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Samenvatting 

Hoofdstuk 1 introduceert de belangrijkste onderwerpen van dit proefschrift. Dit is een 
basis introductie tot de C4 en CAM planten met nadruk op de Colombiaanse vegetatie. 
Deze informatie is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in de vegetatie van 
de Andes en de biogeochemie van C3 and C4 planten in het bijzonder. Met behulp van 
bestaande literatuur is een lijst van C4 en CAM taxa samengesteld die representatiefis 
voor de noordelijke Andes. De theorie van stabiele koolstof isotoop fractionatie wordt 
behandeld en geïntroduceerd als een hulpmiddel om C4 plant biomassa te 
onderscheiden. Een lijst van verschillende plant taxa met gemeten 8I3C waarden is 
gegeven. De theorie dat verlaagde atmosferische C02 concentraties tropische laagland 
C4 grassen naar grotere hoogtes heeft gedreven, wordt ingeleid met hoofdstuk 2. 5,3C 
metingen aan organisch materiaal uit de van grote hoogte afkomstige Funza kern, 
ondersteunt deze theorie. Er werd een ontdekking gedaan aan de hand van moderne 
vegetatie opnames. Op hoogtes tot 3500 m blijkt in enkele gevallen C4 gras paramo, 
bestaande uit Sporobolus lasiophyllus voor te komen. Andere C4 grassen, zoals 
Paspalum bonplandianum en enkele Muhlenbergia soorten komen in dezelfde 
ecologische niche voor. Deze C4 gras ecosystemen zijn ongebruikelijk daar het merendeel 
van de C4 vegetatie juist met warm klimaat is geassocieerd. Er wordt voorgesteld dat 
deze hoog gelegen C4 gras vegetatie overblijfselen zijn van ijstijd C4 gras ecosystemen 
die toen, door lage atmosferische C02 concentraties algemeen rond de hoogvlakte van 
Bogota voorkwamen. Deze grassen kunnen op grotere hoogtes overleven in het 
moderne klimaat door aanpassingen opgedaan tijdens glaciaal klimaat. Dit geeft een 
verklaring en een mogelijk mechanisme hoe bepaalde plant taxa vanuit het tropische 
laagland, paramo elementen zijn geworden. Deze bevindingen zijn verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 3. Hier wordt aan de hand van moleculaire stabiele koolstof isotoop data 
van fossiele blad lipiden zien dat de hoeveelheid C4 planten is veranderd door de tijd. 
Er is een archief gereconstrueerd dat de verandering in C3-C4 vegetatie kan kwantificeren. 
Het blijkt dat C4 planten in het geheel niet de volledige dominantie hebben verkregen 
tijdens de glacialen. Twee tegenwerkende drijvende krachten op deze hooggelegen 
tropische locatie blijken verlagende temperatuur en atmosferische C02 te zijn. Gebruik 
makend van een eco-fysiologisch model van C3 en C4 competitie, kunnen deze twee 
gescheiden worden. Met behulp van bestaande palaeo-temperatuur reconstructies en 
de contributie aan C4 planten in de vegetatie, kan de atmosferische C02 concentratie 
uit het verleden worden gereconstrueerd. Het resultaat benadert de C02 profielen uit 
de Antarctische ijskernen. Het eco-fysiologisch model verklaart de variatie in C en C4 

vegetatie en geeft een totaal nieuwe methode om C02 data te reconstrueren. 
Het aquatische milieu wordt behandeld in hoofdstuk 4. Hier wordt melding gemaakt 
van het meest in 13C aangereikte ("zwaarste") natuurlijk organisch materiaal ooit op 
aarde gevonden Het gaat hier om een moleculaire marker afkomstig van een alg. Het 
hoofdstuk onderzoekt dit ongebruikelijke fenomeen en tracht het in een palaeo-milieu 
context te plaatsen. De alg Botryococcus, welke verantwoordelijk is voor het ongewoon 
aangereikte organisch materiaal, lijkt een unieke niche te hebben opgevuld in het 
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aquatische ecosysteem. Massale drijvende algen bloei in het tropische hoog gelegen 
meer heeft geleid tot een isotopisch gesloten systeem waarbij isotopische fractionatie 
vrijwel uitgesloten is. Deze observaties geven nieuw inzicht in palaeo-klimaat en 
milieu van dit aquatisch ecosysteem. 
Hoofdstuk 5 en 6 handelen over een meer fundamenteel aspect van dit geochemisch 
onderzoek aan de hoogvlakte van Bogota. Om de palaeo-vegetatie in dit gebied te 
reconstrueren is het noodzakelijk om een aantal goede moleculaire markers voor 
bepaalde vegetatie types of groepen te hebben. De Funza boorkern bevat veel 
microfossielen afkomstig van hogere planten, zoals pollen en sporen. Een van de 
chemische substanties hieruit wat immuun is tegen microbiële afbraak is 
sporopollenine. Enkele Andiene sedimenten zijn uitzonderlijk rijk aan sporen van de 
watervaren Isoëtes. Ook in de Funza boorkern zijn deze sporen aanwezig, hoewel zij 
niet altijd intact te zijn. Sporopollenin in deze sedimenten is een potentiële moleculaire 
marker voor Isoëtes. Het sporopollenine van Isoëtes killipii is uitvoerig onderzocht in 
dit hoofdstuk. Het hoofdbestanddeel blijkt jo-coumaar zuur te zijn. Dit is een van de 
weinige studies waarbij sporopollenine in een zodanig hoge zuiverheid is geïsoleerd. 
The resultaten kunnen worden gebruikt om geochemisch stabiele isotoop studies aan 
Isoëtes mogelijk te maken. Hoewel dat hier niet is gedaan heeft dit potentie voor de 
reconstructie van het aquatische milieu. 5I80 aan dit materiaal afkomstig van een 
ondergedoken plant kan in de toekomst zeer waardevolle informatie leveren, daar 
waar carbonaten meestal niet aanwezig zijn. Hoofdstuk 6 onderzoekt een ander plant 
biopolymeer dat ook immuun is tegen microbiële afbraak. Dit macromolecuul is 
regelmatig genoemd in geochemische literatuur. In dit hoofdstuk worden voor het 
eerst sinds de ontdekking van cutaan, verscheidene voorbeelden van cutaan bevattende 
planten gerapporteerd. Al deze voorbeelden laten duidelijk zien dat deze planten een 
belangrijke rol spelen in de vegetatie van de noordelijke Andes. Dit hoofdstuk heeft 
het aantal cutaan voorbeelden verdrievoudigd en lanceert een nieuwe theorie dat dit 
polymeer in het bijzonder goed vertegenwoordigd is onder de CAM planten en andere 
droogte aangepaste planten. Het voorkomen van cutaan in sedimenten kan gebruikt 
worden als moleculaire marker voor deze groep planten. 
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