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Teksti ja kuva OILI PENTINSAARI

K U K I S S A  H E H K U U  O R A N S S I

■Bulbophyllum-sukuun yhdistettiin 
2011 useita lähisukuja, mm. Cirrhope-

talum, Mastigion ja Trias. Näin siitä tuli 
suurin orkideasuku, jossa on yli 2100 lajia. 
Suvun nimi muodostuu latinan sanasta bul-
bus, mukulan kaltainen, ja kreikan lehteä 
merkitsevästä sanasta phyllon.

Bulbophyllumien synnyinseutuna pidetään 
Papua-Uusi-Guineaa. Sieltä niiden maail-
manvalloitus on edennyt Madagaskarille, 
päiväntasaajan Afrikkaan, Etelä- ja Keski-
Amerikkaan sekä Karibian alueelle, Tyynen 
valtameren saarille ja Australiaan. Suurin osa 
lajeista (1500) on kuitenkin trooppisen Aasi-
an kasveja, varsinkin Jaava, Borneo, Sumatra 
ja Sulawesi ovat niiden suosimia kasvupaik-
koja. Jonkin verran lajeja kasvaa viileäm-
mässä Indokiinan alueella sekä Himalajan 
rinteillä, jopa 2500 metrin korkeudella. 

Friedrich Kränzlin kuvasi 1916 Bul-
bophyllum nymphopolitanumin (Annalen 
K.K. Naturhist. Mus. Wien 30:60 (1916). La-
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HYVÄ SIVUSTO
www.philippineplants.org/Families/
OrchidaceaeA-C.html
2011 perustettu sivusto esittelee 
mm. 67 Filippiineillä kasvavaa orkideaa

ji sai nimensä Münchenin kasvitieteellisen 
puutarhan sijaintipaikan Nymphenburgin 
mukaan, jossa kasvi on kuvattu. 

Kuvaus
Bulbophyllum nymphopolitanum kasvaa en-
deemisenä Filippiineillä, lähinnä Luzonin 
saarella merenpinnasta 1000 metrin kor-
keudelle, joko epifyyttinä tai litofyyttinä. 
Lämpötila kasvualueella on 15–30 astetta. 
Lajin miltei vieri vieressä kasvavat varsimu-
kulat ovat 5 sentin korkuiset, niiden kärjestä 
kasvaa hieman sinivihreään vivahtava lehti 
15–20 sentin pituiseksi. Kymmensenttinen 
kukintovarsi ilmestyy varsimukulan tyveltä. 
Nopeasti avautuva kukka on voimakkaan 
ruskeanpunainen, vahamainen, noin 8 sent-
tiä korkea. Samaan kukintovarteen avautuu 
peräkkäin 2–4 kukkaa, kukinta-aika on ke-
vät tai alkukesä. Kukka tuoksuu lannalle, 
rehevästi mutta ei kuitenkaan häiritsevän 
voimakkaasti.

Kasvatus
Oma kasvini tuli pari vuotta sitten saksalai-
selta tarhalta pienen porukan kimppatila-
uksessa ruukkunsa laitojen yli kasvaneena. 
Siirsin sen matalaan muoviastiaan, jonka 
pohjalle panin isohkoja hiilenpaloja ja rah-
kasammalta. Näiden päälle asettelin kasvin, 
ja siinä se on viihtynyt. Kastelen niin, että 
astian pohjalla on aina vettä, jolloin sammal 
alkaa kasvaa ja sen mukana kasvi voi hyvin. 
Bulbophyllumit kestävät huonosti tuholais-
torjuntamyrkkyjä, myös ravinteen tulee olla 
mietoa. Valoa tarvitaan kohtalaisesti ja il-
mankosteuden tulee olla korkea. Nämä olot 
saavuttaa helpoimmin  lasikossa.


