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Teksti OILI PENTINSAARI

Aerangis-suvun risteymiä on har-
voin tarjolla. Pari vuotta sitten 
ilahduin saadessani saksalaisen 
tarhan risteyttämän orkidean 

Aerangis distincta × Aerangis kirkii. Sen 
toinen osapuoli, viehättävä A. kirkii, oli en-
simmäisiä tämän suvun orkideoitani ja kas-
voi lasikossani viitisen vuotta ennen kuin 
riutui pois. 

Risteymän kukkiessa huomasin, että se 
poikkesi netin kautta löytämistäni vertai-
lukuvista.

Aerangis distinctan ovat tieteelle kuvan-
neet afrikkalaisten orkideoiden asiantunti-
jat Isobyl la Croix ja Joyce Stewart. Lähetin 
kuvan risteymästä Isobyl la Croix’lle, jonka 
mielestä kuvan kasvi ei voi olla ilmoitettu-
jen lajien risteymä. Sen sijaan siinä näkyy 
selvästi Aerangis biloban vaikutus, joten 
risteymä olisi joko Aerangis biloba × Aer-
angis kirkii tai Aerangis biloba × Aerangis 
distincta.

Aerangis biloban kasvualue ulottuu Sene-
galista itään Kameruniin. Laji kasvaa pen-
saikoissa ja metsien reuna-alueilla mutta 
myös viljeltyjen maiden ja pihojen puissa 
merenpinnan korkeudelta 700 metriin asti. 
Lajin kukinta-aikaa on maalis–elokuu.

Aerangis kirkii kasvaa Keniassa, Tansa-
niassa ja Mosambikissa sekä Etelä-Afrikan 
Natalin rannikkoalueella epifyyttinä pen-

saissa tai sisämaan jokimetsissä merenpin-
nasta 450 metrin korkeudelle. Luonnossa 
kasvaessaan laji kukkii huhti–kesäkuussa. 
Aerangis kirkii on esitelty kuukauden or-
kideana 9/2007. 

Aerangis distinctaa on löydetty vain Ma-
lawista, jossa se kasvaa jokien rannoilla tai 
ainavihannissa metsissä lähellä virtaavaa 
vettä, 650–1750 metrin korkeudella. Ku-
kinta-aikaa on joulu–helmikuu.

Kuvaus ja kasvatus
Kyseisen risteymän tiiviisti lähekkäin kas-
vavat lehdet ovat noin 10 sentin pituiset 
ja 2–3 sentin levyiset. Lehden kärjessä on 
hiukan epäsäännöllinen halkio, eikä keski-
suoni muodosta samanlaista vettä ohjaavaa 
”kourua” kuin Aerangis kirkiillä.

Ensimmäisenä vuonna kasvini kasvatti 
yhden pitkän kukintovarren, johon avautui 
yli 20 kukkaa. Viime kerralla kasvoi kolme 
kukintovartta, kaikissa reilusti yli 10 kuk-
kaa. Kukat eivät avaudu samalla tavalla ku-
kintovarren kärjestä alkaen kuin Aerangis 
kirkiillä.

Lasikkoni päivälämpötila nousee valai-
sinten lämmittämänä 25–28 asteeseen ja 
laskee yöksi 5–8 astetta. Ilmankosteus on 
päivisin noin 70 % ja nousee yöksi jonkin 
verran lämpötilan laskiessa. Kasvi riippuu 
lasikon puolivälissä, muiden kasvien var-
jossa. 

Ovatpa risteymän vanhemmat mitkä ta-
hansa, kasvi on todella viehättävä.

Aerangis-risteymä
OP Aerangis distincta Eric la Croix

Risteymän lehdet OP 

Aerangis kirkii OP

Aerangis biloba OP
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