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Alkuperä
Dracula-sukuun kuuluu noin sata lajia, jotka erotettiin omaksi
suvuksi Masdevallioista vuonna 1978. Nimi Dracula tarkoittaa
pientä lohikäärmettä ja viitannee kukan antamaan mielikuvaan
lohikäärmeen kummallisesta naamasta.
Dracula vampira on kotoisin kuvitteellisen kreivi Draculan
tarinan kaltaisilta sumuisilta vuorilta Ecuadorista. Se kasvaa
siellä Andien viileillä ja varjoisilla rinteillä puiden oksilla 1800–
2200 metrin korkeudessa, jossa lämpötila voi yöllä laskea jopa
4 asteeseen.

Kuvaus
Kasvilla ei ole varsimukuloita, vaan sen 20 cm pitkät lehdet
lähtevät suoraan juurakosta. Kukintovarsi kasvaa uuden lehden
tyveltä, ja kukkia siihen voi tulla useitakin, mutta ne aukeavat
yksitellen. Kukintovarret ilmaantuvat mihin vuodenaikaan
tahansa, ja kirjallisuuden mukaan ne ovat 37–57 cm:n pituisia.
Kukan korkeus voi olla yli 20 cm sepalien pitkät piikkimäiset
kärjet mukaan lukien. Huuli on suhteellisen suuri, punertava ja
kuppimainen, ja siinä risteilee suonimaisia viivoja. Huuli liikkuu
vähäisestäkin tuulenvireestä. Avautuva pyöreä nuppu tuo
mieleen pedon kidan, jossa näkyy lipova kieli (= lihanvärinen,
herkkäliikkeinen huuli). Kukan keskustan kaksi pientä paksua petalia näyttävät pedon silmiltä ja vaalea siitintukku
nenältä. Silmistä säteittäin lähtevät tummat viivat voimakkaan vihreällä pohjalla luovat kasvoille tuiman ilmeen.
Sepalit ovat kermanvalkoiset, mutta hiilenmustat juovat värittävät ne tummiksi. Synkkäilmeinen kukka on hauska
erikoisuus, ja kasvi ansaitsee nimensä.

Hoito
Dracula vampiraa ei useiden kasvattajien mukaan olisi syytä altistaa pitkään talvellakaan 12–15 astetta
alhaisemmalle lämpötilalle. Kasvin kotiseudullakin alhainen lämpötila vallitsee vain hyvin pienen osan
vuorokautta. Kesällä suosituslämpötila on 18–22 astetta, ja kasvin paras paikka on ulkona yökosteuden ja
liikkuvan ilman takia. Laji viihtyy parhaiten epäsuorassa valossa tai hajavalossa. Kukintovarsi kasvaa usein
suoraan alaspäin, joten kasvi on istutettava koriin. Kasvualustan tulee olla kosteutta pidättävää ja koostua esim.
sammaleesta tai perliitistä, kaarnamurskeesta ja puuhiilestä. Alusta ei saisi koskaan kuivua kokonaan, mutta ei
olla likomärkäkään. Istutus ei saa olla tiukka eikä kasvualustaa saa tiivistää painamalla. Erään kokeneen Draculaharrastajan mukaan kasvualusta pitäisi vaihtaa vuoden tai vähintään puolentoista vuoden välein, jotta se pysyy
kuohkeana ja suolojen kerääntymiseltä vältytään. Kasteluun kannattaa käyttää vain sadevettä. Lannoitukseksi
riittää puolet normaalisti orkideoille annettavasta määrästä korkeintaan kuukauden välein.

Oma kasvini
Hankin D. vampira Black Angelin kaksi vuotta sitten. Se on istutettu metalliseen lankakoriin (7 x 7 x 7 cm), ja
kasvualustana on pelkästään sokeripalan kokoista kaarnamursketta. Olen kastellut kasvin veteen upottamalla
aina kun alusta on päässyt vähän kuivahtamaan. Kasvi on ollut hankinnasta lähtien aika helppo saada
kukkimaan. Kukintovarsia ilmaantui jaksoittain vuoden 2006 keväästä tammikuulle 2007 asti. Aina nuppu ei
kuitenkaan avautunut tai se avautui vain osittain. Kasvini kukintovarret ovat olleet vain noin 20 cm pitkiä, ja kukan
kokokin on jäänyt hieman vaille parikymmentä senttiä, mutta kukka on ollut kuitenkin hyvin huomiota herättävä.
Yksittäinen kukka kestää tuoreena viikon verran. Kesähelteellä kukka saattaa lysähtää kasaan, mutta viileän yön
jälkeen se oikenee yleensä entiseen muotoonsa. Kylmällä vedellä suihkuttelu voi myös auttaa.
Ensimmäisen talven kasvini oli energiansäästölampun alla 14–18 asteessa. Syksystä 2006 tammikuuhun 2007
asti se oli jatkuvasti 10 asteessa loisteputken alla, mutta sen jälkeen siirsin sen entisen paikkaan, koska kasvin
kunto näytti heikentyneen.

