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VOORWOORD
Dit rapport beschrijft een onderzoek ter bepaling van effectenvan
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maakt deel uit van het programma "Ecologisch Herstel Rijn",waarinde
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MilieuhygiëneenhetRijksinstituutvoorVisserijonderzoeksamenwerken.
Ditonderzoek istotstandgekomendankzijdemedewerkingvandiverse personen,waarvan ik een aantal met namewil noemen.Hans vanden
Berg (Toxicologie, LUW) assisteerde bij de practische werkzaamheden
voorditonderzoek,RiaMulder (Biologie,DBW/RIZA)verzorgdededeterminatievandewormen enBoboFreeke (Fotolocatie deDreyen,LUW)verzorgdedeadvisering enwerkzaamhedenopfotografischgebied.PietVerdonschot (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum) gaf waardevolle
informatieoveroligochaetewormen.KeesvandeGuchte(Ecotoxicologie,
DB^//RIZA)enJamesEverts(Toxicologie,LUW)begeleiddenditprojecten
gaven, evenals prof.dr.J.H. Koeman (Toxicologie,LUW),adviezen bij
het totstandkomenvanditverslag.Ikbedankhenenalleanderen,die
op enigewijze aanditonderzoek hebbenbijgedragen,voor hunmedewerking.
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SAMENVATTING
De toxiciteit van verontreinigde sedimenten uit IJsselmeer,Ketelmeer en Haringvliet voor aquatische wormen (Oligochaeta) werd bestudeerd met Oostvaardersplassensediment als referentie.De experimenten
werden uitgevoerd bij een sediment-water volumeverhouding van 1:1.
Effecten op overleving, bioturbatie (menging van het sediment) en
reproduktie werden bestudeerd bijverschillende mengsels van het verontreinigde sedimentmethetreferentiesediment.
Deoverlevingenbioturbatiewerdenbestudeerdaaneenmengselvan
Oligochaeta-soorten bij een blootstellingsduur van 5dagen.Erwerden
geen negatieve effecten op de overleving van de wormen gevonden. Bij
een sedimentvolume-aandeel van67%vanHaringvlietsediment werd opde
vierde waarnemingsdag een statistisch significant lagere bioturbatie
t.o.v.de referentiegevonden.AlleenbijHaringvlietsediment warener
trends aanwezig die duidden op mogelijke negatieve effecten op de
bioturbatie.
Naeenblootstellingvandriewekenwerdvoordecoconproduktievan
Peloscolex ferox (Tubificidae) en voor de coconinhoud een statistisch
significante afname t.o.v. het referentiesediment gevonden bij resp.
Ketelmeer- (volume-aandelen 50en 100%)enHaringvlietsediment (volume-aandeel 100 % ) . Bijalle sedimenten vertoonden de cocon- eneiproduktieeen trend totafname bijeen toenamevanhet volume-aandeelvan
de sedimenten.BijHaringvlietsediment was dit eveneenshetgevalvoor
decoconinhoud.
Degevondentrendsindeverschillende bestudeerde parameterskunnen
duiden optoxische effectenvandeverontreinigingen indesedimenten.
Anderemogelijke oorzakenvoordeze trendswordenbediscussieerd.
Op basis van de resultaten van het reproduktie-experiment lijken
langdurige toetsenmetOligochaeta geschikt voordebepaling vanmogelijktoxischeeffectenvanverontreinigde sedimenten.Deresultatenvan
dergelijke experimenten kunnen eenbelangrijke rol spelenbijdenormeringvanverontreinigingen inwaterbodems.

SUMMARY

Effects of contaminated sediments onbioturbation and reproductionof
aquaticOligochaeta.
Survival,bioturbation and reproductionofaquatic Oligochaetawere
examined in bioassays using contaminated sediment from IJsselmeer,
Ketelmeer and Haringvliet with sediment from Oostvaardersplassen asa
reference.Experimentswereconducted atasediment-water volumeratio
of 1:1. Effects were examined at different sediment volume ratios of
thecontaminated sedimentand thereferencesediment.
Survivalandbioturbationwerestudied inassayswhich lasted 5days
usingamixture ofOligochaeta species.None of the sedimentsaffected
worm survival. In the Haringvliet sediment assay a statistically
significant reduction of bioturbation compared with the reference was
found onday 4at67%Haringvliet sediment.Only inthisassaytrends
were found which may be indicative of possibly negative effects on
bioturbation.
After a 3 weeks exposure cocoon production of Peloscolex ferox
(Tubificidae) and cocoon contents were statistically significant
reduced in Ketelmeer (sediment volumes 50 and 100 %)and Haringvliet
sediment (100 % ) , respectively. In all sediments cocoon and egg
production showed a negative trend with an increasing volume
percentage of thecontaminated sediment.This trendwasalso foundfor
thecocooncontentsofcocoonsproduced inHaringvlietsediment.
The negative trends found in bioturbation and reproduction may be
indicative of toxic effects of contaminants in the sediments. Other
possiblecausesofthesetrendsarediscussed.
Based on the reproduction experiment long-term assays using Oligochaeta may be appropriate for the determination of possibly toxic
effects of contaminated sediments. The results of such assays can
support thedeterminationofsedimentqualitycriteria.

1INLEIDING
De bodem van veel Nederlandse rivieren en andere binnenwateren is
verontreinigd met zware metalen en organische microverontreinigingen.
Dewaterbodem speelt eenbelangrijke rolinhet aquatischemilieu.Het
is de plek waar veel plant- en diersoorten hun stand- of rustplaats
vinden. Elementen van de waterbodem vormen tevens voedsel voor deze
soorten.De benthisch levende organismen vormen ophunbeurt weerhet
voedselvanvissenenvogels,zodatverontreinigingenuitdewaterbodem
viadevoedselketen buitenhet aquatischemilieu terecht kunnenkomen.
Verontreinigingen in de waterbodem kunnen dus zowel een bedreiging
vormenvoororganismenbinnenalsbuitenhetaquatischemilieu.
Voor het vaststellen van een normering voor verontreinigingen in
waterbodems kangebruik gemaaktwordenvan experimenten met organismen
die in het sediment-water grensvlak leven. Deze experimenten kunnen
inzicht geven inde biologische beschikbaarheid van de aanwezige verontreinigingenendemogelijke effectenopdezeorganismenonderbekendeomstandigheden (vandeGuchte&Hooftman,indruk).
Aquatische Oligochaeta zijn wormen, die invrijwel alle zoetwatersedimentenvoorkomen.Zebevindenzichindebovenlaag vanhetsediment
ennemen door hun voedingswijze grote hoeveelheden sediment op.Hierdoorstaanze,zowel in-alsuitwendig,innauwcontact metverontreinigingen in sedimenten. Daarnaast spelen deze organismen een belangrijke rolinhetaquatischemilieudoordat hunwijzevanvoedselopname
leidt tot omwoeling van de bovenlaag van het sediment (bioturbatie),
waardooro.a.afbraak-enuitwisselingsprocessenbeïnvloedworden.
De doelstelling van dit onderzoek washet vaststellen van effecten
van verontreinigde sedimenten op de benthisch levende Oligochaeta.De
hiertoebestudeerde parameterswarenoverleving,bioturbatie-activiteit
en reproduktie. De verontreinigde sedimenten waren afkomstig uit het
IJsselmeer, het Ketelmeer en het Haringvliet, terwijl als referentie
Oostvaardersplassensediment werdgebruikt.

2BIOTÜKBATIE

2.1Inleiding
Aquatische wormen, vooral Tubificidae en Lumbriculidae, speleneen
belangrijke rol bij de menging van de bovenlagen van sedimenten in
merenenvijvers (Robbins etal.,1984).Dezebioturbatie (mengingvan
sedimentendoordeactiviteitvangravendebenthischeorganismen)wordt
o.a. verkregen doordat tubificide wormen over het algemeen sedimentdeeltjesopnemen totmaximaal 10cmonder het sediment-water grensvlak
(McCall&Fisher, 1980).Dewerkelijke voedingsdiepte vandewormenis
echter eencomplexe functievan biotische (wormlengte, populatiedichtheid, soortsamenstelling, bacterieregeneratiesnelheid) en abiotische
factoren (temperatuur, korrelgrootteverdeling en chemie van het sediment)(McCall&Fisher,1980;Whiteetal.,1987).
De onder het sediment-water oppervlak opgenomen sedimentdeeltjes
(vnl. 6 < 100/um)bevatten organische detritusdeeltjes enbacteriën,
diealsvoedselbronvoordewormen dienen.Deonverteerde delenworden
als faecale pellets bovenop het sediment-water grensvlak wordenafgezet, zodatermengingvandebovenste sedimentlaagoptreedt.
De diepte waar de maximale voedselopname plaatsvindt, is bepalend
voor de diepte tot waar deze menging vooral zal optreden (Appleby &
Brinkhurst, 1970;McCall & Fisher, 1980). McCall &Fisher (1980)vermeldendat demeesteonderzoeken aantoonden dat dedieptemetmaximale
voedselopname overeenkomt met de diepte met maximale wormabundantie.
Robbins (1982)vond voor zowel de diepte waarboven zich 90% van het
benthos (vnl.oligochaeten)bevond alsvoordeC-fluxnaarhetsediment
eenlineaire relatiemet degemengde diepte (wanneer dezediepteresp.
werduitgedrukt incmengm~2).DeresultatenvanAppleby &Brinkhurst
(1970)wijzenerechteropdatereenbetereovereenkomst metdediepte
metmaximalewormbiomassa lijkt tebestaan.
Deinde literatuur genoemde diepten totwaarmenging vanhet sediment optreedt, lopen waarschijnlijk als gevolg van verschillen in
biotische en abiotische factoren sterk uiteen. Davis (1974) vond belangrijke verstoringen van de gelaagdheid van het sediment tot op een
dieptevan 12cmt.g.v.deactiviteit van tubificiden.Krezoskietal.
(1978)vonden op twee locaties in Lake Huron met voornamelijk amphi4

podeiienoligochaetendatmenging tot resp.3en6cmplaatsvond.Deze
verschillenindieptewerdenverklaard doorverschillenindedichtheid
van de oligochaeten,waarbijdeze voornamelijk tot resp. 2en4cmin
de bodem doordrongen. IndeLaurentian Great Lakes leidde bioturbatie
door vnl. oligochaeten (38.000 m~2) tot een sterke menging van de
bovenste9cmvanhetsediment (Robbins,1982).
Bioturbatie speelt eenbelangrijke rolbijdeafbraak vanorganisch
materiaal en de mineralisatie (Hargrave, 1976; Higler, 1985). Een
uitgebreid overzicht van effecten van bioturbatie wordt gegeven door
Krantzberg (1985). Dezeeffectenhebbenbetrekkingop:
-destratificatievanhetsediment,
-de deeltjesgrootte,de porositeit ende schuifspanning van het sediment,
-deturbiditeitvandewaterkolom,
-het zuurstofgehalte endedoordringing vanderedoxpotentiaaldiscontinuïteitinhetsediment,
-dezuurgraad inhetsediment,
-destikstof-enfosfordynamiek,
-de distributie en -dynamiek van metalen en organische microverontreinigingen insedimentenwater,
-dedistributie,deaantallenenhetmetabolismevanmicro-organismen.
Factoren die van invloed zijn op de bioturbatiesnelheid zijn sedimenttype (fysisch/chemische samenstelling),voedselaanbod (beschikbare
koolstof), temperatuur, zuurstofconcentratie, wormsoort, interacties
binnen de levensgemeenschap (o.a. dichtheid) en levensstadia (ref.
Robbinsetal.,1984).Degeochemievanhetsedimentendegeassocieerde bacteriën beïnvloeden zowel de verdeling en abundantie van deverschillende Oligochaeta-soorten (ref.White et al.,1987)als de snelheid,waarmeehetvoedseldoorhetdarmkanaalpasseert (Petr,1976).
VolgensLee& Swartz (1980)kan de opname van sediment door oligochaete wormen 18-302 kg m~2 jaar~l bedragen. White et al. (1987)
bepaaldendebioturbatie-activiteit vandeoligotrofe soortStylodrilus
heringianus in LakeMichigan sediment.Dit gebeurde door dedaalsnelheid van een op het sedimentoppervlak aangebrachte gelabelde laag te
bepalen.Zijvonden dat deactiviteit perwormniet dichtheidsafhankelijkwas (0.73-2.16 xlO-5 cmu _ 1 worm-!bij10°Cbijdichthedenvan

3-134xl03 m~2). De temperatuur van het water nabijdebodemvande
Great Lakes bedraagt echter het gehele jaar ca. 4 ° C Een langzame
afname van de temperatuur tot 4 °C tijdens het experiment leidde tot
een afname van de activiteit (-0.04-0.21 xlO-^ cm u~! worm"^). Dit
kwamovereenmet eengemiddelde snelheid van0.78xl0-^cmworm-!jaar-!
(=0.15 g droge stof). Bijeen dichtheid van100x10^wormenm~2leidt
dit tot een sedimentopname van gemiddeld 150kg m-2 jaar-!. Gegevens
van andere onderzoekers,die experimenten uitvoerden bij temperaturen
tussen 10 en 20 °C en waaruit de snelheid bij 4 °C werd afgeleid,
lietenechtersnelhedenvan1-1.44gdrogestofworm-!jaar-!zien.
Studies naar de effecten van verontreinigingen op de bioturbatie
zijn van belang omdat aangenomen wordt dat biologische menging, in
combinatiemetresuspensie,eenbelangrijkerolkanspelenindepersistentie van verontreinigingen indewaterkolom (Robbins,1982;Thomann
& Di Toro, 1983). Anderzijds kan bioturbatie leiden tot opname van
verontreinigingen in het sediment en bioaccumulatie door benthische
organismen(Södergren, 1985).
De doelstelling van de uitgevoerde experimenten was het bepalen
van mogelijke effecten van de verontreinigingen in sedimenten uit
IJsselmeer,Ketelmeer en Haringvliet op de overleving enbioturbatieactiviteitvanbenthischewormen.

2.2Materiaalenmethoden
Sedimentbehandeling en—opslag
Sediment uitdeOostvaardersplassen (referentiesediment),hetIJsselmeer, het Ketelmeer en het Haringvliet werd door Rijkswaterstaat
verzameld en opgeslagen bij een temperatuur van 4 °C.Er werdenmonsters van genomen ter bepaling van de sedimentkarakteristieken. De
analyseresultaten warenbijhetverschijnenvandit rapport echternog
niet beschikbaar, zodat ze later aan dit rapport zullen worden toegevoegd (BijlageX).
Na transport naar Wageningen werden de sedimenten gezeefd m.b.v.
eenborstel over zevenmet eenmaaswijdte van resp.750en 250Aimter
verwijdering van eventueel aanwezige grove delen en organismen (o.a.
wormeneneicocons).Degezeefde sedimentenwerdenopgeslagenbij2°C

tot het gebruik,in de experimenten. De droogresten van de sedimenten
werdenbepaalddoordeze24utedrogenbij105 ° C
Inzettenvandetestsystemen
Alle handelingen die tijdens de uitvoering van de experimenten
werdenverricht,wordenhierna uitgebreid beschreven.Een samenvatting
hiervanwordtgegevenintabel2.1.
In 11 polyethyleenpotten werden sedimentsuspensies in Dutch Standard Water (Bijlage I)met een totaalvolume van 650 ml bereid. Deze
leverdenna 24u schuddenbij20°Cenna3dagenbezinkeninvolglasbakjes van ca. 10x10x10 cm een sedimentlaag van 4-4% cm op met een
waterkolom vanca.4cm.Debereidde sedimentsuspensies voorelkexperiment bestonden uit mengsels van het relatief schone Oostvaardersplassensediment met éénvan de overige sedimenten (Bijlage II),zodat
na bezinken het volume-aandeel van het te toetsen sediment aan de
sedimentkolom 0,33,67of100%bedroeg.Elkesuspensiewerdintriplo
bereid.De suspensieswerdennahet schudden overgebracht indeeerder
genoemde volglasbakjes met daarin een bekerglaasje van 50 ml. Op de
functievandezebekerglaasjeszallaterwordeningegaan (zieRegistratieenbepaling vanbioturbatie-activiteit).Bijhetexperimentmethet
IJsselmeersedimentwerden inplaatsvan bekerglaasjesglazen cilinders
gebruikt, die aan één uiteinde langs de cilinderwand van inkepingen
voorzien waren. Deze werden na 2 dagen bezinken in het sediment geplaatst met de inkepingen in de waterkolom. De testsystemen stonden
opgesteld ineen geklimatiseerde ruimtemet een temperatuur van 20-21
°Cmeteendag-nachtcyclusvan16u/8u.
Nadat de suspensies gedurende 2\ dagwaren bezonken,werd dewaterkolom continu met perslucht doorborreld. Uit een laboratoriumkweek
(Bijlage III)werd m.b.v.een zeef met een maaswijdte van 250Aimeen
mengsel van wormen van verschillende soorten verzameld. De wormen
werden geteld en per 40 stuks tesamengevoegd (bijhet experiment met
IJsselmeersediment 50 stuks). Een halve dag na het starten van het
doorborrelen met perslucht werd inelk testsysteemeen groepwormenop
het sedimentoppervlak gebracht m.b.v. een pipetje. Nadat de wormen
zichgedurendededaaropvolgendeavondennacht inhetsedimenthadden
kunnen ingraven,werd devolgende ochtend per testsysteem 30gglasparels {é 160-250Aim) over het sedimentoppervlak verdeeld. Dit laagje
7

(dikteca.2mm)diende alscontrastlaag omdedoordewormengeproduceerdeenophet sedimentoppervlak,afgezette faecale pellets zichtbaar
temaken.
Tijdenshetexperiment werdendewormennietgevoerd,terwijlelke
48u het uit de testsystemen verdampte water aangevuld werd met demiwater.
Registratieenbepalingvanbioturbatie-activiteit
Vanaf één dag na toevoeging van de glasparels werd iedere 24u
gedurende 5 dagen (experiment met IJsselmeersediment: 4 dagen) de
vorming vande faecale pelletsgevolgddoorfoto-opnamenvanhet sedimentoppervlak temaken.Hiervoor werd gebruik gemaakt vaneenspiegelreflexcamera, voorzien van eenmacro-lens (brandpunt 105 mm), met een
zwart-witnegatieffilm(AGFAOrtho 25).Decamerahingaaneenhorizontaal bevestigd statief, waarmee deze loodrecht boven elk bakje geplaatst kon worden. Bij elke opname werd een grijstrap (Kodak grey
scale)naast eneenwitte pyramidevan transparant kunststof ophette
registrerenbakjegeplaatst.Dezepyramidewerdvantweezijdenbelicht
m.b.v. twee lampen (500W halogeenlampen) (Figuur 2.1a-c). Alle films
vaneenexperiment werden tegelijkertijdontwikkeld m.b.v.eenontwikkeimachine.Denegatievenwerdenafgedrukt opfotopapier(hardheidsgradatie 4, afdrukschaal 1:1.25), waarbij voor de verschillen in de
tinten vande grijstrap gecorrigeerd werd m.b.v. eenaandevergroter
gekoppelde meetcel. De opnamen van het Haringvlietexperiment werden
afgedrukt opgradatie3,omdat de films naontwikkelen zwaarderenegatieven opleverden dan bij de andere experimenten. Hierdoor werden
afdrukken verkregen met dezelfde grijstinten als bij de twee andere
experimenten.

(a)

(b)

(c)
Figuur 2.1.(a)Opstelling voor registratie vanhet contrastlaagoppervlak,(b)zijaanzichtvaneentestsysteem en(c)eengeregistreerdcontrastlaagoppervlakmetgrijstrap.

Op de foto's werd de totale oppervlakte van de contrastlaag, die
bedektwerd door faecale pellets,bepaaldd.m.v.eenbeeldanalyseapparaat (Bijlage IV).Dedetectiegrens,diehierbijgebruikt werd,leidde
tot detectie van alle grijstinten donkerder dan grijstrap nr. 6 (1/3
stop onder 18 % reflectie; zie figuur 2.1b). Het contrastlaagje inde
bekerglaasjes diendeals referentiepunt voor degrijstint vandeongestoorde contrastlaag, zodat bij de oppervlaktebepalingen gecorrigeerd
zoukunnenworden voor eventueelaanwezige verschillen indekleurvan
dewaterkolom.Bijdeoppervlaktemetingenwerdenechtergeencorrecties
m.b.v.dereferentiepunten uitgevoerd.Opbasisvan14opnamenvaneen
testsysteem met 67 % Haringvlietsediment op dag 4, waarbij de fotolampen ende pyramide telkens opnieuw ophetzelfde testsysteem werden
geplaatst en de camera steeds opnieuw werd scherpgesteld, werd een
variatiecoëfficiënt gevonden van 2.3 % bijeengemiddelde oppervlakte
van3331mm2.
Overigewaarnemingsparameters
Vijfdagennahetaanbrengenvandecontrastlaagwerddeoverlevingvan
dewormen bepaald door ze uit het sediment te zevenm.b.v.een spoelgoot (BijlageV)en zeop tevangenop eenzeefmeteenmaaswijdtevan
125Aim.Na telling werden de wormen ter lediging van hun darmkanaal
gedurende 1 dag in 10 ml water geplaatst dat afkomstig was uit hun
testsysteem. Vervolgens werd de groepsmassa in duplo bepaald door de
wormen op muskietengaas gedurende 15 sec. op een papieren filter te
leggen,waarnazeovergebrachtwerdenineengetarreerd bakjemetwater
op een analytische balans.Voor de bepaling van de groepsmassa's bij
het experiment met IJsselmeersediment werden andere materialen gebruikt, zodat deze massa's niet vergelijkbaar zijn met die bij de
andereexperimenten.
Tijdensdeexperimentenwerdendezuurgraad endezuurstofconcentratie in de waterkolom van de testsystemen iedere 24 u geregistreerd
vanafdedagvantoevoegenvandecontrastlaag.
Statistischeverwerking
De verschillen in de aantallen teruggevonden wormen,degroepsmassa's en de door faecale pellets bedekte oppervlakten van decontrastlaagwerdenopsignificantiegetoetstm.b.v.variantie-analyse (ANOVA).
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Ter vaststelling van significante verschillen tussen de hierbovengenoemde parameters bijde testsystemen met het verontreinigde sediment
t.o.v.de referentiesystemen werd Dunnett'sprocedure (Steel &Torrie,
1980)toegepast.Eveneenswerdgetoetst ofersprakewasvaneensignificantelineairerelatietussenhetvolumepercentage vanhetverontreinigde sediment en de door faecale pellets bedekte oppervlakten. Bij
alletoetsenwerdeenonbetrouwbaarheidsdrempel van5%gehanteerd.

Tabel 2.1. Samenvatting van de tijdens de bioturbatie-experimenten
uitgevoerdehandelingen.
Handelingen
Dag
1
2
3
4

pH/(>2

Suspensies inzettenenschudden
Suspensiesbezinkenintestsystemen
Idem
P e r s l u c h t i n s t a l l e r e n ; t e l l i n g wormen
en toevoegen aan eind van de dag
C o n t r a s t l a a g toevoegen aan begin van
de dag

5
6
7
8
9
10
11

Diversen

la
2a
3a
4a
5a

Fotografie

x
x
x
x
x

x
x
x^5

Terugtellingwormen
Massabepalingwormgroepen

a

Dagnummers zoals gebruikt bijdebespreking vandebioturbatie-activiteit indeonderdelen2-3t/m2.5.
"NietuitgevoerdbijhetexperimentmetIJsselmeersediment.

2.3Resultaten
2.3-1Inleiding
De waarnemingen van de chemische parameters, de overleving en
groepsmassa'svandewormenendeoppervlaktemetingen bijbioturbatieexperimentenmetdesedimentenvanIJsselmeer,KetelmeerenHaringvliet
zijnweergegevenindebijlagenVIenVII.
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2.3-2IJsselmeersediment
Zuurgraadenzuurstofconcentrâtie
Zowel aan het begin als aan het eind van het experiment bleek de
zuurgraad een trend tot afname te vertonen bijeen toenemend aandeel
van het IJsselmeersediment.De zuurgraad bedroeg toenresp.8.7+0.1en
8-6+0.1 bij de testsystemen met 100 %Oostvaardersplassensediment en
8-4+0.1en8.1+0.1bijdetestsystemenmet 100%IJsselmeersediment.
Dezuurstofconcentratiewasaanhetbegineneind vanhetexperiment
bijdeverschillende mengselsvandezelfde ordevangrootteenbedroeg
gemiddeld resp.8.1+0-2en7.9+0.4mg1~1.Dezerelatiefhogezuurstofconcentraties leidden ertoe dat dewormen zich geheel inhet sediment
bevonden, zodat ze dus niet de bij lage zuurstofconcentraties karakteristieke golfbewegingspatronen met het achterlijf in de waterkolom
vertoonden.
Overleving engroepsntassa's
Het gemiddelde aantal teruggevonden wormen na een verblijf van 5
dagenindeverschillende sedimentmengsels isweergegeven intabel2-2.

Tabel2.2.Gemiddeld aantal teruggevonden levende wormen en degemiddelde groepsmassa (mg)aan het eind van het experiment (+ standaarddeviatie;n=3) bij de verschillende volumepercentages van IJsselmeersedimentnamengingmetOostvaardersplassensediment.
Volumepercentage

oc
33
67
100

Aantal

57.7+1.2
56.3+3.1
55-3+4-9
55-7+2.9

Groepsmassa0

174+4
187+27
189+32
184+18
—

a

Toegevoegd aantal:50stuks.
" Afwijkende bepalingsmethode t.o.v.deandereexperimenten(ziep.10:Overigewaarneraingsparameters).
c
100%Oostvaardersplassensediment.

Erkongeensignificant verschilwordenaangetoond inhetaantalwormen
bijde verschillende volumepercentages (AN0VA,P>0.05). Paarsgewijze
vergelijkingen met de referentie leverden eveneens geen significante
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verschillen op (P > 0.05). Een opmerkelijk resultaat was dat ermeer
wormenwerden teruggevondendandetoegevoegde50stuksperherhaling.
De gemiddelde massa's van de groepen wormen per behandeling zijn
eveneensweergegeven in tabel 2.2.De gemiddelde groepsmassa's bijde
verschillende volumepercentages waren niet significant verschillend
(ANOVA,P> 0-05). Eenzelfde resultaat werd gevonden voor depaarsgewijzevergelijkingenmetdereferentie.
Bioturbatie—activiteit
Figuur 2.2a toont de oppervlakten van de contrastlaag, die op de
achtereenvolgende dagen bedekt werden door faecale pellets bij de
verschillende sedimentmengsels.Naeenbijnalineaire toenamegedurende
deeerstetweedagenvanhet experiment vond ereenafvlakking vanhet
verloopplaatsbijallesedimentmengsels.
Derelatietussenhetvolumepercentage vanhet IJsselmeersedimenten
de gemiddelde doorfaecale pelletsbedekteoppervlakte opdeverschillende dagen is weergegeven in figuur 2.2b. Er bleek geen duidelijke
trendaanwezig tezijnindeoppervlaktenbijeentoenemend aandeelvan
hetIJsselmeersediment.Erkondanookopgeenenkele dageensignificantverschil indeoppervlaktenbijdeverschillende volumepercentages
wordenaangetoond (ANOVA,P>0.05).Eenzelfderesultaatwerdverkregen
bij de paarsgewijze vergelijkingen met de referentie. De gemiddelde
oppervlaktenwareneveneensniet significant lineairgerelateerdaande
volume-aandelenvanhetIJsselmeersediment.

2-3-3Ketelmeersediment
Zuurgraad enzuurstofconcentratie
De gemiddelde zuurgraad was aan het begin van het experiment bij
alle sedimentmengsels nauwelijks verschillend. Deze bedroeg resp.
8.6+0.1 en 8.5+0.0bijde testsystemenmet 100%Oostvaardersplassenen Ketelmeersediment. Evenals bij het IJsselmeersediment was er hier
aanheteind vanhetexperiment sprake vaneentrend totafnamevande
zuurgraad van de testsystemen met 100 % Oostvaardersplassensediment
naardetestsystemenmet100%Ketelmeersediment,nl.van8.6+.0.0naar
8.1+0.2.
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Figuur 2.2.De gemiddelde door faecale pelletsbedekte oppervlakteals
functie van (a) de tijd en (b)het volumepercentage (met standaarddeviaties)tijdens het experiment met IJsselmeersediment (*: significantafwijkend vandereferentie (P<0.05)).
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De gemiddelde zuurstofcoticentratie op basis van alle testsystemen
bedroeg aanhet begin enhet eind vanhetexperiment resp.8.2+0-1en
8.5+O.3mg 1~1.Net als bijhet IJsselmeersediment bevonden dewormen
zichhiergeheelinhetsediment.
Overlevingengroepsmassa's
Tabel 2-3 toont de resultaten van de terugtelling van het aantal
overlevendewormen.Net alsbijhet experiment methet IJsselmeersediment werden gemiddeld iets meer dan het toegevoegde aantal wormen
teruggevonden. Er kon geen significant verschil worden aangetoond
tussen het aantal teruggevondenwormenbijdeverschillendevolumepercentages (ANOVA, P > 0.05). Ook paarsgewijze vergelijkingen met de
referentieleverdengeensignificanteverschillenop.
Degemiddeldemassa'svandegroepenwormen zijn eveneensweergegeven in tabel 2-3. Voor deze parameter kon geen significant verschil
bij de verschillende volumepercentages worden aangetoond (ANOVA, P >
0.05). Paarsgewijze vergelijkingen met de referentie gaven hetzelfde
resultaat.

Tabel2.3.Gemiddeld aantal teruggevonden levende wormen en degemiddelde groepsmassa (mg)aan het eind van het experiment (+ standaarddeviatie; n=3) bij de verschillende volumepercentages van Ketelmeersediment namengingmetOostvaardersplassensediment.
Volumepercenta ge
0b
33
67
100

Aantal
wormen3-

Groepsmassa

40.7+2.3
40.3+2.1
43.0+3.5
43.0+1.0

82+5
107+23
99+14
88+10

a

Toegevoegdaantal:40stuks.
" 100%Oostvaardersplassensediment.

Bioturbatie-activiteit
Figuur 2.3a toont het verloop van de gemiddelde oppervlakten van de
contrastlaag, die op de achtereenvolgende dagen bedekt werden door
faecale p e l l e t s b i j de verschillende sedimentmengsels. Er bleek sprake
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te zijn van een lineaire toename van de gemiddelde oppervlaktengedurende de eerste 3 dagen van het experiment,waarna er een afvlakking
vanhetverloopplaatsvond.
Figuur2.3b toontdeoppervlaktenalsfunctievandevolumepercenlagesvan het verontreinigde sediment op deverschillende dagen.Erwas
geen duidelijke trend aanwezig in de gemiddelde oppervlakte bij een
toenemend volumepercentage. Hoewel er geen sprake was van een hoog
significantieniveau van deverschillen tussendegemiddelde oppervlakten(ANOVA,P>0.1),werdopdag1voordelineairerelatietussenhet
volumepercentage en de bedekte oppervlakte eensignificantieniveau met
eenwaardetussen5en 10%gevonden (r= 0.91). Alleen opdag5koner
een significant verschil worden aangetoond tussen de oppervlakten bij
de verschillende volumepercentages (ANOVA, P < 0-05). Paarsgewijze
vergelijkingen met de referentie gaven daarentegen op geen enkele dag
significante verschillen te zien (P > 0.05). Er was eveneens op geen
enkeledagsprakevaneensignificantelineairerelatiemethetvolumeaandeel(P» 0.05,behalveopdag1:0.05 <P<0-1).
2.3.4Haringvlietsediment
Zuurgraadenzuurstofconcentratie
De gemiddelde zuurgraad vertoonde zowel aanhet begin als eind van
het experiment een trend tot afname bij een toename van het volumeaandeelvanhetHaringvlietsediment.Dezebedroeg toenresp.8.4+0-1en
8.6+0.2bij100%Oostvaardersplassensediment en8.1+0.1en8.3+0.1bij
100%Haringvlietsediment.
De gemiddelde zuurstofconcentratie op basis van alle testsystemen
bedroeg aan het begin en eind van het experiment resp. 7.9+0.2 en
7.4+O.Img1""1endezevertoonde geenduidelijke relatiemethetvolume-aandeel van het Haringvlietsediment. Ook tijdens dit experiment
bevondendewormenzichgeheelinhetsediment.
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Figuur2.3.De gemiddelde door faecale pelletsbedekteoppervlakteals
functie van (a) de tijd en (b)het volumepercentage (met standaarddeviaties) tijdens het experiment met Ketelmeersediment (*: significant afwijkend vandereferentie(P<0.05)).
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Overlevingengroepsmassa's
Uit tabel2-4blijkt dat bijhet bioturbatie-experiment metHaringvlietsediment er bij al de verschillende volumepercentages gemiddeld
minderdandetoegevoegde40wormenwerdenteruggevonden.Hetgemiddelde aantallen wormen bij de verschillende volumepercentages was niet
significantverschillend (ANOVA,P>0.05).Paarsgewijzevergelijkingen
metdereferentiegavenhetzelfderesultaat tezien.
Tabel 2.4 laat de gemiddelde groepsmassa's bij de verschillende
volumepercentages zien.Ook hiervoor kon er geen significant verschil
worden aangetoond bij de verschillende volumepercentages (ANOVA, P>
0.05).Depaarsgewijzevergelijkingenmetdereferentie lietenookgeen
significanteverschillenzien.
Tabel2-4.Gemiddeld aantal teruggevonden levende wormen en degemiddelde groepsmassa (mg)aanhet eind vanhetexperiment (+standaarddeviatie; n=3) bij de verschillende volumepercentages van HaringvlietsedimentnamengingmetOostvaardersplassensediment.
Volumepercentage

0b
33
67
100

Aantal

38.7+3.2
37.3+4.2
38.7+2.9
39.7+1.2

Groepsmassa

83+9
89+7
78+0
81+20

—
a

Toegevoegdaantal:40stuks.
k100%Oostvaardersplassensediment.

Bioturbatie-activitelt
Figuur 2.4a laathetverloop vandegemiddelde door faecalepellets
bedekte oppervlakten van de contrastlaag in de tijd zien bij deverschillende sedimentmengsels.Hieruitblijkt datdezeoppervlaktengedurendehetgeheleexperiment lineairtoenamen.
Figuur 2.4b toont de relaties tussen het volumepereentage vanhet
Haringvlietsediment en de gemiddelde bedekte oppervlakten op de verschillende dagen. Opde laatste drie dagenvan het experiment leeker
een trend aanwezig tot een afname van de oppervlakte bij toename van
het aandeel vanhetHaringvlietsediment.Hierbijmoetwordenopgemerkt
dat de gegevens voor de testsystemen met 100%Haringvlietsediment op
deze dagen slechts gebaseerd waren op twee herhalingen (zie bijlage
VII).
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Er kon echter op geen enkele dag een significant verschil worden
aangetoond tussen deoppervlakten bijde verschillende volumepercentages (ANOVA, P > 0.05). Paarsgewijze vergelijking met de referentie
m.b.v.Dunnett'sproceduregafechteropdag4eensignificantverschil
te zienbij67%Haringvlietsediment (P= 0.05). Opdag 3en5werden
ersignificantieniveausbeneden10%gevondenvoordelineairerelaties
tussen de volumepercentages en de door faecale pelletsbedekteoppervlakten (beidenr=-0-91).

2.4Discussie
Zuurgraadenzuurstofconcentratie
Bij alle experimenten was er een afnemende trend aanwezig van de
zuurgraad van het referentiesediment naar 100 % van het te toetsen
sediment.Omdat de zuurgraad mogelijkvan invloed isop demicrobiële
ontwikkeling in de sedimenten,kanhierdoor het voedselaanbod voor de
wormen beïnvloed zijn.Een gewijzigd voedselaanbod kan leiden tot een
verandering inde opnamesnelheid van sediment door wormen: deopnamesnelheid is lager bij sedimenten met een hoog voedselaanbod (Petr,
1977).Omdatonbekend iswatdedirecteenindirecte invloeden zijnvan
de zuurgraad op de sedimentopname doorwormen, is onduidelijk wat de
rolhiervanbijdewaargenomenbioturbatie-activiteitwas.
Overlevingengroepsmassa's
Het percentage teruggevonden wormen na afloop van de blootstelling
bijdeverschillendegetoetste sedimentenwashoog (>93%)enwasniet
significant afwijkend t.o.v.van dat bijde referentie. Zowel bijhet
experimentmethetIJsselmeer-alshetKetelmeersediment werdenermeer
wormen teruggevonden dan er waren toegevoegd. Dit was waarschijnlijk
hetgevolg vanhet over het hoofd zien vankleine exemplaren en bijna
uitkomende eicocons tijdens hetuittellenvoorafgaand aanhet inzetten
van de wormen. Ook zouden er wormen in meerdere delen uiteengevallen
kunnen zijn. Bij het experiment met Haringvlietsediment werden er
echter bijalle sedimentmengsels gemiddeld minder wormen teruggevonden
dan het toegevoegde aantal.Dit waswaarschijnlijkhet gevolg vaneen
algeheleslechterekwaliteit vandewormen,wantbijallevolumepercentages werd een vergelijkbaar aantal wormen teruggevonden.Deze slech20

terekwaliteitwerdwaarschijnlijkveroorzaakt dooreenlangereperiode
tussenhetuittellenvandewormenenhet toevoegenaandetestsystemen
invergelijkingmetdeandereexperimenten.
Bijhetbioturbatie-experiment met het IJsselmeersediment werden 50
wormen per systeem toegevoegd, terwijl dit bijde twee andereexperimenten40stukswaren.Eeninleidend experimenthadnamelijkaangetoond
dat debedekking vandecontrastlaag na5dagendoordeactiviteitvan
50wormen per systeem niet leidde tot een sterke overlapping van de
gevormde pelletsmet de reedsaanwezige patronen.Tussenhet inleidend
experiment en het experiment met het IJsselmeersediment werden er
echter nieuwe wormen aan de laboratoriumkweek toegevoegd. Blijkbaar
waren dezewormen van een iets groter formaat,wat leidde tot een te
sterke overlapping bij het experiment met IJsselmeersediment. Daarom
werd hetaantalwormenvoorde tweeandere experimenten verminderd tot
40stukspersysteem.
Degroepsmassa'svandewormenuitdeverschillende sedimentmengsels
bleken aanhet eind van de experimenten niet significant teverschillen,zodatdezedebioturbatie-activiteitwaarschijnlijknietbeïnvloed
hebben.
Bioturbatie-activiteit
De resultatenvanhetexperimentmet IJsselmeersediment lietengeen
statistisch significanteverschillenindedoorfaecalepelletsbedekte
oppervlakten zien. Er was dus blijkbaar geen sprake van negatieve
effectenvanhetsediment opdewormen.
Bijhet experiment met Ketelmeersediment werd er op de vijfde dag
eensignificant verschilgevondentussendebedekteoppervlaktenbijde
verschillendevolumepercentages.Erwasechtergeensprakevansignificanteverschillenmetdereferentieofeensignificant lineairverband.
Hoge volume-aandelen van Ketelmeersediment (67 en 100 %)leidden tot
een hogere gemiddelde bioturbatie-activiteit in vergelijking met de
referentie.Mogelijke verklaringen hiervoor zijn eengeringervoedselaanbod bij deze hoge volume-aandelen van Ketelmeersediment, wat kan
leiden tot een grotere sedimentopnamesnelheid (Petr, 1977) of een
verhoogde activiteit van dewormen t.g.v. deaanwezigheid van verontreinigingen(ziehierna:Keilty etal.(1988b)endePoorter (1988)).
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Bijhet experimentmetHaringvlietsediment werd eropdevierdedag
een significante, negatieve afwijking in de gemiddelde oppervlakte
t.o.v.dereferentiegevondenbij67%Haringvlietsediment enwerdener
opdag3en5negatieve lineaire relaties gevonden meteensignificantieniveau kleiner dan 10 % (r= -0.91). De m.b.v. Dunnett's procedure
aangetoonde significante afwijking op dag 4 kan echter een artefact
zijnvande toegepastemethode:de doorSteel &Torrie(1980)beschreven methode voor vergelijking van gemiddelden, die gebaseerd zijn op
ongelijkeaantallenherhalingen,wasnamelijknietopgeldigheidonderzocht. De bovengenoemde bevindingen kunnen erop wijzen dat er sprake
was van een verminderde bioturbatie-activiteit van de wormen bijeen
verhoogdvolume-aandeelvanhetHaringvlietsediment.Hiervoorkunnende
in het sediment aanwezige verontreinigingen verantwoordelijk geweest
zijn.
Effecten op de bioturbatie door oligochaetewormen kunnen bijzeer
lage concentraties van verontreinigingen optreden. Keilty et al.
(1988b)vonden voor de oligotrofe soort Stylodrilus heringianus (Lumbriculidae) een negatief effect van endrin op de bioturbatie bijeen
concentratie die 5.5 orde beneden de LC5Q(96 U ) (2588+1974 mg kg -1
droge stof (Keiltyetal.,1988a))lag.De laagsteconcentratie,waarbijgedurende het gehele experiment (ca.1200u)een significantverminderde bioturbatiewerd gevonden,bedroeg 541/ugkg~l droge stof.Er
werden echter al bijconcentraties van3-1en20-6Aigkg~l drogestof
(uitgevoerd inverschillendeexperimenten)significant lagerebioturbatiesnelheden gevonden inhet tweede gedeeltevande experimenten (6001200u ) ,terwijl er inhet eerste gedeelte sprake was van een verhoging. Bij 27Aigkg~l droge stof werd gedurende de gehele blootstellingsduur geen significant verschil t.o.v. de controle gevonden. De
sterfte bijdebovengenoemde concentraties bedroeg maximaal5-3%.Aan
heteindvanhet experiment werd ookvoordeindividuelewormmassaeen
verhoging gevonden bijlageendrinconcentraties,terwijlereenreductie zichtbaar was bij hoge concentraties. Bioturbatie leidde tot een
verhoogde endrinconcentratie inde bovenlagen (0-1 en 2-3 cm)vanhet
sediment t.o.v.testsystemenzonderwormen.Bijeenlagerebioturbatieactiviteitwasdezeverhogingminderduidelijkofafwezig.Karickhoff&
Morris (1985)vonden eveneens een soortgelijk effect vandeactiviteit
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vanTubificidae opderedistributievanhexa-enpentachloorbenzeenen
trifluralin.Boddingtonetal. (1979)vondendatTubificidaeeendichtheidsafhankelijk verlies van anorganisch en methylkwik uit sediment
veroorzaakten.Het grootste verlies trad op in de bovenste centimeter
vanhetsediment.
Integenstelling totdehierbovengenoemde stimulatievandebioturbatiedoorStylodrilusheringianus (Keiltyetal.,1988b)vondenKeilty
et al.(1988c)geenstimulatiebijblootstelling vanLimnodrilushoffmeisteri(Tubificidae)aanlageendrinconcentraties.Ookvondenzijbij
een gecombineerde blootstelling van L. hoffmeisterien S.heringianus
dat de eerstgenoemde soort voordeel ondervond van de aanwezigheid van
de andere soort (hogere bioturbatie-activiteit, betere overleving en
hogere drooggewichten).Het omgekeerde bleek echter niet het geval te
zijn.Dergelijke interacties tussen soorten m.b.t. toxische effecten,
groeienrespiratiewerdeneveneensdoorBrinkhurstetal.(1972),Chua
& Brinkhurst (1973), Brinkhurst & Austin (1979) en Chapman et al.
(1982)gevonden.Hieruit bleek dat toxische effecten vaakminder groot
zijn intoetsenmetmeerdere soortenTubificidae t.o.v.testenmetéén
soort.
De Poorter (1988)vond bij een blootstellingsduur van 5 dagen van
een mengsel van Tubificidae-soorten aan subletale koperconcentraties
(25Aig1~1 in combinatie met 13.5mg (nominaal)kg~l droge stof)een
verhoogde faecale pelletvorming tijdens de eerste twee dagen. Bij
hogere subletale concentraties (59/ug 1-1 en 54 mg (nominaal)kg~l
droge stof)werd vanaf de vierde dag een significante afname van de
bioturbatiegeconstateerd.Opalledagenblekendedoorfaecalepellets
bedekte oppervlakten vande op het sediment aangebrachte contrastlaag
sterksignificantlineairgerelateerd tezijnaanzoweldekoperconcentratieindewaterkolomalsdetotalekopergift pertestsysteem.Bijde
bepaling van deze relaties werd het gebied tussen de controle ende
laagste kopergift buiten beschouwing gelaten vanwege de stimulatie
aldaar.
Het ismogelijkdat detijdenshethierbeschrevenonderzoekbestudeerde sedimenten uit IJsselmeer, Ketelmeer en Haringvliet bij een
langere blootstellingsduur wel duidelijke effecten op de bioturbatie
laten zien. Uit de hierboven beschreven literatuurgegevens blijkt
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namelijkdaterbijlangeblootstelling effectenvanlageconcentraties
van toxische stoffen op de bioturbatie gevonden worden. Zoals reeds
beschreven heeft dit gevolgen voor de redistributievande stof inde
bovenlaag van het sediment. Dit betekent dat er bij studies,waarbij
gekekenwordt naardeeffectenvanbioturbatie opdeverdeling vaneen
stofinhetsediment,rekeninggehoudenmoetwordenmettoxischeeffectenop de activiteit van de organismen. Het isniet onwaarschijnlijk,
datbehalvederedistributie vaneenstof,ookandere,indeinleiding
vandithoofdstukgenoemde processeneneigenschappenonderinvloedvan
een gewijzigde bioturbatie veranderingen zullen ondergaan. Wat de
exactegevolgenhiervanvoorhetfunctionerenvandewaterbodem zijnis
niet geheel duidelijk. Echter gezien de veelheid aan processen en
eigenschappen die hierdoor een wijziging kunnen ondergaan, dienende
gevolgennietopvoorhandonbelangrijkgeacht teworden.

2.5Conclusies
De experimenten met verontreinigde sedimenten van IJsselmeer,
Ketelmeer en Haringvliet lieten bijeen blootstelling van maximaal 5
dagengeenafwijkingenindeoverleving vanaquatischeOligochaetazien
t.o.v. de referentie (Oostvaardersplassensediment). Wel werden er
marginaleafwijkingeninbioturbatie-activiteit gevondenbijKetelmeerenHaringvlietsediment.
OpdevijfdewaarnemingsdagwerdbijhetexperimentmetKetelmeersediment een significante afwijking gevonden in de gemiddelde door
faecalepelletsbedekteoppervlaktebijdeverschillendevolume-percentages gevonden (P < 0-05), maar paarsgewijze vergelijkingen met de
referentie gaven geenstatistisch significante verschillen tezien.Er
werd eveneens geencorrelatiemet devolume-aandeel vanhet Ketelmeersediment gevonden. De gemiddelde door faecale pellets bedekte oppervlaktenwarenhogerbijdetestsystemenmeteenhoogvolume-aandeelvan
het Ketelmeersediment dan bij de referentiesystemen, zodat er geen
aanwijzingenwarenvoornegatieveeffectenvanhetKetelmeersediment op
debioturbatie.
Opde vierde dagwerd een significante afname van de bioturbatie
t.o.v.dereferentie gevonden (P<0-05)bijeenvolume-aandeelvan67
% van het Haringvlietsediment. Op de derde en vijfde waarnemingsdag
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werden bovendiennegatieve lineaire relaties tussendevolumepercentages van het sediment en de door faecale pellets bedekte oppervlakten
met een significantieniveaubeneden 10%vastgesteld.Deze bevindingen
kunnen duiden op mogelijke effecten van de verontreinigingen in het
Haringvlietsediment opdewormen.
Hoewel de resultaten van de bioturbatie-experimenten niet zeer
duidelijk aantoonden datersprakeisvaneenverschillende verontreinigingsgraad van de getoetste sedimentenuit IJsselmeer,Ketelmeer en
Haringvliet,waren er met name bij het Haringvlietsediment tendensen
aanwezig die duidden op een sterkere verontreinigingsgraad. Er kunnen
echter ookandere fysisch-chemischefactoren,waaronder desedimentkarakteristieken,verantwoordelijkgeweestzijnvoordegevondentrends.
Omduidelijke effecten van anthropogeen verontreinigde sedimenten
opdebioturbatiedooraquatischeOligochaetatekunnenregistreren,is
hetnoodzakelijk omdeblootstellingsduur teverlengen.Dit zalgepaard
moetengaanmet eenvergroting vande testsystemen ofeenreductievan
dewormdichtheid indetestsystemen.
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3REPRODUKTIE
3.1Inleiding
Om na te gaan of de verontreinigingen in de sedimenten uit het
IJsselmeer,KetelmeerenHaringvliet vaninvloed zijnopdereproduktie
van aquatische Oligochaeta, werd een semi-statisch toxiciteitsexperiment uitgevoerd.Hierbijwerd gebruik gemaakt van wormen van de soort
Peloscolex ferox (Tubificidae). Deze wormsoort is volgens Milbrink
(1983)enHowmiller&Scott (1977)resp.kenmerkend vooroligotrofe en
mesotrofe totorganisch licht verrijkte wateren.De soortheeftbovendien een voorkeur voor siltige bodems (= dominante korrelgrootte 2-50
*im)enzuurstofrijkwater.
De overleving van de wormen van deze soort enhet aantal geproduceerde cocons eneierenwerden, evenals bij de bioturbatie-experimenten,bestudeerd bijeensediment-waterverhouding van1:1.

3-2MateriaalenMethoden
Sedimentbehandelingen-opslag
Voorditexperiment werd,metuitzonderingvanhetOostvaardersplassensediment,gebruikgemaaktvandezelfdegezeefdesedimentmonstersals
bij de bioturbatie-experimenten (zie 2.2).Voor het Oostvaardersplassensediment werd echter een ander monster gebruikt, dat tegelijk met
het bijdebioturbatie-experimenten gebruiktemonster inhetveldwerd
bemonsterd. Ook dit tweede monster had dezelfde behandeling en opslag
alsdeanderesedimentmonsters ondergaan(zie2.2).
Inzettenvandetestsystemen
Voor dit experiment werden suspensies van Oostvaardersplassen-,
IJsselmeer-,Ketelmeer- enHaringvlietsediment met een volume van 150
ml in triplo bereid in polyethyleenpotten van 250 ml. De suspensies
werden 24ubij20°Cgeschud,waarna zewerden overgebracht inglazen
potjes (inwendige«S:6cm,hoogte:6-5cm).Detoegevoegde hoeveelheden
nat sediment leidden na bezinken tot een sedimentkolom van ca. 2\ cm
bijeen totalehoogtevan de sediment-water kolom vanca.5 cm,zodat
een 1:1 v/v sediment-water verhouding werd verkregen.Daarnaast werden
mengsels van resp. IJsselmeer-, Ketelmeer- en Haringvlietsediment met
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Oostvaardersplassensediment bereid,die leidden tot eenaandeelvande
beidesedimentenvan50%aanhet totalesedimentvolumenabezinken.De
toegevoegdehoeveelhedensediment zijnvermeldinbijlageVIII.
Na 2\ dagbezinkenwerdgestartmetdedoorborreling vandewaterkolomvande testsystemenmet perslucht.Elke48uwerd hetuitdetestsystemenverdamptewateraangevuldmetdemi-water.
De testsystemen stondenopgesteld ineengeklimatiseerde ruimtemet
eentemperatuurvan20-21°Ceneendag-nachtritmevan16u/8u.
Omdat het experiment semi-statisch werd uitgevoerd, werden voorafgaand aan het uitzeven van de wormen en de gevormde cocons steeds
nieuwesuspensiesbereidopdehierbovenbeschrevenwijze.
Inzettenenuithalenvandewormen
Wormen uit een laboratoriumkweek (Bijlage III) werden verzameld
m.b.v.eenspoelgoot eneenzeefmeteenmaaswijdtevan125Aim(Bijlage
V). Hieruitwerden 210adulteexemplarenvande soort Peloscolexferox
geselecteerd,zodatna 3dagenbezinkenvanhet sediment 10wormenper
testsysteem konden wordentoegevoegd.Tijdenshet experimentwerd geen
extravoedselaandetestsystemen toegevoegd.Na7,14en23dagenwerd
de inhoud van de systemen uitgespoeld en werden de wormen opgevangen
m.b.v. een zeef met een maaswijdte van 125<um.De overlevende wormen
werden geteld en uit de uitgezeefde fractie verwijderd. De wormen
werden vervolgens overgezet in systemen met nieuw bereidde sedimentmengsels.Omhettellenvandegeproduceerdeeicocons tevereenvoudigen
werddeuitgezeefde fractienaverwijderingvandewormenovereenzeef
met een maaswijdte van 250«m gespoeld, zodat de grote hoeveelheid
aanwezige sedimentdeeltjesverwijderd werd.Deopde zeefachtergeblevenrestantenwerdenverzameld.Deze fractiewerdm.b.v.eenbinoculair
gecontroleerd opdeaanwezigheid vaneicocons.Hetaantalgeproduceerde
cocons en het aantal eieren per cocon werden geregistreerd (Figuur
3.1).
Omdat er tijdens het experiment sterfte optrad onder de wormen,
werd hetgemiddelde aantalwormen per periode gebruikt voor deberekeningvandecocon-eneiproduktieperworm.Aandehandvanhetaantal
getelde cocons en het gemiddeld aantal aanwezige wormen per periode
werddegemiddelde coconproduktieperwormvoorhetgehele experiment
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Figuur3'1*Eicoconsvanoligochaetewormen(vergroting ca.30x).
voor elke herhaling berekend. Op dezelfde wijze werd de eiproduktie
perwormberekend.Opbasisvandetellingvanhetaantaleierenenhet
bijbehorende aantal coconswerd hetgemiddelde aantal eierenpercocon
voor elke herhaling bepaald (exclusief herhalingen met minder dan 3
geproduceerde cocons). Opbasisvandeherhalingsgemiddeldenwerdvoor
elkeparameter een gemiddelde per behandeling (=sedimentvolume-aandeel
vanhetverontreinigde sediment)bepaald.
Overigewaarnemingsparameters
Aan het begin en einde van elke periode werden de zuurgraad ende
zuurstofconcentratie van dewaterkolom in de testsystemenmet deverschillende sedimentmengselsbepaald.
Statistischeverwerking
De verschillen in de gemiddelde cocon- en eiproduktie per worm en
het gemiddeld aantal eieren per cocon bijde verschillende volumepercentagesvanhetverontreinigde sedimentwerdengetoetstm.b.v.variantie-analyse (ANOVA). Afwijkingen t.o.v. de referentie werden paarsgewijsgetoetst m.b.v.Dunnett's procedure.Bijbeide toetsmethodenwerd
eenonbetrouwbaarheidsdrempel van5%gehanteerd.
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3.3Resultaten

3.3.1 Inleiding
Deresultatenvandetellingenvanoverleving,cocon-eneiproduktie
tijdenshetreproduktie-experimentzijnweergegeveninbijlageIX.

3*3.2IJsselmeersediment
Zuurgraad enzuurstofconcentratie
De gemiddelde zuurgraad tijdens het experiment bedroeg 8-4+0.2bij
het referentiesediment.Dezuurgraad vertoonde eenafnemende trend van
hetreferentiesedimentnaar100%IJsselmeersedimentmeteengemiddelde
waardevanresp.8-2+0.2en8.0+0.2bij50en100%IJsselmeersediment.
De gemiddelde zuurstofconcentratie bij 100 % Oostvaarderspiassensediment,50en100%IJsselmeersediment bedroegresp.7.3+0.5,7.3+0.3
en7.4+0.4mg/l.
Overleving
De overleving van de wormen inhet Oostvaardersplassensediment was
lager dan bij de getoetste sedimenten.Het aantal overlevende wormen
aan het eind van het experiment in de triplo'svan hetOostvaardersplassensediment bedroeg 6,7en 10wormen.De hoge sterfte in de twee
herhalingentradvoornamelijk tijdensdeeersteweekop.
BijdemengselsmetIJsselmeersediment overleefden,metuitzondering
vanéênherhaling bij100%IJsselmeersediment (60%overleving),alle
wormenhetexperiment.
Coconproduktie
Figuur 3.2a toont decoconproduktieperworm voor de verschillende
sedimentmengsels.Decoconproduktie vertoonde een trend tot afname bij
een toenemend aandeel van het IJsselmeersediment,nl. gemiddeld resp.
87 en47 % bij50en 100 % IJsselmeersediment t.o.v.het referentiesediment.Despreiding binnendeverschillendebehandelingenwasechter
groot.
Er kon geen significant verschil in de coconproduktie bij deverschillendemengselsmethetIJsselmeersedimentwordenaangetoond
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Figuur 3.2. Gemiddelde waarden met standaarddeviaties van (a) coconproduktie per worm, (b) eiproduktie per worm en (c) aantal eieren per
cocon b i j verschillende volume-aandelen van IJsselmeersediment (*: s i g nificant afwijkend van de r e f e r e n t i e (P < 0 . 0 5 ) ) .
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(ANOVA,P>0.05).Paarsgewijzevergelijkingenmetdereferentieleverdeneveneensgeensignificanteverschillenop.
Eiproduktie
Figuur 3«2b toont de eiproduktie per worm bij de verschillende
volumepercentagesvanhetIJsselmeersediment.Dezevertoondeeenvergelijkbare trendmeteentoenemend volumepercentage alsdecoconproduktie
(Figuur 3-2a). De eiproduktie bij 50 en 100 % IJsselmeersediment bedroeggemiddeld resp.93en40%vandiebijhetreferentiesediment.
De verschillen in eiproduktie per worm bij de verschillende sedimentpercentages waren echter niet significant (ANOVA en Dunnett's
procedure,P>0-05).
Aantaleierenpercocon
Infiguur3.2c ishetgemiddeldeaantaleierenpercoconweergegeven
bijdeverschillende aandelen vanhet IJsselmeersediment.Er was hier
geen sprake vaneenduidelijke trend bijeentoenemend volumepercentage.Hetgemiddeldeaantaleieren percoconbij50en100%IJsselmeersediment bedroeg resp. 117 en 92% t.o.v.hetaantal bijhetreferentiesediment.
De gevonden verschillen in het aantal eieren per coconwaren niet
significant (ANOVAenDunnett'sprocedure,P>0.05).

3-3-3Ketelmeer-sediment
Zuurgraadenzuurstofconcentrâtie
De gemiddelde zuurgraad vertoonde een afnemende trend bij toename
van het aandeel vanhet Ketelmeersediment. Bij het referentiesediment
bedroeg de gemiddelde zuurgraad 8.4+0.2, terwijl dit bij 50en 100%
Ketelmeersediment resp.8.1+0.1en7.9+0.1was.
De gemiddelde zuurstofconcentratie tijdens het experiment bedroeg
resp. 7.3+0.5, 7.3+0.3en7.4+0.4mg/l bij 100%Oostvaardersplassensediment,50en100%Ketelmeersediment.
Overleving
Op de overleving van de wormen in het Oostvaardersplassensediment
werd reedsinonderdeel3-3.2ingegaan.
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Bij de mengsels met Ketelmeersediment overleefde minimaal 80 %van
de wormen tot het eind van het experiment. Er was geen duidelijke
relatie tussenhetvolume-aandeel bij50en100%Ketelmeersediment en
deoverleving bijdezepercentages.
Coconproduktie
In figuur 3.3a is de coconproduktie per worm in de verschillende
sedimentmengselsweergegeven.Degemiddeldecoconproduktie perbehandelingvertoondeeenduidelijkeafnamebijdeaanwezigheid vanKetelmeersediment,nl.resp.32en40%bij50en100%Ketelmeersedimentt.o.v.
hetreferentiesediment.
Er kon een significant verschil worden aangetoond tussendecoconproduktie bij de verschillende mengsels met Ketelmeersediment (ANOVA,
P <0.01). Paarsgewijze vergelijking met de referentie gaf zowelvoor
50als 100% Ketelmeersediment een significant verschil te zien (P<
0.05).
Eiproduktie
Figuur3.3b laathetgemiddeldeaantalgeproduceerde eierenperworm
voor deverschillende sedimentmengsels zien.Deaanwezigheid van50en
100% Ketelmeersediment leidde totwaarden,dieresp.37en36%waren
vandewaardebijhetreferentiesediment.
Doordegrotevariatie indeeiproduktieperherhaling had hetverschil in deze parameter bij de verschillende sedimentpercentages een
significantieniveau net boven de 10% (ANOVA). Paarsgewijze vergelijkingen met de referentie resulteerden ook niet in significante verschillen(P>0.05)
Aantaleierenpercocon
In figuur 3»3c is het aantal eieren per coconweergegeven voorde
verschillendesedimentmengsels.Dezeparametervertoondegeenafnemende
trend met het toenemend aandeel van het Ketelmeersediment. De waarde
vandezeparameter bij50en100%Ketelmeersediment bedroegresp.129
en89%t.o.v.dewaardebijhetreferentiesediment.
Het gevonden verschil in het aantal eieren per cocon bij de verschillende sedimentmengsels had een significantieniveau vanminderdan
10%(ANOVA). Paarsgewijze vergelijking met de referentie leverde
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Figuur 3 . 3 . Gemiddelde waarden met s t a n d a a r d d e v i a t i e s van (a) coconp r o d u k t i e per worm, (b) e i p r o d u k t i e per worm en ( c ) a a n t a l e i e r e n per
cocon b i j v e r s c h i l l e n d e volume-aandelen van Ketelmeersediment (*: s i g n i f i c a n t afwijkend van de r e f e r e n t i e (P < 0 . 0 5 ) ) .
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alleenvoor devergelijking van de referentie met 50%Ketelmeersedimenteensignificantverschilindecoconinhoud gevonden (P<0-05).De
gemiddelde coconinhoud bij50%Ketelmeerwas echter hoger danbijde
referentie,nl.resp.4.22+0.13en3.26+0.64.

3.3.4Haringvlietsediment
Zuurgraadenzuurstofconcentrâtie
Net alsbijdetweeanderegetoetste sedimentenvertoonde degemiddeldezuurgraadookbijhetHaringvlietsediment eenafnemende trendbij
een toenemend volume-aandeel.Dezuurgraad verliep van8.4+0.2bij100
% Oostvaardersplassensediment naar resp.8-3+0.2en8-1+0.1bij50en
100%Haringvlietsediment.
De gemiddelde zuurstofconcentratiebijdevolumepercentages vanhet
Haringvlietsediment van0,50en 100%bedroeg resp. 7.3+0.5,7.4+0.4
en7.4+0.3mg/l.
Overleving
Op de overleving van de wormen in het Oostvaardersplassensediment
werdreedsinonderdeel3-3.2ingegaan.
BijdemengselsmetHaringvlietsediment overleefdeminimaal80%van
dewormenhet experiment.Erwas geenduidelijk negatief effect vande
toename vanhet volume-aandeel vanhetHaringvlietsediment van50naar
100%opdeoverlevingzichtbaar.
Coconproduktie
Figuur 3«4a toont de coconproduktie per worm in de verschillende
sedimentmengsels. De gemiddelde coconproduktie per behandeling vertoonde een duidelijke afname bijde aanwezigheid vanHaringvlietsediment.De gemiddelde produktie bij50en 100%Haringvlietsedimentbedroegresp.49en37%t.o.v.hetreferentiesediment.
Het significantieniveau voor de verschillen in de coconproduktie
bijde verschillende volumepercentages vanhetHaringvlietsediment lag
net bovende 10% (ANOVA).Paarsgewijze vergelijkingenmet dereferentieleverdengeensignificanteverschillenop (P>0-05).
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Figuur 3.4- Gemiddelde waarden met s t a n d a a r d d e v i a t i e s van (a) coconp r o d u k t i e per worm, (b) e i p r o d u k t i e per worm en ( c ) a a n t a l e i e r e n per
cocon b i j v e r s c h i l l e n d e v o l u m e - a a n d e l e n van H a r i n g v l i e t s e d i m e n t
(*: s i g n i f i c a n t afwijkend van de r e f e r e n t i e (P < 0 . 0 5 ) ) .
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Eiproduktie
Figuur 3.4b laathetgemiddelde aantal eierenperworm voordeverschillende volumepercentages zien. De aanwezigheid van 50 en 100 %
Haringvlietsediment leidde totwaarden,dieresp.43en28%bedroegen
vanhetgemiddeldeaantaleierenpercoconbijhetreferentiesediment.
Deverschillen ineiproduktiebijdeverschillende volumepercentages
haddeneensignificantieniveauvanminderdan10% (ANOVA).Paarsgewijze vergelijkingen met de referentie leverden geen significante verschillenop(P>0.05).
Aantaleierenpercocon
Figuur3-4c toonthetaantal eierenpercoconvoordeverschillende
volumepercentages. Het aantal eieren per cocon vertoonde een afname
bij een toenemend aandeel van het Haringvlietsediment. De gemiddelde
waarde van deze parameter bij50en 100%Haringvlietsediment bedroeg
resp.87en75%t.o.v.dewaardebijhetreferentiesediment.
Er was geen sprake van een significant verschil tussen het aantal
eieren per cocon bij de verschillende sedimentmengsels (ANOVA, P >
0.05). Paarsgewijze vergelijkingen met de referentie leverden alleen
eensignificantverschil op tussendecoconinhoud bijdereferentieen
100%Haringvlietsediment (P<0.05).
3.4Discussie

3-4.1Overleving
Opmerkelijk bijditexperiment was dehoge sterftevandewormenin
hetOostvaardersplassensediment.Bijdebioturbatie-experimentenwaser
echter geensprake vaneenverhoogde sterfte inhet referentiesediment
(zie 2.3-2 t/m 2-3.4). Omdat de gevonden sterfte in het reproduktieexperiment voornamelijk optrad tijdens de eersteweek,was dezewaarschijnlijkhetgevolgvaneenverminderdekwaliteit vaneendeelvande
worment.g.v.het selecterenenbewarenvoorafgaand aan^hetexperiment.
, . ,
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3-4.2Coconproduktie
De resultatenvandegemiddelde coconproduktievoordedriegetoetstesedimenten latenalleneen trend toteenafname zienvandecoconproduktie van de wormen in het referentiesediment naar 100%vanhet
verontreinigde sediment. Ondanks de grote reducties in de gemiddelde
coconproduktie per worm bij de verschillende sedimentmengsels (gemiddeldecoconproduktie32-49%t.o.v.Oostvaardersplassensediment,behalve bij 50 % IJsselmeersediment: 87 %) konden echter alleen bij het
Ketelmeersediment significante verschillen worden aangetoond t.o.v.de
gemiddelde coconproduktie in Oostvaardersplassensediment (ANOVA: P <
0.01; Dunnett's procedure:P < 0.05 (zowel voor 50 als 100 % volumeaandeel)). De onbetrouwbaarheid voor significantie van de verschillen
bijhetHaringvlietsediment lagnetboven 10%.Paarsgewijze vergelijkingen met de referentie gaven hier geen significante verschillen te
zien.
Deafwezigheid vanmeersignificanteverschillenkanhetgevolgzijn
van de grote variatie in de coconproduktie bij de herhalingen van de
verschillende volumepercentages. Deze variatie was waarschijnlijkhet
gevolgvandeheterogenesamenstellingvandegebruiktewormen.Erwerd
gebruikgemaaktvanindividuenvandesoortPeloscolex feroxvanwegede
gemakkelijke uiterlijke herkenbaarheid van deze soort. Deze wormen
werden via de handel verkregen en vervolgens in het laboratorium in
kweek gehouden.Hierdoor werd er gewerkt met exemplaren vaneenonbekende enwellicht sterk uiteenlopende leeftijd. Omdat het aandeel van
de adulte exemplaren in de kweek beperkt was,werden de wormen niet
verderopgroottegeselecteerd.Deze grootteverschillenkunneneveneens
vaninvloed zijngeweestopdewaargenomencoconproduktie.

3.4.3Eiproduktie
Net a l s de coconproduktie l i e t de gemiddelde e i p r o d u k t i e per worm
een afname z i e n van het r e f e r e n t i e s e d i m e n t naar 100 % van de v e r o n t r e i nigde sedimenten (gemiddelde waarden 28-43 % t . o . v . h e t r e f e r e n t i e s e d i ment, behalve b i j 50 % I J s s e l m e e r s e d i m e n t : 93 %). Deze p e r c e n t a g e s
kwamen s t e r k overeen met d i e b i j de c o c o n p r o d u k t i e . Er kon h i e r e c h t e r
b i j geen enkel sediment m.b.v. ANOVA of D u n n e t t ' s procedure een s i g n i 37

ficant verschil worden aangetoond inde gemiddelde eiproduktiebijde
verschillende volumepercentages.Deoorzaak hiervan waswaarschijnlijk
de grote variatie in de eiproduktie, waarvoor de mogelijke oorzaken
reedsbijdecoconproduktiewerdenbesproken.Welhaddendeverschillen
tussendegemiddeldewaardenbijhetHaringvlietsediment enhetKetelmeersediment een significantieniveau met een waarde resp. beneden en
net boven de 10 %. Een dergelijke waarde werd ook gevonden voor de
coconproduktie bij het Haringvlietsediment (ca. 10 % ) , terwijl de
waarde voor deze parameter bijhet Ketelmeersediment slechts 1%bedroeg.Desterkeafwijkingenvoorbeideparametersbijdeverschillende
sedimentmengselsvandezetweesedimentent.o.v.het referentiesediment
zouden kunnen wijzen op negatieve effecten van de sedimenten op de
wormen.Deze effectenkunnenveroorzaakt zijn door de inhet sediment
aanwezigeverontreinigingen.

3.4-4Eierenpercocoa
In tegenstelling tot de andere reproduktieparameters vertoonde het
aantaleierenpercoconniet altijd een lagerewaarde t.o.v.dewaarde
bij het referentiesediment. De hogere waarden werden echter alleen
gevonden bij de mengsels met 50 % IJsselmeer- en Ketelmeersediment
(resp.117en129 % ) , terwijlditdeoverigegetoetstemengsels75-92%
was. De laatstgenoemde percentages liggen ongeveer een factor 2hoger
dandepercentagesdiegevondenwerdenvoordetweeanderereproduktieparameters.AlleenopbasisvanDunnett'sprocedurewerdensignificante
afwijkingen inhetaantal eierenpercocont.o.v.de referentiegevondenvoordetestsystemenmet 50%Ketelmeer-en 100%Haringvlietsediment (P < 0.05). De coconinhoud bij het Ketelmeersedimentmengsel was
echter hoger dan bij de referentie, terwijl er bij het Haringvliet
sprake was eengereduceerde coconinhoud.De gevonden significantiebij
50%Ketelmeersediment kanechter het gevolg zijnvaneenartefact van
detoegepastemethode:dedoorSteel&Torrie(1980)beschrevenmethode
voor vergelijking van gemiddelden, die gebaseerd zijn op ongelijke
aantallenherhalingen,wasnamelijknietopgeldigheid onderzocht.
Gezien de toe- en afnamen van het aantal eieren per cocon bij de
verschillende mengsels lijkt deze parameter niet erg gevoelig voorde
getoetste sedimenten. Misschien zijn de gevonden afwijkingen slechts
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het gevolg van de natuurlijke variatie van deze parameter.Daarnaast
kunnen ook het verschillende aantal herhalingen en aantal cocons per
herhaling, waarop de gemiddelde co:oninhouden gebaseerd zijn,hierbij
eenrolgespeeldhebben.

3-4.5Reproduktieensedimentkarakttristieken
Wanneerdegemiddeldecocon-eneiproduktieenhetaantaleierenper
cocon in de testsystemen met 100 % van de verontreinigde sedimenten
wordtvergelekenmetdesystemenmethetreferentiesediment,dankunnen
de sedimenten steeds als volgt gerangschikt volgens een afnemende
waardevandeparameters:Oostvaardersplassen-,IJsselmeer-,Ketelmeeren Haringvlietsediment. Op basis van deze trend zou, met de grote
variaties rond de gemiddelden ingedachten,voorzichtig kunnenworden
vastgesteld dat de getoetste sedimenten ongunstigere omstandigheden
bodenaanPeloscolex feroxdanhet referentiesediment.Opbasisvande
gevonden statistisch significante verschillen m.b.t.decoconproduktie
zoudenKetelmeer enHaringvliet echtsr inde rangschikking omgewisseld
moeten worden, terwijl dit volgens de resultaten van de coconinhoud
niet hetgevalzouzijn.
De gevonden rangschikking van de sedimentenkan eenmaat zijnvoor
detoxischeeffectenvandeerinaanwezigeverontreinigingen.Degevonden verschillen kunnen echter ook hun oorsprong vinden in o.a. de
sedimentkarakteristieken enindezuurgraad bijde verschillende sedimentmengsels tijdens het experiment. Verschillen in de sedimenteigenschappen,zoalshetgehalteaanorganischkoolstofendekorrelgrootteverdeling,kunnenvaninvloed zijn op de geschiktheid vanhetsediment
voor een normale ontwikkeling van Peloscolex ferox.De verschillen in
zuurgraad bij de verschillende sedimentmengsels (ca. 8-4 bij 100 %Oostvaardersplassensediment en ca.8-0bij 100%van de overige sedimenten)kunnenechterookaanleiding totverschillenhebbengegeven.
Een ander punt,dat van belang is bij devergelijking vandeverschillende sedimentmengsels,isdeinvloed vandezuurgraad opdebiologische beschikbaarheid en de speciatie van de in de testsystemen
aanwezige verontreinigingen.Aangezien dezuurgraad bijalle getoetste
sedimenten een trend tot afname vertoonde bij toename vanhet aandeel
vanhet te toetsen sediment,ishet mogelijk dat de gevondenverschil39

len met het referentiesediment hiermee verband houden. Aangezien de
zuurgraad bij de verontreinigde sedimenten wel sterk overeenkomstig
was, zullen de onderlinge verschillen hierdoor waarschijnlijk weinig
beïnvloedzijn.
Behalve dehierbovengenoemde parameterskunnenerookandereparameters, die niet tijdens het reproduktie-experiment bepaald werden,
van invloed zijn geweest op de toetsresultaten.Van de Guchte&MaasDiepeveen (1987)vonden namelijk dat ammoniak en zouten wellicht een
rolspeeldenbijderesultatenvantoxiciteitstestenmet o.a.muggelarven en sedimenten uit sedimentatiegebieden van de Rijn. Aangezien
Stammer (1953)vond dat oligochaetengevoeliger zijn voorammoniak dan
muggelarven,ishetmogelijk dat dezefactorookhiereenrolgespeeld
heeftbijdegevondentrendsindereproduktie.

3.4-6Literatuurgegevens over effecten op overleving, groei enreproduktie
Inderecenteliteratuurwerdeenaantalonderzoekengevonden,waarbij de reproduktie van aquatische Oligochaeta, nl. Tubificidae, in
sedimenten met een verschillende trofie- en verontreinigingsgraad in
het laboratoriumonderzochtwerd.
Wiederholm et al.(1987)steldenvijfTubificidae-soortengedurende
ca. 500 dagen bloot aan sedimenten uit eutrofe en oligotrofe meren,
waarvan één sediment uit eeneutroof meer sterk verontreinigd wasmet
zwaremetalen(1870mgCukg -1 , 5090mgZnkg -1 , 2.6mgHgkg -1 en10.4
mgCd kg~l). Daarnaastwerden tweesoortenblootgesteld aaneenkunstmatig met koper verontreinigd sediment. Peloscolex ferox behoorde
echter niet tot degetoetste soorten.Dewormenwerdenblootgesteld in
1%cmsediment,terwijlgeengegevenswerdenvermeldoverdehoogtevan
dewaterkolom.
Bijblootstelling vanjuvenielenvanTubifextubifexaanhetverontreinigde eutrofe sediment waren deze binnen een maand dood wanneer er
geen voedsel werd toegediend. Er vond hier geen groei of reproduktie
plaats.Bijeenlagevoedseldosering overleefdendewormenmaximaal200
dagen,terwijl de sterfteindeanderesedimentenopdat tijdstipmaximaal ca. 20 % bedroeg. Er vond nu echter wel groei en reproduktie
plaats.Dewormenbegonnenechterpaslatertegroeienenbereikteneen
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lagermaximumgewichtdanIndeanderesedimenten.Dereproduktiena200
dagen bedroeg in de andere sedimenten ca. 60- 125 juvenielenworrn-!
tegenover<1juvenielworm-^-inhetverontreinigde sediment.
Voor Limnodrilus hoffmeisteri werden enigzins afwijkende resultaten
gevonden.Bijdelagevoedseldoseringwasdegroeivandezesoortbeter
inhet verontreinigde sediment dan inhet oligotrofe sediment,wat in
tegenstelling wasmetderesultatenvoorT.tubifex.Er trad hierechtergeenreproduktieop.De sterftewasinhet begin hoog (20%binnen
80 dagen), maar de resterende wormen overleefden tot een blootstellingsduurvan320tot400dagen.
L. hoffmeisteri enT. tubifex werden eveneens blootgesteld aanhet
kunstmatigmetkoperverontreinigde sediment,datafkomstigwasuiteen
eutroofmeer.Bijeenconcentratievan4.5 gkg--'-trad bijbeidesoortenvolledige sterfte opbinnen90dagen.Bijeenconcentratie van 1.6
g kg~l trad er nauwelijks sterfte op na 105 dagen. Lj_hoffmeisteri
vertoonde echter een geringere groei en produceerde geen juvenielen.
VoorT.tubifexwerd eenafwijkende groeienreproduktiegevonden,die
echterstatistischnietsignificantwaren.
Milbrink (1987)bestudeerde deoverleving,groeienreproduktie van
juveniele exemplarenvanTubifex tubifex ino.a.sterkmet zwaremetalen verontreinigde sedimenten. Deze sedimenten waren afkomstig uit
hetzelfde meer als de doorWiederholm et al. (1987)bestudeerde sedimenten. De volumeverhouding van sediment en water in de testsystemen
was1:2.Invergelijkingmetminderverontreinigde sedimentenblekende
wormen ineenstatischexperiment met voedseltoediening inhetverontreinigde sediment nauwelijks tegroeien.Alle wormenwaren binnen200
dagen dood, terwijl er slechts enkele juvenielen geproduceerd werden
gedurende de eerste 100dagen van de blootstelling.De reproduktie in
deanderesedimentenwasvelemalenhoger.Ineensemi-statischexperiment,waarbijhetverontreinigde sedimentgemengdwerdmeteenreferentiesediment, trad binnen 60 dagen een snelle sterfte op bijmengsels
met meer dan 75%volume-aandeel van het verontreinigde sediment (bij
100%reedsbinnenca.30dagen).Alleen bijeenaandeel vantenhoogste 25 % trad er groei en reproduktie op,waarvan de waarden na 200
dagen ca. 50 % bedroegen van de waarden in het referentiesediment.
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Geconcludeerd werd dat toediening van voedsel leidt tot eenverminderingvandetoxischeeffecten.
De hierboven beschreven resultaten tonenaan dat zwaremetaleneffectenkunnenhebbenopdeoverleving,groeienreproduktie vanTubificidae. Groei enreproduktie werden over het algemeen eerder beïnvloed
dandeoverleving.Hieruit blijkt dat deresultaten van toxiciteitsexperimentenmetTubificidaeenverontreinigde sedimenteneenbelangrijke
basis kunnen vormen voor de ecotoxicologische onderbouwing van de
voorgesteldenormering voorwaterbodemverontreinigingen.

3-5Conclusies
De reproduktie van Peloscolex ferox werd in vergelijking met de
referentie(Oostvaardersplassensediment)negatiefbeïnvloed doorKetelmeer- enHaringvlietsediment.Op basis van de coconproduktie per worm
werd namelijk voor zowel een mengsel van Ketelmeer- enOostvaardersplassensediment (metelk50%volume-aandeel)alsvoor100%Ketelmeersediment een statistisch significante reductiegevonden.Ditwaseveneenshetgeval voor het aantal eieren per cocon bijblootstelling aan
100%Haringvlietsediment.De eiproduktieperwormwasechterbijdeze
sedimenten nooit statistisch significant afwijkend. Voor het IJsselmeersediment werd voor geen enkele van de drie reproduktieparameters
eenstatistisch significant verschilgevonden.
Ondanks de soms sterke reducties van de gemiddelde waarden vande
driereproduktieparameters t.o.v.dereferentiewaardenwerd deafwezigheid vanmeer statistisch significante verschillenveroorzaakt doorde
grotevariatieindezeparameters.Dezevariatiewaswaarschijnlijkhet
gevolgvandeniet-homogenesamenstelling vandeproefdierpopulatie.
Degevonden significante verschillenende trends inde gemiddelden
van de reproduktieparameters bij de blootstellingen met 100%volumeaandeelvandegetoetstesedimentenkunnenduidenopnegatieveeffecten
vandeverontreinigingen inde sedimenten.Opbasisvanhiervanlijken
hetKetelmeer-enHaringvlietsediment eengrotereffect opdereproduktietehebbendanhetIJsselmeersediment.Hetisechtermogelijkdatde
gevonden verschillen (mede) veroorzaakt werden door afwijkende sedimenteigenschappen en chemische omstandigheden t.o.v. het referentiesediment.
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4TOETSPROTOCOLLEN

4«!Inleiding
Op basis van de resultaten van dit en voorgaand onderzoek werden
voor de bioturbatie- en reproduktietoets protocollen opgesteld. Deze
protocollen moeten worden gezien als voorlopige richtlijnen voor de
uitvoering van toetsen met oligochaete wormen, aangezien de beide
toetsmethoden nog in ontwikkeling zijn (zie ook H5Aanbevelingen).
Omdat het toetsprotocol voor de reproduktietoets op sommige punten
identiekisaanhetprotocolvoordebioturbatietoets,zalinonderdeel
4.3 steeds naar onderdeel 4.2 worden verwezen om herhaling van grote
delentevoorkomen.
Het protocol voor de bioturbatietoets beschrijft naast de hier
toegepaste methode voor het bepalen van effecten van anthropogeen
verontreinigde sedimentenookeenmethodevoordebepalingvaneffecten
van sedimenten,dieopkunstmatige wijzemet een tetoetsenverbinding
verontreinigd zijn. In dit protocol wordt lössgrond genoemd als te
gebruiken sediment voor deze toepassing. Eerder onderzoek heeft namelijkaangetoond datlossafkomstiguitEysdeneengeschikt substraatis
voorTubificidae.Vooreenverdere standaardisering vandezetoepassing
vandetoetszalerechtergebruikgemaaktmoetenwordenvaneenkunstmatig substraat met eenconstante samenstelling. Dit standaardsediment
wordt daarom in het protocol reeds vermeld. De samenstelling vandit
standaardsediment dientnanaderonderzoek tewordenvastgesteld.
Inbeide toetsprotocollenwordtdesoortPeloscolex feroxalstoetsorganisme genoemd. Voor deze soort is gekozen vanwege de uiterlijke
herkenbaarheid, zodat selectie van deze wormen uit een mengsel van
soorten voor reproduktietoetsen mogelijk is.Voor het gebruik inbioturbatietoetsen is selecteren zeerarbeidsintensief,zodat hetgebruik
van deze soort alleen realiseerbaar is wanneer er een kweek van beschikbaar is.Uiteindelijk zalervoorbeide toetseneenkweek vaneen
Oligochaeta-soort beschikbaar moeten zijn, waarbij de keuze vooral
bepaald zalwordendoordegevoeligheid,dekweekbaarheid endeecologischeeisenvandesoort.
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4.2 Bepaling van de t o x i s c h e e f f e c t e n van v e r o n t r e i n i g i n g e n in
sediment-water systemen op de bioturbatie door Peloscolex ferox
(Tubificidae)
Onderwerp
Dit protocol beschrijft eenmethode voor de bepaling van effecten
van verontreinigingen in sediment-water systemen op de bioturbatieactiviteitvanaquatischewormen.

Toepassingsgebied
De beschreven methode kan worden toegepast bij de bepaling vande
toxiciteitvan:
(a) een stof, waarmee één of, ter vergelijking, meerdere sedimenten
kunstmatigwordenverontreinigd,
(b)eenanthropogeenverontreinigdsediment.
Hierbijwordt gebruikgemaakt vangestandaardiseerd water enloss,een
gestandaardiseerd kunstmatig sediment ofeenaantalonderlingtevergelijken sedimenten (toepassing a) of een schoon equivalent van het te
toetsenverontreinigde sediment (toepassingb).

Definities
LCc;o(t)van een stof c.q. verontreinigd sediment: de concentratie
van een stof c.q. het percentage (hierna eveneens aangeduid met "concentratie") van een verontreinigd sediment na menging met een schoon
vergelijkbaar sediment waarbij50%vandeblootgestelde proefdieren na
eenblootstellingsduur tdoodis.
EC5o(t)vaneenstofc.q.verontreinigd sediment:deeffectieveconcentratievaneenstofc.q. sedimentdie50%remming t.o.v.decontrole
geeftnaeenblootstellingsduurt.
Bioturbatie:hetomwoelenenmengenvansedimentent.g.v.deactiviteitvangravendebenthischeorganismen (Petr,1977).
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Beginsel
Alsmaatvoorde toxiciteit vaneenstof of eenverontreinigdsedimentwordende sterfte (LC50)enderemming vandebioturbatie-activiteitbijsubletaleconcentraties (EC50)doorPeloscolex feroxgebruikt.
Alsmaat voor de bioturbatie-activiteit wordt debedekking vaneenop
hetsedimentoppervlak aangebrachtecontrastlaagmetfaecalepelletsbepaald. De sterfte en de bioturbatie-activiteit worden vergeleken met
dieincontrolegroepen.

Benodigdheden
-Wormen van de soort Peloscolex ferox (Tubificidae): afkomstig uit
een laboratorlumkweek of uit de handel, individueel natgewicht:ca.
2mg.
-Proefrulmtemet eentemperatuur van20°Ceneenlichtperiode van12
uurperdag.
-Perslucht en beluchtingsmaterialen (pasteurpipetjes, slangen,verdeelkraantjes).
-Volglasbakjes (10x10x10cm)dielangsdebuitenwanden tot eenhoogte
van5cmvoorzienzijnvaneenlichtwerendelaag.
-Potjes (volume 15-25ml)vooruittellenenbewarenvandewormen.
-Glazenafdekplaatjes(12x12cm).
-Dunwandige glazen cilindertjes, die aan één zijde gesloten zijn
(inw. <j>'. 4cm;hoogte:6cm).
- Spiegelreflexcamerametmacrolens(brandpunt ca.105mm).
- Zwart-witnegatieffilms(typeOrtho).
-Grijstrap (Merk:Kodak)encm-maatverdeling.
- Belichtingsapparatuur (flitsersofhalogeenlampen (500W)).
-Afgeknottepyramidevanwit,transparant kunststof,dieaandebovenenonderzijdeopenis(hoogte35cm,zijvlakken:breedteoplopendvan
20naar40cm)(Figuur 2.1a).
-Vergrotermetmeetcel.
- Fotografisch zwart-wit papier(hardheidsgradatie4).
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- Stabiel werkplateau met erboven eenrail,waaraan eencamera enindien mogelijk de belichtingsapparatuur bevestigd kunnen worden,die
in horizontale richting temanipuleren zijn (Figuur 2.1a enBijlage
V). Op hetplateau ligt eenpolystyreenplaat,uaaropde testsystemen
geplaatstworden.
-Voorraadvatmetstandaardwater (DSW).
-Löss-grond of onderling te vergelijken sedimenten (toepassinga),
eenschoon equivalent vanhet verontreinigde sediment (toepassing b)
of een kunstmatig standaardsediment (beide toepassingen) (fractie
<250Aim;verkregend.m.v.zevenzondertoevoegingvan(extra)water).
-Glasparels (ióca.125-250-urn)enspatel.
-Pipettenenmaatcilinders (diversevolumes).
-Potten van 1 1(polyethyleen,glas)met hermetisch afsluitende deksels.
-Schudmachine(s).
- Spoelgoot en r o e s t v r i j - s t a l e n zeven (maaswijdte c a . 125, 250 en 5001000/um; diameter 20 cm) ( B i j l a g e V).
- W i t t e k u n s t s t o f bakken ( c a . 25x35x5 cm).
- Glazen b u i s j e s ( l e n g t e c a . 10 cm, 4 c a . 5 mm) met s p e e n t j e s .
- Zuur e n b a s e ( 1 M HCl en 1 M NaOH).

- pH-meter.
- Zuurstofmeter.
- Micro-balans (nauwkeurigheid t o t i n mg; b e r e i k t o t 500 mg).
- Balans (nauwkeurigheid t o t in g; b e r e i k t o t 1 k g ) .
- B e e l d a n a l y s e - a p p a r a t u u r (Quantimet) of l i j n e n - of p u n t e n r a s t e r .
Uitvoering

ÀVoorbereidingen

Wormen
De wormen worden in het l a b o r a t o r i u m i n een kweeksysteem gehouden
b i j 20 °C. Dit systeem b e s t a a t u i t een bak met d a a r i n 5-10 cm 1'öss met
daarboven een waterkolom van 20-30 cm, die c o n t i n u v e r v e r s t en met
p e r s l u c h t d o o r b o r r e l d wordt. De kweek wordt i n stand gehouden door eens
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per week organisch materiaal (Brinta, Tetramin, visvoederpellets)toe
tevoegen.
Wanneer de wormen rechtstreeks uit de handelworden verkregen,dan
verdient het aanbeveling deze minimaal 4weken inhet kweeksysteem te
latenacclimatiseren.
Op de dag van gebruik worden de wormen uit het sediment van het
kweeksysteem gespoeld. Dit gebeurt m.b.v. een spoelgoot, waarbij de
wormenwordenopgevangenm.b.v.eenzeefmeteenmaaswijdtevan250xim.
Nadatzeinwittebakkenzijnovergebracht,wordengroepenvan40stuks
perintezettentestsysteemuitgeteldenin10mlDSWbewaard.
Aanbrengenvandeverontreiniging
Verontreiniging vanwaterensedimentmeteenstof.
Er wordt een concentratiereeks van minimaal 4 oplossingen van de
stofeneenblanco-oplossing (eventueelinclusief oplosmiddel)gemaakt.
Deze worden toegevoegd aan loss (eventueel een ander sediment) in
pottenvan 11(totaalvolume na samenvoegen 650 ml), waarna dezegedurende 24u bij 20°C geschud worden. Voor sterk lipofiele stoffen
worden suspensies bereid met verschillende concentraties door het
sediment gedurende een langere periode d.m.v. een recirculatiesysteem
inevenwicht telatenkomenmeteenverontreinigdabsorbens.
De suspensies moetennabezinken resulterenineensediment-eneen
waterkolomvanelkca.4cm.Elke suspensiewordt voor debepaling van
de effecten op de bioturbatie invijfvoud uitgevoerd.Voor eenrangefindingvandesubletaleconcentratieswordenminimaal5suspensiesmet
verschillende concentraties induplogebruikt.
Nadekunstmatige verontreiniging vanhet sediment wordende potten
geleegd indevolglasbakjesophetwerkplateau,zodat het sedimentkan
bezinken.Inelkvandezebakjes istevoren ineenhoekpunt eenglazen
cilindertje geplaatst met de gesloten zijde naar onderen. Bij het
leeggieten van de pottenworden deze cilindertjes eveneens gevuld met
desuspensies.
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Verontreinigingmeteenanthropogeenverontreinigdsediment.
Vande tegebruiken sedimentenwordt dehoogtevande sedimentkolom
van drie verschillende hoeveelheden nat sediment na bezinken bepaald.
Hiertoeworden dezehoeveelheden tevorenmetDSWgedurende 24ubij20
°Cgeschud (totaalvolume 650ml). Opbasishiervanwordenmengselsvan
de beide sedimenten (verontreinigd en schoon equivalent) bereid die
resulteren in een sediment- en waterkolom van ieder ca. 4 cm. Het
aandeel van het te toetsen sediment aan de totale sedimentkolom na
bezinken bedraagt hierbij 0 en 100% met tenminste 3 tussenliggende
percentages (equidistante stappen).
De volglasbakjeszijnopdezelfdewijze ingericht als beschrevenin
het voorgaande deel. De suspensies worden hierin overgegoten, zodat
hetsedimentkanbezinken.

BDeeigenlijketoets
Na 3dagenbezinkenvanhet sediment,wordt gestartmet dedoorborrelingvandewaterkolommen met perslucht.Na 2-3 uurworden dezuurstofconcentratie en de zuurgraad bepaald. De zuurgraad wordt indien
nodiggecorrigeerdm.b.v.zuurofbasetotbinnenderangediegevonden
wordtbijdecontrolesystemen.
Vervolgens worden de reeds beschikbare groepjes wormen indetestsystemen overgebracht m.b.v. een glazen buisje met een speentje. Ze
worden inhetmiddenvanhet systeem onderhetwateroppervlak losgelaten,zodatzezichdaarnainallerichtingenoverhet sedimentoppervlak
kunnenverspreidenenzichkunneningraveninhetsediment.
Indien de toets plaatsvindt ter bepaling van de effecten van een
stof op de bioturbatie,dan wordt de volgende dag inelk systeem een
egaal laagje glasparels (30g) op het sedimentoppervlak aangebracht.
Bij de uitvoering van een range-finding-experiment worden dewormen4
dagenlateruithetsediment gespoeldenopgevangenm.b.v.eenzeefmet
een maaswijdte van 125urn,zodat de sterftepercentages bepaald kunnen
worden.
Indien de toets wordt uitgevoerd ter bepaling van de effecten van
eenanthropogeenverontreinigd sediment,danworden dewormenna1week
uit hetsedimentgespoeld. Na bepaling vande overlevingwordende
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wormen in nieuw bereide belaste testsystemen overgebracht,waarin ze
nogmaals eenweekwordenblootgesteld.Nadezeweekworden dezehandelingenherhaald.Opdevierdedagnahetoverzettenvandewormenwordt
nu echter in elk van de systemen een egaal laagje glasparels (30g)
aangebracht ophet sedimentoppervlak.
Vierdagennahet toevoegenvandeglasparelswordenvanelksysteem
foto-opnamengemaakt vandefaecalepelletpatronenopdecontrastlagen.
Dit gebeurt na het plaatsen van een afgeknotte pyramide boven het te
registreren systeem (Figuur 2.la).De pyramidewordt langs tweezijden
belicht m.b.v. lampen of flitsers.Hierbijworden de grijstrap en de
maatverdeling telkens meegefotografeerd. De wormen worden daarna uit
hetsedimentgespoeld,zodatdeoverlevingbepaaldkanworden.
Tijdens de toets wordt de zuurgraad, indien mogelijk, dagelijks
(toepassing a) of 3x per week (toepassing b) bepaald en gecorrigeerd
tot binnendeaanhet beginvande toetsbepaalde rangebijdecontrolesystemen.Eveneenswordt de zuurstofconcentratie geregistreerd; deze
moet minimaal 7mg/l bedragen en bij alle systemen van dezelfde orde
vangrootte zijn.Eventuele verschillen tussen systemen (bv.kleuring
vandecontrastlaag endewaterkolom,aantalwormenopdecontrastlaag)
wordengeregistreerd.
Bij toetsing na toevoeging van een stof worden aanhetbegin,halverwege en aan het eind van het experiment monsters genomen van de
waterkolom terbepalingvandeopgelosteconcentratiesvandestof.Een
aantal extra systemen met wormen, die niet gebruikt worden voor de
range-finding of demeting vande bioturbatie,kunnenwordengebruikt
voordeanalysevandestofinhetsediment.
Eventueelkunnenextrawaarnemingengedaanworden,zoalsregistratie
van subletale effecten en bepaling van de groepsmassa's aan het eind
van de toets (zie2.2Materiaal enmethoden:overige waarnemingsparameters).
Tijdens de toetskunnen aande extra systemen aanvullende metingen
wordenverricht,dievan belangkunnen zijnvoor debeoordeling vande
gevonden effecten op de bioturbatie (bv.opgelost organisch C-gehalte
(DOC),gehalte aanorganische C-deeltjes (POC), zwevende stof,alkaliniteit,hardheid,concentraties vanzoutenenammoniak).
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CVerwerkingvandenegatieven
De negatieven worden afgedrukt op het fotopapier. Indienert.g.v.
verschillen in kleuring van de sediment- of waterkolom sprake is van
verschillende grijstinten vande ongestoorde contrastlaag indeglazen
cilindertjes,danwordt degrijstintinéénvandecontrolesystemenals
referentiegebruikt voorhetafdrukkenvandeoverigenegatieven.

DVerwerkingvandegegevens

De s t e r f t e r e s u l t a t e n , die gevonden worden b i j de bepaling van de
subletale range van de toegevoegde stof, worden gecorrigeerd voor de
s t e r f t e in de controles plaats m.b.v. Abbott's formule:
Pi-PO
p*=

x 100
100-po
Pi= gecorrigeerd sterftepercentage b i j concentratie i
Pi= waargenomen sterftepercentage b i j concentratie i
PQ= waargenomen sterftepercentage b i j de controle

Indien mogelijk worden de LC^Q-waarden voor de concentraties in water
en sediment (toepassing a) of de concentratie van het sediment (toepassing b) bepaald m.b.v. de methode van Litchfield &Wilcoxon (1949).
De r e s u l t a t e n van de systemen, waarbij maximaal 10% s t e r f t e optrad
na c o r r e c t i e voor de s t e r f t e in de controlesystemen, worden gebruikt
voor de bepaling van de effecten op de b i o t u r b a t i e . De met faecale
p e l l e t s bedekte oppervlakten worden bepaald d.m.v. t e l l i n g met een
punten- of l i j n e n r a s t e r of m.b.v. een beeldanalyse-apparaat.
M.b.v. variantie-analyse (ANOVA) wordt bepaald of er een significant
verschil i s in de gemiddelde oppervlakten b i j de verschillende concent r a t i e s . Afwijkingen t . o . v . de c o n t r o l e worden g e t o e t s t m . b . v .
Dunnett's procedure (Steel &Torrie, 1980). M.b.v. l i n e a i r e r e g r e s s i e analyse wordt de r e l a t i e bepaald tussen de concentraties en de gemiddelde oppervlakten per concentratie. Indien mogelijk worden op basis
van deze r e l a t i e s de ECcQ-waarden voor de water- en sedimentconcentra50

tie c.q. het sedimentaandeel bepaald. Wanneer er sprake is van een
stimulerend effect, dan worden de controle en eventueel de laagste
concentraties,waarbijstimulatie optreedt,buitenbeschouwing gelaten
bijderegressie-analyse.

Verslag

Bij de rapportering worden de volgende gegevens verwerkt :
- karakteristieken van de gebruikte sedimenten:
d r o o g r e s t , k o r r e l g r o o t t e v e r d e l i n g ( o . a . lutumgehalte), organisch
koolstofgehalte, gehaltes aan t o t a a l N (Kjeldahl), t o t a a l P (P2O5),
Fe en Mn, concentraties van aanwezige verontreinigingen
- analyseresultaten van sediment en/of water (indien van toepassing)
- zuurgraden en zuurstofconcentraties
- beschrijving van de toegepaste methode voor de oppervlaktebepaling,
LC5o -waar- d e (indien van toepassing), r e s u l t a t e n van de oppervlaktemetingen, v a r i a n t i e - en regressie-analyse en Dunnett's p r o c e d u r e ,
EC5o - w a a r de voor b i o t u r b a t i e (eventueel waarden voor geringer eff e c t ) , concentraties waarbij stimulatie optrad
- groepsmassa's en daaruit berekende individuele massa's (indien bepaald)
- overige waarnemingen (kleurverschillen b i j verschillende concentrat i e s , aantal wormen op de contrastlaag)
- eventuele afwijkingen van het protocol.
4-3 Bepaling van de t o x i s c h e e f f e c t e n van verontreinigingen in
sediment-water systemen op de reproduktie van Peloscolex ferox
(Tnbificidae)
Onderwerp
Dit protocol beschrijft een methode voor de bepaling van effecten
van verontreinigingen in sediment-water systemen op de reproduktie van
aquatische wormen.
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Toepassingsgebied
Zie4.2 Toepassingsgebied.

Definities
Zie4.2Definities.

Beginsel
Alsmaatvoorde toxiciteit vaneenstof ofeenverontreinigd sediment worden de sterfte (LC^Q) e n de remming van de reproduktie bij
subletale concentraties (EC50) door Peloscolex ferox gebruikt. Als
reproduktieparameters worden de gemiddelde cocon- en eiproduktie per
individu en de coconinhoud (eieren/cocon) gebruikt. De sterfte ende
reproductiewordenvergelekenmetdieincontrolegroepen.

Benodigdheden
-Wormen van de soort Peloscolex ferox (Tubificidae): afkomstig uit
eenlaboratoriumkweekofuitdehandel.
-Proefruimtemeteentemperatuur van20°Ceneenlichtperiodevan12
uurperdag.
-Perslucht en beluchtingsmaterialen (pasteurpipetjes, slangen,verdeelkraantjes).
-Glazenpotjes (inwendige i: ca.6cm,hoogte:ca.6.5cm)
-Potjes(volume 15-25ml)vooruittellenenbewarenvandewormen.
-Voorraadvatmetstandaardwater (DSW).
-Löss-grond of onderling te vergelijken sedimenten (toepassinga ) ,
een schoonequivalent vanhet verontreinigde sediment (toepassing b)
of een kunstmatig standaardsediment (beide toepassingen), waarin
geen wormen of cocons aanwezig zijn (fractie <250 um; verkregen
d.m.v.zevenmetgebruikvaneenborstel zonder toevoeging vanextra
water).
-Pipettenenmaatcilinders (diversevolumes).
-Potten van 250 ml (polyethyleen, glas) met hermetisch afsluitende
deksels.
-Schudmachine.
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- Spoelgoot en r o e s t v r i j - s t a l e n zeven (maaswijdte c a . 125, 250 en 5001000/urn; diameter 20 cm) ( B i j l a g e V).
- W i t t e k u n s t s t o f bakken ( c a . 25x35x5 cm).
- Glazen b u i s j e s ( l e n g t e c a . 10 cm, é c a . 5 mm) met s p e e n t j e s .
- Zuur en base (1 MHCl en 1 MNaOH).
-pH-meter.
-Zuurstofmeter.
- Balans(nauwkeurigheid toting;bereik tot 1 kg).
-Binoculair.

Uitvoering

AVoorbereidingen

Wormen
Dewormenwordeninhetlaboratoriumineenkweeksysteemgehoudenof
worden uit de handel verkregen en geacclimatiseerd (zie 4.2 Uitvoering).
Op de dag van gebruik worden de wormen uit het sediment van het
kweeksysteem gespoeld. Dit gebeurt m.b.v. een spoelgoot, waarbij de
wormen worden opgevangen m.b.v. een zeef met een maaswijdte van 125
Aim.Nadat ze inwitte bakken zijn overgebracht,worden groepen van20
wormenperintezettentestsysteemuitgeteldenin10mlDSWbewaard.

Aanbrengenvandeverontreiniging
Verontreiniging vanwaterensedimentmeteenstof.
Er wordt een concentratiereeks van minimaal 4 oplossingen van de
stofeneenblanco-oplossing (eventueelinclusief oplosmiddel)gemaakt.
Deze worden toegevoegd aan 1'dss (eventueel een ander sediment) in
potten van 250 ml (totaalvolume na samenvoegen 150 ml),waarna deze
gedurende 24u bij 20°C geschud worden.Voor lipofiele stoffen: zie
4-2 Uitvoering. De suspensies moeten na bezinken resulteren in een
sediment- en een waterkolom van elk ca. 2\ cm.Elke suspensie inhet
subletale gebied wordt indrievoud uitgevoerd. Voor een range-finding
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van de subletale concentraties worden minimaal 5 suspensies met verschillendeconcentratiesinduplogebruikt.
Na de kunstmatige verontreiniging vanhet sediment worden de potten
geleegd indeglazenpotjes,waarnahetsedimentkanbezinken.

Verontreiniging meteenanthropogeenverontreinigdsediment.
Vande tegebruiken sedimentenwordt de hoogte vande sedimentkolom
van drie verschillende hoeveelheden nat sediment na bezinken bepaald.
Hiertoewordendezehoeveelheden tevorenmetDSWgedurende 24ubij20
°Cgeschud (totaalvolume 150ml). Opbasishiervanwordenmengselsvan
de beide sedimenten (verontreinigd en schoon equivalent) bereid die
resulteren in een sediment- en waterkolom van ieder ca. 2\ cm. Het
aandeel van het te toetsen sediment aan de totale sedimentkolom na
bezinken bedraagt hierbij 0 en 100% met tenminste 1 tussenliggend
percentage (equidistante stappen).

BDeeigenlijketoets
Na 3dagen bezinken van het sediment,wordt gestart met dedoorborreling vandewaterkolommen met perslucht.Na 2-3 uur worden dezuurstofconcentratie en de zuurgraad bepaald. De zuurgraad wordt indien
nodiggecorrigeerdm.b.v.zuurofbasetotbinnenderangediegevonden
wordt bijdecontrolesystemen.
Vervolgens worden de reedsbeschikbaregroepjeswormenvan20wormen
indetestsystemenovergebracht m.b.v.eenglazenbuisjemeteenspeentje.
Na 1week worden de wormen uit het sediment gespoeld enopgevangen
opeenzeefmet eenmaaswijdtevan 125um.Na bepaling van deoverleving worden ze innieuw bereide belaste testsystemen overgebracht.De
restanten van het sediment,waaruit dewormen werden gehaald, worden
vervolgens gezeefd over250um.Deuitgezeefde fractiewordt ondereen
binoculair bestudeerd op de aanwezigheid van eicocons. Het aantal
eicocons en het aantal eieren per cocon wordt per herhaling geregistreerd. De hiervoor beschreven handelingen worden gedurende de twee
volgendewekenherhaald.

54

Tijdens de toetswordt de zuurgraad 3xperweek bepaald engecorrigeerd tot binnen de aanhet begin van de toets bepaalde range bijde
controlesystemen.Eveneenswordtdezuurstofconcentratiegeregistreerd;
deze moet minimaal 7mg/l bedragen en bij alle systemen vandezelfde
orde van grootte zijn. Eventuele verschillen tussen systemen (bv.
kleuring van de waterkolom, aantal wormen op het sedimentoppervlak)
wordengeregistreerd.
Bij toetsing na toevoeging van een stof worden aanhet begin,halverwege en aan het eind van het experiment monsters genomen van de
waterkolom terbepalingvandeopgelosteconcentratiesvandestof.Een
aantal extra systemen met wormen, die niet gebruikt worden voor de
range-findingofdebepalingvandereproduktie,kunnenwordengebruikt
voordeanalysevandestofinhetsediment.
Eventueel kunnen extrawaarnemingengedaanworden,zoals registratie
vansubletaleeffecten.
Ook tijdens deze toets kunnen aan de extra systemen aanvullende
metingen worden verricht,die van belang kunnen zijn voor debeoordelingvandegevondeneffectenopdereproduktie (zie4.2Uitvoering).
CVerwerkingvandegegevens
Evenals bij de bioturbatietoets wordt,indien mogelijk, de LC50na
1,2en3wekenbepaald (zie4.2Verwerkingvandegegevens).
Op basis van de overlevingsresultaten van elke periode van eenweek
wordt het gemiddelde aantal aanwezige wormen berekend.Tesamen met de
cocon- ofeiproduktielevert ditvoorelkeweek deproduktieperindividu,dievervolgensvoordegeheletoetsduurgesommeerdworden.
M.b.v. variantie-analyse (ANOVA) wordt bepaald of er sprake is van
eensignificant verschil tussen degemiddelden vandecocon-eneiproduktie en decoconinhoud bijdeverschillende concentraties.Afwijkingen t.o.v. de controle worden getoetst m.b.v. Dunnett's procedure
(Steel&Torrie,1980).Alsermeerdandrieverschillende sedimentaandelenwerden gebruikt,wordt m.b.v. lineaire regressie-analyse bestudeerd of er sprake isvan een significante relatie tussen elkvande
reproduktieparametersendeconcentratievandeverontreiniging.Indien
mogelijk worden EC5Q-waarden voor de water- en sedimentconcentratie
c.q. hetsedimentaandeelvoorbeideparametersbepaald.
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Verslag
Bijderapporteringwordendevolgendegegevensverwerkt:
-karakteristiekenvandegebruikte sedimenten (zie4.2Verslag)
- analyseresultatenvansediment en/ofwater (indienvantoepassing)
- zuurgradenenzuurstofconcentraties
- resultatenvanoverleving,cocon-eneiproduktieencoconinhoud
-LC5Q-waarde (indien van toepassing), resultaten van variantie- en
regressie-analyse enDunnett's procedure,EC5o -waar de voorcocon-en
eiproduktie encoconinhoud (eventueelwaarden voor geringer effect),
concentratieswaarbijstimulatieoptrad
- overige waarnemingen (kleurverschillen bij verschillende concentraties,aantalwormenophet sedimentoppervlak)
- eventueleafwijkingenvanhetprotocol.
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5AANBEVELINGEN
Zowel ten aanzien van de bioturbatie- als de reproduktietoets met
anthropogeenverontreinigde sedimentenkunnenereenaantalovereenkomstigeaanbevelingengedaanworden.
De eerste aanbeveling is dat, voordat verdere toetsen met oligochaetewormenwordenuitgevoerd,ereenkweeksysteemvooréénofmeerdere soorten wordt opgezet. Hierdoor kunnen wormen verkregen worden
met eenzelfde gevoeligheid, leeftijd engrootte,waardoor de variatie
indetoetsresultatenwaarschijnlijkverminderd kanworden.
De tweede aanbeveling heeft betrekking op de variatie vanoverleving,bioturbatieenreproduktieinverschillendereferentiesedimenten.
Om de invloed van een aantal factoren (o.a. sedimenteigenschappen
(korrelgrootteenorganischkoolstofgehalte),voedselaanbod,zuurgraad,
zout-enammoniakgehalte)nategaan,zoudenvergelijkendeexperimenten
uitgevoerd kunnenworden.Hierdoor kan inzicht verkregenworden inhet
belang van deze factoren voor de vergelijkbaarheid vande bioturbatie
en reproduktie inverontreinigde sedimenten en ineen schoon "equivalent"referentiesediment.Hetzout-enammoniakgehaltezoudenbovendien
als waarnemingsparameters bij de toetsen kunnen worden toegevoegd,
omdatdezeverantwoordelijkkunnenzijnvooreventueleeffecten.
Een volgende aanbeveling is het uitvoeren van de toetsen met een
langere blootstellingsduur. Bij de bioturbatie-experimenten waren er
tijdensdit onderzoek nauwelijks verschillenaanwezig tussenhetreferentiesediment en de verontreinigde sedimenten.Wellicht dat eenverlenging vandeblootstellingsduur weleffectenaanhet licht kanbrengen. Deze verlenging van de toets kan gerealiseerd worden door de
contrastlaag pas na een langere blootstelling van de wormen op het
sedimentoppervlak aan te brengen. Een alternatief is het gebruik van
testsystemenmeteengroter sediraentoppervlak,zodatoverlappingvande
faecale pelletsminder snelplaatsvindt enwaardoor registratievande
activiteitvanafhetbeginvandetoetskanplaatsvinden.
Bij de reproduktietoets zou doorverlenging van deblootstellingsduur i.p.v.de cocon- eneiproduktie het aantal uitgekomen juvenielen
bestudeerd kunnenworden.Eenalternatief iseentoetswaarbijgestart
wordt met cocons i.p.v. adulten, zodat sneller effecten van veront57

reinigingenzichtbaarworden.Omdatcoconsvaaksoortspecifiekekenmerkenhebben,kunnenopbasishiervantoetsenmetéénsoortwordenuitgevoerd.
Licht kan leiden tot stimulatie van de activiteit van oligochaete
wormen (Keilty et al.,1988a). Onderzoek naar de gevolgen van deuitvoering vande bioturbatietoets inhet donker kan inzicht geven inde
omvangvandevermindering vandeactiviteit.Hierdoorwordt deafname
vanhetverloop vandebedekking vandecontrastlaag indetijdminder
snelbereikt,zodatdetoetsduurhieropaangepastkanworden.
Tijdens dit onderzoekwerdenerbijdebioturbatietoetsen gedurende
meerdere dagenactiviteitswaarnemingen aan de testsystemenuitgevoerd.
Hierbijwerdgebruikgemaaktvanfotografie,zodatdetestsystemenniet
verstoord werden.Wanneer echter alleen aan het eind van de toets de
hoeveelheid opgebrachte faecale pellets fotografisch geregistreerd
wordtenhetverstorenvandetestsystemendusgeenprobleemis,kaner
een andere methode tot kwantificering van de activiteit gebruiktworden.Dezemethode houdt het bepalenvandedroogrest vandepelletsop
decontrastlaag in,zodateendirectemaatvoordeactiviteitverkregen
wordt.Naderonderzoeknaardezemethode zalinzichtmoetengeveninde
praktischeuitvoerbaarheid.
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BIJLAGEI
Samenstelling DutchStandardWater(PSW)
Zout

NaHC03
KHCO3
CaCl2-2H20
MgS04'7H20

Hoeveelheid
(mg/l)
100
20
200
180

Totalehardheid:208mgCaCX^/l
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BIJLAGE I I
Droogresten van de gezeefde sedimenten en toegevoegde hoeveelheden nat
sediment en DSW t i j d e n s de b i o t u r b a t i e - e x p e r i m e n t e n .
Droogresten
Droogrestpercentagea
(gemiddelde+ s.d.)

Sedimentmonster

Oostvaardersplassen I
Oostvaardersplassen II
IJsselmeer
Ketelmeer
Haringvliet
a

27,7+0,1
30,3+0,1
31,3+ 0,0
43,2+0,1
39,7+ 0,1

Na 24 u drogen b i j 105 °C.

Toegevoegde hoeveelheden sediment en DSW
LJsseinteersediment
VolumeToegevoegdehoeveelheden
percentage
Sediment (g)
DSW(ml)
0VPaIJ'meer
0b
33
67
100

296
198
98

72
145
216

400
422
445
468

Ketelmeersediment
VolumeToegevoegdehoeveelheden
percentage
Sediment (g)
DSW(ml)
0VPa K'meer
0b
33
67
100

296
198
98

113
225
338

400
394
389
382

Haringvlietsediment
VolumeToegevoegdehoeveelheden
percentage
Sediment (g)
DSW(ml)
0VPa H'vliet
0b
33
67
100

296
198
98

102
205
307

a

400
404
408
412

O o s t v a a r d e r s p l a s s e n s e d i m e n t : monster I .
" 100 % O o s t v a a r d e r s p l a s s e n s e d i m e n t .
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BIJLAGE I I I
Numerieke en p r o c e n t u e l e s a m e n s t e l l i n g van de wormen In de l a b o r a t o riumkweek met hun t r o f i e g r a a d - v o o r k e u r .
Soort
Limnodrilus c l a p a r e d e a n u s 3
Potamothrix hammoniensis a
Tubifex specT 3
Peloscolex feroxa
Naididae s p e c .

Aantal
10
15
9
3
13

%
20
30
18
6
26

Trofiegraad
eutroof
mesotroof t o t eutroof
eutroof^
oligotroof

a

Behorend t o t de T u b i f l c i d a e .
° Voorkeur van Tubifex t u b i f e x : deze soort wordt e c h t e r ook vaak
gevonden i n o l i g o t r o f e w a t e r e n .

N.B. De wormen werden aan het begin van d i t onderzoek verkregen v i a
de handel en vervolgens in het l a b o r a t o r i u m verder gekweekt i n
een sediment-water systeem met een mengsel van r i v i e r k l e i en
potgrond.
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BIJLAGKIV
Analysevanfoto'smetdeQuantimet970.
De Quantimet 970bestaat uit een optische eenheid, een omzettingsen detectie-eenheid en een analyse-eenheid. Voor het verrichten van
metingen aan zwart-wit foto's kan gebruik gemaakt worden van eenTVcameraalsoptischeeenheid,zodateenfotoinzijngeheelgeanalyseerd
kan worden. De omzettingseenheid zet het geregistreerde beeld om in
electrische impulsen, zodat het ingedeeld wordt in beeldpunten
(pixels), waarna het op een beeldscherm wordt weergegeven. D.m.v.
ijking van het beeld m.b.v. een bekende lengte op de foto heeft elk
beeldpunteenbepaaldeoppervlakte.Voordeanalysevanbepaaldegrijstintenbeschikt deQuantimetovereenreeksvangrijsniveaus,dieloopt
van0(wit)tot 64 (zwart).Uit deze reekskaneengrijsniveau gekozen
wordendatalsdetectieniveauDdientbijmetingenaandefoto.Menkan
kiezen tussen metingen aan de delen van het patroon die óf bovenóf
beneden dit detectieniveau zitten.Dit wordt erdoor bepaald ofmende
donkere delen (dus de grijsniveaus tussen 64 en D) of de lichtere
(tussen0enD)vande fotoophetbeeldschermwil latenoplichtenbij
de detectie.Menkan dus bijelke detectieniveauD ophetbeeldscherm
zien welke delen van de foto gedetecteerd zullen worden. M.b.v. de
ingeijkte pixelgrootte kan vervolgens de oppervlakte vanhetgedetecteerdegebied bepaaldwordenm.b.v.deanalyse-eenheid.
Voor de analyses van de foto's van de bioturbatie-experimenten
werden de foto's met witte correctielak bewerkt, zodat alleen het
contrastlaagoppervlak resteerde. Hierdoor werd voorkomen dat dedelen
opdefoto,dieniet totdecontrastlaagbehoorden,gedetecteerdzouden
worden bijhet ingestelde detectieniveau 45 bijeendiafragmastand 11
vandecamera (trap6vandeKodakgrijstrap,dit is 1/3 stoponder 18
% reflectie;ziefiguur 2.1c).Ditniveauwerdvastgesteldopbasisvan
eenaantal testmetingen enwerd bijdeanalyse van de foto's vanalle
experimenten opdezelfdewaarde gehouden.Omdat erbijhetIJsselmeerexperiment ookeenaantalwormen inde referentiepunten terechtgekomen
waren,werden bijdeze foto's de referentiepunten ook bij de analyse
betrokken.Bijdefoto'svandeoverigeexperimentenwerdendereferentiepuntenm.b.v.eenbeeldpenuithetgedetecteerdegebiedverwijderd.
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BIJLAGEV
Afbeeldingenvanhetwerkplateauvoordebioturbatietoetsendedaarbij
gebruiktespoelgoot.
Werkplateau:opstelling voorderegistratievandesedimentoppervlakken
(lampen aan weerszijden van de pyramide niet weergegeven; zie ook
figuur 2.1a).

rail
camera
kunststof
pyramide
polystyreenplaat S

Spoelgoot voor h e t u i t het sediment spoelen van wormen (Verdonschot,
1979).
wateraanvoer
Cl

verdeelzeef (* 1 mm )
/

reservoir

sproeistuk-

W~

90 cm

BIJLAGEVI
Chemische parameters,aantal teruggevondenwormen<
debioturbatie-experimenten.

îngroepsmassa'sbij

Chemischeparameters
Zuurgraad (pH-eenheden;n=3)
Volumepercentage
0
33
67
100

IJsselmeer
Begin Eind

Ketelmeer
Begin
Eind

Haringvliet
Begin Eind

8.4+0.1 8.6+0.1
8.5+0.1 8.4+0.1
8.5+0.0 8.2+0.1
8.3+0.1 8.1+0.1

8.6+0. L8.6+0.0
8.5+0. L8.3+0.1
8.5+0.(38.3+0.2
8-5+0.1)8.1+0.2

8.4+0.1 8.6+0.2
8.4+0.1 8.6+0.1
8.2+0.2 8.5+0.1
8.1+0.1 8.3+0.1

Zuurstofconcentratie(mg1*•;
Volumepercentage
0
33
67
100

n=3)

IJsselmeer
Begin Eind

Kete..meer
Begin
Eind

Haringvliet
Begin Eind

7.8+0.2 8.2+0.4
7.9+0.2 7.8+0.3
8.1+0.1 7.6+0.5
8.0+0.2 8.1+0.3

8.2+0.:l 8.5+0.2
8.1+0.3 8.2+0.4
8.1+0.:L8.7+0.3
8.1+0.:L8.6+0.1

7.8+0.2 7.4+0.1
7.9+0.2 7.3+0.3
7.9+0.3 7.4+0.1
7.9+0.2 7.4+0.1

Teruggevondenaantalwormen
Volumepercentageenherhalingscode
0bA
B
C

Gemiddeldeaantalwormenper
volumepe rcentage (+s.d.)
IJ'meer
K'meer H'vliet

59
57
57

42
38
42

35
40
41

57,7+1,2 40,7+2,338,7+3,2

B
C

59
53
57

38
41
42

42
36
34

56,3+3,1 40,3+2,137,3+4,2

B
C

53
61
52

41
41
47

37
37
42

55,3+4,9 43,0+3,538,7+2,9

B
C

59
54
54

43
42
44

39
41
39

55,7+2,9 43,0+1,039,7+1,2

33A

67A

100A

a

Teruggevondenaantal
wormenperherhalinga
IJ'meer K'meer
H'vliet

Ingezetaanta
50,40en40 t
b
100%Oostvaai

etelmeer enHaringvlietresp.
1wormen bijIJsselmeer,K
>tuks.
rdersplassensediment(monsl :er I).
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BIJLAGE VI ( v e r v o l g )
Groepsmassa's (op b a s i s van bepaling i n duplo)
Volumepercentage
enherhalingscode
0

Sediment
IJsselmeer3 Ketelmeer Haringvliet
168+4
177+2
178+8

77+1
88+3
80+1

79+1
95+2
95+1

33 A
B
C

209+11
149+2
202+8

111+7
134+6
77+3

82+2
87+0
99+1

67 A
B
C

161+3
234+0
172+4

116+1
82+3
98+4

77+3
78+1
78+3

100 A
B
C

167+15
176+9
208+9

90+4
75+0
98+1

68+4
109+1
67+4

B
C

a

de a n d e r e experimenten:
Afwijkende weegprocedure t . o . v .
andere m a t e r i a l e n g e b r u i k t ( z i e p
10 Overige waarnemingsparameters).
" 100 % O o s t v a a r d e r s p l a s s e n s e d i m e n t (monster I ) .
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BIJLAGE VII
De door f a e c a l e p e l l e t s bedekte o p p e r v l a k t e n van de c o n t r a s t l a g e n (mm2)
op de v e r s c h i l l e n d e dagen van de b i o t u r b a t i e - e x p e r i m e n t e n .

IJsselmeersediment
Volumep ïrcent age
en herh alingscode

Dag
1

2

3

4

0 A
B
C

2769
2283
2306

4543
4156
3770

5389
4572
4803

5873
5129
5312

33 A
B
C

2549
2093
3278

4703
3667
5011

5054
5032
5623

5542
5340
6100

67 A
B
C

2486
2913
1977

4102
4175
3480

5157
5310
4992

5807
6203
5956

100 A
B
C

3036
2237
2563

4334
4557
4360

5206
5437
5136

5970
6161
5526

Ketelaeersedïment
Volumepercentage
en herhalingscode
0A

Dag
3

B
C

1415
1055
1712

2898
2630
3167

3940
3686
4197

4960
4586
5015

5384
5321
5391

B
C

1338
1746
1259

2534
3190
2358

3672
4556
3363

4433
5291
4414

5073
5484
4970

B
C

1190
1539
1652

2506
2640
3266

3590
3880
4519

4360
4998
5381

5582
5448
5804

B
C

1693
1278
1931

3313
2694
3688

4618
4457
4955

4646
5373
5447

5686
5562
5743

33A

67A

100A
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I

BIJLAGEVII(vervolg)
Haringvlietsediment
Volumep ärcentage
enherhalingscode

1

2

Dag
3

0 A
B
C

1052
1089
914

1703
2217
1912

2810
3280
2285

3545
4394
3411

4907
5197
4285

33 A
B
C

1131
905
824

1898
1607
1715

3062
2568
2592

3811
3391
3600

4198
4811
4537

67 A
B

c

812
754
583

1250
1352
1327

2100
2500
2226

2934
3231
3107

3954
4254
4230

100 A
B
C

757
1273
554

1497
2365
1340

2544
_a
2046

3500
_a
3016

4682
_a
3776

a

Pelletpatronenverstoordopdag3.
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BIJLAGE VIII
Toegevoegde hoeveelheden nat sediment en DSW tijdens het reproductieexperiment (droogresten: zie bijlageII).

Ijsselmeersediment

Volumepercentage
0b
50
100

Toegevoegdehoeveelheden
Sediment (g)
DSW(ml)
OVPa IJ'meer
66.3
33.2

26.3
52.5

94
102
110

Ketelaeersediment
Volumepercentage

0b
50
100

Toegevoegde hoeveelheden
Sediment (g)
DSW (ml)
0VP a K'meer
66.3
33.2

37.5
75.0

94
92
91

Haringvlietsediment
Volumepercentage

0'
50
100

Toegevoegde hoeveelheden
Sediment (g)
DSW (ml)
0VP a H'vliet
66.3
33.2

34.
68.

a

94
96
97

Oostvaardersplassensediment:monsterII.
• 100%Oostvaardersplassensediment.
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BIJLAGEIX
Resultatenvantellingvanhetaantaloverlevendeadultenenhetaantal
geproduceerde coconseneierentijdens hetreproductie-experiment.
Overlevingvanadultenengeproduceerdaantalcoconseneieren.
Codea

O

A
B
C

IJ A

K

Aantaladulten Aantalcocons
Totaalaantal Totaalaantal
Periode*3
Periode^
cocons0
eieren
I II III
I II III
7
8
10

7
8
10

6
7
10

5
3

2
2
1 3

7
2
13

14
7

41
20

17

68

10 10 10
10 10
6
10 10 10

1 0
1
3
3
0
5
6
2

2

B
C

5
13

5
15
39

B
C

10 10 10
10 10
9
10 10 10

3
2
4
2
0
2
4
1 0

9
4
5

29
13
11

A

H A
B
C
OUA
B
G

10
10
10

9
10
9

9
9
9

10 10 10
10 10 10
10 10 10

OK A
B
C

10
10
10

9
10
9

8
10
9

0H A
B
C

10
10
9

10
10
9

10
10
8

4

2
2

2
2

0
4

5
3

0

9
0

3
11
13
13

6
7
1
1

0
1
3

1
5

53
39
47
3
9

2

13
37
1

0
3
1

27
8
5

3

1
6

3
3
1
3

3

4
1

2
4
4

3
10

8
25
8

a0,IJ,KenH:resp.100%Oostvaardersplassen-, IJsselmeer-,Ketelmeer-enHaringvlietsediment;
O U , OKen0H:resp.50%mengselsvandetweegenoemdesedimenten;
A,BenC:herhalingenvandegetoetste sedimentsamenstellingen.
D
DuurperiodeIt/mIIIresp.7,7en9dagen.
c
N.B.:hetaantalcoconswaarineierengeteldwerden(excl.hetaantal
beschadigdeofvermistecocons).
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BIJLAGEX
Karakteristieken van de sedimentmonsters uit Oostvaardersplassen,
IJsselmeer,KetelmeerenHaringvliet.
De karakteristieken zijn t.z.t. verkrijgbaar bij de Dienst Binnenwateren/RIZA teLelystad (onderafdeling Ecotoxicologie,drs.C vande
Guchte).
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