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RESRUTT
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Avresa på kvällen från Stockholm och Köpenhamn…
2/11
… via Doha, Qatar, till Salalah, Oman. Inkvartering Beach Resort Salalah. East Khawr.
3/11
Ayn Hamran, Sahnawt Farm, Ayn Razat, East Khawr, Sahnawt Farm, Ayn Hamran.
4/11
Båttur vid Mirbat, Wadi Stimah, Wadi Baqlat, Wadi Hanna, Taqah Viewpoint.
5/11
Raysut Sewage Treatment Plant, Raysut Lagoon, Khawr Taqah, Taqah Beach.
6/11
Jabal Samhan, Tawi Atayr Sinkhole, East Khawr, Wadi Darbat, Ayn Athum.
7/11
Khawr Al Baleed, Al Mughsayl Blowholes, Al Mughsayl Viewpoint, Wadi Ashawq.
8/11
Tobroq Junction, Khawr Rawri, Wadi Darbat, Khawr Al Baleed, Al Husn Souq (marknad).
9/11
Mudayy, Wadi Rabkut, Tobroq Junction.
10/11
Tobroq Junction. Hemresa till Stockholm och Köpenhamn, via Doha, Qatar.

OMSLAG. Arabisk dvärguv i sitt revir. Ayn Athum. Foto: Lotta Berg
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Arabpetrell är en eftertraktad art vid en resa till Oman. Foto: Nina Janelm

INLEDNING
Detta år lades resan till södra Oman två veckor tidigare än förra året. Tanken var att det skulle bli bättre utdelning under båtfärden ut på havet och det lyckades till fullo. Vi fick in de flesta havsfåglar vi kunde hoppas på
och i rätt goda antal. Dessutom sågs ett par jättelika Brydes fenvalar, en bra bit över tio meter långa. Vi såg även
huvudena av ett par gröna havssköldpaddor med upp till metern långa skal. Den tidiga morgonen var stilla och
det svagt böljande havet gav väldigt fina ljuseffekter i vattnet åt våra bilder av havsfåglarna.
Vi var alltså ute lite tidigare på året än vanligt vilket medförde att vi hade riktigt varma sommardagar, upp till
30–32° när det var som varmast på eftermiddagen, och när vi hade chansen tog vi det lite lugnt just då, vissa
dagar genom siesta på hotellet. Nåja, ute i naturen fanns det ju ofta skugga och vi hade alltid vatten att tillgå, så
det gick ingen nöd på oss. Uppe i öknen brukar det vara ett par grader varmare än vid kusten, men inte så detta år
och det var ju bra. Där uppe hade vi väldigt flyt med fåglarna och att vi som pricken över i fick in tre exemplar
av den mytomspunna och vackra hypokoliusen kändes nästan självklart, en dag som denna.
Vi hade visserligen hört några arabiska dvärguvar under vår första skymningsskådning och även lyckats höra ett
par västliga klippugglor en annan skymning och njutit i fulla drag av det, men en tredje kväll fick vi med en
lokalguides hjälp tillfälle att även få se en arabisk dvärguv. Bedårande i all sin beslutsamhet att detta minsann
var hans revir och ingen annan göre sig besvär, satt han idogt kvar och lät sin stämma ljuda över nejden. Vi försökte hålla ned tiden för störning med vår starka lampa och körde snart tillbaka genom ett myller av dromedarer.
På återvägen flög en minervauggla över vägen, en art som vi ett par dagar tidigare sett även i solljus.
Under denna resa kändes det som om det gick rätt bra att hitta de målarter vi sökte, men å andra sidan är det
alltid en del arter man missar och en som bjöd oss motstånd var den tyngsta WP-arten i Oman, arabisk guldvingefink. Vid första försöket sågs den endast av någon enda skådare i gruppen. Vid andra försöket, ett chansartat
eftermiddagsbesök då vi hade lite tid över, inte av någon alls och vid tredje och sista försöket under avresedagen
sågs två exemplar av alla skådare som tagit sig upp på morgonen, d.v.s. de flesta. Det var ju ändå för väl!
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or, abessinska glasögonfåglar, levantbulbyler, rödahavsvävare och afrikanska silvernäbbar. Resans första gransångare och resans enda eksångare kunde beskådas. En
snårsångare sågs, liksom en svartkronad tchagra som
hastigast. En del av zebrasparvarna brast ut i sång, medan
svartstjärtar sökte föda. 2+2 arabsångare gladde oss,
liksom sinaiglansstarar med sina härliga läten. Några
abessinska solfåglar sågs och deras rätt hårda läten hördes. Även härfågel noterades. Hela fyra gråhuvade
kungsfiskare var ännu kvar på lokalen, innan flytten till
Afrika.

(1-)2 november
Efter att merparten av gruppen hade påbörjat resan i
Stockholm respektive Köpenhamn på kvällen 1 november
mötte reseledaren Curt Johnsson – eller Curre Skåning,
som han kallas – upp på Salalahs flygplats vid lunchtid
dagen därpå. Ett par svenska skådare från München mötte
upp lite tidigare på flygplatsen. Det tog, som vanligt, lite
tid att få ut hyrbilarna och vi fann snart att det berodde på
att agenten inte hade mer än två 4WD-bilar inne av de tre
vi behövde. Vi erbjöd oss att ta en sedan (vanlig bil) till
kvällen därpå och det löste upp knutarna.
Vi satte kurs mot hotellet och redan under färden dit fick
vi in tofsbivråk, dvärgörn och större skrikörn. En bra
start! Efter lunch och incheckning, i den ordningen p.g.a.
tiden på dagen, och därefter lite vila på rummen för den
som ville det, var det dags att börja skåda. Redan innan vi
gav oss av hade några kryssat sju arter vadare vid hotellet
där den mest eftertraktade var svartbent strandpipare.
Fiskgjuse, denna kosmopolit, sågs också, liksom 10
förbiflygande sandtärnor.

En gråhuvad kungsfiskare lyste upp i Ayn Hamran. Foto:
Bertil Casslén
Vid Sahnawt Farm gjorde vi ett kort stopp på vår återväg
mot hotellfrukosten. Vi hörde inte några sångbusklärkor,
men fick in resans första brunbukiga flyghöns. Några
ökenstenskvättor och en isabellastenskvätta noterades
också. Turkduvor och huskråkor överallt.
Nästa mål var den andra bergskällan för dagen, Ayn
Razat. Snart hade vi stött på resans enda rishäger, vilken
kunde ses på relativt nära håll. Fler afrikanska paradismonarker sågs och en välbetittad arabisk kameleont
exponerade sig fint uppe i ett träd. En palestinsk solfågel
visade sig kort. En del silkeshägrar och många levantbulbyler, liksom abessinska glasögonfåglar, abessinska
solfåglar och afrikanska silvernäbbar fanns på plats. Bon
gjorda av silvernäbbar och rödahavsvävare kunde ses i en
stor rumsgran och i den satt även en gråhuvad kungsfiskare. En praktkalot (ödla) sågs. Kortstjärtade korpar sågs
utmed bergskammarna, liksom en stäppörn och en ung
hökörn. Detta brukar vara en bra lokal för härfågel och
tre exemplar sågs. Enkelbeckasiner flög upp, men ingen
sibirisk beckasin bland dem, vilket reseledaren haft här
några dagar tidigare. Blek klippsvala sågs här, liksom på
många andra ställen. Vår första ärtsångare sågs, av curruca-utseende, så som det ofta är.
På återvägen mot hotellunchen tittade vi in vid East
Khawr ännu en gång. En mellanhäger hade anlänt och
även rallhäger kunde läggas till hägerlistan. Vitögda
dykandshanen hade fått sällskap av en honfärgad artfrände. 20 bronsibisar rastade nu i lagunen och två av tereksnäpporna fanns kvar. Sju tofstärnor var ny researt för en
del, medan ett 10-tal av samma art redan setts av andra
vid hotellet samma dag.
Första målet för eftermiddagen var ett återbesök vid
Sahnawt Farm. Direkt såg vi ett 20-tal sittande gröna
biätare och ett par isabellatörnskator. Ett par skrattduvor
flög förbi och på lite längre håll sågs en kejsarörn, en

En ljusgrå revhäger vid East Khawr. Foto: Nina Janelm
Vi styrde färden mot närliggande lagunen East Khawr
klockan 16. Där fanns som vanligt rätt gott om fågel. Ett
20-tal större flamingos fångade direkt vår uppmärksamhet. Bara för att man kan se dem lite här och där blir de
inte mindre spektakulära för det. Tre tereksnäppor fanns
på plats och bland många andra vadarearter fanns även
myrsnäppa. Bland fyra hägerarter noterades revhäger och
kohäger. Gott om vackra sotmåsar och även gott om
silltrut heuglini. En skäggtärna och två vitvingade tärnor
var färre än förväntat. Någon upptäckte en vitögd dykand
och någon annan en långnäbbad mås följd av ytterligare
två. En underbart vacker citronärlehane gick i vår närhet
en stund och ytterligare ett exemplar sågs. Resans första
tofslärka hittades och ute över havet sågs en arablira. 40
styltlöpare sågs och i kvällningen, d.v.s. vid 18-tiden,
kom stora mängder bruna majnor in för övernattning i
träden på den norra ön i lagunen. Kohägrar tyckte även
om denna övernattningsplats. Hem till hotellet för uppfräschning, kvällsrop – krysslistan gås igenom, vad vi sett
under dagen – och middag.
3 november
Iväg 06.00 för morgonskådning på södra Omans bästa
bergslokal, Ayn Hamran. Den eftertraktade afrikanska
paradismonarken var snart sedd nära bergskällan och
totalt fyra exemplar sågs under morgonen. I nordost
kretsade en ormörn, för att snart sätta sig i ett träd där den
kunde kollas i tubkikare. Lite här och där sågs palmduv-
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dvärgörn och tre större skrikörnar. I närområdet uppehöll
sig tre streckiga prinior, liksom två isabellastenskvättor
och fyra ökenstenskvättor.

Båtturen vid Mirbat gav bra utdelning, bl.a. ljusfotad lira.
Foto: Bertil Casslén
Vidare österut och den vassrika kustlokalen Wadi Stimah.
Vi traskade oss österut i den mjuka sanden för att få
bättre sikt. Stora spökkrabbor Ocypode sp. fanns nere på
havsstranden och inne i lagunen låg bl.a. sex vitögda
dykänder, 30 större flamingos, ett par revhägrar, några
silkeshägrar och en vardera av rallhäger och bronsibis.
Tofstärnor jagade och längre upp i lagunen sågs ett 20-tal
Saunders småtärna, samt en småtärna. På återvägen upptäcktes en gulärla som såg bra ut som en östlig gulärla
Motacilla tschutschensis, t.ex. grå hjässa, nacke och rygg,
men obsen var för kort för att vi skulle hinna ta bilder och
inget läte hördes – den östliga låter vid oro som en citronärla, d.v.s. inte som t.ex. en feldegg.

I väntan på rop från arabiska dvärguvar. Ayn Hamran.
Foto: Curt Johnsson
Av olika målartsorsaker behövde denna fältdag bli rätt
fragmenterad när det gäller lokaler och för den ändan
återbesökte vi även bergslokalen Ayn Hamran. I en lagom varm och skön kväll inväntade vi skymningen och
snart efter att den anlänt hördes den första arabiska
dvärguven ropa uppåt bergssluttningen. Den följdes av
ännu en och ytterligare två. Väldigt stämningsfullt! Ett
par rätt stora fladdermöss var ute på jakt.
4 november
Iväg 06.30 för att köra till Mirbat för en båttur med havsfågelskådning som mål. Vi hade med oss frukost, vilken
vi åt i Mirbats hamn. 08.30 lade vi ut, i sällskap av en
lokal guide, och vi hade inte mer än nätt och jämnt kommit ut ur hamnen när plötsligt Michel Telós friska stämma ljöd på hög volym ur båtens högtalare: ”Ai se Te
Pego”, en låt reseledaren med sällskap sjöng på Camp
Swedens supportersamling vid fotbolls-EM redan 2012 i
Kiev. Nåja, vi fick snart hejd på ”eländet”.
Vi körde bara vidare en liten bit innan första flocken
smalnäbbade simsnäppor sågs. Det dröjde sen inte länge
innan även första arabpetrellen var siktad, följd av ytterligare två. Havet småböljade sig fint i det lugna och fina
vädret. Snart var även den första ljusfotade liran klar och
en stund efter det var började havslöpare och arabliror
dyka upp. Det rullade det på riktigt bra när någon skrek
Val! Två stora exemplar av Brydes fenval kunde ses på
lite håll. De var bara uppe några gånger för att andas, så
som det brukar vara, innan stjärtspolen böjdes lite mer
och de gick på djupet. Ett par huvuden av grön havssköldpadda stack upp ovan vattenlinjen och på nära håll
passerade första tygeltärnan. När vi börjat vända tillbaka
fick vi bästa obsen av masksula och vi kunde redan då
summera 12 havslöpare, 8 ljusfotade liror, 35 arabliror,
70 arabpetreller, 25 smalnäbbade simsnäppor och 9 tygeltärnor. När vi närmade oss land flög fyra Saunders småtärna förbi, liksom några tofstärnor med mat i näbben,
d.v.s. sen häckning.
Vår lokalguide tog oss så med till en närliggande wadi
där vi åt medhavd lunch i sällskap med ett par Dhofar
Agama (endemisk ödla) och ett par stäppörnar. Vi körde
vidare en liten bit och kollade på några ökenhönor innan
vi passerade en större skrikörn och körde sen bort till ett
par minervaugglor. Så söta i en väldigt lugn och fin wadi.
Här sågs även stenökenlärka.

I Wadi Hanna finns några jättelika baobabträd. Foto: Curt
Johnsson
Nästa stopp gjordes vid Wadi Baqlat, östligaste stoppet
på resan. En ganska stor lagun med god överblick från
intilliggande platå. Dock såg vi först på nära håll ett par
heliga ibisar uppe i norra änden. Reseledaren hann ropa
ut dammsnäppa i det skarpa motljuset och det kraftiga
värmedallret. Nu har han hunnit räkna upp två saker att
skylla felbestämningen på, då han har vanan att ropa först
och kolla sen. Det visade sig alltså snart vara fel utropat
och fågeln var en gluttsnäppa. Han kunde då meddela att
en gluttsnäppa i värmeflimmer på lite avstånd får smalare
ben och rakare(!) och smalare näbb och därmed på silhuetten mer liknar en dammsnäppa, en fälla han nu själv
föll i. Alltid bra om man inte odlar prestige när man
skådar, det blir lite lättare då.
Direkt när vi anlände till platån tyckte fyra skedstorkar att
vårt sällskap inte dög och flög iväg redan på långt håll.
Resans enda ägretthäger kryssades, liksom en rallhäger
och två mellanhägrar. Bland vadarna återfanns, förutom
svartbenta strandpipare, även ett par mongolpipare och en
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rödvingad vadarsvala. En skäggtärna och ett par ökenstenskvättor kunde också noteras.
Vi tog så en tur upp i en bergssluttning, till Wadi Hanna,
och fann oss strax stående vid gigantiska baobabträd
Adansonia digitata. De flesta av de 8–9 arterna i detta
släkte återfinns i Afrika. Deras tjocka stammar håller
mycket vatten och har genom åren använts mycket vid
tillverkning av kanoter. Ett par arabiska rödhönor hördes
på håll och där fanns gott om rödahavsvävare, liksom
någon afrikansk silvernäbb. Sinaiglansstarar flög förbi
och helt nära fanns ett par söta Carter’s Rock Gecko och
några likaledes söta råttor, Nile Rats, lite mindre än våra
brunråttor.
Dagens sista stopp gjordes på Taqah Viewpoint, också
kallad Taqah Cliffs. Här står man en bra bit över upp och
spanar ner över havet. Direkt fick vi kontakt med ett 15tal häckande somaliaseglare som flög in till sina bon
under oss och bara en liten bit ut i vattnet simmade minst
fem Osbeck’s näbbdelfiner. De var inte uppe länge i taget
och man fick ha lite tålamod för att få se dem, än här, än
där, men i samma område hela tiden. I det sviktande
ljuset sågs även ett par iltärnor stående på bojar.

örn sågs flygande och därefter stående. En annan örn
vållade diskussion och reseledaren trodde att den helbruna fågeln i det svåra motljuset, (ni ser, ännu en bortförklaring!)
, var en stäppörn. Näbbgipan var dock alldeles för kort, vilket förbryllade oss och vi hann ta upp
savannörn som ett alternativ, om rätt osannolikt. Näbben
var inte relativt lång och låg, men ändå rätt okej för en
stäppörn. När den flög iväg visade sig fågeln inte vara
helbrun, som vi trott, utan vara en rätt normal större
skrikörn med näbbstorlek i den bortre änden av skalan. Så
kan det gå! Ser man en fågel tillräckligt dåligt eller under
tillräckligt kort tid så har vi alla problem. På denna lokal
stod även två heliga ibisar, två skedstorkar och sex bronsibisar. Resans enda blåkråka sågs flyga iväg över havsbukten. Bland en hel del olika tärnarter kunde kort en
vitkindad tärna ses vid två olika tillfällen. En isabellatörnskata sågs och två rödstrupiga piplärkor kunde föras
till reselistan. Inga sokotraskarvar här denna gång, vilka
brukar rasta i närheten. Tillbaka till hotellet för lunch.
Efter lite siesta åkte vi till Khawr Taqah, en bit åt öster.
Genom den höga vassen av Tall Reed Phragmites karka
kunde en purpurhäger ses och snart hade vi två papyrussångare varnande helt nära oss, men den ena kunde även
ses lite kort. Två abessinska solfåglar noterades. En större
skrikörn kretsade över oss och några streckade prinior
hördes. På återvägen till bilarna upptäcktes en gammal,
mörk hane tofsbivråk kretsande. Tjusigt!
Vi rullade bort till Taqah Beach för att kolla tärnor och
trutar. Gott om silltrut heuglini i olika dräkter, liksom
sotmåsar. En del tärnor också på plats, inklusive 21 iltärnor och fem tofstärnor, varav två juveniler. På håll, borta
vid klipporna i öster, sågs flera somaliaseglare. Vi vände
tillbaka och när vi närmade oss hotellet sågs två gröna
dvärgbiätare.

5 november
Frukost lite senare idag. Sokotraskarv sågs från hotellstranden, liksom ett par av Osbeck’s näbbdelfin. Sen iväg
mot Raysut i Salalahs västra utkant. Soptippen som tidigare år hållit väldiga mängder rovfåglar, främst stäppörnar, är numera i stort sett tom på fågel. Man lägger ut
soporna när det blivit mörkt och täcker sen över dem med
grus innan det blivit ljust och därmed har födoresursen
sinat. Bäcken som rann igenom området och höll mycket
fågel är nu torr och därmed är även de små dammarna
längre ned det.

Iltärnor och sotmåsar på Taqah Beach. Foto: Lotta Berg
Hybrid sporrvipa x rödflikig vipa.. Foto: Nina Janelm

6 november
Iväg 06.00 för färd österut, upp i Dhofarbergen. Ett stopp
längs vägen gav fin utdelning. Två hanar och en hona av
arabstenskvätta kunde ses, liksom en långnäbbad piplärka. Här fanns även isabellastenskvätta och ökenstenskvätta, liksom zebrasparvar och sinaiglansstarar. Nästa stopp
längs vägen gav fyra arabstenskvättor och en långnäbbad
piplärka och resans första sedda arabiska rödhönor. Inom
en ganska kort sträcka kunde vi notera 11+8+13+16+4 =
52 exemplar av arabisk rödhöna. Inte illa!
Vi var så framme vid Jabal Samhan, hemvist för den
eftertraktade klippörnen. Nedanför oss ett långt, högt och
brant klippstup att hålla distans till. Vi blev inte besvikna.
Inom kort hade vi sett båda de gamla klippörnarna, varav
den ena på nära håll. Oj, vad fina de är! Kortstjärtade
korpar och sinaiglansstarar sågs också, liksom bleka
klippsvalor. En långnäbbad piplärka och en arabsten-

Vi körde därför förbi tippen och upp till Raysuts reningsverk. Vi hade vinden på vår sida och det luktade inte alls
så illa som det kan göra. Där fanns cirka 150 abdimstorkar och 300 vita storkar, samt en bronsibis. Många styltlöpare och några dammsnäppor kunde ses bra och över
oss kretsade några få stäppörnar. Fem rödflikvipor hittades och ett par sporrvipor sågs, där den ena visade sig
vara en hybrid rödflikvipa x sporrvipa som kläcktes fram
här 2018. Tre citronärlor, en forsärla och en gulärla thunbergi sågs, liksom en afrikansk paradisflugsnappare. När
vi just lämnat lokalen kunde en stående stäppörn studeras
på rätt nära håll.
Nästa lokal på programmet var Raysut Lagoon, nere vid
havet. Här är alltid gott om fågel och även så denna gång.
En subadult kejsarörn sågs kretsande och en större skrik-
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skvätta fanns också närvarande. Fältfrukosten satt fint
med vidunderlig utsikt ner mot havet och olika wadier.
Färden gick nu tillbaka västerut till ett välkänt slukhål,
Tawi Atayr Sinkhole, 150 x 150 meter brett och nästan
200 meter djupt. Vi sökte först efter jemensiska, men
lyckades inte hitta någon. De var lite svårare detta år,
hörde jag. Ett par långnäbbade piplärkor sågs och zebrasparvar sjöng för fullt. Här sågs även fem ödlor som
splittades 2012 och ännu inte fått riktiga namn, utan
kallas Pristurus sp. 1. Sex praktkaloter sågs och en turkestantörnskata tilldrog sig intresse. Vi gick ned till
slukhålet. Sinaiglansstarar, afrikanska silvernäbbar och
bleka klippsvalor noterades, liksom en Tessellated Mabuya (ödla). Nere i slukhålet häckar hökörn och även om
vi inte såg till någon häckning denna gång fick vi i varje
fall närkontakt med en fågel av mellanålder när den flög
mot utsiktsplatsen där vi stod. En ljus dvärgörn och en
ormörn sågs också, liksom 10-talet kortstjärtade korpar.
Tillbaka vid bilarna såg vi ännu en Tessellated Mabuya,
samt en Sudan Mabuya.

hittat en arabisk kameleont och den fick vår uppmärksamhet en stund. Vi kunde ge dem gråhuvad kungsfiskare
istället, vilken sågs bakom deras ryggar när vi talade med
varandra. De berättade att de haft en didrikglansgök en
bit tillbaka längs vägen och vi vände och körde dit. Det
dröjde inte allt för länge innan en vaken skådare i gruppen hittade fågeln, en ungfågel, som hon kunde konstatera, men den försvann in i vegetationen och så var det med
det. Nåja, det gick ingen nöd på oss andra, vi hittade snart
ett par gulbukiga grönduvor som vi kunde se riktigt bra
och lite senare stötte vi på en sibirisk beckasin. Ytterligare två gulbukiga grönduvor sågs efter det, liksom två
praktkaloter.
Vi körde så längst in i dalen, till ett hägrande café.
Med en kopp intill oss kunde vi se en gammal hökörn,
ännu en gulbukig grönduva, tre skäggtärnor, en hane
vitögd dykand, två silkeshägrar och 20-talet somaliaseglare. När skymningen närmade sig dök vår lokalguide
upp och vi gjorde ett försök att se arabisk dvärguv. Det
lyckades inte där, men vi hörde fyra. Vi körde vidare till
Ayn Athum där vi såg en arabisk dvärguv bra och hörde
ytterligare en. På återvägen sågs en minervauggla flyga
över vägen vid Tobroq Junction.

Klippörnen vid Jabal Samhan. Foto: Bertil Casslén
På återvägen till hotellunchen svängde vi in till East
Khawr där vi kunde lägga till sumpvipa till reselistan. En
mellanhäger bockades också snart av, medan vi istället
koncentrerade oss på tärnorna vilket gav bra utdelning, en
vitkindad tärna, en småtärna, en Saunders småtärna, fem
skäggtärnor, 15 vitvingade tärnor, en sandtärna, en skräntärna och några fisktärnor och tofstärnor. På vägen till
hotellet sågs tre gröna dvärgbiätare.

Mellanhäger i East Khawr. Foto: Bertil Casslén
7 november
Före en rätt sen hotellfrukost sågs från hotellet skedstork
och purpurhäger, samt två sokotraskarvar. 122 långnäbbade måsar drog också förbi.
Så åkte vi västerut för att först göra ett kortare stopp vid
Khawr Al Baleed i södra änden av Salalah. Till reselistan
kunde snart läggas två natthägrar. Tre purpurhägrar tilldrog sig också vårt intresse, liksom en skäggtärna som
patrullerade lagunen. I grannskapet fanns tre streckiga
prinior, en hona ökenstenskvätta, afrikanska silvernäbbar,
bruna majnor och levantbulbyler. En ung gök kontrollerades, så det inte handlade om någon tyngre art. Från det
överdådiga fågeltornet kunde fyra större skrikörnar kretsande över Salalah räknas in. Bleka klippsvalor drog
förbi och en isabellatörnskata sågs.
Vidare västerut mot Mughsayl Blowholes för havsfågelspaning. Reseledaren har sen många år tillbaka, utan
framgång, försökt googla fram varför det heter Blowholes
och äntligen fick han nu svaret, eftersom ett av blåshålen
var i full gång. Vid rätt höga dyningar in mot land trycks
vatten in i en grotta med ett litet hål uppåt så att en gejser
bildas. Vattnet for nog en tio meter upp i luften i en ganska tunn stråle. Häftigt! Mer än en enda ”gejser” i aktion
sågs inte vid detta tillfälle. Spaning ut över bukten gav 15
brunsulor och 15 sokotraskarvar, samt 10 tofstärnor.
Sotmåsar och silltrutar heuglini stod i mängd på stranden.

Drakblodsträd vid Jabal Samhan. Foto: Annika Wennberg
Efter lunch och siesta drog vi till tjusiga Wadi Darbat, en
stor och rätt bördig dalgång där det brukar vara gott om
allehanda fåglar, inklusive rovfåglar, liksom dromedarer.
När vi kommit lite in i dalen träffade vi några vänner som
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Även gott om sinaiglansstarar, men endast två bruna
majnor så här långt från lite tätare bebyggelse. En dvärgörn sågs på håll och förbi oss på nära håll flög två klippduvor som bedömdes vara äkta livia, ”rätt” fjäderdräkt –
här med grå bakrygg, ej vit – och lite mindre storlek än
tamduvorna här i södra Oman. Drar alltså lite åt skogsduva i flykten, men ligger närmare tamduvan än skogsduvan i utseende, så klart. Ett par av arabstenskvätta fanns
också här. Den medhavda lunchen intogs på restaurangen, som till vår glädje återigen var öppen efter att ha varit
stängd i många år. Mot att vi köpte lite kaffe och dylikt
fick vi sitta vid deras bord. Suveränt!

mörkret. Det var riktigt mysigt. Det hann bli rätt ordentligt mörkt när vi fick höra strimmiga flyghöns hålla kontakten med varandra genom lätet ”poit” än här, än där i
vår närhet. Plötsligt hördes ganska svagt ett par av västlig
klippuggla kommunicera. De var inte riktigt på det gamla
vanliga stället och hördes inte riktigt lika bra som förr,
men bra nog ändå. Riktigt lyckat! På återvägen till hotellet sågs en rödräv som hastigast.

Wadi Ashawq, i väntan på västlig klippuggla. Foto: Curt
Johnsson
8 november
Iväg 06.00 för att köra till pumpen i Tobroq Junction där
fåglar kommer in för att dricka. Vi hade knappt kommit
på plats förrän någon i gruppen larmade ut arabisk guldvingefink! Två fåglar flög iväg helt nära, men hann inte
ses av gruppen i övrigt. För mycket hög vegetation i
vägen just där. Snopet! Nåväl, det skulle väl komma fler
chanser. Fåglar kom in för att dricka, väldigt ljusa gråsparvar, zebrasparvar, rödahavsvävare, afrikanska silvernäbbar och abessinska solfåglar. I grannskapet noterades
levantbulbyler och abessinska glasögonfåglar. En hane
långstjärtsduva kollades i en liten wadi helt nära pumpen
och senare sågs även en hona. En blek stensparv sågs,
kanske samma som reseledaren hade vid rekande på
samma plats några dagar tidigare.

Zebrasparv vid Mughsayl Viewpoint. Foto: Lotta Berg
Vi körde vidare mot Jemen och med cirka 7 mil kvar
fågelvägen till den staten gjorde vi ett stopp kallat Mughsayl Viewpoint. Vi hade väldigt fin utsikt över klippravinen framför oss och hoppades på att någon klippörn
skulle komma glidande förbi, vilket de gör emellanåt.
Nåväl, ingen tur med den, men 16 arabiska rödhönor
sågs, liksom fyra kortstjärtade korpar, en palestinasolfågel och några zebrasparvar i både ungfågelsdräkt och
vinterdräkt, vilka är rätt lika bergsparvar. Ett par svartstjärtar fanns också här, vilket visar att de inte är kräsna
när det gäller habitat. Här sågs även ett par av arabstenskvätta. En kejsarörn sågs längs återvägen österut, nära
lokalen.
Dagens sista lokal var Wadi Ashawq, även kallad Wadi
Hashir. Vi gjorde vårt första stopp vid getfarmen och vid
vegetationen innanför murarna upptäcktes en rallhäger.
Vid muren sågs en turkestantörnskata och under eftermiddagen sågs även två isabellatörnskator. På denna plats
sågs en flock om sju strimmiga flyghönor i fullt dagsljus,
fem Dhofar Agama, några arabstenskvättor, inklusive två
par, och några ökenstenskvättor. Tyngsta arten var en
persisk stenskvätta som kunde ses bra. Förutom de förväntade palmduvorna och levantbulbylerna sågs här även
en turkduva, så väldigt vanlig när man närmar sig bebyggelse, men inte här. Gott om stenökenlärkor. Bleka klippsvalor drog fram och åter och en berberfalk, numera
underart till pilgrimsfalk, hade bråttom att ila förbi.
Vi körde så sista biten där det fortfarande är körbart.
Cyklonen 2018 hade sopat bort det mesta av vegetationen, vilket vi visste om eftersom reseledaren rekat platsen
både 2018 och nu 2019, men lite fåglar fanns på plats.
Främst förvånade närvaron av fyra styltlöpare, två skogssnäppor och en gluttsnäppa, detta tack vara att det stod
vatten i de fåror flodvågen skapat. Vårt ärende här var att
få höra västlig klippuggla och för den ändan satte vi oss i
den lugna och stilla seneftermiddagen och inväntade

Arabisk guldvingefink, endem för södra Arabiska halvön.
Foto: Nina Janelm
Rovfåglar hade börjat röra på sig och upp mot himlen
sågs tre stäppörnar, två dvärgörnar, en ljus och en mörk,
samt en ormörn. En ökenstenskvätta upptäcktes hela nära,
liksom senare en isabellastenskvätta. Nere i dalen satt en
turkestantörnskata och en isabellatörnskata, liksom svartstjärtar. Där sågs även två svartkronade tchagror. Dags att
äta fältfrukost. En arabsångare sågs och nära pumpen
fanns plötsligt en honfärgad östlig sammetshätta, vilken
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visade upp sig både länge och väl. Trevligt, liksom åsynen av en långnäbbad piplärka, en härfågel och två arabstenskvättor. Gott om sinaiglansstarar. Tyngsta obsen
som sågs av hela gruppen var en jakobinskatgök, ljus
morf. Den gick ned för att dricka. Härligt!
Vi körde så till ruinen Samharam och fågellokalen Khawr
Rawri. Cyklonen rensade lokalen för vegetation 2018 och
så mycket fågel finns där inte längre. Svart stork brukar
dock ses och i år i form av en ungfågel. Här hörde vi även
storspoven spela och det lätet minner reseledaren om
hans barndomshem och dess närmiljö, vilket alltid känns
extra fint. En silkeshäger, en fiskgjuse och 45 större
flamingor fanns också på plats. Reseledaren berättade lite
kortfattat om ruinens historia och sen var vi nöjda med
det.
På deltagarnas önskan körde vi upp till närbelägna Wadi Darbat för ännu ett försök på didrikglansgök,
men ingen lycka. Dock hade vi purpurhäger, revhäger,
citronärla, ormörn och adult hökörn, så det var mödan
värt, för att inte glömma fyra gulbukiga grönduvor, fortfarande trevliga att få syn på. Hem till hotellet för lunch
och siesta.
Senare på eftermiddagen besökte vi kustlagunen Khawr
Al Baleed och för den ändan gick vi in i Al Baleed Archeological Park med sitt Frankincense Museum. Här
stod några frankincenseträd vi kunde beskåda. Detta träd
tappas på kåda som efter behandling används i rökelse.
Denna produkt, kallad olibanum, gjorde Oman en gång i
tiden till ett rikt land och den s.k. Rökelsevägen från
södra Arabiska halvön till Medelhavet var en av de äldsta
handelsvägarna i världen. Den hade sina hamnar i Khawr
Rawri och Khawri Al Baleed. Olibanumhandelns betydelse för Oman avtog under Medeltiden och idag använder t.ex. katolska kyrkan frankincense framtagen i Somalia.

Så var det dags för ett kulturellt äventyr, den arabiska
marknaden Al Husn Souq i södra Salalah. Under en stund
kunde vi gå omkring och titta på eller köpa kryddor,
olibanum av olika kvalitet, rökelsetillbehör, sjalar, ttröjor och dishdashah/thawb, m.m. Detta var en fredag,
en helgdag, liksom torsdagen, vilket vi trodde var orsaken
till att det inte var större rusch än vad det ändå var. Vi
åkte så hem till hotellet för en så tidig middag som möjligt, eftersom vi skulle upp tidigt dagen därpå.
9 november
Denna dag – ökendagen – har vi väntat på sen vi anlände
till Oman. Anledningen till att vi väntade med att åka dit
var att den eftertraktade arten hypokolius skulle ges chans
att hinna anlända till sin övervintring i Mudayy. Reseledaren kollade med väderrapporterna så inte sandstorm
skulle ställa till med bekymmer och ökenturen behöva
tidigareläggas. Allt stämde och nu var vi på väg norrut,
upp till den vidsträckta grusöknen. Vi startade redan kl.
04.00 för att kunna vara framme i gryningen, en taktik
som visade sig vara lyckosam. Vi började på picnicplatsen ovanför den lilla dammen vid palmlunden. Bland
cirka 150 turkduvor hittade vi fem skrattduvor. En rödräv
visade sig och en kohäger och en silkeshäger fanns också
här. Några nordöstliga gransångare abietinus, en vanlig
västlig ärtsångare curruca och många rödahavsvävare
och ljusa gråsparvar indicus sågs, liksom fem äkta klippduvor palaestinae.

Stor lycka när vi hittade hypokolius. Foto: Nina Janelm
Vi gick ner för kullen och hade snart vår första hypokolius, en ungfågel, vilken raskt följdes av ytterligare två, en
ungfågel och en gammal hane. En fantastisk känsla! Här
fanns även ett par nilsolfåglar och över oss flög fler än
hundra brunbukiga flyghönor. Vi kunde dessutom, på
närhåll, under en god stund studera en 30-flock svartkronade finklärkor och plötsligt fanns även en hane munkstenskvätta där. En stenökenlärka visade upp sig fint och
svartstjärtar sågs här och där. Vid palmlunden sågs ytterligare två nilsolfåglar. Mudayy visade denna dag upp sig
från sin allra soligaste sida. Bara att tacka och ta emot!
Vid vårt första stopp på återvägen mot Thumrayt, mitt ute
på grusplatån på en plats med många småbuskar, hade vi
12 stenökenlärkor och några svartstjärtar, samt en misstänkt ökensångare som smet undan och aldrig blev bestämd. Här fanns också gott om Arnold’s Fringe-fingered
Lizards och en hel del Hadramawt Sand Lizards. Häftigaste ödlan var dock en hane Yellow-spotted Agama
utmed stora vägen. Längre fram längs vägen såg vi först
en ensam härfågellärka och ännu lite längre fram en
härfågellärka som matade en unge. Så fint!

Fläcktjockfot. Helt orädda. Foto: Lotta Berg
Här fanns även läckra fåglar att titta på – och fotografera!
Mycket snart hade vi lokaliserat de första fläcktjockfotarna och när gick därifrån hade vi sett 13 exemplar. De litar
så mycket på sin kamouflerade fjäderdräkt att man kan
komma dem mycket nära innan de tycker att man gått
över gränsen. Detta trots att de är relativt stora och står
helt öppet. De stora ögonen, anpassade för födosök i
mörker, tittar nästan rakt igenom en och följer så klart
varje rörelse man åstadkommer, trots att fåglarna står
blick stilla. En fascinerande upplevelse! På lokalen fanns
även en vardera av natthäger, rallhäger och purpurhäger,
samt två citronärlor. En flock på cirka 600 sibiriska tundrapipare gick inte av för hackor.
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Vi körde fram till den mer renodlade ökenlokalen Wadi
Rabkut och hade bara svängt in på den lilla grusvägen när
fem brunbukiga flyghönor upptäcktes helt nära bilarna.
Vi stannade och kunde se dem födosöka medan de sakta
drog sig bortåt. Vi körde vidare och letade efter den
”jätteödla” reseledaren hade rekat fram några dagar tidigare. Bohålen hittades, men ingen ödla visade sig. En
varfågel aucheri upptäcktes och en liten promenad gav
även ökensångare och ärtsångare. På återvägen upptäcktes ett drygt halvstort exemplar av den där stora ödlan, en
egyptisk dabbagam, kanske 60 centimeter lång. Ännu en
varfågel aucheri flög förbi.
Vi vände söderut, mot hotellet, men eftersom klockan
inte var så mycket gjorde vi ett återbesök vid Tobroq
Junction för ännu ett försök på arabisk guldvingefink. Vi
anlände cirka 16.30 och såg inte till några guldvingefinkar, utan fick nöja oss med abessinska glasögonfåglar,
afrikanska silvernäbbar, sinaiglansstarar, zebrasparvar,
levantbulbyler och palmduvor, egentligen inte så illa det.
En streckig prinia hördes och tre gröna biätare sågs innan
vi styrde hem för dagen.
10 november
Sista dagen på resan och ytterligare ett improviserat
besök vid Tobroq Junction. Iväg 06.00, anlände 06.30.
Denna gång gick det bättre och de som orkat ta sig upp i
tidiga morgonen för att följa med fick alla se två arabiska
guldvingefinkar under en rätt god stund. Visserligen
vågade de sig inte fram för att dricka, eftersom ett grusupplag hade skapats i närheten av vattenpumpen och
lastbilar körde av och an, men de sågs ändå bra på lite
håll. Det kändes kanoon! Förutom gårdagens fåglar på
lokalen sågs även en härfågel, en turkestantörnskata och
– som allra sista fågel på lokalen – en honfärgad östlig
sammetshätta. Rimligen samma fågel som vi sett tidigare.

Sista obsen i Taqah Junction, östlig sammethätta. Foto:
Nina Janelm
När vi kommit tillbaka till Salalah var vi tvungna att
stanna och skåda lite, eftersom vi såg ett 15-tal vanliga
tornseglare nära vägen. Det handlade om nominatformen
apus, men bland dem fanns minst en pekinensis, vilken
kommer längre österifrån. Efter frukost även för oss
”guldvingar” lämnade vi hotellet kl. 10.00. Ett par av
deltagarna skulle flyga till huvudstaden Muskat för vidare
färd hem till München och vi sade farväl till dem på
Salalahs flygplats. Klockan 12.50 lämnade vi Salalah för
färd till Doha där ”arlandare” och ”kastrupare” skildes
cirka två timmar senare. Båda gängen var hemma i Skandinavien strax efter kl. 20. Varmt tack för denna gång!
Curt Johnsson

Även i grusöknen väster Thumrayt finns fåglar och kräldjur. Foto: Anita Janelm
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Abessinsk glasögonfågel. Foto: Bertil Casslén

Artlista fåglar
1
2
3
4
5
6
7

Garganey Spatula querquedula (Årta)
Observerad 6 dagar totalt
Northern Shoveler Spatula clypeata (Skedand)
1 East Khawr 3.11. Observerad 4 dagar totalt
Gadwall Mareca strepera strepera (Snatterand)
3 Khawr Al Baleed 8.11
Eurasian Wigeon Mareca penelope (Bläsand)
1 Wadi Baqlat 4.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
Northern Pintail Anas acuta (Stjärtand)
1 inne i oas i öknen = Mudayy 9.11. Observerad 7 dagar totalt
Eurasian Teal Anas crecca (Kricka)
Observerad 6 dagar totalt
Ferruginous Duck Aythya nyroca (Vitögd dykand)
1 East Khawr 2.11, 2 (hane och honfärgad) East Khawr 3.11, 6 Wadi Stimah 4.11 och 1 observerad 6.11

Gott om arabiska rödhönor utmed vägen österut. Foto: Curt Johnsson
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8

9
10
11

Arabian Partridge Alectoris melanocephala melanocephala (Arabisk rödhöna)
2 Wadi Hanna 4.11, 50 längs vägen mellan Tawi Atayr och Jabal Samhan 6.11 och 16 Al Mughsayl Viewpoint 7.11
Finns bara i Oman, Jemen och Saudiarabien.
Sand Partridge Ammoperdix heyi intermedius (Ökenhöna)
8 längs vägen 4.11
Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus oceanicus (Havslöpare)
12 Pelagic off Mirbat 4.11
Flesh-footed Shearwater Ardenna carneipes (Ljusfotad lira)
8 Pelagic off Mirbat 4.11

En arablira i dragläge i den lugna sjön. SV Mirbat. Foto: Nina Janelm
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24
25

Persian Shearwater Puffinus persicus persicus (Arablira)
35 Pelagic off Mirbat 4.11
Jouanin's Petrel Bulweria fallax (Arabpetrell)
70 Pelagic off Mirbat 4.11
Little Grebe Tachybaptus ruficollis iraquensis (Smådopping)
1 East Khawr 2.11 och 1 East Khawr 3.11. Observerad 6 dagar totalt
Greater Flamingo Phoenicopterus roseus (Större flamingo)
20 East Khawr 2.11. Observerad 7 dagar totalt. Övervintrare.
Black Stork Ciconia nigra (Svart stork)
1 ungfågel Khawr Rawri 8.11
Abdim's Stork Ciconia abdimii (Abdimstork)
150 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11. Vintergäster från Afrika och/eller Jemen.
White Stork Ciconia ciconia ciconia (Vit stork)
300 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 1 längs vägen 6.11
African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus (Helig ibis)
2 Wadi Baqlat 4.11 och 2 Raysut lagoon 5.11
Egentligen stationär i Afrika, men ses ändå med jämna mellanrum i södra Oman.
Glossy Ibis Plegadis falcinellus (Bronsibis)
20 East Khawr 3.11, 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 6 Raysut lagoon 5.11. Observerad 3 dagar totalt
Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia (Skedstork)
4 Wadi Baqlat 4.11, 2 Raysut lagoon 5.11, 1 Salalah Beach Resort 7.11 och 1 East Khawr 7.11
Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax (Natthäger)
2 Khawr Al Baleed 7.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
Squacco Heron Ardeola ralloides (Rallhäger)
1 East Khawr 3.11, 1 Wadi Baqlat 4.11, 1 East Khawr 7.11, 1 Wadi Ashawq 7.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11.
Observerad 6 dagar totalt
Indian Pond Heron Ardeola grayii (Rishäger)
1 Ayn Razat 3.11. Har spridit sig västerut som stationär häckare, finns nu en bra bit in i Iran.
Western Cattle Egret Bubulcus ibis (Kohäger)
5 East Khawr 2.11 och 1 Mudayy 9.11. Observerad 7 dagar totalt
Har delats upp i två arter med Eastern Cattle Egret B. coromandus häckande från Pakistan och österut.
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En ung rishäger i Ayn Razat. Foto: Gunnar Hillerdal
26
27

28
29
30
31

Grey Heron Ardea cinerea cinerea (Gråhäger)
Observerad 8 dagar totalt
Purple Heron Ardea purpurea purpurea (Purpurhäger)
1 Khawr Taqah 5.11, 1 Salalah Beach Resort 7.11, 3 Khawr Al Baleed 7.11, 1 Wadi Darbat 8.11 och 1 Khawr Al
Baleed 8.11
Great Egret Ardea alba alba (Ägretthäger)
1 Wadi Baqlat 4.11
Intermediate Egret Ardea intermedia intermedia (Mellanhäger)
1 East Khawr 3.11, 2 Wadi Baqlat 4.11 och 1 East Khawr 6.11
Little Egret Egretta garzetta garzetta (Silkeshäger)
2 East Khawr 2.11 och 1 Mudayy 9.11. Observerad 8 dagar totalt
Western Reef Heron Egretta gularis schistacea (Revhäger)
2 East Khawr 2.11, 2 East Khawr 3.11 och 1 observerad 8.11. Observerad 7 dagar totalt
Flest vita, men även ljusgrå och någon mörkgrå noterades. Färgmorf ej åldersrelaterad.

Masksula under båtturen SV Mirbat. Foto: Bertil Casslén
32
33

Masked Booby Sula dactylatra melanops (Masksula)
2 adulter Pelagic off Mirbat 4.11
Brown Booby Sula leucogaster plotus (Brunsula)
15 Mughsayl Blowholes 7.11
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34
35

36

37

38
39
40

41

42
43

Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Storskarv)
10 förbiflygande Salalah Beach Resort 7.11
Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis (Sokotraskarv)
1 Salalah Beach Resort 5.11, 2 Salalah Beach Resort 7.11 och 15 Mughsayl Blowholes 7.11
Häckar vid ön Sokotra, vid Arabiska halvöns sydkust, samt i Persiska viken och stannar i dessa vatten året runt.
Western Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Fiskgjuse)
1 Salalah Beach Resort 2.11, 1 Salalah Beach Resort 3.11 och 2 Sahnawt Farm 3.11. Observerad 8 dagar totalt
Har splittats från Eastern Osprey P. cristatus som finns i Sydostasien.
Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus orientalis (Tofsbivråk)
1 längs vägen över Salalah 2.11 och 1 Khawr Taqah 5.11. Adult, mörk hane i Taqah.
Kallas även Oriental Honey Buzzard. Häckar från Novosibirsk och österut i södra Sibirien och nordöstra Kina, samt i
Japan. Litet överlapp med vanlig bivråk strax norr därom, där Kazakstan och Mongoliet möts. De båda arterna är genetiskt väl skilda. Just i Oman har tidigare år en hel del hybrider tofsbivråk x bivråk setts, men det känns som om de är
färre numera. Tofsbivråken övervintrar från östra Pakistan och österut, men en del exemplar ses här i Oman under
vintern och en del i Israel under sträcktider.
Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus gallicus (Ormörn)
1 Ayn Hamran 3.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Wadi Darbat 8.11
Greater Spotted Eagle Clanga clanga (Större skrikörn)
1 längs vägen över Salalah 2.11, 3 Sahnawt Farm 3.11 och 1 längs vägen 4.11. Observerad 8 dagar totalt
Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Dvärgörn)
1 längs vägen över Salalah 2.11, 1 Sahnawt Farms 3.11, 1 längs vägen 5.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 observerad
7.11, 2 Tobroq Junction 8.11 och 1 längs vägen 8.11. Både ljusa och mörka, men ingen intermediär.
Steppe Eagle Aquila nipalensis orientalis (Stäppörn)
1 Ayn Razat 3.11, 3 längs vägen 4.11 och 10 längs vägen 5.11. Observerad 6 dagar totalt
Soporna i Raysut läggs numera ut när det är mörkt och täcks direkt över med täckande material. Därmed ingen mat för
stäppörnar och det var heller inte många vi såg under vår vecka. Förmodar att de dragit vidare till Afrika, som de flesta
artfränderna.
Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca (Kejsarörn)
1 Sahnawt Farms 3.11, 1 Raysut lagoon 5.11, 1 längs vägen 6.11 och 1 Al Mughsayl Viewpoint 7.11
Verreaux's Eagle Aquila verreauxii (Klippörn)
2 Jabal Samhan 6.11. Två adulter nära sin häckningsplats. Häckning 2018, så ingen häckning i år. Häckar på Arabiska
halvön och i östra Afrika.

En nyfiken yngre adult hökörn vid slukhålet Tawi Atayr. Foto: Bertil Casslén
44
45
46

Bonelli's Eagle Aquila fasciata fasciata (Hökörn)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 adult Wadi Darbat 6.11 och 1 Wadi Darbat 8.11
Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Sparvhök)
1 hona Wadi Hanna 4.11
Western Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Brun kärrhök)
Observerad 8 dagar totalt
Passerar och övervintrar. Häckar i Eurasien bort till mellersta Mongoliet och med lite överlappning och hybridisering
tar sen Eastern Marsh Harrier C. spilonotus vid – bort till Japan.
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Common Moorhen Gallinula chloropus chloropus (Rörhöna)
Observerad 7 dagar totalt
Eurasian Coot Fulica atra atra (Sothöna)
1 East Khawr 2.11 och 1 (troligen samma) East Khawr 3.11
Spotted Thick-knee Burhinus capensis dodsoni (Fläcktjockfot)
13 Khawr Al Baleed 8.11. Orädd, står stilla och litar på sin kamouflagedräkt. Afrikansk stationär art som häckar på ett
par platser vardera i Jemen och Oman.
Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus longipes (Strandskata)
4 Raysut lagoon 5.11. Observerad 3 dagar totalt
Black-winged Stilt Himantopus himantopus (Styltlöpare)
40 East Khawr 3.11 och 4 observerad 7.11. Observerad 7 dagar totalt
Pied Avocet Recurvirostra avosetta (Skärfläcka)
1 Raysut lagoon 5.11
Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus (Sporrvipa)
1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11
Dessutom sågs en hybrid rödflikvipa x sporrvipa. Fyra hybridungar kläcktes här 2018.
Afrikansk art som spridit sig upp till Turkiet och Grekland och som även finns fläckvis på arabiska halvön och strax
norr därom.
Red-wattled Lapwing Vanellus indicus aigneri (Rödflikvipa)
5 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11
Finns från östra Turkiet till Sydostasien. Häckar i norra Oman, men är bara tillfällig gäst i södra Oman.
White-tailed Lapwing Vanellus leucurus (Sumpvipa)
1 East Khawr 6.11
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva (Sibirisk tundrapipare)
600 Khawr Al Baleed 8.11. En imponerande stor flock.
Övervintrar från östra Afrika och långt österut, ända till Kalifornien.
Grey Plover Pluvialis squatarola squatarola (Kustpipare)
Observerad 7 dagar totalt
Common Ringed Plover Charadrius hiaticula tundrae (Större strandpipare)
1 Wadi Stimah 4.11 och 2 Wadi Baqlat 4.11. Observerad 4 dagar totalt
Little Ringed Plover Charadrius dubius (Mindre strandpipare)
Observerad 5 dagar totalt
Kentish Plover Charadrius alexandrinus alexandrinus (Svartbent strandpipare)
1 Salalah Beach Resort 2.11 och 5 East Khawr 2.11. Observerad 7 dagar totalt
Lesser Sand Plover Charadrius mongolus pamirensis (Mongolpipare)
2 Wadi Baqlat 4.11
Endast två mongolpipare sedda - och inga ökenpipare!
Eurasian Curlew Numenius arquata (Storspov)
3 Salalah Beach Resort 2.11, 1 Salalah Beach Resort 3.11, 2 East Khawr 3.11, 1 Raysut lagoon 5.11 och 2 Khawr
Rawri 8.11. Observerad 5 dagar totalt
Storspovens alla tre underarter, inklusive ljusa orientalis, lär vara aktuella.
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica (Myrspov)
8 East Khawr 2.11. Observerad 4 dagar totalt
Black-tailed Godwit Limosa limosa limosa (Rödspov)
Observerad 6 dagar totalt
Ruddy Turnstone Arenaria interpres interpres (Roskarl)
2 Wadi Stimah 4.11, 1 Wadi Baqlat 4.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
Ruff Calidris pugnax (Brushane)
Observerad 7 dagar totalt
Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus falcinellus (Myrsnäppa)
2 East Khawr 2.11
Curlew Sandpiper Calidris ferruginea (Spovsnäppa)
2 East Khawr 2.11. Observerad 5 dagar totalt
Temminck's Stint Calidris temminckii (Mosnäppa)
Observerad 6 dagar totalt
Sanderling Calidris alba alba (Sandlöpare)
2 Salalah Beach Resort 2.11, 1 East Khawr 2.11 och 5 Salalah Beach Resort 6.11. Observerad 5 dagar totalt
Dunlin Calidris alpina (Kärrsnäppa)
1 Wadi Stimah 4.11
Little Stint Calidris minuta (Småsnäppa)
Observerad 6 dagar totalt
Pin-tailed Snipe Gallinago stenura (Sibirisk beckasin)
1 Wadi Darbat 6.11. Stöttes ett par gånger för att få in alla karaktärer, även om den bestämdes vid första uppfloget.
Common Snipe Gallinago gallinago gallinago (Enkelbeckasin)
Observerad 6 dagar totalt
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Tereksnäppa i East Khawr. Foto: Gunnar Hillerdal
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Terek Sandpiper Xenus cinereus (Tereksnäppa)
3 East Khawr 2.11, 2 East Khawr 3.11 och 1 East Khawr 7.11
Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus (Smalnäbbad simsnäppa)
25 Pelagic off Mirbat 4.11
Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Drillsnäppa)
Observerad 9 dagar totalt. Fanns nästan överallt där det fanns några droppar vatten.
Green Sandpiper Tringa ochropus (Skogssnäppa)
1 Ayn Hamran 3.11 och 1 Wadi Stimah 4.11. Observerad 7 dagar totalt
Common Redshank Tringa totanus totanus (Rödbena)
Observerad 7 dagar totalt
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis (Dammsnäppa)
4 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 1 Raysut lagoon 5.11
Wood Sandpiper Tringa glareola (Grönbena)
1 Wadi Stimah 4.11. Observerad 2 dagar totalt
Spotted Redshank Tringa erythropus (Svartsnäppa)
Observerad 1 dag totalt
Common Greenshank Tringa nebularia (Gluttsnäppa)
Observerad 8 dagar totalt
Collared Pratincole Glareola pratincola pratincola (Rödvingad vadarsvala)
1 Wadi Baqlat 4.11
Slender-billed Gull Chroicocephalus genei (Långnäbbad mås)
3 East Khawr 2.11 och 122 förbiflygande över havet vid Salalah Beach Resort 7.11. Observerad 4 dagar totalt
Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii (Sotmås)
Observerad 9 dagar totalt. Mycket vanlig i södra Oman.
Caspian Gull Larus cachinnans (Kaspisk trut)
1 Salalah Beach Resort 3.11. Mycket ovanlig i södra Oman.
Lesser Black-backed Gull Larus fuscus (Silltrut)
heuglini: Observerad 9 dagar totalt, …s.k. tundratrut. Mycket vanlig i södra Oman.
barabensis: 1 Salalah Beach Resort 3.11, …s.k. stäpptrut. Ovanlig i södra Oman.
Detta är det taxon som av svenska taxonomikommittén betraktas som egen art kallad tundratrut Larus heuglini (där
även barabensis ingår), men som IOC, vilkas taxonomi AviFauna följer, ännu håller som en ras av silltrut. L.f.heuglini
är vanlig i södra Oman. Inget organiserat letande efter L.f.barabensis (stäpptrut), men de brukar inte vara vanliga här.
Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica nilotica (Sandtärna)
10 Salalah Beach Resort 2.11. Observerad 6 dagar totalt
Caspian Tern Hydroprogne caspia (Skräntärna)
Observerad 3 dagar totalt
Greater Crested Tern Thalasseus bergii velox (Tofstärna)
10 Salalah Beach Resort 3.11 och 7 East Khawr 3.11. Observerad 6 dagar totalt
Även fåglar med mat i näbben, d.v.s. häckande så här års. Väl spridd i Indiska oceanen och Stilla havet.
Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis bengalensis (Iltärna)
2 Pelagic off Mirbat 4.11, 2 Taqah Viewpoint 4.11, 21 Taqah Beach 5.11 och 2 Salalah Beach Resort 6.11
Nästan lika väl spridd som tofstärnan, men har även börjat häcka i Libyen med ströhäckningar på ännu närmre håll.
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Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis (Kentsk tärna)
3 Salalah Beach Resort 3.11 och 4 Salalah Beach Resort 7.11
94 Little Tern Sternula albifrons (Småtärna)
1 Wadi Stimah 4.11 och 1 East Khawr 6.11. Ovanlig i södra Oman.
95 Saunders's Tern Sternula saundersi (Saunders småtärna)
4 Pelagic off Mirbat 4.11, 20 Wadi Stimah 4.11, 1 East Khawr 6.11 och 4 Salalah Beach Resort 6.11
Häckar i Oman.
96 Bridled Tern Onychoprion anaethetus antarcticus (Tygeltärna)
9 Pelagic off Mirbat 4.11
97 Common Tern Sterna hirundo (Fisktärna)
1 East Khawr 2.11. Observerad 3 dagar totalt. En del har väldigt klena näbbar.
98 White-cheeked Tern Sterna repressa (Vitkindad tärna)
1 Raysut lagoon 5.11 och 1 East Khawr 6.11
Ganska ovanlig längs Omans sydöstra och södra kust.
99 Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Skäggtärna)
1 East Khawr 2.11, 1 East Khawr 3.11, 1 Wadi Stimah 4.11 och 1 Wadi Baqlat 4.11. Observerad 7 dagar totalt, dock i
ovanligt små antal.
100 White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Vitvingad tärna)
2 East Khawr 2.11 och 2 East Khawr 3.11. Observerad 3 dagar totalt

Ett par brunbukiga flyghönor i Wadi Rabkut. Foto: Lotta Berg
101 Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus erlangeri (Brunbukig flyghöna)
5 Sahnawt Farms 3.11, 9 längs vägen 5.11, 120 Mudayy 9.11 och 5 Wadi Rabkut 9.11
102 Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii arabicus (Strimmig flyghöna)
7+10 Wadi Ashawq 7.11
7 sedda i dagsljus och uppskattningsvis 10 kom in (ej i helt samlad tropp) för att dricka efter att det mörknat.
103 Rock Dove Columba livia (Klippduva)
domestica: Observerad 9 dagar totalt. Kallas tamduva.
palaestinae: Klippduva. 2 Jabal Samhan 6.11, 2 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 2 observerad 7.11 och 5 Mudayy 9.11
Grå övergump hos de äkta klippduvorna.
104 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto decaocto (Turkduva)
Mycket vanlig, speciellt där det finns bebyggelse i närheten. Observerad 9 dagar totalt
105 African Collared Dove Streptopelia roseogrisea arabica (Skrattduva)
2 Sahnawt Farms 3.11 och 5 Mudayy 9.11
106 Laughing Dove Spilopelia senegalensis senegalensis (Palmduva)
Mycket vanlig, speciellt lite bort från bebyggelse, men rätt många finns även där. Observerad 9 dagar totalt
107 Namaqua Dove Oena capensis capensis (Långstjärtsduva)
2 Tobroq Junction 8.11. 1 hane och 1 hona.
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De gulbukiga grönduvorna satt alldeles stilla. Svårupptäckta. Foto: Nina Janelm
108 Bruce's Green Pigeon Treron waalia (Gulbukig grönduva)
5 Wadi Darbat 6.11 och 4 Wadi Darbat 8.11.
Svårupptäckta, eftersom de sitter väldigt stilla när man är nära dem. Stationär i tropiska Afrika och flyttfågel på Arabiska halvön.

Jakobinskatgök var en trevlig obs. Tobroq Junction. Foto: Lotta Berg
109 Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus jacobinus (Jakobinskatgök)
1 Tobroq Junction 8.11. Ovanlig. Passade på att dricka.
110 Diederik Cuckoo Chrysococcyx caprius (Didrikglansgök)
1 Wadi Darbat 6.11. Ungfågel.
111 Common Cuckoo Cuculus canorus canorus (Gök)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Khawr Taqah 5.11, 2 Ayn Athum 8.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
112 Arabian Scops Owl Otus pamelae (Arabisk dvärguv)
4 Ayn Hamran 3.11, 4 Wadi Darbat 6.11 och 2 Ayn Athum 6.11. En sedd i Ayn Athum.
Stationär i södra Oman, Jemen och sydöstligaste Saudiarabien.
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113 Desert Owl Strix hadorami (Västlig klippuggla)
1 ⚤ Wadi Ashawq 7.11. Paret hördes efter skymningen.
114 Little Owl Athene noctua (Minervauggla)
2 längs vägen 4.11 och 1 Tobroq Junction 6.11. Endast sedda.
115 Common Swift Apus apus (Tornseglare)
apus: 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 15 södra Salalah 10.11
pekinensis: 1 södra Salalah 10.11, tillsammans med apus enligt ovan.
Reseledaren har god erfarenhet av den asiatiska underarten pekinensis, vilken övervintrar i Afrika.
116 Forbes-Watson's Swift Apus berliozi bensoni (Somaliaseglare)
3 längs vägen och 15 Taqah Viewpoint 4.11. Observerad 4 dagar totalt
Vanligaste seglaren här i november, då den fortfarande häckar. En rad karaktärer skiljer den från tornseglare och blek
tornseglare.
117 European Roller Coracias garrulus (Blåkråka)
1 Raysut lagoon 5.11. Ett sent exemplar på väg till Afrika.
118 Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala semicaerulea (Gråhuvad kungsfiskare)
4 Ayn Hamran 3.11, 1 Ayn Razat 3.11, 2 Wadi Darbat 6.11 och 1 längs vägen 9.11
Fåglarna på Arabiska halvön flyttar till Afrika.
119 Green Bee-eater Merops orientalis cyanophrys (Grön dvärgbiätare)
2 södra Salalah 5.11 och 3 södra Salalah 6.11
120 Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus persicus (Grön biätare)
3 längs vägen och 20 Sahnawt Farm 3.11, 7 Wadi Baqlat 4.11. Observerad 7 dagar totalt
På väg till Afrika.
121 Eurasian Hoopoe Upupa epops epops (Härfågel)
1 Ayn Hamran 3.11, 3 Ayn Razat 3.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Tobroq Junction 10.11
122 Common Kestrel Falco tinnunculus rupicolaeformis (Tornfalk)
Observerad 7 dagar totalt. Vanlig.
123 Eurasian Hobby Falco subbuteo subbuteo (Lärkfalk)
1 sydöstra Salalah 5.11
124 Peregrine Falcon Falco peregrinus pelegrinoides (Pilgrimsfalk)
1 Wadi Ashawq 7.11. Berberfalk, som detta gäller, är numera en underart till pilgrimsfalk.
125 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri borealis (Halsbandsparakit)
2 Salalah Beach Resort 3.11 och 2 längs vägen 4.11. Observerad 6 dagar totalt
Ursprungligen från Afrika och Indien, men förvildade på många ställen i världen. Häckar här.

Svartkronad tchagra, håller sig gärna lite undan. Foto: Nina Janelm
126 Black-crowned Tchagra Tchagra senegalus percivali (Svartkronad tchagra)
1 Ayn Hamran 3.11 och 2 Tobroq Junction 8.11
127 Isabelline Shrike Lanius isabellinus isabellinus (Isabellatörnskata)
2 Sahnawt Farms 3.11, 1 Raysut lagoon 5.11, 1 Khawr Al Baleed 7.11, 2 Wadi Ashawq 7.11 och 1 Tobroq Junction
8.11
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128 Red-tailed Shrike Lanius phoenicuroides (Turkestantörnskata)
1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 Wadi Ashawq 7.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Tobroq Junction 10.11
Ingen misstänkt hybrid isabellatörnskata x turkestantörnskata detta år.
129 Great Grey Shrike Lanius excubitor aucheri (Varfågel)
2 Wadi Rabkut 9.11. Är tillbaka hos vår varfågel, rent taxonomiskt.
130 African Paradise Flycatcher Terpsiphone viridis harterti (Afrikansk paradismonark)
4 Ayn Hamran 3.11, 4 Ayn Razat 3.11, 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 1 Wadi Darbat 6.11
Afrikansk art med utbredning även i sydvästligaste delen av Arabiska halvön, samt på båda sidor om den jemenitiska
gränsen. Stationär.
131 House Crow Corvus splendens zugmayeri (Huskråka)
Observerad 8 dagar totalt
Sydasiatisk art som med människors direkta eller *indirekta hjälp *(t.ex. följt med på fartyg) spridit sig till många delar
av världen.
132 Fan-tailed Raven Corvus rhipidurus stanleyi (Kortstjärtad korp)
20 längs vägen, från Tawi Atayr till Jabal Samhan 6.11 och 4 Al Mughsayl Viewpoint 7.11. Observerad 4 dagar totalt
Stationär på Arabiska halvön och i Afrika.
133 Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus (Hypokolius)
3 Mudayy 9.11. En gammal hane och två ungfåglar.
Vanligare som övervintrare lite längre norrut på Arabiska halvön. Häckar i Irak, Kuwait, Iran och Afghanistan. Kallas
på engelska även bara Hypocolius.

En populär fågel, både till utseende och läten, härfågellärkan. Foto: Bertil Casslén
134 Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes doriae (Härfågellärka)
3 längs vägen väster om Thumrayt 9.11
En adult sågs mata en juvenil fågel och ännu en adult sågs på ett annat ställe.
135 Desert Lark Ammomanes deserti saturata (Stenökenlärka)
1 längs vägen 4.11, 1 Wadi Baqlat 4.11 och 12 Wadi Ashawq 7.11. Observerad 3 dagar totalt
136 Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps melanauchen (Svartkronad finklärka)
30 Mudayy 9.11. Fina obsar av en 30-flock.
137 Crested Lark Galerida cristata brachyura (Tofslärka)
1 East Khawr 2.11. Observerad 7 dagar totalt
138 White-spectacled Bulbul Pycnonotus xanthopygos (Levantbulbyl)
Observerad 8 dagar totalt
139 Sand Martin Riparia riparia riparia (Backsvala)
2 Sahnawt Farms 3.11. Observerad 3 dagar totalt
140 Barn Swallow Hirundo rustica rustica (Ladusvala)
1 Sahnawt Farms 3.11. Observerad 5 dagar totalt
141 Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta arabica (Blek klippsvala)
Observerad 6 dagar totalt
Stationär. Finns även både öster och väster om Oman. Kallas också Pale Rock Martin
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142 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita abietinus (Gransångare)
1 Ayn Hamran 3.11 och ganska många i Mudayy 9.11, alla som sågs hyfsat bra var av tydligt abietinus-utseende. En
del av dem yttrar även tristis-lika småläten.
143 Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus brunnescens (Papyrussångare)
2 Khawr Taqah 4.11. Återfanns i vassbältena (Tall Reed Phragmites karka) vid khawren.
144 Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida elaeica (Eksångare)
1 Ayn Hamran 3.11
145 Graceful Prinia Prinia gracilis (Streckig prinia)
3 Sahnawt Farms 3.11 och 1 Wadi Stimah 4.11. Observerad 6 dagar totalt
146 Streaked Scrub-warbler Scotocerca inquieta (Snårsångare)
1 Ayn Hamran 3.11
147 Lesser Whitethroat Sylvia curruca (Ärtsångare)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Mudayy 9.11 och 1 Wadi Rabkut 9.11
Endast fåglar av curruca-utseende noterades.
148 Arabian Warbler Sylvia leucomelaena leucomelaena (Arabsångare)
4 Ayn Hamran 3.11 och 1 Tobroq Junction 8.11
Finns runt Röda havet. Södra Oman är östligaste utbredningen för denna stationära fågel.
149 Asian Desert Warbler Sylvia nana (Ökensångare)
1 Wadi Rabkut 9.11
150 Common Whitethroat Sylvia communis icterops (Törnsångare)
1 ungfågel Tobroq Junction 9.11
151 Menetries's Warbler Sylvia mystacea (Östlig sammetshätta)
1 Tobroq Junction 8.11 och 1 (troligen samma) Tobroq Junction 10.11
Hona/ungfågel.
152 Abyssinian White-eye Zosterops abyssinicus arabs (Abessinsk glasögonfågel)
Observerad 6 dagar totalt
Finns i Afrika och har en liten delpopulation – den östligaste – på Arabiska halvön, båda sidor jemenitiska gränsen.
Stationär.
153 Common Myna Acridotheres tristis tristis (Brun majna)
Observerad 9 dagar totalt
Asiatisk art från Iran och österut, som spridit sig med människors hjälp.
154 Tristram's Starling Onychognathus tristramii (Sinaiglansstare)
2 längs vägen 2.11. Observerad 9 dagar totalt
Finns på västra och södra Arabiska halvön, samt Sinai. Stationär.
155 Spotted Flycatcher Muscicapa striata neumanni (Grå flugsnappare)
1 Khawr Al Baleed 8.11
156 Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides (Svart rödstjärt)
1 Salalah Beach Resort 4.11
157 Blue Rock Thrush Monticola solitarius longirostris (Blåtrast)
1 längs vägen 7.11
158 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina (Isabellastenskvätta)
2 Sahnawt Farms 3.11 och 5 längs vägen 5.11. Observerad 7 dagar totalt
159 Hooded Wheatear Oenanthe monacha (Munkstenskvätta)
1 hane Mudayy 9.11
160 Desert Wheatear Oenanthe deserti (Ökenstenskvätta)
4 Sahnawt Farms 3.11. Observerad 8 dagar totalt
161 Blackstart Oenanthe melanura neumanni (Svartstjärt)
2 Wadi Hanna 4.11. Observerad 7 dagar totalt. Ganska vanlig, främst där det finns träd och stora buskar. Artens östligaste förekomst är här i södra Oman.
162 Arabian Wheatear Oenanthe lugentoides boscaweni (Arabstenskvätta)
6 längs vägen 6.11, 1 ⚤ observerad 7.11, 1 ⚤ Al Mughsayl Viewpoint 7.11 och 2 Tobroq Junction 8.11. Arten finns
bara på västra och södra Arabiska halvön.
HBW betraktar fortfarande denna art som en ras av sorgstenskvätta Oenanthe lugens boscaweni.
163 Red-tailed Wheatear Oenanthe chrysopygia (Persisk stenskvätta)
1 Wadi Ashawq 7.11. En överraskande obs.
164 Nile Valley Sunbird Hedydipna metallica (Nilsolfågel)
4 Mudayy 9.11. Ovanlig. Östligaste delen av artens utbredning. Stationär.
165 Palestine Sunbird Cinnyris osea osea (Palestinasolfågel)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11 och 1 Al Mughsayl Viewpoint 7.11
166 Shining Sunbird Cinnyris habessinicus hellmayri (Abessinsk solfågel)
2 Khawr Taqah 5.11. Observerad 5 dagar totalt
Stationär i Afrika, men finns även med en spillra som stationär häckare i södra Oman.
167 House Sparrow Passer domesticus indicus (Gråsparv)
Observerad 8 dagar totalt. Bleka.
168 Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla (Blek stensparv)
1 Tobroq Junction 8.11
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169 Rüppell's Weaver Ploceus galbula (Rödahavsvävare)
Observerad 8 dagar totalt
Finns i östra Afrika och på sydvästligaste Arabiska halvön, samt i södra Oman. Stationär.
170 African Silverbill Euodice cantans orientalis (Afrikansk silvernäbb)
Observerad 8 dagar totalt
Östligaste förekomsten av denna afrikanska fågel. Stationär. I norra Oman tar den indiska silvernäbben vid.
171 Western Yellow Wagtail Motacilla flava (Gulärla)
2 East Khawr 2.11, 1 Wadi Stimah 4.11 och 1 Tobroq Junction 8.11. Observerad 4 dagar totalt
flava: 1 hane längs vägen 2.11
thunbergi: 1 hane längs vägen 5.11
172 Citrine Wagtail Motacilla citreola citreola (Citronärla)
2 East Khawr 2.11, 1 Ayn Razat 3.11, 1 East Khawr 3.11, 3 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11, 3 Wadi Darbat 6.11,
1 Wadi Darbat 8.11 och 2 Khawr Al Baleed 8.11
173 Grey Wagtail Motacilla cinerea cinerea (Forsärla)
1 Ayn Razat 3.11, 1 East Khawr 3.11, 1 Wadi Hanna 4.11, 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11, 1 Wadi Darbat 6.11,
1 Wadi Darbat 8.11 och 2 Khawr Al Baleed 8.11
174 White Wagtail Motacilla alba alba (Sädesärla)
1 Ayn Razat 2.11 och 1 Wadi Baqlat 3.11. Observerad 6 dagar totalt
175 Long-billed Pipit Anthus similis arabicus (Långnäbbad piplärka)
2 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 3 längs vägen 6.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Tobroq Junction 9.11
Finns i Afrika och södra Asien.
176 Red-throated Pipit Anthus cervinus (Rödstrupig piplärka)
2 Raysut lagoon 5.11
177 Arabian Golden-winged Grosbeak Rhynchostruthus percivali (Arabisk guldvingefink)
2 Tobroq Junction 8.11 och 2 Tobroq Junction 10.11
Vid tredje och sista försöket lyckades alla som följt med på morgonen se dem. Finns endast på båda sidor den jemenitiska gränsen, samt längs Arabiska halvöns sydvästspets. För tillfället väldigt svår att se någon annan stans än just här i
södra Oman. Kallas även Arabian Grosbeak.
178 Cinnamon-breasted Bunting Emberiza tahapisi arabica (Zebrasparv)
Observerad 7 dagar totalt. En del exemplar rätt lika bergsparv, 1k och ad vinter.
Finns främst i Afrika, men med södra Oman och Sokotra som de östligaste utbredningarna.

Taqah Viewpoint. Foto: Anita Janelm
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Nile Rat finns i östra Afrika, men även i Jemen och södra Oman. Foto: Nina Janelm

Artlista däggdjur
1

2
3
4

Red Fox Vulpes vulpes (Rödräv)
1 längs vägen 7.11 och 1 Mudayy 9.11
Har lite större öron än de i Skandinavien – och än mer så i ökenhabitat.
Nile Rat Arvicanthis niloticus (-), även kallad African Grass Rat
5 Wadi Hanna 4.11
Indo-pacific Hump-backed Dolphin Sousa chinensis (Osbecks näbbdelfin)
5 Taqah Viewpoint 4.11 och 2 Salalah Beach Resort 5.11
Bryde's Whale Balaenoptera edeni (Brydes fenval)
2 Pelagic off Mirbat 4.11
Två jättar med hög, krökt ryggfena, precis som det ska vara, sågs på håll. Blir 13-15 m långa.
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Arabisk kameleont. Foto: Nina Janelm

Artlista reptiler
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Green Turtle Chelonia mydas (Grön havssköldpadda)
2 Pelagic off Mirbat 4.11. Kallades tidigare soppsköldpadda. Skalet blir normalt upp till metern långt och normalvikten
100-200 kg, men 1,5 m långa djur har hittats, vägande nästan 400 kg.
Eastern Garden Lizard Calotes versicolor (Praktkalot)
1 Ayn Razat 3.11, 6 Tawi Atayr Sink Hole 6.11 och 2 Wadi Darbat 6.11. Observerad 3 dagar totalt
Sydasiatisk art som förts in och blivit vanlig i södra Oman (enda platsen i Mellan Östern).
Dhofar Agama Pseudotrapelus dhofarensis
2 längs vägen vid Mirbat 4.11, 5 Wadi Ashawq 7.11. Endemisk, finns endast i södra Oman.
Yellow-spotted Agama Trapelus flavimaculatus
1 hane längs vägen väster om Thumrayt 9.11. Finns endast på Arabiska halvön.
Egyptian Spiny-tailed Lizard Uromastyx aegyptia (Egyptisk dabbagam)
1 Wadi Rabkut 9.11. En stor och bred ödla. Kan bli nästan metern lång. Finns endast i Mellan Östern.
Arabian Chameleon Chamaeleo arabicus (Arabisk kameleont)
1 Ayn Razat 3.11 och 1 Wadi Darbat 6.11. Finns i Jemen och södra Oman.
Carter's Rock Gecko Pristurus carteri tuberculatus Endemisk
2 Wadi Hanna 4.11. Rullar vid oro upp svansen över ryggen. Finns endast på Arabiska halvön.
Pristurus sp. 1
5 Tawi Atayr 6.11, 1 Wadi Darbat 8.11
Blanford’s Semaphore Gecko har i Oman delats upp i fem arter, Pristurus sp. 1-5, varav endast ettan finns i södra
Oman. Ännu inget fullständigt vetenskapligt namn och inget trivialnamn. Storarten finns i Afrika och Mellan Östern
och aktuellt taxon endast i södra Oman.
Även denna art rullar vid oro upp svansen över ryggen.
Arnold's Fringe-fingered Lizard Acanthodactylus opheodurus
Många exemplar längs vägen väster om Thumrayt 9.11. Finns endast på Arabiska halvön och i Israel.
Hadramawt Sand Lizard Mesalina adramitana
Flera exemplar längs vägen väster om Thumrayt 9.11. Finns endast på Arabiska halvön.
Tessellated Mabuya Trachylepis tessellata
2 Tawi Atayr Sink Hole 6.11. Finns endast på södra Arabiska halvön.
Sudan Mabuya Trachylepis brevicollis
1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 Khawr Al Baleed 8.11.
Finns i östra Afrika och på södra Arabiska halvön.
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Little Tiger Blue, en svart och vit blåvinge. Foto: Nina Janelm

Artlista fjärilar
1

2
3
4

5
6

7
8

9

Citrus Swallowtail Papilio demodocus
En riddarfjäril, även kallad Christmas Butterfly, som finns i Afrika söder om Sahara och på Sokotra, men som även
påträffas i södra Oman. I norra Oman och långt åt öster återfinns syskonarten Lime Swallowtail Papilio demoleus.
Caper White Belenois/Anaphaeis aurota
Vit fjäril med svarta teckningar.
Sulphur Orange Tip Colotis eucharis
Liknar något vår aurorafjäril.
Plain Tiger Danaus chrysippus (Afrikansk monark).
Kallas även Common Tiger, African Monarch och African Queen. Finns i Afrika, Asien och Australien. Lite mindre
än den amerikanska monarken. Danaus-arter är giftiga eftersom de äter giftiga sidenörter Asclepias sp. och går rätt
fria från attacker från andra djur. Därför plagieras (mimikry) deras utseende av många andra fjärilar (bl.a. Danaid
Eggfly, se nedan!).
Dorippus Tiger Danaus dorippus
Tidigare underart till afrikansk monark. Finns i södra och östra Afrika, samt Oman – och sporadiskt i Indien.
Painted Lady Vanessa cardui (Tistelfjäril)
Här i södra Oman sågs endast enstaka exemplar. Var vanlig i Sverige under 2019. Långflyttare. Tillryggalägger
sträckan Nordafrika/Mellan Östern – Sverige fram och tillbaka under två år och sex generationer.
Blue Pansy Junonia/Precis orithya
Skiftar delvis vackert i blått.
Danaid Eggfly Hypolimnas misippus
Kallas även Diadem. Hanen är mörk med stora vita fläckar, medan honan uppträder i två olika former, dels en som
liknar hanen, dels en som liknar afrikansk monark (mimikry – ung. skyddande likhet). Finns i Afrika, Asien och Australien.
Little Tiger Blue Tarucus balkanicus
Kallas även Balkan Pierrot. En helvit blåvinge med svarta ränder.
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Arabstenskvätta hoppas man alltid på – och det brukar gå bra. Foto: Bertil Casslén

En oväntad obs av persisk stenskvätta. Wadi Ashawq. Foto: Bertil Casslén
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En nyfiken dromedar! Foto: Lotta Berg

Varmt tack för denna gång! / Curre
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