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Samenvatting 

In tropische bossen vormen de epifyten een opvallende levensvorm welke 

in vergelijking tot bomen bijzonder gevoelig is voor verstoring van het bos 

vanwege de afhankelijke relatie van epifyten met waardbomen. In deze 

dissertatie wordt de samenstelling van de epifytische gemeenschappen 

beschreven in de belangrijkste landschapseenheden van het Colombiaanse 

Amazonegebied en in een successiereeks van jonge bossen (fallows) die 

daar ontstaan op braakliggende kleine akkers, teneinde antwoord te 

verkrijgen op de volgende vragen: (1) verschilt de samenstelling van de 

epifytische vegetatie in de belangrijkste landschapseenheden (Hoofdstuk 

2), (2) worden verschillen in de epifytensamenstelling tussen 

landschapseenheden mede bepaald door verschillen in de waardbomen 

(Hoofdstuk 3), (3) hoe verloopt de successie van epifytengemeenschappen 

in ‗fallows‘ (Hoofdstuk 4), en, tenslotte, (4) hoe verloopt de kolonisatie van 

hemi-epifyten op de grens tussen ondergroei en open plekken in het bos? 

Het eerste deel van de dissertatie stond in het teken van ruimtelijke 

patronen in de samenstelling van epifytenvegetaties. In Hoofdstuk 2 werd 

de samenstelling, bepaald in 30 proefvlakjes van 0.025 m2, gekoppeld aan 

de belangrijkste landschapseenheden in het Metá-gebied, gelegen centraal 

in het stroomgebied van de Caquetá. Dit is de eerste regionale studie van 

epifytenvegetaties in het Colombiaanse Amazonegebied en er werd een 

onverwacht sterke associatie tussen landschapseenheid en epifyten 

gevonden. In het onderzoeksgebied waren ongeveer 26-70% van alle 

waardbomen bezet met epifyten, aanzienlijk lager dan de 98% 

bezettingsgraad in vloedbossen rond Yasuní in Ecuador aan de voet van 

het Andesgebergte (Leimbeck and Balslev 2001). Deze observatie leidde tot 

de veronderstelling dat landschapsgerelateerde verschillen in de mate van 
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vochtigheid en uitdroging bepalend zijn voor de verbreiding van epifyten 

indien de eigenschappen van waardbomen niet beperkend zijn.  

In Hoofdstuk 3 werd aandacht besteed aan de vraag of de 

soortensamenstelling van de waardbomen bijdraagt aan de ruimtelijke 

verbreiding van epifyten, zoals waargenomen in tien 0.1 ha proefvlakken in 

de drie belangrijkste landschapseenheden van het Chiribiquete Nationale 

Park in het Colombiaanse Amazonegebied. Voor zowel holo-epifyten als 

hemi-epifyten werd de invloed van het type landschap op de 

soortensamenstelling sterk minder indien de invloed van de waardbomen 

werd weggenomen. De samenstelling van de waardbomen droeg 

significant bij tot de verklaring van de samenstelling van de epifytische 

vegetatie en de invloed van de waardbomen werd nauwelijks minder 

indien in de analyse de invloed van de landschapseenheid werd 

verwijderd. Een statistische analyse (randomisatie) op soortniveau kon 

nauwelijks aantonen dat er relaties waren tussen waardbomen en 

epipfyten. 

In het tweede deel van de dissertatie werd de ontwikkeling van de 

epifytische vegetatie in een successiereeks van jonge bossen behorend tot 

het hoger gelegen bostype (upland forest) onderzocht. In Hoofdstuk 4 

werden de holo- en hemi-epifyten geïnventariseerd in 56 proefvlakken van 

0.04 ha verdeeld over regenererende bossen (fallows) van 2-30 jaar oud en 

niet-verstoord bos in het Amacayacu National Park en in het gebied van de 

Ticuna Indianengemeenschap. De holo- en hemi-epifyten verschilden in 

hun dynamiek. Ten eerste was in jongste bossen het aantal hemi-epifyten 

en hun biomassa veel hoger vergeleken met holo-epifyten. Daarnaast 

namen gedurende het verloop van de successie de holo-epifyten relatief 

sneller toe in aantal dan de secundaire hemi-epifyten. Vermoedelijk 

ondervinden de eenmaal gevestigde holo-epifyten geen beperkingen om 

door te groeien en zich uit te breiden over de uitgroeiende boomkronen 
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van de zich ontwikkelende jonge bossen. Tenslotte werd er geen verband 

gevonden tussen soortsamenstelling van de holo-epifyten en de leeftijd van 

de bossen, in tegenstelling tot de hemi-epifyten die significant gecorreleerd 

waren met de leeftijd van het bos, zelfs nadat het effect van de ruimtelijke 

variatie tussen de proefvlakken in de statistische analyse was verwijderd. 

De afwezigheid van duidelijke patronen in de successie van holo-epifyten 

is verklaard door aan te nemen dat het toenemende takoppervlak in de 

uitgroeiende boomkronen een voortdurende bron van nieuw substraat 

vormt waarop nieuwe holo-epifyten zich kunnen vestigen. Daarentegen 

wordt er verondersteld dat uitbreiding van de hemi-epifyten, die 

voornamelijk voorkomen aan het lager gelegen deel van de boomstam, 

beperkt wordt door een toenemend gebrek aan stamoppervlak, hetgeen de 

concurrentie tussen soorten en successie bevordert.  

Het aanzienlijke aantal hemi-epifyten in jonge bossen (Hoofdstuk 4) lag ten 

grondslag aan de vragen in Hoofdstuk 5. Door middel van waarnemingen 

in transecten en veldexperimenten werden diverse vestigingsopties 

onderzocht voor secundaire hemi-epifyten in het Amazonegebied 

(Amacayacu National Park). De snelle kolonisatie van open plekken kan 

optreden indien planten, of delen van planten, op de een of andere manier 

de totstandkoming van de open plek weten te overleven en zich vervolgens 

weten te vestigen, hetzij vegetatief of door middel van zaad. Voor het 

laatste, de vestiging uit zaad, werd weinig bewijs gevonden, ook niet voor 

soorten die grote aantallen levenskrachtige zaden produceren. Het hoge 

percentage zaadkieming in de schaduw veronderstelt dat de vestiging uit 

zaad vooral in de ondergroei van het gesloten bos plaatsvindt. Daarentegen 

vertonen hemi-epifytische aronskelkachtigen diverse eigenschappen die de 

vestiging in open plekken via klonale vermeerdering bevorderen. Ten 

eerste vertoonden de stengeldelen van vijf soorten hemi-epifytische 

aronskelkachtigen die in akkertjes (chagras) werden geplaatst nieuwe 
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uitlopers, hetgeen suggereert dat plantfragmenten zich kunnen handhaven 

in open plekken. Daarnaast vonden we een hoge concentratie van snel 

groeiende, flagelachtige uitlopers van aronskelkachtigen in de bosrand wat 

erop wijst dat deze planten zich vegetatief verspreiden in de nabijheid van 

een open plek. Tenslotte groeiden hemi-epifyten in het bos tot op 30 m 

afstand van de bosrand in de richting van de open plek. Voornoemde  

eigenschappen verklaren mogelijk waarom de vestiging van hemi-epifyten 

in open plekken veel sneller verloopt dan bij holo-epifyten die vrijwel 

volledig afhankelijk zijn van zaadverspreiding.  

 




