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Redactioneel
Dag lezer.
Terwijl in heel Europa de pensioenen grondig herdacht en hertekend worden, gaat de redactie van ReefSecrets gewoon verder. Wij denken nog lang niet aan ons pensioen en daarom
brengen we u dit keer weer een extra dik magazine met weliswaar weinig artikels, maar wel artikels die grondig en diep ingaan op de materie.
Eric Borneman besluit zijn Koraalfluisteraar-trilogie zodat we
nu elke koraalziekte kunnen herkennen en determineren. Hij
biedt ook enkele interessante oplossingen aan om uw zieke
koralen in het aquarium te behandelen.
Dan zijn we te gast bij Robert en Petra Worst uit Nijkerkerveen
die een bijzonder mooi aquarium verzorgen dat in deze reeks
zeker niet mag ontbreken. Robert bewijst dat het inzetten van
de juiste techniek de sleutel is tot het succes van zijn bijzonder
kleurrijk rif-aquarium.
Dan laten we opnieuw Eric Borneman aan het woord in een
bijzonder uitgebreid artikel over de oorsprong en de vindplaats
van de koralen die we in onze aquaria houden.
Hij leert ons dat vele vindplaatsen soms erg troebel water bevatten, geheel verschillend van onze aquariumcondities. Die
informatie hebben aquarianen nodig om de condities en de
leefomgeving van sommige populaire koralen die ze houden na
te bootsen. Dit leidt dan tot minder wildkap als we daardoor er
in slagen om onze koralen langer in leven te houden.
Veel leesgenot.
De redactie
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De Koraalfluisteraar

(deel 3)

Witte koralen – Koraalziekte “Witte syndromen”

Door Eric Borneman, vertaald door Rien van Zwienen

Bron: (http://www.advancedaquarist.com/2002/6/corals )
In het eerste artikel van deze serie, heb ik het fenomeen van koraal
bleking besproken en hoe het kan leiden tot een bleek of wit uitziend
koraal. Ik heb het tevens vergeleken met weefsel verlies bij koralen, en
laten zien hoe die twee op elkaar kunnen lijken. In het tweede deel,
heb ik een aantal gebeurtenissen, organismen en condities behandeld
die op bleking en koraal ziekte kunnen lijken, resulterend in weefsel
verlies of leidend tot witte gedeeltes op koralen die moeilijk te onderscheiden zijn wat betreft hun oorzaak.
In dit laatste artikel, zal ik het deel van de koraal ziekten, bekend onder de verzamelnaam “Witte syndromen” (Antonius 1995) behandelen.
Koraal ziekten kunnen nogal verschillen in het algemene uiterlijk van
het zieke organisme. In sommige gevallen zijn de symptomen redelijk
duidelijk, terwijl in andere gevallen zij zo op elkaar lijken dat er geen
manier is om ze uit elkaar te houden. Dit wordt een nog groter probleem aangezien de etiologie of randvoorwaarden die deze ziekte veroorzaken of bijdragen tot, nog niet goed bepaald of bekend zijn. Bij
verschillende ziekten zal de pathologische conditie die men ziet bestaan
uit een gebied van gebleekt weefsel of een gebied met recent weefselverlies zodat het normaal gepigmenteerde weefsel een scherp contrast
laat zien met het recentelijk blootgelegde witte skelet.
Het gebied dat aan het gezonde weefsel grenst, inclusief alle gedegenereerd weefsel en over het algemeen, het gebied van wit, blootgelegd
skelet, wordt “band lijn” genoemd. De band lijn kan redelijk breed zijn,
of erg smal. Het lijkt logisch dat een koraalziekte die langzaam vordert
over het algemeen een smalle band heeft, omdat andere flora en fauna, die de witte kleur verbergt, snel het witte skelet bedekt. Daarentegen, een snel voortschrijdende ziekte heeft typisch een brede witte
band omdat het weefsel verlies snel vordert, meer blootgesteld skelet
achterlatend, voordat flora en fauna het blootgestelde witte skelet kunnen bedekken.
In sommige gevallen, kan een ziekte leiden tot bleking, of lokaal of in
verschillende gebieden van de kolonie. Omgekeerd, kan bleking leiden
tot toenemende vatbaarheid voor ziekten. Bij sommige ziekten (bv.
Gele vlek ziekte), kan de band lijn gebleekt weefsel hebben en gebieden met blootgesteld skelet. Deze speciale ziekte heeft de neiging erg
langzaam voort te schreiden, en heeft toch een brede witte band. Dit
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komt omdat de gebleekte gebieden verschillende centimeters naar boven kunnen uitsteken boven het weefsel dat nog steeds het skelet bedekt. Dus ieder geval van ziekte moet zorgvuldig enige tijd bekeken en
overwogen worden.
De band breedte is op een andere manier ook belangrijk. De voortgangssnelheid van witte syndromen kunnen gedeeltelijk diagnostisch
zijn om de aanwezige ziekte te onderscheiden. Bijvoorbeeld, “witte
band ziekte (WBD)” beweegt meestal nogal langzaam over het koraal
weefsel, terwijl “witte plaag type II (WPII)” over het algemeen nogal
snel beweegt. Daarom kan het meten van de snelheid van weefselverlies en de bandbreedte een beginnende onderzoeker helpen om te bepalen welke van deze twee grofweg gelijke ziekten aan het werk kunnen zijn.
Bekend worden met de Witte Syndromen.
Gedurende de laatste twintig jaar is er een toename van rapporten
over koraal ziekten geweest. Het eerste witte syndroom dat geïdentificeerd werd was WBD (Gladfelter 1977). Dit werd gevolgd door Witte
Plaag in het zelfde jaar (Dustan 1977). Sindsdien zijn er een hele serie
andere witte pathologiën gerapporteerd. Voor velen van deze moet de
oorzaak of veroorzakende stof nog geïdentificeerd worden, of is onder
voorbehoud geïdentificeerd. Het is nog niet met zekerheid bekend of
sommige van deze ziektes hetzelfde zijn, of variaties van, of een andere vorm. Het is heel goed mogelijk dat verschillende en tot nu toe onbekende ziekten bij elkaar gegooid worden in categorieën van nu benoemde ziekten vanwege gebrek aan gedegen onderzoek. Voor bijna
alle koraal ziekten ontbreekt veelal de kennis. Dit kan zeker gelden
voor de witte syndromen. Een tabel met de nu bekende ziekten met
tekenen van witte of redelijk witte (bleke) gebieden, en beknopte informatie hierover, is hieronder te zien (Tabel 1). Een foto overzicht
van sommige witte syndromen staat aan het eind van het artikel (Appendix 1).
Naam
Witte
Ziekte
Type I
I)

Band
(WBD

ReefSecrets

Tabel
Veroorzaker(s)
Onbekendmogelijke rol
van gram negatieve bacteriën in weefsel
van sommige
monsters (Peters
et
al.

1
Referentie
Gladfelter
1982

-5-

Omschrijving
Locatie - C,IP,RS
(Zie note hieronder)
Weefsel verlies1/8-1/2”/dag
Bleking – nee
Band breedte – 23”
maart 2012

1983)
Witte
Band
Ziekte Type II
(WBD II)

Vibrio carchariae
Twijfelachtige
identificatie

Ritchie
and
Smith 1995

Witte plaag
(WP)

Onbekend

Dustan 1977

Witte
Plaag
Type II (WP
II)

Sphingomonas
sp.
Beperkt
aantal
monsters

Zorpette 1995

Witte
Plaag
Type III
(WP III)

Onbekend

Richardson
and
Aronson
2002

Onregelmatige
afsterving

In
aanvraag
(Santavy
et
al.),
ontlasting neerslag

Bruckner
en
Bruckner 1997

Zwerende witte
vlekken
ziekte

Wordt gedrukt
–
mogelijk
Vibrio en virus

Raymundo en
Harvell 2000

Shut
Down
reactie (SDR)

onbekend

Antonius 1977
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Besmettelijk
nee
C
Tot 9 cm/dag
Ja- 5-10 cm breed
2-3”
nee
C,IP,RS
Paar mm/dag
Nee
Paar mm of minder
ja
C
1-10 cm/week
Nee
Paar mm of minder
ja
C
1-10 cm/ dag
Nee
Paar mm of minder
ja
C – slechts A.
palmata?
1-2 cm/dag
Nee
Paar
mm
of
minder
onbekend
IP- alleen Porites
sp.?
Langzaam
samen
samenkomend
Soms
3-5
mm
ronde
multifocale
verwondingen
ja
C,IP,RS
Tot 10 cm/uur of
meer
Nee
Paar mm of minder
maart 2012

Witte vlekken
ziekte

Ingediend
(Patterson
al.)

Gele
vlekken
ziekte

Onbekend

Reeves 1994

Hyperplasia

Onbekend

Loya
1984

Neoplasia

Onbekend

Peters
1986

Coccidium
infectie

Apicomplexa

Upton en Peters 1986

Niet
stress
gerelateerde
afsterving

Geen
duidelijke
pathogenen

Peters 1984

Blaartrekkende
afsterving

Onbekend

Peters 1984

Ring ziekte

Onbekend

Weil 2001
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et

et

al.

al.

ja
C
Onbekend-“snel”
Nee
Niet gerapporteerd
Niet gerapporteerd
C
7-15 cm/ jaar
ja
2-10 cm
nee
C,IP,RS
Niet
gerapporteerd- erg
langzaam
Ja
Niet bekend
nee
C,IP,RS
Niet gerappoteerdlangzaam
Ja
1-20 cm
Onbekend,
waarschijnlijk niet
C
Niet gerapporteerd
Ja
Tot 4x5 cm
ja
1.
C,IP,RS
2.
Zie WBD I
3.
Zie WBD I
4.
Zie WBD I
5.
Zie WBD I
1.
Onbekend
2.
Onbekend
3.
Onbekend
4.
Onbekend
5.
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
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Vinger koraal
ontblotend
syndroom

Onbekend

Williams
en
BunkleyWilliams 2000

Ster
koraal
polyp
afsterving

Onbekend

Williams
en
BunkleyWilliams 2000

Skelet
eroderende
band

Halofolliculina
corallasia

Antonius 1999

Bacteriële
bleking

Vibrio
shiloi
goed beschreven

Kushmaro
1996

Bacteriële
Lysis

Vibrio coralyticus
recente
ontdekking

Ben-Haim
Rosenberg
2002

en

C=Caraïbische gebied; IP= Indo Pacific; RS= Rode

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
1.
Onbekend
2.
Onbekend
3.
Onbekend
4.
Onbekend
5.
Onbekend
1.
IP
2.
Niet
gerapporteerd
3.
Nee
4.
Tot paar cm
5.
Niet
gerapporteerd
1.
Middellandse
Zee
2.
Ong. 0-30%
gebleekt/week,
temp. afhankelijk
3.
Ja
4.
Niet
van
toepassing
5.
ja
1.
IP
2.
Geschat op
enkele cm/dag
3.
Ja
4.
Niet
gerapporteerd
5.
ja
Zee

Bij sommige van deze ziekten, kunnen een of meer witte “lijnen”, duidend op een witte band lijn, voorkomen op een koraal oppervlak of
rond een kolonie of tak. Anderen zien er uit als vlekken of plekken op
het koraal oppervlak, met de band lijn naar buiten bewegend vanuit
een centraal punt of begin punt. Bij anderen is het resultaat bleking of
zelfs weefsel verlies van de hele kolonie.
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Factoren bij witte syndromen
Omdat er zo weinig bekend is over de oorzaak en pathologie van de
vele ziekten, is het moeilijk te bepalen wat de primaire of secondaire
oorzaak zou kunnen zijn, met inbegrip van de effecten van verschillende stress factoren. In het bijzonder, is er grote onzekerheid over de rol
van pathogene en andere biotische factoren ten opzichte van milieu
stressoren (abiotische factoren). Er is waarschijnlijk een behoorlijke
interactie tussen verschillende factoren om een ziekmakende conditie
te veroorzaken. Er schijnt een algemene consensus te zijn dat voor de
meeste koraalziekten, nieuwe nooit eerder geziene pathogenen niet de
oorzaak zijn. Eigenlijk, de microbiologische ecologie van koralen wordt
steeds meer bestudeerd, en research is nodig om verschillende zaken
uit te zoeken, inclusief of pathogenen directe pathogenen zijn, opportunisten of normaal in koraal voorkomen maar ziekte veroorzaken
vanwege chronische of acute stress bij een leefgebied of individuele
koraal kolonie. Bij minstens één ziekte (bacteriële bleking), leidt toenemende temperatuur tot virulence genen die ’’aangezet worden” en
leiden tot pathogeniteit. Bij minstens vier anderen – stress gerelateerde afsterving, SDR, neoplasia en hyperplasia – lijken pathogenen helemaal niet nodig te zijn, alhoewel verdere studie nodig is.
Er zijn verschillende pogingen gedaan, alhoewel zeker niet volledig, om
de rol van andere variabelen bij koraal ziekten te bepalen. In het bijzonder de rol van voedingsstoffen van de kust en uitgaande stromingen
zijn onderzocht om te kijken of er een verband bestaat tussen de rapporten over koraal ziekten en de mate van nabijheid van aangetaste
locaties en de kust. Overeenkomstig, zijn er studies geweest om een
correlatie aan te tonen tussen variabelen zoals seizoen en temperatuur,
met gemengde resultaten. Chemische en thermische uitgaande stromingen hebben aantoonbaar een rol gespeeld bij verschillende ziekten,
alhoewel het niet aangetoond is of de ziekte de oorzaak van het verschijnsel was of dat er sprake was van directe toxiciteit of doding.
Windstille periodes, of periode met weinig waterbeweging zijn ook in
verband gebracht met toenemende rapportages van koraal ziekten, net
zoals schade door stormen. Bleking wordt ook als oorzaak gezien van
toenemende vatbaarheid van koralen voor ziekten. Andere biotische
factoren worden als oorzaak gezien voor toenemende of afnemende
vatbaarheid voor koraal ziekten, inclusief de aanwezigheid of afwezigheid van symbiose krabben, aantasting door slakken, vissen en zeesterren en de neerslag van uitwerpselen van vissen en sediment uit
water afkomstig van de kust of stormen.
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Witte syndromen bij aquarium koralen
Het meeste van het onderzoek op het gebied van koraal ziekte is gedaan in het Caraïbisch gebied. Dit is ook het gebied waar het grootste
effect van koraal ziekten is gezien bij wilde populaties. De Rode Zee,
ook ernstig getroffen door verschillende stressen, staat met afstand op
de tweede plaats wat betreft studies. Meer recent komen er steeds
meer rapporten uit gebieden in de Filippijnen en het Great Barrier Reef
in Australië over toenemende aantallen en types koraal ziekten. Het is
aannemelijk dat er meer studies uit deze enorme regio zit aan te komen. Als gevolg hiervan is de relatie tussen koraal ziekten en aquarium
koralen moeilijk omdat de meeste aquarium koralen geen Atlantische
of Caraïbische soorten zijn. Gekoppeld aan het relatieve gebrek aan
kennis over de ziekte, kan het diagnosticeren van een bepaalde ziekte,
speciaal de witte syndromen, voor de aquariaan onpraktisch tot onmogelijk zijn. Het is mijn indruk dat de meeste problemen die resulteren
in tekenen van wit worden bij aquarium koralen geen ziekten zijn. Van
degene die wel ziekten zijn, is de Shut Down Reactie (dit wordt RTN
genoemd door aquarianen) ontegenzeggelijk de meest voorkomende,
terwijl die het minst lijkt voor te komen in de natuur. Ik heb ook vele
gevallen gezien en ervaren wat bacteriële bleking en WBD bleek te zijn,
alhoewel de echte diagnose in alle gevallen niet bevestigd is. Dit is niet
alleen omdat er geen studies zijn gedaan om de diagnose te bevestigen, maar ook omdat we nog niet weten wat de ziekte veroorzaakt.
Behandeling
Helaas, omdat de veroorzakende stoffen niet bekend zijn, en omdat de
diagnose van een ziekte zo moeilijk is, zijn behandeling protocollen
zeer beperkt en experimenteel. Bij omstandigheden die tekenen vertonen van een langzaam uitbreidende witte band, zijn er verschillende
mogelijke oplossingen. Ten eerste is er fragmentatie. Vaak zijn de condities die niet goed zijn voor de gezondheid van een kolonie, wel voldoende voor kleinere fragmenten. Als er een geassocieerde pathogeen
is, kan het fragmenteren, ruim tot het gezonde weefsel, die oorzaak
wegnemen. Natuurlijk houdt fragmenteren zowel verwonding als stress
in. De condities moeten optimaal zijn voor de overblijvende fragmenten, en ik denk dat de plekken met beschadigd weefsel afgesloten zouden moeten worden zoals in de volgende methode beschreven wordt.
De tweede behandelingsmethode is het afsluiten van het aangetaste
gebied. Het gebruik van lijmen om een ziekte band af te sluiten heeft
tot succesvolle resultaten geleid in het aquarium en in de natuur.
Epoxy klei of superglue (3 seconden lijm) kan aangebracht worden
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over de gehele ziekte band tot in het gezonde weefsel. Het schijnt dat
in vele gevallen de uitbreiding van de ziekte stopt. Het is belangrijk de
band volledig af te sluiten, geen open stukken of gaten achterlaten.
Epoxy klei moet goed aangedrukt worden op het koraal oppervlak om
goed afsluiten te verzekeren. Superglue is gebruikt als eerste hulp om
wonden en sneden af te sluiten, en het kan hechten aan natte en slijmerige oppervlakken. Als zodanig, vind ik dat, waar mogelijk, het superieur is aan epoxy klei wat betreft het afsluiten van weefsel. Gezien
mijn bovenstaande commentaar, vind ik dat koraal stekken hun gebroken en blootgestelde uiteinden als standaard methode goed afgesloten
moeten worden met superglue. Ik denk dat het zelfs het geval is bij
normale fragmentatie voor aseksuele vermeerdering om het risico van
potentiële infectie te verminderen.
Een derde behandelingmethode die vaak ziekte uitbreiding bij vele witte syndromen stopt, is isolatie. Ik heb opmerkelijk veel succes gehad
door eenvoudigweg een aangetaste kolonie naar een quarantaine bak
te verhuizen met sterke stroming en vers aangemaakt zeewater. Ik
speculeer liever niet over de rationele of mogelijke oorzaken voor deze
effectiviteit, maar het is indrukwekend succesvol. Als de band lijn eenmaal tot stilstand is gekomen, en het koraal gezond lijkt of weer is
gaan groeien of blootgesteld skelet is hersteld, kan het over het algemeen zonder ongelukken terug gezet worden in het show aquarium.
Voor het gebruik van medicatie, antibiotica, en andere stoffen voor
behandeling, wil ik voor geïnteresseerde mensen refereren naar protocollen zoals beschreven in Borneman (2001) en Borneman (2002). Ik
waarschuw zeer sterk tegen het blindweg gebruik van antibiotica om
koralen te behandelen of als preventieve maatregel. Ik raad te zeerste
aan zulke experimentele protocollen alleen te gebruiken alleen nadat
alle andere methoden gefaald hebben, om erg voorzichtig te zijn bij het
blootstellen van iets anders dan het aangetaste koraal aan antibiotica,
en veel moeite te doen bij het op de juiste manier afvoeren van het
behandel water na afloop van de behandeling. Ik zou ook sterk pleiten
voor het bijhouden van een logboek bij het protocol en de resultaten,
documenteer zoveel mogelijk, en rapporteer de resultaten om er zeker
van te zijn dat zulke testen waarde hebben. Ik wil met plezier als ontvanger van zulke bestanden fungeren.
Conclusie
Met deze serie heb ik uitgelegd hoe het verschijnen van bleke of witte
plekken op koralen het resultaat kan zijn van of bleking of weefsel verlies. Bleking is misschien het eenvoudigst gediagnosticeerd omdat er
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levend weefsel op het koraal achterblijft. Weefsel verlies dat resulteert
in blootgesteld skelet kan door vele factoren veroorzaakt worden inclusief mechanische slijtage of verwonding, predatie, verhongeren (recessie), chemische vergiftiging en ziekte. Koraal ziekte wordt vaak gezien
als een geval van weefselverlies terwijl het meer waarschijnlijk is dat er
andere factoren betrokken zijn of de oorzaak zijn. Zelfs als koraal ziekte een factor is bij het weefsel verlies, maakt de relatieve staat van
kennis van deze omstandigheden het erg moeilijk om met zekerheid de
identificatie, oorzaak of oplossing van de ziekte te geven. Ieder geval
vereist zorgvuldige observatie en consideratie. Een systematische benadering die alle potentiële factoren en variabelen adresseert is waarschijnlijk voor de aquarianen de beste methode om te bepalen wat er
gebeurt, en een oplossing te geven, die ieder verder verlies van de
gezondheid van de kolonie, in zijn geheel minimaliseert of stopt.
Ik verwelkom vragen naar verder referentie materiaal voor ieder statement of informatie geleverd in dit artikel.
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Appendix I:

referentie foto’s

Witte Band Ziekte bij Acropora palmata (wild)

Witte Band Ziekte bij Acropora cervicornis (wild)

Witte Plaag Type II bij Colpophyllia natans en Agaricia agaracites (wild) Skelet eroderende band bij Siderastrea siderea (wild)

Shut Down Reaction bij Acropora cervicornis (wild)

Ring ziekte bij Colpophyllia natans (wild)
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Onregelmatige afsterving bij Acropora palmata (wild)
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Neoplasia bij Acropora palmata (wild)

Neoplasia bij Acropora sp. (aquarium)

mogelijke bacteriële bleking bij Goniopora sp. (wild)
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Ten huize van Robert en Petra Worst
Door Germain Leys – Foto’s Patrick Scholberg & Erik Paumen

Enkele maanden geleden, net voor Kerstmis, trok het ReefSecretsteam naar Nijkerkerveen om een bezoek te brengen aan Robert en
Petra Worst. Robert startte 7 jaar geleden met een zeewateraquarium
van 500 liter. Rond Nieuwjaar 2010 werd plaats gemaakt voor een
aquarium van 1600 liter met vrijwel uitsluitend steenkoralen. Het aquarium draait dus nu twee jaar en op die tijd zijn al heel wat koralen mooi
uitgegroeid en is het geheel een prachtig aquarium geworden, een
voorbeeld voor veel zeewaterliefhebbers.
De afmetingen zijn 250cm X 80cm X 80cm met een glasdikte van
15mm en de bodem is zelfs 20mm dik. Een behoorlijke klus om zulk
een zwaar aquarium (meer dan 300 Kg) op zijn plaats te krijgen! Het
aquarium is volledig opgebouwd met rifkeramiek van Riffsystem en is
met de hand vervaardigd.
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De verlichting bestaat uit 3 HQI Aquamedic van 400 Watt en 13000
Kelvin. Zij branden van 13u tot 21u. Dan zijn er 8 T5 ATI van 54 Watt
(4 special Blue en 4 wit). Zij branden van 11u tot 23u00.

Robert kon achter de leefruimte waar het aquarium staat een grote
koelcel plaatsen waar hij de hele techniek in onder gebracht heeft. In
de grote plastic sump van wel 400 liter treffen we een Bubble King 300
intern aan en een fosfaatfilter met actief kool en een Grotech Zeolietfilter met een inhoud van 5 liter. Verder wordt er nog over UV gefilterd
en wordt er een ozonfilter toegepast. Uiteraard mag met zo een systeem geen kalkreactor ontbreken. Een H&S van 3000 liter, aangevuld
met dagelijkse toevoeging van kalkwater moeten Calciumgehalte en KH
op peil houden.
Een Grotech doseerapparaat zorgt voor de nodige sporenelementen en
het bijvulwater wordt automatisch gedaan via een sensor en een doseerpomp.
Het Demi-water wordt aangemaakt met een 20 liter mengbedionenvat.
In de zomer wordt het water op temperatuur gekoeld met een Aquamedic Titan koeling.

Er wordt wekelijks 200 liter water gewisseld. Indien nodig worden de
waterwaarden aangepast met Ballingzouten en de toepassing van de
volledige Zeovietlijn van Korallenzucht zorgt er voor dat de koralen
steeds mooi op kleur staan.
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Qua techniek heeft Robert echt niets over het hoofd gezien en je kan
wel stellen dat dit systeem zeer compleet is om de gewenste waterwaarden te bereiken en in stand te houden. Hij beseft maar al te goed
dat de grote investering in de techniek in grote mate heeft bijgedragen
tot het succes van dit aquarium.
Naast de sump staat nog een
stekkenbak die ook afzonderlijk
kan draaien zodat hij eveneens
als quarantaine kan dienen. Hij
wordt verlicht door een HQI 150
Watt van 10.000 Kelvin en door
4 T5 aquamedic 38 Watt (2 wit
en 2 blauw). Deze verlichting
brandt enkel ’s nachts zodat een
constantere pH kan bekomen
worden.
De bewoners
Qua vissen wordt dit rif bewoond door een koppel Zebrasoma flavescens, Z. xanthurum, Ctenochaetus tominiensis, Acanthurus pyroferus,
A. dussumieri, Anampses neoguinaicus, een koppel A. meleagrides,
Chaetontoplus septentrionalis, Halichoeres chrysus, H. melanurus, een
koppel Centropyge loriculus, Pygoplites diacanthus, een koppel Amphiprion frenatus, Valenciennea sexguttata, een poetsvis, een koppel
Pterosynchiropus picturatus, een schooltje van 10 Pseudanthias evansi,
Pseudocheilinus hexataenia, Cirrhilabrus laboutei, Ecsenius bicolour,
Salarias fasciatus, Chelmon rostratus, Paracheilinus rubriccauda
Verder is er nog de zeer uitgebreide collectie koralen met onder andere
3 Acropora granulosa, A. formosa, A. prostrata, A. abrolhosensis, A.
carduus, 3x A. millepora (roze, blauw, geel), A. humilis, A. echinata, A.
loripes, A. cervicoruis, A. tumida, A. valida, A. florida, A. solytariensis,
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A. hyacintus (groen en roze), A. austera, A. tricolor, en nog een tiental
Acropora sp. Dit is toch wel een heel uitgebreide collectie Acropora’s
die je zelden tegenkomt. Verder nog Seriatopora hystrix (roze),
Cerianthus (roze), Caulastrea furcata, Turbinaria peltata, Catalaphyllia
jardinei, Gorgonia ventalina, Blastomussa merleti, Montipora setosa,
Favia sp., Pocillopora verrucosa, Stylopora pistillata, S. sp (groen), S.
sp (roze), Porites sp., Seriatopora caliendrum (groen), Montipora
digitata (rood), M. digitata (blauw), M. capita, M. delicutala, Montipora
sp. (Geel paarse poliepen), M. danae, paarse montipora plaat,
Caulastrea (wit), Turbinaria mesenterina, Euphyllia sp., Plerogyra
sinuosa, Oxypora sp., Symphyllia radians, Duncanopsammia axifuga en
Echiniphyllia echinata.

Misschien zijn er nog wat vergeten op te noemen maar volgens mij is
dit wel een bijzonder aardige lijst. Er zitten echt prachtige en zeldzame
exemplaren tussen. Ook de LPS koralen waren juweeltjes. Vooral een
prachtige rode en een groene Lobophyllia hemprichii sprongen meteen
in het oog.

Alle vissen en alle koralen in dit aquarium kunnen we helaas niet laten
zien, dan hebben we een volledig magazine nodig, maar op
http://www.youtube.com/watch?v=iCqaw_b8fuI kan je een film van
het aquarium bekijken.
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Je kan meteen zien dat Robert het zeewateraquarium echt in de vingers heeft. Zowel qua opbouw, schikking van de koralen, keuze van de vissen als
van de beheersing van de
techniek heeft Robert bewezen dat hij tot de top van de
zeeaquaria in Nederland en
België behoort, dus mag hij
zeker niet ontbreken in deze
rubriek “Ten huize van...”
Alle succesvolle zeeaquaria
worden niet enkel door de
aquariaan zelf gerund, maar ze worden ondersteund in de hobby door
een partner die al deze mooie koralen en vissen ook bijzonder weet te
waarderen. Hier is het niet anders. Petra heeft duidelijk de juiste spirit
om Robert te steunen en te
helpen in het uitoefenen van
deze prachtige hobby, of beter gezegd: passie.
Vlak naast het aquarium had
Petra zowaar een prachtig
Kerstdorp opgebouwd zoals
ik er nog nooit één heb gezien. Omdat dit zo een mooie indruk op mij nagelaten heeft kan ik het
niet nalaten om ook hiervan een foto te publiceren. Jammer genoeg is
ondertussen alles weer afgebroken tot de volgende Kerst.
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Het team van ReefSecrets, bestaande uit enkele fotografen en redacteurs werden bijzonder gastvrij onthaald door Robert en Petra en we
konden zowaar genieten van enkele sublieme bereidingen van
http://www.worst.keurslager.nl/ .
Drie van de vier redacteurs waren van het “rondbuikige” type en die
wisten deze heerlijke lekkernijen naar smaak zeer te waarderen! De
vierde “slanke” redacteur is van beroep “Maitre d’Hotel” en vertelde me
achteraf dat het “topvlees” was!
Robert en Petra hebben dus duidelijk vele talenten!

Bedankt Robert en Petra om onze lezers te laten genieten van dit
prachtig aquarium en nog veel succes voor de toekomst.
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Weet je waar je koralen vandaan komen?

Eric Borneman

(vertaling Rien van Zwienen)

Ecologische informatie voor aquarianen over koraal wingebieden in Indonesië.
Bron: http://www.advancedaquarist.com/2002/3/aafeature
Biologie en Biochemie Departement, Ecologie en Evolutie faculteit Universiteit Houston
Eén van de grootste frustraties voor aquarianen is te bepalen wat de
juiste condities voor hun koralen zijn om ze goed te verzorgen. Er zijn
vele variabelen, waarvan de belangrijkste juiste verlichting en stroming
zijn. Aanbevelingen te over in de populaire literatuur, en deze zijn lang
niet altijd betrouwbaar. Met enige moeite kunnen wetenschappelijke
literatuur, onderzoek of beschrijvingen in secondaire bronnen informatie opleveren betreffende de vindplaatsen van soorten die in de natuur
gevonden worden. Echter, door zorgvuldig zoeken, kan dit een nog
frustrerende ervaring worden vanwege de grote verscheidenheid van
vele koraalsoorten. Bijvoorbeeld, Stylopora pistillata of Pocillopora damicornis kunnen in totaal verschillende gebieden voorkomen, van
modderige ondiepe wateren, tot steile rif hellingen tot bijna aan de oppervlakte van het water in sterke golfslag gebieden. Acropora spp.
kunnen net zo moeilijk zijn; verschillende soorten worden gevonden in
bijna alle kleine habitats van de Indo-Pacific riffen. Dit tezamen met
het feit dat aquarianen weinig of geen idee hebben van het gebied
waar hun dieren verzameld worden, of zelfs het land van herkomst.
Nog een handicap is het feit dat er opmerkelijk weinig informatie beschikbaar is op het gebied van streek, omgeving of groei geschiedenis
van sommige van de meest populaire aquarium koralen. Dit artikel,
gebaseerd op de hieronder beschreven gebeurtenissen is een eerste
stap om deze frustraties te beantwoorden.
Als ’s werelds grootste importeur van koraalrif organismen voor curiosa, juwelen en aquaria, is men in de VS bezorgd geworden of de vraag
naar deze organismen een belangrijke drijfveer voor overexploitatie en
vernietigende verzamel praktijken is. Als eerste stap om deze zorgen te
kanaliseren, heeft de VS de “International Coral Trade Workshop” in
Jakarta, Indonesië april 2001, gesponsord om aanbevelingen op te
stellen voor de duurzame oogst van steenkoralen. De workshop bracht
meer dan 130 experts tezamen van zuidoost Azië, de zuid Pacific,
Australië, Europa en de VS, inclusief regering vertegenwoordigers (ministeries van visserij, handel, milieu en CITES agentschappen), NGO’s
(Traffic, WWF, IMA en MAC), wetenschappers, koraal verzamelaars en
exporteurs (Bruckner, 2001). Ik was uitgenodigd als mede-voorzitter
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voor de collectie werkgroep bij deze workshop, samen met Ferdinand
Cruz van de International Marine Life Alliance. In opvolging van de
workshop, werd een beoordelingsteam samengesteld om de aanpak
van de workshop te testen. Onder de leden waren koraalrif biologen,
visserij biologen, vertegenwoordigers uit de industrie, koraal verzamelaars en studenten. Ed Lovell (koraal taxanomist), Andrew Bruckner
(koraalrif ecoloog), Suharsono (Indonesisch koraalrif wetenschapper),
en mijzelf voerden “belt transects” en “manta tows” uit om rijkdom aan
soorten, distributie, voorkomen, dynamiek van de populatie en leefomgeving vereisten in kaart te brengen van belangrijke steenkoralen in de
aquarium handel. Andere duikers die video transects en non-transects
verzorgden waren John Field (NOAA visserij bioloog), Caroline Raymakers (TRAFFIC Europa), en verschillende Indonesische biologen en studenten. Twaalf gebieden in de Spermonde Archipel van Zuid Sulawesi,
Indonesië werden
onderzocht.
Het
doel was voornamelijk
wetenschappelijke gegevens aan te dragen
om het verbod van
bepaalde
koraalsoorten in de EEG
te beoordelen.
Figuur 1: Kaart van
de bestudeerde gebieden.

Tabel 1.
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Tabel 2.

CITES

Een beetje achtergrond
Indonesië is ’s werelds grootste exporteur van levende koralen voor de
aquarium handel. Oogst van dode of curiosa koralen, als skeletten,
werd verboden in 1998. Een koraal exporterende groep, de Asosiasi
Kerang, Koral dan Ikan Hias Indonesia (AKII) is de enige groep die toestemming heeft om legaal koralen te exporteren. Een quota en beheersysteem wordt gebruikt om als richtlijn te dienen voor duurzaam management van hun koraalriffen (Tabel 3). Koraal oogst, roulerend over
10 provincies gedurende 4 jaar is verboden in beschermde en toeristische gebieden, heeft grenzen aan grootte, wordt geacht alleen te gebeuren in gebieden waar beoordeling van het monitoren van de reserves gebeurt, en wordt geacht op een niveau te gebeuren lager dan de
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regeneratie snelheid. Er is echter twijfel over de effectiviteit van dit
plan. De quota voor 2001 bevatten 925.000 steenkoralen, 950.000
stukken substraat met lederkoralen of andere lagere dieren eraan vast
en 450 ton levend steen. (Tabel 4)

Tabel 3. Verzamel quota

Tabel 4. Totale export
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Grafiek 1.

Relatieve verdeling van koraalsoorten in de handel.

Indonesië is enigszins uniek wat betreft het aanbieden van aquarium
koralen omdat het land zich schijnt te specialiseren in het aanbieden
van de grootste meerderheid van populaire groot-poliepige soorten.
Dezelfde geslachten zijn ook diegene die de meerderheid vormen van
geslachten in de handel (grafiek 1). Er zijn geen soorten gegeven in
deze figuren, slechts geslachten. Er zijn enkele geslachten bij die zowel
algemeen bekend staan voor hun slechte houdbaarheid in aquaria, als
sommige waarvan men dacht dat die weinig voorkomend en langzaam
groeiend zijn met lage vangst hoeveelheden. Vandaar dat er bezorgdheid is dat er door het oogsten milieu effect kan zijn. Een ander aspect
van het oogsten is dat, ondanks de enorme uitgestrektheid van Indonesische koraal riffen, er in relatief weinig gebieden geoogst worden.
Een reden hiervoor is, dat een voorwaarde voor het verzamelen is dat
het gebeurt in de buurt van een vliegveld of een faciliteit die adequaat
het transport van de verzamelde dieren kan verzorgen. Dit heeft tot
gevolg dat de meerderheid van het verzamelen gebeurt op Java (in de
buurt van Jakarta in de “Duizend Eilanden” archipel), verschillende loReefSecrets
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caties rond Bali en locaties in de buurt van Makassar (Ujung Pandang)
en Kendari, Sulawesi. De locaties bij Jakarta, met een bevolking van
meer dan 9 miljoen mensen, zijn lange tijd enorm overbevist en achteruitgegaan. Vissen met explosieven komt veel voor, en veel riffen in
dit gebied zijn nagenoeg zonder leven. Koraal collectie komt niet voor
op het niveau zoals we dat zien in Bali of Sulawesi. In feite, de gebieden die we onderzochten in de Spermonde Archipel zijn deel van een
van de grootste koraal rif gebieden van Indonesië en een van de grootste koraal collectie gebieden. Ze zijn ook aangetast door vissen met
explosieven, cyanide vissen (voor de aquarium handel en de levende rif
vissen handel voor voedsel), en zijn gesitueerd naast een grote stad
die de kust gebieden beïnvloed met significante hoeveelheden slib.
We voerden onderzoeken en transects uit op locaties waar koraal verzamelaars aan het werk waren, of locaties die door verzamelaars van
AKKII leden beschreven waren waar koraal collectie plaats vindt (figuren 2 en3). Zij varieerden van bijna aan de kust riffen van 1-10 meter
diepte, tot kleine en franje riffen op 3-20 meter diepte, tot verzonken
riffen, en algen velden en modder/zand bedden op 23-40 meter diepte
(tabel 5). Verzamelaars werkten alleen maar met 4-6 duikers per boot,
voornamelijk gebruik makend van “hookah” duikapparatuur, en regelmatig lange en herhaalde duiken makend tot meer dan 40 meter diepte
zonder gebruik makend van een duik tabel of decompressie stops.

Figuur 2.
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Figuur 3.

Figuur 4.
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De Spermonde Archipel is een uitgestrekte streek met zo’n 16.000
vierkante kilometer oceaan bezaaid met kleine eilanden. Koraal collectie gebeurt niet alleen bij franje riffen rond de eilanden, maar ook op
verzonken riffen en de zeebodem tussen de eilanden.

Tabel 5.

Duikplaats informatie
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Figuur 5. Koraal verzamelaars die de “hookah” lijn naar de duiker op de
diepe zeebodem vieren waar hij Trachphyllia verzamelt.
Op diepe duik locaties, waren de verzamelaars vooral geïnteresseerd in
het verzamelen van waardevolle zeekomkommers voor de trepang
voedselhandel, met koraalverzameling als bijkomstigheid bij hun werk.
Deze gebieden zijn de belangrijkste verzamelgebieden voor velen van
de aquariumkoralen die hier besproken worden, maar het inkomen dat
hieruit voorkomt (ongeveer $ 0.05 per stuk) werd voornamelijk gebruikt om sigaretten te kopen (persoonlijke communicatie met koraal
verzamelaars). Duikers gebruikten kleine hamers en beitels om koralen
los te maken, werken snel en hebben slechts een paar minuten nodig
om stukken te vinden en te verwijderen (tabel 6). Koralen worden typisch verzameld op een centrale plaats op de bodem, en dan snel naar
de boot verplaatst gebruik makend van een mand en een touw. Ze
worden dan op de boot gesorteerd, uit het water en in het directe zonlicht, voordat ze in koelers of delen van de boot gevuld met zeewater
geplaatst worden, gescheiden door een stuk plastic folie.
Men moet zich realiseren dat er op sommige van deze afgelegen locaties vele uren voorbij gaan voordat koralen in een opvang faciliteit geplaatst worden. Terwijl wij op een locatie waren, werden we geïnformeerd dat de verzamelaars zojuist een order ontvangen hadden voor
5000 Cynarina spp. en de bestelling zou snel geleverd moeten worden.
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Dat betekent intensief zoeken naar kolonies en vele uren onderwater
wat zeker de gezondheid van de duikers in gevaar kan brengen.
De lokale opvang faciliteit van een grote exporteur, CV Dinar, werd op
Baranglompo, een eiland meer dan 10 km van Makassar, bekeken. Hier
werden de koralen voor een paar dagen tot een paar weken opgeslagen in zeewatertanks met lage stroming voor ze in dozen gedaan werden en naar de export faciliteit in Jakarta (Tabel 7) verscheept werden.
Vanaf hier blijven ze nog een paar dagen tot weken in deze faciliteit
(op deze faciliteit ontbreekt een stromend water systeem) tot ze verstuurd worden naar andere continenten of naar lokale markten. Ten
voordele van CV Dinar, werd deze faciliteit goed geopereerd voor een
ontwikkelingsland, en de koralen leken meestal in goede conditie. Er
waren echter uitzonderingen, en de over het algemeen goede gezondheid van de koralen kan te maken hebben met hun recente verwijdering uit de zee en/of hun inherente robuustheid.

Tabel 6. Verzameltijd.
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Figuur 6. Deze verzameling Cynarina lacrymalis en Trachyphyllia geoffroyi werden gefotografeerd op het dek van de verzamelaars boot.

Figuur 7. Deze Blastomussa kolonie is zojuist opgedoken en is aan
boord van de kleine boot tot het de opvang faciliteit bereikt.
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Figuur 8. De opvang faciliteit van CV Dinar op de Spermonde Archipel,
Sulawesi.

Figuur 9. De CV Dinar export faciliteit in Jakarta, Java, Indonesië.
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Tabel 7.
Figuur 10. Dit rif in de Tukang
Besi Archipel ligt aan de zuidoost kust van Sulawesi. Prachtige heldere wateren met
kleurrijke koralen en vis zijn
misschien het beeld dat aquarianen hebben van de plek
waar hun koralen zijn verzameld, maar ondanks dat ze
van hetzelfde eiland komen,
lijken de riffen waar de koralen voor de aquarium handel worden verzameld in Indonesië niet op dit
onderwater paradijs.
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Figuur 11. De kust riffen van de Spermonde Archipel ligt aan de zuidwest kust van Sulawesi. Dit is een belangrijk koraal verzamel gebied
omdat het erg dicht bij het vliegveld van Makassar (Ujung Pandang)
ligt.

Figuur 12. Ondanks dat de verder afgelegen riffen van de archipel helderder water hebben, heeft dit troebele rif een heel hoge koraal bedekking ondanks dat het water erg donker is, rijk aan sediment dat van de
kust af komt.
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Wat we vonden
Om te zeggen dat dit onderzoek verhelderend was zou een understatement zijn. Terwijl de resultaten van de transects tot op zekere hoogte op de MACNA XIII (Baltimore) door Dr. Bruckner werden gepresenteerd, en behandeld zal worden in een aankomende publicatie die we
uitbrengen zodra alle data verzameld en bestudeerd is, is mijn doel van
dit artikel om het fascinerende verslag te geven van waar velen van
onze meest populaire aquarium koralen gevonden worden. Dit is de
eerste informatie ooit geleverd wat betreft hun locatie en leefomgeving, en het is mijn hoop dat uiteindelijk aquarianen enig idee zullen
hebben van de condities die het meest van toepassing kunnen zijn voor
deze koralen in aquaria, om op die manier hun succes en overleven te
verzekeren.
Ik kan slechts hopen dat onze toekomstige onderzoeken en de richtlijnen die ontwikkeld worden nog meer informatie zullen geven, en dat
informatie die beloofd is verzameld te worden door de Marine Aqaurium
Council (MAC) en de exporterende landen/verzamelaars meer informatie kunnen verstrekken om de aquarianen te helpen de koralen beter te
verzorgen.
Trachyphyllia geoffroyi
hersen koraal)

(Open

(Tabel 8). Er zijn nu twee belangrijke verzamel gebieden voor Trachyphyllia.
Het koraal bekend als Wellsophyllia
wordt ook gerapporteerd in Indonesische quota, maar Wellsophyllia is
eigenlijk synoniem met (of mogelijk
een aparte soort/ondersoort van)
Trachyphyllia.
Trachyphyllia wordt meestal gevonden als niet vast zittende, vrij levende kolonies, alhoewel ze in één
gebied regelmatig vast zittend aan
rif substraat gevonden werden samen met losse kolonies.
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Figuur 13. Deze Trachyphyllia spp. Wordt algemeen verzameld en verkocht als Wellsophyllia radiata: een geslacht wiens naam niet langer
officieel erkend wordt: let op de samengevoegde meanders in het skelet.
Leefomgeving 1: Trachyphillia, zoals die het meest algemeen gezien
worden op de VS markt als de briljant groen, rood of roze vormen,
worden verzameld ver uit de kust in diepe wateren van 30-40 meter
diep. Ze worden gevonden op grote zachte bodem vlakten tussen eilanden (vaak geen land in zicht), sporadisch verspreid over de zeebodem. Het sediment is fijn zand en slib, en het gebied is overdekt met
cyanobacteriële matten. Macro algen komen veel voor, vastzittend in
het substraat. Er is geen koraalrif aanwezig, maar andere solitair of vrij
levende koralen worden hier gevonden. Vanwege de leefomgeving en
het gemak van verzamelen kunnen hier ook Goniopora, Cynarina, Cataphyllia, Sinularia, Herpolitha, kleine Euphyllia en een paar andere
geslachten verzameld worden. Dit blijkt echter geen primair verzamelgebied te zijn voor geen van de koralen behalve Catalaphyllia, Cynarina
en Trachyphyllia. De stroom op de bodem is erg zwak, maar aanwezig,
en is waarschijnlijk meer afhankelijk van getijden dan van iets anders.
Het water in de archipel is niet kristal helder, en op deze diepte was
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het water nogal donker en waren de licht intensiteit niveaus erg laag.
Ik zou niet verwachten dat zoveel zoöxanthellen bevattende koralen in
staat zouden zijn met zo weinig licht te overleven.

Figuur 14. De diepwater algen bodem op 37 meter waar de meeste
Trachyphillia worden verzameld.

Figuur 15. Een kleine kolonie helder groene Trachyphillia zojuist opgehaald van de diepe woonplaats.
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Figuur 16. Let op de conische basis die karakteristiek is voor de vrij
levende kolonie.

Figuur 17. Helder rode Trachyphillia Geoffroyi bij een exporteur in Jakarta. Deze koralen worden op diepe zeebodems gevonden.
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Figuur 18. Deze slib gekleurde en vlekkerige Trachyphyllia worden
dicht onder de kust in ondiepe wateren met erg hoge slib gehaltes
gevonden.
Leefomgeving 2: De andere streek waar Trachyphyllia verzameld
wordt is totaal verschillend en bestaat uit lage gebieden van 3-4 meter
diepte. Hier komt Trachyphyllia veel voor, maar is zeldzamer in diepere
gebieden. Het is een gebied dat erg dicht bij de kust is en water vanaf
het land en uit de rivier zorgt ervoor dat er maximaal 2-5 meter zicht
is. Het rif heeft hoge niveaus slib en Trachyphyllia wordt zowel aangehecht als los gevonden, bijna gedolven onder het slib. De koraal dichtheid van deze riffen was het hoogst van wat we gezien hebben, en was
bijna 100% bedekt met steenkoralen, met Galaxea en Montipora veruit
de meest aanwezige soorten. Het gebied is ook erg uitgestrekt, en het
lijkt er niet op dat er enige kans is op oververzameling in deze gebieden. Tijdens verschillende duiken kon ik de bodem niet zien tot mijn
duikbril bijna het zand en slib raakte. Catalaphyllia zou hier ook verzameld worden, en zou een van hun primaire verzamelgebieden zijn (zie
beneden). De stroming was zwak en het licht werd verminderd door de
hoeveelheid zwevend slib in de waterkolom. Dit kan echter variëren
afhankelijk van het seizoen of omstandigheden gedurende de tijd.
Desalniettemin, is het nogal irrelevant; de Trachyphyllia die hier gevonden worden zijn niet de meest populaire in de handel. Ze zijn flets
van kleur; bruinachtig roze of bruinachtig groen en iets gevlekt of geReefSecrets
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streept. We zagen deze varianten in de export faciliteit, maar ze waren
niet algemeen, en ze werden zelden gezien bij de verzamelfaciliteit. Ik
heb deze varianten ook gezien in Amerikaanse aquarium winkels, maar
nogmaals, ze komen niet veel voor.
Euphyllia spp. (hamer, druifjes, anker en fakkel koralen)
Euphyllia spp. zijn door vooraanstaande wetenschappers betiteld als
zeldzaam (Veron 1986,2000). Deze aanduiding werd meegenomen bij
het tijdelijke EU verbod op bepaalde soorten. We waren nogal verbaasd
om te vinden dat, tenminste in de Spermonde Archipel, dat dit niet het
geval was. Euphyllia soorten werden op alle rif locaties gevonden, en
op sommige locaties in grote aantallen. Alhoewel de meeste kolonies
klein waren, waren er gelegenheden dat we erg grote kolonies zagen.
We zagen de meeste zo niet alle bekende soorten, inclusief E. glabrescens , E. paraglabrescens, E. cristata, E. yaeyaemaensis, E. ancora, E.
parancora, E. divisa en E. paradivisa. Alleen E. cristata was zeldzaam in
onze transect. De belangrijkste
verzamel locaties voor Euphyllia
zijn kleine en franje riffen, van 425 diepte. Ze zijn meestal helder
water locaties, alhoewel helder
water in de Spermonde nogal wat
troebel en groenachtig is. De
stroming varieert met de condities, maar waren nogal rustig tijdens onze duiken. Verrassend, ik
zou schatten dat de helft of meer
van de kolonies vertakte soorten
waren, in aanmerking nemend
dat zij minder vaak voorkomen in
de handel. Bij de diepwater locaties varieerde de hoeveelheid
Euphyllia, maar diepere locaties
(>30m) bevatten bijna exclusief
kleine kolonies van de vertakte
soort. Hun skeletten zijn erg onderhevig aan bio-erosie, en ik
denk niet dat kolonies hierdoor
erg groot kunnen worden. Bovendien, is er bij een aantal diep water locaties geen hard substraat
voor ze om veilige verbindingen
Tabel 9. Euphyllia grootte frequentie.
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boven het sediment oppervlak te maken, wat leidt tot kleine kolonies.
Helaas, waren er geen andere consistente morfologische of skeletale
verschillen om kolonies tussen de leefomgevingen te onderscheiden, en
daarom kunnen Euphyllia exemplaren die men in de aquariumwinkel
vindt van verschillende leefomgevingen komen en blootgesteld zijn aan
erg verschillende omstandigheden (Tabel 9).
Deze Euphyllia’s zijn gewoon enkele van de exemplaren gefotografeerd
bij een aantal leefomgevingen in de Spermonde Archipel.

Figuur 19. E. glabrescens

Figuur 20.

Figuur 21.

Figuur 22.

E. cristata

E. ancora

E. parancora

Catalaphyllia jardinei (Elegance koraal)
Leefomgeving 1. Misschien een van de grotere verrassingen kwam
van onze pogingen om Catalaphyllia te vinden. We werden verzekerd
dat Catalaphyllia erg algemeen zou zijn en op verschillende plaatsen
verzameld. In feite waren ze nogal zeldzaam op alle plekken en de locaties die koraal verzamelaars noemden leken de aanwezigheid groots
te overschatten. Gelukkig hebben we voorbeelden gevonden op verschillende locaties en, net zoals Euphyllia, in verschillende leefomgevingen. In tegenstelling tot Euphyllia, vonden we dat ze nogal verschilReefSecrets
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lende vormen aannamen, afhankelijk van het gebied van verzamelen.
De diep water locaties waar Trachyphyllia werd verzameld was ook de
plaats waar we de meeste vangst van Catalaphyllia zagen. Nogmaals,
dit is een erg schemerige zand en slib bodem zonder hard substraat en
bewoond door solitaire vrij levende koralen, macro-algen en cyanobacteriële matten. Hier werd Catalaphyllia gevonden als kleine vrij levende kolonies die over het algemeen de grootte en vorm hadden van
de meerderheid zoals we die in de aquarium winkels zien. Echter, al de
koralen die we zagen- en iedere verzamelde Catalaphyllia- van dit gebied had paarse tentakel uiteinden. Geen van de Catalaphyllia van welk
gebied ook had deze kenmerken.
Leefomgeving 2: Daarentegen, de Catalaphyllia die we (zelden) vonden bij franje, kleine en ondiepe riffen waren meestal medium tot grote
vastzittende kolonies. Deze kolonies groeiden op hard rif substraat en
leken in staat om veel groter te groeien, aanzienlijk ontwikkelde flabello-meandroid groei vormen ontwikkelend. Bovendien, zou hun skelet,
wat vast zit, afgebroken moeten worden bij het verzamelen, in plaats
van de conisch vormige of ongebroken basis te hebben van typisch vrij
levende kolonies op alle andere plaatsen. De kolonies hadden het typische kleur patroon van helder groen tot bruin met uitlopende strepen
op de mond opening, en bruine tentakels. Bovendien, de skeletten waren goed schoongemaakt en bleek van het grazen, en koraalalgen en
andere typische lagere dieren die het skelet koloniseerden werden gevonden. Dit is opmerkelijk. Gezien de volgende leefomgeving beschrijving.
Leefomgeving 3: Hetzelfde over het algemeen bij de kust, slibrijke,
ondiepe gebied waar de flets gekleurde Trachyphyllia werd verzameld
is ook gerapporteerd als een belangrijk gebied voor Catalaphyllia verzameling. We vonden een paar exemplaren gebruik makend van de
zoek en manta-sleep techniek, maar geen enkele verscheen op elke
transect van het gebied. Daarom moeten we aannemen dat ze sporadisch voorkomen met een lage dichtheid. Net zoals bij de diepwater
leefomgeving, was de Catalaphyllia die hier verzameld werd vrijlevend
en nooit vast zittend. Ze werden gevonden bijna begraven in diep fijn
slib en waren, net zoals de diepwater kolonies, klein en blijkbaar beperkt in grootte door het substraat. Nog merkwaardiger, het dikke
bruine slib had hun skeletten verkleurd van wit naar groezelig bruin.
De enige zichtbare groei op het skelet was van de gecalcificeerde buizen van polychaete wormen. Hun kleuring was vaalbruin, nogal bruin
met zachte groen-bruine mondopeningen en tentakels.
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Figuur 24 en 25. Catalaphyllia jardenei, met de veel gevraagde paarse
tentakel uiteinden, is hier gefotografeerd tussen 30 en 35 meter diepte.
Let op het slib neerslag op de getoonde kolonie.

Figuur 26. Catalaphyllia worden tentoongesteld in een doorstroom
aquarium bij de Baranglompo opvang faciliteit. Let op de nogal opgezette mondschijf ten gevolge van extreem lage water stroming.
Dit is echter niet het zelfde als de Catalaphyllia ”conditie” zoals hier
onder te zien is.
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Figuur 27. Catalaphyllia worden ten toongesteld bij een exporteur in
Jakarta. De kolonie in het midden laat de conditie zien die veel voorkomt bij Catalaphyllia die de laatste jaren in de VS geïmporteerd worden. De opgezwollen en ontkleurde mondschijf met een gekartelde ring
tentakels is een conditie die weinige overleven. De andere kolonies
vertonen een normaal uiterlijk. We zagen deze conditie niet onderwater, maar de korte periode tussen hun vangst en hun aankomst hier,
aangezien onze observaties van het hele verzamel proces, lijkt het er
op dat de koralen inderdaad in het wild besmet zijn en niet ten gevolge
van een of andere verzamel of transport stress. Een parasitaire irriterende krab is recent onder het weefsel gevonden van bijna alle Catalaphyllia met deze conditie die onderzocht zijn. (Shimek pers. communicatie, www.rshimek.com)
Cynarina lacrymalis (knoop of vlees koraal)
Zelfs de koraal verzamelaars gaven het toe, dat Cynarina behoorlijk
moeilijk te vinden waren. In feite, ze konden geen gebied aanwijzen
waar men direct naar toe kon gaan en ze snel vinden; een gebied
doorzoeken- en dan alle die gevonden worden verzamelen- leek voor
hen de norm. We vonden dit ook tijdens onze vele duiken, en transects
toonden aan dat het koraal bijzonder zeldzaam tot volledig afwezig was
op alle locaties. Ze waren echter aanwezig op kleine, franje en verzonken rif omgevingen en in de diepwater leefomgevingen als vrij levende
kolonies. De meeste waren erg kleine juvenielen, maar er was een erg
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groot exemplaar en verschillende met gemiddelde verzamel grootte.
Net zoals bij Euphyllia is het moeilijk te generaliseren wat de voorkeursleefomgeving is. De dichtheid was het hoogst (gevonden door te
zoeken en niet door middel van transects) in de 30-40 meter algen
bodem diepwater leefomgeving. Op het rif, werd Cynarina af en toe
gevonden, altijd vastgehecht en nooit vrij levend. Nogmaals, het skelet
zal aanwijzingen geven of het koraal bevestigd was of vrij levend, en
kan daarom gebruikt worden om de waarschijnlijke leefomgeving te
bepalen. Aangehechte Cynarina werden altijd gevonden verscholen in
rustige hoekjes en spleten van het rif, onder overhangen, en onder
koralen. Ze lijken een voorkeur te hebben om bijna exclusief in extreem beschermde plekken te verblijven waar ze weinig licht ontvangen. Er waren geen andere bepalende morfologische eigenschappen te
vinden om te gebruiken bij het beoordelen van de leefomgeving.

Figuur 28 en 29. Verzamelaars pakken bij voorkeur de vrij levende Cynarina Lacrymalis die gevonden wordt in diep water, zoals dit exemplaar, omdat ze eenvoudig verzameld kunnen worden en samen met
andere koralen voor de handel gevonden worden.
Figuur 30. De vastgehechte vorm van
Cynarina Lacrymalis
werd ook gevonden
met transects op
kleine en ondergedompelde
riffen.
Het kwam niet veel
voor, en bijna altijd
gevonden zoals deze; in schaduw rijke
en
beschermde
spleten van het rif
stelsel.
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Figuur 31. In tegenstelling tot zijn verwante Cynarina, Scolymia, terwijl
niet overvloedig aanwezig, was veel meer algemeen aanwezig op de
koraal verzamel plaatsen. Het werd altijd gevonden als solitair vast
zittende kolonies op kleine, franje en verzonken rif hellingen.
Nemenzophyllia turbida (Fox koraal)
Ik moet zeggen dat het in het wild vinden en zien van Nemenzophyllia
turbida een van de meest interessante ontdekkingen en een hoogtepunt was in mijn duikcarrière. Het koraal werd pas voor het voor het
eerst beschreven in 1981 (Hodgson en Ross 1981) en was gedurende
meer dan 10 jaar punt van discussie of het wel een echte soort was
(Veron 1986, pers. comm.) er is bijna niets bekend van zijn voorkomen, verspreidingsgebied of leefomgeving. De verzamelaars beschrijven Nemenzophyllia als verschrikkelijk gewoon en, waar we het vonden, was het ontegenzeggelijk gewoon. Echter, Nemenzophyllia schijnt
lokaal overvloedig maar fragmentarisch voor te komen. Zijn ware
voorkomen blijft onbekend, maar kan zowel erg groot als beperkt zijn.
Waar wordt Fox koraal gevonden en verzameld? Het wordt gevonden in
grote uitgestrekte gebieden op de zeebodem op 33-35 m diepte, gemengd met net zo vrij levende Goniopora spp. Andere koralen in kleinere aantallen bestaan uit Alveopora, Sarcophyton, zoanthiden, Sinularia, Euphyllia, en mogelijke nieuwe soorten Lobophyllia.
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Nemenzophyllia turbida wordt gevonden in velden, zittend op de bodem met de poliepen naar boven wijzend. De kolonies zijn meestal los
gebroken, en ze vermeerderen deze velden misschien a-sexueel door
bio-erosie veroorzaakte fragmentatie, aangezien er geen knoppen gezien werden bij deze kolonies. Het hele gebied is bedekt met slib neerslag en verheft zich misschien een halve meter boven de omliggende
zeebodem, een platform dat volledig bestaat uit de dode skeletten van
koralen die daar gevonden worden omdat slib en bio-erosie mechanismes eerdere groei begraven en eroderen. De koralen zijn allemaal vrij
levend, geen enkele is aangehecht. Goniopora en Nemenzophyllia leven
in constant contact met elkaar, met geen merkbare competitie. Bijna
iedere koraal kolonie raakt iedere naast gelegen kolonie. Op bepaalde
plaatsen, wordt de hoeveelheid Nemenzophyllia minder, met voornamelijk Goniopora overblijvend op de bodem. We zijn niet helemaal zeker of dit een natuurlijk verdeling is of het gevolg van verzameling. Het
lijkt erop dat het laatste het geval is. De waterstroming op deze diepte
is erg zwak, en het gebied, alhoewel dichter bij kleine eilanden en dichter bij de kust dan de diepwater Trachyphyllia plek, was toch tussen
eilanden in het kanaal. De lichtintensiteit was erg laag, en sommige erg
willekeurige bleking werd gezien bij sommige kolonies van verschillende geslachten. We zijn niet zeker waarom dit gebeurt, gezien de temperatuur en het beschikbare licht. Ook wordt hier de erg gelijk uitziende en recent beschreven Plerogyra discus (Veron 2000) gevonden. Het
was niet algemeen, en werd bijna perfect gemengd gevonden met Nemenzophyllia. We zagen ook dat dit koraal verzameld en verkocht
werd, niet verbazingwekkend, als Fox koraal.

Figuur 32. Nemenzophyllia tubida in een doorstroom aquarium bij de
Baranglompo opvang faciliteit.
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Figuur 33. Nemenzophyllia turbid in zijn natuurlijke leefomgeving: 33
meter diepte op een slibbodem.

Figuur 34. Plerogyra discus is op het eerste gezicht bijna onmogelijk te
onderscheiden van Nemenzophyllia tubida. Echter, het verschil is hier
duidelijk, met poliepen die uit individuele skeletdelen komen. We vonden dit koraal gemengd met Nemenzophyllia in hetzelfde gebied.
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Figuur 35. Hier is het veel meer voorkomende Nemenzophyllia turbida
gezien aan de voorkant-midden en achter-rechts, met Plerogyra discus
aan de links-midden kant. Zonder de kolonies op te lichten zien ze er
tijdens de duik bijna niet te onderscheiden uit, en het was bij toeval
dat ik zijn bestaan hier ontdekte.
Blastomussa spp. (Gezwollen of gesloten hersen koraal)
Blastomussa bestaat uit twee soorten, B. merleti en B. wellsi, die beiden voornamelijk in Indonesische wateren verzameld worden voor de
aquariumhandel. Net zoals Cynarina, oogsten verzamelaars Blastomussa waar ze het maar vinden kunnen gebruik makend van zoektechnieken en ze erkennen dat het moeilijk kan zijn ze te vinden. Het was een
van de zeldzaamste koralen bij onze vele transecten en op ieder transect werd er slechts een of twee gevonden; op vele locaties werd er
geen een gevonden, zelfs met zoeken. Het blijkt dat ze gevonden worden op de diepere delen van de rifhelling op franje riffen en op diepere
verzonken, geïsoleerde riffen. Blastomussa wordt gevonden in kleine
kolonies, normaal gesproken niet meer dan een dozijn poliepen per
kolonie, meestal drie of vijf. Ze werden deels gevonden bijna volledig
afgeschermd van direct licht en bezetten vaak verticale posities. Alle
gerapporteerde kolonies waren B. wellsi en slechts een enkele kolonie
B. merleti werd gevonden. Misschien nog verrassender is dat er geen
quota is in Indonesië voor B. wellsi, slechts voor B. merleti, en toch
werden er geen kolonies van deze soorten gevonden of gezien op verReefSecrets
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zamel of export faciliteiten. Er waren geen bijzondere kenmerken die
gebruikt konden worden om de woonomgeving te kenmerken waar
deze kolonies gevonden werden behalve dat ze voorkeur schijnen te
hebben voor beschutte diepe locaties, zoals elders voor het geslacht
werd beschreven.

Figuur 36. Deze kleine kolonie Blastomussa wellsi is kenmerkend voor
onze vondsten in transects; erg zeldzaam en gevonden als extreme
geïsoleerde kolonies met ieder een paar poliepen in de meeste leefomgevingen behalve bij de diepe algen velden.
Figuur 37. Een
grote
Blastomussa
wellsi
kolonie,
een
extreme ongewone
vondst.
Deze
kolonie
werd niet gevonden bij onze
transecten
maar per ongeluk tijdens een
duik
op
een
geïsoleerde rifhelling.
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Figuur 38. Deze typische kolonie Blastomussa wellsi is zojuist verzameld van een weinig uitstekende diepe locatie.
Anderen, in het kort
Plerogyra spp.
We vonden Plerogyra in de meeste leefgebieden, meestal op de
hellingen van franje en geïsoleerde riffen.
Kolonies waren over het algemeen nogal klein en aquarium
grootte. Ze waren redelijk algemeen, en zowel de normale als
de “octobubble vorm” waren
aanwezig.
Ook aanwezig maar minder algemeen was de vertakte Plerogyra simplex. Net zoal Blastomussa,
waren ze meestal te vinden op
verticale oppervlakten (Tabel 10).
Tabel 10. Plerogyra
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Figuur 39. De meest voorkomende vorm van Plerogyra sinuosa. We
vonden de meeste kolonies klein en “aquarium grootte”, alhoewel grotere kolonies zoals deze niet ongewoon waren.

Figuur 40. De vertakte Plerogyra simplex, deze soort kwam niet in ieder gebied voor, alhoewel ook niet zeldzaam.
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Figuur 41. Een kolonie Plerogyra sinuosa, met een overgangsvorm tussen de normale ovale blaasjes en de tepelvormige “octobubble”vorm.
Goniopora spp./Alveopora spp./Fungia spp. Wat kan ik zeggen
over Goniopora? Het is, naar mijn overtuiging, nog steeds verkeerd om
zo veel van deze koralen uit de natuur te halen alleen om zo’n hoog
percentage van ze te laten sterven in de aquaria. Maar ze zijn overal in
de Spermonde archipel: in enorme hoeveelheden, in monospecifieke
velden en in niet specifieke velden. Echter, dit is in veel gebieden van
Indonesië en Sulawesi niet het geval. Blijkbaar zijn de condities in
Spermonde uitstekend voor de Goniopora die voor de aquaria verzameld worden, met veel voedingsstoffen en troebel water. Alveopora’s
kwamen in dezelfde woonomgeving gebieden voor, meest voorkomend
in de Nemenzophyllia gebieden, maar waren veel minder algemeen in
alle gebieden.
Misschien was het enige geslacht dat op de meeste van deze riffen
meer voorkwam dan Goniopora, Fungia, een geslacht slechts opvallend
afwezig bij de diepwater algen velden en het diep water kanaal waar
Nemenzophyllia werd gevonden. De vele soorten van Fungia werden
niet geïdentificeerd alhoewel er dozijnen aanwezig waren en in hoeveelheden die verschillende tientallen hits gaven binnen een vierkante
meter bij sommige transects. Richtlijnen zoals die gegeven in Aquarium
Corals (Borneman 2000) geven mogelijk een beter inzicht in de condities die ze nodig hebben.
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Figuur 42. Rode Goniopora worden vermeld bijna exclusief verzameld
te worden in het Makassar gebied, en alhoewel duidelijk verzameld
(zoals hier te zien bij de opvang faciliteit in Baranglompo), vonden we
deze koralen niet in onze transects, noch hoorden we van de plaats
waar ze verzameld werden.

Figuur 43. Deze Alveopora werd gefotografeerd naast de veel meer
voorkomende vrij levende Goniopora, op de “pseudo-harde ondergrond” gevormd door met slib bedekt, losjes verspreide, dode koraal
skeletten in de Nemenzophyllia verzamel plaats.
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Figuur 44. Vreemd genoeg vonden we verschillende gevallen van solitaire gebleekte Goniopora tussen velden van dezelfde soorten Goniopora. Dit exemplaar wordt gezien naast normaal gepigmenteerde Goniopora en Nemenzophyllia. In aanmerking genomen dat het water niet
erg helder was en we meer dan 100 voet onder het wateroppervlak
waren, is de oorzaak van de bleking nogal mysterieus.
Montipora spp. Ondanks voorkomend op geïsoleerde, franje en ondiepe - tot middel diepe riffen, worden de meeste Montipora soorten
die in de aquariumwereld gezien worden, in grote getallen gevonden bij
de kust gebieden waar de vaalbruine Trachyphyllia werden gevonden.
De meeste voorkomende soorten waren de plaatvormige en spiraal
vormige gewoonlijk gezamenlijk (en vaak incorrect) als Montipora capricornis verkocht. Echter, Indonesiërs zijn niet kien om kleinpoliepige
koralen te verzamelen, ondanks hun makkelijke beschikbaarheid en
groot voorkomen door het hele land.
Galaxea spp.- Waarschijnlijk het derde meest voorkomende koraalgeslacht gevonden op de meeste franje riffen, geïsoleerde en verzonken
riffen was Galaxea. Op de bij de kust gelegen locatie waar het vaal
bruine Trachyphyllia werd gevonden ( zie foto’s hierboven), was Galaxea het dominante geslacht, en vormde een steeds groeiende bedekking, vaak grote gebieden bijna 100% bedekkend. Het schijnt heel
goede te gedijen in deze modderige, slibrijke wateren, alhoewel het
ook veel voorkomend was en in kleinere kolonies in helder water.
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Figuur 45. Caulastrea kwam op alle locaties niet veel voor, en toch zijn
zij onder zware verzamel druk wegens grote vraag. Deze prachtige
kolonie met Zoanthus spp. tussen de koralliten is gezien bij een exporteur in Jakarta.

Figuur 46. Heliofungia actiniformis staat onder grote verzamel druk
vanwege de vraag. Gelukkig, waren ze erg algemeen in vele locaties.
Ondertussen heeft het een relatieve lage overleving kans in aquaria.
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Samenvatting
Tot nu toe heb ik behoorlijk intensief gedoken in Indonesië en heb tijdens verschillende tochten erg diverse riftypes en locaties bezocht. Ik
heb enkele van de meest ongerepte off shore gebieden met helder water gezien en sommige van de modderigste, slibrijke gebieden. Ontegenzeggelijk, de dichtheid en vormen die ik beschreven heb gelden niet
voor alle locaties waar deze koralen gevonden kunnen worden, noch
beschrijft het hun verspreidingsgebied. Echter voor aquarianen heb ik
de gebieden gezien, waar grote aantallen koralen voor de aquarium
handel verzameld worden. Het maakt niet zo veel uit of men deze soorten in de Molukken ver uit de kust, of misschien in de Komodos kan
vinden. Koralen worden daar niet verzameld. Koralen worden verzameld op een beperkt aantal locaties van overeenkomstige aard, dichtbij
luchthavens. Hier in de Spermonde Archipel, zijn de kenmerken voor
de locaties waar koralen gevonden worden correct, en ook voor die
koralen die bestemd zijn voor de aquarium handel. Verdere onderzoeken op verschillende locaties kunnen aantonen dat het verhaal niet
compleet is. Voor nu, hoop ik dat deze informatie het begin is van het
soort informatie dat aquarianen nodig hebben om de condities van de
leefomgeving van sommige populaire koralen die ze houden na te
bootsen en dat zulke informatie gebruikt kan worden om het overleven
in aquaria te vergroten en het effect op natuurlijke koraal riffen in deze
gebieden te verminderen. De toegevoegde appendici aan het eind van
dit artikel zullen samengevatte gegevens geven voor dit werk.
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