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LAJIESITTELY

Rhododendron ferrugineum
Osmo Jussila

Kotimaa: Andorra; Italia, Itävalta; Espanja, Ranska; Saksa; Sveitsi 900–21 00 mmpy.

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 (Italia)
Rosa de los Alpes, rododendro, azalea de montaña, farnusea (Espanja)

Ruostealppiruusu muodostaa alppiniityillä metsärajan yläpuolella tiheitä yhtenäisiä pensastoja, joissa vanhimmat pensaat saattavat olla yli 300-vuotiaita. Niiden lumen maahan painamat oksat juurtuvat,
joten yksittäinen pensas on voinut kasvaa useiden
kymmenien neliömetrien kokoiseksi.

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

alasuku Rhododendron
sektio
Rhododendron
alasektio Rhododendron
Ainavihanta 0,3–1 ,5 m korkea yleensä maanmyötäinen ja korkeuttaan leveämpi tiheäoksainen pensas. Vuorottaiset lehdet 1 ,6–5 cm × 0,6–1 ,6 cm pituiset, kapean suikeat, reunat alas taipuneet.
Yläpinnaltaan suomuttomat, tummanvihreät ja kiiltävät, alapuoleltaan tiheään punertavanruskeasuomuiset lehdet säilyvät pensaassa kaksi vuotta. Aromaattisesti tuoksuvat lehdet eivät kelpaa kasvinsyöjille.
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 valkoinen. Yleensä kukissa on 1 0 kpl terälehtien pituista
hedettä, sikiäin tiheään suomuinen.
Lajin kromosomiluku 2n = 26

Ruostealppiruusu on Euroopan Alpeilla ja Pyreneillä luontaisena kasvava Rhododendron-suvun tyyppilaji, jolle Carl von Linné teoksessaan Species Plantarum loi binomiaalinimen. Oheisesta kyseisen teoksen sivulta otetusta kuvakaappauksesta voi luoda
mielikuvan, millaisia nimiä ruostealppiruusun identifiointiin oli aiemmin käytetty.

Carl von Linné; Species Plantarum 1 753 s. 392
Ruostealppiruusu oli yksi viidestä Linnén Rhododendron-sukuun viemästä lajista. Muita olivat R.
dauricum, R. hirsutum, R. chamaecistus (nyk. Rhodothamnus chamaecistus) ja R. maximum. Linné perusti luokittelunsa tuon ajan käsityksiin luonnon ”järjestämisestä” ja erotteli ryhmiä melko keinotekoisin
perustein, koska tuona aikana ei vielä ollut nykykäsitystä genetiikasta tai evoluutiosta. Linné luokitteli siten kasvit heteiden ja emien mukaan 24 luokkaan.
Rhododendron-suku päätyi Decandria-luokkaan ja
atsaleat Pentandria-luokkaan eli kymmen- ja viisiheteisiin.
Ruostealppiruusua tiedetään käytetyn koristekasvina Englannissa jo 1 752. Ensimmäinen tieteelle kuvattu alppiruusulaji se ei kuitenkaan ollut, sillä jo ennen Linnén aikaa flaamilainen kasvitieteilijä Charles
l´Ecluse (Carolus Clusius 1 526–1 609) esitteli toisen

Ruostealppiruusun R. ferrugineum (pystyviivoitus) ja
myrttialppiruusun R. myrtifolium (musta) luontainen
kasvualue Meuselin (1 978) mukaan.
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Alpeilla kasvavan lajin, karva-alppiruusun (Rhododendron hirsutum) teoksessaan Rariorum stirpium
per Pannonias observatorum Historiae (1 583), joka
käsitteli Itävallan ja Unkarin vuoristojen alppikasveja.
Kotiseudullaan ruostealppiruusu on talvisin paksun
lumivaipan suojaama, joten sen ei ole tarvinnut kehittyä erityisen pakkasenkestäväksi. Tämän vuoksi lajin
kasvatus kohtaa vaikeuksia siellä, missä talvinen lumipeite ei ole luotettava. Kuumat kesätkin voivat nujertaa ruostealppiruusun, joten jo Keski-Euroopan
alavammilla seuduilla laji on harvoin viljelty. Suomen
viileät kesät sopivat ruostealppiruusulle paremmin,
mutta talvinen lumisuoja on ainakin kylmimpinä talvina tarpeen nuppujen suojana.
Ruostealppiruusu kukkii sukunsa muihin edustajiin
verrattuna varsin myöhään. Se aloittaa kukintansa
vasta kesäkuun lopulla tai jopa heinäkuussa, muiden
alppiruusulajien jo lopetellessa. Kukinta ei meillä koskaan ole niin runsas kuin lajin kotiseudulla Alpeilla,
jossa vuorenrinteet saattavat värjäytyä ruostealppiruusujen kukinnan aikaan laajalti vaaleanpunaiseen
kukkahuntuun.
Kotiseudullaan laji ei ole uhattuna, vaan pikemminkin valtaamassa uusia alueita laidunnuksen vähentyessä. Märehtijöille ruostealppiruusu ei kelpaa ruokalajiksi sisältämiensä myrkyllisten yhdisteiden
(Andromedotoxin) vuoksi, mutta laidunnuksen loppuminen vähentää myös alppiniittyjen mekaanista kuormitusta, jolloin alppiruusuille tulee mahdolliseksi levitä myös siemenistä. Se onkin katajan (Juniperus
communis var. saxatilis) ohella tärkein pioneerikasvi
metsärajan yläpuolella Alpeilla.
Ruostealppiruusu on happaman maan kasvi toisin

R. ferrugineum Etelä-Tirolissa. Kuva Tijs Huisman

kuin lähisukulaisensa karva-alppiruusu, joka viihtyy
myös kalkkimailla. Ruostealppiruusulle sopii kasvualustaksi hapan turvehiekkaseos, kunhan se pysyy
tuoreena myös kesän kuivimpina viikkoina. Märkäpeti onkin yksi varteenotettava keino sopivien olojen
löytämiseksi Alppien kaunottarelle.
Kuten kotiseudullaankin, kasvaa ruostealppiruusu
tiheäoksaiseksi puolipallon muotoiseksi pensaaksi ja
kukkii runsaimmin saadessaan kasvukaudella riittävästi valoa. Katveiseen paikkaan ruostealppiruusua
ei siis kannata sijoittaa vaan täyteen aurinkoon. Erityisen hankalina keväinä pienikokoinen kasvi on
kohtuullisen helppo suojata vaikkapa kuusen havuilla
kriittisten kuukausien ajaksi kun maa on vielä roudassa.

R. ferrugineum Kustavissa 201 5. Kuva Osmo Jussila
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