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Koralenn en koraalriffen 
Koraalriffenn zijn dominante ecosystemen in ondiepe tropische zeeën. In complexiteit 
enn soortenrijkdom kunnen koraalriffen vergeleken worden met tropische 
regenwouden.. De belangrijkste groep organismen op een koraalrif zijn de steenkoralen 
(Cnidaria,, Scleractinia) die door het afzetten van een kalkskelet zelf het raamwerk 
producerenn waarop, en waar omheen al het andere leven zich kan vestigen. 

Koralenn zijn kolonievormende dieren die in symbiose leven met eencellige 
fotosynthetiserendee dinoflagellate algen (zoöxanthellen). Deze samenleving stelt hen 
inn staat uitbundig te groeien in nutriëntarme tropische wateren. Koralen zijn 
opgebouwdd uit identieke poliepen, de modules, die zich klonaal delen en zo een 
genetischee eenheid vormen. De koraalkolonie beschouwt men als de fundamentele 
ecologischee eenheid. Kenmerkend voor deze modulaire manier van groeien is dat 
koraalkoloniess gedeeltelijk kunnen afsterven. Ook kunnen kolonies zich opsplitsen 
inn afzonderlijk levende kolonies of juist samengroeien tot een grotere kolonie. Dit 
heeftt tot gevolg dat de grootte van een koraalkolonie niet altijd iets zegt over haar 
leeftijd. . 

Koralenn leveren een aanzienlijke bijdrage aan de enorme biodiversiteit op 
koraalriffen.. Binnen en tussen soorten vindt men een opmerkelijke variatie in kolonie 
vorm,, micromorfologie van het koraalskelet, voortplantingsstrategieën, symbiontische 
algensoortenn en concurrentie capaciteit. Daar komt nog bij dat omgevingsfactoren, 
zoalss licht, temperatuur en waterbeweging, ook invloed hebben op de koionievorm. 
Dezee variatie in zowel vorm als functie heeft tot gevolg dat soortsgrenzen in veel 
koralenn moeilijk te bepalen zijn. Het is daarom niet duidelijk in welke mate je de 
morfologiee van een koraal veilig kan gebruiken om soorten te identificeren. Dat is 
eenn probleem aangezien de morfologie van een koraal vaak de enige manier is om 
"soorten""  te onderscheiden in het veld. Uit recent genetisch onderzoek is gebleken 
datt veel koralen die morfologisch duidelijk van elkaar verschilden genetisch slechts 
weinigg of in het geheel niet van elkaar te onderscheiden waren (zuster- en pseudo 
soorten).. Maar men vond ook dat koralen die geen morfologische verschillen 
vertoondenn genetisch aparte groepen kunnen vormen (cryptische soorten). Deze 
waarnemingenn vragen om een herwaardering van het soortsconcept en een 
verbeteringg van soortsbeschrijvingen, met daaraan gekoppeld een verkenning van 
hett nog relatief onbekende veld van de soorts vorming bij koralen. 



124 4 Samenvatting Samenvatting 

Hett geslacht Madracis (Scleractinia; Astrocoeniina,* Pocilloporidae) 
Hett koraalgenus Madracis Milne Edwards & Haimel849 beslaat een groep van 8 
tott 15 beschreven morfologische soorten die gekenmerkt worden door een enorme 
variatiee in koloniemorfologie en kleurvormen. Madracis heeft een wereldwijde 
verspreidingg maar kent zijn grootste soortenrijkdom in het Caribische gebied dat 
zichh uitstrekt van het zuiden van Florida tot Brazilië. Er zijn hier vijf rifbouwende 
soortenn bekend: Madracis mirabilis, M decactis, M. formosa, M pharensis en M. 
senaria.senaria. Een zesde vorm, M. carmabi, is pas recentelijk beschreven en werd 
voorheenn als M. decactis geïdentificeerd. De verschillende soorten kunnen gevonden 
wordenn van minder dan twee meter tot dieper dan 200 meter. Deze zes Madracis 
soortenn leven over het algemeen samen op de Caribische riffen. Op Curasao komen 
zee gezamenlijk voor op het onderzoeksrif (Boei 1) bij het Ecologisch Instituut Carmabi. 
MadracisMadracis soorten zijn hermafrodiet. De eieren worden in de polyp bevrucht en na 
ontwikkelingg worden de larven in het water losgelaten. 

Dee eerste fossielen van Madracis dateren uit het Krij t (125 miljoen jaar geleden) 
maarr de huidige soorten van Madracis zijn niet ouder dan 10-12 miljoen jaar en 
misschienn zelfs jonger dan 5 miljoen jaar. Het is echter ook mogelijk dat Madracis 
soorten,, zoals wij die kennen, van nog recentere datum zijn. Tijdens de laatste ijstijd, 
hett Pleistoceen, die 10.000-20.000 jaar geleden eindigde, hebben drastische 
zeespiegeldalingenn en stijgingen een enorm effect gehad op de Caribische riffen 
waaronderr die van Curacao. Lokale extincties en afname van soorten openen nieuwe 
leefgebiedenn en geven aanleiding tot de vorming van nieuwe soorten. Dit proces is 
waarschijnlijkk nog steeds bezig. Het kan een verklaring zijn voor het feit dat van 
sommigee Madracis soorten geen fossielen bekend zijn. 

Probleemstelling g 
MadracisMadracis behoort, naast Montastraea, tot de belangrijkste koraalgenera op riffen 
inn het Caribische gebied. Het draagt in hoge mate bij aan de rifstructuur en aan het 
ecosysteem.. Het is daarom van essentieel belang de verschillende soorten Madracis 
opp het rif betrouwbaar te kunnen identificeren zodat wij de evolutie en ecologische 
interactiess van Madracis soorten met elkaar, met hun symbionten en met andere 
riforganismen,, kunnen doorgronden. De identificatie van Madracis soorten is niet 
gemakkelijk.. Dit komt door gebrek aan, variatie in, en overlap van morfologische 
karakters. . 

Hett belangrijkste doel van het hier beschreven onderzoek was het bestuderen 
vann de soortsgrenzen binnen het geslacht Madracis. Zowel morfologische als 
genetischee datasets werden gebruikt om de taxonomische en evolutionaire 
(fylogenetische)) verwantschappen tussen de Madracis soorten te onderzoeken. 
Ookk werd gekeken naar de fylogenetische verwantschappen tussen de dinoflagellaten 
diee als endosymbionten met deze Madracis soorten samenleven. De resultaten 
vann dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
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Fylogenetischee verwantschappen 
Dee fylogenetische verwantschappen tussen de belangrijkste rifbouwende Madracis 
soortenn is onderzocht door sequenties van de ITS1-5.8S-ITS2 regio van het 
ribosomaleribosomale DNA te vergelijken en te analyseren (Hoofdstuk 2). In het algemeen 
gaann we er vanuit dat de verschillen in DNA sequentie tussen individuen van 
verschillendee soorten groter is dan tussen individuen van dezelfde soort. De resultaten 
zijnn verrassend. Het blijkt dat zowel M. senaria als M. mirabilis elk een duidelijk 
apartee genetische groep vormt, deze soorten zijn dus monofyletisch. De andere vier 
morfologischee soorten, M. decactis, M. formosa, M. pharensis en M. carmabi, 
vormenn een genetisch complex, en zijn dus parafyletisch. Het feit dat twee soorten 
goedd te onderscheiden zijn geeft in elk geval aan dat het oplossend vermogen van de 
ITS1-5.8S-ITS22 regio goed is. Toch vinden we een groep die gekenmerkt wordt 
doorr een hoog intra- en interspecifieke ITS polymorfisme. Mogelijkerwijs is dit 
polymorfismee afkomstig van een gemeenschappelijke voorouder en/of het gevolg 
vann onvolledige speciatie. Gezien de gevonden verschillen in de basenvolgordes 
(6%)) en de fossiele geschiedenis van Madracis, is het echter aannemelijker dat we 
hierr te maken hebben met een groep koralen die deel uitmaakt van een soortscomplex 
mett een gezamenlijk genenbestand. Deze soorten kunnen onderling hybridiseren en 
zijnn derhalve reproductief niet volledig van elkaar geïsoleerd. Een uitgebreide analyse 
vann de aard en omvang van het polymorfisme maakte duidelijk dat de laatstgenoemde 
verklaringg het meest waarschijnlijk is. 

Morfologischee verschillen 
Dee verschillende soorten Madracis worden traditioneel geïdentificeerd op basis 
vann de kolonievorm en het aantal primaire septen alsmede het aantal secundaire 
septenn en aanwezigheid van paliforme lobben. Er zijn ook diverse kenmerken, 
(micro)-morfologische,, die wel beschouwd worden als soort specifiek maar die 
eigenlijkk heel variabel zijn binnen en tussen soorten. Door deze morfologische variatie 
iss het vaak moeilijk om de soorten te beschrijven. In Hoofdstuk 3 worden univariate 
enn multivariate statistische methodes gebruikt om de morfologische verschillen tussen 
dee Madracis soorten te onderzoeken. Lineaire metingen van zes micromorfologische 
karakterss en het aantal secundaire septen en paliforme lobjes worden gebruikt in de 
analyses.. Uit de univariate analyse bleek dat er significante verschillen zijn tussen 
dee zes soorten. Er is echter geen enkel morfologisch kenmerk dat kan dienen als 
diagnostischh kenmerk, d.w.z. om de zes soorten van elkaar te onderscheiden. Om 
ditt taxonomisch probleem op te kunnen lossen moeten de verschillende morfologische 
kenmerkenn tegelijk geanalyseerd worden in een multivariate analyse. Alleen met 
behulpp van een zogenaamde discriminant analyse konden de zes groepen 
geïdentificeerdd worden die overeenkomen met de morfologische soorten van 
Madracis.Madracis. Het bleek echter niet mogelijk om met deze analyse elk afzonderlijk 
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individuu bij de juiste soort onder te brengen. De resultaten geven wel aan dat 
kolonievormm en aantallen septen betrouwbare kenmerken zijn om Madracis soorten 
inn het veld te identificeren. 

Dee symbionten 
Koralenn leven in symbiose met eencellige dinoflagellaten. Er werd altijd verondersteld 
datt alle koralen dezelfde soort symbiont {Symbiodinium microadriaticum) huisvesten, 
ditt omdat er geen morfologische verschillen tussen de symbionten gevonden werd. 
Echter,, na biochemische, fysiologische en gedragsstudies bleek dat er veel 
verschillendee vormen zijn. Met de opkomst van moleculaire technieken werd zelfs 
duidelijkk dat het genus Symbiodinium meerdere soorten bevatte. Op dit moment 
zijnn er zes potentiële soorten bekend die voorlopig nog aangeduid worden als type A 
t/mm F. 

Koraalkoloniess kunnen een enkel Symbiodinium type bevatten maar er zijn ook 
voorbeeldenn te noemen waarbij symbionten van verschillende typen in een en dezelfde 
koraalkoloniee voorkomen. Ook is gevonden dat er een relatie van de symbiont 
combinatiee met de lichtintensiteit en/of diepte is. Voorts kan een koraal specifiek 
éénn type symbiont bezitten maar het is ook bekend dat één symbiont type behalve in 
koralenn ook in verschillende andere organismen (foraminiferen, sponzen, enzovoort) 
kann voorkomen. Tenslotte zijn er aanwijzingen dat het hebben van verschillende 
typenn Symbiodinium het vermogen van een koraal tot aanpassing aan veranderende 
omstandighedenn kan vergroten. Voor de Madracis soorten was niet bekend met 
welkee zoöxanthellen typen een symbiose werd gevormd, of deze symbiose 
soortspecifiekk was en of er een verband bestond tussen diepte en symbiont type. 
Doorr sequentie analyse van de variabele Dl en D2 gebieden in de 'large subunit' 
vann het ribosomale DNA (LSU rDNA) werd duidelijk dat alle onderzochte Madracis 
soortenn uitsluitend Symbiodinium type B hadden (Hoofdstuk 4). Er kan dus geen 
enkelee correlatie bestaan tussen het type Symbiodinium en de diepte waarop het 
koraall  werd verzameld. De aanwezigheid van een enkel type symbiont (type B) in 
allee Madracis soorten bij Boei 1 (en op een drietal andere locaties in het Caribische 
gebied)) maakt duidelijk dat een "standaard" symbiont-koraal combinatie op veel 
plaatsenn goed kan groeien en niet noodzakelijkerwijs afhankelijk is van de 
verondersteldee speciale combinaties van symbiont types of diepte zonaties. 

Vaststellingg van de basenvolgordes in het sterk variabele ITS1-5.8S-ITS2 regio 
vann het ribosomale gen maakt het mogelijk om de variatie binnen type B te 
onderzoekenn (Hoofdstuk 5). De resultaten laten veel variatie zien die niet naar voren 
kwamm bij de analyse van het veelgebruikte LSU rDNA fragment (Hoofdstuk 4). 
MadracisMadracis bezit tenminste drie verschillende type B Symbiodinium ITS subtypen 
diee specifiek zijn voor het genus. In M. mirabilis werd één ITS subtype gevonden 
datt niet in de andere Madracis soorten voorkomt. Dit toont aan dat er binnen M. 
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mirabilismirabilis gastheerspecificiteit bestaat. Het is daarmee een van de weinige 
aanwijzingenn voor co-evolutie tussen een koraal en de symbionte dinoflagellaat. Dit 
resultaatt ondersteunt ook de eerdere conclusie dat M. mirabilis reproductief 
geïsoleerdd is. 

Evolutiee in koralen 
Wanneerr we de resultaten van de morfologische en genetische analyses met elkaar 
vergelijkenn dan blijkt dat de morfologische soortsgrenzen in Madracis niet 
overeenkomenn met de duidelijk herkenbare fylogenetische units. Alleen M. mirabilis 
enn M. senaria kunnen beschouwd worden als "echte" soorten. Zij vormen 
monofyletischee groepen wat een indicatie is voor reproductieve isolatie en zij kunnen 
tevenss duidelijk morfologisch worden onderscheiden. Madracis formosa 
onderscheidtt zich van de andere soorten op basis van de lineaire micromorfologische 
metingenn maar in de fylogenetische analyse maakt M. formosa deel uit van een 
parafyletischh soortscomplex en is nauw verwant met M. decactis, M. pharensis en 
M.M. carmabi. Deze complexe situatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 
hybridisatie/introgressiee als gevolg van zwakke of ontbrekende reproductieve 
barrièress en door een ontkoppeling van morfologie en genotype. De morfologische 
soortenn binnen het parafyletische soortscomplex kunnen beschouwd worden als 
microsoortenn die (nog niet) reproductief geïsoleerd zijn maar wel met een duidelijk 
eigenn vorm. In de loop van de tijd kunnen deze microsoorten (1) evolueren tot "echte" 
soortenn met de daaraan gekoppelde monofylie en volledige reproductieve isolatie; 
(2)) uitsterven; of (3) nieuwe hybride soorten vormen. 

Dezee manier van soortsvorming in Madracis lijk t lijk t te passen in Veron's model 
vann reticulate evolutie in koralen. Veron postuleerde dat evolutionaire lijnen met 
elkaarr verbonden blijven door herhaalde rondes van fylogenetische afsplitsingen en 
fusies.. Dit proces wordt gestuurd door sterke veranderingen in de zeespiegel en de 
daarmeee gepaard gaande veranderingen in de oppervlakte stromingen. Afhankelijk 
vann de schaal en timing waarop de afsplitsingen en fusies werken kunnen koralen 
evoluerenn tot monofyletische soorten of ze kunnen hun parafyletische status behouden. 
Ditt model lijk t erg aantrekkelijk maar is nog controversieel. Echter, als er meer 
bekendd wordt over reproductie, hybridisatie tussen soorten op basis van moleculaire 
evidentie,, en de eigenaardigheden behorende bij karaktertrekken en strategieën van 
eenn flexibele "lif e history", zou kunnen blijken dat reticulate evolutie de regel is bij 
langlevendee kolonievormende organismen zoals koralen. 
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Aanbevelingen n 
Err is en blijf t een noodzaak koraalsoorten correct te kunnen identificeren. Voor 
paleontologenn en systematici is het belangrijk te weten of morfologische veranderingen 
enn genetische divergentie op elkaar passen. Dit is essentieel voor het schatten van 
dee snelheid van evolutie, selectie- en speciatieprocessen. Voor ecologen is het van 
hett grootste belang te weten of adaptatie en ecotypische differentiatie over een 
breedd traject toegerekend kan worden aan een enkele soort of dat het gaat om een 
cryptischh soortscomplex. Met ander woorden onderzoekje één soort of meerdere 
soorten.. Uit het oogpunt van management van biodiversiteit is niet alleen belangrijk 
omm aantallen soorten te kennen maar ook of deze soorten met elkaar kunnen 
hybridiseren. . 

Inn mijn opinie moeten microsoorten, die deel uit maken van een parafyletisch 
complexx maar morfologisch kunnen worden onderscheiden, beschouwd worden als 
ecologischee eenheden in het veld. Dit is praktisch en bruikbaar. Echter wanneer een 
onderzoeksvraagg de veronderstelling "dit is een enkele soort" vereist, dan moet men 
voorzichtigg zijn wanneer er parafyletische taxa bij betrokken zijn. 

Tenslotte e 
Ditt proefschrift beschrijft het onderzoek dat opgezet werd om de evolutie en speciatie 
vann het koraalges lacht Madracis beter te begrijpen. Door de morfologische variatie, 
genetischee verschillen en diversiteit van symbionten te onderzoeken hebben we 
inzichtt gekregen in de evolutionaire geschiedenis van de morfologische soorten binnen 
ditt genus. De resultaten van een parallel studie naar de ecologische karakteristieken 
vann Madracis soorten door Dr. Mark Vermeij aan de Universiteit van Amsterdam 
(2002),, maken dit onderzoek naar de evolutie van Madracis compleet. In de toekomst 
zullenn studies zich vooral moeten uitbreiden naar andere biogeografische regio's, 
niett alleen binnen het Caribische gebied maar ook daarbuiten. Het onderzoek zal 
zichh ook moeten verplaatsen naar lagere taxonomische niveaus door gebruik te maken 
vann nieuwe genetische markers en moleculaire technieken. Daardoor zullen we 
meerr te weten komen over de effecten van reproductieve strategieën op het proces 
vann geneflow, selectie en populatie structuur. 
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