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-1- INLEIDING

In deze scriptie zal, zoals al in de titel wordt gezegd, het gebied
behandeld worden dat door Acacia tortilles gedomineerd wordt. Dit gebied
kan gerekend worden tot de Afrikaanse savannen.
Het is de bedoeling om in deze scriptie een antwoord te krijgen op een
aantal vragen. Deze vragen zijn hier onder in grote lijnen weergegeven.
* Wat is de invloed van de grote wilde herbivoren op de vegetatie structuur

van de door Acacia tortilles gedomineerde savannevegetatie.
* Wat is de invloed van de grote wilde herbivoren op de soorten sainenstelling

van de door Acacia tortilles gedomineerde savannevegetatie.
* Is er een sanienhang tussen de vegetatie structuur en de soorten-

sainenstelling van die savannevegetatle.

-1.1- DE ARIKMNSE-SAVANNE VEGETATIE

De savannen bestaat uit een scala van vegetatie typen die gedefinleerd
zouden kunnen worden als (sub)tropische graslanden die droogte resistent
zijn en een regelinatig verspreiding van (groepen)bomen en /of struiken
laten zien. Het is een overgangs gebied tussen de echte graslanden en de
tropische wouden. De gemidddelde regenval ligt tussen 300 mm en 2000 mm
per jaar en de temperatuur is redelijk constant en ligt meestal tussen 25
en 30 graden celcius overdag en s'nachts schommelt ze om 15 graden
celcius.

Behalve de door Acacia tortilles gedomineerde vegetatie zijn er grofweg
nog 3 vegetatie types aan te geven; de Brachystegia (tmiombot)woodlands
die vooral voorkomen in het centrale en zuidelijke deel van Afrika, de
vochtige wouden in het westen van Afrika en de Rift Valley gebieden. Deze
indeling is eigelijk een indeling van de vegetatie voor een veel groter
deel van Afrika dan hier behandeld zal worden echter er zijn nogal wat
aangrenzende gebieden die tot deze typeringen behoren. Van deze gebieden
staan vooral de de door Acacia tortilles gedomineerde gebieden en de Rift
Valley gebieden zeer in de belangstelling. Dit door grote veranderingen
die deze gebieden ondergaan onder invloed van beesten, doordat er sprake
is van een betrekkelijk lage dichtheid aan bomen en een hoge dichtheid
aan beesten (Jachmann, 1984). Behalve de gebieden die door Acacia
tortilles gedomineerd worden zullen ook de Rift Valley gebieden aan de
orde komen dit omdat de gelijkenis wat betreft de veranderingen in
vegetatie groot is.
Als we kijken waar de savannen worden aangetrofen dan blijkt dit vooral
op plekken waar het klimaat bosvorming tegen gaat door droogte of door
langdurige overstroming, daar waar de bodem te arm is, of waar het
grondwater niet bereikt kan worden door de wortels (Vareschi, 1980).
Soms echter komen savannen ook voor op plaatsen waar bosvorming wel
mogelijk is. De reden hiervoor is veelal te vinden in het feit dat mens
en dier gebieden hebben ontbost en verdere bosvorming tegen zijn gegaan
door het stichten van branden of door begrazing.
Als de vegetatie van Oost-Afrika nader wordt bekeken dan blijkt dat een
eenduidige benaming voor alle vegetatie typen niet mogelijk te zijn. Om
alle vegetatie typen goed te onderscheiden is de vegetatie onderverdeeld
in een aantal categorien, dit afhankelijk van de boom- en
struikbedekking. Pratt en med. (1966) hebben zo'n indeling gemaakt en aan
de hand daarvan is door Weg en Mbuvi (van Wijngaarden, 1985) figuur 1
gemaakt. In de figuur is om praktische redenen de boom en struikgroej
sainen genomen. Dit omdat hun invloed vergelijkbaar is; ze zorgen voor
schaduw, windbeschutting en voedsel voor o.a olifanten en giraffes. In de
figuur is geen onderscheid gemaakt in de variatie binnen de kruidlaag. De
indeling is gemaakt door de boombedekking uit te zetten tegen de
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struikbedekking. De overgangen zijn zo gekozen dat ze vanuit het
te herkennen zijn maar ook op de grond nog te achterhalen zijn.
bushland en woodland zijn moeilijk in het Nederlands te vertalen
züllen daaroin ook onvertaald blijven.

De vegetatietypen in Oost-Afrika worden vrij nauwkeurig beschrevenen
termen als savannen worden minder vaak gebruikt.
Als de vegetatie wordt beschreven wordt dit vaak gedaan met een
aanduiding als in figuur 1 met daar bij een opsomming van de dominante
soorten.

Shrub cover (%)

F= Forest
W= Woodland
B= Bushland
G= Grasland
t= Thicket
d= Dense

vliegtuig
Termen als
en

Figuur 1. Een indeling van de Uwoody" vegetatie naar Weg en Mbuvi
(van Wijngaarden, 1985)

-1.2- ALGEMENE ECOLOGIE

Voordat besproken wordt wat de invloed van de grote herbivoren op de
structuur en de soortensamenstelling van de vegetatie is, is het
misschien goed eerst te kijken welke andere factoren tevens invloed
hebben op die structuur en soortensamenstelling. Deze factoren zijn
de bodem, het klimaat, en vuur. Tevens zal de invloed van de herbivoren
algemeen worden besproken.
Getracht zal worden aan de hand van een aantal voorbeelden uit Oost-
Afrika de invloed van deze factoren te laten zien, zodat de invloed van de
grote herbivoren in een beter perspectief kan worden geplaatst.
Het is niet de bedoeling om hier een volledig overzicht te geven van alle
literatuur die te maken heeft met die andere factoren echter door een
gedeelte hier aan te halen zal de invloed hopelijk duidelijk worden.

-1.2.1- DE BODEM

Als gekeken wordt naar de bodem dan blijken enkele factoren zeer belang-
rijk te zijn. Dit zijn: de poreusheid, de structuur, de textuur, de
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bodemsamenstelling, de drainage, de PH en het mineraal gehalte van de bodem
(Walter, 1962; Krebs, 1978).
Aan de hand van een voorbeeld zal worden getracht te laten zien h.e groot
die. invloed kan zijn. Als voorbeeld zal dienen de Serengeti (Tanzania),
een van de grootste wildparken van de wereld.
Anderson en Talbot (1965) vonden een duidelijke correlatie tussen de
bodemgesteldheid en de vegetatie. Gevonden werd dat van het oosten naar
het westen er een afname van pH plaats vond .—Dit bleek het gevoig te zijn
van, in het verleden, en ook flu nog neervallende vulkanische as. In het
oosten is de meeste as neergeslagen terwiji verder naar het westen minder
as te vinden is. De vulkanische as beinvloedt niet alleen de pH, maar ook
heeft het invloed op de het zoutgehalte van de bodem. Deze neeint ook toe
met een grotere hoeveelheid as. Poreusheid bleek het grootst te zijn in het
oosten van het bekeken gebied. Een ander effect is de vorming van een
harde laag in de ondergrond. Deze laag ontstaat door het uitspoelen van
zouten in een calciumcarboriaat laag, wat weer tot gevoig heeft dat de
planten weinig wortelruimte hebben, maar erger nog ze kunnen met hun
wortels het grondwater niet bereiken zodat weinig water kan worden
opgenomen. Dit is een groot probleem in de droge periode.

a-

Juvenhlt Sorts on r000nhly
d000srtnd 50

Oavty/pcl.oron fSpr,obolvv
dorm CO%rtry

EAST

Calcimerphic sois
with hard pan

Spo'obol/Xyll,opa
short grasslands

Cat. o,r*,ic lOrIS
I VertlooL, of Uthornphk

with Soft pan orrgrn

Cyo,f5poroboIv, Prools.lvn,, /Andropopor,
Iint,or*diale gra5sland Long grasslands I

Brown c.lc.najs soils

Tmrd./P,nmjsrnvo,
Lorg grasslands

WEST

Figuur 2. Overzichtstekening waarop de bodem-vegetatie aangegevenen is
en wel van oost naar west, op de "plains" van de Serengeti. De
lengte richting is niet op schaal weergegeven (Anderson en
Talbot, 1965).

Als naar de vegetatie gekeken wordt, is te zien dat in het oosten de
kleinere grassen, zoals Sporobulus festivus groeien en in westelijke
richting de grassen steeds groter worden. Hier zijn soorten te zien als
Andropogon greenwayl en Themeda triandra,(zie figuur 2). In het Oostelijk
deel zijn zeer weinig bomen te zien. Dit is het gevoig van de harde laag
in de ondergrond die de booinwortels beleininert het grondwater te bereiken.
In dit extreme voorbeeld lijkt dus een duidelijke correlatie te bestaan
tussen de bodem en de vegetatie, echter ook in andere gebieden worden
correlaties gevonden tussen de bodein en de vegetatie (o.a van Wijngaarden
1985; Prins, 1987).
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-1.2.2- HErr KLIMAAT

Er zijn een een tweetal factoren die een belangrijke rol spelen als
gekeken wordt naar de relatie vegetatie-klirnaatdit zijn de temperatuur en
de regenval.
De invloed van de temperatuur op de vegetatie structuur en samenstelling
is niet erg groot, als echter gekeken wordt naar de invloed van
van de regenval op de vegetatie structuur en samenstelling
blijkt deze wel groot. De regenval verdeeld het jaar in perioden,
namelijk de droge en de natte periode. Dit kunnen er een of meer of
zijn. Behalve dat deze perioden grote invloed uitoefenen
op de vegetatie is ook de hoeveelheid neerslag binnen zo'n
periode van belang. Hoeveelheid en periodiciteit hebben grote invloed op
de vegetatie (Walter, 1962; Krebs, 1978; Prins, 1987).
Ook hier weer de Serengeti als voorbeeld.
In de Serengeti valt in het zuid-oosten ongeveer 300 mm regen per jaar. De
regenval neemt toe naar het noord-westen tot ongeveer 1200 mm per jaar
(figuur 3). Op plaatsen met een lage regenval valt gedurende de droge
periode geen regen terwijl op plekken met een hoge gemiddelde regenval de
regen beter over het jaar is verdeeld (Sinclair, 1979; McNaughton, 1985).
De temperatuur varieert nauwelijks over het jaar. Overdag is het geiniddeld
per jaar 28 graden celcius en de gemiddelde nacht temperatuur is 14
graden (McNaughton 1983 a).
Als de vegetatie wordt bekeken dan blijken gebieden met een lage
jaarlijkse neersiag, in de figuur zone 1 en 2, vooral bedekt te zijn met
Sporobulus festivus en Digitaria macroblephora, de wat kortere grassen,

Figuur 3. De gemiddelde regenval, in
de natte periode laat een gradient
zien van hoge regenval in het
noordwes ten en een lage regenvalval
in het zuidoosten van de Serengeti
plains. De zone's zijn aangegeven
met romeinse letters

( Sinclair,
1979).

terwiji in de gebieden met een gemiddeld hogere jaarlijkse neerslag
grotere grassen voorkomen. Voorbeeld hiervan is zone 3 met begroeiing van
Andropogon greenwayi. Zone 5 bevat veel Acacia's met als belangrijkste
soorten A. drepanolobium en A. tortilles. Zone 6 die natter is dan zone 5,
bevat echter soorten als Croton, Techlea en Euclea die klein zijn en dus
afwijken van het algemene beeld. Zone 7 is een meer open woodland met
grote bomen als Combretum molle en Terminalia mollis. De laatste zones
bevatten veel grote grassoorten zoals Themeda triandra en Pennisetum
mezianum . Het lijkt er dus op dat in het algemeen gezegd zou kunnen
worden dat bij lage gemiddelde neerslagen de vegetatie kort blijft en dat
bij hogere gemiddelde jaarlijkse neersiagen de vegetatie een soorten
samenstelling laat zien die bestaat uit soorten die groter zijn (Anderson
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en Talbot, 1965; Sinclair, 1979; McNaughton, 1983 a).
Als flu echter deze paragraaf en de vorige worden vergeleken dan valt op
dat voor twee factoren dezelfde conclusie wordt getrokken met de
betrekking tot de vegetatie in een zelfde gebied. Er zou dus sprake kunnen
zijn van een gecombineerd effect dat hier optreedt, of er bestaat de
mogelijkheid dat het slechts een, of mischien zelfs wel geen, van deze
factoren is die bepalend is voor de vegetatie verschillen.

—1.2.3- VTJUR

Vooral in de tropen speelt vuur een zeer belangrijke rol. Dit is niet zo
vreemd omdat de droge perioden de planten laat verdrogen, wat tot gevoig
heeft dat de planten in sterkere mate brandbaar zijn . Er wordt ook een
duidelijke correlatie gevonden tussen de hoeveelheid brandstof en de kans
op brand. Het is dan ook niet vreemd dat Norton-Griffiths (1979) een
positieve correlatie vond tussen de hoeveelheid neerslag in de natte
periode en de hoeveelheid branden in de droge periode.
De branden kunnen worden opgedeeld in twee groepen, nainelijk de
natuurlijke branden en de aangestoken branden. Volgens Buechner en Dawkins
(1961) en Vareschi (1980) zijn de meeste branden aangestoken en een
zeer klein deel ontstaat natuurlijk. Redenen voor het aansteken van
branden kunnen onder andere zijn, het opjagen van wild, het opener maken
van de vegetatie ten behoeve van de landbouw, het dwingen van de vegetatie
tot het produceren van verse groene, voedselrijke en goed verteerbare
deelen, dit om wild te lokken of om het elgen vee van voedsel te kunnen
voorzien. Het weinig voorkomen van natuurlijke branden is volgens Vareschi
het gevolg van de hevige regenbuien die gepaard gaan met onweer, wat de
grootste veroorzaker is van de natuurlijke branden.
Alle branden zijn niet het zelfde, er zijn een aantal factoren die bepalen
wat de invloed van een brand is op de vegetatie. Deze factoren zijn:
1 Het type vuur, in te delen naar de dominante vegetatie of brandstof die

verbrandt, zoals grasbranden, bosbranden, veenbranden. Deze zijn dan
veelal nog verder op te delen naar b.v. grondbranden en kroonbranden.
2 De wind speelt een belangrijke rol. Zo kunnen we te maken hebben met een
"back", "flank", "head fire".
3 De intensiteit van het vuur, gedefinleerd als de warmte afgifte permeter vuurfront, wordt in het algemeen gekiassificeerd als laag, matig,
hoog en zeer hoog dit afhankelijk van o.a. klimaatsfactoren en de
sainenstelling van de vegetatie. Ook wordt vaak het vuurfront beschreven.
14 Ook de brandfrequentie is van belang en natuurlijk het seisoen waarin de
branden plaats vinden, (Cheney, 1981).
In de meeste, door mij gelezen onderzoeken waarin vuur genoerud wordt, wordt
bijna noolt de brand verder gespecificeerd naar bovenstaande classificaties
en daarom zullen dan in de ineeste gevallen gesproken worden over de invloed
van de branden op de vegetatie.
Als gekeken wordt naar die directe invloed van vuur op de vegetatie, blijkt
deze veelal groot te zijn als het gaat om jonge bomen. Bij een grote brand
sterft meer dan vijftig procent van de bomen met een lengte kleiner dan 1meter. De regeneratie wordt dus geremd door de branden.
Hoe groter de boom hoe kleiner de kans op sterfte bij een brand. Bomen
groter dan 4 meter zijn niet gevoelig voor vuur en in deze categorie
sterft dan ook geen enkele boom (Norton-Griffiths, 1979; Pellew, 1983).
Behalve de boomgroei wordt ook de struikgroei onderdrukt, regelmatig
branden houdt de kruidlaag laag.
Naast deze directe effecten heeft vuur ook een aantal indirecte effecten
op de vegetatie. Behalve dat brand voor sommige planten aanleiding
is om zaad te verspreiden heeft het ook een gunstige invloed op de ont-
kieming van sommige zaden,(McNaughton, 1983 a).
Naast deze indirecte effecten is er een zeer belangrijk indirect effect
het effect dat branden hebben op de nutrienten beschrikbaarheid
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in de bodem. Effecten van brand op de nutrienten huishouding in
de bodem zijn op te delen in 3 categorien. Een eerste categorie
is het ontwijken van nutrienten als gas of as, een tweede categorie wordt
veroor7aakt door de abiotische factoren zoals uitspoeling van ionen uit de
worteizone, winderosie neerslag enz. en een derde categorie die veroor-
zaakt wordt door biologische processen volgend op de brand, (Terpstra, 1986).
Dat de veranderingen in de nutrientenhuishouding gevolgen hebben op de semen-
stelling van de vegetatie lijkt een logisch gevoig.
Zowel vaak branden als niet branden worden vaak geassocieerd met een
gereduceerde diversiteit en een onregelmatig afbranden met een hoge
diversiteit. Smart en med. (1985) vonden dat bepaalde soorten beter tegen vuur
bestand waren dan anderen. Zo vonden zij in stukken die regelmatig werden
afgebrand Lonchocarpus laxifloris en Imperata cylinarica terwiji in niet
regelmatig afgebrande stukken deze soorten niet voorkwainen. Ook andere zaken
hebben natuurlijk invloed op de soortensamenstelling zoals een veranderde
concurentie positie in de afgebrande situatie.

-1.2.4- HEBBIVORIE

Herbivorie, of de dynamiek van plant-dier interacties, probeert het effect
van dieren op planten en de invloed van planten op dieren te beschrijven
(Crawley, 1983).

De invloed van grote beesten op de vegetatie bestaat ult het grazen van
grassen en kruiden of het browsen van bomen en struiken of een mengeling van
beiden en eventueel uit het ontwortelen, schraven of ringen van bomen, het
betreden van planten en de bodem en deponeren van uitwerpselen.
Het begrip browsen heeft geen equivalent nederlands woord. Bet omvat het eten
van knoppen, jonge twijgen, scheuten, bladeren en vruchten door beesten
die browsers worden genoemd. Browse zal hier evenals afgeleide termen
zoals browsers en browsing onvertaald blijven.
De invloed van de vegetatie op de beesten kan o.a. bestaan uit het geven van
eten, schaduw en bescherming.
Als gekeken wordt naar de specifieke invloed van het browsen en grazen op
de vegetatie, dan is te zien dat de herbivoren eigenlijk het hele leven van
de plant bepalen. Ze beinvloeden de vestiging (Lauda, 1983; Vesey-FitzGerald,
1973), de groei (McNaughton, 1974, 1976, 1983 b; Vesey-FitzGerald 1973), het
reproductiesucces (Lauda, 1983) de structuur en de plantensainenstel]ing.
Deze laatste twee invloeden zijn onderwerp van deze scriptie.
Door de wederzijdse beinvloeding proberen plant en dier zich aan te passen
en te beschermen, dit wordt coevolutie genoemd. Coevolutie is te zien in
zeer uitlopende aanpassingen, b.v. in uitwendige aanpassingen, zoals het
krijgen van haren of stekels, het laag bij de grond gaan groeien of door
inwendige veranderingen. Dit houdt vaak in dat planten toxische stoffen of
organische moleculen met bepekte taxanomische verspreiding maken. De beesten
proberen deze stoffen onschadelijk te maken door ze te detoxifiseren, op
te ruimen, op te slaan of door ze te vermijden (Freeland en Janzen, 1974;
Levin (Krebs, 1978)). Het zijn echter nooit de grote herbivoren waar der-
gelijke zaken bij zijn aangetoont dus of deze theorie ook op gaat voor deze
dieren is de vraag.
Om een idee te krijgen van de invloed van de vegetatie op de beesten, is
tabel 1 toegevoegd. In de tabel is voor enkele Afrikaanse antilopen de
habitat weergegeven. Natuurlijk is niet alleen de vegetatie bepalend voor
van bepaalde dieren. Volgens smmigen zijn het juist de andere factoren
die bepalend zijn, zoals tempertuur, watervoorziening, parasieten, in-
sekten en predatoren.
De bees ten hebben behalve voorkeur voor bepaalde habitattypen ook een
voorkeur voor bepaalde planten (Casebeer en Koss, 1970; Jarman en
Sinclair, 1979; van Wijngaarden, 1985; Prins, 1987) zie tabel 2 en soms
voor plantendelen (Gwyne en Bell, 1965, 1968; Bell, 1970, 1971; Owaga,
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1975; Pratt en Gwyne, 1977; Jarman en Sinclair, 1979; Prins, 1987)
Ze zullen proberen om zowel kwantitatief als kwalitatief aan hun voedsel
behoefte te voldoen wat er toe zal leiden dat de herbivoren veelal
selectief zullen ijn in hun voedselkeuze, in het kiezen van het graas-
gebied en in het eten van planten en plantedelen.
Naast dit eten van de vegetatie hebben de beesten ook nog andere invloeden
op de vegetatie zoals al eerder werd genoemd door het produceren van mest en
het vertrappen van de vegetatie en het betreden van de bodem. In het kort
zal op deze aspecten worden ingegaan.

LATIJNSE NAAM ENGELSE NAAM HABITAT

Taurotragus derbianus (Gray) Giant eland wl., S.
Oryx beisa (Ruppel) Beisa oryx dr.b., S., g.
Oryx gazelle (L) Gems bok s.des., dr.b., wi.

Connochoates taurinus (Burchell) Blue wildebeest g., s., o.wl.
Connochoates gnou (Zimmerman) Black wildebeest wi.
Neotragus pygmaeus (L) Royal antilop f.
Synorus caffer (Spareman) African buffalo

forest f., wl.
plain g., wi., s., b.

tabel 1. Enkele Afrikaanse antilopen met hun habitat. b=bushland
f=bos, g=grasland, des=woestijn, s=savanne, wl=woodland
(Jarman, 1974)

Defecatie kan op de vegetatie grote invloed hebben. Het zorgt er voor dat
de nutrieten snel worden gerecyceld en in een hogere concentratie worden
gedeponeerd. Daarbij komt dat de uitwerpselen veelal niet goed worden
verspreid wat een ophoping van de nutrienten tot gevoig zal hebben en wat
zelfs in het ergste geval zou kunnen leiden tot een "wegschroeien" van de
vegetatie. Zo kunnen dus mozaieken ontstaan van goed en minder goed bemeste
delen waarvan de samenstelling ook zou kunnen verschillen (Holmes, 1980).
Verder bevatten de uitwerpselen vaak zaden die zo worden verspreid en
tot ontkieming kunnen komen mede door de voedseibron waar ze zich in bevinden
(Welch, 1985). Dit kan ook invloed hebben op de sainenstelling van de vegetatie
(Beisky, 1985)

Betreding heeft veelal invloed op de groeisnelheid van de planten, en ook
hun plaats binnen de plantengemeenschap kan veranderen door hun veranderende
concurrentie positie. Behalve het vertrappen heeft ook het schraven van bomen,
het vernielen van dicht aan het oppervlakte liggende wortels, het breken van
takken of zelfs het ringen van bomen door dieren, grote invloed op die bomen.
Behalve dit is er ook het effect van de dieren op de bodem door het sainen-
drukken van bodemdeeltjes wat weer indirect invloed heeft op de planten-
geineenschap. De invloed die deze betreding heeft op de bodem, en dus op de
planten is afhankelijk van de mate van betreding, van het soort dier dat
het betreedt, de hoeveelheid dieren en natuurlijk van het bodemtype en de
toestand van die bodem (Holmes, 1980).
Behalve dat de dieren de planten beinvloeden en andersom, beinvloeden de
dieren en de planten elkaar natuurlijk ook onderlinge.
Voor de planten zijn vele factoren van belang die bepalend zijn voor het
voorkomen van de planten. Licht, water, de bodem, ruimte, nutrienten
voorziening zijn zeer belangrijke factren en het zijn dan ook deze factoren
die in eerste instantie bepalen of een plant zich kan vestigen.
In deze scriptie zal worden getracht de invloed van de grote herbivoren
op de planten te verduidelijken.
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CLASSIFICATION RUMINANTS NON—RUMINANTS

1 Browsers

1.1 Selective duikers rabbits
dik—dik
9 e r e flu k

1.2 Less selective deer rhuoceros
giraffe
lesser kudu

2 Inter.ediate Feeders

2.1 Preferring browse

2.1.1 Selective grant's gazelle
goat

2.1.2 Less selective elnd
.oose
casel

2.2 Preferring grass

2.2.1 Selective i.oala warthog
thonson's gazelle

2.2.2 Less selective sheep elephant

3 Brazers

3.1 Selective ,kongoni ostrich
waepbck
widg,eest
oryx
topi

3.2 Less selective cattle zebra
buffalo horse
hlppopota.us

TABEL 2. Een indeling naar eetgedrag van herkouwende (ruminante) en
niet herkauwende herbivoren (van Wijngaarden, 1985).
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-2- DE INVLOED VAN GROTE WILDE HERBIVOREN OP DE STRUCTUUR VAN
DE DOOR ACACIA TORTILLES CEDOMINEERDE SAVANNE VEGETATIE.

Behalve de grote herbivoren hebben ook andere beesten invloed op de
vegetatie structuur. Kleine herbivoren maar ook evertebraten eten grassen
en kruiden, struiken en bomen. In de Serengeti b.v. zijn er
plantengemeenschappen waar sprinkhanen zo'n grote invloed hebben op de
vegetatie dat deze overeen komt met de invloed van de halve herbivoren
populatie in dat gebied (Krebs, 1979). Verder hebben b.v.termieten een zeer
grote invloed op de vegetatie, dit omdat ze het dode organiache materiaal
opruimen wat van zeer groot belang is voor de groei van vele soorten.
Als gekeken wordt naar de invloed van de grote herbivoren, is te zien dat
hun invloeden zeer uiteenlopend zijn. Er is een duidelijk verschil tussen
de grazers en de browsers. B1J de grazers is te zien dat ze invloed hebben
op de dichtheid en de hoogte van de grasmat, terwiji de browsers invloed
hebben op de dichtheid van de boom-struiklaag, op de sneiheid van groelen
en op het al dan niet aanwezig zij
n van die boom-struiklaag. De invloed van
de beesten op de vegetatie is aanwezig maar daarnaast is er ook een invloed
van de vegetatie op elkaar te zien, de boom-struik laag heeft invloed op de
gras-kruid laag en andersom, deze invloeden worden veelal direct door
de beesten beinvloed.
Naar aanleiding van dit gegeven is besloten om de browsers en de grazers
apart te behandelen.

Structuur in de vegetatie kan bestaan uit het aanwezig zijn van een gras-
kruidlaag en/of een boom-struiklaag, maar ook ult een eventuele
gelaagdheid binnen en een verschil in dichtheid tussen de lagen.

-2.1- DE INVLOED VAN DE BROWRES OP DE VEGETATIESTRUCTIJUR

-2.1.1- DE OLIFANT

Aihoewel er vele browsers zijn, is er een die er met kop en schouders
bovenuit steekt, niet alleen wat grootte en gewicht betreft, maar ook wat
invloed op de vegetatie structuur, namelijk de olifant (Loxodonta
africanus)

Over de olifanten is veel geschreven, dit omdat deze veel problemen
veroorzaken. De basis van deze problemen zijn te wijten aan de veranderde
stiji van leven in Afrika sinds de kolonisatje. Sinds die tijd is er een
enorme stijging opgetreden wat betrefd het inwoners aantal en daarmee
samenhangend een stijging in het in cultuur brengen van grond. Door de
steeds groter wordende behoefte aan eten en rijkdom werden vele olifanten
gestroopt om het vlees en het ivoor. Er ontstonden in de loop van deze
eeuw enkele geisoleerde gebieden waar nog van wildernis gesproken kon
worden, deze gebieden werden dan ook als wildpark aangehouden om zo toch
enige natuur te kunnen behouden. Regels wat betrefdt de jacht
werden opgesteld en de beesten konden goed gedijen, wat weer leide tot
een overbevolking door olifanten van vele gebieden wat een verandering vanhabitattype, richting grasland, tot het gevolg had (het olifanten
probleem).
Er zijn door Jachmann (1984) een aantal zaken aangewezen die er de oorzaak
van zouden zijn dat er een olifant probleem is ontstaan;
-Door het afnemen van de stroperij konden de olifanten zich
uitbreiden.

-vermoedelijke immigratie naar de wildparken toe
-in sommige gevallen hebben de park authoriteiten kunstmatig bronnen
aangelegd wat een opbloei van olifanten tot gevoig heeft gehad.
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-door het illegaal stropen hebben de olifanten zich op kleine stukken
grond terug getrokken wat tot ernstige problemen kan leiden.

-het door de olifant verstoorde evenwicht kan niet makkelijk worden
hersteld, waardoor het probleem veelal álleén maar groter wordt.
Olifanten komen voor in woodlands, bushlands en wooded en/of bushed
grasslands (Laws, 1970).
Tabel 2 zegt dat olifanten niet selectieve , gras prefererende -

browsres/grazers zijn. Men vond dat het dieet van de olifant voor 90
procent ult gras bestaat en dat de rest van het voedselpaket wordt
gebrowsd (Laws, 1970; Barnes, 1983; van Wijngaarden, 1985).
De mate van browsen wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbare browse

- (Laws, 1970; Olivier, 1982). Als gekeken wordt wanneer het meest gebrowsed
wordt dan blijkt dit in het droge seisoen te gebeuren. Dit omdat dan het
gras schaars is en voedselarm. De meeste schade wordt dan ook geleden in
de droge periode (Barnes, 1983).
Over de boom grootte die door olifanten wordt geprefereerd, bestaat enige
controversie, echter de meeste onderzoekers vinden dat voortnamelijk de
middeigrote en grote bomen worden geprevereerd (zie figuur 4). Het meest
worden de middelgrote bomen gebrowsed terwiji bomen onder de 1 meter bijna
nooit worden gebrowsed, en als ze worden gebrowsed dan zijn ze vaak niet
terug te vinden. (Laws, 1970; Vesey-FitzGerald, 1973; Croze, 1974; Pellew,
1983; Jachmann, 1984).

Figuur 4; De frequentie waarmee
de verschillende grote kiassen
van 3 Acacia soorten worden ge-
geten door olifanten in het
Seronra gebied. Alle grote klas-
sen worden naar beschikbaarheid

______

gegeten behalve de 1 meter kiasse
die veel minder gegeten wordt.
(Croze, 1974).

Barnes daar en tegen zegt dat de kleine bomen het zwaar te verduren hebben
onder de druk van de olifanten. Dit zou dan voornainelijk te wijten zijn
aan het weinig tot nog niet hebben van houtige delen, wat door de olifant
zou worden geprefereerd. Of dit waar is, is maar de vraag daar Jachinann
vond dat een correlatie tussen het gegeten worden van bomen en de het
hebben van vezels niet significant gecorreleerd was.
Aan de hand van een aantal gebieden zal gekeken worden wat de invloed vande olifant op de vegetatie structuur is.

-2.1.1.1- MURCHISON FALLS NATIONAL PARK

In dit park in Uganda is door Buechner en Dawkins (1961) een reductie van
de bladerdak dichtheid waargenomen van 52 procent over de jaren 1932 tot
1956. De nog levende bomen hadden bijna allemaal beschadigingen. Deze
reductie leide tot een geleidelijke overgang van woodland naar grasslands.
Dit ales wordt toegeschreven aan een toename van het aantal olifanten in
dit gebied met ongeveer 5000 op een gebied van 4000 vierkante kilometer.
Niet alleen Buechner en Dawkins hebben in dit park gewerkt, ook Laws heeft
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het boven genoemde verschijnsel bekeken (1970). Hij bestudeerde de invloed
van de olifanten op de bomen door in een traject van 15 kilometer lengte
te kijken naar de beschadiging die Terminalia glaucescens opliep door
olifantenvraat. Gekozen werd voor deze boom omdat hij een goede indicator
zôuzijn voor het eetgedrag van de olifant. Er bleek een duidelijke
correlatie te bestaan tussen de hoeveelheid dode bomen en cle concentratie
olifanten in het traject. In het gebied met de laagste concentratie
olifanten kwamen de minste dode bomen vor (48 procent) terwiji in het
gebied met de hoogste olifanten dichtheid 95 procent van de bomen was
beschadid of gedood. Ook werd gevonden dat er positieve correlatie bestaat
tussen de struikgroei en de hoeveelheid onbeschadigde bomen. Een gevoig
van de afnaine van boom-struik laag is een toenamevan de hoeveelheid
grassex en kruiden.
Olifanten lijken dus een indirect effect te hebben op het opkomen van
grassen en een direct effect op de ontbossing.
Naar aanleiding van de vorige onderzoeken hebben Smart en med. (1985) in
1967 een serie exclosures met controles opgezet om verschillen tussen

- gebrowsd/gegraasd en niet gebrowsd/gegraasd goed te kunnen bekijken. In 1981
werden deze exciosures, na 15 jaar van rust, bekeken.(In die 15 jaar
hadden de plots niet gebrand)
Een serie exciosures werd in een Sporobulus seteria grassland gemaakt(plot 3) die gedomineerd werden door S. pyrimidalis een bij grazers
geliefd gras. Verder waren in deze plots veel kleine bomen, ten hoogste 2
meter, en enige grote bomen voornainelijk Acacia sieberiana. Na 15 jaar
waren de grote bomen allemaal weg en was een dicht Acacia bos ontstaan. Er
was hier een duidelijke overgang te zien van grassland naar woodland
(tabel 3). In de controle plot (plot 5) was de verandering minder
drastisch. Er was een lichte vooruitgang te zien van Acacia's in
hoeveelheid en hoogte. Dit begon echter pas toen de stropers hun gang
konden gaan tijdens de burgeroorlog en het olifantenaantal terug liep van14000 tot 1500.

/967 1969 198/

(a) No. of individuals in the under 2m height c/assTabel 3; Aantal houtige planten Plot III 177(18) 102(15) 187(13)in hoogteklassen verdeeld. Tussen
VI 151 (IS) 120(8) 103(8)de haakjes staat het aantal verschil- vu 404 (17) 316 (20) 147 (IS)lende soorten binnen de hoogte X 276 (14) 362 (16) 218 (13)kiassen aanwezig.

(b)'No. of individuals in the 2m-5m height classplot III exclosure grasland
Plot III 7(4) 43 (12) 77 (13)plot VI controle grasland

VI — — 7(I)plot VII exclosure woodland vu 18(1) 112(11) 119(12)plot X controle woodland x 13(1) 9(2) 20(l)(Smart en med, 1985)
(c)No. of individuals in the over Sm height c(ass
Plot III — — 41(2)

VI — — 1(1)
VII — 8(I) 38(4)
X 5(2) 1(1) 5(I)

De tweede serie exciosures werd in een Combretum-Treminaija woodland
geplaats (plot 8) waar Combretum. en Treminalia glaucescens
domineerden. Hier waren na 15 jaar de Combretum en T. glaucescens
grotendeels waren verdwenen en een invasie van Acacia's was te zien. In de
controle plot (plot 10) is te zien dat de veranderde vegetatje doet denkenaan de verandering van vegetatie van plot 6. Combretum en Terminalia zijnweg en Acacia sieberina krijgt de overhand in de nieuwe vegetatie. De
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verandering in vegetatie werd toegescheven aari olifanten vraat.
In beide exciosures is een duidelijke vegetatie structuur verandering te
zien. Terwiji eerst een lage vegetatie, daarin enkele hoge bomen, te zien
was, isnueen 3 meter hoog Acacia-bos ontstaan waaruit dehoge bomen-
verdwenen zijn.
Het probleem bij het interpreteren van deze gegevens is de sterke
achteruitgang van het aantal olifanten tijdens het experiment.
De veranderingen die zijn opgetreden lijken echter wel zo
groot dat gezegd zou kurinen worden dat zelfs bij een zeer lage olifanten
druk de vegetatie sterk aan veranderingen onderhevig is.

-2.1.1.2- TSAVO ECOSYSTEEM

Al in 1968 werd door Agnew geconstaterd dat de vegetatie sterk aan het
veranderen was. Deze veranderingen in het Tsavo National Park beperken
zich vooraznelijk tot de structuur van de vegetatie (uit van Wijgaarden,
De ddminerende invloeds factor op de vegetatie structuur is de olifant,
dit door het vernielen van bomen en struiken.
Bij een olifanten dichtheid van meer dan 1 olifant per vierkante kiometer
worden de voiwassen bomen bijna totaal geelimineerd. De struik- en
boomopslag heeft hier ininder van te leiden. Bij een dichtheid van 1,5olifanten op een vierkante kilometer blijft slechts 1 procent van de boinen
en struiken over. Als de olifanten geweerd worden dan blijken de bomen
goed te kunnen herstellen (van Wijngaarden, 1985)
Aan de hand van deze en andere gegevens werd door van Wjngaarden
onderzocht of er een correlatie bestaat tussen de boom en struik groei
samen en de olifantendichthejd. Beide correlaties bleken te bestaan. Dit
is niet echt onverwacht daar struikgroei afhankelijk is van de boomgroei
(o.a. laws 1970)
Hij kwam tot de conclusie dat er een relatie moest bestaan tussen de
olifanten en de vegetatie structuur en dat voor iedere situatie een
evenwichtswaarde zou moeten bestaan (figuur 5).

Figuur 8; Het evenwichtsprecentage
van de boom en struikbedekking in
relatie tot de olifanten dichtheid
(van Wijngaarden, 1985).

De gegevens werden verzameld uit experimenten met exciosures. De te weren
beesten zijn hier voornanielijk olifanten. Zij vormen 65 procent van de
totale dierlijke biomassa. De andere browsers vorinen slechts 10 procent
van de dierlijke biomassa.
De verandering van het aantal bomen door de dieren is te zien in tabel 4waar de uitkomsten van het experiment met de exciosures te zien is.
Opvallend is het grote verschil in aantal bomen tussen de controle plot
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en de exciosure in de 1-2 in klasse.

• .• 3 Ht1ht claiies
( 0.5 0.5—2 3—2 2—4 >4 I

Inca exclosurc 3 45 379 444 312 2 782
Iris. control 47 70 21 — 1 146

Airtield saclocur. .3 3 8 22 33 30 I 96
Airfield control I 3 5 5 5 10 I 20

HO—Block control 81 33 25 37 9 I 165

jidara exciosur, I 129 269 420 5 1 I 824
Ndara control I 225 84 7 1 — 317

- all species Included which can grow Into trees ( > 4 m)
- data from 1978 after seven years duration of the experIment, only HQ- Block

1976 data

Tabel 4; Het aantal en de verdeling van de potentiele bomen
in gedeeld in hoogteklassen, in de exciosure en in
de controle plot, per hectare. (van Wijngaarden, 1985)

-2.1.1.3- SERENGETI-MAR ECOSYSTEEM

In de Serengeti (Tanzania) zijn 2 gebieden te onderscheiden die duidelijk
van elkaar verschillen. Het aardige hieraan is dat in beide gebieden een
verandering van vegetatie is waar teneinen die niet de zelfde oorzaak.
hebben. Hier speelt naast de invloed van de olifanten op vegetatiestructuur ook vuur een belangrijke rol.
De indeling in 2 gebieden bleek noodzakelijk na het bekijken van luchtfoto's, die lieten zien dat in het Noorden een daling te zien was van hetaantal bomen van 26 procent in de periode 1962-1972. Dus ongeveer 2,5
procent per jaar terwiji het centrale deel een daling te zien gaf van
7 procent per jaar (Norton-Griffjths, 1979). Volgens (Croze, 1974 a)was in
het centrale deel, in de jaren 1968-1971 slechts een daling te zien2,5
procent. Het .verschil tussen beide waarneiningen is waarschijlijk
veroorzaakt door de keuze van het geobserveerde gebied. Norton-Grjffjhts
zou volgens Croze geken hebben naar de gebieden waar de olifanten zich
ophielden en zo dus hogere waarden vinden. Dat er echter een verschil is
tussen het noordelik gebied en het centrale deel wordt echter niet
ontkend.

Het verschil tussen beide gebieden laat zich het beste zien als gekeken
wordt hoe de afname van het aantal bomen heeft plaatsgevonden. In het
noorden is een afnaine over het gehele gebied te zien, terwijl in het
centrale gebied een mozalek te zien is van plekken met afnemende
hoeveelheden bomen en stabiele gebieden wat betreft het bomen aantal.
Het hier gevonden mozaiek is te wij ten aan de voorkeur van olifanten voor
bepaalde bomen. Acacia senegal, Albizia harvegii, Balanites aegyptica
werden geprefereerd boven Acacia c1avig en Coinmiphora. Van deze werd
Acacia senegal het meest gegeten (Croze, 1974). Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat een correlatie gevonden tussen het precentage van voorkomen
en het precentage gegeten worden (Croze, 1974).
Terwiji in het centrale deel de olifant een belangrijke rol speelt m.b.t.
de vegetatie structuur, werd in het Noorden gevonden dat het de branden de
belangrijkste reden waren die voor de hier opgetreden veranderingen
(Norton—Griffths, 1979).
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-2.1.1.4- LAKE MANYARA NATIONAL PARK

In Lake Manyara (Tanzania) een park met een oppervlakte van 90 vierkante
kilometer en een olifanten dichtheid van 5 olifanten per vierkante
kilometer is de laatste jaren grote schade geleden aan bomen, vooral aan
de Acacia tortilles. Douglas-Hamilton vond sterftecijfers die opliepen
tot maximaal 8 procent per jaar. Aan de hand van luchtfoto's kan worden
geconstateerd dat in de periode van 1958-1967 een reductie van het
bladerdak heeft plaatsgevonden van 33 procent en dat 95 procent van deze
reductie het gevoig was van het gedrag van olifanten (Laws, 1970). Ook de
laatste jaren is dit proces door gegaan en de bladerdak dichtheid wordt
nog steeds gereduceerd. In de laatste 25 jaar is 20 procent van de dichte
wooded bushlands veranderd in wooded bushlands (Loth, 1985).
Behalve Acacia tortilles heeft ook Baobabs (Adansonia digitata) sterk te
leiden onder de druk van de olifanten. De olifanten drukken niet zoveel
bomen om, maar roppen schors van de bomen wat vaak leidt tot sterfte van de
boom.
Vesey-FitzGerald (1973) vond dat voornainelijk middelgrote bomen en
struiken, met een hoogte tot 5 meter, veel schade opliepen en grote kans
hadden hun eerste levensjaren niet te overleven. Echter onder de huidige
browse druk zo de vegetatie moeten kunnen regenereren tot een vegetatie
die lijkt op de vroegere vegetatie.

-2.1.1.5- CONCLUSIES OLIFANTEN-VEGETATIESTRUCTIJUR

In al de besproken gebieden is een duidelijke reductie van het aantal
bomen geconstateerd. Deze afnaine leidt veelal tot een minder dicht
bladerdak, wat weer tot gevoig heeft dat grassen en kruiden nieuwe
vestigingsplaatsen krijgen en zich kunnen uitbreiden. Deze correlatie
tussen de bedekking van bomen en de gras groei werd ook gevonden door van
Wijngaarden (1985). Hij vond dat voor iedere situatie een bovengrens te
vinden is, die echter wel afhankelijk is van het klimaat. Dit zou duiden
op een competie tussen grassen en bomen om water (figuur 6).
Bijna de gehele reductie wordt toegeschreven aan het gedrag van de
olifant. Volgens Laws (1970) begint de overgang van woodland naar
grassland met het vernielen van de ondergroei, waarna de bomen vernield
worden. Dit alles leidt tot een toename van grassen wat het gevaar op
brand sterk vergroot. Dit laatste heeft grote invloed op de regeneratie.
Als nu alleen gekeken wordt naar de vegetatiestructuur-oljf dichtheid
dan lijkt het er op dat, als men een voorspelling wilmaken over preciese
hoeveelheden olifanten per vierkante kilometer zonder dat er schade
optreed, dit vrijwel onmogelijk is. Van Wijngaarden laat zien dat 1
olifant per vierkante kilometer opgeven als max. terwijl in Lake Manyara
5 olifanten per vierkante kilometer nog mogelijk moet zijn. Elk gebied
lijkt dus een eigen specifieke dichtheid aan te kunnen, wat algemene
uitspraken onmogelijk maakt.
Zoals hierboven beschreven staat en ook al eerder is bebleken is de
olifant niet de enige factor die voor de reductie van de woodlands zorgt.
Vuur speelt een belangrijke rol, zeker als het cm de regeneratie van bomen
gaat. Naast vuur zijn echter nog enkele factoren ante wijzen die bepalend
zijn voor de boomgroei.
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Figiuur 6; De relatie tussen de bedekking van de perenne grassen en de
bedekking door de bomen en de struiken. De lijnen geven de max. bedekking
weer bij een bepaalde boom-struik bedekking. De lijnen geven de verschil-
lende plantengemeenschappen weer, (van Wijngaarden, 1985).

Western en Pratt (1973) vonden in Maasai Axnboseli Game reserve dat door
het stijgen van de waterspiegel het zoutgehalte in de omgeving van de
wortels sterk steeg. Hierdoor kon er geen water genoeg uit de boedem
worden opgenomen, zodat de bomen stierven en er nauwelijks regeneratie
pfaats kon vinden.

Harrington en Ross (1974) vonden dat in Kipedo National Park de Acacia
gerrardii een sterke achteruitgang liet zien en niet wilde regenereren
terwiji het de dominantste boomsoort was geweest. Na experimenten met
exciosures bleek dat olifanten niet de oorzaak waren maar dat andere
factoren voor de achteruitgang hebben moeten gezorgd. Gedacht wordt aangrondwaterstanden. Er kan niet ontkend worden dat olifanten veel bomen
vernielen en de regeneratie tegen gaan echter het lijkt er op dat er veel
processen een rol spelen en dat het toch veelal te simpel is om een factor
aan te wijzen als zijnde de oorzaak, zoals ook al eerder is genoemd
in 2.1.

Behalve nadelige gevolgen hebben olifanten ook voordelige gevolgen voor de
boomgroei. Doordat olifanten veel vruchten eten zorgen ze voor de
verspreiding van veel zaden. Deze zaden krijgen gelijk een goede
groeibodem mee.

-2.1.2- GIRAFFES

Behalve olifanten is ook de giraffe (Giraffa cainelopardalis) een browser
die grote invloed heeft op de vegetatiestructuur• Zoals al in tabel 2
staat vermeld is de giraffe een niet selectieve browser. Dit hebben ze
voorname]ijk te danken aan hun mbnd die zo is aangepast dat ze zelfs de
harde stekels van de Acacia's kunnen eten (Croze, 1974). Door het eten van
vooral jonge bomen gaan ze de regeneratie sterk tegen, het zijn voora]. de
acacia's die sterk te lijden hebben van de giraffes.
In de Serengeti z±jn de giraffes dan ook de oorzaak van het niet opnieuw
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door bomen bezet worden van open plekken (Pellew, 1983). Vooral in de
Serengeti, want daar is de hoogste giraffe dichtheid van Oost-Afrika. In
1977 was deze 1,2 giraffes per vierkante kilometer met een jaarlijkse
t,ename van 6 procent.
In de Serengeti is ook gekeken welke hoogte kiasse door de giraffes werd
geprefereerd. De maximale browse bleek te liggen op 2-3 meter hoogte. Deze
sterke browse had invloed op de groeisnelheid van de boom. Gevonden werd
dat de groeisnelheid in de hoogte klase van 2-3 meter een gemiddelde groei
vertoonden van 11 centimeter per jaar, terwijl bomen van meer dan 6 meter
hoog, dit zijn bomen die niet meer door giraffes gegeten kuririen worden, 33
centimeter per jaar groe±den. Deze gegevens werden gevonden door delen
af te schermen van de giraffes.
Als conclusie van dit onderzoek kan worden gezegd dat Acacia tortilles
veel langzamer groelt en voiwasseheid veel langzainer bereikt (2,8 x zo
larigzaam) ingebieden waar giraffes browsen als in niet door giraffes
gebrowsde gebieden (zie figuur 7).

£ I

0 4 8 2 6 20 24 26 32 36 40
4q8 (yvor.)

4q. oI h.qht .1 9,011, rooh (515,nI, Unb,o.,.d Bro,.,.d
I3y.ori 36.o.,

— Acro/.xk, 2 34Aco 6 29
hy. OP r .rrpIorh.,QhI of Po rrIyIrIy 30 or): -

Aex,. 99'h/,J 8 2)

8 20
Ac,.,. ,,o49o.ht,,. 4 PT

Figuur 10; Groei van geregenereerde bomen met en zonder browsing van
giraffen, Acacia tortilles

______,

Acacia hockli - - - -, Acacia
xanthophloea . . . . (Pellew, 1983) -

Behalve dat giraffes de groeisnelheid van de bomen laag houdt, hebben ze
ook invloed op de vorm van de boom. Bij jonge boinen is gevonden dat ze
koepelvormig worden door het browsen van giraffes. Dit heeft als voordeel
dat deze bomen minder last hebben van olifanten en buffels, echter eennadeel is dat in de koepel gras kan gaan groeien, wat de kans op brand
vergroot (Vesey-FitzGerald, 1973). Ook de "flat topped" Acacia's die zo
karakteristjek voor het Oost-Afrikaanse landschap zijn hebben
waarschijnlijk in zekere mate hun vorm te danken aan het browsen door
giraffes (Pellew, 1983).
In het Tsavo werd door Leuthold en Leuthold (1978) geconstateerd dat daar
met een niet al te hoge giraffe dichtheid de schade aan de vegetatie klein
was en dat de oorzaak kon worden gezocht in het niet steeds op eeti plaats
verblijven van de giraffes zodat er geen continue graasdruk heerst.
Concluderend zou gezegd kunnen worden dat, als giraffes in grote
aantallen voorkomen, ze een grote invloed hebben op de groei en de
regeneratie van de bomen. Om nu precies te kunnen zeggen dat bij die
bepaalde giraffendichthejd meer schade wordt richten dan door de
vegetatie zelf kan worden opgevangen, is ook hier weer onmogelijk.
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-2.2- DE INVLOED VAN DE GROTE GRAZERS OP DE VEGETATIESTRUCTUUR

Afrikaane grazers blijken zich, in gebieden met hoge en gemiddelde
regenval gedurende de natteperioe, o.pte houden in kleine gebiedjes. In
de droge periode echter gaan de dieren uit elkaar. In gebieden met lage
jaarlijkse regenval verdelen de beesten zich over grote gebieden gedurende
de nate perioden en in de droge perioden verzamelen zij zich rond meren of
geirrigeerde gebieden. Dit heeft tot gevolg dat er "grazing lawns"
ontstaan gedurende de perioden met hoge graasdruk, terwijl in perioden met
lage graasdruk de grasmat zich goed kan ontwikkelen. Deze zogenaamde
grazing lawns zijn kort afgegeten grasmatten. Dit heeft voordelen voor
het beest, dit omdat de plant gestimuleerd wordt om te groeien zodat
steeds jong, fris en voedzaam plantenmateriaa]. aanwezig is voor de
beesten. Tevens wordt door het grazen de bloel van de planten onderdrukt,
zodat de energie die anders voor de bloel was gebruikt flu voor de groei
kan worden gebruikt.
Er ontstaat dus een mozaiek van korte gegraasde grassen en lange niet
gegraasde grasen. -

McNaughton heeft onderzoek gedaan naar deze grazing lawns, dit om te
kijken wat het effect van de grazers was op de structuur en de
soortensamenstelling. Hij heeft dit onderzoek verricht in de Serengeti-
Mara. Dit gebied wordt beheerst door de jaarlijkse trek van grote
kuddes wildebeesten, zebra's, en antiloppen. Het zijn samen ongeveer 3miljoen beesten van 27 soorten die in dit gebied, met een oppervlakte van
25000 vierkante kilometer, rondtrekken, Het wildebeest spant met 1,4
miljoen echter de kroon (Bell, 1971; Kruuk, 1972; Sinclair en Norton-
Grifuihts, 1979, 1982).
Gekeken is welke invloed de wildebeesten hadden op de gras-kruidlaag.
Gevonden werd dat, nadat de kuddes wildebeesten op hun trek een stuk land
waren gepasseerd, hier een reductie van plantaardige biomassa had plaats
gevonden van 85 procent en dat de hoogte met 56 procent was gedaald
(figuur 8). Na dat de beestercwaren vertrokken werd gekeken hoe de vegetatie
zich herstelde,-De biomassa nam al snel weer toe maarde hoogte nam nog
verder af. Hoe dit laatste mogelijk is.. is niet uit zijn artikelen te
halen. Waarschijnlijk wordt hier de relatieve hoogte uitgezet ten opzichte
van de oorspronkelijke hoogte.

600 o

400 ;:8
• 3 — 4.90Figuur 8; Veranderingen in de vegetatie 8hoogte, bioinassa en de biomassa concen- 200 4, • 61.6 .2.64tratie na de passage van de wildebeesten

op de Serengeti plains. (o) staat voor 0

gegevens gevonden in gegraasde gebieden.
0(x) zijn gegevens gevonden in de exciosure

en dit is uit gezet tegen het aantal dagen 8

na het vertrek van de wildebeesten. 1 t(McNaughtori, 1979).
0

10

11

__________________

— 0
36
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Misschien dat de veranderde groeiwijze er lets mee te maken heeft. Het
bleek namelijk dat de planten In plaats van in de hoogte flu meer in de
breedte ging groeien. Door het grazen werden dus zijloten geactiveerd,
waardoor een dichte bossige vorm ontstond.(McNaughton 1976, 1979 a, 1979
b, 1984). Ook is gekeken naar eventuele verschillen tussen de korte de
half hoge en de hoge grassen na het grazen. Gevonden werd dat bij alle
drie na het grazen een lagere grasmat ontstond met een hogere biomassa per
kubieke centimeter maar de korte grassen bleken de hoogste biomassa per
kubieke centimeter te hebben,(McNaughton, 1983, 1985). Tevens bleek de
primaire productie bij maximale stimulatie door het grazen het hoogst te
zijn in de half hoge grassen, het ziJn de half hoge grassen die het meest
gegeten worden.
Al deze verschillen zijn gevonden met behuip van exciosures zodat een
eventueel verschil tussen de gegraascle en filet gegraasde gebieden
geconstateerd zou kunen worden. De conclusie die getrokken kan worden ult
het onderzoek van McNaughton is dat in de "grazing lawns" ,waar de graas
druk hoog is, een lage dichte grasmat gecreeerd wordt, met een hogere
biomassa per kubieke centimeter.
In dit onderzoek waren het voornamelijk de wildebeesten die bekeken
werden, er zijn echter nog meer dieren die gebruik maken van de grazing
lawns. Er blijkt een opeenvolging van dieren plaats te vinden die gebruik
maken van het door de voorganger begraasde gebied. Dit bled de opvolger
het voordeel dat de grasmat een hogere biomassa per kubieke centimeter
heeft en het dier dus minder hoeft te grazen om een zelfde hoeveelheld
voedsel binnen te krijgen.
Als naar de volgorde van opeenvolging wordt gekeken dan blijken de
zwaarste dieren het eerst te grazen, de lichtere dieren volgen later (Bell,
1971).

Ook in Lake Manyara National Park zijn soort gelijke opeenvolgingen
gevonden. Hier zijn het, in tegen stelling tot in de Serengeti, niet de
wildebeesten die het eerst eten, maar de zebra's en de buffels.
Door te kijken naar het precentage gegraasde grassen kan iets gezegd
worden over de graascapacitejt van een gebied, of deze maximaal is of dat
er nog meer dieren op dat gebied zouden kunnen grazen. Behalve deze
informatie zegt het ook lets over brand gevaar, welke groter wordt naar mate
er ininder gegraasd wordt.

Voor het in stand houden van de mozalek graslanden is door McNaughton nog
een extra verklaring gegeven. Zijn vermoeden Is dat genetische variatle
ontstaat door de graasdruk, waardoor de planten een zogenaainde dwergvorin
kunnen gaan aannemen. Dit vermoeden wordt onderbouwd door onderzoek van
anderen die vonden dat een zelfde soort gedrag, dweggroei, bij planten
voorkwain die onder verschlllende maairesiems worden gehouden. Door kleine
genetische veranderingen zou dit gebeuren (McNaughton, 1984).
Niet iedereen is het eens met deze ideeen, en soortgelijke van Stobs
(uit Lewin, 1985; Westoby, 1985), wat betreft de lnvloed van de grazers op
de vegetatle.

Westoby (1985) blijkt vooral kritiek te hebben op het door McNaughton
geschetste beeld wat betrefd de verhoging van biomassa per kubleke
centimeter. Westoby laat aan de hand van een aantal studies zien dat daar
de blomassa per vlerkante centimeter lager wordt. Ook wordt gezegd dat debeesten lichter worden wat een teken zou zijn van de verslechterde
situatie. Ook Lacey en Poolen laten zien dat de biomassa per hectare
groter is in niet begraasde gebieden dan in begraasde gebieden. Nou hoeft
dit geen discrepantie te betekenen omdat zij vonden dat de biomassa per
kubieke centimeter toenain terwiji de onderzoeken door Westoby aangehaald,
praten over biomassa per vierkante centimeter. Grazen verlaagt de totale
biomassa maar dat hoeft niet te betekenen dat de biomassa per kubieke
centimeter niet ken toenemen. Alleen de door Westoby aangedragen verlaging in
voedingswaarde is in tegen spraak met de onderzoeken van McNaughton en
Stoby.
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Een mogelijke verkiaring voor de gevonden verschillen wordt misschien
gegeven door Vesey-FitzGerald die zegt dat er misschien verschillen
bestaan tussen wj.lde grazers en vee. Westoby heeft gekeken naar vee
terwijl McNaughton gekeken heeft naar wilde dieren. .Het verschil zou
mogelijk veroorzaakt kunnen worden door ander graasgedrag.

-2.2.2- NIJLPAARDEN

Naast de reeds genoemde beesten hebben ook de Nijlpaarden (Hippotamus
ainphibius un.) een grote invloed op de vegetatie. Eigenhijk is het
veelal een vegetatie type wat op de rand ligt tussen het gebied waar het
in deze scriptie om gaat en de aangrenzende gebieden.
Het graasbebied van het nijlpaard ligt meestal binnen enkele kilometers
van de rivier en is vrij makkelijk te bepalen door de looppaden te volgen.
Net als de andere grazers onderhouden de nijlpaarden ook "grazing lawns
ook wel "hypo lawns" genoemd.
Nijlpaarden grazen ecliter het meest in de buurt van de rivier, wat er voor
zorgt dat de grazing lawns die het dichts in de buurt van de rivier liggen
het meest gegraasd worden. Dit kan leiden tot overbegrazing (Eltringham,
1974. Olivier en Lauri, 1974). Niet alle grazings lawns worden dus even
zwaar begraasd, wat goed te zien is in tabel 5 die een indruk geeft van de
graasintensiteit op verschillende afstanden van de rivier.

I.,pw:
l)isancC from river (m):

Non h Rank

A
20

B

— 120

C
320

D
880

E

1200
F

2000

Grazing 25'9 (86) 220 (74) 87 (62) I0'4 (35) 134 (45) 0
Significant differences C, D, E D. E A, D A. I), C A, B

South Rank
Grazing 25 '2 (84) 70 (23) 2 3(71 48 (I 6'i) 0 0
Significant difrerences B, C. D A. C. D A. II. 1) A. 13. C

Tabel 6; Ret gemiddelde aantal gegraasde meters over een gebied van 30meter, op verschillende afstanden van de rivier, (Olivier en
Lauri, 1974)

In het Mweya Peninsula, Rwenzori National Park werd de overbegrazing zelfs
zo groot dat in 1957 om o.a. economische (toeristische)reden alle nijlpaarden
werden afgeschoten. Het gevolg was dat de vegetatie zich weer kon herstellen.
Door het verstrappen en opvreten van de grassen en de kruiden kunnen bomende open plekken gaan benutten wat dus extra boom groei tot gevolg
heeft. Deze extra boomgroei zorgd er echter weer voor dat de grassen
inoeilijk bereikbaar worden voor de nijlpaarden zodat ook een stijging van
de grassen en kruiden plaatsvind wat het brandgevaar weer verhoogd.
Al de invloeden werden sainengevat door Olivier en Lauri (1974) in een
model dat verandering van de vegetatie, onder invloed van de
nijlpaarden, weergeeft. Ret model bestaat uit 8 op een volgende stappen. 1
intens grazen (reductie van de gras.kruid laag). 2 minder vuur. 3 boom
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regeneratie. 14 extra grasgroei onder de bomen, niet bereikbaar voor de
nijlpaarden. 5 de grassen worden groot en het brand gevaar neemt toe. 6
veelal branden de bomen af voor ze voiwassen zijn en resistent tegen vuur.
7 gras kan weer groeien en is beschikbaar voor de nijlpaarden . 8
intense vraat door de nijlpaarden.
Concluderend zou kunnen worden gezegd dat de invloed van de nijlpaarden in
de buurt van de rivier groot kan zijn als de nijlpaarden dichtheid hoog is.

-2.2.3- BUSH ENCHROACHMENT

Bush enchroachment, een moeilijk in het nederlands te vertalen
begrip, heeft betrekking op de overgang van grasland naar een beboste
situatie door overbegrazing.
Onderzoeken van o.a. Walter (1962) en van Vegten (1984) behandelen dit proces,
welke zich afspeelt In de half droge savannen. De reden voor de schaarse
boom en struikgroei wordt gewijdt aan de dichte, continue grasmat, die
het weinige water dat er valt opneemt zodat er geen water overblijft voor
boomgroei. Bomen en struiken gaan slechts dan groein als er open plekken
ontstaan in de grasmat zodat er water beschikbaar komt. Een dergelijke
situatie doet zich voor als overbegrazing optreedt Dit proces begon toen
In de 19 eeuw europeese boeren de half droge savannen ontdekten en hier
hun kuddes lieten grazen. Deze kuddes waren meestal te groot wat bosvorming
tot gevoig kon hebben.

Niet alleen in Afrika inaar ook In b.v. Ainerika werd door Jeffrey (1961)
bosvorming gecontateerd met als vermoedelijke oorzaak overbegrazing.

-2.3- CONCLUSIES, GROTE HERBIVOREN-VEGETATIESTRUCTIJTJI

De grote herbivoren zorgen voor een gedeeltelijk laag houden en opener
worden van de vegetatle. De grote browsers zorgen voor een verinindering
van het aantal bomen en struiken en een slecht regeneren van die bomen en
struiken. Dit kan leiden tot een toenaine van het aantal grassen en
krulden, wat tot gevoig kan hebben dat er een overgang plaats vindt van
woodland naar bushland. Vooral de olifant zorgt voor grote veranderingen
In de vegetatiestructuur. Het Is vooral de hoge ollfanten dichtheid die
er toe leidt dat er zoveel schade wordt geleden door de bomen. Oorzaak dus
een hoge dichtheld aan olfanten, niaar het eigenlijke probleein ligt eigenlijk
nlet bij de olifanten. Het Is eigenlljk de groter wordende bevolking die
door zijn grote aantal steeds meer landbouw grond nodig heeft en daarom
het leefgebied van deze beesten steeds kleiner maakt.
De grote grazers kunnen de grasmat In een mozaiek van gegraasde korte
delen en hogere niet gegraasde delen. Eventueel kan dlt in een situatie van
overbegrazing leiden tot een regeneratie van bomen (bush enchraochment).
De mate van openheid, verlaging van de vegetatie en de mate van
regeneratie, als wel het precentage wel en niet gegraasde grassen is
afhankelijk van de hoeveelheid beesten. Het is niet mogelijk om precies te
zeggen dat bij die hoeveelheid beesten de vegetatie te zwaar belast word.
Voor elk gebled lijken andere grensen te gelden.
Behalve vele al reeds genoemde onderzoeken in het veld zljn er ook,
aan de hand van de gegevens ult dat veld, modellen gemaakt om een zo
goed mogelljke nabootsing van de werkelijke situatie te maken.
De inodellen van Norton-Grlffiths (1979) en Pellew (1983) zljn beide op
hetzelfde gebied gebaseerd. Het model van Pellew is een voorzetting van
het model van Norton-Griffiths waarin enlge veranderingen zijn aagebracht.
Het model laat zien hoe een Acacla tortilles populatie groeit en regenereert
onder invloed van giraffes olifanten en vuur. Het verschil tussen dit model
en het model van Norton-Griffiths is dat het kiemen van zaad flu is
meegenoinen en dat bomen terug kunnen keren in een lagere hoogte klasse.

-22-



Ook de hoogte waarop een boom volwassen is, is veranderd nainelijk van 3
meter naar 6 meter. Conclusie uit het model is dat het belangrijker
is regeneratie van de bomen te stimuleren inplaats van volwassen bomen te
beschermen, in plaats van olfanten neerschieten vuur tegen gaan
en het giraffes aantal laag houden.
Barnes (1983) geeft vier modellen die ieder een verschillende olfanten-
boom interactie laten zien. In deze modellen worden 4 verschillende
boomsoorten behandeld, omdat niet iedere boom gelijk reageerd op
olifantenvraat. Acacia albida wordt bijvoorbeeld afhankelijk van zijn
frequentie van voorkomen gegeten, terwiji Commiphora ugogensis altijd met
dezelfde frequentie wordt gegeten, onfhankelijk van zijn frequentie van
voorkomen. Aan de hand van deze gegevens en gegevens van Colophospermum
mopane, Acacia xanthophloea en van Boababbomen zijn de vier modellen
gemaakt. Conclusie van deze modellen is dat enorme hoeveelheden olifanten
zouden moeten worden afgeschoteri om een stabiel evenwicht te bereleken. Het
is wel zo dat bij Acacia albida het laagste aantal olifanten zou moeten
worden afgeschoten terwijl bij een Boabab populatie het afschieten van de
hele olifanten populatie anper zou helpen.
Een nadeel van deze laatste modelen is dat alleen olifanten als invloedsfactor
zijn meegenomen terwiji de andere factoren zoals vuur en giraffes niet
worden meegenomen.
Ook van Wijngaarden (1985) heeft een computer simulatie gemaakt voor het
Tsavo National Park. Deze simulatie bestaat uit twee modellen, een statisch
en een dynamisch model. Uit deze modellen volgde dat alleen lage olifanten
dichtheden groei van de vegetatie bevorderden. Het gaat dan om d±chtheden
van 0,2 olifanten per vierkante kilometer. De maximale olifanten dichtheid
van dit gebied is 1,3 olifanten per kierkante kilometer
Al deze inodellen zijn gebaseerd op een snel tot stand komen van een
evenwicht tussen de olifanten, eventueel vuur en giraffes en de vegetatie.
Caughtley (1976) geeft een "alternatieve hypothese" die niet veel meer wil
zeggen dat bij iedere situatie een evenwicht zal worden bereikt. Bij
weinig olifanten veel bomen, dus veel voedsel wat tot een groei van de
olifanten populatie zal leiden. Dan zullen er minder bomen kunnen groeien
door die groter wordende olifanten populatie. Dus minder voedsel en een afname
van olifanten zal het gevoig zijn. De bomen kunnen zich weer herstellen en
de cirkel is rond.
Volgens dit laatsen model zou er altijd een evenwicht gevonden worden dus
ook zonder menselijk ingrijpen.

Modellen blijven vaak vrij gebrekkig omdat vrijwel noolt alle invloeds
factoren meegenomen kunnen worden, meestal kunnen slecht enkele factoren
worden geintegreerd. Toch is het werken met modellen vaak een goede methode
om een beeld te krijgen van een gebied en zeker om voorspellingen te kunnen
doen blijven modellen onmisbaar.
Aan het elnd van hoofdstuk 4 is een model te vinden waarin is
aangegeven welke invloeden wat betrefd de vegetatie en de dieren invloed
op elkaar hebben.
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-3- DE INVLOED VAN DE GROTE HERBIVOREN OP DE SOORTEN SAMENSTELLING
VAN DE DOOR ACACIA TORTILLES GEDOMINEERDE SAVANNE VEGETATIE

Tussen de vorige hoofdstuken en dit hoofstuk bestaat een zeker overlap.
Veelveranderingen van de vegetatie samenstelling zijn daar al beharideld.
Deze zullen dan ook niet weer behandeld worden.
Het is in dit hoofdstuk de bedoeling om enige onderzoeken te bekijken
waarbij goed naar voren komt welk effect het browsen en het grazen hebben
op de vegetatie. Vooral experimenten waarin gewerkt is met exciosures zijn
hier zeer geschikt voor.

-3.1- DE INVLOED VAN DE GROTE BROWSRES OP DE SOORTENSAMEN-
STELLING

-3.1.1- OLIFANTEN

-3.1'.l.l- MIJRCHISON FALLS

In Murchison Falls is gekeken, door Smart en med. (1985), naar het effect
van voornamelijk olifanten op de vegetatie samestelling. Gewerkt is met
exciosures die 15 jaar niet door beesten waren be'oerd. Natuurlijk is het
onmogelijk om alle dieren tegen te houden, dus b.v. muizen en insekten
hebben nog steeds vrij spel. Ult dit onderzoek bleek dat vooral in de gras-
land plots grote veranderingen waren opgetreden. De gelijkheids coefficient
tussen 1967 en 1981 bedroeg voor plot 3 slechts 0,17. in de plotten
6, 8 en 10 bedroegen deze coefficienten respectievelijk 0,67, 0,51.
en 0,52. Als gekeken wordt naar de soortenrijkdom in de plots over
de jaren dan blijkt dat in bijna alle plots de rijkdom aan soorten in
de eerste twee jaar iets is gestegen en dat in de jaren daarna
de situatie danig veranderde. Het aantal grassen en kruiden laat eensterke daling zien in plot 3 en 6 en in plOt 8 en 10 is een lichte daling
te zierr t.o.v. 1969. Dii de bomen en struiken is te zien dat in alle
plots, in ververgelijk met 1967, de soortenrijkdom is gedaald,(z±e tabel
7).

19o7 l99 /981 -Tabel 7. Veranderingen in
(a) Species richness in the ground and field laycrsde soortenrijkdom in de door Plot III 45 47 22

Smart en medewerkers (1985)
onderzochte plots in X 48 55 54

Murchison Falls . (") richness in the shrub and tree layer,
Plot III 18 17 13

VI IS 8 8

VII 17 21 16
X IS 6 13

Als gekeken wordt naar de soortensamenstelling dan valt op dat erverschijdene soorten zijn die goed groeien onder een hoge graasdrulc
terwijl ander juist in de controle plot domineren.
Tot de de groep die slecht tegen grazen ken behoren onder andere Acacia
bipartit , Achyranthes pra en Lepistemon awariensis. Deze soorteen
het dus slecht in de exciorure en goed in de controle plot.
Soorten die het tegen overgestelde laten zien, dus slecht groeien in de
exciosure en goed in de controle, en dus waarschijnhijk goed tegen grazen
en betreden kunnen zijn Hyparrhenia filipendula, Dicchodium repens, Indigofera
spicata, Justca exigua, Paspalum auriculatum en Sporobolus robustus (zie
tabel 8)
Als gekeken wordt naar de woodland plots dan zijn ook hier 2 groepen te
onderscheiden. Een groep die niet goed tegen grazen lijkt te kunnen
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Tabel 8; Soortensamenstelling
van de bekeken "grassland" plots.
Aangegeven zijn het aantal
quadranten waarin de plant voorkomt
n=36. (Smart en med. 1985)

Tabel 9; Soortensamenatelling
van de bekeken "woodland" plots
Aangegeven zijn het aantal quadranten
waarin de plant voorkomt n=36.
(Smart en med. 1985)

Acaipha bipartita, Commelina sp., Panicum maximum, Thunbergia alata en
Lepistemon awariensis. De groep die wel goed tegen grazen bestand is
betsaat uit Dicondria repens, Justica exigua, Paspalum auriculatum,
Sporobulus cordofanus en Sporobolus robustus (tabel 9).Als de grasland plot en de woodland plot met elkaar worden vergeleken dan
is te zien dat bepaalde soorten het zelfde gedrag vertonen. Acalypha
bipartita en Lepistemon awariensis laten beiden een toename zien in de
niet begraasde delen en geen of minder groei in de begraasde delen. De groep
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Specks Grass/and
experiinenla/ plot III
/967 1969 1981

Gra.jjai.4
control p/Of VI

1967 /969 /681

5 7 2 5 7 5

3 27

32
I 5

3 6 3 3 I

20 27 16 16 9 8

2 II
2 II 2 4

23 32 I Il 13 19

4 4 I 2

Acm/a sieberiano
.4calyp/ia b/part ito
Achyranthes aspera
.4J'ramomum op.
Anei/ema —

Asysiasia gangelica
Biophylum pvlersianum
Borreria scabra
Broth/ira br/toni/ia
Cassia rn/mote/dos
Cassia Fun,,
Cease/Ia asiatic,,
Ch/oris gavano
Cissus op.
C/ematii /iirsula
Com/,retum b/ndzrianum
Combretum op.
Comme//na op.
Cyperu.s rotundus
Desmodium op.

Dichondnia repens
D/giiania adocendens
Eup/iorbla hirsuta

Evoiwlu, op.
G/ycinejatonlca
Hyparrhenia fi//pendu/o
H. ru/a
H.tparrhen/a op.
linperola cylindrico
Indigo/era s/s/cola
Ipoinoea co/rico
Ipomoeo op.
Just/cia exiguo
Just/cia op.

Ky/lingia op.
La,,taj.a op.
Lepistemon owaniensis
Pan/rum maximum
Paspalum ounicu/olum
Pi/iostigma f/toning/i
Pupa/ia micron/ia
Roil/toe//ia xaItato
Selor,a sphace/ato
S/do a/ba
S/do ieronicfo/ia
Spi/anthes mauritania
Spore/to/us condo/anus
S. pyramidal/s
S. robusius
Terminal/a mo//is
Thunbergia a/ala
Triumfetia op.
Vigita gnarl/is
Zehnenia op.

9 5 5

32 24 29

II I 2

7 3 IS

ID 7 18

6 5

6 6 5

3 16

13 13

8 I 16

21 20 2

14 8

13 4 23

7 2 I 7

19 24 14

I 2

13 IS

4

I 5

28 16

2

I I

13 I

16 27

19 4

18 28

9 2

5 32

9 8

9 I

6 4

IS 7

3 4,
Il 4

SfkO -
— .... - - . ......

/967

Wood/and
p/at

It69
-VII

/981 1967

Woodland
conlCo/ p/of

/969
S
198/

Arac,a siebq,iana 4 3 I 3 I

bipartlia
Achyvanihes

II 21 26 22 8 8
aspero

4fromomumop.
Au//ma

0 tO 12 tO 9

3 II 3 II 0
gangeifra

D/op/.ywm
0 29 27 5 19 9

pelensianun,
Banner/a sea/ira

9 3 26 14 12

Brat/tiara hr/tans/ta
5 2 7 5 2

Cassla
21 30 13 31 28 30

7 3 10 6 3
Cassia hinia
Ci'ni,llaaüa,ka

7

Ch/,i,
IS I 27

gacuna
C'isnssip.

I I

C/email, I,luuta
2 7 2 3 4 I

Com/tietum binder/anon,
5

Corn/triton, p.
Comn,e/ in,,

7 23 6 10 8 I
op.

Cypenoso rolundos
7 13 2 I 3

Desrnodivnt up.
Dichondri,,

.. I

3

6

I

I

ripen,
Dig/ian/a gadzcend,,u

16 3 I 7 22 13

Ep.*orhioAi,suto
8 7

E.olwluaop.
I 2 Is

GlycIne jastoit ira
2 2 5

Hyparn/ieniaJllipendula
H.rufa
Ryporrhenla Op.

hnpera,a cy/indrico

6
33

6

5

17

II
5

I

7

25

8

ID

30

2

16

ID

IS

lndig.'fcra spkota
!pomoea cain/ca
IpOiVlWOlp.
Jostle/a exigua
J4uic4oup.
Kyl/qnla op.
Lantano op.
Lepaternon ,,o.On,iM/a

3

8

II
20

7

II
2

3

24

2

14

I

23

2

12

II
5

5

31

s

4

16

4

I

32

3

3

17

9

20

Pau,lcvm max/mum
Paspahin, our/at/atom
P//iostlgnao
Pupal/a microntl,o
Roelboellla

6

21

8

8

23
18

2

II

6

30

9

18

3

I

24

2

S.eiania sphecelat
S/do al/u,,

—S/do ovrook/folio
SjO//Ouit/iC5 mauritania
Spore/to/its condo/anus
S. pynemidalos
S. re/tattoo
Termninalla mo//is
Thunloengia a/ala
Triumfes,,, op.
V/pta gracilis
Zrl.nrroauu

16

4

25

7

29

I

I

6

..
4

II
4

4

4

3

21

2

I ,

12

s

I

I

27

2

5

12

35

2

2

9

30

I

4

14

10

18

8

2

2

3

I

9

13

s

9

14

26

4

2

25

6 2

31 32 I 27 25
6 12 2

2 I 2 4

7 II
5 I

26 5 28 14

22 31 20

I 2 2

13 8 9 I

II
25

II

9

25



van soorten die goed tegen grazen-browsen lijken te kunnen bestaat uit
Dichonia repens, Justica exigua, Paspalum Auriculatum en Sporobolus robustus.
Conclusie kan zijn dat een verlaging van het aantal plaats vind waarbij
een aantal soorten vooral de struiken Acalypha bipartita en Achyranthes
espera de overhand krijgen.

-3.1.1.2- TSAVO ECOSYSTEEM

Het onderzoek in de Tsavo is gericht op veranderingen van de boom en struik
groei, in de tijd onder invloed van de olifanten. Zij vormen 65 procent van
de dierlijke biomassa en 90 procent van de browsers. Ook hier is gewerkt
met exclosures. Deze exciosures zijn twee hectare groot en omringd door
een diepe sloot die de exclosure moet beschermen tegen de beesten.
In de periode van 1971 tot en met 1978 werden de exciosures niet betreden,
Na deze periode werd de soortensainenstelling weer bekeken en gescoord
De olifanten dichtheid was in 1971 gemiddeld over het hele gebied 1,5
olifanten per vierkante kilometer. Dit aantal daalde door een toenaine van
de stroperij tot 0,5 in 1977.
Er bleken in de 7 jaar enige veranderingen te zijn opgetreden. Als gekeken
wordt naar de vegetatie typen, dan is te zien dat 2 van de 3 gebiedjes
anders geclassificeerd moet worden. De Irima en de Ndara plots laten zien
dat bushed grasslands over gaan in bushlands terwijl de controle plot van
Iriina over gaat van wooded bushed grassland naar bushed grassland. In de
controle plots is dus een verlaging van het aantal bomen te zien terwijl de
experimentele plots dichter worden (tabel 10).
Ook hier weer soorten die goed tegen browsen en betreding kunnen
tegen over soorten die hier slecht op reageren.
Commiphora . gaat vooral in de Irima en Ndara plot sterk vooruit
en in de ccntroleplot achteruit. Sterculea spp. gaat in de Irima
exciosure sterk vooruit en blijft stabiel in de controle plot en ook in de
andere plots is een ongeveer gelijk beeld te zien. Ook Lannea P2. lijkt een
zelfde reactie te bezitten op browsen als de vorige, echter de Ndara plot laat
een ander beeld zien. Er zijn hier dus ook een aantal soorten die laten
zien, dat ze slecht kunnen groeien onder browsdruk. De overige bomen laten
zowel in de exclosure als in de controle plot een ongeveer zelfde beeld
zien.

Bij de struiken zijn niet zulke grote veranderingen opgetreden. Enkele
struiken vallen echter nog wel op. Euphorbia P2. laat in de Irima plot
een duidelijke toenaine zien die veel grote is dan de toenaine in de
controleplot, ongeveer hetzelfde is te zien in de Ndara plot, echter in deAirfield plot is een achteruit gang te zien in de experimentele plot. Wat
verder nog opvalt is dat Grewia in alle gevallen sterk afneemt.
Uit dit onderzoek kunnen niet echte conclusies getrokken worden over het
goed of niet goed tegen browsen kunnen van bepaalde planten. Alleen
Commiphora p. en Sterculea p. laten zien dat ze beter groeien in
afwezigheid van de browsers. Wat het aantal bomen betreft is te zien dat
in de Irima en de Ndara plots een toename van het aantal bomen is te zien
en dat in de Airfield plot een betere boomgroei te zien is in de exclosre
dan in de controle plot. Het aantal struiken nani in alle gevallen af.Misschien dat dit door het grote aantal jonge bomen komt, die hen de groei
belemmerd (van Wijngaarden, 1985).
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I Plot .. I . Irisa Airfield 1 HQ—Block Ndara
Excloaure Control Exclosure Control Control Exclosure Control

Species Year 1971 1978 1971 1978 1971 1978 1971 1978 1971 1976 1971 1978 1971 197B
I I

Co..iphor.p. I 282 662 I 117 113 1 42 33 1 32 7 51 20 208 451 1 52 175
Lannea app. I 2 — 72 I 3 18 I 3 12 1 1 — — 5 358 304 28 88
Acacia app. I 15 20 1 B 11 I 18 11 1 3 2 I 34 20 13 18 11 11

Boacia coriacea I 11 12 1 20 5 I 22 16 1 24 II 1 128 111 83 25 24 14

Sterculea app. 1 2 12 I 6 6 1 19 28 1 14 2 1 9 3 15 21 1 19 19

Platycelyphiu. voense — — — — 1 1 1 1 — 2 1 2 2 16 1) 12 18
Caaaia abbrevtata 1 6 3 I 7 1 I — — 1 1 1 1 — 2 2 2 —

Melia volkensii I — — I — — I 3 2 1 6 2 1 3 2 — — —

Boawellia hildehrandtii I 1 1 I 2 — I 1 1 1 1 — — — — — I — —

other tree apeciea — — — — I — — — I I 4 2 — — — —

Total (potential) trees 1 319 782 I 163 146 1 181 96 I 82 28 1 232 165 695 824 I 688 317

Brewia app. 1 323 230 1 405 292 I 206 92 I 88 13 1 337 204 1 42 32 1 53 24
Sericococopais pallida 1 37 41 1 52 51 1 1 1 I — — I 55 40 . 1040 669 1 627 365
Cordia app. 1 33 27 I 33 39 I 4 2 1 4 2 I 34 33 4 3 1 17 35
Euphorbia app. I 11 80 I 14 29 I 68 3 1 48 33 I 19 6 1 49 122 1 43 39
Co.bretu. app. - 1 3 8 I 1 2 I 177 63 1 291 1 I 95 33 1 2 - — —

Dirichletia glaucescena I — — 1 1 1 1 56 48 I 72 38 1 148 94 1 18 13 1 3 2

Preana app. 1 1 1 1 1 2 1 236 162 1 247 186 I 137 176 1 — I 3 1

Xeromphis kenienais 1 3 — I — — 1 30 15 1 7 2. 57 52 172 75 1 38 19

Bauhinea taitenais 1 14 10 I — — I 180 124 1 129 62 I 469 148 1 1 — I — —

Ochna enersia — — — — I 60 16 1 45 13 I 7 4 1 — 1 I — —

Naerua app. 1 5 18 I 1 1 I 18 4 1 18 2 I 13 18 38 6 1 22 3

Ehretia taitenaia 1 2 4 1 1 12 1 1 I 1 — 1 1 7 7 1 — — — —

Erythrocácca atrovirens I — — I I — I 11 3 1 lB 1 I 1 — — — — —

Seaa.otha.nua rivae I — 1 1 — 1 1 1 1 I 8 2 1 11 18 1 I — — —

Thylaciu. tho.acii I — I I — 1 I 3 2 1 — — I 3 3 1 — — — 1

Hylenodiction parvifoliul I — — — — 1 2 2 I 19 1 I 6 1 5 2 1 3 3

Calypthrotica taitenais I — — — — I 1 1 1 8 3 1 1 1 1 10 3 1 1 1

£rythrocla.is spectabilis I — — — — — — 1 2 2 1 14 12 1 2 — I — —

other shrub apeciea I — — I 4 — I 7 5 1 5 3 I 6 4 1 6 4 1 6 —

Total.,hrubs I 432 421 I 514 431 I 1846 545 1 1001 365 I 1420 —838 1391 930 1 816 493
SSSSSSSSSatS•SSSU•wSSSSSSSSSStaSSSSsMSt.flfl•SflSflRtStWZSSaflStsZzSrnuflg.gflX.gflgS sfla—_nz===tfl anr.n.nzn ann.
Total woody plants . 1 751 12031 677 577 1 1147 641 I 1083 393 I 1652 1003 1 2885 1754 1 1496 818

Tabel 10; Aangegeven zijn de soorten die voorkomen in de verschjllende
plots en de aantallen waarin ze voorkomen (van Wijngaarden,j.985)

-3.2- DE INVLOED VAN DE GROTE GRAZERS OP DE SOORTENSAMENSTELLING

McNaughton (1979 a, 1983 a) heeft gekeken naar de invloed van de grazers,wildebeest, zebra, thompson gazelle en buffels op de soortensainenstening,
Gegevens werden verkregen door te werken met exciosures, die 13-14 jaar
niet waren begraasd. Deze exciosures waren geplaats in de graslanden vande Serengeti en wel daar waar voornamelijk de gxote grazers de grootste
invloed hadden op de vegetatie. Uit het onderzoek bleek dat de grote
grazers de controlerende factor waren wat betrefd de diversiteit en de
soortensamenstelling. De diversiteit (H') blijkt in die 13-14 jaar in
alle 4 plots te zijn gedaald, in vergelijk met de begraasde plots. De
soortensainenstefling veranderde in 2 van de 4 gevallen drastisch (tabel11). In de plot Gol Kopjes is te zien dat in het begraasde gebied
Sporobolusioclados de dominerende soort is terwiji deze in de exciosure
helemaal niet voorkomt. Hier domineerd S. fimbriatus die in het gebied
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buiten het hek een veel mindere rol speelt. In de Naabi Hill plot zijn de
veranderingen nog groter, te zien is dat hier S. ioclados alleen buiten
het hek voorkomt samen met Andropogon greex3wayi en dat binnen het hek
Pennisetum stramineuin en P. mezianum de dominerende planten zijn.
Er is ook een exciosure verwijderd om te zien hoe snel, een lang niet
beweide plot verandert en hoe deze verandert in de veranderde situatie.
Net als in de Naabi Hill is te zien dat A. greenwayi die niet voorkomt in
het eerst niet begraasde deel flu een van de dominerende soorten wordt. Te
zien is ook dat in de nooit omheinde gebieden deze soort sterk domineerd.
Het zelfde geldt voor Chloris pycothrix. Deze soorten lijken dan goed te
groeien als er gegraasd wordt. Voor P. stramineuin en P. mezianum geldteigenlijk het omgekeerde, wat goed overeen komt met de gevonden resultaten..
uit de Park Road en Naabi Hill plots. McNaughton zegt naar aanleiding van
de gevonden resultaten dat het er op lijkt dat de grote grazers een grote
invloecl hebben op de soortensamenstelling en diversiteit van de
graslanden, teninimste in de Serengeti.

Tabel 11; Het precerxtage
van voorkomen van de be-
langrijkste soorten, van
zowe]. binnen als buiten
het hek. Ook is het verloop
in de tijd te zien als het
hek wordt verwijderd.
(McNaughton, 1983 a) -
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Exclosure location.
major species, and

community properties Inside Outside i P

Gol Kopjes-No. I .

Abundance
Sporubolus ,orladus
Digitoria ,iu,croblepl,ara 0.220
5. Jimbriatus 0.646

0.421
0.088
0.58

9.689
2.565
7.202

.001
.02
.001

Diversity (II') 1.333

Richness CS) 7.0
l,71I
8.0

Evenness (J) 0.685
Pattern diversity (I — C) 0.497

0.837
0.683

Gol Kopjes-o. 2.
Abundance

S. fi,nbriatus 0.373
Cene/,ru.v dliarus 0.290
71,e,ueda tr;ui,dra. 0.086

0.186
0.071
0.300

3.203
4.538
4.281

.01

.001
.001

ii' 1.591

S 7.0
.875

10.0 .

J 0.817 0.814
— C 0.495 0.746

Park Road
Abundance

P('n,,is('tu,n 0.615 0. 163 8.989 .001,sIra,nuuqofl
P. ,ne:,aawn 0.354 0.357 0.058 NS

ii' 0.717 1.459

S 6.0 6.0
J 0.400 0.814
I — C 0.099 0.421

Naabi Hill
Abundance

Andropugon greenn'avi '
S. ioclados

0.716

0.557
0.197

.

12.601
6.979

15.089

.001

.001

.001P. stram,neurn
P. ineziaflufll 0.257 . 7.952 .001

H' 0.715 1.394

S 6.0 8.0
J 0.399 0.670

— C 0.466 0.503

Never
After exciosure removed trol + I yr +2 yr fenced

Abundance
A. greenu'ayi ...
CI,Iorix pycnotlirix . .

P. stralninewn 0.720
P. 0.252

0.208'
0,125
0.375

0.138
0.062
0.246
0.185

0.474.
0. 149
0.010
0.050

H' 0.743
— C 0.336

1.602
0.403

1.597
0.544

1.586
0.689



Heady (1966) heeft in Queen Elizabeth Park Ugande gekeken naar de invloed
van voornamelijk wildebeesten en vee op de Themeda graslande. Er werden
twee gebieden uitgekozen, een gebied dat zowel door wildebeesten en vee
begraasdwerd en een gebied waar voornamelijkvee graasde. In jt eerste
gebied was te zien da.rêen serie van quadranten met een aflopende
graasdruk, er een verandering van soorten te zien is waarbij in de zwaarst
begraasde quadranten, de ploten 6 tot en met 10, een daling te zien
is van de grote grassen terwiji het precentage korte grassen sterk
toeneemt. Themeda neemt af terwijl Pennisetum mezianuni, Cynodon dactylon,
Digitaria macrobiphara, Aster hyssopifolius, Dyschoriste radicans,
Kyllinga ., Aristida spp., Harpachne schimperi toenemen in precentage
(zie figuur 10 a). Vreemd is dat P mezianum het tegenovergestelde laat
zien als in het onderzoek van McNaughton.
In het tweede gebiedje, gelegen in de Serengeti op de plains zijn het
vooramelijk de veestapels van de boeren die de Themeda grassen begrazen.
Hier een zelfde beeld, ook een afnaine van de grote grassen, als gekeken
wordt van weinig begraasd naar sterk begraasde plots (zie figuur 10 b).
Volgens Heady is deze overgang, van hoge naar lage gras'sen, in gebieden met
toenemende graasintensiteit, het gevolg van dit grazen.
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Figuur 10 (a en b); Bedekkings precntage van de meest voorkomende soorteh
A; Het Theineda grasland in de Mara plains
B; Het plot op de Serengeti plains
(Heady, 1966)

Behalve de vorige onderzoeken heeft Heady ook gekeken naar de invloed vande nijlpaarden op de Themeda vegetatie. Gekozen werd voor twee reeksen van
quadranten waarbij een afname van graasdruk was geconstateerd. In de
eerste reeks plots it/rn 4 werd plot 1 het rninst begraasd terwiji plot
4 het sterk gegraasd werd. In de tweede reeks werd plot 5 het minst
begraasd en plot 8 het meest begraasd. In figuur 11 is te zien dat ook
hier weer gevonden wordt dat de lange grassen het meest voorkomen in de
rninst begraasde gebieden terwijl in de sterk begraasde gebieden de korte
grassen overheersen.

-3.2.1- NIJLPAARDEN
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Figuur 11; Bedekkings precentages
van de meest voorkomende soorten -

in een themeda grassland in Queen
Elizabeth Park, onder invloed van
nijlpaarden, (Heady, 1966)

De vraag welk effect de nijlpaarde haadden op de vegetatie hadden hielden
ook andere onderzoekers bezig in Queen Elizabeth Park en samen met de
beheerders werd besloten om alle nijlpaarden af te schieten. Om het effect
van dit expiriment te kunnen registreren werden 20 transecten uitgezet van
30 en 45 meter lang volgens de "line intercept transect methode". deze
transecten werden bekeken door Thornton (1971).
Een aantal belangrijke verschillen konden worden geconstateerd. Ten eerste
treedt er een ophoping van organisch materiaal op wat er voor zorgt het
regenwater langer wordt vast gehouden en dus meer tijd heeft om in de
grond binnen te dringen.
Als gekeken wordt naar de soorten die voorkomen dan valt op dat cysochloa
orientalis, die eerst het meest voorkwam, met 37 procentbedekking , inalle transecten, na vier jaar langzaam aan het verdwijnen is. 1-Jet
bedekkings precentage daalde tot 6,6 procent en de plant kwam flu in 87
procent van de transecten voor. Een tweede soort die opvalt is Sporobulus
pyramidalis. Dit gras neemt sterk in precntage van voorkomen toe, nainelijk
van 8 tot 27 procent en tevens- is te zien dat de plant flu in alle
transecten voorkomt terwijl dit in 1958 nog slecht 60 procent was.
Ook hier is te zien dat een kleine plant het onder grote graasdruk goed
doet terwijl de grote plant minder voorkomt in deze gebieden.
Ook Chloris gayana laat een toename zien in precentage van voorkomen enhet aantal transecten waar het in voor komt neemt ook toe. Behalve deze
vrij spectaculaire veranderingen zijn er ook soorten die minder
spectaculair veranderen (zie tabel 12).
Tot slot is te zien dat er ook een verschil in kale grond te zien is. Er
vond een afname van kale grond plaats van 78 naar 60 procent, en het
aantal beesten dat naast de nijlpaarden graasden en browsden nam minstens
met 100 procent toe.
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3.3- CONCLUSIES GROTE HERBIVOREN-VEGETATIESAMENSTELLING

Grof weg zijn er enkele conclusies goed te trekken. Als er minder of niet
gegraasd wordt dan is er een stijging te zien van het aantal planten en
van het precentage dood organisch materiaal. Het aantal soorten neemt, als
er lang niet wordt gegraasd, af. Dit laatste is toe te schrijven aan het

BROWSERS GRAZERS
1 2 34 5 67 89101112131415

SOORTSNAAM

Acalypha Bipartita -

Achyranthes aspera -

Lepistemon awariensis - -
Dichondria repens + +

Hyparrhenia filipendula +

Indigofera spicula * +

Justica exigenus + +

Paspalum auriculatum + +

Spoprobolus robustus + + +

Commelia app. -

Panica modia -

Thinbergia alata -

sporobolus cordofanus +

Sterculea spp. + + +
lannea spp. *

9. + -
Commiphora app. + + +

Grewia app. - - -
Euphorbia spp. * + - +

Sporobolus ioclados + +
Sporobolus fimbriatus -

Andropogon greewayl + +
Pennisetum stramineum - - -
Pennisetum mezianum * - - - +
Themeda triandra * + + - -
Chloris pycnothrix + +

Cynodon dactylon *
+ +

Digitaria macrobiphora + +

Kyllinga spp. + + + +

Aristida spp. + + + +

Harpachne schimperi + +

Sporobolus festivus +
sporobolus augustifolis + +

Sporobolus pyrimidalis - -
Chrysocloa orientalis
sporobolus spicatus

+

Tabel 13
; In tabel 13 zijn alle soorten opgenomen die in de eerder genoemde

onderzoeken zijn genoeind. Aangegeven is of deze soorten gunstig of ongun-
stig op grazen/browsen rageren (+ voor gunstig en een - voor ongunstig).
Verder is aangegeven in welk gebied de planten zijn onderzocht met de getal
ten 1 tIm 15 (Murch. Falls. 1, gr. p1.; 2, wl. p1.: Tsavo 3, Irma; 4, Airf., Ndara: Serengeti 6, Goll 1; 7,Goll 2; 8, Park; 9, Naabi; 1O,remove
:11,Mara plains; 12 Serengeti plains: Queen Elizabeth Park 13, traject 1;
14, traject 2: 15 Mweya Peninsula)
Soorten hebben een * als ze niet een eenduidig beeld laten zien.
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effect dat de grote planten hebben op de aridere planten. De grote planten
verdringen de kleinere door ze o.a het licht te ontnemen. De kleinere
planten verliezen dus de concurrentie strijd met de grotere planten.
Het lijkt er op dat dieren een grote invloed hebben op de soortensamen-
stelling een direct effect wordt nooit aangetoond echter wel een indirect
effect zoals hier boven ook al staat vermeld.
Tabel 13 laat een sanienvatting van de in de in dit hoofdstuk genoemde
onderzoeken zien met daarin aangegeven of een soort goed of juist slecht
tegen grazen/browsen kan. Te zien is dat 11 soorten slecht tegen grazen/brow-
sen kunnen dat 18 soorten meer voorkomen in gegraasde dan in niet gegraasde
plots en dat 6 soorten in het ene onderzoek goed reageren op grazen/browsen
en in andere onderzoeken juist niet. Het blijft moeilijk vergelijken omdat
het hier gaat om 15 verschillende gebieden met verschillende grazers/browsers
en met verschillende milieu omstandigheden. Als een plant flu in versch±llende
gebieden voorkomt dan wordt die plant blootgesteld aan totaal andere om-
standigheden die eigenlijk filet met elkaar te vergelijken zijn.
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4 SLOTCONCLUSIES

Grote browsers hebben invloed op de vegetatiestructuur. Niet alleen wordt
de vegetatiestructuur door hen veranderd, door het laag houden of opener
maken van de vegetatie, ook kan theorethisch door het weg eten van bomen
en struiken en het tegen gaan van de regeneratie, de soortensamen-
stelling direct worden veranderd. Dit geldt dan voornamelijk voor de boom-
en struikgroei; dit omdat ze zeer langzaam groeien en veranderingen
moeilijk kunnen opvangen. Dit wordt echter nooit zo gezegd. Als het gaat om
veranderingen in de soortensamenstelling dan wordt altijd het indirect
effect van de browsers genoemd, dit effect wat veroorzaakt wordt door
het veranderen van de concurentie positie van vele soorten.
Bij de grazers is ook te zien dat deze beesten invloed hebben op de
vegetatie structuur. Een mozaiek van lage gegraasde grassen en hoge niet
gegraasde grassen kan het gevolg zijn ("grazing lawns"). Tevens bestaat er
de mogelijkheid dat, door het grazen de vorm van de grassen en kruiden
zodanig veranderen dat de biomassa per kubieke centimeter groter wordt.
Ook hier weer een indirecte invloed van de grazers op de soorten
samenstelling.

In Oost-Afrika geldt in leder geval dat de herbivoren invloed hebben op de
vegetatie struvtuur en dat door deze invloed de soortensamenstelling
beinvloed wordt.

Voor niet begraasde gebieden geldt dat er een verlaging van het aantal
soorten optreedt t.o.v. de begraasde gebieden, en verder valt op dat de
hoeveelheid dood organisch materiaal sterk toeneemt.
De hier gevonden resultaten zijn niet onverwacht of schokkend. Het is
eerder een bevestiging van de vermoedens die voortkomen ult onderzoek dat
o.a. gedaan is in de vakgroep aan de invloed van grazers op de vegetatie
(Bakker en med. 1983, Bakker, 1985).
Er blijven een hoop vragen onbeantwoord. Een intrigerende vraag is hoe

•f veg.ttie •amenst.11nq

Figuur 12; De figuur stelt een model voor waarin is aangegeven
welke factoren invloed op elkaar hebben, wat betreft
de vegetatie en de beesten.
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moet worden gehandeld met het probleem van de olifanten. Al eerder werd
in deze scriptie daar over gespeculeerd, een probleem niet alleen veroor-
zaakt door een toenemde hoeveelheid olifariten maar ook door een toenemende
in gebruikneming van grond voor landbouw doeleinden. Door de steeds groeiende
bevolking is meer en meer grond nodig voor dit doeleinde met als gevoig,
veelal een te hoge beesten concentratie op een klein gebied.
Gezocht zal moeten worden naar wegen die de wildparken zoveel mogelijk in
tact houden en maar ook moet in de landbouwbehoefte kunnen worden voorzien.
Goed zal moeten worden uitgezocht wat mogelijk is wat betreft bezoekers
aantallen, in gebruik nemen van grond, en aaritallen beesten zonder dat grote
schade wordt geleden aan deze natuurgebieden, en aan de bevolking.
Tot slot nog een soort samenvatting in de vorm van een model waarin wordt
aangegeven welke factoren elkaar beinvloedenen, (figuur 12)
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SAMENVAFING

Aan de hand van een aantal onderzoeken is gekeken naar de invloed van de
grote herbivoren op de vegetatie structuur en de soortensamenstelling van
de, door Acacia tortilles gedomineerde , Oost-Afrikaanse savannen.
Om een beeld van de situatie in Oost-Afrika te krijgen, wordt eerst in het
kort lets gezegd over de andere belangrijke factoren die invloed hebben op
de vegetatie namelijk bodem, klimaat, vuur.
In de scriptie wordt onderscheid gemaakt tussen browsers en grazers.
Browsers, beesten die twijgen schors bladeren vruchten en houtige delen
eten, hebben grote invloed op de vegetatiestructuur. Het zijn vooral de
olifanten en de giraffes die met deze browsers bedoeld worden.
De grazers, die grassen en kruiden eten hebben een minder drastische
invloed op de vegetatie structuur. Ze verlagen de gras/kruid laag en zorgen
voor het ontstaan van "grazing lawns".
Wat de soortensainenstelling betreft hebben de grazers meer invloed dan de
browsers. Te zien is dat de soorten rijkdom daalt als er lang niet
gegraasd wordt.
Het lijkt er op dat, in Oost-Afrika de grote herbivoren de vegetatie
structuur sterk veranderen en dat door deze structurele veranderingen de
soortenamenstelling veranderd door veranderende concurentle posities.
In geval van overbegrazing bestaat de mogelijkheid tot boomopslag, dit
proces wordt ook wel "Bush enchroachment" genoemd.
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