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I. ALGEMEEN
1. DOEL & RESULTAAT.
Na een erg geslaagde reis door Scandinavië in 2000 had ik me voorgenomen om ooit eens terug te gaan.
Daar we nu beschikken over een Van (het ideaal vervoermiddel in het Noorden) en Marleen verlof kon
krijgen einde mei begin juni was de bestemming voor ons groot verlof dit jaar snel gevonden. Omdat we
het vogelskijken wilden combineren met flink wat wandelingen hadden we vooraf besloten om de afstand
in te perken en niet door te rijden naar de Varanger Fjord in Noord Noorwegen (een nieuwe droom is
geboren), verder hadden we ons voorgenomen om ook Zuid Finland te bezoeken.
Een reis met een overzet van Stockholm naar Turku en zo via Zuid Finland te rijden naar het noorden en
terug te keren via Zweden leek ons het meest aangewezen.
De belangrijkste doelsoorten van deze reis:
Tijdens de reis in 2000 had ik de meeste tot de verbeelding sprekende soorten kunnen waarnemen, niet
tegenstaande we dan een tocht maakten met Finnature met het oog op het waarnemen van uilen, hadden
we van de talrijke uilensoorten niet veel gezien. Door contact op te nemen met enkele vogelkijkers in
Finland en Zweden hoopte ik op waarnemingen van Sperweruil, Dwerguil (nieuwe soorten) en als het
even kon natuurlijk nog enkele andere mooie soorten.
Verder hoopte ik op het waarnemen van verschillende soorten die we in 2000 om één of andere reden niet
optimaal hadden gezien (Bosgors, Drieteenspecht, Hazelhoen enz.).
Het resultaat:
De contacten met de vogelkijkers en ringers heeft duidelijk geloond, al moet gezegd dat de factor geluk
een grote rol heeft gespeeld. De Dwerguil en Ruigpootuil konden we zien in Zuid Finland, in Noord
Zweden hadden we het geluk (en de tijd om te wachten) dat we de Laplanduil, Sperweruil en Oeraluil
konden waarnemen.
Ook de andere soorten lukten goed tot erg goed, alleen de Bosgors wil maar niet lukken.
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3. GEBRUIKTE KAARTEN.
Bij een bezoek aan Scandinavië zijn kaarten erg belangrijk, zeker van de gebieden die men vrij uitgebreid
wil bezoeken moet men gedetailleerde kaarten hebben. Als men tips krijgt ter plaatse is het steeds handig
om deze op een kaart te situeren, zonder deze kaarten kan men het gewoonweg vergeten.
Een kaart van de omgeving van Kuusamo kan men krijgen in het toeristische centrum, dit kaartje is een
aanrader daar al de belangrijkste plaatsen voor de vogelkijkers in de omgeving (NP Oulanka, NP
Riisitunturi, Likasenvaara, Valtavaara, Konttainen, Livaara) erop vermeld staan. Verder staan er ook
verschillende vogelkijktorens op die men anders nooit zou vinden. En wat niet onbelangrijk is de meeste
vogelkijkers gebruiken het.
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ALGEMEEN
Scandinavië (711 National)
Michelin
ZWEDEN
Northern Sweden (kaart 5)
Freytag & Brendt
Sweden Lapland (kaart 6)
Freytag & Brendt
FINLAND
Suomen Tiekartta (GT kaart 13/15/17 & 19)

Schaal 1/1.500.000
Schaal 1/400 000
Schaal 1/400 000
Schaal 1/200 000

Verder beschikte ik voor Finland over een routeatlas met kaarten van 1/200 000 voor zuid/midden
Finland en kaarten van 1/400 000 voor Noord Finland. Een schitterend boek.
Genimap ISBN 951-593-944-5 gekocht in de reisboekenhandel Atlas & Zanzibar te Gent. Zie hun
website op http://www.atlaszanzibar.be/frameset.html

4. GERAADPLEEGDE VERSLAGEN EN BOEKEN.
BOEKEN
Birdwatching in Sodankylä
1998
Een beetje verouderd maar zeker voor de omgeving van Sodankylä nog erg bruikbaar, op de site
Bongariwebbi vindt men alles dat in het boekje staat: http://www.linnut.Sodankylä.fi/index.php?kieli=en
Cantecleer Natuurgids N. Scandinavië en Finland Sven Halling ISBN 90-213-2342-7 (1996)
Een prachtig boek met veel achtergrondinformatie over al de belangrijkste gebieden die we bezochten.
Finding Birds in Sweden
Dave Gosney
ISBN 0 9517920 1 3 (1992)
Finding Birds in Finland
Dave Gosneg
ISBN 0 9517920 4 0 (1992 met update
van 92 en 95)
Alhoewel beide boekjes nogal verouderd zijn kan men, volgens mij, niet zonder op een dergelijke reis.
Gosney is concreet over veel soorten. Goed om weten is dat Gosney aanvullingen op zijn boekjes
publiceert via zijn Internet site met URL adres http://www.birdguides.com/
VERSLAGEN
Vogelreis door Noord-Europa
Dirk Colin (1991)
Ornithologische trip doorheen Scandinavië
Jan Kelchtermans (1999)
Scandinavië (Zweden/Finland/Noord Noorwegen)
Norbert Willaert (2000)
Northern Scandinavia (28/05 t/m 09/06 2003)
John van de Woude (2003)
Dit laatste verslag is te vinden op de site van John (http://johnbirding.wolweb.nl/).

5. OPMERKINGEN EN BIJKOMENDE INFORMATIE
VERVOER EN KOSTEN
• Men mag niet uit het oog verliezen dat één van de grote kosten tijdens een reis naar Scandinavië
het verbruik van de wagen is, we reden 6800 km en verbruikten voor ongeveer 584 € aan diesel.
• Puttgarden / Rodbyhavn: de overzet tussen Duitsland en Denemarken werd niet vooraf
gereserveerd, de overvaart verliep erg vlot met nagenoeg geen wachttijden. We betaalden voor
onze Camper (-6 m en hoger dan 2.2 m met twee personen) enkel 51 €.
• Brug over de Ore Sund: deze brug tussen Kobenhavn (Denemarken) en Malmö (Zweden) is in
feite een combinatie van een tunnel met een brug. Wij betaalden voor de overtocht 32 € enkel.
• Stockholm / Turku: de overvaart tussen Zweden en Finland deden we met een nachtvaart van
Viking Line die vertrekt uit Stockholm om 20.10 uur. Voor de overvaart van twee personen met
de camper en een type B2P cabine om te slapen (een vrij kleine cabine met twee opklapbare
bedden, douche en WC) kostte ons 189 €. Meer informatie in verband met deze overvaart kan u
vinden op de site van Viking Line (http://www.vikingline.fi/index.asp?lang=en), wij reserveerden
onze
overvaart
via
Bureau
Scandinavia
Meirplein
9
te
1070
Brussel
(http://www.bureauscandinavia.be/). We aten ’s avonds een buffet, alles inbegrepen voor 21 € per
persoon, een aanrader. Toen we ’s morgens Turku binnen reden kregen we onmiddellijk een
alcoholcontrole van de lokale politie, blijkbaar is dit niet ongebruikelijk!
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Denk er aan in Scandinavië (ook in Denemarken) met lichten aan te rijden, in Zweden is de brede
"vluchtstrook" die aanwezig is bij de meeste banen bedoeld om uit te wijken als je wordt
ingehaald.

GELD EN VISA
• De prijzen van de levensmiddelen in Finland zijn vergelijkbaar met de prijzen in België, dit geldt
niet voor bier en dergelijke maar ook niet voor frisdrank die hier allemaal veel duurder zijn.
• Daar Finland tot de Euro zone behoort, is geld hier niet echt een probleem. Opmerkelijk was dat
we enkel met onze Visa kaart geld uit de automaten (OTO in het Fins) konden halen, met onze
normale bankkaart lukte het niet.
• In Finland was het tanken wel enigszins een probleem, bijna al de tankstations (zeker in het
Noorden) zijn uitgerust met automaten zonder dat er personeel aanwezig is. Het probleem
bestond hier in dat we om één of andere reden niet konden tanken met Visa of bankkaarten,
gelukkig aanvaarden de automaten wel Euro’s.
• Zweden leek ons iets duurder dan België (Noorwegen is naar verluid duidelijk veel duurder), hier
geen Euro’s maar Zweedse Kronen (1 € is ongeveer 9,13 SEK) die we uit de automaten konden
halen met Visa of bankkaarten. Het tanken was over het algemeen geen probleem daar we in de
shops konden betalen met onze Visa.
KLEDING, MUGGEN EN ANDER GEDIERTE
• Het probleem met de muggen viel dit keer erg mee, door het koude weer en het feit dat we in de
vroege lente (voor het noorden) rondtoerden hadden we slechts één avond (bij de Laplanduil) een
beetje last met muggen. Enkele biologen die we per toeval tegenkwamen vreesden dat er vanaf
half juni terug erg veel muggen zouden voorkomen dit door de vele overstromingen van einde
mei. Ze vreesden zelf dat het zo erg zou worden als in 2000, juist het jaar dat ik er rondtoerde.
Toch mag men het probleem niet onderschatten: mugdichte kleren, handschoenen, een hoed en
antimuggen product horen zeker tot de basisuitrusting.
• Winterkleding, regenkleding en laarzen meenemen is geen luxe, wij hadden temperaturen tot
ongeveer 3°C en in de omgeving van Kuusamo zelfs sneeuw tijdens een wandeling.
• In de omgeving van Kuusamo kwamen we de eerste Rendieren tegen, deze dieren houden zich in
groepjes op langs of op de weg en zijn onvoorspelbaar in hun gedrag. Hoewel er blijkbaar weinig
aanrijdingen gemeld worden met Rendier moet men toch steeds op zijn tellen letten. Een ander
ernstig probleem zijn botsingen met Elanden, blijkbaar gebeurt dit de laatste jaren minder dan
vroeger. Wij konden slechts vier exemplaren waarnemen.
TIPS EN CONTACT MET DE PLAATSELIJKE VOGELKIJKERS.
Zijn erg belangrijk op een reis naar Scandinavië, in de zuiderse landen volstaat het meestal te beschikken
over enkele goede boeken en verslagen om de belangrijkste soorten vogels te kunnen vinden. Het zelf
vinden van vogels, vooral in midden en Noord Finland, is zo goed als onbegonnen werk. Daarom is het
belangrijk dat men vooraf of ter plaatse contacten legt met de Finse vogelkijkers.
Hiermede wil ik alle toekomstige reizigers naar het noorden attent maken op het feit dat er in Noord
Finland (omgeving Kuusamo, en zeker in de omgeving van Sodankylä) soms bedroevend weinig vogels
te zien of te horen zijn, in soorten en aantallen. De Varanger Fjord echter is het terug veel vogelrijker!
Die informatie heb ik tot op heden nog niet veel gelezen in verslagen.
GEBRUIK VAN GELUIDSCASSETTES.
De meeste vogelkijkers in Finland zijn blijkbaar gewoon om regelmatig met geluid de vogels te lokken,
daarom is het ook geen slecht idee om zelf geluidscassettes mee te nemen. Ook is het zo dat de zang
regelmatig afwijkt van wat we gewoon zijn en er sommige vogels (vb de Koperwiek) zijn die in ieder
streek anders zingen. Daarom kunnen geluidscassettes ook nuttig zijn gewoon om geluiden te controleren.
BEDANKT.
Hiermede wil ik Jan Kelchtermans hartelijk danken voor de hulp die we kregen tijdens de voorbereiding
van deze reis.
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6. ROUTE BESCHRIJVING.

VRIJDAG 20 MEI
VORSELAAR à OMGEVING KLIPPAN (Zweden)
• Vertrek in Vorselaar rond 05 uur en aankomst in Puttgarden rond 15 uur.
• Overzet Puttgarden naar de Deense Rodbyhavn.
• Verder door Denemarken en via de brug over de Ore Sund naar Zweden.
• Overnacht op een parking langs de E4 in de omgeving van Klippan.
ZATERDAG 21 MEI
OMGEVING KLIPPAN à NR TAKERN
• Vertrek in Klippan rond 8 uur en aankomst in Takern parking Glänas (zuid) rond 11.45 uur.
• Gewandeld in de omgeving van 13 tot 14.45, van 16 tot 18.30 en van 20 tot 20.30 uur.
• Overnacht op de parking Glänas van Takern.
ZONDAG 22 MEI
NR TAKERN à STOCKHOLM à
• Wandeling in de omgeving van Takern Glänas van 7 tot 10.30 uur.
• Gereden tot Takern Hov (oost) en waargenomen tussen 11 en 12 uur.
• Gereden tot in Stockholm, aankomst rond 16.30 uur en de boot naar Turku genomen rond 20 uur.
Geslapen op de boot.
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MAANDAG 23 MEI
à TURKU (FIN) à NP LIESJÄRVI
• Aankomst in Turku (Finland) rond 7.30 uur plaatselijke tijd, in de voormiddag gaan winkelen.
• Gegeten en waargenomen in de omgeving van de rivier Paimionjoki van 12 tot 13 uur.
• Bezoek aan het Häme Bezoekerscentrum (Centrum voor het NP Liesjärvi & NP Torronsuo)
• NP Liesjärvi wandeling in de omgeving van de parking Korteniemi van 15.30 tot 17.45 uur.
• Gereden naar de parking Kapinlahti (NP Liesjärvi) en een wandeling gemaakt 18.15 tot 19.15
uur.
• Overnacht op de parking Kapinlahti.
DINSDAG 24 MEI
NP LIESJÄRVI à NP TORRONSUO à NP SEITSEMINEN
• Gereden naar de parking van het NP Torronsuo en gegeten op de vogeltoren.
• Een wandeling gemaakt door de veengebieden van 9 tot 11.45 uur.
• Gereden naar het Bezoekerscentrum van het NP Seitseminen.
• Gewandeld in de omgeving van de parking Multiharju van 17 tot 19.15 uur.
• Overnacht op de parking Multiharju.
WOENSDAG 25 MEI
NP SEITSEMINEN
• Gewandeld in de omgeving van Multiharju van 5.45 tot 7.30 uur.
• Gereden tot aan de boerderij van Kovero en een wandeling gemaakt van 9 tot 14 uur tot aan
Kirkkaanlamminkangas en terug met waarnemingen van onder andere Drieteenspecht en twee
Roodkeelduikers.
• Gereden tot aan de parking Kirkas-Soljanen en gewandeld tot aan de restanten van een
watermolen (Mylly) van 17.30 tot 20 uur. Met waarneming van een Auerhoen.
• Gereden naar de parking van het bezoekerscentrum en tevergeefs bij een bezette nestkast van een
Oeraluil gestaan van 20.30 tot 21.30 en van 22 tot 23.15 uur
• Geslapen op de parking van het bezoekerscentrum.
DONDERDAG 26 MEI
NP SEITSEMINEN à OMG. KAUHAVA à PYHAJOKI
• Van 6.30 tot 7.30 uur terug tevergeefs aan de nestkast van de Oeraluil gestaan.
• Gereden tot aan de omgeving van Kauhava met waarneming van Dwerguil en Ruigpootuil, dit
dank zij de gewaardeerde medewerking van Rauno.
• Gereden tot in Pyhajoki en overnacht op de camping Kielosaari.
VRIJDAG 27 MEI
OMGEVING PYHAJOKI
• Waargenomen in de omgeving van Veteraanimaja (7 km ten zuiden van Pyhajoki) van 10.15 tot
12 uur.
• Bezoek aan de vogeltoren van het dorp Parhalahti tot 15.30 uur.
• In de late namiddag de uilentocht van deze avond ten oosten van Parhalahti gaan voorbereiden.
• Opzoek naar uilen met de wagen ten oosten van Parhalahti van 22.15 tot 23.45 uur, jammer
genoeg veel te veel wind en geen uil gezien. Er reden er wel rond J
• Overnacht op de camping Kielosaari in Pyhajoki.
ZATERDAG 28 MEI
PYHAJOKI à LIMINGANLAHTI à OMG. KUUSAMO
• Waargenomen in de omgeving van het bezoekerscentrum en de vogelkijktoren te Liminganlahti.
• Gereden naar de vogelkijktoren Sannanlahti (ten noorden van het dorp Lumijoki), door de wind
was vogelskijken onmogelijk.
• Uit pure ellende besloten om geen tijd meer te besteden aan de omgeving van Liminganlahti en
door te rijden naar de omgeving van Kuusamo.
• Door de wind konden we ook aan het NR Hirvisuo (op de baan naar Kuusamo) geen
vogelskijken.
• Overnacht op de gesloten camping Viipus (ligt dicht tegen Valtavaara)
ZONDAG 29 MEI
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Wandeling op de berg Konttainen van 6.30 tot 8.30 met een ongelooflijk mooie waarneming van
een zingend mannetje Blauwstaart. Op de parking ook Taigagaai.
Wandeling naar Valtavaara van 9.15 tot 12.30 met Taigagaai aan de eerste rustplaats.
Tevergeefs opzoek geweest naar de nestkasten van Bruinkopmees in de omgeving van
Nissinvaara.
Gereden naar de parking van Livaara en hier overnacht.

MAANDAG 30 MEI
OMGEVING VAN KUUSAMO
• Van 4 tot 7 uur waargenomen in de omgeving van de parking van Livaara, geen Bosgorzen te
horen of te zien. Wel mijn eerste Hazelhoen van deze reis.
• Samen met Marleen gewandeld in de regen en sneeuw naar de top van Livaara, terug Hazelhoen
en Korhoen.
• Enkele mooie waarnemingen op de weg terug naar Kuusamo met twee
Korhoen en een
Auerhoen.
• Bezoek aan de toeristische dienst, Natuurcentrum en inkopen doen in Kuusamo.
• Eten en waargenomen aan de vogelkijktoren ten zuiden van het meer Toranki.
• Kort waargenomen aan de vogelkijktoren in de omgeving van Kitka.
• Overnacht op een parking van het Bezoekerscentrum van het Oulanka NP.
DINSDAG 31 MEI
OMGEVING VAN KUUSAMO
• Waargenomen ten oosten van het bezoekerscentrum (Berenroute richting Juuma) van 7.30 tot 11
uur.
• Gereden naar Liikasenvaara waar we iets aten in het café Neidonkenkä. Op de feeders zaten erg
veel vogels waaronder minimum 15 Roodmussen maar geen Haakbekken zoals vorig jaar!
• Vanaf de parking van de Berenroute (langs de baan 950) een wandeling gemaakt naar de kloof
van Ristikallio van 14.30 tot 19 uur met een Hazelhoen die bijna op ons hoofd kwam zitten.
• Gereden tot in Kuusamo waar we overnachten op de camping Matajoki (opslaan van water voor
de Van).
WOENSDAG 01 JUNI
OMG. KUUSAMO à NP PYHÄTUNTURIN
• Waargenomen in de omgeving van de camping Matajoki (Kuusamo).
• Gereden naar het NP Pyhätunturin en gewandeld van 15.30 tot 19 uur met een prachtige
waarneming van een foeragerende Bruinkopmees.
• Overnacht op een parking van het skistation.
DONDERDAG 02 JUNI
NP PYHÄTUNTURIN à OMGEVING SODANKYLÄ
• Van 5.15 tot 7.45 een gedeelte van de educatieve wandeling van het NP Pyhätunturin gemaakt.
• Waargenomen in de omgeving Kuukkeli (9 tot 12.15 uur) van het NP met twee Hazelhoenen en
onze eerste Pestvogels.
• Gegeten en waargenomen in de omgeving van het stuwmeer van de Kurkiaska
elektriciteitscentrale.
• Van 17 tot 18.30 waargenomen in de omgeving van Lintuniemi ten zuiden van Sodankylä.
• Overnacht op camping Nilimella te Sodankylä.
VRIJDAG 03 JUNI
OMGEVING SODANKYLÄ
• Waargenomen in de omgeving van het Kelujarvi meer (ten oosten van Sodankylä) van 10.30 tot
11.30 uur.
• Tevergeefs gezocht naar de vogelkijktoren Hanhiaapa (punt 21 van Birdwatching in Sodankylä).
• Wandeling naar een nieuwe toren (Viiankiaapa Luontotorni) bij het dorp Sirunmaa dit van 11.30
tot 13 uur. Met waarneming van onder ander een Taigagaai.
• Waargenomen in de omgeving van het Ilmakkijarvi meer, hier zagen we onze eerste Grauwe
Franjepoten.
• Verder gereden tot in Peurasuvanto waar we in de onmiddellijke omgeving zochten naar Bosgors
en de vogelkijktoren bezochten 3 km ten zuiden langs de E4.
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Overnacht in de Peurasuvanto ‘Holiday village’.

ZATERDAG 04 JUNI
OMGEVING SODANKYLÄ
• Mislukte poging om het meer Sompiojarvi en de berg Pyha-Nattanen te bezoeken (grindweg te
nat door de sneeuw).
• Wandeling van een achttal km vanaf het bezoekerscentrum van het NP Urho Kekkonen
(Tankavaara), dit van 10 tot 13 uur. Met een prachtige waarneming van een Witbandkruisbek.
• Wandeling naar de top van de berg Kiilopaa.
• Overnacht in de Peurasuvanto ‘Holiday village’.
ZONDAG 05 JUNI
OMGEVING SODANKYLÄ
• Waargenomen in de omgeving van het Ilmakkijarvi meer van 8.45 tot 11.30, hoogtepunten waren
baltsende Breedbekstrandlopers en een overvliegende Ruigpootbuizerd.
• Gewandeld in het reservaat Viiankiaapa van 12.15 tot 15.45 uur, een prachtige wandeling door
verschillende biotopen en relatief veel vogels. Met onder andere baltsende Kemphanen en
Bosruiters. Overnacht op camping Nilimella te Sodankylä.
MAANDAG 06 JUNI
SONDANKYLÄ à OMGEVING LULEA (Zweden)
• Vertrokken in Sodankylä rond 9.30 uur aankomst in Zweden rond 14 uur (13 uur plaatselijke
tijd).
• Waargenomen op het (schier) eiland Seskarö van 13.30 tot 15.30.
• Waargenomen in het NR Gammelstadsviken van 17 tot 19 uur.
• Overnachten de omgeving van Angesbyn.
DINSDAG 07 JUNI
OMGEVING LULEA
• Waargenomen in het NR Gammelstadsviken van 9.15 tot 12.30 uur.
• Toeristische uitstap naar Gammelstads en Boden.
• Waargenomen van 18 tot 20 uur ten zuidoosten van Boden met Ove Stefansson en enkele andere
mensen met als hoogtepunt twee juveniele en twee volwassen Laplanduilen.
• Van 21.30 tot 2.30 waargenomen ten noorden van Boden met als hoogtepunt een juveniele en
volwassen Oeraluil. Overnachten de omgeving van Angesbyn.
WOENSDAG 08 JUNI
OMGEVING LULEA à NP SKULESKOGEN
• Waargenomen van 10 tot 11.30 ten zuidwesten van Boden met als hoogtepunt een volwassen
Sperweruil en een Pestvogel.
• Gereden naar Skuleskogen waar we rond 19 uur aankwamen, overnacht op de parking noord.
DONDERDAG 09 JUNI
NP SKULESKOGEN
• Gewandeld van 9 tot 14.30 naar de prachtige kloof Slattdalsskrevan en terug.

•
•

Gewandeld naar het eiland Tarnaftholmarna en terug van 17.30 tot 20.15 uur.
Hoogtepunten waren tien Grote zee-eenden en acht Roodhalsfuten.
Overnacht op de parking noord van Skuleskogen.

VRIJDAG 10 JUNI
NP SKULESKOGEN à CAMPING TS AVESTA en OREBRO
• Vertrokken rond 8.45 uur richting Takern, na 520 km (gewone baan) waren we zo moe dat we
stopten op een camping op de baan tussen Avesta en Orebro.
ZATERDAG 11 JUNI
CAMPING à OMGEVING TAKERN
• Verder gereden tot in Takern waar we eerst de omgeving van de noordelijke parking (Svälinge)
bezochten van 12.30 tot 15 uur, als hoogtepunt hadden we hier twee Reuzensterns.
• Waargenomen in de omgeving van parking zuid (Glänas) van 16 tot 18.45 uur.
• Overnacht op de parking Glänas van Takern.
ZONDAG 12 JUNI
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II. BEZOCHTE GEBIEDEN IN ZWEDEN
Op de site van de “Swedish Environmental Protection Agency” doorklikken op Nature en National Parks
vindt men informatie over de verschillende Nationale parken in Zweden (oa Skuleskogen)
http://www.internat.naturvardsverket.se/

ZUID ZWEDEN
NR TAKERN
Takern is één van de beste vogelmeren van Zuid Zweden en is ideaal gelegen voor een tussenstop naar
het noorden. Het reservaat is niet minder dan 5420 ha groot en bestaat grotendeels uit open water (2900
ha) omzoomd met enorme rietvelden (1500 ha) moeras en bos. Het is een zalige plaats om kennis te
maken met Zweden, bij aankomst is de roep van de Roerdomp (50 paren) en de zang van de Geelgors niet
uit de lucht.
Men kan het meer zien/bezoeken vanaf vier plaatsen (noord, oost, zuid en west) de meest zuidelijke
parking (Glänas) biedt het meeste mogelijkheden, er is een vogeltoren met een klein informatiecentrum.
Er vertrekt hier ook een wandeling naar een schuilhut en een tweede toren maar er zijn ook twee
platforms die uitkijken op de rietvelden met kans op Baardmannetjes en Buidelmezen.
Ter plaatse liggen folders zodat het vinden van de andere parkings geen probleem zou mogen opleveren,
op de terugweg hielden we een halte op de noordelijke parking (Svälinge) die ik zeker kan aanraden.
De parkings zijn voorzien van een WC, ideaal voor mensen die op toer zijn met een camper.
Meer informatie: kan men vinden op http://www.takern.se/tfhome.html. Op deze site een kaartje van het
gebied, lijsten met vogels die men er kan zien en dergelijke meer.
Ligging: Takern ligt in Zuid Zweden ten oosten van het meer Vattern dicht tegen het stadje Mjölby. Het
ligt op ongeveer 375 km van Malmö en 250 km van Stockholm.
Wegbeschrijving:

Neem op de E4 de afrit Väderstad en in de
omgeving van Väderstad de toeristenweg
(Turistvägen), deze staat aangeduid met bruine
borden.
Na ongeveer 3.5 km rechts richting Kyleberg,
draai hier links en ongeveer een km verder
rechts (staat aangeduid) via een grindweg naar
de parking Svälinge.

Belangrijkste waarnemingen: Roodhalsfuut, Roerdomp, Zeearend, Bruine Kiekendief, Visarend,
Boomvalk, Kraanvogel, Watersnip, Reuzenstern, Visdief, Rietzanger, Kleine Karekiet, Grote Karekiet,
Baardman en Geelgors.
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MIDDEN ZWEDEN
NP SKULESKOGEN
Dit is ongetwijfeld één van de mooiste Nationale Parken in Zweden, het ligt aan de Botnische Golf in het
kustgebied dat gekend staat als Höga Kusten. Hier dalen hoge (Slattdalsberg is 280 m hoog) met bos
bedekte bergen steil af naar zee. Spectaculair is ook de monumentale kloof Slattdalskrevan een 200 m
lange, 7 meter breed en 40 m diepe kloof die de Slattdalsberg midden doorsnijdt.
Van op de Slattdalsberg is het weidse uitzicht op het reservaat en de zee indrukwekkend, onder aan de
berg strekt zich op verschillende hoogte een enorm rolstenenveld uit die de toenmalige strandlijnen
aanduiden. Ook vandaag nog is de kust onderhevig aan een landverheffing van ongeveer 1 m per eeuw.
Het Nationaal Park is 2360 ha groot en herbergt een variatie aan planten en dieren die veel groter is dan
de parken verder in het noorden. Sommige wandelingen zijn wel vrij lastig.
Meer informatie: kan men vinden op http://www.internat.naturvardsverket.se doorklikken op Nature en
National Parks. Hier vindt men onder andere een kaartje van het gebied.
Ligging: Skuleskogen ligt in Midden Zweden 40 km ten zuiden van de stad Örnsköldsvik. De noord
parking (bij het dorp Näske) ligt ongeveer 515 km van Stockholm en 400 km van Lulea.
Wegbeschrijving: er zijn twee parkings voorzien van waaruit men het gebied kan bezoeken. De noord
parking (voorzien van WC en barbecueplaats) is te bereiken via het dorp Näske, let wel de grindbaan
vanaf Näske is wel erg heuvelachtig.
Vanuit het zuiden is de parking te bereiken via het dorp Käl. Vanaf de E4 staan aanduidingen om de
parkings te vinden. Bij de zuidelijkste afslag langs de E4 is in Skuleberget een Natuurcentrum waar men
informatie kan vinden over het gebied.
Belangrijkste waarnemingen: Parelduiker, Roodhalsfuut, Grote Zee-eend, Middelste Zaagbek, Grote
Zaagbek, Noordse Stern, Draaihals, Taigaboomkruiper, Raaf, Kruisbek en Geelgors.

NOORD ZWEDEN (OMGEVING VAN LULEA)
EILAND SESKARÖ
Net als in 2000 hielden we ook dit keer een korte halte in de omgeving van het eiland (verbonden aan het
vasteland met een brug), toen we in 2000 op de heenweg hier een halte hielden leverde dit verschillende
nieuwe soorten op voor de reis. Zelfs op de terugweg het blijft het een mooie halte om even te stoppen.
Als je van de E4 komt rij je via verschillende kleine eilandjes die met dammen verbonden zijn richting
een grote brug naar het eigenlijke eiland. De beste plaatsen zijn de dammen waar men een prachtig zicht
heeft op de zee met zijn eilanden en eilandjes.
Ligging: 112 km boven Lulea op 14 km van de grensovergang met Finland.
Wegbeschrijving: de afrit van de E4 naar Seskarö ligt op 36 km van Kalix en 14 km van Haparanda
(grensovergang met Finland).
Belangrijkste waarnemingen: Smient, Brilduiker, Middelste Zaagbek, Nonnetje, Dwergmeeuw en
Noordse Stern.

NR GAMMELSTADSVIKEN
Het natuurreservaat Gammelstadsviken is ongetwijfeld één van de belangrijkste vogelmeren in Noord
Zweden. Wat ééns een baai was is nu een meer van 4350 ha met oevers die vooral begroeid zijn met riet
en holpijp. Vanaf de parking is het een wandelweg van ongeveer 1 km door een knap bos (Hazelhoen)
naar de vogeltoren en vogelkijkhut. Deze hebben alle twee afgesloten ruimtes waar het bij slecht weer
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goed toeven is met uitzicht op het meer. Op de parking is in tegenstelling tot mijn vorige reis geen WC
meer aanwezig, wel aan de toren en de vogelkijkhut.
Meer informatie: een brochure in het Engels (PDF formaat) kan men vinden op de volgende link:
http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10003276/Gammelstadsviken%20eng%20040211.pdf

Ligging: Het reservaat ligt ten noordwesten van Lulea op slechts enkele km van het centrum.
Wegbeschrijving: als je van het zuiden komt rij dan de afrit Lulea (via de baan 97) voorbij en neem de
eerst volgende afrit Rutvik/Porson/Gammelstad Kyrkstad. Neem de richting Porson en na 3 à 4 km ligt
rechts een grindbaan (staat aangeduid) naar de parking van het reservaat.
Belangrijkste waarnemingen: Parelduiker, Fuut, Smient, Nonnetje, Bruine Kiekendief, Visarend,
Hazelhoen, Kraanvogel, Houtsnip, Dwergmeeuw, Noordse Stern en Zwarte Specht.

OMGEVING VAN ANGESBYN
De omgeving van Angesbyn was de grote sensatie voor Dirk Colin en co tijdens hun reis in juli 1991. Ze
zagen hier verschillende keren een Laplanduil onder andere in zit op een vervallen schuur. Niemand die
er nog aan dacht om even tot hier te rijden tot Herman Puls met zijn familie in 2004 op exact dezelfde
plaats terug Laplanduil zag. Wij konden de twee nachten die we in de omgeving verbleven geen uil
vinden.
Wel is het zo dat de omgeving van Lulea voor Zweden de plaats is waar de meeste Laplanduilen broeden,
wij zagen deze vogel enkele km verder dank zij de gewaardeerde hulp van een ringer.
Ligging: 18 km ten noorden van Lulea.
Wegbeschrijving: neem komende van het zuiden (via de E4) 18 km ten noorden van Lulea de afrit
Angesbyn. Rij voorbij het uitgestrekte dorp, na ongeveer 9 km wordt de weg een grindweg en nog 700 m
verder is een afslag naar Vibbyn of Svartbyn. Volg de richting Svartbyn, na 2,7 km is links een bosweg
met een slagboom, plaats genoeg om de camper te parkeren. Enkele honderden meter verder links ligt de
“beroemde” vervallen schuur.
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III. BEZOCHTE GEBIEDEN IN FINLAND
Sinds mei 2005 is er een nieuwe website in het Engels (Outdoors.fi) met heel wat informatie in verband
met de Nationale parken, ga naar de site http://www.outdoors.fi en klik door op “Destinations” en
“National Parks”.
De openingsuren, wegbeschrijvingen en de faciliteiten van de bezoekerscentra kan u vinden via dezelfde
site bij “Customer Service” en doorklikken op “Visitor Centres and Other Customer Service Points”

ZUID & MIDDEN FINLAND
NP LIESJÄRVI en NP TORRONSUO
Het Häme Bezoekerscentrum geeft informatie over de twee Nationale Parken die in de onmiddellijke
omgeving liggen. Ze beschikken over brochures met de verschillende parkings en wandelpaden.
Het NP Liesjärvi is na een uitbreiding in 2000 nu 880 ha groot, het grootste deel van het natuurgebied
wordt gevormd door uitgestrekte grove den en fijnsparbossen, meren en hier en daar een veengebied. De
oudste en meest natuurlijke bossen (vijf soorten spechten) liggen in het zuiden van het park in de
omgeving van Korteniemi.
Vanaf de baan 2 zijn verschillende parkings te bereiken van waaruit men via een net van wandelpaden het
gebied kan doorkruisen, ook hier zijn de parkings voorzien van WC’s en barbecueplaatsen.
Het NP Torronsuo werd in 1990 opgericht met een oppervlakte van 2550 ha, het is het grootste en
nagenoeg in natuurlijke toestand bewaard gebleven veengebied van Zuidwest Finland. De parking bevindt
zich langs de baan 282 (Forssa / Somero), van hieruit vertrekt de wandeling door het veen en iets verder
staat een knappe kijktoren.
Ligging: de twee Nationale Parken en het bezoekerscentrum liggen ten zuiden van de stad Forssa, dicht
tegen de baan 2 naar Helsinki. Liesjärvi ligt ongeveer op 120 km van Turku en staat vermeldt op de
Michelin kaart 711 Scandinavië/Finland.
Wegbeschrijving:

Het Häme Bezoekerscentrum: rij via de baan 2 vanuit Forssa richting Helsinki, na ongeveer 18 km links
de baan 2824 inrijden (staat aangeduid Hämeen luontokeskus). De parking ligt iets verder links, van
hieruit is het een korte wandeling naar het centrum.
NP Liesjärvi: vanaf het Häme Bezoekerscentrum moet je terug naar baan 2 en verder richting Helsinki
rijden. Vanaf deze baan zijn verschillende parkings te bereiken.
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NP Torronsuo: vanaf het Häme Bezoekerscentrum terug naar baan 2 en terug richting Forssa rijden.
Neem links de baan 282, de parking ligt ongeveer 6 km verder.
Belangrijkste waarnemingen:
Liesjärvi: Parelduiker, Roodhalsfuut, Wilde Zwaan, Zwarte Specht en Raaf.
Torronsuo: Wespendief, Kraanvogel, Goudplevier en Paap.

NP SEITSEMINEN
Het NP is een lappendeken van bossen, kleine meren venen en langgerekte bergruggen, het typische
landschap van Zuid Finland. Het werd gesticht in 1982 en is ongeveer 4550 ha groot, het heeft ongeveer
60 km aan wandelpaden.
Wij concentreerden ons op de oerbossen (met bomen van 400 jaar oud) rond de parking Multiharju. De
Drieteenspecht konden we waarnemen in de omgeving van het meertje Haukilampi en Auerhoen in de
omgeving van Kiras-Soljanen.
Ligging: ligt ten zuidoosten van Parkano en ten noorden van Tampere, op ongeveer 210 km van het NP
Liesjärvi. Het park staat vermeldt op de Michelin kaart 711 Scandinavië/Finland.
Wegbeschrijving:

Het Seitseminen bezoekerscentrum ligt op een secundaire baan die loopt van de baan 332 naar het zuiden,
dit op 19 km van Parkano en 25 km van Kuru. Vanaf de grote baan staan er aanduidingen naar het
centrum dat ongeveer 1 km ten zuiden van de hoofdbaan ligt.
Vanaf deze secundaire baan zijn de verschillende parkeerplaatsen te bereiken, wij sliepen op de parkings
bij Multiharju en het bezoekerscentrum.
Belangrijkste waarnemingen: Roodkeelduiker, Parelduiker, Auerhoen, Kraanvogel, Zwarte Specht,
Drieteenspecht en Goudvink.

OMGEVING VAN PYHAJOKI
We bezochten Pyhäjoki naar aanleiding van het verslag van John van der Woude (Northern Scandinavia
28 may/9 june 2003). Op 08/06/03 had hij hier op drie uur tijd vogelskijken niet minder dan vier soorten
uilen (Ransuil, Ruigpootuil, Sperweruil en Oeraluil). Dit tijdens een rit met de auto ten oosten van het
dorp Parhalahti. Wij hadden jammer genoeg tijdens onze avondtocht niet zo veel geluk, we zagen geen
uil, wel Eland, baltsende Houtsnippen en een vrouwtje Auerhoen. Er was op dit moment enorm veel
wind, mogelijk kan dit de reden zijn.
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Ligging: Pyhäjoki ligt ongeveer 75 km ten zuiden van Liminganlahti (100km van Oulu) aan de Botnische
Golf. Het dorpje Parhalahti ligt 3 km ten noorden van Pyhäjoki langs de baan 8.
Wegbeschrijving: de plaats waar John van der Woude enkele prachtige uren beleefde kan als volgt
gevonden worden. Rij vanuit Pyhäjoki naar het noorden en rij na ongeveer 3 km rechts het dorp
Parhalahti in. Rij in het dorp tot voorbij een school met een opvallend sportcomplex, draai hier rechts een
baantje in met aanduiding TEERELA. Als u aan de kruispunten enkele keren links inslaat komt u terug in
Parhalahti.
Een mooie plaats om vogels te kijken is de plaats Veteraanimaja, rij vanuit Pyhäjoki naar het zuiden en
draai na 8 km rechts de grindbaan in met aanduiding Kalajoki. Hier hadden we aan enkele kleinere
plassen onze eerste Dwergmeeuwen, dichter aan de Botnische Golf onder andere Roodmus en Draaihals.

OMGEVING VAN LIMINGANLAHTI
Liminganlahti is een natuurreservaat met een groot informatiecentrum en was een must voor iedere
vogelkijker die Finland bezocht, alleen al voor de Wilgengors. Helaas broedt de Wilgengors er niet meer
sinds 1999, het is wel nog altijd de enige broedplaats voor Grutto in Finland met een 30-tal koppels.
Vanaf het bezoekerscentrum loopt een knuppelpad naar een prachtige schuilhut en vogelkijktoren die
uitkijken op de Botnische Golf. In 2000 konden we hier enkele prachtige uren beleven, nu was de wind
een grote spelbreker, door hevige westenwind was vogelskijken bijna uitgesloten en was de helft van het
reservaat ondergelopen.
In de wijde omgeving van het centrum zijn nog op een achttal plaatsen vogelkijktorens of platforms,
probleem is dat men in het centrum geen kaartje heeft die toelaat om deze torens gemakkelijk te vinden.
Het is dus aangewezen uw (gedetailleerde) kaarten mee te nemen naar het centrum en aan de hand van de
informatieborden van het centrum de torens op uw kaarten aan te duiden.
De gratische folder (met een algemeen kaartje) die ter beschikking ligt in het centrum is in het Fins, er is
één bladzijde in het Engels maar men verwijst door naar Finnature voor meer informatie!
Meer informatie: ook op hun website http://www.liminganlahti.net/english.html kan men niet echt
relevante informatie vinden.
Ligging: ligt ongeveer 30 km ten zuiden van Oulu.
Wegbeschrijving: neem vanaf de E8 de afrit Liminka, rij via de baan 813 richting Lumijoki, na ongeveer
6 km is rechts een aangeduide grindweg naar het bezoekerscentrum.
Belangrijkste waarnemingen: Kuifduiker, Wilde Zwaan, Zomertaling, Kraanvogel, Kemphaan, Grutto,
Wulp, Paap en Roodmus.

NOORD FINLAND
HIRVISUO RESERVAAT
Een knap reservaat met enorme veengebieden afgewisseld met kleine bossen en meren. Via de
knuppelpaden kan men dit gebied gemakkelijk bezoeken. Tijdens ons bezoek in 2000 zagen we hier
Kraanvogels, Wulp, Groenpootruiter en Graspiepers als belangrijkste soorten. Dit jaar konden we het niet
bezoeken door de felle wind.
Ligging: op de baan 20 tussen Oulu en Kuusamo, dit op 43.5 km van de afrit 10 (richting Kuusamo) van
de autosnelweg bij Oulu.
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Wegbeschrijving: na 43,5 km op de baan 20 ligt links van de weg een vrij grote parking met WC’s, buffet
ed. In het meest noordelijk punt van deze parking staan informatiepanelen en vertrekken de
knuppelpaden. Let op ik denk niet dat het reservaat langs de baan aangeduid staat.

OMGEVING VAN KUUSAMO
Kuusamo ligt op ongeveer 220 km ten noordoosten van Oulu dicht tegen de Russische grens. Juist voor
Kuusamo ligt een groot rondpunt (kruising van de baan 20 en de E62/5), als je rechtdoor het stadje inrijdt
ligt het toeristische centrum en Natuurcentrum (Karhuntassu Customer Service Point, voor meer info zie
de site Outdoors.fi) rechts van u. Deze centra zijn tijdens de werkdagen open van 9 tot 17 uur.
Een kaart van de omgeving van Kuusamo kan men krijgen in het toeristische centrum, dit kaartje is een
aanrader daar al de belangrijkste plaatsen voor de vogelkijkers in de omgeving (NP Oulanka, NP
Riisitunturi, Likasenvaara, Valtavaara, Konttainen, Livaara) erop vermeld staan. Verder staan er ook
verschillende vogelkijktorens op die men anders nooit zou vinden.
Het bezoekerscentrum Karhuntassu is belangrijk voor de folders van de Nationale Parken die men er kan
krijgen (Oulanka, Riisitunturi enz.).

A. KONTTAINEN EN VALTAVAARA
Deze plaatsen zijn erg gekend voor het voorkomen van de Blauwstaart die hoog op de verlanglijst staat
van de meeste vogelkijkers.
KONTTAINEN: wandel vanaf de parking (zie hieronder) de berg op, om het de wandelaars gemakkelijk
te maken zijn er verschillende trappen gebouwd. De beste plaats voor het waarnemen van de Blauwstaart
in 2005 kan men vinden vrij hoog op de berg. Wij hadden een ongelooflijke knappe waarneming op een
vlak stuk tussen twee trappen die dicht tegen elkaar staan. De parking is een gekende plaats voor
Taigagaai, in 2000 hadden we tijdens de wandeling naar boven ook Bruinkopmees.
VALTAVAARA
Keer van de parking een honderdtal meter terug richting baan 5, links kan je via de berenroute richting
Valtavaara wandelen (staat aangeduid). Na een tweetal vrij steile klimmen ligt links een klein meertje met
een rustplaats (aangeduid met Laavu), hier hadden we een erg tamme Taigagaai.
Wandel nu verder de volgende helling op, bijna boven ligt links een vrij grote rotsblok van waaruit je een
goed zicht hebt over de rustplaats en het meertje. In 2000 hadden wij hier Blauwstaart en Haakbek.
Ligging: ten noorden van Ruka op ongeveer 35 km van Kuusamo.
Wegbeschrijving: rij van Kuusamo naar het noorden via de baan 5, neem ongeveer 5 km voorbij Ruka
rechts de baan 8694, na ongeveer 4 km is links een parking met een informatiebord. Je staat aan de voet
van de berg Konttainen.
Het beroemde Berenroute wandelpad (Karhunkierros) komt over de Konttainen en kruist hier de weg
richting Valtavaara en verder tot in Ruka.
Belangrijkste waarnemingen: Visarend, Korhoen, Bosruiter, Blauwstaart, Taigagaai, Kruisbek en
Goudvink.

B. LIVAARA
Een erg knappe plaats, vanaf de parking vertrekt een wandeling via een brug en een eind knuppelpaden
naar de top van de berg Livaara, eventueel kan er nog verder gewandeld worden tot de berg Laihavaara
(Wolverine Trail). De omgeving van de brug zou erg goed zijn voor Dwerggors en Bosgors, wij zagen
jammer genoeg geen van beiden, wel een erg dichte Bever. Toch hadden we hier enkele mooie
waarnemingen als Hazelhoen en Korhoen.
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Ligging: ligt ten zuidoosten van Kuusamo dit op ongeveer 32 km.
Wegbeschrijving: neem aan het rondpunt in Kuusamo de baan E63/5 naar het zuiden. Na 6,1 km neem je
links de baan 866. Na ongeveer 6 km de eerste grindbaan rechts, na ongeveer 19 km in een bocht naar
rechts, links een klein grindbaantje inslaan naar de parking (met WC). Het staat goed aangeduid maar wij
dachten dat het een soort fietspad was (op de terugweg hadden we op de grindbaan verschillende mooie
waarnemingen zoals Korhoen en Auerhoen).
Belangrijkste waarnemingen: Hazelhoen, Korhoen, Auerhoen, Bosruiter, Kruisbek, Barmsijs en
Goudvink.

C. OMGEVING OULANKA NP
Het hart van het park wordt gevormd door de Oulankajoki rivier met zijn zijrivieren de Savinajoki en
Aventojoki die gekend zijn voor hun diepe kloven en stroomversnellingen. Het park dat niet minder dan
27000 ha groot is en grenst aan Rusland, bestaat uit verschillende landschapstypes met oerbossen, meren
en veengebieden. De stroomversnellingen aan het Bezoekerscentrum en de Berenroute (70 of 80 km
afhankelijk van het vertrekpunt) zijn erg gekend en trekken veel toeristen.
Ligging: ten noorden van Kuusamo, het bezoekerscentrum ligt op ongeveer 58 km van Kuusamo.
C1. OMGEVING VAN HET BEZOEKERSCENTRUM
In de omgeving van het bezoekerscentrum zijn verschillende wandelwegen aangeduid, er is een
educatieve wandelweg van een 5 tal km die naar verluid de moeite waard is. De fameuze
stroomversnellingen zijn een must, hier zou regelmatig Waterspreeuw worden gezien, een zeldzaamheid
in Finland.
Wij wandelden een stuk van de Berenroute langs de rivier Oulankajoki in de richting van Juuma, niet echt
de moeite waard het duurde ongeveer 3.5 km voor we in oude bossen zaten met veel onderbegroeiing.
Wegbeschrijving:

Neem in Kuusamo de E63/5 richting Kemijärvi, draai na 38 km de baan 950 in richting Salla. Na 7 km
rechts de 8693 richting Liikasenvaara nemen, het centrum ligt ongeveer 13 km verder.

C2. FEEDER BIJ DE CAFÉ NEIDONKENKÄ IN HET DORP LIIKASENVAARA
Vanaf het bezoekerscentrum van het Oulanka NP rij je gewoon rechtdoor richting Liikasenvaara, na 12
km is er rechts het café Neidonkenkä waar ze een feeder voor de vogels hebben. In juni 2004 werd hier
regelmatig Haakbek gezien, dit jaar zaten er Grote Bonte Specht, Pimpelmees, Koolmees, Groenling, Sijs,
15 Roodmussen, Goudvink en Geelgors.
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C3. WANDELING NAAR RISTIKALLIO
Deze prachtige wandeling, die ik zeker kan aanraden, start aan één van de twee vertrekpunten van de
Berenroute, tot aan de kloof van Ristikallio is het ongeveer 4,5 km wandelen. Als hoogtepunten zagen we
hier een mannetje Hazelhoen en een familie Taigagaai.
Wegbeschrijving: neem in Kuusamo de E63/5 richting Kemijärvi, draai na 38 km de baan 950 in richting
Salla. Na ongeveer 19 km ligt rechts van de weg de Ristikallio parking.

NP PYHATUNTURIN of PYHA-LUOSTO
Het park omvat het zuidelijkste echte fjeldmassief van Finland, deze reist tot een hoogte van 540 m op
boven het weidse vlakke landschap met bossen en venen. De circa 7 km lange bergrug bestaat uit vijf
steile kale rotstoppen die door diepe kloven met rolsteenvelden van elkaar gescheiden zijn.
Dit alles wordt jammer genoeg danig ontsierd door tal van skipistes en liften die hiervoor nodig zijn.
Wij deden hier een tweetal wandelingen de Luontopolku Nature Path is een vijftal km lang en is een erg
mooi en afwisselend pad door oude bossen met grote hoogteverschillen (overbrugd door trappen), velden
met rolstenen en een veen met een uitkijktoren. Hier hadden we onze enige Bruinkopmees van de reis.
Een tweede wandeling deden we in de omgeving van Kuukkeli met twee Hazelhoenen en onze eerste
Pestvogels van de reis.
Ligging: tussen Kemijärvi en Sodankylä op ongeveer 185 km van Kuusamo.
Wegbeschrijving:

Neem in Kuusamo de E65/5 richting Kemijärvi rij hier verder over de E63/5 richting Sodankylä. Na
ongeveer 30 km in Vuostimo links de baan 962 nemen. Na ongeveer 16 km ligt links een skistation, rij
hier naar boven, het bezoekerscentrum ligt enkele honderden meter verder aan de linkerkant.
Belangrijkste waarnemingen: Wilde Zwaan, Hazelhoen, Zwarte Specht, Pestvogel, Bruinkopmees en
Goudvink.

OMGEVING VAN SODANKYLÄ
Sodankylä is een stadje van 10.000 inwoners, gelegen op ongeveer 240 km ten noord westen van
Kuusamo. Het ligt ongeveer 130 km boven de noordpoolcirkel zodat van 30 mei tot 15 juli de zon niet
meer onder gaat, er kan dus dag en nacht naar vogels gezocht worden J
In 1998 werd een boekje “Birdwatching in Sodankylä” uitgegeven met de beste vogelkijkplaatsen in de
regio, de gegevens uit het boekje (kaartje en beschrijvingen) met recente waarnemingen kan men vinden
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op
de
site
Bongariwebbi
http://www.linnut.Sodankylä.fi/index.php?kieli=en.
Dus
alle
plaatsbeschrijvingen en mogelijk waar te nemen vogels van de hieronder vermelde plaatsen staan
uitgebreid in het boekje en op het net.
In de toeristische dienst van Sodankylä wordt het boekje gratis aangeboden, in de Peurasuvanto Holiday
Village vraagt men er 4.5 € voor.

A. ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN SODANKYLÄ
SCHIEREILAND LINTUNIEMI (Punt 11 van het boekje).
Ligt onmiddellijk ten zuiden van Sodankylä, het is een soort schiereiland dat gevormd wordt door
de rivieren Kitinen en Jeesiöjoki. Met de gegevens van de website kan men de plaats zeker
vinden. Lintuniemi zou tijdens de trek blijkbaar erg goed zijn, wij zagen er op 02/06 slechts een
handvol vogels.
KELUJARVI MEER (Punt 21 van het boekje).
Rij via de baan 967 richting Tanhuan, na een 20-tal km scheidt deze baan de meren Kelujärvi en
Matalajarvi. Juist voorbij de brug links is een parking, vanaf de brug kan men goed de twee
meren overzien. Hier zaten redelijk wat vogels maar allemaal kei ver.

B. ILMAKKIJARVIMEER EN OMLIGGENDE VEENGEBIEDEN (Punt 12).
Dit meer met de omliggende veengebieden is een must voor iederéén die hier langskomt op weg naar
Varanger Fjord in Noorwegen. De parking ligt rechts van de baan een 35-tal km ten noorden van
Sodankylä (tussen de twee afslagen naar Petkula). Aan de overkant van de baan loopt een knuppelpad
naar de vogelkijktoren die uitkijkt over het meer. De baltsende Breedbekstrandlopers die we hier konden
waarnemen vlogen in het gebied rechts van de parking (als men komt van Sodankylä).
Belangrijkste waarnemingen: Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Nonnetje, Blauwe Kiekendief, Sperwer,
Ruigpootbuizerd, Korhoen, Kraanvogel, Breedbekstrandloper, Zwarte Ruiter en Grauwe Franjepoot.

C. VIIANKIAAPA (staat niet vermeld in het boekje en de website).
Dit prachtige veengebied staat niet vermeld in “Birdwatching in Sodankylä” volgens Olavi Nyyssönen
zou het reservaat nog maar een tweetal jaar bestaan. Het maakt deel uit van het Natuur 2000 netwerk en is
6595 ha groot.
TOREN IN DE OMGEVING VAN SIRUNMAA
Rij vanuit Sodankylä naar het oosten via de baan 967 richting Tanhuan en neem voorbij Siurunma
de aangeduide grindbaan links naar de parking (ongeveer 1 km).
Vanaf de parking vertrekt een wandeling van 1,7 km naar een Luontotorni (natuurkijktoren) die
uitkijkt over het enorme veengebied. Jammer genoeg ligt er geen meer of plas in de onmiddellijke
omgeving zodat er van vogels niet veel te zien is. Tijdens de wandeling zagen we terug
Taigagaai.
WANDELPAD EN TOREN IN DE OMGEVING VAN KERSILÖ
We wandelden een achttal km door het gebied met enorme venen, erg natte berkenbossen, op de
iets hoger gelegen gedeelten gemengd berkenbos/naaldbos, grote open plassen en verschillende
moerassige plaatsen met baltsende Bosruiters en Kemphanen.
Kortom een echte aanrader voor iedereen die er een flinke wandeling voor over heeft. Er staat ook
een uitkijktoren die uitkijkt over de enorme veengebieden.
Wegbeschrijving: rij vanuit Sodankylä via de baan E75/4 naar het noorden, na ongeveer 20 km in
de omgeving van het dorp Kersilo moet u rechts in richting Moskuvaara. De parking van het
reservaat (met WC) staat aangeduid vanaf de grote baan. Van hieruit vertrekt de wandeling.
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Belangrijkste waarnemingen: Parelduiker, Sperwer, Kraanvogel, Goudplevier, Kemphaan, Zwarte
Ruiter en Bosruiters.

D. OMGEVING VAN PEURASUVANTO (Punt 15)
De Peurasuvanto Holiday Village (http://travel.to/lapland/) wordt uitgebaat door vogelkijker Olavi
Nyyssönen die eventueel enige informatie kan/wil geven over de vogels in de omgeving. In het centrum
kan men overnachten in de blokhutten (campers kunnen er ook staan), er is tevens een café waar Olavi te
vinden is.
D1. HOLIDAY VILLAGE
Ligt 50 km ten noorden van Sodankylä, langs de grote baan E75/4.
D2. VOGELKIJKTOREN TEN ZUIDEN VAN PEURASUVANTO.
Op 47 km van Sodankylä ligt rechts van de baan een parking (op de parking staat een groot bord
met een tekening van een Zeearend), van hieruit is het een 300 tal meter wandelen naar een
vogelkijktoren die uitkijkt over de rivier Kitinen en een veengebiedje.

E. OMGEVING VAN VUOTSO
De twee hieronder vermelde gebieden staan in het boekje en op de website, volgens Olavi zijn deze twee
gebieden zeker de moeite waard. Wij konden ze niet bezoeken daar door de smeltende sneeuw de
grindbaan nog niet echt berijdbaar was. De twee gebieden zijn te bereiken vanaf het dorp Vuotso (89 km
boven Sodankylä), neem hier de grindweg naar Sompiojärvi (naar het oosten).
E1. HET MEER SOMPIOJARVI (Punt 23)
E2. DE BERG PYHA-NATTANEN (Punt 24)

F. OMGEVING VAN TANKAVAARA
F1. BEZOEKERSCENTRUM VAN HET NP URHO KEKKONEN (KOILLISKAIRA,
Punt 18)
Het Urho Kekkonen Nationaal Park is een gigantisch park van 255.000 ha (ongeveer even groot
als de provincie Antwerpen) die zich uitsterkt van de E75/4 tot aan de Russische grens. Het
gebied heeft drie bezoekerscentra, twee langs de E75/4 en één ten oosten van Sodankylä in
Savukoski (voor meer informatie zie de website outdoors.fi)
Vanuit het Koilliskaira Bezoekerscentrum (op de kaart staat de plaats aangeduid met Tankavaara)
starten een drietal wandelingen waarvan deze van 6 km naar de berg de Kleine Tankavaara een
aanrader is, het geeft een idee van de verschillende biotopen die het park rijk is.
Vanaf het platform op de Tankavaara heeft men een fantastisch zicht op het reservaat, als
hoogtepunt hadden we hier een mannetje Witbandkruisbek.
Wegbeschrijving:
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Het Bezoekerscentrum ligt dicht tegen de E75/4 (staat goed aangeduid) een tiental km ten
noorden van Vuotso.
F2. DE BERG KIILOPAA (Punt 19)
Ook deze berg ligt nog in het Urho Kekkonen NP, aan de parking staan informatieborden, een
hotel & camping. Het is de traditionele plaats voor het waarnemen van Roodsterblauwborst,
Alpensneeuwhoen en Morinelplevier zouden er ook regelmatig worden waargenomen.
De Kiilopaa is gemakkelijk te bereiken vanaf de parking, van hieruit vertrekken ook verschillende
langere wandelingen door het Nationaal Park. Volgens mij is de kans voor het waarnemen van de
Alpensneeuwhoen vrij klein als men geen juiste plaatsen weet, het is zoeken naar een speld in een
hooiberg.
Wegbeschrijving: neem 28 km ten noorden van Vuotso rechts de baan 9695 richting
Kakslauttanen, na 6.2 km ligt de parking.
F3. PLAATS LANGS DE BAAN 9694
Een goede plaats voor "forestspecies" is volgens Jan Kelchtermans de omgeving van KUTTURA
het is als volgt te vinden, 1.5 km voorbij de afslag naar Kiilopää de baan 9694 links inrijden
richting Kuttura. Parkeer na 30 km de wagen aan de rechterkant van de weg halverwege de
heuvel, zoek naar een pad in het bos 3 à 400 meter terug dat links het bos in loopt. Jan had hier
Taigagaai, Pestvogel, Bruinkopmees en Drieteenspecht. Dit gebied werd door gebrek aan
tijd/goesting niet door ons bezocht.
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IV. DAGVERSLAGEN
VRIJDAG 20 MEI
Bezochte gebieden:

VORSELAAR à OMGEVING KLIPPAN (Zweden)

Waargenomen:
Deze morgen vertrokken rond 05.10 uur in Vorselaar met 20631 km op de teller. We waren in Puttgarden
rond 15 uur, dit na 693 km, iets verder dan verwacht daar we in het Ruhrgebied in Duitsland een beetje
hebben gesukkeld. Mijn GPS'ke werkt blijkbaar nog niet optimaal.
De overzet verliep erg vlot, om 15.30 uur waren we al aan het varen, we vaarden ongeveer 45 minuten en
het kostte voor onze kleine camper 51 €.
Na 860 km staken we de Oresuned over (tussen Kobenhavn en Malmö), men spreekt altijd van een brug
maar in feite is het een combinatie van tunnel en brug, we betaalden 32 €.
Rond 18.30 uur waren we in Zweden, oef we konden de waargenomen vogels eindelijk noteren, niet dat
we tot dan veel hadden gezien want het was de ganse morgen en een stuk van de middag aan het regenen.
Om 20 uur zetten we ons op een parking langs de E4, aten iets en besloten vroeg te gaan slapen daar we
toch al van 4.30 uur deze morgen in de weer waren. Naast de parking was een parkje met zingende Fitis,
Vink, Geelgors, Bonte Vliegenvanger en Zwartkop, onderweg erg veel Bonte Kraaien en Roeken.

ZATERDAG 21 MEI
Weer: de ganse dag bewolkt met soms een klein beetje zon en in de namiddag vrij veel regen.
Bezochte gebieden:

OMGEVING KLIPPAN à NR TAKERN

Waargenomen:
Slecht begin van de vakantie, Marleen werd rond 03.30 uur gewekt en betrapte een inbreker vooraan in de
Van die het onmiddellijk op een lopen zette. Gelukkig was hij blijkbaar nog maar juist binnen want er
ontbrak enkel een rugzak met enkele kleine spullen en een brood in. Ondergetekende sliep alweer eens op
zijn goed oor en had dus niets gehoord, had het slot niet beschadigd geweest ik zou het bijna niet geloofd
hebben. Het slot van een voordeur is beschadigd maar we konden de deur nog elektrisch sluiten. Van
slapen kwam er dus niet veel meer in huis en we hadden vorige nacht al een korte nacht.
Ook deze morgen eventjes een toertje rond het parkje gelopen met Zanglijster, Tuinfluiter en Roodborst
als extra soorten.
Na 1275 km kwamen we rond 11.45 uur aan op de Parking van Takern, we aten eerst een beetje (geen
boterhammen want deze zaten in de rugzak) om vervolgens rond 13 uur te vertrekken voor een wandeling
tot 15 uur, toen begon het te regenen.
We wandelden naar de dichtste uitkijktoren maar de regen kon verhinderen dat we verder wandelden naar
de andere toren en schuilhut. Toch viel dit korte tochtje erg mee, één van de eerste vogels die we zagen
was een vrij dichte Zeearend, iets later gevolgd door twee Boomvalken die we niet beter konden bekijken.
Voor de toren enkele kleine eilandjes met broedende Kokmeeuwen en Visdiefjes, de Roerdomp was de
ganse tijd aan het roepen maar werd slechts één keer overvliegend gezien.
Op weg naar de toren opvallend veel zingende Bonte Vliegenvangers en in het riet Grote en Kleine
Karekiet, Rietzangers, en Rietgorzen.
De belangrijkste waarnemingen:
FUUT, ROERDOMP, BLAUWE REIGER, KNOBBELZWAAN, GRAUWE GANS, CANADESE GANS, KRAKEEND, WILDE
EEND, TAFELEEND, BRILDUIKER, ZEEAREND, BRUINE KIEKENDIEF, VISAREND, BOOMVALK, MEERKOET, KIEVIT,
KEMPHAAN, WATERSNIP, KOKMEEUW, VISDIEF, WITTE KWIKSTAART, KRAMSVOGEL, RIETZANGER, KLEINE
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KAREKIET, GROTE KAREKIET, ZWARTKOP, FITIS, BONTE VLIEGENVANGER, PIMPELMEES, VINK, GROENLING,
GEELGORS EN RIETGORS.

Na de regen deden we terug een toer in de omgeving van de vogeltoren, het was de bedoeling om de
andere toren en schuilhut te bezoeken maar in de omgeving van het pad zaten veel Grauwe ganzen met
jonge vogels zodat het niet echt opportuun was om verder te wandelen. We hadden ongeveer dezelfde
soorten als de eerste wandeling maar nu hadden we onder andere veel meer Bruine Kiekendieven, op een
moment tot vijf in het zelfde beeld.
Terug twee Boomvalken en twee Visarenden maar ook nu erg ver. Nieuw waren een verre Tapuit, een
zingende Boompieper en een zangpost van Fluiter. Op een eilandje foerageerde een Tureluur tussen de
broedende Kokmeeuwen en Visdiefjes. Een Grote Mantelmeeuw werd door de Kokmeeuwen lastig
gevallen. Bij de terugkeer naar de Van een overvliegende luid roepende Scholekster.
Onderweg maakten we kennis met een Nederlandse vogelkijker die ook met een Van onderweg is (Ben
Smit) en we de rest van de dag nog verschillende keren tegenkwamen.
Nadat we iets hadden gegeten deden we van 20 tot 20.30 uur een kleine wandeling, Marleen zag nog twee
overvliegende Kraanvogels en we besloten de dag met Glanskop en Grote Bonte Specht.
Geslapen op de parking van Takern Glänas.

ZONDAG 22 MEI
Weer: erg mooi weer en zon in de voormiddag, na de middag bewolkt.
Bezochte gebieden:

NR TAKERN à STOCKHOLM à

Waargenomen:
Dit keer maakten we de ganse wandeling tot aan de schuilhut en de drie plateaus die voornamelijk
uitkijken op de immense rietvelden. Een prachtige tocht met erg goed weer en terug erg veel vogels wat
zou een mens nog meer wensen.
Een groot gedeelte van de tocht deden we samen met Ben die ook op de parking had overnacht met zijn
busje, de Roerdomp was terug de ganse tijd aan het roepen, we zagen hem slechts eventjes.
Aan de natte weiden hadden we een zevental Gele Kwikstaarten maar we konden natuurlijk ook erg
genieten van de zingende Veldleeuweriken.
De Grote karekiet, zijn kleine broertje en de Rietzangers waren volop aan het zingen, aan de eerste
schuilhut konden we een Paapje vinden.
Aan het verste plateau dat uitkijkt over de rietvelden naar het meer vonden we enkele erg verre
Roodhalsfuten en de gebruikelijke eenden. Ondertussen hadden we een drietal Bergeenden aan onze lijst
kunnen toevoegen.
Ook dit keer konden we twee keer een Visarend vinden, eentje vloog niet ver van ons met een grote vis
tussen de poten.
Op de terugtocht besloot Ben te gaan eten terwijl wij nog enige tijd wilden besteden op één van de
plateaus met uitzicht op de rietvelden in de hoop op het waarnemen van een Baardmannetje. Dit lukte niet
zonder moeite, eerst hoorden we ze roepen maar uiteindelijk konden we er toch twee vluchtig
waarnemen.
Op de terug weg naar de parking konden we nog een overvliegende Wulp vinden als nieuwe soort voor de
reis maar een zingende Fluiter die we uitgebreid konden bekijken was zeker de moeite waard.
De belangrijkste waarnemingen:
ROODHALSFUUT, AALSCHOLVER, ROERDOMP, GRAUWE GANS, BERGEEND, KRAKEEND, WILDE EEND, KUIFEEND,
BRILDUIKER, BRUINE KIEKENDIEF, VISAREND, KRAANVOGEL, WULP, KOKMEEUW, VISDIEF, VELDLEEUWERIK,
BOOMPIEPER, GELE KWIKSTAART, PAAP, TAPUIT, RIETZANGER, KLEINE KAREKIET, GROTE KAREKIET, FITIS,
BONTE VLIEGENVANGER, BAARDMAN, VINK, GEELGORS EN RIETGORS.

We reden tot aan de vogelkijktoren van Hov waar we vogels keken van 11 tot 12 uur, aan de parking was
het meteen raak met een Boomklever en iets verder onze eerste Grauwe Vliegenvanger. Aan de toren zelf
was het in vergelijking met de toren van Glänas nogal kalm, toch hadden we ook hier enkele mooi
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waarnemingen met Boomvalk, minimum drie Visarenden (waarvan we een ver nest konden vinden) en
verschillende groepen Kraanvogels (26/50).
De belangrijkste waarnemingen:
FUUT, AALSCHOLVER, ROERDOMP, BLAUWE REIGER, KNOBBELZWAAN, GRAUWE GANS, BRILDUIKER, BRUINE
KIEKENDIEF, VISAREND, BOOMVALK, MEERKOET, KRAANVOGEL, VISDIEF, KRAMSVOGEL, GROTE KAREKIET,
TUINFLUITER, GRAUWE VLIEGENVANGER, BOOMKLEVER, VINK, GEELGORS EN RIETGORS.

Rond 12.30 uur was het stilletjes aan tijd om door te rijden naar Stockholm, onderweg was er erg weinig
beweging in verband met de vogels, toch een mannetje Blauwe Kiekendief en tijdens onze lunchpauze
een zingende Braamsluiper.
Rond 16.30 uur waren we in Stockholm waar we de terminal van Viking Line zonder veel problemen
vonden. Toen we in de rij stonden voor het inschepen waren enkele mensen de meeuwen aan het
voederen, dit leverde dichte waarnemingen op van (Baltische) Kleine Mantelmeeuwen, Stormmeeuwen,
Zilvermeeuw en Kokmeeuwen.

MAANDAG 23 MEI
Weer: bewolkt maar overwegend zon, aangename temperatuur.
Bezochte gebieden:

à TURKU (FIN) à NP LIESJÄRVI

Waargenomen:
De overtocht van Stockholm naar Turku was aangenaam, we aten erg goed op de boot maar de nacht was
kort mede door het uur verschil in Finland.
Bij aankomst in Turku konden we niet laten om even op het dek te gaan loeren naar mogelijke vogels, het
leverde tal van meeuwen op maar ook veel Eiders en andere eenden die nogal veraf zaten.
Bij aankomst in Turku rond 7.30 reden we naar het centrum van de stad waar we inkopen deden om te
eten en ons een nieuwe rugzak moesten aanschaffen.
Ondertussen belden we ook naar Rami Lindroos die ons niet direct kon helpen voor de Dwerguil maar
beloofde terug te bellen. Een uurtje later kreeg ik telefoon en verwees hij ons door naar iemand die bezig
is met het opvolgen van Dwerguilen in nestkasten in de omgeving van Seinajoki. Hopelijk wordt het iets.
Tijdens het eten in de omgeving van de rivier Paimionjoki van 12 tot ongeveer 13 uur (niet echt een
aangename plaats) hadden we niet minder dan vier nieuwe soorten voor de reis, een pracht van een
mannetje Roodmus, zingende Grasmus en Tjiftjaf en aan de rivier een Oeverloper.
We bezochten het Häme bezoekerscentrum waar we heel wat informatie kregen van de beide NP, we
besloten eerst het NP Liesjärvi te bezoeken en morgen te rijden naar NP Torronsuo.
Van 15.30 tot ongeveer 17.45 deden we dan een (vrij korte) wandeling in de omgeving van Korteniemi,
het begon erg goed met een luid roepende Raaf. Bij de gerestaureerde hoeve hadden we Spotvogel en een
luid roepende Zwarte Specht die zich uitstekend liet bekijken.
Verder als nieuwe soorten Sijs, Gaai, Koekoek en twee erg verre Wilde Zwanen, de verrassing kwam wel
van 3 baltsende Parelduikers die we vrij goed konden waarnemen.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, WILDE ZWAAN, OEVERLOPER, STORMMEEUW, ZILVERMEEUW, KOEKOEK, ZWARTE SPECHT,
BOERENZWALUW, BOOMPIEPER, SPOTVOGEL, FLUITER, GRAUWE VLIEGENVANGER, BONTE VLIEGENVANGER,
GAAI, RAAF EN SIJS.

Rond 18 uur reden we naar de parking Kapinlahti waar we een wandeling te maakten naar Savilahti (1.1
km), Fitis, Vink en verschillende Bonte Vliegenvangers was al wat we op de heenweg konden noteren.
Maar ter plaatse was het wel raak, hier in een inham van het meer twee erg dichte Wilde Zwanen, twee
Roodhalsfuten aan het baltsen en een luid roepende Witgat die onze aanwezigheid niet kon waarderen.
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We vonden een groot spechtengat in een boom, toen bleek dat er donsveertje aan de rand hingen vroeg ik
aan Marleen om eventjes met een stok over de boom te wrijven. Een vrouwtje Brilduiker reageerde
onmiddellijk, voor mij één van de hoogtepunten van de dag.
De belangrijkste waarnemingen:
ROODHALSFUUT, WILDE ZWAAN, BRILDUIKER, WITGAT, OEVERLOPER, STORMMEEUW, ZILVERMEEUW, VISDIEF,
FITIS, BONTE VLIEGENVANGER EN VINK.

Het was ondertussen al na 19 uur zodat het hoogtijd werd om te zorgen voor eten en het schrijven van dit
verslag. We sliepen op de parking Kapinlahti van het reservaat

DINSDAG 24 MEI
Weer: erg mooi weer tot ongeveer 14 uur, nadien bewolkt en enkele keren regen. Wel zachte
temperatuur.
Bezochte gebieden:

NP LIESJÄRVI à NP TORRONSUO à NP SEITSEMINEN

Waargenomen:
Rond 7.30 uur stonden we op de parking van het NP Torronsuo waar we onze boterhammen opaten op de
17 meter hoge vogelkijktoren. We hadden een prachtig zicht op het hoogveen maar erg veel vogels waren
er niet te zien. Op de parking zong de onvermijdelijke Fitis, Fluiter en een Braamsluiper. Op de toren zelf
hoorden we Roodmus zingen, in de verte enkele Kieviten, vrij veel broedende Stormmeeuwen en enkele
Wilde Zwanen, we hoorden ook enkele keren Wulp.
De belangrijkste waarnemingen:
WILDE ZWAAN, KIEVIT, WULP, STORMMEEUW, KOEKOEK, VELDLEEUWERIK, FLUITER EN ROODMUS.

Vervolgens deden we een wandeling van ongeveer 9 tot 11.45 uur door het veen via een knuppelpad, met
dit prachtig weer een aanrader. Ook hier niet echt veel vogels maar in dergelijk biotoop en het feit dat het
reservaat immens is was dat natuurlijk te verwachten.
Op een drietal plaatsen vonden we Goudplevier (broedvogel), verder een overvliegende Wespendief en
enkele Wulpen. Het vermelden waard waren ook de vele zangposten van Boompiepers, Sijs, een Paapje
(nog maar de tweede van deze reis) en een viertal verre Kraanvogels.
Rond 12.15 uur vertrokken we dan richting NP Seitseminen (ongeveer 220 km verder naar het noorden)
waar we rond 15.30 eerst een bezoek brachten aan het bezoekerscentrum. Na een koffie en het
aanschaffen van de nodige folders reden we naar de parking Multiharju waar we wandelden van 17 tot
19.15 uur. We moesten deze wandeling wel een beetje uitstellen want het begon regelmatig te regenen.
Een prachtig oerbos met enorm veel oude en dode bomen overwoekerd met allerhande mossen, een lust
voor het oog. De vogels wilden ook hier niet echt meewerken. De Fitis, Vink en Boompiepers zijn alom
tegenwoordig, ook hoorden of zagen we Koekoek, Sijs, Roodborst en de twee soorten vliegenvanger.
Jammer de Dwerguil en de Drieteenspecht zullen (hopelijk) voor een andere keer zijn. We hoorden wel
enkele keren een Goudvink roepen, de roep deed me erg denken aan de fameuze Teuter Goudvinken die
we deze winter veel hebben gehoord.
Vanavond slapen we op de parking van Multiharju zodat er nog steeds een verrassing inzit.

WOENSDAG 25 MEI
Weer: bewolkt met overwegend zon, soms vrij veel wind. Temperatuur ongeveer 18°C
Bezochte gebieden:

NP SEITSEMINEN

Waargenomen:
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Tijdens de wandeling in de omgeving van Multiharju (5.45 tot 7.30 uur) was verrassend veel aan het
zingen, tot nu toe hadden we slechts een enkele Roodborst gehoord, nu zeker op een vijftal plaatsen.
Echte uitschieters hadden we jammer genoeg niet, de droomsoorten zullen dus voor een andere keer zijn.
Toch een nieuwe soort voor de reis met onze eerste Goudhaantjes.
De belangrijkste waarnemingen:
KRAANVOGEL, KOEKOEK, GROTE BONTE SPECHT, BOOMPIEPER, ROODBORST, ZANGLIJSTER, TJIFTJAF, FITIS,
GOUDHAAN, BONTE VLIEGENVANGER, KOOLMEES, VINK, SIJS EN GOUDVINK.

Rond 9 uur reden we naar de omgeving van de parking Kovero waar we eerst de gerestaureerde hoeve
bezochten, hier vlogen opvallend veel vogel. Verschillende Grauwe Vliegenvangers maar ook
Zanglijsters, Kramsvogel, Huiszwaluw en Boerenzwaluw. De vrouwelijke gids die ons wat uitleg gaf
over de boerderij en het leven in Finland rond 1800 toonde ons nog een broedende Koperwiek en tevens
een nieuwe soort voor de reis. Achteraf hoorden we nog Koperwiek zingen maar het is niet evident om er
onmiddellijk een Koperwiek van te maken daar er erg veel onderlinge variatie is tussen de verschillende
vogels. Na het bezoek aan de hoeve deden we van 9.30 tot 14 uur een, naar onze normen, vrij lange
wandeling die in de omgeving van het meertje Haukilampi beloond werd met een prachtige waarneming
van een foeragerend vrouwtje Drieteenspecht die we uitstekend en langdurig konden bekijken. Mijn
eerste droomsoort stond op de lijst, geen nieuwe soort maar toch een prachtig vogeltje. Op de terugweg
wandelden we langs het meer Kirkaslamppi waar we twee Roodkeelduikers erg dicht konden zien
foerageren, een lust voor het oog. Terug aan het startpunt van de tocht hadden we op het meer
Koverolampi nog een drietal Brilduikers.
De belangrijkste waarnemingen:
ROODKEELDUIKER, BRILDUIKER, DRIETEENSPECHT, BOERENZWALUW, HUISZWALUW, BOOMPIEPER,
ROODBORST, MEREL, KRAMSVOGEL, ZANGLIJSTER, KOPERWIEK, GRASMUS, TUINFLUITER, FLUITER, FITIS,
GOUDHAAN, GRAUWE VLIEGENVANGER, GAAI, VINK EN SIJS.

We reden naar de omgeving van Saarti Soljanen waar we buiten aten, ondergetekende viel later in slaap
in de Van zodat we slechts rond 17.30 uur vertrokken voor een wandeling naar de omgeving van de
watermolen (blijft nauwelijks iets van over). Onderweg de waarneming van de dag (na de Drieteenspecht
uiteraard), een man Auerhoen vloog over de baan bij een vrij open stuk bos zodat we hem goed konden
volgen, toch een indrukwekkende verschijning. We vonden de vogel jammer genoeg niet terug.
Toen we terug aan de Van waren ging Marleen toch nog een kijkje nemen over het meer en tot onze
verrassing vond ze toch een Parelduiker die we dit keer van erg dicht konden waarnemen.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, AUERHOEN, KOEKOEK, BOOMPIEPER, FITIS, VINK, SIJS EN GOUDVINK.

We reden dan naar de parking van het bezoekerscentrum waar we van 20.30 tot 21.30 post vatten aan de
bezette nestkast van een Oeraluil (op grote afstand uiteraard want het is algemeen geweten dat Oeraluil
erg agressief kan zijn), meer dan een staart van het vrouwtje zouden we jammer genoeg niet zien. Nadat
we iets aten stonden we terug op post van 22 tot 23.15 uur zonder resultaat. Ik wilde het vrouwtje die
blijkbaar nog op haar eieren zat te broeden niet naar buiten lokken met geluid zodat de kans op
waarnemen nogal klein was.
We sliepen op de parking van het bezoekerscentrum, enig nadeel is dat er hier geen toiletten zijn.

DONDERDAG 26 MEI
Weer: in de voormiddag erg mooi weer en vrij warm, na de middag meer bewolking met overwegend
zon.
Bezochte gebieden:

NP SEITSEMINEN à OMG KAUHAVA à PYHAJOKI

Waargenomen:
De derde poging om de Oeraluil waar te nemen mislukte, wel vond Marleen een Taigaboomkruiper, een
goede aanvulling voor de vakantielijst.
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We hadden via Rami Lindroos een afspraak kunnen versieren met Rauno V het was de bedoeling te rijden
tot Kauhava waarna we telefonisch contact met hem zouden opnemen. Uiteindelijk stond hij aan een
schooltje in het gehucht Ojutarvi. Hem vinden was niet vanzelfsprekend en het was al 10.30 uur voor dit
lukte.
We reden met hem rond tot ongeveer 13.30 uur in de streek waar Rauno werkt in een project die het
samen voorkomen van de Dwerguil en Ruigpootuil onderzoekt dit aan de hand van nestkasten.
Hij bracht ons eerst naar een nestkast van een Dwerguil met zeven juveniele vogels, het vrouwtje konden
we uit de hand zien en even fotograferen. Het leek nog kleiner te zijn dan we ons hadden voorgesteld, een
mooie soort om te zien maar uit de hand is toch niet alles.
We reden dan nog naar twee nestkasten van Ruigpootuil, aan de eerste kast werden we begroet door een
erg grote juveniele vogel die nieuwsgierig naar ons keek, we bleven wel op grote afstand staan. Dit
koppel zou dit jaar dus slechts één jong kunnen groot brengen van de vijf die er oorspronkelijk in het nest
zaten, Rauno beweert dat het grootste jong de ander heeft opgegeten.
Aan de tweede nestkast van Ruigpootuil was er geen beweging, Rauno dacht dat het verlaten was maar
ging toch maar eens kijken in de kast terwijl wij op behoorlijke afstand bleven staat, tot onze opluchting
zaten er vier grote jongen in de kast. Mevrouw was niet thuis, Rauno beweert dat de mannetjes de jongen
groot brengen en de vrouwtje ondertussen beginnen aan een tweede broedsel.
Op zoek naar de derde nestkast reden we door een groot landbouwgebied, hier hoorden we Ortolaan,
Draaihals en zagen we Rietgors, Kievit en verschillende Wulpen.
Nadat we Rauno terug naar het onderzoekscentrum reden (huis van de professor) mochten we terug rijden
naar het bos waar de nestkast van de Dwerguil stond in de hoop de vogel vrij te kunnen bewonderen.
Gelukkig lukte dit wonderwel, het vrouwtje op het nest kwam verschillende keren naar buiten loeren.
Toen Marleen er genoeg van had en terug wandelde naar de Van had ik het geluk één van de volwassen
vogels open en bloot te kunnen waarnemen op een vrij korte afstand. We stonden met de tele op een
respectabele afstand van de kast maar de vogel was zo braaf om beduidend dichter te komen zitten, een
pracht van een waarneming voor een nieuwe soort. De tweede droomsoort van deze reis stond op de lijst.
De rest van de dag reden we door naar Pyhajoki waar we rond 19 uur aankwamen en ons installeerden op
de camping, met aan de rivier verschillende Grote Zaagbekken, Brilduikers en Marleen zag ook een
Oeverzwaluw. In de omgeving van Himanka kon Marleen al rijdend een Eland zien staan in een kleine
weide. Daar het niet druk was kon ik terugkeren en konden we samen vrij dicht tot bij de Eland wandelen.
Een knappe waarneming, toen hij ons hoorde rende hij verrassend elegant weg.

VRIJDAG 27 MEI
Weer: overwegend bewolkt, erg veel en koude wind, ongeveer 15°C
Bezochte gebieden:

OMGEVING PYHAJOKI

Waargenomen:
Deze nacht was er een geweldig onweer met erg veel regen, gelukkig was het toen we opstonden terug
zon maar er was jammer genoeg erg veel wind. Ook werden we praktisch constant “lastig gevallen” door
een Gekraagde Roodstaart die vlak boven de Van aan het zingen was.
Omdat we nogal slecht hadden geslapen en we min of meer een rustpauze hadden ingelast was het reeds
10 uur voor we vertrokken.
We bezochten eerst de omgeving van Veteraanimaja, een prachtig gebied met erg vochtige berkenbossen,
dicht tegen de Botnische Golf. Aan de zee tal van buitenverblijven, het deed warempel denken aan de
Antwerpse Kempen.
Qua vogels viel het gebied 100% mee, aan de eerste vrij kleine plassen die we tegenkwamen kon ik
onmiddellijk zes nieuwe soorten voor de lijst noteren. Tussen een groep Kokmeeuwen een drietal
Dwergmeeuwen; een ongelooflijk mooie en elegante meeuw in zomerkleed.
Verder nieuw voor de lijst waren verschillende Wintertalingen, een koppel Pijlstaart, een man Slobeend
en Groenpootruiter. Over het water erg veel zwaluwen (drie soorten), Gierzwaluwen en verschillende
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keren Noordse Stern. In berkenbossen en de omgeving van de buitenverblijven was er vrij veel zang, we
hoorden onder andere Roodmus, Braamsluiper, Rietzanger (in een gebied met vrij veel riet) en een
roepende Draaihals. Aan de zee vrij veel meeuwen en enkele koppels Middelste Zaagbekken.
De belangrijkste waarnemingen:
WINTERTALING, PIJLSTAART, SLOBEEND, KUIFEEND, MIDDELSTE ZAAGBEK, TURELUUR, GROENPOOTRUITER,
DWERGMEEUW, KOKMEEUW, STORMMEEUW, NOORDSE STERN, DRAAIHALS, OEVERZWALUW, BOERENZWALUW,
HUISZWALUW, BOOMPIEPER, TAPUIT, RIETZANGER, BRAAMSLUIPER, BONTE VLIEGENVANGER, SIJS, ROODMUS
EN RIETGORS.

In de omgeving van de vogelkijktoren van het dorpje Parhalahti was het veel kalmer, we werden wel erg
gestoord door de wind. Terwijl Marleen eten maakte verkende ik het gebiedje met enkele Tureluren,
Wulp, twee Scholeksters en twee Steenlopers. Boven het water veel zwaluwen maar ook verschillende
Noordse Sterns en erg veel Dwergmeeuwen (een lust voor het oog), verder hier ook verschillende koppels
Middelste Zaagbekken en enkele verre Grote Zaagbekken.
Daar we nog heel wat tijd hadden reden we na het eten nog naar de omgeving van Hanhikivi waar we in
een flits voor de tweede keer een Eland konden waarnemen. Verder hadden we hier geen waarnemingen
van belang.
We reden vervolgens door de baantjes ten oosten van het dorp als voorbereiding voor de avond, John van
de Woude had hier vorig jaar tijdens een tocht van een drietal uur niet minder dan vier verschillende
soorten uilen. Hij zag ook een Sperweruil, een soort die hoog op mijn verlanglijst staat. Een Torenvalk en
terug een knappe waarneming van een Eland waren de belangrijkste wapenfeiten.
Na een rustpauze en een sauna waren we klaar voor onze nachttocht op zoek naar mooie soorten uilen. De
tocht van 22.15 tot 23.45 leverde jammer genoeg niet het verhoopte resultaat, enkele Houtsnippen, Wulp
en een mooi vrouwtje Auerhoen waren de hoogtepunten.

ZATERDAG 28 MEI
Weer: bewolkt met veel zon maar erg veel en koude wind, in Kuusamo bewolkt met regenvlagen en erg
veel koude wind, hier temperaturen van ongeveer 5°C.
Bezochte gebieden:

PYHAJOKI à LIMINGANLAHTI à OMG KUUSAMO

Waargenomen:
Op de camping hadden we deze morgen een zingende Roodmus en twee Wulpen, verder de normale
soorten zoals de drie soorten zwaluwen (foeragerend boven het water) en verschillende Grote
Zaagbekken. Ook de Gekraagde Roodstaart liet zich weer horen.
Nadat we de Van met water hadden gevuld vertrokken we naar de omgeving van het NR Liminganlahti.
We hadden onmiddellijk door dat het niets zou worden, de wind was in dergelijke mate aangewakkerd dat
normaal vogelskijken niet aan de orde was. Een ander probleem was dat de westenwind het water zover
in het reservaat dreef dat de slikken niet meer zichtbaar waren en we dus de verhoopte steltlopers konden
vergeten.
Het bezoekerscentrum, dat slechts om 11 uur opende, kon ons geen degelijk kaartje bezorgen van de
omgeving met de verschillende vogelkijktoren op, ook dat nog. Toch wandelden we tot aan de schuilhut
waar we eventjes bleven. Tussen enkele Meerkoeten en Kuifeendjes, die zich verscholen voor de wind,
twee vrij dichte Kuifduikers en erg veel Wilde Zwanen.
Vanaf het haventje konden we enigszins beschut naar de ondergelopen vlaktes kijken, hier verschillende
Grutto's, een mannetje Zomertaling en enkele Kemphaantjes. Verder ook verschillende Slobeenden en
vier overvliegende Kraanvogels.
De belangrijkste waarnemingen:
KUIFDUIKER, WILDE ZWAAN, ZOMERTALING, SLOBEEND, KUIFEEND, MIDDELSTE ZAAGBEK, MEERKOET,
KRAANVOGEL, KEMPHAAN, GRUTTO, DWERGMEEUW, KOKMEEUW, VISDIEF, NOORDSE STERN, PAAP EN
ROODMUS.
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We reden naar de toren met de mooie naam Sannanlahti in de hoop dat de westenwind hier wel zou
zorgen voor slikranden, helaas ook hier was van vogelskijken geen sprake. We besloten iets te eten en
door te rijden naar Kuusamo. Jammer maar het was echt niet te doen, onze lijst met steltlopers zal
waarschijnlijk hierdoor vrij kort blijven.
Onderweg naar Kuusamo hielden we een halte aan de parking van het reservaat Hirvisuo, een prachtig
veengebied die we ook in 2000 bezochten. Ook hier was van vogelskijken geen sprake, ik waaide bijna
uit mijn broek.
Rond 19 uur waren we in Kuusamo, ondertussen was het zwaar bewolkt en begon het ook nog te regenen,
de thermometer op de camping gaf 5°C aan. Onderweg een tweetal Raven, enkele Dwergmeeuwtjes en
Wintertaling op één van de vele meren en meertjes. We overnachten op de camping Viipus, die nog
gesloten was.

ZONDAG 29 MEI
Weer: deze morgen bij het opstaan 3°C, de ganse dag zwaar bewolkt met een vrij koude wind, in de loop
van de namiddag een streepje zon.
Bezochte gebieden:

OMGEVING VAN KUUSAMO

Waargenomen:
Deze morgen om 5 uur opgestaan, waarna we rond 5.30 uur reden tot aan de parking van Konttainen om
te eten. We hadden juist gedaan met eten toen een Engelse vogelkijker als eerste toe kwam. Hij wist te
vertellen dat de Blauwstaart al terug is, maar zelf had hij hem nog niet gezien. Op de parking konden we
onze eerste Taigagaai van deze reis noteren, verder nog enkele Goudvinken, Koolmees en een Grote
Bonte Specht die eerst op een mierenhoop zat te snoepen en daarna aan een vetbol ging.
Toen we zelf naar boven wandelden kwamen we de Engelse vogelkijker terug tegen, hij had niet veel tijd
want hij vertrok vandaag nog terug naar Engeland en heeft dus de Blauwstaart gemist. Hij gaf wel enkele
tips (nestkasten Bruinkopmees in de omgeving van Nissinvaara) maar nadien bleken ze niet echt
gedetailleerd genoeg te zijn, jammer.
Toen we alleen stonden kwam een groep van 5 vogelkijkers met Olli Namminsalo als gids naar boven,
juist op dit moment (7.15 uur) hoorden we voor de eerste keer zang van de Blauwstaart. Rond 7.30 bleek
plots dat een mannetje Blauwstaart juist voor ons zat en, tot ongeveer 8 uur konden we deze vogel
uitstekend bekijken, soms tot op 4 meter afstand. Een ongelooflijk moment, de Engelse fotografen en de
Italiaan die aan het filmen was, waren aan het sakkeren dat de vogel te dicht zat. Volgens Olli één van
zijn mooiste waarnemingen ooit.
Verder hadden we hier nog onze eerste Kepen en hoorden we verschillende keren Kruisbek. Olli wees
ons op de zang van Bosruiter die ik niet echt kende.
Terug op de parking dronken we een kop koffie (het was verdorie koud), ondertussen waren de vijf
mannen van daar even ook terug en kwam nog een grote groep Engelse vogelkijkers van de ander kant
van de berg (zij hadden een andere vogel kunnen waarnemen), naar verluid zijn er voor het ogenblik drie
zangposten op Konttainen.
Terwijl iedereen nog aan het nagenieten was van de Blauwstaart konden we twee Taigagaaien van vrij
dicht zien, grote opschudding toen we terug een Blauwstaart in het vizier kregen, hij begon warempel ook
te zingen. Knap was hier ook een overvliegende Visarend en terug enkele Goudvinken.
Rond 9.15 uur vertrokken we dan voor een wandeling richting Valtavaara, dit is een gedeelte van de
Berenroute (of Karhunkierros voor de Finnen onder ons) die loopt tot in Ruka.
Aan de rustplaats Laava hadden we terug Taigagaai, die uiterst geïnteresseerd was in onze koekjes, en ik
maar proberen foto's te maken!
Tijdens deze wandeling verschillende keren Kepen en Kruisbekken gehoord en gezien, een erg mooie
wandeling maar niet echt vogelrijk. In 2000 hadden we hier nog Blauwstaart en hoorden we Haakbek.
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Toen we rond 12.30 terug aan de parking kwamen maakten we kennis met een koppel Waalse
vogelkijkers die iets verder een blokhut huurden.
De belangrijkste waarnemingen:
BRILDUIKER, VISAREND, KORHOEN, BOSRUITER, GROTE BONTE SPECHT, BLAUWSTAART, ZANGLIJSTER, FITIS,
TAIGAGAAI, KEEP, KRUISBEK EN GOUDVINK.

We aten op een parking in de omgeving van Nissinvaara waarna we op zoek gingen naar de plaats die ons
gemeld was voor de nestkasten van Bruinkopmees. Helaas ons zoekwerk werd niet beloond, we vonden
wel enige nestkasten in het bos maar ze waren blijkbaar niet bezet.
Vervolgens reden we naar Kuusamo waar we brood kochten en telefoneerden naar het thuisfront. Het was
al 18.15 uur toen we aan de parking van Livaara aankwamen, hier zagen we terug het Waalse koppel dat
we deze morgen aan de parking van Konttainen hadden ontmoet, zodat we de laatste nieuwtjes konden
uitwisselen.
Na het eten nog een toer gewandeld in de omgeving van de parking, ik meende Bosgors te horen maar
ben door de grote afstand niet 100% zeker, de vogel reageerde ook niet op de cassette. Verder bolderen
van Korhoenders, een roepende Koekoek en overvliegende Kruisbekken.

MAANDAG 30 MEI
Weer: in de vroege morgen zwaar bewolkt, vanaf 8 uur regen (van 9 tot 10 zelfs sneeuw) dit tot de
middag. In de namiddag afwisselend regenvlagen en periodes met zon maar vrij koud.
Bezochte gebieden:

OMGEVING VAN KUUSAMO

Waargenomen:
Ons Marleentje schoot om 3 uur deze nacht wakker en maakte gans het huisgezin wakker, met als gevolg
dat ik de slaap niet meer kon vatten en besloot op te staan rond 4 uur in plaats van 5 uur zoals gepland.
Van 4.30 tot ongeveer 7 uur deed ik een wandeling in de omgeving van de brug met de omliggende
moerassige berkenbossen op zoek naar de Bosgors en Dwerggors. Na een uur zonder resultaat besloot ik
de telescoop terug naar de wagen te brengen en een wandeling te maken richting Livaara.
Ondertussen toch enkele waarnemingen met een viertal Wilde Eenden, Wintertalingen en een Bosruiter
die wel erg dichtbij aan het foerageren was. De wandeling naar boven was vrij vogelrijk, er was wel het
één en het ander aan het zingen terwijl ik regelmatig de Watersnip hoorde mekkeren.
Een hoen dat opvloog uit het moeras kon ik jammer genoeg niet op naam brengen maar iets hogerop op
een vrij klein open stuk was het toch raak met een Hazelhoen die zich vrij goed liet zien, terwijl ik deze
vogel aan het volgen was vloog een ander hoen enkele meter verder weg, waarschijnlijk een vrouwtje
Korhoen. De ganse wandeling hoorde ik regelmatig Kruisbekken. Bij het terugkeren naar de Van
natuurlijk nog de Bos- en Dwerggors eens geprobeerd helaas zonder resultaat. De verrassing van de dag
was een Bever die op zijn gemak kwam aangezwommen en zich er niets van aantrok dat ik op de brug
naar hem stond te kijken, een ongelooflijke prachtige waarneming: wat een beest en wat een staart! Mijn
dag kon weeral eens niet stuk.
De belangrijkste waarnemingen:
WINTERTALING, WILDE EEND, HAZELHOEN, WATERSNIP, BOSRUITER, KOEKOEK, ROODBORST, GEKRAAGDE
ROODSTAART, ZANGLIJSTER, FLUITER, FITIS, GOUDHAAN, VINK, KEEP, SIJS, KRUISBEK EN GOUDVINK.

De wandeling samen met Marleen naar de top van de Livaara zal ons lang bij blijven, toen we vertrokken
was het licht aan het regenen, maar enige tijd later begon het warempel te sneeuwen. Van vogels kijken
kwam natuurlijk niet veel in huis, toch hoorden we Fitis, Sijs en Roodborst en op de parking voor het
vertrek foerageerden twee mannetjes Goudvink.
Marleen zag een man Hazelhoen eventjes op een tak zitten en op Livaara (470 m hoog) hoorden we even
een Korhoen baltsen. Hier ook een erg dicht overvliegende Barmsijs die ik dit keer wel noteerde daar de
vogel zijn typische roep erg goed liet horen. Op de terugtocht aan de brug terug een Bosruiter.
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Op de terugtocht van Livaara naar Kuusamo (overwegend grindweg) reden we vrij traag met de ogen
wijd open, dit leverde een goed resultaat op. Een vrouwtje Auerhoen van vrij ver maar twee echt dichte
vrouwtjes Korhoen waren de hoogtepunten. Verder in een weide vier Goudplevieren en een Kraanvogel.
De belangrijkste waarnemingen:
BRILDUIKER, KORHOEN, AUERHOEN, KRAANVOGEL, GOUDPLEVIER, WULP, DWERGMEEUW, KOKMEEUW,
STORMMEEUW, KLEINE MANTELMEEUW EN KRAMSVOGEL.

Tijdens ons kort bezoek aan de toeristische dienst van Kuusamo kwamen we Ben Smit terug tegen, hij
had ondertussen tot in de Varanger Fjord gereden maar door het slecht weer was hij vroeger in Kuusamo
dan gedacht. Daar hij problemen had met de wagen zat hij tijdelijk op een camping in Kuusamo.
Van 14.30 tot 15.15 stond ik tussen twee regenvlagen in op de vogelkijktoren ten zuiden van het Toranki
meer, hier verschillende Smienten, erg veel Dwergmeeuwen, twee Futen en een verre Parelduiker als
hoogtepunten. Ik bleef niet lang staan daar de koude me naar de wagen dreef. Hier ook een Eekhoorn,
maar wel een erg rare, zijn pels was hoofdzakelijk grijs en toch was het blijkbaar een gewone Rode
Eekhoorn.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, FUUT, SMIENT, WINTERTALING, SLOBEEND, KUIFEEND, BRILDUIKER, GROTE ZAAGBEK, WULP,
GROENPOOTRUITER, BOSRUITER, DWERGMEEUW, KOKMEEUW, VISDIEF EN RIETGORS.

Onderweg naar het Oulanka NP hielden we nog een korte halte aan de vogelkijktoren in de omgeving van
het dorp Kitka, hier niet minder dan 5 foeragerende Bosruiters, een Wilde Zwaan en enkele Noordse
Kwikstaarten als belangrijkste soorten.
Verder ook enkele Noordse Sterns, twee Grote Bonte Spechten en een koppel Bonte Vliegenvangers dat
zich gespecialiseerd had in het vangen van insecten op het water (verschillende keren gezien).
Vervolgens reden we naar het Oulanka NP waar we morgen enkele wandelingen willen maken, we slapen
op de parking daar de Camping nog gesloten is. Op de toeristische dienst van Kuusamo wisten ze te
vertellen dat het officieel toeristische seizoen slechts volgend weekend begint.

DINSDAG 31 MEI
Weer: de ganse dag bewolkt met vrij veel zon, een mooi maar terug vrij frisse dag. 's Morgens bij het
opstaan was het terug 3°C.
Bezochte gebieden:

OMGEVING VAN KUUSAMO

Waargenomen:
De wandeling van 7.30 tot 11 uur in het Oulanka Np (Berenroute in de richting van Juuma) viel redelijk
tegen, dicht tegen het centrum liggen de kloven en watervallen die zeker een bezoekje waard zijn. De rest
van de wandeling was heel wat minder, mooie bossen begonnen ongeveer na 3 km wandelen. Ook de
vogels lieten het min of meer afweten, hoogtepunten waren twee Taigaboomkruipers en als nieuwe soort
een Zwarte Roodstaart.
De belangrijkste waarnemingen:
OEVERLOPER, BOOMPIEPER, ZWARTE ROODSTAART, GEKRAAGDE ROODSTAART, KRAMSVOGEL, GRAUWE
VLIEGENVANGER, BONTE VLIEGENVANGER, TAIGABOOMKRUIPER, RAAF, VINK, SIJS, EN KRUISBEK.

Vervolgens reden we 12 km verder richting Rusland, aan het café Neidonkenkä staat een feeder die bij
veel vogelkijkers gekend is daar er in juni vorig jaar hier regelmatig Haakbekken zaten. Nu geen
Haakbekken maar wel minimum 15 Roodmussen (waarvan slechts drie mooie volwassen vogels),
Groenlingen, Goudvinken, twee Geelgorzen, enkele Sijzen, Koolmees, Pimpelmees en een agressieve
Grote Bonte Specht. Hier ook nog twee Eekhoorns. Op de weilanden achter het café foeragerenden
Kramsvogels, een Koperwiek en een Torenvalk.
We aten iets in het café tot ongeveer 13.30 uur waarna we naar baan 950 reden en ons parkeerden aan het
beginpunt van de Berenroute.
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Onze wandeling tot aan Ristikallio duurde van 14.30 tot 19 uur, en was zoals de vorige reis één van de
mooiste wandelingen die we deden.
De vogels waren wel niet meer aan het zingen, maar toch hadden we enkele prachtige waarnemingen die
we niet vlug zullen vergeten. In de omgeving van km paal twee een mannetje Hazelhoen die furieus
reageerde op mijn hazelhoenlokfluitje. We konden deze vogel dan ook uitgebreid bekijken, een lust voor
het oog. Op de terugweg een andere waarneming om in te kaderen, een koppel Taigagaai met vier
juveniele vogels juist langs de kant van het pad. Mooi was hoe de oudervogels de jonge gasten weglokten
van ons. Nieuw voor de reis was een Grote Lijster.
De kloof van Ristikallio ligt op ongeveer 4.5 km wandelen en is op zich niet echt spectaculair, maar de
wandeling zelf is zeker een aanrader.
De belangrijkste waarnemingen:
GROTE ZAAGBEK, HAZELHOEN, WITGAT, ROODBORST, GEKRAAGDE ROODSTAART, ZANGLIJSTER, GROTE LIJSTER,
FITIS, GOUDHAAN, MATKOP, TAIGAGAAI, VINK, KEEP EN SIJS.

Van hieruit reden we dan terug naar Kuusamo (toch 50 km) waar we rond 20 uur de Van reden op de
camping Metajoki. Hier vonden we Ben Smit terug waarmee we enkele tips konden delen. Morgen water
opslaan en “grote kuis” houden in de Van.

WOENSDAG 1 JUNI
Weer: bewolkt met erg veel zon, in de loop van de namiddag meer bewolking maar droog. Temperatuur
rond 15°C.
Bezochte gebieden:

OMG. KUUSAMO à NP PYHATUNTURIN

Waargenomen:
In de omgeving van de camping zijn verschillende meren en meertjes, op het grootste aan de overkant van
de baan zaten drie Parelduikers die jammer genoeg nogal ver zaten.
Aan de kleinere plassen (blijkbaar worden ze gebruikt voor de jacht) foerageerden tal van
Dwergmeeuwen en een tweetal Noordse Sterns. Verder onder andere zang van Geelgors en Rietgors.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, WILDE ZWAAN, KUIFEEND, BRILDUIKER, BOSRUITER, DWERGMEEUW, NOORDSE STERN,
OEVERZWALUW, NOORDSE KWIKSTAART, GEELGORS EN RIETGORS.

Rond 11.30 vertrokken we dan richting NP Pyhatunturin waar we rond 15 uur aankwamen en eerst het
bezoekerscentrum bezochten. Hier konden ze ons niet echt helpen, ze hadden geen folder met een
bruikbaar kaatje van het Nationaal Park; Wel gaven ze enige uitleg over het pad die we wensten te volgen
(informatie Gosney).
Van 15.30 tot 19 uur wandelden we via het Luontopolku Nature Path dat een vijftal km lang is naar een
uitkijktoren aan de rand van de immense venen. Een erg mooi en afwisselend pad door oude bossen met
grote hoogteverschillen (overbrugd door trappen), velden met rolstenen en een veen. Alles bij elkaar viel
het vogelskijken vrij goed mee gezien het tijdstip van de dag, we hoorden erg veel Sijs en Keep, de Fitis
was dit keer slechts enkele keren te horen. Het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld een
Bruinkopmees die we vrij lang konden volgen hoog in de kruinen van de dennen. Voorwaar een nerveus
vogeltje en terug een nieuwe soort voor de lijst, de enige voor vandaag.
Vermeldenswaardig is ook een Zwarte Specht die zich luid liet horen. Aan de toren was het echt kalm,
twee Wilde Zwanen, twee Noordse Sterns en verder enkele Brilduikers, Kuifeenden en een vrouwtje
Wilde eend. Landschappelijk wel erg mooie veengebieden met grote plassen maar blijkbaar met erg
weinig broedvogels.
De belangrijkste waarnemingen:
WILDE ZWAAN, WILDE EEND, KUIFEEND, BRILDUIKER, NOORDSE STERN, KOEKOEK, ZWARTE SPECHT, GROTE
BONTE SPECHT, BOOMPIEPER, GEKRAAGDE ROODSTAART, ZANGLIJSTER, BRUINKOPMEES, BONTE KRAAI, VINK,
KEEP EN SIJS.
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We besloten te slapen op een parking van het verlaten skistation en morgen onze kans te wagen in de
omgeving van Sodankylä. Vanavond namen we dan contact op met Ossi Pihajoki (woont in Sodankylä) in
de hoop dat hij ons meer kon vertellen in verband met de Sperweruil. Helaas door het slecht weer van de
afgelopen maanden (de streek had erg veel last van overstromingen) hadden ze hun nestkasten niet
kunnen controleren met als gevolg dat hij ons niet echt kon helpen.

DONDERDAG 02 JUNI
Weer: de ganse dag bewolkt met overwegend zon, ongeveer 13°C
Bezochte gebieden:

NP PYHATUNTURIN à OMGEVING SODANKYLÄ

Waargenomen:
Deze morgen van 5.15 tot ongeveer 7.45 een wandeling gemaakt in het NP Pyhatunturin, dezelfde
wandeling van gisteren maar niet volledig, ik geraakte niet tot aan de vogelkijktoren en keerde terug via
de zelfde weg daar deze landschappelijk veel mooier is. Het begon goed met een Sneeuwhaas die het
hazenpad koos toen ik uit de Van stapte. Buiten de Gekraagde Roodstaarten (op veel plaatsen gehoord)
was er eigenlijk vrij weinig aan het zingen, zelfs de Fitis liet het afweten.
De belangrijkste waarnemingen:
KOEKOEK, GROTE BONTE SPECHT, BOOMPIEPER, WITTE KWIKSTAART, GEKRAAGDE ROODSTAART, ZANGLIJSTER,
FITIS, BONTE VLIEGENVANGER, BONTE KRAAI, KEEP EN KRUISBEK.

Nadat we koffie dronken en een boterham aten reden we 16 km richting Luosto waar we onze wagen
parkeerden en een wandeling maakten van 9 tot 12.15 uur door een gemengd vochtig dennen/berkenbos.
Een echte mooie wandeling van een viertal km, de vogels wilden vrij goed meewerken met twee
Hazelhoenders die we vrij goed zagen en op het einde van de wandeling twee Pestvogels die door hun
roep onze aandacht hadden gewekt.
De belangrijkste waarnemingen:
HAZELHOEN, BOSRUITER, KOEKOEK, BOOMPIEPER, PESTVOGEL, ROODBORST, GEKRAAGDE ROODSTAART,
ZANGLIJSTER, KOPERWIEK, GOUDHAAN, VINK, SIJS EN GOUDVINK.

Het stuwmeer van de elektriciteitscentrale Kurkiaska op de baan naar Sodankylä viel eindelijk nogal
tegen, er zaten erg weinig vogels. Nadat we een boterham aten nam ik de telescoop voor twee
Parelduikers (waren zich aan het wassen, soms zag ik alleen hun witte buik!), negen Zwarte Zee-eenden,
enkele Brilduikers en Kuifeenden. Een groep zwaluwen boven het meer kon ik door de afstand niet op
naam brengen. Verder nog een Oeverloper en een Witte Kwikstaart die de insecten vanuit de ruitenwisser
van de Van pikte terwijl we nog in de wagen zaten. Met al dit koud weer zijn er geen muggen en hebben
de vogels blijkbaar honger.
We vervolgden onze weg naar Sodankylä waar we eerst een bezoekje brachten aan de dienst voor
toerisme, een pint gingen drinken (3,7 € voor een pint van 40 cl) en de nodige inkopen deden.
De laatste halte van de dag voor het vogelskijken ligt juist ten zuiden van Sodankylä (punt 11 van
Birdwatching in Sodankylä), ook dit viel nogal tegen, hoe meer we naar het noorden rijden hoe minder
vogels we zien. Opmerkelijk was ook dat de berken hier juist in het blad kwamen en de wilgen aan het
bloeien waren. De twee rivieren die hier samen komen leken zo goed als vogelvrij, na enige tijd vonden
we toch een Smient, Wulp, Groenpootruiter en enkele eenden. Enkele sterns kon ik door de afstand niet
op naam brengen.
Vervolgens reden we naar de camping in Sodankylä daar we niet onmiddellijk een geschikte plaats
vonden om te overnachten in de omgeving. Morgen bezoeken we enkele gebieden in de omgeving van
Sodankylä waarna we een 50 tal km meer naar het noorden trekken, hopelijk met meer waarnemingen als
gevolg.
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VRIJDAG 03 JUNI
Weer: bewolkt met overwegend zon, ongeveer 14°C. In de late namiddag enkele regenbuien.
Bezochte gebieden:

OMGEVING SODANKYLÄ

Waargenomen:
Daar Marleen een deel van onze kledij had gewassen op de camping was het vrij laat toen we vertrokken
op weg naar nieuwe vogels.
Onze eerste halte hielden we aan de brug over het meer Kelujarvi, aan de parkeerplaats waren er
verschillende vogels aan het zingen, verschillende Bonte Vliegenvangers maar ook Rietzanger en
Rietgors. Er zaten vrij veel vogels op het water maar jammer genoeg erg ver, een groepje van een 70-tal
steltlopers waren waarschijnlijk Grauwe Franjepoten maar daar het te ver was kon ik ze niet echt
determineren zelfs niet met mijn 60 maal vergroting. Hier wel honderden Brilduikers, een 20-tal
Pijlstaarten, een 20-tal Middelste Zaagbekken en veel Dwergmeeuwen om de belangrijkste te noemen.
De belangrijkste waarnemingen:
PIJLSTAART, BRILDUIKER, MIDDELSTE ZAAGBEK, DWERGMEEUW, NOORDSE STERN, RIETZANGER, FITIS, BONTE
VLIEGENVANGER EN RIETGORS.

Na een uurtje besloten we terug richting Sodankylä te rijden en naar de natuurkijktoren (Luontotorni en
niet Lintotorni) Viiankiaapa Luontotorni te gaan daar we de toren die vermeld staat in Birdwatching in
Sodankylä niet vonden.
Deze plaats staat goed aangeduid vanaf de baan 967 naar Tanhua, het is ongeveer 1 km rijden tot aan de
parkeerplaats van waaruit men ongeveer 1.7 km moet wandelen door een moerasbos van berk en den om
uiteindelijk aan de toren te komen die uitlijkt op een veengebied. Jammer genoeg is er geen water in de
onmiddellijke omgeving zodat er van vogels niet veel te beleven viel. In de verte wel twee Kraanvogel en
onderweg naar de toren een knappe Taigagaai.
De belangrijkste waarnemingen:
KRAANVOGEL, KOEKOEK, BOOMPIEPER, FITIS, TAIGAGAAI, RAAF, KEEP EN KRUISBEK.

Rond 13 uur reden we dan via Sodankylä naar het noorden waar we halt hielden aan de parking van het
meer Ilmakkijarvi (punt 12), nadat we aten wandelenden we door een veengebied via loopplanken naar de
vogelkijktoren.
Onderweg enkele baltsende Bosruiters, bij aankomst aan de toren vloog een Sperwer verrast weg (het was
drie dagen geleden dat we nog een roofvogel zagen) maar ook op het water van het meer zaten heel wat
vogels, jammer genoeg vrij ver. Daar de zon enige tijd achter de wolken verdween kon ik toch met mijn
60 maal vergroting de vogels vrij goed bekijken, anders had ik te veel tegenlicht. Ook hier een grote
groep steltlopers op het water, ontegensprekelijk Grauwe Franjepoten.
Verder erg veel Brilduikers, Kuifeenden, Wilde Eenden, enkele Smienten, en Dwergmeeuwen allemaal
op het water de massa insecten die op het water lagen (larven van muggen?) aan het opeten.
Bij het terug wandelen, het begon toch te regenen zeker, een overvliegende luid roepende Zwarte Ruiter
en twee Grauwe Franjepootjes die wel erg dicht zaten. Tot onze verrassing kwam één van deze vogels de
insecten oppikken die we via de bewegingen van de loopplanken het water injaagden. Eentje kwam tot op
een tweetal meter van ons foerageren, gelukkig hadden we het fototoestel bij ons.
Rond 16 uur vertrokken we richting Peurasuvanto (punt 15) waar een “Holiday village” is waarvan de
eigenaar (Olavi Nyyssonen) een vogelkijker is en eventueel bereid is om informatie te geven of om te
gidsen. Hij was wel aan het klagen dat hij te weinig tijd had om vogels te kijken. Voor zeldzaamheden
had hij blijkbaar nog tijd want hij vertrok deze avond nog naar Rovaniemi waar een Kaspisch Plevier zat.
Terwijl we een koffie dronken kregen we inderdaad enkele tips, onder andere in verband met de Bosgors
die we om één of andere reden maar niet kunnen vinden. Olavi beweert dat de Bosgors de laatste jaren
zeldzaam is geworden en dat ze dit voorjaar in Lapland nog niet was gezien.
Rond 17.30 vertrokken we naar een gebied in de onmiddellijke omgeving van Peurasuvanto waar hij
vorig jaar nog Bosgors had gezien maar helaas het wil blijkbaar maar niet lukken. Ook nu begon het terug
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te regenen maar daar het nog te vroeg was om af te sluiten reden we naar de parking van waaruit een
vogelkijktoren te bereiken is een drietal km ten zuiden van Peurasuvanto.
Hier enkele Wilde Zwanen, Kemphanen en een Raaf om de belangrijkste te noemen. De Visarend die hier
in de omgeving broedt, liet zich niet zien.
Rond 19 uur besloten we er de brui aan te geven en zetten we ons met de Van op het terrein van de
Holiday village waar we overnachten.
In de loop van de avond trokken er nog veel Huiszwaluwen door over de camping, Olavi beweerde ook
dat de Grauwe Franjepoten juist terug waren. We zitten hier blijkbaar terug in de prille lente.

ZATERDAG 04 JUNI
Weer: bewolkt met overwegend zon, in de loop van de namiddag enkele kleine buien. Temperatuur
ongeveer 15°C.
Bezochte gebieden:

OMGEVING SODANKYLÄ

Waargenomen:
Het begon deze morgen erg slecht. Door de slechte staat van de grindweg naar Lake Sompiojarvi moesten
we onderweg afhaken. Er lag nog vrij veel sneeuw op de baan en het grind was verzadigd van water wat
verder rijden onverantwoord maakte.
Onderweg een Visarend en een honderdtal Grote Zaagbekken waren de belangrijkste waarnemingen.
We moesten dus noodgedwongen ons programma aanpassen en reden dan maar naar het
bezoekerscentrum Koilliskaira van het NP Urho Kekkonen in Tankavaara van waaruit we een wandeling
maakten van een achttal km, dit van 10 tot 13 uur. De wandeling verliep uiterst kalm, we hoorden en
zagen erg weinig vogels, op de top van de berg Peini Tankavaara twee Tapuiten en verder steeds dezelfde
zingende vogels als Gekraagde Roodstaart, Fitis en Vink.
Op de terugweg echter hoorden we de goudvinkachtige roep van de Witbandkruisbek die we gelukkig
bijna onmiddellijk vonden, een mannetje hoog in de top van een spar.
Deze vogel bleef een hele tijd roepen, vloog eventjes verder maar ook daar vonden we hem terug,
voorwaar een mooie waarneming. Het was van 1990 geleden dat ik deze soort nog kon waarnemen, geen
nieuwe soort maar het scheelde niet veel!
De belangrijkste waarnemingen:
KOEKOEK, GEKRAAGDE ROODSTAART, TAPUIT, FITIS, VINK, KEEP, GROENLING, SIJS, WITBANDKRUISBEK EN
GOUDVINK.

We reden naar de parking van Kiilopaa waar we bij aankomst onmiddellijk onze lijst konden aanvullen
met een luid zingende Roodsterblauwborst, raar voor ons is dat de vogel aan het zingen was vanaf de top
van een den.
Nadat we uitgebreid aten deden we van 15 tot 17.30 de wandeling (4 km heen en terug) naar de top van
de 546 m hoge berg. Ook hier was er weinig te beleven, hoogtepunt waren verschillende zingende
Roodsterblauwborsten, een zingende Graspieper, de eerste voor deze reis, een baltsende Goudplevier en
op de top enkele Tapuiten. De vermoeidheid begint blijkbaar door te wegen en de frustraties over het
weinig aantal soorten vogels deden me al denken om terug naar het zuiden trekken.
We reden terug naar de E75 om vervolgens de baan 9694 te nemen richting Kuttura Guhtur. Van de E75
moet men nog 30 km rijden tot een geschikte plaats voor 'bosvogels'. Daar de baan na enkele km een
grindbaan werd en ik geen zin had om 28 km op een grindbaan te rijden keerden we terug en besloten om
terug te rijden tot in Peurasuvanto waar we terug de nacht doorbrachten. Morgen wordt het hopelijk beter.
Nog te vermelden was dat onderweg in Vuotso een tiental Raven zaten bij een soort dierenasiel en dat in
de omgeving van Kiilopa de berken nog in knop stonden en 's avonds op de camping er vrij veel trek was
van Huiszwaluwen. De echte lente moet hier nog blijkbaar beginnen.
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ZONDAG 05 JUNI
Weer: overwegend bewolkt met af en toe zon, rond 17 uur wat regen.
Bezochte gebieden:

OMGEVING SODANKYLÄ

Waargenomen:
Bij aankomst rond 8.45 uur in de omgeving van Ilmakkijarvi waren er in het gebied ten oosten van de
grote baan geen steltlopers aan het baltsen, naar verluid een erg goed gebied voor het waarnemen van
Breedbekstrandlopers.
Terwijl we een beetje aan het uitkijken waren naar eventuele steltjes konden we toch enkele mooie zaken
opschrijven, twee overvliegende mannetjes Korhoen waren het hoogtepunt. Verder verschillende
zingende Graspiepers (nog niet veel gehoord deze reis), 5 overvliegende Wilde Zwanen, Raaf, Koekoek
en verschillende Noordse Kwikstaarten. Deze mooie vogels konden mijn ongeduld nauwelijks temperen.
Daar het blijkbaar niets werd besloot ik te wandelen tot aan de toren en hier een beetje uit te kijken, dit
leverde heel wat soorten op maar erg weinig in aantal (dit worden we wel stilaan gewoon). Even later
kwamen er twee Finse vogelkijkers bij die jammer genoeg geen andere taal machtig waren maar met
gebarentaal en het feit dat we dezelfde gids gebruiken (Lars Svensson) konden we elkaar toch min of
meer verstaan.
Hoogtepunten waren een ver mannetje Nonnetje, een Kraanvogel, een zevental Zwarte Zee-eenden,
en enkele Grauwe Franjepoten die wel erg ver zaten. Marleen die iets na mij naar de toren wandelde zag
een mannetje Blauwe Kiekendief over het gebied vliegen.
De belangrijkste waarnemingen:
WILDE ZWAAN, SMIENT, WILDE EEND, PIJLSTAART, KUIFEEND, ZWARTE ZEE-EEND, BRILDUIKER, NONNETJE,
BLAUWE KIEKENDIEF, SPERWER, KORHOEN, KRAANVOGEL, BOSRUITER, GRAUWE FRANJEPOOT, KOEKOEK,
GRASPIEPER, NOORDSE KWIKSTAART EN RAAF.

Toen we zo goed als alles bekeken hadden zagen we twee busjes van Finnature stoppen aan de parking,
iedereen snel, snel uit de bussen. Even in dezelfde richting kijken en hop terug weg. Een Engels koppel
die gisterenavond ook in Peurasuvanto sliep kwam juist toe, ze dachten dat ze inderdaad balts van
Breedbekstrandloper had gehoord, ik voelde me al veel beter.
Toen we terug op de parking waren was er geen beweging maar een kwartier later vlogen er drie luid
roepende Breedbekstrandlopers over die begonnen te baltsen dicht tegen de baan naar Petkula.
We reden er naar toe, parkeerden de wagen en hadden een twintigtal minuten een baltsende
Breedbekstrandloper vlak boven ons hoofd, terug een ongelooflijke prachtige waarneming. Na enige tijd
hadden we hier ook een overvliegende Ruigpootbuizerd en terwijl we terug op de parking stonden na te
genieten en een praatje maakten met de Engelse vogelkijkers vlogen er nog vier Grote Zee-eenden over.
De dag kon slechter beginnen.
Rond 11.30 uur reden we verder tot aan de parking van het reservaat Viiankiaapa, volgens onze 'vriend'
Olavi Nyyssonen van het Peurasuvanto Holiday Village een uitstekende plaats om vogels te kijken.
Onderweg een noodstop voor een Zeearend, zou het dan toch een roofvogeldag worden, we hadden al
drie soorten gezien.
Olavi had dit keer meer dan gelijk, we wandelden ongeveer acht km door een prachtig gebied met open
veen, erg natte berkenbossen, op de iets hoger gelegen gedeelten gemengde berken/naaldbos, grote open
plassen en verschillende moerassige plaatsen met baltsende steltlopers. Wat moet een mens nog meer
hebben. Kortom een echte aanrader voor iedereen die er een flinke wandeling voor over heeft. Aan het
einde van de wandeling staat een toren die uitkijkt over een enorm veengebied.
We wandelden van 12.15 tot 15.45 uur, geen ideaal moment van de dag maar het aantal soorten vogels
was toch verrassend groot. Hoogtepunten voor mij waren ongetwijfeld de vele baltsende Bosruiters en
een tiental Kemphanen waarvan twee mannetje even begonnen te baltsen; wat een spektakel. Ons
baltsgedrag vervalt in het niets als men zulke zaken ziet!
Een laag overvliegend vrouwtje Sperwer bracht ons aantal roofvogels voor vandaag op vier exemplaren
en soorten, voor ons een record in Lapland.

Zweden & Finland Mei/Juni 2005

Blz. 34/53

Eindelijk kon ik ook ééns een koppel Grote Barmsijs goed bekijken, ik heb er al regelmatig gehoord maar
daar ik hun verschillende roepen niet echt goed ken heb ik ze meestal niet op de streeplijst vermeld. Er
zitten er dus veel meer dan mijn streeplijst laat vermoeden.
Op één van de grotere meren die we onderweg tegenkwamen zat een koppel Brilduiker en konden we ook
een Parelduiker vinden.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, WINTERTALING, WILDE EEND, BRILDUIKER, SPERWER, KRAANVOGEL, GOUDPLEVIER,
KEMPHAAN, ZWARTE RUITER, BOSRUITER, NOORDSE KWIKSTAART, GEKRAAGDE ROODSTAART, KOPERWIEK,
FITIS, VINK, KEEP, GROTE BARMSIJS, KRUISBEK EN RIETGORS.

Vanavond nog contact opgenomen met Ove Stefansson die in de omgeving van Lulea wil helpen om de
Laplanduil waar te nemen. Na enig overleg hebben we een afspraak op dinsdag om 18 uur aan het station
van Boden.

MAANDAG 06 JUNI
Weer: regen tot ongeveer 12 uur, nadien zwaar bewolkt en 's avond een beetje regen.
Bezochte gebieden:

SODANKYLÄ à OMGEVING LULEA (Zweden)

Waargenomen:
De omgeving van Seskarö is een plezante halte op weg naar het noorden of naar het zuiden. Vorige reis
deden we deze plaats aan op weg naar het noorden en mogelijk daarom waren we er op dit moment vrij
enthousiast over. Dit keer wel een beetje minder daar we al de vogels die hier zitten al verschillende keren
hebben kunnen waarnemen.
Toch geraak ik niet uitgekeken op de Dwergmeeuwen, van een sierlijk meeuwtje gesproken. Verder hier
ook veel Noordse Sterns, een drietal Nonnetjes en enorm veel Brilduikers. Een verre (zee) arend kon ik
jammer genoeg niet lang genoeg waarnemen.
Dat we terug enkele honderden km verder naar het zuiden gereden zijn kan je goed zien, de blaren krijgen
terug bomen en er is veel meer beweging wat betreft de vogels, terug veel Witte Kwikstaarten maar ook
onder andere zang van Geelgors.
De belangrijkste waarnemingen:
GRAUWE GANS, SMIENT, WINTERTALING, WILDE EEND, KUIFEEND, BRILDUIKER, MIDDELSTE ZAAGBEK,
NONNETJE, DWERGMEEUW, NOORDSE STERN, WITTE KWIKSTAART, KRAMSVOGEL, KOOLMEES, VINK, GEELGORS
EN RIETGORS.

Na enig zoekwerk vonden we dan toch de ingang naar het natuurreservaat Gammelstadsviken die ten
noord westen van Lulea ligt, dit keer alles opgeschreven zodat we de volgende keer niet te veel meer
hoeven te zoeken.
We wandelden van de parking naar de toren en de luxe schuilhut, dit van 17 tot 19 uur. Aan de toren
bleven we niet te lang vogelskijken daar de wind toch kouder was dan we vooraf dachten.
Ook hier is het verschil in aantal vogels en soorten duidelijk te merken tegenover Noord Lapland waar we
gisteren nog vogels keken. In het noorden is een wandeling van twee uur met een dertigtal soorten
gewoon ondenkbaar of het moet tijdens de steltloperstrek zijn.
Het begon erg goed met een mannetje Hazelhoen die aangelokt door ons jagersfluitje zich uitstekend liet
bekijken, als jager is het op dit ogenblik maar een koud kunstje om dit mooi hoentje af te knallen zou ik
denken. Ander hoogtepunten waren ongetwijfeld de drie overvliegende Houtsnippen, een mannetje
Zwarte Specht en drie overvliegende Kraanvogels.
De toren en de schuilhut leverden tal van soorten op, de Dwergmeeuwen en Noordse Sterns waren
gewoon niet te tellen (echt honderden), verder ook vrij veel Kokmeeuwen.
Hoogtepunten hier waren een overvliegende Visarend met een dikke vis tussen zijn poten, een mannetje
Bruine Kiekendief en een verre Parelduiker. Morgen komen we eens uitgebreid zoeken, dit zal wel nog
enkele soorten extra opleveren.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, FUUT, GRAUWE GANS, CANADESE GANS, SMIENT, SLOBEEND, KUIFEEND, BRILDUIKER,
MIDDELSTE ZAAGBEK, NONNETJE, BRUINE KIEKENDIEF, VISAREND, HAZELHOEN, MEERKOET, KRAANVOGEL,
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HOUTSNIP, WULP, DWERGMEEUW, KOKMEEUW, NOORDSE STERN, KOEKOEK, ZWARTE SPECHT, BONTE
VLIEGENVANGER, VINK, SIJS EN RIETGORS.

Vervolgens reden we naar de omgeving van Angesbyn waar Dirk Colin in 1991 en tot ieders verrassing
Herman Puls vorig jaar terug op juist dezelfde plaats een Laplanduil konden waarnemen.
Niettegenstaande we erg aandrongen konden we deze vogel jammer genoeg niet vinden wel een 30-tal
Wilde Zwanen en Kokmeeuwen in de weiden maar in de fameuze dreef zo goed als geen enkele vogel.
Het enige wapenfeit was een hoen die juist naast de auto wegvloog en niet kon gedetermineerd worden.
Rond 23 uur (volgens onze inwendige klok en deze van Finland was het al 24 uur) gaven we er de brui
aan en sliepen op een afgesloten zijweg van de grindweg.

DINSDAG 07 JUNI
Weer: zwaar bewolkt met soms enige zon,'s avonds enkele vlagen regen.
Bezochte gebieden:

OMGEVING LULEA

Waargenomen:
Ook vandaag viel het reservaat erg mee, al op de parking hoorden we Zwarte Specht en overvliegende
Kraanvogels. De Hazelhoen liet het grandioos afweten, toen we even van het (rechte) pad afweken trapte
ik bijna op een Houtsnip die op een sukkelachtige manier wegvloog. Onze frank viel nogal rap en we
vonden een juveniele Houtsnip op enkele tientallen cm van mijn voeten, we konden niet laten om toch
een tweetal foto's te nemen. Even later toen we terug op het rechte pad waren vloog een tweede Houtsnip
op dezelfde manier op, zijn nest moet wel erg dicht tegen het pad liggen.
We wandelden eerst naar de schuilhut maar daar het zicht hier toch serieus belemmerd is trokken we vrij
vlug naar de toren. Hier bleek juist een tweetal klassen van de basisschool te zijn aangekomen zodat we
iets verder wandelden. In de omgeving van enkele buitenverblijven zaten vrij veel vogels, Grote Bonte
Specht, Kramsvogels, Koperwiek en de twee soorten Vliegenvangers. Op die manier kwamen we ook
dichter tegen het riet zodat we Rietgors en Rietzanger konden noteren.
Toen we terug naar de omgeving van de toren wandelden waren de jonge gasten terug naar school zodat
we het rijk voor ons hadden, de mooiste waarneming waren ongetwijfeld de twee Visarenden die juist
boven ons vlogen. Verder hadden we zowat dezelfde soorten als gisteren, nieuw voor de reis was een
Krakeend in één van de kleine plassen tussen het riet.
De belangrijkste waarnemingen:
FUUT, GRAUWE GANS, CANADESE GANS, SMIENT, KRAKEEND, WINTERTALING, WILDE EEND, SLOBEEND,
KUIFEEND, BRILDUIKER, MIDDELSTE ZAAGBEK, NONNETJE, BRUINE KIEKENDIEF, VISAREND, MEERKOET,
KRAANVOGEL, KEMPHAAN, HOUTSNIP, WULP, DWERGMEEUW, KOKMEEUW, NOORDSE STERN, KOEKOEK,
ZWARTE SPECHT, GROTE BONTE SPECHT, WITTE KWIKSTAART, KRAMSVOGEL, KOPERWIEK, RIETZANGER, FITIS,
GRAUWE VLIEGENVANGER, BONTE VLIEGENVANGER, MATKOP, KOOLMEES EN VINK.

Rond 12.30 uur besloten we hier af te ronden en vulden we de rest van de dag met een bezoek aan
Gammelstads Kyrkstad (beschermd door de Unesco) waarna we reden tot in Boden waar we inkopen
deden en een beetje de toerist speelden. Rond 17 uur stonden we aan het station waar we een afspraak
hadden met Ove om 18 uur.
Om 18 uur stipt maakten we kennis met Ove, we zouden op zoek gaan naar de Laplanduil samen met een
Deen en een (zuid) Zweed.
Samen op stap met de Zweedse specialist van de Laplanduil, onze avond kon weeral niet meer stuk. Het
was de bedoeling zijn nestkasten te controleren daar hij de laatste tijd in midden Zweden had geringd en
nog niet veel tijd had om zijn eigen kasten in de omgeving van Lulea te controleren.
Bij de eerste kast ten zuidoosten van Boden was het raak, na enig zoeken vond hij zijn kast met twee
grote jongen in. Het vrouwtje zat iets verder, door met de snavel te klepperen maakte ze duidelijk dat ze
het bezoek niet op prijs stelde. Een prachtige waarneming natuurlijk, de Deen had zelfs zijn telescoop
meegebracht zodat we beelden van de kop van het vrouwtje Laplanduil konden bestuderen. Ondertussen
gaf Ove uitleg over de reacties en de verschillende roepen van het vrouwtje die ze liet horen. Jammer dat
zijn Engels niet beter was, de taal was regelmatig een probleem.
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Enige tijd later vroeg hij om iets verder te gaan staan daar ondertussen het mannetje met prooi tussen de
poten zich iets verder had neergezet. Het vrouwtje vloog naar het nest, het duurde nog een tijd voor het
mannetje met de prooi naar het nest vloog, het doorgaf aan het vrouwtje waarna één jong het volledig
doorslikte. Het mannetje zette zich iets verder in een boom, blijkbaar om te kijken wat er hier allemaal
aan de hand was. Ondertussen riep het vrouwtje al om nieuw voedsel voor de jongen, aan haar reacties
kon je merken dat onze aanwezigheid haar niet meer stoorde. Toen het mannetje verder vloog op zoek
naar andere prooi besloten we ook terug te keren, ondertussen waren we dank zij de constante uitleg van
Ove heel wat te weet gekomen over het gedrag van deze uil.
Bij het afscheid aan het station van Boden gaf hij nog een tip over een Oeraluil ten noorden van Boden en
een Sperweruil met zeven jongen ten zuiden van Boden.
Daar het nog niet echt laat was besloten we te rijden waar de Oeraluil volgens Ove goed te zien was. Ter
plaatse duurde het even voor we de nestkast vonden, er zat wel een jonge Oeraluil op de half vergane
kast. Door een kaalkap van een perceel bos is de kast zichtbaar vanaf de weg. We besloten de Van te
plaatsen naast de kalme weg zodat we een goed zicht hadden over de kast met jong. Het duurde vrij lang
voor we onze eerste adulte vogel te zien kregen, deze zat niet zoals gedacht ergens hoog in een boom
maar erg laag op een stokje dicht tegen de grond in de kaalkap.
Na enige tijd vloog de adult over de baan en zette zich neer aan de rand van het bos. Hier zagen we hem
een prooi vangen, iets later vloog hij naar de kast om de prooi te geven aan het jong die er blijkbaar geen
moeite mee had. Ook dit waren schitterende beelden natuurlijk. Rond 22.30 was de adult verdwenen en
besloot het jong terug in de kast te springen, blijkbaar had hij genoeg gegeten.
We reden terug naar de omgeving van Angesbyn om te slapen.

WOENSDAG 08 JUNI
Weer: overwegend zon, maar een koude wind. Tegen de avond meer bewolking.
Bezochte gebieden:

OMG. LULEA à NP SKULESKOGEN

Waargenomen:
Deze morgen de kaarten nog eens uitgebreid bekeken en toch maar besloten om op zoek te gaan naar de
Sperweruil, we zaten er nu zo dicht bij waarom niet eens proberen.
We vonden tot onze verrassing de plaats zonder veel problemen, de beschrijving was blijkbaar beter dan
gedacht. Bij aankomst rond 9.30 zagen of hoorden we geen uilen, wel stond er de auto van de Deense
vogelkijker/fotograaf die gisterenavond bij ons was bij de Laplanduil. We zouden hem niet zien, blijkbaar
lag hij ergens in het bos te wachten om de ultieme beelden te trekken.
De nestkast konden we niet vinden maar toen Marleen iets te ver in het bos ging hoorden we een uil
alarmeren. Na enig zoeken konden we dan toch rond 10 uur een adulte Sperweruil vinden, hoog in een
dode boom erg dicht tegen de grindweg.
Stilletjes de telescoop er bij gehaald wat natuurlijk prachtige beelden opleverde, beeldvullend een nieuwe
droomsoort kunnen bekijken het lukt niet elke dag. Hij bleef hier een twintigtal minuten zitten waarna hij
vloog naar de andere kant van de weg in één van de twee grote berken in een perceel dat gekapt was.
Na enige tijd vloog hij het bos in maar toen we besloten te vertrekken zat hij terug in één van de berken.
Na een Laplanduil en een Oeraluil gisteren vandaag een Sperweruil, deze reis kon echt niet meer stuk.
Onderweg naar de plaats zagen we een Parelduiker op een rivier, een Wespendief dicht tegen de grindweg
en op de terugweg nog een Visarend hoog op een boom. Tijdens het kijken naar de Sperweruil vloog een
vrij dikke spreeuw voorbij en zette zich op een spar, toch even met de telescoop gecontroleerd (er klopte
toch iets niet met deze spreeuw) en warempel mijn eerste Pestvogel voor Zweden.
Rond 12.30 uur reden we dan richting Skuleskogen waar we rond 19 uur aankwamen, aten, het verslag
schreven en vroeg in bed kropen moe van het vogelskijken en het rijden natuurlijk.
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DONDERDAG 09 JUNI
Weer: zon en warm weer, tegen de avond meer bewolking, vrij koude oostenwind.
Bezochte gebieden:

NP SKULESKOGEN

Waargenomen:
Deze morgen op de parking van Skuleskogen was er vrij veel aan het zingen, een ervaring die we al een
tijdje moesten missen. We hoorden buiten de alom tegenwoordige Vink en Fitis, een luidruchtige
Tuinfluiter, onze eerste Heggenmus van deze reis maar ook een roepende Zwarte Specht.
De belangrijkste waarnemingen:
ZWARTE SPECHT, BOOMPIEPER, HEGGENMUS, TUINFLUITER, FITIS, VINK EN GEELGORS.

Van 9 tot 14.30 uur deden we dan de wandeling naar Slattdalskrevan, een 200 m lange, 7 meter brede en
40 m diepe kloof die de Slattdalsberg doorsnijdt. Een echt natuurwonder, van op de berg heb je een
prachtig zicht op de beboste heuvels en de zee met zijn talloze eilanden.
De wandeling van ongeveer 9 km duurde zo lang daar we, zeker op de heenweg, met een vogelkijkers
tempo op stap waren.
Niettegenstaande het vrij late uur was er vrij veel aan het zingen, niets spectaculairs maar met een Zwarte
Mees en een Winterkoning konden we onze soortenlijst alweer aanvullen.
Enkele mooie waarnemingen waren een erg dichte Taiga Boomkruiper, een luid roepende Draaihals (die
we maar niet vonden) en een groep van minimum 50 overvliegende Kruisbekken.
Het pad loopt gedeeltelijk langs de zee wat de Parelduiker, drie vrouwtjes Eider met 5 juveniele vogels,
Oeverloper en Witgatje verklaart.
De belangrijkste waarnemingen:
PARELDUIKER, EIDER, WITGAT, OEVERLOPER, KOEKOEK, DRAAIHALS, GROTE BONTE SPECHT, WINTERKONING,
ROODBORST, GEKRAAGDE ROODSTAART, ZANGLIJSTER, KOPERWIEK, TJIFTJAF, FITIS, GOUDHAAN, BONTE
VLIEGENVANGER, ZWARTE MEES, KOOLMEES, TAIGABOOMKRUIPER, SIJS, KRUISBEK EN GOUDVINK.

Na het eten en na een verdiende rustperiode vertrokken we rond 17.30 terug richting Tarnaftholmarna, dit
daar ik enkele zeevogels wilde waarnemen. Vanaf de parking noord is dit toch een wandeling van 1.15
uur zonder veel te dralen.
Onderweg een roepende Kuifmees de eerste voor deze reis (toch eigenaardig met al die naaldbomen) en
enkele soorten die we ook deze voormiddag hadden gehoord of gezien. In de omgeving van het eiland
zaten zoals tijdens onze reis in 2000 vrij veel vogels, vijf koppels Grote Zee-eenden waren vrij dicht
tegen de kust aan het foerageren en in feite was dit de reden van deze lange wandeling.
Knap waren ook acht Roodhalsfuten, een vijftiental Eiders (waarvan verschillende prachtige mannetjes)
drie Middelste Zaagbekken en 6 overvliegende Grote Zaagbekken. Verder erg veel Brilduikers, meeuwen
en Noordse Sterns.
De belangrijkste waarnemingen:
ROODHALSFUUT, AALSCHOLVER, KNOBBELZWAAN, EIDER, GROTE ZEE-EEND, BRILDUIKER, MIDDELSTE
ZAAGBEK, GROTE ZAAGBEK, WITGAT, OEVERLOPER, NOORDSE STERN EN KUIFMEES.

Ook vandaag slapen we op de parking van Skuleskogen, morgen is het de bedoeling een grote sprong
naar het zuiden te maken.

VRIJDAG 10 JUNI
Weer: overwegend zwaar bewolkt met in de morgen vrij veel regen. Ongeveer 12°C
Bezochte gebieden:
NP SKULESKOGEN à CAMPING TS AVESTA en OREBRO
Waargenomen:
We waren zo goed als de ganse dag op de baan, dit van 8.30 tot ongeveer 18.30 uur. Toen hadden we er
genoeg van en stopten op een camping tussen Avesta en Orebro. Een douche zal deugd doen zodat we
morgen de rest van de weg naar Takern fris kunnen afleggen. De vermoeidheid van de drie weken
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onderweg begint zijn sporen na te laten, alles bij elkaar hebben we slechts een 520 km afgelegd. Wel
overwegend over gewone wegen, de E4 in het Noorden kan je moeilijk een autosnelweg noemen.
De halte aan het Natuurcentrum langs de E4 (aan de afslag van de zuid parking van Skuleskogen) was
geen succes. Het ging pas open om 10 uur en een uur wachten zagen we niet zitten.
We hielden in de loop van de namiddag ook een halte aan de toeristische dienst van het stadje Avesta op
zoek naar informatie over het Farnebofjarden NP (Tinaset). Hier kregen we een folder en een knappe
kaart die we mogelijk volgend jaar kunnen gebruiken.
Onderweg zagen we een drietal Buizerds (was geleden van in zuid Zweden), een knappe Visarend boven
de wagen en een Parelduiker tijdens een korte halte aan één van de talloze meren en meertjes.
Ook vandaag een nieuwe soort voor de lijst, tijdens een korte halte op zoek naar brood een Ringmus die
eventjes kwam poseren.

ZATERDAG 11 JUNI
Weer: onderweg zwaar bewolkt en regelmatig regen, vanaf 11.30 geen regen meer maar overwegend
zwaar bewolkt.
Bezochte gebieden:

CAMPING à OMGEVING TAKERN

Waargenomen:
Van 12.30 tot ongeveer 15 uur wandelden we in de omgeving van parking noord (Svälinge), de
aangeduide wandeling is een tweetal km lang en vormt een lus via een vogelkijktoren (die uitkijkt over
het meer) en een platform die uitkijkt over enkele kleine plassen en natte weilanden.
Aan de toren was er vrij veel beweging, er vlogen honderden Gierzwaluwen, veel zwaluwen en Visdiefjes
boven het water. Een mooie verrassing waren twee Reuzensterns die zich eventjes goed lieten bekijken.
Bij aankomst een korte waarneming van een Zeearend en niet minder dan vier Visarenden (uitgevlogen
nest?). Verder veel eenden en honderden Knobbelzwanen maar dan wel erg ver.
De belangrijkste waarnemingen:
FUUT, AALSCHOLVER, ROERDOMP, BLAUWE REIGER, KNOBBELZWAAN, GRAUWE GANS, CANADESE GANS, WILDE
EEND, SLOBEEND, TAFELEEND, KUIFEEND, ZEEAREND, BRUINE KIEKENDIEF, VISAREND, MEERKOET, KIEVIT,
WATERSNIP, REUZENSTERN, VISDIEF, GIERZWALUW, VELDLEEUWERIK, WINTERKONING, RIETZANGER, KLEINE
KAREKIET EN GROTE KAREKIET.

Vervolgens reden we terug naar de parking zuid (Glänas) waar we dezelfde wandeling maakten als op
zaterdag 21 mei. Het gebied was ondertussen veel natter dan drie weken geleden (het heeft blijkbaar vrij
veel geregend ondertussen) er stonden in de natte weilanden erg veel orchideeën in bloei en de jonge
Grauwe Ganzen waren al flink gegroeid. De meeste Kokmeeuwen en Visdiefjes die broeden voor de
vogelkijktoren hadden al vrij grote jongen. Dit keer zaten voor de toren erg veel eenden, honderden
mannetjes Tafeleend maar ook vrij veel koppeltjes Kuifeend en verschillende Smienten. Ook nu hoorden
we bijna constant Roerdomp roepen (twee keer zien overvliegen). Ook hier hadden we twee Visarenden,
een jagende Boomvalk. Een overvliegende Baardman kon niet aan onze aandacht ontsnappen.
Tijdens de wandeling naar de tweede vogelkijktoren zat een Watersnip op een paaltje vrij dicht tegen het
wandelpad. Tot mijn verassing stoorde hij zich niet aan mijn aanwezigheid en bleef gewoon zitten, hij
wou blijkbaar zijn zangpost zomaar niet verlaten.
Verder had ik nog een mooie waarneming van een koppel Roodhalsfuut met drie juveniele vogels die aan
het foerageren waren in een klein plasje bij de schuilhut.
Rond 18.45 uur besloten we af te ronden zodat we morgen goed uitgerust aan de lange weg richting
Vorselaar konden beginnen.
De belangrijkste waarnemingen:
ROODHALSFUUT, ROERDOMP, KNOBBELZWAAN, GRAUWE GANS, SMIENT, KRAKEEND, SLOBEEND, TAFELEEND,
KUIFEEND, BRILDUIKER, BRUINE KIEKENDIEF, VISAREND, BOOMVALK, WATERSNIP, KOKMEEUW, VISDIEF,
BOOMPIEPER, SPOTVOGEL, ZWARTKOP EN BRAAMSLUIPER.
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IV. SOORTENLIJST
ROODKEELDUIKER

RED-THROATED DIVER

TWEE EXEMPLAREN WERDEN WAARGENOMEN IN ZUID FINLAND IN HET NP SEITSEMINEN, DIT TIJDENS
EEN WANDELING IN DE OMGEVING VAN KOVERO.

PARELDUIKER

BLACK-THROATED DIVER

WERD IN TEGENSTELLING TOT DE ROODKEELDUIKER ERG VEEL WAARGENOMEN DIT IN ZUID & NOORD
FINLAND EN IN HET NOORDEN VAN ZWEDEN (ONTBRAK IN DE OMGEVING VAN OULU). WE HADDEN DE
INDRUK DAT BIJNA IEDER MEER VAN ENIGE OMVANG ZIJN PARELDUIKERS HAD.

FUUT

GREAT CRESTED GREBE

WERD WAARGENOMEN IN TAKERN (ERG ALGEMEEN) EN HET NR GAMMELSTADSVIKEN. DE TWEE
EXEMPLAREN AAN HET TORANKI MEER TE KUUSAMO WAREN EEN VERRASSING.

ROODHALSFUUT

RED-NECKED GREBE

EEN ERG VER EXEMPLAAR OP 22/05 IN TAKERN, TWEE EXEMPLAREN IN HET NP LIESJÄRVI (F), 8
EXEMPLAREN IN HET NP SKULESKOGEN EN EEN KOPPEL MET 3 JUVENIELE VOGELS OP DE TERUGWEG IN
TAKERN.

KUIFDUIKER

SLAVONIAN GREBE

TWEE EXEMPLAREN VOOR EEN SCHUILHUT IN HET NR LIMINGANLAHTI (F).

AALSCHOLVER

CORMORANT

ALLEEN WAARGENOMEN IN HET NR TAKERN EN HET NP SKULESKOGEN.

ROERDOMP

COMMON BITTERN

IN TAKERN HOORT MEN BIJNA DE GANSE DAG HET ROEPEN VAN DEZE RAKKER, WERD OOK ENKELE
KEREN VLIEGEND WAARGENOMEN. ER BROEDEN NIET MINDER DAN 50 PAAR IN TAKERN (GEGEVENS
2002).

BLAUWE REIGER

GREY HERON

ALLEEN WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN TAKERN.

KNOBBELZWAAN

MUTE SWAN

HONDERDEN EXEMPLAREN OP HET MEER IN TAKERN, EEN ENKELE VOGEL WERD OOK GEZIEN IN DE
OMGEVING VAN HET NP SKULESKOGEN.

WILDE ZWAAN

WHOOPER SWAN

WERD ERG VEEL WAARGENOMEN TIJDENS ONS VERBLIJF IN FINLAND, IN ZWEDEN ALLEEN EEN GROEP
VAN EEN DERTIGTAL EXEMPLAREN OP EEN WEIDE IN DE OMGEVING VAN ANGESBYN.

GRAUWE GANS

GREYLAG GOOSE

GEZIEN IN DE OMGEVING VAN HET NR TAKERN, HET EILAND SESKARÖ EN GAMMELSTADSVIKEN IN
ZWEDEN, IN FINLAND ALLEEN IN DE OMGEVING VAN LIMINGANLAHTI.

CANADESE GANS

CANADA GOOSE

SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN IN HET NR TAKERN EN HET NR GAMMELSTADSVIKEN.

BERGEEND

SHELDUCK

SLECHTS EEN DRIETAL EXEMPLAREN IN HET NR TAKERN.

SMIENT

EURASIAN WIGEON

WERD IN FINLAND OP VERSCHILLENDE PLAATSEN IN HET NOORDEN WAARGENOMEN, IN ZWEDEN IN DE
OMGEVING VAN HET EILAND SESKARÖ EN GAMMELSTADSVIKEN. OP DE TERUGWEG OOK
VERSCHILLENDE EXEMPLAREN IN TAKERN.

KRAKEEND

GADWALL

ENKELE EXEMPLAREN IN TAKERN, OOK GEZIEN IN GAMMELSTADSVIKEN.

WINTERTALING

COMMON TEAL

IN NOORD FINLAND REGELMATIG WAARGENOMEN, IN ZWEDEN ALLEEN IN DE OMGEVING VAN
SESKARÖ EN GAMMELSTADSVIKEN.

WILDE EEND

MALLARD

ERG REGELMATIG GENOTEERD, NOOIT IN GROTE AANTALLEN.
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PIJLSTAART

PINTAIL

EEN KOPPEL IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI (F), EEN 20-TAL EXEMPLAREN IN HET KELUJARVI MEER EN
ENKELE EXEMPLAREN IN HET ILMAKKIJARVI MEER BEIDEN IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ (F).

ZOMERTALING

GARGANEY

EEN MANNETJE IN DE OMGEVING VAN HET NR LIMINGANLAHTI (F).

SLOBEEND

SHOVELER

IN FINLAND SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI, LIMINGANLAHTI EN HET
TORANKI MEER TE KUUSAMO. IN ZWEDEN IN HET NR GAMMELSTADSVIKEN EN OP DE TERUGWEG OOK
IN TAKERN.

TAFELEEND

POCHARD

ALLEEN WAARGENOMEN IN HET NR TAKERN, OP DE TERUGWEG ZATEN ER HONDERDEN MANNETJES
VOOR DE VOGELKIJKTOREN.

KUIFEEND

TUFTED DUCK

ERG REGELMATIG GEZIEN IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN.

EIDER

COMMON EIDER

WAARGENOMEN TIJDENS HET BINNENVAREN IN DE HAVEN VAN TURKU (F) EN OP 09/06 VERSCHILLENDE
EXEMPLAREN IN ZEE AAN SKULESKOGEN.

ZWARTE ZEE-EEND

COMMON SCOTER

NEGEN EXEMPLAREN AAN HET STUWMEER VAN DE ELEKTRICITEITSCENTRALE KURKIASKA EN EEN
ZEVENTAL EXEMPLAREN OP HET KELUJARVI MEER BEIDEN IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ (F).

GROTE ZEE-EEND

VELVET SCOTER

VIER OVERVLIEGENDE EXEMPLAREN BIJ HET ILMAKKIJARVI MEER, EN VIJF KOPPELS IN DE OMGEVING
VAN HET EILAND TARNAFTHOLMARNA IN HET NP SKULESKOGEN.

BRILDUIKER

GOLDENEYE

ZO GOED AL IEDERE DAG WAARGENOMEN, SOMS MET ERG VEEL EXEMPLAREN.

MIDDELSTE ZAAGBEK

RED-BR MERGANSER

IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI EN LIMINGANLAHTI VRIJ ALGEMEEN OOK EEN 20-TAL EXEMPLAREN
OP HET KELJUJARVI MEER TEN OOSTEN VAN SODANKYLÄ. IN ZWEDEN WAARGENOMEN IN DE
OMGEVING VAN HET EILAND SESKARÖ, GAMMELSTADSVIKEN EN SKULESKOGEN.

GROTE ZAAGBEK

GOOSANDER

DE EERSTE EXEMPLAREN WERDEN WAARGENOMEN BIJ DE CAMPING TE PYHAJOKI, OOK GEZIEN IN DE
OMGEVING VAN KUUSAMO EN SODANKYLÄ VOOR FINLAND EN 6 OVERVLIEGENDE EXEMPLAREN IN HET
NP SKULESKOGEN (ZWEDEN).

NONNETJE

SMEW

EÉN EXEMPLAAR OP HET ILMAKKIJARVI MEER (OMGEVING VAN SODANKYLÄ), VERDER DRIE
EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN HET EILAND SESKARÖ EN EEN BROEDEND KOPPELTJE IN
GAMMELSTADSVIKEN.

WESPENDIEF

HONEY BUZZARD

ÉÉN OVERVLIEGEND EXEMPLAAR TIJDENS EEN WANDELING DOOR HET VEEN VAN HET NP TORRONSUO
(F) EN ÉÉN EXEMPLAAR IN DE OMGEVING VAN BODEN (NOORD ZWEDEN) TERWIJL WE OP ZOEK WAREN
NAAR DE SPERWERUIL.

ZEEAREND

WHITE-TAILED EAGLE

OP DE HEEN- EN TERUGWEG IN TAKERN TELKENS EEN OVERVLIEGEND EXEMPLAAR EN IN DE
OMGEVING VAN SODANKYLÄ ÉÉN EXEMPLAAR BIJ HET VIIANKIAAPA RESERVAAT.

BRUINE KIEKENDIEF

MARSH HARRIER

IN TAKERN ERG VEEL GEZIEN (45 PAAR IN 2002) VERDER OOK IN HET NR GAMMELSTADSVIKEN
(ZWEDEN).

BLAUWE KIEKENDIEF

HEN HARRIER

EÉN EXEMPLAAR VANUIT DE AUTO TOEN WE OP WEG WAREN NAAR STOCKHOLM, MARLEEN ZAG EEN
OVERVLIEGEND EXEMPLAAR BIJ HET ILMAKKIJARVI MEER IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ
(FINLAND).
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SPERWER

SPARROWHAWK

OOK DEZE VOGEL WERD SLECHTS TWEEMAAL WAARGENOMEN, DE EERSTE AAN DE VOGELTOREN VAN
HET ILMAKKIJARVI MEER EN EEN TWEEDE TIJDENS EEN WANDELING DOOR HET VIIANKIAAPA
RESERVAAT (BEIDEN OMGEVING VAN SODANKYLÄ).

BUIZERD

COMMON BUZZARD

SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN IN HET ZUIDEN VAN ZWEDEN.

RUIGPOOTBUIZERD

ROUGH LEGGED BUZZARD

EEN PRACHTIGE WAARNEMING IN DE OMGEVING VAN HET ILMAKKIJARVI MEER (SODANKYLÄ).

VISAREND

OSPREY

SAMEN MET DE BRUINE KIEKENDIEF DE MEEST WAARGENOMEN ROOFVOGEL. TOT VIER EXEMPLAREN
OP DE HEEN EN TERUGWEG IN TAKERN, ÉÉN IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO, ÉÉN EXEMPLAAR BIJ HET
MEER SOMPIOJARVI (OMGEVING VAN SODANKYLÄ), MINIMUM TWEE EXEMPLAREN IN HET NP
SKULESKOGEN, ÉÉN EXEMPLAAR IN DE OMGEVING VAN BODEN TERWIJL WE OP ZOEK WAREN NAAR DE
SPERWERUIL EN TENSLOTTE ÉÉN EXEMPLAAR ONDERWEG TUSSEN LULEA EN TAKERN.

TORENVALK

COMMON KESTREL

SLECHTS ENKELE KEREN VERSPREID WAARGENOMEN (OMGEVING VAN TAKERN EN MIDDEN FINLAND).

BOOMVALK

HOBBY

VERSCHILLENDE KEREN WAARGENOMEN OP DE HEEN- EN TERUGWEG TE TAKERN.

HAZELHOEN

HAZEL GROUSE

ÉÉN VAN DE VOGELS VAN DEZE REIS, WAARGENOMEN IN DE OMGEVING VAN LIVAARA, EEN PRACHTIG
MANNETJE DIE ZICH UITSTEKEND LIET BEKIJKEN TIJDENS DE WANDELING NAAR RISTIKALLIO
(OMGEVING VAN KUUSAMO), TWEE EXEMPLAREN TIJDENS EEN WANDELING IN HET NP PYHATUNTURIN
EN TENSLOTTE TERUG EEN MANNETJE IN HET NR VAN GAMMELSTADSVIKEN (ZWEDEN).

KORHOEN

BLACK GROUSE

EEN VROUWTJE OP DE WEG IN DE OMGEVING VAN KONTTAINEN (OMGEVING KUUSAMO), ROEPENDE
EXEMPLAREN IN LIVAARA EN TWEE VROUWTJES VANUIT DE WAGEN OP DE WEG TUSSEN LIVAARA EN
KUUSAMO. VERDER TWEE OVERVLIEGENDE MANNETJES BIJ HET ILMAKKIJARVI MEER (OMGEVING VAN
SODANKYLÄ).

AUERHOEN

CAPERCAILLIE

EEN VLIEGEND MANNETJE DIE ZICH GOED LIET BEKIJKEN TIJDENS EEN WANDELING IN HET NP
SEITSEMINEN, EEN VROUWTJE TIJDENS ONZE ZOEKTOCHT NAAR UILEN TEN OOSTEN VAN PYHAJOKI EN
TENSLOTTE EEN VROUWTJE OP DE WEG TUSSEN LIVAARA EN KUUSAMO.

FAZANT

PHEASANT

ENKELE EXEMPLAREN OP DE HEENWEG IN DE OMGEVING VAN TAKERN.

MEERKOET

COOT

IN TAKERN ERG ALGEMEEN, OOK GEZIEN IN LIMINGANLAHTI EN HET NR GAMMELSTADSVIKEN.

KRAANVOGEL

COMMON CRANE

VERRASSEND VEEL WAARGENOMEN OP ERG VEEL VERSCHILLENDE PLAATSEN, LEEK ALLEEN IN DE
OMGEVING VAN KUUSAMO MINDER TALRIJK.

SCHOLEKSTER

OYSTERCATCHER

SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN TAKERN EN PYHAJOKI (F).

GOUDPLEVIER

GOLDEN PLOVER

BROEDENDE VOGELS IN HET VEEN VAN HET NP TORRONSUO (ZUID FINLAND), OP DE WEG TUSSEN
LIVAARA EN KUUSAMO EN ENKELE EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ.

KIEVIT

LAPWING

ONTBRAK IN NOORD FINLAND, VOOR DE REST VAN DE REIS REGELMATIG GEZIEN EN GEHOORD.

BREEDBEKSTRANDLOPER

BROAD BILLED SANDPIPER

EERST DRIE OVERVLIEGENDE VOGELS EN NADIEN EEN ONVERGETELIJKE WAARNEMING VAN EEN
BALTSEND EXEMPLAAR BOVEN ONS HOOFD IN DE OMGEVING VAN HET ILMAKKIJARVI MEER
(SODANKYLÄ).

KEMPHAAN

RUFF

WAARGENOMEN IN TAKERN, LIMINGANLAHTI, BALTSENDE VOGELS IN HET RESERVAAT VIIANKIAAPA
(SODANKYLÄ) EN TENSLOTTE EEN 10-TAL EXEMPLAREN IN HET NR GAMMELSTADSVIKEN.
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WATERSNIP

COMMON SNIPE

OP DE HEEN- EN TERUGWEG WAARGENOMEN IN TAKERN, VERDER OOK TIJDENS EEN VROEGE
WANDELING IN DE OMGEVING VAN DE PARKING VAN LIVAARA (KUUSAMO).

HOUTSNIP

WOODCOCK

VIER OVERVLIEGENDE VOGELS TIJDENS ONZE UILENTOCHT TEN OOSTEN VAN PYHAJOKI, OOK
VERSCHILLENDE VOGELS IN HET NR GAMMELSTADSVIKEN OP 6 EN 7 JUNI.

GRUTTO

BLACK-TAILED GODWIT

ALLEEN WAARGENOMEN IN LIMINGANLAHTI WAAR ER EEN 30-TAL PAAR BROEDEN.

WULP

CURLEW

ERG REGELMATIG EN VERSPREID OVER DE REIS WAARGENOMEN.

ZWARTE RUITER

SPOTTED REDSHANK

ENKELE OVERVLIEGENDE VOGELS IN DE OMGEVING VAN HET ILMAKKIJARVI MEER EN OP 05/06 ÉÉN
OVERVLIEGEND EXEMPLAAR IN HET RESERVAAT VIIANKIAAPA.

TURELUUR

COMMON REDSHANK

SLECHTS ENKELE VOGELS KUNNEN WAARNEMEN IN TAKERN EN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI.

GROENPOOTRUITER

GREENSHANK

WAARGENOMEN TEN OOSTEN VAN PYHAJOKI, AAN HET TORANKI MEER (KUUSAMO) EN TEN ZUIDEN
VAN SODANKYLÄ.

WITGAT

GREEN SANDPIPER

WERD SLECHTS EEN VIERTAL KEER GEZIEN, TWEE KEER IN ZUID FINLAND, ÉÉN KEER IN DE OMGEVING
VAN KUUSAMO EN TEN SLOTTE IN HET NP VAN SKULESKOGEN.

BOSRUITER

WOOD SANDPIPER

VRIJ VEEL WAARGENOMEN DIT IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO EN SODANKYLÄ (MET ALS
HOOGTEPUNT DE VELE BROEDENDE EXEMPLAREN IN HET RESERVAAT VIIANKIAAPA).

OEVERLOPER

COMMON SANDPIPER

REGELMATIG ÉÉN OF ENKELE EXEMPLAREN WAARGENOMEN DIT IN AL DE BEZOCHTE GEBIEDEN.

STEENLOPER

TURNSTONE

SLECHTS TWEE EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI OP 27/05.

GRAUWE FRANJEPOOT

RED-NECKED PHALAROPE

EEN DERTIGTAL EXEMPLAREN OP HET ILMAKKIJARVI MEER OP 03/06, TIJDENS HET TERUGWANDELEN
NAAR DE PARKING EEN VRIJ DICHT KOPPELTJE. HET VROUWTJE KWAM DE INSECTEN DIE WE
VERSTOORDEN DOOR OP DE PLANKEN TE LOPEN OPPIKKEN TOT OP EEN TWEETAL METER VAN ONS. OP
05/06 TERUG EEN 10-TAL EXEMPLAREN OP HET MEER.

DWERGMEEUW

LITTLE GULL

DIT PRACHTIG MEEUWTJE WERD GEZIEN IN DE OMGEVING VAN OULU, DE OMGEVING VAN KUUSAMO
EN SODANKYLÄ IN FINLAND. IN ZWEDEN IN DE OMGEVING VAN HET EILAND SESKARÖ EN HONDERDEN
EXEMPLAREN BOVEN HET MEER VAN GAMMELSTADSVIKEN.

KOKMEEUW

BLACK-HEADED GULL

WERD BIJNA IEDERE DAG WAARGENOMEN, ALLEEN IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ MINDER
ALGEMEEN.

STORMMEEUW

COMMON GULL

ZO GOED ALS IEDERE DAG KUNNEN WAARNEMEN.

KLEINE MANTELMEEUW

LESSER BL-BACKED GULL

ERG VEEL EXEMPLAREN IN DE HAVEN VAN STOCKHOLM (BALTISCHE MANTELMEEUWEN?), VERDER
OOK IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI, KUUSAMO EN SODANKYLÄ.

ZILVERMEEUW

HERRING GULL

SLECHTS SPORADISCH EN VERSPREID WAARGENOMEN, IN DE OMGEVING VAN TAKERN VRIJ ALGEMEEN.

GROTE MANTELMEEUW

GREAT BL-BACKED GULL

ALLEEN MET ZEKERHEID GEZIEN TAKERN.
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REUZENSTERN

CASPIAN TERN

ÉÉN VAN DE VERRASSINGEN VAN DEZE REIS, TWEE VOGELS OP DE LAATSTE DAG VANAF DE
VOGELKIJKTOREN VAN TAKERN NOORD (SVÄLINGE)

VISDIEF

COMMON TERN

VRIJ ALGEMENE BROEDVOGEL IN TAKERN, OOK GEZIEN HET NP LIESJÄRVI, DE OMGEVING VAN
LIMINGANLAHTI EN AAN HET TORANKI MEER BIJ KUUSAMO.

NOORDSE STERN

ARCTIC TERN

ERG VEEL GEZIEN IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI, KUUSAMO, SODANKYLÄ IN FINLAND EN IN DE
OMGEVING VAN HET EILAND SESKARÖ EN GAMMELSTADSVIKEN IN NOORD ZWEDEN.

HOUTDUIF

WOODPIGEON

BIJNA IEDERE DAG MAAR MET SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN PER DAG.

KOEKOEK

CUCKOO

GEHOORD IN BIJNA AL DE BEZOCHTE GEBIEDEN OOK IN DE MEEST NOORDELIJKE GEBIEDEN DIE WE
BEZOCHTEN (OMGEVING VAN SODANKYLÄ).

SPERWERUIL

HAWK OWL

DEZE VOGEL, DIE HOOG OP MIJN VERLANGLIJST STOND, WERD GEZIEN TEN ZUIDEN VAN BODEN OP 08/06
DIT NA EEN TIP VAN OVE STEFANSSON. EEN VOLWASSEN VOGEL DIE WE MINIMUM EEN UUR KONDEN
BEWONDEREN EERST BEELDVULLEND MET DE TELESCOOP, EVEN VLIEGEND EN DAARNA IN EEN BOOM
IN EEN KAPVLAKTE.

DWERGUIL

PYGMY OWL

MET DE HULP VAN RAUNO V. (WERKT IN EEN PROJECT DIE HET SAMEN VOORKOMEN VAN DWERGUIL EN
RUIGPOOTUIL ONDERZOEKT) HADDEN WE HET GELUK DEZE SOORT EERST UIT DE HAND EN LATER IN DE
NAMIDDAG BEELDVULLEND IN DE TELESCOOP TE KUNNEN WAARNEMEN. DIT WAS ONZE EERSTE
NIEUWE SOORT VAN DEZE REIS. DIT ALLES OP 26/05 IN DE OMGEVING VAN KAUHAVA (F).

OERALUIL

URAL OWL

TIJDENS DE AFSPRAAK MET OVE STEFANSSON IN DE OMGEVING VAN LULEA (NOORD ZWEDEN) BLEEK
DAT EEN ANDERE DEELNEMER EEN OERALUIL HAD GEZIEN TEN NOORDEN VAN BODEN. DEZELFDE
AVOND VONDEN WE DE NESTKAST DIE TE ZIEN WAS VANAF DE BAAN IN EEN KAPVLAKTE. EEN
JUVENIELE VOGEL ZAT OP DE KAST, MITS ENIG GEDULD KONDEN WE EEN VOLWASSEN VOGEL VINDEN,
EERST IN DE KAPVLAKTE MAAR NADIEN VLIEGEND MET PROOI NAAR HET JONG, KNAP WAS DAT.

LAPLANDUIL

GREAT GREY OWL

SAMEN MET OVE STEFANSSON (EEN ZWEEDSE RINGER EN KENNER BIJ UITSTEK VAN DE LAPLANDUIL)
KONDEN WE NAAR EEN KUNSTMATIG NEST WAAR TWEE JONGE VOGELS OPZATEN. HET NERVEUS
VROUWTJE ZAT IETS VERDER. WE HADDEN HET GELUK DAT HET MANNETJE IETS LATER MET PROOI
AANKWAM EN WE DE PROOIOVERGAVE EN HET VOEDEREN VAN EEN JONG UITSTEKEND KONDEN
BEKIJKEN. ÉÉN VAN DE HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS NATUURLIJK.

RUIGPOOTUIL

TENGMALM’S OWL

TIJDENS HET ZOEKEN NAAR DE DWERGUIL TOONDE RAUNO ONS EEN NESTKAST VAN EEN
RUIGPOOTUIL, HIER ZAT EEN VRIJ GROOT JONG OP. VAN DE OUDERS GEEN SPOOR.

GIERZWALUW

COMMON SWIFT

IN ZUID ZWEDEN EN ZUID FINLAND ERG ALGEMEEN (ONGELOOFLIJK VEEL EXEMPLAREN BOVEN
TAKERN OP DE TERUGWEG), NIET IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ EN KUUSAMO.

DRAAIHALS

WRYNECK

ÉÉN VAN DE VERRASSINGEN VAN DEZE REIS, WERD OP DRIE VERSCHILLENDE DAGEN OP DRIE
VERSCHILLENDE PLAATSEN GEHOORD OF GEZIEN.

ZWARTE SPECHT

BLACK WOODPECKER

OP VIJF VERSCHILLENDE PLAATSEN GEZIEN VERSPREID OVER DE REIS. DE ZWARTE SPECHT IN HET NP
LIESJÄRVI (ZUID FINLAND) WAS BLIJKBAAR HET NOORDEN KWIJT. HIJ LIET ZICH ERG DICHT
BENADEREN EN RIEP NOGAL RAAR.

GROTE BONTE SPECHT

GREAT SP WOODPECKER

DE MEEST WAARGENOMEN SPECHT WERD OP 13 VAN DE 23 WAARNEMINGS DAGEN WAARGENOMEN.

DRIETEENSPECHT

THREE-T WOODPECKER

ÉÉN VAN DE VOGELS WAAR WE ERG NAAR UITKEKEN WERD UITSTEKEND GEZIEN OP 25/05 IN HET NP
SEITSEMINEN TIJDENS EEN WANDELING IN DE OMGEVING VAN DE PARKING KOVERO.
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VELDLEEUWERIK

SKYLARK

GEHOORD EN GEZIEN IN HET ZUIDEN VAN ZWEDEN, OOK IN ZUID EN MIDDEN FINLAND.

OEVERZWALUW

SAND MARTIN

NIET GEZIEN IN ZUID ZWEDEN EN ZUID FINLAND, WEL IN MIDDEN EN NOORD FINLAND.

BOERENZWALUW

SWALLOW

ZO GOED ALS IEDERE DAG WAARGENOMEN.

HUISZWALUW

HOUSE MARTIN

OOK DE HUISZWALUW WERD OPVALLEND VEEL GEZIEN, IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ WAREN DE
ZWALUWEN (OVERWEGEND HUISZWALUW) NOG OP TREK TE ZIEN BOVEN RIVIEREN.

BOOMPIEPER

TREE PIPIT

OP TALLOZE PLAATSEN HOREN ZINGEN, WAS MINDER ALGEMEEN OF ONTBRAK OP VEEL PLAATSEN IN
DE OMGEVING VAN KUUSAMO.

GRASPIEPER

MEADOW PIPIT

WERD GEHOORD EN GEZIEN IN ENKELE VEENGEBIEDEN EN TIJDENS EEN WANDELING OP DE BERG
KIILOPAA ALLEMAAL IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ.

GELE KWIKSTAART

BLUE-HEADED WAGTAIL

EEN ZEVENTAL EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN TAKERN.

NOORDSE KWIKSTAART

GREY-HEADED WAGTAIL

WERD REGELMATIG GEZIEN MET ENKELE EXEMPLAREN IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO EN
SODANKYLÄ.

WITTE KWIKSTAART

WHITE WAGTAIL

ERG VEEL GEHOORD EN GEZIEN, IN DE OMGEVING VAN SODANKYLÄ KWAMEN ZE DE INSECTEN ETEN
OP ONZE RUITENWISSER MAAR WEL ALS WE NOG IN DE AUTO ZATEN. DOOR DE KOUDE WAREN ER GEEN
MUGGEN EN HADDEN ZE BLIJKBAAR HONGER.

PESTVOGEL

WAXWING

TWEE EXEMPLAREN IN HET NP PYHATUNTURIN EN ÉÉN EXEMPLAAR TEN ZUIDEN VAN BODEN TOEN WE
BIJ DE SPERWERUIL STONDEN.

WINTERKONING

WREN

ALLEEN GEHOORD IN HET NP SKULESKOGEN EN IN ZUID ZWEDEN OP DE TERUGWEG.

HEGGENMUS

DUNNOCK

OOK DEZE VOGEL WERD ENKEL GEHOORD OP DE PARKING IN SKULESKOGEN.

ROODBORST

ROBIN

REGELMATIG IN DE VERSCHILLENDE BEZOCHTE GEBIEDEN GEHOORD.

BLAUWBORST

BLUETHROAT

VERSCHILLENDE ZANGPOSTEN VAN ROODSTERBLAUWBORST TIJDENS DE WANDELING NAAR DE TOP
VAN DE BERG KIILOPAA (OMGEVING SODENKYLÄ).

BLAUWSTAART

RED-FLANKED BLUETAIL

EEN ONGELOOFLIJK KNAPPE WAARNEMING VAN ZINGEND MANNETJE (SOMS TOT OP EEN DRIETAL
METER VAN ONS VERWIJDERD), DIT OP 29/05 OP DE FLANK VAN DE BERG KONTTAINEN IN DE OMGEVING
VAN KUUSAMO. ER ZOUDEN DIT JAAR EEN 10-TAL ZANGPOSTEN ZIJN IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO.

ZWARTE ROODSTAART

BLACK REDSTART

ALLEEN GEZIEN TIJDENS EEN WANDELING IN HET OULANKA NP.

GEKRAAGDE ROODSTAART COMMON REDSTART
GEHOORD IN DE OMGEVING VAN PYHAJOKI, KUUSAMO, SODANKYLÄ (FINLAND) EN IN HET NP
SKULESKOGEN (ZWEDEN).

PAAP

WHINCHAT

SLECHTS OP DRIE PLAATSEN WAARGENOMEN (TAKERN, NP TORRONSUO EN TIJDENS ONS KORT BEZOEK
AAN LIMINGANLAHTI).

TAPUIT

NORTHERN WHEATEAR

WAARGENOMEN IN TAKERN, DE OMGEVING VAN
BEZOEKERSCENTRUM VAN HET NP URHO KEKKONEN.
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MEREL

BLACKBIRD

REGELMATIG GEHOORD IN ZWEDEN EN ZUID FINLAND, IN NOORD FINLAND VEEL MINDER ALGEMEEN.

KRAMSVOGEL

FIELDFARE

ÉÉN VAN DE MEEST WAARGENOMEN VOGELS TIJDENS DE REIS, LEEK ONS IN DE OMGEVING VAN
SODANKYLÄ VEEL MINDER ALGEMEEN.

ZANGLIJSTER

SONG THRUSH

REGELMATIG GEHOORD, IS ZEKER NIET ALGEMEEN.

KOPERWIEK

REDWING

KOMT WAARSCHIJNLIJK MEER VOOR DAN DE STREEPLIJST LAAT VERMOEDEN, HET DUURDE ENIGE TIJD
VOOR WE DE ZANG GOED BEGONNEN TE KENNEN.

GROTE LIJSTER

MISTLE THRUSH

ENKEL GEZIEN TIJDENS DE WANDELING NAAR RISTIKALLIO (NP OULANKA).

RIETZANGER

SEDGE WARBLER

ERG ALGEMEEN IN TAKERN EN GAMMELSTADSVIKEN, OOK WAARGENOMEN IN LIMINGANLAHTI EN IN
DE OMGEVING VAN HET KELUJARVI MEER TEN OOSTEN VAN SODANKYLÄ.

KLEINE KAREKIET

REED WARBLER

ALLEEN GEHOORD IN DE OMGEVING VAN TAKERN.

GROTE KAREKIET

GREAT REED WARBLER

EEN ALGEMENE VOGEL IN TAKERN, HIER ZOUDEN 150 PAAR BROEDEN (GEGEVENS VAN 2002).

SPOTVOGEL

ICTERINE WARBLER

SLECHTS EEN TWEETAL KEER GEHOORD.

BRAAMSLUIPER

LESSER WHITETHROAT

EEN DRIETAL KEER GEHOORD IN ZUID ZWEDEN EN ZUID FINLAND.

GRASMUS

COMMON WHITETHROAT

OOK DEZE VOGEL SLECHTS EEN TWEETAL KEER GEHOORD OF GEZIEN.

TUINFLUITER

GARDEN WARBLER

ALLEEN GEHOORD IN ZUID ZWEDEN.

ZWARTKOP

BLACKCAP

OOK DEZE ZANGER ALLEEN GEHOORD IN ZUID ZWEDEN.

FLUITER

WOOD WARBLER

REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN IN ZUID ZWEDEN, ZUID EN MIDDEN FINLAND.

TJIFTJAF

COMMON CHIFFCHAFF

ALLEEN WAARGENOMEN IN ZUID EN MIDDEN FINLAND EN HET NP SKULESKOGEN (ZWEDEN).

FITIS

WILLOW WARBLER

WERKELIJK ALOM TEGENWOORDIG WERD ALLE DAGEN EN IN ALLE GEBIEDEN ERG VEEL GEHOORD.
BLIJKT IN FINLAND DE MEEST ALGEMENE BROEDVOGEL TE ZIJN.

GOUDHAAN

GOLDCREST

VERSCHILLENDE KEREN IN FINLAND GEHOORD (VAN ZUID TOT NOORD), OOK GEHOORD IN HET NP
SKULESKOGEN (ZWEDEN).

GRAUWE VLIEGENVANGER SPOTTED FLYCATCHER
VRIJ REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN, IS ALGEMENER DAN IN ONZE STREKEN.

BONTE VLIEGENVANGER

PIED FLYCATCHER

ERG ALGEMEEN IN AL DE BEZOCHTE GEBIEDEN, WAS OVERAL VOLOP AAN HET ZINGEN. HEB BONTE
VLIEGENVANGERS GEZIEN DIE GESPECIALISEERD WAREN IN HET VANGEN VAN INSECTEN OP HET
WATER.

BAARDMAN

BEARDED TIT

ALLEEN OP DE HEEN- EN TERUGWEG TE TAKERN, HIER ZOUDEN DUIZENDEN BROEDVOGELS
VOORKOMEN.
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GLANSKOP

MARSH TIT

ÉÉN VISUELE WAARNEMING IN TAKERN.

MATKOP

WILLOW TIT

SLECHTS ENKELE KEREN GEHOORD EN GEZIEN.

BRUINKOPMEES

SIBERIAN TIT

EEN PRACHTIGE WAARNEMING VAN EEN FOERAGERENDE VOGEL TIJDENS EEN WANDELING DOOR HET
NP PYHATUNTURIN (NOORD FINLAND).

KUIFMEES

CRESTED TIT

TOT MIJN GROTE VERBAZING SLECHT ÉÉN KEER GEHOORD, DIT IN HET NP SKULESKOGEN.

ZWARTE MEES

COAL TIT

SLECHTS ÉÉN KEER GEHOORD, DIT IN HET NP SKULESKOGEN.

PIMPELMEES

BLUE TIT

ENKELE KEREN VERSPREID KUNNEN WAARNEMEN.

KOOLMEES

GREAT TIT

DE MEEST WAARGENOMEN MEES, ZO GOED ALS IEDERE DAG WAARGENOMEN.

BOOMKLEVER

NUTHATCH

ALLEEN GEZIEN EN GEHOORD IN TAKERN, DE NOMINAAT SITTA EUROPAEA EUROPAEA IS OP BORST EN
BUIK VEEL WITTER DAN ONZE VOGELS.

TAIGABOOMKRUIPER

COMMON TREECREEPER

EEN DRIETAL KEER WAARGENOMEN, ENKELE KEREN VAN ERG DICHTBIJ.

GAAI

JAY

ALLEEN WAARGENOMEN IN ZUID FINLAND.

TAIGAGAAI

SIBERIAN JAY

DE EERSTE VOGELS WERDEN, NET ALS IN 2000, WAARGENOMEN OP DE PARKING ONDERAAN
KONTTAINEN EN DEZELFDE DAG OP DE WANDELING NAAR VALTAVAARA (OMGEVING KUUSAMO). OP
31/05 ZAGEN WE TIJDENS DE WANDELING NAAR RISTIKALLIO (OULANKA NP) EEN KOPPEL MET VIER
JUVENIELE VOGELS. OP 03/06 TEN SLOTTE HADDEN WE NOG EEN VOGEL TIJDENS EEN WANDELING IN
HET NIEUW RESERVAAT VIIANKIAAPA (OMGEVING VAN SODANKYLÄ).

EKSTER

MAGPIE

BIJNA IEDERE DAG MET ENKELE EXEMPLAREN WAARGENOMEN.

KAUW

JACKDAW

ERG ALGEMEEN IN ZUID EN NOORD ZWEDEN EN ZUID EN MIDDEN FINLAND. ONTBRAK IN DE OMGEVING
VAN KUUSAMO EN SODANKYLÄ.

ROEK

ROOK

ALGEMEEN IN ZUID ZWEDEN (ONDER ANDERE IN DE OMGEVING VAN TAKERN), OOK GEZIEN IN MIDDEN
FINLAND IN DE OMGEVING VAN GROOTSCHALIGE LANDBOUW.

BONTE KRAAI

HOODED CROW

ERG ALGEMEEN, WERD ZO GOED ALS IEDERE DAG WAARGENOMEN IN AL DE BEZOCHTE STREKEN.

RAAF

RAVEN

REGELMATIG GEZIEN MET 1 À 2 EXEMPLAREN PER DAG, OP 04/06 ZAGEN WE BIJ VUOTSO EEN TIENTAL
RAVEN SAMEN BIJ EEN SOORT DIERENASIEL.

SPREEUW

STARLING

ALLEEN GEZIEN IN ZUID ZWEDEN EN DE OMGEVING VAN OULU.

RINGMUS

TREE SPARROW

TWEE WAARNEMINGEN IN ZUID ZWEDEN WAREN WEL VERRASSEND.

HUISMUS

HOUSE SPARROW

REGELMATIG WAARGENOMEN, LEEK ONS IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO EN SODANKYLÄ VEEL
MINDER ALGEMEEN, MOGELIJK OMDAT WE NIET DE GESCHIKTE PLAATSEN BEZOCHTEN?
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VINK

CHAFFINCH

SAMEN MET DE FITIS DE MEEST VOORKOMENDE VOGEL VAN DEZE REIS, WAS ALTIJD EN OVERAL AAN
HET ZINGEN.

KEEP

BRAMBLING

IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO EN SODANKYLÄ ERG ALGEMEEN, IN NOORD ZWEDEN VEEL MINDER
GEHOORD EN GEZIEN.

GROENLING

GREENFINCH

REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN.

SIJS

SISKIN

ERG VEEL GEHOORD EN GEZIEN, WAS WEL AFWEZIG IN ZUID ZWEDEN.

GROTE BARMSIJS

MEALY REDPOLL

IS WAARSCHIJNLIJK VEEL ALGEMENER DAN DE STREEPLIJST LAAT VERMOEDEN, DAAR IK DE ROEP VAN
DEZE VOGEL NIET ECHT GOED KEN HEB IK ALLEEN DE VISUELE WAARNEMINGEN OPGESCHREVEN. IN
HET RESERVAAT VIIANKIAAPA (OMGEVING VAN SODANKYLÄ) HEB IK LANGDURIG EEN KOPPEL
KUNNEN VOLGEN.

WITBANDKRUISBEK

TWO BARRED CROSBILL

ÉÉN VAN DE VOGELS VAN DEZE REIS, OP 04/06 LANGDURIG EEN ROEPEND MANNETJE KUNNEN BEKIJKEN
OP DE WANDELING BIJ HET BEZOEKERSCENTRUM VAN HET NP URHO KEKKONEN (TANKAVAARA).

KRUISBEK

COMMON CROSSBILL

IN DE OMGEVING VAN KUUSAMO EN SODANKYLÄ ERG ALGEMEEN, REGELMATIG GROTE
OVERVLIEGENDE GROEPEN KUNNEN WAARNEMEN. OOK WAARGENOMEN IN HET NP SKULESKOGEN
(ZWEDEN).

ROODMUS

COMMON ROSEFINCH

REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN IN ZUID EN MIDDEN FINLAND, AAN DE FEEDER VAN HET CAFÉ
NEIDONKENKÄ (LIIKASENVAARA) ZATEN MINIMUM 15 VOGELS WAARVAN SLECHTS DRIE MOOI
GEKLEURDE MANNETJES.

GOUDVINK

BULLFINCH

IN ZUID, MIDDEN EN NOORD FINLAND REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN.

GEELGORS

YELLOWHAMMER

VERRASSEND VEEL GEHOORD EN GEZIEN EN DIT IN AL DE BEZOCHTE GEBIEDEN.

ORTOLAAN

ORTOLAN BUNTING

EEN WAARNEMING IN DE GROTE LANDBOUWGEBIEDEN VAN MIDDEN FINLAND.

RIETGORS

REED BUNTING

VRIJ REGELMATIG GEHOORD EN GEZIEN IN AL DE BEZOCHTE GEBIEDEN.
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ROODKEELDUIKER

RED-THROATED DIVER

PARELDUIKER

BLACK-THROATED DIVER

FUUT

GREAT CRESTED GREBE

ROODHALSFUUT

RED-NECKED GREBE

KUIFDUIKER

SLAVONIAN GREBE

AALSCHOLVER

CORMORANT

X

X

ROERDOMP

COMMON BITTERN

X

X

BLAUWE REIGER

GREY HERON

X

X

KNOBBELZWAAN

MUTE SWAN

X

X

WILDE ZWAAN

WHOOPER SWAN

GRAUWE GANS

GREYLAG GOOSE

X

X

CANADESE GANS

CANADA GOOSE

X

X

BERGEEND

SHELDUCK

SMIENT

EURASIAN WIGEON

KRAKEEND

GADWALL

WINTERTALING

COMMON TEAL

WILDE EEND

MALLARD

PIJLSTAART

PINTAIL

ZOMERTALING

GARGANEY

SLOBEEND

SHOVELER

TAFELEEND

POCHARD

X

X

KUIFEEND

TUFTED DUCK

X

X

EIDER

COMMON EIDER

ZWARTE ZEE-EEND

COMMON SCOTER

GROTE ZEE-EEND

VELVET SCOTER

BRILDUIKER

GOLDENEYE

MIDDELSTE ZAAGBEK

RED-BR MERGANSER

GROTE ZAAGBEK

GOOSANDER

NONNETJE

SMEW

WESPENDIEF

HONEY BUZZARD

ZEEAREND

WHITE-TAILED EAGLE
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BRUINE KIEKENDIEF

MARSH HARRIER

BLAUWE KIEKENDIEF

HEN HARRIER

X

SPERWER

SPARROWHAWK

BUIZERD

COMMON BUZZARD

RUIGPOOTBUIZERD

ROUGH LEGGED BUZZARD

VISAREND

OSPREY

TORENVALK

COMMON KESTREL

BOOMVALK

HOBBY

HAZELHOEN

HAZEL GROUSE

KORHOEN

BLACK GROUSE

AUERHOEN

CAPERCAILLIE

FAZANT

PHEASANT

MEERKOET

COOT

X

X

KRAANVOGEL

COMMON CRANE

X

X

SCHOLEKSTER

OYSTERCATCHER

X

GOUDPLEVIER

GOLDEN PLOVER
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LAPWING

BREEDBEKSTRANDLOPER

BROAD BILLED SANDP.

X

KEMPHAAN

RUFF

X

WATERSNIP

COMMON SNIPE

X

HOUTSNIP

WOODCOCK

GRUTTO

BLACK-TAILED GODWIT

WULP

CURLEW

ZWARTE RUITER

SPOTTED REDSHANK

TURELUUR

COMMON REDSHANK

GROENPOOTRUITER

GREENSHANK

WITGAT

GREEN SANDPIPER

BOSRUITER

WOOD SANDPIPER

OEVERLOPER

COMMON SANDPIPER

STEENLOPER

TURNSTONE

GRAUWE FRANJEPOOT

RED-NECKED PHALAROPE

DWERGMEEUW

LITTLE GULL

KOKMEEUW

BLACK-HEADED GULL

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

KIEVIT
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COMMON GULL

X

X

KLEINE MANTELMEEUW

LESSER BL-BACKED GULL

X

X

X

ZILVERMEEUW

HERRING GULL

X

X

X

GROTE MANTELMEEUW

GREAT BL-BACKED GULL

REUZENSTERN

CASPIAN TERN

VISDIEF

COMMON TERN

NOORDSE STERN

ARCTIC TERN

HOUTDUIF

WOODPIGEON

KOEKOEK

CUCKOO

SPERWERUIL

HAWK OWL

DWERGUIL

PYGMY OWL

OERALUIL

URAL OWL

LAPLANDUIL

GREAT GREY OWL

RUIGPOOTUIL

TENGMALM’S OWL

GIERZWALUW

COMMON SWIFT

DRAAIHALS

WRYNECK

ZWARTE SPECHT

BLACK WOODPECKER

GROTE BONTE SPECHT

GREAT SP WOODPECKER

DRIETEENSPECHT

THREE-T WOODPECKER

VELDLEEUWERIK

SKYLARK

OEVERZWALUW

SAND MARTIN

BOERENZWALUW

SWALLOW

X

X

HUISZWALUW

HOUSE MARTIN

X

X

BOOMPIEPER

TREE PIPIT

X

X

GRASPIEPER

MEADOW PIPIT

GELE KWIKSTAART

BLUE-HEADED WAGTAIL

NOORDSE KWIKSTAART

GREY-HEADED WAGTAIL

WITTE KWIKSTAART

WHITE WAGTAIL

PESTVOGEL

WAXWING

WINTERKONING

WREN

X

HEGGEMUS

DUNNOCK

X

ROODBORST

ROBIN
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BLAUWBORST

BLUETHROAT

BLAUWSTAART

RED-FLANKED BLUETAIL

ZWARTE ROODSTAART

BLACK REDSTART

GEKRAAGDE ROODSTAART

COMMON REDSTART

PAAP

WHINCHAT

TAPUIT

NORTHERN WHEATEAR

X

X

MEREL

BLACKBIRD

X

X

X

X

X

X

KRAMSVOGEL

FIELDFARE

X

X

X

X

X

X

ZANGLIJSTER

SONG THRUSH

X

KOPERWIEK

REDWING

GROTE LIJSTER

MISTLE THRUSH

RIETZANGER

SEDGE WARBLER

X

X

KLEINE KAREKIET

REED WARBLER

X

X

GROTE KAREKIET

GREAT REED WARBLER

X

X

SPOTVOGEL

ICTERINE WARBLER

BRAAMSLUIPER

LESSER WHITETHROAT

GRASMUS

COMMON WHITETHROAT

TUINFLUITER

GARDEN WARBLER

ZWARTKOP

BLACKCAP

FLUITER

WOOD WARBLER

TJIFTJAF

COMMON CHIFFCHAFF

FITIS

WILLOW WARBLER

GOUDHAAN

GOLDCREST

GRAUWE VLIEGENVANGER

SPOTTED FLYCATCHER

BONTE VLIEGENVANGER

PIED FLYCATCHER

BAARDMAN

BEARDED TIT

GLANSKOP

MARSH TIT

MATKOP

WILLOW TIT

BRUINKOPMEES

SIBERIAN TIT

KUIFMEES

CRESTED TIT

ZWARTE MEES

COAL TIT

PIMPELMEES

BLUE TIT

X

X

KOOLMEES

GREAT TIT

X

X

BOOMKLEVER

NUTHATCH
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TAIGABOOMKRUIPER

COMMON TREECREEPER

GAAI

JAY

TAIGAGAAI

SIBERIAN JAY

EKSTER

MAGPIE

X

X

KAUW

JACKDAW

X

ROEK

ROOK

X

BONTE KRAAI

HOODED CROW

X

RAAF

RAVEN

X

SPREEUW

STARLING

X

RINGMUS

TREE SPARROW

HUISMUS

HOUSE SPARROW

VINK

CHAFFINCH

KEEP

BRAMBLING

GROENLING

GREENFINCH

SIJS

SISKIN

GROTE BARMSIJS

MEALY REDPOLL

WITBANDKRUISBEK

TWO BARRED CROSBILL

KRUISBEK

COMMON CROSSBILL

ROODMUS

COMMON ROSEFINCH

GOUDVINK

BULLFINCH

GEELGORS

YELLOWHAMMER

ORTOLAAN

ORTOLAN BUNTING

RIETGORS

REED BUNTING
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