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På denne fuglerejse skal vi opleve en stor buket af nogle af de eftertragtet arter, som findes i den fjerneste del af Østeuropa og i Lilleasien. Ud
over fuglene byder Armenien også på en række interessante kulturelle
seværdigheder.
Armenien er et gæstfrit og tyndt befolket land med en befolkning på 4
millioner, hvoraf 1,4 millioner bor i hovedstaden Jerevan. Landet er fredeligt og har en uspolerede natur.
Vekslende landskaber med dybe kløfter, klipper, floder, løvskove, halvørken, søer og de utrolig flotte trans-kaukasiske bjerge. Her findes både
vilde tulipaner og orkidéer.
Armenien har ca. 200 ynglende fuglearter, hvoraf en del er meget interessante set ud fra en skandinavisk synsvinkel.
Hvidhovedet and, kaspisk kongehøne, sumpvibe, grøn biæder, Raddes
jernspurv, hvidhals, hvidrygget og afghanstenpikker, gråhovedet værling,
upchers gulbug, bleg stenspurv, østlig klippespætmejse, menetriessanger,
og mange flere.

Dag 1 (25. maj) København – Jerevan
Sen eftermiddagsafgang fra København,
hvor vi flyver via Wien til Jeravan, hovedstaden i Armenien. I Wien har vi tid
nok til at kunne indtage aftensmad (ikke
inkluderet).
Dag 2 (26. maj) Jerevan - Dilijan skoven – Sevan søen
Vi lander i Jerevan tidligt på morgenen
(lokal tid). Herfra fortsætter vi mod Dilijan skoven, som ligger ca. 100 kilometer
fra lufthavnen. På vejen vil vi stoppe for
morgenmad. I den store bøge- og egeskov er det især spætter, vi skal se efter. I skoven yngler sort- og grønspætte,
mellemflagspætte og lille flagspætte. Af
andre arter kan vi håbe på lille skrigeørn,
lille fluesnapper, balkanfluesnapper og
grønsanger.

Mellemflagspætte
Efter besøget i skoven fortsætter vi til
vores hotel Bohemian Resort, som ligger
lige ned til Sevan søen, som er den største sø i Kaukasus regionen.
Måske tager vi et par times søvn, inden
vi om eftermiddagen skal udforske søområdet. Her findes verdens største koloni

Lammegrib

af armensk måge, rustland, atlingeand,
rastende vadefugle på vej mod nord, den
stornæbbet race af rørspurv (caspia) og
måske citronvipstjert, som i nogle år yngler i området.
Dag 3 (27. maj) Sevan søen - Vardenyats passet - Noravank - Yeghegnadzor
Efter en tidlig morgenmad begiver vi os
op i de nærliggende bjerge. Ad sno-ede
bjergveje kommer vi højere og højere op
ad bjerget, hvor udsigten bliver helt fantastisk. Vores mål er selve passet i ca.
2.400 m.o.h. På vejen op og i passet har
vi mulighed for masser af spænende fugle
som hvidhals, Raddes jernspurv, rødpandet gulirisk, snefinke, hortulan og i luften
slangeørn, ådselsgrib og lammegrib. På
den anden side af passet ligger en højlandsgræssteppe. Her findes hætteværling, ørnevåge og hærfugl.
Herefter køre vi til en Noravank slugten, en utrolig smuk slugt med et idyllisk
kloster, som er dateret til 1300talet. Her
kan vi se kongeørn, vandrefalk, ellekrage,
stenspurv og chukar. Sidst på dagen kører vi til Yeghegnadzor for at overnatte.
Noravank

Dag 4 (28. maj) Yeghegnadzor Spandarian reservoir - Tatev kloster
Tidligt om morgenen kører vi til Sisian
plateauet og Spandarian reservoiret,
der er klassificeret som et meget vigtigt
fugleområde (IBA). Her kan vi se en del
vandfugle samt flere måger. I området
skal vi også besøge Armeniens eneste
koloni af lille tårnfalk.
Lille tårnfalk

lammegrib, ådselgrib og lille skrigeørn i
området. Sidst på eftermiddagen kører vi
videre til vores hotel i Goris.
Dag 5 (29. maj) Goris - Khndzoresk Zedea
Fra Goris kører vi til det gamle Khndzoresk, hvilket er en middelalderlandsby
stort set hugget ind i klipperne. Vi passerer en række kunstige grotter, der nu
bruges som stalde, og i bunden i kløften
ligger S. Hripsime kirke fra 1663.
Ellekrage

Om eftermiddagen skal vi besøge en af
de berømte kulturserværdiheder i landet,
det fantastiske Tatev kloster. På vejen
dertil skal vi se efter ørnevåge og hætteværling og for at komme op til klosteret,
som ligger oppe på en bjergtop, skal vi
med verdens længste kabelbane på over
5 km. Ud over det smukke kloster og
imponerende landskab kan vi se gåsegrib,

Der gamle Khndzoresk er en godt sted
for rovfugle, og vi har mulighed for 3
gribbearter, slangeørn, ørnevåge og steppevåge. Vi har også god chance for både
steppe- og kejserørn. Vi fortsætter til en
lille dal kaldet Zedea. Her findes en række
Vedi dalen

fine arter som chukar, hvidhals, middelhavsstenpikker, hvidrygget stenpikker,
klippespætmejse, sørgemejse, pirol, tornskader, klippeværling, upchers gulbug og
mange andre. Herfra kører vi til hotellet i
Yeghegnadzor.

Ellekrage

Dag 6 (30. maj) Yeghegnadzor - kaspisk kongehøne - Vedi dalen
Tidligt om morgenen skal vi med jeeps
op på Vardenis bjerget. Vi skal højt op
på bjerget, hvor den sjældne kaspiske
kongehøne lever oppe mellem bjergtinderne. I de høje områder kan vi også se
vandrefalk, alpesejler, rødpandet gulirisk,
alpejernspurv og asiatisk karmoisinfinke.
Næste stop er Vedi dalen med bløde
bakker og semi-ørkenlignende karakter.
Her findes er række specialiteter som
gråhovedet værling, trænattergal, lys
stenspurv, ørkenfinke, ørkendompap og
isabellastenpikker. Sidste på dagen ankommer vi til hovedstaden Jerevan, hvor
vi tjekker ind på hotellet for de næste tre
nætter.

Dag 7 (31. maj) Jerevan - Armash fi
skedamme - Oorts bjergene
Et af turens højdepunkter er Armash
fiskedamme, som er et af landets bedste
fuglelokaliteter, og stedet kan prale af
den højeste koncentration af fuglearter
i Armenien. Fiskedammene ligger smukt
ved foden af Noah bjerget. Vi kan håbe
på en lang række arter som dværgskarv,
hvidhovedet and, hvidøjet and, sort
ibis, skestork, triel, sumpvibe, rødvinget
braksvale, stylteløber, isfugl, grøn biæder
og rosasanger.

Radde´s jernspurv

I det nærtliggende Khor Virap skal vi i
rørskoven se og lytte efter trænattergal,
lille rørsanger, tamarisksanger, rosenbrystet tornskade, biæder, ellekrage og rosenstær.
Senere på dagen besøger vi de nærliggende bjerge Oort, her skal vi især se efter persiske stenpikker, som har sin nordligste udbredelse her. Andre fine arter
er hvidhals, østlig og vestlig spætmejse,
mestersanger, upchers gulbug og vestlig
bleg gulbug.
Dag 8 (1. juni) Aragats bjerget og
Amberd
Tidlig afgang mod Armeniens højeste
bjerg Aragats med toppe på op til 4.090
m.o.h. Op ad bjerget findes fine områder

Rosenstær

med skove og enge. Her skal vi se efter
raddes jernspurv, stendrossel, ringdrossel, balkanfluesnapper og lille skrigeørn.
Længere oppe i omkring 3.200 m.o.h.
kommer vi til den alpine zone, og her
findes både alpekrage og alpeallike, lammegrib, dværgørn, alpejernspurv, snefinke og den blåstrubede underart af blåhals. Hvis vi er rigtigt heldige ser vi også
murløber.
Om eftermiddagen besøger vi Amberd en
fæstning fra 600tallet. Den flotte fæstning
ligger i 2.300 m.o.h. I området findes
både hortulan og karmindompap.
Dag 9 (2. juni) København - Wien København
Meget tidlig afgang fra Jerevan via Wien
til København - og med tidsforskellens
hjælp lander vi allerede kl. 09.00 i København.

Aragats bjerget

Murløber

Praktiske informationer
Pris: 15.800 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 2.000 kr.
Depositum 3.500 kr.
I prisen indgår:
•
•
•
•
•

Al transport
7 nætter på hotel
Al mad fra morgenmad 26. maj til aftensmad 1. juni
Lokal natur/fugleguide
Scanbird fugleguide (Peter Lafrenz) med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til måltider, forsikring, drikkepenge og personlige fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
http://scanbird.com/, herefter får du tilsendt en faktura.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 3.500 kr. pr. person
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af 		
turens pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder
IKKE i Armenien. Derfor skal I tegne en syge- og hjemrejseforsikring. Scanbird kræver, at vore kunder tegner denne forsikring, da dette er nemmest for begge parter,
hvis uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i
forbindelse med bestilling af rejsen.

Hoteller: Vores agent har oplyst, at vi skal bo på disse hoteller:
Sevan (Bohemian Resort): http://bohemianresort.am/
Yeghegnadzor (Arpa Hotel): http://www.hotelarpa.am/
Goris (Mirhav Hotel): http://www.armhotels.am/EN/Hotels/Details/mirhav_hotel_50
Jerevan: http://www.silk-road.am/
Transport Vi transporterer os rundt i en Mercedes Spriner mini van. Den har 19 sæder, men gruppen bliver kun på maks. 14 deltagere plus guides.
Aktivitetsniveau Armenien er et land i udvikling, men i landområderne opleves det
som en rejse 100 år tilbage i tiden. Her ses hyrden med sine får, fantastisk uberørt
natur, men også et vejnet af meget ringe kvalitet. Derfor kan rejsetider - også på relativt korte strækninger - føles lange og anstrengende.
Nogle dage vil rejsen byde på nogle korte, men måske for nogle, stejle stigninger på
gåture i bjergområderne. Som altid vil det være muligt at blive tilbage ved bussen.
Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Scanbird guide: Peter Lafrenz, læs mere om Peter her.
Teknisk arrangør og kontakt

Scanbird ApS

Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

Noravank

