
	  

	  
	  
Upplev	  valskådning	  i	  Dominikanska	  republiken	  
	  
I	  början	  av	  januari	  till	  slutet	  av	  mars	  samlas	  tusentals	  av	  de	  största	  marina	  däggdjuren	  
för	  att	  para	  sig	  i	  Samaná-‐bukten	  på	  nordöstra	  kustsidan	  av	  Dominikanska	  republiken.	  
Knölvalarna	  lockar	  tusentals	  turister	  från	  hela	  världen	  som	  vill	  se	  det	  spektakulära	  
skådespelet	  under	  parningssäsongen.	  	  
	  
Mer	  än	  50	  000	  besökare	  åker	  på	  den	  30	  minuter	  långa	  båtturen	  för	  att	  från	  första	  parkett	  se	  
de	  magnifika	  knölvalarna	  under	  sin	  parningssäsong.	  De	  brukar	  stanna	  i	  det	  varma	  vattnet	  
från	  början	  av	  januari	  till	  slutet	  av	  mars.	  Om	  man	  inte	  vill	  åka	  båt	  finns	  det	  även	  möjlighet	  att	  
se	  valarna	  från	  det	  nya	  observatoriet	  som	  ligger	  i	  utkanten	  av	  staden	  Samaná.	  
Parningssäsongen	  för	  valarna	  skapar	  enorm	  uppståndelse	  både	  hos	  lokalborna	  och	  de	  
internationella	  besökarna.	  	  
	  

	  
	  
Bukten	  vid	  Samaná	  är	  känd	  som	  det	  karibiska	  hemmet	  för	  knölvalarna	  och	  de	  enorma	  
däggdjuren	  simmar	  till	  de	  varma	  vattnen	  på	  Dominikanska	  republikens	  norra	  kust	  för	  sin	  
årliga	  parningsritual.	  År	  1986	  upptäckte	  Dominikanska	  republiken	  den	  avgörande	  betydelsen	  
som	  området	  Silver	  Bank	  har	  för	  valarna	  och	  etablerade	  då	  reservatet	  ”Silver	  Bank	  
Sanctuary”.	  Tio	  år	  senare	  utvidgades	  valarnas	  fristad	  och	  döptes	  om	  till	  “Sanctuary	  for	  the	  
Marine	  Mammals	  of	  the	  Dominican	  Republic”.	  	  
	  
Strikta	  reglerna	  för	  området	  begränsar	  antalet	  gäster	  vid	  Silver	  Bank	  till	  54	  besökare	  per	  
vecka	  och	  totalt	  omkring	  500	  besökare	  under	  en	  hel	  säsong.	  De	  låga	  siffrorna	  hjälper	  till	  att	  
skydda	  valarna	  från	  för	  stor	  mänsklig	  kontakt	  och	  trängsel.	  	  
	  
Stor	  miljöfokus	  på	  Dominikanska	  republiken	  	  
	  



Samanás	  bukt	  är	  inte	  det	  enda	  stället	  i	  Karibien	  där	  besökare	  kan	  beskåda	  knölvalar,	  även	  
från	  Puerto	  Plata	  finns	  det	  utflykter	  till	  reservatet	  Silver	  Bank.	  Miljöministeriet	  tar	  betalt	  för	  
alla	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  observera	  de	  marina	  däggdjuren.	  De	  är	  ansvariga	  för	  det	  
övergripande	  välbefinnandet	  för	  valarna	  under	  deras	  vistelse	  i	  det	  Dominikanska	  vattnet.	  En	  
obligatorisk	  uppförandekod	  reglerar	  hanteringen	  av	  de	  båtar	  som	  tar	  besökare	  ut	  på	  vattnet	  
för	  att	  observera	  valarna.	  
	  
Punta	  Balandra,	  mellan	  Samaná	  och	  Las	  Galeras,	  är	  en	  utsiktsplats	  för	  att	  titta	  på	  valarna	  utan	  
behöva	  åka	  båt.	  Om	  man	  inte	  har	  möjlighet	  att	  gå	  på	  valskådning	  är	  muséet,	  Museo	  de	  las	  
Ballenas,	  värt	  ett	  besök	  för	  sin	  intressanta	  information	  om	  valarnas	  närvaro	  här	  under	  
parningssäsongen.	  	  	  
	  
Två	  timmar	  norr	  om	  huvudstaden	  Santo	  Domingo	  ligger	  provinshuvudstaden	  Samaná	  med	  en	  
kosmopolitisk	  atmosfär	  och	  stor	  naturskatt.	  Med	  vilt	  grönskande	  natur,	  vikar,	  vattenfall,	  berg	  
och	  imponerande	  utsikter	  finns	  det	  massor	  att	  utforska	  i	  området.	  Förutom	  valskådning	  är	  
Samaná	  känt	  för	  sina	  vackra	  stränder	  och	  naturvandring.	  	  
	  
Samanáregionen	  är	  en	  bergig	  halvö	  som	  kännetecknas	  av	  sin	  närhet	  till	  det	  omgivande	  
Atlantiska	  havet.	  	  Området	  är	  också	  känt	  för	  sin	  tropiska	  växtlighet,	  bergen	  och	  de	  orörda	  
stränderna	  som	  är	  kantade	  av	  tusentals	  palmer.	  	  
	  
Dominikanska	  republiken	  tar	  ett	  stort	  miljöansvar	  och	  har	  idag	  16	  nationalparker	  och	  67	  
skyddade	  naturområden.	  Det	  är	  en	  destination	  med	  vita	  sandstränder,	  täta	  skogar	  och	  höga	  
berg.	  Med	  sin	  rika	  flora	  och	  fauna	  är	  det	  en	  populär	  plats	  för	  ekoturister.	  	  
	  

	  
	  
Om	  Dominikanska	  republiken	  
Christopher	  Columbus	  var	  den	  första	  turisten	  som	  hade	  vägarna	  förbi	  Dominikanska	  republiken	  
år	  1492.	  Sedan	  dess	  har	  många	  turister	  varit	  på	  semester	  i	  landet	  –	  bland	  annat	  de	  fem	  miljoner	  
som	  besökte	  Dominikanska	  republiken	  år	  2015.	  Dominikanska	  republiken	  har	  mer	  än	  25	  
specialdesignade	  golfbanor	  och	  har	  flera	  gånger	  utsetts	  till	  den	  bästa	  golfdestinationen	  i	  
Karibien	  och	  Latinamerika	  av	  det	  internationella	  golfförbundet.	  Dessutom	  bjuder	  landet	  på	  
lyxresorts,	  en	  fantastisk	  natur,	  sofistikerade	  storstäder	  och	  charmiga	  byar	  fyllda	  med	  värme	  och	  
vänliga	  dominikaner	  
	  
Kontaktinformation:	  
Om	  du	  behöver	  mer	  information	  om	  Dominikanska	  republiken	  så	  kontakta	  gärna:	  
	  	  



Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  i	  Stockholm	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  Direktör	  
E-‐mail:	  p.polanco@godominicanrepublic.com	  
Telefon:	  +46	  (0)8-‐120	  205	  37	  
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