
 
 

 

 
 
 
 
 
 

NATUURREIS KARELIË - FINLAND 
 
 
 

(VRIJDAG 17/05/2013 – 
WOENSDAG 22/05/2013) 

 
 
 

 

VERSLAG & WAARNEMINGEN 
 

 
 

RONAN FELIX 
 
 
 
 
 

 



EB5 FINLAND                                                                                                                             Mei 2013             

 

I. ALGEMENE INFORMATIE. 
 

Ongeveer 5 jaar geleden bezocht ik samen met mijn vader Finland en Noorwegen. 
Dat we zeker nog eens gingen terugkeren naar Scandinavië stond vast, maar niet op 
welke manier en voor wat. De plannen om naar Finland te trekken werden reeds 
vorig jaar in het najaar gesmeed in overleg met Jan Kelchtermans, oprichter en 
bezieler van Europe’s Big 5. Eigenlijk vloeide deze plannen voort uit de 
zomervakantie van datzelfde jaar. Samen met onze gezinnen hadden we elkaar 
immers op verschillende plekken in Spanje ontmoet. De kennis die Jan toen 
tentoonspreidde over het gedrag en voorkomen van wolven, beren, lynxen en andere 
zoogdieren en de gebieden waarin ze vertoefden spraken mij enorm aan. Er werd 
een balletje opgegooid om meerdere kandidaten te ronselen en een select 
gezelschap ontstond om de wijde wereld van het hoge noorden te gaan ontdekken, 
want ook hier wist Jan deze soorten te traceren. Voor de eerste keer werd het accent 
niet alleen op vogels gelegd dan wel op zoogdieren én vogels. Een andere manier 
van natuurbeleving, zeker voor herhaling vatbaar.  
 

    
• Braem Dirk, Bazel 
• Dierckx Dave, Kermt 
• Felix Henri, Rupelmonde       
• Felix Ronan, Rupelmonde  
• Kelchtermans Jan, Mechelen 
• Smet Gilbert, Kruibeke 
• Vandevelde Erik, Bazel        

 

Normaal gezien regelen we steeds zelf ons transport maar dit lag nu in handen van 
Europe’s Big 5. Jan zorgde er keurig voor dat de vluchten en het lokale transport in 
Finland werd geregeld. Voor het transport van en naar de luchthaven van Zaventem 
zorgden we zelf, dit gebeurde met een busje van Airportbusiness uit Sint Niklaas. 
Privévervoer met pick-up en drop-off op mijn thuisadres, gemakkelijker en 
voordeliger dan met gemengd transport en meerdere opstapplaatsen. Bij de heenreis 
vlogen we over Frankfurt naar Helsinki, bij de terugreis ging het over Munchen. De 
reistijden waren ideaal waardoor er maximaal kon geprofiteerd worden van het 
verblijf in zuidoost Finland. 
 

De reis werd volledig verzorgd door Europe’s Big 5 met up-to-date informatie over de 
whereabouts van de target species. Door zeer goede contacten ter plaatste, 
opgebouwd door de jaren heen, kon de routing daar waar nodig aangepast of 
bijgestuurd worden om een maximaal resultaat te kunnen behalen. 
 

http://www.europesbig5.com/
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Vrijdag 17/05/2013 
Vertrek Zaventem naar Frankfurt 17.30 uur 
Vertrek Frankfurt naar Helsinki 22.15 uur 
 
Zaterdag 18/05/2013 
Aankomst Helsinki 1.40 uur (lokale tijd = onze tijd +1 uur) 
Transfer Helsinki  Rantasalmi 
Birding omgeving Rantasalmi 
 
Zondag 19/05/2013 
Birding Rantasalmi 
Transfer Rantasalmi  nestplaats Laplanduil (Polvijarvi) 
Transfer nestplaats Laplanduil  Lieksa  Veelvratenhut 
 
Maandag 20/05/2013 
Birding omgeving veelvratenhut / drieteenspecht 
Transfer Veelvratenhut Lieksa  Kuhmo  Berenhut 
 
Dinsdag 21/05/2013 
Birding omgeving Kuhmo 
Transfer Kuhmo  Lieksa 
Birding omgeving Lieksa 
Transfer en birding omgeving Joensuu 
 
Woensdag 22/05/2013 
Birding Joensuu 
Transfer Joensuu  Rantasalmi 
Birding Rantasalmi 
Transfer Rantasalmi  Helsinki 
 

De verblijven waren doorgaans zeer goed op de berenhut na. Hotels werden bevolkt 
in Helsinki, Rantasalmi en Joensuu. De hoofdhut om de veelvraten te observeren is 
luxe. Dit mag ook wel gezien je een kleine 16 uur letterlijk wordt opgesloten. Ruime 
bedden, een droogtoilet en autozetels om de beesten te volgen in hun laten en doen 
maken het plaatje compleet. Een kleinere en minder comfortabele hut bevindt zich 
wat lager en dichter bij het meer maar biedt betere mogelijkheden voor de fotografen. 
De hutten om de beren te observeren zijn van bedenkelijke kwaliteit. De centrale hut 
waar Dave, Jan en Dirk logeerden had nog enige vorm van comfort. De zijhutten 
links en rechts ervan, waar de koppels Gilbert & Erik en Ronan & Henri logeerden, 
zijn kwalitatief heel wat minder. De compacte en lage koten waar men zich 
nauwelijks in kan bewegen, moet een ware nachtmerrie zijn voor mensen die ook 
maar aan enige vorm van claustrofobie lijden. Er is net voldoende ruimte voor 2 
personen. Eén persoon kan de wacht houden terwijl de andere de ogen dichtknijpt. 
Indien men naar het toilet moet voor een nummer 1 dan is dat buiten te doen, 
nummer 2 kan je deponeren in een fles binnen. Meer is het niet en het is zeker voor 
verbetering vatbaar. Ondertussen (2014/2015) is Jan niet blijven stilzitten en heeft hij 
andere en betere hutten gevonden en uitgeprobeerd.  
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De huurwagen werd vooraf geregeld bij AVIS. Het reguliere afhaalkantoor bleek bij 
onze nachtelijke / vroegochtendlijke aankomst gesloten te zijn. Bijgevolg waren we 
verplicht om de sleutel van de wagen af te halen aan de balie van een 24 uur 
servicedesk. Een bus type Mercedes VITO met getinte ruiten en voldoende 
kofferruimte werd voor de hele periode ter onze beschikking gesteld. 
 
II. BEZOCHTE GEBIEDEN IN FINLAND. 
 
Personen die Finland en Scandinavië reeds bezocht hebben en daarover verslagen 
schrijven of rapporten uitbrengen vermelden dikwijls het eentonige karakter van het 
reizen. Persoonlijk deel ik die mening niet en geniet ik elke keer opnieuw met volle 
teugen van het uitgestrekte landschap. Ook het ontbreken aan gevleugelde vrienden 
wordt meestal in de verf gezet maar ook daarover heb ik mijn eigen opinie. Misschien 
heb ik tot hiertoe gewoon geluk gehad met mijn bezoeken aan dat deel van Europa. 
Het enige nadeel dat je niet kan ontkennen in deze landen is en blijft de grote 
verplaatsingen tussen de verschillende gebieden. Anyway, over naar ons eigen 
programma in Karelië, Finland. De 3 hoofddoelen die we bezochten werden vooraf 
vastgelegd, de wegen er naartoe nauwkeurig uitgestippeld. Het immense 
Saimaameer was het eerste doel van de reis, hier gingen we op zoek naar de 
bedreigde Saimaarob. Van deze zoetwaterrob zijn er nog maar zo’n 300 in leven. De 
bossen er rond zijn goed voor verschillende soorten uilen en spechten. Het volgende 
doel was de Veelvraten in de buurt van de stad Lieksa. Ergens in the middle of 
nowhere maakten we kennis met ene Ero. Hij bracht ons naar een nog meer 
afgelegen plek waar we verschillende exemplaren van de zogenaamde “Hyena van 
het Noorden” urenlang konden observeren. Een fantastische ervaring daar niet van 
maar niet zo “pristine” als de waarneming van de grotere, zoniet de grootste, 
carnivoren in de omgeving van Kuhmo: Bruine beren. Een ontmoeting met deze 
dieren kan je niet beschrijven maar moet je beleven. Gedropt aan de rand van een 
moeras, uitkijkend op een groot stuk in elkaar vloeiende taiga en toendra en 
balancerend op de Fins-Russische grens. Hier heb je echt het gevoel in de wildernis 
te zitten. Er is zoveel schoonheid te aanschouwen dat je ogen er pijn van gaan doen. 
Natuur op z’n best, even terug met de voeten op de grond en je bijgevolg nietig 
voelen. Zalig gewoon. Onderweg naar de hoofddoelen werden geregeld stops 
ingelast om natuurschoon en lokale (avi)fauna te aanschouwen. Zo werden o.a. 
plekken bezocht waar Laplanduil, Kleine vliegenvanger en Blauwstaart werden 
gezien. Gedurende ons verblijf hadden we enorm veel geluk met het weer. Het was 
zelfs zo dat de omstandigheden veel beter waren dan in België op datzelfde 
ogenblik. Een nieuwe voltreffer. 
 
 

 
Laplanduil – Foto Jan Kelchtermans 
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IV. DAGVERSLAGEN. 
 
1. Inleiding. 
Vrijdag 17 Mei 2013, hierop hebben we gewacht. Het overgrote deel van de groep 
gaat nog een halve dag arbeid verrichten. Voor de anderen is het gewoon een 
kwestie van op een andere manier af te tellen. Na de lunch begeeft iedereen zich 
naar huis om een laatste keer de bagage te checken. Ik passeer nog even via 
basisschool Mercator om afscheid van vrouw en kinderen te nemen. Vooral de 
jongste is hier blij om. Het regent en het is koud. De lente komt maar niet op gang in 
de lage landen. Bijeenkomst voor de Groot Kruibeke crew is op mijn thuisadres te 
Rupelmonde. Gilbert is de eerste die aanbelt, stipt om 14.00 uur. Ik ben nog niet 
helemaal klaar en laat hem even alleen met een tas koffie, zijn trouwe bondgenoot. 
Vervolgens worden Dirk en Erik gedropt door Maria. Papa is de laatste in de rij, de 
wagen van Airportbusiness staat dan al klaar. Inpakken en wegwezen dan maar. Ik 
ga toch nog 2 keer over en weer om te checken of alles wel op slot is en er niks 
vergeten wordt. De chauffeur herkent een deel van het bonte gezelschap. Het is 
dezelfde die ons in november van vorig jaar vervoerde toen we naar Oman trokken. 
De luchthaven wordt bereikt via de N16, de A12 en de ring rond Brussel. De enige 
vertraging die we ondervinden is net voor de brug van Temse, een patch asfalt moet 
persé vandaag vervangen worden. Onderweg werk ik de laatste professionele 
telefoontjes af en wordt er gesproken over wat er ons mogelijk te wachten staat. Erik 
zit dan al voornamelijk met het vliegtuig in zijn hoofd. Het is niet echt z’n ding. Op de 
verdieping Departures nabij de bronzen hand hebben we afgesproken. Een 
telefoontje leert ons dat Jan en Dave ons binnen een 10-tal minuutjes, ten hoogste 
een kwartier, zullen vervoegen. Overtollig vocht kan men lozen op een verdieping 
hoger, verder is het vooral mensen kijken. De eerste terminal waar we onze ticketten 
willen opvragen slaat tilt, het is niet de eerste keer dat ik dat meemaak. Degene 
ernaast is wel gewillig. Groeperen in de ijzeren vogel zit er niet meer in maar elke 
deelnemer aan de reis zit ten minste naast 1 gesprekspartner, al dan niet gescheiden 
door een corridor. Jan is de aangever, Ronan de uitvoerder en Dirk de afwerker van 
de officiële documenten. Inchecken van de bagage doen we via business class. De 
baliemedewerker mort even, ziet de groepsgrootte en houdt vervolgens zijn mond. 
Handbagage wordt niet extra gecontroleerd op gewicht en/of grootte. De toegang tot 
terminal A gaat thans ook via scan. Erik heeft wat problemen en op het ogenblik dat 
ik hem een handje wil toesteken gaat ook het poortje voor hem open. Ik word 
trouwens tot de orde geroepen door een security agent. Tja, geef ze een klak en een 
kostuum en je kunt met de meesten geen land meer bezeilen. Ik loop, letterlijk, naast 
de loopband, ook al omdat een dame de helft van haar reisdocumenten heeft laten 
vallen. Een lieve lach en een merci is het resultaat. Bij de security check kan ik zoals 
gewoonlijk opzij. Ik heb de medereizigers hiervoor gewaarschuwd. De splinternieuwe 
titaniumheup triggert het alarm en met enige fierheid toon ik mijn nieuw paspoort (hip 
prothesis passport). Broeksriemen worden vastgegespt, schoenen aangetrokken en 
veters geknoopt, we zijn door de grootste administratieve ellende heen. Er is nog 
voldoende tijd om te gaan shoppen en een drankje te nuttigen. Net op het ogenblik 
dat we in vakantiestemming dreigen te geraken wordt Jan begroet als “Meester Jan” 
door één van zijn leerlingen. We moeten zo snel mogelijk het Belgisch grondgebied 
verlaten, zo veel is duidelijk. Samensmelting en boarden aan de gate. Een korte en 
turbulente vlucht dropt ons op Europa’s grootste luchthaven te Frankfurt. In de 
flightzone is er geen restaurant te vinden. Na wat heen- en weergeloop winnen we 
de nodige informatie in bij de douane.  
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Willen we iets degelijks verorberen dan moeten we ons buiten de customs zone 
begeven. Van pizza en frankfurter worsten tot cola en bier reikt de dis. Tijd wordt 
hierdoor maximaal benut. Een noodgedwongen nieuwe security check vergt aardig 
wat geduld. Telescopen worden op explosieven gecheckt en prothesen en schoenen 
krijgen extra aandacht van metaaldetectoren. Bij aankomst aan de gate blijkt het 
boarden reeds in volle gang te zijn. Omdat het nog even wachten is op reizigers van 
een aansluitende vlucht missen we ons tijdslot en moeten we noodgedwongen 20 à 
30 minuten wachten op het volgende. In 2 keer geraken we boven het dikke 
wolkenpak dat ook boven Duitsland heerst. Pas dan wordt het een zachte vlucht. In 
het westen blijft het lang licht, toch landen we in het donker. Bagage wordt snel 
teruggevonden, altijd een opluchting als alles keurig toekomt. Tja, enkele dagen voor 
onze reis van start moest gaan was er een zeer onaangename staking op de 
luchthaven in Zaventem, meer bepaald van het personeel dat de bagage moet 
behandelen. Even vreesden we ervoor om alles in onze handbagage te moeten 
proppen maar uiteindelijk was de staking voorbij net voor we vertrokken. Gezien het 
late uur van aankomst in de Finse hoofdstad is de balie van Budget Rent-a-car 
gesloten en moet de sleutel van de huurwagen elders worden afgehaald. Een 24 uur 
service desk, met een duidelijk death metal geïnspireerde bediende aan de overkant 
van de balie, ligt een verdieping lager. De vriendelijke man bezorgt ons de nodige 
documenten en sleutels. Een beetje zappen met de afstandbediening en ons 
vervoermiddel wordt teruggevonden. Jan wil de wagen een beetje naar voor zetten 
en doet dat in zijn onnavolgbare stijl. Ja Jan, hij stond nog in eerste versnelling! Het 
heeft wat voeten in de aarde om voorbij de slagboom (met een afbeelding van een 
gekko erop) van de parking te geraken. “One moment” in gebrekkig Engels klinkt het 
tot 2 maal toe aan de andere kant van de parlofoon. Mede door de vreemde 
achtergrondgeluiden en de niet alledaagse gelaatsuitdrukking van onze gids kunnen 
we onze lach nauwelijks onderdrukken. Helsinki by night. Een kwartiertje later doemt 
het Best Western Hotel Haaga op. 3 kamers met respectievelijk 2,2 en 3 bedden 
worden ons toegewezen. De nacht die we in dit hotel zullen doorbrengen zal kort 
zijn. Bij het uitladen van de valiezen trekt een Noordse nachtegaal zich op gang. 
Mooier kunnen we de reisdag niet afsluiten noch de reis aanvangen. Het avontuur 
kan, wat zeg ik, is begonnen. 
 
 

 
Parelduiker – Foto Jan Kelchtermans 
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Dag 1: Zaterdag 18 Mei 2013. 
 
Tocht:  
Helsinki - Rantasalmi 
 
Waarnemingen Dag 1: 
Er wordt niet te lang getalmd om onder de lakens te kruipen, de nachten zullen hier 
letterlijk en figuurlijk toch al kort genoeg zijn. Sebiet, om 7.30 uur om exact te zijn, 
wordt het ontbijt geserveerd. De mannen die in de triple room verblijven hebben er 
duidelijk zin in. Nog voor het aangekondigde uur staan ze al paraat. Ze vangen 
echter bot in de ontbijtzaal en maken vervolgens een korte wandeling op de 
hotelparking. De luidkeels zingende noordse nachtegaal van daarnet laat zich niet 
meer horen. Kramsvogel en Witte kwikstaart nemen zijn plaats in. Iets na half 8 
komt het volledige reisgezelschap samen. We voelen ons direct thuis en richten de 
eetzaal in volgens onze noden en het aantal deelnemers. Jan en Dave zijn de 
laatsten die aanschuiven. Het ontbijtbuffet heeft voor elk wat wils, de lokale 
lekkernijen brengen gemengde gevoelens teweeg. Hier en daar hoor ik de 
uitdrukking “lekker zwijnen”, meestal wil dat zeggen dat er voldoende en lekker eten 
aanwezig is. Tanden poetsen en de weinige bagage die werd uitgeladen terug 
inpakken. We zijn klaar om te vertrekken. Jan rekent de kamers af en ieder apart de 
geconsumeerde artikelen uit de minibar. Valiezen onderaan en telescopen en ander 
optisch materiaal er bovenop of toch ten minste pakkensklaar. Kauw, Ekster, 
Zanglijster en Vink laten zich nog opmerken voor de deuren van de Van worden 
dichtgetrokken of –geschoven. Het wordt een lange tocht naar Rantasalmi, het 
eerste hoofddoel en de eerste rit in lijn. Een goede 100 kilometer voorbij Helsinki 
gaat het verkeer van een dubbel- naar een enkelrijvaksbaan. Nog eens 100 kilometer 
verder dooft het verkeer langzaam maar zeker uit. Samen met de stress verdwijnt nu 
ook de drukte. Ook het weer valt reuze mee, in het begin nog bewolkt, later komt de 
zon steeds meer in beeld. Er vliegt van alles voorbij en over maar voorlopig niks 
concreet, op de goed herkenbare Raven na. Opvallend zijn de vele roadkills, de 
meeste zijn Dassen concludeert onze gids, hij heeft dit al eerder gezien. Anderen 
menen ook Ree en Wasbeerhond te herkennen. In de buurt van Mikkeli denk ik 
Parelduiker gezien te hebben. De parking met rustplaats komt net iets te vroeg om 
op een ordentelijke en veilige manier de wagen aan de kant te zetten. Via een U-turn 
op het volgende af- en oprittencomplex komt het wel goed. In spookrijzin bereiken we 
onze eerste stopplaats. Het koppel Parelduiker doet zijn naam alle eer aan. Ze laten 
zich uitstekend bekijken, fotograferen en filmen. We maken hiervoor handig gebruik 
van de vangrails langs beide kanten van de rijweg. Veiligheid voor alles! De vogels 
zelf gebruiken de half ondergelopen tunnel onder de baan om van het kleine naar het 
grote meer te emigreren. Een koppeltje Stormmeeuw lijkt het geen bal te kunnen 
schelen en een Rietgors is te druk met zingen. Hoog boven ons cirkelen kort 2 
Kraanvogels, de ban en de bewolking is eindelijk volledig gebroken. Ieder gaat op 
zoek naar meer. Een ♂ Brilduiker en een Grote zaagbek van hetzelfde geslacht 
zitten achteraan op de grote plas. Kool- en Zwarte mezen hangen rond de wagen. 
Terwijl een Sperwer in rechte lijn dwars over de weg scheurt, maakt een Boomvalk 
enkele rondjes. Tijdens de tocht naar Rantasalmi maakt het landschap een enorme 
indruk. Dichte naald- en berkenbossen, bogs en ontelbare meren wisselen elkaar in 
sneltempo af. Het ene stuk is al mooier dan het andere. Op één van de paaltjes van 
de kilometerlange afrastering zit eindelijk een goed herkenbare Klapekster, weinigen 
kunnen de waarneming bevestigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=t1pgqO0jYYE&index=18&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=-P-007TH_u8&index=17&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
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Net voor de gemeentegrens van onze eindbestemming voor vandaag passeren we 
nog een groep Wilde zwanen en enkele foeragerende Kraanvogels op akker en 
weiland. Kieviten zijn het niet eens met hun aanwezigheid en laten dat ook blijken. 
Ons verblijf, een langgerekte blokhut met restaurant en annex winkel, ligt aan de 
buitenrand van het stadje en tamelijk dicht bij het meer. We krijgen alleen 
tweepersoonskamers aangeboden wat zo veel wil zeggen dat er eentje alleen zal 
moeten slapen vannacht. De Jakke offert zich op al is opofferen een groot woord. 
Een deel van de groep gaat snel naar buiten. Gekraagde roodstaarten en Fitissen 
zingen uitbundig. Op het grasplein huppelen Kauwen rond met een opvallende lichte 
nekpatch, het zijn waarschijnlijk dieren van de ondersoort soemmeringii. Op het meer 
dobbert een ♀ Middelste zaagbek dicht bij de steiger. Enkele Visdieven fladderen 
vrolijk rond, net zoals de Boeren- en Huiszwaluwen. Maar we gaan op deze plek 
niet te veel tijd verliezen. Het supermarktje biedt voor elk wat wils. We houden ook 
rekening met het feit dat het morgen zondag is. De wind neemt de overhand en de 
wolken ontrekken het zicht aan de blauwe hemel. Laat lunchen doen we aan de 
steiger waar we later op dag afspraak hebben om het enorme Saimaameer te gaan 
bevaren. Net zoals vanmorgen laat ook nu weer de lokale gids verstek gaan. Maar 
niet getreurd, onze reisleider heeft genoeg kennis van zaken en heeft naast een B 
plan naar eigen zeggen ook een C en zelfs een D plan. Benieuwd. Een eindje voorbij 
het boat dock proberen we spechten te traceren. Het blijft bij een auditieve 
waarneming van Zwarte specht. Het horen van zeker 3 verschillende Fluiters in het 
berkenbos brengt ons in een nog betere stemming. Bij ons worden deze beestjes 
jammer genoeg hoe langer hoe moeilijker. Via een zijweg langs de hoofdgravelbaan 
wordt de wagen nabij een vervallen hut achtergelaten. Een korte wandeltocht leidt 
naar een open natte plek in het bos. In een artificieel nest, bestaande uit een stevige 
stronk berkenhout gemonteerd tegen een woudreus met naalden, zit een broedende 
Oeraluil. De helft van het ronde hoofd, af en toe een koppel donkere ogen en de 
lange omhoog stekende staart verraden haar aanwezigheid. Wat hoger hebben 
enkele Grote bonte spechten een eigen natuurlijke nestholte uitgehouwen. Kan 
best tellen voor een zogenaamd plan B. Het is nog te vroeg om de zodiac te 
bemannen. Een bezoekje aan een bos waar vliegend eekhoorn één van de 
residenten is of zou zijn kan omschreven worden als een vroege verkenningstocht. 
Wat later volgt een ♂ Torenvalk een tijdje de wagen maar die neemt een biddende 
pose aan van zodra hij denkt wat lekkers te kunnen bemachtigen. Wat verder staan 
we te turen vanop een houten uitkijktoren. Een hoempende Roerdomp laat zich niet 
zien. Het nestbouwende koppeltje Wilde zwanen is minstens even luidruchtig en 
beduidend gemakkelijker te spotten in de beige rietvlakte. Er zijn ook zingende 
Gorzen aanwezig, het gaat om enkele Rietgorzen en een Geelgors. Een deel van 
het reisgezelschap is afgezakt naar een soort haventje aan de oevers van het meer. 
Huiszwaluwen cirkelen rond het uit plaatstaal opgetrokken gebouw. Op een eilandje 
zijn enkele Kemphanen actief, zoals gewoonlijk zijn het de mannetjes die de meeste 
aandacht opeisen. Op het meer zelf zitten Parelduiker, Fuut en enkele paartjes 
Brilduiker. Er wordt aangegeven dat de tijd is aangebroken om naar de steiger af te 
zakken. Onze schipper staat klaar. Nog even snel de veiligheidsinstructies doorlopen 
en zwemvesten aantrekken en de 3 uur durende tocht kan beginnen. De zoektocht 
naar de zeldzame Saimaarob kan beginnen. Eerst snel de breedste plek van het 
meer doorkruisen en dan rustig aan naar de juiste plekken. Parelduikers, Futen, 
Wilde zwanen, Brilduikers, Grote en Middelste zaagbekken gaan allen uit de weg 
voor de met mensen gevulde speedboot. Zwemmend, duikend, vliegend. Een eerste 
Saimaarob wordt gespot maar laat zich kort en niet aan iedereen zien.  

https://www.youtube.com/watch?v=PixS7a1OfFo&index=12&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=8fYBHsPWRdA&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG&index=16
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Hij of zij kiest snel voor het ruime sop. Verschillende Visarenden komen ook in 
beeld. De meesten in de buurt van soms impressionante nesten. Volgens de kapitein 
gaat het om 2 oude en 3 nieuwe, het zou best kunnen gezien de afmetingen. Filmen 
en fotograferen vanop de wiebelende boot blijkt niet zo eenvoudig. Telkens wanneer 
een mooie sighting wordt gedaan remt de boot af en komt hij met een klikbeweging 
in horizontale toestand. Daarna nemen de uitdeinende golven, de wind en de 
trillende motor het over. Het is even wennen. Een volgende Saimaarob wordt van 
ver ontdekt door Jan. Het geeft ons de mogelijkheid om stilaan dichterbij te sluipen. 
Een andere grotere boot heeft hetzelfde doel en ligt jammer genoeg dichterbij. 
Gelukkig blijft het dier lang genoeg liggen zodat niet alleen iedereen goede views 
heeft maar ook de nodige bewijzen kunnen verzameld worden. Wat verder is het de 
beurt aan een ♂ Korhoen. Hij is gealarmeerd en het duurt niet lang of hij gaat op de 
wieken. Best wel een grote vogel. De stenen eilanden herbergen broedende Zilver- 
en Stormmeeuwen. Vanaf het ogenblik dat wij of enkele jagende Boomvalken te 
dicht komen gaat de niet broedende partner luidruchtig de lucht in. De druk is er af, 
de target species zijn binnen! Tijdens de terugtocht druppelt het af en toe maar het is 
niet gemeend. Het laatste stukje gaat in topsnelheid, net zoals in Miami Vice destijds. 
Het zou goed zijn voor lange wapperende haren, maar bij deze crew zijn er weinig 
weelderige haardossen aanwezig. Op weg naar de bus passeren we verschillende 
groepjes netjes uitgedoste Finnen. Zij zijn op weg naar een feestje in een grote 
blokhut. De dames in het rode en het groene kleedje krijgen het meeste bijval. Laat 
ons toch nog maar even naar het vrouwtje Oeraluil gaan kijken, al is het maar om in 
het reine te komen met ons geweten. Een zingende Koekoek sluit het bezoek af. 
Restaurant Anatolin, ook al aan de rand van het dorp komt niks te vroeg. Een 
frisdrankje, een biertje en zelfs een koffie zijn de aperitiefjes van dienst. Een bijna 
gemeenschappelijk slaatje en een eenvoudige pizza vormen het volledige diner. De 
avond valt maar het blijft lekker lang licht. Op naar het bosje waar we eerder een 
korte verkenningstocht maakten. Hier zullen we vandaag afsluiten. We verspreiden 
ons en gaan op zoek. Ronan ontdekt een mogelijke nestholte, Jan ontdekt de 
uitwerpselen. Er zijn wel degelijk vliegende eekhoorns aanwezig. Ze live zien is er 
niet bij. Ondertussen komen ook de bloedzuigende insecten de neus aan het venster 
steken. Iedereen, behalve Gilbert, heeft er last van. Terwijl de rest sprays bovenhaalt 
en zoveel mogelijk huid probeert te bedekken laat hij de muggen gewoon hun gang 
gaan. Trapsgewijs treedt de duisternis in. Een ♂ Zwarte specht begint aan een 
spektakelstukje en blijft de hele tijd in de omgeving. Op de achtergrond herkennen 
we roep en zang van Parelduiker, Roerdomp en Korhoen. Boven ons baltsen 
enkele Houtsnippen, een Fluiter sluipt van links naar rechts door het hoge 
bladerendek. Zijn triller verraadt telkens opnieuw zijn nieuwe positie. Plots klinkt een 
schreeuw door de lage begroeiing en alarmeren Merels en Mezen. Dit gedoe 
kennen we van vorige reizen. Het wil meestal zeggen dat er een rover in de buurt zit. 
Ik begeef me in de richting van het lawaai en heb een zalige ontmoeting met een 
waggelende Das. Wat later ziet ook de rest het roofdier passeren. Het wordt nu echt 
donker. Een klein pluisbolletje vliegt van twijg naar twijg. Een Uil zoveel is zeker, 
maar welke? We hopen stiekem op dwerguil maar het is zijn neefje Ruigpootuil. Het 
mannetje zet zich enkele meters onder het nest en begint een serenade voor 
vrouwlief. Zij komt zo snel als tellen uit het natuurlijke nesthol tevoorschijn. Een 
vogelversie van Romeo en Julia, hopelijk nu wel met een goede afloop. Het bedje 
roept, de lange dag komt aan een eind. Op de terugweg vormen een naaldetend 
wijfje Auerhoen en groepje overvliegende Kieviten de laatste lichtpunten. Over een 
contradictio in terminis gesproken. 

https://www.youtube.com/watch?v=8fYBHsPWRdA&index=16&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=mJ36Pfh6LtU&index=13&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=8-J7Bb8iu0M&index=19&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
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Dag 2: Zondag 19 Mei 2013. 
 
Tocht: 
Rantasalmi - Lieksa 
 
Waarnemingen Dag 2: 
Net zoals gisteren wordt ontbijt geserveerd om 7.30 uur en niet vroeger. Het is te 
zeggen, het buffet staat al klaar, alleen de warme dranken en de bediening 
ontbreken nog voor dat tijdstip. De opdracht die we gisteren net voor het slapengaan 
meegekregen hebben is blijkbaar niet aangekomen. Jan had namelijk gevraagd om 
gepakt en gezakt aan de ontbijttafel te verschijnen. Hij is zelf de enige die de regel 
respecteert, het is tevens de reden waarom hij als laatste aanschuift. De maaltijd is 
eenvoudig en voedzaam, alleen het gedroogde (uitgedroogde?) rendiervlees is niet 
te vreten. Tanden poetsen, valiezen dichtritsen en een double check uitvoeren om na 
te gaan of er niks waardevols wordt vergeten in de slaapvertrekken. Onze reisleider 
gaat ondertussen nog even up-to-date informatie verzamelen in het winkeltje. Het 
beheer van de wagen wordt tijdelijk in de handen van Dave gegeven. Hij zorgt ervoor 
dat de auto al staat te dieselen bij het verlaten van de overnachtingsplek. De plassen 
op de parking zijn de enige getuigen van het mindere weer van vannacht. De papa 
weet dit te bevestigen, volgens hem stonden de hemelsluizen geregeld volle bak 
open. De stralende zon en felblauwe hemel doen dit helemaal niet vermoeden. 
Gierzwaluwen, Gekraagde roodstaarten en Fitissen genieten met volle teugen 
van de warme temperaturen en het open weer. Timing laat ons toe om de 
Ruigpootuil nog eens een bezoekje te brengen. Even kort de schors onderaan de 
boom beroeren en het kopje komt tevoorschijn. Camera’s, fototoestellen, verrekijkers 
en telescopen staan op de juiste spot gericht. Net een Hollywood celebrity die wordt 
belaagd door een hoop paparazzi’s. We houden het bewust kort. De langste tocht 
richting noord van deze reis wordt aangevat. Onderweg dezelfde taferelen als 
gisteren, adembenemende en uitgestrekte natuur. Kraanvogels zijn omnipresent, 
Raven komen meestal in groepjes voor en af en toe verschijnt een Bonte kraai op 
het toneel. De eerste volgepompte benzinetank raakt stilaan leeg. Niet te ver in het 
rood gaan is een algemeen aanvaard en goed idee. Benzine, een derivaat van het 
zwarte goud voor het vervoermiddel, en koffie, een derivaat van het zwarte goud voor 
de mens, lopen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen. Een Boomkruiper links en 
een Boomklever rechts laten van zich horen. Nog een kleine 100 kilometer tot aan 
de volgende uitdaging: Laplanduil. Met de juiste GPS coördinaten en een schatkaart 
in de hand moet het wel lukken. Er is geen duidelijk pad in het dichte naaldbos, het is 
een beetje trial and error om bij de juiste plek te geraken. Langs de bosrand zingen 
en baltsen Geelgorzen en Boompiepers. Leuk maar niet wat we zoeken. Plots 
staan we oog in oog met een broedend wijfje Laplanduil. In tegenstelling tot de 
vogel is het nest niet het meest spectaculaire wat we al gezien hebben. Laat het ons 
houden op een europalet verrijkt met wat takken. Maar het werkt voor de 
Laplanduilen en het levert voor 80% van de groep een lifer op. En ja, we spreken in 
meervoud want ook het mannetje zit in de buurt. Hij laat zich uitstekend bekijken en 
benaderen. Hij assimileert en analiseert de situatie op onnavolgbare nonchalante 
wijze en verplaatst zich vervolgens met ongeziene soepelheid geruisloos naar een 
andere favoriete plek in zijn territorium. Het is een fantastische waarneming en we 
moeten ons letterlijk wegslepen van dit spektakel. We doen het met de hulp van de 
talrijk aanwezige Bonte vliegenvangers. De bog naast het bos herbergt een goede 
populatie Wulpen. Het is het laatste wapenfeit voor het dichtschuiven van de deuren. 

https://www.youtube.com/watch?v=30_epTUdvyk&index=8&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=2G3bhiIUIJQ&index=9&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=bzPYIn2ijTQ&index=10&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=HiXP6qCYr_Q&index=11&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
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Het gaat nu in rechte lijn naar Lieksa. Die rechte lijn mag met een korrel zout 
genomen worden want onze gids besluit om een binnenweg door de bossen te 
nemen. Voor het eerst wordt het reizen eentonig. Ik besluit hier iets aan te doen en 
maak iedereen met een schok wakker door luidop auerhoen te roepen. Helaas gaat 
het om een mooi gestapelde takkenbos. Dirk krijgt honger en Erik wordt misselijk. De 
papa kan de honger van Dirk een klein beetje stillen met een halve studentenkoek, 
Erik vindt soelaas door de plek van Dave in te pakken vooraan de wagen. Laat ons 
zeggen dat de aankomst bij de hut van Ero niks te vroeg komt. In de prachtige 
blokhut vinden we veel informatie over de omgeving terug. Mijn interesse gaat vooral 
uit naar de fotoalbums. Eten is in aantocht en dat wordt geapprecieerd. Er wordt van 
alles een dubbele hoeveelheid aangeleverd, dit stelt ons in staat om ons eigen diner 
samen te stellen. Van de briefing komt niet veel in huis gezien onze gastheer voor 
vanavond noch een woord Engels noch een andere en bijgevolg voor hem vreemde 
taal spreekt. Gelukkig is dit niet het eerste bezoek van Europe’s Big 5 en weten we 
wat ons te doen staat. Om 14.20 uur is het zover, we rijden dieper de wildernis rond 
Lieksa in. Tijdens de rit naar de schuilhut en bij het uitstappen wordt meerdere malen 
gezegd en gevraagd om stil te zijn. Het zal onze kans op het zien van de “Hyena van 
het Noorden” alleen maar vergroten. Een Hazelhoen en een hoopje Zwarte mezen 
laten zich onmiddellijk van zeer dichtbij zien en horen. Gilbert gooit in al zijn 
enthousiamse de deur van de Van dicht. Sssssttt!!! klinkt het vanuit alle hoeken. Was 
niet de beste zet en het Hazelhoentje is dan ook de piste in. Een korte wandeling 
leidt naar de schuilhutten. Ero probeert ons in de lower cabin te gidsen maar er is te 
weinig ruimte voor de hele groep om op een redelijke manier de beesten te kunnen 
observeren. Rechtsomkeer dan maar. Vader vloekt. Uiteindelijk besluiten Jan en 
Dave om beneden te blijven. Dit omwille van het feit dat je hier betere mogelijkheden 
hebt wat fotografie betreft. De rest gaat naar de luxueuze upper cabin. Een zeer 
ruime hut met een droogtoilet, comfortabele bedden en autostoelen als zitjes om de 
boel te overzien. De laatste acties zijn het afsluiten van de vertrekken en het 
uitleggen van aas verspreid over het terrein. Let the games begin! Erik is in het begin 
nogal stil, de reden is dat hij net voor het betreden van de hut heeft moeten 
overgeven. Hopelijk is hij voor de rest van het verblijf verlost van zijn misselijkheid. 
Nog geen drie kwartier na het verzegelen van de deuren is het al prijs. Een eerste 
Veelvraat brengt een bezoek aan de ruime omgeving. Ze weet precies waar ze moet 
zijn en doet zich te goed aan enkele hompen vlees. Ze verlaat na een dikke 10 
minuten de plek op dezelfde manier als ze gekomen is. De eerst volgende uren 
blijven de zeer gewilde roofdieren weg en komen Raven en Bonte kraaien en 
Kleine mantel- Zilver- en Stormmeeuwen doen waar ze goed in zijn: stelen en 
plunderen. De rest van de late avond en vroege ochtend is het een komen en gaan 
van Veelvraten, soms wel met 2 tegelijk. Uiteindelijk worden er zeker 4 verschillende 
exemplaren gezien. The sisters wekken later nog het meeste ontzag op. Na enkele 
uren knagen ze de ruggegraat van een rottend karkas door en nemen ze hun trofee 
mee naar hun eigen veilige plek. Ergens midden in de nacht, zo rond 2.00 uur wordt 
het nog even spannend. Terwijl de hele crew is gaan slapen zit ik nog door de met 
folie beklede PVC schermen te turen. Plots rennen de aanwezige Veelvraten via een 
natuurlijke brug het bos in en klapt een Bever met zijn staart hard op het water. Ook 
de Raven verlaten per direct de plek. Anderhalf uur geconcentreerd scannen met en 
zonder verrekijker levert niks op maar mijn instinct en oergevoel zeggen iets anders. 
Jammer, ik had graag de collega’s wakker gemaakt met de melding dat er een beer, 
wolf of lynx was verschenen … Om 5.00 uur geef ik het op en ga ik slapen. De 
anderen zijn dan al terug op post en genieten nog lang van de zusters. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcVs8y11AhE&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uARvk-6DJlM&index=5&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
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Hieronder tref je het gedetailleerde logboek aan 
 
15 – 15.20 uur 
Aas wordt uitgelegd, verspreid over het terrein 
15.29 uur 
Eerste Raven komen interesse tonen 
15.37 uur  
Stormmeeuw op de natuurlijke loopbrug 
15.39 uur 
 Aantal Raven neemt toe tot een 10-tal exemplaren 
15.40 uur  
Groepje Sijzen overvliegend, Grote bonte specht aanwezig 
15.44 – 15.57 uur  
Eerste Veelvraat komt en gaat; meteen upclose & personal 

16.05 uur 
Alles weg 
16.13 uur  
Raven en Stormmeeuw keren terug 
17.05 uur  
2 ♂ Wilde eend landen op het meer 
17.30 uur  
Kleine mantelmeeuw komt een kijkje nemen 
17.48 uur  
2 Bonte kraaien willen een graantje meepikken 
18.05 uur  
Tweede Kleine mantelmeeuw 
18.10 uur  
Zilvermeeuw aanwezig 
18.14 uur  
Tweede Zilvermeeuw komt mee feesten 
19.00 uur  
Alle Meeuwen weg, Raven nemen het over 
20.07 uur  
Kleine mantelmeeuw komt enkele rondjes maken maar landt niet 
21.45 uur  
Opnieuw Veelvraat 
22.40 uur  
Lemming zwemt het meer over 
23.02 uur  
Tweede Veelvraat komt uit het bos van de overkant 
01.00 uur  
Twee nieuwe Veelvraten (“the sisters”) komen een eerste keer langs 
01.28 uur  
Bever maakt zijn opwachting 
01.57 uur  
Veelvraten vluchten weg in het bos, Bever alarmeert door klappen met staart 
04.00 uur  
The sisters are back en knagen op korte tijd de ruggengraat van een karkas door 
05.00 – 08.00 uur  
Raven, Bonte kraaien, Kleine mantel- en Zilvermeeuwen ruimen de overgebleven restjes op. 
 

                     
                 Veelvraten (“The sisters”)                                                            Raven – Foto’s Jan Kelchtermans 
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Dag 3: Maandag 20 Mei 2013. 
 
Tocht: 
Lieksa - Kuhmo 
 
Waarnemingen Dag 3: 
Zoals afgesproken worden we stipt om 8.00 uur opgepikt. Het is dan al een tijdje 
rustig. Even daarvoor wordt het met spiegelfolie beklede voorzetscherm verwijderd 
om het verschil in lichtintensiteit te kunnen meten. Er wordt inderdaad een hele hoop 
licht tegengehouden. Maar ja, zonder deze schermen zou het verdomd moeilijk zijn 
om een glimp te kunnen opvangen van de aanwezige fauna. Jan en Dave bevestigen 
dat er vannacht wel degelijk 4 Veelvraten de plek hebben bezocht. Aan de wagen 
laat een Hazelhoen zich net zoals gisteren horen. Het gespreksonderwerp tijdens de 
korte terugrit en bij het ontbijt kan je al raden: Wolverines! Er verschijnt een tweede 
persoon in de blokhut en die praat wel een mondje Engels. De koe wordt direct bij de 
horens gevat en informatie over goede vogelgebieden wordt losgeweekt. De tuin 
nodigt uit om te gaan vogelen. Een Grote bonte specht en een handvol Bonte 
vliegenvangers en Goudhaantjes is een schamele buit te noemen. De 
oorverdovende stilte wordt doorbroken door een trompetterende Kraanvogel achter 
de heuvelrug. Plas en dras beletten de doorgang om er een audiovisueel spektakel 
van te maken. De wagen werd al volgestouwd en we moeten niet meer in de hut zijn. 
Het grootste deel van de groep begeeft zich dan ook al en route en wordt later 
opgepikt. Een stuk bos in het Nationaal Park Patvinsuo zou goed moeten zijn voor 
spechten en dan voornamelijk drieteenspecht. Ook zou Kleine vliegenvanger hier 
redelijk gemakkelijk waar te nemen zijn. Voor de spechten zijn we te laat, er wordt 
geen enkele gezien noch gehoord. Eigenlijk was dit een beetje voorspelbaar, we zijn 
te laat op de dag en te laat in het seizoen. Dave en Ronan blijven achter op de groep 
omdat ze er zeker van zijn dat ze een Kleine vliegenvanger horen zingen. Redelijk 
hoog in de bomen zit een adult mannetje volle bak van jetje te geven. De wind speelt 
een cruciale rol in het zien van de vogel. Bij elke windvlaag wordt een gat in het 
groene berkenbladerendek gemaakt en komt de vogel mooi in beeld. De volgende 
vogels zijn heel wat gemakkelijker. In totaal onderscheppen we zo’n 5 exemplaren. 
Het is warm en we kunnen zonder problemen in T-shirt lopen, ook al omdat de 
muggen niet of weinig vervelend doen. Zalig. De rondwandeling van +/- 3 kilometer 
leggen we af in een klein uurtje. Op naar Lieksa city waar Jan heeft afgesproken met 
een collega van Ero. De lange kronkelweg wordt Erik opnieuw fataal. Iedereen aan 
de kant. Net voor het stoppen heeft Dirk zich een Roodhalsfuut geïmagineerd. 
Terwijl Erik wat kan bekomen maken we korte wandelingen in de buurt. Het levert 
enkele Wilde zwanen, Grote zaagbekken en Rietzangers op. Opnieuw 
reorganisatie in de wagen en een pilletje tegen misselijkheid doet wonderen maar 
helaas geen mirakels. Ligt het aan ons of zijn de Finse informatiebronnen niet 
betrouwbaar? We hadden gerekend op: “derde keer, goede keer”, maar komen 
alweer bedrogen uit. Geen extra informatie over een mogelijke blauwstaartenplek 
dus. Jammer. Op naar Kuhmo. Het eerste deel van de rit loopt over slechte baan 
waar geregeld moet uitgeweken worden voor podholes of hard geremd worden tout 
court. Een put of 2 kan niet ontweken worden maar dat is niks nieuws met deze 
chauffeur. Erik houdt zich kranig maar er zit weinig verbetering in. De rest dommelt 
één voor één in slaap, de getinte ruiten worden op dit moment eens niet als nadelig 
beschouwd. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9Dxfap0vWA&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG&index=7
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Het laatste rechte stuk richting Russische grens gaat afwisselend over asfalt en 
gravel en wordt in 2 keer bereikt. We zatten immers een kruispunt te ver. Eindelijk 
wat opwinding als Erik plots een jonge Eland ontdekt. Het ogenschijnlijk 
gedesoriënterende dier blijft net lang genoeg staan om plaatjes te kunnen nemen. 
Mogelijk werd het dier net verstoten door zijn drachtige moeder en moet hij voor de 
allereerste keer alleen de wijde wereld in. De stop komt niks te vroeg, alle leden van 
de groep verdwijnen in de bosjes om hun behoefte te doen. Man, wat een hoopje 
ellende bij elkaar! De Jakke krijgt het in zijnen bol en kruipt bovenop de bus om een 
goede groepsfoto te trekken. Hij heeft wel meer van die uitspattingen. Een prachtig 
mannetje Hazelhoen wordt kort daarna bijna overhoop gereden. We hadden de 
hoop om vandaag nog hoenders waar te nemen al lang opgegeven. Dit na mislukte 
tape-sessies en tochten via stille en afgelegen wegen eerder op de dag. Gek hoe 
dingen soms lopen. Lassi Rautiainen here we come. Base camp Kuikka is ronduit 
prachtig te noemen. Het ligt op een schiereiland en is voorzien van alle comfort. De 
verwelkoming is hartelijk. Er wordt een film getoond en een maaltijd geserveerd 
welke zweeft tussen lunch en diner. Ook hier is er weer veel informatie van de regio 
voorhanden. Vooral de homemade kalenders uit voorgaande jaren worden 
gesmaakt. Lassi blijkt een geboren entertainer te zijn en onderhoudt ons tijdens het 
schransen met grappige verhalen en mooie foto’s. Aansluitend op de maaltijd maken 
we een voedselpakket. Om 17.00 uur begeven we ons voor de tweede dag op rij in 
de wildernis. In tegenstelling tot gisteren is het hier veel authentieker, ronduit 
schitterend. Gilbert heeft zijn lesje van gisteren duidelijk niet geleerd en knalt de 
kofferdeur weer dicht. Geen commentaar. We zullen vandaag verdeeld zitten over 3 
verschillende hutten, tja, meer kan je er niet van maken. De weg er naartoe is drassig 
en modderig. Jan, Dave en Dirk zitten in de centrale en meteen ook beste hut. De 
koppels Erik & Gilbert en Ronan & Henri moeten het stellen met 2 kruipkoten links en 
rechts ervan. Terwijl een medewerker van Lassi stukken zalm begint uit te gooien 
proberen wij onze draai te vinden. Materiaal opstellen, een goede positie kiezen, nog 
even naar toilet gaan en meer van die zaken. Het toilet bevindt zich buiten voor een 
nummer 1, voor een nummer 2 kan je best een fles gebruiken. Op een honderdtal 
meter van ons verwijderd ligt een vers kadaver van een, zeker 200 kilo wegend, 
varken. Het is verankerd aan een boom met een staalkabel, zodat het niet kan 
versleept worden. De zalm ligt tot op 5 meter van onze hutten en in elke hut stelt men 
zich de vraag of dat wel zo dicht moet liggen … Om 18.00 uur wordt het stil en kan 
de tweede nightshift op rij beginnen. We spreken in onze hut af dat er minstens 1 
persoon wakker blijft en de wacht houdt terwijl de ander slaapt. De hut richten we 
dan ook op die manier in. Ik slaap tussen 22 – 23 uur, 04 – 05 uur en 06 – 07 uur. 
Vader slaapt slechts 1 keer tussen middernacht en 01.40 uur ’s morgens. De zalm 
wordt snel verorberd door Raven, Bonte kraaien, Kokmeeuwen en 
Stormmeeuwen. Er zitten verschillende Zeearenden in de buurt en die profiteren 
mee van de gemakkelijke buit. Het is lang wachten op de adrenalinepush maar die 
komt er omstreeks 01.37 uur in de ochtend. In het schemerlicht gaan plotseling alle 
aanwezige Kokmeeuwen in een dichte wolk omhoog. Een eerste Bruine beer 
verschijnt om kort daarna gevolgd te worden door een tweede veel groter exemplaar. 
Vader wordt wakker gemaakt, is nog even versuft, maar beseft snel waar het om 
gaat. SMS’jes gaan van de ene naar de andere hut, worden slechts sporadisch 
afgeleverd en blijven meestal in het ijle hangen. Beide kolossen strompelen op een 
goede 50 meter afstand voorbij onze vertrekken richting karkas. Het gemak waarmee 
ze de prooi manipuleren doet ons versteld staan. Over een rush gesproken! Even 
vraagt papa of ik bang ben.  

https://www.youtube.com/watch?v=JOz1IwDuSZM&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG&index=2


EB5 FINLAND                                                                                                                             Mei 2013             

 

Mijn antwoord is genuanceerd en diplomatisch: “Neen” klinkt het initieel, aangevuld 
met “Maar het is wel even acclimatiseren”. Over koelbloedigheid gesproken! Een dik 
uur lang kan het koppeltje Bruine beer (en niet moeder met jong zoals ik eerst 
dacht) worden gadegeslaan. Schrokkend, Brullend, Smakkend. Wat een belevenis! 
Eerst vertrekt het wijfje om kort daarna gevolgd te worden door het mannetje. Nu het 
karkas opengereten is kunnen we met wat geluk wolven zien. Jammer maar helaas. 
De Bruine beren zijn de enige viervoetige predatoren die vannacht de plek 
bezoeken. Raven, Bonte kraaien en Zeearenden ruimen de tafel af. Het wordt licht. 
 
Hieronder tref je het gedetailleerde logboek aan: 
 
18.00 uur 
Zalm wordt uitgelegd, verspreid over het terrein 
Vers karkas van een varken wordt een laatste keer gecontroleerd 
18.30 uur 
Aanwezige vogels zijn een Groenpootruiter, 2 Kieviten, een 40-tal Kokmeeuwen, een 50-tal Raven 
en 3 Bonte kraaien 
19.15 uur 
Onvolwassen Zeearend komt een kijkje nemen 
19.50 uur 
Dezelfde onvolwassen Zeearend vliegt strak over en zet zich in de bomen voor de hut 
20.15 uur 
Volwassen Zeearend zet zich in hetzelfde bosje, onvolwassen vogel vertrekt 
20.30 uur 
Een andere onvolwassen Zeearend komt af op de zalmsnippers 
20.37 uur 
3 Regenwulp 
20.44 uur 
3 ♀ Brilduiker landen op de plas 
20.59 uur 
Raven beginnen aan de weke delen van het varken te pikken 
21.10 uur 
2 Gierzwaluwen draaien enkele rondjes boven de plas 
21.25 uur 
Grote bonte specht landt op de boom waar het varken aan verankerd zit 
21.37 uur 
3 Boerenzwaluwen komen drinken 
01.37 uur 
2 Bruine beren verschijnen op het toneel en doen zich te goed aan het karkas van het varken. De 
kracht van de roofdieren is onbeschrijfelijk. De manipulatie, het mals maken door er op te springen en 
het verscheuren ervan volgen we met wijd opengesperde ogen. FANTASTISCHE & 
ONBESCHRIJFELIJKE BELEVENIS!! 
02.38 uur 
Wijfje Bruine beer verlaat de plek 
02.43 uur 
Mannetje Bruine beer geeft er ook de brui aan 
02.57 uur 
Daar zijn de Raven en Bonte kraaien, ze blijven de hele ochtend aanwezig 
03.46 uur 
Onvolwassen Zeearend komt zich te goed doen aan het verscheurde karkas 

 

        
                          Bruine beer – Foto’s Jan Kelchtermans 

https://www.youtube.com/watch?v=WZXIqTC7XWM&index=3&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=pRAnUuX6uOI&index=4&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG
https://www.youtube.com/watch?v=uRZ-1fv-qek&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG&index=1
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Dag 4: Dinsdag 21 Mei 2013. 
 
Tocht: 
Kuhmo - Joensuu 
 
Waarnemingen Dag 4: 
Om 7.50 uur gaat de deur van de kleine hut aan de rechterkant open en komt er een 
abrupt einde aan het avontuur. Erik en Gilbert hebben het gehad. De Raven vliegen 
weg, de meesten zelfs ver, enkelingen nemen plaats in naburige bomen. Vervolgens 
gaan ook de deuren van de andere hutten open. De Zwarte wouw, die al een half 
uurtje in de buurt rondhangt, heeft minder moeite met de menselijke aanwezigheid 
en blijft lekker scavengen. Het ochtendzonnetje prikt in de ogen ook al liggen de 
temperaturen op dit moment van de dag nog steeds rond het vriespunt. Nogal een 
geluk dat we ons een goede 14 uur geleden in het base camp bevoorraad hebben 
met slaapzakken en andere dingen om ons warm te houden. Het was echt nodig 
vannacht. Inpakken en wegwezen luidt de boodschap. Op de terugweg naar onze 
bus zoeken we tevergeefs naar pootafdrukken van de Bruine beren. Ze kwamen 
misschien wel uit die richting afgelopen nacht. In vol enthousiasme en met een 
verhoogd adrenalinepeil heeft er gisterennamiddag niemand op de baan gelet. 
Balen. Het eerste deel van de zoektocht naar de juiste weg valt nog mee maar op het 
moment dat we er in beginnen te geloven nemen we de foute afslag. We zigzaggen 
over en flirten continu met de Fins-Russische grens. Uiteindelijk doen slagbomen en 
doodlopende paden ons definitief de das om. Tijd om een telefoontje te plegen met 
onze gastheer. Die leidt ons, nadat we een netwerksignaal hebben gevonden, via 
een draadloze communicatielijn naar een nieuw startpunt. Met wat gezond verstand, 
oriëntatievermogen, creativiteit en zin voor improvisatie komen we er wel. Het ontbijt 
is uitgebreid en lang. De tongen komen snel los en het blijkt dat iedereen redelijk 
onder de indruk was, en zelfs nog steeds is, van de verschijning en de handelingen 
van vooral het ♂ Bruine beer. De crew waar de beren het dichtst zijn gepasseerd 
zijn het meeste geraakt. Die hebben geen oog meer dicht gedaan en waren 
voortdurend op hun hoede. Aan de ene kant hilarisch, aan de andere kant serious 
shit. Uit het logboek blijkt dat we ons gelukkig mogen prijzen. Met een succesrate 
van slechts 50% hebben we het goed gedaan vannacht. Er zijn trouwens slechts 2 
bezoekers die er dit voorjaar in geslaagd zijn om zowel bruine beer als wolf te zien 
op dezelfde nacht. Na 2 dagen zonder een druppel water over mijn lichaam te 
hebben gevoeld wil ik wel een douche. Ik ben de enige. Terwijl de anderen bezig zijn 
met het verzamelen van informatie of gewoonweg aan het luierikken zijn krijg ik 
handdoeken toebedeeld. Achterin het kamp, dicht bij de steiger, bevindt zich de 
wasplaats. Het vlakke meer daagt mij uit en ik ga de uitdaging aan. Het water is 
berekoud en snijdt de adem af maar het past bij een Vikingstatus. Toch maar snel 
onder de warme stromende variant. Het doet zo’n deugd dat ik de tijd vergeet. Er 
wordt tijdens mijn afwezigheid veel aandacht gegeven aan de aanwezige Bonte 
vliegenvangers en Rouwmantels. Beiden ondertussen zeldzaam bij ons, redelijk 
talrijk hier. Niet alleen ik maar ook Lassi laat op zich wachten. Jan heeft het namelijk 
met hem op een akkoordje gegooid om nog even samen rond te trekken in het 
naburige Nationale Park, weer één van zijn B plannetjes. Dirk offert zich op en zal 
met meneer Rautiainen meerijden. De zware motor van de pick up slaat aan en weg 
zijn wij. Langs de kronkelende met gravel beklede paden zitten Kor- en Auerhoen. 
Het laatste zit net iets te ver voor Dirk om er een knallende foto van te maken. De 
mannen in de volgwagen moeten het stellen met tweederangs views.  



EB5 FINLAND                                                                                                                             Mei 2013             

 

De reden waarom we hier onze hengel uitwerpen is de mogelijke aanwezigheid van 
Blauwstaart. Vorig jaar werd de soort hier voor de eerste keer waargenomen, er 
zaten toen niet minder dan 7 vogels te zingen in het voorjaar. Vandaag is de eerste 
check om na te gaan of het vorig jaar geen folietje van de natuur was. Niks is minder 
waar. Aangekomen op de plek des waarheids zingen niet minder dan 3 mannetjes! 
We hoeven de schuifdeur van de Van maar te openen om op onze wenken bediend 
te worden. Dat is altijd leuk vogelen. Naar de plek rijden en “Baf, kloef-teroop” zoals 
ze in het Gentse zeggen. Ze horen is één ding, ze te zien krijgen is een ander. Tapen 
is hier in Finland de gewoonste zaak van de wereld maar het helpt niet. De 
fotografen kunnen toch enkele plaatjes, van weliswaar mindere kwaliteit, schieten. 
Met de camera is er geen beginnen aan. Uiteindelijk is het een adult mannetje dat 
zich nog het best van allemaal laat zien. Een tweede kalenderjaar Blauwstaart zit 
hoog in de toppen in het tegenlicht en een derde kan enkel auditief worden opgepikt. 
Het is en blijft een leuke bonus. Het wordt even stil als een Havik zijn opwachting 
maakt. Eens die voorbij is maken de aanwezige tringa’s Witgat en Groenpootruiter 
terug het nodige kabaal. Het is een rare combinatie, steltlopers in de top van een 
gigantische den. We nemen afscheid van onze gastheer en onthouden dat de 
kansen op het zien van beren en wolven in het najaar veel hoger liggen. Een ideetje 
voor de volgende jaren? Op naar Joensuu, de laatste grote stad in Karelië waar we 
een nachtje zullen doorbrengen. Direct na het hoofdkruispunt, waar we gisteren de 
verweesde eland zagen staan, slaan we af naar rechts om de zoveelste binnenweg 
te exploreren. Het levert vrijwel onmiddellijk resultaat op. Een Bosrendier passeert 
de wagen van links naar rechts en huppelt vrolijk het bos in. Een fantastisch extraatje 
en zeker niet alledaagse encounter met deze wilde variant van het gedomesticeerde 
rendier. Het is te herkennen aan de langere poten, het slankere lichaam en het 
minder gebogen gewei. Vooral de eerste 2 kenmerken kunnen we met zekerheid 
vaststellen. Nadien is het vet van de soep en beginnen de deelnemers één voor één 
te knikkebollen. De korte nachten eisen hun tol. Er is geregeld opschudding door een 
valse claim, een put in de baan of een onorthodox maneuver van de driver in 
kwestie. Om de sleur van de lange tocht te doorbreken wordt een stop ingelast bij 
een soort baancafé. Een koek en een drankje gaan er wel in. Het is ideaal 
terrasjesweer, zo denkt ook de lokale bevolking er over. Er is enkel nog plek op het 
verhoog aan de zijkant. Op het ogenblik dat iedereen zich geïnstalleerd heeft vernielt 
Ronan een plastieken stoel. Het is niet zijn eerste en het zal ook niet zijn laatste keer 
zijn. Maar zoals gewoonlijk vind ik wel een valabele uitleg en/of reden. Deze keer zijn 
het de zingende Geelgorzen en een Roodmus. Een korte zoektocht heeft resultaat 
en het tweede kalenderjaar ♂ Roodmus wordt teruggevonden in de jonge 
berkenaanplant grenzend aan de rand van een stevig dennenbos. Het is nu niet ver 
meer naar Lieksa waar we inkopen kunnen doen. Mannen en winkelen, het blijft een 
kwakkele combinatie. De eerste zoektocht naar voedsel begint en eindigt in een 
soort BRICO, PRAXIS voor de Nederlanders. Hier is weinig eetbaars te vinden. De 
LIDL en de Citymarket zijn daar veel beter voor. Terwijl een deel gaat shoppen kan 
een ander deel wat slenteren op de parking of gewoon de benen langer en verder 
strekken. In de omgeving van de naburige spoorwegberm zingen Geelgors, Fitis en 
Tuinfluiter lustig door elkaar. Een symfonie kan je het evenwel niet noemen. Af en 
toe en heel onregelmatig klinkt een Roodmus op de verre achtergrond. Gilbert kan 
hem wat later niet meer traceren. In het Nationaal Park in de omgeving wagen we 
opnieuw een vergeefse poging om drieteenspecht te lokaliseren. Het wordt naar alle 
waarschijnlijkheid de spookvogel van de reis.  
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Zoals eerder al het geval was in de afgelopen dagen wordt een mix van lunch en 
diner genuttigd in een ander deel van het park nabij een groot meer annex 
moerasgebied. Het meer herbergt normale gasten zoals Fuut, Parelduiker en Wilde 
zwaan. Langs de oevers lopen 2 Gele kwikstaarten en evenveel Oeverlopers. Erik 
is nog steeds in mindere doen en voelt zich stukken beter op het ogenblik dat hij niet 
in de wagen moet zitten. Een korte auditieve waarneming van een 
Moerassneeuwhoen wordt letterlijk overroepen door een luidruchtig en laag 
overscherende “biebiebiebie-ende” Regenwulp. Het neemt wat tijd in beslag 
vooraleer de rust is teruggekeerd en pas dan laat het hoentje zich weer eventjes 
horen. Het dier zit ergens in de buurt en een korte wandeling afwisselend over droge 
en natte stukken wordt ingezet. Helaas maakt het ons niks wijzer maar bij zulke 
natuurlijke grootsheid verdwijnt dat eveneens in het niets. Het laatste stuk richting 
Joensuu moet nog overbrugd worden, nog zo’n slordige 100 kilometer te gaan. Hotel 
Aada ligt midden in de stad. De bus wordt leeggehaald en iedereen checkt in. Er 
wordt niet echt iets afgesproken en vervolgens blijft Henri alleen achter in de lobby 
met enkele tassen van andere medereizigers. Die medereizigers zitten in een café 
aan de overkant van de baan om e-mails te checken en bier te drinken. Het gaat 
meer bepaald om Jan en Ronan. Via via heeft Jan namelijk nog een plek 
doorgekregen waar dwerguil zou vertoeven. De coördinaten en het mapje verkregen 
via Google Maps worden doorgemaild naar het hotel daar er in het café geen printer 
voorhanden is. De papa is een beetje pissed off omdat hij alleen werd achtergelaten 
in de lobby. De vermoeidheid zal ook wel een rol spelen. Op Erik en Henri na trekt de 
groep er opnieuw op uit en gaat ze op zoek naar de dwerguil. Gilbert neemt het stuur 
en Dave is de copiloot. Het moet gezegd worden dat de laatste een kei is in 
kaartlezen. We hadden dit eerder op de reis al gezien. Het busje wordt aan de kant 
gezet en een korte klim leidt naar een prachtig zomerverblijf. Grenzend aan een 
meertje en omringd door mature loofbomen en dennen. We zijn er zo van onder de 
indruk dat we er stil van worden. Terwijl Jan plaatsneemt op het aanlegsteigertje 
vliegt een Visdief heen en weer over een koppeltje Wilde zwanen. Bij het volgen 
van het Visdiefje ontdekken we nog een tweede exuberant zomerhuisje aan de 
overkant van het meer. Ook hier geen levende ziel te bespeuren. Het kleinste 
Europese uiltje laat zich ook vandaag niet verschalken, zelfs niet na een korte tape-
sessie. Tijd om te gaan slapen, de Kieviten geven het voorbeeld door hun snavel in 
hun verenpak te planten. Op de terugweg tellen we evenveel Sneeuwhazen en 
Buizerden als op de heenweg. Een laag voorbijglijdende Sperwer is de op 1 na 
laatste bezienswaardigheid van de dag. Om kwart voor 12 vinden we elk ons eigen 
bed terug, eindelijk! Morgen nog een (reis)dagje Finland. 
 
 
 

 
Natuur op z’n best – Foto Jan Kelchtermans 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PixS7a1OfFo&list=PLYUOYrKLsbSRxbA_8X7nxT1Hv7k5kH7sG&index=12
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Dag 5: Woensdag 22 Mei 2013. 
 
Tocht: 
Joensuu – Rantasalmi – Helsinki  
 
Waarnemingen Dag 5: 
De nacht vliegt voorbij, hoogst waarschijnlijk te wijten aan een combinatie van goede 
nachtrust en lichte vermoeidheid. Vandaag is timing belangrijk. Met nog een flinke rit 
voor de boeg dienen we een strikte planning aan te houden. Hoewel, met deze 
bende weet je het toch nooit. We starten met een uitgebreid ontbijt om 7.30 uur. Kort 
daarna is het inpakken en wegwezen. De bruine beren van enkele dagen geleden 
hebben een zware indruk achtergelaten op de crew, zoveel is zeker. Het ene verhaal 
is al hilarischer dan het andere, en elk verhaal wordt in 3D weergegeven. Niet het 
standaard 3D dat we gewend zijn, wel een bevestiging van elk verhaal gezien vanuit 
een ander perspectief. Een klein natuurpark gelegen aan de outskirts van Joensuu is 
de laatste mogelijkheid om drieteenspecht te scoren. Nog voor we deze ultieme 
zoektocht aanvatten duikt den Dave den bos in. Vink, Boomklever en Boomkruiper 
maken ondertussen hun opwachting. Dat blijft zo tijdens het grootste deel van de 
wandeling. Het meest opvallend zijn de vele Eekhoorns, ze duiken overal op. Lijkt 
mij het ideale moment om ze te filmen. Hierdoor geraak ik wel de groep uit het oog, 
mede ook omdat een ♂ Bonte vliegenvanger zich van zijn beste kant laat zien. Wat 
verder, dieper in het bos, zingt een neefje van hem. Een prachtig uitgekleurd adult 
mannetje Kleine vliegenvanger zit laag en laat zich uitstekend bekijken. De kans 
voor mij om terug aan te sluiten bij de rest is nu herleid tot nul. Nog wat rondzwerven 
en enkele Zwarte, Grote en Kleine bonte spechten optekenen, meer zit er niet in, 
maar altijd wel leuk. Samensmelten geschiedt op de parking waar Dave opnieuw 
hetzelfde ritueel uitvoert. De tocht naar de laatste tussenstop in Rantasalmi kan 
beginnen. De natuurpracht blijft indrukwekkend en daar waar we voor langere tijd 
kunnen uitkijken over open water duiken Parelduikers, Futen, Wilde zwanen en 
Visdieven op of onder. Halverwege de rit even een zogenaamd benenstrek-
momentje. Erik kan zo opnieuw op zijn positieven komen, Ronan kan rustig naar 
toilet gaan en Gilbert geniet van een geurende koffie. In Rantasalmi zelf zal worden 
geluncht en ook het busje is toe aan een vulbeurt. In de aangrenzende shop en 
supermarkt worden de laatste voorzieningen getroffen terwijl Jan met diesel sproeit. 
Waar beter dan bij de nestkast waarin de Oeraluil broedt kunnen we afsluiten? Juist, 
nergens anders. Het zonnetje schijnt en het is windstil wat maakt dat de muggen iets 
nadrukkelijker aanwezig zijn. Gilbert heeft er zoals gewoonlijk geen last van. 
Afwisselend wordt er door de telescoop gekeken en brood en beleg verorberd. Het 
kan de Oeraluil weinig schelen. Het is hetzelfde plaatje als enkele dagen geleden. 
Een halve kop met 2 donkere kijkers en een omhoog geplooide staart, meer laat ze 
niet zien. We naderen 13 uur en de Jakke maakt duidelijk dat we moeten vertrekken. 
Nog snel het grote optische materiaal opbergen en de terugreiskledij aantrekken. Het 
natuurverhaal is definitief voorbij. Bakkermans neemt het stuur over en vlamt richting 
hoofdstad. De Bazelaars onder het gezelschap geraken in gesprek met elkaar over 
het onderwerp: “schoolgaan in Bazel bij de broeders in de jaren 1950 - 1970”. Het 
schept niet altijd een fraai beeld, soms zelfs met zeer nare gevolgen voor enkele van 
hun voormalige klasgenoten. Op 130 kilometer van Helsinki trekt de hemel dicht met 
dikke grijze wolken. Op 100 kilometer krijgen we te maken met een nat wegdek en 
nog eens 20 kilometer verder trekken de ruitenwissers zich definitief op gang.  
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De bijna verkeersloze banen zijn dan al lang vervangen door druk bereden 
autosnelwegen. In de buurt van de luchthaven moeten we de tank van de Van 
opnieuw en een laatste keer vullen. Bij Seboil vormt dat een probleem gezien je dit 
enkel via een automaat kunt uitvoeren. Aan de overzijde bij Shell is het gemakkelijker 
maar wel een pak langer aanschuiven. Dat was trouwens ook de reden waarom we 
eerst aan de overzijde zaten te klungelen. Parkingplaats 405 van Budget wordt ons 
toegewezen en is de eindhalte qua mobiel vervoer. Het nog resterende flessenwater 
wordt hier vermengd met regenwater. In Terminal 1 droppen we achtereenvolgens de 
sleutels van de huurwagen en onze eigen bagage. Bij enkele schuimende pintjes 
komen voor een zoveelste keer de berenverhalen naar boven en dat zorgt steeds 
weer voor hilarische toestanden. Eindelijk valt de druk van de Kelchtermans zijn 
schouders, het was eerlijk gezegd voor niks nodig. Samen met de flesjes Karula (= 
beer) bier laten we een groepsfoto maken door een passant. Onderweg naar de 
paspoortcontrole en security check worden de eerste plannen gesmeed voor een 
volgend avontuur. Het wordt hoogstwaarschijnlijk Spanje waar we op zoek zullen 
gaan naar lynx, wolf en beer. Ons vader krijgt een extra controle, hij is vergeten zijn 
muntjes uit zijn zakken te halen. Gate 13 wordt ons toegewezen. De meesten nemen 
rustig plaats en wachten de flightcall af. Jan, Dirk en Ronan maken nog een tochtje 
langs en door de verschillende duty free shops om na te gaan of er iets te rapen valt 
voor vrouw en kinderen. Het inschepen verloopt vlotter dan het opstijgen waar we 
van links naar rechts worden geslingerd. In Munchen is het snel van de ene naar de 
andere gate om de aansluitende vlucht naar Brussel te nemen. Het was goed, het 
was veel en het smaakt naar nog!  

 
 

 

 
   The Bloodhound Gang – Foto Jan Kelchtermans 

 
   
     

        Ronan Felix 
        10 mei 2015 
 
 

 


