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Samenvatting 

In dit proefschrift heb ik aangetoond dat vaatplanten, niet alleen houtige soorten maar ook gras- en 

zeggesoorten, een "tip-to-base" -verbreding van hun vaatstelsel vertonen. Hun xyleemvaten 

verwijden zich van de punt naar de basis, van bladeren, via stengels, naar wortels., Van deze verwijding 

wordt aangenomen dat ze de effecten van natuurlijke selectie weerspiegelen die een constante 

geleiding van xyleemsap bevorderen per eenheid bladoppervlak met hoogtegroei. Deze hiërarchische 

en basipetaal uitdijende xyleemarchitectuur minimaliseert de energiekosten van watertransport over 

lange afstanden. Deze patronen worden gedeeld door zo'n breed scala aan soorten, en binnen soorten 

over zo'n breed scala aan klimatologische omstandigheden. Dit impliceert dat natuurlijke selectie op 

de axiale distributie van xyleemvaten voornamelijk werkt via uniforme biofysische principes van 

functionele integriteit van planten, en veel minder via nichedifferentiatie en uiteenlopende 

ecologische strategieën. 

 
Bovendien stijgt het water vanuit de grond, via de wortels, de stengel en de bladeren, helemaal tot 

aan de terminale huidmondjes, onder de negatieve druk die wordt veroorzaakt door stomatale 

transpiratie. Om het watertransport met succes te voltooien, is coördinatie van stomatale en 

xyleemeigenschappen vereist om een evenwicht te behouden in de wateruitwisseling tussen de 

vloeistoffase (waterafgifte) en de waterdampfase (waterverlies). Ik heb aangetoond hoe planten dit 

evenwicht bereiken via een convergente allometrische coördinatie van de oppervlakte van 

xyleemvaten in doorsnee en de totale stomatale oppervlakte van hele individuen tot individuele 

bladeren. Er is meer werk nodig om te testen hoe dit patroon convergeert of uiteenloopt tussen 

verschillende soorten en populaties, tussen verschillende milieus langs en binnen klimatologische 

gradiënten. 

 


