
Yucca en Yuccamotjes

Vijgen en vijgenwespen zijn het schoolvoor-
beeld van onafscheidelijke bondgenoten 
uit de Oude Wereld (zie pagina 81). Maar 
ook de Nieuwe Wereld bezit zulke voor-
beelden van wat in vakjargon heet ‘obli-
gaat mutualisme’: Amerikaanse yucca-

soorten zijn voor hun bestuiving geheel afhankelijk 
van bepaalde motjes.

De in tuinen veel aangeplante palmlelie, Yucca fila-
mentosa, wordt in zijn oorsprongsgebied, de Ver-
enigde Staten, bestoven door het nachtvlindertje 
Tegeticula yuccasella. Nadat een vrouwtjesmot in een 
aantrekkelijk ruikende bloem is geland, verzamelt zij 
met haar speciaal daarvoor aangepaste monddelen 
een flinke hoeveelheid pollen. Dit pollenkluitje 
wordt, geklemd tussen kop en voorpoten, door de 
mot meegenomen naar een bloem van een andere 

plant. Daar onderzoekt zij eerst of het vruchtbeginsel 
de goede rijpingsfase heeft bereikt en of er geen andere 

eitjes aanwezig zijn. Nadat alles in orde is bevonden, prikt 
zij haar legboor in het vruchtbeginsel en deponeert er een 

eitje. Daarna propt zij nauwkeurig een beetje stuifmeel in het 
buisje dat gevormd wordt door de drie met elkaar vergroeide 

stempels. Dit karakteristieke gedrag herhaalt zich meestal enige 
keren, zodat er in ieder van de drie vruchtbeginselhokjes één eitje be-

landt. Ieder rupsje consumeert tot het volgroeid is ongeveer twintig 
zaadknoppen. Omdat iedere bloem een paar honderd zaadknoppen be-

vat, blijft er genoeg over voor de productie van rijpe zaden. Het verlies van 
een aantal zaadknoppen door rupsenvraat weegt ruimschoots op tegen het 

voordeel van een zorgvuldige bestuiving door de moeder van deze kostgangers.

Kop van het motje met 
een grote klont stuifmeel

De zomers bloeiende palmlelie (een Yucca-soort) is overal 
ter wereld aangeplant maar voor natuurlijke bestuiving is 
ze aangewezen op een bijzonder motje, de nachtvlinder 
Tegeticula yuccasella (zie tekening op pagina 44).

De pollenlollie van de passiebloemvlinder
De meeste dagvlin-
ders voeden zich 
alleen met nectar. 
Een uitzondering 
hierop is het tropi-
sche geslacht van 
passiebloemvlin-
ders (Heliconius, 
ca. 40 soorten). 
Deze vlinders 
steken hun roltong 
in de bloemkroon en schrapen langs de meeldra-
den. De stuifmeelkorrels worden met speeksel 
vermengd waarna aminozuren uit de stuifmeelkor-
rel voor een deel vrijkomen en worden opgenomen. 
Vooral bloemen van de klimplant Psiguria (uit de 
komkommerfamilie) zijn in trek. Andere bloemen, 
zoals Lantana (wisselbloem), zijn minder populair. 
De vlinder verzamelt het stuifmeel op het eerste, 
basale deel van de roltong en rolt de tong vervol-
gens langzaam in en uit. Daardoor ontstaat een 
bolletje: de ‘pollenlollie’. Vlinder en bloem zijn te 
zien in Diergaarde Blijdorp, Rotterdam. 
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