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Kartta JUHA RÄTY

Suurin osa Kenian kaikkiaan noin 250 luonnonvaraisesta orkidealajista kukkii joko keväälle ja alkukesälle osuvien pitkien
sateiden aikana tai heti niiden jälkeen, eräät myös loppusyksyn
lyhyiden sateiden aikana. Esittelen Taitavuorilta tähän mennessä tunnistamani orkidealajit sekä joitakin kirjallisuuden perusteella siellä esiintyviä. Lista ei ole kattava: olen itsekin löytänyt
monia mielenkiintoisia kasveja, joita en ole kukattomina voinut
sen tarkemmin määrittää.

TAITAVUORET on noin tuhannen neliökilometrin laajuinen vuoristoalue Etelä-Keniassa lähellä Tansanian rajaa. Vuoret kohoavat jyrkästi Tsavon tasangolta, joka sijaitsee 600–1000 metriä merenpinnan yläpuolella. Vuoristoalueen korkein huippu on Vuria (2208 m)
ja alueella on useita muitakin yli puolentoista kilometrin korkuisia
harjanteita. Monihuippuisen vuoristoylängön lisäksi lähiseudulla
on erillisiä saarivuoria, kuten Taitalta noin 50 kilometriä kaakkoon
sijaitseva Kasigau. Sen rinteet nousevat hyvin jyrkästi noin 600
metrin korkeudesta 1600
metriin.
Jyrkät pinnanmuodot
saavat
pasaatituulten muSOMALIA
UGANDA
kana Intian valtamereltä
KENIA
saapuvan kosteuden tiivistymään sateena tai sumuna vuorten rinteille. SumuNairobi
ja esiintyy yleisesti myös
kuivina vuodenaikoina,
Taitavuoret
TANSANIA
jolloin Tsavon tasangot
Mombasa
kärvistelevät ankaran kuivuuden
kourissa. Ilmiön ansiosta vuorten ylärinteillä on kosteita,
ainavihantia vuoristometsiä, ja kaikkein kosteimmilla paikoilla jopa
pilvi- tai sumumetsiksi kutsuttuja vuoristosademetsiä.
Taitavuorten vuoristometsien omaleimainen kasvi- ja eläinlajisto
on kehittynyt koko Itä-Afrikkaa vuosimiljoonia sitten peittäneiden
yhtenäisten metsien lajistosta. Ilmaston kuivuessa savannit valtasivat alaa ja metsäkasvillisuus säilyi vain aina suhteellisen kosteina pysyneillä vuorenrinteillä. Vähitellen Itä-Afrikan eri vuoristojen
eliölajistot joutuivat eristyksiin ja alkoivat kehittyä omiin suuntiinsa. Tämän seurauksena Taitavuorten vuoristometsissä elää nykyään paljon kotoperäisiä kasvi- ja eläinlajeja, joukossa myös joitakin
orkideoita.
Vielä muutama vuosisata sitten Taitavuorten ylärinteet olivat
yhtenäisten metsien peitossa. Sittemmin rinteet on pääosin raivattu viljelymaaksi tai muutettu talousmetsiksi, ja alkuperäisestä
metsäalasta on jäljellä vain pari prosenttia. Alueen laajin, noin 250
hehtaarin laajuinen luonnonmetsä sijaitsee Kasigaun ylärinteillä.
Seuraavaksi suurimmat luonnonmetsät ovat Mbololon harjanteella oleva Mbololon metsä (179 ha) sekä Dawidan vuoristoylängön
pohjoisosassa oleva Ngangao (120 ha) ja sen eteläpäässä sijaitseva
Chawia (86 ha). Niiden lisäksi Taitavuorten ylärinteillä on toistakymmentä pientä luonnonmetsäsaareketta. Niiden ympärillä on ihmisen voimakkaasti muuttamia sekundaarimetsiä, maatalousmaita ja
vierasperäisistä puulajeista koostuvia viljelymetsiä.
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elsingin yliopisto avasi tammikuussa 2011 Taitavuorilla
tutkimusaseman monenlaista
luontoon ja maankäyttöön kohdistuvaa tutkimusta varten. Siihen liittyen
olen vieraillut alueella toistakymmentä kertaa vuoden 2009 jälkeen. Vaikka matkani
ovat ajoittuneet kuivaan kauteen, jolloin
useimmat orkideat eivät kuki, olen silti onnistunut näkemään koko joukon paikallisia
orkidealajeja.
Olen myös poiminut mukaan maastosta
löytämiäni, puiden latvuksesta pudonneita, mutta vielä hyväkuntoisia epifyyttiorkideoita ja istuttanut niitä tutkimusaseman
puutarhassa kasvavien puiden oksistoon,
alkuna tulevaisuudessa ehkä hyvinkin edus-

Kasigaun ylärinteiden sumumetsissä kasvaa epifyyttisiä sammalia - ja niiden seassa monia saniaisia ja orkideoja!

tavalle kokoelmalle. Taitan tutkimusaseman
ympärille on tarkoitus perustaa kasvitieteellinen opetuspuutarha, jossa voitaisiin
helposti tutustua alueen luonnonmetsien
kotoperäisiin tai muuten mielenkiintoisiin
kasveihin.
Taitavuorilla ottamiani kasvikuvia määrittäessäni olen huomannut, ettei alueen
orkideoista ole vielä julkaistu kriittistä lajilistaa tai muutakaan kokoavaa katsausta.
Tietoa saadakseen täytyy turvautua ItäAfrikan orkideoita käsittelevien sukumonografioiden näytelistoihin ja vastaaviin
lähteisiin. Kunnollisen yleiskuvan alueen
lajistosta saisi läpikäymällä muutaman viikon ajan Nairobin kasvimuseon kokoelmia
(East African Herbarium). Siihen ei vain

tunnu löytyvän sopivaa hetkeä. Mutta ehkä
vielä sekin päivä koittaa!
Kaikkiaan Taitavuorten ja lähialueiden
kasvisto tunnetaan niin puutteellisesti, että sieltä voi hyvinkin vielä löytyä tieteelle
kuvaamattomia orkidealajeja. Ikävä kyllä
kosteat luonnonmetsät ovat ehtineet huveta
niin vähiin, että jotkut lajit ovat epäilemättä jo hävinneet sukupuuttoon ja useat muut
ovat alueellisesti uhanalaisia.
Useimmat Taitavuorten epifyyttiorkideat
elävät kosteissa vuoristometsissä, usein katseilta piilossa metsän ylintä latvuskerrosta
muodostavien puiden vankoilla oksilla.
Joitakin epifyyttilajeja kasvaa myös vuorten
alarinteiden kuivana aikana kaudeksi lehtensä varistavissa metsissä, joskus hyvinkin

kuivilla paikoilla. Myös useimmat kosteiden vuoristometsien ylälatvuksessa elävät
kasvit sietävät ajoittaista kuivuutta, yleensä
joko paksuihin mehilehtiin tai varsimukuloihin kosteina aikoina varastoituneen
veden turvin. Eräät epifyytit voivat juurtua
myös jyrkille kallioseinämille, mutta tällaisia lajeja on melko vähän.
Kasvutapansa mukaan epifyyttiorkideat
on tapana jakaa kahteen ryhmään: varren
kärkisilmusta kasvuaan jatkaviin varsijatkoisiin eli monopodiaalisiin lajeihin ja
alempana versolla sijaitsevasta hankasilmusta kasvuaan jatkaviin hankajatkoisiin
eli sympodialisiin lajeihin. Edellisiä on Taitavuorilla selvästi enemmän.
›

ORKIDEALEHTI 6/2015

31

Taitavuorten korkein huippu Vuria (2208 m) on usein kuivallakin kaudella sankan sumun peitossa.

Angraecum-suvun orkideoiden versot ovat kasvutavaltaan samanlaisia kuin
Aerangis-lajien, eikä niitä ole kukkimattomina helppo erottaa muistakaan saman kehityslinjan orkideoista. Myös kukinnot ovat
hyvin samantapaiset kuin Aerangis-lajeilla,
kukat ovat tosin usein ainakin osin vihertävät, kellertävät tai jopa ruskehtavat. Lisäksi
kukan huuli on yleensä selvästi suurempi
kuin muut kehälehdet. Huulen keskellä on
selvästi erottuva pitkänomainen kallus, ja
mesikannuksen suuaukko on aika leveä.
Lisäksi siitintukun rostellum on lovipäinen. Angraecum-sukuun luetaan nykyään
noin 200 Saharan eteläpuolisessa Afrikassa,
Madagaskarilla ja Intian valtameren saarilla
elävää lajia. Aiemmin suku oli rajattu paljon
väljemmin ja monet nykyään lähisukuihin
(mm. Aerangis, Jumellea, Rangaeris, Tridactyle, Ypsilopus) luokitellut orkideat on alun
perin kuvattu Angraecum-sukuun.
Angraecum humile on pieni: sen versot ovat enintään kolme senttiä korkeat.
Kahdessa rivissä olevat mehevät ja lyhyet
lehdet ovat kyljestä litistyneet ja niiden kapealla yläpinnalla on syvä ura. 2–5-kukkainen kukintoverso on noin viisi milliä pitkä.
Valkoiset kukat ovat parin millin levyiset.

Angraecum humile

Kosteissa metsissä viihtyvän epifyytin levinneisyysalue yltää Lounais-Etiopiasta
Zimbabween ja Mosambikiin. Keski- ja
Etelä-Afrikassa laajalle levinnyt Angraecum sacciferum on myös pieni, kosteissa
metsissä viihtyvä epifyytti. Sen erottaa edellisestä lajista esimerkiksi kellanvihreiden tai
kellertävien kukkien perusteella.
Angraecopsis-suvun lajeilla juuret ovat
yhteyttämisen kannalta lehtiä tärkeämmät,
ja usein lehdet varisevatkin pois. Kaikki
suvun kymmenkunta lajia elävät Afrikan ja
Madagaskarin kosteissa metsissä. Ne ovat
pieniä ja kasvavat usein puiden oksilla epifyyttisten sammalten seassa, joskus myös
kivialustoilla. Kellanvihreiden tai valkeiden kukkien alemmat sepalit ovat selvästi
pitempiä kuin ylin sepali, petalit ovat kääntyneet taakse ja kukan huuli on kolmiliuskainen.
›

Vuoristometsien
varsijatkoisia epifyyttejä
Aerangis-suvun lajien varsi joko pysyy

aivan lyhyenä tai useammin kasvaa vähitellen pituutta. Usein paksut ja lovikärkiset
lehdet ovat kahdessa rivissä siten, että verson muoto on litteä, lyhytvartisilla lajeilla
viuhkamainen. Yleensä monikukkaiset kukintoversot lähtevät lehtien lomasta. Kukat
ovat suhteellisen kookkaat, usein valkoiset
tai kellertävät ja niiden sepalit ja petalit ovat
jokseenkin samanmuotoiset. Kukan huuli
on yleensä samankokoinen kuin muut kehälehdet, mutta sen kannus on huomiota
herättävän pitkä. Aerangis-lajien kukat eroavat lähisukuisten Angraecum-lajien kukista esimerkiksi siinä, että kukan rostellum on
ehyt eikä lovipäinen. Suvussa on kaikkiaan
viitisenkymmentä pääosin Afrikan mantereella ja Madagaskarilla kasvavaa lajia,
lisäksi yksi laji kasvaa Sri Lankalla.
Aerangis thomsonii kasvaa ainakin
Taitavuorten korkeimman huipun Vurian
lakimetsässä, usein pienten metsäaukioiden laidoilla ja muissa paikoissa, missä
on riittävästi valoa. Se on kookas, ainakin
verson kärkiosista pystykasvuinen kasvi.
Lopulta jopa sentin paksuinen puutuva
varsi voi varttua metrin mittaiseksi. Vanhojen kasvien tyviosien kasvulehdet ovat
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Agrius convolvuli

Aerangis thomsonii

usein varisseet, mutta varren nivelistä kasvaa runsaasti yli puolen sentin paksuisia
juuria. Tummanvihreät, litteät kasvulehdet
ovat 20–30 senttiä pitkät ja 2–4 senttiä leveät. Kukintoversoissa on kahdessa rivissä
4–10 valkoista kukkaa, joiden 10–15 senttiä
pitkät, kierteiset mesikannukset erottuvat jo
kaukaa. Kosteissa vuoristometsissä viihtyvä
Aerangis thomsonii kasvaa laajalla alueella
Itä-Afrikassa. Se kasvaa usein matalalla
puiden tyvirungoilla ja vankoilla oksilla,
joskus myös kallioseinämillä. Sen kannus
on niin pitkä, että medestä pääsevät nauttimaan vain yöperhoset, joilla on hyvin pitkä
imukärsä. Keniassa lajin tärkein pölyttäjä
on ilmeisesti kiertokiitäjä Agrius convolvuli
ja eräs toinen yhtä pitkäkärsäinen kiitäjälaji
Coelonia fulvinotata.

Angraecopsis amaniensis
Coelonia fulvinotata
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Tridactyle-sukuisten kasvutapa on hyvin samanlainen kuin monilla edellä kuvatuilla: varsi on lajin mukaan joko aivan
lyhyt tai tavallisemmin melko pitkä. Lehdet
ovat kahdessa rivissä. Matalakasvuiset lajit
ovat yleensä yksivartisia, mutta monet pitkävartiset lajit haarovat runsaasti ja voivat
muodostaa laajoja kasvustoja. Suvun lajien
kukintoversot kehittyvät verson kylkeen, ja
monilla pitkävartisilla lajeilla huomattavan
kaukana verson kärjestä olevista hankasilmuista. Kukkien väri vaihtelee valkoisesta
tai keltaisesta vihertävään tai ruskehtavaan.
Useimpien lajien kukat ovat pienet ja niiden teriö suppea. Kukan huuli voi joskus
olla ehytlaitainen, mutta useimmilla lajeilla
se on selvästi kolmiliuskainen, kuten suvun
kolmisormisuuteen viittaava nimikin kertoo. Tridactyle-lajeja tunnetaan kaikkiaan
noin 50 ja ne kasvavat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Tridactyle tanneri on helppo tunnistaa
laikukkaiden lehtien perusteella: vaaleanvihreiden lehtien kuviointi on aika tavalla
samanlainen kuin maariankämmekällämme. Siihen yhtäläisyydet tosin loppuvatkin,
sillä Taitan kasvi kasvaa sademetsäpuiden
rungoilla ja oksilla sammalpatjoihin kiinnittyneenä epifyyttinä. Sen varsi varttuu
enintään neljän sentin pituiseksi. Kasvulehtiä on useita ja ne ovat yleensä alle kymmen

Angraecopsis amaniensis

Tridactyle tanneri

senttiä pitkät ja alle sentin levyiset. Lehden
kärki on tylppä ja epätasaisesti lovipäinen.
Lehtien lomasta lähtevä kukintovarsi on
enintään viisisenttinen ja siinä on 2–5 (8)
kukkaa. Kukka on kellanvihreä ja kasvin
kokoon nähden suuri. Huuli on epäselvästi
kolmiliuskainen ja sen takana on parisenttinen, leveäsuinen ja hieman kärjestä taipunut kannus. Tridactyle tanneri on ilmeisen
yleinen Taitavuorten ja Kasigaun kosteissa
metsissä. Se kasvaa myös Koillis-Tansanian
vuoristometsissä.
›

›
Tridactyle tanneri

Taitavuorten alueella kasvaa suvun lajeista kaksi: Angraecopsis amaniensis ja A.
breviloba. Molempien varsi on noin puolen sentin pituinen, ja siihen kiinnittyvät,
usein lyhytikäiset lehdet ovat parin sentin
pituiset. Kasvin kokoon nähden näyttävässä, jopa kahdeksan sentin pituisessa kukinnossa voi olla jopa 15 alle sentin levyistä
kellanvihreätä kukkaa. Lajit erottaa toisistaan kukan kannuksen pituuden ja muodon perusteella: lajin A. breviloba kannus
on noin puolen sentin pituinen, suora ja
kärjestä pullistunut; lajilla A. amaniensis se
on selvästi pitempi, kapea ja käyrä. A. amaniensis on aikanaan kuvattu Koillis-Tansanian Itä-Usambaralta Amanin vuoristosademetsästä kerätystä näytteestä. Tansanian
ja Kenian lisäksi se kasvaa myös Malawissa,
Mosambikissa, Sambiassa ja Zimbabwessa.
A. breviloba kasvaa ilmeisesti vain Kenian
ja Tansanian vuoristometsissä.
Cyrtorchis-suvun orkideat haarovat
runsaasti ja kasvattavat paljon ilmajuuria
muodostaen vähitellen ryteikköisiä kasvustoja vankkojen puiden oksille. Niihin
kiinnittää huomiota etenkin kuivilla kasvupaikoilla, missä isäntäpuut varistavat osan
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lehdistään kuivan kauden ajaksi. Nahkeiden
lehtien poikkileikkaus on usein v-kirjaimen
muotoinen. Melko suuret kukat ovat valkeat
tai kermanväriset ja usein iän myötä vahvasti kellertyvät tai jopa oranssiin vivahtavat. Teräväkärkiset, käyrät sepalit ja petalit
taipuvat taakse, kuten myös tyvestä muita
kehälehtiä leveämpi huuli. Huulen kannus
on pitkä ja kapenee vähitellen kärkeä kohti.
Kaikki noin 15 Cyrtorchis-lajia kasvavat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Cyrtorchis arcuata on Taitavuorten
alueen kookkaimpia epifyyttiorkideoita:
sen versot voivat kasvaa yli 50 sentin pituisiksi. Noin 20 sentin pituisiin kukintoversoihin avautuu yleensä 8–15 tähtimäistä,
halkaisijaltaan yli kolmesenttistä, tuoksuvaa
kukkaa. Voimakkaasti vihertävä, 3–6 senttiä pitkä kannus on kasvin lajinimen mukaisesti käyrä. Cyrtorchis arcuata on yleinen suuressa osassa Afrikkaa. Cyrtorchis
brownii on edellistä lajia selvästi pienempi.
Sen kasvulehdet ovat paksut ja varastoivat
runsaasti vettä. Tiheässä, alle kymmensenttisessä kukinnossa on 5–12 halkaisijaltaan
parisenttistä kukkaa, joiden kannukset ovat
2–3 senttiä pitkät.

Cyrtorchis arcuata
ORKIDEALEHTI 6/2015
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Tridactyle furcistipes on edellistä lajia
selvästi kookkaampi, yleensä 10–20 senttiä korkea pystykasvuinen epifyytti. Sen
pienehköt, kermanväriset tai kellanvihreät
kukat ovat kahdessa rivissä noin kymmensenttisessä kukinnossa. Kukan huuli on
kärjestään kolmiliuskainen ja sen ylöskääntyneiden sivuliuskojen kärjet ovat selvästi
hampaiset. Parin sentin pituinen kannus
on suora. Laji kasvaa Kenian, Tansanian ja
Ugandan kosteissa vuoristometsissä.
Tridactyle cruciformis muodostaa
pilvimetsien latvuksiin tiheitä, oksilta alaviistoon riippuvia kasvustoja. Ohuet, kärkiosista kohenevat varret voivat varttua
jopa puolen metrin mittaisiksi. Kiiltävän
vihreät, heinämäiset lehdet ovat jopa 25
senttiä pitkät, mutta vain muutaman millin
levyiset. Kukinto on enintään viiden sentin
pituinen ja 5–10-kukkainen. Kellanvihreän,
noin puolen sentin levyisen kukan huuli on
selvästi kolmiliuskainen. Kukan käyrä kannus on noin sentin pituinen. Laji kasvaa
ilmeisesti vain Kenian ja Koillis-Tansanian
kosteissa vuoristometsissä.

Tridactyle furcistipes
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Ypsilopus-suvun kämmekät muistuttavat versotuntomerkkien osalta joitakin
Tridactyle-suvun lyhytvartisia lajeja. Niiden lehdet ovat litteänä tyviruusukkeena,
ja kukinnot syntyvät hankasilmuista läheltä verson tyveä. Kukat ovat valkeat tai vihertävät ja kasvin kokoon nähden näyttävät. Kukan huuli on joko ehytlaitainen tai
epäselvästi kolmiliuskainen. Ypsilopus-suvussa on kaikkiaan viisi lajia, jotka eroavat
lähisukuisistaan muun muassa siinä, että
niiden pölymyhkyn jalka on Y-kirjaimen
muotoinen. Kaikki suvun lajit kasvavat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Ypsilopus longifolius kasvaa Kenian
ja Koillis-Tansanian vuoristometsissä. Sen
harmaanvihreät lehdet ovat 5–25 senttiä
pitkät ja noin puolen sentin levyiset. Varren tyvestä lähtevissä, usein alaviistoon
kaartuvissa kukintoversoissa on 2–10 valkeaa kukkaa. Kukan huulen kaareva kannus
on 3–4 senttiä pitkä ja kapenee vähitellen
kärkeä kohti. Myös Koillis-Tansanian Meruvuorelta ja Länsi-Usambaralta tunnettu
Ypsilopus viridiflorus saattaa hyvin kuulua Taitavuorten vuoristometsien lajistoon.
Sen kukinnoissa on yksi tai kaksi kellanvihreää tai vihertävän valkeaa kukkaa, joiden
käyrä kannus on enintään kahden sentin
pituinen.
Bolusiella-suvun lajit ovat hyvin pienikokoisia, lyhytvartisia ja litteäversoisia epifyyttejä. Niiden 1–4 senttiä pitkät, mehevät
ja kyljistä litistyneet lehdet ovat samanlaisena viuhkamaisena ruusukkeena kuin esimerkiksi karhunruoholla ja monilla iiriksillä tai muista trooppisista miniatyyriorkideoista esimerkiksi Oberonia-lajeilla. Yleensä
valkeat, vain muutaman millin levyiset kukat puhkeavat lehtien lomaan syntyviin kukintovesoihin. Suvun viisi lajia elävät kaikki
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Bolusiella iridifolia on helppo erottaa
muista suvun lajeista lehtien kapeassa yläpinnassa olevan syvän uurteen perusteella.
Sen pienet kukat jäävät osin piiloon kaarevalla kukintoversolla olevien suomumaisten
tukilehtien alle. Siitä on erotettu kaksi alalajia, jotka erotetaan toisistaan kukan koon
ja kukkien tukilehtien värin perusteella. B.
iridifolia subsp. picea eroaa nimialalajista
(B. iridifolia subsp. iridifolia) pienempien
ja lyhyemmällä kannuksella varustettujen
kukkien ja melkein mustien tukilehtien perusteella. Molemmat alalajit kasvavat useilla
Itä-Afrikan vuoristoalueilla ja mahdollisesti
myös Taitavuorilla – en ole vielä onnistunut
varmistamaan asiaa, sillä ne mitä ilmeisimmin kukkivat pitkien sateiden aikana.

Paikalliset asukkaat nimittävät Taitavuorten metsissä yleistä
tähkäkussoniaa (Cussonia spicata) "norsun hammasharjaksi".
Se varttuu vähitellen suureksi puuksi, jonka oksistossa
kasvaa runsaasti epifyyttejä.

Vuoristometsien
hankajatkoisia epifyyttejä

pääasiassa Afrikassa, Madagaskarilla ja
Intian valtameren saarilla kasvavaa lajia.
Suvun levinneisyysalue yltää myös Aasiaan
ja Etelä-Amerikkaan. Kenian vuoristometsissä kasvaa noin 25 lajia, yleensä epifyytteinä puiden rungoilla tai oksistossa. Niiden
varsimukulat ovat useimmiten moninivelisiä ja syntyvät tiheinä ryhminä tai jonoina

alustanmyötäisesti kasvavaan maavarteen.
Melko lyhyet ja kapeat, epätasaisesti lovikärkiset lehdet ovat kahdessa rivissä. Kukinnot syntyvät verson kärkeen, toisin kuin
esimerkiksi Bulbophyllum-suvun lajeilla.
Alimmat sepalit ovat kookkaat ja tyvestä
kiinni emiössä, toisin kuin niitä pienempi
ylin sepali. Petalit ovat sepaleja selvästi pienemmät ja kukan huuli on lajista riippuen
joko ehyt tai kolmiliuskainen. Polystachyalajien sikiäin ei kierry 180 astetta kuten

Bolusiella iridifolia

Polystachya albescens

Polystachya-sukuun kuuluu noin 150

useimmilla muilla orkideoilla, joten niiden
kukat näyttävät olevan ”ylösalaisin” siten että huuli on kukassa ylimpänä ja kehälehtien
kärjet suuntautuvat alaviistoon.
Polystachya albescens tuottaa enintään 30 sentin pituisia varsimukuloita. Sen
kukat ovat kellertävän tai vihertävän valkeat ja yleensä hennosti punertavakuvioiset.
Kehälehtien ulkopinta on sileä tai enintään
heikosti karvainen. Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa laajalle levinnyt laji on muunteleva ja siitä on erotettu peräti kahdeksan
alalajia. Taitavuorten kasvit kuuluvat alalajiin Polystachya albescens subsp. kraenzlinii,
joka kasvaa vain Tansanian ja Etelä-Kenian
kosteissa vuoristo- ja joenvarsimetsissä.
Polystachya caespitifica tuottaa enintään viiden sentin pituisia, hyvin kapeita varsimukuloita. Lähelle varsimukulan
kärkeä kiinnittyneet litteät lehdet ovat alle
kymmenen sentin pituiset. Kukat ovat pääosin kermanvalkeat, mutta kärjestä kolmiliuskainen huuli on tyvestä violetinpunainen ja sen keskellä on kellertävä juova. Se
kasvaa laajalla alueella päiväntasaajan eteläpuolisessa Afrikassa ja siitä on erotettu kolme eri alueilla elävää alalajia. Taitavuorten
kasvit kuuluvat Keniassa ja Pohjois-Tansaniassa esiintyvään alalajiin Polystachya caespitifica subsp. latilabris.
›
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Polystachya lindblomii riippuu usein
puiden rungoilta ja oksistosta rennosti
alaviistoon. Sen tiheinä ryhminä kasvavat
varsimukulat ovat vain kymmenen sentin
pituiset ja parin millin paksuiset. Uudet
varsimukulat lähtevät kasvuun edellisvuotisten mukuloiden kärkipuoliskosta
ja voivat vähitellen muodostaa pitkiä ketjuja. Kasvulehdet ovat pitkät ja heinämäisen kapeat. Alle sentin levyiset kukat ovat
vaatimattomat, yleensä kermanvalkeat tai
vihertävät. Kukan huuli on keltainen tai
sinipunertava. Lajin levinneisyysalue yltää
Etiopiasta pitkälle eteläiseen Afrikkaan.
Polystachya spatella on toinen Afrikassa laajalle levinnyt laji, joka viihtyy
etenkin kosteissa vuoristometsissä, mutta
kasvaa myös kuivemmilla paikoilla. Senkin
varsimukulat ovat yleensä alle kymmensenttiset ja vain pari milliä paksut. Versossa on vain kaksi enintään kahdeksan sentin
pituista kasvulehteä. Vaatimattomat kukat
ovat kellanvihreät ja jäävät usein osin piiloon lehtien lomaan.
Polystachya transvaalensis on Taitavuorilla sukunsa kookkain laji: sen kapeat
2–8-lehtiset varsimukulat voivat olla hyvinkin 40 cm pitkät. Kukinnossa on 6–20
kellertävää, kellanvihreää tai valkoista,
usein enemmän tai vähemmän ruskealla
tai violetilla kuvioitua kukkaa. Kehälehtien
ulkopinta on sileä tai harvakarvainen, mutta matalasti ja epämääräisesti kolmiliuskainen huuli on karvapeitteinen. Lajin levinneisyysalue yltää Länsi-Afrikasta Keniaan
ja kuten kasvin lajinimi antaa ymmärtää
Etelä-Afrikan pohjoisosiin asti etelässä.
Polystachya transvaalensis

Polystachya cultriformis
Stolzia repens

Polystachya cultriformis kasvaa laajalla alueella Afrikassa, mutta myös Madagaskarilla, Komoreilla ja useilla muilla
Intian valtameren saarilla. Se menestyy
sekä alankosademetsissä että viileissä vuoristometsissä ja eroaa muista Taitavuorilla
kasvavista sukulaisistaan siinä, että varsimukuloiden kärkiosassa on vain yksi litteä
ja leveä kasvulehti. Varsimukulan kärkeen
kehittyvässä, usein yli 30 sentin pituisessa
kukintoversossa on runsaasti pieniä kukkia.
Kukkien kehälehdet ovat yleensä vaaleanpunaiset tai valkeat, mutta voivat olla myös
keltaiset tai vihertävät.
Polystachya teitensis on Taitavuorten
alueella endeeminen kasvilaji. Se kuvattiin
1970-luvun loppupuolella Nairobi–Mombasa-valtatien tuntumassa sijaitsevalta

Maunguvuorelta kerätyn näytteen perusteella, mutta sittemmin sitä on löytynyt
myös Kasigaun rinnemetsistä ja ilmeisesti myös Chawiasta. Se on pienikokoinen
epifyytti, jonka tiheinä, pystyinä ryhminä
kasvavat varsimukulat ovat enintään puolitoista senttiä pitkät ja noin puolen sentin
paksuiset, vanhemmiten usein kellertävät.
Kussakin varsimukulassa on kaksi tai harvoin kolme kasvulehteä. Kolmi- tai nelikukkainen kukinto on kasvin pieneen kokoon nähden näyttävä. Jopa viiden sentin
pituinen kukkaverso on karvainen ja myös
kukan sinapinkeltaiset, tyveltä punertavat
kehälehdet ovat ulkopinnalta karvaiset.
Pääosin valkean, yläpinnalta karvaisen
huulen kallus on keltainen ja sen pystyissä
sivuliuskoissa on hentoja punertavia juovia.

Maassa kasvavia
kämmeköitä

Polystachya teitensis

Stolzia repens kasvaa matalana kasvualustan suuntaisesti. Sen nuijamaiset
varsimukulat ovat enintään kolmen sentin
pituiset ja viiden millin levyiset. Varsimukulan kärjessä on kaksi soikeaa tai lähes
pyöreää ja nahkamaisen paksua kasvulehteä. Verso jatkaa kasvuaan heti kasvulehtien alapuolella olevasta nivelestä, minkä
ansioista varsimukulat näyttävät kasvavan
vähän kulmikkaina ketjuina. Lyhytvartiset
kukat avautuvat yksittäin versomukuloiden
kärkiin kasvulehden väliin. Punaruskean tai
kellertävän kukan noin viiden millin pituisissa kehälehdissä on punaruskeita viiruja.
Huuli on pieni ja kielimäinen. Stolzia repens
kasvaa laajalla alueella Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Se viihtyy kosteissa vuoristometsissä ja muodostaa usein laajoja kas-
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vustoja vinokasvuisten sademetsäpuiden
ylärungoille.
Bulbophyllum intertextum poikkeaa
useimmista muista sukunsa kenialaisista
lajeista siinä, että sen versoissa on vain yksi
kasvulehti. Usein kellertävät tai punertavat
varsimukulat ovat alle sentin pituiset ja
hieman kulmikkaat. Kasvulehden ruoti on
hyvin lyhyt ja lehtilapa alle kymmensenttinen ja enintään sentin levyinen. Enintään
20 sentin pituisella kukintoversolla voi olla
jopa 15 kellanvihreää tai osin purppuranpunaista kukkaa, jotka eivät aina avaudu
täysin. Kukan sepalit ovat teräväkärkiset ja
huuli kolmikulmainen ja yleensä laidoista
karvainen. Laji kasvaa sekä alankometsissä
että vuoristometsissä laajalla alueella Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Seychelleillä.

Cheirostylis-sukuun kuuluu yli 50 vanhan
maailman tropiikissa kasvavaa lajia. Niiden
levinneisyysalue yltää Itä-Afrikasta Etelä- ja
Itä-Aasiaan ja edelleen Filippiineille ja Uuteen-Guineaan. Niillä on maanalainen haarova maavarsi, josta kohoaa pystykasvuisia,
usein mutkatyvisiä ilmaversoja.
Cheirostylis lepida on noin 20 sentin
korkuiseksi varttuva maavarren avulla kasvustoiksi leviävä orkidea. Sen ohuet lehdet
ovat noin viisi senttiä pitkät ja 2,5 senttiä
leveät. Verson latvatähkässä noin 20 valkeaa
kukkaa. Viitisen milliä leveän kukan sikiäin
on karvainen ja sen kärjestä kaksijakoinen
huuli on selvästi muita kehälehtiä suurempi. Laji viihtyy kosteiden metsien lehtikarikkeessa, usein syvässä varjossa. Se kasvaa
laajalla alueella Afrikan trooppisissa osissa,
mutta Keniassa ilmeisesti vain Taitavuorilla.
Cynorkis-suvun monimuotoisuus keskittyy Madagaskariin, jossa elää noin sata
lajia, mutta Afrikan mantereella kasvavia
lajejakin on parikymmentä. Suvun tieteellinen nimi viittaa koiran kiveksiin, joita
niiden parittaisten versojuurimukuloiden
sanotaan muistuttavan. Suvun lajeilla on
yleensä muutama tai joskus vain yksi kasvulehti aivan maanpinnan tuntumassa. Kukat
ovat harvahkona tähkänä pystyn ilmaverson latvassa. Kukan sikiäin ja usein myös
kehälehtien ulkopinnat ovat rauhaskarvojen peitossa. Lateraalinen sepali ja petalit
kaartuvat kypärämäiseksi rakenteeksi niitä
kookkaamman huulen yläpuolelle. Useimmat Cynorkis-lajit kasvavat maassa, mutta
jotkut myös epifyytteinä, lähinnä puiden
rungoille paksuja kasvuja muodostavien
sammalten seassa.
›
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Habenaria sp.

Cynorkis anacamptoides

Cynorkis anacamptoides voi kirjallisuuden mukaan kasvaa jopa 60 senttiä
korkeaksi, mutta kaikki Taitavuorilla näkemäni kasvit ovat olleet selvästi matalampia.
Vahvasti punertavan kukan huuli on ehytlaitainen ja sen kannus on noin viisi milliä
pitkä. Laji kasvaa laajalla alueella Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa. Taitavuorilla se
viihtyy Vurian huipulla lounaspaikkana
käyttämämme näköalajyrkänteen reunamilla, taajaan toistuvien sumujen kosteina
pitämissä sammalpatjoissa.
Habenaria-suku on yksi kämmekkäkasvien heimon lajirikkaimmista: Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa elää yli 760
lajia, joista Keniassa noin 40. Useimmat
niistä viihtyvät kosteilla ja suhteellisen avoimilla paikoilla kuten kosteikoissa, metsänrajan pensastoissa tai avosoilla. Ne tuottavat
ilmaversoja vain sadekausien aikana ja viettävät kuivat kaudet lepotilassa maan alla.
Siksi mahdollisuuteni tutustua Taitavuorilla
mahdollisesti kasvaviin lajeihin ovat olleet
hyvin rajalliset. Yhden Vurian lakimetsän
puronotkossa saniaispuiden siimeksessä
kukkineen lajin olen nähnyt, mutta sekin
on jäänyt toistaiseksi määrittämättä.
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Platylepis-sukuun kuuluu noin kymmenen Afrikassa ja lähisaarilla elävää lajia.
Useimmat niistä elävät kosteiden trooppisten metsien kenttäkerroksessa. Taitavuorilla
kirjallisuuden perusteella esiintyvä Platylepis glandulosa kasvaa noin 30 sentin
korkuiseksi. Sen maanrajan tuntumassa
olevat kasvulehdet ovat noin kahdeksan
senttiä pitkät ja neljä senttiä leveät ja niissä
on kolme vahvaa lehtisuonta. Verson yläosan lehdet ovat surkastuneet pari senttiä
pitkiksi suomuiksi. Tiheässä latvatähkässä
on runsaasti pieniä kukkia ja leveitä, kauttaaltaan rauhaskarvojen peitossa olevia
tukilehtiä. Myös kukan sikiäin ja sepalien
ulkopinnat ovat karvaiset. Sepalit ja petalit
ovat vihertävät tai osin punaruskeat, mutta
kukan huuli on valkea. Platylepis glandulosa
kasvaa laajalla alueella Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
Myös Disperis nemorosa viihtyy tiheiden metsien varjoissa, usein purojen
partaalla. Itä-Afrikasta Angolaan ulottuvalla alueella elävä orkidea on tyypillinen
sukunsa edustaja. Sillä on kaksi maanalaista versojuurimukulaa, pysty ja hoikka noin
30 sentin korkuiseksi varttuva ilmaverso,
jonka tyvellä on kaksi melkein ruoditonta
ja tyvestä leveää kasvulehteä. Verson latvassa on 1–4 valkoista tai vaaleanpunaista, illalla voimakkaasti tuoksuvaa kukkaa.
Disperis-lajeja on kaikkiaan noin 80 ja ne
elävät laajalla Afrikasta ja Madagaskarilta Intiaan ja Uuteen-Guineaan ulottuvalla
alueella. Useimmat niistä kasvavat maassa,
jotkut myös epifyytteinä pilvimetsien sammalpatjoissa.

Eulophia streptopetala
Eulophia mechowii

Calanthe sylvatica kasvaa kosteissa
metsissä Afrikasta Etelä-Kiinaan ulottuvalla
alueella. Ainakin Itä-Afrikassa se viihtyy
jokien tai purojen tuntumassa. Sen kasvulehdet kiinnittyvät maanrajassa tiheinä jonoina kasvaviin varsimukuloihin. Pystyn,
jopa puolimetrisen kukinnon latvatähkässä on 10–30 kookasta kukkaa. Itse en ole
tätä lajia Taitavuorilta vielä nähnyt, mutta
kirjallisuuden perusteella sen pitäisi kasvaa
alueella.
Eulophia-sukuun kuuluu yli 200 lajia.
Niitä kasvaa sekä Afrikassa, Aasiassa että
Etelä-Amerikassa. Useimmat Kenian noin
30 lajista viihtyvät kosteissa ruohostoissa
ja avosoilla eli hyvin samanlaisilla paikoilla kuin useimmat Habenaria-lajit. Monilla
niistä on maan alla haarova tai mukulamainen maavarsi, mutta jotkut tuottavat
varsimukuloita maanpinnan yläpuolelle.
Kasvulehdet ovat yleensä pitkät ja kapeat, ja
lehtihangasta lähtevä kukintovarsi on pysty ja monikukkainen. Eulophia-suvussa on
myös joitakin lehtivihreättömiä, sienijuuren
varassa eläviä lajeja.

Eulophia streptopetala on kookas kasvi. Sillä on noin 15 senttiä pitkät maanrajassa olevat varsimukulat, joista kustakin lähtee 4–10 noin 50 senttiä pitkää ja kahdeksan
senttiä leveää kasvulehteä. Pysty kukinto
voi joskus kasvaa jopa puolentoista metrin
korkuiseksi. Sen latvassa on harvana tähkänä nelisenttisiä kukkia. Niiden sikiäimet
ovat taipuneet siten, että kukat avautuvat
usein alaspäin. Kukan sepalit ovat pohjaväriltään kellanvihreät ja niissä on puna- tai
violetinruskeaa kuviointia. Petalit ja huuli
ovat keltaiset. Kolmiliuskaisen huulen sivuliuskat ovat kääntyneet jyrkästi ylös ja
huulen yläpinnalla on pitkittäissuuntaisia
harjanteita. Kannus on vain muutaman
millin pituinen ja voimakkaan punertava.
Eulophia streptopetala kasvaa monenlaisilla
puoliavoimilla paikoilla, kuten kalliometsissä. Sen levinneisyysalue yltää Arabian
niemimaalta Etelä-Afrikkaan.
Eulophia taitensis on kuvattu Taitavuorilta kerätyistä näytteistä, mutta se kasvaa myös muualla Itä-Afrikassa. Se muistuttaa monessa suhteessa edellä kuvattua lajia,
mutta sen varsimukulat ovat pitemmät ja
lehdet paksummat. Kukan sepalit ja petalit ovat pääosin kellanvihreät, vain kärjistä
ruskehtavat. Kermanvalkean huulen yläpinta on keltainen ja punasuoninen.
Eulophia mechowii on edellä kuvattuja
sukulaisiaan pienempi, enintään puolimetriseksi varttuva ruoho. Sillä on maanalaiset

mukulat samaan tapaan kuin gladioluksilla,
joita kasvi aika tavalla muutenkin muistuttaa. Mukulasta nousee kahdesta kolmeen
pitkittäispoimuista kasvulehteä ja pysty
kukintoverso, jonka tiheään latvatähkään
syntyy jopa 15 kookasta kukkaa. Vaaleankeltaiset sepalit ja petalit ovat jokseenkin
samanmuotoiset, jälkimmäiset tosin edellisiä vähän pienemmät. Kolmiliuskaisen,
tyviosista punamustan huulen keskiliuska
on leveä ja pyöreäreunainen. Tämäkin kaunis orkidea kasvaa laajalla alueella Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa. ■
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