Estlandreis 2022
Vogelwerkgroep Amsterdam
Na twee jaar uitstel vanwege corona gaan we in 2022 (eindelijk!) naar Estland.
De organisatie van onze reis is in handen van de Estse organisatie NaTourEst. Zij heeft voor
ons een vogel- en zoogdierenreis samengesteld.
Naast dergelijke reizen organiseren zij ook reizen voor Steller’s eider, lynxen, vliegende
eekhoorns etc.
Op hun website (natourest.ee) konden we vooraf al enigszins zien wat wij konden
verwachten. Denk bij vogels aan diverse soorten spechten, uilen, Kor-, Hazel- en Auerhoen
en bij zoogdieren in ieder geval aan de bruine beer, bever en eland.
Met tien leden van de vogelwerkgroep Amsterdam stonden we zaterdag 30 april bepakt en
bezakt op een overvol Schiphol. Ondanks alle drukte zaten we allemaal op tijd in het
vliegtuig en landden wij en de bagage op de afgesproken tijd op de luchthaven in Tallinn.
Zaterdag 30 april, 30 km boven Haapsalu
Op het vliegveld van Tallinn worden we hartelijk ontvangen door onze Estse gidsen Peep en
Peter. De drukte op Schiphol en de ogenschijnlijk kilometerslange, door de hele vertrekhal
kronkelende rij die we moeten trotseren om onze spullen te mogen laten scannen, waren
we alweer vergeten; we hadden het immers allemaal keurig op tijd gehaald. Koffie was er bij
ingeschoten, dus toch een beetje echt leed.
Vanaf het moment dat we de aankomsthal verlaten gaan we uiteraard meteen al fanatiek
vogelen. Eerst nog vogels in de categorie Huismus en Bonte Kraai, maar de stemming komt
er goed in als we de eerste Kraanvogels langs de weg zien.
Tijdens de eerste stop maken we onze eerste wandeling in de Estse bossen. Vol verwachting
klopt ons hart, maar de Drieteenspecht geeft nog even niet thuis. Na het vervolg van de rit
arriveren we in een mooi vakantiepark aan de kust, zo’n 30 km boven Haapsalu, waar we
over losstaande chaletjes verdeeld worden. Ziet er meteen zeer aangenaam uit, best
jammer dat we hier maar een nacht verblijven.
Na een heerlijke avondmaaltijd met grote stukken taart als toetje
vertrekken we richting een groot bos. Onderweg zien we onze
eerste Eland, we zullen er nog vele zien. In het bos begint het echte
buitenland-vogelgevoel. Terwijl de baltsende Houtsnippen over ons
hoofd vliegen horen we een Dwerguiltje. We krijgen de kleine vogel
prachtig in de telescoop. Daarna komt er een Oeraluil aanvliegen.
Hij gaat op een tak zitten en gaat een tijdje roepen. Wat een
indrukwekkende vogel. De schemeravond wordt verder
opgeluisterd door baltsende Watersnippen, zogenaamde hemelgeitjes, in een nat stuk bos
in de buurt. Het is al flink donker als we weer vertrekken richting onze chaletjes.

Edial Dekker
Zondag 1 mei, o.a. Hindaste
Dirhami: om 4.30 op voor baltsende Korhoenders. We gaan onderweg naar Hindaste. Het is
niet koud. We rijden over de ‘Capercaillie Road’ en zien zowaar langs de weg regelmatig een
vrouwtje Auerhoen, vier in totaal. Eerder hadden we een Eland met hele korte horentjes,
een mannetje. Later ook nog 3 Reeën. We zien onze eerste baltsende Korhoendermannetjes, lekker dicht bij
de auto. We zien een
Zeearend die maar geen
Schreeuwarend wil worden.
Kort daarna komen we bij
een plek met tientallen
baltsende Korhoenders.
Zeer indrukwekkend. We
ontbijten ter plekke. Het
ontbijt kan met brood en
Baltische haring. Alleen de
wodka ontbreekt. Na het
ontbijt halen we onze
spullen op. Daarna rijden we
door bos naar het meest
noordwestelijke puntje van Estland en zien o.a. 300 dobberende IJseenden. Aan zee is het
prachtig maar wel een beetje fris.
Lunch is bij een prachtig Landgoed, maar eerst wil iedereen een Draaihals zien. Mijn maag
knort en de Draaihals zegt Tsjek, tsjek tsjek. Het landgoed is door de Russen natuurlijk
verwaarloosd, maar door de van oorsprong Duitse adellijke familie Rosen Norman, die het
terug kreeg als ruïne in 1990, is het weer in ere hersteld. In 1995 is begonnen met de
restauratie.

De kokkin roept Peep: eten
jongens, die Draaihals
wacht wel maar de
pompoen- en groentesoep
wordt koud. Dat was
waarlijk zonde geweest
want de soep was
heeeeeerlijk. Na de lunch
gaan we uitgebreid de
Draaihals bewonderen.
We komen even later bij een
lagune met 2 uitkijktorens
waar veel te kijken is en ik
ben blij. Ook met de
Roodhalsfuut ben ik blij.
Eindelijk rijden we terug en passeren een mooi wit kerkje. Met begraafplaats. Nu zullen we
wel gauw aankomen bij ons hotel. Neen helaas, iemand hoort een Gekraagde roodstaart,
die moet ook nog gescoord. Of een Roerdomp en Waterral eerder gehoord en de vele
andere vogels die we gezien hebben niet genoeg zijn.
Na het avondeten vermaak ik me met de mij vertrouwde Kol- en Brandganzen in
honderdtallen.
Morgen weer een vogelrijke dag.
Jip Binsbergen
Maandag 2 mei, o.a. Marimetsa, Vöntkula en de rivieren Tuudi en Kasari
Op 2 mei namen Peep en Peter ons vroeg mee naar Marimetsa, een hoogveengebied van
ca. 5000 hectare dat we bereikten na een wandeling door een gemengd bos. Op de
overgang van bos naar veengebied steeds meer hazelaars, waar Peep stopte voor de
Hazelhoen. Met een speciale lokfluit wist hij een reactie te ontlokken. Hij liet zich echter niet
aan ons zien, helaas.
Via een kaarsrecht
plankenpad van drie
planken breed wandelden
wij in polonaise door het
uitgestrekte
hoogveengebied.
Bosruiters, Goudplevieren,
Grutto’s en andere ruiters
over en om ons heen,
roepend, baltsend. Een
groep van 36 Kleine Zwanen
overvliegend richting noord.
Hoogtepunt waren opnieuw
de baltsende Korhoenders
die we van behoorlijk

dichtbij konden zien. Het pad eindigde rond acht uur bij een uitkijktoren, midden in het
gebied. Koud maar zonnig weer, een broodje erin en weer terug.
Op de terugweg een jagende Blauwe Kiekendief en in het bos nog Kuifmezen en de
voederplaats van, waarschijnlijk, een Havik: diverse plekken met veren, eieren en andere
vogelresten.
De volgende stop was zo'n 20 minuten westwaarts, een weidegebied bij Vöntkula,
afgewisseld door bos. Daar kwam van achter een bosrand de Schreeuwarend tevoorschijn,
vergezeld door Steppebuizerd en Raven.
Na de heerlijke lunch (borsjtsj!) op de thuislocatie kregen we een middag vrij. Ons stond nog
een fiks avondprogramma te wachten.
Na een bezoek aan de
uitkijktoren van Suitsu kregen we
avondeten aan de picknicktafel
eronder. Daar zagen we tussen
de Kolganzen en Kraanvogels
nog een jagende Grauwe
Kiekendief. En toen de boot in
voor een avondtocht over de
rivieren Tuudi en Kasari.
Beverburchten op de oevers links
en rechts, de meeste
ondergraven en van jongen
beroofd door Lynx of
Goudjakhals. Bevers voor en
achter de boot, soms een mep met de staart
waardoor de druppels ons bijkans om de oren
vlogen. In de rietlanden het onafgebroken
geluid van Snorren en in de weidegebieden
groepen baltsende Kemphanen, honderden
(duizenden?) Wintertalingen, een Ree loopt
een eindje met ons op. Op de
eindbestemming, Kloostri küla, treffen we een
afgesloten uitkijktoren. Niet erg: de
Witrugspecht blijkt gewoon in de struik te
zitten achter de brug waar we hadden
aangelegd. Ter afscheid vliegt hij nog eens over de boot als we wegvaren in het
betoverende avondlicht.
Voor wie nog puf had: ’s avonds een zoektocht naar de Ruigpootuil. In het aardedonker over
lange, rechte karresporen langs en door de berkenbossen. “I see a dark shape at the end of
this road, could be human”, zegt Peep, terwijl hij door zijn nachtkijker tuurt. Spannend!
Maar helaas nergens de Ruigpootuil.
Piet van der Werf
Dinsdag 3 mei, o.a. Haeska en Haapsalu
We ontbijten vandaag om 8.00 uur. Dat lijkt misschien vroeg, maar voor ons dit uitslapen.
Een luxe die we nog niet gewend zijn. Wat we ook niet gewend zijn, is dat we binnen
ontbijten. En ik kan wel zeggen: het is een goed ontbijt.

Deze ochtend begint de zoektocht naar de Grijskopspecht. Het voordeel is dat onze gids
Peep een nest weet, dus dan zou het allemaal wel moeten lukken. Langs de weg staan we te
turen naar een rond gat in een boom. Dat turen duurt heel lang. Uiteindelijk wordt de
specht door velen gezien als ze het nest ingaat. Ik let even en niet op en blijf hopen op een
glimp van de specht.
Dat wachten is niet echt aangenaam. In tegenstelling tot in Nederland is het hier kou met
erg harde wind. De winterjas, das en handschoenen zijn geen overbodige luxe. Uiteindelijk
besluit Peep dat we verder gaan en hier vanmiddag terug zullen keren. We rijden met de
twee busjes naar Haeska. Een uitkijkpunt aan zee waar je zeer veel soorten vogels kan
scoren. Langs het pad zien we weer Kemphanen in alle kleuren en grote groepen Kol-,
Brand- en Grauwe ganzen.
Er is een huisje met balkon en uitkijktoren. Ook hier is koude en harde wind. Nog erger dan
bij het spechtenhol. Maar hier zijn ook wel weer meer vogels. De krenten in de pap zijn hier
o.a. Dwergstern, Bontbekplevier, Smient, Grote Zaagbek, Noordse sterns, Visdieven, Kleine
Zwanen, Wintertaling, Nonnetje, Gele kwikstaart en Zeearend. De Zeearend wordt al
normaal gevonden. Als even later een mooie adult overvliegt, valt niemand meer flauw. Dat
kan natuurlijk ook door de kou komen.
We hebben wel door dat op het terras heel wat minder wind staat. Bovendien kan je koffie
in het huisje kopen. Tevreden gezichten op het terras, het lijkt wel après ski. Daarna lopen
we terug naar de busjes. We passeren een houten tuinhuisje, hier kunnen we eindelijk
shoppen: gebreide handschoenen, magneten met beren en het boek: Birding Estonia.
Daarna rijden we door naar het spechtenhol. De telescopen worden weer opgesteld en het
wachten kan weer beginnen. Dit wachten wordt gecombineerd met de lunch. Een heerlijk
bowl wordt maar al te graag verorberd. Dat de Grijskopspecht zich nu ook niet laat zien,
mag de pret niet drukken.
We vervolgen onze reis naar Haapsalu. In de haven zien we alleen o.a. Bonte kraai,
Veldleeuwerik, Fuut en Kuifeend. Dan verder naar de volgende baai in de luwte. Hier is het
direct prijs. Een paartje
Kuifduiker in zomerkleed.
Deze duikers zijn mensen
gewend en laten zich mooi
bekijken en fotograferen.
Daarna rijden we een paar
honderd meter verder naar
het volgende uitijkpunt.
Hier kan iedereen de Gele
kwikken, Wintertalingen,
Bosruiter, Krakeenden en
Kleine Plevieren bekijken.
Daarna terug naar het hotel
waar we even kunnen
bijkomen. Om 19.00 diner
en daarna lijsten.
Voor de liefhebbers doet Peep nog een avondwandeling. Deze vier deelnemers hebben een
goede keuze gemaakt. Tijdens de wandeling naar de uitkijktoren horen we de Snor en zien
we een Bruine kiekendief en Houtsnippen rondvliegen. Peep laat ons de prenten van een
Goudjakhals zien. Vanaf de toren genieten we van de ondergaande zon en horen we

Patrijzen roepen. En dan de klapper van de dag. Wie hem als eerste zag, durf ik niet te
zeggen, maar door het gele gras rent een Goudjakhals achter de Patrijzen aan. Wat een
beest! De voorstelling van deze kleine wolf is kort maar onvergetelijk. Daarna lopen we over
de houten vlonders terug naar het hotel. Morgenochtend is om 6.30 de herkansing voor de
Grijskopspecht.
Peter Schrijver
Woensdag 4 mei - o.a.Põgari-Sassi en de Berenhut!
De dag begon met een stakeout bij het vermeende broedhol van de Grijskopspecht, onder
het motto drie maal is scheepsrecht. Helaas dacht de Grijskopspecht daar anders over, al
meenden we een paar keer wat beweging te zien in het holletje, alsof iemand even de
vitrage opzij deed… Gelukkig was het prachtig zonnig en vrijwel windstil weer en werden we
getrakteerd op een ochtendconcert van onder andere Zanglijster, Geelgors, Boompieper,
Zwartkop, Heggenmus, Tjiftjaf en Fitis met op de achtergrond het melancholische geluid
van roepende Kraanvogels. Een mannetje Bonte vliegenvanger kwam ook even polshoogte
nemen. Bovendien hebben een aantal mensen die het aandurfden om het holletje even te
laten voor wat het was, een eindje verderop de Witrugspecht gezien.
Na een uitgebreid ontbijt moesten we helaas afscheid nemen van het Altmõisa Guesthouse
en zijn prachtige omgeving. Dat ging in stijl: een
paartje baltsende Grauwe kiekendieven
trakteerde ons op een spectaculaire vliegshow!
Voordat we begonnen aan de lange rit naar de
Berenhut in het oosten van Estland, maakten we
nog één stop bij een ‘coastal meadow’ in de buurt
van Põgari-Sassi. Dit beschermde, open gebied is
vooral erg in trek bij steltlopers en watervogels
en zodoende ook populair bij vogelaars.
Ondanks het feit dat de meeste vogels erg ver
weg zaten, was er genoeg te zien. We zagen onze
eerste kluten van de vakantie, die blijken in Estland een stuk zeldzamer te zijn dan bij ons.
Andere leuke soorten waren Kemphaan, Groenpootruiter, Wilde en Kleine Zwaan en Tapuit.
Kieviten en Veldleeuweriken, die in Estland alomtegenwoordig lijken te zijn, waren
natuurlijk ook aanwezig. Een paartje adulte Zeearenden hing boven ons hoofd en een jonge
Zeearend zorgde voor spektakel door grote groepen Brandganzen en Goudplevieren de
lucht in te jagen.
Gids Peter wees ons op een geel houten gebouwtje aan de rand van de weg langs het
gebied. Hij wist te vertellen dat hier in september 1944, vlak nadat de Duitsers aan hun
aftocht waren begonnen, de laatste bijeenkomst van de toenmalige Estse regering had
plaatsgevonden. Men was van plan per boot naar Zweden te vluchten, om te ontsnappen
aan het Rode Leger van de Russen. Helaas kwam de boot te laat en is het voor de meeste
aanwezigen niet goed afgelopen.
Nu was het dan toch echt tijd om de lange rit naar het oosten te maken. Gelukkig was er
onderweg ook genoeg te zien, zoals een vrouwtje Auerhoen dat langs de snelweg zat, zoals
bij ons Fazanten dat doen. Fun fact: Estse boeren zetten een auto midden in hun akker om
de ganzen weg te houden. (Of dit helpt, is niet bekend.) Na een korte stop bij een
tankstation met lekkere koffie met gratis siroop en knuffels waar je kind gegarandeerd

nachtmerries van krijgt, reden we door naar Viitna Kõrts, een taveerne die al bestaat sinds
de middeleeuwen! Bij de inrichting van het etablissement was hier duidelijk rekening mee
gehouden: toen we zaten te lunchen leverde dit een tafereel op dat zo een schilderij van
Pieter Bruegel had kunnen zijn (met dank aan Piet voor deze treffende vergelijking).
Na een laatste korte stop bij een winkelcentrum om proviand in te slaan – waar we
overigens verrast werden door een toevallig overvliegende visarend – arriveerden we niet
veel later op de parkeerplaats nabij de berenhutten waar we de busjes en spullen de
komende nacht zouden achterlaten.
Eerst kregen we een korte rondleiding door de omgeving en wat basisinformatie over
beren. Nog niet zo heel lang geleden ging het slecht met de Europese Bruine beer in Estland
en waren er nog maar weinig over, maar omdat ze nu beschermd worden is de populatie
gegroeid naar zo’n 1000 dieren. We zagen krabsporen op bomen en leerden dat beren in
Estland, bij gebrek aan grotten, een nestplaats maken van sparrentakken onder een boom
voor hun winterslaap. We liepen door een verlaten appelboomgaard met appelbomen met
de meest bizarre vormen. Ze bleken te zijn kromgetrokken door beren die trek hadden in
een appel. Hier en daar lagen bergen ‘paaseitjes’, de uitwerpselen van vrouwelijke Elanden.
Nadat iedereen zijn spullen had verzameld en waterfles bijgevuld, zetten we koers naar de
hutten. Zo stil mogelijk, om eventueel aanwezige beren niet op onze aanwezigheid te
attenderen, slopen we over het pad. De beren hadden hier ook gelopen, getuige de
pootafdrukken!
Aangekomen verdeelden we ons snel over de twee hutten, deur dicht en wachten maar! In
de hut was geen elektriciteit en geen stromend water, maar wel twee speakertjes die de
geluiden doorgaven van een buitenmicrofoon. Zo konden we in de hermetisch afgesloten
hut toch de vogels, langszoemende hommels en wie weet naderende beren horen.
Meteen konden we genieten van Vinken, Sijzen, Goudvinken en Matkoppen die op de
cilinders met vogelvoer afkwamen. Witgatjes en badderende Zanglijsters bezochten het
plaatselijke meertje. Een Sperwer zeilde heel sneaky laag over de bosgrond voorbij, aan de
andere kant van de hut deed een jagende Bruine kiekendief hetzelfde. Iedereen hield er
serieus rekening
mee dat er
helemaal geen beer
zou verschijnen, of
dat we er in ieder
geval tot aan de
schemering op
zouden moeten
wachten, maar
niets bleek minder
waar: al rond 20.30
uur, terwijl het nog
licht was, verscheen
er een Beer ten
tonele!
En nog voor we van
de schok bekomen waren bleek er aan de andere kant van de hut een tweede exemplaar
rond te lopen! Waarschijnlijk een moeder en zoon die samen op pad waren. Ze bleven maar

liefst drie
kwartier recht
voor onze neus
rondscharrelen.
Wat een
geweldige
ervaring om
deze prachtige
dieren te mogen
aanschouwen en
dan ook nog zo
dichtbij! Toen
het te donker
werd om iets te
zien en het
geluid van twee
roepende
Oeraluilen,
knorrende
Houtsnippen en
kwakende padden op de buitenmicrofoon verstomde, besloten de meesten van ons ook
even te gaan slapen.
Elian Hijne
Donderdag 5 mei, Lahemaa National Park
Wakker worden in de berenhut! En hoe: om iets voor half 6 verschenen moeder en zoon
Bruine beer weer. Nog even konden we genieten van deze indrukwekkende dieren, die het
voor elkaar krijgen om er tegelijk aaibaar en afschrikwekkend uit te zien, voor ze weer
samen in het bos verdwenen. Om 7 uur werden we ‘vrijgelaten’ en wandelden we weer
rustig terug naar de auto’s. Onderweg kwamen we o.a. een mannetje Kleine bonte specht
tegen, die zat te roffelen en te roepen en niet veel later gezelschap van een vrouwtje kreeg.
Edial zag een Kleine vliegenvanger, helaas konden we het beestje daarna niet meer vinden.
Balen, dat had voor mij een nieuwe soort geweest (spoiler alert: dit kwam later in de
vakantie nog goed ;) ).
We zetten koers naar het dorpje Rakvere op zoek naar ontbijt. Vanuit de bus zagen we weer
een vrouwtje Auerhoen (wat kunnen die toch verdomd goed een boomstronk imiteren), een
Eland en Jip spotte een Zwarte specht.
Het eerste wat opviel in Rakvere waren de broedende Roeken op elke hoek van de straat.
Mooi om te zien dat ze hier niet grotendeels zijn verbannen naar bomen bij tankstations
langs de snelweg. Boven ons hoofd cirkelden Ooievaars.
Bij het eerste tentje waar we naar binnen liepen hadden we geen succes: het meisje achter
de toonbank verklaarde dat een groep van 12 personen te veel was en dat ‘the cook was
scared’. Tja, da’s niet de bedoeling natuurlijk. Ik zag de arme kok al zitten, verstopt onder
een grote soeppan. Gelukkig konden we wel terecht bij het café van Pihlaka, een beroemde
Estse banketbakker.

Op de route naar onze volgende accommodatie stuitten we op een weiland met duizenden
Kol- en Brandganzen. Dan denk je dat er in Nederland in de winter veel ganzen zitten, hier
kunnen ze er ook wat van! Terwijl we tevergeefs op zoek waren naar een roodhalsgans, ging
de boel massaal de lucht in door overvliegende jonge Zeearend. Terloops kwam er ook nog
even een Schreeuwarend langsflappen,
heel gaaf! De eigenaresse van het perceel
kwam informeren wat we aan het doen
waren en nadat ze hier kennis van had
genomen, verzocht ze ons die vervelende
ganzen alsjeblieft mee te nemen. :)
Ons onderdak voor de komende twee
nachten was Sagadi Manor Guesthouse,
gelegen op een prachtig oud landgoed.
We konden er dan ook prima mee leven
dat we bij aankomst eerst een wandeling
over het landgoed moesten maken,
omdat onze kamers nog niet klaar waren.
Draaihals,Taigaboomkruiper, Boomklever (ondersoort europaea, veel witter dan de onze)
en Bonte vliegenvanger lieten zich mooi zien en horen en we kwamen erachter dat gewone
padden er helemaal niet gewoon maar juist buitengewoon mooi uitzien.
’s Middags gingen we op verkenning in Lahemaa National Park. Als eerste liepen we de
Beaver trail , een klein rondje langs een beek waar duidelijk de invloed van bevers te zien
was. Gids Peep deed weer een poging om met een fluitje een Hazelhoen te lokken, maar net
als vorige keer zagen we geen Hazelhoen maar wel een Eekhoorn (ook leuk natuurlijk).
Stiekem hadden we gehoopt op een Waterspreeuw, maar die was er helaas niet. Fun fact: in
het Ests heet een waterspreeuw vesipapp, vrij vertaald waterpaus, vanwege zijn ‘witte
boordje’.
Volgende stop was het kustdorpje Vergi. We
zagen o.a. Zwarte ruiter, Dwergmeeuw en
Pijlstaart. Vanaf de pier Noordse kwikstaarten
(ondersoort thunbergi van onze gele kwik),
IJseend, Topper, Grote en Middelste zaagbek,
Brilduiker en als hoogtepunt twee Parelduikers
in zomerkleed.
Na een kort picknickdiner deden we nog een
avondwandeling door het nabijgelegen bos. De
gidsen vertelden dat dit bos al lange tijd
beschermd gebied is en dat er zodoende niet
meer ingegrepen wordt door de mens. En dat
was ook te zien: het prachtige bos, met hoge
dennen, met mos begroeide dode stammen,
klaterende stroompjes en hier en daar nog plakkaten sneeuw, deed soms sprookjesachtig
aan. Eén van de vele diersoorten die profiteert van de dode naaldbomen die mogen blijven
liggen is de Drieteenspecht. Deze specht heeft niet zo’n krachtige snavel als sommige van
zijn verwanten en vindt zijn voedsel onder de bast van dode dennen.

Het afspelen van een roffel had deze keer succes: een vrouwtje Drieteenspecht reageerde
en ging in de top van een dode den zitten poetsen, zodat wij even de tijd hadden haar te
bekijken
Verderop kwamen we een Dwerguiltje tegen. Het viel niet mee het beestje aan te wijzen
(aangezien hij nou eenmaal nauwelijks groter is dan een dennenappel), maar uiteindelijk
lukte het gelukkig. Kort daarop weerklonk zijn mooie roepje weer door het bos.
’s Avonds laat waren een aantal van ons nog zo gek om mee te gaan op een tweede
zoektocht naar de Ruigpootuil. Die gaf niet thuis, maar het was wel bijzonder om op zo’n
doodstille, heldere nacht met veel sterren midden in het bos te zijn. En ik kan een nieuwe
vaardigheid op mijn CV bijschrijven: staand slapen.
Elian Hijne
Vrijdag 6 mei, Sagadi Mois
De gewone soorten gewoon houden is een belangrijke pijler van de strategie van BirdLife en
dus van Vogelbescherming. Maar wat gewoon is, verschilt natuurlijk sterk per land. Een
mooie reden om ook over de grens te kijken: wat zijn daar de gewone vogels? In Nederland
raak je als vogelaar in een hogere staat van opwinding bij het zien van een Zeearend en
mogelijk minder van een Torenvalk, al blijft het een prachtige soort. In Estland zou dat
zomaar andersom kunnen zijn, zo goed als dagelijks zie je er Zeearenden, sporadisch een
Torenvalk. Hoe dan ook, in Nederland - of in ieder geval in Amsterdam - word je niet zo
gauw wakker met een aubade van Zwarte roodstaart, Draaihals en Kramsvogel, zoals in een
van de
gerestaureerde
Estse landhuizen
met een Duitse
oorsprong waar
we twee dagen
verblijven: de
Sagadi Mois.
Gewone vogels
zijn het hier dit
trio, maar wat
een verrukking,
zoals ook de
kraanvogeltrompetteraars
die de soundtrack
van onze reis nog
meer reliëf
geven.
In de coulissen van het bos geven ’s ochtends vroeg twee mannetjes Auerhoen hun
baltsvoorstelling met als waaiers uitgespreide staarten. Dat doen ze niet voor ons. Ook
letterlijk niet: de vogels verschijnen en verdwijnen achter naaldboomstammen. Wanneer ze
doorkrijgen dat er vogelvoyeurs meekijken, maken ze zich helaas snel uit de voeten en de
vleugels. Alhoewel de vrouwen Auerhoen langs de kant van de weg hier geen steentjes als
digestief nuttigen – althans we zien ze niet – ontpopt weg 188/187 richting kust zich dus tot

een nieuwe ‘Capercaillie road’ - die zich later óók nog bewijst als een hazelhoenweg. Al
zitten sommige reizigers aan de verkeerde kant van de mobiele schuilhut.
In de groen-bruin-grijze tinten van het Estse voorjaar springt alles van kleur meteen in het
oog, zoals de gele citroenvlinders die hier bijna overal waar je kijkt hun dwarrelende vlucht
laten zien. Met het licht erop zijn het bijna lampjes. De zon zet als volleerde theaterbelichter
steeds een andere plek in het bos in de spotlights: een van de grootste genoegens van een
boswandeling.

Alomtegenwoordig zijn de Vinken met hun zang en roep. Kuifmezen bij de vleet. Af en toe
een roffel van de Grote Bonte Specht. Het bos wordt goed en natuurlijk beheerd, dat is ook
verplicht, want het type mos dat Estse bosbescherming verplicht stelt – althans als het bos
zich in staatseigendom bevindt – , zit goed aan de bomen.
Als vogelaar moet je altijd ‘aan’ staan. Nu ook
weer, ná de wandeling op de parkeerplaats en
picknickplek laat de zo gewenste Kruisbek zich
zien. En hoe. Twee jongen bedelen om eten en
krijgen dat toegestopt van zorgzame ouders die
hun kroost dus nog verzorgen ook als ze al uit
het nest zijn. Even later laat de evenzeer
begeerde Rouwmantel zijn mooie vleugels
zien. Onderaan de trap naar het bosbeekje
genieten de padden volop van het voorjaar en
elkaar.
Bij de kust aangekomen laten Parelduikers in
broedkleed zich prachtig zien – met witte
blokjes op hun rug. De Grote Zee-eend toont
een knalgele snavel, roodroze poten en witte
eyeliner . Ook op deze plek voorjaarsdrift: totale opwinding op de rotsen voor de kust niet
alleen bij Witte kwikstaarten die elkaar achterna zitten, maar ook bij Oeverlopers, die volop
‘piepen’ en de vleugels fier omhoog houden als ze landen: kijk mij nou.
In het bos dat direct grenst aan het water maakt de Fluiter z’n opwachting én maakt de
Kleine Vliegervanger hoog in de boom vogelaars bijna gek van verlangen om dat oranje

befje te zien. Het zangetje dat begint als een soort Tjiftjaf en daarna overgaat in een soort
Fitis krijg je in ieder geval niet meer uit je kop als je het eenmaal goed hebt gehoord.
Arjan Berben
Zaterdag 7 mei, Tallinn
De laatste dag van onze
reis is aangebroken. Om 7
uur vertrekken we voor
een laatste vogeltrip naar
het Palmse Moise Park wat
dichtbij ons hotel ligt. Het
is een historisch park met
bossen, vijvers en
historische gebouwen in
een iets glooiend
landschap.
Onderweg er naar toe zien
we dichtbij Kraanvogels.
Elian ziet een Bever die
zich aan het wassen is aan
de oever van het water. Tijdens
de wandeling in het park zien
we onder andere de Grote Gele
Kwikstaart en de IJsvogel.
Nieuwe soorten voor deze reis.
Verder zien we Goudvink,
Rietzanger, Oeverlopers en vele
Grote Zaagbekken. Een
mannetje Brilduiker wordt door
2 mannen in een bootje bevrijd
uit een visnet. We hopen dat
het goed komt met de
brilduiker. Hierna is het tijd voor
ons laatste ontbijt in het hotel.
Bij het hotel worden nog de
Draaihals, Kramsvogel en de
Geelgors gezien. Nadat onze
koffers zijn ingeladen, rijden we
naar Tallinn, de hoofdstad van
Estland. Hier worden we
rondgeleid door de historische
stad en komen we meer te
weten over de boeiende
geschiedenis van Estland en
Tallinn.
De Hanze heeft de geschiedenis
en het uiterlijk van Tallinn erg

bepaald. De binnenstad is grotendeels ommuurd en deze stadsmuur is voorzien van een
groot aantal pittoreske torens.
De oude stad bestaat uit twee gedeelten: de Domberg (Toompea) waar de adel en de
geestelijkheid woonde en de benedenstad. Deze delen worden gescheiden door een muur
en verbonden door twee straatjes. Oorspronkelijk waren de Domberg en de benedenstad
twee steden, elk met een eigen bestuur. Vele gebouwen lijken oud maar als je goed kijkt zie
je dat de onderkant eerder gebouwd is dan de laag er bovenop.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van Estland en onze 2 gidsen Peep en Peter. Op het
vliegveld begint het te regenen. Wat mij betreft hebben we een geweldige reis gehad met 2
enthousiaste gidsen en enthousiaste medereizigers.
Ineke Aernoudts en Mieke Kranstauber

Foto’s zijn van Peter Schrijver, Maurice Prins, Roely Bos en Edial Dekker

