Dryadèlla edwallii (Cogn.) Luer
Syn.

Masdevallia edwallii Cogn.
Trigonanthe edwallii (Cogn.) Brieg.

Naam
In 1906 gaf Cogniaux dit plantje de naam Masdevallia edwalii en Schlechter
deelde hem in bij het subgenus Trigonanthe. In 1976 verhief Brieger dit
subgenus tot een nieuw geslacht Trigonanthe. Brieger noch Schlechter
handelden overeenkomstig de "International Code of Botanical Nomenclature"
art. 36, want ze voorzagen de nieuwe naam niet van een Latijnse beschrijving
of ze wezen geen type aan. Luer was het wel eens met een nieuwe
geslachtsnaam, maar niet met Brieger; daarom zorgde hij in 1978 voor de
naam Dryadèlla. Hij leidde deze naam af van de Dryaden en dat waren boomen bosnymfen uit de Griekse mytologie.
Als type gebruikte hij Dryadèlla elata, een nog niet zolang daarvoor gevonden
plantje.
De Dryadella's onderscheiden zich van de Masdevallia's, doordat de laterale sepalen bij de
basis voorzien zijn van een overdwars callus of een verdikte vouw; naar de basis toe zijn ze
vergroeid tot een kin beneden de voet van de zuil en doordat de lang genagelde lip een plat
gedeelte heeft, dat voorzien is van min of meer naar beneden gedraaide lobben.
Er zijn momenteel zo'n 40 Dryadella's bekend.
Verspreidingsgebied
Dryadella's hebben dezelfde verspreidingsgebieden als de Masdevallia's. Van Peru tot aan
Guatemala toe.
In Brazilië zijn tot nu toe de meeste gevonden. Ook Dryadèlla edwallii komt in Brazilië voor en wel
in de provincies Sao Paolo, Parana, Santa Catharina en Minas Gerais.
Omschrijving
Dryadella's zijn kleine plantjes. D. edwallii
behoort met D. paranaensis (Schltr.) Luer nog
tot de grootste. De plant is sterk zodevormend,
zodat dus een groot plakkaat plantjes ontstaat
op een mosachtige bodem en onderaan de
stammen van de bomen. De bladeren zijn tot 6
cm lang en 1 cm breed. De bloemstengels zijn
korter dan de bladeren. De bloemen zijn 2,5
cm groot. Dat is dus vrij groot voor het plantje.
Cultuur
D. edwallii komt voor in gebieden, die wat minder koel zijn, dan de streken, waar over het
algemeen Masdevallia's groeien. In de koele
kas tussen de Masdevallia's gedijen ze echter
prima. Een schaduwrijke en vochtige
omgeving doet hen bijzonder goed. Ze bloeien
gemakke lijk en met veel bloemen van april tot
juli.
Het verpotten gebeurt om de 2 jaar, want door de voortdurende vochtigheid kan de potsub-stantie
wel eens te snel rotten en daardoor te veel schadelijke stoffen gaan bevatten. Het beste is om
kleine potjes te gebruiken en die dan in met potscherven en veenmos gevulde grotere potten te
zetten. Ze hebben dan een lekkere vochtige omgeving, zonder dat ze te nat worden.
Als potmateriaal is het meest geschikt een mengsel van sphagnum, osmunda, dicksonia, mexifern,
wat turfvezel en heel fijne bark. Het moet een vrij los mengsel zijn, zodat frisse lucht vrij kan
toetreden.
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