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Titel van het proefschrift: 

Disentangling ongoing hybridization and cryptic species 
of the submerged macrophyte genus Ruppia using ecological and 

molecular insights 

Curriculum vitae 

Ruppia is een geslacht van ondergedoken waterplanten die typisch 
worden aangetroffen in stilstaande wateren met fluctuerende 
waterstanden en zoutgehalte. Taxonomie binnen dit geslacht is altijd 
moeilijk geweest omdat het een hoge morfologische variabiliteit 
combineert met een gebrek aan eenduidige identificatiecriteria. Twee 
Europese soorten worden algemeen erkend, R. spiralis en R. maritima, 
hoewel ze morfologisch soms moeilijk te onderscheiden zijn. Als gevolg 
van onjuiste soortidentificatie bleef ons ecologische begrip van deze 
soorten beperkt.  
In dit proefschrift hebben we een combinatie van moleculaire markers 
en kiemexperimenten gebruikt om beter te begrijpen hoe Ruppia-lijnen 
lokaal naast elkaar bestaan. Als eerste hebben we getracht om 
verschillende Ruppia-lijnen in kaart te brengen binnen een Mediterraan 
en een Noordzee kustgebied. Hiervoor gebruikten we een combinatie 
van microsatelietmarkers en chloroplast- en nucleaire DNA sequenties. 
Vervolgens werden zaadontkiemingsexperimenten uitgevoerd om te 
begrijpen hoe deze lijnen lokaal naast elkaar kunnen bestaan. We 
vonden dat R. maritima en R. spiralis twee verschillende soorten zijn die 
genetisch en ecologisch goed te onderscheiden zijn. R. spiralis is een 
meerjarige, uitkruisende soort. Zaden kunnen ontkiemen onder een 
breed scala aan condities, wat  overeenkomt met zijn verspreiding in een 
breed gamma aan (semi-)permanente wateren. R. maritima is een 
diploïde, zelfbevruchtende soort. Zaden ontkiemen alleen bij lage 
zoutgehaltes, wat deels de zeer beperkte habitat van tijdelijke sloten in 
de onderzochte gebieden verklaart. Echter, de genetische markers 
konden naast deze twee soorten ook verschillende hybride lijnen 
detecteren, die morfologisch niet te onderscheiden waren.  Als eerste 
karakteriseerden ze in het Mediterrane gebied een oude hybride lijn van 
een onduidelijke oorsprong, die mogelijks een nieuwe hybride soort 
reflecteert. Daarnaast konden ze ook hybriden detecteren die het 
resultaat waren van een kruising tussen R. spiralis en deze oude 
Mediterrane hybriden. Tot slot werden er ook recente R. spiralis  x R. 
maritima hybriden gevonden in het kustmoerasgebied langs de 
Noordzee.  
De detectie van verschillende morfologisch vergelijkbare maar genetisch 
en ecologisch uiteenlopende Ruppia-lijnen suggereert dat we de 
diversiteit en verspreiding van Ruppia-soorten moeten herbekijken. 
Onze bevindingen ondersteunen de hypothese dat geslachten van 
waterplanten diverser en complexer zijn dan eerder werd gedacht.  
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