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Navarran alueelta löytyy paitsi lintuja niin myös upeita ja eksoottisia maisemia. Navarra 4.2016

Tässä vaiheessa moni matkan yksityiskohta on vielä auki, mutta matka toteutuu ja Pohjois-Espanja ja Navarra
ovat matkamme kohteena. Mukana on allekirjoittaneen lisäksi alueen paras opas Gorka Gorospe, joka tuntee
nämä alueet erittäin hyvin ja on mm ollut kehittämässä alla mainittua lintumatkailuhanketta. Hän myös toimii
toisen auton kuljettajana ja paikalliset olot hyvin hallitsevana vastaa myös ”lintujen löytymisestä”.
Pilottimatkamme huhtikuussa 2016 osoitti, että matkamme tulee olemaan monipuolinen sisältäen annoksen
Pohjois-Espanjan luontoa, kulttuuria, maisemaa ja ennen kaikkea paljon lintuja ja hyviä lintupaikkoja. PohjoisEspanjan lintutilanne on huhtikuun alussa sellainen, että kaikki pesimälinnut ovat saapuneet lukuunottamatta
sininärheä, joista niistäkin voi jo saada ensihavaintoja. Talvehtijat ovat osin poistuneet, mutta uusia Afrikasta ja
Etelä-Euroopasta saapuneita läpimuuttajia on runsaasti.
Navarrassa on käynnissä lintu- ja luontomatkailua edistävä projekti, missä mukana olevia majoitus- ja
ruokapaikkoja on tarkoitus käyttää. Majoituspaikat ovat yleensä suhteellisen pieniä perheiden ylläpitämiä.
Omien viime syksyn kokemusteni mukaan kaikki toimi erinomaisesti näillä järjestelyillä.
Tässä vaiheessa on vielä muutama käytännön asia auki, mutta alla on asiat, joiden pohjalta matkaa lähdetään
tekemään:
La 1.4
•
Lähtö Seutulasta klo 5.40 kohti Barcelonaan, missä olemme perillä klo 8.40. Normaalien
lentokenttärutiinien jälkeen siirrymme kohti Ebro Deltaa – yhteen Espanjan hienoimmista lintualueista.
Täällä majoitumme Delta Hotelliin ja olemme paikalla yhden yön. Aamulla vielä retkeilyä Ebrossa ja sen
jälkeen aloitamme siirtymisemme kohti Navarraa. Ebro Deltan alueelle on siis varattuna noin yksi vrk.
•

Su 2.4 ip – 6.4 ap Retkeilyä Navarrassa ja ympäristössä. Majoituksemme on varattu Hotel Ekaissa viime
vuoden hyvien kokemustemme perusteella. Navarrassa liikumme paljolti samoja alueita kuin viime vuoden
pilottimatkalla. Viime hetken säädöt tehdään aina sään ja olosuhteiden mukaan. 6.4 siirtyminen kohti
Balaguerin vuoristoaluetta. Siellä majoitumme Hotel Santuariin.

•

Pe 7.4 retkeilyä Balaguerin alueella ja siirrymme illaksi Barcelonaan, mistä lento Suomeen lähtee klo 22.45.

Matka on kiertomatkan tyyppinen eli muutamia majoituspaikan vaihdoksia tulee, mutta riittävän tilavissa
autoissa kulkee tavarat ja varusteet mukavasti.
Kierrämme alueen, missä on vaihtelevasti monenlaista biotooppia ja sen mukaisesti linnusto on hyvin

monipuolinen. Liikumme pampalla, Pyreneiden vuoristossa, vuoristojen välisissä laaksoissa, lintujärvillä,
vuoristometsiköissä, tammimetsissä jne. Jotkin metsäosuudet jätämme ehkä hieman vähemmälle tänä vuonna,
koska sieltä löytyy paljolti samoja, Suomessakin meille tuttuja lajeja. Toisaalta ne ovat biotooppeina hyvin
eksoottisia ja kiinnostavia myös visuaalisesti.
Tekisi melkein sanoa, että saamme ”täyden läpileikkauksen” Pyreneiden ja Navarran linnustosta matkamme
aikana. Linnusto on monipuolinen alavien maiden varpuslinnuista (mm kaitanokkakiuru) aina vuoristolajeihin.
Petolintuja on hyvin monipuolinen valikoima aina partakorppikotkasta lähtien. Nyt, kun matkaan on yhdistetty
Ebron kaltainen delta-alue lajimäärä tulee olemaan huomattavan suuri.
Jotain kuvamateriaalia viime kevään ja edellissyksyn matkoilltamme löytyy linkeistä
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973618279370279.1073741839.151900004875448&type=3 ja
https://www.facebook.com/pg/Skaftungnature/photos/?tab=album&album_id=1288867231178714
Matkan hinta tulee olemaan suuruusluokkaa 1500-1600 €/ 2hh – majoitus. Olen osalle päivistä sisällyttänyt
myös eväät (picnic-pussit) mukaan eli aamiainen, eväät ja päivällinen sisältyvät pakettiimme lähes
päivittäin. Kahvilakäynnit yms ovat omakustanteisia samoin mahdollisesti aterioiden yhteydessä juomat.
Linnut-lehdessä 2016 ilmestyi artikkeli Navarrasta lintumatkailukohteena. Kannattaa lukea !
Näillä aatoksin kohti Navarraa ja Pyreneiden vuoristoa.
Jos on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä ja varmista paikkasi ajoissa !
Espanja mielessäin

”meillä linnut ovat aina elämyksiä”
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Käärmekotkia pääsee katsomaan ja kuvaamaan joskus jopa ”riittävän” läheltä. Navarra 4.2016

