Actief biologisch beheer;dweilen metdekraanopen? Een minimodel

Inleiding
Het verwijderen van brasem en het uitzetten
van roofvis heeft inhet plasjeZwemlustende
Bleiswijkse Zoom geleid tot een sterke
verbetering van de waterkwaliteit [Meijer,
1988; Van Donk, 1988].
De geboekte successen van dit 'actief
biologisch beheer' zijn bemoedigend, maar
het isvooralsnog niet zeker of een op zo'n
manier bereikte nieuwe situatie een stabiele
toestand kan vormen die zonder verdere
ingrepen instand blijft, ofdathet ecosysteem
na kortere of langere tijd vanzelf weer in de
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oorspronkelijke troebele toestand terugvalt.
Er zijn wel aanwijzingen dat in zowel de
heldere alsde troebele toestand een aantal
negatieve feedback mechanismen voorkomen die er toe bijdragen dat de eenmaal
heersende situatie gehandhaafd blijft
[Hospere.a., 1987].

Samenvatting
Uitdunning vandebrasem-enkarperstand kanleiden toteenaanzienlijke toenamevan
de helderheid van hetwater,en tothetterugkeren vanwaterplanten. Inditartikel wordt
ingegaan op de vraag of magworden verwacht, dat een op zo'n manier, door actief
biologisch beheer verkregen heldere situatie,een stabiele toestand kan zijn. Hiertoe is
een eenvoudig wiskundig model geconstrueerd dat de relatie tussen snoek, brasem,
waterplanten en de nutriëntenbelasting beschrijft. Het blijkt dat er bij gematigde
nutriënten-concentraties twee verschillende stabiele toestanden kunnen bestaan: een
heldere en een troebele. Onder zulke omstandigheden kan biomanipulatie leiden tot
een stabiele heldere situatie. Bij hoge nutriënten concentraties isde heldere toestand
niet of nauwelijks stabiel. Biomanipulatie zonder aanvullende beperking van de
nutriëntenbelasting zal inzo'n geval slechtseen tijdelijk effect hebben.

Voor het gemak worden deze twee uitersten
in het navolgende kortweg aangeduid als
'snoek'- en 'brasemtoestand'.
In de vorige eeuw verkeerde vrijwel al het
Nederlandse binnenwater in de heldere
snoektoestand. De achteruitgang van snoek
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In dit artikel wordt een eenvoudig wiskundig
model gepresenteerd waarin de belangrijkste
ecologische relaties die verondersteld
worden hierbij een rol te spelen, zijn
samengevat. Aan de hand van dit model
wordt onderzocht, of deze empirisch
vastgestelde verbanden te zamen inderdaad
een voldoende basis vormen om het bestaan
van twee stabiele toestanden van het
ecosysteem plausibel te maken. Daarnaast
wordt met behulp van het model
geanalyseerd hoe aanpak van de nutriëntenbelasting en actief biologisch beheer zich tot
elkaar verhouden alsmaatregelen voor
verbetering van de waterkwaliteit. Tenslotte
worden de mogelijkheden en beperkingen
van een minimodel geplaatst naast die van
grotere ecosysteemmodellen.
Observaties aanhet ecosysteem
De verschijnselen in het Nederlandse zoete
water waaraan de ideeën over actief
biologisch beheer zijn ontleend, werden indit
tijdschrift aleerder beschreven [Hospere.a.,
1987, Meijer e.a., 1988,Van Donk, 1988].
De grote lijnen zijn alsvolgt te resumeren.
Een belangrijk feit isin de eerste plaats dat
troebel algenrijk water doorgaans grote
hoeveelheden brasem en andere karperachtigen bevat, terwijl devroeger belangrijke
roofvis snoek erslechtsspaarzaam voorkomt.
Ondergedoken waterplanten ontbreken in
zulke systemen vaak geheel Heldere wateren
worden daarentegen in het algemeen

en waterplanten en de huidige dominantie
van brasem en algen wordt algemeen toegeschreven aan eutrofiëring alsgevolg van
een toename van de nutriëntenbelasting.
Opvallend isdat deovergangvaneen heldere
naar een troebele toestand in korte tijd kan
plaatsvinden zonder dat op dat moment de
nutriëntenbelasting sterk toeneemt [De Nie,
1987]. Door Willemsen [1980] gepubliceerde
gegevens wijzen er op dat ook verandering

gekarakteriseerd door relatief lage brasemdichtheden, een goede snoekstand eneen rijk
ontwikkelde waterplantvegetatie.

100-

)
80-

•' b r a s e m

60-

40-

Afb. I - Schematisch
verband lussen doorzicht
en dejaarvangsten aan
snoek en brasem, hoofdzakelijk gebaseerd op
Nederlandse gegevens (naar
Wil/emsen, 1980),
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Afb. 2 - Het intcractieschema waarop hetmodel istoegespitst. Positieve invloeden wordengerepresenteerd door pijlen,
negatieve door bollen.

350

van desterk aan helderheid gerelateerde
snoek/brasemverhouding zo'n abrupt
karakter heeft (afb. 1). De overgang van
snoek- naar brasemtoestand lijkt dus in de
loop van het eutrofiëringsproces vrij
plotseling tekunnen optreden.
Constructie van het model
Ecologische relaties
Het deel van het ecosysteem waarop het
model istoegespitst isgeschematiseerd in
afb. 2.
De verbindingen tussendecomponenten van
dit schema representeren de vier hoofdrelaties waarop het model is gebaseerd:
1. degroeisnelheid van brasempopulaties is
positief gerelateerd aan de nutriëntenrijkdom
van het systeem;
2. hoge brasemdichtheden beperken de
ontwikkeling van aquatische vegetatie;
3. snoek eet brasem;
4. snoek heeft waterplantvegetatie nodig
voor een succesvolle reproduktic.
Elk van deze beweringen isgebaseerd op
waarnemingen uit het veld.
De achtergronden kunnen alsvolgt worden
samengevat:
ad.1
Algemeen wordt gevonden dat de produktie
van planktivore enbenthivore vis toeneemt
wanneer visvijvers ofmeren worden bemest
[Gerking, 1978;McAllistere.a., 1972].
Ook over een gradiënt van 'nutriëntenrijkdom' zoals aanwezig isin Lake
Memphremagog in de VS,neemt de
biomassa van de vispopulaties toe met het
nutriëntengehalte [Gascon & Legget, 1977].
ad.2
De invloed van brasem op aquatische
vegetatie isgroot. InEngeland werd door
Hill e.a. [1986] een sterk negatief verband
gevonden tussen de hoeveelheid brasem in
kunstmatig afgescheiden delen van een meer
en dewaterplanten biomassa enkele
maanden nahet begin van het experiment.
Meer indetail beschouwd blijkt de negatieve
invloed van brasem op waterplanten via een
aantal verschillende mechanismente
verlopen. Het dieet van brasem bestaat
enerzijds uit zoöplankton, anderzijds uit
chironomiden (muggelarven) en andere
bodemdieren. Om dit laatste type voedselte
bemachtigen woelt een volwassen brasem
intensief de bodem om.
In een experiment waarbij dit bodemwoelen
lokaal werd verhinderd door een kooi op een
vegetatieloos stuk bodem teplaatsenis
hergroei van waterplanten waargenomen
binnen enkele weken [Ten Winkel &
Meulemans, 1984],
Naast de directe mechanische invloed die uit
deze observatie kan worden afgeleid, heeft
brasem nog via meer indirecte wegeffectop
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Afb. 3 - Vertaling vande vier•hoofdrelaties tuthetmodetin Mortod-enHill-functies (zieappendix I voordemathetnatisehe
formulering).

de groei van waterplanten. Verschillende
onderzoeken hebben uitgewezen dat de
aanwezigheid van planktivore en benthivore
visde troebelheid van hetwatervergroot [zie
Shapiro, 1980]. Dit komt gedeeltelijk door
opgewoeld bodemslib dat inhet water
zweeft, maar ook doordat de graasdruk van
zoöplankton op algen verminderd en de aanwezige algenbiomassa toeneemt.
De maximale diepte waarop waterplanten
kunnen voorkomen isdirect gerelateerd aan
de troebelheid van het water [Spence' 1982].
Hoe deinvloed van brasem op de helderheid
van hetwater precies doorwerkt naar het
percentage van het bodemoppervlak dat
door waterplanten wordt begroeid hangt af
van het diepteprofiel van het waterlichaam.
In ondiepe meren die overal ongeveer even
diep zijn, kan worden verwacht dat de waterplanten vrij plotseling uit het grootste deel
van het meer verdwijnen wanneer een bepaalde troebelheid wordt overschreden.
ad. 3
De predatie-efficiëntie van snoek op brasem
neemt waarschijnlijk toe met de brasemdichtheid tot een bepaalde maximale
'eetsnelheid' isbereikt. Bovendien hebben
de meeste predatoren een minimale prooidichtheid waaronder de predatie-inspanning
wordt gereduceerd. Het resulterende
sigmoïde verband tussen prooidichtheid en
predatie-efficiëntie staat inde ecologie
bekend onder de naam functionele respons
van hettype III en wordt beschouwd alseen
algemene eigenschap van gewervelde
predatoren [Hassel e.a., 1977].
ad.4
Er iseen goed gedocumenteerd positief

verband tussen desnoekstand endeaanwezigheid van aquatische vegetatie [Grimm, 1981,
1983; Hakkari &Bagge, 1985].
Snoek heeft waterplanten nodig voor
z'n reproductie. Bovendien wordt het kannibalisme gereduceerd door de aanwezigheid
van vegetatie. Het netto effect van vegetatie
op dereproductie van snoek wordt duidelijk
weerspiegeld inhet aandeel dat jonge snoek
in depopulatie heeft. Bij afwezigheid van
aquatisch vegetatie wordt nauwelijks nog
jonge snoek aangetroffen [Hakkari & Bagge,
1985; Wright, 1987].
Model form ulering
Om hetmogelijk temaken deze complexe en
deels kwalitatieve verbanden ineen model op
te nemen zijn ze samengevat tot eenvoudige
Monod- enHill-functies zoals weergegeven
in afb. 3.Hierdoor ishet mogelijk de kern
van het systeem temodelleren als een
uitgebreid predator-prooi model. De
formulering van het model en de herkomst
van deparameterwaarden zijn gegevenin
appendix 1.Alleen snoek en waterplanten
zijn dynamisch gemodelleerd. De waterplantenbedekking isdirect gekoppeld aande
hoeveelheid brasem. Verondersteld wordt
dat niet nutriënten, maar licht en
mechanische stress beperkend zijn voor de
vegetatie-ontwikkeling. Wanneer in het nu
volgende wordt gesproken van veel brasem
betekent dat impliciet weinig vegetatieen
troebel water.'
Analysemethode
Om inzicht tekrijgen in de eigenschappen
van hetmodel iseen uit de wiskundige
biologie afkomstige grafische methode
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Appendix 1
Hetmodelendeparameterwaarden,gebruiktvoordegegeven isoclinerepresentaties.
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Herkomst vande parameterwaarden
Aangezien ergeen seizoenswisselingen worden
gesimuleerd,dienendeparameterwaarden een
jaargemiddelde te representeren.Dewaardenvan
de parameters voor maximale groeisnelheden,
maximale brasem-ensnoekstand,enpredatie-en
voedselconversie-efficiëntie zijnafgeleid uit
literatuurgegevens:

eb
Degroeiformulevanbrasem impliceert datderatio
van rbmax totebdemaximale brasemdichtheid
bepaalt onder optimale condities (de 'carrying
capacity'). De hoogstegemeldedichthedenvan
planktivore/benthivore vis liggenindeordevan
100g• m"2. Daarom isebgesteldop rbmax/100.

rbmax:
Demaximale groeisnelheid vaneen brasempopulatie isdegroeisnelheid inafwezigheid van
intraspecifiekeconcurrentie enonder optimale
omstandigheden. Deze omstandigheden mogen
verwacht wordenwanneer jongevis inlage
dichthedenwordt uitgezet ineutrofevisvijvers.
Zulkeexperimentenzijnnietvoorbrasem,maarwel
voor karper gepubliceerd [Backiel&LeCren,1978).
Eenveertigvoudigejaarlijkse biomassa toename is
voor karper indezesituatie gemeten.Wanneer
wordt uitgegaanvanconstante groei (dN/dt= r• N)
kanhiereengroeisnelheid van0,010(dag"') uit
worden afgeleid.Gegevens overdegroeivanjaarklassenvanbrasemzijnwelbekendvoor natuurlijke
(enduswaarschijnlijk suboptimale) omstandigheden
inNederlandse wateren [Cazemier, 1982].
Degrootste biomassatoenamesvanheteerstetot
hettweede levensjaar liggen hier rondde650%.
Uitgaandevaneenconstantegroeibetekentditeen
groeisnelheidvan0,005perdag.Voor rbmaxinhet
model ishetgemiddeldevandezewaarde ende
maximale karpergroei invijversgenomen.

Degrootste afnamevandeal40jaar gemeten
snoekstandinWindermere [Kipling,1983] bedraagt
40%. Dit is0,000125perdag. Het dubbelevan
dezewaarde isgenomen alsschattingvande
mortaliteit involledige afwezigheid vanvoedsel,
zoalsms moetworden geïnterpreteerd.

H,
H 2 + B2

B 2 + H,
brasemdichtheid (g m"2)
snoekdichtheid (g• m"2)
percentagevandebodembegroeidmet
waterplanten
functionele responsvansnoek
immigratiesnelheidvan brasem
( 2 * 1 0 " s g r ' dag"')
immigratiesnelheid vansnoek
(2•10"5 g• n r 1 dag"1)
maximumgroeisnelheid vanbrasem
( 7 - 5 MO-1)
nutriëntengehalte vanhetsysteemin
arbitraire eenheden
nutriëntengehalte waarbijdebrasemgroeigehalveerd is(0,5)
vegetatiebedekking waarbijdesnoekreproduktie gehalveerd is (10%)
brasemstandwaarbijdevegetatiebedekkinggehalveerd is(20g•m"2)
brasemstand waarbij depredatie door
snoek gehalveerd is(15g•m"2)
intraspecitieke concurrentieconstante
voorbrasem(7• 5*10"5m2• g" 1-dag"')
intraspecitieke concurrentieconstante
voor anderefactorendanvoedselvoor
snoek(2 8*10""m 2 g" 1 dag"1)
maximum predatiesnelheid vansnoek
(0,05 dag"1)
conversie-efficiëntie van gegeten
voedsel naarnettogroei (0,1)
mortaliteitsconstante voor snoek
(2 25-10" 3 dag" 1 )
maximale vegetatiebedekking (100%)

gebruikt. Hiertoe wordt eerst het
toestandsvlak van het systeem getekend. Dit
is hier het vlak waarin de x-coördinaat de
hoeveelheid brasem, en de y-coördinaat de
hoeveelheid snoek voorstelt die op een
bepaald moment aanwezig is. Iedere
toestand van het systeem isalseen punt indit
vlak weer te geven.
De meeste punten in het vlak zullen geen
stabiele combinatie van snoek en brasemdichtheid voorstellen. Dedefinitie van model
en parameterwaarden bepaalt hoe de
dichtheden van beide soorten vanuit een
bepaald beginpunt zullen veranderen in een
simulatie.
In het toestandsvlak bestaat een lijn van
snoek-brasem combinaties waarop de nettogroei van de brasempopulatie nulis.Deze lijn
heet de nul-isocline (of kortweg isocline) van
brasem. Ook bestaat zo'n isocline voor

prmax
Dedoor Mann [1982]gerapporteerde gemiddelde
voedselconsumptievansnoek inde natuurlijke
situatie bedraagt 0,03 (g- g" 1 dag"1).Als schatting
voor demaximalevoedselconsumptie onder
optimaleconditiesisarbitrairdewaardevan5% per
daggenomen.

es
Deintraspecifieke concurrentiefactor voor snoek
bepaalt samenmetceenprmaxdemaximumdichtheidvan snoek. Dehoogste inde literatuur
gevondensnoekdichtheden (PMAX)liggenrondde
10g• m"2 [Grimm, 1983],Wanneerwe aannemen
dat prooivis nochvegetatiedaarbij beperkend
waren, kandewaardevanesdaaruit geschat
worden aande handvandeoplossingvande
formule vansnoekgroei inevenwicht:
es = (is + ce • prmax- ms)/ PMAX = .00028
Develdgegevens dienodigzijnomdeoverige
parameterwaarden te bepalenontbreken.
Het gedrag vanhetmodel isdaarom onderzocht
over eenzinnige rangevanelkvandie parameters.
De halfwaardeconstantes vandeMonod-enHillfuncties moeten inhuncontekst bekekenworden.
De parameters nutrenH, hebbenslechtseen
betekenis inrelatietotelkaar.Hetzelfde geldtvoor
H 2 en H 3 inrelatietot V,enH 4inrelatietot B.
Deimmigratieconstantes ibeniszijnkleinen
dienenslechtsirreversibel uitsterventevoorkomen.

Popova [1978]meldt eenwaardevan0,11voor het
quotientvangewichtstoenameen geconsumeerd
voedselvansnoekovereenjaargenomen. Inhet
model isceop 10%gesteld.

snoek. Bij eenvoudige modellen zoals het
Lotka-Volterra predator/prooi model kande
formule van een isocline gevonden worden
door de differentiaal vergelijking diedegroei
beschrijft gelijk aan nul te stellen. Het
analytisch bepalen van de isocline formules
van ingewikkelder differentiaalvergelijkingen
is vaak lastiger. In het navolgende isvoor de
constructie van isoclinesgebruik gemaakt van
een computerprogramma [De Boer, 1983].
In afb. 4 isde karakteristieke isoclinerepresentatie van het hier besproken model
weergegeven, de richting waarin de dichtheden van snoek en brasem in elk van de
sectoren van het vlak veranderen ismet
pijltjes aangegeven.
De eigenschappen van het model worden
weerspiegeld in de vorm van de isoclines. Zo
is het neerbuigen van de snoek-isocline bij

hoge brasemdichtheden het gevolg van het
verdwijnen van vegetatie onder deze omstandigheden, en wordt het plotselinge
stijgen van de brasem-isocline nabij de y-as
veroorzaakt door de in het model
opgenomen 'functionele respons' van snoek
die bij lage brasemdichtheden zijn predatiedruk op brasem verlaagd.
Voor een uitgebreidere uitleg van de
interpratie vandevormvanisoclines[ziebijv.
Krebs, 1978] isin dit artikel geen plaats.
Voor begrip van het navolgende is het
voldoende te weten dat nul-isoclines lijnen
zijn waarop de nettogroeivande betreffende
populatie nul is.
Resultaten
Verschillende even wichtstoestanden
De brasem- en snoek-isocline snijden elkaar
op drie plaatsen. De snijpunten zijn per
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Afb. 4 - De nul-isoclines van brasem (dB/dt =III en snoek Idsldt =01vanher
model (uitleg zie tekst).

definitie evenwichtspunten van het systeem,
aangezien denetto groei vanbeide populaties
er gelijk aan nul is.
De punten Ien III stellen stabiele
evenwichten voor. Punt II echter iseen
instabiel evenwichtspunt. Een kleine
verstoring zal het systeem hier al in een
toestand brengen van waaruit het zich met
toenemende snelheid verwijdert van het
labiele equilibrium.
Het zal duidelijk zijn dat de twee stabiele
evenwichtspunten kunnen worden geïnterpreteerd alsde in het voorgaande besproken
snoek-(I) en brasemtoestand (III) van het
ecosysteem. Simulaties, die kunnen worden
weergegeven als trajectoria in het toestandsvlak, eindigen afhankelijk van de begintoestand in één van de twee evenwichtspunten (afb. 5).
Eutrofiëring en de wegterug
Het effect van eutrofiëring op het systeem
kan worden gevisualiseerd door de isoclines
te tekenen die ontstaan wanneer
verschillende nutriëntengehaltes (de
parameter NUTR, zie appendix 1)worden
gedefinieerd (afb. 6). De liggingvan de
snoek-isocline wordt hierdoor niet beïnvloed
maar de brasem-isocline komt hoger teliggen
bij toenemend nutriëntenniveau. Het gedrag
van een voedselarm systeem dat aan
geleidelijke eutrofiëring wordt blootgesteld is
gemakkelijk af te leiden uit deze figuur. De
laagst gelegen brasem-isocline heeft
betrekking op de oligotrofe begintoestand.
Slechts één snijpunt bestaat in deze situatie;
een evenwicht van het snoektype.
Gedurende de eerste stadia van eutrofiëring
schuift dit evenwicht langzaam omhoog.
Zowel snoek als brasemdichtheden nemen
wat toe.
Dit gaat door tot de brasemisocline boven de
top van de snoek-isocline uitstijgt. Op dat
moment stort de snoekpopulatie in en stijgt

brasem- dichtheid

Afb. 5 - De trajectoria van tweesimulaties met verschillende beginpunten.

de brasemdichtheid in afwezigheid van deze
belangrijkste predator tot de maximale
draagkracht van het milieu isbereikt. De
troebele, vegetatieloze en verbrasemde
evenwichtstoestand isbereikt. Het in afb. 1
getoonde empirische verband tussen de
troebelheid van het systeem (door de
oorspronkelijke auteur gebruikt als maat
voor de eutrofiëringstoestand) en de
dichtheden van snoek en brasem vertoont
een treffende parallel metdeze ontwikkeling.
Ook het verloop bijeen geleidelijke
vermindering van het nutriëntengehalte van
een verbrasemd waterisuitafb. 7afte leiden.
Wanneer het nutriëntenniveau tot
intermediaire waarden wordt teruggebracht
schuift het evenwicht slechtseen weinig naar
links. De toestand van het systeem verandert
weinig terwijl in deze situatie ook een
evenwicht van het snoektype mogelijk is.Pas
bijzeer lagenutriëntengehalten verdwijnt het
brasemequilibrium en komt het systeem

spontaan terug in de snoektoestand.
Zowel op de heen- alsop de terugweg blijft
het systeem lang hangen inde heersende
toestand. Dit hysterese effect [Hospere.a.,
1987] kan dus inderdaad uit de in het model
opgenomen relaties voortvloeien.
Een parallel met de catastrofe theorie
Karakteristiek voor het verloop van de
ecosysteemtoestand bij geleidelijke
verandering van het nutriëntenniveau isde
plotselinge aard van de overgang tussen de
twee toestanden. De in de wiskunde
ontwikkelde en voor verschillende
biologische problemen toegepaste catastrofe
theorie beschrijft ditsoort systemen [Mohn&
Miller, 1987; Rose &Harmsen, 1981].
Algemeen wordt getracht de potentie van
een systeem om catastrofeachtig gedrag te
vertonen zichtbaar te maken alseen
zogeheten catastrofe plooi ('catastrophe
fold') in een isocline.

snoek - dichtheid

Afb. 6 - De ligging van
de isoclines enstabiele evenwichtspunten bij verschillende nutriëntengehaltes; de hoogst gelegen
brasem-isocline correspondeert met het hoogste
nutriëntengehalte.
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Ook voor het hier besproken modelblijkt het
mogelijk zo'n catastrofeplooi zichtbaar te
maken. De constructie van deze representatie
is weergegeven in afb. 7.
Het nutriëntengehalte vanhetsysteem wordt
eerst als derde dimensie toegevoegd aan het
brasem-snoek isocline plaatje. De twee nu
omtstane isoclinevlakken hebben een snijlijn
die de evenwichtslijn van het systeem is.
Wanneer deze snijlijn op de bodem van de
kubus wordt geprojecteerd ontsaat de
bedoelde isocline met catastrofe plooi. Het is
op te vatten alseen brasem-isocline in het
nutriënten-brasemvlak waarbij de snoek in
evenwichtsdichtheid wordt verondersteld.
Uit de richting van de pijltjes die de
potentiële toestandsverandering aangeven,
kan worden afeleid dat de isocline één
instabiel (II) en twee stabiele (I en III) delen
heeft die corresponderen met de drie
evenwichtspunten in afb.4.
Het ongelijkmatige verloop van het eutrofiërings- en 'oligotrofiërings'-proces kan in
deze nieuwe isocline-representatie goed
worden gezien. Afb. 8 toont een simulatie
waarbij het nutriëntengehalte geleidelijk
wordt veranderd van zeer laag tot zeer hoog
en vice versa.

Afb. 7- Een 'catastrophe
fold' wordt zichtbaar
ge/naakt door desnijlijn van
de isoclinevakken van brasem
en snoek teprojecteren op
het brasem-nutriënten vlak
(de bodem van de kubus van
de onderzijde bekeken).
De nutriëntenstatus isin
willekeurige eenheden weergegeven (zie appendix Ij.

In de loop van de eutrofiëring blijft het
systeem relatief lang in de brasemarme
toestand tot een kritiek nutriëntengehalte is
bereikt waarna de brasemdichtheid plotseling
toeneemt. Op de weg terug blijft het systeem
juist lang hangen indeverbrasemde toestand.
Actief biologisch beheer en nutriëntenbelasting; een stabiliteitskwestie
Het nutriëntengehalte waarbij het systeem
spontaan terugkeert naar een snoektoestand
ligt in het model veel lager dan het gehalte
waarbij een evenwicht van het snoektype
voor het eerst mogelijk is.Dit betekent dat
het bij intermediaire nutriëntenconcentraties
mogelijk moet zijn het systeem van de
verbrasemde toestand in een heldere snoektoestand te krijgen door manipulatie van de
visdichtheden: actief biologisch beheer.
Niet elke verwijdering van brasem en
toevoeging van snoek zalechter leiden tot het
ontstaan van een stabiele heldere
evenwichtssituatie.
In het toestandsvlak zijn in principe twee
gebieden te onderscheiden: vanuit het ene
gebied zal het systeem na verloop van tijd
altijd in het brasemevenwicht vervallen,
vanuit het andere gebied ishet eindstadium

altijd een snoek equilibrium. Deze gebieden
worden gescheiden door een zogeheten
bifurcatielijn. De ligging van de bifurcatielijn
is vanzelfsprekend bijzonder relevant vanuit
het oogpunt van actief-biologisch beheer.
Wanneer door manipulatie van visstanden
het systeem aan de goede kant van de
bifurcatielijn terecht komt ishet resultaat van
lange duur, anders niet. Het instabiele
evenwichtspunt ligt per definitie op de
bifurcatielijn, de rest van de lijn isechter
langs analytische weg niet zo maar te vinden.
Daarom ishij opgespoord met behulp van
een minder elegante maar wel effectieve
methode. Vanuit een groot aantal gelijkelijk
over het vlak verdeelde punten iseen
simulatie gestart. De tijd die het kost om
vanuit dat punt een cvenwichtstoestand te
bereiken isalsgrijstint weergegeven in het
beginpunt. Hoe langer het bereiken van een
evenwicht duurt hoedonkerderde markering.
Dit heeft een representatie tot resultaat
waarbij de nabijheid van de evenwichtspunten licht is,terwijl de zone rond de
bifurcatielijn zich donker aftekent.
Afb. 9 toont zo'n weergave voor twee verschillende nutriëntenniveaus. Onder eutrofe
condities ishet attractiegebied rond het
snoekevenwicht relatief klein.
Bij afnemend nutriëntengehalte neemt de
oppervlakte van dit gebied toe ten koste van
de grootte van het aantrekkingsgebied van
het brasemequilibrium.
Het beeld dat er een range van nutrieritengehalten kan bestaan waarover twee stabiele
evenwichtstoestanden mogelijk zijn kan dus
nader worden gespecificeerd: de 'lokale
stabiliteit' van elk van de evenwichtstoestanden verloopt geleidelijk van 'globale
stabiliteit' tot nuloverdeze range. Aangezien
de werkelijke wereld nietzodeterminitisch is
als het model, betekent dit dat de grens
tussen het welofniet kunnen bestaan vaneen
stabiel equilibrium niet zo scherpis.
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Het snoekequilibrium heeft alshet onder
eutrofe omstandigheden bestaatzoalsgezegd
slechts een zeer klein aantrekkingsgebied.
Dat betekent dat fluctuaties in milieuomstandigheden (een uitzonderlijk warm of
koud voorjaar bijvoorbeeld) gemakkelijk
kunnen leiden tot het overschrijden van de
bifurcatielijn, en daarmee tot een moeilijk
reversibele overgang naar de verbrasemde
toestand. Nadere beschouwing van de vorm
van het attractiegebied rond het snoekequilibrium leert, dat het systeem vooral
gevoelig isvoor een afname van de snoekdichtheid onder eutrofe condities.
Maar contra intuïtief blijkt ook, dat een
toename van de hoeveelheid snoek of een
afname van de brasemdichtheid dan
eveneens gemakkelijk tot ineenstorting van
het systeem kan leiden.
Een centrale vraag in de huidige
problematiek van het actief biologische
beheer zou in modeltermen geformuleerd
kunnen worden als:'hoe kaneen verbrasemd
systeem binnen het attractiegebied van het
snoekequilibrium gemanipuleerd worden'.
Te oordelen naar de ligging van de
bifurcatielijn lijkt het er in ieder geval op dat
Afb. 9 - Afbeelding vande aantrekkingsgebiedenvan
evenwichtspunten endeliggingvandebifnrcatielijn bijhoog
(boven} en laag(onder) nutriëntengehalte(uitlegzietekst),
gelegen brasem-isocline correspondeertmet helhoogste
nutriëntengehalte.
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toevoeging van snoek een noodzakelijke
aanvulling isop uitdunning van de brasemtoestand. Zonder dat ishetsysteem snel terug
in de verbrasemde toestand. Voorts isuit
afb. 9 direct af te leiden dat onder eutrofe
omstandigheden de kansopsuccesniet groot
is. Verwijdering van veel brasem en uitzetten
van veel snoek leidt al snel tot voorbijschieten van het doel, te weinigis
vanzelfsprekend ook niet goed. Verlaging
van het nutriëntengehalte vergroot de kans
van slagen aanzienlijk. Deze aannemelijk
klinkende conclusie komt overeen met de
uitkomst van een recent onderzoek waarin
Benndorf [1987] de resultaten van een groot
aantal biomanipulatie-experimenten nog
eens op een rijtje zet: Er bestaat een - per
meer verschillende —grens aan de fosfaatbelasting waarboven bimanipulatie niet
efficiënt kan worden toegepast.
Overigens ishet niet per definitie zinloos om
actief biologisch beheer toe te passen in
wateren waar geen stabiele heldere toestand
kan worden bereikt. Indien het ecosysteem
vijfjaar nodig heeft om na de ingreep in de
troebele toestand terug te keren kan
manipulatie vandevisstand zekervoor kleine
intensief gebruikte plassen een rendabele
beheersvorm zijn.
Conclusies
• Het isopgrond vanopditmoment bekende
ecologische relaties goed mogelijk dat een
door actief biologisch beheer bewerkstelligde
heldere toestand van een zoetwaterecosysteem stabiel isen zonder verdere
ingrepen in stand zal blijven. Er isechter een
grens aan het nutriëntengehalte van een
systeem waarboven actief biologisch beheer
niet tot een langdurig resultaat zal leiden.
• De stabiliteit van de heldere toestand
neemt af bij toenemende nutriëntenbelasting
van het water. Boven een bepaald nutriëntengehalte zal nooit een stabiel helder systeem
kunnen bestaan. In de buurt van dit critische
niveau ishet ecosysteem in heldere toestand
zeer gevoelig voor kleine verstoringen die
direct verschuiving naar de verbrasemde
toestand tot gevolg hebben.
• Als in eutroof water een stabiele heldere
toestand mogelijk is,moet om deze toestand
te bereiken zeer nauwkeurig de hoeveelheid
brasem en roofvis worden gemanipuleerd.
De kans op slagen en blijvend resultaat
neemt snel toe naarmate het nutriëntengehalte van het systeem lager ligt.
Evaluatie
De handicap vangrote modellen
In het voorgaande iseen ecosysteemmodcl
gepresenteerd dat bestaat uit slechts twee
differentiaalvergelijkingen.
Voor de hand liggendishette veronderstellen
dat de nauwkeurigheid waarmee de werkelijkheid kan worden beschreven toeneemt

met de complexiteit van het model.
De eerste ecosysteemmodellen die in het
begin van de jaren '70 in het kader van
het International Biological Program
geconstrueerd werden waren ook groot en
complex. Het bekende model CLEAN
bijvoorbeeld, bevatte onder meer verschillende vissoorten, algen, zoöplankton,
waterplanten, invertebraten en nutriënten,
beschreven door 28 gekoppelde differentiaalvergelijkingen [Bloomfield e.a., 1974].
De problemen die dit soort modellen met
zich meebrengen werden echter al snel
duidelijk. Het aantal parameters iszeer
groot, terwijl de waarde van slechtseen klein
deel ervan in de praktijk goed uit metingen
bepaald kan worden. De waarden van de
overige parameters worden zodanig
'afgestemd' dat het model alsgeheel een
juiste toekomst geeft. Doordat een foute
inschatting van de ene parameter gecompenseerd kan worden dooreen bijstelling
van de volgende, leidt deze benadering
vrijwel onvermijdelijk tot 'goede resultaten
op foute gronden'.
Dit heeft tot gevolg dat het model alleen de
situatie kan genereren waarop het geijkt is.
Er isdan ook geen enkele zekerheid dat de
respons van hetsysteemopnieuwe invloeden
als beheersingrepen goed door het model
voorspeld kan worden. Toch heeft het werk
aan deze modellen wel zijn vruchten
afgeworpen. Zo ishet duidelijker geworden
wat in de desbetreffende ecosystemen de
belangrijkste regulerende processen zijn,
voor wat voor verstoringen systemen het
meest gevoelig zullen zijn, en wat de
belangrijkste hiaten in de biologische kennis
op dit gebied zijn.
Het probleem blijft echter dat inde praktijk
grote ecosysteemmodellen nauwelijks van
voldoende goede parameterschattingen zijn
te voorzien. De wet 'troep er in, troep er uit'
maakt ze zodoende tot een onbetrouwbaar
maar wel duur gereedschap voor het
voorspellen van nieuwe ecosysteemontwikkelingen.
Minimodel alsalternatief
Uit het feit dat de beperkte voorspellende
waarde van ecosysteemmodellen met name
voortvloeit uit het ontbreken van kwantitatieve informatie over de relevante biologische
processen mag niet zonder meer worden
geconcludeerd, dat het voorspellen van
ecosysteemgedrag in zijn algemeenheid niet
haalbaar is.Er isweldegelijk kennis die het
mogelijk maakt zinnige uitspraken te doen
over ontwikkelingen in het ecosysteem die
zullen voortvloeien uit bepaalde ingrepen.
Deze kennis isechter niet zo gedetailleerd
dat er een uitgebreid kwantitatief model op
gebaseerd kan worden.
Toch maakt de verwevenheid van de
betrokken processen een wiskundig model

355

H 2 0(21) 1988.nr. 13

tot een haast onmisbaar gereedschap.
Een minimodel, zoals in dit artikel beschreven, iséén van de methoden om uit het
ontstane dilemma te ontkomen.
Door het model zeer eenvoudig te houden
blijft het mogelijk de oorzaken van het
modelgedrag te overzien, en de plausibiliteit
ervan te evalueren. Het model houdt het
midden tussen een kwalitatieve redenering
en een kwantitatief model.
Het isvan het grootste belang dit bij het
interpreteren van de resultaten goed te
blijven bedenken. Er mogen van een minimodel geen kwantitatieve voorspellingen
verwacht worden op grond van de erin
verwerkte informatie.
Wat er wel van een minimodel verwacht mag
worden, wordt het best weergegeven door de
formulering van de conclusies van dit artikel.
Het model vormt in feite een complexe
hypothese over de regulatie van de toestand
van zoetwater-ecosystemen.
Het schrijven van een hypothese in modelvorm heeft, zoals Patridge en Lopez [1984)
uiteenzetten, een aantal belangrijke voordelen. Niet alleen iseen model de beste
manier om een grote ingewikkelde theorie
exact te formuleren, maar ook biedt het de
mogelijkheid om de consequenties van die
theorie op een onbevoordeelde manier te
genereren.
Een minimodel kan door deze eigenschappen
een uitstekend hulpmiddel zijn om de
discussie tussen onderzoekers onderling en
tussen onderzoekers en beleidsmakers over
de regulatie van het ecosysteem te
structureren, en de hoofdzaken van bijzaken
te scheiden op een moment dat nog lang niet
alle relaties kwantitatief bekend zijn.
Literatuur

Backiel, T. and LeCren, E. D. ( 1478). Some density
relationships for fish population parameters. In: S. D.
Gerking(ed.) Ecology of Freshwater Fish Production:
279-302 Blackwell, Oxford.
Benndorf. J. (1987). Food webmanipulation without
nutrient control: A useful strategy inlake restoration?
Schweiz. Z. Hydrol. 49/2: 237-248.
Bloomfield. J. A.. Park, R. A.. Scavia. D. and Zahorcak.
C. S. (1974). Aquatic modelling intheeastern deciduous
forest biome, US-International Biological Program.
In: Modelling the 'Ecosystem Process (E. Middelbrooks,
D. H. Falkenberg arid T. E. Maloney, eds.).Ann. Arbor,
MI: Ann. Arbor Science: 139-158. '
Boer, R. J. de (1983). GRIND GreatIntegratorDifferential
Equations. Bio informatics group. University of Utrecht.
Cazcmier. W. G. ( 1982). Thegrowth of bream (Abramis
brama L.) in relation tohabitat andpopulation density.
Hydrobiological bulletin 16(2-3): 269-277.
De Nie, H. W. (1987). The decreaseinaquaticvegetation
in Europe and itsconsequences for fish populations.
EIFAC/CECPI. occasional paper no. 19.52 p.
Gascon, D. and Legget, W.C. (1977). Distribution,
abundance and resource utilization of littoralzonefishes in
response to anutrient!production gradient in Lake
Memphremagog. J. Fish. Res. Board Can. 34: 1105-1117.
Gerking, S. D. (ed) (1978). Ecology of FreshwaterFish
Production. Blackwell, Oxford.
Grimm. M. P. (198 1 ). The composition of northern pike
(Esox Lucius L.) populations infour shallow watersinthe
Netherlands withspecial referencetofactors influencing 0+
pike biomass. Fish Mgmt. 12,2: 61-79.

Grimm,M.P.(1983). Regulation of biomass ofsmall I'41
cm) northern pike (Esox Lucius L.), withspecialreference
to the contribution of individuals stocked asfingerlings (4-6
cm). Fish Mgmt. 14.3: 115-133.
Hakkari. L. and Bagge. P.(1985). Onfry densitiesof pike
(Flsox Lucius L.) in lake Sainaa. Finland.Verh. internat.
Verein. Limnol. 22: 2560-2565.
Hassel. M. P..Lawton, J. H.and Beddington.J. R (1977).
Sigmoid functional responses byinvertebratepredatorsand
parasitoids. J. Arnim Ecol. 46: 249-262.
Hill, D., Wright, R. and Street, M. (1986).Survival of
Mallard ducklings (Anas platvrhvncorj and competition
with fish for invertebrates on aflooded gravel quarryin
England. Ibis 129: 159-167.
Hosper, S. H., Meijer, M.-L. and Jagtman, E. (1987).
Actief Biologisch Beheer, nieuwe mogelijkheden bijhet
herstel van meren enplassen. H,O(20) 1987.nr. 12.
274-279.
Kipling, C. (1983).Changes inthepopulation ofpike (Esox
Lucius) in Windermere from 1944 to 1981. Journal of
Animal Ecology 52, 989-999.
Krebs, C. J. (1978). Ecology: the experimental analysisof
distribution and abundance. Harper. New York.
Mann, R. H. K. ( 1982). Theannualfood consumption and
prev preferences of pike (Esox Lucius) in theriver Frome.
Dorset. Journal of Animal Ecology 51: 81-95.
McAllister, C. D., LeBrasseur. R.J. and Parsons. 1. R.
(1972). Stability of enriched aquatic ecosystems. Science
175: 562-564 (een antwoord op Rosenzweig 1971).
Mohn. R. K. and Miller. R. J. (1987). A ration-based
model of aseaweed-sea urchin community. Ecological
modelling 37: 249-267.
Partridge, D.and Lopex. P.(1984).Computer programsas
theories in biology. J. theor. Biol. 108: 539-564.
Popova, O. A. (1978). The roleofpredacious fish in
ecosystems. In: S. D. Gerking (ed.) Ecology of Freshwater
Fish Production: 215-249 Blackwell. Oxford.
Rose, M. R. and Harmsen. R.(1981 ).Ecological outbreak
dynamics and the cusp catastrophe. Acta Biotheoretica
30: 229-253.
Shapiro. J. (1980). The importance of trophic-level
interaction to the abundance and species compolition of
algae in lakes. In: J. Barica and R. Mur (eds.)
Developments in Hydrobiology, Vol. 2: Hypertrophic
ecosystems, biz. 105-116.
Spence, D. H. N. (1982). The zonation of plants in
freshwater lakes. In: A. Macfaden and E. D. Ford (eds.)
Advances inecological research.Vol. 12.Academic Press,
London.
Willemsen. J. ( 1980). Fisheryaspectsof eutrophication.
Hydrobiol. Bull. 14: 12-21.
Winkel. E. H. ten and Meulemans, J. T. ( 1984). Effects of
fish upon submerged vegetation. Hydrobiol. Bull. 18:
157-158.
Wright, R. (1987). Thepike poludon of theA. R. C
Wildfowl reserve. In:The Game conservancy, Annual
Review 1986: 139-141 Fordingbridge.

• •

•

Nieuwe methode voor het
scheiden van verontreinigd slib
T N O heeft een methode ontwikkeld om bij
de verwerking van baggerspecie de zand- en
slibdelen van elkaar te scheiden. In het
slibdeel blijft de meeste verontreiniging
achter, terwijl het zand voldoende schoon is
om te kunnen worden gebruiktvoorophoging
van wegen en terreinen. Het onderzoek door
T N O isuitgevoerd in opdracht van de
ministeries van Verkeer en Waterstaat en
Milieubeheer. Het laboratorium voor grond-

mechanica in Delft heeft in opdracht van
Rijkswaterstaat het hergebruik van het
gescheiden slib onderzocht.
Volgens hetministerievanVerkeeren Waterstaat isde zogenoemde hydro-cyclonage
techniek, die betrekkelijk goedkoop is,een
eerste stap op weg naar de oplossing van de
baggerproblematiek. De opgebaggerde
specie, die vrijkomt bij het periodieke
onderhoud van de Nederlandse vaar- en
waterwegen, isvaak vervuild met zware
metalen en bestrijdingsmiddelen. Door de
nieuwe techniek kan de hoeveelheid te
bergen verontreinigd slib aanzienlijk worden
verminderd. Bovendien kan de zandwinning
worden beperkt, zo verwacht Verkeer en
Waterstaat.
Rijkswaterstaat gaat op korte termijn een
inventarisatie maken van de baggerlocaties
en de hoeveelheid zand die daaruit kan
worden gewonnen. Daarna zal de baggerindustrie worden gevraagd de methode in de
praktijk te brengen. (ANP)

Staatsvissershavenbedrijf
IJmuiden naar Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Het drinkwaterbedrijf van het Staatsvissershavenbedrijf (SVHB) zal naar verwachting
per 1 januari 1989 worden overgenomen
door het waterleidingbedrijf ZuidKennemerland. De overname-prijs bedraagt
ƒ 1,8 miljoen. De overige delen van SVHB
gaan over naar Zeehaven IJmuiden NV i.o.
Het waterbedrijf van het SVHB isreeds in
1898 gesticht en sindsdien een groot aantal
malen aangepast en uitgebreid.
Het grondwater wordt thansgewonnen met6
bronnen op een diepte van 40 m.Er iseen
vergunning tot winning van 750.000 m3 per
jaar, na 1995 wordt dit teruggebracht tot
400.000 m 3 perjaar. Verzilting en zeer
recent aan het licht gekomen bodemverontreinigingen vormen de grootste bedreiging
van de winning. Het waterbedrijf heeft een
eigen zuiveringsinstallatie, reinwaterkelders
en een klein markant watertorentje.
Het waterverbruik van de 366 aangesloten
bedrijven bedroeg in 1985 ca. 626.000 m3,
460.000 m 3 hiervan ging naar de 14 grootverbruikers.
Het waterbedrijf zal qua winning, zuivering
en distributie volledig worden geïntegreerd
binnen het WLZK. De tarieven van het
WLZK voor de gemeente Velsen zullen ook
voor IJmuiden Zeehaven NV i.o. gelden.
Zeehaven IJmuiden zalzelfde waterlevering
aan schepen verzorgen.
De 2 personeelsleden van het SVHB die
thans werkzaam zijn in de drinkwater-sector
zal een passende functie binnen het WLZK
worden aangeboden.

