
Albinos in die flora van Namibia 
 
Albinos is in ons land op die strate al meer te sien. Ons hoor al meer van die probleme wat 
albinos in die samelewing ondervind met ander mense, met hulle eie liggaam. Hierdie 
probleem is in die dierelewe SOWEL as in die plantelewe teenwoordig. Die vraag ontstaan: is 
dit by plante ook 'n PROBLEEM? AlbinoMENSE is meer aanvallig vir siektes, hulle het 'n 
probleem met die sonlig (vel en oë), albinoDIERE is meer sigbaar op grond van hulle ligte 
kleur, dat hulle gouer deur ander diere gevang word.wat van albinoPLANTE? 
 
In 1994 het daar 'n artikel in die "The Daily Gazette" (ek neem aan in Washington) van 14 
Augustus 1994.verskyn, waarin navorsing opgewonde van die moontlikheid berig het, met 
albino-orgidee se gene dalk iets teen velkanker te kan ontwikkel. Maar ek het nog nie weer 
daarvan gehoor nie. 
 
Wat is die oorsaak, 'n geendefek, 'n tekort, 'n teveel, 'n kombinasie van alles? As die 
kleurwiel (alle kleure van die reenboog op 'n ronde skyf) vinnig gedraai word, lyk die wiel wit. 
Het dit iets daarmee te doen? 
 

              
Mundulea sericea (visgif / mangaanbos / corkbush / Fischgift) 
 

               
Bloeisels van Harpagophyton procumbens (duiwelsklou /Teufelskralle) 



       
Lobelia erinus (Männertreu)         Sesamum triphyllum 
 

       
Striga gesnerioides (witch weed) By hierdie een is ek nie seker, dat die ligte een 'n vorm van albinisme is 

nie, dit lyk vir my net so. 

 
Opvallend is, dat die plante wat albinobloeisels produseer (wat ek al gesien het) EINTLIK 
blou , maroon, perserig vertoon. Het dit iets met die kleur blou te doen? (Ons sien die hemel 
blou, maar die lug is kleurloos, ons sien water blou, maar water is ook kleurloos) 
 
Ek wonder, of ek ooit 'n antwoord gaan kry. Kyk gerus na die fotos van albinobloeisels wat ek 
al in die natuur teegekom het. 
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