IN ’T NIEUWS

Zeeforellen raakten
verslaafd en moesten
afkicken
Door: Roel H Bosma, redactie aquacultuur

Tsjechische onderzoekers toonden aan dat zeeforellen verslaafd kunnen
raken aan lage concentratie van het verslavend stimulerend middel
methamfetamine dat steeds meer in ’t oppervlakte water wordt gevonden.
Als de vissen weer in schoon water werden geplaatst hadden deze afkickverschijnselen, en de vissen hadden een voorkeur voor water met deze stof.

De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar de invloed op in water levende dieren van afgespoelde landbouw pesticiden en
van medicijnen die via urine, wc en riolen in
het oppervlaktewater terecht komen. Afhankelijk van de concentratie en halfwaardetijd
beinvloeden sommige van deze stoffen de
groei en/of reproductie van vissen. Onder de
medicijnen vallen ook amphetamines en methamphetamines die gebruikt worden voor
behandeling van b.v. bipolaire stoornissen en
in de VS zelfs zitten in sprays voor verstopte
neus- en voorhoofdsholtes. Omdat deze als
medicijnen slechts met mate worden gebruikt
vanwege het verslavend effect, was naar beide
weinig onderzoek gedaan.
Sinds beide stoffen illegaal worden geproduceerd voor gebruik als stimulerend middel
(ice of tina), en slechts langzaam afbreken (de
halfwaardetijd ofwel de stabiliteit van beide
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is hoog), lopen de concentraties in het rioolwater op. Rioolzuiveringsinstallaties zijn niet
ingericht op het wegvangen van dergelijke
restanten en deze komen dus in het oppervlaktewater. Daarom heeft een Tsjechische
team de effecten op vis onderzocht en hun bevindingen gepubliceerd (zie onder).
Eerder had het team onderzocht of concentraties methamfetamine vergelijkbaar aan die
in zoetwaterrivieren (1 µg per liter) kopvoorn
beinvloeden. Pas na meer dan 3 weken was
een significant hogere concentratie in de hersenen te meten; andere stoffen beinvloeden
ook de groei. Daarom lieten de onderzoekers
voor deze proef de vissen acht weken in water
met deze concentratie zwemmen; deze keer
gebruikten ze de veel gekweekte zeeforellen
(Salmo trutta). Na overplaatsing in schoon water waren de forellen die waren blootgesteld
aan methamfetamine minder actief dan die in

Een zeeforel

de controle groepen die acht weken in schoon
water hadden gezwommen. Volgens de onderzoekers waren de blootgestelde vissen
gestresst en angstig, en dat zijn bekende ontwenningsverschijnselen. In een keuze-experiment konden, de ‘verslaafde’ forellen vanuit
een tank met schoon water naar andere tanks
zwemmen die of water met methamfetamine
of schoon water bevatten. De eerste dagen kozen de vissen veel vaker voor het water met
methamfetamine.
De onderzoekers concluderen dat de forellen verslaafd waren geraakt aan methamfetamine. Indien verslaafde vissen vaker gaan

Een zwemmende kopvoorn

Verslaafde vissen lijken
vooralsnog ‘n groter
probleem voor natuur
dan aquacultuur.
zwemmen in wateren met meer vervuiling, zowel met medicijnen als met voedingsnutrienten, kan dat nog onbekende ecologische gevolgen hebben. Voor de aquacultuur betekent dit
dat kwekers oppervlaktewater of beter kunnen vermijden, of in ieder geval uitgebreid op
samenstelling dienen te controleren. Tijdens
de korte proefperiode met de onderzochte
stof groeiden forel en kopvoorn dan wel niet
slechter, maar wat de lange termijn effecten
zullen zijn blijft de vraag.
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