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Samenvatting 
Koraalriffen vormen samen met tropische regenwouden de meest diverse 

TSTî\0P aafdC (Ueth 6n Whittaker' 1975; Wande^ 1976, Ray 
1988). Het rif wordt gebouwd door koralen en korstvormende kalkalgen 
en biedt ruimte aan duizenden soorten organismen. Vanwege deze 
belangrijke functie in een van de meest fascinerende ecosystemen 
worden koralen a ] v a n a f h e t b e g m y a n d e [ge ^ ^ ^ y ^ 

1962). Sinds het moment dat men met het onderzoek aan koralen begon 
heef men gewerkt met het morfologisch soortsbegrip vanwege de 
praktische voordelen. Tot voor kort werd dit soortsconcept gebruik! voor 
studies aan koralen. Recentelijk is echter gebleken dat koralen over een 
enorme variatie aan morfologische, ecologische en ook, naar recent 
gebleken, genetische kenmerken beschikken 
In de laatste twintig jaar hebben de ontwikkeling van duikapparatuur en 
genetica het koraalonderzoek enorm gestimuleerd. Met name het nel 
groeiend aantal studies aan de genetische karakterisatie van koralen heeft 
er toe geleid dat het voorheen zoveel gebruikte morfologische 

o Z t e g n P , t e r K d l S C U S S i e 1S k 0 m e n tC Staan- M e t — doo de ontdekking dat binnen één genetische soort een enorme variatie aan 
morfologische kenmerken kan bestaan, lijkt het morfologisch 

an korfS Td e l°0 S V ° 0 r r d e r e e C ° l 0 g i S C h e » e V O l u t ™ e s ^ i e s aan koralen. Indien men koralen vanuit een evolutionair/ecologisch 
perspectief wil bestuderen, is het essentieel te weten welk soortsconcept 
menmoet gebruiken en of een dergelijk soortsbegrip van toepassing isïn 

De steenkoralen (Scleractinia) vormen thans, waar ook ter wereld de 
basis voor elk rif. Ze zijn derhalve verantwoordelijk voor de enorme 
biodiversiteit aan organismen die men op het rif aantreft. Koralen vormen 
op zich zelf reeds een morfologisch en ecologisch divers phylum Sinds 
de on dekking dat morfologische variatie wordt verklaard «îoor 
verschillende genetische componenten (Stephensen en Stephensen 1933) 
denkt men dat karakteristieken van een koraal kolonie worden bepaald 
door een door de omgeving gecontroleerde expressie van de in het DNA 
aanwezige genetische informatie (e.g. Yonge, 1968). Derhalve werd 
variatie in koralen voortaan beschreven inclusief de omgevingsfactoren) 
waarvan men dacht dat ze voor de waargenomen variai 
verantwoordelijk waren (e.g. Roos, 1970; Wijsman Best 1972) 
Desalniettemin kan een groot gedeelte van de variatie nog steeds met 
worden verklaard (Potts, 1978). Voorbeelden van dergehjke variatie 
betreffen ecologische eigenschappen zoals inter- en intaspecif eke 
agressie (Bak en Criens, 1981) en het voorkomen van onverklaarbare 
morfologische variatie binnen één soort m hetzelfde habitat (Van DuyT 
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Morfologische en genetische studies zijn veelal van beschrijvende aard, 
waardoor de processen die leiden tot dergelijke variatie vaak buiten 
beschouwing worden gelaten. De mogelijke aanwezigheid van 
reproductieve isolatie, genetische Polymorphismen of -phenismen, het 
voorkomen van selectie, verschil in ecologische eigenschappen en fitness 
verschillen zijn allemaal bepalend voor het gedrag van een soort op een 
evolutionaire tijdsschaal. Ondanks hun mogelijk belangrijke rol hebben 
bovengenoemde processen relatief weinig aandacht gekregen. 
Onze onderzoeksgroep kent een lange traditie in het bestuderen van de 
riffen rond Curaçao en Bonaire, de benedenwindse eilanden van de 
Nederlandse Antillen (e.g. Bak, 1973, 1974, 1975; Bak, et al. 1977; Bak 
en Engel, 1979; Bak en Luckhurst, 1980; Bak, 1983, 1987; Van Veghel 
en Bak, 1993; Meesters en Bak, 1993; Bak en Nieuwland, 1995; 
Meesters, et al., 1996, 1997; Van Veghel, et al. 1996; Nagelkerken en 
Bak, 1998; Bak en Meesters 1998; Gast, et al. 1999; Meesters, et al., 
2001; Diekmann, et al., 2001). 

Geconfronteerd met de eerder beschreven problemen over het te 
gebruiken soortsconcept voor koralen, begon onze onderzoeksgroep in 
1990 aan de studie van het soortsprobleem in koralen aan de hand van het 
koraal Montastraea annularis (Ellis & Solander), een veelvoorkomend 
koraal in het Caraïbisch gebied. Morfologische karakteristieken, 
ecologische eigenschappen en genetica werden bestudeerd van drie 
morfologische ondersoorten in deze soort (Van Veghel, 1994). Hoewel er 
kleine verschillen bestonden tussen de soorten (e.g. in agressie), waren 
deze dusdanig klein dat men concludeerde dat de drie morfologische 
soorten niet als aparte soorten kunnen worden gezien. 
Veron (1995) bracht recentelijk een nieuw paradigma voor het 
bestuderen van koralen naar voren door te suggereren dat "reticulate 
evolutie" optreedt in koralen. In deze visie wordt de classificatie op basis 
van morfologische kenmerken vervangen door het model van een 
genetisch netwerk waarin aanleg voor ecologische en morfologische 
variatie middels genetisch contact wordt uitgewisseld tussen taxa. Een 
dergelijke indeling bepaald dat taxa niet noodzakelijkerwijs permanent 
gescheiden hoeven te zijn door de tijd of ruimte. Hoewel de variatie 
(morfologisch en/of ecologisch) binnen dergelijke groepen vaak groot is, 
resulteert zij slechts zelden in speciatie (Veron, 2000). Op een hoger 
niveau treft men "syngameons" aan. Dit zijn verzamelingen van groepen 
organismen waartussen uitwisseling van genetische informatie plaatsvindt 
en die reproductief gescheiden zijn van andere, net zo georganiseerde 
verzamelingen. Een syngameon is nutteloos voor taxonomische 
doeleinden en bestaat omdat de "soorten" waaruit het bestaat, in elkaar 
overvloeien omdat variatie niet consequent gerelateerd wordt aan 
omgevingsfactoren. Binnen een syngameon zijn de relaties tussen soorten 
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genetisch bepaald en niet op basis van gedeelde morfologische 
karakteristieken (Veron, 2000). 

Hoewel reticulate evolutie een nieuw en interessant concept is voor 
koraal onderzoek, is ondersteunend bewijs schaars en alleen gebaseerd op 
genetische studies (Kenyon, 1997; Odorico en Miller, 1997- Hatta et al 
1999; Diekmann, et al., 2001). 

Gebruikmakend van deze nieuwe inzichten en door de beschikbaarheid 
van nieuwe genetische technieken werd een Caraïbisch koraal genus 
onderzocht door de onderzoeksgroep. Met het doel meer inzicht te krijgen 
m de organisatie binnen soortscomplexen werd voor het koraal genus 
Madracis gekozen, waarvan op de Caraïbische riffen vijf soorten 
voorkomen (Wells, 1973a, b). In twee studies wordt tegelijkertijd de 
morfologische, genetische en ecologische variatie bestudeerd van de vijf 
Madracis soorten: Madracis decactis, M. formosa, M. mirabilis M 
pharensis en M. senaria. De genetica en morfometrie worden bestudeerd 
door Onno Diekmann, ecologie en morfologie zijn door de auteur dezes 
onderzocht. Het proefschrift dat nu voor u ligt is het resultaat van deze 
studie. 

Het koraalgenus Madracis (Pocilloporidae) 
Het genus Madracis (Milne Edwards en Haime 1849) bestaat wereldwijd 
uit 8 soorten. M. asanoi (Yabe en Sugiyama, 1941) komt alleen voor in 
het noordwestelijk deel van het Pacifisch gebied en M. kirbyi (Veron en 
Pichon, 1976) wordt aangetroffen van het Pacifisch gebied tot aan de 
Kode Zee. Alle andere soorten komen voor in het Caraïbisch gebied Het 
verspreidingsgebied van sommige soorten strekt zich verder uif tot 
Noord Afrika, Brazilië en de oostkust van Florida. Eén van de caraïbische 
soorten, M. asperula, (Milne Edwards en Haime, 1850) is een diepwater 
soort (>200m, Vermeij pers. obs.) en komt derhalve niet verder te sprake 

ï o U ï f , f0"6"' M pharensis ( H d l e r 1868), M. senaria (Wells 
1973b), M. formosa (Wells, 1973a), M. decactis (Lyman 1859) en M. 
mirabilis (Duchassaing en Michelotti, 1861) worden onderling 
onderscheiden op basis van morfologische kenmerken van de coralliet en 
de totale kolonie (Wells, 1973a,b). Hoewel Madracis mogelijk één van de 
meest voorkomende genera is in het Caraïbisch gebied (gemiddelde 
dichtheid op Curaçao: 9.2 kolonies m"2; Hfdst. 3), zijn studies aan dit 
genus vrij zeldzaam. De meeste studies aan Madracis richten zich 
voornamelijk op de vertakkende soort M. mirabilis, waaraan men de 
functie van kolome fragmentatie bestudeerd in de levenscyclus van deze 
soort (Bak en Criens, 1981; Bruno, 1998; Nagelkerken, et al., 2000) en de 
manier waarop het voedsel vergaart (Sebens, et al. 1996- 1997- 1998) 
Fenner (1993) beschrijft de moeilijkheden in het determineren'van M 
pharensis en M. decactis als aparte soorten op basis van morfologische 
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JÄH 
M. mirabilis 

M. pharensis M. decactis M. carmabi 

M. formosa 

M. senaria 

Figure 1. Genetische relaties tussen de verschillende morfologische Madracis soorten. 
Het aantal septen wordt aangegeven door het cijfer in de hoek van elke afbeelding. M. 
senaria heeft 10 primaire septen waarvan er zes uitsteken boven het koraaloppervlak. 

karakteristieken. Hij stelt dat de twee soorten eerder als ecologische 
ondersoorten dan als "werkelijke soorten" dienen te worden beschouwd. 
De studie aan de phylogenetica van Madracis door Diekmann et al. 
(2001) vormt de eerste poging de status van de verschillende Madracis 
soorten te ontrafelen. 
De phylogenetische relaties tussen de vijf caraïbische Madracis species 
werden bestudeerd binnen één individu, tussen individuen en tussen 
soorten aan de hand van het ITS1-5.8S-ITS2 deel van het ribosomale 
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DNA cistron. De genetische variatie tussen morfologlsche soorten is 
gering en van dezelfde orde als tussen individuen van dezelfde soort 
fongeveer 5%). Slechts twee soorten vormen monophyletische groepen 
M. senana en M. mirabilis. De overige soorten zijn genetisch 
nauwverwant. M pharensis en M decacüs zijn zelfs genetLh Identiek 
De phylogeme van de Madracis soorten is weergegeven in figuur 1 ( 
gebaseerd op Diekmann et al. 2001). Diekmann et al. vermoeden da 
hybridisatie met mtrogressie optreedt tussen de M formosa groep en de 
M. decactis/M pharensis groep. Deze laatste hypotLe s l u i t T b i on 
vermoeden (Vermeij, Dtekmann, Bak) dat er nog een Madracis \ Z 
bestaat, waarin eigenschappen van M. decactis (10 primaire septen) en 
Mformosa (vertakkende kolonie morfologie) worden gecombineerd. We 

S/ir^r even ais een meuwe soort: Madrads carmM 

Aan de hand van dezelfde studie werd de tijd waarop de verschillende 
soorten zijn ontstaan geschat op 4.8-12 mrljoen jaar (Diekmann, et al 
2001) Deze schatting komt overeen met de geschatte tijd op basis van 

15-llMa (Budd, et al., 1994, 1995; Swedberg, 1994). Van de andere 
soorten zyn geen fossielen bekend, met uitzondering van één beschrijvmg 
van M pharensis (1.5Ma, Budd en Johnson, 1999) Omdat de 
morfologische kenmerken die voor de soortsbepaling worden gebrmk 
overap p e n tussen de soorten (Vermeij, Diekmann Bak; pers Tbs 
(Zlatarski en Estalella, 1982; Penner, 1993), blijft het onduidelijk of de 
afwezigheid van soorten als fossiel wordt veroorzaakt door een 
taxonomisch artefact of doordat zij recentelijk zijn ontstaan « 12 Ma). 

Samenvatting 

fenusenj!fmene m t r 0 d r t i e Van dC S t e e n k o r a l e n (Wdst. 2), wordt het 
genus Madracis geïntroduceerd. Ondanks dat Madracis kolonies veel 
voorkomen op Caraïbische riffen, zijn er in het verleden wemfg 

wefn dhe d e C O l , T C h e StUdieS Van h 6 t g e n U S S e m a a k t- Daaiom z"n 
we in dit onderzoek begonnen met de verspreiding van de soorten op het 
rif De grootte verdeling van elke soort werd bestudeerd over een 
nfhe hng tot een diepte van 60 meter en vergeleken met de heersende 
abiotische factoren (Hfdst. 3). De populatie structuur (uitgedrukt als de 
verdeling van kolonies over verschillende grootteklasses) en di pte 
verspreiding blijken soortspecifiek te zijn. Variatie binnen soorten 
veroorzaakt door omgevingsinvloeden is twee keer zo klein als vanatie 
tussen soorten onderling. In tegenstelling tot de opbouw van een 
popuia ie, hangt de dichtheid van kolonies wel af van omgevingsfactor 
Aan he einde van de diepteverspreiding van een soort, d.w.z onder 
marginale omstandigheden, verandert de populatie structuur in alle 
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soorten op een karakteristieke manier. Voornamelijk omdat grote 
kolonies gaan domineren in de populatie. Twee nieuwe statistieken 
worden geïntroduceerd binnen het koraalonderzoek: de Gini-coefficient 
en het range standaardiseren van kolonie grootteverdelingen. Met deze 
nieuwe technieken kunnen populaties die onder suboptimale condities 
groeien worden herkend. Verder tonen we aan dat ecologische 
beschrijvingen op basis van kolonie grootteverdelingen een toevoeging 
vormt op klassieke morfologische en genetische technieken voor het 
beschrijven en opsporen van potentiële koraalsoorten. 
Door een combinatie van bestaande (Bak en Meesters, 1998, 1999; 
Meesters, et al., 2001) en nieuwe technieken (uit Hfdst. 3) voor het 
bestuderen van grootte verdelingen in koralen, komen verschillende 
verbanden naar voren in 19 Caraïbische koraal soorten {Hfdst. 4). Bijna 
al deze technieken vereisen dat de grootte van een kolonie vooraf wordt 
log-getransformeerd. Log-transformatie vergroot het aantal grootteklasses 
voor relatief kleine kolonies en maakt dat de grootteklasses het aantal 
groeistappen representeren die tot een dergelijke grootte hebben geleid. 
Hierdoor kunnen soorten onderling beter worden vergeleken en vergroot 
men het inzicht in processen die optreden tijdens de vroegste stadia van 
koloniegroei. Populaties van soorten met een kleine absolute kolonie 
grootte, zoals de Madracis soorten, worden gedomineerd door een relatief 
grote fractie kleine koralen. Soorten waarvan de kolonies relatief groot 
worden zoals de Montastraea soorten, vertonen het omgekeerde patroon. 
Soorten die larven produceren (zgn. "brooders") worden gekenmerkt door 
een kleine soortsspecifieke kolonie grootte. Soorten die eieren en sperma 
produceren (zgn. "spawners") vertonen wederom het omgekeerde 
patroon. De variatie in koloniegrootte binnen koraalpopulaties neemt af 
met afnemende dichtheid. Dit geeft aan dat de grootteverdeling van 
kolonies binnen een populatie meer uniform wordt onder marginale 
omstandigheden. In het algemeen, worden populaties in marginale 
habitats gekenmerkt door een coëfficiënt van variatie (CV) hoger dan 0.5. 
Na vastgesteld werd dat zowel de diepteverdelingen over de rifhelling als 
de populatie structuur soortspecifiek zijn, zochten we naar een verklaring 
voor de verschillen in de diepte verdel ing tussen de verschillende soorten. 
Van oudsher neemt men aan dat de hoeveelheid beschikbaar licht van 
invloed is op zowel de diepteverdeling als de morfologie van koralen 
(Roos, 1967, van den Hoek, et al., 1978; Titlyanov, 1981; Graus en 
Macintyre, 1982; Falkowski, et al., 1984; Chalker, et al., 1988; Nakamori, 
1988; Graus and Macintyre, 1989; Haramaty, 1997; Kaandorp, 1999; 
Muko, et al., 2000). Hoewel de invloed van licht op bovengenoemde 
eigenschappen alom wordt aangenomen, zijn er verassend weinig studies 
aan gewijd. Voor alle Madracis soorten relateerden we het licht dat 
kolonies opvangen aan hun verdeling over het rif en morfologische 
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eigenschappen (Hfdst. 5). Soorten vertoonden verschillend gedrag ten 
opzichte van het licht dat ze opvangen en in totaal vonden we dr 
verschallende strategieën: (1) Soorten proberen zoveel mogelijk licht op 
te vangen en komen alleen voor boven een minimale hoeveelheid licht 

beoerlTn V Î m ° g d l j k h e i d ° m °? ^ ^ depten te voor te komen 
beperkt. Dergelijke soorten treft men aan in ondiep (<15m) water en 
morfologische variatie is bij hen met te relateren aan de variatie in lieh" 
dat door kolonies wordt opgevangen. (2) Soorten die eveneens zoveel 
moge ijk licht proberen op te vangen, maar slechts voorkomen onder een 
bepaalde hchtwaarde. Hierdoor komen ze voor in de diepere gedeelte^ 
(>30m) van de rifhelling. Morfologische variatie is eveneens 
onafhanke ijk van de hoeveelheid opgevangen licht. (3) Soorten komen 
voor op plaatsen waar de hoeveelheid licht die zij ontvangen klein is 
Deze soorten komen over de gehele rifhelling voor (5-60m) De 
complexiteit van de bodem bepaalt de beschikbaarheid van dergelijke 
hchtarme habitats. De hoeveelheid licht die een kolonie van deze soorten 
ontvangt bepaalt gedeeltelijk de aanwezige morfologische variatie De 
variatie m ontvangen licht in kolonies van dezelfde soort is even groot 
tussen dieptes als binnen kolonies aanwezig op dezelfde diepte. Hierdoor 
is het gebruik van diepte als een indicatie voor licht met toegestaan in 
deze soorten. Het gezamenlijk voorkomen van soorten ^ e zin 
blootgesteld aan enorme hoeveelheden licht in ondiep water en soorten 

ne33OmVe0e9V^ m e t T.601, k l e m e h 0 e v e d h e d e n licht op grote diepte 
33m 0.26% oppervlakte licht; zie Hfdst. 5) geeft aan dat koralen in 

staat zijn zich aan te passen aan een enorme variatie aan 
omgevingssituaties. Fluorescentie komt voor in het weefsel van koralen 
en men vermoedt dat het een mogelijke rol speelt in de bescherming 
tegen teveel zonnestraling (photoprotectie) en dat het de fotosynthese van 

Sdih Ï ^ r t ' a anWeZlge ^ « ^ algen ondersteund 
(Salih, et al., 1998). Veel is er echter met bekend over het natuurlijk 
voorkomen van fluorescentie in koralen. Daarom onderzochten we alle 
Madracis soorten en verschillende kleurvormen in M. pharensis over een 

? X S t T T , ? m e t e r ° P ^ a a n w e Z 1 ^ van fluorescentie 
(Hfdst. 6). Het aantal kleurvormen (in totaal 25) nam exponentieel af met 
de diepte en met de afname in licht. We vermoeden derhalve dat de 
kleurvormen ontstaan zijn als een photoprotectieve aanpassing waarbij 
schadelijk hcht van korte golflengtes (i.e. UV) wordt omgezet in 
onschadelijk hcht van langere golflengtes. Tegelijkertijd blekerfkoralen 
in cryptische habitats groene fluorescentie te vertonen. De golflengte van 
he uitgestraalde groene licht valt samen met de optimale S t a t i e 
golflengte van zooxanthellate fotosynthetische pigmenten. Groene 
koraalfluorescentie vergroot zo de hoeveelheid licht dïe ter beschikking 
komt aan de endosymbiontic algen in het koraal weef sel. 
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Het ontbreken van methoden om complexe groeivormen objectief te 
beschrijven bemoeilijkt het onderzoek naar de aanwezigheid van 
cryptische soorten. We hebben daarom de mogelijkheden onderzocht van 
röntgen computer tomografie, i.e. CT-scanning, om de morfologische 
variatie tussen en binnen soorten te onderzoeken (Hfdst. 7). We bekijken 
of de nieuwe mogelijkheid om voorwerpen drie-dimensionaal te 
onderzoeken de hoeveelheid informatie vergroot die van koraalkolonie 
verkregen kan worden. We gebruiken hiervoor Madracis mirabilis als 
voorbeeld. Hoewel er nog steeds technische problemen bestaan om de 
originele kolonie vorm te reduceren tot een simpel draadmodel, geven de 
gebruikte methodes wel degelijk aan dat de gepresenteerde technieken 
een nieuwe manier vormen om de morfologische variatie in koralen 
efficiënt te onderzoeken. 
De observatie dat genetische informatie wordt uitgewisseld tussen 
bepaalde soorten in Madracis (Diekmann, et al., 2001) bevestigt de 
suggestie van Veron (1995) dat reticulate evolutie optreedt in koralen. 
Soortscomplexen die kenmerkend zijn voor een dergelijke evolutionaire 
organisatie bestaan uit clusters van ondersoorten die waartussen in meer 
of mindere mate genetische uitwisseling plaatsvindt. Om te bepalen of 
temporele reproductieve isolatie optreedt tussen de Madracis soorten en 
in hoeverre de soorten onderling verschillen in reproductieve strategieën, 
bestudeerden we gedurende 13 maanden maandelijks de gametogenese 
{Hfdst. 8) en dagelijks de planula uitstoot van alle soorten (Hfdst. 9). Alle 
soorten blijken hermafrodiet en stoten volledig ontwikkelde larven 
("planulae") uit. Alle soorten vertonen een identieke ontwikkeling van de 
gameten, die samenvalt met de jaarlijkse stijging in de watertemperatuur. 
Temporele reproductieve isolatie is afwezig in het genus en volgroeide 
gameten zijn aanwezig in de periode van augustus tot november. Alleen 
het aantal en de grootte van de eieren ("oocyten") verschilt tussen de 
soorten. Dergelijke elementen uit de overlevingsstrategie van een soort 
vertonen trade-offs tussen de nauwverwante soorten. Bijvoorbeeld, het 
bezit van grotere oocyten gaat in het algemeen ten koste van het aantal. 
Verder stellen we dat de eigenschappen van de planulae samenhangen 
met de afstand die zij moeten afleggen teneinde inteelt in de 
koraalpopulatie te voorkomen. Op basis van de afwezigheid van planulae 
in duizenden histologische preparaten, stellen we dat de term "brooding" 
niet van toepassing is op de Madracis soorten en stellen de term "quick-
releasing" als alternatief. Als we de Madracis soorten vergelijken met 
andere Pocilloporidae, vinden we grote overeenkomsten in reproductieve 
eigenschappen op hetzelfde taxonomische niveau. De uiteindelijke 
strategie is daarom samengesteld uit elementen kenmerkend voor elk 
taxonomisch niveau waarvan de onderzochte soort deel uitmaakt. Voor 
Madracis is gebleken dat verschillen tussen soorten pas op het laagste 
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taxonomische niveau gevonden worden en derhalve zeer subtiel van aard 
zijn. 

Na de bevruchting stoten alle soorten planulae uit van april tot December 
waarbij de uitstoot dagelijks fluctueert. De uitstoot volgt een maand nadat 
de gameten volgroeid zijn. Omdat de ontwikkeling van de gameten wordt 
bepaald door de temperatuurstijging van het zeewater, is de uitstoot van 
planulae gerelateerd aan de zeewatertemperatuur een maand eerder. 
Soorten en zelfs kleurvormen van dezelfde soort verschillen 
hoofdzakelijk in het aantal planulae dat per oppervlak wordt uitgestoten 
Madracis senaria verschilt verder van alle andere soorten omdat de 
uitstoot van planulae wordt gereguleerd door de maancyclus. M. senaria 
stoot enorme hoeveelheden planulae (>1000) tegelijk uit tijdens de 
caraibische "coral mass spawning" in oktober en november (Van Veghel 
1994; deGraaf, et a l , 1999). De andere Madracis soorten stoten planulae 
gelijkmatig en m kleine hoeveelheden uit zonder enig patroon. De 
traditionele opdeling van reproductieve strategieën in "brooders" en 
"spawners" is niet representatief voor de variatie die op het rif wordt 
aangetroffen en voor de "brooding" strategie stellen we volgende 
opdeling voor: (1) soorten die planulae massaal en georganiseerd 
uitstoten en (2) soorten die planulae geleidelijk in kleine hoeveelheden 
en ongeorganiseerd uitstoten. De laatste strategie kenmerkt de meeste 
Madracis soorten en heeft als mogelijke evolutionaire voordelen: (1) het 
verkleint de kans op predatie, (2) zorgt dat er meer energie beschikbaar 
blijft voor het vergroten van de overlevingskansen van de kolonie zelf en 
(3) reduceert het effect van eenmalige totale mortaliteit door catastrofes 
op de samenstelling van de volgende generatie. 
Een groep planulae settelde in een reageerbuis die we gebruikten om 
planulae te vangen voor bovengenoemde studies. Enkele planulae 
begonnen met calcificeren, terwijl een ander gedeelte veranderde in 
poliepen, die over het substraat konden bewegen. We geven een korte 
beschrijving van dit tot op heden onbekende gedrag waarmee koralen in 
staat worden gesteld het substraat waarop zij zich vestigden verder te 
verkennen (Hfdst. 10). 

Gedurende het onderzoek werd een koraalmorf ontdekt die niet in de 
Madracis soortsbeschrijvingen van Wells (1973a, b) voorkomt. In eerste 
instantie, beschouwden we deze vorm als een nieuwe variant van 
Madracis decactis. Na verdere inspectie en door het genetische werk van 
Diekmann et al. (2001), vermoeden we dat deze vorm is ontstaan door 
(recentehjke) hybridisatie tussen M. decactis en M. formosa. We hebben 
deze vorm beschreven als een nieuwe soort op basis van de unieke 
combinatie van een vertakkende kolonie morfologie en de aanwezigheid 
van 10 septen in de coralliet. De soort is genoemd naar het marien 
biologisch station op Curaçao: Madracis carmabi (Hfdst. 11). 
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Tot nu toe, zijn er genoeg data verzameld om M. mirabilis en M. senaria 
als "ware" soorten te karakteriseren omdat zij ecologisch en morfologisch 
verschillen van alle andere soorten. Dit vermoeden wordt verder 
onderbouwd door het werk van Diekmann, et al. (2001), die aantoonde 
dat beide soorten monophyletisch zijn. De relatie tussen M. formosa en 
alle andere soorten is reeds kort besproken (Hfdst. 11). Uit ecologische, 
morfologische en genetische data (Diekmann, et al., 2001) blijkt dat M. 
decactis nauw verwant is met M. formosa, vermoedelijk middels 
introgressieve hybridisatie. Daarom blijft er op dit moment één relatie 
onduidelijk, namelijk die tussen de genetisch identieke soorten M. 
pharensis en M. decactis. We richten ons vervolgens op de mogelijke 
mechanismen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het in stand 
houden van dit soortscomplex (Hfdst. 12). We vonden dat er een 
sigmoidale relatie bestaat tussen het percentage nodulaire kolonies (i.e. 
M. decactis) in het soortscomplex en de beschikbaarheid van horizontal 
oppervlakte op het rif. Korstvormige kolonies (i.e. M. pharensis) 
vertonen het omgekeerde patroon en hun aantal neemt toe binnen een 
populatie indien meer verticaal oppervlak beschikbaar komt. We 
schuiven drie mogelijke mechanismen naar voren die een dergelijke 
relatie zouden kunnen verklaren: een klassiek polyphenisme, een 
"switching" polyphenisme sensu Moran (1992) en een polymorphisme 
model. Maximum likelihood (Hillborn en Mangel, 1997) analyse wijst 
het polymorphisme model aan als datgene waardoor de relatie tussen 
bodem- en populatiesamenstelling het best verklaard wordt. We laten 
verder zien dat de genetische variatie die voor kolonie morfologie 
verantwoordelijk is afhangt van habitat complexiteit en dat populaties 
gefixeerd kunnen raken voor één morfotype. Dit gebeurt als de kosten die 
verbonden zijn aan het in stand houden van genetische variatie, nodig is 
om in een complexe omgeving te overleven, niet meer opwegen tegen 
het negatieve effect van fitnessafname. Deze afname in fitness ontstaat 
omdat er altijd een fractie in elke koraal populatie het verkeerde 
morfotype uitdrukt in het verkeerde habitat. We kunnen nu ook verklaren 
waarom geëxponeerde rifgemeenschappen worden gedomineerd door M. 
decactis. De geringe habitatcomplexiteit is te laag om beide morfotypes 
in stand te houden. Vervolgens laten we zien hoe de relatieve expressie 
van beide morfotypes, M. pharensis en M. decactis, afhangt van de over
all habitat complexiteit op eilandschaal (i.e. 10km scale). 
M. pharensis populaties op Bonaire en Curaçao vertoonden een grote 
mate van gelijkheid in de grootteverdeling van kolonies op verschillende 
locaties. Omdat grootteverdelingen een belangrijk informatief karakter 
hebben in koraalpopulaties (zie: Hfdst. 3 en 4), bestudeerden we enkele 
spatio-temporele factoren waarvan we vermoeden dat ze bijdragen tot 
groottevariatie in koraalpopulaties (Hfdst. 13). De leeftijd van een 
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populatie (i.e. de tijd verstreken sinds de plek waar de populatie 
aanwezig is voor het eerst aan recruitment werd blootgesteld) bleek het 
meeste bij te dragen aan de variatie in koloniegrootte binnen een 
populatie. Na vijfjaar nemen M. pharensis populaties hun soortspecifieke 
vorm aan die nauwelijks verschilt tussen verschillende locaties op 
Bonaire en Curaçao. Vanwege deze constantheid over grote ruimtelijke 
schaal, stellen we dat de populatiesamenstelling van M. pharensis een 
stabiele eigenschap is, een zgn. "stable state". Dit houdt in dat een 
populatiestructuur gelijk is op een grote ruimtelijke schaal en relatief 
ongevoelig is voor omgevingsinvloeden. Deze studie is één van de eerste 
die aantoont dat "stable states" mogelijk zijn op populatieniveau in plaats 
van het alom gebruikte gemeenschapniveau. 
Als onderdeel van de vorige studie, werd gedurende drie jaar de 
ontwikkeling van M. pharensis populaties op kunstmatige riffen 
bestudeerd (Hfdst. 14). Deze populaties vertoonden reeds de kenmerken 
typisch voor klonale organismen: het samengaan of uiteenvallen van 
individuen, partiële mortaliteit en snelle groei gedurende de vroegste 
ontwikkelingsstadia. Het wordt over het algemeen aangenomen dat totale 
kolonie mortaliteit de belangrijkste structurerende factor is in juveniele 
koraalpopulaties. Onze studie toont echter aan andere processen evenwel 
een structurerend effect hebben op koraalpopulaties. Bijvoorbeeld 13% 
van de kolonies die na twee jaar op het kunstmatige rif aanwezig waren 
zijn gevormd door opsplitsende kolonies. Omdat we dezelfde methode en 
locatie gebruikten als Van Moorsel (1989), konden we het verschil in 
settlement (i.e. nieuwe individuen m2) voor verschillende soorten 
vergelijken over een periode van twintig jaar. We vonden een enorme 
afname in de settlement voor 13 soorten steenkoralen (Hfdst 14) 
Afhankelijk van de soort, is mate van settlement afgenomen met een 
waarde van 1600 tot > 10000% tussen de perioden 1979-1981 en 1999 
2001. Deze afname overstijgt de jaarlijkse fluctuatie in settlement i e een 
factor 3 (Hughes, et al., 1999) enorm. We vermoeden dat twee processen 
verantwoordelijk zijn voor deze afname: (1) overgroei door algen van 
geschikte settlement posities en (2) afgenomen vruchtbaarheid 
veroorzaakt door milieuvervuiling. Men neemt veelal aan dat open-
populaties zich kunnen herstellen indien de belasting van het milieu 
wordt opgeheven. Onze resultaten geven aan dat de instroom van nieuwe 
individuen d,e voor een dergelijk herstel noodzakelijk is momenteel 
ernstig is afgenomen. Dit laat eveneens zien dat de instroom van nieuwe 
individuen in een populatie een cruciaal proces is in de 
populatiedynamiek van koralen. Het geeft aan dat veelal gebruikte 
karakteristieken van koraalpopulaties, zoals het percentage 
bodembedekking, niet representatief zijn voor kritische processen die 
zich in een populatie afspelen. Het vaststellen van dergelijke processen is 
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essentieel voor het succesvol in stand houden van het koraalrif systeem 
en het begrijpen van het gedrag van koraal populaties in een gestresste 
omgeving. 

Referenties: zie pagina 21. 
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