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Wetenschappelijke naam
Caulacanthus okamurae Yamada, 1933 [1]

Het roodwier Caulacanthus okamurae komt inmiddels voor in grote delen van 
de wereld. Het verkiest een hard substraat in het intergetijdengebied, maar komt 
eveneens voor in brakwater en mangroves. Het roodwier komt oorspronkelijk 
uit het Pacifisch gebied en zou via oestertransport in de Europese zeeën 
terechtgekomen zijn. In België werd Caulacanthus okamurae voor het eerst in 
2011 waargenomen in de Baai van Heist, gelegen aan de oostelijke strekdam van 
de haven van Zeebrugge. Het wier is eerder klein en onopvallend, en kan snel over 
het hoofd gezien worden.
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Oorspronkelijke verspreiding

Het roodwier Caulacanthus okamurae is lang beschouwd als synoniem van de morfologisch 
sterk gelijkende Caulacanthus ustulatus en werd gezien als een soort met kosmopolitische 
verspreiding [2]. Door moleculair genetisch onderzoek weet men nu dat het twee aparte 
soorten betreft [3]. Caulacanthus ustulatus is een voor Europa inheemse soort en komt van 
nature voor in Zuid-Europese landen. De oorspronkelijke verspreiding van Caulacanthus 
okamurae is beperkt tot Japan, China, Korea en Taiwan [2].

Het wier verkiest als habitat voornamelijk mangroves, brakwater en intergetijdengebieden, 
gelegen tussen de hoog- en laagwaterlijn, waar het groeit op harde substraten [4]. 

Eerste waarneming in België

Op 3 november en 29 december 2011 werd Caulacanthus okamurae voor het eerst in 
België waargenomen, in het Vlaams natuurgebied de ‘Baai van Heist’, gelegen aan de 
oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. De exoot komt er nu lokaal algemeen 
voor. Er zijn enkel vegetatieve specimens terug gevonden [5]. Op het zelfde moment werd 
ook de niet-inheemse soort Agarophyton vermiculophyllum aangetroffen [5]. 

Verspreiding in België

In Heist werd Caulacanthus okamurae waargenomen ter hoogte van het intergetijdengebied, 
verspreid op de blokken van de havendam waar geen andere macrowieren voorkwamen 
[5]. Voorlopig is dit de enige vindplaats, over een mogelijke verdere verspreiding in België is 
niets geweten. 

Verspreiding in onze buurlanden

Caulacanthus okamurae – in eerste instantie geïdentificeerd als Caulacantus ustulatus 
– werd in 1986 aangetroffen in Roscoff (Bretagne, Frankrijk), waar het nu vrij algemeen 
voorkomt [6]. Moleculair onderzoek toonde aan dat de Franse populatie meer verwantschap 
vertoonde met de Aziatische Caulacanthus okamurae dan met Atlantische Caulacantus 
ustulatus. Men concludeerde daaruit dat het wier vanuit de Stille Oceaan geïntroduceerd 
werd, en niet het resultaat was van een noordwaartse migratie van de Atlantische variant [7]. 
De aangetroffen exemplaren te Frankrijk bevatten weinig tot geen reproductieve structuren. 
Men veronderstelt dat Caulacanthus okamurae zich voornamelijk vegetatief voortplant [8], 
een veelvoorkomende strategie bij succesvolle exoten [4]. 



Algen en wieren - 53

Hoewel de verspreiding in Frankrijk beperkt bleef, bereikte Caulacanthus okamurae 
Nederland en Groot-Brittannië. In Nederland werd het roodwier gevonden in 2005, op 
het oud werkeiland ‘Neeltje Jans’ in de Oosterschelde. Deze vondst bestond uit grote 
exemplaren die waarschijnlijk al langer aanwezig waren. De exoot werd zowel aangetroffen 
in het lage intergetijdengebied als in het hoger gedeelte, dit in tegenstelling tot andere 
exotische algen in Nederland [9]. In Groot-Brittannië heeft het wier zich snel verspreid vanuit 
Devon (2004) naar Cornwall (2005) en Kent (2009). Ook hier komt de soort hoog voor in 
het intergetijdengebied [10]. 

Niet-inheemse populaties van de Pacifische Caulacanthus okamurae buiten Europa zijn 
teruggevonden in Prince Willliam Sound (Alaska) [11] en Tomales Bay (California) [12]. 

Wijze van introductie

Hoogstwaarschijnlijk is Caulacanthus okamurae in Europa geïntroduceerd via transport 
van de Japanse oesters (Crassostrea gigas). Aanwijzing daarvoor is de vindplaats in 
Frankrijk die vlakbij een oesterkwekerij gelegen is [13]. Verdere verspreiding in Europa kon 
dan vermoedelijk gebeuren door vasthechting van de wieren aan scheepsrompen of door 
losse wierfragmenten die aanspoelen en zich vestigen [5]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

De exoot overleeft en groeit bij grote schommelingen in temperatuur (tussen 13 en 26 
°C, met een optimale groei bij 17 °C). Zelfs bij 6 °C groeit het wier nog, zij het beperkt [14]. 
Daarnaast komt Caulacanthus okamurae vrijwel op alle substraten voor, met een voorkeur 
voor levende substraten zoals mosselen en zeepokken [4]. Waarom het wier goed gedijt 
aan de Vlaamse kust is nog niet onderzocht. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

De verspreiding van Caulacanthus okamurae wordt waarschijnlijk beïnvloed door twee 
klimaatfactoren. Een eerste betreft de stijging in de oppervlaktewatertemperatuur door 
de klimaatopwarming wat in het voordeel speelt van deze Aziatische exoot. Een tweede 
factor betreft de stormfrequentie: een storm zorgt voor openingen in de aanwezige 
algenbegroeiing, waarvan Caulacanthus okamurae gebruik kan maken om zich te 
vestigen [10]. Plaatselijke factoren die de verspreiding van Caulacanthus okamurae in België 
beïnvloeden zijn nog niet bekend. 
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(Potentiële) effecten en maatregelen

In tegenstelling tot andere niet-inheemse zeewieren, die zich hoofdzakelijk vestigen in het 
subtidaal en rotspoeltjes, is Caulacanthus okamurae tevens in staat zich te vestigen in 
het intergetijdengebied. In deze zone kan de soort een dominante positie innemen en 
de inheemse turfvormende macroalgen verdringen (bv. Gelidium pusillum in Nederland 
[10, 15]. Desondanks het feit dat Caulacanthus okamurae inheemse macro-invertebraten 
verdringt, zoals zeeslakken en alikruiken, zal de soort in de bovenste getijdenzone ook 
zorgen voor meer diverse meiofauna en macro-algen. Dit is mogelijk te verklaren doordat 
het roodwier turfzones vormt die normaalgezien niet voorkomen in die regio. Hierdoor stijgt 
de habitatcomplexiteit en wordt sediment en water vastgehouden, dat op hun beurt zorgt 
voor voedsel, habitat en veiligheid voor de meiofauna. De effecten die deze exoot heeft op 
de omgeving zijn nog niet volledig bestudeerd en kunnen dus zowel positief als negatief 
zijn [17]. Er werden op heden nog geen maatregelen getroffen om de exoot te bestrijden. 

Specifieke kenmerken

Caulacanthus okamurae is een eerder onopvallend, donker bruin-rood wier dat bestaat uit 
cilindrische uitlopers met vertakkingen tot 3 cm hoog [10], die samen een kluwen vormen 
die hele stukken substraat kunnen bedekken [9, 15]. Op een lengte doorsnede van het 
wier ziet men een opvallend centraal filament dat bestaat uit grote cellen met onderlinge 
verbindingen, de zogenaamde stippelverbingingen (pit-connections) [9]. 

Caulacanthus okamurae groeit primair als een epifyt, een organisme dat op een ander 
organisme groeit maar niet parasitair is. Op deze wijze hecht de soort zich vast aan andere 
wieren. Zo wordt Caulacanthus okamurae in Nederland voornamelijk teruggevonden op 
Mastocarpus stellatus [9]. Deze aanhechting is vaak niet meer te onderscheiden van de 
secundaire kleine hechtvoetjes. De hechting is meestal niet zo stevig, hierdoor kan het wier 
gemakkelijk losgemaakt worden [9]. 

De levenscyclus van Caulacanthus okamurae is niet goed gekend doordat reproductieve 
structuren weinig worden waargenomen in het veld [16]. In laboratoriumculturen werd de 
levenscyclus wel al voor verschillende isolaten beschreven [14, 18]. 
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