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Samenvatting g 

Omm de structuur en het functioneren van tropische regenwouden te doorgronden en de bossen te 
kunnenn beschermen en behouden is kennis vereist omtrent de relatie tussen patronen van biodiversiteit en 
ruimtelijkee processen. In dit proefschrift presenteer ik voor een aantal groepen organismen (vlinders, 
vogels,, libellen, juffers, liana's en bomen) een uitgebreide analyse, waarin onderzocht is hoe 
stochastischee en deterministische processen de samenstelling van diverse levensgemeenschap in tropische 
laaglandbossenn in Borneo bepalen. Naast natuurlijke variatie in de omgeving, zoals topografie, kunnen 
habitatss variëren ten gevolge van plaatselijke of grootschalige vormen van verstoring. In de onderzochte 
gebiedenn zijn houtkap en door ENSO (El Nino Southern Oscillation) geïnduceerde branden de 
belangrijkstee typen van verstoring. Hoewel houtkap reeds enigermate mate is onderzocht, is er 
buitengewoonn weinig bekend van de invloed van de grote, door ENSO-veroorzaakte, branden op de flora 
enn fauna van Borneo. De noodzaak om te begrijpen hoe biota's reageren op dergelijke gebeurtenissen is 
dess te klemmender daar voorspeld wordt dat hun frequentie en intensiteit t.g.v. klimaatsverandering in de 
nabijee toekomst zullen toenemen. 

Dee relatie tussen soorten en hun habitat is afhankelijk van de lokale habitatstructuur, historische 
effectenn en landschapsstructuren, die stuk voor stuk kunnen opereren op verschillende ruimtelijke 
schalen,, waardoor schaal een belangrijke factor is bij het bepalen van ruimtelijk explicitie processen zoals 
verstoring.. De schaal waarop onderzoek wordt uitgevoerd beïnvloedt derhalve ons vermogen om relaties 
tee detecteren tussen habitat- en soortdiversiteit. Verder kan de ruimtelijke organisatie van habitats 
dispersiee beïnvloeden, en hierdoor worden vervolgens de soortensamenstelling via kolonisatie en extinctie 
bepaald.. Dit proefschift bevat onderzoek op zowel kleine als grote schaal. 

Houtkapp blijkt een beperkte invloed te hebben op soortensamenstelling van levensgemeenschappen in 
regenwouden.. Door ENSO veroorzaakte verstoring leidt daarentegen tot een groot verlies aan soorten. 
Beperkingg van dispersie op intermediaire ruintelijke schalen blijkt overigens voor de meeste 
soortengroepenn (en gilden binnen deze groepen) van weinig belang te zijn in onverbrand bos. Wel van 
belangg is de omgeving. Landschapsfactoren en lokale factoren hebben een doorslaggevende invloed op 
soortsamenstellingg van levensgemeenschappen en gilden. Bovendien reageren verschillende soortgroepen 
enn gilden verschillend op grootschalige of kleinshalige omgevingsveranderingen, hetgeen de noodzaak 
bevestigtt om inventarisaties uit te voeren met meerdere taxa en op meerdere ruimtelijke schalen. Mijn 
onderzoekk heeft een aantal factoren aangegeven die van groot belang zijn in het structureren van 
biodiversiteitt in de regenwouden van Borneo. Echter, door de voortdurende bedreiging van de 
regenwoudenn op Borneo bestaat er een grote behoefte aan nadere en gedetailleerde 
biodiversiteitsbepalingen. . 
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