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SAMENVATTING 

Een sterk El Niño effect in de winter van 1997 had een dramatische achteruitgang van epifyten 
op Taiwan tot gevolg (pers. observatie). Dit voorval heeft achteraf gezien mijn belangstelling 
voor de studie van de invloed van klimaatverandering op epifytische populaties gewekt en de 
resultaten van die studie vormen een belangrijk onderdeel van deze dissertatie. Ten tijde van de 
El Niño gebeurtenis was er vrijwel nog geen informatie beschikbaar over de floristische 
samenstellingen en verbreiding van de epifyten op Taiwan en slechts weinig studies betroffen 
de ecofysiologie van epifyten, in het bijzonder in samenhang met klimaatverandering en de 
veronderstelde bijhorende veranderingen in CO2 aanbod en zonneschijn. Daardoor was het 
niet mogelijk om een goed onderbouwde voorspelling te doen over de invloed van 
klimaatverandering op de epifyten van Taiwan. 

Taiwan is een eiland in Oost Azië (21°45'–25°56’N en 119°18'–124°34'O) met een oppervlakte 
van 36,000 km2. De topografie van het eiland wordt gedomineerd door een longitudinale 
centrale bergketen en ongeveer 70% van het eiland is bergachtig (1000-3952 m). De jaarlijkse 
neerslag varieert tussen 1000 en 6000 mm, afhankelijk van de overheersende windrichting. 

Dit onderzoek beoogt inzicht te verkrijgen in de invloed van klimaatverandering op Taiwanese 
epifyten. In het bijzonder worden de volgende hypotheses getest: 1) de samenstelling van de 
epifytische flora is vergelijkbaar met die in andere tropische gebieden; 2) de epifytische flora 
bestaat uit een mengeling van de soorten in nabijgelegen gebieden en wordt beïnvloed door de 
richting van de aanlandige winden; 3) in de bergen wordt de hoogste diversiteit aan epifyten op 
een middenhoogte gevonden, hetgeen beter verklaard wordt milieufactoren dan door een 
neutraal verbreidingsmodel van soorten langs de helling; 4) de evolutie van Crassulacean Acid 
Metabolism (CAM) in epifyten van vochtige bossen werd aangedreven door de 
beschikbaarheid van CO2; 5) de fotosynthetische capaciteit in de varen Asplenium nidus is groter 
aan de zonzijde van het blad dan aan de schaduwzijde; 6) de wijdverbreide epifytische varen 
Asplenium antiquum vertoont intraspecifieke variatie waardoor individuele planten verschillend 
reageren op klimaatverandering; 7) de verbreiding van epifyten is gecorreleerd met die van 
bosformaties; 8) bepaalde epifyten en bosformaties zijn relatief gevoelig voor 
klimaatverandering. 

Teneinde de verschillende hypotheses te testen zijn zowel beschrijvende als experimentele 
(laboratorium- en veldstudies) en modelmatige onderzoeken uitgevoerd. Een op 
herbariumcollecties gebaseerde beschrijvende studie gaf inzicht in de floristische samenstelling 
van de epifytische vaatplanten en hun verbreiding en diversiteitpatronen (hypothese 1-3, 
hoofdstuk 2,3). Laboratorium- en veldexperimenten gaven inzicht in de veronderstelde 
evolutie van CAM naar aanleiding van de dagelijkse schommeling in CO2 (Hoya carnosa) en in 
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de fotosynthetische capaciteit van varenbladeren (Asplenium antiquum) onder gesimuleerde 
omstandigheden van klimaatverandering (hypothese 4,5, hoofdstuk 4,5). Een veldexperiment 
werd ook ingezet om de mogelijke biologische aanpassingen van lokale populaties van de 
wijdverbreide varen Asplenium antiquum te onderzoeken onder diverse gesimuleerde 
omstandigheden van klimaatverandering (hypothese 6, hoofdstuk 6). Tenslotte is een 
modelmatige aanpak gekozen om de verbreidingspatronen van epifyten te analyseren 
(hypothese 3, hoofdstuk 3) en om de potentiële impact van klimaatverandering op 
bosformaties en hun epifyten te kunnen voorspellen (hypothese 7,8, hoofdstuk 7).  

Hoofdstuk 2. Samenstelling en fytogeografie van de epifytische 
flora (Composition and phytogeography of the epiphyte flora) 

Door middel van raadpleging van herbariumcollecties, literatuuronderzoek en veldobservaties 
is een checklist van epifytische vaatplanten opgesteld met in totaal 336 soorten in 105 genera 
en 24 families. Het Epifyten- Quotiënt (i.e. het aandeel van het aantal soorten epifyten in de 
flora) bedroeg slechts 8%. Vermoedelijk hebben de frequente tropische stormen (tyfoons) 
bijgedragen aan de relatief geringe diversiteit aan epifyten op Taiwan. Evenzo als in andere 
tropische gebieden wordt de epifytische flora gedomineerd door slechts enkele groepen 
planten, in het bijzonder varens (171 soorten) en orchideeën (120 soorten). De bijdrage van het 
aantal endemische soorten is hoog (21.3%), waarvan de helft orchideeën. De fytogeografie van 
de flora laat een vergelijkbare affiniteit met de flora’s van Maleisië, Oost Azië en de 
Indonesische archipel zien, maar de epifytische orchideeën hadden veel soorten gemeen met 
de flora van Indo-China wat vermoedelijk een gevolg is van de dominerende windrichting 
vanuit die streek. 

Hoofdstuk 3. Verklarende factoren voor de verbreidingspatronen 
van epifyten (Epiphyte distribution pattern and explanatory factors) 

Met behulp van de analyse van 39,084 ongedupliceerde botanische collecties en waarnemingen 
is de verbreiding van 300 soorten epifyten in de bergen gedocumenteerd. Een piek in het 
aantal soorten op een hoogte van 500 tot 1500 m kon niet verklaard worden door het neutrale 
‘mid-domain effect’, hetgeen doet vermoeden dat vooral milieuvariabelen de verbreiding van 
soorten bepalen. De potentiële verbreiding van iedere soort is daarnaast gemoduleerd met 
behulp van verbreidingsmodellen (MaxEnt). De resultaten van de modellen bevestigden de 
piek in diversiteit op de middenhoogte en identificeerde twee gebieden met een uitzonderlijk 
hoge diversiteit. Deze epifyten ‘hotspots’ danken hun bestaan waarschijnlijk aan de optredende 
windrichting. Een correspondentie-analyse liet zien dat de verbreiding van epifyten vooral 
bepaald wordt door de factoren temperatuur (hoogte) en neerslag, maar dat taxonomische 
groepen verschillen in hun voorkeur op de thermische hoogtegradiënt. Zo kwamen 
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hemiepifyten vooral in het laagland voor terwijl varens een voorkeur voor grotere hoogtes 
hadden. In tegenstelling tot de verwachting bij het optreden van het Rapoport effect liet de 
correspondentie-analyse ook zien dat de mate van thermische specialisatie van de soorten 
toenam met de hoogte waardoor soorten hoog in de bergen mogelijk meer gevoelig zijn voor 
opwarming van de aarde dan laaglandsoorten. Een partiële correspondentie-analyse van de 
invloed van tyfoons op de verbreiding van epifyten waarbij het effect van alle overige 
variabelen werd geëlimineerd liet tenslotte zien dat tyfoons inderdaad de verbreiding van 
epifyten significant beïnvloeden. 

Hoofdstuk 4. De koppeling tussen de evolutie van CAM in de 
epifyt Hoya carnosa  en de beschikbaarheid van CO2 (CO2 

availability and the evolution of CAM in the epiphyte Hoya carnosa) 

De ophoping van zuren en de verhouding van stabiele isotopen in het blad werden 
geanalyseerd van twintig Hoya carnosa CAM planten die verzameld werden onder twee 
categorieën van veldomstandigheden. Tien planten groeiden op bomen in een ongestoord 
dicht bos met een gesloten kronendak en tien planten waren afkomstig uit een meer open bos. 
In het gesloten bos was de CO2 concentratie ’s nachts significant hoger (40-60 µmol mol-1) dan 
overdag en gedurende de nacht was de concentratie in het gesloten bos ook hoger dan in het 
open bos wat toegeschreven kan worden aan de hogere ademhaling van de bomen in het 
dichte bos. Desalniettemin, was de verhouding van stabiele isotopen in de Hoya carnosa planten 
niet substantieel lager dan in veel andere CAM planten wat suggereert dat de gedurende de 
nacht extra hoeveelheid vrijkomende CO2 geen belangrijke CO2 bron was voor deze CAM 
planten. Bovendien lieten laboratorium experimenten zien dat Hoya carnosa planten overdag een 
aanzienlijke hoeveelheid CO2 opnemen wat de koolstof isotoopwaarden van deze soort zelfs 
zou moeten verlagen. Het ziet er dus naar uit, dat de ademhaling van de gastbomen niet 
fundamenteel bijdraagt aan de CO2 huishouding van de epifyten in het kronendak en daarmee 
wordt de hypothese onderbouwd dat in de evolutie van epifyten CAM is ontstaan om 
waterverlies te beperken en niet als reactie op de dagelijkse schommelingen in CO2 
concentratie. 

Hoofdstuk 5. Plasticiteit in het fotosynthetische vermogen van de 
epifytische varen Asplenium nidus (Plasticity of photosynthetic 
capacity in the epiphytic fern Asplenium nidus) 

Het verschil in fotosynthetische vermogen tussen de zon- en schaduwzijde van epifytische 
varenbladeren werd met elkaar vergeleken door in situ de CO2 gasuitwisseling te meten. 
Bladeren van Asplenium nidus vormen een rozet en afhankelijk van de positie van de bladeren in 
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het rozet werden verticale-, horizontale- en bladeren onder een hoek, met elkaar vergeleken. 
De drie bladtypen komen overeen met verschillen in bloostelling aan de zon. De resultaten van 
de metingen gaven aan dat de intensiteit van de fotosynthese hoger was indien de kant van het 
blad die normaal meer zonlicht ontvangt in het experiment belicht werd, met uitzondering van 
verticale bladeren. Omdat de stomatale weerstand en de daaraan gekoppelde 
transpiratiesnelheden gelijk waren werd de hogere CO2 opnamesnelheid toegeschreven aan een 
groter biochemisch fotosynthetisch vermogen. Het onderzoek liet zien dat onder verschillende 
milieuomstandigheden epifyten beschikken over fysiologische plasticiteit.  

Hoofdstuk 6. Adaptatie van de wijdverbreide epifytische varen 
Asplenium antiquum aan gesimuleerde omstandigheden van 
klimaatverandering. (Adaptation of a widespread epiphytic fern, 
Asplenium antiquum, to simulated climate change) 

Om het vermogen tot adaptatie van de wijdverbreide epifytische varen Asplenium antiquum aan 
gesimuleerde omstandigheden van klimaatverandering te bestuderen werd een tweejarig 
veldexperiment uitgevoerd waarbij kiemplanten wederkerig uitgeplant werden op drie locaties 
langs een hoogtegradiënt. De resultaten lieten zien dat de drie locaties, op 600m, 1100m en 
1950 m hoogte, een sterke invloed hadden op zowel de groei als de mortaliteit van de jonge 
Asplenium antiquum planten. Op de hoge locatie had de lokale populatie een significant lagere 
mortaliteit dan de twee andere populaties waarmee de lokale planten aantoonbaar beter 
aangepast waren aan het meer extreme klimaat ter plaatse. Deze resultaten suggereren dat intra-
specifieke genetische variatie meegewogen moet worden bij de evaluatie van het potentiële 
effect van klimaatverandering op soorten. 

Hoofdstuk 7. Een model van het effect van klimaatverandering op 
bossen en hun epifyten. (Modelling climate change impacts on forests 
and associated epiphyte) 

Hiërarchische soort-distributiemodellen (SDM’s) werden ontwikkeld om het effect van 
klimaatverandering op bossen en 237 soorten epifytische vaatplanten op Taiwan te kunnen 
voorspellen. Om de nauwkeurigheid en het realisme van de het SDM’s te vergroten werd een 
nieuwe manier van aanpak toegepast bij de constructie van de modellen waarbij rekening 
gehouden werd met 1) de beperkingen aan de ruimtelijke verspreiding van de soorten, de 
resistentie van bomen volgend op een verandering van het klimaat, met niet klimaat 
gerelateerde factoren, en 2) met de biotische interactie tussen epifyten en hun waardbomen. De 
gemodelleerde resultaten deden vermoeden dat de verbreiding van epifyten sterk afhankelijk 
was van het type bos. De jaargemiddelden van de klimaatvariabelen en de bijhorende variaties 
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hadden evenveel invloed op de gemodelleerde verbreiding van de soorten en niet aan het 
klimaat gerelateerde factoren behielden over het algemeen hun invloed bij veranderende 
klimaatomstandigheden. Ons model gaf ook aan dat sommige bosformaties (e.g. Cypress and 
Picea bossen) en sommige temperatuur- of droogtegevoelige soorten relatief kwetsbaar waren 
voor de voorspelde scenario’s van klimaatverandering op het eiland. 

Samenvattend heeft het beschrijvend onderzoek aan de epifyten laten zien dat de Taiwanese 
epifytische flora niet uitzonderlijk is voor een tropisch eiland. Zo is ook op Taiwan de 
diversiteit aan soorten relatief gering in vergelijking tot het vaste land, weliswaar met veel 
endemische soorten, en zijn de dominante groepen, zoals varens en orchideeën, vergelijkbaar 
met wat we kennen van andere tropische eilanden. De relatief lage diversiteit, zowel absoluut 
als in verhouding tot de gehele flora, kan vermoedelijk in ieder geval deels toegeschreven 
worden aan de veelvuldig optredende verwoestende tyfoons op Taiwan. De modellen lieten 
zien dat de verbreiding van de soorten in de bergen, en de daaraan gekoppelde verschillen in 
diversiteit, vooral bepaald werd door milieufactoren en in mindere mate verklaard kon worden 
door een ruimtelijk beperkt neutraal model. Het laboratoriumonderzoek liet evenwel ook zien 
dat epifyten een aanzienlijk fysiologisch aanpassingsvermogen ten toon kunnen spreiden aan 
de verschillende milieuomstandigheden in het kronendak van het bos. Een veldexperiment gaf 
bovendien aan dat een wijdverbreide soort intraspecifieke adaptatie vertoont tussen populaties 
van verschillende hoogten. Om de invloed van klimaatverandering op de epifytische 
biodiversiteit goed te kunnen voorspellen is informatie over de mate van fysiologische 
plasticiteit en de mate van genetische adaptatie van de soorten essentieel. 

De Cypress en Picea bossen op een middenhoogte in de bergen, tenslotte, herbergen een groot 
aantal specialistische epifyten en verdienen daarmee de bijzondere aandacht van 
natuurbeschermers.
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I write because I don’t know what I think until I read what I have to say. 

 –Flannery O’Connor 


