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Stora områden av orörd natur med skogar, sjöar och myrar väntar 
Scanbirds deltagare på denna första resa till Estland. Landet är ett para-
dis för naturälskare. Och ja - esterna har lyckats skydda mycket av sin 
natur genom att inrätta flera nationalparker av vilka vi kommer besöka 
några av de vackraste och mest tillgängliga.

På denna resa kommer vi att uppleva en mängd spännande fåglar och 
orkidéer samt Estlands huvudstad Tallinn.

Fågelfaunan kommer att erbjuda skrikörnar, svarta storkar, ugglor, 
hackspettar, citronärla, busksångare och mycket fler. Estland har samma 
jordmån som Öland och Gotland, och därför är landet likt de två svenska 
öarna ett eldorado för orkidéälskare. På resan kommer vi att se en av de 
absolut finaste nämligen guckusko samt många fler.

Estland är det nordligaste och minsta landet i Baltikum med en befolkning 
på bara 1,3 miljoner invånare, trots att landet är ungefär lika stort som 
Danmark.

Citronärla



Dag 1:
Flyg från Köpenhamn till Tallinn. Härifrån 
vidare med buss till naturreservatet Sil-
ma nära staden Haapsalu. Längs vägen 
passerar vi skogar och obrukad mark och 
ängar där bland annat storkar och tranor 
ses födosöka. Haapsalu är en gammal 
biskopsstad med en sevärd kyrka omgi-
ven av grunda laguner, vassområden och 
ängar. Svarthake- och svarthalsad dop-
ping, rördrom, vattenrall samt skäggmes 
och pungmes häckar alla här. Likaså ses 
även dvärgmås och svarttärna i fina antal 
här. Havsörn kan ses patrullera längs den 
grunda viken utmed kusten där Haapsalu 
är beläget. Under eftermiddagen kör vi 
till vårt trevliga hotell Altmoisa som ligger 
mitt i naturen omgiven av skog och or-
kidéängar - här ser vi bl.a. johannesnyck-
lar och flygblomster i stora mängder. 
Senare på kvällen somnar vi till sången 
från sommargylling, busksångare och 
näktergal.

Dag 2: 
Hela dagen ska vi vara i och kring Est-
lands första och mest kända nationalpark 
- Matsalu nationalpark. Nationalparken 
består av vidsträckta ängar, gräsmarker 
med vass och spridda skogspartier. Vi 
kommer att leta efter de många vadarfå-
glar och änder som rastar i detta impone-
rande område och kanske ser vi även en 
del högartiska gäss som rastar här på sin 

väg till tundran i norr. Vi besöker också 
ett parkområde vid en gammal nedlagd 
herrgård. Parkområdet har många gamla 
träd och hus och hyser spännande arter 
så som vitryggig hackspett, sommargyl-
ling och göktyta. Vid den närliggande flo-
den Kasari har vi god chans att se mindre 
skrikörn samt med lite tur även större 
skrikörn - dessa två arter hybridiserar 
faktiskt i området. Runt oss hör vi hela 
tiden den karakteristiska sången ”please 
to meet you” som kommer från rosen-
finken - den är närmast en karaktärsart 
i de flesta biotoper i Estland. På kvällen 
kommer vi att vid floden Kasari försöka 
se älg, som är relativt vanlig i Estland. 
Ibland ser vi även älgar alldeles kring vårt 
hotell Altmoisa.

Dag 3:
Vi kommer efter frukost att bege oss till 
de spännande lövängarna vid Laelatu, där 
stora områden är täckta med den beröm-
da, och här hemma sällsynta, orkidén 
guckusko. Vi har även god chans att se 
tvåblad och vit skogslija här. Innan vi kör 
till färjeläget vid Virtsa för att ta färjan 
till öarna Moon och Ösel, gör vi ett stopp 
vid en skog i nära Puhtu där vi kommer 
att leta efter Sankt Pers nycklar och den 
märkliga orkidén nästrot. Kanske hör vi 
även mindre flugsnappare sjunga här. På 
Moon vi kommer att besöka den välbe-
varade byn Koguva för att sedan fortsätt 
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till de fågelrika områdena över mot Ösel. 
Vi kommer att göra ett stopp här innan vi 
kör till vårt nästa hotell, Pilguse. Pilguse 
är i grunden en herrgård från 1600-ta-
let som byggdes av den tyska familjen 
Billinghusen. Idag är stället renoverat 

och fungerar som ett ekologisk hotell. 
Rummen har utsikt över ängar, skogar 
och myrar och man hör tranor som ro-
par, trädlärkan som sjunger och morkul-
lan som spelar i skymningen. Som på 
de flesta andra områden på ön finns det 



gott om orkidéer och fåglar precis utanför 
hotellet och trevliga arter så som höksån-
gare och göktyta häckar här. Med litet tur 
kan vi även höra berguven ropa från de 
närliggande skogarna.

Dag 4: 
Vi kommer att tillbringa dagen i den 
västra delen av Ösel i ett vackert lands-
kap med kalkstensklippor och fina vyer. 
Här ser vi flera orkidéer och andra säll-
synta växter samt en hel del intressanta 
fåglar som exempelvis halsbandsflugs-
nappare som är på frammarsch på ön. 
Ute över havet kan vi se sälar som har 
sitt boende på en av de skyddade öarna. 
Sõrvehalvön är en flaskhals för fågel-
sträcket och här finns en bemannad få-
gelstation på där personalen gärna berät-
tar och delar med sig av sina 
erfarenheter. Loode eklund, nära den 
staden Kuressaare, är platsen för tusen-
tals av den imponerande orkidén guckus-
ko som växer här i stora grupper. 

Med litet tur kan vi även se tidigt blom-
mande krutbrännare. Vitryggig hackspett, 
mellanspett, gråspett och göktyta häckar 
också i området. Om det finns tid, kom-
mer vi att besöka Kuressaare biskopsborg 
som byggdes redan på 1300-talet. Efter 
middagen vi kommer att köra till det 
närliggande skogsområdet Viidumäe, där 
det förutom intressanta växter även finns 
spännade fåglar. Nötkråka häckar här och 
i skymningen kommer vi att koncentrera 
oss på att lyssna efter nattskärra och 
ugglor.

Dag 5: 
På vår väg tillbaka mot fastlandet pas-
serar vi flera gamla kyrkor, bland annat 
Pöide kyrka från 1200-talet som med 
sina tjocka väggar och smala fönster 
fungerade både som kyrka och fästning. 
Längs vägen kommer vi att göra ett stopp 
vid Europas största meteorkrater som 
mäter 110 meter i diameter och har ett 
djup på 20 meter. Nedslaget beräknas 
ha skett omkring år 700 f.Kr. Innan över-
farten till fastlandet kommer vi även att 
besöka naturreservatet Laidevahe, ett 
RAMSAR-omårde, som med sina vikar, 
laguner, vassområden och lövängar är ett 
viktigt område för både flora och fåglar. 
Fiskgjuse, havsörn och kungsörn ses i 
luften, men också skräntärna, svarttärna 
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och flera arter doppingar häckar här. Sent 
på eftermiddagen kommer vi till resans 
sista hotell Kosmonautika, som består av 
flera nybyggda trähus. På den tidigare 
resorten som låg här ”Vzmorje” bodde 
forskare och astronauter från gamla Sov-
jet under sin semester, bland annat den 
första kvinnliga astronauten Valentina Te
reshkova, som gav platsen dess nuvaran

de namn. Husen ligger direkt intill havet 
och området runt hotellet är bevuxet med 
barrträd där flera arter hackspett trivs 
samt att här finns ett av den nordligaste 
bestånden av härfågel!

Dag 6:  
Vi ger oss av tidigt på morgonen för att 
”gå ut på plankan” på den vackra mossen 
i Nigula naturreservat som hyser flera 
nordliga vadararter, orre, rovfåglar och 
svarta storkar. Området är stort med små 
taniga björkar och tallar i ett fuktigt och 
ljungtäckt landskap. Den lilla insektsätan-
de växten sileshår är vanlig här. På ef-
termiddagen besöker vi naturreservatet 
Soometsa-Rannametsa. Detta består av 
barrskog, myrar och hedar och har en 
intressant fauna med häckande tjäder, 
svart stork, mindre skrikörn och många 
andra skogsarter. Vid ett närliggande om-
råde med vackra vilda sabelliljor (Gladi-
olus imbricatus) kommer vi att leta efter 
den sällsynta citronärlan innan vi vänder 
hem till middagen. Senare på kvällen kör 
vi en tur i de intilliggande skogsområde-
na för att lyssna och leta efter ugglor och 
nattskärra.

Dag 7: 
På väg mot Tallinn stannar vi vid de ned-
lagda fiskodlingsdammarna vid Pikla som 
nu är avsatta som naturområde. Rovfå-
glar och ”vassarter” som vassångare och 
trastsångare kan höras här i samklang 
med den tutande rördrommen. Tillbaka i 
Tallinn kommer vi att besöka den histo-
riskt intressanta och vackra gamla stan 
innan vi beger oss till flygplatsen och till-
baka till Köpenhamn.
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Praktisk information

Pris
• Pris: 15 900 kr i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 2 000 kr
• Anmälningsavgift: 3 000 kr

I priset ingår: 
• Alla transporter. Flyg från Köpenhamn samt egen buss i Estland.
• 6 nätter på hotell med frukost 
• 7 luncher
• 6 middagar
• Lokal naturguide
• Scanbird fågel- och naturguide med från Köpenhamn

I priset ingår inte:
• Dricka till alla måltider, försäkring, dricks till lokal guide och chaufför samt övri-
ga personliga inköp.

Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.scanbird.com under beskrivning av den-
na resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.

Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejse-garantifon-
den). Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsi-
da, www.rejsegarantifonden.dk

Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird.
• Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en 
kostnad motsvarande anmälningsavgiften.
• 59 – 30 dagar före resan återbetalar Scanbird 50% av resans totalpris.
• Vid avbeställning mindre än 30 dagar före avresan sker ingen återbetalning.

Informationsbrev
Deltagarna kommer innan resan få ett brev med praktisk information samt en fågel-
checklista. 

Hotell och boende
Vi ska bo på 3 bra hotell nära naturen:
- Hotell Altmoisa 
- Hotell Pilguse
- Hotell Kosmonautika

Reseledare
Tomas Nyberg, du kan läsa om Tomas här >>

Arrangör och kontakt 

Scanbird ApS
Telefon: +45 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com 
Hemsida: www.scanbird.com
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