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Wetenschappelijke naam
Antithamnionella ternifolia (J.D.Hooker & Harvey) Lyle, 1922 [1]

Het oorsprongsgebied van het Drietakkig rooddonswier Antithamnionella 
ternifolia is onduidelijk, hoewel er vermoedens zijn dat dit roodwier afkomstig is 
uit de zuidelijke hemisfeer. Dit niet-inheemse roodwier zou in Europese wateren 
terechtgekomen zijn – en er zich verder verspreid hebben – door zich vast te 
hechten op scheepsrompen en touwen. Het Drietakkig rooddonswier werd in 
1970 voor de eerste keer waargenomen in België in de Spuikom van Oostende. 
De soort groeit op vrijwel elk type hard substraat en plant zich snel voort, twee 
factoren die bijdragen tot zijn succes. 
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Oorspronkelijke verspreiding

De plaats van herkomst van het Drietakkig rooddonswier is onduidelijk [2], al wordt vermoed 
dat het roodwier waarschijnlijk afkomstig is uit de zuidelijke hemisfeer [3, 4]. Het is in elk 
geval een complexe situatie, omwille van het feit dat een aantal sterk op elkaar lijkende 
soorten, en waarschijnlijk aan elkaar verwante soorten, in verschillende delen van de 
wereld voorkomen [2, 5]. 

Dit niet-inheemse roodwier groeit op tal van substraten, gaande van algen, stenen tot 
artificieel materiaal zoals pontons en boeien. Ze komen voor tot een diepte van 25 meter, 
en dit zowel in beschutte als blootgestelde omgevingen [6].

Eerste waarneming in België

Het Drietakkig rooddonswier werd in 1970 voor het eerst waargenomen in de Spuikom 
van Oostende, onder de naam Antithamnion sarniensis [7], vastgehecht aan een zogeheten 
Japanse mand, die gebruikt werd voor experimenten gerelateerd aan het kweken van 
oesters [8]. 

Verspreiding in België

Het Drietakkig rooddonswier wordt in België vaak verward met Antithamnionella 
spirographidis. Deze twee roodwieren zijn zo op elkaar gelijkend dat wetenschappers niet 
helemaal zeker zijn of het effectief om twee verschillende soorten gaat. Omdat dergelijke 
roodwieren op basis van morfologische eigenschappen heel moeilijk te onderscheiden zijn, 
is verder onderzoek noodzakelijk om uit te maken hoeveel soorten werkelijk langs onze 
kust voorkomen [9]. Ook Antithamnionella spirographidis werd wellicht geïntroduceerd in 
Europese wateren [10].

Beide roodwieren komen voor in het Verbindingsdok en het Boudewijnkanaal [11] van de 
Zeebrugse achterhaven, alsook op de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [12]. In 
de Spuikom van Oostende zouden enkele exemplaren groeien op het Violet buiswier 
Melanothamnus harveyi [4], een andere niet-inheemse soort.

Verspreiding in onze buurlanden

Niettegenstaande men al in 1906 enkele exemplaren van deze soort had aangetroffen in 
Plymouth, in het zuidwesten van Groot-Brittannië [6] – weliswaar onder een andere naam 
(Antithamnionella cruciatum f. tenuissimum) – wordt veelal pas de melding uit 1910 uit 
Cherbourg-Octeville, in het noordwesten van Frankrijk [13], als de eerste waarneming voor 
Europa beschouwd [2]. Ondertussen heeft het Drietakkig rooddonswier zich over de gehele 
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Atlantische kust van Europa verspreid. De soort komt voor van Portugal tot Denemarken 
en is ook aanwezig langs de zuid- en westkusten van Groot-Brittannië – tot in Argyll in 
West-Schotland – en langs de kusten van Ierland [6, 14, 15].

In Nederland werd Antithamnionelle ternifolia in 1951 voor de eerste maal aangetroffen en 
wordt er op heden slechts incidenteel geobserveerd [2]. Antithamnionella spirographidis 
kent sedert 1993 een algemeen voorkomen in de Nederlandse Oosterschelde [2]. Deze 
soort werd ook al verzameld uit het naburige Grevelingenmeer [2], alsook ter hoogte van de 
ingang van de Sloehaven aan de Westerschelde [16]. 

In 2010 is het Drietakkig rooddonswier ook waargenomen in het Duitse deel van de 
Waddenzee nabij het eiland Sylt, ten westen van de Duits-Deense grens [17].

Wijze van introductie

Het Drietakkig rooddonswier werd waarschijnlijk in Europa geïntroduceerd door 
vasthechting aan scheepsrompen en touwen. Mogelijk vond de eerste introductie in 
Europa plaats via Australische schepen [3]. Eveneens werden exemplaren geïntroduceerd 
via aquacultuur waarbij het wier was vastgehecht op oesters die voor kweek naar Europa 
getransporteerd werden [16].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Een snelle groei en een vegetatieve voortplanting door fragmentatie – waarbij afbrekende 
stukjes kunnen uitgroeien tot een volwaardig individu – zijn in de eerste plaats de verklaring 
van het succes van deze niet-inheemse soort [3]. 

Het Drietakkig rooddonswier is niet kieskeurig wat het substraat betreft en kan zowel op 
natuurlijke (bv. wieren, schelpdieren of stenen) als op artificiële ondergronden (bv. pontons 
en boeien) groeien [6]. 

Het Drietakkig rooddonswier Antithamnionella ternifolia heeft net als Antithamnionella 
spirographidis kliercellen die bepaalde toxische chemische stoffen bevatten,  zoals 
eosine [18, 19]. Men gaat ervan uit dat deze stoffen dienen als afweermechanisme tegen 
begrazing door herbivoren [2]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het Drietakkig rooddonswier kan grote afstanden overbruggen door zich vast te hechten 
op scheepsrompen van transportschepen [3], terwijl lokale plezierboten voor een snelle 
verspreiding tussen verschillende jachthavens kunnen zorgen [2]. Dit niet-inheems roodwier 
tolereert een brede temperatuurgradiënt [3].
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(Potentiële) effecten en maatregelen

De soort hecht zich op harde structuren in havens en op schepen [3]. Aangroei op schepen 
kan financiële implicaties hebben: aangroeigemeenschappen op scheepsrompen verhogen 
namelijk de weerstand bij het varen. Het verwijderen van deze aangroeigemeenschappen 
kost echter handenvol geld, en kan worden tegengegaan door het gebruik van 
aangroeiwerende verven [20]. Effecten van het Drietakkig rooddonswier op zijn natuurlijke 
omgeving zijn niet gekend. 

 
Specifieke kenmerken

Het Drietakkig rooddonswier heeft een felrode kleur en vormt wollige toefjes van 1 tot 2 cm. 
Het lijkt sterk op de eveneens bij ons voorkomende niet-inheemse soort Antithamnionella 
spirographidis. Beide soorten zijn enkel microscopisch van elkaar te onderscheiden. De 
zijtakken zijn bij Antithamnionella spirographidis tegenoverstaand en niet in een krans 
ingeplant op de zijassen, terwijl dit bij het Drietakkig rooddonswier wel het geval is [6, 21, 22]. 

Het Drietakkig rooddonswier is voornamelijk terug te vinden vanaf de laagwaterlijn tot op 
een diepte van 25 meter. Zowel beschutte als fel blootgestelde omgevingen met sterke 
stromingen behoren tot zijn habitat. 

Deze soort doet zowel aan ongeslachtelijke, geslachtelijke als vegetatieve voortplanting. In 
Europa plant het Drietakkig rooddonswier zich voornamelijk vegetatief en ongeslachtelijk 
voort. Vegetatieve voortplanting gebeurt door fragmentatie, waarbij ieder fragmentje 
opnieuw kan uitgroeien tot een nieuw individu. Bij ongeslachtelijke voortplanting worden 
sporen gevormd, die na verspreiding aanleiding geven tot nieuwe individuen [6, 21].
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