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Samenvatting 
Paleoecologische gegevens uit sedimenten van een locatie uit het 
hoogland en van twee locaties in het laagland van Kenya zijn met 
elkaar vergeleken. Hieruit is op te maken hoe ecosystemen tijdens 
het laat Kwartair op klimaatverandering en menselijke invloed 
reageren. Een sedimentkern komt uit het Rumuiku Veen dat in het 
bergbos ligt op de zuidoostelijke helling van Mount Kenya op 2154 
m hoogte. Deze kern laat de veranderingen zien tijdens de laatste 
26.430 jaar en vormt de basis voor de reconstructie van het milieu 
en de ecosystemen van een hoog gelegen bergbos. In de 14,6 m 
lange kern is in 96 monsters het fossiel pollen en het houtskoolresten 
geanalyseerd. De resultaten laten zien dat tijdens de koudste fase van 
de laatste ijstijd (Last Glacial Maximum; LGM) de vegetatie meer dan 
1000 m bergafwaards was gemigreerd en duidt op koude en nattere 
klimaatsomstandigheden. The pollen spectra laten een mix zien van 
hoogland en laagland vegetatie. Vooral Juniperus was algemeen, 
een struik die nu op de relatief droge hellingen van Mount Kenya 
voorkomt op lagere hoogten dan het Rumuiku Veen. Van 24.500 
tot 17.250 kelenderjaar voor heden werd het bergbos gedomineerd 
door Hagenia en soorten uit de zone met heidevegetstie. Tijdens het 
Laatglaciaal waren Juniperus, Olea en Podocarpus minder algemeen 
en in de periode voorafgaand aan de Jonge Dryas tijd vertoonden 
soorten van meer vochtige omstandigheden een hoge presentie. 
Tijdens de overgang naar het Holoceen vond er een reorganisatie 
van ecosystemen plaats die een overgang naar warmere en nattere 
klimaatcondities weerspiegelt en berbos werd dominant.
Migraties van ecosystemen en veranderingen in het voorkomen 
van houtskool laten ziendat Het Holoceen is gekenmerkt door vele 
veranderingen in milieucondities. Onstreeks 9000, en van 4000 tot 
3500 kalenderjaar voor heden is een droger klimaat geregistreerd en 
het aandeel van Poaceae, Polyscias en Podocarpus in de vegetatie 
was hoger. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor sterke 
menselijke invloed rond het veen. Wel laten een hogere presentie 
van Asteraceae en Podocarpus tijdens de laatste 500 kalenderjaar 
voor heden meer open bergbos zien.
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Het Namelok Moeras ligt op 1146 m hoogte in de savanne 
ongeveer 400 km ten zuiden van Mount Kenya. In een 400 cm 
lange sedimentkern die de laatste 3000 kalenderjaar voor heden 
representeert zijn op afstanden van 5 tot 10 cm langs de kern 
41 monsters geanalyseerd op pollen en houtskoolresten. Dit 
sedimentarchief laat het dynamische karakter van savanna zien 
als reactie op klimaatverandering. Het pollen diagram toont een 
reletief vochtig klimaat van 3000 tot 2400 kalenjaar voor heden, 
en drogere en warmere condities van 2100 tot 1675 kalenjaar voor 
heden. Een relatief nat klimaat is gedocumenteerd van 1675 tot 550 
kalenjaar voor heden en weer drogere omstandigheden tijdens de 
laatste 550 kalenjaar. De sedimenten uit het Namelok Moeras laat 
tijdens het laat Holoceen een sterke menselijke invloed zien op de 
savanne in de vorm van een verhoogde brandintensiteit gekoppeld 
aan regionale droogte. Pollen van Cannabis sativa, cerealen, en van 
Ricinus communis zijn in dezelfde periode geregistreerd. Er wordt 
aangenomen dat een dynamische interactie tussen de vegetatie en 
herbivoren ook heeft bijgedragen aan veranderingen in de vegetatie 
in de regio. Dit wordt onderbouwd door recente observaties dat 
bij een afnemende populatie olifanten de houtige vegetatie snel 
regenereert. Een toename van het aandeel pollen van cerealen en 
planten die typisch zijn voor een beschadigd ecosysteem tijdens 
de laatste 150 kalendejaar wijst op een toegenomen sedentaire 
leefwijze.

Het Challa Meer (3°19’ ZB, 37°43’ OL) ligt op 880 m hoogte en 
is een kratermeer van 94 m diep en een oppervlak van 4,2 km2. 
Het ligt dicht bij de grens tussen Kenya en Tanzania. Pollenanalyse 
met hoge resolutie en koolstof-14 datering van de laat Holocene 
sedimenten laten zien hoe het droge bos in het laagland gereageerd 
heeft op klimaatverandering tijdens de laatste 2700 kalenderjaar 
voor heden. Het voorkomen van een droog klimaat op een schaal 
van enkele eeuwen is af te leiden uit een toename van het aandeel 
van grassen, bomen en struiken die typisch zijn voor savanne 
(Combretum, Commiphora, Salvadora and Rhus), kruiden (Corchorus 
en Urticaceae), en een afname van andere algemeen voorkomende 
savannebomen en struiken (Maerua en Sideroxylon). Tegelijkertijd 
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een geregistreerde toename van bomen van het bergbos (Celtis, 
Juniperus, Olea en Podocarpus) reflecteert waarschijnlijk een 
uitbreiding van het bos op de hellingen van Mount Kilimanjaro. Een 
toename van aquatische vegetatie en zeggenmoeras op ondiepe en 
drooggevallen oevers documenteren lage waterstanden in het meer 
en daardoor een droog klimaat. Van 2700 tot 2300 kalenderjaar voor 
heden, en ook van 1800-1500, 1300-800, en 250-70 kalenderjaar 
voor heden waren klimaatcondities droger dan nu. Tegenovergesteld 
was het klimaat natter gedurende de perioden van 2300-1800, 
1500-1300, en van 800 tot 300 kalenderjaar voor heden. Het 
pollendiagram van het Challa Meer laat zien dat gedurende de 
laatste 2700 jaar de periode van ~600 to 300 kalenderjaar voor 
heden het natste klimaat heeft gekend, dus in tijd samenvallend met 
de periode van de Kleine IJstijd  in Europa. De grote pollenkorrels 
van cerealen zijn vanaf ~2650 kalenderjaar voor heden in lage 
proporties aanwezig hetgeen duidt op de verbouw van granen en 
de, wellicht discontinue aanwezigheid van landbouw in het bekken 
van het Challa Meer. Rond 150 kalenderjaar voor heden neemt de 
proportie van pollen van cerealen en tegelijkertijd het aandeel van 
kruidachtige planten toe hetgeen duidt op toenemende ontbossing. 
Dit reflecteert intensievere landbouwactiviteiten in een landschap 
dat in toenemende mate door de mens wordt beïnvloed.

Tijdens het laat Holoceen zijn in de ecosystemen van zuidelijk 
Kenya veranderingen het duidelijkst in de savannes bij het Namelok 
Moeras en het Challa Meer en deze veranderingen laten een lange 
geschiedenis zien van menselijke invloed op de savanne.




