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Probleemstelling 

Grootschalige ontbossing en de daaruit volgende bodem- en landdegradatie zijn geen 

nieuwe problemen in Ethiopië.  Al sinds de eerste eeuw na Christus – bij het ontstaan van 

het imperium van Axum in de noordelijke regio Tigray – wordt er in Ethiopië bos gekapt 

en wordt er op de vrijgekomen grond intensieve landbouw en veeteelt bedreven.  

Wanneer de bodem was uitgeput, het gras afgegraasd en de laatste struiken opgebrand, 

verhuisde de bevolking letterlijk naar het groenere gras aan de overkant van de vallei 

zodat we vandaag de dag een ketting van oude hoofdsteden terugvinden in Noord-

Ethiopië, die begint in Axum nabij de Rode Zee en eindigt bij de huidige hoofdstad Addis 

Ababa, in het centrum van het Ethiopische hoogland.  Aan deze schijnbaar eindeloze 

volksverhuizing kwam toch een eind toen in opdracht van keizer Menelik II rond de 

vorige eeuwwisseling Eucalyptus werd geïntroduceerd.  Deze beslissing betekende de 

redding van de hoofdstad én die van de laatste grote bosgebieden in het zuiden van het 

land.  Elders zijn de laatste restanten natuurlijk bos enkel te vinden rond orthodoxe 

kerken en op steile of ontoegankelijke hellingen en bergtoppen. 
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Hoewel ook in Tigray meestal toevlucht wordt gezocht in het aanplanten van Eucalyptus 

of andere uitheemse soorten, beseffen de lokale boerengemeenschappen het belang en de 

waarde van natuurlijk bos.  Daarom werd reeds 25 jaar geleden gestart met het aanleggen 

van gesloten gebieden waar het vee niet meer mag grazen en geen hout meer mag gekapt 

worden, in de hoop dat het natuurlijk bos zich spontaan weer zou ontwikkelen.  In 

samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven voerden wetenschappers van de 

universiteit van Mekelle een studie uit die moest nagaan of dit natuurlijk herstelproces 

mogelijk was en zo ja, hoe het kon worden bijgestuurd.  In dit kader was het doel van dit 

doctoraatsonderzoek na te gaan welke de kritische fasen zijn voor de natuurlijke 

verjonging van één van de belangrijkste soorten in Tigray, de Afrikaanse wilde olijf 

(Olea europaea subsp. cuspidata). 

Verjonging van olijf onder struiken 

De Afrikaanse wilde olijf is een secundaire climaxsoort die nog altijd prominent 

aanwezig is in de meeste kerkbossen van het studiegebied in Centraal-Tigray.  Het valt 

dan ook te verwachten dat de soort een cruciale rol zal spelen in de bosontwikkeling in de 

afgesloten gebieden.  In een eerste fase van het onderzoek werd aangetoond dat 

Afrikaanse wilde olijf inderdaad spontaan verjongt in deze gebieden en zelfs in de zwaar 

gedegradeerde graaslanden.  Aan de hand van T-square plotless sampling kon bepaald 

worden dat er gemiddeld tussen 6 en 11 zaailingen per hectare staan.  Opmerkelijk was 

dat geen enkel van deze zaailingen in open terrein groeide.  Verjonging gebeurt enkel 

onder de beschermende kronen van struiken, voornamelijk onder de niet-dominante soort 

Euclea racemosa subsp. schimperi.  Uit de resultaten van uitgebreide runoff-

experimenten, predatieproeven, kiemingstesten, graasexperimenten en aanplantingsacties 

kon besloten worden dat Euclea een beter microklimaat biedt voor kieming en overleving 

van de zaailing dan de meest voorkomende struik, Acacia etbaica, maar dat dit verschil 

niet voldoende groot is om het verband tussen olijfverjonging en verpleegsterstruik 

volledig uit te leggen.  Op basis van dit eliminatieproces moest dan ook besloten worden 

dat er eenvoudigweg meer olijfzaad terechtkomt onder Euclea tijdens de primaire 

verbreiding door vogels. 



Populatie van verbreiders 

Aangezien vogels het ruimtelijk patroon van olijfverjonging bepalen en des te meer 

omdat werd aangetoond dat zaden die werden opgehoest of gedefeceerd door vogels een 

betere kieming vertonen, werd besloten om tijdens de laatste fase van het onderzoek de 

avifauna in het studiegebied nader te bestuderen.  In het kader van olijfverjonging moest 

bepaald worden welke vogels er leven in de brongebieden van het olijfzaad, de 

kerkbossen, welke daarvan frugivoor zijn en dus mogelijk de vruchten van olijf eten, en 

welke daarvan ook effectief het zaad verbreiden en dus voorkomen in zowel de 

bosrestanten als de afgesloten gebieden.  In tien bosrestanten, 8 matrixgebieden en 1 

plantage werden meer dan 300 surveys uitgevoerd aan de hand van timed species counts, 

een flexibele transectmethode die naast relatieve abundantiematen van soorten ook een 

nauwkeuriger beeld geeft van de α-diversiteit dan oudere methodes zoals de punt-

transect- of vaste straal-tellingen.  Naar verwachting werden meer soorten gedetecteerd in 

dense en open bosrestanten dan in de afgesloten gebieden en graaslanden.  De 

soortensamenstellingen vertoonden sterke contrasten (Figuur 1).  Binnen de beperkte 

groep gemeenschappelijke soorten is slechts een fractie frugivoor, maar deze komen dan 

weer vrij algemeen voor.  Een aantal bosvogels heeft reeds de gesloten gebieden 

geherkoloniseerd.  Begroeide geulen in het landschap spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.  Ordinatiediagram van bos-
en matrixgebieden op basis van 
detrended correspondence analysis op 
relatieve frequenties van vogelsoorten 
in Centraal-Tigray, Ethiopië 



Besluit 

De beperkte diversiteit van olijfverbreiders kan een kritiek punt zijn in het 

verjongingsproces van olijf, aangezien er een grote kans op lokaal uitsterven van soorten 

bestaat in het sterk gefragmenteerd en gedegradeerd landschap.  Duurzaam beheer van de 

bosrestanten is dus absoluut noodzakelijk om verdere bosdegradatie en de daaruit 

volgende extinctie van boomsoorten en hun verbreiders te voorkomen. 


