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'bsIWIQ"',rÇIrf onderzOek In de domeinen bosbouw en
uwd flQ!Jr de ondelZlJekets zelf of door vragen vanuit het

PfaIdJJk. tiáamm IS een goede Informatie van en communicatie
Tot nu toë MHt1en de onderzoeksprogramma's en de resultaten

appeJlJke wereld en naar 1)oven" toe. Met de "Mededelingen",
artikB/1/n (fleer vulgariserende tijdschriften of op studiedagen
dsatbIJ Idrtiimen dootgaans enkel de resultaten van afgerond
dän ook nOodzakelijk.
stèeds meer en meer ondersteund door lokale, vaak vrijwillige,
'_!lW-.. ,flIOChtone bomen en struiken, het martemetwerk, het
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CDmmunicstflJkanaal openen met de vele medewerkers en geover wat aan het tituut gebeurt en wat de (tussentijdse)
"". lteratuur voor
telen Communiceren IS echter geen
!!~J~~~" een contactpersoon opgegeven.
_ _"'J-a een verdere motivatie en bRjvende inzet van, maar vooral comIfeBseetr1en te velde, In het bos en te water I

rflallllll"'i• •'

_.f4Il~;"

Jas Van Slycken
waarnemend din

r

Behoud van de ZwarteUP~o;p~u~II~·e;r:r--~---:F:;~~~~~",="~~~,,,,~~~~Eu~.~'.~
...
~._~,..~..~==~
___
in Vlaanderen
-VllliIvI*Ig
.....--a

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.

a

~ liUIgIDlIn MIIlIklllllll- de bUI,

_

a

_IIIIIdIr ......

1IdRIID""

a

~lIIlIIIen

~1InaIlPIn 1lDIt.. 1d*JI,

aanliggend, _1hI\ lap . . . . . . . .
aIIulgend, IdI'IIn*lIlllIlnllnoDad
a

. . . . . . . . . . . .,..........., . . . . . . . . gobagen

a

bBIIem_ waIgnMiIde 1InaIlPIn!a1llllll

a

_

Ic8nIIIiItIIIIk~

..

1lI!l!pIóII. . . . .

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
HIIt 0I1derst::heIden \IlIn een zwarte populier en een EUI8meI1banse populier Is nJeI altijd zo eenvoudig.
samengebracht in een genenbank en een
In bovenstMnde IBbel worden enlrl* Icenmerlren (/e(/fIven die hierbij lcunnen Itelpen.
(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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