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Bulbophyllum medusae 
  
  

Naamverklaring : 
 

Griekse BOLBOS wat staat voor bulb en PHYLLON wat dan weer blad betekent. 
MEDUSAE is onfortuinlijk genoeg genoemd naar één van de minder verleidelijke 
karakters uit de Griekse mythologie. Alhoewel, je vindt altijd wel liefhebbers voor 

dergelijke verhalen. De figuur medusa is gekenmerkt door haar slangenhaar. Al wie 
haar aankeek veranderde eensklaps in steen. Gelukkig is het bekijken van B. 

medusae heel wat minder gevaarlijk. 
 

Distributie : 
 

De planten worden als maar schaarser aangetroffen in het wild. Qua voorkomen is 
vooral het zeer warme laagland van Zuid-oost Azische landen als Thailand, 

Maleisië, Borneo en Sumatra te noemen, samen met zowat alle kleinere 
Indonesische eilanden. Omwille van de spectaculaire bloemen en de zwaar 

belaagde groeiplaatsen lijkt het aantal planten sterk terug gedrongen te worden. In 
dezelfde regio groeit overigens ook B.vaginatum Een wat kleinere soort, die sterk 
de vergelijking met B. medusae kan doorstaan. De bloemen van deze soort zijn 

vooral kleiner, gewoonlijk iets geler. Van naderbij is elke bloem afzonderlijk meer 
verfomfaaid en is ook naast de lip de verhouding in grote tussen de andere 

bloembladeren iets anders. 
 

Beschrijving : 
 

De bloemen zijn gelijk spectaculair en vreemd te noemen. Dat slangenhaar uit de 
mythe moet de vergelijking doorstaan met de warrige bos bloemen die ieder 

afzonderlijk tot 15 cm lengte bedragen. De vooral witte bloemen dragen, vooral in 
de keel, fijne gele vlekjes. De bloemsteel is ongeveer 20 cm hoog. Het totaal aantal 
bloemen op de bloemsteel is moeilijk te tellen, maar een dertigtal bloemen is geen 

uitzondering. 
 

Kweekwijze : 
 

Warm, zeer luchtvochtig en met veel luchtbeweging, want de plant groeit in de 
natuur ook gewoonlijk op open terrein met enige invloed van kustwinden. Eigenlijk 

is het een vrij gemakkelijke plant die, éénmaal opgebonden op een plankje 
varenwortels na enkele jaren, jaarlijks uw geduld zal belonen met een prachtige 

bloei. Spijtig genoeg houden de bloemen slechts een week. Wat wel dient 
opgemerkt te worden is hun gevoeligheid aan wortelsbeschadiging. Vandaar ook 

dat volwassen planten slechts na enkele jaren in een collectie te staan aanvangen 
met bloemen. 
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 Speciale opmerkingen : 

Deze plant geurt zacht zoet en als bevruchter staat een bepaalde vliegensoort 
beschreven. 

Zelf zag ik de plant ooit in de collectie van Mr.Ooi, een orchideeënhandelaar in het 
Maleise Butterword en ook bestuurslid van de Maleise orchideeënklub FOMOS. Hij 
trachtte de plant voor een vrij hoog bedrag aan mij te slijten. De redenen voor de 
verhoudingsgewijs hoge vraagprijs vindt zijn oorzaak op verschillende niveaus: de 

plant is erg gewild (vraag en aanbod...) en de plant is -voor zo ver mij bekend- niet 
door zaailingen vermeerdert in cultuur. Hij is wel perfect vegetatief 

vermeerderbaar, met dan wel het nadeel dat als de plant al wil aanslaan als 
achterstuk, je weer enkele extra jaren op bloei zult moeten wachten. 
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