Mogelijk beperkende factoren voor het voorkomen
van Daphnia-soorten in de Bergse Plassen

1. Inleiding
De Bergse Plassen, bestaande uit de
Bergse Voorpias en de Bergse Achterpias,
zijn'gelegen in het stedelijk gebied van
Rotterdam, ten noorden van de Nieuwe
Maas (afb. 1).
De plassen hebben respectievelijk een
oppervlakte van 58 en 51 hectare en een
gemiddelde diepte van 1,8 en 1,4 m. Door
enige onderlinge verbindingen vormen ze
een hydrologische eenheid. De verblijftijd
van het water bedraagt voor beide plassen
in totaal circa 0,3 jaar [CUWVO, 1987].
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De plassen worden voornamelijk gevoed
met singelwater. Overtollig water wordt
vanuit de Voorpias uitgeslagen op de
Rotte.
Sinds 1950 zijn de plassen in toenemende
mate vervuild. Aanvankelijk door lozing
van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
van omliggende stadswijken. Vanaf 1956
door de lozing van effluent van de awzi
Hoge Limiet.
Na het amoveren van awzi Hoge Limiet in
september 1985 is de eutrofiëring enigszins
afgenomen. In 1989 is het hoogheemraadschap van Schieland gestart met een
onderzoek naar de eutrofe toestand van
de plassen. Doel van het onderzoek was
de mogelijkheid van sanering vast te
stellen. Inmiddels is het onderzoek
afgerond [De Jong, 1992] en is een aantal
saneringsmaatregelen geformuleerd
[Haskoning, 1993] die nu verder worden
uitgewerkt.
Door de grote voedselrijkdom zijn grote
hoeveelheden zoöplankton in de plassen
aanwezig. Al in de jaren vijftig wordt in
het Rotterdams Nieuwsblad verslag
gedaan van de extreem hoge dichtheden
aan 'rode luis'. Tot op heden is op de
Bergse Plassen een aantal zoöplanktonvissers actief. Er wordt gevist met sleepnetten die achter een motorboot zijn
bevestigd. Het gevangen zoöplankton
wordt gebruikt voor het kweken van
tropische vissen.
Meerdere malen is door de gemeente
Rotterdam om verschillende redenen
getracht de zoöplanktonvisserij enigszins
aan banden te leggen door vergunningverlening waarin beperkingen werden
opgenomen. Eind jaren tachtig uitte het
hoogheemraadschap van Schieland haar
zorgen over de effecten van de zoöplanktonvisserij op de waterkwaliteit. Het

Samenvatting
De Bergse Voor- en Achterpias te Rotterdam zijn sterk eutroof. Op de plassen zijn
al jarenlang zoöplanktonvissers actief. Omdat er mogelijk een nadelige invloed van
deze zoöplanktonvisserij uit kan gaan op de waterkwaliteit, is een onderzoek
ingesteld. Hierbij is de nadruk gelegd op het voorkomen van Daphnia, vanwege
het belang van deze dieren voor de waterkwaliteit.
De zoöplanktonsamenstelling verschilde niet in beide plassen. Daphnia kwam
nauwelijks voor in beide plassen. Dit duidt erop dat de samenstelling niet in
sterke mate beïnvloed wordt door de zoöplanktonvisserij, daar de Achterpias,
waar nauwelijks gevist wordt, als referentie beschouwd kan worden.
Uit routinematig fytoplanktononderzoek in de jaren 1981-1990 bleek dat regelmatig voedselschaarste optreedt voor Daphnia. Bovendien werd in de Bergse
Voorpias ook de voor Daphnia kritische dichtheid aan blauwalgen meermalen
overschreden. Predatie door Neomysis integeren Leptodora kindtiilijkt geen grote
rol te spelen in het
voorkomen van Daphnia. In de vissamenstelling bleek brasem zeer dominant te
zijn. Hoewel de hoeveelheid broed relatief klein is, kan toch een grote druk op de
Daphnia's heersen doordat ook volwassen brasems zich nog voeden met Daphnia's.
De rol van toxische stoffen lijkt niet groot, zoals uit de uitgevoerde Daphnia-testen
in de Achterpias in 1992 bleek.

vermoeden bestond dat belangrijke
soorten fytoplanktoneters, met name
Daphnia-soorten, in grote hoeveelheden
werden weggevangen. Volgens de vissers
kwamen echter nauwelijks meer Daphnia's
voor in de plassen en werd voornamelijk
op Cyclops gevist.
Om tot besluitvorming voor de vergunningverlening te komen, werd besloten een
onderzoek in te stellen naar de effecten
van de zoöplanktonvisserij op de waterkwaliteit. Daarbij werd de nadruk gelegd
op het voorkomen van Daphnia, vanwege
het belang van deze groep voor de
waterkwaliteit. Daarnaast werd onderzoek
verricht naar andere factoren die van
invloed zijn op de waterkwaliteit zoals de

Afb. 1.Liggingrande
Bergse Plassen

visstand, toxische stoffen en zoöplanktonsamenstelling. Al snel bleek dat vrijwel
geen Daphnia voorkomt in de plassen. In
dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke
oorzaken van het beperkte voorkomen
van Daphnia in de plassen.
2. Mogelijke oorzaken van lage
Daphnia-dichtheden in de plassen
2.1. Invloed van de zoöplanktonvisserij
Om de invloed van de zoöplanktonvisserij
te kunnen achterhalen is een onderzoek
ingesteld naar de samenstelling en dichtheid van het zoöplankton in de Voor- en
Achterpias. Omdat vooral op de Voorpias
wordt gevist is de Achterpias als referentie
beschouwd. In de periode mei 1990 tot en
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Uit theoretische beschouwingen [De Jong,
1991] kwam naar voren dat hooguit 1à
2% van de dagelijkse produktie aan
Daphnia zou kunnen worden weggevangen met de huidige bevissingsactiviteiten. Deze hoeveelheid is zo gering
dat een normale populatie dit verlies
gemakkelijk aan zou kunnen. Blijkbaar
spelen andere factoren een rol in het
ontbreken van Daphma's.

met juni 1991 zijn de plassen op verschillende diepten 16 keer op zoöplankton
bemonsterd [De Jong, 1991].
Tabel I geeft een overzicht van de aangetroffen zoöplanktonsoorten. Uit de tabel
blijkt dat er vrijwel geen verschil is in
soortensamenstelling tussen de twee
plassen. Copepoden zijn dominant in
beide plassen. De populatie bestaat vooral
uit de soorten Acanthocyclopsvernalis
(omnivoor) en Cyclopsvicinus (carnivoor).
Over het algemeen was de biomassa in de
Achterpias wat hoger dan in de Voorpias:
de gemiddelde nat- en drooggewichten
bedroegen in de Achterpias en Voorpias
respectievelijk 6,72 en 4,47 g/m 3 (natgewicht) en 1,13 en 0,78 g/m 3 (drooggewicht).
Het aantal eidragende exemplaren van A.
vernalis was gering. Van C. vicmus werden
bij de meeste bemonsteringen veel eidragende dieren aangetroffen.
Slechts enkele exemplaren van Daphnia
galeata zijn aangetroffen (vroeger Daphnia
hyalina genoemd, Hosper etal, 1992).
Uit de overeenkomstige soortensamenstelling en aantallen soorten in beide
plassen blijkt dat de zoöplanktonvisserij
niet van grote invloed is op de soortensamenstelling. Dit duidt er ook op dat de
waterkwaliteit waarschijnlijk niet nadelig
beïnvloed wordt door de zoöplanktonvisserij.

december werden de plassen bemonsterd
[DeJong, 1991].
In afbeelding 2a zijn de dichtheden van
groenalgen weergegeven in de onderzoekperiode.

2.2. Voedselsamenstellingen-geschiktheid
Daphma's voeden zich met groenalgen,
diatomeeën en flagellaten, vooral de geslachten Scenedesmus en Ankistrodesmus zijn
geschikt voor consumptie. Over het algemeen wordt aangenomen dat bij een
groenalgendichtheid van meer dan
100.000 eetbare individuen per ml geen
voedselschaarste voor Daphnia optreedt.
Anderzijds heeft een te grote hoeveelheid
blauwalgen een negatieve invloed op het
voorkomen van Daphnia. Aangenomen
wordt dat een dichtheid van meer dan
50.000 filamenten per ml nadelig is voor
een Da/)//«w-populatie [DeJong, 1991].
Vanaf 1981tot en met 1989 is routinematig
fytoplanktononderzoek uitgevoerd in de
Bergse Plassen [Hoogheemraadschap van
Rijnland 1985, 1986, 1988; Van den Hove
1989a, 1989b, 1991;Dijkstra-Stam, 1990].
In de maanden maart, juni, september en

In beide plassen is de soort Dictyosphaerium
pulchellum veelal dominant. Daarnaast
komt in de /vchterplas Scenedesmus quadncauda en in de Voorpias Monoraphidium
contortum vaak in zeer grote hoeveelheden
voor. Andere soorten die in beide plassen
hoge dichtheden bereiken zijn Monoraphidium tortileen M. komarkovae. De
kiezelalg Cyclotella meneghini,zeer geschikt
voedsel voor Daphnia, komt in de winter
in beide plassen massaal voor. De kiezelalgen Stephanodiscus dubius en Stephanodiscus hantzschii, minder geschikt voedsel
voor Daphnia door de kleinere afmetingen,
zijn vrijwel jaarlijks in aanzienlijke dichtheden aangetroffen. Deze soorten zijn in
energetisch opzicht minder voordelig
voedsel.
Daar de dichtheid van voedzame groenalgen in het algemeen lager is dan
100.000 individuen/ ml, is het mogelijk
dat voedsellimitatie een rol speelt bij het
vrijwel ontbreken van Daphnia.
In afbeelding 2b zijn de dichtheden van
blauwalgen weergegeven over de periode
1981-1989.

TABEL I- ZoÖplaïikïoiisamemtelling en-dichtheid in1990.
Voorpias

Datum
210590 310590
lnd/1

Acanthocvclops vernalis
Cyclops vicinus
Eudiaptomus spec
Copepodiet stadium
Naupilus larven
Bosmina longirostris
Daphnia galeala
Keratella quadrata
Filinia longicola
Brachionus calyciflorus

Achterpias

129
72
41

50890

110890

30790

170990

111090

181190

280191

220391

110491

230491

80591

17059!

290591

120691

Ind/I

lnd'1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

33
21
4
44
6

66
25
9
41
22

194
3
98
113

163
41
15
83
38
3
6

328
1

110
2
1

32
1
32
1
1
M
33

7
17
7
17
2
49
152

6
8
6
8
1
41
27

2
10
2
10

3
18
3
18
62

7
9
7
9

3
11
3
11

68
111

48
33

9
1')
9
19
5
113
123

26
10
26
lu
18
176
36
3

2
2

1

14
22

6«

1

1
1

Datum
140590 210590 310590 110590
lnd'1

Acanthocyclops vernalis
Cyclops vicinus
Kudiaptomus spec
Copepodiet stadium
Naupilus larven
Diaphanosoma brachyurum
Bosmina longirostris
Daphnia galeata
Daphnia hvalina v. galeata
Keratella cochlearis
Keratella quadrata
Polyarthra dolichoptera
Brachionus calyciflorus

3

tnd/1

Ind/1

Ind/1

7.S

13
21
3
70

68

2S

68
15
4
95
6

225
8
42
22

70
1

5

30790

30890

170990

111090

161190

280191

220391

110491

230491

80591

170591

290591

120691

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

Ind/1

lnd/1

Ind/1

lnd/1

Ind/1

177
8

353
10
3
43
5
3

305
1

174

14
18
1
76
64

3
11
3
33

2
8
1
30
48

1')
4
61
113

5
16
1
170
49

10
17
1

15
25
6
176
118

21
15
3
11S
33

33
6

3

3

1
5

6

îH

4
20
109
80

1

1
1
9

15

1

2
3
1
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Vooral in de Bergse Voorpias treedt een
sterke fluctuatie op in de blauwalgendichtheid. Vrijwel jaarlijks worden hier de
kritische dichtheden van meer dan 50.000
filamenten/ml van verschillende soorten
blauwalgen aangetroffen. In de Achterpias
zijn de dichtheden veel lager. Tot 1990
wordt hier nooit de kritische dichtheid
voor Daphnia bereikt. Dit duidt erop dat
de groei van Daphnia in de Voorpias
mogelijk beperkt wordt door blauwalgen.
In de Achterpias zullen de blauwalgen
geen invloed van betekenis hebben op de
groei van Daphnia.

2.3. Predatiedoor Neomysis integer en
Leptodora kindtü.
Een Daphnia-populaüe kan in gevaar
komen bij te grote hoeveelheden predatoren. Soorten die roven op Daphnia's zijn
vooral de crustaceeën Leptodora kindta
(carnivoor) en Neomysis integer. Neomysis
integervoedt zich overdag vooral met
detritus op de waterbodem en 's nachts
jaagt hij op zoöplankton in de waterkolom.
Vooral cladoceren zijn geliefd voedsel. Ze
worden meer gegeten dan rotatoren en
copepoden. Daar de soort tot de macrofauna behoort, wordt de dichtheid uitgedrukt in individuen/m .Een aantal van

Aß. 2.Dichtheidgroenalgen (2a) enblauwalgen (2b) inde Bergse Plassen indeperiode 1981-1989.
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100/m 2 wordt als bedreigend opgegeven
[De la Haye en Meijer, 1991].
Ook Leptodora kindtü vertoont een
migratiepatroon. Overdag houdt het dier
zich in de diepere delen op terwijl het
's nachts in het bovenste gedeelte van de
waterkolom te vinden is. De jonge dieren
zijn niet geheel carnivoor, de volwassenen
wel [De la Haye &Meijer, 1991]. Cladoceren
worden geprefereerd boven kleinere
rotatoren en te snelle copepoden. In het
voorjaar bestaat de populatie nog uit jonge
dieren waardoor geen nadelig effect op de
•Dap/mza-populatie valt te verwachten.
Daar de soort tot het zoöplankton behoort,
wordt de dichtheid uitgedrukt in individuen per liter. Een dichtheid van 1tot 5
individuen per liter wordt als bedreigend
opgegeven [De la Haye en Meijer, 1991].
Om een beeld te verkrijgen van het voorkomen van beide soorten heeft in 1991
een eenmalige inventarisatie plaatsgevonden in de plassen [De Jong, 1991].
Op geen enkele plaats in de Voorpias
werd Neomysis integeraangetroffen. In de
Achterpias vertoont Neomysis ruimtelijk
een sterke variatie. De gemiddelde dichtheid bedraagt circa 2 individuen/liter.
Zeer lokaal zijn de dichtheden soms hoger
(tot 15 ind/m 2 ). Voor de ontwikkeling van
een .Dap/iwa-populatie zullen deze dichtheden echter geen bedreiging vormen.
Eerder uitgevoerd onderzoek wijst er
echter op dat naast een ruimtelijke variatie
ook een temporele variatie aanwezig is. In
1980 werd alleen in de Bergse Voorpias
Neomysisaangetroffen, vooral in de oeverzone. De dichtheid varieerde plaatselijk
zeer sterk van 10 tot 350 individuen/m 2
[Vischer, 1981].
In 1990 werden in de oeverzone van de
Voorpias hogere dichtheden aangetroffen
dan in de oeverzone van de Achterpias:
gemiddeld respectievelijk 20 en 3 ind/m 2
[DeJong, 1992].
Daarentegen werden bij een visstandonderzoek in maart 1991 juist weer grote
dichtheden Neomysis aangetroffen in de
Bergse Achterpias [Vriese, 1992]. Het
voorkomen van de soort lijkt dus nogal
grillig. Het volgen van de ontwikkeling
van deze soort is van belang in verband
met de te nemen maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit.
Gezien de soms plaatselijk hoge aantallen
van Neomysis, kan hier grote druk op de
.Dap/mza-populatie ontstaan. Daar de
gemiddelde dichtheid echter altijd nog
laag is, is het niet waarschijnlijk dat
Neomysishet gehele jaar een bedreiging
vormt voor de aanwezige Daphmapopulatie.
Een nauwkeurige dichtheid van Leptodora
kindtü kon niet bepaald worden daar
alleen die deelmonsters werden ver-
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zameld waarin Neomysiszichtbaar was. In
het mengmonster uit de Bergse Achterpias
werd de soort wel aangetroffen. De dichtheid die berekend kon worden uit de
geselecteerde deelmonsters bedraagt 0,030,31 individuen/liter. Vanwege de lage
dichtheid zal deze soort dus nauwelijks
gevaar opleveren wat betreft de ontwikkeling van de Daphma-popuhùc.

De hoeveelheid gevangen grote brasem is
aanzienlijk. Bekend is dat ook deze zich
altijd nog tegoed doet aan zoöplankton
zoals Daphnia [OVB, 1991]. Absolute
aantallen vis per hectare zijn niet vastgesteld. Gezien de samenstelling van de
vissoorten is het echter aannemelijk dat
hier een behoorlijke druk vanuit kan gaan
op de Z)a/>/mza-populatie.

2.4. Predatiedoorvis
Het is bekend dat vooral visbroed grote
invloed kan hebben op de samenstelling
van het zoöplankton. Bij grote hoeveelheden jonge vis vindt over het algemeen
een verschuiving plaats naar kleinere
soorten zoöplankton. De grotere soorten
als Daphnia galeata en Leptodora kindtii
verdwijnen bij een hoge predatiedruk als
eerste.

2.5. De rolvan toxische stoffen
Daphnia's zijn erg gevoelig voor een aantal
toxische stoffen. Opname van toxische
stoffen vindt vooral plaats via de opname
van aan zwevend materiaal gebonden
stoffen. Opwerveling van bodemdeeltjes
en de daaraan gebonden stoffen vindt
plaats door wind, recreatievaart en vis.
In het kader van een waterbodemonderzoek zijn in 1988 op een aantal lokaties in
de Voor- en Achterpias metingen verricht
aan de gehalten PAK en zware metalen in
de waterbodem. Vooral in de Achterpias
zijn verhoogde gehalten aan zware
metalen en PAK aangetroffen. Dit is
onder andere te wijten aan de jarenlange
lozingen van effluent van awzi Hoge
Limiet.
Daarnaast zijn in 1989 en 1990 in de
waterkolom van de plassen enkele malen
de gehalten van een twintigtal bestrijdingsmiddelen gemeten [DeJong, 1991]. Voor
een aantal gemeten verbindingen werd de
AMK-norm overschreden. Vooral in de
Bergse Achterpias werden de normen
voor een aantal zware metalen en bestrijdingsmiddelen overschreden. Dit geldt
onder andere voor de zware metalen
koper, kwik en nikkel. In beide plassen
werden de AMK-normen voor endosulfan-b, endrin, dieldrin, DDD, DDE en
DDT overschreden [De Smit, 1992].
De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen
gebonden aan zwevend stof werden
echter niet gemeten. Het is echter niet
waarschijnlijk dat deze hoeveelheden zo
groot zijn dat er een nadelig effect vanuit
gaat voor de Daphnia 's: bij een Daphniatest in 1992 in de Bergse Achterpias overleefden alle exemplaren de test en was er
een gezond aantal nakomelingen
[Vervoort, 1994].

De soortenrijkdom aan vis in de Bergse
Plassen is in de loop der jaren afgenomen.
Voor 1940 werd nog spiering waargenomen. Door de verslechtering van de
waterkwaliteit zijn de plassen vanaf 1955
steeds verder verbrasemd. Tussen 1961
en 1980 zijn regelmatig bestandsopnamen
gemaakt [Hamming, 1984]. De populatie
bestond in die periode uit veel slechtgroeiende vis, vooral brasem. De slechte
conditie hield verband met de hoge dichtheid waarin brasem op de plassen
voorkwam. De conditie van de vis in de
Voorpias was iets beter dan in de
Achterpias.
In het kader van het eutrofiëringsbestrijdingsproject is in 1991 een kwalitatief
visstandonderzoek uitgevoerd [Vriese,
1992]. Met behulp van een zegen en
elektrovisapparatuur is de samenstelling
in de Voor- en Achterpias bepaald in het
open water en langs de oever. Het bleek
dat brasem, zowel naar aantallen als naar
biomassa, de dominante vissoort in de
vangst was (respectievelijk 78 en 70% van
het totaal). Daarnaast waren ook paling en
snoekbaars sterk vertegenwoordigd.
Overige vissoorten hadden slechts een
gering aandeel in de vangst (vaak minder
dan 1%). Bij de lengteverdeling van de
brasem viel op dat de jonge exemplaren
een goede conditie hadden. Opvallend
was dat slechts weinig 0 + brasem is aangetroffen in de plassen. Gezien de
aanzienlijke hoeveelheden gevangen
snoekbaars is het waarschijnlijk dat veel
van de jonge brasem hierdoor wordt
weggegeten. Daardoor kan de groei van
de overblijvende jongen wel voorspoedig
verlopen omdat er minder voedselconcurrentie is. Een andere mogelijkheid
is dat het eenvoudig een slecht paai-jaar is
geweest.

3. Conclusies
Uit het onderzoek komt naar voren dat
aan een of meerdere randvoorwaarden die
noodzakelijk zijn voor de aanwezigheid
van een gezonde Daphnia-popu[atie in de
Bergse Plassen, niet voldaan wordt.
Factoren die waarschijnlijk een negatieve
invloed uitoefenen op Daphnia in de
plassen zijn de soms grote hoeveelheden
blauwalgen, predatie door (volwassen)
brasem, en voedselschaarste. Predatie
door Neomysis integeren Leptodora kindtii

en de invloed van toxische stoffen hebben
tot nog toe geen rol van betekenis
gespeeld in het ontbreken van Daphnia's.
4. Dankwoord
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