
Verslag Vogelreis Estland mei ‘15 VWG Alphen a/d Rijn

Hierbij volgt het verslag van de fantastische vogelreis die wij maakten naar Estland. ‘Wij’ zijn: Stef

Strik, Dick Warmerdam, Dinky van Berkel, Lies van der Wege, Esther Nix en Caroline Grimbergen. 

We vertrokken op zaterdag 23 mei vanaf Schiphol. Na 2,5uur vliegen zetten we voet op Estlandse

bodem en werden vanuit het vliegtuig al de eerste vogels gespot. De toon was gezet. Nadat we de

koffers hadden, konden we de auto ophalen: een super-de-luxe 9-persoonsbus, waarin we al onze

spullen gemakkelijk  kwijt konden. Daarna op naar de supermarkt voor de eerste inkopen: brood,

beleg, koekjes, fruit, bier en wijn, vooral veel wijn. 

And off we go! Op naar Matsalu National Park (NP).  Onderweg een

korte lunch-stop en verder naar  Altmoisa in Tuuru.  Hier  staat een

prachtig guesthouse waar wij het weekend zouden doorbrengen, aan

het randje van Matsalu NP. Na het inchecken zijn we meteen op pad

gegaan en hebben we de noordkant van het NP bezocht. Een korte

wandeling  langs  de  kust  met  meteen  al  prachtige  soorten  als  de

roodmus,  geelgors,  grauwe klauwier,  noordse nagtegaal,  wielewaal

en zeearend. Da’s een mooi begin! ’s Avonds hebben we in Hapsalu

gegeten, in een echt Estlands restaurantje. Heerlijk!

Dag 2 begon met een heerlijk ontbijt met pannenkoeken en verse zelfgemaakte jams van aardbei en

framboos. We zaten heerlijk op het terras in de zon toen er ineens kraanvogels overvlogen! Tja die

zitten hier ‘gewoon’. Ongelofelijk: ontbijten met kraanvogels. Mijn dag was al goed! Na het ontbijt

hebben  we  een  wandeling  gemaakt  door  een  moerasachtig  gebied,  richting  kust.  Daar  allerlei

zeevogels gezien als noordse stern, zwartkopmeeuw, dwergmeeuw, maar ook eenden en ganzen. Na

de wandeling een lekkere lunch bij het guesthouse en in de middag een aantal uitkijktorens in de

buurt beklommen. In de verte zagen we een moose (eland) en edelherten. Heel gaaf!

Op dag 3 wat vroeger opgestaan. Vandaag checken we uit  en moeten we deze superplek helaas

verlaten… We reizen via  de zuidkant  van het Matsula  NP naar de veerpont  in  Virtsu.  Onderweg



bezoeken nog een paar uitkijktorens en spotten een zwarte specht! Vanaf

Virtsu varen we over en rijden we naar het uiterste zuidpuntje van het

grootste ‘waddeneiland’ (via sms het bericht: welkom in Letland ☺ ). Hier

staat wederom een prachtig huis op ons te wachten. ’s Avonds in de tuin

spotten we edelherten,  reeen,  een vos  en de nachtzwaluw.  Nadat  we

eerder  een  moose  (eland)  langs  de  weg  zagen.  Ook  hier  zitten  de

kraanvogels dichtbij:  we horen ze trompetteren. Heel bijzonder. 

Dag 4 is een wat druilerige dag, voor het eerst regent het. We zigzaggen

over  het  eiland terug  naar  het  noorden en  onderweg stoppen we op

verschillende mooie plekken langs de kust. We spotten grijze zeehonden en later ook ringelrobben.

Hoogtepunt qua vogels: grijskopspecht en roodhalsfuut. We slapen vanavond in Uulu en gaan eten in

Parnu. We zijn weer terug op het vasteland. 

Op dag 5 bezoeken we ’s morgens Luitemaa NP, dit ligt ten zuiden van Parnu bij Haademeeste in de

buurt. Een prachtig gebied langs de kust met riet, maar ook weide.

Hier wordt de citroenkwikstaart gespot! Helemaal top! Horen we

voor  het  eerst  de  kwartelkoning  en  genieten  we  van  de  balts

(+geluid daarbij) van de watersnip. Echt een unieke locatie. Na een

heerlijke koffie met koek reizen we door richting Sooma NP waar

we morgen de dag door zullen brengen. 

We logeren in het boerendorp Aratsaare en ’s avonds eten we in

Vastemoise, weer een heerlijke Estlandse maaltijd. 

De volgende morgen krijgen we ontbijt van de gastvrouw en gaan we op tijd op pad naar Sooma NP:

op zoek naar bevers, beren en lynxen. Het begint al goed, want na twee

meter  op  het  pad  zien  we  verse  pootafdrukken  van  de  lynx!  Oei

spannend, straks komen we hem echt tegen… We maken een prachtige

wandeling bij Oordi, waar het enige meer in Sooma NP ligt. Het meer is

ontstaan in de Baltische ijstijd en omgeven door hoogveen. Het is een

behoorlijk  nat  gebied,  met  de  vegetatie  die  erbij  hoort,  bijvoorbeeld

zonnedauw. 
Op  de  terugweg  naar  de  auto  hoor  ik  ineens  gekraak  in  het  bos.

Wanneer ik opkijk zie ik een lynx! wegrennen. Hij zit er dus echt! Wow

wat gaaf! We zijn er stil van. 

Terug bij de auto drinken we koffie en vangt Dinky een vlinder met het

vlindernet. Prachtige beesten ook! Veel citroenvlinders hier, maar ook

oranjetip en koninginnepage. We leren van Dinky wat vlinder-jargon:

o.a. ‘afgevlogen’, wat de rest van de vakantie goed van pas komt. Zo

nu en dan, te pas en te onpas dook die term op. 

We  maken  een  plan  voor  de  middag  en  gaan  weer  op  weg.  We

bezoeken het bezoekerscentrum van het NP. Hier is veel informatie te

vinden.  Ook  hebben  ze  een  kleine  tentoonstelling  met  opgezette

vogels,  maar  ook  de  inhoud van 3  nesten van steenarenden werd

tentoongesteld. Wat je daar al niet in vind! Botten van kraanvogels,

reebokjes,  maar  ook  kadavers  van  een  nerts  en  van  gaaien.

Indrukwekkend grote prooijen vangen ze! 

Na een heerlijke lunch in de zon, lopen we de bevertrail en komen we

langs een heuse beverburcht. We zien de bevers niet, maar wel hun sporen: veel afgeknaagde bomen



en enorme stammen in het water. De bevers zitten er echt, te zien aan de verse glijsporen aan de

oevers en vers afgeknaagde bomen. Na de trail gaan we naar een uitkijktoren waar de kwartelkoning

(Crex Crex) in het veld zit. Ook die zien we niet, maar het geluid is opwindend genoeg! 

Dag 7, vrijdag. Een autodag, want we reizen van het zuiden naar het noorden. Onderweg doen we

Endla  NP  aan.  Een  gebied  van  ruim  100km2  moeras,  bronnen  en  beekjes.  De  flora  wordt

gedomineerd  door  dennenstruiken  en  rietvelden.  We  maken  een  mooie  wandeling  tussen

verschillende vennetjes door en als  Dinky  oppert om even te gaan zwemmen,  dan doen we dat

gewoon! 

We logeren die nacht in Palmse op een heus landgoed.  Heel bijzondere plek.  Nadat we gegeten

hebben,  maken we een wandeling  over  het  landgoed en ontdek  ik  bevers  in  het  water.  Het   is

schemerig,  maar ze zijn nog heel goed te zien! Prachtig dit! En zo dichtbij.  Wederom een unieke

ervaring. Als het donkerder begint te worden lopen we terug naar het heus, het is inmiddels 23.30uur

maar nog steeds een beetje licht. De noordse nagtegaal zingt luidkeels en ook de crex crex in nog

wakker. Wat een unieke belevenissen allemaal.

Zaterdag, dag 8, maken we een wandeling door het oerbos in Laheema NP. Het is het oudste en

grootste nationale  park in  Estland en  ligt  aan  de  Finse  Golf.  Het  werd  in  1971  opgericht  en  was

daarmee het eerste nationale park in de Sovjet-Unie, waartoe Estland destijds behoorde. Lahemaa

omvat een aantal schiereilanden met tussenliggende baaien en is 72.500 ha groot. 

In de morgen wandelen we door het oerbos waar we goudvinken en een hazelhoen spotten. We

bezoeken het bezoekerscentrum en in de middag picknicken we aan zee. In de avond gaan we in het

landgoedbos op zoek naar uilen, helaas vinden we er geen. Wel spotten we opnieuw de bevers. Ik

blijf nog een tijdje kijken, vind ze erg fascinerend. 

De laatste dag is aangebroken. We pakken onze spullen, nemen afscheid van het achterland en gaan

richting stad. We maken een toer door het bos en spotten bij verschillende beekjes. We spotten nog

een paar mooie soorten die we niet eerder zagen: grote gele kwikstaart en waterspreeuw! Super!

De reis verloopt voorspoedig en we lunchen in hartje Tallinn, maken een stadstoer, genieten van de

winkeltjes en zijn op tijd op het vliegveld. Auto inleveren en alvast een beetje afscheid nemen van het

land. Om 18uur vertrekt het vliegtuig en vliegen we terug naar Nederland, terug naar de realiteit…

Wat hebben wij  het heerlijk  gehad! Wat een prachtig  land, lekker eten en bovenal een gezellige

groep. Topreis! 

Hier spotten we de Bastaardarend.



Vogelsoorten Estland 2015.

1 Roodhalsfuut

2 Fuut

3 Aalscholver

4 Grote zilverreiger

5 Knobbelzwaan

6 Wilde zwaan

7 Roerdomp

8 Blauwe reiger

9 Ooievaar

10 Grauwe gans

11 Kolgans

12 Rotgans

13 Brandgans

14 Bergeend

15 Wilde eend

16 Krakeend

17 Pijlstaart

18 Slobeend

19 Smient

20 Zomertaling

21 Wintertaling

22 Kuifeend

23 Topper

24 Tafeleend

25 Eider

26 Zwarte zee-eend

27 IJseend

28 Brilduiker

29 Middelste zaagbek

30 Grote zaagbek

31 Zeearend

32 Bastaardarend

33 Bruine kiekendief

34 Grauwe kiekendief

35 Steppebuizerd

36 Ruigpootbuizerd

37 Sperwer

38 Torenvalk

39 Boomvalk

40 Hazelhoen

41 Korhoen

42 Patrijs

43 Waterral

44 Kwartelkoning

45 Meerkoet

46 Kraanvogel

47 Scholekster

48 Kluut

49 Kievit

50 Zilverplevier

51 Bontbekplevier

52 Houtsnip

53 Watersnip

54 Grutto

55 Rosse grutto

56 Tureluur

57 Regenwulp

58 Wulp

59 Oeverloper

60 Witgat

61 Bonte strandloper

62 Stormmeeuw

63 Kokmeeuw

64 Zwartkopmeeuw

65 Grote

mantelmeeuw

66 Zilvermeeuw

67 Dwergmeeuw

68 Grote stern

69 Visdief

70 Noordse stern

71 Dwergstern

72 Zwarte stern

73 Houtduif

74 Holenduif

75 Turkse tortel

76 Koekoek

77 Nachtzwaluw

78 Gierzwaluw

79 IJsvogel

80 Draaihals

81 Grote bonte specht

82 Zwarte specht

83 Grijskopspecht

84 Grauwe klauwier

85 Klapekster

86 Wielewaal

87 Veldleeuwerik

88 Oeverzwaluw

89 Boerenzwaluw

90 Huiszwaluw

91 Graspieper

92 Boompieper

93 Witte kwikstaart

94 Gele kwikstaart

95 Citroenkwikstaart

96

Grotegelekwikstaart

97 Winterkoning

98 Roodborst

99 Heggenmus

100 Tapuit

101 Paap

102 Grauwe vliegenvanger

103 Bonte vliegenvanger

104 Gekraagde roodstaart

105 Noordse nachtegaal

106 Goudhaan

107 Merel

108 Kramsvogel

109 Koperwiek

110 Grote lijster

111 Zanglijster

112 Sprinkhaanzanger

113 Rietzanger

114 Kleine karekiet

115 Grote karekiet

116 Spotvogel

117 Fitis

118 Tjiftjaf

119 Fluiter

120 Zwartkop 

121 Tuinfluiter

122 Braamsluiper

123 Grasmus

124 Baardmannetje

125 Koolmees

126 Pimpelmees

127 Zwarte mees

128 Glanskop

129 Matkop

130 Kuifmees

131 Boomkruiper

132 Boomklever

133 Ekster

134 Gaai

135 Kauw

136 Bonte kraai

137 Roek

138 Raaf

139 Spreeuw

140 Huismus

141 Ringmus

142 Roodmus

143 Vink

144 Kneu

145 Putter

146 Groenling

147 Goudvink

148 Appelvink

149 Geelgors

150 Rietgors



Vlinders:

1. Koninginnepage

2. Citroenvlinder

3. Klein geaderd witje

4. Klein koolwitje

5. Groentje

6. Boswitje

7. Oranjetip

8. Boomblauwtje

9. Dagpauwoog

10. Rouwmantel

11. Landkaartje

12. Oostelijke vos

13. Atalanta

14. Geelbont dikkopje

Reptielen:

1. Adder

2. Ringslang 

Zoogdieren:

1. Eland (moose)

2. Lynx

3. Ringelrob

4. Grijze zeehond

5. Edelhert

6. Ree

7. Vos

8. Eekhoorn

9. Bever

10. Haas

11. Vleermuis


