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Oman är det arabiska paradis som ligger i östra hörnet av den arabiska 
halvön med en lång kust mot Arabiska havet. Landet har en lugn och 
mycket vänlig befolkning, behagligt klimat och ett fint utbyggt vägnät - 
en stor del av lokalbefolkningen pratar dessutom engelska.

På denna resa vi besöker områdena kring Salalah i södra delen av landet. 
Här finner vi en mycket varierad natur med de grönskande Dhofarbergen, 
öknar, laguner och sjöar längs kusten.

Fågellivet i denna del av Oman är mycket spännande. Det finns en hel del 
lokala arter som bulbyler, solfåglar, paradismonarker, glansstarar m.m., 
men också en hel del flyttfåglar norrifrån från både Europa och Asien. Det 
rör sig om ett varierat utbud av rovfåglar, vadare och tättingar - andra 
arter som abdimstork som är en afrikansk häckfågel sträcker norrut till 
Oman. Vi kan alltså förvänta oss en härlig blandning av europeiska, asia-
tiska, arabiska och afrikanska arter.

 



Dag 1
Eftermiddagsavgång från Köpenhamn/
Stockholm via mellanlandning i Doha och 
ankomst till Salalah nästa dag kl 04.00 
(lokal tid). Hela flygresan tar ca. 11 tim-
mar. Från flygplatsen kör vi direkt till ho-
tellet för lite välbehövlig vila och frukost, 
sedan under resten av dagen skådare vi i 
omgivningarna.

Dag 2-9 
Vi ska under hela veckan bo på ett och 
samma hotell i utkanten av Salalah i 
Dhaforregion i södra Oman. Salalah är 
landets näst största stad med några hun-
dra tusen invånare. Staden ligger intill 
Indiska oceanen och har fler närliggande 
fina sandstränder. Staden utvecklas också 
snabbt och har ett bra utbyggt vägnät, 
köpcentrum, etc.
Runt Salalah ligger många fina fågello-
kaler och till de flesta är det inte mer än 
max 50 km från vårt hotell. Vi kommer 
under resan besöka ett urval av dessa lo-
kaler samt att vi en dag ska  göra en lite 
längre exkursion ut i öknen. 
Reseledaren bestämmer från dag till dag 
vilka lokaler som ska besökas så att bästa 
möjliga utbyte ges till deltagarna.

Dag 10
Vi flyger från Salalah tidigt på morgenen 
och landar i Köpenhamn klockan 12:30.

Lokaler som vi ska/kan besöka under 
resan:

East Khawr är en kustlagun med vass 
och öppna klarvattenytor. Området ligger 
strax utanför östra delarna av Salalah och 
är en lokal som vi kommer att besöka 
flera gånger.
Området är särskilt känd för sina många 
rastande vadare som rastar här påväg till 
sina vinterkvarter. Detta innebär att antal 
och artsammansättning kommer variera 
mellan våra olika besök. Arter som sibi-
riska tundrapipare, mongol- och ökenpi-
pare, dammsnäppa, styltlöpare och flera 
arter Calidris-varare kan ses här. Kring la-
gunen och i vassområdena ses bronsibis, 
större flamingo, purpurhäger, ägretthäger 
och områdets specialitet fasanjacana. I de 
torrare områdena ses ökenstenskvätta, 
alexanderparakit, grön biätare, streckad 
prinia, citronärla, brun kärrhök och större 
skrikörn. 



Ayn Razat är ett lokalt picknick-område 
med en fin wadi och park med flera små 
vattensamlingar ca 20 km från hotellet. 
På morgonen kan arabisk rödhöna höras 
i området och vi hoppas få syn på några 
av dessa. Både palestina och abessinsk 
solfågel, gulbukig grönduva, bergsparv 
och abessinsk glasögonfågel kan ses och 
gråhuvad kungsfiskare jagar vid vatten-
samlingarna. Beger vi oss längre in i wa-
din har vi chans på arabsångare och när 
solen stiger och värmer på kommer rov-
fåglar på vingarna och hök- och kejsarörn 
kan ses.

Tawi Ataty är en stort slukhål med en 
liten sjö i botten. Området är i ornitologi-
ska kretsar främst känt för sin isolerade 
population av jemensiska, där närmast 

övriga population finns mer än 100 mil 
iväg! Arabstenskvätta, svartkronad tcha-
gra, afrikansk paradismonark, långnäbbad 
piplärka och hökörn är andra arter vi kan 
förvänta oss att se i området. 

Jambal Samhan ligger inte långt från 
Tawi Ataty och är en fantastisk utsikts-
punkt där hela området utanför Mirbat 
och havet kan beskådas. Några branta 
klippor ligger vid utsiktspunkten och här 
häckar den sällsynta klippörnen. Örnen 
ses ofta flyga förbi på nära håll vid klipp-
kanten eller sittandes på lite håll.



Wadi Darbat är en av de största wadis vi kommer att besöka. Wadin är mycket fro-
dig med ett litet vattendrag som skär igenom den. Hit kommer dromedarer för att 
dricka. Av wadins rika fågelliv ser vi palmduva, svartstjärt, blek klippsvala, levantbul-
byl, grön biätare, afrikansk silvernäbb, gulbukig grönduva. I luften ses ormörn och 
större skrikörn och längs vattendraget silkeshäger, skäggtärna, forsärla och drillsnäp-
pa. Under kvällen kan arabisk dvärguv höras från skogen.

Kusten mellan Salalah och Mirbat bjuder på många fina ställen där vi kan kom-
ma ända ut till stranden och havet. Här är det oftast sandstrand som under lågvatten 
är ett paradis för födosökande fåglar. Stora mängder måsfåglar så som bl.a. sotmås 
och tundratrut ses. Långnäbbad mås förekommer i mindre antal, medan tofstärna är 
allmän och iltärna mer sällsynt.



Muddayy denna lilla ökenstad ligger ett par timmars bilfärd från Salalah. I utkanten 
av Muddayy ligger en liten park med en damm. Här kan vi med lite tur se en av re-
sans specialiteter nämligen den säregna hypocolius. Arten är en nomadisk ökenfågel 
som söker upp områden med vatten i de perifera ökenområdena. I den lilla parken 
ses också nilsolfågel och svartstjärt. Inte långt från Muddayy ligger ett litet jord-
bruksområde där vi har chans att se ökenhöna, ökensångare, stenökenlärka, nunne-
stenskvätta och östlig sammetshätta.

Wadi Rabkut, denna wadi ligger i öknen och här finns härfågellärka och med en del 
tur även streckad ökenlärka.



Mirbat och havsfågeltur Vi hoppas på att kunna göra en havsfågeltur ut på Indiska 
oceanen. Detta kräver dock att det inte blåser för mycket. Turen kommer göras under 
en eftermiddag och utgå från hamnen i byn Mirbat. Havet är rikt på fåglar och vi kan 
förvänta oss masksula, ljusfotad lira, arablira samt arbapetrell. Vidare även tygeltärna 
och med lite tur kanske även rödnäbbad tropikfågel samt flockar av smalnäbbad sim-
snäppa som tillbringar vintern i dessa vatten. Fiskande Sokotraskarvar kan också ses i 
mindre flockar och utöver fåglarna finns chans på delfiner och valar. 

Ayn Hamran är den lokal närmast Salalah där vi kommer upp mot Dhofars kustberg 
och som utgörs av en wadi vid foten av berget med en liten damm. Här kan en hel 
rad av arter som karakteriserar Dhofarområdet ses. Det rör sig om arabisk rödhöna, 
palestinasolfågel och abessinsk solfågel, afrikansk paradismonark, sinaiglansstare och 
zebrasparv. Det är nog även på denna lokal vi har störst chans på en annan av områ-
dets specialiteter nämligen arabisk guldvingefink. Längs klipporna ska vi spana efter 
rovfåglar så som hökörn, stäppörn och klippörn samt små flockar av kortstjärad korp 
som dra omkring.

Sahnawt farm farm i den östra utkanten av Salalah ligger denna stora gård som 
tidigare var tillåten att besöka. Men på grund av risk för smitta av grödor etc. är ett 
besök numer inte tillåtet. Men lyckligtvis finns det fora andra ställen i området som 
kan besökas. Arter vi kan se här är stäpphök (som ofta jagar i området), brunbukig 
flyghöna, stäppvipa, ökenlöpare, långstjärtsduva, svartkronad finklärka och sång-
busklärka. 

Salalah, kring lyxhotellet Crown Plaza Resort ses fläcktjockfot.

Salalah reningsverksanläggning (Raysut Sowage Treatment Plant), förmodli-
gen inte det vackraste området du har sett, men flera små vattenhål lockar massor av 
fåglar och är särskilt bra för sporrvipa och rödflikvipa.

Khawr Rawri ligger vid kusten ca 35 km från Salalah och är en stor lagun kantad 
med torra områden. Området är idag också ett UNESCO-område, då det finns ruiner 
här från den antika staden Sumhuram som är daterad 2 000 år tillbaka i tiden. I la-
gunen ska vi titta efter bomullsdvärgand, mellanhäger, rishäger, skedstork och stör-
re flamingo. I vassen ses papyrussångare och kanske övervintrande blåhake. I de 
torrare områdena arab- och isabellastenskvätta, blek klippsvala, sinaiglansstare och 
levantbulbyl. Förutom rovfåglar som dvärgörn och kejsarörn, måste vi hålla ett öga i 
luften efter den lilla dhofarseglaren. Eventuellt en egen art enligt vissa, medan andra 
menar att det rör sig om somaliaseglare som dyker upp i Oman.



Al Mughsayl var tidigare ett vackert 
område med kust, små sjöar och berg 
mot Jemen som ligger ca. 40 km söderut 
från hotellet. Men i en tyfon i maj 2018 
förstördes hela området och fina fågelom-
råden spolades bort. Idag kan vi se re-
sultatet av vad naturens krafter kan göra 
med naturen. Vägen till turistattraktionen 
”blåshål” återupprättades snabbt och från 
en nedlagd restaurang spanar vi ut över 
havet efter sjöfåglar etc. Här ses ofta 

brun sula och med lite tur även brun nod-
dy samt små flockar av sokotraskarvar 
som ligger och fiskar. Revhägerar ses på 
den steniga stranden, och på sandstran-
den rastar ofta flockar med olika täror. 
Här ska vi leta efter persisk småtärna 
som håller till i flockar av kentska tärnor, 
iltärnor och tofstärnor.

Raysut våtmark
Nära vårt hotell ligger denna nya våt-
mark. Här kan vi se ett stort urval av 
vadare, t.ex. tereksnäppa, dammsnäp-
pa, öken- och mongolpipare, spovsnäppa 
samt årta, revhäger, fasanjaçana, man-
grovehäger och rishäger. Ute till havs 
ses sokotraskarvar ligga och fisk i små 
flockar.

.



Praktiske informationer

Pris: Från Köpenhamn 29 900 kr i delat dubbelrum.
Du kan också köpa resan utan flygbiljett, om du önskar resa från annan flygplats än 
Köpenhamn. Då är priset 22 575 kr.
Enkelrumstillägg: 2 700 kr. Anmälningsavgift: 5 000 kr

I priset ingår: 
• Flyg från Köpenhamn 
• Egen buss/jeep med lokal chaufför/chaufförer
• 8 nätter på hotell med halvpension
• Lunchpaket
• Havsfågeltur från Mirbat
• Scanbirdreseledare med från Köpenhamn

I priset ingår inte:
Dricka till alla måltider, dricks till lokal guide och chaufför samt personliga inköp.

Anmälan: Anmälningsformulär finns på www.skof.se och www.scanbird.com under 
beskrivning av denna resa. Efter ifylld anmälan erhålls en faktura per epost.

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

Hotell och boende
Vi ska hela veckan på Samharam Tourist Village. Hotellet är en resort som ligger i den 
västliga utkanten av Salalah nere vid kusten och som har swimmingpool etc.

Väder
Väder förväntas vara fint och soligt med 25 grader på morgons upp till 35 grader på 
dagen (lite lägre längs kusterna). Regn är ytteest sällsynt, däremot kan det blåsa en 
hel del.

Klädkod
I Oman är reglerna att kvinnor måste täcka axlar och knän. Oman är säkerligen ett av 
de arabiska länderna där klädkoden är mindre sträng, men det är ändå viktigt att vi 
respekterar detta! Det är särskilt viktigt när man besöker städer, byar, butiker, restau-
ranger etc. På hotellområdet går det  bra att ha en lättare kläder som shorts samt 
bikini på stranden.



Aktivitetsnivå
Vi kommer börja tidigt på morgonen då det kan bli mycket varmt under dagen samt 
att fåglarna är mest aktiva i de tidiga morgontimmarna. Flera dagar kommer att ha 
en siesta mitt på dagen - antingen på hotellet, på stranden, på café eller liknande.

Försäkring: Ingår inte i resans pris. Scanbird kräver att deltagaren har tecknat en 
sjuk- och hemtransportförsäkring ifall en olycka skulle inträffa. Önskas avbeställnings-
skydd ska detta tecknas i samband med beställning av resan.

Resegaranti: Scanbird är medlem av den danska resegarantin (Rejsegarantifonden). 
Detta täcker även svenska medborgare. Läs mer på Rejsegarantifondens hemsida, 
www.rejsegarantifonden.dk

Informationsbrev
Deltagarna kommer 2 månader innan resan få ett brev med praktisk information samt 
en fågelchecklista med möjliga fågelarter vi kan se. 

Reseledare
Tommy Holmgren du kan läsa om Tommy på följande länk: http://www.scanbird.com/
birdguides.html

Teknisk arrangør og kontaktTeknisk arrangør og kontakt  

Scanbird ApSScanbird ApS
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