Södra Oman 14-21 november 2012
Jörgen Olsson och Stefan Oscarsson

Tanken om en resa till södra Oman växte fram under våren 2012, och efter ett litet
planeringsmöte bestämdes det att resan skulle äga rum i mitten på november.
Litteratur införskaffades och reserapporter lästes och sedan bar det iväg från
Landvetter – Stockholm/ Arlanda via Larnaca på Cypern för att sedan landa på
Salalah flygplats den 14 november.
Vi anländer Hotel Crowne Plaza och installerar oss på rummet för att sedan ta en promenad
runt hotellområdet för att få våra första rese-X i mörkret.
Det första vi såg när vi närmade oss stranden var 5 st större flamingo som flög österut samt
svartbent strandpipare, gluttsnäppa och en gråhäger som födosökte på stranden.
I träden runt hotellet hördes palmduva, brun majna och rödahavsvävare som skränade i
mörkret.

15 november
Startar dagen med frukost på hotellet och sedan en promenad längs stranden österut mot
East khawr. De första fåglarna vi ser i hotellträdgården är tofslärkor, sinaiglansstarar och
abessinsk glasögonfågel.
När vi går längs stranden ses tofstärna, sotmås och flera långnäbbade måsar som patrullerar
längs stranden. Småflockar med svartbenta strandpipare och sandlöpare samt ökenpipare och
tereksnäppa.
Vi gjorde ett stopp vid en rivningstomt/gammal fotbollsplan där bl a citronärla, grön
dvärgbiätare och isabellatörnskata noterades.
Vi hade fullt upp hela tiden med att titta på fåglar som kom i vår väg, väl framme vid
East khawr räknade vi in ca 200 sibiriska tundrapipare och 60 bronsibisar!
En sibirisk beckasin flög förbi och bland tundrapipare sågs styltlöpare, dammsnäppa,
rödspovar och brushanar. Fiskgjuse, brun kärrhök och 1 1k örnvråk noterades också.
Vi lämnar East khawr för att ta oss till hotellet igen och fylla på med vatten och lite mat.
Efter lite lunch tas en ny promenad västerut längs hotellstranden, nya arter som noteras är
dvärgörn, biätare, persisk småtärna och grön biätare.
Kvällen avslutas med spelande fläcktjockfot i hotell trädgården! En händelserik förstadag med
hela 70 arter!!

16 november
Vår hyrbil en fyrhjulsdriven
Toyota står som avtalat utanför
hotellet denna morgon, så idag
styr vi kosan mot Salalahs soptipp i Raysut .
När vi närmar oss tippen ser vi
ett antal örnar som seglar över
området. Vi går innanför
grindarna och runt oss sitter ett
flertal örnar, mest stäppörnar
men även några större
skrikörnar och kejsarörn.
Vit stork och abdimstork ses
också vid samt svartstjärt,
ökenstenskvätta och
afrikanska silvernäbbar.

Turen går vidare till reningsverket som ligger en bit bortanför soptippen. En del vadare och
änder håller till i dammarna. Tre rödflikvipor ses bland vadarna och en dammsnäppa håller
ihop med styltlöparna. Strax utanför reningsverket ses flera stäppörnar, större skrikörnar och
en kejsarörn. När vi går tillbaka mot bilen dyker även en stäpphökhane upp, en 3K fågel som
visar upp sig fint.
Vi summerar antalet örnar och storkar – ca 300 stäppörnar, omkring 15 större skrikörnar,
3 kejsarörnar, vit stork ca 300 och abdimstork ca 200 ex.
Efter vi lämnat reningsverket fortsätter vi mot Al Mughsayl, vi gör ett stopp utmed stranden
där det rastar ett antal vadare, måsar och tärnor.
Tofstärna, iltärna, sotmås, långnäbbad mås och tundratrutar ses och utav vadarfåglar sågs
kustpipare och myrspov. Vi spanar utöver havet och ser delfiner och några valar som
födosöker.
Ett 10-tal tygeltärnor, 8 brunsulor, 6 arabliror samt en arabpetrell ses utöver havet och en bit
utanför stranden födosöker ca 50 socotraskarvar.
Vi fortsätter in mot Khawr Al Mughsayl där vi bl a ser en blåtrasthona, grön dvärgbiätare,
sortstenskvätta, isabellastenskvätta och hökörn.
På vägen tillbaka mot Salalah ser vi en ökenvarfågel vid Raysut och som sista stopp innan
mörkret faller stannar vi till vid West Khawr. Även här ses en del vadare och änder, ny art för
resan blev fasanjacana och en flock på ca 150 gröna biätare.

17 november
Klockan ringer kvart i fem, vi gör oss iordning och styr kosan mot Mirbat och Ras Janjari. Inte
helt lätt att hitta då skyltningen är ganska bristfällig. Väl framme ställer vi upp tubarna och
spanar utöver havet och snart ses ett 10-tal arabliror, ca 150 masksulor, 4 kilstjärtliror och två
arabpetreller. Även här ses delfiner, valar och rockor som hoppar upp ur havet, då och då ses
småflockar med smalnäbbade simsnäppor som lyfter från vattnet och förflyttar sig en bit.
Persisk småtärna, tygeltärna och några revhägrar noteras också.
Vi fortsätter tillbaka mot Mirbat och ett stopp
görs vid Wadi Baqlat. 5 skedstorkar,
3 revhägrar, purpurhäger ses samt resans
första svartkronade finklärkor.
Färden går vidare till Tawi Atayr, här
noteras de första afrikanska
klippsparvarna och bergsparvarna.
Örnvråk, ormörn och en gåsgam
sågs också samt 11 kortstjärtade
korpar.
På vägen hem görs ett stopp vid East
Khawr, en helt fantastisk fågellokal
med bra omsättning på rastande fåglar.
Nu får vi syn på 2 mindre vadarsvalor som
håller till bland ca 200 brushanar, ett 20-tal
småsnäppor, 15 styltlöpare och ett antal andra
vadararter. Bland drillsnäpporna hittar vi en avvikande calidris med gröngula ben som inte ser
ut som mosnäppa. Efter lite överläggande kommer vi snart fram till att det är en långtåsnäppa
vi har framför oss! Den är ganska samarbetsvillig och några bra foton blir det på snäppan.
Väl hemma på hotellet efter att mörkret lagt sig, tar vi en promenad med ficklampa för att se
om vi kan få syn på de spelande fläcktjockfötterna. Vi lyckas hitta 5 ex och de hördes spela vid
tre tillfällen denna kväll.

18 november
Startade dagen med en rejäl frukost för att sedan börja dagen vid Ayn Hamran, en av de
säkraste platserna att få se klippörn. Vi stannade på lokalen i ca fyra timmar utan att få syn på
någon klippörn, men många andra trevliga arter fick vi se – svartkronad tchagra, arabsångare,
afrikansk paradisflugsnappare och åtta arter rovfåglar med sotfalk på topp.

Wadi Darbat blev nästa stopp, 10 arter rovfåglar –
örongam 3 ex, hökörn 2 ad,
ca 50 gröna biätare och ca 50 abdimstorkar som
födosökte längs floden.
En större skrikörn av den ljusa varianten fulvescens sågs
också vid Wadi Darbat innan färden fortsatte mot Khawr
Rawri.
Vid Khawr Rawri sågs isabellatörnskata, isabella
stenskvätta samt flera ökenstenskvättor. Kejsarörn,
större skrikörn, brun kärrhök och 5 fiskgjusar noterades
samt bland stjärtänder och krickor hittade vi en hane
vitögd dykand som blev en ny art för resan.
Kvällen avslutades vid Ayn Hamran för att lyssna efter afrikansk dvärguv. Vi hade varit en liten
stund vid Ayn Hamran då det nästan hade blivit helt mörkt och 2-3 vargar ylade upp i bergen.
En nästan magisk känsla att få höra vargarna yla samtidigt som de afrikanska dvärguvarna
började spela. Fem eller sex uvar hördes runt Ayn Hamran denna kväll – fläckuven som hade
hörts kvällen innan fick vi dock inte höra. Sen bar det av till hotellet och även denna kväll
hördes fläcktjockfot i hotellparken.

19 november
Börjar morgonen vid East Khawr, bland alla svartbenta strandpipare hittar vi sex
mongolpipare och en mindre vadarsvala. En gammal och 1K större skrikörn ses också samt
10 citronärlor innan vi beger oss vidare till Jarziz Farm.
Vi har inte hunnit mer än innanför grindarna när vi upptäcker flera brunbukiga flyghöns
och bland dessa en 1K pilgrimsfalk. Vidare hörs och ses 5-6 sjungande sångbusklärkor och
4 blåkråkor (3 ad+1juv.), en stäpphökhane även denna 3K och en gammal kejsarörn.

Vi åker vidare till Ayn Hamran för att göra ett nytt försök på klippörnen, dock ses ingen örn
denna gång heller men fyra andra örnarter noteras – ormörn, hökörn, stäppörn och
kejsarörn!
Nästa stopp blir vid Ayn razat, en säker lokal för gulbukig grönduva. Förutom två gulbukiga
grönduvor ser vi bergsparv, härfågel, abessinsk och palestinasolfåglar.
Sista stoppet blir vid Sahnawt Farm och inte mindre än 46 stäppvipor räknas in!! Otroligt
mycket rastande fåglar – 1000-tals turk och palmduvor samt 100-tals gul och sädesärlor även
tio kohägrar läggs till på listan.

20 november
Klocka ringer kvart i fyra på morgonen och vi går upp för att ta
oss till Al Beed Farm, en resa på 16-17 mil. Vi kommer lagom
fram tills det börjar ljusna och direkt ses flera fältpiplärkor samt
två härfåglar som putsar sig i morgonsolen. Vi börjar spana av de
otroligt stora områdena kring farmen och snart hittas
ökenlöpare (13 ex), härfågellärka, svartkronade finklärkor,
korttålärkor och flera ökensten, isabellasten och en vanlig
stenskvätta.
Efter en stund upptäcks en falk på långt håll, tankarna gick till
slagfalk eller tatarfalk. Men när vi fått se den på närmare håll
och dessutom fotat den, blir den bestämd till slagfalk.
Kalanderlärka samt bägge raserna av ökenvarfågel sågs också vid
Al Beed Farm.
På vägen tillbaka mot Salalah gjorde två korta stopp vid Wadi
Rabkut samt vid Thumrayt soptipp utan att notera något
speciellt.
Ånyo gjordes ett besök vid Ayn Hamran och efter ca en
halvtimmas span över bergskammen sågs då äntligen den hett
efterlängtade klippörnen med två ormörnar i släptåg.
Nöjda över att få se den karismatiska klippörnen åker vi vidare
till Khawr Taqah för att försöka få se den gulnäbbade
brungladan som finns på lokalen. Vi hade inte mer än kommit
fram då den visade sig fint framför bilen. Här hördes också
papyrussångare och en juvenil större skrikörn sågs på nära håll.
Sista stoppet för dagen blir East Khawr och vi noterar en
tereksnäppa, skedstork och sandtärna innan vi fortsätter till
hotellet. Även denna kväll hörs fläcktjockfot spela vid tre
tillfällen i hotellområdet.

21 november
Sista dagen i Salalah och Oman, avresan är inte förrän vid 17-tiden på eftermiddagen så vi har
hela dagen på oss till att packa, slappa på stranden och gå lite promenader i hotellområdet.
Efter frukosten tar vi en promenad runt hotellet och den gråhuvade kungsfiskaren som Stefan
fått en skymt av tidigare i veckan och sen inte behagat att visa sig för oss, hittades bakom
hotellet i ett träd ihop med en härfågel. Fina foton blev det på kungsfiskaren och fina obsar på
isabellatörnskata samt streckad prinia.
Sedan blir det till att ta igen sig i en solstol på stranden och hela tiden ses förbiflygande
sotmåsar, tundratrutar, tofstärnor, skäggtärnor och sandtärna. På stranden födosöker småflockar med sandlöpare och svartbenta strandpipare.
Även skräntärna och vitvingad tärna samt persisk småtärna ses flyga förbi medan vi tar igen
oss.
Avslutningsvis kan väl bara tilläggas att om man får möjlighet att få komma tillbaka till Oman,
så ska man nog vara här i 14 dagar.
Några lokaler kräver lite mer tid än vad vi hade möjlighet att stanna då vi ville försöka hinna
med så många platser som möjligt.
Det har varit en helt fantastisk vecka där vi fått se en mängd fåglar och dessutom många av
dem väldigt fint med bra fotoläge.

Artlista södra Oman 14-21 november 2012
Stjärtand Anas acuta
9 ex 15/11 vid Reningsverket utanför Salalah, 1 ex Khawr Mughsayl 15/11 och 1 ex vid Khawr
Rawri den 18/11.
Skedand Anas clypeata
3 ex 15/11 East Khawr, 4 ex 16/11 Reningsverket, 20 ex West Khawr 16/11, 5 ex vid Wadi
Baqlat 17/11 och 15 ex 17/11 vid Khawr Rawri.
Bläsand Anas penelope
4 ex vid West Khawr den 16/11 och 2 ex vid Khawr Rawri.
Kricka Anas crecca
Sågs vid de flesta bräckvattenlagunerna så kallade Khawrer.
Årta Anas querquedula
East Khawr 3 ex den 15/11, 6 ex Reningsverket den 16/11, 10 ex vid Wadi Baqlat den 17/11
och East Khawr 2 ex den 17/11.
Vitögd dykand Aythya nyroca
En hane noterades vid Khawr Rawri den 18/11.
Vigg Aythya fuligula
2 ex sågs vid West Khawr den 16/11.
Arabisk rödhöna Alectoris melanocephala
1 adult och en juvenil sågs intill vägen vid Wadi Darbat den 18/11.
Smådopping Tachybaptus ruficollis
1 ex vid Reningsverket den 16/11 och 1 ex vid Khawr Mughsayl 16/11.
Arabpetrell Bulweria fallax
1 ex sågs utanför Al Mughsayl den 16/11 och 2 ex utanför Ras Janjari den 17/11.
Kilstjärtslira Puffinus pacificus
4 ex utanför Ras Janjari 17/11.
Arablira Puffinus persicus
Vid Al Mughsayl sågs 6 ex den 16/11 och utanför Ras Janjari noterades 10 ex den 17/11.
Masksula Sula dactylatra
Utanför Ras Janjari sågs ca 150 ex i olika åldrar födosöka den 17/11.
Brunsula Sula leucogaster
8 ex födosökande utanför Al Mughsayl den 16/11.

Storskarv Phalacrocorax carbo
1 ex vid Hotellstranden 15/11, 1 ex vid Khawr Rawri den 18/11 och 2 ex East Khawr 19/11.
Socotraskarv Phalacrocorax nigrogularis
Utanför Al Mughsayl sågs ca 50 ex födosöka den 16/11.
Kohäger Bubulcus ibis
20 ex East Khawr 15/11 och 17/11. Vid Sahnawt Farm sågs 12 ex den 19/11.
Rallhäger Ardeola ralloides
Sågs vid samtliga Khawrer i varierande antal som besöktes under veckan.
Silkeshäger Egretta garzetta
1 ex vid East Khawr den 15/11 och 17/11, 3 ex Khawr Al Mughsayl 16/11,
1 ex West Khawr 16/11, 3 ex Wadi Baqlat 17/11 och 1 ex Khawr Rawri 18/11.
Revhäger Egreta gularis
2 ex vid Al Mughsayl 16/11, 3 ex vid Ras Janjari den 17/11, 3 ex (1 ljus+ 2 mörk morf.)
vid Wadi Baqlat 17/11 och 1 ex Khawr Rawri 18/11.
Ägretthäger Ardea alba
1 ex Kwarh Al Mugsayl 16/11 och 1 ex Wadi Baqlat 17/11.
Mellanhäger Mesophoyx intermedia
1 ex vid Al Mughsayl den 16/11.
Gråhäger Ardea cinerea
Sågs samtliga dagar både i Khawrer och utmed stränderna.
Purpurhäger Ardea purpurea
1 ex Al Mughsayl den 16/11, 1 ex Wadi Baqlat 16/11, 1 ex East Khawr 17/11,
3 ex East Khawr 19/11 och 1 ex vid Khawr Taqah.
Vit stork Ciconia cicocia
Vid Vattenreningsverket innan Salalah soptipp sågs ca 300 vita storkar och
runt soptippen ca 50 ex.
Abdimstork Ciconia abdimii
Några enstaka fåglar på soptippen och vid Vattenreningsverket ca 200 ex den 16/11.
Vid Wadi Darbat sågs ca 50 ex födosöka längs vattnet den 18/11.
Skedstork Platalea leucorodia
Vid Wadi Baqlat sågs 5 ex den 17/11 och 1 ex East Khawr den 20/11.

Bronsibis Plegadis falcinellus
Vid East Khawr ca 60 ex den 15/11, 1 ex Al Mughsayl den 16/11, 52 ex East Khawr 17/11
och några enstaka fåglar på samma lokal den 20/11.
Större flamingo Phoenicopterus roseus
5 ex mot O vid Hotellstranden 14/11, 20 ex vid West Khawr 16/11, 8 ex Wadi Baqlat den
17/11, 5 ex East Khawr 17/11, 6 ex vid Khawr Rawri och 15 ex East Khawr den 20/11.
Gåsgam Gyps fulvus
Resans enda fågel noterades vid Tawi Atayr den 17/11.
Örongam Torgos tracheliotus
Vid Wadi Darbat sågs 3 ex den 18/11.
Fiskgjuse Pandion haliaetus
1 ex East Khawr 15/11, 1 ex Raysut 16/11, 1 ex West Khawr 16/11, 3 ex Ras Janjari den 17/11,
5 ex Khawr Rawri den 18/11 och 1 ex Khawr Taqah den 20/11.
Kejsarörn Aquila heliaca
16/11 3 ex vid soptippen och 1 ex vid Reningsverket. 18/11 1 juvenil vid Ayn Hamran,
3 ex vid Wadi Darbat och 1 juvenil vid Khawr Rawri. 1 adult fågel vid Jarziz Farm och
1 ex Ayn Hamran den 19/11.

Större skrikörn Aquila clanga
16/11 Salalah soptipp ca 15 ex, Reningsverket 5 ad och 2 1K fåglar, 17/11 sågs 2 ex vid Wadi
Baqlat och 3 ex vid Tawi Atayr. 18/11 1 ex vid Ayn Hamran, 5 ex Wadi Darbat varav 1 ex utav
den  ljusa  varianten  ”fulvescens”  mycket  läcker  fågel och 2 ex vid Khawr Rawri.
20/11 sågs en 1K fågel vid Kwarh Taqah och slutligen sågs 1 ex från transferbussen till
flygplatsen den 21/11.

Stäppörn Aquila nipalensis
Noterades dagligen men som mest vid Salalah soptipp med minst 300 ex!! Enstaka fåglar
noterades lite varstans på de lokaler vi besökte.

Klippörn Aquila verraauxii
Efter att ha besökt Ayn Hamran vid två tillfällen tidigare under resan så lyckades vi hitta den
efterlängtade klippörnen på tredje försöket.
En adult fågel i släptåg av två ormörnar sågs glida utmed bergskammen den 20/11.
Ormörn Circaetus gallicus
Vid Tawi Atayr sågs 3 ex den 17/11, Under de gånger vi besökte Ayn Hamran noterades 4-5 ex
varje gång. 1 ex vid Wadi Darbat den 18/11.
Dvärgörn Aquila pennata
På väg från East Khawr den 15/11 sågs två mörka dvärgörnar och från hotellet samma dag
1 ex. 1 ex vid Ayn Hamran och 1 ex vid Wadi Darbat den 18/11.
Hökörn Aquila fasciata
1 ex sågs vid Kwahr Al Mugsayl den 16/11, 1 ex Ayn Hamran den 18/11, 2 ad Wadi Darbat den
18/11 och 2 ex vid Ayn Hamran den 19/11.
Gulnäbbad brunglada Milvus migrans aegyptius
1 ex sågs vid Khawr Taqah den 20/11 – en säker lokal för
denna ras av brunglada.
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Sågs vid de flesta Khawrer rasta eller födosöka under
veckan.
Stäpphök Circus macrourus
Vid Reningsverket utanför Salalah sågs en 3K hane den
16/11 och vid Jarziz Farm 1 ex även denna en 3K hane den
19/11.
Örnvråk Buteo rufinus
Vid East Khawr sågs en 1K fågel den 15:e och 17/11 och 1
ex Tawi Atayr 17/11.

Sparvhök Accipiter nisus
1 ex vid Tawi Atayr och 2 ex vid Wadi Darbat den 18/11.
Tornfalk Falco tinnunculus
1 ex Al Mughsayl den 16/11, 4 ex vid Tawi Atayr 17/11, 2-4 ex vid Ayn Hamran 18-20/11, 2 ex
Wadi Darbat 18/11, 1 ex Jarziz Farm den 19/11, 2 ex Sahnawt Farm 19/11, 3 ex Al Beed Farm
20/11 och 1 ex vid hotellet den 21/11.
Sotfalk Falco concolor
Vid Ayn Hamran noterades 1 adult och 1 juvenil fågel den 18/11.
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Den 19/11 sågs en 1K fågel vid Jarziz Farm och en jagande fågel vid East Khawr den samma
dag.
Slagfalk Falco biarmicus
En 1K fågel höll till vid Al Beed Farm den 20/11.
Rörhöna Gallinula chloropus
Ganska talrik vid de flesta våtmarksområden vi besökte under veckan.
Sothöna Fulica atra
Enstaka fåglar noterades vid de Khawrer vi besökte.
Strandskata Haematopus ostralegus
2 ex sågs utmed stranden vid hotellet den 15/11 och 4 ex vid Ras Janjari den 17/11.
Styltlöpare Himantopus himantopus
Vid de flesta Våtmarksområden som East Khawr, Reningsverket, Wadi Baqlat, Khawr Rawri
sågs mellan 2-20 ex under resan.
Fasanjacana Hydrophasianus chirurgus
1 ex sågs vid West Khawr den 16/11, 1 ex Khawr Rawri 18/11 och 1 ex East Khawr den 19/11.
Fläcktjockfot Burhinus capensis
Det småspovslika spellätet hördes efter mörkrets inbrott nästan varje kväll i hotellträdgården.
Den 17/11 sågs inte mindre än 5 ex.
Ökenlöpare Cursorius cursor
Runt Al Beed Farm sågs 13 ex och vid Wadi Rubkut sågs 1 ex den 20/11.

Mindre vadarsvala Glareola lactea
Vid East Khawr sågs 2 ex den 17/11 och 1 ex den 19/11.

Mindre strandpipare Charadrius dubius
3 ex sågs vid Reningsverket den 16/11.
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Enstaka fåglar sågs bland svartbenta strandpipare utmed stränderna.
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus
Ganska talrik utmed stränderna, mest udda platsen var i de torra markerna runt Al Beed Farm
där ca 25 ex sågs den 20/11.
Mongolpipare Charadrius mongolus
1 ex utmed stranden vid hotellet den 15/11 och 6 ex vid East Khawr den 19/11.
Ökenpipare Charadrius leschenaultii
1 ex vid hotellstranden den 21/11.
Kustpipare Pluvialis squatarola
Enstaka fåglar sågs vid de kustlokaler som besöktes under resan.
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva
Vid East Khawr sågs ca 200 rastande fåglar den 15/11.
Rödflikvipa Vanellus indicus
Vid Reningsverket den 16/11 noterades 3 ex.

Stäppvipa Vanellus gregarius
Den 19/11 när vi besökte Sahnawt farm räknades hela 46 ex!! in utav denna allt mer sällsynta
vadare.
Sandlöpare Calidris alba
Små flockar mellan 10-30 ex sågs vid flera tillfällen vid de stränder som besöktes.

Kärrsnäppa Calidris alpina
1-2 ex noterades vid East Khawr och Wadi Baqlat under veckan.
Spovsnäppa Calidris ferruginea
1 ex sågs vid East Khawr den 17 och den 19/11 och vid Khawr Rawri 1 ex den 18/11.
Mosnäppa Calidris temminickii
Sågs på de flesta sötvattenområden, vanligast var mosnäppan vid East Khawr.
Småsnäppa Calidris minuta
Enstaka fåglar sågs vid East Khawr, Wadi Baqlat,
Khawr Taqah, Khawr Rawri och West Khawr.
Långtåsnäppa Calidris subminuta
Bland drillsnäpporna sågs 1 ex födosöka
den 17/11 vid East Khawr.

Grönbena Tringa glareola
Enstaka fåglar sågs lite här och var under veckan.
Skogssnäppa Tringa ochropus
3 ex noterades vid Reningsverket den 16/11 och 1 ex vid Al Beed Farm den 20/11.
Drillsnäppa Tringa hypoleucos
Allmän sågs nästan överallt, sprang t o m mellan solstolarna runt poolområdet vid hotellet!
Tereksnäppa Xenus cinereus
1 ex på hotellstranden 15/11 och vid East Khawr 1 ex den 17 och 20/11.

Rödbena Tringa totanus
4-5 ex höll till vid East Khawr varje gång vi besökte lokalen.
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Tämligen vanlig både vid insjövatten och vid kusten.
Dammsnäppa Tringa stagnatilis
I en damm intill en rivningstomt på väg mot East Khawr sågs 1 ex den 15/11
och vid Reningsverket sågs 1 ex den 16/11.
Rödspov Limosa limosa
Enstaka ex noterades vid East Khawr och Khawr Rawri.
Myrspov Limosa lapponica
Noterades vid de flesta kustlokaler vi besökte samt vid East Khawr.

Storspov Numenius arquata
Enstaka rastande och förbiflygande fåglar sågs vid East Khawr och vid hotellstranden.
Småspov Numenius phaeopus
Vid Ras Janjari sågs 5 ex den 17/11.
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Vid Reningsverket stöttes 1 ex den 16/11, 1 ex vid Khawr Rawri den 18/11 och
1 ex vid East Khawr den 19/11.
Sibirisk beckasin Gallinago stenura
Vid East Khawr sågs 1 ex den 15/11 och 2 ex den 17/11.
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Utanför Ras Janjari sågs småflockar på uppskattningsvis 25-30 ex lyfta från vattnet och
förflytta sig en bit för att födosöka den 17/11.
Brushane Philomachus pugnax
De flesta brushanarna sågs vid East Khawr, som mest uppskattades antalet till ca 300 ex.
Tillsynes sågs det bara adulta fåglar och endast en juvenil fågel noterades!
Kustlabb Stecorarius parasiticus
Endast en observation under resan, utanför Al Mughsayl sågs 1 ex den 16/11.
Skrattmås Larus ridibundus
1 ex sågs vid Al Mughsayl den 16/11 och 1 ex vid East Khawr den 17/11.
Långnäbbad mås Chroicocephalus genie
Sågs vid varje besök i East Khawr samt vid alla kustlokaler vi besökte.
Tundratrut Larus fuscus heuglini
Ganska talrik, noterades alla dagar i varierande antal.
Sotmås Larus hemprichii
Allmän, sågs alla dagar.

Persisk småtärna Sterna albifrons saundersi
2 ex hotellstranden 15/11, 2 ex Al Mughsayl 16/11, 1 ex Ras Janjari 17/11, 2 ex hotellstranden
17/11, 1 ex Khawr Rawri 18/11 och 1 ex hotellstranden den 21/11.
Sandtärna Gelochelidon nilotica
1 ex hotellstranden 15/11 och 17/11, 1 ex 20/11 vid East Khawr och 1 ex hotellstranden
21/11.
Fisktärna Sterna hirundo
10 ex vid Al Mughsayl den 16/11 och 2 ex vid East Khawr den 19/11.
Vitkindad tärna Sterna repressa
1 ex sågs på stranden utanför East Khawr den 15/11.
Skräntärna Hydroprogne caspi
15/11 1 ex hotellstranden, 1 ex vid East Khawr den 17/11 och 2 ex hotellstranden den 21/11.
Iltärna Sterna bengalensis
Vid Al Mughsayl noterades 10 ex den 16/11.
Tofstärna Sterna bergii
Vid East Khawr och utmed kustlokalerna sågs tofstärnor vid varje besök.
Tygeltärna Onychoprion anaethetus
Utanför Al Mughsayl sågs 8 ex den 16/11 och vid Ras Janjari minst 20 ex.
Svarttärna Chlidonias niger
En adult fågel i vinterdräkt sågs vid hotellstranden 15/11.
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
1 ad i vinterdräkt flög runt i hotellområdet den 17/11 och 3 ex hotellstranden den 21/11.
Skäggtärna Chlidonias hybrida
Noterades längs hotellstranden de flesta dagarna samt vid East Khawr sågs 5 ex den 15/11.
Brunbukig flyghöna Pterocles exustus
Ca 80 ex sågs vid Jarziz Farm den 19/11 och vid Al Beed Farm noterades 7 ex den 20/11.
Klippduva Columba livia
Noterad varje dag, ganska talrik i de flesta berg vi besökte.
Turkduva Streptopelia decaocto
Allmän, noterad samtliga dagar.
Turturduva Streptopelia turtur
1 ex sågs vid Wadi Darbat den 18/11.

Palmduva Streptopelia senegalensis
Allmän, noterad samtliga dagar.
Gulbukig grönduva Treron waalia
Vid Ayn Razat sågs 2 ex den 19/11.
Halsbandsparakit Psittacula krameri
2 ex sågs runt hotellet den 15/11 och vid Jarziz Farm 4 ex den 19/11.
Afrikansk dvärguv Otus senegalensis pamelae
Vid Ayn Hamran hördes 5-6 spelande uvar den 18/11.
Somaliaseglare Apus berliozi
Vid Wadi Darbat sågs 5 ex den 18/11.
Ob. Seglare Apus sp.
Vid tre tillfällen under veckan sågs seglare som ej kunde bestämmas på grund av långa
avstånd och dåliga ljusförhållanden.
Gråhuvad kungsfiskare Halcyon leucocephala
1 ex i hotellområdet 17 och 21/11.

Biätare Merops apiaster
15/11 sågs 15 ex vid hotellet, 4 ex vid Reningsverket den 16/11, 1 ex Al Mughsayl den 16/11
och 1 ex vid East Khawr den 17/11.

Grön biätare Merops persicus
Noterades de flesta dagarna, högsta antal var ca 150 ex vid West Khawr den 16/11.

Grön dvärgbiätare Merops orientalis
2 ex vid East Khawr den 15/11, 5 ex förbiflygande vid hotellet 15/11 och 2 ex vid Khawr Al
Mughsayl den 16/11.

Blåkråka Coracias garrulus
Vid Jarziz Farm sågs 3 ad och 1 1K fågel den 19/11.

Härfågel Upupa epops
2 ex Wadi Darbat 18/11,
1 ex Ayn Razat 19/11,
2 ex Al Beed Farm 20/11 och
1 ex hotellet 21/11.

Sångbusklärka Mirafra cantillans
5-6 sjungande fåglar sågs och hördes vid Jarziz Farm den 19/11.
Svartkronad finklärka Eremopterix nigriceps
2 hanar vid Wadi Baqlat 17/11, 1 par vid Ayn Hamran 18/11 och 10 ex Al Beed Farm
den 20/11.
Härfågellärka Alaemon alaudipes
Vid Al Beed Farm den 20/11 noterades 10-15 ex.
Kalanderlärka Melanocorypha calandra
3 ex sågs vid Al Beed Farm den 20/11.
Tofslärka Galerida cristata
Allmän, sågs på de flesta lokalerna vi besökte under veckan.
Korttålärka Calandrella brachydactyla
1 ex sågs vid Al Mughsayl den 16/11 och vid Al Beed Farm sågs minst 80 ex den 20/11.
Afrikansk klippsvala Ptyonoprogne fuligula
Noterades alla dagar.
Ladusvala Hirundo rustica
Enstaka fåglar noterades dagligen.
Fältpiplärka Anthus campestris
Vid Al Beed Farm sågs ca 50 ex den 20/11.
Trädpiplärka Anthus trivialis
2 ex sågs vid Tawi Atayr den 17/11, Wadi Darbat sågs 1 ex den 18/11 och 1 ex Jarziz Farm den
19/11.
Långnäbbad piplärka Anthus similis
1 ex sågs vid East Khawr den 17/11 och 1 ex vid Ayn Hamran den 18/11.
Gulärla Motacilla flava
Enstaka ex sågs runt hotellet och vid East Khawr. Vid Sahnawt Farm sågs 100-tals
gul/sädesärlor den 19/11.
Sädesärla Motacilla alba
Samma uppträdande som gulärla.
Citronärla Motacilla citreola
1 ex innan East Khawr den 15/11, 1 honfärgad vid Khawr Rawri 18/11 och 10 ex vid
East Khawr den 19/11.

Forsärla Motacilla cinerea
Hotellområdet 1 ex den 15/11 och 1 ex Ayn Razat den 19/11.
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
1 hane noterades vid Tawi Atayr den 17/11.
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros semirufus
Vid Wadi Darbat sågs en hane den 18/11.
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Vid Al Beed Farm sågs 1 hane den 20/11.
Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina
1 ex sågs vid Salalah soptipp 16/11, 1 ex Reningsverket 16/11, 2 ex vid Khawr Al Mughsayl
16/11, 1 ex Tawi Atayr 17/11, 2 ex vid Khawr Rawri 18/11 och 2 ex vid Al Beed Farm den
20/11.
Sorgstenskvätta Oenanthe lugens lugentoides
Vid Khawr Al Mughsayl sågs en hane och 2 honor den 16/11, 1 par vid Tawi Atayr den 17/11,
1 par vid Wadi Darbat den 18/11 och 1 hane Jarziz Farm den 19/11.

Svartstjärt Cercomela melanura
16/11 1 ex Salalah soptipp, 1 ex vid Wadi Darbat den 18/11, 1 ex Ayn Razat den 19/11
och 1 ex vid Wadi Rubkut 20/11.
Ökenstenskvätta Oenanthe deserti
Ganska allmän, noterades dagligen.

Blåtrast Monticola solitarius
1 honfärgad fågel sågs vid Khawr Al Mughsayl den 16/11.
Streckad prinia Prinia gracilis
Förutom att de noterades nästan dagligen i hotellområdet, så sågs 1 ex vid West Khawr
den 16/11 och 2 ex Jarziz Farm den 19/11.
Papyrussångare Acrocephalus stentoreus
2 sjungande fåglar hördes Khawr taqah den 20/11.
Arabsångare Sylvia leucomelaena
Vid Ayn Hamran sågs 2 fåglar den 18/11.
Gransångare Phylloscopus collybita
1 ex sågs och hördes locka vid Al Beed Farm den 20/11.
Afrikansk paradisflugsnappare Terpsiphone viridis
1 ex sågs vid Ayn Hamran den 18/11 och vid Ayn Razat sågs 1 ex den 19/11.
Abessinsk solfågel Cinnyris habessinicus
2 hanar hotellområdet 15/11 och 2 ex vid Ayn Razat den 19/11.
Palestinasolfågel Cinnyris osea
Enstaka fåglar noterades nästan dagligen.
Abessinsk glasögonfågel Zosterops abyssinicus
Relativt vanlig i de flesta grönområden och noterades nästan dagligen.
Svartkronad tchagra Tchagra senegalus
Vid Ayn Hamran sågs 3 ex den 18/11 och 2 ex Wadi Darbat samma dag.
Isabellatörnskata Lanius isabellinus
15/11 East Khawr 1 ex, vid Reningsverket sågs 1 ex den 16/11, 2 ex Khawr Al Mughsayl 16/11,
1 hane Wadi Baqlat 17/11, 1 hona East Khawr 17/11, 1 par vid Khawr Rawri den 18/11, 2
hanar och 1 hona vid Khawr Taqah den 20/11 och 1 ex hotellområdet den 21/11.
Ökenvarfågel Lanius meridionalis
Rasbestämda fåglar enligt följande:
Lanius meridionalis pallidirostris: 1 ex utmed vägen vid Raysut den 16/11, 1 ex vid Wadi
Baqlat den 17/11, 1 ex Al Beed Farm den 20/11 och 1 ex Ayn Hamran den 20/11.
Lanius meridionalis aucheri: 2 ex runt Jarziz Farm den 19/11 och 1 ex Al Beed Farm den 20/11.
Levantbulbyl Pycnonotus xanthopygos
Tämligen allmän, noterades dagligen.

Kortstjärtad korp Corvus rhipidurus
Runt Tawi Atayr sågs 11 ex den 17/11, Ayn Hamran 2 ex 18-20/11 och
2 ex vid Wadi Darbat 18/11.
Huskråka Corvus splendens
Allmän, noterades dagligen.
Sianaiglansstare Onychognathus tristramii
Tämligen allmän, noterades dagligen.
Rosenstare Pastor roseus
Vid Al Beed Farm den 20/11 noterades 8 ex.
Brun majna Acridotheres tristis
Allmän, sågs dagligen.
Gråsparv Passer domesticus
Sågs endast vid Al Beed Farm med 7 ex den 20/11.
Rödahavsvävare Ploceus galbula
Tämligen allmän, noterades dagligen.
Afrikansk silvernäbb Lonchura cantans
Ganska vanlig, enstaka fåglar sågs lite varstans.
Bergsparv Emberiza striolata
2 ex utmed vägen till Tawi Atayr den 17/11 och 2 ex Ayn Razat den 19/11.
Afrikansk klippsparv Emberiza tahapisi
Ganska vanligt förekommande uppe i bergen, talrikast vid Tawi Atayr där ca 25 fåglar sågs
och hördes sjunga.

