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Bijzondere samenwerkingen 
in de natuur



In de natuur is het handig om vrienden te 
hebben. Samenwerken kan het verschil tussen 
leven en dood betekenen, of het nu gaat om 
het afweren van roofvijanden, het verwijderen 
van parasieten of hulp bij de voortplanting. Het 
verklaart de soms onverwachte relaties tussen 
allerlei dieren- en plantensoorten, van het 
nietigste boomkikkertje tot de lijvigste olifant 
en van de roerlooste koraalspons tot de vlugste 
vleermuis. Hoe vreemd zulke vriendschappen op 
ons ook mogen overkomen, de sterke onderlinge 
band kan enorme voordelen bieden.

In dit boek richten we ons op de innigste relatie 
die de natuur kent: symbiose. Bij symbiose zijn 
twee of meer verschillende organismen volledig 
op elkaar afgestemd. Begrijp je wat symbiose 
is, dan begrijp je hoe complex en kwetsbaar 
het ecosysteem is waar al het leven deel van 
uitmaakt. Er hoeft maar één schakel uit de 
keten weg te vallen, en de gevolgen kunnen al 
desastreus zijn. Van de hoogste boomtoppen 
in de jungle tot de diepste troggen van de 
oceanen; over de hele wereld vinden we zulke 
bijzondere banden.

Wat is 
symbiose?

Inhoud

In het bos
10  Monarchvlinders & zijdeplanten

12  Muismaki’s & vlindercicaden

14 Grijze wolven & raven

16  Damherten & eksters 

18  Kolibries & kardinaalsbloemen

20  Reuzenschildpadden & lijsters 

Onder de golven
24 Pijlinktvissen & lichtgevende bacteriën

26 Zwaardwalvissen & tuimelaars

28 Garnalen & sponzen

30 Clownvissen & zeeanemonen

32 Haaien & zuigbaarzen

34 Pistoolgarnalen & grondels

36 Zeeleguanen & krabben

Op de vlakten
40 Struisvogels & zebra’s

42 Treurduiven & reuzencactussen

44 Groene bavianen & Afrikaanse olifanten

46 Ossenpikkers & giraffen 

Tussen de bladeren
50 Kapucijnapen & bloemen

52 Vleermuizen & vleesetende planten

54 Hyacinthara’s & reuzentoekans

56 Boomkikkers & bromelia’s

58 Mieren & schimmels

60 Luiaards & algen



In het bos



&Monarchvlinders
 zijdeplanten

E r bestaat bijna niets mooiers dan een
vlinder die in de zomer van bloem 

naar bloem danst. De heldere kleuren en fraaie 
patronen van dit insect zijn een lust voor het oog, 
maar ze zijn niet bedoeld om mee te pronken. Ze 
hebben een belangrijke functie: het afschrikken van 
roofvijanden, of met een duurder woord ‘predatoren’.

Een bekend voorbeeld is de 
monarchvlinder (Danaus plexippus) 

met zijn feloranje vleugels versierd met zwarte 
lijnen en witte stippels. Roofvijanden kunnen de 

signalen maar beter serieus nemen – hij is giftig. 

Volwassen monarchvlinders hebben een unieke 
symbiotische relatie met de zijdeplant (Asclepias 
syriaca). Ze leggen hun eitjes aan de onderkant van 

de blaadjes, en de piepkleine witte rupsjes die 
een paar dagen later tevoorschijn komen eten 

van de plant waarop ze zijn geboren. Behalve 
dat het groen voedzaam is, biedt het nog 

een geheim voordeel: het zit vol met gif, 
waardoor de latere vlinders ook giftig 

worden. 

In ruil daarvoor zorgt de monarchvlinder voor 
de bestuiving van de zijdeplant. Zo ontstaan er 
telkens nieuwe kweekplaatsen voor de volgende 
vlindergeneratie.

Hoe ingenieus de samenwerking ook is, de 
afhankelijkheid van deze enkele plantensoort 
brengt grote risico’s met zich mee. Nu de 
zijdeplant de afgelopen jaren door ontbossing 
en klimaatverandering in aantal is afgenomen, 
slinkt ook de hoeveelheid monarchvlinders. Er zijn 
inmiddels allerlei beschermingsprogramma’s opgezet 
om de populaties te herstellen, want zonder de 
voedingsstoffen en het gif uit de zijdeplant behoort 
de epische, duizenden kilometers lange 
overwinteringstrek van 
de vlinder binnenkort 
wellicht tot het 
verleden.
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n het Kirindy Forest op Madagaskar 
schiet de kleinste primaat ter wereld 

van tak naar tak. Hij manoeuvreert 
behendig tussen takkenkluwens door en maakt 
sprongen van soms wel tien keer zijn eigen 
lichaamslengte. Het is de muismaki van Madame 
Berthe (Microcebus berthae).

Weelderig kun je dit natuurreservaat niet noemen; 
in de droge, dorre omgeving met schommelende 
temperaturen is overleven een zware opgave. Toch 
herbergt dit gebied veel dieren die nergens anders 
ter wereld voorkomen, zoals deze recent ontdekte 

primatensoort, die ongeveer evenveel weegt als 
een gloeilamp en gemakkelijk op je hand past. 

Natuurbeschermers komen er langzaam achter 
waarom het diertje juist in dit onherbergzame 
gebied zo floreert.

De muismaki is een nachtdier. Hij brengt ongeveer de 
helft van zijn tijd slapend door, in een nest van droge 
bladeren; de andere helft besteedt hij aan het zoeken 
naar voedsel. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit 
vruchten en insecten, maar om te overleven heeft hij 
nog een belangrijk ingrediënt nodig: honingdauw. Die 
onmisbare, nectarachtige stof haalt hij uit de Flatida 
coccinea, een cicadesoort die alleen te vinden is op 
lianen – de ranken van houtige klimplanten die zich 
rond bomen wikkelen. Op zijn beurt zou de cicade 
zonder de liaan niet in staat zijn de honingdauw aan 
te maken waarvan de muismaki afhankelijk is.

Deze drieledige symbiose benadrukt eens te meer 
hoe complex en kwetsbaar levensvormen kunnen 
zijn, en hoe cruciaal de relaties tussen verschillende 
soorten.

&
Muismaki’s

vlindercicaden
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