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kalk). De testa heeft één opening. Lobosea hebben geen 
flagellaat stadium. De lengte van de soorten varieert van 
enkele micrometers tot wel  mm. Er zijn één, twee of meer 
celkernen. De indeling en verwantschappen van de amoe-
ben is nog sterk in beweging. Onder andere worden de 

De klasse Lobosea omvat de ‘echte’ amoeben, eencelligen 
met lobvormige pseudopodiën (ook lobopodia genoemd), 
vaak naakt (‘Gymnamoebae’), maar veel soorten, zoals de 
arcellinida, ook met een huisje (testa) van organisch mate-
riaal, of soms ook voorzien van minerale deeltjes (kiezel, 

▼

Amoeba proteus

▶ ▶ 

Arcella gibbosa

 unikonta (supergroep) ▶ amoebozoa (fylum) ▶ Lobosea (klasse)

 LObOsEa (LObOsE aMOEbaE, GyMnaMOEbaE) - aMOEbEn
 Erik J. Van niEukErkEn nederland ruim 10 gevestigd
  wereld ruim 1300 beschreven

verschillende soorten beschreven aan de hand van neder-
landse exemplaren door n.E. nannenga-bremekamp.

 Voorkomen
Er worden vier habitats met een verschillende soorten-
samenstelling onderscheiden. (i) rottend hout, waar 30-
0% van alle soorten leeft, vooral in gematigde en boreale 
klimaatzones. De meeste van deze soorten vormen grote, 
macroscopische plasmodia. Ze hebben meestal een duide-
lijke seizoensvoorkeur in de vorming van sporen. (ii) De 
bast van levende bomen en struiken, waar bijna alle soor-
ten slechts zeer kleine plasmodia vormen. (iii) De boven-
ste bodemlaag, waar ze leven op afgevallen blad en andere 
afgevallen plantendelen. Ze vormen veelal grote plasmo-
dia, maar zijn moeilijk te vinden. Ook deze soorten hebben 
meestal een duidelijk seizoensgebonden piek in sporen-
vorming. (iv) Op uitwerpselen van herbivore zoogdieren 
en vogels; dit zijn gespecialiseerde organismen en er zijn 
relatief weinig soorten. Daarnaast is er een aantal speci-
fieke habitats, zoals in mossen, waarschijnlijk gerelateerd 
aan cyanobacteriën, en hoog in de bergen op plantenres-
ten in de buurt van smeltwater (nOVOZHiLOV Et aL. 2000). al-
gemeen werd aangenomen dat de soorten wijde versprei-
dingen kennen en een aantal zelfs (bijna) kosmopolitisch 
zijn. recent is echter aangetoond dat de verspreiding van 
echte slijmzwammen bepaald wordt door verschillen in 
klimaat en vegetaties op wereldschaal en ecologische va-
riatie in bepaalde habitats op lokale schaal (stEPHEnsOn Et 

aL. 2008).

 Determinatie
nannEnGa-brEMEkaMP 1979, 1983, inG 1999, stEPHEnsOn 2010.

diploïde amoebozygote. Door opeenvolgende kerndelin-
gen in de zygote ontstaat een plasmodium; verschillende 
plasmodia kunnen met elkaar versmelten. Dit plasmodiale 
stadium is de diploïde fase. Het plasmodium of de indi-
viduele amoeben/flagellaten voeden zich fagotroof met 
bacteriën, gistcellen, schimmelsporen of detrituspartikels. 
Het plasmodium kan ook rechtstreeks voedingsstoffen uit 
het omringende medium opnemen via diffusie. Het plas-
modium groeit aan door assimilatie van opgenomen voed-
sel in het cytoplasma; er vinden dus geen celdelingen 
plaats.
Onder bepaalde omstandigheden vormt het plasmodium 
vruchtlichamen. in deze vruchtlichamen worden weer cel-
len gevormd waarvan bepaalde differentiëren tot sporen. in 
de sporen ondergaan de diploïde kernen een meiose (reduc-
tiedeling). De mitose is normaal, dus met centriolen en een 
celwand die desintegreert; de chromosomen zijn uitzonder-
lijk klein. Drie van de vier haploïde kernen verdwijnen zo-
dat uit elke spore één haploïde flagellaat/amoebe kiemt. De 
vruchtlichamen worden óf door een deel van het plasmo-
dium gevormd (dit vruchtlichaam wordt dan het sporan-
gium genoemd), óf door het gehele plasmodium.

 Ecologie
Echte slijmzwammen zijn heterotrofe organismen die de-
tritus, bacteriën, gisten en fungi(sporen) opnemen. slijm-
zwammen kunnen zich langzaam voortbewegen en laten 
vaak een slijmspoor achter.

 Diversiteit
Wereldwijd zijn er circa 900 beschreven soorten (aDL 2007). in 
nederland zijn 24 soorten gemeld (Van HOOFF 2006). Er zijn 
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▲ 

Nebela

in nederland komen drie soorten uit het genus Nuclearia 
voor (siEMEnsMa 1981, 1987). Voor determinatie zie ook Page & 
siemensma (1991). 

 iChThyOSpOrEA

Een kleine groep (wereldwijd 24 beschreven soorten) van 
eencellige parasieten van gewervelde dieren (Vertebrata), 
geleedpotigen (arthropoda) en weekdieren (Mollusca). 

Opisthokonta worden gekenmerkt doordat de ene flagel 
aan de achterkant van de cel is ingeplant; bovendien heb-
ben ze de vorm van de mitochondriën gemeen. Er vindt 
momenteel veel grootschalig moleculair onderzoek plaats 
naar de verwantschapsrelaties tussen de schimmels en die-
ren, waarbij vooral de vraag is welke groepjes eencelligen als 
zustergroep van de hoofdgroepen beschouwd kunnen wor-
den en de biologisch relevante vraag hoe dan de meercellig-
heid is ontstaan (MinGE Et aL. 2009, ruiZ-triLLO 2007, 2008, sHaLcHian-

tabriZi Et aL. 2008, stEEnkaMP Et aL. 2006). De Opisthokonta be-
staan uit de Holomycota met de nucleariidae (cristidiscoi-
dea) en de schimmels (Fungi), en de Holozoa met de ich-
thyosporea, Filasterea, choanoflagellata en de dieren (ani-
malia). De eencellige groepen worden hier kort besproken, 
waarna de schimmels (Fungi) en dieren (animalia) volgen. 

 CriSTiDiSCOiDEA (NuClEAriiDAE)

Een kleine groep amoeben (wereldwijd acht beschreven 
soorten) met draadvormige pseudopodiën, die in zoet water 
of in de bodem leven. bij moleculair onderzoek blijken ze 
de zustergroep van de Fungi te vormen (stEEnkaMP Et aL. 2006). 

 unikonta (supergroep) ▶ Opisthokonta

 OPistHOkOnta nederland ruim 38.000 gevestigd (waarvan ca. 80 exoten)
 Erik J. Van niEukErkEn wereld ca. 1.0.000 beschreven

cristidiscoidea

Fungi ➞ p. 102

ichthyosporea

Filasterea

choanoflagellata

animalia ➞ p. 111

Holomycota

Holozoa

 Voorkomen
amoeben komen overal voor waar het vochtig is, van voch-
tig mos tot in de open oceaan, en er zijn ook heel wat para-
sieten bij dier en mens. arcellinida leven uitsluitend in zoet 
water en vooral veel in mos, zoals Sphagnum (in nederland 
onderzocht door HOOGEnraaD 1934). De testa blijft na de dood 
intact, en daarmee kan de aanwezigheid van soorten vaak 
later nog vastgesteld worden, ook fossiel. in de bodem kun-
nen wel 1 tot 100 miljoen arcellinida per m2 voorkomen en 
jaarlijks een biomassa van 1 tot 200 gram produceren (MEis-

tErFELD 2000a). 

 Determinatie
HOOGEnraaD & DE GrOOt 1940, HarniscH 1968, Van EssEn 1968, rainEr 

1968, GrOsPiEtscH 1972, PaGE 1976, 1988, siEMEnsMa 1987, PaGE & siEMEns-

Ma 1991, MEistErFELD 2000a. 

volgende groepen onderscheiden: tubilinea (waaronder de 
echte amoeben in tubilinida en de arcellinida), Flabellinea 
en Variosea (PaWLOWski & burki 2009), maar het is onzeker of de 
groep in zijn geheel monofyletisch is. amoeben omvatten 
zowel vrijlevende soorten in zee, zoet water, of in de bodem 
op het land, als parasitaire vormen.

 Cyclus
De voortplanting is doorgaans ongeslachtelijk door deling. 
Onder ongunstige omstandigheden vormen veel soorten 
cysten, die langdurige droogte kunnen doorstaan. bij arcel-
linida is aangetoond dat in de cysten meiose kan plaats-
vinden, waardoor wellicht toch geslachtelijke voortplanting 
voorkomt (MEistErFELD 2000a).

 Ecologie
amoeben leven van allerlei dood of levend organisch mate-
riaal dat door de cel door middel van fagocytose kan wor-
den opgenomen, zoals bacteriën, fungi (waarvan de hyfen 
geperforeerd worden), kleine algen en andere eencelligen.

 Diversiteit
De omvang van deze groep is wat lastig vast te stellen omdat 
veel soorten die vroeger onder de amoeben werden gerang-
schikt, verhuisd zijn naar andere groepen zoals de Hetero-
lobosea (Excavata), cercozoa (chromalveolata) of de kleine 
unikonte fyla hierna (o.a. PaWLOWski & burki 2009). Wereldwijd 
zijn ten minste 1300 soorten beschreven (aDL Et aL. 2007). in 
nederland zijn ten minste 10 soorten gemeld: siemensma 
(198) meldt 4 vrijlevende soorten die hiertoe behoren, 
Dresscher (196) meldt circa 100 soorten arcellinida. Tri
chamoeba sinuosa is beschreven op grond van nederlands 
materiaal.
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