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Ebro Deltan alueella on Välimeren alueen suurin välimerenlokin pesimäyhdyskunta. Linnut ovat hyvin kuvattavissa.

Matkaohjelma (alustava):
Mukana on taas 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 ”lintupaikkojen löytymisestä”. Matka sopii kaikenlaisille
harrastajille ja myös erityisen hyvin lintukuvaajille, sillä lajisto on hyvin nähtävillä ja paikoissa viivytään aina
”riittävän kauan”.
Aiemmat samanlaiset huhtikuun matkamme ovat osoittaneet, että matkamme tulee antamaan läpileikkauksen
huhtikuisen Espanjan luontoa, kulttuuria, maisemaa ja ennen kaikkea paljon lintuja ja runsaasti hyviä
lintupaikkoja. Ebron alueella on paikallislinnuston lisäksi vielä jonkin verran talvehtijoita ja voimakas
muutto Afrikasta on käynnissä. Ensimmäisiä hyönteissyöjiä on jo tullut ja matka kohti pohjoista on käynnissä.
Pohjois- Espanjan lintutilanne on huhtikuun puolivälissä sellainen, että käytännössä lähes kaikki pesimälinnut
ovat saapuneet tai juuri saapumassa (lukuunottamatta ehkä sininärheä). Talvehtijat ovat osin poistuneet, mutta
uusia Afrikasta ja Etelä-Euroopasta saapuneita läpimuuttajia on runsaasti. 2016-18 olemme olleet
todistamassa monia Navarran ”vuoden ensimmäisiä” ja uskon, että sama tahti on tulevallakin matkallamme.
Monta silmäparia löytää aina enemmän kuin yksi. Odotuksissa on siis taas paljon hienoja lajeja ja isoja
elämyksiä.
Navarrassa on käynnissä lintu- ja luontomatkailua edistävä projekti, missä mukana olevia majoitus- ja
ruokapaikkoja käytämme. Majoituspaikat ovat yleensä suhteellisen pieniä perheiden ylläpitämiä ja palvelu on
ollut erinomaista.
Tarkempi matkaohjelmamme:
La 6.4 – ma 8.4.ap
• Lähtö Seutulasta klo 13.40 kohti Barcelonaan (Norwegianin lennolla), missä olemme perillä klo 16.35.
Normaalien lentokenttärutiinien jälkeen siirrymme kohti Ebro Deltaa ja hotelliamme tehden matkalla muutamia
pysähdyksiä.
Täällä majoitumme HCC Montsia – hotelliin missä viivymme kaksi yötä. Sunnuntaina ja maanantaina aamulla
on luvassa retkeilyä Ebrossa ja sen jälkeen aloitamme siirtymisemme kohti Navarraa. Matkalla on muutamia
mukavia pysähdyskohteita. Itse ajoaika on n 4,5 h, mutta pysähdysten kanssa luonnollisesti enemmän.
Ma 8.4 ilta – 13.4 ap
Retkeilyä Navarrassa ja ympäristössä. Majoituksemme on varattu Hotel Ekaissa viime vuosien hyvien
kokemustemme perusteella. Navarrassa liikumme paljolti samoja alueita kuin aiemmilla matkoillamme. Viime
hetken säädöt tehdään aina sään ja olosuhteiden mukaan. 14.4 aamulla siirrymme kohti
Balaguerin vuoristoaluetta. Siellä majoitumme Hotel Santuariin.
Su 14.4 ja Ma 15.4.
Retkeilyä Balaguerin alueella ja siirrymme illaksi Barcelonaan, missä majoitumme lentokenttähotelliin,
ruokailemme ja lepäämme hyvin ennen klo 8 lähtevää paluulentoamme. Suomessa olemme klo 13.00

Matkamme kohteet:
Matka on kiertomatkan tyyppinen eli muutamia majoituspaikan vaihdoksia tulee, mutta riittävän tilavissa
autoissa kulkee mukavasti niin matkustajat kuin tavarat ja varusteetkin.
Kierrämme matkallamme alueen, missä on vaihtelevasti monenlaista biotooppia ja sen mukaisesti linnusto on
hyvin monipuolinen. Liikumme Välimeren rannalla, pampalla, Pyreneiden vuoristossa, vuoristojen välisissä
laaksoissa, lintujärvillä, vuoristometsiköissä, tammimetsissä jne. Kaikki paikat ovat biotooppeina hyvin
eksoottisia ja kiinnostavia myös visuaalisesti. Tekisi melkein sanoa, että saamme ”täyden läpileikkauksen”
Välimeren, Etelä-Espanjan, 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 luonnollisesti olemaan huomattavan suuri. Vuonna 2018 matkamme aikana havaittiin n 214 lajia ja tällä
tulevalla matkallamme odotukset ovat vähintään samat. Tavoitteena ei tietenkään ole mahdollisimman iso
lajimäärä, vaan mahdollimman monipuolinen ja viihtyisä retkeily hyvässä seurassa, hyvillä lintupaikoilla, kuten
aina matkoillamme.
Kuvia kahdelta (samanlaiselta) aiemmalta matkaltamme löytyy linkeistä.

https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Navarran+matkan+2017+julkiset+kuvat+/
https://karikorhonen.kuvat.fi/kuvat/Navarra+ja+Ebro+Delta++4.2018/
Matkan hinta on tälle matkalle sama kuin viime vuonnakin eli 1590 €/ 2hh – majoitus. Lisähinta 1hh:sta on 150
€ eli 1hh:lla 1740 €. Matkamme on käytännössä täysihoitopaketti. Aamiainen (kaikissa paikoissa), päivällinen
ja eväät (Ekai ja Santuari) sisältyvät hintaan mukaan. Kahvilakäynnit yms ovat omakustanteisia samoin
mahdollisesti aterioiden yhteydessä juomat (osassa ruokailuja kuuluu myös viinitarjoilu hintaan).
Linnut-lehdessä 2016 ilmestyi artikkeli Navarrasta lintumatkailukohteena. Kannattaa lukea !
Näillä aatoksin kohti Ebron suistoa, Navarraa ja Pyreneiden vuoristoa.
Jos on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä ja varmista paikkasi ajoissa !
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Käärmekotka on uljas lintu ja Navarran osuudella yleinen ja usein helposti kuvattavissa ja katsottavissa.

