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Meer over Flesdiertjes (Folliculinidae) – Floris Bennema, 
Frank Perk & Brendan Oonk

In Het Zeepaard 76(2) meldde Frank Perk zijn tweede vondst van omhulsels 
van urinaaldiertjes ofwel flesdiertjes (Folliculinidae). De afgelopen twee 
jaar zijn de ‘flesjes’ ook op twee andere plaatsen aangetroffen. Voordat 
we deze vondsten bespreken, willen we eerst iets meer over deze curieuze 
eencelligen vertellen. 
Flesdiertjes behoren tot de ciliaten (Ciliophora) ofwel wimper- of trilhaar-
diertjes. Het zijn langwerpige eencelligen met, zolang ze in hun omhulsel 
zitten, een opvallend vangapparaat in de vorm van ‘peristoomvleugels’. Aan 
de rand van deze vleugels zitten trilharen die een stroming opwekken om 
plankton te vangen. Het plankton wordt door de trilharen op grootte geselec-
teerd en de geschikte deeltjes worden naar de celmond vervoerd. Bij gevaar 
kunnen de flesdiertjes de vleugels snel in hun omhulsel terugtrekken. 

Flesdiertjes bouwen hun aan de ondergrond vastzittend omhulsel (lorica) 
op uit chitine. Het is meestal blauwig of geel en kan verscheidene vormen 
aannemen zoals die van een fles, een urinaal of een vaas. Meestal doet 
het substraat er niet erg toe maar er zijn uitzonderingen. Marco Faasse 
(2016) beschreef onlangs een flesdiertje dat alleen te vinden is op de 
staart van een boorpissebed.

De huidige taxonomische indeling van flesdiertjes is vooral gebaseerd op de 
bouw van het omhulsel. Belangrijk hierbij is de aan- of afwezigheid van een 
voorruimte tussen de hals en de buik (zoals de extra bolling bij een Duvel 
fles). Een ander criterium bij de huidige indeling vormt het wel of niet aan-
wezig zijn van een binnenmembraan (sluiting). Links in f ig. 1 is een soort 
afgebeeld die zowel een voorruimte als een sluiting heeft. Bij sommige 
soorten zit de fles met een zgn. basaalplaat (Spatelfuss) op de ondergrond 
vastgehecht. Ook dit is van belang voor de indeling.
Een eigenschap waarin flesdiertjes met andere ciliaten overeenkomen, is 
de dubbele kern: een micronucleus voor geslachtelijke voortplanting en 
een macronucleus voor regulatie van het celmetabolisme. De macronucleus 
kan ovaal zijn of de vorm van een parelketting hebben. 
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Levenscyclus
Flesdiertjes planten zich uitsluitend voort door deling. De deling wordt 
voorafgegaan door afbraak van de vleugels en concentratie van het kern-
materiaal (f ig. 2: 1-2). Na de deling blijf t de achterste van de twee cellen 
achter en ontwikkelt zich weer tot een individu met vleugels. De voorste 
wordt een ‘zwermer’; deze verlaat het omhulsel en zwemt rond totdat ze 
zich opnieuw vestigt, een nieuw omhulsel maakt, en verder uitgroeit (f ig. 2:  
4-10-1). Het komt ook voor dat in-
dividuen zonder zich te delen weer 
gaan zwermen, ze laten dan een 
leeg flesje achter. Grappig genoeg 
settelen de flesdiertjes zich in 
groepjes zodat je meestal meerdere 
flesjes bij elkaar ziet.

Voortschrijdende taxonomie
Folliculinidae zijn lastig in te delen. 
In de eerste helf t van de vorige 
eeuw stelden de Noor Dons en later 
de Fransman Fauré-Fremiet (1936) 
en de Engelsman Das (1949) een 

Figuur 2. Levenscyclus van Eufolliculina 
uhligi (uit: Mulisch & Patterson, 1983). 

Figuur 1. Voorbeelden van urinaaldiertjes met hun omhulsels (uit: Mulisch et al., 1986 (2x); 
Uhlich, 1964). 
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hoofdindeling voor op basis van de vorm van de macronucleus: ketting-
vormig of ovaal. De huidige indeling is gebaseerd op het boek Studien 
über Follikuliniden, dat de Sloveense taxonoom Jovan Hadži schreef 
na het bestuderen van soorten in de Adriatische Zee (Hadži, 1951). Hij 
betrok bij zijn taxonomische indeling ook de bouw van het omhulsel. Ook 
deze ordening is niet geheel overtuigend, de soortgrenzen blijken lastig 
en er zitten soorten tussen die maar één keer zijn waargenomen. Duitse 
onderzoekers stelden voor om ook te letten op de microscopische bouw van 
de vleugels en de wijze waarop het omhulsel wordt afgezet (Mulisch et al., 
1993). Waarschijnlijk zullen we pas een afdoende, op verwantschappen 
gebaseerde indeling krijgen na uitgebreid DNA-onderzoek.

Europese en Nederlandse soorten
Hadži (1951) beschreef 68 soorten, de meesten uit Europese wateren. 
Maar gezien de onzekerheden lijkt het beter uit te gaan van de in WoRMS 
gebruikte ‘A partial list of European species’, geschreven door Maria Mulisch 
uit Kiel (Mulisch, 2001). Hierin zijn 30 soorten opgenomen, waarvan 16 in 
Atlantische wateren. Later zijn er nog een paar nieuwe soorten bijgekomen, 
maar helaas bestudeerd Mulisch deze groep niet meer. 

De eerste in Nederland gepubliceerde waarneming is van Marco Faasse. Hij 
nam peristoomvleugels waar en stond voor een raadsel; pas na publicatie 
kwam hij erachter dat het een onderdeel was van een flesdiertje (Faasse, 
1992 en 1993). In dezelfde tijd, in 1993, vond Frank Perk een omhulsel op 
een stuk zeesla uit Sas van Goes en introduceerde de Nederlandse naam 
urinaaldiertjes (Perk, 1993a en b). Op basis van een tekening werd het 
omhulsel toegeschreven aan Folliculina spirorbis. Omdat Lagotia spirorbis 
(huidige naam) een lange, zeer dunne hals heeft, legden we de tekening 
voor aan Maria Mulisch uit Kiel. Ze antwoordde: “The described Folliculina 
spirorbis is certainly not Lagotia spirorbis. These are really dif ferent. It 
could be Lagotia faurefremieti.” 
Op 7 april 1998 verzamelde Marco Faasse onder de steenbestorting aan de 
Oostercheldezijde van Neeltje Jans stukken rijshout. Hierin bleken boor-
pissebedden Limnoria lignorum te zitten met flesdiertjes Mirofolliculina 
limnoriae op hun staart. In Faasse (2016) staat een foto van deze specifieke 
gastheer met zijn flesdiertjes.
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De laatste twee jaar duiken er weer nieuwe vondsten op. Onlangs beschreef 
Frank Perk (2016) nieuwe omhulsels, dit keer leken ze meer op een vaas.  
Als mogelijkheden noemde hij Eufolliculina (cf. möbiusi) en Pachyfolliculina 
(cf. gunneri). 

Nieuwe vondsten
Op 21 januari 2015 vonden Brendan Oonk en Luna van der Loos op het strandje 
bij Neeltje Jans een schelp van een Amerikaanse boormossel Petricola pholadi-
formis waar 35 flesvormige omhulsels in zaten (fig. 3: links). De flesjes zaten 
vastgehecht met behulp van een basaalplaat; deze was aan de ene kant 
afgerond en aan de andere puntig (fig. 3: rechts). De flesjes zelf waren voor-
zien van een in lengterichting lopende ribbel. Ze behoren tot het pas in 1964 
beschreven geslacht Magnifolliculina. De Duitser Gotram Uhlig (1964) vormde 
dit geslacht op basis van drie soorten die hij vond op lege mosselschelpen 
die hij opdregde uit de Duitse Bocht. Uitgaande van Uhlig’s soortbeschrijving 
komen we, op grond van de ene lengteribbel en het ontbreken van een worm-
vormig aanhangsel aan die ribbel, uit op Magnifolliculia alata.

Op 14 juni 2016 was het weer raak, op een stuk glanzende bolzakpijp 
(Aplidium glabrum) uit de jachthaven van Terschelling vond Floris Bennema 
ook omhulsels, volgens Frank Perk ditmaal distilleerkolf jes (f ig. 4). Al 
wegstrepende kwam Floris op Lagotia expansa of Metafolliculina andrewsi. 
Bij navraag meldde Maria Mulisch dat determinatie alleen aan de hand van 
omhulsels niet goed mogelijk is. Maar, schreef ze, de twee genoemde 
soorten zijn goede keuzes als ‘mogelijke soorten’. 

Figuren 3. Omhulsels van vermoedelijk Magnifolliculina alata op een lege Amerikaanse 
boormossel (foto’s: Floris Bennema).
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En op 19 november 2016 vond Brendan Oonk tijdens een excursie van de 
Strandwerkgroep Waterweg-Noord bij Kattendijke hem onbekende zakpijpen.  
Mick Otten maakte er foto’s van; het bleken Chileense zakpijpen Corella 
eumyota te zijn. Later ontdekten Mick en Brendan op een van zijn foto’s 
van de hals flesdiertjes. Het leuke is dat in één geval het individu er nog 
in zat, met mooi uitstaande peristoomvleugels (f ig. 5). Nu we een volledig 
exemplaar hebben, kunnen we hem formeel beschrijven: groenig individu 
met een compacte kern. De buik van het groene omhulsel is ovaal, niet 
afgeplat. Het omhulsel is ongeveer 250 µm lang en 170 µm breed, de hals 
is ongeveer 100 µm. Er valt geen voorruimte of sluiting waar te nemen. 

Figuur 4. Omhulsels van mogelijk Lagotia expansa of Metafolliculina andrewsi  
(foto’s: Floris Bennema).

Figuur 5. De typische ‘flesdiervleugels’ bij Lagotia cf. expansa (foto’s: Mick Otten).
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De korte, brede hals zit onder een hoek van ongeveer 100° aan de buik en 
eindigt met een brede kraag. Op deze hals is (met enige moeite) een ring- 
of spiraalvormige structuur waar te nemen. De peristoomvleugels zijn 
lang, breed en aan de top afgerond. 
Op basis van de vorm van het omhulsel, de peristoomvleugels en de ronde 
macronucleus concluderen we dat het gaat om een flesdiertje uit het 
geslacht Lagotia. De soort bepalen is aan de hand van de foto moeilijker. 
Op grond van de grootte, de afgeronde peristoomvleugels en de haaks op 
de hals staande kraag is Lagotia expansa een goede mogelijkheid. Het is 
bekend dat deze soort zeer tolerant is wat betreft het substraat waarop 
hij zich vestigt (Hadži, 1951).

Omhulsels van flesdiertjes zijn als je klein kijkt dus wel te vinden. Maar, 
zolang we nauwelijks levende exemplaren aantreffen, blijft er veel onzeker-
heid over de Nederlandse soorten. En het zal, aangezien de taxonomie ook 
nog niet is uitgekristalliseerd, waarschijnlijk nog wel even duren voordat 
we een betrouwbare Nederlandse soortenlijst kunnen verwachten. 

Dankwoord
Marco Faasse bedankt voor de gegevens over de waarneming in 1998. Mick 
Otten bedankt voor het beschikbaar stellen van de foto.
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Excursieprogramma 2017-2018 Belgische SWG

Zondag 23 december 2017: De Panne - Eindejaarsexcursie. Afspraak om 9h 
op het einde van de Dynastielaan. Laag water rond 10h21 (0.41 mTAW). 
Daarna is er nog een samenkomst in het Bezoekerscentrum De Nachtegaal 
(Olmendreef 2, De Panne). Je kan er ook je picknick nuttigen.

Zaterdag 6 januari 2018: Zeebrugge - Westkant haven. Onze eerste 
excursie van 2018 brengt ons naar het stukje noordzeekust ten westen 
van de haven van Zeebrugge. Om 9h30 spreken we af bij het Saint-
George Memorial monument aan het begin van de westelijke dam te 
Zeebrugge (hoek Zeedijk/Baron de Maerelaan). Het laag water valt om 
10h37 (-0.17 mTAW).


