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1. Samenvatting 
Sinds begin negentiger jaren verspreidt de gewone koraalduivel (Pterois volitans; 
Eng: Lionfish) zich in een rap tempo over de Caribische Zee. De gewone 
koraalduivel is oorspronkelijk afkomstig uit de Stille of Pacifische Oceaan en de 
Rode Zee. De vis heeft in de Caribische Zee geen natuurlijke vijanden en plant 
zich explosief voort.  
 
Om zich voor te bereiden op de komst van de gewone koraalduivel heeft het 
Bonaire National Marine Park (BNMP) is samenwerking met de Reef 
Environmental Education Foundation (REEF) in 2009 op Bonaire een workshop 
georganiseerd. Op basis hiervan is in juli 2009 een Lionfish Response Plan 
ontwikkeld. Dit actieplan wordt ook door het Bonaire National Marine Park 
gebruikt om de schade die de gewone koraalduivel aanricht te beperken. Het is 
onmogelijk de opmars van de koraalduivel te stoppen of de vis uit te roeien. Het 
actieplan richt zich dan ook op het beheersen van het probleem.  
 
Het grootste communicatieprobleem hierbij is dat bij veel doelgroepen weinig tot 
geen kennis en besef aanwezig is van het verschijnsel en de mogelijke gevolgen. 
Toch is de inzet van velen noodzakelijk om straks het probleem onder controle te 
kunnen houden. Het gaat erom alle betrokkenen tijdig te informeren en te 
motiveren zodat iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van 
het actieplan. 
 
In de communicatie worden primaire en secundaire doelgroepen onderscheiden. 
Primaire doelgroepen spelen op locaal niveau een rol bij het waarnemen en 
bestrijden van de gewone koraalduivel. Secundaire doelgroepen hebben locaal 
geen actieve rol bij het waarnemen of bestrijden, maar moeten wel worden 
geïnformeerd.  
Voor beide doelgroepen zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd. Voor de 
primaire doelgroep zijn deze ook gekwantificeerd en is een bereiksdoelstelling 
opgesteld.  
 
De toonzetting van de communicatieboodschap aan de doelgroepen is zakelijk, 
overtuigend en oplossingsgericht.  
De keuze in de communicatiemiddelen is praktisch van aard, waarbij de nadruk 
ligt op bijeenkomsten, persberichten en interviews.  Posters en flyers vormen de  
gedrukte middelen.  



 

2. Actieplan  
 
2.1. Achtergrond 
Sinds begin negentiger jaren verspreidt de gewone koraalduivel (Pterois volitans; 
Eng: Lionfish) zich in een rap tempo over de Caribische Zee. De gewone 
koraalduivel is oorspronkelijk afkomstig uit de Stille of Pacifische Oceaan en de 
Rode Zee. De vis heeft in de Caribische Zee geen natuurlijke vijanden en plant 
zich explosief voort. Het is niet de vraag of deze vis ook de wateren rond Bonaire 
zal bereiken, maar wanneer.  
 
Naast de snelle voortplanting is een flinke eetlust een andere eigenschap van de 
gewone koraalduivel. Hierdoor heeft zijn aanwezigheid een grote negatieve 
invloed op de biodiversiteit en het ecosysteem. Er is dus sprake van een 
invasieve vissoort. Verder vormt de gewone koraalduivel ook een gevaar voor de 
mens vanwege de giftige stekels waarmee de vis is uitgerust.  
 
Om zich voor te bereiden op de komst van de gewone koraalduivel heeft het 
Bonaire National Marine Park (BNMP) in samenwerking met de Reef 
Environmental Education Foundation (REEF) in 2009 op Bonaire een workshop 
georganiseerd. Deze workshop werd gefinancierd door de Dutch Caribbean 
Nature Alliance (DCNA).  Op basis hiervan heeft de manager van het St. 
Eustatius National Marine Park in juli 2009 een Lionfish Response Plan 
ontwikkeld. Elementen uit dit actieplan wordt ook door het Bonaire National 
Marine Park gebruikt om de schade die de gewone koraalduivel aanricht te 
beperken. Het is onmogelijk de opmars van de koraalduivel te stoppen of de vis 
uit te roeien. Het actieplan richt zich dan ook op het beheersen van het 
probleem.  
 
Voor meer informatie over de gewone koraalduivel, zijn verspreiding in het 
Caribische gebied en de gevolgen daarvan wordt verwezen naar het Lionfish 
Response Plan, verder aangeduid als het actieplan.  
  
2.2. Actieplan (Lionfish Response Plan) 
In het actieplan wordt de probleemstelling geformuleerd, de doelstellingen 
bepaald en de implementatie van de verschillende activiteiten omschreven. 
 
• Probleemstelling 
De komst van de gewone koraalduivel op de Bonairiaanse riffen veroorzaakt de 
volgende problemen: 

o negatieve invloed op de biodiversiteit; 
o negatieve invloed op de ecosystemen van de koraalriffen; 
o negatieve invloed op de rifvisserij; 
o negatieve invloed op (duik)toerisme en waterrecreatie; 
o risico’s voor de gezondheid van zwemmers, duikers en vissers. 



 
• Doelstellingen 
De hoofddoelstelling van het actieplan is om de negatieve gevolgen van de 
gewone koraalduivel op het ecosysteem, de samenleving en de economie te 
beheersen.  
 
Afgeleide doelstellingen richten zich op: 

o Communicatie en afstemming; 
o Educatie en voorlichting; 
o Onderzoek en ontwikkeling; 
o Planning en beoordeling; 
o Beheer. 

 
• Fasering 
Het actieplan kent twee fasen:  

1. de voorbereidingsfase, dit is de fase voordat de gewone koraalduivel in 
de Bonairiaanse wateren is gesignaleerd; 

2. de beheersfase, dit is de fase nadat de gewone koraalduivel in de 
Bonairiaanse wateren is gesignaleerd. 

 
• Implementatie actieplan 
 
In het actieplan staan de activiteiten genoemd die moeten bijdragen aan het 
beheersen van de invasie van de gewone koraalduivel. De activiteiten variëren 
van veldonderzoek en lab-onderzoek tot informatie uitwisseling en voorlichting. 
De implementatie van het actieplan wordt in de volgende tabellen samengevat. 
 
Tabel 1: Implementatie van de voorbereidingsfase (Stap 2 niet uitvoeren totdat 
de komst van de gewone koraalduivel is bevestigd) 

 
Actie Stap 1 Stap 2 

Educatie en voorlichting voor 
vissers x x 

Educatie en voorlichting voor 
duikers x x 

Educatie en voorlichting voor 
medewerkers STINAPA x x 

Publieksvoorlichting x x 
Afstemmen met andere 
partijen en organisaties  x 

Onderzoek prooivissen  x 
Planning en beoordeling: 
ontwikkeling protocollen x  

Planning en beoordeling: 
detecteren koraalduivel  x 

 



 
Tabel 2: Implementatie van de beheersfase (zodra een actie is 
geïmplementeerd, moet de actie voortdurend worden voortgezet) 
 

Actie Stap 1 Stap 2 
Inzet beheersinstrumenten x x 
Afstemmen met andere 
partijen en organisaties  

x  

Specimen analyse  x x 
Voortgezet prooivis onderzoek x x 
Voortzetten voorlichting en 
educatie 

x x 

 

 

 

 

3. Communicatieprobleem 
De snelle verspreiding van de gewone koraalduivel in het Caribische gebied is 
een verschijnsel met grote gevolgen voor de biodiversiteit en de ecosystemen. 
Daarnaast heeft deze opmars gevolgen voor recreatie, toerisme, visserij en 
daarmee voor de economie. Ook zijn er risico’s voor de gezondheid van met 
name zwemmers, duikers en vissers.  
De verspreiding van deze invasieve vissoort is door zijn snelle voortplanting, het 
gebrek aan natuurlijke vijanden en overvloed aan voedsel niet te stuiten. Het is 
slechts een kwestie van tijd voordat het probleem zich ook in de Bonairiaanse 
wateren aandient.  



 
Het enige wat we kunnen doen, is proberen om het probleem te beheersen. Dat 
betekent dat we nu al moeten beginnen met de voorbereidingen, zodat we 
geprepareerd zijn als het zover is. Hierbij zijn diverse doelgroepen betrokken. 
Deze doelgroepen vergen elk een eigen benadering. Het grootste 
communicatieprobleem hierbij is dat bij veel doelgroepen weinig tot geen kennis 
en besef aanwezig is van het verschijnsel en de mogelijke gevolgen. Toch is de 
inzet van velen noodzakelijk om straks het probleem onder controle te kunnen 
houden. Het gaat erom alle betrokkenen tijdig te informeren en te motiveren 
zodat iedereen zijn of haar bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van het 
actieplan. 
 

4. Communicatiedoelgroepen 
In de communicatie worden primaire en secundaire doelgroepen onderscheiden. 
Primaire doelgroepen spelen op locaal niveau een rol bij het waarnemen en 
bestrijden van de gewone koraalduivel. Secundaire doelgroepen hebben locaal 
geen actieve rol bij het waarnemen of bestrijden, maar moeten wel worden 
geïnformeerd.  
 
Primaire doelgroepen 

• Medewerkers duikcentra 
• CURO leden 
• Duikscholen die geen lid zijn van t CURO leden 
• Locale duikers 
• Bezoekende duikers 
• Rifvissers 
• Beleidsmedewerkers natuur, milieu, visserij (MNB, LVV) 
• Medewerkers STINAPA 
• Vrijwilligers BNMP 
• CIEE Bonaire (Council on International Educational Exchange) 

 
Secundaire doelgroepen 

• Watersporters (met name zwemmers en snorkelaars) 
• Artsen, verpleegkundigen, EHBOers 
• Toeristische sector 
• Pers 
• Inwoners en bezoekers van Bonaire 
• Lokale en landelijke overheid  
• Landelijke en regionale natuurorganisaties 
• Landelijke en regionale wetenschappelijke instituten 

 



 

5. Communicatiedoelstellingen 
 
5.1. Doelstellingen voor de primaire doelgroepen:  
 

Bereik:  
Minstens 95% van de primaire doelgroepen hebben kennis genomen van 
een of meer communicatiemiddelen. 
 
Kennis: 
Minstens 90% van de primaire doelgroep weet dat de gewone 
koraalduivel vroeg of laat in de Bonairiaanse wateren wordt verwacht en 
kent de risico’s daarvan. 
 
Minstens 90% van de primaire doelgroep kent de inhoud van het actieplan 
en weet wat van hem/haar wordt verwacht. 
 
Houding: 
Minstens 90% van de primaire doelgroep is bereid zijn/haar bijdrage aan 
het actieplan te leveren. 
 
Gedrag: 
Minstens 85% van de primaire doelgroep geeft uitvoering aan de acties uit 
het actieplan. 

 
5.2. Doelstellingen voor de secundaire doelgroepen: 
 

Kennis: 
De secundaire doelgroep weet dat de gewone koraalduivel een bedreiging 
vormt voor onze natuur en onze economie. 
 
De secundaire doelgroep weet dat de gewone koraalduivel giftige stekels 
heeft en daarom niet moet worden gevangen of aangeraakt.   
 
De secundaire doelgroep weet hoe een steek van een gewone 
koraalduivel moet worden behandeld.  
 
De secundaire doelgroep weet hoe en wie moet worden gewaarschuwd bij 
het waarnemen van een gewone koraalduivel. 
 
Houding: 
De secundaire doelgroep vindt de komst van de gewone koraalduivel in 
onze wateren een serieuze zaak en is bereid medewerking te verlenen 
aan STINAPA.  

 



6. Boodschap  
 
Boodschap primaire doelgroepen 
 

• De gewone koraalduivel vormt een ernstige bedreiging voor de 
biodiversiteit en de ecosystemen op onze koraalriffen; 

• en is daarmee indirect ook een bedreiging voor ons duiktoerisme, onze 
waterrecreatie en onze rifvisserij. 

• We kunnen de gewone koraalduivel niet onschadelijk maken, maar het 
probleem wel beheersbaar houden. 

• Daarvoor heeft STINAPA een actieplan opgesteld. 
• We verwachten ook van u een bijdrage in de uitvoering. 

 
Boodschap secundaire doelgroepen 
 

• De gewone koraalduivel vormt een bedreiging voor onze natuur en onze 
economie. 

• De vis heeft giftige stekels en moet daarom niet moet worden gevangen of 
aangeraakt. 

• STINAPA heeft een actieplan opgesteld waarmee het probleem 
beheersbaar wordt gehouden. 

• Bel direct STINAPA op telefoonnummer [hot line] als u een gewone 
koraalduivel ziet. 

 

7. Toonzetting, uitstraling en talen 
De toonzetting is zakelijk, overtuigend en oplossingsgericht.  
 
In het visuele deel van de communicatiemiddelen staat een afbeelding van de 
spectaculaire gewone koraalduivel centraal.  
 

 
 



De belangrijkste talen zijn Papiaments en Engels, afhankelijk van de 
doelgroepen. In voorkomende gevallen kan dit worden aangevuld met 
Nederlands.  
 
In de communicatiemiddelen wordt gebruik gemaakt van het motto en logo van 
de overkoepelende voorlichtingscampagne “Nos ta biba di Naturalesa”.  
 

 
 

 
Afzender van de communicatie is STINAPA Bonaire. Dit wordt duidelijk gemaakt 
met het logo en een colofon. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



8. Fasering 
In de fasering van de communicatie wordt aangesloten bij de fasering in het 
actieplan. Het actieplan kent twee fasen:  

1. de voorbereidingsfase, dit is de fase voordat de gewone koraalduivel in de 
Bonairiaanse wateren is gesignaleerd; 

2. de beheersfase, dit is de fase nadat de gewone koraalduivel in de 
Bonairiaanse wateren is gesignaleerd. 

 

9. Communicatie-activiteiten en communicatiemiddelen 
 
9.1. Middelenmatrix 
 
Nr.  Communicatiemiddel Doelgroep Doel Fase Formaat 

oplage 
1. Workshops STINAPA STINAPA instructie 1 5 
2. Persconferentie start Actieplan 

• powerpoint presentatie 
• persberichten 
• persdocumentatie 

Pers bekendheid 
Actieplan 

1 1 
 
3 

3. Voorlichtingsbijeenkomsten 
duikcentra 

duikcentra instructie 1 / 2 2 

4. Poster duikcentra duikcentra bekendheid 1 / 2 100 / A3 / 
fc 

5. Flyer duikcentra duikcentra instructie 1 / 2 1.000 / A4 
/ fc 

6. Voorlichtingsbijeenkomst vissers Vissers instructie 1 / 2 3 
7. Poster vissers Vissers bekendheid 1 / 2 100 / A4 / 

fc 
8. Voorlichtingsbijeenkomst 

toeristische sector 
toeristische 
sector 

bekendheid 1 / 2 1 

9. Persbericht locale duikers Pers oproep 1 1 
10. Instructiebijeenkomst vrijwilligers 

BNMP, CIEE, MNB, locale 
duikers 

vrijwilligers, 
locale duikers, 
CIEE, MNB 
overige 
geinteresseerden

instructie 1 1 

11. Persbericht behandeling steek Pers instructie 1 / 2 1 
12. Rtv-interviews Pers bekendheid 1 / 2 ? 
13. Persbericht 1e waarneming Pers bekendheid 2 1 
14. Persbericht melden van 

waarnemingen 
Pers instructie 2 1 

15. Web pagina STINAPA site Alle bekendheid 1 / 2 1 
16. Artikelen in Makubekèn Alle bekendheid 1 / 2 4 
 



9.2. Beschrijving communicatiemiddelen 
 
 
1. Workshops STINAPA (Papiaments) 

De medewerkers van STINAPA en eventueel vrijwilligers van het BNMP 
moeten vertrouwd worden gemaakt met het actieplan, protocollen, 
formulieren, communicatiemiddelen e.d. 

 
2. Persconferentie start actieplan (Papiaments, Engels, evt. Nederlands) 

Inhoud presentatie, persberichten en persdocumentatie:  
• beschrijving gewone koraalduivel 
• verspreiding Caribisch gebied 
• voortplanting en voeding 
• gedrag 
• gevolgen voor natuur en economie 
• gezondheidsrisico’s vissers, duikers en waterrecreanten 
• doelstellingen actieplan 
• doelgroepen actieplan 
• fasering actieplan 
• communicatiemiddelen 
• oproep tot medewerking 
• hot line 

 
3. Voorlichtingsbijeenkomsten duikcentra (Engels) 

Medewerkers van de duikcentra krijgen instructie over het protocol voor het 
waarnemen van de gewone koraalduivel. Om zoveel mogelijk medewerkers 
te bereiken worden minstens twee bijeenkomsten georganiseerd. 
 

4. Poster duikcentra (Engels) 
De poster op A4- of A3-formaat roept op om waarnemingen te melden en 
verwijst voor meer informatie naar de flyer. 

 
5. Flyer duikcentra (Engels) 

De flyer (gevouwen A4) is verkrijgbaar bij alle duikcentra en bevat informatie 
over het probleem, hoe te handelen bij het waarnemen en hoe te handelen bij 
een steek. 
 

6. Voorlichtingsbijeenkomst vissers (Papiaments) 
Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd voor de vissers van: Playa 
Frans, Playa en Lac.  
 

7. Poster vissers (Papiaments) 
De poster (A4) is eigenlijk een combinatie van poster en flyer. De poster roept 
op om waarnemingen te melden. Op de achterzijde staat beknopte informatie 
over het probleem, hoe te handelen bij het waarnemen en hoe te handelen bij 
een steek. 



 
8. Voorlichtingsbijeenkomst toeristische sector (Engels) 

Bijeenkomst om de toeristische sector te informeren over het actieplan. 
 

9. Persbericht locale duikers (Engels) 
Oproep aan locale duikers om waarnemingen te doen en te melden bij 
STINAPA. 

 
10. Instructiebijeenkomst vrijwilligers BNMP e.d. (Engels) 

Bijeenkomst om vrijwillers te informeren over het actieplan en eventueel te 
instrueren over protocollen, formulieren, communicatiemiddelen e.d. 

 
11. Persbericht behandeling steek (Papiaments, Engels, Nederlands) 

Instructie hoe te handelen bij een steek. 
 
12. Rtv-interviews (Papiaments) 

Interviews aan de belangrijkste radio- en tv-zenders. 
 
13. Persbericht 1e waarneming  (Papiaments, Engels, Nederlands) 

Bekendmaken eerste waarneming in Bonairiaanse wateren. 
 
14. Persbericht melden waarnemingen (Papiaments, Engels, Nederlands) 

Bekend maken hoe en waar waarnemingen moeten worden gemeld. 
 

15. Web pagina STINAPA site (Engels, Papiaments) 
Speciale pagina over de gewone koraalduivel. 
 

16. Artikelen Makubekèn (Papiaments, Nederlands) 
Informatie over probleem en actieplan. Instructie over waarnemingen en hoe 
te handelen bij steken.  

 



10. Organisatie en uitvoering 
Het communicatieplan wordt besproken en goedgekeurd door de staf en het 
bestuur van STINAPA. De uitvoering wordt georganiseerd en gecoördineerd door 
de Afdeling communicatie en educatie. Zij bereiden presentaties voor, stellen 
teksten op en zorgen voor de productie en distributie van de 
communicatiemiddelen. 
 
 

11. Begroting 
Wordt momenteel geschat op Nafl. 25.000,- 
 
Dit bedrag is niet in de begroting van 2010 opgenomen. Door de mondiale 
financiel crisis, voorzien wij geen groei in de inkomsten voor 2010.  De begroting 
voor 2010 is een minimale begroting om het beheer van de parken te 
handhaven. Alle additionele onkosten zoals voor informatie en comminucatie 
werden eruit gelaten. Het bestuur van STINAPA zal moeten beslissen over 
financiering van deze communicatieplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Appendix A: Lionfish Action Protocol 
 
Lionfish Action Protocol 
 
This protocol outlines the actions to be taken in the event of a reported 
lionfish sighting, on lionfish collection dives, on preyfish surveys, and 
during specimen processing. Lionfish are toxic animals that cause a very 
painful sting. All actions should be completed with extreme caution. IF 
STUNG BY A LIONFISH RINSE AREA IN NEAR SCALDING HOT WATER 
FOR THIRTY MINUTES. APPLY DISINFECTANT SUCH AS IODINE, 
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION, OR RUBBING ALCOHOL AND SEEK 
EMERGENCY MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY. 
 
Follow the outlines of this protocol precisely. 
 
If a lionfish is reported by phone or in person: 
 
FILL IN LIONFISH SIGHTING FORM: 
 

1. Note name, address, and contact information of the person reporting 
 

2. Note activity of person when sighting was made (fishing, diving, 
snorkeling, swimming etc.) 

 
3. Note time of sighting 

 
4. Note location where lionfish was reported by site/ location name 

 
5. Note particulars on sighting location and nature of sighting i.e. depth, 

location on site where lionfish were spotted, number of specimens, and 
activity of specimens while sighted. 

 
If a lionfish is brought into STENAPA offices or collected: 
 
 FILL IN LIONFISH SIGHTING FORM: 
 

1. Note name, address, and contact information of the person delivering 
specimen 

 
2. Note location where specimen was caught 

 
3. Note time when specimen was caught 

 



4. Note fishing method used when specimen was caught (hook and line, fish 
traps, spearfishing) 

 
5. Note bait type used to catch specimen 

 
6. Store specimen in a secure cooled area such as ice filled cooler or fridge 

until specimen can be processed 
 

7. Follow processing protocol while processing 
 
LIONFISH CAN REMAIN ALIVE FOR QUITE SOME TIME OUT OF THE 
WATER. DO NOT ASSUME THAT A LIONFISH OUT OF THE WATER FOR A 
SIGNIFICANT PERIOD OF TIME IS SAFE TO HANDLE. ALWAYS USE 
EXTREME CAUTION WHILE HANDLING LIONFISH. A LIONFISH CAN STILL 
STING WHEN DEAD. 
 
 
 
When on species collection: 
 
Items to bring on collection trips (in addition to usual dive related equipment): 
 

1. Lionfish Specimen Collection Data Sheets 
 

2. Collection nets 
 

3. clipboard 
 

4. PVC gloves 
 

5. Cooler filled with ice 
 

6. Thermos with hot water or hot packs (in case of sting) 
 

7. First Aid kit (already onboard but double check) 
 

8. Pliers  
 
While on dive: 
 
One member of dive the team designated as specimen collector (carries nets 
and wears gloves); one diver to photograph specimen and record information on 
Lionfish Specimen Collection Data Sheets, other divers to act as safety divers 
and to ensure a visual is always kept on specimen 
 
Follow collection procedure as learned in practical training 



 
When back on board: 
 
Remove specimen using pliers and wearing PVC gloves 
 
Store specimen in cooler 
 
If specimen needs to be euthanized use Eugenol Solution 
 
 
 
When On Preyfish Surveys and Lionfish Sweeps: 

 
Items to Bring: 
 

1. Preyfish Survey Data Sheets 
 
2. Tape for Transect Lines 

 
3. Clip Boards 

 
4. Pencils 

 
Survey Dives should be conducted by a minimum group of 4 divers. 
 
Two divers lay out 50 m transect line and wait at the end of the transect line. 
Diver counting fish species waits five minutes after transect line is laid and then 
counts fish species recording information on data sheets, another diver 
accompanies recording information on substrate composition. Transect line is 
rolled up by divers who rolled out line initially. 
 
When on Lionfish Sweeps: 
 
On day to day diving operations lionfish sweeps can be conducted. During 
lionfish sweeps pay attention to overhangs, under ledges, and in overhead areas 
for the presence of lionfish. If a lionfish is sighted note depth, dive site, water 
temperature and approximate location on the reef. 

 
 

ALWAYS PRACTICE SAFE DIVING PROCEDURES 
 

When lionfish specimen is being processed: 
 
Items to bring while processing: 
 

1. Lionfish Processing Data Sheets 



 
2. Measuring tape 

 
3. Filet knife 

 
4. Container for stomach content analyses 

 
5. Vials containing DMSO solution for genetic samples 

 
6. Surgical Scissors 

 
7. Latex Gloves 

 
8. Tweezers 

 
9.  Dissection board 

 
Use lionfish data sheet to record relevant information 
 
Safely discard carcass after processing (one specimen should be preserved in 
formaldehyde solution for display purposes)   
 
LIONFISH CAN REMAIN ALIVE FOR QUITE SOME TIME OUT OF THE 
WATER. DO NOT ASSUME THAT A LIONFISH OUT OF THE WATER FOR A 
SIGNIFICANT PERIOD OF TIME IS SAFE TO HANDLE. ALWAYS USE 
EXTREME CAUTION WHILE HANDLING LIONFISH. A LIONFISH CAN STILL 
STING WHEN DEAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Bonaire National Marine Park 

 

Lionfish Sighting Form 
 
Please fill out precisely 
 
Date: (dd/mm/yy) ___/___/___ 
 
Time: ________ 
 
 
Name of reporter:  ____________________________ 
 
Telephone #:         _____________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Location of sighting: 
 
Dive Site: 
 
Did you mark the location?: y ___   n ___ 
 
Distance from the mooring: ______ meters/feet.  
 
Orientation: North – South – East – West 
 
Depth: ________________ 
 
Date of sighting: (dd/mm/yy) ___/___/___ 
 
Time of sighting: ______________ 
 
Number of specimen observed: _______ 
 
 
Data recorded by: _____________________ 
 



 
Bonaire National Marine Park 

 

The Lionfish Are Coming!! 
Dive Industry information night 

 

 
Lionfish do not belong in our waters and 
can have a very negative impact on our 

fish population and coral reef. 
But there is more that you need to know!! 

Come to the  

Presentation & Information session 
where you will get more information and 

the opportunity to ask questions. 
Date: 

Location: 
Time: 



 

Lionfish are a major threat to local fish 
species. Because fish do not see 
lionfish as a predator they have no 
natural defense against it. Lionfish can 
kill all the commercial fish in local 
waters, destroying the local fishing 
grounds.  
IT IS VERY IMPORTANT THAT IF YOU 
SEE OR CATCH A LIONFISH YOU 
REPORT IT IMMEDIATELY TO 
STINAPA: 717-8444 or 786-8444 
 

Handle with Extreme Caution: If caught DO NOT throw fish back. Store in a 
secure container and report catch information including location, depth, and time
to STINAPA Bonaire: 717-8444 or 786 8444 
 
IF STUNG IMMERSE WOUND IN HOT WATER AND SEEK MEDICAL ATTENTION 
IMMEDIATELY   
 Source: NOAA Invasive Species Program      
                                                                                                                   

 
Bonaire National Marine Park 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lionfish are a major threat to local 
fish species. Because fish do not see 
lionfish as a predator they have no 
natural defense against it. Lionfish 
can kill all the commercial fish in local 
waters, destroying local fishing 
population and coral reef.  
IT IS VERY IMPORTANT THAT IF YOU 
SEE OR CATCH A LIONFISH YOU 
REPORT IT IMMEDIATELY TO THE 
BONAIRE NATIONAL MARINE PARK: 
717-8444 or 786 8444 

IF CAUGHT DO NOT THROW FISH 
BACK.  
 
IF STUNG IMMERSE 
WOUND IN HOT WATER 
AND SEEK MEDICAL 
ATTENTION IMMEDIATELY 
                                                              

Handle with Extreme Caution: If sighted report location, depth, and 
description to the Bonaire National Marine Park: 717-8444 or 786-8444 
 

 
Bonaire National Marine Park 
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