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1. Bemonsteringen makro-evertebraten
Lexkesveer (km. 900).
ro-evertebraten in de stroming. lndien
treedt een verhoogde aktieve drift op. lndien
de
en, treedt sterfte op bij de
passief in de stroming terecht komen.
van het aantal (levende of dode) organismen
dat
ln de periode voorafgaande aan het giffront is
éénmalig de drift van makro-evertebraten
bemonsterd' Tijdens het passeren u"i d" gifpiek ¡s
eeñ kontinue driftbemonstering uitgevoerd
(uur 0-122).

1'2' Bemonstering van stenen en bodem in de Nederrijn
vóór het arriveren van de gifgolf.
2. Bemonstering zoöplankton

2'1' Tijdens de passage van het giffront zijn zoöplanktonmonsters
genomen ter omvang van 50
liter. ln de periode 49.s-122 uur zìjn kontinue
driitbemonsterin!en
uitgevoerd.

2'2' Bemonstering van de benthische watervlooien (cladocera)
in de Nederrijn (Lexkesveer) na
het passeren van de gifgolf
en op een vergelijkbare lokatie ¡n de Maas (Ravenstein).

3. Resultaten
3.1- Bemonstering van de drift van makro-evertebraten.
ln figuur 1 zijn de dichtheden van de
organismen ín drift uitgezet tegen de
tijd die verstreken is
sedert de stijging van het gehalte aan
disulforon, g"r"irn'in r-o¡itnl aangeåãÃJn
¡s een rooprijd
van 11 uur russen Lobith (km. 862) en
Lexkesv""i ßr. goöj.
Het overgrote gedeelt.e van de . ,gãnismen
die aan de drift hebben deelgenomen is
levend
verzameld' De soort die in de drift domineert
is de vlokreeft Gammarus tigrinus.
Een eenduidig verloop in de driftdichtheden.kan
uit oe=e éeglu"n" niet worden vastgesteld.
van groot belang zijn echter de driftdichiheden
in
vele andere studies naar drift
onder natuurlijke omstandigheden, maar
ook onder""rg"lijñinîmet
Hieruit
blijkt dat de dichrheden,
gemeten in de Nederrijn een faktor
"ìr".".
2-1o.ooo rager zijn
oan oe riteratuuropgaven.
Faktoren die hiervoor verantwoordelijk
kunnen zijn:
- Drift in de literatuur heeft betrekkinj
op beken en n¡et op grote rivieren
- Maaswijdte van het gebruikte net
uãaiaagt 1 mm. ln de liiãratuur is gebruik gemaakt
van
netten met een maaswijdte variërend van
SO_5OO ¡rm.
- ln de Nederrijn zijn door de "normale'
belasting åo weinig makro-evertebraten
aanwezig dat
de drifrdichrheden onder iedere omstanJigheid
ieer r""g i¡jn.-

Drift van makro-evertebraten in de Nederrijn
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Figuur 1: Dichtheden van makro-evertebraten
in de dríftbemonsteringen

3.2. Bemonstering van zoöplankton.
tijdens het passeren van de
sirsotr zijn seanaryseerd breken seen

3""."ïï:li:Î:Ïî:iï:die

nster van de Nederrijn geen dode watervlooien
bij Ravenstein leverde qua
op, terwíjlook hier geen dode organismen
zijn

4. Konklusies
4.1. Korte termijn effekten.
okatie geen acute mortaliteit op
passage.
erhoogde drift zijn niet waargenomen. Door
echter geen referenties aanwezig om de
Bij zoöplankton is in situ geen acute mortaliteit
vastgesteld. Bij watervlooien met een
planktonische' zowel als benthische levenswiize
z¡neveneens geen acute effekten gekonstateerd.

4.2. Lange termijn effekten.

eden wordt door kalamiteiten.
de biologische kwaliteit en de normale

n.

