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Summary. — Vegetations with Juncus canadensis J. GAY ex LAHAIU'E in the
Campine district. . . . ,

This study describes a few sites of Juncus camtdemts in the Campine district,
a species that was first found in Belgium in 1975. Now there are known about twenty
sites, all of them in the Campine district. The stands of Juncus aumdeijsis in Belgium
are 'not typical. The species seems to appear in stands with rather different charac-
ters of acidity, moisture and nutritional' ecology. The most constant environment of
Juncus canadensis is the littoral area of slightly eutrophic, disturbed fens and lakes.

The following types of marsh vegetation with Juncus cunadensis may be distinguished :
vegetations with Littorellion-eleaients such as Eleocharis uuilticatilis, Scirptis
fluitans and Hypericum elodes.

— marsh vegetations with Molinia caerulca, Junais bulbosus, J. effusus, Hydro-
cotyle uulgaris, Carex rostmta, Drepanodaaus fluitans and Sphagnum spp.

— acid bog vegetations : Sphagno-Rbyncbosporetum albae in EWeu-vegetations.

Inleiding

]uncus canadensis J. GAY ex LAHARPE of de Canadese rus is sinds
1971 bekend voor de Belgische flora. De eerste vindplaats was een veen-
gebiedje te Arendonk (Antwerpen) rond de bovenloop van de Wamp
(D'HOSE 1975). Sindsdien zijn er een twintigtal vindplaatsen bijgekomen,
grotendeels geconcentreerd in het zuidoostelijk deel van de Kempen (Aren-
donk, Postel, Mol, Retie, Turnhout en Kasterlee, SMETS 1980). De soort
is ook in Nederland bekend, namelijk in de Reuselse Moeren (Reusel),
een veengebied gelegen naast de Belgische grens (ADEMA 1974). Voor de
floristische en systematische kenmerken van Juncus canadensis kan ver-
wezen worden naar ADEMA (1974) en D'HOSE (1975).

Het is nog niet duidelijk waarom de Canadese rus pas zo recent voor
het eerst in België en Nederland werd gevonden. Omwille van het feit dat
de soort zich streng houdt aan haar plaatselijke areaal (zie IFBL-versprei-
dingskaartje, fig. 1), zou men kunnen veronderstellen dat Juncus canaden-
sis recent in de kempen is ingevoerd en zich van daaruit uitbreidt. Een
andere mogelijkheid is dat de soort in het verleden nooit is opgemerkt
geweest en verward werd met andere russen, zoals o.a. ]. acutifloris,
J. articulatus, of ]. subnodulosus (zie ADEMA 1974 en D'HOSE 1976).

Dat de plant zich blijkbaar goed thuis voelt in de Kempen blijkt uit
het feit dat zij op haar standplaats soms massaal en vegetatievormend
voorkomt. Het is dan ook de vraag of dat ]. canadensis andere soorten die
in dezelfde milieuomstandigheden groeien, competitief zou kunnen ver-
dringen. Daarbij produceren monotone « russenvegetaties » in het alge-
meen een enorme hoeveelheid biomassa per jaar, wat problemen kan
veroorzaken bij het beheer van dergelijke terreinen. In ieder geval worden
de populaties in België nauwkeurig gevolgd.
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Deze studie beschrijft een aantal vindplaatsen van de Canadese rus
in de Kempen. Door middel van vegetatieopnamen wordt onderzocht of
deze soort een zekere trouwheidsgraad bezit voor bepaalde milieuomstan-
digheden en vegetatie-eenheden.

Fig. 1. — IFBL-verspreidingskaartje van Juncus canadensis in België (1978).

De vegetatie-analyse gebeurde volgens de methode van de Frans-
Zwitserse school. Voor de schatting van de abundantie-dominantie werd
de schaal van BARKMAN et al. (1964) gebruikt. De nomenclatuur van de
hogere planten volgt DE LANGHE et al. (1978), deze van de mossen SMITH
(1980) en VANDEN BERGHEN (1955). De syntaxonomische naamgeving is
gebaseerd op WESTHOFF en DEN HELD (1969) en DUVIGNEAUD en VANDEN
BERGHEN (1945).

Bespreking van de vindplaatsen

1. 's Gravendel (Retie)

Dit kleine ( ± 12 ha) maar floristisch weer interessante natuurgebied,
gelegen tussen een aantal weilanden naast het Provinciaal Domein Het
Prinsenpark, is wel de « rijkste » vindplaats van Juncus canadensis. De
soort blijkt hier een vrij brede oecologische amplitude te hebben wat
betreft voedselrijkdom en vochtigheid.

Juncus canadensis komt hier voor in voedselarme, betrekkelijk zure
(pH = 3,8) en vochtige Erica-heiden, vaak groeiend in kleine groepjes.
De Canadese rus staat op deze plaats verspreid tussen soorten zoals Erica
tetralix, Eriophorum angustifolium, sporadisch Andromeda polifolia en
Vaccinium oxycoccos, met op de open plekken Rhynchospora alba, Drosera
rotundifolia en D. intermedia.

In de egaal bedekkende moslaag zijn de belangrijkste soorten
Sphagnum cuspidatum, S. recurvum var. mucronatum en het levermosje
Gymnocolea inflata (zie opnamen 1, 2 en 3). Deze vegetatie komt over-
een met het Ericetum tetralicis Rhynchosporeto - Droserietum intermediae
(Ericion tetralicis) volgens DUVIGNEAUD en VANDEN BERGHEN (1945),
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terwijl WESTHOFF en DF.N HELD (1969) de voorkeur geven aan het
Sphagno-Rhynchosporetum albae dat behoort tot het khynchosponon.
Het kentaxon is dan Rkynchospom alba en de differentiërende taxa t.o.v.
het Eridon zijn Dr osera intermedia, Sphagnum cuspidxitum S. recurvum
var. mucronatum, Vaccinium oxycoccos en Andromeda poltjoha. Men zou
de voorkeur kunnen geven aan het Sphagno-Rbynchosporetwn albae
wegens het voorkomen van een uitgesproken veenmoslaag. Het grondwater
(in hoofdzaak regen- en kwelwater) komt hier alleen in zeer vochtige
perioden boven het maaiveld. In droge perioden zorgen de veenmossen
voor een konstant vochtig milieu.

Een heel ander type vegetatie waarin Juncus canadensis voorkomt,
vindt men in de uitgegraven veenputten, omgeven door wallen met
Molinia caerulea en Myrica. Het ondiepe, relatief zure oppervlakwater
(pH = 4.5-6.5) wisselt zeer sterk van niveau en het is dan niet verwon-
derlijk hier soorten terug te vinden van het Littorellion (opnamen 4, 5 en
7) zoals Eleocharis multicaulis, het zeldzame Hypericuin elodes, en Scirpus
fluitans en Juncus bulbosus. Juncus canadensis komt in dit milieu soms
vegetatievormend voor (opname 4).

Deze opnamen kunnen gerekend worden tot het Eleocharitetum mul-
ticaulis met als kenmerkende soorten Eleocharis multicaulis, Scirpus
fluitans en Hypericum elodes (DE BLUST 1977). Afhankelijk van het domi-
nant optreden van veenmossen kan gesproken worden van de subassociatie
Eleocharitetum multicaulis sphagnetosum, met als typische soorten enkele
Sphagnum spp., Juncus bulbosus en Eleocharis multicaulis (opname 4, 5
en 6). Opname 7 kan eerder gerekend worden tot de andere subassociatie,
nl. het Eleocharitetum multicaulis hypericetosum elodes, met facies van
Hypericum elodes en Potamogeton polygonifolius.

Andere milieu's waarin de Canadese rus in het 's Gravendel voor-
komt zijn soortenarme, vochtige Mo/m/'ö-vegetaties en heterogene geëutro-
fieerde storingsgemeenschappen (opname 9).

2. Het Swethven (Kasterlee)

Het Swethven is een klein, ondiep, particulier vijvertje, omgeven door
dennen. De oever verlandt met Riet, Pitrus en Snavelzegge (Carex rostrata).
Juncus canadensis groeit hier als een zoom binnen de verlandingszone (zie
fig. 2). De pH van het venwater is 5.7.

Dit milieu is wel het meest typische te noemen voor de Canadese rus.
In enkele andere vindplaatsen groeit de plant in soortgelijke omstandig-
heden, nl. aan de rand van licht gestoorde, relatief zure vennen. Soorten
die op verstoring of eutroficatie duiden zijn in hoofdzaak Hydrocotyle
vulgaris, Juncus effusus en Drepanocladus fluitans.

3. De Ronde Put (Postel)

In dit reservaat, dat in hoofdzaak bestaat uit een grote plas met een
uitgebreide verlandingszone waarin veenmossen domineren, komt Juncus
canadensis weer zeer verspreid voor.

De meest kenmerkende standplaats komt overeen met de situatie in
het Swethven (opname 10). We vinden de Canadese rus opnieuw in de
verlandingszone samen met soorten van de sociatie van Juncus effusus.
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Fig. 2. — Verkndingszone met Juncus canadensis (Swethven).
1. Molinio coendea; 2. moslaag met Sphagnum recurvum var. mucronatutn en Drepa-
nocladus fluitans; 3. Hydrocotyle vulgaris; 4. Juncus canadensis; 5. ondergedoken
moslaag met Sphagnum auriculatum var. auriculatum; 6, Carex rostrata; 7. Juncus
effusus.

De overgang naar de Oxycocco-Sphagnetea is duidelijk : Erica tetralix,
Drosera intermedia en D. rotundifolia komen in deze opname voor. Ver-
meldenswaardig zijn Carex rostrata, Juncus effusus, Juncus bulbosus,
Drepanocladus fluitans en Sphagnum auriculatum var. auriculatum, soor-
ten die vrij veel samen met Juncus canadensis worden aangetroffen.

In het ven zelf groeit langs de randzone Utricularia australis en Nym-
phaea alba en drijvende vormen van Juncus bulbosus en Scirpus fluitans,

4. De Reuselse Moeren (Nederland)

Deze vindplaats van Juncus canadensis werd reeds beschreven door
ADEMA (1974). Opname 13 is gemaakt in een ondiepe plas, die waar-
schijnlijk geheel opdroogt in het droge seizoen. Door de toen aanwezige,
zeer hoge waterstand, een gevolg van de vochtige zomer en beheersmaat-
regelen, stond de vegetatie zo'n 15 cm onder water. Voorts groeit Juncus
canadensis in dit gebied over het algemeen aan de rand van vennen. Op-
name 14 is een drijftil gevormd door een gesloten veenmoslaag.

5. Den Diel (Mol)

Juncus canadensis groeit in Den Diel in twee verschillende milieu-
typen (opnamen 11 en 17).

Opname 11 is gesitueerd in de randzone van een groot ven met
nymphaeïden zoals Potamogeton natans en Nymphaea cfr. candida. Ook
hier komt de Canadese rus weer voor in een verlandingsstadium samen met
soorten als Carex rostrata, Juncus effusus, J. bulbosus, Hydrocotyle vul-
garis, Agrostis canina en Drepanocladus fluitans. Door het zeer vochtige,
late voorjaar stond ook hier het venwater hoger dan normaal zodat in
de opname ook ceratophylliden voorkomen zoals Utricularia australis.

Het andere milieu waarin Juncus canadensis in Den Diel voorkomt
is een verder gevorderd stadium van verlanding met een dominerende veen-
moslaag {Sphagnum auriculatum var. auriculatum) en een ijle kruidlaag
met Juncus bulbosus, ]. effusus en Carex curta (opname 17). Deze soorten
zijn elementen van het Caricion curto-nigrae, een verbond dat verlandings-
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gemeenschappen omvat in de successie vaak volgend op de Phragmetitea
(kentaxa o.a. Typba angustifolia en Phragmites australis), waarvan ook
enkele fragmenten in verscheidene opnamen terug te vinden zijn (zie tabel).

6. 't Sluiske (Arendonk)

In dit uniek natuurgebied met overwegend verlandingsgemeenschap-
pen vind je de Canadese rus weer langs de rand van dichtgroeiende vennen
en in soortenarme, vochtige Mo/mz'a-vegetaties.

Opname 16 is gemaakt in een veenmosrijke verlandingszone met
Sphagnum auriculatum var. aurïculatum.

7. Het Buitengoor (Mol)

Door het bijzondere en zeer karakteristieke slenken- bultencomplex
waardoor het Buitengoor gekenmerkt is, groeit Juncus canadensis hier in
een ander fysionomisch milieu dan in de overige vindplaatsen. Het is dan
ook moeilijk dit vegetatietype daarmee te vergelijken.

De Canadese rus komt in het Buitengoor slechts plaatselijk voor,
vaak groeiend op een naakte veenbodem in vochtige Encö-vegetaties (op-
name 19). Opname 18, gemaakt in een slenk, komt wat milieuomstandig-
heden betreft iets meer overeen met de overige vindplaatsen in de Kempen :
wisselende waterstand, het tijdelijk droogvallen van de bodem en het
bodemtype zelf (zandige ondergrond bedekt met een dunne sapropelium-
laag). De dynamiek in dit milieu is te vergelijken met deze in de randzone
van vennen. Doch het hoge kalkgehalte van het oppervlakwater in het
slenken- bultenmoeras van het Buitengoor heeft een heel andere en unieke
vegetatiesamenstelling tot gevolg wat dan ook de reden is dat in opname
18 soorten voorkomen die typisch zijn voor het Caricion davallianae, zo-
als Carex dioica, Juncus alpino-articulatus ssp. arthrophyllus, Triglochin
palustre, Drepanodadus lycopodioides, Utricularia intermedJa en Riccardia
multifida. (zie ook LEMBRECHTS en VAN STRAATEN 1980).

8. Vennetjes Kasterlee-Retie

Juncus canadensis groeit hier aan de rand van ondiepe, relatief
voedselarme, zure vennetjes (pH = 4.3) samen met Hydrocotyle vulgaris,
Juncus bulbosus en J. effusus tussen Mo//«w-pollen.

Besluiten

Aan de hand van deze opnamen kan vastgesteld worden dat het voor-
komen van Juncus canadensis in de Kempen niet zo typerend kan ge-
noemd worden. Deze soort blijkt erg uiteenlopende standplaatsen te heb-
ben wat betreft vochtigheid, voedselrijkdom en zuurtegraad. Toch moet
men de Canadese rus altijd zoeken in de verlandingszone van licht ge-
eutrofieerde, gestoorde vennen en plassen. In dit milieu zijn samenvattend
de volgende type te onderscheiden :

a) Vegetaties met L/ftore/Z/oM-elementen : opnamen 4, 5, 6 en 7. Dit
type werd vooral aangetroffen in het 's Gravendel, alsook in Den Diel
en kan beschouwd worden als een fragment van het Eleocbaritetum
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multicaulis met typische soorten als Eleocharis multicaulis, Hyperi-
cum elodes, Scirpus fluitans, en Sphagnum spp. e.a.. Kenmerkend
voor dit milieu zijn het mesotroof karakter en de wisselende water-
stand (inundatie).
Onder zuurdere en voedselarmere omstandigheden treden veenmossen
dominant op.

b) Verlandingsvegetaties met Juncus bulbosus, J. effusus, Hydrocotyle
vulgaris, Car ex rostrata, Drepanocladus fluitans en Sphagnum spp. :
Opnamen 8 t.e.m. 19.
Juncus canadensis komt het meest voor in dit soort vegetaties (zie
tabel), die typisch zijn aan de rand van mesotrofe of licht geëutro-
fieerde vennen. Bij sterke eutroficatie (bv. bemesting voor viskweek,
inspoelen van landbouwmeststoffen,...) treedt de sociatie van Juncus
effusus op (bv. opnamen 9, 11 en 8).

Afhankelijk van het optreden van veenmossen zijn binnen dit type
twee varianten te onderscheiden (zie fig. 3) :
— veenmosarme variant : jong verlandingsstadium met Carex

rostrata, Pbragmites australis, Agrostis canina, Hydrocotyle vul-
garis, Drepanocladus fluitans en Juncus effusus (opnamen 8, 9,
10, 11, 12, 13, 18 en 19).

— veenmosrijke variant : meer gevorderd verlandingsstadium met
Sphagnum auriculatum var. auriculatum, Sphagnum recurvum
var. mucronatum en Myrica gale (opnamen 14, 15, 16 en 17).

veenmosrijke verlanding veenmosarme verlanding

ERICETALIA PHRAGMITETALIA VEN ERICETALIA

Fig. 3. — Verlandingstadia met Juncus canadensis in de Kempen.
1. Myrica gale; 2. Carex curta; 3. Eriophorum angustifolium; 4, moslaag met Sphagnum
recurvum var. mucronatum en S. auriculatum var. auriculatum; 5. venvegetatie met
Nymphaea alba, Potamogeton natans en Utricularia australis; 6. juncus bulbosus;
7. Carex rostrata; 8. Hydrocotyle vulgaris; 9 moslaag met Drepanocladus fluitans en
Sphagnum auriculatum var. auriculatum; 10. Molinia caerulea, overgang naar Erice-
talia (drassige heide); 11. juncus canadensis; 12. Phragmites australis; 13. Typha
angustifolia.

c) Hoogveenachtige, oligotrafente vegetaties van het Sphagno-Rhyncbo-
sporetum albae in drassige Erica-heide ('s Gravende! : opnamen 1, 2
en 3).
Milieuovereenkomsten met de vorige types zijn de wisselende water-
stand en permanente vochtigheid.
Verder onderzoek met o.a. het gebruik van permanente kwadraten

kan gedetailleerdere gegevens opleveren in verband met het gedrag en
ecologie van deze Juncus-sooit.
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Indien blijkt dat Juncus canadensis inderdaad een recente aanwinst
is voor de Belgische flora, zal onderzoek in verband met de demografie,
voortplanting (verspreiding) en competitief gedrag noodzakelijk en nuttig
zijn. Nu al is bekend dat de populaties van Juncus canadensis liet volgend
seizoen wa t meer in individuenaantal zal toenemen, een gevolg van de
zeer vochtige zomer- en najaarsperiode.

De voortplanting van de Canadese rus kan op twee manieren gebeu-
ren : enerzijds d.m.v. zaad (nieuwe populaties), anderzijds vegetatief
d.m.v. stengelachtige organen (knoppen) waarmee de plant ook ongunstige
levensomstandigheden overleeft (geofiet).

Rest mij nog een woord van dank te richten aan mevr. R. D'hose
voor het verstrekken van de nodige informatie en hulp bij determinaties.
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