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Harpacticoide copepoden behoren tot het meiobenthos en vormen in mariene 
voedselwebben een belangrijke link tussen primaire productie en hogere trofische 
niveaus (o.a. Coull, 1990; De Troch et al., 1998). Harpacticoiden gebruiken 
verschillende voedselbronnen (o.a. diatomeeën, fytoflagellaten, bacteriën, detritus en 
zelfs vlees) (Rieper, 1982; Decho, 1988; Rudnick, 1989; Seifried and Dürbaum, 2000). 
Verschillende studies hebben daarenboven een zekere mate van selectiviteit gevonden 
(o.a. Vanden Berghe and Bergmans, 1981; Pace and Carman, 1996; De Troch et al., 
ingediend). Verder is voor de planktonische copepode Acartia tonsa (Kiorboe et al., 
1996) en een aantal andere grazers (Cruz-Rivera and Hay, 2000; Aberle et al., 2005) 
‘prey switching behavior’ (d.i. veranderingen in prooiselectie wanneer alternatieve 
prooien aanwezig zijn) aangetoond. Al deze studies concentreerden zich echter op 
slechts één niveau van voedseldiversiteit. In deze studie werd het effect van 
voedseldiversiteit per se onderzocht. Daarnaast werd binnen elk niveau van 
voedseldiversiteit ook het effect van voedselidentiteit nagegaan. 

Drie intertidale harpacticoide soorten (Harpacticus obscurus, Paramphiascella 
fulvofasciata en Tigriopus brevicornis) en drie soorten diatomeeën (Navicula phyllepta, 
Grammatophora marina en Cylindrotheca closterium) werden gekweekt in het 
laboratorium. De diatomeeën werden geselecteerd op basis van hun verschillende 
grootte en vorm: N. phyllepta (klein en elliptisch, ééncellig), G. marina (grote cellen, 
kolonievormend) en C. closterium (klein, ééncellig, maar langer en smaller dan N. 
phyllepta). In laboratoriumexperimenten kregen de harpacticoiden de diatomeeën 
aangeboden als voedsel. Dit gebeurde in verschillende combinaties, in drie niveaus van 
voedseldiversiteit (1 diatomee, 2 diatomeeën en 3 diatomeeën). In elke combinatie 
werd één diatomeesoort verrijkt met het stabiele 13C isotoop om het opsporen van de 
voedselbron die de harpacticoiden gebruiken toe te laten.  

De opname van een bepaalde diatomee wordt beïnvloed door de diversiteit van het 
aanwezige voedsel. Voor alle onderzochte harpacticoide soorten blijkt dat de opname 
van de verrijkte voedselbron verminderde wanneer alternatieve voedselbronnen (andere 
diatomeeën) aanwezig waren.  

Er zijn ook duidelijke soortspecifieke reacties van de copepoden op de identiteit van de 
diatomeeën. Ongeacht het niveau van voedseldiversiteit nam H. obscurus grote 
hoeveelheden G. marina op, terwijl P. fulvofasciata en T. brevicornis een voorkeur 
hadden voor C. closterium wanneer hen de keuze gegeven werd tussen verschillende 
diatomeeën.  

Selectie en opname van diatomeeën door harpacticoïde copepoden lijkt dus zowel 
beïnvloed te worden door de diversiteit van het aangeboden voedsel als door de 
identiteit ervan. 
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