Sommer i Kirgisistan blandt
Himmelbjergenes nomader
- Rundrejse med dansk rejseleder til Kirgisistans
smukkeste landskaber 02.-12.august 2022

Stadig er det de færreste som kender Kirgisistan og endnu færre har rejst dertil. En rejse til Kirgisistan er en
rejse til Centralasiens mest imødekommende og gæstfrie land. Geografisk, naturmæssigt og kulturelt en
blanding af mongolsk, persisk og russisk - tilsat eget nationalt særpræg. Det er svært at forestille sig smukkere og mere intakt bjergnatur end Kirgisistans sommerlandskaber som viser en fantastisk variation med
hensyn til landskabsformer, planter og dyr.
På daglige strejftog skal vi opleve den krystalklare luft, smukke landskaber og meget andet. Kirgisistan er
romantisk blevet kaldt "Et land af vilde ryttere", men vildskaben er for længst forstummet - overskygget af
Centralasiens smukkeste bjerglandskaber og en gæstfri, stolt befolkning.
Lyset er knivskarpt, luften berusende frisk og vegetation domineret af blomstrende paletter. Rejsens tema
spænder vidt og kan nemmest beskrives som aktiv rundrejse, hvor vi har lagt vægt på at optimere natur- og
kulturindtrykkene ved at lægge ruten så den inkluderer Kirgisistans fabelagtige bjerglandskaber. Rejsen former sig som en aktiv rundrejse, hvor vi skal opleve den imødekommende kirgisiske befolkning, Silkevejskulturen, historie og uforglemmelige landskaber i sommerfarver. Rundrejsen kombinerer en aktiv rejseform med
komfortable overnatningssteder, men uden at stille krav om en overjordisk fysisk dagsform. Rejsen er også
særdeles velegnet til børnefamilier. Det er ferie i ordets bedste betydning: Vi foretager vandreture ind i bjergdalene langs fossende bjergfloder, møder de etniske nomader og prøver at overnatte på traditionel nomadevis i filttelte oppe ved Son Kul søen, solbader og svømmer i Issyk-Kul søens krystalklare vand. Hesten betyder stadig alt for de etniske kirgisere; som ven og statussymbol. Der bliver mulighed for at prøve dagsture til
hest ved Son Kul søen (og drikke gæret hoppemælk). De unikke landskaber, den imødekommende og gæstfri befolkning gør et stort indtryk på den rejsende. Rejse- og overnatningsformerne (hoteller, gæstehuse og
to overnatninger i nomadernes traditionelle boliger: jurter) er bekvemme, charmerende og med masser lokalkolorit. Dette er en spændende uformel rejseform med respekt for den lokale befolknings livsstil og landets
natur. Den engelsktalende lokalguide og den danske rejseleder supplerer og optimerer rejsen. Velkommen eventyret er stadig intakt i Kirgisistan!
Rejsen er tilrettelagt og gennemføres af det dansk ejede Sovietistan Travel, og guides af dansk rejseleder.
Antallet af deltagere er begrænset til 12. Prisen på inkluderer dansk rejseguide, international flybillet fra
Skandinavien, samtlige måltider under opholdet i Kirgisistan, samtlige overnatninger, al lokal transport, og
entreer i henhold til programmet, samt lokale engelsktalende lokalguide.

SILKEVEJEN
I denne del af Centralasien har der i århundreder været tradition for fredelig sameksistens mellem forskellige
kulturer og religioner. I middelalderen var de centralasiatiske byer vigtige universitets- og kulturcentre. Lærde
fra Middelhavsområdet bragte dem den græske filosofi, tolerancen og videnskaben. Matematik, medicin og
alkymi gjorde store fremskridt på en tid, da det ikke stod godt til med naturvidenskaberne og medicinen i Vesterlandene. Muhamedanske bygmestre rejste arkitektoniske kunstværker som endnu i dag pryder Centralasiens byer. Men regionen har i perioder været skueplads for voldsomme krige og erobrere som f.eks.
Djenghis Khan og hans sønner, Amir-Timur der i slutningen af 1300-tallet fordrev de persiske fyrster - efterkommere af Sogdiana-kongeriget, den russiske revolution med efterfølgende kolonisering og så fremdeles.
Den eneste nogenlunde farbare rute Silkevejen fra det store Kina til de store Mellemøstlige og Europæiske
kulturer, forløb som et forgrenet vejnet gennem Kirgisistan, både nord om Issyk-Kul søen og i den sydlige del
af landet. Selv om Kirgisistan ikke i samme omfang som de berømte silkevejsbyer Bukhara, Khiva og Samarkand i Usbekistan blev begunstiget af rigdomme i kølvandet på karavanerne, fik Kirgisistan tilført mange nye
impulser i form af andre folkeslag, sprog, religioner mm. Såvel Buddhismen som Islam kom til Kina via handlen mellem de arabiske og Mellemøstlige kulturer. Efter opdagelsen af søvejen til Indien i 1498 mistede Silkevejen sin betydning, men endnu i nutiden er vejene anlagt i forlængelse af de gamle karavaneruter. De
vildsomme bjergegne dikterede karavaneruterne og endnu bruges de samme veje om end bilen har erstattet
kamelerne. De rejsende raster de samme steder som på Silkevejens tid, f.eks. i Boom-slugten mellem Bishkek og Karakol - lige før opstigningen til Issyk Kul søen og på vejen mellem Bishkek og Kashgar i Kina. Det
var over disse uhyre bjerge, græsstepper og ørkener, at Djengis-Khans mongolske krigsryttere kom tordnende; her drog Marco Polos karavane frem, og her foregik handelen mellem Middelhavsområdet og Kina
gennem århundreder. Her udveksledes også umærkeligt gener, tekniske fremskridt og religioner.
I øst grænser Kirgisistan mod Kina, Tadsjikistan i syd, Usbekistan i vest og Kasakhstan i nord. Landarealet
udgør ca. 199.000 km2 - som dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn. Kirgisistan er et bjergland placeret i det nordlige Himalaya. 94,2 % af territoriet ligger over 1.000 m.o.h., og 40,8 % over 3.000 m.o.h.. Den gennemsnitlige landhøjde er således 2.750 m.o.h. med det laveste punkt 401 m.h.o. og det højeste 7.439 m.o.h. (Jengish Chokusu tidl. Peak Pobedy - Sejrstoppen). Overalt danner bjergene en smuk baggrund og flere store
bjergkæder præger landskabet; mod øst og syd Tien-Shan (Himmelbjergene) og i vest, Alai som er en nordlig udløber af Pamir. Dertil kommer en række bjergkæder som er udløbere af Tien-Shan og Pamir. Det er
ikke småbjerge men tolv massive og langstrakte bjergkomplekser (200 - 500km). Bjergenes størrelse og orientering medvirker til regionale forskelle i temperatur og nedbørsmængde.

Dag-til-dag program
Vi bestræber os altid for at yde det optimale og at afvikle rejsen i henhold til programmet, med forbehold idet
vejr og vejforhold influerer på rute og programpunkter. Vi gør ligeledes opmærksom på, at rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vores breddegrader. Det betyder,
at force majeure situationer kan opstå med efterfølgende forsinkelser, der undtagelsesvist vil medføre ændringer i rejseplanen. Inden afrejse (ca.1 måned) fremsendes et opdaterede program. Bemærk venligst de
inkluderede måltider. B (Breakfast = morgenmad), L (Lunch = frokost) og D (Dinner = aftensmad)
Dag 1. 02.08 Afrejse fra København Vi flyver fra København via mellemlanding (Istanbul eller Moskva)
mod Kirgisistans hovedstad, Bisjkek.
I løbet af dagen flyver vi mod Bishkek, Kirgigistans største by og hovedstad, hvor vi lander den efterfølgende
morgen.
Dag 2. Ankomst til Bisjkek. Byrundtur
03.08 Velkommen til Kirgisistan. Ved ankomsten kører vi direkte til vores hotel, hvor vi tjekker ind og slapper
lidt af efter flyrejsen. Efter et par timers hvile tager vi fat på dagsprogrammet. Bisjkek er efter centralasiatisk
målestok en ung by – grundlagt i 1825 – med bebyggelse i overvejende russisk stil. Førstehåndsindtrykket er

voluminøse regeringsbygninger, parker med bastante fædrelandsmindesmærker og lignende. Den permanent snedækkede Ala-Too-bjergkæde (med toppe over 4.800 m.o.h.) danner en pragtfuld kulisse for Kirgisistans hovedstad. Hér findes
en af Centralasiens geografiske skillelinjer: Nord for byen de
uendelige russiske stepper og sydpå bjerge så langt øjet rækker.
Bisjkek er præget af en rar atmosfære, der forstærkes på
sommerdage. Vi parkerer i centrum og går i slentretempo
gennem bymidten, hvor rejselederen fortæller om livet i byen
og stederne. Vi passerer de smukke parker, museerne, byens
varehuse og basarer. Der vil også være lidt tid til fri disposition,
så man kan spadsere omkring på egen hånd, shoppe eller
slappe af på en café. Efter aftensmaden, som indtages på en
god restaurant er det retur til hotel. BLD
Kirgisistan, Kirgistan eller Kirgisien er tre navne for samme
land. Danske nyhedsmedier anvender "Kirgisistan" men både
stavemåden og udtalelsen er en sproglig vederstyggelighed.
Danske medier har besluttet at anvende det danske Kirgisistan.
Kirgisistan er en af de tidligere sovjetrepublikker - et afsides
beliggende land i et glemt hjørne af det nu hedengangne Sovjetunionen. Geografisk, naturmæssigt og kulturelt en sammenblanding af mongolsk, persisk og russisk - tilsat eget nationalt
særpræg. Den 31.august 1991 blev Kirgisistan en selvstændig
republik og medlem af SNG, Sammenslutningen af Uafhængige stater. Landets rige mineralforekomster og placering
betød, at tophemmelige fabrikker og militær baser kunne fungere uforstyrret. Det betød også, at kirgiserne i mere end 60 år
levede en isoleret og hensygnende tilværelse. Men russernes
tilstedeværelse betød også fremskridt i hospitalsvæsenet, jobs,
forbedret infrastruktur og statssubsidierede fødevarer. I dag er
Kirgisistan efter vestlig målestok fattigt. I lighed med andre sovjetstater har også Kirgisistan siden uafhængigheden oplevet et kraftigt fald i produktion og levestandard.
Derfor er problemerne evidente om end værdien af kirgisernes genvundne frihed overstiger de sociale og
økonomiske vanskeligheder.

Dag 3. Ala Archa Nationalpark – let til moderat vandring (ophold ca. 6 timer i nationalparken)
04.08 I dag skal vi strække benene og opleve de smukke kirgisiske bjerge. Dagstur til den naturskønne AlaArcha slugt syd for Bisjkek. Efter morgenmad transporteres vi med vores egen bus til nationalparken cirka en
times kørsel fra centrum. Her foretager vi en god vandretur i kuperet terræn. Varighed ca. 6 timer. De mest
energiske kan nå snegrænsen og Adygene-gletscheren i 3.300 meters højde og de mindre energiske kan
nyde udsigten fra vandfaldet, eller støve omkring i landskabet. Fra dalen med bevoksning af fyr og nåleskov
hæver de omgivende bjerge sig stejlt i vejret. En vandring fra parkeringspladsen i ca. 1.400 m.o.h. til bjerget
øverst oppe veksler mellem plantebælter fra skoven længst nede til åbne vidder med alpine planter og barske, rå sletter med flokke af lasede ravne og Himalaya gribbe, der svæver over gletsjerne - mellem nedstyrtede klippeblokke sidder murmeldyr og følger vores færden. Fra stierne er der mulighed for at se stenbukke
aktive i deres fødesøgning morgen og aften. Tidligt om morgenen kan man se dem græsse på skråningerne
eller langs bjergbækkene, mens de midt på dagen holder sig i ro. Med det relativt store antal, skulle det ikke
være svært at få stenbukken at se i dens naturlige omgivelser. Vi medbringer madpakker og stopper undervejs for at indkøbe drikkevarer. Sidst på eftermiddagen returnerer vi med bussen til Bisjkek. BLD
Dag 4. Bisjkek – Tamga, Issyk-kul søen (bus); Burana-tårnet og ankomst til Tamga (evt. badning)
05.08 Efter morgenmaden pakker vi bagagen i vores privatchartrede bus og kører 350 km østpå til Tamga
ved Iaasyk-kul søen og foden af Tien-Shan bjergene. I begyndelsen følger vi grænsefloden mellem Kasakhstan og Kirgisistan. Et typisk steppelandskab som udgør den sydligste del af den store kirgisiersteppe i
nord..
Ret beset kører vi ad Silkevejen, som jo var et forgrenet vejnet og ikke blot én vej. Faktisk kører vi ad den
gamle Silkevej og stopper da også ved Burana-tårnet i den gamle Silkevejsby Balasagun, der i det 10. århundrede udgjorde en vigtig hovedstad for Kara-Khanid-dynastiet. Kirgisistan har i lighed med andre lande i
Centralasien gennem tiderne været befolket af forskellige folkeslag; mongoler, tyrkere, persere, etc. I det 10.

Årh. e.Kr. herskede et tyrkisksproget folk, Karakhaniderne over store dele af Centralasien.
Chuy-dalen hvor vi befinder os, var dengang et
frugtbart område i det flade steppelandskab. Det
en periode med stor velstand og nye byer skød
op. I slutningen af det 10. Årh. blev Balasagun
anlagt, som efter datidens forhold var yderst moderne; en by med kloakering, badehuse og en
blomstrende Islamisk kultur. Selv om Karakhaniderne bekendte sig som muslimer var de tolerante for andre religioner – folk blev draget til Balasagun fra hele Mellemøsten. Videnskabsfolk, filosofer, poeter, og historien har ikke glemt navne
som 11. Årh. forfatteren Yusuf Khas Khadjiv Balasaguni og Mahmud Ibn Hussein Muhammed al-Kashgari (1072-1074). Disse to beskrev Karakhanidernes
historie. Balasagun var hovedstaden i et lille muslimsk sultanat, hvoraf ruinerne og lidt potteskår og kuperinger i landskabet er de eneste rester af Balasagun, hvoraf Burana-tårnet (som ikke er et tårn men resten af
en minaret). Det hele samlet i et lille museum og tilhørende arealer: 300m nord for Minareten står en række
besynderligt udseende sten. Det er gravstene – et levn fra Silkevejen. Efter besøg ved Burana-tårnet fortsætter vi. Terrænet bliver gradvist mere kuperet og det går opad gennem Boömskoe Ushchelie slugten, vi
når Issyk-Kul plateauet. Landskabet bliver gradvist mere åbent og giver plads til små landbrug, græssletter
og fladt steppeland med kvæg- og fåreflokke. Langs vejen står abrikostræer og morbærtræer med skæve
kroner. Hist og her ligger små muslimske gravpladser. Nogle af mausoleerne form som jurter. I denne del af
Centralasien har der i århundreder været tradition for fredelig sameksistens mellem forskellige kulturer såvel
fredelige religioner. Snart anes en turkis bræmme i horisonten - det er den store bjergsø Issyk-Kul. Med
dybder på til 700 meter er søen blandt klodens
største, kun overgået af Titicaca søen i Sydamerika.
Først på eftermiddagen når vi frem til den lille
landsby Tamga. Vi spiser sen frokost, hvor vi indkvarteres for tre nætter. Vores gæstehus ligger
blot et kvarters gang fra Issyk-Kul og har en dejlig udsigt over bjergene, abrikoslunde og får således muligheden for ikke blot at få naturen ind under huden, men også få et unikt indblik i hverdagen for de lokale her på stedet. Tamga
er beliggende for foden af Tian Shan-massivet
og byder på noget af den mest spektakulære natur i Centralasien. Her er ikke mange turister, og
befolkningen er meget venlig og interesseret i
deres besøgende.Vores gæstehus ligger blot et kvarters gang fra Issyk-Kul og med en dejlig udsigt over
bjergene Der vil i de kommende dage være tid til en dukkert i det krystalklare vand, slappe af med at læse,
skrive postkort eller udforske den lille landsby. I gæstehuset er der sauna og under havens abrikostræer kan
man dase og skrive postkort. Efter frokost er er tid på egen hånd – vi arrangerer gerne buskørsel til stranden
for de interesserede. BLD
Dag 5. Tamga - blandt Edelweiss, bjæffende Murmeldyr og forrygende bjerge
06.08 Der er flere muligheder for udfoldelse denne dag, og vi har trods ”hviledagen” flere tilbud; bl.a. kan vi
køre til en af søens bedste badestrande, etc. Der er også mulighed for at udforske den lille landsby og gå en
dejlig tur – madpakker arrangeres gerne. Vi tilbyder også en halvdagstur til den nærliggende Barskaun-dal.
Dalen er mest kendt for Kumtor-guldminen oppe i bjergene og det nu forfaldne sanatorium som havde sin
blomstringstid for mere end fyrre år siden da Jurij Gagarin holdt ferie ved søen – i 1961 den første mand i
rummet, som ved den lejlighed udtalte de berømte ord: Jeg ser ingen Gud heroppe. I dalen er der rejst en

bronzestatue af den vellidte kosmonaut hvis smil kunne gøre selv betonhårde kommunistamazoner bløde i
knæene. I dag skuer han ud over de smukke bjerge omgivet af kvidrende Rødpandede Irisker og er ikke
slået til ukendelighed som de lokale afbildninger af Vladimir Iljitj Uljanov, bedre kendt som Lenin. Ad hårnålesving og med den ene formidable udsigt efter den anden, fragtes vi med bussen op til et stort plateau i knap
4.000 meters højde. Her er gode muligheder for at gå en dejlig tur i den smukke natur, og nyde den friske
bjergluft. Senere på dagen returnerer vi til Tamga, spiser frokost, og om eftermiddagen kører vi 15 km til et
særpræget landskab med røde vinderoderede sandstensklipper; hvoraf flere har fået navne som King-Kong
og Flodhesten; kun fantasien sætter grænse. Tæt ved sandstensklipperne ligger en af søens bedste strande.
Husk badetøjet! Vi returnerer vi til Tamga og for de interesserede arrangerer vi gerne en strandtur. Efter en
dejlig middag (mon ikke vi kan lokke værten til at tilberede den berømte pilaf) og en slurk af det lokale ildvand, er det tilladt at gå til køjs. BLD
Dag 6. Tamga – Karakol - Jeti Oghuz – Tamga;
let vandretur I postkortskønne Tien-Shan bjerge
og bytur I Karakol
07.08 Efter tidlig morgenmad venter en spændende
dag. Første punkt på dagsordenen er en vandretur
ind i en af Kirgisistans smukkeste dale. Vi bevæger
os naturligvis uden tung oppakning men med en
ekstra trøje og flora-/fuglebogen i dagtursrygsækken. Der kan være lidt fugtigt terræn i begyndelsen,
men snart går det af sted over græs og tuer. I begyndelsen af dalen står prægtige Tien-Shan graner
og vi vandrer langs floden hvor Apollo sommerfugle
sværmer og Lammegribbe svæver i luften over os.
Vi kan vandre så langt kræfterne forslår i det utroligt
smukke landskab, og komme til et sneklædt pas.
Her tilbringer kirgisiske nomadefamilier sommeren
sammen med deres flokke af heste, kvæg, får og
geder. Gæster hilses velkommen og det er en stor
oplevelse at se hvordan nomaderne gennem århundreder har indrettet sig i deres jurter blandt den
fantastiske natur. Efter frokosten returnerer vi til Karakol og fortsætter til landsbyen Jeti Oghuz. Vest
for landsbyen ligger en sælsom højderyg bestående af røde sandstensklipper: “De syv Tyre og
Razbitoye Serdtse - Det bristede hjerte” samt det berømte sanatorium, hvor uafhængighedsaftalen mellem
Rusland og Kirgisistan blev underskrevet i 1991. Det var samme sanatorium hvor Hans Scherfig i 1964 beskrev sit ophold i den fine bog ”Hos kirgiserne.” I dag benyttes sanatoriet til behandling af især reumatiske
lidelser. Der er små boder, hvor det er muligt at erhverve en slurk af kirgisernes berømte sommerdrik: Gæret
hoppemælk.Vi returnerer til vores gæstehus i Tamga hvor vi slutter en lang og indholdsrig dag af med en
god middag. BLD
Dag 7. Tamga – Bokonbaevo – Tamga; filt workshop med shyrdak-tæpper og jurter
08.08 Efter morgenmaden kører vi (50 km1 time) til landsbyen Bokonbaevo. Landbyen huser en workshop,
hvor lokale kvinder underviser og udøver traditionel kirgisisk kunsthåndværk. Her er der mulighed for at se
og købe de unikke ”Ala-Kiyiz” og ”Shyrdak” filttæpper. De kirgisiske nomader begyndte at bruge filt til vævning af tæpper og andre ting helt tilbage i antikken. Udviklingen og perfektioneringen af den kirgisiske tæppekunst blev påvirket af forskellige faktorer såsom livsbetingelser, klima, naturen og sociale faktorer. En
shyrdak er typisk vævet i naturfarver og forskellige mosaikker af filt. Fremstillingsprocessen er tids- og arbejdskrævende, derfor tager det typisk mellem to og seks måneder at væve et tæppe. Shyrdak-tæppet er en
af de mest værdifulde ting i det kirgisiske hjemmeliv, og endnu i dag anvender nomaderne tæpperne i deres
jurter. Sidst på eftermiddagen, efter en begivenhedsrig dag kører vi hjemad langs søen – husk badetøjet…
BLD

Dag 8. Tamga – Son-Kul-søen. Besøg hos nomaderne
og overnatning i jurter
09.08 Efter morgenmaden pakker vi bagagen og kører til
Son-Kul-søen, som ligger det meste af en dagskørsel
mod vest. På vores vej mod søen passerer vi fine og imponerende bjerglandskaber og græsklædt højland. SonKul-søen ligger over 3.000 meter over havet og er kendt
som et af de smukkeste steder i hele Kirgisistan. Lokale
hyrder fra Kochkorka-dalen anvender de gode græsningsbetingelser om sommeren til deres dyr. Gæster er velkomne, og ud over den interessante fauna og flora bliver
der også lejlighed til at besøge etniske kirgisere og
handle sig til en bid af den lokale ost, drikke frisk yoghurt
eller kumus (gæret hoppemælk). Vi indkvarteres i de traditionelle jurter, som også kendes fra Mongoliet (i Mongoliet kaldes disse filttelte for ger). Vi skal overnatte på traditionel nomadevis i små grupper (måske er der jurter
nok til ”private dobbeltværelser, men vi kan ikke love det er tilfældet). Inden vi går til ro, bliver der tændt med
husdyrgødning i små ovne, og der bliver redt op på måtter med farverige tæpper og dyner. Det er en fantastisk oplevelse at gå til ro i jurten – ulden giver et fantastisk indeklima, og roen sænker sig over landskabet,
hvor kun stjernerne lyser op. BLD
Dag 9. Son-Kul. Vandretur eller hesteridning i området og overnatning i jurter
10.08 Vi bliver hele dagen i dette fantastisk smukke landskab. For dem, som ønsker det, kan der arrangeres
rideture i området, hvilket er en forrygende måde at opleve landskabet på (er ikke inkluderet i prisen, men
det er ikke voldsomt dyrt). Under alle omstændigheder skal vi på en vandretur i området, hvor alpine blomster er et karakteristisk indslag selv for et utrænet botaniker-øje. Son-Kul og omegn er et zoologisk reservat
med en bestand af ulve og yngleplads for sjældne fugle. Der er naturligvis også mulighed for at færdes på
egen hånd. Vi overnatter igen i jurter.
Dag 10. Son-Kul – Bisjkek. Afskedsmiddag
11.08 Efter morgenmaden kører vi cirka 400 kilometer retur til Bisjkek. Køreturen varer det meste af dagen
og kan virke anstrengende på de dårlige veje, men vi stopper naturligvis undervejs ved et godt frokoststed.
Om aftenen spiser vi en god middag på en af byens bedste og festligste restauranter - fordøjer indtrykkene
af de forløbne ugers rejse og skyller det sidste rejsestøv væk med et glas eller to af det lokale ildvand. Overnatning på hotel. BLD
Dag 11. Hjemrejse – velkommen hjem! Vi flyver hjem til Danmark
12.08 Efter en tidlig morgenmad begiver vi os mod lufthavnen, hvor vores fly venter. Ankomst til København
samme dag som følge af tidsforskellen. Velkommen hjem!

Sommer i Kirgisistan 02. – 12. August 2022

Prisinformation
Rejsens pris: Fra kr. 12.798,– pr. person i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse: Kr.1.798,–
DEPOSITUM/BETALING: Pr. deltager. Depositum DKK 4.500,- /person bedes indbetalt ved tilmelding. Resterende beløb bedes indbetalt senest 1.maj 2022. Plads på rejsen er ikke garanteret før
modtagelse af depositum. Kvittering fremsendes efter modtagelse af indbetalte beløb.
COVID 2021: Alle er bekendt med COVID problemerne i 2020 og nærværende situation. Vi følger
selvfølgelig situationen nøje og holder løbende deltagerne informeret. Ultimo maj 2021 ser vi ingen
problemer ift rejsen, men skulle der opstå strenge restriktioner der forhindrer en gennemførelse af
rejsen tilbyder vi følgende: 1. Skulle rejsen af forskellige årsager aflyses pga COVID udskyder vi
afrejsen og tilbyder en tilsvarende rejse i 2023, ellers refunderes rejsens fulde pris (mht flybilletterne refunderes det beløb som flyselskabet refunderer).
*** Flybilletterne bookes individuelt og kan derfor ændres mod et mindre gebyr. Det betyder at du/I
er velkomne til at ankomme tidligere og/eller forlænge (udgifter i forbindelse med forlængelse eller
ankomst før dag 2 i rejseprogrammet er ikke-inkluderet.
Prisen inkluderer: International flybillet fra København (Europa) – Bisjkek, Kirgisistan t/r; economy
class (sædvanligvis med Turkish Airlines) ● Dansk rejseleder (Michael Westerbjerg Andersen) ●
Engelsktalende lokalguide ● Udflugter og transport jf. program ● 4 overnatninger i delt dobbeltværelse på 3-stjernede hotel i Bisjkek, 4 overnatninger i delt dobbeltværelse på gæstehus i Tamga og
2 overnatninger i jurte ved Son Kul søen (på nomadevis overnatter man typisk 4-6 personer i en

jurte; såfremt der er plads skal vi nok forsøge at få ekstra jurter ● Helpension under opholdet i Kirgisistan; BLD (B (Breakfast, Lunch, Dinner) ● Administration fra Sovietistan Travel ● Skatter og
afgifter ● Ekspeditionsgebyr.
Prisen inkluderer ikke: Rejseforsikring ● Eventuelle ekstra arrangementer ● Tillæg for enkeltværelse ● Drikkevarer ● Drikkepenge til lokalguide og chauffører (i alt USD 60,-/person) ● Personlige
fornødenheder ● Alt ikke nævnt under ”Prisen inkluderer

TILMELDING: Vi modtager gerne en Pas-kopi for at sikre og dobbelttjekke oplysninger ifb. med indkøb
af flybilletter. Behandling og opbevaring af personoplysninger iht danske regler. Kun Mikstures indehaver
og nærmeste medarbejder har adgang til Pas-oplysninger, og evt. Pas-kopier bliver efter rejsens afslutning
destrueret. Samme fortrolige omgang med kundernes personlige oplysninger gælder for Mikstures samarbejdspartnere i Kirgisistan (hoteller/gæstehuse/myndigheder).
*** Vi booker flybilletter individuelt. Derfor er det muligt uden beregning (undtaget udgifter ifb et sådan
ophold. Overnatning, mad, o.lign.) at ankomme før turstart eller forlænge. Miksture hjælper gerne!
*** Nedenstående skal udfyldes for hver deltager!
1. TURDATO START OG AFSLUTNING: (Evt. Angiv om tidligere ankomst/forlængelselse ønskes – uden ekstra
betaling selvfølgelig; undtaget udgifter ifb tidligere ankomst/forlængelse)
2. NAVN(E):
3. EFTERNAVN(E):
4. FORETRUKKET KALDENAVN:
5, FØDSELSDATO (dag-måned-år):
6. FØDSELSSTED:
7. NATIONALITET:
8. PROFESSION/PENSIONERET/STUDERENDE:

9. PASNUMMER:
10. PAS UDSTEDT (BY):
11. PAS – UDSTEDELSESDATO:
12. PAS – UDLØBS DATO:
13. BOPÆLSADRESSE (GADE, HUS-/LEJLIGHED NUMMER, POSTNUMMER, BY):
14. TELEFON OG/ELLER MOBIL:
15. MAILADRESSE:
16. KONTAKTINFORMATION TIL PERSON(ER) I HJEMLAND:
17. ØVRIG INFORMATION, F.EKS MADALLERGI, VEGETAR, MEDCINSKE FORHOLD, O.LIGN.):
Turen hører under kategorien aktiv ferie
hvor deltagerne skal være indstillet på
lidt af hvert. Der er indbygget en vis fleksibilitet, så der er plads til justeringer undervejs. Dagene i bliver forholdsvis
lange, men de mange timer belønnes
med flere oplevelser. Det betyder, at vi
de fleste dage står relativt tidligt op (typisk mellem 07.00 og 08.00) og spiser
morgenmad inden afgang Centralasien
er spændende, men forholdene noget
anderledes end vi er vant til. Det skal
man gøre sig klart. Det skal dog pointeres, at alting er velorganiseret, både
hvad angår transport, mad og indkvartering. Her i denne afkrog af verden, hvor
flid og nøjsomhed præger befolkningen
kan vi ikke forvente luksus, men i de senere år er komforten og indkvarteringen
forbedret væsentligt. Kirgiserne er meget
imødekommende og uspolerede. Landet
er tilgængeligt, men endnu ikke gearet til
turisme - hvilket ikke er så dårligt endda.
Russere er et praktisk og ligefremt folkefærd - tingene skal virke og så er æstetikken sekundær; en bil behøver ikke
være pæn - det vigtigste er den kan køre godt. Et hus behøver ikke være omgivet af en smuk prydhave når
det er vigtigere hvis den kan tilplantes med frugttræer og grønsager (en nødvendighed for mange mennesker i Kirgisistan). Den danske rejseleder og vores lokale samarbejdspartnere vil i videst omfang søge at efterkomme ønsker. Med hensyn til enkeltværelse kan det arrangeres.
I Kirgisistan transporteres vi rundt med privatchartret Airconditioneret bus. Tempoet bliver moderat og uden
alt for anstrengende aktiviteter (vi tilpasser selvfølgelig individuelle ønsker så vidt muligt) så de fleste i nogenlunde god form kan være med. På dagsturene skal vi ikke bære rundt på stor bagage - kun en lille dagsturrygsæk med hvad den enkelte finder nødvendigt

Praktiske informationer
Praktiske informationer og forslag til pakkeliste, bliver fremsendt i god tid inden afrejsen. Sovietistan
Travel er naturligvis til enhver tid til disposition for supplerende oplysninger.
Klima: Udpræget fastlandsklima lokalt influeret af højderne. Sommeren er varm – som i det sydlige Europa.
Klimaet i lavlandet kan være varmt men i bjergene føles lunt og behageligt. Vejret i bjergene er notorisk uforudsigeligt og kan skifte lynhurtigt, men sædvanligvis er vejret stabilt og byder på dejlige sommerdage. Se i
øvrigt folderen om "Praktiske rejsetips" der bliver fremsendt i god tid inden afrejse.
Medbring en mindre rygsæk til vandreture/udflugter og rejsedage, hvor du oftest ikke ser din bagage igen før
om aftenen.
Medbring også gerne Gode vandresko eller -støvler og tøj, der er velegnet til en aktiv ferie ude i naturen. Det
kan være varmt, men også køligt om aftenen når vi er oppe i bjergene, så det er en god idé at medbringe en
fleecejakke og en regnfrakke. Badetøj og badehåndklæde til en dukkert i områdets bjergsøer er også godt at
have med. Der vil blive sørget for almindelige håndklæder og sengetøj på overnatningsstederne.
Overnatning I de større byer bor vi på 3-stjernet hotel i Bisjkek, mens der i de mindre byer ofte ikke er så
mange valgmuligheder. Da vi flere steder bor på mindre hoteller og gæstehuse, kan der ofte forekomme variationer mellem de forskellige værelsestyper og -størrelser. Vi har to overnatninger i jurter, som er kirgisernomadernes traditionelle filttelte. Her indlogeres man i soverum med op til 6 personer. Det bør derfor forventes, at man kommer til at sove sammen med andre.
I Tamga ved sydsiden af Issyk-Kul-søen er der ikke bedre indkvartering tilgængelig, eftersom det eneste alternativ er telte. Vi foretrækker gæstehuset selvom det betyder, at gæsterne må deles om fælles bade- og

toiletfaciliteter. Her er to toiletter og badeværelser/brusere på hver etage til 4 værelser foruden yderligere
bade- og toiletfaciliteter i haven. De fleste af vores gæster elsker charmen, den rare værtsfamilie og den
smukke have, også selvom landkost-mad og faciliteterne er typiske for et russisk gæstehus. Dertil kommer,
at gæstehuset er centralt beliggende for de følgende dages program, hvilket vil reducere køretiden til SonKul-søen med flere timer, hvilket er en fordel på de dårlige veje.
Ved Son-Kul-søen sover vi i jurter, som er den autentiske og typiske bolig for nomaderne i hele Centralasien.
I årtusinder har nomaderne benyttet denne mobile overnatningsform – og gør det stadig. I modsætning til
nomadernes hjem er der i dag opstillet feltsenge i gæstejurterne, og der tildeles rent dynetøj og betræk. SonKul-søen er et naturreservat, så det er begrænset hvilke faciliteter jurte-lejrene kan tilbyde: der er strikse retningslinjer for lejrene, så en oprindelighed bevares, og det må vi som gæster respektere. Det er en stor oplevelse at befinde sig blandt så gæstfrie nomader og opleve så uspoleret natur – og det er essensen i et besøg ved Son Kul.
Denne rejse kræver et deltagerantal på minimum 10
personer. Hvis dette antal ikke nås, forbeholder vi os
retten til at annullere rejsen – dette vil typisk ske senest 6-8 uger før planlagt afrejsedato. I henhold til
Lov om Pakkerejser §17 stk. 1 er vi som rejsearrangør ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tab,
man som kunde måtte blive påført som følge af annulleringen. Vi er alene forpligtede til at refundere
rejsens pris.
Generelle forhold
Rejsens krav til fysisk formåen Som hovedregel
gælder det, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne. Samtidig skal vi understrege, at vores rejser
generelt ikke er egnede for gangbesværede. Selv på bus- og togrejser samt krydstogter vil der ofte være behov for at gå til og fra seværdigheder. På mange af vores kulturrejser vil blot en dags samlede besøg ved
seværdigheder osv. nemt overstige 5 kilometers gang.
Rejseforsikring. Alle deltagere i Sovietistan Travels rejser skal tegne en rejseforsikring, der som minimum
dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport. Da den offentlige sygesikring ikke længere kan
bruges som rejseforsikring, er det en forudsætning for deltagelse i vores rejser, at du har tegnet en rejseforsikring. Vi anbefaler, at forsikringen også indeholder en bagagedækning i tilfælde af beskadigelse ellerbortkomst af bagage.
Sovietistan Travels rejseledere og guider På Sovietistan Travels grupperejser vil turen være ledet af en
dansk rejseleder, der enten møder gruppen i lufthavnen inden afrejse, eller ved ankomst til destinationen.
Det vil fremgå af afrejsepapirerne, hvor gruppen møder sin rejseleder.
På Sovietistan Travels individuelle rejser vil I blive mødt af en engelsktalende lokal guide på destinationen,
ligesom det vil være engelsktalende lokale guider, der leder de udflugter, der indgår i rejsen.
Alle vores guider og rejseledere er erfarne, veluddannede og nøje udvalgt af Sovietistan Travel.
Drikkepenge. På vores rejser kommer du i kontakt med hverdagslivet og dets skikke. Der kan være forhold,
du ikke synes om eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med drikkepenge. I mange lande er drikkepengesystemet mere organiseret, end vi som danskere er vant til, og der er en forventning om, at lokalguider
og chauffører i løbet af rejsen modtager en vis sum drikkepenge, da lønnen i servicebranchen ofte er afstemt
derefter. Vi angiver et beløb i vores rejseprogram, således at du hjemmefra kan tage højde for dette. Rejsens pris inkluderer ikke drikkepenge, da det er et individuelt anliggende, og drikkepengesystemet er en del
af den kultur, man vælger at besøge, og som man derfor bør respektere. For en god ordens skyld må vi understrege, at drikkepenge naturligvis er frivillige.

Tillæg for enkeltværelse. De oplyste priser på vores rejser er baseret på 2 personer, der rejser sammen og
bor i delt dobbeltværelse eller dobbeltkahyt. For vores gæster, som rejser alene, vil der være et tillæg for enkeltværelse. Tillægget er en afspejling af det prisniveau, vi som rejsearrangør bliver mødt med, når vi opkøber værelser hos vores underleverandører. Et enkeltværelse vil altid være forholdsvis dyrere pr. person end
et dobbeltværelse. Dette er et vilkår, der har været gældende inden for rejsebranchen i mange år og er således at betragte som kutyme. Tillægget vil altid fremgå af vores materiale.
Pas. Vær opmærksom på, at dit pas skal
være gyldigt i mindst 6 måneder efter
hjemkomst fra destinationen. Dette krav
gælder for alle vores rejser, uanset at enkelte lande måtte kræve kortere gyldighed. At vi som rejsearrangør stiller dette
6-måneders gyldighedskrav, er for at
undgå situationer, hvor et lands gyldighedskrav måtte blive ændret fra bestilling
af rejsen og frem til afrejse.
Placering i flyet Vi skal gøre opmærksom
på, at det er luftfartsselskabet, som suverænt står for fordelingen af sæder i flyet.
Forplejning om bord på flyet På de fleste
af vores rejser benytter vi rutefly. På de
europæiske ruter har du som regel mulighed for at købe forskellige drikkevarer og for eksempel en sandwich. Nogle få selskaber serverer vand, juice,
kaffe eller te gratis. På de lange oversøiske ruter er maden inkluderet, hos nogle få selskaber også drikkevarer.
Ønsker du vin, øl og spiritus, skal du som regel selv betale for det. Servicen om bord varierer meget fra selskab til selskab og ændres jævnligt, så vi kan desværre ikke give mere præcise oplysninger inden rejsen.
Specialkost. På flyrejser skal specialkost som eksempelvis diabetes- eller vegetarmad bestilles senest 45
dage inden afrejse. Bemærk, at nogle luftfartsselskaber kræver betaling for specialkost. Vi viderebringer altid
ønsker om specialkost på flyrejsen til flyselskabet, men kan ikke garantere den.
Som udgangspunkt noterer vi og viderebringer gerne ønsker om specialkost eller information om allergier,
men vi har desværre ikke mulighed for at garantere, at man kan få serveret særlige måltider, eller at der kan
tages særlige hensyn ved allergi. Menuen er bestemt og bestilt på forhånd. Man må derfor forvente at skulle
spise samme mad som de øvrige deltagere på rejsen. Maden er aldeles glimrende! I Kirgisistan serveres der
sædvanligvis flere retter, både traditionelle kirgisiske retter og kinesiske Ujghur retter dvs. typisk er det supper, fjerkræ, grønsager og pilaf - risretter med fåre- og lammekød og brød/pasta. Til måltiderne serveres te
og mineralvand – og på cafeer kan der købes øl, vin & vand.

Placering i bussen. Hos Sovietistan Travel tilbyder
vi ikke, at man kan have faste pladser i bussen, og
det er derfor heller ikke muligt at købe en bestemt
plads inden rejsens start. Ved ikke at tilbyde køb af
bestemte pladser, risikerer man således ikke, at
købstidspunktet er afgørende for, hvilken plads i
bussen, man får adgang til. Derimod kan der aftales rokeringer undervejs på rejsen, så alle på skift
kommer til at sidde foran såvel som bag i bussen.
Forbehold/ændringer Der tages forbehold for ændringer i programmet. Sovietistan Travel og vores
lokale samarbejdspartnere tilstræber altid at afvikle
rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan
af hensyn til seværdighedernes åbningstider eller
praktiske omstændigheder være nødvendigt at
gennemføre ruten i en anden rækkefølge end anført. Derudover kan programpunkter risikere at udgå på grund af force majeure-situationer som vejrforhold,
vejforhold eller forsinkede flyafgange.
Endelig skal vi gøre opmærksom på, at alle rejser løbende revideres og søges forbedret på baggrund af de
tilbagemeldinger, vi modtager efter hver rejse. Revidering af rejsen vil derfor medføre, at der kan være opstået ændringer i programmet, fra den blev købt, til afrejsen finder sted. Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til hensigt at tjene kundernes bedste og sikre den mest smidige
afvikling af rejsen.
Rejsen sælges som en hel "pakke", og det vil ikke være muligt at refundere de dele af pakken, der evt. ikke
benyttes.
Forbehold & ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Vore lokale samarbejdspartnere og jeg tilstræber altid at
afvikle rejsen nøje i henhold til programmet, men det kan af praktiske hensyn eller praktiske omstændigheder være nødvendigt at gennemføre programmet i en anden rækkefølge end anført. Rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end på vore breddegrader. Det betyder, at
force majeure-situationer kan opstå med forsinkelser til følge. Undtagelsesvist kan det medføre ændringer i
rejseplanen. Vejrforhold, vejforhold, problemer med køretøjer, gæsternes fysiske formåen og forsinkede flyafgange kan betyde ændringer i rejsen. Det påhviler deltagerne selv at afholde udgifter i forbindelse med
force-majeure situationer, men bureauet og rejselederen vil naturligvis gøre alt for at mindske kundernes
ulemper og ulejlighed.

Inden afrejse vil alle deltagere modtage det senest opdaterede program, der har til hensigt
at orientere og resultere i den mest smidige afvikling af rejsen.
Vi svarer gerne på spørgsmål om rejsen og hjælper gerne i videst omfang
Ring til os på +996700102104 (vores kontor i Bisjkek, Kirgisistan) eller mail: info@miksture.com
Sovietistan Travel byder velkommen og åbner hermed for tilmelding
Med venlig hilsen
Michael Westerbjerg Andersen, Indehaver af Sovietistan Travel og Miksture Expeditions,
Bisjkek 24.05.2021

Tamga - Rapport fra en
landsby i Kirgistan
Af Michael Westerbjerg Andersen
(Artikel bragt i Dansk Ornitologisk Forenings blad Fugle &
Natur, og forfattet af rejselederen)
Sommersolens morgenstråler
tegner støvkanaler i rummet
og fluerne summer drillende. Hanen har for længst galet; faktisk det meste af natten, akkompagneret af gøende køtere tilsat skrydende æsler fra det tidligste daggry. Fra havens abrikostræer lyder det hjemlige kald fra en blåmejse,
men hernede er der ingen blåmejser. Det er naboens azurmejser. Så må jeg ud! Husets indre henligger i sløvende stilhed. Vucan, schæferhunden som har ligget ved min seng er lysvågen og følger mig ud til porten. Snart slentrer jeg
hen ad gaden i følgeskab med den særegne lokale Hvide vipstjert – Maskevipstjert ssp personata. Byen har hullede
veje kantet af små russiske landboliger. Langs siderne af vejen er der vandingskanaler, hvor flokke af gæs og høns
holder hestevogne og raslende biler i ave. Støv tilslører bybilledet i smukke farver og flittige landsbykoner for længst i
gang med arbejdet, medens husbonden er på vej til dagens dont med leen henslængt nonchalant over skulderen.
Et langspyt på godt og vel 80 km nord for den kirgisisk-kinesiske grænse, gemt inde mellem Issyk Kol søen og Jetim
Bel bjergene (sydlig udløber af Tien Shan bjergkæden), ligger landsbyen Tamga. Stedet er mest kendt for Kumtorguldminen oppe i bjergene og det nu forfaldne sanatorium som havde sin blomstringstid for mere end fyrre år siden da
Jurij Gagarin holdt ferie ved søen – i 1961 den første mand i rummet, som ved den lejlighed udtalte de berømte ord:
Jeg ser ingen Gud heroppe.
Uden for byen er der rejst en bronzestatue af den vellidte kosmonaut hvis smil kunne gøre selv betonhårde kommunistamazoner bløde i knæene. I dag skuer han ud over de smukke bjerge omgivet af kvidrende Rødpandede Irisker og
er ikke slået til ukendelighed som de lokale afbildninger af Vladimir Iljitj Uljanov, bedre kendt som Lenin. Landsbyen er
således ikke videre kendt og adskiller sig ikke væsentligt fra mange andre landsbyer i regionen, men er alligevel en
attraktion. Muligvis er det et udslag af min længsel og jagten efter det uspolerede, som er forklaringen på min fascination.
Her i denne afkrog af verden, hvor intet kommer af sig selv men kun opnås ved tungt slid, flid og nøjsomhed møder
man en befolkning hvis smil og venlighed er intet mindre end rørende. Kirgisernes tilværelse er ikke en dans på bjergroser og konflikter forbundet med druk og fattigdom forekommer. Dagligt bliver jeg standset på gaden til en kort sludder; til tider kan det være svært at få tid til fuglene, men ægte venlighed er værdifuld og du når alligevel dine ornitologiske mål – og fuglelivet fejler altså intet, og for en europæisk fuglekigger har Tamga kvaliteter.
Uden for landsbyen ligger de genialt ekstensivt dyrkede marker, hvis rigdom på ukrudtsplanter glæder fine antal vagtler, engsnarre, stillitser ssp paropanisi, bomlærker, sanglærker, karmindompapper, og ”rigtige” fasaner plus andre
rare sager. Herude er den sortryggede citronvipstjert ssp calcarata karakterfugl i fugtige partier; en fugl det er umuligt
at blive træt af, og i toppen af de fritstående træer sidder rufinus-ørnevåger og vulpinus-musvåger. Den særprægede
sorte glente ssp lineatus patruljerer også bygrænsen for ædebart.
I træktiderne får standfuglene følgeskab af Kongeørn, Havørn, Dværgørn, Dværgfalk ssp palidus samt sjældenheder
som Slagfalk, Berberfalk, Upland Buzzard, Steppeørn mm. Ret beset er slagfalken lokal ynglefugl, men i lighed med
alle andre steder i centralasien er den efterstræbt og fanges i vid udstrækning med videresalg til arabiske falkonerer
for øje. De lokale beundrer også slagfalken, men kun få kirgisere har den fornødne viden til at holde slagfalkene i live.
Derfor hænder det, at de ganske simpelt slipper falkene fri. Det er ikke problemløst, især ikke hvis det drejer sig om
immature fugle der ikke har lært jagtens kunst. De kan simpelthen ikke klare sig, og crasher tilfældige steder i landsbyen. Her bliver de i bedste fald samlet op og afleveret til ejeren, der som regel endnu engang prøver lykken.
I 2005 blev en slagfalk gentagne gange udsat for denne yoyo-tilværelse, men til sidst slog den sig på den lokale kæmpeflok af flinke tamduer der leverede sig selv som føde, og kom hver aften til overnatning i byens udkant. Ikke alle
falke er så heldige, og det er vederstyggeligt at overvære hvorledes falkene til stadighed indfanges og dømmes en

skammelig eksistens. Duehøge er meget nemmere at holde i live og en populær fangeskabsfugl – en venlig men latterlig gamling viste mig hans duehøg og tirrede som vanligt dyret ved skiftevis at spytte og svinge et kødstykke foran
fuglen. Han lagde ekstra pres på fuglen for at ”imponere” mig og høgen kvitterede sluttelig med at række kloen ud og
strejfede mandens arm så der kom en dyb flænge, som jeg efterfølgende rimpede sammen med nål og tråd. Den formiddag havde jeg ekstra mange tommelfingre. Rovfugle hører ikke hjemme i fangenskab – kort og godt!
På en stenet parcel mellem husene lander et par hærfugle. De er vant til mennesker og fouragerer upåvirket trippende
omkring mellem tuer og tidsler. Sker det man kommer for tæt på rejses de rustrøde hovedfjer mens den flyver et par
meter længere frem. Sjældent længere, for her er mængder af fede larver, orme, biller – ungfuglene sidder utålmodigt
på de nærliggende hegnspæle og glor utålmodigt efter en godbid. Fra de højeste popler lyder pirolens bløde fløjt, akkompagneret af de helvedes larmende Common Mynaer som i de sidste årtier er blevet mere og mere almindelige - på
bekostning af stærene. Mynaerne ekspanderer fortsat (på bekostning af stærene som den udkonkurrerer) nordpå og
kan snildt overleve i køligere klimaer. Lur mig om de ikke dukker op i Europa. Spørgsmålet er hvor nordgrænsen ligger
– jeg tror den kan overleve nordligere end Mellemeuropa. Det er en snu fugl og har med stor selvfølgelighed indtaget
de beboede områder i centralasien, og selv hestene har vænnet sig til at transportere de frække mynaer rundt på ryggen, hvor de på Oxpecker-maner befrier værten for parasitter.
Som et missil cruiser de lokale lærkefalke hen over haverne, for længst opdaget af årvågne phoenicuroides isabellatornskader, der sidder eksponerede i toppen af småbuske og hegnspæle. Tornskaderne er karakterfugle i haverne og
travlt optagede af yngletidens aktiviteter. Hele sommeren igennem viger de ikke fra territorierne som også forsvares
indædt mod artsfæller. Rosenbrystede tornskader holder til i læhegn uden for byen sammen med høgesangere og
brunhovede værlinger. I toppen af masterne langs vejene sidder tyrkerduer side om side med palmeduer; ved et tilfælde iagttog jeg en palmedue der som den naturligste ting i verden havde dannet par med en tyrkerdue. Mindre almindelig er turtelduen og dens nære slægtning Østlig Turteldue ssp meena.
En sen nat hørtes Dværghornuglens monotone kald i nærliggende piletræer, og da jeg om dagen kiggede efter den
flirtede en Humes sanger rundt med føde i næbbet; temmelig langt væk fra dens sædvanlige yngleområder oppe i
bjergene. i havernes tætte buskadser synger lundsangere og undseligt farvede sydlig nattergal af´racen hafizi. Af andre ynglefugle kan nævnes: Sortstrubet bynkefugl, Rosenstære, Ellekrage, Biæder, Nonnestenpikker, Isabellastenpikker mm. Der er mange ting at opleve, og hver gang jeg er i Tamga gøres nye opdagelser.
Forklaringen på det rige fugleliv er nærliggende. Klimaet er udpræget kontinentalt, præget af kolde vintre og varme
somre tilsat stedvist righoldig nedbør. . Den frugtbare löss - en jordtype bestående af fint ler – giver misundelsesværdige livsbetingelser for planterne. I denne del af verden viger prydhaverne for praktisk havebrug, hvilket ses i haverne
der bugner af frugt og grønsager. Landsbyens haver udgør fuglerige oaser og tiltrækker året rundt fugle fra nær og
fjern.
De lokale har efterhånden vænnet sig til min tilstedeværelse og et forstående eller er det medlidende nik når denne
sære fremmede står og glor ind i haverne med kikkert og tele; de tager det pænt desuagtet alle husene har lokum i
haven. Allermest holder jeg af at liste rundt morgen og aften. Sommeren er fortryllende med lange lyse dage og lune
aftener. Indbyggerne nyder tydeligvis aftensolens behagelige stråler. Uden for husene sidder mændene på hug i smågrupper med tændte smøger, mens konerne med korslagte arme har fundet tid til en aftenpassiar med naboens og
ungerne boltrer sig frydefuldt og fnisende i leg overvåget af uforstående hunde og måbende æsler. Fra markerne kommer hyrder og bønder hjem med hestetrukne hølæs og flokke af får og kreaturer. Roen og stilheden er vidunderlig og
der er fugle alle vegne. Og træt lusker man hjemad.
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