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× Chitalpa
– hybrid med fantastiska blommor

Lennarth Jonsson
text och foto

När någon lyckas korsa två arter från olika 
släkten markerar man det med ett × framför hy-
bridsläktnamnet i stället för framför artepitetet, 
som vid hybrider där föräldrarna ingår i samma 
släkte. En sådan hybrid är × Chitalpa tashken-
tensis, chitalpa [1–3], en buske eller litet träd i 
familjen Bignoniaceae, katalpaväxter.
Länge trodde man att hybriden var en korsning 
mellan Chilopsis linearis, ökentrumpet [4–5], 
och Catalpa bignonioides, katalpa. Senare dna-
studier har bekräftat att Chilopsis linearis är 
moderplantan men avslöjade också att Catalpa 
bignonoides inte är inblandad. I stället handlar 
det om två olika korsningar där Catalpa specio-
sa, praktkatalpa [6–7], är pollengivare i den ena 
och Catalpa × galleana (Catalpa ovata × Catalpa 
speciosa) är pollengivare i den andra. Den första 
har gett upphov till sorten ’Morning Cloud’ och 
den andra till ’Pink Dawn’.
’Morning Cloud’ är upprättväxande med vita 
eller blekrosa blommor. ’Pink Dawn’ har ett 
lägre, mer utbrett växtsätt och ljusrosa blommor 
med gula halsar.
Korsningarna gjordes 1962 av F.N. Rusanov 
i den botaniska trädgården F.N. Rusanov i 
Tasjkent, Uzbekistan. Totalt fick han fram sju 
hybridplantor, två med vita och fem med rosa 
blommor. Dessa har gett upphov till de plantor 
som i dag finns i handeln.
Moderplantan Chilopsis linearis hör hemma 
i sydvästra USA, från södra Kalifornien och 

Texas till norra Mexiko. Den är en buske eller 
litet träd och enda arten i släktet. Arten kräver 
mycket värme och är inte härdig i Norden. Ca-
talpa speciosa hör hemma i de östra och centrala 
delarna av USA. Den är härdigare, i Sverige 
till zon 4, och kan ses i Lunds och Göteborgs 
botaniska trädgårdar. Catalpa ovata, kinesisk 
katalpa, kommer från Kina, där den dock anses 
vara utdöd i det vilda (Stadsträdgårdslexikon av 
H. Sjöman & J. Slagstedt). Härdig till zon 2–3.
× Chitalpa tashkentensis beskrivs som ett sol-
älskande, lövfällande träd eller en buske som 
får flera stammar från marknivå. Trädet kan 
bli omkring 6 m högt och 4 m brett och får en 
oval, öppen krona. Bladen sitter spridda och är 
skinande gröna, cirka 2,5 cm breda och 20–25 
cm långa. De trumpetformade, orkidéliknande 
blommorna kommer i stora, cirka 30 cm långa, 
klasar. De lockar pollinerare men är sterila.

Trivs i kontinentalt klimat
Rusanovs mål var att kombinera den långva-
riga blomningen hos Chilopsis linearis med den 
bättre härdigheten hos Catalpa speciosa. I Uzbe-
kistan blommar × Chitalpa tashkentensis ända 
från april till första höstfrosten. Även i sydvästra 
USA, med liknande varmt och torrt klimat, har 
den blivit en framgång. Den föredrar således ett 
kontinentalt klimat och soliga förhållanden.
När det gäller härdighet uppges att hybriden i 
Tasjkent har klarat –15 oC utan skador. I syd-

× Chitalpa tashkentensis har 
en spännande historia som 
involverar ett något omaka 

amerikanskt par och en
botanisk trädgård iUzbe-

kistan. Deras avkomma kan 
odlas här i Sverige – i alla 

fall om du kan erbjuda den 
en varm och solig växtplats i 

skyddat läge.

1. × Chitalpa tashkentensis 
’Morning Cloud’ blommar i 

Blekinge skärgård 2017.

2. En 5 år gammal planta av × C. 
tashkentensis.

3. Författarens exemplar av × 
Chitalpa tashkentensis ’Morning 

Cloud’ planterades 2006 och 
blommade första gången 2011.
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västra USA anges härdigheten till USDA zon 
6–9, där zon 6 har en genomsnittlig lägsta vin-
tertemperatur på –21 oC. En tumregel är att det 
som anges som zon 5–6 i USA kan vara värt att 
prova i zon 1 i Sverige.
I gynnsamma lägen kan × Chitalpa tashken-
tensis i Norden bli en buske och kanske ett litet 
träd – men inte av de mått som anges ovan. Den 
är sensommarblommande och blommorna sitter 
i klasar, rosa till vita, med nektarguider i purpur 
och gult på insidan. Hybriden är ganska an-
språkslös när det gäller jordmån, bara platsen är 
solig och varm. Den tål viss torka men trivs bäst 
i lätt men fuktighetshållande jord.

Namngivna sorter
Det finns åtminstone tre namngivna kloner. 
’Morning Cloud’ är en relativt vital och upp-
rättväxande form med blekrosa till vita blom-
mor. ’Pink Dawn’ har ett lägre och mer utbrett 
växtsätt och ljusrosa blommor med gula halsar. 
I handeln finns även rosablommande Summer 
Bells (’Minsum’), som jag dock ej provat.

Erfarenheter från Frändatorp
× Chitalpa tashkentensis är sannerligen en läcker 
buske men går den att odla hos oss? Våren 2006 
fick jag med mig två plantor från Ahnbys på 
Gullmarsfjordens plantskola i Munkedal. (Sic! 
Vad får man inte med sig därifrån!) De plante-
rades i en backe med nästan enbart grus och sol 
från förmiddag till sen eftermiddag sommartid. 
Från nordanvinden skyddar en trädridå av lind, 
ek, asp med flera träd. Platsen är den varmaste 
jag kan erbjuda. Enligt mina anteckningar ska 
båda plantorna vara ’Pink Dawn’ men enligt 
mitt minne är den ena ’Morning Cloud’. Där 
ser man vilket värde mina anteckningar har!
Plantan som står soligast och mest skyddat har 
klarat vintrarna utmärkt och blommade vackert 
sommaren 2011. Den är nu ett litet träd, knappt 
1,5 m högt. Den andra har frusit ned till mar-
ken varje vinter och skjuter nya, halvmeterhöga 
skott varje sommar. Min slutsats är att den vi-
tala plantan är ’Morning Cloud’ [1–3] och den 
sämre härdiga är ’Pink Dawn’.
Tyvärr är mitt lilla arboretum (Frändatorp, 
Sturkö, Blekinges skärgård, zon 1) populärt hos 
råbockar som ska feja hornen. Samma år som 
jag kunde fotografera den första blomningen [3] 
passerade en bock med sinne för rara blommor. 
Han lyckades allvarligt skada det lilla trädet 
så det var bara att skära bort de mest skadade 
delarna. Sensmoral: Se till att skydda växterna 
med tillräckligt höga nät!
Trots den kyliga och regniga sommaren 2017 
hade plantan repat sig så pass att den hade några 
blomklasar i början av augusti. Blomningen 
höll på ett par veckor – och blommorna är verk-
liga blickfångare!

Alternativ i kruka?
× Chitalpa taschkentensis är ett ganska osan-
nolikt träd eller en buske efter korsning mellan 
katalpa, ett stort skuggbildande träd med stora 
hjärtformade blad, och ökentrumpet, ett inte 
alltför ståtligt värmeälskande träd, kallat desert 
willow (övers. ökenpil) i sina hemtrakter. Vem 
kunde tro att resultatet skulle bli så excellent?
Hybriden är väl värd att pröva om man har en 
lämplig varm plats med lätt jord att erbjuda. Ef-
tersom chitalpa tål en del torka skulle den kan-
ske även kunna odlas i kruka som ett alternativ 
till Brugmansia suaveolens – allmänt känd som 
änglatrumpet.

6. Catalpa speciosa, praktkatalpa, 
är pollengivare till × Chitalpa 
tashkentensis, ökentrumpet. Här i 
botaniska trädgården i Göteborg.

7. Blommorna hos Catalpa speciosa 
sitter i stora upprätta klasar. Bladen 
är hjärtformade.

Foton: Owe Jaktlund

4. Chilopsis linearis, ökentrumpet, 
är den ena föräldern till × Chitalpa 
tashkentensis. Här fotograferad i 
botaniska trädgården i Denver.

5. Chilopsis linearis har blommor 
med nektarguider i starka färger.

Foto: Panayoti Kelaidis
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