
  

Inleiding Zeewieren 1Inleiding Zeewieren 1
DirkJan Dekker

8 maart 
2017



  

1: Zeewieren, wat zijn dat?
● Het zijn macroalgen, levend in zee: 

roodalgen, bruinalgen en groenalgen.
● Zij leven langs kusten, en in ondiepe zeeën 

over de gehele wereld.
● Meestal groeien ze op een harde 

ondergrond, zoals rots, schelpen, wieren, 
dijken, pontons, pieren. Maar ook wel op 
zand en slib (bevatten dan steentjes, 
schelpjes ed).

Slijmerige 
drakentong



  

2: Zeewieren, wat zijn 
dat?

● Zij hechten zich vast op het 
substraat dmv haarachtige of 
klauwachtige structuren of 
hechtschijven.

● Zij voorzien in eigen voeding door 
fotosynthese , de opname van 
voedingsstoffen gebeurt met het 
hele lichaam. Allen bevatten 
groene chlorofylkorrels, de bruine 
bevatten ook carotenen (oranje 
tot bruin), de rode bevatten ook 
rode pigmentkorrels. De 
verhouding van de pigmenten 
bepaalt de kleur van een zeewier.

Hechtschijven Slijmerige 
drakentong op een kiezelsteen



  

3: Zeewieren, wat zijn 
dat?

● Zeewieren bieden een 
leefomgeving voor vele 
organismen.

● Het geschatte aantal soorten op 
aarde is 7000 roodwieren, 2000 
bruinwieren en 1000 
groenwieren. Vlak geleiwier

● Zonlicht is nodig voor fotosynthese, maar water absorbeert 
lichtstraling. Beneden een bepaalde diepte wordt de 
lichtstraling onvoldoende voor fotosynthese. De samenstelling 
van de lichtstraling is wit/rood aan het oppervlak, blauw naar 
de diepte. Dit betekent dat de diepst voorkomende wieren 
roodwieren zijn (complementaire kleur van het ingevangen 
licht).



  

Voortplanting

Kleine zee-eik



  

Voortplanting

Japans bessenwier



  

Voortplanting

Iers mos



  

Voortplanting

Knoopwier



  

Voortplanting

Kernwier



  

Economische toepassingen
● Wieren leveren voedsel, zoals wakame, kombu en nori, 
● Vooral in Frankrijk, Ierland en Schotland worden wieren als 

meststof toegepast.
● Er worden geneesmiddelen uit gewonnen.
● In vroegere tijden in Europa werden wieren verbrand. Dit 

leverde jodium op en natrium- en kaliumzouten voor de 
productie van glas.

● Wierextracten, 
zoals proteïnen, 
vetzuren, 
vitamines (C, B12, 
E), zetmeel, 
cellulose.



  

Economische toepassingen
● Verdikking en emulsifëring (roomijs, 

siropen, mayonaise, tandpasta, 
cosmetica,de schuimkraag van bier. 
Te herkennen aan E401-E404 op 
het etiket).

● Agars, gebruikt als bindmiddel en als 
gelei, omhullingsproducten (o.a. 
medicatie) en confturen. Te 
herkennen aan E406.

● Carragenen, gebruikt bij indikken en 
geleren van zuivelprodukten 
(yoghurt, pudding, crème, roomijs, 
patisserie) of bij  geleren van 
waterige produkten zoals 
fruitsappen. Te herkennen als E407.

● Meest gebruikte wieren: Porphyra, 
Laminaria japonica, Undaria 
pinnatifda (Wakame).

Wakame



  

Economische toepassingen

Namen van eetbare wieren

● Kombu, bruinwier, Japanse naam voor Suikerwier (Saccharina 
japonica).

● Nori, verscheidene Purperwieren (Porphyra sp), Japanse 
naam. Laver is de Engelse benaming. Ingrediënt van sushi. 
Voorbeeld: Navelwier (Porphyra umbilicalis). 

● Carrageen, van het Iers carraigin. Meervoudige suikers 
gewonnen uit eetbare rode zeewieren. Voorbeeld: Iers mos 
(Chondrus crispus), Kernwier (Mastocarpus stellatus).

Suikerwier



  

Wat beinvloedt de groei van zeewieren 
op de stenen dijken?

● Eb en vloed bij doodtij en bij springtij.
● Temperatuur.
● Zoutgehalte.
● Licht.
● Uitdroging.
● Beschut water of branding.

Schaalhorens en Zeepokken kunnen branding weerstaan, ze 
zitten stevig vastgehecht op de ondergrond.



  

Indeling getijdenzones ten gevolge van 
eb en vloed

Supralitoraal: Tussen springtij hoog water en gemiddeld hoog water
Mediolitoraal: Tussen gemiddeld hoog– en laag water
Infralitoraal: Tussen gemiddeld laag water en springtij laag water



  

Net boven het supralitoraal
Er groeit, van hoog naar laag:

1)Het korstmos Zwarte zeestippelkorst (Verrucaria maura), 
Ruwe alikruik (Littorina saxatilis), Klein darmwier 
(groenwier, Blidinga minima), en de roodwieren Navelwier 
(Porphyra umbilicaris) en Purperwier (Porphyra purpurea).

2)Groefwier (bruinwier, Pelvetia canaliculata).
3)Kleine zee-eik (bruinwier, Fucus spiralis).

Klein darmwier, 1x1 cm)



  

Net boven het supralitoraal

Navelwier, 2x15 cm



  

Net boven het supralitoraal

Groefwier, Schotland



  

Net boven het supralitoraal

Dulaman, Iers voor Groefwier, een eetbaar zeewier, is een Iers 
volksliedje.

De tekst van het lied heeft te maken met het Ierse gebruik om 
zeewier te verzamelen voor verschillende doeleinden.

Het lied dateert uit 1845-1852, een periode van hongersnood. 
Zeewier was toen een waardevolle aanvulling van voedsel. 



  

Dúlamán
A 'níon mhín ó, sin anall na fr shúirí 
A mháithair mhín ó, cuir na roithléan go dtí mé 
Curfá:
Dúlamán na binne buí, dúlamán Gaelach
Dúlamán na farraige, 's é b'fhearr a bhí in Éirinn

Tá cosa dubha dubailte ar an dúlamán gaelach
Tá dhá chluais mhaol ar an dúlamán gaelach
Curfá
Rachaimid go Doire leis an dúlamán gaelach
Is ceannóimid bróga daora ar an dúlamán gaelach
Curfá
Bróga breaca dubha ar an dúlamán gaelach
Tá bearéad agus triús ar an dúlamán gaelach
Curfá
Ó chuir mé scéala chuici, go gceannóinn cíor dí
'S é'n scéal a chuir sí chugam, go raibh a ceann cíortha
Curfá
Góide a thug na tíre thú? arsa an dúlamán gaelach
Ag súirí le do níon, arsa an dúlamán maorach
Curfá
Ó cha bhfaigheann tú mo 'níon, arsa an dúlamán gaelach
Bheul, fuadóidh mé liom í, arsa an dúlamán maorach



  

Dulaman
Oh lieflijke dochter, hier komen de mannen die je het hof willen maken
Oh lieflijke moeder, zet alles in gang voor mij
Koor:
Zeewier van de gele rots, Ierse zeewier
Zeewier uit de oceaan, het beste van alles uit Ierland

Er is een geel gouden hoofd op het Ierse zeewier
Er zijn twee stompe oren op het Ierse zeewier
Koor
Ik zou naar Dore gaan met het Ierse zeewier
"Ik zou dure schoenen kopen," zei het Ierse zeewier
Koor
Het Ierse zeewier heeft mooie zwarte schoenen
Het Ierse zeewier heeft een baret en een broek
Koor
Ik nam de tijd door haar het verhaal te vertellen dat ik voor haar een kam zou kopen
Zij vertelde mij dat zij zichzelf goed verzorgde
Koor
"Wat doe je hier?" zegt het Ierse zeewier
"Je dochter het hof maken," zegt het statige zeewier
Koor
"Oh, waar ga je met mijn dochter heen? ' zegt het Ierse zeewier
"Wel, ik zou haar graag mee willen nemen," zegt het statige zeewier



  

Net boven het supralitoraal

Kleine zee-eik



  

Het mediolitoraal

Er groeit, van hoog naar laag:
1)Kleine zee-eik (bruinwier, Fucus spiralis), en op vertikale 

wanden kan een gemeenschap voorkomen van de 
roodwieren Korstmoswier (Catenella caespitosa) en Klein 
geleiwier (Gelidium pusillum).

2)Blaaswier (bruinwier, Fucus vesiculosus).
3)Op beschutte plekken wordt dit wier vervangen door 

Knotswier (bruinwier, Ascophyllum nodosum). 
4)Gezaagde zee-eik (bruinwier, Fucus seratus).
5)Roodwieren (Rhodophyta).



  

Het mediolitoraal

Korstmoswier, 3x2 cm



  

Het mediolitoraal

Blaaswier, 15x15 cm



  

Het mediolitoraal

Knotswier



  

Het mediolitoraal

Slijmerige drakentong



  

Het infralitoraal en lager

Er groeit:
 Suikerwier (bruinwier, Saccharina 

latissima),
 Vingerwier (bruinwier,
 Laminaria digitata), en
 Rood zeewier (Rhodophyta).

Suikerwier, Schotland



  

Het infralitoraal en lager

Vele roodwiertjes, 
zoals Buiswier
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