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samEnvatting

Grotten in het koraalrif vertgenwoordigen de grootste habitat van het rif 
ecosysteem. De functie van deze koraalgrotten en haar bewoners in het 
energiebudget van het rif was het belangrijkste onderwerp van studie in dit 
promotieonderzoek. Koraalgrotten blijken enorme hoeveelheden opgelost 
organisch materiaal, gemeten in de vorm van koolstof, op te nemen. De fluxen 
van opgelost organisch koolstof zijn gemeten in twee geografisch verschillende 
gebieden (het Caribische eiland Curaçao, Nederlandse Antillen en het gebied 
rond Berau aan de oostzijde van Kalimantan, Indonesië), en aan verschillende 
riftypen, zoals franje-, barrière-, lagune-, en atollriffen. Daarbij zijn twee 
verschillende methoden gebruikt. Bij de eerste methode zijn fluxen berekend 
in een ‘open’ systeem aan de hand van het concentratieverschil tussen het 
grotwater en het omgevende rifwater, daarbij gebruik makend van een wa-
teruitwisselingsconstante. Bij de tweede methode zijn de grotten afgesloten 
met een kaasdoek, waardoor er geen wateruitwisseling meer plaatsvindt. De 
concentraties opgelost organisch koolstof worden vervolgens in de tijd gevolgd 
en de fluxen berekend aan de hand van een rekenkundig model. Beide meth-
oden laten zien dat grotten een grote hoeveelheid koolstof wegnemen uit het 
water, waarbij er in de uitkomsten geen verschil bestaat tussen de methoden. 
Alle onderzochte grotten in beide, zeer verschillende, geografische gebieden, 
laten een influx van opgelost organisch koolstof zien die 10 tot 100 maal groter 
is dan de influx van niet-opgelost organisch koolstof (partikels of particulair 
organisch koolstof). Door middel van bioassays is aangetoond dat vrijlevende 
bacteriën niet verantwoordelijk zijn voor de opname van dit opgeloste koolstof 
door koraalgrotten.

De wanden van de grotten zijn voor meer dan 95% bedekt door organismen. 
Deze grotorganismen bestaan hoofdzakelijk uit vastzittende organismen die 
hun voedsel uit het water filteren en worden gedomineerd door voornamelijk 
korstvormende sponzen, die vaak een laag van maar enkele milimeters dik 
vormen. Net als voor de grotten geldt ook dat grotsponzen enorme hoeveel-
heden opgelost organisch koolstof kunnen wegnemen uit het water. Dat is in 
tegenspraak met de geldende gedachte dat filterende organismen alleen maar 
partikels (niet-opgeloste deeltjes) kunnen “filteren” en gebruiken als voedsel. 
De opname van opgelost koolstof en van bacteriën (als ‘vertegenwoordigers’ 
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van partikels) uit het water is vervolgens gemeten in drie verschillende soorten 
grotsponzen (Halisarca caerulea, Mycale microsigmatosa en Merlia normani) 
op het rif van Curaçao. In experimenten op het rif (op ongeveer 15 m diepte) 
met afgesloten bakken met en zonder sponzen is de verandering van de 
concentratie organisch koolstof in de tijd bepaald. De opname van opgelost 
organisch koolstof bleek 10 tot 100 maal hoger dan de opname van bacterieel 
koolstof en omvatte meer dan 90% van de totale opname van organisch kool-
stof. Opnamesnelheden van organisch koolstof door sponzen in deze studie 
zijn de hoogste gemeten tot dusver en deze bevindingen behoren, voor zover 
bekend, tot de eerste op het gebied van opgelost organisch koolstof. Op basis 
van de grootte (en dus beschikbaarheid) van verschillende voedselbronnen kan 
geconcludeerd worden dat deze sponzen, met name opgelost voedsel eten, in 
tegenstelling tot partikels. tevens kunnen grotsponzen van belang zijn in de 
opname van opgelost organisch koolstof door koraalgrotten.

Sponzen in grotten blijken dus enorm veel opgeloste organische stoffen uit het 
water op te nemen, maar de vraag is of de sponzen dat materiaal slechts uit het 
water halen, of ook daadwerkelijk verwerken, met andere woorden respireren 
of verademen, c.q. assimileren of opslaan in biomassa. De lotsbestemming van 
het koolstof is vastgesteld door middel van het maken van een massabalans 
voor de spons Halisarca caerulea, als model voor een grotspons. uit de balans 
bleek een grote discrepantie tussen de opname van organisch koolstof en de 
netto groei van de spons. In principe geldt voor een balans: wat er in gaat, 
moet er ook weer uitkomen. voor H. caerulea werd gevonden dat 40% van de 
opgenomen koolstof wordt gerespireerd en dus 60% wordt geassimileerd. Dit 
komt overeen met een verwachte toename van sponsbiomassa van ongeveer 
38% per dag; ofwel een verdubbeling van biomassa elke twee tot drie dagen! 
De waargenomen netto groei van de spons is echter ongeveer nul. Dus de vraag 
is: Waar blijft al het opgenomen koolstof? De data van dit experiment zijn 
gebaseerd op indirecte metingen van de afname van koolstof in water waarin 
zich een spons bevindt. Om het feitelijke kwalitatieve bewijs te leveren van 
de assimilatie van, met name opgelost, organisch voedsel door H. caerulea, 
zijn er verschillende voedselbronnen getraceerd in het weefsel van de spons. 
Na toediening van vier verschillende 13C-gelabelde opgeloste en particulaire 
voedselbronnen is het label teruggevonden en gemeten in het totale weefsel 
en, specifieker, in vetzuren. De spons verwerkt zowel opgelost als particulair 
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voedsel in dezelfde respiratie:assimilatie verhouding van 40:60 als eerder werd 
gevonden. Hiermee is het allereerste bewijs voor het eten van opgelost voedsel 
door sponzen geleverd. Het is echter onduidelijk of de spons een voorkeur 
heeft voor opgelost danwel particulair voedsel. Alleen glucose vindt de spons 
niet ‘lekker’. De andere voedselbronnen worden door de spons gegeten in de 
verhouding die ook aanwezig is in het water. Opgelost organisch koolstof is 
veruit de grootste bron van koolstof in het water.

Sponzen bestaan voor een groot deel uit bacteriën, soms voor meer dan de helft 
van de biomassa. Deze bacteriën kunnen een zeer belangrijke rol spelen in de 
verwerking van voedsel, met name opgelost voedsel. De 13C-label experimenten 
laten zien dat zowel bacteriën als sponscellen opgelost koolstof assimileren, 
omdat label werd teruggevonden in bacterie-specifieke vetzuren en in niet-
bacteriële vetzuren. Het is niet gebleken dat er translocatie van koolstof tussen 
bacteriën en sponscellen plaatsvindt na één uur incubatie en de daaropvolgende 
vijf uur. Dit sluit echter een uitwisseling van koolstof na langere tijd niet uit.

Het geassimileerde koolstof kan gebruikt worden voor reproductie of de 
productie van secondaire metabolieten, maar kan ook betrokken zijn bij een 
hoge omzetting van biomassa. Dat is aannemelijk voor de grotorganismen, 
aangezien de organismen maar zeer beperkt kunnen groeien door een felle 
competitie voor ruimte in koraalgrotten. Elk organisme verdedigt fel zijn of 
haar verworven plekje in de beschutte omgeving van de grot. Celkinetische 
studies van Halisarca caerulea laten een extreem hoge proliferatie (celdeling) 
activiteit zien, een korte celcyclus en een massale uitstoot van (oude) cellen. 
Dit verklaart de waargenomen discrepantie tussen de hoge mate van voed-
selopname en de zeer beperkte groei. De geschatte “kosten” van de celdeling 
komen dan ook overeen met de gemeten opname van voedsel door de spons. 
De omzetting van cellen is beperkt tot één celpopulatie, de choanocyten. Dit 
zijn de cellen die direct in contact staan met het omliggende water en ver-
antwoordelijk zijn voor de opname van voedsel. Groei door celdeling wordt 
onder normale omstandigheden in evenwicht gehouden door het verlies van 
cellen. Apoptosis, of geprogrammeerde celdood, speelt hierin echter maar een 
kleine rol. Daarentegen worden ‘oude’ cellen, net als de absorptieve cellen die 
de crypten in onze dikke darm bedekken, door de spons uitgestoten in het 
lumen, zodat de cellen kunnen worden uitgescheiden. De celkinetiek van de 
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spons is qua snelheid en omzetting niet eerder waargenomen in enig ander 
meercellig organisme. De duur van de celcyclus van de spons lijkt meer op 
die van een bacterie of eencellige in kweek. De sponsmorfologie duidt op een 
sterke mate van compartimentalizatie in het weefsel, en correspondeert met 
de opmerkelijke celkinetiek. De functionele organisatie van de spons en de 
bijhorende celkinetische eigenschappen vertonen opvallend veel gelijkenis 
met die van het humane dikke darm weefsel. 

Sponzen zijn dus betrokken bij het opnemen van opgelost koolstof (C) op het 
rif. Maar er is nog steeds een aantal vragen onbeantwoord. Hoe zit het met 
andere elementen als stikstof (N) of fosfor (P)? Wat is de functie van andere 
grotbewoners? En wat is dan de functie van de koraalgrotten binnen het 
energiebudget van het gehele koraalrif? Ongeveer 90% van een gemiddelde 
grot wordt bedekt door vier groepen: het sediment (zandbodem), kalkalgen, 
sponzen en onbedekt substraat. voor die groepen en voor de totale grot zijn 
massabalansen ontwikkeld om de puzzel met haar stukjes op te lossen. 

De conventionele kijk op koraalgrotten is dat zij belangrijke regeneratieve 
ruimtes zijn en “hot spots” van mineralisatie voor het rif. Met andere woorden: 
Grotten nemen levende partikels op, zoals vrijlevende algen en (cyano)bacteriën, 
danwel dode deeltjes, zoals detritus, en zetten dat om in anorganische verbind-
ingen (fosfaat, nitraat, etc.) dat vrijkomt uit de grot. Opgelost organisch materi-
aal is tot nog toe niet meegenomen in de berekening van de budgetten. Als dat 
wel wordt meegenomen als potentiële voedselbron voor grotten, dan blijken 
grotten in verhouding slechts een kleine hoeveelheid anorganische stoffen te 
produceren. Koraalgrotten zijn dus belangrijk in het opnemen van, met name 
opgelost, organisch C, N en P, maar spelen slechts een marginale rol in de 
regeneratie van anorganische nutriënten. van alle grotbewoners zijn sponzen 
de belangrijkste groep in de recycling van elementen. Daarbij zetten sponzen 
opgelost organisch materiaal om in organische partikels. Sponzen zijn wat dat 
betreft een blauwdruk van de grot en controleren de fluxes van elementen 
binnen de grot. Alhoewel sponzen slechts een kwart van het grotoppervlak 
bedekken zijn ze verantwoordelijk voor driekwart van de totale grotfluxen. Dit 
komt verder tot uiting in vergelijkbare respiratie:assimilatie verhoudingen van 
40:60 voor zowel grotten als sponzen en de omzetting van opgelost materiaal 
naar partikels. 
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Een groot deel van de totale rifrespiratie (27-68%) vindt plaats in grotten. Wat 
respiratie-activiteit betreft zijn grotten de belangrijkste plekken binnen het 
totale ecosysteem van het rif. De opnamesnelheden van opgelost organisch 
materiaal door koraalgrotten zijn van dezelfde ordegrootte, of zelfs hoger, 
dan de totale productiecapaciteit van het rif. Opgelost materiaal wordt lokaal 
geproduceerd door algen en koralen op het rif en wordt, in plaats van wegge-
wassen naar de omliggende oceaan, opgenomen door grotten en haar bewon-
ers. Deze bewoners zetten het vervolgens om in partikels die weer gebruikt 
kunnen worden door de organismen op het rif. Een zeer efficiënte en zichzelf 
meerdere malen herhalende recycling van materiaal. In de open oceaan wordt 
dit bewerkstelligd door de zogenaamde ‘microbial loop’, die ontdekt werd in de 
jaren ’80 van de vorige eeuw. In dit proefschrift wordt geconcludeerd dat in het 
koraalrif ecosysteem deze functie wordt overgenomen door een zogenaamde 
‘sponge loop’ en moet een koraalgrot als een zogenaamde ‘cryptic carbon shunt’ 
worden beschreven. Een dun laagje spons, slechts enkele milimeters dik, zorgt 
voor een optimale input en minimale output van nutriënten binnen het eco- 
systeem. Een hoge turnover van biomassa is daarmee een zeer geschikte strat-
egie voor het rif om te overleven in een omgeving die getypeerd kan worden 
als een woestijn in de oceaan.



1�6

ACKNOWLEDGEMENtS




