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Masdevallia peristeria Rchb.f. 1874
Naam
De oude Spanjaarden dachten binnenin de
bloem de vorm van een kleine Heilige Geest
te zien in de vorm van een duif. Vandaar, dat
Reichenbach Junior deze Masdevallia "duif"
(dat is de betekenis van peristeria) noemde.
Deze plant wordt gerekend tot de sectie
Leontoglossae (leeuwentongigen) Rchb.f.
Deze sectie wordt gekenmerkt door dikke,
vlezige bladeren en bloemen.
Voorkomen
Wallis ontdekte deze plant in 1873 in de
provincie Antioquia in Columbia op een
hoogte van 2500-3000 meter. Hij bloeide voor
de eerste maal bij Veitch in Chelsea in het
jaar 1874. Tegenwoordig wordt deze plant
veel door Columbia uitgevoerd onder de
naam M. civilis.
Beschrijving
Het stengeltje is 2 cm en het grootste blad is
18 bij 2 cm.
Daar waar de stengel overgaat in het blad
komen de bloemstengels. Er kunnen
meerdere bloemstengels op die plaats komen,
zodat de planten per jaar wel 2 keer kunnen
bloeien. De bloemstengel is rond, eenbloemig
en 3 cm lang. Het bloemsteeltje is ook 3 cm
lang. Het vruchtbeginsel is ruim 1 cm. De
bloemen komen dus niet boven de bladeren
uit. De bloem heeft een duidelijke kin. De
punten van de sepalen vormen een gelijkbenige driehoek met opstaande zijden van 6,5 cm en een
basis van 4 cm. De dorsale sepaal is voor 1,4 cm vergroeid met de laterale sepalen. Het vrije deel
is 0,9 cm en de staart is 3,8 cm lang. Deze staart wordt langzamerhand smaller en begint dus niet
abrupt, zoals bij M. instar Luer & Andreetta (zie Orchitheek december 1981).
De laterale sepalen zijn 1,7 cm met elkaar vergroeid. Het losse deel is 0,8 cm, langzaam
overgaand in de staart van 3 cm. De sepalen hebben allemaal dezelfde kleur. De tint is nogal
variabel. Aan de binnenkant is de ondergrond groen, bedekt met paarsrode, enigszins wratachtige
vlekken. Deze vlekken zijn bij verschillende planten verschillend in grootte. De staarten zijn geheel
groen. De achterkant is glimmend met 3 opstaande, groene nerven. De petalen zijn 1,1 bij 0,4 cm
en bleekgroen van kleur. De lip is groot, 1,3 bij 0,8 cm, omgekruld naar achteren met een middennerf en 2 grote opstaande zijnerven. De kleur is wit met zoveel paarse vlekken (wrattig), dat de lip
vrijwel paars lijkt. De zuil is 0,9 cm bij 0,35 cm. De kleur is bleek-groen.
Cultuur
M. peristeria is een heel stevige, goed groeiende en bloeiende plant. De cultuur is daarom vrij
eenvoudig. Hij houdt er geen bijzondere plaats in de koude kas op na. Temperaturen tussen de
6ºC en 25 ºC . Vrijwel elk organisch mengsel voldoet: varen wortel, wat veenmos, dicksonia,
mexifern, turfbrokjes en fijne bark is al voldoende.
Om de 2 jaar verpotten, want door de voortdurende vochtigheid bederft het potmengsel snel.
Over de bloeitijd valt geen zinnig woord te zeggen.
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