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RESRUTT 

20/7 Anländer Salalah. Natt i Ad Dahariz, Salalah. 

21/7 Ad Dahariz Park, East Khawr, Ayn Kheesh. Natt i Ad Dahariz. 

22/7 Ayn Hamran, Taqah Beach, Khawr Rawri, Sumhuram. Natt i Ad Dahariz. 

23/7 V Mirbat, Ras Mirbat, Wadi Soop, Lagga Shalyon, Ayn Athum. Natt i Ad Dahariz. 

24/7 Ayn Razat, Khawr Taqah, Taqah Beach, Taqah Castle, Khawr Rawri/baksidan. Natt i Ad Daha-

riz. 

25/7 Wadi Rabkut, Thumrayt, Wadi Dawkah, Wadi Nahiz, East Khawr, Ad Dahariz Park. Natt i Ad 

Dahariz. 

26/7 Tawi Atayr, Wadi Darbat, Wadi Hanna. Natt i Ad Dahariz. 

27/7 Al Mughsayl, Khawr Al Maghsayl, Salalah Lagoons. Natt i Ad Dahariz. 

28/7 Ayn Sahanawt, Wadi Kheesh, Al Baleed Archaeological Park, souken i Salalah, East Khawr. 

Natt i Ad Dahariz. 

29/7 Hemresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Didrikglansgök, Ayn Hamran 22 juli. Foto: Magnus Ullman 
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Wadi Rabkut. Härlig öken. Foto: Elly Mattsson 

 

 

 
INLEDNING 

Södra Oman i juli skiljer sig en del från de många resor AviFauna arrangerat under senhöst och vinter. Ett litet 

kustnära stycke av södra Oman (och vidare söderut i Jemen) påverkas nämligen under sommar och tidig höst av 

monsunen, lokalt kallad Khareef. Under denna period råder alltså dis, dimma och mer eller mindre kraftiga regn. 

I Dhofar är det framför allt i bergen det regnar med mindre nederbörd längs kusten. Ofta upplever man regnet 

mest som ovanligt kraftig och blöt dimma eller dis. 

 

Detta unika klimat är också bakgrunden till naturtypen runt Salalah, som på engelska kallas Arabian Peninsula 

coastal fog desert, Arabiska halvöns kustdimöken. 

 

Under en dryg vecka fick vi uppleva denna dimöken – och nog var det stundtals dimmigt, alltid! Så värst mycket 

regn fick vi inte – och det var knappt regnkläderna plockades fram över huvud taget. Mest nederbörd kom när vi 

i mörkret en tidig morgon körde över Dhofarbergen. Då piskade regnet rejält innan vi snabbt nådde kanten av 

den stora öknen Rub Al Khali som inte alls berörs av Khareef. 

 

Att uppleva monsunen och all grönska den för med sig var verkligen spännande. Dessutom såg vi mängder med 

härliga fåglar, inte minst didrikglansgök – vanlig och lättsedd men svår eller omöjlig att hitta under en vinterresa. 

 

 



  AVIFAUNA  
  

 5 

 
RESEDAGBOK 

 

Torsdag 20 juli 

Efter en lååång resa via Doha (men helt utan förseningar) 

anländer den skandinaviska gruppen till Salalahs nya, 

större och väsentligen fräschare flygplats. Visum fixas 

och vi får därefter vänta en god stund på hyrbil, en Toyo-

ta Prado 4WD. 

  Men när vi kliver ut i den ljumma, svarta natten faller 

några droppar dugg på oss – att möta monsunen (som 

man hört talas om vid så många tillfällen) för första 

gången känns magiskt! Det blir dock inte mycket regn 

och när vi strax innan midnatt kör till hotellet faller inte 

en droppe på vindrutan. 

 

Fredag 21 juli 

Lättare sovmorgon, frukost klockan 08 – nu även med 

den asiatiska delen av gruppen. När vi åker iväg kl 09 är 

det rejält disigt – men vi får faktiskt inte en droppe regn 

på hela dagen. Dock, som sagt, disigt, varmt och fuktigt – 

men utan den brännande solen en ganska behaglig värme. 

Det tunga diset gör också att det är förhållandevis mörkt 

hela dagen – något som speciellt gruppens fotografer 

noterar. 

  Första stopp är Ad Dahariz Park där vi möter flera av 

Dhofars exklusiva basarter, inklusive knallgula hannar av 

rödahavsvävare, en syn vinterbesökare i området får klara 

sig utan. Dessutom ett antal abessinska glasögonfåglar 

och d:o afrikanska silvernäbbar samt 2 abessinska solfåg-

lar. Av rovfåglar skymtar vi tyvärr bara siluetterna över 

trädtopparna: en obestämd ”brun” glada och en obestämd 

bivråk. 

 

East Khawr i monsundimma. Foto: Elly Mattsson 

 

  Kort förflyttning till East Khawr där en väldig dyning 

rullar in från Indiska oceanen. Inga mängder av fåglar 

men vi kan glädja oss åt rallhäger, rishäger, bronsibis och 

3 kinesiska dvärgrördrommar. Vänder vi oss om och 

spanar av havsstranden får vi in 2 ökenpipare, ett antal 

svartbenta strandpipare samt både sotmås och tofstärna. 

Dessutom sandtärna och skäggtärna. 

  Vi unnar oss en rejäl siesta på hotellet och kl 1430 kör 

vi till Ayn Kheesh vid foten av Dhofarbergens synnerli-

gen grönskande sluttningar. Däremot är det inte helgrönt 

på marken som vi senare ska uppleva på andra ställen.  

  Vi noterar också att man med rötterna ryckt upp en 

väldig mängd av det invasiva trädet Mesquite Prosopis 

juliflora, naturligt förekommande i de norra delarna av 

Latinamerika. Trädet sprider sig aggressivt och ersätter 

därmed den naturliga växtligheten. Hela wadin är full 

med dessa träd, men nu är de alltså uppdragna med rötter- 

 

 

 

 

 

Ett första möte med Dhofarbergen. Ayn Kheesh. Foto: 

Magnus Ullman 

 

na och har lämnats att dö. En imponerande och rätt stor-

skalig naturvårdsinsats! 

  Men vi ägnar oss faktiskt även åt en del åt fågelskåd-

ning. Här är zebrasparvarna verkligen vanliga och vi ser 

rätt många levantbulbyler. Av gulbukig grönduva, afri-

kansk paradismonark och arabstenskvätta observeras 

vardera 1 ex. – vi hoppas att det ska bli fler. Åtskilliga 

stiliga arabiska rödhönor gläder också.  

  En större rovfågel kommer singlande från himlen och 

sätter sig i ett träd – en purfärsk och fräsch 1k hökörn. 

Läckert! Märkligast torde dock 10–15 palestinasolfåglar i 

ett par större träd vara – arten brukar vara den fåtaligare 

av de båda solfåglarna och man ser i allmänhet inte mer 

än något ex.  

  Tillbaka vid hotellet strax efter 1830 för mycket god 

middag och artgenomgång. Omanresan har börjat! 

 

Lördag 22 juli 

Frukost serveras inte förrän 0730 – vi hade kanske före-

dragit lite tidigare men vill inte missa hotellets fullödiga 

utbud, så 0815 åker vi iväg. Idag i lite klarare väder. 

  Första lokal är Ayn Hamran – lokalen där så många 

svenskar (och andra) startat sitt Omanäventyr. På vägen 

in ser vi en rejält biffig ung hona av pilgrimsfalk, men 

hur biffig den verkligen är inser vi inte förrän det kom-

mer en liten klen hanne och gör ett utfall (vad nu det ska 

vara bra för). 

  Väl framme vid Ayn Hamran blir vi inte besvikna den 

här gången heller. Mest påtaglig skillnad för den som 

besökt lokalen ett antal gånger under vintermånaderna är 

att didrikglansgök är både vanlig och lättsedd: hoppar 

ofta helt öppet på marken och sitter still en god stund och 

ser sig om efter någon godbit. Arten verkar inte ens sär-

skilt skygg. Dessutom ljuder grönskan överallt av dess 

rop. Lägg därtill att både hanne och hona är riktiga snyg-

gingar! 

  Vidare ser vi en palestinasolfågel och en afrikansk 

paradismonark, men ändå har inte alla sett den arten bra 

ännu! Däremot får vi fina obsar av svartstjärtar och lite 

senare ännu bättre obsar av några gröna dvärgbiätare som 

visar upp sig väl under sina insektsutfall. En arabisk 

sångare skulkar mest och ses egentligen bra endast av 

Per. Vanligaste arter är nog sinaiglansstare och levant-

bulbyl. Det är ju monsun, bevars, och här i Ayn Hamran 

faller faktiskt 15–20 pyttesmå regndroppar på oss. 
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Mängder med färsk frukt längs vägen i Ad Dahariz. Foto: Per Hill 

 

  Vi ser en hel del rödahavsvävare, även grant gula han-

nar. Men riktigt bra blir föreställningen inte förrän vi till 

sist hittar ett ställe där någon familj slängt ut lunchrester-

na (möjligen en ris- och grönsakssallad) där ett helt kop-

pel fåglar smörjer kråset, inklusive flera praktgula vävar-

hannar. Här blir vi stående en god stund. 

 

Med en Fruit Juicer i Taqah firar vi inte bara noddyn utan 

även Clas-Göran (t.v.) som gör sin 40:e (!) AviFauna-resa 

samt Ulf som gör sin 10:e. Foto: Magnus Ullman 

 

  Till slut sliter vi oss och kör österut. När vi sakta glider 

längs Taqah Beach får vi plötsligt syn på en skum figur 

nära alla sotmåsar. Vi stannar och det visar sig var en 

noddy här på stranden! Närmare efterforskningar visar 

dessutom att det är en mindre noddy, ”rare summer visi-

tor” i Oman. Vi passar på att med varsin Fruit Juicer fira 

denna överraskande observation tillsammans med våra 

två jubileumsresenärer (Ulf som gör sin 10:e AviFauna-

resa och Clas-Göran som gör sin 40:e – och därmed leder  

 

AviFaunaligan!). En äkta, förstklassig Fruit Juicer tar en 

bra stund att tillreda och medan vi sitter utanför butiken 

får vi se ytterligare en mindre noddy (!) som långsamt 

drar fram och tillbaka över stranden (medan den första 

mest står och slappar). Våra mango- respektive apelsin-

Fruit Juicer smakar extra bra! 

  I Taqah handlar vi så till den ordinarie lunchen som 

försenat intas på en lämplig udde vid Khawr Rawri. Här 

sitter vi bekvämt på ett par bänkar och i skuggan dessut-

om för nu tittar till och med solen fram. Snacka om mon-

sun! 

  Spaning ut i khoren ger förutom ett gäng drickande 

dromedarer (man riktigt ser hur vattenytan sjunker av 

deras rejäla klunkar) en del fågel: styltlöpare, rödspov, 

vitvingad tärna, skäggtärna, skräntärna, långnäbbad mås, 

silkeshäger, revhäger, större flamingo, skedstork och en 

del annat. Fin utdelning! 

  Den historiska platsen Sumhuram (för ett par millennier 

sedan utskeppningshamn för Dhofars dyrbara rökelse 

som exporterades över större delen av den då kända 

världen) har under något årtionde grävts ut och restaure-

rats alltmer och dessutom försetts med ett litet museum. 

Vi ägnar både det svala museet och den heta ruinstaden 

en god stund. 

  Så småningom kör vi ut närmast havet där vi hänförs 

över de väldiga vågor som rullar in mot den sandrevel 

som skiljer khoren från oceanen. Vi promenerar inåt 

khoren en bit och ser bland annat en vit silkeshäger och 

en mörk revhäger som tycks uppvakta varandra. Märk-

ligt. 

  Vi kör hemåt och når hotellet en stund innan kl 18. 

Ännu en god hotellmiddag 1930 och en väl genomförd 

artgenomgång. 
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Söndag 23 juli 

En lång och händelserik dag! Frukost i vanlig ordning kl 

0730, avfärd 0815. Nu kan vi rutinerna. 

  Kanske aningen bättre sikt idag än tidigare dagar. Första 

stopp görs cirka en mil före Mirbat där vi från höga klip-

por spanar ut över havet. Alla hinner inte ens ur bilen 

innan den första rödnäbbade tropikfågeln ropas ut! Totalt 

ser vi 3 skönheter som länge och väl kajkar fram och 

tillbaka utanför klipporna. En stunds spaning längre ut 

ger ett par havslöpare och arabliror ute i halvdiset. 

 

Vi spanar (och fotar) rödnäbbad tropikfågel. Väst Mirbat. 

Foto: Magnus Ullman 

 

  Men vi vill satsa på lite seriösare havsfågelskådning och 

fortsätter till Ras Mirbat (eftersom Ras Janjari numera är 

oåtkomligt på grund av militära aktiviteter). Första art är 

pilgrimsfalk som sitter på marken framför oss. Väl ute på 

udden inser vi att havslöparna sveper fram och tillbaka 

just utanför där de väldiga vågorna bryter när de rullar in 

mot land. Riktiga njutobsar i tuben! 

  Snart fylls det på med arabliror, arabpetreller och mask-

sulor som drar förbi mot öster. Och dessutom ett par gäng 

sokotraskarvar. Här skiner solen en smula, men det är 

helt i sin ordning för nu är vi vid gränsen för hur långt 

österut monsunen når i Dhofar. 

  Ett besök i Mirbats fiskehamn ger något tiotal sotmåsar, 

inget annat. Lunch inhandlas och vi kör österut för att så 

småningom luncha i nästan skugga i en fågelfattig sänka 

nära vägen (dock 1 blek klippsvala). 

  Med visst besvär (och i strålande sol) letar vi oss fram 

till Wadi Soop, en bred och ganska buskrik wadi; klart 

härlig miljö! Vårt utbyte blir 2 arabiska sångare (tillsam-

mans) och vi får nu se arten ganska bra. Dessutom kan vi 

konstatera att de uppenbarligen går i kompanjonskap med 

svartstjärt (skrämmer de insekter åt varandra?). 

 

En av resans höjdarobsar: oskygga strimflyghönor. Foto: 

Per Hill 

 

  Vi har en del kvar på programmet och måste bryta. Vi 

fortsätter mot Lagga Shalyon och med några kilometer 

kvar (strax innan asfaltvägen tar slut) visar sig en liten 

grupp strimmiga flyghöns för oss – helt orädda! De härli-

ga flyghönsen är alltid kul att se och det gäller verkligen 

strimmig flyghöna eftersom man sällan ser dem bra vid 

vattenhål (de dricker ju efter mörkrets inbrott). 

  Lätt euforiska kör vi via några stenökenlärkor vidare för 

att klättra uppåt i den fantastiska men svårgångna ravin 

som leder upp till dammen vid Lagga Shalyon. Tyvärr 

har vi alltför lite tid även här men kan i alla fall bocka av 

gulbukig grönduva (fin obs) och abessinsk solfågel. 

  Vi styr åter kosan västerut för att kl 19 äta en god mid-

dag på ganska enkel restaurant i Taqah.  

  I mörkret kör vi så på vindlande vägar upp till Ayn 

Athum. En fläckuv flyger upp från vägkanten och ses i 

billjuset av några lyckliga få. Väl uppe vid källan får vi i 

den svarta natten uppleva en fin konsert orkestrerad av 4 

arabiska dvärguvar som hörs uppe från sluttningarna. Vi 

kan konstatera att vi idag upplevt fåglar av de mest skif-

tande slag. 

  Tillbaka vid vårt hotell i Ad Dahariz för artgenomgång 

kl 2145–2215. Sent i säng idag! 

 

Måndag 24 juli 

Lättare sovmorgon, (stadig) frukost 0800 och iväg 0845. 

På programmet står en av Dhofars turistfällor så här års, 

Ayn Razat. När vi anländer finns här inte bara ett antal 

bilar utan dessutom färgglada stånd där man kan köpa allt 

från tingeltangel till myggmedel och färsk mango. Vi rör 

oss mest vid sidan av och får därför fin skådning ändå. 

 

Ayn Razat, populärt mål under monsunen. Foto: Elly 

Mattsson 

 

  Många repriser, inklusive zebrasparvar och annat. Här 

är dessutom väldigt gott om abessinska solfåglar (äntli-

gen). Vi ser också en dryg handfull gulbukiga grönduvor. 

Dessutom grön dvärgbiätare och ytterligare en didrik-

glansgök (som vanligt är det Ulf som reagerar på dess 

läte). 

  En art vi fått vänta på är gråhuvad kungsfiskare – men 

idag stiftar vi bekantaskap med den skönheten med be-

sked: förmodligen 4 olika fåglar och dessutom visar både 

ad. + juv. upp sig fint! 

  Vi har hittat övergivna rödahavsvävarkolonier på flera 

ställen, men i Ayn Razat får vi se några aktiva kolonier, 

den största med 10–12 hannar (medan honorna i huvud-

sak håller sig borta). Gamla bon har byggts på med färs-

ka, gröna växtdelar och de gula hannarna hänger sig 

undertill sitt bo och fladdrar frenetiskt med vingarna för 

att locka någon hugad hona till sig. Ibland råkar dessutom 

hannarna i luven på varandra. Häftigt att beskåda! 

  Vi avslutar med att gå en bit inåt wadin, och även här 

har det skogats rejält: det ligger fullt med döda, uppoch- 
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Vävarhannar i vilt slagsmål vid ett bo, Ayn Razat. Foto: Per Hill 

 

nervända exemplar av Mesquite Prosopis juliflora i ett 

stort område. En långnäbbad piplärka som smyger på 

sluttningen är ny för resan. 

  Därefter kör vi den korta sträckan tillbaka till hotellet 

för ett par timmars lunch, siesta och fria aktiviteter. 

  Eftermiddagens program startar vid Taqah Castle där vi 

tar oss en titt på detta pietetsfullt restaurerade gamla hus 

som förutom spännande arkitektur erbjuder allt ifrån 

äldre tiders vapen till köksattiraljer.  

  Khawr Taqah visar sig ganska fågeltomt men vi ser 

åtminstone ett par anslående styltlöpare. 

  Till sist besöker vi Khawr Rawris baksida med flera 

snabbt undflyende dvärgrördrommar av vilka vi endast 

lyckas bestämma en adult kinesisk dvärgrördrom. 

  Åter vid hotellet 1830. Middag och artgenomgång 1930. 

 

Tisdag 25 juli 

Samling kl 0500 för lite längre utflykt idag. Redan utan-

för hotellet får vi känna av monsunen i form av ett lättare 

regn. Vi kör inåt öknen och när vi klättrar uppför Dhofar-

bergen regnar det stundtals riktigt rejält. Dessutom ligger 

dimman så tät att man vissa partier får krypa uppför i 30 

km/t – vilket en oändlig mängd lastbilar ändå gör i de 

branta backarna. Efter att vi passerat passhöjden på 875 

m.ö.h. sluttar det åter nerför en aning, molnen och dim-

morna skingras, det klarnar och snart ser vi solen stiga 

över horisonten i öster. 

  Runt 0620 når vi vårt mål, det härliga sandökenområdet 

Wadi Rabkut. Här är tillsynes livlöst när vi kör längre 

och längre in längs wadin – inte en rörelse förutom träden 

som vajar i en lite väl kraftig vind. Så småningom når vi 

en dromedarstation, där det hoppar 3 härfågellärkor och 

kanske 8 svartkronade finklärkor i fantastiskt morgonljus  

 

(inga dimmor här, inte!). Bingo! På grund av den hårda 

vinden håller vi oss kvar i bilen och får härliga obsar där 

vi cruisar runt bland fåglar och dromedarinhägnader.  

  En hel del av djuren släpps ut och efter att ha druckit 

rejält tågar de inåt öknen – och vi följer efter (nja, inte 

direkt i deras spår, men ändå). Inte mycket liv här heller 

men förutom ytterligare 2 härfågellärkor och en svartkro-

nad finklärka får vi se en snygg ökenvarfågel (aucheri) 

som kommer flygande och sätter sig i en palm. 

  Efter att ha ätit (andra) frukost i något sånär lä av bilen 

avslutar vi Wadi Rabkut, det blåser helt enkelt för mycket 

för rimlig skådning; dessutom håller sig fåglarna undan. 

Via en Fruit Juicer på restaurang Thumrait Palace fort-

sätter vi till Wadi Dawkah där vi i blåsten tar oss en titt 

på ett jättelikt bestånd av rökelseträd som planterats här. 

  Så far vi tillbaka söderut över Dhofarbergen där det 

rådde både dimma och svarta natten när vi passerade i 

morse. När vi nu passerar passhöjden klarnar det så små-

ningom någotsånär och ett fantastiskt grönskande land-

skap breder ut sig: gröna träd och på marken en matta av 

ljusgröna växter (snarare örter än gräs). Och här är det 

dessutom kav lugnt!  

  När vi svänger av huvudvägen mot Wadi Nahiz möts vi 

av ett fullständigt unikt böljande landskap med samma 

skira grönska överallt. Här blir man bara totalt hänförd! 

  Ännu mer hänförda blir vi när det visar sig att en grupp 

fåglar i ett olövat träd är en av de arter vi letat mest efter, 

arabisk guldvingefink. Flocken består uppenbarligen av 

ungfåglar utan den karakteristiska huvudteckningen, men 

fåglarnas ”guldvingar” syns bra. Klang och jubel! 

  Vi stannar till vid Wadi Nahiz’ mäktiga moské och tittar 

på några somaliaseglare som drar fram och tillbaka. Lite 

längre fram jagar 2 gråhuvade kungsfiskare. 
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Dhofarbergen, kanske 600–700 m.ö.h. Vilken grönska! 

Foto: Elly Mattsson 

 

  Vi fortsätter in i Wadi Nahiz’ märkliga skog (även den 

jungfruligt grön) och får snart syn på en fläckuv som 

sätter sig lugnt och stilla i ett träd där vi länge och väl kan 

begrunda dess bistra uppsyn. 

 

En fläckuv tar vårt besök i Wadi Nahiz med ro. Foto: Per 

Hill 

 

  Vilka arter! Vilken dag! Men det är inte slut än… 

  Tålmodigt har gruppen fått vänta på lunch som alldeles 

för sent intas på lokal restaurang i Ad Dahariz ett stenkast 

från vårt hotell. 

  Därefter spanar vi av East Khawr – där en långtåsnäppa 

går stilla och snällt! Med tanke på hur få vadare vi sett är 

det märkligt att den första calidrid vi skådar är en ostsibi-

risk långtåsnäppa! Vi gissar därmed också att den inte 

varit upp på tundran och vänt utan att det rör sig om en 

2k-fågel som tillbringat sommaren på sydligare bredd-

grader. Lite senare dyker även calidrid nr 2 upp: en mo-

snäppa. Bland ett par tiotal svartbenta strandpipare ser vi 

också en ökenpipare med en rejäl snok. 

  Dagens skådning avslutas i Ad Dahariz Park i hopp om 

att återknyta bekantskapen med rovfåglarna från första 

dagen. Men vi får nöja oss med gråhuvad kungsfiskare, 

inget dåligt substitut. 

  Tillbaka på hotellet kl 1625 för ett par timmars vila 

innan middag. Vi bestämmer oss för att äta på restaurang 

längs 23rd July Street i centrala Salalah – ett ödesdigert 

misstag eftersom stadens totala trafikinfarkt gör att det tar 

oss 1 timme att köra den relativt korta biten. Vi belönas 

dock med trevlig betjäning och mycket god indisk mat. 

 

Onsdag 26 juli 

Idag får vi verkligen uppleva växlande väder – och riktig 

monsun dessutom. Det startar med lätt dugg kl 0815 

redan när vi packar in i bilen. 

 

Tawi Atayr – betydligt grönare än det landskap novem-

berbesökaren möter. Foto: Magnus Ullman 

 

  När vi kör uppför bergskedjan mot Tawi Atayr tätnar 

dimman och fastän det är ljust är dimman så mjölktät att 

vi stundtals får krypa uppåt i 30 km/t. Vi överväger att 

bryta och åka någon annanstans men väljer ända att fort-

sätta fram till slukhålet i Tawi Atayr för att kolla läget. 

Stundtals skingras verkligen dimman och marken här 

uppe visar sig vara täckt av samma grönskande matta 

som vid Wadi Nahiz. Man kan förstå att det faller mer 

nederbörd här uppe än nere vid kusten. När vi når slukhå-

let faller ett stilla regn och regnkläderna åker på för första 

gången (men det går rätt bra även utan). Däremot klarnar 

sikten fullt acceptabelt så vi får en utmärkt överblick över 

det osannolika slukhålet, så här års dessutom i en bedö-

vande grönska.  

  Första fågeln vi får syn på blir dessutom dagens enda 

nya art, en sjungande sångbusklärka, för ovanlighetens 

skull i en buske! I övrigt ser vi mest klippduvor, afri-

kanska klippsvalor och glasögonfåglar som kämpar mot 

vätan eftersom de hela tiden blir blöta när de hoppar 

omkring i lövverket. Vi ser även en svartstjärt men inte så 

mycket mer när vi halkar runt i den hala, svårgångna 

terrängen ovanför slukhålet. 

  Här är förmodligen rekordfå besökare denna morgon 

men det lilla caféet har ändå öppet och delar av gruppen 

avnjuter en kopp hett te. Lite fuktiga är vi men inte alls 

kalla. På vägen ut får vi syn på ännu en sjungande sång-

busklärka, den här gången på lite närmare håll men fort-

farande i ett lätt regn. 

  Delar av landskapet längs vägen ligger fortfarande 

insvept i den totala dimman (så vi hade ändå rejäl tur 

uppe vid Tawi Atayr) men efter hand ljusnar det när vi 

kommer ner på lägre höjder. Hygglig sikt vid det fantas-

tiska, öppna området Wadi Darbat, så här års draperat i 

total grönska. Wadi Darbat är dessutom den slutgiltiga 

turistfällan med hundratals bilar som konkurrerar om 

lämplig parkeringsplats. Man undrar hur här skulle se ut 

en fredag med bra väder! 

  Vi som kommit för fåglarnas skull tar oss till vägs ände 

där vi kan glädja oss åt fler somaliaseglare än tidigare och 

dessutom en gråhuvad kungsfiskare. Bästa art är dock 

den endemiska arabstenskvättan, som bara några sett 

flyktigt tidigare. Här ser vi hanne + hona och 2 juv. som 

ännu matas av den klart slitna honan. Intressant nog ser 

de båda juvenila fåglarna ut som unga hannar – kan man 

verkligen skilja könen redan i juvenil dräkt hos denna 

art? 
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Hur kul som helst i Wadi Darbat. Foto: Elly Mattsson 
 

  Men vi hinner också titta på folkvimlet, inte minst alla 

som trampar runt i små båtar på Wadi Darbats största sjö. 

Ja, det är roligt nästan jämt. 

  Efter lunch på kyckling grillad på en fiffig ugn med en 

bädd av grus fortsätter vi österut till Wadi Hanna där vi 

hoppas att det också ska vara hygglig sikt. Här möts vi 

ännu en gång av prunkande, trädklädda bergsslutningar 

men nu i strålande sol och nästan helt utan dis. Först en 

subadult och lite senare en adult hökörn kan med andra 

ord avnjutas i bästa tänkbara ljus. 

  Vi stannar en god stund och njuter av stillhet (inte en 

enda människa förutom vi), härligt väder och inte minst 

en fantastisk, paradisisk miljö med fridsamt porlande 

vatten. Vi har tidigare bara haft flyktiga obsar (om ens 

det) av afrikansk paradismonark men här kan vi umgås 

länge och väl med flera exemplar. 

  Åter vid hotellet kl 1730 där det duggar. Middag idag på 

småflotta Restaurant Al Baleed. Lite dyrare än vi brukar 

äta men gott och trevligt. Så modernt att man erbjuder 

både wifi och kortbetalning! 

 

Torsdag 27 juli 

Idag far vi västerut – i ett lätt regn. Första tillfälliga stopp 

sker längs vägen utanför Al Baleed Archaeological Park 

där vi hänger in fläcktjockfot genom staketet. Sen vidare. 

  Ju närmare vi kommer Al Mughsayl desto mer tätnar 

dimman och desto grönare blir landskapet. Knappt några 

träd eller buskar men bergssluttningarna är täckta av en 

ljusgrön matta. 

  Ingen vidare sikt när vi spanar av Khawr Al Mughsayl 

där vi åtminstone ser en ökenpipare. Det regnar, så i Al 

Mughsayl lyckas vi sätta oss under tak på balkongen på 

en ännu inte öppnad restaurang där vi spanar havsfågel 

över ett tämligen tomt hav en god stund. Klent resultat: 

ett par havslöpare och d:o delfiner. Men restaurangägaren 

kommer i alla fall och bjuder på varm falafel! Efter hand 

upphör regnet och sikten blir aningen bättre så tillsam-

mans med några hundra lokala turister beser vi de mäkti-

ga blåshålen där imponerande vattenkaskader sprutar 

upp. Undertecknad har besökt området ett antal gånger  

 

 

men i allmänhet är vattenstånd fel så inget vatten sprutar. 

Men idag prickar vi rätt. 

  Därefter gör vi Khawr Al Mughsayl lite omsorgsfullare 

och det är uppenbart att detta är resans vadardag med 

ytterligare 4 nya vadare på listan: brushane, skogssnäppa, 

myrspov och framför allt tereksnäppa. En sångbusklärka 

sjunger sin kvittriga sång. Åtskilliga zebrasparvar (både 

äldre fåglar och årets skörd) födosöker på den gröna 

marken. 

  Medhavd lunch intages under havsfågelspaning, denna 

gång strax utanför restaurangen. Det har klarnat påtagligt 

men ändå är det lika dött över havet. Vi skrapar i alla fall 

ihop någon havslöpare, 1 somaliaseglare och ett gäng 

klippduvor som länsar uteserveringen på kvarglömda 

smulor. 

  Vi far åter mot Salalah och i Raysut Industrial Area ser 

vi en ung hona pilgrimsfalk som dansar med ett gäng 

kortstjärtade korpar, en art vi knappt sett tidigare (något 

oklart vem som är efter vem). Vårt mål är egentligen 

Salalah Lagoons vars skönhetsvärden nog är något lägre 

än i området runt Wadi Nahiz. Men vi kniper i alla fall 

två researter: natthäger och ladusvala. Ett kort besök vid 

näraliggande Raysut soptipp ger bara mängder av sotmå-

sar men (som väntat) inga rovfåglar. 

 

I Salalah vill man inte missa souken. Foto: Per Hill 

 

  Sedan vi fått tag på ett apotek där Ulf kan köpa lite 

kompresser för att behandla ett (ytligt) sår han ådragit sig 

gör vi omsorgsfullt souken i Salalah. Ulf bunkrar mäng-
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der med rökelse och Clas-Göran kommer ut som en ny 

människa efter 45 minuter hos barberaren. 

  Trivsam middag med grillspett på en utomhusrestaurang 

i kanten av souken i den nästan svala kvällen (nåja, 28° 

när vi kör hemåt). 

  Väl hemma vid hotellet återstår bara artgenomgång. 

Gonatt! 

 

Fredag 28 juli 

Vi får vad som nu blivit en ganska normal monsundag: 

lite regn som kommer och går några timmar (regnkläder? 

– nja, knappt lönt) och framåt lunch ljusnar och klarnar 

det något. Temperatur: 26° på morgonen och runt 29 

senare på dagen. Som de flesta dagar. 

 

En kärleksstund i regnet. Dhofarpaddor, Ayn Sahanawt. 

Foto: Per Hill 

 

  Vi startar i Ayn Sahanawt där dock inte fåglarna kom-

mer att stå i centrum. Vi börjar nämligen med idogt stu-

dium av kanske ett 30-tal dhofarpaddor som parar sig så 

det står härliga till i en vattenpöl intill vägen, ungefär 

som en barnpool full med plaskande femåringar. Så 

småningom hamnar fokus på Ayn Sahanawts makalösa 

grott- och klippformationer längs promenadvägen ner till 

och runt dammen. Bland fåglar märks en gråhuvad 

kungsfiskare. 

 

Ayn Sahanawt, mäktiga klippformationer. Foto: Elly 

Mattsson 

 

  Vi kör även upp till plattformen ovanför ravinen och går 

ett litet stycke in i landskapet: storskaligt, grönt, mäktigt. 

Här sjunger en blöt långnäbbad piplärka flitigt, enligt 

devisen ”men glad jag är ändå”. 

  Vi jobbar oförtrutet vidare på de få Dhofararter vi har 

kvar och kör till Ayn Kheesh där vårt äventyr började för 

en vecka sedan. Här ser vi 2 + 2 arabiska sångare (och 

konstaterar dels att vi har haft framgång med den ofta 

svåra arten och dels att de gärna verkar hålla ihop två och 

två). En annan art vi haft framgång med är grå kungsfis-

kare (trots en trög start) och här ser vi minst 1 ex., ännu 

en läcker ungfågel. 

En skulkare tittar fram. Svartkronad tchagra. Foto: Per 

Hill 

 

  En art vi inte haft framgång med är svartkronad tchagra 

– men till slut sitter även den där! Först en flyktig obs 

innan den hoppar ganska öppet i kanten av ett buskage en 

stund. Ett av fågelvärldens prominentaste ögonbryns-

streck! 

  Dags för siesta men först ska vi handla till lunch… Men 

si, det går inte för alla affärsinnehavare (och de flesta 

andra) är just på väg till moskén för fredagsbönen. Så kan 

det gå! Frukt- och kokosnötsförsäljarna längs vägen 

verkar dock befriade från denna plikt så hos dem kan vi 

köpa mango och bananer. 

  Åter till hotellet strax efter kl 13 för ett par timmars 

siesta och fria aktiviteter. Som bland annat ägnas havsfå-

gelspaning från balkongen för i dag är det bättre sikt än 

någon dag tidigare. Spaningen ger 3 masksulor, 1 arablira 

och 1 havslöpare. Och ett tomt hav (förutom sotmåsarna) 

den mesta tiden. 

  Sedan vi konsterat att allt fler parasoller nedanför hotel-

let trillar för monsunvågorna ger vi oss strax efter kl 15 

av till Al Baleed Archaeological Park där vi börjar med 

närstudium av fläcktjockfot, till antalet 3. Längs kanalen 

sitter 3 adulta natthägrar och resans enda adulta rishäger. 

  Vi ägnar det fina museet en god stund – det är inte bara 

svalt utan pedagogiskt och inspirerande arrangerat. Spe-

ciellt imponeras vi av äldre tiders intrikata kanalsystem 

för färskvattenförsörjning. 

  Sista stopp görs vid East Khawr och strax före khoren 

lyckas vi se en brun glada, denna gång artbestämd. Vid 

själva khoren är det mest människor (det är ju fredag) och 

till och med rörhönorna håller sig undan. Dock lyckas vi 

få in en hona dvärgrördrom, resans sista fågel och resans 

sista nya art (efter ett antal undflyende obestämda dvärg-

rördrommar). 

  Tillbaka vid hotellet kl 18 för förberedelser för tidig 

avfärd hemåt imorgon. 

 

Lördag 29 juli 

Fyra Skandinavienresenärer samlas för avfärd 0515 – 

efter att vi med nöd och näppe lyckats avstyra att hotell-

receptionisten avbeställer den taxi Ulf beställt till en 

timme senare. Ulf ska nämligen göra den slutgiltiga 

ökentrippen: 100 mil med buss genom livlöst land till 

Muscat. 

  Tack och adjö. 

 

Magnus Ullman 
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Rödnäbbad tropikfågel över det skummande havet. Foto: Per Hill 

 

Artlista fåglar 
1. Arabisk rödhöna Arabian Partridge Alectoris melanocephala 

 15 Ayn Kheesh 21/7, 7 Lagga Shalyon 23/7 och vägen dit, 1 Tawi Atayr 26/7 

2. Havslöpare Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus 

 2 V Mirbat 23/7, 20 Ras Mirbat 23/7, 2 Al Mughsayl 27/7, 1 Ad Dahariz 28/7 

3. Arablira Persian Shearwater Puffinus persicus 

 2 V Mirbat 23/7, 11 Ras Mirbat 23/7, 1 död utanför hotellet, Ad Dahariz 26/7, 1 Ad Dahariz 28/7 

4. Arabpetrell Jouanin's Petrel Bulweria fallax 

 12 Ras Mirbat 23/7 

5. Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

 10 Khawr Rawri 22/7, 1 ad. + 2 juv. Salalah Lagoons 27/7, 1 ad. + 1 juv. Al Baleed Archaeological Park 28/7 

6. Större flamingo Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 

 3 East Khawr 21/7, 20 Khawr Rawri 22/7, 2 East Khawr 25/7, 4 längs vägen 27/7, 1 East Khawr 28/7 

7. Rödnäbbad tropikfågel Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus 

 3 V Mirbat 23/7 

8. Bronsibis Glossy Ibis Plegadis falcinellus 

 15 East Khawr 21/7, 1 Khawr Rawri 22/7 

9. Skedstork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia 

 1 Khawr Rawri 22/7 

10. Dvärgrördrom Little Bittern Ixobrychus minutus 

 1 East Khawr 28/7 

11. Kinesisk dvärgrördrom Yellow Bittern Ixobrychus sinensis 

 3 East Khawr 21/7, 1 (+ 4 obestämda dvärgrördrommar) Khawr Rawri/baksidan 24/7 

12. Natthäger Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax 

 3 (1k + 2k) Salalah Lagoons 27/7, 3 ad. Al Baleed Archaeological Park 28/7 

13. Rallhäger Squacco Heron Ardeola ralloides 

 2 East Khawr 21/7, 2 Khawr Rawri 22/7, 4 East Khawr 25/7, 2 Salalah Lagoons 27/7, 1 East Khawr 28/7 

14. Rishäger Indian Pond Heron Ardeola grayii 

 1 2k East Khawr 21/7, 25/7 och 28/7, 1 ad. Al Baleed Archaeological Park 28/7 

15. Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea 

 2 East Khawr 21/7, 7 Khawr Rawri 22/7, smärre antal Khawr Taqah 24/7, 4 East Khawr 25/7, 3 Khawr Al Mughsayl 

27/7, 1 Al Baleed Archaeological Park 28/7 

16. Silkeshäger Little Egret Egretta garzetta 

 3 (varav 1 uppvaktar revhäger!) Khawr Rawri 22/7, 2 Khawr Rawri/baksidan 24/7, 1 East Khawr 25/7 
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17. Revhäger Western Reef Heron Egretta gularis 

 2 Khawr Rawri 22/7 

18. Masksula Masked Booby Sula dactylatraus 

 40 Ras Mirbat 23/7, 3 Ad Dahariz 28/7 

19. Sokotraskarv Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis 

 6 + 3 Ras Mirbat 23/7 

20. Fiskgjuse Osprey Pandion haliaetus 

 1 Khawr Rawri 22/7, 1 längs vägen 23/7, 1 East Khawr 25/7 

 Obest. bivråk Unid. Honey Buzzard Pernis sp. 

 1 Ad Dahariz Park 21/7 

21. Hökörn Bonelli’s Eagle Aquila fasciata 

 1 1k Ayn Kheesh 21/7, 2 ad. Ayn Razat 24/7, 1 2k + 1 ad. Wadi Hanna 26/7 

 

 
 Brun glada, Ad Dahariz. Foto: Magnus Ullman 

 

22. Brun glada Black Kite Milvus migrans 

 1 2k Ad Dahariz 28/7 (även 1 obest. Milvus Ad Dahariz Park 21/7, med viss sannolikhet samma ex.) 

23. Örnvråk Long-legged Buzzard Buteo rufinus 

 1 längs vägen 23/7 

24. Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus 

 sedd varje besök East Khawr 21/7, som mest 20 ex. 25/7, 5 Khawr Rawri 22/7, 3 Khawr Taqah 24/7, 3 Khawr Raw-

ri/baksidan 24/7, 2 Khawr Al Mughsayl 27/7, 1 Salalah Lagoons 27/7, 4 3 Al Baleed Archaeological Park 28/7 

25. Sothöna Eurasian Coot Fulica atra 

 1 Khawr Rawri 22/7, 1 Khawr Al Mughsayl 27/7 

26. Fläcktjockfot Spotted Stone-curlew Burhinus capensis 

 1 Al Baleed Archeological Park 27/7, 3 Al Baleed Archaeological Park 28/7 

27. Styltlöpare Black-winged Stilt Himantopus himantopus 

 11 Khawr Rawri 22/7, 2 Khawr Taqah 24/7, 4 Khawr Al Mughsayl 27/7 

28. Svartbent strandpipare Kentish Plover Charadrius alexandrinus 

 10 East Khawr 21/7, 1 ad. + 2 pulli Khawr Taqah 24/7, 20 East Khawr 25/7 

29. Ökenpipare Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii 

 2 East Khawr 21/7, 1 East Khawr 25/7, 3 Khawr Al Mughsayl 27/7 

30. Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa 

 15 Khawr Rawri 22/7 

31. Myrspov Bar-tailed Godwit Limosa lapponica 

 2 Khawr Al Mughsayl 27/7 

32. Småspov Whimbrel Numenius phaeopus 

 4 East Khawr 21/7, 4 Ad Dahariz Beach 24/7, 3 East Khawr 25/7, 1 Khawr Al Mughsayl 27/7 

33. Rödbena Common Redshank Tringa totanus 

 1 Khawr Rawri 22/7, 1 Khawr Taqah 24/7, 8 juv. Khawr Al Mughsayl 27/7 

34. Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia 

 1 East Khawr 21/7, 1 Khawr Rawri 22/7, 3 Khawr Al Mughsayl 27/7, 1 Al Baleed Archaeological Park 28/7 
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35. Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus 

 1 Khawr Al Mughsayl 27/7 

36. Tereksnäppa Terek Sandpiper Xenus cinereus 

 2 Khawr Al Mughsayl 27/7 

37. Drillsnäppa Common Sandpiper Actitis hypoleucos 

 1 East Khawr 21/7, 2 Khawr Rawri 22/7, 3 Ras Mirbat 23/7, 3 East Khawr 25/7, 3 Khawr Al Mughsayl 27/7, 3 Al 

Baleed Archaeological Park 28/7, 2 East Khawr 28/7 

38. Mosnäppa Temminck’s Stint Calidris temminckii 

 1 East Khawr 25/7 

 

  
 Långtåsnäppa, East Khawr. En av blott två calidrider under resan! Foto: Magnus Ullman 

 

39. Långtåsnäppa Long-toed Stint Calidris subminuta 

 1 2k+ East Khawr 25/7; tidigare 161 fynd (Oman Bird List, 2013) 

40. Brushane Ruff Philomacus pugnax 

 2 Khawr Al Mughsayl 27/7 

 

  
 Mindre noddy på stranden i Taqah. Riktigt häftigt. Foto: Magnus Ullman 

 

41. Mindre noddy Lesser Noddy Anous tenuirostris 

 2 Taqah Beach 22/7; tidigare 46 fynd (Oman Bird List, 2013) 

42. Långnäbbad mås Slender-billed Gull Chroicocephalus genei 

 1 Taqah Beach 22/7, 40 Khawr Rawri 22/7, 4 Taqah Beach 22/7 

43. Sotmås Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii 

 talrik, sedd dagligen 

44. Sandtärna Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 

 1 East Khawr 21/7, 1 Khawr Rawri 22/7, 2 Khawr Rawri/baksidan 24/7 

45. Skräntärna Caspian Gull Hydroprogne caspia 

 8 Khawr Rawri 22/7, 1 East Khawr 25/7 

46. Tofstärna Great Crested Tern Thalasseus bergii 

 vanlig längs kusten, sedd dagligen utom 26/7 och 28/7 

 Obest. småtärna Little/Saunder’s Tern Sternula albifrons/saundersi 

 12 Khawr Rawri 22/7 

47. Fisktärna Common Tern Sterna hirundo 

 3 East Khawr 21/7, 15 Khawr Rawri 22/7, 1 Taqah Beach 24/7 
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48. Skäggtärna Whiskered Tern Chlidonias hybrida 

 2 East Khawr 21/7, 1 Khawr Rawri 22/7 

49. Vitvingad tärna White-winged Tern Chlidonias leucopterus 

 5 Khawr Rawri 22/7 

50. Strimmig flyghöna Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii 

 6 längs vägen till Lagga Shalyon 23/7 

51. Klippduva Rock Dove Columba livia palaestinae 

 8 Khawr Rawri 22/7, 3 V Mirbat 23/7, 8 Tawi Atayr 26/7, 6 Al Mughsayl 27/7 

 [Tamduva Feral Rock Dove Columba livia (domest.)] 

 observerad 21/7 och 25/7 

52. Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto 

 tämligen vanlig, observerad 5 dagar 

53. Palmduva Laughing Dove Spilopelia senegalensis 

 vanlig, sedd dagligen 

54. Gulbukig grönduva Bruce’s Green Pigeon Treron waalia 

 1 Ayn Kheesh 21/7, 2 Lagga Shalyon 23/7, 6 Ayn Razat 24/7, 1 Ayn Sahanawt 28/7 

55. Didrikglansgök Diederik Cuckoo Chrysococcyx caprius 

 10 Ayn Hamran 22/7, 1 Ayn Razat 24/7, 2 Wadi Darbat 26/7, 1 Ayn Sahanawt 28/7, 1 Ayn Kheesh 28/7 

56. Arabisk dvärguv Arabian Scops Owl Otus pamelae 

 4 spelande Ayn Athum 23/7, 1 spelande Wadi Nahiz 25/7 

57. Fläckuv Spotted Eagle-Owl Bubo africanus 

 1 längs vägen till Ayn Athum 23/7, 1 Wadi Nahiz 25/7 

58. Somaliaseglare Forbes-Watson's Swift Apus berliozi 

 2 Ad Dahariz 21/7, 1 längs vägen 22/7, 1 Khawr Taqah 24/7, 1 längs vägen +4 Wadi Nahiz 25/7, 20 Wadi Darbat 26/7, 

Al Mughsayl 27/7 

59. Gråhuvad kungsfiskare Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala 

 4 (inklusive 1 juvenil) Ayn Razat 24/7, 2 Wadi Nahiz 25/7, 1 Ad Dahariz Park 25/7, 1 Wadi Darbat 26/7, 1 Ayn Saha-

nawt 28/7, 1 1k Ayn Kheesh 28/7 

60. Grön dvärgbiätare Green Bee-eater Merops orientalis 

 3 Ayn Hamran 22/7, 2 Ayn Razat 24/7, 2 Ayn Sahanawt 28/7 

61. Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus 

 3 ex. 22/7, 1 V Mirbat 23/7, 2 Wadi Nahiz 25/7, 1 Wadi Hanna 26/7, 3 Al Mughsayl 27/7, 1 längs vägen till Ayn Khe-

esh 28/7 

62. Pilgrimsfalk Peregrine Falcon Falco peregrinus 

 2 längs vägen mot Ayn Hamran 22/7, 1 Ras Mirbat 23/7, 1 Raysut Industrial Area 27/7, 1 längs vägen till Ayn Kheesh 

28/7 

 [Halsbandsparakit Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri] 

 smärre antal Ad Dahariz Park 21/7, 4 Ad Dahariz 24/7, smärre antal souken 27/7, smärre antal Salalah 28/7; introduce-

rad 

63. Svartkronad tchagra Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus 

 1 Ayn Kheesh 28/7 

64. Ökenvarfågel Southern Grey Shrike Lanius meridionalis aucheri 

 1 Wadi Rabkut 25/7 

 

  
 Fina obsar på paradismonark. Foto: Per Hill 

 

65. Afrikansk paradismonark African Paradise Flycatcher Terpsiphone viridis 

 1 Ayn Kheesh 21/7, 1 Ayn Hamran 22/7, 5 Wadi Hanna 26/7, 1 Ayn Kheesh 28/7 
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 [Huskråka House Crow Corvus splendens] 

 vanlig, sedd nästan dagligen; introducerad 

66. Kortstjärtad korp Fan-tailed Raven Corvus rhipidurus 

 2 längs vägen 23/7, 4 längs vägen 25/7, 20 Raysut Industrial Area 27/7 

67. Härfågellärka Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes 

 5 Wadi Rabkut 25/7 

68. Stenökenlärka Desert Lark Ammomanes deserti 

 6 längs vägen till Lagga Shalyon 23/7 

69. Svartkronad finklärka Black-crowned Sparrow Lark Eremopterix nigriceps 

 9 Wadi Rabkut 25/7 

70. Sångbusklärka Singing Bush Lark Mirafra cantillans 

 2 Tawi Atayr 26/7, 1 Khawr Al Mughsayl 27/7 

71. Tofslärka Crested Lark Galerida cristata 

 vanlig, sedd 6 dagar 

72. Levantbulbyl White-spectacled Bulbul Pycnonotus xanthopygos 

 vanlig, sedd dagligen 

73. Ladusvala Barn Swallow Hirundo rustica 

 5 Salalah Lagoons 27/7 

74. Blek klippsvala Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta 

 smärre antal Ayn Kheesh 21/7, smärre antal Ayn Hamran 22/7, 2 längs vägen + 4 Lagga Shalyon 23/7, 6 Khawr Raw-

ri/baksidan 24/7, 2 Wadi Nahiz 25/7, 5 Tawi Atayr 26/7, 5 Wadi Darbat 26/7, 10 Ayn Kheesh 28/7 

75. Streckad prinia Graceful Prinia Prinia gracilis 

 tämligen vanlig, observerad 6 dagar 

76. Arabisk sångare Arabian Warbler Sylvia leucomelaena 

 1 Ayn Kheesh 21/7, 1 Ayn Hamran 22/7, 2 Wadi Soop 23/7, 1 Wadi Hanna 26/7, 2 + 2 Ayn Kheesh 28/7 

77. Abessinsk glasögonfågel Abyssinian White-eye Zosterops abyssinicus 

smärre antal Ad Dahariz Park + Ayn Kheesh 21/7, tämligen vanlig Ayn Hamran 22/7, tämligen vanlig 24/7, smärre antal 

Tawi Atayr 26/7 

 [Brun majna Common Myna Acridotheres tristis] 

 vanlig, sedd dagligen; introducerad 

78. Sinaiglansstare Tristram’s Starling Onychognathus tristramii 

 vanlig, sedd dagligen 

79. Svartstjärt Blackstart Oenanthe melanura 

 3 Ayn Hamran 22/7, 1 Khawr Rawri 22/7, 1 Wadi Soop 23/7, 1 Lagga Shalyon 23/7, 1 Ayn Razat 24/7, 4 Wadi Nahiz 

25/7, 2 Tawi Atayr 26/7, 2 Wadi Hanna 26/7, 1 Ayn Sahanawt 28/7 

80. Arabstenskvätta Arabian Wheatear Oenanthe lugentoides 

 1 Ayn Kheesh 21/7, 2 ad. + 2 juv. Wadi Darbat 26/7 

81. Palestinasolfågel Palestine Sunbird Cinnyris osea 

 10–15 Ayn Kheesh 21/7, 1 Ayn Hamran 22/7 

 

  
 Nektarsugande abessinsk solfågel, Ayn Razat. Foto: Per Hill 

 

82. Abessinsk solfågel Shining Sunbird Cinnyris habessinicus 

 2 Ad Dahariz Park 21/7, 2 Lagga Shalyon 23/7, 30 Ayn Razat 24/7, 1 Ayn Kheesh 28/7; åtskilliga solfåglar obestämda 
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83. Rödahavsvävare Rüppell's Weaver Ploceus galbula 

 vanlig, sedd på flera håll så gott som dagligen, inklusive aktiva kolonier Ayn Razat 24/7 

84. Afrikansk silvernäbb African Silverbill Euodice cantans 

 smärre antal Ad Dahariz Park + Ayn Kheesh 21/7, smärre antal 24/7, 1 Wadi Nahiz 25/7, 2 Ayn Kheesh 28/7, 7 Al Ba-

leed Archaeological Park 28/7 

 [Fjällig munia Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata] 

 20 Ad Dahariz Park 21/7, 8 Ayn Razat 24/7; introducerad 

 

  
 Långnäbbad piplärka. Blöt men vid gott mod. Ayn Sahanawt. Foto: Per Hill 

 

85. Långnäbbad piplärka Long-billed Pipit Anthus similis 

 1 Ayn Razat 24/7, 1 längs vägen över Dhofarbergen 25/7, 1 Ayn Sahanawt 28/7 

86. Arabisk guldvingefink Arabian Golden-winged Grosbeak Rhynchostruthus percivali 

 8 Wadi Nahiz 25/7 

87. Zebrasparv Cinnamon-breasted Bunting Emberiza tahapisi 

 vanlig Ayn Kheesh 21/7, tämligen vanlig Ayn Hamran 22/7, 20 längs vägen från Khawr Rawri 22/7, vanlig 24/7, vanlig 

Al Mughsayl och Khawr Al Mughsayl 27/7, smärre antal 28/7 
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Nilråtta, en pigg och trevlig liten gynnare. Foto: Per Hill 

 

Diverse andra djur 
 

1. Nilråtta African Grass Rat (Nile Rat) Arvicanthis niloticus 

 3 Ayn Kheesh 21/7, 3 Ayn Hamran 22/7, 2 Ayn Kheesh 28/7 

2. Sjakal Golden Jackal Canis aureus 

 1 längs vägen till Wadi Rabkut 25/7 

 Obest. delfin Unid. dolphin Delphinidae sp. 

 2 Al Mughsayl 27/7 

3. Soppsköldpadda Green Turtle Chelonia mydas 

 1 Ras Mirbat 23/7 

 

 [Bloodsucker (Variable Agama) Calotis versicolor] 

 1 Ayn Kheesh 21/7, 1 Ayn Razat 24/7, 1 Tawi Atayr 26/7; introducerad 

 

  
 Sinai Agama. En härlig uppenbarelse. Foto: Per Hill 

 

4. Sinai Agama Pseudotrapelus sinaitus 

 1 ex. 23/7 (2 ex. Khawr Rawri 22/7 var möjligen också denna art) 

5. Dhofar Leaf-toed Gecko Hemidactylus lemurinus 

 1 (utomhus) hotellet Ad Dahariz troligen 23/7 

6. Dhofarpadda Dhofar Toad Duttaphrynus dhufarensis 

 1 Ayn Kheesh 21/7, 30 Ayn Sahanawt 28/7 
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Afrikansk monark Danaus chrysippus, en av många vackra fjärilar. Foto: Per Hill 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrikansk_monark&action=edit&redlink=1

