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AQUATERRA undersøger, om vandløbsinsekter, der gennemfører 
voksenstadiet på land, i denne fase udsættes for pesticider i et 
omfang, der kan have negative konsekvenser for insekternes evne 
til at fuldføre deres livscyklus og vandløbets funktion. 

Baggrund
I den nationale regulering af anvendelsen af insekticider er påvirk-
ning af ungdomsstadierne i vandløbet søgt minimeret via krav om 
sprøjtefrie randzoner langs vandløb. Næsten alle vandlevende 
insekter har imidlertid et voksenliv uden for vandløbene, hvorunder 
de skal nå at parre sig og grundlægge den næste generation. I 
denne periode opholder størstedelen af populationerne sig netop 
inden for den ”sprøjtefri” zone langs vandløbet eller i selve marken. 
De er derfor i risiko for at blive påvirket af insekticider både via 
afdrift og via den føde de eventuelt indtager. Dermed ydes insekter-
ne i dette vigtige livsstadium ikke beskyttelse under den nuværen-
de regulering af pesticider på trods af, at der er risiko for negative 
effekter på populationerne af vandløbsinsekter. Der findes ingen 
videnskabelige undersøgelser som belyser denne problemstilling.
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Tabel 1. De arter der forventes at blive foretaget undersøgelser på.

Isoperla grammatica Slørvinge Akut + adfærd

Nemoura cinerea Slørvinge Akut + adfærd

Agapetus fuscipes Vårflue Akut + adfærd

Tinodes waeneri Vårflue Akut + adfærd

Hydropsyche angustipennis Vårflue Akut

Prodiamesa olivacea Dansemyg Akut

Tabel 2. Biologiske karakteristiske ved de fire arter som undersøges i AP2.

Art Føde Levetid (uger) Parringsadfærd Æglægning

Isoperla grammatica Ingen 1 Trommen På vandoverfladen

Nemoura cinerea Alger/lichener på 3-4 Trommen På vandoverfladen

levende/dødt ved

Agapetus fuscipes Ingen 1 Trommen, vingeflaps Under vand

Tinodes waeneri Nektar (skærmplanter) 2-3 Sværmning Under vand

Metode
I AQUATERRA måler vi både på akut giftighed, og adfærdspåvirkning ved subletale 
doser af relevante insekticider. Indledningsvis undersøger vi i små arenaer den akutte 
dødelighed af to insekticider hos seks arter af voksne vandløbsinsekter (Tabel 1). Ud 
fra de fundne effektdoser undersøger vi derefter i større og mere komplekse arenaer 
påvirkningen fra subletale doser på adfærd hos fire af arterne, to med og to uden 
fødesøgning i voksenstadiet (Tabel 2). Dyrene eksponeres her via dråber af insekticid 
og hos fødesøgende insekter desuden via insekticid-kontamineret føde.

Risikovurdering og regulering
Ved at udnytte eksisterende biologisk viden samt data for pesticideffekter for et 
repræsentativt udvalg af danske vandløbsinsekter gives en mere generel vurdering 
af problemets omfang. De doser, som de voksne landlevende individer potentielt 
udsættes for, estimeres under hensyn til anvendte insekticiddoser, sprøjteafstande, 
vegetationsstruktur, afdriftsmodeller, sprøjtetidspunkter samt i hvilket omfang 
dyrene opholder sig i insekticidbelastede områder eller eventuelt indtager konta-
mineret føde. Dette kombineres med arternes vurderede følsomhed og sammen-
vejes sluttelig via en risikomodel. Vi kan derved vurdere, om pesticidpåvirkningen 
af de landlevende stadier af vandløbsinsekter er af et omfang, der nødvendiggør, at 
der tages hensyn til dette i risikovurderingen og reguleringen af pesticider.

Insekticidpåvirkning af vandløbsinsekters

voksenstadium

ndberg, Peter Wiberg, Jes Rasmussen, Beate Strandberg, Søren Erik Larsen og Marianne Bruus

– AQUATERRA


