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gen, of stadia daarvan, bezitten schijnvoetjes (pseudopodiën 
of actinopidiën), uitstulpingen van het celplasma; zulke een-
celligen worden vaak amoeboïd genoemd, tegenover flagel-
laat voor vormen met flagellen. Flagellate en amoeboïde 
stadia kunnen elkaar binnen één eencellige soort soms af-
wisselen, en binnen één taxonomische groep kun je vaak 
zowel ‘amoeben’ als flagellaten aantreffen. De aan- of afwe-
zigheid van flagellen of pseudopodiën zegt dus weinig over 
verwantschap, in tegenstelling tot de vorm. Eukaryoten 
kennen veel vormen van geslachtelijke voortplanting, met 
afwisselend haploïde (één set chromosomen per cel) en 
diploïde (twee sets chromosomen per cel) stadia. 
De Eukarya bestaan uit vier supergroepen: planten (Plantae), 
chromalveolata, Excavata en unikonta (kEELinG 2005). recent 
onderzoek geeft aanwijzingen dat de Plantae en chromal-
veolata wellicht een monofyletische megagroep ‘bikonta’ 
vormen (in principe met twee flagellen), al dan niet samen 
met de Excavata die ook meestal twee flagellen bezitten (burki 

2008, HaMPL 2009). Deze groep staat dan tegenover de unikonta 
met slechts één flagel per cel in flagellate cellen (o.a. dieren 
en fungi). Een andere studie geeft echter een mogelijke 
splitsing tussen de planten en alle overige groepen samen 
(rOGOZin 2009). 
De vroegere protozoën of eencellige dieren (ook wel pro-
tisten genoemd) vindt men in de huidige indeling van het 
leven niet meer terug: ze vormen geen natuurlijke groep, 
maar vertegenwoordigen in feite een ontwikkelingsstap in 
de evolutie van de groepen van eencellig naar meercellig en 
dan bovendien alleen die vormen die geen fotosynthese 
kennen (heterotrofe organismen). Hoewel enkele vroeger 
herkende groepen protozoën nog steeds herkend worden als 
monofyletische groepen (bv. de ciliaten of sporendiertjes), 
zijn met name groepen als amoeben, flagellaten en zonne-
diertjes geheel uit elkaar gevallen en komen vertegenwoor-
digers van die oude groepen voor in drie van de vier super-
groepen. De vier supergroepen worden hierna verder be-
handeld met hun belangrijkste deelgroepen. 

Het grootste deel van de biodiversiteit wordt gevormd door 
eukaryoten: alle planten, dieren, fungi en de meeste eencel-
ligen behoren daartoe. Eukaryoten zijn ontstaan als eencelli-
ge organismen, meercelligheid is een aantal malen onafhan-
kelijk ontstaan uit eencellige organismen (namelijk bij plan-
ten, bruinwieren, fungi, dieren). De eukaryotische cel heeft 
niet alleen een kern (nucleus) (‘Eu-karya’ betekent ‘met een 
echte kern’), met het dna tijdens de delingen georganiseerd 
in chromosomen, de cel heeft via endosymbiose ook organel-
len verkregen die voor de energiehuishouding zorgen: de mi-
tochondriën (zie onder ‘biota - Leven’). De chloroplast van 
de planten (het celorganel waarin zich de fotosynthesepig-
menten bevinden) is vrijwel zeker ontstaan uit een vrijleven-
de eencellige cyanobacterie die door endosymbiose is opge-
nomen in een heterotrofe eukaryote eencellige en daar nu de 
fotosynthese verzorgt. Ook de chloroplast heeft eigen dna, 
dat verwant blijkt aan dat van de cyanobacteriën. Een plan-
tencel heeft dus drie genomen: dat van de kern, van de chlo-
roplast en van de mitochondriën. Dat dna kan apart bestu-
deerd worden en in de notatie van dna-onderzoek ziet men 
dan ook vaak de afkortingen mtdna en ctdna voor respectie-
velijk mitochondriaal dna en chloroplast-dna. 
Eencellige eukaryoten en bepaalde eencellige stadia van 
meercellige organismen (bv. spermatozoïden bij dieren, 
zoö sporen bij algen) bezitten vaak een of twee flagellen 
(zweepstaarten) aan één kant van de cel waarmee ze zich 
kunnen voortbewegen. Vorm en aantal van de flagellen zijn 
belangrijke kenmerken voor de indeling. andere eencelli-
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kan onderling per groep sterk verschillen. Deze groep om-
vat de eencellige Glaucophyta, de roodwieren (rhodo-
phyta) en groene planten (Viridiplantae). De verwant-
schappen zoals hier gegeven volgen diverse recente dna-
studies (burki 2008, kEELinG 2005, PaLMEr 2004). 
in de voorouder van de Plantae is door een proces van 

Een- en meercellige organismen die door twee membranen 
omhulde chloroplasten bezitten, met chlorofyl-a, voor de 
fotosynthese. Deze groep wordt ook aangeduid als archae-
plastida. behalve de Glaucophyta kennen alle planten een 
levenscyclus met een afwisseling tussen de haploïde game-
tofyt en de de diploïde sporofyt; de lengte van deze stadia 
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