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K U U K A U D E N  O R K I D E A                                                S Y Y S K U U

TUO HYVÄÄ TUULTA 
PURJEISSAAN

■Harva Bulbophyllum-suvun orkideoista herättää yleistä sym-
patiaa. Kasvin kannalta pölyttäjän valinta ratkaisee luonnossa 

säilymisen: jos tehtävään halutaan raadonsyöjä, silloin on haistava 
ja näytettävä raadolta. Lähes tuhannen lajin suvussa on kuitenkin 
useita hienovaraisempiakin keinoja valinneita lajeja. Esimerkiksi B. 
grandiflorum, jonka kukkia ranskalaiset luonnehtivat Chartreuse-
liköörin värisiksi. Amerikassa kukan sanotaan muistuttavan iskuun 
valmistuvaa kobraa, omasta mielestäni rapeita perunalastuja. Oli 
miten oli, kukissa ei ole selvästi havaittavaa tuoksua. Sen sijaan pur-
jeen lailla kohoavan yläsepalin pinta on epätasainen: siinä on pie-
niä, ohuempia ”ikkunoita”. Valo pääsee niistä hiukan lävitse, pienet 
hyönteiset lentävät ”aukkoja” kohti, törmäävät ikkunaan ja putoavat 
alas. Hiukan pökertyneinä ne pyörivät kukassa, saavat mukaansa 
siitepölymyhkyn ja lentävät seuraavan kukan ikkunaan. Näin on 
taas kasvikunta jekuttanut eläinkuntaa.

Lajin kuvasi saksalaissyntyinen, Indonesian Ambon-saarella elä-
mäntyönsä tehnyt Georg Eberhard Rumphius (1627–1702). Ku-
vaus julkaistiin postuumisti Karl Ludwig von Blumen julkaisussa 
Rumphia 4:42 (1849). 

Bulbophyllum grandiflorumin kasvualue päiväntasaajalla ulottuu 
Borneon itäpuoliselta Sulawesi-saarelta Uuteen Guineaan ja Salo-
monsaarille. Laji kasvaa matalalla puiden rungoilla merenpinnasta 
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1600 metrin korkeudelle. Sen kukinta-ajaksi luonnossa annetaan 
sekä tammikuu että aikaväli huhtikuusta elokuulle – ei mikään 
ihme, että se tuntuu kukkivan koko ajan. Kukat myös kestävät ta-
vanomaista kauemmin, parikin viikkoa. Reilun vaaksan mittaisen 
kukkavarren päähän avautuva kukka on nimensä veroinen: grandi-
florum.

Kasvatus
Oman kasvini sain vuoden 2013 näyttelyssä taiwanilaisen Yih-Chen 
Orchidsin tuomana. Se kasvoi ruukussa, josta siirsin sen laakeaan 
muovirasiaan. Pohjalle hiilenpaloja, päälle hiukan lisää sammalta. 
Siinä se on kasvanut nämä neljä vuotta ja kukkinut tasaiseen tah-
tiin. Jopa niin usein että minun on luultu saaneen taiwanilaisilta 
muovikukkia, joita sitten tökkäilen kasviin sopivin väliajoin. Uusia 
versoja se ei ole kovinkaan innokkaasti kasvatellut, vaan on pysynyt 
rasiassa. Kokeilin kasvin siirtoa kauemmas valosta, versoja ei kasva-
nut, sen sijaan kukinta alkoi taas. Päiväntasaajan kasvina se onkin 
tottunut melko tasaisiin kasvuoloihin. Lasikossa on ilmankosteus 
70–80 prosenttia, valaisimet nostavat päivälämmön 25 asteen tie-
noille, öisin on viitisen astetta viileämpää. Rasian pohjalle lorautan 
vettä niin että hiilet pysyvät kosteina. Vedessä on joskus harvoin 
mukana mietoa ravinnetta.                    Teksti ja kuva OILI PENTINSAARI


