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Kort verslag van een eendaagse exoten jacht in Drenthe
Op 20 juli 2007 zijn beide auteurs, samen met Ton Rotteveel (Plantenziekten
kundige Dienst) een aantal locaties in Drenthe langs gegaan waarvan bekend was
dat er problemen waren met uitheemse waterplanten. In totaal zijn er 7 soorten
gevonden, waarvan Lemna minuta (Dwergkroos) en Hydrocotyle ranunculoides
(Grote waternavel) min of meer een vanzelfsprekendheid waren. In het Oranjekanaal
bij Orvelte hebben we het daar massaal optredende Myriophyllum heterophyllum
kunnen bemonsteren en verder naar het westen bleek Cabomba caroliniana er fraai
bloeiend en een stuk massaler te staan dan eerder was vermoed. Bovendien stonden er enkele plantjes van bloeiend Egeria densa. Daarna ging het verder richting
Emmer Erfscheidenveen, waarvan Jeroen Meeuse (Waterschap Hunze en Aa’s) in
2005 gemeld had dat er Lagarosiphon major stond, hetgeen door tweede auteur in
2006 is bevestigd.1 Hier kwamen we eerst ook nog uitgestrekte plakkaten Myrio
phyllum aquaticum tegen. In het kanaal H, waarin de soort eerder was gevonden,
stond inderdaad nu over een lengte van 500 meter aan weerszijden een band van 2 m
uit de oever groeiend Lagarosiphon major (Van Valkenburg 3330).
De soorten zijn ook gepasseerd op de variadag van FLORON op 15 december
2007 in de presentatie Plantennieuws uit 2007 van René van Moorsel.
Lagarosiphon major, waarvan in het algemeen gemeld wordt dat het een voorkeur
heeft voor helder en relatief koel water2, groeit in Drenthe in een afwateringskanaal
met troebel, geelbruin gekleurd water in gezelschap van Hydrocharis morsus-ranae
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Fig. 1. Kerstboomachtige vertakking aan het wateroppervlak van Lagarosiphon major (Ridl.)
Moss (Verspreidbladige waterpest) in een Drentse sloot. Foto: Johan van Valkenburg (Planten
ziektenkundige Dienst).

(Kikkerbeet), Stratiotes aloides (Krabbenscheer) en Utricularia vulgaris (Groot
blaasjeskruid). Wat opvalt is dat de plant ‘kerstboomachtig’ vertakt aan het wateroppervlak (Fig.1). De initiële groei is verticaal zo snel mogelijk richting wateroppervlak
en vervolgens gaat de stengel vertakken en parallel aan het wateroppervlak verder
groeien. De groeiwijze van Elodea nuttallii (Smalle waterpest) oogt veel rommeliger.
Lagarosiphon major was door Mario Maessen al eerder, in 2003, aangetroffen
in sloten aan de rand van de bebouwing van Soest.3 John Bruinsma vond de soort
in 2007 in stadswateren van Tilburg en Sint Oedenrode (herbariummateriaal in het
Milieu Educatie Centrum te Eindhoven).4 5 De aanwezigheid in stadswateren is
veelal een gevolg van een aanhoudende stroom van planten die geschoond worden
uit privé-vijvers.
Oorsprong en problemen elders in de wereld
Oorspronkelijk komt Lagarosiphon major uit een beperkt verspreidingsgebied in
zuidelijk Afrika en daar staat de soort bekend als een lokaal problematisch onkruid.6
Al sinds 1906 is de soort in de handel voor vijver- en aquariumtoepassingen.7 In
Nieuw-Zeeland8 9 en meer recent in Ierland10 levert de soort echter grote problemen op
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Fig. 2. Stengeltop van Lagarosiphon major (Ridl.) Moss (Verspreidbladige waterpest). Foto: Johan
van Valkenburg (Plantenz iektenkundige Dienst).

betreffende de verdringing van inheemse plantensoorten, het compleet veranderen van
structuur van de onderwatervegetatie en de grote kosten om de planten te verwijderen
door de enorme groeikracht. In Europa komt de soort momenteel voor in Ierland,
Groot-Brittannië, Noord Italië, Frankrijk en Zwitserland.11 Uit Duitsland zijn enkele
sporadische meldingen bekend12 en in België komen geïsoleerde populaties voor
in met name het centrale deel.13 In Oostenrijk is de soort tot dusver maar éénmaal
verzameld. 11
Herkenning van de soort
De bladen van Lagarosiphon major staan verspreid (Fig. 2); dit in tegenstelling
tot de bladen bij Elodea canadensis (Brede waterpest), Elodea nuttallii en Egeria
densa (Egeria). Aan de top wekken de bladen de indruk dat ze in kransen staan door
de korte internodien. De bladen hebben langs de randen stompe eencellige tandjes
en zijn bovendien in de regel sterk teruggeslagen. Zowel stengel als blad voelen
een stuk stugger aan dan die van Elodea-soorten en de groeitoppen van de stengels
kunnen enkele millimeters boven het water uitsteken.
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Op 29 juli 2008 zijn beide auteurs naar aanleiding van een nieuwe melding in Ter Apel
opnieuw op jacht gegaan in Drenthe. Het kanaal H was lokaal geschoond op de plaatsen
waar de soort in 2007 massaal stond. Er was duidelijk hergroei op die plaatsen waar
geschoond was, en verder naar het westen stond de soort nu in zes secties van het kanaal
H en ook in de twee oostelijke dwarskanalen van de Zuidelijke Dwarsplaatsen. Vervolgens
is de soort ook nog gevonden in het kanaal A langs de Eerste Verbindingsweg in EmmerErscheidenveen (Valkenburg 3408). In Ter Apel vormde de soort plakkaten tot wel 50 m 2
in de Bosbeek (Valkenburg 3409).
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