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Samen valling 

Het voornaamste doel van dit proefschrift was het bestuderen van de abundantie en 
de ruimtelijke verbreiding - op verschillende schalen - van verschillende 
groeivormen van tropische regenwoudplanten. De relatie tussen deze patronen en de 
belangrijkste omgevingsgradienten in het noordwestelijk Amazonegebied werd 
onderzocht. Basale kennis over de verbreiding van soorten en 
soortengemeenschappen is noodzakelijk voor de bescherming van het Amazone
regenwoud, dat bekend staat om zijn hoge planten-diversiteit. Het is echter nog niet 
duideJijk welke mechanismen de samenstelling van soortengemeenschappen en de 
verbreidingspatronen van groeivormen beinvloeden. 

In dit werk laat ik nieuwe inzichten zien betreffende omgevingsinvloeden op de 
soortensamenstell ing van kruiden, houtige ondergroei, bomen, epi fyten en lianen. 
Gegevens hiervoor werden verkregen uit een nieuwe serie gedetailleerde 
vegetatieopnamen. Deze werden gelegd langs de belangrijkste omgevingsgradienten 
in een groot gebied, dat gedeelten van het Colombiaanse, Ecuadoriaanse en 
Peruaanse Amazonegebied omvat. Dit onderzoek behoort tot de weinige in 
Amazone-regenwoud dat groeivormen - inclusief bijna alle epifytensoorten - in 
relatie tot de abiotische omgeving combineert. Het noordwesteJijk Amazonegebied, 
waar het onderzoek plaatsvond, is behoorlijk homogeen wat betreft vochtigheid 
(gemeten als jaarlijkse neerslag) en geomorfologie, en daarmee zijn de onderzochte 
gebieden goed vergelijkbaar. Hierdoor konden de abiotische variabelen die op 
gedetailleerdere schaal varieren, bijvoorbeeld mineraalgehalten in de bodems, beter 
onderzocht worden. 

Hoofdstuk 2 behandelt de verschillen wat betreft soortenrijkdom en floristische 
samenstelling van bomen en lianen, tussen drie landschapstypen van tierra firme 
(hoogJand) in het midden-Caquetá gebied van Colombia,. In een transect door de 
drie typen (J O m x 2160 m), zijnde laag terras, geaccidenteerd (heuvelig) hoog terras 
en vlak hoog terras, werden de bomen en lianen met een D8H (diameter op 
borsthoogte) van minstens 10 cm ge·inventariseerd. De soorten werden 
geclassificeerd als lokaal abundant en lokaal zeldzaam. De abundante soorten 
werden beschouwd als "genera listen" (voorkomend in alle landschapseenheden), 
"intermediairen" (in twee landschapseenheden), of "specialisten" (in een 
landschapseenheid), gebaseerd op contingentie-tabellen van 2 bij 3. Van al le soorten 
werden 146 (39%) gekwalificeerd als lokaal abundant , en 231 (61%) als lokaal 
zeldzaam. Van de abundante soorten was 70% generalist , 25% specialist en 5% 
intermediair. Hoewel er veel zeldzame soorten zijn gevonden, suggereren de 
resultaten dat veel soorten generalist zijn, en dat de betadiversiteit op lokaJe schaal 
(2,16 ha) laag is. Om de daadwerkelijke graad van ruimtelijke floristische diversiteit 
(turno ver) in Amazonewouden te bepaJen is een veel grotere hoeveelheid gegevens 
nodig. 

In Hoofdstuk 3 worden patronen van verbreiding van vaatplanten in het Metá-gebied 
gepresenteerd. Planten met D BH van m instens 2,5 cm werden geregistreerd in O, I 
ha plots, met als doel het beantwoorden van de volgende drie vragen: Hoe zijn de 
verbreidingspatronen van soorten gerelateerd aan lokale abundantie in de plots? Zijn 
ondergroeisoorten (soorten met individuen die in de hele opname nooit een DBH 
boyen 10 cm hebben) sterker gecorreleerd aan het abiotische milieu dan 
kronendaksoorten (soorten met individuen met een D8H van 10 cm of meer)? Zijn 
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de in alle landschapseenheden gevonden patronen vergelijkbaar met die van alleen 
de hooglandplots? De soorten die in meer dan één plot werden gevonden waren ook 
lokaal meer abundant. Dit patroon gold voor zowel genera listen als specialisten. De 
lokaal zeldzame soorten (met maximaal één individu per plot) kwamen meestal in 
het hoogland voor. Een Mantel-test waarin alle landschapseenheden werden 
verwerkt gaf hoge correlaties tussen omgevingsvariabelen (chemische 
eigenschappen van de bodems, drainage en overstroming) en floristische 
samenstelling. De kronendaksoorten gaven een zwakkere correlatie met de 
omgeving dan ondergroeisoorten. Het elimineren van de ruimtelijke component 
maakte de correlaties niet zwakker. Anderzijds waren in het hoogland de 
ondergroeisoorten sterker gecorreleerd met de bodemgesteldheid dan de 
kronendaksoorten, en bleek de ruimtelijke configuratie de belangrijkste factor voor 
de floristische patronen. 

In Hoofdstuk 4 wordt de samenstelling van vasculaire epifyten in het Metá-gebied 
beschreven. Deze werden bemonsterd in 30 plots van 5 x 50 m, gelegd in de 
belangrijkste landschapseenheden van dit gebied. Elke plot werd naast een 0,1 ha 
plot gelegd, waarvan de bomen- en lianensamensteJling drie jaar daarvoor al 
bestudeerd was. Het doel van deze epifytenstudie was het verkennen van 
abundantie, diversiteit en verbreiding van epifyten 111 de betreffende 
landschapseenheden. In totaal werden 6129 individuen bemonsterd, behorende tot 
27 families, 73 genera , en 213 soorten (waarvan 59 morfo-soorten) . De belangrijkste 
families wat betreft soortenvertegenwoordiging en abundantie waren Araceae, 
Orchidaceae en Bromeliaceae. In totaal werden 2763 epifytendragende bomen 
(forofyten) geregistreerd, waarvan 1701 (62%) met een DBH van minstens 2,5 cm. 
Tussen 40 en 60% van de houtige planten met een DBH van 2,5 cm of meer droeg 
epifyten, dus er was geen sterke forofyten-Iimitatie in de landschapseenheden. Het 
epifyti sme was meestal beperkt tot de stammen en de boomvoeten. Evenals bij de 
bomen was epifytensamenstelling sterk gerelateerd aan he! landschapstype. 
Anderzijds waren de verschillen in abundantie en diversiteit (uitgedrukt in 
soortenrijkdom en Alfa-Fisher waarden) tussen de landschapseenheden 
verwaarloosbaar, dit in tegenstelling tot het gevonden patroon bij bomen. Deze 
resultaten manen tot grote voorzichtigheid bij het extrapoleren van conclusies 
gebaseerd op verbreiding en dynamiek van boomsoorten naar andere groeivormen 
met een sterk afwijkende ecologie. 

Hoofdstuk 5 handelt over de vraag of de floristische samenstelling van vaatplanten 
in Amazone-regenwoud voorspeld kan worden door een inventarisatie van 
indicatieve plantengroepen: varens en Melastomataceae. Gegevens van 40 ruimtelijk 
goed verspreide vegetatieopnamen werden hiertoe geanalyseerd met behulp van 
Canonische Correspondentie-Analyse (CCA), oftewel een regressie van de 
samenstelling van vaatplanten over verklarende variabelen. Voor deze variabelen 
werd informatie gebruikt afkomstig van de twee genoemde indicator-plantengroepen 
(samengevat als assen van een Principale Coordinaten-Analyse), en daarnaast de 
bodemgesteldheid, landschapseenheden en de ruimtelijke configuratie van de 
opnamen . In totaal werden 53.941 individuen bemonsterd , behorend tot 2480 
soorten. Hiervan waren 17.473 ind ividuen en 132 soorten varens of 
Melastomataceae. Het deel van de opnamen da! in hoogland (tierra firme) werd 
gemaakt gaf 19.622 individuen en 1716 soorten, waarvan 3793 planten en 91 
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soorten tot de indicatorgroepen behoorden. Zowel in de gehele dataset, dus met alle 
landschapseenheden, als in de sub-set met alleen de hoogland-opnamen, waren de 
belangrijkste assen van de Principale Coordinaten-Analyse (PCoA) sterk gerelateerd 
aan de patronen van soortensamenstelling in de bossen. Hieruit volgt dat varens en 
Melastomataceae gebruikt kunnen worden voor het typeren en voorspelJen van 
veranderingen in de tloristische samenstelling in het bestudeerde gebied. Tegelijk 
concludeerden we dat er geen statistische aanwijzing is dat varens en 
Melastomataceae een sterkere voorspellende waarde hebben dan bodems, 
landschapstypen en ruimtelijke variabelen. Het onderverdelen van de verklaarde 
variatie in de samenstelling van de bossen liet zien dat het verklarende effect van de 
indicator-plantengroep grotendeels onafhankelijk was van bodemfactoren, Jandschap 
en de ruimtelijke verbreiding van de plots. Dit geeft aan dat bij het correleren van 
indicatorsoorten(groepen) aan andere plantengroepen de directe causale verbanden 
moeilijk onderscheiden kunnen worden van de indirecte correlaties, als gevolg van 
de vele factoren die mogelijk de verbreiding van tropische regenwoudplanten 
beinvloeden. 

Hoofdstuk 6 behandelt de diversiteit en samenstelling van houtige lianen in het 
noordwestelijke Amazonegebied. Deze werden onderzocht in drie gebieden: het 
Metá-gebied in de vallei van de midden-Caquetá in Colombia, het Yasuní-gebied in 
Ecuador, en Ampiyacu in de Peruaanse Amazone-provincie Maynas. In plots van 
0,1 ha werden aJle houtige lianen met een DBH van minstens 2,5 cm bemonsterd. In 
elk van de drie regio's werden plots gelegd in bossen op vloedvlaktes van de 
rivieren, in moerasbossen en in hoogland-bossen. De dichtheid, diversiteit (soorten-, 
genera- en familierijkdom en Alfa-Fisher waarden) en samenstelling van lianen in 
de plots werd geanalyseerd met behulp van multiple regressies, ANOYA en CCA. 
De verklarende variabelen die we gebruikt hebben zijn: regio (geografische 
coordinaten van de plots), landschapstype, oppervlakte van het betreffende 
landschapstype rondom de plot, bodemchemische eigenschappen, en structuur van 
het bos. In totaal werden in de 77 plots 2670 Jianen gevonden , behorend tot 46 
families, 126 genera, 263 soorten en 122 morfosoorten (niet geYdentificeerd tot op 
soortsniveau). De lianendichtheid verschilde niet significant tussen landschapstypen 
of regio's, noch tussen interactietermen van deze twee. Anderzijds verschilde de 
diversiteit wel tussen landschapstypen en regio's: de moerasbossen vertoonden de 
laagste diversiteit. De plots gelegd in Ampiyacll hadden de hoogste soortenrijkdom 
en Alfa-Fisher waarden; deze waarden waren voor Metá en YasllnÍ ongeveer gelijk. 

Hoofdstllk 7 rapporteert over de respons van 24 soorten en 89 genera van houtige 
vaatplanten (DBH van minstens 2,5 cm) op enkele abiotische omgevingsgradienten. 
De gegevens hiervoor werden genomen van 80 vegetatieopnamen van 0,1 ha, 
gelokaliseerd in de belangrijkste landschapstypen van drie regenwoudgebieden in 
Colombia, Ecuador en Peru. De onderzochte hypothesen waren: (1) de meeste 
genera en soorten vertonen een symmetrische Gaussiaanse respons op complexe 
omgevingsgradienten, (2) de vorm van de responscurve van genera en soorten op 
een bodemgradient is dezelfde als die op een complexe gradient op basis van 
soorten- en genera-samenstelling van de gehele vegetatie. De omgevingsgradienten 
werden verkregen door middel van ordinaties. Yijf hierarchische logistische 
modellen werden gebruikt voor de beschrijving van de vorm van de responscurves, 
bekend onder de naam HOF-modellen. Deze varieren van vlak (geen respons) tot 
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scheef (skewed). De meerderheid van de soorten vertoonde een niet-symmelrische 
respons op alle gradienten en in alle landschapstypen. In vergelijking tot de andere 
landschapstypen, waren alleen in de hoogland-bossen meer soorten en genera die 
een vlakke (dus geen) respons vertoonden op al le omgevingsgradienlen. AIs men de 
vlakke respons buiten beschouwing laat, waren er weinig soorlen en genera die op 
de bodemgradient eenzelfde type curve vertoonden als op de andere complexe 
gradienl. Dit gold zowel voor de analyse van alle landschapstypen bij elkaar, als 
voor de analyse van alleen de hoogland-bossen. Beide hypolhesen werden dus 
verworpen. Deze resultaten suggereren dat het zogenaamde continuümconcepl hel 
sterkst van toepassing is op het model van vegetatie-organisatie in Amazone
regenwouden. In hoogland-bossen had het grootste deel van de taxa geen voorkeur 
voor een bepaald deel van de gradient. Dit duidt erop dal de soorten-vervanging 
(Iurnover) of betadiversiteit in dit landschapstype laag is. Bij de analyse van al le 
landschapstypen samen werden meer symmetrische responscurven gevonden, wal 
suggereert dat er een vrij sterke graad van soorten-vervanging is over de gradienl. 
De bodemvruchtbaarheid (uitgedrukt als de eersle as van de Principale 
Componenten-Analyse) bleek geen dominerende faclor die soortenverbreiding 
bepaall. Andere factoren, zoals ziekten, fylogenelische strucluur, competitie, 01' 
zaadverspreiding, hebben waarschijnlijk een grotere invloed op het 
verbreidingspatroon van sOOrlen en genera. 

Hoofdstuk 8 belicht de belangrijkste conclusies van de voorafgaande hoofdstukken, 
bediscussieert de methodologie en bespreekl de implicalies voor natuurbehoud. De 
belangrijkste methodologische punten die besproken worden zijn de voor- en 
nadelen van hel bemonsteringsprolocol, JIl termen van problemen met 
onderbemonstering en het daaruit voortvloeiende hoge aantal gevonden zeldzame 
soorten in tropische regenwouden. Daarnaast concludeer ik dat het door elkaar 
gebruiken van verschillende groeivormen en ruimtelijke schalen leidt lot een 
complex vegetatiemodel. Verder worden strategieen gesuggereerd voor het behoud 
van Amazone-wouden, de exploitatie van non-timber producten, en het creeren en 
onderhouden van reservalen. Als laatste wordt benadrukt dat communicatie tussen 
beleidsmakers en onderzoekers noodzakelijk is voor naluurbehoud. Beide groepen 
moeten zich er sterk van bewust zijn wat de bijdrage voor natuurbehoud is die de 
andere groep kan leveren 




