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KUUKAUDEN ORKIDEA LOKAKUU  

Cattleya Barbara Tague
Pienikokoinen ja viehättävä katleijaristeymä

kan väri vaihtelee puhtaan valkoisesta vaa-
leanpunaisen eri sävyihin.

Sen sijaan Cattleya praestans löydet-
tiin jo 1850-luvun alkupuolella ja H.G. 
Reichenbach kuvasi sen 1857. Laji kas-
vaa Brasilian rannikolla Espirito Santon 
alueella 800–1200 metrin korkeudella 
merenpinnasta varjoisissa ja kosteissa met-
sissä.  Kasvi on pienikokoinen, harvoin yli 
vaaksan korkuinen. Noin kymmensentti-
seen kukintovarteen avautuu 1–2 kukkaa, 
joiden väri vaihtelee vaalean ruusunpunai-
sesta laventeliin. Myös sininen (coerulea) 
värimuoto tunnetaan. Huuli on selkeästi 
trumpettimainen. Kukinta-aika kestää ke-
sän lopusta talveen.

Kuvaus

Cattleya Barbara Taguen noin kolmesentti-
sen varsimukulan päähän kasvaa yksi lehti, 
jonka pituus on 7–8 senttiä ja leveys 2,5–3 
senttiä. Kukintovarsi kasvaa lehden ja var-
simukulan liitoskohdasta ilman suojaavaa 
tuppea. 

Kukintovarsi alkaa kasvunsa yhdessä 
lehden kanssa ja verson valmistuttua avau-
tuu noin kolmesenttiseen kukintovarteen 
yksi kukka. Se on läpimitaltaan noin 5 
senttiä ja väritykseltään tasaisen lilahta-
van vaaleanpunainen, vain kukan torvessa 
on tummempaa kirjailua. Kukassa ei ole 

selvästi erottuvaa tuoksua. Risteymällä ei 
ole myöskään selkeärajaista kukinta-aikaa, 
vaan kukat avautuvat uuden verson saavu-
tettua täyden mittansa. Sivuversoja kasvaa 
myös vanhempien varsimukuloiden tyvel-
tä, joten kasvista tulee aika nopeasti kaunis 
mätäs.

Kasvatus

Oma kasvini tuli pari vuotta sitten yhdis-
tyksen Schwerterin tarhalta tekemän tila-
uksen mukana. Se on kasvanut ikkunalau-
dalla, vaikka kumpikin sen vanhemmista 
on kostean ilmaston kasvi. Suurempien 
kasvien varjossa se ei myöskään ole saa-
nut kovin paljon valoa. Sen kasvualusta-
na on pienirakeinen männynkaarnan ja 
hiilen seos. Kasteluvetenä olen käyttänyt 
vesijohtovettä, johon olen lisännyt hieman 
ravinnetta jokaisella kastelukerralla. Eri-
tyistä lepoaikaa tämä kasvi ei tunnu tar-
vitsevankaan, vaan kasvu jatkuu tasaisesti 
ympäri vuoden. 

Risteymä tuntuu aika helpolta, vähän 
tilaa vievältä kasvilta, jolla on kauniit ja 
sopusuhtaiset kukat sekä tummanvihreä 
lehdistö.

Teksti ja kuvat Oili Pentinsaari

Alkuperä

Kaliforniassa risteytetty Cattleya Barbara 
Tague on uudehko risteymä, rekisteröity 
vuoden 2007 lopulla. Risteymän vanhem-
pina on kaksi aiemmin Laelia-sukuun kuu-
lunutta, mutta sittemmin Cattleya-sukuun 
siirrettyä pienikokoista katleijaa: Cattleya 
alaorii ja Cattleya praestans.

Cattleya alaorii löydettiin vasta 1970-lu-
vun loppupuolella ja nimettiin löytäjänsä 
Sao Paulon yliopiston tutkijan Alaor Oli-
veiran mukaan. Se kasvaa suppealla alu-
eella Brasilian Bahia-osavaltion rannikolla, 
vuoriston sademetsässä 300–600 metrin 
korkeudella merenpinnasta. Ilmasto on 
ta saisen lämmintä ja kosteaa läpi vuoden. 
Lämpötila ei putoa edes viileämmällä kau-
della alle 15 asteen. Korkeiden puiden 
(40 m)  latvustossa kasvaessaan kasvi saa 
valoa, mutta sumu estää kirkkaan aurin-
gonvalon pääsyn. Vaikka kasvi on pieni, 
sen kukka on noin viisisenttinen. Kukilla 
on taipumus jäädä hiukan suppuun. Ku-

Cattleya praestans (vas.) ja Cattleya alaorii.
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