Zoektocht naar Poa infirma op campings in Zeeland.
door Grada Menting
Na diverse meldingen op waarneming.nl van Poa infirma van Sipke Gonggrijp in NoordHolland kon ik niet achterblijven!
Diverse campings door heel Zeeland heb ik afgestruind in februari/maart 2017. Voor dat ik
mijn eerste vond had ik al aardig wat kilometers gemaakt op de nog lege campings. Met mijn
tong op de schoenen kwam ik thuis en las ’s avonds de “happy tweets” van Sipke over zijn
vondsten. ##!!@@$$**
Raakte toch wel aardig gefrustreerd. Hoe kan dat nou dat ik
hem niet vind?
Totdat ik ervaring opdeed en wist waar ik zoeken moest.
Mijn eerste vondst was op camping Weltevreden in
Zoutelande.
Geschikt voor dit grasje zijn campings waar nog echt
gekampeerd wordt in tent of caravan. Waar grondzeil heeft gelegen zie je al in de verte een
lichtgele kleur. Dit kan ook mos zijn maar dat zie je wel als je dichterbij komt.
Het is een zeer klein, in het begin gedrongen,
grasje met een sterk bootvormig blad. Later
ziet het er wat slanker uit. Bij twijfel kun je
het beste de helmknoppen meten. (0,2 tot 0.5
mm).
Bloei in de winter; lijkt op Straatgras alleen
veel kleiner en erg gedrongen.
Inmiddels heb ik dit onooglijke grasje
gevonden. In heel Zeeland: in totaal
duizenden!
Op Walcheren, Noord – en Zuid- Beveland en Schouwen-Duiveland. In Zeeuws-Vlaanderen
was de soort eind 2016 al gevonden in Cadzand door Pierre Van Vooren.
Nu lijkt de soort voor te komen op geschikte plaatsen waar goed
gezocht wordt, o.a. in Noord-Holland en Gelderland. Dit grasje
moet al veel langer aanwezig zijn in Nederland en kan als
ingeburgerd worden beschouwd. Tijd dus voor een passende
Nederlandse naam.
Afgelopen winter heb ik behalve Poa infirma en Mosbloempje
weinig andere “campingplanten” gevonden.

Andere soorten die elders gevonden op campings zijn o.a.:
Kamilleknopje - Cotula australis, Soliva pterosperma, Knolbeemdgras – Poa bulbosa,
Dwerggras - Mibora minima, Vogelpootklaver - Trifolium ornithopodioides, Kaal breukkruid
- Herniaria glabra, Kleine hardbloem - Scleranthus annuus subsp. polycarpos, Onderaardse
klaver - Trifolium subterraneum

Tip: als je op campings gaat struinen naar planten vraag dan even bij de receptie
toestemming. Ik heb altijd positieve reacties gehad.

