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Dit is de 4e monografie die over orchideeën verschijnt: 

 2007: Die Orchideengattungen Anacamptis, Orchis, Neotinea 
 2009: Die Orchideengattung Cypripedium 
 2016: Die Orchideengattung Dactylorhiza 
 2022: Die Orchideengattung Gymnadenia 

Volgens de huidige systematiek wordt het genus (=geslacht) 
Gymnadenia  tegenwoordig ondergebracht in de onderfamilie 
Orchidoidea. Deze onderfamilie bestaat uit verschillende stammen 
(tribus) en onderstammen (subtribus). Gymnadenia is ondergebracht 
in de tribus Orchideae en de subtribus Orchidinae. Daar zitten ze 
samen met andere genera zoals Anacamptis, Dactylorhiza, 
Himantoglossum, Orchis, Ophrys enz.  
 

De Brit  Bateman en de Zweed Hedrén hebben met hun gezamenlijk 
fylogenetisch onderzoek de verwantschappen tussen de verschillende 
genera blootgelegd. (figuur 1). Daaruit blijkt dat Gymnadenia en 
Nigritella zéér nauw verwant zijn met elkaar, ook al zou je dat op het 
eerste zicht niet zeggen. De verwantschap met het genus 
Dactylorhiza is ook groot.  

 



 

Figuur 1  Onderdeel uit de stamboom van de Subtribus Orchidinae 
zoals deze in 2000 werd voorgesteld door Bateman en Hedrén.  

De meeste kennis rond Nigritella hebben we echter vooral te danken 
aan het onderzoek van de Oostenrijkse wetenschappers Erich Klein 
en Herwig Teppner. Zij brachten Gymnadenia  en Nigritella onder in 
één genus. (figuur 2).  

 

Figuur 2 Taxonomische structuur van het genus Gymnadenia. De 
rode getallen staan voor het chromosomen aantal. 
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In deze nieuwe monografie leren we een aantal Aziatische 
Muggenorchissen kennen zoals Gymnadenia taquetii, G. crassinervis, 
G. orchidis, G. bicornis en G. emeiensis, die voorkomen in de 
berggebieden van India, Nepal, Bhutan, Tibet, China en Korea. Het 
nieuwe boek toont duidelijk aan dat onze kennis over deze soorten 
niet zo uitgebreid blijkt te zijn.  

Op blz. 43 is er een determinatiesleutel te vinden waarmee je alle 
vertegenwoordigers van het subgenus Gymnadenia kan op naam 
brengen. Persoonlijk denk ik dat deze sleutel wat simplistisch is 
voorgesteld, want uit eigen ervaring weet ik dat het beslist niet 
gemakkelijk is om onderscheid te maken tussen al die veelvormige 
Muggenorchissen met smalle en brede bladeren, sterk ruikend en 
minder ruikend, later bloeiend, dichtbloemig-losbloemig-zéér 
dichtbloemig enz. Volgens de determinatiesleutel is het verschil als 
volgt: 

1a. Planten van zure tot neutrale milieus, bloeiwijze kort en  
      cilindrisch en naar Heide ruikend.   ► G. borealis 
1b. Planten meestal van kalkrijke bodems, meestal zoet ruikend 
         ► 2 
2a. Bloemen in een losse tot dichte, cilindervormige bloeiwijze 
         ► G. conopsea 
2b. Bloemen in een zéér dichte bloeiwijze ► G. densiflora 
 
De veelvormigheid van G. conopsea wordt wel behandeld bij de 
soortbespreking ( comigera – montana - ornithis – pyrenaica – 
serotina - sibirica – transsylvanica - …), maar aan deze verschillende 
vormen wordt geen enkele taxonomische rang gekoppeld. Voorts 
merkte ik op dat niet alle beschrijvingen opgenomen waren: zo mis 
ik de vermelding van G. conopsea var. neglecta, beschreven in 2006 
door W. Vöth. Daar blijf ik dan persoonlijk toch wel wat op mijn 
honger zitten, want als deze monografie geen meldingen maakt van 
mogelijke ondersoorten, variëteiten of vormen, dan heeft de auteur 
er zich wellicht gemakkelijk van af gemaakt door de stellen dat G. 
conopsea een ongewoon grote variabiliteit vertoont en dat er een 
wirwar aan namen bestaan die in de loop der tijden werden 
beschreven. Het immense en verbrokkelde verspreidingsgebied van 
deze soort, dat zich uitstrekt van Portugal tot in Japan, laat 
vermoeden dat het wel degelijk mogelijk zou kunnen zijn dat er van 
de Grote muggenorchis ook nog ondersoorten-variëteiten of vormen 
voorkomen. Ook werd recent aangetoond dat er ook bij Gymnadenia 



conopsea planten bestaan die polyploïde zijn. Dit kan taxonomische 
gevolgen hebben. 

Bij het subgenus Nigritella komt men vaak apomixie tegen. Dat is 
een vorm van ongeslachtelijke voortplanting waarbij uit de 
vrouwelijke eicellen kiemkrachtige zaden zullen ontstaan zonder dat 
er mannelijke zaadcellen aan te pas zijn gekomen. Er is dus geen 
versmelting van genetisch materiaal van 2 individuen en de 
nakomelingen zijn dan ook volledig identiek aan de moederplant. 
Deze manier van voortplanting komt wel meer voor bij planten en 
het zou een antwoord kunnen zijn op de vrij ruige 
levensomstandigheden waarin vele Nigritella soorten leven 
(bergstreken boven de boomgordel met onvoorspelbaar weer en 
weinig kans op bestuivers). In het subgenus Nigritella treedt 
apomixie steeds op in combinatie met polyploïdie. Dat betekent dat 
deze taxa in de meeste gevallen tetraploïde zijn en dus 2x zoveel 
chromosomen tellen als normaal. In 2 gevallen is er sprake van 
triploïdie (Gymnadenia nigra 3 sets chromosomen) en pentaploïdie 
(Gymnadenia buschmanniae 5 sets chromosomen) 

Zo is er binnen dit subgenus slechts één sectie met 5 soorten die 
diploïd zijn en zich geslachtelijk voortplanten, terwijl de overige 11 
soorten in 4 andere secties werden gerangschikt die alle apomicten 
bevatten. 

Wat opvalt is dat veel Nigritella soorten slechts een héél klein 
verspreidingsgebied hebben en blijkbaar vaak erg geïsoleerd  
voorkomen. Denken we bv. aan G. runei (provincie Västerbotten in 
Zweeds Lapland), G. buschmanniae (endemische soort van de 
zuidelijke Kalkalpen) of G. minor (één vindplaats in Steiermark 
Oostenrijk). Vaak hebben soorten ook een sterk verbrokkeld areaal.  

De determinatiesleutel in het boek werkt met kenmerken als vorm 
van de bloeiwijze, één- of tweekleurigheid van de bloem, vorm van 
het spoor, breedte van de zijdelingse sepalen, rand van de 
schutbladeren en ook met de geografische verspreiding. 

Daarnaast zijn er niet minder dan 23 hybriden beschreven binnen dit 
genus en ook nog eens 24 intergenerische met het genus 
Dactylorhiza en 9 met het genus Pseudorchis! Omdat de soorten 
binnen het subgenus Nigritella slechts over een klein/kort spoor 
beschikken is bij de vorming van hybriden de Nigritella soort steeds 
de vader omdat de pollinia van Muggenorchissen en 
Handekenskruiden verder op de zuig/roltong van bestuivers zitten en 
nooit in aanraking komen met de stempel van de Nigritella ouder. Er 



is in dit boek dan ook een ruime plaats gehouden voor al deze 
hybriden, zowel in woord als in beeld. 

Een aantal recent beschreven soorten zijn niet opgenomen in dit 
boek als aparte soort, maar opgenomen als synoniem. Het gaat hier 
over 

Soortnaam Synoniem van 
N. carniolica, N. karawankarum, N. kossutensis G. lithopolitanica 
N. graciliflora, H. hygrophyla G. miniata 
N. cenisia, N. ravniki, N. suceveana G. rhellicani 

 

Hoewel het genus Gymnadenia en Pseudorchis genetisch duidelijk 
onderscheidbaar zijn, zijn er ook (zeldzame) hybriden bekend tussen 
beide genera. Zoals aangeduid in figuur 1 is er wel een zekere 
verwantschap tussen deze geslachten. Daarom is er op het einde van 
dit boek ook aandacht besteed aan het monotypische genus 
Pseudorchis met als enige soort P. albida. Bij de variabiliteit van deze 
soort wordt gewezen op vormen “tricuspis” en “straminea” maar er 
wordt geen verder taxonomisch niveau aan verbonden. 

Hieronder kan je enkele bladzijden vinden uit het boek die je een 
goed idee geven van hoe elke soort wordt besproken. Er is steeds 
ruimte voorzien voor zaken zoals basionym (oorspronkelijke naam 
waaronder dit taxon voor het eerst werd beschreven), holotype 
(herbariumvel waarop de plant is bevestigd die gebruikt werd om de 
diagnose(= beschrijving) te maken), synoniemen (alle latere namen 
waaronder dit taxon ooit werd beschreven), etymologie (verklaring 
van de naam), verspreidingskaartje, morfologie, variabiliteit, 
verspreiding, biotoop, mogelijke hybriden, enz. Daarnaast vele foto’s 
van o.a. zaad, chromosomen, ondergrondse delen, bloemen enz. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



Besluit 

Professor Wolfgang Eccarius heeft ook met deze 4e monografie 
bewezen dat hij in staat is om een genus op een verstaanbare 
manier te analyseren en te ontleden. De eerste monografie rond de 
genera Orchis – Anacamptis – Neotinea schreef hij nog samen met 
Helga Dietrich en Horst Kretzschmar; mensen waar hij vaak mee 
samenwerkte en ook goed kende. Helaas zijn beiden ondertussen 
overleden. De monografie rond het genus Dactylorhiza vond ik 
persoonlijk zéér goed en is een belangrijk werk om inzicht te krijgen 
in zo’n ingewikkeld geslacht. Voor deze Gymnadenia-monografie 
heeft Eccarius hulp gehad van Bernd-Reiner Dietz en Thomas Oppel. 
Ik denk dat het goed is om bij het maken van een monografie ook 
input te krijgen van anderen omdat andere meningen en 
invalshoeken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
eindresultaat.  

Omdat de soorten uit het genus Nigritella voor mij vrij onbekend zijn, 
is dit boek een grote hulp om ze beter te leren kennen, vooral omdat 
ze niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ook de 
Aziatische Gymnadenia soorten waren onbekend voor mij en dit boek 
is dan ook een goede manier om ze te leren kennen. 

Antwoorden op mijn vragen rond soorten zoals Gymnadenia 
densiflora en G. conopsea zijn in dit boek voor mij persoonlijk wel 
niet voldoende beantwoord. Genetisch beweegt er de laatste tijd heel 
wat rond deze soorten en nu is inmiddels ook duidelijk geworden dat 
polyploïdie voorkomt. De vertaling naar veldkenmerken is echter nog 
niet gemaakt en het blijft dus nog niet mogelijk om de genetische 
kennis goed te gebruiken in het veld om onderscheid te maken 
tussen al die vormenrijkdom.  

Wie het tot nu toe vooral stelt met veldgidsen van orchideeën, zal 
met dergelijke monografieën wel snel vaststellen dat de kennis en 
inzichten van orchideeën substantieel toenemen. Ik raad ze iedereen 
aan. 

Walter Van den Bussche 

 


