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Wetenschappelijke naam
Dasysiphonia japonica (Yendo) H.-S. Kim, 2012 [1]. 

Toen dit wier voor het eerst in Europa werd aangetroffen, werd het Dasysiphonia spp. genoemd. 
Hierna kreeg het de naam Heterosiphonia japonica [2]. 

Het Veelvertakt pluimwier Dasysiphonia japonica komt oorspronkelijk uit de Stille 
Oceaan. In onze buurlanden heeft de soort zich snel verspreid, vermoedelijk 
na oesterimport in Frankrijk in 1984. In België is de soort voor de eerste keer 
aangetroffen in 2014 in Zeebrugge. De pontons van de jachthaven van Zeebrugge 
zijn tot nu de enige gekende vindplaats in België. Het Veelvertakt pluimwier komt 
voor in het lage intergetijdengebied en sublitoraal, waar ze veelal groeit op stenen 
of oesters en plekken die goed beschut zijn tegen golven.
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Oorspronkelijke verspreiding 

Dasysiphonia japonica komt oorspronkelijk uit de Stille Oceaan (Japan en Korea). Het wier 
komt voor in het lage intergetijdengebied en sublitoraal (gebied onder de laagwaterlijn). De 
soort groeit veelal op stenen of oesters en plekken die goed beschut zijn tegen golven. 
Het Veelvertakt pluimwier kan ook op rotsen groeien of zich op andere zeewiersoorten 
vastzetten [3]. 

Eerste waarneming in België

De soort werd in december 2014 aangetroffen op de romp van het onderzoeksschip RV 
Belgica, met als thuishaven Zeebrugge [4]. Omdat het schip ook internationale zeereizen 
maakt naar o.a. Zuid-Europa, was het niet zeker of het wier op dat moment autochtoon 
was in België of niet. 

In oktober 2015 werd Dasysiphonia japonica in situ aangetroffen op de pontons van de 
jachthaven van Zeebrugge samen met Aglaothamnion hookeri, Melanothamnus harveyi, 
Pterothamnion plumula, Antithamnionella spirographidis en Undaria pinnatifida. Dit is tot 
nu de enige gekende vindplaats in België. 

Verspreiding in België 

In België is Dasysiphonia japonica lange tijd ongedetecteerd gebleven, al wijst de 
introductie in onze buurlanden sinds 1994 erop dat de soort vermoedelijk ook al enige 
tijd in België aanwezig is. In 2009 werd Dasysiphonia japonica nog niet gerapporteerd als 
niet-inheemse soort in België [5].

Verspreiding in onze buurlanden 

Het Veelvertakt pluimwier is vermoedelijk via oesterimport in Frankrijk terecht gekomen 
in 1984 [6]. Van daaruit heeft de soort zich snel verspreid langs de oostelijke Atlantische 
Oceaan tot Zweden [7], Noorwegen [8-10], Schotland [11, 12], Verenigd Koninkrijk [13], Frankrijk 
[13, 14], Spanje [13, 15] en lagunes in de Middellandse Zee (bv. Etang de Thau) [16]. In 2009 werd 
de soort voor het eerst gerapporteerd aan de westkust van de Atlantische Oceaan [17]. 
Daar verspreidt de soort zich snel over een breed geografisch gebied [18, 19].

In Nederland werd het Veelvertakt pluimwier voor het eerst aangetroffen in een lege 
oesterput in 1994 [20]. Dasysiphonia japonica komt zeer algemeen voor in de Oosterschelde 
en het Grevelingenmeer [2]. In de winter en gedurende het voorjaar dient deze soort als 
voedselbron voor de Groene wierslak [20]. Sinds 2014 wordt deze exoot ook waargenomen 
op drijvende pontons in de jachthaven van Den Helder (Waddenzee) [21].
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Wijze van introductie

Het Veelvertakt pluimwier is waarschijnlijk geïntroduceerd met oesterimport uit Japan of 
Korea [22]. Aangroei op scheepsrompen is een mogelijk secundair verspreidingsmechanisme 
binnen Europa. In Noorwegen werden de eerste individuen van Dasysiphonia japonica 
gevonden in havens waar olietankers aankomen, veelal vanuit Nederlandse havens [10]. Het 
vermogen om in het duister te overleven kan een kritieke factor zijn voor de verspreiding 
van propagulen van rode algen over lange afstand in ballastwater [9].

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Hoge groeisnelheden van Dasysiphonia japonica verklaren het invasief succes van deze 
soort in verschillende regio’s [23]. Deze snelle groei is volgens laboratoriumexperimenten te 
wijten aan een efficiënte opname van nitraten [23, 24]. Doordat deze soort vaak efficiënter 
nitraat opneemt dan de lokale zeewiersoorten geeft dit een groeivoorsprong en is de soort 
vaak ook minder onderhevig aan begrazing [25]. 

De voorkeur van inheemse herbivoren voor lokale zeewiersoorten boven niet-inheemse 
zeewiersoorten is een belangrijke factor voor een succesvolle groei en overleving. 
In het geval van Dasysiphonia japonica zorgen de chemische eigenschappen of de 
lage voedingskwaliteit ervoor dat begrazing door herbivoren meer op de inheemse 
zeewiersoorten gebeurt dan op de niet-inheemse soort [24, 26]. In andere studies blijkt 
Dasysiphonia japonica een hogere begrazing te hebben van één lokale grazer en een 
lagere begrazing van een andere lokale grazerssoort te ondervinden, vergeleken met de 
lokale zeewiersoorten [23].

Er wordt gedacht dat Dasysiphonia japonica zich in Europa vooral door vegetatieve 
voortplanting verspreidt waarbij kleine, monosifonale fragmenten (pseudolaterals) worden 
afgescheiden. Deze fragmenten hechten zich vast op hard substraat en vormen nieuwe 
individuen. Deze fragmenten worden gedurende alle seizoenen afgescheiden maar hebben 
volgens experimentele studies het meeste kans om te overleven in de late zomer bij optimale 
groeitemperaturen tussen 12 en 20 °C [27]. Reproductieve gametophyten van Dasysiphonia 
japonica zijn nog niet gevonden in Europese populaties [8]. Asexuele reproductie door 
tetrasporen geeft volgens aquariumstudies evenveel succes op voortplanting dan het 
verspreiden van de pseudolaterale fragmenten [27].

Dasysiphonia japonica heeft brede tolerantiegrenzen voor temperatuur en zoutgehalte. De 
soort overleeft temperaturen tussen 0 en 30 °C, waarbij volwassen planten een iets hogere 
temperatuurtolerantie hebben dan carposoren. Optimale groeiomstandigheden voor 
carposorelverbindingen zijn een watertemperatuur van 19 tot 25 °C en een zoutgehalte 
van 30 psu. Groeipercentages bij 20 psu en 30 psu verschillen niet significant, maar de 
ontwikkeling van tetrasporangiale stichidia vermindert duidelijk bij 20 psu. Bij 15 psu 
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wordt een minimale groei waargenomen en worden geen stichidia meer geproduceerd, 
terwijl een zoutgehalte onder 10 psu dodelijk is [9]. Een verspreiding in het Kattegat en de 
Baltische Zee is niet waarschijnlijk door de lage zoutgehaltes en koude wintertemperaturen 
[9]. Sporelingen overleefden minstens 40 dagen in de duisternis onder verschillende 
temperatuursomstandigheden. 

Dasysiphonia japonica leeft in een habitat met harde substraten, maar verspreidt zich ook 
in gebieden met andere substraten. Zo groeit de soort ook op andere algen en op de 
bodem. De soort werd waargenomen tot op een diepte van 40 meter, wat erop wijst dat 
de groei niet afhankelijk is van veel licht [8]. Meestal groeit de soort op een diepte van 6 
tot 22 meter, in het lage intergetijdengebied en sublitoraal (gebied onder de laagwaterlijn), 
waar de soort meer talrijk voorkomt [28].

Het invasieve succes van Dasysiphonia japonica is wellicht het resultaat van de combinatie 
en wisselwerking van intrinsieke eigenschappen (efficiënte nitraat opname, snelle groei, 
etc.) en extrinsieke factoren (soortenrijkdom van lokale gemeenschappen, voorkomen en 
voorkeur van grazers, etc.) [23].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het Veelvertakt pluimwier beschikt over verschillende eigenschappen die voordelig zijn 
om zich in verschillende soorten habitats te vestigen en die aan de oorsprong liggen 
van zijn snelle verspreiding binnen Europa [29]. De belangrijkste factoren zijn de brede 
tolerantiegrenzen tot temperatuur en zoutgehalte, hoge specifieke groeisnelheden en 
effectieve voortplanting door fragmentatie.

(Potentiële) effecten en maatregelen

Het vermogen van Dasysiphonia japonica om snel een dichte populatie op te bouwen [24] 
kan zeer problematisch zijn voor inheemse gemeenschappen. Door de dominantie van 
Dasysiphonia japonica kan deze in sommige omstandigheden tot 80% van de beschikbare 
ruimte innemen [18] of een virtuele monocultuur vormen [3]. Deze hoge abundanties hebben 
in eerste instantie een negatieve invloed op de biodiversiteit en abundanties van de lokale 
gemeenschap [23, 25, 29, 30].

Op langere termijn kan de introductie van deze soort ook veranderingen veroorzaken 
in de nutriëntenstromen binnen een lokale plantengemeenschap. Studies hebben wel 
aangetoond dat er na verloop van tijd een herverdeling van de ruimte optreedt en de 
groeisnelheid en nutriëntenopname van de niet-inheemse soort terug vermindert [25]. 
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Hoewel het ecologische effect niet direct zichtbaar is, kan het een economische bedreiging 
vormen, aangezien het vermogen om zich aan schelpdieren te hechten een potentieel 
probleem kan vormen voor lokale schelpdierkwekerijen [30].

Specifieke kenmerken

Dasysiphonia japonica is een roodwier dat tot 30 cm hoog wordt met een rozige tot 
dieprode kleur en een discusvormige hechtschijf [2, 31]. Het wier is zacht en slap en blijft niet 
overeind staan zodra het uit het water wordt gehaald. 

De thallus (plantvorm) is filamenteus, met meerdere hoofdassen per individu die uit 
polysifone segmenten bestaan (een centrale cel omgeven door vier pericentrale cellen). In 
de oudere delen van de thallus wordt een cortex gevormd, deze bedekt de pericentrale 
cellen echter enkel volledig in de oudere delen van de thallus. In jonge assen beperkt de 
cortex zich tot filamenten die tussen de pericentrale neerwaarts groeien. De hoofdassen 
zijn tot 1 mm in doorsnede. Op elk segment van een as wordt een zijtak gevormd, deze 
zijn monosifoon (enkele cel per rij) en vertakken vier tot vijf maal.

Als voortplantingsstructuren werden tot nu toe alleen tetrasporangia gevonden, die bijeen 
staan in zogenaamde stichidiën: onvertakte asjes van beperkte groei waarvan elke cel een 
ring van zes à zeven fertiele pericentrale cellen draagt. Elk van deze pericentrale cellen 
draagt aan de bovenkant een tetrasporangium en naar de buitenkant (twee of) drie zgn. 
‘dekcellen’ (deze blijven zitten als de sporen vrijkomen) [2].
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