Nogmaalsdeecologischegevolgenvan'Sandoz'

Inleiding
Bijeen pogingtotevaluatievandegevolgenvan
de brand bij Sandoz voor het Rijn-ecosysteem
komen een paar punten naar voren.
In de eerste plaats blijkt het een groot manco
dat er geen internationaal biologisch
onderzoeksprogramma voor deheleloopvan
de Rijn bestaat.
Het beeld van het Rijn-ecosysteem is
daardoor fragmentarisch en waarnemingen
uit het Nederlandse deel van de Rijn zijn niet
direct vergelijkbaar met die uit de bovenstrooms gelegen riviertrajecten.
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In de tweede plaats zijn nauwelijks gegevens
voorhanden, waarop vooraf een voorspelling
van de effecten van de geloosde stoffen op
een rivierecosysteem gebaseerd kon worden.
Het enige houvast bij de planning van het
onderzoek naar de gevolgen van 'Sandoz'
wasdatonderdegeloosdestoffen insekticiden
waren. Hierdoor zouden naar verwachting
eventuele effecten zich vooral manifesteren
bij de insekten-larven, die in de Rijn een
belangrijk deel van de macro-invertebratenfauna uitmaken.
Als mogelijke effecten werden een acute
sterfte en een toename van de drift
( = organismen die zich met de stroom laten
meevoeren) gezien. Andere subletale
effecten, die heel specifieke onderzoeksmethoden nodig maken, zijn bij het onderzoek van DBW/RIZA buiten beschouwing
gebleven. Evenmin isveel aandacht besteed
aan andere diergroepen dan insekten.
Driftonderzoek inde Nederrijn
Tijdens de passage van degifgolf zijn in de
Nederrijn bij Wageningen de driftende
organismen continu bemonsterd met een
driftnet ; ditonderzoek isuitgevoerd door het
Hydrobiologisch Adviesburo Klink in
opdracht van Dienst Binnenwateren/RIZA.
Er is geen eenduidige toename van drift
tijdens de passage van de gifgolf aangetoond.
In de drift domineerde de vlokreeft
Gammarus tigrinus. De totale dichtheid aan
organismen in het rivierwater was laag.
Dat er geen effect van de gifstoffen in
driftmonsters iswaargenomen, kan aan
technische factoren zoals de maaswijdte van

het net liggen. In dit geval wasde maaswijdte
van het gebruikte net 1mm; voor Chironomiden die de belangrijkste groep in de
insektenfauna van de Rijn vormen, isdit aan
de grote kant.
Een andere mogelijkheid isdat Chironomidae
op de geloosde stoffen niet reageren met een
toename van dedrift, maarop hun oorspronkelijke plek blijven zitten. Om hiereen indruk
te krijgen dienen de normale habitats van
deze organismen bemonsterd te worden.

IJssel sedentaire organismen, zoalsdriehoeksmosselen zijn afgestorven. Een afvoerpiek
kort voor de gifgolf van Sandoz maakte het
onmogelijk veel gegevensover de uitgangssituatie te verzamelen. Kort na passage van
de gifgolf wasde waterstand in de IJssel iets
beneden normaal.
De fluctuaties in de waterstanden hebben
weinig invloed in de benedenloop (monsterpunten Kampen en Zalk) en op soorten als
Hydropsyche dieeigen schuilplaatsen kunnen
bouwen op gladde steenoppervlakken.
De invloed van de waterstanden op het
bemonsteringsresultaat iser de oorzaak van
dat een aantal rapportages, betrekking
hebbende ophet Duitsegedeeltevande Rijn,
moeilijk interpreteerbaar zijn. Bovendien
was de monstername veelal slechts eenmalig.

Waterstandfluctuaties en monstername
In de Nederlandse Rijntakken zijn de stenen
van kribben enoeververdedigingen verreweg
het dichtst door macro-invertebraten bezette
substraat. Het lagdan ook voor de hand met
onderzoek vandittypesubstraat te beginnen.
Monstername ispraktisch alleen uitvoerbaar
vanaf de waterlijn tot ca. 0,50 m daaronder.
Als de waterstand min of meer constant is,
wordt in deze zone doorgaans een dichte begroeiing van mossen en draadalgen gevonden,
die een uitstekende habitat vormen voor veel
soorten macro-invertebraten.
Als de waterstand sterk fluctueert, kan een
begroeiing niet tot ontwikkeling komen.
Bij een plotselinge stijging van de waterstand
kan de zone van begroeiing ontoegankelijk
zijn voor monstername. De praktische
problemen bij de monstername kunnen
worden toegelicht aan de hand van afb. 1
waarin de waterstanden van Lobith. IJsselkop en Katerveer van september tot
november 1986zijn weergegeven.
Door manipulatie met de stuwen in de
Nederrijn kan de afvoer van de IJssel
doorgaans op een minimumwaarde van
280 m - V gehouden worden en worden
waterstandtluctuaties enigszins beperkt.
Daarom isde IJssel een relatief gunstig
onderzoeksgebied. Desondanks wasin de
herfst van 1986 monstername niet altijd
mogelijk. Door een afvoerpiek rond
20 september '86 moest de jaarlijkse
monstername naar de laatste dagen van
september verschoven worden. Een extreem
lage waterstand in oktober "86heeft tot
resultaat gehad dat in de bovenloop van de

Acutesterfte bijChironomidaedoordegifgolf
In Tabel Istaat een overzicht van de aantallen Chironomidae en de soortensamenstelling in monsters vanstenen (oppervlak ca.
0,2 m 2 ) bij Kampen (IJssel kmr 1.000)in de
herfst van 1986.
De eerste monstername in november werd
uitgevoerd kort napassagevandepiekvande
gifgolf. De aantallen zijn minder dan in
september, maar gezien het tijdsverschil
behoeft niet onmiddellijk aan een effect van
gifstoffen gedacht te worden. Bij de
monstername van 12 november '86 isgeen
bijzondere aandacht besteed aan de conditie
van de larven; inhet geconserveerde monster
waren vrijwel alle dieren onbeschadigd met
normale lichaamsinhoud.
Op 27 november '86 wasde samenstelling
van de fauna nagenoeg gelijk aan die op
12 november; de stenen zijn op deze datum
in een gesloten emmer met rivierwater naar
het laboratorium getransporteerd, daar
gespoeld en onmiddellijk daarna onder een
stereo-microscoop gesorteerd.
De meerderheid van de ChironomidenAarven
in dit monster was dood; bij veel larven was
de lichaamsinhoud alminofmeervergaan en
bij een aantal wasde chitinehuid al beschadigd, soms zelfs zover dat geen determinatie
meer mogelijk was.
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Afb. I - Waterstanden bij
Lobith, Usselkop en
Katerveer in de maanden
september-november
1986.
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Uit tabel III blijkt dat eind november/begin
december ook nauwelijks meer I lydropsychelarven voorkwamen op de locaties Velp,
Wijhe en Kampen. De overige locaties
konden door tijdgebrek niet bezocht worden.
Net alsvoor Ecnomus zijn inanderejaren tot
in december grote aantallen Hydropsychelarven in beschoeiingsmonsters gevonden.
Voor HydropsycheAarven bestaan, in
tegenstelling tot eerdergenoemde soorten,
wel enige experimentele gegevens over het

TABEL !- Aantallen Chïronomidae inmonsters vandekribben in de Usselbijkmr. 1.000 (Kampen).
16sept. '86

12 nov. "86

Totaal op 5 stenen

779

474

dood

levend

Geïdentificeerd
Dicrotendipes
Glyptotendipes
Xenochironomus
Cricotopus
Nanocladius
Orthocladius
Overige
niet identificeerbaar

134
82
7

166
75
34
6
51

110

49
11
7

-

27 nov. '86
349

-

25
1

18
1

-

totaal

30

75
35
1
42

-

-

-

5
190

1

6

64

28
1
12

-

T A B E L III - Aantallen Hydropsyche-larven in monsters
van kribben van de Ussel inherfst 1986 (n.b. = niet
bemonsterd).

TABEL11 - Aantallen dode enlevendemuggelarven (groepChironomini) inbodemmonsters vankmr. 1.000vandeUssel.
15 nov.'86
Chironomus
Crvptochironomus
Dicrotendipes
Glyptotendipes
Endochironomus
Polypedilum
Totaal

18 nov.'86

dood

levend

dood

1
1
1
2
11
1

2
2

-

-

2
3
9

35
(8 happe n)

Deze massale sterfte onder Chironomidaelarven moet hebben plaatsgevonden tussen
12en 27 september en te oordelen naar het
uiterlijk van delarven,eerder inhet begin van
dit tijdsinterval dan aan het eind. De eerste
waarnemingen op 12 november waren
kennelijk te vroeg om het effect van de
gifstoffen waar te nemen; voor elke stof
bestaat een minimumtijd (minimale latentietijd) die nodig isvoor het induceren van de
werking. Binnen deze minimale latentietijd
wordt geen effect gezien, hoe hoog de
concentratie ook is.
Verder ishet waargenomen effect afhankelijk
van de blootstellingsduur: hoe lager de
concentratie, hoe langer het duurt voor een
effect zichtbaar wordt.
Neemt de concentratie af inde loop van de
tijd, dan ishetvandeaardvande beschadiding
afhankelijk of herstel kan optreden. Uit deze
korte uiteenzetting isduidelijk dat een
eenmalige waarneming onvoldoende kanzijn
om effecten te signaleren. Er isaltijd een serie
waarnemingen nodig om voldoende recht te
doen aan de factor tijd in het toxisch effect.
Wel kan een eerste vergelijking van vóór en
na Sandoz een indruk van effecten geven en
verder richting geven aan te verrichten
vervolgonderzoek.
Behalve op de beschoeiingen komen ook
Chironomiden-larven voor inde sedimenten
van de Rijn. De aantallen zijn gering en de
larven komen voor in 'clusters'. Bij kleine
aantallen monsters isde spreiding in aantallen daarom groot.
Meer monsters konden echter niet binnen
1 dag gesorteerd worden. De spreiding in
aantallen versluiert een eventueel tijdseffect.
Een overzicht van waarnemingen aan

27 nov. '86

Ievend
2
6

-

2
2

17
29

(5 h :ipp, :n)

16-30 sept.

dood

levend

-

_

5
4
7
1

1

-

2

-

1

21
(5 happen)

bodemmonsters van kmr. 1.000 wordt
gegeven in tabel II.
Een duidelijke sterfte iswaargenomen bij
larven van het genus Endochironomus.
Deze larven leven normaliter op waterplanten; in 1986waren inde benedenloop
van de Ussel veel meer fonteinkruidvegetaties
aanwezig dan in voorgaande jaren; bij het
afsterven van deze planten in de herfst
migreert Endochironomus naar de bodem,
waar de soort dan op de plantenresten of in
een soort cocon overwintert.
Opvallend isdat weinig sterfte iswaargenomen onder die Chironomiden-larven die
ingegraven inde bodem leven. Dit geldt voor
de Polypedilum-\arven in de monsters van
kmr. 1.000 maar bijvoorbeeld ook voor de
Chironomus plumosus-\arven in het Ketelmeer. Een verklaring daarvoor zou kunnen
zijn dat de uitwisseling aan het grensvlak
tussen water en bodem zo langzaam gaat dat
de bodembewonende larven niet aan de
piekconcentraties blootgesteld zijn geweest.
De effecten op kokerjuffers (Trichoptera)
In het vorigeartikeloverdeSandoz-affaire is
vermeld dat larven van het genus Hydropsyche na de passage van de piek van de
gifgolf nog in vrij grote aantallen aanwezig
waren; van de soort Ecnomus tenellus
normaliter vooral algemeen op de bedenstrooms gelegen monsterpunten, zijn op
12/13 november heel weinig exemplaren
gevonden. Nadien zijn in bodemmonsters
ook dode exemplaren van Ecnomus
gevonden;doorhet verschil inmonsternametechnieken ishet moeilijk een schatting te
maken van het percentage sterfte onder
Ecnomus tenellus.

12-13 nov. 27 nov.-2 dec.

Velp
De Steeg
Bronkhorst
Nijenbeek
Olst
Wijhe
Zalk
Kampen

32
48
23
12
13
170
12
2

128
15
27
27
10
13
7

Totaal

312

227

2
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

-

n.b.

2

effect van lage concentraties Cholinesteraseremmers i.e. fenethcarb [Besch et al, 1977].
Lage concentraties, in het bereik van microgrammen per liter, hebben bij Ilydropsychelarven tot gevolgdat stoornissen optreden bij
het weven van het netje waarmee Hydropsyche voedsel verzamelt.
Het is niet ondenkbaar dat inzo'n situatie
overgeschakeld wordt op de alternatieve
wijze van voedsel verzamelen, nl. 'grazing';
deze overschakeling gebeurt onder normale
omstandigheden wanneer organisch
materiaal op het substraat accumuleert.
Dit kan gepaard gaan met een migratie naar
plaatsen, waar de larven minder makkelijk te
verzamelen zijn.
De vangsten ineen driftnet en in vanglampen
in het voorjaar van 1987 moeten uitwijzen of
de gifgolf van november '86 effecten heeft
gehad op de dichtheid van de llydropsychepopulatie in de Ussel.
Samenvatting
Na passage van de gifgolf van 'Sandoz' in
november '86 ismassale sterfte van muggelarven {Chïronomidae) in de Ussel
geconstateerd; het betrof vooral larven van
de genera Dicrotendipes, Glyptotendipes en
Endochironomus.
Ca. 3weken napassagevandegifgolf werden
nauwelijks meer larven van Trichoptera
aangetroffen; 2-3 dagen na de piek van de
gifgolf kwam Hydropsychesp nog algemeen
voor in de Ussel. De soort Ecnomus tenellus
was op dit tijdstip algrotendeels verdwenen.
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