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Dag 1 

Wegens stakingen in Frankrijk zijn de vluchten van onze Franse deelnemers vertraagd, daarom 

vertrekken we bij aankomst direct naar het Saimaa meer. Onderweg stoppen we even aan een pick 

nick plaats om de benen te strekken en een praatje te slaan. Het duurde niet lang of een van de 3 

Alains vindt een Witrugspecht! De vogel broedt op een 2 tal meter boven een pick- nick bank! Een 

eerste target binnen zonder moeite! Idem dito is een fotogenieke Grijskopspecht! 

 

Na veel wows en wauw ’s en geklik van fototoestellen zetten we onze trip naar het Saimaa meer voort. 

Hier arriveren we laat, maar de slaapplaats maakt dit meer dan goed! 

 



 

Dag 2 

Na het stevig ontbijt gaan we vogels kijken in de buurt van onze slaapplaats aan het Saimaa- meer met 

een lokale gids. Tijdens onze wandeling horen we een hazelhoen maar de vogel laat zich niet zien. 

Roodmussen en goudvinken en de prachtige natuur maken het toch nog goed. Voor het middagmaal 

gaan we nog even met de gids naar een oeraluil kijken die een nestkast bezet heeft. We krijgen de 

vogel te zien maar enkel het hoofd is zichtbaar. Na het lekkere middagmaal en een glas home- made 

tafelbier gaan enkelen wat rusten, anderen gaan vogels kijken en fotograferen.  

 

 



 

Na onze siësta gaan we het meer op om zeehonden te spotten. Gedurende de prachtige boottocht op 

het meer komen we verschillende koppels wilde zwanen tegen, enkele koppels visarenden en na  lang 

varen en zoeken, vinden we dan uiteindelijk toch 3 zeehonden. Geen enkele zonnend weliswaar maar 

als je zo’n kop ziet bovenkomen, wetende dat deze ZEE- honden in een meer weten te overleven, 

geven de waarnemingen toch een bijzonder gevoel. We meren terug aan en vliegen op het heerlijke 

avondmaal, jaja, deze plaats is een plek van geneugtes des levens: prachtige natuur, lekker eten, super 

slaapplaats en vriendelijk personeel…en tafelbier van het huis, zonder alcohol maar wel heel lekker!  

 

Na het eten gaan we terug op stap met onze gids. Ze heeft immers een boom weten te lokaliseren 

waar vliegende eekhoorns in wonen. De verblijfplaatsen van de eekhoorns vinden ze in het voorjaar 

door te zoeken naar kleine oranje uitwerpselen aan de voet van een boom. We staan op post nabij de 

bewuste boom en wachten, wachten en wachten. Na een 25-tal minuten turen naar een bewust gat 

in een boom verschijnt er plots een kopje van een beestje dat een 5- tal minuten starend komt piepen 



alvorens, plots, als een pijl omhoog te schieten langs de boomstam. We hebben veel geluk! Het beestje 

blijft immers even stil hangen net onder de kruin zodat iedereen het kan bewonderen. Diegenen die 

hun telescoop meehebben, zien de eekhoorn van héél dichtbij! En daar blijft het niet bij, want het 

diertje blijft nog een even foera geren in de kruin van de boom. Super neig! Moe maar voldaan van 

deze prachtige eerste dag in de Finse natuur keren we terug naar het logement. 

Dag 3 

Enkelen van onze groep zijn vroeg opgestaan om voor het ontbijt nog even vogels te kijken. Dat levert  

geen hazelhoen op maar wel een langsvliegend mannetje auerhoen en een opgevliegend korhoen. De 

lokale gids gaf ons gisteren nog coördinaten mee waar we mogelijks Noordse nachtegaal kunnen 

spotten. We krijgen de vogel goed te horen en te zien! Ook gisteren kregen we telefoon van Jan in 

verband met een broedende LAPLANDUIL onderweg naar Lieksa. We vinden de plaats redelijk vlot en 

vinden vrijwel direct de uil op zijn nest. Amaai: wat een gevoel, wat een beest! Als je begint met vogels 

kijken en je zit zo wat in je veldgids te bladeren is dit de uil waarvan je al van in het begin zegt:  “Deze 

wil ik ooit nog zien!” Dromen komen uit! 

 

We verliezen hier wat meer tijd dan gepland en haasten ons naar Lieksa. We arriveren laat aan ons 

hotel (wat er weer zeer gezellig uitziet), smijten onze zakken in de kamer, grabbelen alles bij elkaar 

wat we nodig hebben voor een nachtje kijkhutten en gaan aan tafel voor, inderdaad al weer, een 

lekkere maaltijd. Na het eten vertrekken we naar de hutten waar we opsplitsen in 2 groepen. Op 

verschillende locaties betreden we kijkhutten. Zeer benieuwd naar wat we te zien gaan krijgen… 

Dag 4 

 

 



 

Het is 8u als we de hutten verlaten. In de ene kijkhut viel er niks maar dan ook niks te beleven aangezien 

geen enkel zoogdier er zich  liet zien die nacht. Dit in schril contrast met de andere groep die 

waarnemingen deden van vos, beer en veelvraat.  

 

 



De beer kwam gewoonweg vlak naast de kijkhut opdagen rond 7.30u! Met een beetje jaloezie moet 

de ene groep de waarnemingen in geuren en kleuren aanhoren maar toch zijn ze blij voor de anderen, 

het is hen gegund. Vanavond ruilen we van kijkhut, hopelijk hebben we deze keer allebei geluk. 

 

We gaan naar het logement om te ontbijten en wat te slapen. Om 14u al zijn  we weer present in het 

basiskamp van de carnivoren. Met koffie, thee en koekjes, krijgen we tips te horen over hoe je je het 

best “gedraagt” in de kijkhut alsook een beetje geschiedenis over de veelvraten. Omstreeks 15.30u 

gaan we de kijkhut in om aan sessie 2 te beginnen. En deze keer hebben we meer geluk: de groep die 

gisteren niks had gezien werd getrakteerd op een 3- uur durende waarneming van veelvraat ; de 

anderen die in de kijkhut zaten waar er gisteren niks te beleven viel kreeg terug veelvraat en enkele 

beren te zien. 

 

 



 

 

Dag 5 

We verlaten de hutten en vertellen elkaar naarstig over de waarnemingen van vorige nacht. Er wordt 

gepronkt met foto’s en afscheid genomen van de vriendelijke mensen ter plaatse. Ook krijgen we nog 

een echt diploma en een zakmes mee als souvenir. Slaap is welgekomen want na 2 dagen/ nachten in 

een kijkhut zit je er immers redelijk door.  



Na het schoonheidsslaapje wordt er lekker geluncht en genieten we nog altijd van wat we beleefd 

hebben de laatste dagen. Het eten hier is wederom ongelooflijk lekker: gewoon simpele, lekkere 

natuurlijke keuken. Na het heerlijke dessert van zelfgemaakte ijs met grove dennenscheuten en een 

zoet bessensausje, prepareren we ons lunchpakket voor deze avond. De rest van de dag staat immers 

het NP van Patvinsuo geprogrammeerd. Hier aangekomen, nemen we een knuppelpad dat een oerbos 

in loopt. Al gauw horen we er een kleine vliegenvanger die we, na veel moeite, toch ook even zien. 

Qua vogels blijft het verder kalm. Alhoewel we regelmatig spechtengaten tegenkomen, lukt het niet 

de drieteenspecht te vinden. Na een fikse wandeling in het bos rijden we wat verder. Vanaf een parking 

bij een meertje vertrekt er wederom een knuppelpad ; ditmaal dwars de venen in. Op het eind een 

kijktoren waarvan we 360 ° een zicht hebben op een hoogven. Ronduit indrukwekkend! Hier broeden 

heel wat steltlopers: regenwulpen, groenpootruiters, bosruiters, … Na de lange wandeling eten we 

gezellig ons lunchpakket op aan het meertje alvorens weder te keren naar het logement. 

Dag 6  

 

Na het ontbijt en het nodige afscheid van de zeer vriendelijke Finnen, maken we ons klaar om naar 

Vartius te rijden waar we opnieuw een dag/ nacht in een kijkhut zullen verblijven. Hier moet het lukken 

voor de groep die beren hebben gemist in Lieksa! De rit is alvast fenomenaal: eindeloos  lang en dwars 

door bossen! Telkens we bovenop een heuvel arriveren kunnen we genieten van een prachtig zicht: 

360° rondom ons bos, en zover je kan kijken…BOS!  

Onderweg merken we ook 2 bosrendieren op. Het lukt ons om deze schuchtere dieren te bekijken 

alvorens ze snel de bossen in rennen. Bij aankomst  gaan sommigen wat rusten op de kamer ; anderen 

kijken wat vogels in de buurt.  Na het middagmaal gaan we in de omgeving zoeken naar drieteenspecht 

maar die is weeral nergens te vinden is. Een lastige klant! We verdelen de groep in vele subgroepjes 

want deze keer gaan we met z’n tweeën in een kijkhut. Vanuit de hut hebben we de ganse tijd een 

koppel brilduikers die af en toe tot tegen de kijkhut komen. Ook baltsende groenpootruiters stelen de 

show.  

 



Na lang wachten zien we plots boven het gras en jonge boompjes een rug uitsteken… Ja, het is er één! 

BEER! Het beest verplaats zich naar rechts richting het bos, verdwijnt er in om na een 20- tal minuten 

terug tevoorschijn te komen en een rondje te maken achter de kijkhutten alvorens weer het bos in te 

verdwijnen. Na een 2- tal uur wachten staat er plots pal voor de kijkhut een tweede beer. Ook dit beest 

laat zich in volle glorie aanschouwen. Prachtige waarnemingen en berenmissie volbracht! YES! 

 

 



Dag 7 

Na het verlaten van de kijkhutten gaan we ontbijten en genieten nog wat na van de bruine beren, 

daarna gaan de meesten van ons wat slapen. Na het schoonheidsslaapje vertrekken we richting 

Kuusamo. Daar aangekomen installeren we ons in onze ruime kamers/ appartementjes en besluiten 

om een wandeling te maken op de Livaara heuvel om wat, at random, vogels te kijken. Aan de Livaara 

horen we even een dwerggors maar de vogel laat zich niet zien. Na de wandeling vertrekken we op het 

gemak naar onze slaapplaats, we rijden niet te snel op de kiezelwegen omdat we hier grote kans maken 

op hoenders die steentjes komen eten langs de rand van de weg ter vertering.  En warempel, plots 

passeert er een vrouwtje Auerhoen!  

 

De vogel is totaal niet schuw en laat zich toch gedurende een 10- tal minuten prachtig bekijken. Even 

later steekt er nog een vluchtig korhoen de baan over. We komen op tijd aan in Kuusamo om van de 

heerlijke huis gerookte zalm te genieten. Ook deze gastheer en- vrouw doen er alles aan om ons hier 

op ons gemak te laten voelen. Met volle buik en enkele pintjes later gaan we naar bed. 

Dag 8  

De volgende 2 dagen staan volledig in functie van vogels kijken! We bezoeken nogmaals de Livaara 

heuvel maar vinden geen targets en het begint dan ook nog eens hard te regenen. Op de terugweg 

merkt iemand een man auerhoen op maar we kunnen het beest jammer genoeg niet terugvinden. Als 

we aankomen op de parking van de Kontinainen en Valtavaara staat een groep Engelse vogelkijkers 

enthousiast door de telescoop te kijken naar een Sperweruil!  



 

Super, we bedanken onze mede- vogelaars en genieten mee van deze topsoort! Terwijl we daar staan 

komen enkele Taiga- gaaien de show stelen. We gaan de heuvel op en horen de zang van een 

blauwstaart maar we kunnen de vogel niet lokaliseren en geven het na een klein uurtje op. Bovenaan 

de heuvel genieten we terug van enkele taiga- gaaien en verspreiden we ons, we zien nog een 

slechtvalk waarvoor we iedereen terug bijeenroepen ; enkele waren immers al op de terugweg. Na het 

bekijken van de valk beginnen we aan de afdaling. Plots horen we terug de blauwstaart. Deze keer 

werkt hij goed mee, wat een prachtige vogel! Na en tijdens onze pick- nick genieten we nog wat van 

de sperweruil en proberen op de andere heuvel hazelhoen en haakbek te scoren maar nergens geen 

spoor van deze vogels te bekennen. 

Dag 9 

Hop, vroeg uit de veren en weer een ganse dag vogels zoeken. We beginnen rond Kuusamo waar we 

gaan zoeken naar bos- en dwerggors en de 2 hoenders die we nog niet hebben kunnen spotten. Eén 

iemand van ons merkt een sneeuwhoen op maar na lang en grondig zoeken druipen we af. Ook de 

gorzen werken immers niet , het is vandaag dan  ook winderig en gevoelig frisser dan de overige dagen. 

We besluiten om naar Oulanka NP te rijden en daar de rest van de dag te vertoeven. We komen aan 

en merken direct het prachtige bezoekerscentrum op waar we wat souvenirs kopen en beginnen aan 

onze wandeling. Hier spotten we een waterspreeuw aan de rivier en de prachtige, magnifieke Calypso 

bulbosa! Deze prachtige orchidee, ook wel de Bosnimf genaamd komt hier in redelijke aantallen voor. 

We proberen in de buurt van de parking nogmaals hazelhoen, bruinkopmees en drieteenspecht te 

vinden maar helaas pindakaas. We rijden naar Kuusamo en vallen in een diepe slaap. 

Dag 10 

Na het ontbijt en afscheid van een geweldig gastvriendelijk koppel, vertrekken we, met een serieuze 

afstand voor de boeg, richting Jakobstad. Maar er wacht ons nog een verrassing wanneer er welgeteld 

3 minuten onderweg zijnde, een vrouwtje Auerhoen langs de wordt gespot. We besluiten om toch 

maar te draaien en terug te keren. Tot groot jolijt van de gehele groep staan er plots 3 mannetjes rond 

den hen te baltsen! We stoppen vlakbij, 1 beest verdwijnt snel de struiken in, 1 man vliegt op zo’n 2 

meter langs de voorruit van de auto en de derde blijft gewoon rustig verder baltsen alsof wij er 

helemaal niet zijn. Hormonen heet dat! Man, wat een waarneming!  Staart volledig open, kop de lucht 

in, vleugels tegen de grond…alles erop en eraan! Jammer genoeg is niemand in positie aangezien het 

fotogerief in de koffer zit.  Maar wat een afsluiter van een super 3- daagse in de regio van Kuusamo!  



We komen in de late namiddag aan in Jakobstad waar we ons installeren in onze kamers, douchen ons 

en ontmoeten onze gids voor de komende dagen. De reisdeelnemers geven hem een lijstje af met 

vogels die ze nog willen zien, maar nu eerst uilen zoeken. De dwerguilen, ruigpootuilen en oehoes 

hebben jammer genoeg hun nest al verlaten. Wel krijgen we een prachtige oeraluil te zien ; zoals het 

hoort broedend in een schoorsteenstam van een rotte boom. Het beest laat zich prachtig zien! We 

stoppen ook even aan de gids z’n zomerverblijf waar hij een kast voor het vliegend eekhoorn heeft 

hangen. Anders dan weleer bewonderen het grijze beestje nu vanuit de hand! Een vogel waar we al de 

gehele trip naar op zoek zijn is de drieteenspecht, de gids heeft deze weeks mogelijks een nest 

gevonden maar heeft die nog niet willen checken omdat hij wist dat we afkwamen en de soort nog 

niet hadden gezien. We naderen de nestplaats, iedereen licht nerveus, het is immers nu of nooit! De 

gids trapt tegen de boom en warempel: een kopje met een gele hanenkam komt tevoorschijn! Wat 

een ontlading…een droomsoort voor velen van ons! We gaan moe en voldaan naar bed! 

Dag 11 

Vandaag rijden we rond van de ene naar de andere plaats om ons lijstje af te werken…zeearend, 

kuifduiker, roodkeelduiker passeren de revue. We trachten ook nog een krekelzanger en bezoeken een 

plaatsje waar de gids eergisteren een kwartelkoning hoorde. De vogel is echter niet meer hoorbaar ; 

wel zijn  dat baltsende korhoenders. We gaan erop af en stuiten op een 25-tal exemplaren die het 

beste van zich laten zien en horen!  

Wederom een superwaarneming! Afsluiten doen we in stijl met – EINDELIJK - een mannetje 

Bosrendier! Het beest blijkt niet te schuw en we kunnen hem toch een 10-tal minuten observeren met 

onze telescopen. Wederom prachtig! Als echte afsluiter besluiten we samen iets te gaan drinken in 

een lokale bar.   

Dag 12 

We vertrekken naar Helsinki…het zit erop. We stoppen nog even in Seitseminen NP om een kleine 

wandeling te maken maar zien niks speciaals meer. In Helsinki aangekomen besluiten we om samen 

een restaurant te gaan bezoeken en wat na te praten over de reis. We nemen afscheid van elkaar…de 

reis zit er op.  

Finland…we komen zeker nog eens terug!!! 

 


