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Helsinki–Delhi–The Den, Kumeria, n. 300 km Delhistä pohjoiseen

Jo muutamaa tuntia ennen lentoa tuli Finnairilta tieto, että Delhin-lento Hesasta on noin 2h myöhässä.
Arvioitu uusi lähtöaika piti aika lailla kutinsa ja pääsimme matkaan vähän ennen iltakymmentä Suomen
aikaa.

Laskeuduimme Delhiin klo 8.30 paikallista aikaa. Yleensä lento laskeutuu auringon noustessa ennen
seitsemää. Passien ja viisumien tarkistus sujui hyvin paitsi Martilla ja Leenalla, joilla oli uusi hieno e-viisumi.
Se jono ei vetänyt ei sitten ollenkaan. Me muut odottelimme yli tunnin matkatavarahihnan vieressä.
Viimein pääsimme ulos, missä Vinod jo meitä odottelikin. Niin, lentokoneesta havaittiin jo ainakin
haarahaukkoja ja puluja.

Pihalla bussia odotellessamme viereisissä pienissä, rakennusten ja asfaltin ympäröimissä puskissa pyöri
kolme huppuviidakkoharkakkaa (Rufous Treepie) ja parvi metsäpensastimaleita (Jungle Babbler).
Ensimmäiset elikset tuli siis osalle ryhmäläisistä kuitattua jo lentokentällä. Liikkeelle pääsimme vasta noin
klo 10. Heti lentokentän porttien jälkeen tienvarsinurmikolla tepasteli kaikkiaan kymmenkunta
intianhyyppää (Yellow-wattled Lapwing). Tuossa vaiheessa emme vielä tienneet sitä yllättävää faktaa, että
kyseiset linnut jäivät ainoiksi havainnoiksi koko reissulla, vaikka kyseessä on varsin yleinen laji kuivilla
kentillä. Pääasia kuitenkin, että laji tuli havaittua.

Koska päivä oli jo pitkällä, Delhin tiet ja kadut olivat täyttyneet autoista ja rikshoista ja meno oli todella
ruuhkaista ja hidasta. Varmaan pari tuntia kesi, ennen kuin pystyimme sanomaan olevamme ulkona
Delhistä. Haarahaukkojen määrä laitakaupungin yllä oli paikoin päätä huimaava.

Matkalla ylitimme kaksi intialaisille pyhää jokea: Yamuna ja Ganges.  Jonkun faktan mukaan noin 10 % koko
maailman väestöstä elää Gangesin valuma-alueella. Kun katsoi ihmisten määrää teillä, sen saattoi helposti
uskoa…

Nälkä ja muut tarpeet alkoivat jo painostaa, kun viimein saavuimme lounaspaikkaamme, matkan varrella
olevaan hyvään ravintolaan. Nautimme tyypillisen intialaisen lounaan, mihin kuului ”dal” eli linssikeittoa,
”palak paneer”, eli pinaattia ja juustokuutioita, paria erilaista kasvismössöä ja riisiä sekä tietenkin naan-
leipää. Kaikki olivat erinomaisen maukkaita.

Lounaan jälkeen sama matkantekomme jatkui pitkälle pimeään saakka. Alkoi jo tuntua, että
määränpäämme ei tule koskaan. Edellinen monsuuni oli vielä saanut loppupään tiet aika huonoon kuntoon
ja yksi siltakin oli kokonaan poikki. Sen kiersimme kuoppaista kiertotietä pitkin. Onneksi kyseinen uoma oli
jo ehtinyt kuivua.

Yhdeksän tunnin matkanteon jälkeen The Denin kyltti toivotti meidät vihdoin tervetulleiksi. Illalla
päivällisellä juhlistimme Raijan ja Antun 33-v hääpäivää oikein kakun kera.

Vaikka koko päivä meni matkustaessa, eikä varsinaista linnustamista ollut ollenkaan, Pösön Hannun yli 5000
lajin maailmanpinnalista sai jatkoa jopa kolmen lajin, intiansininärhen (Indian Roller), kyläkottaraisen (Asian



Pied Starling) ja intiantokon (Indian Grey Hornbill) verran. Mutta intialaisten kaupunkien, kylien ja
maaseudun hulinaa pääsimme ihmettelemään senkin edestä.

21.11.

Aamulla, kun taivaanrannassa alkoi hiukan sarastaa, sinijokirastaan (Blue Whistling Thrush) voimakas
vihellys kuului sisälle toimien oivana herätyskellona. Kokoonnuimme auringon noustessa The Denin
rehevän metsän ympäröimälle pihalle, missä aasianrillit (Oriental White-eye), keltavatsamonarkit (Yellow-
bellied Fantail) ja intianharjatiaiset (Black-lored Tit) pitivät jo aamukonserttia. Myös paikallinen
lintuoppaamme Karan oli saapunut paikalle. Alhaalla jokivarressa näkyi mm. aasiankeisarikalastaja (Crested
Kingfisher) ja loistoharakka (Red-billed Blue Magpie) suoritti nopean ohilennon. Aikamme ihmeteltyämme
pihalla lähdimme kävelemään alas jokivarteen vievää pientä uraa. Tai yritimme. Heti pihalla meidät
keskeytti komea koiras liekkivihertikka (Lesser Yellownape). Matkalla näimme mm. aasian- (Chestnut-
bellied) ja himalajannakkelin (White-tailed Nuthatch), tiibetinuunilintuja (Lemon-rumped Warbler),
aasianpikku- (Grey-capped Pygmy) ja aasiankirjotikan (Fulvous-breasted Woodpecker). Alhaalla joella
pääsimme seuraamaan aasiankoskikaraparin (Brown Dipper) touhuja. Karan meille näyttänyt Karan käveli
yksin vähän kauemmas ja huitoi pian meitä tulemaan perässä. Komea pitsihaarapyrstö (Spotted Forktail)
ruokaili avoimesti vastarannalla. Myös jalokotka (Changeable Hawk-eagle) kaarteli kiljuen taivaalla.

The Denissä heräiltiin uuteen päivään aamuhämärissä ”sinijokirastaan laulun aikaan”.

Aamiaisen jälkeen jatkoimme bussilla samaa tietä eteenpäin, jota edellisiltana niin loputtomiin könysimme.
Saavuimme pieneen kyläpahaseen, missä tien varrella oli teekojuja ym. ja aika paljon ihmisiä. Paikalla pieni
puro virtasi tien yli ja putosi tiilistä rakennettua seinämää alas syvään uomaan. Paikan kohdelaji
pikkuhaarapyrstö (Little Forktail) ei suostunut näyttäytymään, mutta kylkiäisinä näkyi mm. himalajankaija
(Slaty-headed Parakeet), himalajanbulbuleita (Himalayan Bulbul), mahtijalokotka (Mountain Hawk-eagle) ja
päivän toinen pitsihaarapyrstö.

Seuraava kohteemme oli taas pieni jokiuoma, tällä kertaa paljon metsäisemmässä paikassa.
Kohdelajinamme oli tällä kertaa vuorikalahuuhkaja (Tawny Fish-owl), joka sekään ei yhteistyöhön ollut
halukas. Niinpä palasimme majapaikkaamme. Pihalla näkyi sieppo, mistä emme oikein päässeet
yksimielisyyteen, oliko kyseessä pikkusieppo vai idänpikkusieppo. Tuntomerkit menivät vähän ristiin.
Lopulta päädyimme idänpikkusieppoon. Siirryimme ravintolan katolla sijaitsevalle terassille, mistä avautuu
hieno näkymä yli syvän Kosi-joen uoman. Tilasimme myös oluet ja nautiskelimme olostamme auringon
paistaessa suorastaan kuumasti. Kormanon Hannu puki tunnelman sanoiksi: ”Leppoisuus suorastaan
runtelee”. Tästä olikin mukava siirtyä lounaalle.



Lounaan jälkeen hyppäsimme taas bussiin ja palasimme takaisin päin kohti Ramnagarin kaupunkia.
Oppaamme olivat kuulleet tuoreen havainnon talvehtivista iibisnokista (Ibisbill). Paikka, jossa ne
talvehtivat, oli Kosi-joella, pienen temppelin lähellä. Niinpä intialaisia oli tietysti paikalla aika paljon. Tästä
huolimatta joella oli kosolti myös lintuelämää. Näimme jokihyyppiä (River Lapwing), pikkutörmäpääskyjä
(Plain Martin), yhden ainakin allekirjoittaneen yllättäneen, kivikossa kyttäävän kyyryhaikaran (Striated
Heron) ja taas niin komean aasiankeisarikalastajan. Iibisnokatkin (3 yks.) löytyivät pienen haeskelun jälkeen
juuri temppelin ja sille johtavan sillan kohdalta. Kävellessämme lähemmäs niitä edessämme pyöri sinirastas
ja useampia idäntiltaltteja. Joki- (Plumbeous Water) ja virtaleppälinnut (White-capped Water Redstart)
olivat yleisiä missä tahansa oli kivikkoisia jokiuomia, niin myös täällä. Sillan ali päästyämme iibisnokat olivat
toisella puolen kapeaa jokea huolimatta joessa uivista intialaispojista. Pariin otteeseen linnut suorittivat
myös näyttävät ohilennot ja kamerat raksuttivat.

Yksi kolmesta Kosi-joella talvehtivasta iibisnokasta. Laji on lähes jokaisen Intian-kävijän toivelistan
kärkipäässä ja se sai kannatusta myös reissun lopussa matkan hienoimman lintulajin äänestyksessä.

Iltapäivän päätteeksi yritimme vielä yhden jokiuoman varrelta pikkuhaarapyrstöä, mutta ilta pimeni
vääjäämättä, joten mitään uutta ei enää irronnut.

Päivän lajimäärä 61.

22.11.

Päivä alkoi taas The Denin pihapiirin lintuhulinaa ihmetellessä. Nyt uusina lajeina tulivat ainakin
mustaotsanakkeli (Velvet Nuthatch) ja kultaniskatikka (Greater Yellownape). Aamiaisen jälkeen olikin aika



hyvästellä tämä hieno paikka, hypätä bussiin ja suunnata kohti uusia seikkailuja ja Corbettin
kansallispuistoa.

Corbettin portilla meitä odotti kolme avojeeppiä, Gypsy:ä, joilla tulisimme liikkumaan seuraavat pari päivää.
Odottelimme hetken oppaiden hoitaessa pakollista byrokratiaa, minkä aikana lajilistamme jatkui uusilla
komeilla tikoilla, isotulitöyhdöllä (Himalayan Flameback) ja aasiantöyhtötikalla (Rufous Woodpecker). Pian
pääsimme portista sisään ja ajelemaan läpi jyhkeän metsikön kohti Dhikalaa, kahden seuraavan yön
majapaikkaamme. Tiet olivat pölyisiä ja johtaja-autoa lukuun ottamatta näytti siltä, että nämä pari Corbett-
päivää tulisi olemaan melkoista pölyn nieleskelyä. Myös vaatteiden ja kameralaukkujen päälle kertyi
melkoinen pölykerros.

Matkan varrella pysähtelimme useita kertoja. Erään kerran Karan pysäytti jeepin keskelle metsää ja osoitti
taka(!)viistoon ja ylös vasemmalle. Kesti hetken haroa katseella oksistoa, ennen kuin sieltä hahmottui
kellanruskea, iso möykky: päivehtivä vuorikalahuuhkaja! Tovin ihmeteltyämme hoksasimme toisenkin
yksilön, eli pariskuntahan siellä oli päivätorkuilla.

Nautimme picnic-lounaan erään puiston keskellä sijaitsevan, ilmeisesti puistonvartijoiden asuttaman, tilan
kuistilla. Aurinko lämmitti mukavasti avoimella pihalla, sisällä metsikössä avojeepin kyydissä oli itse asiassa
varsin vilpoisaa, vaikkakaan ei kylmä. Lounaan jälkeen saavuimme pian Dhikalan ruohotasangolle ja
Corbettin läpi virtaavan Ramganga-joen patojärven rannalle. Pääsimme mm. kuvaamaan hienosti
aromerikotkaa (Pallas’s Fish-eagle). Kiuruja ja kirvisiä sinkoili runsaasti pitkin matalaa heinikkoa. Joukossa
oli neljä ylänkökiurua (Bimaculated Lark), mikä on alueella varsin harvalukuinen vieras.

Illan alkaessa hämärtää pääsimme myös kunnon
tiikerijahdin makuun. Ruohotasangolta kuuluneet
aksiskauriiden (Spotted Deer) varoittelut saivat
jeeppeihin vauhtia niin, että osa porukasta oli
tippua kyydistä. Varoittelut kuitenkin jäivät
yksittäisiksi, joten jos kauriiden havainto tiikeristä
oli oikea, se ei ainakaan metsänreunasta
tasangon puolelle tullut.

Päivän lajimäärä 106.

Eläimet ovat Intiassa kesyjä. Tämä muntjakki
ruokaili Dhikalan pihassa.

Aromerikotka poseerasi patojärven rannalla.



23.11.

Aamun vasta sarastaessa nautimme pikaiset teet ja kahvit ja suoriuduimme taas tiikerijahtiin. Onni ei
taaskaan ollut myötä, vaikka tuoreita jälkiä hiekkaan olikin yön aikana painautunut. Jokivarteen
aamupesulle saapunut pieni villien aasiannorsujen lauma pienine poikasineen oli kuitenkin mukavaa
katseltavaa. Aamiaiselle palasimme tiikerin suhteen tyhjin käsin.

Aamiaisen jälkeen perehdyimme Dhikalan pihapiirin lajistoon. Koko shown varasti pihan vieressä,
patojärven penkalla saalistelleet ja pitkään paikallaan poseeranneet kaksi siniampiaissyöjää (Blue-bearded
Bee-eater). Kauempana patojärvellä oli lisäksi jokitiiroja (River Tern), useampi sata sorsaa, lähinnä taveja,
muutama intianpaksujalka (Great Thick-knee) sekä monilajisesti haikaroita, mm. massiivinen satulahaikara
(Black-necked Stork) ja piispahaikara (Woolly-necked Stork). Myös pari krokotiilia köllötteli rantahiekalla.

Iso norsu, pikku norsu ja siniampiaissyöjä olivat aamupäivän ”vetonaulat”

Päivällä könysimme jeepeillä pientä ja kuoppaista uraa pitkin jokivarteen, mikä ei kummoisia tarjonnut.
Palatessa sen sijaan pienen puron ylityksen kohdalla eka jeepistä nähtiin ruskosuokanan (Brown Crake)
juoksevan tien yli. Pysähdyimme sitä odottelemaan, niin yli lensi bramiinikottaraisia (Brahminy Starling) ja
laskeutui läheisiin pensaisiin, mihin kohta ilmaantui myös viidakkomainoja (Jungle Myna) ja
intianvihertikkapari (Streak-throated Woodpecker). Samassa tien yli lensi bambutimaleita (Chestnut-
capped Babbler) yksi toisensa jälkeen varmaan kymmenkunta. Ne jäivät läheiseen heinikkoon, ja vaikka
näkyivätkin vain vilaukselta, ääni kuultiin hyvin. Laji on täällä ilmeisen kova, sillä kuskimme kuittasi siitä
eliksen! Myös ruskosuokana innostui pilisemään ruohikon seasta.

Iltapäivä kierreltiin taas ruohotasankoa ja reunametsiä tiikerin
toivossa, mutta turhaan. Olimme jo palaamassa takaisin, kun
joku Dhikalan henkilökunnasta huitoi ja huusi meille kovaa.
Samassa lähdimme rynnistämään päätien varteen metsän
reunaan, missä on pitkä suora ja metsään tien viereen raivattu
leveämpi avoin käytävä. Ilmeisesti siinä oli tiikeri hetki sitten
ollut, mutta meille näyttäytyi vain yksi aksiskauris.

Päivän lajimäärä 103.

Retkeilyä Corbettin malliin avojeepeillä, eli Gypsyillä.



24.11.

Aamun ohjelma oli eilisen toisinto: aktiivista tiikerin hakua. Jossain vaiheessa yksi kolmesta jeepistä jäi
muista jälkeen, kääntyi väärästä risteyksestä ja eksyi porukasta lähes puoleksi tunniksi. Yksi punarintakaija
(Rose-breasted Parakeet) oli ”eksyneiden lampaiden” tuomisina muun porukan löydyttyä. Tiikeri ei
taaskaan meille antautunut, mutta lintupuolella riitti katseltavaa. Ehdottomasti komeinta aamun antia oli
kuolleen puun latvassa istuskellut keisarisarvinokka (Great Hornbill), joka valitettavasti huomattiin vasta
keskimmäisestä jeepistä etummaisen ”nolla-auton” jatkaessa matkaa. ”Kusipaikaksi” nimetyltä tilalta, missä
todellakin pysähdyimme useita kertoja, kuten tänäänkin, listoihin lisättiin ainakin intianvarpuspöllö (Jungle
Owlet), liekkiminivetti (Long-tailed Minivet) ja aasianvihervarpunen (Yellow-breasted Greenfinch). Myös
jalokotkapari rakensi pesää viereisessä metsikössä.

Aamiaisen jälkeen matkatavaramme nostettiin yhteen jeeppiin. Lähetimme sen kohti porttia meidän
jatkaessamme lintujen katselua ja tiikerin etsimistä. Suuntasimme vielä kerran Dhikalan ruohotasangolle.
Emme päässeet pitkällekään, kun huomasimme osittain tien päälle oksiaan kurkottavassa puussa saalista
syövän, pienen mutta pippurisen ja koristeellisen värikkään himalajanhaukkasen (Collared Falconet).

Pitkän kuvausrupeaman jälkeen pääsimme
viimein tasangolle saakka, missä tällä kertaa
uusina lajeina näkyi mm. punapäänarsku,
tuulihaukka ja pikkutylli. Lintujen katselu tosin
keskeytyi äkisti metsänreunasta kuuluneen
kauriin varoituksen seurauksena. Nopean ja
pölyisen pyrähdyksen jälkeen odottelimme tovin,
mutta rauha oli taas laskeutunut, eikä tiikeristä
enää ollut merkkiäkään. Aksiskauriit
käyskentelivät hyvin rauhassa, välittämättä
kahdesta rannalla loikoilevasta valtavan
kokoisesta gaviaalista ja yhdestä pienehköstä
krokotiilista. Vain noin tilhen kokoinen himalajanhaukkanen

on värikäs ja äkäinen peto.

Jatkoimme kiertoteitä pitkin kohti porttia, kunnes taas tiellä näkyi ihan tuoreet tiikerin jäljet. Ajoimme
läheiselle paikalle, mistä on hyvä näkyvyys pitkälle jokiuomaan ja staijailimme tovin, josko se tulisi tien
suunnasta joelle. No eipä tullut. Palasimme tielle, missä punaviidakkokana (Red Junglefowl) varoitteli
pitkään ja aktiivisesti. Mistä lie, se ei meille koskaan selvinnyt. Nyt kai oli viimeistään heitettävä toivo
tiikerin näkemisestä Corbettissa. Onneksi on vielä Ranthambhore jäljellä.

Paluu ihmisten ilmoille tapahtuikin sitten kerralla kunnolla, kun ajoimme lounaspaikallemme, Karanin
omistamaan ravintolaan, Ramnagarin kaoottisen vilkkaan kaupungin läpi. Maittavan lounaan jälkeen
nousimme taas tutuille bussin penkeille ja aloitimme pitkän ja mutkaisen nousun kohti Nainitalia. Pimeys
ehti jo laskeutua ennen perille saapumistamme. Hyvätasoinen hotelli tuntui vielä entistäkin paremmalta
muutaman päivän pölyn nieleskelyn ja varsin vaatimattoman Dhikalan majoituksen jälkeen.

Päivän lajimäärä 116, ja retken yhteislajimäärä kahden ensimmäisen paikan jälkeen 189.

25.11.

Aamu valkeni varsin viileänä, Nainitalin kaupunki kun kuitenkin sijaitsee n. 2000 metrin korkeudella.
Lähdimme taivuttelemaan bussiamme kapeita serpentiiniteitä takaisin tulosuuntaamme, mutta tällä kertaa
pistimme parkkiin jo parin kilometrin jälkeen. Himalajannaurutimalit (White-throated Laughingthrush)



toivottivat meidät tervetulleiksi heti bussista noustuamme. Lähdimme kävelemään ilmeisesti vanhaa, kivillä
päällystettyä kärrypolkua pitkin. Pian kuului pikkulintuparven ääntä. Parvi reagoi hyvin voimakkaasti
vihellettyyn kaulusvarpuspöllön (Collared Owlet) rytmikkääseen viheltelyyn. Valitettavasti parvi oli hyvin
korkealla puissa, joten määrittäminen oli jokseenkin haasteellista. Silti parvesta irtosi tukku uusia lajeja,
mm. himalajanpyrstötimali (Rufous Sibia), vuoriviirubulbuli (Mountain Bulbul), kuusitiainen (”Spot-winged
Tit”), joka on kyllä hyvin erinäköinen kuin meikäläinen, hyvin söpö ja sympaattinen harlekiinipyrstötiainen
(Black-throated Tit) sekä naamiolehväkerttu (Black-faced Warbler).

Kävely jatkui, mutta lintuaktiviteetti hiljeni yllättävänkin paljon lupaavan alun jälkeen. Komea
(himalajan)sinipyrstöpari näyttäytyi lyhyesti ja muutama pikkunaurutimali (Streaked Laughingthrush)
hyppeli uran penkalla. Pian saavuimme paikalle, mistä avautui laajempi näköala. Eipä aikaakaan kun taivalta
löydettiin ensimmäiset kaartelevat pedot. Valtaosa linnuista oli arokotkia, joukossa muutama
hanhikorppikotka. Parasta antia oli kuitenkin pari kertaa lyhyesti näyttäytynyt nuori partakorppikotka.

Tovin staijattuamme lähdimme jatkamaan eteenpäin, mutta pian totesimme puuskuttaen, että Karanin
ilmoittama kahdeksan kilometrin taival on meille ylivoimainen. Palasimme siis takaisin bussille ja siirryimme
eri paikkaan, Nainitalin kaupungin pohjoispuolelle. Erään mutkan takaa avautui täysin yllättäen upea
näköala maailman katolle, eli Himalajan lumihuipuille. Mm. Intian korkein vuori, yli 7800 m korkea Nanda
Devi näkyi hienosti. Maisemia kylliksemme ihasteltuamme ja kuvattuamme jatkoimme kävellen tietä
eteenpäin. Tien varrella olevalta temppeliltä kuului kovaäänisistä jatkuva rukouslaulu, mutta emme
antaneet sen häiritä. Yritimme houkutella lintuja näkösälle kaulusvarpuspöllön vihellyksellä ja muutamia
pikkuparvia tulikin varoittelemaan. Vaatimattoman näköinen kerttutiainen (Yellow-browed Tit) kirjattiin
uutena lajina. Myös komea mahtijalokotka kaarteli vuorten rinteiden yllä.

Näkymä maailman katolle, eli Himalajan huipulle. Oikealla oleva korkein huippu on Intian korkein
vuorenhuippu, Nanda Devi, 7816 m.

Palasimme hotellille lounaalle, minkä jälkeen jatkoimme takaisin Corbettiin johtavaa tietä aamua
pidemmälle. Pysähtelimme pari kertaa maatalousvoittoisessa ympäristössä viljelysten reunapusikoita ja
ojien uomia koluamaan. Anti oli kuitenkin varsin vaisua. Karankin ihmetteli, että lintuja on jostain syystä
normaalia vähemmän. Mahdollisesti normaalia lämpimämmän syksyn vuoksi osa linnuista oli vielä
ylempänä vuorilla, eivätkä olleet tulleet vielä talvehtimaan normaaleille alueilleen. Värikäs kanelivarpunen
(Russet Sparrow) ja liekkiniskatikka (Brown-fronted Woodpecker) jatkoivat kuitenkin lajilistaamme. Myös
taigakirvisiä päästiin ensimmäistä kertaa kunnolla näkemään.



Sitten jatkoimme eteenpäin Mangolin kylään ja sen viereiseen rehevään laaksoon. Laakson toista puolta
alas kylään johtavaa tietä rakennettiin juuri autolla ajettavaksi. Lintupuoli oli todella hiljaista. Alhaalla
laakson pohjalla kuitenkin oli lintuja ihan mukavasti mm. kultasiipitimali (Chestnut-crowned
Laughingthrush), pitsihaarapyrstö ja parvi todella komeita loistoharakoita. Osa porukasta ”nuijasi” lajin The
Denissä, joten paikko hoitui komeasti. Ilta alkoi jo hämärtää, kun aloitimme nousun takaisin kohti tietä.
Juuri ennen perille saapumistamme, jo melko hämärässä, hoksasimme vielä yöpymiskoloa etsivän
kuningasseppäparin (Great Barbet). Pimeys oli jo taas laskeutunut kun bussimme kaartoi kapeasta portista
hotellin oven eteen.

Päivän lajimäärä 56.

26.11.

Aamulla starttasimme jo klo 4.45. säkkipimeässä ja täyden kuun loistaessa taivaalla. Taivuttelimme kapeita
ja mutkaisia, oletettavasti korkeiden jyrkänteiden reunalla kulkevia teitä vielä ylemmäs kohti Himalajaa.
Määränpäähämme, lähes puuttomalle vuorenrinteelle saavuimme juuri auringon noustessa. Paikka
tunnetaan epävirallisesti nimellä Cheer Pheasant Overlook, eli harmaafasaanin katselupaikka. Ja se oli
kohteena meilläkin. Pitkään skannasimme heinikkoisia rinteitä ilman tulosta. Himalajanrautiaisia (Altai
Accentor) liikuskeli edestakaisin isoina parvina ja kalliopääskyjä lenteli taivaalla. Yhtäkkiä kuitenkin yksi
harmaafasaani löytyi hyvin heinikkoiseen rinteeseen sulautuvasta värityksestään huolimatta. Kun aloimme
katsella lintua, totesimme, että niitä oli ainakin viisi. Välillä ne ruokailivat ihan avoimesti, välillä niistä ei
näkynyt yhtäkään. Mukaan pakattu retkiaamiainen maistui tämän jälkeen erityisen hyvälle!

Lähdimme kävelemään fasaanipaikalta takaisin tulosuuntaan samalla lintuja katsellen. Kallio- ja
ruostepääskyjen seasta huomasimme muutamia piskuisia nepalinräystäspääskyjä (Nepal House Martin).
Pian saavuimme puurajalle ja sukelsimme satumaiseen, sammalten peittämään metsään. Mm. miljoona
pientä reikää puiden kylkiin poraillut rusovatsatikka (Rufous-bellied Woodpecker) näyttäytyi hienosti.
Metsän siimeksestä löytyi myös pieni parvi lepinkäistimaleita (White-browed Shrike-babbler), jotka kävivät
hyvin kuvattavissakin. Yllättävin havainto oli kuitenkin edessämme tiellä pomppinut nuori ruostesiipirastas
(Dusky Thrush), jota ei kirjan levinneisyyskarttojen mukaan ole kovin montaa kertaa Intiassa havaittu. Myös
Karanille havainto lajista oli ensimmäinen.

Päivän yllättäjä, ruostesiipirastas ja Himalajan esivuoriston värikäs erikoisuus, lepinkäistimali.



Jatkoimme bussilla takaisin kohti Nainitalia.
Pienen kylän kohdalla pysähdyimme risteykseen,
mistä jatkoimme kävellen osittain puutonta
rinnettä seuraavalle sivutielle. Täällä käytiinkin
sitten melkoinen nuijasota: hetkessä edellä
kulkenut Karan huusi meille mustakurkkusirkun
(White-capped Bunting), louhikkorautiaisen
(Rufous-breasted Accentor) ja
himalajanpunavarpusen (Pink-browed Rosefinch),
joista mikään ei ollut enää näkyvissä meidän
ehtiessämme paikalle. Noh, kaikkea ei voi saada.

Rusovatsatikka tähtäimessä.

Meille oli haalattu lämmin lounas hotelliltamme ja nautimme sen kylän keskellä kadun varrella kissojen ja
koirien seuratessa innokkaina. Iltapäivän vietimme Jungle Loressa, mitä useat alueella vierailevat
lintuporukat käyttävät majoittumiseen. Paikan omistaja on lintukuvaaja ja hän oli virittänyt pihapiiriin mm.
kuvauskojun juomapaikkoineen. Kojun edessä vierailikin mm. kultasiipitimali ja punakylkitimali (Rusty-
cheeked Scimitar-babbler). Muutenkin lintuja oli hyvin, mm. himalajannärhiä (Black-headed Jay),
pikkunaurutimaleita ja vasta kuvista Suomessa määrittynyt naaras tulipyrstömedestäjä (Fire-tailed Sunbird).
Myös himalajanpunavarpunen saatiin paikattua. Vaikka paikka oli leppoisa ja katseltavaa olisi riittänyt,
meidän oli lähdettävä jatkamaan matkaa ehtiäksemme takaisin hotelliin ennen pimeän tuloa.

Jungle Loren kojun edessä kävivät poseeraamassa kultasiipi- ja punakylkitimalit.

Päivän lajimäärä 65.

27.11.

Aamulla jouduimme taas hyvästelemään matkalaukkumme. Tai oikeastaan saimme hyvästellä, sillä ne
pakattiin bussiimme, joka lähti maanteitse takaisin kohti etelää ja Agraa. Ne olisivat odottelemassa meitä
Agran asemalla reilun vuorokauden kuluttua seuraavana päivänä, kun saapuisimme junalla sinne, eikä
meidän näin ollen tarvinnut haalata laukkujamme mukana yöjunassa, minkä kaikki totesimme olevan
kerrassaan loistava järjestely.



Me puolestamme jatkoimme tämän päivän retkeä kolmella henkilöautolla. Ensimmäinen kohteemme oli
heti kaupungin laidalla oleva paikka, mikä oli kai jonkinlainen majoitusyritys sekin. Paikka oli hyvin rehevän
metsän keskellä ja lähdimme kävelemään parkkipaikalta hyväkuntoista polkua pitkin. Pääkohteenamme oli
viidakkopyy (Hill Partridge). Ensimmäiset rapinat pusikosta osoittautuivat jo usein nähdyiksi
teräsfasaaneiksi (Kalij’s Pheasant), mutta toinen kerta toden sanoi. Pieni parvi viidakkopyitä hiippaili
puskien alla kuivat lehdet rapisten. Soitimme niille hieman atrappia, mistä yksi koiraista innostui niin, että
käveli ohitsemme ihan vierestä ja aloitti huutelun. Hieman kauempana pääsimme myös kuvaamaan
avoimella kohdalla ruokailevaa naarasta.

Viidakkopyy oli aamun parasta antia. Kuvassa naaras. Myös idänturturikyyhky istui kuvauksellisella
oksalla.

Muitakin lintuja metsässä toki oli. Niistä näkyvimmät ja kuuluvimmat olivat himalajannaurutimalit, joita
olikin varsin iso parvi. Ne riehuivat puissa naukuen ja säksättäen ja ylittivät polkumme tekemän aukon
metsässä kuukkelimaisesti ylitsemme liitäen.

Seuraavana vuorossa oli vähemmän upea luontokohde, nimittäin Nainitalin kaatopaikka. Täällä kaatopaikka
on järjestetty siten, että se sijaitsee jyrkän ja syvän rotkon pohjalla, minne jätteet kipataan rinnettä
seuraavalta tieltä. Eli itse kaatopaikalle meidän ei tarvinnut mennä, vaan katselimme kaatopaikan ylle
kippauspaikan kohdalta tieltä. Sää oli harmaa ja vähän sateinen ja harmautta korosti alhaalta nouseva
palavien jätteiden sininen savu. No miksi ihmeessä me tänne sitten itsemme tungimme? Tätä ilmestyi
kummastelemaan myös paikallinen radiotoimittaja, jonka haastattelun uhreiksi joutuivat Kormanon Hannu
ja ak. Vastasimme hänelle totuudenmukaisesti, että ei meitä jätteet ja saasteet kiinnosta, vaan kaatopaikan
antimia hyödyntävät arokotkat. Valitettavasti tuhruisen sään vuoksi kotkat eivät olleet lennossa, vaan istua
jurottivat rinteiden isoissa männyissä. Komea koiras isokivikkorastas (Chestnut-bellied Rock-thrush) sentään
poseerasi meille mukavasti. Näin ollen emme kauaa paikalla viihtyneet, vaan jatkoimme melko pikaisesti
matkaa.

Pian pysähdyimme taas, tällä kertaa tien kulkiessa lähinnä meikäläisiä mäntyjä kasvavan metsän keskellä.
Joku hoksasi korkealla rinteen päällä puun latvassa istuvan petolinnun. Tasaisen pikimusta selkä ja pieni
töyhtö päässä saivat kaikkien määritystaidot suttaamaan tyhjää. Aikamme ihmeteltyämme se kääntyi sen
verran, että valkoinen kaula sekä ruosteenpunainen ja juovikas vatsa näyttäytyi: rusovatsakotkahan
(Rufous-bellied Eagle) se. Varsinainen kohdelajimme tällä pysähdyksellä oli kuitenkin himalajankäpytikka
(Himalayan Woodpecker), ja pariskunta löytyikin pian männynkylkiä koputtelemasta.

Jatkoimme edelleen alaspäin kiemurtelevaa tietä ja pian ylitimme joen yli kulkevan sillan. Heti sillan jälkeen
pysähdyimme ja kävelimme pienen kylän läpi kulkevaa polkua. Polku kulki kapean, rakennetun
kastelukanavan vartta pitkin. Kanavan yhteyteen oli rakennettu myös pieni mylly, joka oli vielä toiminnassa,



aivan kuin Suomessa reilu 50 vuotta sitten. Linnuista paikka tarjosi mm. naamioviidakkoharakan (Grey
Treepie) ja raitavarpuspöllön (Asian Barred Owlet). Myös smaragdikyyhkyjä (Emerald Dove) näkyi pari
kappaletta – osalle porukasta…

Olimme taas olleet monta tuntia syömättä, joten oli aika jatkaa lounaalle. Ravintolan kyltissä luki
”Authentic Italian Restaurant”. Noh, pizzaa emme saaneet, vaan ”normaali kattauksen” erilaisia maukkaita
intialaisia kasvisruokavaihtoehtoja. Taas yksi mielenkiintoinen yksityiskohta intialaisten tavoista paljastui,
kun tilasimme oluet. Henkilökunta kävi juoksemassa ne läheisestä kaupasta. Kun kaadoimme oluen
laseihimme, Vinod näytti kiusaantuneelta ja pyysi meitä peittämään lasit lautasliinoilla. Täh??? Alkoholi oli
tässä ravintolassa kuulemma uskonnollisista syistä kielletty, joten oluen ”avoin” nauttiminen ei ollut
suotavaa. Lasista juominen sitä oli, pullosta nauttiminen sen sijaan ei. Tämä ratkaistiin käärimällä lasit
lautasliinoihin. Että semmosta. Noh, olimme jo lukemattomia kertoja todenneet sen, että ”Intia yllättää
aina”. Sivutuotteena ulkoterassilla sijaitsevasta lounaspöydästä irtosi tumman muodon pikkukotka (Booted
Eagle).

Päivän viimeisenä kohteena oli järven rannalta lähtevän kanavan vartta seuraava polku, mitä kävelimme
muutamia satoja metrejä. Hämärän sään vuoksi metsän sisällä laakson pohjalla oli aika hämärää. Kuulimme
kahden keltapittakerttusen (Chestnut-headed Tesia) vuoropuhelua, mutta emme onnistuneet näkemään
niistä kuin vilauksen. Muutenkin lintuaktiviteetti alkoi olla jo hiljaisen puoleista. Paluumatkalla törmäsimme
kuitenkin kahteen hyvin värikkääseen oranssikurkkutimaliin (Rufous-chinned Laughingthrush), jotka
lymyilivät polun varren puskissa. Tämä oli viimeinen matkan pohjoiselta osuudelta naulattu laji, ja
retkipinnamittari näytti lukua 242 meidän jatkaessa kohti Kathgodamin kaupunkia ja juna-asemaa, mistä
hyppäsimme yöjunaan kohti Delhiä.

28.11.

Herätyskello soitti klo 3.30, kun meidän piti olla lähellä Old Delhin rautatieasemaa. Kävi ilmi, että juna oli
noin tunnin myöhässä. Tämä puolestaan aiheutti sen, että siirtyminen New Delhin rautatieasemalle, mistä
junamme Agraan lähti, piti tehdä varsin ripeästi. Hyvin ehdittiin kuitenkin.

Agran asemalla meitä odotti tuttu bussimme ja hymyilevä kuskikaksikkomme. Tässä vaiheessa porukka
jakaantui kahtia, kun Kurikan pariskunta ja Kormanon Hannu vietiin päiväksi golfaamaan Agraan meidän
jatkaessa bussilla kohti Chambal Safari Lodgea. Matka sujui katkonaisesti junassa nukutun yön vuoksi itse
kultakin enemmän tai vähemmän pilkkien, joten lintuhavainnot jäivät vähäisiksi.

Agran laitakaupunkia. Tämä kuva voisi olla oikeastaan mistä vain Intian kylästä tai kaupungista.



Perillä Chambal Safari Lodgella olimme jo noin klo 11. Majoituimme mukaviin bungalow- tyyppisiin
mökkeihin. Ennen lounasta ehdimme vähän tutustua lodgen pihapiirin elämään. Kaljulenkot (entiseltä
nimeltään intianlentäväkoira), eli valtavan isot, hedelmiä syövät lepakot, mekastivat yhdessä isossa puussa.
Ilmeisesti päiväroikkumisoksasta vallitsi kollektiivinen erimielisyys. Pikkusiepot rutisivat, kashmirin- ja
idänuunilinnut hihkuivat ja variskäki (Asian Koel) huuteli.

Lounaan jälkeen lähdimme paikallisoppaamme kanssa kävelyreissulle lodgen ympäristöön. Meille oli
pohjustettuna ihan pihapiirissä, muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan, kolmen pöllölajin
päivehtimisoksat: haukkapöllön (Brown Hawk Owl), brahmanpöllön (Spotted Owlet) ja sepelpöllösen
(Indian Scops Owl). Pihalta jatkoimme ympäröiville pelloille. Noin parin kilsan reissun antia olivat mm.
aasianrakonokka (Asian Openbill), aasianpyhäiibis (Black-headed Ibis), arohiirihaukka (Long-legged
Buzzard), etelänisolepinkäinen (Southern Grey Shrike), nokitasku (Pied Bushchat) sekä riisi- (Baya) ja
bengalinkutoja (Black-breasted Weaver). Reittimme vei pieneen kylään, missä joukkomme tietysti herätti
paikallisten innokkaan huomion. Parilla kosteikkomontulla oli runsain mitoin liroja ja sitruunavästäräkkejä.
Yhdessä kohtaa polku vei kivimuurin seinää vasten pienen puron yli. Ylityskohdalla (lankku) me, meitä
seuraavat paikalliset ja vastaan tullut vuohi aiheuttivat liikenneruuhkan ja pattitilanteen, kun Leena ei
päässyt perääntymään lankulta takana olevan ihmisjoukon vuoksi ja lankun toisessa päässä vuohi ei
perääntynyt ihan vaan itsepäisyyttään. Tilanne laukesi vuohen loikkaan Leenan ohi, eli kummankaan ei
tarvinnut tilanteessa perääntyä ja kasvojaan menettää. Päivän lajimäärä 81.

Pronssijassanalla on komeat varpaat!

29.11.

Aamu valkeni sumuisena. Aamiaisen jälkeen
ajoimme bussilla halki laajojen viljelysten ja
kylien, kunnes maisema muuttui äkisti kuivaksi ja
erikoisten hiekkamuodostelmien hallitsemaksi.
Hiekkakumpujen välissä oli piikkipensaita, joiden
latvoissa heilui bramiini- ja punakottaraisia (Rosy
Starling). Myös pieni viidakkopensasviiriäisparvi
(Jungle Bush Quail) viipotti sukkelaan piiloon, ei
kuitenkaan liian nopeasti, että kaikki ehtivät ne
nähdä. Kauluskaijat esittivät kummallisia
soidinmenojaan roikkumalla sähkölangasta pää
alaspäin.

Pian tämän jälkeen tie vei Yamuna-joen yli. Sillalta näkyi mm. yllättävä riuttahaikara (Western Reef Egret),
mustavatsatiira (Black-bellied Tern) ja mustapäälokkeja (Pallas’s Gull).

Matka jatkui taas viljelysseudulle, missä pysähdyimme pienelle kosteikolle. Täällä näkyi mm. reissun ainoa
himalajankirvinen (Rosy Pipit) ja tukku tavallisempia kosteikkolajeja. Kosteikon viereiseltä pellolta
hoksasimme yhden koko reissun tärkeimmän kohdelajin pään. Todellakin, maailman korkeimman lentävän
linnun, saruskurjen (Sarus Crane) pää pilkisti korkeasta heinikosta, huolimatta vieressä työskentelevistä
riisinpuijista. Muita uusia lajeja olivat ruskopääsirkku (Red-headed Bunting) ja punapyrstölepinkäinen
(Isabelline Shrike).

Pitkästi ei tarvinnut tältä paikalta jatkaa, kun pääsimme mässäilemään komealla saruskurjella jo oikein
kunnolla, kun yksi komistus patsasteli avoimella hiekkakentällä tien vieressä. Ja taas olimme tyytyväisiä,
että filmiaika on taaksejäänyttä elämää, sen verran tiuhaan kameroiden sulkimet kävivät.

Aamupäivän retkemme päätepisteessä oli kaksi erillistä kosteikkoa, jotka tarjosivat taas uutta lajistoa.
Kosteikon vieressä puun latvassa oli savannikotkan (Tawny Eagle) pesä, ja pääsimme pikaisesti näkemään



molemmat emolinnut. Myös jonkin taksonomian mukaan oma lajinsa, ”intiankiljukotka” (Indian Spotted
Eagle), Aquila hastata, kävi kaartelemassa kunniakierroksen peltojen yllä. Kosteikoilla oli runsaslajisesti
haikaroita ja kahlaajia. Yllättävin lajeista oli Frimanin Hannun hoksaama rantakurvi (Terek Sandpiper).

Seuraavana vuorossa olikin piiiiitkä ajomatka
takaisinpäin. Emme kuitenkaan menneet takaisin
lodgelle, vaan ohjelmassa oli veneretki Chambal-
joella. Käsittämättömän ruuhkaisen ja vilkkaan
kylän läpi tungettuamme pääsimme viimein
jokirantaan, minne kävelimme viimeiset sadat
metrit. Picnic-lounas oli meitä jo odottamassa ja
se tuli jo tarpeeseen.

Pikaisen lounaan hotkaisun jälkeen jakauduimme
kahteen veneeseen, joilla lähdimme
päristelemään tuskin havaittavaan ylävirtaan.
Jokivarren hietikoilla lojui useita krokotiileja ja
gaviaaleja, joukossa todellisia, yli viisimetrisiä
monstereita. Linnuista runsaita olivat
intianviheltäjäsorsat (Lesser Whistling-duck),
kirjokalastajat (Pied Kingfisher) ja tiibetinhanhet
(Bar-headed Goose). Komea vuorikotkapari
(Bonelli’s Eagle) lensi peräkanaa joen yli.
Ajelimme hissukseen ja pian venekuskimme
kuulikin odotetun molskahduksen:
gangesindelfiini (Ganges River Dolphin) oli käynyt
pinnalla. Seuraavan hyppäyksen näimme mekin.
Ei yksi, vaan kaksi yksilöä tätä erittäin uhanalaista
ja erikoista vesinisäkästä hyppäsi yhtä aikaa
pitkää nokkaansa esitellen. Komeaa!

Saruskurki koko korkeassa komeudessaan.

Krokotiili ja intianviheltäjäsorsia Chambal-joen rannalla



Toinen veneretken kohdelaji, intiansaksinokka (Indian Skimmer) sen sijaan ei suostunut näyttäytymään. Ei,
vaikka allekirjoittanut kovasti lajia hiekkasärkkien päällä lentäneistä pitkäjaloista yritti vääntääkin. Delfiinit,
krokot ja gaviaalit varmistivat kuitenkin sen, että hyvillä mielin palasimme illan jo pikkuhiljaa hämärtyessä
takaisin rantaan. Penkalle noustuamme yritimme vielä epätoivoisesti haroa jokivartta alavirtaan päin
saksinokkien toivossa. Vaikka niitä ei edelleenkään löytynyt, hukkaan ei tihrustaminen mennyt: Kormano
nimittäin kepitti rannasta yksinäisen neitokurjen (Demoiselle Crane)!

Illalla listan tekeminen kesti ikuisuuden. Porukan juttu lähti laukalle ja lapasesta yhtenään eikä
nauramisesta meinannut tulla loppua. Lisäksi henkilökunta tuli kesken kaiken hakemaan meitä ulos: joku oli
hoksannut lampulla pihan reunalla kipittävän pakistaninsiilin (Indian Long-eared Hedgehog). Pieni ja tumma
siili oli jähmettynyt taskulamppujen valoihin ja hetken sitä ihmeteltyämme jätimme sen rauhaan. Siiliä ei
kuulemma välttämättä havaita Lodgella edes joka vuosi, joten kova havis oli kyseessä ja henkilökunnan
tohinastakin sen huomasi. Myös sivettikissoihin kuuluva musanki (Asian Palm Civet) viuhahteli lähipuussa
valokeiloja vältellen.

Päivän lajimäärä koko reissun korkein, 129 ja Chambalin jälkeen retkipinnoja 299.

30.11.

Tämä päivä oli täysin turistipäivä. Palasimme Chambalilta Agraan, missä vierailimme mykistävän upeassa
Taj Mahalissa. Lintuhullu porukka kun oli kyseessä, emmehän me kokonaan malttaneet olla lintuja
katselematta sielläkään. Komeammat eivät olisi voineet puitteet olla 300 retkipinnan katkaisulle, kun
mausoleumin vieressä virtaavalta Yamuna-joelta löytyi käärmekaula (Darter). Päähuomio kuitenkin oli
ansaitusti tässä valkomarmorisessa monumentissa ja sen historiassa.

Ryhmä Taj Mahalin edustalla



Taj Mahalista jatkoimme varsin luksustasoisen lounaan jälkeen toiselle monumentille, Fatehpur Sikrille.
Vähän alkoi porukka jo hyytyä oppaan kertomuksiin Akbarin vaimoista ja heitä varten tehdyistä
rakennuksista, mutta ainutlaatuinen ja hieno paikka joka tapauksessa, täynnä historiaa.

Seuraava kohteemme, Keoladeo Ghanan kansallispuisto Bharatpurissa sijaitsi onneksi vain parinkymmenen
kilometrin päässä Fatehpur Sikristä, joten pääsimme pian majoittumaan puiston sisällä sijaitsevaan
hotelliimme.

1.12.

Aamulla lähdimme kävelemään Keoladeon portille, missä oli havaittu talvehtiva rubiinisatakieli.
Portinvartija kertoi, että parhaiten lintu on näyttäytynyt yhdeksän jälkeen aamulla. Ohjelmassa oli
veneretki kansallispuiston kanavissa ja altaissa, joten lähdimme portin vierestä kanavan päästä kahdella
intialaismiehen sauvomalla veneellä. Emme päässeet pitkällekään, kun kanavan päällä oksistossa liikahti
jotain. Tarkistus kiikareilla osoitti liikahtajan komeaksi, järkyttävän pitkäpyrstöiseksi ruskean muodon
paratiisimonarkiksi (Asian Paradise Flycatcher)! Lintu kähmyili taitavasti puun sisällä, mutta lensi pian
pyrstö perässä lepattaen kanavan yli toiselle puolen. Ei huono aloitus.

Kanavan avautuessa laajemmaksi kosteikoksi alkoi paljastua, mistä Keoladeossa oikein oli kysymys. Satoja
sorsia, kymmeniä haikaroita sekä useita käärmekauloja ja nilgai-antilooppeja oli yhtä aikaa näkösällä. Pian
oppaamme Rana osoitti puun oksalla torkkuvan harmaakehrääjän (Grey Nightjar). Kuvaussession jälkeen
lähdimme takaisin päin ehtiäksemme aikataulussa rubiinisatakieltä vastaanottamaan. Ajoitus olikin
täydellinen. Portille saapuessamme portinvartija kertoi nähneensä linnun hetkeä aikaisemmin. Asetuimme
tuijottamaan hämärää, oksien peittämää monttua, missä lintu viihtyi. Kohta se löytyikin pomppimassa
montun pohjalla rubiininen kurkku loistaen. Kuvaamista ajatellen lintu ei oikein ollut yhteistyöhön halukas,
mutta näin hienon lajin näkeminenkin sai hymyn kaikkien kasvoille.

Keoladeo Ghana National park.



Jatkoimme portilta kävellen yhtä tieuraa pitkin. Vesilintujen määrä oli päätä huimaava ja uusia lajeja
retkelle tipahteli tuon tuostakin. Valitettavasti alkoi tipahdella myös vettä. Koko aamun kuuluneet ukkosen
jyrähtelyt kuuluivat koko ajan lähempää ja taivas tummui uhkaavasti. Niinpä palasimme takaisin
lähtösuuntaamme emmekä päässeet kiertämään laajaa allasta, kuten tarkoitus oli. Sade pääsi yllättämään
meidät ennen kuin ehdimme puistonvartijoiden tukikohtaan katoksen alle suojaan. Sadetta pitäessämme
päätimme aikaistaa lounasta ja kuuron hieman heikettyä palasimme takaisin hotelliin.

Lounaan jälkeen ukkosrintama oli mennyt menojaan ja aurinko yritti paistaa utuisen ilman läpi. Tällä kertaa
meitä odotti kuusi pyörärikshaa kuskeineen. Ahtauduimme niihin ja lähdimme ”rubiinisatakieliportin” läpi
toista tieuraa pitkin. Metsäinen tieura kulki keskellä laajoja lintujen täyttämiä kosteikkoaltaita. Oli
aasianiibis- (iso pesimäkolonia), rusko-, pikkujalo- ja silkkihaikaroita, pronssi-iibiksiä, sulttaanikanoja,
intianviheltäjärsorsia, kiljukotkia ja vaikka mitä. Välillä tuntui että ei tiedä mihin päin katsoa ja kameralla
sohia.

Pienen sivupiston varrella pääsimme katselemaan myös harmaahuuhkajaparia (Dusky Eagle Owl) pesällään.
Kyyryhaikara poseerasi kameramiehille ihan polun varressa pienen tikun nokassa. Missosen Tapani käveli
pahki mustapikkuhaikaraan (Black Bittern), joka valitettavasti teki katoamistempun meiltä muilta. Laji
paikattiin kuitenkin paluumatkalla Ranan hoksatessa oksien alla lymyilevän yksilön rikshan kyydistä. Pösön
Hannun tavoitelajit hoituivat yksi kerrallaan, kun sulttaanikanat (Purple Swamphen) ja pitkäpyrstöjassanat
(Pheasant-tailed Jacana) vielä lisättiin listoille.

Päivän lajimäärä 112.

Kyyryhaikara poseerasi nätisti Keoladeo Ghanan kansallispuistossa.
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Aamulla jätimme Keoladeon rehevät kosteikot ja vaihdoimme maisemaa kertaheitolla Bharatpurin
kaupungin toisella puolella sijaitseville kuiville tasangoille. Ranan täsmäpysähdys keskelle laajaa aukeaa
tuotti heti komeat kuusi intianaavikkojuoksijaa (Indian Courser). Koska lintuja, kuten kiuruja, kirvisiä,
aavikko- (Desert) ja arotaskuja (Isabelline Wheatear) näkyi mukavasti, päätimme käveleskellä alueella
vähän pidempään. Jossain vaiheessa outo ääni sai allekirjoittaneen katsomaan olan yli vasempaan.
Järkytyksekseni huomasin valtavan kokoisen, valkosiipisen trapin lentävän tien yli. Karjuin jotain sekavaa ja
muutkin ehtivät kummajaisen näkemään sen laskeutuessa pellolle. Harmaa pää ja tumma pitkittäisjuova
kaulan sivulla varmistivat määrityksen idänkaulustrapiksi (McQueen’s Bustard). Ranakin oli kuin klapilla
päähän lyöty. Liekö hän soitellut jollekin, kun kohta paikalle porhalsi kaksi tyyppiä kiikarit kaulassa. He
lähtivät Ranan johdolla bongaamaan trapin meidän jatkaessa tien toiselle puolelle. Jalkavaivainen
brahmanpöllö istui pelottomana keskellä peltoa kirvisten hätäillessä ympärillä. Yksi kirvisistä osoittautui
kalliokirviseksi (Long-billed Pipit). Pian Ranakin palasi takaisin ja kertoi paikallisten sanoneen, että kyseessä
oli koko Bharatpurin alueen ensimmäinen havainto lajista, ja että paikallinen sanomalehtikin oli ehtinyt
kiinnostua aiheesta.

Nousimme pienelle mäenkumpareelle nähdäksemme peltoaluetta laajemmin. Muutama saruskurki näkyi,
mutta uutta lajistoa pellot eivät enää tarjonneet. Niinpä kävelimme takaisin bussille ja jatkoimme pätkän
eteenpäin. Seuraavalla pysähdyksellä näkyi lisää intianaavikkojuoksijoita, kaikkiaan näimme niitä hulppeat
14 yksilöä. Intianpensaskiuruja (Indian Bush Lark) näkyi useita, samoin parvi idänhopeanokkia (Indian
Silverbill). Tämän jälkeen palailimme takaisin Bharatpuriin ja lounaalle.

Lounaan jälkeen jouduimme käymään vielä pahemmassa paikassa kuin Nainitalin kaatopaikka. Nimittäin
Bharatpurin kaupungin läpi virtaava iso oja oli käytännössä valtava avoviemäri, joka jostain syystä veti
puoleensa kahlaajia, mukaan lukien kultakurppoja (Greater Painted-snipe). Onneksi kaksi lintua, koiras ja
tätä selvästi värikkäämpi naaras löytyivät melko pikaisesti. Kovin pitkäaikaista ihailua ne eivät saaneet
osaksensa, vaan varsin pian suoriuduimme takaisin bussiin ja matkalle kohti rautatieasemaa. Edessä oli
muutaman tunnin junamatka kohti viimeistä kohdettamme Ranthambhoren tiikeripuistoa.

Päivän lajimäärä 87 ja Bharatpurin jälkeen retkipinnat 336.

3.12.

Ranthambhoren puisto on turisteille avoinna aamulla klo 7.00–10.30 ja iltapäivällä klo 14.00–17.30. Niinpä
aamiainen oli valmis klo 6 ja lähtö hienosta majapaikastamme, The Tiger Denistä klo 6.45. Kukin
turistiryhmä arvotaan viidelle eri reitille ja meille ensimmäisen aamun reitiksi sattui nro 4, joka on ainakin
maisemiltaan selvästi puiston paras. Se kiertelee puiston sydämessä sijaitsevien järvien rantoja. Jos olet
katsonut hienot dokumentit Machli-tiikeristä, Lady of the Lake, kuten sitä myös kutsutaan, ne on kuvattu
juuri näiden järvien rannoilla.

Aamu oli taas aika sumuinen, eikä järvien koko komeus menomatkalla päässyt oikeuksiinsa. Siispä
jatkoimme eteenpäin. Pian tien varressa rullaavan harmaafrankoliiniparven seassa huomattiin vain nyrkin
kokoinen tummapyyjuoksija (Barred Buttonquail). Tämän jälkeen ajettiin pidemmälle pienemmälle järvelle,
missä pääsimme katselemaan mm. idänmehiläishaukkoja (Crested / Oriental Honey Buzzard).

Palasimme ”pääjärvelle”, minkä rantapuskissa hyöri pieni parvi kultasilmätimaleita (Yellow-eyed Babbler).
Huppuviidakkoharakat olivat hyvin kesyjä ja saapuivat auton ympärille pyörimään aina kun johonkin
pysähtyi, niin nytkin. Äkkiä varsin läheltä tulosuunnastamme kuului aksiskauriin varoitus. Opas näytti
epäröivän hetken. Varoitus kuului uudestaan ja sitten mentiin. Emme ehtineet ajaa kuin sata metriä, kun



näimme tielle pysähtyneen jeepin, joka vilkutti valoja. ”Tiger is there”, sähähti opas. Rynnistimme paikalle
ja jeepin kuski näytti meille että hidastakaa. Äkkiä Tammikedon Timppa huudahti: ”Jumalauta, se on tossa
ihan edessä!”. Todellakin, upea tiikeri käveli arvokkaasti jeepin edessä ja vieläpä kohti sitä. Se ohitti jeepin
ihan vierestä meidän katsellessa sen takaa. Meihinkään ei etäisyyttä ollut 20 metriä enempää. Arvokkaasti
ja meistä mitään välittämättä se käveli korkean heinikon sisään. Pian se tuli taas näkyviin ja häntäänsä
nostaen se jätti merkkinsä yhteen heinätupsuista, tämän jälkeen se katosi heinikon sisään. Tunne oli
epätodellinen. Siinä se oli. Reissun täyttymys. Välikättelyt olivat paikallaan.

Tiikerin askelluksessa on kuninkaallista arvokkuutta.

Oppaan mukaan kyseessä oli 22 kuukauden ikäinen naarastiikeri. Vaikka meidän silmiin tämäkin näytti
valtavan kokoiselta, aikuinen naaras, urostiikeristä puhumattakaan, on vielä kookkaampi ja rotevampi.

Jäimme odottelemaan, koska tiikerin menosuunnassa tuli järvi vastaan aika pian. Ilmeisesti se kuitenkin jäi
päivälevolle jonnekin heinikon kätköihin, koska sen ei havaittu poistuvan teiden ja järven muodostamasta
kolmiosta. Siinä odotellessa lisäsimme lintulistoihimme ruskolakkitikan (Brown-capped Pygmy-
woodpecker).

Jouduimme luovuttamaan ja lähdimme takaisin kohti porttia kiertäen järven ympäri. Pysähdyimme vielä
kerran ihailemaan järvimaisemaa, kun huomasimme kohti tulevan vaaleapäisen pedon. Sääksikö? No ei
ollut sääksi, vaan komea bramiinihaukka (Brahminy Kite). Se lensi ohitsemme ihan vierestä esitelleen
komean ruosteenruskean, mustan ja valkoisen kirjavaa pukuaan. Laji on täällä ihan levinneisyytensä
pohjoisrajalla.

Olihan aamu! Muutaman tunnin siesta safarin ja lounaan välillä kului aamun kokemuksia sulatellessa ja
lämpimästä ja aurinkoisesta säästä nauttiessa. Sitä ei enää pitkään riittäisi.



Lounaan jälkeen mentiin taas. Tällä kertaa arpa heitti meidät reitille nro 5. Tämän reitin tie oli järjettömän
kuoppainen. Luontokin oli kaikin puolin hiljaisempi, johtuen ehkä osin vuorokaudenajastakin. Jossain
kohtaa huomasimme sambarhirven raatoa syövän villisian. Emme arvanneet, että palaisimme paikalle
vielä…

Kävimme kääntymässä jossain ja paluumatkalla jeeppi oli parkissa tien varressa. Opas totesi, että tässä on
tiikeri lähellä. Noinkohan…? Osaakohan pojat vaan pitää mielenkiintoa yllä…? Muutaman minuutin jälkeen
jeepin opas kuitenkin yhtäkkiä osoitti metsään: ”Tiger!”. Me emme nähneet mitään. Yritimme liikkua
autollamme paikasta toiseen, kunnes viimein näimme metsän sisällä rinnettä vasten liikkuvan kookkaan,
raitaisen hahmon. Se liikkui kohti kuivunutta jokiuomaa. Rynnistimme sinne. Ajoimme valtavien
kivenlohkareiden yli ja ohi ja kohta tiikeri tuli kuin tulikin avoimesti näkyviin uoman pohjalle. Se käveli
uomaa pitkin meistä poispäin kadoten pian mutkan taakse. Uskomatonta! Taas tiikeri!

Jokiuomalta poistuminen ei sitten sujunutkaan ihan kuin Strömsöössä. Kuski peruttaa rytkäytti canterimme
(12-hengen avoin auto) valtavan kivenlohkareen päälle niin, että taka-akseli lepäsi tukevasti sen päällä
renkaiden pyöriessä tyhjää. Entäs nyt? Kuskit ja oppaat yrittivät saada autoa pois siinä onnistumatta.
Viimein heidän oli nöyrryttävä pyytämään meidätkin avuksi. No Suomi-poikahan auttaa! Porukalla saimme
vihdoin auton liikkeelle, vaikka, luvalla sanoen, intialaisten koheltamisessa meni huomattavasti enemmän
aikaa kuin jos homma olisi tehty meidän tavallamme. Noh, joka tapauksessa liikkeellä oltiin taas. Ja lujaa!
Pian tajusimme, miksi kuskilla oli niin kiire. Tulomatkalla näkemämme sambarhirven raato, jota villisika oli
hyödyntämässä, oli nimittäin kyseisen naarastiikerin aiemmin kaatama ja se oli nyt palannut sille. Juuri kun
saavuimme paikalle, se päätti siirtää haaskaa kymmenkunta metriä. Paljoa ei parisataakiloinen hirvenraato
painanut tiikerin käsittelyssä! Saimme pitkään seurata tiikerimamman ateriointia, kunnes puiston
sulkemisaika painoi päälle ja meidän oli jatkettava matkaa. Noh, kuuluuhan se ruokarauha tiikerillekin.
Tämä oli kuulemma noin 7-vuotias naaras, ja sen näki jo koostakin. Kyseessä oli selvästi rotevampi yksilö
kuin aamuinen. Yhden pentueen se oli puistoon kasvattanut.

Päivän toinen tiikeri käveli avoimen jokiuoman kautta aiemmin kaatamalleen sambarin haaskalle.

Iltahämärissä ennen Tiger Deniin palaamista kiertelimme parilla pienellä vesilätäköllä intianhietakyyhkyn
(Painted Sandgrouse) toivossa. Kauaa ei tarvinnut odottaa, kun kaksi lintua ilmestyi näkyviin iltaruskoa
vasten lentäen. Ne laskeutuivat hetkeksi näkyviin, jolloin näimme, että kyseessä oli pariskunta. Ne lentelivät
vielä pari kierrosta, kävivät pikaisesti lätäköllä ja poistuivat tulosuuntaansa. Näin oli meidänkin aika lopettaa
tämän kertakaikkisen käsittämättömän päivän osalta.

Päivän lajimäärä, tiikereiden lisäksi, 92.



4.12.

Viimeisen retkipäivän aamu käynnistyi taas tiikerisafarilla. Aamu oli kirkas ja tosi kylmä, hanskat ja pitkää
kerrastoa olisi saanut olla yllä. Alkumatkan tienvarsimetsät olivat hiljaista, ei juuri lintuja, ei varoitteluja.
Jossain vaiheessa kuultiin hanumaanien ja aksiskauriiden varoittelua, mutta nekin vaimenivat pian. Ajeltiin
melko pitkälle, kunnes pysähdyimme jokiuomalle. Vähän pitkästä, kuoppaisesta ajamisesta ryytynyt
tunnelma muuttui kerralla, kun noin sadan metrin päässä uoman päälle kaartuvalla oksalla istui
kalahuuhkaja (Brown Fish-owl)! Katselimme ja kuvasimme sitä pitkään ja hartaasti. Kun kuvia oli vähintään
riittävästi, jatkoimme vielä vähän eteenpäin reitin päätepisteeseen ja käännyimme takaisin. Pian
kääntöpaikalta palattuamme löytyi toinen kalahuuhkaja melkein tien vierestä puusta. Se tosin oli kuvaajien
harmiksi osin oksien takana.

Paluumatka sujui suhteellisen nopeasti ilman pysähdyksiä melkein portille asti. Vähän ennen porttia
hoksasimme vielä tien varressa kuvauksellisesti ruokailevan kirjopyyfasaaniparin (Painted Spurfowl).

Päivällä vietettiin taas siestaa nauttien helteisestä ja aurinkoisesta säästä, viimeistä päivää ennen paluuta
harmaaseen koti-Suomeen. Lounaan jälkeen starttasimme Soorwalin tekojärvelle. Pieni tie kulki läpi kylän,
missä miljoona lasta huuteli ja juoksi perässä. Kylän laidalla kuivalla joutomaalla oli toistakymmentä
paksujalkaa (Eurasian Thick-knee / Stone-curlew). Järvelle ja padolle päästyämme totesimme valon olevan
huonoimman mahdollisen, mutta siitä huolimatta reissulle uusi lajeja alkoi tipahdella heti: avosetti,
flamingo, suo- ja pikkusirri, kuovi, valkoposki- ja hietatiira sekä keskellä järveä kelluva yksinäinen pelikaani.

Jatkoimme patoa pitkin eteenpäin ja seuraavalla pysähdyksellä yllätys oli melkoinen kun järven keskellä
särkällä torkkui kolme intiansaksinokkaa (Indian Skimmer)! Pian huomasimme vastarannalla n. 50
saksinokan porukan lisää. Hieno paikko Chambalin nuijaukselle. Lisäksi särkällä oli kaksi tiibetinlokkia
(Brown-headed Gull), kaksi aroharmaalokkia (niitä kai ne kartan perusteella…) ja parikymmentä
mustapäälokkia sekä reilu parikymmentä mustapyrstökuiria.

Intiansaksinokat Soorwalin tekojärvellä tarjosivat loppuhuipennuksen upealle reissulle.

Messevän matkan lopetuksen jälkeen fiilis oli korkealla palatessamme takaisin Tiger Deniin. Valtaosan
porukasta jo mentyä huoneisiinsa, viereisiin puihin pölähti vielä noin viidentoista pikkumehiläissyöjän parvi.
Se jäi reissun viimeiseksi uudeksi lajiksi saaden komean järjestysnumeron 364. Päivän lajimäärä koko
reissun toiseksi paras: 127.



Retken hienoimman lintulajin titteli jakautui usealle eri lajille. Äänensä antaneista kannatusta saivat
harmaafasaani, rubiinisatakieli, punaviidakkokana (erityisesti kukko, jolla perhokalastajien keskuudessa on
erityinen asema ja siksi sellaisen näkeminen oli erityinen kokemus) ja iibisnokka.
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1 Black Francolin Francolinus francolinus mustafrankoliini 3

6 Grey Francolin Francolinus pondicerianus harmaafrankoliini 2 20 20 10 30 40

1 Jungle Bush Quail Perdicula asiatica viidakkopensasviiriäinen 10

1 Hill Partridge Arborophila torqueola viidakkopyy 4

2 Painted Spurfowl Galloperdix lunulata kirjopyyfasaani 2 2

3 Red Junglefowl Gallus gallus punaviidakkokana 13 10 5

6 Kalij Pheasant Lophura leucomelanos teräsfasaani 4 4 14 20 3 5

1 Cheer Pheasant Catreus wallichii harmaafasaani 5

9 Indian Peafowl Pavo cristatus riikinkukko 6 6 50 70 50 10 50 70 100

2 Greylag Goose Anser anser merihanhi 1 2

4 Bar-headed Goose Anser indicus tiibetinhanhi 9 17 10 50

4 Lesser Whistling-duck Dendrocygna javanica intianviheltäjäsorsa 200 500+ 20 10

8 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea ruostesorsa 2 20 50 20 50 30 5 50

3 Comb Duck Sarkidiornis melanotos kyhmysorsa 2 15 1

3 Gadwall Anas strepera harmaasorsa 8 10 500+

3 Eurasian Wigeon Anas penelope haapana 12 5 1

2 Mallard Anas platyrhynchos sinisorsa x x

1 Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha täplänokkasorsa 50
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5 Northern Shoveler Anas clypeata lapasorsa 5 1 500+ 10 5

3 Northern Pintail Anas acuta jouhisorsa 4 1 500+

1 Garganey Anas querquedula heinätavi 1

8 Common Teal Anas crecca tavi 20 300 40 2 2 30 20 30

1 Red-crested Pochard Netta rufina punapäänarsku 4

2 Common Pochard Aythya ferina punasotka 1 5

2 Ferruginous Duck Aythya nyroca ruskosotka 2 7

6 Little Grebe Tachybaptus ruficollis pikku-uikku 2 12 20 100 3 10

1 Great Crested Grebe Podiceps cristatus silkkiuikku 1

7 Painted Stork Mycteria leucocephala aasianiibishaikara 5 6 30 30 200 5 2

4 Asian Openbill Anastomus oscitans aasianrakonokka 2 3 2 5

9 Woolly-necked Stork Ciconia episcopus piispahaikara 1 10 4 4 10 7 1 1 1

3 Black Stork Ciconia nigra mustahaikara 27 15 8

4 Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus aasiansatulahaikara 2 2 1 1

1 Greater Flamingo Phoenicopterus ruber / roseus flamingo 40

1 Glossy Ibis Plegadis falcinellus pronssi-iibis 70

6 Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus aasianpyhäiibis 2 10 10 1 5 5

4 Black (Red-naped) Ibis Pseudibis papillosa intianiibis 33 1 4 5

4 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia kapustahaikara 1 20 2 20

1 Black Bittern Dupetor flavicollis mustapikkuhaikara 2

9 Indian Pond Heron Ardeola grayii intianriisihaikara 1 15 15 40 10 20 10 20 50

2 Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax yöhaikara 1 2

2 Little (Striated) Heron Butorides striata kyyryhaikara 1 2

10 Grey Heron Ardea cinerea harmaahaikara 1 1 10 5 16 15 15 30 5 10

3 Purple Heron Ardea purpurea ruskohaikara 3 20 1

8 Cattle Egret Bubulcus ibis lehmähaikara x 100 100 100+ 50 300+ 50 50

9 Great Egret Casmerodius albus jalohaikara 5 1 5 3 4 2 10 7 5

8 Intermediate Egret Mesophoyx intermedia pikkujalohaikara 10 1 1 3 1 8 20 2

10 Little Egret Egretta garzetta silkkihaikara 20 1 5 10 1 15 5 20 2 5

2 Western Reef Egret Egretta gularis riuttahaikara 1 4

1 Great White Pelican Pelecanus onocrotalus pelikaani 1

8 Little Cormorant Phalacrocorax niger jaavanmerimetso 1 2 15 1 30 2 15 10

3 Indian Cormorant Phalacrocorax fuscicollis intianmerimetso 100 1 15

9 Great Cormorant Phalacrocorax carbo merimetso 30 35 450 300 100 80 30 100+ 20

4 Darter Anhinga melanogaster käärmekaula 1 30 10 3

3 Collared Falconet Microhierax caerulescens himalajanhaukkanen 6 2 1

6 Common Kestrel Falco tinnunculus tuulihaukka 1 1 2 1 2 1

1 Peregrine Falcon Falco peregrinus muuttohaukka 2

10 Black-shouldered Kite Elanus caeruleus liitohaukka 3 2 1 4 3 10 10 1 1 3

9 Black Kite Milvus migrans haarahaukka 10000 200 3 25 50 10 100 20 10
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1 Brahminy Kite Haliastur indus bramiinihaukka 1

4 Osprey Pandion haliaetus sääksi 1 2 1 1

3 Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus aromerikotka 2 5 2

3 Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynchus idänmehiläishaukka 1 3 2

5 Egyptian Vulture Neophron percnopterus pikkukorppikotka 1 3 3 10 5

1 Lammergeier Gypaetus barbatus partakorppikotka 1

2 Long-billed / Indian Vulture Gyps indicus intiankorppikotka 5 1

3 Griffon Vulture Gyps fulvus hanhikorppikotka 4 3 10

2 Black / Cinereous Vulture Aegypius monachus munkkikorppikotka 1 1

3 Red-headed Vulture Sarcogyps calvus kalmokorppikotka 1 1 1

1 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela harjakotka 1

2 Eurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus ruskosuohaukka 5 1

3 Hen Harrier Circus cyaneus sinisuohaukka 2 2 1

11 Shikra Accipiter badius arovarpushaukka 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1

1 Common (Himalayan) Buzzard Buteo buteo (burmanicus) hiirihaukka 1

1 Long-legged Buzzard Buteo rufinus arohiirihaukka 1

2 Greater Spotted Eagle Aquila clanga kiljukotka 7 1

1 Indian Spotted Eagle Aquila hastata "intiankiljukotka" 1

1 Tawny Eagle Aquila rapax savannikotka 2

5 Steppe Eagle Aquila nipalensis arokotka 1 20 6 25 1

2 Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus vuorikotka 2 2

3 Booted Eagle Hieraaetus pennatus pikkukotka 1 1 4

1 Rufous-bellied Eagle Hieraaetus kienerii punavatsakotka 1

5 Changeable Hawk Eagle Spizaetus cirrhatus jalokotka 2 1 3 2 1

4 Mountain Hawk Eagle Spizaetus nipalensis mahtijalokotka 1 1 3 2

1 McQueen's Bustard Chlamydotis macqueenii idänkaulustrappi 1

1 Barred Buttonquail Turnix suscitator tummapyyjuoksija 2

2 Brown Crake Amaurornis akool ruskosuokana 1 2

7 White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus ojasuokana 9 3 5 10 5 10 20

2 Purple Swamphen Porphyrio porphyrio sulttaanikana 50 2

7 Common Moorhen Gallinula chloropus liejukana 15 20 6 500+ 20 5 30

3 Common Coot Fulica atra nokikana 40 300+ 10

1 Demoiselle Crane Grus virgo neitokurki 1

3 Sarus Crane Grus antigone saruskurki 13 10 6

1 Eurasian (Indian) Thick-knee Burhinus oedicnemus (indicus) paksujalka 14

4 Great Thick-knee Esacus recurvirostris intianpaksujalka 8 1 1 1

2 Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus pitkäpyrstöjassana 30 2

5 Bronze-winged Jacana Metopidius indicus pronssijassana 10 7 30 50 1

1 Ibisbill Ibidorhyncha struthersii iibisnokka 3

8 Black-winged Stilt Himantopus himantopus pitkäjalka 200 30 80 100 7 50 40 70
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1 Pied Avocet Recurvirostra avosetta avosetti 30

6 River Lapwing Vanellus duvaucelii jokihyyppä 15 15 15 20 20 2

1 Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus intianhyyppä 10

11 Red-wattled Lapwing Vanellus indicus kenttähyyppä 10 23 10 15 20 100 50+ 20 10 30 5

2 White-tailed Lapwing Vanellus leucurus suohyyppä 3 1

2 Kenthis Plover Charadrius alexandrinus mustajalkatylli 4 1

3 Little Ringed Plover Charadrius dubius pikkutylli 1 1 30

4 Ruff Philomachus pugnax suokukko 8 x 1 200

1 Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis kultakurppo 2

2 Common Snipe Gallinago gallinago taivaanvuohi 25 10

1 Black-tailed Godwit Limosa limosa mustapyrstökuiri 25

1 Eurasian Curlew Numenius arquata kuovi 2

3 Spotted Redshank Tringa erythropus mustaviklo 20 x 1

4 Common Redshank Tringa totanus punajalkaviklo 1 3 5 15

2 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis lampiviklo 7 1

6 Common Greenshank Tringa nebularia valkoviklo 1 10 2 10 1 20

5 Green Sandpiper Tringa ochropus metsäviklo 1 3 1 1 4

6 Wood Sandpiper Tringa glareola liro 20 10 1 2 2 2

1 Terek Sandpiper Xenus cinereus rantakurvi 1

6 Common Sandpiper Actitis hypoleucos rantasipi 1 1 1 2 1 5

1 Little Stint Calidris minuta pikkusirri 20

2 Temminck's Stint Calidris temminckii lapinsirri 25 10

1 Dunlin Calidris alpina suosirri 80

1 Indian Courser Cursorius coromandelicus intianaavikkojuoksija 14

1 Caspian Gull Larus cachinnans aroharmaalokki 2

2 Pallas's Gull Larus ichthyaetus mustapäälokki 8 20

1 Brown-headed Gull Larus brunnicephalus tiibetinlokki 2

2 Black-headed Gull Larus ridibundus naurulokki 5 3

1 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica hietatiira 2

6 River Tern Sterna aurantia jokitiira 5 45 15 2 7 10

1 Black-bellied Tern Sterna acuticauda mustavatsatiira 5

1 Whiskered Tern Chlidonias hybrida valkoposkitiira 50

1 Indian Skimmer Rynchops albicollis intiansaksinokka 52

1 Painted Sandgrouse Pterocles indicus intianhietakyyhky 8

16 Common Pigeon Columba livia kalliokyyhky x x x x x x x x x x x 5 x x x x

2 Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis idänturturikyyhky 1 2

8 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto turkinkyyhky 30 3 50 30 40 40 10 10

2 Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica pikkuturturikyyhky 15 1

5 Spotted Dove Streptopelia chinensis aasianturturikyyhky 1 2 15 1 3

8 Laughing Dove Streptopelia senegalensis palmukyyhky 1 4 10 10 5 30 10 20
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2 Emerald Dove Chalcophaps indica smaragdikyyhky 1 2

2 Yellow-footed Green Pigeon Treron phoenicopterus huiluviherkyyhky 25 2

2 Pin-tailed Green Pigeon Treron apicauda puikkopyrstökyyhky 8 11

1 Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria isokauluskaija 1

11 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri kauluskaija 20 4 50 400 x x x x x x x

5 Slaty-headed Parakeet Psittacula himalayana himalajankaija 1 1 30 3 20

5 Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala luumupääkaija 1 30 50 x x

1 Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri punarintakaija 1

3 Common Hawk Cuckoo Hierococcyx varius haukkakäki 1 3 1

4 Asian Koel Eudynamys scolopaceus variskäki 2 1 1 1

2 Sirkeer Malkoha Phaenicophaeus leschenaultii viirukäki 1 1

8 Greater Coucal Centropus sinensis aasiankukaali 2 3 1 8 2 1 2 1

1 Lesser Coucal Centropus bengalensis pikkukukaali 1

2 Indian Scops Owl Otus lettia sepelpöllönen 1 2

1 Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides raitavarpuspöllö 1

1 Jungle Owlet Glaucidium radiatum intianvarpuspöllö 1

4 Spotted Owlet Athene brama brahmanpöllö 2 1 2 2

1 Dusky Eagle Owl Bubo coromandus harmaahuuhkaja 2

1 Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis kalahuuhkaja 2

1 Tawny Fish Owl Ketupa flavipes vuorikalahuuhkaja 2

3 Brown Hawk Owl Ninox scutulata haukkapöllö 1 1 1

1 Grey Nightjar Caprimulgus indicus harmaakehrääjä 1

2 White-rumped Spinetail Zoonavena sylvatica metsäkiitäjä 50 10

2 Crested Treeswift Hemiprocne coronata intiantöyhtökiitäjä 7 5

4 House Swift (Little Swift) Apus affinis pikkukiitäjä 30 50 30 10

5 Indian Roller Coracias benghalensis intiansininärhi 5 5 10 2 1

7 Common Hoopoe Upupa epops harjalintu 1 15 3 3 10 12 3

13 White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis smyrnankalastaja 20 5 3 5 5 2 5 15 20 30 30 20 10

7 Common Kingfisher Alcedo atthis kuningaskalastaja 4 1 2 2 1 1 1

4 Crested Kingfisher Megaceryle lugubris aasiankeisarikalastaja 3 3 4 4

7 Pied Kingfisher Ceryle rudis kirjokalastaja 2 6 4 6 4 5 5

1 Blue-bearded Bee-eater Nyctyornis athertoni siniampiaissyöjä 2

1 Green Bee-eater Merops orientalis pikkumehiläissyöjä 15

4 Indian Grey Hornbill Ocyceros birostris intiantoko 1 6 4 10

1 Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris intiansarvinokka 1

1 Great Hornbill Buceros bicornis keisarisarvinokka 1

3 Great Barbet Megalaima virens kuningasseppä 2 10 10

4 Brown-headed Barbet Megalaima zeylanica rusohuppuseppä 8 1 5 1

2 Lineated Barbet Megalaima lineata marmoriseppä 30 20

4 Blue-throated Barbet Megalaima asiatica turkoosiseppä 2 15 10 1
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6 Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala kilkkuseppä 1 1 20 1 1 4

1 Eurasian Wryneck Jynx torquilla käenpiika 1

1 Rufous Woodpecker Celeus brachyurus aasiantöyhtötikka 1

1 Brown-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos nanus ruskolakkitika 1

4 Grey-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos canicapillus aasianpikkutikka 3 2 1 1

2 Fulvous-breasted Woodpecker Dendrocopos macei aasiankirjotikka 2 2

1 Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus ruskokirjotikka 2

3 Brown-fronted Woodpecker Dendrocopus auriceps liekkiniskatikka 1 1 2

1 Himalayan Woodpecker Dendrocopus himalayensis himalajankäpytikka 2

4 Lesser Yellownape Picus chlorolophus liekkivihertikka 1 2 4 1

4 Greater Yellownape Picus flavinucha kultaniskatikka 4 1 1 1

2 Streak-throated Woodpecker Picus xanthopygaeus intianvihertikka 2 2

3 Grey-headed Woodpecker Picus canus harmaapäätikka 1 2 1

4 Himalayan Flameback Dinopium shorii isotulitöyhtö 4 7 4 1

4 Black-rumped / Lesser Flameback Dinopium benghalense intiantulitöyhtö 2 1 7 1

3 Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus metsäkäpinkäinen 7 10 2

2 Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus sieppokäpinkäinen 30 15

2 Common Iora Aegithina tiphia jora 10 3

2 Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus pikkuminivetti 7 5

1 Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus liekkiminivetti 8

4 Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus pilkkaminivetti 10 30 2 1

2 Isabelline Shrike Lanius isabellinus punapyrstölepinkäinen 1 3

2 Bay-backed Shrike Lanius vittatus intianpikkulepinkäinen 1 1

12 Long-tailed Shrike Lanius schach ruskoperälepinkäinen 1 7 6 10 1 1 1 1 1 2 2 5

3 Southern Grey Shrike Lanius meridionalis etelänisolepinkäinen 1 1 2

1 Lesser Racket-tailed Drongo Dicrurus remifer pikkuviiridrongo 2

10 Black Drongo Dicrurus macrocercus mustadrongo 15 1 5 30 50 15 30 50 20 15

1 Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus tuhkadrongo 3

3 White-bellied Drongo Dicrurus caerulescens valkovatsadrongo 1 20 5

4 Bronzed Drongo Dicrurus aeneus pronssidrongo 10 2 3 10

1 (Indian) Golden Oriole Oriolus (oriolus) kundoo kuhankeittäjä 1

3 Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus huppukuhankeittäjä 5 5 3

3 Maroon Oriole Oriolus traillii kastanjakuhankeittäjä 1 5 3

2 Yellow-bellied Fantail Rhipidura hypoxantha keltavatsamonarkki 5 1

3 White-throated Fantail Rhipidura albicollis harmaavatsamonarkki 5 3 1

2 White-browed Fantail Rhipidura aureola valko-otsamonarkki 6 1

1 Asian Paradise-flycatcher Terpsiphone paradisi paratiisimonarkki 2

2 Eurasian Jay Garrulus glandarius närhi 3 3

2 Black-headed Jay Garrulus lanceolatus himalajannärhi 5 10

5 Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha loistoharakka 3 1 8 7 9
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12 Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda huppuviidakkoharakka 3 5 5 4 5 4 4 15 1 70 30 1

1 Grey Treepie Dendrocitta formosae naamioviidakkoharakka 2

15 Large-billed Crow Corvus macrorhynchos paksunokkavaris 10 10 5 10 50 20 10 x x x x 10 x 50 x

9 House Crow Corvus splendens intianvaris x x x x 50 x x x x

7 Great Tit Parus major talitiainen 7 15 5 5 1 3 5

3 Green-backed Tit Parus monticolus vihertalitiainen 30 15 10

4 Black-lored Tit Parus xanthogenys intianharjatiainen 3 5 10 2

2 Coal Tit / Spot-winged Tit Parus ater melanolophus kuusitiainen 30 30

2 Yellow-browed Tit Sylviparus modestus kerttutiainen 5 3

3 Black-throated Tit Aegithalos concinnus harlekiinipyrstötiainen 50 75 10

7 Plain Martin Riparia paludicola pikkutörmäpääsky 30 70 100 50 100+ 50 10

1 Sand Martin Riparia riparia törmäpääsky 2

1 Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris kalliopääsky 50

3 Dusky Crag-Martin Ptyonoprogne concolor aasiankalliopääsky 2 30 10

2 Nepal House Martin Delichon nipalense nepalinräystäspääsky 30 10

2 Wire-tailed Swallow Hirundo smithii jouhipääsky 1 20

8 Barn Swallow Hirundo rustica haarapääsky 50 20 20 10 5 15 3 10

7 Red-rumped Swallow Hirundo daurica ruostepääsky 10 5 15 30 2 30 1

2 Indian Bushlark Mirafra erythroptera intianpensaskiuru 10 1

4 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla lyhytvarvaskiuru 2 2 2 100

2 Ashy-crowned Sparrow-Lark Eremopterix griseus intianvarpuskiuru 2 15

2 Crested Lark Galerida cristata töyhtökiuru 2 30

4 Oriental Skylark Alauda gulgula aasiankiuru 2 3 1 5

1 Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata ylänkökiuru 4

7 Himalayan Bulbul Pyconotus leucogenys valkoposkibulbuli 30 50 30 30 30 15 10

2 White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis tiaisbulbuli 10 10

1 Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus töyhtöhuppubulbuli 10

4 Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus punaposkibulbuli 100 50 30 5

14 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer punaperäbulbuli 10 100 100 50 10 2 5 20 5 15 30 30 20 20

1 Mountain Bulbul Ixos mcclellandii vuoriviirubulbuli 1

2 Ashy Bulbul Hemixos flavala kultasiipibulbuli 15 2

4 Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus punanokkabulbuli 3 5 4 5

3 Striated Prinia Prinia crinigera viirupriinia 1 1 2

4 Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii savupriinia 3 2 20 5

1 Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris keltapriinia 4

5 Ashy Prinia Prinia socialis sinipriinia 6 2 2 1 10

7 Plain Prinia Prinia inornata intiantuhkapriinia 1 1 1 5 15 3 5

2 Zitting Cisticola Cisticola juncidis heinäkerttu 2 2

9 Common Tailorbird Orthotomus sutorius pitkäpyrstöräätäli 10 1 1 2 5 10 2 2 4

1 Striated Grassbird Megalurus palustris isokaislakerttunen 1
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1 Brown-flanked Bush-warbler Cettia fortipes pensassilkkikerttunen 1

1 Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus papyruskerttunen 2

2 Chestnut-headed Tesia Tesia castaneocoronata keltapittakerttunen 1 4

4 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita tiltaltti 2 10 20 5

2 Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher himalajanuunilintu 15 15

5 Lemon-rumped Warbler Phylloscopus chloronotus tiibetinuunilintu 5 1 5 5 5

13 Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei kashmirinuunilintu 10 15 5 10 1 5 5 7 15 2 15 30 1

8 Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides idänuunilintu 3 3 3 3 15 2 5 8

2 Black-faced Warbler Abroscopus schisticeps naamiolehväkerttu 50 5

7 Grey-hooded Warbler Seicercus xanthoschistos himalajansieppokerttu 20 30 15 20 20 10 10

2 Whistler's Warbler Seicercus whistleri kashmirinsieppokerttu 1 1

7 Lesser Whitethroat Sylvia curruca hernekerttu 2 2 5 1 5 5 1

1 Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps rastasviidakkotimali 2

2 Chestnut-capped Babbler Timalia pileata bambutimali 10 5

5 Black-chinned Babbler Stachyris pyrrhops pakistanintimali 5 1 3 1 6

4 Rusty-cheeked Scimitar-Babbler Pomatorhinus erythrogenys punakylkitimali 1 5 5 2

4 Common Babbler Turdoides caudata pensastimali 5 2 2 3

7 Large Grey Babbler Turdoides malcolmi isopensastimali 40 20 12 10 20 30 40

14 Jungle Babbler Turdoides striata metsäpensastimali 10 15 30 60 30 5 x x x 100+ 50 x x 20

2 White-throated Laughingthrush Garrulax albogularis himalajannaurutimali 10 30

4 White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus valkotöyhtötimali 8 h 3 3

2 Striated Laughingthrush Garrulax striatus viirutöyhtötimali 2 1

1 Rufous-chinned Laughingthrush Garrulax rufogularis oranssikurkkutimali 2

3 Streaked Laughingthrush Garrulax lineatus pikkunaurutimali 20 30 10

2 Chestnut-crowned Laughingthrush Garrulax erythrocephalus kultasiipitimali 2 2

2 Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea tulirintatimali 10 5

2 White-browed Shrike Babbler Pteruthius flaviscapis lepinkäistimali 6 4

3 Rufous Sibia Heterophasia capistrata himalajanpyrstötimali 10 40 10

2 Whiskered Yuhina Yuhina flavicollis viiksijuhina 1 4

1 White-bellied Erpornis Erpornis zantholeuca kultaperätimali 2

2 Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense kultasilmätimali 2 15

4 Brown Dipper Cinclus pallasii aasiankoskikara 1 2 1 2

9 Oriental White-eye Zosterops palpebrosus aasianrilli 20 30 15 5 20 10 5 50 20

5 Chestnut-bellied Nuthatch Sitta castanea aasiannakkeli 2 5 4 2 2

4 White-tailed Nuthatch Sitta himalayensis himalajannakkeli 1 2 5 2

3 Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis mustaotsanakkeli 15 5 5

1 Wallcreeper Tichodroma muraria kalliokiipijä 3

3 Bar-tailed Treecreeper Certhia himalayana raitapyrstökiipijä sp 2 sp

1 Jungle Myna Acridotheres fuscus viidakkomaina 15

9 Bank Myna Acridotheres ginginianus intianmaina x x x x x x x x x
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14 Common Myna Acridotheres tristis pihamaina x 50 50 x x 10 x x x x x x x x

7 Asian Pied Starling Sturnus contra kyläkottarainen 15 30 20 20 30 20 4

6 Brahminy Starling Sturnus pagodarum bramiinikottarainen 4 30 30 5 100+ 50

3 Rosy Starling Sturnus roseus punakottarainen 5 2 150

7 Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus sinijokirastas 13 20 10 10 5 8 5

1 Tickell's Thrush Turdus unicolor intianrastas 1

1 Dusky Thrush Turdus eunomus ruostesiipirastas 1

1 Mistle Thrush Turdus viscivorus kulorastas 3

5 Bluethroat Luscinia svecica sinirinta 5 10 3 2 1

1 Siberian Rubythroat Luscinia calliope rubiinisatakieli 1

1 Orange-flanked Bush Robin Tarsiger (cyanurus) rufilatus sinipyrstö 3

8 Oriental Magpie Robin Copsychus saularis harakkatasku 2 1 1 3 15 7 3 5

7 Indian Robin Saxicoloides fulicatus intiantasku 2 10 3 10 20 10 20

5 Plumbeous Water Redstart Rhyacornis fuliginosa jokileppälintu 76 30 20 5 5

3 White-capped (Water) Redstart Chaimarrornis leucocephalus virtaleppälintu 58 10 2

3 Blue-capped Redstart Phoenicurus caeruleocephala kivikkoleppälintu 5 15 4

5 Black Redstart Phoenicurus ochruros mustaleppälintu 1 2 7 1 3

2 Blue-fronted Redstart Phoenicurus frontalis louhikkoleppälintu 4 3

4 Spotted Forktail Enicurus maculatus pitsihaarapyrstö 4 2 1 4

10 Siberian Stonechat Saxicola maurus sepeltasku 20 10 5 3 5 3 1 3 2 1

3 Pied Bushchat Saxicola caprata nokitasku 1 2 2

7 Grey Bushchat Saxicola ferreus harmaatasku 5 3 3 2 3 3 4

1 Desert Wheatear Oenanthe deserti aavikkotasku 8

1 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinus arotasku 3

1 Variable Wheatear Oenanthe picata louhikkotasku 1

5 Brown (Indian) Rock-Chat Cercomela fusca pihatasku 3 4 2 2 2

2 Blue Rock Thrush Monticola solitarius sinirastas 1 1

1 Chestnut-bellied Rock Thrush Monticola rufiventris isokivikkorastas 3

6 Red-throated Flycatcher Ficedula parva pikkusieppo 5 2 5 15 5 2

2 Taiga Flycatcher Ficedula albicilla idänpikkusieppo 1 2

3 Slaty-blue Flycatcher Ficedula tricolor sinipikkusieppo 1 4 5

1 Tickell's Blue Flycatcher Cyornis tickelliae puistosinisieppo 2

5 Grey-headed Canary Flycatcher Culicicapa ceylonensis viitasieppo 5 5 1 3 1

2 Rufous-bellied Niltava Niltava sundara hopealakkisieppo 1 1

2 Small Niltava Niltava macgrigoriae pikkusinisieppo 1 5

6 Purple Sunbird Nectarinia asiatica purppuramedestäjä 1 3 1 2 7 1

1 Green-tailed Sunbird Aethopyga nipalensis sateenkaarimedestäjä 1

1 Fire-tailed Sunbird Aethopyga ignicauda tulipyrstömedestäjä 1

2 Crimson Sunbird Aethopyga siparaja karmiinimedestäjä 2 1

9 House Sparrow Passer domesticus varpunen 2 1 30 x x x 30 10 20
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3 Russet Sparrow Passer rutilans kanelivarpunen 20 15 30

2 Chestnut-shouldered Petronia Petronia xanthocollis tarhavarpunen 4 4

4 Baya Weaver Ploceus philippinus riisikutoja 2 70 40 30

2 Black-breasted Weaver Ploceus benghalensis bengalinkutoja 3 50

3 Indian Silverbill Lonchura malabarica idänhopeanokka 20 5 2

3 Red Avadavat Amandava amandava vahanokka 1 4 2

1 Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata suomumanikki 1

1 Altai Accentor Prunella himalayana himalajanrautiainen 100

2 Rufous-breasted Accentor Prunella strophiata louhikkorautiainen 1 1

4 Yellow Wagtail Motacilla flava keltavästäräkki 5 2 2 30

7 Citrine Wagtail Motacilla citreola sitruunavästäräkki 1 30 6 10 2 10 3

5 Grey Wagtail Motacilla cinerea virtavästäräkki 7 1 2 2 3

8 White Wagtail Motacilla alba västäräkki 1 20 20 1 1 1 10 10

9 White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis mustavästäräkki 2 6 5 5 2 3 15 1 2

1 Richard's Pipit Anthus richardi isokirvinen 1

6 Paddyfield Pipit Anthus rufulus riisikirvinen 4 4 5 5 5 1

2 Tawny Pipit Anthus campestris nummikirvinen 300+ 3

1 Long-billed Pipit Anthus similis kalliokirvinen 2

4 Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni taigakirvinen 2 10 4 1

4 Tree Pipit Anthus trivialis metsäkirvinen 1 2 2 1

1 Rosy Pipit Anthus roseatus himalajankirvinen 3

3 Yellow-breasted Greenfinch Carduelis spinoides aasianvihervarpunen 3 1 10

3 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus punavarpunen 4 4 2

1 Pink-browed Rosefinch Carpodacus rodochroa himalajanpunavarpunen 1

1 Rock Bunting Emberiza cia vuorisirkku 20

1 Red-headed Bunting Emberiza bruniceps ruskopääsirkku 8

Retkipinnojen kehitys 40 92 170 194 215 234 242 266 299 301 320 336 346 364 364

364 Päivän lajimäärä 40 61 106 103 116 56 65 63 81 129 64 112 87 92 127 12
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NISÄKKÄÄT JA MUUT ELÄIMET (lista ei välttämättä täydellinen)

Northern/Five-striped Palm squirrelFunambulus pennantii pakistaninpalmuorava yleinen koko matkan ajan

Ganges River Dolphin Platanista minor gangesindelfiini 2

Nilgai / Blue Bull Boselaphus tragocamelus nilgaiantilooppi yleinen reissun toisella viikolla

Common / Asian Palm Civet Paradoxurus hermaphroditus musanki 1

Golden Jackal Canis aureus kultasakaali muutama pitkin reissun toista viikkoa

Spotted Deer / Axis Deer / Chital Axis axis aksiskauris yleinen ainakin Corbettissa ja Ranthambhoressa

Sambar (Deer) Cervus unicolor sambar(hirvi) muutamia Corbettissa, Bharatpurissa ja Ranthambhoressa

Hog Deer Axis porcinus rytökauris muutama Corbettin ruohotasangolla

Indian Muntjac / Barking Deer Muntiacus muntjak muntjakki muutama ainakin Corbettin metsissä

Asiatic Elephant Elephas maximus aasiannorsu Lauma Corbettin ruohotasangolla

Wild Boar Sus scrofa villisika yleinen koko matkan ajan

Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii mungo Havaittiin ainakin Corbettissa

Indian Flying Fox Pteropus giganteus kaljulenkko/intianlentäväkoira Chambalilla paljon

(Bengal) Tiger Panthera tigris (ssp. tigris) (bengalin)tiikeri 2
Indian Hare Lepus nigricollis mustakaulajänis 1 1

Collared/Indian Long-eared Hedgehog Hemiechinus collaris pakistaninsiili 1

Rhesus Macaque Macaca mulatta reesusmakaki yleinen koko matkan ajan

Hanuman Langur Semnopithecus entellus hanumaani yleinen koko matkan ajan metsäisillä paikoilla

Bengal Monitor Varanus bengalensis bengalinvaraani 1

Gharial Gavialis gangeticus gaviaali Corbettissa muutama, Chambalilla useita

Mugger Crocodile Crocodylus palustris suokrokotiili Corbettissa muutama, Chambalilla useita
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