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1. Probleemstelling

Gedurende de laatste jaren heeft de Vlaamse overheid inspanningen geleverd om de

waterkwaliteit te verbeteren. Dit heeft geleid tot een verbetering van de visstand in

Vlaanderen. Nochtans blijkt uit recente inventarisatiegegevens dat het verspreidingsgebied

van de meeste inheemse vissoorten nog steeds bijzonder klein is (1). In een aantal gevallen

zijn door het drastisch terugdringen van de organische belasting (en verbetering van de

zuurstoflruishouding), andere stressfactoren opvallender geworden. Zo is in een aantal

waterlopen de visfauna gedeeltelijk hersteld maar vorÍnen micropolluenten een ernstige

bedreiging. Deze waterlopen stromen soms door waardevolle kleinschalige

landbouwgebieden of natuurgebieden. Bovendien maken ze dikwijls deel uit van een

(deelstroom)gebied waar nog zeldzame vissoorten voorkomen. Hierdoor is het mogelijk dat

deze verontreiniging een belemmering vormt voor het herstel of migratie van deze zeldzame

soorten.

Het voorkomen van metalen in het aquatisch milieu kan een grote impact hebben op de

werking van het ecosysteem. De effecten van verontreiniging zijn complex en afhankelijk van

een hele reeks factoren. Kwaliteitsnormen voor metalen zijn uitsluitend opgesteld voor totale

gehalten van afzonderlijke metalen in de omgeving. De effecten hangen echter in de eerste

plaats af van de dosis warÍaan de organismen worden blootgesteld. Dit is niet de concentraties

van de stoffen aanwezie in de omgeving maar wel de weefselconcentraties in het organisme.

Deze lichaamsconcentratie is aftrankelijk van de biologisch beschikbare concentratie van de

stof in het milieu, de blootstellingstijd en de snelheid waarmee de stoffen worden opgenomen

en uitgescheiden. Door effecten te relateren aan lichaamsconcentraties in plaats van aan

omgevingsconcentraties zal een groot deel van de enorme variatie in effect-concentraties

kunnen worden verklaard

Blootstelling aan metalen veroorzaakt een hele reeks van fysiologische reacties waarvan

sommige het gevolg zijn van de werking van de stof en andere een reactie van het organisme

om het effect van de stof te verminderen. De lichaamsconcentraties van de meeste essentiële

metalen worden gereguleerd binnen nauwe grenzen terwijl dit voor de meeste niet-essentiële

metalen niet het geval is. Indien de biobeschikbare concentratie in het milieu boven een

kritisch niveau strjgt is regulatie niet meer mogelijk en stapelen de metalen zich op in het

organisme (accumulatie). Ieder individu beschikt over een aantal fysiologische en

biochemische instrumenten om zich, binnen bepaalde gÍenzen, aan nieuwe situaties zoals

metaalverontreiniging, aan te passen (acclimatisatie). Bovendien blijken binnen populaties
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sommige individuen zich beter te kunnen aanpassen dan anderen en in betere conditie te

verkeren. Dit leidt tot selectie van bepaalde kenmerken zodat de volgende generaties beter

aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden (genetische adaptatie). Het is nochtans

mogelijk dat dieren die zich aan deze omstandigheden hebben aangepast anders (beter of

slechter) kunnen omgaan met een additionele stress.

2. Doelstellingen

De centrale doelstelling van dit voorstel is het efïect nagaan van metaalverontreiniging op

vispopulaties in ecologisch (potentieel) waardevolle waterlopen. Hiervoor zal in twee

geselecteerde studiegebieden de verdeling van metalen in verschillende compartimenten van

het ecosysteem beschreven worden; m.n. water, sediment, macro-invertebraten en organen

van drie vissoorten.

Voor eén vissoort, de grondel (Gobio gobio), zal het relatieve belang van blootstellingsroutes

voor metaalmengsels (water, voedsel, sediment) nagegaan worden. Bovendien zullen dosis-

effect relaties worden bestudeerd en zal nagegaarr worden wat de kritische dosissen zijn (dosis

waarbij een bepaald effect optreedt) onder verschillende omstandigheden. EÍfecten zullen

zowel in het veld beschreven worden (ecologisch) als gemeten in het laboratorium

(ffsiologisch).

Vermits uit een vroegere studie blijkt dat grondel voorkomt bij relatief hoge

metaalconcentraties (2) veronderstellen we dat acclimatisatie of zelfs genetische adaptatie een

rol zal spelen in deze dosis-effect relaties. Een andere mogelijke verklaring is dat ondanks de

hoge omgevingsgehalten, de kritische lichaamsconcentraties niet bereikt zijn door een geringe

biobeschikbaarheid. Concreet zal de studie bijdragen tot het opstellen van meer gefundeerde

waterlsraliteitsnormen voor metaalmengsels en van gerichte beheersmaatregelen voor

bescherming van vissen m.b.t. metaalverontreiniging in de gekozen studiegebieden.

3. Onderzoeksstrategie

3.1 Studiesoorten

Door verschillende internationale regelgevende instanties zoals OECD en USEPA worden

o.a. de karper en verschillende zalmachtigen voorgesteld als standaard test vissoorten.

Nochtans zijn deze soorten weinig representatief voor stromende waters in Vlaanderen.

Daarom werd voor het bestuderen van dosis-effect relaties gekozen voor een algemene soort
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van laaglandbeken: de grondel. Grondel is een benthische soort, en is dus nauw verbonden

met het sediment. Van grondel vinden we nog relatief grote populaties, zowel in niet

verontreinigde waterlopen als in waterlopen met relatief hoge metaalgehalten. Deze soort

heeft als belangrijk voordeel dat ze relatief weinig mobiel is en dus de lokale verontreiniging

integreert. Bovendien gebeuren in het betrokken studiegebied geen visbepotingen.

Verder zal voor het bestuderen van metaalaccumulatie doorheen de voedselketen ook in

organen gemeten worden van twee andere vissoorten met een verschillende levenswijze, voor

zoveÍ deze aanwezig zijn op de verschillende monsterpunten : de baars (Percafluviatilis) en

de blankvoorn (Rutilus rutilus). Baars en blankvoorn komen talrijk voor in de Vlaamse

waterlopen, en worden zelfs nog in waterlopen met relatief hoge metaalgehalten aangetroffen.

Baars (vooral de grotere exemplaren) is een roofiiis, terwijl blankvoorn en grondel zich vooral

voeden met insekÍen en plantaardig materiaal. Baars en blankvoorn zijn eerder pelagische

soorten die minder aan de bodem gebonden zr1n, terwijl grondel een bodembewonende soort

is. Door de keuze van de testsoorten worden dus verschillende trofische niveau's en levens-

wijzen (benthisch tegenover pelagisch) in beschouwing genomen.

3.2 Studiegebied

Als studiegebied wordt het stroomgebied van de Scheppelijkse Nete-Molse Nete gekozen. Het

betreft een potentieel zeer waardevol stroomgebied vermits de loop nog zeer rijk is aan

natuurlijke kenmerken. Deze waterloop heeft een voor VlaandeÍen zeeÍ zeldzaam meanderend

patroon met een zeeÍ grote diversiteit aan habitats tot gevolg. Ook de vallei heeft nog een

semi-natuurlijk karakter. Bovendien is de organische belasting de voorbije 10 jaar drastisch

gedaald met een voor visleven gunstige zuurstofhuishouding. Uit vroegere studies echter

blijken hier zeer hoge metaalconcentraties (vnml. Cd en Zn) voor te komen. Vermits de

Molse Nete in open verbinding staat met het stroomgebied van de Grote Nete, waar nog grote

populaties van zeeÍ zeldzame vissoorten zoals beekprik, kopvoorn en serpeling voorkomen,

fungeert deze beek als een barriere maaÍ heeft door haar natuurlijk karakter nog een enorÍn

potentieel r;a;ar visfauna toe. In dit studiegebied zullen drie tot vier punten geselecteerd

worden. Bovendien zal één referentiepunt in hetzelfcle stroomgebied gekozen worden.
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Vermits conditie niet uistluitend door metaalverontreiniging bepaald zal worden maaÍ

eveneens door andere factoren beïnvloed kan worden zal een bijkomend monsterpunt met

hoge cadmium- en zinkgehalte uit een ander stroomgebied geïnventariseerd worden.

Een mogelijkheid is het stroomgebied van de Dommel. Deze waterloop heeft een zuiver

bovenlopensysteem met nog waardevolle visfauna (3). Ook hier is de organische belasting

drastisch gedaald gedurende de voorbije l0 jaar. In het stroomafinaartse gedeelte loopt de

Dommel door één van de waardevolste (grensoverschrijdende) heide natuurgebieden, het

Hageven, van Vlaanderen. Enkele kilometers voor het natuurreservaat komefl zeer hoge zink

en cadmium gehalten voor in de Dommel. Dit vormt zowel voor de aquatische als voor de

terrestrische levensgemeenschappen een bedreiging.

3.3 Verdeling van metalen in het studiegebied en accumulatie in de levensgemeenschap.

Dit deel van het onderzoek zal uitgevoerd worden door de aanwager. In een eerste fase zal de

verdeling van de metalen in het aquatische ecosysteem bestudeerd worden op een

geselecteerd aantal monsterpunten (zie studiegebied). Metalen zullen gemeten worden in het

water, het sediment, invertebraten en in vissoorten van verschillende trofische niveaus

(grondel, blankvoorn en baars).

Metaalgehalten in het water zullen maandelijks bepaald worden gedurende de eerste acht

maanden van het project. Het sediment zal eenmalig bemonsterd worden. Van de

invertebraten zal de meest dominante groep en/of het belangrijkste voedselitem worden

onderzocht; hiervoor zal ook de maaginhoud van enkele vissen worden bekeken.

De metaalgehalten (Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Mn, Pb en Zn) worden bepaald

met ICP-MS. Gefilterde (45pm) en niet gefilterde waterstalen worden aangezuurd met HNO3.

De weefsels worden gedroogd bU 60'C gedurende 24 uur en in een microgolfoven

gedigesteerd met HNOr en HzOz Vervolgens worden de stalen verdund met MQ en gemeten

met ICP-MS.
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3.4 Effecten van metalen op conditie van vissen.

Populatie-ecologisch luik : Conditie in de veldsituatie

Dit luik zal uitgevoerd worden door de partner (IN) in samenwerking met de promotor. Op de

geselecteerde plaatsen in het studiegebied zullen de visgemeenschappen via elektrische

visvangstmethoden twee maal (herfst-lente) bemonsterd worden. Een uitvoerige populatie-

ecologische beschrijving van de gevangen soorten op de monsterpunten zal worden

uitgevoerd. De populatiestructuur (lengte-frequentiedistributie) en -grootte zal bepaald

worden voor alle aanwezige soorten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de depletiemethode,

waarbij elk punt gedurende éen bemonstering drie maal na elkaar wordt afgevist (4). De

gevangen vissen worden per vangstbeurt apafi in daarvoor voorziene plastic tanks

bijgehouden. De snelheid waarmee de vangstgrootte dan afneemt is dan rechtstreeks

aftrankelijk van de grootte van de gehele populatie (onbekend) en het aantal gevangen vissen

(gekend). Deze eigenschap laat toe om schattingen te maken van de populatiedensiteiten.

Voor alle gevangen soorten zal tevens de biomassa berekend worden, waaruit dan voor elk

bemonsterd punt de visindex zal bepaald worden. Voor alle gevangen individuen zal de

lengte-gewicht verhouding bepaald worden om de individuele conditie te kunnen berekenen.

Deze verhouding wordt gegeven door de vergelijking . W' - a*VIj, waarin W het gewicht en

VL de vorklengte van de vis is. Op basis van de lengÍe-gewicht verhouding kunnen

verschi llende conditiefactoren berekend worden.

Conditiefactoren steunen op de hypothese dat voor een bepaalde lengte een zwaardere vis in

een betere conditie verkeert dan een lichte (5) Een veel gebruikte conditiefactor is de

allometrische conditiefactor '. ft -'o!)r* , waarin b de regressiecoëfficiënt is uit de lengte-
VLO

gewicht relatie voor de populatie. Verder zal groei bepaald worden via schubanalyse (5),

waarbij de leeftijd van de vis wordt afgelezen via het aantal jaarringen op de schub.

Vervolgens kan dan, met behulp van de 'back calculation' methode van Fraser-Lee, de

groeisnelheid van de vissen worden berekend. Tenslo tte zal nagegaan worden in welke mate

fluctuerende asymmetrie een bruikbare indicator is voor metaalstress. Fluctuerende

asymmetrie wordt gedefinieerd als de random afwijkingen tussen de linker- en de rechterzijde

van een normaal gesproken bilateraal symmetrisch organisme, en kan te wijten zijn aan

genetische en/of omgevingsinvloeden (6). Hiervoor worden een aantal kenmerken van de vis

tussen linkerkant en rechterkant vergeleken. Deze kenmerken zíjn '.
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- het aantal schubben boven de zijlijn, beginnend vanaf de eerste schub voor de basis van de

rugvin, en schuin naar beneden tellend tot aan de zijlijn.

- Het aantal vinstralen op de linker- en rechterbuikvin

- De hoogÍe en de breedte van de vierde schub op de zijlljn (tellend van de kop naar de

staart toe); deze zullen worden gemeten met behulp van een microprojector (Heerbrug

projectina type 40AZ)

Het laatste kenmerk bleek reeds bruikbaar om grondelpopulaties van elkaar te onderscheiden

(7)

Fysiologische Conditie

Voor het bepalen van de fysiologische conditie van verschillende populaties zullen niet-

invasieve testen gebruikt worden waarbij de nadruk gelegd wordt op zwemcapaciteit en

zuurstofconsumptie. Zowel vissen afkomstig van niet-verontreinigde en sterk verontreinigde

plaatsen als vissen blootgesteld in het laboratorium worden getest. Volgende testen zullen

uitgevoerd worden:

Zwemcapaciteit

Naar analogie met de sportfusiologie zal de conditie van de vis geëvalueerd worden door hem

te onderwerpen aan een inspanningsproef (zwemmen). De volgende kenmerken worden

geëvalueerd: (a) Sprinten: de capaciteit om gedurende een korte tijd bij hoge snelheid te

zwemmen; (b) Langdurig zwemmen: de capaciteit om enkele uren bij normale snelheid te

zwemmen; (c) Kritische zuurstofconcentratie tijdens zweminspanning: hierbij wordt de

laagste zuurstofconcentratie bepaald waarbtj de vis nog in staat is om zijn anurstofuerbruik op

peil te houden. Hiervoor zijn I respirometers (fïg. l) beschikbaar die toelaten om vissen bij

verschillende snelheden te laten zwemmen (8).
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Figuur I : Schematische voorstelling van een respirometer. De pijlen geven de richting aan

van de waterstroom, de stippellijntjes stellen membranen voor die er voor zorgen dat de vis

niet uit de binnenste buis kan zwemmen.

Deze respirometers zijn opgebouwd uit twee plexiglazen buizen. De binnenste buis is voor-

en achteÍaan begrensd door twee membranen, zodat water ongehinderd kan doorstromen. De

vis bevindt zich tijdens het experiment in de binnenste buis. De buitenste buis is vooÍaan

begrensd door een circulatiepomp, en achteraan door een plexiglazen deksel. Bovenop de

buitenste buis bevinden zich twee openingen, waarin een zuurstofelektrode kan worden

geplaatst. Met behulp van een frequentieregelaar kan de stroomsnelheid worden geregeld tot

het gewenste niveau.

De zuremcapaciteit (zowel om te sprinten als om langdurig te blijven zwemmen bij normale

snelheid) zal worden bepaald voor drie populaties. Bovendien zullen per populatie de

allometrische relaties worden nagegaan door vissen van verschillende groottes te gebruiken.

Respiratie zal worden bestudeerd door de vissen gedurende enkele uren tegen een bepaalde

snelheid te laten zwemmen in een van de atmosfeer afgesloten systeem, waarbij met behulp

van zuurstofelektrodes verbonden met een computer voor automatische registratie

(WINDMILL 4.06 software), de zuurstofconcentraties in het water worden gemeten.

Zuurstofbeschikbaarhe-id voor de weefsels

Blootstelling aan metalen veroorzaal<t veelal problemen ter hoogte van de kieuwen waardoor

zowel respiratie als ion- en waterhomeostase van het organisme in het gedrang kunnen

komen. Dit veroorzaakt op zijn beurt een cascade van wrlzigingen in de biochemie en de
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fysiologie van het dier met een uiteindelijke weerslag op zijn groei en reproductie. Het is

daarom belangrijk inzicht te hebben in de hoeveelheid zuurstof waarover de weefsels

uiteindelijk zullen kunnen beschikken. Het is immers duidelijk dat niet enkel het opladen van

Hemoglobine (Hb) met zuurstof in het gedrang komt door verminderde zuurstofcliffusie ter

hoogte van het beschadigd kieuwepitheel maar dat daarenboven diverse wijzigingen ter

hoogte van het bloed en de weefsels de afgifte van zuurstof door Hb gaan beinvloeden.

Informatie omtrent de zuurstofuoorziening van weefsels zal bekomen worden aan de hand van

in vivo nucleaire magnetische resonantie opnamen (tvG.I). Daarbij zullen die weefsels

onderzocht worden die meest kwetsbaar zrjn voor zuurstofgebrek zoals bv. de hersenen. De

aandacht zal vooral gaan naar wijzigingen in het beeldcontrast veroorzaakÍ door de

oxygenatie van het bloed ter hoogte van de weefsels (in situ) (Blood Oxygenation Level

Dependent MRI). Op deze manier is het mogelijk om zelfs herhaaldelijk in eenzelfcle

organisme, en op niet invasieve wijze Hb oxygenatie in situ te bestuderen onder

(experimenteel) gewijzigde milieu-omstandigheden. Voor deze test zullen de vissen uit de

vorige proef gebruikt worden waardoor de resultaten van de zrvemproef in verband kunnen

gebracht worden met de resultaten van de zuurstofbeschikbaarheid.

Vermits het om niet-invasieve methoden gaat", zullen alle geteste individuen na een

recuperatieperiode opnieuw uitgezet worden.

Metaalbindende eiwitten

Metallothioneïnen (MT's) zljn niet enzymatische, cytoplasmatische eiwitten met laag

moleculair gewicht en een grote warmtestabiliteit. Ze bevatten een hoog cysteïnegehalte

(30%), waarbij echter geen disulfide bindingen gevormd worden. Wegens hun

induceerbaarheid door zware metalen en door hun groot bindingsvermogen voor deze metalen

worden de MT's tot de stressproteïnen gerekend. Deze eiwitten reguleren de beschikbaarheid

van essentiele metalen (vb. Zn, Cu) in het organisme en beschermen het organisme tegen

schadelijke invloeden van niet-essentële metalen (vb. Cd, Pb). Metallothionëinen spelen dus

een belangrijk rol in de metaalhomeostase. Naast inductie door zvvaÍe metalen kunnen MT's

ook geïnduceerd worden door tal van andere factoren zoals oxidatieve stress en inflammatie.

Het werkingsmechanisme is complex en nog niet volledig begrepen. Wel staat vast dat door

blootstelling aan subletale concentraties vafl z\ tare metalen de organismen zich aan deze
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metalen gaan acclimatiseren. Dit kan zich vertalen in een verhoogde tolerantie voor deze

metalen (9, l0).

MT's worden teruggevonden in alle phyla. Door hun bindingscapaciteit voor essentiële en

niet-essentiële metalen kunnen MT's in biologisch weefsel een indicatie geven over de

feitelijke blootstelling aan zware metalen.

In deze studie zal nagegaan worden of MT-gehalten in de visweefsels in verband kunnen

worden gebracht met metaalgehalten. Bovendien zal nagegaan worden of acclimatisatie en/of

adaptatie aan metalen een belangrijke rol speelt bij de inductie van MT's.

De MT-concentraties in het weefsel worden bepaald met de Thiomolybdaat essay (11, 12)

Deze Cd (Cu) saturatie methode is een accurate en specif,reke methode voor het bepalen van

de MT-concentraties ongeacht de redox-status en bijgevolg de metaalbindingscapaciteit van

het eiwit. Deze methode detecteert MT's doorhet vervangen van de metalen die er reeds aan

gebonden zijn door een metaal met hogere bindingscapaciteit (Hg>Ag>Cu>Cd>Zn).De MT-

concentratie wordt dan geschat door het vervangend metaal dat in de oplossing overblijft te

kwantificeren.
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