
Effecten van milieuverontreiniging
op organismen en ecosystemen

1. Inleiding
Ondanks het feit dat vaak veel fysisch-chemische informatie beschikbaar is
over de kwaliteit van lucht, bodem of water blijft het inschatten van de
ecologische impact van verontreinigingen moeilijk. Meestal ontbreken
kwantitatieve relaties en causale verbanden tussen de verontreiniging
enerzijds en levensgemeenschappen in bodem en water anderzijds.
Aangezien de effecten op het terrein door de plaatselijke biobeschikbaarheid
of milieucondities beïnvloed worden, is er nood aan objectieve dosis-
effectrelaties op gebiedseigen populaties en soorten. Deze gegevens samen
met veldecologisch onderzoeken vormen de basis voor een correcte
ecologische impactanalyse.

2. Werkwijze
Een uitgebreide reeks van bioassays, met de plaatselijke bodem of water en
typische organismen, wordt in het laboratorium uitgevoerd. Naast overleving,
groei en reproductie worden fysiologische en biochemische stressresponsen
als eindpunt opgenomen. De minimale testduur bedraagt 7 dagen. Uit de
experimenten wordt de NOEC (No observed effect concentration) of ECx
(effect concentration) waarden afgeleid. De resultaten uit de bioassays
worden in een ‘species sensitivity distribution’ of SSD geïntegreerd. Uit
deze cumulatieve frequentiedistributie van de NOEC’s worden de ‘Potentieel
Aangetaste Fractie’ (PAF) en betrouwbaarheidsintervallen berekend op
basis van het gefitte model (log-lineair of log-logistisch).

3. Casus : Effecten van CaCl2 in matig ionenrijke waterlopen
48 NOEC's van letale en subletale eindpunten werden bepaald bij 11
verschillende taxonomische groepen.  In de bioassays werd rekening
gehouden met plaatselijke milieucondities (hardheid, pH, temperatuur). Uit de
SSD (links) kan de Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) worden berekend in
functie van de geloosde vracht aan CaCl2 bij verschillende debieten (rechts).

Uit het model wordt een PAF20 van 747 mg Cl-/l berekend en een PAF5 van
165 mg Cl-/l. De geloosde vracht kan worden afgestemd op het debiet en op
de draagkracht van het ecosysteem.

4. Conclusies
Een ecologische risico-analyse houdt rekening met de typische
eigenschappen van de waterlopen of bodems, zowel  naar kwaliteit en
samenstelling als naar biologische kenmerken.  Het gebruik van de PAF-
waarden uit de SSD laat toe de ecologische effecten van verontreinigingen in
te schatten. Het opstellen van een SSD laat toe om op een wetenschappelijk
objectieve wijze effecten op het ecosysteem in te schatten en om een
afweging van verschillende inrichtings- of uitvoeringsscenario’s te maken.
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