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Voorwoord

Sindsvelejaren wordt door het Rijksinstituut voor Kust enZee (RIKZ) onderzoek
verricht in devisdiefkolonie (Sternahirundo) op het sluiscomplexvan Terneuzen
(Westerschelde). Ditin het kader van het biologisch monitoringprogramma en diverse
broedbiologische en ecotoxicologische onderzoeken. Deaanvankelijke toename van
aantallen broedparen in deze kolonie stagneerde in 1994- Hierna werd een aantalzorgwekkende ziekteverschijnselen geconstateerd en was het broedsucces herhaaldelijk
nihil. Dezeverschijnselen werden niet waargenomen in de overige kolonies in het
Westerschelde gebied.Om deoorzaken hiervan te achterhalen wordt in opdracht van
het RIKZonderzoek verricht door het IBN-DLO. In 1997is een pilotstudie uitgevoerd
waarin aangetoond werd dat intrinsieke factoren in het ei (waaronder mogelijk milieuverontreinigende stoffen) mede de oorzaak zijn van de aangetroffen verschijnselen. Op
grond van de pilotstudie is eenvervolgonderzoek ontworpen om meer zicht te krijgen
op de aardvan de effecten en de mogelijke oorzaak. In dit rapport worden de eerste
resultaten beschreven van dat vervolgonderzoek dat uitgevoerd is door het IBN-DLO in
samenwerking met het RIKZ.Medewerkers van het RIKZdie betrokken waren bij de
aansturing van het onderzoek (in het kader van het RIKZproject ZEEKWAL*WS*5) dan
wel de uitvoer van het benodigde veldwerk worden zeer bedankt voor de vruchtbare
samenwerking.
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Samenvatting

Sedert 1994worden er bij visdieven broedend op het sluiscomplex bij Terneuzenzorgwekkende verschijnselen waargenomen. Het broedsucces issterk verminderd en vele
kuikens vertonen infecties en bloedingen.Volgend op eerder onderzoek zijn in het
broedseizoen van 1998in deze broedkolonie eieren verzameld om in het laboratorium
uit te broeden en op afwijkingen te onderzoeken.Voor eenvergelijkend onderzoek zijn
eieren uit een succesvolle broedkolonie gelegen in deVogelvallei van de Maasvlakte als
referentie gebruikt. Vandeverzamelde eierenisgedurende de kunstmatige incubatie
het gewichtsverlies door verdamping bepaald. Deze bleek voor eieren uit Terneuzen
significant kleiner. Ook is deembryonale respiratie bepaald.Op de dag waarop de
eischaal aangepikt werd door het kuiken bleef de C0 2 productie van de Terneuzen
kuikens laag.Terwijl de Maasvlakte kuikens op die dag een sterke toename van de C0 2
productie lieten zien.
Deeieren zijn bebroed tot het moment vanaanpikken van de eischaaldoor het kuiken.
Alle eieren uit Terneuzen en de Maasvlakte hebben dit stadium bereikt. De gemiddelde
broedduur van deTerneuzen eieren was echter op dat moment één dag langer dan van
de Maasvlakte eieren.DeTerneuzen kuikens vertoonden in dat stadium een significant
kleiner lichaamsgewicht, een groter dooierrestant en een kleinere koplengte dan de
Maasvlakte kuikens.
Degezamenlijke resultaten duiden op eenvertraagde embryonale ontwikkeling
(langere broedduur) bij deTerneuzen kuikens èneen ontwikkelingsachterstand op het
moment van aanpikken. Kuikens die ondanks deze achterstand wel uit het ei komen
bezitten mogelijk minder weerstand en zijn meer vatbaar voor infecties met gevolgen
zoalsin het veld worden waargenomen.
Inde kuikenlevers is de microsomale ERODactiviteit bepaald als maat voor de blootstelling aanAh-receptor actieve stoffen zoals PCB's,dioxinen en verwantte
verbindingen. IndeTerneuzen kuikens werden vaker relatief hoge EROD activiteiten
(>6opmol/min.mg eiwit) gemeten, maar degemiddelde activiteit was niet significant
verhoogd t.o.v. de Maasvlakte kuikens. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden
dat het niet waarschijnlijk is dat dioxine-achtige verbindingen een belangrijke rol
spelen bij de aangetroffen verschijnselen in devisdiefkolonie bij Terneuzen.Wel ondersteunen de gevonden resultaten deveronderstelling dat de effecten zoals bij Terneuzen
waargenomen worden veroorzaakt worden door in het eiaanwezige stoffen.
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Inleiding

Verminderd broedsucces bij
visdieven in Terneuzen

Intrinsieke factoren in het ei
zijn (mede)bepalend voor
slecht uitkomstsucces

Verstoorde ontwikkeling van
centraal zenuwstelsel

Nader onderzoek naar EROD
activiteit

In 1997is door het IBN-DLOin opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee(RIKZ)
een pilotstudie uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van voortplantingsproblemen
bij visdieven zoals sedert 1994een aantal malen waargenomen isin de kolonie bij het
sluiscomplex vanTerneuzen. Indeze kolonie kwamen veel eieren niet uit en de
uitkomende kuikensvertoonden afwijkingen zoals onvolledige dooier resorptie,evenwichtsstoornissen,verkleefde veren,ontstekingen aan de ogen en (inwendige)
bloedingen in devleugels, poten en kop. Uit de pilot-studie isverder gebleken dat een
infectieziekte alsoorzaak voor dewaargenomen effecten niet waarschijnlijk is.Er zijn
geen verhoogde aantallen bloedparasieten of pathogène bacteriën in de darmen
aangetroffen (Bosveldetal 1998).Wel zijn er histopathologische afwijkingen gevonden
in de bursa van Fabricius van kuikens uit eieren die in het laboratorium kunstmatig
uitgebroed zijn. Dezeeffecten duiden op eenverminderde immuunfunctie bij kuikens.
De pilot-studie heeft aangetoond dat het verminderde broedsucces ook optreedt
wanneer eieren in het laboratorium kunstmatig uitgebroed worden.Van de geïncubeerde eieren uit Terneuzen kwam 46%uit,tegen 92%van de eieren uit een
referentiekolonie. Hieruit is geconcludeerd dat devoortplantingsproblemen gekoppeld
zijn aanintrinsieke factoren in het ei en niet aan extrinsieke factoren zoals
broedgedrag van de oudervogels, predatie,of weersomstandigheden. Een mogelijke
oorzaak is de aanwezigheid van milieuverontreinigende stoffen in het ei.
Bij de kuikens uit Terneuzen is een sterkere mate van hersendimorfie gevonden. Dit
duidt op eenverstoorde ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel met mogelijke
gevolgen voor de sturing vanfysiologische processen die de ontwikkeling en het
uitkomen van eiereninduceren. Eerder onderzoek van Hensheiet al (1993,1996) heeft
dergelijke afwijkingen inverband gebracht met eenverhoogde blootstelling aan
dioxinen.
Eerder laboratorium enveldonderzoek heeft aangetoond dat eenvan de eerste
effecten van blootstelling aan dioxine-achtigeverbindingen bij visdieven bestaat uit de
inductie van de door het cytochroom P450 1A1gekatalyseerde ethoxyresorufine
O-deethylase(EROD)activiteit in de lever (Bosveldet al 1995a, 1995b). Een verhoogde
ERODactiviteit kon echter niet aangetoond worden in de uitgekomen kuikens uit
Terneuzen (Bosveld et al 1998). Naast eventuele inhibitie van ERODactiviteit door in
het kuiken aanwezige andersoortige milieuvreemde stoffen, zijn verschillende stappen
in de toegepaste methode alsoorzaak voor de gevonden geringe EROD activiteit
geïdentificeerd. Om uitsluitselte krijgen over de matevan ERODinductie of inhibitie bij
devisdieven uit Terneuzenis besloten om nader onderzoek uit te voeren met een
aangepaste methode waarbij de embryo's vlak voor het uitkomen uit het ei gehaald
zijn. Op deze manier kan de activiteit gemeten worden bij alle dieren,dus ook bij
diegenen die mogelijk in de laatste fasevoor het uitkomen dood zouden zijn gegaan.
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Op deze manier ontstaat een betrouwbaarder beeld van de gemiddelde EROD activiteit
per kolonie, dat niet verstoord wordt door selectie van de meest vitale individuen aan
het eind van het broedproces.
Naderonderzoeknaar
embryonalegasuitwisseiing

Uit de pilot-studie in 1997isverder gebleken dat bij eieren uit deTerneuzen kolonie
significant meer schaalbreuk optrad.Integenstelling tot deverwachting waren de
eischaalen het eivlies in deze eieren dikker danin de referentie-eieren. Deze gegevens
en het feit dat veel embryo's (24%) uit Terneuzen in de laatste fasevan de ontwikkeling
stierven, hebben geleid tot de hypothese dat een gebrekkige gasuitwisseling één van
de oorzaken isvoor het waargenomen lage uitkomstsucces in de Terneuzenpopulatie.
Om deze hypothese nader te onderzoeken is besloten om eenvergelijkende studie uit
te voeren waarin de C0 2 productie gedurende de embryonale ontwikkeling gemeten
wordt aan eieren uit Terneuzen en uit een referentiegebied.
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Materiaal en methoden

Kunstmatige bebroeding van de eieren
Eieren uitTerneuzen en uit de
Maasvlakte uitgebroed in het
laboratorium

In hetvoorjaar 1998zijndoor medewerkers van het RIKZte Middelburg eerste eieren
uit visdiefnesten voor onderzoek verzameld in de broedkolonie op het sluiscomplex
vanTerneuzen.Daarnaast zijn eieren verzameld uit een referentiekolonie gesitueerd in
devogelvallei op de Maasvlakte. Indeze kolonie zijn geen ziekteverschijnselen
waargenomen zoals eerder voor Terneuzen gerapporteerd. Het broedsucces van deze
kolonie wasin de afgelopen jaren (1995-98) goed. BijTerneuzen zijn 15 eieren
verzameld die gelegd waren op 19,20en 23 mei.Op de dagvanverzamelen (26-051998) waren deze eieren drie tot zeven dagen oud. Inde Maasvlakte zijn 25 eieren
verzameld die gelegd waren op 12mei en 14dagen oud waren op de dag van
verzamelen. Deeieren zijn in eenisolatiebox getransporteerd naar het laboratorium
van het IBN-DLOte Wageningen en aldaar geplaatst in een Hatchmaster A (Broedmij,
NI) broedstoof bij 38°Cen 55%relatieve luchtvochtigheid.

Embryonale C 0 2 productie
C0 2 productie door de eieren

Op dag 15en dag 20van de embryonale ontwikkeling is bij de eieren uit de beide
kolonies de respiratie-activiteit gemeten. Omdat de eieren uit deTerneuzen kolonie bij
de aanvang van de kunstmatige incubatie verschillend van leeftijd waren en dit
mogelijk gerelateerd kan zijn aan de respiratie-activiteit later in deontwikkeling, zijn
deze eieren dagelijks gemeten. Deeieren zijn geplaatst in glazen respiratiekamers
(effectieve inhoud 0.5 l)waardoor gefilterde omgevingslucht (Crossland element 703
partikelfilter) geleid wordt met eenflow van 0.8 l/min. Naeen voorincubatie van 5min.
om een evenwichtssituatie te verkrijgen is de C0 2 concentratie in de uitgaande lucht
gemeten in eeninfra red gas analyser (IRGA225-2B-SS) gekoppeld aan eenWA-328 24
channel gashandling unit vanAnalytical Development Co.Ltd.(UK).Gefilterde omgevingslucht is gebruikt als referentiewaarde. Dedetector is geijkt met 50,300 en 600
ppm C0 2 in N 2 gasvan Hoekloos (Dieren,Gld).

Biometrie van de eieren
Gewicht en volume vande

Van de eieren is het gewicht en het volume bepaald.Bij aankomst van de eieren in het
laboratorium (26-05-1998)is het eivolume bepaald met deformule van Hoyt (1979):
volume (mm3) =0.509 x lengte x(breedte) 2 /looo. Deeigewichten zijn in de periode
vanaf het moment van aankomst in het laboratorium tot en met dag 20van de ontwikkeling meerdere malen gemeten om het vochtverlies tijdens het broedproces te
bepalen.
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Sectie en biométrie van de kuikens
Sectie op dedag waarop de
eischaaldoor kuikens aangepikt
wordt

Vanaf dag 17in de ontwikkeling zijn de eieren dagelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van barsten in deeischaalwaarmee het kippen van het ei aanvangt. Maximaal 24
uur na het ontstaan van de eerste barsten in de eischaalzijn de eieren geopend en de
embryo's eruit gehaald. Deop dat moment meestal nog uitwendig aanwezige dooier is
zo dicht mogelijk bij de buikwand afgeknipt, gewogen eningevroren voor eventuele
verdere chemische of bio-assay analyses. Deembryo's (excl. dooier) zijn gewogen en
vervolgens gedecapiteerd waarna direct de buikwand geopend is en de lever (excl.
galblaas) uitgeprepareerd is. Delever is gewogen, omwikkeld met aluminium folie,
ingevroren in vloeibare stikstof (-196 °C)en opgeslagen bij -8o°C.Aan de resterende
kadavers zijn de koplengte en de snavellengte bepaald.

EROD activiteit
EROOactiviteit gemeten in de
microsomale fractie van de
lever.

De7-ethoxyresorufine O-deethylase (EROD) activiteit is bepaald in de microsomale
fracties van de lever. Deingevroren levers zijn hiertoe ontdooid en gehomogeniseerd
in 10mM Tris-HClbuffer met 0.25 M sucrose en l mM diethiothreiotol (DTT);pH7.4,
met behulp van een potter S van Braun Biotech International GmBh (D) en een tijdens
de homogenisatie op ijs gekoelde 2ml potterbuis met bijpassende teflon plunjer. Het
homogenaatis overgebracht in ultracentrifugebuizen en30 min gecentrifugeerd bij
12.000G in een gekoelde (4°C) Kotron Centricon T-1055ultracentrifuge (laboratorium
voor Toxicologie LUW). Hetverkregen supernatant is overgebracht naar een nieuwe
buis enonder gelijke omstandigheden 75 min gecentrifugeerd bij 105.000 g.De
verkregen pellet is opgenomen in 10mM Tris-HClbuffer met 3mM EDTA en l mM DTT
(pH 7.4),geresuspendeerd in een potterbuis eningevroren bij -8o°C.Op een later
tijdstip is deverkregen microsomale fractie weer ontdooid,de eiwitconcentratie
gemeten en ERODactiviteit bepaald.Ten behoeve van de eiwitbepaling is 25 l
microsomale fractie opgenomen in 300|ilfosfaatbuffer ((Na 4 (PO 4 ) 2 .l0H 2 O in
demiwater; 22.3 g/l, pH=8.o) en 100(xlo.l NNaOH). Na homogenisatie met een
ultrasoon trilstaaf isalschuddend 100uifluorescamine oplossing (fluorescamine in
aceton 1.08 M)toegevoegd. Na 1min incubatie is de hydrolyse van fluorescamine
onder invloed van deaminogroepen in de eiwitten,fluorimetrisch bepaald bij een
exitatie golflengte van 360/40 nmen een emissie golflengte van475/40 nm. Bovine
Serum Albumine (BSA)is gebruikt alsstandaard.
Ter bepaling van de ERODactiviteit zijn de microsomale fracties doorverdund metTRIS
buffer (o.l M, pH8.0) tot een eiwitconcentratie van400 ^g/rnl. Vervolgens isin 96 wells
microtiterplaten vanGreiner een reactiemengsel gemaakt bestaande uit 50(J.L BSA
oplossing (Bovine Serum Albumine 4mg/mlin TRIS),50(ildoorverdunde (400p.g
eiwit/ml) microsomale suspensie ,50ui 7-ethoxyresorufine oplossing (200uM stockoplossing in ethanol doorverdund naar 1.6 ^M in TRISbuffer), leder monster isin duplo
bepaald. Na5min pre-incubatie bij 37°Cis 50^l NADPHoplossing (0.4mM inTRIS)
toegevoegd om de reactie te starten. Na precies 5,10,15 en 20 min is met een cytofluor
IIvan Perseptive Biosystems (USA)defluorescentie bepaald bij een exitatie golflengte
van 530 nm en een emissie golflengte van 590 nm.Resorufine (Kodak, Nederland) is
gebruikt als standaard.Achteraf isvaniedere meetserievan een monster in detijd de
lineariteit bepaald.Bijgebleken lineariteit (r2>o.9)is de richtingscoëfficiënt van de
regressielijn (in pmol/well.min) als maat voor de ERODactiviteit genomen.Van de voor
de ERODanalyse gebruikte met TRISdoorverdunde microsomale fracties zijn ter
controle nogmaals de eiwitconcentraties bepaald.Op basisvan deze eiwitconcentraties
en de gemeten resorufine productie is de uiteindelijke ERODactiviteit in pmol/mg
eiwit.min berekend
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RESULTATEN

Eivolume en gewichten

Terneuzense eieren verliezen
minder vocht tijdens broeproces

Het volume van de eieren uit Terneuzen was niet significant afwijkend van het volume
van de eieren uit de referentiekolonie. Ook de gemiddelde gewichten, gemeten op
overeenkomende tijden van de ontwikkeling,waren niet afwijkend voor de eieren uit
Terneuzen. Het gewichtsverlies van deze eieren gedurende de broedperiode was echter
wel significant afwijkend van de referentiegroep. Degewichtsafname tussen dag 15en
dag 20van de embryonale ontwikkeling wasvoor deTerneuzen eieren significant ca.
25%minder (p=o.oi) danvoor de referentie-eieren. Daarnaast was het gewichtsverlies
(A)tussen dag 15endag 20van deincubatie bij eieren uit Terneuzen gelegd op 23 mei
(n=2,A=0.89±0.07g) significant (p=o.oi) afwijkend van het gewichtsverlies dat bij de op
19en 20mei gelegde eieren optrad (resp.n=8,A=0.49±0.20g en n=5,A=o.55±o.l5g).

tabel 1.
Volume en gewichten van eieren uit Terneuzen (n=is) en uit de Maasvlakte (referentie kolonie, n-17).

Terneuzen

Referentie

P

(Maasvlakte)

Eivolume

20.0 ± 1.6

20.5 ± 1.6

ns

eigewicht start inc.

18.9 ±1.2

18.7 ± 1.6

ns

eigewicht dag 15

19-64 ± 1.17

19-41± 1-41

ns

eigewicht dag 20

19.08 ± 1.20

18.64 ± 1-46

ns

Gewichtsverlies

O.56 ± 0.21

0.77 ±0.26

0.01

Embryonale C 0 2 productie

Afwijkende geringe C0 2
productie

DeC0 2 productie gedurende deembryonale ontwikkeling van de eieren uit Terneuzen
iste modelleren met eenoplopende exponentiële vergelijking die 77%van de variantie
verklaart en significant is (Fp r o D <0.001) (zie Fig.l). Vanaf dag 10voor het kippen is de
C0 2 productie meetbaar engeleidelijk oplopend tot aan het eind van de broedperiode.
Op de dagvan kippen enop dag 5voor kippen van het eiis de C0 2 productie van de
referentie eieren gemeten.Op dag 5voor kippen zijn nog geen significante verschillen
waar te nemen tussen de eieren uit Terneuzen envan de Maasvlakte (t-test,
P>O.05).Opde dagvan het kippen wasde gemiddelde C0 2 productie van de eieren uit
Terneuzen echter gemiddeld 60%kleiner (t-test, p<0.001) dan de C0 2 productie in de
referentie eieren.
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Broedresultaten
Verlengde broedduur

Van de kunstmatig uitgebroede eieren uit zowel deTerneuzen kolonie als de referentiekolonie hebben alle embryo's het stadium van het aanpikken van het ei bereikt.
Geen enkel embryo isvoortijdig overleden. Debroedduur tot aanpikken varieerde wel
en was significant (p=o.ooi) verlengd met één dag voor de eieren uit Terneuzen.Van
deze eieren werd de eischaalaangepikt na gemiddeld 20.9±0.gdagen. De Maasvlakte
eieren waren allemaal na precies 20dagen aangepikt.

Kleinere embryo's,

Deuit het ei gehaalde embryo's (excl. uitwendig aanwezige dooier) waren significant
(p=0.000l) 15%lichter van gewicht in deTerneuzengroep danin de referentiegroep. De
nog uitwendig aanwezige dooier daarentegen was 26%zwaarder in deTerneuzengroep (p=0.02). Het gemiddeld gezamenlijk gewicht van embryo +dooier was4%
verhoogd. Dit verschilwas echter niet significant (p=o.i).
Naast degewichtsverschillen isook eensignificantte 5%afname in de koplengte
waargenomen bij embryo's uit deTerneuzengroep. Deoverige effectparameters gaven
geen significante afwijkingen met de referentiegroep te zien.

grotere dooierresten

Kleinere koplengte

Figuur l.
Embryonale C02 productie van eieren uit Terneuzen en van de Maasvlakte alsfunctie van de leeftijd (dagen voor aanpikken van de
eischaal). De C02 productie is weergegeven als percentage van de maximale C02 productie zoals waargenomen bij een referentie
(Maasvlakte) ei.
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tabel 2.
Overleving en broedduur.

Terneuzen

Maasvlakte

(n-15)

(n=l7)

overleving tot dag D20 (%)

100

100

ns

overleving tot aanpikken (%)

100

100

ns

broedduur tot aanpikken

20.9 ± 0.9

20.0 ± 0.0

O.OOl
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tabel 3.
Embryonale biométrie.

Terneuzen

Maasvlakte
(n=l7)

embryo + dooier

13-8+0.9

14-5+1-5

embryogewicht (excl. dooier)

9-4+0-9

ll.ltl.1

ns
0.0001

dooiergewicht

43±0.8

3-4±l-3

0.02

levergewicht

174+39

190+35

ns

relatief

levergewicht

(lever/embryo excl. dooier)
snavellengte
koplengte

19±6

17±2

ns

8.7±0.6

9.1±0.6

ns

27.7±1.1

29-2+1.2

0.001

EROD activiteit.
ERODactiviteit niet significant
verhoogd

Degemiddelde microsomale ERODactiviteit van levers uit Terneuzen embryo's was
40±24 pmol/mg.min en lag 25%hoger (niet significant, p>o.3) dan de gemiddelde
activiteit gemeten in materiaal afkomstig van Maasvlakte eieren (32±18 pmol/mg.min).
Ook op basisvandefrequentieverdelingen iseen gering verschiltussen de kolonies
waar te nemen. Bijde Maasvlakte eieren vertonen de meestefracties eenEROD
activiteit tussen de 20en40 pmol/mg.min. Bijde Terneuzen eieren is ook de hogere
ERODactiviteit (60-70 pmol/mg.min) relatief sterk vertegenwoordigd (zie Fig.2).

Figuur 2.
Frequentieverdeling van ERODactiviteit zoals gemeten in microsomalefracties van embryonale leversvan visdievenuit Terneuzen (n=13) en
uit de Maasvlakte (n=l6).

/ Maasvlakte(n=16)

EROD (pmol/mg.min)
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Discussie

Verminderd verdampingsverlies
en geringe C0 2 productie in
overeenstemming met verdikt
eivlies zoals eerder
waargenomen

Ontwikkelingsachterstand bij
kuikens uit Terneuzen als
mogelijke oorzaak voor verlaagd
uitkomstsucces en verhoogde
risico's voor infecties

Bij aanvang en gedurende de kunstmatige bebroeding van de eieren in het laboratorium bestonden geen significante verschillen tussen deeieren op basisvan gewicht en
volume.Welwas het gewichtsverlies gedurende de broedperiode van de Terneuzen
eieren ca 25%significant lager dan bij de Maasvlakte eieren. Deze resultaten houden
mogelijk verband met dewaargenomen verschillen in embryonale C0 2 productie. Na
een aanvankelijk overeenkomende C0 2 productie in eieren uit beide kolonies op dag5
voor het kippen,is op dag o(aanpikken van ei) de gemiddelde C0 2 productie in eieren
uit Terneuzen significant verlaagd met ca40%ten opzichte van de eieren uit de
Maasvlakte. Door de geringere adamhaling zal mogelijk ook minder verdampingsverlies optreden. Degevonden resultaten betreffende C0 2 productie en
verdampingsverlies zijn in overeenstemming met resultaten van eerder onderzoek
waaruit bleek dat het eivlies vanTerneuzen eieren relatief dik is (Bosveld eral 1998).
Dit dikke eivlies kan mogelijk deembryonale ademhaling remmen,waardoor de
ontwikkeling vertraagd wordt. Opindividueel nivo is echter geen relatie aangetoond
tussen verdampingsverlies en C0 2 productie.
De resultaten van de C0 2 metingen suggereren dat de ontwikkeling van de C0 2
productie in de eieren uit Terneuzen globaal een normaal patroon volgt. De ontwikkeling van de C0 2 -productie is gemodelleerd met een oplopende exponentiële
vergelijking die 77%van devariantie verklaart en significant is (Fp r o ^ <o.ooi). Vanaf
dag 10voor het kippen is de C0 2 productie meetbaar en geleidelijk oplopend tot aan
het eind van de broedperiode. Ditisin overeenstemming met Bosveld er al. (1995a), die
pas na dag 8voor het kippen van het ei gemeten hebben, maar op die leeftijd een lage
productie vinden die geleidelijk aan oploopt. Op dag 5voor het kippen van het eiis er
geen verschil aantoonbaar tussen Terneuzen en Maasvlakte. Dit is echter nog op een
vrij vlak deelvan de curve en devariatie binnen de groepen is relatief groot. Op de dag
van kippen is het verschilwel significant, de eieren van de Maasvlakte laten een hogere
C0 2 productie zien dan de eieren uit Terneuzen. Dit verschilduidt op een verschil in
ontwikkelingsfase waarin de kuikens beginnen met aanpikken.
DeTerneuzen embryo's lijken,wanneer de eischaalaangepikt wordt, achter in de
ontwikkeling. Deze achterstand kan mogelijk lijden tot het moeizaam volbrengen van
het uitkomstproces, waarbijjuist gedurende de periode tussen aanpikken van de
eischaalen het volledig uit het ei kruipen sterfte op kantreden door de groteinspanningen die het embryo in die periode moet leveren. Eendergelijke verhoogde sterfte in
de laatste fase van de broedperiode isin de hiervoor uitgevoerde pilot-studie
waargenomen (Bosveld et al 1998).
Morfometrische resultaten bevestigen deop basisvan de C0 2 productie en gewichtsverlies voorgestelde gang van zaken die duiden op een onderontwikkeling van de
Terneuzen embryo's. Dekuikensvan de Maasvlakte hebben een dooier die gemiddeld
31%van het embryo gewicht is,terwijl dit voor de embryo's uit Terneuzen 47%is
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(r-test, p=0.002).Van dedooiers uit deTerneuzen eieren is dus minder beschikbaar
gekomen voor de ontwikkeling van het embryo. Deembryo's uit Terneuzen waren ook
significant kleiner dan die uit de Maasvlakte. Daarnaast was de koplengte van de
Terneuzen embryo's significant kleiner. Dewaargenomen ontwikkelingsachterstand op
het moment van aanpikken bij de kuikens uit Terneuzen is mogelijk verklarend voor het
verlaagde uitkomstsucces en het voorkomen vaninfecties zoalswaargenomen bij deze
kuikensin het veld.
Langere broedduur

De broedduur tot aan het moment van aanpikken was voor deTerneuzen kuikens
gemiddeld 20.9±0.9 dagen. DeMaasvlakte eieren zijn allemaal precies na 20dagen
aangepikt. Ondanks deze significant (p=o.ooi) langere broedduur lijkt de ontwikkeling
van deTerneuzen embryo's minder ver gevorderd.

Intrinsieke oorzaken

Degezamenlijke resultaten suggereren dat de kuikens uit Terneuzen uitkomen op een
moment dat de ontwikkeling nog niet voltooid is. Deoorzaak van deze ontwikkelingsachterstand is niet duidelijk.Welis aannemelijk dat dewaargenomen verschijnselen
veroorzaakt worden door intrinsieke factoren zoals bijv. chemische stoffen in het ei.
Daarnaast kan de conditie van deoudervogel op het moment van de ei-aanmaak
(eischaal en-vliesdikte) ook een rol gespeeld hebben. Uitwendige factoren zoals
broedgedrag, predatie,weersgesteldheid etc.zijn niet vaninvloed geweest op de in
deze studie waargenomen effecten.

Dioxine-achtige verbindingen

ERODanalyses hebben geen significante verschillen aangetoond tussen de beide
kolonies. Wel was degemiddelde activiteit in Terneuzen (40+24 pmol/mg.min) 25%
hoger danin de Maasvlakte (32±i8 pmol/mg.min). Gezien de resultaten van een
eerdere studie waarin de ERODrespons in visdiefkuikens uit acht verschillende kolonies
in Nederland en België gerelateerd is aan de mate vanverontreiniging met dioxines en
PCB's(Bosveld et al 1995a) iseen dergelijke geringeinductie van de ERODactiviteit niet
verklarend voor de hier waargenomen effecten.Tenzij naastinducers ook sterk enzyminhiberende microverontreinigingen in de eieren aanwezig zijn, lijkt het niet
waarschijnlijk dat de oorzaak van dewaargenomen effecten gelegen isin de aanwezigheid van ERODinducerende verbindingen zoals dioxinen,furanen enPCB's.

lijken niet de oorzaak vande
waargenomen verschijnselen
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Conclusie

Ontwikkelingsachterstand

Verlengde broedduur

Embryo's uit eieren vanTerneuzenvertonen een ontwikkelingsachterstand ten opzichte
van de referenties uit de Maasvlakte. Dezeontwikkelingsachterstand blijkt uit een
geringer verdampingsverliestijdens de broedperiode, een geringere C0 2 productie
door de kippende kuikens, eengrotere dooierrest aan het eind van de broedperiode,
een geringer embryogewicht en een geringere koplengte van de kippende kuikens.
Dezeontwikkelingsachterstand is geassocieerd met een gemiddeld één dag langere
broedduur van deTerneuzen eieren t.o.v. de referentie eieren en kan vermoedelijk
verklaren waarom eierenin 1997verminderd uitkwamen.
Dewaargenomen verschijnselen worden veroorzaakt door intrinsieke factoren zoals
bijv. chemische stoffen in het ei.Uitwendige factoren zoals broedgedrag, predatie,
weersgesteldheid etc. zijn niet vaninvloed geweest op dein deze studie waargenomen
effecten.

Geen verhoogde EROD activiteit

De microsomale ERODactiviteit in Terneuzen kuikens was niet significant verhoogd
t.o.v. de referenties. Het ontbreken van ERODinductie suggereert dat Ah-receptor
agonisten zoals PCDD's,PCDF'sen PCB'sniet in verhoogde mate aanwezig zijn in de
eieren uit Terneuzen en dus niet deveroorzakers zijn van de eerder waargenomen
effecten
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Het bestellen van IBN-rapporten

IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53-91-05.988 van het Instituut voor
Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen.
Vermeld op de overschrijving het nummer van het gewenste IBN-rapport (en naam
en afleveradres als die afwijken van de naam en adres op de overschrijving).
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller andersniet op onze
bijschrijving komt. Het bestelde kan dan niet worden
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