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.F i . l |n ,  ih  l rJ6r .  i  s , i r ( ]  . lk  duurdr
I  \J f  I15 000 tut  l0  000 iJJrÊeleden

was een derdevan hellandoppenlak op
Aardebedekl mel sneelw en ijs Vandaag
de da8 is dal tien procenr Hel ijsbedcktc

srote delen van hel noordeliik hallrond.
In het  dcc lvan Afr ikawaarz ich nu dc
uopischc regcnwouden bcviÍdcn. was
hel dcslijds cen stuk koeleren droser.
T.opischecoloosMiguel Leal,we|kzaam
bi j de vakgroep Biosyslematiek Nalionaal
Herbarium Nederland wageningen UR,
reconslrueeí het Aliikaanse reSenwoud
zoals dal er lijdens de laalste iislijd moet

Nog maareen lractievan bel oppenlak.
dat nu melbopisch regenwoud isbedekl.
ove.leetde de 1aalsle ijstijd I-eal: Hcl

Annemiekevaf  RoekeL

H et AfÍikaa nsê tro pisch regenwoud wastiidens de laatstê ijstiid tiên

procentvan de oppervlakte van nu, zo wijzen schattingen uit, Tiidens de

piekvan de íisti id,18,ooo jaar geleden, bestond hetoerwoud uitder-

tien geiloleerd van elkaar liggende, uitgestÍekte bosgebieden. In het

savannelandschap bleef nogeên archipel van kleine bossen bestaan.
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tu ! .  ' \ { )ud \Lrn.  r !n / i .n l i t . lo t  cr rcr
dcí len rcbnippcrdc bosgebicde.  D.zc
hosrclugia lagen in de huidigeUresr
Alrikaansc landcn L-ibcria. lvoorkuí cn
Chana de Midden r \ i r ikaansc landcn
Kamercen.  Equator iaal  ( id l .ca c i '
Cabon .n i "  h . t  C.r l , 'ad l -^n ikaaÍsc
Kongo ln cnkclc vai' dcTc landcn lrcllcn
$,e dan ook hct  oudnc  ̂ n ikaansc fcgcn

KOUDE GOLFSÍROOM
l)ragrlnrmcn van duizeDden iaren oud
íuÍmecl  (pol len) .  laren z icn dal  er  !ar
hct Ali'kalDse regenwoud na d. ijstlld
nog mrarwernrg ovcrwas war ccns
regensoud s as. bcstond locn vÍnrul !it
u i tgesl rekreSmslandcn \hnal  r icndui

zend laar  gc lcden.  aan hcL. ind \ar  dc
iisriid kwanr loor hcr sÍasland wc.r
lanS/aanaan .cscnsoud ln dc phlls

I lcrc tdtusnrgv. f  hc l  rcgenwoud k ln l Í
vcrband gebrachr wordcD nret ccn kou
dcre occaan voor de qestkusl !an

Ccnrraal ̂ lrika. GeobSen en paleo eco
bger leiden dil attrit nrariene sedimen
rc.  d ic  / ich op dc oceaanbodcnr loor  dc
wcs!k!sl Yan r\hika bcvindcn
DcTc scdincnrcn b$arcn loss ic lc  rc ícn
yan d i ! tonrecar  ccnccl l isc k ic /c ls  jcrcn.

dic in hcr oceun$.lrcr ccldcn .\af de '
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hand van deze fossieltjes steldenweten
schappers vast dal enkele tienduizenden
jaren geleden dekoude gollsrroom (de
Benguela-stroom, dienu op de hoogle
van Benguela inAngola aftiuigi inwest-
waanse richting) veel kouder moet zijn
geweest dan nu. Leal:"De Benguela-
íroom slroomde toen bovendien veel
verdei naar het noorden alvorens afte
buigen in de richtingvan Zuid Amerika.'

WoLKENDEK
Leal: Devcelkoudere Benguela írcom
heeÍl hetklimaalin Midden en West,
Aí.ika tienduizenden jaren selede. ste*
beinvloed. Nu is dieinvloed er nog
sleeds,maarveelminder.  Doorhetkou-
dere oceaanwater kon minder vocht ver
drnpen en nam de hoeveelheid neerslag
op land tijdens de laatsE ijstijdaanzien
lijk af. Door de aanvoer van koude en
dro8e lucht vemndede het klimaatop
hei Atiikaanse continent. De regenwou,
den, die voor hun voonbestaan van neer
slag alhankelijk zijn, krcgen het zwaar te
vCrduren. Grcie delen ve.dwenen en
hieroor kwam emsland in de plaats.
Alleen het hogergelegen oe$oud, zo
lussen de zes- en achthonderd mete(
waar door d€ veelkoudere oceaan veel
mislhing, overleefde het. Pasaan het

eindvan de ijstijd. zo'nlienduizend jaar
geleden, herstelde het resenwoud zicb

tralwilde pre€ieste welen komen water
aan vegetatie g.oeide op de savannes, die
de bosrerugia tijdens deiislijd mel elkaar
verbonden. Leal verbleef twee jaar voor
zijn onderzoek in cabon, omdalhet kli
naat daarop ditmoment noghet meeÍe
lijkt op het klimaat dal tijdens de ijstijd

in groie delen vanAfrika hcerste.
Net zoalstijdens de ijstijd in heelAírika,
ishetdÍoge seizoen in cabon zowel
droogals koelen wodl dit veroouaakl
door de KoudecolÀtrcom. De jaaíijkse

seniddelde reBenval is er met vijftie
nillimeter per maand minimaalvoor een
regenwoud. Vooral belangrijk voor het
bos is de relatieve koelte iijdens het
droge seizoen, dat in Gabon ongeveer
een maand duurt. Dooreen bescher-
mend wolkendek droogl hel bos veel
mindersnel uitdan de bossen inandere

GaLERrjBos
TeMijl paleo €colo8en klimaat en vege-
latie reconstrueÍ€n aan de hand van
sruirmeeldiasnmm€n. heeft q€1€
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vooral oog voor de levende planten en
die.en. Leal zochl de precieze locatie
van boomsooíenvan de lamilie Caesal-
piniaceae (Vlinderbloemisen) in hun
natuurlijke omseving. Er bestaan zo'n
2s6 soorten die zich biina allemaal heel

langzaam verepreiden en daa.om heel
geschikr zijn als indicatorvoor de vegeta-
tie van duizenden jarcntcrug. De bomen
zijn ers srool en heelgevoelig voor
droogle. Het zaad, dar vnjkomials de
grote peulen openbaBten, wordt niel via
het water ofdieren veEpreid, zo srelde
Leal met zekerheid vasl. Hijberekende
dat deboÍnenzich in de aibelopen tien,
duizend jaar maximaal 56 kiloneler
hebben kunnen ve$preidcn Omdat di1
ve€lninder is dan deafstand tussen de
bosrefueia on derling. concludeerde hij
dat deze boomsooÍen zich tijdens de
laatsle ijstijd ook buiten de bosrelusia
gehandhaafd moeren hebben.

Leal Deze boomsoorten hebben
destijds als salerijbos langsbcken cn
rivierende koeleen drogc ijstijd over-
leefd. Behalve de grote bosrefugia, de
macro retugia, moeten erdus ookkleine
re bosgebieden, zogeheten micro reiugia,
hebben voortbestaan- Het gnslandschap
was dus niet zonder hose besroeiins,
zoêls veel paleo-ecolo8en wel denken,
maar bedekl met plukjes bos in gebieden
dierijdens het hele d.ogeseizoen vol-
doende vochtiSwafen. Njel zozeer de
gemiddelde jaarli jkse regenval bleek
doorelagSevend, maaívooral de aanwe-
zigh€id van wate. en ber bescheÍnende
wolkendek tijdens het dro8e seizoen
voorkwamer dat al het bos veranderde
in boomloze savannes.

Drscuss tE
Leal heeft met zijn onderzoeksresultaten
e€n slerk ar8umenl dar het oeMoud js

g€krompen als gevolgvan een sterkerc
Koude collsrroom. 'ln de (hete) discus-
sie omtrenr de bosrefugia kunnen scep-

iiciniet langervolhouden dai het rcgen
woud niet kleinerwas of dat er geen
sporen van de laabteijslijd zijnterusle
vinden in hel huidise oewoud.' (De
sceplici redeneren dat helbos zich niel
in slechis tienduizend jaar heelt ku nncn
heBtellen van dekleine bos.efugja tot
de huidige oppeÍlakte.)

De bevindingen van Lealzenen de bos
rclueia-hypothese neer kracht bij door
le laten zien dal er in de tussenliggende
kalc sávannes meer bomensroei is
geweesl dan wel werd aangenomen.
Zijn proelschrifl ve6chijnt eind dn jaar
onderde titel: The African mintbresl
durinSthe lasl ice age. an archipelago
ofíoreí in a sea ofgrass.

l lsrUDEN
Alscrovcr i js t i jdenwordtgesproken.
doelt men vaak op de geolosische perio
de waarinwe nuleven, hel Kwartáir.
De periode beíaalde laatste2,6 miljoen
jaarvan de Aardseschiedenis. Ovcr dczc
penode zijn er zo'n lwintig meerot min-
der'koude' rasen (glacialen) geweesr,
aisewisreld doorwannere íasen (inter-

slacialen). De laalste ijstijd bereikle zijn
koudste piek ongeveer 18.000 jaarsele

den (glaciale maximum) en duurdevoort
lot tienduizend jaar geleden (hel begin
van het wamere tiidvak waarin we nu
leven, herHoloceen). Binnen de laatsie
ijsiijd was ereen sterke aftvjsseling van
koudere en warmere iasen aangeduid
met stadialen en interstadialen, die aan-
geven dat het mondiale klimaal anders
was, maar niet allijd kouderwas dan aán

De oorzaak van de iislijden tijdens de
laatsre 2,6 miljoenjaar (wijleven in een
sooí interslaciaal) wordi voornamelijk
toeSedichl aan kosmische invloeden I de
erdbaan rondomde Zon en de posilie
en richting van deaardas. Andere facto-
re. die kunnen leiden tot eenalgehele
mondiale aft oeling (of opwanning) zijn:
depositievan de continentn (die de
zeestÍomen bepalen) en het gehalte aan
broeikasgassen, zoals kooldioxide, in de
atÍnosfeer Bij bêpaalde conbinaries
worden iislijden veFterkl ol vewakr. .


