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SAMENVATTING 

Toenemende onderzoeksactiviteiten gedurende de afgelopen jaren aan West-

Afrikaanse amfibieën hebben het overtuigende bewijs geleverd dat het „Upper 

Guinea‟ bosgebied een biodiversiteits „hotspot‟ is, met veel endemische en 

zeldzame soorten. Onderzoek heeft geleid tot de beschrijving van vele nieuwe 

soorten en tot nieuwe inzichten in de systematiek, de ecologie, en het gedrag van 

kikkers. Desondanks is er nog veel niet bekend over allerlei aspecten van de 

biologie van kikkers in West Afrika, hetgeen hun bescherming ernstig belemmert. 

Dit geldt met name voor boskikkers. Vanwege de extreme druk van de bevolking 

op West-Afrikaanse bossen - houtkap, fragmentatie van het bos, plantages, en 

mijnbouw - zijn bosamfibieën zeer bedreigd. Hoewel we moeten beseffen dat veel 

boskikkers, en daarmee unieke kenmerken van hun biologie, nooit ontdekt zullen 

worden vanwege het huidige en toekomstige verlies van bosgebieden, is het 

noodzaak om zo spoedig mogelijk de overgebleven bosgebieden en 

kikkergemeenschappen te inventariseren. Een beter begrip van de ecologische 

processen die de structuur en dynamiek van amfibieëngemeenschappen 

beïnvloeden in zowel de oorspronkelijke als de verstoorde boslandschappen, 

alsmede een beter begrip van de toepasbaarheid van de gevonden effecten op 

andere taxonomische groepen en andere geografische regio‟s, kan helpen om 

zinvolle beschermingsstrategieën op te stellen. 

Dit proefschrift is gericht op het vergroten van de kennis van de West-

Afrikaanse amfibieën door verschillende aspecten van hun ecologie, taxonomie, 

diversiteit, evolutie en bescherming te onderzoeken. De hechte koppeling tussen 

boskikkers en hun boshabitat speelt een sleutelrol in de studie naar effecten van 

bosfragmentatie en in de reconstructie van vroegere fluctuaties van boshabitat, en 

laat zien dat bosamfibieën zeer geschikt zijn als modelorganismen voor dit type 

onderzoek. 

In slechts enkele studies is tot dusver gekeken naar de consequenties van 

bosfragmentatie op de overleving van amfibieën in tropische regio‟s. Ons 

onderzoek naar de effecten van bosfragmentatie en habitatdegradatie op 

strooisellaag-kikkers is het eerste onderzoek naar dit onderwerp in Afrika 

(HOOFDSTUK 2). We hebben bosfragmenten vergeleken van verschillende grootte, 

duur van de isolatie en afstand tot het grote bosgebied met ongestoord bos in het 

Taï National Park in zuidwest Ivoorkust. Deze analyse van 
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kikkergemeenschappen laat zowel een lagere soortendiversiteit als een veranderde 

soortensamenstelling zien in de gefragmenteerde bosgebieden. Enkele echte 

bossoorten waren afwezig in de fragmenten, terwijl savanne- en secundaire 

bossoorten de gefragmenteerde gebieden bezetten. Degradatie van habitat lijkt 

van groter belang in het veroorzaken van deze veranderingen dan 

bosfragmentatie. De belangrijkste indicatoren voor de aanwezigheid van een soort 

waren de beschikbaarheid van water voor de voortplanting, de vegetatie structuur 

en de mate van strooisellaag-bedekking. Het geringe effect van fragmentatie op 

strooisellaag-kikkers kan te wijten zijn aan de locatie van het onderzoeksgebied in 

en rondom het Taï National Park dat, in vergelijking met andere (West-) 

Afrikaanse regio‟s, nog steeds gekenmerkt wordt door grote gebieden van 

aaneengesloten bos. Deze bostrajecten stabiliseren mogelijk het regionale klimaat 

in het regenwoud en kunnen daarom de effecten van fragmentatie afzwakken. 

Het feit dat strooisellaag-kikkers gevoeliger zijn voor boskwaliteit dan voor 

de grootte van een fragment en de mate van fragmentatie geeft aan dat kleinere 

bossen geschikt kunnen blijven als habitat voor boskikkers zolang deze bossen 

niet gedegradeerd zijn. Hieruit concluderen we dat strooisellaag-kikkers niet 

alleen goede indicatoren kunnen zijn voor de kwaliteit van huidige boshabitats, 

maar ook voor vroegere omgevingsveranderingen van de boshabitat. Gezien hun 

kleine lichaamsomvang en de grote afhankelijkheid van deze kikkers van hun 

boshabitat is het aannemelijk dat de kikkers een erg laag verspreidingsvermogen 

hebben. We hebben daarom aangenomen dat moleculaire gegevens van 

strooisellaag-kikkers, dat wil zeggen de ruimtelijke en genealogische 

verspreidingspatronen van moleculair-genetische variatie, een weerspiegeling zijn 

van de vroegere patronen van bosfluctuaties (HOOFDSTUK 5). 

Veranderingen in bosbedekking zijn vooral gedocumenteerd voor de Plio- 

en Pleistocene ijstijden toen regenwouden beperkt waren tot refugia. Op basis van 

verspreidingspatronen van verschillende taxonomische groepen en palynologische 

gegevens was het tot dusver niet mogelijk om de exacte positie en grootte van 

West-Afrikaanse bosrefugia te bepalen. Desondanks bleken er drie duidelijke 

refugia-gebieden te zijn: de „Mts. Nimba‟ op de grens van Guinea, Liberia en 

Ivoorkust, de „Cape Palmas‟ op de grens van Liberia en Ivoorkust, en de „Cape 

Three Points‟ op de grens van Ivoorkust en Ghana. Gegeven het grote aantal 

factoren die de West-Afrikaanse bossen bedreigen is het duidelijk dat er hoge 
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prioriteit gegeven moet worden aan de bescherming van het regenwoud en 

gerelateerde organismen, waarbij rekening wordt gehouden met kennis over de 

plaats van de verschillende regenwoud-refugia. 

Om de positie van de voormalige West-Afrikaanse regenwoud-refugia 

nader te bepalen hebben we fylogenetische en fylogeografische analyses 

uitgevoerd op een deel van de mitochondriële 16S rRNA en cytochroom b 

gensequenties van zes strooisellaag-kikkersoorten van het geslacht 

Phrynobatrachus. Deze analyses lieten zien dat interspecifieke splitsingen vooraf 

gingen aan de Plio- en Pleistocene ijstijden, terwijl intraspecifieke differentiatie 

geëvolueerd is tijdens het Plio- en Pleistoceen. Deze intraspecifieke patronen 

verschilden echter tussen soorten, hetgeen suggereert dat het traditionele idee van 

slechte een paar, vrij geïsoleerde, bosrefugia een oversimplificatie is. De drie 

hiervoor gepostuleerde refugia waren onderdeel van grotere refugia-zones. In 

aanvulling op deze drie gebieden hebben we vier nieuwe „macro-refugia‟ 

geïdentificeerd. Onafhankelijke evolutionaire lijnen van individuele kikkersoorten 

geven informatie voor locale micro-refugia binnen vijf van de zeven macro-

refugia. Om het voortbestaan van regionale biodiversiteit te waarborgen, is het 

daarom noodzakelijk om de totale verzameling van lokale en kleine bossen te 

beschermen, op zijn minst binnen de geïdentificeerde micro- en maco-refugia, in 

plaats van de bescherming van slechts de tot nu toe geopperde refugia-gebieden. 

Op dit moment lijden overigens ook de laatstgenoemde gebieden, alhoewel ze 

gedeeltelijk wettelijk beschermd zijn, aanzienlijk onder habitatvernietiging. 

De weefselmonsters voor de fylogeografische analyses heb ik gedurende de 

laatste drie jaar tijdens diverse verzameltochten bijeen gebracht. Deze tochten 

richtten zich vaak op gebieden waar amfibieën niet eerder gemonsterd waren, en 

leverden daardoor tegelijkertijd waardevolle data op over de verspreiding van 

soorten en de diversiteit van de betreffende bosgemeenschappen. Als voorbeeld 

van een dergelijke verzameltocht, beschrijf ik mijn werk in de bossen van 

zuidelijk Ghana en westelijk Togo (HOOFDSTUK 3). Alhoewel, in vergelijking met 

andere landen in mijn onderzoeksgebied, Ghana en de aangrenzende Togolese 

hooglanden een lange traditie hebben van herpetologisch werk, en naar mijn 

mening ook de „makkelijkste‟ regio‟s zijn om te werken, in termen van 

infrastructuur en toegankelijkheid van studie gebieden, heeft onze inspanning 

nieuwe soortmeldingen in deze landen opgeleverd (Kassina cf. cochranae voor 
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Ghana en Hyperolius sylvaticus sylvaticus voor Togo). Verder hebben wij diverse 

soorten waargenomen die niet of zeer zelden zijn gevonden sinds ze beschreven 

zijn. Een spectaculaire vinding was de herontdekking van de ernstig bedreigde 

kikker Conraua derooi die al meer dan 20 jaar niet meer waargenomen was. Een 

hoog percentage van de kikkergemeenschappen bevatte soorten die endemisch 

zijn voor het „Upper Guinea‟ bos, voor Ghana, of zelfs voor een bepaalde regio 

binnen Ghana (en Togo). De meeste van de waargenomen soorten waren echte 

boskikkers, die strict afhankelijk zijn van boshabitat. In sommige bosgebieden, 

voornamelijk in de Togo-Volta Hooglanden, duidde de aanwezigheid van savanne

- en „farmbush‟-soorten op ernstige habitatdegradatie. Een derde van de 

aangetroffen amfibieën waren bedreigd. Hoewel dit het belang van de 

bosecosystemen van zuidelijk Ghana en westelijk Togo aangeeft voor het behoud 

van de regionale biodiversiteit, geven onze resultaten tevens aan dat een 

efficiëntere bescherming van deze bossen dringend nodig is. 

Een volgend voorbeeld van de resultaten die ik verkregen heb van mijn 

inspecties in het veld is de beschrijving van een nieuwe strooisellaag-kikkersoort 

van het geslacht Phrynobactrachus (HOOFDSTUK 4). We hebben Phrynobatrachus 

pintoi sp. nov. gevonden in een klein galerijbos tijdens een inspectie in noordwest 

Guinea. In deze regio was nog nooit eerder naar amfibieën gezocht. Het 

verzamelde semi-volwassen exemplaar werd geïdentificeerd als een soort die 

nieuw is voor de wetenschap middels onderscheidende morfologische kenmerken 

alsmede een aanzienlijke moleculair-genetische afstand tot andere (West-

Afrikaanse) Phrynobatrachus soorten. Verder duidt deze ontdekking wederom op 

de noodzaak om alle overgebleven West-Afrikaanse bossen te inspecteren - 

ongeacht de grootte ervan - omdat zelfs kleine bossen habitats kunnen herbergen 

voor tot dusver onbekende bossoorten. 

 

 

BELAN GR IJKSTE  CON C LUS IE S  EN  U ITDA G INGE N  

 

 We zijn nog ver verwijderd van een compleet beeld van de diversiteit aan 

West-Afrikaanse amfibieën. Verdere verzameltochten en inventarisaties 

zijn nodig om een idee te krijgen van de echte biodiversiteit en daarmee de 

bescherming te optimaliseren. 
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 Bosfragmentatie en habitatdegradatie hebben een negatief effect op 

bosamfibieën. Echte (primaire) bossoorten zijn afwezig in gedegradeerde 

bosfragmenten, terwijl de verschijning van savanne- en secundaire 

bossoorten duidt op verstoring van het boshabitat. De mate van degradatie 

is belangrijker voor het structureren van kikkergemeenschappen dan de 

mate van fragmentatie. De effecten van bosfragmentatie in West-Afrika 

moeten worden getest, ook in minder beboste gebieden, om te zien of 

grotere bosgebieden een stabiliserend effect hebben op het regionale 

regenwoudklimaat en dus op de biodiversiteit. 

 

 Het idee van een paar grote, vrij geïsoleerde, bosrefugia in West-Afrika 

moet worden herzien. We hebben zeven macro-refugia geïdentificeerd, 

waarvan de meeste micro-refugia bevatten; deze structuur werd ontleend 

aan een analyse van onafhankelijke evolutionaire lijnen binnen individuele 

strooisellaag-kikkersoorten. Aanvullende moleculaire gegevens over 

bosamfibieën van andere geografische gebieden, als mede van andere 

bostaxa, zijn nodig voor een nadere afbakening van de refugia en voor het 

testen van de algemene geldigheid van de door ons geïdentificeerde refugia 

voor andere bostaxa. Deze toename in de kennis over de structuur van 

regenwoud-refugia kan dan gebruikt worden voor toekomstige 

beschermingsstrategieën. 

 

 


