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• Hoge Biodiversiteit 

• Belangrijke leef- en  

 foerageergebieden 

• Ecosysteem diensten 
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• Afval (toxische stoffen) negatief invloed op zout huishouding   stress  
slechte weerstand  ziektes en aanvreting. 

• Wegkappen van mangroves  neg. effect op kustbescherming en soorten die 
er wonen. 

• Landerosie  hoge gehalte sediment en voedingstoffen  bedekking 

• Olieramp: verstikking  bedekking van de luchtwortels. 

• Klimaatverandering  zeespiegelstijging mogelijk te snel voor mangroven om 
bij te houden. 

• Invasieve soorten  systeem-wijde verstoring van relaties en complexiteit. 

Presentator
Presentatienotities
Afval: veel afval komt terecht in mangroves doordat het mee gespoeld wordt met de rivieren en in sommige landen worden mangroves als afvalstortplaatsen gebruikt. Toxische stoffen die eventueel vrijkomen kunnen de zout huishouding van de mangroves negatief beïnvloeden, wat weer stress veroorzaakt bij de plant en waardoor het minder bestand is tegen ziektes of aanvreting door dieren.Mangroves worden veel al weggekapt ter bevordering van woning/hotel bouw, aquacultuur (garnalen), industrieën en voor het hout. Dit heeft grote gevolgen voor de kustbescherming en voor de (beschermde) soorten die er voorkomen.OlierampKlimaatverandering:  er is nog weinig bekend over de gevolgen van de toename van CO2 en andere broeikasgassen. Er is echter al wel bezorgdheid over de snelheid van de zeespiegelstijging en of mangroves deze stijging kunnen bijbenen (het zijn niet al te snelle groeiers).Invasieve soorten (arriveren door introductie, via scheepvaart, aquacultuur etc.) kunnen de relatie tussen soorten en binnen het ecosysteem verstoren. 
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• Klimaatverandering  neg. effect op fotosynthese 

             energie nodig voor weefsel herstel 

• Afvloei van land (rioolwater, aquacultuur, giftige stoffen, sediment en 
voedingsstoffen): 

beschadiging van de plant 

bedekking door algen 

• Beschadigingen (ankers etc.): 

 oppervlakte verlies en habitat fragmentatie 

• Ziektes   
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1. Klimaatverandering  afname ozon  toename UV straling  neg. effect op fotosynthese				              toename energieverbruik weefsel herstel als gevolg van verdroging bij droogvallen.2. Afvloei  voedings- en landbouwstoffen  beschadiging van zeegras			     toename groei algen (bedekking)  te weinig licht3. Beschadigingen  i.p.v. zeegras dat terug komt nemen andere soorten (algen) de plek in  oppervlakte verlies						                 habitat fragmentatie  zijn kleine zeegrasvelden net zo aantrekkelijk als grote zeegrasvelden + isolatie van populaties binnen een klein zeegrasveldje + minder bescherming tegen predatoren + waterstromingen & sedimentatie afzetting4. Ziektes  door andere stressoren hebben de planten al een lagere weerstand, waardoor ze sneller vatbaar zijn voor ziektes.
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• Overbevissing  uitsterven van soorten 

                         verschuiving naar kleinere vissen 

• Beschadiging (ankerbeschadiging, stormen)  kapot koraal 

• Klimaatverandering  schommeling in temperaturen  coral bleaching  bio 
erosie 

• Landerosie   toename sediment  bedekking  fotosynthese  

  toename van voedingsstoffen  verstoort symbiose + 
toename van algengroei (bedekking) 

• Afval(water)  toename van gif- en voedingsstoffen  verstoort symbiose 

• Ziektes 

 

Presentator
Presentatienotities
Beschadigingen: afbreken van koraal. Het duurt lang voordat het koraal weer is aangegroeid.Coral bleaching: de symbiotische algen worden door het koraalpoliep uitgestoten (verdwijning van de kleur), geen fotosynthese, kan leiden tot uiteindelijk afsterven van het koraal zelf. Coral bleaching wordt opgevolgd door organismen die zich in de structuur graven (en rifgroei veranderd in bioerosie).Sedimentatie door landerosie, baggeren, kustontwikkeling.Extra info: Klimaatverandering: naar verwachting zullen koralen mee kunnen groeien met de verwachte zeespiegelstijging. Echter andere negatieve invloeden kunnen dit tegenwerken.Sedimentatie gaat vaak samen met nutriënten-toevoerBleaching: reactie op stress, waarbij koraalpoliepen de hun symbiotische algen uitstoten. Duurt de bleaching te lang, dan sterft het koraal af.Klimaatverandering: de vraag is of koralen snel genoeg mee kunnen groeien met de zeespiegelstijging (net als mangroven), toename van stormen, temperatuur toename etc.
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