Hieronder volgt een vertaling van het oorspronkelijke Engelstalige
artikel dat in 2017 werd gepubliceerd in de nieuwsbrief BioNews van
de Dutch Caribbean Nature Alliance: https://www.dcnanature.org/wpcontent/uploads/2018/09/BioNews-Bonaire.pdf
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DE TOESTAND VAN DE BONAIRIAANSE RIFFEN
De koraalriffen rond Bonaire hebben de laatste tientallen jaren fors
geleden. Meerdere perioden van koraalverblekingen, het uitsterven
van de zee-egels, koraalziekten en lokale invloeden zoals de
bebouwing langs kust, vervuiling en overbevissing hebben het koraal
behoorlijk aangetast. Toch worden deze riffen nog steeds beschouwd
als een van de gezondste riffen van het Caribisch gebied (Jackson et
al., 2014). De koraalriffen van Bonaire horen tot de best onderzochte
ecosystemen in de regio. Deze onderzoeken, zoals de lange termijn
monitoring en studies van Dr. Rolf Bak et al. sinds 1973 en de
uitputtende onderzoeken van Dr. Robert Steneck et al. sinds 2003, zijn
van onschatbare waarde voor het geven van inzicht in de
ontwikkelingen die zich voltrekken. Ze maken de dramatische
veranderingen van de laatste veertig jaar zichtbaar met alarmerende
tendensen op het gebied van koraalbedekking, soortensamenstelling,
algengroei en cyaanbacteriële matten. Maar met effectieve
beschermingsmaatregelen en het natuurbeheer in handen van
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toegewijde professionals, en dankzij de locatie van het eiland buiten
de orkaanzone, lijkt het dat er hoop is voor hun overleving. Vooral als
de politieke wil aanwezig is om ze blijvend te beschermen. Recent
onderzoek naar de veerkracht ofwel het herstelvermogen1 van het
koraal in de Caribische zee wijst uit dat de riffen op Bonaire in staat
zijn gebleken zich te herstellen van verstoringen zoals het verbleken
van het koraal.
GEOGRAFIE EN RIFSTRUCTUUR
Bonaire is het op een na grootste eiland in de Nederlandse Antillen, met
een totale land oppervlakte van 294 km² (Fish et al. 2005; Van der Lely,
2003). Hier hoort ook het oppervlak van Klein Bonaire bij, een klein
onbewoond eiland van koraalsteen op ongeveer 750 m tegenover het
midden van de westkust van Bonaire. Het Bonaire National Marine Park
(BNMP) werd in 1979 opgericht en wordt beheerd door STINAPA Bonaire.
Het park begint bij de hoogwaterlijn en reikt tot een diepte van 60 meter.
Het beslaat een gebied van 27 km² met franjeriffen, zeegrasbedden en
mangroven.
De hele kust is 120 km lang (Jackson et al.,2014). De ruwe noordoost
kustlijn staat bloot aan de passaten en bestaat uit steile rotsachtige kliffen
en kleine inhammen, plaatselijk bekend als “bokas”. De beschermde
westkust wordt gekenmerkt door koraal- en kiezelstranden. Er zijn veel
kleine zandstranden in inhammen en baaien langs de lijzijde van de kust
en langs de hele noordkust.
De zeebodem van Bonaire bestaat grotendeels uit franjeriffen van koralen
die rond het eiland liggen, met wat zeegrasbedden in het zuiden van het
eiland en in inhammen aan de westzijde van de kust en ook kleine stukken
dichter bij Klein Bonaire. Het gehele rifsysteem is beschermd en vormt een
onderdeel van het Bonaire National Marine Park (BNMP). Er zijn twee
hoofdgebieden van mangroven en zeegrasbedden, beide aan de loefzijde
van de kust bij Lagun en Lac. Zowel Bonaire als Klein Bonaire worden
omgeven door doorlopende koraal franjeriffen die een gebied van ongeveer
8.7 km² beslaan (Debrot et al., 2017). Op veel plaatsen begint het rif direct
bij de kustlijn en strekt zich zeewaarts uit tot dieptes van 70 m binnen de
‘In zijn meest basale vorm betekent veerkracht dat als de koraalriffen schade ondervinden van
bijvoorbeeld een orkaan of door verbleking, zij zich dan weer zullen herstellen en hun vroegere
vorm terugkrijgen (Steneck en Wilson, 2017).
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200 m van de kust. De koraal riffen op Bonaire bieden onderdak aan 57
soorten harde en zachte koralen (Bak et al, 1977). Er bestaan
verschillende zones binnen de koraal leefgemeenschap: ondiepe wateren
worden vooral beheerst door een mengeling van steen en zachte koralen,
riffen van de middendiepte hebben Montastrea sp. en diepere wateren
hebben Agaricia sp. De meeste diversiteit en bedekking vindt men in de
bovenste rifhelling.

DE TOESTAND VAN DE BONAIRIAANSE RIFFEN
Gedurende de afgelopen 40 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de riffen
van Bonaire. De eerste evaluatie van de Bonairiaanse riffen vond plaats in
het begin van de jaren 80 toen van Duyl de riffen van Bonaire in kaart
bracht. Zij ontdekte dat elandsgeweikoraal en hertshoornkoraal (Acapora
palmate en A. cervicornis) het riflandschap overheersten. Dit was korte tijd
voordat de wittebandziekte bijna 90% van de elandsgewei- en
hertshoornkoralen uitroeide en voordat de zee-egels (Diadema antillarum)
massaal uitstierven, waardoor de algeneters op het rif sterk afnamen (Bak
et al., 1984).
In 1999 werd met een Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA)
vastgesteld dat de diepere riffen van Bonaire (> 5 meter) de een na
hoogste dichtheid van levend koraal (bijna 50%) en een relatief lage
aanwezigheid van schadelijk zeewier binnen het Caribisch gebied hadden
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(Kramer, 2003). Latere evaluaties vanaf 2003 door Steneck et al. tonen aan
dat de riffen van Bonaire tot de beste van het Caribisch gebied blijven
behoren.

Samenvatting van de belangrijkste koraalonderzoeken
uitgevoerd op de koraalriffen van Bonaire.
(Bron: overgenomen van Jackson et al., (2014).
Onderzoeken

Periode

Beschrijving onderzoek

Aantal
locaties

Bak et al. 1995, 1997,
2005, Bak & Engel,
1979; De Bakker et al.,
2016, 2017

1974 - nog lopend

Er worden voortdurend foto’s genomen van
permanente kwadraten van 9 m² bij Karpata
en Barcadera( op dieptes van
10,20,30,40,m) om de veranderingen in de
leefgemeen-schaps structuren te analiseren.

2

CIEE Bonaire, Peachey
et al.

2007 - 2017

100 m x 0.4 m permanente
dwarsdoorsnedes die twee keer per jaar
gefilmd werden op 12.2 m diepte om de
benthische bedekking te analiseren.

10

CIEE Bonaire, Peachey
et al. , AGRRA

2007 - 2017

Rifonderzoeken, inclusief metingen van
koraalbedekking en vistellingen.

>20

De Meyer, CARICOMP

1994-1997

Rif onderzoeken, inclusief metingen van
koraalbedekking, zeeegels (Diadema
antillarium) en macroalgen.

-

Grimsditch et al., 2011

2009

Verscheidene componenten van het rif
ecosysteem werden gemeten op verschillende dieptes, inclusief koraalbedekking,
macroalgen en vissen.

21

Hawkins et al., 1997

1991, 1994

Studie inclusief metingen van koraalbedekking.

6

Kramer, 2003,AGRRA

1999

Rifonderzoek, inclusief metingen van koraalbedekking Diadema antillarium en vistellingen.

4-6

Mücher et al., 2017

2013, 2016

Koraalrif afbeelding gebruikmakend van
hyperspectraal beeldwerk en gedetailleerde
foto’s.

18

Pattengill –Semmens,
2002; Reef Check.

1993 - 1999
2000 - 2003

Roving DiverTechniek (RDT), een visuele
onderzoeksmethode die speciaal ontwikkeld
is om vrijwilligers data te laten verzamelen.
Duikers schrijven elke waargenomen
vissoort op.

77

Sommer, 2011

2008-2009

Vijf kilometer foto dwarsdoorsnedes om de
koraalbedekking te bepalen.

14

4

Steneck, 2003-2007

2003 nog lopend

Rifonderzoek dat koraalbedekking en de
dichtheid van macroalgen, planteneters
(grote papegaaivissen) grote vleesetende
vissen (baarzen, snappers en barracuda’s)
en koraal-herstel.

11

Stokes et al., 2010

1982, 1988, 2008

Kwantitatieve benthische levengemeenschapsonderzoek naar koralen en macroalgen.
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Van Duyl, 1985

1981-1983

Geclassificeerde omgevingen met
golfenergie benthische leefgebieden waarbij
men gebruik maakte van luchtfoto’s en in
situ onderzoeken van rifgronden (0-20 m
diepte).

De hele
kust aan
lijzijde

Zanke, Froe, Meesters
(PL), 2015

2014, 2017

Onderzoeken( gebaseerd op AGRRA en
GCRMN) om vis en benthos gemeenschappen te beoordelen, inclusief koralen,
algen, sponzen tot een diepte van 20 m.

115

Twee langlopende studies met een andere benadering zijn onlangs
gepubliceerd met als onderwerp: de gezondheid van de Bonairiaanse
riffen. Sinds 1973 hebben Bak et al. onderzoek gedaan naar de
veranderingen in de benthische leefomgeving van riffen (de bedekking van
koralen, algen gebieden, benthische cyaanbacterische matten,
macroalgen, sponsen en crustose coralline algen) bij de duikplaatsen
Karpata en Barcadera tot dieptes van 10, 20, 30 en 40 meter. Permanente
9 m² kwadranten zijn gefotografeerd met tussenpozen van 3 tot 6 jaar.
Wereldwijd gezien is dit de langste tijdserie die van hetzelfde rif is
uitgevoerd. In de jaren 90 is men met nieuwere tijdseries begonnen.
Steneck et al. hebben al sinds 2003 de riffen op 11 duikplekken rond het
eiland gemonitoord tot 10 meter diepte om veranderingen in de rif
leefomgeving vast te stellen en niet alleen de benthische samenstellingen.
Ze evalueren wat men beschouwt als de belangrijkste beinvloeders van de
gezondheid en veerkracht van het koraal: koraalbedekking, macroalgen,
plantenetende vissen (grote papegaaivissen), grote roofvissen (baarzen,
snappers en barracuda’s) en ‘baby koralen’ (koralen van <40 mm
diameter).
Dit artikel vat de resultaten van verschillende studies samen. Aangezien
men verschillende methodes, tijdschalen, riffen en steekproefafmetingen
gebruikte, moeten de resultaten met grote voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd.
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DE BENTHISCHE BEDEKKING
KORAALBEDEKKING
De koraalbedekking op de riffen van Bonaire is historisch gezien altijd hoog
geweest, met een bedekking van bijna 50% van het koraal tussen 1999 en
2010 (Kramer, 2003). Door de studie van Bakker et al. (2016) bij Karpata
kwam men erachter dat de koraalbedekking gedurende de afgelopen 40
jaar met 14 tot 65% is afgenomen (Tabel 2) met de grootste afname op 20
meter diepte. “De afnemende trend in de koraalbedekking vond geleidelijk
aan plaats in een tamelijk lineair patroon, enige uitzonderingen
daargelaten” (De Bakker, 2017). De koraalbleekte in 2010 veroorzaakte
een sterfte van ongeveer 10% van het koraal. De meest recente studie
(2017) heeft aangetoond dat, nadat er in 2013 een dieptepunt bereikt was,
de koraalbedekking geleidelijk aan is toegenomen en nu weer het post–
verblekingsniveau bereikt heeft met versnelde toename tot een betrekkelijk
hoge bedekking van 47.3 %. (Figuur 1. Steneck & Wilson, 2007). Men heeft
aangetoond dat de meest recente verblekingsperiode van 2015 - 2016 heel
weinig invloed heeft gehad (Kowalski, 2017). Men heeft waargenomen dat
alle soorten, inclusief die soorten die zwaar getroffen werden door het
verbleken in 2010 zoals de Colpophylia kolonies, zich aan het herstellen
waren. (Steneck & Wilson, 2017).
Twee soorten berg sterkoralen komen het meest voor (Orbicella annularis,
O.faveolata), en samen met nog drie andere soorten (het gele vingerkoraal
Madracis mirabilis; het grote sterkoraal Montastrea cavernosa; de

slakoraal Undaria agaricites) beslaan 75% van de bedekking op riffen
die gemonitord werden (Steneck, 2017). Van deze koralen heeft de
Orbicella de grootste invloed op de architectuur van het rifgebied.
Dramatische veranderingen werden gemeld toen Steneck’s data
vergeleken werd met de studie van Van Duyl aan het begin van de
jaren 80 zoals de grote afname van de Acropora groepen die in het
hele Caribisch gebied uitgeroeid werden door de witte band ziekte
(Bowdoin & Wilson, 2005). Dit heeft tot gevolg gehad dat structurele
complexiteit verloren ging waardoor er minder beschutting ontstond en
minder leefmogelijkheden voor een groot aantal verschillende soorten
organismen (Alvarez - Filip et al., 2009).
Bakker et al. (2016) hebben ook gekeken naar veranderingen in de
samenstelling van koraalsoorten op de riffen van Bonaire en Curaҁao
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tussen 1973 en 2014. Ze vonden dat zowel in de ondiepe gedeeltes
(10 - 20 m) als op de boven – mesophotische riffen (30 – 40 m) een
verschuiving had plaats gevonden van grote structurerende soorten
(Orbicella spp.) en dat ging samen met een afname van de bedekking
en een grote invloed op bijna alle soorten (De Bakker et al., 2016). Dit
is zorgwekkend, want hierdoor nam de carbonaat productie van het rif
met 67% af. Een ander belangrijk gevolg van verminderde
koraalbedekking en de verschuiving naar kleinere opportunistische
soorten is het verlies van structurele complexiteit van het rif en het
verlies van biodiversiteit, kustbescherming en de zekerheid van
menselijke voedselvoorziening. (De Bakker et al. 2016).
Als men kijkt naar de trends in ruimte en tijd in de dicht bij de kust
liggende benthische samenstellingen rond het eiland, constateert
men dat de gebieden met losse dode koraalstenen sinds 1980 enorm
zijn toegenomen. Dat is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de
enorme afname van de Acropora samenstellingen (Bowdoin & Wilson,
2005; Steneck, 2005; Mücher et al.,2017; Figuur 2). De 58% toename
van zanderige stroken rondom het hele eiland tussen 1980 en 2013
betekent een aanzienlijke afname van de koraalbedekking (Mücher et
al., 2017 figuur 2 & 3).
De meest recente studie door Steneck en Wilson (2017) geeft een
positief herstel aan van de riffen van Bonaire na de periode van
verbleking in 2010. Een sterke indicatie van het herstel en de
veerkracht van de riffen van Bonaire is dat de hoeveelheid jonge
koralen sinds 2013 enorm is toegenomen op de riffen aan de lijzijde,
na de afname van 2003 tot 2009 en een flinke afname na het
verbleken van het koraal (Rossin & de Leon, 2017). Men heeft
geconstateerd dat de dichtheden in 2015 gelijk waren aan de
dichtheden die men in 2003 en 2005 had gevonden (Steneck et al.,
2015). Deze toename van jonge koralen gebeurde hoogst
waarschijnlijk als gevolg van de afname van macroalgen aangezien
schadelijke zeewier het herstel van het koraal tegengaat en
“koraalaanwas weg concurreert door beschaduwing en slijtage
waardoor de beschikbare kweekgebieden voor jonge koralen
afnemen” (Steneck et al., 2015). De meest voorkomende jonge
koralen zijn slakoraal (Undaria agraricites) en mosterd heuvelkoraal
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(Porites astreoides). Dat zijn soorten met weinig structurele
complexiteit (Rossin & de Leon, 2017).
Het is van groot belang dat men rekening houdt met het feit dat de
koraalriffen van Bonaire grote variaties vertonen in ecologische
kwaliteit langs de kust (Zanke, De Froe & Meesters et al., 2015).
Hierdoor wordt het moeilijk om conclusies te trekken wat betreft de
gezondheid van het hele rif, gebaseerd op onderzoeken op
verschillende dieptes en locaties. De uitgevoerde onderzoeken
hebben immers slechts betrekking op een naar verhouding klein
aantal plekken die van te voren uitgekozen waren. Men heeft ontdekt
dat op verschillende plaatsen de gemiddelde koraal bedekking hoger
was (Forest, Klein Bonaire en Karpata) en dat weer op andere
plaatsen de gemiddelde bedekking lager was (Calabas en Barcadera)
(Steneck, 2017).
De verandering in de koraalbedekking van een 9 m² kwadrant op
dieptes van 10, 20, 30 en 40 meter op Bonaire.
Bron: De Bakker et al., 2016.
Eiland

Rif

Diepte (m)

Jaar

Begin
koraalbedekking
(%)

Einde
Netto
koraalbedekking verandering
(%)
(%)

Bonaire

Karpata

10

1973-2014

63

22

- 41

Bonaire

Karpata

20

1973-2014

71

6

- 65

Bonaire

Karpata

30

1973-2014

60

20

- 40

Bonaire

Karpata

40

1973-2014

25

11

- 14

Benthische bedekking vergeleken tussen de jaren 80 en 2013.
Detail van het huidige hyperspectrale koraalrif classificatie, gebaseerd op
pixels, dichtbij Boca Bartol Noord aan de Noordzijde van de kust van
Bonaire (hyperspectrale data uit 2013) waar de kaart eenheden van
Bonaire’s Levende Riffen kaart van Van Duyl (1985) bovenop liggen.
Bron: Mücher et al., 2017
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Trends in de aanwezigheid van koraal, zeewier en jonge koralen.
Recente trends sinds 2011 (na de koraalverbleking van 2010) tonen aan
hoe het koraalriffensysteem van Bonaire heeft gereageerd sinds het
verbleken plaats vond. Voor trends sinds de jaren 1970 verwijzen we naar
Bakker et al. (2016).
Bron : Steneck & Wilson.
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Een storm heeft al het zand in een gebied weggevoerd waardoor de
onderliggende rifbodem, die vooral bestaat uit dode
hertshoornkoraalkolonies, te voorschijn is gekomen.

(WUR)

Foto: Eric Meesters

Veranderingen van zes benthische groepen (1973 - 2013): hard
koraal (HC, blauw), algengras (TF, geel) benthische cyaanbacteriële
matten (BCM, bruin), macroalgen (MA, groen), sponzen (SP, roze) en
crustoce coralline algen (CCA, zwart). Lijnen stellen geschatte
modellen voor (met bandbreedte van 95%) van de verandering van
het gemiddelde percentage van bedekking op 4 duikplekken en op
dieptes van (10, 20, 30, 40 m) op Bonaire en Curaҁao.
Bron: De Bakker et al. 2017.

10

#

SCHADELIJK ZEEWIER EN DE OPKOMST VAN CYAANBACTERIËLE MATTEN

Vele studies hebben aangetoond dat macroalgen en algengras een
negatieve uitwerking hebben op het koraal doordat ze het herstel van
het koraal en overlevingskansen daarvan afremmen, de groei van het
koraal vertragen en maken dat het koraal gevoeliger wordt voor
ziektes (Jackson et al., 2014). Vanaf 1973 tot in het begin van de jaren
90, hebben Bakker et al. (2017) gevonden dat calcificerende
organismen zoals koralen en de crustose coralline algen aan het
afnemen waren en daarvoor in de plaats algengras (24.5 % tot 38%)
en macroalgen (0% tot 2%) kwamen. Algengras overwoekert snel
koralen en anders dan macroalgen hebben herbivore vissen geen
invloed op de snelheid waarop het algengras het koraal overwoekert
(Vermeij, 2010).
Bonaire heeft een heel laag niveau van schadelijke macroalgen
vergeleken met de rest van het Caribisch gebied (Jackson et al.2014);
in 1999, ontdekte Steneck dat er op de riffen van Bonaire weinig tot
geen macroalgen voorkwamen, en het niveau bleef laag tot 2010 (<5
%)(Steneck & Wilson, 2017). De verbleking in 2010 veroorzaakte een
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steile stijging in macroalgen, maar het niveau is nu weer laag. Dankzij
het feit dat er een tamelijk overvloedige herbivore populatie aanwezig
was, hebben de riffen zich kunnen verweren tegen een
faseverschuiving van koraal naar door macroalgen gedomineerde
benthische leefgemeen-schappen (Steneck et al.2015). De bedekking
van macroalgen nam af van 15% in 2011 tot 10.9% in 2015 (Steneck
et al., 2015) en in 2017 hadden de gemonitorde riffen een bedekking
met macroalgen van 6,02% (Figuur 2). Dit benadert de toestand zoals
het was voor de verbleking van 2010 (Steneck et al.2017).
De Bakker et al. (2017) vonden dat het algengras vanaf 2002 tot 2013
met 11% afnam. Bovendien meldden zij een toename van benthische
cyaanbacteriële matten (7.1% in 2002 tot 22.2% in 2013) en een
kleine maar belangrijke toename van de sponzenbedekking (0.5% tot
2.3%) (Figuur 4). De huidige dominantie van cyaanbacteriële matten
suggereert dat “de verschuiving van koraal en crustose coralline algen
naar algengras en macroalgen een overgangsfase zou kunnen zijn die
zich verder zou kunnen ontwikkelen naar een nieuwe successie fase
van benthische cyaanbacteriële matten en sponzen dominantie
waarbij de vlezige macroalgen een minder belangrijke rol spelen” (De
Bakker et al. 2017). Er bestaat geen directe link tussen de afname van
de koraalbedekking en de plotselinge toename van welke andere
benthische concurrerende organismen dan ook (algengras,
macroalgen, bentische cyaanbacteriële matten). Deze snelgroeiende
organismen vormen echter wel een probleem aangezien zij het
vermogen bezitten om het herstel van de koralen te verminderen
wanneer die zich moeten herstellen van verstoringen zoals stormen
en verblekingen (De Bakker et al., 2017).
VISSEN
De riffen van Bonaire zijn het tehuis voor een van de meest diverse
vispopulaties in het Caribisch gebied. Men heeft in totaal 362
vissoorten op de riffen van het eiland waargenomen wat gelijk staat
met de visdiversiteit van de gehele Forida Keys (Pattengill Semmens, 2002; Reef.org). De samenstelling van de vissoorten op de
riffen van Bonaire steken goed af tegen die van andere plaatsen in het
zuidelijk Caribisch gebied. De vijf vissen die het meeste voorkomen op
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de riffen zijn de Caribische doktersvis / Blue Tang (Acanthurus
coeruleus), Tweekleurige juffervis / Bicolor Damsel (Stegastes
partitus), Stoplicht Papegaaivis / Stoplight Parrotfish (Sparisoma
viride), Bruine Chromis / Brown Chromis (Chromis multilineata) en
Blauwhoofd Lipvis / Bluehead Wrasse (Thalassoma bifasciatum)
(Pattengill - Semmens, 2002).
Als we de recente data vergelijken met de data die in de jaren 1950
en 60 zijn verzameld, dan is het duidelijk dat grote vissoorten bijna
verdwenen zijn van de riffen van Bonaire (A. Debrot & R. Bak, prive
communicatie, 22 augustus 2017, Figuur 5). Data die tussen 1994 en
2003 verzameld zijn, geven aan dat het aantal roofvissen, vooral de
zeebaarzen en snappers - die bij voorkeur door de recreatieve en
commerciële visserij gevangen worden - grotendeels zijn verdwenen
(Hawkins et al., 1999; Steneck en McClanahan, 2003). Hoewel de
data die sinds 2003 verzameld zijn fluctuerende populatie aantallen
aangeven, zijn er nauwelijks tekenen van herstel. (Boenish & Richie,
2017).
Al een lange tijd heeft Bonaire een proactieve houding aangenomen
voor bescherming van de onderwaterwereld in het algemeen en het
behoud van de populaties rifvissen in het bijzonder, door beperkingen
te stellen aan visuitrusting en toegestane visserij activiteiten. Veel van
deze beperkingen stammen al uit de periode voordat het
onderwaterpark werd opgericht. Speervissen werd verboden in 1971
toen dit nog een zeer populaire bezigheid was voor sportduikers en er
nog jaarlijks speerviswedstrijden werden gehouden. Sinds het begin
van de oprichting van het onderwaterpark hebben de overheid en de
beheerder van het onderwaterpark geprobeerd om de niet-duurzame
activiteiten te beperken en schadelijke activiteiten te verbieden.
De gezondheid van het koraalrif eist een ecologische balans tussen
koralen en algen waarbij de plantenetende vissen een cruciale rol
spelen om algengroei in bedwang te houden (Jackson et al., 2014). Bij
de plantenetende waterdieren die op Bonaire zijn waargenomen,
staan de scarids (papegaaivissen) boven aan de lijst in aantal en
biomassa. Tussen 1987 - 1992 was de totale biomassa van
13

planteneters bij Karpata rond 7 kg / 100 m² waarvan de papegaaivis
een biomassa had van ongeveer 5 kg / 100 m² (Rooij, Videler &
Bruggeman,1998). Het aantal papegaaivissen en biomassa varieert
over de verschillende riffen en in 2003 werd een biomassa van
papegaaivissen van ongeveer 6 kg / 100 m² berekend gebaseerd op
11 riffen waar metingen werden verricht (Boenish en Wilson, 2017).
Het voorkomen van zeebaarzen in 1983 en 2004 - 2005. De
categorie “rest Serranidae” slaat op de grote visetende vissen,
exclusief de veel voorkomende grasbys en coneys.
Bron: Debrot & Nagelkerken, niet gepubliceerde data.

#

Tijdslijn van de visserijwetten van Bonaire (aangepast van
Jackson et al.(2014)
1962

Minimale vangstgrootte van kreeften & wetten die
zeeschildpadden, zeeschildpadeieren en broedplaatsen
beschermen.
1963
Regels over het slepen met netten.
1972
Verbod op speervissen.
1975
Verbod op het pakken van koralen.
1979
Bonaire Marine Park wordt opgericht.
2008
Visreservaten ingesteld.
2010
Verbod op het vangen van papegaaivissen; fuiken
vergunningplichtig gesteld; het waarmerken van visnetten.
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De papegaaivissenpopulatie van Bonaire is minstens het dubbele van
wat er op de meeste andere riffen in het Caribisch gebied wordt
gevonden (Jackson et al., 2014; Rooij, Videler & Bruggeman,1998;
Steneck en Wilson, 2017). Het grote aantal papegaaivissen wordt
gezien als een belangrijke factor voor het herstel van de Bonairiaanse
riffen na de verbleking van 2010, vooral ook omdat de papegaaivissen
het herstel en de overlevingskansen van het koraal verbeteren omdat
zij de macroalgenachtige concurrenten verwijderen (Steneck en
Wilson, 2017).
Vanaf 2003 schijnen de papegaaivissenpopulaties te zijn afgenomen
(Boenish&Wilson, 2017). Daarna volgde al snel het aannemen van
beschermende wetgeving; een verbod op het vangen van
papegaaivissen en het uitfaseren van visfuiken vanaf 2010 (Jackson
et al., 2014). Data tonen aan dat de papegaaivissenpopulatie zich
tussen 2009 en 2015 stabiliseerde en de meest recente resultaten
tonen hoopgevende tekenen van herstel aan, met een duidelijke
toename van planteneters in dichtheid en biomassa (Boenish &
Wilson, 2017). Scarid / de papegaaivis biomassa nam van 2015 tot
2017 met 36% toe, terwijl de dichtheid met 105% toenam en het
niveau van 1999 bereikte. Dit suggereert dat er een sterk herstel heeft
plaats gevonden (Steneck en Wilson, 2017, Figuur 6).
Het huidige niveau van de papegaaivissen biomassa van ca. 3.6 kg /
100 m² toont aan dat, vergeleken met de historische niveaus, er nog
ruimte om te groeien aanwezig is (Boenish & Wilson, 2017). Historisch
gezien vormden de plantenetende vissen maar een klein deel van de
visvangst van het rif (De Graaf et al., 2016). De papegaaivissen
werden nauwelijks door de locale vissers gevangen, maar de huidige
praktijken zijn nog niet beschreven. Dus de menselijke invloeden
daargelaten, zal dit van een hoeveelheid factoren afhangen zoals de
structuur van de populatiegrootte, terreinstructuur en het
voedselaanbod “scrarids staan vooral bekend vanwege het feit dat zij
een sterke intra en inter- specifieke competitie vertonen” (Boenish &
Wilson, 2017; Mumby et al.,2002).
Gemiddelde dichtheid biomassa papegaaivissen op alle
gemonitorde plaatsen van 1999 tot 2017
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Bron: Steneck & Wilson

#

LOCALE DRUKFACTOREN OP DE RIFFEN VAN BONAIRE

De riffen van Bonaire verkeren nog in redelijk gezonde staat en ze
hebben getoond het buitengewone vermogen te bezitten om zich te
herstellen van de verbleking van 2010. Ze worden echter nog steeds
bedreigd door een aantal drukfactoren. De locale en regionale
drukfactoren moeten worden geminimaliseerd om er zeker van te zijn
dat de riffen van het eiland genoeg veerkracht bezitten om zich te
herstellen (Donner et al., 2010; Steneck & Wilson, 2017).
De voornaamste gebruikers van de Bonairiaanse riffen zijn de vissers
en duikers. Zij hebben een directe invloed op de gezondheid van het
ecosysteem. Hoewel de druk van het vissen op de koraalriffen over
het algemeen niet als erg zwaar wordt beschouwd (De Graaf et al.,
2016), zijn er toch bepaalde verschillen in de biomassa van roofvissen
in beviste en niet-beviste gebieden. Het vrijwel ontbreken van grote
zeebaarzen toont aan dat er nog steeds een bepaalde druk op de
vissen wordt uitgeoefend (De Graaf et al., 2016; Boenish & Richie,
2017). Vissers merken dat het aantal vissen afneemt en over het
algemeen geven ze de schuld aan externe factoren zoals de
klimaatverandering en industriële visserij voor de kust en zijn ze
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voorstanders van strakker beheer van de visserij (Johnson & Jackson
2015).
Negatieve effecten van het sportduiken, zoals gebroken
koraalfragmenten, zijn ook waargenomen en vastgelegd (Lyons et al.,
2015). De structuur van de riffen maakt de riffen heel toegankelijk,
waardoor ze veel kwetsbaarder worden. Een studie van Lyons et al.
(2015) toont aan dat duikplekken met druk duikverkeer 20% minder
structurele complexiteit hadden. Ook werd aangetoond dat hoewel
sponzen en gorgonen niet aangetast werden, massieve steenkoralen
(Orbicella annularis) 31% minder in aantal aanwezig waren op
plekken waar er drukker duikverkeer was. Duikers beschouwen de
riffen over het algemeen als gezond maar ze zijn zich ervan bewust
dat er enige achteruitgang is. Zij schrijven dit vooral toe aan de
ontwikkelingen aan de kust en overbevissing (Johnson & Jackson,
2015).
Invasieve begrazingsoorten zoals geiten dragen aanzienlijk bij aan het
erosieprobleem van het eiland. Deze grazers consumeren de
vegetatie van het eiland in zo'n hoge snelheid dat het geen tijd heeft
om te regenereren, waardoor de grond kaal blijft en de bodem
kwetsbaar is voor erosie (Smith et al., 2014; Roberts, 2017). Het
verlies van bodem en sedimentdeeltjes vermindert niet alleen de
kwaliteit van de bodem voor inheemse planten, maar het vormt ook
een ernstige bedreiging voor de aangrenzende koraalriffen. Zonder
planten en bomen om de bodem vast te houden, worden
gronddeeltjes gemakkelijk door wind en regen meegevoerd en komen
onvermijdelijk in de zee terecht. De gronddeeltjes verstikken de
koralen en belemmeren hun groei en wordt vaak geassocieerd met
koraalsterfte (Roberts, 2017). Binnen de projecten in het kader van de
natuurgelden zijn er verschillende initiatieven om deze dreiging te
verminderen. Deze projecten worden gefinancierd door het
Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV).
De ontwikkeling aan de kust is dramatisch toegenomen om de
toestroom van bezoekers en nieuwe inwoners op het eiland
gedurende de afgelopen jaren van dienst te zijn. De huizenbouw vlak
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aan de waterkant, en zelfs in het binnenland, veroorzaakt op een klein
eiland als Bonaire, sedimentatie en verrijking van voedingsstoffen van
het onderwater milieu waardoor riforganismen op hun beurt kunnen
stikken en doodgaan. Andere veranderingen in het gebruik van het
eiland, zoals het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen en stranden,
kan de hoeveelheid verontreinigen die de zee instroomt verhogen
door verhoogde afvloeiing van regenwater en sedimentatie. Door de
geologie van de Bonairiaanse kust aan de lijzijde is er weinig ruimte
voor stranden dichtbij woongebieden en bij sommige hotels heeft men
kunstmatige stranden aangelegd om aan de behoeften van de
toeristen tegemoet te komen.
Kralendijk, dat in het midden van het eiland ligt, is het belangrijkste
bevolkingscentrum. Het is het middelpunt van de toeristenindustrie op
het eiland geworden. De meeste hotels, duik- en watersportcentra en
restaurants liggen dicht bij het centrum. De riffen rond Klein Bonaire
behoren tot de beste riffen aangezien ze tot nu toe verschoond zijn
gebleven van alle schadelijke effecten die meestal samengaan met de
ontwikkelingen van de kust. Wat ook meetelt, is dat Klein Bonaire
grotendeels uit kalkgesteente bestaat, waardoor heel weinig
natuurlijke sedimentatie ontstaat (Debrot,1997).
De verontreiniging op Bonaire wordt voornamelijk veroorzaakt door
afvalwater dat zijn weg vindt naar de koraalriffen door afstroming en
ontoereikende zuivering en gebruik van afvalwater (Goldstein,1993).
Doordat de bevolking van Bonaire sinds 2001 met 50% is
toegenomen en door de groeiende toeristenindustrie wordt er meer
verontreiniging veroorzaakt. Dit heeft een rechtstreeks effect op de
gezondheid van het milieu van de zeebodem. De verhoogde
voedingstoffenconcentraties die daarvan het gevolg zijn, stimuleren de
groei van de algen die in het ruimtegebruik op de bodem de harde
koralen weg concurreren ( Steneck et al., 2017). De Bakker et al.
(2017) stellen dat de achteruitgang van de kwaliteit van het water
(Slijkerman et al., 2014), samen met verhoogde temperaturen, de
huidige overgang naar een overheersing van benthische
cyaanbacteriële matten heeft veroorzaakt.
Een nieuw risico voor koraalriffen dat zich op het ogenblik afspeelt,
zijn de UV-filters in zonnebrandcrèmes, zoals Benzophenone-3, die
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rechtstreeks door badgasten en watersporters in ons mariene
ecosysteem worden gebracht. (BP-3, oxybenzone)(Slijkerman et al.,
2017). Oxybenzone is een genotoxicant voor koralen, dat wil zeggen
dat deze synthetisch organische verbinding het DNA van het koraal
kan beschadigen. De chemische stof heeft een giftig effect op planula
(het larve stadium) van koralen en veroorzaakt een verhoogde
vatbaarheid voor verbleking, het verstoort de groei en de voortplanting
en veroorzaakt misvormingen en groeiafwijkingen (Danovaro et al.,
2008; Downs et al.,2016).
De koraalriffen van Bonaire worden geconfronteerd met een aantal
natuurlijke drukfactoren inclusief stormen en koraalziektes die naar
men aanneemt, sterker worden door menselijke activiteiten. Orkaan
Lenny (Categorie 3) die in1999, de normaliter beschutte zuidwest
kust, zwaar heeft getroffen en tropische storm Omar in 2008,
veroorzaakten grote schade aan de riffen van het eiland, waardoor de
rifhellingen in koraalpuin veranderden. De Bonairiaanse riffen hebben
ook te lijden aan een aantal nog steeds voortdurende uitbraken van
ziektes, inclusief de gele band ziekte (die voornamelijk invloed had op
de berg sterkoraal (Montastrea sp.) en de zwarte band ziekte.
Daarnaast heeft het eiland nu ook te maken met invasieve vissoorten,
in het bijzonder de gewone koraalduivel (Lionfish) die voor het eerst in
2009 werd waargenomen. Men begon onmiddellijk met een
programma om de koraalduivel te verwijderen. Door de
daaropvolgende voortdurende inspanningen van de duikwereld om de
koraalduivel te bestrijden heeft men met groot succes de lokale
dichtheid van de koraalduivel in toom kunnen houden.
Deze methode is gebonden aan de dieptebeperkingen van het
sportduiken, waardoor het moeilijk wordt om de koraalduivelpopulatie
op grote diepte in toom te houden (De Leon et al., 2013).
DE CONDITIE VAN DE BONAIRIAANSE RIFFEN IN VERGELIJKING
MET ANDERE RIFFEN IN HET CARIBISCH GEBIED.
Hoewel de Bonairiaanse riffen de afgelopen 40 jaren flink geleden
hebben, worden ze als redelijk gezond beschouwd als men ze
vergelijkt met de rest van het Caribisch gebied (Jackson et al., 2014)
en scoren ze goed op een aantal kritische indicatoren voor gezonde
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riffen en functionele rifleefgemeenschappen (Figuur 7). Bonaire heeft
de hoogste netto carbonaat aangroei van alle Caribische gebieden,
maar men ziet veel minder carbonaat groei dan in het verleden toen
koraalsoorten zoals Acropora en Orbicella in veel grotere
hoeveelheden voorkwamen (Perryet al., 2012); De Bakker et al.,
2016). Alle Caribische riffen zijn achteruit gegaan in architecturele
complexiteit gedurende de afgelopen tientallen jaren (Alvarez - Filip et
al., 2009.), maar Bonaire heeft nog steeds een meer complexe 3D
structuur dan vele andere riffen in deze regio (Pandolfi en Jackson
2006); Green et al., 2008; Steneck en Wilson, 2017; R.Steneck privé
communicatie, 30 augustus 2017).
Deels als gevolg van het pro-actieve beleid zijn de Bonairiaanse riffen
niet de kant op gegaan van de door algen gedomineerde riffen
(Jackson et al., 2014; Figuur 6). Zowel de koraalbedekking als de
overvloed aan papegaaivissen aan de lijzijde van het eiland schaart
Bonaire onder de drie hoogste in het Caribisch gebied, net boven
Curaçao dat op de vijfde plaats staat. Vanaf 2011 tot 2015 was de
gemiddelde biomassa van papegaaivissen op de Bonairiaanse riffen
29 g / m2, twee keer het maximum dat op de Caribische riffen is
waargenomen tijdens een grootschalige studie van plantenetende
vissen (Steneck et al., 2015). De bedekking van macroalgen is ook
veel lager dan het gemiddelde in het Caribisch gebied. In 2011, toen
na de periode van verbleking, de overvloed van macroalgen zijn
hoogtepunt bereikt had, was de macroalgen index die op Bonaire
gemeten werd minder dan 300 terwijl in het Caribisch gebied, het
gemiddelde schommelde tussen de 700 en 900 (Steneck et al.,2015).
Hoewel de Bonairiaanse riffen over het algemeen als redelijk gezond
worden beschouwd als men ze vergelijkt met de andere riffen in het
Caribisch gebied, zijn ze zeker niet allemaal in de gewenste staat.
Maar met effectieve beschermende maatregelen en het beheer van
het onderwaterpark in handen van toegewijde professionals en mede
dank zij de locatie van het eiland buiten de orkaanzone, lijkt er hoop te
zijn voor hun overleving, vooral als de politieke wil aanwezig is om ze
te blijven beschermen.

20

Vergelijkingen en trends van het gemiddelde van levende koralen en
zeewier(macroalgen) uit meer dan 35.000 studies uit het hele
Caribisch gebied (Jackson et al.,2014) en Bonaire. Houdt er rekening
mee dat de waarde voor Bonaire voortkomt uit de metingen die in
2017 gedaan zijn op 11 gemonitorde plekken op 10 meter diepte. Het
is van belang dat men zich ervan bewust is dat de koraalriffen op
Bonaire een grote variatie van ecologische kwaliteit vertonen. Daarom
is het moeilijk om conclusies te trekken over de gezondheid van het
hele rif, gebaseerd op een onderzoek dat slechts een relatief klein
aantal vooraf geselecteerde locaties onderzocht.
Bron: (Steneck & Wilson)

#

21

