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

Filippiineiltä löydettiin 1897 si-
ro puikkokämmekkä, jota kasvoi 
useilla saarilla viileissä samma-
leisissa metsissä, merenpinnasta 

1300–2600 metrin korkeudella. Pitkään 
Filippiineillä asunut saksalainen kasvitie-
teilijä August Loher antoi lajille nimen D. 
victoria-reginae Iso-Britannian kuninga-
tar Victorian 60-vuotisen hallitsijakauden 
kunniaksi, todennäköisesti kukan kunin-
kaallisen sinisyyden innoittamana. Orki-
deoissa siniset kukat ovat harvinaisia, eikä 
tämänkään lajin kukka ole aivan kokonaan 
sininen, vaan valkoisella pohjavärillä on 
sinistä lähinnä kehälehtien päissä ja kukan 
keskustasta lähtevinä raitoina.

Parikymmentä vuotta aikaisemmin eli 
1876 oli löydetty samankaltainen puikko-
kämmekkä suppealta alueelta Luzon-saaren 

Albay-provinssista. Selvin ero näiden kah-
den puikkokämmekän välillä on kukan 
kannus: D. victoria-reginaen kannus osoit-
taa alaspäin, D. ceraulan kannus osoittaa 
ylöspäin ja kääntyy ”sarveksi” kukan päälle 
(ks. nupun kuva). Tästä on johdettu lajini-
mi ceraula, joka tarkoittaa sarvea, jota on 
aikoinaan käytetty torvena. 

Dendrobium ceraulan kukkien värisävy 
vaihtelee, myös niiden iän mukaan: kirk-
kaan punavioletin nupun väri haalenee 
lähes vaaleansiniseksi ja kukan ikääntyes-
sä punerrus tulee uudelleen esiin. Kukkia 
avautuu 2–4 samasta silmusta joko leh-
dellisestä tai lehdettömästä versosta, siksi 
kuivaltakaan näyttävää versoa ei kannata 
poistaa. Kukat kestävät pitkään, ja laji voi 
kukkia mihin vuodenaikaan tahansa. 

Varret ovat ohuita, 40–55 sentin pituisia. 

Varren puolivälistä alkavat lehdet, jotka 
ovat kahdessa rivissä. Lehdet kuihtuvat 
jonkin ajan kuluessa ja varret kaljuuntuvat. 

Kasvatus
Dendrobium ceraula kasvaa noin 850 metrin 
korkeudella sademetsässä, jossa sataa läpi 
vuoden. Se kasvaa kuitenkin huomattavasti 
lämpimämmässä kuin D. victoria-reginae. 
Kosteus on suuri koko vuoden, joten laji so-
veltuu parhaiten kasvatettavaksi lasikossa. 
Valoa tarvitaan myös paljon. Aurinkoa on 
kuitenkin varottava, jos haluaa siirtää kas-
vin kesäksi ulos.

Tämän puikkokämmekän kasvutapa on 
rennosti riippuva. Siten se sopii hyvin kas-
vatettavaksi esimerkiksi korissa, jonka reu-
nojen yli varret voivat vapaasti kasvaa.
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