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Kahleeton melodia valloittaa

Coelogyne Unchained Melody ’Mossiae’

teksti ja kuvat OILI PENTINSAARI
Orkideat risteytyvät helposti joko saman suvun tai lähisukujensa lajien kanssa. Näin tapahtuu luonnossa suotuisissa
oloissa, mutta orkideoita opittiin risteyttämään keinotekoisesti jo 1700-luvun lopulta lähtien. Useiden risteymien alkuperästä on virheellistä tietoa, jota nykyisen tietojen saannin
helppouden sekä tutkimusten avulla pystytään oikaisemaan.
Vuonna 1913 rekisteröidyn Coelogyne-suvun Intermediaa
pidettiin risteymänä Coelogyne cristata × C. massangeana
(nykyisin C. tomentosa). Myös luonnosta löytyi C. Intermedian
kaltaista helokämmekkää. Yrityksistä huolimatta ko. lajeja ei
kuitenkaan saatu tuottamaan itämiskelpoisia siemeniä, vaikka
Coelogynet yleensä risteytyvät helposti.
Australialainen David Banks, joka jatkaa Sydneyn lähellä
sijaitsevaa, isovanhempiensa perustamaa Hills District Orchids
-nimistä orkideatarhaa, ratkaisi lopulta ongelman parikymmentä vuotta sitten. Hän huomasi ristiriidan: C. tomentosa ja
C. cristata eivät voi luonnossa risteytyä, sillä nehän eivät kasva
samoilla alueilla. C. cristata kasvaa litofyyttinä Himalajalta
Bangladeshiin, C. tomentosa epifyyttinä Thaimaan niemimaalta läntiseen Malesiaan. Maantieteellisesti todennäköinen
kumppani olisi C. flaccida, sillä se ja C. cristata kasvavat osin
samoilla seuduilla. Näin asia olikin ja tämän risteymän David
Banks rekisteröi 1995 nimellä Coelogyne Unchained Melody.
Kyseiseen risteymään on otettu C. cristata, jonka huulen
kuvio on hyvin vaaleankeltainen. Siksi myös risteymän kukan
huuli on lähes sitruunankeltainen. Kauniit kuviot ovat oranssinruskeita perintönä C. flaccidalta. Kukan vaaleuden vuoksi
risteymä erotetaan tummemmista merkinnällä ’Mossiae’.
HELPPOHOITOINEN RISTEYMÄ
Coelogyne flaccida on tuonut hiukan kyseenalaisen, vaikka ei
kovin voimakkaan tuoksunsa lisäksi risteymään hoidon helppouden. Luonnossa C. flaccida kasvaa lumikuningatarta tasaisemmissa ja lämpimämmissä oloissa ja vähäisemmässä valossa
lito- tai epifyyttinä. Lisäksi sen varsimukulat kasvavat tiiviisti
lähekkäin, joten sitä ei tarvitse kovin usein jakaa. Coelogyne
cristata kasvaa litofyyttinä viileässä ja kosteassa sekä hyvässä
valossa Himalajan itäosan rinteiltä Vietnamiin. Sillä on selkeämmät vuodenajat ja se kukkii ennen lumen sulamista.
MEIDÄN KASVIMME
Ari Matikka hankki syyskuussa 2007 Schwerteriltä risteymän,
jonka nimilapussa luki Coelogyne Intermedia.
Zoja ja Tamara Pienimäki jakoivat sen huhtikuun 2015 kokouksessa, jossa jakopalat myös huutokaupattiin.
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