
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Sponge-coral interactions on Caribbean reefs

Aerts, L.A.M.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Aerts, L. A. M. (1999). Sponge-coral interactions on Caribbean reefs. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam]. Universiteit van Amsterdam.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/spongecoral-interactions-on-caribbean-reefs(3b244869-8af0-4204-a6eb-46e04fda2695).html


Samenvatting 

Concurrentie om plaats ruimte is een belangrijke limiterende factor voor populaties van 
vastzittende organismen, vooral op koraalriffen die een hoge diversiteit hebben en een 
overvloed aan benthische fauna en flora herbergen. Op Caraïbische riffen zijn de twee 
meest algemeen voorkomende groepen van vastzittende organismen de steenkoralen en 
sponzen. Omdat groei van steenkoralen afhankelijk is van licht komen ze vooral voor in 
ondiep water (5-20 m.). Dit in tegenstelling tot sponzen die overheersend voorkomen op 
grotere diepten, vaak beneden de 20-30 m. De verspreiding van sponzen en koralen 
vertoont echter een aanzienlijke overlap. Het gevolg is dat sponzen en koralen vaak met 
elkaar in contact komen. In koraalrifgemeenschappen spelen sponzen een belangrijke rol 
in de concurrentie om plaats ruimte (Suchanek et al. 1983). Ontmoetingen tussen 
sponzen en koralen, hier aangeduid met ruimte concurrentie, resulteren zeer vaak in 
beschadigingen aan het koraal (Jackson & Buss 1975; Sullivan et al. 1983; Porter & 
Targett 1988). Het feit dat zowel sponzen als koralen zo overvloedig aanwezig zijn op de 
Caraïbische riffen impliceert dat de aanpassingen om te wedijveren om plaats ruimte, die 
deze organismen in de loop van de evolutie hebben ontwikkeld, zeer effectief zijn. De 
concurrentie mechanismen van koralen zijn divers: overgroeiingen, extracoelenterale 
vertering door het uitwerpen van mesenteriële filamenten (= vertering buiten de 
lichaamsholte), normale tentakels met stekende netelcellen en gespecialiseerde 
"sweeper" tentakels (see review by Lang & Chornesky 1990). Sponzen bezitten noch 
effectief stekende netelcellen noch mesenteriële filamenten. Zij gebruiken echter 
alternatieve mechanismen zoals het uitscheiden van chemische substanties (=allelopathy) 
(Jackson & Buss 1975; Sullivan et al. 1983; Porter & Targett 1988) en het overgroeien 
van concurrenten (Bryan 1973; Suchanek et al. 1983). 

Overgroeiingen van koralen door sponzen in verband met fysische stress. 
Anthropogene stress, resulterend in een verrijking van nutriënten, verhoogt de 

biomassa van benthische algen en de primaire productie in de waterkolom. Een toename 
van de primaire productie begunstigt benthische water-filtrerende organismen. Deze 
organismen worden bevoordeeld en zouden de koralen kunnen gaan verdringen 
(Pastorok & Bilyard, 1985). Wat betreft de toename van nutriënten en sediment op riffen 
met organische vervuiling en hoge sedimentbelasting reageren sponzen en koralen 
tegenovergesteld: de biomassa van sponzen neemt toe terwijl die van de koralen afneemt 
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(Chalker, et al., 1985; Rogers, 1990; Wilkinson & Cheshire, 1990). Een logische 
gevolgtrekking is de hypothese dat stress bij koralen, veroorzaakt door het directe milieu, 
voordelig is voor sponzen die hier op gemeenschapsniveau van profiteren door een 
toename van overgroeiingen van levend koraal. De riffen van het Santa Marta gebied, NE 
Colombia zijn bijzonder geschikt om deze hypothese te testen. Deze kustriffen zijn niet zo 
goed ontwikkeld als in andere gebieden van de Caraïbische zee (Von Prahl & Erhardt, 
1985), wat veroorzaakt word door een combinatie van seizoensgebonden opwelling 
(=nutriëntrijk water) en hoge sedimentbelasting door afvalwater vanaf land. Binnen dit 
gebied bestaat er een gradiënt met een toenemende koraalbedekking vanaf de stad 
Santa Marta in oostelijke richting. Deze gradiënt wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 
afname van sedimentbelasting vaan het rif van het zuidwesten naar het noordoosten 
(Zea, 1994). In dit onderzoek zijn op de koraalriffen van Santa Marta 21 koraalsoorten en 
95 sponssoorten aangetroffen in 3866 spons/koraal ontmoetingen (Hoofdstuk 2). 
Overgroeiing van koralen door sponzen kwam in 2.5 % van deze ontmoetingen voor. De 
frequentie van deze overgroeiingen is afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde 
sponssoorten, die agressiever voor koralen blijken te zijn op plaatsen met hoge 
koraalbedekking, relatief lage sedimentbelasting en grote helderheid van het water. Deze 
veldgegevens tonen aan dat de hypothese, d.w.z. overgroeiingen van koralen door 
sponzen komt vaker voor in plaatsen met fysische stress, verworpen kan worden. Echter, 
door de hypothese te verwerpen worden nieuwe vragen relevant. Waardoor wordt het 
voorkomen van koraal overgroeiingen door sponzen precies bepaald? Wat is de rol hierin 
van de variabelen koraalbedekking en samenstelling van koraal- en sponssoorten? Om 
deze vragen te kunnen beantwoorden werden alle interacties tussen sponzen en koralen 
gekwantificeerd op de goed ontwikkelde koraalriffen van Curaçao. Deze data werden 
vergeleken met de data verzameld op het Colombiaanse rif. Op het curaçaose rif kwamen 
overgroeiingen van koralen veel vaker voor dan op het Colombiaanse rif (resp. 0.46 ± 0.26 
en 0.21 ± 0.15 overgroeiingen/m2). Hierdoor wordt wederom de afwezigheid van een 
directe relatie tussen fysische stress en het voorkomen van overgroeiingen bevestigd 
(Hoofdstuk 3). Wanneer alle bemonsterde plekken vergeleken worden voor wat betreft 
aantal aanwezige sponssoorten wordt duidelijk dat slecht concurrerende sponzen het 
eerst uit de gemeenschap verdwijnen op riffen met hoge koraalbedekking en beperkte 
vrije ruimte. De sponsgemeenschap werd gekarakteriseerd door een hogere 
aanwezigheid van agressieve soorten wanneer de koraalbedekking hoger was dan 25 %. 
Klaarblijkelijk zijn alleen concurrerende dominante sponssoorten in staat om zich goed te 
handhaven op koraalriffen met hoge koraalbedekkingen. Het aantal aanwezige 
agressieve sponssoorten bepaald mede de kwantiteit van het voorkomen van koraal 
overgroeiingen door sponzen. Het aantal overgroeiingen was positief gecorrelleerd met 
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koraalbedekking bij bedekkingen < 25 %. De onveranderende aanwezigheid van 

agressieve sponssoorten op plaatsen met een koraalbedekking boven de 25 % verstoord 

de relatie tussen aantallen sponssoorten en overgroeiingen. Ik concludeer dat de ruimte 

concurrentie tussen sponzen en koralen belangrijker wordt op riffen met een hoge 

koraalbedekking. Op goed ontwikkelde riffen komen meer agressieve sponssoorten en 

dus ook meer overgroeiingen voor. Het succes van sponzen om koralen te overgroeien is 

afhankelijk van de koraalbedekking (ongeacht soortsamenstelling) en de samenstelling 

van sponssoorten in een rifgemeenschap. 

Overgroeïngen van koralen door sponzen en toxiciteit van sponzen. 
Van alle mariene benthische organismen produceren sponzen de meest diverse 

secundaire metabolieten (Faulkner, 1984), met de meest biologisch actieve chemische 
stoffen (Garson, 1994). Er wordt verondersteld dat sponzen deze toxische substanties 
gebruiken in interactie met andere organismen om zo actief plaats ruimte te veroveren en 
hun positie op de rifbodem te handhaven. Toxiciteits testen met sponzen, waarin anti-
microbiële, anti-fouling en anti-predatie activiteiten vermoed worden, zijn een algemeen 
voorkomende experimentele benadering uitgevoerd in laboratoria (bijv. Thompson et al. 
1985; Targett 1988; Green et al. 1990; Bakus 1981). Onderzoeken naar de ruimte 
concurrentie van sponzen zijn meestal in het veld uitgevoerd waardoor direct bewijs voor 
de rol van toxische stoffen hierin onduidelijk blijft. Data betreffende toxiciteit en 
overgroeiingen van 6 algemeen voorkomende caraïbische sponzen {Anthosigmella 
varians, Aplysina cauliformis, Desmapsamma anchorata, Ircinia felix, Niphates erecta, 
Scopalina ruetzleri ) laten zien dat er een verband bestaat tussen sponstoxiciteit (van 
zowel methanol extracten als levende sponsfragmenten) en het voorkomen van 
overgroeiingen (Hoofdstuk 5). De spons Desmapsamma anchorata wijkt van deze 
resultaten af door een proportioneel hoge frequentie van overgroeiingen. Dit illustreert 
meteen de soortspecifieke aard van de relatie tussen toxiciteit en overgroeiingen. 
Toxiciteit van sponzen was ook gerelateerd met het aantal aanwezige sponzen (ongeacht 
grootte en bedekking), waarbij de meest algemeen voorkomende soort het minst toxisch 
is. Blijkbaar compenseren sommige sponssoorten hun gebrek aan chemische activiteit 
door veel energie te gebruiken voor snelle groei en voortplanting (Chanas & Pawlik, 
1995), resulterend in een veelvuldig voorkomen op het rif. De minst agressieve sponzen 
wat betreft overgroeiingen (bijv. Raphidophlus venosus, Scopalina ruetzleri, Niphates 
erecta ) waren de meest algemeen voorkomende soorten op het rif. 

De data wijzen uit dat toxiciteit van sponzen een rol speelt in de concurrentie om plaats 
ruimte. Deze rol is zeer waarschijnlijk een passieve, waarbij de toxische substanties van 
sponzen gebruikt worden om ruimte te behouden en niet om actief te veroveren. 



144 Sponge/coral interactions 

Overgroeiingen van koralen door sponzen en beschadigingen aan koralen 
De beschikbare energie van individuele riforganismen is vaak beperkt (bijv. Bak 1983) 

en moet verdeeld worden tussen verschillende biologische functies. Concurrentie met 
andere organismen kan een behoorlijke invloed hebben op het fysiologische functioneren 
van koralen (Tanner 1995). In het geval van beschadigde koralen kan het herstel van 
beschadigde delen het concurrentie vermogen van koralen aantasten. Om de invloed van 
koraal beschadigingen op het interactie proces tussen Rhaphidophlus venosus and 
Montastraea cavernosa te bepalen werden kunstmatige laesies aangebracht op M. 
cavernosa kolonies die naast R. venosus groeiden (hoofdtuk 4). Deze laesies werden 
ongeveer 1 poliep afstand (= 5-10 mm) vanaf de koraalrand aangebracht, waardoor er 
een ruimte ontstond met levend koraal weefsel tussen de beschadiging en de spons. Dit 
experiment liet zien dat het aantal overgroeiingen van levend koraal weefsel significant 
hoger was in beschadigde M. cavernosa kolonies dan in onbeschadigde kolonies (22.7% 
versus 6.9%). Het overgroeien van levende poliepen door R. venosus is zeer 
waarschijnlijk een actief proces, omdat de spons regelrecht richting het beschadigde 
gebied groeit (Hoofdstuk 4, Fig. 7). Uit dit experiment kunnen concludeer ik dat 
beschadigingen het concurrentie vermogen van koralen in dergelijke mate aantast dat 
sponzen daarvan kunnen profiteren door een verhoogd aantal overgroeiingen van levend 
koraal weefsel. Dit betekent dat beschadigingen aan het koraal naast een direct effect ook 
door een toenemende gevoeligheid van koralen voor overgroeiingen door sponzen 
bijdragen aan degradatie van het rif. 

Dynamiek achter spons-koraal "stand-off" interacties 
De meest zichtbare vorm van ruimte concurrentie is het overgroeien van organismen. 

Echter, de strijd om ruimte is niet altijd even duidelijk zichtbaar, vooral niet wanneer er 
chemische agressie bij betrokken is. De soorten interacties die het meest voorkwamen op 
de riffen van Curaçao en Colombia waren "stand-off" interacties zoals contact langs de 
koraalomtrek, contact met koraal weefsel en geen direct contact tussen spons en koraal 
(Hoofdstuk 2,3). "Stand-off" interacties worden hier gedefinieerd als interacties waarbij er 
geen duidelijke winnaar of verliezer aan te wijzen is. Het is niet bekend of er in deze 
"stand-off" interacties een interactieve uitwisseling plaatsvindt tussen de twee 
organismen. Misschien is er een ogenschijnlijke groeistilstand langs het contactgebied 
tussen de twee soorten (Karlson 1980; Schmidt & Warner 1986) of vertonen de spons en 
het koraal een afwisselend terugtrekken en toenaderen tot elkaar (Chornesky 1989). In 
deze studie is de dynamiek van spons/koraal "stand-offs", en de rol die elk interacterend 
organisme hierin speelt, bestudeerd door middel van standaard observaties van 
spons/koraal interacties met de sponssoorten Niphates erecta, Rhaphidophlus venosus, 
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Scopalina ruetzleri en het koraal Montastraea cavernosa (Hoofdstuk 4). Deze tijdseries 

tonen aan dat spons/koraal "stand-offs" eigenlijk heel dynamisch zijn. Er was geen enkel 

bewijs van een groeistilstand langs de randen van beide interacterende soorten (zoals 

waargenomen door Karlson 1980). In de meeste gevallen verloren en wonnen beide 

organismen weefsel en ruimte gedurende het 15 maanden durende tijdsinterval. Dit komt 

overeen met het patroon dat door Chornesky (1989) beschreven is voor koraal/koraal 

interacties. 

Om te bepalen wat de invloed is van de omgeving op de dynamiek van spons/koraal 

"stand-offs", werden er interacties geselecteerd en gevolgd in de tijd op drie locaties, elk 

gekarakteriseerd door verschillende sedimentbelasting. Hoewel veranderingen in het 

aantal poliepen langs de koraalrand per locatie verschilde, was de dynamiek van 

spons/koraal "stand-offs" niet gerelateerd aan omgevingsfactoren. De uitkomst van deze 

interacties was afhankelijk van de oecologische karakteristieken van sponssoorten zoals 

groei. Opvallende verschillen werden waargenomen in de reactie van de drie bestudeerde 

sponssoorten naar aanleiding van veranderingen in het aantal poliepen langs de 

koraalrand. Raphidophlus venosus met zijn dunne korstvormige groeivorm en variabele, 

snelle groei profiteerde vaak van vrijgekomen ruimte veroorzaakt door gestorven 

koraalpoliepen (54 % van de interacties). Scopalina ruetzleri, hoewel ook korstvormig, 

vormt dikke kussens op het substraat en kan daardoor makkelijk in de hoogte groeien. De 

snelle en variabele veranderingen van S. ruetzleri resulteerde nooit in overgroeiingen van 

dode koraalpoliepen. Meestal trok of S. ruetzleri of het koraal zich terug, zonder de 

vrijgekomen ruimte te benutten. Dit verklaart mede waarom de frequentie waarmee S. 

ruetzleri over koralen heengroeit zo laag is (Hoofdstuk 2,3). Dankzij de kleine en relatief 

langzame veranderingen van N. erecta, is overname van vrijgekomen ruimte, veroorzaakt 

door gestorven koraalweefsel, nooit waargenomen bij deze sponssoort. Meestal vermeed 

N. erecta directe concurrentie met koralen door in de hoogte te groeien. Hoewel directe 

concurrentie in termen van overgroeiingen wel voorkwam bij N. erecta (Hoofdstuk 2,3,7), 

is het geen enkele keer waargenomen in de tijdserie van de "stand-off" interacties. 

Concurrentie mechanismen van specifieke sponssoorten. 

Sponzen, zoals alle andere vastzittende organismen, bezitten een gevarieerde reeks 

aan kenmerken om fysische en biologische verstoringen op het rif te kunnen overleven. 

Deze aanpassingen zijn zowel morfologisch (vorm), fysiologisch (groei, regeneratie, 

toxiciteit) als oecologisch (concurrentie, anti-predatie). In de concurrentie om ruimte 

worden groeisnelheid, vorm en grootte aangemerkt als oecologisch belangrijke 

kenmerken voor vastzittende organismen (Jackson, 1979; Lopez Gappa, 1989; Meesters 

et al 1996; Hoofdstuk 2). De capaciteit om snel te kunnen regenereren kan de 
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gevoeligheid voor beschadigingen door predatie, aanvallen door agressieve buur-
organismen of fysische verstoringen verminderen. Sponzen spelen een belangrijke rol in 
de concurrentie om ruimte (Suchanek et al. 1983; Nandakumar et al. 1993), hoewel dit 
proefschrift laat zien dat de concurrentie mechanismen en succes van sponzen erg 
varieert van soort tot soort (Hoofdstuk 2, 3, 4). Om de mechanismen van sponzen, 
gebruikt in de concurrentie om ruimte, en hun rol in koraalrifgemeenschappen te 
begrijpen, werden er vergelijkende onderzoeken uitgevoerd naar de oecologische 
Strategien van drie sponssoorten: de kort levende, opportunistische spons 
Desmapsamma anchorata (Hoofdstuk 6), de lang-levende spons Niphates erecta 
(Hoofdstuk 7) en de borende spons Anthosigmella varians (Hoofdstuk 8). Het verschil in 
succes wat betreft plaatsconcurrentie tussen deze drie soorten werd gerelateerd aan hun 
oecologische kenmerken. 

De spons D. anchorata is erg agressief ten opzichte van alle riforganismen waarmee het 
in aanraking komt. Het succes van overgroeiingen bij deze spons is niet gerelateerd aan 
activiteit van chemische substanties (Hoofdtuk 5). Het belangrijkste kenmerk dat 
competitief succes van D. anchorata verzekert is een hoge groeisnelheid. Een ander 
kenmerk dat overgroeiingen bevordert is de efficiënte regeneratie van D. anchorata. 
Vergeleken met andere sponssoorten herstelt beschadigd weefsel van deze spons zeer 
snel (Hoppe, 1988; Hoofdstuk 7, 8). Een efficiënt regeneratie vermogen, dat D. anchorata 
in staat stelt om zich na een verstoring snel weer aan het substraat te hechten, is 
noodzakelijk voor dit zacht en breekbaar, ondiep voorkomend, organisme. De combinatie 
van snelle groei en snelle regeneratie zorgt voor een sterke strategie wat betreft ruimte 
concurrentie. Ik concludeer dat de oecologische strategie van D. anchorata, onder andere 
gekenmerkt door snelle hechting na verstoringen, snelle regeneratie, snelle groeisnelheid, 
efficiënte anti-predatie en anti-fouling mechanismen, ervoor zorgen dat deze spons erg 
succesvol is in de concurrentie om ruimte. 

De sponssoorten Niphates erecta en Anthosigmella varians kunnen ook als competitief 
succesvolle soorten worden beschouwd, hoewel overgroeiingen 4 kmaal zo vaak 
voorkwamen bij D. anchorata. Groei en regeneratie van experimenteel aangebrachte 
beschadigingen is erg langzaam bij N. erecta, maar 55.6 % van de beschadigingen 
herstelde. Toevoeging van stukken spons van deze soort aan aquaria met takken van de 
koraal Madracis mirabilis had een dodelijk effect op het koraal (Hoofdstuk 5). Dit extreem 
toxische effect staat in geen relatie tot de mate waarin N. erecta koralen en andere 
riforganismen overgroeide (Hoofdtuk 2,3,7). Experimenten met vissen tonen een hoge 
toxiciteit en een lage smakelijkheid aan voor N. erecta. N. erecta bezit toxische 
subtanties om zijn positie op het substraat te kunnen handhaven, waarschijnlijk als een 
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compensatie voor zijn langzame groeisnelheid en zijn weinig efficiënte 

regeneratievermogen. 

Het belangrijkste aspect waardoor de impact van Anthosigmella varians op het rif blijkt, 

is de uitgebreide monopolisatie van ruimte (Vicente 1978). A. varians kan afmetingen 

bereiken van 1 m2. Een snelle groei behoort niet tot de strategie van A. varians. Zijn 

groeisnelheid is vergelijkbaar met die van andere concurrenten zoals koralen. Dit geldt 

eveneens voor de regeneratiesnelheid. Methanol extracten van A. varians hadden een 

dodelijk effect op de activiteit van koraalpoliepen (Hoofdstuk 5, 8). Echter, koraalpoliepen 

die blootgesteld werden aan fragmenten van A. varians herstelde enige uren nadat de 

fragmenten aan het water waren toegvoegd. Het blijft onduidelijk in hoeverre toxische 

substanties van A. varians worden uitgescheiden en worden gebruikt in de concurrentie 

om ruimte. 

Wanneer de oecologische strategieën van de hierboven genoemde sponzen met elkaar 

vergeleken worden, wordt duidelijk dat snelle groei en snelle regeneratie de twee meest 

belangrijke mechanismen zijn in succesvolle concurrentie om ruimte. Toxiciteit in sponzen 

blijkt een passieve functie te hebben die voornamelijk gebruikt word als verdediging tegen 

predatoren en overgroeiende organismen. 

Eindconclusies 
Met betrekking tot het doel en de hypotheses die in dit onderzoek centraal staan 

kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

We kunnen een toename van koraalovergroeiingen door sponzen op koraalriffen niet 

relateren aan een graduele toename van fysische stress. Een groter aantal agressieve 

sponssoorten, en dus meer overgroeiingen, komen voor op goed ontwikkelde riffen. Dit 

omdat alleen competitief dominante soorten in staat zijn ruimte te behouden op rifbodems 

met een hoge koraalbedekking. Dit wil zeggen dat de impact van concurrentie om ruimte 

tussen sponzen en koralen belangrijker wordt op goed ontwikkelde riffen met relatief 

weinig fysische verstoring. 

De rol van toxische stoffen in de concurrentie om ruimte is zeer waarschijnlijk passief; 

ze worden gebruikt om ruimte te behouden en niet om om deze actief te veroveren. 

Toxische substanties worden ook gebruikt als een verdedigingsmechanisme tegen 

predatie en overgroeiing van organismen. 

De variatie in bekwaamheid wat betreft concurrentie om ruimte tussen sponssoorten 

onderling hangt voornamelijk af van oecologische kenmerken zoals groei en regeneratie 

snelheid. 




