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Scaphosepalum breve (Rchb.F.) Rolfe J. 1890
Sectie Scaphosepalum
Syn.

Masdevallia brevis Rchb.F. 1883
Scaphosepalum trachypus Schltr. 1919
Scaphosepalum nutans KrzI. 1922

Herkomst:
Scaphosepalum breve heeft een groot
verspreidingsgebied in Zuid-Amerika n.l. de Guyana s,
Venezuela, Colombia, Ecuador en Bolivia dus de
gehele noord-westhoek van Zuid-Amerika uitgezonderd
Peru.
Op dit moment bestaat het geslacht Scaphosepalurn uit
30 soorten.
Standplaats:
Groeit epifytisch in nevelbossen op hoogten die
variëren tussen 500 - 2000 m. Komt daar regelmatig
voor.
Beschrijving:
Masdevallia-achtige plant, bladeren 8 - 15 cm lang, inclusief het 1 - 3 cm lange bladsteeltje
(ramicaul).
Bloemstengel soms zigzaggend tot 30 cm lang en erg ruw van structuur; is veelbloemig, doch er
zijn niet meer dan 2 bloemen tegelijk geopend, synsepalen geelgroen en voorzien van paarse
punten of voorzien van een paars vleugje. Via de gele kussentjes gaat de synsepaal over in de
laterale sepalen, oftewel de staarten welke ook geel zijn en ruim 1 cm lang.
De middensepaal, voor ons aan de onderzijde, is geel, maar wordt naar het eind helder paars.
Afmeting bloem van punt tot punt is 2½ cm. Petalen geel, soms paars. Lip geel of groen, evenals
het zuiltje.
Sommige planten variëren nogal in grootte en kleur, maar er zijn geen specifieke verschillen.
Bloeitijd:
Het gehele jaar door. Duur per bloem ± 2 weken.
Wetenswaardigheden:
De eerste plant van deze soort is gevonden door Wagener in de omgeving van Carácas,
Venezuela 1850, maar was incorrect benoemd n.l. Masdevallia verrucosa. Deze naam was al
eerder aan een andere plant gegeven. Daarna, in 1883, werd Scaphosepalurn breve beschreven
door Rchb.F., afkomstig van een import door Veitch uit Brits-Guyana.
Etymologie Scaphosepa/urn: Afgeleid van het Griekse Scaphosepalos, dit betekent: met
bootvormige sepalen. Breve is afkomstig uit het Latijn brevis = kort, doelend op het formaat bloem.
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