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Liefdegrassen gezocht!

In Friesland zijn de eerste vondsten pas bekend

uit de begin Jaren tachtig. Klein liefdegras
werd toen op het stationsterrein van Franeker

gevonden (Koster, 1984). Straatliefdegras werd

gemeld van het station van Leeuwarden (Koster,
1984) en het centrum van Volvega. In 1988 werd

de laatste soort in het centrum van Noordwolde

aangetroffen (zie verspreidlngskaartje). In

augustus 1989 is Straatliefdegras ook in

Heerenveen gevonden.
Los van belde soorten kan incidenteel nog een

derde soort worden gevonden: Eragrostis

megastachya (Koeler) Link. Deze soort werd in

september 1983 in het centrum van Volvega,
tussen de tegels van een trottoir, aangetroffen.
Omdat liefdegrassen vrij vaak over het hoofd

worden gezien en de verspreiding onvolledig
bekend is, willen wij de floristen oproepen om

de komende maanden naar de grassen uit te

kijken. Wij houden ons aanbevolen voor nieuwe

vondsten en eventueel herbariummateriaal.
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Eragrostis pilosa (L) Beauv. en B. minor Host

De laatste jaren vindt men in de stedelijke

gebieden steeds meer de twee soorten van het

geslacht Liefdegras: Klein Liefdegras
Eragrostis minor Host en Straatliefdegras E.

pi losa (L.) Beauv.(Heukels & van der Meijden,

1983). Deze soorten, die oorspronkelijk uit de

warm-gematigde streken komen, gedragen zich

als echte cultuurvolgers. Ze voelen zich

uitstekend thuis in spleten van allerlei

plaveisel van zoals: trottoirs, wegen, parkeer-

plaatsen en verder op spoorwegemplacementen.
Bij het stationsterrein van Amersfoort komen

belde soorten gezamenlijk voor.

Klein liefdegras werd in Nederland voor het

eerst in 1896 te Deventer gevonden, bij het

bekende Pothoofd. Kort na de eeuwwisseling
verscheen de soort in Rotterdam. Straatliefde-

gras werd daar pas in 1958 gevonden (Mennema

et al., 1980). Vanuit Rotterdam hebben de beide

soorten zich waarschijnlijk verder over de rest

van Nederland verbreid (van der Meijden &

Veeda, 1982). Momenteel komen beide

Liefdegrassen in meer dan 70 uurhokken voor; de

opmars lijkt niet meer te stuiten (Koster,

1984).
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