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Samenvatting 

Bescherming tegen ioniserende straling. Betekent veilig voor de mens nok 

veilig voor de natuur? Verslag van een literatuuronderzoek. 

Dit rapport vormt de uitwerking van deelproject 2 van het project BNS 

"Gezondheid planten, dieren en ecosystemen". Het onderzoek was gebaseerd op 

de volgende vraagstelling: 

- Biedt de toepassing van de op bescherming van de mens gerichte 

stralingsbeschermingsprincipes afdoende bescherming voor populaties van 

planten en dieren? 

- Indien die afdoende bescherming er in het algemeen is, zijn er dan 

situaties denkbaar die daar een uitzondering op vormen? 

- Welke studies zouden moeten worden uitgevoerd indien de genoemde vragen 

nog niet afdoende kunnen worden beantwoord? 

De ernst van effecten van straling blijkt ondermeer af te hangen van de 

stralingsdosis en van het deel van de populatie dat wordt blootgesteld. Op 

grond van de literatuur wordt geconcludeerd dat effecten op aquatische en 

terrestrische populaties uitgesloten zijn beneden stralingsniveaus van 

1 mGy/dag. 

Uit de toepassing van de generieke modellen blijkt dat de stralings-

belasting van organismen lager dan 1 mGy/dag zal blijven, wanneer mensen 

die tot de kritieke groep behoren 1 mSv/jaar ontvangen. Aangezien de 

stralingsbelasting van de mens in de praktijk vrijwel altijd lager zal 

zijn, zijn zeker geen effecten op planten, dieren en ecosystemen te 

verwachten. Een uitzondering is mogelijk voor situaties waarin de 

verspreiding niet plaats vindt in het leefmilieu van de mens; dan is 

bescherming van de mens immers geen noodzaak om de stralingsniveaus te 

beperken. Dergelijke lokaties komen in Nederland niet voor. 

Voor de Nederlandse situatie zullen, gezien de huidige en verwachte 

lozingen, de in het rapport afgeleide bovengrenzen voor de stralingsniveaus 

zeker niet bereikt worden. 

Aanbevolen wordt om voor Nederland, uitgaande van concrete brontermen, met 

behulp van de generieke modellen schattingen te maken die op concrete 

situaties gebaseerd zijn. Gezien het voorgaande is de noodzaak daartoe 

echter gering. Voorts wordt aanbevolen de internationale ontwikkelingen op 

dit terrein te blijven volgen. 
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SAMENVATTING 

Dit rapport vormt de uitwerking van deelproject 2 van het project BNS 

"Gezondheid planten, dieren en ecosystemen". Het onderzoek was gebaseerd op 

de volgende vraagstelling: 

- Biedt de toepassing van de op bescherming van de mens gerichte 

stralingsbeschermingsprincipes afdoende bescherming voor populaties van 

planten en dieren? 

- Indien die afdoende bescherming er in het algemeen is, zijn er dan 

situaties denkbaar die daar een uitzondering op vormen? 

- Welke studies zouden moeten worden uitgevoerd indien de genoemde vragen 

nog niet afdoende kunnen worden beantwoord? 

De ernst van effecten van straling blijkt onderraeer af te hangen van de 

stralingsdosis en van het deel van de populatie dat wordt blootgesteld. Op 

grond van de literatuur wordt geconcludeerd dat effecten op aquatische en 

terrestrische populaties uitgesloten zijn beneden stralingsniveaus van 

1 mGy/dag. 

Uit de toepassing van de generieke modellen blijkt dat de stralings-

belasting van organismen lager dan 1 mGy/dag zal blijven, wanneer mensen 

die tot de kritieke groep behoren 1 mSv/jaar ontvangen. Aangezien de 

stralingsbelasting van de mens in de praktijk vrijwel altijd lager zal 

zijn, zijn zeker geen effecten op planten, dieren en ecosystemen te 

verwachten. Een uitzondering is mogelijk voor situaties waarin de 

verspreiding niet plaats vindt in het leefmilieu van de mens; dan is 

bescherming van de mens immers geen noodzaak om de stralingsniveaus te 

beperken. Dergelijke lokaties komen in Nederland niet voor. 

Voor de Nederlandse situatie zullen, gezien de huidige en verwachte 

lozingen, de in het rapport afgeleide bovengrenzen voor de stralingsniveaus 

zeker niet bereikt worden. 

Aanbevolen wordt om voor Nederland, uitgaande van concrete brontermen, met 

behulp van de generieke modellen schattingen te maken die op concrete 

situaties gebaseerd zijn. Gezien het voorgaande is de noodzaak daartoe 

echter gering. Voorts wordt aanbevolen de internationale ontwikkelingen op 

dit terrein te blijven volgen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Plaats binnen het project Beleidsnotitie Normstelling Straling: 

opdracht deelproject 2 

Het project Beleidsnotitie Normstelling Straling (BNS) beoogt een structuur 

op te stellen voor een normstelsel dat de bescherming tegen ioniserende 

straling regelt. 

Vanuit het project werd een aantal vraagstellingen geformuleerd, die 

onderzocht zijn in de vorm van een aantal deelprojecten. Aangezien het 

project BNS ondermeer het uitgangspunt hanteert dat behalve mensen ook 

planten, dieren, ecosystemen en goederen beschermd moeten worden, moesten 

ondermeer de (gezondheids)risico's voor planten, dieren en ecosystemen 

geëvalueerd worden. Hiertoe werd deelproject 2 "Gezondheidsschade planten, 

dieren, ecosystemen" opgezet. 

De opdracht voor deelproject 2 van BNS luidde: doe een literatuurstudie 

met betrekking tot de blootstellingsniveaus en de stralingsgevoeligheid van 

(populaties van) planten, dieren en ecosystemen. De bedoeling was aan te 

geven welke argumenten er zijn om het gangbare uitgangspunt bij 

normstelling ten aanzien van straling 'Bescherming van de (individuele) 

mens betekent voldoende bescherming voor (populaties van) andere 

organismen' te onderbouwen. Tevens werden suggesties verwacht voor 

mogelijke vervolgstudies om (zonodig) tot meer duidelijkheid te kunnen 

komen. 

De resultaten van dit deelproject vormen het onderwerp van dit rapport. 

1.2 Literatuur: werkwijze 

Veel onderzoek naar de effecten van ioniserende straling op planten en 

dieren stamt uit de late jaren vijftig en de eerste helft van de jaren 

zestig, toen volop werd geëxperimenteerd voor de ontwikkeling van 

kernwapens en toen ook de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van 

kernenergie op gang kwam. Afgezien van een beperkte opleving in het begin 
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van de jaren zeventig, toen de ecologie sterk in opkomst was, is er nadien 

niet veel onderzoek meer gebeurd op dit terrein. 

Veel van de literatuur die betrekking heeft op het onderwerp van dit 

rapport, is dus al tamelijk oud. 

Momenteel is de vraag naar de eventuele effecten van straling op planten, 

dieren en ecosystemen, mede naar aanleiding van het reactorongeval in 

Tsjernobyl, weer actueel. In internationaal verband is er een IAEA-document 

in voorbereiding (IAEA 1988b, 22) over dit onderwerp, en ook de USNCRP 

bereidt een publicatie voor, met name over aquatische organismen (49). In 

beide publicaties wordt een literatuuroverzicht gegeven en wordt bovendien 

getracht een verband te leggen tussen mogelijke blootstellingen van 

organismen en ecosystemen enerzijds en emissies en dumping van 

radioactiviteit anderzijds. 

Hoewel het mogelijk is geweest kennis te nemen van concepten van beide 

publicaties, is het op dit moment nog niet mogelijk er op grote schaal 

gegevens aan te ontlenen. 

Vanwege de beperkte omvang van het project was het verder slechts mogelijk 

globaal de bestaande literatuur te bestuderen. Voor een belangrijk deel is 

gebruik gemaakt van review-artikelen. Vandaar dat bij een aantal 

literatuur-verwijzingen is aangegeven dat de betreffende gegevens niet uit 

de oorspronkelijke publicaties afkomstig zijn. 

Wat betreft de gebruikte eenheden kan worden opgemerkt dat zo veel mogelijk 

de door de auteurs oorspronkelijk gebruikte waarden en eenheden weergegeven 

worden. Wanneer het over de geabsorbeerde dosis in rad gaat, hebben wij 

tussen haakjes de dosis in Gy erachter geplaatst (1 rad - 0.01 Gy). 

Exposies uitgedrukt in röntgen hebben wij, gezien de theoretische bezwaren 

die hieraan zouden kleven, in het algemeen niet omgerekend naar doses. 

(Voor stralingsbeschermingsdoeleinden is een omrekening van een exposie van 

1 R door een 7-emitter naar een geabsorbeerde dosis van ca. 0.01 Gy een 

goede benadering.) 
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1.3 Vraagstelling 

1.3.1 Uitgangspunten 

De principes die worden gehanteerd bij de beperking van de gecontroleerde 

verspreiding van radioactieve afvalstoffen in het milieu door de mens, zijn 

primair gericht op de bescherming van de mens. Die principes zijn de 

algemeen geaccepteerde basisprincipes van de stralingsbescherming zoals 

door de International Commission on Radiological Protection aanbevolen in 

ICRP-publicatie 26 (23). Dit op bescherming van de mens gerichte systeem 

voor beperking van blootstelling aan ioniserende straling omvat de volgende 

drie belangrijkste uitgangspunten: 

- no practice shall be adopted unless its introduction produces a 

positive net benefit; 

- all exposures shall be kept as low as reasonably achievable, 

economic and social factors being taken into account ("ALARA"); 

- the dose to individuals shall not exceed the limits recommended 

for the appropriate circumstances by the Commission. 

De ICRP merkt ten aanzien van de bescherming van andere soorten dan de mens 

het volgende op: 

"Although the principal objective of radiation protection is the 

achievement and maintenance of appropriately safe conditions for 

activities involving human radiation exposure, the levels of safety 

required for the protection of all human individuals is thought likely 

to be adequate to protect other species, although not necessarily 

individual members of those species. The Commission therefore believes 

that if man is adequately protected then other living things are also 

likely to be sufficiently protected". 

Deze veronderstelling is alom gehanteerd in de stralingsbescherming zonder 

dat een expliciete wetenschappelijke en kwantitatieve onderbouwing daarvan 

werd opgesteld. De juistheid van de veronderstelling is ook niet op goede 

gronden aangevochten. 

De Nederlandse wetgever, de desbetreffende Richtlijn van de Raad van de 

Europese Gemeenschappen van 15 juli 1980 volgend, heeft bovengenoemde 
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uitgangspunten voor de stralingsbescherming van de mens geaccepteerd, 

overigens zonder een kanttekening betreffende de verwachte mate van 

bescherming van andere organismen (35a). 

1.3.2 Individuele mens versus populaties planten en dieren 

• Bescherming van de mens 

Het als derde genoemde uitgangspunt van de ICRP betreft de grenzen 

waarbinnen de blootstelling van individuele mensen dient te blijven. De 

dosislimieten die door de ICRP worden aanbevolen en die internationaal zijn 

geaccepteerd, dienen om het individuele risico van gezondheidsschade te 

beperken. Die gezondheidsschade omvat zowel de stochastische effecten in de 

vorm van late somatische schade (tumoren) en genetische schade, als de 

niet-stochastische effecten (o.a. beenmergsyndroom) en teratogene effecten 

(ontwikkelingsstoornissen). De mate van bescherming is direct gerelateerd 

aan het stralingsrisico voor individuele personen. 

Beperking van verspreiding van radioactieve stoffen in het milieu is 

gebaseerd op limitering van de dosis aan individuen in de omgeving van de 

bron. Hierdoor worden ook de concentraties aan radioactiviteit in de 

diverse milieucompartimenten gelimiteerd. 

Overigens is het de uitdrukkelijke bedoeling - en in de praktijk het 

gevolg - van de beide eerstgenoemde uitgangspunten van de ICRP 

("rechtvaardiging" en "ALARA"), dat de concentraties aan radioactieve 

stoffen die daadwerkelijk voorkomen, ver beneden de gestelde en eventueel 

te stellen limietwaarden liggen. 

• Bescherming van populaties 

In het project BNS is als uitgangspunt genomen dat de bescherming van de 

gezondheid van planten en dieren zich richt op populaties en niet op 

individuen. Daarbij wordt verondersteld dat tevens de "gezondheid" van 

ecosystemen beschermd moet worden (33). Op de aan dit uitgangspunt ten 

grondslag liggende overwegingen wordt hier niet ingegaan. 

De consequentie is evenwel dat de limietvaststelling voor populaties 

afwijkt ten opzichte van die voor de mens. Voor de mens wordt ernaar 

gestreefd de individuele schade te beperken en de stralingsbelasting zo 
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laag mogelijk te houden. Voor andere organismen dan de mens wordt het 

behoud van populaties en het in stand houden van ecosystemen als doel 

gesteld. 

Een nadere definitie van 'schade op populatieniveau' wordt niet gegeven. 

Voor dit rapport wordt ervan uitgegaan dat het begrip een meetbare 

verandering van de populatie (bijvoorbeeld een aanmerkelijke reductie in 

aantal) inhoudt. In de praktijk betekent dit dat op populatieniveau vooral 

letaliteit en effecten op voortplantingsprocessen van belang zijn. 

Verder moet opgemerkt worden dat 'schade op populatieniveau' ook een 

geometrische factor behelst. 

De invloed die de mens heeft op de organismen in zijn omgeving, brengt niet 

steeds het voortbestaan van soorten in hun geheel in het geding. In 

Nederland heeft bijvoorbeeld op uitgebreide schaal verstoring van het 

oorspronkelijke leefmilieu van organismen plaatsgevonden als gevolg van 

cultuurtechnische ingrepen ten behoeve van landwinning en huisvesting. 

Plaatselijk zijn daarbij populaties verdwenen zonder dat de verdwenen 

soorten tot uitsterven waren gedoemd. 

De beoordeling van de ernst van dergelijke gevolgen van menselijk ingrijpen 

is mede afhankelijk van de geografische schaal waarop die consequenties 

zich voordoen. Zo speelt in het algemeen bij de beoordeling van de als 

gevolg van menselijk ingrijpen verwachte ecologische schade mede een rol, 

op welke geografische schaal die schade zich zal voordoen: betreft het een 

klein gebied of een groot gebied? Dit sluit niet uit dat schade die zich 

alleen lokaal voordoet, onaanvaardbaar kan zijn vanwege de bijzondere 

eigenschappen van zo'n gebied met geringe omvang. Voor de beoordeling van 

de effecten van straling op populaties van organismen is het daarom nodig 

te kijken naar de geografische omvang van de effecten. 

1.3.3 Onderzoekvragen 

De in dit rapport te behandelen vragen kunnen als volgt worden samengevat: 

- Biedt de toepassing van de op bescherming van de mens gerichte 

stralingsbeschermingsprincipes afdoende bescherming voor populaties van 

planten en dieren? 
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- Indien die afdoende bescherming er in het algemeen is, zijn er dan 

situaties denkbaar die daar een uitzondering op vormen? 

- Welke studies zouden moeten worden uitgevoerd indien de genoemde vragen 

nog niet afdoende kunnen worden beantwoord? 

Voor de beantwoording van die vragen is kennis nodig van de wijze waarop de 

stralingsbelasting van planten en dieren wordt veroorzaakt, omdat daardoor 

wordt bepaald in welke mate die stralingsbelasting beperkt wordt bij het 

hanteren van criteria ter bescherming van de mens. Op de relatie tussen de 

stralingsbelasting van de mens en die van andere organismen wordt in 

hoofdstuk 2 ingegaan. 

Voorts is kennis nodig van de wijze waarop en de mate waarin straling 

schadelijk kan zijn voor populaties van planten n dieren en voor 

ecosystemen. Van die kennis wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven. 

In beide hoofdstukken wordt (in overeenstemming met de hierboven 

geformuleerde onderzoekvragen) met name aandacht besteed aan de effecten 

van straling op populaties. Zoals in het vervolg echter zal blijken, is het 

niet altijd eenvoudig om vast te stellen welke parameters het meest 

geschikt zijn om dergelijke effecten te beschrijven. 
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2 DE RELATIE TUSSEN DE STRALINGSBELASTING VAN DE MENS EN DIE VAN 

ANDERE ORGANISMEN 

2.1 Blootstellingswegen 

De stralingsbelasting van de mens als gevolg van de verspreiding van 

radioactieve stoffen in het milieu, wordt veroorzaakt langs verschillende 

blootstellingswegen, die onderverdeeld kunnen worden in: inwendige 

bestraling als gevolg van inhalatie en ingestie van radionucliden, en 

uitwendige bestraling AIS gevolg van de aanwezigheid van radioactieve 

stoffen buiten het licha.'-m. In figuur 2.1 zijn de blootstellingswegen voor 

lozing in de lucht (sterk vereenvoudigd) weergegeven en in figuur 2.2 voor 

lozing in oppervlaktewater. De kwantitatieve relatie tussen geloosde 

hoeveelheid en resulterende stralingsbelasting van r'e mens wordt ondermeer 

bepaald door de chemische en fysische eigenschappen van het radionuclide en 

de manier waarop de mens gebruik maakt van het milieu. 

In figuur 2.3 wordt getoond hoe in het geval van lozing van een 

radionuclide in het water die kwantitatieve relatie voor een bepaalde 

blootstellingsweg tot stand komt. Ook is te zien hoe daaruit grenzen 

afgeleid kunnen worden voor concentraties van een radionuclide in 

milieucompartimenten of in organismen die door de mens als voedsel worden 

gebruikt. Tevens is te zien op welke wijze de hoeveelheden berekend kunnen 

worden die van het radionuclide geloosd zouden kunnen worden zonder dat de 

voor de mens gekozen dosislimiet wordt overschreden. Die dosislimiet heeft 

betrekking op de gemiddelde stralingsbelasting van de kritieke groep; dat 

is die groep mensen in de omgeving, die als gevolg van karakteristieke 

leefgewoonten en aard van beroep de hoogste dosis ten gevolge van die 

lozing zullen ontvangen. 

In figuur 2.4 is een getallenvoorbeeld weergegeven voor de afleiding van 

een lozingslimiet voor een radionuclide dat bij continue lozing van 1 Bq/s 

een evenwichtsconcentratie in het water geeft van 1 Bq/m3, dat met een 

factor 104 wordt geaccumuleerd door een bepaald soort marien voedsel 

waarvan door een kritieke groep 10 kg/jaar wordt gegeten en waarvoor de 

dosisconversiefactor voor ingestie 4.4x10 7 Sv/Bq bedraagt. De 

concentratielimiet voor het nuclide in het beschouwde organisme bedraagt in 
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Figuur 2.1 Schematische weergave van blootstellingswegen voor de mens bij 

lozing van radioactieve stoffen in de lucht. 

1: dispersie en depositie, 2: uitwendige bestraling door 
de lucht, 3: depositie van radionucliden op de bodem, 4: 
radionucliden op gewassen, 5: opname van radionucliden 
opname van radionucliden met het voer door het vee, 7: 
radionucliden door het vee, 8: inhalatie van radionucliden 
uitwendige bestraling door radionucliden . in de bodem, 
radionucliden door de mens met plantaardig voedsel, 
radionucliden door de mens met dierlijk voedsel. 

radionucliden in 
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uit de bodem, 6: 
inhalatie van 

door de mens, 9: 
10: opname van 
11: opname van 
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Figuur 2.2 Schematische weergave van blootstellingswegen voor de mens bij 

lozing van radionucliden in oppervlaktewater. 

1: dispersie, adsorptie en sedimentatie, 2: opname van radionucliden door 
waterorganismen, 3: opname van radionucliden door waterorganismen via een 
voedselketen, 4: gebruik van oppervlaktewater als drinkwater door de mens, 
5/6: gebruik van waterorganismen als voedsel door de mens, 7: gebruik van 
oppervlaktewater als drinkwater door het vee, 8: opname van radionucliden 
door de mens met dierlijk voedsel, 9: beregening van gewassen met 
oppervlaktewater, 10: beregening of bevloeiing, 11: opname van 
radionucliden met het voer door het vee, 12: opname van radionucliden uit 
de bodem, 13: opname van radionucliden door de mens met plantaardig 
voedsel, 14: uitwendige bestraling door radionucliden in de bodem, 15: 
sedimentatie van slib aan rivieroevers in estuaria of aan de zeekust, 16: 
uitwendige bestraling door radionucliden in oeverslib, 17: uitwendige 
bestraling door radionucliden in het water. 
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Figuur 2.3 Principe van de beperking van lozing van een radionuclide in 

oppervlaktewater in verband met het gebruik van een aquatisch 

organisme als voedsel voor de mens. 
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lozingslimiet 
23 Bq/s 

T 

concentratielimiet 
water 23 Bq/m3 

I 
concentratiel imiet 

voedsel 230 Bq/kg 

T 

Ingestielimiet 
2 3 0 0 Bq/a 

"A 

dosislimiet 
1 mSv/a 

dispersie : 1 Bq/m3 
per Bq/s geloosd 

concentratiefactor 

1 e4 

jaarlijkse consumptie 
10 kg 

Dosisconversiefactor 
4.4 e-7 Sv/Bq 

Figuur 2.4 Voorbeeld van de kwantitatieve relatie tussen een dosislimiet 

ter bescherming van de mens en de daaruit voor een radionuclide 

afgeleide lozingslimiet en maximale concentratie in een 

organisme. De consumptie door de mens geschiedt langs de 

kritieke blootstellingsweg. 
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dit voorbeeld 230 Bq/kg. Deze concentratie levert met de gekozen 

karakteristieken van het nuclide (210Po) een dosis in het organisme van 

ruim 6 Gy/jaar. Het hieruit te berekenen verhoudingsgetal van de dosis in 

het organisme tot het effectief dosisequivalent in de mens van 6000 wordt 

nog groter wanneer bij berekening van de dosis de relatief hoge biologische 

activiteit van a-straling in het organisme in rekening wordt gebracht. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat theoretisch het verhoudingsgetal zeer 

hoge waarden kan bereiken. 

Het voor de mens berekende effectief dosisequivalent en de voor biologische 

effectiviteit van de stralingssoort gecorrigeerde dosis in het organisme, 

zijn in feite niet direct vergelijkbaar. Immers, het door weging van 

orgaandosisequivalenten afgeleide effectief dosisequivalent voor de mens is 

gebaseerd op kennis en weging van de gevoeligheid van verschillende 

weefsels voor tumorinductie. Dosislimieten uitgedrukt in een effectief 

dosisequivalent dienen om het individuele risico van late somatische en 

genetische effecten te beperken. Dit soort effecten levert bij populaties 

van andere organismen in het algemeen geen belangrijke bijdrage aan het al 

dan niet voortbestaan van zo'n populatie. 

De kleinste weegfactor is 0.03 (bot), waardoor bij een effectief 

dosisequivalent van 1 mSv/jaar het dosisequivalent in het bot van de mens 

ruim 30 mSv/jaar kan bedragen zonder dat de effectieve dosislimiet wordt 

overschreden. Op analoge wijze kan in dieren eveneens in bepaalde organen 

een hogere dosis optreden dan die welke op grond van het verhoudingsgetal 

is berekend. De hierboven en in het navolgende vermelde verhoudings

getallen geven daarom een globale indruk van de ernst van de schade bij 

planten en dieren in vergelijking tot de mens. 

Het bovenstaande illustreert dat door limitering van de blootstelling van 

de mens weliswaar ook de stralingsbelasting van organismen op indirecte 

wijze beperkt wordt, maar dat de door die organismen ontvangen 

stralingsdoses aanzienlijk groter kunnen-zijn dan de door kritieke groepen 

mensen ontvangen doses. In paragraaf 2.2 wordt dit verder uitgewerkt. 

Hoewel veel organismen niet door de mens worden geconsumeerd, wordt ook de 

stralingsdosis in die organismen beperkt door de grenzen aan de 

concentraties in milieucompartimenten (water en sediment, bijvoorbeeld), 

omdat ze via de voedselketens in verband staan met de stralingsbelasting 

van de mens. 
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2.2. Generieke relaties tussen lozingen en doses 

De relatie tussen lozingen en de daaruit resulterende stralingsbelasting 

van mens, plant en dier is afhankelijk van de karakteristieken van het 

plaatselijke milieu waarin de verspreiding plaatsvindt, en de met die 

verspreiding samenhangende manieren waarop de blootstelling aan straling 

kan plaatsvinden. 

In deze paragraaf zullen enkele van dit soort relaties afgeleid worden, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van generieke modellen. In dit soort modellen 

worden milieu-karakteristieken en blootstellingswijzen zo gedefinieerd dat 

de resultaten van de dosxsberekeningen een meer algemene geldigheid 

krijgen. Hierbij worden de parameterwaarden zo gekozen dat de 

dosisschattingen een conservatief (overschattend) karakter hebben. 

Dergelijke generieke relaties worden hieronder voor lozingen in zoet 

oppervlaktewater en lozingen in de lucht besproken. Vervolgens worden in 

paragraaf 2.2.3 enige op specifieke situaties toegespitste (dus: niet-

generieke) voorbeelden van relaties voor het zoute water gegeven. 

2.2.1 Lozingen in zoet oppervlaktewater 

In IAEA 1988b (22) is voor een twaalftal radionucliden de stralingsdosis 

voor zoetwatervis berekend, en wel voor een situatie waarin de mens als 

gevolg van de aanwezigheid van het radionuclide in het water en langs drie 

verschillende blootstellingswegen een jaarlijkse dosis van 1 mSv zou 

ontvangen (zie tabel 2.1 kolom 1 voor de gebruikte nuclideninventaris). De 

verhouding tussen de berekende stralingsdosis in vis (in Gy/jaar) en die in 

de mens (1 mSv/jaar) loopt uiteen van 0.6 voor 60Co tot 590 voor 90Sr. De 

uitkomsten van dergelijke berekeningen worden in sterke mate bepaald door 

de beschouwde blootstellingswegen, maar ook door de karakteristieken van de 

radionucliden en het milieu waarin ze verspreid worden. De daarbij 

gebruikte benadering voor berekening van concentraties van de radionucliden 

in vissen is gebaseerd op concentratiefactoren, die aangeven welke 

verhouding er zal ontstaan tussen de concentratie in de vis en die in het 

water. De stralingsdosis die vissen ontvangen door de aanwezigheid van aan 

bodemsediment geadsorbeerde radionucliden, wordt gebaseerd op soortgelijke 
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Tabel 2.1 Nuclideninventarissen gebruikt voor een aantal generieke 

berekeningen in IAEA 1988b (22). 

Nucliden gebruikt voor 

lozingen in de lucht 

Nucliden gebruikt voor lozingen 

in zoet oppervlaktewater 

3H 

32i 32ï 

60 Co 

90Sr 

9 6 Z r 

00 Sr 

13 ir 

9 8 T c 

131J 

137 Cs 13rCs 

226Ra 

23SU 

2 3 8U 

239pu 230pu 
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concentratiefactoren voor sediment ten opzichte van water. De uit 

omgevingsonderzoek verkregen gegevens bieden de mogelijkheid om 

realistische dosisschattingen voor externe bestraling te maken. 

In veel gevallen ontbreekt echter de informatie om de voor biologische 

effecten relevante doses in verschillende weefsels te berekenen, aangezien 

de beschikbare gegevens over concentratiefactoren veelal beperkt zijn tot 

de voor de mens eetbare delen, die immers belangrijk zijn voor de 

berekening van de blootstelling van de mens. De mate van onzekerheid in de 

dosisschattingen die daardoor wordt geïntroduceerd, is sterk afhankelijk 

van het radionuclide. Vooral bij a-stralers kan de specifieke verdeling van 

de radionucliden over de weefsels en organen van het organisme tot sterk 

uiteenlopende stralingsdoses leiden. Dit soort onzekerheden kan worden 

gecompenseerd door een zodanige, keuze van parameterwaarden dat de 

dosisberekening een conservatief karakter krijgt (zie 22). 

De uitkomsten van de toepassing van bovengenoemde generieke 

verhoudingsfactoren op concrete situaties, worden vooral bepaald door de 

samenstelling van het radionucliden mengsel. In het lozingswater van 

bijvoorbeeld de kerncentrale in Dodewaard, komen hoof elijk het 

activeringsprodukt 60Co en het splijtingsprodukt 137Cs voor. De verhouding 

tussen de stralingsbelasting van de mens en die van vissen ligt bij dit 

mengsel van radionucliden in de orde van 2. 

2.2.2 Lozingen in de lucht 

Voor lozingen in de lucht kan de relatie tussen geloosde hoeveelheid en 

stralingsbelasting van de mens op overeenkomstige wijze afgeleid worden 

voor de verschillende blootstellingswegen. Voorbeelden daarvan worden 

gegeven in IAEA 1988b (22). Ook uit deze voorbeelden komt de begrenzing van 

dp. blootstelling van andere organismen door limitering van de blootstelling 

van de mens naar voren, evenals de aanmerkelijk hogere doses die organismen 

onder die condities ontvangen. Op soortgelijke wijze als in het voorbeeld 

uit de vorige paragraaf heeft men berekeningen uitgevoerd voor een zevental 

radionucliden (zie tabel 2.1 kolom 2 voor de gebruikte nuclideninventaris). 

Het bleek dat planten als gevolg van de aanwezigheid van radionucliden in 

de lucht een 6 maal (voor 137Cs) tot 330 maal (voor 95Zr) zo hoge dosis 
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ontvangen als de mens. Voor de doses in dierlijk weefsel worden in IAEA 

1988b getallen berekend die uiteenlopen van 0.1 maal (voor 230Pu) tot 245 

maal (voor 32P) de dosis die de mens langs verschillende blootstellings-

wegen ontvangt. De berekeningen voor dierlijk weefsel zijn gebaseerd op 

gegevens over schapen en koeien. Deze zijn bekend omdat ze voor 

blootstelling van de mens via consumptie van zuivelprodukten en vlees van 

belang zijn. Die gegevens zijn maar in beperkte .jiate bruikbaar om 

concentraties en doses in andere dan de voor de mens belangrijke weefsels 

te berekenen, aangezien kennis van de benodigde concentratiefactoren 

ontbreekt. Voor de meeste andere, en zeker de in het wild levende, 

organismen zijn helemaal geen gegevens beschikbaar om op betrouwbare wijze 

zowel de opname van radionucliden met het voedsel als de daaruit 

resulterende stralingsdosis te berekenen. 

Ook voor lozingen in de lucht geldt dat de uitkomsten van de toepassing van 

generieke verhoudingsfactoren in een concrete situatie door de 

samenstelling van het geloosde mengsel bepaald worden. Zo bestaat de in de 

lucht geloosde activiteit bij een kerncentrale vrijwel volledig uit 

radioactieve edelgassen, waarvoor geldt dat de stralingsbelasting van 

planten en dieren in principe gelijk is aan die van de mens. Daarnaast komt 

bij reactoren van het type BWR en PWR ook tritium in relatief grote 

hoeveelheden in de luchtlozingen voor. Voor dit nuclide geeft IAEA 1988b 

een verhoudingsfactor voor planten en dieren van ca. 50 ten opzichte van de 

mens. Van de overige radionucliden is doorgaans 131I de belangrijkste; in 

IAEA 1988b wordt daarvoor een generieke verhoudingsfactor voor planten van 

11 gegeven en voor dieren van 0.5. Omdat deze berekeningen gemaakt zijn 

voor de radionucliden die de hoogste stralingsbelasting veroorzaken, mag 

verondersteld worden dat de gemiddelde verhoudingsfactor voor een 

willekeurig mengsel van radionucliden aanmerkelijk lager ligt dan de 

bovengrens van de bovenvermelde ranges voor de genoemde afzonderlijke 

radionucliden. 

2.2.3 Lozing in zee; een voorbeeld van niet-generieke relaties 

In IAEA 1988b (22) worden voor lozingen van radionucliden in marien milieu 

geen generieke relaties tussen de stralingsbelasting van organismen en de 
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mens gegeven. De processen die de relaties in zout water beïnvloeden zijn 

echter van vergelijkbare aard als bij lozingen in zoet oppervlaktewater het 

geval is; alleen kunnen de parameterwaarden, zoals bijvoorbeeld van 

ccmcerttratiefactoren, afwijken. 

De gegevens over de lozingen in de Ierse Zee bij Sellafield bieden de 

mogelijkheid een indruk te krijgen van de verhouding tussen de 

stralingsbelasting van vissen en die van de mens. Met behulp van dosimeters 

bevestigd aan gevangen en weer uitgezette schollen, werd aan het eind van 

de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig de stralingsbelasting 

door uitwendige bronnen (met name de zeebodem) gemeten. Daaruit werd een 

gemiddelde gonadendosis voor schol van 2.1 /xGy/h afgeleid 

(1.8x10 2 Gy/jaar) (52). De maximale individuele stralingsdosis voor mensen 

als gevolg van consumptie van mariene organismen, vooral schol, bedroeg in 

die periode ca. 2.5x10 4 Sv/jaar. De verhouding tussen de 

stralingsbelasting van de schollen en de mens bedroeg dus voor die 

blootstellingsweg in die periode ca. 70. De maximale stralingsbelasting van 

een kleine kritieke groep mensen die aan uitwendige bestraling door 

gecontamineerde slibafzettingen was blootgesteld, bedroeg ca, 

7.5x10 4 Sv/jaar. De verhoudingsfactor was voor die blootstellingsweg dus 

ca. 25. 

Een ander voorbeeld uit (52) betreft de lozingen van vloeibaar radioactief 

afval in het Blackwater estuarium. De stralingsbelasting van oesters als 

gevolg van die lozingen werd voor het jaar 1968 geschat op 

(2.7 - 3.1)xl0~4 Gy/jaar. De stralingsbelasting van een kritieke groep 

oester-etende personen bedroeg ca. 1 0 5 Sv/jaar. De verhoudingsfactor 

bedroeg in dit geval dus 27 è 31. In het geloosde mengsel kwam 6sZn in de 

grootste hoeveelheden voor, met daarnaast 1 3 7Cs, 1 1 0 Ag, ssFe, 32P en 60Co. 

Pentreath en Woodhead (32) schatten dat op grond van een vergelijking van 

visconsumpties de stralingsbelasting van een zeehondensoort in de omgeving 

van Sellafield door 137Cs ongeveer een factor 35 hoger kan zijn dan de 

stralingsdosis van de kritieke groep van menselijke viseters. 
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Tabel 2.2 Schattingen van de stralingsbelasting van diepzee-

organismen in het stortingsgebied voor radioactief afval 

en in de omgeving daarvan; blootstellingen aan 

natuurlijke bronnen en aan radionucliden uit afval dat 

tot en met 1982 werd gestort (34). 

Doses in nSv per uur 

Organismen Natuurlijke Stortgebied Omgeving 

achtergrond 

Vissen 

vr ij zwemmend 2 8 

op de bodem 85 

Grote schaaldieren 

vr ij zwemmend 930 

op de bodem 990 

Kleine schaaldieren 

vrijzwemmend 250 

op de bodem 330 

Schelpdieren 930 

- 460 52 12 

- 1400 73 12 

- 3600 360 69 

- 4600 380 69 

- 2900 1200 230 

- 4200 1300 230 

- 3400 8000 940 
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2.3 De mens ver verwijderd van de verspreidingsbron 

Wanneer de bron van verspreiding van radionucliden ver verwijderd is van de 

lokaties waar de mens zich bevindt, kunnen organismen worden blootgesteld 

aan een dosis die een veelvoud bedraagt van de stralingsbelasting van de 

mens. Een voorbeeld van zo'n situatie vormen de stortingen van verpakt 

radioactief afval in de Noord-Oost Atlantische Oceaan tot het jaar 1982. 

In een rapport uitgegeven door de OECD (34) worden schattingen gegeven van 

de maximale stralingsbelasting van de mens en van populaties van 

diepzeeorganismen in de directe omgeving van de stortplaats. De berekende 

maximale individuele stralingsdosis voor een hypothetische groep mensen die 

diepzeevis consumeert uit het stortgebied, bedraagt 0.03 /iSv/jaar. 

Daarentegen loopt de berekende stralingsbelasting van verschillende groepen 

organismen in het stortgebied uiteen van 50 nSv/uur voor vrij van de bodem 

levende vissen tot 8000 nSv/uur voor benthische (d.w.z. vastzittende) 

schelpdieren. Daarbij is een factor 20 in rekening gebracht bij de 

omrekening van geabsorbeerde a-dosis naar de "sievert voor organismen". 

In dit voorbeeld varieert de aldus berekende verhouding tussen de 

stralingsbelasting van organismen (in "Sv") en de effectieve dosis in de 

mens (in Sv) van 10* tot 2xl06. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

berekende stralingsdoses in diepzeeorganismen binnen de spreiding vallen 

van de natuurlijke stralingsbelasting, dan wel daar slechts weinig bovenuit 

komt (tabel 2.2). Op deze manier wordt tevens geïllustreerd dat mariene 

organismen van nature stralingsdoses kunnen ontvangen die een groot 

veelvoud zijn van de stralingsdoses die de mens uit natuurlijke bronnen 

ontvangt. 

2.4 Samenvatting en conclusies 

1. De beperking van de stralingsbelasting van de mens als gevolg van 

emissies in het milieu, beperkt ook de stralingsbelasting van andere 

organismen. De mate van beperking kan sterk uiteenlopen. 

2. De mate van beperking is afhankelijk van de aard van de radionucliden, 

van het milieu waarin die verspreid worden en van de wijze waarop mens, 
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plant en dier van dat milieu gebruik maken. De mate van beperking is dus 

nuclide- en lokatiespecifiek. 

3. Een realistische kwantitatieve relatie tussen stralingsbelasting van 

andere organismen en die van de mens is slechts bij uitzondering te 

geven. Daartoe ontbreken in het algemeen de gegevens over de uit de 

verspreiding voortvloeiende concentraties in het voedsel van de 

organismen, alsmede de gegevens die nodig zijn om uit de ingestie van 

radionucliden de resulterende dosis te berekenen. Daarom worden bij de 

berekening van generieke (d.w.z. algemeen toepasbare) relaties doorgaans 

overschattende veronderstellingen gehanteerd. 

4. Generieke verhoudingen in stralingsbelasting van dezelfde bron kunnen 

worden afgeleid om bovengrenzen aan te geven voor de stralingsbelasting 

van planten en dieren bij een gegeven maximum voor de stralingsbelasting 

van de mens. Ze zijn alleen van 'nut wanneer ze voor afzonderlijke 

radionucliden worden afgeleid of voor een mengsel dat representatief is 

voor de beschouwde bron van verspreiding. 

5. De stralingsbelasting van planten en dieren kan in situaties waarin de 

mens in de directe omgeving van een lozingsbron op verschillende wijzen 

aan stralingsbelasting van radionucliden wordt blootgesteld, één tot 

twee orden van grootte hoger zijn dan het effectieve dosisequivalent 

voor de mens. Aangezien voor de berekening van de generieke relaties 

uitsluitend de kritieke blootstellingswegen in beschouwing worden 

genomen, heeft die hogere stralingsbelasting van andere organismen 

alleen betrekking op die lokaties in het milieu die de maximale 

stralingsbelasting van de mens veroorzaken. Op andere plaatsen kunnen 

andere verhoudingsfactoren gelden, maar is de stralingsbelasting van de 

mens doorgaans veel lager, omdat de personen daar niet tot de kritieke 

groep behoren. 

6. Bij beperking van de stralingsbelasting van kritieke groepen personen 

tot de algemene dosislimiet voor langdurige blootstelling van 

1 mSv/jaar, kunnen de stralingsdoses van organismen in de orde van 10 

tot 100 mGy/jaar (0.03 - 0.3 mGy/dag) liggen. Die maximale 
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stralingsdoses voor organismen hebben met name betrekking op gebieden 

van beperkte omvang, waarin de maximale blootstelling van de mens tot 

stand komt. 

Als de stralingsbelasting van de mens onder de 1 mSv/jaar blijft, zal 

ook de maximale stralingsbelasting van organismen evenredig lager zijn. 

7. In situaties waarin de verspreiding van radioactieve stoffen niet 

plaatsvindt in of nabij het leefmilieu van de mens, kan de 

stralingsbelasting van organismen in de directe omgeving van de bron een 

groter veelvoud van de stralingsbelasting van de mens bedragen. Voor 

radioactief afval dat in de diepzee werd gestort, liggen de berekende 

doses voor organismen ter plaatse een factor 104 tot 2xl08 boven 

de berekende doses voor kritieke groepen mensen. De voor die situatie 

berekende stralingsniveaus zouden dus 10 - 2xl03 Sv/jaar (overeenkomend 

met 30 - 5500 mSv/dag) bedragen als de blootstelling van kritieke 

groepen mensen de dosislimiet van 1 mSv/jaar zou bereiken. 



-23-

3 EFFECTEN VAN STRALING OP ORGANISMEN EN ECOSYSTEMEN 

3.1 Algemene opmerkingen 

3.1.1 Acute tegenover chronische bestraling 

Wanneer het erom gaat effecten van ioniserende straling te beschrijven, 

valt onmiddellijk op dat naast de totaal geabsorbeerde dosis het dosistempo 

bepalend is voor het teweeggebrachte effect. Met andere woorden: de 

tijdsduur waarin de geabsorbeerde dosis tot stand komt is zeer belangrijk. 

In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen acute bestraling en 

chronische bestraling. 

De grens tussen acute en chronische bestraling is afhankelijk van het te 

beschouwen proces. De schaal van wat als acuut en wat als chronisch wordt 

beschouwd is daardoor een glijdende. Zo wordt op celniveau met acuut 

bedoeld: relatief kort ten opzichte van het celdelingsproces, d.w.z. 

minuten. Aan het andere uiterste van de schaal, bij ecosystemen, wordt met 

acuut bedoeld: kort ten opzichte van de generatietijd van de meeste 

soorten, en dat kan bestraling van weken tot maanden inhouden. Op het 

niveau van organismen kunnen regulatoire systemen en herstelprocessen de op 

celniveau waarneembare effecten van straling compenseren, zodat voor matige 

stralingsintensiteiten pas op langere termijn effecten zichtbaar worden. De 

grens tussen "acuut" en "chronisch" wordt voor dit rapport geraadpleegde 

literatuur doorgaans gelegd bij enkele uren of ten hoogste enkele dagen. 

Chronische bestraling is voor effecten op organismen ten gevolge van 

emissies in natuurlijke milieus en ecosystemen van grotere relevantie dan 

acute. Aangezien echter meer experimentele waarnemingen gedaan zijn bij 

acute blootstelling dan bij chronische, wordt ook aan de acute bestraling 

aandacht besteed. De betekenis van gegevens over acute bestraling moet 

evenwel eerder gezocht worden in het vaststellen van relatieve 

gevoeligheden- van soorten voor straling, dan in de absolute bepaling van 

doses die een bepaald effect teweeg brengen. Voor het veroorzaken van 

effecten bij chronische bestraling zijn immers dosistempo's van meer 

belang. 
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Ook de btj acute bestraling veel gebruikte grootheid LD50 (de dosis die 

voor 50% van de organiamen letaal is) is afhankelijk van het dosistempo. De 

grootheid is bruikbaar als indicatie voor stralingsgevoeligheid, maar bij 

een lager dosistempo is de LD50 groter. 

Waar mogelijk - en waar zulks door de geraadpleegde auteurs gedaan is - zal 

een verband tussen doses en hun effecten bij acute respectievelijk 

chronische bestraling 'aangegeven worden. 

3.1.2 Soorten straling 

In veel experimenteel onderzoek naar de effecten van straling op organismen 

en populaties wordt gebruik gemaakt van bronnen die 7-straling uitzenden, 

terwijl in het laboratorium ook van röntgenstraling gebruik gemaakt wordt. 

Waarnemingen aan besmettingen betreffen veelal gecombineerde inwendige en 

uitwendige bestraling door /?/7-stralers en pure /J-stralers. Een klein deel 

van de gegevens heeft betrekking op inwendige bestraling door o-stralers. 

Wanneer er in dit rapport geen melding gemaakt wordt van de soort straling 

waar de gegevens betrekking op hebben, betreft dit dan ook steeds 

fotonstraling of daarmee voor wat betreft het biologisch effect gelijk te 

stellen j9-straling. Andere gegevens worden expliciet vermeld. 

3.1.3 Soorten effecten 

Het merendeel van de literatuur, zowel over planten als over dieren, gaat 

over effecten van straling gemeten als sterfte. Deze parameter is derhalve 

ook in dit rapport de meest gehanteerde. Dat neemt echter niet weg dat ook 

andere effecten kunnen optreden, juist bij lagere doses en exposietempi. 

Waar mogelijk wordt van andersoortige effecten melding gemaakt. 

Voor dieren kan gelden dat de dosis die steriliteit teweeg brengt, niet 

evenredig is met de acute gevoeligheid voor straling. Organismen met een 

lange levensduur ontvangen bij eenzelfde exposietempo een grotere 

biologisch effectieve dosis dan organismen met een korte levensduur. 

Omdat processen rondom de voortplanting in het algemeen relatief gevoelig 

zijn voor straling, zijn voor de bepaling van de gevoeligheid voor 
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chronische bestraling vaak voortplantingsprocessen van groot belang: een 

soort kan door verstoring van de voortplanting ten onder gaan, zonder dat 

letale (acute) doses bereikt worden (48). 

Goed gedocumenteerde dosis-effect-relaties, op grond waarvan het verband 

tussen effecten op populatieniveau van acute en chronische bestraling te 

leggen zou zijn, zijn in de literatuur echter niet te vinden. 

3.2 Effecten op terrestrische organismen 

3.2.1 Acute bestraling 

a. Planten 

- Bacteriën, gisten en schimmels 

Ondermeer uit gegevens over sterilisatie van medische hulpmiddelen en uit 

bestraling van voedingsmiddelen blijkt dat voor het doden van niet-

sporevorraende bacteriën, gisten en schimmels, doses in de orde van 

102 - 5x10* Gy nodig zijn. Voor sporevormende bacteriën ligt dit nog hoger, 

nl. van 5xl03 - 5xl04 Gy (figuur 3.1)(4). 

- "Echte" planten 

Veel oorspronkelijke gegevens over effecten van bestraling van planten zijn 

te vinden in de literatuur die de experimenten met natuurlijke systemen 

beschrijft. Een aantal daarvan zal in deze paragraaf vermeld worden, maar 

voor andere gegevens wordt verwezen naar paragraaf 3.4.2, waarin onderzoek 

naar de effecten van straling op ecosystemen aan de orde komt. 

Gegevens over acute bestraling van planten komen bij uitstek naar voren uit 

toepassingsgerichte experimenten, nl. op de gebieden van groeistimulatie en 

van mutatieveredeling met behulp van straling. De stimulatie door middel 

van bestraling van zaden heeft in Oost-Europa een hoge vlucht genomen. De 

effecten worden verklaard uit het activeren van afweermechanismen tegen 

schimmels en andere infecties. Bij de mutatieveredeling moet men bedacht 

zijn op een zeer specifieke interpretatie van de effecten: een toenemend 
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Figuur 3.1 Doses 7-straling benodigd voor sterilisatie van voedingsmedia. 

(gereproduceerd uit 4) 

aantal mutaties wordt als positief beoordeeld; slechts afname van de 

levensvatbaarheid wordt als negatief effect beschouwd. Derhalve bestaat er 

een optimale dosis, waar het aantal mutanten zo hoog mogelijk is. 

Volgens Broertjes (6) behoren Liliaceae en coniferen tot de gevoeligste 

soorten, waarbij optimale resultaten bereikt worden met doses van minder 

dan 200 R. Bij een dergelijke exposie blijken sommige stekken, de minder 

vitale, de acute bestraling niet te overleven, terwijl bij andere mutaties 

optreden. Wat de relatie tot de LD50 is, is niet duidelijk. 

Ook uit studies van natuurlijke systemen is gebleken dat coniferen tot de 

meest stralingsgevoelige soorten behoren. McCormick (26, geciteerd in 50) 

stelde vast dat als gevolg van blootstelling aan tenminste 40 R (over een 
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periode van 8 dagen) binnen een jaar reeds effecten zichtbaar werden op de 

soortensamenstelling, waarbij vooral het gemis Pinus gevoelig bleek te 

zijn. Een 10 maal zo hoge dosis bracht een daling van het aantal soorten 

met de helft teweeg. 

Whicker en Fraley (50) spreken in hun review-artikel over de effecten van 

straling op planten en vegetaties de verwachting uit dat een "nog acutere" 

blootstelling een zelfde effect zou kunnen veroorzaken bij een dosis die 

nog 2 tot 4 maal zo klein is als de genoemde 40 R. Hoe zij tot dit getal 

komen, wordt niet vermeld. 

b. Ongewervelde dieren 

Hieronder volgt een beperkt aantal gegevens over terrestrische ongewervelde 

dieren. In de paragrafen over aquatische organismen worden meer gegevens 

over deze groepen vermeld. 

- Insecten 

In het algemeen zijn insecten veel minder gevoelig voor straling dan 

gewervelde dieren. Letale doses voor volwassen insecten liggen een factor 

100 hoger dan voor vertebraten. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de 

volwassen dieren erg weinig celdeling en -differentiatie vertonen. 

Geslachtscellen en zich ontwikkelende stadia ziji, dan ook veel gevoeliger. 

Getallen in de orde van 100 Gy zijn voor sommige groepen letaal, voor 

sommige andere verstoren (c.q. blokkeren) ze de ontwikkeling van larvale 

stadia. (2,8,9,11,27) 

- Mijten 

Effectdrempels voor mijten liggen in de orde van 5 Gy (eiproductie) tot 

10 Gy (ontwikkeling); doses van 100 Gy kunnen nadelige effecten op de 

voortplanting hebben. (15,43) 
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- Wormen 

Voor lintwormen (darmparasieten bij gewervelde dieren) zijn nadelige 

effecten op groei en voortplanting gerapporteerd bij bestraling met 20 Gy 

en steriliteit bij 30 Gy (18). 

De levensduur van een verwant van de regenworm wordt bekort door bestraling 

met meer dan 100 Gy. Doses van 1 - 4 Gy laten reeds effecten op de 

voortplanting en in het nageslacht zien (1). 

c. Gewervelde dieren 

- Amfibieën en reptielen 

Over effecten van acute bestraling bij amfibieën en reptielen is weinig te 

vinden in de literatuur. Volgens Sparrow et al. (41, geciteerd in 22) 

zouden beide groepen wat minder gevoelig voor straling zijn dan vogels en 

zoogdieren (gemeten als sterfte), maar ruwweg zouden de LD50-waarden toch 

in hetzelfde gebied liggen. Het is echter de vraag hoe betrouwbaar deze 

uitspraak is, aangezien het de stralingsgevoeligheid van cellen is, die in 

het geciteerde artikel voor een groot aantal soorten met elkaar wordt 

vergeleken. 

Conger & Clinton (10) noemen LD50-waarden (overleving >50 dagen) van 

200 - 1100 R voor een aantal kikkers en salamanders. 

- Vogels 

Wanneer sterfte als maat voor stralingsgevoeligheid genomen wordt, blijken 

vogels een LD50-30 te hebben in dezelfde orde als zoogdieren (5 - 12 Gy) 

(28). Van soort tot soort kan de waarde nogal uiteenlopen, maar binnen een 

bepaalde soort is (op grond van de enkele voorbeelden die beschreven zijn) 

de ontwikkeling van jonge naar volwassen vogels een proces waarvoor de 

LD50-30-waarde zo'n factor 2 lager kan liggen dan die voor het volwassen 

dier. Het embryonale stadium, in het ei, heeft een vergelijkbare 

gevoeligheid voor straling. Histologische waarneembare afwijkingen in 
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geslachtsorganen treden op bij doses die in hetzelfde gebied liggen als de 

gevonden LD50-30-waarden. 

Door Mellinger & Schultz wordt de voortplanting niet speciaal als een 

gevoelig proces aangewezen. In het geval van de Japanse kwartel werden 

effecten op de eierproductie pas gevonden bij doses van tenminste 6 Gy (3, 

geciteerd in 22). 

Over doses beneden 0.5 Gy was geen informatie voorhanden. 

- Zoogdieren 

De meest bestudeerde parameter voor effecten van acute bestraling in 

zoogdieren is stellig mortaliteit. Hieronder volgt een beperkt aantal 

gegevens daarover. De laagste drempeldosis voor sterfte door acute 

bestraling wordt gevonden voor beschadiging van het beenmerg, terwijl voor 

acute sterfte op kortere termijn als gevolg van beschadiging van het 

darmepitheel en het zenuwstelsel de drempeldoses veel hoger zijn. 

Sacher en Staffeldt (37) verzamelden gegevens over allerlei kleine 

zoogdieren. De LD50-30-waarden varieerden van 4 - 12 Gy, terwijl als 

laagste dosis waarbij sterfte optrad, 2 Gy geregistreerd werd. 

Uit een overzichtsartikel van Morris & Jones (30) blijkt dat ook voor een 

groot aantal grote zoogdieren de LD50-30-waarde in een betrekkelijk klein 

dosisgebied tussen 1 a 2 en 14 Gy ligt. 

Een gevoeliger parameter voor stralingsschade dan sterfte is waarschijnlijk 

de voortplanting. Hierop wordt bij chronische bestraling ingegaan (zie 

3.2.2). 

3.2.2 Chronische bestraling 

Planten 

Zoals bij acute bestraling Pinus- soorten erg gevoelig waren, bleken ook 

bij chronische bestraling de coniferen-soorten in een eiken-dennenbos tot 

de meest gevoelige te behoren. Zo bleef bij een continue, minimale 

blootstellingssnelheid van 2 R/dag gedurende 4 jaar en van 3 R/dag 
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gedurende 1 jaar de bladproductie - een maat voor productie en groei -

duidelijk achter bij controlewaarden (57, geciteerd in 51). 

Bij de reactor van Tsjernobyl werd in de zomer van 1986 schade aan dennen 

geconstateerd in het gebied dat een dosis van tenminste 1000 rad (10 Gy) 

had ontvangen. (De exacte duur van deze blootstelling werd niet vermeld, 

maar dit kan ten hoogste 3 a 4 maanden geweest zijn.) In de daarop volgende 

herfst en winter besloeg het gebied met ernstige schade 400 ha. De ergste 

schade was zichtbaar in het dosisbereik van 300 - 1000 rad (3 - 10 Gy) 

(24). In hetzelfde (?) gebied was geen schade zichtbaar aan loofbomen 

(berk, eik, es) en kruidachtige planten. Het verschil tussen blad- en 

naaldontwikkeling speelt hier mede een rol. 

In hetzelfde rapport wordt beschreven dat in mei 1986 chromosomale 

afwijkingen waarneembaar waren in de apicale groeipunten van dennenaalden; 

deze afwijkingen traden op bij 12 mR/uur. Een andere waarneming was dat de 

kieming van Arabidopsis-zaad geremd was bij blootstellingen van 

60 - 240 mR/uur. 

Zie voor een verdere bespreking van chronische bestraling van planten 

3.4.2. 

• Natuurlijke achtergrondstraling 

Het gebruik van speciaal geselecteerde Tradescantia- hybriden is wel 

genoemd als mogelijkheid voor de uiterst gevoelige biologische detectie van 

ioniserende straling. Hoewel het aantal in meeldraadharen geïnduceerde 

mutaties over een vrij groot gebied evenredig is met de ontvangen 

stralingsdosis en de detectie zeer gevoelig is, is de relevantie als 

'biologische indicator' voor straling uiteindelijk toch gering gebleken 

(40). 

b. Ongewervelde dieren 

Over chronische blootstelling in natuurlijke milieu's zijn enkele 

publicaties verschenen. De effecten op ongewervelde dieren lijken vooral 

van indirecte aard te zijn, (dus niet het directe gevolg van straling te 

zijn). In 3.4 wordt hierop ingegaan. 
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In het rapport over ecologische effecten van het reactorongeval in 

Tsjemobyl (24) wordt volstaan met de vermelding dat aantallen en 

activiteit van bodem-evertebraten "outside a limited zone of high 

contamination have not substantially changed". De periode van onderzoek 

wordt niet expliciet vermeld; wellicht was dit juni 1986 tot april 1987, 

zoals voor andere gegevens wordt genoemd. 

Voor dieren uit de strooisellaag bleken doses van 2 - 3 krad (20 - 30 Gy) 

fataal te zijn; "doses about 500 - 800 rad caused detectable though 

insignificant changes". 

In het gebied rond Tsjemobyl werden in de range van 1 - 8 0 mR/uur in juli 

1986 chromosomale afwijkingen gevonden in een bepaald soort vliegen, maar 

die werden als niet-letaal of anderszins ernstig beoordeeld. 

Turner vermeldt een fall-out sintulatieëxperiment waarin collembolen 

(insecten; Folsomia. sp.) blootgesteld werden aan ̂ -stralers (90Sr+90Y) die 

in de bovenste bodemlagen gemengd waren. Overleving en voortplanting werden 

bij alle doses (3.3 - 342 rad/uur - 0.033 - 3.42 Gy/uur) nadelig beïnvloed, 

met boven 5 rad/uur (0.05 Gy/uur) een snelle afname naar "geen overleving" 

(42, geciteerd in 46; overigens werd geen tijdsduur van de blootstelling 

vermeld). 

c. Gewervelde dieren 

- Reptielen 

De groep van Turner heeft studie gemaakt van populaties reptielen in 

bestraalde en onbestraalde omheinde gebieden in een woestijn-ecosysteem 

(47, geciteerd in 46). In het bestraalde gebied heerste een blootstelling 

van gemiddeld 20 mGy/dag. Na 5 jaar chronische bestraling werden bij 

sommige soorten hagedissen geen significante verschillen gevonden tussen 

bestraalde en onbestraalde populaties ten aanzien van geslachtsverhouding, 

leeftijdsopbouw en levensduur. Bij een tweetal andere soorten trad na 

2 jaar steriliteit op bij de vrouwtjes, waardoor de voortplanting tot 

stilstand kwam en de populaties gaandeweg uitstierven. Het bleek echter dat 

ook van de soorten die zich na 5 jaar wel bleken te kunnen handhaven, de 

oudere vrouwtjes steriel werden. Een verklaring van deze observaties is dat 
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de ene soort zich op veel jongere leeftijd voortplant dan de andere. Op 

deze jeugdige leeftijd is de geabsorbeerde dosis nog laag en heeft nog niet 

geleid tot steriliteit. Van deze soort bleek tevens dat het aantal eieren 

per legsel groter was dan bij de andere soorten en de levensduur van de 

dieren korter. 

• Natuurlijke achtergrondstraling 

Voor een drietal hagedissesoorten van het Colorado Plateau werden 

(cel)delingseigenschappen bestudeerd in gebieden met verschillende niveaus 

van natuurlijke gammastraling (<20 /jR/uur t.o.v. 25 - 100 /iR/uur)(44, 

geciteerd in 46). Er werden geen significante verschillen gevonden ten 

aanzien van deze parameters en evenmin waren de varianties in die 

parameters significant verschillend. 

- Vogels 

De bepaling van de gevoeligheid van vogels voor chronische bestraling heeft 

de grote mobiliteit van vogels als probleem, vandaar dat er weinig over 

bekend is. In een aantal studies is het broedsucces in bestraalde 

ecosystemen nagegaan (7,50, beide geciteerd in 22). In deze onderzoeken 

veroorzaakte 200 mGy/dag sterfte van embryo's. 

Bij Brookhaven werden bij een blootstelling aan ca. 330 R van een grote 

variëteit aan zangvogels gedurende een gehele nestelperiode geen nadelige 

effecten van welke aard dan ook waargenomen (50, geciteerd in 28). 

Broedsucces van zwaluwen en winterkoninkjes bij blootstellingen van 

0.6-6 mGy/dag leken normaal (59, geciteerd in 22). Doses in de orde van 

1 Gy/dag verlaagden het aantal jongen, maar over de invloed hiervan op de 

levensduur is niets bekend (60). 

Blootstellingsniveaus die voortplanting van de soort benadelen of sterfte 

van volwassen exemplaren veroorzaken, zijn nauwelijks bekend. Rondom een 

niet-afgeschermde kernreactor in Georgia werden in 1960 waarnemingen aan 

populaties vogels gedaan. Afhankelijk van de soort verdwenen er populaties 

ten gevolge van blootstellingen aan in totaal tussen de 300 en de 30000 rad 

(3 - 300 Gy)(38, geciteerd in 28). 
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• Natuurlijke achtergrondstraling 

Russische onderzoekers toonden op populatieniveau geen essentiële 

verschillen aan bij het bestuderen van een groot aantal vogelsoorten die in 

gebieden met een 10 - 100 maal verhoogde achtergrondstraling ( 1 - 4 mR/uur) 

leven (25, geciteerd in 28). 

- Zoogdieren 

Binnen de groep van de zoogdieren treden verschillen op in 

stralingsgevoeligheid, die echter klein zijn ten opzichte van de 

verschillen met sommige ongewervelde dieren of planten. Binnen de groep van 

de knaagdieren, die relatief stralingsbestendig zijn, treden ook weer 

verschillen aan het daglicht. Sacher en Staffeldt (37) vermelden dat muizen 

en ratten relatief goed bestand zijn tegen chronische bestraling, terwijl 

chinchilla's en cavia's relatief gevoelig zijn. De eekhoorn Tamias 

striatus blijkt sterk stralings-resistent te zijn. 

In het ook bij de reptielen genoemde experiment in omheinde, met 137Cs-

gecontamineerd zand besmette gebieden, werden ook waarnemingen gedaan aan 

knaagdieren. Een bepaalde soort werd gedurende 10 maanden blootgesteld aan 

30 mGy/dag (totale dosis 8.4 Gy). Er werden geen effecten op perifeer bloed 

of lichaamsgewicht geconstateerd, bij vergelijking met onbestraalde dieren. 

Geen gegevens over populatieopbouw werden vermeld (12, geciteerd in 46). 

French bestudeerde gedurende een groot aantal jaren populaties van allerlei 

dieren in omheinde, bestraalde gebieden in zuid-Nevada, waar ook de 

waarnemingen van Turner aan hagedissen werden gedaan. De blootstelling 

bevond zich in de orde van 4 - 8 R/dag. Jaarlijkse weefseldoses voor 

knaagdieren werden geschat op 1 rad/dag (0.01 Gy/dag), In tegenstelling tot 

de waarneming bij reptielen, vertoonden oude exemplaren (de oudste was 58 

maanden) bij histologische beschouwing van testis- en ovariumweefsel geen 

stralingseffecten en leken ze fertiel te zijn. De totaal ontvangen 

geabsorbeerde dosis werd geschat op 1880 rad (18.8 Gy). 

Bij al deze studies aan populaties blijkt het - door methodologische 

problemen - erg moeilijk te zijn iets over de populatieopbouw en de 

levensduur van de individuen te zeggen. 
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• Natuurlijke achtergrondstraling 

Op het eiland Quilon, voor de kust van zuid-India, werd het exposietempo 

van ratten door natuurlijke bronnen geschat op 180 /iR/uur, 7.5 maal die van 

de achtergrondstraling in het binnenland. Tussen populaties ratten van het 

eiland, die als reeds 300 jaar genetisch geïsoleerd worden beschouwd, en 

het vaste land werden significante verschillen gevonden in maten van 

gebitselementen, skelet-maten en vrouwelijke geslachtskenmerken. Geen 

verschillen werden geconstateerd ten aanzien van vruchtbaarheid en 

ontwikkeling van embryo's (17, geciteerd in 46). 

In Brazilië heersen in een tweetal gebieden sterk verhoogde niveaus van 

achtergrondstraling, t.w. 50 - 150 jjR/uur in de stad Guarapari en zelfs 

50 - 3200 /*R/uur op de berg Morro do Ferro (13,14,36, geciteerd in 46). In 

geen van beide gebieden zijn verhoogde frequenties chromosomale afij kingen 

bij de mens gevonden. Bij knaagdieren werden bovendien ook geen verhoogde 

aantallen longafwijkingen geconstateerd, terwijl de jaarlijkse dosis ten 

gevolge van blootstelling aan a-straling (220Rn) op >100 rad (>1 Gy) 

geschat werd. 

Uit sommige gebieden in de USSR worden niveaus van 4 - 8 mR/uur 

gerapporteerd. Er worden in de literatuur verhoogde aantallen afwijkingen 

gemeld voor diverse groepen zoogdieren en ook vogels; o.m. voor parameters 

als hoeveelheid lichaamsvet, embryonale sterfte, milt- en bijniergewicht, 

aantal rode bloedcellen en samenstelling van de populatie witte bloedcellen 

(diverse publicaties geciteerd in 46). Helaas zijn naar wetenschappelijke 

maatstaven de gegevens vaak onvoldoende onderbouwd om op hun waarde te 

kunnen worden beoordeeld (bijv. dosimetriegegevens ontbreken) of zijn 

lijnrecht in tegenspraak met resultaten van (veelal Amerikaanse) 

onderzoekers, waardoor er vooralsnog weinig reden is om al te veel gewicht 

toe te kennen aan deze Russische gegevens. 

3.2.3 Samenvatting terrestrische organismen 

a. Planten 

Uit het voorgaande blijkt dat hogere planten gevoeliger voor straling zijn 

dan lagere (zie voor een overzicht figuur 3.2 en 3.3). 
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Voor de eencellige planten, zoals bacteriën, gisten en schimmels, zijn zeer 

hoge doses pas letaal: ze worden gedood bij doses in de orde van 

102 - 5x10* Gy. Korstmossen zijn gevoeliger voor straling. 

De zaadplanten zijn het meest kwetsbaar, en dan vooral de naaktzadige 

coniferen. Exposies van 10 R (overeenkomend met doses van ca. 100 mGy) in 

enkele dagen hebben waarschijnlijk al effect op populaties van het 

geslacht Pinus. Gegevens hierover zijn o.m. afkomstig uit ecologisch 

onderzoek, waarbij gesloten bronnen in de natuur geplaatst zijn en het 

effect van straling op de omgeving bestudeerd is. Effecten bij doses van 

>20 mGy/dag zijn detecteerbaar, 

In 3.4 wordt nog teruggekomen op de stralingsgevoeligheid van planten. 

b. Dieren 

Ook voor dieren geldt dat hogere organismen in het algemeen gevoeliger voor 

straling zijn dan lagere (figuur 3.2 en 3.3). 

Ongewervelde dieren zijn derhalve minder gevoelig voor straling dan 

gewervelde. Voor insecten geldt dat letale doses bij acute bestraling in de 

orde van 100 Gy liggen, een factor 100 hoger dan bij gewervelde dieren. 

Zelfs voor ontwikkelingsstadia die veel celdeling en -differentiatie 

vertonen en dus in het bijzonder gevoelig zijn, beginnen acute effecten pas 

bij doses van 1 Gy. 

Op populatieniveau zijn effecten van chronische bestraling beneden 

50 - 100 mGy/dag niet waarschijnlijk. 

Tussen de verschillende groepen gewervelde dieren bestaan relatief kleine 

verschillen in stralingsgevoeligheid. Wat betreft acute bestraling zijn 

amfibieën en reptielen iets minder gevoelig dan vogels en zoogdieren. 

Binnen de groep van de zoogdieren zijn sommige knaagdieren relatief 

ongevoelig voor straling. 

In het algemeen - en dit geldt zowel voor chronische als voor acute 

bestraling - is de voortplanting de meest gevoelige parameter voor de 

effecten van straling. Het valt daarbij op dat de levenscyclus van het 

betreffende organisme sterk bepalend is voor de stralingsgevoeligheid, met 

name op het niveau van de populaties. Van de leeftijd die een bepaalde 
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soort bereikt, hangt natuurlijk het al of niet optreden van late effecten 

af, maar voor de mate waarin straling de populatleopbouw beïnvloedt, is 

vooral de leeftijd waarop een soort zich voortplant, van groot belang. 

Voor reptielen, vogels en zoogdieren zijn van chronische blootstelling aan 

30 mGy/dag geen nadelige invloeden op de voortplanting bekend. 

De literatuur overziende komt men tot de conclusie dat geen van de soorten 

waaraan onderzoek is gedaan, een gevoeligheid voor straling vertoont die 

groter is dan die van de mens, zowel waar het chronische als waar het acute 

blootstelling betreft. 

Samenvattend lijkt een acute dosis van ten hoogste 0.1 Gy geen blijvend 

nadelige gevolgen te zullen hebben voor dierlijke populaties. Bij een 

chronische dosis van 10 mGy/dag zijn geen effecten op populaties te 

verwachten. Nauwkeurig is deze grens, aangezien sommige experimenten en 

veldwaarnemingen moeilijk interpreteerbaar zijn of op grond van 

statistische overwegingen geen conclusies toelaten. 

3.3 Stralingsgevoeligheid van aquatische organismen 

3.3.1 Inleiding 

Sedert het begin van de jaren zeventig zijn diverse literatuuroverzichten 

over effecten van ioniserende straling op aquatische organismen 

gepubliceerd (5,19,20,21,35,45,52,53). In deze publicaties worden ook 

literatuuroverzichten van oudere datum besproken. Sinds enige tijd werkt 

een Advisory Group van de IAEA aan een samenvatting van onderzoek van 

stralingseffecten op aquatische organismen in de context van een 

vraagstelling die overeenkomt met die in dit rapport (22). Het blijkt 

dat het onderzoek van stralingseffecten op aquatische organismen, na een 

sterke toename in de jaren zestig, in de jaren zeventig sterk in omvang is 

afgenomen. De huidige kennis op dit gebied berust dus grotendeels op 

publicaties over onderzoek die in bovengenoemde overzichten worden 

besproken. De hieronder gegeven samenvatting van dat onderzoek berust 

grotendeels op die overzichten. 
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3.3.2 Lagere organismen 

Uit de literatuur over het onderzoek van stralingseffecten bij aquatische 

ongewervelden wordt in de verschillende reviews geconcludeerd dat deze 

relatief ongevoelig zijn voor straling en dat de stralingsgevoeligheid 

toeneemt met toenemende complexiteit van de organismen. De acute dosis 

waarbij 50% sterfte optreedt (LD50) ligt bij de protozo Paramecium aurelia 

bij 3000 Gy. Bij sponzen en holtedieren werd geen verhoogde-sterfte 

waargenomen na doses van respectievelijk 1000 Gy en 4500 Gy. Bij de hoger 

ontwikkelde lagere dieren zijn de LD50-waarden minder extreem hoog. 

Gepubliceerde waarden voor de LD50-30 (LD50 voor sterfte tot dag 30) voor 

schelpdieren liggen in de orde van 100 - 2000 Gy, maar bij langere duur van 

de observatie van de overleving bleek de range van de LD50-waarden af te 

nemen tot 100 - 500 Gy. Voor decapode crustaceeën liggen de gepubliceerde 

LD50-waarden in de orde van 18 - 510 Gy. 

Als de bestraling chronisch plaats vindt en niet acuut, zijn de totale 

doses die verdragen kunnen worden zonder de overleving significant te 

beïnvloeden, aanmerkelijk hoger. Zo bleek bij onderzoek met een krabbesoort 

dat na doses van 32 en 73 mGy/uur gedurende 70 dagen de overleving niet 

verschilde ten opzichte van onbestraalde controles. De totale doses 

bedroegen respectievelijk 54 en 123 Gy. Als laatstgenoemde dosis in de vorm 

van een acute bestraling werd gegeven, overleefde minder dan de helft een 

periode van 70 dagen na bestraling. 

Bij de hoger ontwikkelde ongewervelde dieren is ook een grotere 

stralingsgevoeligheid van de jonge levensstadia aangetoond. Zo bleek bij de 

slak Physa acuta de LD50 in vier opeenvolgende stadia toe te nemen van 

11 - 110 Gy. 

Die relatief grote gevoeligheid van de jongere levensstadia is een factor 

die mede een rol speelt in de effecten van chronische bestraling. 

Laboratoriumpopulaties van Daphnia bleken bij ongelimiteerde voedsel-

verstrekking een exposietempo van 1330 R/dag (13.3 Gy/dag) te tolereren. De 

term tolereren betekent hier: niet uitsterven. Bij gelimiteerde 

voedselverstrekking was het maximaal getolereerde exposietempo 330 R/dag 

(3.3 Gy/dag). De belangrijkste oorzaak voor het uitsterven van populaties 

bij hogere exposietempo's was niet de sterfte maar de afname in het aantal 

levendgeborenen. Bij limitering van het voedsel en kunstmatige uitdunning 
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door wekelijkse verwijdering van een deel van de populatie, nam het 

maximaal getolereerde exposietempo toe tot 630 R/dag (6.3 Gy/dag). Deze 

toename van het maximaal tolereerbare dosistempo wordt in verband gebracht 

met de hogere turnoversnolheid in de populatie, die een kortere 

generatieduur en een lagere dosis per generatie tot gevolg heeft. 

De effecten van chronische bestraling zijn ook onderzocht aan een 

laboratoriumpopulatie van waterslakken. De dosistempo's bedroegen 250, 100 

en 10 mGy/uur gedurende een periode van 24 weken. De overleving van de 

volwassen dieren verschilde bij 10 mGy/uur (totale dosis 40 Gy) niet 

significant van de controles. Bij 250 en 100 mGy/uur was de levensduur 

aanmerkelijk verkort. In de laatstgenoemde groep was ook het aantal per 

dier geproduceerde eicapsules, het aantal eieren per capsule, het aantal 

eieren per slak en het percentage eieren dat uitkwam aanzienlijk 

gereduceerd. Door de groep van 250 mGy/uur werden geen eieren geproduceerd. 

3.3.3 Vissen 

• Acute bestraling van volwassen dieren 

Vanwege hun grotere stralingsgevoeligheid vormen de vissen een belangrijke 

groep aquatische organismen in verband met potentiële effecten van 

radioactieve verontreiniging van het aquatische milieu. Die grotere 

stralingsgevoeligheid blijkt zodra de LD50-30 als maat voor de 

stralingsgevoeligheid wordt bekeken. Die ligt voor volwassen dieren in de 

range van 10 - 60 Gy. Dit houdt in dat vissen minder stralingsgevoelig zijn 

dan zoogdieren. De LD50-waarden voor vissen blijken echter af nemen bij een 

toenemende observatieduur. Tevens blijken ze ook afhankelijk te zijn van 

omgevingsfactoren zoals temperatuur en saliniteit. Zo bleek bij de 

estuariene vis Fundulus heteroclitus de LD50-30 dagen 12 Gy te bedragen 

maar de LD50-60 dagen 3-3.5 Gy. De LD50 komt dan in hetzelfde dosisgebied 

te liggen als bij zoogdieren. 

Sommige vissoorten blijken stralingsresistent te zijn. Van een groep 

Mollies (Poecilia) was zes maanden na een acute dosis van 30 Gy nog 90 % in 

leven en van een groep die 10 Gy had ontvangen na een jaar nog alle dieren. 

De aard van de letale stralingsschade komt overeen met die bij zoogdieren: 

bij relatief lage acute stralingsdoses betreft het schade aan de 
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bloedbereidende weefsels en bij hoge acute doses schade aan het maag-/darm-

epitheel en het zenuwstelsel. Daarnaast veroorzaken hoge acute doses 

tijdelijke of permanente steriliteit. 

• Chronische bestraling van volwassen dieren 

Fractionering van de dosis (dosis in porties) of bestraling met een lager 

dosistempo ("uitsmeren" van de dosis over een langere duur) heeft evenals 

bij zoogdieren een sparend effect. De doses die nodig zijn om dezelfde mate 

van sterfte te veroorzaken zijn hoger. 

• Stralingsgevoeligheid van jonge levensstadia 

De stralingsgevoeligheid van jonge levensstadia is van potentieel belang in 

verband met de mogelijke invloed op het reproductieve succes van 

populaties. Jonge levensstadia van vissen zijn stralingsgevoeliger dan 

volwassen dieren. Acute doses in de orde van van enkele tienden Gy die 

gegeven worden in een heel jong stadium van eiontwikkeling, kunnen een 

waarneembare invloed hebben op de levensvatbaarheid van zich ontwikkelende 

eieren. 

Bij de regenboogforel werd een toename van de LD50 van 56 R (0.6 Gy) tot 

900 R (9 Gy) waargenomen voor 6 opeenvolgende stadia van ontwikkeling. Ook 

de gevoeligheid voor inductie van groeivertraging en morfologische 

afwijkingen neemt af met de ontwikkelingsduur. Bij verlaging van het 

dosistempo neemt de invloed van eenzelfde totale dosis op de ontwikkeling 

van de eieren af. 

Laboratoriumonderzoek aan het effect van chronische bestraling van jonge 

levensstadia van vissen wijst er op dat bij dosistempo's van 0.5 rad/dag 

(5 mGy/dag) of lager geen significante effecten op overleving, groei en 

morfologische afwijkingen zijn waar te nemen. Eerst bij aanmerkelijk hogere 

dosistempo's komen effecten tot uiting op het gebied van zowel de 

overleving en groei van de bestraalde eieren als de fertiliteit van de tot 

adulten uitgegroeide dieren. 

De stralingseffecten die voor natuurlijke populaties het meest van belang 

zijn, zijn de effecten van chronische bestraling onder natuurlijke 

condities op de stralingsgevoelige ontwikkelingsstadia en op de fecunditeit 

(produktie van levensvatbare eieren) en fertiliteit (produktie van levende 

nakomelingen) van de volwassen dieren. Die condities zijn in het 
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laboratorium niet goed na te bootsen. Voor een beschrijving van dergelijke 

veldstudies zij verwezen naar paragraaf 3.4.2. 

Een in dit verband bijzonder opmerkelijk onderzoek werd in de jaren zestig 

en zeventig uitgevoerd aan de University of Washington in de VS. Eieren van 

zalmen werden tot het uitkomen chronisch bestraald bij verschillende 

exposietempo's en verder gekweekt in vijvers. De vissen werden vervolgens 

gemerkt en uitgezet voor migratie naar zee. Bij een exposietempo van 

0.5 R/dag (5 mGy/dag) gedurende 60 tot 80 dagen lileek het enige velschil te 

zijn dat er van de bestraalde dieren meer volwassen exemplaren in de loop 

van 2 tot 5 jaar terugkeerden naar de vijvers dan van de controledieren. 

3.3.4 Samenvatting aquatische organismen 

Ook voor aquatische organismen geldt dat lagere soorten beter tegen 

straling bestand zijn dan hogere. LD50-waarden lopen uiteen in grootteorde 

van 4.5xl03 Gy voor sommige holtedieren, via waarden in de orde van 

102 - 2xl03 Gy voor schelpdieren, tot 20 - 500 Gy voor crustaceeën. 

Ook hier zijn zich ontwikkelende stadia vaak een of twee orden van grootte 

gevoeliger dan volwassen dieren en ook hier is het dosistempo mede bepalend 

voor de ernst van de effecten. 

De LD50-waarden voor vissen liggen in de range van 10 - 60 Gy; vissen zijn 

dus wat minder gevoelig voor straling dan zoogdieren. Dosistempo's van 

5 mGy/dag geven geen significant effect te zien op de uitgroei en de 

overleving van jonge vissen (zie voor een overzicht figuur 3.2 en 3.3). 

3.4 Effecten OP ecosystemen 

3.4.1 Algemene aspecten 

De mate waarin effecten van ioniserende straling op ecosystemen vastgesteld 

kunnen worden, hangt sterk samen met de kennis die we van die ecosystemen 

hebben, vooral wanneer het om lagere doses straling gaat. Pas wanneer we 

ecosystemen in al hun complexiteit gedetailleerd kennen en kunnen 

beschrijven, is het mogelijk de effecten van straling op de afzonderlijke 
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processen te bestuderen en de effecten op het ecosysteem als geheel te 

beschrijven. 

Complexe biologische systemen reageren in zekere mate op vergelijkbare 

wijze op verschillende vormen van "environmental stress", zoals 

bijvoorbeeld droogte. Ook voor straling blijkt dit op te gaan. 

• Soorten effecten 

Wanneer we het hebben over effecten van straling, kunnen we die effecten 

bij voorbaat verdelen in directe effecten en indirecte effecten. (Hiervoor 

worden ook wel de termen eerste orde- en hogere orde-effecten gehanteerd. 

(29)) Met directe effecten worden dan de effecten van straling op 

organismen en populaties bedoeld, terwijl de effecten die het gevolg zijn 

van directe effecten, aangeduid worden als indirecte effecten. Indirecte 

effecten kunnen betrekking hebben op populaties en voorts zijn de effecten 

op levensgemeenschappen en ecosystemen indirect van aard. 

De in de voorgaande paragrafen beschreven effecten van straling zijn in het 

algemeen directe effecten, aangezien het om effecten gaat die het directe 

gevolg zijn van de inwerking van ioniserende straling op organismen. 

Op populatieniveau spelen parameters als geboortecijfer, sterftecijfer, 

leeftijdsopbouw, e.d. een rol. Een aantal voorbeelden van effecten van 

straling op dit soort parameters zijn in het voorgaande eveneens al aan de 

orde geweest. 

Maar veranderingen in populatieparameters kunnen ook het indirecte gevolg 

zijn van straling. We kunnen denken aan verschuivingen binnen predator-

prooirelaties of binnen gastheer-gastrelaties. Als voorbeeld moge dienen 

het optreden tengevolge van straling van insectenplagen: het wegvallen van 

soorten die als voedsel dienen (als een direct gevolg van straling), kan 

een tijdelijke verhoging van insectenvraat aan de overblijvende exemplaren 

van de voedselplant tot gevolg hebben. 

Op het niveau van levensgemeenschappen en ecosystemen zijn alle effecten 

indirect van aard, aangezien de effecten de resultante zijn van de effecten 

op organismen en populaties. Parameters op het niveau van 

levensgemeenschappen waaraan we moeten denken als het om de invloed van 

straling gaat, zijn bijvoorbeeld diversiteit, soortensamenstelling en 

coëfficiënt van overeenkomst (t.o.v. een controlegemeenschap of een eerder 

bestaande situatie, bijv.). Op het nog hogere niveau van de ecosystemen 
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zijn er de parameters die stof- en energiekringlopen en productie 

beschrijven, bijv. hoeveelheid vastgelegde energie, C en N of productie van 

biomassa, afgevallen blad, etc. 

• Gevoeligheid voor straling 

De stralingsgevoeligheid van vegetaties blijkt sterk uiteen te lopen. Zo is 

de gevoeligheid voor straling van een climaxbos veel groter dan de 

vegetatie van een braakliggende akker. Hogere planten zijn in het algemeen 

gevoeliger dan lagere (korstmossen zijn bijvoorbeeld extreem 

stralingsbestendig) en (fysiek) grotere planten gevoeliger dan kleinere 

(zie o.a. 56). 

Hoewel een ecosysteem de resultante is van een groot aantal met elkaar 

samenhangende processen, wordt de totale gevoeligheid bepaald door de 

gevoeligste soort of het gevoeligste proces. Afhankelijk van de ernst van 

de effecten zal het herstelproces sneller of langzamer weer opnieuw 

beginnen, natuurlijk mede afhankelijk van het feit of behalve bestraling 

ook besmetting met radioactiviteit is opgetreden. 

• Acute en chronische bestraling 

Voor bepaalde types vegetatie (bijv. graslanden) zien we dat hoe langer de 

blootstelling duurt, des te lager de dagelijkse dosis is die een bepaald 

effect veroorzaakt (16, geciteerd in 51). Dit lijkt in tegenspraak met wat 

in 3.1.1 werd gezegd over het verschil tussen acute en chronische 

blootstellingen; kennelijk spelen andere processen hierbij een rol. Er 

treedt bijvoorbeeld herstel op in de tussentijd. Ook kunnen we denken aan 

het feit dat grassen jaarlijks afsterven en dat jaarlijks dus een 

explosieve groei nodig is voor de productie van nieuw gras. Het is mogelijk 

dat het effect op deze explosieve groei bij een lage dagelijkse dosis 

gedurende een lange periode hetzelfde is als bij een hoge dosis op een 

kritiek moment ineens. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het niet mogelijk is een eenduidig verband 

te geven tussen de doses die bij een acute bestraling eenzelfde effect 

veroorzaken als bij een chronische bestraling. Bovendien is het mogelijk 

dat kwalitatief verschillende effecten optreden bij verschillende 

stralingsregimes. 
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• Problemen bij het bestuderen van effecten op ecosystemen 

Hierboven werd al opgemerkt dat het kunnen beschrijven van effecten van 

straling op ecosystemen staat of valt met het kunnen beschrijven van die 

ecosystemen zelf. In veel gevallen zijn immers de mechanismen die ten 

grondslag liggen aan de processen die een rol spelen in ecosystemen, niet 

of niet goed bekend. Dan is het dus ook moeilijk te bepalen of een fenomeen 

dat optreedt in een bepaald systeem, al of niet het gevolg is van straling. 

Vaak is het ook niet mogelijk zo'n verandering te vergelijken met een 

controle-situatie of is het niet mogelijk die verandering aan een vroegere 

situatie te relateren. ' 

Ook andere factoren dan straling, die echter niet bekend zijn of 

verondersteld worden op dat moment, kunnen in het geding zijn. Voorts is 

het denkbaar dat bepaalde veranderingen het gevolg zouden kunnen zijn van 

elkaar versterkende (= synergistische) invloeden, bijv. van straling en 

chemicaliën of ioniserende en niet-ioniserende straling. Over de eventuele 

synergistische werking van diverse agentia is echter nog bijzonder weinig 

bekend. 

Ook wanneer de processen binnen een ecosysteem wel behoorlijk goed bekend 

zijn, kan het een probleem zijn de effecten van straling juist in te 

schatten. Met name de keuze van de parameters en de interpretatie van de 

waarden die ze aannemen, is van het grootste belang. Zo is het mogelijk dat 

een stralingsgevoelige soort die langzaam groeit, bijv. een den, verdwijnt 

of althans dood gaat en dat een snelgroeiende, éénjarige soort massaal gaat 

optreden. In de soortensamenstelling is dit een duidelijk waarneembaar 

(negatief) effect, maar het zou kunnen zijn dat de jaarlijkse 

biomassaproductie toeneemt, hetgeen op het eerste gezicht - en bij niet 

verder kijken dan de biomassaproductie - als een positief effect 

geïnterpreteerd zou kunnen worden. 

Tenslotte is het ook nog mogelijk dat door compenserende mechanismen, die 

al of niet waarneembaar zijn, zichtbare effecten van straling uit blijven 

of dat daardoor een ogenschijnlijke drempelwaarde bestaat voor het optreden 

van effect (zolang het compenserende mechanisme functioneert, maar niet 

langer). 

De mogelijke effecten op een ecosysteem (niet alleen ten gevolge van 

straling, maar als gevolg van willekeurig welke aantasting dan ook) zijn 

door Odum (31, geciteerd in 39) in de volgende punten samengevat: 
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reductie in biologische structuur (aanwezige biomassa) 

groeivermindering en verlaagde productie 

differentiële sterfte 

verstoring van voedselketens (verstoring van biologische regulatie) 

teruggang in het stadium van de successie 

verandering in de kringlopen van nutriënten 

evolutionaire veranderingen. 

In de literatuur over de effecten van straling op ecosystemen zijn echter 

lang niet al deze elementen terug te vinden. 

In de volgende paragraaf zullen enige resultaten uit de literatuur 

besproken worden. Ook nu wordt een tweedeling in terrestrische en 

aquatischte ecosystemen aangehouden. 

3.4.2 Onderzoek met betrekking tot effecten van straling op ecosystemen 

a. Terrestrische ecosystemen 

Tot de vroegste literatuur over de effecten van ioniserende straling op 

ecosystemen behoren de publicaties van Woodwell en collega's van Brookhaven 

National Laboratory. Zij stelden in november 1961 een stralingsbron van 

9500 Ci cesium-137 op in een eiken-dennenbos op Long Island. Reeds in het 

eerstvolgende voorjaar, na ca. 6 maanden, werd bij het opengaan van de 

bladknoppen een zonering zichtbaar rond de bron. In de centrale zone waren 

alle hogere planten dood. Deze zone had >350 R/dag ontvangen; i.e. een 

totale exposie van >63 kR. Daaromheen bevond zich een zone waarin zegges 

groeiden (150 - 350 R/dag; 27 - 63 kR). Vervolgens een zone met heide 

(60 - 150 R/dag; 11 - 27 kR), een zone met eikenbos (20 - 60 R/dag; 

3.6 - 11 kR), en daaromheen groeide weer gemengd bos, mét naaldhout dus. De 

groei van naaldhout bleef zichtbaar achter tot blootstellingsniveaus van 

>2 R/dag. 

De bladeren van bestraalde bomen werden sterk aangetast, doordat van 

sommige insecten (bladrollers e.d.) 10 maal hogere aantallen voorkwamen dan 

in overeenkomstige, niet-bestraalde bomen. Overigens bleek dat het aantal 

van deze insecten normaal was gebleven, maar dat hun dichtheid op de 
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bladeren sterk was toegenomen, doordat hun veel minder blad ter beschikking 

stond dan anders (54). In latere jaren traden luizenplagen op, waarvan men 

echter tot op heden niet begrijpt waarom dat gebeurde. De totale populaties 

aan insecten die op dood hout leven, namen in de loop van 1962 sterk toe, 

vooral in de zone van 50 - 100 R/dag. Bij hogere exposietempi waren er weer 

minder van deze insecten, alhoewel tot 500 R/dag altijd nog hogere 

aantallen dan normaal. Overigens was het totale aantal insecten verminderd 

(56). 

Een op overeenkomstige wijze (maar nu met een cobalt-60 bron) bestraald 

braakliggend grasland bleek een aantal veel minder kwetsbare soorten te 

herbergen. Bijvoorbeeld, een bepaalde Senecio- soort ("common groundsel"; 

vogelvoer) weerstond blootstellingen van enige kiloröntgens. Als geheel kon 

men vaststellen dat - op basis van de grootheid "diversiteit aan soorten" -

de vegetatie 5 maal ongevoeliger voor straling was dan het gemengde bos. 

Het was in dit experiment dat de biomassa-productie (gemeten als 

drooggewicht) het grootst was bij een blootstelling van 1000 R/dag, hoewel 

in dit geval de diversiteit met ca. de helft was teruggelopen. (De 

productie bij 1000 R/dag was voor een groot deel toe te schrijven 

aan Digitaria, terwijl bijv. Chenopodxum (ganzevoet) zijn maximale 

productie had bij 50 R/dag.) 

Overigens bleken diverse factoren een rol te spelen bij de gevoeligheid van 

een ecosysteem. Zo is de complexiteit van belang, de gevoeligheid van de 

structuurbepalende soort(en), het feit hoe groot de planten zijn, met 

weinig of juist veel voor de groei belangrijke boven- dan wel ondergrondse 

delen, hoe snel ze zich voortplanten, hoe stralingsbestendig het zaad is 

(om die reden hebben bovendien éénjarigen voordeel boven vaste planten), 

etc. 

Op Long Island bleken de soorten uit de ondergroei sterk stralingsgevoelig 

op het moment dat de grote soorten dood waren gegaan, waardoor de 

afscherming verminderde. 

Ook de grootte van de chromosomen speelt een rol, evenals het aantal 

daarvan. Binnen een soort is dat aantal groter naarmate de soort onder 

minder gunstige omstandigheden voor komt (polyploïdie). De exemplaren met 

meer chromosomen bleken beter tegen straling bestand te zijn (55). 

Op grond van diverse publicaties geven Whicker en Fraley een overzicht van 

de gevoeligheden van diverse vegetaties (tabel 3.1). Het betreft overigens 
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"short term exposures", variërend van 8 tot 30 dagen. Whicker & Fraley 

verwachten dat "bij acute blootstelling deze doses wel eens 2 - 4 maal lager 

zouden kunnen zijn (51, naar 26,58, e,a.). 

Algemene conclusies uit het werk van Woodwell en anderen zijn dat de 

weerstand van vegetaties ten aanzien van straling vergelijkbaar is met die 

ten aanzien van andere verstoringen van het milieu. Ecosystemen die onder 

barre omstandigheden voorkomen, zijn in het algemeen stabiel doch 

kwetsbaar. Ook ten aanzien van straling mag dus verwacht worden dat 

gebieden als toendra's en woestijnen erg gevoelig zullen zijn. Hierover is 

echter weinig of geen onderzoek bekend. 

Tabel 3.1 Effecten van "short term exposures" op vegetaties 

blootstelling (totale exposie; kR) om effect 

te veroorzaken (blootstelling 8-30 dagen) 

geringe gematigde ernstige 

gemeenschap effecten effecten effecten 

naaldbos 

loofbos 

struikgewas 

tropisch regenwoud 

rotsbegroeiïng 

braakland 

grasland 

mossen/korstmossen 

0.1 

1 

1 

4 

8 

3 

8 

10 

- 1 

- 5 

- 5 

- 10 

- 10 

- 10 

- 10 

- 50 

i-i 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

50 

- 2 

- 10 

- 20 

- 40 

- 40 

- 100 

- 100 

- 500 

> 2 

> 10 

> 20 

> 40 

> 40 

>100 

>100 

>500 
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Een belangrijke bron van literatuurgegevens over de effecten van straling 

op populaties van dieren, is het review-artikel van Turner uit 1975, 

waaruit al veel gegevens vermeld zijn (46). 

Turner benadrukt om te beginnen de problemen die gemoeid Eijn met de 

bestudering van dierpopulaties. Een essentieel verschil met planten is de 

grote mobiliteit van dieren. (Bij vogels is dit een haast onoverkomelijk 

probleem bij de bestudering van de effecten van straling op populaties in 

het wild.) Daarom moet bij veldexperimenten gewerkt worden met omheinde 

gebieden. Probleem is dan of de daarin aanwezige dieren ook inderdaad 

natuurlijke populaties vormen, of slechts toevallige vertegenwoordigers van 

hun soort. Ook het aantal dieren kan een probleem zijn: zijn de aantallen 

te klein, dan kan een soort binnen de omheining uitsterven. Goede controle

groepen zijn dus een noodzaak. Maar vaak genoeg komt het voor dat de 

fluctuaties van de aantallen die mogelijkerwijs veroorzaakt zouden kunnen 

zijn door straling, zeer klein zijn en in het niet vallen bij "van nature" 

voorkomende of anderszins onverklaarbare fluctuaties. Wegens statistische 

redenen kan het trekken van conclusies echter vaak grote problemen 

opleveren. 

Ook het stralingsveld zelf kan een probleem vormen: een puntbron levert nu 

eenmaal geen homogeen veld en de dieren binnen concentrische ringen van 

gelijk dosistempo vormen in principe geen natuurlijke populaties. Vanwege 

de mobiliteit vormt de dosimetrie een groot probleem. Dat is de reden dat 

veelal volstaan moet worden met het vermelden van een exposietempo waaraan 

de dieren hebben blootgestaan. De eventuele blootstelling aan geïnhaleerde 

of geassimileerde radionucliden zal moeilijk vast te stellen zijn. 

Turner vermeldt diverse indirecte effecten die gemeld zijn in de literatuur 

en die vergelijkbaar zijn met de waarnemingen van Woodwell c.s.: populaties 

van (meestal) soorten insecten, die wel blijken te varen waar andere 

diersoorten den vegetatie reeds het loodje legt. Ook een enkel geval van 

indirecte effecten op hogere diersoorten is beschreven. Zo leek het dat in 

het tropisch regenwoud van Puerto Rico sommige vogels na afloop van de 

bestraling profiteerden van de opening die de bestraling gemaakt had in de 

dichte bedekking (48, geciteerd in 46). 
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b. Aquatische ecosystemen 

Er zijn slechts enkele studies zijn uitgevoerd op het gebied van de 

effecten van chronische bestraling op populaties in een natuurlijk 

ecosysteem. Eén daarvan betreft populaties van een insectensoort, een 

waterslak en een vissoort in een langdurig door afvallozingen 

gecontamineerd meer (White Oak Lake) in de VS. Het exposietempo voor de 

larven van de mug bedroeg 230 rad/jaar (3.3 Gy/jaar) in I960, 67 rad/jaar 

(0.7 Gy/jaar) in 1965 en 11 rad/jaar (0.1 Gy/jaar) in 1970. 

De resultaten toonden dat ondanks chromosoomafwijkingen (mug) en een 

vergroot percentage dode embryo's met afwijkingen (vis) in vergelijking met 

controlepopulaties, de beide populaties zich gedurende de vele generaties 

konden handhaven. In het geval van de vis werd verondersteld dat de hogere 

embryosterfte gerelateerd was aan genetische afwijkingen en gecompenseerd 

werd door de produktie van grotere aantallen eieren. De hogere 

embryosterfte en de grotere frequentie van afwijkingen bleken namelijk ook 

op te treden in de eerste generatie nakomelingen van kruisingen van de 

White Oak Lake vissen met onbestraalde dieren uit andere populaties. De 

onderzoekers concludeerden dat de genetische schade klaarblijkelijk de 

"fitness" van de populatie niet had aangetast. In het geval van de slakken 

werd geconcludeerd dat de geringere frequentie van de produktie van 

eicapsules in de bestraalde populatie werd gecompenseerd door een groter 

aantal eieren per capsule. 

Een ander onderzoek aan een natuurlijke populatie werd uitgevoerd in 

verband met de omvangrijke lozingen van radioactief afval in de Ierse Zee 

bij Windscale (nu Sellafield). Als gevolg van adsorptie van geloosde 

radionucliden aan sediment werd een exposietempo op de bodem veroorzaakt 

van 5 mrad/uur in de directe omgeving van het lozingspunt tot 

0.020 mrad/uur op 20 km afstand. De schollenpopulatie die reeds gedurende 

ca. 20 jaar aan de verhoogde stralingsbelasting was blootgesteld vertoonde 

geen verschillen in populatieopbouw met die uit twee andere gebieden. Met 

behulp van dosimeters die aan gevangen en weer uitgezette schollen werden 

bevestigd, werd informatie verkregen over de werkelijke blootstelling van 

de dieren. Die bleek voor de meer dan 1000 teruggevangen vissen gemiddeld 

3.5 /iGy/uur en maximaal 25 /*Gy/uur te hebben bedragen voor de dosismeters 

aan de onderzijde van de vissen. De gemiddelde gonadendosis bedroeg 
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2.5 /iGy/uur, hetgeen in vergelijking met exposies die aantoonbare schade 

veroorzaken, zo laag is dat effecten ook niet te verwachten zijn. 

Een mogelijke oorzaak van schade aan een populatie en aan ecosystemen is 

gelegen in de door straling geïnduceerde genetische afwijkingen. Het 

algemene inzicht in de verschillende soorten van genetische schade is 

vooral ontleend aan onderzoek bij Drosophila (de fruitvlieg) en de muis. 

Dat studies over de inductie van structurele chromosoomafwijkingen slechts 

in bescheiden omvang zijn uitgevoerd wordt mede veroorzaakt door het feit 

dat aantal en afmetingen van de chromosomen zich slechts bij een beperkt 

aantal soorten daartoe leent. Mutatieonderzoek is vooral gericht geweest op 

kleur-polymorfie, melanomavorming en geslachtsbepaling. Bij vissen werd 

hetzelfde spectrum van chromosoomschade waargenomen als bij zoogdieren. De 

mutatiefrequentie als gevolg van bestraling ligt waarschijnlijk tussen die 

voor Drosophila en de muis in. Voor bijzondere stralingsgevoeligheid van 

vissen voor genetische schade zijn dus geen aanwijzingen. 

De expressie van somatische en genetische stralingsschade in aquatische 

populaties - en daardoor in ecosystemen - wordt in sterke mate beïnvloed 

door populatiedynamische karakteristieken. Veel vissen hebben een zeer hoge 

fecunditeit; ze produceren per geslachtsrijp dier grote aantallen eieren, 

waarvan door dichtheidsafhankelijke sterfte uiteindelijk slechts een heel 

geringe fractie (wellicht 1 op de 10*) zich tot geslachtsrijpe volwassene 

ontwikkelt. Voor instandhouding van het reproductieve potentieel van de 

populatie is slechts overleving van een kleine fractie van de geproduceerde 

nakomelingen nodig. Pas bij sterk afgenomen produktie van levensvatbare 

eieren c.q. overleving van de jonge stadia wordt dat reproductieve 

potentieel aangetast. Omdat visseëieren de gevoeligste schakels zijn in 

aquatische ecosystemen, zijn effecten op ongewervelden en microörganismen 

uitgesloten wanneer vispopulaties niet bedreigd worden. 

Op grond van de kennis van stralingseffecten bij aquatische organismen en 

van populatie-dynamische overwegingen, worden in een aantal van de in 3.3.1 

vermelde publicaties stralingsniveaus vermeld waaronder stralingseffecten 

op aquatische populaties en ecosystemen uitgesloten geacht worden; ze 

kunnen worden beschouwd als drempelwaarden waarboven effecten op populaties 

niet uitgesloten kunnen worden. 
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Blaylock en Trabalka (5) vermelden voor een drietal verschillende situaties 

(met exposietempo's van respectievelijk 0,63 rad/dag (6 mGy/dag), 

5.0 mrad/uur (1.2 mGy/dag) en 60 - 350 mrad/dag (0.6 - 3.5 mGy/dag)) dat 

nadelige effecten op populaties onwaarschijnlijk zijn. 

In IAEA 1976 (19) wordt geconcludeerd dat significante effecten op 

aquatische populaties niet verwacht worden bij dosistempo's van minder dan 

10 mGy/dag. Het meest recente rapport (IAEA 1988a, 21) concludeert dat 

verhoogde mortaliteit verwacht kan worden bij dosistempo's van meer dan 

240 mGy/dag; verminderde reproductie treedt op tussen 24 en 240 mGy/dag en 

effecten van lagere dosistempo's zullen zonder gevolg voor de reproductieve 

capaciteit blijven. De genetische schade zal door natuurlijke selectie uit 

de populatie verdwijnen. 

In hetzelfde rapport komt ook tot uiting dat een relatief hoog exposietempo 

zal optreden in een beperkt gebied in de directe omgeving van de bron van 

verspreiding radioactiviteit in het milieu, maar dat in zones daarbuiten 

het exposietempo doorgaans veel lager is. Het concept-werkdocument IAEA 

1988b (22) maakt melding van de conclusie van de USNCRP dat een 

"dosislimiet" van 0.5 mGy/dag adequate bescherming zal bieden aan de 

overgrote meerderheid van aquatische populaties. Volgens dit rapport is een 

plaatsspecifieke analyse gewenst wanneer een groot deel van een populatie 

aan de genoemde niveaus wordt blootgesteld. 

3,4.3 Samenvatting ecosystemen 

In het algemeen blijken terrestrische ecosystemen die onder barre 

omstandigheden voorkomen kwetsbaar te zijn. Veel onderzoek is hieraan 

echter wat effecten van straling betreft niet gedaan. Van de beter bekende 

ecosystemen blijken bossen waarin coniferen voorkomen tot de meest 

gevoelige te behoren (zie ook figuur 3.2 en 3.3). Doses in de orde van 

1 - 10 Gy (verdeeld over een week tot een maand) veroorzaken reeds geringe 

effecten op bomen, maar ook op de aanwezigheid van dieren. Zo treden 

bijvoorbeeld massale insectenplagen op. Parameters als de soorten

diversiteit blijken tot de meest gevoelige te behoren. Ernstige effecten 

(verminderde productie, sterfte) treden op boven doses van 20 Gy. Loofbos 

en struikgewassen zijn iets minder gevoelig, gevolgd door tropisch 
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regenwoud en braaklandvegetaties. Steppevegetaties zijn tamelijk ongevoelig 

voor straling, terwijl mossen en korstmossen tot de meest ongevoelige 

gemeenschappen behoren (effecten worden zichtbaar bij doses boven 100 Gy). 

Resumerend kan gezegd worden dat bij chronische bestraling doses in de orde 

van 10 - 30 mGy/dag een veilige grens vormen. Daarboven zijn effecten in 

ecosystemen te verwachten. Dit laat onverlet dat voor afzonderlijke soorten 

dieren deze onderste grens lager kan liggen. 
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De studies van de effecten op aquatische populaties in natuurlijke eco-

systenen zijn zeer beperkt in aantal en de conclusies die in de 

verschillende overzichten worden gegeven ten aanzien van die effceten zijn 

deels ook gebaseerd op meer algemene effecten en op populatledynamische 

argumenten. 

Uit de gegevens in de vorige paragraaf kan worden geconcludeerd dat er een 

consensus bestaat over een exposietempo in de orde van 1 mGy/dag, waaronder 

effecten op aquatische populaties geheel zijn uitgesloten. Exposietempo's 

die op natuurlijke populaties wel een schadelijke invloed hebben zijn 

waarschijnlijk 1 a 2 orden van grootte groter. De ernst van 

stralingseffecten wordt bepaald door aard en omvang /an het gebied waarvoor 

dat hoge exposietempo geldt. 

In 2.4 is geconcludeerd dat in situaties waarin de mens in de omgeving van 

een bron van verspreiding van radionucliden tot aan een limiet van 
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1 mSv/jaar wordt blootgesteld, de plaatselijk optredende stralingsbelasting 

van aquatische organismen in de orde ligt van 0.03 - 0.3 mGy/dag. Bij dat 

exposletempo zijn effecten op de plaatselijke populaties uitgesloten. Het 

gemiddelde exposietempo van populaties in een groter gebied is lager en 

sluit effecten op populaties eveneens uit. 

In situaties waarin verspreiding van radioactieve stoffen in het aquatische 

milieu niet plaatsvindt in of nabij het leefmilieu van de mens, dienen, 

(vanwege de potentieel veel hogere stralingsbelasting van de organismen) de 

mogelijke effecten op populaties van organismen afzonderlijk geanalyseerd 

te worden. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1. Betekenis van het voorafgaande voor de vraagstelling 

Stralingsdoses waarbeneden effecten op aquatische en terrestrische 

populaties zijn uitgesloten, liggen in de orde van 1 mGy/dag. Bij doses 

aanmerkelijk hoger dan 1 mGy/dag zijn effecten op aquatische en 

terrestrische populaties dus niet uitgesloten. De ernst van die effecten 

hangt af van de stralingsdosis en van het deel van de populatie dat wordt 

blootgesteld. 

De relatie tussen de stralingsbelasting van planten en dieren en die van de 

mens is ondermeer afhankelijk van het radionuclide (en dus van de bron) en 

van de lokatie. 

Uit berekeningen met generieke modellen blijkt dat in geval radioactieve 

stoffen verspreid worden in een milieucompartiment waarvan ook de mens 

gebruik maakt, de verhoudingen tussen de stralingsbelasting van organismen 

en die van de mens voor verschillende radionucliden in de orde van 1 tot 

103 liggen. Voor mengsels van radionucliden liggen de verhoudingen in de 

orde van 10 tot 102. 

In een situatie waarin als gevolg van verspreiding van radioactieve stoffen 

de chronische stralingsbelasting van personen uit kritieke groepen 

1 mSv/jaar bedraagt (en daarmee gelijk is aan de algemene dosislimiet), zal 

de maximale stralingsbelasting van terrestrische en aquatische populaties 

in de orde liggen van 0.03 tot 0.3 mGy/dag. Ook lokaal kunnen effecten op 

populaties en ecosystemen dan praktisch uitgesloten worden geacht. 

Omdat de stralingsbelasting van de mens voor geplande emissies (als gevolg 

van toepassing- van het ALARA-principe) in de praktijk vrijwel altijd 

lager is dan 1 mSv/jaar, zal de stralingsbelasting van planten en dieren in 

het algemeen ver onder het drempelniveau blijven waarboven effecten kunnen 

optreden. 

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat, wanneer de mens 

op adequate wijze beschermd wordt, ook populaties van planten en dieren 

afdoende beschermd zullen zijn. Dit geldt alleen voor situaties waarin de 

mens ter wille van zijn eigen veiligheid zorg draagt voor limitering van de 

verspreiding van radioactieve stoffen. 
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Uitzonderingen kunnen zich voordoen in situaties waarin de verspreiding van 

radioactieve stoffen niet plaatsvindt in het leefmilieu van de mens of de 

nabije omgeving daarvan. In die gevallen wordt de stralingsbelasting van 

organismen en ecosystemen in de directe omgeving van de bron veel minder 

beperkt door maatregelen ter bescherming van de mens. De stralingsbelasting 

van die organismen en ecosystemen kan dan een nog groter veelvoud bedragen 

van de stralingsbelasting van de mens. 

De beoordeling van potentiële effecten op populaties organismen dient in 

zo'n geval op bron- en lokatiespecifieke wijze plaats te vinden. 

• De Nederlandse situatie 

Gezien de zeer lage maximale stralingsdoses die als gevolg van geplande 

lozingen door Nederlandse installaties door de mens worden ontvangen, 

zullen de maximale stralingsdoses voor populaties planten en dieren en voor 

ecosystemen, naar verwacht mag worden, ver beneden de in dit rapport 

afgeleide bovengrenzen (die immers voor een dosislimiet voor de mens van 

1 mSv/jaar gelden) blijven. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat effecten op planten, dieren en 

ecosystemen in Nederland niet zijn geconstateerd. 

Bovendien geldt dat de relaties tussen stralingsbelasting van de mens en 

die van andere organismen noodzakelijkerwijs gebaseerd zullen zijn op 

berekeningen, omdat de concentraties van de geloosde radionucliden in de 

verschillende milieucompartimenten vrijwel altijd te laag zijn om die 

relaties door metingen vast te kunnen stellen. 

4.2. Aanbevelingen 

1. De in dit rapport gegeven voorbeelden betreffende de bescherming van 

planten en dieren zijn gebaseerd op generieke relaties tussen de 

stralingsbelasting van de mens en die van planten en dieren. Hierbij 

werd uitgegaan van toepassing van de criteria ter bescherming van de 

mens. 

Om te kunnen beschikken over op de werkelijkheid gebaseerde schattingen, 

verdient het aanbeveling deze methodiek toe te passen op concrete 

brontermen die betrekking hebben op de Nederlandse situatie. Daarbij 



dient speciale aandacht gegeven te worden aan de keuze van de 

dosimetriemodellen voor verschillende organismen. 

2. Voor de lozingen van radioactief afval in de Ierse Zee bij Windscale 

geldt dat aanmerkelijke concentraties radionucliden in het milieu 

voorkomen. Een nadere analyse van de gepubliceerde gegevens betreffende 

het onderzoek in de omgeving van Windscale biedt de mogelijkheid, 

althans voor het mariene aquatische milieu, de berekende generieke 

relaties te verifiëren. 

3. Het verdient aanbeveling de in dit rapport gepresenteerde gegevens en 

methodieken te zijner tijd te toetsen aan de inhoud van de nog te 

verschijnen publicaties van IAEA en USNCRP over de effecten van 

ioniserende straling op planten, dieren en ecosystemen, om te bezien of 

een herevaluatie voor de Nederlandse situatie wenselijk is. 
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