
Reisverslag Estland 2019 (4-12 mei) 

Dag 1 
De groepsleden treffen elkaar, opgevangen door de Nederlandse reisleider, op de afgesproken 
tijd op Schiphol. Na afgifte van de ruimbagage gaan wij voor een bak koffie. Met een korte 
vertraging landen wij in Tallinn waar de Estlandse gids ons opwacht. Wij bezoeken het centrum 
van Tallinn dat een zeer oud verleden heeft. Het oude centrum bestaat uit smalle straatjes, 
authentieke gebouwen en mooie kerken zoals de Alexander Nevski Kathedraal. Na een 
wandeling van ruim een uur gaan wij door. Wij rijden naar onze eerste overnachtingsplaats in het 
westen van Estland. Het regent nu, waardoor wij onderweg niet veel zien. Echter bij aankomst is 
het droog. Na het avondeten gaan wij onze eerste wandeling tegenover het hotel maken. Wij 
zitten vlak bij zee en zien paapjes, veel kemphanen, zeearend en een zwerm goudplevieren. Wij 
hebben nog energie over om de eerste daglijst van vogels te maken; 48 soorten vogels. 
 
Dag 2 
Voor het ontbijt gaan wij op stap (het ijs zit nog op de voorruit van de auto!). Tijdens de wandeling 
zien wij barmsijs, gekraagde roodstaart en horen de draaihals. Na het ontbijt rijden wij opnieuw 
erop uit. Onderweg is veel zien of te horen zoals tureluur, kemphaan, noordse nachtegaal, 
middelste bonte specht, grote stern, zeearend en een grauwe kiekendief. De ochtend sluiten wij 
af met een heerlijke lunch in het hotel. Om 5 uur in de middag gaan wij richting de boot. 
Vanavond maken wij een boottoer over een rivier. Tijdens de vaartocht zien wij zeearend, een 
aantal bevers van dichtbij, otter, zwarte ruiter en horen roerdompen eveneens van zeer dichtbij, 
dat is erg mooi om mee te maken. In het hotel wordt later de lijst bijgewerkt, wij zitten nu op 88 
soorten vogels. 
 
Dag 3 
‘s Morgens maakt de draaihals ons wakker! We rijden naar de stad Hapsalu die aan zee ligt. Bij 
een soort stadsvijver zien wij de kuifduiker, krakeend en middelste zaagbek. Het waait stevig 
maar de zon schijnt dus het is mooi helder weer. Wij hebben onze lunch in het park. Daarna 
rijden wij richting een zeer fraai oud bos met een mooie flora. Wij horen fluiter en bonte 
vliegenvanger. Wij keren terug naar het hotel en gaan ‘s avonds er nogmaals op uit en luisteren 
naar de uilen. Met een vogelapp lokken wij de oeraluil en ja hij reageert. Voor velen van ons is 
dat eerste keer dat wij deze soort horen. Het aantal soorten staat inmiddels op 107. 
 
Dag 4 
Wij beginnen de dag vroeg met een rit langs de kust en zien rosse grutto, grutto en bonte 
strandloper. Na het ontbijt nemen wij de bagage mee want wij gaan naar een ander hotel. 
Onderweg langs de waterkant zien wij brilduiker, roodhalsfuut, nonnetje, pijlstaart, dwergmeeuw 
en grote zilverreiger. Vanuit een uitkijktoren hebben wij een fraai uitzicht met een Eland. Wij 
arriveren op onze nieuwe locatie en genieten van een heerlijk diner. De vogellijst is inmiddels op 
125 soorten uitgekomen. 
 
Dag 5 
De dag begint zeer vroeg. Want als je korhoenders wilt zien moet je er vroeg bij zijn. We worden 
niet teleurgesteld. Wij zien minstens 20 mannetje korhoenders waarvan sommige baltsend. De 
deelnemers genieten met volle teugen. De auerhoen en hazelhoen worden later, tijdens het 
rijden slechts in een flits (overvliegend), waargenomen. Wij verlaten het gebied en komen in een 
duingebied aan. Daar treffen wij de grote lijster aan. Wij gaan richting het schiereiland 
Poosaspea.  Een fraai uitzichtpunt. Brilduiker, ijseend, roodkeelduiker (twee overvliegend), 
eidereend en kleine zwaan zijn de leuke waarnemingen. Het weer is zonnig. Wij lunchen in een 



zeer mooi gerestaureerd huis, de maaltijd is culinair. Een klein landbouwmuseum wordt daarna 
bezocht.  
Wij gaan terug naar ons hotel. ’s Avonds wordt er nog een boswandeling gemaakt. Wij horen en 
zien de dwerguil. Op de weg terug naar het hotel vliegen een drietal nachtzwaluwen voor de 
auto. De vogellijst is inmiddels gegroeid naar 140 soorten. 
 
Dag 6 
Het weer is nu wat minder koud. Wij rijden opnieuw naar een nieuwe locatie/hotel in het 
noordoosten. Wij maken een wandeling door een fantastisch mooi hoogveen landschap. De 
bomen die hier staan zijn heel oud maar blijven klein omdat er zo weinig voedingsstoffen in het 
veen zitten. Wij lopen over een 5 kilometer lang plankier/vlonder. Een moeder eland en jong laat 
zich zien. Vanuit twee uitkijktorens hebben een fraai uitzicht over het gebied met zijn vele kleine 
plassen. Wij lunchen en zetten onze tocht nar het hotel. In de avond maken wij een korte 
wandeling richting de kust. Twee drieteenmeeuwen  (zeldzaam in Estland) worden gespot door 
ons. Voldaan maken onze vogellijst op; 142 soorten. 
 
Dag 7 
Het is de dag van de beren. In de ochtend wordt nog een mooie wandeling gemaakt langs de 
kust dat omringd is door oud bos. Er worden geen bijzondere waarnemingen gedaan. Na de 
lunch bereiden wij ons voor de tocht naar de berenhut. In de zeer afgelegen bos heeft de 
natuurorganisatie die de reis begeleidt, twee bij elkaar gelegen schuilhutten gemaakt om beren te 
observeren. De afstand vanaf de afgelegen weg naar de hut is ongeveer 25 minuten lopen. In de 
hut mogen wij geen geluid maken, wij moeten fluisteren. Middels kijkvensters kun je naar buiten 
kijken. Vanaf half vijf in de middag start onze observatie. Echter, ondanks de fanatieke 
inspanningen van onze kant, laten de beren zich deze nacht niet zien. Plotseling vliegt een havik 
voorbij en een kraanvogel loopt op een zeer korte afstand langs het raam van de schuilhut. Wij 
eten wat en blijven de hele nacht waakzaam, vele van ons vallen in slaap. Een enkeling blijft de 
hele nacht paraat. In de ochtend pakken wij onze spullen en gaan richting hotel. 
 
Dag 8 
Na ons opgefrist te hebben gaan wij naar een oerbos. Ook hier ligt een smalle vlonder waar wij 
over heenlopen. Wat (om)valt blijft liggen dat is het credo hier. Hierdoor ontstaat een fraaie 
creatie van rottende bomen, vele korstmossen (IJslands mos) en planten. Middels de app wordt 
de drieteenspecht gelokt. Hij laat zich zien en horen! Plotseling vliegen er twee zwarte spechten 
voor ons langs, dat is mooi en bijzonder (zo dichtbij). ’s Middags begint het te regenen, wij blijven 
binnen. Tijdens het laatste diner van deze reis wordt er teruggeblikt op de reis. Een positief 
gevoel blijft over. De gidsen worden bedankt voor hun grote en inspirerende  inzet. De vogellijst 
blijft op 148 soorten steken, een bijzondere prestatie. 
 
Dag 9 
Wij gaan zeer vroeg uit bed, dat is nodig om op tijd bij het vliegveld te zijn. Alles loopt op rolletjes 
en rond negen uur landen wij op Schiphol. Wij nemen afscheid, wij bedanken elkaar voor de 
leuke dagen in Estland. 


