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De hooglanden van Ethiopië 

Vertaald en bewerkt door Arno Ooms 
 

De Ethiopische hooglanden worden 
onderscheiden van de rest van Afrika door 
hun enorme omvang van bergen en 
hoogvlakten. Zij bestrijken een gebied van 
zo'n 519 278 km2, bijna 95% daarvan valt 
binnen de grenzen van het moderne 
Ethiopië, hoewel ook in mindere mate in 
het buurland Eritrea. Er zijn ook geïsoleerde 
montane uitschieters, met inbegrip van, 
bijvoorbeeld, Jebel Elba en Jebel Hadai 
Aweb, Die delen vallen onder Egypte, maar 
worden beheerd door Soedan en Jebel 
Ower door Port Soedan.  
Het geografische en culturele hart van deze 
regio is een uitgestrekt plateau, met een 
gemiddelde hoogte van 2 200 m en  
opgesplitst in twee helften door de Great 
Rift Valley. De Ethiopische hooglanden 
hebben een lagere hoogte tot maximaal 
ongeveer 1 100 m, maar in veel gebieden is 
de biogeografische grens tussen de 
Hooglanden en de naburige  
drogere/dorre gebieden in de Hoorn van 
Afrika hoger maar met gemiddelden van 
ongeveer 1 500 m (Yalden et al.. 1996) .  
 
De grensgebieden wordt beïnvloed door 
lokale omstandigheden en is gevarieerd 
over de gehele lengte, hoewel aan het 
noordelijke uiteinde is het hoogland lager 
dan aan het zuidelijke einde. De grens is 
enigszins kunstmatig doordat er soorten 
zijn die naar beide richting de grenzen 

overschrijden, maar er is nog een duidelijke scheiding tussen de hooglanden (Afromontane) 
flora en laagland (Somalië-Masai) fauna (Friis et al.., in press). 
 
De veronderstelling is dat de Ethiopische hooglanden ongeveer 75 miljoen jaar geleden zijn 
begonnen met stijgen. Toen de aardkorst zich in afsplitste in drie platen en vulkanen 
uitbarstten aan de oppervlakte, resulteerde dit in een lava-afzetting op de onderliggende 
mariene krijtrotsen. Tussen ongeveer 45 en 35 miljoen jaar geleden is de lava wijdverspreid 
en bouwde een dikke laag basalt, op sommige plaatsen tot 3 000 m. Tijdens het Oligoceen, 
vormden de lava-afzettingen een boog of koepel en dat viel waarschijnlijk samen met de 
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vorming van de Rode Zee Rift en later heeft Oligoceen- en Mioceen-lava deze boog bedekt 
door een hoogvlakte te vormen. De machtige kloof, die nu de Ethiopische koepel splitst in de 
noordelijke en zuidelijke massieven begon in het Mioceen, 13 tot 12 miljoen jaar geleden en 
werd volledig gevormd door het Plioceen, 5 tot 4,5 miljoen jaar geleden (Davidson en Rex 
1980). 
 
De vulkanische activiteit die de Ethiopische koepel domineerde tussen 45 en 5 miljoen jaar 
geleden heeft van de vestiging van een stabiele flora en fauna grotendeels uitgesloten. Het is 
dus pas in de laatste 4.5-4 miljoen jaar dat de Ethiopische hooglanden bewoonbaar zijn 
geworden. Echter, deze periode van vulkanisme werd gevolgd door zware klimatologische 
schommelingen tijdens het Plioceen en Pleistoceen; het hoogland werd tussen 120 000 en 
20 000 jaar geleden getroffen door periodes van ijstijd (hoewel de Bale Mountains gletsjers 
14 000 jaar geleden lijken te zijn ontstaan; H. Osmaston en W. Mitchell, pers comm)...  
 
 
Op dit moment werden de omliggende gebieden bedekt met open grasland, droge 
bergbossen en heide. Toen het klimaat opwarmde, werden de brede gordels van subalpiene 
vegetatie beperkt tot grotere hoogten. Vegetatie heeft alleen recent deze gebieden 

gekoloniseerd, hoewel sommige nog steeds 
kaal zijn, zoals de centrale pieken gebied in 
de Bale Mountains, waar het landschap van 
vandaag, het resultaat is van de lava-
afzettingen, onder invloed van erosie door 
water, wind en ijs. 
Gezien dit turbulente verleden en omdat de 
Ethiopische hooglanden geologisch gezien 
betrekkelijk jong zijn, blijven ze enigszins 
verpauperd in termen van flora en fauna. 
Inderdaad, voor een groot deel van hun 
recente geschiedenis, liggen de hooglanden 
geografisch gezien geïsoleerd: de Nijl en 
uiterwaarden van de Sudd, die liggen ten 
westen van het gebied, waren onbegaanbaar 
voor veel potentiële kolonisten uit het 
westen, terwijl de meerderheid van het 
laagland, dat wordt omringd door de 
hooglanden, dor zijn met inbegrip van de 

oostelijke Sahara naar het noorden, de droge/dorre gebieden in het noorden van Kenia naar 
het zuiden, en de Somalische droge/dorre gebieden in het oosten.  
Aan de andere kant zijn de hoogte en isolatie van de hooglanden probleemgebieden voor 
kolonisten (voor een gebied nieuwe boomsoorten) in de regio. Deze kolonisten kwamen via 
een aantal verschillende routes, waarvan de belangrijkste de omliggende droge laaglanden 
zijn, hoewel sommige tropische soorten aangekomen kunnen zijn uit vochtige gebieden in 
het zuiden en zuidwesten, over de barrières als de Keniaanse woestijnen in het zuiden en de 
Witte Nijl uiterwaarden in het westen (Kingdon 1990). 
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Hoewel de meeste soorten in de regio van Afro-tropische 
oorsprong zijn, zijn sommige Palearctische invloeden ook 
duidelijk. Tijdens de droge ijstijden, staan de jebels en hellingen 
aan weerszijden van de Rode Zee toe dat er connectiviteit is 
met gematigde zone’s naar het noorden en het Arabisch 
schiereiland en een aantal Paleartische vertegenwoordigers  
bereiken hun zuidelijke grens in de hooglanden. De Ethiopische 
hooglanden zijn zeer robuust en gevarieerd. Sommige regio's worden gekenmerkt door 
steile hellingen en diepe valleien. Oplopend tot een hoogte van 4620 m aan de top van de 
Ras Dashen in het schilderachtige Simien Mountains.  De hooglanden zijn werkelijk het "Dak 
van Afrika". De meerderheid van het land boven de 3 000 m in Afrika is te vinden in deze 
regio. (Yalden 1983 ). Inderdaad, is ongeveer 73% van de Sub-Sahara Afrika Afro-alpine 
ecosysteem (die wordt gedefinieerd als ‘boven’ de  3200 m) te vinden in Ethiopië. 

De hoogte-interval zonering van de Ethiopische hooglanden is uitgesproken, zo erg dat 
hooglanders verwijzen naar elke zone in termen van bewoonbaarheid en landbouw die kan 
worden beoefend (zie Bedreigingen).  
De lager gelegen gebieden (800-1500 m) van de Ethiopische hooglanden, staan bekend als 
Kolla. De vegetatie wordt gedomineerd door Terminalia, Commiphora, Boswellia, en Acacia 
soorten. Bij de hogere laag (1500 tot 3000 m), wordt de vegetatie, Dega of weyna Dega 
genoemd, gedomineerd door de coniferen Podocarpus falcatus en Juniperus procera. Boven 
3000 m, is het Afro-alpine ecosysteem, plaatselijk bekend als wurch. Het bestaat uit grasland 
en heidevelden met een overvloedige kruidlaag. De Bale Mountains bevatten de grootste 
oppervlakte met het Afro-alpine ecosysteem. (2067 km2 of 17,5% van alle Afroalpine 
gebieden op het continent; SD Williams en I. mei.). De boomgrens wordt gedomineerd door 

Hagenia abyssinica en Hypericum 
revoltum. Daarboven wordt het ‘scrub’ 
gedomineerd door heide, zoals Erica 
arborea. Naast de gloeiende poken van 
het geslacht Kniphofia (zie foto), is een  
onderscheidend kenmerk van de 
vegetatie in deze zone, de reuze 
Lobelia rhynchopetalum, die vooral 
kenmerkend is voor Afro-alpine 
vegetatie. Echter, de flora is niet 
scherp afgebakend, kijkend naar de 
band met Erica bij de lagere hoogtes 

(Davis et al.. 1994). 

Eco systeem. 

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan 

bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van 

levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving 

in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse 

botanicus A.C. Tansley, in 1935. 

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de 

abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied). 

Afrotropisch gebied, dat 

wil zeggen Afrika ten 

zuiden van de Sahara, 

het zuiden van het 

Arabisch Schiereiland en 

Madagaskar. 
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Aan het zuidelijke einde van de Bale Mountains ligt het raadselachtige Herenna Woud. De 
hoogtegrenzen waarop het bos groeit heeft geresulteerd in duidelijke vegetatie gordels. De 
bovenste band wordt gedomineerd door Rapanea en boomheide, terwijl de vochtige 
hellingen van de Herenna Bos worden gekenmerkt door een struikachtige zone van Hagenia 
en Schefflera naast de gigantische lobelia Lobelia gibberroa.  
 
Dichte bebossing met berg bamboe (Arundinaria alpina) komt ook veel voor. Onder de 2400 
m, zorgen wolken en lokale regen voor een dicht, vochtige bos (zie foto), met bomen van 
meer dan 30 m hoog en de takken bedekt met epifyten. Terwijl het Herenna Bos relatief 
eenzijdig lijkt, komen er veel endemische soorten voor, waarvan vele soorten op de hoger 

gelegen gebieden. In deze 
bossen komt ook de ‘Bale’ aap 
(Cercopithecus djamdjamensis) 
voor, een weinig bekende 
endemische primaat. Zo is er 
ook een rijke endemische 
amfibieën fauna (Largen 2001). 
Het laagste en droogste deel 
van Herenna dient als een 
voorbeeld van het soort bos dat 
ooit een veel groter deel van 
Ethiopië bedekte. (Kingdon 
1990). 
 
 
 

Naast Herenna, zijn de andere overgebleven stroken bos - de grootste in de hooglanden - de 
Welega, Illubabor en Kefa gebieden van Ethiopië. Deze bossen hebben een opvallend klein 
deel van hun soorten met vergelijkbare habitats in Oost-en Centraal-Afrika (Yalden et al.. 
1996).  
 
Zoals eerder opgemerkt, de droge en dorre band die zich uitstrekt van Zuid-Soedan naar het 
noorden van Kenia moet dus, ondanks de relatieve breedte (500 km), een effectieve barrière 
hebben gevormd voor de soorten van het Guineo-Congolian bos en dit ondanks de 
"springplank"die door de Imatong Bergen van Zuidoost-Sudan wordt gevormd. (waarin 
vertegenwoordigers van de Centraal-Afrikaanse Bossen voorkomen). 
 
Het klimaat van het gebied wordt beïnvloed door zowel de Atlantische als de  Indische 
Oceaan en er zijn ten minste acht klimaatzones te benoemen (Gamachu 1977). Neerslag 
varieert van 520 mm in het noorden tot 2370 mm in het zuidwesten van de hooglanden.  
De Ethiopische hooglanden spelen een cruciale rol in de klimaatbeheersing van de hele regio 
in het noordoosten van Afrika door het aantrekken van grote hoeveelheden orografische 
regenval (Hillman, 1988).  
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Binnen de hooglanden heeft dit duidelijk gevolgen voor de ecosystemen. Tientallen 
miljoenen mensen zijn afhankelijk van het water dat afkomstig is van de Ethiopische 
hooglanden. Honderden stromen uit de hooglanden komen samen tot zeven grote rivieren 
van de Grote-Abbai (Blue Nile), de  
 
Tacazze, de Awash, de Wabe Shebelle, de Juba (op zijn beurt, gevormd uit vorm het web, 
Genale, Welmel, Dumal en Dawa rivieren), de Ghibie en Omo, en de Sobat (van de Akobo en 
Baro rivieren).  
De grootste van deze rivieren hebben diepe kloven uitgesleten, met name de Tacazze, 
Grote-Abbai en Ghibie, die de noordelijke koepel doorsnijden en de Wabe Shebelle door de 
zuidelijke koepel. 
 
De Ethiopische hooglanden ondersteunen ook een rijke en oude culturele diversiteit; als een 
voorbeeld, in de moderne Ethiopië havens worden ongeveer 70 talen gesproken. De 
Ethiopische Orthodoxe Kerk werd opgericht in Axum in de vierde eeuw; Harar, waarschijnlijk 
gesticht in de elfde eeuw, wordt beschouwd als de vierde heilige islamitische stad in de 
wereld. 

Biodiversiteit 

Het Ethiopische Flora Project werd gestart in 1980 (Hedberg 1984; Friis en Ryding 2001,. Zie 
de verwijzingen in het hoofdstuk ‘de Hoorn van Afrika’) en heeft de meerderheid van de 
plant soorten in de grotere Hoorn van Afrika gedocumenteerd. (de Solanaceae, 
Lentibulariaceae, Pedaliaceae, varens en varenachtigen moeten nog worden opgenomen). 
Deze documentatie wordt continue aangevuld door een voortdurende compilatie, toetsing 
en beoordeling van de bedreigde inheemse bloeiende planten (de Rode Lijst Initiatief voor 
planten van Ethiopië en Eritrea. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een toevoeging van 
meer dan 300 soorten op de IUCN Rode Lijst; Kelbessa et al. . 2003). 
 
 
 
 
 
 

Orografische neerslag. 

Een orografisch hogedrukgebied is een 
hogedrukgebied dat ontstaat onder invloed van 
orografie. Bij luchtstromingen dwars op een 
bergrug ontstaat er aan de loefzijde door stuw 
een rug. Soms groeit deze stuwrug uit tot een 
afzonderlijke hogedrukkern. Als de 
luchtstroming vochtig is, treedt orografische 
neerslag op. Deze stuwregens kunnen lang 
duren. Aan de lijzijde vormt zich een lijvore die 
kan uitgroeien tot een orografische depressie. 
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De Ethiopische hooglanden zijn de thuishaven van naar 
schatting 5200 vasculaire plantensoorten in een geschatte 
1563 geslachten en 185 families. Van deze zijn 555 
soorten (10,7% van het totaal) endemische soorten, met 
een aantal groepen. De meerderheid van hen staat in 
verband met de open graslanden, droge bossen en heide 
en die zijn zeer divers. (bijvoorbeeld de Compositae). Het 
geslacht Senecio is bijzonder divers, met 12 van de 24 
soorten die endemisch zijn. Er is in het gebied slechts één 
endemisch monotypisch geslacht (Nephrophyllum 
abyssinicum, die is gevonden op zwaar begraasde weiden, 
open terrein en rotsachtige begraasde gebieden op steile 
hellingen tussen 1650 en 2700 m 
 
Endemisme bij gewervelde dieren, met name op het generieke niveau, is relatief hoog in 
deze regio, vooral als men kijkt naar de zoogdieren. Eenendertig van de 193 zoogdiersoorten 
in de Ethiopische hooglanden zijn endemisch in het gebied. Opmerkelijk is dat er zes 
endemische geslachten van zoogdieren, en vier zijn monotypisch (drie knaagdieren 
geslachten, Megadendromus, Muriculus, Nilopegamys; en een primaat geslacht, 
Theropithecus). De andere endemische geslachten zijn Desmomys en Stenocephalemys, 
vertegenwoordigd door twee soorten per stuk. Net als bij de planten, staan deze in verband 
met grote hoogte, open graslanden en droge bossen. 

Naar schatting 680 soorten vogels is bekend dat ze regelmatig voorkomen in de hooglanden 
en van deze zijn 29 endemisch. Het merendeel van de vogelsoorten die endemisch zijn op de 
hooglanden zijn wijd verspreid, maar vijf zijn beperkt tot kleine regio’s in de zuidelijke 
hooglanden. De laatste regio wordt beschouwd als een endemische Bird Area (EBA) in de 
analyse van Stattersfield, net als de Centrale Ethiopische hooglanden, met beperking tot vier 
soorten. Er zijn vier endemische geslachten, waarvan er drie zijn wijdverspreid (Cyanochen, 
Rougetius en Parophasma), terwijl de vierde een zeer gelokaliseerde verspreiding heeft in 
het zuiden van het gebied (Zavattariornis).  

 De blauw-vleugel gans (Cyanochen cyanoptera) (zie foto) is interessant, omdat deze lijkt te 
zijn voortgekomen uit een toevallig bezoek 
aan de Ethiopische hooglanden, de soort is 
nauw verwant aan de sheldgeese van de 
Alpen en gematigde graslanden van Zuid-
Amerika. In tegenstelling tot de Ethiopische 
bush-kraai (Zavattariornis stresemanni, VU), 
samen met de witstaart zwaluw (Hirundo 
megaensis, VU) en de Prins Ruspoli's turaco 
(Tauraco ruspolii, VU), standvogels die 
voorkomen bij de samenvloeiing van vier 
belangrijkste biogeografische zones in het 
zuidelijke puntje van de hooglanden. 

Endemisch 

Niet elders voorkomend, 

kenmerkend voor één bepaald 

gebied. Veel planten en 

dieren in het regenwoud 

komen maar in één bepaald 

gebied voor en verder nergens 

anders. Zo`n plant of dier 

wordt dan `endemisch` 

genoemd. Er zijn zelfs 

planten en dieren die nog 

nooit zijn ontdekt. 
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De amfibie fauna omvat zes endemische geslachten (Sylvacaecilia, Altiphrynoides, 
Spinophrynoides, Balebreviceps, Ericabatrachus en Paracassina), die allemaal bestaan uit 
een enkele soort, met uitzondering van de Paracassina, die wordt vertegenwoordigd door 
twee kikkersoorten. Er is ook een hoog niveau van endemie op soort-niveau (23 soorten op  
een totaal van 59). De reptielen fauna is minder interessant, hoewel van de 80 aanwezige 
soorten, 15 endemisch zijn, waaronder twee soorten kameleon (Chamaeleo harennae en C. 
balebicornutus) 

Er komen slechts 64 vissoorten voor in Lake Tana en in de andere rivieren die water afvoeren 
van de Ethiopische hooglanden. Lake Tana is de bron van de Blauwe Nijl en is met een 
oppervlakte van meer dan 3000 km2, de meest prominente zoetwaterbron van de 
Ethiopische Hooglanden. Bijna een kwart van de vissoorten in Lake Tana zijn endemisch, met 
inbegrip van een modderkruiper Nemacheilus abyssinicus en 14 grote karperachtigen 
(Barbus megastoma). Dit is een van de grootste van een aantal belangrijke voedselvissen en 
kan groeien tot meer dan 80 cm, wat ongebruikelijk groot is voor dit geslacht (Nagelkerke en 
Sibbing 1997). 

Het aantal soorten in alle taxa is gestaag stijgende in de afgelopen 20 jaar, wat betekent dat 
de totalen hier gegeven voorlopige zijn. De Ethiopische Hooglanden is een gebied waar 
weinig is gedaan aan systematisch verzamelen en vele gebieden, vooral de bossen van het 
zuidwesten (waar expedities tot op heden kort zijn en beperkt uitgerust, grotendeels 
onontgonnen zijn. In de zeldzame gevallen dat er onderzoeken plaatsvinden, gebeurt dat wel 
productief: tenminste vijf nieuwe soorten kleine zoogdieren die voorkomen in de 
Ethiopische hooglanden zijn de laatste 15 jaar beschreven.  

Als een verder voorbeeld, de berg nyala (Tragelaphus buxtoni) (zie foto) was een van de 
laatste grote zoogdieren die 
worden beschreven op het 
Afrikaanse continent, in 1910. Tot 
slot, zal het uiteindelijke totaal van 
beide opgenomen soorten en 
endemische soorten vrijwel zeker 
veel groter blijken te zijn. 
Bovendien vereist de erkenning van 
de inheemse flora en fauna van 
Ethiopië een adequate kennis van 
de gebieden met vergelijkbare 
ecologie en geschiedenis 
(bijvoorbeeld de Rwenzori 
Mountains in de Albertine Rift) om 
er zeker van te zijn dat 
vermoedelijke Ethiopische 
endemische soorten elders afwezig 
zijn. (Yalden et al.. 1996 ). 
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Flagship Species 

Bijna alle Flagship Species zijn beperkt 
tot de Afro-alpine ecosysteem, de open 
graslanden of de montane bossen. Op de 
hoogvlakte (3100-4640 m) is de reuze 
Lobelia rhynchopetalum direct 
herkenbaar. Deze kunnen een hoogte 
bereiken van negen meter, wanneer ze 
bloeien. Reuze lobelia’s groeien tot 2-3 
m voordat die een enkele bloeiwijze van 
donker blauw-paarse bloemen 
ontwikkelen.  

 
Om de paar jaar hebben de lobelia’s een 
"musth" jaar wanneer, om onbekende 
redenen, het grootste deel van de 
planten bloeien. De bloeiwijze (zie foto) 
is hol en heeft een paar duizend 
bloemen. Elke bloem produceert vele 
duizenden kleine zaden. Een bloeiwijze 
kan derhalve,  meer dan zeven miljoen 
zaden produceren! Zodra de planten 
gebloeid hebben, sterven ze. De dode 
plant 'skeletten' blijven nog vele jaren 
staan en zijn kenmerkend voor deze 
zone. 
 

 
 
 
 
 

Montane;  

In biogeografie , montane is het hoogland gebied gelegen onder de subalpiene zone. Montane 

regio's hebben over het algemeen koeler temperaturen en hebben vaak een hogere regenval dan 

de aangrenzende laaggelegen regio's, en zijn vaak de thuisbasis van verschillende 

gemeenschappen van planten en dieren  

De term "montane" betekent "van de bergen".  Echter, montane ecosystemen zijn doorgaans goed 

beboste zoals ze liggen aanzienlijk onder de boomgrens 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography&prev=/search%3Fq%3Dmontane%26hl%3Dnl%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.be&usg=ALkJrhjSW3IqXQbuOLOYHZVujG-fXxNp5w
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Op deze hoogten, worden planten 
geconfronteerd met twee grote uitdagingen: het 
hoge niveau van zonnestraling en de extremen in 
temperatuur en wind. De jonge, gevoelige 
bladeren van reusachtige lobelia worden 
beschermd tegen het felle zonlicht doordat deze 
verticaal aan de plant zijn geplaatst. De oudere 
bladeren, die geen fotosynthese functie meer 
hebben zijn voor de bescherming tegen 
ultraviolette straling horizontaal geplaatst. Jonge 
lobelia beschermen zich ’s-nachts tegen de 
extreme temperaturen door de vorming van een 
"nightbud” en sluitend hun bladeren 's nachts 
strak tegen het hart.  
 
De jonge, gevoelige bladeren zijn ook harig, wat 
hen isoleert. De algemene anatomie van de 
bladeren, een rozet vorm, fungeert als een 
parabolische reflector voor de kern om het op te 
warmen en de groei te optimaliseren. Bij oudere 
planten, hangen de oude bladeren naar beneden 

om de stam, die vol water zit, te beschermen. Hun stengels hebben ook dikke lagen kurk, 
wederom isolatie om te voorkomen dat water in de stengel kan bevriezen. De oudere 
bladeren, op hun beurt, zijn bestand tegen temperaturen tot -6 ° C. 
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De Ethiopische wolf (Canis simensis)  (zie foto) is een zeldzame endemische soort die ook 
voorkomt in het Afro-alpine ecosysteem. Met minder dan 450 individuen in zeven kleine en 
geïsoleerde populaties, is de Ethiopische wolf de zeldzaamste wolvensoort in de wereld. 
Aanvankelijk wordt de Ethiopische wolf met zijn Afro-tropische oorsprong beschouwd als 
een gespecialiseerde afstammeling van de gemeenschappelijke jakhals (Yalden en Largen 
1992), Onderzoek wijst uit dat de soort toch van Palearctische oorsprong is. Genetische 
onderzoek heeft aangetoond dat hij het nauwst verwant is aan de grijze wolf (Canis lupus), 
waaruit zij naar schatting 100 000 jaar geleden afweken. (Gottelli et al.. 1994).  
 
Hoewel Ethiopische wolven solitaire knaagdierjagers zijn, ze zijn sociale dieren, die in roedels 
tot 13 volwassen dieren en die worden gedomineerd door een alpha broedpaar. Alle 
genoemde leden dragen actief bij aan het opvoeden van de jongen, ondanks de onzekerheid 
van het vaderschap, wat zich wel zou kunnen voordoen door de extra copulaties met het 
alpha vrouwtje (Sillero-Zubiri en Gottelli 1995a, b; Sillero-Zubiri et al. 1996.). 
De Walia steenbok (Capra walie, CR) is een ander palearctische soort die, ondanks de 
aanwezigheid van andere, charismatische vlaggenschepen in de regio en haar nauwe relatie 
met de wijdverbreide Nubische steenbok (C. nubiana), is uitgegroeid tot een symbool voor 
het wild in Ethiopië, vooral vanwege het belang voor de trofeejagers en ontdekkingsreizigers 
die als eerste arriveerden in de Simien Mountains, de voor hen enige overgebleven 
toevluchtsoorden. 
 
Drie charismatische hoogland zoogdiersoorten hebben een Afro-tropische oorsprong. De 
eerste, de berg nyala, was ooit wijdverspreid (twee tot drie miljoen jaar geleden), maar hun 
aantallen zijn afgenomen als gevolg van uitbreiding van de landbouw en de jacht. Vandaag 
de dag leven er minder dan 3000, waarvan de meeste zijn te vinden in de Bale Mountains.  
 
 
De reuze molrat (Tachyoryctes macrocephalus) (zie foto) is alleen te vinden in de Bale 
Mountains en vormt de belangrijkste prooi van de Ethiopische wolf. Deze molratten zijn 
solitair, maar hun uitgebreide gangenstelsels en holen overlappen met die van andere 
individuen. Elk gangenstelsel heeft meer dan 90 m aan tunnels, met een oppervlakte tot wel 
400 m2. In sommige gebieden, bereiken ze maar liefst dichtheden, van ongeveer 6 000 
molratten per km2 (Sillero-Zubiri et al.. 1995). 
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In tegenstelling tot de berg nyala 
en reuze molratten, is de 
meerderheid van de geladas 
(Theropithecus Gelada) (zie 
foto) gevonden in de noordelijke 
hooglanden. Gelada is de naam 
voor deze soort, die een unieke 
ecologische niche bezet als de 
enige plantenetende 
primatensoorten. Net als andere 
planteneters, vereisen ze een 
relatief grote instroom van 
bladeren, stengels en 
wortelstokken om in 
voedingsbehoeften te voldoen 

en daarom brengen ze de dag grotendeels grazend door. Een Gelada gemeensschap (unit) 
bestaat uit één mannetje en tot tien vrouwtjes met hun jongen. Deze units hebben een 
gemeenschappelijk woongebied en foerageren meestal samen. Soms wel in groepen tot 600 
individuen. De samenstelling van deze grote groepen is opmerkelijk flexibel. 
 
Prins Ruspoli's turaco (zie 
foto) onderscheidt zich als de  
prominente soort van de 
hooglanden. Het is een 
aantrekkelijke soort, maar 
bedreigd, wat in verband 
wordt gebracht met een 
krimpend woongebied. De 
soort is een boombewonende 
vruchteneter. De voeding 
betreft grotendeels vijgen, 
evenals Podocarpus en 
Juniperus vruchten. De vogel 
wordt meestal alleen 
aangetroffen of in groepen van 
maximaal 11 vogels. De 
melodieuze zang van de 
Abessijnse Catbird (Parophasma galinieri) is kenmerkend voor de bossen heel veel van de 
Ethiopische hooglanden. De vogelparen roepen elkaar vooral in de schemering, met name 
tijdens het regenseizoen. Rond riviertjes, venen en moerassen in de meer open 
woongebieden en de Afro-alpine ecosystemen, Rouget de rail (Rougetius rougetii) worden ze 
algemeen waargenomen.  
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De rail  (zie foto) heeft een opvallende 
witte staart, waarmee ze vaak ‘flitsen’ 
wanneer ze gestoord worden. In 
tegenstelling tot de bovengenoemde 
soort, die op vrij grote schaal verspreid is, 
is de charismatische Ethiopische bush-
kraai, (voor het eerst beschreven in 1938), 
een vrij plaatselijke soort die aan de 
zuidkant van de hooglanden leeft. Het is 
een gezellig vogel, vaak in groepen van 
maximaal 30 vogels. Er wordt gedacht dat 
ze coöperatieve kwekers zijn, met drie 
vogels die één nest verzorgen. 
 

Bedreigingen 
De bedreigingen voor de Ethiopische hooglanden komt voort uit een hoge bevolkinggroei. In 
de afgelopen 60 jaar is de bevolking van Ethiopië vertienvoudigd (van zeven miljoen euro in 
1940 tot een geschatte 70 miljoen in 2004). Tachtig procent (56 miljoen) van de bevolking 
van het land woont in de hooglanden. Hierdoor is  het land maximaal in gebruik voor zowel 
voor landbouw als veehouderij. Van de landerijen in het land, wordt 94% verzorgd door 
zeven miljoen kleine boeren, die gemiddeld minder dan een hectare per persoon gebruiken. 
Mensen verleggen hun grenzen bij de beoefening van de landbouw. In sommige gebieden, 
wordt het land bebouwd voor gerst productie op de steilste hellingen (soms meer dan 45 °) 
op een hoogte tot 4100 m. 
 
De exploitatie van de Ethiopische hooglanden door de mens is geen modern verschijnsel. 
Het proces loopt al duizenden jaren, met name in het westen van de Rift Valley en dit heeft 
het grootste deel van de natuurlijke vegetatie vernietigd, waaronder een groot deel van de 
bossen. Inderdaad, zoals eerder vermeld, verwijzen hooglanders  naar elke vegetatie zone in 
termen van bewoonbaarheid en landbouw die er beoefend kan worden: wurch (Afro-alpine; 
meer dan 3000 m; te koud om te wonen, geen landbouw); Dega (gematigd , 2300 tot 3000 
m; gerst, tarwe, aardappelen, peulvruchten); weyna Dega (warm en gematigd, 1500-2300 m; 
tef, maïs, tarwe, peulvruchten) en Kolla (tropisch; 800-1500 m; sorghum) en met bereha 
(warm en drogere gebieden op minder dan 800 m, geen regenafhankelijke teelt.) 
 
Veel planten, die groeien tussen 1800 en 2100 meter, waren historisch gedomesticeerd in de 
Ethiopische hooglanden, die hun centra van diversiteit en oorsprong omvat. Zij omvatten 
khat (Catha edulis), Ensete (Enset ventricosum), noog (Guizotia abyssinica), vinger gierst 
(Eleusine coracana voor bier), tef (Eragrostis tef) en koffie (Coffea arabica) (Harlan 1992).  
De exacte datum en locatie voor de domesticatie van al deze planten is onbekend. Op basis 
van de taalkundige, historische, geografische en botanische studies, is er geen twijfel over 
dat, met enige variatie, het zeer oude gewassen zijn en de meeste auteurs zetten de datum 
tussen 6000 en 3000 jaar geleden. 
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Naast landbouwgewassen heeft Ethiopië de grootste nationale kudde vee en vee in Afrika. 
Voor een deel kan het aantal runderen in het land het gevolg zijn van het ontbreken van 
hout, wat al eerder is verwijderd om te gebruiken als brandstof en voor de bouw. Door de 
meerderheid van de Ethiopische Hooglanders wordt koeienmest gebruikt als hun 
voornaamste bron van brandstof. Het vee gebruikt steeds vaker de meer extreme gebieden 
om te grazen. In 2002 bereikte het vee, in een afgebakend gebied in de omgeving van de 
Bale Mountains, een ongekende dichtheid van 314 dieren/km2.  
 
Naast de gevolgen van erosie en een toename aan onaangename of giftige soorten, 
verhoogt ook overbegrazing de concurrentie tussen vee en wilde diersoorten. Bovendien, 
wordt vaak gedacht dat vee en gedomesticeerde honden vaak ziekten overdragen op andere 
diersoorten. Twee rabiës epidemieën in de afgelopen 14 jaar hebben plaatsgevonden tussen 
de Ethiopische wolven, door overdracht van gedomesticeerde honden. Dit dient als een 
constante herinnering aan de ernst van deze bedreiging. Honden vormen ook een bedreiging 
voor de wolven door middel van hybridisatie. 
 

Ten slotte, de mens heeft vele soorten vogels en zoogdieren bejaagd en daarmee zijn de  
populaties verminderd tot een fractie van wat ze 150 jaar geleden waren. Het doden van 
dieren is niet alleen gedaan als levensbehoefte of als potentiële buffer tijdens de 
hongersnoden. Tijdens (frequente) politieke omwentelingen in de regio, is de infrastructuur 
van de nationale parken achtereenvolgens gebruikt en vervolgens vernietigd door 
gewapende groeperingen, die ook dieren hebben gedood voor voedsel. Bovendien, omdat 
de nationale parken en populaties van wilde dieren voornamelijk in verband worden 
gebracht met repressieve regimes (met name de "Dergue," het militair-marxistische regime 
van Mengistu Haile Mariam (zie foto)  in 
Ethiopië), reageert de bevolking  hun  
onderdrukte woede af door het vernietigen 
van de infrastructuur van het park en 
slachten grote zoogdieren (Yalden et al.. 
1996). De som van deze factoren heeft geleid 
tot een massale transformatie van het milieu 
en geschat wordt, dat ongeveer 97% van de 
oorspronkelijke vegetatie verloren is gegaan. 
Omdat de menselijke exploitatie eraan is 
gekoppeld, heeft hoogte ook een diepgaand 
effect op de omvang van de oorspronkelijke 
vegetatie die achterblijft. De oorspronkelijke 
vegetatie die achterblijft, is beperkt tot de extreme ecosystemen en trotseren menselijk 
gebruik. Dit zijn de steile hellingen van de Rift Valley en de rivier de Gorges, de koude Afro-
alpine plateaus, en een paar percelen van dicht bos. Bijgevolg worden een aantal belangrijke 
gebieden met resterende oorspronkelijke vegetatie benoemd als uiterst belangrijk vanwege 
de biodiversiteit van de Ethiopische Hooglanden. Deze zijn uiteraard zeer beperkt in omvang, 
omdat ze niet alleen geografische eilanden zijn in de omringende laagvlakte, maar ook 
eilanden in een drukbevolkt gebied. 
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Bescherming 

De mate waarin de natuurlijke vegetatie en dierlijke populaties verloren zijn gegaan, 
betekent dat de regio diversiteit acuut wordt bedreigd. In Ethiopië, is ondanks het hebben 
van een natuurbeschermingsorganisatie die voor iets minder dan 40 jaar actief is geweest, 
evenals een opeenvolging van buitenlandse adviseurs en periodieke financiële injecties, is er 
opvallend weinig invloed geweest op het stoppen van de achteruitgang van vele habitats en 
soorten. Terwijl de huidige pogingen tot bescherming een zware strijd zijn om succesvol te 
zijn, bevatten de Ethiopische hooglanden de oudste registraties van de pogingen tot 
bescherming van het continent. De Keizer Zera Yacob (1434-1468) nam notie van het verlies 
van bosoppervlakte op wat nu bekend staat als Wuchacha Mountain. Het bos werd 
aangevuld op zijn orders met behulp van zaden en plantgoed van Juniperus procera om het 
Menagesha Bos, dat vandaag  nog steeds bestaat, te creëren (Gilbert 1970). 
 
Meer opvallend, hoewel niet zo oud, hebben lokale gemeenschappen, in de Guassa-Menz 
gebied van Noord-Shoa, Ethiopië, een duurzaam beheer van een natuurlijke hulpbronnen 
systeem ten uitvoer gebracht in de zeventiende eeuw. Het systeem, dat bekend staat als 
Qero, staat gebruik en distributie van natuurlijke hulpbronnen toe (o.a. rietdekken, gras, 
brandhout en beweiding). Dit was en is nog steeds belangrijk voor het levensonderhoud van 
de gemeenschap. Door het reguleren van de exploitatie van het gebied, heeft het 
management systeem ook de biodiversiteit van de Afroalpine ecosysteem van de Guassa-
Menz gebied effectief beschermd. Toen de Qero ontstond, werd dit ondersteund door het 
gezag van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, een krachtig onderdeel van deze oude 
maatschappij. Het systeem daalde in 1975 als gevolg van de landhervorming van 1975, die 
werd ingevoerd onder het socialistische regime dat aan de macht kwam in de revolutie van 
1974. Mensen die voorheen werden uitgesloten van het gebruik van hulpbronnen maakten 
gebruik via hun boerenvereniging. Toen bleek dat het resource management systeem ging 
verdwijnen door de hervorming van het grondbezit, reageerde de gemeenschap door de 
oprichting van het Comite Guassa, plaatselijk bekend als Idir. De commissie bestond uit een 
significante vertegenwoordiging van de Gemeenschap en was aanvaardbaar geacht door de 
politieke en sociale orde van het socialistische regime. De opmerkelijke aanpassing en latere 
persistentie van het systeem suggereert dat het stabiel was en veerkrachtig in het zicht van 
grote politieke veranderingen (Tefera 2001). Afgezien van deze opmerkelijke voorbeelden, 
heeft de realisatie van een beschermingsplan voor het behoud van de Ethiopische 
hooglanden lang op zich laten wachten en is aantoonbaar nog niet volledig begrepen door 
de leiders van de landen waar de hooglanden onder vallen.  
Terwijl het beleid grotendeels staat, zijn de strategieën nog niet ten uitvoer gelegd. 
(bijvoorbeeld de Nationale strategie voor het behoud, 1994; de strategie voor het behoud 
van Ethiopië, 1997; de donorcoördinatie Fractie over de Milieu-Bijdrage aan de Poverty 
Reduction Strategy Paper (PRSP) Overleg, 2001; de Ethiopische Duurzame Ontwikkeling en 
armoedebestrijding Program, 2002),  

In 1909, heeft Ethiopië zijn eerste wildlife wetgeving ingevoerd en beoogt, "sport"-jacht in 
het bijzonder op olifanten te regelen. Echter, voorafgaand aan 1944, werden de fauna en 
flora van de hooglanden nog grotendeels beschouwd als een onuitputtelijke bron van 
voedsel en andere materialen en als een bron van "sport " voor de hogere echelons van de 
samenleving en expats in het land. Het behoud van de Game Proclamatie van 1944 versterkt 
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eerdere wetgeving om de jacht te reguleren en de 
overbejaging van bepaalde soorten te voorkomen. Met 
belangstelling van internationale organisaties voor 
natuurbehoud, werd de Ethiopische Wildlife Conservation 
Organisation (EWCO), opgericht in 1964 (Hillman 1993a). 
Vanwege een gebrek aan wildlife management ervaring (zie de 
ervaring opgebouwd in de buurlanden Kenia en Oeganda 
tijdens hun koloniale verleden), is de meerderheid van het vroege werk, de beschrijving van 
de wetgeving en de aanwijzing van beschermde gebieden, grotendeels uitgevoerd met 
buitenlandse hulp. Het is pas sinds de eerste groep van stagiairs terugkwam uit het Wildlife 
College Mweka in Tanzania in de vroege jaren 1970, dat Ethiopische onderdanen zijn 
begonnen met het nemen van hoge posities binnen de EWCO. 
De EWCO was de spil in het formuleren van wetgeving om de flora en fauna te beschermen, 
evenals in de aanwijzing, inrichting en beheer van de nationale parken. Toch zijn de 
inspanningen van de EWCO geminimaliseerd door gebrek aan middelen en de wetgeving ter 
bescherming van de natuur bleek onmogelijk om af te dwingen. 

Een systeem van natuurgebieden heeft de basis gevormd voor de Wildlife Conservation 
strategie in Ethiopië (Hillman 1993b). Toen ze werden voorgesteld, waren ze gebaseerd op 
wat bekend was over de fauna en de habitats in die tijd en waren voornamelijk gericht op de 
meer spectaculaire grote zoogdieren, omdat deze werden beschouwd als endemisch en 
bescherming nodig hadden. (Yalden et al.. 1996).  Echter, sinds dit netwerk werd 
voorgesteld, zijn slechts twee van de 14 "nationale parken"en "heiligdommen" 

daadwerkelijk opgericht, namelijk Awash National Park en Simien Mountains National Park 
(zie foto) , waarvan de laatste wordt erkend als een World Heritage Site (Hillman 1993b ). 

Een expatriate of afgekort 

expat is iemand die 

tijdelijk in een land verblijft 

met een andere cultuur 

dan die waarmee hij is 

opgegroeid. 
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Zelfs deze twee zijn nooit adequaat beveiligd, bemand of uitgerust. De talrijke "wildlife 
reserves " en "gecontroleerde jachtgebieden " zijn niet veel beter dan gemiddeld en bieden 
geen bescherming voor de fauna en flora. Inderdaad, is slechts 3% van de Ethiopische 
hooglanden geconserveerd in beschermde gebieden in IUCN categorieën I tot IV. 

Sinds het midden van de jaren 1970, zijn de moeilijkheden om de natuur te behouden 
verergerd door hongersnoden, vluchtelingenproblematiek, burgerlijke onrust, gewapende 
opstanden en oorlog. Deze reeks van gebeurtenissen bedreigt de bestaanszekerheid van de 
huidige generatie van de Ethiopiërs. Zolang dergelijke evenementen doorgaan en de 
samenleving geteisterd blijft door armoede en voedselonzekerheid, is het onwaarschijnlijk 
dat er verstandige beschermingsmaatregelen zullen worden uitgevoerd. Echter, als de 
regionale huidige en voorgenomen nationale parken volledig werden ingevoerd en beheerd, 
dan zouden ze het potentieel hebben om een zekere mate van bescherming voor vele 
endemische soorten in de regio te bieden. Het is opmerkelijk dat de beschermde gebieden 
specifiek werden ontworpen om de zoogdieren fauna te beschermen. Daarom is een nieuwe 
beoordeling van de beschermde gebieden van de regio gerechtvaardigd, omdat ze geen 
bescherming bieden aan  endemische soorten in heel andere taxa. 

Het Bale Mountains National Park is het allerbelangrijkste beschermd gebied dat is benoemd 
in de Ethiopische hooglanden. Het biedt onderdak aan de mooiste en meest intacte 
overblijfselen van de oorspronkelijke vegetatie van het hoogland. De Bale Mountains 
hebben 1321 soorten bloeiende planten, waarvan er 163 hoogland endemische soorten zijn, 
waaronder de 27 Bale endemische soorten (bijv. Euryops prostratus, Gladiolus balensis, 
Maytenus harennensis en Solanecio harennensis).  

In deze bergen leeft meer dan de helft van de 
wereldpopulatie van zowel de Ethiopische wolf 
als de berg nyala. Van de zoogdieren die daar 
zijn geregistreerd, zijn 26% Ethiopische 
endemische soorten (met inbegrip van de Bale 
aap, Starck haas (Lepus starcki), en acht 
soorten knaagdieren, met inbegrip van de Bale 
endemische soorten - de reuze molrat, 
ongestreepte grasrat (Arvicanthis blicki) en de 
borstel-haar muis (Lophuromys melanonyx) 
(zie foto)  

Onder de verschillende zeldzame inheemse amfibieën, zijn er vier soorten gevonden in Bale, 
met inbegrip van een monotypisch, endemisch geslacht, de Bale Mountains smalbek kikker 
(Balebreviceps hillmani, NL) (Largen 2001), en er zijn twee kameleons die Bale endemische 
soorten (Largen 1995;.. M. en S. Largen Spawls, pers comm).  

De conclusie is, dat als de pogingen tot instandhouding in de Bale Mountains niet succesvol 
zijn en mensen de middelen op een niet-duurzame manier blijven benutten, meer soorten 
zoogdieren (en de analyse nog moet worden gedaan voor andere taxa) zouden uitsterven 
dan in enig ander gebied van dezelfde grootte op de aarde. (J. Malcolm, pers. comm.). 
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De Ethiopische Wolf Conservation Program (EWCP), die haar basis in het Bale Mountains 
heeft, heeft aangetoond dat succesvol werken in het moeilijke klimaat van Ethiopië mogelijk 
is. Informatie over de Ethiopische wolf was voor het eerst verzameld tijdens het midden van 
de jaren 1970 (Malcolm 1976, 1977, 1988), en in de jaren 1980 en vroege jaren 1990 
(Hillman 1988; Sillero-Zubiri 1994). Deze studies gaf de EWCP (op basis van de Wildlife 
Conservation Research Unit van de Universiteit van Oxford) een basis , die werd versterkt 
door de publicatie van een instandhoudings-actieplan (Sillero-Zubiri en Macdonald 1997). 
Bijgevolg zijn de verantwoordelijkheden van de EWCP geëvolueerd tot de instandhouding 
van de Ethiopische wolf en de Afroalpine ecosysteem te garanderen. Dit wordt bereikt door 
een drieledige aanpak:  

1. Het veiligstellen van de instandhouding van de gebieden van het Afro-alpine ecosysteem,  

2. De biodiversiteit en ecologische processen beoordelen en adresseren en het tegengaan 
van bedreigingen voor het voortbestaan van de Ethiopische wolven,  

3. Het verbeteren van de focus op en de sterkte van de milieusector, met name het behoud 
van biodiversiteit in Ethiopië. 

Natuurbehoud in de Ethiopische hooglanden is verre van zeker, maar er is ruimte voor hoop. 
Hoewel de focus opvallend uit de buurt is van natuurlijke hulpbronnen en behoud van de 
natuur, heeft de huidige regering van Ethiopië vorderingen geboekt in de richting van een 
klimaat waarin natuurbehoud een rol zou kunnen spelen. In een dergelijk klimaat, kan het 
toerisme en de inkomsten groeien. Als deze is gekoppeld aan de unieke flora en fauna van 
de streek, dan zou natuurbehoud meer aandacht en politieke ondersteuning kunnen krijgen. 

Bronnen; www.biodiversityscience.org;  

Foto’s   Foto-archief PSN en diverse illustraties van internet 

© PSN 2011 

 

http://www.biodiversityscience.org/

