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TAJ MAHAL PORUKKAKUVA

Reissuporukka Taj Mahalilla 26.1.2010: Markus, Vinod, Ville, Harri, Seppo, Marja, Jouni ja Saana
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Intian lyhyt oppimäärä
Valtiomuoto: tasavalta
Pääkaupunki: New Delhi (13,8 milj.)
Pinta-ala: 3 287 590 km2

Väkiluku: 1 156 897 766 (2009)

Väestöntiheys: 349 as. / km2

Viralliset kielet: hindi, englanti
Uskonto: hindu, islam
Elinajanodote: 66 vuotta
Itsenäisyyspäivä: 15.8.1947 (entinen Brittien siirtomaa)

Valuutta: rupia

Aikavyöhyke: UTC +5:30
Ilmasto: etelässä trooppinen monsuuni-ilmasto, poh-
 joisessa lauhkea ilmasto
Korkein kohta: Kanchenjunga 8598 m

Intian niemimaalla on havaittu kaikkiaan noin 1300 lintulajia, jois-
ta noin 930 on pesimälajeja. Intian kansallislintu on riikinkukko. 
Nisäkkäitä Intian niemimaalla asuu noin 316 lajia, ja matelijoita 
siellä elää noin 447 lajia.
 Laaja maa jakaantuu kaikkiaan kolmeentoista eliömaantie-
teelliseen alueeseen, joten eläinten lajimäärän voikin odottaa ole-
van hyvin korkea ja monipuolinen.
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Intia on lintu- ja luontomatkakohteena mielettömän hieno ja mo-
nipuolinen maa. Heti maahan saavuttaessa huomasi, että lintuja on 
paljon ja kaikkialla. Lintujen suuri määrä kesti läpi koko reissun, 
ja yleensä ne olivat tosi hyvin lähestyttävissä ja kuvattavissa. Pa-
riviikkoisella reissulla havaitsemamme 356 lintulajia käsittää niin 
hienoja Himalajan erityislajeja kuin lauhkean lehtimetsän, kostei-
koiden sekä kuivan aron ja urbaanin ympäristön lajeja. Linnuista 
erityisesti jäivät mieleen ainakin intiansaksinokat, petolinnut ja 
pöllöt, viherharakka sekä eri kalastajat ja sepät.
 Nisäkkäitä, matelijoita ja sammakkoeläimiä havaitsimme 
reissun aikana vähintään 32 lajia. Tarkemmin vartioiduissa kan-
sallispuistoissa eläinten määrä oli huimaava, eivätkä ne pelänneet 
ihmistä lainkaan. Hienoimmista eläimistä mainittakoon bengalin-
tiikeri, leopardi, gangesindelfiini, persiangaselli, intianpython, in-
tianlentäväkoira sekä kultasakaalien yöllinen ulvomiskonsertti.
 Maisemansa puolesta reissu oli kahtiajakoinen: ensimmäi-
sen viikon vietimme pohjoisessa Corbettin ja Nainitalin ympäris-
tössä lauhkessa lehtimetsävyöhykkeessä sekä Himalajan alarinteil-
lä, toisella viikolla siirryimme etelään Chambalille, Bharatpuriin 
ja Ranthambhoreen, missä ympäristö oli muutamien koskeikoiden 
kirjavoimaa, pääosin kuivaa aroa tai aavikkoa. Matkan varrella 
maisemaa värittivät joka puolella kylät ja kaupungit sekä sinappi- 
ja sokeriruokoviljelmät. Maisemallisesti hienoimpia näkymiä tar-
josi Nainitalin Snow View Point, missä näimme yli 7500 metriin 
kohoavia Himalajan lumihuippuja.

 Todella upea luonto luo mielenkiintoisen kontrastin muu-
hun intialaiseen elämänmenoon. Ihmisiä on runsaasti ja kaikkialla, 
roskia on paljon ja länsimaisittain katsottuna asumukset, ajoneu-
vot ja vaatteet ovat aika kurjan näköisiä. Väestössä kiinnitti erityi-
sesti huomiota nuorten ikäluokkien suuri määrä, vanhuksia näkyi 
hyvin harvassa ja valtaosa liikkeellä olleista ihmisistä oli miehiä. 
Naiset olivat pääosin omissa askareissaan muualla. Länsimaisina 
olimme jatkuvasti paikallisten ihmettelyn kohteena, ja lapset huu-
sivat tata-tervehdyksiään kaikkialla.
 Intialainen liikenne on myös todella hurjaa, eikä sinne ole 
tottumattomalla mitään asiaa. Moottoritien vasenta laitaa tai kes-
kiviivaa kulkiessa matkavauhti oli usein vain 60 km/h, ja kaupun-
kien läpi mentäessä kuljettiin lähes kävelyvauhtia. Liikenteessä 
saattoi tulla vastaan lähes mitä vain, kameleista ja apinoista polku-
pyöriin ja ylitäysiin kuorma-autoihin. Intialainen kuski tietää kyllä 
todella hyvin autonsa ulottuvuudet, ja tarvitseekin onnistuneeseen 
matkaan rutkasti onnea ja huumoria.
 Intialainen ruoka on kyllä maineensa veroista eli todella 
maukasta ja hyvää. Ateriamme koostuivat kaikki useammasta, 
jopa 6-7, ruokalajista. Lounaan ja päivällisen aluksi tarjoiltiin 
keitto, minkä jälkeen pöytä katettiin useilla toinen toistaan mauk-
kaammilla ruokalajeilla. Ateriat koostuivat pääosin kasvisruuista, 
ja lihaa ei juuri tarvinnut syödä. Ruokamme oli maustettu länsi-
maisittain, joten niissä oli potkua juuri sopivasti.



5 Kuningaskalastaja



6Aasiankeisarikalastaja



7 Aasiankalastaja (tämä sivu), kirjokalastaja (oikealla)
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Kalliokiipijä (vasemmalla), mustadrongo (tämä sivu)



11 Harjalintu
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Intiansininärhi
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Huppuviidakkoharakka (vasemmalla), kauluskaija (tämä sivu)
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18Riikinkukko (vasemmalla), aasiankukaali (tämä sivu)



19 Piispahaikara
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21 Intianriisihaikara ja silkkihaikara (tämä sivu), aasiansatulahaikara (oikealla)
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Lehmähaikara



25 Harmaahaikara ja suokrokotiili
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27 Kapustahaikara



28Sinappipelto Chambaljoen varrella
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Lampiviklo (tämä sivu), jalohaikara (oikealla)
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31 Pitkäjalka
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33 Jokihyyppä ja gaviaaleja
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Intianpaksujalka
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37 Ilta Chambalilla (tämä sivu), saruskurki (oikealla)
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40Kultakurppoja kuvaamassa Bharatpurissa
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42Valkotöyhtötimali (vasemmalla), sinijokirastas (tämä sivu)
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Punaperäbulbuli (tämä sivu), metsäpensastimali (oikealla)
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46Kilkkuseppä, rusohuppuseppä ja kuningasseppä (vasemmalla), käenpiika (tämä sivu)
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Kultaniskatikka, intiantulitöyhtö ja harmaapäätikka (tämä sivu), ruskokirjotikka ja liekkiniskatikka (oikealla)
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51 Ruostepääsky ja törmäpääsky (tämä sivu), pikkukiitäjä (oikealla)
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53 Ruostepääskyjä ja intiantöyhtökiitäjä (tämä sivu), Corbettin kansallispuistoa (oikealla)
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Brahmanpöllö (vasemmalla), vuorikalahuuhkaja (tämä sivu)



57 Kalahuuhkaja, raitavarpuspöllö ja intianvarpuspöllö (tämä sivu), haukkapöllö (oikealla)
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60Jalokotka (vasemmalla), aromerikotka (tämä sivu)
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Munkkikorppikotka (tämä sivu), kalmokorppikotka, hanhikorppikotka, intiankorppikotka ja partakorppikotka (oikealla)
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64Arokotkia
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Harjakotka (vasemmalla), kalasääski (tämä sivu)



67 Jaavanmerimetso, käärmekaula ja merimetso



68Tiibetinhanhia
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Ruostesorsa (tämä sivu), intianviheltäjäsorsia (oikealla)
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71 Intiansaksinokkia
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Mustaleppälintu, virtaleppälintu ja jokileppälintu (tämä sivu), sitruunavästäräkki, västäräkki ja mustavästäräkki (oikealla)
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75 Isonokkarastas, isokivikkorastas ja himalajankirjorastas



76Intianvaris ja paksunokkavaris



77 Pangotin rinteet (tämä sivu), himalajanpunavarpunen (oikealla)
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79 Kultasinipyrstö, pikkusinisieppo ja sinipyrstö (tämä sivu), Himalajan vuoristoa Nainitalin Snow View Pointilta nähtynä
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Himalajan vuoristoa
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83 Aasiannakkeli



84Harmaavatsamonarkki



85 Purppuramedestäjä



86Intiantasku



87 Palmukyyhky (tämä sivu), pitsihaarapyrstö (oikealla)
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89 Corbettin kansallispuistoa ilta-auringossa



90Mustapäätasku ja kaulustasku
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92Intianhietakyyhky (vasemmalla), harmaafrankoliini ja mustafrankoliini (tämä sivu)



93 Aasiankiuru ja maisemia Ranthambhoressa



94Aasiankiuru ja maisemia Ranthambhoressa
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Intialaista liikennettä
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99 Paikallisia ihmisiä



100



101



102



103 Taj Mahalin koristeluja
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Aksiskauriita (vasemmalla) ja sambarhirviä (oikealla)



107 Nilgaita



108Persiangaselli
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110Hanumaaneja (vasemmalla), reesusmakaki (tämä sivu)



111 Hanumaani huomasi bengalintiikerin



112Leopardi



113 Suokrokotiili



114Gaviaali



115



116Intianpython, pakistaninpalmuorava, intianlentäväkoira, villisika ja kotigekko (vasemmalla), aasiannorsu (tämä sivu)



117 Kultasakaaleja
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119 Monarkkiperhonen (tämä sivu), kamelikaravaani (oikealla)
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