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Knolvossestaart (Alopecurus bulbosus Gouan) in Noord-Holland — Fig. 1

Jaap Groot (Kromme Akker 28, 1723 BG Noordscharwoude)

René+C.M.J. van Moorsel (Eykmanlaan 407, 3571 JR Utrecht)

Alopecurus bulbosus Gouan) is de afgelopen decennia sterk achter-

uit gegaan. De Atlas van de Nederlandse Flora vermeldt een achteruitgang van 116

naar 61 uurhokken. FLORBASE-1, met daarin de gegevens uit de periode 1975 tot en

met 1993, vermeldt de soort voor 31 uurhokken waaronder slechts 1 vindplaats in

Noord-Holland, namelijk op Texel.

Aanleiding voor het onderzoek naar de recente verspreiding zijn de 2 recente

vondsten uit 1994 bij Groet, waarvan 1 tijdens het daar gehouden FLORON-kamp.

Knolvossestaart (
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De vondsten bij Groet, waar de soort voorheen nooit was aangetroffen, deden

ons vermoeden dat Knolvossestaart hier, hoewel achteruit gegaan, over het hoofd

wordt gezien. Daaromis de afgelopen zomer gericht gezocht naar Knolvossestaart bij

Groet en er is bij de provinciale flora-inventarisatievan het 'oude land' van Texel

speciaal aandacht aan besteed.

Bij Groet is Knolvossestaart ge-

vonden in 4 km-hokken. Hier is sprake

van zoute kwel onder de Hondsbos-

sche Zeewering door. De vindplaatsen

bevindenzich in vochtige, minof meer

zilte graslanden die in agrarisch gebruik

zijn.

Op Texel is de soort nu recent be-

kend van een achttal km-hokken: het

resultaat van 4 vegetatieopnamen in

1992 doorC. Bruin en E. J. Weeda en

de resultaten van de provinciale flora-

inventarisatie, onderdeel van de Pro-

vinciale Natuurinformatie (PNI). Er is

sprake van een zekere overlap. Ook op

Texel wordt de soort aangetroffen in

vochtige, min of meer zilte graslan-

den, diemeestal als hooilandin gebruik

zijn. Verder valt op dat Knolvosse-

staart op Texel bijna overal vergezeld

wordt doorTrosdravik (Bromus race-

mosus subsp. racemosus) en bijna

overal gebonden blijkt te zijn aan wiel-,

kreek- en overslaggronden.

In 1996 hopen we ons onderzoek

naar het recente voorkomen van Knol-

vossestaart in de provincie Noord-Hol-

land te kunnen afronden.

Fig. 1. Knolvossestaart in Noord-Holland.
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