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Overlebingskansen van zoetwatermollusken

in vervuilde rivieren

door

H. Wallbrink en J.N. de Vries

Met name de soorten in de grote rivieren kregen het zwaar te

verduren. Tijdens het hoogtepunt van de riviervervuiling (zestig- en

zeventiger jaren) werd door sommige malacologen zelfs van dode

rivieren gesproken. Echter, door het geleidelijk schoner worden van

het rivierwater, tot de stabilisatie hiervan eind jaren tachtig op

een politiek acceptabel niveau, bleek een groot deel van de destijds

als verloren beschouwde Bivalvia-soorten toch weer in de rivieren

aanwezig te zijn (Wallbrink, 1992, 1993). De volgende vragen zijn

hierbij interessant: hoe is deze rekolonisatie op gang gekomen? waar

komen de nieuwe generaties vandaan? Komen ze vanuit het buitenland

(stroomopwaarts) of zijn ze wellicht nooit uit de Nederlandse

rivieren weggeweest? Aan de hand van een recent onderzoekje in de

Maas (juli 1996) en met behulp van de literatuur, hopen we een tipje
van de sluier op te lichten.

Kortdurende vervuiling

In april 1996 werd door het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbeheer (RIZA) biologisch alarm geslagen

op het meetstation Eijsden aan de Maas, vanwege ernstige chemische

vervuiling (Internet: Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

Watervlooien ( (Daphnia magna) stierven door verhoogde concentraties

van de bestrijdingsmiddelen metobromuron (onkruidbestrijdingsmiddel)

en diazinon (ter bestrijding van insecten op planten, groenten en

fruit). Een reden om eens ter hoogte van Maastricht te kijken of deze

gifgolf ook van invloed is geweest op de malacofauna van de Maas. Als

referentie is een in 1993 uitgevoerd onderzoek in dit gebied

aangehouden, waarbij 6 soorten Gastropoda en 4 soorten Bivalvia

werden aangetroffen (Klink & Bij de Vaate, 1994). Hieronder bevonden

zich zowel vervuilingstolerante- (bijv. Ancylus fluviatilis), als

vervuilingsgevoelige soorten (bijv. Sphaerium rivicola).

Het recente onderzoek, hoofdzakelijk uitgevoerd met behulp van

de groentezeef, vond plaats op 4 locaties in de Maas tussen Maas-

tricht en Itteren (ca. 10 km.). Door de lage waterstand ten Noorden

van de stuw bij Borgharen kon ook handmatig tussen en onder de stenen

in het rivierbed bemonsterd worden (2 locaties). Tabel 1 en 2 geven

de aangetroffen soorten en individuen op de verschillende

monsterpunten, resp. voor Gastropoda en Bivalvia. De namen van de

referentiesoorten zijn vetgedrukt. In Fig. 1 is het aantal soorten

ten opzichte van de referentie grafisch weergegeven.

Een kwalitatief vergelijk tussen het aantal referentiesoorten en

het aantal recent aangetroffen soorten, laat zien dat dit soort

relatief kortdurende gifgolven niet, of nauwelijks van invloed is op

de malacofauna (zie Fig. 1). Alleen Sphaerium rivicola, een voor

vervuiling gevoelige soort, is niet meer aangetroffen. Slechts één

zeer oude klep kon ter hoogte van de stuw van Borgharen verzameld
worden. Wel zijn enige grote exemplaren van Sphaerium corneum forma

scaldiana (L 14.0, H 11.0, D 8.8 mm.) gevonden. S. corneum is vrij
veel tussen de stenen in het rivierbed verzameld (tot ca. 10 exp. per

m
2) maar niet vermeld, in de referentie.

De afgelopen decennia zijn voor de Nederlandse zoetwater-

mollusken bepaald geen rooskleurige tijd geweest. Was er geen sprake

van watervervuiling, dan was er wel verontreinigd sediment of een

ander antropogeen ongemak, zoals kanalisatie met kunstmatige oevers.
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Zuurstofrijk water.

Opvallend in Fig. 1 is de hoge piek in het aantal soorten bij de

stuw van Borgharen. Maar liefst 18 soorten meer (7 Gastropoda; 11

Bivalvia) dan de referentie. Iets wat men niet gauw verwacht na een

gifgolf. Het merendeel van de soorten vertoont hier tevens een

aanmerkelijk groter aantal individuen dan op de andere rivierlocaties

(zie tabellen). Dit monsterpunt ligt echter tegen de zijkant van de

stuw aan, min of meer onder een getrapte waterval. Door de waterval

ontstaat lokaal een sterk verhoogd zuurstofgehalte in het water, wat

mogelijk de relatief grote aantallen kan verklaren. Een verrassing

was verder het grote aantal Sphaeriidae- variëteiten ter plaatse. Op
ca. 4 m

2 vertoonden 6 van de 10 aangetroffen soorten Sphaeriidae één

of meerdere formae. Dit is waarschijnlijk te danken aan de

aanwezigheid en sterkte van de waterturbulentie, veroorzaakt door de

waterval en de aanwezigheid van met waterplanten begroeide

slibbankjes net buiten de onmiddellijke invloed van de waterval in

het bemonsterde gebiedje. Hierdoor ontstaat in een zeer klein, zeer

zuurstofrijk gebiedje, een zeer grillige biotoop.

Verzameld zijn: Sphaerium corneum forma scaldiana
,

Pisidium

supinum forma inappendiculata, Pisidium henslowanum forma inappendi-
culata, Pisidium casertanum forma ponderosa, Pisidium casertanum

forma plicata, Pisidium nitidum forma crassa, Pisidium nitidum forma

arenicola en Pisidium subtruncacum forma incrassata.

Op grond van de grafiek lijkt het aannemelijk dat rivier locaties

waar zuurstofrijk water gegenereerd wordt (stuwen en vistrap- pen) een

bij uitstek gunstige habitat vormen voor rheofiele mollusken. zo

kunnen antropogene veranderingen in de rivier ook nuttig zijn voor de

malacofauna. Helaas waren we niet in staat kwantitatieve

malacologische gegevens in de literatuur te achterhalen, afkomstig
van stuwen. Desondanks mag

verwacht worden dat deze zuurstofrijke
locaties toch een zekere mate van bescherming bieden, ook bij

langdurige vervuiling. Met name voor de in het zand levende Bivalvia

direct onder de waterval, omdat zich hier door de sterke

waterturbulentie nauwelijks (vervuild) sediment kan vormen.

Fig.1 Recent aantal aangetroffen soorten ten

opzichte van de referentie (1993).
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Langdurige vervuiling

Een andere mogelijkheid tot bescherming tegen langdurige

vervuiling bieden locaties die onder invloed van relatief schoon

kwelwater staan. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden in de delta

van de Rijn, Maas en Schelde, eind jaren zestig (Wolff, 1968,1970;

Kuiper & Wolff,1970). Destijds werden in de grote rivieren vrijwel

geen Bivalvia meer aangetroffen. Toch werden in het deltagebied nog

redelijk grote populaties Sphaeriidae verzameld. Echter alleen op

plaatsen die onder invloed van kwelwater stonden. Zelfs

vervuilingsgevoelige soorten waren nog in redelijke aantallen

aanwezig. In dit licht is het ook treffend dat men tegenwoordig nog

steeds de meeste Sphaeriidae kan verzamelen in de ondiepe uiteinden

van dode rivierarmen, waar kwel optreedt.

Rekolonisatie

Ten tijde van zware watervervuiling, met dientengevolge een

dramatische achteruitgang van mollusken, zal een klein deel weten te

overleven in bovenbeschreven kleine, relatief schone gebiedjes. Op

het moment dat de omstandigheden weer gunstig worden bij afnemende

vervuiling, kunnen de soorten zich vanuit deze 'schuil- of bron-

gebiedjes' (een soort malacologische Ark van Noach)
,

weer over de

rivieren verspreiden. Voor de meeste soorten Bivalvia is het echter

eerst wachten op een vers laagje schoon sediment.

Gezien het bovenstaande, is het niet ondenkbaar dat de huidige
rekolonisatie door riviermollusken voor een groot deel vanuit deze

restpopulaties plaatsvindt. De snelheid waarmee dit gebeurt is echter

mede-afhankelijk van de voortplantingswijze, waardoor immigranten
tevens een kans krijgen. Snelle en makkelijke voortplanters zijn

duidelijk in het voordeel en kunnen als eerste de lege niches

herbezetten. Of de overlevingskansen van de autochtone soorten

beperkt worden door immigranten, (bijvoorbeeld Corbicula) is nog niet

duidelijk. Tot nu toe worden in de grote rivieren ook redelijke

aantallen Sphaeriidae en Unionidae tussen de dichte populaties

Corbicula aangetroffen. Na zeer strenge winters zullen wellicht de

autochtone soorten in het voordeel zijn.

Beheer en bescherming

Uit het oogpunt van een nationale Rode Lijst voor zoetwater-

mollusken 1
,

is te verwachten dat ook bij langdurige, zware vervui-

ling niet gauw sprake zal zijn van uitstervende soorten in Nederland.

Het lijkt meer een kwestie van goed zoeken op de juiste plaatsen. Een

recente vondst van een zeer verse Unio crassus klep (met stralende

groene kleurbanden) bij de stuw van Borgharen rechtvaardigt het

optimisme dat ook deze momenteel verdwenen soort wellicht weer in de

Nederlandse rivieren zal opduiken. Toch schetst het geheel een somber

beeld. Door de kleinschaligheid van de restpopulaties zijn deze

bijzonder kwetsbaar. De eerste de beste projectontwikkelaar of

aannemer kan (ongewild) juist in dergelijke brongebiedjes grote

schade aanrichten. Ook de nog steeds toenemende beroeps- en

pleziervaart (met aangroeiwerende verf) en de recreatie in de dode

rivierarmen, dragen niet bij tot een snel herstel van de rivier-

malacofauna.
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Nederland verkeert momenteel in de bevoorrechte positie dat de

populaties van gevoelige soorten ( (Pseudanodonta complanata, Sphaerium
rivicola) langzaam vooruit gaan, terwijl deze in de ons omringende

landen nog steeds achteruit gaan (Rode Lijsten). Omwille van het

beheer en de internationale verantwoordelijkheid, is het dan ook hoog

tijd de brongebiedjes in kaart te brengen2
en deze, ook in de

toekomst, kritisch te blijven volgen.
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Summary

Owing to severe chemical pollution (metobromuron and diazinon), reported on the

25’th of april 1996 in the river Maas off Maastricht, a survey was held (12, 13

july 1996) in order to determine the impact of the relative short-lived toxic

wave on the river mollusca. Three of the four sampling sites between Maastricht

and Itteren (10 km.) showed however no significant change in the number of

species with respect to the number of species collected during a survey held

before the pollution (Klink & Bij de Vaate, 1994) . On the other hand, the

sampling site in front of the weir of Borgharen showed an unexpected and striking

increase in the number of species (Fig.1) and individuals (Table 1 and 2). Due to

the high level of dissolved oxygen in the water, caused by the waterfall of the

weir, this site creates a pre-eminently favourable habitat for river mollusca and

therefore may be interpreted into a shelter place. Probably during long-term

pollution as well and particularly for Bivalvia because of the absence of

(polluted) sediment due to the locally strong waterturbulence. From literature we

know that areas with seepage in the river branches give also some protection at

the time of heavy pollution (Wolff, 1968,1970; Kuiper & Wolff,1970). The

restpopulations, surviving in the shelters mentioned before, are able to spread

out again when the circumstances turns favourable i.e. water-quality improvement

and hence, a new, relative clean (thin) layer of sediment. According to this

consideration we suppose that most of the pollution sensitive Bivalvia species

(Unionidae and Sphaeriidae) probably never went away from the Dutch rivers at the

time of the heavy pollution in the sixties and seventies, but were hiding in the

small, well oxygenated and seepage locations. This is probably the root for the

present re-colonisation of the rivers by mollusca. At present, most of the

original Bivalvia species are back again (Wallbrink, 1992, 1993). However,

competition due to immigrants (e.g. Corbicula) cannot be ruled out and might

reduce the potentional survival of the original species. Fast and easy

reproductive species are in advance and are able to settle first in the

unoccupied niches after the pollution. We assume however that things may take a

turn after a couple of strong winters. Nevertheless, due to the small scale of
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Gastropoda

Bemonsterd oppervlak.

Valvata piscinalis

Potamopyrgus antipodarum

Bithynia tentaculata

Acroloxus lacustris

Radixauricularia

Radix ovata

Galbatruncatula

Physella acuta

Gyraulus albus

Gyraulus crista

Menetus dilatatus

Ancylus fluviatilis

Ferrissia wautieri

Maastricht Borgharen Borgharen Itteren

Maas 2m
2

Stuw 4m
2

Maas 2m
2

Maas 2m
2

4 ca. 310

ca. 400 2 2

2 ca. 27 U 3

ca. 25

5 3

4 ca. 30 ca. 15 ca. 10

10

2 n 2

2 ca. 10 3 1

3

2

4 ca. 20 5 10

ca. 18 | | 4

~

Maastricht Borgharen Borgharen Itteren

Maas 2m
2

Stuw 4m
2

Maas 2m
2

Maas 2m
2

n 4

7 3

6

ca. 20 ca. 50 ca. 15 ca. 20

4

5

4 17 ca. 10 ca. 10

ca. 30

2 ca. 400 1

_____________

ca. 140

2_1
6

2 ca. 70 2

1 ca. 130

ca. 40

Bivalvia

Bemonsterd oppervlak.

Anodonta anatina

Unio pictorum

Unio tumidus

Dreissena polymorpha

Corbicula fluminea

Musculium lacustre

Sphaerium corneum

Sphaerium rivicola

Sphaerium solidum

Pisidium henslowanum

Pisidium supinum

Pisidium subtruncatum

Pisidium hibernicum

Pisidium nitidum

Pisidium casertanum

Pisidium moitessierianum

the shelter areas the species become very vulnerable at the time of pollution.

Nowadays the populations of pollution sensitive species in Holland, like

Pseudanodonta complanata and Sphaerium rivicola, are slowly increasing again but

in the surrounding countries (Germany and Belgium) they are still decreasing.

From the point of view of nature management (international responsibility) it is

therefore recommended to map the shelter areas for possible future conservation.

Noten:

1
De plannen voor een Rode Lijst voor de Nederlandse (land- zoetwater- en mariene mollusken) zijn

reeds in een vergevorderd stadium.

2 De basis voor een Rode Lijst vormen zogenaamde 'atlassen', waarin in grafische (kaart-)vorm het

voorkomen van soorten in verschillende tijdsperioden wordt weergegeven. Momenteel wordt hard

gewerkt aan een Nederlandse 'mollusken-atlas' (land- zoetwater- en mariene mollusken).

Tabel 1. Gastropoda. Aantal individuen 1996.

Namen van de referentie soorten -1993- zijn vetgedrukt.

Tabel 2. Bivalvia. Aantal individuen 1996.

Namen van de referentie soorten -1993- zijn vetgedrukt.

Gastropoda

Bemonsterd oppervlak.

Maastricht

Maas 2m
2

Borgharen

Stuw 4m
2

Borgharen

Maas 2m
z

Itteren

Maas 2m
2

Valvata piscinalis 4 ca. 310

Potamopyrgus antipodarum ca. 400 2 2

Bithynia tentaculata 2 ca. 27 1 1 3

Acroloxus lacustris ca. 25

Radix auricularia 5 3

Radix ovata 4 ca. 30 ca. 15 ca. 10

Galbatruncalula 10

Physella acuta 2 11 2

Gyraulus albus 2 ca. 10 3 1

Gyraulus crista 3

Menetus dilatatus 2

Ancylus fluviatilis 4 ca. 20 5 10

Ferrissia wautieri ca. 18 4

B!valvia

Bemonsterd oppervlak.

Maastricht

Maas 2m
2

Borgharen

Stuw 4m
2

Borgharen

Maas 2m
2

Itteren

Maas 2m
2

Anodonta anatina 11 4

Unio pictorum 7 3

Unio turnidus 6

Dreissena polymorpha ca. 20 ca. 50 ca. 15 ca. 20

Corbicula fluminea 4

Musculium locustre 5

Sphaerium comeum 4 17 ca. 10 ca. 10

Sphaerium rivicola

Sphcurium solidum ca. 30

Pisidium henslowanum 2 ca. 400 1

Pisidium supinum ca. 140

Pisidium subtruncalum 21

Pisidium hibernicum 6

Pisidium nitidum 2 ca. 70 2

Pisidium cusertanum 1 ca. 130

Pisidium moitessierianum ca. 40


