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Het geslacht met als type de specie purpurea is beschreven door L.O.Williams in 
1940 als Hartwegia purpurea, volgens de eerste vonds gedaan door T. Hartweg 
s.n.. Het werd in 1940 heringedeeld als Nageliella purpurea, genoemd naar Otto 
Nagel, een orchideeënverzamelaar die in de vroege negentiende eeuw heel wat 

planten vond in Mexico. 

Deze soort heeft grijsgroene, vlezige, smalle bladeren met paarse puntjes en 
kleine, helderviolette bloemen. De planten zijn meestal klein, maar een paar 

zeldzame exemplaren kunnen groter worden. 

De gemiddelde plant wordt 10-12 cm hoog met bloemtakken van 20-25 cm. De 
ver openstaande, roodpurperen bloemen zijn 1,5 cm in doorsnee met een brede 
dorsale sepaal, afgeronde lateralen, en veel smallere petalen. De lip vormt een 
verticale zak aan de basis van de zuil. De kleine buitenste lob spreidt zich vlak, 

vanaf een ronde top, met 3 ribbels. 

De bloeiperiode valt in de zomer en wat erg speciaal is, is dat de planten ook 
bloeien op oude bulben. Dat maakt dat een wat oudere goed uitgegroeide plant 

in bloei een erg mooie diplay kan leveren. 

De mij bekende soorten zijn: Nageliella augustifolia, Nageliella bergeriana, 
Nageliella gemma, Nageliella purpurea 

Verspreiding:  

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica zelfs meldingen van 
zuidelijk Noord Amerika 
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