Operationaliseren eDNA technieken voor het
opsporen van bever- en muskusratten

Aanpak
• Samenwerkingsproject: drie marktpartijen,
i.o.v. Stowa en UvW
• Operationaliseren door te leren in praktijk
• Stapsgewijze aanpak met deelprojecten
• Vanaf het begin bestrijders betrekken

Startpunt
Muskusratbestrijding:
• 400 fte, 70% vd tijd: speuren
• Ambitie: volledige uitroeiing
• Praktijk: laatste muskusrat vinden is lastig

Startpunt (II)
Beverratbestrijding:
• Toenemend probleem: bereikt NL vanuit DE
• Vaak via waterwegen
• Zeer mobiel, bestrijding moeilijk

Toekomstvisie
• Periodieke monitoring waterverzamelpunten
• Gedetailleerde bemonstering gebied bij
positief signaal
• Gerichte vangst op basis van eDNA signalen
• Confirmatie van succesvolle bestrijding via
negatief signaal bij waterverzamelpunt

Toekomstvisie
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Fasering
A. proof-of-technology (beverrat dit project, muskusrat:
UvA 2016)
B. operationalisering  proof-of-principle (dit project)
C. validatie naar een volwaardige aanpak
D. selectie sampling methode en werkwijze
E. selectie in-field detectiemethode
F. opzet ICT infrastructuur
G. uitrol en aansluiting organisatie en werkwijze

Vele uitdagingen…
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•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is de levensduur van eDNA?
Hoe beïnvloedt de temperatuur, regenval en seizoenen de levensduur en detecteerbaarheid van eDNA?
Wat is de minimale hoeveelheid water die gebruikt moet worden voor een betrouwbare meting?
Welke detectielimiet is benodigd (bij welke detectielimiet kun je er zeker van zijn dat er geen muskusratten in het
gebied aanwezig zijn)Hoe moet je een waterweg bemonsteren (langs de kant/midden op, diep/ondiep)?
Wat is de optimale afstand tussen monsterlocaties bij het speuren in een polder?
Wat is het effect van andere organische materialen op de eDNA bepalingen?
Hoe moet er bemonsterd worden als er extreem gevoelig detecteert moeten worden (bijv. bij een verzamelpunt)?
Wat is het effect van de locale hydrologie bij het monitoren van verzamelpunten?
Komt het water uit de haarvaten wel (op tijd) bij de verzamelpunten?
Wat is de beste bemonsteringstrategie bij stilstaand water?
Welke eDNA isolatiemethode geeft de hoogste opbrengst?
Wat zijn de meest gevoelige eDNA targets?
Wat is het optimale qPCR protocol?
Wat is de beste in-field testmethode (klassieke of isotherme amplificatie)?
Welk automatisch samplingsysteem is het meest efficiënt?
Is een muskusrattenvanger in staat om een eDNA monster te verzamelen zonder te contamineren?
Welke voorzorgsmaatregelen zijn dan nodig om contaminatie te voorkomen.

Keuze: pragmatische aanpak
• 2017: drie partijen voeren praktijkgerichte
deelonderzoeken uit samen met bestrijders
• Focus: wat is de meerwaarde?
• Begin 2018: gezamenlijke rapportage &
evaluatie
• Vervolgstappen vaststellen

Deelonderzoeken
Datura:
•
Vereenvoudigde eDNA bemonsteringsmethodes
•
Muskusrattenvangers en contaminatie
•
Hoe lang blijft eDNA detecteerbaar?
Orvion:
•
Pilot Alblasserwaard: bestrijden van muskusratten o.b.v. eDNA data
•
Testen concentratiemethodes en vaststellen detectielimiet
•
Deskstudie handheld DNA-analysers
Universiteit van Amsterdam:
•
Praktijktoets muskusrat verzamelpunt gebied
•
Praktijktoets beverrat verzamelpunt gebied
Samen:
•
Overkoepelende rapportage + evaluatie

Deelproject-1A: Vereenvoudigde bemonsteringmethodes
Vraag
Is een vereenvoudigde monstername gevoelig genoeg om aanwezigheid van muskusrat en
beverrat aan te tonen?

Aanpak
Ontwikkeling en validatie van een vereenvoudige monstername tool/ methode.
Activiteiten (met Nico van der Wekken)
•
Ontwerp en bouwen prototype;
•
Vergelijking in de praktijk tussen gevalideerde gevoelige methode, en de
nieuwontwikkelde (minimaal 15 locaties) (Schatting van de sensitiviteit van
de aanpak)
•
Indien nodig: prototype aanpassen, opnieuw bemonsteren

Bouwen eenvoudige monsternametool
1. Indien monstername door een rattenvanger uitgevoerd wordt
is risico op contaminatie groot.

2. De monstername moet zeer eenvoudig zijn.
• Bouwen van een tool om monstername te vereenvoudigen en
het risico op contaminatie zo klein mogelijk te maken.

Bouwen eenvoudige monsternametool
1. Zeer gevoelig detecteren: in het veld filtreren en direct
conserveren;

2. Accu en pomp op de rug/ in de rugzak;
3. Automatisch (elektronisch aangestuurd) verzamelen van
submonsters;
4. Monsternemer komt niet in aanraking met het filter.

Testen eenvoudige monsternametool
• Valideren van gevoeligheid van deze nieuwe manier van
bemonsteren;

• Testen of inderdaad geen contaminatie optreed als
bemonstering uitgevoerd wordt door rattenvangers;
• Testen of we in dezelfde monsters ook kreeften aan kunnen
tonen.

Deelproject-1B: Muskusrattenbestrijder en contaminatie
Vraag
Is een muskusratvanger instaat de samples zo te nemen dat er geen contaminatie
optreed? En heeft het toepassen van eDNA een meerwaarde in de praktijk?

Aanpak
Methode in praktijk toepassen in gebieden waar wel/geen muskusrat/beverrat in
de praktijk voorkomen.
Activiteiten (met 4 rattenvangers van verschillende eenheden)
•
Elke rattenvanger kan 8 locaties bemonsteren waar geen
muskusrat/beverrat aanwezig is; (Kan een rattenvanger een monster verzamelen zonder
dat er contaminatie optreed)

•
•

Tevens kan elke rattenvanger 8 locaties bemonsteren waar mogelijk
muskusrat/beverrat aanwezig;
Op positieve locaties beesten wegvangen en nogmaals meten. (Schatting van
de meerwaarde van toepassing eDNA in de praktijk)

Deelproject-1C: Hoelang blijft eDNA muskus/beverrat detecteerbaar
Vraag
Bij vissen is reeds aangetoond dat eDNA binnen 1-3 weken onder het detectie limiet verdwijnt. In een
eerste eDNA pilot met beverratten hebben we echter signalen gekregen die mogelijk veroorzaakt zijn
door beverratten die al enkele maanden daarvoor weggevangen waren. Het is dus relevant om meer
inzicht te krijgen in de afbraaksnelheid van eDNA van beverrat en muskusrat.

Aanpak
Er zullen watermonsters verzameld worden op locaties waar muskusrat of beverrat
mogelijk/waarschijnlijk uitgeroeid is. De kans is reëel dat er locaties tussen zitten die positief zullen
scoren. Dat kan twee dingen betekenen:
•
Muskusrat of beverrat is toch nog op de betreffende locatie aanwezig is;
•
Of is er nog eDNA in het water aanwezig van de inmiddels weggevangen muskusratten of
beverratten.
Dezelfde 4 muskusrattenvangers kunnen ook eDNA verzamelen op 8 locaties waarvan aannemelijk tot
twijfelachtig is of muskusrat of beverrat inderdaad uitgeroeid is. De muskusrat- of beverrattenvangers
kunnen vervolgens gericht gaan vangen op eDNA positieve locaties. Zo kan aannemelijk gemaakt
worden of het positieve signaal verklaard kan worden omdat er toch nog beesten aanwezig zijn, of
omdat er nog eDNA aanwezig was van inmiddels weggevangen beesten.

Activiteiten

Deelproject-2A: Pilotproef muskusrattenbestrijding Alblasserwaard

Vraag
Wat zijn ervaringen met een praktijkgerichte aanpak waarin rattenbestrijders worden
betrokken? Worden in kortere tijd meer ratten gevangen?

Aanpak
a) aan/afwezigheids controle in 2 gebieden geselecteerd door rattenbestrijders
b) pilotfase, bestrijden obv een groot aantal monsterpunten
c) controle na een vangstperiode: is eDNA van de muskusrat verdwenen?
Activiteiten
•
intensief samenwerken met rattenbestrijders
•
GIS om eDNA gegevens te rapporteren
•
Evaluatie effectiviteit na vangstperiode

Resultaat: waarde techniek, draagvlak, leerpunten

Deelproject-2B: Testen concentratiemethodes
Vraag
Welke concentratiemethode kan gebruikt worden om een lage detectielimiet te bereiken?

Aanpak
Testen methodes voor concentratie eDNA muskusrat
Bepalen laagst haalbare detectielimiet
Activiteiten
•
We testen drie verschillende concentratietechnieken door samples te nemen
bij een verzamelpunt (gemaal). We concentreren het eDNA van
watersamples van 10 – 100 liter
•
We bepalen de laagst haalbare detectielimiet van eDNA van muskusratten.
Dit is een belangrijke stap om afwezigheid van ratten in een gebied aan te
kunnen tonen.

Deelproject-2C: Eerste stap naar mobiliseren detectietechniek
Vraag
Welke analysetechniek is in potentie geschikt om in het veld zelfstandig eDNA analyses
uit voeren

Aanpak
We voeren een literatuuronderzoek uit naar nieuwe amplificatietechnieken en
beschibare mobiele hardware
Activiteiten
•
Literatuuronderzoek naar amplificatietechnieken zoals isotherme
amplificatie en de status van de techniek
•
Inventarisatie en vergelijking van de beschikbare hardware die in-field
gebruikt kan worden (amplino, hunter, bento lab, etc)
•
Welke stappen moeten gezet worden om in-field
detectie mogelijk te maken

Deelproject-3A: Praktijktoets muskusrat & traceren beverrat.
Vraag
Hoe werkt de voorgestelde twee-fase aanpak voor muskusrat detectie in de praktijk?

Aanpak
“Real-life” proof-of concept, geeft duidelijk beeld van de meerwaarde;

Activiteiten (met Coos Ootes)
•
4 maanden; ≥ 20 polders; wekelijks; eDNA van muskusrat
•
monitoren verzamelpunten
•
2 nieuw-positieve polders
•
fijnmazig bemonsteren
•
ratten lokaliseren
•
ratten vangen (Schatting van de sensitiviteit van de aanpak)
•
≥ 1 maand aansluitend
•
monitoren op verzamelpunt (Hoe lang blijft een watergebied muskusrat eDNA
positief na wegvangen)

Deelproject-3B: Praktijktoets muskusrat & traceren beverrat.
Vraag
Is het mogelijk om een beter grip te krijgen op beverratmigratie met een eDNA aanpak?

Aanpak
“Real-life” proof-of concept, geeft duidelijk beeld van de meerwaarde;

Activiteiten (met Coos Ootes)
•
DNA sequentie bepalen Beverrat
•
eDNA PCR targets bepalen (2 eDNA targets)
•
2 maanden (in 2017); 2 grensrivieren; wekelijks; eDNA van beverrat
•
monitoren “inlaatpunten” (Inzicht in beverrat migratiepaden)
•
2 gebieden bij nieuw-positieve “inlaatpunten”
•
fijnmazig bemonsteren
•
ratten lokaliseren
•
ratten vangen (Schatting van de sensitiviteit van de aanpak)
•
≥ 1 maand aansluitend
•
monitoren op verzamelpunt (Hoe lang blijft een watergebied beverrat eDNA
positief na wegvangen)
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Toename…

eDNA Krimpenerwaard 2016

Onze helpers?

Of?

Conclusies
• Detectie mbv eDNA is goed mogelijk
• Snel duidelijkheid over aan/afwezigheid.
Early warning?
• Maar…. is er handelingsperspectief?
• Is bestrijding nodig, zinvol en hoe dan?

