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Mangroven zijn tropische en subtropische bossen: bomen die zeekusten
koloniseren en gedeeltelijk onder water staan bij hoogtij. Deze bossen
voorzien vele ecosysteemdiensten, van het beschermen van de kustzone en
koolstof sekwestratie tot goederen voor direct gebruik. Ook al zijn ze nog
steeds heel algemeen en komen ze wijdverspreid voor, toch is hun afname,
in vele landen wereldwijd, snel en continu. Omzetting naar andere
landgebruiken en ontwikkeling van de kustzone worden onvoldoende
gebufferd door regeneratie en mangrove aanplantingen, die vaak ook nog
eens weinig succes hebben.
Het intergetijden mangrovebiotoop is fysisch zowel als fysiologisch een heel
dynamische en uitdagende omgeving. Mangrovezaailingen in het bijzonder,
dienen te kunnen weerstaan aan de fysicochemische condities die zelfs zeer
ongewoon zijn voor de boom levensvorm.
Mangrovesoorten van de familie Rhizophoraceae zijn levendbarend: een
uniek kenmerk van zaden die ontkiemen zonder een dormantieperiode
terwijl ze aan de boom hangen. De resulterende mangrovezaailingen
elongeren en vormen grote, cilindervormige structuren. Bij rijpheid komen
de zaailingen abrupt los van de boom en, afhankelijk van de getijdencyclus,
planten ze zich onder de ouderboom of ze beginnen aan hun verspreiding
die in uitzonderlijke gevallen transoceanisch kan zijn.
De zaailing vormt een directe bron voor bosverjonging or areaaluitbreiding.
Toch is er weinig geweten over de anatomie, functie en fysiologie van de
zaailingen gedurende hun vroegste levensstadia, ook al bepalen deze stadia
of ze het zullen overleven, en bepalen ze hun potentieel om jonge bomen
te worden. In dit werk bestudeerde ik de structuur en functie van de
langwerpige structuren van de Rhizophoraceae mangrovezaailingen
gedurende drie opeenvolgende levensstadia: (1) ontwikkeling aan de boom,
(2) hydrochore verspreiding, en (3) vestiging en groei door observaties in
situ en ex situ en door histochemie, CT-scan en microCT-scan toepassingen.
Ik streefde ernaar (i) bij te dragen tot een holistisch begrijpen van de
ecologische aangepastheid van levendbarende Rhizophoraceae
mangrovezaailingen aan het intergetijdengebied, (ii) de fundamentele
kennis betreffende mangrove autoecologie uit te breiden, en (iii) het
voorkomen van het kenmerk ‘levendbarendheid’ in de stam Rhizophoreae
beter te begrijpen en daardoor ook licht te werpen op de veelzijdige functies
in één en dezelfde, sterk aangepaste biologische structuur.

