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Linné 1 753
Ruostealppiruusu

Rhododendron ferrugineux, Laurier-rose des Alpes,
Rosage, Rose des Alpes (Ranska)
Die Rostblättrige Alpenrose, Rostrote Alpenrose,
Rostroter Almrausch (Saksa)
Rododendro rosso (I tal ia)
Rosa de los Alpes, rododendro, azalea de mon-
taña, farnusea (Espanja)

alasuku Rhododendron
sektio Rhododendron
alasektio Rhododendron

Ainavihanta 0,3–1 ,5 m korkea yleensä maanmyö-
täinen ja korkeuttaan leveämpi tiheäoksainen pen-
sas. Vuorottaiset lehdet 1 ,6–5 cm × 0,6–1 ,6 cm pitui-
set, kapean suikeat, reunat alas taipuneet.
Yläpinnaltaan suomuttomat, tummanvihreät ja ki i l-

tävät, alapuoleltaan tiheään punertavanruskeasuo-
muiset lehdet säilyvät pensaassa kaksi vuotta. Aro-
maattisesti tuoksuvat lehdet eivät kelpaa kasvinsyöji l-
le.
Korkeassa kukkatertussa avautuu 5–1 6 kukkaa.

Kapeatorviset kukat ovat 1 ,2–1 ,7 cm pituiset. Niissä
on pitkäkarvaiset ja suomuiset verholehdet. Kukan
väri on vaalean punavioletti tai joskus harvoin valkoi-
nen. Yleensä kukissa on 1 0 kpl terälehtien pituista
hedettä, sikiäin tiheään suomuinen.
Lajin kromosomiluku 2n = 26

Kotimaa: Andorra; I tal ia, I tävalta; Espanja, Rans-
ka; Saksa; Sveitsi 900–21 00 mmpy.

Ruostealppiruusu muodostaa alppini ityi l lä metsä-
rajan yläpuolel la tiheitä yhtenäisiä pensastoja, jois-
sa vanhimmat pensaat saattavat ol la yl i 300-vuotiai-
ta. Niiden lumen maahan painamat oksat juurtuvat,
joten yksittäinen pensas on voinut kasvaa useiden
kymmenien neliömetrien kokoiseksi.

Kestävyys: Englanti H5 (kestävä kaikkial la
Englannissa ja Skandinavian eteläosissa)
Ruotsi (SRS) Z5,
Tanska (RF) -25°C,
USA: (ARS) -23 °C,
Suomi I -I I

Ruostealppiruusu on Euroopan Alpeil la ja Pyreneil-
lä luontaisena kasvava Rhododendron-suvun tyyppi-
laj i , jol le Carl von Linné teoksessaan Species Plan-
tarum loi binomiaalinimen. Oheisesta kyseisen teok-
sen sivulta otetusta kuvakaappauksesta voi luoda
miel ikuvan, mil laisia nimiä ruostealppiruusun identi-
fiointi in ol i aiemmin käytetty.

Ruostealppiruusu oli yksi vi idestä Linnén Rhodo-
dendron-sukuun viemästä laj ista. Muita ol ivat R.
dauricum, R. hirsutum, R. chamaecistus (nyk. Rho-
dothamnus chamaecistus) ja R. maximum. Linné pe-
rusti luokittelunsa tuon ajan käsityksiin luonnon ”jär-
jestämisestä” ja erottel i ryhmiä melko keinotekoisin
perustein, koska tuona aikana ei vielä ol lut nykykäsi-
tystä geneti ikasta tai evoluutiosta. Linné luokittel i si-
ten kasvit heteiden ja emien mukaan 24 luokkaan.
Rhododendron-suku päätyi Decandria-luokkaan ja
atsaleat Pentandria-luokkaan eli kymmen- ja vi isihe-
teisi in.
Ruostealppiruusua tiedetään käytetyn koristekasvi-

na Englannissa jo 1 752. Ensimmäinen tieteel le ku-
vattu alppiruusulaj i se ei kuitenkaan ollut, si l lä jo en-
nen Linnén aikaa flaamilainen kasvitietei l i jä Charles
l´Ecluse (Carolus Clusius 1 526–1 609) esittel i toisen

Ruostealppiruusun R. ferrugineum (pystyviivoitus) ja
myrttialppiruusun R. myrtifolium (musta) luontainen
kasvualue Meuselin (1 978) mukaan.
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Alpeil la kasvavan laj in, karva-alppiruusun (Rhodo-
dendron hirsutum) teoksessaan Rariorum stirpium
per Pannonias observatorum Historiae (1 583), joka
käsittel i I täval lan ja Unkarin vuoristojen alppikasveja.
Kotiseudul laan ruostealppiruusu on talvisin paksun

lumivaipan suojaama, joten sen ei ole tarvinnut kehit-
tyä erityisen pakkasenkestäväksi. Tämän vuoksi laj in
kasvatus kohtaa vaikeuksia siel lä, missä talvinen lu-
mipeite ei ole luotettava. Kuumat kesätkin voivat nu-
jertaa ruostealppiruusun, joten jo Keski-Euroopan
alavammil la seuduil la laj i on harvoin vi l jelty. Suomen
vii leät kesät sopivat ruostealppiruusul le paremmin,
mutta talvinen lumisuoja on ainakin kylmimpinä talvi-
na tarpeen nuppujen suojana.
Ruostealppiruusu kukkii sukunsa muihin edustaj i in

verrattuna varsin myöhään. Se aloittaa kukintansa
vasta kesäkuun lopul la tai jopa heinäkuussa, muiden
alppiruusulaj ien jo lopetel lessa. Kukinta ei meil lä kos-
kaan ole niin runsas kuin laj in kotiseudul la Alpeil la,
jossa vuorenrinteet saattavat värjäytyä ruostealppi-
ruusujen kukinnan aikaan laajalti vaaleanpunaiseen
kukkahuntuun.
Kotiseudul laan laj i ei ole uhattuna, vaan pikemmin-

kin valtaamassa uusia alueita laidunnuksen vähen-
tyessä. Märehti jöi l le ruostealppiruusu ei kelpaa ruo-
kalaj iksi sisältämiensä myrkyll isten yhdisteiden
(Andromedotoxin) vuoksi, mutta laidunnuksen loppu-
minen vähentää myös alppini ittyjen mekaanista kuor-
mitusta, jol loin alppiruusuil le tulee mahdoll iseksi levi-
tä myös siemenistä. Se onkin katajan (Juniperus
communis var. saxatilis) ohella tärkein pioneerikasvi
metsärajan yläpuolel la Alpeil la.
Ruostealppiruusu on happaman maan kasvi toisin

kuin lähisukulaisensa karva-alppiruusu, joka viihtyy
myös kalkkimail la. Ruostealppiruusul le sopii kasvua-
lustaksi hapan turvehiekkaseos, kunhan se pysyy
tuoreena myös kesän kuivimpina viikkoina. Märkä-
peti onkin yksi varteenotettava keino sopivien olojen
löytämiseksi Alppien kaunottarel le.
Kuten kotiseudul laankin, kasvaa ruostealppiruusu

tiheäoksaiseksi puolipal lon muotoiseksi pensaaksi ja
kukkii runsaimmin saadessaan kasvukaudella ri ittä-
västi valoa. Katveiseen paikkaan ruostealppiruusua
ei si is kannata sijoittaa vaan täyteen aurinkoon. Eri-
tyisen hankalina keväinä pienikokoinen kasvi on
kohtuul l isen helppo suojata vaikkapa kuusen havuil la
kri ittisten kuukausien ajaksi kun maa on vielä rou-
dassa.
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