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Een tweede groeiplaats van 
Saururus cernuus in Vlaanderen 
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* [luc.denys@inbo.be] 

 Van de Noord-Amerikaanse Saururus cer-
nuus L. – in het Nederlands ‘hagedissen-
staartplant’ of ‘salamanderstaart’ genoemd, 
maar onder aquariumliefhebbers beter bekend 
als ‘Leids plantje’ – is tot op heden slechts een 
enkele groeiplaats in Vlaanderen gemeld, nl. 
het Osbroek in Aalst, Brabant (Fobert 1977, 
1978; Van den Bremt et al. 1980; Verloove 
2002). Hier is aan een slootrand momenteel 
nog altijd een langzaam uitbreidende popula-
tie van deze amfibische moerasplant te vinden 
(IFBL D3.58.32). 
 Bij een verkenning van enkele visvijvers 
aan de westzijde van het Blankaart-reservaat 
in Woumen (Diksmuide, West-Vlaanderen), is 
op 13.07.2006 een tweede groeiplaats van 
deze opvallende plant gevonden (D1.33.32). 
Het betreft een eerder geaccidenteerde en 
sterk hellende oever van een iets meer dan 

1 m diepe en ca. 3100 m2 grote, voedselrijke 
vijver, die sinds kort eigendom is van het 
Vlaams gewest. Saururus cernuus vormt er 
over een lengte van ca. 6 m en op een 
oppervlakte van ca. 9 m2 (waarvan 2/3 in het 
water) een dichte begroeiing (totale bedekking 
100 %, waarvan ca. 75 % Saururus). De plant 
groeit er samen met vooral Calamagrostis 
canescens (15 %), Rubus sp. (5 %), wat 
Alisma plantago-aquatica, Carex hirta, Men-
tha aquatica, Phalaris arundinacea, Spar-
ganium erectum, Urtica dioica (alle frequent) 
en verder occasioneel Iris pseudacorus, Jun-
cus effusus, Lythrum salicaria en Phragmites 
australis (opname 21.09.2006). De Saururus-
planten zijn er erg robuust (tot ca. 1,2 m hoog) 
en bloeien rijkelijk in de nazomer. In de 
watervegetatie zijn Ceratophyllum demersum 
en draadwieren codominant, terwijl Elodea 
nuttallii en Spirodela polyrhiza abundant zijn. 
Sparganium erectum, Potamogeton crispus, 
Saururus cernuus en Wolffia arhiza komen 
frequent voor, terwijl Lemna gibba, L. trisul-
ca, een aangeplante Nymphaea en Nuphar 
lutea occasioneel worden aangetroffen. 
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 Saururus cernuus is een ‘klassieke’ aqua-
riumplant, waarvoor ons klimaat geen pro-
blemen stelt (CFS 2007). Het geringe aantal 
introducties is dan ook eerder opmerkelijk. 
Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat S. 
cernuus bij permanent submerse cultuur niet 
zo snel groeit en als wat minder gemakkelijk 
bekendstaat. De laatste decennia wordt ook 
een groter assortiment aan soorten in de aqua-
riumhandel aangeboden. Sinds kort is S. 
cernuus echter ook als vijverplant in tuin-
centra te vinden, zodat hier snel verandering 
in kan komen. Uit Nederland, nochtans de 
Europese bakermat van deze soort, Duitsland 
of Luxemburg zijn nog geen meldingen be-
kend. Die zijn er wel uit Groot-Brittannië 
(Hampshire, 2000, vermeld in Delauney 2004) 
en Frankrijk (Lille, Nord-Pas-de-Calais), waar 
F. Verloove de soort in 2004 inzamelde in de 
citadelgracht (BR 5876; Delauney 2005 en 
pers. meded. F. Verloove 2007). Verder is ze 
ook gevonden in de Loirevallei, bij Souzay-
Champigny (Delaunay 2003, 2004). Daar is 
gepoogd de populatie (70 m2) te vernietigen 
vanwege de vrees voor verdere uitbreiding 
(Delaunay 2005). Dit is echter niet geheel 
succesvol gebleken (pers. meded. G. Delau-
nay 2006). 
 Champion & de Winton (2006) conclu-
deren dat S. cernuus in Auckland, Nieuw-
Zeeland, niet zonder opzettelijke tussenkomst 
van de mens verspreid wordt en dat het risico 
op autonome dispersie, althans tussen stil-
staande wateren, er gering is. Deze auteurs 
adviseren dan ook enkel verdere observatie op 
plaatsen waar de plant reeds geïntroduceerd is. 
In Diksmuide is S. cernuus hoogstwaarschijn-
lijk ook min of meer bewust uitgeplant en 

heeft de soort zich sindsdien louter vegetatief 
uitgebreid. Het gebied met de standplaats 
maakt deel uit van een natuurinrichtings-
project gecoordineerd door de Vlaamse Land-
maatschappij. Bij de herinrichting van de plas 
zal de populatie wellicht verwijderd worden. 
Tot dusver geven de occasionele waarnemin-
gen in Vlaanderen en naburige regio’s geen 
aanleiding om te vermoeden dat we hier met 
een erg risicovolle introductie te maken heb-
ben. Enige waakzaamheid is niettemin aange-
wezen, want het concurrentievermogen van 
deze moerasplant lijkt zeer aanzienlijk te zijn. 
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