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Cattleya bowringiana 
 

Bert Van Zuylen 
 

Beschrijving: 

Dit is een makkelijke en sterke soort met stammen tot 61 cm hoogte die twee of meer bladeren 
dragen. De pseudobulben zijn zoals gewoonlijk opgezwollen aan de basis, vanwaar alle wortels 
ontspringen. De bladeren zijn 15-20 cm. lang. Vijf tot twintig bloemen verschijnen op een 
bloemtak, elk 5-8 cm in doorsnee. De sepalen en petalen zijn dun en meestal roze-paars 

gekleurd, met soms donkerdere nerven of een donkerder netwerk. Vaak ligt er een glanzende 
satijnen gloed over de bloemen als ze in helder licht bekeken worden. De lip is van een 

donkerder paars met een heldere bijna kastanjebruine band bij de witte keel. Planten van deze 
soort bloeien regelmatig in de herfst of de vroege winter zoals uit een van zijn synoniemen is op 

te maken: C.autumnalis. 
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Het is een goede soort voor de beginner, misschien wel een van de beste, omdat ze veel kan 
hebben wat hitte, zon en lage vochtigheid betreft. In feite moeten deze planten veel licht hebben 
voor een goede groei. Daarbij komt nog dat kleine planten ook bloeien, met een of twee bloemen 

en ze zullen meer bloemen dragen naarmate de plant ouder wordt. 

In de vrije natuur vinden we de planten op rotsen bij snelstromende riviertjes waar de atmosfeer 
meestal overladen is met vocht. Ze werden door Veitch and Sons in 1884 geïntroduceerd en 
werden opgedragen aan J.C. Bowring, een amateurkweker die vlakbij Windsor in Engeland 

woonde. 

 

Omdat de meeste planten nogal op elkaar lijken, ontbreken bij deze soort de talloze variëteiten, 
maar er zijn er wel een paar. De kloon "Triumphans" is van een donkerder paarse kleur dan 
gewoon is en "coerulea"-vormen zijn blauw-mauve en vormen de succesvolle ouders van 

verschillende blauwe orchideeën, inclusief planten die met zichzelf bestoven werden. De variëteit 
"Splendens" is waarschijnlijk een tetraploide vorm met grotere en rijker gekleurde bloemen dan 
de originele soort. "Kay Francis" was een rossig-roze vorm. De soort is vooral bekend als ouder 
van een groot aantal sterke tweebladige veelbloemige hybriden, en C.Portia (door Veitch in 1897, 
een van de allereersten) wordt nog steeds gekweekt, zowel in zijn blauwe als in de meer normale 
kleuren. Ik heb nog niets vernomen van een "alba" vorm van deze soort, maar ik weet zeker dat 
ze erg in trek zou raken als ze ooit ontdekt werd. Ze zou zelfs kunnen zorgen voor een hele 
nieuwe lijn in het kweken van witte Cattleya's. De variëteit albascens "Tower Grove" (CBM, 

Am/Aos) heeft heel weinig kleur op de lip. 

Verspreiding: 
Belize en Guatemala 
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