Reseberättelse för

OMAN
9/11 – 20/11 2018

Privat resa med Sussie Carlström, Per Wohlin, Jörgen Olsson och Bo Lindström

Hotell
Vi bokade på nätet, via Booking, Salalah Beach Villas-Beach Spa, Aldahariz PO BOX 20, Salalah, 412 Oman. 2 lägenheter á Studio
Deluxe rum 36 m² för 11 nätter. Det kostade 17 684 kr, 770 OMR och betalades på plats då han enbart tog kontanter. Tänk på
att ta med reseadapter till strömuttagen då de har 3 hål i väggen.

Hyrbil

Foto: Sussie Carlström

Vi hyrde på nätet hos Europcar och skulle betala på plats 489 OMR garanterat pris. Men pga att depositionen tillkom
reserverades på kreditkortet 639 OMR (inklusive deposition). Vi bokade en TOYOTA PRADO 4WD eller liknande, Premium med
obegränsat milantal från 10 november till 21 november. Under våra dagar körde vi 150 mil. Vi tankade totalt 311,16 liter och
1 liter kostade 0,233 OMR, ca 5 kr. Vi fick en sprillans ny Mitsubishi Pajero som fungerade mycket bra under resan ute i öknen
och på sandstranden. Tips: Vi hade en pappersvägkarta men som komplement rekommenderar vi att ladda ner offline kartor
över Dhofar området eller det område man vill besöka. Vilket vi gjorde innan för att slippa vara uppkopplad på plats och kunde
ändå få vägbeskrivning. Internet och samtalskostnaderna var mycket dyra när vi besökte landet.

Flyg
Vi köpte flygbiljett via Ticket och betalade direkt vid bokningen och med Ticket garanti och sms-tjänst blev det totalt 25.122 kr,
dvs 6.280 kr/pers. Vi bokade senare sittplatser för 129 kr/person/sträcka. Men med facit i handen behövdes det inte då flyget
inte ens var halvfullt. Mat och dryck ingick i flygpriset. Tidsskillnaden är 3 tim framåt.
Dit: 9 nov kl 16:15 Oslo Airport (OSL) - 10 nov kl 00:45 Doha Intl (DOH) - kl 07:55 Doha Intl (DOH) - kl 11:35 Salalah (SLL)
Hem: 20 nov kl 22:40 Salalah (SLL) - 21 nov kl 00:30 Doha Intl (DOH) - kl 09:00 Doha Intl (DOH) - kl 13:55 Oslo Airport (OSL)

Visum
Visum beställde vi själva på nätet, på https://evisa.rop.gov.om/ klicka på Apply for a visit visa och sedan måste man registrera
varje person och bifoga ett foto. Tänk på att inte söka för tidigt om man väljer 30 dagars giltighet. Det gäller alltså inte 30 dagar
från ankomstdatumet utan 30 dagar från när man ansöker om visumet. Vi fick det godkänt dagen efter vi ansökte. Det kostade
20 OMR, ca 480 kr per person.
Att tänka på är att respektera att som kvinna dölja knän och axlar om man inte vistas på hotellområdet.

Dag 1 – Fredag 9 november
Vi startade i Uddevalla och åkte upp till Gardemoens flygplats och vi åkte igenom två vägtullar, totalt t.o.r blev avgiften 142 kr. Vi
hade sett på flygbiljetterna att vi skulle vara på plats senast 3 timmar innan avgång. Men det hade vi inte behövt för de öppnade
inte ens gaten 3 timmar innan så ”tidigast 3 timmar innan avgång” borde det ha stått.
Vi kom till Gardemoen så att vi var vid långtidsparkeringen Dalen i god tid. Parkeringsplatsen hade vi bokat på nätet
www.dalenparkering.no och när vi kom dit betalade vi avgiften som var 680 NKR. När vi lämnade in bilnyckeln fick man uppge de
tre sista kilometersiffrorna. De gör nämligen så att de har lediga parkeringsplatser nära receptionen och så flyttar dem bilen
senare och kör den tillbaka så den står nära igen när vi kommer tillbaka. Minibussen till flygplatsen gick omedelbart när vi hade
lämnat nyckeln. Efter Oman när vi kom åter till flygplatsen stod minibussen på flygplatsen och gick strax efter vi hade gått på
den, till parkeringsområdet. Så för vår del fungerade detta alldeles utmärkt.
Flygbolaget vi åkte med var Qatar Airways, där vi hade bokat ekonomiklass. Det var gott om plats för benen och servicen var
fantastisk och maten var smaskig med härliga smaker. Efterrätt med chokladfondant satt som en läckerbit i munnen. Vet inte om
man ska nämna det men det var fri dryck, även alkoholen på flyget.

Dag 2 – Lördag 10 november
Vi hade en mellanlandning i Doha och pga ändringar i flygschemat var vi tvungna att stanna där i flera timmar. Några av oss
valde att försöka sova i ett tyst rum med liggande stolar. Flyget tog 2 tim och 40 min och även här var det bra service och god
mat samt fri dryck. Vi landade trötta kl 11:35 och gick igenom passkontrollen med vårt ansökta visum i handen och det gick bra
så det var bara att gå ner en trappa och ta väskorna från rullbandet.
I ankomsthallen tog vi ut kontanter på bankomaten både till hotellet samt till restaurangerna och det visade sig vara bra för små
butiker, restauranter och bananförsäljarna utefter vägen tog inte kort. Därefter letade vi upp Europcar där vi hämtade ut
nyckeln till vår hyrbil, en helt ny Mitsubishi Pajero. När vi skulle erlägga depositionen på ca 5.000 kr var det viktigt att det var
den namngivna chauffören som använde sitt kreditkort.
Vi tog oss till hotellet och installerade oss i våra lägenheter och 10 meter ifrån, på sandstranden, kunde vi parkera. Vår utsikt
från rummen var grymma med havsutsikt, synd bara att vi inte hann njuta av det så mycket då vi mest var ute och skådade.
Efter att vi fixat till så att vi var redo med kikare, tub och kamera åkte vi vidare mot East Khawr. Dit åkte vi igen efter vi hade
inhandlat diverse matinköp. På East Khawr hade vi bl.a. rallhäger, natthäger, kohäger, silkeshäger, ägretthäger, gråhäger samt
bronsibis och flamingos. På nära håll fick vi njuta av 1 hane ökenstenskvätta, 1 hane citronärla samt 2 sädesärla av rasen
personata. Strax intill, vid ett industriområde, såg vi även ett 20-tal grön biätare, minst 2 streckad prinia och 1 fin hane
palestinasolfågel. På samma område höll det även till 100-tals brun majna. Vid span över den indiska oceanen fick vi se
masksula, socotraskarv och det var gott om skäggtärnor.
Som kommande tradition avslutade vi kvällen med artgenomgång.

East Khawr. Foto: Sussie Carlström

Sädesärla av rasen personata. Foto: Jörgen Olsson

Socotraskarv. Foto: Jörgen Olsson

Masksula. Foto: Jörgen Olsson

Dag 3 – Söndag 11 november

Afrikansk silvernäbb. Foto: Per Wohlin

Första stoppet denna morgon var på hotell Crown Plaza där vi överraskande hittade
en nattskärra. Vidare noterades gråhuvad kungsfiskare, blåkråka, härfågel, afrikansk
silvernäbb och sandtärna. Där hade vi även en trevlig pratstund med våra vänner
från Öland, Leif och Gunilla.

Svartsjtärt. Foto: Jörgen Olsson

Sedan styrde vi
kosan mot
Ayn
Hamran
som för
övrigt är
en
spännande
lokal för
främmande arter.
Det första vi fick se var en snabb obs på jakobinskatgök. Andra
arter vi hade var afrikansk paradismonark, långnäbbad piplärka,
zebrasparv, somaliaseglare, arabsångare, stentrast, svartstjärt och
östlig sammetshätta.

Iltärna. Foto: Sussie Carlström

Nöjda och varma åkte vi därifrån för att ta oss till Khawr Sawri där vi hade revhäger, småsnäppa, mosnäppa, ökenpipare,
kärrsnäppa och iltärna. Vi hade även örnvråk och svartkronad finklärka.

Sedan gjorde vi oss en förflyttning till Taqah där det ramlade på 1 1k kejsarörn och
1 adult kejsarörn. Vi hade även 10-tal sandlöpare och
39 sibirisk tundrapipare och till slut fick vi även 1 isabellatörnskata.

Vi lade in tubkikarna i
hyrbilen för att åka vidare till
Sanawt Farm. Där hade vi
2 stäppvipor, 1 adult kejsarörn,
1 adult lärkfalk och 80 grön biätare.

Kejsarörn. Foto: Jörgen Olsson

Vid East Khawr hittade vi vår första långnäbbade mås, 1 skedand,
4 årta, 1 tereksnäppa och 1 kamsothöna. Förutom dem fick vi även
njuta av revhäger, citronärla och ägretthäger.
Revhäger. Foto: Per Wohlin

Dag 4 – Måndag 12 november
Denna morgon bestämde vi oss att åka mot Tawi Atayr ”Sink Hole” och på vägen dit noterades bland annat 1 par
turkestantörnskata, flera sjungande zebrasparvar och 6 blåkråka, 4 kejsarörn vid ett troligt kadaver samt 1 juvenil stentrast samt
1 trädpiplärka, en härlig svensk art.

Sink Hole. Foto: Sussie Carlström

Väl framme vid parkeringen till Sink
Hole fick vi se arabisk rödhöna och 1
par arabisk stenskvätta. Vi
promenerade ner till utsiktspunkten
där ett hökörnspar visade upp sig på
bästa sätt.
Därifrån hittades 1 gråhuvad
kungsfiskare samt 1 större piplärka
som satt på tråden bakom
kungsfiskaren. Men vi fick inte se
jemensiskan som brukar finnas på
denna lokal och som var vår målart.

Väl uppe var det ”bara” 23 grader varmt istället för vid Sink Hole där
det var 29 grader. Utsikten var bedårande men dessvärre kom
moln/dimbankar in, av och till.
Efter 1,5 timmes väntan började vi att misströsta. Helt plötsligt när
dimman lättade dök den efterlängtade klippörnen upp.
Kamerorna smattrade en kort stund tills klippörnen försvann och vi
stannade kvar 30 minuter efteråt i hopp om att få se den igen, men
den dök inte upp och dimman gav sig inte.

Klippörn. Foto: Per Wohlin

Jambal Samhan. Foto: Sussie Carlström

På väg tillbaka till parkeringen såg vi
4 abessinsk glasögonfågel och
1 långnäbbad piplärka. Därefter åkte
vi upp till Jabal Samhan och på
vägen dit noterades 2 ormörnar,
1 dvärgörn och 1 hane
arabstenskvätta.

Vi åkte ner igen och skulle ge jemensiskan en chans till.
Och plötsligt satt där 2 jemensiska i ett träd. Återigen
gav hökörnarna oss en fin uppvisning samt även 1
stäppörn.

Hökörn. Foto: Jörgen Olsson

Vidare gick färden till Khawr Rawri där den första arten
blev en fasanjacana.

Fasanjacana. Foto: Sussie Carlström

Hökörn. Foto: Per Wohlin

Helt plötsligt dök en gök upp och försvann lika fort. 1 rishäger upptäcktes
och flög bortåt och ställde sig bredvid 1 rallhäger och detta blev nu mycket
pedagogiskt. Vi fann även 1 sibirisk beckasin som födosökte bland stenarna
och 1 leucistisk sångare som visade sig vara en papyrussångare.

Vi tog oss längre ut och tog den yttre delen där vi såg
mongolpipare, 2 tereksnäppa och 1 spovsnäppa. Där hade
vi även sandtärna och skräntärna.

Foto: Bo Lindström

Foto: Sussie Carlström

Foto: Sussie Carlström

Samtidigt såg vi 6 fiskgjusar, i luften och sittande.

Tereksnäppa.

Rallhäger. Foto: Jörgen Olsson

Det fanns även citronärla på plats.

På kvällen provade vi en restaurang som låg på gatan bakom vårt
hotell. Det blev en smaklig måltid med olika rätter som innehöll
främst kyckling och tonfisk.
Billigt blev det också, middagen kostade bara 45 kr/person.

Bronsibis. Foto: Sussie Carlström

Dag 5 – Tisdag 13 november
Denna morgon var svalare, bara 22 grader
istället för 28 grader kl 07:00. Under tiden vi
packade bilen fick vi ett nytt resekryss, saunders
småtärna.
Färden gick västerut mot Raysut soptipp. När vi
kom 1 km nordväst om hotell Crown Plaza sågs
en obestämd kungsfiskare. Trots den täta
trafiken kunde vi vända tillbaka, men
kungsfiskaren gick inte att återfinna.
Dock sågs 1 juvenil större skrikörn i en palm
samt 2 fjällig munia.

Det var lite problematiskt att hitta till soptippen
pga vägbyggnation och vägbyggen. Rätt som det
var när vi stod efter vägkanten och undrade vart vi skulle, kom en vänlig omansk herre och stack ut kameran ur rutan för att
fråga om vi ville fota fåglar. Och vi sa förstås ja och följde efter honom inpå tippen, där det såg ut som om att man inte fick köra.
När vi var framme tackade vi honom och han lämnade oss utan att vilja ha betalt.

Sedan åkte vi upp till reningsverket, ovan tippen, där vi noterade
ca 400 abdimstork, 15 bronsibis, 1 smådopping, 3 sporrvipa,
2 rödfliksvipa, 4 dammsnäppa, 1 dvärgbeckasin och minst 3 sibirisk
beckasin. Hela tiden flög fåglar över området för att födosöka, bl.a.
flera gröna biätare, 1 par isabellatörnskata och 4 citronärla.
Termometern i bilen stod på 32 grader så det var inte konstigt att det
smakade gott med en flaska vatten när vi kom tillbaka till bilen.
På väg tillbaka förbi soptippen stannade vi för närstudie och
fotografering av örnar. Det var ca 50 örnar som kretsade i luften
samtidigt som det satt 50 runt omkring oss. Vilket gav oss fina
närstudier av kejsarörn, stäppörn och större skrikörn för att studera
dräktkaraktärer och åldersbestämning.

Stäppörn. Foto: Per Wohlin

Stäppörn. Foto: Jörgen Olsson

Stäppörn. Foto: Per Wohlin

Runt soptippen var det 100-tals storkar, vita och abdimstorkar.
I vattensamlingar gick det flera silkeshägrar, styltlöpare och några
andra vadare. Det var också gott om både citronärlor och gulärlor.

Stäppörn och kejsarörn. Foto: Jörgen Olsson

Vi åkte ca 4 mil västerut till Al Mughsayl för att stanna till och
spana utefter stranden. 3 brunsulor flög förbi och skräntärnor,
iltärnor och tofstärnor flög fram och tillbaka. Eftersom bron var
borta pga en kraftig monsun fick vi ta en annan väg till Khawr Al
Mughsayl och där var nästan allt bortspolat, så det var ingen
Khawr kvar. Här fick vi se 1 ökenvarfågel, 1 tornfalk och 1
isabellastenskvätta, det var allt.

Tofstärna. Foto: Sussie Carlström

Sedan
styrde vi
kosan mot
Raysut
Mud Flats
där det först
såg ganska tomt
Al Mughsayl. Foto: Sussie Carlström
ut.
När vi ändå bestämt att vi skulle spana av med tub så fann vi en del.
Vi hade storspov, 2 kustpipare, 2 småspov, 15 småsnäppa, 3 kärrsnäppa
och 2 purpurhäger.
Nästa lokal blev West Khawr där vi såg en del fågel på håll men lyckades
leta oss ner till en bra obsplats. Där fyllde vi på artlistan med bland annat
stjärtand, bläsand, strandskata, skärfläcka och gulnäbbad brunglada.
Dagens skådande
avslutades på East
Khawr som bjöd på
vitvingad tärna,
några saunders
småtärnor och
1 arabpetrell.

Vi åkte till en
bensinstation och
bilen tankades upp av
en man som satt vid
pumparna. Bilen drog
1.5 liter/mil och
bensinen kostade
5 kr/liter.
West Khawr. Foto: Sussie Carlström

Sommargylling och hypokolius. Foto: Bo Lindström

Dag 6 – Onsdag 14 november

Blåkråka. Foto: Sussie Carlström

Kl 06:00 stod vi resklara vid bilen för att åka till Mudayy för att leta efter hypokolius. Färden
tog ca 2 timmar och bara några kilometer efter Thumrait stod 2 ökenkorp vid vägkanten.
Väl framme vid Mudayy letade vi oss fram till lekplatsen där hypokolius brukar hålla till. Först
fick vi se 1 ökenärtsångare i en buske och i samma buske hittades även 1 sommargylling.
Sommargyllingen förflyttade sig till en palm och strax efter landade en hypokolius som satte
sig bredvid sommargyllingen. Sedan fick vi se både hane och hona och sammanlagt bedömde
vi det till 3 hypokolius. Bakom oss hörde
vi något som lät och när vi sökte bland
buskarna såg vi 1 par nilsolfågel. Under
tiden vi stod där flög det förbi
8 brunbukig flyghöna. Efter frukostfikat i
skuggan med libabröd, nötter, bananer,
klementiner och vatten förstås, åkte vi hemåt.

Blåkråka. Foto: Jörgen Olsson

På vägen genom öknen såg Jörgen en lärka som i flykten såg ut
som en härfågellärka. Vi tvärbromsade och fick upp våra tuber
och kunde se en fin härfågellärka. Någon minut efteråt noterades
även 2 stenökenlärka.

Grön biätare. Foto: Sussie Carlström

Nöjda och glada åkte vi till Wadi Rabkut och där blev vi inte glada,
då det var tomt på fågel och bilens termometer visade 40 grader.
Det var för varmt för att skåda och vi åkte vidare.

Hotellet lockade så vi drog oss hemåt och strax innan vi var
hemma upptäcktes en mellanstor rovfågel som verkade
intressant så vi stannade och kikade, och visst, det var den
efterlängtade tofsbivråken.
Nöjda efter denna dag tog vi ett dopp i havet i Indiska Oceanen
och sedan blev det ett dopp i hotellets pool också.

Tofsbivråk. Foto: Per Wohlin

Vi vände bilen åter till Salalah och besökte Jarziz Farm. Efter att
Bo pratade med vakten blev vi insläppta på farmen. Det
roligaste vi såg var 30 grön biätare och ett flertal blåkråka. Vi fick
en del rovfåglar där också; pilgrimsfalk, tornfalk, brun kärrhök,
örnvråk, dvärgörn, stäppörn, kejsarörn, större skrikörn och
hökörn. Vi fick även se gråhuvud kungsfiskare och backsvala där.

Denna kväll hade vi igår bokat upp att vi skulle ha á la carte middag
på hotellet. Som förrätt blev det libabröd, kikärtsröra, tsatsiki och
grönsaker. Huvudrätten bestod av dromedargryta med ris och som
efterrätt fick vi smaskig pannkaka med chokladsås och jordgubbar.
Pris ca 220 kr/person.

Dromedargryta. Foto: Sussie Carlström

Dag 7 – Torsdag 15 november

Långnäbbad piplärka. Foto: Jörgen Olsson

Dagen startade vid East Khawr där vi fick bra
möjligheter att träna på tärnorna. Vi såg 6
olika arter där; vitvingad tärna, skäggtärna,
iltärna, tofstärna, saunders småtärna och
fisktärna. 23 långnäbbad mås och 4
beckasiner varav 1 kunde bestämmas till
sibirisk beckasin och 1 enkelbeckasin och de
andra 2 förblev obestämda. Vid tidigare
besök samt även denna gång hördes
citronärla på lokalen.
Därefter begav vi oss till Ayn Razat där vi
noterade ökenärtsångare/ärtsångare,
arabstenskvätta, långnäbbad piplärka,
1 juvenil natthäger, härfågel, rallhäger och
resans första bergsparvar. Vi hade lärkfalk och
7 andra olika rovfågelarter också. Målarten var gulbukig grönduva som ej behagade att visa sig.
Sedan åkte vi till Wadi Darbat där vi noterade 10 olika rovfågelarter med 1 klippörn och 2 örongam som topp. Även här
noterades 3 ökenärtsångare/ärtsångare. Vid bron fick fotograferna möjlighet att fota grön biätare som dök i vattnet, som var
häftigt att se. Efter det blev det hemgång för att slappna av lite innan middag, det var uppskattat.
Kvällen avslutades vid Ayn Hamran för att lyssna på arabisk dvärguv och vi hörde minst 4 spelande fåglar.

Ökenärtsångare. Foto: Jörgen Olsson

Grön biätare. Foto: Sussie Carlström

Dag 8 – Fredag 16 november

Efter en stund när vi spanade utöver fälten noterade vi bland annat flera
korttålärka, fältpiplärka och 3 stäppvipa. Plötsligt ropade Bo – Där är en
annorlunda falk. Det visade sig vara en amurfalk!
Andra trevliga arter som
sågs var
nunnestenskvätta, östlig
sammetshätta, svart
rödstjärt och
trädgårdssångare.

Amurfalk. Foto: Per Wohlin

Svartkronad finklärka. Foto: Per Wohlin

Vi startade före soluppgången för att köra upp till Al Beed Farm, en resa
på 17 mil, för att vara där så tidigt som möjligt. På resan dit hade vi
3 svartkronad finklärka varav 2 hanar och 1 hona. Strax innan Al Beed
Farm körde vi in i en dimbank så vi blev lite oroliga över sikten, men när
vi väl närmade oss blev sikten bra igen. Vi var nästan framme vid farmen
när vi hittade 1 hane stäpphök och sen även 1 hona.

Nöjda och glada styrde vi
kosan hemåt för att göra
ett nytt försök på Wadi
Rabkut för att få se några fler härliga arter. Även denna gång var det magert och
endast 2 ökenstenskvätta och 3 grön biätare sågs.

Strax innan vi kom till hotellet,
ca 1,5 kilometer nordväst om East
Khawr såg vi 2 tofsbivråk. Sedan
gjordes det sedvanliga stoppet vid
East Khawr där vi hade 33
förbiflygande rosenstare,
1 purpurhäger samt ca 80 brushane
som lyfte från lagunen.

Svart rödstjärt. Foto: Bo Lindström

Grön biätare. Foto: Jörgen Olsson

Middag blev det på restaurangen
runt hörnet där vi bodde. Kvällen
avslutades med promenad till Crown
Plaza Hotell där vi lyckades höra
spelande fläcktjockfot.

Abessinsk solfågel. Foto: Per Wohlin

Dag 9 – Lördag 17 november
Morgonen började vi i Ayn Hamran där det roligaste var 1 hane stäpphök som drog längs bergskammen. Efter 1,5 timme gav vi
upp och vi bestämde oss för att åka till Sanawt Farm. Då man inte längre blir insläppt på farmen fick vi titta från utsidan och
första stoppet blev på östra sidan av farmen. Vi hann inte mer än att parkera förrän 1 hane tofsbivråk passerade rakt över bilen.
På västra sidan blev nästa stopp och där fick vi höra 8 sjungande sångbusklärka, rödstrupig piplärka och 4 rödvingad vadarsvala
som födosökte ute på fälten. Annat trevligt var födosökande sandtärnor. Nästa stopp blev på norrsidan för att se om vi kunde
återfinna vadarsvalorna, vilka vi ej kunde. I en vattensamling fann vi 2 mindre strandpipare, 1 mosnäppa och
15 brushane.
Vi åkte för att reka inför kvällen, till ett vattenhål vid Ayn Athoom och Ayn Thabraq. Vid skymningen brukar det där landa
strimmiga flyghöns för att dricka vatten. När vi åkte från Thabraq vattenfall hittade vi en rovfågel med annorlunda teckning som
gav oss huvudbry och som efter lite genomgång från foton visade sig vara en juvenil klippörn.

Klippörn. Foto: Jörgen Olsson
Därefter åkte vi till Kharw Rawri och här fyllde vi på vår reselista med bland annat 2 mellanhäger, 2 myrsnäppa, 1 smalnäbbad
simsnäppa och 1 skrattmås. Vi hade även en trevlig obs på papyrussångare. Yttre delen av Khawrenvar inhägnat pga arkeologisk
sevärdhet och därmed var det inträde på ca 45 kr.
Vi återvände till Y-korsningen Ayn Athoom och Ayn Thabraq strax innan skymning för att se om några strimmiga flyghönor skulle
komma till vattensamlingen. Vi väntade tills det nästan var helt svart men vi fick inte höra eller se strimmiga flyghönor men dock
hördes 3 spelande arabiska dvärguvar.

Jörgen och Bo fyllde på med vatten och sedan är det utsikt från vår P-plats där vi bevakade platsen till skymningen.
Foto: Sussie Carlström

Kvällen avslutades med middag på hotellet, 3 rätters för ca 110 kr.

Ras Janjari. Foto: Sussie Carlström

Dag 10 – Söndag 18 november
Vid 6-tiden åkte vi direkt mot Ras Janjari och strax innan vi
passerade Wadi Baqlat sågs vi 3 helig ibis alldeles intill
vägen tillsammans med 3 mellanhäger, 10 revhäger och
4 silkeshäger. Väl framme vid Ras Janjari ställde vi upp
tuberna och började spana över oceanen. Vi observerade
att det var mycket hoppande fisk, delfiner, sköldpaddor
och någon enstaka val. Efter 10-15 minuter såg vi första
arabliran och sedan fyllde det på med ytterligare några
arabpetrell, kustlabb, masksula och brunsula. Några
hundra meter ut sågs även 69 smalnäbbad simsnäppa. På
väg tillbaka till bilen såg vi 6 roskarl.

På vägen tillbaka till Mirbat passerade vi Wadi Stimah där vi hittade
4 bläsgås, 2 kamsothöna och 2 fasanjacana.
Vid avfarten till Nashib svängde vi av för att titta i en pöl som sågs från
stora vägen. Även här fann vi 3 bläsgås. Därefter bestämde vi att göra
ett nytt försök på den gulbukig grönduva.
Väl framme vid parkeringen utanför parken Ayn Razat, i ett träd,
visade sig 1 hona masktörnskata mycket fint. Vi tog ett varv runt
parken och såg 2 grön dvärgbiätare, 1 gråhuvad kungsfiskare, 1 adult
kejsarörn och flera ökenärtsångare/ärtsångare.

Grön dvärgbiätare. Foto: Jörgen Olsson

Masktörnskata. Foto: Jörgen Olsson

Helig ibis. Foto: Per Wohlin

Vidare åkte vi tillbaka till Wadi Baqlat där den heliga ibisen var kvar
och det fanns även 3 svart stork, 16 vit stork, 1 bronsibis och ca 80
större flamingo. Långt ute i viken rastade 2 vit pelikan,
1 bomullsdvärgand, ökenpipare, mongolpipare och fasanjacana.

Även denna dag avslutades vid East Khawr där fågelmängden hade ökat
avsevärt, ca 1.000 tundratrut/sotmås höll till på khawren och stranden. Det var även gott om skäggtärna och vitvingad tärna,
ca 200 ex totalt.
Bland alla dessa fåglar hittade vi minst
1 svarttärna och flera saunders småtärna och
fisktärna. På östsidan av khawren såg vi även
2 sibirisk beckasin ihop med 2 enkelbeckasin.

Skräntärna, tofstärna och iltärna. Foto: Per Wohlin

Arabiska rödhönor. Foto: Jörgen Olsson

Dag 11 – Måndag 19 november
Idag styrde vi bilen mot Wadi Darbat och när vi kom fram kl 06:30 hörde vi
först några spelande arabiska rödhönor och såg 1 bergsparv och 1 hona
arabstenskvätta. Sedan kom det flygande 6 gulbukig grönduva varav 3 slog sig
ner i trädet bredvid oss och det tyckte vi var roligt. Kamerorna gick varma,
som vanligt när vi hittade något kul att föreviga. Nöjda och glada intog vi vår
frukost i skuggan och då dök det upp 1 adult klippörn med sällskap av
1 juvenil kejsarörn. Klippörnen var kvar en bra stund så vi fick verkligen njuta
av den.

Gulbukig grönduva. Foto: Bo Lindström

Sedan åkte vi till
Wadi Baqlat och på lokalen var det i stort sett samma arter som igår
med helig ibis, vit pelikan och bomullsdvärgand. Nytt resekryss här
blev svartsnäppa. En mörk bredstjärtad labb flög förbi på långt
avstånd.
Därefter åkte vi mot Wadi Stimah där vi noterade 1 lärkfalk samt att
de 4 bläsgås var kvar även idag.

Efter att ha varit rejält varma var det som vanligt skönt att
åka med air condition till nästa anhalt som blev Ayn
Hamran. Det första vi hade som var något att notera var
ökenärtsångare/ärtsångare och 1 gråhuvad kungsfiskare. I
anslutning till det dök det upp 2 härfågel och 1 mindre
flugsnappare. Och under tiden som vi tittade på den mindre
flugsnapparen visade sig en acrocephalus sångare strax intill
oss, som strax därefter började skuggsjunga så att vi kunde
artbestämma den som en rörsångare. Vi knatade vidare
neråt och då såg vi 1 gulbukig grönduva som bara flög förbi.
På vägen tillbaka till bilen stöttes 1 juvenil natthäger.
Andra trevliga arter vi såg på väg tillbaka till bilen var
rödstjärt, grå flugsnappare och forsärla.

Foto: Sussie Carlström

Gråhuvad kungsfiskare.

Wadi Hanna blev nästa anhalt där vi såg de karaktärsträd från
afrikanska savannen Baobab, träd som var enorma. Vid vattenhålet
såg vi bara 1 forsärla.

Nästa stopp blev vid Sanawt Farm, västsidan, då vi fick stå utanför
eftersom vi inte fick tillträde till farmen. Vi såg där 1 rödfalk och 8
sångbusklärka.
East Khawr blev vårt sista stopp idag med. Där var det i stort sett
samma arter som igår men det var något färre antal mås/trut. Även
flocken med tärnor hade minskat något men de vitvingade hade ökat i
antal. Det sågs också 4 skräntärnor och 8 rosenstarar.

Arabsångare. Foto: Per Wohlin

Sångbusklärka. Foto: Sussie Carlström

Dag 12 – Tisdag 20 november
Efter frukostbuffé, ca 75 kr, på hotellet stannade vi till på Sanawt Farm, östra sidan. Där såg vi bland annat 1 hane och 1 hona
stäpphök som födosökte över fälten. Vi såg också 3 bronsibis, 15 kohäger samt 1 större skrikörn.

Afrikansk paradismonark. Foto: Per Wohlin

Abessinsk solfågel. Foto: Jörgen Olsson

Vi besökte sedan Ayn Hamran en gång till då denna lokal ligger nära
Salalah och har bra med fågel. Samma fågelarter som vi hade igår
noterades även idag; mindre flugsnappare, rörsångare,
ökenärtsångare/ärtsångare, gulbukig grönduva och papyrussångare.
Ny art för dagen blev svartkronad tchagra som skulkade inne i ett
buskage. Vi såg även arabsångare, 1 adult natthäger samt 1 gul
undulat som höll ihop med flera brun majna.

Vår sista dag slutade vi att skåda vid East Khawr. Även
denna eftermiddag var det gott om tärnor. Till skillnad
från igår var de vitvingade tärnorna fler till antalet.
1 gulnäbbad brunglada och 1 dvärgörn sågs skruva över
khawren.

Tofsbivråk.
Tundratrut och sotmås. Foto: Per Wohlin

Foto: Jörgen Olsson

På väg till hotellet hittade vi även 1 hane tofsbivråk samt
1 obestämd tofsbivråk/bivråk som vi hade för kort obstid på för att
kunna säkerställa.

Vi checkade ut från hotellet, åt middag, tankade hyrbilen och
lämnade åter den på flygplatsen vid plats P1. Men P2 gick också bra.

Foto: Per Wohlin

Palmduva. Foto: Jörgen Olsson

Somaliaseglare.

Vi tackar Oman för denna gång.

OMAN 10-20/11 2018

Bläsgås – Greater white-fronted goose (Anser albifrons)
4 ex 1K Wadi Stimah 18/11 och 19/11 och 3 ex 1K i en damm intill avfarten mot Nashib 18/11.

Bomullsdvärgand – Cotton pygmy goose (Nettapus coromandelianus)

1 ex Wadi Baqlat 18/11 och 19/11.
Årta – Garganey (Anas querquedula)

Sågs vid East Khawr, West Khawr, Khawr Rawri, Wadi Stimah och Wadi Baqlat.
Skedand – Showeler (Spatula clypeata)
Noterades på samma lokaler i varierande antal (4-20 ex) som årta ovan.
Bläsand – Wigeon (Mareca penelope)
Sågs bland annat vid West Khawr, Wadi Stimah och Wadi Baqlat.
Gräsand – Mallard (Anas platyrhynchos)
Sparsam, noterade 2 ex vid Khawr Rawri 12/11 och 17/11 och 5 ex vid Wadi Baqlat 18/11 och 19/11.
Stjärtand – Northern pintail (Anas acuta)
19 ex West Khawr 13/11, 4 ex Wadi Baqlat och 4 ex Wadi Stimah den 18/11 och 19/11.
Kricka – Eurasian teal (Anas crecca)
Sparsam, enstaka ex vid Khawr Rawri, Wadi Baqlat och Wadi Stimah.
Arabisk rödhöna – Arabian partridge (Alectoris melanocephala)
3 ex vid Sink Hole 12/11, 4 ex Ayn Razat 14/11, 8 ex Vid Khawr Rawri 17/11 och 1 ex Wadi Darbat 19/11.
Arablira – Persian shearwater (Puffinus persicus)
10 ex Ras Janjari 18/11.
Arabpetrell – Jouanin´s petrel (Bulweria fallax)
1 ex utanför East Khawr den 13/11 och 2 ex Ras Janjari 18/11.
Smådopping – Little grebe (Tachybaptus ruficollis)
2 ex Raysut reningsverk 13/11, 2 ex Salalah Nature Reserve 13/11 och 2 ex Wadi Stimah 18/11.
Större flamingo – Greater flamingo (Phoenicopterus roseus)
Sågs vid East Khawr, West Khawr, Khawr Rawri, Wadi Stimah och vid Wadi Baqlat.
Svart stork – Black stork (Ciconia nigra)
1 ex Khawr Rawri 12/11, 3 ex Khawr Rawri 17/11, 3 ex (1 ad+2 juv) Wadi Baqlat 18/11 och 2 ex (ad) på samma lokal 19/11.
Abdimstork – Abdim´s stork (Ciconia abdimii)
Ca 400 ex noterades vid Raysut soptipp och reningsverk 13/11.
Vit stork – White stork (Ciconia ciconia)
Ca 150 ex sågs vid Raysut reningsverk 13/11, 16 ex Wadi Baqlat 18/11 och 4 ex på samma lokal 19/11.
Helig ibis – Sacred ibis (Threskiornis aethiopicus)
3 ex Wadi Baqlat 18-19/11.
Bronsibis – Glossy ibis (Plegadis falcinellus)
15 ex East Khawr 10/11, 1 ex Wadi Baqlat 18/11 och 3 ex Sanawt Farm den 20/11.
Natthäger – Night heron (Nycticorax nycticorax)
1 ex (juv) East Khawr 10/11, 1 ex (juv) 14/11 Ayn Razat och 1 ex (juv) Ayn Hamran 19/11 och 1 ex (ad) Ayn Hamran 20/11.

Rallhäger – Squacco heron (Ardeola ralloides)
Sågs vid East Khawr, Khawr Rawri, Salalah Nature Reserve och Ayn Razat.
Rishäger – Indian pond heron (Ardeola grayii)
1 ex höll ihop med 1 rallhäger Khawr Rawri 12/11 och även 17/11.
Kohäger – Western cattle egret (Bubulcus ibis)
Ca 150 ex East Khawr som verkade ta nattkvist där varje kväll, för övrigt noterades kohäger på Sanawt Farm
och enstaka ex längs vägarna.
Gråhäger – Grey heron (Ardea cinerea)
Noterades dagligen, högsta antalet ca 150 ex West Khawr 13/11.
Purpurhäger – Purple heron (Ardea purpurea)
2 ex Raysut Mud Flats 13/11, 1 ex East Khawr 16/11 och 1 ex Wadi Darbat 19/11.
Ägretthäger – Great egret (Ardea alba)
1 ex sågs vid varje besök på East Khawr.
Mellanhäger – Intermediate egret (Ardea intermedia)
2 ex Khawr Rawri 17/11 och 3 ex Wadi Baqlat 18/11 och 19/11.
Silkeshäger – Little egret (Egretta garzetta)
Noterades 7 dagar utav 10 dagar.
Revhäger – Reef egret (Egretta gularis)
Sågs vid East Khawr, West Khawr, Khawr Rawri, Khawr Sawli och vid Wadi Baqlat.
Vit pelikan – White pelican (Pelecanus onocrotalus)
2 ex noterades vid Wadi Baqlat 18/11 och 19/11.
Masksula – Masked booby (Sula dactylatra)
1 ex utanför East Khawr 10/11, 3 ex Khawr Sawli 11/11, 10-tal fåglar utanför Taqah 11/11 och 31 ex Ras Janjari 18/11.
Brun sula – Brown booby (Sula leucogaster)
1 ex Khawr Sawli 11/11, 3 ex Al Mughsayl 13/11 och 1 ex Ras Janjari 18/11.
Storskarv – Cormorant (Phalacrocorax carbo)
10 ex Raysut Mud Flats 13/11, 15 ex West Khawr 13/11 och 5 ex Khawr Rawri 17/11.
Sokotraskarv – Socotra Cormorant (Phalacrocorax nigrogularis)
2 ex förbiflygande hotellstranden Salalah beach 11/11 och 1 ex Ras Janjari 18/11.
Fiskgjuse – Osprey (Pandion haliaetus)
Sågs vid varje besök på kustnära lokaler och khawrer, som flest 6 ex vid Khawr Rawri.
Tofsbivråk – Crested honey bustard (Pernis ptilorhynchus)
1 ex (hane) sågs 1 km NV om East Khawr 14/11, 2 ex (hane och hona) den 16/11, 1 ex (hane) den 20/11 och 1 ex (hane) flög förbi
Sanawt Farm den 17/11.
Örongam – Lappet face vulture (Torgos tracheliotos)
2 ex Wadi Darbat 15/11.
Ormörn – Short-toed eagle (Circaetus gallicus)
Vid Ayn Hamran, Ayn Razat och vid Wadi Darbat sågs arten vid varje besök.
Större skrikörn – Greater spotted eagle (Clanga clanga)
Noterades 7 dagar utav 10 dagar.
Dvärgörn – Booted eagle (Hieraaetus pennatus)
1 ex Ayn Hamran 11/11, 1 ex Jabal Samhan 12/11, 1 ex Wadi Darbat 15/11, 1 ex Ayn Hamran och 1 ex East Khawr 20/11.

Stäppörn – Steppe eagle (Aquila nipalensis)
Förutom den största ansamlingen av stäppörn vid Raysut soptipp, noterades arten utmed vägen
på väg till olika fågellokaler 9 dagar utav 10 dagar.
Kejsarörn – Imperial eagle (Aquila heliaca)
Som stäppörn, dock inte lika många individer på Raysut soptipp.
Klippörn – Verreaux´s eagle (Aquila verreauxii)
1 ex (ad) vid Jabal Samhan 12/11, 1 ex (ad) Wadi Darbat 15/11, 1 ex (juv) mellan Ayn Athoom och Tabraq 17/11
och 1 ex (ad) Wadi Darbat den 19/11.
Hökörn – Bonelli´s eagle (Aquila fasciata)
2 ex (ad) Ayn Hamran 11/11, 1 par vid Sink Hole 12/11, 1 ex Jarziz Farm 14/11 och 2 ex Wadi Darbat 15/11.
Sparvhök – Sparrowhawk (Accipiter nisus)
1 ex Ayn Razat 15/11.
Brun kärrhök – Marsh harrier (Circus aeruginosus)
Enstaka ex sågs nästan dagligen och de flesta var juvenila fåglar.
Stäpphök – Pallid harrier (Circus macrourus)
2 ex (hane och hona) Al Beed Farm 16/11, 1 ex (hane) Ayn Hamran den 17/11 och 2 ex (hane och hona) Sanawt Farm den 20/11.
Gulnäbbad glada – Yellow-billed kite (Milvus aegyptius)
1 ex sågs vid West Khawr 13/11 och 1 ex vid East Khawr 20/11.
Örnvråk – Long-legged buzzard (Buteo rufinus)
1 ex vid Khawr Sawli 11/11, 1 ex Jarziz Farm 14/11 och 1 ex Al Beed Farm 16/11.
Rörhöna – Common moorhen (Gallinula chloropus)
Sågs vid East Khawr, Khawr Rawri, Raysut reningsverk, Wadi Baqlat och
Wadi Stimah där det största antalet noterades med ca 50 ex.
Kamsothöna – Red-knobbed coot (Fulica cristata)
1 ex East Khawr 11/11 och 13/11 samt 2 ex vid Wadi Stimah den 18/11.
Sothöna – Eurasian coot (Fulica atra)
Sågs vid East Khawr, Khawr Rawri och Wadi Stimah.
Fläcktjockfot – Spotted thick-knee (Burhinus capensis)
1 ex hördes i hotellträdgården Crown Plaza 16/11.
Strandskata – Eurasian oystercathcer (Haematopus ostralegus)
7 ex sågs vid West Khawr den 13/11 och 1 ex Wadi Baqlat den 18/11.
Styltlöpare – Black-winged stilt (Himantopus himantopus)
Sågs vid East Khawr, Khawr Rawri, Raysut soptipp och reningsverk, Wadi Baqlat och Wadi Stimah.
Skärfläcka – Pied avocet (Recurvirostra avosetta)
3 ex vid West Khawr den 13/11.
Sporrvipa – Spur-winged lapwing (Vanellus spinosus)
3 ex vid Raysut reningsverk 13/11.
Rödflikvipa – Red-wattled lapwing (Vanellus indicus)
2 ex vid Raysut reningsverk 13/11.
Stäppvipa – Sociable lapwing (Vanellus gregarius)
2 ex Sanawt Farm 11/11 och 3 ex Al Beed Farm 16/11.

Sibirisk tundrapipare – Pacific golden plover (Pluvialis fulva)
39 ex sågs vid Taqah den 11/11.
Kustpipare – Grey plover (Pluvialis squatarola)
Sparsam, sågs vid tre tillfällen, 1 ex hotellstranden Salalah Beach 10/11, 3 ex Raysut Mud Flats 13/11 och
5 ex West Khawr 13/11.
Större strandpipare – Common ringed plover (Charadrius hiaticula)
Sågs ej i några större antal, noterades vid besök på East Khawr, West Khawr, Khawr Rawri och Wadi Baqlat.
Mindre strandpipare – Little ringed plover (Charadrius dubius)
Enstaka ex noterades vid Raysut soptipp, East Khawr och Sanawt Farm.
Svartbent strandpipare – Kentish plover (Charadrius alexandrinus)
Sågs vid alla khawrer och kustnära lokaler.
Mongolpipare – Lesser sand plover (Charadrius mongolus)
1 ex Khawr Rawri 12/11 och 1 ex Wadi Baqlat 18/11.
Ökenpipare – Greater sand plover (Charadrius leschenaultii)
1 ex Khawr Sawli 11/11, 2 ex Wadi Baqlat 18/11 och 1 ex 19/11.
Fasanjaçana – Pheasant-tailed jacana (Hydrophasianus chirurgus)
2 ex Khawr Rawri 12/11 och 1 ex 17/11, 1 ex Wadi Baqlat och 2 ex Wadi Stimah den 18/11.
Småspov – Whimbrel (Numenius phaeopus)
1 ex Khawr Sawli 11/11, 2 ex Raysut Mud Flat 13/11 och 3 ex Ras Janjari 18/11.
Storspov – Eurasian curlew (Numenius arquata)
Sågs vid de flesta kustnära lokaler vi besökte.
Rödspov – Black-tailed godwit (Limosa limosa)
Noterades vid East Khawr och vid Wadi Stimah.
Roskarl – Turnstone (Arenaria interpres)
6 ex vid Ras Janjari den 18/11.
Brushane – Ruff (Calidris pugnax)
2 ex sågs vid East Khawr varje gång vi besökte lokalen. 1 ex Khawr Rawri 12/11, 4 ex Raysut reningsverk 13/11,
ca 80 ex East Khawr 16/11 och 15 ex Sanawt Farm 17/11.
Myrsnäppa – Broad-billed sandpiper (Calidris falcinellus)
2 ex vid Khawr Rawri 17/11.
Spovsnäppa – Curlew sandpiper (Calidris ferruginea)
1 ex Khawr Rawri 12/11 och 17/11.
Mosnäppa – Temminck´s stint (Calidris temminckii)
Sågs vid Khawr Sawli, Khawr Rawri, Raysut reningsverk och Raysut Mud Flat.
Sandlöpare – Sanderling (Calidris alba)
10 ex vid Taqah 11/11.
Kärrsnäppa – Dunlin (Calidris alpina)
Noterades vid Khawr Sawli, Khawr Rawri, Raysut Mud Flat och West Khawr.
Småsnäppa – Little stint (Calidris minuta)
Sågs vid Khawr Sawli, Khawr Rawri, Raysut reningsverk och Raysut Mud Flat.
Dvärgbeckasin – Jack snipe (Lymnocryptes minimus)
1 ex Raysut reningsverk 13/11.

Sibirisk beckasin – Pin-tailed snipe (Gallinago stenura)
1 ex Khawr Rawri 12/11, 4 ex Raysut reningsverk 13/11, 1 ex East Khawr 15/11 och 18/11.
Enkelbeckasin – Common snipe (Gallinago gallinago)
Sågs vid de flesta khawrer vi besökte.
Tereksnäppa – Terek sandpiper (Xenus cinereus)
1 ex East Khawr 11/11, 2 ex Khawr Rawri 12/11 och 17/11.
Smalnäbbad simsnäppa – Red-necked phalarope (Phalaropus lobatus)
1 ex Khawr Rawri 17/11 och 69 ex Ras Janjari 18/11.
Drillsnäppa – Common sandpiper (Actitis hypoleucos)
Tämligen allmän.
Skogssnäppa – Green sandpiper (Tringa ochropus)
Enstaka ex Raysut reningsverk, East Khawr, Khawr Rawri och Wadi Baqlat.
Rödbena – Common redshank (Tringa totanus)
Noterades vid de flesta khawrer.
Dammsnäppa – Marsh sandpiper (Tringa stagnatilis)
3 ex sågs vid Raysut reningsverk 13/11.
Grönbena – Wood sandpiper (Tringa glareola)
Enstaka ex Raysut reningsverk, East Khawr, Khawr Rawri och Wadi Baqlat.
Svartsnäppa – Spotted redshank (Tringa erythropus)
1 ex sågs vid Wadi Baqlat den 19/11.
Gluttsnäppa – Common greenshank (Tringa nebularia)
Enstaka ex Raysut reningsverk, East Khawr, Khawr Rawri och Wadi Baqlat.
Rödvingad vadarsvala – Collared pratincole (Glareola pratincola)
4 ex födosökande vid Sanawt Farm den 17/11.
Långnäbbad mås – Slender-billed gull (Chroicocephalus genei)
Sågs vid East Khawr, West Khawr, Khawr Rawri och Ras Janjari.
Skrattmås – Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus)
1 ex vid Khawr Rawri den 17/11.
Sotmås – Sooty gull (Ichthyaetus hemprichii)
Noterades alla 10 dagarna.
Stäpptrut – Steppe gull och Tundratrut – Heuglin´s gull
(Larus (fuscus/cachinans) barabensis och Larus (fuscus) heuglini)
Bägge arterna/raserna sågs varje dag och vi räknade ej de flockar som noterades vid bland annat
East Khawr, där den största ansamlingen noterades.
Sandtärna – Gull-billed tern (Gelochelidon nilotica)
Sågs vid East Khawr, West Khawr, Khawr Rawri och Sanawt Farm.
Skräntärna – Caspian tern (Hydroprogne caspia)
Sågs vid East Khawr, West Khawr, Khawr Sawli, Al Mughsayl och Khawr Rawri.
Tofstärna – Crested tern (Thalasseus bergii)
Tämligen vanlig och sågs vid kustlokalerna.
Iltärna – Lesser crested tern (Thalasseus bengalensis)
Sågs vid East Khawr, Khawr Sawli och Al Mughsayl.

Saunders småtärna – Saunders tern (Sternula saundersi)
Sågs vid East Khawr, Salalah beach, Khawr Stimah och Khawr Rawri.
Fisktärna – Common tern (Sterna hirundo)
9 ex som flest sågs vid besöken på East Khawr.
Skäggtärna – Whiskered tern (Chlidonias hybrida)
Tämligen vanlig längs kusten, högsta antalet ca 150 ex vid East Khawr 18/11.
Vitvingad tärna – White-winged tern (Chlidonias leucopterus)
Sågs endast vid East Khawr i flockarna med skäggtärnor, högsta antalet ca 80 ex 20/11.
Svarttärna – Black tern (Chlidonias niger)
1 ex East Khawr den 18/11 och det var säkert fler svarttärnor i flockarna med skäggtärnor och vitvingade tärnor.
Bredstjärtad labb – Pomarine skua (Stercorarius pomarinus)
1 ex passerade utanför Wadi Baqlat den 19/11.
Kustlabb – Artic skua (Stercorarius parasiticus)
3 ex förbiflygande vid Ras Janjari den 18/11.
Brunbukig flyghöna – Chestnut-bellied sandgrouse (Pterocles exustus)
10 ex Mudayy 14/11.
Klippduva/Tamduva – Rock-dove/Feral pigeon (Columba livia)
Sågs varje dag.
Turkduva – Collared dove (Streptopelia decaocto)
Allmän.
Palmduva – Laughing dove (Spilopelia senegalensis)
Allmän.
Gulbukig grönduva – Bruce´s green pigeon (Treron waalia)
Denna art gäckade oss på flera lokaler, men hittades till slut 6 ex i Wadi Darbat 19/11 och 1 ex vid Ayn Hamran 19/11 och 20/11.
Jakobinskatgök – Pied cuckoo (Clamator jacobinus)
1 ex Ayn Hamran 11/11.
Gök – Cuckoo (Cuculus canorus)
1 ex Khawr Rawri 12/11.
Arabisk dvärguv – Arabian scoops-owl (Otus pamelae)
4 ex hördes vid Ayn Hamran 15/11 och 3 ex hördes vid Ayn Athoom 17/11.
Nattskärra – Nightjar (Caprimulgus europaeus)
1 ex sågs vid hotellträdgården Crown Plaza 11/1.
Somaliaseglare – Forbes-watson´s swift (Apus berliozi)
Noterades 8 dagar utav 10 dagar. Ca 100 ex sågs i luften samtidigt vid Khawr Rawri.
Blåkråka – Roller (Coracias garrulus)
Enstaka ex sågs nästan dagligen utmed vägen till olika resmål.
Gråhuvad kungsfiskare – Grey-headed kingfisher (Halcyon leucocephala)
Sågs vid Crown Plaza, Sink Hole, Ayn Razat och Ayn Hamran.
Grön dvärgbiätare – Little green bee-eater (Merops orientalis)
2 ex vid Ayn Razat den 18/11.

Grön biätare – Blue-cheeked bee-eater (Merops persicus)
Tämligen vanlig, sågs alla dagar.
Härfågel – Hoopoe (Upupa epops)
Sågs vid Crown Plaza, Ayn Razat och Ayn Hamran.
Göktyta – Wryneck (Jynx torquilla)
1 ex vid Ayn hamran 11/11 och 1 ex Mudayy 14/11.
Rödfalk – Lesser kestrel (Falco naumanni)
1 ex Al Beed Farm 16/11, 2 ex (hanar) Ayn Hamran 17/11 och 1 ex Sanawt Farm 19/11.
Tornfalk – Kestrel (Falco tinnunculus)
Noterades dagligen.
Amurfalk – Amur falcon (Falco amurensis)
1 ex (hane) födosökande vid Al Beed Farm 16/11.
Lärkfalk – Hobby (Falco subbuteo)
1 ex Sanawt Farm 11/11, 1 ex Sink Hole 12/11, 1 ex Ayn Razat 15/11, 1 ex Wadi Darbat 15/11, 1 ex Al Beed Farm 16/11
och 1 ex Wadi Stimah 19/11.
Pilgrimsfalk – Peregrine falcon (Falco peregrinus)
1 ex (juv) Jarziz Farm 14/11 och 1 ex Al Beed Farm 16/11.
Halsbandsparakit – Rose-ringed parakeet (Psittacula krameri)
Sågs runt om Salalah och vid Sanawt Farm.
Svartkronad tchagra – Black-crowned tchagra (Tchagra senegalus)
1 ex Ayn Hamran 20/11.
Isabellatörnskata – Isabelline shrike (Lanius isabellinus)
1 ex Taqah 11/11, 1 par Raysut reningsverk 13/11, 1 ex (hane) Ayn Hamran 17/11 och 1 ex East Khawr 20/11.
Turkestantörnskata – Turkestan shrike (Lanius phoenicuroides)
1 par på vägen mot Tawi Atayr 12/11 och 1 ex (juv) Ayn Razat 15/11.
Ökenvarfågel – Southern grey shrike (Lanius aucheri)
1 ex Khawr Al Mughsayl 13/11.
Saxaulvarfågel – Steppe grey shrike (Lanius pallidirostris)
1 ex Al Beed Farm 16/11.
Masktörnskata – Masked shrike (Lanius nubicus)
1 ex (hona) sågs vid Ayn Razat 18/11.
Sommargylling – Golden oriole (Oriolus oriolus)
1 ex (juv) Mudayy 14/11.
Afrikansk Paradismonark – African paradise-flycatcher (Terpsiphone viridis)
Sågs vid Ayn Hamran och Ayn Razat.
Huskråka – House crow (Corvus splendens)
Sågs alla dagar.
Ökenkorp – Brown-necked raven (Corvus ruficollis)
2 ex på vägen strax väster om Thumrait på väg till Mudayy 14/11.
Kortstjärtad korp – Fan-tailed raven (Corvus rhipidurus)
Tämligen allmän, sågs nästan dagligen i lokalerna runt Dhofarbergen.

Hypokolius – Hypocolius (Hypocolius ampelinus)
3 ex (2 hane och 1 hona) Mudayy 14/11.
Härfågellärka – Hoopoe lark (Alaemon alaudipes)
1 ex på vägen mellan Thumrait och Mudayy 14/11.
Stenökenlärka – Desert lark (Ammomanes deserti)
2 ex på vägen mellan Thumrait och Mudayy 14/11.
Svartkronad finklärka – Black-crowned sparrow lark (Eremopterix nigriceps)
1 par vid Khawr Sawli 11/11 och 1 ex (hane) på vägen strax innan Thumrait 14/11.
Sångbusklärka – Singing lark (Mirafra cantillans)
6-10 ex sjungande fåglar vid Sanawt Farm de tre tillfällen vi besökte lokalen.
Tofslärka – Crested lark (Galerida cristata)
Tämligen allmän utmed vägen till de olika lokalerna vi besökte.
Korttålärka – Short-toed lark (Calandrella brachydactyla)
Ca 20 ex noterades vid Al Beed Farm 16/11.
Levantbulbyl – White-spectacled bulbyl (Pycnonotus xanthopygos)
Tämligen allmän.
Backsvala – Sand martin (Riparia riparia)
1 ex Jarziz Farm 14/11 och 1 ex vid Wadi Baqlat 18/11.
Ladusvala – Barn swallow (Hirundo rustica)
Högsta antalen vid Jarziz Farm och vid Sanawt Farm.
Blek klippsvala – Pale crag-martin (Ptyonoprogne obsoleta)
Tämligen vanlig – sågs alla dagar.
Gransångare – Chiffchaff (Phylloscopus collybita (tristis))
Fåglar som uppvisade ”tristis” karaktärer sågs vid Al Beed Farm den 16/11 och vid Ayn Hamran den 20/11.
Papyrussångare – Clamorous reed warbler (Acrocephalus stentoreus)
1 ex Khawr Rawri 12/11 och 17/11 samt 1 ex Ayn Hamran 20/11.
Rörsångare – Reed warbler (Acrocephalus scirpaceus )
1 ex sågs och hördes vid Ayn Hamran 19/11 och 20/11.
Streckad prinia – Graceful prinia (Prinia gracilis)
Tämligen vanlig och noterades nästan varje dag.
Trädgårdssångare – Garden warbler (Sylvia borin)
1 ex sågs vid Al Beed Farm 16/11.
Ökenärtsångare/Ärtsångare – Small whitetroat/Lesser whitetroat (Sylvia minula/Sylvia curruca)
1 ex Mudayy 14/11, 1 ex Ayn Razat och 3 ex Wadi Darbat 15/11, 1 ex Ayn Razat 18/11 och 1 ex Ayn Hamran 19/11 och 20/11.
Arabisk sångare – Red sea warbler (Sylvia leucomelaena)
1 ex sågs vid Ayn Hamran 11/11 och 20/11.
Östlig sammetshätta – Menetries's warbler (Sylvia mystacea)
1 ex Ayn Hamran 11/11 och 1 ex Al Beed Farm 16/11.
Abessinsk glasögonfågel – White-breasted white-eye [Abyssinian] (Zosterops abyssinicus)
Tämligen vanlig, sågs nästan dagligen.

Brun majna – Common myna (Acridotheres tristis)
Tämligen vanlig, sågs mestadels runt Salalah.
Rosenstare – Rosy starling (Pastor roseus)
Noterades endast vid East Khawr där förbiflygande fåglar sågs, 33 ex 16/11 och 8 ex 19/11.
Sinaiglansstare – Tristram´s starling (Onychognathus tristramii)
Tämligen vanlig, sågs dagligen.
Grå flugsnappare – Spotted flycatcher (Muscicapa striata)
1 ex sågs vid Ayn Hamran, 1 ex Ayn Razat och 2 ex vid Al Beed Farm.
Mindre flugsnappare – Red-breasted flycatcher (Ficedula parva)
1 ex vid Ayn Hamran 19/11 och 20/11.
Svart rödstjärt – Black redstart (Phoenicurus ochruros)
1 ex Al Beed Farm 16/11.
Rödstjärt – Redstart (Phoenicurus phoenicurus)
2 ex Al Beed Farm 16/11 och 1 ex (hane) Ayn Hamran 19/11 och 20/11.
Stentrast – Rufous-tailed rock-thrush (Monticola saxatilis)
1 ex (juv) Ayn Hamran 11/11 och 1 ex (juv) på vägen till Tawi Atayr 12/11.
Isabellastenskvätta – Isabelline wheatear (Oenanthe isabellina)
Tämligen allmän, sågs dagligen.
Ökenstenskvätta – Desert wheatear (Oenanthe deserti)
Tämligen allmän, sågs dagligen.
Nunnestenskvätta – Pied wheatear (Oenanthe pleschanka)
2 ex Al Beed Farm 16/11.
Svartstjärt – Blackstart (Oenanthe melanura)
Sågs bland annat vid Ayn Razat, Ayn Hamran, Wadi Darbat och Wadi Hanna.
Arabstenskvätta – Arabian wheatear (Oenanthe lugentoides)
1 par vid Sink Hole och 1 ex (hane) Jabal Samhan 12/11, 1 ex (hona) Wadi Rabkut 14/11, 1 ex (hona) Ayn Razat 15/11,
1 ex (hane) Wadi Darbat och 1 ex (hona) Wadi Darbat 19/11.
Nilsolfågel – Nile Valley sunbird (Hedydipna metallica)
1 par sågs vid Mudayy 14/11.
Palestinasolfågel – Palestine sunbird (Cinnyris osea)
Arten sågs vid Ayn Hamran, Ayn Razat och Wadi Darbat.
Abessinsk solfågel – Shining sunbird (Cinnyris habessinicus)
Arten sågs vid Ayn Hamran, Ayn Razat och Wadi Darbat.
Gråsparv – House sparrow (Passer domesticus)
Allmän och sågs dagligen.
Rödahavsvävare – Rueppell's weaver (Ploceus galbula)
Allmän och sågs dagligen.
Afrikansk silvernäbb – African silverbill (Euodice cantans)
Tämligen allmän och sågs nästan dagligen.
[Fjällig munia] – Scaly-breasted munia (Lonchura punctulata)
2 ex utmed vägen 1 km väster om Crown Plaza 13/11.

Gulärla – Western yellow wagtail (Motacilla flava)
Gulärlor av okänt ursprung noterades 8 dagar utav 10 dagar.
Östlig gulärla? – Eastern yellow wagtail (Motacilla tschutschensis)
1 ex med utseende liknande ” tschutschensis” sågs vid Raysut soptipp 13/11.

Citronärla – Citrine wagtail (Motacilla citreola)
Sågs och hördes vid varje besök på East Khawr. Enstaka fåglar noterades även vid Khawr Rawri,
Raysut soptipp och reningsverk samt Wadi Darbat.
Forsärla – Grey wagtail (Motacilla cinerea)
Enstaka ex sågs vid Ayn Hamran, Ayn Razat och Wadi Hanna.
Sädesärla – White wagtail (Motacilla alba)
2 ex av rasen personata sågs vid East Khawr den 10/11. För övrigt noterades enstaka ex utav alba nästan dagligen.
Större piplärka – Richard's pipit (Anthus richardi)
1 ex sågs vid Sink Hole 12/11.
Fältpiplärka – Tawny pipit (Anthus campestris)
Ca 20 ex noterades vid Al Beed Farm 16/11.
Långnäbbad piplärka – Long-billed pipit (Anthus similis)
1-2 ex sågs vid Ayn Hamran, 1 ex Ayn Razat och 1 ex vid Sink Hole.
Trädpiplärka – Tree pipit (Anthus trivialis)
2 ex sågs i Tawi Atayr 12/11.
Rödstrupig piplärka – Red-throated pipit (Anthus cervinus)
1 ex vid Sanawt Farm 17/11.
Jemensiska – Yemen serin (Crithagra menachensis)
2 ex vid Sink Hole 12/11.
Bergsparv – Striated bunting (Emberiza striolata)
Enstaka fåglar noterades vid Ayn Razat och vid Wadi Darbat.
Zebrasparv – Cinnamon-breasted bunting (Emberiza tahapisi)
Tämligen vanlig och noterades 9 dagar av 10 dagar.

Totalt 189 arter

