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levende groepen met 
een skelet zoals de ra-
diolaria en Foramini-
fera, een groep met 
amoeboïde en flagella-
te vormen (cercozoa) 
en de parasitaire Ha-
plosporidia. Daarnaast 
worden nog enkele klei-
nere, moeilijk plaatsba-
re groepen onderschei-
den die hier buiten be-
schouwing worden ge-
laten. De naam rhiza-
ria moet niet verward worden met de oude ‘rhizopoda’, een 
polyfyletisch samenraapsel van amoeboïde groepen en de 
foraminiferen. 

◀ ◀ 

Heliodiscus

grond van de gastheren zijn nog honderden soorten in  
nederland te verwachten.

 Voorkomen
sporendiertjes komen overal voor waar de gastheren leven. 
Door het toenemende reizen naar de tropen neemt de 
mens steeds vaker tropische soorten mee, maar die hebben 
nog niet tot blijvende vestiging geleidt. Door ziektebestrij-
ding en door achteruitgang van sommige gastheren zullen 
er zeker soorten uit nederland verdwenen zijn. Zo kwam 
de malariaparasiet Plasmodium vivax rond 1920 nog alge-
meen in nederland voor, maar is inmiddels uitgeroeid.

 Determinatie
rEicHEnOW 1932, PErkins Et aL 2000. 

(babesiosis, een veeziekte overgebracht door teken, nu ook 
bij de mens). coccidiose, veroorzaakt door Eimeriasoor-
ten, is een lastige ziekte die bij veel zoogdieren en vogels 
voorkomt (o.a. kippen, duiven, konijnen, runderen) en 
darmklachten en sufheid veroorzaakt.

 Diversiteit
Er zijn naar schatting circa 000 soorten beschreven (PEr-

kins Et aL. 2000, cHaPMan 2009), er worden wel schattingen ge-
daan dat er meer dan een miljoen soorten zouden zijn 
(cHaPMan 2009). Van de 000 beschreven soorten behoren 
1000 alleen al tot het genus Eimeria. in nederland is de 
situatie niet goed bekend, op de mens en huisdieren wor-
den ten minste 20 soorten gemeld (sLuitEr Et aL. 1921), al zul-
len het er verspreid in de literatuur wel meer zijn. Op 

De rhizaria worden pas kort herkend als monofyletische 
groep (kEELinG Et aL. 2005, PaWLOWski & burki 2009), eerst als aparte 
‘supergroep’, en pas door recent onderzoek als deel van de 
chromalveolata, of de sar-groep (= stramenopila+alveo-
lata+rhizaria) (burki Et aL. 2007). De groep rhizaria is geheel 
gebaseerd op moleculaire kenmerken, en niet met morfolo-
gische kenmerken te karakteriseren. De groep omvat zeer 
diverse heterotrofe eencelligen (ook enkele autotrofe), vrij-

 chromalveolata (supergroep) ▶ Rhizaria

 rHiZaria nederland ten minste 16 gevestigd
 Erik J. Van niEukErkEn wereld ca. 00 beschreven

radiolaria

cercozoa

Haplosporidia

Foraminifera

radiolaria vormen een belangrijke groep van mariene 
planktonische eencelligen, gekenmerkt door het stevige 
skelet, van kiezel bij de Polycystinea (de ‘klassieke’ radiola-
riën) of van strontiumsulfaat bij de acantharia. De skelet-
ten zijn zeer fijn gebouwd, hebben allerlei bizarre en fraaie 
vormen en hebben daarmee kunstenaars en architecten 
(o.a. antoni Gaudi) geïnspireerd. De bekende negentien-
de-eeuwse bioloog Ernst Haeckel (de ‘Duitse Darwin’) 
schreef naast de klassieke monografie over de radiolariën 
ook een boek Kunstformen aus der Natur. Het protoplasma 
heeft naaldvormige uitstulpingen, de axopodia. Vroeger 
werden ook de Phaeodaria tot de radiolariën gerekend, 
maar die blijken nu tot de cercozoa te horen. Er zijn ook 
soorten zonder skelet. sommige soorten zijn koloniaal. 
radiolariën leven in zee.

 chromalveolata (supergroep) ▶ rhizaria ▶ Radiolaria (fylum)

 raDiOLaria - raDiOLariËn nederland ten minste  gevestigd, nog vele verwacht
 Erik J. Van niEukErkEn wereld ca. 1000 beschreven

radiolaria cercozoa

Haplosporidia Foraminifera

▼ 

Heliodiscus
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▶ 

Assulina muscorum

seren en ze vaak talrijk voorkomen. skeletten van acantharia 
lossen daarentegen na de dood op in het zeewater.

 Diversiteit
Hoewel er bijna 10.000 soorten zijn beschreven, geven mo-
derne schattingen aan dat er wellicht maar 1000 goede soor-
ten zijn (anDErsOn Et aL. 2000, FEbVrE Et aL. 2000). uit nederland 
zijn ten minste vijf soorten gemeld (DrEsscHEr 1976, ELGErsHui-

ZEn Et aL. 1979, FransZ 1981).

 Voorkomen
acantharia leven vooral in de bovenste 100 m van de ocea-
nen, vaak wat verder uit de kust. Polycystinea komen op alle 
diepten van de zee voor.

 Determinatie
anDErsOn 1983, anDErsOn Et aL. 2000, FEbVrE Et aL. 2000.

 Cyclus
De voortplanting van radiolariën is onvoldoende bekend. bij 
de Polycistinea worden biflagellate zwermers losgelaten, 
waarvan niet duidelijk is of het gameten zijn of ongeslachte-
lijke sporen. De vegetatieve vorm van de acantharia wordt 
trofont genoemd, de gamont is de vorm die zich geslachtelijk 
voortplant. binnen de gamont worden duizenden biflagella-
te isogameten gevormd, die binnen enkele minuten losgela-
ten worden. Gamonten vormen soms cysten.

 Ecologie
radiolariën eten een grote variatie aan voedsel, zoals bacte-
riën, algen, andere eencelligen en zoöplankton. Er zijn zowel 
omnivore als algivore soorten. Verschillende soorten leven in 
symbiose met endosymbiontische algen (zoöxanthellen), die 
voor fotosynthese zorgen. De Polycystinea zijn ook van groot 
belang in de paleontologie doordat de skeletten goed fossili-

 chromalveolata (supergroep) ▶ rhizaria ▶ Cercozoa (fylum)

 cErcOZOa nederland ten minste 8 gevestigd
 Erik J. Van niEukErkEn wereld ca. 00 beschreven

 Ecologie
cercozoa omvatten vooral heterotrofe eencelligen, die zeer 
talrijk in de bodem kunnen zijn, en ook voorkomen in zee 
en zoet water. Daarnaast zijn er de autotrofe chlorarach-
niaceae die ontstaan zijn door een groenwier als ‘slaaf ’ op 
te nemen. Er zijn ook parasieten van planten (galvormers), 
ongewervelden en andere eencelligen. De vrijlevende soorten 
eten algen, andere protozoën en bacteriën. Plasmodio phora 
brassicae (Plasmodiophoraceae) veroorzaakt de ziekte knol-
voet bij kolen.

 Diversiteit
Wereldwijd zijn er 00 beschreven soorten. uit een vergelij-
king van de moderne classificaties (aDL Et aL. 2005, bass & caVa-

LiEr-sMitH 2009) met onder andere de lijst van DrEsscHEr (196), 
kennen we ten minste 8 soorten in nederland. Enkele 
voorbeelden: Dimorpha met zes soorten die voorheen bij de 
zonnediertjes (Heliozoa) hoorden (siEMEnsMa 1981), de amoe-
boïde Vampyrellidae met drie soorten die algen leegzuigen 
(siEMEnsMa 1987), en de meer schimmelachtige Plasmodiopho-
raceae met onder andere Plasmodio phora brassicae. Hedrio
cystis minor en Frenzelina minima zijn beschreven aan de 
hand van nederlands materiaal.

 Voorkomen
cercozoa leven in zee, zoet water en de bodem. Ze leven 
doorgaans niet planktonisch, maar bewegen zich ‘glijdend’ 
voort over het substraat.

 Determinatie
HOOGEnraaD & DE GrOOt 1940, Van EssEn 1968, rainEr 1968, PaGE 1976, 1988, 

siEMEnsMa 1981, 1987, PaGE & siEMEnsMa 1991, PattErsOn & HEDLEy 1992, 

MEistErFELD 2000b, PattErsOn Et aL. 2000b, takaHasHi & anDErsOn 2000.

De cercozoa vormen een morfologisch zeer diverse groep, 
die pas recent is herkend als monofyletisch, en omvatten 
zowel flagellate als amoeboïde protozoën. Ook de mariene 
planktonische Phaeodaria, tot voor kort beschouwd als 
radiolariën met een organisch skelet, en de meer schimmel-
achtige Plasmodiophoraceae behoren hier. De naam cer-
cozoa is afgeleid van de cercomonaden, een groep van 
amoeboflagellaten. Veel soorten werden vroeger gerekend 
tot respectievelijk de Zoomastigina (dierlijke flagellaten) 
en sarcodina (amoeben). cercozoa zijn terrestrisch, of  
leven in zoet water of zee.

 Cyclus
Geslachtelijke voortplanting is alleen bij chlorarachniaceae 
bekend. cystevorming komt bij veel cercozoa voor.
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