Bletia purpurea
Etymologie:
Bletia = Vernoemd naar Don Luis Blet een Spaans-Catalaanse apotheker uit de achtiende
eeuw die samen met Ruiz en Pavon aan enkele expedities deelnam in Peru en Chili.
purpurea = refereert naar de purper-lila lipkleur.
Beschrijving:
Terrestrisch tot epifietisch, 1m tot 1,5m hoog. In langsrichting generfde en geplooide
lancetvormige bladeren. De planten ogen als kleine palmen. De bladeren zitten op de relatief
korte (3,5cm) afgeplatte bulben. De bulben zitten aaneensluitend op een wortelstok. De
bloemtak is rood tot bruin gekleurd, vaak vertakt met vele lila-purperen bloemen. De twee
buitenste sepalen zijn smal, langwerpig en aan de punten naar beneden gekruld. De
middenste sepaal staat opgericht. De petalen liggen over het staminodium gebogen. De lip
draagt 5 tot 7 gele kammen. De rand van de lip is golvend.
Bloeitijd:
Late winter
Verspreiding:
Zuidoost Florida over Mexico en Midden-Amerika tot Venezuela, Columbia, Ecuador en
Brazilië. Ook op verschillend eilanden in het Caraïbische gebied.
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Habitat:
Vooral terrestrisch in grasvelden, aan de rand van dennebossen. In moerassen, zeldzaam
ook epifiet.
Kweekwijze:
Helder, veel licht, veel luchtbeweging. Vraagt toch enige drogere rusttijd, toch steeds matig
vochtig houden. Stelt weinig eisen naar de bodemgesteldheid toe. Staat graag warm, de
bulben kunen enige droogte verdragen.
Varieteiten & vormen:
Er is een alba variëteit bekend, waarvan ik nog nooit een afbeelding, laat staan een plant
zag. Enkele van de 40-tal beschreven soorten binnen hetzelfde geslacht zijn: B.altilamellata,
B.campanulata, B.catenulata, B.coccinea, B.edwardsii, B.ensifolia, B.ensiformis, B.florida,
B.gracilis, B.lansbergii, B.macristhinochila, B.mandonii, B.meridana, B.parkinsonii,
B.parviflora, B.patula, B.purprata, B.reflexa, B.repanda, B.roezlii, B.stenophylla, B.tenuifolia,
B.uniflora, B.wageneri.
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