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SAMENVATTING G 

Doel l 

Dezee actuo en paleo ecologische studie heeft twee onderling gerelateerde doelen. Ten eerste pretendeert het de diversiteit 
vann vegetatie types te beschrijven, zoals die voorkomen op the top van zandsteen plateaus in het Colombiaanse amazone 
gebied.. Dit is gedaan door middel van vegetatie opnamen en fitosociologische analyse van de resultaten. Het tweede doel 
iss the recente vegetatie ontwikkeling op het Araracuara zandsteen plateau te begrijpen door middel van een 
gedetailleerdee analyse van fossiele pollenkorrels en van actuele pollen regen, gecombineerd met informatie van de 
vegetatiestudie. . 

Vegetatiee typen op de YVestguyanese zandsteen plateaus in de Midden Caqueta regio 

Dee vegetatie van de zandsteen plateaus in de Midden Caqueta regio bevat een groot aanta! vertegenwoordigers van 
kruidachtigee eéénzaadlobbige plantenfamilies; voornamelijk Bromeliaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae en Xyridaceae. 
Daarnaastt komen er ook verscheidene tweezaadlobbige struikachtige soorten voor, welke veelal een klein, fragiel en 
sclerophyll  habitus hebben. Een fitosociologische analyse {met behulp van het TWINSPAN computer programma) is 
uitgevoerduitgevoerd op de data van de 346 vegetatieopnamen, welke verdeeld waren over vier algemene vegetatie groepen die zich 
opp de kale rots en uit zand substraten hebben ontwikkeld: pionier vegetatie (mossen, korstmossen en kleine kruiden), 
kruidachtigee vegetatie, struikgewas en lage bossen. Deze analyse resulteerde in een totaal van drieentwintig algemene 
vegetatiee typen. Eén gemeenschap en zeventien associaties zijn geïdentificeerd voor de pionier en kruidachtige vegetatie: 
ClusioClusio chiribiquetensis-Xavietum garcia-barrigae. Axonopodo schultesii-Xavietum garcia-bairigae. Pachiro coriaceae-
AxonopodetumAxonopodetum schidtesü. Syngonantho humboldtii-Paspaletum tillettii,  Syngonantho vaupesanum-Xyridetum wurduckii. 
XyridoXyrido wurdackü-Paspaletum tillettii.  Siphanthero hostmannii-Xyridetum paraensis. Xyris mima-Lagenocarpus 
verticillatus.verticillatus. Syngonantho humboldtii-Panicetum orinocanum. Xyrido lomatophyllae-Paspaletum tillettii.  Sativagesio 
fruticosae-Brocchinietumfruticosae-Brocchinietum hechtioides. Axonopodo schultesii-Schoenocephalietum martianae. Bulbostylido lanatae-
RhynchosporetumRhynchosporetum globosae, Burmannio bicoloris-Monotremetum xyridioides, Schoenocephalio martiamim-Owateetum 
roraimae,roraimae, Epistephto parviflorum-Crotonetum, Utrictilarietum neottioidis en Siphuletwn carassanae. In de struik- en 
bosvegetatiee werden vijf associaties herkend: Tepuiantho colombiani-Euceraeetiim nitidi. Ocoteo esmeraldanae-
ClusietumClusietum opacae, Everardio montanae-Bonnetietum martianae, Brocchinio hechtioides-Bonnetietum martianae en 
MacaireoMacaireo rulescentis-Bonnetietum martianae. Een volledige floristische karakterisering en informatie over de ecologie 
enn verspreidi g van elke associatie is gepresenteerd. Het blijkt dat de variatie in compositie en verspreiding van de 
associatiess sterk gerelateerd is aan de graad van bodemvochtigheid. van uitdroging en/of de mate van initiële 
bodemontwikkeling. . 

Patronenn in soortensamenstelling van de vegetatie 

Patronenn in de soortensamenstelling van vaatplanten op een substraat van wit zand en kale rots zijn bestudeerd op /es 
/.andsteenn plateaus in het Colombiaanse Amazone gebied, door middel van een veldstudie volgens de Braun-Blanquci 
vegetatieopnamee methode. Canonical correspondence analyse (CCA) is toegepast om de effecten van groeiplaats en van 
dee ruimtelijke configuratie van de verschillende plateaus of soorten patronen te kunnen onderscheiden. 

Inn totaal werden 208 soorten geïdentificeerd in 212 vegetatieopnamen. De belangrijkste gradiënten in 
soortensamenstellingg waren-gerelateerd aan de ruimtelijke configuratie van de zandsteen plateaus. Na controle voor de/e 
factor,, bleek dat de soorten samenstellingspatronen gedetermineerd lijken te zijn door bodemdiepte en bodem organische 
stoff  gehalte. De sterke associatie tussen de fitogeografische affiniteit en de groeiplaats-gecontroleerde ruimtelijke 
verspreidingg van soorten, doet een onvolledige bemonstering op één van de plateaus vermoeden. De zaadverspreidings 
karakteristiekenn konden de groeiplaats-gecontroleerde ruimtelijke verspreiding van soorten niet verklaren, hetgeen zou 
wijzenn op een weinig voorkomen van lokale extinctie op de zandsteen plateaus, in het bijzonder voor weinig verspreidde 
soorten.. Langlevendheid van plantensoorten zou een succesvolle strategie van de zandsteen plateau soorten kunnen zijn 
omm ongunstige tijden (droogte, brand) door te komen. Ruimtelijke en groeiplaats gecontroleerde soorten patronen op een 
vann de plateaus was duidelijk verschillend dan de patronen op en tussen de andere plateaus. Dit kan het resultaat zijn van 
niett gemeten groeiplaats factoren (bv. variatie in niet bestudeerde bodemfactoren of menselijke interventie in het 
verleden)) of zijn veroorzaakt door methodologische factoren van het onderzoek. 

Fitogeografischee analyse van plantensoorten. 

Dee vegetatie op de zandsteen plateaus in het Colombiaanse Amazone gebied (beneden de 350 m.) bevat pionier, 
kruidachtige,, struikachtige en lage bossen vegetatie typen. In een voorlopige soortenlijst komen 381 verschillende 
soortenn voor. behorende tot 205 genera and 77 families. De families met het hoogste soortenaantal zijn Cyperaceae (28). 
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Orchidaccaee (24). Melastomataceae (22), Xyridaceae (22). Rubiaceae (21), Bromeliaceae (16). Apocynaceae (13) en 
Poaceaee (15)" 34% van de plantcnfamilies werd gerepresenteerd door slechts één enkele soort. The genera met de 
hoogstee soortenaantallen waren Xyris, Rhynchospora, Lindsaea, Syngonanthus, Clusia, Mandevtlla. Epidendrum. 
Abolboda,Abolboda, Croton, Miconia en Utricular ia. 

Aann 302 van de Guyana zandsteen soorten van Colombia kon een f.togeografisch distributie patroon toegekend worden. 
388 3% van deze soorten had een strikte Guyanese verspreiding (inclusief 5.9% die endemisch voor het Colombiaanse 
gedeeltee van het Guyana zandsteen plateau waren) en 13.2 % hadden een bredere verspreiding in het Amazone bekken. 
Eenn klein percentage van de zandsteen plateau soorten (4.6%) kwam verder alleen voor op het Brazil*  zandsteen plateau 
enn 2 3% alleen in de Andes-Chocó regio. Minder dan de helft van alle soorten had een brede verspreiding (37.6/o 
neotropischh and 3 9 % pantropisch). Achttien soorten, inclusief zes nieuwe soorten voor de wetenschap die in deze studie 
zijnn aangetroffen, zijn endemisch voor het Colombiaanse gedeelte van het Guyana zandsteen plateau. Het meerekenen 
vann de zandsteen plateaus van de Midden Caqueta gebied in de Westguyanese f.togreograf.sche reg.o bevestigde de 
presentiee van twee endemische families en vijftien endemische genera voor deze regio. 

Verspreidingsmechanismenn van de vegetatie. 

Dee spectra van zaadverspreiding van de hogere planten op de zandsteen plateaus is gedetermineerd door middel van het 
karakteriserenn van de verspreidingscenhcden (zaden en vruchten), de verspreidingsvectoren and the zaadzetting 
gedurendee het jaar Aan 294 soorten kon met zekerheid een verspreidingsmechanisme worden toegeschreven. Het type 
vruchtt reflecteert dit verspreidingsmechanisme. Er is een grote variëteit in vruchten, waarvan de capsules (incl. peulen en 
doosvruchten)) het meest voorkomen (44.3%). gevolgd door bessen (16.8%) en steenvruchten (1D.1%). Ab.otische 
verspreidingg (anemochorie en autochorie) zijn de belangrijkste dispersie mechanismen (49.8%). gevolgd door 
verspreidingg door dieren (zoochorie, 46.6% van alle plantensoorten), terwijl verspreiding door water vrijwel niet 
voorkomtt (hydrochorie, 3.6%). Voor de zoochore planten, vogels vormen de belangrijkste potentiële distributie vector 
(477 3%) Deze resultaten contrasteren met de situatie in het omliggende regenwoud, waar zoochorie veruit het 
belangrijkstee verspreidingsmechanisme is en abiotische verspreiding een minimale rol speelt. Onze resultaten tonen aan 
datt lange afstandsversprelding dominant is op de zandsteen plateaus, doordat wind en vogels de grote meerderheid van 
planten"verspreid.. In dit licht kan het eilandkarakter van de zandsteen plateaus worden bediscussieerd op basis van de 
theoriee van MacArthur en Wilson (1967). die lange afstandsverspreiding voorspellen voor de flora van biogeogratische 
eilanden. . 

Eenn palynologische verkenning van de laat-holocene vegetatie veranderingen op het Araracuara zandsteen plateau. 

Dee resultaten van een studie van een sediment profiel en van moderne pollenregen op een zandsteen plateau nabij 
Araracuaraa (Colombia) alsmede de relatie met de actuele vegetatie is gepresenteerd. The soortensamenstelling van de 
vegetatiee op het zandsteenplateau is bestudeerd middels vegetatieopnames. Door het vergelijken van deze resultaten met 
modernee pollen regen in 18 mosmonsters, verzameld in verschillende vegetatietypen door middel van the associatie 
indexx van Davis (1984) en correspondence analysis, is geëvalueerd worden in welke mate de pollen spectra de actue e 
veeetatiee weergeven. Reeenwoudtaxa bleken te zijn over-vertegenwoordigd in de moderne pollenregen op de 
zandsteenplateauss Poaceae. Xvris. Cyperaceae and Melastomataceae vertoonden de hoogste overeenkomst tussen pollen 
regenn en huidige vegetatiebédekking. terwijl Bonnetia. Bromeliaceae. and Ochnaceae intermediate niveaus van 
overeenkomstt vertoonden. 

Dee analvse van de fossiele pollenkorrels van een 25 cm lang sediment profiel, «elke de veranderingen in de vegetatie op 
hett Araracuara zandsteen plateau gedurende de afgelopen eeuw weergeeft, laat een transitie zien van een open dooi 
Rapataccaee gedomineerde vegetatie naar een door Bonnetia maritiana gedomineerd struikgewas. De verschillende 
successiee stadia in de pollen analvse konden in het veld worden teruggevonden als herkenbare vegetatie typen in het 

fekk in de hedendaagse veeetatie. De öl5C waarden van de koolstof-gedateerde monsters suggereerde dat er een 
belangrijkee aandeel van C,~en CAM planten in de lokale vegetatie aanwezig moet zijn geweest. Dit wordt bevestigd door 
dee fossiele pollen analyse, welke een significant aantal families en genera laat zien die veelal een C, en CAM fysiologie 

hebben. . 

Algemenee conclusies. 

vann een De/ee studie toont aan dat de zandsteen plateaus in het Colombiaanse Amazonegebied een voorbeeld vormen 
sterkk aangepaste flora aan extreme omgevingsomstandigheden. De plateaus vormen een ecosvsteem met een eiland 
karakterr binnen het Amazone regenwoud. De typische kenmerken van de vegetatie (sterke aanpassing aan de 
voedselarmee omstandigheden, fragmentatie etc.) zorgt ervoor dal het ecosvsteem erg gevoelig is voor menselijke 
interventiee zoals branden of het gebruik als landingsbaan. Om deze reden verdient het aanbeveling om intacte 
voorbeeldenn van zandsteen plateau formaties te beschermen, waarbij aandacht moet worden besteedt aan de onderlinge 
verbondenheidd In verband met de rol van het ecosysteem voor verzamelactiviteiten en vanwege hun symbolische en 
mythologischee betekenis, is het actief betrekken van lokale gemeenschappen bij het duurzame beheer van dit habitat van 
fundamenteell  belang. 
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