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  K U U K A U D E N  O R K I D E A                                                 L O K A K U U            

Teksti ja kuvat OILI PENTINSAARI

ENGLANTILAINEN Mr. T. CHRISTY toi 
mukanaan 1800-luvun loppupuolella pie-
nen puikkokämmekän silloisesta Siamista, 
nykyisestä Thaimaasta. H.G. Reichenbach 
kuvasi sen The Gardeners’ Chroniclessa 
n.s.:v.17:178 (1882) antaen nimen löytäjän 
mukaan: Dendrobium christyanum. Myyn-
tilistoilla siitä käytetään myös synonyymi-
nimeä D. margaritaceum.

Kuvaus
Dendrobium christyanum kasvaa epifyytti-
nä sumuisissa vuoristometsissä 800–1600 
metrin korkeudella Kiinan Yunnanin maa-
kunnassa, Thaimaan pohjoisosassa ja Viet-
namissa. Lämmintä ja sateista kesää seuraa 
kuivempi ja viileämpi talvikausi.

S U U R I K U K K A I N E N 
P I E N I  E P I F Y Y T T I

Dendrobium christyanum on 
pieni ja kompakti: varsimuku-
lat kasvavat 5–8 sentin pitui-
siksi. Kauniin tummanvihreitä 
lehtiä on 2–4. Lehdet ovat sen-
tin levyisiä ja 5 sentin pituisia, 
ja ne kestävät usean vuoden 
ajan. Lehtiä ja varsia peittää ly-
hyt musta karvoitus. Yksittäin 
edellisvuotiseen tai sitä van-
hempaan versoon avautuvat 
norsunluunvalkoiset kukat ovat 
kasvin kokoon nähden suu-
ret, läpimitaltaan noin 5 sent-
tiä. Kolmiliuskainen huuli on 
voimakkaan värinen: siinä on 
kirkkaanpunaisia ja oranssin-

keltaisia kohoumajuovia, jotka johdattavat 
pölyttäjän oikeaan paikkaan. Kukissa on 
mieto tuoksu, ja kukat kestävät useita viik-
koja. Kukinta osuu sadekaudelle: kesään ja 
alkusyksyyn.

Kasvatus
Dendrobium christyanum voidaan joko is-
tuttaa ruukkuun hyvin läpäisevään kasvu-
alustaan tai se voidaan sitoa palikalle. Lajin 
juuristo on hento ja juuret tuhoutuvat hel-
posti, jos kasvia pidetään jatkuvasti märkä-
nä. Tämän vuoksi sille on suotava hieman 
kuivempi lepokausi talvella ja kasvualustan 
tulee aina kuivahtaa kastelujen välillä.

 – Kasvin valontarve on suuri, Filippa 
Bredenberg kertoi.

 – Siksi kasvatankin sitä yhdessä katlei-
joideni kanssa. Suihkutan kaikki kasvini 
kerran viikossa kylpyhuoneen lattialla lä-
pimäriksi ja annan enimmän veden valua 
pois. Sen jälkeen lorautan ruukkuihin hiu-
kan mietoa ravinnetta ja vien kasvit takaisin 
ikkunalaudoille. Dendrobium christyanum 
on sopeutunut tähän rytmiin hyvin ja kuk-
kii vuosi vuodelta enemmän. Kukat ovat 
todella kauniit, kuten koko kasvikin!
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