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H.G. Reichenbach kuvasi Filippiineiltä löytyneen
epifyyttiorkidean nimellä Ceratostylis retisquama
(Bonplandia 5:53. 1857). Kun Oakes Ames kuvasi samantyyppistä orkideaa viitisenkymmentä vuotta myöhemmin nimellä Ceratostylis rubra, hän totesi olevan
täysin mahdollista, että kyse oli samasta, jo Reichenbachin hyvin suurpiirteisesti kuvaamasta lajista (The
Philippine Journal of Science C 4:670 1909). Asia on
myöhemmin näin tulkittukin. Tämä selittää sen, että
kyseistä kasvia on edelleen myynnissä kummallakin
nimellä. Sääntöjen mukaan ensimmäisessä kuvauksessa
käytetty nimi jää voimaan, sen jälkeinen on synonyymi.
Ceratostylis-sukuun lasketaan kuuluvaksi noin 140
lajia. Suvun kasvualue on laaja: Kiina, Intia, Aasian lounaisosa, Uusi Guinea, Filippiinit ja Melanesian alueen
saaret. Risteyttäjiä suku ei tähän mennessä ole inspiroinut, ja voihan olla, etteivät lajit helposti risteydykään
muiden kanssa.

Kuvaus

Ceratostylis retisquama kasvaa vain Filippiineillä. Sitä
on löydetty sekä Luzonin että Mindanaon saarilta merenpinnasta 500 metrin korkeudelle. Koko vuoden on
lämmintä 20–30 astetta, lämpimintä on toukokuussa,
viileintä joulukuussa. Sadekausi alkaa toukokuussa ja
jatkuu marraskuulle, sateisinta on elokuussa. Kuiva, lähes sateeton aika on tammikuusta huhtikuulle.
Ceratostylis retisquama on saanut lajinimensä varren
suomumaisista suojuslehdistä, joiden tyveltä parisenttiset tiilenpunaiset kukat kasvavat pitkin vartta. Avautuneen kukan muoto muistuttaa viisisakaraista tähteä.
Kasvi voi kukkia mihin vuodenaikaan tahansa. Kukat
avautuvat nopeasti ja melko nopeasti ne myös lakastuvat. Lehdet ovat jäykät, tummanvihreät, miekkamaiset,
hiukan käyrät ja noin 12 sentin pituiset. Hennot juuret
ovat vaalean nukan peittämät.

Kasvatus

Ceratostylis retisquamaa pidetään helppona kasvatettavana, ja oikeissa oloissa se sitä onkin. Kasvin tulee saada
valoa, kosteutta ja lämpöä oikeassa suhteessa.
Vuosia hengissä pysynyt, mutta kituvasti kasvanut,
kukkimaton kasvi sai uutta puhtia uudessa paikassa.
Se on edelleen samassa saviruukussa, mutta nyt muoviruukun sisällä. Muoviruukun pohjalla on miltei aina
pari senttiä vettä, josta kosteus nousee tasaisesti savipintaa pitkin kasville, reunoilla on reikiä. Lähes jatkuvan
kukinnan avain lienee kuitenkin kasvin sijoituspaikka
lähellä loisteputkea, joka päivisin valon lisäksi myös
lämmittää. Ilman kosteus on hentojuuriselle kasville
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