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SUMMARY

Perhaps the most extraordinary aspect of ecosystems is their ability to re-
spond and adapt to their surroundings, persisting in the face of seemingly 
insurmountable obstacles. This is ecological resilience. A century of exploring 
how ecological communities adapt to disturbance has revealed that the di-
verse and dynamic nature of ecosystems is key to their resilience. Ironically, 
the study ecological resilience in soil microbial communities has lagged be-
hind macro-ecological research, despite their key role in sustaining soil life 
through nutrient cycling, due to their extreme complexity. Until recently, dis-
turbance responses in the soil microbiota were largely investigated as static, 
single-equilibrium systems, similar to engineered machines operating outside 
of their normal operating range. The revolution in high-throughput sequenc-
ing has made it possible to conduct detailed censuses of entire microbial com-
munities, at a high temporal resolution and with associated phylogenetic in-
formation, providing high resolution data on soil microbial communities that 
currently surpasses that available in macro-ecology. Thus, it is possible evalu-
ate the applicability of macro-ecological theory to microbial communities.  

This thesis addresses the gap in experimental and theoretical knowledge 
regarding the process of recovery following disturbance in soil microbial com-
munities—a phenomenon I refer to as ecological resilience. Because ecolog-
ical resilience includes the possibility of multiple equilibria, community col-
lapses, and a strong influence of legacy on the community’ ability to recover, it 
may be a better framework for evaluating the effects of anthropogenic pres-
sures and climate change on soil microbiota. In Chapter 2, I explore the avail-
able literature regarding the relationship between biodiversity and ecosystem 
functioning among the soil microbiota. I propose that, like all other ecosys-
tems, soil microbial communities may have multiple equilibria. I conclude that 
resilience should thus not be measured relative to a single equilibrium, and 
suggest that, like other functions, resilience may be lost from the community 
after multiple perturbations. This Chapter serves as a foundation for the hy-
potheses which underlie the rest of the thesis, namely that a) following distur-
bance, soil microbial communities respond in stages guided by the changing 
relevance of particular traits; b) a soil’s disturbance legacy affects the response 
of the microbial community’s recovery from further perturbation. If the above 



SU
M

M
A

RY

222 223

S

Thus, in a third experiment, I subjected model soil microcosms to a first heat 
shock, and then subjected them to an identical, second heat shock or to 
a novel cold shock, and compared the patterns of recovery of the bacterial 
community to those observed in microcosms without the first heat shock 
(Chapter 5). The results showed that communities exposed to the first heat 
shock recovered more rapidly from a second heat shock, but were dispropor-
tionately affected by a cold shock. I hypothesized that this phenomenon was 
largely an effect of the decoupling of functions between interdependent or-
ganisms. In order to test this, in Chapter 6 I explored the total abundance of 
four key groups of nitrifying organisms in soil using quantitative PCR. Due to 
low temporal resolution, I was unable to resolve whether the abundance of 
each group depended on the others; however, we observed that the response 
patterns of the two groups of ammonia oxidizers and the two groups of nitrite 
oxidizers—which rely on the latter for nitrite—depended on both the identity 
of the disturbance and on the existence of a disturbance legacy. 

Given the above findings, I sought to determine whether they had prac-
tical applications to real-world scenarios, which are presented in Chapter 7. 
Given the threat of a higher frequency and intensity of droughts and floods 
in the near future and the widespread nature of intensively managed agricul-
tural systems, I explored whether the soil bacterial communities of intensively 
managed land exhibited different response patterns to extreme drought and 
flood events than those from sustainably managed land.  This experiment 
revealed that in the bacteriomes of intensively managed soils, both drought 
and flood triggered successional dynamics, while sustainably managed soils 
were only vulnerable to flood. The intensively managed soils recovered more 
rapidly, however, likely due to the higher proportion of fast-growing taxa in 
these communities. 

The findings of this thesis are summarized in a theoretical framework for 
secondary succession in microbial communities, or microsuccession, present-
ed in Chapter 8. The adoption of the concept of microsuccession into micro-
bial disturbance response theory represents an important step forward in 
understanding microbial resilience, and may serve as a conceptual tool in pre-
dicting the long-term effect of anthropogenic pressures and climate change 
on the belowground terrestrial microbiota and potential feedbacks arising 
therein. 

claims are true, c) this must have implications for the ecological resilience of 
soils under different management types, under the assumption that the prac-
tices associated with the different management regimes might modulate the 
soil microbial response to further perturbations, such as those expected to oc-
cur under the current global change scenarios. A key goal of this thesis was to 
compare the process of recovery in soil microbial communities to secondary 
succession, as observed in macro-ecosystems, starting with a more theoreti-
cal approach, where great temporal resolution and highly controlled experi-
ments are subjected to model disturbances, and ending with a field study that 
simulates the impact of global change events on agricultural soils. 

Successional theory dictates that the series of species replacements ob-
served over a successional gradient result from the changing importance of 
different traits for survival along this gradient. To test this, in Chapter 3, I first 
exposed soil microcosms to heat shocks of increasing duration, and assessed 
the composition of the active portion of the microbial community immedi-
ately afterwards. I found that increasingly long heat shocks produced distinct 
and increasingly different communities. Furthermore, the positive phyloge-
netic signal in the resulting communities suggested that this grouping re-
sulted from selection of a phylogenetically conserved trait, in this case heat 
tolerance (capacity to produce spores). In Chapter 4, I performed a second mi-
crocosm experiment, in which I monitored the active portion of the soil bacte-
rial community in the aftermath of a single heat shock using model soil com-
munities. The patterns in bacterial community structures over time revealed 
three distinct stages during the course of recovery. By exploring the known 
ecological characteristics of the dominant organisms at each stage, I posited 
that the stages were mediated by a shift in the relative importance of different 
traits, from stress tolerance, to the ability to grow rapidly on labile resources, 
to the ability to outcompete others once those resources become scarce, thus 
highlighting the importance of autogenic succession in model soil microbial 
communities.

The existence of autogenic succession in microbial communities led me to 
question the role of the soil’s disturbance legacy in mediating the observed 
process, which I address in Chapters 5 to 7. Particularly, I sought to answer 
whether the type disturbance in the soil’s legacy affected the soil microbial 
community’s ability to recover from a second identical or novel disturbance. 
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a) na een verstoring microbiële bodemgemeenschappen in fasen reageren al 
naar gelang de veranderende relevantie van specifieke eigenschappen; b) de 
verstoringsgeschiedenis van een bodem invloed heeft op de weerstand van 
een microbiële bodemgemeenschap bij volgende verstoringen. Als deze hy-
pothesen geverifieerd kunnen worden, dan heeft dit implicaties voor de ecol-
ogische weerstand van bodemsoorten onder verschillende bewerkingstypen. 
Dit veronderstelt dat de werkwijzen geassocieerd met de verschillende be-
werkingsregimes de bodemrespons bij verdere verstoringen, zoals verwacht 
onder de huidige klimaatveranderingsscenario’s, kunnen moduleren. Een 
belangrijk doel van dit proefschrift was om het herstelproces van microbiële 
bodemgemeenschappen te vergelijken, zoals in macro-ecosystemen. Dit be-
gint met een theoretische benadering, waarin een hoge temporele resolutie 
en strikt gecontroleerde experimenten onderworpen worden aan modelver-
storingen en eindigt met een veldstudie die de impact van klimaatverander-
ing op landbouwbodems simuleert. 

De theorie van ecologische successies stelt dat soort “replacements” over 
een successionele gradient gestuurd worden al naar gelang het belang van 
verschillende overlevingseigenschappen langs deze gradient verschuift. 
Om deze theorie te testen heb ik in hoofdstuk 3 bodemmicrocosmossyste-
men blootgesteld aan hitteschokken van toenemende tijdsduur, waarna ik 
de samenstelling van het vermoedelijk actieve deel van de microbiële   ge-
meenschap heb bepaald. Ik concludeerde dat deze hitteschokken met de 
toenemende tijdsduur specifieke en in toenemende mate verschillende ge-
meenschappen gaven. Tevens gaf het positieve fylogenetische signaal in de 
resulterende gemeenschappen aan dat dit resulteerde uit de selectie van een 
fylogenetisch-geconserveerde eigenschap, in dit geval hitteresistentie (ca-
paciteit om sporen te produceren). In hoofdstuk 4 heb ik een microcosmosex-
periment uitgevoerd waarin het vermoedelijk actieve deel van de bacteriele 
bodemgemeenschap is gemonitord na een enkele hitteschok, hierbij gebrui-
kmakend van model- bodemgemeenschappen. De patronen in de bacteriele 
gemeenschapsstructuren lieten drie verschillende fasen zien tijdens het her-
stelproces. Onder aanname van de ecologische kenmerken van de dominante 
organismen tijdens elke fase, stel ik voor dat de fasen bepaald werden door 
een verschuiving in het relatieve belang van de eigenschappen stresstoleran-
tie, het vermogen snel te groeien op labiele hulpbronnen en het vermogen 

SAMENVATTING

Het meest bijzondere kenmerk van levende ecosystemen is waarschijnlijk 
hun vermogen zich aan te passen aan hun omgeving, ook onder ogenschijn-
lijk onoverkomelijke obstakels. Dit verschijnsel noem ik “ecological resilience”. 
Honderd jaar onderzoek naar aanpassing van ecologische gemeenschappen 
aan verstoringen heeft uitgewezen dat de diverse en dynamische aard van 
dezen cruciaal is voor hun veerkracht. Hoewel microbiële bodemgemeen-
schappen een cruciale rol spelen in de voedselkringloop, is het onderzoek naar 
hun ecologische veerkracht achtergebleven bij dat van macro-ecologische 
systemen, met name door hun buitengewoon grote complexiteit. Tot kort-
geleden werd er in het onderzoek naar verstoring van microbiële bodemge-
meenschappen uitgegaan van statische systemen met eenduidig ecologisch 
evenwicht, naar analogie van machines die gebouwd zijn om te functioneren 
binnen een bepaald temperatuurbereik. De revolutie in high-throughput 
sequencing heeft het mogelijk gemaakt om microbiële bodemgemeen-
schappen kwantitatief en fylogenetisch te karakteriseren met een temporele 
resolutie die in macro-ecologisch onderzoek meestal niet haalbaar is. Deze 
ontwikkeling heeft de mogelijkheid geschapen om de toepasbaarheid van 
macro-ecologische theorie op microbiële ecosystemen te testen

Dit proefschrift richt zich op de kloof tussen de theoretische en experimen-
tele kennis over het herstelproces na verstoring van microbiële bodemge-
meenschappen. Omdat binnen het raamwerk van ecological resilience meer-
dere ecologische evenwichten, “instorting” van gemeenschappen en een 
sterke invloed van het verstoringsverleden inbegrepen zijn, kan het een beter 
begrip van de effecten van antropogene  druk en klimaatverandering op het 
microbiële bodemleven verschaffen. In hoofdstuk 2 verken ik de beschik-
bare literatuur over de relatie tussen biodiversiteit en het functioneren van 
microbiële ecosystemen. Ik stel voor dat microbiële bodemgemeenschap-
pen, net als andere ecosystemen, meerdere  evenwichten zouden kunnen 
hebben. Ik concludeer daarom ook dat  ecological resilience niet gemeten 
zou moeten worden ten opzichte van een evenwicht en stel voor dat de re-
silience van een systeem, net als andere functies, verloren zou kunnen gaan 
na meerdere verstoringen. Dit hoofdstuk dient als basis voor de hypothesen 
waarop de rest van dit proefschrift gestoeld is. Deze hypothesen stellen dat 
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competitie te winnen op het moment dat deze hulpbronnen schaars worden. 
Hierdoor wordt belang van autogene successie in model microbiële grondge-
meenschappen duidelijk. 

Het bestaan van autogene successie in microbiële   gemeenschappen 
leidde me er toe de rol van de verstoringsgeschiedenis in het proces nader te 
onderzoeken. Dit wordt verder behandeld in hoofdstuk 5 tot en met 7. In het 
bijzonder onderzocht ik of het type verstoring van de grond het vermogen 
van de microbiële   bodemgemeenschap om te herstellen van een tweede 
identieke of nieuwe verstoring beïvloedt. Derhalve stelde ik modelbodemmi-
crocosmossystemen eerst bloot aan een hitteschok en daarna aan een iden-
tieke tweede hitteschok of aan een nieuwe koudeschok. Ik vergeleek daarna 
de herstelpatronen van de bacteriegemeenschappen met de patronen die ik 
waarnam in de microcosmossystemen zonder de eerste hitteschok (Hoofdstuk 
5). De resultaten lieten zien dat de gemeenschappen die blootgesteld waren 
aan de eerste hitteschok sneller herstelden van een tweede hitteschok dan de 
controlesystemen, maar disproportioneel getroffen werden door een koude-
schok. Mijn hypothese was dat dit fenomeen grotendeels een effect was van 
het ontkoppelen van functies tussen van elkaar afhankelijke organismen. Om 
dit te testen heb ik in hoofdstuk 6 de vier cruciale groepen van nitrificerende 
organismen in de bodem bepaald met behulp van kwantitatieve PCR. Door 
de lage temporale resolutie was ik evenwel niet in staat om waar te nemen 
of de omvang van elke groep afhing van die van andere groepen; echter, de 
responspatronen van de twee groepen van ammoniak-oxideerders en die van 
de twee nitriet-oxiderende groepen (die afhankelijk zijn van de eerste groep-
en voor stikstof ) – waren afhankelijk van zowel de identiteit van de verstoring 
alsook het verstoringsverleden.

Met als basis de voorgaande bevindingen heb ik onderzocht wat de impli-
caties voor scenario’s in de ‘real world’ zouden kunnen zijn. Deze implicaties 
beschrijf ik in hoofdstuk 7. Vanuit de voorspelde toename van de frequentie 
en intensiteit van droogten en overstromingen, alsmede de gekende domi-
nantie van intensief-gemanagede landbouwsystemen, onderzocht ik of de 
bacteriele bodemgemeenschappen van intensief bewerkt land andere reac-
tiepatronen laten zien bij extreme droogte of overstromingen dan die van 
duurzaam bewerkt land. Dit experiment liet zien dat zowel droogte als over-
stromingen de dynamiek in de bacteriomen van intensief bewerkte grond 

beinvloedden, terwijl duurzaam bewerkte grond alleen kwetsbaar was voor 
overstroming. De intensief bewerkte grondsoorten herstelden sneller dan de 
duurzaam behandelden. Het is waarschijnlijk dat dit veroorzaakt werd door 
de hogere proportie van snelgroeiende taxa in de gemeenschappen in de 
eerstgenoemde bodems. 

De bevindingen van dit proefschrift zijn tenslotte samengevat in een theo-
retisch raamwerk dat de secundaire successie in microbiële   gemeenschappen 
(microsuccessie) beschrijft, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 8. De introductie 
van het microsuccessieconcept in microbiële   verstoringsreactietheorie bete-
kent een belangrijke stap vooruit in het begrijpen van microbiële   ”resilience”, 
en kan dienen als hulpmiddel voor het voorspellen van het lange-termijnef-
fect van antropogene invloeden alsook klimaatverandering op de bodemmi-
crobiota en de daaruit voortvloeiende potentiele terugkoppeling. 


