
Marokko 9.–16.3.2006 © Petri Koivisto1

1
2

3

4
5

6 7 8
9

10
11

12

13

Retkeilijät:
Petri Koivisto
Janne Kilpimaa
Petri Kuhno

Lennot:
Finnmatkojen viikon valmismatka 4 + 2 hengen apartamentos-hotel-
lissa. Hinta 550 €, johon tuli yllättäen myöhemmin parin kymmenen 
euron polttoainelisä.

Opaskirjat lintupaikoille:
A Birdwatchers’ Guide to Morocco
Bergier, Patrick, Hinta: 22 euroa Lintuvarusteesta. 
Yksi harvoista oppaista.

Finding Birds in Southern Morocco
Dave Gosneyn ohuehko kirjanen.

Kuvia reissulta:
Petri Koivisto: www.mbe.fi/petrindigi
Janne Kilpimaa: www.elisanet.fi/janne.kilpimaa
Petri Kuhno: personal.inet.fi/koti/kuhpe
Tero Linjama: www.ksly.net/temp/lintukuv.htm

Tiet, kartat ja liikenne:
Ajoimme yhteensä 2100 km. Käytimme Michelinin Marokon karttaa. 
Tiet ovat mainettaan paremmassa kunnossa. Kaupunkien ja kylien lä-
heisyydessä liikkuu paljon pyöräilijöitä, varsinkin koulumatkalla ole-
via lapsia. Pimeällä ajaessa pitää olla tarkkaavainen kaupunkien ja ky-
lien läheisyydessä, koska kulkuneuvoja on monenlaisia. Pitkiä rekkoja 
ei näe, mutta kuorma-autot lastataan valtavan korkeiksi ja leveiksi. Tiet 
ovat suoria ja rauhallisia itäisessä osassa maata ja matkanteko on yl-
lättävänkin joutuisaa. Aavikolla pärjää normaalilla henkilöautolla, kun 
ajaa varovaisesti. Agadirin liikenneympyrät saattavat tuntua kaaotti-
silta, mutta niissä on yleensä liikennepoliisit ohjaamassa. Tuntuu siltä, 
että jalankulkijoilla ei ole oikeuksia. Vaikka ihmiset säntäilevät tielle, 
he ovat tottuneet, että autot eivät pysähdy. Vuoristotiet ovat tyypillisiä. 
Tizi-n-Test on kapeampi mutta hyvin rauhallinen.

Hyödyllisiä linkkejä:
www.eurobirding.com (matkakertomuksia)
www.bongariliitto.fi (matkakertomuksia)
www.go-south.org (Marokon ”viralliset” lintusivut)
www.bsc-eoc.org/links/links.jsp?page=l_afr_ma&section=reports
www.birdtours.co.uk/tripreports/morocco (matkakertomuksia)

Autonvuokra
www.sixt.fi. Soitto suomen toimistoon ja varaus. Vuokraamo sijaitsi 
Agadirin lentokentällä.
• Renault Kangoo: Lisäkuskilla vakuutuksineen 3342 dirhamia (307 €)
• Nissan Sunny
Kangoo on tyypillinen auto Marokossa. Diesel. Takapenkin ikkunat ei-
vät aukea, mutta liukuoven voi avata lintuja kuvatessa. Maksuvälineenä 
Visa. Autossa piti olla kattoikkuna, vaan eipä ollut.

Majoitukset
Finnmatkojen hotellin lisäksi 3 muuta majoituspaikkaa, jotka katsottiin 
valmiiksi oppaista. Majoituksiin kuuluu usein täysihoito. Halvin vain 
200 dirhamia (18,5 €), kallein 500 € (45,5 €). Emme varanneet yhtään 
hotellia etukäteen, vaan kaikkialla oli tilaa.

Ruoka
Ruokakaupat ovat yleensä kioskimaisia. Olutta saa vain harvoista al-
koholiliikkeistä, joita näimme vain Agadirissa (emme juuri etsineet). 
Söimme päivisin vain kevyitä eväitä ja illallisen vasta klo 19 tai 20.

Linnusto:
Tyyppilintuja ovat kyläbulbulit, kyläsirkut, sepelleppälintu ja kivikko-
töyhtökiuru. Erikoisuuksia mm. töyhtöiibis, atlaskerttu, laulutasku, at-
laksenvihertikka ja ruususiipitulkkku sekä lukuisat alalajit mm. meri-
metsosta, harakasta, västäräkistä, kivitaskusta jne.

Selvää muuttoa oli havaittavissa mm. mehiläissyöjillä ja haarahaukoil-
la. Näimme myös mm. mustahaikaroita ja pääskykahlaajia, jotka liene-
vät olleen puhtaasti muuttomatkalla. Näimme matkan aikana yllättävän 
vähän petolintuja muutamia isompia haarahaukkaparvia lukuunotta-
matta. Korppikotkia emme nähneet lainkaan.

Sää
Aurinko paistoi joka päivä ja oli lämmintä keskimäärin 25 astetta. Myös 
vuoristossa oli yllättävän lämmin. Vain Oukaimedenissa oli aamulla pi-
dettävä pipoa päässä. Rannikolla oli aamuisin usvaa.

Varusteet:
Normaalit lintuvarusteet kaukoputkineen, telineineen kuten suomessa. 
Shortsit jalassa joka päivä. 

Muuta:
Matkalla kului rahaa syömiseen, majoituksiin, bensaan ja ostoksiin noin 
300 euroa. Marokossa on samat pistorasiat ja jännite kuin Suomessa.

MAROKKO 9.–16.3.2006

Tero Linjama
Jussi Mäkinen
Tero Toivanen
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To 9.3.2006
Helsinki – Agadir – Souss-joen suisto

Lento Marokkoon lähti Helsinki-Vantaalta klo 8.30 ja olimme perillä paikallista 
aikaa (2 tunnin aikaero) klo 13.20. Passintarkastus kesti aika kauan ja lentokent-
tävirkailijat olivat kiinnostuneita optiikastamme ja kameroistamme, mutta kun 
selvisi, että emme ole ammattikuvaajia, he päästivät meidät menemään. Seuraa-
vaksi hätistelimme pois laukkujenkantajaehdokkaita ja siirryimme lentokentän 
autonvuokraamon luukulle kirjoittamaan vuokrapapereita. Homma hoitui suht 
kivuttomasti. Tosin lisäkuskin rasti jäi aluksi rastittamatta papereista, mutta sekin 
saatiin korjattua melko nopeasti. Vaihdoimme valuuttaa Agadirin lentokentällä 
(pankkiautomaatista ei saanut lentokentällä rahaa). Auringonpaisteisella parkki-
paikalla lenteli apuksia ja tuulihaukkoja.

Lähdimme ajamaan kohti Agadirin keskustaa klo 14.15. Kilometrin ajomatkan 
jälkeen pysähdyimme katselemaan yllämme kaartelevaa vuorikotkaa. Matkalla 
näkyi paljon turkinkyyhkyjä ja töyhtökiuruja (töyhtö- tai kivikkotöyhtökiuruja) 
ja yksi palmukyyhkykin lensi auton edestä. Agadirin autoliikenne shokeerasi mei-
dät ensimmäisissä liikenneympyröissä ja autokuntamme joutuivat erilleen. Löy-
simme hotellille ja oikealle kadulle lähes sattumalta, vaikka kadunnimiä ei juuri 
näkynyt risteyksissä. Hotellilla lauloi kyläbulbuli ja kyläsirkku. Sinirastas päivysti 
katolla ja ensimmäiset pikkukiitäjät löytyivät taivaalta. Kävimme hotellihuonees-
sa purkamassa tavaroita ja vaihtamassa shortsit jalkaan. Sitten suuntasimmekin 
kohti Souss-joen suistoa.

Suistolla näimme mm. paljon vikloja, tyllejä ja sirrejä, joitakin flamingoja ja me-
rimetsoja, 2 ruostesorsaa, kaitanokkalokin, mustanmerenlokkeja, naurulokkeja, 
hietatiiroja, riuttatiiroja, paksujalkoja ja vuorikotkan. Emme kuitenkaan löytä-
neet pensaslepinkäistä, joka kuulemma pesii parkkipaikan luona. Paikalla käväisi 
myös ruotsalainen lintuharrastajaryhmä.

Kävimme kävelemässä pidemmälläkin suiston mutaisilla hiekkarannoilla, mut-
ta viereisen kuninkaanpalatsin vartija tuli ajamaan meidät pois parhailta paikoil-
ta. Arvelimme, että varotoimi johtui siitä, että itse kuningas oli ollut kuuleman 
mukaan palatsissaan samana päivänä. Palasimme autolle hämärtyvässä illassa 
ja näimme 3 kalliopyytä ja isokirvisen. Kuulimme ruosteniskakehrääjän laulua 
parkkipaikan luona palatsin muurien sisältä. Lintu tuli ilmeisesti lentelemään lä-
hipuihin soitettuamme atrappia. Palasimme hotellille ja kävimme hotellin tans-
kalaisessa ravintolassa syömässä. Ravintolasta sai olutta, mutta viereinen alkoho-
liliike oli ehtinyt mennä kiinni, joten lisäoluet jäivät saamatta. (olutta saa vain 
harvoista kaupoista)

Pe 10.3.2006
Agadir – Oued Massa – Tamri – Cap Rhir – Agadir

Heräsimme kyläbulbulin lauluun klo 6.30. Tuulihaukat parittelivat naapurita-
lon katolla. Söimme niukan aamiaisen lähikahvilassa ja suuntasimme sitten autot 
kohti Massaa. Liikenne oli aamulla siedettävää ja matka taittui jo nopeammin. Sää 
oli sumuinen emmekä nähneet matkalla juurikaan lintuja. Kauniita marokkolai-
sia harakoita näkyi kuitenkin runsaasti.

Sepelleppälintu runsastui saavuttuamme maaseudulle ja oli yleinen aidoilla ja 
muilla näkyvillä paikoilla. Teimme lyhyen pysähdyksen Massaan kulkevan tien 
varrella ja kuvasimme mm. bulbuleita ja pensasvarpusia. Sumu näytti hälvenevän, 
joten jatkoimme pienen kylän kapeita kujia pitkin Massa-joen sillalle. Vietimme 
aikaa sillan lähistöllä muutaman tunnin (klo 9–11). Rantapusikoissa räpisteli run-
saasti tiltaltteja, rytikerttunen ja silkkikerttunen lauloivat, pikkutörmäpääskyjä ja 
pronssi-iibisparvia näkyi lennossa. Joessa pulikoi mustakaulauikku ja pari pik-
ku-uikkua. Liitohaukka saalisteli peltojen yllä ja lopulta löysimme retken ensim-
mäiset pensaslepinkäiset. Brittiläinen lintuporukka kertoi nähneensä iberiankul-
tarinnan.

Klo 11 aikoihin siirryimme Massan kansallispuiston alueelle. Ilma oli hiosta-
va. Matkalla näimme minervanpöllön pellon kiviaidalla. Massan parkkipaikal-
la lauloi turturikyyhky. Kävelimme joen reunalla kulkevaa polkua muutaman 
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kilometrin. Seutu oli todella kaunista ja rauhallista. Kukat ja pensaat kukkivat. 
Reunapusikoissa kihisi runsaasti keltahemppoja ja mm. hemppoja, tiklejä ja mus-
tapääkerttuja. Pari pensaslepinkäistäkin vihelteli ja lensi pusikoiden lomassa. Jo-
ella näkyi nokikanoja, merimetsoja, tukkasotkia, yksi ruskosotka ja myöskin yksi 
lapasotkakoiras. Lapasotka lienee loppujen lopuksi koko retkemme kovin havis, 
sillä sitä tavataan Marokossa vain harhailijana. Näimme myös suohaukan, joka 
osoittautui valokuvan perusteella 2kv arosuohaukaksi! Emme kävelleet joen suul-
le asti, koska näytti siltä, että perillä oli vain iso parvi graelsii-selkälokkeja.

Lähdimme ajamaan kohti Tamria ja kävimme matkalla kahvilla. Tamrin seudulla 
näimme hiekkarannoilla joitakin välimerenlokkeja selkälokkiparvissa. Saavuim-
me Tamriin klo 16.30 ja huomasimme heti parikymmenpäisen töyhtöiibisparven 
kalliolla lähellä tietä. Kohta saapui lisää lintuja parven jatkoksi. Toinen autoistam-
me ehti kuitenkin ajaa ohi näkemättä lintuja. Paikalle saapui kaksi miestä, jotka 
tulivat luoksemme pummaamaan rahaa ja kun emme antaneet, toinen heistä heit-
ti lintuja kivellä ja koko parvi lensi kauemmaksi. Tässä vaiheessa toinen autois-
tamme oli ehtinyt käydä kääntymässä ja palata lintupaikalle. Osa meistä joutui 
siten kävelemään jonkin matkaa kallioiden suuntaan nähdäkseen linnut. Kohta 
maastosta ilmestyi myös nuoria poikia, jotka tulivat pyytämään rahaa ja yksi pai-
kalla olleista miehistä taisi väittää ettei maastossa saisi kävellä. Tosiasiassa nuoret 
pojat olivat varmaankin havainneet hyväksi bisnekseksi käydä hätistelemässä lin-
tuja lähemmäksi tietä, ja käydä sitten pyytämässä palkkiota lintujen näkemises-
tä. Tiedä häntä. Iholle tarrautuvat pummit alkoivat kuitenkin rasittaa meitä, joten 
poistuimme paikalta.

Siirryimme viettämään viimeiset auringonlaskun hetket Cap Rhirin niemen ma-
jakan luokse jyrkänteelle, josta oli komeat näköalat Atlantille. Näimme merellä 
suulia, merikihuja, isokihun ja muutaman välimerenliitäjän. Saavuimme Agadi-
riin hämärän aikaan noin klo 19. Ostimme kaupasta evästä ja olutta ja kävimme 
jälleen tanskalaisessa ravintolassa syömässä.

La 11.3.2006
Agadir – Souss-joen laakso – Tizi-n-Test – Oukaimeden

Heräsimme aamulla minareeteistä kantautuvaan 
rukousääneen ja bulbulin lauluun. Söimme aami-
aisen hotellihuoneessa ja lähdimme ajamaa Souss-
joen laaksoa itään klo 6.50. Klo 8 –10 vietimme 
aikaa Sept Guerdanen ja Taroudanntin alueella. 
Staijasimme taivaalle petolintujen toivossa. Näim-
me mm. 80 haarahaukan parven, 3 pikkukotkaa ja 
liitohaukan. Joutomaa-alueilla ja viljelyksillä näim-
me etelänisolepinkäisiä, punapäälepinkäisiä, muu-
taman pensaslepinkäisen, 2 lyhytvarvaskiurua, 
pensassirkun ja tietysti sepelleppälintuja.

Klo 11.15 lähdimme nousemaan kohti Atlasvuo-
ristoa ja Tizi-n-Testin vuoristotietä. Ensimmäisellä 
pysähdyksellä mäntymetsävyöhykkeen tuntumassa 
havaitsimme käärmekotkan, peippo lauloi keväi-
sesti, kuulimme käpylintujen ääniä ja kaksi käkeä. 
Tie oli kapea ja rauhallinen ja oli erittäin hiljaista. 
Aurinko lämmitti korkeallakin vuoristossa.

Teimme seuraavan pysähdyksen ensimmäisen vastaantulleen vuoristokahvilan 
kohdalla. Näimme vuorisirkkuja, mustataskuja, käpylintuja ja kuusitiainen lauloi 
lähistöllä. Kun lähdimme katselemaan kuusitiaista lähempää, kuulimme rinteen 
pusikoista lupaavan kuuloista rätinää. Atlaskerttu! Pääsimme kuvaamaan ja kat-
selemaan komeaa koiraslintua lähietäisyydeltä.

Tien korkeimmalla kohdalla näimme lisää vuorisirkkuja, mustataskuja, kallio-
pääskyn, alppivariksen ja mahdollisesti pienen parven alppirautiaisia. Huipun jäl-
keen tie alkoi laskeutua hitaasti ja se mutkitteli vuolaan joen varrella. Puut oli-
vat tuoreessa lehdessä – maisemat muistuttivat Suomen Lapin keväisiä maisemia. 
Tie tuntui kestävän ikuisuuksia ja samanlaiset maisemat toistuivat aina seuraavan 
kulman takana. Matka saattoi tuntua pitkältä, koska emme olleet tottuneet vielä 
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Pronssi-iibiksiä Oued Massan sillan lähettyvillä.

Staijausta jyrkänteellä Cap Rhirin lähellä. 

Vuoristokahvilan läheltä löytyi atlaskerttu.
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pitkiin siirtymiin. Emme pysähdelleet enää tien varrelle katselemaan lintuja, mut-
ta auton ikkunasta kuulimme muutaman virtavästäräkin äänen. Alhaalla laaksos-
sa kylän puissa istui iso parvi lehmähaikaroita puissa. Ajoimme nopeasti kylän 
läpi, koska siellä näytti olevan jonkinlaiset markkinat ja täysi hälinä päällä.

Maisema muuttui tien loppuvaiheessa punaisen seepian väriseksi. Myös ihmiset 
olivat erilaisen näköisiä – berbereitä. Välillä tuntui kuin olisimme olleet enem-
mänkin Himalajalla kuin Pohjois-Afrikassa. Kansa pukeutui Atlasvuoriston alu-
eella värikkäästi ja kaikenlaisia värikkäitä mattoja ja ruukkuja oli myynnissä 
teiden varsilla. Emme ajaneet aivan Marrakechiin asti, vaan oikaisimme Tahana-
outin kautta Oukaimedenin hiihtokeskukseen johtavalle tielle. Maisemat muut-
tuivat jälleen kerran. Pellot olivat täällä vihreitä ja kuivasta ilmastosta ei ollut 
tietoakaan. Klo 17.30 jatkoimme matkaa kohti Oukaimedeniä kauniissa ilta-au-
ringossa ja kuvasimme hetken ällistyttävän kauniita alppimaisemia kukkaniittyi-
neen ja lammaspaimenineen. Tien varrella oli kaupustelijoita joka ikisessä mut-
kassa ja lapsetkin olivat oppineet vilkuttelemaan autoilijoille dirhamien toivossa. 
Eräät roikuttivat narun päässä sätkiviä maaoravia. Olikohan tarkoituksena, että 
ostaisimme oravia päästääksemme ne sitten vapaaksi?

Teimme mäntymetsävyöhykkeen kohdalla nopean pysähdyksen (kilometripylväs 
Oukaimeden 19 km), sillä havaitsimme atlaksenvihertikan männyn oksalla tien 
vieressä. Se ehti pyrähtää pois, mutta huuteli hetken ajan jostain piilopaikastaan.

Saavuttuamme Oukaimedenin hiihtokeskukselle, huomasimme heti hotellin 
parkkipaikalta kolme ruususiipitulkkua ja joitakin tunturikiuruja pullanmurus-
ten kimpusta. Saimme kuvata niitä lähietäisyydeltä, mutta aurinko oli jo laske-
massa. Alppivarisparvia lenteli hiihtokeskuksen yllä. Otimme huoneen Hotelli 
Chez Jujusta (Loubet Jean- Paul, Hotel restaurant de L’angour, Fax :044 31 90 06, 
Tél.:044319005, Mobile: 061 15 56 69, juju-oukaymeden@caramail.com
http://membres.lycos.fr/jujuangour). Saimme kuuden hengen huoneen pihata-
sosta. Huone oli aika askeettinen – jopa lintuasemamainen. Se maksoi henkilöl-
tä 390 dirhamia (noin 35,5 euroa) ja maksuun sisältyi täysihoito. Hotellia piti yllä 
ranskalainen heppu ja hän kehoitti meitä kirjoittamaan haviksia hotellin omaan 
haviskirjaan. Kirjasta löytyi havaintoja useiden vuosien ajalta. Kirjasta kävi ilmi, 
että ruususiipitulkkujen löytäminen ei aina ole ollut kovin helppoa. Linnut tuntu-
vat vaeltavan alueella lumirajan mukana. Söimme hotellin ravintolassa maukkaan 
illallisen ja joimme marokkolaista punaviiniä ja olutta. Illalla sulloimme muovi-
kassiin lunta ja laitoimme Agadirista ostetut eväsoluet viilenemään.

Su 12.3.2006
Oukaimeden – Tizi-n-Tichka – Ouarzazate – Boumalne Dades

Heräsimme klo 6.30 ja säntäsimme heti ulos kuvaamaan lintuja. Jouduimme 
odottelemaan jonkin verran, ennen kuin auringonsäteet valaisivat lumisia maise-
mia. Hiihtohissien luokse oli kerääntynyt iso joukko alppivariksia (75p) ja alppi-
naakkoja (200p). Kun aurinko alkoi paistaa, ne siirtyivät paistattelemaan päivää 
rakennusten katoille ja seinille ja ruokailemaan sulille niityille. Alppinaakat olivat 
varsin kesyjä ja alppivariksetkin vain pari metriä arempia. Ruususiipitulkut ja 2 
kalliovarpusta ruokailivat tutuilla pullanmuru-
paikoilla. Myös afrikan sinitiaiset ja peipot kävi-
vät apajilla. Osa porukastamme kiipesi ylemmäs 
rinteille ja näki lisää ruususiipitulkkuja, alppi-
rautiaisia, kalliovarpusia ja tunturikiuruja.

Kävimme sitten aamupalalla ja lähdimme aja-
maan takaisin laaksoon klo 10 aikoihin. Hiih-
tokeskukselle oli koko aamun virrannut pai-
kallista väestöä ja tie oli paikoitellen tukossa 
savuavista autonrämistä. Väenpaljous johtui 
varmaankin siitä, että oli sunnuntai ja vapaapäi-
vä. Pysähdyimme edellispäivän tikkapaikalla, 
mutta emme nähneet tai kuulleet lintua. Retken 
ensimmäinen arohiirihaukka kaarteli kuitenkin 
vuorten rinteillä.
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Berberi.

Atlasvuoristoa Oukaimedenille johtavan tien varrella.

Ruususiipitulkku.

http://membres.lycos.fr/jujuangour
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Suuntasimme sitten Tizi-n-Tichka -tielle Amanouzin kautta. Tie alkoikin kohta 
nousta kohti vuoristoa ja havumetsävyöhykkeellä Touflatissa pysähdyimme met-
sänvartijan majalla etsimään atlaksenvihertikkoja. Kuusitiaisia lauloi metsässä ja 
muutama etelänpuukiipijäkin lauloi – oli jälleen kotoisa ja leppoisa toukokuun 
tuntuinen iltapäivä. Vartin kuluttua kuulimme tikan lentävän takanamme puun 
latvaan ja kohta atlaksenvihertikka huutelikin yläpuolellamme. Emme saaneet 
sitä näkyville ja jonkin ajan kuluttua se huutelikin jo kauenpana rinteillä. Jatkoim-
me matkaa. Maisema muuttui tuttuun tapaan aivan eri tyyppiseksi saavuttuamme 
Tizi-n-Tichkan solaan. Kasvillisuutta ei juuri ollut rinteillä, eikä lintujakaan nä-
kynyt. Tien alapuolella kuitenkin virtasi joki ja sen varsia reunusti kapeat laidun-
niityt. Kontrasti oli melkoinen. Liikenne oli suhteellisen hiljaista ja kuorma-auto-
ja tuli vastaan aika harvoin, koska oli sunnuntai (oppaassa varoiteltiin raskaasta 
liikenteestä). Tien varsilla oli paljon kaupustelijoita. Useimmat myivät fossiileja 
ja ametisteja. Tien korkeimman kohdan kahvilan ametistikauppiaat olivat kaik-
kein aggressiivisimpia. Kiviä tungettiin käteen puoliväkisin. Vuoristossa oli lähes 
mahdotonta pysähtyä, etteikö jokin ametistikauppias juoksisi kohta kaupittele-
maan kiviään. Korkealla vuoristossa näimme mm. kalliopääskyjä, vuorisirkkuja 
ja mustataskuja.

Laskeuduttuamme alemmas maasto muuttui ensin vehreämmäksi ja maisemat 
olivat jälleen alppimaisen kauniita, mutta lähestyttyämme Ouarzazatea olimme 
jo puoliaavikolla. Klo 16.30 teimme pysähdyksen Gosneyn oppaan mainostamal-
la wadilla. Näimme 2 surutaskua, 3 aavikkotulkkua ja kalottitaskuja näkyi monil-
la näkyvillä paikoilla.

Olimme Ouarzazatessa klo 17.20. Huoltoasemalla soi arabimusa volyymit täysil-
lä. Ihmiset olivat lähinnä mustaihoisia ja maisemastakin huomasi, että alamme 
lähestyä Saharaa. Ouarzazaten järven tuntumassa näimme ensimmäiset kamelit, 
ketun, aavikkotaskun sekä kalasääsken. Emme käyneet järvellä, vaan ajelimme 
ilta-auringossa karujen maisemien läpi Boumalne Dadesiin asti. Olimme perillä 
klo 20 ajettuamme viimeiset tuskaiset kilometrit pimeässä lähiökaupunkien vili-
nää väistellen. Olimme katsoneet valmiiksi lintuharrastajien ja patikoijien suosi-
man majatalon Boumalnen kaupungin laidalta (Hotel Soleil bleu, www.hotelso-
leilbleu.com). Sinne käännytään heti Shellin länsipuolelta pohjoiseen ja jatketaan 
jonkin matkaa hiekkatietä eteenpäin. Hotelli oli hieman syrjässä, mutta varsin lä-
hellä seuraavan aamun (Tagdilt track) kohdetta. Hotellin emäntä valmisti meil-
le ruokaa (Tajines) ja se oli todella hyvää, mutta valmistuminen kesti muutaman 
tunnin. (Olimme ainoat asiakkaat) Yöpyminen maksoi 200 dirhamia henkilöltä 
(18 euroa) ja siihen sisältyi aamupala ja illallinen. Tässäkin hotellissa oli havain-
tokirja, josta löytyi haviksia Tagdilt trackiltä ja Tafilaltin alueelta vuodesta 1988 
lähtien. Hotelli oli erittäin siisti ja viihtyisä. Olutta tai viiniä ei saanut, mutta mint-
tutee oli makoisaa.

Ma 13.3.2006
Boumalne Dades – Tagdilt track – Tinejdad – Erfoud – Erg Chebbi

Herätys klo 6. Aamiainen klo 6.30 ja 
sitten suoraan retkelle. Tagdilt track 
alkoi hotellimme läheltä – armeijan 
parakin takaa. Ajoura (vain kaksi 
heikosti erottuvaa rengasuraa) kul-
ki tasaisella kiviaavikolla. Tietä oli 
helppo ajaa hitaasti eteenpäin, mut-
ta välillä eteen tuli pieniä wadeja, 
joissa ajolinja täytyi tarkistaa maa-
varan takia. Lintuja näkyi maastossa 
lähes välittömästi. Ensin havaitsim-
me aavikkokiuruja ja sarvikiuruja. 
Laulutaskuja, aavikkotaskuja ja yksi 
surutasku olivat asettuneet pieneen 
wadiin ja kuvasimme niitä hetken 
ajan. Näimme myös isoja parvia lyhytvarvaskiuruja ja yhden pikkukiurun. Jat-
kettuamme tietä noin 3 km, pysähdyimme pitemmäksi aikaa kukkulan tapaisel-
la paikalla, josta oli hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin. Löysimme muutaman pak-
sunokkakiurun, näimme soidinlennossa laulavia kirjosiipikiuruja, käärmekotkan, 

1

2

3

4

5

Alppinaakkoja.

Berberi.

Kylä puoliaavikolla Ouarzazaten pohjoispuolella.

http://www.hotelsoleilbleu.com
http://www.hotelsoleilbleu.com
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hietakyyhykyjä, pari parvea kruunuhietakyyhkyjä, lisää lyhytvarvas- ja aavikko-
kiuruja sekä pari pikkuaavikkokiurua. Soitettuamme kirjosiipikiuruatrappia jossa 
kuului myös eri hietakyyhkylajien ääntä, luoksemme lensi yllättäen kaksi kruunu-
hietakyyhkyä. Niitä oli erittäin vaikea havaita kivisestä maastosta, vaikka ne eteni-
vät hitaasti kävellen vain parinkymmenen metrin päässä.

Kävimme huoltoasemalla ostamassa eväitä ja jatkoimme kohti itää klo 12.15. Tag-
dilt trackin tyyppistä maastoa jatkui loputtomiin ja yhtä hyviä lintupaikkoja löy-
tyisi varmasti muualtakin. Näimme matkalla useita kalottitaskuja. Puhelinlangal-
la istui nätisti vierekkäin surutasku, laulutasku ja kalottitasku.

Tinejdadin jälkeen komppasimme sopivan näköistä joutomaata aavikkojuoksijan 
toivossa, mutta näimme vain lisää kalottitaskuja, aavikkotaskuja, etelänisolepin-
käisen ja punapäälepinkäisen. Ennen Erfoudin kaupunkia, (kilometritolpalla 65 
Rissani) näimme taivaalla keltapäähaukan. Se pisteli poskeensa aavikkokiurua ja 
nousi vähitellen korkeammalle taivaalle. Hiekka-aavikko heijasti valoa niin pal-
jon, että lintu näytti hyvin vaalealta ja sitä oli hankalaa löytää siniseltä taivaalta. 
Kesti vain hetken, kun lintu katosi pisteenä tyhjälle taivaalle. Valitettavavasti toi-
nen autokuntamme ei ehtinyt nähdä tätä jaloa haukkaa.

Käännyimme Erfoudista kohti Erg Chebbin dyynejä klo 15.30. Komppasimme oi-
tis muutamalla hiekka-aavikko-wadilla ja yritimme löytää kääpiökerttua laihoin 
tuloksin. Hiekalla kasvoi hyasintin ja ananaksen näköisiä kasveja. Siellä täällä ris-
teili liskojen jälkiä ja muurahaiset kokosivat pesäkolojensa ympärille hiekkapille-
rikekoja. Kohteen ensimmäinen ”lintuopas” tuli luoksemme ja pyysi palaamaan 
paikalle aamulla klo 8 katselemaan hietakyyhkyjen ylilentoa.

Saavuimme aavikkohotelliimme Auberge Kasbahiin klo 17 ((Auberge Kasbah 
Derkaoua, www.specialplacestostay.com/search/display.php?FileID=MOR1132, 
Tel. 0555 57 71 40). Pieni keidashotelli on oivallisella paikalla Saharan laidalla ja 
se varmasti kerää hyvin lintuja muuttoaikana. Pihalla oli paljon erilaisia pusikoi-
ta, puita ja palmuja ja niissä viihtyi mm. iso parvi varpusia. Mustarastaat lauloivat 
ja turkinkyyhkyjä lehahteli siellä täällä. Näimme myös mustaleppälintuja, kalot-
titaskuja, leppälinnun, tiltaltteja, rusorintakertun ja pensaskertun. Hotellin isäntä 
kertoi, että silloin tällöin aamuisin pihalla nähdään saharantimaleita. Hotelli oli 
siisti. Jopa luksusluokan hotelli. Yöpyminen maksoi 500 dirhamia (45,5 €) henki-
löltä ja hintaan sisältyi illallinen ja aamupala. Uima-altaalle oli pieni lisämaksu ja 
jos halusi katsella vain lintuja, eikä yöpyä lainkaan, joutui pulittamaan 40 dirha-
mia (3,65 €).

Vietimme illan viimeiset valoisat hetket lintuja kuvaten. Saharasta kävi lämmin 
tuuli, Erg Cebbin dyynit näkyivät tiilenpunaisina taivaanrannassa ja täysi kuu 
nousi taivaalle. Soitimme pimeässä aavikkokehrääjäatrappia, mutta näimme vain 
lepakoita. Söimme maittavan illallisen. Hotellissa oli A-oikeudet.

Tagdilt track.

Paksunokkakiuru.

Kaksi kruunuhietakyyhkyä.

Kukka hiekka-aavikolla.

http://www.specialplacestostay.com/search/display.php?FileID=MOR1132
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Ti 14.3.2006
Erg Chebbi – Rissani – Erfoud 
– Tinejdad – Boumalne Dades

Heräsimme klo 6.00. Olikin 
jo valoisaa, koska olimme aja-
neet jo aika pitkän matkan 
itään. Siirryimme heti ”ma-
jamme” ulkopuolelle puutar-
haan ja etsimme muuttolintu-
ja pusikoista. Osa porukasta 
hajaantui aavikolle etsimään 
saharantimaleita. Löysimme 
pensaista mm. 6 rusorinta-
kerttua ja tiltaltteja. Mehiläis-
syöjä lenteli hotellin yllä. Söimme aamupalan, maksoimme majoituksen ja olimme 
juuri poistumassa, kun Toivasen Tero juoksi autojen luokse – timali! timali! Kaksi 
saharantimalia oli saapunut takapihalle. Ne olivat arkoja ja pakenivat parinkymme-
nen metrin etäisyydeltä. Pääsimme katselemaan niitä kuitenkin ihan hyvin.

Seuraava operaatio oli löytää tie Erg Cebbin dyyneille ja parhaalle aavikkovarpus-
paikalle – Cafe Yasminalle. Hotellimme kohdalta erkani aavikolle useita reittejä ja 
yhden niistä varrella näimme Yasmina-kyltin. Lähdimme kuitenkin opaskirjan oh-
jeiden mukaisesti seuraamaan viereistä reittiä, jonka varrella näkyi vanhojen puhe-
linpylväiden metallisia tyviä. Tie oli verrattavissa huonokuntoiseen hiekkatiehen. 
Auto rytkytti ”laineilla” samaan tapaan kuin Suomessa samanlaisella tiellä sade-
jakson jälkeen.

Merkkipaalut (tolpan jäänteet) katosivat välillä näkyvistä, mutta löysimme ne jäl-
leen viimeistään kun saavuimme ”risteykseen” jossa oli useita kylttejä dyynien kah-
viloihin. Käännyimme kohti Cafe Yasminaa. Lähistöllä maleksi arokorppeja, jotka 
kävivät ruokailemassa kaatopaikan näköisellä alueella. Ensimmäiset aavikkovarpu-
set löytyivät Auberge la Caravanen kohdalla – rämän varastorakennuksen luota. 
Emme ehtineet kuvata niitä, koska luoksemme säntäsi lintuoppaita, jotka mainos-
tivat meille hinnakasta reissua kaulustrapin pesälle (2500 dirhamia = 227 €). He 
näyttivät myös havaintovihkokokoelmiaan ja pesäpaikka tuntui luotettavalta ha-
vainnolta. Pesälle olisi pitänyt lähteä kulkemaan aamutuimaan ja matka olisi kestä-
nyt useamman tunnin, joten hylkäsimme tarjouksen oitis ja siirryimme Cafe Yas-
minalle. Kahvilalla näytti olevan tarjolla myös majoitusta, joten kahvila-sana on 
hieman harhaanjohtava. Muurien takaa, pusikkoalueelta löysimme rusorintakert-
tuja, samettipääkerttuja, kivitaskun, 2 töyhtökiurua ja joitakin kalottitaskuja. Var-
pusia oli paljon kameliaitauksissa ja aavikkovarpusia näkyi muutama. Vietimme 
aikaa dyynien alueella klo 11.45 – 13.00, kävimme kahvilla, kuvasimme maisemia 
ja vaihdoimme havaintoja muiden lintuharrastajien kanssa. Kävimme vielä varas-
tonrämän luona kuvaamassa aavikkovarpusia ja arokorppeja. Sitten ajoimme sa-
maa reittiä takaisin Auberge Kasbah hotellille ja komppasimme hetken aavikkoa 
kääpiökerrtujen toivossa.

Lähdimme hotellin luota vihreävalkoisilla tolpilla merkittyä hiekkatietä kohti Ris-
sania. Matkalla komppasimme jälleen parin sadan metrin matkan kapeaa wadia 
kääpiökerttuja etsien, mutta niiden löytäminen näyttää olevan työn ja tuskan taka-
na. Aurinko paistoi kuumasti ja kävelimme aavikolla hikisinä ilman paitaa. Koti-
maan pakkasiin ei tehnyt mieli. Rissaniin kulkeva reitti oli parempikuntoista tietä 
ja kohta vastaaan tuli uusi asfaltoitu tie, josta käännyimme Rissanin kaupunkiin ek-
syen sitten pikkukaupungin vilinään pariksikymmeneksi minuutiksi.

Kello löi kaksi ja seuraavaksi yritimme löytää Rissanin laitamilta päivehtivää  
ascalaphus-alalajin huuhkajaa. Käännyimme nuottien mukaan Rissanin keskus-
tasta tietä 3454 länteen, jätimme auton joenuoman luokse ja lähdimme talsimaan 
puolitoista kilometriä kuivaa uomaa jyrkkää kallioseinämää seuraillen. Ilma oli 
kuuma, mutta onneksi välillä kävi vilvoittava tuulenvire. Arokorppeja pyöri jyr-
känteillä ja kalottitaskuja näkyi tuttuun tapaan siellä täällä. Huuhkaja löytyi lopulta 
korkean jyrkänteen kolosta – isojen hiekkadyynien jälkeen tummien kivimuodos-
telmien luota. Jussi merkitsi kohdan keräämällä kiviä nuoleksi ja tuli samalla löy-
täneeksi ison simpukan fossiilin. Kun palasimme autolle, oli kintereillämme lapsia 
kerjäämässä karkkia ja mies myymässä ametisteja.
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Mauri suhaa mopolla.

Erg Chebbi.

Huuhkajapaikoilla Rissanin lähellä.

Huuhkaja (ascalaphus).
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Klo 16.45 lähdimme ajamaan Rissanin kautta Erfoudiin ja sieltä edellispäivän reit-
tiä kohti Boumalnea. Pysähdyimme keltapäähaukkapaikalla ja siirryimme pienen 
kallion laelle staijaamaan ilta-auringon ajaksi. Paikka osoittautui varsin leppoisak-
si. Lämmin iltapäivän tuulenvire vilvoitti ja oli oikein rauhallista. Kirjosiipikiuru 
esitti soidinta tasangolla, pikkuaavikkokiuru lensi ylitsemme ja näimme kuinka 
kolme koiraa juoksi viiriäisen perässä. Armoton tapitus tuotti tulosta, kun lopulta 
vuoren laelta löytyi iso falco, joka noustuaan siivilleen osoittautui keltapäähaukak-
si. Staijauksen jälkeen ajoimmekin Boumalneen asti hämärtyvässä illassa.

Olime perillä tutussa hotelli Soleil de Bleussa klo 20.20. Tällä kertaa majatalos-
sa oli muitakin vieraita ja saimme illallista ilman piinaavaa odotusaikaa. Hotellin 
parvekkeella odotti mieluisa yllätys – kyläpöllöset huutelivat alhaalla kaupungissa. 
Couscous-illallisen jälkeen kävimme kuuntelemassa pöllöjä hiukan lähempää. Ar-
vioimme, että kuulimme ainakin 3 kyläpöllöstä. Uni tuli hetkessä, niin kuin kaikki-
na muinakin iltoina. Kuhno oli vielä herännyt minervanpöllön haikeaan huutoon.

Ke 15.3.2006
Boumalne Dades – Ouarzazate – Tazenakht – Souss-joen laakso – Agadir

Keskiviikko osoittautui oivaksi 
lintupäiväksi, vaikka ajomat-
ka oli pitkä. Heräsimme klo 6, 
söimme aamupalan ja lähdim-
me ajamaan kohti Agadiria. 
El Kelaassa näimme 20 haara-
haukan parven enteillen hyvää 
muuttopäivää. Lehmähaika-
roita istui kylän puissa runsain 
määrin. Ennen Skouran kylää 
staijasimme laajalla aroalu-
eella klo 8.15 – 8.45. Näimme 
ruskean ison falcon – mahdol-
lisesti nuoren keltapäähaukan, 
5 + 8 hietakyyhkyä lennossa, 
lyhytvarvaskiuruja lensi ylit-
semme ja isompia kiuruparvia 
näkyi myös kauempana.

Ouarzazaten karu järvi oli antoisa lintupaikka. Katselimme järvelle kahdesta eri 
pisteestä klo 9.15 – 10.30. Ensiksi löysimme kuningaskalastajan ja näimme muut-
tavia pikkukiitäjiä. Järvellä uiskenteli nokikanoja, silkkiuikkuja ja yksi pikku-uik-
ku. Toiselta katselupaikalta näimme 9 marmorisorsaa, 2 ruostesorsaa ja rannalla 
kökötti 3 pääskykahlaajaa, mustajalkatyllejä ja joitakin silkkihaikaroita. 9 musta-
haikaraa kaarteli taivaalla. 20 mehiläissyöjän parvi muutti kauempana. Kaksi hie-
takyyhkyparvea nähtiin ja kuulimme taivaalta mahdollisesti jouhihietakyyhkyjen 
ääntä. Kaksi kalasääskeä löytyi myös ja tuulihaukkoja näkyi parin päivän tauon jäl-
keen taas yleisesti.

Ouarzazaten jälkeen, Agziin kulkevan tien risteyksessä päivysti arohiirihaukka. 
Samalla paikalla kuulimme taivaalta mehiläissyöjien ääniä ja muutama istui pu-
helinlangalla.

Klo 11.30 –13.10 vietimme aikaa Asif Iriri -joen sillan luona. Tiedossamme oli 
havainto subpersonata-alalajin västäräkistä tältä paikalta. Västäräkki löytyi pian, 
mutta löytyi paljon muutakin: virran törmällä pörräsi aavikkotulkkuja, virtaväs-
täräkki ja keltavästäräkkejä. Rantojen lehtomaisista puista löysimme vuoriuuni-
linnun, runsaasti tiltaltteja, muutaman iberiantiltaltin, 2 pajulintua, iberiankul-
tarinnan, 2 rusorintakerttua ja rastaskerttusen. Lisäksi havaitsimme 7 muuttavaa 
mehiläissyöjää ja taivaalla kaarteli vuorikotka.

Ajoimme sitten vuoriston läpi Tazenakhtin kaupunkiin ja kävimme kahvilla ja 
kaupassa. Tuuli oli yltynyt ja hiekkaa lensi silmiin. Meillä oli vuoristoylängöllä tie-
dossa paikka, jossa oli nähty kaitanokkakiuru, muttta tuulen takia emme pysäh-
tyneet komppaamaan, vaan ajoimme eteenpäin. Klo 14.30 Taliouren lähettyvillä 
näimme mehiläissyöjäparven muuttavan vastatuuleen laakson pohjaa pitkin he-
delmäpuiden latvoja hipoen.
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Kirjosiipikiuru soidinlennossa.

Aavikkotulkku.

Västäräkki (subpersonata).
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Klo 17.15 pysähdyimme Souss-joen laaksossa staijaamaan petoja. Tie ei näy kai-
kissa kartoissa. Se kulkee joen eteläpuolella Aulouzin tienoolta Agadiriin asti. Tie 
on aluksi yksikaistaista kapeaa asfalttitietä, mutta muuttuu lähempänä Agadiria 
moottoritieksi. Näimme alkumatkan varrella yhden ruskosuohaukan ja pienel-
lä alueella 8 etelänisolepinkäistä. Huomasimme myös pienen hietakyyhkyparven 
laskeutuvan pellolle ja yritimme lähestyä niitä kamerat kaulassa. Kaksi linnuista 
lähti lentoon jo kaukaa ja loput onnistuivat piiloutumaan niin hyvin, että meiltä 
alkoi loppua valoisa aika – jatkoimme matkaa. Moottoritie oli hämärän ja pimeän 
aikaan villi paikka. Ohituskaistalla saattoi ajaa traktori tai polkupyöriä heinäkuor-
mineen kohti vastaantulevia ja kevyttä liikennettä oli muutenkin paljon. Olimme 
Agadirissa hotellillamme klo 20.

To 16.3.2006
Agadir – Souss-joen suisto – Helsinki

Herätys jälleen klo 6. Tosin minareeteistä kantautuvat rukoukset herättivät mei-
dät taas kerran jo ennen herätyskelloa. Aamiainen hotellihuoneessa ja sitten kohti 
Souss-joen suistoa. Sää oli jälleen utuinen, mutta näkyvyys oli ihan hyvä. Lintuja 
oli edelleen mukavasti ja ne olivat lähinnä samaa lajistoa kuin viikkoa aikaisem-
min. Vuorikotka näyttäytyi jälleen ja komea mehiläissyöjäparvi kaarteli yllämme. 
Näimme myös ranskassa rengastetun flamingon ja selatessamme tarkasti kauka-
na lietteillä lepäileviä tiiroja ja lokkeja, löysimme joukosta 2kv preerianaurulokin, 
joka oli nähty Agadirin läheisyydessä muutaman kerran talven aikana.

Lopuksi siistimme hieman autoa, pakkasimme jalustat ja ajoimme lentokentälle. 
Palautimme auton ja nousimme koneeseen klo 13.15.

Mehiläissyöjä.

Ranskassa vuonna 2003 rengastettu flamingo.

Joen pohjaa laskuveden aikaan. Sääksi ja kaitanokkalokki.Flamingoja Souss-joen suistolla.
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Lajilista

LAJI 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. YHT

Silkkiuikku Podiceps cristatus 30 30

Mustakaulauikku P. nigricollis 1 1

Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 8 1 9

Välimerenliitäjä Calonectris diomedea 2 2

Suula Morus bassanus 40 20 60

Merimetso Phalacrocorax carbo maroccanus 30 30 2 15 15 92

Lehmähaikara Bubulcus ibis 15 50 4 215 284

Rääkkähaikara Ardeola ralloides 2 2

Silkkihaikara Egretta garzetta 10 5 2 12 29

Harmaahaikara Ardea cinerea 5 10 15 7 37

Kattohaikara Ciconia ciconia 10 6 2 8 7 33

Mustahaikara C. nigra 9 9

Pronssi-iibis Plegadis falcinellus 200 200

Töyhtöiibis Geronticus eremita 45 45

Flamingo Phoenicopterus ruber 20 4 20 44

Ristisorsa Tadorna tadorna 8 10 18

Ruostesorsa T. ferruginea 2 2 4

Sinisorsa Anas platyrhynchos 15 2 17

Harmaasorsa A. strepera 1 1

Jouhisorsa A. acuta 20 20

Lapasorsa A. clypeata 40 15 55

Heinätavi A. querquedula 9 9

Tavi A. crecca 7 3 10

Marmorisorsa Marmaronetta angustirostris 9 9

Punasotka Aythya ferina 20 20

Tukkasotka A. fuligula 50 50

Lapasotka A. marila 1 1

Ruskosotka A. nyroca 1 1

Kalasääski Pandion haliaetus 1 1 2 1 5

Käärmekotka Circaetus gallicus 1 1 2

Pikkukotka Hieraeetus pennatus 3 1 4

Vuorikotka H. fasciatus 2 1 1 4

Haarahaukka Milvus migrans 100 4 1 30 135

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 5 1 6

Sinisuohaukka C. cyaneus 1 1

Arosuohaukka C. macrourus 1 1

Liitohaukka Elanus caeruleus 1 1 2

Arohiirihaukka Buteo rufinus 1 1 2

Varpushaukka Accipiter nisus 1 1

Tuulihaukka Falco tinnunculus 10 50 20 10 1 8 6 105

Keltapäähaukka F. biarmicus 1 1 2

Kalliopyy Alectoris barbara 3 2 1 4 10

Viiriäinen Coturnix coturnix 2 2 1 1 6

Liejukana Gallinula chloropus 20 20

Nokikana Fulica atra 150 20 170

Meriharakka Haematopus ostralegus 30 30 60

Avosetti Recurvirostra avocetta 12 1 13
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Pitkäjalka Himantopus himantopus 5 3 10 18

Paksujalka Burhinus oedicnemus 6 2 8

Pikkutylli Charadrius dubius 1 3 2 6

Tylli Ch. hiaticula 10 5 30 45

Mustajalkatylli Ch. alexandrinus 50 10 120 180

Pääskykahlaaja Glareola pratincola 3 3

Tundrakurmitsa P. squatarola 20 50 70

Pulmussirri Calidris alba 50 40 90

Suosirri C. alpina 15 60 75

Isosirri C. canutus 3 4 7

Kuovisirri C. ferruginea 2 1 3

Pikkusirri C. minuta 1 6 7

Suokukko Philomachus pugnax 1 1 2

Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 2

Mustapyrstökuiri Limosa limosa 2 8 2 12

Punakuiri L. lapponica 20 20 40

Kuovi Numenius arquata 5 2 7

Rantasipi Actitis hypoleucos 5 2 1 4 12

Valkoviklo Tringa nebularia 10 10 20

Punajalkaviklo T. totanus 40 3 40 83

Liro T. glareola 5 1 6

Metsäviklo T. ochropus 1 1 2 4

Karikukko Arenaria interpres 2 1 3

Isokihu Catharacta skua 1 1

Merikihu Stercorarius parasiticus 4 4

Naurulokki Larus ridibundus 100 25 5 15 145

Kaitanokkalokki L. genei 3 4 7

Preerianaurulokki L. pipixcan 1 1

Etelänharmaalokki L. michahellis x 3 2 5

Välimerenlokki L. audouinii 6 6

Selkälokki L. fuscus graellsii 100 1500 x 100 1700

Mustanmerenlokki L. melanocephalus 15 2 17

Riuttatiira Sterna sandvicensis 20 25 40 85

Hietatiira S. nilotica 2 2 4

Hietakyyhky Pterocles orientalis 8 40 48

Kruunuhietakyyhky P. coronatus 16 16

Pulu Columba livia 20 80 20 60 30 25 200 5 440

Sepelkyyhky C. palumbus 5 3 15 15 10 48

Turturikyyhky Streptopelia turtur 1 1

Turkinkyyhky S. decaocto 30 100 150 20 30 50 30 10 420

Palmukyyhky S. senegalensis 1 10 1 1 13

Käki Cuculus canorus 2 2

Huuhkaja Bubo bubo ascalaphus 1 1

Kyläpöllönen Otus scops 3 3

Minervanpöllö Athene noctua 3 1 4

Ruosteniskakehrääjä Caprimulgus ruficollis 1 1

Tervapääsky . sp Apus apus + sp 10 100 5 10 6 5 136

Vaaleakiitäjä A. pallidus 200 20 2 222
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Pikkukiitäjä A. affinis 2 2 10 50 64

Harjalintu Upupa epops 4 9 6 4 5 28

Mehiläissyöjä Merops apiaster 1 57 26 84

Kuningaskalastaja Alcedo atthis 2 2

Käenpiika Jynx torquilla 2 1 1 2 6

Atlaksenvihertikka Picus vaillantii 1 1 2

Käpytikka Dendrocopos major 1 1 2

Aavikkokiuru Ammomanes deserti 15 1 16

Pikkuaavikkokiuru A. cincturus 3 1 4

Kirjosiipikiuru Alaemon alaudipes 4 2 6

Paksunokkakiuru Ramphocoris clotbey 5 5

Lyhytvarvaskiuru C. brachydactyla 2 100 3 60 165

Töyhtökiuru Galerida cristata 2 20 20 20 3 2 67

Kivikkotöyhtökiuru + sp G. theklae + sp 20 200 100 50 5 2 50 4 431

Kangaskiuru Lullula arborea 1 1

Tunturikiuru Eremophila alpestris 6 20 26

Sarvikiuru E. bilopha 15 15

Haarapääsky Hirundo rustica 10 30 20 50 20 10 100 30 270

Ruostepääsky H. daurica 2 3 15 20

Kalliopääsky Ptyonoprogne rupestris 1 10 11

Pikkutörmäpääsky R. paludicola 5 5

Räystäspääsky Delichon urbica 1 5 1 7

Niittykirvinen Anthus pratensis 5 5 2 1 3 5 21

Metsäkirvinen A. trivialis 3 3

isokirvinen A. richardi 1 1

Västäräkki Motacilla alba 3 15 30 2 25 30 1 106

Västäräkki M. alba subpersonata 1 1

Keltavästäräkki M. flava 3 10 1 2 2 15 2 35

Virtavästäräkki M. cinerea 3 1 1 5

Kyläbulbuli Pycnonotus barbatus 20 50 150 20 1 3 10 5 259

Punarinta Erithacus rubecula 2 1 1 2 6

Alppirautiainen Prunella collaris 1 1

Sepelleppälintu Phoenicurus moussieri 1 20 40 2 3 66

Leppälintu Ph. phoenicurus 1 1 2

Mustaleppälintu Ph. ochruros 4 3 30 2 1 1 41

Peukaloinen Troglodytes troglodytes 4 4

Sinirinta Luscinia svecica cyanecula 1 1 1 3

Kivitasku Oenanthe oenanthe 2 3 2 2 3 12

Mustatasku O. leucura 4 12 2 2 20

Surutasku O. lugens 4 1 2 7

Aavikkotasku O. deserti 1 20 1 4 26

Laulutasku O. moesta 7 1 8

Kalottitasku O. leucopyga 20 30 50 12 112

Mustapäätasku Saxicola torquata 7 2 9

Sinirastas Monticola solitarius 2 1 2 6 11

Mustarastas Turdus merula 20 50 100 20 10 10 10 5 225

Laulurastas T. philomelos 2 2 3 4 11

Kulorastas T. viscivorus 3 3 6

Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 3 3
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Ruokokerttunen A. schoenobaenus 5 5

Rastaskerttunen A. arundinaceus 1 1 2

Silkkikerttu Cettia cetti 2 1 1 4

Heinäkerttu Cisticola juncidis 10 20 3 5 38

Iberiankultarinta Hippolais opaca 1 1

Rusorintakerttu Sylvia cantillans 1 1 1 12 13 1 29

Atlaskerttu S. deserticola 1 1

Samettipääkerttu S. melanocephala 15 20 12 1 4 2 10 64

Mustapääkerttu S. atricapilla 2 30 5 4 41

Pensaskerttu S. communis 1 1

Pajulintu Phylloscopus trochilus 2 2

Iberiantiltaltti Ph. brehmii 2 2

Tiltaltti Ph. collybita 5 100 5 1 2 20 1 134

Vuoriuunilintu Ph. bonelli 1 1

Tulipäähippiäinen Regulus ignicapillus 15 15

Saharantimali Turdoides fulvus 2 2

Talitiainen Parus major 1 5 5 1 2 14

Afrikansinitiainen P. teneriffae ultramarinus 2 3 15 2 1 23

Kuusitiainen P. ater 10 20 30

Etelänpuukiipijä Certhia brachydactyla 2 2

Pensaslepinkäinen Tchagra senegala 4 2 1 7

Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis 1 15 20 5 2 20 2 65

Punapäälepinkäinen L. senator 2 3 1 1 8 15

Harakka Pica pica mauritanica 10 30 70 6 116

Närhi Garrulus glandarius 2 2

Alppivaris Pyrrhocorax pyrrhocorax 6 75 81

Alppinaakka P. graculus 200 200

Korppi Corvus corax 6 1 7

Arokorppi C. ruficollis 60 60

Mustakottarainen S. unicolor 10 50 30 6 1 97

Varpunen Passer domesticus 30 100 50 120 120 170 150 15 755

Pensasvarpunen P. hispaniolensis 20 20 35 75

Aavikkovarpunen P. simplex 4 4

Kalliovarpunen Petronia petronia 40 1 41

Peippo Fringilla coelebs 1 4 2 15 1 2 25

Peippo F. c. africana 12 30 42

Hemppo Carduelis cannabina 20 15 1 3 1 40

Tikli C. carduelis 2 35 30 5 1 5 3 81

Viherpeippo C. chloris 5 5 15 5 1 14 1 46

Vihervarpunen C. spinus 3 3

Keltahemppo Serinus serinus 4 20 20 20 5 10 4 83

Ruususiipitulkku Rhodopechys sanguinea 2 12 14

Aavikkotulkku Bucanetes githagineus 3 1 1 4 9

Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 7 5 12

Kyläsirkku Emberiza sahari 1 15 5 2 3 4 25 2 57

Pensassirkku E. cirlus 1 2 2 5

Harmaasirkku E. calandra 1 3 4 8

Vuorisirkku E. cia 10 10 20


