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Wetenschappelijke naam
Agarophyton vermiculophyllum (Ohmi) Gurgel, J.N.Norris & Fredericq, 2018 [1]

Agarophyton vermiculophyllum is een roodwier dat van oorsprong enkel in het 
noordwesten van de Stille Oceaan voorkomt. In de laatste decennia (sinds 
1996) heeft de soort zich verspreid naar Noord- en Zuid-Europa en naar Noordoost- 
en West-Amerika, vermoedelijk via het transport van Japanse oesters. In 2011 
werd het ziltwaterknoopwier voor het eerst waargenomen in België, meer bepaald 
in de Baai van Heist. Het wier heeft een bruinrode kleur, is sterk vertakt en groeit 
vooral in zanderige en modderige estuaria of baaien. De soort is bestand tegen 
grote schommelingen in temperatuur en zoutgehalte. Beide eigenschappen – 
eurytherm en euryhalien – zijn kenmerkend voor succesvolle exoten.
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Oorspronkelijke verspreiding

Agarophyton vermiculophyllum kwam oorspronkelijk enkel voor in het noordwesten van 
de Stille Oceaan langs de kusten van China, Korea, Vietnam [2] en de Japanse Oost- en 
Westkust [3, 4]. In Rusland komt de soort enkel voor in de Japanse Zee, een binnenzee 
van de Stille Oceaan [4]. Het ziltwaterknoopwier verkiest beschutte estuaria en ondiepe 
baaien als habitat. Het komt zowel losliggend voor op zandige en modderige bodems als 
vastliggend op harde substraten (bv. keitjes, mosselbanken, rotsen, oesters, etc.) [5, 6]. 

Eerste waarneming in België

Op 3 november en 29 december 2011 werd het ziltwaterknoopwier voor het eerst in België 
aangetroffen, meer bepaald in het Vlaams natuurgebied ‘Baai van Heist’, gelegen aan de 
oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. Nu komt de soort daar algemeen voor. 
Er zijn echter nog geen fertiele exemplaren gevonden, enkel vegetatieve [7]. Op hetzelfde 
moment werd ook de niet-inheemse soort Caulacanthus okamurae in de Baai van Heist 
gevonden [7]. 

Verspreiding in België

In de Baai van Heist werd het ziltwaterknoopwier gevonden tussen mosselbanken, in het 
laag intergetijdengebied (i.e. het gebied tussen de hoog- en laagwaterlijn). Bij eb staan de 
wieren droog. Voorlopig is dit de enige vindplaats, over een mogelijke verdere verspreiding 
in België is niets geweten [7]. 

Verspreiding in onze buurlanden

De eerste waarneming van Agarophyton vermiculophyllum in Frankrijk dateert van 1996, 
in het Belon estuarium aan de kust van Bretagne. Niet veel later werden er exemplaren 
gevonden in Roscoff (Bretagne), in de nabijheid van oesterkwekerijen [8, 9]. Van daaruit heeft 
het roodwier zich vermoedelijk zowel noordelijk als zuidelijk verspreid langs de Bretoense 
kust, waar ze aanzienlijke matten vormen [9, 10]. 

Reeds in de jaren ‘80 werd het ziltwaterknoopwier aangetroffen in Nederland, meer bepaald 
in de Oostvoornse Plas, een brakwatermeer [5]. In 1994 werd het roodwier waargenomen 
nabij Yerseke terwijl het voorkomen van de soort in de Waddenzee voor de eerste maal 
officieel werd gerapporteerd in 2009 [5, 11]. Agarophyton vermiculophyllum wordt nu 
wijdverspreid aangetroffen in de Nederlandse Waddenzee, van Texel tot Lauwersoog [5]. 
In de aangrenzende Duitse Waddenzee werd de soort in 2002 waargenomen [6].Verder 
noordwaarts komt de soort ook voor in Denemarken (sinds 2003), in Zweden (2003) en 
aan de Baltische kust van Duitsland (2005, in Kiel) [6]. 
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Het ziltwaterknoopwier verspreidde zich eveneens in het zuiden van Europa. Zowel in 
Portugal (2004) als aan de Atlantische kust van Spanje (2003) werd de soort gesignaleerd 
[9]. Recent (2008) is de soort opgedoken in de Middellandse Zee, aan de Po Delta in Italië 
[12]. Grote populaties van het wier komen nu voor over de hele kust van Noord-Europa, en 
op de meeste plaatsen het voorkomt is het wier de meest abundante soort [13]. 

Buiten Europa komt de soort ook abundant voor als exoot, zoals in estuaria aan de 
Atlantische kust van Noord-Amerika, aan de kust van Virginia [13] en North Carolina (VS) 
(1999) [14]. 

Wijze van introductie

Oestertransport is de meest aannemelijke vector aangezien de soort vaak voorkomt 
nabij oesterkwekerijen [9] en ze weinig gevonden wordt in ballastwater of vastgehecht 
op scheepsrompen [6]. Nochtans is de soort enorm goed aangepast om te overleven in 
condities gelijkend op ballastwater [15]. Secundair transport over kortere afstanden kan 
gebeuren via schelpdiertransport. Het wier kan eveneens verstrengelen in vissersmateriaal, 
bootschroeven, duikmateriaal en migrerende vogels [15]. Losse wierfragmenten kunnen 
zich via stromingen over een beperkte afstand verplaatsen [6]. 

Hoe het ziltwaterknoopwier uiteindelijk in België terecht is gekomen, is niet bekend. 
Vermoedelijk is dit gebeurd door middel van één van de hierboven vermelde korte afstands-
mechanismen vanuit Nederland of Frankrijk [7]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Het succes van het ziltwaterknoopwier kan deels verklaard worden door de 
voedselvoorkeur van inheemse grazers. Inheemse grazers verkiezen immers veelal 
inheemse algen boven Agarophyton vermiculophyllum [16, 17]. Exacte redenen hiervoor zijn 
niet geweten. Wetenschappers verwijzen onder andere naar de lage voedingswaarde, of 
lage stikstofconcentratie van de soort [18]. Daarnaast produceert het ziltwaterknoopwier 
metabolische stoffen die herbivoren afschrikken. Hoewel ook inheemse soorten over 
een afweersysteem beschikken, toonden verschillende studies aan dat exoten met een 
afweersysteem sterkere concurrenten zijn dan deze zonder [19]. Bovendien tolereert het 
ziltwaterknoopwier uitdroging, begraving en een groot interval van licht [16] en nutriënten 
niveaus [20, 21], en kan het wier groeien bij een zoutgehalte van 10 tot 35 psu [3, 22] en bij 
temperaturen tussen 2 en 35 °C [3, 9, 23]. Deze euryhaliene en eurythermale eigenschappen 
zorgen ervoor dat de soort een wijd bereik aan mariene milieus kan tolereren [24].

De soort is omwille van de bovenstaande redenen dan ook geclassificeerd als één van de 
vier meest potentiële invasieve soorten in Europa (uit 114 macroalgen) [25].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het wier heeft een isomorfe levenscyclus en kan zich zowel seksueel als aseksueel 
(vegetatieve fragmentatie) voortplanten [21, 24]. Via fragmentatie breken kleine stukjes van 
het wier af, die allen kunnen uitgroeien tot volwassen individuen. Aangezien afgebroken 
fragmenten van slechts 1 mm groot kunnen overleven en verder groeien, kan de soort zich 
op deze manier snel voortplanten [9, 21, 24]. Zelfs de fragmenten kunnen een lange tijd (tot 
175 dagen) hun groeicapaciteit behouden [26]. 

De soort groeit meestal op modder en fijn zand, maar kan zich eveneens vestigen op 
harde substraten zoals rotsen of schelpen. Vrijgekomen harde substraten kan het wier 
snel koloniseren [27]. De kolonisatie wordt verder gefaciliteerd door inheemse invertebraten, 
bijvoorbeeld door het verstrekken van harde substraten of door grazers, die het wier 
in stukjes breken, wat zorgt voor een verhoogde fragmentatie- en dispersiesnelheid [6]. 
Individuen van niet-inheemse kolonies hechten zich echter meestal niet vast aan het 
substraat (resultaat van vegetatieve vermenigvuldiging) [28].

(Potentiële) effecten en maatregelen

De aanwezigheid van het ziltwaterknoopwier zorgt voor een competitie die de groei van 
inheemse soorten belemmert [29]. De exoot vormt namelijk matten die over het zeegras 
heen kunnen groeien [27]. Experimenteel heeft men al aangetoond dat Agarophyton 
vermiculophyllum de overlevingskans van Groot zeegras Zostera marina verlaagt [30]. 
Introductie van het ziltwaterknoopwier zorgt voor nieuwe structurele complexiteit wat 
mogelijk een positieve invloed heeft op sommige invertebraten [31]. Het wier kan namelijk 
voor extra beschutting, substraat voor vasthechting of voeding zorgen [26, 32]. In een 
vergelijkende studie tussen Agarophyton vermiculophyllum en Ulva rigida was bij het 
ziltwaterknoopwier een hogere soortenrijkheid en diversiteit in de macrofauna aanwezig [33].
De soort is mogelijk ook in staat om de stikstofconcentratie te beïnvloeden door opname, 
opslag en vrijgave van nutriënten, wat een potentieel effect op het ecosysteem kan hebben 
[6, 34, 35]. 

In North Carolina (VS) is de introductie van Agarophyton vermiculophyllum een probleem 
voor de visserij en de industrie doordat de soort zich vasthecht aan visnetten en buizen van 
koelwatersystemen verstopt [14]. 

Agarophyton vermiculophyllum mechanisch verwijderen (oogsten) voor het produceren 
van onder andere agar, is een potentiële methode om de soort te controleren [36]. Als 
een tweede bestrijdingsmiddel stelden wetenschappers de grazer alikruik Littorina littorea 
voor, die de Agarophyton vermiculophyllum populatie kan controleren. De begrazing zorgt 
echter ook voor de afbraak van kleine stukjes wier die de verspreiding op kleine schaal 
versnelt [6]. Wat de eventuele effecten van de invasie in België zullen zijn is op dit moment 
niet geweten. 
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Specifieke kenmerken

Het ziltwaterknoopwier heeft een bruine tot wijnrode kleur. Het wier vormt los vertakte 
struiken die vastzitten met een hechtschijf. De schijf is meestal moeilijk zichtbaar. Het wier 
bestaat uit cilindrische assen van 15 tot 100 cm lang [7]. De genussen Agarophyton en 
Gracilaria bevatten ongeveer 300 soorten, die wereldwijd verspreid zijn. Het onderscheid 
tussen de soorten is echter niet steeds duidelijk. Door het stijgend aantal ontdekte soorten 
duiken alsmaar meer problemen op in de taxonomie. Deze worden nu opgelost door 
vergelijkende studies van reproductieve structuren en door moleculaire onderzoek [9]. 

De inheemse soort Gracilaria gracilis (Donker knoopwier) werd aangetroffen in de 
Spuikom in Oostende. Deze soort vertoont echter weinig morfologische verschillen met 
het ziltwaterknoopwier. Microscopisch kunnen ze worden onderscheiden door de diepte 
van de mannelijke conceptacula, waarin de voortplantingsstructuur wordt beschut. Bij 
Gracilaria gracilis bedraagt de conceptaculumdiepte minder dan 50 µm. 

Agarophyton vermiculophyllum is een agarofyt, een agar producerende alg. Dit is een 
geleiachtige substantie, gevormd uit polysachariden afkomstig uit de celwand, dat 
wordt gebruikt als voedingsbodem in microbiologisch werk alsook in de voedings-, 
farmaceutische en cosmetische industrie. Gezien de economische waarde van agarofyten, 
stelden wetenschappers recent voor om de exoot mechanisch te verwijderen en de oogst 
te gebruiken voor agarproductie [37]. Over hoe en in welke landen dit mogelijk zou zijn, is 
nog weinig geweten. 
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