Veranderingen in de macro-invertebraten-fauna van de IJssel

1. Inleiding
Bij het formuleren van waterkwaliteitsdoelstellingen kunnen 2 lijnen worden
onderscheiden: één die gericht is op de
bescherming van ecologische belangen en
één die gericht is op de specifieke functies
die oppervlaktewater voor de mens vervult.
In de praktijk blijken deze lijnen dikwijls
dicht bij elkaar te liggen of soms zelfs
samen te vallen (Indicatief Meerjaren
Programma Water 1980-1984, pag. 35).
Een groot deel van de inspanning bij het
saneren van het oppervlaktewater is ge-

TABEL I - Enkele waterkwaliteitsparameters van het Rijnwater bij Lobith; waardes voor de
maanden april - september.
1973
gemiddelde afvoer op de data
van bemonstering m3sec—i
zwevende stof mg1—*
gemiddeld zuurstofgehalte
mg 1—1(frequentie lx per week)
minimum zuurstofgehalte
mg 1—1(frequentie lx per week)
gemiddeld TOC-gehalte mg 1—1
gemiddelde NH4+-N gehalte mg1—1
gemiddeld chlorophyll a-gehalte /ig 1—1
cholinesterase-remmers
(als para-oxon /xg 1—i)

richt op grote rivieren die veelal als bron
voor drinkwater dienen. Er zijn weinig
gegevens in welke mate die sanering kan
leiden tot het herstel van het specifieke
ecosysteem van grote rivieren. Een vaak
genoemd voorbeeld is de Theems [Harrison and Grant, 1976]. Vóór 1960 was de
Theems in de benedenloop plaatselijk
zuurstofloos en zelfs ongeschikt voor
Tubificidae. Na de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor het afvalwater
van Londen, kwamen Tubificidae massaal
tot ontwikkeling en daardoor vonden veel
andere organismen die op Tubificidae
fourageren, - waaronder veel watervogels
- ook weer een geschikt biotoop in de
Theems. Dit heeft overigens vnl. betrekking op het estuarium inclusief het zoetwatergetijdengebied. Met een stroomgebied
van 9950 km- en een gemiddelde afvoer
van 35 m-'sec - 1 is de Theems, vergeleken
met Rijn en Maas, nog een betrekkelijk
kleine rivier. In een grotere rivier kan
meer afbreekbaar materiaal worden geloosd voordat het water zuurstofloos
wordt, en de Rijn heeft dit stadium ook
nooit bereikt, al is het er in de jaren
1971-1973 wel eens dichtbij geweest.
Anderzijds heeft daardoor een gelijke inspanning wat betreft de bouw van zuiveringsinstallaties een relatief geringer
resultaat, in termen van waterkwaliteit.
De laatste jaren is o.a. de zuurstofhuishouding van de Rijn aanzienlijk verbeterd
[Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, 1980; Zijlstra, 1980]. Her verloop
van een aantal relevante waterkwaliteitsparameters staat vermeld in tabel I.
Aan de hand van de macro-invertebratenfauna van de IJssel zijn door het RIZA
ecologische effecten van deze waterkwaliteitsverbetering onderzocht.
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Sinds het eerste saprobiesysteem van
Kolkwitz en Marsson (rond 1900) zijn een
groot aantal biologische criteria voor het
beoordelen van de mate van waterverontreiniging ontwikkeld [Hellawell, 1978],
maar de beperkingen zijn door Hynes
[1960] al als volgt verwoord:
'In nature little is simple and straightforward. Each river or stream and each
effluent is different, so the pattern of
pollution varies from place to place.
But although the pattern varies, the
phenomenon is nonetheless detectable.
. . . If numerical data are collected and
tabulated, or drawn as histograms, the
effects of pollution are clearly shown,
even when it is very slight. There is
neither need of, nor advantage in, a
formal classification into zones which in
any event are not clearly defined nor is
anything to be gained by elaborate
graphical methods.'
Uit het grote aantal systemen en indices
zou overigens kunnen worden afgeleid dat
er wel degelijk behoefte aan iets dergelijks
is, maar dit aantal vormt een indirecte
bevestiging van de stelling dat het patroon
van de verontreiniging varieert.
Voor een beoordeling van biologische
gegevens is het nodig enige kennis te
hebben van de niet-vervuilde of natuurlijke situatie; hetzelfde geldt voor fysischchemische parameters. Voor een aantal
fysisch-chemische parameters is dat eenvoudig: het gehalte aan synthetische organochloorverbindingen is in de natuurlijke
situatie nul. Voor andere parameters kan
dit al moeilijker worden: het O^-gehalte
zal doorgaans nabij de verzadigingswaarde
liggen, zeker in stromend water, maar
afwijkingen door natuurlijke oorzaken
zouden voor kunnen komen. Het natuurlijk
gehalte aan zware metalen is niet meer
zonder uitvoerige studie vast te stellen.
Bij het hanteren van biologische beoordelingscriteria treden dit soort problemen in
versterkte mate op. Er kan weliswaar een

algemeen beeld worden gegeven van het
ecosysteem in een natuurlijk, onbeïnvloed,
rivierstelsel [Cummins, 1979], maar daarmee is een concrete invulling voor de Rijn
nog niet mogelijk. Er zijn geen onbeïnvloede rivieren rechtstreeks vergelijkbaar
met de Rijn. De beoordelingscriteria
moeten ten dele uit het onderzoek zelf
naar voren komen voor zover het onderzoek meer inzicht verschaft in het ecosysteem van de rivier dan uit de literatuur
valt te halen. Dit lijkt bij hydrobiologisch
onderzoek eerder regel dan uitzondering,
gelet op het grote aantal beoordelingssystemen.
3. Onderzoeksgebied en -methoden
3.1. Beschrijving van de IJssel
De morfologie van de Rijntakken is sterk
door de mens bepaald. Al in de Middeleeuwen was het gebruikelijk kribben en
leidammen in de rivier aan te leggen. Het
doel hiervan was doorgaans de aanslibbing
te bevorderen en zo het eigen land te vergroten. Elders werd daardoor de oevererosie juist versterkt en de aanleg van
deze kunstwerken leidde nog niet tot een
onnatuurlijke stabilisatie van het rivierbed
en de oevers. In de 19e eeuw werd de
aanleg van kribben, met als doel oeverbescherming, systematisch aangepakt. Dit
heeft geleid tot een zeer eenvormige
stroomgeul met weinig 'dode hoeken' waar
sedimentatie van zwevend materiaal kan
optreden en waar zich waterplanten kunnen ontwikkelen. De rivier heeft een harde
zandbodem, waarin nauwelijks macroinvertebraten kunnen leven. Om oeverafslag te voorkomen, zijn op veel plaatsen
stenen of metaalslakken gestort.
In het riviergedeelte nabij Kampen is het
beeld van de oevers anders. De rivier is
hier breder (ca. 170 m tegen 75 m bij
Velp) en de stroomsnelheid is afgenomen
tot 0,3 - 0,7 m s e c - 1 (bij Velp 0,5 -1,1 m
sec - 1 ). Daardoor treedt, vooral langs de
oevers, sedimentatie van zwevend materiaal op; op verschillende plaatsen is een
oevervegetatie aanwezig met o.a. riet,
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onmogelijk. De monsters werden genomen
met een bodemhapper met een oppervlak
van 0,03 m 2 , ter plekke gezeefd op een
zeef met maaswijdte 0,4 mm en vervolgens
geconserveerd met 4 % formaldehyde,
waarna ze in het laboratorium verder
werden gesorteerd.
4. Macro-invertebraten van de kribben

Zutphen

Afb. 1 - Overzichtskaart van de Ussel.

biezen, kalmoes en gele plomp. Elders
groeien nog enkele planten van het rivierfonteinkruid Potamogeton nodosus.
3.2.
Monstermethoden
Monsters van de macro-invertebraten op
de stenen van de kribben zijn vanaf 1975
jaarlijks verzameld op een achttal punten,
verspreid over de gehele lengte van de
Ussel van Velp tot Kampen. De montername vond plaats in de tweede helft van
september. Per monsterpunt werden de
macro-invertebraten van vijf stenen verzameld, hetzij in het veld hetzij in het
laboratorium (na transport in een container
met riverwater). Bij km-raai 1000 zijn
vanaf 1976 zoveel mogelijk maandelijks
monsters verzameld; bij hoge waterstand
was monstername niet mogelijk. Sponzen
en kolonievormende organismen zoals
Bryozoa (mosdiertjes) zijn bij de verwerking van de monsters niet geregistreerd.
De overige organismen werden voor zover
mogelijk tot op de soort geïdentificeerd
en geteld.
Sediment-monsters zijn alleen genomen in
het riviergedeelte beneden Kampen nabij
km-raai 1000. In 1976 en vanaf 1978 tot
1980 werden in de periode april tot
november zoveel mogelijk maandelijks
6 - 1 0 monsters genomen in een dwarsraai
over de river. Bij hoge afvoeren was
monstername in het midden van de rivier

4.1. Aantal soorten
Het aantal soorten op ieder monsterpunt
en het totaal aantal soorten op alle punten
samen, is van '75 tot '80 toegenomen
(tabel II). Larven van dansmuggen (Chironomidae) zijn meestal niet tot op soort te
determineren en in tabel II buiten beschouwing gelaten. Gezien hun aantalsontwikkeling (afb. 2) is het erg onwaarschijnlijk dat bij uitsplitsing van de
Chironomidae een andere trend zou ontstaan. Er zijn tenminste 10 verschillende
groepen van de Chironomidae aanwezig.

sterk bepaald door soorten die slechts met
1 of 2 exemplaren in de monsters voorkomen en kwantitatief nauwelijks een rol
spelen in de samenstelling van de macroinvertebraten-fauna.
TABEL II - Aantal soorten per monster in 8
monsters van de kribben van de Ussel (exclusief
de Chironomidae). Monsters zijn in de herfst
verzameld.
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16

16
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In de Rijn tussen Koblenz en Bonn zijn
meer soorten Chironomidae gevonden dan
soorten van alle andere groepen bij elkaar,
nl. 44 van in totaal 71 soorten [Caspers,
1980]. Het aantal soorten werd hier vastgesteld aan de hand van vangsten van de
volwassen muggen (imago's) met een
vanglamp.
Het totaal aantal soorten wordt overigens

:

4.2. Diversiteit
Als indicatie voor verschuivingen in het
relatieve aandeel van de meer algemene
groepen, kan de diversiteit berekend volgens de Shannon-Wiener-formule
H' = - 2

log

worden gebruikt, waarin:
N; = aantal individuen van groep i
N = totaal aantal individuen in alle
groepen.

Afb. 2 - Samenstelling van de macro-invertebraten-fauna in 8 monsters van de kribben van de Ussel;
oppervlak van de cirkels is evenredig met het aantal gevonden dieren. Monsters werden genomen
in de tweede helft van september.
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De diversiteit wordt normaliter berekend
op basis van het aandeel van de verschillende soorten, maar ieder niveau kan in
principe als basis worden genomen; het
is even goed mogelijk de diversiteit te
berekenen op basis van genera (genus =
groep van verwante soorten) of op basis
van families (familie = groep van verwante genera).
Het berekenen van de diversiteit op soortsniveau is niet zinvol voor deze monsters
van de IJssel, omdat binnen de grootste
groep, de Chironomidae, niet alle soorten
onderscheiden kunnen worden. Berekeeningen van de diversiteit op basis van het
aandeel van de diverse genera (H'G) en
families ( H ' F ) staan vermeld in tabel III.
Opvallend is daarbij de lage waarde in '77;
dit werd veroorzaakt door een 'bevolkingsexplosie' van de zoetwaterpissebed Asellus
aquaticus, waarvan er in '77 4370 gevonden werden op een totaal van 5461 dieren.
Dit is ook goed te zien in de aantallen
in de maandelijkse bemonsteringen bij
km-raai 1000 (afb. 3). Ook de Chironomidae vertoonden in '77 een dergelijke
explosie; dit bleef echter beperkt tot de
zomermaanden en is niet terug te vinden
in de september-monsters (afb. 4).
De hoge waarde van Hv' in '75 wordt
veroorzaakt door het relatief grote aandeel
van verschillende slakkensoorten in de
totale macro-invertebraten-fauna; deze
slakkensoorten behoren alle tot een andere
familie.

Asellus

aquaticus

monster
periode

Afb. 3 - Aantalsverloop van Asellus aquaticus in monsters van de kribben bij km raai 1000.

Ch ironomidae

TABEL III - Diversiteit, berekend volgens de
Ni 2 Ni
Shannon-W'.cner-formule H' = - 2 — log —
N

X

op basis van het relatieve aandeel van verschillende
families (H'„)en verschillende genera (H'Q) in
S monsters van de kribben van de IJssel.
1975

1976

1977

1978

200

1979 1980

3.052 1.968 1.286 1.968 1.901 2.240
2.678 2.790 3.283

Bij dominantie van een grote familie met
vele soorten zoals de Chironomidae wordt
de waarde van H'F automatisch laag. De
systematische indeling en de identificatiemogelijkheden hebben directe consequenties voor de bepaling van de diversiteit.
Verandering van systematische inzichten,
wat bij de Chironomidae nogal eens voorkomt, kan ook een verandering van de
diversiteitsindex tot gevolg hebben.
Het lijkt twijfelachtig of de op deze wijze
berekende diversiteit (op basis van systematische verwantschap) een ecologische
betekenis heeft. In plaats van de systematische eenheden kunnen als basis voor de
berekening ook functionele groepen worden
genomen, bijvoorbeeld die organismen die
eenzelfde manier van voedsel verzamelen

monsterperiode

A

T ^

Afb. 4 - Aantalsverloop van Chironomidae in monsters van de kribben bij km raai 1000.

hebben en daardoor een vergelijkbare
plaats in het ecosysteem innemen [Osborne,
Davies & Linton, 1980]. Op deze manier
wordt een relatie gelegd tussen een zgn.
'structuur'parameter en het functioneren
van het systeem.
4.3. Opbouw van het ecosysteem in
een rivier
Karakteristiek voor stromend water in het
algemeen is een groot transport van
particulair organisch materiaal ('particulate
carbon', verder afgekort als PC). In de
bovenloop is dit hoofdzakelijk detritus,
afkomstig van terrestrische planten in het
stroomgebied, maar verder stroomafwaarts

is een aanzienlijk deel afkomstig van
hogere waterplanten en ook phytoplankton
uit het riviersysteem zelf [Hynes, 1970].
Met een aantal getallen kan een indruk
gegeven worden van de omvang van het
PC als potentiële voedselbron in een rivier
als de IJssel. Het totaal organisch koolstofgehalte (TOC) van het Rijnwater bij
Lobith was in het 2e en 3e kwartaal van
'80 8,1 resp. 9,0 mg1"1. Uit de TOC-ge
haltes en de gehaltes aan opgeloste organische koolstof (DOC) kan berekend
worden dat ca. 40 % van de TOC in de
vorm van PC aanwezig moet zijn. Dit
geeft een geschatte vracht van 650 x 10 s kg
d a g - 1 voor het 2e kwartaal '80 en 960 x
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10 3 kg d a g - 1 voor het 3e kwartaal '80.
Voor de primaire produktie in de rivier
zelf kan uitgegaan worden van een waarde
van ca. 1g C m~ 2 d a g - 1 [zie Wetzel,
1975; Mann, 1975]. In de IJssel zou dit
bij een gemiddelde breedte van 100 m
neerkomen op ca. 12x 10 3 kg dag^ 1 . Als
10 % van het door de Rijn aangevoerde
PC de IJssel bereikt, dan is dit een factor
10 meer dan de produktie in de rivier
zelf. Een gedeelte van de primaire produktie in de rivier betreft phytoplankton,
dat ook bijdraagt aan de PC. Primaire
produktie door op stenen vastzittende
algen, mossen e.d. vindt alleen plaats in
een smalle zone langs de oevers (hoogstens
1 m breed) en zal niet meer bedragen dan
10 % van de totale produktie en dus niet
meer dan 1 % van het PC.
Normaliter wordt het PC benut door
organismen die uit het water partikeltjes
kunnen afzeven, zgn. 'filter-feeders'. Waar
geen bezinking of aanslibbing tussen
plantenmateriaal (tussen draadalgen en
mossen bv.) optreedt, is filter-feeding de
enige mogelijkheid om deze potentiële
voedselbron van het PC te benutten.
Insecten zijn bijzonder aangepast voor de
kolonisatie van stromend water, omdat ze
in het volwassen stadium een netto-stroomafwaarts transport van de larven kunnen
compenseren, en in rivieren zijn insecten
die via filter-feeding hun voedsel verzamelen, een belangrijk bestanddeel van
het ecosysteem [Merritt & Wallace, 1981].
Naast insecten zijn het vooral tweekleppige mollusken (de verschillende soorten
zoetwatermossels) die van het PC leven.
Zooplankton kan alleen bij permanente
aanvoer van buiten een bestanddeel van
een rivierecosysteem zijn.
Het afwezig zijn van een karakteristieke
filter-feeding benthische fauna, wat in de
Rijn in het begin van de jaren '70 het
geval was, moet beschouwd worden als
een teken van aftakeling van het natuurlijk
ecosysteem [Wolff, 1978]. Dit sluit aan
op het in par. 4.2. genoemde criterium
van diversiteit op basis van de manier van
voedsel verzamelen en het lijkt zinvol de
veranderingen in de macro-invertebratenfauna in de IJssel vanuit dit gezichtspunt
te gaan bekijken.
4.4. Driehoeksmossel Dreissena
polymorpha
Over het voorkomen van de driehoeksmossel Dreissena polymorpha is eerder
gerapporteerd in dit tijdschrift [Van Urk,
1976]. De soort is een filter-feeder, maar
is niet een oorspronkelijke bewoner van
rivieren in West-Europa. Dreissena polymorpha is door de mens geïntroduceerd
vanuit het Caspische gebied en heeft
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populaties ontwikkeld in de meren in het
stroomgebied van de Rijn, van waaruit
ook de benedenloop gekoloniseerd kan
worden [Leentvaar, 1975].
Het aantalsverloop in de IJssel sinds '75
is weergegeven in tabel IV. Sinds '75 zijn
steeds ten minste enkele exemplaren gevonden met een minimum in '76 - '77.
Populaties van Dreissena polymorpha vertonen alle een onregelmatige fluctuatie in
aantallen, zonder dat daarvoor een duidelijke oorzaak kan worden aangegeven
[Stanczykowska, 1977]. In '76 zou de
waterkwaliteit een beperkende factor
kunnen zijn geweest; in dat jaar werd
geen broedval van jonge mosselen gevonden en trad in de loop van de zomer een
geleidelijke sterfte op in de jaarklasse van
'75 (RIZA, ongepubliceerde gegevens),
maar het niveau van '75 wordt pas na enige
jaren weer bereikt. Doordat Dreissena
polymorpha van oorsprong niet in de Rijn
thuishoort, kan het voorkomen niet beschouwd worden als een teken van 'herstel' van het oorspronkelijke ecosysteem
in de rivier.

niet gevonden. Vanaf '78 heeft zich een
grote populatie gevormd, met soms dichtheden van 1 exemplaar per cm 2 . De
soorten van het genus Hydropsyche komen
alleen in stromend water voor. Het zijn
filter-feeders die hun voedsel verzamelen
uit een zelf-geweven netje [zie Merritt &
Wallace, 1981]. In een riviersysteem vertonen de Hydropsyche-soorten een duidelijke zonatie, waarbij Hydropsyche contubernalis karakteristiek is voor de benedenloop. Deze term moet voor de Rijn
overigens ruim worden opgevat: in het
riviergedeelte bij Koblenz en Bonn, ook
wel de 'Mittelrhein' genoemd, komt de
soort ook massaal voor [Caspers, 1980].
Op basis van de beschikbare gegevens,
moet de ontwikkeling van een populatie
van Hydropsyche contubernalis beschouwd
worden als de terugkeer van een element
van de oorspronkelijke filter-feeding
benthische fauna.
4.6. Andere filter-feeders
Normaliter komen in stromend water een
aantal soorten filter-feeders naast elkaar
voor. Deze coëxistentie is mogelijk doordat

TABEL IV - Aantallen van Dreissena polymorpha
in 8 monsters van de kribben van de IJssel.
1975

1976

—

Ve lp

1977

1978

1979

1980

1

8
2
4
2
9
5
14
8

7
1

—

2

—
15
17
25
ka mpen 64

1

4

—
—

—
—

—

4

2

5
6

4
15
2?
33
5

4.5. Hydropsyche contubernalis
Zoals blijkt uit afb. 2, vormden de larven
van de schietmot Hydropsyche contubernalis in '80 een belangrijk bestanddeel van
de macro-invertebraten-fauna in de IJssel.
De larven van de schietmotten - Trichoptera - worden ook wel kokerjuffers
genoemd, naar de koker die sommige
soorten bouwen om het lichaam te beschermen en te camoufleren; bij de
Hydropsychidae komt kokerbouw niet
voor).
In tabel V staan de aantallen per jaar per
monsterpunt vermeld; voor '78 is de soort
TABEL V - Aantallen van Hydropsyche contubernalis in 8 monsters van de kribben van
de IJssel.
1975

1977

1978

1979

I

—
- '"—
—
—

—
—
—
—

6
—
1
—

5
120
3

I

-

—

—

—

—

14

Kampen —

—
—

—
—

—
1

7
2

17
2

Velp

1976

2

1980

13
601
268
1 2
115 1187

a. de verschillende soorten gespecialiseerd
kunnen zijn op verschillende partikelgroottes;
b. de levenscyclus verschillend kan zijn
(bv. de ene soort heeft het volwassen
stadium in het voorjaar, de andere in het
najaar;
c. de verschillende soorten op een ander
substraat leven.
Behalve onder de Trichoptera zijn ook
onder de haften of eendagsvliegen
(Ephemeroptera) en onder de Chironomidae veel filter-feeders. Onder de Chironomidae vertonen in het bijzonder de
soorten van de groep van de Tanytarsini
filter-feeding. In '80 was het aandeel van
de Tanytarsini in de Chironomidenfauna
relatief groot. Meer bovenstrooms zijn
soorten van het genus Rheotanytarsus, ook
behorend tot de groep van de Tanytarsini,
de meest algemene Chironomidae [Caspers,
1980]. In de IJssel zijn de meest algemene
groepen soorten van de genera Cricotopus
en Dicrotendipes, die beide tot een andere
categorie behoren (afb. 5). Het verschil is
waarschijnlijk een gevolg van het geleidelijk veranderende karakter van de rivier;
bij vermindering van de stroming treden
larven met een andere manier van voedsel
verzamelen (zgn. 'grazers' en 'depositfeeders') meer op de voorgrond. Over de
zonatie van de Chironomidae in een riviersysteem en de oorzaken daarvan is veel
minder bekend dan over de Trichoptera en
hierop zal niet verder worden ingegaan.
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zonder meer van toepassing op de huidige
situatie.
Diversiteit op basis van voedselrelaties zou
een bruikbaar criterium voor de toestand
van het ecosysteem in de rivier kunnen
zijn. Het grote probleem bij de uitwerking
hiervan is dat niet alle organismen, en
zeker niet de systematisch slecht beschreven groepen, op basis van hun voedselkeus in een bepaalde categorie kunnen
worden ingedeeld.
In de levensgemeenschap in de rivier ontbreken vrijwel zeker nog belangrijke
groepen, om over van nature zeldzame
soorten maar te zwijgen. Alleen verder
onderzoek van voedselrelaties kan uitwijzen of belangrijke functies in het ecosysteem niet vervuld worden (in ecologische termen: 'of er onbezette niches
zijn').
Het veldonderzoek is in eerste aanleg
beschrijvend; het kan geen directe verklaring geven voor de oorzaken van de
waargenomen veranderingen. Verondersteld mag worden dat de verbetering van
het zuurstofgehalte een belangrijke rol
speelt. Maar het reactiepatroon van de
macro-invertebraten-fauna is meer overeenkomstig de verwachting bij verontreiniging door toxische stoffen dan door
afbreekbaar organisch materiaal [Lenat,
Smock & Penrose, 1980]. Verschillende
van de in het Rijnwater aangetoonde
microverontreinigingen overschrijden of
overschreden een concentratie, waarbij in
het laboratorium een toxisch effect is
aangetoond in proeven met bepaalde
macro-invertebraten. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de cholinesteraseremmers zoals organofosfor-insecticiden: concentraties van
ca. 1jxg 1 _ 1 van bepaalde cholinesteraseremmers zijn toxisch bevonden voor Chironomidae [Karnak &Collins, 1974] en voor
een Hydropsyche-soort [Besch, Schreiber
& Herbst, 1977]. De door Grève [1980]
gevonden waarden in '75 en '76 gaan ver
uit boven deze grens van ca. 1/tg l~l,
maar door de aard van de analysemethode
zijn verdere conclusies toch moeilijk te
trekken.
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Afb. 5 - Relatieve samenstelling van de Chironomiden-jauna in 8 monsters van de kribben
van de IJssel.

4.7. Andere organismen
Behalve het in suspensie meegevoerde PC
is ook de aangroei op stenen ('periphyton',
'Aufwuchs') en het organische materiaal
dat aanslibt tussen de aangroei een
potentiële voedselbron voor macro-invertebraten. Hierop fourageren naast de al
genoemde Chironomidae vooral een aantal
slakkensoorten en de zoetwaterpissebed
Asellus aquaticus. Alle gevonden soorten
slakken kwamen ook in de eerste jaren
van het onderzoek voor [Van Urk, 1978].
De aantallen fluctueren van jaar tot jaar;
in hoeverre deze aantalsfluctuaties het
gevolg zouden kunnen zijn van de waterkwaliteit, is moeilijk vast te stellen.
Verder komen een aantal predatoren voor,
met name bloedzuigers (Hirudinea). Hun
aantallen worden vooral bepaald door de
aantallen prooidieren. Voor de meest
algemene bloedzuiger Erpobdella octoculata zijn dit vooral Chironomidae en
pissebedden.
5. Macro-invertebraten in het sediment
5.1. Aantal soorten en diversiteit
In de sediment-monsters, genomen bij
km-raai 1000, wordt de macro-invertebraten-fauna gedomineerd door Tubificidae
en Chironomidae, die samen steeds meer
dan 90 % van het totaal voor hun rekening nemen. Beide groepen zijn lang niet
altijd tot op soort te identificeren. Een
beoordeling op basis van het aantal soorten
is daardoor erg moeilijk. Beoordeling op
basis van de wijze van fourageren is
eveneens moeilijk, omdat hierover speciaal
voor de Tubificidae niet erg veel bekend
is. Weliswaar zijn het allemaal 'depositfeeders' die leven van de bacteriën en
andere micro-organismen die de detritus
in het sediment afbreken, maar waarschijnlijk zijn de verschillende soorten
selectief ten aanzien van de groepen
micro-organismen die ze als voedsel gebruiken; dat is waarschijnlijk ook de reden
waarom verschillende soorten Tubificidae
naast elkaar kunnen bestaan.

Vanaf '78 valt een lichte toename te constateren van de frequentie van voorkomen
van Chironomidae (afb. 6), die weliswaar
niet zo groot is als in de monsters van de
kribben, maar toch significant.
5.2. Filter-feeders in het sediment
Qua biomassa zijn ook zoetwatermosselen
uit de familie Unionidae belangrijk in de
sediment-monsters. Bemonstering met een
klein model bodemhapper is voor deze
groep eigenlijk niet een erg geschikte
monstermethode. Toch worden sinds '78
regelmatig exemplaren van de soorten
Anodonta anatina (eendenmossel) en Unio
pictorum (schildersmossel) gevonden.
Ca. 15 jaar geleden werd bij onderzoek
in het benedenrivierengebied, waarbij met
een mosselkor werd bemonsterd, in de
Rijntakken geen enkele zoetwatermossel
gevonden [Wolff, 1968]. In de Maas daarentegen waren zoetwatermossels erg algemeen. Unionidae zijn filter-feeders en als
zodanig ook een belangrijk bestanddeel
van een natuurlijk rivier-ecosysteem.
6. Discussie
Met de ontwikkeling van een populatie
van Hydropsyche contubernalis en het
voorkomen van een aantal andere filterfeeders is het ecosysteem in de IJssel
complexer geworden dan een tiental jaren
geleden. De constatering van Wolff [1978]
dat noch het phytoplankton noch het
detritus kennelijk werd geëxploiteerd door
een filter-feeding benthische fauna, is niet

Doordat er alleen indirecte aanwijzingen
zijn over de aard van de factoren die een
zeker herstel van het ecosysteem in de

Afb. 6 - Frequentie van voorkomen van Chironomidae in sediment-monsters (opp 0,03 m-) genomen
bij km raai1000.
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rivier mogelijk maken, kan over de vraag
of dit herstel ook een indicatie is voor
kwaliteitsverbetering met het oog op
andere functies van het rivierwater, geen
uitspraak worden gedaan. Het hoeft helemaal niet te betekenen dat ook de kwaliteit als grondstof voor drinkwater verbetert. Iedere functie stelt zijn eigen eisen;
op sommige gebieden vallen die eisen
samen, maar op andere gebieden hoeft dat
niet het geval te zijn. Met name moet erop
gewezen worden dat herstel van een meer
natuurlijk ecosysteem niet alleen afhankelijk is van de waterkwaliteit, maar ook
van de vorm van het rivierbed en het
stromingspatroon welke factoren samen de
geschiktheid van het substraat voor verschillende organismen bepalen.
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Driepromovendi: plukverbod
paddestoelen nietzinvol
Plukverboden voor paddestoelen zijn niet
zinvol en zeker niet afdoende om verdere
achteruitgang van de paddenstoelenflora
te voorkomen.
Mevrouw Annelies Jansen uit Heerenveen zegt dat in een stelling bij het proefschrift, waarop ze aan de Landbouwhogeschool in Wageningen promoveerde.
Ze is niet de enige. Soortgelijke stellingen
zijn dit jaar geponeerd door de promovendi M. E. Noordeloos (15 juni in Leiden)
en E. Arnolds (17 september in Utrecht).
Noordeloos werkt bij het Rijksherbarium
in Leiden, mevrouw Jansen en Arnolds
beiden in het te Wijster (Drenthe) gevestigde Biologisch Station van de Landbouwhogeschool.
Mevrouw Jansen, die ook vice-voorzitter
is van de Nederlandse Mycologische Vereniging, ziet groeiplaatsverstoring (bijv.
door bemesting of ontwatering) en het
verdwijnen van groeiplaatsen (o.a. door
bebouwing) als belangrijker oorzaken van
de achteruitgang van de paddestoelenflora
dan het plukken. Dat plukken laat de
paddestoelen alleen maar uit het gezicht
verdwijnen, zonder schade te berokkenen
aan het voor het voortbestaan van de soort
veel belangrijker ondergrondse mycelium.
De hanekam, dooierzwam of cantharel,
zegt Annelies Jansen, is tussen 1950 en
1970 in ons land massaal geplukt. Zijn

achteruitgang heeft hij echter niet daaraan
te wijten, maar waarschijnlijk aan verandering van omstandigheden op de groeiplaats.
Paddestoelen moet men beschermen door
de groeiplaatsen te beschermen, vindt ze.
Een plukverbod belemmert de natuurstudie
en -educatie en daarmee de natuurbescherming. Men zou de zaak al redelijk in de
hand kunnen houden met een bepaling,
dat per persoon of groep niet meer dan
een bepaald gewicht aan paddestoelen,
bijv. één kilo, geplukt of vervoerd mag
worden. Scholieren die met de hele klas
het bos intrekken zouden wat haar betreft
ieder één paddestoel mogen plukken, maar
geen complete herfststukjes mogen maken.
In een andere stelling pleit Annelies Jansen
voor strooiselroof als middel om sommige
typische paddestoelen te behouden. Vakmensen zouden geregeld de strooisellaag
moeten weghalen in eiken-mosbosjes, waar
men op plaatsen waar geen bladeren liggen
mostapijten en dus paddestoelen tegenkomt. De humus- en strooisellaag moet
daar uiterst dun blijven, anders verdwijnen
de mostapijten en daarmee veel interessante paddestoelen zoals vezelkoppen, gordijnzwammen, cantharel- en stekelzwammen.
Het proefschrift van mw Jansen heet 'De
vegetatie en paddestoelen van zure eikenbossen in Noordoost-Nederland'. Vier jaar
lang heeft ze ervoor onderzocht welke
paddestoelen, planten en mossen voorkomen in vier typen eikenbos en hoe de
bodemgesteldheid daar is.
Haar onderzoek maakt deel uit van een
veelomvattend onderzoek van het Biologisch Station in Wijster, waarin wordt bestudeerd welke paddestoelen voorkomen in
de verschillende plantengemeenschappen
in Drenthe en welke standplaatsen ze daar
innemen. Anderen hebben paddestoelen,
planten en mossen in graslanden en in
jeneverbesbosjes bestudeerd, en naaldbossen, broekbossen en hoogveen komen
nog aan de beurt.
Het is volgens de Landbouwhogeschool
het enige belangrijke onderzoek in WestEuropa naar de paddestoelen van alle
plantengemeenschappen. Drenthe zal straks
wat dit betreft het best onderzochte gebied
van Europa zijn.
Annelies Jansen vond in 'haar' eikenbossen
314 soorten paddestoelen, 72 soorten
groene planten en 67 mossen en korstmossen. De meest algemene paddestoelensoorten waren aardappelbovist, kastanjeboleet, parelamaniet, geel-witte russuia,
honingzwam en helmmycana. Ze kwam
ook zeldzame soorten tegen en een nog
niet eerder beschreven variëteit van een
franjehoedsoort. (ANP)
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