Powiew egzotyki i tajemniczoœci
- storczyki
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Storczyki, zwane te¿ orchideami, ju¿ w dawnych czasach urzeka³y ludzi swym wdziêkiem, kolorami i intrygowa³y tajemniczoœci¹. Wœród tylu roœlin na œwiecie s¹ to jedne
z nielicznych wko³o, których kr¹¿y tyle legend, przes¹dów czy mitów.
Ju¿ Konfucjusz (551- 478 r.p.n.e.) zachwyca³ siê storczykami. Uprawiano w tamtych
czasach w Chinach orchidee z rodzaju
Cymbidium. Roœliny te oznacza³y czystoœæ,
mi³oœæ, piêkno, wdziêk, doskona³oœæ. Sama
nazwa orchidei pochodzi od greckiego s³owa
orchis i oznacza pewien anatomiczny szczegó³ mê¿czyzny. Sk¹d siê wziê³a ta nazwa do
koñca nie wiadomo, ponoæ nada³ j¹ Teofas
uczeñ Platona i Arystotelesa, któremu to
pseudobulwy ten szczegó³ przypomina³y.
W póŸniejszych czasach, dziêki temu skojarzeniu, te pseudobulwy mia³y rzekomo dzia³aæ korzystnie na potencjê. Ile w tym prawdy
nikt nie wie, gdy¿ œrodek farmakologiczny
znany pod nazw¹ salep dzia³a jedynie ³agodnie przeczyszczaj¹co.
Storczyki imponuj¹ kolorami swych kwiatów, jak i ich kszta³tami, ale jak dot¹d w gamie kolorów (czysto bia³e, amarantowe, ró¿owe, nakrapiane, ¿ó³te) nie znaleziono okazu w kolorze czerni. Prawdopodobnie jest to
tylko mit o czarnym kwiecie orchidei, który
wzi¹³ siê od nazwy tlilxochitl- co w jêzyku Azteków oznacza³o czarny kwiat, a odnosi³ siê
do storczyka o nazwie wanilia. Znanego nam
natomiast z czarnej laski wanilii, czyli torebki nasiennej, ususzonej tej roœliny.
Z ciekawostek o storczykach mo¿na przytoczyæ tak¹, i¿ na wyspach Oceanii zjada siê liœcie orchidei. Stanowi¹ one warzywo w tamtejszej diecie, natomiast z korzeni gatunku wyplata siê koszyki. Ze storczyków rodzaju Bletia wytwarza siê klej do sklejania gitar, który wykorzystuj¹ Brazylijczycy. Najpopularniejsze zastosowanie storczyków to
prawdopodobnie, talizman do odpêdzania
z³ych duchów. Byæ mo¿e to za spraw¹ swej
aury tajemniczoœci, jak¹ s¹ okr yte.
Orchidee od lat budzi³y emocje, ponad sto
lat temu na jednej z aukcji w Londynie, za jeden egzemplarz nowo odkrytego gatunku,
chciano zap³aciæ sumê 1000 funtów, co na
ówczesne czasy by³o ogromn¹ sum¹. Natomiast najoryginalniejszym wystawionym na
aukcjê storczykiem, by³ okaz, który posiada³
donicê, któr¹ by³a czaszka ludzka.

Ka¿demu, komu siê marzy, choæ ciut egzotyki we w³asnym mieszkaniu, tu
w klimacie, gdzie srogie zimy, powinien zainteresowaæ siê i zafundowaæ sobie
terapiê storczykow¹.
Na pierwszy rzut oka, mog¹ siê wydawaæ to roœliny wymagaj¹ce i tr udne
w hodowli, bo s¹ nam one troszkê nieznane i inne ni¿ wiêkszoœæ obecnych wko³o
roœlin. Jeœli jednak zechcemy poznaæ odrobinê ich wymagania i zwyczaje, oka¿e
siê, ¿e to roœliny doœæ ³atwe w utrzymaniu, a one odwdziêcz¹ siê oryginalnymi
kwiatami, wype³ni¹ mieszkanie przepiêknymi kolorami, nawet o porze roku,
w której u nas jest szaro i ponuro.
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Odrobina z historii przybycia tych roœlin do
Polski i ich zadomowienia siê w oran¿eriach
czy prywatnych domach. Sprowadzi³ je do
naszego kraju i rozpowszechni³ Józef Warszewicz, botanik ¿yj¹cy w XIX wieku. Urodzi³ siê na Litwie i pierwsze kroki z ogrodnictwa stawia³ w Wilnie. Ca³a przygoda ze
storczykami zaczê³a siê od podró¿y, jak¹
odby³ po Ameryce w 1845 r. Po piêciu latach
wêdrówki wraca do Europy z ró¿norodnym
materia³em roœlinnym. Ro-œliny i nasiona te,
pos³u¿y³y do wielu badañ, dziêki którym
powsta³y miêdzy innymi nowe odmiany i hybrydy w obrêbie danej rodziny. Takich wypraw do innych krajów i na inne kontynenty
odby³ Warszewicz kilka, przywo¿¹c do kraju
nowe gatunki roœlin. Po ostatniej wyprawie,
gdy wróci³ do kraju obj¹³ funkcjê inspektora
Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Dziêki
jego dzia³aniu i zaanga¿owaniu w rozwój botaniki, a zw³aszcza hodowlê orchidei i wybudowanie storczykarni, ogród botaniczny
zyska³ s³awê i rozg³os. Nazwiskiem botanika
oznaczony zosta³ jeden z rodzajów storczyków: Warszewiczella, który obejmuje wiele
gatunków, np.: W. amazonia, W. discolor.
Kwiaty storczyków s¹ ogromnie zró¿nicowane, zarówno pod wzglêdem kszta³tów, kolorów jak i rozmiarów. Sk³adaj¹ siê jednak zawsze z szeœciu czêœci, trzy z nich to w³aœciwe p³atki, a najwy¿sza czêœæ i dwie ni¿sze s¹
dzia³kami kielicha. Dwa wy¿sze p³atki s¹ najczêœciej wiêksze ni¿ dzia³ki kielicha, a najni¿szy p³atek, który zwany jest warg¹, jest
innego koloru i rozmiaru.
Mieszañce Phalaenopsis posiadaj¹ ³ukowate
wygiête ³odygi i bardzo du¿¹ iloœæ kwiatów
w kolorach od jasnych po ró¿owe. Rodzaj ten
jest epifitem monopodialnym. Na ³odygach
Phalaenopsis wyrastaj¹ korzenie przybyszowe i nie posiada on pseudobulw. Liœcie jego
s¹ grube i miêsiste.
Rodzaj Oncidium natomiast to storczyk epifityczny sympodialny, posiada on pseudobulwy o jajowatym kszta³cie, a z poziomych
roz³ogów wyrasta wiele ³odyg. Na wiechach
tych kwitnie wiele drobnych kwiatów. Kwiaty o du¿ej wardze maj¹ kolor bia³y, ¿ó³ty, czerwony, br¹zowy lub ró¿owy.
Paphiopedilum s¹ jedynym naziemnym
rodzajem, który mo¿emy hodowaæ w domu.
On jedynie tu dobrze roœnie. Na d³ugiej ³odydze wytwarza pojedynczy kwiat. Posiada
workowat¹ wargê i pr¹¿kowan¹ lub plamist¹
górn¹ dzia³kê kielicha.
Zabieraj¹c siê za uprawê orchidei, warto zapoznaæ siê odrobinê z ich warunkami siedli-
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skowymi, co lubi¹ a czego nie toleruj¹. Mo¿emy siê nimi z powodzeniem cieszyæ w domu, trzeba tylko znaæ kilka podstawowych
zasad. Na pocz¹tek obcowania ze storczykami polecamy mieszañce z rodzaju
Phalaenopsis i Paphiopedilum. S¹ roœlinami,
które wybacz¹ nam ma³e b³êdy w pielêgnacji, jeœli takie pope³nimy.
Gdy ju¿ wybraliœmy piêkny okaz w sklepie
i przynieœliœmy go do domu, za-cznijmy od
wyboru odpowiedniego miejsca. Przede
wszystkim storczyk musi mieæ spe³nione
trzy warunki: œwiat³o, temperatura i wilgotnoœæ powietrza. Jeœli chodzi o œwiat³o to ró¿ne wymagania maj¹ ró¿ne rodzaje storczyków, generalnie mo¿emy kierowaæ siê zasad¹, i¿ roœliny o twardych, sztywnych i gruboszowatych liœciach lubi¹ du¿o œwiat³a,
natomiast te, których liœcie s¹ wiêksze i miêkkie raczej wol¹ pó³cieñ. Nie pope³nimy b³êdu, gdy wybierzemy miejsce jasne, ale nie
bêdziemy nara¿aæ roœliny na ostre d³ugo-

trwa³e nas³onecznienie tu¿ przy samej szybie. Odpowiednim miejscem jest okolica
wschodniego lub zachodniego okna. Taka
porcja œwiat³a zapewni im d³ugotrwa³e i piêkne kwitnienie. Latem mo¿na zabraæ roœliny
na balkon lub taras, letnia przeprowadzka
wzmacnia storczyki i sprawia, ¿e s¹ bardziej
odporne.
Jeœli chodzi o temperaturê to orchidee mo¿emy podzieliæ na trzy grupy: ciep³olubne
(optymalna dla nich temperatura w nocy wynosi 18-20oC, ok. 23oC w dzieñ, w s³oneczne dni od 27oC), lubi¹ce umiarkowane
temperatury (odpowiednio 14-18 oC w nocy, 19-20oC w dzieñ, toleruje równie¿ temperatury 24-30 oC w s³oneczne dni), oraz
roœliny, które wol¹ ch³odniejsze powietrze
(8-14oC w nocy, 15-18oC w dzieñ i 21-24oC
w s³oneczne dni). Do pierwszej grupy nale¿y Phalaenopsis, do drugiej m. in. Cattleya
i Paphiopedlum, natomiast do ostatniej
Cymbidium.

Du¿o wa¿niejszym czynnikiem ni¿ temperatura jest wilgotnoœæ powietrza. Chc¹c cieszyæ siê piêknymi i bujnymi storczykami nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêsto w mieszkaniu jest
dla nich zbyt suche powietrze. Odpowiedni¹ wilgotnoœæ mo¿emy im zapewniæ w³¹czaj¹c odpowiednie nawil¿acze powietrza,
lub po prostu ustawiaj¹c je w pobli¿u naczyñ
wype³nionych wod¹ i keramzytem, który bêdzie powoli uwalnia³ wilgoæ. Jeœli zdecydujemy siê na zraszanie to zróbmy to delikatn¹
mgie³k¹ rano w s³one-czny dzieñ i tylko po
liœciach i korzeniach omijaj¹c kwiaty.
Orchidee lubi¹ wilgotne powietrze, ale nie
znosz¹ nadmiaru wilgoci w korzeniach. Wa¿ne jest przesuszenie pod³o¿a miêdzy podlewaniami. Bardziej szkodliwy jest nadmiar
podlewania ni¿ jego niedobór. S¹ to kwiaty
raczej dla zapominalskich ni¿ dla nadgorliwych. Storczyki lubi¹ podlewanie rzadkie,
ale obfite, najlepiej wod¹ przefiltrowan¹ lub
deszczówk¹, ale wystarczy równie¿ przego-

Kompozycja 1: Nazwa
Dobrze zaaran¿owany ogród zimowy stanie siê z pewnoœci¹ ulubionym miejscem w domu. Wygodne
miejsce do siedzenia w otoczeniu zieleni i zapachu kwiatów bêdzie doskona³ym miejscem do
wypoczynku.
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towana odstana woda o temperaturze pokojowej, lub woda destylowana. W przypadku
tej ostatniej musimy zadbaæ o regularne nawo¿enie roœliny. Nale¿y podlaæ roœlinê obficie tak by pod³o¿e dobrze nasi¹k³o wod¹, ale
nie wolno pozostawiaæ wody na podstawce.
Gdy dopuœcimy do zastoin wody korzenie
szybko zaczn¹ gniæ a kwiaty opadaæ.
W sklepach mamy do wyboru wiele nawozów przeznaczonych specjalnie dla storczyków, nie ma miêdzy nimi szczególnej ró¿nicy. Generalnie, jeœli liœcie s¹ intensywnie
zielone oznacza to, ¿e roœlina jest dobrze
nawo¿ona, jeœli ¿ó³kn¹ to brakuje jej azotu,
natomiast czernienie koñcówek liœci mo¿e
wskazywaæ na nadmiar nawozów. Nawozimy od wiosny do jesieni, lepiej jest stosowaæ
mniejsze dawki a czêœciej. Nie nawozimy
miesi¹c po przesadzeniu roœliny jak równie¿
w okresie jej spoczynku, w tym czasie ograniczamy równie¿ podlewanie. Taki okres
spoczynku mo¿e trwaæ od kilku tygodni do
kilku miesiêcy i zwykle wypada zim¹. Wtedy
roœlina nie kwitnie, musi odpocz¹æ by za jakiœ czas znów nas zachwycaæ swoimi kwiatami.
Gdy substrat, w którym roœnie storczyk jest
miêkki i jednolity (rozk³ada siê), a k³¹cza
i nowe przyrosty wyros³y daleko poza doniczkê, to znak, ¿e roœlinê nale¿y przesadziæ. Róbmy to jak najrzadziej, (co rok lub
dwa w zale¿noœci od rodzaju roœliny) bo storczyki wcale tego nie lubi¹. Lubi¹ natomiast
ciasn¹ doniczkê, ale tak¹, w której swobodnie zmieszcz¹ siê korzenie i przepuszczalny substrat. Lubi¹ mieæ dostêp powietrza
do korzeni. Dlatego powinniœmy zapewniæ
im odpowiednie pod³o¿e i doniczkê. Jeœli nie
mamy wielkiego doœwiadczenia to raczej
zdecydujmy siê na gotowe pod³o¿e oferowane przez sklepy ogrodnicze specjalnie dla
storczyków. W ¿adnym wypadku nie sadŸmy
orchidei do zwyk³ej ziemi, to j¹ na pewno zabije. W specjalnie przygotowanym pod³o¿u
powinny znajdowaæ siê ³upiny orzecha kokosowego, kora sosnowa, keramzyt i wêgiel
drzewny. Wa¿na jest równie¿ doniczka, przy
przesadzaniu powinniœmy zmieniæ j¹ na niewiele wiêksz¹, dobrze, jeœli jest przeŸroczysta, mo¿emy wtedy ³atwo obserwowaæ korzenie. Jeœli ma³a doniczka jest niestabilna
lub nie pasuje do kwiatów czy do wystroju
pokoju mo¿emy kupiæ specjaln¹ os³onkê dla
storczyków, wewn¹trz bêdzie ona mia³a specjalny rant, na którym zatrzyma siê doniczka, co nie dopuœci do zastoin wody. Os³onka nie mo¿e byæ ciasna powinna byæ sporo
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wiêksza od doniczki tak by zapewniæ dostêp
powietrza korzeniom.
W Polsce wystêpuje ok. 40 gatunków storczyków ¿yj¹cych w naturze, wszystkie s¹
pod ochron¹. W sprzeda¿y s¹ dostêpne tylko
w specjalnych punktach i tam nale¿y je kupowaæ. Mo¿emy siê pokusiæ o ich uprawê
w naszym ogródku, s¹ przepiêkne, a niektóre dodatkowo przyjemnie pachn¹, niestety
s¹ wymagaj¹ce. By uprawa siê uda³a trzeba
bardzo dobrze znaæ wymagania poszczególnych gatunków i odmian, szczególnie
wymagania glebowe. Storczyki te s¹ równie¿
wra¿liwe na przemarzanie, potrzebuj¹ os³oniêtego stanowiska. Taki storczyk w ogrodzie to niew¹tpliwie pere³ka, ale nie dla
amatorów.
O ile uprawa storczyków w ogrodzie nie jest
³atwa, to, jeœli chodzi o gatunki, które mo¿emy uprawiaæ w domu naprawdê nie jest to
trudne. Wa¿ny jest rozs¹dek i umiar, czasami lepiej jest zapomnieæ o roœlinie ni¿ namiêtnie j¹ podlewaæ, nawoziæ i zraszaæ bez
umiar.

Kompozycja 2: Nazwa
Dobrze zaaran¿owany ogród zimowy stanie siê z pewnoœci¹ ulubionym miejscem w domu. Wygodne
miejsce do siedzenia w otoczeniu zieleni i zapachu kwiatów bêdzie doskona³ym miejscem do
wypoczynku.
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