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Coral reefs are highly diverse and productive ecosystems, teeming with life in often very 

nutrient-poor waters. However, during the past decades various human activities, including 

sewage discharge and land runoff augmented by coastal construction, have enriched the 

waters overlying many reefs around the world with nutrients such as nitrogen and phosphorus. 

This process is known as eutrophication. Benthic algae and cyanobacteria thrive in eutrophied 

waters, presumably because the enhanced nutrient availability increases their competitiveness 

for space and resources at the expense of slow-growing corals. Scientific evidence to support 

this view is scarce, however, as only surprisingly few studies have investigated how nutrients 

affect different species on coral reefs. The goal of this dissertation is to better understand the 

effects of eutrophication on corals, benthic algae and cyanobacteria inhabiting coral reefs. Our 

study site was located on the island of Curaçao, Southern Caribbean.  

 

As a first step, we determined whether the productivity of the brown macroalga Lobophora 

variegata was nutrient-limited. If so, nutrient enrichment can (temporarily) increase the alga’s 

nutrient-limited productivity and thus enhance its growth. In our study we chose L. variegata, 

because this species is very abundant and often associated with the degradation of coral reefs, 

especially in the Caribbean region. Using a newly developed fluorescence technique, which 

we called the ‘PAM Fluoroscope’, we found that the primary production of L. variegata was 

co-limited by nitrogen and phosphorus. Our results signify that nitrogen and phosphorus 

loading onto the reef will likely relieve this limitation and enhance the capacity of L. 

variegata to overgrow the reef. Therefore, reducing both nitrogen and phosphorus enrichment 

on the reef is essential to minimize the proliferation of L. variegata. Our PAM Fluoroscope 

can serve as a valuable tool for coastal managers to quickly detect nutrient limitation in 

various nuisance benthic algae and aid to develop nutrient-reduction programs on coral reefs. 

Our PAM Fluoroscope can also be applied to benthic primary producers in other marine and 

freshwater ecosystems. 

 

Heavy rainfall may induce land runoff onto fringing reefs in the form of extensive sediment 

plumes. We found that these temporary sediment plumes contained high concentrations of 

nitrate (75-fold), phosphate (31-fold) and ammonium (3-fold) in comparison to the usual 

background concentrations, thus enriching coral reef’s waters with nutrients. Especially 

nuisance benthic algae and cyanobacteria are thought to profit disproportionally from these 

eutrophication events. Corals are less dependent on external nutrient supplies, as they are 

capable of heterotrophic feeding and have a highly efficient internal recycling and retention of 

nutrients. To study the effect of enriched nutrients on the benthic community on reefs, we 

investigated the nutrient uptake rates of the ecologically most relevant benthic organisms, 

which included corals, turfs, macroalgae, and benthic cyanobacteria. In the laboratory, we 

mimicked short-term eutrophication events using nutrient concentrations that were in a 

similar range as those observed in sediment plumes. The results showed that benthic species 

known to cause nuisance blooms on the reefs, such as the green macroalga Cladophora spp., 
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the cyanobacterium Lyngbya majuscula and turf algae, had the highest nutrient uptake rates 

per unit biomass, whereas the coral Madracis mirabilis had the lowest nutrient uptake rate per 

unit biomass. When we combined the nutrient uptake rates of the species with their actual 

biomass on the reef at our study site, we found that turf algae and the two macroalgae L. 

variegata and Dictyota pulchella obtained the largest shares of NH4
+
 and PO4

3-
 from the 

sediment plumes. Hence, our laboratory results provide experimental evidence supporting the 

common assumption that particularly turf algae and opportunistic macroalgae (e.g., 

Cladophora spp., L. variegata, D. pulchella) benefit from high nutrient inputs to coral reefs. 

 

Turf algae (also known as ‘turfs’ or ‘turf communities’) are currently the most dominant 

benthic component on many reefs around the world. They are heterogeneous assemblages of 

green, brown and red algae intermixed with cyanobacteria, and are typically less than 1 cm in 

height. Several of the cyanobacterial species within turfs are capable of N2 fixation, and thus 

have access to a highly abundant nitrogen source that is not available to other species. In our 

study, we investigated how much nitrogen the turfs potentially fix, and whether N2 fixation is 

affected by depth, day vs. nighttime, and the degree of eutrophication on the reef. We found 

that turfs fix most nitrogen at the shallow parts of the reef (i.e. 5-10 m depth) during daytime. 

Contrary to expectation, the nitrogen fixation rate by turfs did not differ between a eutrophied 

and less eutrophied reef. Although turfs have a lower N2 fixation activity than solitary and 

mat-forming cyanobacteria, they often cover a larger area of the reef. Hence, N2-fixing 

cyanobacteria within turfs appear to play an important role in the nitrogen cycle of coral reefs, 

and their nitrogen input may contribute to an undesirable positive feedback that promotes the 

proliferation of turf communities while accelerating coral reef degradation.  

 

Changes in species composition may lead to changes in the productivity of coral reefs. We 

therefore compared the primary productivity of different functional groups using the 
13

C 

method. This revealed that benthic cyanobacteria had the highest primary productivity per 

unit biomass, followed by macroalgae, turfs and phytoplankton. Corals had the lowest 

primary productivity rates. Using the standing biomass of the different benthic species on the 

reef and the phytoplankton concentration in the water column, we calculated the total primary 

productivity per m
2
 of projected reef surface. This showed that in the shallow parts of the reef 

(at 5 m depth) turfs contributed the most to the reef’s total primary productivity (~60%), 

whereas on the deeper reef (at 20 m depth) hard corals, macroalgae, and phytoplankton each 

contributed approximately one third (~30%) to the total productivity. We compared these 

results to a study conducted by Wanders (1976) on the same reef approximately 40 years ago. 

This historical comparison did not point at an increase in the total productivity of the reef 

ecosystem. However, 40 years ago corals were the main contributors to the total primary 

productivity of the reef across the entire depth gradient, whereas nowadays they have largely 

been replaced by turfs as dominant primary producers on the shallow parts while macroalgae 

have acquired a more prominent role on deeper parts of the reef. 

 

In conclusion, this thesis shows that algal growth on the coral reefs of our study site was co-

limited by nitrogen and phosphorus. Episodic runoff from land after heavy rainfall transports 

high concentrations of nitrogen and phosphorus to the reefs. Owing to their high nutrient 

uptake rates and primary productivity, these nutrient inputs stimulate the increasing 

proliferation of turf algae, macroalgae (e.g., L. variegata, Dictyota spp., Cladophora spp.) and 

cyanobacteria. In addition, cyanobacteria within turfs and benthic cyanobacterial mats have 

the ability to fix atmospheric N2, which will give them a competitive advantage over other 

benthic reef species (e.g., corals, macroalgae) in nitrogen-limited environments. We therefore 

recommend minimizing any type of nutrient enrichment (i.e., both nitrogen and phosphorus) 
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onto coral reefs, in order to restore the reef’s original state of a coral-dominated ecosystem in 

nutrient-depleted waters. 

 

 

 



Samenvatting 

 

 

 

Koraalriffen zijn bijzonder soortenrijke en productieve ecosystemen die groeien in de 

voedselarme wateren van de tropische oceaan. In de afgelopen decennia hebben menselijke 

activiteiten echter in veel tropische kustwateren geleid tot een toename van nutriënten, met 

name in de vorm van stikstof en fosfaat. Dit proces wordt eutrofiëring genoemd. Voorbeelden 

van eutrofiëring zijn het direct lozen van afvalwater in zee en toenemende afspoeling van 

regenwater verrijkt met voedingstoffen naar het rif door kustbebouwing. Benthische algen en 

cyanobacteriën gedijen goed in geëutrofieerde wateren. Vermoedelijk zorgt een hogere 

beschikbaarheid van nutriënten ervoor dat deze organismen sterkere concurrenten worden, 

waardoor ze sneller een deel van de beperkte ruimte op het rif kunnen innemen, veelal ten 

koste van de langzaam groeiende koralen. Er is echter verrassend weinig onderzoek gedaan 

dat deze algemene verklaring wetenschappelijk onderbouwd door de effecten van nutriënten 

op verschillende soorten met elkaar te vergelijken. Het doel van dit proefschrift is om de 

effecten van eutrofiëring op koralen, benthische algen en cyanobacteriën die aanwezig zijn op 

tropische riffen beter te begrijpen. Dit onderzoek is uitgevoerd op het eiland Curaçao, in het 

zuiden van de Caribische Zee.  

 

Als eerste hebben we bepaald of de productiviteit van het bruinwier Lobophora variegata 

door nutriënten gelimiteerd wordt. In dit geval kan een toename van nutriënten leiden tot een 

verhoogde productiviteit, wat weer kan leiden tot een hogere groeisnelheid. In ons onderzoek 

hebben we gekozen voor L. variegata omdat deze soort vaak voorkomt op koraalriffen en 

regelmatig wordt geassocieerd met de degradatie van koraalriffen, met name in het Caribisch 

gebied. Met behulp van een door ons ontwikkelde fluorescentietechniek, die we de ‘PAM-

fluoroscoop’ hebben genoemd, konden we aantonen dat de productiviteit van L. variegata 

gelimiteerd wordt door zowel stikstof als fosfaat. Deze resultaten betekenen dat zowel een 

toename van stikstof als een toename van fosfaat de nutriëntlimitatie van L. variegata zal 

verminderen, wat kan leiden tot een hogere groeisnelheid van L. variegata. Een reductie van 

zowel de stikstof als fosfaat concentratie op het rif is essentieel om de groei van L. variegata 

op het rif in te tomen. De PAM-fluoroscoop kan ook elders door kustmanagers worden 

gebruikt om te bepalen of dit soort plaagalgen door nutriënten worden gelimiteerd, en biedt 

daarmee een belangrijk hulpmiddel voor de ontwikkeling van efficiënte nutriënt-

reductieprogramma’s voor koraalriffen. Daarnaast kan de PAM-fluoroscoop ook worden 

toegepast op benthische primaire producenten in andere mariene en zoetwater ecosystemen.  

 

Zware regenval kan ervoor zorgen dat sediment van het land afspoelt en op het koraalrif 

terechtkomt in de vorm van aanzienlijke ‘sedimentpluimen’. We hebben ontdekt dat dit soort 

pluimen hoge concentraties van nitraat (75-voudig), fosfaat (31-voudig) en ammonium (3-

voudig) bevatten in vergelijking met de gebruikelijke achtergrondconcentraties. Algemeen 

wordt verondersteld dat met name benthische algen en cyanobacteriën sterk profiteren van 

deze eutrofiëring. Koralen zijn minder afhankelijk van de toevoer van opgeloste nutriënten, 

aangezien koralen ook als heterotroof aan voedsel kunnen komen en vaak heel zuinig met de 
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opgenomen nutriënten omgaan. Om het effect van nutriëntverrijking op de benthische 

gemeenschap van een koraalrif te bestuderen, hebben we de opnamesnelheid van nutriënten 

bepaald voor de ecologisch meest relevante benthische organismen zoals koralen, turfalgen, 

macroalgen en cyanobacteriën. In het laboratorium hebben we een kortstondige eutrofiëring 

nagebootst, waarbij de soorten werden blootgesteld aan nutriëntconcentraties die 

vergelijkbaar waren met die van de sedimentpluimen. De resultaten tonen aan dat met name 

benthische soorten waarvan bekend is dat zij koraalriffen kunnen overwoekeren, zoals het 

groenwier Cladophora spp., de cyanobacterie Lyngbya majuscula en de turfalgen, het snelst 

de beschikbare nutriënten tot zich nemen. Het koraal Madracis mirabilis had de laagste 

nutriënt opnamesnelheid per eenheid biomassa. Als we de gemeten opnamesnelheden 

combineren met de biomassa van de verschillende benthische soorten op het rif, dan zien we 

dat turfalgen en de macroalgen L. variegata en Dictyota pulchella het grootste aandeel hebben 

in de opname van ammonium en fosfaat uit de sedimentpluimen. Onze laboratoriumresultaten 

bieden hiermee experimenteel bewijs ter ondersteuning van de algemene veronderstelling dat 

met name turfalgen en opportunistische macroalgen, zoals Cladophora spp., L. variegata en 

D. pulchella, profiteren van een hoge toevoer van nutriënten naar koraalriffen. 

 

Turfalgen (ook wel bekend als ‘turfgemeenschappen’) zijn momenteel de meest voorkomende 

benthische organismen op veel riffen in de wereld. Ze bestaan uit een heterogene groep van 

groen-, bruin- en roodwieren en cyanobacteriën, met een maximale hoogte van ongeveer 1 cm. 

Benthische cyanobacteriën binnen de turfgemeenschap kunnen stikstofgas (N2) fixeren en 

hebben daarom toegang tot een overvloedige hoeveelheid stikstof die niet beschikbaar is voor 

benthische organismen die geen stikstof kunnen fixeren. In ons onderzoek hebben we bepaald 

hoeveel stikstof de turfalgen kunnen fixeren en of dit afhankelijk is van de diepte waarop ze 

aanwezig zijn op het rif, de tijd van de dag (dag versus nacht) en de mate van eutrofiëring op 

het rif. We vonden dat de turfalgen overdag in het ondiepe deel van het rif (5-10 m diepte) het 

meeste stikstof fixeerden. Tegen onze verwachting in was de stikstoffixatiesnelheid van 

turfalgen vrijwel hetzelfde in een geëutrofiëerd versus een minder geëutrofiëerd rif. Verder 

bleken turfalgen een lagere stikstoffixatie activiteit te hebben dan benthische cyanobacteriële 

matten, maar de turfalgen bedekten wel een groter deel van het koraalrif. Turfalgen spelen dus 

een belangrijke rol in de stikstofkringloop van het rif. Dit kan resulteren in een ongewenste 

positieve terugkoppeling, waarbij de inbreng van gefixeerd stikstof de groei van de 

turfgemeenschappen bevordert met een toenemende degradatie van het koraalrif als gevolg.  

 

Veranderingen in de soortensamenstelling kunnen leiden tot veranderingen in de 

productiviteit van een rif gemeenschap. Daarom hebben we de primaire productiviteit van de 

belangrijkste functionele groepen op het rif met elkaar vergeleken met behulp van de 13
C-

methode. Hieruit bleek dat de benthische cyanobacteriën de hoogste primaire productie per 

eenheid biomassa hadden, gevolgd door macroalgen, turfalgen en fytoplankton. Koralen 

hadden de laagste primaire productie. Op basis van de aanwezige biomassa van de 

verschillende benthische soorten op het rif en de biomassa van het fytoplankton in de 

waterkolom konden we de totale primaire productie per m
2
 geprojecteerd rifoppervlak 

uitrekenen. Hieruit bleek dat op de ondiepere delen van het rif (op 5 m diepte) turfalgen de 

grootste bijdrage (~60%) aan de totale primaire productiviteit van het rif leverden, terwijl op 

het dieper gelegen rif (op 20 m diepte) de koralen, macroalgen en fytoplankton elk ongeveer 

een derde deel (~30%) bijdroegen aan de totale productiviteit. We hebben onze resultaten 

vergeleken met die van Wanders (1976), die een soortgelijke studie had uitgevoerd op 

hetzelfde rif ongeveer 40 jaar geleden. Uit deze vergelijking bleek dat de totale productiviteit 

van het rif niet was toegenomen. Echter, 40 jaar geleden leverden de koralen de grootste 

bijdrage aan de totale productiviteit van het rif, terwijl tegenwoordig de turfalgen het meeste 
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bijdragen aan de productiviteit van de ondiepere delen van het rif, terwijl macroalgen een 

prominentere rol zijn gaan spelen in de diepere delen van het rif.  

 

Kortom, dit proefschrift toont aan dat algengroei op de koraalriffen van onze 

onderzoekslocatie gelimiteerd wordt door zowel stikstof als fosfaat. Afspoeling van 

regenwater na periodes van zware regenval verrijkt de wateren van het koraalrif met stikstof 

en fosfaat. Dankzij hun hoge nutriënt opnamesnelheid en grote productiviteit leidt dit tot een 

toenemende groei van turfalgen, macroalgen (met name L. variegata, Dictyota spp. en 

Cladophora spp.) en benthische cyanobacteriën op het rif. Daarnaast hebben cyanobacteriën 

binnen de turfgemeenschap en benthische cyanobacteriële matten de mogelijkheid om 

atmosferisch stikstofgas te fixeren, waardoor ze in stikstofarme wateren een competitief 

voordeel hebben ten opzichte van andere benthische soorten op het rif (zoals koralen en 

macroalgen). Het advies dat uit dit onderzoek voortvloeit is daarom om elke vorm van 

nutriëntbelasting (van zowel stikstof als fosfaat) op het rif te minimaliseren, om zo het rif te 

herstellen in haar oorspronkelijke staat van een koraal-gedomineerd ecosysteem in zeer 

voedselarm water.  

 

 


