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Govenia utriculata 
 

Etymologie : 
Vernoemd naar J.R.Gowen, een Engelse tuinier en plantenverzamelaar. 

 
Beschrijving : 

Onderaardse knollen zijn verbonden met rhizomen die vaak grote groepen planten 
doen ontstaan. De bulben blijven vaak bladloos gedurende enkele jaren, om slechts 

na enkele jaren uit te rijpen tot volwaardige knollen. Die bloeirijpe planten 
produceren -gewoonlijk met een tweetal bladeren en van tussen die bladeren- een 

tot 1m hoge bloemsteel met vele, relatief grote bloemen. 
 

Bloeitijd: 
Onbekend. 

 
Verspreiding: 

Florida tot Argentinië, Mexico tot Brazilië, Guatemale, Belize, Costa-Rica, Panama, 
Nicaragua, Honduras, Bolivië, Colombia, Ecuador, Peru, Suriname, Venezuela,  

West-Indië, maar ook de Galapagos eilanden. 
 

 

Govenia utriculata uit Ecuador 
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Habitat : 

Ze groeien langs de kant  van de weg in ondiepe beemden waar zich humus 
verzamelde. Sommige soorten vind je ook op rotsachtige flanken waar steeds 

water doorsijpelt. Soms in laagland, maar ook op hoger gelegen terrein. 
 

Cultuurvoorwaarden: 
Erg moeilijk te kweken, vooral bij het uitzaaien, waar blijkt dat deze soort sterk 

mycotroof is. De zaailingen komen dus uit in symbiose met schimmels. Her en der 
wordt gesteld dat ze saprofitisch groeien, dat is een misverstand, ze groeien op 
humus, op voedselrijke bodem en daar ontwikkelen ze nauw in symbiose met 

schimmeldraden. Maar echte saprofyten, die voedingsstoffen ontnemen aan andere 
levende planten ten koste van die planten doen ze niet. 

 
Geschiedenis: 

Een liefhebber uit het Antwerpse bracht foto's van orchideeën mee die hij maakte 
op een trip naar Ecuador. Een groot aantal kon hij helemaal niet op naam brengen. 

Het betrof immers vaak planten die je haast nooit aangeboden kreeg, die 
oninteressant waren voor de kweek of juist zeer zeldzaam. Deze soort leek hem 

niet zeldzaam, aanvankelijk was hij zelfs niet zeker dat het wel degelijk een 
orchidee betrof. 

 
Soorten van het geslacht waarvan ik vermelding vond: 

Govenia capitata, G.ciliilabia, G.fasciata, G.liliacea, G.mutica, G.purpusii, 
G.superba, G.tingens, G.utriculata 
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Met dank voor de foto's uit Ecuador aan Peter Boystrub 
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