
twee grote percelen boerenland, waar de ve
getatie relatief soortenarm leek, hoewel dit 
omstreeks 1 augustus misschien niet meer 
goed te beoordelen is. 
Volgens het voorlichtingsbord bij de ingang 
komen als bijzondere soorten voor: Long-
kruid (Pulmonaria officinalis). Bingelkruid 
(Mercurialis perennis), Wisselbladig goud
veil (Chrysoplenium alternifolium). Gele 
anemoon (Anemone ranunculoides). Man
netjesorchis (Orchis musculo) en Schubwor-
tel (Lathrea squamaria). 
Het terrein wordt, zoals reeds gezegd, be
weid en wel met rundvee, maar vroeger werd 
er ook gehooid. Het vee mag het terrein pas 
op vanaf 1 juli. Om het karakter van het ter
rein in stand te houden, wordt van tijd tot 
tijd houtgewas gekapt. 
Opmerkelijk bij het hier beschreven beheer 
is, dat men het kennelijk belangrijk vindt, 
het vee pas toe te laten na de ontwikkeling 
van de belangrijkst geachte planten. Beden
kelijk is, dat het reservaat tezamen met om
ringend boerenland wordt beweid. Door het 
vele houtgewas in het reservaat, zal het vee 
hier waarschijnlijk graag heen trekken, wat 
een verhoogde bemestingsdruk tot gevolg zal 
hebben. Indien het boerenland bemest 
wordt, is dat nog erger. Onze eigen waarne
mingen geven, mede gezien de datum van het 
bezoek, hierover geen uitsluitsel. 

8. Björkö (Uppland) en Ismantorps Borg 
Öland) 
In het boekje Angen och hagen van K. A. 
Gustawsson (3) wordt van deze twee (ten de
le) begraasde terreinen gezegd, dat de perio
de, waarin gegraasd wordt, in het algemeen 
kort moet zijn, wil men een interessante ve
getatie hebben. Voor het tweede van de ge
noemde terreinen wordt dit gepreciseerd als 
de periode van 15 juni-15 augustus. Hoewel 
de regel van Oosterveld 'zo lang mogelijk in 
het seizoen' in principe voor grotere terrei
nen (zeg > 10 ha) is gesteld, is de eerste in
druk toch wel, dat dit strijdig is met de op
vattingen in Nederland. In dit verband kan 
echter worden opgemerkt, dat in sommige 

kleine terreinen van het Staatsbosbeheer ook 
pas in de loop van juni met de begrazing 
wordt begonnen. Het is van groot belang dat 
van het voor en tegen van beide methodes, 
speciaal in kleinere terreinen eens nader stu
die wordt gemaakt. 

Heidevelden 
Net als in Nederland is de oppervlakte aan 
heidevelden in Zweden sterk afgenomen, 
vermoedelijk zelfs nog sterker dan bij ons. 
Zo besloeg het heide-areaal omstreeks 1850 
ca. 30% van de provincie Halland, in 1946 
nog maar 3% en nu nog minder. Volgens de 
folder 'Den Hallandska Ijungheden' werden 
de heidevelden vroeger om de 5-10 jaar ge
brand, dit om de vegetatie aantrekkelijk te 
houden voor het vee. Dit wijkt af van de Ne
derlandse situatie, waar, althans tegenwoor
dig, uitgegaan wordt van een cyclus van 12-
15 jaar (7). Overigens moet wel gezegd wor
den dat het doel van de Zweedse methode 
niet was om struikheidedominantie te krij
gen. De korte cyclus bevorderde juist de 
grasgroei (3). In het door ons bezochte, ca. 
120 ha grote heidereservaat 'Drakamöllan' 
in Oost-Skane is het beheer weer geheel an
ders. Het terrein wordt begraasd, vroeger 
met schapen, de laatste jaren vooral met 
rundvee. Om de tien jaar wordt de bodem 
echter omgeploegd! Dit komt overeen met 
het bodemgebruik van een 'oeroud cultuur
landschap', waarin beweiding en zwerfland
bouw ('shifting cultivation'), worden gecom
bineerd. Voor Nederlandse begrippen een 
nogal ongewone, 'ondogmatische' aanpak! 
Deze zwerflandbouw zou volgens deze folder 
de verklaring zijn voor de ongewoon rijke 
flora. 

Als gevolg van het gevoerde beheer troffen 
we de volgende vegetatietypen aan: vegeta
ties waar struikheide (Calluna vulgaris) do
mineerde, vegetaties waar gras (Agrostis 
spec) domineerde, en een tussenvorm. 
In het laatste type werden o.a. aangetroffen: 
Struikheide (weinig, ca. 10%), Strobloem 
(Helichrysum arenarium), Muizeoor (Hiera
cium pilosella), Hazepootje (Trifolium ar-
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vense). Zandblauwtje (fasione montana), 
Thijm (Thymus spec), veel Kruipend struis-
gras (Agrostis canina ssp montanum), veel 
Schapezuring (Rumex acetosella). Echt 
walstro (Galium verum) en Kleine bevernel 
(Pimpinella saxifragd). 

Hooilandbossen 
Vroeger waren hooilandbossen in Zweden 
wijd verbreid. Tegenwoordig treffen we ze 
alleen nog aan als kleine, verspreid gelegen 
natuurreservaten. We hebben enkele fraaie 
voorbeelden aangetroffen in de reservaten 
Steneryd in Oost-Blekinge en Södra Greda 
Lövang en Lille Horns Lövang op Öland. 
Overal was echter al gemaaid, zodat we al
leen de landschappelijke opbouw van deze 
terreinen konden bewonderen: een complex 
van vrij grote tot zeer kleine graslandjes met 
veel opgaand loofhout en als struiken o.a. 
hazelaars. Van de vegetatie is dus uit eigen 
waarnemingen niet veel te zeggen. Verwezen 
kan echter worden naar hetgeen m.b.t. 
zoomsituaties is gezegd over de tegenwoor
dig beweide ang bij Kalkstad. Met betrek
king tot de soortenrijkdom kan worden ver
wezen naar een passage in het rapport van 
Van Leeuwen e.a. (4), waarin gesproken 
wordt van een zeer grote soortenrijkdom 
(met soms wel twaalf soorten orchideeën), 
welke toegeschreven wordt aan o.m. het zeer 
langdurige continue beheer (1000 a 2000 
jaar!). Als dit laatste inderdaad een sleutel
factor is, dan is het opmerkelijk, dat kenne
lijk het verschuiven van de graslandjes bin
nen de ang (hierop wordt verderop terugge
komen) voor de continuïteit geen bezwaar is. 
Bijzonder interessante informatie is geput uit 
het reeds genoemde boekje van Gustawsson. 
De hoofdzaken zullen hieronder beknopt 
worden weergegeven. 

Gustawsson maakt in zijn publicatie on
derscheid tussen 'ang' en 'hage'. Het eerste is 
hooilandbos, het tweede is halfopen beweid 
terrein. Een belangrijk verschil is, dat in een 
'hage' door een meer open opbouw meer 
licht op de bodem valt. Daardoor is het gras 
smakelijker voor het vee. In een ang mag 

meer schaduw vallen, voor de bruikbaarheid 
van het hooi is dat geen bezwaar. Overigens 
komen in een ang ook open stukken voor. 
Dit had risicospreiding tot gevolg; met een 
regenachtig voorjaar was er een goede op
brengst op de open stukken, maar een slechte 
opbrengst met droog weer. Op de bescha
duwde delen was het andersom! Met droog 
weer was nl. een betere groei in de schaduw 
te verwachten. Volgens Gustawsson heeft 
een 'ang' in het algemeen een soortenrijke 
vegetatie en een 'hage' een relatief soortenar-
me. De oorzaak is volgens hem de bewei
ding, in het bijzonder die met schapen, in de 
'hage'. Hij motiveert dit aan de hand van een 
bron uit 1944. Hoewel de veldbotanie toen 
minder ontwikkeld was dan nu, waren er 
stellig wel meer voorbeelden dan tegenwoor
dig om dit na te gaan. Hoe dan ook, deze op
vatting is in strijd met de opvattingen daar
over op het R.l.N. Volgens drs. F. A. Bink 
zou dit verschil zijn te verklaren door de 
schaal van het terrein waar men over praat. 
Begrazing levert pas meer op als de opper
vlakte groot genoeg is (en uiteraard) als deze 
niet volgens moderne landbouwkundige 
principes wordt toegepast). 
In een ang vinden we allerlei soorten houtge
was, in het algemeen loofhout, zowel bomen 
als struiken (o.a. hazelaar). Kappen en uit
dunnen waren noodzakelijke ingrepen om de 
beoogde opbouw te handhaven. Door deze 
kapactiviteiten werd ook doelbewust na
gestreefd dat de open stukken steeds ver
schoven (waarschijnlijk kwam dit de vrucht
baarheid ten goede). 

Als grootste bedreiging van de ang werd 'ver-
mossing' gezien. Vroeger werd wel een op
pervlakkige bodembewerking toegepast, 
maar dit raakte later in onbruik. Het op peil 
houden van de bodemvruchtbaarheid kan op 
verschillende manieren. Zo gebeurde het op 
veel plaatsen door slibafzetting bij overstro
ming. Ook liet men bij dalende opbrengst het 
terrein wel dichtgroeien. De bosfase kan dan 
de vruchtbaarheid weer doen toenemen 
(denk aan zwerflandbouw!). In dit verband 
is het wel interessant om iets te vernemen 
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over de produktie van deze terreinen. Vol
gens Gustawsson ligt die gemiddeld in de or
de van grootte van 1000 kg/ha, dat is onge
veer evenveel als in het blauwgraslandreser-
vaat 'Schraallanden aan de Meije', maar 
twee tot drie keer zo weinig als in het reser
vaat de 'Veerslootlanden' (2). Het beheer 
was als volgt. 
Er werd gehooid in juli-augustus (beginnen 
wanneer de Wolverlei bloeide). Op het voor
lichtingsbord bij de Södra Greda Lövang 
werd vermeld dat de late maaltijd van belang 
was voor de zaadzetting van de meeste voor-
zomerbloeiers. Het is wel interessant van de
ze opvatting kennis te nemen, daar in Neder
land de meningen verdeeld zijn over de 
noodzaak tot zaadzetting, in het bijzonder in 
begraasde terreinen. (In het boek Levensge
meenschappen wordt op blz. 271 wel belang 
gehecht aan laat maaien in verband met bloei 
en zaadrijping). Daarna werd het terrein na-
beweid. In de herfst volgde een eerste 
opruimbeurt: het afmaaien van resten van de 
vegetatie. Ten dele werd het naar een brand-
plek gebracht, ten dele bleef het liggen tot de 
voorjaarsopruiming. 
Een belangrijk gegeven is ook dat het blad 
van de bomen elk jaar voor het grootste deel 
werd weggeharkt. Hoewel dit niet met volle
dige zekerheid uit de tekst is af te leiden, ge
beurde dit waarschijnlijk bij de voorjaarsop
ruiming. Op het hiervoor genoemde bord bij 
Södra Greda was te lezen dat het blad van de 
bomen de voedselrijkdom van de bodem op 
peil houdt. Men kan zich inderdaad voorstel
len dat via de boom mineralen uit de diepere 
ondergrond in de bovengrond terechtkomen. 
Wanneer het blad in het voorjaar wordt ver
wijderd, dan zal toch een aanzienlijke uitlo
ging moeten hebben plaatsgehad, wil het 
blad deze functie vervullen. In hoeverre dit 
op alle soorten bodems ook plaatsheeft, is 
mij niet bekend. 
Behalve hooi, werd ook veel loof uit de ang 

Nolcn 
' Het is niet uitgesloten, dal een kapbeheer hierbij ook e 
: Bij struiken wordt hier altijd de uitwendige bedekking 

gewonnen als (belangrijk) veevoer. Alles was 
te gebruiken, behalve het loof van eik en els. 
Het afgesnoeide materiaal werd dan op een 
schaduwrijke plaats gedroogd. Dat gebeurde 
in juni-juli. 

Het hierboven geschetste beheer vormt ook 
in hoofdlijnen de richtlijn die Gustawsson 
geeft voor herstelwerkzaamheden. Er moet 
van herstel worden gesproken, omdat deze 
beheersvorm bij particulieren sinds om
streeks 1920 zo goed als niet meer wordt aan
getroffen. Herstel is alleen mogelijk vanuit 
de verschillende dichtgroeistadia die men 
aantreft. Een groot deel van de angen is nl. 
omgevormd tot akkerland. Zo is de opper
vlakte akkerland in Zweden toegenomen van 
850.000 ha aan het begin tot 3.500.000 ha 
aan het eind van de negentiende eeuw, 
hoofdzakelijk door het omvormen van an
gen. 
Opvallend is dat in 1900, het 'ideaaljaar' 
voor de Nederlandse botanici, in Zweden dus 
al veel verloren is gegaan. De eerste angen 
die als reservaat werden beschermd, groeiden 
bovendien nog dicht! Men was zich, net als 
in Nederland bij sommigen het geval was, 
nog niet bewust van de noodzaak tot voort
zetting van het oude beheer. 

Slotwoord 
In het voorgaande treft men een mengsel aan 
van waarnemingen van de schrijver en cita
ten uit Zweedse bronnen. Op verschillende 
plaatsen stuit men daarbij op ideeën omtrent 
het beheer, die niet altijd overeenkomen met 
de Nederlandse opvattingen daarover. Ik 
hoop dat dit artikel een stimulans mag zijn 
voor anderen om zich hier eens nader in te 
verdiepen. Ook hoop ik dat het een bijdrage 
levert aan het vinden van oplossingen voor 
het beheer van kleine reservaten, waarvan 
elk veelal een eigen oplossing nodig heeft, ge
zien de eigen specifieke situatie. 

;n rol speelt. 
bedoeld. 
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' Enig inzicht in het verband tussen de verhouding houtgewas/grasland en de aanwezigheid en de kwaliteit van 
zoomvegetaties heb ik vooral te danken aan mededelingen van drs. F. A. Bink van het R.l.N. 
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De sociale organisatie van de Zwarte slingeraap 
in Suriname 

M. G. M. VAN ROOSMALEN 

Tegen de middag bereik ik mijn kamp aan de 
rand van een granietplaat, die de bezoeker, 
na een lange tocht vanaf de rivier, voor het 
eerst in staat stelt zich te ontworstelen aan de 
klamme opgeslotenheid van het tropische re
genwoud. Steeds weer frappeert mij de 
abrupte overgang naar een totaal ander kli
maat, de cactussen, de terrestrische brome-
lia's en orchideeën, en de vetplantachtige 
blaadjes van de C/Msva-struikjes daar waar 
een weinig humus zich heeft kunnen opho
pen. De unieke sfeer van de granietplaat met 
zijn eigen flora en fauna vindt een hoogte
punt in het uitzicht dat geboden wordt op de 
240 m hoge, steil uit het laaglandbos oprij
zende Voltzberg, een der weinige z.g. Tnsel-
bergen' in deze strook van Suriname, d.w.z. 
harde granietkernen die achtergebleven zijn 
in een overigens in de loop der miljoenen ja
ren weggeërodeerd heuvelland. 
Toch gun ik mij slechts weinig tijd te genie
ten van het uitzicht en de vredige sfeer, want 
vandaag nog moet ik proberen in het 350 ha 
groot, aan de voet van de Voltzberg gelegen 
studiegebied een groepje Zwarte slingerapen 
(Ateles paniscus paniscus Linnaeus 1758) te 
treffen. Het doel van mijn onderzoek is meer 
kennis te verzamelen van de oecologie van 
deze soort, de eisen die hij aan zijn milieu 
stelt, het voedselgedrag door de seizoenen èn 
in hoeverre de sociale organisatie samen
hangt met het dieet en het voedselaanbod. 
Daar waar de mens zijn intrede doet in het 
regenwoud van de Neotropen zien we de slin
geraap als een der eersten verdwijnen. Met 
het oog op het reserveringsbeleid en het be
heer van natuurparken en reservaten kan, nu 
de tijd dringt, het beste begonnen worden 
met onderzoek naar de oecologie van zg. in
dicatorsoorten, welke door hun hoge graad 
van specialisatie het meest gevoelig zijn voor 
door de mens veroorzaakte storingen van het 

evenwicht. 
Na het uitpakken van mijn rugzak inspecteer 
ik het kamp, waar tijdens mijn afwezigheid 
weer menig dier heeft huisgehouden. Zelfs 
aan touwtjes opgehangen plastic zakken met 
etenswaar zijn niet veilig voor bosmuizen, 
bosratten en opossums. Snel omhang ik mij
zelf met de nodige apparatuur, een verrekij
ker, een machete met leren schede en koppel, 
een tas met aluminium boomnummerplaat-
jes, spijkers en een hamertje, plastic zakjes 
voor vruchten en faeces, een hoogtemeter, 
een kompas en een rol fluorescerend rood 
plastic tape, en ga op stap. Ik betreed nu al
léén de paden, die parallel en om de 100 m in 
het studiegebied zijn uitgezet, want in de 
zoekfase moet zo geruisloos en geconcen
treerd mogelijk te werk worden gegaan. Ge
woonlijk lokaliseert men zoogdieren in het 
tropische bos op het gehoor, d.w.z. naar 
aanleiding van vocalisaties, kraak- en/of rit-
selgeluiden. Hoe kleiner de groep, hoe meer 
men ziet. Ik werk daarom bij voorkeur alleen 
en wel gedurende telkens twee perioden van 
elk vijf tot acht dagen per maand. 
Diverse bomen blijken kortgeleden door slin
gerapen te zijn bezocht, wat te zien is aan de 
vruchtresten op de bosgrond, kleppen van 
openspringende houtige vruchten of delen 
van de harde schil. Hele vruchten of zaden 
zijn nauwelijks te vinden, want slingerapen 
eten in de regel zeer economisch, slikken de 
zaden in en alléén in het geval van extreem 
grote zaden scheiden zij het eetbare deel en 
laten de zaden vallen. Van 80.7% van alle 
171 soorten vruchten, die op het menu van 
de slingerapen in het Voltzberggebied staan, 
worden de zaden ingeslikt en enige uren later 
onbeschadigd uitgescheiden. Rijpe vruchten 
worden op het oog geselecteerd en vergissin
gen zijn zeldzaam. Toch vallen er altijd rijpe 
vruchten op de bosgrond tengevolge van de 
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Fig. 1. Kaart van Suriname waarop de lokatie is aangegeven van het Raleighvallen-Voltzberg 
Natuurreservaat en van de acht andere beschermde gebieden. 

takbewegingen, die de gemiddeld 7 tot 10 kg 
zware, zich vooral aan de armen en grijp-
staart voortslingerende apen onder het foera-
geren teweegbrengen. Een aantal bewoners 
van de bosgrond profiteert hiervan en blijkt 
vaak al op de plek af te komen, als de luid
ruchtige slingerapen nog aan het eten zijn. 
Op mijn speurtocht naar slingerapen is een 
beetje geluk me vandaag niet gegund. Wel 
ben ik enige groepen tegengekomen van en
kele der zeven andere in het gebied voorko

mende primaten, zoals een gemengd foerage-
rende troep Doodshoofdapen (Saimiri sciu-
reus) en Kapucijnerapen (Cebus apella), een 
grote groep prachtige Baardsaki's (Chiropo-
tes satanas), een vanwege zijn voedselspecia-
lisatie (arboreale zaadpredatie) zeer interes
sante apesoort, wat Brulapen (Alouatta seni-
culus), en een groepje Roodhandtamarins 
(Saguinus midas), de kleinste der Surinaamse 
apen. Intussen hoop ik de 'long call' van een 
slingeraapmannetje te horen, schril en opge-
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Fig. 2. De 240 m hoge Voltzberg, gezien vanaf de granietplaat. Het bos op de voorgrond 
maakt deel uit van het studiegebied. 

wonden klinkend en opgebouwd uit drie tot 
vijf strofen, een roep die op de bosgrond 
over een afstand van 800-1000 m hoorbaar 
is, maar voor de slingerapen in de hoogste la
gen van het bos zeker over twee tot drie kilo
meter. Maar zwijgzaamheid is troef van
daag, en daarom besluit ik, vóór de schemer 
invalt, de Voltzberg te beklimmen in de hoop 
van boven af een groepje slingerapen zich te 
zien installeren in een der 43 beschikbare 
slaapbomen. Na een half uur zwoegen bereik 
ik de top. De zon staat al laag aan de hemel 
en gelukkig is het zicht goed. Ver weg, ca. 
acht kilometer hier vandaan, is een glinste
rend stukje van de Coppename rivier te zien, 
die de westgrens van het 56.000 ha groot 
Raleighvallen-Voltzberg Natuurreservaat 
vormt, en een rookpluim stijgt op van 
Foengoe-eiland, waar het basiskamp ge

vestigd is en vrouw en kind verblijven temid
den van een kleine nederzetting van daar 
voor het beheer gestationeerde boslandcreo
len. Plotseling hoor ik een slingeraap roepen, 
richt mijn kijker haastig in de goede richting 
en speur een stuk bos af. Daar, in die 50 m 
hoge 'Kwatakama' (Parkia pendula) bestij
gen enkele slingerapen de enorme ceder
achtige kroon die ver boven de kroonlaag 
uitsteekt. Enkele dieren zijn nog bezig de 
voor de nacht uitverkoren slaapboom te be
treden door vanuit de uiterste periferie van 
een naburige kroon al zwiepend een brug te 
slaan of te springen. Een kleine juveniel 
loopt snel over het gestrekte lichaam van zijn 
moeder dat als hangbrug dienst doet. In to
taal tel ik zes dieren, een volwassen manne
tje, drie volwassen vrouwtjes en twee juve
nielen. Elk dier kiest zijn eigen plek in de bo-
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Fig. 3. Juveniele zwarte slingeraap. De vacht is glanzend zwart, het gezicht is rose tot rose-
rood en vrijwel onbehaard. 

venste helft van de kroon op ruime afstand 
van elkaar, alleen de jonge juveniel zit tegen 
zijn moeder aangehurkt en wordt enige mi
nuten gezoogd alvorens hij zich wat verderop 
ter ruste legt. De zon is inmiddels achter de 
horizon verdwenen en de schemer valt. Ik 
ken de coördinaten van deze slaapboom en 
zal proberen morgenochtend vóór half zes, 
wanneer het in de boomkruinen begint te da
gen en op de bosgrond nog volledig donker 
is, de boom te bereiken en deze subgroep of 
een deel ervan de hele dag te blijven volgen 
tot in de volgende slaapboom. 
Bij het vinden van deze subgroep heb ik 
dankbaar gebruik gemaakt van het ver
schijnsel dat slingeraapmannetjes, vóór zij 
zich ter ruste begeven, vaak door middel van 
'long calls' de locatie van hun slaapplaats 
doorgeven aan de andere leden van de groep. 
Het meest intrigerende aspect van de sociale 

organisatie van slingerapen is nl. dat alle le
den van één en dezelfde groep zelden of 
nooit tegelijk waarneembaar zijn op één en 
dezelfde plaats in het woongebied. Bij Ateles 
paniscus bestaat een sociale eenheid of groep 
uit gemiddeld vijftien tot twintig dieren en 
valt permanent uiteen in kleinere eenheden 
of subgroepen, variërend in grootte van één 
tot negen individuele dieren. De enige per
manente band tussen individuen wordt ge
vormd door moeders en hun kinderen in de 
leeftijd van nul tot vier è vijfjaar. Subgroe
pen worden vaak geleid door bepaalde, 
meestal oudere vrouwtjes, met of zonder na
komelingen, die meestentijds te vinden zijn 
in een bepaald deel van het woongebied van 
de groep, de zg. 'core area', welk gebied zij 
alleen op hun duimpje kennen. In haar eigen 
'core area' blijkt een leidend vrouwtje over 
de beste en meest gedetailleerde kennis van 
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Fig. 4. Volwassen slingeraapvrouwtje in haar geprefereerde biotoop, de bovenste laag van het 
tropische regenbos (20-50 m). 

voedselbronnen te beschikken. Alle andere 
volwassen groepsleden beschikken over een 
goede kennis van voedselitems, welk deel van 
bepaalde planten eetbaar is en hoe dat eruit 
ziet, maar alléén leidende vrouwtjes bouwen 
een gedetailleerd beeld op van voedselbron
nen in tijd, plaats en aantal, en van het 
soortspecifiek interval waarmee elke boom 
of liaan het best geëxploiteerd kan worden. 
Deze kennis resulteert dan ook in economi
sche dagtochten, die bepaald worden door 
een aantal 'primaire' voedselbronnen, d.w.z. 
bomen of lianen die een subgroep van maxi
maal vier zelfstandig etende dieren voldoen
de voedsel van hoogwaardige kwaliteit bie
den om in termen van geïnvesteerde tijd en 
energie een bezoek eraan te rechtvaardigen. 
Tot deze groep planten behoren bijvoorbeeld 
soorten als Virola melinonii en Guarea gran-

difolia, die grote oogsten produceren van 
groot-zadige, relatief voedzame vruchten, 
waarbij de uiteindelijke vruchtrijping 
gespreid in de tijd plaatsvindt, zowel binnen 
de individuele plant als tussen verschillende 
individuen van dezelfde soort. Het gevolg is 
een vaak langdurig vruchtseizoen, variërend 
van twee tot acht maanden, en een beschik
baarheid van rijpe vruchten aan één indivi
duele boom of liaan variërend van twee tot 
vier weken. Op een gegeven ogenblik is voor 
dieren als slingerapen, die gespecialiseerd 
zijn in het eten van rijpe vruchten, slechts 
een klein deel van de totale vruchtoogst be
schikbaar. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een 
pruimeboom, waarbij elke dag slechts een 
klein aantal pruimen voor directe consump
tie in aanmerking komt en waarbij de uitein
delijke transformatie van onrijp, hard en 


