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Waar komen koraalriffen voor?
Met name rond de evenaar



Waarom rond de evenaar?

Ideale watertemperatuur: 23-29 Cº

✓Weinig veranderingen in watertemperatuur



Wat zijn de juiste condities?

Zonlicht

Helder water

Warm water

Schoon water

Zout water

Deze factoren zorgen voor optimale

groei van koraalriffen



Soorten koraalriffen
1 2 3



1. Franjerif

 Kenmerk: 
- dichtbij de kust

- omringen hele eilanden

 Locatie: 
- benedenwindse 

eilanden, zoals Curaçao 



2. Barriererif

 Kenmerk: 
 verder van de kust

 omcirkelen eilanden

Locatie: 
 Australië/ Oceanië 



3. Atol

 Kenmerk:
 komt voort uit een franje- of barriererif

 eiland is gezonken

 cirkel van koralen

 Locatie: 
 Stille Oceaan



Wat leeft er 
op een koraalrif?





Ordening dierenrijk

Ordening betekent: organismen 
in groepen plaatsen met 
dezelfde kenmerken

.  



1. Sponzen

 Purperen buisspons

- Filterdier



2. Neteldieren (I)

 Portugees Oorlogsschip

- Lange tentakels



2. Neteldieren (II)

 Zee-anemoon

- Leven vaak samen met garnalen



2. Neteldieren (III)

 Koralen

- Leven in kolonie



3. Wormen

 Fireworm 

- Pijn bij aanraking



4. Weekdieren (I)

 Karko

- Gebruikt een schelp of ander voorwerp als huis



4. Weekdieren (II)

 Zeenaaktslak

- Heeft geen schelp als huis



4. Weekdieren (III)

 Octopus

- Jaagt vooral ‘s nachts



5. Geleedpotigen (I)

 Caribbean spiny lobster

- Exoskelet



5. Geleedpotigen (II)

 Poetsgarnaal

- Heeft een speciale dans ontwikkeld



6. Stekelhuidigen (I)

 Zeesterren

- Hebben meestal vijf, maar soms meer armen



6. Stekelhuidigen (II)

 Zee-egel

- Hebben scherpe stekels



7. Gewervelden (I)

 Groene murene

- Leeft solitair (alleen)



7. Gewervelden (II)

 Neon goby

- Maakt vissen schoon



7. Gewervelden (III)

 Barracuda

- Kan snel zwemmen en jagen



7. Gewervelden (IV)

 Papegaaivis

- Eet algen van het rif



7. Gewervelden

 Caribische rifhaai

- Leeft rondom het koraalrif



Invasieve soorten: Lion Fish

 heeft geen natuurlijke vijanden rondom Curaçao

 plant zich snel voort

 eet kleine vissen
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Een koraal is een …

Neteldier



Wat is de levenswijze van 
een koraal?
 Tentakels

 Mond

 Slokdarm

 Maag

 Skelet



Zoöxanthellen



Organismen vangen

Koralen vangen ‘s avonds hun prooi met 
tentakels

Waarom?

→ Geen zonlicht → Geen fotosynthese

Op de tentakels 

zitten netelcellen



Reproductie
Twee manieren:

1. Seksueel 

2. Aseksueel



1. Seksuele reproductie 

 Ei- en spermacellen (Coral Spawning)

 Twee keer per jaar (maar sommige koralen 
vaker of minder vaak)



Levenscyclus seksuele reproductie
Ei- en spermacel komen vrij

Bevruchting vindt plaats

Bewegingsloze larve ontwikkelt zich

Zwemmende larve zoekt plekje

Gesettelde larve gaat zich vastzetten

Primaire poliep ontwikkelt zich

Poliep vormt kolonie 



2. Aseksuele reproductie
Door een storm/ ruwe zee

Proces: een stuk koraal breekt af. De 
koralen klonen zo zichzelf verder. Dit proces 
vindt het hele jaar door plaats.



Bekende koraalsoorten

▪ Hersenkoraal (Brain Coral)

▪ Vuurkoraal (Fire Coral)

▪ Hertshoornkoraal (Staghorncoral)

▪ Elandgeweikoraal (Elkhorncoral)



Hersenkoraal (Brain Coral)

 Lijken op het menselijke brein



Vuurkoraal (Fire Coral)

 Pijnlijk bij aanraking



Hertshoornkoraal (Staghorn Coral)

 Populatie is erg afgenomen



Elandgeweikoraal (Elkhorn Coral)

 Verbleekt erg snel
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Individu
Een enkel organisme



Populatie
 Een aantal organismen van dezelfde soort die 

samen leven



Levensgemeenschap
 Verschillende populaties die samen leven in 

een bepaald gebied



Ecosysteem
Gebied waarin alle biotische en abiotische 
factoren met elkaar samen werken



Wat zijn (a)biotische 
factoren?
Biotische factoren: factoren uit de levende 
natuur

Abiotische factoren: factoren uit de niet-levende 
natuur


