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Risteymän vanhemmista P. boissieria-
num kasvaa maaorkideana sekä litofyyt-
tinä kivien päällä alueella, joka ulottuu 
Ecuadorista Perun pohjoisosaan. P. pearcei 
kasvaa Ecuadorissa sekä Perun koillisosas-
sa kosteikkokasvina (helofyyttinä) aivan 
vesirajassa ja soilla.

Ostin kasvini vuoden 2017 näytte-
lystämme Asendorferilta, sillä ihastuin 
kaikkiin hienoihin phragmipediumei-
hin, joita Hilmar Bauchilla oli myynnis-
sä. Kasvit olivat aika hintavia ja ajattelin, 
että ovat vähän turhan kalliita tapettavia. 
Tämä laji taisi olla edullisin ja sen pitäi-
si olla suhteellisen helppohoitoinenkin. 
Nimilapussa on nimi Phragmipedium 
richterii ’Anja’ × self.

Kasvini on ollut ikkunan vieressä ole-
valla pöydällä. Se on vadilla, jossa on 
kiviä ja vettä, ja alla on vielä lämpömat-
to. Syksystä kevääseen sitä on valaissut 
verhotangosta riippuva kasvilamppu. 
Ikkuna on lounaaseen ja keväällä sekä 
alkukesällä olen laskenut sälekaihtimet 
suojaamaan pahimmalta paahteelta. To-
sin tämän ikkunan takana on parveke, 
joka hiukan vähentää tulevaa paahdetta.

Tammikuussa huomasin, että ver-
so näytti erilaiselta kuin aikaisemmin. 
26.1. oli jo näkyvissä kukintovarren 
alku. Jännitin, jaksaako kukka kasvattaa 
kukintovarren ja nupun ihan loppuun 
asti. Ensimmäinen kukista avautui 20.3. 
Kuvaushetkellä avoinna oleva kolmas 
kukka avautui 20.4. ja osoitti 5.5. kuih-
tumisen merkkejä, sillä neljäs kukka oli 
aukeamassa. Näyttää siltä, että vielä vii-
deskin kukka olisi tulossa.

Kukka on noin 12 sentin korkuinen 
ja neljän sentin levyinen. Huuli on kirk-

kaan vaaleanvihreä, mutta sisäpuolel-
ta vaaleamman vihreä. Purje ja petalit 
ovat tyveltä vihreäraidallisia, mutta pit-
kien petalien väri muuttuu kärkiä koh-
den ruskeaksi. Huulen sisäpuolella on 
vihreitä ja ruskeita pilkkuja sekä hyvin 
tummanruskeita karvoja siitepölyä suo-

jaavan joutoheteen reunassa. 
Kokonaisuudessaan kasvi on varsin 

siro. Sillä on kapeat, tummanvihreät leh-
det, jolle pituutta on kertynyt enimmil-
lään noin 50 cm. Kukintovarren kanssa 
mitattuna kasvin korkeus on noin 40 
senttiä, mutta muuten ehkä puolet siitä.

Luonnon oma  risteymä

Phragmipedium ×richterii
 = P. boissierianum × P. pearcei
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Hiukan empien viime 
näyttelystä ostettu kasvi 

ilahdutti kukillaan 
usean kuukauden ajan!


