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De toxiciteit van sedimenten uit het Scheide-estuaríum is getest met oesteriarven 
volgens een standaard methode. De toxiciteit van het sediment neemt stroomop
waarts toe. Ten westen van Hansweert is het ovcrlevingspercentage van de larven 
hoog (>70 %)j op de Zeeschelde is het overlevingspercentage laag (< 30%) en in 
de zone tussen Hansweert en Zandvliet is het overlevingspercentage zeer variabel 
(zowel hoog ais laag). Dit beeld komt globaal overeen met de chemisch vastgestelde 
verontreinigingsgradiënt in het sediment.

i  2J, Stronkhorst en P. van den Hurk ,
8 oktober 1990, Middelburg.
1) Dienst Getijdewateren, Middelburg
2) Bureau Waardenburg, Culemborg.



Introduktle.

D e  verontreinigingstoestand van het 
sediment nit het Schelde-estuarium 
wordt al vele jaren vastgesteld aan de 
hand van chemische analyses waar
mee de gehalten van een geselecteerd 
aantal toxicanten wordt bepaald. De 
toxicologische effecten op organis
men worden bepaald door een scala 
van microverontreinigingen in het se
diment, waarbij de combinatie waarin 
de toxicanten voorkomen belangrijk 
is: de zg. combinatietoxiciteit en ook 
de fractie van de verontreinigingen 
die biologisch beschikbaar is.
Recent is een bioassay methode 

ontwikkeld om de toxicologische 
effecten van de verontreinigingen in 
het sediment vast te stellen met oes- 
terlarven. De "oesterlarventest11 geeft 
inzicht in de acute toxiciteit en is dus 
niet geschikt voor het vaststellen van 
chronische effecten die bij langdurige 
blootstelling kunnen optreden.
De bioassay methode is nu ook ope

rationeel bij de Dienst Getijdewate- 
ren en wordt uitgevoerd in het 
veld-laboratorium Jacobahaven aan 
de Oosterschelde. In dit rapport wor
den de resultaten gepresenteerd van 
het onderzoek naar de toxiciteit van 
het sediment uit de Zeeschelde en 
Westerschelde dat in 1989 en 1990 is 
bemonsterd. De resultaten van de 
chemische analyses in deze sedimen
ten uit 1989 zijn gerapporteerd door 
IHE (1990).

De larven van oesters worden, voor
al in de Verenigde Staten, veel 
gebruikt om de verontreiniging van 
marine systemen te meten. De oester
larventest is van oorsprong een water- 
kwaliteitstest (ASTM, 1985).

De eerste larvale stadia zijn erg ge
voelig voor zware metalen 
(Maclnnes, 1981; His & Robert, 1981; 
Martin et al, 1981), olie en detergen- 
ten (Sigler & Leibovitz, 1982) en 
contaminanten in marine sedimenten 
(Chapman & Morgan, 1983;
Chapman & Becker, 1986; Williams 
et al, 1986). De concentratie waarbij 
de helft van alle larven een negatief 
effect vertoont (ECso) is voor koper 
en kwik ca 5 ppb, voor zink 120 pbb 
en voor lood 750 ppb (Martin et al,
1981), De toxiciteit (LCso(24 h.)) van 
de water-oplosbare fractie van no. 2 
fuel oil is 1.7 ppm(Sigler & Leibovitz,
1982). Op basis van de techniek, zoals 
die in de Standard Methods (APHA, 
1981) is beschreven, presenteren 
Chapman & Morgan (1983) een 
methode die speciaal ais test voor 
sedimenten ontwikkeld is. Inmiddels 
zijn, in ICES kader, protocollen voor 
standaard procedures bij de uitvoe
ring van deze testen in ontwikkeling 
(Thain & Lloyd, 1989); definitieve 
versies worden in de loop van 1991 ge
publiceerd.

Materialen en Methoden.

D e  testen zijn conform de concept 
ICES protocollen uitgevoerd met de 
larven van de Japanse oester 
(Crassostrea gigas). In 1989 zijn de 
testen uitgevoerd met oesters uit de 
Oosterschelde, in 1990 met oesters af
komstig van een oesterkweker uit 
Engeland. De oesters zijn in gekoeld 
water (15° C) gehouden om vroegtij
dige spawning te voorkomen. Daarbij 
werden ze gevoerd met een 
Phaeodactylum kweek. Een tiental
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oesters werd overgebracht in een 
aquarium met zeewater van 20° C. 
Rijpe voortplantingscellen van man
nelijke oesters zijn geïsoleerd en in 
het aquarium gegoten, waarna een 
aantal aanwezige mannelijke en 
vrouwelijke oesters tot spawnen over
ging. Een preparaat van de verkregen 
suspensie van eicellen en sperma- 
ceUen werd bestudeerd onder een 
microscoop. De eicellen werden 
direct bevrucht door de overmaat aan
wezige spermacellen. Nadat de eerste 
poollichaampjes zichtbaar worden, is 
bet aantal cellen per mi bepaald. 
Ondertussen zijn de sedimenten in

gezet. In een afsluitbare, zuurgespoel- 
de polyethyleen literfles wordt 15 
gram nat sediment gedaan en 750 ml 
gefiltreerd zeewater. De suspensie 
wordt gedurende 24 uur geschud op 
een schudtafel. Daarna wordt het 
zuurstofgehalte gemeten. De flessen 
worden geënt met ongeveer 40.000 
oesterlarven ( 50 larven per ml) en 
geîncubeerd bij 25 C. Na 24 uur zijn 
bet sediment en de dode oesterlarven 
bezonken. De levende larven worden 
voorzichtig afgeheveld zonder versto
ring van bet bezonken sediment. De 
larven worden gefiltreerd, overge
bracht in een flesje en gefixeerd met 
formaline. Met een telkamer wordt 
het aantal normaal ontwikkelde 
larven geteld. Alle tests zijn in triplo 
uitgevoerd.

In 1989 zijn sedimenten verzameld 
op 15 lokaties in de Westerschelde 
tussen de Sluische Hompels en de 
drempel van Bath (het Nederlandse 
deel van het estuarium) en 13 lokaties 
in de Zeeschelde tussen de drempel 
van Zandvliet en Krankeloon (het 
Belgische deel van het estuarium), In 
1990 zijn 9 lokaties in de Zeeschelde

en 1 lokatie in de Westerschelde 
(Plaat van Valkenisse) bemonsterd, 
De sedimenten zijn met een van 
Veen-happer bemonsterd, waaruit 
een ongestoord subsample van 1 kg is 
genomen en bewaard in een zuurge- 
spoelde glazen pot.

Resultaten en discussie

I n  figuur 1 en 2 zijn de overlevings- 
percentages van de oesterlarven- 
testen uit resp. 1989 en 1990 weerge
geven volgens een indeling ín 3 cate
gorieën: lage overleving ( < 30%), 
beperkte overleving (30% - 70%) en 
hoge overleving ( > 70%).

Omdat de oesterlarventest worden 
uitgevoerd in een sediment-suspensie 
in zeewater is de respons onafhanke
lijk van het zoutgehalte op de 
bemonsteringslokatie.

De resultaten van 1989 laten zien 
dat de toxiciteit van het sediment toe
neemt van west naar oost. Een hoge 
toxiciteit hebben de meeste sedimen
ten in de Zeeschelde en enkele 
punten in het .oostelijke deel van de 
Westerschelde. Het sediment van de 
drempel van Krankeloon, het meest 
stroomopwaarts gelegen punt, heeft 
in vergelijking daarmee een minder 
hoge toxiciteit.
De resultaten van de bioassays die in 

1990 op een beperkt aantal lokaties 
zijn uitgevoerd vertonen in de meeste 
gevallen een overeenkomstig beeld, 
namelijk een laag overlevingspercen
tage in de Zeeschelde, De drempels 
bij Zandvliet en Frederik hebben ten 
opzichte van de resultaten uit 1989 
respectievelijk een lager en hoger 
overlevingspercentage.
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De chemische kwaliteit van de sedi
menten is in 1989 onderzocht (IHE, 
1990). De concentraties in het sedi
ment van diverse verontreinigingen 
(metalen, PAK’s, PCB’s, pesticiden) 
neemt toe in stroomopwaartse rich
ting. Volgens de indeling ín verontrei- 
nigingsklassen (Min. van Verkeer en 
Waterstaat, 1989) liggen de sedimen
ten ten westen van Hansweert in 
klasse 1 en in de Zeeschelde in klasse 
2 en 3. Deze gradient komt globaal 
overeen met de gradient in het overle
vingspercentage van de oesterlarven. 
De relatie tussen de chemische sedi-

mentkwaliteit en de resultaten van de 
oesterlarventest is onderwerp van 
nadere studie. De acute en lethale 
respons van de oesterlarven die bij de 
oesterlarventest wordt vastgesteld is 
afhankelijk van de combinatie- 
toxiciteit en van de biologische 
beschikbaarheid van de fractie die in 
de water-suspensie aanwezig is. De 
oesterlarventest is een biologische 
methode die naast de chemische 
analyses, aanvullende informatie 
geeft over deverontreinigingstoe- 
stand van bet sediment.



Figuur 1,Toxiciteit van sediment uit het Schelde-estuarium (1989) volgens oesterlarven-test.
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Figuur 2.Toxiciteít van sediment uit het Schelde-estuarium (1990) volgens oesterlarven-test.
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