
Fåglar i Oman 

 

Vi var ett drygt trettiotal personer som hade samlats en februarikväll i bibliotekets 
hörsal för att ta del av Lars-Peter Janssons bilder och berättelse från landet Oman på 
den arabiska halvön. Under temat Fåglar i Oman började Lars-Peter kvällen med att 
berätta om den omvandling som landet gått igenom. 

  .                                         
Lars-Peter Jansson                                                 Khawr Rawri 

De senaste 40 åren har en omfattande utveckling och modernisering skett i Oman. 
Den nuvarande sultanen Qaboos ibn Said al-Said avsatte sin far från makten och 
började bygga upp landet med hjälp av inkomster från oljeexport. Från att folk bodde 
i jordgrottor har landet nu en utvecklad infrastruktur med fina vägar som förbinder 
olika delar av landet. Invånarna betalar ingen skatt, det är fri sjukvård med hög 
kvalitet, subventionerade läkemedel och barnen börjar i skolan vid sex års ålder och 
alla skolbarn har en varsin laptop. 

Jämfört med andra arabländer i området är kvinnans ställning i framkant. Landets 
statsskick är absolut monarki och sultanen har ett mycket stort politiskt inflytande. 
Oman har 2.6 miljoner invånare och en stor del är gästarbetare. Huvudstaden 
Muscat ligger i norr och hundra mil därifrån, i landets södra del, ligger Salalah med 
170 000 invånare. Förutom olja exporterar Oman även frukt och grönsaker och på 
senare år har en satsning på turism inletts. 

Lars-Peter har besökt landet vid två tillfällen, nu senast i november 2010, och hans 
uppfattning är att ännu är inte turismen så utbredd. Det råder ett lugn, befolkningen 
är vänlig och tar gärna kontakt och är duktiga på att tala engelska. Lars-Peter 
vistades tillsammans med sin fru Christina 14 dagar i staden Salalah och dess 
omgivningar. 

Norr om Salalah ligger Dhaforbergen som är upp till 2900 m.ö.h. och utgör en barriär 
mot landets norra ökendelar. Bergen bidrar till att det råder ett tropiskt klimat med 
årliga regnperioder i regionen runt Salalah. Här finns plantager för bl.a. banan, majs 
och grönsaksodlingar. Det finns också våtmarker med vass och täta buskage och 
med ett rikt fågelliv. 

Många ornitologer har upptäckt Oman och dess många fågelarter. Stora 
flyttfågelsträck passerar Oman som ligger strategiskt till mellan Afrika och Asien. 
Under tiden Lars-Peter var där kunde han notera 160 arter och det utan att behöva 



lägga ned särskilt mycket tid på planering eller resande till olika fågellokaler. Det 
finns bra guideböcker att köpa med kartor och vägbeskrivningar. En bok som 
nämndes var Birds of the Middle-East. 

Redan vid hotellet och i parker runtomkring i Salalah fanns många fågelarter. I 
hotellets poolområde kunde flera arter bekvämt skådas på lagom avstånd. Vid 
stranden sågs bl.a. sotmås och flera arter av trut. Andra havsfåglar som sågs var 
persiska liror, kustlabb, socotraskarv och masksula. 

Med hyrd bil var det mycket lätt att nå olika våtmarker som ofta låg invid motorvägen. 
Vid Khawr Rawri-våtmark sågs citronärla,  purpushäger, sumphöns, papyrussångare 
och samtidigt kretsade rovfåglar i luften. Just rovfåglar syntes lite överallt. Vid en 
lokal kunde upp till ett hundratal stäppörnar räknas in och vid samma lokal sågs 
också ett hundratal vita storkar. 

 .                               
Stäppörn                                                                   Grön dvärgbiätare 

Många fåglar upplevdes som mindre skygga jämfört med dem i Sverige och var 
därför lättare att fotografera. En annan detalj som underlättade fotograferandet var 
det skarpa ljuset som reflekterades av sanden på marken och lyste upp rovfåglarnas 
vingundersidor då de flög i luften, och fick fjäderteckningen att framstå tydligt. 
Bilderna som visades under kvällen höll genomgående hög klass med skärpa och 
detaljrikedom och upplevdes ibland som tredimensionella. 

Med bil var det också möjligt att bege sig till någon av de plantager som fanns i 
regionen och att få resa in på området visade sig aldrig vara något problem. Vid 
plantagerna fanns också en särskild fågelfauna att se. 

Några fågelarter i Oman som också kan ses här hemma var brushane, sädesärla, 
gråsparv och bronsibis. Bronsibis har skådats vid Kilsviken söder om Kristinehamn. 

Kvällen avslutades med frågor och det fanns ett tydligt intresse för landet som resmål 
och med en försäkran om att inte vara anställd av Omanska turistministeriet, 
uppmanades vi av Lars-Peter att besöka landet.  
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