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Taitavuorten ylärinteillä oli
vielä muutama vuosisata sit-
ten laajoja, vain jyrkkien kal-

liopahtojen rikkomia vuoristomet-
siä. Sittemmin rinteet on pääosin
raivattu viljelymaaksi tai muutettu
talousmetsiksi, ja alkuperäisestä
metsäalasta on jäljellä enää pari
prosenttia (kartta s. 166). Alueen
laajin, noin 250 hehtaarin laajuinen
luonnonmetsä sijaitsee Kasigaun
ylärinteillä, heti korkeimman hui-
pun alapuolella. Seuraavaksi suu-
rimmat luonnonmetsät ovat Mbo-
lolon terävällä harjanteella oleva
Mbololon metsä (179 ha) sekä Da-
widan vuoristoylängön pohjoiso-
sassa oleva Ngangao (120 ha) ja
sen eteläpäässä sijaitseva Chawia
(86 ha). Niiden lisäksi Dawidassa
on toistakymmentä pientä luonnon-
metsää, joista tärkeimmät ovat Fu-
ruru (8 ha), Kichucheni (1 ha), Ma-
cha (2 ha), Mwachora (2 ha), Ndi-
wenyi (4 ha), Vuria (2 ha) ja Yale
(16 ha). Luonnonmetsäsaarekkei-
den ympärillä on ihmisen voimak-
kaasti muuttamia sekundäärimet-
siä, maatalousmaita ja lähinnä vie-
rasperäisistä puulajeista koostuvia
viljelymetsiä. Sagallan alueen
luonnonmetsien tila on erityisen

lohduton: alkuperäistä kosteaa
vuoristometsää on tuskin nimeksi-
kään jäljellä. (Adriaensen ym.
2006; Pellikka ym. 2009, 2013.)

Taitavuorten omaleimainen eliö-
lajisto kehittyi Itä-Afrikkaa vuosi-
miljoonia sitten peittäneen laajan ja
yhtenäisen metsän eliölajistosta. Il-
maston kuivuessa savannit valtasi-
vat alaa ja metsäkasvillisuutta säi-
lyi vain aina kosteahkoina pysy-
neillä vuorenrinteillä. Vähitellen
Itä-Afrikan eri vuoristojen eliöla-
jistot joutuivat eristyksiin ja alkoi-
vat kehittyä omiin suuntiinsa. Tä-
män seurauksena myös Taitavuor-
ten suppeissa vuoristometsissä elää
nykyään hämmästyttävä määrä ko-
toperäisiä kasvi- ja eläinlajeja.
(Wilder ym. 2000; Chege & Byte-
bier 2005; Aerts ym. 2010; Rovero
ym. 2014; Wagura 2014.)

Tämä kirjoitus esittelee lyhyesti
Taitavuorten endeemiset sammak-
koeläimet, matelijat, linnut ja ni-
säkkäät — tai sen, mitä niistä tällä
hetkellä tiedetään. Samalla se tar-
joaa lähdeviitteitä eri eläinryhmiä
käsittelevään uudempaan kirjalli-
suuteen. Monilla Taitavuorten eläi-
millä ei ole virallista suomenkielis-
tä nimeä, joten kirjoituksessa käy-

tettyihin nimiin kannattaa suhtau-
tua alustavina ehdotuksina. Taita-
vuorten kasveihin, sieniin ja selkä-
rangattomiin eläimiin on tarkoitus
palata myöhemmin erikseen.

Matosammakkoja ja muita
sammakkoeläimiä
Taitavuorten metsissä lehtikariket-
ta käännellessä voi hyvällä onnella
löytää matosammakon tai jonkin
muun pitkälle erikoistuneen sam-
makkoeläimen. Vuorten ylärintei-
den luonnonmetsissä ja niihin ra-
joittuvilla maatalousmailla elää ai-
nakin 20 sammakkoeläinlajia, jois-
ta kolme on alueella kotoperäistä.
(Measey ym. 2009; Harper ym.
2010.)

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu
taitanmatosammakko (Boulenge-
rula taitana, engl. Taita Hills cae-
cilian) on vielä paikoin yleinen Da-
widan ja Mbololon kosteissa met-
sissä, etenkin puronvarsilla ja kos-
teissa painanteissa, mutta puuttuu
vuorten kuivilta ala- ja länsirinteil-
tä. Se menestyy myös pengerviljel-
mien banaanilehdoissa ja lanta-
kompostien tuntumassa, muttei
siedä kovin voimakasta maanpin-
nan muokkausta. Se ei myöskään
menesty monia vuorenrinteitä ny-
kyään peittävissä mänty- tai euka-
lyptusmetsissä. Lisääntymiskau-
della matosammakkonaaras munii
maanalaiseen pesään 2—9 munaa.
Niistä kuoriutuvat poikaset nautti-
vat ensimmäiseksi ateriakseen niitä
vartioivan naaraan ihoa. Taitanma-
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tosammakko on löydetty myös Ka-
sigaulta, missä se näyttää kuitenkin
olevan harvinaisempi kuin Taita-
vuorilla. DNA-aineistojen perus-
teella Kasigaun matosammakot
eroavat jossakin määrin Taitavuo-
rilla elävistä sukulaisistaan, joten ei
olisi yllättävää, jos tarkemmat tut-
kimukset paljastaisivat niiden kuu-
luvan eri lajiin. (Kupfer ym. 2006,
2008; Malonza & Measey 2005;
Malonza ym. 2010; Loader ym.
2011; IUCN 2013 b.)

Sagallanmatosammakko (Bou-
lengerula niedeni, Sagalla caecil-
ian) kuvattiin tieteelle vasta viime
vuosikymmenellä. Sagallan kosteat
alkuperäismetsät on lähes koko-
naan hakattu, ja matosammakon
tiedetään säilyneen vain kahdessa
eukalyptusplantaasin toisistaan
eristämässä metsikössä sekä niitä
ympäröivillä viljelymailla. Tässä
suppeassa elinpiirissä useimmat
matosammakot elävät banaanileh-
doissa pienen puron rantamilla, jo-

ten niille sopiva elinympäristö on
huvennut hälyttävän vähiin. Keni-
an metsähallitus ja paikallinen kan-
salaisjärjestö yrittävät helpottaa ää-
rimmäisen uhanalaiseksi luokitel-
lun eläimen ahdinkoa istuttamalla
eukalyptusten tilalle paikallisia
puulajeja. (Müller ym. 2005; Ma-
lonza ym. 2010; Loader ym. 2011;
IUCN 2013 a.)

Taitannystysammakko (Callu-
lina dawida, Taita Hills warty frog)
on ensi silmäyksellä hieman väri-
kästä rupikonnaa muistuttava pieni
sammakko, joka kuvattiin tieteelle
vasta 2009. Taitavuorten kosteiden
vuoristometsien pohjakerroksessa
elävä sammakko viettää päivät leh-
tikarikkeen tai lahorunkojen alla,
minne se myös rakentaa pesän, jota
naaras vartioi. Useille muillekin
Itä-Afrikan vuoristometsissä elä-
ville sammakkoeläimille ominai-
seen tapaan sen poikaset käyvät lä-
pi muodonvaihdoksen munassa, ei-
vätkä sammakot tarvitse lisäänty-

äkseen avovettä. Taitannysty -
sammakkoja elää ilmeisesti vain
Mbololossa, Ngangaossa ja Vurias-
sa. Sen lähisukulaisia elää muilla
Itäisten Kaarivuorten vuoristoalu-
eilla: Länsi-Usambaran, Parevuor-
ten ja Nguruvuorten pienistä met-
säsaarekkeista on aivan viime vuo-
sina kuvattu peräti seitsemän en-
deemistä lajia. Alun perin niiden
kaikkien uskottiin kuuluvan yhteen
lajiin (Callulina kreffti), joka kui-
tenkin paljastui Itä-Usambaralla
endeemiseksi. (Loader ym. 2010 a,
b, 2014; Malonza ym. 2010; Ma-
lonza 2012; Müller ym. 2013;
IUCN 2014.)

Kääpiövinkusammakko (Arth-
roleptis xenodactyloides, dwarf
squeaker) on toinen kosteiden vuo-
ristometsien karikkeessa elävä
sammakkolaji. Se tuntuu menesty-
vän myös viljelymetsissä ja runsas-
puustoisilla, kosteilla maatalous-
mailla. Enintään parin sentin pitui-
seksi varttuvan sammakon pesässä

Noin 600 metrin korkeudessa olevalta Tsavon tasangolta 1 641 metriin kohoava Kasigau on tyypillinen saarivuori. Myös siitä noin 40 km pohjoiseen oleva
Dawidan ylänkö (korkein huippu Vuria 2 228 m) ja Mbololon harjanne sekä niistä noin 20 km kaakkoon oleva Sagalla ovat ikivanhoja kulumisjäänteitä.
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voi olla jopa 30 munaa. Niistä suo-
raan kuoriutuvat poikaset ovat to-
dellisia minisammakoita, vain noin
3 mm pitkiä. Pienenkin matosam-
makon kohtaaminen täytyy olla
niille kauhistus! Itä-Afrikan eri
vuoristoalueilla elävät kääpiövin-
kusammakkopopulaatiot ovat eriy-
tyneet geneettisesti, mutta Taitavu-
orten metsäsaarekkeiden välillä
näyttää tapahtuneen yllättävän pal-
jon muuttoliikettä: esimerkiksi

Ngangaon ja Mbololon vinkusam-
makot ovat toisilleen hyvin läheistä
sukua. Itä-Afrikan Arthroleptis-la-
jien tunnistusta vaikeuttaa se, että
esimerkiksi ääntelyn perusteella
toisistaan selvästi erottuvat lajit
voivat olla ulkoasultaan lähes
identtisiä. (Poynton ym. 2004; Me-
asey ym. 2007; Blackburn & Me-
asey 2009; Malonza ym. 2010.)

Taitankääpiökonna (Mertenso -
phryne taitana, Taita dwarf toad,

black-chested dwarf toad) kasvaa
enintään 3,5 cm:n pituiseksi. Se on
kuvattu Mbololosta kerättyjen
näytteiden perusteella. Sittemmin
lajiin kuuluvaksi väitettyjä eläimiä
on löytynyt laajalta alueelta Itä- ja
Keski-Afrikasta, usein savanneilta,
ei vuoristometsistä. Kattavaa
DNA-aineistoihin perustuvaa tutki-
musta Mertensophryne-suvun kon-
nien monimuotoisuudesta ei kui-
tenkaan vielä ole tehty. Taitavuoril-

Taitavuorten endeemisiä sammakkoeläimiä. — A Taitannystysammakko elää kosteiden vuoristo-metsien karikkeessa. Sille sopivaa elinympäristöä on jäl-
jellä enintään 4,5 neliökilometriä. — B Enintään viiden ja puolen sentin pituiseksi varttuva taitannystysammakko yrittää pelotella häiritsijää pullistamalla ruu-
mistaan ja näyttämällä mahdollisimman suurelta. — C Koristeelliset taitanmatosammakot kaivautuvat nopeasti kosteaan maahan. — D Taitanmatosamma-
kon pienet silmät hädin tuskin erottuvat ihon alta. — E Itäafrikkalaisten matosammakkojen poikaset käyvät muodonvaihdoksen läpi munassa, joten ne ei-
vät tarvitse lisääntymiseen avovettä.

A B

C D

E
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la konna on joka tapauksessa vähä-
lukuinen tai ainakin harvoin nähty.
Sen lisääntymiskausi ajoittuu ly-
hyiden sateiden alkuun marras-
kuussa, jolloin satoja konnia ke-
rääntyy yhdelle Mbololon harjan-
teella olevalle kutualueelle. Pienet
konnat kutevat reilun viikon aikana
tieuraan lätäköihin ja katoavat sen
jälkeen vuoristometsän kätköihin.
Taitankääpiökonnaa ei ole juuri
nähty Mbololossa lisääntymiskau-

den ulkopuolella, ja Dawidan met-
sistä se on onnistuttu pyydystä-
mään vain kahdesti, Machasta
1998 ja Mwachorasta 2007. Se ei
juuri eksy sammakkoeläimiä tutkit-
taessa käytettyihin kuoppapyydyk-
siin, joten ilmeisesti metsänpohjan
lehtikarikkeeseen kätkeytyvän pie-
nen eläimen havainnointi on vaike-
aa. (Measey ym. 2009; Ngwava
ym. 2009; Harper ym. 2010; Ma-
lonza ym. 2010; IUCN 2013 d.)

Taitanlehtisammakko (Hyper -
olius glandicolor, common reed
frog) lienee Taitavuorten runsain
sammakkolaji. Se viihtyy etenkin
purojen ja lampien tuntumassa,
epäilemättä siksi, että tarvitsee
avovettä lisääntyäkseen. Taitanleh-
tisammakot kuitenkin liikkuvat
myös kosteissa metsissä ja ääntele-
vät myös kuivina vuodenaikoina.
Naaraiden selkä on mustanruskea
ja keltalaikkuinen, koiraat ovat yk-
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Taitavuorten sammakkoeläimiä. — A Taitanlehtisammakko liikkuu taitavasti pensaiden ja puiden lehvästössä. — B Lehtisammakko viettää kuivat hellepäi-
vät lepotilassa, iho nahkamaisen kuivana ja tiukasti alustaa vasten painautuneena. — C Kääpiövinkusammakko elää kosteiden vuoristometsien karikkees-
sa. — D Taitankääpiökonna ei ole aikuisenakaan kovin paljon kuvan konnanpoikasta suurempi. Kuvan laji (Bufo gutturalis, guttural toad) on laajalle levin-
nyt ja yleinen Taitavuoria ympäröivillä tasangoilla.
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sivärisen kellanruskeita tai joskus
samaan tapaan laikukkaita kuin
naaraat. Taitanlehtisammakko kuu-
luu monimuotoiseen Hyperolius vi-
ridiflavus - lajikompleksiin, jossa
on ainakin neljäkymmentä eri puo-
lilla Itä-Afrikkaa elävää lajia, alala-
jia tai rotua. Eri muotojen keskinäi-
set sukulaissuhteet ovat vielä mo-
nin osin epäselvät. Laji Hyperolius
glandicolor on alun perin kuvattu
Taitavuorilta. Se on yleinen Dawi-
dassa, Mbololossa ja Sagallassa ja
Taitavuorista pohjoiseen olevilla
Ngulian kukkuloilla. Se ilmeisesti
elää myös joillakin alueilla Tansa-
nian rajan tuntumassa (Kitobo Fo-
rest, Lake Jipe), mutta Kasigaulta
sitä ei ole löydetty. (Measey ym.
2009; Harper ym. 2010; Malonza
ym. 2010; IUCN 2013 c.)

Taitan purppurakäärme ja muita
matelijoita

Taitavuorten ylärinteillä elää aina-
kin 27 matelijalajia, joista noin
puolet käärmeitä ja puolet liskoja.
Käärmeitä pääsee näkemään har-
voin; epäilemättä ihminen on vuo-
sikymmenten kuluessa tappanut
suurikokoiset ja päivällä liikkuvat
lajit hyvin vähiin. Esimerkiksi kal-
liopytonin (Python natalensis,
southern African rock python) koh-
taaminen on hyvin epätodennä-
köistä. Taitavuorten alarinteillä voi
etenkin sadekaudella periaatteessa
kohdata esimerkiksi puffadderin
(Bitis arietans, puff adder), musta-
mamban (Dendroaspis polylepis,
black mamba) tai mustakaulakob-
ran (Naja nigricollis, black-

necked spitting cobra), mutta vain
muutamat vuorten ylärinteillä elä-
vistä käärmeistä ovat ihmiselle
vaarallisia.

Vuoristometsien reunapusikois-
sa hiljaa liikkuvan tutkijan on ehkä
syytä muistaa puiden ja pensaiden
oksistossa elävä, vain harvoin maa-
han laskeutuva boomslang (Dis -
pho lidus typus), jonka purema voi
tappaa ihmisen. Hoikka ja pieni-
päinen, mutta isosilmäinen, noin
puolitoistametriseksi kasvava käär-
me on hyvin nopealiikkeinen ja
ketterä. Se ei kuitenkaan ole agg-
ressiivinen ja pyrkii yleensä väistä-
mään ihmistä. Jokseenkin kaikki
kirjallisuudessa kuvatut puremata-
paukset ovat liittyneet tilanteisiin,
joissa käärmettä on yritetty käsitel-
lä. Boomslang saalistaa puiden ok-

Ngangaon metsän sisäosissa on monin paikoin tiheä pensaskerros ja paljon kariketta. Se tarjoaa ihanteellisen elinympäristön taitanrastaalle ja useille pai-
kallisille sammakkoeläimille ja matelijoille.
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sistossa liikkuvia gekkoja ja kame-
leontteja, mutta tilaisuuden tullen
myös linnunpoikasia ja - munia. Se
viihtyy etenkin metsänreunoissa ja
pensaikoissa, ei juuri metsien sisä-
osissa. (Spawls ym. 2004.)

Toinen potentiaalisesti vaaralli-
nen käärme on usambaranköyn-
nöskäärme (Thelotornis usambari-
cus, Usambara vine snake), joka
myös elää puiden ja pensaiden ok-
sistossa. Enintään puolentoista
metrin mittaiseksi kasvavalla, ruos-
kamaisen ohuella käärmeellä on ka-
pea ja teräväkuonoinen pää ja koh-
talaisen isot silmät. Se on nopealiik-
keinen, mutta pyrkii usein kätkeyty-
mään paikalleen jähmettymällä.

Köynnöskäärme syö lähinnä kame-
leontteja ja muita liskoja, joita se
vaanii oksistoon täydellisesti sulau-
tuen. Se myrkky on voimakasta ja
vaikutuksiltaan samanlaista kuin
boomslangin, mutta sitä syntyy niu-
kasti. Puremat ovat tämänkin lajin
osalta lähes aina liittyneet käärmeen
varomattomaan käsittelyyn. Monet
eivät pidä Tansanian Usambaravu-
orilta 2000-luvun alussa kuvattua
käärmettä omana lajinaan vaan Itä-
Afrikan rannikkoalueilla laajalle le-
vinneen Thelotornis capensis mos-
sambicanus - alalajin värimuotona.
(Broadley 2001; Spawls ym. 2004;
Spawls 2013.) Myrkyllisiä ovat
myös myrkkytarhakäärmeisiin

kuuluva Elapsoidea loveridgei
(East African garter snake) ja tarha-
käärmeisiin (s. lat.) luettu Atractas-
pis bibronii, ja niiden puremat voi-
vat olla hyvin tuskallisia. Niitä ei
kuitenkaan pidetä ihmiselle erityi-
sen vaarallisina. Molemmat ovat al-
le puolimetrisiä, melko hidasliik-
keisiä yöeläimiä, jotka viettävät päi-
vät jyrsijöiden koloissa tai karikkee-
seen kaivautuneena. Toki yöaikaan
ulkona liikkuvan kannattaa pitää
kengät jalassa, etenkin sadekauden
aikana. (Spawls ym. 2004.)

Sukupuuttoon kuolleeksi luoki-
teltu taitanpurppurakäärme (Am -
blyodipsas teitana, Taita Hills pur-
ple-glossed snake) on ilman muuta
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Reviireistä kamppailevien taitankameleonttikoiraiden kuonon kärjessä on kaksi sarvea; naaraista ulokkeet puuttuvat.



Taitavuorten mystisin matelija. La-
jista tunnetaan vain yksi yksiö:
Mbololosta vuonna 1936 pyydys-
tetty, nykyään Nairobin luonnontie-
teellisen museon kokoelmissa oleva
43 cm pitkä naaras. Sittemmin käär-
mettä ei ole löydetty, muttei liene
aivan mahdotonta, ettei se voisi yhä
elää joissakin Taitavuorten metsis-
tä. Amblyodipsas-suvun muut lajit
syövät lähinnä matosammakoita ja
maan alla eläviä matelijoita ja liik-
kuvat harvoin maan pinnalla. Taita-
vuorten matelijoista esimerkiksi

nuoret Aparallactus-suvun käär-
meet (centipede eaters), Leptotyph-
lops scutifrons (Peter’s worm
snake), Rhinotphlops unitaeniatus
(yellow-striped blind snake) ja Ly-
gosoma-suvun skinkit (writhing
skinks) voisivat hyvin kuulua purp-
purakäärmeen ruokalistalle. Amb-
lyodipsas-käärmeet eivät ole myr-
kyllisiä, mutta voivat puolustautua
raivokkaasti puremalla. Taitan-
purppurakäärmettä metsänpohjan
onkaloista hamuavan tutkijan kan-
nattaa pitää mielessä, että niin ikään

maan alla elävä ja usein purppuran-
hohteinen Atractaspis bibronii on
myrkyllinen. (Spawls ym. 2004;
Menegon ym. 2014.)

Taitavuorten alueella kotoperäi-
nen taitankameleontti (Kinyongia
boehmei, Taita blade-horned cha -
meleon, Böhme’s two-horned cha -
meleon) näyttää menestyvän hyvin
paitsi luonnonmetsissä myös vilje-
lymetsissä ja puutarhoissa. Se elää
neljänä geneettisesti eriytyneenä
populaationa Dawidan, Mbololon,
Sagallan ja Kasigaun metsissä. Sa-

Taitavuorten liskoja. — A Cnemaspis-suvun gekkojen varpaat ovat pitkät ja pupillit pyöreät. — B Itäafrikankotigekkojen varpaat ovat litteäkärkiset ja pupil-
lit viirumaiset . — C Kilimanjaronviisivarvasskinkki liikkuu vikkelästi, mutta kiinni saatuna se voi tekeytyä kuolleeksi.

A

B C
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gallan populaatio on hyvin pieni ja
ilmeisen uhanalainen. Laji näyttää
olevan harvinainen myös Kasigaul-
la vaikka pienen, puiden latvuksis-
sa liikkuvan kameleontin runsau-
den tarkka arviointi lienee vuoris-
ton umpimetsässä vaikeaa. Taitan-
kameleontin ajateltiin aiemmin
kuuluvan samaan lajiin kuin sen
Kilimanjaron rinteillä elävä lähin
sukulainen. Sen lisäksi Taitavuoril-
la elää toinenkin, Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa laajalle levin-
nyt kameleonttilaji (Chamae leo di-
lepis). (Mariaux ym. 2008; Measey
& Tolley  2011; Tolley ym. 2011;
Tolley 2014 a, b.)

Taitankameleontti elää myös
Helsingin yliopiston Taitavuorten
tutkimusaseman puutarhassa, mis-
sä sitä ei kuitenkaan näe likimain-
kaan yhtä usein kuin itäafrikanko-
tigekkoja (Hemidactylus mabouia,
tropical house gekko, Moreau’s
tropical house gekko). Gekkoja ke-

rääntyy iltaisin saalistamaan hyön-
teisiä ulkovalojen ympäriltä, ja ai-
ka usein niitä eksyy myös sisätiloi-
hin. Itäafrikankotigekko on levin-
nyt ihmisen mukana paitsi Länsi-
Afrikkaan ja Madagaskariin ja mo-
niin muihin Intian valtameren saa-
riin myös Etelä-Amerikkaan ja
muualle neotropiikkiin.

Itä-Afrikan metsägekkojen sys-
tematiikka on vielä osin selvittä-
mättä, mutta ilmeisesti Taitavuoril-
la elää ainakin kaksi lajia. Toinen
lienee Itä-Usambaralta kuvattu ja
myös esimerkiksi Parevuorilla ja
Kilimanjarolla elävä usambaran-
metsägekko (Cnemaspis africana,
Usambara forest gekko). Toinen
saattaa olla toistaiseksi kuvaama-
ton Taitavuorilla endeeminen laji.
Puiden rungoilla ja kallioseinämil-
lä vikkelästi liikkuvat metsägekot
tunnistaa hoikista varpaista ja sil-
mien pyöreistä pupilleista; kotigek-
kojen varpaat ovat litteäkärkiset ja

pupilli viirumainen. (Spawls ym.
2004; Howell ym. 2014.)

Taitavuorten ylärinteillä elää ai-
nakin viisi skinkkilajia, joista kol-
men raajat ovat hyvin lyhyet. Kili-
manjaronviisivarvasskinkki
(Leptosiaphos kilimensis, Kiliman-
jaro five-toed skink) saalistaa
hyönteisiä ja muita pikkuelämiä
lehtikarikkeen seasta ja kaivautuu
nopeasti pehmeään maahan. Joskus
sen voi nähdä paistattelemassa päi-
vää metsänpohjan aurinkolaikussa.
Lajin laaja mutta epäyhtenäinen le-
vinneisyysalue kattaa myös esi-
merkiksi Usambara- ja Uluguru-
vuoret sekä osan Kenian keskus-
ylängöstä. (Spawls ym. 2004.)

Taitavuorten linnuston
erikoisuuksia
Taitavuorten ylärinteillä voi nähdä
noin 190 lintulajia, joukossa 30
päiväpetolintua ja useita paikallisia
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Yalen harjanteelta on hyvä tarkkailla ympärillä lentäviä petolintuja. Hyvällä onnella sieltä voi nähdä muuttohaukkaa ja keltapäähaukkaa pienemmän rotko-
jalohaukan.



suurharvinaisuuksia. Laajalle le-
vinneistä ja yleisistä, mutta hyvin
näyttävistä linnuista alueen metsis-
sä pesivät esimerkiksi suurikokoi-
nen, perhekuntina kypsiä viikunoi-
ta etsivä hopeasarvinokka (Byca-
nistes brevis) ja piilotteleva, mutta
ajoittain äänekäs kenianturako
(Tauraco hartlaubi), jonka kirk-
kaanpunaiset käsisulat välähtelevät
lennossa kirkkaanvihreää höyhen-
pukua vasten.

Äärimmäisen uhanalainen tai-
tanrastas (Turdus helleri, Taita
thrush) elää vain Taitavuorten vuo-
ristometsissä. Jotkut pitävät sitä
oliivirastaan (Turdus olivaceus,
olive thrush) paikallisena rotuna (T.
olivaceus helleri). Sen höyhenpu-
vun väri on kuitenkin omaleimai-
nen ja laulu paljon hitaampaa ja
monipuolisempaa kuin oliiviras-

taan. Vuosituhannen vaihteessa tai-
tanrastaan populaation arvioitiin
olevan enintään 1 350 lintua.
Useimmat niistä elivät Mbololossa,
minkä lisäksi Ngangaossa oli noin
250 ja Chawiassa alle 40 lintua.
Myös Yalessa on nähty yksittäisiä
lintuja. Vain noin 10 % havaituista
linnuista oli naaraita, joten popu-
laation sukupuolijakauma on pa-
hasti vinoutunut. Eri metsiköiden
välillä ei näytä juuri tapahtuvan
geeninvaihtoa, sillä taitanrastaat ei-
vät mielellään poistu oman koti-
metsänsä sisäosista. Laji viihtyy
umpimetsissä, joissa on tiheä pen-
saskerros ja paljon lehtikariketta,
muttei juuri ruohovartisia kasveja.
Se syö lähinnä pensaiden hedelmiä
ja nousee vain harvoin puiden lat-
vukseen. Pesimäkausi on tammi—
heinäkuussa, ja pesueessa on

yleensä yhdestä kolmeen poikasta.
(Lens ym. 1998; Galbusera ym.
2000; Bowie ym. 2005; Birdlife In-
ternational 2012 c.)

Myös äärimmäisen uhanalainen
taitanapali (Apalis fuscigularis,
Taita apalis) on kotoperäinen Taita-
vuorten kosteissa vuoristometsissä.
Jotkut pitävät sitä jokiapalin (Apa-
lis thoracica, bar-throated apalis)
alalajina (A. thoracica fuscigula-
ris). Sen höyhenpuvun väri on kui-
tenkin omanlaisensa ja laulu erilai-
nen kuin jokiapalin. Taitavuorten
linnut eivät reagoi Itä-Afrikan
muilla alueilla elävien sukulaisten-
sa kaiutettuihin ääninäytteisiin.
Vielä vuosituhannen vaihteessa tai-
tanapaleja eli Vuriassa, Ngangaos-
sa, Chawiassa, Fururussa ja Mbo-
lolossa. Tuolloin yksilömääräksi
arvioitiin 300—650 lintua, mutta
sen jälkeen kanta on ilmeisesti hu-
vennut vain 100—150 yksilöön.
Useimmat jäljellä olevista linnuista
elävät Ngangaossa. Valoa synk-
kään tilanteeseen tuo se, että 2011
löytyi Msidunjin metsästä aiemmin
tuntematon pieni populaatio. Taita-
napali syö hyönteisiä ja jonkin ver-
ran marjoja ja siemeniä. Se hakee
ravintonsa pääosin pensaskerrok-
sesta ja metsän pohjalta ja nousee
aika harvoin metsän latvukseen. Se
viihtyy etenkin pieniä metsäaukioi-
ta ympäröivissä tiheiköissä ja voi
liikkua myös ihmisen rajusti muut-
tamissa metsissä. Linnun pesimä-
kausi on ilmeisesti marras—helmi-
kuussa, ja pesueessa on kahdesta
neljään poikasta. Tarkkaa syytä la-
jin viimeaikaiseen tantumiseen ei
tiedetä, mutta vuoden 2009 ankara
kuivuus saattaa olla yksi tekijä.
(Birdlife International 2012 a; Bor -
ghesio ym. 2010; Wagura ym.
2012.)

Taitanrilli (Zosterops polio-
gastrus silvanus, Taita white-eye)
on etiopianrillin (Zosterops polio-
gastrus, broad-ringed white-eye,
montane white-eye) Taitavuorilla
ja Kasigaulla elävä alalaji tai rotu.
Se on hyönteissyöjä ja liikkuu met-
sien latvuksessa eloisina perheryh-
minä tai pienissä parvissa. Lintuja
on kaikkiaan noin 7 000, joista yli
80 % elää Kasigaun ylärinteiden
metsissä. Myös Dawidan alueella
niitä voi nähdä useimmissa jäljellä
olevissa luonnonmetsissä, vaikka
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Taitavuoret ja Kasigau. — A Dawidan vuoristoylänkö ja Mbololon harjanne; kosteat luonnonmetsät
varjostettu; korkeuskäyrien väli 100 m. — B Taitavuorten ja tekstissä mainittujen paikkojen sijainti
(pohjakuvana Google Earth). — C Kasigaun korkeusmalli; korkeuskäyrien väli 100 m.
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muuttoliike ainakin suurempien
metsiköiden välillä näyttää olevan
vähäistä. (Mulwa ym. 2007; Habel
ym. 2013.)

Taitavuorten ja Kasigaun jylhät
kalliopahdat ovat joskus tarjonneet
sopivan pesäpaikan rotkojalohau-
kalle (Falco fasciinucha, Taita fal-
con), joka aikoinaan kuvattiin juuri
Taitavuorilta ammuttujen lintujen
perusteella. Rotkojalohaukkoja
elää laajalla alueella itäisessä ja
eteläisessä Afrikassa, mutta se ei
ole missään yleinen. Tunnettuja pe-
säpaikkoja on kaikkiaan vain noin
40, ja koko populaation arvellaan
olevan enintään 500 paria. Vaaran-
tuneeksi luokiteltu rotkojalohaukka
on pääasiassa paikkalintu, joka py-
syttelee kalliojyrkänteiden tuntu-
massa ja saalistaa pikkulintuja. Tai-
tavuorilla se joutuisi kilpailemaan
kookkaamman muuttohaukan
(Falco peregrinus, peregrine fal-
con) and keltapäähaukan (Falco
biarmicus, lanner falcon) kanssa,
joiden tiedetään tilaisuuden tullen
myös saalistavan nuoria rotkojalo-
haukkoja. (Birdlife International
2014.)

Chawian metsässä on joskus
nähty kobolttikottaraisia (Cinny-
ricinclus femoralis, Abbott’s star-

ling), joiden pääasiallinen elinalue
on Aberdarevuoriston, Mount Ke-
nyan ja Kilimanjaron vuoristomet-
sissä. Vaarantuneiksi luokitellun la-
jin koko kanta on 3 500—15 000
yksilöä. Kobolttikottaraiset liikku-
vat ryhminä tai pikkuparvina vuo-
ristometsien latvuksissa ja syövät
lähinnä puiden hedelmiä. (Brooks
ym. 1998; Birdlife International
2012 b.)

Kosteiden vuoristometsien
nisäkkäitä
Taitavuorten ylärinteiden metsissä
elää vakituisesti yli 50 nisäkäslajia.
Metsäsaarekkeiden pieni koko se-
littää sen, ettei niissä juuri näe sini-
marakattia (Cercopithecus mitis,
blue monkey, Sykes’ monkey) ja
vihermarakattia (Chlorocebus
pygerythrus, vervet monkey) suu-
rempia nisäkkäitä. Tosin monet
metsissä elävät keskikokoiset ni-
säkkäät, kuten mesimäyrä (Melli-
vora capensis, honey badger), laik-
kugenetti (Genetta tigrina, large-
spotted genet), valkohäntäman-
gusti (Ichneumia albicauda, white-
tailed mongoose) ja afrikantupsu-
häntäpiikkisika (Atherurus afri-
canus, African bush-tailed porcu-

pine) ovat liikkeellä vain yöaikaan
(Wagura 2014).

Mbololossa ja Kasigaulla elää
harmaapensselisikoja (Potamo -
choerus larvatus, bushpig) ja sa-
vannipuikkijoita (Sylvicapra
grimmia, common duiker), joita
varten viritettyyn salametsästäjän
silmukkaan onnistuin kerran itse-
kin astumaan Kasigaun etelärin-
teen pensaikoissa. Pienikokoinen
antilooppi voi elää hyvinkin lähellä
ihmisasutusta, ja niitä nähdään
säännöllisesti myös Dawidan met-
sissä. Paikalliset uumoilevat, että
Taitavuorten alarinteillä viihtyvä
keltapaviaani (Papio cynocepha-
lus, yellow baboon) on alkanut vie-
railla aiempaa useammin ylärintei-
den metsissä, minkä voisi osaltaan
selittää ilmaston lämpeneminen.

Leopardi (Panthera pardus,
leopard) vierailee säännöllisesti Ka-
sigaun kallioisilla ja monin paikoin
erittäin vaikeakulkuisilla rinteillä,
mutta sitä on käytännössä mahdo-
tonta päästä näkemään. Vuoren ala-
rinteiden metsissä voi satunnaisesti
tavata monia muitakin savannien
nisäkkäitä, koska vuori sijaitsee
keskellä Länsi- ja Itä-Tsavon kan-
sallispuistot yhdistävää ekologista
käytävää. Dawidan ja Mbololon
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Lyhytkorvagalago alkaa huudella pian auringonlaskun jälkeen ja voi joskus pitää melkoista meteliä pomppimalla Taitan tutkimusaseman peltikatoilla — eten-
kin silloin kun puutarhan nurkassa olevan avokadopuun hedelmät kypsyvät.



metsissä leopardeja on nähty vii-
meksi 1950-luvulla, mutta vieraili-
joita on varmasti käynyt sen jäl-
keenkin. Vuonna 2011 jouduimme
ihmettelemään Tsavon tasangolta
Yalen tuntumassa olevaan Mgangen
kylään eksyneen ja sinne nitistetyn
gepardiuroksen ruhoa! Taitavuoria
ympäröivien tasankojen suurpe-
doista kiinnostuneen kannattaa il-
man muuta tutustua ”Tsavon ihmis-
syöjinä” tunnettujen kahden uros-
leijonan käyttäytymistä koskeviin
ekologiaan tutkimuksiin (Kerbis
Peterhans & Gnoske 2001; Yeakel
ym. 2009).

Yöllä liikkuvien pikkugalagojen
tarkka tunnistaminen on erittäin
vaikeaa, mutta Mbololon ja Ngan-
gaon metsässä nähty taitanpik-
kugalago (Galagoides sp., Taita
mountain dwarf galago) kuuluu il-
meisesti eri lajiin kuin esimerkiksi
Usamabaravuorilla elävät pikkug-
alagot (Galagoides orinus, moun-
tain dwarf galago). Taitavuorten la-
ji on arka ja hyvin pieni, vain 80—
100 gramman painoinen, eikä sitä
tiettävästi ole päästy tarkemmin
tutkimaan. Paikallisten pikkugala-
gojen on kuultu ääntelevän aamu-
hämärissä, ei illalla tai yöllä, jol-
loin Taitavuorten alueella yleisen
lyhytkorvagalagon (Otolemur
garnettii, small-eared galago) me-
kastusta on vaikea välttyä kuule-
masta. Myös savannigalago (Ga-
lago senegalensis braccatus, Ke -
nya lesser galago) elää Taitavuor-
ten alarinteiden metsissä ja voi jos-
kus nousta ylärinteillekin. (Perkin
ym. 2002; Butynski ym. 2006,
2008; Bearder ym. 2008).

Taitavuorten pikkunisäkkäiden
joukossa voi hyvinkin olla endee-
misiä lajeja tai alalajeja, mutta nii-
den osalta tilanne selvinnee lopulli-
sesti vasta, kun koko Itä-Afrikan
lajiston DNA tunnetaan nykyistä
paremmin. Taitanpehmohiiri
(Praomys taitae, Taita forest rat) on
yksi esimerkki paikallisesta jyrsi-
jästä, jonka tarkka levinneisyys ja
systemaattista asema ovat vielä ai-
ka epäselviä. Viime aikoina sitä on
pidetty Itä-Afrikan vuorilla laajalle
levineen ylänköpehmohiiren (Pra -
o mys delectorum, delectable soft-
furred mouse) alalajina. Paikallinen
pehmohiiri on joka tapauksessa
yleinen sekä Taitavuorten metsissä

että niihin rajoittuvissa puutarhois-
sa. (Nyakaana ym. 2008; Carleton
& Stanley 2012; Bryja ym. 2014.)

Taitavuorten hyönteissyöjistä
täytyy ensimmäiseksi mainita neli-
varvaskuonokas (Petrodromus
tetradactylus), jonka hyvin tallaa-
mia polkuja on nähty ainakin Mbo-
lolossa. Lepakkoja, ”noita nisäk-
käitä, joiden eturaajat ovat kehitty-
neet kalvomaisiksi lentimiksi” (V. I.
Pajusen määritelmä ekologian luen-
nolla 1983), on tunnistettu kymme-
nen lajia, useimmat niistä trooppi-
sessa Afrikassa laajalle levinneitä.
Taitavuorten metsissä elää ainakin
kymmenen päästäislajia, joista ää-
rimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu
taitanpäästäinen (Suncus aequato-
rius,Taita shrew) on alueella endee-
minen. Siitä on havaintoja Chawias-
ta ja Sagallasta, muttei muista alu-
een metsistä. Yleisesti on huomattu,
että Itä-Afrikan vuoristojen umpi-
metsissä päästäislajisto voi olla jo-
pa köyhempi kuin aukeilla, joskus
ihmisen aika voimakkaasti muutta-
milla metsämailla (Oguge ym.
2004; Hutterer 2008.)
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