
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel 
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Drietakkig rooddonswier
Het oorsprongsgebied van het drietakkig rooddonswier 
Antitham nionella ternifolia  is eerder 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 scheeps
rompen en touwen. Het drietakkig rooddonswier werd in 
1970 voor de eerste keer waargenomen in België in de 
Oostendse Spuikom. De soort groeit op vrijwel elk type 
hard substraat en plant zich snel voort, twee factoren die 
bijdragen to t zijn succes.
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Wetenschappelijke naam
Antitham nionella ternifolia (J.D. Hooker & Harvey) Lyle, 1922

Oorspronkelijke verspreiding
De plaats van herkomst van het drietakkig rooddonswier is onduidelijk [1], al is het roodwier 
waarschijnlijk afkomstig uit de zuidelijke hemisfeer [2,3]. Het is in elk geval een complexe situatie, 
omwille van het feit dat een aantal sterk op elkaar lijkende en waarschijnlijk aan elkaar verwante soorten 
in verschillende delen van de wereld aanwezig zijn [1]. Dit niet-inheemse roodwier groeit op tai van 
substraten gaande van algen en stenen tot artificieel materiaal zoals pontons en boeien. Het komt voor 
to t een diepte van 25 meter en d it zowel in beschutte ais blootgestelde omgevingen [4].

Eerste waarneming in België
In 1970 werd het drietakkig rooddonswier voor het eerst waargenomen in de Spuikom van Oostende, 
onder de naam Antitham nion sarniense. Het was er vastgehecht aan een zogeheten Japanse mand, die 
gebruikt werd voor experimenten in verband met het kweken van oesters [5].

Verspreiding in België
Het drietakkig rooddonswier wordt in België vaak verward met een ander roodwier, 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 [6].

Beide roodwieren komen voor in het Verbindingsdoken het Boudewijnkanaal [7] van deZeebrugse 
achterhaven, alsookop de pontons in de jachthaven van Zeebrugge [8]. In de Spuikom van Oostende 
zouden enkele exemplaren groeien op het violet buiswier Neosiphonia harveyi[3\, een andere niet- 
inheemse soort.
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Verspreiding in onze buurlanden
Niettegenstaande men al in 1906 enkele exemplaren van deze soort had aangetroffen in Plymouth in 
het zuidwesten van Groot-Brittannië [4] -  weliswaar onder een andere naam Antitham nionella 
cruciatum f. tenuissim um - wordt veelal pas de melding uit 1910 uit Cherbourg-Octeville in het 
noordwesten van Frankrijk [10] ais de eerste waarneming voor Europa beschouwd [4]. Ondertussen 
heeft het drietakkig rooddonswier zich over heel de Atlantische kust van Europa verspreid. Het komt 
voor van Portugal to t Nederland en is ook aanwezig langs de zuid- en westkusten van Groot-Brittannië - 
to t In Argyll in West-Schotland - en langs de kusten van Ierland [4,11],

In de Nederlandse Oosterschelde komen deze wieren (gerapporteerd ais Antithamnionella 
spirographidis sinds 1993 algemeen voor [1], Het wier werd ookal verzameld in het naburige Greve- 
lingenmeer [1], alsook ter hoogte van de ingang van de Sloehaven aan de Westerschelde in 2000 [9].

Wijze van introductie
Het drietakkig rooddonswier werd in Europa geïntroduceerd door vasthechtlng aan scheeprompen en 
touwen. Waarschijnlijk gebeurde de eerste Introductie In Europa door schepen uit Australië [2]. Mogelijk 
kwamen er eveneens exemplaren In Europa binnen via aquacultuur: het niet-inheemse roodwier was 
vastgehecht op oesters die voor kweek naar Europa getransporteerd werden [9].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Een snelle groei en een vegetatieve voortplanting 
door fragmentatie - waarbij afbrekende stukjes 
kunnen uitgroeien toteen volwaardig Individu - zijn 
In de eerste plaats de verklaring van het succes van 
deze niet-inheemse soort [2]. Het drietakkig 
rooddonswier Is niet kieskeurig wat het substraat 
betreft en kan zowel op natuurlijke ondergronden - 
zoals wieren, schelpdieren of stenen - ais op artifi
ciële ondergronden - pontons, boelen - groeien [4].

Het drietakkig rooddonswier heeft kllercellen die 
bepaalde toxische chemische stoffen - zoals eoslne - 
bevatten [12,13]. Men gaat ervan uit dat deze giftige 
stoffen In de kllercellen dienen ais afweer
mechanisme tegen begrazlng door herbivoren [1 ].

Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Het drietakkig rooddonswier kan grote afstanden overbruggen door zich vast te hechten op 
scheepsrompen van transportschepen [2], terwijl lokaal plezierboten vooreen snelle verspreiding 
tussen verschillende jachthavens kunnen zorgen [1], Dit nlet-lnheems roodwier tolereert een brede 
gradiënt van temperaturen [2].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Effecten van het drietakkig rooddonswier op zijn natuurlijke omgeving zijn niet gekend. Deze soort Is 
een aangroelsoort op harde structuren In havens en ook op schepen [2]. De aangroei op schepen kan 
echter financiële Implicaties hebben: aangroelgemeenschappen op scheepsrompen verhogen namelijk 
de weerstand bij het varen, wat een verminderde vaarsnelheld to t gevolg heeft. Het verwijderen van
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deze aangroeigemeenschappen door het gebruik van aangroeiwerende verven kost handenvol geld
[14].

Specifieke kenmerken
Het drietakkig rooddonswier heeft een felrode kleur en vormt wollige 
toefjes van 1 to t 2 centimeter. Het lijkt zo sterk op de eveneens bij ons 
voorkomende niet-inheemse soort Antithamnionella spirographidis, 
dat ze enkel microscopisch van elkaar te onderscheiden zijn. De 
zijtakken zijn bij A. spirographidis tegenoverstaand en niet In een 
krans Ingeplant op de zljassen, terwijl dit bij het drietakkig 
rooddonswier wel het geval Is [4,15].

Het drietakkig rooddonswier Is voornamelijk terug te vinden van de 
laagwaterlijn to t op een diepte van 25 meter. Zowel beschutte ais fel 
blootgestelde omgevingen met sterke stromingen behoren to t zijn 
habitat. Beide Antitham nionella soorten behoren to t de familie van 
de roodwieren (Rhodophyta) en bevatten extra pigmenten 
(fycoblllnen) die de groene kleur van chlorofyl a -  het pigment dat 
ook in landplanten zorgt voor de opname van zonne-energie -  
maskeren [15].

Deze soort doet zowel aan ongeslachtelijke, geslachtelijke en 
vegetatieve voortplanting. In Europa plant het drietakkig rood
donswier zich voornamelijk vegetatief en ongeslachtelijk voort.
Vegetatieve voortplanting gebeurt door fragmentatie, waarbij leder 
fragmentje opnieuw kan uitgroeien to t een nieuw Individu. Bij ongeslachtelijke voortplanting worden 
sporen gevormd, die na verspreiding aanleiding geven to t nieuwe Individuen [4,15].
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Weetjes
Wie is familie van wie?
Op de Kanaaleilanden werd In 1921 een nieuw soort roodwier gedetecteerd en beschreven ais 
Antitham nionella sarniensis. Toen men dit wier vergeleek met andere soorten van hetzelfde genus 
bleek dat de enige gelijkende soorten afkomstig waren uit de zuidelijke hemisfeer, waardoor men 
vermoedde deze 'Europese' populaties door de mens geïntroduceerd waren [16].

Toen in 1990 dit wier vergeleken werd met exemplaren van het drietakkig rooddonswier, bleek het 
om één en dezelfde soort te gaan [17]. Hoewel het oorspronkelijke verspreidingsgebied van deze 
soort nog steeds onduidelijk Is (Australië of de westkust van Noord-Amerlka), Is er toch al enige 
duidelijkheid over wie nu wie Is In Europa.

Meer onderzoek naar gerelateerde soorten In de zuidelijke hemisfeer zou waarschijnlijk kunnen dat 
gelijkaardige vergissingen daar gemaakt werden [2].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Drietakkig rooddonswier - Antithamnionella ternifolia. Niet- 
inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information 
Sheets, 46. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 4 pp.

VLIZ Alien species consortium : http://w w w .vliz.be/im is/im is.php?m odule=pro iect&pro id=2170 

Lector: O livier De Clerck

Online beschikbaar op: h ttp ://w w w .v liz .be /w ik i/L iis t niet-inheemse soorten Belgisch deel Noordzee en aanpalende estuaria 
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