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De Zwarte populier (Populus nigra L.) kan zonder
meer beschouwd worden als de meest bedreigde
boomsoort, niet alleen in Vlaanderen, maar in gans
West-Europa. Immers, door het indijken en
kanaliseren van rivieren verdwijnen ook de
ve~ongingsmogelijkheden van deze soort. die pas
afgezet alluvium nodig heeft voor de kieming van
het zaad.
Natuurlijke populaties van deze inheemse soort zijn
in Vlaanderen reeds lang verdwenen, enkel
relictindividuen zijn nog terug te vinden - meestal
onder vorm van knotbomen in de buurt van
boerderijen of in oude houtwallen. Deze relicten zijn
meestal zeer oud en verdwijnen snel.

Aan het IBW loopt een onderzoeksproject met als
voornaamste doel het behoud van deze soort in
Vlaanderen. De nog resterende relicten in
Vlaanderen en België worden geïnventariseerd en
samengebracht in een genenbank en een
(intemationale) databank.
Door middel van stek- en entmateriaal worden ze vegetatief vermeerderd en bewaard op de kwekerij van het Instituut. Ook de reeds bestaande
genenbank, die opgebouwd werd begin de GO-er jaren door het Instituut voor Populierenteelt van de Union Allumettière, wordt verjongd.
Deze collectie kan in de toekomst dienen om de Zwarte populier opnieuw in zijn natuurlijke habitat, nl. de zachthoutooibossen, te introduceren.
Mogelijkheden daartoe worden immers in de nabije toekomst verwacht in het kader van natuurinrichtingsprojeeten langs onze grote rivieren. Een
spontane herkolonisatie door natuurlijke ve~onging is echter onmogelijk wegens het geïsoleerd voorkomen van de relicten. Bovendien vormt de
massale aanwezigheid van gecultiveerde hybride-populieren, de zgn. Canadapopulieren, die gemakkelijk inkruisen met de inheemse Zwarte
populier. een bron van "genetische pollutie". Ook de alom aanwezige mannelijke "Italiaanse" populier, die een cultuurvariëteit is van de Zwarte
populier. vormt een gelijkaardige bedreiging.
Op de collectie worden eveneens allerlei wetenschappelijke studies uitgevoerd zoals het bepalen van de genetische diversiteit aan de hand van
DNA-analysen, pathologische testen, enz.

Via deze weg willen we Iedereen oproepen om de aanwezigheid van de Zwarte populier te melden en op deze manier bij te
dragen tot het behoud van deze inheemse soort.
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