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Lomailua ja lintuja Fuerteventuralla 17. - 25.1.2001 

Jorma Tenovuo 

jorma.tenovuo@utu.fi 

Tammikuun lopun perheen lomamatkan suuntasimme Kanarian saariston itäisimmälle ja 
toiseksi suurimmalle saarelle, Fuerteventuralle. Valinta osoittautui joka tavalla erinomaiseksi: 
säät, saari, hotelli, linnut ym. olivat enemmän kuin suosiollisia!  

Hotellimme, Fuentepark, sijaitsi tämän noin 70 km pitkän saaren pohjoiskärjessä, Corralejon 
kauniissa pikkukaupungissa. Huoneistohotelli oli keskellä kaupunkia ja oma, palmujen 
ympäröimä uima-allas oli kaikkien mieleen. Rantaan hotellilta oli matkaa n. 400 metriä ja 
rannasta avautui hieno maisema kohti Lanzarotea ja Isla Los Lobosin saarta. 

Lintuja tarkkailin paitsi Corralejon kaupungissa ja sen ympäristössä niin erityisesti kahden 
päivän automatkoilla eri puolilla saarta. Automatkat tehtiin vuokratulla, näppärällä Renault 
Cliolla (2 vuorokautta maksoi kaikkineen n. 560 FIM) ja kilometrejä kertyi kolmisensataa. 
Ensimmäisenä autoilupäivänä suuntasimme länsirannalle ja vuoristoalueelle, reitillä La Oliva 
- Los Molinos - Tefia - Betancuria - Pajaro - Corralejo ja toisena päivänä pääkohteena oli 
aivan etelässä, Jandian niemen tyvellä oleva Costa Calman alue – toki matkalla mukavia 
pysähdyksiä tehden. Mainiona oppaana lintupaikoille oli Tony Clarken & David Collinsin 
kirja "A Birdwatchers’ Guide to the Canary Islands" (1996). Kirjasta oli aivan korvaamaton 
apu koluttaessa kevyesti parhaita lintupaikkoja! Ilmat olivat koko viikon suosiolliset: 
aurinkoista, lämpöä 20-25 astetta ja leppoisasti viilentävä tuuli. Parhaat retkiajat eli aamut tuli 
nukuttua, mutta kyllä lintuja silti löytyi ihan mukavasti. Autoilupäivien ulkopuolella tein 
päivittäin 1-3 tunnin kävelylenkin Corralejon alueella, jossa varsinkin ranta-alue 
laavakivineen oli kahlaajien ja silkkihaikaroiden suosiossa. 

Viikon kokonaislajimäärä oli 50, joista itselleni uusia maailmaneliksiä 10 kpl. 

 Egretta garzetta 
yht. ain. 6 yks.  

 Ardea cinerea  
2 yks. lähellä Tefiaa  

 Ardea purpurea  
1 juv aivan tien vieressä Los Molinosin lähellä  

 Platalea leucorodia  
2 yks. saapui luoteesta saareen ja laskeutuivat  

 Anas platyrhynchos  
1 k Los Molinoksen satamassa  

 Fulica atra 
1 yks. sinisorsan seurassa  
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 Neophron percnopterus (pikkukorppikotka)  
1 ad hienosti aivan päällä lähellä Pajaroa (videoitiin)  

 Buteo buteo (insularum)  
n. 10 yks., pääosin vuoristoalueella  

 Falco tinnunculus (ja sp.) 
4 yks.  

 Falco naumanni 
ain. 2 koirasta  

 Larus michaellis atlantis 
runsas, päivittäin 30-40 yks. Selkäpuolelta meikäläistä harmaalokkia selvästi 
tummempi ja siivenkärjissä vain aivan vähän valkoista.  

 Sterna sandvicensis 
yht. 4-5 yks.  

 Alectoris barbara (kalliopyy)  
n. 12 + 2 yks., kaikki La Olivassa  

 Pterocles orientalis (hietakyyhky)  
1 + 4 yks. Costa Calman tasangolla – hienoja: lennossa kapustarintamaisia, ääni 
mainio pulputus  

 Chlamydotis undulata (fuenteventurae; kaulustrappi) 
ain. 5 (joista 2 ad) löytyi juoksentelemasta Costa Calman tasankoalueelta 
(videoitiin); myös La Olivasta ja Tefiasta haettiin ahkerasti, mutta ilman tulosta  

 Tringa totanus 
2 tp Corralejossa  

 Tringa nebularia 
1 tp Corralejossa  

 Tringa hypoleucos  
yht. 6 Corralejossa  

 Arenaria interpres 
n. 20 tp Corralejon alueella  

 Pluvialis squatarola 
n. 12 tp Corralejossa  

 Calidris canutus  
2 tp Corralejon rannalla  

 Calidris alba  
n. 10 tp Corralejossa  
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 Calidris alpina  
2+2, kaikki tp  

 Charadrius hiaticula  
ain. 6 tp Corralejossa  

 Charadrius dubius 
1 tp Corralejossa  

 Charadrius alexandrinus  
yht. 4, joista 1 koiras, Corralejossa  

 Numenius phaeopus 
ain. 8 yks. – kaikki Corralejossa  

 Cursorius cursor (aavikkojuoksija)  
4 yks. La Olivassa ja 1 yks. lähellä Tefiaa  

 Burhinus oedicnaemus  
3 yks. Tefian lähellä (videoitiin)  

 Upupa epops  
yht. ain. 11 yks. (videoitiin)  

 Apus unicolor (madeirankiitäjä)  
yht. n. 20 yks. saaren keskiosissa lähellä Tefiaa  

 Delichon urbica  
1 yks. Corralejossa  

 Hirundo rustica 
1 yks. Corralejossa  

 Streptopelia decaocto 
yleinen Corralejon kaupungissa ("joka paikassa")  

 Columba livia 
maaseudulla yleinen, parvissa 10-30 yks.  

 Calandrella rufescens (minor) 
yht. n. 10 Corralejossa + 1-2 laulavaa Costa Calmassa  

 Anthus berthelotii (kanariankirvinen) 
lähes 20 yks. eri puolilla  

 Sylvia atricapilla  
1 laulava k hotellin pihalla  

 Sylvia conspicillata (pikkupensaskerttu)  
1 k Corralejossa  
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 Sylvia melanocephala 
ain. 2 yks. Corralejossa  

 Pycnonothus xanthopygos (arabianbulbuli)  
1-3 yks. päivittäin hotellin puutarhassa, ilmeisesti istutettu saarelle  

 Lanius excubitor (koenigi)  
yht. 9 yks., usein näyttäytyivät aika läheltä  

 Parus caeruleus (degener)  
1 yks. lähellä Betancuriaa  

 Saxicola dacotiae (kanariantasku) 
2 ad koirasta ja 1 n löytyi helposti nuottien mukaiselta paikalta La Olivasta, 
toisella koiraalla värirenkaat. Videoitiin tämä saaren erikoisuus: Fuerteventuran 
saarihan on lajin ainoa esiintymispaikka koko maapallolla!  

 Sturnus vulgaris  
3 yks. Corralejossa  

 Bucanetes githagineus (aavikkotulkku) 
yht. 9 yks. Corralejossa; lisäksi ilm. näitä n. 20 La Olivassa  

 Carduelis cannabina  
n. 15 yks. Corralejossa  

 Passer hispaniolensis 
yleinen kaupungeissa  

 Corvus corax (tingitanus) 
yht. n. 20 yks.  

 


