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Samenvatting 

SAMENVATTING 

Verspreiding van zaden is de laatste stap in de voortplantingscyclus van planten, 
maar ook het begin van het proces van populatieverjonging en kolonisatie. 
Zaadverspreiding beïnvloedt de ruimtelijke verbreiding en de ruimtelijke en 
genetische structuur van plantensoorten. Met het doel een bijdrage te leveren aan de 
ecologie en dynamiek van de tierra firme bossen van de middenloop van de Caqueta 
rivier in het Colombiaanse Amazonegebied, heb ik enkele aspecten van 
zaadverspreiding onderzocht, waaronder patronen van vrucht- en zaadproduktie en 
mechanismen van zaadverspreiding. De centrale vraag van mijn onderzoek was hoe 
processen van zaadverspreiding de vegetatiesamenstelling en -structuur van dit 
soortenrijke deel van het Colombiaanse Amazonegebied beïnvloeden. 

De hoofdstukken van dit proefschrift zijn thematisch gerangschikt. De Inleiding 
geeft de achtergrond van dit onderzoek en een beschrijving van het 
onderzoeksgebied. Hoofdstuk 2 presenteert een verbeterde en meer betrouwbare 
methodologie voor registratie van patronen in de vruchtproduktie. Verschillende 
aspecten van vruchtproduktie en zaadverspreiding worden behandeld in de 
Hoofdstukken 3 tot en met 6. Hoofdstuk 7 handelt over het proces van onderzoek en 
kennisuitwisseling met de lokale Nonuya indianengemeenschap uit Pefia Roja, ten 
behoeve van een beter begrip van beschikbaarheid van vruchten en de 
zaadverspreiding. Het laatste hoofdstuk, de Algemene Discussie, verbindt de 
voorgaande hoofdstukken. Daarnaast bevat het aanwijzingen voor verder toekomstig 
onderzoek en persoonlijke gedachten over de implicaties van dit onderzoek voor het 
begrip van de ecologie van tropische bossen, interacties tussen planten, dieren en de 
mens, en daarmee voor het behoud van de tropische regenwouden van het 
Colombiaanse Amazonegebied. 

Het doel van Hoofdstuk 2 is de vruchtproduktie, geschat met behulp van op de 
bosbodem geplaatste vruchtenvallen, te vergelijken met de produktie op basis van 
visuele schattingen in opnamevlakken in het kronendak. De visuele schatting in de 
opnamevlakken in het kronendak geeft hogere aantallen dan de schattingen op basis 
van vruchtenvallen. De patronen, op basis van de verschillende methoden, vertonen 
geen correlatie. De resultaten laten zien dat de vruchtenvallen-methode de 
vruchtzettingspatronen, zoals die in de hoogste lagen van het kronendak voorkomen, 
niet goed weergeven. De kronendak-opnamen geven zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve informatie over de vruchtproduktie in het kronendak, en de bijdragen 
daartoe van de afzonderlijke soorten. 

In Hoofdstuk 3 worden, per maand, de verschillen beschreven van voor dieren 
beschikbare vruchten in het kronendak van het tierra firme regenwoud. 
Beschikbaarheid van vruchten is per maand gemeten, en uitgedrukt in het aantal 
soorten, en aantallen individuen daarbinnen, dat vrucht draagt, het aantal vruchten, 
en de vruchtmassa. Gedurende 36 maanden zijn in het kronendak 166 soorten 
gevonden die voor dieren eetbare vruchten dragen. Alle schatters vertonen een 
seizonale variatie in de beschikbaarheid van vruchten in het kronendak. De hoogste 
aantallen vruchten werden gevonden in de natte periodes van het jaar (april tot juni), 
terwijl de produktie van vruchten het laagst is aan het eind van de natte tijd en het 
begin en midden van de droge tijd (oktober tot januari). Bomen en palmbomen 

147 



Fruit availability- and seed dispersal in terra firme forests of Colombian Amazonia 

hebben het grootste aandeel in de totale vruchtproduktie, vooral in de totale 
vruchtmassa. Lianen en epifyten produceren vooral veel vruchten gedurende de 
periodes waarin bomen een lage vruchtproduktie vertonen (gedurende het eind van 
de natte tijd en tijdens het begin en midden van de droge tijd). Waarschijnlijk 
vormen klimplanten en epifyten voor dieren een alternatieve bron van vruchten in 
tijden van schaarste. In vergelijking met andere gebieden met tropisch regenwoud is 
het aantal vruchtzettende soorten in het door mij bestudeerde gebied hoog. 
Daarentegen is het aantal vruchten, per maand en in totaal, en de totale vruchtmassa 
per hectare laag. De geringe beschikbaarheid van vruchten zou de lage dichtheid van 
gewervelde dieren in dit deel van het Colombiaanse Amazonegebied kunnen 
verklaren. 

Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van een studie van primaire zaadverspreiding 
(gedurende de dag) van Dacryodes chimantensis en Protium paniculatum 
(Burseraceae). Van december 1999 tot juni 2000 is het bezoek door frugivore dieren, 
vruchtverwijdering, en primaire zaadverspreiding voor 5 individuele bomen van 
beide soorten geregistreerd. De gemiddelde boomhoogte, de oppervlakte van de 
kroonprojectie op de bodem, de diameter van de boomstam op borsthoogte (DBH), 
en de hoeveelheid vruchten waren alle groter voor D. chimantensis dan voor P. 
paniculatum. Tijdens het vruchtseizoen van D. chimantensis lag het percentage rijpe 
vruchten van de totale hoeveelheid vruchten tussen 3 en 21%; voor P. paniculatum 
lag dat tussen 1 en 15%. Frugivore dieren waren overdag actief op 4 van de 5 
individuen van D. chimantensis, terwijl overdag geen activiteit van frugivoren op P. 
paniculatum is waargenomen. Alleen papegaaien, Amazona f estiva en A. amazonica, 
aten vruchten van D. chimantensis. Per boom verwijderden ze gemiddeld 1,8% van 
de vruchten, maar transporteerden daarentegen geen levensvatbare zaden van de 
ouderboom af (primaire zaadverspreiding). De in vruchtenvallen onder de 
boomkruinen gevonden aantallen intacte, en door dieren beschadigde vruchten, 
waren voor de beide soorten vergelijkbaar. De lage hoeveelheid vruchten, de lage 
aantallen rijpe vruchten, en de langzame afname van de hoeveelheid vruchten, 
gecombineerd met het lage aantal bezoeken, de lage vruchtverwijdering, en geringe 
zaadverspreiding door frugivoren, suggereren dat het voorkomen van deze twee 
boomsoorten gelimiteerd wordt door zaadverspreiding. Het effect van een laag 
aantal door dieren verspreide zaden op de ruimtelijke verbreiding van deze 
boomsoorten wordt in dit hoofdstuk bediscussieerd. 

Het effect van zaadverspreiding door dieren op de patronen van ruimtelijke 
verbreiding van Dacryodes chimantensis (Burseraceae) en Brosimum utile 
(Moraceae) - twee algemene soorten van de tierra firme bossen van het 
Colombiaanse Amazonegebied - wordt behandeld in Hoofdstuk 5. Bezoek van 
frugivoren, en patronen van zaaddepositie door deze dieren werd voor beide 
boomsoorten geregistreerd. In een gebied van 95 ha is de ruimtelijke verbreiding 
van zaden, zaailingen en jonge boompjes ten opzichte van ouder-bomen opgenomen, 
evenals de dichtheid en ruimtelijke verbreiding van juvenielen (1-9,99 cm DBH) en 
volwassen bomen (>10 cm DBH). Activiteit van frugivoren, en zaadverspreiding 
door gewervelde dieren was hoger en efficiënter voor Brosimum dan voor 
Dacryodes in termen van het aantal zaadverspreidende dieren, kwantiteit en 
kwaliteit van hun foerageergedrag en het aantal zaden dat van de ouder-boom weg 
getransporteerd werd. Tamarins, toekans en knaagdieren zijn de belangrijkste 
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zaadverspreiders van Brosimum. Zaden van Dacryodes werden niet door een 
bepaalde soort, of groep van soorten, verspreid. De afstand tussen zaden, zaailingen 
en jonge boompjes tot de ouder-bomen van Dacryodes (6,2 tot 14,5 m) kwam 
overeen met afstanden van zadendeposities door dieren (5,1-8,6 m voor vogels; 4,9-
8,3 m voor zoogdieren) en met de gemiddelde afstand tussen de dichtstbijzijnde 
juvenielen (10,9 m) en volwassen bomen (15,4 m). Zowel juvenielen als adulten van 
Dacryodes vertonen een geclusterd verbreidingspatroon: meer dan 50% van de 
individuen stonden op minder dan 15 m afstand van elkaar. Afstanden van zaden, 
zaailingen en jonge boompjes voor Brosimum (11,0-21,5 m) correspondeerden met 
afstanden van zaaddeposities door vogels (8,9-14,0 m) en zoogdieren (14,1-18,2 m), 
met een willekeurig verbreidingspatroon en met de afstanden tussen de 
dichtstbijzijnde juvenielen (20,2 m) en volwassen bomen (25,2 m). Uit de resultaten 
blijkt dat - op lokale schaal - de lage graad van zaadverspreiding gecorreleerd is 
met een geclusterd ruimtelijk verbreidingspatroon voor Dacryodes. De hoge graad 
van verspreiding van Brosimum komt overeen met het willekeurig 
verbreidingspatroon van de individuen in de populatie. Waarschijnlijk bepaalt de 
combinatie van een aantal factoren, namelijk het type frugivoor, hun 
voedingsgedrag, en het transport van de zaden, de waargenomen ruimtelijke 
patronen van de algemene boomsoorten in de tierra firme bossen van het 
Colombiaanse Amazonegebied. 

Hoofdstuk 6 presenteert spectra van zaadverspreiding en fenologie van 298 soorten 
van vaatplanten van de zandsteenplateaus van het Colombiaanse Amazonegebied. 
Wijzen van zaadverspreiding van de verschillende soorten zijn afgeleid van de 
morfologie van de verspreidingseenheid, observaties van vruchtconsumptie, en van 
een grondige literatuurstudie. Het aantal soorten per verspreidingswijze is voor twee 
vegetatietypen van de zandsteenplateaus opgenomen: een open kruidachtige 
vegetatie, en een lage bos-struik-achtige vegetatie. Voor 295 plantensoorten werd de 
verspreidingswijze vastgesteld. Het percentage zoöchore (dierverspreide) soorten is 
het hoogst (46,6%); voor autochore (verspreid met een "werpmechanisme") en 
anemochore (windverspreide) soorten is dat respectievelijk 29,4 en 23,3%. Het 
zaadverspreidingsspectrum van de bos-struik-achtige vegetatie, gebaseerd op 
bedekkingspercentages van de soorten, laat zien dat de percentages voor 
anemochorie en zoöchorie overeenkomen: respectievelijk 40,2 en 37,8%. 
Autochorie is de belangrijkste verspreidingswijze voor de open kruidvegetatie 
(60%). Vogels vormen de voornaamste groep van potentiële verspreiders van 
zoöchore soorten (58,9%) en reptielen de minst belangrijke. Er zijn twee opvallende 
pieken in de vruchtzetting gevonden: één van het eind van het droge seizoen tot het 
begin van het natte seizoen, en de tweede piek van het begin tot het midden van het 
droge seizoen. Naast verschillen in vegetatiestructuur en floristische samenstelling 
tussen de zandsteenplateau's en het naburige hoge regenwoud, bestaan er dus ook 
verschillen in verspreidingsspectra en het moment van vruchtzetting. 

In Hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van een participatieve aanpak van onderzoek 
naar de beschikbaarheid van vruchten en zaadverspreiding, waarbij de 
kennisuitwisseling met de Nonuya-indianengemeenschap van Pena Roja centraal 
stond. De ontwikkeling hiervan verliep in vier fasen: van passieve gids in de 
beginfase tot actieve onderzoeker in de laatste fase. In de beginsituatie was er sprake 
van een grote afstand tussen de kennis van de wetenschappelijke onderzoeker en die 
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van de inheemse gids. In de eerste fase (de "gidsfase") werkten de indianen 
voornamelijk als gids mee aan het wetenschappelijk onderzoek, waarbij er weinig 
uitwisseling van kennis was. De tweede fase (de "veldassistent-fase") begon toen er 
sprake was van training van de assistent in wetenschappelijke methoden van 
gegevensverzameling, en het verkrijgen van ervaring daarmee. Gedurende de derde 
fase (van veldassistent naar onderzoeker) realiseerde de inheemse veldassistent zich 
dat zijn kennis over de natuur, zijn land, cultuur en mythen noodzakelijkerwijs 
vergroot moest worden. Hij stelde een "eigen onderzoek" voor, waarin ten behoeve 
van de dataverzameling wetenschappelijke methoden succesvol werden 
gecombineerd met dialogen met de ouderen. De vierde, en laatste, fase (de 
"onderzoeker-fase") werd gekenmerkt door het genereren van hoogkwalitatieve 
informatie, die aansluit op de behoeften van de lokale bevolking. Daarbij deed de 
inheemse onderzoeker kennis op over de classificatiesystemen, tradities, verhalen en 
mythen van zijn eigen cultuur. De interactie tussen wetenschappers en inheemse 
onderzoekers zorgde voor uitwisseling van ervaring en methodologie, en maakte het 
makkelijker ecologische observaties en culturele opvattingen te begrijpen. Dit 
proces heeft, samen met eerdere projecten met participatie van de indianen, gezorgd 
voor een directe en frequente kennisuitwisseling tussen wetenschappers en indianen 
in dit deel van het Colombiaanse Amazonegebied. 

In de Algemene Discussie stel ik dat de combinatie van het effect van het 
zaadverspreidende dier, en van transport van zaden, resulteert in een bepaalde 
zaadschaduw. Dit kan de ruimtelijke verbreidingspatronen van de meest 
voorkomende plantensoorten van het tierra firme bos op lokale schaal verklaren. 
Daarbij geloof ik dat zaadverspreiding in het gebied van de middenloop van de 
Caqueta rivier gelimiteerd wordt door een lage produktie van vruchten, en lage 
dichtheden van fauna. Vooral in bepaalde perioden van het jaar wordt de lage 
vruchtproduktie gecompenseerd door een tijdelijk hogere vruchtproduktie in andere, 
naburige, ecosystemen (zandsteenplateaus), of in andere groepen van planten 
(epifyten en klimplanten). Bovendien zorgt deze ruimtelijke spreiding van 
vruchtzetting ervoor dat de competitie tussen boomsoorten om zaadverspreidende 
dieren lager is, hetgeen een betere zaadverspreiding voor die boomsoorten tot gevolg 
heeft. In het laatste hoofdstuk bediscussieer ik de methodologieën die voor dit 
onderzoek gebruikt zijn. Registratie van patronen van vruchtzetting, frugivorie-
activiteit, en processen van zaadverspreiding kunnen beter gedaan worden met 
behulp van kronendak-observaties. Een participatieve onderzoeksaanpak heeft de 
uitwisseling van kennis tussen wetenschappers en de inheemse bevolking bevorderd. 
Dit is de verspreiding van onderzoeksresultaten onder de inheemse bevolking ten 
goede gekomen. 
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