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Résumé. -Juncus canadensis et Rhynchospora fusca, introductions involontaires dans le district flan-
drien (Belgique). Juncus canadensis et Rhynchospora fusca ont été découverts dans une lande humide
relictuelle a Wingene, à 100 km de leur station actuelle la plus proche. Une carte de distribution du néo-
phyte J. canadensis est présentée. La présence des espèces de Rhynchospora dans le district flandrien
est discutée. Les deux espèces ont probablement été introduites de façon involontaire par des natura-
listes.

Summary. - Juncus canadensis and Rhynchospora fusca involontary introduced in the Flemish dis-
trict (Belgium). Juncus canadensis and Rhynchospora fusca have been discovered in a remnant of wet
heath near Wingene, at 100 km from their nearest actual locality. A distribution map of the introduced
J. canadensis is given. The presence of Rhynchospora species in the Flemish district is discussed. Both
species have probably been introduced accidentally by visiting naturalists.

Inleiding

Tijdens een excursie op 8 april 1996 in het reservaat "de Gulke Putten" te Wingene
(IFBL D2.14,11), beheerd door Natuurreservaten VZW, werd mijn aandacht getrok-
ken door een kleine pol Juncus die op het eerste gezicht door zijn stijve habitus aan
Juncus canadensis deed denken, maar in de stengel waren geen dwarsschotten te
vinden. Thuisgekomen bleken alle in LAMBINON et al. (1992) genoemde bloemken-
merken te kloppen en ook de tussenschotten in de stengel waren aanwezig, echter
uitsluitend net onder de bovenste knopen. /. canadensis, tot dan toe enkel gekend
van een beperkt gebied in de Antwerpse Kempen (VAN STRAATEN 1981), had zijn
areaal plots wel heel erg sterk uitgebreid.

De groeiplaats bevindt zich in een perceel natte heide, op een laag deel van een
plagplek (geplagd in augustus 199.1). Begeleidende soorten waren, in afnemende
volgorde van belangrijkheid, Juncus bulbosus, Drosera intermedia, Molinia caeru-
lea, Eleocharis multicaulis, Erica tetralix en Phragmites australis. Juist rond de pol
J. canadensis stonden daarenboven verschillende sprieten van een vegetatieve
Cyperaceae. Op het eerste gezicht leek deze sterk op Rhynchospora fusca, maar
deze soort was al meer dan 50 jaar niet meer gevonden in het Vlaams District. Op
20 juni vonden wij deze planten in bloei, het betrof inderdaad R. fusca.

Het is zeer merkwaardig dat hier op enkele vierkante decimeter twee zeer zeld-
zame soorten gevonden worden en dit in een zeer grondig onderzocht gebied. Beide



soorten hebben daarenboven hun dichtstbijzijnde recente groeiplaats op ruim
100 km afstand! In wat volgt, wil ik daarom eerst een beeld schetsen van de ver-
spreiding van J. canadensis in België. Daarna belicht ik het voorkomen van
Rhynchospora-soonen in het Vlaams district. Vervolgens bespreek ik de vermoe-
delijke manier van introductie.

Juncus canadensis in België

Nadat J. canadensis gemeld werd van de Reuselse Moeren, vlakbij Postel, net over
de Nederlands-Belgische grens (ADEMA 1974), bleken ook planten die al in 1971 te
Arendonk verzameld waren tot deze soort te behoren (D'HOSE 1975). De volgende
jaren werden, vooral tot 1980, nog heel wat groeiplaatsen bijgevonden (D'HOSE &
DE LANGHE 1975-1984,1989; SMETS 1980). Het areaal bleef echter beperkt tot de
streek van Mol-Lichtaart (Fig. 1). De soort ontbreekt bijvoorbeeld in het vijverge-
bied van Limburg (BERTEN 1993). De oudst bekende vondst dateert van 1965
(PEETERS 68, Mol-Postel, in het water, BR, det. M. Leten 1986). De eerstvolgende
vondsten dateren van 1971 (D'HOSE 1975).

Uit het onderzoek van VAN STRAATEN (1981) bleek dat J. canadensis in een breed
gamma van zure vegetaties kan optreden. Deze variëren van uitgegraven veenput-
ten, met Eleocharis multicaulis en andere venplanten, over zure moerassen met
Molinia caerulea, Juncus effusus, Hyclrocotyle vulgaris,..., tot Sphagnum-njke.
drassige Erica tetralix-h&id&n. Sindsdien wordt in deze gebieden opnieuw geplagd
en deze plagplekken worden vlug door J. canadensis en Rhynchospom fusca geko-
loniseerd. De groeiplaats te Wingene past volledig in dit beeld.

Rhynchospora in de Vlaamse Zandstreek

Rhynchospom alba heeft in België een bredere verspreiding dan R, fusca (VAN
ROMPAEY & DELVOSALLE 1972). In de Ardense venen komt (kwam) alleen R. alba
voor, verder is deze laatste soort ook frequent in de Kempen en vroeger in enkele
heidegebieden bij Mons gevonden. Daarentegen heeft R. fusca een beperkter ver-
spreiding: veel groeiplaatsen in de Kempen, een enkele bij Mons. Beide soorten
hebben één enkele geïsoleerde groeiplaats in de Vlaamse zandstreek (C2.53,
Hertsberge).

Zeker R. alba was in de vorige eeuw minder zeldzaam dan de kaart in de Atlas
laat vermoeden. Zo vermeldt ROUCEL (1792, 1803) R. alba (als Schoenus alba) van
het Maldegemveld tussen Gent en Brugge en van Serskamp; hij vermeldt geen
R. fusca. LESTIBOUDOIS (1827) geeft R. alba (commun) en R. fusca op van Geluveld
bij leper. VAN DE VYVERE (1837) vermeldt R. alba voor West-Vlaanderen maar
R. fusca niet. In 1850 vermeldt hij beide soorten. Zijn oecologische omschrijving
suggereert eigen waarneming: R. alba 'dans les lieux humides', R. fusca 'dans les
bruyères humides'. De prodrome (DURAND 1899) geeft evenmin R. fusca op van
Oost- en West-Vlaanderen, maar wel R. alba van Oost-Vlaanderen (Melle,
Maldegem en Serskamp).

In de herbaria van de Universiteit Gent (GENT) en van de Nationale Plantentuin
van België (BR) is weinig Oost- en West-Vlaams materiaal uit de vorige eeuw aan-
wezig. Van R. alba zijn specimens aanwezig van Melle (Vandenneersch, Fossés des
bois à Melle, 1-8-1873, GENT; 12-8-1874, BR) en van Bloemendaal (Beernem, in
het Bulskampveld; J, Kickx, s.d., s.n., in uliginosis arenosis, GENT; anon., 7-1851,
GENT). Van R. fusca is geen materiaal uit de heiden van Melle of het
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Fig, I - Verspreiding van Jniicux canculensis in België.

Bulskampveld aanwezig, wel van Drongen (J. Kickx, s.n., s.d., in turfosis uligino-
sis Drongen, GENT).

In de Vlaamse Zandstreek waren Rhynchospora-soovten in de vorige eeuw zeker
niet algemeen. Zo ontbreken deze soorten in de lijsten van de Kranepoel (VANDER
MEERSCH 1874) en de Sasput bij Torhout (MAC LEOD 1892). Het is dan ook merk-
waardig dat één enkele groeiplaats bleef bestaan tot in de veertiger jaren. Alleen
materiaal van R, fusca bleef hiervan bewaard (P. Vande Vyvere, 29-06-1944,
Bulscampveld, C2.53.31, BR). Kende Vande Vyvere deze groeiplaats bij
Hertsberge uit familie-overlevering? Toen hij ons in de zestiger jaren op deze groei-
plaats wees, waren de Rhynchospora-soorten al verdwenen. Dit terrein, nu in een
villaverkaveling, ligt hemelsbreed op vier kilometer afstand van de nieuwe groei-
plaats te Wingene.

Aangevoerd? is verder ingrijpen nodig?

Bij dei-gelijke plots opduikende groeiplaatsen, geïsoleerd van het hoofdareaal, is het
meestal zeer moeilijk uit te maken hoe de diasporen daar terecht kwamen. Van de
weinige uitzonderingen op deze regel is het geval van Carex punctata (LETEN et al.
1994) een mooi voorbeeld.

Het is onwaarschijnlijk dat het twee onafhankelijke, spontane vestigingen betreft,
dan nog op exact dezelfde plaats. De zaden van deze planten moeten dus uit het
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areaal van J. canadensis komen. De plagpiek werd in de nazomer van 1991
geplagd. De J. canadensis pol had bloei wijzen uit 1995 en 1994 en was dus waar-
schijnlijk al in 1993 of 1992 gekiemd.

Elk jaar wordt half augustus een jongerenkamp in het reservaat georganiseerd.
Tijdens dit kamp wordt vooral gemaaid en geplagd in het perceel venige heide waar
beide soorten nieuw opdoken. Juist in 1993 overlapte het werkkamp te Wingene
met een JNM-werkkamp in het Sluisgoor-Buitengoor te Mol. In deze terreinen
komen zowel J. canadensis als R. fusca algemeen op plagplekken voor. Pendelden
deelnemers van het werkkamp te Wingene ter voorbereiding van het volgende
kamp tussen liet Sluisgoor-Buitengoor en Wingene? Dan zou /. canadensis al direct
moeten gekiemd zijn om aansluitend het volgende jaar te bloeien. Daarnaast is het
Gulke Putten reservaat betrokken in een studie van de vegetatie van plagplekken
(SANSEN 1993, SANSEN & KOEDAM 1996). Het reservaat werd in dit kader bezocht
in 1992 enkele dagen na een bezoek aan het Goorken te Arendonk, een groeiplaats
van zowelJ. canadensis als R. fusca, maar tussenin werden nog twee andere ter-
reinen onderzocht. Wanneer en door wie deze soorten juist zijn aangevoerd moet
dus een open vraag blijven. Maar, transport van diasporen via bezoekers en/of ter-
rein arbeiders en/of hun materiaal moet langzamerhand tot de normale, zij het iets
artificiële verbreidingsvectoren gerekend worden.

In het natuurbehoud gaat de meeste aandacht uit naar spontaan optredende, ter
plaatse thuishorende soorten. Onze natuurgebieden vormen steeds meer geïsoleer-
de eilanden waartussen uitwisseling van diasporen steeds moeilijker wordt. Toch
bestaat over de inbreng van soorten veel discussie (zie hierover bijvoorbeeld
WESTHOFF 1949, GRYSEELS 1987, LAMBINON 1994). Bewuste inzaai van R. fusca,
laat staan van de exoot /. canadensis zou door de reservaatsbeheerders zeker niet
zijn goedgekeurd. Nu deze soorten hier accidenteel zijn aangevoerd, is besloten ze
verder met rust te laten. Het feit dat R. fusca in het Vlaamse gewest een zeldzame
soort is die daarenboven in de onmiddelijke omgeving voorkwam, lag mee aan de
basis van deze beslissing.
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