Enårig rapgræs blomstrer året rundt
Blot der er lidt mildt, spirer og gror rapgræs året rundt
En græs som ugens blomst - græs blomstrer da
ikke!
Det vil nok en del udbryde, men spørg så bare
dem der lider af høfeber og allergi overfor
græspollen, så vil man vide, at græs også
blomstrer.
De fleste græsarter har en bestemt
blomstringstid, men det gælder ikke enårig
rapgræs. Den kan blomstre året rundt også her
midt om vinteren.
Den blomstrer nok næsten mest i ydersæsonerne, der mangler konkurrencen om pladsen
nemlig fra andre arter, og det er ikke så tørt, at det forhindrer vækst.
Enårig rapgræs er en lille friskgrøn græs. Den danner små tuer, 5-10 cm høje og så en top
med udspærrede sidegrene. Rapgræsslægten kan kendes på bladformen og der er en gammel
vrøvleremse, der hjælper med at huske den:
Ser man på et enkel blad er spidsen nærmest kølformet og lidt opadbøjet lige som spidsen på
en kano – kanoer sejler på vandet – på vandet svømmer ænderne – ænderne siger rap –
derfor hedder den rapgræs.
Ganske simpelt og fuldstændig vrøvl, og nok derfor også let at huske.
Udnytter chancerne
Enårig rapgræs er nok vores mest udbredte græsart. Den er ikke særlig konkurrencedygtig, så
i gode stabile plantesamfund ses den ikke, men på forstyrrede pladser, hvor der lige netop er
en mulighed, der dukker den op.
Jeg finder den ofte i kanten af skovveje, i haven mellem gulerødder og kartofler, i tagrender
der ikke er blevet renset, rundt om busstoppesteder, hvor der har samlet sig en smule jord
ved husmuren midt i byen, og andre tilsvarende steder.
Den er utrolig god til at udnytte chancerne. Jeg har en mistanke om, at den arbejder sammen
med spurvene. De æder gerne dens frø, men nogle af dem passerer uskadte igennem og så er
de spredt, ovenikøbet med en klat gødning at starte med.
Bare det er lidt mildt vejr, også om vinteren, spirer enårig rapgræs hurtigt frem, blomstrer og
sætter nye frø, der så er klar næste gang, der melder sig en mulighed.

