Vormen giftige stoffen in Rijn en Maas een belemmering voor de groei
van populaties watervlooien?

Inleiding
Sinds de verontreiniging van Rijn en Maas
in het begin van de jaren zeventig een
maximum bereikte, is de waterkwaliteit
verbeterd [Hendriks, 1995; De la Haye,
1994], Concentraties van veel stoffen in
sediment en zwevende stof bevinden zich
nog steeds boven de Nederlandse kwaliteitscriteria die onder andere verwoord zijn
in het Rijn Actie Programma [IRC, 1987].
Stoffen waar dit voor geldt zijn voornamelijk cadmium, koper, kwik, zink, hexacloorbenzeen, polycyclische aromatische kool-
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waterstoffen (PAKs) en chloorbifenylen
(PCBs). Het potentieel schadelijke karakter
van deze microverontreinigingen op het
functioneren van aquatische ecosystemen
onderstreept het belang vangoede toxiciteitscriteria.
Binnen de ecotoxicologie wordt onderzoek
gedaan naar de ontwikkeling van toxiciteitstoetsen die effecten op ecosystemen zo goed
mogelijk beschrijven. Het bestuderen van
effecten op populatieniveau in natuurlijk
water is een goede stap in deze richting.
Het belang van populatie-toxiciteitstoetsen
in het laboratoriumwerd al aangegeven
door Van Leeuwen etal. [1987]. Inmiddels
is een methode ontwikkeld waarmee in het
veld effecten kunnen worden gemeten op
cohort- (leeftijdsgroep) en populatieniveau
met de watervlo Daphnia magna als
testorganisme. In dit artikel worden de
resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar effecten van Rijn- en Maaswater
op de groei van populaties van D. magna in
laboratorium en veld. Door veldonderzoek
naar effecten van Rijn- en Maaswater op
de ontwikkeling van populaties van D.
magna kunnen effecten op ecosysteemniveau beter worden ingeschat. Hierdoor
kunnen onder andere bestaande kwaliteitscriteria worden gevalideerd.
Beschrijving van de experimenten
Chronisch laboratoriumexperiment
Het langdurende laboratoriumexperiment
werd uitgevoerd volgens OECD richtlijnen
[1993]. De watervlooien werden blootgesteld aan Maas- en Rijnwater met

Samenvatting
Hoewel de waterkwaliteit sinds de jaren '70 sterk is verbeterd, bevinden zich in de
Rijn en in de Maas nog altijd veel (on)bekende giftige stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor het functioneren van aquatische ecosystemen. In deze studie zijn zowel in
het laboratorium als in het veld effecten onderzocht van Rijn- en Maaswater op de
groei van populaties watervlooien. Uit de experimenten blijkt dat Rijn- en Maaswater op de groei van watervlooienpopulaties geen negatieve effecten veroorzaken.

verschillende verdunningen. Gedurende de
testperiode werden per individu overleving
en reproductie gemeten. Per concentratie
werd de groeisnelheid rm [Lotka, 1913] met
standaarddeviatie berekend. Verschillen in
overleving en rm tussen blanco en testconcentraties werden getoetst met behulp van
de methode beschreven in Williams
[Williams, 1971 en 1972]. De laagste
concentratie die een significant verschil
veroorzaakt ten opzichte van de blanco
werd aangeduid als de LRCT (Lowest
Rejected Concentration Tested).

Aß. 1-Degrote rivieren en onderzoekslocaties.

Veldpopulatie-experiment
Voor de uitvoering van het veldpopulatieexperiment werd gebruik gemaakt van de
zogenaamde 'biokorf', een testkooitje dat
ontwikkeld is voor de uitvoering van
veldexperimenten met D. magna.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit
testinstrument wordt verwezen naar Kamps
etal. [in press]. Aan de binnenzijde van
de testkooitjes bevond zich planktongaas
met een maaswijdte die voorkomt dat er
te veel slib de kooitjes binnendringt, maar
wel voldoende voedselpartikels doorlaat.
Als testlocaties werd gekozen voor meetstations van het RIZA aan de IJssel
(Kampen) en in de Maas (Ëijsden).
Als referentiewater werd een locatie
gevonden in het Markermeer. De kwaliteit
van Markermeerwater komt het meest overeen met dat van Rijn en Maas en wordt

als minder verontreinigd beschouwd
[Hendriks, 1993;Hendriks en Pieters,
1993].
Het populatie-experiment werd ingezet
met exponentieel groeiende populaties van
20 Daphnia's opgebouwd uit cohorten van
verschillende leeftijd. De populaties werden
in duplo ingezet op de drie locaties.
Om de kloof tussen laboratorium- en veldexperimenten te verkleinen werd bij het
meetstation te Kampen ter vergelijking van
veld en semi-veld situatie zowel in de IJssel
als binnen in een doorstroomsysteem in
duplo een populatie ingezet. In een enkele
stroomgeul bevonden zich stroomafwaarts
respectievelijk de populaties genummerd
2 en 1.Voordeel van het gebruik van
deze stroomgeul is dat bij een constante
omgevingstemperatuur natuurlijk water
kan worden gebruikt. Sterke stromingen,
opwerveling en dergelijke zijn in de
stroomgeul afwezig. De populatiegrootte
werd wekelijks gemeten. De populatiegroeisnelheid werd berekend over de
periode dat de populatie exponentieel
toenam.
Gedurende het experiment werden alle
gemeten microverontreinigingen in Rijn
en Maas met concentraties > 0,5 u.g/1
genoteerd (signaalwaarde). Deze gegevens
werden vergeleken met al bestaande
toxiciteitsgegevens van D. magna.
Opvallend hoge concentraties in de Maas
werden vergeleken met de watervlooienactiviteit in het continue biologische
bewakingssysteem en met de populatieontwikkeling te Eijsden.
Ter bepaling van het voedselaanbod werden
gegevens van chlorofyl en organisch koolstof verzameld. Daarnaast werd een
kwantitatieve algenbepaling uitgevoerd.
Resultaten en discussie
Chronisch laboratorium-experiment
In tabel I worden de groeisnelheden weergegeven in het chronisch laboratoriumexperiment.
Rijn- en Maaswater hadden ten opzichte
van het kweekmedium (controle) een
stimulerend effect op de groeisnelheid (r m ).
De r in 100% Rijn- en Maaswater was
niet significant verschillend. Maaswater gaf
bij een lagere concentratie dan Rijnwater
een significante toename in rm ten opzichte
van het kweekmedium. Dit stimulerend
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TABEL I - Groeisnelheden D. magna in hel chronisch
laboratorium experiment in Rijn- en Maaswater.
-1

Concentratie

(ml/l)
blanco
100
320
560
1000

Gemiddeld r m + s.d. (dag )

Rijnwater
0,404 ± 0,049
0,402 ±0,019
0,424 ±0,018
0,428 ± 0,019
0,448 ± 0,041

Maaswater
0,410 ± 0,020
0,436 ± 0,005
0,448 ±0,011
0,454 ±0,011
0,458 ± 0,018

Aß. 2 - Populatieontwikkeling in van
boven naar beneden,
IJssel,Maas en
Markermeer.
Per locatie hebbende
duplo populaties een
gemiddelde groeisnelheid van resp.: 0,22,
0,32 en 0,21 dag'.

Locatie: Kampon (buKen)

L R C T (Rijnwater) = 1000 ml/l
L R C T (Maaswater) = 100 ml/l

effect van blootstelling aan Rijn- en Maaswater op groei en reproductie van Daphnia
magna kan verschillende oorzaken hebben.
Het rivierwater bevat algen en detritus wat
direct tot voedsel voor D. magna kan
dienen. Het is mogelijk dat een eventueel
toxisch effect van het rivierwater wordt
gemaskeerd door een hoge concentratie
voedseldeeltjes.
Veldpopulalie-experiment
Het resultaat van de populatie-ontwikkeling
van D. magna op de drie locaties wordt
weergegeven in afbeelding 2. Getoetst werd
of er een significant verschil bestond tussen
de populatiegroeisnelheid in het referentiewater en de IJssel, tussen het referentiewater en de Maas en tussen Maas en IJssel.
Significante verschillen werden niet aangetoond. Het maximum in populatiegrootte
was het hoogst in de populaties in de Maas.
Het chlorofylgehalte is een goede maat
voor de algenconcentratie in het water,
maar niet alle algen (vooral blauwalgen)
zijn goed eetbaar voor D. magna. Om een
beeld te krijgen van de algensamenstelling
in het water gedurende het populatieexperiment werd een onderzoek gedaan
naar de algensamenstelling in Rijn-, Maasen Markermeerwater. Maaswater had een
relatief hoog chlorofylgehalte en bevatte
relatief weinig blauwalgen. Ook in IJsselwater bevonden zich relatief weinig blauwalgen. Het Markermeer had een hoog
chlorofylgehalte en bevatte relatief veel
blauwalgen. Relatief gezien was de hoeveelheid consumeerbare algen in de Maas het
grootst.
De populaties in de IJssel en in de Rijn
stortten in nadat ze een maximum niveau
in de populatiegrootte hadden bereikt.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van het
niet oneindig kunnen doorgroeien in de
veldkooitjes. Een andere mogelijke verklaring is voedseluitputting in de kooitjes.
Ook is het mogelijk dat door de hoge
watertemperatuur een vertraging optrad in
het onderdrukkend effect van de populatiedichtheid op geboorte- en sterftecijfers,
waardoor de populatie uit de evenwichtsdichtheid raakte en instortte [Pratt, 1943].
Vele factoren kunnen van invloed zijn op
de groei van de veldpopulaties.

De resultaten geven een beeld van de
populatiegroei van D. magna in de testkooitjes onder zo natuurlijk mogelijke
omstandigheden. Uit deze experimenten
blijkt dat de groeisnelheid van populaties
D. magna in Rijn en Maas niet minder is
ten opzichte van populaties in het Markermeer. Maas- en Rijnwater hebben ten
opzichte van Markermeerwater geen
remmend effect op de maximale populatieomvang. Dit kan betekenen dat de invloed
van microverontreinigingen klein is.
Mogelijk kunnen negatieve effecten van

microverontreinigingen op D. magna
gemaskeerd worden door de kwaliteit en
kwantiteit van het voedselaanbod.
Gedurende de studieperiode werden op
bepaalde tijdstippen in de Maas de stoffen
diuron, atrazine en di-isopropyl-ether
gevonden. In de Rijn werden tijdens de
testperiode géén opvallend hoge concentraties microverontreinigingen gevonden.
Tijdens de studieperiode overschreed de
concentratie diuron één keer de alarmeringsgrens. In deze periode werd gekeken of er
door deze overschrijding in het continue
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bewakingssysteem met watervlooien een
activiteitsverandering optrad. Geen duidelijk verschil in activiteit viel te constateren
ten opzichte van wat regulier gemeten
wordt. Ook in de populatie-ontwikkeling
werd ten tijde van deze alarmering niets
opvallends waargenomen. Voor diverse
soorten watervlooien werden toxiciteitsgegevens van degemeten verontreinigingen
verzameld. In alle gevallen worden toxische
effecten gevonden bij veel hogere concentraties dan de concentraties gemeten in
Maas- en Rijnwater.
De resultaten van de populatie-groei van
D. magna in IJssel en doorstroomgeul te
Kampen worden weergegeven in afbeelding 3. De groeisnelheden van de populaties in de stroomgeul zijn niet significant
verschillend van de veldpopulaties in de
IJssel.
In de stroomgeul duurde het langer voordat eenzelfde populatiegrootte werd bereikt
als die van het maximum in de veldpopulatie. De populatie stroomopwaarts was erg
oscillerend. De populatie stroomafwaarts
bleef op een lager niveau.
Conclusies
Chronischlaboratorium-experiment:geen
toxiciteit
Maas- en Rijnwater zijn in de chronische
laboratoriumtoets niet toxisch voor D.magna
en hebben ten opzichte van het kweekmedium een stimulerend effect op de
populatiegroeisnelheid. Maaswater geeft
bij een grotere verdunning dan bij Rijnwater al een significante toename in de
groeisnelheid (rm) ten opzichte van het
kweekmedium. De gemeten resultaten zijn
een aanvulling op resultaten van Hendriks
etal. [1994],De Zwart en Folkerts [1990]
en Maas etal. [1994]. Zij vonden geen
acute toxiciteit in onverdund Maas- en
Rijnwater.

Aß. 3 - Populatieontwikkeling in IJssel
(KUI en 2) en
stroomgeul (KIl en
2).

Vcldpopulatie-experiment:geen negatieve
effecten oppopulatiegroei
De groeisnelheden van de gekooide veldpopulaties van D. magna in Rijn en Maas
zijn gedurende de studieperiode niet
significant verschillend ten opzichte van
de controlepopulaties in het Markermeer.
Rijn- en Maaswater hebben geen remmend
effect op de maximale populatiegrootte van
D. magna in de testkooitjes.
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Uniek project Philips en
Energiebedrijf Eindhoven
Philips Business Communications (PBC)
en het Nutsbedrijf Regio Eindhoven
(NRE) starten een uniek project met het
doorgeven van meterstanden aan de
Philips Voice manager. Het energiebedrijf,
dat hiermee de eerste is in Nederland,
heeft daartoe een Voice Response Systeem
van PBC aangeschaft.
Thuisblijven om de meteropnemer voor
gas, water en elektriciteit binnen te laten
hoeft niet meer. Met de nieuwe methode
van het NRE kunnen de meterstanden dag
en nacht, op elk gewenst moment aan de
Voice Manager worden doorgegeven.
De nieuwe methode is uitgebreid getest en
goed gewaardeerd door zowel de klanten
van het NRE als door het energiebedrijf
zelf. Met de Voice Manager noteert de
klant zelf de meterstanden en geeft deze
via een gratis 06-nummer door aan een
computer. De meterstanden kunnen via de
telefoon worden ingetoetst, maar de Voice
Manager computer werkt ook op spraakherkenning. Cijfers kunnen eenvoudig
worden ingesproken.
In december 1996 zal het Voice Response
Systeem volledig operationeel zijn.
(Persbericht Philips Nederland BV)

