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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 156. Deze is kort voor de
bijeenkomst van 6 september verspreid.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.waterplanten.org

Harry van Bruggen

Plant van de Dag (1) Guirlandes
Dit overzicht van guirlandeplanten beperkt zich voornamelijk tot Nederlandse inheemse soorten, al
kunnen sommige soorten uitstekend in de tuinvijver gehouden worden en een enkele ook in het
aquarium. Achtereenvolgens komen aan de orde: Grof en Fijn hoornblad (Ceratophyllum), drie
soorten Waterpest (Egeria), drie soorten Vederkruid (Myriophyllum), één enkele Najas-soort en,
tenslotte, Groot Blaasjeskruid (Utricularia vulgaris).

Liesbeth van Bruggen

Plant van de Dag (2): Egeria densa
Egeria densa is een nuttige aquariumplant, maar misschien is er nog meer plezier aan te beleven in
een tuinvijver. Al in een klein vijvertje groeit en bloeit de plant voorspoedig en biedt daarin
salamandertjes en kikkers een omgeving waar zij graag op afkomen.

John Juijn

Plant van de Dag (3): Boekenwijsheid over Myriophyllum
De soorten van het plantengeslacht Myriophyllum worden op een rij gezet aan de hand van vijf
boeken over inheemse planten en aquariumplanten. Zoals zo vaak komen we nogal wat verwarring
tegen over de juiste naamgeving. En we zien dat planten uit vijvers en aquaria verwilderen in de
Nederlandse natuur: M. aquaticum, M. heterophyllum.

Liesbeth van Bruggen

Drie vijverplanten
Op 15 maart was er bij de meegebrachte planten een flinke bijdrage van 'Kwekerij Van Bruggen'.
Liesbeth liet foto's zien en gaf er uitleg bij. Door omstandigheden werd het verslag hiervan niet in krant
155 opgenomen. Maar wat in het vat zit…

Plantenalfabet Luuc Bauer

O - o, P – p
Verklaring van geslachtsnamen en soortaanduidingen die met deze letters beginnen.
Aflevering 11 van het plantenalfabet, met een combinatie van de letters O en P, letters 15 en 16 van
het alfabet. De letter O heeft slechts ongeveer 60 trefwoorden, maar de letter P is zeer omvangrijk:
bijna 200 trefwoorden. Na O en P is de voorraad voorlopig OP, meldt Luuc Bauer. Maar bij de
resterende letters zijn nogal wat minder gebruikelijke: Q, V, W, X, Y, Z. Het eind raakt dus in zicht.
Eindhoven, september 2008
Red. Tom
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