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Rattenstaartgras (Sporobolus indicus) teruggevonden in Almelo
Pieter Stolwijk
In september 2015, tijdens een excursie van de Floristische Werkgroep Twente (FWT), troffen we in de berm van de N743 (tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg; 244-483) een
ons onbekend gras. Van de enige pol werd wat bloeiend materiaal verzameld en naar Leni
Duistermaat (Naturalis) opgestuurd. Ook via het forum van Waarneming.nl probeerden we
de juiste naam te vinden.
Beide wegen waren succesvol. De soort was
toevallig enige dagen eerder in West-Brabant
(Marc van Soest en Petra van de Wiel) en in
Zeeland (Grada Menting) waargenomen en
door bezoekers van het forum herkend als
Rattenstaartgras (Sporobolus indicus). Later
kwam ook bericht van Leni Duistermaat,
mede namens Wout Holverda, dat het om
Rattenstaartgras (S. indicus var. indicus) ging.
Het waren de eerste vondsten in Nederland,
afgezien van enkele adventieve voorkomens.
In 2016 heb ik de bewuste pol ter plekke opnieuw genoteerd.

12 november dit jaar ben ik weer gaan kijken. Hoewel de bermen grondig gemaaid waren
was het eenvoudig de soort terug te vinden, exact op de bekende coördinaten. Dit keer echter stonden er 31 pollen op een oppervlakte van ongeveer 100 m2.

Bij twee pollen kon ik nog een niet afgemaaide bloeistengel vinden, waarvan ik er een heb
geoogst.
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Op Verspreidingsatlas en op Waarneming.nl zijn sinds de eerste vondsten nog ongeveer 15
voorkomens bekend geworden.
Rattenstaartgras komt oorspronkelijk uit Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, maar is wereldwijd ingeburgerd in warmere gebieden. Andere bronnen spreken echter van India als gebied
van oorsprong; weer andere gewagen van Oost-, Zuid- en tropisch Afrika.
In Europa is de soort in onder andere het zuidwesten van Frankrijk, in Italië en in het noorden van Spanje ingeburgerd. Zelf heb ik het gras in 2016 gevonden op Teneriffe (Anaga).
Conclusie: Rattenstaartgras heeft zich op de Almelose vindplaats uitgebreid en is dus bestendig gebleken.
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