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Towabonga rif,  
dichtbij een klein  
tropisch eilandje

Mijn familie bouwt de 
grootste en sterkste 

koraaltorens.

Ben je gek! Wij zijn de  
beste bouwers hier op het rif.  

Onze huizen zijn onverwoestbaar! 
Plus, ik weeg al veel meer dan jij.

Misschien,  
maar niemand...

...kan zo snel bouwen als wij.  
Wij vertakkende koralen zijn  

de beste, en dat is een feit!
Hmm,  

wat is hier aan  
de hand?

Jij moet altijd  
je gelijk krijgen  

over alles.

Hé, ik weet het gewoon 
beter dan jij. Daar geloof  

ik niets van.

Nou, mijn  
opa zegt…

Hé jongens,  
waarom al deze commotie?  
Mijn inktzak barst bijna  

uit elkaar!

Gulp.

Hallo,  
Doc Kraken.
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Onzin. Echt niet!

Laat me  
niet lachen.

Zeker.

Als het moet.

En je zal  
zien dat ik  
gelijk heb.

O, wat  
spannend!

En ik weet zeker dat  
wij hersenkoralen de  

beste zijn.

We zijn niet aan het vechten -  
we zijn gewoon aan het uitzoeken 

wie van ons de beste pilaren  
en kastelen bouwt hier op  

het grote rif. 

Kalm aan iedereen.  
Er is één ding waar  

jullie allemaal gelijk  
in hebben.

Koralen over de hele wereld bouwen enorme  
riffen, vooral in de tropische zeeën, waar het  
water het hele jaar door lekker warm blijft -  

zoals hier op ons rif - Towabonga.

Maar als je wilt bepalen wie  
de mooiste bouwwerken in onze  

onder-water-stad maakt, moeten we 
het rif en zijn architecten beter 

bekijken. Gaan jullie mee?
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Een tijdje  
later.

Op ons rif  
groeien allemaal  

verschillende  
koralen.

En ze zijn  
allemaal anders.

We zien eruit als  
het gewei van een hert 

- daarom noemen ze ons 
hertshoornkoralen.

Hé, kijk, daar  
zie je mijn oom  

en tante.

Al, wees voorzichtig 
alstublieft.

Brandkoralen heten  
niet voor niets zo; als  
je ze aanraakt, brand  

je je vinger.
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Hé, Doc Kraken,  
er is iets mis met dit koraal.  

Daar zitten overal slijmerige  
haartjes op! 

Gewiebel

Ja!

?

Gaaf!

Wow,  
en ze bewegen  
alle kanten op!

Hmm, laten we  
die kleine haartjes 
wat nauwkeuriger 

bekijken...

… met mijn super 
vergrootglas.

Het zijn geen haren,  
het zijn kleine  

tentakels.

Mag ik  
er eentje  

aanraken?

Voorzichtig Al;  
die tentakels zijn 
geen lachertje.
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Het zijn tentakels om te vechten. En elke 
tentakel barst van de stekende cellen. 

Als je er één aanraakt, schieten ze kleine 
pijltjes af. Koraal gebruikt dit als een 
wapen om te voorkomen dat hun buren 

hun plek veroveren.

Hé, ik wil ook  
vecht-tentakels.  

Waar kan ik  
ze krijgen? 

Waar zijn die korte  
tentakels voor?

De korte tentakels zitten  
ook vol met netelcellen. Koralen 
gebruiken ze om hun voedsel te 

vangen, zoals de kleine schaaldieren 
die vooral ’s nachts in het water 

zwemmen.

NETELCELLEN

SmikkelTwak

TTWWAAKK
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Hier zie je één van de  
duizenden en duizenden poliepen 
die samen een koraal vormen.  

De groene vlekken....
Ehhh, zijn dat  

groene luizen?

Tuurlijk niet,  
BRAN RAMOSY; kijk ze  

bewegen helemaal niet. 

Dat klopt, SAMY SMART. De  
groene plekken zijn als het 
ware de huurders van het  

koraal - kleine groene algen  
die in hun lichaam wonen. 

Hebben wij ook al die  
algen in ons lichaam?!

Hier, houd je  
handen onder het  

vergrootglas.

Dat is echt  
smerig.

Nee dat is het niet,  
integendeel.

Jullie koralen hebben het geluk dat  
jullie over deze algen beschikken. Met een 
beetje zonlicht produceren de algen veel 
suiker, waarvan ze stiekem wat aan jullie 

doorgeven - als dank voor de veilige  
plek die jullie hen bieden.

Mmm, lekker.  
Ik hou van suiker.  
Het zit vol energie!

ZUURSTOF
WATER

SUIKER  
(GLUCOSE)

KOOLSTOFDIOXIDE
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En jullie koralen hebben die  
energie nodig om te groeien, en om jullie  

steenachtige skeletten op te bouwen. Stukje bij 
beetje, millimeter voor millimeter. Zo zijn de  
indrukwekkende wolkenkrabbers, terrassen,  
struiken en koepels gebouwd die je hier ziet.  

Een enorme onderwaterstad, allemaal  
gemaakt van kalksteen van het koraal!

OKE, maar wie  
bouwt er nou  

het beste?

…of het snelste? 

Ja, maar het is  
bijna te groot...

Hertshoornkoraal, natuurlijk. Kijk  
naar ons: we worden zo groot en sterk  

dat we zelfs grote golven kunnen breken  
als die tegen ons opbotsen. Door die golven  

te vertragen, dragen wij bij aan de  
bescherming van de kust en de 

mensen die er wonen.

Maar mijn oma zegt dat ons  
rif niet zo goed bestand zou zijn 

 tegen de grote golven en stormen, 
zoals tijdens orkanen, als wij  
er niet zouden zijn. We vormen  

als het ware een beschermmuur  
rond het rif!

Nou ja, ik zal  
misschien nooit zo  

groot worden  
als jij, AL.
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HE TH E T E IND EE IND E

Zie je wel,  
een zwaargewicht 
 zijn is een makkie.

Kijk uit,  
ze gaat omrollen...

…of  
exploderen!

Vertakkende koralen zoals wij  
bouwen een bos van bomen onder water,  

en hoe meer takken we hebben, hoe makkelijk  
er garnalen, slakken en vissen zich in ons  
bos kunnen verstoppen voor hun vijanden.

Dus zonder ons, zou  
er niet veel gebeuren  

in deze stad.

Weet je, het kan me  
eigenlijk niets schelen wie  

de beste bouwer is. Wat telt is 
dat ons rif blijft groeien en dat 

iedereen die er leeft gelukkig  
en gezond is.

Ja, je hebt gelijk, Jo  
Grumpy. Plus, onze stad ziet  

er het mooiste uit met al  
die verschillende soorten 

koraal.

Laten we vooral groot  
en sterk worden! Samen  
bouwen we een rif dat zo 
groot is dat je het vanuit  

de ruimte kunt zien!
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Harde feiten

Octopussen zijn verbazingwekkend 

slimme dieren, die behoren tot de klasse  

van de weekdieren (Cephalopods). Ze zijn in  

staat om hun huidskleur en vorm te veranderen om  

zichzelf in hun omgeving te camoufleren. De gewone 

octopus heeft acht tentakels, elk tot een meter lang en  

met twee rijen zuignappen. Hij gebruikt deze tentakels  

vakkundig en kan zo zelfs met stokken overweg die hij  

als gereedschap hanteert. Met zijn papegaai-achtige  

bek, kraakt hij graag coquilles en andere  

schelpdieren open.

Do
c K

ra
ken

‘s neven en nichten...

Hertshoornkoralen groeien in het 

zonnige ondiepe water van het Caribisch  

gebied. Ze beschermen de kust door golfenergie 

te absorberen met hun 'gewei‘. Enkele decennia  

geleden vormden ze een beschermende gordel langs 

de kustlijn. Tegenwoordig zijn er vaak nog maar enkele 

hertshoornkolonies over en staat de soort op de rode lijst 

van bedreigde diersoorten. Vind jij dat hun 'gewei‘ er uitziet 

als dat van een hert?

Brekende golven

Er bestaan harde- en zachte koralen, 

maar ook waaierkoralen. Zachte 

koralen zijn vaak kleurrijk en hebben kleine  

kalkstenen knobbeltjes in hun lichaam. Hun lichaam is 

in principe een buis, verstevigd door de druk van het water. 

Waaierkoralen hebben een flexibel, puntig skelet, waardoor 

ze mee kunnen bewegen met de beweging van het water. Vaak zit 

een kleine slangster bovenop een zeewaaier, die gebruik maakt 

van die mooie plek om micro-organismen uit het water te vangen 

voor een smakelijke maaltijd. Alleen de harde koralen bouwen een 

rotsachtig skelet van kalk (calciumcarbonaat) op. Het dode deel 

onder het levende koraal vormt het skelet van het rif. Deze 

structuur van het rif heeft ook een soort 

grottensysteem, bevolkt door 

sponzen en andere 

dieren.

Harde koralen bouwen de riffen op



Hertshoornkoralen groeien in het 

zonnige ondiepe water van het Caribisch  

gebied. Ze beschermen de kust door golfenergie 

te absorberen met hun 'gewei‘. Enkele decennia  

geleden vormden ze een beschermende gordel langs 

de kustlijn. Tegenwoordig zijn er vaak nog maar enkele 

hertshoornkolonies over en staat de soort op de rode lijst 

van bedreigde diersoorten. Vind jij dat hun 'gewei‘ er uitziet 

als dat van een hert?

Brekende golven
Koraalriffen zijn de grootste  

structuren op aarde die door levende wezens worden 

gebouwd. Je kunt ze zelfs vanuit de ruimte zien! Uit het 

fossielenbestand weten we dat koraalriffen al meer dan  

400 miljoen jaar bestaan. De oude koralen die toen de riffen 

bevolkten heten Rugosa en Tabulata en hadden een ander maar nog 

steeds kalkhoudend skelet zoals de koralen van vandaag. Harde 

koralen zoals we ze nu kennen, verschenen rond de tijd van  

de eerste dinosaurussen. Moderne koraalriffen bestaan al  

60 miljoen jaar. Momenteel worden koraalriffen bedreigd:  

de belangrijkste oorzaken zijn klimaat-

verandering, vervuiling en 

overbevissing.

Van goed bestudeerde 

koraalsoorten kunnen wetenschappers de timing 

van de Coral Spawning bijna tot op de minuut 

voorspellen. De Coral Spawning doen de koralen tege-

lijkertijd. Koralen kunnen door de stand van de maan, 

waterstromingen en watertemperatuur weten wanneer ze 

moeten spawnen en zo doen ze dat tegelijkertijd. Zo 

beginnen de hertshoornkoralen op Curaçao meestal 

klokslag 21.15 en duurt de Coral Spawning 

ongeveer een half uur.

Om koralen goed te laten gedijen, 
zijn enkele onmisbare helpers nodig. Vissen 
en zee-egels die algen eten, voorkomen dat 

langzaam groeiend koraal wordt overspoeld door 

snelgroeiende dekens van algen. Dit is vooral belangrijk 

wanneer een verhoogd gehalte aan voedingsstoffen de 

algengroei bevordert. Sponzen kunnen ook snel groeien en er 

zijn sponzen die zich in het skelet van een koraal boren. Als 

deze zich eenmaal hebben gevestigd, kunnen deze sponzen een hele 

koraalkolonie ondermijnen. Om een kans te maken tegen deze 

vervelende boormachines, moeten de koralen zich in de juiste 

omstandigheden bevinden, zoals helder water  
en zeewatertemperaturen binnen hun comfortzone.

Vrienden en vijanden

De
 macht gste architecten

Geplande voortplant ng

1. Wat is jouw favoriete koraalsoort?
2. Waar is de koraaldriehoek en wat is er zo bijzonder aan?
3. Welke dieren leven van nature op koraalriffen?
4. Welke verschillende zeesterren zijn er?
5. Welke dieren boren hun buisjes rechtstreeks in het koraalskelet? 
6. Wat is het ‘cement’ van koraalriffen?

   … info en oplossingen op www.secore.org/education

Doe je eigen onderzoek:



Al, weet je zeker dat  
het vanavond de juiste  

avond is? 

Towabonga rif, vlakbij een  
klein tropisch eilandje. Het is  
21.00 uur op de nacht van de  

volle maan in augustus.

Oh wow, kan ik  
eindelijk het wonder  
met eigen ogen zien!

Zeker weten. Kijk naar  
boven! Je kunt de volle maan 
van augustus zien; dat is het 

startsein.

Grmphh, ik begrijp niet waar 
iedereen zo enthousiast over  
is. Waar wachten we op? En  

hoort iemand anders ook dat  
brullende geluid?

Oh, geweldig, hier komen  
die tweebenige wezens  
met die vreemde ramen  

voor hun gezicht. Wat? Toeristen? 
Op dit nachtelijk 

tijdstip? Oh nee, ze gaan mijn 
tedere ledematen weer 
met hun stomme vinnen 

vertrappen.

Onder de volle 
maan van augustus

verhaal: Sina Löschke, Carin Jantzen Illustratie: Bernhard Speh www.secore.org
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Wat denkt ze dat ze  
aan het doen is? Dat  

is ons koraal! 

Al, wat doe je!?

Hé, rubberhuid!  
Donder op; je verpest  

onze plek!

Spet er
Spet er
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Waar heb je  
het over?

We willen het wonder van het  
Coral Spawning observeren.  

Vanavond zal dit enorme 
hertshoornkoraal de zaden  

zaaien voor ontelbare nieuwe 
babykoralen.

Dat klopt, het is  
de nacht der nachten.  
Het gebeurt maar één  
keer per jaar, en jij  

stoort ons!

Maar dat is precies  
waarom wij hier ook zijn. 
Omdat deze koralen onze  

hulp nodig hebben!

Wie zegt dat?  
Wij koralen hebben  

niemands hulp  
nodig! 

Je hebt gelijk! Vanavond zal dit  
hertshoornkoraal kleine pakketjes eitjes en  
zaadcellen in de zee loslaten. Maar om ze in  

nieuwe koralen te laten veranderen, moeten de  
eitjes van dit koraal in contact komen met  

zaadcellen van een ander hertshoornkoraal,  
zodat ze bevrucht kunnen worden.

Kijk nu eens rond –  
waar zie je  

het volgende  
hertshoornkoraal?

En dat is precies één van de problemen.  
Er groeien nu zo weinig hertshoornkoralen 

op het rif dat hun eitjes en zaadcellen  
nauwelijks samenkomen in de nacht der 

nachten. Vroeger waren er zoveel van deze 
koralen dat hun Coral Spawning eruit zag 
als een gigantische onderwater-sneeuws-
torm. Maar vandaag de dag is de afstand 

tussen de koralen gewoon te groot.  
De eitjes worden niet bevrucht  

en gaan uiteindelijk dood.

Ja, er zijn ontelbare 
hertshoornkoralen.

Mhhhhhhh, er moet  
er hier ergens  

ééntje zijn.

Hé, Al, ik kan er  
maar één zien. Helemaal 

daarginds.

En hoe wil  
jij helpen?

Kom mee, ik laat  
het je zien.
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Voordat het Coral Spawning 
begint, spreiden we zorgvuldig 
netten, zoals deze, uit over de 

koralen. 
Zodra ze hun ei- en  

zaadpakketten, die we ‘spawn‘ 
noemen, als ballonnetjes 
loslaten, vangen we ze op.

Kijk eens goed naar deze 
tak. Ik denk dat het bijna 

zover is. 

Kijk, er komen  
witte bolletjes uit  

alle kleine openingen.

Wat? Echt waar?  
Oh, wat spannend!

Hoeveel zijn er? Duizend,  
honderdduizend of een  

miljoen?

Enkele miljoenen, omdat  
alle koralen van een soort 
tegelijkertijd de bolletjes 

loslaten.
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Wow, het ziet  
er echt uit als  

sneeuw!

Kijk,  
die vissen smikkelen al 

die koraaleitjes op!  
En de garnalen ook.

Hé, hou daar  
direct mee op!

En wat doe je  
met de bolletjes  

die je vangt?

Wij duikers brengen  
alle buisjes vol met  

de bolletjes terug naar 
onze boot. 

Onze collega‘s aan boord  
legen ze voorzichtig in een  
grote bak en mengen het  

heel voorzichtig.

Het moet allemaal goed  
gemengd worden, maar zonder  

het te beschadigen. De eitjes en de 
zaadcellen moeten samenkomen, 

zodat kleine nieuwe koralen  
gaan groeien.

Shoo....Ga weg,  
jullie veelvraten!Oh nee, je kunt  

niet zomaar al de  
bolletjes opeten!
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Je bedoelt dat  
je de bolletjes 
eigenlijk steelt?  
En dat noem je 

helpen? 

Wacht even;  
het verhaal is nog  
lang niet klaar.

We nemen de bak vol 
bevruchte koraaleitjes mee naar 
onze drijvende koraal baden, die 

verankerd zijn in de baai.

Op het eerste gezicht
 lijken ze niet op echte 

koralen. Maar ze kunnen 
wel zwemmen.

Vervolgens leggen we voorzichtig alle 
bevruchte koraaleitjes in deze baden. 

We observeren dan hoe ze uitgroeien tot 
kleine koraallarfjes. 

Hoeveel van deze plekken 
om te groeien heb je in de 
baden? Ik wed dat er hier 
op het rif nog veel meer 

van zijn! 

Ze zoeken een harde  
ondergrond zoals deze rots, 
waar ze zich veilig kunnen 

vestigen. 

En waar zwemmen 
ze naar toe? 
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We hebben zelfs een heel 
speciale ondergrond voor de 

koralen ontwikkeld. 

Koraal- 

groei- 

tegeltjes

Onze SECORE-tegel heeft de 
vorm van een vierpuntige 

ster en is bedekt met kleine 
groeven. De koraallarven kunnen 

zich gemakkelijk verbergen 
in deze groeven, waardoor 

ze de eerste paar millimeter 
veilig kunnen groeien.

En hoe komen 
de kleine koraaltjes 
terug naar het rif? 

Zodra de kleine koralen op  
de koraal-groei-tegel een paar 

maanden oud zijn.... 

... nemen we ze mee terug naar 
het rif, waar ze kunnen uitgroeien 

tot sterke, gezonde en mooie 
koraalkolonies... .... als het water schoon 

genoeg blijft. 
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In veel delen van de wereld 
zijn de oceanen zo vervuild 
dat de kleine larfjes geen 

enkele kans hebben.

En de kleine larfjes raken 
vaak bedekt met algen en gaan 

dood.

Maar hier op Towabongarif zijn de  
omstandigheden goed, en de koraalbaby‘s  

gedijen goed. Kijk maar eens rond. Kun  
je onze tegels met babykoralen van  

vorig jaar zien?

Oh, de kleine koraaltjes 
zijn zo schattig!

Zeg je me nu dat het 
op een dag enorme 
hertshoornkoralen 

zullen worden? Laat 
me niet lachen! 

Het duurt minstens vier jaar voordat de 
geplante koralen zo groot als een voetbal zijn en 

oud genoeg zijn om zelf baby‘s te krijgen. Maar als 
we over een paar jaar weer genoeg Coral Spawning 
op het rif hebben, is de kans groot dat we hier veel 

meer koraalbaby‘s zullen zien. 

En zolang de 
hertshoornkoralen het 

in hun eentje niet redden, 
blijven we helpen.
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Het ein
de

Oké, het lijkt er op 
dat het tweede buisje 

nu vol is. 

Ik moet het terugbrengen  
naar de boot en dan de andere  
netten controleren met Tom.  
Misschien zien we je over een  
paar maanden weer als we  
terug komen om meer kleine 

koraaltjes te planten. 

Goed zo; koralen helpen 
elkaar! En de zee-egels op 

ons rif kunnen helpen met die 
vervelende groene algen: ze 

eten die algen gewoon op.

We houden de baby‘s 
goed in de gaten, 
dat beloven we!Ja, dat is een 

goed idee. 
We hebben nog 
genoeg ruimte.

Hé, kleintje, je kunt beter 
maar gaan groeien. Kijk hoe 
groot ik ben; ik wed dat je 

nooit zo groot zult worden! 

Al, hou op met dat kleintje 
plagen . Als ik het me goed 
herinner, was je drie jaar 

geleden net zo klein. 

Sfeerbederver.

Hee-Hee

www.secore.org

Munch.

Giechel Giechel
Giechel
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