Winterwerk

Met het straatliefdegras
komt het ook wel goed
door Gerard Dirkse. maandag 09 februari 2009

Naar bloemen en planten kijken in het veld is leuk. De kleuren,
geuren en het plezier van het buiten zijn en het herkennen van
alle soorten die zich voordoen. Samen op pad, nieuwe soorten
leren en oude kennis opfrissen.
Zo beleeft de plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Nijmegen het jaar van mei tot half oktober. In de herfst en de winter zijn
de meeste planten buiten verdwenen of gewoon groen en onherkenbaar.
Om de zomerse plantenkennis op peil te houden wijdt de werkgroep zich in het winterhalfjaar aan het herbarium van het
Natuurmuseum Nijmegen.
Het herbarium van het Natuurmuseum werd vanaf 1990 bijeengebracht uit oude schenkingen en nieuw verzameld materiaal. De
oudste planten stammen uit het begin van de 20e eeuw. Alle planten zijn in de omstreken van Nijmegen gevonden. Het
herbarium bevindt zich in het pas vernieuwde collectiedepot in de Derde Walstraat. De dozen met vellen gedroogde planten
staan netjes geordend op de schappen van een prachtige verrolbare stalen archiefkast. De planten zijn per plantenfamilie
samengevat en de plantenfamilies liggen op alfabetische volgorde. Elke plant kan dus gemakkelijk worden teruggevonden. Het
herbarium van het Natuurmuseum Nijmegen documenteert een eeuw van planten verzamelen en is een natuurlijk archief van
de flora van Nijmegen en wijde omgeving. Het wordt gebruikt voor tentoonstellingen en vooral gedurende de winter, elke
woensdagavond voor studie van de lokale flora. Afgelopen woensdag was Eragrostis aan de beurt.
Eragrostis (liefdegras) is een plantengeslacht met wel 300 soorten die over de hele wereld voorkomen. Tef is ook een
liefdegras. De Heukel's flora van Nederland noemt kleinliefdegras en straatliefdegras, beide algemeen in Nijmegen en
omgeving. Eenvoudig, zou je denken. Maar, aangezien we twijfelen aan de juistheid van Heukels behandeling van het
straatliefdegras verzamelen we deze grasjes al een jaar of zes.
De verzameling liefdegrassen vult inmiddels een hele doos. Elke winter bestuderen we een week lang de gedroogde
liefdegrassen. Maar de voortgang is tot op heden heel beperkt gebleven. Er is nog geen aanvaardbaar alternatief voor het
straatliefdegras. Wel ontdekten we in 2003 een ander liefdegras, dat we goed konden herkennen, maar dat we keer op keer
tevergeefs probeerden te benoemen. Voor dit grasje hebben we nu dan toch eindelijk een naam gevonden. Een heel
bevredigende naam zelfs: Eragrostis virescens. Met het straatliefdegras komt het ook nog wel eens goed. In 2009 zullen we
deze eenjarige grasjes blijven verzamelen om ze de volgende winter nog beter te kunnen bestuderen.

