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Innledning
Når undertegnede i november 2010 inviterte til den første turen under KNoK navnet – Klunderud
Natur og Kultur –, gikk reisa til det sørlige Oman og Dhofar regionen. Også da var Magnus Ullman
kjentmann og ornitologisk guide. Reisa ble en suksess, og det ble starten på en virksomhet som i
2014 avslutta det 5. året. Oman var et etterspurt reisemål, og flere av de som var med i 2010 hadde
dette reisemålet høyt oppe. Så når ny tur ble gjennomført i november 2014, var mannskapet en
blanding av nytt og gammelt, og som sedvanlig en gruppe med nordmenn og svensker.
Nytt og gammelt ble det også på fuglesida, der vi fikk en fantastisk innføring i hva denne lokaliteten,
beliggende sydøst på Den arabiske halvøya, har å by på. Vi var i flytsonen når det gjaldt fuglelivet, og
fikk med store opplevelser: Klippeørn – en etterlengta observasjon, askedrongo – første funn i Oman,
gjort av gruppen i Qatbit, daddelfugl (hypokolius) i ørkenens utpost Muntasar og rike timer med
ørner og lerker i Kaday. Vi opplevde vennligsinna og nysgjerrige mennesker, i et land som står fram
som unntaket i et for øvrig svært urolig Midtøsten. Dagtemperaturer på 28-33 c, og badevann som
vær nærmere 30 enn 20, gjorde det til et godt november alternativ. Legg til at vi – som i stor grad var
utenfor turisthotellets avgrensa område det meste av tiden – også hadde muligheten til å studere
den arabiske naturen, levemåten og kulturen. Ei reise med mulighet for påfyll på mange ulike plan,
og litt «tyggemotstand» for den reisende. Ei ekte KNoK reise! De 5 neste åra får også bli i den stilen.

Ørkensteinskvett (Oenanthe deserti), en vanlig art
under hele turen. Foto: T.Ø.

Gruppen samlet i Muntasar. Fra venstre: Thor Østbye, Ingrid Hemsing, Edvar-Ståle Otterstrøm,
Grete Haavaldsen, Fredrik Calmeyer, Hans Petter Kristoffersen, Per Øystein Klunderud,
Kersti Ingeborn, Ewald Johnsson, Bjørn Tore Bollerud og Lennart Johnsson. Magnus Ullman
prioriterte å fota dromedarer under denne seansen. Foto: T.Ø.
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OMAN
Oman, - eller det offisielle Sultanate of Oman -, ligger sydøst på Den arabiske halvøy. I nordvest
grenser landet mot de Forente arabiske emirater, i vest mot Saudi-Arabia og i syd mot Jemen. Havet
østover er Det indiske hav (også i bruk Arabian Sea for Omans nære kystområder). Arealet er 309 500
km2. UD sine landsider oppgir folketallet i 2014 til 4 millioner, hvorav 1,8 millioner er
fremmedarbeidere (anslag 2014). Under vår reise møtte vi mange fra India, Pakistan og Bangladesh,
men også flere fra Nepal og Øst Afrika. Hovedstaden er Muscat, med i underkant av 1 million
mennesker. Arabisk er offisielt språk, men også engelsk er vidt utbredt innenfor administrasjon og
turisme. Myntenheten er omanske riyal (kurs 1 OMR = ca. 20 NOK, januar 2015).
Oman er et arabisk land, og det store flertallet av innbyggerne er muslimer. Den omanske varianten
av islam, ibadi eller ibadhism, er imidlertid preget av en stor grad av toleranse for annerledes
tenkende, til forskjell fra f.eks. den ekstremt restriktive wahhabi islam som er Saudi Arabias offisielle
ideologi. (Kilde: UD landsider.) Denne retningen innenfor islam finnes nå bare i Oman, mens den
tidligere var utbredt også i Jemen og i sydlige Saudi-Arabia. Oman har et godt forhold til USA, og det
finnes en handelsavtale mellom landene. Oman har også en rolle som internasjonal brobygger, da de
har (gode?) relasjoner både til Saudi-Arabia og Iran.
Sultan Qaboos bin Said har regjert i landet siden 1970, da han tok makten fra sin far i et kupp.
Sultanen fylte 74 år i 2014.
Utenriksdepartementet (UD) skriver på sine landsider – www.landsider.no – følgende om den
politiske situasjonen i landet (oppdatert 22.07.14):
«Oman er et absolutt monarki. Sultan Qaboos bin Said Al Said innehar selv i prinsippet de viktigste
posisjonene: Øverstkommanderende for de militære styrker, statsminister, forsvarsminister,
utenriksminister, og styreformann i sentralbanken. I det daglige er ministeransvaret delegert til
stedfortredere.
Det er ikke politiske partier i Oman. Landet har et tokammers parlament, Majlis, som fungerer som et
rådgivende, fra oktober 2011 delvis også lovgivende organ. Majlis al-Shura, "underhuset" etter
engelsk modell, er folkevalgt. Det er enkeltpersoner som velges. Alle omanere over 21 år har
stemmerett. 77 kvinner stilte som kandidater ved siste valg høsten 2011, men bare én kvinne ble
innvalgt av 84 medlemmer. De 83 representantene i Majlis al-Dawla, den lovgivende forsamlingen,
utnevnes av sultanen for en fireårig periode; her er det 16 kvinner (ca. 20 %).
Landet har ingen forfatning, men en Basic Law fra 1996 legger til grunn at sultanatet skal gå i arv, og
stadfester samtidig sultanens maktposisjon. Når sultanen faller fra er det etablert prosedyrer for å
utpeke en kandidat, men i denne prosessen er det ikke planlagt at folket skal ha en stemme.
Sultan Qaboos bin Said Al Said har ikke delt mye makt med øvrig familie, sammenlignet med andre
ledere i Gulfstatene. Den herskende familien utgjør likevel en sentral maktpolitisk gruppering
sammen med stammene, utenlandske rådgivere og handelsklassen som besitter ministerposter og
andre sentrale stillinger. Rikdommene er imidlertid jevnere fordelt enn i de øvrige Gulf-landene.
Protestene i 2011 dreide seg nettopp om oversjiktets faste grep om makten og om korrupsjonen dette
maktmonopolet har medført. Senere reformer har i noen grad tatt sikte på å gi befolkningen en
sterkere stemme i styringen av landet, og å øke antallet arbeidsplasser særlig i offentlig sektor. Det
har imidlertid også i ettertid vært sporadiske protester, ofte fra den yngre generasjon, som mener
at regjeringen ikke har fulgt opp sine løfter om reformer. Våren 2014 var det en rekke tunge
korrupsjonssaker på høyt nivå, med dommer opptil 23 års fengsel og bøter i milliondollar-klassen.
Utenrikspolitisk er Oman det eneste arabiske land som har et godt forhold til alle sine naboer såvel
som til stormaktene. Omanerne har ofte vært i en meglerrolle, senest høsten 2013 da Muscat var
stedet for hemmelige samtaler mellom iranere og amerikanere som ledet fram til Genève-avtalen
som tar sikte på å regulere Irans atompolitikk.»
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Sultan  Qaboos,  en  høyt  skattet  leder  blant  huseiere… Foto: T.Ø.

…  og  bilister! Foto: K.I.
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Dagbok Oman KNoK 16. – 30. november 2014
Søndag 16. november, dag 1. Oslo/København - Doha
Ettermiddagsfly fra hhv. Gardermoen og Kastrup med Qatar Airways til Doha. Ankomst Doha ca.
23.30 lokal tid (2 timer fram). Oman var bare en kort nattlig flytur unna!
Mandag 17. november, dag 2. Doha – Salalah – Crowne Plaza / Al Balid Archaeol. Park, East Khawr
Svenskene, 4 i tallet, begynte å bli litt nervøse da ingen nordmenn – 10 min. før avgang - hadde
kommet inn på flyet fra Doha til Salalah, - men de 6 fra Norge kom med! Avgang 00.30 lokal tid, og
framme i Salalah litt over 3 (klokka ytterligere én time fram). Bagasjen var også med og etter å ha
levert visumsøknad (20 OMR per person) og fått stempel i passet, var vi klar for
Oman/Dhofar/Salalah. Ytterligere tid gikk med til å få ut 3 leiebiler fra Europcar, men tidspunktet tatt
i betraktning – 04.30 – så gikk det smertefritt. Til Crowne Plaza 05, og påfølgende innsjekking. Tid for
morgenhvil, og frokost for de fleste kl. 10. Da dukka også Grete og Edvar-Ståle opp, som hadde
ankommet Salalah lørdag kveld. Første badet i Det indiske hav som frista med badetemperatur på
25-30 grader, før vi kl. 13 tok turen til Al Balid Archaeological Park, rett vest for hotellet.
Temperaturen hadde nå passert 30 grader. En kikk inn i museumsdelen fortalte om Omans særs rike
historie som sjøfarts- og handelsnasjon, der røkelse over lang tid var den viktigste handelsvaren. Ute
begynte fuglelivet, sjøl under den varmeste delen av dagen, å gjøre seg gjeldende. Og for mange var
det veldig mye nytt som skulle hankes inn de nærmeste dagene. Purpurhegre, rovterne, isfugl,
glanssolfugl og en rødhalevarsler viste seg, mens en flokk på 35 hvitkinnsvartterner rastet på et
rekkverk. Mest oppmerksomhet fikk dog 5 flekktriel, som fint lot seg beskue mens de holdt seg i
skyggen. Arten ble for øvrig sett fra veien hver gang vi passerte lokaliteten i dagene framover. Vi tok
deretter turens første fruktjuice, og fant også en dagligvarehandel og et bakeri, der vi de neste 2
ukene ble stamkunder.
Den første klassiske fuglelokaliteten, East Khawr, ligger i kort avstand øst for hotellet. - Khawr (også
khor) er laguner eller innløp der ferskvann kommer ut fra kilder og (noen steder) blander seg med
saltvann fra havet. Ofte avsondra fra havet med sanddyner. Viktige områder for alle typer fugl knytta
til vann, og der det er vegetasjon rundt, er dette også rike fugleområder. – Vel framme fikk Thor syn
på en helligibis på stranda mot havet. Magnus fikk seinere flotte bilder, og det var helligibis med
utstrakte vinger, og i flott lys, som ble forsidebilde på PC-en under turen. Godt med annen fugl også,
- flere ulike hegrer, flamingo, totalt 5 fiskeørn, 6 sivhauker og 2 storskrikørner. På vadersiden var 440
brushaner et høyt tall. Sotmåker og samojedmåker patruljerte langs stranda, og vi fikk også med
smalnebbmåker, dvergterne, ei sandterne og ei rovterne i fint lys. Ei svartterne kom med, etter
prinsippet «Oi, hva har vi her», når Magnus fikk studert sine bilder på skjerm på kvelden. Arten er
sjelden i Oman, og vi fikk ytterligere 3 fugler under turen. Sitronerle og solnedgang (ca. 17.30) kanta
den første kvelden for oss. Tilbake til hotellet for middag, artsgjennomgang og ei natt med normal
søvn.
Regionen Dhofar – Dhofar Governorate – er en av elleve guvernementer i Oman, og den største i
areal med nær 100 000 km2. Folketallet er i overkant av 250 000. Dhofar grenser til Jemen i vest og
mot Saudi-Arabia i nord. Det indiske hav dekker hele kyststripen mot sør. Vårt reisemål og bosted –
Salalah – er den eneste byen av noe størrelse i Dhofar.
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Crowne Plaza Resort. Foto: T.Ø.

East Khawr. Foto: F.C.
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Tirsdag 18. November, dag 3. Ayn Hamran, Taqah, Sumhuram, Khawr Rawri, Crowne Plaza
Avreise fra hotellet 06 denne første hele dagen i felt, og med start til en svært kjent fuglelokalitet,
Ayn Hamran (ayn = kilde på arabisk). Kort kjørevei, og vi er framme før solen viser seg. Fin start med
en hvitpannevarsler som alle får se, vakre svartstjerter dukker fram, det jobbes vel og lenge med 2
svartkronesjagrar, vi får de første sebraspurvene og palestinasolfugl, 2 gulbukgrønnduer viser seg, og
med sola får vi også inn noen rovfugler – 2 slangeørn, en steppeørn og totalt 3 haukørner. Per
Øystein får, som den eneste, med en jakobinergjøk av lys fase som er nede for å drikke vann. Noen
får med seg 2 rødehavssangere, og det blir den eneste kontakten med arten under turen. En flokk
dromedarer er på vei til kilden for å drikke. På forespørsel (tegnspråk) om fersk melk stopper
gjeteren, henter fram plastkrus fra bilen, og melker flere krus med fersk dromedarmelk rett i koppen.
Det er nok til at Lennart, Kersti, Ewald og Per Øystein får smake på denne uhyre viktige (i hvert fall i
tidligere tider) næringskilden blant beduinene. Vi tar vår frokost i skyggen, pakker ned og stopper
ikke før det blir fruktjuice på strandpromenaden i Taqah. - Inkludert dagens moral (preken) fra
Magnus, fremført for Per og Thor: «Suler flyr aldri over land!!» 8 pukkelryggdelfin viser seg i havet.
Et stykke etter Taqah tar vi ned mot havet og passerer gjennom porten til Sumhuram Archeological
Park og den tilhørende Khawr Rawri. Lunsj i skyggen før det blir vandring blant de arkeologiske
utgravningene. Magnus kommer med et hjertesukk om at «det er jo bare fugler dere ser etter
uansett», da en beryllbieter fanget oppmerksomheten midt inne blant ruinene. Vi fortsette å skue
utover khawren, seinere også fra båtplassen, med hyggelig uttelling: 24 tundragås, diverse ender og
hegrer, 2 storskrikørn, en rekke vadere og fine obser på 3 rovterner. Vi fortsatte ut til den ytterste
delen av området, der de mest ivrige badende fikk en svalende og flott opplevelse, mens Magnus
m.fl. tok for seg den ytterste våtmarken. Det spraka over radioen da ei langnebbekkasinsnipe hadde
blitt funnet, og hele gjengen bevega seg til «funnstedet». Lang avstand og noe dårlig lys, men det ble
tatt bilder. En sjelden gjest i Oman, og observasjonen ble nevnt som en «blytung art». (Ble sett igjen
28.11.) Vi vendte hjem til Crowne Plaza for middag, artsgjennomgang og søvn.
Sumhuram, fra Rough guides nettutgave.
“Back  on  the  main  coastal  highway  past  the  Wadi  Darbat  turning  lie  the  absorbing  remains  of  the  old  
city of SUMHURAM, now protected as the Sumhuram Archeological Park. Along with the nearby city
of Zafar, this was formerly one of the major ports of Southern Arabia and an important conduit for
the international frankincense trade network. There are two wildly conflicting theories about the
origins of the city based on the inscription found at the gateway. According to the official handbook
to the site, the city was founded in the third century BC by a local ruler named Sumhuram (or
Samaram); according to Nicholas Clapp in The Road to Ubar, the inscription states that the city was
founded  by  King  Il’ad  Yalut  I  of  the  Hadhramaut  (in  what  is  now  Yemen)  “not  earlier  than  20  AD”.  The  
city survived for 500 (or possibly 800) years before being gradually abandoned in the fifth century AD,
perhaps due to the formation of the sand bar across the mouth of Khor Rori, which closed the creek to
shipping.”

Ayn Hamran. En hyggelig gjeter slår av en kort prat med ivrige ornitologer. Foto: T.Ø.
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Taqah. Ei lokal lita skjønnhet betrakter tørste nordboere med en leskende fruktjuice.
Foto: K.I og H.P.K .

Sumhuram Archeological Park og Khawr Rawri. Et flott kulturminne og en unik fuglelokalitet med
et stort mangfold av arter. Foto: T.Ø.

Onsdag 19. november, dag 4. Ayn Razat, Dahariz, Khawr Taqah, Khawr Rawri - baksidan, Cr. Plaza
Fra hotellet 06, med nok en kjent kilde – Ayn Razat – som dagens første mål. Mye av krattet som
tidligere hang utover vannet har nå blitt ryddet bort. Tilrettelegging, - men ikke for fuglelivet! Stille
på morgenen, men med sola tar også fuglelivet seg opp. Magnus jobber lenge med en bleksanger.
Fotomulighet blir det også. Parkpersonalet ankommer for dagens (motoriserte) arbeid, og slipper oss
velvillig inn i den botaniske hagen. En vakker gråhodeisfugl blir funnet, sittende vekselvis på gjerdet
og i et tre. Det rykker til litt nå, - forventninger i lufta, og så tar det av: Til sammen 6 gulbukgrønnduer
viser seg, 1 ad. og en juv. keiserørn. Somaliseilerne – minst 8 ind. kommer stadig nærmere i sin jakt
på mikroinsekter – og til slutt så nært at de ses godt i kikkerten og det kan tas gode dokbilder. Jubel
for foto av en tung art. Fra  programmet:  ”Här  finns  den  hemlighetsfulla  somaliaseglaren (Apus
berliozi), en seglare som man inte lyckades artbestämma förrän för några år sedan. Arten försvinner
under  senhösten  men  förhoppningsvis  finns  det  några  ex.”  Men det skulle bli mer jubel, - ørn blir
varsla, i god høyde over åskammen, og i samme åndedrag: Klippeørn! Endelig, etter flere forsøk i felt
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lykkes det for KNoK å få inn denne vakre og nær mytiske arten. (Er det 2 arter man snakker om før og
etter en Omanreise, er det daddelfugl og klippeørn.) Fuglen holder seg synlig en god stund, og
bestemmes til et subadult individ. En dvergørn av mørk fase kommer svært nær, og gjør dagens
kildebesøk fullkomment. Frokost i skyggen før vi forlater åstedet for siesta og et bad som lunsjmeny
på Crowne Plaza.
Ca. 14 forlater vi hotellet for ettermiddagens program. Etter kjøring kun noen få hundre meter blir
det bråstopp, sentralt i vår bydel Dahariz, for en mindre skrue av våker. 4 av 5 fugler blir bestemt til
orientvepsevåk (turens eneste observasjon), og det ble tatt gode bilder. Den siste fuglen ble senere
bestemt til en juvenil haukørn. Ferden fortsatte østover og til Khawr Taqah. Svartglente, sumpvipe og
fine obser på sitronlerle og dvergsnipe ble (en noe mager) fasit, for et område som er under sterkt
utbyggingspress fra vest. Khawr Rawri på vestsida (også kalt baksidan!) var dagens siste programpost.
Etter gjennomgang av artskarakterer blei ei mangrovehegre ført inn på lista, en overflygende mørk
dvergørn, 2 isabellavarslere viste seg fint, men ingen rikser i sivet. En ørkennattravn i aktivitet foran
bil én, ble kveldens store beholdning, antagelig jaktende på mygg. (Vi sto en kort stund på menyen til
myggen, før vi forlot området, men ikke tidsnok til at resultatet ikke viste seg for enkelte i dagene
etterpå.) Middag og en særs hyggelig artsgjennomgang på hotellet, og så lykkes Magnus med å få et
bord til 12 i restauranten. Framgang!
Klippeørn Aquila verreauxii (Verreaux's Eagle - eng.)
Har fått sitt latinske og engelske navn til minne om den franske naturviteren Jules Verreaux, som
besøkte Sør-Afrika tidlig på 1800-tallet, og samla inn et typeeksemplar til Det franske
vitenskapsakademiet.
Arten har sin hovedutbredelse i det østlige og sørlige Afrika. Tidligere hekkefugl i Eilat, Israel. Hekker
sparsomt i Dhofar i Oman. Status i Jemen og Saudi-Arabia er uklar. Føde for en stor del
kappklippegrevling, der denne finnes. Standfugl. Størrelse nesten som kongeørn, som den også er i
nær slekt med. Ses sporadisk av ornitologer i Dhofarfjellene (Jabal Al Qara), med Ayn Hamran og Ayn
Razat blant de mest kjente stedene.

Ayn Razat. Innfelt, gulbukgrønndue (Treron waalia) og klippeørn (Aquila verreauxii). Foto: T.Ø.
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Torsdag 20. november, dag 5. Ras Janjari, Mirbat, Sahanawt Farm, Crowne Plaza, Salalah
Under reisa med KNoK i 2010 var det båttur ut fra Mirbat. Under årets reise ble sjøfuglskådingen lagt
til den spennende odden, Ras Janjari (ras = odde på arabisk). Avreise som vanlig kl. 06 fra Crowne
Plaza, og med frokostbokser på plass. Vi følger kysten østover, passerer Taqah og Sumhuram, før vi
etter en øde kyststrekning ankommer Mirbat. Herfra følger vi en grusvei til vi ankommer odden som
har gledet så mange ornitologer. Før teleskopa er på plass ser vi at vi har selskap av suppeskilpadder
duppende i havoverflaten. De er nær oss hele tiden, og er minst 8 i tallet. Magnus og Bjørn Tore står
for sjøfuglene, som passerer i større eller mindre antall, og følgende blir notert: Arabpetrell (20), én
lysbeinlire, minst 50 tropelirer, Bjørn Tore slår til med 2 rødnebbtropikkfugler, maskesuler, brunsule
og en flokk på 42 araberskarv (med det vakre navnet socotraskarv på svensk). En flokk svømmesniper
duver ute på vannet, og Magnus beretter at hele verdenspopulasjonen av denne arten overvintrer
utenfor kysten av Oman! En del terner blir også talt inn samt passerende smalnebbmåker. Ras Janjari
kan tilby en av de vakreste badevikene man kan tenke seg, og et flertall av gjengen lot en stund fugl
være fugl mens de svømte i turkisgrønt vann. Vi pakker ned akkurat når flere mindre reiseselskap
ankommer, for å avlegge fiskelandsbyen Mirbat en kort visitt. Utrettelige Fredrik får belønning med
turens eneste krabbehegre, som kun han får se og fotografere ute på moloen. Tilbake til Crowne
Plaza for enkel lunsj, hvil, bad og ev. fuglekikking på stranda.
Ettermiddagen, fra 16 til 19.45, blir brukt til en bytur i Salalah. På veien inn har vi en flokk på 52
bronseibis. Vi finner parkering i sentrum og det blir en kort vandring i juvelerstrøket, der man kan få
svidd av det man vil i gull- og sølvvarer (sjøl om mange av butikkene stengte ned på «lørdag kveld»).
Lite handlelystne så vi tar oss videre til souken (basarene), der noen får med seg sin kvote av den
handelsvaren man kanskje best forbinder med Oman: Røkelse. Røyken driver over de trange gatene,
og det bemerkes fra noen at man foretrekker kun rein luft i huset hjemme! Per Øystein har valgt ut
spisested, og alle 12 benker seg for et ekte utemåltid. Grillspyd med kalv, kylling og lam, ris, varmt
arabisk brød, salat og drikke gjør kvelden til et kulinarisk høydepunkt under reisa.
Artsgjennomgang i foajeen på hotellet før vi mette og fornøyde også denne kvelden går tidlig til
sengs. Langdag i morgen!
Slaget om Mirbat
To steilende hester i miniatyr vises på byporten inn til Mirbat, som et bevis på at byen tidligere hadde
en rik historie for oppdrett av Araberhesten. Byen var også kjent som en av utskipingshavnene for
røkelse. Det som har gjort Mirbat kjent i Omans nyere historie, fant sted 19. juli 1972, og er
beskrevet som «The Battle of Mirbat». Tidlig på morgenen angrep 300 tungt bevæpna
opprørssoldater fra Popular Front for the Liberation of Oman (PFLOAG) byens lille garnison (fort).
Denne var bemanna av et trettitalls omanske soldater, samt 9 soldater fra de engelske
spesialstyrkene SAS, - ledet av kaptein Mike Kealy, som var kun 23 år.
Opprøret i Dhofar ble startet av en misfornøyd stammeleder, Mussalim bin Nafl, i 1962. Det vokste i
styrke, og avspeilet også den kalde krigen, der Omans eneveldige sultan fikk støtte fra britene og Iran
(sjahen, som var en vestlig «alliert»), mens opprørerne ble støttet av Sør-Jemen, Sovjetunionen og
Kina. Opprørernes mål i 1972 var å destabilisere Sultan Qaboos. Han hadde avsatt sin far (Sultan Said
bin Taimur styrte i perioden 1932 – 1970) i et ublodig kupp i 1970, og påbegynt en modernisering av
Oman. Gjennom heltemodig innsats fra de fåtallige soldatene, klarte de å holde garnisonen fram til
de utpå formiddagen fikk flystøtte, og opprørerne måtte flykte etter å ha lidd store tap. Slaget om
Mirbat blir regnet som begynnelsen på slutten for urolighetene i Dhofar, og myndighetene
proklamerte endelig seier i 1976.
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Ras Janjari – en perfekt plass for havsfågelskådning, bading og særegne naturopplevelser.
Foto: K.I. og T.Ø.

Et forfriskende måltid i souken etter en eksotisk handletur. Foto: T.Ø.
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Fredag 21. november, dag 6. Tawi Atayr, Kaday, Taiq Cave & Sink hole, Wadi Darbat, Crowne Plaza
Langdag i felt, med avgang 06 og hjemkomst kl. 19. En dag spekket med opplevelser og vakre
landskap. Vi passerte Taqah, for så å ta av NØ (avkjøringa til Wadi Darbat fra hovedveien) og fulgte
denne til Tawi Atayr. I  programmet  blir  lokaliteten  beskrevet  slik  av  Magnus:  ”...en  spektakulär  
bergslokal med ett jättelikt slukhål som nästan ger en svindel när man tittar ner. Här heter målarten
yemensiska. – en  art  man  tills  för  några  år  sedan  trodde  bara  fanns  i  Yemen!”  Rough Guide Oman
(2011) skriver om fenomenet synkehull: «Probably formed by the prehistoric collapse of the roof of
an  enormous  subterranean  cave,  Tawi  Attair  is  one  of  the  world’s  deepest  sinkholes,  measuring  some  
210m from top to bottom. – big enough to swallow a fifty-storey building. The name translates as
Well  of  birds…”  
På vei fra parkeringa ble 5 araberhøner sett fint mens de kryssa stien. Flotte observasjoner av
jemenirisk ved kanten av synkehullet, og seinere en større flokk i jordbrukslandskapet, i et område
med mye frøvekster. Minst 15 ind. ble observert og vel fotografert. Ei langnebbpiplerke fikk også mye
oppmerksomhet. Vi passerte landsbyen med samme navn, før det ble mye «ørnestopp» langs
hovedveien, der både keiserørn (totalt minst 4), steppeørn og storskrikørn (7 under dagen) var med.
– Bjørn Tore ble under turen utropt til «kongen av Aquila-ørner», og gjorde en stor innsats med å
finne og artsbestemme ulike individer. - Ved veiskiltet merket Jabel Yoor ble det nytt stopp. To
savannelerker viste seg etter en stund (en av turens «mystery bird»), men disse ble ikke endelig
bestemt før etter bildestudier før kveldens artsgjennomgang. (Området ble besøkt igjen 28.11, og vi
fikk da oppgitt navnet Kaday på den lille bosettinga.) Vi fant vår frokostplass under 2 skyggefulle
trær, med utsikt i alle retninger. Flere rovfugl ble sett, bl.a. et par slangeørn, en art som vi hadde
minst 7 av under dagen! Det ble også den store sørgesteinskvettdagen, med et minimum av 9 eks.
Vakker fugl! Vi hadde jo allerede rukket å bli bortskjemt med ørkensteinskvett under turen, som vi
stort sett fant i alle biotoper. Også isabellasteinskvett ble ny art for turen.
Etter lang frokostpause gikk ferden til nok et synkehull, Taiq Cave. Stedet lå ca. 20 km fra Tawi Atayr
og vi beveget oss fra 570 til 1050 moh. Vel framme - i sterk varme - viste Taiq «cave» seg å være et
synkehull av enorme dimensjoner. Rough Guide skriver: «According to estimates, this is the world’s  
third largest sinkhole, at around 1km long, 750 m across and some 200m deep, with a total volume of
ninety million cubic meters.” Uten sikring på kanten ble det raskt avslørt hvem som kom fra flatlandet
og hvem som kom fra fjellheimen! Lite fra fugleverdenen, men vi hørte araberhøner og fikk se en
flyvende haukørn. I området så vi flere eks. av den vakre og spesielle planta ørkenrose (desert rose)
Adenum obesum, som blomstret på bar kvist. Også kalt djävelens träd av våre svensker. Etter en
stund bar det tilbake til bosettinga i Tawa Atayr, der stedets 2 serveringer kunne by på boller, kaffe
og kaldt drikke. Siesta!
Tidlig ettermiddag rulla vi ned mot havet igjen, for å ta av og innover den vakre – og brede – wadien,
Wadi Darbat. (Wadi er uttørka elveleier, som ved nedbør kan bli flomstore.) En rekke
beduinbosettinger med dromedarer, men også noen esler (til Per Øysteins store glede!), møtte oss
langs veien inn til kilden og den lille elva. Siden det var fredag og muslimenes helligdag, var det også
mange familier som hadde piknik i området. Vi fant skygge for vår lunsjmat, og fikk en kopp kaffe
eller te fra den enkle serveringen. Fuglekikkingen i dalen foregikk fra 2 steder, og ga uttelling med 1
keiserørn, et par haukørn, 2 lerkefalk og en flokk på 20 somaliseilere. Vi oppholdt oss her til etter
solnedgang, og fikk med 5 syngende akasieugler (svensk: arabisk dvärguv).
Tilbake til Salalah og Crowne Plaza etter en lang dag i felt.
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Langs kanten av synkehullet i Tawi Atayr. Foto: T.Ø.

Desert rose (Adenum obesum) ved Taiq Cave. Foto: T.Ø.

Taiq Cave - et gedigent synkehull. Foto: T.Ø.
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Lørdag 22. november, dag 7. Salalah soptipp, Al Mughsayl, Khawr Al Mughsayl, Wadi Hashir
En del av gruppen dro på morgenen til Salalah soptipp (der man kom inn på sjølve søppelplassen),
ved Raysut i den vestlige utkanten av byen. Et sted man forventer store antall av steppeørn, og
denne gang ble tallet anslått til 300 ind. Også blåmaskestork og stork hadde hyggelige tall. Maskedue
ble også notert.
Frokost på Crown Plaza, før vi kl. 14 la kursen vestover mot nok en klassisk fuglelokal, Al Mughsayl,
med muligheter for sjøfugl, samt spennende våtmarker (khawr) på begge sider av veien. Det har ikke
gått lang tid før Magnus roper ut en brunnoddy, som noen i gruppa rekker å se fint. Vi inntar lunsj
stående og med en behagelig bris. Og så rulla de forbi, en rekke av sjøfuglene man finner i disse
havstrøka: Brunsule, tøyleterne, dvergterne, makrellterne (10 eks.!), hinduterne, splitterne og
bengalterne. Magnus fulgte også en tyvjo en lang stund med tuben, mens Grete klatra til toppen bak
parkeringa og fikk med en sørgesteinskvett. «Blåshålen» som lokaliteten er kjent for, hadde ingen
god dag, da været var for snilt og det ikke var trykk nok til vannsøyler.
Våtmarkene på havsida av veien ga en oppvisning i ulike hegrer og tripkryss for hvitøyeand, sibirlo og
fasanbladhøne, mens det på innsida veien var 2 blåråker som viste seg. Hele 7 markpiplerker kunne
ses fint. Sola kom lavere på himmelen, vi samla troppene og begynte kjøringa noen km innover den
usedvanlige vakre Wadi Hashir. Syngende klippeugle var målarten. Uglene ble det ikke noe skikk på,
men vi hadde likevel en magisk og uforglemmelig stund i kveldslys og solnedgang – som raskt gikk
over i stjernehimmel -, samt en øredøvende stillhet. Nok en stopp på veien ut, men heller ikke her
noen ugle. Kort tid etter så hugger det til i radioen, og med opprømt stemme forteller Magnus at bil
én hadde en kryssende stripet hyene i lysa rett foran bilen!! Lifer for Magnus, Bjørn Tore og Hans
Petter (Edvar-Ståle hadde den fra Afrika) og stor jubel. (Et forslag på sebra nådde ikke opp i
diskusjonen!) Sjekk mot boka viser at artens utbredelse når helt til Bosporosstredet i Tyrkia, men
med et nattlig levevis er den svært sjelden å se. (Ikke nevnt i noen andre kjente reiserapporter fra
Oman.) Stor stemning under kveldens middag og påfølgende artsgjennomgang.

Mughsayl – en høyst interessant lokalitet for sjø- og våtmarksfugler. Foto: T.Ø.
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Wadi Hashir – et nærmest uvirkelig landskap for oss, og hvilket kveldslys! Foto: T.Ø.
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Søndag 23. november, dag 8. Ayn Tabraq, Ayn Athium, Ayn Sahanawt, Crowne Plaza, Salalah
Avreise kl. 06.00, og klar for den  store  “kildedagen”.  En ny lokalitet (mht. reisa i 2010) var Ayn
Tabraq, som vi etter noe leiting (mangelfull skilting og nye veier) fant fram til når sola var på vei opp.
Et særs frodig område, med tett skog som i dalbunnen ga et jungelpreg. Under monsunen må dette
være et dampende landskap! Etter en stund fikk Magnus los (etter å ha hørt en varsellyd) på en mulig
taigafluesnapper. Etter mye leiting ble fuglen bestemt og etter hvert godt dokumentert på fotos. En
sjelden påvist art i Oman. Ikke så mye fugl på lokaliteten, men slangeørn viste seg fint, spurvehauk
ble notert, en storskrikørn, en juv. keiserørn og 2 adulte haukørner kom med. Vi kunne sette oss ned
ved kildens utspring for en god frokoststund, og det var til og med et lysthus til disposisjon. –
Disponert i første rekke av turens skyggemester, Ingrid, som stort sett alltid på de ulike lokalitetene
fant seg den beste skyggefulle plassen, for etter en vandring å ha en rolig stund med penn og
notatblokk. - I området hadde vi selskap av minst 6 strimmelparadismonarker.
På vei til Ayn Athium måtte vi stoppe opp for turens største flokk med dromedarer, flere enn 100 i
tallet. De var blitt melka for morgenen, og ble drevet av flere gjetere (til fots og motorisert) ut til
dagbeitene, som her var grønnere enn noe annet sted vi opplevde under turen. Deretter ble det
bomstopp for ytterligere en stor flokk geiter, inkludert gjetere med skytevåpen. Noen km lenger inn i
dalen, og etter å ha passert flere nomadebosetninger med dromedarer, kom vi til kilden. Sola og
varmen tok tak nå, og fuglelivet stilnet. På vei ut av dalen ble det stopp for svartkronelerker. Etter
dagens utallige «dromler» la vi kursen hjemover for enkel lunsj, bad og hvil.
15.30 tok vi turen ut til Ayn Sahanawt, en liten kilde i utkanten av Salalah. Vannets arbeid har gitt
kilden usedvanlig vakre klippe- og grotteformasjoner, og det er en populær utfartsplass. Vi speida
forgjeves etter kappklippegrevling (det svenske navnet klippdass ligger bedre på tunga, og lyder
bedre i øret!) – klippeørnens basisføde -, men uten å lykkes. Derimot kom turens eneste natthegre
med. Hyggelig selskap med badende ungdommer (av hannkjønn), da skiltet med fare for bilharzia
ikke finnes her. Middag og artsgjennomgang, før pakking på kvelden for ørkenutfart neste dag.
Khareef – monsun fra sørøst
Khareef betyr egentlig høst på arabisk, men i Dhofar og i nordøstlige Jemen (provinsen Al Mahrah)
brukes begrepet i dagligtalen om monsunen som kommer inn fra sørøst. Dette skjer i perioden juli til
september, og nedbøren sørger da for at kildene (grunnvannet) får påfyll slik at vann kan hentes
herfra gjennom hele året. Nedbør i Salalah er angitt til 25 mm både i juli og august, men man må tro
at det kan være atskillig mer der skyene når fjella ovenfor byen. Området som blir berørt av
monsunen er innhyllet av tåke og et lett regn, og gjør at landskapet blomstrer og blir grønt. Sammen
med juleperioden er dette den store turistsesongen i Dhofar, og mens temperaturen i Muscat kan nå
45 grader, ligger den på snaue 30 i Salalah. Byen har også en årlig Khareef turistfestival.

Ayn Tabraq med sin kilde og frodige vegetasjon.
Foto: T.Ø.

Bevæpnede gjetere på tur med geiteflokken til
kilden i Ayn Tabraq. Foto: T. Ø.
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Mandag 24. november, dag 9. Al Beed Farm, Dawka, Qatbit
Kl. 04 sto bilene klare, bagasjen var på plass og Crowne Plazas frokostbokser var lastet inn. Oasen
Qatbit var dagens mål, med planlagte stopper underveis. Etter 7 min. sov alle passasjerene, og
våknet ikke før Magnus etter en snau times kjøring meddelte over radioen at GPS-en viste 875 moh.,
det høyeste på vår reise inn i ørkenen. Vi var i ferd med å passere Jabal al Qara, fjella nord for
Salalah. Senere skulle bunnoteringen bli ved Muntasar, med 125 moh. Etter 2 timers kjøring (23 mil)
nådde vi første stopp, Al Beed Farm, og vi hadde fremdeles en halv time til soloppgang.
Ganske raskt gikk varselet om en grønnebbkoel, og etter en stund hadde 2 hannfugler vist seg fint for
alle. Arten, som er en sjelden vintergjest i Oman, tilhører gjøkeordenen og har sin utbredelse i India
og østover. Vi hadde vårt første møte med prikksandhøne (lydytring som en lett men bestemt
hosting, og som man hører lenge før man ser fuglene) og en mindre flokk med brunbuksandhøne.
Brunnakkeravn viste seg også for første gang, og var med oss de nærmeste dagene. Gretes «høne»
viste seg ved senere konsultasjon å være en hvitbrystrikse, én av to obs. under reisa. 2 vaktler fløy
opp fra grasavlingen. En adult steppehauk hann viste seg, mens dverglerke, svartkronelerke og
langnebblerke ble notert. Fine obser også på markpiplerke. Krattvarsler av rasen aucheri ble notert
med 3 eks.
Mens resten av gruppa jakta fugler ble Per Øystein invitert av farmens sjef inn på en kopp te. Det var
en aldrende mann, som med en viss møye la seg ned på madrassen på gulvet mens tevann ble kokt.
Han bodde fast i Salalah, men besøkte farmen 2-3 dager per måned. Engelskkunnskapene var gode
og han fortalte mye fra gamle dagers handel og vandel. Kontrasten var stor til at man i dag kunne
høste 5-6 avlinger av gras på Al Beed Farm, og det midt ute i ørkenen! Men grunnvannet til farmens
drift måtte nå hentes fra 140m, mens man tidligere nøyde seg med 60.
Vi fortærte våre frokostbokser i skyggen. En av de ansatte brakte ferske meloner direkte fra gårdens
kjølelager, og med 30+ i skyggen smakte disse særs forfriskende. Ved neste stopp, Dawka farm, ga en
vandring i varmen ut i grasmarkene uttelling med fine bilder på langnebblerke (jubel!). Turens eneste
sikre steppevarsler (rasen pallidirostris) viste seg også her.
Vi gjorde unna de siste mila mot Qatbit i et tilnærma livløst og grått steinørkenlandskap, og ankom
vår destinasjon ca. 14. Etter en liten stund var alt i orden (vi var venta og booka inn!), og lunsj og
siesta sto på dagsorden. En som har vanskelig for «å la skrotten hvile» på dagtid (adskillelig flinkere
på kveld og natt) var Thor, og det gikk ikke lang tid før det banka på døra med opplysning om at det
satt en askedrongo i bakgården, rett utenfor Qatbit Guesthouse. Han og Fredrik (også samme rytme
med skrotten som Thor!) hadde allerede jobba med fugg’ern, og når vi andre kom ut satt den pent og
pyntelig i ett av trærne, der den kunne ses til og fra i 3 dager. Blir funnet godkjent vil det være
førstefunn for Oman! Alle kom seg etter hvert på beina og ytterligere gjennomsøk av Qatbit, både
innenfor og utenfor gjerdet, ga fine obser og foto på blåråke, steppesanger ble notert samt
dvergfluesnapper (også påfølgende dager).
Etter god og mettende middag på restauranten - vi ble i løpet av 3 dager stamkunder, og fikk godt
innblikk i menyen der vi kunne velge blant biff, kylling, fisk og omelett – ble det artsgjennomgang i
gjestehusets utmerkede atrium. Kveld og go’natt.

Når dette skiltet dukker opp
er du definitivt kommet ut i
ørkenen. Foto: H.P.K.
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Al Beed farm – en grønn oase i ørkenen som tiltrekker seg mange eksklusive fuglearter.
Foto: T.Ø.

Qatbit gjestehus. Hans Petter poserer villig. Foto: T.Ø.

Første bildet tatt av askedrongo (Dicrurus leucophaeus) i Oman. Foto: T.Ø.
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Tirsdag 25. november, dag 10. Qatbit, Qatbit–oasen, Marsawdad
Mulighet for sovemorgen, da frokost ikke ble servert før 09. Men flere hadde allerede saumfart
Qatbit, med gjensyn med flere av artene fra dagen før. 2 nilsolfugler var nye på lista. Utover
formiddagen blåste det opp, og da vi besøkte den lille oasen nær Qatbit var lufta fylt av sand og
sikten var plutselig svært begrensa. En død og en levende rødrev, samt en steppesanger, ble fasit. Før
vi tok lunsj og påfølgende siesta, var det samling med fagtema i atriet. Magnus foredro rundt
begrepet faunaregioner – hvor hører Den arabiske halvøya hjemme i dette bildet? -, diverse innspill
fra fuglelivet og fugletrekket i regionen, men også noen ord om spennende opplevevelser under
fuglereiser til Jemen på 80- og 90-tallet. Det siste, både eksotisk, og i dag, umulig! Oman ble nevnt
som en smeltedigel, med innslag fra 3 ulike regioner, og i tillegg fuglene over havet.
Avreise kl. 15.30 for å få den ekte ørkenfølelsen i sanddynene nær Marsawdad. Det klarna opp og lite
dis gjorde ikke solnedgangen knallrød, men hva gjør vel det når man kunne sparke av seg sandalene
og la kropp, sjel og bare føtter forføres av kun sand og sol! Saudi-Arabia noen km mot nord gjorde
«langt hjemmefra følelsen» fullkommen. Det ble mange bilder av sanddyner og mennesker i
solnedgang. Ingen  savna  elgen,  men  en  dromedar…
Rub’  al  Khali – the Empty Quarter
Vår destinasjon, oasen i Qatbit, ligger i utkanten  av  den  store  ørkenen,  Rub’  al  Khali  på  arabisk  og
Empty Quarter på engelsk. Området er den største sandørkenen i verden. Arealet er ca. 650 000
km2, og utgjør den sydlige tredjedelen av Den arabiske halvøy. Stammefolket i utkanten av ørkenen
omtaler området kun som «The Sands».
Fra Wikipedia: “The first documented journeys by non-resident explorers were made by British
explorers Bertram Thomas in 1931 and St. John Philby in 1932. Between 1946 and 1950 Wilfred
Thesiger crossed the area several times and mapped large parts of the Empty Quarter including the
mountains of Oman. In June 1950, a US Air Force expedition crossed the Rub' al Khali from Dhahran,
Saudi Arabia, to central Yemen and back in trucks to collect specimens for the Smithsonian Institution
and to test desert survival procedures.
In 1999 Jamie Clarke became the first Westerner to cross the Empty Quarter of Arabia in fifty years.
His team of six, including three Bedouin, spent 40 days crossing the desert with a caravan of 13
camels.
On 25 February 2006, a scientific excursion organized by the Saudi Geological Survey began to explore
the Empty Quarter. The expedition consisted of 89 environmentalists, geologists and scientists from
Saudi Arabia and abroad. Various types of fossilized creatures as well as meteorites were discovered
in the desert. The expedition discovered 31 new plant species and plant varieties, as well as 24 species
of birds that inhabit the region, which fascinated scientists as to how they have survived under the
harsh conditions of the Empty Quarter.”  

Vårt leksikon og notar, Bjørn Tore, hviler aldri i felt. Foto: K.I og F.C.
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nsdag 26. november, dag 11. Marsawdad, Muntasar, Qatbit

22
Foto: F.C., H.P.K. og T.Ø.

Etter sovemorgen dagen før ble frokost servert i atriet kl. 05.00 av vår utmerkede vert fra
Bangladesh. – Magnus sitt kved om at «Den arabiske natten er mørk och outgrundelig» hadde
mening. - Vi la igjen kursen mot sanddynene nær oasen Marsawdad, og var der i god tid før solen
viste seg over horisonten. Fotosession på landskap ble viktigste innhold, da artslista for fugl viste én
art med 30 eks. av brunnakkeravn! De 2 bilene som tok turen bort til millitærbasen i Marsawdad fikk
også med seg driften av en flokk dromedarer gjennom sanddynene.
Videre østover til en klassisk fuglelokalitet, oasen Muntasar. Varmen tok snart tak, men vi jobba oss
rundt i terrenget. Vannpiplerke og lappiplerke i første vannpølen, ei hvitbrystrikse, ei duskhegre,
noen ender, vadere, 2 sivhauker, dvergfluesnapper og én stær. Flere flokker prikksandhøner, med
totalt ca. 150 ind. kom over oasen, uten at noen landa på nært hold. En gulbrynsanger viste seg også.
Tilbake i Qatbit for varm lunsj og hvil. Her ble også ettermiddagen brukt for å lete opp fugl.
Askedrongoen lot seg fremdeles beskue, likeså en vanlig gjøk. En godbit ble en svartrødstjert (ikke
rasebestemt), samt ytterligere gransangere og blåstruper. Ny middag, og nå hadde vi tømt
restauranten for yoghurt og Laban (yoghurtdrikk)! Artsgjennomgang og søvn.
Wilfred Thesiger – «Arabian Sands»
Wilfred Thesiger (1910 – 2003) er beskrevet som en av de siste store oppdagerne. Engelsk
statsborger, født i Addis Abeba, og utdannet bl.a. fra Eton. La ut på sin første store ekspedisjon
allerede som 23 åring, og holdt seg stort sett til Afrika inntil han kom til Dhofar i 1945. I årene fram til
1950 gjennomførte han flere kryssinger av the Empty Quarter, og i 1960 kom boka «Arabian Sands»
(hans første bok) med de eventyrlige historiene fra opplevelsene i ørkenen. Ekspedisjonene ble
gjennomført med lokale stammefolk som guider og kjentmenn, og som Thesiger levde sammen med
som likemann under alle turene. Boka er tilegna to av hans hjelpere, bin Kabina og bin Ghabaisha.
Han skriver i forordet om sine mange hjelpere: «Although it would be pointless to thank them in a
book which none of them will ever read, it will be obvious that I owe everything to the Bedu who went
with me. Without their help, I could never have travelled in the Empty Quarter. Their comradeship
gave me the five happiest year in my life.” I 2010 kom det en jubileumsutgave av boka, rikt illustrert
med Thesigers egne bilder fra ekspedisjonene.
I perioden 1951 – 1958 oppholdt Thesiger seg blant sumpararberne i det sydlige Irak. Han har
dokumentert sitt opphold med boka «The Marsh Arabs» (Penguin Classics 2007).
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Torsdag 27. november, dag 12. Muntasar, Qatbit, Thumrait, Crowne Plaza, Salalah
Siste KNoK morgen i ørkenutposten Qatbit, og forventningene om å få litt ekstra - etter å ha satset
hele 3 netter på lokaliteten – var fremdeles til stede. Muntasar, med avreise 06.00, var siste sjans.
Flere mindre flokker med prikksandhøne kom over området – totalt ca. 70 i tallet -, men kun noen få
fugler kom i korte øyeblikk ned på bakken. Da gruppen sto og skuet utover en av de våte områdene N
i oasen, fikk Per Øystein øye på en «kjent» fugl (sett på hekkeplass i Iran april 2013, sammen med 9
av de øvrige deltakerne i Oman) sittende på hyggelig avstand i ei palme: Mulig daddelfugl/hypokolius
ble ropt ut, og rett etterpå bestemt til en vakker hannfugl. Hørte vi litt eufori i stemmen, når Magnus
fikk sitt Omankryss på arten!? Etter en runde kom den tilbake i palmen, og alle fikk sine gode obser
og bilder. Arten hekker i Irak og Iran, og påtreffes årvisst i Oman, Emiratene og Bahrain, og er en av
Midtøstens mest ettersøkte arter av tilreisende ornitologer. Dokumentert av Magnus med følgende
beskjed til Per Øystein over radioen: «Du får tala om for gruppen vilken högtidsstund dette er.» Når 3
ørkensangere også hadde vist seg fint fram, kunne ørkenoppholdet avsluttes.
Vi dro tilbake til Qatbit Guesthouse for en kort siesta og pakking, og kl. 12 var vi klare for lunsj på
stamrestauranten ved innkjøringa til området. Vi storkoste oss (reiseleder hadde bestilt omelett med
4 egg, og ikke bare 2!) med mat og drikke, for etterpå å ta de 270 km til Salalah. Passasjerene i bilene
ble vekket for en stopp for en mulig gribb, - men den endte opp ubestemt. 2 seige timer seinere
entret vi Thumrait for pause med fruktjuice. En steppeørn ble beholdningen, før vi ca. 16.30 ankom
Salalah. Ved ankomst til byen bommer sjåfør Per Øystein på veien til hotellet, men det resulterer i at
Grete og Ingrid får med seg sine flekktrieler ved Al Balid. Alle som vil rekker et forfriskende bad i Det
indiske hav (informasjonen på stranda sier fremdeles en vanntemperatur på 25-30 grader!), før vi
setter oss ved middagsbordet. Artsgjennomgangen avslutter kvelden.

Stor glede da daddelfugl, hypokolius, (Hypocolius ampelinus) poserte fra toppen av ei palme
i Muntasar. Se fuglen øverst til høyre i palma og innfelt. Foto: T.Ø.
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Fra restauranten i Qatbit.

Atriumet i Qatbit gjestehus. Foto: T.Ø.

Siste kveldslys over Qatbit. Foto: T.Ø.

Dromedar – Camelus dromedarius (Dromedary camel – eng.)
Overalt hvor vi ferdes i Dhofar kan vi fremdeles møte på dromedarer, holdt som husdyr. Arkeologiske
funn tyder på at dromedaren ble domestisert for ca. 5000 år siden, og da først på den sydlige delen
av Den arabiske halvøy. Ville populasjoner av dromedar må man flere tusen år tilbake i historien for å
finne. Opprinnelsen til ordet «camel» tror man kommer fra «jamala», arabisk for å bære.
Per Øystein snakka i Ayn Athium med en av dalens dromedareiere (han hadde jobba flere år i
Tyskland), og han fortalte at prisen på en god melkedromedar kunne komme opp i 1 000 OMR, mens
yngre dyr gikk for 3-400 OMR (1 OMR = ca. 20 NOK). Når vi så en flokk på mer enn 100 dyr (for eks. i
Ayn Tabraq) så er det snakk om store verdier (og prestisje).
Under Thesiger sine kryssinger av the Empty Quarter var han og hjelperne helt avhengige av gode
dromedarer som bærere av mat og utstyr. De kunne også gi melk, og være nødmat dersom det ble
krise. Han skriver om dyrene, og tradisjonene knytta til disse, i Arabian Sands:
”To Arabs, camels are beautiful, and they derive as great a pleasure from looking at a good camel as
some Englishmen get from looking at a good horse. There is indeed a tremendous feeling of power,
rhythm, and grace about these great beasts. I certainly know few sights finer than mounted Arabs
travelling fast on well-bred camels, but this is rarely seen for they seldom travel faster than at a walk.
To talk intelligently to the Bedu about camels I tried to learn the different terms which they used, and
these, numerous enough in any case, tended to vary among different tribes. They used several
different words for the singular and plural. They had different names for the different breeds and
colours, for riding camels and herd camels, and a different term, which varied according to the
animal’s  sex,  for a camel in each year of its life until it was fully grown, and others for it as soon as it
began to grow old. They had terms for barren female, and for one in calf or in milk, which varied
again depending on how long she had been in calf or in milk. I listed many of these words but found it
impossible to carry most of them in my head.”
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Ain Athium

Wadi Darbat

Khawr Rawri

Ain Hamran

Wadi Darbat

Tre bilder fra områdene med sanddyner nær Marsawdad.

Taiq Cave

Foto: E.J. og T.Ø.
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Fredag 28. november, dag 13. Kaday, Khawr Rawri, Jarziz Farm, Crowne Plaza, Salalah
Avreise 05.45 til den «nyoppdaga» lokaliteten Kaday, beliggende langs veien V for Tawi Atayr (også
besøkt 21.11), ved veiskilt vestover merket Jabel Yoor. Men innen vi kom så langt hadde vi
soloppgangen over et vakkert bølgende kulturlandskap når vi kom opp på platået (kunne minne om
dehesaen i Extremadura). Savannelerke var morgenens målart, ikke minst for fotografene. Og de
lyktes over all forventning, med arten i riktig biotop (beitelandskap med stein og mye frøvekster), og
ikke som på «farmene» der vi så den som en liten prikk på evig avstand. Minst 6 individer ble notert.
Turens (beste) hjertesukk kom fra Lennart, etter noen hundre blinkskudd av savannelerke: «Nå gir
jeg meg, det kan inte bli bättre!» (Han hadde den forfra, fra siden, bakfra og flyvende.) Hørt det før
fra en fotograf? Aldri! Sjansen seinere: Minimal!
En vakker og stor skink - Sudan Mabuya - viste seg også fint fram i solen på en stein.
Frokost ble fortært under «våre 2 trær», så langt av ukjent art, mens kronen på verket (faglig sett) ble
turens eneste svartstrupesteinskvett, en ettårig hann, som viste seg fint. Ytterligere minst 8
sørgesteinskvetter kantet også veikanter og ledninger. 2 steppehauker ble notert fra frokostplassen.
Minst 6 keiserørner viste seg (+ 1 langs veien), sammen med storskrikørn, steppeørn og slangeørn.
Solen sto høyt og vi forlot et vakkert kulturlandskap der driftsformen for en stor del var melkekyr,
dromedarer og noen geiteflokker.
Vi la igjen turen til Sumharam og Khawr Rawri ved kysten. Bjørn Tore ble sluppet av ved båtplassen,
mens de andre dro til «utsiden» for hhv. bad og ytterligere fuglekikking. På stranda var vi nesten
aleine, mens Magnus lykkes med å finne igjen langnebbekkasnipa vi hadde hatt på samme lokalitet
18.11. Nå ble også bildene bedre. 12 hvitbrystlo ble talt inn, før vi la kursen mot båtplassen. Diverse
hegrer og vadere, samt flere fiskeørn ble beholdningen, helt fram til rett før avreise: Da fikk flere
med seg en overflygende falk – som framsto som en lerkefalk, men Thor – som var trygt plassert
ytterst på tangen sammen med rovfugllegenden Dick Forsman – hørte utropet amurfalk fra Dick, og
lykkes også å feste den til filmen. Bildet viste en juvenil fugl (som det ifølge Magnus ikke finnes
mange bilder på fra «VP»), og ble ett av turens virkelige høydepunkter.
Tilbake til Salalah for bad og siesta, som også inkluderte en hvitkinnterne fotografert på stranda av
Thor, og artsbestemt på bilde etter hjemkomst. Jarziz Farm i utkanten av Salalah ble dagens siste
utflukt. Ryktet om farmen som en eneste stor byggeplass var sterkt overdrevet, og i fint
ettermiddags- og kveldslys ble en rekke arter observert: Èn mongolturteldue blant et hav av
tyrkerduer, minst 6 individer av rosenstær (lifer for mange i gruppen!), steppehauk med 4 individer,
ei jordugle ble skremt opp, likeså turens eneste tartarpiplerke.
Tilbake på hotellet, der Grete og Edvard- Ståle takka for seg under middagen med hyggelige ord, og
var klar for hjemreise fra flyplassen kl. 22.15. Turen gikk via Muscat og Emiratene til Oslo.

Soloppgang på tur til Kaday. Foto: H.P.K.
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Lokaliteten for savannelerke (Mirafa cantillans) i Kaday. Savannelerke innfelt. Foto: T.Ø.

Kaday – her finns dekorative plasser for å nyte gode måltid, kombinert med gode observasjonsforhold for flygende rovfugl. Foto: T.Ø.
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Khawr Rawri - båtplassen ved Sumhuram, med Dhow. Foto: T.Ø.

Keiserørn Aquila heliaca
Når vi under dagen hadde 7 keiserørner – og under turen minst 23 eks. – så er dette i ornitologisk
sammenheng smått utrolige tall. Og et slikt antall kan man kanskje bare oppleve i Oman!? BirdLife
International oppgir at det er knyttet stor usikkerhet til verdensbestanden, og den blir oppgitt til
3 500 – 15 000 individer. Tyngdepunktet for den europeiske bestanden er i Ungarn og Slovakia, mens
hovedutbredelsen østover er i Russland og i Kasakhstan. Trenden for arten er usikker, men det er
enighet om at det har vært en kraftig bestandsnedgang etter andre verdenskrig. Arten har
rødlistestatus som sårbar.

Keiserørn (Aquila heliaca). Foto: T.Ø.
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Lørdag 29. november, dag 14. East Khawr, Raysut renseanlegg, Khawr Taqah, Taqah, Crowne Plaza
Fra hotellet 06.15 med kort vei til dagens første lokalitet East Khawr. Den skuffet heller ikke denne
morgenen, med godt om fugl. Fotografene posisjonerte seg med godt lys fra Ø, da 2 storskrikørner
hadde festmåltid på fiskerester i strandkanten. Etterpå var det bare fornøyde glis, snakk om at
brikkene allerede var fulle, ikke nødvendig å bruke konverter og at man for en gangs skyld kunne se
en storskrikørn inn i hvitøyet. (Det kom også fram da man så bildene på skjerm.) Vi så igjen vår
helligibis fra dag én, ei svømmesnipe ble talt inn og en sjeldent stor flokk med bronseibis – totalt ca.
120 individer – kom inn fra N, og også turens høyeste antall av flamingo (ca. 50 ind.). En utfarget
stjertand hann lyste opp på vannet, samt at Bjørn Tore plukka fram 2 lappspover som ny turart.
Tilfredse dro gjengen – nå 7 i tallet – tilbake til hotellet for sein frokost.
Litt etter kl. 10 var det Raysut reningsverk (kloakkrenseanlegg) i den østlige delen av byen, som sto
på programmet. Gruppen hadde minsket til 5, men for de som dro ble det uttelling. En stor flokk
blåmaskestork var på plass allerede ved vår ankomst, og flere kom til. Taksameteret stoppet ikke før
min. 520 individer var talt inn (en stor andel av den overvintrende populasjonen i Oman?). En ny
turart, ett eks. av småplystreand, ble fint observert svømmende i en av dammene (5 funn for Oman,
også sett av andre ornitologer tidligere). 3 brilleviper viste seg fram og sibirbekkasin ble (endelig)
bestemt, da Magnus fikk bilder på ett individ som fløy opp. En dvergørn av lys faste ble notert,
sammen med flere storskrikørner og steppeørner. På nabolokaliteten søppelplassen (soptippen),
kunne vi også se en rekke ørner.
Tilbake på Crowne Plaza ble det avsluttende bad og siesta, før vi 15.45 dro ut for å gjøre turens siste
reisemål: Solnedgangen på stranden i Taqah. Vi svingte innom Khawr Taqah uten store overraskelser,
før vi tok stranda i åsyn. Palmekryss for lerkefalk, en fotballkamp lengst øst, og nær sentrum den
sedvanlige fangsten av fisk med ei stor not som ble trukket på land med håndmakt og hjelp fra flere
Toyota Pickup. Sardiner og noen månefisk ble fordelt blant fangstfolket. Stranda var kanta av
sotmåker, samojedmåker, noen kasahkmåker og noen vadere, men det var bevegelser ute på havet
som tiltrakk seg mest oppmerksomhet. Minst 4 individer av indisk pukkelryggdelfin holdt en liten
oppvisning, og både Fredrik og Lennart klarte å feste dem til filmen i fulle svev over vannet, Lennart
sågar med hele kroppen over.
Sakte begynte sola å spre rødt og oransje lys, før den som en tennisball stupte ned i havet i vest. For
en regi for vår siste kveld i felt! En stille – nesten litt vemodig – stemning i bilene på vei tilbake til
Salalah, og den siste middagen på hotellet. En middag der Ewald hadde særs hyggelig ord til
reiselederne og gruppen! Pakking  og  go’natt.

Solnedgang i Taqah. Foto: T.Ø.
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Indisk pukkelryggdelfin (Sousa plumbea) i Taqah. Foto: L.J.
Søndag 30. november, dag 15. Hjemreise Salalah – Doha – Oslo/København
Vekkeklokka var stilt på 00.45 og bilene sto klare utenfor hotellet et kvarter seinere. Allerede 01.30
var bilene levert og etter noe venting var vi klare for innsjekking. Avreise 04.30 med Qatar Airways til
Doha, hvor gruppen ble delt, for så å fly videre til hhv. Oslo og København, hvor flyene landa ca. kl.
13.00. På Gardermoen venta det 0 grader og et tynt snødekke…  

Fornøyde reiseledere, Per Øystein og Magnus, etter noen gode «obser» i Al Balid Archaeological
Park. Foto: T.Ø.
Fiskum januar 2015
Per Øystein Klunderud, dagbokskribent & reisearrangør
Takk til Thor Østbye for arbeidet med billedsetting og redigering av stoff, og til alle som har bidratt
med bilder.
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FUGLER

Småplystreand, Raysut renseanlegg 29/11 (Hans Petter Kristoffersen)
1. Småplystreand Orientvisseland Dendrocygna javanica
1 Raysut renseanlegg 29/11; tidigare 4 fynd i Oman
2. Tundragås Bläsgås Anser albifrons
3 East Khawr 17/11, 24 Khawr Rawri 18/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 26 Khawr Rawri 28/11, 3
East Khawr 29/11, 5 Raysut renseanlegg 29/11; enbart 1k–fåglar (vars föräldrar troligen skjutits så
att de nu får klara sig själva – och kommit fel)
3. Beltedvergand Bomullsdvärgand Nettapus coromandelianus
2 Khawr Rawri 28/11
4. Brunnakke Bläsand Anas penelope
3 East Khawr 17/11, 25 Khawr Rawri 18/11, 1 (med prikksandhøne!) Al Beed Farm 24/11
5. Snadderand Snatterand Anas strepera
1 East Khawr 29/11
6. Krikkand Kricka Anas crecca
2 Khawr Taqah 19/11¸ 3 Muntasar 26/11, 2 Muntasar 27/11, 3 East Khawr 29/11, 5 Raysut
renseanlegg 29/11
7. Stokkand Gräsand Anas platyrhynchos
5 Muntasar 26/11, 5 Muntasar 27/11
8. Stjertand Stjärtand Anas acuta
1 East Khawr 17/11, 4 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Muntasar 26–27/11, smärre antal Khawr Rawri
28/11, 3 East Khawr 29/11
9. Knekkand Årta Anas querquedula
3 Khawr Rawri 18/11, 4 Khawr Al Mughsayl 22/11, 2 Khawr Rawri 28/11
10. Skjeand Skedand Anas clypeata
2 East Khawr 17/11, 8 Khawr Rawri 18/11, 4 Khawr Al Mughsayl 22/11, 15 Khawr Rawri 28/11, 3
East Khawr 29/11
11. Hvitøyeand Vitögd dykand Aythya nyroca
7 Khawr Al Mughsayl 22/11
12. Araberhøne Arabisk rödhöna Alectoris melanocephala
hörd Ayn Hamran 18/11, 5 Tawi Atayr 21/11, hörd Taiq Cave 21/11, 3 Khawr Al Mughsayl 22/11
13. Vaktel Vaktel Coturnix coturnix
2 Al Beed Farm 24/11
14. Dvergdykker Smådopping Tachybaptus ruficollis capensis
1 Al Balid Archaeological Park 20/11, 1 East Khawr 17/11, 1 Sumhuram 18/11, 1 Khawr Rawri
18/11, 2 Khawr Al Mughsayl 22/11, 7 Khawr Rawri 28/11, 4 Raysut renseanlegg 29/11
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15. Araberpetrell Arabpetrell Bulweria fallax
20 Ras Janjari 20/11
16. Lysbeinlire Ljusfotad lira Puffinus carneipes
1 Khawr Rawri 18/11, 1 Ras Janjari 20/11
17. Tropelire Audubonlira Puffinus lherminieri
50 Ras Janjari 20/11
18. Rødnebbtropikkfugl Rödnäbbad tropikfågel Phaethon aethereus
2 Ras Janjari 20/11
19. Maskesule Masksula Sula dactylatra
15 Ras Janjari 20/11
20. Brunsule Brun sula Sula leucogaster
1 Ras Janjari 20/11, 2 Al Mughsayl 22/11
21. Storskarv Storskarv Phalacrocorax carbo
observerad 17–18/11 och 28–29/11
22. Araberskarv Socotraskarv Phalacrocorax nigrogularis
42 Ras Janjari 20/11, 1 Al Mughsayl 22/11
23. Gråhegre Gråhäger Ardea cinerea
vanlig, sedd dagligen utom inne i öknen 24–26/11
24. Purpurhegre Purpurhäger Ardea purpurea
2 Al Balid Archaeological Park 20/11, 1 East Khawr 17/11, 2 Khawr Rawri 18/11, 1 Khawr Rawri,
baksidan 19/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 1 Ayn Sahanawt 23/11, 2 Khawr Rawri 28/11, 1 ad. East
Khawr 29/11; i övrigt enbart juvenila fåglar

Egretthegre, 29/11 (Lennart Johnsson)
25. Egretthegre Ägretthäger Egretta alba
1 Khawr Rawri 18/11, 1 Khawr Rawri 28/11, 1 East Khawr
29/11
26. Duskhegre Mellanhäger Egretta intermedia
1 East Khawr 17/11 och 29/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11
27. Silkehegre Silkeshäger Egretta garzetta
5 ex. 17/11, 5 Khawr Rawri 18/11, 1 Ayn Razat 19/11, 1
Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1 Crowne Plaza, Salalah
20/11, 2 Wadi Darbat 21/11, 2 Khawr Al Mughsayl
Silkehegre, 29/11 (Hans Petter Kristoffersen)
22/11, smärre antal Khawr Rawri 28/11, smärre
antal 29/11
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Strandhegre, 17/11 (Hans Petter Kristoffersen)
28. Strandhegre Revhäger Egretta gularis
1 ljus East Khawr 17/11, 1 mörk Taqah 18/11, 2 mörka Khawr Rawri 18/11, 1 mörk Khawr Rawri,
baksidan 19/11, 2 mörka Ras Janjari 20/11, 1 ljus Al Mughsayl 22/11, 1 mörk Wadi Hashir 22/11, 1
Khawr Rawri 28/11, 1 ljus + 3 mörka East Khawr 29/11
29. Topphegre Rallhäger Ardeola ralloides
tämligen vanlig, sedd under 10 dagar i totalt 26 ex.

Topphegre, 29/11 (Hans Petter Kristoffersen)

Mangrovehegre, 19/11 (Lennart Johnsson)
30. Mangrovehegre Rishäger Ardeola grayii
1 Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Khawr Rawri 28/11
Ub. topp–/mangrovehegre Ob. rall–/rishäger Egretta ralloides/ grayii
1 Raysut renseanlegg 29/11
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Kuhegre, Muntasar 27/11 (Hans Petter Kristoffersen)
31. Kuhegre Kohäger Bubulcus ibis
över 50 East Khawr 17/11, 1 Tawi Atayr 21/11, 2 Khawr Al Mughsayl 22/11, 5 Al Beed Farm 24/11,
1 Muntasar 26–27/11, 300 East Khawr 29/11

Krabbehegre, Mirbat 20/11 (Fredrik Calmeyer)
32. Krabbehegre Mangrovehäger Butorides striata
1 Mirbat 20/11
33. Natthegre Natthäger Nycticorax nycticorax
1 Ayn Sahanawt 23/11
34. Blåmaskestork Abdimstork Ciconia abdimii
50 Raysut søppelfylling 22/11, 520 Raysut
renseanlegg 29/11; tidigare största antal 500
(också Raysut renseanlegg) enligt Oman Bird List
(t.o.m. september 2013)
35. Stork Vit stork Ciconia ciconia
75 Raysut søppelfylling 22/11
36. Bronseibis Bronsibis Plegadis falcinellus
5 Khawr Rawri 18/11, 2 Khawr Taqah 19/11, 52
Salalah 20/11, 3 Khawr Al Mughsayl 22/11, 2 Khawr
Rawri 28/11, 120 East Khawr 29/11

Blåmaskestork, Raysut renseanlegg 29/11
(Fredrik Calmeyer)
35

Helligibis, East Khawr 17/11 (Lennart Johnsson)
37. Helligibis Helig ibis Threskiornis aethiopicus
1 East Khawr 17/11 och 29/11; 5 tidigare fynd enligt Oman Bird List (t.o.m. september 2013)
38. Skjestork Skedstork Platalea leucorodia
3 East Khawr 17/11 och 29/11, 2 Khawr Rawri 18/11 och 28/11
39. Flamingo Större flamingo Phoenicopterus roseus
38 East Khawr 17/11, 2 Khawr Rawri 18/11, 1 Raysut søppelfylling 22/11, 2 Khawr Al Mughsayl
22/11, 5 Khawr Rawri 28/11, 50 East Khawr 29/11, 8 Raysut renseanlegg 29/11
40. Fiskeørn Fiskgjuse Pandion haliaetus
5 East Khawr 17/11, 4 Khawr Rawri 18/11, 3 Khawr Rawri, baksidan 19/11, 3 ex. 20/11, 1 längs
vägen 21/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 4 ex. 28/11, 1 East Khawr 29/11

Orientvepsevåk, Dahariz 19/11 (Hans Petter Kristoffersen)
41. Orientvepsevåk Tofsbivråk Pernis ptilorhynchus
4 Dahariz 19/11
42. Svartglente Brun glada Milvus migrans
totalt 7 ex.: 2 Taqah 18/11, 3 ex. 19/11, 1 Raysut søppelfylling 22/11, 1 juv. Raysut renseanlegg
29/11
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Slangeørn, Kaday 28/11 (Fredrik Calmeyer)
43. Slangeørn Ormörn Circaetus gallicus
totalt 12 ex.: 2 Ayn Hamran 18/11, 1 Ayn Razat 19/11, 7 ex. 21/11, 2 Kaday 28/11
44. Sivhauk Brun kärrhök Circus aeruginosus
vanlig, sedd under 10 dagar i totalt 33 ex. (utan hänsyn till eventuella dubbelräkningar)

Steppehauk, Jarziz Farm 28/11 (Thor Østbye)
45. Steppehauk Stäpphök Circus macrourus
totalt 7 ex.: 1 ad. hanne Al Beed Farm 24/11, 1 ad. hanne + 1 ad. hona Kaday 28/11, 2 ad. hannar
+ 2 juv. Jarziz Farm 28/11
46. Spurvehauk Sparvhök Accipiter nisus
1 Tawi Atayr 21/11, 1 Ayn Tabraq 23/11, 1 Muntasar 26/11
47. Storskrikørn Större skrikörn Aquila clanga
totalt 30 ex.: 2 Dahariz 17/11, 2
East Khawr 17/11, 2 Khawr Rawri
18/11, 1 Dahariz 19/11, 1 Khawr
Rawri, baksidan 19/11, 7 ex.
21/11, 1 Raysut søppelfylling
22/11, 1 längs vägen 22/11, 1
Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Ayn
Tabraq 23/11, 2 Kaday 28/11, 2
Khawr Rawri 28/11, 1 Jarziz Farm
28/11, 3 East Khawr 29/11, 3
Raysut renseanlegg 29/11

Storskrikørn, East Khawr 29/11 (Thor Østbye)
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Steppeørn, Raysut søppelfylling 22/11 (Fredrik Calmeyer)
48. Steppeørn Stäppörn Aquila nipalensis
totalt drygt 300 ex.: 1 Ayn Hamran 18/11, 4 Kaday 21/11, 300 Raysut søppelfylling 22/11, 3 Ayn
Sahanawt 23/11, 1 Qatbit 26/11, 1 Thumrait 27/11, 1 Kaday 28/11, 10 Raysut renseanlegg 29/11,
20 Raysut søppelfylling 29/11

Keiserørn, Kaday 28/11 (Thor Østbye)
49. Keiserørn Kejsarörn Aquila heliaca
totalt 23 ex.: 1 ad. + 1 juv. Ayn Razat 19/11, 2 juv. Sahanawt Farm 20/11, 4 Kaday 21/11, 1 Wadi
Darbat 21/11, 1 Raysut søppelfylling 22/11, 1 juv. Ayn Tabraq 23/11, 1 juv. Ayn Sahanawt 23/11, 6
Kaday och 1 längs vägen 28/11, 2 Jarziz Farm 28/11, 2 Raysut renseanlegg 29/11
50. Klippeørn Klippörn Aquila verreauxii
1 subad. Ayn Razat 19/11
51. Haukørn Hökörn Aquila fasciatus
totalt 11 ex.: 2 ad. + 1 juv. Ayn Hamran 18/11, 1 juv. Dahariz 19/11, 1 Taiq Cave 21/11, 2 Wadi
Darbat 21/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 juv. + 2 ad. Ayn Tabraq 23/11
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Dvergørn, Ayn Razat 19/11 (Thor Østbye)
52. Dvergørn Dvärgörn Aquila pennata
totalt 5 ex.: 1 ljus Dahariz 17/11, 1 mörk Ayn Razat 19/11, 1 mörk Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1
mörk Sahanawt Farm 20/11 och 29/11, 1 ljus Raysut renseanlegg 29/11
53. Tårnfalk Tornfalk Falco tinnunculus
vanlig, sedd under 11 dagar i totalt 40 ex. (utan hänsyn till eventuella dubbelräkningar)
54. Amurfalk Amurfalk Falco amurensis
1 juv. Khawr Rawri 28/11

Amurfalk, Khawr Rawri 28/11
(Thor Østbye)

Lerkefalk, Taqah 29/11 (Lennart Johnsson)
55. Lerkefalk Lärkfalk Falco subbuteo
2 Wadi Darbat 21/11, 1 Ayn Tabraq 23/11, 1 Ayn Athium 23/11, 1 Crowne Plaza, Salalah 23/11, 1
Dawka 24/11, 1 Taqah 29/11
56. Hvitbrystrikse Vattenhöna Amaurornis phoenicurus
1 Al Beed Farm 24/11, 1 Muntasar 26/11
57. Sivhøne Rörhöna Gallinula chloropus
tämligen vanlig, sedd i upp till 7 ex. (Khawr Rawri 28/11) under 8 dagar
58. Sothøne Sothöna Fulica atra
5 Khawr Rawri 18/11, 6 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Khawr Rawri 28/11
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Fasanbladhøne, Khawr Al Mughsayl 22/11 (Lennart Johnsson)
59. Fasanbladhøne Fasanjacana Hydrophasianus chirurgus
1 Khawr Al Mughsayl 22/11
60. Tjeld Strandskata Haematopus ostralegus
1 East Khawr 17/11, 2 Khawr Rawri 18/11
61. Stylteløper Styltlöpare Himantopus himantopus
20 East Khawr 17/11, 5 Khawr Rawri 18/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 7 Khawr Rawri 28/11, 10
East Khawr 29/11, 10 Raysut renseanlegg 29/11
62. Flekktriel Fläcktjockfot Burhinus capensis
upp till 5 ex. (17/11 och 27/11) sedda Al Balid Archaeological Park vid flera tillfällen, 1 hörd
Crowne Plaza, Salalah 22/11, 3 Crowne Plaza, Salalah 27/11
63. Brillevipe Rödflikvipa Vanellus indicus
1 Dawka 24/11, 3 Raysut renseanlegg 29/11
64. Sumpvipe Sumpvipa Vanellus leucurus
1 Khawr Taqah 19/11 och 29/11
65. Sibirlo Sibirisk tundrapipare Pluvialis
fulängs vägena
1 Khawr Al Mughsayl 22/11
66. Tundralo Kustpipare Pluvialis squatarola
1 East Khawr 17/11, 1 Ras Janjari 20/11, 1
Crowne Plaza, Salalah 20/11, 3 Crowne
Plaza, Salalah 22/11, 1 Al Mughsayl 22/11,
2 Khawr Rawri 28/11
67. Sandlo Större strandpipare Charadrius
hiaticula
1 Al Mughsayl 22/11, 3 Raysut renseanlegg
29/11
68. Dverglo Mindre strandpipare Charadrius
Sumpvipe, Khawr Taqah 29/11 (Thor Østbye)
dubius
1 Khawr Taqah 19/11, 6 Jarziz Farm 28/11, 5 Raysut
renseanlegg 29/11
69. Hvitbrystlo Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus
2 Khawr Rawri 18/11, 1 Khawr Taqah 19/11, 5 Crowne Plaza, Salalah 20/11, 4 Crowne Plaza,
Salalah 22/11, 5 Al Mughsayl 22/11, 12 Khawr Rawri 28/11, 1 East Khawr 29/11
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Mongollo, Crowne Plaza, Salalah 20/11 (Lennart Johnsson)
70. Mongollo Mongolpipare Charadrius mongolus
1 East Khawr 17/11, 2 Crowne Plaza, Salalah 20/11
71. Kvartbekkasin Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
1 Khawr Al Mughsayl 22/11
72. Sibirbekkasin Sibirisk beckasin Gallinago stenura
1 Raysut renseanlegg 29/11
73. Enkeltbekkasin Enkelbeckasin Gallinago gallinago
tämligen vanlig, sedd under 10 dagar i totalt drygt 25 ex.

Langnebbekkasinsnipe, Khawr Rawri 28/11 (Lennart Johnsson)
74. Langnebbekkasinsnipe Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus
1 Khawr Rawri 18/11 och 28/11; 12 tidigare fynd enligt Oman Bird List (t.o.m. september 2013)
75. Svarthalespove Rödspov Limosa limosa
2 East Khawr 17/11, 3 Khawr Rawri 18/11, 5 Crowne Plaza, Salalah 20/11, 4 Crowne Plaza, Salalah
22/11, 8 Khawr Rawri 28/11, 1 East Khawr 29/11
76. Lappspove Myrspov Limosa lapponica
2 East Khawr 29/11
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77. Småspove Småspov Numenius phaeopus
1 Ras Janjari 20/11
78. Storspove Storspov Numenius arquata
2 Khawr Rawri 18/11, 2 Crowne Plaza, Salalah 20/11, 1 Crowne Plaza, Salalah 22/11, 3 Khawr Al
Mughsayl 22/11, 3 East Khawr 29/11
79. Strandsnipe Drillsnäppa Actitis hypoleucos
tämligen vanlig, sedd i smärre antal under 10 dagar
80. Skogsnipe Skogssnäppa Tringa ochropus
1 Ayn Hamran 18/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 3 Ayn Tabraq 23/11, 1 Muntasar 26/11, 1
Raysut renseanlegg 29/11
81. Gluttsnipe Gluttsnäppa Tringa nebularia
tämligen vanlig, sedd i smärre antal under 8 dagar

Damsnipe, Khawr Rawri 18/11 (Hans Petter Kristoffersen)
82. Damsnipe Dammsnäppa Tringa stagnatilis
1 East Khawr 17/11, 1 Khawr Rawri 18/11, 2 Khawr Rawri 28/11
83. Grønnstilk Grönbena Tringa glareola
1 Khawr Taqah 19/11, 2 Khawr Al Mughsayl 22/11, 2 Muntasar 26–27/11, smärre antal Raysut
renseanlegg 29/11, 3 Khawr Taqah 29/11
84. Rødstilk Rödbena Tringa totanus
10 East Khawr 17/11 och 29/11, 1 Crowne Plaza, Salalah 20/11
85. Sandløper Sandlöpare Calidris alba
Crowne Plaza, Salalah: 20 ex. 20/11 och 10 ex. 22/11
86. Dvergsnipe Småsnäppa Calidris minuta
3 East Khawr 17/11, 4 Khawr Rawri 18/11, 8 Khawr Taqah 19/11, 2 Khawr Rawri, baksidan 19/11,
1 Qatbit 25–26/11, 1 Muntasar 26–27/11, 5 Khawr Rawri 28/11, tämligen vanlig 29/11
87. Temmincksnipe Mosnäppa Calidris temminckii
1 Khawr Taqah 19/11, 1 Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 1 Khawr Al Mughsayl
22/11, 1 Khawr Rawri 28/11, 1 East Khawr 29/11, 1 Khawr Taqah 29/11
88. Myrsnipe Kärrsnäppa Calidris alpina
5 East Khawr 17/11, 2 Khawr Taqah 19/11, 2 Al Mughsayl 22/11, 1 Qatbit 25–26/11, 2 Khawr
Rawri 28/11, 2 Khawr Taqah 29/11
89. Brushane Brushane Philomachus pugnax
440 East Khawr 17/11, 1 Khawr Taqah 19/11, 1 Khawr Rawri 28/11, 140 East Khawr 29/11, smärre
antal Raysut renseanlegg 29/11
42

90. Svømmesnipe Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
50 Ras Janjari 20/11, 1 East Khawr 29/11
91. Sotmåke Sotmås Larus hemprichii
vanlig, sedd dagligen längs kusten, ofta i stora antal
92. Samojedmåke Tundratrut Larus fuscus heuglini
vanlig East Khawr 17/11, observerad Taqah 18/11, vanlig Crowne Plaza, Salalah 19/11, smärre
antal Mirbat + Crowne Plaza, Salalah 20/11, vanlig Raysut søppelfylling 22/11, smärre antal
Crowne Plaza, Salalah 27/11, vanlig Taqah 29/11
Kasahkmåke Stäpptrut Larus fuscus barabensis
tämligen vanlig Mirbat 20/11, vanlig Raysut søppelfylling 22/11, smärre antal Taqah 29/11
93. Hettemåke Skrattmås Larus ridibundus
observerad 17/11 och 18/11
94. Smalnebbmåke Långnäbbad mås Larus
genei
2 Al Balid Archaeological Park 20/11, 5
East Khawr 17/11, 10 Khawr Rawri
18/11, 40 Ras Janjari 20/11, vanlig Al
Mughsayl 22/11, smärre antal Khawr
Rawri 28/11, smärre antal East Khawr
29/11, 15 Raysut renseanlegg 29/11, 30
Taqah 29/11
95. Brunnoddy Brun noddy Anous stolidus
1 Al Mughsayl 22/11
96. Tøyleterne Tygeltärna Onychoprion
anaethetus
15 Ras Janjari 20/11, 5 Al Mughsayl
22/11
97. Dvergterne Småtärna Sternula albifrons
Hvitvingesvartterne og Smalnebbmåke,
5 East Khawr 17/11, tämligen vanlig Ras
East Khawr 17/11 (Thor Østbye)
Janjari 20/11, 40 Al Mughsayl 22/11

Sandterne, Crowne Plaza, Salalah 20/11 (Lennart Johnsson)
98. Sandterne Sandtärna Gelochelidon nilotica
1 Al Balid Archaeological Park 20/11, 1 East Khawr 17/11, 1 Crowne Plaza, Salalah 20/11, 1
Crowne Plaza, Salalah 22/11
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99. Rovterne Skräntärna Hydroprogne caspia
1 Al Balid Archaeological Park 20/11, 1 Taqah 18/11, 3 Khawr Rawri 18/11, 2 Khawr Rawri 28/11, 1
Taqah 29/11

Svartterne, East Khawr 17/11 (Magnus Ullman) t.v., Khawr Rawri 18/11 (Thor Østbye) t.h.
100. Svartterne Svarttärna Chlidonias niger
1 1k East Khawr 17/11, 1 1k Khawr Rawri 18/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 1 ad. Raysut renseanlegg
29/11; 8 tidigare fynd enligt Oman Bird List (t.o.m. september 2013)
101. Hvitvingesvartterne Vitvingad. tärna Chlidonias leucopterus
3 East Khawr 17/11, 1 Khawr Rawri 18/11 och 28/11

Hvitkinnsvartterne, Al Balid Archaeological Park 17/11 (Thor Østbye)
102. Hvitkinnsvartterne Skäggtärna Chlidonias hybrida
35 Al Balid Archaeological Park 17/11, 1 Khawr Rawri 18/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 3 Crowne
Plaza, Salalah 22/11, 1 Khawr Rawri 28/11, 4 East Khawr 29/11
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103. Makrellterne Fisktärna Sterna hirundo
10 Al Mughsayl 22/11
104. Hvitkinnterne Vitkindad tärna Sterna repressa
1 Crowne Plaza, Salalah 28/11
105. Hinduterne Tofstärna Sterna bergii
1 Khawr Rawri 18/11, 8 Ras Janjari
20/11, 10 Al Mughsayl 22/11
106. Splitterne Kentsk tärna Sterna
sandvicensis
1 Khawr Rawri 18/11, 10 Al Mughsayl
22/11, 2 East Khawr 29/11
107. Bengalterne Iltärna Sterna
bengalensis
1 Ras Janjari 20/11, 5 Al Mughsayl
22/11, 1 Taqah 29/11
108. Tyvjo Kustlabb Stercorarius parasiticus
1 Al Mughsayl 22/11

Hvitkinnterne, Crowne Plaza, Salalah 28/11
(Thor Østbye)

Brunbuksandhøne, Jarziz Farm 28/11 (Thor Østbye)
109. Brunbuksandhøne Brunbukig flyghöna Pterocles exustus
15 Al Beed Farm 24/11, 25
Jarziz Farm 28/11
110. Prikksandhøne
Ökenflyghöna Pterocles
senegallus
över 100 Al Beed Farm
24/11, 150 Muntasar
26/11, 70 Muntasar 27/11
111. Klippedue Klippduva
Columba livia
3 Ayn Hamran 18/11, 3
Ayn Razat 19/11, 200 ex.
21/11, vanlig Raysut
søppelfylling 22/11,
tämligen vanlig Al
Prikksandhøne, Muntasar 26/11 (Hans Petter Kristoffersen)
Mughsayl 22/11, tämligen vanlig
Ayn Tabraq 23/11, vanlig Kaday 28/11, talrik Raysut renseanlegg 29/11
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112.
113.
114.
115.

116.

117.

[Bydue Tamduva Columba livia (domest.)]
vanlig, sedd dagligen
Mongolturteldue Större turturduva Streptopelia orientalis meena
1 Jarziz Farm 28/11
Tyrkerdue Turkduva Streptopelia decaocto
vanlig, sedd dagligen
Palmedue Palmduva Streptopelia senegalensis
vanlig, sedd dagligen
Maskedue Långstjärtsduva Oena capensis
1 Raysut søppelfylling 22/11, Raysut renseanlegg
29/11
Gulbukgrønndue Gulbukig grönduva Treron waalia
2 Ayn Hamran 18/11, 6 Ayn Razat 19/11
[Halsbåndparakitt Halsbandsparakit Psittacula
krameri]
smärre antal sedda de flesta dagar, framför allt i och
runt Salalah, inte minst Crowne Plaza; ej spontan
förekomst
Jakobinergjøk Jakobinskatgök Clamator jacobinus
Maskedue, Raysut søppelfylling 22/11
1 lys fase Ayn Hamran 18/11
(Lennart Johnsson)

Grønnebbkoel, Al Beed Farm 24/11
(Hans Petter Kristoffersen)

Gulbukgrønndue, Ayn Hamran 18/11 (Thor Østbye)

118. Grønnebbkoel Asiatisk koel Eudynamys scolopaceus
2 hannar Al Beed Farm 24/11
119. Gjøk Gök Cuculus canorus
1 Qatbit 26/11
120. Akasieugle Arabisk dvärguv Otus senegalensis pamelae
5 hörda Wadi Darbat 21/11, 1 hörd Crowne Plaza, Salalah 22/11 (i Sverige behandlad som egen
art, arabisk dvärguv Otus pamelae)
121. Jordugle Jorduggla Asio flammeus
1 Jarziz Farm 28/11
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122. Ørkennattravn Ökennattskärra Caprimulgus aegyptius
1 Khawr Rawri, baksidan 19/11

Somaliseiler, Ayn Razat 19/11 (Thor Østbye)
123. Somaliseiler Somaliaseglare Apus berliozi
3 Ayn Hamran 18/11, 8 Ayn Razat 19/11, 29 Wadi Darbat 21/11; dessutom obestämda seglare
flera dagar varav de flesta eller alla troligen var denna art
124. Isfugl Kungsfiskare Alcedo atthis
1 Al Balid Archaeological Park 20/11
125. Gråhodeisfugl Gråhuvad kungsfiskare Halcyon
leucocephala
1 Ayn Razat 19/11
126. Beryllbieter Grön dvärgbiätare Merops orientalis
1 Sumhuram 18/11, 1 Dahariz 19/11, 1 Mirbat 20/11, 4
Khawr Al Mughsayl 22/11

Gråhodeisfugl, Ayn Razat 19/11
(Hans Petter Kristoffersen)

Beryllbieter, Sumhuram 18/11 (Lennart Johnsson)
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Blåkinnbieter, 18/11 (Thor Østbye)

Blåråke, 1 Qatbit 24/11 (Thor Østbye)

127. Blåkinnbieter Grön biätare Merops persicus
sedd under 10 dagar i totalt 99 ex., som mest 30 Jarziz Farm 28/11
128. Blåråke Blåkråka Coracias garrulus
2 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Qatbit 24/11 och 26/11, 1 Crowne Plaza, Salalah 27/11, 2 Jarziz
Farm 28/11
129. Hærfugl Härfågel Upupa epops
3 Khawr Rawri 18/11, 1 Ayn Razat 19/11, 1 Crowne Plaza, Salalah 20/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 1
Al Beed Farm 24/11, 1 Raysut renseanlegg 29/11

Savannelerke, Kaday 28/11 (Thor Østbye)
130. Savannelerke Sångbusklärka Mirafra cantillans
2 Kaday 21/11, 6 Kaday 28/11, 10 Jarziz Farm 28/11
131. Langnebblerke Härfågellärka Alaemon alaudipes
3 Al Beed Farm 24/11, 1 Dawka 24/11

Langnebblerke, Dawka 24/11 (Thor Østbye)
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132. Svartkronelerke Svartkronad finklärka Eremopterix nigriceps
3 längs vägen 23/11, 20 Al Beed Farm 24/11, 1 Qatbit–oasen 25/11
133. Dverglerke Korttålärka Calandrella brachydactyla
40 Al Beed Farm 24/11
134. Topplerke Tofslärka Galerida cristata
tämligen vanlig, sedd samtliga dagar utom i öknen 25–27/11
135. Låvesvale Ladusvala Hirundo rustica
smärre antal sedda nästan dagligen
136. Ravinesvale Afrikansk klippsvala Ptyonoprogne fuligula
smärre antal 17/11, 1 Khawr Rawri 18/11, 4 Ayn Razat 19/11, 5 Khawr Rawri, baksidan 19/11,
tämligen vanlig 21/11, 3 Al Mughsayl 22/11, smärre antal Ayn Tabraq + Ayn Sahanawt 23/11,
tämligen vanlig 28/11
137. Taksvale Hussvala Delichon urbicum
1 Wadi Darbat 21/11
138. Tartarpiplerke Större piplärka Anthus richardi
1 Jarziz Farm 28/11
139. Langnebbpiplerke Långnäbbad piplärka Anthus similis
1 Tawi Atayr 21/11, 1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 längs vägen 23/11, 1 Ayn Sahanawt 23/11, 2
Kaday 28/11
140. Markpiplerke Fältpiplärka Anthus campestris
3 Kaday 21/11, 7 Khawr Al Mughsayl 22/11, 6 Al Beed Farm 24/11, 1 Qatbit 24–27/11, 2 Kaday
28/11, 1 Raysut renseanlegg 29/11
141. Lappiplerke Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
1 Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1 Muntasar 26/11, 1 Khawr Rawri 28/11, 1 Jarziz Farm 28/11
142. Trepiplerke Trädpiplärka Anthus trivialis
1 Kaday 21/11
143. Vannpiplerke Vattenpiplärka Anthus spinoletta
1 Muntasar 26–27/11
144. Linerle Sädesärla Motacilla a. alba
smärre antal sedda så gott som dagligen
145. Gulerle Gulärla Motacilla flava
200 mot V East Khawr 17/11, 1 Wadi Darbat 21/11, hörd Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Al Beed
Farm 24/11, 30 Jarziz Farm 28/11, smärre antal Raysut renseanlegg 29/11, dessutom smärre antal
Crowne Plaza, Salalah de flesta dagar
Gulerle Gulärla Motacilla flava beema
1 Jarziz Farm 28/11
146. Sitronerle Citronärla Motacilla citreola
3 East Khawr 17/11, 3 Khawr Rawri 18/11, 3 Khawr Taqah 19/11, 2 Khawr Rawri, baksidan 19/11,
3 Wadi Darbat 21/11, 1 Qatbit 25/11, 1 Muntasar 26–27/11, 2 Khawr Rawri 28/11, 4 East Khawr
29/11, 5 Raysut renseanlegg 29/11, 3 Khawr Taqah 29/11
147. Vintererle Forsärla Motacilla cinerea
1 Ayn Hamran 18/11, 2 Ayn Razat 19/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 2 Ayn Tabraq 23/11, 2 Ayn
Sahanawt 23/11,
148. Araberbylbyl Levantbulbyl Pycnonotus xanthopygos
vanlig, sedd så gott som dagligen
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Daddelfugl, Muntasar 27/11 (Thor Østbye)
149. Daddelfugl Hypokolius Hypocolius ampelinus
1 hanne
150. Blåstrupe Blåhake Luscinia svecica
1 Khawr Taqah 19/11, 2 Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1 Wadi Darbat 21/11, 1 Khawr Al Mughsayl
22/11, 3 Al Beed Farm 24/11, 5 Qatbit 24/11, 3 Qatbit 25/11, 2 Qatbit 26/11
151. Svartrødstjert Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
1 Qatbit 26/11; rasen Ph. o. phoenicuroides förekommer i Oman
152. Asiasvartstrupe Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus
1 Al Mughsayl 22/11

Sørgesteinskvett, Wadi Darbat 21/11 (Fredrik Calmeyer)

Asiasvartstrupe, Al Mughsayl 22/11
(Thor Østbye)

153. Sørgesteinskvett Sorgstenskvätta Oenanthe lugens boscaweni
9 ex. 21/11, 1 Al Mughsayl 22/11, 2 + 1 längs vägen 23/11, 1 längs vägen 27/11, 8 Kaday 28/11
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Svartstrupesteinskvett, Kaday 28/11 (Lennart Johnsson)
154. Svartstrupesteinskvett Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka
1 hanne Kaday 28/11
155. Ørkensteinskvett Ökenstenskvätta Oenanthe deserti
vanlig, totalt 71 ex. med mycket kraftig övervikt för
ad. hannar: 1 Al Balid Archaeological Park 20/11, 1
East Khawr 17/11, 7 ex. 18/11, 2 längs vägen och 2
Khawr Taqah 19/11, 5 ex. 20/11, 10 ex. 21/11, 2
Raysut søppelfylling 22/11, 1 Khawr Al Mughsayl
22/11, 2 längs vägen + 1 Ayn Sahanawt 23/11, 1
Crowne Plaza, Salalah 23/11, 20 ex. 24/11, 3 på
morgonen och 2 på kvällen (en togs av en katt) Qatbit
25/11, 1 Marsawdad. 26/11, 3 Muntasar 26–27/11, 5
Qatbit 26/11, 2 Qatbit 27/11, 7 ex. 28/11, 4 ex. 29/11
156. Isabellasteinskvett Isabellastenskvätta Oenanthe
isabellina
Ørkensteinskvett, 18/11 (Thor Østbye)
3 Kaday 21/11, 2 Khawr Al Mughsayl 22/11, 2 Al Beed
Farm 24/11, 5 Dawka 24/11, 1 Qatbit 25/11, 1 Muntasar 26/11, 2 Kaday 28/11, 1 Raysut
renseanlegg 29/11
157. Svartstjert Svartstjärt Cercomela
melanura
vanlig Ayn Hamran 18/11, 3 Khawr
Rawri 18/11, smärre antal Ayn Razat
19/11, smärre antal Tawi Atayr
21/11, smärre antal 22/11, 2 Ayn
Tabraq 23/11
158. Blåtrost Blåtrast Monticola solitarius
4 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Ayn
Sahanawt 23/11
159. Måltrost Taltrast Turdus philomelos
1 Qatbit 25–26/11, 2 Muntasar
27/11
Svartstjert, Ayn Razat 19/11 (Lennart Johnsson)
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160. Alveprinia Streckad prinia Prinia gracilis
tämligen vanlig, sedd nästan dagligen, dock inte i
öknen 24–27/11
161. Stentorsanger Papyrussångare Acrocephalus
stentoreus
1 Khawr Rawri 18/11, 1 Khawr Rawri, baksidan 19/11,
4 Khawr Al Mughsayl 22/11, 2 Khawr Rawri 28/11
162. Bleksanger Eksångare Hippolais pallida
1 Ayn Razat 19/11
163. Munk Svarthätta Sylvia atricapilla
1 hona Qatbit 25/11, 1 hanne Qatbit 26/11

Stentorsanger, Khawr Rawri 18/11
(Thor Østbye)

Ørkensanger, Muntasar 27/11 (Hans Petter Kristoffersen)
164. Ørkensanger Ökensångare Sylvia nana
3 Muntasar 27/11
165. Tornsanger Törnsångare Sylvia communis
1 Al Balid Archaeological Park 17/11, 1 Ayn Hamran 18/11
166. Møller Ärtsångare Sylvia curruca
1 Tawi Atayr 21/11, 5 Qatbit 25–26/11
167. Rødehavssanger Arabisk sångare Sylvia leucomelaena
2 Ayn Hamran 18/11
168. Steppesanger Östlig sammetshätta Sylvia mystacea
1 Qatbit 24/11, 1 Qatbit 25/11, 1 Qatbit–oasen 25/11
169. Gulbrynsanger Tajgasångare Phylloscopus inornatus
1 Muntasar 26–27/11; 26 tidigare fynd enligt Oman
Bird List (t.o.m. september 2013)
170. Gransanger Gransångare Phylloscopus collybita
1 Ayn Tabraq 23/11, 3 Al Beed Farm 24/11, 8 Qatbit
25/11, 7 Qatbit 26/11, 4 Qatbit 27/11; de flesta
sannolikt av rasen abietinus
Sibirgransanger Sibirisk gransångare Phylloscopus c.
tristis
1 Muntasar 27/11
171. Gråfluesnapper Grå flugsnappare Muscicapa striata
1 Ayn Tabraq 23/11

Gulbrynsanger, Muntasar 26/11
(Thor Østbye)
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172. Dvergfluesnapper Mindre flugsnappare Ficedula parva
1 hon–f Qatbit 24/11, 3 hon–f Qatbit 25/11, 1 Muntasar 26–27/11, 2 Qatbit 26/11

Taigafluesnapper, Ayn Tabraq 23/11 (Thor Østbye)
173. Taigafluesnapper Tajgaflugsnappare Ficedula albicilla
1 hon-f Ayn Tabraq 23/11; 3 tidigare fynd enligt Oman Bird List (t.o.m. september 2013)

Strimmelparadismonark, Ayn Hamran 18/11 (Lennart Johnsson)
174. Strimmelparadismonark Afrikansk paradisflugsnappare Terpsiphone viridis
3 Ayn Hamran 18/11, 1 Ayn Razat 19/11, 2 Tawi Atayr 21/11, 5 Wadi Darbat 21/11, 6 Ayn Tabraq
23/11, 3 Ayn Sahanawt 23/11
175. Nilsolfugl Nilsolfågel Anthreptes metallicus
2 Qatbit 25–26/11, 1 Qatbit 27/11
176. Palestinasolfugl Palestinasolfågel Cinnyris osea
2 Ayn Hamran 18/11, 2 Ayn Razat 19/11, 1 Tawi Atayr 21/11, 2 Kaday 21/11
177. Glanssolfugl Abessinsk solfågel Cinnyris habessinicus
3 Crowne Plaza, Salalah 17/11, 4 Al Balid Archaeological Park 20/11, smärre antal Ayn Hamran
18/11, tämligen vanlig Ayn Razat 19/11, 4 Tawi Atayr 21/11, 1 Kaday 21/11, 1 Ayn Tabraq 23/11, 2
Kaday 28/11
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Glanssolfugl, Ayn Razat 19/11 (Lennart Johnsson)

Sitronbrillefugl, 23/11 (Fredrik Calmeyer)
178. Sitronbrillefugl Abessinsk glasögonfågel Zosterops abyssinica
4 Crowne Plaza, Salalah 17/11, 10 Ayn Hamran 18/11, tämligen vanlig Ayn Razat 19/11, smärre
antal Tawi Atayr 21/11, vanlig Ayn Tabraq + Ayn Athium + Ayn Sahanawt 23/11, 1 Kaday 28/11
179. Isabellavarsler Isabellatörnskata Lanius isabellinus
1 Ayn Razat 19/11, 2 Khawr Rawri, baksidan 19/11, 1 Qatbit 24/11, 2 Qatbit 25/11, 1 Qatbit 26–
27/11, 1 Jarziz Farm 28/11, 1 Raysut renseanlegg 29/11

Isabellavarsler, Qatbit 26/11
(Thor Østbye)
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Rødhalevarsler, Al Balid Archaeological Park 17/11 (Thor Østbye)
180. Rødhalevarsler Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides
1 Al Balid Archaeological Park 17/11, 1 Khawr Rawri 18/11
Ub. isabella–/rødhalevarsler Ob. isabella-/turkestantörn. Lanius isabellinus/phoenicuroides
1 Khawr Al Mughsayl 22/11, 1 Qatbit 24/11
181. Krattvarsler Varfågel Lanius meridionalis aucheri
3 Al Beed Farm 24/11, 2 Muntasar 26–27/11, 1 Jarziz Farm 28/11
Steppevarsler Varfågel Lanius meridionalis pallidirostris
1 Al Beed Farm 24/11

Hvitpannevarsler, Ayn Hamran 18/11 (Lennart Johnsson)
182. Hvitpannevarsler Masktörnskata Lanius nubicus
1 Ayn Hamran 18/11
183. Svartkronesjagra Svartkronad tchagra Tchagra senegalus
2 Ayn Hamran 18/11, 1 Tawi Atayr 21/11
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Svartkronesjagra, Ayn Hamran 18/11 (Thor Østbye)

Askedrongo, Qatbit 24/11 (Thor Østbye)
184. Askedrongo Grå drongoDicrurus leucophaeus
1 1k Qatbit 24–26/11; första fyndet för Oman
[Huskråke Huskråka Corvus splendens]
vanlig, sedd dagligen utom i öknen 25–26/11; ej spontan förekomst
185. Brunnakkeravn Ökenkorp Corvus ruficollis
10 Al Beed Farm 24/11, smärre antal längs vägen 24/11, smärre antal Qatbit 24/11, smärre antal
Qatbit 25/11, 9 längs vägen 25/11, 12 Marsawdad. 25/11, 30 Marsawdad. 26/11, smärre antal
Muntasar 26/11, 30 Qatbit 26/11, smärre antal Muntasar–Qatbit 27/11
186. Korthaleravn Kortstjärtad korp Corvus rhipidurus
2 Ayn Razat 19/11, 2 + 2 längs vägen 20/11, vanlig 21/11, tämligen vanlig 23/11, smärre antal
27/11, vanlig Kaday 28/11
187. Stær Stare Sturnus vulgaris
1 Muntasar 26/11
188. Klippestær Sinaiglansstare Onychognathus tristramii
vanlig, sedd dagligen utom i öknen 24–27/11
[Hyrdestær Brun majna Acridotheres tristis]
vanlig, sedd dagligen utom i öknen 24–27/11; ej spontan förekomst
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Rosenstær, Jarziz Farm 28/11 (Lennart Johnsson)
189. Rosenstær Rosenstare Pastor roseus
8 Jarziz Farm 28/11
190. Gråspurv Gråsparv Passer domesticus
vanlig Al Beed Farm + Dawka + Qatbit 24/11, vanlig Qatbit 25–27/11, smärre antal Muntasar 26–
27/11, 10 Kaday 28/11, 3 Jarziz Farm 28/11
191. Brunmaskevever Rödahavsvävare Ploceus galbula
vanlig (inte minst på Crowne Plaza, Salalah), sedd dagligen utom i öknen 24–27/11

Savannesølvenebb, Kaday 28/11 (Hans Petter Kristoffersen)
192. Savannesølvenebb Afrikansk silvernäbb Euodice cantans
5 Crowne Plaza, Salalah 17/11, 2 Salalah 17/11, 10 Ayn Hamran 18/11, smärre antal Ayn Razat
19/11, smärre antal Sahanawt Farm 20/11, tämligen vanlig 21/11, smärre antal 23/11, 3 Kaday
28/11, 2 Raysut renseanlegg 29/11
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Jemenirisk, Tawi Atayr 21/11 (Thor Østbye)
193. Jemenirisk Jemensiska Serinus menachensis
15 Tawi Atayr 21/11
194. Sebraspurv Afrikansk klippsparv Emberiza tahapisi
vanlig Ayn Hamran 18/11, vanlig Ayn Razat 19/11, vanlig 21/11, vanlig 23/11, vanlig Kaday 28/11

PATTEDYR

1.
2.
3.
4.

Ub. storflaggermus Ob. storfladdermus Megachiroptera sp.
4 Wadi Darbat 21/11, 4 Wadi Hashir 22/11
Ub. mindre flaggermus Ob. småfladdermus Microchiroptera sp.
2 Crowne Plaza, Salalah 23/11, 5 Crowne Plaza, Salalah 27/11, 2 Taqah 29/11
Rødrev Rödräv Vulpes vulpes arabica
1 Qatbit–oasen 25/11 (+ 1 död, kanske ej fullvuxen), 1 Qatbit 26/11
Stripet hyene Strimmig hyena Hyaena hyaena
1 Wadi Hashir 22/11
Vitsvansmungo Ichneumia albicauda
2 Crowne Plaza, Salalah 21/11
Villkatt Vildkatt Felis sylvestris
gordoni
1 Ayn Hamran 18/11, 1 ad.
hona med 2 ungar Ayn
Sahanawt 23/11

Villkatt, Ayn Sahanawt 23/11
(Lennart Johnsson)
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Indisk pukkelryggdelfin, Taqah 29/11 (Lennart Johnsson)
5. Indisk pukkelryggdelfin Indisk näbbdelfin Sousa plumbea
8 Taqah 18/11, 4 Taqah 29/11
Ub. delfin Ob. delfin Delphinoidea sp.
1 Ras Janjari 20/11

HERPTILER
1. Rock Semaphore Gecko Pristurus rupestris
1 Tawi Atayr 21/11, 1 Ayn Tabraq 23/11 med flere steder

Yellow-bellied House Gecko, Qatbit 26/11 (Fredrik Calmeyer)
2. Yellow-bellied House Gecko Hemidactylus flaviviridis
1 Qatbit 26/11
[Bloodsucker (Variable Agama) Calotis versicolor]
1 Crowne Plaza, Salalah 17/11, 1 Ayn Hamran 18/11, 1 Tawi Atayr 21/11, 2 Kaday 28/11;
introducerad

59

Sudan Mabuya, Kaday 28/11 (Lennart Johnsson)
3. Sudan Mabuya Trachylepis brevicollis
1 Kaday 28/11

Suppeskildpadde, Ras Janjari 20/11 (Fredrik Calmeyer)
4. Suppeskildpadde Soppsköldpadda Chelonia mydas
8 Ras Janjari 20/11
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