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Samenvatting

Ecologische risicobeoordeling is gericht op het voorspellen van nadelige

effecten van stoffen op natuurlijke populaties. In het algemeen wordt

hierbij de voorspelde blootstelling aan de stof vergeleken met een

voorspelde veilige concentratie. De informatie over de toxiciteit wordt

verkregen uit toxiciteitstesten waarin de toxische effecten op indi-

viduniveau bepaald worden. Hierbij wordt gekeken naar eigenschap-

pen zoals overleving, vruchtbaarheid en lichaamsgroei. Deze testen

zijn gestandaardiseerd, en worden gewoonlijk uitgevoerd onder con-

stante laboratoriumomstandigheden. Hierdoor wordt voorbijgegaan

aan de potentiële invloed van milieufactoren op de testresultaten. In

de test wordt de omgeving zo gekozen dat deze (waarschijnlijk) opti-

maal is voor de diersoort. In hun natuurlijke omgeving zijn de om-

standigheden echter zelden of nooit optimaal voor het organisme. In

tegendeel: organismen zullen regelmatig geconfronteerd worden met

niet-optimale omstandigheden en zelfs met zware stress. De relevantie

van de standaard toxiciteitstesten voor de situatie in het veld is dus

gering, en het is duur of zelfs onmogelijk om alle mogelijke interacties

experimenteel te testen. Om dit gat te vullen zijn analysetechnieken

nodig die in staat zijn om effecten op individuniveau te vertalen naar

een maat voor de gezondheid van de populatie, rekening houdend

met belangrijke milieufactoren die de effecten van toxicanten kunnen
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bëınvloeden.

Dit proefschrift is gericht op het ontwikkelen van populatiemodellen

voor het extrapoleren van het gecombineerde effect van toxicanten

en milieufactoren (met name temperatuur en populatiedichtheid) van

individu naar populatie. De eerste stap in deze studie was het im-

plementeren van een leeftijd-gebaseerd matrixmodel om de populatie-

effecten af te kunnen leiden. Deze modelaanpak was met name gericht

op het onderzoeken van de mate waarin effecten op individuen lei-

den tot effecten op de populatie. De resultaten lieten zien dat hier-

voor zowel informatie over het effect van de toxicant op verschillende

levensstadia nodig is, alsmede de demografische gevoeligheid van de

populatiegroei voor veranderingen in bepaalde levensstadia. De de-

compositiemethode die ik hiervoor gebruikt heb is een bruikbare hulp

bij het ontwerpen van korte toxiciteitsstudies.

In de rest van mijn proefschrift behandel ik het gezamenlijke effect

van milieufactoren en cadmium op de springstaart Folsomia candida

met behulp van verschillende modelaanpakken. Deze soort is erg

populair in ecologische en ecotoxicologische studies, en is een stan-

daard testorganisme in risicobeoordeling voor de bodem. Ik ben

begonnen met het ontwikkelen van een stochastisch matrixmodel,

rekening houdend met dichtheidsafhankelijke effecten, om het gecom-

bineerde effect van cadmium, seizoensgebonden temperatuursfluctu-
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aties, en populatiedichtheid te bestuderen. Het niet meenemen van

milieufactoren bleek te leiden tot een onderschatting van het effect

van cadmium op de populatiegroei. Verder bleek dat stoffen ook de

maximale populatieomvang kunnen reduceren, als resultaat van het

gecombineerde effect van toxicanten op de diverse leeftijdsklassen en

de natuurlijke demografische processen. De gemiddelde tijd tot uit-

sterven van de populatie werd gebruikt als een index voor de gecom-

bineerde effecten (milieufluctuaties, toxiciteit en dichtheidseffecten).

Modelsimulaties lieten zien dat de gemiddelde tijd tot uitsterven voor

een populatie springstaarten blootgesteld aan 1000 mg cadmium per

kilo grond zo’n 40% gereduceerd kan zijn ten opzichte van de cont-

role. Deze reductie blijkt echter niet tot uitsterven van de populatie

te leiden; de gemiddelde tijd tot uitsterven was meer dan 3000 jaar.

Op basis van deze resultaten kan men deze concentratie cadmium als

“veilig” beschouwen voor een populatie van deze soort. Een effectbeo-

ordeling op populatieniveau, zoals gepresenteerd in dit proefschrift,

is een mogelijke verbetering voor de risicobeoordeling van toxicanten.

Als uitbreiding kan verder nog gedacht worden aan het rapporteren

van een andere modeluitkomst, namelijk de stabiele populatieomvang

onder toxische druk.

Als volgende stap in deze studie heb ik een meer generiek mechanis-

tisch model ontwikkeld door het koppelen van een energetisch model
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voor individuen aan een populatieberekening middels de Euler-Lotka-

vergelijking. Het formuleren van een mechanistisch model op het in-

dividuniveau helpt om de interacties tussen individu en omgeving te

begrijpen, en is onontbeerlijk voor een onderbouwde extrapolatie naar

het populatieniveau. Zulke modellen voor individuen kunnen worden

afgeleid van de theorie voor Dynamische EnergieBudgetten (DEB).

De DEB-theorie geeft een mechanistische interpretatie van het en-

ergetische huishoudboekje van een organisme. Het ontwikkelen en

implementeren van dit modelkader voor een specifieke soort vereist

redelijke waarden voor de modelparameters. Daarom heb ik een

toepasselijk experiment ontworpen, gebruik makend van een versim-

peld DEB-model (“DEBkiss”). Het model werd middels de uitkom-

sten van het experiment geparameteriseerd voor F. candida. Het

DEBkiss-model was in staat om de patronen in groei en reproductie

te verklaren bij verschillende voedselniveaus en verschillende temper-

aturen. De pas uitgekomen dieren lieten echter een afwijking van het

voorspelde groeipatroon zien. Hiervoor neem ik een leeftijdsafhanke-

lijke overgang in het eetgedrag aan, wat leidt tot een goede verklaring

voor de groei in alle behandelingen. Het DEBkiss-model werd gekop-

peld aan de Euler-Lotka-vergelijking om het gecombineerde effect van

voedselaanbod en temperatuur op de populatiegroei te voorspellen.

Het is duidelijk dat de levenscyclus van F. candida op een voorspel-
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bare manier bëınvloed wordt door zowel voedsel als temperatuur. Ik

laat ook zien dat voedselgebrek en temperatuur verschillende vormen

van interactie vertonen op de populatiegroei.

Na deze ecologische toepassing van het model heb ik vervolgens gekeken

naar de mogelijkheden voor toepassing in ecologische risicobeoordel-

ing voor toxicanten. Hiertoe gebruikte ik het DEBkiss-model om de

gecombineerde effecten van cadmium en temperatuur op de groei en

reproductie van F. candida te verklaren, en de Euler-Lotka-vergelijking

om de effecten van individu naar populatie te vertalen. Op individuni-

veau was het DEBkiss-model in staat om de effecten van cadmium te

verklaren bij 15 en 20oC , maar niet bij 25oC door een hoge sterfte

en erg lage reproductie. De modeluitkomsten laten zien dat de er

meer effect van cadmium is op groei en reproductie bij 15oC dan bij

20oC . Verder neemt de populatiegroei (bepaald met de Euler-Lotka-

vergelijking) bij 15oC sneller af met cadmiumblootstelling dan bij

20oC . Omdat de huidige standaardtesten worden uitgevoerd bij 20oC

kan dit leiden tot verkeerde conclusies met betrekking tot de toxiciteit

van stoffen. Deze studie laat duidelijk de enorme mogelijkheden van

energetische modellen zoals DEBkiss zien bij het interpreteren van

de gecombineerde effecten van verschillende stressoren op individuen.

Deze aanpak voor individuen biedt ook grote voordelen voor het on-

twikkelen van populatiemodellen voor de vertaling van individu naar
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populatie-effecten. Er is momenteel een ontwikkeling gaande om pop-

ulatiemodellen in de risicobeoordeling te integreren. De modelkaders

gepresenteerd in dit proefschrift vormen een potentiële bijdrage aan

dit nieuwe paradigma.
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