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Marine Conservation, we horen er tegenwoordig alles over. Op het 
nieuws, in documentaires, artikels, maar ook op sociale media komt het 
onderwerp veel aan bod. “Save the turtles” hoorden we overal, met een 
grote haat naar die plastic rietjes. Men is toen grotendeels overgestapt 
naar alternatieven zoals metalen rietjes, kartonnen rietjes, bamboe rietjes 
enzovoort (de ene al wat beter dan de ander). Zo zijn er tal van kleine 
dingetjes waarmee je een steentje kan bijdragen. Geen van hen geven je 
echter hetzelfde gevoel als wat ik deze zomer heb mogen doen.  
 
3 weken lang heb ik meegedaan aan een conservatieprogramma op Nusa 
Lembongan, een klein eilandje ten westen van Bali. 3 weken lang ben ik 
ondergedompeld geweest in het marine leven. 3 weken lang heb ik 
geleerd hoe je als duiker nu effectief een verschil kan maken. Met een 
groepje van 5 begonnen we aan het programma. Dit bestond uit 3 delen 
met elke week een ander thema.  
 
De eerste week draaide rond “Marine ecology”: vissen leren identificeren 
en tellen, koralen identificeren, verschillende soorten substraat 
onderscheiden en het leukste: manta’s identificeren aan de hand van de 
tekeningen op hun buik. Het was de eerste keer dat ik een manta zou zien 
en het stelde zeker niet teleur! Tijdens die duik heb ik er zeker een stuk of 
7 verschillende gespot. Het was echter niet gemakkelijk om van elke 
manta een “belly shot” te nemen, de duikplaats krioelde van de duikers 
(er waren zeker 40 boten aanwezig) en ieder van hen wou natuurlijk zelf 
foto’s nemen van de magische wezens. Iedereen op de boot had op 
voorhand een strenge briefing gekregen over hoe om te gaan met de 
dieren: op afstand blijven, zeker niet aanraken, niet in hun weg zwemmen 
en als ze op je afkomen niet te veel bewegen. Natuurlijk waren er 
sommige duikers (niet van onze boot) die zulke regels totaal negeerden 
en ze zo wegjaagden, wat de pret voor iedereen bederft. Wij hadden de 
dag op voorhand een les over mantas en molas gekregen, hierin werd een 
filmpje getoond over hoe een duiker een manta probeerde te berijden … 
ja net als een paard. Het was echt te absurd om het te geloven. Je zou 
denken dat men als duiker respect heeft voor alles wat er onderwater te 
zien is, maar helaas moet dat dan toch teleurstellen. Dus een kleine 
oproep aan alle duikers: laat de dieren en koralen alstublieft met rust en 
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raak ze niet aan (ik weet het, het kan heel verleidelijk zijn). Verpest het 
niet voor hen, jezelf en anderen. Dankjewel!  
 
Dan komen we aan de tweede week namelijk “Reef Health Monitoring”. 
We voerden surveys uit op verschillende duiklocaties om de gezondheid 
van het rif te meten. Dit deden we door een transect (lang meetlint) van 
100m uit te rollen op een bepaalde diepte (en die te behouden). Vier 
personen moesten dan om de beurt de transect afzwemmen met een 
bepaalde taak. De eerste duiker mag pas vijf minuten na het uitzetten van 
het lint vertrekken, om zo de vissen een kans te geven om terug hun gang 
te gaan na de verstoring. Zijn taak is om de hoeveelheid vissen per soort 
te tellen tot 2,5 meter langs elke kant van de transect en vijf meter 
erboven. Niet alle vissen worden in rekening genomen (enkel 
butterflyfish, groupers, parrotfish en moray eals) omdat deze specifiek de 
conditie van het rif weergeven. Hoe meer butterflyfish, hoe gezonder het 
koraal. Hoe meer moray eals, hoe meer vis aanwezig. Hoe meer vis 
aanwezig, hoe meer groupers. Hoe meer groupers, hoe meer grotere 
predatoren er naar het rif komen, enz. De tweede duiker volgt pas 
wanneer de eerste ongeveer ¼ heeft afgelegd. Deze heeft de taak om al 
zigzaggend over het lint te zoeken naar invertebraten: 3 soorten zee-
egels, zeekomkommers, garnalen, kreeften … Ook deze geven de 
gezondheid van het rif weer. De derde duiker kijkt naar de verschillende 
soorten schade: boot en anker schade, coral bleaching, koraal predatoren, 
visnet schade, vuilnis, schade aangebracht door duikers … Als laatste sluit 
de vierde duiker de keten, hij moet om de halve meter kijken welk 
substraat zich onder de transect bevindt. We classificeren het in 
verschillende groepen: hard koraal, zacht koraal, voedingsindicator algen, 
steen/dood koraal, recent gedood koraal, spons en andere. De vijfde 
duiker houdt alles en iedereen in de gaten en houdt een oogje op het 
blauwe gericht in de hoop een mola te spotten ;-) 
 
De derde en laatste week bestond uit het effectief restaureren van het 
koraal. Dit zouden we vooral doen op de site Sental. Deze werd vroeger 
helemaal vernietigd door de vele bootankers die naar beneden werden 
gesmeten en het koraal verpletterden. Op de onderstaande foto kan je 
zien wat voor lege velden er werden gecreëerd, ook wel “rubble patches”  
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genoemd. Door de sterke stroming wordt al het dood koraal en stukjes 
gesteente heen en weer over de zeebodem meegesleurd, dit met als 
gevolg dat kleine poliepen koraal zich niet kunnen settelen en telkens 
opnieuw sterven. Ze krijgen de kans niet om op een stabiele ondergrond 
te groeien en dat is precies waar wij voor hebben gezorgd. Metalen 
frames werden op het eiland gemaakt, die werden door ons gecoat in 
epoxy en met zand besprenkelt. Zo krijgen de frames een natuurlijke 
coating waarop koralen zich beter kunnen fixeren. Deze werden dan per 
twee duikers in de bodem vastgetimmerd waarna we er eindelijk stukjes 
koraal aan konden vastmaken.  
 
De koraal fragmenten werden verzameld tijdens de duiken en die 
brachten we terug naar het oppervlak. Op de boot zouden we ze 
inspecteren en eventueel de zieke/dode stukken eraf hakken. Nu blijven 
er enkel gezonde fragmenten over die we dan op de frames kunnen 
bevestigen. De koralen die dus eerst los op de bodem lagen, hebben nu 
een nieuwe opportuniteit gekregen om te groeien en het rif terug van 
leven te voorzien. De aangeplante koralen zullen beginnen groeien en 
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uiteindelijk na een aantal jaar zal heel het frame begroeid zijn en is deze 
bijna niet meer zichtbaar.  
 

 
 
Op de duiksite Sental zijn tot nu toe een stuk of 400 frames geplaatst 
sinds 2018. Het verschil qua biodiversiteit van toen en nu is ongelooflijk. 
Eerst was er niks anders dan vlaktes van dood koraal met hier en daar een 
enkele vis. Nu staan er rijen van frames met elks hun eigen vaste inwoners 
en tal van andere vissen die er graag een hapje komen eten of de frames 
komen inspecteren. Zo zie je maar dat het wel degelijk mogelijk is om 
plekken rif die op het randje zitten van overlijden, terug nieuw leven in te 
blazen. En om daar deel van uit te maken, dat doet wel iets met de mens. 
Als jullie ooit een kans krijgen om aan zo een project mee te helpen, dan 
kan ik maar één ding zeggen en dat is: DOEN!  
 
Celine Delauré 
 


