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Is de visindex bruikbaar voor
de evaluatie van effecten van
metalen op vislevensgemeenschappen?
The effect of trace metal pollution on fish community structure in watercourses in Flanders (Belgium) was
assessed. In winter 2000-2001 and 2005 at 55 sites water quality was assessed and fish communities were
sampled by electrofishing. The sampling sites included a clear Cd and Zn pollution gradient. All sites had a
good to very good water quality with the exception of trace metals at several sites. Fish community structure
was assessed applying diversity indices of Shannon and Mehinck, Index of Biotic Integrity and the abundance/biomass comparison method (ABC-index). To relate the community responses to metal pollution,
toxic unit values (TU) for metals were calculated. In a first approach TU were calculated for all sites by
dividing the dissolved metal concentration by the water quality standard (= TUw). In a second approach at
31 sites tissue toxic units (TUt) were calculated by dividing metal levels in the liver of gudgeon captured at
a given site by concentrations measured in gudgeon from reference sites. If all sites were considered, neither
the diversity indices nor the ABC index significantly correlated with the TUw. A good relationship however,
was found between the IBI and the TUw, with 56 % of the variation in IBI being described. Relating the
community structure to TUt, the described variation in IBI further increased to 72 %. Our results indicate
that diversity indices and ABC-index are not only affected by water pollution but are also strongly influenced by other factors. The IBI proved a suitable index for the assessment of metal pollution, provided that
other water quality characteristics meet the water quality criteria.
Keywords: fish index, trace metals, fish community, Toxic Units
1. Inleiding

levensgemeenschap te evalueren en te integreren in één index is de multimetrische visindex of
IBI (Index of Biotic Integrity). Deze index werd voor
het eerst ontwikkeld in de Verenigde Staten door
Karr in 1981 en combineert typische kenmerken
van de levensgemeenschap zoals soortendiversiteit, trofische samenstelling en biomassa.
Sinds 1981 is deze index in verschillende landen
wereldwijd gebruikt en aangepast (bvb Hartwell,
1997; Dyer e.a. 2000b; Kovacs e.a. 2002; Porter & Janz, 2003; Breine e.a., 2004).
Een andere veelbelovende methode om de kwaliteit van vislevensgemeenschappen te evalueren
is de Abundance Biomass Comparison (ABC)
methode. De ABC-methode werd ontwikkeld om
de effecten van verontreiniging op mariene invertebratengemeenschappen te evalueren (Warwick,
1986). Deze methode is gebaseerd op het principe dat onder stabiele milieuomstandigheden de
competetieve soorten k-geselecteerde soorten zijn,
met kenmerken zoals relatief grote afmetingen,
lange levensduur en relatief constante populatiegroottes. Onder verstoorde omstandigheden zullen net de r-geselecteerde soorten dominant zijn,
met als kenmerken kleine afmetingen en een korte
levensduur. De ABC-methode werd vooral toegepast op mariene invertebraten maar ook in
enkele studies op vislevensgemeenschappen
(Coeck et al. 1993; Penzak en Kruk, 1999; Casatti
et al. 2006).
De voorbije twee decenia heeft de Vlaamse overheid grote inspanningen geleverd om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren, voornamelijk
door een toenemende zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het resultaat hiervan is dat in sommige waterlopen momenteel de zuurstofhuishouding goed is en de aquatische levensgemeenschappen, waaronder de vissen, zich gedeeltelijk
hersteld hebben (Vandelannoote e.a., 1998; De

In verschillende studies werd de samenstelling van
vislevensgemeenschappen gebruikt om de impact
van menselijke activiteiten op aquatische ecosystemen te evalueren (Karr, 1981; Morris e.a.
2007). Slechts weinige studies echter bestudeerden de invloed van één afzonderlijk type van
stressor op de samenstelling van de vislevensgemeenschap (Dyer e.a. 2000a).
Voor metalen werd reeds aangetoond dat ze een
ernstige bedreiging kunnen vormen voor de
overleving van verschillende vissoorten. Hoge
concentraties aan metalen die in het aquatische
milieu terecht komen kunnen zorgen voor een
selectieve eliminatie van de meest gevoelige
ontwikkelingsstadia. Chronische blootstelling aan
metalen kan o.a. leiden tot verstoorde ion- en
osmoregulatie, verminderde zwemsnelheid, vertraagde groei en verminderde conditie (Hollis e.a.
1999; Alsop e.a. 1999; Bervoets & Blust 2003).
We kunnen dus verwachten dat metaalverontreiniging ook zal leiden tot een nadelige beïnvloeding van de samenstelling van de gehele visgemeenschap. Nochtans is het niet zo eenvoudig
om dit te bestuderen. In de meeste gevallen zal
een waterloop immers niet uitsluitend met metalen verontreinigd zijn maar gaat die verontreiniging gepaard met verlaagde zuurstofgehaltes en
verontreiniging met andere (micro)polluenten.
Verschillende aspecten van de visgemeenschap
kunnen relevant zijn voor het evalueren van effecten van verstoring. Het betreft ondermeer
soortendiversiteit, biomassa en lengte-frequentie
distributie omdat deze factoren de gezondheidstoestand van heel het aquatisch systeem reflecteren, inclusief water- en habitatkwaliteit (Kovacs
e.a. 2002; MacDonald e.a. 2002). Een veel gebruikte methode om de samenstelling van de vis-

1
Congres Watersysteemkennis 2006 - 2007

Oppervlaktewaterkwaliteit

W
W
W

Cooman et al. 2003). Tegelijk met deze verbetering zijn de concentraties aan zware metalen in
een aantal waterlopen gelijk gebleven of zelfs
gestegen (www.vmm.be). Voorbeelden hiervan zijn
de Dommel en de Scheppelijke-Molse Nete
waarin hoge concentraties aan cadmium en zink
in water, sediment en visweefsel werden gemeten
(Bervoets en Blust 2003).
De doelstelling van dit onderzoek was nagaan in
een groot aantal waterlopen in Vlaanderen of er
een verband bestaat tussen de metaalgehalten
gemeten in de omgeving en de in vissen enerzijds en de samenstelling van de vislevensgemeenschappen anderzijds. Als maat voor de
samenstelling van de vislevensgemeenschap werden de visindex en de ABC-index bepaald en werd
de visdiversiteit berekend. Deze gegevens werden
dan gerelateerd aan omgevingsgehalten en aan
gehalten in de lever van de grondel.

metaalverontreiniging geselecteerd (figuur 1, tabel 1). Deze plaatsen omvatten een metaalpollutigradiënt van de Scheppelijke Nete tot de
Grote Nete (plaats 1-12). De waterlopen waren
gekenmerkt door een gunstige zuurstofhuishouding en lage gehalten aan nutriënten en organische micropolluenten (De Bie et al. 2001;
Knaepkens et al. 2001).
Op al de plaatsen werd tussen januari en juli 2001
het water maandelijks bemonsterd en geanalyseerd op totale metaalgehalten en een set van
algemene waterkarakteristieken (zie verder).
Tussen december 2000 en januari 2001 werden
de vislevensgemeenschappen geïnventariseerd
met behulp van een draagbaar electrisch vistoestel
(electracatch WFC6). Op elke plaats werd driemaal bemonsterd over een lengte van ± 100m
om densiteitsschattingen mogelijk te maken. Elke
soort werd geteld, gewogen en geïndentificeerd.
Populatieschattingen werden uitgevoerd m.b.v. de
depletiemethode (Penzack et al. 2003). Op elke
plaats waar grondel voorkwam (plaats 1-23) werden 8 tot 10 individuen van deze soort opgeofferd en werden de metaalgehalten bepaald in de
lever. De leverstalen werden ingevroren en nadien gedestrueerd in salpeterzuur in een microgolfoven (Bervoets en Blust 2003).
Op 4 van de punten (punten 2, 5, 6 en 23; verder met een accent aangeduid) werd in 2005
opnieuw bemonsterd, zowel voor water als vislevensgemeenschappen. Bijkomend werden eind
2006, 8 plaatsen op de Dommel bemonsterd
waar eveneens de vislevensgemeenschap en de
metaalgehalten werden bepaald in water en in
grondellever.

2. Materialen en Methoden
2.1 Studiegebied en bemonstering
Op basis van bestaande studies en de databank
van de Vlaamse Milieu Maatschappij
(www.vmm.be) werden, verspreid over Vlaanderen 47 plaatsen met een sterke variatie aan
Figuur 1. Ligging van de monsterpunten

2.2 Chemische analyses
Ter plaatse werden bij elke bemonstering de pH,
het opgelost zuurstofgehalte (% en mg/l) en de
geleidbaarheid (µS/cm) bepaald met een WTW
multimeter (F/SET-3 veldkit). Op al de
bemonsterde waterstalen werd met een Skalar
(FAS, SA, 20/40) de gehalten aan chloride,
sulfaat, orthofosfaat, nitraat, nitriet en ammonium
bepaald. Het biologisch zuurstofverbruik (BZV)
werd bepaald door de stalen gedurende 5 dagen
in het donker te incuberen bij 20°C.
De metalen die in water en weefselstalen werden
bepaald zijn cadmium, cobalt, chroom, koper,
lood, nikkel en zink. Metingen gebeurden met ICPAES voor de weefselstalen en met ICP-MS voor
de waterstalen.
2.3 Evaluatie van de samenstelling van de
levensgemeenschappen.
Diversiteitsindices
Er werden twee diversiteitsindices berekend namelijk die van Menhinik (I) en Shannon (H):
I = S/√N
H = -Σpi*lnpi
Hierbij staat S voor het aantal soorten, N voor
het aantal individuen en pi voor het percentage
individuen van soort i op het totaal aantal individuen.
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Tabel 1 : Ligging van de verschillende monsterpunten.

ABC-index
De ABC-index werd berekend volgens de formule
voorgesteld door Meire & Dereu (1990):
ABC= ∑Ni=1(Bi-Ai)/N
Hierbij is Bi de procentuele dominantie van soort
i, gerangschikt van de hoogste naar de laagste
biomassa, Ai de procentuele dominantie van soort
i, gerangschikt van de meest naar de minst
abundante soort en N het totaal aantal individuen in de levensgemeenschap.
2.4 Verband tussen de structuur van de visgemeenschap en de verontreiniging met
zware metalen.
Om na te gaan of er een verband bestaat tussen
de metaalverontreiniging en de respons van de
visgemeenschappen werden er twee benaderingen gevolgd. In een eerste benadering werd de
totale metaalbelasting van het oppervlaktewater
berekend. Dit gebeurde volgens het concept van
de Toxische Eenheden, waarbij de afzonderlijke
metaalgehalten genormaliseerd worden door de
gehalten te delen door hun LC50, zodat ze kunnen worden opgeteld (Doi, 1994). In plaats van
LC50 werden ze in deze studie gedeeld door de
Vlaamse basiskwaliteitsnorm (Vlaamse Overheid,
2000). De bekomen Toxische Eenheid op een
bepaalde plaats (TEW) werd dan gerelateerd aan
de structuur van de visgemeenschap.
De tweede benadering is analoog aan de eerste,
maar in plaats van te relateren aan de omgevingsgehalten wordt de visgemeenschap nu gerelateerd
aan de metaalgehalten in de lever van grondel.
Op 31 plaatsen werden grondels gevangen en
werden de metaalgehalten gemeten in de lever.
Opnieuw werd een totale metaalbelasting berekend door de afzonderlijke metaalconcentraties
te delen door hun respectievelijke gehalten in
grondel gevangen op een referentieplaats. De
zogenaamde ‘tissue toxic units (TEt)’ of toxische
eenheden in het weefsel werden dan berekend
met de formule:
TEt = [∑i (Cij/Cri)]/N
Hierbij is TEt de metaalbelasting in de grondellever,
Cij het gehalte van metaal i in grondellever afkomstig van plaats j en Cri het gehalte van metaal i in grondellever afkomstig van de referentieplaats. N is dan het aantal gemeten metalen
(Meregalli e.a. 2000; Bervoets & Blust, 2003).
Indien Cij < Cri, wordt Cij/Cri beschouwd als 1.
Bij geen aanrijking ten opzichte van de referentiesituatie is TEt dus gelijk aan 1. De gehalten in lever van grondel uit de referentieplaats zijn afkomstig uit een studie van Bervoets & Blust (2003).

Alle plaatsen werden bemonsterd in 2000-2001 behalve de plaatsen 48 t.e.m. 55
Die eind 2006 werden bemonsterd

Visindex (IBI)
De visindex (IBI) werd berekend volgens Belpaire
e.a. (2000). Voor het type waterloop van de bestudeerde beken (barbeel of brasemtype) bestaat
de IBI uit 8 metrics die elk een score krijgen van 1
tot 5. De metrics die bepaald werden zijn: totaal
aantal soorten, gemiddelde tolerantie, gemiddelde waarde voor typische soort, relatieve vertegenwoordiging van typische soorten, totale
biomassa (kg/ha), gewichtspercentage van nietinheemse soorten, trofische samenstelling en relatieve natuurlijke voortplanting (Belpaire e.a.
2000; Breine e.a. 2004).

2.5 Statistische verwerking
Voor het nagaan van de verbanden werd gebruik
gemaakt van (multipele) regressie met behulp van
het programma STATISTICA.
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3. Resultaten

3.2 Structuur van de vislevensgemeenschappen

3.1 Karakteristieken van het oppervlaktewater

In totaal werden er 30 vissoorten gevangen waarvan er 17 behoren tot de familie van de karperachtigen of Cyprinidae (Tabel 4). De resultaten
van de verschillende indices voor de beschrijving
van de levensgemeenschap evenals de berekende
toxische eenheden zijn samengevat in tabel 5. Het
aantal vissoorten gevangen per monsterpunt varieerde van 1 tot 17 met een gemiddelde van
7.4. De diversiteitsindices varieerden van 0 tot
2.08 voor H en van 0.11 tot 2.27 voor I. De
ABC-index varieerde van -16.5 tot 23.9 en de IBI
van 1.22 tot 4.63.

Uit tabel 2 blijkt dat alle bemonsterde beken een
goede tot zeer goede kwaliteit hebben wat algemene karakteristieken betreft, met uitzondering
van chloride op de plaatsen 9 tot 12 en 16 en
ammonium op de plaatsen 8 tot 11. Voor al de
andere variabelen werden gedurende de bemonstering nergens de Vlaamse waterkwaliteitsnormen
overschreden.
De metaalgehalten gemeten in de waterkolom
worden samengevat in tabel 3. Op de punten 1
tot 17 en 24 werd de norm voor één of twee
metalen overschreden. Op de andere plaatsen
bleven de gehalten steeds onder de norm. Ook
bij de tweede bemonstering in 2005 werd de norm
voor Zn op de punten 2, 5, 6 en 23 sterk overschreden, voor Cd is dit eveneens het geval voor
de punten 2 en 5 (tabel 3). Bij de bemonstering
van de Dommel eind 2006, werd de norm voor
cadmium lichtjes overschreden op de punten 50
tot 52 en op punt 55.

3.3 Toxische eenheden en relatie met effecten
Uit tabel 5 blijkt dat er een grote variatie in Toxische Eenheden in het water (TEW) werd gemeten,
gaande van 0.07 tot 11.8. Ook in de grondellevers varieerde de Toxische Eenheden (TEt) sterk
van 1 tot 48.6 met de hoogste TEt op punt 50, de
Dommel te Neerpelt. Wanneer alle punten in rekening werden gebracht, werd er een significante
negatieve relatie gevonden tussen TEw en TEt enerzijds en de visindex anderzijds (figuur 2A en 3A).
Er kon respectievelijk 34 en 29 % van de variatie
worden verklaard. Wanneer echter de punten uit
de Dommel niet mee werden beschouwd kon er
56 en 73 % van de variatie worden verklaard (figuur 2B en 3B). Er werden geen significante relaties gevonden tussen metaalbelasting en
diversiteitsindices noch met de ABC-index.

Tabel 2: Algemene waterkwaliteitskarakteristieken op de
bemonsterde plaatsen

4. Discussie
In deze studie werden er verschillende relaties
gevonden tussen schattingen van metaalverontreiniging aan de hand van toxische eenheden en
responsen van de vislevensgemeenschappen uit
Vlaamse waterlopen. Het meest opvallend echter
was dat er geen verbanden werden gevonden
tussen deze toxische eenheden en de diversiteitsindices of de ABC-index. Het gebruik van
diversiteitsindices is gebaseerd op het principe dat
de respons van de levensgemeenschap recht
evenredig is met de stressfactor (Hellawell, 1989).
Er wordt echter geen rekening gehouden met het
type stress. Visdiversiteit hangt niet alleen af van
verontreiniging maar eveneens van voedselbeschikbaarheid en de fysische toestand van de
waterloop (De Haas, 2004). Bovendien houden
deze indices geen rekening met verschillen in gevoeligheid. Ook Sawyer e.a. (2004) vonden
zwakke of geen significante relaties tussen
diversiteitsindices en waterkwaliteit bij een studie
naar de respons van visgemeenschappen op 48
punten in een watersysteem in Alabama.
Voor zover geweten werd de ABC-index nog maar
tweemaal toegepast op vislevensgemeenschappen. Coeck e.a. (1993) vonden een significant verband tussen habitatkwaliteit en de ABCindex, waarbij een goede structuurkwaliteit resul-

WKC: Vlaamse waterkwaliteitscriteria (basiskwaliteit) NB: Niet Beschikbaar: NG: Niet Gemeten
De plaatsen met een ' werden opnieuw bemonsterd eind 2005.
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Tabel 3: Metaalgehalten in het water op de verschillende monsterpunten.

afmetingen terwijl veel resistentere soorten zoals
karper, blankvoorn en brasem net grote afmetingen kunnen aannemen.
De visindex of IBI was de enige index die significant gerelateerd was aan de metaalverontreiniging. Hierbij moeten echter enkele belangrijke opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste verbeterde de relatie zeer sterk indien de punten van de Dommel niet mee werden geanalyseerd. Op het punt 50 met de hoogste TEt, werd
een relatief hoge IBI gemeten van 3.25. Dit punt
is gelegen op de Dommel net stroomafwaarts van
de Eindergatloop, waarin een historische verontreiniging met Cd en Zn aanwezig is. Een mogelijke verklaring voor deze relatief hoge IBI is dat
de vislevensgemeenschap herstellende is terwijl
de gehalten nog hoog zijn door vroegere verontreinigingen. Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat meer mobiele soorten zoals baars
en snoek van stroomopwaarts van de verontreiniging afkomstig zijn en door een verbeterde
waterkwaliteit (zie databank vmm: www.vmm.be)
stroomafwaarts gemigreerd zijn.
Een tweede opmerking bij de relatie is dat ook
andere factoren dan de metaalverontreiniging de
IBI zullen beïnvloeden. Hoewel alleen die punten
werden geselecteerd waar afgezien van de metalen de waterkwaliteit goed tot zeer goed was,
zullen ook andere factoren zoals beekstructuur,
natuurlijke omgevingskarakteristieken en voedselaanbod een effect hebben op de visindex. Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat, hoewel er boven een
bepaalde metaalbelasting nooit (met uitzondering
van punt 50) een hoge IBI werd gemeten, er bij
lage metaalbelasting toch ook lage IBI’s werden
gevonden. Dit werd ook gevonden door Dyer e.a.
(2000b) die naast effecten van waterkwaliteit ook
effecten observeerde van habitatkwaliteit op de
IBI. Dat habitat ook daadwerkelijk een effect heeft
blijkt wanneer we uitsluitend een metaalpollutiegradient beschouwen. Wanneer we de TEW en TEt
relateerden aan IBI voor uitsluitend de punten op
de gradient van de Scheppelijke, Molse en Grote
Nete (punten 2 t.e.m. 12) kon respectievelijk 85
en 86 % van de variatie worden verklaard.
Tenslotte is het opmerkelijk dat de verklaarde variatie groter is wanneer de effecten worden gerelateerd aan de gehalten in vislever dan wanneer
ze aan de gehalten in de omgeving worden gerelateerd. Dit illustreert dat het essentieel is om de
biobeschikbaarheid mee in rekening te brengen.
Zo is het perfect mogelijk dat op sommige plaatsen waar de gehalten in de omgeving hoog zijn,
de geaccumuleerde gehalten in vislever laag zijn
door een lagere biobeschikbaarheid, te wijten aan
bijvoorbeeld metaalcomplexatie met organisch
materiaal (Luoma, 1989). Dit bleek ook uit de
pollutiegradient waar sediment en waterkarakteristieken sterk vergelijkbaar zijn en de relatie TEW-IBI en TEt-IBI nagenoeg hetzelfde is.

WKC: Vlaamse waterkwaliteitscriteria (basiskwaliteit); NB: Niet Beschikbaar; NG: Niet Gemeten.
De plaatsen met een ’ werden opnieuw bemonsterd eind 2005.

teerde in een positieve ABC-waarde. Zij vergeleken echter binnen één zuivere waterloop verschillende trajecten met dezelfde waterkwaliteit maar
verschillende habitatkwaliteit. Penczack en Kruk
(1999) vonden geen relatie tussen waterkwaliteit
en de ABC-index bepaald op vislevensgemeenschappen uit 48 plaatsen in een Poolse rivier. De
afwezigheid van een significante relatie met
metaalgehalten in onze studie is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de bemonsterde waterlopen sterk verschilden in hun habitatkwaliteit. Een
andere mogelijke verklaring is dat we meestal
kleine bovenlopen hebben bemonsterd. In zuivere
bovenloopjes zullen voornamelijk kleine vissoorten
zoals rivierdonderpad en bermpje soms in grote
aantallen worden aangetroffen, wat kan resulteren in een lage of zelfs negatieve ABC-index. In
een aantal zeer zuivere, waterlopen (bvb de punten 25, 31 en 32) werden zelfs negatieve ABC
waarden bekomen. Tenslotte hebben bij de zoetwatervissen gevoelige soorten zoals beekprik,
rivierdonderpad en kleine modderkruiper, kleine

5. Conclusie
Hoewel de opgeloste gehalten van sommige individuele metalen en de toxische eenheden op
sommige plaatsen hoog tot zeer hoog waren,
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Tabel 4. Overzicht van de gevangen vissoorten op de verschillende punten (zie ook Figuur 1)

op gecontamineerde plaatsen alleen de meest
resistente levensstadia of soorten verblijven. Dit
wordt niet gereflecteerd in de diversiteitsindices
of ABC-index omdat deze indices geen rekening
houden met verschillen in gevoeligheid. Omdat
de visindex een set van metrices combineert waaronder gevoeligheid, diversiteit, biomassa, trofische
samenstelling en reproductie, zullen effecten op
de meest gevoelige levensstadia van de vissen in
de index worden weerspiegeld. Algemeen kunnen we concluderen dat de IBI een bruikbare index is om verontreiniging met metalen (en mogelijk ook met organische micropolluenten) te evalueren op voorwaarde dat de algemene waterkwaliteit (zuurstofhuishouding, nutriënten) goed is
en habitatkwaliteit vergelijkbaar is.
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