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Inleiding  

Symbiose betekent letterlijk samenleven.  
De natuur is één groot samenlevend geheel. 
Elk dier heeft een ander dier of  een plant nodig om te 
kunnen leven.  
Dat wordt alleen niet bedoeld met symbiose.  
Symbiose is een vorm van samenleven waarbij er sprake 
is van een gast en een gastheer. 
Dit boek gaat over alle soorten van samenleven tussen 
mensen, dieren, planten en bacteriën en schimmels. 
 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is een gast? 
 Wat is een gastheer? 
 Wat is mutualisme? 
 Wat is commensalisme? 
 Wat is een parasiet? 
 



1. Symbiose 

 

Samenleven 
Het woord symbiose betekent het samenleven van 
twee verschillende vormen van leven.  
Die vormen van leven kunnen grote en kleine dieren, 
planten maar ook bacteriën zijn. 
Het  samenwerken van een roedel wolven noem je 
geen symbiose, want het gaat bij een roedel om dieren 
van dezelfde soort. 
 
Gastheer en gast 
Het grootste dier wordt bij symbiose steeds de 
gastheer genoemd en het kleinste de gast. 
Samenleven kan op heel veel verschillende manieren 
gebeuren: 
1. Het samenleven levert voor zowel gast als gastheer 

een voordeel op.  
2. Het samenleven kan voor alleen de gast of  alleen 

voor de gastheer een voordeel opleveren. 
3. Het samenleven levert schade voor de gastheer. 

In het ergste geval loopt het af  met de dood. 
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2. Samenleven en samenwerken 

Het gebeurt in de natuur dat bij twee vormen van leven, 
zowel de gastheer als de gast een voordeel hebben.  
Dit wordt ook wel mutualisme genoemd. 

 
Dier en bloem 
De bekendste voorbeelden van mutualisme zijn 
dieren die nectar en stuifmeel van de bloem 
van een plant verzamelen. 
De bezoeker of gast heeft als voordeel dat de 
bloem voedsel in ruil geeft.  
De gastheer, de bloem, heeft ook voordeel van 
het bezoek. De gast neemt stuifmeel aan poten, 
snavel of lijf mee naar een andere bloem.  
Dat stuifmeel zorgt voor de bevruchting van de 
andere of dezelfde bloem.  
Op die manier kunnen in de vrucht van de plant 
zaden gaan groeien. Die zaden zorgen voor de 
nieuwe planten van de soort.  



 Dieren en zaden 
Sommige dieren zijn  geïnteresseerd in de vrucht 
van de plant. 
In de vrucht zitten de zaden die ongemerkt door 
het dier op een andere plek gebracht worden ver 
van de moederplant. 
Dat voorkomt overbevolking bij de moederplant. 
Vogels eten bessen. De onverteerbare zaden 
worden op een andere plek uitgepoept. 
Eekhoorns verstoppen een wintervoorraad van 
beukennootjes en eikels in het bos. 
Ze vinden niet alles terug in de winter.  
Op die plekken groeien jonge beuken of eiken. 

 

 Onder water 
De clownsvis voelt zich thuis in de buurt van de zeeanemoon.  
De anemonen geven de vis beschutting. Ook haalt de 
clownsvis kleine etensrestjes van de anemoon weg.  
In ruil daarvoor jaagt de clownsvis andere vissoorten weg die 
schadelijk zijn voor de plant. 



Dier en dier 
Niet alleen dier en plant kunnen samenwerken.  
Het kunnen ook twee dieren zijn die nauw samenwerken.  

 Voedselresten 
Krokodillen worden geholpen door de Egyptische plevier.  
Dit vogeltje haalt voedselresten tussen de tanden van de 
krokodil vandaan. De gastheer krijgt zo weer een schoon 
gebit en de bezoeker krijgt een gratis maaltijd. 

 Plaaggeesten 
Vogels zitten vaak op de rug van dieren.  
Ze halen daar kleine parasieten weg of kriebelende insecten.  
De gastheer wordt verlost van jeukende plaaggeesten.  
De gast krijgt een maaltijd op de rug van de gastheer. 

 Een voordelig nest 
Ook de bittervoorn en de zwanenmossel werken samen.  
De vis gebruik de mossel om haar eitjes in te leggen. Zo’n mossel is een 
goed beschermde plek. Dat is een prima voordeel voor de gast.  
De mossel heeft als gastheer ook een voordeel. Zodra de eitjes uitkomen 
zwemmen de larven weg. Aan hun lijf zitten nu de larven van de mossel 
geplakt. De larven worden op die manier netjes verspreid. 



Ook andere levensvormen zoals bacteriën en  
paddenstoelen kunnen een gastheer voordeel opleveren. 

 De koeienmaag 
Herkauwers zoals koeien hebben bacteriën in hun magen.  
De gasten, de bacteriën, helpen de koe bij de spijsvertering. 
De gastheer geeft in ruil de bacteriën voedingsstoffen terug. 

 Paddenstoelen en bomen 
Onder bomen groeien vaak paddenstoelen.  
Onder de paddenstoel zitten schimmeldraden. 
Ze groeien rond de boomwortels die daardoor beschermd 
worden tegen uitdroging.  
Ook geven de schimmeldraden de boom extra minderalen 
als voedingsstoffen.  
In ruil geeft de boom suiker terug als voedingsstof. 

 Onze spijsvertering 
De mens is soms gast, maar ook gastheer in de natuur.  
Ook in de maag van mensen leven bacteriën die ons helpen 
bij onze spijsvertering. In ruil gebruiken deze bacteriën een 
deel van onze voedingsstoffen. 



 Huisdieren 
Denk ook aan alle wilde dieren. De mens maakte ze vaak 
tot huisdier. Ze leveren de mens voordeel op. De koe geeft 
ons melk. In ruil krijgt de koe bescherming en voedsel. 
Het paard hielp de mens vele eeuwen in de landbouw en 
als vervoersmiddel. Het paard ploegde, trok koetsen en 
trekschuiten.  
In ruil kreeg het paard voedsel en verzorging. 
De hond geleidt, waakt, speurt, drijft, trekt en haalt buit 
op voor de mens. Daarmee werd dit dier de grootste 
vriend van de mens die hem in ruil eten en verzorging gaf.  

3. Sameleven met voordeel 

Commensalisme 
Soms zijn er twee vormen van leven waarbij er 
maar één van de twee een voordeel heeft.  
De andere levensvorm heeft er geen voordeel 
van, maar ook geen nadeel. 
Deze vorm noem je ook wel commensalisme. 
Commensalisme betekent : aan dezelfde tafel. 



 Poolvos en ijsbeer 
Poolvossen volgen vaak ijsberen. Ze leven van de restjes die 
de ijsbeer achterlaat na de beëindiging van zijn maaltijd.  
Alleen de poolvos heeft voordeel.  
De ijsbeer heeft geen nadeel: hij was immers klaar met eten. 

 Koereigers en vee 
Koereigers leven in de buurt van vee. Het vee loopt grazend 
door de wei. In het gras worden door dat geloop  insecten, 
muizen en kikkers opgejaagd. De koereiger loopt mee met 
het vee en heeft zo zijn maaltijd voor het uitkiezen. 

 Mos en bomen 
Mossen vind je overal waar het schaduwrijk en vochtig is. 
Sommige soorten groeien het liefst op bomen.  
De boom geeft schaduw, maar er loopt ook vocht langs de 
stam en takken voor het mos. Bovendien haalt het mos 
voedingsstoffen uit de boom. De boom heeft daar geen 
voordeel, maar ook geen nadeel van. 



Soms heeft het bezoek van een gast voor een gastheer hele nare 
gevolgen. De gastheer lijdt schade van zijn gast.  
Die gast noem je een parasiet .  
Parasieten kunnen planten, dieren, schimmels of  bacteriën zijn. 
Het dier moet echt samenleven met het andere dier.  
Een mug geldt niet als parasiet. Dit insect leeft wel van het bloed 
de gastheer, maar leeft niet samen met het slachtoffer.  

4. Samenleven met schade 

 

NOEM MIJ GEEN NOEM MIJ GEEN 
PARASIET !!PARASIET !!  

De teek 
De teek is een spinachtige mijt die bloed nodig heeft van een 
gastheer. Deze gastheer kunnen mensen, vogels, zoogdieren of 
reptielen zijn. De teek verandert volledig van vorm, nadat hij 
zich volgezogen heeft met bloed. De schapenteek kan de ziekte 
van Lyme overbrengen. Deze ziekte kan aandoeningen aan het 
zenuwstelsel, het hart en de gewrichten veroorzaken. 
Andere parasieten die ook van bloed leven zijn: vlooien (1), 
mijten (2) en luizen (3). 
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 De koekoek 
De koekoek is een broedparasiet. Deze vogel maakt zelf geen 
nest. De koekoek legt haar eieren in het nest van een andere, 
kleinere vogelsoort. De gastvogel merkt niets aan het andere 
ei of de vreemde vogel. Het instinct zegt dat de jongen gevoed 
moeten worden. Het koekoeksjong is groter en werkt de veel 
kleinere jongen uit het nest.  
Zo krijgt het koekoeksjong alle voedsel van de gastouders. 

 De bremraap 
Planten bezitten bladgroen. Het zit in stengels en bladeren.  
Met dit bladgroen maakt een plant met de hulp van zonlicht zijn 
eigen voedsel: suiker.  
De bremraap mist dit bladgroen en heeft voor het maken van zijn 
voedsel een andere plant nodig.  

 De lintworm 
De lintworm is een platworm die in de ingewanden van mens en dier 
kan voorkomen. De lintworm heeft  meerdere gastheren nodig.  
De lintworm legt bij de gastheer 1 eitjes in de darmen. Die eitjes gaan 
met de ontlasting naar buiten. Grazend vee krijgt de eitjes binnen.  
In gastheer nummer 2, een varken, ontwikkelt zich een lintwormkop (A).   
Het vlees van het varken is nu besmet. Gastheer 3, de mens, kan de 
lintwormkop binnenkrijgen als het besmette vlees (B) niet goed gekookt 
is.  
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In het ergste geval zorgt een gast voor de dood van de gastheer.  
De gast wordt ook wel een parasitoïd genoemd. 

5. Samenleven met de dood als gevolg 

 De sluipwesp 
De sluipwesp zoekt eitjes, larven of volwassen exemplaren 
van andere insecten uit om daar haar eigen eitjes in te leggen. 
Uit de eitjes van de sluipwesp komt een larve die de gastheer 
langzaam levend opeet.  
Plantenkwekers maken hier gebruik van door sluipwespen te 
gebruiken om op een natuurlijke manier van bladluizen af te 
komen. 

 Malaria 
Malaria is een infectieziekte. De ziekte wordt 
veroorzaakt door een kleine parasiet (1).  
Deze boosaardige gast komt terecht in het bloed van 
de mens of een gewerveld dier. Dat gebeurt met de 
hulp van de malariamug. Deze mug brengt als eerste 
gastheer (2) de parasiet over in het bloed van de 
tweede gastheer (3). De parasiet leeft in de lever en 
maakt de drager ziek. Steekt een onbesmette mug 
later de malariapatiënt (4), dan heeft deze mug de 
parasiet ook binnen.  Jaarlijks sterven er ongeveer 1 
miljoen mensen (vooral kinderen) aan malaria.  
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6. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/een-vliegende-hond-

lust-een-vleermuis-fruit/#q=stuifmeel 

Symbiose 
Vleermuis en bloem 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-overleeft-een-

clownvis-nemo-in-het-echt/#q=clownvis 

Symbiose 
Clownsvis en zeeanemonen 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/een-pop-van-een-
witte-vlieg-hoe-helpt-een-wesp-de-tuinder/

Parasiet 
Sluipwesp en witte vlieg 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/wat-is-een-teek-
overbrenger-van-bacterien/#q=teek  

Parasiet 
De teek 

https://schooltv.nl/video/een-vliegende-hond-lust-een-vleermuis-fruit/#q=stuifmeel
https://schooltv.nl/video/een-vliegende-hond-lust-een-vleermuis-fruit/#q=stuifmeel
https://schooltv.nl/video/hoe-overleeft-een-clownvis-nemo-in-het-echt/#q=clownvis
https://schooltv.nl/video/hoe-overleeft-een-clownvis-nemo-in-het-echt/#q=clownvis
https://schooltv.nl/video/een-pop-van-een-witte-vlieg-hoe-helpt-een-wesp-de-tuinder/#q=sluipwesp
https://schooltv.nl/video/een-pop-van-een-witte-vlieg-hoe-helpt-een-wesp-de-tuinder/#q=sluipwesp
https://schooltv.nl/video/wat-is-een-teek-overbrenger-van-bacterien/#q=teek
https://schooltv.nl/video/wat-is-een-teek-overbrenger-van-bacterien/#q=teek






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_%28biology%29 

http://en.wikipedia.org/wiki/Commensalism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism 
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