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VOEDSELOPNAMEEN GROEI VANMACOMA BALTHICA

INLE ID ING

In deze studie staat de voedselooname van het twee-
kleppige schelpdier Macoma balthica, het nonnetje,
cenlraal.

ln  de ecologie,  de huishoudkunde van het  mi l ieu,
vormt de voedselopname van een dier een belangrij-
ke parameter voor de wijze waarop het dier met zijn
omgeving is verbonden. lmmers een dier is voor zijn
voedsel steeds aangewezen op hetgeen in zijn om-
geving te vinden is. Voor een dier is het van levens-
belang of het juiste voedsel in voldoende mate voor-
handen is op de goede plaats en ti jd.

De voedselrelaties van meerdere planten en die-
ren kunnen schematisch worden weergegeven in
voedselketens. Op deze manier kunnen voedsel-
ketens inzicht verschaffen in het Íunctioneren en de
structuur van een complete levensgemeenschap,
het ecosysteem.

Eén van de meest algemene bodemdieren op de
dageli jkse droogvallende wadplaten in de Nederlandse
Waddenzee is Macoma baltnica. Gezien zijn algeme-
ne verspreiding is Macoma mogeli jk een belangrijke
component in de voedselketen van de Waddenzee.

Macoma bereikt een maximale schelplengte van
ongeveer 21/z cm, en leeft 3 tot 10 cm diep ingegra-
ven in het sediment. Zijn voedsel zuigt het op door
middel van een siphon die tot 10 cm ver over het se-
diment oppervlak of in het water kan worden uit-
gestoken.

Het doel van deze studie was na te gaan wanneer
en hoeveel voedsel door Macoma in de Waddenzee
wordt opgenomen. Geli jkti jdig is het voedselaanbod
bestudeerd. Daarenboven is nagegaan of Macoma
zijn voedsel van de bodem of uit het water opneemt.
In het laboratorium werd de relatie tussen opname-
snelheid, groei, voedselconcentratie en temperatuur
bestudeerd. Tot slot is gepoogd de resultaten verkre-
gen in deze studie samen met bestaande gegevens
te combineren tot een sluitende energiebalans voor
Macoma.

De veldstudies werden steeds uitgevoerd op het
Balgzand, een wadplaat nabij Den Helder. Laborato-
riumproeven werden gehouden op het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) te Texel.

HOOFDSTUK I

SEIZOENFLUCTUATIES IN DE
VOEDSELCONCENTRATIE EN DE DAARMEE
SAMENHANGENDE VERANDERINGEN IN DE

VOEDSELOPNAME VAN MACOMA BALTHICA OP
EÊN WADPLAAT IN DE WADDENZEE

Het onderzoek naar het mogelijke voedsel van Maco-
ma op het Balgzand omvatte een inventarisatie van
de hoeveelheden koolstof en chlorophyl-a (planten-
pigment) in de onderste laag van het water, 2,5 cm
boven de bodem, en in de bovenste laag (2 mm) van
de bodem. De nadruk lag op het chlorophyl-a omdat
dit hierna als maat voor de voedselopname van Ma-
coma is gebruikt.

In de bovenste sedimentlaag van de bodem be-
reikten gedurende het voorjaar en de zomer de con-
centraties organische koolstof en chlorophyl-a hoge
waarden, resp. tussen 3 en 4 mg koolstof en tussen
15 en 45 pg Chl-a per gram sediment (Fig. 2; aange-
geven zijn steeds de figuren in het overeenkomende
engelstalige hoofdstuk). De ratio chlorophyl-a:
koolstof, vaak gebruikt als relatieve maat voor de
verhouding tussen het levend algenmateriaal en het
totale organisch materiaal, is in het voorjaar en de
zomer ook het hoogst.

In het water werden alleen in het voorjaar hoge
waarden voor de concentraties van organische
koolstoÍ en chlorophyl-a bereikt, resp. tr/ssen 4,5
en 10 mg C en tussen 25 en 50 pg Chl-a per l i ter
(Fig. 5), Dit gold ook voor de ratio chlorophyl-a:
koolstof .

De concentraties van chlorophyl-a en koolstoÍ in
het water bleken op station 2, een middelhoge plaats
(Fig. 1), gedurende het voorjaar in het aangevoerde
water (t i jdens vloed) hoger te zijn dan in het afge-
voerde water (t i jdens eb) (Fig. 3). Dit concentratie-
verschil kan erop wijzen dat een deel van de in het
water zwevende organische stof op het Balgzand
achtergebleven (bezonken of opgegeten) moet zijn.
Boven de ter plekke door algen geproduceerde orga-
nische stof vormt dit van elders aangevoerde materi-
aal waarschijnli jk een belangrijke extra voedselbron
voor de dieren.


