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Wetenschappelijke naam
Polysiphonia senticulosa Harvey, 1862 [1]

Het Puntig buiswier Polysiphonia senticulosa is een roodwier afkomstig uit het 
noorden van de Stille Oceaan. Dit wier werd waarschijnlijk in de Europese 
wateren geïntroduceerd samen met Japanse oesters of doordat het wier zich 
vasthechtte op scheepsrompen. Het werd voor het eerst langs de Belgische 
kust waargenomen op 26 maart 2001, in de Spuikom van Oostende. Het Puntig 
buiswier hecht zich hoofdzakelijk vast op harde substraten zoals rotsen en oesters, 
maar in beschutte gebieden met geringe stroming en golfslag worden ze tevens 
op andere wieren aangetroffen.
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Oorspronkelijke verspreiding

Het Puntig buiswier is afkomstig uit het noordwesten en noordoosten van de Stille Oceaan. 
De soort wordt vaak verward met het inheems Fijn buiswier Polysiphonia stricta of met 
een ander exotisch roodwier, Polysiphonia morrowii. Sommigen opperen dat Polysiphonia 
morrowii en Polysiphonia senticulosa één en hetzelfde wier betreft [2]. 

 
Eerste waarneming in België

De eerste waarneming van het Puntig buiswier dateert van 26 maart 2001, nabij een 
oesterkwekerij in de Spuikom van Oostende [3].

Verspreiding in België

Het jaar na de eerste waarneming (2001), werd het Puntig buiswier massaal waargenomen 
op diverse substraten op de bodem van de Spuikom van Oostende, voornamelijk op 
plaatsen waar de golfslag gering was [3]. Na 2002 werd het Puntig buiswier niet meer 
waargenomen. Sinds 2006 is het echter opnieuw abundant aanwezig [4]. Meldingen in 
2007 van Polysiphonia morrowii in de Spuikom van Oostende [5] betreffen dezelfde soort [6]. 
In België werden tot op heden geen meldingen gemaakt van het wier buiten de Spuikom. 

Verspreiding in onze buurlanden

In Europa werd het Puntig buiswier voor het eerst waargenomen in Nederland in 1993. De 
exoot werd aangetroffen in Gorishoek langs de noordelijke oevers van de Oosterschelde [2]. 
In 1999 was het Puntig buiswier al overal terug te vinden in de Oosterschelde, waarbij het 
op sommige plaatsen abundant voorkwam (bv. op de Oesterbank in Yerseke) [7]. 

In het Middellandse Zeegebied – namelijk in Frankrijk (lagune van Thau) [8] en Italië (Venetië) 
[9] – werden er roodwieren onder de naam Polysiphonia morrowii gemeld. Mogelijk betreffen 
deze eveneens het Puntig buiswier.

Wijze van introductie

Er kan geen uitsluitsel gegeven worden over de wijze waarop het Puntig buiswier in onze 
streken verzeild is geraakt. Waarschijnlijk kwam deze exoot in onze contreien terecht als 
aangroei op kweekoesters, afkomstig uit het noorden van de Stille Oceaan. 

Het is opmerkelijk dat de exemplaren die in de Spuikom van Oostende worden aangetroffen 
waarschijnlijk niet afkomstig zijn uit Nederland, de enige andere plaats in Noord-Europa 
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waar de soort momenteel voorkomt. Er worden immers geen oesters uit Nederland 
geïmporteerd. Vermoedelijk werd het Puntig buiswier in België geïntroduceerd via de import 
van kweekoesters uit de Canadese Westkust (British Columbia), het oorsprongsgebied 
van deze soort [3, 7].

  
Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Opvallend aan het Puntig buiswier is dat het een echte wintersoort is. In de zomer sterft 
het wier volledig af, al kan wel nog de zodevormende basis teruggevonden worden [10]. 
Het begint pas terug te groeien in het najaar, uit sporen die het jaar ervoor gevormd zijn 
en die zich tijdens de zomer in een rustfase bevinden (of uit de zodevormende basis). De 
meeste andere wieren komen voor in de zomer en zijn minder abundant tijdens de winter. 
Er is bijgevolg weinig competitie voor het Puntig buiswier in de wintermaanden waardoor 
dit wier goed gedijt [11].

Het Puntig buiswier hecht zich vast op harde substraten zoals rotsen en oesters, maar ook 
op andere wieren [12], vooral in beschutte gebieden waar stroming en golfslag gering zijn 
[3]. Een stijging van het aantal (artificiële) harde substraten zoals kademuren, pontons en 
oesterbanken kan de verspreiding van deze inwijkeling in de hand werken.

Over de andere factoren die mee het succes van deze exoot in de lage landen bepalen, is 
op dit moment weinig geweten [2].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het Puntig buiswier blijkt een wintersoort te zijn. In de zomermaanden, wanneer de 
watertemperatuur stijgt, is deze volledig afwezig, al kan de zodevormende basis nog 
aangetroffen worden (zie boven). In de winter, wanneer de meeste andere soorten niet 
gedijen, groeit deze exoot uit ruststadia (of uit de zodevormende basis) en plant hij zich 
voort [13]. 

(Potentiële) effecten en maatregelen

In Nederland zijn bepaalde inheemse algengemeenschappen volledig vervangen door 
uitheemse algenflora, waaronder het Japans bessenwier (Sargassum muticum) en het 
Puntig buiswier [14]. Het Puntig buiswier is echter klein en groeit vaak op andere wieren. 
Bijgevolg stelt zich de vraag of deze soort in competitie treedt met inheemse wieren. Hoewel 
de soort in Nederland na introductie invasief is gebleken, is over zijn precieze effecten 
in de literatuur momenteel niets terug te vinden [15]. Er werden nog geen maatregelen 
ondernomen om de soort te bestrijden.



92 - Algen en wieren

Specifieke kenmerken

Het Puntig buiswier is een donkerrood, tot bijna zwart gekleurd wier, dat tot 30 cm groot 
kan worden. Het is in onze streken een echte wintersoort [11], die voorkomt van oktober 
tot juni. Tijdens de zomer vormt het Puntig buiswier ruststadia die tijdens de herfst weer 
uitgroeien tot volwassen exemplaren [14]. Deze soort groeit meestal op harde substraten 
(natuurlijk of artificieel) of komt voor op andere organismen, zoals oesters en andere 
wieren [12]. Het Puntig buiswier wordt aangetroffen onder de laagwaterlijn, in een omgeving 
beschut tegen stroming en golfwerking, en in getijdenpoelen [16].

Het Puntig buiswier vertoont veel gelijkenissen met het in onze streken inheemse Fijn 
buiswier Polysiphonia stricta. Beide soorten kunnen echter onderscheiden worden op 
basis van de stekelpunt op de korte zijtakjes van het Puntig buiswier. Deze zijn afwezig bij 
het Fijn buiswier [3].
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