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ERKKI KANKAANMÄKI

  K U U K A U D E N  O R K I D E A                                           M A R R A S K U U            

K A U N I S  J A  VA I VAT O N  K AT L E I J A R I S T E Y M Ä

Teksti ja kuvat OILI PENTINSAARI

H.G. REICHENBACH KUVASI pienen, kal-
lioilla kasvavan orkidean nimellä Bletia lon-
gipes (Xenia Orchidacea 1874 v.2). Sittem-
min lajia on ahkerasti siirrelty eri sukujen 
välillä. Nykyisin se on katleija kuten useat 
muutkin brasilialaiset leeliat (Van den Berg 
Neodiversity 3:9.2008). Cattleya longipes 
kasvaa litofyyttinä vain Serra do Cipon alu-
eella Brasilian kaakkoisosassa 1300–1400 
metrin korkeudella.

Myös Cattleya tenebrosa on entinen lee-
lia. Se on kasvanut Brasilian Bahia-osaval-
tion kaakkoisosasta Espirito Santoon, mutta 
sitä ei enää ole löydetty luonnonvaraisena.

Oman kasvini olen hankkinut lähes kol-
me vuotta sitten saksalaiselta Lucken tar-
halta, joka tuo osan kasveistaan Brasiliasta. 
Risteymää ei ole rekisteröity.

Kuvaus
Risteymässä kummankin lajin ominaisuu-
det ovat tasoittaneet onnistuneesti toisiaan. 
Cattleya tenebrosa kasvattaa vuosiversonsa 
lähekkäin, mutta on kookas, jopa 50–60 
sentin korkuinen. Cattleya longipes on tiivis 
ja matala. Risteymästä on tullut mukavan ja 
näyttävän kokoinen kasvi, joka ei heti käve-
le ulos ruukusta. 

Kukka on paljolti C. tenebrosan ryhdikäs 
kukka, mutta huuli on sirompi, silti näyt-
tävän röyhelöinen. Kukka on tyylikäs ja 
värikylläinen. 

Tuoksugeenit ovat periytyneet varmaan 
kummaltakin! Tuoksua on mahdotonta olla 
huomaamatta, mutta se on kuitenkin raikas 
ja miellyttävä.

Kasvatus
Risteymä on vaivaton, huomattavasti hel-
pompi kuin useat muut katleijat. Olen ke-
väällä vienyt sen lämmittämättömälle lasi-
kuistille. Siellä vuosiversot ovat kasvaneet 
nopeasti, lehden tyveltä ovat nousseet nu-

put ilman tuppea. Ja sitten kukat ovat avau-
tuneet. Ensimmäisenä kesänä vuosiversoja 
oli yksi, nyt kaksi, jotka kummatkin kuk-
kivat. Kukat myös kestävät viikkoja ja ovat 
suuret kasvin kokoon nähden. 

Vain juurten märässä seisomista pitää 
varoa, joten kasvualustan pitää kuivahtaa 
ennen seuraavaa kastelua. Ja sehän sopii 
laiskalle kastelijalle!
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