
PORTUGALIN LINTURETKI 25.10.-1.11.-2014 ALGARVEN MAAKUNTAAN 

 

ALKUSANAT 

 

Minä ja lintuharrastusystäväni Jukka Rinkinen olimme jo jonkin aikaa suunnitelleet ulkomaan 

linturetkeä Iberian niemimaalle syksyllä / alkutalvena. Aluksi suunnitelmissa siinsi Espanjan 

länsirajan vuoristoalueet, lähinnä Extremadura isotrappien, korppikotkien ja vuoristolintujen 

vuoksi. Suunnitelmat kuitenkin alkoivat pikkuhiljaa kääntyä Portugalin puolelle Tringan 

retkivastaava Jaana Sarvalan hehkutettua Portugalia lintupaikkana. Jaanalta sain myös 

Algarven maakunnan lintupaikkaoppaan lähes täydellisenä kopioituna. Matkat varasimme 

netistä majoituksineen.  

Molemmilla, sekä meno, että paluumatkalla meillä oli välilaskupaikkana Hollannin 

Amsterdamin Schipholin lentokenttä. Syynä tähän järjestelyyn oli yksinkertaisesti se, että 

loppuvuodesta Algarveen Faron lentokentälle ei ole suoria lentoja tarjolla. Eli lennot meno 

Helsinki - Amsterdam - Lissabon. Paluu Lissabon - Amsterdam - Helsinki. 

Auto vuokrattiin Lissabonista viikoksi. Tulopäivän yöksi majoituimme Lissaboniin hotelliin. 

 

26.10. SUNNUNTAI 

 

Aamiaisen ja hotellista ulos kirjautumisen jälkeen suuntasimme matkamme Lissabonista 

kohti etelää Algarven maakuntaa päin. Päivä oli aurinkoinen ( +25 astetta) ja suunnitelmana 

oli pysähtyä sopivilla linnustollisesti mielenkiintoisilla paikoilla.  Lissabonin kaupungin 

eteläpäästä lähtee noin 10 km pitkä silta Setubalin maakuntaa kohti. Sillan oikealla puolella 

oli jonkinlaisia kala-altaita tai vastaavia, joilla ruokaili flamingoja kapustahaikaroiden 

seurassa. Sillan molemmin puolin näimme myös retkemme ensimmäiset 

etelänharmaalokit. 

 

        
 etelänharmaalokki                                            kapustahaikara 

 

 

Setubalin puolella havaitsimme 2 yksittäistä harjalintua auton ikkunasta. Parilla tienpenkka 

pysähdyksellä havaitsimme runsaasti samettipääkerttuja, töyhtökiuruja, 

mustapäätaskuja ja tiltaltteja. Jopa yksi jalohaikara havaittiin, joka jäikin koko Portugalin 

retken ainoaksi. 



.          

  mustapäätasku                                                 jalohaikara 

 

Muista haikaroista lehmähaikaroita ja kattohaikaroita havaittiin myöskin runsaasti. 

 

          
 lehmähaikara                                                     kattohaikara 

 

Grandolan paikkeilla maisema oli tyypillistä portugalilaista  maaseutua ja tienvarsilla kasvoi 

korkkitammia. Kesken matkanteon tien ylitse lensi parvi  pitkäpyrstöisiä lintuja. 

Pysähdyttyämme tien reunaan havaitsimme lintuja olevan noin 15. Siniharakoita! Hienoja 

lintuja ja molemmat saivat eliksen lajista. Matka jatkui muutaman pysäytyksen siivittämänä ja 

auton ikkunasta tuli havaittua turkinkyyhkyjä, etelänisolepinkäinen, muutama nokivaris ja 

mustakottaraisia. 

 

           
 siniharakka                                                        etelänisolepinkäinen 

 

Paras tilanne kuitenkin koettiin, kun huomasin ajettaessa erään nummen lammasaitauksen 

yläpuolella ison petolinnun: Isohaarahaukka! 



Pysäytimme auton ja jäimme ihailemaan tätä komeaa lintua. Nummella havaitsimme myös 

töyhtöhyyppäparven, 2 heinäkerttua, etelänisolepinkäisen, 3 isohaarahaukan parven 

lisää sekä Jukan löytämän liitohaukkaparin. Ajotien toisella puolella muutaman sadan 

metrin päässä sähkölangalla istuskeli ensin yksi kalliovarpunen, sitten paikalle lensi toinen 

ja lopuksi 2 lisää eli peräti 4 lintua. Loppumatkalla autonikkunasta havaittiin vielä 6 

liitohaukkaa lisää, ruskosuohaukka, hiirihaukkoja, tuulihaukkoja ja sepelkyyhkyjä.  

 

         
 isohaarahaukka                                                 liitohaukka 

 

Majapaikkamme Algarvessa sijaitsi Tavirassa ja oli Apartamentos Cabanas Golf  

huoneistohotelli. Huoneistomme oli toisen kerroksen viihtyisä, avara ja ilmastoinnilla 

varustettu 3 hengen huoneisto ison parvekkeen kera. Parvekkeelta oli näkymä merelle. 

Päivän lajisaldoksi saimme 41 lajia, joista 7 oli eliksiä. 

 

27.10. MAANANTAI 

 

Päivän teemana olivat vesilinnut, kahlaajat ja lokkilinnut. Aloitimme retken aamiaisen jälkeen 

majoituspaikkamme takana sijaitsevalta rantabulevardilta. Rannalla havaitsimme 

veneenlaskurampilla kiviä kääntelevän karikukon. Lähiriutalla piipersi muutama tylli ja 

mustajalkatylli.  

 

          
 mustajalkatylli                                                   pikkukuovi 

 

Kaukoputkella katsoessa löytyi riutalta vielä kuningaskalastaja ja pikkukuovi. Kauempana 

merellä kalasteli jokunen suula. Jatkoimme seuraavaksi kohti Castro Marimia. Matkan 

varrella pysähdyimme lähellä Vila Real de Santo Antonion pikkukaupunkia. Siellä eräässä 

tienvarren ojassa oli jonkin verran kahlaajia mm. pulmussirrejä ja silkkihaikara.  

 



           
 pulmussirri                                                           silkkihaikara 

 

Castro Marimin alueella sijaitsee laajat Cerro do Bufon suola-altaat, jotka kuuluvat Algarven 

parhaisiin lintupaikkoihin. Suola-altaat sijaitsevat Castro Marimista noin 2,5 km ajon päässä. 

Tie suola-altaille alkaa valtatien varrelta pieneltä hiekkatieltä. Noin sadan metrin päässä 

jätimme automme raunioituneen rakennuksen viereen. Rakennukselta lähti hiekkatie suola-

altaille. Rakennusta vastapäätä tien toisella puolella aidatulla nummella oli maatalouskone, 

jonka edustalta havaitsimme 2 punapyytä.  

 

          
 punapyy                                                              mustakaulauikku 

 

 

            
 pikku-uikku                                                         riuttatiira 

 

 

 

 



Käveltyämme hetken eteenpäin löysimme laulurastaan ja 2 sepelrastasta. Suola-altaat 

olivat keränneet mukavasti lintuja : mustakaulauikun, vähintään 10 pikku-uikkua, puolen 

tusinaa silkkiuikkua, nokikanoja, luhtakanan ( vain ääni havaittiin ), räyskän, pari 

riuttatiiraa, ristisorsan, sinisorsia, 3 lapasorsaa, useita haikaralajeja ( mm. harmaa- ja 

kattohaikaroita ). Ruskosuohaukka saalisteli altaiden päällä. Useammalla altaalla ruokaili 

flamingoja, arviolta vähintään 40 lintua nuorista vanhoihin lintuihin. Lokkeja oli runsaasti : 

talvipukuisia naurulokkeja, etelänharmaalokkeja, selkälokkeja ( graellsii - alalajin ) ja 

vähintään noin 40-45 välimerenlokkia istuskeli valleilla. 

 

         
 flamingo                                                              välimerenlokki 

 

Kahlaajia oli myöskin runsain mitoin: 4 pitkäjalkaa, suosirrejä, pikkusirrejä, 2 

mustapyrstökuiria, suokukko, vikloja ( punajalka-, musta- ja valko ) ja töyhtöhyyppiä. 

Paras havainto oli kuitenkin suola-altaiden niittyjen puoleiselta nummelta. Näimme ison 

pedon liitävän taivaalla : Pikkukotka! Hieno vaalean muodon lintu. Elis molemmille. 

 

  
 pikkukotka 

 

Niittyjen puolelta erään maalaistalon edustalta havaitsimme kiurujen ja töyhtökiurujen 

lisäksi omituista ääntä. Epäilin ääntä minervanpöllöksi. Soitimme atrappia ja hetken päästä 

maatalon liepeiltä lensikin näkyviin 2 minervanpöllöä. Kolmas lintu äänteli jostakin 

maatalon takaa.  



 
 minervanpöllö 

 

Hienon ja monipuolisen suola-allasretken jälkeen suuntasimme vielä takaisin Vila Real de 

Santo Antonion kaupunkiin tarkoituksenamme bongata iltaisin kaupunkiin yöpymään 

saapuvia kalliopääskyjä. Illan hämärtyessä havaitsimmekin noin 40 kalliopääskyn parven 

lentelevän kaupungin yllä. Elis taas molemmille. Päivän lajisaldoksi 75 lajia, joista 5 elistä. 

 

28.10. TIISTAI 

 

Päivän tavoitteena oli retkeillä Mertolan kaupungin alueella, joka sijaitsee Algarven 

maakunnan pohjoispuolella lähellä Espanjan länsirajaa. Tavoitelajina oli 

iberiankeisarikotka. Aloitimme ensiksi retkemme eiliseen tapaan Castro Marimista. 

Linnusto oli edellispäivän kaltainen. Eiliseltä paikalta havaitsimme 7 punapyytä. Castro 

Marimin suola-altaiden lähellä sijaitsee luontotalo. Lähdimme käymään paikalla. 

Törmäsimme yllättäen talolla pariin suomalaiseen lintuharrastajaan, joilta saimme 

tilannekatsauksen alueen linnuista. Luontotalon edessä sijainneelta kukkulalta näkyi parilta 

suola-altaalta vähintään 80 mustapyrstökuiria!  

 

  
 mustapyrstökuiri 

 

Kukkulan juurella sijaitsi matalakasvustoinen kuiva tasanko. Alueella pesii Algarven ainoa 

pikkukiurupopulaatio. Jukan soittaman atrapin avulla saimmekin 10 pikkukiurun parven 

näkyviin. Lajista napsahti komeasti elis allekirjoittaneelle. Onnistuneen bongauksen jälkeen 

suuntasimme matkamme kohti Mertolaa. Matkan varrelta blokkasimme retkipinnoiksi 

sähkölangalla istuvat 3 kangaskiurua sekä tienvarren pensastoisesta piikkilanka-

aitauksesta hienosti 2 kivikkotöyhtökiurua, joka oli meille molemmille elis! Päivästä näytti 

tulevankin oikea kiurulajipäivä : Peräti 5 lajia kiuruja ( kiuru, töyhtö-, kivikkotöyhtö-, pikku- 

ja kangaskiuru ) 



.            

  pikkukiuru                                                         kivikkotöyhtökiuru 

 

Saavuimme viimein Mertolaan ja etsimme mahdollisimman korkean mäenhuipun staijausta 

varten. Erään kukkulan laelta aukenikin Mertolan pikkukaupunki eteemme. Aloitimme heti 

staijauksen. Jo lyhyen tapituksen jälkeen havaitsin 2 isoa petolintua kaartelemassa 

kaupungin päällä. 2 hanhikorppikotkaa! Hienoja lintuja ja Jukka kuittasi eliksen lajista.  

 

  
 hanhikorppikotka 

 

Hetken päästä kaupungin liepeiden kukkulaisella laakson pohjalla liiteli poispäin iso aquila - 

suvun kotka. Linnun siivet olivat vaakatasossa, mikä viittaisi iberiankeisarikotkaan. Toki 

myös maakotkakin saattaa liidossa näyttää “vaakasiipiseltä” ja koska lintu oli kaukana ja 

vain lyhyen hetken näkyvissä ennenkuin katosi kukkulanlaen taakse, jäi se aquila -

kotkalajiksi. Harmin paikka. Havaitsimme kuitenkin kyseisen kukkulan takaa aukeavien 

vuorien laella liitelevän noin 50 hanhikorppikotkan parven lisää. Staijimäkemme juurella oli 

metsikkö, josta havaitsimme siniharakoita sekä pyrstötiaisparven vielä retkemme 

lajilistalle. Päivän lajisaldoksi kertyi 56 lajia, joista 2 eliksiä.    

 

29.10. KESKIVIIKKO 

 

Päivän tavoitelajina oli sulttaanikana. Tämä hieno rantakanojen heimon edustaja pesii 

harvalukuisena Algarven kosteikkopaikoilla ja ehkä yksi parhaista kosteikoista, jolta lajin voi 

helposti bongata sijaitsee lähellä Faron lentokenttää. Paikan nimi on Quinta do Lago. 

Alueella on suuri golf-kenttäalue, jonka laidalla sijaitsee isohko lammikko. Lammikon 

edustalla on myös kaksikerroksinen lintupiilokojutorni. Tornista hallitsee hyvin suuren osan 

lammikosta ja sen linnuista. 



Matkan varrella on lukuisia lintujentarkkailupaikkoja, koska täälläkin suola-altaita on 

runsaasti. Parilta suola-altaalta havaitsimmekin mm. pitkäjalkoja, 4 kuiria ( sp, 

todennäköisesti mustapyrstökuireja ) ja heinäkertun. 

                                                   

                                                                                  
 pitkäjalka                                                             heinäkerttu 

 

Saavuttuamme golf-kentän laidalla sijaitsevalle lintulammelle havaitsimme 8-9 vahanokan 

parven. Linnut olivat lintutornia vastapäätä tien toisella puolella rantapensaikossa. Samalla 

paikalla on havaittu myös mustapääkutojia, joita emme valitettavasti havainneet. 

 

          
 vahanokka                                                          liejukana ja sinisorsa 

 

Kiipesimme lintutorniin. Ylemmän kerroksen seinille oli kiinnitetty lintutauluja, joissa lammen 

linnustoa esiteltiin. Lintuja lammella olikin runsaasti : pikku-uikkuja, silkkiuikkuja, 

sinisorsia, taveja, haapanoita, lapasorsia, harmaasorsia, 1 jouhisorsa, 2 

tukkasotkaparia, punasotkia, nokikanoja, liejukanoja ja 6-7 sulttaanikanaa. 2 

kuningaskalastajaa lensi viheltäen peräkkäin tornin editse. Yhteensä kuningaskalastajia 

havaitsimme peräti 4 eri lintua!   

 



          
 sulttaanikana                                                       kuningaskalastaja                                               

 

Hienon lintupäivän lajisaldoksi kertyi 58 / 59 lajia, joista 1 oli elis. 

 

30.10. TORSTAI 

 

Päivän retkikohteena oli Algarven lounaiskärki, Cape St. Vincent,  jota kutsutaan historiassa 

“maailmanlopuksi“. Aikoinaan näet luultiin maailman päättyvän tähän Portugalin läntiseen 

kallionjyrkänteeseen. Paikka on tunnetusti hyvin tuulinen kaikkina vuodenaikoina. Niin oli 

nytkin saavuttuamme paikalle. Maisemat ovat henkeäsalpaavat. Paikalla sijaitsee Sagres - 

niminen kaupunki. Päivän teemana olivat merilinnut ja petolinnut. Aloitimme retkemme 

staijauksella kallionjyrkänteellä sijainneelta linnakkeelta. Merilinnuista näimme suulia, 

merimetsoja, etelänharmaalokkeja ja graellsii - selkälokkeja. Myös mustaleppälintu 

löytyi linnakkeen kielekkeeltä. 

 

              
 suula                                                                    mustaleppälintu 

 

Paras havainto kuitenkin oli suurella kalliopylvään kielekkeellä istunut muuttohaukka. 

Liitäjälintuja emme havainneet ainoatakaan. Paikalla olleelta amerikkalaislintumieheltä 

saimme vihjeen ja nuotit läheisellä nummella parveilleesta alppivarisparvesta. Paikka oli 

Vale Santo, karu, kuiva, harvakasvuinen tasankoalue, jossa muutama maatila reunusti 

tienviertä. Erään maatilan karjarakennuksen liepeiltä löysimmekin noin 40 alppivarisparven 

kiertelemässä. Kuittasimme eliksen lajista molemmat.  

 



  
 alppivaris 

 

Seuraavaksi suuntasimme matkamme Sagresin kaupungin liepeillä sijaitsevalle mäelle 

Monte Da Cabranosalle. Paikka on tunnettu hyvänä petolintujen staijauspaikkana. Ennen 

saapumistamme mäelle näimme vaalean muodon pikkukotkan. Mäellä päivysti 

portugalilainen ornitologi. Myös 3 saksalaista lintuharrastajaa tarkkaili mäellä lintuja.  

Staijaus tuotti kiertelevän mustahaikaran, noin 140 hanhikorppikotkan parven, 

haarahaukan, sinisuohaukan ja koko Portugalin retken kovimman lajin, kiertelevän 

vuorikotkaparin!  

 

           
 mustahaikara                   vuorikotka  

 

Lisäksi mäellä näimme kivikkotöyhtökiurun. Paluumatkalla pysähdyimme vielä valtavan, 

korkean pensaskasvuston kohdalla ja havaitsimme kymmeniä kalliopääskyjä lentelemässä 

pensaskasvuston yläpuolella. 

 

.  

 kalliopääsky 

 



Vielä ennen hotelliin paluuta poikkesimme uudestaan kallionjyrkänteen linnakkeella 

pikastaijilla. Sama muuttohaukka istui edelleen kalliopylvään kielekkeellä! Päivän 

lajimääräksi tuli 40 lajia, joista 3 eliksiä. 

 

31.10. PERJANTAI 

 

Viimeisen retkipäivän teemalajina oli ruskokerttu, jota oli jo yritetty bongata tuloksetta 

Sagresin alueen retkellä. Ennenkuin ruskokertun etsintä aloitettiin, päätimme aloittaa retken 

Moncarapachosta, jossa saamani vihjeen perusteella piti oleman tornipöllö. 

Moncarapachossa eräs norjalainen majoitusalan yrittäjäpariskunta, joka on tunnetusti hyvin 

lintuharrastajamyönteinen, tiesi tornipöllön pesäpaikan, joka sijaitsi vanhassa hylätyssä 

tyhjässä kaivossa lähellä norjalaisten hotellia. Tultuamme hotellin pihalle ja hetken 

odoteltuamme isäntäväkeä, kuulimme keltahempon ritisevää laulua pihasta. Isännän 

viimein tultua ja pesäkaivon koordinaatit saatuamme lähdimme paikanpäälle. Pesäkaivo oli 

iso, kuivunut ja ehkä kymmenkunta metriä syvä. Sen sisäpuolen seinämissä oli aukkoja, 

joista näkyi pöllön sulkia ja höyheniä. Parissa halkeamassa oli oksennuspalloja, jotka 

lajityypillisesti olivat kiiltävänmustia, ikäänkuin “lakattuja“. Pöllöjä emme kuitenkaan nähneet. 

Päätimme siis kokeilla atrappia. Jukka soitti hyvän tovin tornipöllön ääntä, muttei kaivosta 

kuulunut pihaustakaan. Hetken odoteltuamme päätimme lähteä jatkamaan matkaa. Juuri 

kun olimme poistumassa paikalta, alkoi kaivosta kuulua tornipöllön ääntelyä. Molemmille 

elis lajista ja naamat hymyssä lähdimme kohti Monchiquen aluetta, joka sijaitsee 

Portimaosta suoraan pohjoiseen Algarven maakunnan luoteiskulman suunnassa. Alue on 

hyvin vuoristoista ja metsäistä. Monchique onkin Algarven maakunnan korkeinta aluetta! 

Ensiksi suuntasimme Picotaan. Tiet olivat kapeita ja serpentiinimäisiä. Picotassa sijaitsee 

yksinäinen lintutorni korkealla mäellä, vuoristoisessa maisemassa. Paikalla tavataan mm. 

vuorisirkkua. Vierailumme paikalla ei tuottanut mitään mainittavaa. Seuraava etappimme oli 

Foia, joka sijaitsee jonkin matkaa länteen päin. Saavuttuamme perille Foiaan eräälle 

korkealle mäelle, jolla sijaitsi jonkinlainen ”voimala“- rakennus, huomasi Jukka jonkin rastaan 

lentävän erään ränsistyneen maatalon tiilikaton rakosiin. Epäilimme lintua sinirastaaksi. 

Jukka soitti sinirastaan laulua autostereoista ja hieno koiraslintu pyrähtikin välittömästi 

ihmettelemään häiriötä tiilikaton harjalle. Minulle elis. 

 

  
 sinirastas 

 

Tyytyväisinä jatkoimme retkeämme läheiselle pensaikkoiselle mäen reunalle. Alueella piti 

olla ruskokerttuja ja hetken etsiskeltyämme kuulimmekin kertun varoitusrätinää. Pian 

huomasimmekin pensaassa ruskokertun. Jukalle elis ja työvoitto.                         



Ruskokerttuja havaitsimme yhteensä peräti 3, samettipääkerttujen ja joka paikan 

mustapäätaskujen lisäksi.  

 

           
 ruskokerttu                                                       samettipääkerttu 

 

Oli aika lähteä kohti Lissabonia. Matkan varrella pistäydyimme vielä Castro Verdessä, joka 

sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Algarven maakunnasta pohjoiseen Bejan 

maakunnassa. Alueella on iso luonnonsuojelualue, jolla tavataan sekä suojellaan Portugalin 

merkittävintä isotrappipopulaatiota. Saavuimme paikalle vähän ennenkuin päivä oli 

hämärtymässä. Alue on hyvin laaja ja lähellä on Castro Verden kaupunki. Isotrappeja 

emme hyvästä yrityksestä huolimatta löytäneet. Ehkä olimme liian myöhään liikkeellä. 

Näimme kuitenkin saalistelevan naaraspukuisen sinisuohaukan, yhden yksinäisen ja 8-9 

punapyyn parven, töyhtöhyyppiä, 2-3 harmaasirkkua, useita töyhtökiuruja, peräti 4 

harjalintua, jotka seisoivat keskellä tietä jääden melkein automme alle!   

 

           
 harmaasirkku                                                      töyhtökiuru 

 

Mielenkiintoisin havainto kuitenkin koettiin, kun pysäytimme auton tienreunaan ja Jukka aikoi 

vaihtaa retkivaatteet ennenkuin tulisimme Lissaboniin. Kun olin jo nousemassa autosta 

jaloittelemaan, huomasin tienreunan heinikossa pienen kanalinnun. Viiriäinen! Lintu lähti 

kovaa vauhtia kipittämään syvemmälle heinikkoon. Pian tämän jälkeen alkoikin jo 

hämärtämään ja pimeys laskeutui alueen ylle. 

 



.          

 harjalintu                                                            viiriäinen 

 

Alkoi kotimatka Lissaboniin, jonne ehdimme iltamyöhään. Lissabonissa oli Halloween - juhlat 

ja ihmisiä oli paljon liikkeellä. Kävimme vielä nepalilaisessa ravintolassa syömässä, 

luovutimme vuokra-auton ja menimme lentokentälle odottamaan lentoamme. Lentomme lähti 

vasta aamutunneilla, joten nukuimme pari tuntia terminaalissa. Päätöspäivän lajisaldoksi 

kertyi 38 lajia, joista 2 oli eliksiä. 

 

LOPPUSANAT 

 

Portugalin Algarve osoittautui loistavaksi ja monipuoliseksi lintupaikaksi. Alueella on monia 

erilaisia, biotoopiltaan ja luonnoltaan moninaisia retkikohteita. Vaikka olimmekin näinkin 

myöhäiseen vuodenaikaan retkeilemässä, olivat ilmat mukavan lämpimiä ( noin + 20-25 

astetta ), lintuja oli runsaasti ja talvehtivia lajejakin riitti kiitettävästi. Vesilinnusto ( sorsat, 

kahlaajat, lokit ja haikarat ) oli runsasta ja monipuolista, varsinkin suola-altailla ( Castro 

Marim ). Petolinnusto taas keskittyi enimmäkseen lounaiskärkeen ( Sagres ) sekä Mertolan 

alueelle, joka oli suhteellisen lähellä Algarven maakuntaa. Hyönteissyöjälinnusto ei enää 

tähän aikaan vuodesta ole runsaimmillaan, mutta silti suhteellisen monipuolinen ja runsas ( 

tiltaltit, mustapäätaskut, jokapaikan samettipääkertut ym. ). Avomaan pikkulinnusto on 

runsasta ( töyhtökiurut ja muut kiurut ). Haikaroista yleisiä ja runsaslukuisia olivat katto-, 

harmaa- sekä lehmähaikara. Myös turkinkyyhky, harjalintu, mustaleppälintu, tikli ja 

keltahemppo olivat yleisiä. Iberian niemimaan eksoottisimpiin ja uniikeihimpiin lajeihin 

lukeutuva siniharakka oli jokapäiväinen tuttavuus. Toinen Iberian niemimaan erikoisuus 

liitohaukka havaittiin Grandolan - Algarven välillä muutamassa paikassa auton ikkunasta 

peltoalueilla saalistelemassa. Algarven maakunnassa emme havainneet lajia kertaakaan. 

Omana kokemuksenani suosittelisin vähintään viikon linturetkeä, koska nähtävää riittää, 

sekä päivistä tulee intensiivisiä että pitkiä. Portugali jää mielestäni aivan turhaan 

“isoveljensä“ Espanjan varjoon lintumaana. Paikoin Portugali ja etenkin Algarve on jopa 

monipuolisempi kuin Espanja. Lopuksi tahtoisin kiittää Jukka Rinkistä hyvästä retkiseurasta, 

Jaana Sarvalaa erittäin hyvistä lintupaikkanuoteista, Petri Vainiota hienojen ja laadukkaiden 

lintukuvien käytöstä tässä retkikertomuksessa, Eve Luostarista ja Vesa Tuomalaa atk - 

avusta sekä Marita Luostarista, jota ilman en olisi saanut tätä “projektia“ hoidettua vieläkään 

valmiiksi! Toivon, että tästä retkikertomuksesta olisi mahdollisesti hyötyä, mikäli suunnittelet 

retkeä Portugaliin. 

Kirjoittanut Jouni Rytkönen. 

     

 

 



 LINTULAJILISTA : 

 

1.  RISTISORSA 

2.  SINISORSA 

3.  HARMAASORSA 

4.  JOUHISORSA 

5.  LAPASORSA 

6.  HAAPANA 

7.  TAVI 

8.  PUNASOTKA 

9.  TUKKASOTKA 

10.  PUNAPYY 

11.  VIIRIÄINEN 

12.  MUSTAKAULAUIKKU 

13.  PIKKU-UIKKU 

14.  SILKKIUIKKU 

15.  SUULA 

16.  MERIMETSO 

17.  LEHMÄHAIKARA 

18.  SILKKIHAIKARA 

19.  JALOHAIKARA 

20.  HARMAAHAIKARA 

21.  KATTOHAIKARA 

22.  MUSTAHAIKARA 

23.  KAPUSTAHAIKARA 

24.  FLAMINGO 

25.  HANHIKORPPIKOTKA 

26.  AQUILA-KOTKALAJI 

27.  PIKKUKOTKA 

28.  VUORIKOTKA 

29.  ISOHAARAHAUKKA 

30.  HAARAHAUKKA 

31.  RUSKOSUOHAUKKA 

32.  SINISUOHAUKKA 

33.  HIIRIHAUKKA 

34.  LIITOHAUKKA 

35.  TUULIHAUKKA 

36.  MUUTTOHAUKKA 

37.  LUHTAKANA ( Ä ) 

38.  LIEJUKANA 

39.  NOKIKANA 

40.  SULTTAANIKANA 

41.  MERIHARAKKA ( Ä ) 

42.  PITKÄJALKA 

43.  TYLLI 

44.  MUSTAJALKATYLLI 

45.  TUNDRAKURMITSA 

46.  TÖYHTÖHYYPPÄ 



47.  KARIKUKKO 

48.  PULMUSSIRRI 

49.  SUOSIRRI 

50.  PIKKUSIRRI 

51.  RANTASIPI 

52.  PUNAJALKAVIKLO 

53.  MUSTAVIKLO 

54.  VALKOVIKLO 

55.  MUSTAPYRSTÖKUIRI 

56.  KUOVI 

57.  PIKKUKUOVI 

58.  SUOKUKKO 

59.  NAURULOKKI 

60.  ETELÄNHARMAALOKKI 

61.  VÄLIMERENLOKKI 

62.  SELKÄLOKKI ( GRAELLSII ) 

63.  RIUTTATIIRA 

64.  RÄYSKÄ 

65.  KESYKYYHKY ELI PULU 

66.  SEPELKYYHKY 

67.  TURKINKYYHKY 

68.  TORNIPÖLLÖ ( Ä ) 

69.  MINERVANPÖLLÖ 

70.  HARJALINTU 

71.  KUNINGASKALASTAJA 

72.  KIURU 

73.  TÖYHTÖKIURU 

74.  KIVIKKOTÖYHTÖKIURU 

75.  KANGASKIURU 

76.  PIKKUKIURU 

77.  TÖRMÄPÄÄSKY 

78.  KALLIOPÄÄSKY 

79.  RÄYSTÄSPÄÄSKY 

80.  NIITTYKIRVINEN 

81.  VÄSTÄRÄKKI 

82.  PUNARINTA 

83.  MUSTALEPPÄLINTU 

84.  KIVITASKU 

85.  MUSTAPÄÄTASKU 

86.  LAULURASTAS 

87.  MUSTARASTAS 

88.  SEPELRASTAS 

89.  SINIRASTAS 

90.  MUSTAPÄÄKERTTU ( Ä ) 

91.  SAMETTIPÄÄKERTTU 

92.  RUSKOKERTTU 

93.  HEINÄKERTTU 

94.  TILTALTTI 



95.  KIRJOSIEPPO 

96.  TALITIAINEN 

97.  SINITIAINEN 

98.  PYRSTÖTIAINEN 

99.  ETELÄNISOLEPINKÄINEN 

100. SINIHARAKKA 

101. HARAKKA 

102. NÄRHI 

103. ALPPIVARIS 

104. NOKIVARIS 

105. KORPPI 

106. MUSTAKOTTARAINEN 

107. VARPUNEN 

108. KALLIOVARPUNEN 

109. PEIPPO 

110. TIKLI                                 

111. VIHERPEIPPO 

112. HEMPPO 

113. KELTAHEMPPO 

114. HARMAASIRKKU 

115. VAHANOKKA 

+ LISÄKSI HOLLANNIN SCHIPHOLIN LENTOKENTÄLTÄ LENTOKONEEN 

IKKUNASTA NÄHTYNÄ  

      116.     HANHILAJI 

      117.     NAAKKA 

        

  

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


