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Pabstiella mirabilis
syn.: Pleurothalis mirabilis Schlt.
Vindplaats:
In de tropische regenwouden van zuid- en zuid-oost Brazilië in
de provincies Rio de Janeiro, Minas Gerais, San Paulo en
Paraná. We vinden deze epifieten rond de 1000 meter boven
zee in pollen mos op de takken van struiken.
Omschrijving:
Een klein plantje met een korte wortelstok en met hele dunne
worteltjes.
De zeer dunne bladstelen, die omgeven zijn door nauwe bruine
bladscheden, zijn ongeveer even lang als de bladeren.
Het blad is dik en vlezig, smal elliptisch, grijsgroen van kleur en
tot ca. 5 cm lang. De bloemstengels ontspruiten aan de voet van
het blad en zijn draaddun, steken iets boven de bladeren uit en
dragen 2 tot 4 witte bloemetjes in een ijle tros. Op dezelfde
plaats kunnen meerdere bloemstengeitjes ontstaan na elkaar.
De dorsale sepaal is elliptisch terwijl de laterale sepalen voor het grootste gedeelte vergroeid zijn,
basaal een diep spoor vormend. De sepalen zijn korter, wit met een paars streepje. De witte lip is
ongeveer ruitvormig met een sterk verlengde steel. De voet van het zuiltje loopt door tot vrijwel in
de spoor; de aanhechting van de lip zit dus ook in de spoor.
De bloeiperiode valt meestal in de maanden februari/maart.

Cultuur:
Over het algemeen een plantje voor een gematigde omgeving maar het schijnt bij sommige
kwekers ook genoegen te nemen met een koele plaats.
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Indien in een potje gekweekt, zal een substraat van hoofdzakelijk varenwortel goed voldoen,
hoewel mengsels met wat veenmos en/of Styropor ook goede resultaten geven.
Het is een plantje, dat geen rusttijd kent en dus het gehele jaar door regelmatig maar voorzichtig
gegoten moet worden.
Bij deze kleine plantjes is het zaak goed bij te houden dat het grondmengsel behoorlijk doorlatend
blijft. Stagnatie van het gietwater heeft onherroepelijk verrotten van de tere worteltjes tot gevolg en
dan kan een plantje van dit formaat het meestal niet meer ophalen.
Of dit fraaie miniatuurtje ook in de huiskamer gekweekt kan worden is niet bekend. Zeker zou het
in een kamerkasje te proberen zijn.

