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1 Probleemstelling 

De Grensmaas (in België ook officieel de 'Gemeenschappelijke Maas') vormt' 
over een afstand van ca 45 kilometer de grens tussen Vlaanderen en 
Nederland. Bij het project 'Levende Grensmaas', krijgt de rivier de kans 
zelf opnieuw een landschap te boetseren binnen de winterdijken en het 
vergraven zomer- en winterbed in een gebied van ruim 3000 ha tussen 
Maastricht en Roosteren langs Nederlandse zijde en van Lanaken tot 
Kessenich langs Vlaamse kant. Kansen worden geboden voor het herstel van de 
natuurlijke rivierdynamiek en bijhorende ecosystemen. 

De spontane ontwikkeling van zachthout-ooibossen of wilgenvloedbossen 
(Salicetea purpureae) is een basisproces dat deel uitmaakt van het 
ecologische herstel van de Grensmaasvallei. Een kenmerkende soort van 
zachthout-ooibossen is de Europese Zwarte populier . Het belang van de 
Europese Zwarte populier als een noodzakelijk element in het herstel van 
zachthout-ooibossen wordt in de literatuur meermaals aangehaald (vb. 
Guilloy et al. , in press, Lefèvre et al, in press) . 

De Europese Zwarte populier gedijt op periodiek overstroomde, laaggelegen 
gronden en bezit een groot regeneratievermogen, evenals de andere 
kensoorten v an deze struweel- en bosgemeenschap: de kleinbladige wilgen ( 
Salix alba , S. viminalis , S . fragilis , S . tiandra , S. purpurea ). De laatste 
decennia is een sterke achteruitgang waargenomen van de oppervlakte 
ooibossen. De achteruitgang in oppervlakte gedurende de vorige eeuw werd 
voor Nederland geschat op 90% (Van der Werf, 1991,a ). Eenzelfde tendens 
werd ook in ons land, evenals elders in Europa , vastgesteld . Het ontbossen 
van de uiterwaarden, rivierbeheersende maatregelen evenals de toegenomen 
afwatering van lage uiterwaardvlakten behoren tot de voornaamste factoren 
van deze achteruitgang . Om waterhuishoudkundige redenen werd hoog opgaande 
begroeiing in het winterbed van de grote rivieren niet getolereerd. 
Bovendien waren de hogere gronden landbouwkundig te waardevol om 'slechts' 
als bos te gebruiken (Wolf et al . 2001). De natste delen van de 
uiterwaarden werden in gebruik genomen door uitgestrekte, aangeplante 
wilgenhakhoutbossen; de grienden. Met deze sterke reductie van de 
oppervlakte zachthout-ooibossen, verdween ook nagenoeg volledig het 
natuurlijk ecosysteem van de Europese Zwarte populier (verder ook " Zwarte 
populier" genoemd) . Dit alles heeft tot gevolg dat de Zwa rte populier heden 
v ermoedelijk volledig verdwenen is langs de oevers van de Grensmaas. 
Populaties zijn niet meer te vinden, slechts enkele geïsoleerde relicten 
worden nog aangetroffen in het valleigebied. 

Wegens de uiterste zeldzaamheid van de Zwarte populier in Vlaanderen en de 
Maasvallei in het bijzonder, is het niet uitgesloten dat een spontane 
(her)kolonisatie uitblijft. Bovendien zijn in het valleigebied diverse 
aanplantingen te vinden van veredelde cultuurpopulieren (canadapopulieren) 
die tevens kiemkrachtige zaden verspreiden en vermoedelijk ook nieuwe 
vestigingsplaatsen langsheen de Grensmaas koloniseren. Niettegenstaande 
genenuitwisseling de basis vormt van elk evolutieproces, stelt zich hier 
het probleem dat de cultuurpopulieren een zeer beperkte genetische variatie 
vertegenwoordigen die op grote schaal en massaal in het landschap aanwezig 
is. Naast de concurrentie in kolonisatie van geschikte vestigingsplaatsen, 
bestaat v ermoedelijk ook het gevaar voor introgressie van vreemde genen 
(genetische pollutie) bij de Zwarte populier. Ook de frequent aangeplante 
siervariëteit P. nigra cv. Ita lica kan een potentiële bedreiging zijn bij 
het herstel van leefbare populaties Zwa r te populier. Deze veelvuldig 
aangeplante variëteit vertegenwoordigt één mannelijk genotype die over het 
algemeen overvloedig pollen produceert . 
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Met dit project wordt onderzocht of een spontaan herstel van populaties 
Zwarte populier langsheen de Grensmaas mogelijk is. Op deze manier wordt 
getracht een bijdrage t e leveren tot de succesvolle ui voering van het 
grootschalig natuurontwi kkelingsproject 'Levende Grensmaas'. 

Foto 1 Kleine populatie Zwarte populier langsheen de Allier (Frankrijk) 

Karakt e ris ti ek ruitvormig blad , 
wigvormige voe t e n toegesp its te top . 

Karakteristieke ruwe schors met netvormige gro even b ij oudere bomen Zwart e 
populier . 
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2 Doelstelling project 
In deze studie wordt, aan de hand van een inventarisatie en 
div ersiteitstudies op morfologisch, fenologisch en moleculair genetisch 
vlak nagegaan of de genetische basis van de relictindividuen in het gebied 
v an de Grensmaas voldoende breed is om als uitgangsmateriaal te dienen voor 
een al dan niet spontane heropbouw van vitale populaties Zwarte populier. 
Tevens wordt onderzocht in welke mate de veelvuldig aangeplante 
cultuurpopuJieren een gevaar vormen voor genetische pollutie bij het 
herstel v an natuurlijke populaties Zwarte populier en wordt de herkomst 
nagegaan van de spontane kolonisaties populier op de grindbanken. De 
resultaten v an deze studie worden aangevuld met de onderzoeksresultaten die 
voor t vloe ien uit het Europees onderzoeksproject Fair5-PL97-3386 'Genetic 
diversity in river populations of European Black Poplar for evaluation of 
biodiversity, conservation strategies , nature development and genetic 
improvement'. Op basis hiervan worden richtlijnen opgesteld voor het 
herstel van leefbare, dynamische populaties Zwarte populier in het 
studiegebied. 

Foto 2 Grensmaas anno 20 02 

Foto 3 Ooibos langs de Donnau (Osijek, Croatië) 
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3 Materialen en methoden 

3.1 Inventarisatie 

Om voorafgaandelijk aan het veldwerk een o v erzicht te krijgen van reeds 
bekende standplaatsen van de Zwarte populier in het stroomgebied van de 
Maas is een literatuuronderzoek verricht en zijn binnenlandse en 
buitenlandse contacten gelegd. Een rondvraag werd gericht bij Bos en Groen 
en Afdeling Natuur (daterend van 1997 ) en een oproep tot medewerking in de 
ledenbladen van de "Wielewaal", "Natuurreservaten", "De Boskrant" en de 
plantenwerkgroep "Likona" (Limburgse Koepel voor Natuurstudie ) . 
In 1989 gebeurde reeds een inventarisatie van Zwarte populier in het 
stroomgebied van de Maas in opdracht van Staatsbosbeheer , Nederl and . Dit 
rapport vermeldt vier vindplaatsen van Zwarte populier in België . Deze 
locaties werden opnieuw bezocht. Er werden inlichtingen ingewonnen omtrent 
gekende locaties van populaties Zwarte populier in Noord-Frankrijk bij het 
INRA (Unité de Recherches Forestières Méditérranéennes, Unité de Genetique, 
Avignon, Frankrijk ) . De afdelingen van de Waalse Gemeenschap "Division de 
la Nature et des Forêts" uit Luik en Namen werden aangeschreven met de 
vraag ons gekende locaties van Zwarte populier in Wallonië te melden . 

Veldinventarisaties werden uitgevoerd in het buitendijks gebied (de directe 
rivieroever) van Neerharen tot Meeswijk . Voornamelijk per auto, maar ook te 
voet, werd in december en januari, zowel in stroomopwaartse als 
stroomafwaartse richting, langs de oevers van de Maas gezocht naar Zwarte 
populier in het studiegebied . Topografische kaarten (1:25000 ) werden 
gebruikt om potentiële vindplaatsen aan te duiden. Een aantal vooraf 
gelocaliseerde plaatsen maar ook een groot aantal niet vooraf vastgelegde 
plaatsen werden bezocht. De aandacht ging vooral uit naar de aanwezigheid 
van solitaire, oude bomen en bomenrijen langs de rivieroevers. Het traject 
van Namen tot Luik werd eveneens met de auto in stroomafwaartse richting 
afgelegd. Er werd ook een traject afgelegd in Noordoost Frankrijk over 
ongeveer 45 km, tussen Dannevoux en Stenay. De prospecties buiten het 
studiegebied hadden in eerste instantie als doel een inzicht te krijgen in 
het landgebruik in het stroomgebied, in de aanwezigheid van natuurlijke 
bosbestanden in het bijzonder. 

Gezien de doelstelling van het project werd geen gebiedsdekkende 
inventarisatie uitgevoerd; enkele exemplaren kunnen over het hoofd gezien 
zijn. De globale verspreiding van Zwart e populier in het stroomgebied van 
de Maas is wel in beeld gebracht. 
De locatie werd aangeduid op topografische kaart en exact bepaald via GPS, 
stekmateriaal werd verzameld voor vegetatieve vermeerdering en bloemtwijgen 
werden verzameld voor het maken van gecontroleerde kruisingen. In de lente 
werden bladtwijgen verzameld voor de aanleg van een herbarium. 

3.2 Staalname 

Het stekmateriaal afkomstig van de relicten werd opgekweekt in de serre 
waarna jong bladmateriaal werd verzameld voor DNA- en isozymanalyse. 

Om inzicht te krijgen in het probleem van introgressie, werden enerszijds 
half-sib nakomelingen afkomstig van vrouwelijke relictbomen uit het 
studiegebied, en anderzijds spontaan ontwikkelde zaailingen op de 
grindbanken , geanalyseerd . Als referentie materiaal en als potentië le 
ouderbomen werden 52 cultuurpopulieren in de genetische analysen betrokken. 
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In juni 200 1 werden de v rouwelijke relicten uit het studiegebied meermaals 
bezocht teneinde tijdens de periode van zaadzetting zaad te oogsten op de 
boom. Bij gebrek aan rijp zaad werden gesloten doosvruchten verzameld voor 
verdere opkweek in vi tro . Het zaad werd van het zaadpluis ontdaan, geteld 
en uitgezaaid in zaaibakken in de serre waarna het kiemingspercentage werd 
genoteerd. Achtendertig zaailingen afkomstig van een zaadlot geoogst in 
1999 op de moederboom "Bilzen 1" werden ook in de analysen betrokken. 

In september 2001 werden op 2 droogstaande grindbanken, nabij 
respectieve~ijk Mazenhoven en Meers, spontaan ontwikkelde éénjarige 
zaailingen met de wortel uitgegraven voor verdere analyse. In september 
2000 werden op de grindbanken nabij Kotem, Kotem-Hal en Herbricht-Uikhoven, 
éénjarige zaailingen van populier uitgegraven. Een overzicht van de 
herkomst en aantal van de zaailingen en de hierop uitgevoerde analysen is 
weergegeven in tabel 1 . 

Oorspong Herkomst Datum # Isozym Win3 MSJ. AFLP 

Half-sib 9 Bilzen 1 6/99 38 36 35 35 38 

Half-sib 9 Bilzen 1 6 / 01 4 4 - 4 4 

Half-sib 9 Meers 1 6 / 01 15 - - 15 15 
Half-sib 9 Meers 2 6/01 1 - - 1 1 
Half-sib? 9 Bilzen 1 6/01 2 - - 2 1 

Half-sib? 9 Bilzen 2 6/01 4 4 - 4 4 

Grindbank Kotem 1 11/00 2 0 - 2 2 
Grindbank Kotem 2 11/00 6 6 - 6 6 
Grindbank Kotem-Hal 11/00 3 3 - 3 3 
Grindbank Herbricht 11/00 1 1 - 1 1 

Uikhoven 
Grindbank Meers 11/01 20 0 - 20 17 

Grindbank Mazenhoven 11 /0 1 1 - - 1 1 

Tabel 1 Overzicht van de herkomst en het aantal geanalyseerde 
zaailingen per moleculaire techniek 

Opmerking 

In vitro 

Zaad 
opgeraapt 
onder de boom 
Zaad 
opgeraapt 
onder de boom 

5 meerjarige 
zaailingen 

In totaal werden 64 half-sib zaailingen en 33 zaailingen afkomstig van de 
grindbanken geanalyseerd. 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de onderzochte 
cultuurpopulieren. Van deze cultuurpopulieren werd stekmateriaal verzameld 
in de proefkwekerij van het Insituut voor Bosbouw en Wildbeheer, voor 
verdere opkweek in de serre. 

De locatie van de relicten en grindbanken is weergegeven in figuur 1. 

1 MS:Microsatelliet analyse 
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3.3 Karakterisatie van relicten, hun nakomelingen en spontane 
kolonisaties populier 

3.3.1 Morfologi eh 

De morfologische determinatie van de relicten gebeurde voornamelijk op 
basis van winterkenmerken. Indien nog bladeren aanwezig waren werd ook de 
bladvorm en de bladnervatuur geobserveerd. 
De morfologische karakterisatie van de zaailingen gebeurde voornamelijk op 
basis van blad en stengelkarakteristieken. In tabel 2 worden enkele 
morfologische kenmerken van P. n igra, P. x e urameri c ana en P. trichocarpa 
weergegeven (volgens Houtzagers , 1937). 

P. nigra P. x euramericana P. tri chocarpa 

Blad Bladvorm In hoofdzaak Driehoekig tot Eirond 
ruitvormig eirond-ruitvormig Lange, smalle 
Langer dan breed Even lang als bladeren met 

breed spitse top 
Bladnervatuur Eerste zijnerven Eerste z ijnerven Eerste zijnerven 

komen samen met komen uit de komen uit de 
hoofdnerf aan de hoofdnerf op hoofdnerf op 
bladbasis enige afstand van enige afstand van 

de bladbasis de bladbasis 
Bladsteel Afgeplat Hoekig Rond of hoekig 

Rood aangelopen Groen tot groen - Rood aangelopen 
rood 

Bladvoet Recht tot licht Geklierd 
wigvorming 
Niet geklierd 

Twijgen Eenjarige Rond in het Hoekig door Hoekig met 
kortloten midden van de lijsten, vooral duidelijke ribben 

scheut bij sterke groei Jonge twijgen: 
fijn, naar boven 
gericht 

Knoppen Knopbalsem Rood Oranje tot 
lichtgeel 

Bladknoppen lang Bladknoppen sterk Bladknoppen lang, 
toegespitst, aanliggend spits, bruingeel 
aanliggend , iets 
naar buiten 
gebogen aan top 

Vruchten Vruchtbladen 2 
( carpellen) 

Shors Dilatatie Sterk aanwezig Meestal afwezig Meestal afwezig 
scheuren bij oudere bomen bij oudere bomen bij oudere bomen 
Slapende Veelvuldig Meestal afwezig Meestal afwezig 
knoppen en aanwezig bij of beperkt of beperkt 
waterlot oudere bomen aanwezig bij aanwezig bij 

oudere bomen oudere bomen 

Tabel 2 Enkele diagnostische morfologische kenmerken van P. ni gra, P. x 
euramericana en P. trichocarpa volgens Houtzagers (1937) 
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De zaailingen werden ingedeeld in groepen naargelang hun morfologische 
karakteristieken en hun oorsprong . Hierbij werd de classificatie 
gehanteerd, weergegeve n in tabel 3 . 

Oorsprong zaailing Morfologie classificatie 
Half sib (moeder P . P. nigra P . nigra 
nigra ) intermediair tussen P . P . nigra x (P . 

trichocarpa , P . nigra de l toi des x P . 
en P . de l toides trichocarpa ) 
intermediair tussen P . back-cross of 
deltoides en P . nigra terugkruising: 

Grindbanken P. nigra P . n i gra 
intermediair tussen P . (P . x euramerican a) x 
deltoides en P . nigra ) P . x euramericana) 
intermediair tussen P . P . x euramericana x 
trichocapa , P . nigra (P . deltoides x P. 
en P . deltoides trichocarpa ) 
intermediair tussen P . (P. de l toides x P. 
trichocapa en P . trichoca rpa ) x (P . 
deltoides deltoides x P. 

tri chocarpa ) 

code 
n 
ndt 

bc 

n 
f2 

dndt 

dtdt 

Tabel 3 Classificatie van de zaailingen op basis van hun oorsprong en 
morfologie 

3.3.2 Fenologisch 

Zwarte populier is tweehuizig, mannelijke en vrouwelijke bloemen 
ontwikkelen zich op aparte individuen. Van de geïnventariseerde relicten in 
het studiegebied, werd het geslacht van de boom geïdentificeerd aan de hand 
v an de bloemknoppen. Bloeitijdstip , duur bloeiperiode en (indien 
vrouwelijk) zaadzetting werden genoteerd. Met behulp van een verrekijker 
werd om de 7 tot 10 dagen , vanaf 28 maart tot 5 juni 2001 het bloeistadium 
nagegaan. Er werd een score gegeven volgens volgend shema : 

Score 0: M/ V bloemknoppen gesloten, opgezwollen 
Score 1: M/ V bloemen ontluiken, de bloemknop is open en een katje is 

zichtbaar 
Sc ore 2 : De katjes zijn volledig ontloken ; 

M mannelijke katjes produceren stuifmeel 
V vrouwelijke katjes worden bestoven. 

Score 3 : 
M Mannelijke katjes verwelken en vallen af . 
V Vrouwelijke katjes ontwikkelen zaaddozen 

Score 4: V Zaadpluis is zichtbaar 

In bij lage 5 vlorden deze scores verduidelijkt aan de hand van foto's. 
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3.3.3 Moleculair geneti eh 

3.3.3.1 Biochemische analyse 

Via analyse van enzymsystemen Leuc i ne aminopeptidase (LAP , E . C. 3. 4 .11 . 1 ), 
fosfo-glucomutase (PGM, E.C. 2.7.5 . 1 ) , fosfo-glucose isomerase (PGI , E . C . 
5.3.1.9)) werd de soortzuiverheid nagegaan . Deze enzymsystemen wo rden i n de 
literatuur beschreven als zijnde geschikt voor soortident i fi c at i e van 
Populus n i gra, P. deltoides en P. x eu r americana (e.g . Ra j ora 1989 a , b , c , 
Janssen 1997). Voor deze soorten worden soo r t specifieke allelen op deze 
loci teruggevonden . 
De analysen werden uitgevoerd op ongeveer 1 c m2 zeer j ong , v e r s 
bladmateriaal afkomstig van winterstek opgekweekt i n de serre. De isozym 
analyse werd uitgevoerd zoals besc hrev en door Fady en Hochu (199 8 ) . De 
loci werden gescoord zoals beschrev en door Raj o ra (1989a , 1 9 92 ) . Enkel op 
zaailingen die voldoende ontwi kkeld waren, kon isozym analy se u itg e voe r d 
worden. 

3.3.3.2 Nucleaire analy e 

3 . 3 . 3.2.1 AFLP 

Jong bladmateriaal werd geoogst op wint e r s tek in d e se r re , direct na de 
oogst ingevroren in vloeibare st i ksto f en v e rvolgens gevriesdroogd . De DNA
extractie gebeurde met behulp v an de Qiag en Dneasy Plant Miniprep Kit 
(Qiagen, Helden, Germany ) volgens de bijge l e verde instruct i es. Door mi ddel 
van agarose gelelektroforese (1 % agarose, 70V, 4 0 mi n ) werd de kwaliteit en 
de concentratie van het geëxtraheerde DNA g e cont r oleerd. Aan de hand van 
een reeks standaardconc entrat i es (namelijk 5 n g DNA/~1, 10 ng DNA/~1, 15 ng 
DNA/~1, 20 ng DNA/~1 , 25 ng DNA/~1 , 50 ng DNA/~1 , 7 5 ng DNA/~l en 100 ng 
DNA/~1) werd de DNA-concentratie bij benader i ng bepaald . De stalen werden 
verdund tot 30ng/~l DNA . 
De AFLP-techniek werd uitgevoerd zoals beschreven door Vos et a l . (1995 ), 
met volgende modificaties . 
De restrictie-ligatie van het geëxtraheerd e DNA werd in één stap 
uitgevoerd. Het restrictie-ligatie mengsel voor één staal bestond uit 10.85 
~1 MQ; 5 ~1 10x One Phor All buffer (100 mM Tris-Ac , 100 mM MgAc , 500 mM 
KAc, pH 7,5); 0,25 ~l EcoRI (20 U /~1 ) ; 0 , 5 ~l Msei (10 U/~l ) ; 1 ~l EcoRI
adaptor (5 pmol ) , 1 ~1 Msei-adaptor (50 pmol ) ; 1 ~l ATP (10 mM ) en 0,4 ~l 
T4 DNA ligase (5U/~l) . Per staal werd 20 ~1 v an het restrictie-ligatie 
mengsel toegevoegd aan het 300 ng DNA-extract. De stalen werden vervolgens 
geïncubeerd gedurende 4 uur bij 37°C. Na de reactie werden de stalen 
bewaard bi j 4°C. De controle van de restrictie - ligatie werd door middel van 
agarose gelelektroforese uitgevoerd (1 , 5% , 70 V, 60 min ) . De geknipte 
stalen werden vergeleken met de DNA fragment merker Lambda-Pst! . 
De amplificatie van de DNA-restrictiefragmenten werd in twee fasen 
opgedeeld . Eerst werd de pre-amplificatie uitgevoerd, hiervoor werden 
primers gebruikt met slechts één selectieve nucleotide, terwijl er bij de 
selectieve amplificatie selectiev e primers werden gebruikt met drie 
selectieve nucleotiden (tabel 4 ). 
De gebruikte primer combinaties werden uitgetest tijdens het Europees 
project FAIR5 -PL97-3386 en geschikt bevonden voor studie van de genetische 
diversiteit bij Zwarte p op ulier. De EcoRI + NXX primers werden gelabeld met 
een fluorescente merker ; FAM of NED (Perkin Elmer ). 
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PRESELECTIEVE PRIMERS SELECTIEVE PRIMERS 

Msei + A & EcoRI + c Msei + ACC & FAM-EcoRI + CAA (M36 + E32) 
Msei + A & EcoRI + c Msei + ACC & NED-EcoRI + CAT (M40 + E44) 

' 

Tabel 4 De gebruikte preselectieve en selectiev e p rimercombinaties 

Voor de pre-amplificatie v an de restrictiefragmenten bestond de pre-amp mix 
voor één DNA-restrictie-ligatiestaal uit 35 . 8 ~1 MQ; 1,5 ~1 EcoRI+N-primer 
(50 ng/~1); 1,5 ~1 Msei+N-primer (50 ng/~1) en 1 ~1 dNTP (10 mM); 5 ~1 10x 
PCR-buffer (100mM Tris-HCl bij 25°C, 500mM KCl, 15mM MgC1 2 , pH8 . 3) en 0,2 ~1 
Taq-DNA-polymerase ((Roche Diagnostics, Brussels, Belgium , 5U/~l). De Taq
DNA-polymerase werd net voor het gebruik toegevoegd . Van elk DNA
restrictie-ligat iestaal werd 5 ~l in een PCR-epje gepipetteerd samen met 45 
~l pre-amp mix. Het geheel werd goed gemengd en gecentrifugeerd. De 
r eacties werden overgebracht naar een PCR machine (9600 Thermal Cycler, 
Perkin Elmer ) . De PCR-cyclus verliep als volgt; 30 seconden op 94°C, 
v ervolgens 60 seconden op 60°C en tenslotte 60 seconden op 72°C . Deze 
cyc lus werd 28 keer herhaald. Uiteindelijk werden de stalen afgekoeld tot 
4°C . 
De controle van de pre-amplificatie gebeurde door middel van de agarose 
gelelectraforese (1,5 %, 150V, 20 min ) in aanwezigheid van de Lambda- Pst r 
merker. 

Voor de selectieve amplificatie werd de per-mix gebruikt die bestond uit 
11,22 ~l MQ; 0,10 ~l EcoRI+NXX- primer (50 ng/~l); 0,6 ~l Msei+NXX-primer 
(50 ng/~l) en 0,2 ~l dNTP (10 mM) ; 2 ~l 10xPCR buffer; 0,8 ~l MgCl 2 (25mM) 
en tenslotte 0,08 ~l Taq-DNA-polymerase . Van de PCR-mix werd 15 ~l 
toegevoegd aan 5 ~l gepreamplificeerd DNA. Dit geheel werd goed gemengd, 
gecentrifugeerd, en tenslotte in de PCR-machine gezet . Tweeëndertig cycli 
werden doorlopen met volgend profiel: een denaturatiestap bij 94°C 
gedurende 1 s, 30 s annealing (zie verder ), en 2 min extensie bij 72°C. De 
annealingstemperatuur in de eerste cyclus bedroeg 65°C en werd vervolgens 
iedere c y clus verder gereduceerd met 1°C gedurende 10 cycli om dan 56°C te 
blijven gedurende de volgende 22 cycli. Na deze cycli werden de stalen 10 
min bij 60 °C gehouden en daarna tot 4°C teruggebracht. 

De eindproducten van de selectieve amplificatie werden geanalyseerd in de 
ABI Prism Genetic Analyser (Applied Biosystems) volgens de werkwijze 
beschreven in de ABI Prism 3 10 Genetic Analyser handleiding . Voor de 
electraforese werd gebruik gemaakt van het polymeer POP-4 (Performance 
Optimized Polymer 4) . 

3 .3 . 3.2 . 2 Locus win3 

Heinze (1997) beschrijft het locus win3 als diagnostisch voor de detectie 
van introgressie van P. x eurameri cana in het genoom van P . nigra. Dit 
locus werd geanalyseerd door een PCR reactie zoals beschreven door Heinze 
(1997) 0 

3.3.3.2.3 Microsatellieten 

Eerder werden 153 microsatellieten getest op 2 gecontroleerde kruisingen: 
P. del t o ide s '89-2' x P. nigra 'Ghoy' en P. deltoides '89-2' x P. 
t ri c hocarpa 'V24' (Cervera et a l. 2001). In totaal konden 96 verschillende 
microsatellieten in kaart gebracht worden op minstens één van de kaarten. 
Op de kaart van P. nigra konden 40 microsatellieten geplaatst worden. Het 
merendeel van de microsatellieten werd ontwikkeld op basis van het genoom 

9 



van een trichocarpa popul ier, vandaar dit lage aantal. In het kader van het 
Europop project (FAIR5-CT97-3386 ) werden 5 microsatellieten gekozen op 
basis van hun onderscheidingsvermogen in P. nigra , hun reproduceerbaarheid 
binnen de laboratoria van de deelnemende landen, en hun positie in het 
genoom. WPMS09, WPMS16 en PMGC14 zijn gelegen op de koppelingagroepen VI, 
VII, en XIII respectievel ijk. WPMS14 is homozygoot in P. nigra 'Ghoy' . 
WPMS20 vertoonde gemeenschappelijke allelen tussen P. nigra 'Ghoy' en P. 
deltoides 'S9-2'. Deze laatste 2 loci konden aldus niet in kaart gebracht 
worden. 
Microsatelliet analyse werd uitgevoerd met fluorescent gelabelde primers 
zoals beschreven in Cervera et al. (2001). De zaailingen (Tabel 1 ), de 
relictbomen (Tabel 5) en de cultuurpopulieren werden geanalyseerd met de 
hier bovenstaande 5 microsate11ieten. 

3.4 Dataverwerking 

Via de enzymsystemen PGI-2, PGM-1 en LAP-1 werd de soortuiverheid van de 
relicten bepaald . Verder werden de genetische identiteit (I)en de 
genetische afstand (D, met D=-ln [I] (Nei,1972 )) tussen de relicten 
berekend, allelfrequent ies werden bepaald aan de hand van PopGen32 (Yeh 
1999 ) (htt : //www .ualberta . ca/-f eh) . 

Voor de bepaling v an de genetische herkomst van de half-sib zaailingen 
(vaderschapsanalyse ) en de spontane kolonisaties (ouderschapsanalyse ) op de 
grindbanken werd de morfologische determinatie vergeleken met de 
determinatie op basis van AFLP- en isozymdata. Voor de half-sib zaailingen 
van Bilzen 1 (staalname 1 999) werd tevens het win3-locus geanalyseerd 
volgens Heinze (1977) . Als r eferentiema teriaal werden 5 klonen gebruikt van 
P . trichocarpa (Blom , Trichobel, V23, V24, V235), 3 van P. delt o ides 
(Harvard, Peoria, S. 9-2), 5 van P. x euramericana (Blanc de Poi t ou, 
Dorskamp, Gelrica, Ghoy en Gaver) en twee interamerikaanse klonen P. 
deltoides x P. trichocarpa (Beaupré en Boelarel . 

De piekenpatronen bekomen via de AFLP -techniek werden verwerkt met Genescan 
en vervolgens gescoord met Genotyper 2.4. (Perk in Elmer Biosystems ). De 
aanwezigheid van een piek werd aangeduid me t "1", de afwezigheid met " 0". 
De resultaten v an de geautomatiseerde verwerking werden manueel 
gecontroleerd. De variatie in de totale AFLP-dataset werd gevisuali seerd 
via een Principale Coördinaten analysen (PCO), gebaseerd op genetische 
afstanden berekend met de simple matching index en de jaccard index. Via 
clusteranalyse werd de homogeniteit tussen de geanalyseerde stalen 
weergegeven in een dendrogram , gebaseerd op het algoritme "group average 
linkage". 
De statistische analysen werden uitgevoerd met S-plus 2000 (Mathsoft 1999 ) 

Clusteranalyse gebaseerd op microsatelliet data , werd uitgevoerd met het 
NTSYS software pakket versie 2.01i v an Exeter 
(http: //www . ExeterSoftware . com) . De frequentie v an de diverse allelen werd 
omgezet naar proporties gebruik makend van de TRANSF module. Afstanden 
werden berekend met de EUCLIDSQ coefficiënt. Een dendragram werd 
geconstrueerd met het UPGMA ("unweighted paired group mean algorithm") 
algoritme . The cofenetische matrix werd berekend met de COPH module. Deze 
matrix wordt gebruikt om de 'goodness of fit' van de clusteranalyse te 
bepalen. In de MXCOMP module wordt deze matrix vergeleken met de 
afstandsmatrix . Aldus wordt de correlatie berekend tussen de afstandsmatrix 
en de eigenlijke UPGMA clustering. Clusteranalyse werd uitgevoerd op alle 
zaailingen, relictbomen en cultuurpopulieren samen, en op de 
cultuurpopulieren afzonderlijk . 
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Op dezelfde datagroepen werd een PCA analyse uitgevoerd met het software 
pakket Enterprise Guide v an SAS software. Hiervoor werden de 
microsatellieten gescoor d al s dominante merkers. PCA analyse werd 
uitgevoerd op deze binaire datamatrix . 

AFLP en microsatelliet allelfrequenties van soortzuivere species werden 
berekend met het software pakket Popgene versie 1.31 (Raymond and Rousset, 
http: //www. ualbe rt a . ca / - f y e h / info. htm ) om soortspecifieke merkers op te 
sporen . 

4 Res uitaten 

4.1 Relicten in het studiegebied en ruime omgeving 

Zwarte p opulier in het studiegebied 

Er werd slechts één locatie gevonden van Zwarte p op ulier in het 
studiegebied op Belgisch grondgebied; te Lanaken (deelgemeente Neerharen) 
werd één vrouwelijk exemplaar geïnventariseerd in het natuurgebied "Hochter 
Bampd". Verder werden in het studiegebied 2 locaties gevonden op Nederlands 
grondgebied. Te Stein (deelgemeente Meers ) werden 2 vrouwelijke exemplaren 
gelocaliseerd op de oever van de Maas en te Geleen (grenzend aan de 
gemeente Swentibold)werden twee locaties gevonden op een onderlinge afstand 
van 0,5 km met respectievelijk 1 en 3 aangeplante mannelijke individuen. 
Deze mannelijke exemplaren bevinden zich op een afstand van respectievelijk 
5, 3 en 12 km van de vrouwelijke individuen te Meers, Neerharen en Bilzen. 

Buiten het studiegebied werd nog een locatie van Zwarte popul ier 
aangetroffen te Bilzen aan de oevers van de Demer op 15 km van de 
Grensmaas. Het betreft hier 2 vrouwelijke exemplaren in een holle weg. De 
relicten te Meers, Bilzen en Geleen zijn allen vermoedelijk aangeplant 
geweest met locaal materiaal en werden vroeger (Meers , Bilzen) of nog 
steeds (Geleen) als knotboom onderhouden. 

Langs de oever van de Ourthe, een zijrivier van de Maas, werd te Tilff een 
oud, vrouwelijk exemplaar aangetroffen. Dit exemplaar bevindt zich ver 
buiten het studiegebied en wordt bijgevolg verder in deze tekst niet 
beschouwd als een relictboom van de Grensmaas . Vanuit de afdelingen van de 
Waalse Gemeenschap "Division de la Nature et des Forêts" werd ons gemeld 
dat er geen locaties Zwarte pop uli er bekend waren in de kantons Beauraing, 
Couvin, Spa en Dinant. Vanwege de andere kantons uit de provincie Namen en 
Luik , werd geen informatie ontvangen. 

Bij deze bovenvermelde relicten werden, zowel morfologisch als biochemisch, 
enkel kenmerken van Zwart e p opulier waargenomen. Ze werden bijgevolg als 
soortzuiver beschouwd. 

Er werden tijdens de inventarisaties ook 2 exemplaren ingezameld te 
Maaswinkel van spontaan gevestigde vermoedelijk Zwar te popu l ier . Het 
betreft hier relatief jonge exemplaren . De soortzuiverheid is bij jongere 
bomen moeilijker te bepalen aan de hand van winterkenmerken wegens het op 
jonge leeftijd ontbreken van de voor Zwarte populier typische 
schorsstructuur. Via biochemische analyse werden bij de twee exemplaren uit 
Maaswinkel, allelen gedetecteerd dit typisch bleken te zijn voor P. 
del to ides . Er werd voor deze individuen een zymogram (bandenpatroon 
resulterende uit isozymanalyse) bekomen die typisch is voor terugkruisingen 
van P. n i gra met P. x eurameri cana. Bijgevolg werden deze twee exemplaren 
als niet-soortzuiver beschouwd en kwamen ze niet meer in aanmerking voor 
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verdere analysen . In Bijlage 2 worden zymogrammen van zuivere Zwar te 
populier en hybriden schematisch weergegeven. 

De locatie van de relicten is weergegeven in Figuur 1. Bijlage 3 omvat een 
gedetailleerd plan pe r locatie . In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van 
de geïnventariseerde relicten. 

Gemeente Deelgemeente M/V Aantal Opmerkingen 
1 Lanaken Neerharen V 1 Kwijnend 

0,67 km van de 
Grensmaas 

2 Stein (NL) Meers V 2 Oever 
Grensmaas 

3 Geleen (NL) - M 1 + 3 0,5 km van de 
Grensmaas 

4 Bilzen - V 2 15 km van de 
Grensmaas 

Tabel 5 Overzicht van de P. nigra relicten langs de Grensmaas 

Karakteristieke habitus van solitaire , volwassen bomen Zwarte populier . 
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Figuur 1 Localisatie van de relicten en de staalnameplaatsen 
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Op twee van de vier vindplaatsen van Zwarte populier die door Bosman 
(1989 ) werden gerapporteerd, bleken geen Zwarte populieren meer te 
staan (Rekem, Mechelen aan de Maas) . Een derde vindplaats was ons 
reeds bekend (Lanaken, Hochter Bampd ) en de vierde vindplaats 
(Meeswijk) was ontoegankelijk wegens te hoge waterstand . 

Zwarte pqpulier in Noordoost-Frankrijk 

In het afgelegde traject langs de Maas in Noordoost Frankrijk tussen 
Dannevoux en Stenay bestaat de Maas uit twee stromen: de natuurlijke 
loop en een gekanaliseerd deel (Canal de l'Est) . De oevers van de 
natuurlijke loop worden gekenmerkt door agrarisch landgebruik: 
voornamelijk hooilanden, afgewisseld met akkers en 
populierenaanplantingen. De natuurlijke riv ierdynamiek lijkt hier 
volledig verdwenen . Bi jgevolg worden de kansen voor de aanwezigheid 
en/ of de spontane ontwikkeling van Zwarte populier hier zeer laag 
ingeschat . Via collega's van het INRA, werd ons de aanwezigheid van 
een kleine populat ie gemeld in Révigny-sur-Ornain (Direction régionale 
de Lorraine, Département de la Meuse, Bar-le-Duc). Na een bezoek ter 
plaatse met de plaatselijke boswachter dhr Phillipe Millarakis, bleek 
dat de kleine populat ie verdwenen was , waarschijnlijk na de zware 
stormen die Frankr ijk kende in december 1999 . Een kleine populatie 
(10-tal individuen ) werd (toevallig ) gevonden in het domeinbos "Forêts 
Domaniales de Monthiers" te Givry en Argonne, nabij een kunstmatige 
vijver "Etang de Cuisine". Deze locatie grenst aan het riviertje de 
Vière en ligt op 45km van de Maas . Vermoedelijk gaat het hier om een 
spontane kolonisatie. 
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Diver si teit 

Er werd een grote variatie in bloemfenologie waargenomen tussen de 
relicten van verschillende locaties. Individuen die op een zelfde 
l ocatie voorkwamen (Bilzen, Meers) , hadden een identiek verloop in 
bloeiproces wat wijst op de aanwezigheid van identieke genotypen 
(c l onal vermeerderde exemplaren. Het verloop van de bloei per genotype 
wordt weergegeven in figuur 2. Stuifmeelproductie en ontvankelijkheid 
van de vrouwelijke katjes wordt voorgesteld door score 2 . Een 
overzicht van de scoringsmethode wordt weergegeven in bijlage 5 . 

Verloop bloeistadium relicten (2001) 

Lanaken (V) 

lil Score 0 
Geleen (M) 

• score 1 

Bilzen B (V) 
Dscore 2 

Bilzen A (V) DScore 3 

Meers A (V) • score 4 

lil Score 5 
Meers A (V) 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Tijd (dagen) 

Figuur 2 Schematisch overzicht van overlap in bloeitijdstip tussen 
de relicten 

In het kader van de doelstelling van dit onderzoek (herstel van 
populaties ) is de overlap van de bloeiperiode tussen de mannelijke en 
de vrouwelijke exemplaren, als potentiële geniteurs voor nieuwe 
metapopulaties, van belang . De enige mannelijke kloon te Geleen 
(Geleen A) vertoonde een overlap in bloeitijd met alle vrouwelijke 
relicten uit het studiegebied . Drie van de vier mannelijke individuen 
te Geleen (locatie Geleen B) werden geknot in februari 2001, 
observaties van de bloemknoppen op deze individuen waren bijgevolg 
niet meer mogelijk. 

AFLP data, gecombineerd met microsatelliet merkers, brachten inzicht 
in de moleculair genetische diversiteit binnen de relicten . 
Er werden via de AFLP-techniek 126 polymorfe merkers gescoord; telkens 
63 voor elk van de twee primer combinaties. Het aantal genetische 
verschillen die gedetecteerd werden tussen de individuen van een 
zelfde locatie, zijn per primer combinatie weergegeven in tabel 6 . Per 
locatie , vertoonden de individuen een gelijkaardige morfologie, 
hetzelfde geslacht en een identiek bloeitijdstip en -duur en hadden ze 
vermoedelijk dezelfde leeftijd. Dit is een bijkomende aanwijzing dat 
het hier gaat om identieke genotypen of vegetatief vermeerderde 
exemplaren per locatie. De gedetecteerde genetische AFLP-polymorfismen 
tussen de individuen van een zelfde locatie varieerden van 3,17% tot 
4,76 %, met uitzondering van de individuen te Geleen waar tot 17,46% 
v erschillen werden gevonden met de tweede primer combinatie . Arens et 
al . (1997) vonden een foutenmarge van 0,31 tot 2% op een totaal van 
1914 banden bij de toepassing van de AFLP-techniek voor het opsporen 
van identieke genotypen. Arens et al . (1997) maakten hierbij gebruik 
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van polyacrylamide gels en niet van een automatische sequencer. In dit 
onderzoek, bedraagt de foutenmarge gemiddeld 4%. Geleen 1, Geleen2a en 
Geleen 2b vertonen een genetische identiteit van 92,06% (AFLP-data). 
Geleen 2c heeft een sterker afwijkend bandenpatroon dan de andere 
exemplaren te Geleen . Nader onderzoek dient uit te wijzen of Geleen 2c 
werkelijk genetisch verschil lend is van de andere exemplaren te Geleen 
of dat dit geobserveerd verschil te wijten is aan de technische 
analyse. 

Op basis van microsatelliet data is er geen verschil in genotype 
tussen de individuen van eenzelfde locatie. Uit de resultaten van het 
Europop project is gebleken dat voor dit onderzoek deze 5 
microsatelliet loci een even groot discriminerend vermogen hebben als 
deze 2 AFLP primer combinaties. 

Locatie # indivi duen PC 1 PC 2 Genetische 
(M36 + E32) (M40 + E44) similariteit 

# % # % 
Bilzen 2 2 3,17 2 3,17 96,83 % 
Meers 2 3 4,76 3 4,76 95,24 % 
Geleen 4 3 4,76 11 17,46 88,89 % 

Tabel 6 Het absolute en procentuele aandeel polymorfe loci tussen 
de individuele relicten van een zelfde locatie per primer 
combinatie 

De genetische identiteit en genetische afstand tussen de individuen 
van Bilzen , Meers , Geleen en Neerharen op basis van de AFLP data wordt 
weergegeven in tabel 7 en 8 voor de primer combinaties 1 en 2 
respectieveli jk en op basis van de microsatelliet data in tabel 9. 
Genetische similariteiten op basis van microsatellieten zijn kleiner 
dan op basis van AFLP data. 

Bilzen Me e rs Geleen Neerharen 
Bi lzen ---- 0,899 0,920 0,885 
Meers 0.106 ---- 0,879 0,909 
Geleen 0,083 0,128 ---- 0,875 
Neerhar en 0,121 0,095 0,132 ----

Tabel 7 Genetische similariteit (boven diagonaal) en genetische 
afstand (onder diagonaal) tussen de relicten van de verschillende 
locaties in het studiegebied (obv AFLP data eerste primer 
combinatie) . 

Bilzen Meers Geleen Neerharen 
Bilzen - --- 0,876 0,764 0,8469 
Meers 0.132 ---- 0,791 0,861 
Geleen 0,268 0,234 ---- 0,797 
Neerharen 0,166 0,150 0,230 ----

Tabel 8 Genetische simi1ariteit (boven diagonaal ) en genetische 
afstand (onder diagonaal ) tussen de relicten van de verschillende 
locaties in het studiegebied (obv AFLP data tweede primer 
combinatie ) . 
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Bilzen Meers Geleen Neerharen 
Bilzen ---- 0.378 0.819 0.327 
Meers 0.973 ---- 0.500 0. 722 
Geleen 0.200 0.693 ---- 0 . 481 
Neerharen 1.117 0.326 0.732 ----

Tabel 9 Genetische similariteit (boven diagonaal) en genetische 
afstand (onder diagonaal) tussen de relicten van de verschillende 
locaties in het studiegebied (microsatelliet data) . 

4. 2 Genetische herkomst van de zaailingen 

4.2.1 Morfologie 

Oorspong Herkomst Datum # bc nxdt dnxdn dnxdt 
(f2) 

Half-sib 9 Bilzen 1 6 / 99 38 37 1 0 0 

Half-sib 9 Bilzen 1 6/01 4 1 3 0 

Half-sib 9 Meers 1 6 / 01 15 15 0 0 0 
Half-sib 9 Meers 2 6/01 1 1 0 0 0 
Half-sib? 9 Bilzen 1 6/01 2 2 0 0 0 

Half -sib ? 9 Bilzen 2 6/01 4 0 1 3 0 

Grindbank Katern 1 11 / 00 2 0 0 2 0 
Grindbank Katern 2 11/00 6 0 0 6 0 
Grindbank Katern-Hal 11 / 00 3 0 0 3 0 
Grindbank Herbricht 11/00 1 0 0 1 0 

Dikhoven 
Grindbank Meers 11 / 01 20 0 0 15 5 

Grindbank Mazenhoven 11/01 1 0 0 1 0 

Tabel 10 Morfologische classificatie van de zaailingen 

Er werd geen enkele zaailing gedetermineerd als zuiver Zwarte 
p opuli er . 

Opmerking 

In vitro 

Zaad 
opgeraapt 
onder de 

boom 
Zaad 

opgeraapt 
onder de 

boom 

5 
meerjarig 

e 
zaailinge 

n 

op basis van de morfologische determinatie, kunnen we vermoeden dat de 
onderzochte zaailingen afkomstig van de moederbomen P. nigra (half
sib) voor 93% (54/58) een hybride P. x euramericana als vader hebben . 
oe overige 7 % van de zaailingen heeft, op basis van de morfologische 
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karakterisatie, een interamerikaanse kloon (P. deltoides x P. 
trichocarpa) als vader. 

Voor de zaailingen die zich gevestigd hebben op de grindbanken, wordt 
de meerderheid (18/33 of 84\ )op basis van de morfologie gedetermineerd 
al s zijnde afkomstig van een kruising tussen 2 euramerikaanse 
cultivars. Bij 5 (15\ ) zaailingen afkomstig van de grindbanken, werden 
kenmerken van P. trichocarpa gevonden (vorm van het blad iets 
langwerpig) ; ze werden bijgevolg gedetermineerd als zijnde afkomstig 
van een kruising tussen een euramerikaanse en een interamerikaanse 
cultivar . 

4.2.2 Isozymen en locus win3 

4.2.2. 1 Half-sib nakomelingen 

Bij de onderzochte half-sib nakomelingen van de moederboom P. nigra 
Bilzen 1, staalname 1999, werd introgressie van P. deltoldes 
gedetecteerd op het win 3 locus bij 16/35 (46 %) zaailingen. Zoals bij 
de referentieklonen van P . x euramericana, werden op dit locus twee 
DNA-fragmenten gedetecteerd van de grootte orde van 180 bp en 260 bp. 
Het fragment v an ongeveer 260 bp is volgens Heinze (1997) specifiek 
voor P. deltoides. 
Via analyse van de isozymen werd bij 25/36 (69 %) van deze zaailing~n 
introgressie van P. deltoides gedetecteerd op ten minste 1 locus. Bij 
1 zaailing , werd een allel waargenomen op locus LAP-1 dat op dezelfde 
hoogte gelegen is als de allelen van de referentie klonen van P. 
trichocarpa . Dit is in overeenstemming met de morfologische 
klassificatie van deze zaa "ling, die als vader een interamerikaanse 
hybride toegeschreven kreeg . 
Bij de overige zaailingen werd een bandenpatroon bekomen die typisch 
is voor Zwarte populier. 

Van de 4 half-sib nakomelingen afkomstig van moederboom " Bilzen 1" 
(staalname 2001) , werd introgressie gedetecteerd met behulp van isozym 
analyse bij 3 zaail ingen. Deze zaailingen vertonen tevens voor Lap-1 
een allel specifiek voor P. trichocarpa. Deze isozym data bevestigen 
tevens de morfologi s che klassificatie (P. nigra x P. interamericana) 
van deze 3 zaailingen . Voor de vierde zaailing werd met deze methode 
geen introgressie ontdekt . 

In totaal werd introgressie gedetecteerd dmv isozymanalyse in 28/40 
(7 0 %) van de half - sib zaail ingen. 

4.2.2.2 Zaailingen afkom tig van de grindbanken 

Voor 2 / 10 onderzochte zaailingen afkomstig van de gri ndbanke n Kotem, 
Kotem-Hal en Herbricht-Uikhov en (s taalname 2000) , werd geen 
introgressie gedetecteerd via isozym analyse. De andere 8/10 
zaailingen vertoonden op tenminste 1 locus allelen typisch voor P. 
deltoides. 
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4.2.3 AFLP 

4. 2. 3.1 PCO- en clusteranalysen 

Een PCO analyse gebaseerd op de similariteitsindex simple matching 
uitgevoerd op de totale AFLP-dataset van al de onderzochte zaailingen, 
de r e licten en de referenties, is weergegeven in de figuren 3 en 4. In 
figuur 3 worden de stalen benoemd volgens de morfologische 
determi natie. De codes die gebruikt worden zijn weergegeven in tabel 
3. In figuur 4 worden unieke codes gebruikt (weergegeven in bijlage 
1 ) , die het mogelijk maken de ligging van individuele stalen op te 
s p oren in de PCO grafiek . In figuur 3 wordt de groepsindeling van een 
c lus t e r analy se bij een genetische afstand van 0 , 25 , op de PCO 
g rafieken geprojecte erd. Hieruit blijkt een duidelijke overeenkomst 
i n groeps s t ruc tuur tussen beide analysen . In figuur 3 wordt tevens de 
l ocatie v an de g roepsgemiddelden weergegeven in de PCO grafiek. 

De eerste twee c omponenten beschrijven samen 42,56% van de totale 
v a r i atie aanwe z ig in de dataset. Dit wijst op een sterke correlatie 
t u s sen de oo rspronkelijke variabelen . Bij gebruik v an de jaccard index 
werd 31, 82% van de variatie door de eerste twee componenten omvat. 

Uit de l ocatie in de PCO grafiek en uit de c luster analysen blijkt 
duidelijk dat de zuivere soorten P. deltoides, P . trichocarpa en P. 
nigra zich duidelijk van elkaar onderscheiden ; ze vormen 3 aparte 
groepen langs de x-as . De 5 f1-referentie klonen (Gaver, Ghoy, Blanc 
de Po itou, Dorskamp en Gelrica ) afkomstig van kruisingen P. deltoides 
x P. nigra zijn, zoals verwacht , gelokaliseerd tussen de zuiver 
s oo r ten P. deltoides en P. nigra . Gaver localiseert zich echter meer 
naar het groepsgemiddelde van P. nigra toe, terwijl Ghoy zich meer 
naar het gemiddelde van P . deltoides situeert . Dit wordt ook in de 
c lusteranalyse waargenomen . De interamerikaanse referentie klonen 
Boelare en Beaupré (td) zijn gelokaliseerd in de PCO grafiek tussen P . 
trichocarpa en P. deltoides . De onderzochte AFLP merkers weerspiegelen 
bijgevolg op een correcte wijze de genetische herkomst van de 
r efe rentieklonen . 

Het g r oepsgemiddelde van de zaailingen gedetermineerd als f2 (dn x 
dn ) ligt dicht tegen dat van de f1 referentieklonen. De f2 zaailingen 
bev atten zoals de f1 klonen telkens 50% van het genoom van P. nigra en 
P. deltoides . De zaailingen afkomstig van terugkruisingen (bc) P. 
nigra x P. x euramericana, liggen gegroepeerd tussen P. nigra en P. 
deltoides maar zoals verwacht , dichter bij P. n i gra . Het 
groepsgemiddelde van de zaailingen gedetermineerd als dn x dt , is in 
de PCO plot gelokaliseerd tussen de drie zuivere s oorten . 

Algemeen bekeken, is er een goede overeenstemming tussen de 
morfologische classificatie en de classificatie op basis van de AFLP 
data . Er komen echter ook enkele anomalieën naar voor uit deze 
grafische v oorstelling van de data . Van de stalen weergegeven in tabel 
11 , is de classificatie op basis v an de AFLP data duidelijk 
verschillend van de morfologische classificatie . 
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MorfologJ.e AFLP 
Gme01 f2 dtdt? 
Gme02 f2 dtdt? 
GeMe19 dndt dtdt? 
GmeOS f2 dndt 
Gme06 f2 dndt 
Gme 03 f2 dndt 
GeMe20 f2 dndt 

Tabel 11 Stalen waarvan de locatie op de PCO plot sterk afwijkt 
van de morfologische classificatie 

In bijlage 4 worden de respectievelijke PCO en clusteranalyse van de 
cultuurpopulieren voorgesteld o.b.v. zowel AFLP als microsatelliet 
data. 
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Figuur 3 PCO gebaseerd op de similariteitsindex simple matching en relatie tot clusteranalyse (ellipsen), 
uitgevoerd op de totale AFLP-dataset (PC 1 en PC 2)van al de onderzochte zaailingen, de relicten en de referenties. 
De morfologische codes (tabe l 3)worden weergegeven . 
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Figuur 4 PCO gebaseerd op de similariteitsindex simple matching en relatie tot 
uitgevoerd op de totale AFLP-dataset (PC 1 en PC 2)van al de onderzochte zaailingen, de 
De morfol ogische codes (tabel 3)worden weergegeven . 

clusteranalyse (ellipsen) , 
relicten en de referenties . 
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Figuur 5 Klusterdendrogram van de onderzochte zaailingen, de relicten 
en de referenties (o . b . v . totale AFLP-dataset) . De morfologische codes 
(tabel 3) worden weergegeven. 
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4.2.4 Microsatellieten 

De PCA analyse op de cul tuur popul ieren wordt weergegeven in figuur 7. 
Alhoewel de eerste 3 prin cipale componenten samen slechts 30% bedragen is 
er een duidelijke afscheiding t ussen P . deltoides ("D" in figuur 7) P. 
trichocarpa ( "T" in figuur 7 ) en P . nigra ( "N" in figuur 7) . De F1-hybriden 
afkomstig van gecontroleerde k r u i s ingen P . deltoides x P . n igra en P. 
deltoides x P . trichocarpa worden voorgesteld in figuur 7 door 
r e spectievelijjk DxN en DxT . In figuur 8 worden de geanalyseerde zaailingen 
voorgesteld door "U" . 
De PCA analyse op de totale dataset (relictbomen, zaailingen en 
c ultuur populieren) is weergegeven in figuur 8. Hieruit blijkt dat 7 
zaailingen van de grindbanken te Meers dicht bij P . trich oca rpa clusteren 
(Gme0 1, Gme0 2 , Gme03, Gme04, Gme05 , Gme06, Gme08). Geen enkele zaailing 
komt echter ov ereen met de 5 zaailingen die qua morfologie P . tri c h oca r pa 
kenmerken vertonen (Gme16 , Gme17, Gme18, Gme19, Gme20). Het is echter wel 
duidelijk dat deze 7 zaailingen zeer weinig P . nigra allelen bevatten maar 
wel P . trichocarpa en P . delt o ides allelen. De 5 zaailingen met 
mo rfol ogisc he P . trichocarpa kenmerken, v ertonen op gebied van 
microsatell i et data voornamelijk P. deltoides allelen. Echter, daar slechts 
weinig P . deltoides en P . trichocarpa allelen gekend zijn, kan er niets met 
zekerheid geconcludeerd worden (zie ook tabel 11) . Eén half-sib van Bilzen 
1 v an 1999 en 3 half-sibs van "Bilzen 1" v an 2001 clusteren tussen P. 
trichocarpa en P . deltoides , wat ov e r een komt me t de morfologische data . De 
rest v a lt in de wolk van P . x euramericana . Dit komt overeen met de 
morf o logische classificatie . De 3 principale componenten verklaarden hier 
zelfs maar 23% . 
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Figuur 7 PCA plot op de microsatelliet data van de cultuurpopulieren 
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Figuur 8 PCA plot op de totale micro sate ll iet dataset 

De dendregrammen van de cultuurpopulieren e n de totale dataset worden 
gegeven in de figuren 9 en bijlage 4 respectievelijk. Met uitzondering van 
P. d e ltoide s 'S9-2' behoren alle P. deltoides tot 1 cluster , alsook alle P. 
trichocarpa en alle P. interamericana . Dit is niet het geval voor P. nigra . 
Dit kan verklaard worden door het feit dat de microsatellieten zo gekozen 
zijn dat ze een maximaal onderscheidingsvermogen hebben voor P. nigra . De 
correlatie tussen de afstandsmatrix en het eigenlijk dendregram bedraagt 
78% . Uit bijlage 4 blijkt opnieuw dat 7 zaailingen van de grindbank te 
Meers en 1 half-sib van Bilzen 1 (2001 ) clusteren met P. trichocarpa . De 3 
andere half-sibs van Bilzen 1 (1 van 1999 (99011 11 ) en 2 van 2001 
(LetenAboom_2 en LetenAboom_4 ) clusteren wel samen maar het is niet uit 
maken om welke kruising het gaat. Deze analyse blijkt niet geschikt te zijn 
om te na te gaan over welke hybriden het gaat. Ze is enkel geschikt voor de 
clustering van zuivere soorten. 
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Figuur 9 Dendragram gebaseerd op totale microsatelliet dataset 

27 



4.3 Soortspecifieke allelen en allelfrequenties 

De hferboven statisti s c h e methoden beschrijven de algemene structuur van de 
variatie in de dataset. Voor de soortidentificatie van individuele stalen 
en de detectie van introgressie is het noodzakelijk te beschikken over 
meerdere soortspeci f ieke merkers {merkers die met een significant grotere 
frequentie meer voo r komen in één soort dan in een andere soort). Zoals 
hoger vermeld , zi j n d e co-dominante isozym merkers PGI-2 , PGM-1 en LAP-1 en 
de analyse van het wi n 3 locus (Heinze, 1977) geschikt voor het 
onderscheiden van P . nigra en P. x euramericana en voor de detectie van 
introgressie van genen van P. deltoides en P . trichocarpa in het genoom van 
P. nigra . De combin a tie van deze twee technieken is eerder geschikt om een 
ruwe schatting te maken van het percentage introgressie in een populatie 
dan om een uitspraak te doen rond introgressie bij individuele zaailingen. 
Om de kans op het opsporen van introgressie te verhogen, is het daarom 
nuttig meer soort-specifieke merkers te detecteren. 

De hier ontwikke lde dataset bevat weinig referentie klonen voor de detectie 
van soortspecif i eke merkers. Via PopGen32 {Yeh, 1999) werden, op basis van 
de berekende alle l frequenties, enkele mogelijke AFLP en microsatelliet 
soortspecifieke merkers opgespoord {tabel 12 en figuur 10 respectievelijk. 
Op basis van de s oortspeciefieke P. nigra microsatelliet allelen kunnen we 
besluiten dat 54 % van de half-sibs en 85% van de zaailingen van de 
grindbanken geen zuivere Zwarte populier zijn. Zonder een uitgebreid 
onderzoek van P . delto i des en P. trichocarpa kan echter niet besloten 
worden om welke hybride het gaat. 

P. deltoides P . nigra P. trichoca.rpa 
PC 1 91 61 114 

129 74 
1 31 106 

.. Tabel 12 AFLP-merkers {fragmentgroot t e 1n bp ) d1e mogel1]k spec1es
spec if i e k zijn 
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Figuur 10 Microsatelliet allelfrequenties van 3 zuivere populieren
soorten. P. deltoides werd vertegenwoordigd door de cultuurpopulieren 
Peoria, Alcinde, Harvarden 89- 2 . P. trichocarpa werd vertegenwoordigd 
door V234 , V2 3 , Trichobel, V235 , Blom en V24 . P. nigra werd 
v ertegenwoordigd door San Giorgio, Neuburg 2, Vereecken, Woltersen en 21 
v erschillende genotypen die ~evonden werden binnen het kader van het 
Europop project . 

29 



5 Bespreking 

5.1 Geschiktheid van de relict n al bronpopulatie 

Zwarte populier is uiterst zeldzaam langs de Grensmaas; in totaal werden 9 
oude exemplaren aanget roffen op 4 verschi l lende locaties. 
Slechts op 1 locatie (Geleen ) werden manneli j ke bomen aangetroffen, de 
andere individuen zijn vrouwelijk. Op basis van de moleculaire en 
fenatypische data kan besloten worden dat meerdere individuen die voorkomen 
op één locatie, genet isch ~dentiek zijn en bijgevolg vegetatief vermeerderd 
werden. Door vegetatieve vermeerdering vermindert de genetische diversiteit 
van een populatie. De relictpopulatie Zwarte populier langs de Grensmaas 
omvat bijgevolg slechts enkele genotypen . 

Volgens Lefèvre et a l .. bevat de kleinste leefbare populatie (Mi nimum 
Viable Population Size) van Zwarte populier ongeveer 50 verschillende 
(unieke) genotypen wanneer de frequentie van de interacties met naburige 
metapopulaties schaars tot middelmatig zijn. De kleinste leefbare populat~e 
is een populatie die het voortbestaan van de soort over een bepaalde 
tijdsperiode kan garanderen en de kans op u~tsterven op een aanvaardbaar 
niveau brengt. Elke populatie wordt blootgesteld aan verschillende risico's 
die samenhangen met de omgeving of standplaats , de demografische structuur 
en de genetische diversiteit van de populatie (Lefèvre et al . . , in press ) 
Variatie op zich is niet de bepalende factor die de kans op overleven 
bepaalt, wel het (potentiële ) aanpassingsvermogen van een populatie . Dit 
potentieel aanpassingsvermogen is afhankelijk van de potentiële genet~scne 
variatie (mogeli jkheid om via genetische recombinatie de genetische 
variatie aanwezig in ouderbomen onder verschillende vormen te verspreiden 
onder de nakomelingen) en fenatypische plasticiteit (de mogelijkheden dat 
een genotype bezit om zich aan te passen aan wisselende omgevingsfactoren) 
Algemeen wordt aa ge en dat de potentieel genetische diversiteit in 
relatie s t aat met de hier onderzochte neutrale totale genetische 
diversiteit. 

Voor kleine populaties heeft genetische drift (verlies van genetische 
informatie door toeval) een belangrijke negatieve invloed op de genetische 
diversiteit. In kleine populaties verhoogt ook de kans op inteelt met als 
gevolg een verlaagde "fitness• van de nakomelingen wat op zich weer leidt 
tot een reductie van de populatiegrootte (het zogenaamde "vertex of 
extinction" effect ) . 

Bij Zwarte populier gebeurt de verspreiding van genen (gene flow) door 
pollen en zaad , zowel in stroomopwaarste als stroomafwaartse richting 
(Lefèvre, persoonlijke mededeling) . Een bepalende fac tor hierbij is de 
aanwezigheid van geschikte kiemplaatsen voor het zaad. De kansen voor de 
aanwezigheid van andere bronpopulaties langs de Maas verder stroomafwaarts 
( in Nederland ) en stroomopwaarts (in Frankrijk) van het studiegebied worden 
zeer laag ingeschat. 

Bijgevolg kunnen we besluite n dat de laatste relicten van Zwa rte populier 
langsheen de Grensmaas nie t geschikt zijn als bronpopulatie voor het 
herstel van de soort in het gebied. Het aantal individuen en de 
(genetische ) diversiteit is te beperkt. 

5.2 Introgre ze 

Niettegenstaande er een overlap in bloeiperiode werd waargenomen tussen het 
mannelijk exemplaar en de v r ouweli jke individuen, maken de grote afstanden 
tussen beide geslachten (5 tot 12 km) in combinatie met de alom aanwezige 
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cultuurpopulieren een spontane succesvolle intraspecifieke bestuiving 
hoogst onwaarschijnlij k. 

Enkel e gelijkaardige s t udies r apport e ren over de afwezigheid van 
int r ogre ssie bi j half- s i b nakomel i ngen van vrouwelijke bomen Zwa r te 

populier in de nabijheid v a n mannelijke hybride cultuurpopulieren nigra 
(Rajora 1986; Heinze 1997; Benetka et al . . 1999). De hypothese dat 
stuifmeel van mannelijke hy b r ide cultuurpopulieren ( P. x e uramericana = P . 
deltoides x P . nigra ) de v rouwelij k e exemplaren van Zwarte populier niet 
kan bev ruchten, wordt in de literatuur meermaals vooropgesteld (Rajora 
1 986 ; Lauwaárs et al . . 1997; Benet ka et al . 1999) . Deze auteurs verwijzen 
naar een vermoedelijke verwantschap met de gekende kruising
inc ompa tibiliteit tussen vrouwelijke klonen van P. nigra en mannelijke 
klonen van P. deltoides . 

De r esultaten v an dit onderzoek tonen ontegensprekelijk aan dat spontane 
bes tuiv ing v an vrouwelijke klonen van P. nigra door mannelijke hybride 
cultuurpopulie ren (P . x euramericana) plaatsvindt en resulteert in leefbare 
zaail i ngen. Introgressie van genen van P. deltoides in het genoom van P. 
nigra werd in deze studie v oor het eerst aangetoond . Tevens werd ook voor 
h e t eerst i ntrogressie van P. trichocarpa (afkomst i g van interamerikaanse 
(P . delto ide s x P . trichocarpa) hybride cultuurpopul ieren) in het genoom 
van Zwarte popul ier aangetoond . 

De reden waarom in gelijkaardige studies geen introgressie werd 
gedetec teerd in half-sib nakomelingen van vrouwelijke Zwarte populieren in 
a a nwez i gheid v an mannelijke hybride cultuurpopulieren, wordt verklaard door 
p o llen kompetitie ten voordele van soortbehoud (Vanden Braeek et a l ., 
s ubmitted) . Deze nieuwe inzic hten in de generatieve voortplanting bij 
Zwarte populier hebben belangrijke consequenties voor 
n atuurontwikkelingsprogramma ' s met als objectief soortbescherming of 
herstel v an populaties. Deze consequenties worden v erder besproken onder 
p unt 6. 

De resultaten v an deze studie tonen ook voor het eerst aan dat 
cultuur p opulieren z ich onderling door zaad kunnen voortplanten en dat ze 
bijgevolg niet steriel ZlJn zoals voorop gesteld door verschillende auteurs 
(Lauwaars et al, 1997). 

Op basis v an de bevindingen van deze studie , kunnen we besluiten dat de 
spontan e kolonisaties van populier op de grindbanken grotendeels het gevolg 
ZlJn v an onderlinge kruisingen tussen cultuurpopulieren . Uit de 
a anwezigheid v an meerjarige geïntrogresseerde nakomelingen op de 
grindbanken blijkt bovendien dat deze nakomelingen weerstaan aan 
riv ierdynamische processen van de Grensmaas (waterstress, droogte, 
mechanische krachten , ... ) . We kunnen echter niet uitsluiten dat een 
minderheid v an zaailingen misschien toch afkomstig is van intra-specifieke 
kruisingen van P. nigra ; voor enkele zaailingen kon geen introgressie 
worden g e de tecteerd. Dit is vermoedelijk eerder te wijten aan de 
b eperk theid v an de technieken dan aan de afwezigheid van introgressie. Bij 
een terugkruising P. nigra x P. x euramericana , is de kans dat men 
int rogressie detecteert bij de studie van 3 onafhankelijke isozym loci, 
8 8% . Bij 12% (1 / 9) zal men een zymogram bekomen dat typisch is voor P. 
nigra terwijl 2 5 % van het genoom toch afkomstig is van P. deltoides . Er kan 
daarom niet besloten worden dat er geen introgressie aanwezig is wanneer 
het niet werd gedetecteerd . Dit geldt voor elk merker systeem, waaronder 
ook het win3 locus. Het verhogen van het aantal onderzochte loci en de 
combinatie v an verschillende merker technieken verlagen de kans op een vals 
negatief resultaat. 
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De bloeitijd van de mannel ijke cultivar P.nigra cv Italica situeer de zich 
een drietal weken voor de bloe iperiode v an de geobserveerde vrouwelijke 
klonen van Zwarte populier. Bijgevolg is er in onze regio's geen gevaar 
voor introgressie van deze cultivar. Eén zaailing echter is , op basis van 
microsatelliet data, mogeli jks e en fl nakomeling van P . nigra Italica , 
namelijk Kotem/ Hal 1. In het kader van het Europop project, zal op basis 
van de in de totale genenbank voorkomende frequenties van de P. nigra 
Italica allelen uitgerekend worden wat de kans op een 'Italica' nakomeling 
is, als het individu in kwestie 50 % allelen van P. nigra cv Italica bevat. 

6 Conclusie 

Herstel van populaties Zwarte populier langsheen de Grensmaas is niet 
mogelijk wanneer men uitsluitend uitgaat van de resterende 
relictindividuen . Nieuw gevestigde populaties van populier op de 
grindbanken zijn grotendeels afkomstig v an cultuurpopulieren . De hybride 
cultuurpopulieren vormen bijgevolg wel degeli j k een gevaar voor 
introgressie. Het is echter mogelijk , door eenvoudige beheersmaatregelen 
introgressie bij Zwarte populier te beperken tot een verwaarloosbaar 
percentage en de ontwikkeling van nieuwe (soort - zuivere ) populaties Zwarte 
populier te stimuleren. 

Voor een meer precieze uitspraak omtrent het gedetecteerd percentage 
introgressie, dienen de isozym data vervolledigd te worden van de 
zaailingen en dient de morfologie bekeken te worden op tweejarige 
zaailingen. Via een d iepgaande ouderschapsanalyse aan de hand van de 
combinatie van de AFLP-data en de microsatelliet data, kunnen de vaders van 
de half-sib zaailingen en de ouders van de zaailingen op de grindbanken 
worden opgespoord. Indien in de regio ook een steekproef wordt genomen van 
de aanplant i ngen van de cultuurpopulieren , kunnen er uitspraken worden 
gedaan omtrent de bedreiging die specifieke cultuurvarietei ten vormen voor 
het herstel van natuurlijke populaties Zwarte populier. Deze inzichten 
zouden dan omgezet kunnen worden in beheersmaateregelen ter beperking van 
introgressie. 

Foto 4 Windscherm van P. nigra cv. ' Italica ', 
een herkenbaar element in he t landschap 
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7 Aanbevelingen tot het herstel van populaties langs de Grensmaas 

7.1 Localisatie van geschikte kiemingsplaatsen 

7 .1.1 Soortkarakteristieken van Zwarte populier in dynamische riviersystemen 

De soortinteracties met rivierdynamiek vormen een belangrijk onderdeel van 
recente studies, vooral met het oog op ruwheidseffecten van vegetatie, 
alsook vanuit natuurhersteloogpunt en integrale waterbeheersaspecten zoals 
natuurlijke berging en waterzuivering door oevervegetatie. Voor de 
ecologische interacties worden voornamelijk helofyten (oeversoorten) en 
karakteristieke bostypes bekeken. 
Re laties tussen oevererosie, steilte, waterfluctuaties en kieming en 
ves tiging van helofyten (oeversoorten) zijn te vinden in Coops (2000) . Voor 
wi lgen-populierenbossen worden vaak de wilgensoorten en de Zwarte populier 
onderscheiden en vergeleken. Ook vergelijkingen tussen niches van wilgen
en populierensoorten over de hele wereld, levert relevante informatie 
(Schnitzler 1997) . In het riviersysteem treffen we zeer soortenrijke 
gemeenschappen aan dankzij de karakteristieke processen. Enerzijds is er de 
sterke gradiënt vanuit de rivier naar de buitenzijde van het riviergebied, 
anderzijds zijn er de onvoorspelbare overstromingen die zorgen voor 
dynamische en gevarieerde populatie- en gemeenschapsstructuren. Ook de 
productiviteit in het systeem zorgt voor soortenrijkdom en voor de 
mogelijke co-existentie van vele soorten. Daarom kan er in riviersystemen 
niet zozeer van regionale uitsterving van soorten gesproken worden, dan wel 
v an locale uitschakeling (Schnitzler 1997) . Zowel in pioniers- als 
climaxgemeenschappen is er in het riviersysteem steeds nog aanvoer van 
soorten mogelijk en aanwezig. 

7.1.1.1 Kiemingsvoorwaarden 

Populierzaad blijft tot 2 à 3 weken kiemkrachtig onder experimenteel opzet 
en kan een ongunstige periode doorstaan . Om deze reden is Zwarte populier 
geschikter dan bv . wilgen voor de vestiging op dynamische oevers (aangezien 
de vestiging met de waterpeilschommeling mee kan verlopen) (Lenssen 1992). 
De periode van zaadzetting en zaadverspreiding kan varieren volgens het 
klimaat. De zaadverspreiding langs de Rijn gebeurt in een bijzonder korte 
periode (1 à 2 weken) (van Splunder & Leemans 1997) . Langs de Garonne was 
de periode van maximale zaadzetting verspreid over 5-7 weken, hoewel er 
tussen individuen ook nog een zeer grote schommeling vast te stellen is 
(bv. Tussen 5 en 10 weken voor Zwarte p opulier-exemplaren langs de Garonne) 
(Hughes e.a. 2001). Er zijn aanwijzingen dat de duur van de zaadzetting en 
zaadverspreiding een geografische spreiding vertoont. De noordelijke 
populaties vertonen kortere perioden, aangepast aan de kortere 
groeiperiodes. Dit laat vermoeden dat de soorten van de dynamische 
rivieroevers zich kunnen aanpassen aan de specifieke condities om geschikte 
kiem- en opgroeikansen te benutten en met name aan de rivierspecifieke 
hydrologie (Hughes e.a. 2001). 

De periode van zaadverspreiding (langs de Waal, in 1992-1995) is eind mei -
half juni (uitzonderlijk 2 e helft juni) wisselend volgens de temperatuur en 
vochtigheid in het voorjaar. Het grote aantal kleine, vliegkrachtige 
(dankzij pluizen) zaden, wordt optimaal verspreid tijdens de periode van 
waterpeilterugval in de grote rivieren (Hughes e.a. 2001). Zwarte populier 
verspreidt zijn zaden meestal net na de wilgensoorten. 
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90-100% van het zaad kiemt binnen 1 dag nadat het met vochtig substraat in 
contact is gekomen. Zwa r t e popul~er heeft na drie dagen nog 80% kiemkracht 
(in tegenstelling tot <50% bi j wilgensoorten) , na 13 dagen nog 50\ (Lenssen 
1992, Van Splunder & Leemans 1997) 

Onder gunstige omstandigheden kan massale kieming optreden, maar onder 
slechte omstandigheden (bv. afvoerfluctuaties ) kan massale sterfte 
optreden. 
De hoogteligging van kiemplanten op oevers is volledig te verklaren vanuit 
waterstand tijdens zaadverspreidingsperiode. Zaden worden door de wind 
verspreid en kiemen op de vochtige strook langs het water, of ze worden 
door het water meegevoerd en in banden afgezet aan de waterlijn (Van 
Splunder & Leemans 1997 ) . 

7.1.1. 2 Vestiging onder ri ierconditie 

De leeftijd van de kiemplanten en jonge planten is bepalend voor hun 
weerstand tegen een aantal specifieke stresscondi ties in het oevermi lieu . 
De kiemlingen van Zwarte populier en wilgen verkiezen tijdens de eerste 2 
weken vochtige maar goed doorluchte bodems . 

Hoewel kiemplanten tijdens periodes van inundat i e niet groeien, overleven 
ze toch periodes van 12 weken inundatie (in proefopstelling) . De Zwarte 
popu l ier vertoonde een mindere hergroei na de inundatie dan de 
wilgensoorten (Smits 1994 . De experimentele v olgorde van 
inundatietolerantie, komt overeen met de hoogtevoorkeur op de oever: Zwarte 
populi er lage tolerantie, hoge vestiging, dan Amandelwilg , Katwilg en 
Schietwilg (Smits 1994 ) . 
Om zich aan te passen aan overstroming vormen wilgen en Zwarte populier aan 
de stam, net onder het a t roppervlak , adventiefwortels. Als de bomen en 
struiken geheel onder water staan worden geen adventiefwordels gevormd. Uit 
een experiment bleek dat wilgensoorten en Zwarte populier acht weken 
volledige overstroming kunnen overleven door in rust te gaan, een groot 
aantal bladeren te laten vallen en na de overstroming pas weer verder te 
groeien . Overstromingen vormen vooral 's zomers een probleem, wanneer 
planten een grote zuurstofbehoefte hebben (RIZA 1997 ) . 
Voor de situatie langs de Rijn wordt veelal de overstromingsduur gehanteerd 
als kritische factor in de bosontwikkeling (Dister 1982, Van Splunder & 
Leemans 1997) . De relatie tussen uitval van wilgen en Zwarte populier en de 
overstromingsduur wordt langs de Waal v erklaard door een combinatie van 
fysiologische overstromingseffect en mechanische stress ten gevolge van 
golven en stroming . 

Naast de kans op overstroming, bestaat er voor wilgen en Zwarte populieren 
op de rivieroever ook een grote kans op verdroging door diep wegzakkend 
grondwater. De wortels van Zwa r te populier groeien sneller dan die van 
wilgen naar diepere bodemlagen, wat hen beschermt tegen uitdroging. Doordat 
de wortels van Zwarte populier snel de bodem in kunnen groeien, heeft deze 
soort uiteindelijk een grotere kans om te overleven op de dynamische 
rivieroevers. De Zwar te pop ulier kan zich hoger (op de zandige afzettingen) 
op de oever vestigen, wat een beveiliging biedt tegen overstromingen. Bij 
kieming in natte bodems, zal de Zwarte populier slechts oppervlakkig 
wortelen , en b ij droogte zullen de wortels snel de diepte in groeien. 
Wilgenwortels zullen ook in verzadigde bodems in de diepte gaan, maar 
zullen bij snel dalende grondwatertafels onvoldoende kunnen reageren (Van 
Splunder 1998) . 

Vanaf een leeftijd van 8-10 weken, weerstaan kiemplanten diepere 
watertafels (30-60cm) en volledige begraving met sediment. Omwille van de 
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kritische condities in de kiemperiode, gebeurt succesvolle vestiging 
e v enwel niet in alle j a ren , of gebeurt ze in zeer beperkte zones 
(hoogtebanden) (Hughe s e .a . 2 001). 

Oevervegetatie heeft een positieve invloed op sedimentatie . De 
hoogteligging van Schietwi l gen-populierenbos is een gevolg van de hoogte 
waarop het zaad is afgezet en gekiemd, en de ouderdom: hoe ouder de 
vegetatie hoe meer sedimentatie er kan plaatsgevonden hebben (Van Splunder 
& Willink 1994). De sedimentatie en invang van zand wordt sterk bepaald 
door de locatie in het stromingspatroon van de rivier. In sommige gevallen 
v ind de zandinvang in de struiken voornamelijk tijdens de 'lagere 
hoogwaters' plaats (Van Splunder & Schoor 1997). 

7.1. 1.3 Bosontwikkeling 

De R-strategie van wilgen en populieren bevoordeelt hun verspreiding in 
riviersys temen; ze zijn kortlevend (10 0-150jaar), snelgroeiend, lage 
houtdichtheid en vroege zaadzetting en waterverspreiding. Overstromingen 
bevoordelen de vegetatieve v erspreiding via levende plantedelen, zeker de 
Zwa r te p opulier profiteert hiervan. Wilgen en populieren kunnen ook 
gemakkelijk opnieuw uitschieten uit door overstroming beschadigde planten 
(Schnitzle r 1997) . 

Het sediment-type van de rivieroever bepaalt welke Salicaceae soorten 
zullen v estigen , omwille van de soortspecifieke droogteresistentie . 
Grindige oevers zullen door Zwarte p opulier gedomineerd worden, terwijl 
zandige en slibbige oevers door wilgensoorten zullen ingenomen worden 
(Schnitzler 1997) . Voor de Rijntakken in Nederland werd de Zwarte p opulier 
op de zuivere zandafzettingen v astgesteld, terwijl de Schietwilg domineert 
op de zandig-slibbige oevers (Van Splunder 1998) . 

Fytosocio1ogische groep Standp1aats Overstromingsregime 
Salici-Populetum nigrae lage riveraever 3-8 dagen overstroomd, 

verschillende malen per 
zomer 

Querco-Ulmetum lemig-zandige lage 1 - 3 dagen elke 3-5 jaar in 
populetosum terrassen mei-juni 
Ligustro-Populetum hoge grindige 1-2 dagen elke 3-5 jaar in 
nigrae terrassen mei-juni 

Tabel 13 Plantengemeenschappen met Zwarte populier in het riviersysteem 
(Rijn ) (Schnitzler 1997) . 

Populier groeit het best/snelst op zandafzetting (klei-afzetting voor 
wilgen). Minimale hoogteligging, maximale overstromingsduur (140d/jr) 
( Lenssen 1992) . 

Zwarte populier verkiest open zandige profielen, met voldoende vochtigheid 
voor kieming. Mannelijke planten verdragen droger standplaatsen dan 
v rouwelijke . De vrouwel ijke planten verkiezen vochtiger, voedselrijkere 
standplaatsen omdat ze gedurende een langere periode in het groeiseizoen 
v oedsel nodig hebben om zaad te produceren (Hughes e.a. 2000). 

35 



Voor een succesvol t r a j e ct van kieming, vestiging en ontwikkeling, 
formuleren Hughes e.a. (2001) volgende principes in h e t riviersysteem: 

1. Beddingbewegi ng (in min of meerdere mate) is vereist voor de 
regeneratie v an wilgen-populierenbossen. Sedimentatie en erosie staan 
aan de basis v an de benodigde habitatdiversiteit, regeneratie van 
habitats v o o r kie ming (sedimentbed ) en opgroei (ophoging van banken) 
van de rivierbosse n. 

2. Periodi eke overstroming is een vereiste enerzijds voor de 
morfodynami sche , anderzijds voor de hydrodynamische condities. 
Overstromingen zorgen voor geschikte kiemingsomstandigheden, 
concurrent i epositie over de gradiënt van overstromingsfrequentie en -
duur voor de verschillende rivierbostypes . 

3. De diepte en snelheid van waterpeilschommeling op de standplaatsen 
zorgt voor s p ecifieke kiemingsomstandigheden per seizoen , per soort. 

4. Uitzonderl ij k e hoogwaters kunnen voor een bijkomende variatie zorgen, 
een ontwikkel ing van bos op grote schaal terugzetten en zorgen voor 
nieuwe patro n en van ontwikkeling. 
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7 .1.2 Mogelijkheden voor herkolonisatie ( gebaseerd op resultaten 
VLINA00/122

) 

Voor kieming en vestiging van wilgen-populierenbos op de Grensmaasoevers in 
de toekomstige situatie werden in het VLINA-project 00/12 vanuit de huidige 
situatie, kritische grenzen afgeleid binnen een hydraulische modellering. 

Tabel 13 toont de modelmatig afgeleide kritische grenzen binnen zomer- en 
winterbed voor wilgen- en populieren in het Grensmaas-systeem. 

Fase Krit. schuifsp. Krit. Afvoer Relevante waterlijn 
[N/m 2

] [m 3 /s] [m 3 /s] 
Kieming 0 .3- 4.5 350 100 

Vest iging 1 ste jaar 11.5-13 800 250-350 

Kieming winterbed 0 . 3-0 . 76 nevengeul 1500 800 
0 . 76-2 hoge oever 

Vestiging 2 cte jaar 13-22 1500 250-350 

Vestiging winterbed 2-4 nevengeul 2000 800 
4-10 hoge oever 

Overleving 22-28 3000 volledige bedding 

Tabel 14 Overzicht kritische schuifspanningsranges voor de opeenvolgende 
fasen in de vegetatie-ontwikkeling. 

7.1.2. 1 Mogelijkheden binnen de huidige situatie 

7.1 . 2. 1.1 Kieming 

Voor het afleiden van de kiemingsvoorwaarden werd vertrokken van de 
veldwaarneming dat tijdens een zomerafvoer van 350 m3 /s alle gekiemde 
v egetatie onder de 100 m3 /s-waterlijn weggespoeld wordt op alle 
grindbanken. Er wordt vanuit gegaan dat de kiemplanten de schuifspanningen 
die optreden ter hoogte van het 100 m3 /s-waterniveau nog net kunnen 
weerstaan bij deze afvoer. De modelparameters voor kieming werden aldus 
geijkt op basis van de schuifspanningen ten opzichte van de 100 m3 /s
waterlijn bij een afvoer van 350 m3 /s (piek zomerafvoer). 

De schuifspanning ten opzichte van de 100 m3 /s-waterlijn bij een afvoer van 
3 50 m3 /s (figuur 11 ) is gemiddeld 4 . 5 N/m '. Ter hoogte van de grindbanken 
variëren de schuifspanningen van 0.3 tot 9 . 28 N/m'. Vermits de 100 m3 /s
waterlijn de grenslijn is voor gekiemde vegetatie wordt de waarde van 4 . 5 
N/m' als kritische bovengrens voor de schuifspanning aangehouden. De brede 
schuifspanningsrange kan zodoende vernauwd worden tot de kritische range 
0.3-4 .5 N/ m'. Door afleiding naar de verschillende substraatfracties werd 
deze range v ervolgens verder verfijnd . 
Voor de kiemplanten op plaatsen met een fijnere substraatfractie 
(doorworteling van zandige/fijn grindige fractie tussen de keien) is de 
schuifspanningsrange voor fijn grind indicatief voor de mogelijkheid tot 
ontwikkeling op de grindbanken . Volgens de literatuur (Chow, 1982) kan voor 
fijn grind een kritische schuifspanning van 4.5 N/m ' aangehouden worden . De 

2 "Severyns jo en Jochems hans. 2001 Na tuurinrichting en de abiotische-biotische samenhang in 
riviersystemen. VLINA 00 / 12-Eindrapport." 
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laagste schuifspanningswaarde bij een 35 0 m3 / s-afvoer ter hoogte v an de 
100m 3 / s-waterlijn langs de trajecten me t u~ tgebreide v ege t a tie is 2 N/ m2 • 

Deze waarde wordt daarom voo r g e steld als ondergrens v oor d e fijne 
grindfractie. 

Schuifsp. (N/m2
) 

4 .5 
2 
0 .76 
0.3 

Figuur 11 Schui f spanning ter hoogte van de 1 00 m1 / s - wa terlijn b ij een 
afvoer v an 3 5 0 mJ / s (huidige situat i e ) : traject km17 . 4 -34.8. 

Voo r de k i e mplan ten hoge r op de oever en in de nevengeulen d i enen lagere 
schuifspanni ngswaarden g e hanteerd te worden , aangezien de kr i t i s c he 
schuifspanningen daar r e s pectievelijk werken ten aanzien van zandig 
sediment en slibbig zandig sediment . Voor zand werd in de effectenanalyse 
(Belgroma , 1998 ) een waar de van 0.7 6 N/ m2 v oor de kritische schuifspanning 
genomen (berekend met een d 50 v an 1 mm ) . In deze studie werd voor de zandige 
fractie een kritische r ang e v an 0. 76-2 N/ m2 aangenomen. 
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De laagste waarde voor de schuifspanning ter hoogte van de 100 m3 /s
waterlijn bij een afvoe r van 350 m3 /s bedraagt 0 . 3 N/m 2 • Deze waarde 
benadert de kritische schuifspanning voor slib (0.2 N/m 2 ) zoals gebruikt in 
de effectenanalyse (Belgroma, 1998) . De kleiige zandfractie in het 
winterbed heeft echter een grotere d 50 -waarde dan slib en de waarde van 
0.3N/m 2 is dus meer relevant als ondergrens. Het bereik tussen 0.3 en 
0.76N/m 2 werd bijgevolg vastgelegd als de kritische range voor kleiig zand, 
dat voornamelijk voorkomt in de geplande nevengeulen. 

7.1.2.1.2 Vestiging 

Voor de vestiging van bomen is de eerste winter bepalend, daar dan voor de 
eerst e maal grotere krachten werken binnen de bedding . Tijdens de 
winterperiode treedt een gemiddelde afvoerpiek op van 800 m3 /s. De 
schuifspanningen ten opzichte van de 350-250 m3 / s - waterlijn op de plaatsen 
waar wilgen/populieren zich gevestigd hebben, schommelen tussen 10 en 27 
N/ m2 bij een afvoer van 800 m3/s (figuur 12). 
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' Schuifsp. [N/m ] 
22 
16 
13 
11.5 
4.5 
2 
0.76 
0.3 

Figuur 12 Schuifspanning ter hoogte van de 25 0 m3 / s-waterli j n b ij een 
afvoer van 800 m3 / s (huidige situat i e ): traject km17 . 4 -3 4 . 8. 

Veldwaarnemingen geven aan dat de huidige vegetatielijn ruwweg overeenkomt 
met de 250 m3 / s-waterlijn . Een eerste richtwaarde voor de kritische 
schuifspanning ter hoogte van dit waterniv eau is de kritische waarde v an 
11.5 N/ m2 voor grinderosie, berekend voor een d 50 van 15 mm (Belgroma, 
1998) . Ter hoogte van dit waterniveau in de bedding speelt grinderosie 
namelijk een belangrijke rol in de morfologische activiteit. Voorts werd 
geijkt op de duidelijk afgeli j nde vegetatielijn op de grindbanken . De 
schuifspanning bij een afvoer van 80 0 m3 / s tegenover de 25 0 m3 / s-waterli j n 
(figuur 3.5), met een gemiddelde waarde van 13 N/ m2 , levert een bi j komende 
kritische waarde op. 
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De bankfull-afvoer (15 00 m3 / s ), die als maatgevend wordt verondersteld voor 
de morfologische processe n binnen de bedding, zal doorslaggevend zijn voor 
de bank- en bosontwikkeling op middellange termijn. De tweede winter, met 
een gemiddelde piekafvoer van 15 00 m3 /s, is cruciaal voor vestiging. De 
schuifspanningen (ter hoogte van de 350 -250 m3 /s-waterlijn) op de plaatsen 
waar wilgen/populieren aangetroffen worden in de Grensmaas, liggen tussen 
16 en 28N/m2 bij een afvoer v an 1500 m3/ s (tabel 3.3). De gemiddelde waarde 
22 N/ m2 van deze range werd aangenomen als zijnde kritisch voor een afvoer 
van 1500m 3 / s . 
Omwil le van de grotere kracht die nodig is om planten van twee jaar oud los 
te rukken, en de ophoging door zandinvang op de vestigingsplaatsen 
(ongeveer 8 cm/jaar), wordt voor deze tweejaarlijkse afvoer een berekening 
op de bovengrens van de 350m 3 /s-lijn voorgesteld. Voor vestiging werd 
zodoende een kritische range van 13- 22 N/m 2 weerhouden (figuur 13) . 

Schuifsp. (Nim2
) 

22 
16 . 
13 
11 .5 
4.5 
2 
0.76 
0.3 

Figuur 13 Schuifspanning ter hoogte van de 250 m3 /s-waterlijn 
bij een afvoer van 1500 m3 /s (huidige situatie) : traject km17.4-34 . 8 . 

41 



De wa~rde van opzanding (8cm/ jaar ) werd afgeleid uit de inventar i satie van 
de begroeide banken in de huidige bedding. Op basis van deze waarde werd de 
vestigingalijn als lijn voor de berekening v an de kritische schuifspanning 
(eveneens vastgesteld in de veldinventarisatie ) tevens een variabele 
(kieming 100m 3 /s-waterlijn , v estigi ng 1~ jaar 250m 3 / s lijn , vestiging 2 ~ 

jaar 350m 3 / s-lijn) . 

Aanzanding bars 
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Ê 200 
~ 
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.!! c:: 100 Ql 

E 
=ti 50 Ql 
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0 5 10 15 20 25 30 35 

leeftijd (jaar) 

Figuur 14 Ophoging van begroeide g r 1ndbanken met zandig sediment i n 
relatie met de leeftijd van de grindbank. 

7.1.2.2 Mogelijke ve tiging van Populierenbo in toekom tige ituatie 

Bij uitvoering van de ingrepen van oeververlaging zoals voorzien in het 
project Levende Grensmaas, zullen nieuwe kansen ontstaan v oor de vestiging 
van Zwar t e populier in het gebied. In de modellering van de toekomstige 
situatie in VLINA00 / 12 werden de Vlaamse ingrepen doorgerekend en de 
mogelijke bosontwikkeling uitgetekend. 

De kaartweergave in figuur 15 toont de schuifspanningen optredend bij de 
kritische 2000m 3 /s-afvoer . De zones tussen 2-22 N/ m2 vormen de grenzen 
waarbinnen ontwikkeling van dynamische populierenbossen tot de 
mogelijkheden behoren, bij uitvoering van het Grensmaasproject (enkel de 
Vlaamse ingrepen werden in deze modellering opgenomen ) . In de zones van het 
winterbed waar de dynamiek beneden de 2 N/ m2 ligt, is er te weinig dynamiek 
voor de ontwikkeling van het dynamische wilgen-populieren-rivierbostype, op 
de plaatsen in de bedding waar de schuifspanning de 22 N/ m2 overstijgt , is 
de dynamiek te hoog. 
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Figuur 15 Schuifspanning bij een afvoer van 2000 m3 /s (toekomstige 
situatie): traject km17.4-34.8. 

7. 2 Minimale grootte en oorsprong van de bronpopulatie 

De keuze van het uitgangsmateriaal is bepalend voor het welslagen van een 
herintroductie . Zoals hoger vermeld, wordt het minimale aantal genetisch 
verschillende individuen voor de opbouw van een leefbare populatie (Minimum 
Viable Populuation Size) voor Zwarte popul ier geschat op 50 (Lefèvre et 
al ., in press). Dit aantal is een richtlijn voor populaties die zelden tot 
regelmatig genen uitwisseling met naburige populaties. Voor volledig 
geïsoleerde populaties wordt een minimale populatiegrootte van 100 
genetisch verschillende, niet gerelateerde klonen (m.a.w. geen full sibs of 
half-sibs) , met een evenredige geslachtsverhouding aanbevolen (Lefèvre et 
al . 1998) . 
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Genenuitwisseling dmv pollen en zaad en het beperken van de niet genetische 
risico's kan gebeuren via de introduct1e van verschillende meta
bronpopulaties die verspreid aangeplant worden op rela ief korte afstand 
langsheen de Grensmaas. De aanwezigheid van verschillende metapopulaties 
verlaagt het risic o op uitsterven door niet-genetische factoren zoals 
extreme klimatologische omstandigheden (vb . droogte), intensieve begrazing, 
extreme hoogwaters , verspreiding van ziektes of plagen waar geen 
resistentie tegen is ontwikkeld. Genenuitwisseling en -verspreiding tussen 
metapopulaties wordt beschouwd als de meest effectieve manier om genetische 
risico's als gevolg van inteelt, introgressie en genetische drift te 
beperken. Waarschi jnlijk zijn de niet-genetische factoren meer bepalend of 
een populatie al d an niet overleeft dan de genetische factoren. Niettemin 
dienen zowel de genetische als niet genetische aspecten voldoende aandacht 
te krijgen in e en herstelprogramma. 

Wegens de afwez igheid van naburige bronpopulaties, zal een 
geherintroduceerde populatie langs de Grensmaas volledig geïsoleerd Z1Jn en 
dient deze bi j gevolg volgens Lefèvre et al. (in press) uit minimum 100 
genet i sch niet g e relateerde individuen te bestaan. Wanneer gebruik wordt 
gemaakt v an full sib of half-sib zaailingen , dient de populatie grootte nog 
v erhoogd te wo rden. Zo is de kans op inteelt in een populatie van 100 
individuen opgebo uwd uit telkens 10 zaailingen van 10 full sib families 
e v en groot al s in een populatie van slechts 10 genetisch niet-gerelateerde 
indiv iduen . 

In de situatie van de Grensmaas , waar de locale populatie slechts enkele 
indiv iduen omv a t, is het bijgevolg noodzakelijk niet lokaal materiaal 1n 
het herstelprog r a mma te betrekken . De genetische diversiteit binnen de 
Belgische r e l i cten Zwarte populier is zeer beperkt en omvat slechts enkele 
tient al l en genotypen (Storme et al., in preparation; Vanden Broeck, 
ongepubl iceerd e data) . Bijgevolg zal ook buitenlands materiaal moeten 
aangewend wo r den bij een erpopulatie om de genetische risico's te 
beperken. Uit Europees onderzoek blijkt dat de genetische diversiteit 
binnen eenzel fde riviersysteem even groot is als tussen verschillende 
riviersys t e me n (ongepubliceerde data ) . Bijgevolg dient men, bij de opbouw 
v an een bronpopulatie, zich niet te beperken tot genotypen van de Maas. Een 
brede waaier a an genotypen en herkomsten afkomstig uit elimatelogisch 
gelijkaardige regio's, lijkt aangewezen om genetische risico's tot een 
minimum te beperke n. Een algemene richlijn is herkomsten te gebruiken 
afkomstig v an r egio's gelegen binnen een straal van 500 km (Farmer 1996 in 
Lefèvre et al. (in press)) van het te herkoloniseren gebied. De eventuele 
aanwezigheid van specifieke allelen die kunnen gerelateerd zijn aan 
adaptiev e kenmer ken, kunnen door middel van de aanplant van full-sib 
nakomelingen v an gecontroleerde kruisingen tussen relictbomen in de 
bronpopulatie behoud en blijven. 

7. 3 Beperken van introgres ie 

Met deze studie i s i n t rogressie bij Zwarte populier aangetoond. Vorig 
onderzo ek blijkt e chter dat introgressie afwez ig is (of zeer klein want 
niet gedetecteerd) i n de nakomeling en van e e n vrouwelijk individu wanneer 
mannelijke i ndividuen Zwarte populier in de nabijheid van vrouwelijke 
exemplaren staan e n wannee r tussen beide g e slachten een overlap in 
bloeiti j dstip optreedt (Vanden Broecke t al., submitted). Bij de 
bestuiving van een v r ouwe lijke Zwarte populier , krijgt het stui f meel van 
manneli j ke Zwarte populieren voorrang op stui f meel afkomstig van hybriden 
(P . deltoides x P. nigra) . Bijgevolg kan int rogr essie sterk beperkt worden 
wanneer voldoende s oor t e i g en mannelijke exe mp laren in de buurt van de 
v r o uwe l i j ke exemplaren worden aangep lant. Geïsoleerde vrouwelijke 
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exemplaren ZlJn een bron van introgressie en worden dus best vermeden, vb. 
door aanplant van manne l i j ke exemplaren in hun directe omgeving. Er zijn 
weinig gegevens terug te v inden in de literatuur over de afstand die pollen 
van populier kunnen afleggen . Uit ongepubliceerde data van het Europees 
onderzoekproject blijkt dat de verspreiding van genen bij Zwar te populier 
over korte afstanden gebeurd (vermoedelijk eerder door pollen dan door 
zaad) . De maximale afstand die pollen van populier afleggen ligt 
vermoedelijk in de grote orde van enkele honderden meters (Tabbener and 
Cottrell, in press, Vanden Broeck ongepubliceerde data) . 

Voor een sur.cesvolle herintroductie wordt aanbevolen Zwarte populier 
groepsgewijs aan te planten met een bufferende zone van mannelijke 
exemplaren rondom de aanplant. 

Rijbeplant ing van vrouwelijke exemplaren dient vermeden te worden; ze 
vormen een bron van introgressie. De aanbeveling van Lefèvre et al. (in 
press) om rijbeplanting van vrouwelijke exemplaren te gebruiken om de 
zaadproduct ie te verhogen wordt dus best niet opgevolgd om introgressie te 
beperken . 

Naast aandacht voor het plantschema, dient ook aandacht besteed te worden 
aan de geslachtsverhouding en de bloeifenologie van de bronpopulatie. Uit 
vorig onderzoek bleek dat bestuiving van een vrouwelijk exemplaar in 
aanwezigheid van verschillende mannelijke individuen niet ad random gebeurt 
(" non random mating" of afwezigheid van panmixia) maar wel door een beperkt 
aantal mannelijke bomen (Vanden Broeck et al. , submitted) . Vermoedelijk 
liggen vooral fysische (vb. kroonomvang en hiermee gerelateerd aantal 
bloemtwijgen) en fenatypische factoren (overlap in bloeitijd) aan de basis 
van dit selectief bestuivingssysteem . Mogelijk wordt succes als bestuiver 
ook door genetische factoren bepaald . Door het aantal vrouwelijke 
exemplaren te vermeerderen kan bijgevolg ook de genetische diversiteit van 
het nageslacht verhoogd worden. De aanplanting van blokken van eenzelfde 
mannelijke kloon in de nabijheid van verschillende vrouwelijke exemplaren 
verlaagt de bestuivingsconcurrentie tussen de mannelijke exemplaren en 
verhoogt dus eveneens de genetische diversiteit van het nageslacht. 

In de praktijk zijn de geslachten en de bloeiperiodes van de individuele 
genotypen meestal niet gekend. De bufferzone van enkele mannelijke 
genotypen blijft dan het voornaamste aandachtspunt . 

In figuur 14 wordt een voorbeeld gegeven van een aanbevolen plantschema bij _ 
herintroducties van Zwarte p opulier . Een planting dient zoals hoger vermeld 
uiteraard uit veel meer genotypen te bestaan . 
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Figuur 16 Voorstelling v an één van de moge li jke geschikte plantschema's 
voor P . nigra 

aY • • • ç;? 

P. nigra mannelijk genotype 1 
P. nigra mannelijk genotype 2 
P. nigra mannelijk genotype 3 

P. nigra vrouwelijke genotype 1 
P. nigra vrouwelijke genotype 2 
P. nigra vrouwel ijke genotype 3 

De hierboven v erme lde r ichtlijnen zijn bedoeld om de introgressie afkomstig 
van bestuivingen van v r ouwelijke Zwarte populieren te beperken . Zoals uit 
de resul taten v an deze studie blijkt, produceren de cultuurpopulieren door 
onderlinge kruisingen ook l eefbare zaailinge n . Introgr essie van deze 
oorsprong kan wo rden beperkt door de aanplant van cultuurpopulieren in de 
directe omgeving v an de Grensmaas te b eperken . Indien er toch aanplantingen 
gebeuren , kiest men he t beste voor mannelijke cultuurpopulieren zodat z e 
n iet a l s zaadbron fungeren . 
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7. 4 Monitoring en evaluatie 

Het opvolgen van de planting maakt het mogelijk tijdig maatregelen te nemen 
om het verlies van geneti sche informatie in de planting te beperken en om 
genenuitwisseling te bevorderen . Het stimuleren van traag groeiende 
genotypes door vrijstelling geeft deze ook een kans hun genetisch materiaal 
te verspreiden en bijgevolg de genetische diversiteit te verhogen. Het 
inboeten van verloren gegaan plantgoed helpt de concurrentiekracht bij de 
bestuiving te handhaven. Aandacht dient besteed te worden aan het 
instandhouden van de bufferzone zodat introgressie beperkt wordt. 
Zaadproductie kan verwacht worden na 10 tot 15 jaar. Evaluatie van 
rekolonisaties en monitoring van introgressie zijn noodzakelijk voor een 
succesvol soortherstel. Het aanplanten van bronpopulaties met een 
tijdsinterval van 10 jaar, simuleert het natuurlijke regeneratieproces van 
de soort . 

7. 5 Stappenplan 

1 . Aanplanten van verschillende meta-bronpopulaties op de rivieroevers, 
verspreid over een afstand van 45 km langsheen de Grensmaas, van Lanaken 
tot Kessenich . Als uitgangsmateriaal worden de verschillende genotypen 
uit de Belgische genenbank aanbevolen, aangevuld met genotypen uit de 
Maasvallei van Frankrijk en Nederland en met genotypen van andere 
buitenlandse riviersystemen (vb. Rijn,Waal, ... ) . Aanvullingen kunnen 
gebeuren met nakomelingen van gecontroleerde kruisingen tussen de 
relictindividuen (full-sib zaailingen) . 

2. Creëren van geschikte kiemingsplaatsen door uitvoering van de ingrepen 
voorzien in het project "Levende Grensmaas" 

3 . Verder opvolgen en evalueren van de bronpopulaties met aandacht voor de 
populatie grootte, geslachtsverhouding, zaadproductie en vitaliteit van 
nieuwe spontaan gevestigde populaties. 

Foto 5 Opstand Zwarte populier 
in de overgang van zachthout- naar harthout-ooibos(Osijek, Croatië) 
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8 Evaluatie 

8.1 Wetenschappelijke doel telling 

Aan de hand van divers iteitsstudies op morfologisch, fenologisch en 
moleculair genetisch vlak werd nagegaan of de genetische basis van de 
relictindividuen voldoende breed is om als uitgangsmateriaal te dienen voor 
de heropbouw van vitale populaties langsheen de Grensmaas. Naast deze 
relicten werden spontaan optredende kolonisaties van populier op de 
grindbanken van de Grensmaas genetisch gekarakteriseerd aan de hand van 
biochemische isozymmerkers en DNA-merkers . Dit bracht inzicht in de invloed 
van cultuurpopulieren en van de Italiaanse Zwarte populier (P . nigra cv 
Italica) op de spontane vestigingen van populier op de grindbaken en op de 
genetische herkomst en de soortzuiverheid van de nakomelingen Zwarte 
populier in het studiegebied. 

Deze studie resulteerde in nieuwe inzichten in de bestuivingsmechanismen en 
in het fenomeen van introgressie bij populier . 

De resultaten die voortkwamen uit deze studie werden geëvalueerd op basis 
van en aangevuld met de resultaten uit het Europees onderzoeksproject 
FAIRS-PL97-3386 3

, resultaten afkomstig van complementair onderzoek 
uitgevoerd aan het IBW en het VIB en resultaten van het Vlina-project 
00/12 4 

Op basis van deze integratie werd een soortherstelplan opgesteld dat 
concrete richtlijnen en beheersmaatregelen inhoud voor herstel van 
populaties Zwarte p op ulier langs de Grensmaas. 

Met dit project werd een bijdrage geleverd tot de succesvolle uitvoering 
van het grootschalig natuurontwikkelingsproject 'Levende Grensmaas'. 

8.2 Relevantie voor natuurontwikkeling 

Het behoud van inheemse autochtone boomsoorten is een belangrijk aspect van 
het behoud van de biodiversiteit . Dit is des te meer het geval wanneer de 
soort een voorname rol speelt in het herstel van een ecosysteem. 
Zwarte populier bevindt zich in onze regio's in de uiterste noordelijke 
grens van zijn natuurli jk geografisch verspreidingsgebied. Soortbehoud is 
in dat geval zeer belangri jk, aangezien de soort in deze gebieden 
specifieke adaptaties heeft ontwikkeld. 
Deze studie leverde nieuwe inzichten op in de bestuivingmechanismen en de 
genetische diversiteit bij Zwar te p op ulier waardoor concrete maatregelen 
konden uitgewerkt worden voor soortbehoud. 

In eerste instantie werd nagegaan of een spontaan herstel van populaties 
Zwarte populier mogelijk is. Dit bleek niet het geval te zijn wegens de 
beperkte omvang en diversiteit en versnippering van de bronpopulatie . 
Vervolgens werden richtlijnen opgesteld voor een wetenschappelijk 
onderbouwde herintroductie . 

3 FAIR5-PL97-3386 "Genetic diversity in river populations of European Black 
Poplar for evaluation of biodiversity, conservation strategies, nature 
development and genetic improvement" 
4 Vlina-project 00/124 "Natuurinrichting en de abiotisch-biotische samenhang 
in riviersystemen". 
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Populaties Zwarte p opulier v ormen samen met wilgsnpopulaties, het 
uitgangsmateriaal voor de opb ouw van zachthout-ooibossen. De ontwikkeling 
van zachthout-ooibossen (o f v loedbossen) is een noodzakelijke stap naar een 
verdere successie tot har dhout-ooibossen. 

Vloedbossen vervullen een belangrijke ecologische functie. Ze vormen het 
ecotoop voor een grote waaier aan soorten waaronder enkele zeer zeldzame 
die op Vlaams en Europees niveau als aandachtssoorten gelden (vbn. Kwak, 
Bever , Boomkikker, Ijsvogel, Waterranonkel, Ringslang). Door de 
ontwikkeling van ooibossen en moerassen langsheen de Grensmaas, krijgen 
deze soorten de kans zich te ontwikkelen. 

Ooibossen hebben ook een belangrijke schermfunctie; ze bieden bescherming 
tegen hoogwaters en verdroging . Dit zijn belangrijke knelpunten in het 
studiegebied. De aanwezigheid van bossen zorgt voor een matiging van de 
debietschommelingen. Het kronenscherm van bossen zorgt ervoor dat de 
intensiteit van de neerslag vermindert. De humuslaag onder een bos werkt 
als een spons met een grote wateropnamecapaciteit. Hierdoor is de 
oppervlakkige afspoeling beperkt en beter verspreid . Er is minder erosie en 
er zal meer water in de bodem kunnen dringen en zo de grondwatertafel 
voeden (MIRA-8 2000) . 

De gunstige invloed van vloedbossen op hoogwaters en verdroging, verhoogt 
het maatschappelijk (sociaal) draagvlak van het natuurontwikkelingsproject 
"Levende Grensmaas". Het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk 
draagvlak is terug te vinden in de algemene doelstellingen van het Vlaamse 
natuurbeleid (Natuurdecreet, 5 april 1995). 

De ontwikkeling van bosstructuren langsheen de Grensmaas zal ook de 
landschappelijke structuur in positieve zin beïnvloeden. De actuele 
toestand wordt gekenmerkt door een uiterwaardenlandschap aangetast door 
grindwinning en landbouwintensivering en sterk onderhevig aan versnippering 
( = v erdeling van ruimtelijke gehelen in kleine of minder samenhangende 
gehelen) . Het streefdoel van het natuurontwikkelingsproject is een 
landschap met grindbanken, eilanden, rivierduinen, nevengeulen, zacht 
hellende en steile oevers , struwelen en ooibossen, bloemrijke ruigten en 
graslanden. Met deze studie werd bijgedragen tot de wetenschappelijk 
onderbouwde verwezenlijking van dit streefdoel. 

8. 3 Praktische toepassingen 

Een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan werd uitgewerkt voor de 
herintroductie van Zwarte populi er in het studiegebied en de daarmee 
samenhangende ontwikkeling van zacht-houtooibossen . 

Deze studie leverde tevens nieuwe inzichten op inzake introgressie, 
hybridisatie en bestuivingmechanismen bij populier. Deze inzichten zijn 
zowel voor natuurontwikkeling als voor veredelingsprogramma's van populier 
van belang. 

8. 4 Ruimere toepassingen 

De resultaten van dit project kunnen bijdragen bij een aantal acties en 
initiatieven van het milieu beleidsplan-2 (MBP-2). 

Het behoud en de bescherming van de genetische verscheidenheid binnen de 
inheemse Zwa r te populier en het herstel van zijn natuurlijk ecosysteem 
dragen bij tot de bevordering van de biologische en landschappelijke 
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dive rsiteit (Actie 118; verlies aan biodiversi teit ). De zeldzaamheid en de 
kwetsbaarheid van de Zwarte populier maken deze soort tot een 
aandachtsoort . 

Richtlijnen en maatre g elen werden opgesteld ter bescherming van de soort 
langsheen d e Grensmaas en ter voorkoming van ongepaste (her)introducties 
(Actie 117; afwegingskader opstel.l.en v oor de introductie van vreemde en 
gewijzigde biota) . 

De resultaten van dit p roject dragen bij tot de opstelling en uitwerking 
van e e n e cosysteemvisie voor de Grensmaas. Bovendien kunnen de resultaten 
van dit project al s basis dienen voor andere rivier- en beekvalleien (Actie 
105; Ecosysteemvisi e s voor riv ierval.l.ei en). 
De resultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opzet van het 
project Levende Gren smaas. 

Met dit proj ect wer d mede een invulling gegeven aan Straatsburg Resolutie 
nr. 2 inzake instandhouding van genetische hulpbronnen met betrekking tot 
het bos en aan EU-verordening nr. 1 4 6/94 inzake instandhouding , 
karakterisat i e , verzameling en gebruik van genetische hulpbronnen. 

Het internationaa l Instituut voor behoud van plantaardige genenbronnen 
(International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI ) heeft in het kader 
van hun we r kzaamheden rond het behoud v an genenbronnen in de bosbouw 
(EUFROGEN ; Europ ean Forest Genetic Resources Programme) een netwerk 
opgericht v an deskundigen met als doelstelling het behoud van Zwarte 
populier in Euro p a . Dit netwerk wil in de toekomst nationale initiatieven 
ter behoud en h e rstel van Zwarte populier in situ stimuleren en 
ondersteunen . In Vlaanderen biedt enkel de Grensmaas kansen voor behoud van 
de soort . Indien d e soort langsheen de Grensmaas geen nieuwe kansen krijgt, 
zal ze verdwi jne n i n Vlaanderen (en België ) en gaat daarmee een belangrijk 
dee l gene ti sch p o t entieel van de soort onherroepelijk verloren . 

MWTL- monito r ing monitoring van de grote rivieren om het waterbeheer te 
evalueren . Knelp unten voor de ontwikkeling van duurzame populaties van 
doelsoorten wor den geanalyseerd, vanuit een geïntegreerde aanpak. 

8. 5 Aanbevelingen voor het beleid 

Gezien het un i eke p otentieel t.a.v. natuurontwikkeling en de 
uitgestrektheid v an het Gre n s maasgebied enerzijds, e n de beperkte actuele 
natuurwaarde en de daarmee samenha ngende uiterst b e dreigde toestand van een 
grote groep d oelsoorten (waaronder Zwarte populier) anderzijds (cf . 
Natuurrapport 2 00 1 ), i s een snelle actie ter herstel van riviervloedbossen 
aanbevolen. 

Rekening houdende met d e tijdsperiode nodig om te komen tot zaaddragende 
bomen (1 0 tot 1 5 j aar), is het aan te bevelen d irect in te grijpen om het 
natuurontwikkelingsproces in het gebied vooruit te h e lpen. 

Het u itstel len van h e rintroducties Zwarte populier langs de Grensmaas zal 
spoedig resulteren i n e en spontaan ontwikkeld vloedbos opgebouwd uit 
genetisch materiaal van de Ame rika anse populierensoorten P. deltoides en P . 
trichocarpa en het verdwij nen van d e inheemse Zwa r t e p opulier . 

Dit project resulteert i n e en bruikbaar werkdocume nt me t concre te 
richtli j nen voor herintroductie wat d e snelle op ata rt ing van een 
pilootproject ter herste l van Zwarte p opuli e r langs d e Grensmaas mogelijk 
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maakt. Opvolgen en eva l u eren v an een herintroductie is een eerste vereiste 
voor het herstel van duurzame populaties. 

8. 6 Aandachtslijnen voor verder onderzoek 

Verdere onderzoeksgebieden verdienen, in het kader van het project "Levende 
Grensmaas", in de toekomst bijzondere aandacht: 

• Uitvoering van het herstelplan Zwarte popul i er in het Grensmaasgebied 
met monitoring en evaluatie van de herintroductie 

• Verdere studie naar de impact van de cultuurpopulieren op het 
herstelproces van riviervloedbossen 

• Studie van de invloed van rivierdynamische processen en andere 
abiot i sche factoren (waterpeil, sedimentatie, ... ) op de vestiging van 
kiemlingen populier op de grindbanken 

Foto 6 Typische knoestige stammen van Zwarte populier 
in een natuurlijk ooibos (Osijek, Croatiê) 
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9 Overzicht van de benutting van de budgetten 

9.1 Aanvrager (JB W) 

O.schrijving Voorzien budget Werkelijke uitgavan Saldo 
Euro Euro Euro 

Persone elskaat 3 6 770,04 133 455, 09 3 314 , 95 
Werkingakost 7 312,85 ~ 199 , 39 113 146 
Totaal 44 082,90 14 0654 , 48 3 428,4 

9.2 Partner 1 (1 ? 
Omschrijving Voorzien budget Werkelijke uitgaven Saldo 

Euro Euro Euro 
Personeelskaat 14873,61 10192 , 44 4681,17 
Werkingakost 371,84 311,11 60 ,73 
Totaal 15 245,45 10503, 5 5 4741,90 

9.3 Partner 2 (VIB) 

Omschrijving Voorzien budget Werkelijke uitgaven Saldo 
Euro Euro Euro 

Personeelskost 24 945,52 23 754 , 26 1 191 ,2 7 
Werkingakost 16 451,15 17 957,98 - 1 506,8 
Centrale 4 139, 64 4 171, 22 -33 , 55 
Beheerskosten 
Totaal 45 536,33 45 883,43 - 348,58 
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10 Niet-technische bijlage 

1 0.1.1 Situering van het onderzoek 

De Grensmaas (in België ook officieel de 'Gemeenschappelijke Maas') vormt 
over een afstand van ca 45 kilometer de grens tussen Vlaanderen en 
Nederland. Door het project 'Levende Grensmaas', wordt er ruimte gemaakt 
voor de rivier. Het rivierwater en de wind krijgen de kans een landschap te 
boetseren bjnnen de winterdijken en het vergraven zomer- en winterbed in 
een gebied van ruim 3000 ha tussen Maastricht en Roosteren langs 
Neder l andse zijde en van Lanaken tot Kessenich langs Vlaamse kant. Hierdoor 
ontstaan opnieuw vestigingsplaatsen voor de karakteristieke rivier-ecotopen 
en wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een rijk gevarieerd landschap 
me t ooibossen, bloemrijke graslanden, moerassen, meestromende nevengeulen 
en stuivende rivierduinen . 

Ooibossen (ook vloedbossen of getijdebossen genaamd) zijn nationaal en 
internationaal bijzonder zeldzaam. Het ontbossen van de uiterwaarden, 
rivierbeheersende maatregelen evenals de toegenomen afwatering van lage 
uiterwaardvlakten behoren tot de voornaamste oorzaken van de sterke 
reductie v a n ooibossen . Ooibossen staan de laatste decennia in het centrum 
van de belangstelling , zowel van natuur beheerders als beleidsmakers . 

Vl oedbossen vervullen een belangrijke ecologische functie. Ze vormen het 
ecotoop voor een grote waaier aan soorten waaronder enkele zeer zeldzame 
die op Vlaams en Europees niveau als aandachtssoorten gelden (vbn. Kwak, 
Bever, Otter, Noorse woelmuis, Boomkikker, Ijsvogel , Waterranonkel , 
Ringslang, Zalm, Steur, Bosmuur , Zomerklokje, Spindotterbloem, ... ). Door de 
ontwikke ling v an ooibossen en moerassen langsheen de Grensmaas, krijgen 
deze zeldzame soorten de kans zich te ontwikkelen. 

Ooibossen hebben ook een belangrijke schermfunctie; ze bieden bescherming 
tegen hoogwaters en v erdroging . Dit zijn belangrijke knelpunten in het 
gebied van de Grensmaas. De aanwezigheid van bossen zorgt voor een matiging 
v an de debietschommelingen. Het kronenscherm van bossen zorgt ervoor dat de 
intensiteit van de neerslag vermindert. De humuslaag onder een bos werkt 
als een spons met een grote wateropnamecapaciteit. Hierdoor is de 
oppervlakkige afspoeling beperkt en beter verspreid. Er is minder erosie en 
er zal meer water in de bodem kunnen dringen en zo de grondwatertafel 
voeden (M IRA-8 2000) . 

De gunstige invloed van vloedbossen op hoogwaters en verdroging, verhoogt 
het maatschappelijk (sociaal) draagvlak van het natuurontwikkelingsproject 
"Levende Grensmaas ". Het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk 
draagvlak is terug te vinden in de algemene doelstellingen van het Vlaamse 
natuurbeleid (Natuurdecreet, 5 april 1995). 

De ontwikkeling v an bosstructuren langsheen de Grensmaas zal bovendien ook 
het landschap meer variatie en structuur bezorgen . 

De spontane ontwikkeling van zachthout-ooibossen of wilgenvloedbossen 
(Salicetea purpureae ) is bijgevolg een basisproces dat deel uitmaakt van 
het ecologische herstel van de Grensmaasvallei. Een kenmerkende soort van 
zachthout-ooibossen is de Europese Zwarte populier . Het belang van de 
Europese Zwarte populier als een noodzakelijk element in het herstel van 
zachthout-ooibossen wordt in de literatuur meermaals aangehaald (vb. 
Guilloy et al, in press; Lefèvre et al, in press; VanSplunder I 1997, Wolf 
et al . , 2 0 01) . 

De Europese Zwarte populier gedijt op periodiek overstroomde, laaggelegen 
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gronden en bezit een groot regeneratievermogen, evenals de andere 
kensoorten van deze struweel- en bosgemeenschap: de kleinbladige wilgen ( 
Salix alba, S. viminalis , S. fragilis, s. tiandra, s. purpurea ). Met de 
sterke reductie van de oppervlakte zachthout-ooibossen, verdween ook 
nagenoeg volledig het natuurlijk ecosysteem van de Europese Zwarte populier 
(verder ook "Zwarte populier" genoemd) . De Zwarte populier is heden in heel 
Europa en specifiek in het gebied van de Grensmaas, zeer zeldzaam . 

Wegens de uiterste zeldzaamheid van de Zwarte populier in Vlaanderen en de 
Maasvallei in het bijzonder , is het niet uitgesloten dat een spontane 
(her)kolonisatie van de soort in het gebied uitblij ft. Bovendien zijn in 
het valleigebied diverse aanplantingen te vinden van veredelde 
cultuurpopulieren (Canadapopulieren) die vermoedelijk ook kiemkrachtige 
zaden verspreiden en nieuwe vestigingsplaatsen langsheen de Grensmaas 
koloniseren. Niettegenstaande genenuitwisseling de basis vormt van elk 
evolutieproces, stelt zich hier het probleem dat de cultuurpopulieren een 
zeer beperkte genetische variatie vertegenwoordigen die op grote schaal en 
massaal in het landschap aanwezig is. Naast de concurrentie in kolonisatie 
van geschikte vestigingsplaatsen, bestaat vermoedelijk ook het gevaar voor 
introgressie van vreemde genen (genetische pollutie) bij de Zwarte 
populier. Ook de frequent aangeplante siervarieteit P. nigra cv Italica , 
kan een potentiële bedreiging zijn bij het herstel van leefbare populaties 
Zwarte populier. Deze v eelvuldig aangeplante variëteit vertegenwoordigt één 
mannelijk genotype die over het algemeen overvloedig pol len produceert. 

10.2 Doelstelling van het project 

Dit project bestond uit twee delen. In een eerste deel werd nagegaan of een 
spontaan herstel van populaties Zwarte populier langsheen de Grensmaas 
mogelijk is, uitgaande van de nog reeds aanwezige exemplaren. In het tweede 
luik, werd de invloed van de cultuurpopulieren en P.nigra cv. Italica 
bestudeerd op het spontaan herstel van populaties Zwarte populier . De 
finale doelstelling van di t project was het opstellen van een 
soortbeschermingsplan voor Zwarte populier langsheen de Grensmaas met 
concrete richtlijnen voor het beheer en het natuurbeleid die het herstel 
van de soort in het gebied stimuleren. Op deze manier wordt getracht een 
bijdrage te leveren tot een succesvolle en wetenschappelijk onderbouwde 
uitvoering van het natuurontwikkelingsproject "Levende Grensmaas". 

10.3 Methoden 

In deze studie werden zowel "klassieke" als recent ontwikkelde methoden 
gebruikt om de doelstelling te verwe zenl ijken. 
Via een inventarisatie werd een inzicht verkregen in het aantal exemplaren 
Zwarte populier die nog langsheen de Grensmaas aanwezig zijn. Ook langs de 
oevers van de Maas op Nederlands grondgebied , in Wallonië en Noordoost 
Frankrijk werd een inventarisatie uitgevoerd. De bedoeling van de 
inventarisaties buiten het studiegebied, was voornamelijk inzicht te 
verwerven in het landgebruik en de aanwezigheid van (ooi)bos en Zwarte 
populier . 

Naast het aantal exemplaren, is ook de soortzuiverheid en de diversiteit 
van de relicten als potentiële bronpopulatie belangrijk voor het herstel 
van levensvatbare populaties . 
Dit werd bestudeerd aan de hand van morfologische karakteristieken 
(twijgkenmerken , boomhabitus , bladkenmerken) en moleculair genetische 
verschillen (DNA-polymorf ismen) . Het voortplantingsyerroogen van de relicten 
werd bestudeerd door het bepalen van het geslacht , de bloeiperiode en de 
zaadproductie . 

De invloed van de cultuurpopulieren werd bestudeerd via een 
yaderschapsanalyse van nakomelingen van vrouwelijk exemplaren Zwarte 
populier . Hiervoor werden zowel morfologische karakteristieken als 
moleculair genetische eigenschappen van zaailingen afkomstig van zaad 
geoogst op vrouwelijke Zwarte populieren, bepaald. 
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Op de grindbanken van d e Gr e nsmaas, worden regelmatig spontaan gekiemde 
zaailingen opgemerkt. I n dez e studie werd ook nagegaan wat de oorsprong is 
van deze zaailingen via een ouderschapsanalyse aan de hand van het DNA. 

10. 4 Resultaten 

Uit de resultaten van deze studie blijkt dat Zwar te populier uiterst 
zeldzaam is langs de Grensmaas ; in totaal werden 9 oude exemplaren 
aangetroffen op 4 verschillende locaties. 
Slechts op 1 locatie werden mannelijke bomen aangetroffen, de andere 
individuen zijn vrouwelijk. Op basis van de data kan besloten worden dat 
meerdere individuen die voorkomen op één locatie, genetisch identiek Z~Jn 
en bijgevolg vegetatief vermeerderd werden. Door vegetatieve vermeerdering 
vermindert de genetische diversiteit van een populatie. De relictpopulatie 
Zwarte p opulier langs de Grensmaas omvat bijgevolg slechts enkele genotypen 
( = genetisch verschillende individuen) . 

Uit de literatuur blijkt dat de kleinste leefbare populatie van Zwarte 
p opulier ongeveer 100 verschillende (unieke) genotypen bevat. De kleinste 
leefbare populatie is een populatie die het voortbestaan van de soort over 
een bepaalde tijdsperiode kan garanderen en de kans op uitsterven op een 
aanvaardbaar niveau brengt. Elke populatie wordt blootgesteld aan 
verschillende risico's die samenhangen met de omgeving of standplaats, de 
demografische structuur en de genetische diversiteit van de populatie. De 
diversiteit staat in relatie met de in deze studie onderzochte genetische 
diversiteit. 

Voor kleine populaties heeft genetische drift (verlies van genetische 
informatie door toeval) een belangrijke negatieve invloed op de genetische 
diversiteit. In kleine populaties verhoogt ook de kans op inteelt met als 
gevolg een verlaagde "fitness" van de nakomelingen wat op zich weer leidt 
tot een reductie van de populatiegrootte (het zogenaamde "vertex of 
extinction" effect) . 

Bijgevolg kunnen we besluiten dat de laatste relicten van Zwarte populier 
langsheen de Grensmaas niet geschikt zijn als bronpopulatie voor het 
herstel van de soort in het gebied . Het aantal individuen en de 
(genetische) diversiteit is te beperkt. Bovendien worden de kansen voor de 
aanwezigheid van andere bronpopulaties langs de Maas verder stroomafwaarts 
(i n Nederland) en stroomopwaarts (in Frankrijk) van het studiegebied zeer 
laag ingeschat. 

Niettegenstaande er een overlap in bloeiperiode werd waargenomen tussen het 
mannelijk exemplaar en de vrouwelijke individuen van Zwarte populier, maken 
de grote afstanden tussen beide geslachten (5 tot 12 km) in combinatie met 
de alom aanwezige cultuurpopulieren een spontane succesvolle bestuiving van 
een vrouwelijke door een mannelijke Zwar te populier, hoogst 
onwaarschijnlijk. 

De resultaten van dit onderzoek tonen ontegensprekelijk aan dat spontane 
bestuiving van vrouwelijke klonen van Zwarte popu l ier door mannelijke 
hybride cultuurpopulieren (P. x euramericana ) plaatsvindt en resulteert in 
leefbare zaailingen . Introgressie van genen van de Amerikaanse populier P. 
deltoides in het genoom van de inheemse Zwarte populier werd in deze studie 
voor het eerst aangetoond . Tevens werd ook voor het eerst introgressie van 
Populus trichocarpa (afkomstig van interamerikaanse hybride 
cultuurpopulieren ( P . deltoides x P . trichocarpa)) in het genoom van Zwarte 
populier aangetoond. 
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De resultaten van deze studie t onen o ok v oor het eerst aan dat 
cultuurpopulieren zich onderling door zaad kunnen voortplanten en dat ze 
bijgevolg niet steriel Z1 Jn zoals voorop gesteld door verschillende auteurs 
(Lauwaars et al, 1997 ). 

Op basis van de bevindingen van deze studie, kunnen we besluiten dat de 
spontane kolonisa t ies van populier op de grindbanken grotendeels het gevolg 
zijn van onderlinge kru isingen tussen cultuurpopulieren. 

Uit de aanwezigheid van meerjarige geintrogresseerde nakomelingen op de 
grindbanken blijkt bovendien dat deze nakomelingen weerstaan aan 
rivierdynamische processen van de Grensmaas (waterstress, droogte, 
mechanische krachten , ... ). We kunnen echter niet uitsluiten dat een 
minderheid van zaa ilingen misschien toch afkomstig is van intra-specifieke 
kruisingen van Zwa r t e populier ; voor enkele zaailingen kon geen 
introgressie worden gedetecteerd . Dit is vermoedelijk eerder te wijten aan 
de beperktheid van de technieken dan aan de afwezigheid van introgressie . 

De bloeitijd van de mannelijke cultivar P.nigra cv 'Italica ' situeerde zich 
een drietal weken voor de bloeiperiode van de geobserveerde vrouwelijke 
klonen van Zwarte p opulier . Bijgevolg is er in onze regio ' s geen gevaar 
voor introgress ie van deze cultivar . Dit werd bevestigd door de 
microsatelliet merkers; niettegenstaande bloeiende exemplaren van P. nigra 
cv ' Italica ' in de nabijheid voorkwamen v an de vrouwelijke Z~o.•arte 

populieren te Bilzen , kwam deze cultivar in slecht s één geval (1 / 38 ) in 
aanmerking als mogelijke vader de zaailingen . 

10. 5 Soortbeschermingsplan 

De resultaten van het Vlina-project 001 2 werden geïntegreerd in dit 
onderzoek. Ze geven aan op welke locaties in het Grensmaasgebied in de 
toekomst ooibos kan ontwikkelen . 

De keuze van het uitgangsmateriaal is bepalend voor het welslagen van een 
herintroductie (= opnieuw invoeren van een soort die van nature thuis hoort 
in het gebied). Wegens de afwezigheid van naburige bronpopulaties , zal een 
geherintroduceerde populat ie langs de Grensmaas volledig geïsoleerd liggen 
en dient deze uit minimum 100 genetisch niet gerelateerde individuen te 
bestaan . Wanneer gebruik wordt gemaak t van genetisch verwante zaail ingen , 
dient de populatie grootte nog verhoogd te worden. 
In de situatie van de Grensmaas , waar de locale populatie slechts enkele 
individuen omvat, is het bijgevolg noodzakel ijk niet lokaal materiaal in 
het herstelprogramma te betrekken . De genetische diversiteit binnen de 
Belgische relicten Zwart e p op ulier is zeer beperkt en omvat slechts enkele 
tientallen genotypen (Storme et a l ., in prepariation; Vanden Broeck, 
ongepubliceerde data ) . Bi jgevolg zal ook buitenlands materiaal moe t en 
aangewend worden bij een herpopulatie om de genetische risico's te 
beperken . Uit Europees onderzoek blijkt dat de genetische diversiteit 
binnen eenzelfde riviersysteem e v en groot is als tussen verschillende 
riviersystemen (ongepubl iceerde data ) . Bi jgevolg dient men, bij de opbouw 
van een bronpopulatie , zich niet te beperken tot genotypen v an de Maas. Een 
brede waaier aan genotypen en herkomsten afkomstig uit klimatologisch 
gelijkaardige regio 's lijkt aangewezen om genetische risico's tot een 
minimum te beperken. Een algemene richlijn is herkomsten te gebruiken 
afkomstig van regio ' s gelegen binnen een straal van 500 km van het te 
herkoloniseren gebied. 

Genenuitwisseling dmv pollen en zaad en het beperken van de niet genetische 
risico's kan gebeuren via de int roductie van verschillende meta-
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bronpopulaties (= locale populatie die deel uit maakt van een populatie in 
een groter gebied en di e genen uitwisselt met ten minste één naburige 
populatie) . De aanwezigheid van verschillende metapopulaties verlaagt het 
risico op uitsterven door niet -genetische factoren zoals extreme 
klimatologische omstandigheden (vb. droogte), intensieve begrazing, extreme 
hoogwaters, verspreiding van ziektes of plagen waar geen resistentie tegen 
is ontwikkeld. Genenuitwisseling en -verspreiding tussen metapopulaties 
wordt beschouwd als de meest effectieve manier om genetische risico's als 
gevolg van inteelt, introgressie en genetische drift te beperken. 
Waarschijnlij~ zijn de niet-genetische factoren meer bepalend of een 
populatie al dan niet overleeft dan de genetische factoren. Niettemin 
dienen zowel de genetische als niet genetische aspecten voldoende aandacht 
te krijgen in een herstelprogramma. 

Met deze studie werd introgressie bij Zwarte populier aangetoond. Uit vorig 
onderzoek blijkt echter dat introgressie afwezig is (of zeer klein want 
niet gedetecteerd) in de nakomelingen van een vrouwelijk individu wanneer 
mannelijke individuen Zwarte populier in de nabijheid van vrouwelijke 
exemplaren staan en wanneer tussen beide geslachten een overlap in 
bloeitijdstip optreedt. Bij de bestuiving van een vrouwelijke Zwarte 
popul ier, krijgt het stuifmeel van mannelijke Zwarte populieren voorrang op 
stuifmeel afkomstig van hybriden (P. deltoides x P. nigra) . Bijgevolg kan 
introgressie sterk beperkt worden wanneer voldoende soorteigen mannelijke 
exemplaren in de buurt van de vrouwelijke exemplaren worden aangeplant. 
Geïsoleerde vrouwelijke exemplaren zijn een bron van introgressie en worden 
dus best vermeden, vb . door aanplant van mannelijke exemplaren in hun 
directe omgeving. 

Er zijn weinig gegevens terug te vinden in de literatuur over de afstand 
die pollen van populier kunnen afleggen . Uit ongepubliceerde data van het 
Europees onderzoekproject blijkt dat de verspreiding van genen bij Zwarte 
populier over korte afstanden gebeurt (vermoedelijk eerder door pollen dan 
door zaad) . De maximale afstand die pollen van populier afleggen ligt 
vermoedelijk in de grootte-orde van enkele honderden meters. 

Voor een succesvolle herintroductie wordt aanbevolen Zwarte populier 
groepsgewijs aan te planten met een bufferende zone van mannelijke 
exemplaren rondom de aanplant. 

Rijbeplanting van vrouwelijke exemplaren dient vermeden te worden; ze 
vormen een bron van introgressie. De aanbeveling van Lefèvre et al. (in 
press) om rijbeplanting van vrouwelijke exemplaren te gebruiken om de 
zaadproductie te verhogen wordt dus best niet opgevolgd om introgressie te 
beperken. 

Naast aandacht voor het plantschema, dient ook aandacht besteed te worden 
aan de geslachtsverhouding en de overlap in bloeitijdstip tussen individuen 
van de bronpopulatie. Uit vorig onderzoek bleek dat bestuiving van een 
vrouwelijk exemplaar in aanwezigheid van verschillende mannelijke 
individuen niet ad random gebeurt ("non random mating" of afwezigheid van 
panmixia) maar wel door een beperkt aantal mannelijke bomen. Vermoedelijk 
liggen vooral fysische (vb. kroonomvang en hiermee gerelateerd aantal 
bloemtwijgen) en fenatypische factoren (overlap in bloeitijd) aan de basis 
van dit selectief bestuivingssysteem . Mogelijk wordt succes als bestuiver 
ook door genetische factoren bepaald. Door het aantal vrouwelijke 
exemplaren te vermeerderen kan bijgevolg ook de genetische diversiteit van 
het nageslacht verhoogd worden. De aanplanting van blokken van éénzelfde 
mannelijke kloon met binnen in heet blok verschillende vrouwelijke 
exemplaren verlaagt de bestuivingsconcurrentie tussen de mannelijke 
exemplaren en verhoogt dus eveneens de genetische diversiteit van het 
nageslacht. 
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In de praktijk Z1 J n de geslachten en de bloeiperiodes van de individuele 
genotypen meestal nie t gekend. De bufferzone van enkele mannelijke 
genotypen bl i jft dan het voornaamste aandachtspunt. 

In figuur 14 wordt een voorbeeld gegeven van e e n aanbevolen plantschema bij 
herintroducties van Zwarte populier. Een planting dient zoals hoger vermeld 
uiteraard uit veel meer genotypen te bestaan. 

Stappenplan 

1. Aanplanten van v e rsch illende meta-bronpopulaties op de rivieroevers, 
verspreid over e en afstand van 45 km langsheen de Grensmaas , van Lanaken 
tot Kessenich . Als uitgangsmateriaal worde n de verschillende genotypen 
uit de Belgisc he genenbank aanbevolen, aangevuld met genotypen uit de 
Maasvalle i v an Fr ankr ijk en Nederland en met genotypen van andere 
buitenlandse r ivie rsy steme n (vb. Rijn, ... ) . Aanvullingen kunnen gebeuren 
met nakomel i ngen van gecontroleerde kruisingen tussen de 
relictindividuen (full-sib zaailingen) . 

2. Creëren v an geschikte kiemingaplaatsen door uitvoering van de ingrepen 
voorzien in h e t project "Levende Gensmaas" 

3 . Monitoring en evaluatie van de bronpopulaties met aandacht voor de 
populatie g r ootte , geslachtsverhouding, zaadproductie en vitalite1t. 
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11 Besluit 

Er is geen spontaan hers te l mogelijk van Zwart e p opulier langsheen de 
Grensmaas uitgaande van de laatste relicten. Indien met het project 
"Levende Grensmaas" de natuurlijke rivier ecosystemen, waaronder het 
ooibos, langs de Grensmaas wil herstellen, is een herintroductie van Zwarte 
populier noodzakelijk . Cultuurpopulieren vormen wel degelijk een bedreiging 
voor het herstel van de soort in het gebied. 

Rekening houdende met de tijdsperiode nodig om te komen tot zaaddragende 
bomen (10 tot 15 jaar), wordt een snelle actie sterk aanbevolen. Het 
uitstellen van herintroducties Zwarte populier langs de Grensmaas zal 
resulteren in een spontaan ontwikkeld "exotisch" vloedbos opgebouwd uit 
genetisch materiaal van de Amerikaanse populierensoorten P. delt o ides en P. 
trichocarpa en het verdwijnen van de inheemse Zwarte p opulier. De nog 
resterende relicten langs de Grensmaas vormen momenteel een bron voor 
introgressie. Wegens het fenomeen van pollenkompetitie, kan bij een 
herintroductie van Zwarte populier , introgressie in de nakomelingen sterk 
beperkt of zelfs volledig vermeden worden, door eenvoudige 
beheersmaatregelen en een aangepast plantschema. Het aanplanten van enkele 
honderden exemplaren Zwarte popul i er langs de Grensmaas, zal na 10 tot 15 
jaar resulteren in de productie van soortzuivere zaden en de kolonisatie 
van zaailingen Zwarte populier op de grindbanken van de Grensmaas mogelijk 
maken . Een natuurlijke selectie op en de concurrentie tussen de zaailingen 
afkomstig van de inheemse en exotische populieren, zal de genetische 
samenstelling van het toekomstig ooibos bepalen. Verder onderzoek naar de 
concurrentiekracht en de "fitness" van beide soorten in het 
zaailingenstadium wordt aanbevolen om het ontwikkelingsproces van ooibos 
langs de Grensmaas te kunnen voorspellen. 

In Vlaanderen biedt enkel de Grensmaas kansen voor behoud van de soort. 
Indien de soort langsheen de Grensmaas geen nieuwe kansen krijgt, zal ze 
verdwijnen in Vlaanderen (en België) en gaat daarmee een belangrijk deel 
genetisch potentieel van de soort onherroepelijk verloren . 
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12 Samenvatting 

Aan de hand van een i nventarisatie gevolgd door een morfologische, 
genetische en fenologi sche karkaterisatie van de relicten Zwarte populier 
langs de Grensmaas , we rd nagegaan of de relicten als uitgangsmateriaal 
kunnen dienen v oor he t herstel van populaties Zwarte populier. Verder werd 
de invloed van de c u ltuurpopulieren en de siervariëteit P. nigra cv. 
Italica op de spont a n e ontwikkeling van ooibos langs de Grensmaas 
bestudeerd . 

Er is geen spont aan herstel mogelijk van Zwarte populier langsheen de 
Grensmaas uitgaande van de laatste relicten. Indien met het project 
"Levende Grensmaas" de natuurlijke rivier ecosystemen, waaronder het 
ooibos , langs d e Grensmaas wil herstellen, is een herintroductie van Zwarte 
populier noodzak e lijk. Cultuurpopulieren vormen wel degelijk een bedreiging 
voor het herste l van de soort in het gebied. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: Lijst van de geanaly eerde talen (relicten uitgezonderd) en de 
daarop toegepaste technieken 

12.1 A: Cultuurpopulieren 

Kloon Groep Oorsprong Geslacht AFLP 
1 Aleinde D Frankrijk + 

2 Beaupre TxD 5 .910-2; V.235 x 5 .1-173 (V.5, lowa x V.9, Missoun) V + 

3 Blanc de Poitou DxN 

4 Blauwe van Eksaarde Eu ram. M + 

5 Blom T 

6 Bocholt 3-3 Eu ram. M + 

7 Boelare TxD 8 .910-8; V.235 x 5 .1-173 (V.5, lowa x V.9, Missoun) V + 

8 Dorskamp DxN P. deltoides, Missouri x P. nigra, N-ltaliê M + 

9 Ellert Eu ram. P. euramericana nr. 3495 (kruising 1969) M + 

10 Erbach N ErtJach I Rheingau + 

11 Gaver DxN 5.688-22; 5 .71-3, 11/inois x nigra Gibecq M + 

12 Gelrica Eu ram. Maril. x Serot (?) M + 

13 Gelrica Bruin Euram. M + 

14 Gelrica Groen Euram. M + 

15 Ghoy DxN 
5 .682-90; 5 .9-2 (V.5, lowa x V.1, Ontario) x nigra 

M -Ghoy 

16 Gibecq DxN 5 .688-30; 8 . 71-3, 11/inots x nigra Gtbecq M + 

17 Harff Euram. M + 

18 Harvard D 

19 Hazendans TxD 69.039/4; V.471 x 8 .620-225, Michigan V + 

20 Hees DxN P. euramericana nr. 3512 (kruising 1969) V + 

21 Heidemij Eu ram. ? M + 

22 Hoogvorst TxD 69.038/6; V.235 x 5 .620-225, Michigan V + 

23 Hunnegem TxD 5 .909-12; V.235 x V.11 B, 11/inois M + 

24 I 45151 DxN + 

25 1.214 Euram. x N P. x euramericana x P. nigra, Vigone V + 

26 lsières D xN 5 .77-6, lowa x nigra/sières M + 

27 Koster DxN 
P. deltoides 1489, Michigan x P. nigra 1043, 'Kijkuit'-

M + Zeeuws Vlaanderen 

28 Lommel421 Eu ram. M + 

29 Marilandica Eu ram. P. nigra x P. Serot. (?) V + 

30 Neeroeteren Euram. Regenerata van Neeroeteren V + 

31 Neuburg 2 N Neuburg I Donnau + 

32 Ogy D xN 8 .4-38 (V.5, lowa x V.1, Ontario) x nigra Ogy M + 

33 Paoria D Duitsland + 

34 Primo DxN 
8 .682-59; 5 .9-2 (V.5, /owa x V.1, Ontario) x nigra 

M + Ghoy 

35 Raspal je TxD 8.910-10; V.235 x 5 .1-173 (V.5, /owa x V.9, Missoun) V -

36 Robusta Eu ram. P. delt. s.s. angulata x ? M + 

37 Robusta Groen Eu ram. M + 

38 Robusta Rood Eu ram. M + 

39 Roehester MXN + 

40 5 . 9-2 D V + 

41 San Giorgio NxN ltaliê M -
42 5erotina Eu ram. ? M + 

43 Tardif de Champagne DxN + 

44 Terwolde I Loenen N Niet meer in cultuur V + 

45 Trichobel T + 

I 

MS 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



BIJLAGEN 

46 Unal T x D S.91Q-1 ; V.235 x S.1-173 0/.5. 1owax V.9. Missoun) M + + 

47 V23 T Washington. USA M + + 

48 V235 T Washington. USA V + + 

49 V 234 T ldoho. USA M + + 

50 V24 T Oregon. USA M + + 

51 Vereecken N M + + 

52 Woltersen N V + + 

Tabel 15 /Bijlage 1 Lijst van geanalyseerde cultuurpopulieren 
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12.2B: Zaailingen 

Nr Naam Staalname Herkomst opmerking Code Vermoedelijke laozymdata AFLP MS Wln3-
(Biplotldendrogram) morfologie ( + locus 

code) 

1 G- Meers 01 2001 Grindbank éénjarig GMe01 ONxON (f2) - + -
2 G- Meers 02 2001 Grindbank éénjarig GMe02 ONxON (f2) - + -
3 G- Meers 03 2001 Grindbank éénjarig GMe03 ONxON (f2) - + -
4 G- Meers 04 2002 Grindbank éénjarig GMe04 ONxON {f2) -
5 G- Meers 05 2001 Grindbank éénjarig GMe05 ONxON (f2) - + -
6 G- Meers 06 2001 Grindbank éénjarig GMe06 ONxON {f2) - + -
7 G- Meers 07 2001 Grindbank éénjarig GMe07 ONxON (f2) - + -
8 G - Meers 08 2001 Grindbank éénjarig GMe08 ONxON (f2) - + -
9 G- Meers 09 2001 Grindbank éénjarig GMe09 ONxON (f2) - -
10 G - Meers 10 2001 Grindbank éénjarig GMe10 ONxON (f2) - -
11 G- Meers 11 2001 Grindbank éénjarig GMe11 ONxON (f2) - + -
12 G - Meers 12 2001 Grindbank éénjarig GMe1 2 ONxON (f2) - + - ! 

I 

13 G - Meers 13 2001 Grindbank éénjarig GMe1 3 ONxON (f2) - + -
14 G - Meers 14 2001 Grindbank éénjarig GMe14 ONxON (f2) - + -
15 G - Meers 15 2001 Grindbank éénjarig GMe15 ONxON (f2) - + -
16 G - Meers 16 2001 Grindbank meerjarig GMe16 ON X OT {dndt) - + -
17 G - Meers 17 2001 Grindbank meerjarig GMe17 ON X OT (dndt) - + -
18 G - Meers 18 2001 Grindbank meerjarig GMe18 ON X OT (dndt) - + -
19 G - Meers 19 2001 Grindbank meerjarig GMe19 ON X OT (dndt) - + -
20 G - Meers 20 2001 Grindbank meerjarig GMe20 ON X OT (dndt) - + -
21 kotem 1/1 2000 Grindbank éénjarig Gk1 /1 ONxON (f2) - + -
22 kotem 1/2 2000 Grindbank éénjarig Gk1 /2 ONxON {f2) - + -
23 kotem 2/1 2000 Grindbank éénjarig Gk2/1 ONxON (f2) - + -
24 kotem 2/2 2000 Grindbank éénjarig Gk212 ONxON {f2) - + -
25 kotem 2/3 2000 Grindbank éénjarig Gk213 ONxON (f2) - + -
26 kotem 2/4 2000 Grindbank éénjarig Gk214 ONxON (f2) - + -
27 kotem 2/5 2000 Grindbank éénjarig Gk215 ONxON (f2) - + -
28 kotem 2/6 2000 Grindbank éénjarig Gk2/6 O_t-J~O!'JJf2) - + -
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Nr Naam Staalname Herkomst opmerking Code Vermoedelijke lsozymdata AFLP MS Win3-
(Biplot/dend rog ram) morfologie ( + locus 

code) 

29 kotem/hal1 2000 Grindbank éénjarig Gkh1 DNxDN (f2) - + -
30 kotem/hal2 2000 Grindbank éénjarig Gkh2 DNxDN (f2) - + -
31 kotem/hal3 2000 Grindbank éénjarig Gkh3 DNxDN (f2) - + -
32 Herbricht- Uikhoven 2000 Grindbank éénjarig DNxDN (f2) - -

33 mazenhoven 2001 Grindbank éénjarig G- ma DNxDN (f2) - + -
34 99.011/01 1999 Half sib 99/01 NxDN (bc) + + + 
35 99.011/02 1999 Half sib 99/02 NxDN (bc) + + + 
36 99.011/03 1999 Half sib 99/03 NxDN (bc) + + + 
37 99.011/04 1999 Half sib 99/04 NxDN (bc) + + + 
38 99.011/05 1999 Half sib 99/05 NxDN (bc) + + + 
39 99.011/06 1999 Half sib 99/06 NxDN (bc) + + + 
40 99.011/07 1999 Half sib 99/07 NxDN (bc) + + + 
41 99.011/08 1999 Half sib 99/08 NxDN (bc) + + + 
42 99.011/09 1999 Half sib 99/09 NxDN (bc) + + + 
43 99.011/10 1999 Half sib 99/10 NxDN (bc) + + + 
44 99.011/11 1999 Half sib 99/11 NxTD (ndt) + + + 
45 99.011/13 1999 Half sib 99/13 NxDN (bc) + + + 
46 99.011/14 1999 Half sib 99/14 NxDN (bc) + + + 
47 99.011/15 1999 Half sib 99/15 NxDN (bc) + + + 
48 99.011/16 1999 Half sib 99/16 NxDN (bc) + + + 
49 99.011/18 1999 Half sib 99/18 NxDN (bc) + + + 
50 99.011/19 1999 Half sib 99/19 NxDN (bc) + + + 
51 99.011/20 1999 Half sib 99/20 NxDN (bc) + + + 
52 99.011/21 1999 Half sib 99/21 NxDN (bc) + + + 
53 99.011/22 1999 Half sib 99/22 NxDN (bc) + + + 
54 99.011/23 1999 Half sib 99/23 NxDN (bc) + + + 
55 99.011/24 1999 Half sib 99/24 NxDN (bc) + + + 
56 99.011/25 1999 . Half sib 1 99/25 NxDN (bc) + + + 
57 99.011/26 1999 Half sib 

., 
99/26 NxDN (bc) .~ + + + 

58 99.011/27 1999 Half sib 99/27 NxDN (bc) + + + 
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- - st .. I name Herkomst opmerking Code Vermoedelijke lsozymdata AFLP MS Wln3-Nr Naam 
(Biplotldendrogram) morfologie ( + locus 

code) 

59 99.011/28 1999 Half sib 99/28 NxON (bc) + + + 
60 99.011/29 1999 Half sib 99/29 NxON (bc) + + + 
61 99.011/30 1999 Half sib 99/30 NxON (bc) + + + 
62 99.011/31 1999 Half sib 99/31 NxON (bc) + + + 
63 99.011/32 1999 Half sib 99/32 NxON (bc) + + + 
64 99.011/34 1999 Half sib 99/34 NxON (bc) + + + 
65 99.011/35 1999 Half sib 99/35 NxON (bc) + + + 
66 99.011/36 1999 Half sib 99/36 NxON (bc) + + + 
67 99.011/37 1999 Half sib 99/37 NxON (bc) + + + 
68 99.011 /38 1999 Half sib 99/38 NxON (bc) + + + 
69 Bilzen 1 boom/1 2001 Half sib LeAb1 NxON (bc) - + -
70 Bilzen 1 boom/2 2001 Half sib LeAb2 N x OT (ndt) - + -
71 Bilzen 1 boom/3 2001 Half sib LeAb3 N x OT (ndt) - + -
72 Bilzen 1 boom/4 2001 Half sib LeAb4 N x OT (ndt) - + -
73 Meers 1/01 2001 Half sib Me1/01 NxON (bc) - + -
74 Meers 1/02 2001 Half sib Me1/02 NxON (bc) - + -
75 Meers 1/03 2001 Half sib Me1/03 NxON(bc) - + -
76 Meers 1/04 2001 Half sib Me1/04 NxON (bc) - + -
77 Meers 1/05 2001 Half sib Me1/05 NxON (bc) - + -
78 Meers 1/06 2001 Half sib Me1/06 NxON (bc) - + -
79 Meers 1/07 2001 Half sib Me1/07 NxON (bc) - + -
80 Meers 1/08 2001 Half sib Me1/08 NxON (bc) - + -
81 Meers 1/09 2001 Half sib Me1/09 NxON(bc) - + -
82 Meers 1/10 2001 Half sib Me1/10 NxON (bc) - + -
83 Meers 1/11 2001 Half sib Me1/11 NxON (bc) - + -
84 Meers 1/12 2001 Half sib Me1/12 NxON (bc) - + -
85 Meers 1/13 2001 Half sib Me1/13 NxON (bc) - + -
86 Meers 1/14 2001 Half sib Me1/14 NxON (bc) - + -
87 Meers 1/15 2001 Half sib Me1/15 NxON{bc) - + -
88 Meers 2/01 2001 Half sib Me2/01 NxON (bc) - + -

~-
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Nr Naam Staalname Herkomst opmerking Code Vermoedelijke lsozymdata AFLP MS Win3-
(Biplot/dendrogram) morfologie ( + locus 

code) 

89 Bilzen 1 grond/1 2001 Half sib? LeAgr1 NxDN (bc) - + -
90 Bilzen 1 grond/2 2001 Half sib? LeAgr2 NxDN (bc) - + -

91 Bilzen 2 grond/1 2001 Half sib? LeBgr/1 NxDT (ndt) - + -
92 Bilzen 2 grond/2 2001 Half sib? LeBgr/2 NxDN (bc) + ' - -
93 Bilzen 2 grond/3 2001 Half sib? LeBgr/3 NxDN (bc) - + -
94 Bilzen 2 grond/4 2001 Half sib? LeBgr/4 NxDN (bc) - + -

Tabel 16 I Bijlage 1 Lijst van de geanalyseerde zaailingen 
z 
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BIJLAGE 2: Zymogrammen 

Zym~gram van P. nigra, P. deltoides en P .x eurameri a.'1a voor de 
enzymsystemen LAP-A, PGM en PGI - B 

P. nigra P. deltoides P. x euramericana 
LAP-A PGM PGI-B LAP-A PGM PGI-B LAP-A PGM PGI-B - - - -- - - - - ---- --

11 11 11 44 33 33 14 13 13 

Verschillende uitkomsten d ie enzym analysen geven van zaa i l i ngen 
resulterend uit een terugkruising van P. nigra x P. x euramericana 

LAP-A PGM PGI-8 LAP-A PGM PGI-8 LAP-A PGM PGI-8 

- - -
11 13 13 14 11 13 14 13 11 

LAP-A PGM PGI-8 LAP-A PGM PGI-8 LAP-A PGM PGI-8 

- - - - - -
14 11 11 11 13 11 11 11 13 

LAP-A PGM PGI-8 LAP-A PGM PGI-8 

- - -
11 11 11 14 13 13 
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BIJLAGE 3: Vindplaatsen van Zwarte populier langs de Grensmaas 

Locatie relictboom Zvvarte populier te Neerharen (Hochter Bampd) 

0 2 Kilometers ---

-

Foto 7 Zwarte populier te Neerharen (Hechter Bampd) 
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Locatie van de twee relicten Zwarte populier te Meers 

0.7 0 0.7 1.4 Kilometers - ---

Foto 8 Zwarte populieren te Meers 
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Locatie relictbomen Zwarte populier te Bilzen 

0.6 0 0.6 1.2 Kilometers --

Foto 9 Zwarte populieren te Bilzen 
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Locatie relictbomen te Geleen (NI) 

Foto 10 Zwarte populieren te Geleen 
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BIJLAGE 4: Analyse van de cultuurpopulieren 
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Figuur 1/Bijlage 4 PCO van de cultuurpopulie ren obv de totale AFLP dataset 
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Bijlage 5: Scoring van de bloeifenologie 
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Bijlage 5 Scoring van de 
bloeifenologie 

Score 0 
Bloemknoppen 
gesloten, 
opgezwollen 

Score 1 
Bloemen ontluiken, 
de bloemknop is 
open en een katje is 
zichtbaar 

Score 2 
De katjes zijn 
volledig ontloken 
• Mannelijke 

katjes 
produceren 
stuifmeel 

• Vrouwelijke 
katjes zijn klaar 
om bevrucht te 
worden 
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Score 3 
• Mannelijke 

katje verwelken 
en vallen af Er 
wordt geen 
fuifmeel meer 

geprodu eerd 
• Vrouwe/ ij ke 

katje 
ontwikkelen 
zaaddozen 

Score 4 
Vrouwelijke bomen 
produceren zaad 
(zaadpluis is 
zichtbaar) 




