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• Tropen & Tropisch 

• Belangrijke mariene ecosystemen 

• Mangroven 

• Zeegras 

• Koraal 

• Kwetsbaarheid 
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Tropen:  ‘de gebieden rondom de evenaar tussen de 
keerkringen’.   

 
 

www. commons.wikimedia.org 

Presentator
Presentatienotities
De tropen zijn de gebieden rondom de evenaar ‘tussen de keerkringen (Kreeft keerkring en de Steenbokskeerkring)en worden gekenmerkt door een gering verschil tussen de lengte van de dag en nacht. Wie is er wel eens in de tropen geweest? Je weet dan dat het rond 6 uur ’s avonds al donker is of begint te worden.  Je ziet dat Midden Amerika, het grootste gedeelte van Zuid-Amerika en Afrika, Indonesie, Zuid-Azie en Noord-Australie hierbinnen vallen.De Tropen is echter niet hetzelfde als een tropisch klimaat, in de zin van warm en vochtig. 
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Tropisch klimaat: ‘Regio’s waar de maandtemperatuur van 
de koudste maand niet onder de 18 graden Celsius komt.’ 

 
 

Presentator
Presentatienotities
Onder tropisch verstaan we de regio’s waar de maandtemperatuur van de koudste maand niet onder de 18 graden komt. Je ziet dat de tropen niet gegarandeerd altijd een tropisch klimaat heeft.
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• Hoge Biodiversiteit 

• Belangrijke leef- en  

 foerageergebieden 

• Ecosysteem diensten 
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Mangroves 
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“Mangroves zijn verschillende types van relatief lage 
bomen of struiken die in tropische en subtropische zoute 

kustgebieden met groeien” 

www.education.nationalgeographic.com 

Presentator
Presentatienotities
Mangroves zijn verschillende types van relatief lage bomen of struiken die in tropische en subtropische zoute kustgebieden voorkomen. Mangroves hebben zich aangepast aan de verhoogde zoute gehaltes en de slijkige bodem in deze omgeving. Ze zijn echter niet bestand tegen een continue bedekking door zeewater, zoals zeegrassen. 
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Presentator
Presentatienotities
Waar mangroves wereldwijd te vinden zijn. Ze vestigen zich met name langs lage, (sub)tropische slikkige kusten met warm water en een niet te sterke golfslag. Ze komen voor langs rivier delta’s (vertakking), lagunes en estuaria.Grootste diversiteit is te vinden rondom Indonesië, en de laagste diversiteit rond het Caribisch gebied.  Waarom? Te maken met verhoogde lokale diversificatie en continentverschuiving.Waarom alleen in de tropen? Combi boom zijn, hoge zout tolerantie en slijk bodem kost veel energie. In niet tropische gebieden, lukt fotosynthese het hele jaar door niet, waardoor de boom niet genoeg energie heeft om te overleven.
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Rivier mangroves 

 

 

 

 

 

 Getij gedomineerde 
mangroves 

 
 
 
 
 

 Bassin mangroves 

 
 
 
 
 

www.mangrove.at 

 
 
 
 
 

Presentator
Presentatienotities
Er zijn 3 basisvormen van mangroves: rivier mangroven (lage getijverschil, zoetwater dominant), getij-gedomineerde mangroves (groot getijverschil en onderhevig aan golfslag, dichtbij de zee) en bassin mangroves (liggen meestal achter getij-gedomineerde mangroves, lage getij stromingen en golfslag, maar wel hoge saliniteit (zoutgehalte; door verdamping).
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• 54 soorten 

• Hoge zouttolerantie  

• Slijkige bodem (lage O2) 

• Extreem rijk en divers habitat 

• Ecologische waarde: 

• Leefgebied van vele soorten 

• Belangrijke kraamkamer functie 

• Bijdrage aan kustwater kwaliteit 

• Ecosysteem diensten: 

• Kustbescherming (tegen erosie) en kustontwikkeling  

• Visserij  

Presentator
Presentatienotities
54 verschillende mangroven soortenHoge zouttolerantie t.o.v. andere plantensoorten (terrestrisch) maakt het mogelijk dat ze langs de kust kunnen groeien.De bodem bevat lage zuurstof concentraties. Mangroves hebben hun wortels hieraan aangepast (2 meter boven de grond ontstaan de wortels, wortels die af en toe boven het oppervlakte uitkomen en wortels die verticaal uit de bodem steken) speciaal om lucht te vangen.
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• Slijkige bodem (lage O2) 

Presentator
Presentatienotities
54 verschillende mangroven soortenHoge zouttolerantie t.o.v. andere plantensoorten (terrestrisch) maakt het mogelijk dat ze langs de kust kunnen groeien.De bodem bevat lage zuurstof concentraties. Mangroves hebben hun wortels hieraan aangepast (2 meter boven de grond ontstaan de wortels, wortels die af en toe boven het oppervlakte uitkomen en wortels die verticaal uit de bodem steken) speciaal om lucht te vangen.
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• Extreem rijk en divers habitat 

Presentator
Presentatienotities
Extreem rijk en divers habitat o.a. door de structuur die mangroven zowel onder water (wortels) als boven water bieden. Enkele voorbeelden zijn insecten (muskieten, mieren en termieten, torren), krabben, de slijkspringer,  kikker (eet krabben), vogels (foerageer-, broed- en slaapplaats) en de Amerikaanse krokodil (Crocodylus acutus)
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• Ecologische waarde: 

• Leefgebied van vele soorten 

• Belangrijke kraamkamer functie 

• Bijdrage aan kustwater kwaliteit 

www.gallery.usgs.gov 

Presentator
Presentatienotities
1. Leefgebied: hoge biodiversiteit.2. Kraamkamerfunctie: Verwacht wordt dat mangroves als kraamkamer kunnen fungeren voor o.a. jonge visjes doordat a) het bescherming biedt tegen predators (door structuur, afstand tot open zee en slecht zicht) b) er veel voedsel te vinden is.Zo kan de status van mangroven van invloed zijn op de lokale visserij. Hoe meer juveniele vissen er overleven hoe meer aanwezig op het koraalrif.3. Kustwater kwaliteit: Mangroves verminderen de hoeveelheid sediment dat de kustzone ingespoeld wordt en van land afkomstig is, doormiddel van het invangen van het sediment tussen de mangrove wortelen. Teveel sediment en voedingsstoffen in het water kunnen schadelijk zijn voor o.a. zeegrassen en koraalriffen. Giftige stoffen worden ook ingevangen. Mangroves dienen als het ware als een filter.
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• Ecosysteem diensten: 

• Kustbescherming (tegen erosie) en kustontwikkeling  

• Visserij  

• Materiaal 
 

 

Presentator
Presentatienotities
Visserij: De kraamkamerfunctie van mangroven heeft invloed op de visserij. Hoe meer visjes hun jeugd overleven, hoe meer vissen aanwezig zijn uiteindelijk om het rif en bevist kunnen worden.Kustbescherming: De mangroven bieden bescherming tegen hoge golven en voorkomen erosie doordat ze de modder vasthouden tussen hun wortels.Materiaal: hout afkomstig van mangrovebossen wordt vaak gebruikt als bouwmateriaal.
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Zeegras 
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“Zeegrassen zijn planten die bestand zijn tegen een 
continue bedekking door zeewater. ” 

www.education.nationalgeographic.com 

Presentator
Presentatienotities
Extra info: Geen grassen, maar Zeegrasfamilie (vaatplanten). Origine en evolutie is onderwerp van debat (kustplanten (woody stems & levendbarend) of zoetwater planten (adaptaties voor zout water omgeving).
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Presentator
Presentatienotities
Zoals je ziet komen zeegrassen niet alleen in de tropen voor.  Ze komen wereldwijd voor in kustzones met uitzondering van Antarctica.
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• Ondergronds: 

Netwerk van wortelstokken 
(horizontaal) en wortels 
(verticaal). 

• Bovengronds: 

Scheut (stengel) met 
meerdere bladeren. 

 

 

 

Presentator
Presentatienotities
De netwerk van wortelstokken en wortels kan een groot oppervlakte beslaan en zo weidse ‘matten’ vormen. 
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• +/- 50 soorten wereldwijd 

• Hoge zouttolerantie 

• Zanderige bodem 

• Ecologische waarde 

• Leefgebied en kraamkamer functie 

• Belangrijk foerageergebied 

• Bijdrage aan kustwater kwaliteit 

• Ecosysteem diensten: 

• Kustbescherming (tegen erosie) 

• Visserij 

• Materiaal 

 

 

 

Presentator
Presentatienotities
In grote mate overeenkomstig met mangroven.Hoge zouttolerantie net als mangrovenZanderige bodem: zeegrassen komen vaak voor in estuaria en lagunes.Extra info: discussie over het aantal soorten
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• Ecologische waarde 

• Leefgebied en kraamkamer functie 

 

 

 

Kaiser et al., 2005 

Presentator
Presentatienotities
Zeegrassen hebben een hoge biodiversiteit: krabben, vis, schelpdieren. Leefgebied door: a) de structuur zorgt onderdak voor veel soorten, b) aanwezig organisch materiaal.2. Ecologische waarde: a) Belangrijk leefgebied en kraamkamerfunctie: Argopecten irradians (schelpdieren); Sillaginodes punctata (baarsachtige); zeepaardje (Hippocampus jayakari) – vaak beschermd.Belangrijke basis van meerdere voedselwebben: hoge productiviteit (zeegras en algen).Kraamkamer functie (biedt schuilplaatsen en voedsel).Extra info: discussie over het aantal soorten
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• Ecologische waarde 

 

• Belangrijk foerageergebied 

 

 

 

Presentator
Presentatienotities
Ecologische waarde: b) belangrijke foerageergebied voor vissen, krabben, schelpdieren, slakken (Queen Conch), ze eten de algen en spongen die op de zeegrasbladen zitten.Maar ook zeeschildpadden en zeekoeien (dujong en manatee).Daarnaast zijn zeegrasvelden de basis van meerdere voedselwebben. Ze hebben een hoge productiviteit (organisch materiaal, algen, zeegras), waar meerdere soorten groot en klein van leven.Extra info: discussie over het aantal soorten
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• Ecologische waarde 

 

 

• Bijdrage aan kustwater  

kwaliteit 

 

 

Presentator
Presentatienotities
Kustwater kwaliteit: zeegrasvelden zuiveren het kustwater door a) sediment te laten bezinken, b) opname van voedingsstoffen (en af en toe gifstoffen) uit het water
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• Ecosysteem diensten: 

• Kustbescherming (tegen erosie) 

• Visserij 

• CO2 opname 

 

 

 

Presentator
Presentatienotities
1. Kustbescherming: het wortelsysteem van het zeegras houdt sediment vast en gaat erosie tegen; het zeegras zelf dempt golfsterkte en verminderd stroomsnelheden – hierdoor kan sediment bezinken.2. Visserij:  zeegrasvelden ondersteunen een hoge biodiversiteit van commercieel belangrijke vissen, en dragen daarmee bij aan de Visserij.3. CO2 opname: tegengaan van CO2 toename 
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Koraalriffen 
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“Koraal riffen zijn onderwater structuren van calcium-
carbonaat dat door koraaldiertjes wordt uitgescheiden” 

www.education.nationalgeographic.com 

Presentator
Presentatienotities
Calcium carbonaat is een mineraal, ook wel calciet genoemd. Eierschalen en schelpen van slakken en schelpdieren bestaat uit calciumcarbonaat.
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Presentator
Presentatienotities
Fringing reef: koraalriffen op die ondiep aan de kust groeien.Patch reef: kleine koraalriffen vaak omringd door zand vlaktesBarrier reef: groeien t.o.v. de fringing reef ver van de kust af, gescheiden door een lagune en zijn vaak blootgesteld  aan oceaanstromingen en kunnen dieper liggen dan fringing reefs.Atol: een ring van koraal rondom een lagune, ontstaan uit relatieve zeespiegelstijging en erosie van een eiland.
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• 4500 soorten 

• Langzaam groeiend (duizenden jaren) 

• Voorkeur voor ondiep, nutriënt-arm (helder), warm water. 

• Gevoelig voor fysische eigenschappen van hun omgeving (temperatuur, licht, diepte, 
saliniteit, golfenergie, sediment en vervuiling) 

• Ecologische waarde: 

* Hoge productiviteit 

* “Regenwouden van de zee“ 

• Ecosysteem diensten: 

* Visserij   * Recreatie   

* Kustbescherming  * Bron van potentiele medicijnen 

 

 

Presentator
Presentatienotities
Ondiep, nutriënt-arm (helder), warm water: nutrient- arm = weinig voedingsstoffen in het water. Met warm water bedoelen we tussen de 18 – 36 graden celsius. Ondiep: omdat ze een voorkeur hebben voor een hoge lichtintensiteit. Hoe dieper, hoe minder zonlicht door de waterkolom komt.Gevoelig voor fysische eigenschappen.
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• Het koraaldiertje 

Presentator
Presentatienotities
Het koraaldiertje is een poliep dat in grote getalen in koraalkolonies samenleeft. Koraalkolonies op hun beurt zijn vaak onderdelen van koraalriffen. De koraalpoliepen vormen  samen grote structuren doordat ze calcium carbonaat uitscheiden. Koraalkolonies bestaan grotendeels uit calciumcabonaat structuren met daar bovenop een dunne laag levend weefsel, de koraalpoliepen. De koraalpoliep bevat algen in zijn lichaam, die voor fotosynthese zorgen en de poliep van energie voorzien, terwijl de poliep op zijn beurt de algen van bescherming en voedingstoffen voorziet.Nodig:  voedingsstoffen (algen), licht en CO2 (versnelde opname CO2 = versnelde uitscheiding van calciumcarbonaat = versnelde groei)



Duurzaam werken op zee 

• Licht voor fotosynthese (< 30 m) 

• Temperatuur (18 - 36°C) 

• Saliniteit (33 – 35 ppt) 

• Relatief weinig golfenergie  

• Vrij van sediment 

• Nutriënt-arm (helder) water 

Presentator
Presentatienotities
Licht: algen hebben licht nodig voor fotosynthese. Hoe dieper je gaat, hoe minder zonlicht je bereikt. Koralen zijn zelden gevonden dieper dan 30 m. De aanwezigheid van licht bepaald de maximale diepte waarop koralen gevonden worden. Zonder licht, geen fotosynthese en geen koraalgroei.Temperatuur: veel koralen zijn zeer gevoelig voor schommelingen in de temperatuur van hun omgevingSaliniteit: zoutgehalte van het water. Golfenergie: golven zorgen voor stromingen en het aanleveren van voedingsstoffen en zuurstof, maar teveel golfenergie kan leiden tot beschadiging van het koraalSediment: teveel sediment kan leiden tot verstikking, beschadiging, overschaduwen van de koraalpoliep zodat er geen fotosynthese plaats kan vinden. Je moet bedenken dat de poliep erg klein is en daardoor makkelijk bedekt is door een laagje zand. Nutriënt-arm: de koraalpoliep voorziet grotendeels in zijn eigen voedselvoorziening door zijn samenwerking met de symbiotische algen, en heeft daarom maar weinig voedingsstoffen uit zijn omgeving nodig. Daarnaast betekent weinig voedingsstoffen in het water helder water, waardoor zonlicht makkelijk de waterkolom bereikt.
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• Ecologische waarde: 

* Hoge productiviteit 

* “Regenwouden van de zee“ 

 

Presentator
Presentatienotities
Ecologische waarde:Productiviteit: koraalriffen bedekken minder dan 0.1% van het aardoppervlak maar huizen een kwart van alle vissoorten op de wereld. De diversiteit van gewervelden die daar gevonden worden is groter dan die gevonden in regenwouden op land.Regenwouden van de zee: meest divers marine ecosysteem en een belangrijk habitat (foerageren en schuilen) voor vele andere soorten. Hoge biodiversiteit.
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• Ecosysteem diensten: 

* Visserij   * Recreatie   

* Kustbescherming  * Bron van potentiele medicijnen 

 

 

Presentator
Presentatienotities
Ecosysteem diensten: Lees Costanza et al., 1997 http://www.esd.ornl.gov/benefits_conference/nature_paper.pdf  Visserij: hoge biodiversiteit, veel soorten, goede visgronden.Recreatie: duiken, snorkelenKustbescherming: golddempingBron potentiele medicijnen: nog te weinig bekend van eigenschappen van verschillende soorten bijvoorbeeld sponzen. Men verwacht dat hier nog veel stoffen te vinden zijn die van belang kunnen zijn in de geneeskunde.Aanvullend: bron van zand voor stranden.
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http://www.youtube.com/watch?v=Pu0d101sMIk  

http://www.youtube.com/watch?v=Pu0d101sMIk

	Tropische gebieden
	Onderwerpen
	Tropen en tropisch
	Tropen en tropisch
	Belangrijke ecosystemen in de Tropen
	Mangroves
	Wat zijn mangroves?
	Dianummer 8
	Mangrove basisvormen
	Mangroves - kenmerken
	Mangroves - kenmerken
	Mangroves - kenmerken
	Mangroves - kenmerken
	Mangroves - kenmerken
	Zeegras
	Wat zijn zeegrassen?
	Dianummer 17
	Zeegras groeivorm
	Zeegras- kenmerken
	Zeegras - kenmerken
	Zeegras- kenmerken
	Zeegras- kenmerken
	Zeegras- kenmerken
	Dianummer 24
	Wat zijn koraalriffen?
	Dianummer 26
	Koraalrif vormen
	Koraalriffen - kenmerken
	Het begint allemaal met ...
	Een blije koraal(poliep)
	Koraal riffen - kenmerken
	Koraalriffen - kenmerken
	Vragen?
	Dianummer 34
	Dianummer 35

