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Ekstra rejsen



Oman er det arabiske paradis beliggende i det østlige hjørne af den arabi-
ske halvø ud til det arabiske hav. Landet har en fredelig og venlig befolk-
ning, behageligt klima og er udbygget med et fint vejnet. De fleste lokale 
taler engelsk.

På denne rejse skal vi besøge områderne omkring byen Salalah i den 
sydlige del af landet. 
Her finder vi en meget varieret natur med frodige Dhofar bjerge, ørken, 
laguner og søer langs kysten. 

Fuglelivet i denne del af Oman er meget spændende. Dels er der de loka-
le arter som bulbuler, solfugle, paradisfluesnapper, glansstære m.fl. Også 
mange trækfugle fra både Europa og Asien passerer Oman. Det drejer 
sig om vadefugle, småfugle og ørne. Andre arter som Abdim’s stork er en 
afrikansk ynglefugl, som trækker nordpå til Oman.  
Så vi kan forvente et herligt miks af både europæiske, asiatiske, mellem-
østlige og afrikanske arter. 



Dagsprogram

Dag 1: Morgenafgang fra København og 
efter flyskift i Doha lander vi ved 22-tiden 
(lokaltid) i Salalah. Hele rejsen tager ca. 
11 timer. 
Fra lufthavnen bliver vi kørt til hotellet for 
en tiltrængt søvn. 

Dag 2-8
I en hel uge skal vi bo på samme fine 
hotel i udkanten af Salalah i Dhafor regio-
nen i det sydlige Oman. 
Salalah er landet næststørste by med 
nogle hundredetusinde indbyggere. Byen 
ligger ud til det Arabiske Hav og har flere 
fine sandbadestrande. Byen er i rivende 
udvikling med et veludbygget motorvejs-
net, shoppingcentre m.m. 

Omkring Salalah ligger der rigtig mange 
fine fuglelokaliteter, og langt de fleste 
ikke længere end maksimum 50 km fra 
vores hotel. Vi vil på rejsen besøge et 
stort udvalg af disse lokaliteter, og des-
uden skal vi en dag på en længere ørken-
tur.

Rejselederen bestemmer dagligt, hvilke 

lokaliteter som skal besøges, således at 
deltagerne får det bedste udbytte af rej-
sen.

Lokaliteter, vi skal/kan besøge, er:

East Khawr er en kystlagune med rør-
skov og fladvandet åbent vand. Området 
ligger i den østlige ende af byen og er 
helt sikkert en lokalitet, vi vil besøge flere 
gange.
Området er især kendt for sine mange 
rastende vadefugle, som er på træk til 
vinterkvartererne. Derfor vil antal varie-
re en del fra besøg til besøg. Det er især 
arter som sibirisk tundrahjejle, mongolsk 
og ørkenpræstekrave, damklire, stylte-
løber og flere rylearter. Omkring søen og 
rørskoven ses sort ibis, flamingo, purpur-
hejre, sølvhejre og områdets specialitet 
fasanbladhøne. 
I det tørre opland til lagunen ses ørken-
stenpikker, alexandraparakit, grøn biæder, 
yndefuld prinia, citronvipstjert, rørhøg og 
stor skrigeørn. 
I en lille park tæt ved lagunen har 
tophvepsevåge i flere år overnattet og 
kan ses sidde i parkens træer. 

Mongolsk præstekrave

Hvidbrystet præstekrave

Sodfarvet måge

Sibirisk tundrahjejle



Ayn Razat et lokalt picnic-område med 
en fin wadi og park samt flere små vand-
huller ca. 20 kilometer fra hotellet.
Om morgenen kan arabisk agerhøne hø-
res fra skråningerne, og vi håber at få øje 
på denne lille flotte høne. Både Palæsti-
na- og glanssolfugl, gulbuget papegøje-
due, stribet værling og etiopisk brillefugl 
findes i parkområdet og langs vandløbet 
findes gråhovedet isfugl. Bevæger vi os 
længere ind i wadien kan vi se arabisk 
sanger, og når solen bryder rigtig igen-
nem kommer rovfuglene på vingerne som 
høge- og kejserørn.

Tawi Ataty er et stort jordfaldshul med 
en sø i bunden. Men området er nu i 

ornitologiske kredse mest kendt for sin 
isolerede bestand af Yemensisken, hvor 
den nærmeste bestand er 1000 km væk. 
Arabisk stenpikker, sortkronet tchagra, 
afrikansk paradismonark, langnæbbet 
piber og høgeørn er andre arter, vi kan 
forvente i området. 

Jambal Samhan ligger ikke langt fra 
Tawi Ataty og er et fantastisk udsigts-
punkt, hvor hele området ud over Mirbat 
og havet kan ses. Nogle stejle klipper 
ligger ved udsigtspunktet og her yngler 
den sjældne sort ørn. Ørnen ses ofte flyve 
tæt forbi klippekarmen eller side et styk-
ke væk. 

Arabisk stenpikker

Yemensisken



Wadi Darbat er en af de største wadier, vi kommer til at besøge. Wadien er meget 
frodig med et lille vandløb, som skær gennem wadien. Her kommer dromedarerne og 
drikker. Af wadiens rige fugleliv kan vi se senegaldue, sortstjert, bleg klippesvale, le-
vantbulbul, grøn biæder, afrikansk sølvnæb og gulbuget papegøjedue. I luften måske 
slangeørn og stor skrigeørn og langs vandløbet silkehejre, hvidskægget terne, bjerg-
vipstjert og mudderklire. Hen under aften kan arabisk dværghornugles fløjten høres 
fra skoven. 

Kyststen Flere steder mellem Salalah og Mirbat kan vi komme ud til den fine kyst. 
Her er ofte sandstrande, hvor der i lavvandsperioder fouragerer masser af fugle. Store 
antal af sodfarvet og kaspiskmåge med enkelte steppemåger og sildemåger (heuglini) 
iblandt. Tydnæbbet måge ses i mindre flokke. Mens bergiusterne er almindelig, skal 
der ledes noget efter bengalsk terne. Sandløber i småflokke og hvidklirer er almindeli-
ge arter langs strandenene.  

Glanssolfugl Sortstjert

Bergiusterne

Hvidskægget terne

Hvidklire

Tyndnæbbet måge



Muddayy - denne lille ørkenby ligger et par timers kørsel fra Salalah. I udkanten af 
Muddayy ligger en lille park med et vandhul. Her kan vi med held se en anden specia-
liteter den ejendommelige hypocolius. Arten er en nomadisk ørkenfugl, som opsøger 
områder med vand i randområderne til ørkenen. 
I den lille park ses nilsolfugl og sortstjert. Ikke langt fra Muddayy ligger et mindre 
landbrug og her ses ørkenagerhøne, ørkensanger, ørkenlærke, nonnestenpikker og 
rosasanger. 

Wadi Rabkut denne wadi ligger i ørkenen, og her findes hærfuglelærke og med held 
lille ørkenlærke.

Ørkenlærke Ørkensanger

Ørkenstenpikker



Mirbat og havfugletur Vi håber at kunne komme på en havfugletur på det Arabiske 
Hav. Det kræver, at det ikke blæser for meget. Turen bliver en eftermiddag fra havne-
byen Mirbat. 
Havet er rig på fugle, og vi kan forvente maskesule, lysbenet og persisk skråpe samt 
arabisk petrel, brilleterne og med held rødnæbbet tropikfugl. På vandet ligger flokke 
af odinshane, som tilbringer vinteren her.
Fiskende socotraskarv ses ofte i små flokke. Ud over fuglene er der også mulighed for 
både delfiner og hvaler.  
Blæser det for meget, så vi ikke kan komme ud at sejle, vil vi forsøge at se havfugle-
ne fra kysten fra det nærliggende punkt Ras Janjari. 

Ayn Hamran er den lokalitet tættest på Salalah, hvor vi kan komme hen til foden af 
Dhofar kystbjergene. Her ligger en wadi med et mindre vandhul, hvor der kan ses en 
hel række af de arter, som kendetegner Dhofar området. Det drejer sig om arabisk 
agerhøne, palæstina- og glanssolfugl, afrikansk paradismonark, tristrams sortstær 
og afrikansk klippeværling. Det er nok på denne lokalitet, vi har størst chance for en 
anden af områdets specialiteter gyldenvinget finke. 
Langs klipperne skal vi holde øje med rovfugle som høgeørn, steppeørn, og sortørn 
samt små flokke af korthalet ravn.

Sahnawt farm er en stor farm i den østlige udkant af Salalah. Den har tidligere til-
ladt besøg, men grundet fare for smitte af afgrøder m.m. er besøg ikke længere til-
ladt. Heldigvis er der mange steder, hvor området kan beskues udefra. Af arter vi kan 
se er steppehøg, som ofte ligge og jager i området, steppevibe, ørkenløber, brunbu-
get sandhøne, namaquadue, sortisset lærke og busklærke. 

Salalah omkring luksushotellet Crown Plaza Resort findes plettet triel. 

Raysut Waste Disposal Site eller mere mundret losseplads. Det er ikke ofte, at 
Scanbird byder på besøg på en losseplads, men denne er helt speciel. 3-400 step-
peørne, 10-15 kejserørne og nogle store skrigeørne opholder sig på lossepladsen i 
håb om at få et måltid. Ørnene kan ses på klods hold, og for fotografer er området et 
mekka. I nogle år kan store flokke af abdims stork ses i området. Storken er en træk-
fugl fra Afrika, som trækker til Oman i vintertiden. I de senere år har det været svært 
at få tilladelse til at besøge lossepladsen, men heldigvis kan området også overskues 
udefra. 
I nærheden af lossepladsen ligger Salalah resningsanlæg (Raysut Sewage Treat-
ment Plant), sikkert ikke det smukkeste område i har set, men flere små vandhuller 
tiltrækker mængder af fugle, og især er området godt for sporevibe og indisk vibe.

 

Afrikansk paradismonark



Billeder af steppe- og kejserørn samt abdims stork fra lossepladsen.



Khawr Rawri ligger ud til kysten ca. 35 
km fra Salalah og er en stor lagune med 
omkranset af tørre områder. Området er i 
dag også et UNESCO område, da der fin-
des ruiner fra den gamle by Sumhuram, 
der er dateret 2.000 år tilbage i tiden. 
I lagunen skal vi se efter bomuldsand, 
mellemhejre, rishejre, skestork og fla-
mingo. I rørskoven findes papyrussanger 
og måske en overvintrende blåhals. I de 
tørre områder er der arabisk og isabella-
stenpikker, bleg klippesvale, tristrams 
sortstær og levant bulbul. Ud over rov-
fugle som dværgørn og kejserørn skal vi i 
luften holde øje med en lille sejler kaldet 
Dhofar swift. En art, som nogle mener, er 
sin egen art, mens andre, at det er den 
afrikanske Forbes-Wilson’s Swift, som 
dukker op i Oman. 

Al Mughsayl Er et flot området med 
kyst, små søer og bjerge ind mod Yemen 
liggende ca. 40 km fra hotellet mod syd. 
Fra en nedlagt restaurant vil vi se 
ud over havet efter havfugle m.m. 
Her er ofte brun sule og brun nod-
dy samt små flokke af socotraskar-
ver som ligger og fisker. Revhejre ses 
ved klippekysten, og på sandstran-
den står ofte en flok blandede terner. 

Her skal vi se efter den lille persisk 
dværgterne mellem split-, bengalsk
og bergiusterner. I småsøerne skal vi se 
efter lille grøn hejre, rishejre, stor kob-
bersneppe og citronvipstjert. Ofte sidder 
stor skrigeørn i nærheden på lurende på 
et nemt måltid. Bevæger vi os ind i bjer-
gene, vil vi støde på store flokke af dro-
medarer og af fugle rosasanger, arabisk 
agerhøne, arabisk, ørken og isabellasten-
pikker, langnæbbet piber, isabellatorn-
skade og høgeørn. Bjergene er et af de 
få steder i Oman, hvor der stadig er en 
spinkel chance for den sjældne øregrib.

Dag 9: Tidlig afrejse fra Salalah og via 
Qatar lander vi i København først på ef-
termiddagen.  

Stor skrigeørn



Praktiske informationer

Pris:  kr. 18.900 i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse kr. 2.000.
 Depositum kr. 4.500.

I prisen indgår: 

   •  Fly fra København 
   •  Egen bus/jeeps med lokale chauffør(er) i Oman
   •  8 nætter på hotel med halvpension
   •  Picnic frokost (madpakker)
   •  Havfugletur ud fra Mirbat
   •  Scanbird fugle/naturguide med fra København 

I prisen indgår ikke drikkelse til måltider, drikkepenge, visa og personlige fornødenhe-
der.

Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.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 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 ge- 
 byr svarende til turens pris.

Hotel: I hele ugen skal vi bo på Samharam Tourist Village http://www.shanfarihotels.
com/hotel/samharam-tourist-village.php  Hotellet er et resort med, som ligger i den 
vestlige udkant af Salalah. Resortet ligger ned til kysten og har swimmingpool m.m.

Vejr: Vejret på rejsen forventes at blive godt 25 grader morgen og aften, og op til 35 
grader i middagsheden og lidt køligere langs kysten. Regn er yderst sjældent på den-
ne 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/grup-
per/navne/dokumenter/FUGLE_050710_DOF.pdf Men på rejsen må deltagerne forven-
te, 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 informa-
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tioner vil der blive udsendt en fugleliste til rejsen, hvor både det danske og engelske 
navn er listet. 

Dress code: I Oman er reglen, at kvinder skal dække skuldre og knæ. Oman er be-
stemt et af de arabiske lande, hvor dress code er mindre streng, men det er stadig 
vigtigt, at vi respekterer dette! Det er især vigtigt, når man besøger byer, landsbyer, 
butikker, restauranter m.m. På hotellets område og på strandene er lettere tøj som 
shorts og bikini accepteret. 

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. Flere dage 
vil vi holde siesta midt på dagen. Enten på hotellet eller ved en strand, café eller lig-
nende.

Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Derfor skal I tegne en syge- og hjem-
rejse 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 be-
stilling af rejsen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan 
tilkøbes.

Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplys-
ninger og tjekliste over mulige fuglearter.
 
Scanbird guide: Erling Krabbe. Se Erlings profil her

Teknisk arrangør og kontakt 
Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: scanbird@scanbird.com 
Hjemmeside: www.scanbird.com
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