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Succulenten hebben zich op vele manieren weten aan te passen aan leven in een droog 

klimaat. Dit is een goede manier om te kunnen overleven. Er zijn echter planten die nóg 

“slimmer” zijn: waarom zou je je aanpassen aan droogte, als er in deze droge klimaten 

uitstekende habitats te vinden zijn, die je zowel van water als van voedsel kunnen voor-

zien, je kunnen beschermen, en ruimschoots voorhanden zijn? Want deze habitats zijn er 

zeker: de succulenten zelf...

PARASIETEN
Stan Oome

Iedereen kent parasitaire planten. De 
bekendste is de maretak (Viscum album ) , 
hoewel dit eigenlijk een halfparasiet is.

Het verschil tussen halfparasieten en 
echte parasieten (holoparasieten) is dat 
halfparasieten zelf nog groene delen 
bezitten, om voor fotosynthese te kunnen 
zorgen. Deze tappen vooral anorganische 
nutriënten, en in mindere mate organische 
stof fen, af van de geparasiteerde plant (de 
gastheer).

Holoparasieten daarentegen bezitten zelf 
geen fotosynthetiserende delen meer en 
zijn dus zowel voor hun nutriënten als voor 
hun voeding compleet afhankelijk van hun 
gastheer. De enige uitwendige delen die 
bij deze planten vaak nog goed ontwik-
keld zijn, zijn de voortplantingsorganen. Dit 
kleine stukje theorie is voldoende om te 
begrijpen waar ik heen wil : eigenlijk klinkt 
het zo gek nog niet om te parasiteren in 
een succulent, die alle voorzieningen in 
huis heef t om te kunnen overleven in een 
voor vele planten vijandige omgeving.

Oorspronkelijk ben ik bij toeval gestart 
met dit artikel: ik kwam informatie te-
gen over een parasiet, die in een cactus 
leef t. Aangezien ik hier nog nooit iets van 

gehoord had, besloot ik meer informatie 
te zoeken en vond ook nog twee soorten, 
die leven van euphorbia’s. Dit wordt dus ei-
genlijk een soort “voor het voetlicht”, maar 
dan nu voor deze drie bijzondere planten.

Tristerix aphyllus
De eerste soort die ik wil gaan belichten 

is Tristerix aphyllus . De soortnaam aphyl-
lus betekend “zonder bladeren”. Deze plant 
hoort bij de familie van de Loranthaceae , 
waarin veel parasitaire planten zitten. Het 
meest opvallende aan deze parasiet is het 

Tristerix aphyllus
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feit dat de plant zich nestelt in het 
f loëem*, terwijl de meeste andere 
parasieten zich hechten aan het 
xyleem*. De parasiet leef t het hele 
jaar onzichtbaar in de plant, tot hij 
gaat bloeien: de bloemen scheu-
ren dan door de epidermis* naar 
buiten. Na de bloei vormen zich 
zaadbessen, die door één be-
paalde vogelsoort (Mimus thenca , 
de Chileense Spotlijster) worden 
gegeten, waarna de zaden worden 
uitgepoept en met de uitwerpselen 
op een volgende plant belanden. 
Op deze manier verspreidt de 
parasiet zich.

Deze soort parasiteert op twee 
verschillende gastheerplanten, 
Echinopsis chilensis en Eulychnia 
acida . 

Er wordt momenteel veel onder-

zoek gedaan naar T. aphyllus . Uit studies 
blijkt dat E. chilensis beduidend meer last 
heef t van een infectie met T. aphyllus dan 
E. acida . Dit wordt uitgedrukt in bloem/
zaadproductie: een individu van E. chi-
lensis , dat wordt geparasiteerd produceert 
duidelijk minder bloemen/zaden dan een 
niet-geïnfecteerde soortgenoot. Bij E. acida 
lijkt dit niet het geval. Hoe dit verschil ver-
oorzaakt wordt is nog niet duidelijk.

Een ander onderzoek richt zich op welke 
planten het meest worden geïnfecteerd. 
Het lijkt er nu op dat individuen met lange-
re doorns minder geïnfecteerd worden dan 
individuen met een kortere bedoorning.

Als de zaden van de parasiet op een 
plant terecht komen, komen deze meestal 
op de doorns terecht. Het zaadje kiemt en 
vormt een worteltje richting cactus. Als de 
bedoorning echter te lang is, kan het wor-
teltje de afstand niet overbruggen en sterf t 
het kiemplantje. Een langere bedoorning 
betekent dus minder infectiegevaar.

Viscum minimum
De tweede soort die ik wil noemen is Vis-

cum minimum . Uit de naam minimum valt 
al af te leiden dat het hier een zeer klein 

Tristerix aphyllus
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plantje betref t : 
deze wordt dan 
ook gerekend tot 
een der kleinste 
dicotylen*. Deze 
plant hoort bij de 
familie van de 
Viscaceae . Ook 
deze plant leef t 
compleet in het 
lichaam van zijn 
gastheer en is 
enkel bij de bloei 
zichtbaar. Hij 
parasiteert op ver-
schillende soorten 
van het geslacht 
Euphorbia . 

Viscum minimum

Hydnora africana

Hydnora africana
Een andere soort, 

die ook parasiteert op 
planten van het geslacht 
Euphorbia , is Hydnora 
africana . 

Dit bijzonder vreemde 
plantje leef t echter niet in 
het plantenlichaam zelf, 
maar parasiteert op de 
wortels van Euphorbia 
mauritanica , en leef t zelf 
onder de grond. Deze 
parasiet vormt een soort 
zuigwortels, en haalt 
hiermee al zijn voedings-
stof fen uit de wortels van 
zijn gastheer. Hij bezit zelf 
geen bladgroen en is dus 
net als de twee voorgaan-
den een holoparasiet.

Dit was een korte ken-
nismaking met een heel 
andere groep van plan-
ten, maar toch gerela-
teerd aan succulenten. 
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Misschien kan dit nog wel een leuk aanvul-
lend onderdeel worden van onze hobby: 
Deze parasieten er ook nog bij gaan 
kweken. Ik weet echter niet of zij in om-
loop zijn, of dat ze problemen opleveren in 
cultuur of wat dan ook.

*Verklarende woordenlijst :
Floëem: suikertransporterend vaatweef-
sel.
Xyleem: water- en zoutentransporterend 
vaatweefsel.
Epidermis: de opperhuid van de plant
Dicotyl: Tweezaadlobbige plant, het 
kiemplantje heef t twee kiembladeren.

Met dank aan Pieter Colpaert voor en-
kele artikelen.
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