MisvormingenbijmuggelarvenuitNederlandse oppervlaktewateren

Inleiding
In een vorig artikel in dit tijdschrift is
uiteengezet dat bij muggelarven van het
genus Chironomus uit Rijn-sediment een
hoog percentage misvormingen van de
monddelen voorkomt, vergeleken met
wateren die niet onder directeinvloedvande
Rijn staan [Van Urk et al, 1985].
Het algemeen voorkomen van Chironomuslarven insedimenten meteen hoog organisch
stofgehalte en een hoog percentage kleideeltjes maakt ze bijzonder geschikt om
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locaties in de onderwaterbodems op te
sporen waar veel verontreinigende stoffen
aanwezig zijn. Dit type bodems vormt
immers degrootste 'sink'voorzware metalen
en organische microverontreinigingen in
watersystemen. Verondersteld mag worden
dat een breed scala aan stoffen dit soort
misvormingen kan veroorzaken;andersishet
algemeen voorkomen van deze misvormingen
in situaties met een duidelijk verschillend
type verontreiniging niet te verklaren.
Om hier meer zekerheid te krijgen, zijn
toxiciteitsproeven met afzonderlijke stoffen
nodig; voorwaarde daarvoor isdat muggen
goed onder laboratoriumcondities gehouden
kunnen worden. In principe ishet mogelijk
een aantal Chironomus-soorlen in het
laboratorium te kweken [Gut & Persoons,
1986];eenvoudig isdeze kweek niet, maar
het resultaat was in elk geval voldoende om
een begin te maken met toxiciteitsproeven.
Andere vragen uit het onderzoek zijn:
- hoe verbreid ishet optreden van misvormingen bij C7H>ortom(«-larven uitdeNederlandse oppervlaktewateren;
—welke verdere nadelige effecten hebben
deze misvormingen op populatieniveau en op
ecosysteem-niveau.
In dit artikel wordt een aantal nieuwverkregen gegevens ten aanzien van deze
punten besproken.
De verbreiding van misvormingen
bij muggelarven uit Nederlandse
oppervlaktewateren
In afb. 1 zijn weergegeven de
percentages misvormingen bij muggelarven
voor wateren, waarvan monsters van

TABEL I- Overzicht van demonsterlocaties vanafb. /.
1.
2_
3.
4.
5.
6.
7.

Haringvliet
Hollandsen Diep
Oude Maas
Brabantse biesbosch
Sehoonrewoerdse Wiel
Loosdreehtse Plassen
Gooimeer

8.
9.
in.
11.
12.
13.
14.

Amstelmeer
Oostvaardersplassen
Veluwemeer
Morra
Lemster Rijn
Tjeukemeer
Beulaker Wiede

redelijke omvang door of inopdracht van
Dienst Binnenwateren/RIZA zijn onderzocht. De locaties zijn ingedeeld in locaties
waar een sedimentatie van Rijnslib optreedt
(zwart) en locaties waar geen directe Rijninvloed is (gearceerd).
Het hoogste percentage misvormingen tot
dusver, namelijk 70% isgevonden in een
monster uit het Ketelmeer. Hier isde
dichtheid van Chironomus-\arven overigens
bijzonder laag; op veel locaties in het
Ketelmeer zijn zelfs helemaal geen
Chironomus-larven gevonden en het is
duidelijk dat de soort hier zitop de rand van
wat Hare & Carter [1976] noemen de
'industrial effluent tolerance range'.De enige
plaats in het Ketelmeer, waar regelmatig
Chironomus-\a.rven gevonden worden, ligt
net oostelijk van Ketelhaven op de grens met
Vossemeer.

15.
16.
17.
18.
19.

IJssel
Apeldooms Kanaal
Ketelmeer
Oude Gooren
Grensmaas

Lage percentages misvormingen zijn
geregistreerd in bijvoorbeeld de randmeren
(locaties 7 en 10),met waardes van 2-4% en
het Sehoonrewoerdse Wiel bij Leerdam
(locatie 5), waar geen misvormde larven
werden aangetroffen. Het gemiddelde
percentage misvormingen voor gebieden die
we als 'weinig verontreinigd' zouden kunnen
beschouwen ishoger dan de achtergrondswaarden, die elders genoemd worden en
tienden van procenten bedragen
[Wiederholm, 1984;Warwick, 1980;
Warwick, 1985]. De vraag komt op of dit
verschil veroorzaakt wordt door een verschil
in achtergrondsverontreiniging door toxische
stoffen waarvan verondersteld mag worden
dat deze in een dichtbevolkt land als
Nederland hoger isdan bijvoorbeeld in
Zweden of Canada. Maar de verklaring kan
ook gezocht worden in andere factoren zoals
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de eutrofiëringstoestand van deze wateren,
die zou kunnen leiden tot hogere niveau'svan
blauwalgentoxinen of sulfiden dieook een
toxische werking op de larven zouden
kunnen hebben.
Een relatief hoog percentage, namelijk2 1 % ,
isgevonden in het Apeldoornse Kanaal, bij
de effluent-lozing van een papierfabriek
(locatie 16).Diteffluent wasmutageen,enin
het slibin het kanaal vondook sterke sulfideproduktie plaats.
Het algemene beeld dat Chironomus-larven
uit gebieden waar Rijnslib sedimenteert. veel
hogere percentages misvormingen vertonen
dan alle overige gebieden, ismet dit meer
uitgebreide onderzoek bevestigd.
Het percentage misvormingen isook relatief
laag in de Maas waarvan overigens nog
weinig monsters onderzocht zijn. Een van de
oorzaken daarvan isdat ChironomusAatvcn
vooral daar voorkomen waar regelmatige
sedimentatie optreedt. Indestuwpanden van
de Maas treedt weliswaar in sommige
perioden sedimentatie op,maar het afgezette
sediment kan bij afvoergolven weer wegspoelen en het isdaarom niet gemakkelijk
monsters van Chironomus-larven uit de
Maas te verzamelen. Regelmatige
sedimentatie van grote hoeveelheden
Maasslib treedt pas op in het Hollands Diep,
maar daar ishet vermengd met Rijnslib.
Vergelijking van percentages misvormingen
in C7M>ortoma.s'-monstersuit Rijn en Maasis
bijzonder interessant, gezien het verschil in
verontreinigingspatroon.
In veel parameters zoalsbijvoorbeeld het
gehalte van zware metalen, PCB's en polycyclische aromaten, isde kwaliteit van het
Rijnwater nu niet slechter dan van het
Maaswater. Opvallend isweldat ondanks de
saneringen de mutagene activiteit van het
Rijnwater veel hoger blijft dan die van het
Maaswater [Slooff, 1983; RIWA-gegevens].
Zonder nu een direct verband te leggen
tussen mutageniteit ineen Ames-test en het
optreden vanmisvormingen bij Chironomuslarven, wijst het verschil tussen Rijn en Maas
er toch op dat de verontreinigingsgraad van
water en sediment niet alleen gekarakteriseerd kanworden met PCB's,zware
metalen of polycyclische aromaten.
Of de onderlinge verschillen tussen de
gebieden met lage misvormings-percentages
significant zijn, kan alleen worden uitgemaakt door voor die gebieden veel meer
monsters te gaan onderzoeken.
Hoge percentages misvormingen
(boven 20%) lijken een goede indicatie te
zijn voor een belasting met toxische stoffen
van een oppervlaktewater.
Waar ChironomusAarvcn aanwezig zijn, is
dit percentage eenvoudig te bepalen en
daardoor beter bruikbaar dan diversiteitsindex of een biotische index, al zijn deze
mogelijk gevoeliger [Cushman, 1984].
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Afb. 2 - Dichtheden perm2 van Chironomus-larven (4estadium) en-poppen op eenlocatieinde OostvaarderspUissen en
het maandgemiddelde van hetpercentage misvormingen gebaseerd op 3 tot5 monsters vanca.40 exemplaren.

Voor de bruikbaarheid van het percentage
misvormingen alsmilieu-index, iswel
belangrijk teweten of veel spreiding in
monsters die op verschillende tijdstippen
genomen zijn in een en hetzelfde oppervlaktewater.
De monsters uit de Oostvaardersplassen
(locatie 9), waar zeer frequent Chironomuslarven zijn verzameld, leveren in dit opzicht
interessante gegevens.
Seizoensgebonden verschillen inhet
percentage misvormingen
In de Oostvaardersplassen blijkt er een
scizoens-trend te zijn in het percentage
misvormde larven. In het vroege voorjaar
worden hier in monsters van steeds
ca. 40 exemplaren bijna geen larven met
misvormingen gevonden; in mei/juni ishet
percentage misvormingen duidelijk hoger
(afb. 2). Deze trend blijkt over twee opeenvolgende jaren herkenbaar. De toename van
het percentage misvormingen valt in 1985
samen met een afname van de dichtheid van

larven per m 2 en met het verschijnen van
poppen in de bodemmonsters. In 1986 isde
spreiding van larven-dichtheden erg groot;
dit kan het gevolg zijn van een lagere
waterstand, waardoor somsdelen van het
onderzoeksgebied zijn drooggevallen.
De voor de hand liggende verklaring voor de
relatieve toename van het aantal misvormde
larven isdan ook dat misvormde larven zich
gemiddeld langzamer ontwikkelen dan
normale larven. Door het verdwijnen van de
normale larven uit de populatie door
verpopping en uitvliegen wordt het aandeel
van de misvormde larven in de resterende
populatie steeds groter. Uit het feit dat soms
poppen gevonden worden met een larvehuid
die misvormingen vertoont, blijkt overigens
dat de ontwikkeling door een misvorming
niet volledig behoeft te worden geblokkeerd.
Inde eerder beschreven kweekexperimenten
[Van Urket al, 1985]wasdezelfde tendens te
onderkennen. In de referentiegroep uit de
Oostvaardersplassen resteerden na
ca. 20 dagen te weinig larven om zinvol

TABEL II — Percentage misvormingen bij Chironomus-larven bijhetbegin eneinde vankweekexperimenten metlarven
uit het Ketelmeer.

Experiment I
Experiment 2
Experiment 3

Percentage misvormingen
bijstart experiment

Percentage misvormingen
bijeinde experiment

51 (n = 35)
70 (n = 30)
67 (n = 15)

59 ( n = 12)
84 (n = 86)
80 ( n = 5)
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percentages te kunnen vaststellen; bij het
Ketelmeer was het misvormings-percentage
onder de na ca. 20 dagen resterende larven
steeds groter dan in een submonster van het
uitgangsmateriaal (tabel II).
Uit het bovenstaande blijkt dat bij het
vergelijken van percentages misvormingen
rekening moet worden gehouden met het
ontwikkelingsstadium van de populaties
waaruit de monsters verzameld zijn. Bijde in
afb. 1weergegeven percentages isdit ook
steeds gebeurd.
In het Ketelmeer (locatie 17)wordt geen
seizoenstrend in het percentage misvormingen gevonden ;deverklaring daarvoor
wordt in de volgende paragraaf teesproken.
Betekenis vanmisvormingen op
populatie-niveau
In het voorgaande iswaarschijnlijk gemaakt
dat misvormde larven zich langzamer
ontwikkelen dan normale larven.
Indien dit eengeringpercentage larven ineen
overigens gezonde populatie betreft, isdat
voor de populatie geen groot probleem; door
natuurlijke factoren treden aantalschommelingen op waarbij vergeleken
enkele procenten zich langzamer ontwikkelde larven volledig in het niet vallen.
Bij Chironomus worden per legsel tot
2000 eieren geproduceerd, dus ruwweg
1000 xmeer dan er volwassen muggen tot
voortplanting komen bijeen stabiele
populatie. Het vermogen om wateren te
koloniseren isenorm, en waar niet veel
natuurlijke vijanden aanwezig zijn, kunnen
gemakkelijk plagen ontstaan, zoals in het
IJsselmeer kort na de afsluiting gebleken is.
Waar hoge percentages misvormingen
voorkomen, ligt dit natuurlijk wat anders.
Voor het Ketelmeer kan nietmeer gesproken
worden van een ietsvertraagde ontwikkeling,
maar lijkt er een volledige stagnatie in het
4e larvestadium te zijn. In Ketelmeermonsters zijn nooit Chironomus-popp&n
gevonden, noch in de perioden dat in de
Oostvaardersplassen deontwikkeling involle
gang was, noch op andere tijdstippen.
Dat kan nog worden toegeschreven aan de
geringe dichtheden waardoor de kanseen of
meer poppen in de monsters aan te treffen
niet erg groot is.Maar er zijn meer gegevens
die op een stagnerende ontwikkeling wijzen.
Bij Chironomus treedt in het 4e larvestadium, dat van alle larvalestadia het langste
duurt, op een gegeven moment de aanleg op
van de zogenaamde 'imaginaal-schijven',
waaruit zich de vleugels, poten, geslachtsorganen etc. van de volwassen muggen
ontwikkelen. Het gewicht blijft daarbij
nagenoeg constant zie bijvoorbeeld
Frank, 1982. Het absolute gewicht verschilt
van plaats tot plaats en isvoor de overwinterende generatie hoger dan voor de
zomergeneratie.

In de Friese meren isdit gewicht voor de
wintergeneratie 4 à 5 mgdrooggewicht per
larve Beattie et al, 1978.
De Chironomus-\ar\en uit de Oostvaardersplassen zitten in 1985 al vanaf maart op
vrijwel constant gewicht (afb. 3);in 1986
werd de eerste bemonstering pas in april
uitgevoerd, maar ook dan ishet gewicht
vrijwel constant. De langere duur van de
verpoppingsfase duidtopeen grotere variatie
in ontwikkelingstoestand. Het dieptepunt in
juni heeft betrekking opderestpopulatie met
een hoog misvormingenpercentage.
In het Ketelmeer zijn in 1985 de drooggewichten van de verzamelde larven op een
veel lager niveau dan de genoemde 4 à 5 mg
drooggewicht en treedt een langzame groei
op. Op die grond ishet uitermate
onwaarschijnlijk dat deze larven het popstadium snel bereiken. In 1986wordt het
gewicht in mei benaderd, maar een ontwikkelingsfase met constant gewicht wordt
niet waargenomen. De dichtheden van de
larven waren indie fase extreem laag (minder
dan 20 exemplaren per m 2 ). Doordat geen
gezonde larven uit de larvenpopulatie
verdwijnen, vertoont het percentage misvormingen geen trend, zoals in de
Oostvaardersplassen. Het blijft steeds rond
de 50% in alle seizoenen.
De achterstand in gewicht kan ook de
verklaring vormen voor de vertraagde
ontwikkeling van larven uit het Ketelmeer
ten opzichte van de uit de Oostvaardersplassen in de kweekexperimenten
Van Urk et al, 1985.
Uit de kweekproeven blijkt overigens ook
dat de achterstand snel kan worden
ingelopen, alser—in de proeven door
dosering van forellenvoer-een hoeveelheid
voedsel van goede kwaliteit beschikbaar
komt. In de veldsituatie isdat niet het geval
en treedt geen ontwikkeling op.
De stagnatie in de ontwikkeling van
Chironomus-larvcn in het Ketelmeer zal
eerder veroorzaakt worden door de aard of

de bodem dan door een te laag totaalgehalte
organisch materiaal.
Het organisch koolstofgehalte in het
contaminatie van het organisch materiaal in
Ketelmeersediment varieert ter plekke
tussen ca. 2 en 7%, wat niet laag iste
noemen. De algenhoeveelheden in het
Ketelmeer zijn met chlorophylgehaltes tot
ca. 100 /ugl-1evenmin laag te noemen.
Verondersteld moet worden dat in het
Ketelmeer alleen maar locaal Chironomuslarven aanwezig zijn doordat volwassen
wijfjes van elders, bijvoorbeeld uit het
Vossemeer eipakketten in het Ketelmeerwater afzetten. Dit zou de verklaring moeten
zijn voor aanwezigheid van een nieuwe
generatie 4e stadium-larven inzomer 1986
in het Ketelmeer (afb. 3). Die vertonen
evenmin een voorspoedige groei, gezien de
drooggewichten per larve op de laatste
monsterdatum.
Betekenis op ecosysteem-niveau
Het ecosysteem ishet niveau van
functioneren boven de populaties van de
afzonderlijke soorten. De slechte
ontwikkeling van Chironomus-larven in de
Ketelmeerbodem kanzijn oorzaak hebben in
een eerdere schakel in het systeem, bij de
mineralisatie van organisch materiaal
(detritus) door micro-organismen.
De afwezigheid van een goed ontwikkelde
populatie zal in elk geval gevolgen hebben
gezien het kwantitatieve belang van
Chironomus, in termen van biomassa, in het
voedsel van velevissenenandere predatoren.
Ook omzettingsprocessen in de bodem
kunnen worden beïnvloed bijvoorbeeld
doordat de mengingvandebovenste bodemlaag (bioturbatie) vermindert.
Over betekenis en omvang van dit soort
effecten kan eigenlijk alleen iets gezegd
worden alsook ietsbekend isover populaties
van andere bodemorganismen, zoals
bijvoorbeeld Tubificidae, die ook een rol
spelen bij mineralisatie en menging in de
onderwaterbodem.
Uiteindelijk moet het effect op ecosysteem-

Afb. 3 - Drooggewicht per larve van4e stadium Chironomus-lan'en uitde Oostvaardersplassen enhet Ketelmeer.
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niveau beoordeeld worden aan de hand van
'proces"-parameters voor de onderwaterbodem, zoals mineralisatie-snelheid en
transport van nutriënten terug naar de
waterkolom.
Over de normale waarden van dit soort
proces-parameters in een nietverontreinigde onderwaterbodem isechter
nog niet erg veel bekend, en dat bemoeilijkt
uiteraard de beoordeling. Vergelijkingsmateriaal uit sedimentatiegebieden van
andere minder vervuilde rivieren, ishier
nodig.
Overigens zijn de sedimentatiegebieden van
het Rijnslib bepaald geen homogene
gebieden. Zowel het Hollands Diep/
Haringvliet als het Ketelmeer worden
gekenmerkt door het voorkomen van geulen
en ondieptes. Verwacht magworden dat er
grote verschillen in biologische
karakteristieken zijn tussen locaties in diepe
geulen en locaties op ondieptes waar ook
resuspensie kan optreden. In het onderzoek
van Fortuin 1985 naar de verspreiding van
de bodemfauna in het Hollands Diep/
Haringvliet zijn relaties gevonden tussen
bodemfauna-samenstelling en diepte en
tussen bodemfauna-samenstelling en
sedimentkarakteristieken. Er resulteert een
complex patroon, waarbij nog veel
onderzoek verricht moet worden om het
functioneren van het hele ecosysteem te
begrijpen.
Samenvatting
Bij Chironomiis-Värxcn uit Rijnsedimenten
worden veel hogere percentages misvormingen van de monddelen gevonden dan
in andere oppervlaktewateren.
In de Oostvaardersplassen is geconstateerd
dat het aandeel misvormde larven toeneemt
onder de resterende larven, bijverpopping en
uitvliegen van het overgrote deel van de
populatie. Dit duidt op een vertraagde
ontwikkeling van misvormde larven.
In het Ketelmeer lijkt deontwikkeling vande
hele populatie in het 4e larve-stadium te
stagneren.
De betekenis van de vertraagde larvenontwikkeling op ecosysteemniveau kan nog
niet vastgesteld worden; gezien de belangrijkste rol van Chironomus in andere
wateren, kan deze betekenis erg groot zijn.
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Verschenen bij het
Nederlands Normalisatie-instituut
Bij het Nederlands Normalisatie-instituut
zijn de volgende ontwerp-normen en
praktijkrichtlijn verschenen:
- NEN 6585:'Regenwater-Monsterneming van de natte depositie'.
Deze ontwerpnorm beschrijft de monsterneming van de natte depositie met een nattedepositievanger;
- NEN6623: 'Afvalwater-Bepalingvande
hoeveelheid bezinksel'.
NEN 6623 iseen herziening van NEN 3235,
4.4. 'Onderzoekingsmethoden voor afvalwater - bepaling van hetbezinkselvolume'en
zal dit normdeel vervangen. De belangrijkste
wijziging ten opzichte van NEN 3235,4.4.is,
dat de bepaling vandemassaconcentratie van
het bezinksel aan de norm is toegevoegd.
NEN 6623 beschrijft een methode voor de
bepaling van de hoeveelheid bezinksel,
uitgedrukt in volume-delen en/of de massaconcentratie;
- NPR 6603:'Water en slib- Richtlijnen
voor interne kwaliteitsbewaking door middel
van het gebruik van controlekaarten bij
chemische analyse'. Deze praktijkrichtlijn
geeft aanwijzingen voor de kwaliteitsbewaking van chemische analyses binnen
laboratoria door middel van het gebruik van
controlekaarten.
Kritiek op deze ontwerpnormen en praktijkrichtlijn kunt u vóór 1 februari 1987aan het

Nederlands Normalisatie-instituut.
postbus 5059, 2600 GB Delft doorgeven.
Bovendien verscheen de ontwerpnorm:
NEN 6691:'Slib- Bepaling van ontwaterbaarheid met de MFT-methode'.
Deze norm beschrijft de MFT-methode
(MFT = Modificatie van Filtratie-Test) voor
de bepalingvan deontwaterbaarheid vanslib
bij vacuümfiltratie. De methode isontwikkeld voor de karakterisering van de
ontwaterbaarheid en voor selectie van polyelectrolyten ten behoeve van ontwatering
van slib met zeefbandpersen.
Kritiek op ontwerpnorm NEN 6691 moet u
vóór 1maart 1987 doorgeven aan het NNI.
Exemplaren van alle bovengenoemde
ontwerpnormen en van de praktijkrichtlijn
zijn tegen vergoeding bij het Nederlands
Normalisatie-instituut verkrijgbaar.

Advies over aanpak
Volgermeerpolder gereed
Een ambtelijke werkgroep heeft eind
november een eensluidend advies uitgebracht over de sanering van de vervuilde
Volgermeerpolder in Broek in Waterland.
De sanering van de vuilstortplaats gaat naar
schatting 79 miljoen gulden kosten.
Volgens de werkgroep moet er rond de
vergiftigde grond een afschermende wand
van kunststoffolie komen tot een diepte van
vijftien meter. Deze wand wordt over een
lengte van zes kilometer zodicht mogelijk bij
het afval geplaatst.
Verder vindt de werkgroep dat het grondwaterniveau van de stortplaats moet worden
verlaagd en het oppervlaktewater zo nodig
bewerkt. Graven in de Volgermeerpolder is
volgens het advies uitgesloten. De vaten met
chemisch afval blijven daardoor voorlopig
liggen, totdat een goede manier is gevonden
om ze te verwijderen, aldus het advies.
De werkgroep wildat de vuilstortplaats
uiteindelijk met dertig tot veertig centimeter
aarde wordt bedekt.
Deze maand overlegt gedeputeerde
G. de Boer van milieuzaken met de
bevolking van Broek inWaterland over het
advies. Daarna komt de provincie met een
eindvoorstel aan minister Nijpels van milieu,
die de uiteindelijke beslissing neemt. Van de
geschatte kosten betaalt het rijk negentig
procent en de gemeenten Amsterdam en
Broek in Waterland de rest. (ANP)

