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Kuwait er en lille oliestat, som ligger ved den Persiske Bugt klemt inde
mellem Iraq og Saudi Arabien. Selv om landet er et af verdens mindste,
har landet en enorm olieindustri.
Trods Kuwaits størrelse er der meget at se for den fugleinteresserede.
Omkring Kuwait By findes store ørkenområder med frodige wadier, og
langs den Persiske Golf er fine vådområder. I selve byen er der mange
parker.
I træktiden fungerer Kuwait som en magnet på trækfuglene, som skal fra
Afrika op til yngleområderne i Asien. Vi kan se hvidhals, upcher’s gulbug,
isabellatornskade, citronvipstjert, ørne og mange flere.
I ørkenen vil vi se en del forskellige stenpikkere og lærkearter. Langs kysten findes mænder af vadefugle, måger og terner.
Af speceille ynglefugle findes fine arter som krabbeæder, socotraskarv,
basradrosselrørsanger og hvidkindet terne.
I alt er der set 415 forskellige arter i Kuwait, så overraskelser fra Asien
eller Afrika kan altid dukke op.

Vi skal bo på samme hotel på hele turen, og dette giver mulighed for, at dagsprogrammet kan justeres dag for dag. Det kan være efter vejret, eller hvad vi gerne vil
se o.s.v.
Derfor er denne turgennemgang en beskrivelse af de lokaliteter og områder, vi vil besøge i ugen, men nødvendigvis ikke i denne rækkefølge, som er beskrevet.
Dag 1: Formiddagsafgang fra Københavns Lufthavn med Lufthansa via Frankfurt til
Kuwait. Vi lander i Kuwait ved 20-tiden, her møder vi vores lokale guide og fortsætter til hotellet (Ingen mad ud over det, som bliver serveret i flyet, indgår i turens pris
denne dag).

Bengalsk terne

Stor sorthovedet måge

Dag 2: Efter tidlig morgenmad kører vi til Fintas Park, hvor vi forventes at se rüppell's weaver, balkanfluesnapper, white-eared bulbul, høgesanger samt mørk og ørken-gærdesanger. Derefter kører vi til kysten ved Abu Hasaniya. Her skal vi se efter
bergius og bengalsk terne, ørken- og mongolsk præstekrave, tyndnæbbet, kaspisk og
stor sorthovedet måge.
Vores næste stop bliver den berømte ”Green Island”. Her skal vi forsøge at finde den
sjældne hypocolius, en af rejsen attraktioner. Om eftermiddagen fortsætter vi langs
kysten og besøger en række lokaliteter som, Souq Sharq, Shuwaikh Free Trade Zone,
Sulaibikhat Bay samt kører op til Jahra East Outfall. Fugle bliver der mange ag, f.eks.
huskrage, flamingo, tophejre, revhejre, fiskeørn, krabbeæder, damklire, terekklire,
kærløber, odinshane, rødvinget braksvale, sand- og rovterne samt senegaldue.

Steppeørn

Grøn biæder

Dag 3: Vi starter med at besøge det lille
reservat Jahra Pools Reserve, som ligger i
den nordlige udkant af byen. Området byder på rørskove og større vandflader. Her
skal vi se efter purpur- og nathejre, lille
rørvagtel, østlig sultanhøne, sumpvibe,
stor kobbersneppe, gråsejler, steppehøg,
steppe-, kejser- og stor skrigeørn, ørnevåge, ellekrage, smyrna-isfugl, grøn biæder, indisk rørsanger, østlig bleg gulbug,
upcher’s gulbug, hvidhals, rødstrubet
piber, storpiber, citronvipstjert og både
isabella- og turkestantornskade

Her udover har vi også chancen for indisk
vibe, yndefuld sanger, hvidhals, upcher's
gulbug, ørnevåge, steppevåge og steppehøg. I de mere tørre ørkenlignende områder er hærfugle-, korttået og dværglærke
samt namaquadue.

Efter en fin morgen og formiddag besøger
vi efter frokost Mutla’s Ranch, og her har
vi igen mulighed for den flotte hvidhals,
sibirisk bynkefugl, nonnestenpikker, citronvipstjert, lys stenspurv og trænattergal.
Dag 4: Vi starter dagen med at køre
nordpå mod grænsen til Iraq. Her skal vi
besøge landbrugsområdet Abdali Farm.
Hovedattraktionen er afgansk larmdrossel, som tidligere var en race af stribet
larmdrossel.

Namaquadue
Efter en fin morgen kører vi til Liyah Reservatet. Liyah Reservatet er den flade
sandørken, nogle steder med rækker
af mesquite træer og enkelte kunstige
vandhuller. I sandørkenen forventer vi at
finde mængder af lærker som hærfugle-, dværg-, korttået og lille ørkenlærke.
Omkring mesquite træerne kan rastende
fugle være upcher’s og østlig bleg gulbug, høgesanger, trænattergal, hærfugl,
asiatisk ørkensanger, rosa sanger og bleg
stenspurv. Hvis vi har tid, vil vi besøge
Kabd Reservatet for at se efter sortisset
lærke.

Afgansk larmdrossel

Hypocolius

Dag 5: Efter morgenmad kører vi direkte
til Al-Abraq, en oase midt i ørkenen og en
magnet for fugle.
Her skal vi lede efter en af landets specialiteter basradrosselrørsanger, som har et
meget lille udbredelsesområde.
Af andre arter vi kan se i området er lærkefalk, kærsanger, steppeørn og kejserørn, ørnevåge, dværglærke, ørkengærdesanger, rødstrubet piber, bleg stenspurv,
hvidhals, lille gulbug og turkestantornskade.
Basradrosselrørsanger

Senere fortsætter vi gennem ørkenen for
at lede efter lærker. Det er specielt ørkenKejserørn

bjerglærke vi leder efter, men der findes
også hærfuglelærke og lille ørkenlærke.
Dag 6: Tidligt om morgenen besøger vi
enten Kuwait Zoo eller Al-Shaheed Park
for at se efter indisk sølvnæb. Andre arter
i området er hypocolius, common myna,
høgesanger og balkanfluesnapper. Vi
besøger derefter området omkring Pivot Fields, hvor vi kan se kejserørn, stor
skrigeørn, steppeørn, lærkefalk, slangeørn, sortvinget braksvale, namaquadue,
ørken-, middelhavs- og nonnestenpikker,
maske-, rødhovedet og steppetornskade.
Herefter kører vi til Mutla'a Ridge og afslutter dagen ved Mutla'a Ranch.
Dag 7: I dag vil vi besøge en del af de
samme lokaliteter langs den Persiske
Golf, som vi besøgte på tredje dagen. Der
sker altid en del udskiftning af vadefuglene, som raster langs Golfen på vej mod
ynglepladserne. Endvidere vil vi se efter
nogle af de andre arter, vi kan have misset.
Dag 8: Vi starter dagen med en sejltur på
Golfen. Her skal vi se efter to af Kuwaits
specialiteter socotraskarv og hvidkindet
terne. På turen kan vi også se brilleterne,
som ofte holder til ude på havet.
Efter sejlturen kører vi til Fahaheel park
og ser efter rastende trækfugle som natravn og balkanfluesnapper. Herefter kører vi sydpå for at lede efter den sjældne
kurdisk stenpikker, hypocolius, ørkensanger, stendrossel, blådrossel, trænattergal
m.fl. Hvis tiden tillader, stopper vi ved
Zour på vej tilbage til hotellet.
Dag 9: Afrejse fra Kuwait kl. 01.50 og via
Frankfurt lander vi i København ved
11.30-tiden.
.

Praktiske informationer
Pris: kr. 18.500 i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 2.100.
Depositum kr. 4.500.
I prisen indgår:
•
•
•
•
•
•

Fly fra København
Egen bus i Kuwait
8 nætter på hotel med halvpension
Picnic frokost (madpakker)
Scanbird fugle/naturguide med fra København
Lokal fugleguide i Kuwait

I prisen indgår ikke mad den første og sidste dag ud over det, som bliver serveret i
flyveren, drikkelse til alle måltider, drikkepenge, visa og personlige fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
http://scanbird.com/kuwait.html, 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 4.500 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
Hotel: Vi skal bo på samme hotel Continental Inn Hotel Al Farwaniya på hele rejsen.
http://www.kcontl.net/
Vejr: Vejret på rejsen forventes at blive godt, ca. 25 grader morgen og aften og op
til 35 grader i middagsheden og lidt køligere langs kysten. Regn er yderst sjældent på
denne årstid, men hård vind og blæst kan forekomme.
Fuglenavne: På rejsen har vi mulighed for en række fuglearter, som i bøgerne ikke
har noget dansk navn. I dette program har vi anvendt de danske navne, som findes i
denne verdensliste fra Dansk ornitologiske forening https://www.dof.dk/images/grupper/navne/dokumenter/FUGLE_050710_DOF.pdf Men på rejsen må deltagerne forvente, at de engelske mere mundrette navne (dem, som står i bøgerne) vil blive anvendt
på de arter, som ikke har et dansk navn i bøgerne. Sammen med praktiske informationer vil der blive udsendt en fugleliste til rejsen, hvor både det danske og engelske
navn fremgår.
Dress code: I Kuwait er reglen, at kvinder skal være dækket fra skuldre til knæ.
Aktivitetsniveau: På rejsen vil vi starte tidligt om morgenen. Det kan blive meget
varmt i løbet af dagen, og fuglene er mest aktive i de tidlige morgentimer.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Derfor skal I tegne en syge- og hjemrejse forsikring. Scanbird kræver, at vore kunder tegner en sådan 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. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan
tilkøbes.
Informationsbrev: Deltagerne vil to måneder inden turen modtage et brev med
praktiske oplysninger og tjekliste med mulige fuglearter.
På denne hjemmeside kan du læse en del om fuglene samt fuglelokaliteter i Kuwait:
http://www.kuwaitbirds.org/
Scanbird guide: Mads Bunch. Se Mads profil her
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