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Dit bestand is bedoeld om u een korte indruk te geven van de activiteiten van de WAP. De Werkgroep
Aquatische Planten organiseert 5 maal per jaar bijeenkomsten. Tijdens deze dagen worden onder
andere lezingen gehouden en planten uitgewisseld. In de WAP-krant die daarop volgt, staan de
complete verslagen van deze lezingen. Op de WAP-site staan alleen de samenvattingen.
Hieronder staan de samenvattingen van de artikelen uit WAP-krant 151. Deze is kort voor de
bijeenkomst van 8 september verspreid.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.waterplanten.org

Harry van Bruggen

Twee Aponogeton soorten van Nieuw Guinea
Twee Aponogeton soorten worden behandeld: Aponogeton loriae en Aponogeton womersleyi. Beide
soorten komen alleen op of rond Nieuw Guinea voor, maar ze hebben alle kenmerken van de
Australische soorten, bijvoorbeeld dat ze geelbloeiend zijn. In de monografie van Harry van Bruggen
wordt voor beide soorten slechts één vindplaats vermeld. Het merkwaardige is dat beide soorten op
de 'oude' vindplaatsen verdwenen lijken te zijn, maar dat ze duizend kilometer naar het westen
teruggevonden werden.

Plantenalfabet Luuc Bauer
D – d : verklaring van geslachtsnamen die met D en soortaanduidingen die met d
beginnen
In deze aflevering wordt de plantkundige naamgeving behandeld voor de vierde letter van ons alfabet,
de d. De verklaring van geslachts- of genusnamen en soortaanduidingen, of epitheta, wordt gegeven
in alfabetische volgorde. Er zijn ruim honderd trefwoorden. Een boekje van Couplan wordt vermeld,
als aanvulling op de referenties.

Plantenalfabet Luuc Bauer
E – e : verklaring van geslachtsnamen en soortaanduidingen die met E danwel e
beginnen.
Aflevering 5 van het plantenalfabet, de letter E, is relatief klein van omvang: minder dan 80
trefwoorden.

Plaatsnamen
Er bestaan legio historische plaatsnamen die niet direct herkenbaar zijn, maar wel werden gebruikt.
Ditmaal: Emodus is de klassieke Griekse naam voor het (westelijke) Himalaya gebied. Eustadion, het
goede station, ofwel Eystettum (de goede halteplaats) werd klanknabootsend Eichstätt, Duitsland.

Drie Blyxa soorten
Magda Albers
In de afgelopen jaren had en heeft Toon drie Blyxa’s in zijn aquarium in cultuur:
Blyxa aubertii, Blyxa japonica en Blyxa novoguineensis
Delft, 7 september 2007
Magda Albers
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