
Aponogeton desertorum en Aponogeton rehmannii 
 

 
 E en A:: wild/e waterblommetjies en  E: pond weed  A: wateruintjies 
(soos by alle volksname moontlik is, word albei vir albei Aponogeton spesies gebruik) 
 
 
"Waterblommetjiiiiies in die Boland 
 Waterblommetjies in die Kaap..."...Sonja Herold met DIE TREFFER van 1979/80! Wie onthou 
dit nou nie? 
 
 
Dis waaroor hierdie "Plantstorie" gaan: waterblommetjies in Namibië. Altesame is daar glo ses 
verskillendes, ene wat selfs blou blom, maar hier by ons het ek tot nou toe slegs twee of dalk 
drie opgemerk; hulle blom geel en wit. 
Diegene wat geel blom, is Aponogeton desertorum, en hulle kom selfs in die suide voor! Die 
blomme is redelik groot, elke "stertjie" word so pinkielank en groei dan uit (tot ongeveer 10 cm 
lank) as die saad vorm. Dis net die blomhofie wat sy kop by die water uitsteek en rondom dit le 
die blare plat op die water. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soos op die foto goed te siene is, is daar 
pypagtige "kamers" in die stingel wat gevul 
is met water en sodoende "waterpilare" 
vorm om die blommetjie bo watervlak te 
hou. 
 

 



 
 
Diegene wat wit blom, is baie kleiner;en die hele blom is dalk 5c-groot. Ook is die blare smal 
en staan regop ook onder in die water. As die water opdroog, val hierdie spesies nie plat nie, 
maar bly staan opreg. 
 
 
 

             
 
 

Perde is baie lief om in die water te staan 
en hierdie plante te vreet. So seker ook 
sebras, want daar waar in die suide die 
waterblommetjies voorkom,versamel die 
reenwater in rolgate van die sebras. 
Aangesien die grond kleierig is, staan die 
water lank genoeg vir die Aponogeton 
desertorum om vol uit te groei en saad te 
maak. 
 
Waterblommetjies is al baie lank bekend as 
groentekos, vars of gaar. Die eerste 
setlaars in Suid Afrika het dit al by die Khoi-
mense geleer. Volgens my smaak (ek het 
geproe) is dit nie regtig lekker nie, maar ook 
nie sleg nie; as jy smaak bysit absoluut 
eetbaar en natuurlik ook voedsaam. 

 
Weereens 'n plant wat 'n mens nie noodwendig op jou plaas vermoed nie. Dit wys ook, dat 
daar seker nog baie plante is om na te kyk en meer omtrent hulle uit te vind. 
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