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Samenvatting g 

Stabielee isotopen 'signatures' uit bet skelet van steenkoralen worden gezien als goede 
indicatorenn voor omgevingvariabelen waardoor ze vooral gebruikt worden in 
'paleoklimatologisch**  onderzoek. De klimatologische reconstructie uit het kalkskelet van 
organismenn zoals koralen kan echter vertekend worden door de invloed van processen in het 
levendee organisme. Dit proefschrift richt zich op het vergroten van onze kennis over de 
invloedd van biologische processen op de 'signatures1 van stabiele isotopen in koralen en het 
verduidelijkenn van het functioneren van het koraal met betrekking tot de fotosynthese van 
dee symbiontische algen, trofische relaties, skelet- en weefselgröéi en soortspecifieke 
effecten. . 

Kortee rijdseries van het massieve koraal Pontes zijn vergeleken om de algemene variatie 
inn *5180 climate proxy' uit het skelet en groei en soortspecifieke effecten te onderzoeken. 
Hett '518Ö' klimaatsignaal uit het skelet van 12 replicate isochronische tijdreeksen (1979 tot 
1984)) van 3 Porites soorten komt overeen met seizoenscycli in zoutgehalte en 
watertemperatuurr van het oppervlakte zeewater van de westelijke West Pacific Warm Pool 
(WPWP).. Er was geen algemene 'offset*  tussen de replicate tijdreeksen, met uitzondering 
vann een tijdreeks waarin het 6I80 signaal verlaagd was. Deze 'offset*  was eenduidig 
gerelateerdd aan snellere lineaire skeletgroei. 

Alss correctie voor groei-gerelateerde effecten op de isotopen werd gebruik gemaakt van 
dee hellingshoek van de correlatie tussen jaarlijkse skeletgroei en 5lsO. Door deze correctie 
namm de variatie tussen de replicate 5180 tijdreeksen af met gemiddeld 36 % (SD . 
Alleenn na deze correctie kon de ernstige droogte in Indonesië, voorafgaand aan de 1982/83 
El-Ninoo gebeurtenis, teruggevonden worden in het 5IS0 signaal. 

Duidelijkee conclusies met betrekking tot soortspecifieke effecten op isotopen in 
kalkskelettenn konden getrokken worden na een systematische vergelijking van replicate 
5!800 tijdseries van individuele kolonies met 5l80 tijdseries van dezelfde soort en van 
verschillendee Porites soorten. Bij de onderzochte Porites soorten bleek dat de niet-
omgevingsgestuurdee variatie niet soortspecifiek was, maar gerelateerd was met de variatie 
inn skeletgroei. Uit de resultaten bleek ook dat methodologische beperkingen van de 
bemonsteringsresolutie,, 'chronostratigrafie\ i.e. the omzetting van het 5lsO signaal van 
skeletdieptee naar tijd en de 3-dimensionele structuur van het skelet een deel van de variatie 
tussenn de tijdsreeksen verklaarde. 

Onderzoekk naar 813C and 5180 isotopen in het skelet van soorten binnen het genus 
MadracisMadracis toonde aan dat skelet 'proxies' ook gebruikt kunnen worden met betrekking tot de 
fysiologischee plasticiteit van steenkoralen. Uit snel en langzaam groeiende delen van 
koloniess bleek opnieuw dat groei-gerelateerde effecten op de isotopenfractionering een zeer 
grotee rol speelden. Het splitsen van kinetische en metabolische isotoopfractionering bleek 
eenn bruikbaar hulpmiddel om koraalsoorten uit elkaar te houden die geadapteerd zijn aan 
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eenn betrekkelijk klein diepte-bereik en koralen die, meer generalistisch, minder geadapteerd 
zijnn en voorkomen over een groter diepte-bereik. De helling van de regressie tussen §13C en 
SlsOO 'isochronische' monsters van de oppervlakte van het skelet nam toe met diepte als 
gevolgg van afnemende fotosynthese. De heil ingshoek van 513C tot 6IgO is een efficiënt 
hulpmiddell  om vast te stellen op welke diepte (fossiele) hermatypische koralen groeiden, 
onderr voorwaarde dat men beschikt over een representatieve set van isochronische monsters 
vann het koraaloppervlak. De gevonden relatie tussen de hellingshoek van 513C tot 5lsO van 
isochronee monsters kan meer inzicht verschaffen in het ondergang van riffen en 
zeespiegelstijging. . 

Stabielee isotopen van koolstof en stikstof in koraalweefsel zijn indicatief voor trofische 
relaties,, koolstof- en stikstofopname, assimilatie en 'fiuxen'. De samenstelling van stikstof 
isotopenn in het weefsel van vertakte koralen van Madmcis spp., een diepte specialist, gaf 
aann dat opgelost inorganisch stikstof (DIN) limiterend is tussen 5 en 20 m als gevolg van 
hogee fotosynthese activiteit en diffusie die gelimiteerd wordt door de DIN aanvoer. Bij 
koralenn op grotere dieptes (>25 m) was de DIN aanvoer voldoende voor de (lagere) 
fotosynthese.. Het was onduidelijk of de fotosynthetische koolstofassimilatie van diepere 
soortenn (40 - 47 m) al licht gelimiteerd was, omdat de isotopische koolstof samenstelling 
vann het particulate materiaal, de veronderstelde bron van allochtoon C en N, bijna gelijk 
wass aan de verwachte isotopen fractionering van enzymatisch gereguleerde fotosynthetische 
koolstofassimilatie. . 

Bijj  vertakte koraalsoorten van het geslacht Madmcis bleek uit vergelijkingen tussen 5i3C 
vann dierlijk weefsel en de daarvan gescheiden zooxanthellae dat predatie van de poliepen 
duidelijkerr is aan de punten van koraaltakken dan aan de zijkant van takken in de kolonie. 
Dezee conclusie wordt bevestigd door 5l5N eö 513C 'signatures' van weefsel van het hele 
organismee ('holobiont*). Het verschil in Ö13C russen de zooxanthellae en het poliepweefsel 
aann het uiteinde van de tak nam niet toe met mepte. Blijkbaar is het koraal niet in staat om 
dee relatieve opname van vreemd koolstof te verhogen om te compenseren voor de lagere 
fotosynthesee in dieper water. Dit gegeven en het verschil in stabiele isotopen 'signatures' 
tussenn uiteinde en zijkant van koraaltakken voor de vertakte, in diepte gespecialiseerde, 
MadracisMadracis soorten ondersteunen het idee dat de opname van prooi of particulair materiaal 
eerderr een functie is van partikelconcentratie dan van selectief foerageren. 

Fotosynthese/respiratiee ratio's (P:R) zijn bepaald door middel van 513C/5180 raüVs. De 
geschattee ratio's waren onder overeenkomstige lichtintensiteiten het hoogst voor het 
massievee koraal Montasiraea annularis en duidelijk verschillend van de ratio's van 
koraalsoortenn binnen het genus Madracis die onderling (4 soorten) geen duidelijke 
verschillenn vertoonden. Zooxanthellae dichtheden en concentraties van fotosynthese 
pigmentenn (chlorofyl a, chlorofyl c en peridinine) verleenden steun aan de hogere P:R 
ratio'ss zoals berekend met de stabiele isotopen uit het skelet. In het koraal Montastraea 
annularisannularis werden hoge concentraties aan cellulair fotopigment werden aangetroffen, maar 
relatieff  lage zooxanthellae dichtheden. Hoewel dit resulteerde in per oppervlak gelijke 
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fotopigmentconcentratiess voor M. annularis en Madracïs spp, had M, annularis een hogere 
P:RR ratio door de lagere respiratie van de algen als gevolg van lagere zoöxanthellae 
dichtheden. . 

513CC uit het skelet van M annularis en Madraeis onthulde een tegengestelde relatie met 
lichtt Dit kan het best verklaard worden door de samenhangende effecten van fotosynthese, 
calcificatiee en fractionering van de koolstof isotoop in het skeletmateriaaL De skeletogene 
koolstofrractioneringg van M annularis wordt gedomineerd door fotosynthetische effecten 
welkee tot uitdrukking komt in de toename van 813C met stijgende lichtintensiteiten. Stabiel 
koolstoff  in Madraeis spp. was negatief gecorreleerd met licht en nam juist af met 
toenemendetoenemende hchtintensiteiten, hetgeen aangeeft dat het fractionertngsproces wordt gestuurd 
doorr de lichtversterkte calcificatie. Dit leidt tot een nieuwe hypothese: De relatie van 
skeletogeenn 5I3C met het omgevingslicht is indicatief voor de manier waarop of de mate 
waarinn fotosyntheüsch gegenereerd opgelost anorganisch koolstof (DIC) wordt gebruikt 
voorr de calcificatie, dit in tegenstelling tot de omzetting van DIC naar organisch koolstof 
voorr weefselgroéi, slijmproductie of sexuele reproductie. 

119 9 


