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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Kegeliella, Kegeliella houtteana.
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Tem como sinônimo
basiônimo Kegelia Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Ervas epífíticas cespitosas. Pseudobulbos achatados ou quadrangulares. Folhas 2, elípticas, subsésseis, verdes tingidas de púrpura
na face abaxial, com veias aparentes. Inflorescência racemosa simples, lateral ao pseudobulbo, pendente, coberta de pelos
escuros, com brácteas conspícuas, até 10-12 flores. Flores pequenas entre os gêneros de Stanhopeinae, sépalas livres, côncavas,
lanceoladas de ápice agudo ou acuminado, pétalas similares porém mais estreitas que as sépalas, curvadas para frente, labelo
carnoso, unguiculato, trilobado, coluna verde, com a base estreita e ápice amplamente dilatado lateralmente, polinário com
víscídio triangular, estipe longo e duas polínanias oblongas achatadas lateralmente.    

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)
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Kegeliella houtteana (Rchb.f.)
L.O.Williams
Tem como sinônimo
basiônimo Kegelia houtteana Rchb.f.

DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, pseudobulbos ovóides, lateralmente comprimidos. Folhas 3, elíptico-lanceoladas, plicadas, 9-13 cm compr.
Inflorescência pendente, racemosa, pauciflora, ca. 10 cm compr. Sépalas e pétalas, verde-ocre com linhas tranversais marrom-
avermelhado, sépalas lanceoladas, acuminadas, côncavas, pétalas lanceoladas acuminadas, menores que as sépalas, labelo amarelo
claro, trilobado, lobos laterais subdolabriformes, lobo mediano triangular a subcordado, coluna longa, verde-esmeralda, com alas
muito conspícuas próximas do ápice. 

COMENTÁRIO

Kegeliella houtteana é a única espécie do gênero que ocorre no Brasil, similar a espécies de Polycynis vegetativamente, porém
facilmente diferenciada na estrutura floral. A coluna verde, com alas muito grandes na extremidade é um caráter fácil para sua
identificação. De coleta muito rara, tem alguns registros para a Guiana Francesa e no Brasil apenas para o Amapá. O espécime do
HB não consta no banco de dados do species link. 

Forma de Vida
Erva

Substrato
Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos
Amazônia

Tipos de Vegetação
Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica
Ocorrências confirmadas
Norte (Amapá)

MATERIAL TESTEMUNHO

Malme, G.O.A., s.n., HB, 1799
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