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SAMENVATTING G 

BruneiliaBruneilia is een geslacht van boomsoorten met een wijde neotropische verbreiding, in de tropische Andes 

vooraff m Colombia. Ook zijn er soorten m Centraal Amerika en de Caraïbische eilanden Vierenvijftig 

soortenn worden in deze studie formeel erkend. De algemene doelstelling van deze studie is het in termen 

vann evolutie verklaren van de waargenomen kenmerken in BruneUia, alsmede de patronen van variatie 

(Brunelliaceae).. Om dit doel te bereiken zijn verschillende disciplines van de biologie gebruikt die niet 

eerderr werden toegepast of tot de nu bereikte resolutie in de kennis van de groep leidden. Twee hoofdstukken 

betreffendee de fylogenie zijn ontwikkeld in deze studie: een met het presenteren van een hypothese 

betreffendee de systematische positie van Bruneltia, gebaseerd op morfologische kenmerken {hoofdstuk 

2).. en een betreffende de evolutionaire relaties tussen de soorten van Brunellia {hoofdstuk 7). Patronen 

vann geografische verbreiding (hoofdstuk 8), gebieden van speciatie en diversificatie zijn vastgesteld op 

basiss van de fylogenetische studie van Brunellia in relatie met andere taxa en geologische gegevens van 

dee Andes, Centraal Amerika en het Caraibtsche gebied. Hernieuwd onderzoek van kenmerkende systemen 

omvattee de anatomie {hoofdstuk 3), patronen van bloeiwijzen {hoofdstuk 4), bloem morfologie (hoofdstuk 5) 

enn pollenmorfologie (hoofdstuk 6) om te worden gebruikt voor de studie van de evolutionaire relaties van de 

soortenn van het genus (hoofdstuk 7), De dieptestudie van deze systemen van kenmerken leverden zeer 

belangrijkee gegevens op vanuit het gezichtspunt van ontwikkeling en gedrag' in relatie met andere taxa 

gerelateerdd aan Brunellia. 

Inn Hoofdstuk 2, uitgaand van de hypothese dat Brunellia een genus van de Cunoniaceae is en niet het 

enigee geslacht in de familie van de Brunelliaceae, is de systematische positie van Bnjnetlia onderzocht 

waarbijj de fylogenetische relaties van dit taxon, alsmede 20 morfologische kenmerken vergelijkenderwijs 

geanalyseerdd zijn met de elf geslachten van de Cunoniaceae. Twaalf taxa maken deel uit van de mgroup. 

Hett programma Hennig86 gebaseerd op de methode van parsimonie werd gebruikt voor de selectie van de 

hypothesenn van relaties De gegevens van de ingroup werden eerst geanalyseerd met vier outgroups: 

Connams,Connams, Fothergilla. Davidsonia en Quercus, vervolgens met drie met uitsluiting van Quercus, en tenslotte 

mett elk van deze genera apart; in het laatste geval werden de kenmerken gepolariseerd De resultaten 

latenn zien dat Brunellia een taxon is dat verschillend is van de Cunoniaceae en dat de Cunoniaceae een 

niet-monophyletischeniet-monophyletische groep is. In deze studie wordt voorgesteld Brunellia, Spiraeanthemum en Acsmithia 

tee plaatsen in een familie verschillend van de Cunoniaceae. Echter, Bradford (pers. med), op basis van de 
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resultatenn van moleculair onderzoek signaleert Bruneüia ooft als een natuurlijke eenheid onafhankelijk van 

SpiraesnthemumSpiraesnthemum en Acsmithia Meer onderzoek is nodig om de hypothese betreffende de relaties van 

lezeleze taxa te ondersteunen Ook wordt de monofyietische oogsprong van de Cunoniaceae ter discussie 

gesteldd door de aanwezigheid van Davidsonia binnen de interne groep De nauwe verwantschap tussen de 

basaiee Rosidae met de lagere Hamamelidae wordt bevestigd. De apomorfïe en plesiomorfie van enkele 

kenmerkenn wordt bediscussieerd. Van geen enkel tribus van Engler kon de monofyiie worden bevestigd. 

Eenn groot deel van de informatie die gebruikt is in de analyse van de evolutionaire verwantschappen van 

BruneüiaBruneüia (Hoofdstuk 7) is gebaseerd op de resultaten van de anatomische studie {Hoofdstuk 3). In d.t 

hoofdstukk wordt de bladanatomische studie van 24 soorten van Brunettta gepresenteerd, inclusief van 

stomataa en nodale anatomie. De nodaie anatomie van Brunetlia is unilocular Anatomische kenmerken van 

dee bladsteel en de bladschijf hebben taxonomisch belang De vaatcilinder van de bladsteel is gewoonlijk 

continuee in het midden en distale deel van de bladsteel, terwijl deze meestal discontinue is m het deel dicht 

bijj de knoop. 

Hett adaxiale deel van de vaatciiinder van de bladsteel is samengedrukt en vormen in wemtg soorten als het 

waree bogen. Schorsbundels zijn frequent in het distale en middendeel van de bladsteel. terwijl mergbundels 

alleenn in 

S.. foreroi aangetroffen worden. Onder de meest bruikbare kenmerken van de bladschijf zijn de aanwezigheid 

vann holtes of golvingen en de aanwezigheid van een hypodermis De reductie blaadjes om opvallende of 

weinigg opvallenae stipulae op de bladsteel te maken is in veel soorten met de verschijningsvorm van een 

enkell blad waargenomen. Het onderzoeksresultaat geeft aan dat veel soorten ten onrechte met enkelvoudig 

bladd werden beschouwd in feite hebben alle soorten van Bruneüia samengesteld bladeren De stomata zijn 

actinocytisch,, behalve in S. cufervens/s met anemocytische stomata 

Zoalss anatomische kenmerken zijn ook kenmerken van de archtectuur van bloeiwijzen {Hoofdstuk 4) 

gebruiktt voor de analyse van de evolutionaire verwantschappen van Bruneüia. Dit hoofdstuk omvat het 

onderzoekk aan 35 soorten, die tweederde van de soorten van deze monogenerische familie 

vertegenwoordigenn en representatief zijn voor de totale variatie van de bloeiwtjzen in dit genus. Het onderzoek 

werdd gerealiseerd om de bloeiwijzemorfologie te begrijpen en deze informatie te gebruiken voor taxonomische 

doeleinden,, als ook om de verwantschapsrelaties tussen de soorten te leren kennen. Voor de interpretatie 

vann de bloeiwijzen zijn de concepten van de school van Troll (1964) gevolgd en voor een deel gecombineerd 

mett die van Mora-Osejo (1987) De resultaten iaten zien dat Bruneüia een prolifere monotelische 
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synflorescentiee of een anthocaul-monotelische patroon m de zin van Mora-Osejo (1987) vertoont Met 

anderee woorden een open synflorescentie met okselstandige bloeiwijzen met einstandige bloemen. 

Driee algemene patronen werden waargenomen afhankelijk van afwezigheid (1) of aanwezigheid (2,3) van 

subthyrsoiden:: (1) homocladische thyrsoiden (haplo-thyrsoiden) of (2, 3) heterodadische thyrsoiden, of 

alss (2) diplothyrsoid of (3) pleiothyrsoid. Andere variaties hebben als resultaat verschillen in de grootte van 

dee bloemdelen in relatie tot de totale bloeiwijze, de lengte van de hypopodia en epipodia of de symmetrische 

off asymmetrische verdeling van de takken. Dit alles beïnvloedt de vorm en omtrek van de bloeiwijze 

Concaulescentiee is altijd aanwezig. In enkele soorten is vroeger proliferatie van paracladia waargenomen. 

Gegevenss van het onderzoek van de bloem morfologie (Hoofdstuk 5) werden ook gebruikt bij de analyse 

vann de evolutionaire relaties. Bij 46 soorten van Bruneilia heeft bloemonderzoek plaatsgevonden Ondanks 

dee intraspecifische variatie van het aantal kelkdelen en carpellen, taxonomischzijn deze als diagnostische 

kenmerkenn bij eerdere studies gebruikt. Bloemen van verschillende collecties werden hierbij (vóór de 

anthesis)) opengesneden en bestudeerd onder de microscoop. De studie omvatte een intraspecifische 

analysee van de bloem symmetrie, het aantal sepalen, carpellen en dispositie en aantal meeldraden. Veel 

vann de soorten laten een patroon zien van twee kransen van meeldraden, terwijl weintg soorten frequent 

meerr dan twee kransen hebben. Extra kransen van meeldraden worden beschouwd ais overgangsstadia 

(klaarblijkelijk(klaarblijkelijk polyandrie) voor die soorten met veelvuldige aanwezigheid van twee kransen Reductie van 

dee meeldraden werd ook waargenomen De asymmetrie houdt verband met verschillen in afmeting van de 

sepalen.. aantal carpellen (ts verschillend van het aantal sepalen) en veranderingen in het aantal en de 

rangschikkingg van beide kransen van meeldraden. Veranderingen in het aantal sepalen hebben invloed op 

hett aantal meeldraden en zeer waarschijnlijk op dat van de carpellen. Protandrie wordt waargenomen 

Tweeslachtigee en eenslachtige bloemen zijn in verschillende individuen aanwezig. 

EnkeleEnkele kenmerken van de pollenkorrel (Hoofdstuk 6) werden gebruikt bij de studie naar de evolutionaire 

relatiess van Bruneilia. Pollen van 24 soorten van Bruneilia werd onderzocht met de lichtmicroscoop en met 

dee eiectronenmicroscoop (SEM) voor aanvullende kenmerken en ten behoeve van de analyse van de 

fylogenetischee verwantschappen. De pollenkorrels zijn 3-colporaat, tectaat en met een grote variatie in de 

versieringg van de exine, dat een bijna volmaakt continuum vormt. Vijf categorieën van ornamentatie 

werdenn waargenomen: striaat-reticulaat (grote lumina en hoge muri), fijn reticulaat, variabel reticulaat 

(murii en lumina van onregelmatige vorm en op verschillende niveaus), een vorm van rugulaat (onregelmatig 

enn uitstekende elementen) en punctaat (de lumina zijn kleineren rond to spleetvormig). De versiering van 
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dee exme heeft fylogenetische betekenis voor enkele groepen van soorten en is gecorreleerd met enkele 

kenmerkenn van vegetatieve organen van bloeiwijze en vrucht. Het punctate type lijkt de plesiomorfe staat te 

ztjnn De relaties tussen het pollen van Bruneitia en bepaalde geslachten van de Cunoniaceae worden 

bediscussieerd. . 

Hoofdstukk 7 omvat de studie naarde evolutionaire relaties van het genus om de indeling ondergenusniveau 

tee evalueren en om de kenmerken te identificeren die de natuurlijke groepen van soorten bepalen 

Vierenveertigg kenmerken van de conventionele morfologie, bladanatomie, nodaie anatomie, bloeiwijzen, 

bioemmorfologiee en versiering van de exine van de polfenkorrel, werden gecodeerd voor 31 soorten van 

BruneiitaBruneiita en van een outgroup van Spiraeanthemum (Cunoniaceae), die vier soorten omvat. Toepassing 

vann PAUP en NONA resulteerde in de zelfde drie meer parsimone cladogrammen, waarvan één wordt 

aanbevolenn als werkhypothese voor de fylogenetische relaties van Brunellia. De aanbevolen boom werd 

ookk gevonden met HENNIG86, Pee-Wee(K=6). en de 'majority rule' concensus boom werd verkregen met 

Dee-Weee (K=1. k>3). Brunellia is monofyietisch. De infragenerische classificatie wordt bediscussieerd. 

Hett ontbreken van fylogenetische studies voor groepen met een andiene en Caraïbische verbreiding vormt 

eenn beperking voor het genereren van een hypothese betreffende de vicanantiebiogeografie. Andere 

sdeeenn van de historische biogeografie zijn af te leiden van de vicariantie biogeografie. Als punt van vertrek 

voorr een biogeografïsche studie wordt een scenario van het ontstaan van de verbreiding van Brunellia 

gepresenteerdd f Hoofdstuk 8). Deze stellingname is gebaseerd op de actuele verbreiding van de soorten 

vann Brunellia, op die van aan Brunellia verwante taxa, de fylogenie van Brunellia en de geologische 

informatiee betreffende de vorming van de Andes, Centraal Amerika en de Caraïbische eilanden. Gebieden 

vann soortsvorming en diversificatie zijn voor Brunellia in termen van fylogenie gedefinieerd. Het Gondwana 

ontstaann van Brunellia staat ter discussie. De oorsprong van Brunellia in Centraal Amerika en de Caraïbische 

eilandenn wordt ook besproken met als uitgangspunt de landconnecties met het noorden van Zuid Amerika 

gedurendee het Eoceen en Mioceen. De grootste speciatie en diversificatie in Brunellia voltrok zich gedurende 

hett midden van het Mioceen, de periode van de grootste opheffing van de Andes Brunellia is goed 

aangepastt aan grote hoogte. Enkele soorten hebben bepaalde anatomische structuren ontwikkeld als 

responss op grote hoogte. Colombia heeft het grootste aantal soorten en het hoogste endemisme. Tenslotte 

wordenn ook de patronen van geografische verbreiding bediscussieerd. 


