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Tropisch paradijs

Buddy Angelika met koraal

AnemoonAnker van de Delsan



gebied dus nog geen drie maanden per jaar is

geopend voor de toeristenboten wordt toch zo

al de helft binnengekregen van de kosten van

de rangers en het rangerstation, inclusief de

patrouilleboten.

PRACHTIGE DUIKEN  Een week rond het rif

varen en de hele dag door te kunnen duiken in

het heldere en warme water van de Suluzee, is

een droom. Er is tijdens de duiken rondom Tub-

bataha veel te zien. Natuurlijk, het prachtige ko-

raal, zowel steen als zacht koraal. Enorme gor-

gonen torenen hoog boven de duikers op in

allemaal verschillende kleuren. Vooral het

zachte koraal is een waar feest. Op bijna iedere

duikplaats is het anders. Natuurlijk zijn er

enorme sponzen in alle maten en vormen, ook

zitten er overal haarsterren.

Ook zijn er veel haaien te zien: witpuntrif-

haaien, grijze haaien, zijdehaaien. Een hele

middag of avond, om de volgende morgen op

de bestemming te arriveren, een afstand van

zo’n 150 km.

Alle duikers in het gebied moeten 3.500 pesos

(100 euro) doneren aan het park. Hoewel het

Bekend? Zeker niet. Misschien bij
duikers. Het rif ligt middenin de Suluzee.
Het is het enige beschermde rif in de
Filippijnen. En het staat ook nog op de
werelderfgoedlijst van de Unesco. Sinds
1988 om precies te zijn.
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Het Tubbataharif is een tropisch paradijs.

De bescherming wordt sinds 1999 ver-

zorgd door de rangers. Ze zijn daar ge-

stationeerd op het Noord Atol en werkzaam bij

o.a. bij de marine of bij de kustwacht. 

PARKRANGERS  Een tiental parkrangers

woont in shifts van 2 maanden op het ran-

gerstation. Omdat de riffen enorm van om-

vang zijn, houden zij alle schepen in de gaten

met behulp van sonar. Onbekende scheep-

vaart of boten, die zich niet aanmelden wor-

den aangehouden en onderzocht. Ook doet de

TMO-organisatie (Tubbataha Management Of-

fice) veel aan educatie. En om de zoveel tijd

worden de diersoorten op het rif geteld,

meestal met de hulp van een universiteit. 

De reden om het bijzondere en in meerdere op-

zichten belangrijke gebied van Tubbataha te

beschermen is de ontdekking van biologen dat

de twee atollen, middenin de zee, een kraam-

kamer zijn voor niet alleen de Suluzee, maar

een gebied dat tot aan Maleisië en Indonesië

reikt. Alleen cruiseschepen, de ‘live-aboards’

mogen hier komen en dan alleen maar (bijna)

drie maanden, vanaf eind maart tot begin juni. 

DONATIE  Om er te komen moet er een uur-

tje worden gevlogen vanaf Manila naar Puerto

Princesa, daarna is het 5 minuten naar de Pu-

erto Princesa-pier in de  haven. De meeste

cruiseboten vertrekken aan het eind van de
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Spons met haarster

Kogelvis tussen het koraal

GorgoonNaaktslakken



groep duikers is er (zonder schadelijke pro-

blemen overigens) ondersteboven gezwom-

men door een dikke verpleegsterhaai. Zwan-

ger! Er is te genieten van spelende manta’s.

Eén bleef er maar rollen en draaien voor de

ogen en camera’s van duikers. Ook enorme

scholen jacks, dikkoppapegaaivissen en veel

schildpadden. Die schildpadden mogen wel

het rif opeten; het doet pijn om het te zien.

Het is immers hun rif... 

LOBSTERCITY  Maar er is veel meer. Lob-

stercity. Een heleboel langoesten bij elkaar. Uit

de verschillende holen steken de lange tenta-

kels. En dan ook naaktslakken. Vier jaar eerder

werden ze nog gemist. Toen het verkeerde sei-

zoen mischien? Misschien dit keer een betere

gids? In ieder geval één die echt alles zag en

dan al vanuit de blauwe verte. Murenes ver-

stopt in het koraal, anemonen met nemo (drie-

band) anemoonvisjes, napoleonvissen, haaien.

Opgeroepen door met een plastic flesje te

draaien. Onderwater schijnt dat een speciaal
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geluid te maken, wat de meeste haaien

nieuwsgierig maakt en hun natuurlijke angst

voor duikers even doet vergeten.

En om de opsomming niet al te uitputtend te

maken: het grote anker van de Delsan. Dat

ligt op 3 meter en is zo groot dat er zelfs met

de fish-eyelens achteruit moest worden ge-

gaan om het er helemaal op te krijgen. Het

schip is helemaal vergaan, alleen het anker

ligt er nog.

Zeekomkommer op het zand Naaktslak op blauwe spons Verpleegsterhaai

Haarster op zweepkoraal

Eekhoornvis

Manta

Langoesten bij Lobster City

Koraalduivel

Schildpad


