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Orchis papilonacea 
  
  

Etymologie : 
Orchis = Gr.testikel, verwijzing naar de ondergrondse knol die eivormig is. Gewoonlijk zijn er 
tijdens de bloei twee aanwezig, de aktueel bloeiende en de nieuw ontwikkelende voor het 

volgende seizoen. Papilionacea = vlindervormig.  
  

Beschrijving : 
Plant is soms amper 10cm tot 60 cm hoog. Onderaan de stengel staat een typische bladrozet

zoals we die bij het geslacht Orchis kennen. Een aantal bladeren staat rond de steel 
geschikt, grondstandig, andere zijn stengelomvattend, hoger rond de bloemsteel gevormd. 

Groen, ongevlekt, smal en in lengterichting enigzins generfd. Hogere bladeren op de 
bloemsteel zijn vaak net als de bloemsteel zelf rood aangekleurd. De bloemenaar is los 
geschikt, kort, met slechts enkele tot een 8-tal bloemen. De vruchtbeginsels zijn getorst, 
rood van kleur net als de korte schutbladen die er rond zitten. De sepalen en petalen zijn 
rood, donker generfd in lenterichting, spits en staan opgericht. Toch vormen ze samen een 
soort kapje over het zuiltje en de lip. De lip is veel lichter van kleur, rose met een rode nerf. 
Ze staat open gekruld als een plooirokje, al zagen de beschrijvers er eerder de vleugels van 
een vlinder in. Achteraan de lip zit een opgerichte vrij brede, stompe spoor, die dezelfde 

kleur als de lip heeft. 
  

Verspreiding: 
Komt in Europa in het hele Mediterrane gebied voor, met inbegrip van Noord-Afrika en een 

deel van het Midden-Oosten. De specifieke variëteiten van Orchis papilionacea 
var.grandiflora komen op het Iberisch schiereiland voor. De variëteit vexillifera komt voor op 

Sardinië. De variëteit parviflora in Libanon. Een variëteit rubra, die voorkomt in Sicilië, 
Corsica, Zuid-Italië, Joegoslavië en Klein-Azië. Variëteit heroica, en schirwanica staat 

beschreven als voorkomend in Rhodos en de Karpaten. 
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