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SAMENVATTIN G G 

Hett onderzoek aan Zuidoost-Aziatische biota heeft in de laatste decennia een nieuwe 
dimensiee gekregen als gevolg van de invoering van computerondersteunde methoden 
voorr fylogenetische en biogeografïsche reconstructie. Het 'Pathways trom Asia to 
Neww Guinea' programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoekk (NWO) had als doel deze methoden te gebruiken om de biogeografïsche 
routess van Zuidoost-Azië naar Nieuw-Guinea and het West Pacifische gebied vast te 
stellen.. Het programma behelsde een fylogenetisch en biogeografisch onderzoek van 
driee groepen van organismen: het genus Baccaurea en verwante genera (Plantae: 
Euphorbiaceae),, de subfamilie Calicnemiinae van de familie Platycnemididae 
(Insecta:: Odonata: Zygoptera) en de subtribus Dundubiina en Cosmopsaltriina van het 
tribuss Dundubiini (Insecta: Homoptera: Ctcadidae). 

Hett hier gepresenteerde onderzoek behandelt de taxonomische revisie van een 
aantall  groepen van Dundubiina (Hoofdstukken 1 tot en met 3), de fylogenetische en 
biogeografïschee analyse van Dundubiina en Cosmopsaltriina, en de interpretatie van 
dee resultaten van de analysen in een geologische context (Hoofdstuk 4). De genera 
welkee voor het begin van het onderzoek tot Dundubiina werden gerekend zijn Ayesha 
Distant,, 1905, Dundubia Amyot & Serville, 1843, Haphsa Distant, 1905, Khimbya 
Distant,, 1905, Macrosemia Kato, 1925, Meimuna, Distant, 1905, Orientopsaltria 
Kato,, 1944, en Platylomia Stal, 1870. Van enkele andere genera (Aola Distant, 1905, 
ChampakaChampaka Distant, 1905, en Lethama Distant, 1905) bestond het vermoeden dat ze 
eenn nauwe verwantschap hadden met genera van Dundubiina. 

Hoofdstukk  1 
Ditt hoofdstuk omvat de revisie van een groep nauwverwante soorten van Dundubia 
diee voorkomen in Indo-China, zuidelijk China, het Maleische Schiereiland, Sumatra 
enn Borneo. De meeste van deze soorten werden eerder geplaatst in een soortengroep 
inn Orientopsaltria welke zich kenmerkte door éénkleurige opercula. Enkele andere 
soorten,, van oudsher geplaatst in Platylomia, bleken ook nauwverwant of zelfs 
synoniem.. Elf soorten worden beschreven, vier daarvan zijn nieuw voor de weten-
schap.. Een voorlopige fylogenetische analyse laat zien dat de soorten behoren tot de-
zelfdee clade als D. vaginata (Fabricius, 1787) maar dat ze geen monofyletische een-
heidd vormen. Deze soortengroep wordt daarom de D.jacoona assemblage genoemd. 

Hoofdstukk 2 
Eenn revisie van de Platylomia radha-groep wordt gegeven in Hoofdstuk 2. Deze 
groepp bevat zes soorten uit Indo-China, noordoostelijk India, zuidelijk China en 
Taiwan.. Alle zes worden ze beschreven en één ervan is nieuw voor de wetenschap. 
Eenn voorlopige fylogenetische analyse laat zien dat deze soorten een monofyletische 
cladee vormen en nauwverwant zijn met P. flavida (Guérin-Méneville, 1834) van het 
Maleischee Schiereiland en de Grote Sundaeilanden 

Hoofdstukk  3 
Inn dit hoofdstuk wordt de revisie van Platylomia spinosa-groep gegeven. De groep 
omvatt negen soorten uit het gebied van het Maleische Schiereiland, Sumatra, Borneo, 



322 2 Samenvatting Samenvatting 

Java,, Sulawesi en de Filipijnen. Twee van de soorten werden voorheen geplaatst in 
Champaka.Champaka. Dit genus wordt hier gesynonimiseerd met Platylomia. Één soort wordt 
overgeplaatstt vanuit Dundubia. Alle negen soorten worden beschreven en een van 
henn is nieuw voor de wetenschap. Een voorlopige fylogenetische anal;yse laat zien 
datt de soorten van de Filipijnen en Sulawesi de zustergroep vormen vann een ctade met 
driee soorten van de Grote Sundaeilanden. Deze groep bevat ondermeer P. spinosa 
(Fabricius,, 1787). Vervolgens laat de analyse ook zien dat de P. spinosa-groep 
nauwerr verwant is aan D. vaginata en P. flavida dan aan P. tonkiniana (Jacobi, 1905), 
eenn Platylomia-soort van het Aziatische continent. 

Hoofdstukk 4 
Hoofdstukk 4 omvat het belangrijkste deel van het onderzoek: de fylogenetische 
analyse,, het geologische kader, die biogeografische analyse en de interpretatie van de 
resultaten.. Het hoofdstuk begint met een korte inleiding over biogeografisch 
onderzoekk naar Zuidoost-Aziatische biota en de geschiktheid van zangcicaden voor 
ditt soort onderzoek. Dit wordt gevolg door een stuk over fylogenetische onderzoek 
aann zangcicaden. De geschiedenis van het tribus Dundubiini, het subtribus 
Dundubiinaa en de genera hierin worden besproken. Tevens wordt een aantal genera 
besprokenn welke ooit met de Dundubiina werden geassocieerd. 

Dee fylogenetische analyse werd uitgevoerd met 125 taxa. Dit waren alle taxa in 
Dundubiinaa waarvan materiaal beschikbaar was en twee out-groups: Cicada orni 
Linnaeus,, 1758, en Parana tigrina (Walker, 1850). In totaal werden 72 kenmerken 
gescoord.. De gevormde matrix werd geanalyseerd met Paup 4. Uit de eerste analyse 
kwamm een extreem groot aantal even-parsimone cladogrammen en een strikt 
consensuss cladogram liet bijna geen resolutie zien. De invoering van een constraint, 
waardoorr de soorten van de P. spinosa-groep in één monofyletische groep werden 
gedwongenn (dit was niet het geval na de eerste analyse), leverde geen verbetering van 
hett resultaat. Daarna werden twee methoden gevolgd in een poging om het aantal 
cladogrammenn te verminderen en daardoor de resolutie in het strikte consensus 
cladogramm te verhogen. De eerste methode behelsde het opsplitsen van de matrix in 
tweee matrices die apart geanalyseerd konden worden. Na analyse konden de 
resultatenn gecombineerd worden tot een cladogram voor de gehele groep. De tweede 
gebruiktee methode was het successievelijk herwegen. Door gecombineerd gebruik 
vann de twee methoden en de constraint werden in totaal acht verschillende strikte 
consensuss taxoncladogrammen verkregen. Een geprefereerd taxoncladogram werd 
gekozenn en op basis hiervan wordt een nieuwe classificatie voorgesteld. 

Hett gedeelte dat de biogeografie behandelt start met een bespreking van 
geologischee literatuur. Deze literatuur beschrijft de geologische geschiedenis van 
Zuidoost-Aziëë en de het West Paciflsche gebied gedurende de laatste 50-55 miljoen 
jaar.. Hall en De Boer presenteerden elk een reconstructie op basis van de beschikbare 
geologischee gegevens. Deze twee reconstructies worden vergeleken. 

Hett geprefereerde taxoncladogram werd gebruikt om een biogeografische analyse 
volgenss de Brooks Parsimony Analysis methode uit te voeren. De beste resultaten 
werdenn verkregen wanneer twijfelachtig voorkomen van taxa in bepaalde gebieden 
werdd gescoord als 'afwezig'. In deze resultaten vormen het Maleische Schiereiland en 
dee gebieden in de westelijke Indo-Maleische archipel een monofyletische, apicale 
groep.. Het verspreidingsgebied van de Cosmopsaltriina volgens de oude classificatie, 
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Sulawesii  en het West Pacifische gebied (inclusief Nieuw-Guinea), wordt altij d aan de 
basiss van het gebiedscladogram gevonden, danwei als zustergebied van de gehele rest 
vann het verspreidingsgebied van Dundubiina en Cosmopsaltriina, dan wel als 
zustergebiedd van de Oost-Palaearctis. Het bekijken van het taxon-gebiedscladogram 
leidtt  tot de conslusie dat de voorouder  van de Cosmopsaltriina in het continentale 
gebiedd van Zuidoost-Azië moet hebben voorgekomen en niet in de westelijke Indo-
Maleischee archipel. 

Vervolgenss worden de gegevens uit de gebiedscladogrammen en de taxon-
gebiedscladogrammenn gecombineerd met recente gegevens over  de fylogenie van de 
Cosmopsaltriinaa volgens de oude classificatie en wordt het geheel in het perspectief 
geplaatstt  van de eerdere bespreking van de geologische reconstructies, Dit leidt tot 
hett  voorstelten van twee scenario's die de verspreidingspatronen van Dundubiina en 
Cosmopsaltriinaa kunnen verklaren. Het noordelijke scenario veronderstelt dispersie 
langss eilandbogen tussen het Zuidoost-Aziatische continent en het West Pacifische 
gebied,, het zuidelijke scenario veronderstelt dat bepaalde geologische terreinen in het 
westelijkee Indo-Maleische gebied een belangrijke rol speelden. Beide scenario's 
bevattenn onzekerheden over  welke gebieden in de betreffende periode boven en onder 
dee zeespeigel lagen en verspreidingsgegevens van Dundubiina en Cosmopsaltriina die 
niett  corresponderen (voornamelijk afwezigheid van groepen in bepaalde gebieden). 

Dee scenario's en gevonden biogeografische patronen worden vergeleken met ander 
recentt  biogeografisch onderzoek en het blijk t dat beide scenario's een geldige 
verklarin gg kunnen geven van de verspreidingspatronen van claden die zowel in 
Zuidoost-Aziëë als het West Pacifische gebied voorkomen. 
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