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Omslagsbild: Överst till vänster juv. kejsarörn (Christer), överst till höger ad. större skrikörn (Christer), 

nederst juv. stäppörn (Peter). 

 

Bird names and taxonomy in this report 

The diary of this report is in Swedish with Swedish names of the birds that are found in the 

”Fågelguiden” by Svensson, Mullarney and Zetterström. Bird names not found in this book are in 

English. 

The bird list is in English with names and taxonomy mainly according to the Handbook of the Birds of 

the World (HBW). 
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Hela gänget i Al Wusha Nature Reserve (Jörgen) 

 

 

Program 

Lö 7 nov.  Flyg Arlanda – Muscat med Emirates fr. Arlanda kl. 13.45. ”Göteborgarna” (fem) flög 

med Turkish från Landvetter kl. 12.30. 

Sö 8 nov. Ankomst till Muscat kl. 01.55 (Göteborgarna) resp. kl. 03.55 (Stockholmarna).  Frukost 

hos Siw Rantapää-Buring (vår arrangör) samt hämtning av våra tre fyrhjulsdrivna 

jeepar (två Toyota Landcruisers och en Nissan Pajero). 

Besök vid Al Haya Wetland fr kl. 07.00, därefter Al Qurm Natural Park. 

Båtfärd till ö med sotfalkar kl. 12.30 -15.30. 

Färd norrut 20 mil för övernattning på Apartment Hotel Sohar.   

Må 9 nov.   Tidigt på morgonen ca 9 mil mot norr till Khatmat Milahah. Därefter besök vid Shinas 

och vidare söderut till bergsområdet Jabal al Hajar, där vi på kvällen lyssnade efter 

ugglor. 

Övernattning på Resort & Spa Barka vid kusten.  

Ti 10 nov. Hela dagen skådning i Jabal al Hajar. På kvällen ny lyssning efter ugglor, sedan ännu en 

övernattning på Resort & Spa Barka. 

Ons 11 nov. Vidare till Barr Al Hikman. (ca fem timmars körning)  

 Skådning här resten av dagen. Övernattning i Al Hijj på enkelt, men helt o k hotell. 

To 12 nov. Skådning vid Barr Al Hikman hela dagen. Därefter vidare 15 mil till Ad Duqm för 

övernattning på Hotel Duqm. 

Fre 13 nov. Tidig start mot Al Wusna Reserve. Skådning där hela dagen. 

Övernattning på Quatbit Motel. 

Lö 14 nov. Skådning i Qatbit samt vid Al Balid Farm och Dawka Farm. 

 Övernattning på Qatbit Motel. 



Sö 15 nov. Skådning vid Shisr och vidare mot Salalah. 

 Övernattning på Salalah Beach Villas.   

Må 16 nov. Skådning i wadi nära Ayn Hamran, sjunkhålet vid Tawi Atayr, Jabal Samhan, Khawr 

Taqah, Sahnawt Farm och East Khawr. 

Övernattning på Salalah Beach Villas.   

Ti 17 nov. Skådning vid Tawi Atayr, Ras Janjari, Mirbat, Khawr Rawri och Wadi Derbat.  

Övernattning på Salalah Beach Villas.   

Ons 18 nov. Skådning vid Mudayy och Al Mughsayl.  

Övernattning på Salalah Beach Villas.   

To 19 nov.   Havsfågeltur från Mirbat. På eftermiddagen skådning på diverse håll i smågrupper. 

Övernattning på Salalah Beach Villas.   

Fre 20 nov. Skådning i Ayn Razat, East Khawr Park, Raysut och Sawnawt Farm  

Lö 21 nov. Diverse morgon- och tidig förmiddagskådning nära Salalah. Återlämnade av jeepar. 

Eftermiddagsflyg vid 13-tiden till Muscat. Ankomst dit kl 14.40. Sightseeing och på 

kvällen avskedsmiddag. 

Sö 22 nov. Flyg från Muscat med Emirates kl. 04.55. På Arlanda kl. 12.00. ”Göteborgarna” flög 

hem med Turkish kl. 03.10. På Landvetter kl 11.30. 

   

 

Dagbok 

 

Söndagen den 8 november. Efter tidiga ankomster på efternatten till Muscat kördes de fem som 

kom med Turkish från Göteborg och de nio med Emirates från Stockholm hem till vår arrangör, Siw 

Rantapää-Burling, för en mycket god och riklig frukost. Därefter bar det direkt ut till Al Haya 

Wetlands där vi skulle träffa en guide kl. 07.00. Det var inte helt lätt att hitta lokalen bland alla 

nybyggda vägar och hus, men till slut lyckades vi i alla fall. Någon guide fanns dock inte på plats så vi 

begav oss själva in i området som bestod av först en grundare och sedan en djupare lagun med viss 

träd- och buskvegetation emellan. Ett antal större skrikörnar (totalt så småningom ca tio) samt sex  

flamingos föll omedelbart i ögonen. Det var gott om änder och vadare av vilka de mest intressanta 

var vitögd dykand, rödflikvipa, sumpvipa och dammsnäppa.  Bland andra fåglar märktes bl.a. Grey 

Francolin, brunbukig flyghöna, vitvingad tärna, Arabian Green Bee-eater, indisk blåkråka, citronärla, 

levantbulbyl, vitkindad bulbyl, blåhake, persisk stenskvätta, streckad prinia, papyrussångare, Purple 

Sunbird, turkestantörnskata, huskråka och Indian Silverbill. 



 

 

 

 

 
 

Indisk blåkråka (Peter), Arabian Green Bee-eater (Peter), Sumpvipa (Christer). 

 

Då vi inte skulle ut på havet förrän kl. 12 besökte vi även Al Qurm Natural Park. Den var inte på något 

sätt en naturpark enligt våra mått, men där kunde i alla fall adderas till artlistan brunand, årta, 

rallhäger, rishäger, rödspov, härfågel, halsbandsparakit och afrikansk klippsvala. 



 

Rishäger (Peter) 

Efter ytterligare orienteringsproblem kom vi, en halvtimma försenade, till den båthamn ett stycke 

söder om Muscat varifrån vår båttur skulle avgå. Huvudsyftet var att söka få se eventuella 

kvarvarande sotfalkar på en ö utanför Muscat. Detta lyckades vi med och kunde räkna in åtta 

exemplar, varav 2-3 var adulta. Annat under den ganska gungiga båtfärden var en Persian 

Shearwater, revhäger, över 100 smalnäbbade simsnäppor, långnäbbad mås, sotmås, tundratrut, 

fisktärna, kentsk tärna, tofstärna, två bredstjärtade labbar, fiskgjuse och smutsgam. 

  

 

 

Två sotfalkar på ön Mina Fahal (Jörgen), Revhäger av båda färgfaser (Jörgen), sotfalk (Christer) 

 

Vi körde sedan ca 20 mil norrut på motorväg till Aparment Hotel i Sohar för middag och övernattning. 

Mest minnesvärd här var den pepparstek som bl.a. Leif beställde och (nästan) inmundigade….. 



Måndagen den 9 november. Vi startade tidigt för att komma till vårt mål, Khatmat Milaha, i 

soluppgången. Det är ett ökenartat område med glesa träd, som mest känt för att hysa övervintrande 

dvärgsångare och orientstenskvättor. Vi hann knappt komma ur bilarna förrän vi fick kontakt med de 

första dvärgsångarna som var mycket lättfunna genom sina sparvliknande lockläten. Så småningom 

kunde vi räkna till minst 12 individer. Vi hittade också snart tre orientstenskvättor och därtill en hona 

av munkstenskvätta samt ett flertal öken- och isabellastenskvättor. En annan specialitet för området 

är arabskriktrast och vi hittade två mindre flockar av denna art. Övrigt intressant var två svarta 

(rödmagade) och en vanlig rödstjärt, ökensångare samt Small (Desert) Whitethroat. 

 

Dvärgsångare – världens minsta Phylloscopus (Roger) 

Efter denna fina start drog vi söderut igen för att skåda vid mangroven och sandstränderna vid 

Shinas. Här hade vi åter extrem tur – den första fågel vi såg här var målarten Collared Kingfisher av 

den hotade (vulnerable) rasen kalbaensis. Här såg vi också bl.a. mangrovehäger, mongolpipare, 

sandlöpare, kejsarörn, kungsfiskare samt hörde saxaulsångare på två ställen. På en fotbollsplan i en 

by i närheten fanns bl.a. flera vattenpiplärkor. 

 

Collared Kingfisher – den fanns kvar vid Shinas i alla fall! (Jörgen) 

 



Efter installation på det flotta Barka Resort and Spa drog vi upp i bergsområdet Jabal al Hajar till en 

lokal för Omani Owl, en art som upptäckts här som ny för världen några år tidigare. Tyvärr var det 

dock dödstyst förutom några obestämda hoanden som några i gruppen hörde. 

Tisdagen den 10 november. På morgonen sågs bl.a. Red-vented Bulbul i det vidsträckta 

hotellområdet. Hela denna dag tillbringade vi sedan i Al Gubrah Bowl i Jabal al Hajar, en skålformad 

dal som nås via passet Wadi Sabt. Här adderade vi till artlistan ökenhöna, gåsgam, örongam, göktyta, 

stenökenlärka, blåtrast, målarten Hume´s Wheatear, snårsångare, Southern Grey Shrike, ökenkorp 

och bergsparv. På kvällen lyssnade vi igen efter Omani Owl, nu på en annan lokal, men hörde bara en 

ropande ökenuv, i och för sig inte så dåligt det heller. 

 

Hume´s Wheatears (Jörgen) 

 

Onsdagen den 11 november.  På morgonen sågs en lärkfalk vid hotellet innan det bar av på en lång 

köretapp mot Barr al Hikman. Här tog vi in på det lilla hotellet i staden Al Hijj. Det var delvis 

nyrenoverat och bra mycket bättre än sitt rykte. De sena eftermiddagstimmarna tillbringade vi vid 

Filim vid den stora bukten Ghubbat Hashish söder om Al Hijj. Det var ebb och de flesta fåglarna satt 

mycket långt ute, där vi dock kunde räkna 70+ flamingos, en skedstork, 30+ revhägrar, 50 + 

storskarvar och 44 Hägerpipare! Bland mindre vadare tillkom till vår artlista strandskata, ökenpipare, 

myrspov, roskarl, kustsnäppa, myrspov och tereksnäppa, flera av dem i avsevärda antal. Av övriga 

fåglar noterades bl.a. silltrut, Saunder´s Tern, skräntärna och pilgrimsfalk. 



 

Hägerpipare – en av världens märkligaste vadare.(Christer) 

 

På kvällen åt vi en god indisk kyckling på den lilla restaurangen vägg i vägg med vårt hotell i Al Hijj.  

Torsdagen den 12 november. Hela dagen ägnades åt Barr al Hikman. Vi startade tidigt för att dra 

nytta av högvatten och medljus vid Kwawr Barr al Hikman. Vägen dit var dålig vilket antagligen mest 

berodde på att vi tog fel väg. Hur som helst så fastnade två av bilarna i sanden och därefter visade 

det sig att avstånden ut till fåglarna, trots högvatten, var alldeles för långt. Vi prövade därför istället 

stranden söder om färjeläget, men där var det synnerligen magert med fågel. Slutligen sökte vi åka ut 

till punkten ”J” enligt Eriksen, men var tvungna att stoppa eftersom det var vatten på vägen. Resans 

första härfågellärkor blev ett klent tröstpris. Nu återstod det bara att åka tillbaka till Filim där vi varit 

dagen innan. Det var fortfarande högvatten och alla fåglarna var följaktligen mycket närmare nu. 

Ännu närmare kom de för Stefan och mig som valde att gå ut i viken. Det var en fantastisk upplevelse 

att vandra barfota i det grunda varma vattnet och ha fåglarna, främst vadare, på alla sidor. Vi gick så 

långt att vi kunde komma nära hägerpiparna som vi räknade till minst 120. Tillsammans med de 20 

som de andra räknade blev det totala antalet således ca 140. Vi kunde också räkna in sammanlagt 

över 900 flamingos, 14 kolymasnäppor, en långtåsnäppa, åtta styltlöpare, en större strandpipare, 25 

svartbenta strandpipare, över 100 småspovar, 10 storspovar, 20 roskarlar, 20 spovsnäppor, två 

mosnäppor, 10 sandlöpare, minst 50 tereksnäppor, fyra drillsnäppor, en skogssnäppa, 10 

svartsnäppor, 20 gluttsnäppor, 20 rödbenor, fem grönbenor, 20 dammsnäppor samt stora mängder 

av kustpipare, öken- och mongolpipare, myrspovar, kärrsnäppor och småsnäppor. Vidare noterades 

en sibirbeckasin (vid avsaltningsanläggningen), 15 långnäbbade måsar, fyra Saunder´s Terns och fem 

skräntärnor.  



  

  
 

Härfågellärka har hittat ett bär i öknen! (Jörgen), Stefan och Stickan härmar vadare (Peter), 

Flamingos (Krister C), Sibirbeckasin saknar vit bakkant på vingarna (Krister C). 

 

På eftermiddagen fortsatte vi söderut längs kusten. Vi stannade vid en Wadi där vi hittade en 

rishäger. Plötsligt dök det upp en stor falk, som vi inte kunde få till annat än en tatarfalk. Den jagade 

en stund efter en tjockfot, men gav upp och drog österut. Snart kom det flera bilar med jägare som 

letade efter fågeln – det var alltså en jakt med falk vi hade bevittnat! På fotona syntes det också att 

fågeln hade dinglande remmar på fötterna. 

Hotellet för kvällen blev flotta Hotel Duqm i staden Al Duqm. 

 

Fredagen den 13 november. Som vanligt tidig start, nu mot Al Wusha Reserve som vi nådde efter ca 

tre timmar. Reservatet ligger långt från allfartsvägarna ute i öknen och är främst tillskapat för 

återinplantering av den vackra arabiska oryxen. Enligt Eriksens bok skall man här också ha en viss 

chans på kragtrapp som skall siktas dagligen av reservatets anställda. Det visade sig dock att det nu, 

nio år efter bokens utgivande, snarare var fråga om årligen istället för dagligen… 

Vi inledde med resans enda ökentrumpetare vid grinden till reservatet och begav oss sedan direkt till 

de två små artificiella vattenhål där flyghöns av tre arter brukar dricka. Efter en god stund hade dock 

inget förutom en arabskriktrast synts till och då dök våra värdar upp och sade att flyghönsen nu 

istället drack vid en pöl som skapats av en läckande slang några hundra meter bort. Tyvärr lyfte de 

flesta av dem vid vår ankomst, men några kom åter och sammanlagt kunde vi uppskatta att vi under 

morgonen sett 150 + brunbukiga, 200+ kron- och tio ökenflyghöns. Runt parkens högkvarter snurrade 



en juvenil smutsgam och det syntes också kanske 20 sandgazeller här. Dessutom stod det över 150 

arabiska oryxer i ett stort hägn. Vi fick sedan reda på att de sista vilda oryxerna försvann år 1972, 

men att en stor återinplanteringskampanj gjordes i början av 1990-talet. Då blev området även 

Världsarv. Tyvärr sköts de flesta djuren ganska snart bort av tjuvskyttar och världsarvet togs bort. Nu 

tar man dock nya tag, men en utsättning av ca 100 djur för några år sedan hade inte varit särskilt 

lyckosam och man uppskattade nu antalet frigående djur i reservatet till högst 20. Under vår långa 

rundtur i reservatet såg vi inga av dessa, däremot ytterligare några sandgazeller samt en Rüppel´s 

räv. Av fåglar noterade vi en ökenlöpare, 15+ härfågellärkor, två korttålärkor och två ökensångare. 

Det var ganska sent på eftermiddagen när vi lämnade reservatet och vi stannade därför och åt en 

alldeles utmärkt och prisvärd buffémiddag på Al Ghaftayn Hotel som ägaren till stället trollade fram 

på rekordtid enbart för oss. Därefter inkvarterade vi oss för två nätter på Qatbit Motel. Det var den 

sämsta inkvarteringen på resan, men inte alls så dålig som vissa rapportförfattare skrivit. Antagligen 

hade stället renoverats en del på senare år. 

  

 

 

 

Kronflyghöns (Christer), Sandgazeller (Peter), Arabiska oryxer (Peter). 

 

Lördagen den 14 november. Vi började morgonen med att ströva i ”parken” kring Qatbit Motel, ett 

ganska skräpigt och fult område faktiskt. Vi hittade inte särskilt många fåglar och definitivt ingen 



Hypocolius. Tre östliga sammetshättor var länge det bästa innan Peter upptäckte en Forest Wagtail. 

Fullkomligt oväntat här (landets nionde fynd) och en art jag sökt förgäves vid två resor till Indien och 

två till Thailand-Kambodja! 

 

Forest Wagtail – nionde fyndet i Oman! (Peter) 

Vi försökte nu leta streckad ökenlärka på en av Krister Mild angiven lokal, men fick nöja oss med ett 

antal svartkronade finklärkor , två ökensångare och en nunnestenskvätta.. 

På eftermiddagen körde vi ett stycke söderut till först Al Balid Farm. Här fann vi bl.a. fem gröna 

biätare, en blåkråka, två nunnestenskvättor, en grå flugsnappare, en mindre flugsnappare, 40 

rosenstarar och två bleka stensparvar. 

Därefter fortsatte vi till Dawkah Farm. Främsta arten här blev tre Afrikanska turkduvor som satt på en 

tråd tillsammans med ett antal europeiska släktingar. Andra arter var en Western Koel, en gök, en 

blåhök, två stäpphökar, 50 gröna biätare, en europeisk dito, en mindre och en grå flugsnappare, 14 

rosenstarar samt en grönsiska! Den sistnämnda är den nionde i landet. I nattmörkret försökte vi att 

spela fram någon ökennattskärra, men såg bara två Rüppel´s rävar. 

  
 

Gröna biätare på sanden vid Dawkah Farm (Jörgen), Grönsiska – hur hade den hittat hit? (Jan B) 

På kvällen åts en god middag på den lilla restaurangen i Qatbit. Förvånande vad dessa små 

landsortkrogar kan åstadkomma! 



Söndagen den 15 november. Tidig start mot Shisr med vidsträckta odlingar. Tyvärr ingen Hypocolius 

eller Nilsolfågel här heller, men däremot en första klassens raritet i Krister Milds ”rarrisdunge” – en  

1k Common Hawk-cuckoo, tredje fyndet för Oman! Resnya arter var också långstjärtduva, dvärgörn, 

stäppvarfågel och Abyssinian White-eye. 

 

Common Hawk Cuckoo – vanlig i Indien, men inte här! Tredje fyndet! (Peter) 

På motorvägen ned från bergen not Salalah blev vi fast i en jättelik kö i över två timmar p. g. a. ett 

lastbilshaveri. Till sist kom en polisbil som uppmanade oss att vända och vi fick sedan ta oss ned till 

staden på slingrande småvägar. När vi satt fast i kön noterade vi bl.a. tre Forbes-Watson´s Swifts, 10 

+ stäppörnar, en brunglada, en stäppvråk samt ett antal kortstjärtade korpar. 

 

 

Kortstjärtad korp (Peter)  

 



Eftersom vårt hotell Salalah Beach Villas inte var förvarnade om vår sena ankomst fick vi istället inta 

vår middag på lyxiga Crown Plaza. Efteråt såg de flesta av oss tre Spotted Thicknees i hotellets park 

och på stranden utanför den. 

Måndagen den 16 november. Jag hade fått inte mindre än två olika lokaler för Arabian Golden-

winged Grosbeak, denna tidigare så svårfunna art. Tyvärr var det inte så lätt att med 

vägbeskrivningarna hitta vare sig den ena eller den andra, men så småningom listade vi oss i alla fall 

fram till en av dem, en vattningsränna för kameler i en grönskande wadi. Redan vid vår ankomst såg 

några av oss två fåglar, som dock snabbt flög iväg. Kvar var minst ett 20-tal Cinnamon-breasted 

Buntings. Efter en stunds väntan kom dock till slut minst tre stenknäckar fram och de återkom sedan 

gång på gång. Även i övrigt var det gott om fågel kring rännan – vi noterade bl.a. svartstjärtar, 

African Paradise Flycatchers, Shining Sunbirds, en svartkronad tschagra, African Silverbills, Rüppel´s 

Weavers och  sinaiglansstarar. En hökörn och en dvärgörn samt 10+ Forbes-Watson´s Swifts flög 

förbi. 

 

Arabian Golden-winged Grosbeak med Cinnamon-breasted Buntings vid vattenränna för törstiga 

kameler! ( Jörgen) 

Nästa lokal blev det berömda sjunkhålet vid Tawi Atayr, där vi dock var för sena för Yemen Siskins. Vi 

fick nöja oss med resans första South Arabian Wheatears och Palestinasolfåglar. 



 

South Arabian Wheatear (Christer) 

 

Vi fortsatte vidare mot Jabal Samhan varifrån man hade en enorm utsikt över kustslätten. Berget 

stupade här brant ned med närmare tusen meter. Omgående upptäckte vi målarten klippörn, en 

adult fågel. Den satt på en avsats, avtecknad mot himlen, innan den började flyga runt nedanför oss. 

Efter denna mäktiga uppvisning vände vi ned mot kusten och Khawr Taqah. Här var det mycket 

fågelrikt och under två timmars besök hittade vi bl.a. en purpurhäger, en masksula, ca 50 sibiriska 

tundrapipare, en mongolpipare, fem Pheasant-tailed Jacanas, tre rödspovar, tre sibirbeckasiner, två 

tereksnäppor, 20 långnäbbade måsar, en större piplärka, en rödstrupig piplärka och en vitgumpad 

buskskvätta. Douglas och Christer skymtade i en vasskant den Watercock som varit på platsen en tid. 

Under tiden på lokalen åkte en del av gruppen tillbaka till Salalah och vi skådade därför i flera 

grupper resten av dagen. 

 

Masksula (Peter) 

 



Två olika grupper besökte Sahnawt Farm, eller rättare sagt skådade in i den från det omgivande 

staketet. Här var det massor av fågel, av vilka det roligast var en flock om inte färre än 56 stäppvipor! 

Vidare 250+ brunbukiga flyghöns, 250+ brushanar, tio ökenlöpare, tre kejsarörnar, fem stäpphökar 

och en ängshök. 

Vid East Khawr fanns bl.a. resans enda sothöna, skärfläcka och rörsångare samt nio flamingos, en 

bronsibis, tio spovsnäppor, tre dammsnäppor och en större piplärka. I närheten sågs två Yellow-billed 

Kites. 

De som tillbringade eftermiddagen på hotellet såg bl.a. två Socotra Cormorants. 

Tisdagen den 17 november. Nu startade vi tidigt mot Tawi Atayr för att få se Yemen Serins. På vägen 

dit inträffade en av resans största händelser – en flock om åtta vargar sprang över vägen strax 

framför vår första bil! En av dem höll t o m på att springa in i vänster framhjul! Sedan följde 

ytterligare framgångar – så småningom fick vi se inte färre än ett tjugotal Yemen Serins och därtill 

också minst tio Arabian Partridges vid Tawi Atayr. 

  
 

Varg! (Jörgen), Yemen Siskin. (Christer) 

 

Därefter ställde vi kossan mot Ras Jansari för havsfågelskådning. På vägen dit lyfte en svart stork ur 

en khawr. Vi letade oss ut på yttersta udden och stod och spanade över havet i ca en och en halv 

timme. Det fanns inga kvantiteter av havsfågel, men kvaliteten var desto bättre. Fem havslöpare, tio 

Swinhoe´s Storm-Petrels, fem Flesh-footed Shearwaters, 10+ Persian Shearwaters, 15 Jouanin´s 

Petrels, två masksulor , två Socotra Cormorants samt två tygeltärnor! Dessutom att antal stora 

havssköldpaddor. 

På tillbakavägen hittade vi en mellanhäger i en liten khawr strax utanför Mirbat. Vi intog lunch på en 

anspråkslös fiskrestaurang i staden där vi fick varsin rejäl portion grillad fisk (kingfish?). Väldigt gott! 

Under ätandet såg vi ytterligare två masksulor samt ett 30-tal tygeltärnor. Horder av sotmåsar 

väntade förväntansfullt på att servitören skulle slänga ut resterna av vår måltid! 



 

Kalas på grillad fisk i Mirbat (Peter) 

Nästa mål blev Khawr Rawri, där vi körde in vid de arkeologiska lämningarna, enligt vissa uppgifter 

resterna av en borg där bibelns drottningen av Saba hade bott! Fåglar här var bl.a. en bläsgås, två 

bomullsdvärgänder, ca tio viggar, en Pheasant-tailed Jacana samt tio rödspovar. 

Dagen avslutades vid Wadi Derbat. Medan det var ljust hittade vi bl.a. fem Bruce´s Green Pigeons, en 

svart stork, flera forsärlor samt en ormörn och två hökörnar. När vi stod och lyssnade efter Spotted 

Eagle Owl bröt plötsligt ett antal vargar ut i ett kraftfullt ylande som varade i flera minuter! Vi 

lyssnade länge efter uven, men först då jag sökte härma den kom den igång. Samtidigt hördes minst 

fyra Arabian Scops Owls. En fantastisk avslutning på en fantastisk dag! 

 

Bruce´s Green Pigeon – en av flera afrikanska arter. (Peter) 

 



Onsdagen den 18 november. Vi startade kl. 05.15 för att köra den två timmar långa vägen till den 

lilla staden Mudayy, numera den säkraste övervintringsplatsen för hypocolius i Oman. Fåglarna 

anländer dit normalt i mitten av november och även om ett ex. setts där en vecka tidigare kände vi 

oss inte helt säkra på att få se de karismatiska fåglarna. När vi kom fram mötte vi Erik och Marianne 

Mölgaard som varit på plats en timme och ännu inte fått se någon hypocolius. Då hade de dock inte 

haft Roger med sig, för bara några minuter efter vår ankomst ropade densamme att det satt tre 

individer i ett träd på andra sidan vägen! Så småningom räknade vi minst sju exemplar, varav tre 

hannar. Fullträff igen! Det fanns också minst tio nilsolfåglar i området, en annan och svårfunnen ny 

resart. 

  

Hypocolius – efterlängtad av många! (Krister C). 

 

När vi sett oss mätta här fortsatte vi till en farm i en ökendal några kilometer bort som Michael Tydén 

hade tipsat om. Strax innan denna stötte vi på minst 20 ökenhönor som nu alla fick se fint. Nere på 

farmen sprang det åtskilliga bleka lärkor som vi till slut kom fram till var stenökenlärkor. Den ras av 

arten som finns här är blekare än sandökenlärkorna, medan det är tvärtom i t.ex. Marocko. Några 

sandökenlärkor sågs dock också. I övrigt fanns här resans enda rödfalk, en hona samt ett tiotal 

Arabian Green Bee-eaters, en rödstrupig piplärka och en ökensångare. 



  
 

Ökenhönor på språng. (Peter), Stenökenlärka – märk den grova näbben! (Jörgen) 

 

Vi tog nu den långa grusvägen mot söder och kusten. Den gick genom ett ödsligt och ställvis mycket 

dramatiskt landskap med bl.a. djupa raviner.  I början av denna väg upptäckte vi en  1k amurfalk på 

en telefontråd, en för många efterlängtad art. Därefter blev det mycket fågelfattigt resten av 

sträckan mot kusten. Väl nedkomna dit tog vi av mot öster och Al Mughsayl. Längs vägen sågs bl.a. en 

hanne av munkstenskvätta och en hökörn. 

 

Amurfalk – på väg från Sibirien till Sydafrika? ( Jörgen) 

Vid Al Mughsayl skådade vi ut mot havet från terrassen till det nedlagda kaféet. Nya arter för resan 

blev här minst fem brunsulor och fyra bruna noddys. Dessutom sågs här tre Persian Shearwaters och 

åtta Socotra Cormorants. 



 

Brun noddy (Christer) 

 

Efter ett besök vid den i princip tomma Khawr Mughsayl körde vi in i dalen. Vid ett av vattenhålen 

skulle det finnas en brunsångare, den tredje för Oman, och den skymtade och hörde några av oss. I 

samma damm upptäcktes även en White-breasted Waterhen samt en mindre sumphöna. Kvällen 

avslutades med lyssning efter Hume´s Owl längts inne i Wadin, men de två par som skall finnas här 

var tyvärr helt tysta. 

 

 

White-breasted Waterhen – besökare från Indien. (Peter) 

 

Torsdagen den 19 november. Denna dag började vi med en havsfågeltur från Mirbat. På vägen dit 

sågs en jorduggla vid East Khawr. Vi behövde två mindre båtar och priset var ganska rejält – 20 OMR 

per person. Under de knappt fyra timmar vi var ute på sjön såg vi fem Flesh-footed Shearwaters, 15+ 

Persian Shearwaters, 5+ Jouanin´s Petrels, tre masksulor, två Socotra Cormorants samt 10+ 

tygeltärnor. Vi chummade med fiskrens samt ostbågar (!) blandade med tonfisk från tre 

konservburkar, men bara några Persian Sherawaters behagade landa på vattnet och ta för sig av 



godsakerna. Roligast var kanske den stora flock delfiner som omringade båten en stund – det var 

säkert över 50 individer och en del gjorde höga luftsprång! Flera havsköldpaddor sågs också. 

Vem hoppar högst?- delfiner utanför Mirbat. (Peter) 

 

 

 

  
 

 

Persian Shearwaters (Jörgen), Jouanin´s Petrel (Peter) 

Efter ännu en god fisklunch i Mirbat drog en bil tillbaka till Salalah medan två körde västerut för att 

på delvis ny väg nå Ash Shuwaymiyyah med masksulor, Socotra Cormorants i massor samt 

klippkattuggla. Efter halva vägen insåg vi dock att vi tagit oss vatten över huvudet- det var ca 20 mil 

mellan Mirbat och målet – och återvände mot Salalah. En sen eftermiddagstur till Ayn Hamran gav 

mycket lite förutom att en arabsångare svarade kort på playback.  

I skymningen besökte vi ett litet vattenhål öster om Ayn Hamran dit det kom ca 55 strimflyghönor för 

att dricka. 



Några av dem som inte följde med på båtturen eller som på eftermiddagen åkte tillbaka till Salalah 

skådade en del där och såg bl.a. 70 bronsibisar, fyra skedstorkar och två Pheasant-tailed Jacanas i 

East Khawr, 200+ sibiriska tundrapipare samt en bivråk bortanför Crown Plaza Hotel, 13 ökenlöpare, 

två stäpphökar och två rödstrupiga piplärkor vid Sawnawt Farm samt 75 Scaly-breasted Munias i East 

Khawr Park. 

 

Scaly-breasted Munias – ej spontana, men trevliga ändå. (Jörgen) 

 

Fredagen den 20 november. Vi började i Ayn Razat på morgonen och fann där bl.a. en natthäger, en 

långnäbbad piplärka, två arabsångare, en palestinasolfågel och två masktörnskator. 

 

  
 

Arabsångare (Jörgen), Masktörnskata ( Peter)  

 

Vi gjorde sedan en kort sväng i East Khawr Park som, trots ett allt ökande besökstryck denna fredag, 

visade sig hysa några väldigt fina arter. En tofsbivråk, två Grey-headed Kingfishers, 30+ Scaly-breasted 

Munias samt en sjungande papyrussångare. 



  
 

Tofsbivråk och Grey-headed Kingfisher i East Khawr Park (Peter resp. Christer) 

 

Vi begav oss nu ut till reningsdammarna i Raysut, väster om staden. Här stod över 600 Abdim´s Storks  

och ca 30 vita storkar. De flesta av de senare var tyvärr mer eller mindre nedsmetade med olja. 

Orsaken skulle visa sig en stund senare.  Den sporrvipa som funnits här en längre tid kom så 

småningom inflygande med tre rödflikvipor. 

 

  
 

Abdimstorkar och tyvärr ganska svarta vita storkar. (Peter), Sporrvipa – sällsynt i Oman. (Jörgen) 

 

Nästa anhalt blev en plats strax utanför och söder om soptippen. Här räknade vi minst 500 större 

örnar, de flesta stäppörnar, men även några kejsar- och större skrikörnar. Samt en savannörn – 

landets sjätte! Ca 300 vita storkar stod vid en pöl och liksom vid reningsdammarna var de alla 

nedsmetade av olja. Det visade sig att pölen bestod av just olja, sannolikt en produkt av illegal 

dumping. Vi kom senare att rapportera detta till Jens Eriksen med hopp om att han skulle ta kontakt 

med ansvariga myndigheter för att få bort oljan. 



  
 

Stäppörnar som myggor i Raysut (Peter), Savannörn – sjätte fyndet för Oman! (Christer) 

 

Vi hade fått reda på det fanns tre roständer i en Khawr närmare hamnen och dessa såg vi flygande. 

Här fanns också tre skedstorkar och när Blomma granskade sina bilder upptäckte han att två av dem 

var röda i ansiktet. Vår första tanke var att de var African Spoonbills, men eftertankens kranka 

blekhet infann sig så småningom då vi kunde konstatera att de inte hade röd vaxhud utan bara röda 

fjädrar kring näbben. Detta var nog något de fått i samband med födosök. 

 

Skumma skedstorkar i Raysut (Jan B) 

 

Havsfågelspaning från fyren vid med speciell inriktning på rödnäbbad tropikfågel gav tyvärr ingen 

sådan utan bara två brunsulor och tre Socotra Cormorants. 

Dagen avslutades med 100 + brunbukiga flyghöns, 200+ vitvingade tärnor, en ökenlöpare samt 50+ 

rosenstarar vid Sawnawt Farm. 



Lördagen den 21 november. De flesta tog det lugnt denna sista morgon, men Jörgen, Krister, Stefan 

och undertecknad steg upp klockan halv fyra och körde till wadin innanför Al Mughsayl för att få en 

sista chans på klippkattugglan. Detta lyckades tyvärr inte – det var lika tyst nu som några kvällar 

innan. 

När vi lämnade vårt trevliga hotell klockan 10 syntes en hel hop delfiner utanför stranden. Resan var 

dock inte helt slut med detta. Vi flög tillbaka till Muscat där Siw tog oss med på en mycket intressant 

rundtur i den vackra staden. Sedan avslutade vi med middag – och för första gången i Oman – med 

vin hemma hos henne. Där fick vi också träffa Hanne och Jens Eriksen, det danska par som bor i 

Oman och gjort mer för ornitologin här än någon annan. Några försökte att få några timmars 

slummer på golvet innan det på småtimmarna var dags att bege sig till flygplatsen för flygen hem.  

Artlistan summerades till 256 arter om man följer HBWs taxonomi samt lägger till de av IOC 

medtagna Yellow-billed Kite, Red-tailed Shrike och Steppe Grey Shrike. 

 

List of birds 

Arabian Partridge. Alectoris melanocephala. Ten seen at Tawi Atayr and some heard in Wadi Darbat 

November 17.   

Sand Partridge. Ammoperdix heyi. About five flushed in Al Ghubrah Bowl November 10, about 20 

seen close near Mujjuy November 18 and five at Al Mughsayl November 18. 

Grey Francolin. Francolinus pondicerianus. Seen three days in the north with a total of about 20 

birds. 

Greater White-fronted Goose. Anser albifrons. One 1CY bird in Khawr Rawri November 17. 

Ruddy Shelduck. Tadorna ferruginea. Three in a khawr at Raysut November 20. 

Cotton Pygmy-goose. Nettapus coromandelianus. Two in Khawr Rawri November 17. 

Common Pochard. Aythya farina. One male and two females in Al Haya Wetlands November 8. 

Ferruginous Duck. Aythya nyroca. Two in Al Haya Wetlands and two in Al Qurm Natural Park 

November 8. 

Tufted Duck. Aythya fuligula. 10+ in Khawr Rawri November 17. 

Garganey. Spatula querquedula. Seen one day in the north and five days in the south. 

Northern Shoveler. Spatula clypeata. Seen two days in the north and five days in the south. 

Gadwall. Mareca strepera. Four in Al Haya Wetlands November 8 and one in Khawr Al Mughsayl 

November 18. 

Eurasian Wigeon. Mareca penelope. Seen one day in the north and three days in the south. 

Mallard. Anas platyrhynchos. Seen two days in the north and one in the south. 

Northern Pintail. Anas acuta. Seen one day in the north and four in the south. 

Common Teal. Anas crecca. Seen two days in the north and five in the south. 

Little Grebe.Tachybaptus ruficollis. Seen one day in the north and two in the south, 



Greater Flamingo. Phoenicopterus roseus. Seen eight days. Very numerous at Barr al Hikman (900+). 

Rock Dove. Columba livia. Seen every day. Both feral and real Rock Doves. 

Eurasian Collared-dove. Streptopelia decaocto. Very common. Seen all days. 

African Collared-dove. Streptopelia roseogrisea. Three together with Eurasian Collared Doves on a 

power line at Dawka Farm November 14. 

Laughing Dove. Spilopelia senegalensis. Very common. Seen all days. 

Namaqua Dove. Oena capensis. Seen four days in the south with a total of five individuals. 

(Jörgen) 

Bruce's Green-pigeon. Treron waalia. Five in Wadi Darbat November 17.   

Chestnut-bellied Sandgrouse. Pterocles exustus. Seen four days with at most 250 + at Sawnawt Farm 

November 26. 

Spotted Sandgrouse. Pterocles senegallus. At least ten in Al Wusha Nature Reserve November 13. 

Crowned Sandgrouse. Pterocles coronatus. 200+ in Al Wusha Nature Reserve November 13.  

 

(Peter) 

Lichtenstein's Sandgrouse. Pterocles lichtensteinii. 55+ at dusk at a small waterhole near Ayn  

Hamran November 19. 



Forbes-Watson's Swift. Apus berliozi. Seen four days in the south with a total of about 15 individuals. 

Western Koel (Asian Koel). Eudynamys scolopaceus. One male at Dawka Farm November 14.  

Common Hawk-cuckoo. Hierococcyx varius. One juvenile at Shisr November 15. Should be the third 

record for Oman!  

 

(Peter) 

Common Cuckoo. Cuculus canorus. Seen four days with one individual each day. 

Little Crake. Zapornia parva. One in small pond at Al Mughsayl November 18. 

White-breasted Waterhen. Amaurornis phoenicurus. One in small pond at Al Mughsayl November 

18. 

Watercock. Gallicrex cinerea. One seen briefly by Douglas and Christer at Khawr Taqua November 16. 

Common Moorhen. Gallinula chloropus. Common in suitable habitats. Seen six days. 

Common Coot. Fulica atra. One in East Khawr November 16. 

Wilson's Storm-petrel. Oceanites oceanicus. 5+ seen from Ras Janjari November 17.  

Swinhoe's Storm-petrel. Hydrobates monorhis. Ten seen from Ras Janjari November 17.  

Flesh-footed Shearwater. Ardenna carneipes. Five seen from Ras Janjari November 17 and 5+ on the 

boat-trip from Mirbat November 19.  

Persian Shearwater. Puffinus persicus. One on the boat-trip outside Muscat November 8, one 

outside Khawr Taqua November 16, 10+ seen from Ras Janjari November 17, 15+ on the boat-trip 

from Mirbat November 19 and threeseen  from our hotel in Salalah November 21. 

Jouanin's Petrel. Bulweria fallax. 15 seen from Ras Janjari November 17 and 5+ on the boat-trip from 

Mirbat November 19. 

Black Stork. Ciconia nigra. One near Ras Janjari and one in Wadi Darbat November 17. Rare but 

increasing in Oman. 



 

 (Peter) 

Abdim's Stork. Ciconia abdimii. 600 + at Raysut sewage treatment plant November 20.  

White Stork. Ciconia ciconia. 280 + at Raysut sewage treatment plant and Raysut waste disposal site 

November 20. Most of them were smeared with probably illegally dumped oil that formed a large 

pond south of the waste disposal site. 

Eurasian Spoonbill. Platalea leucorodia. Seen two days in the north and three in the south with a 

total of 12 individuals. 

Glossy Ibis. Plegadis falcinellus. Seen one day in the north and four days in the south with as most 91 

in East Khawr November 19. 

Black-crowned Night-heron. Nycticorax nycticorax. One at Ayn Razat November 20. 

Green-backed Heron (Striated Heron). Butorides striata. One at Shinas November 9. 

Squacco Heron. Ardeola ralloides. Seen one day in the north and four in the south. But in 

retrospective we were perhaps a little bit careless with this species – some of the birds in the south 

might have been Indian Pond-herons. 

Indian Pond-heron. Ardeola grayii. Seen three days in the north and one in the south. But see what is 

written above about Squacco Heron! 

Cattle Egret. Bubulcus ibis. Seen three days in the north and five in the south with at most 500+ as 

Sawnaht Farm November 16. 

Grey Heron. Ardea cinerea. Common. Seen 11 days. 

Purple Heron. Ardea purpurea. Seen two days in the north and two in the south with a total of four 

individuals. 

Great White Egret. (Western Great Egret). Ardea alba. Seen seven days with a total of about 30 

individuals. 



Yellow-billed Egret (Intermediate Egret). Ardea brachyrhyncha. One seen in a small khawr near 

Mirbat. Actually we didn´t look too closely at all the larger white egrets, so there might have been 

more Yellow-billed.…. 

 

Three species of Egrets – Great, Yellow-billed and Western Reef. (Jörgen) 

 

Little Egret. Egretta garzetta. Common. Seen ten days, but always in small numbers. 

Western Reef-egret. Egretta gularis. Common on the coasts. Seen eight days. 

Brown Booby. Sula leucogaster. 5+ seen at Al Mughsayl November 18 and two at Raysut lighthouse 

November 20. 

Masked Booby. Sula dactylatra. Less common than expected. Seen three days in the south with a 

total of eight individuals. 

Great Cormorant. Phalacrocorax carbo. Seen four days in the north and two in the south. 

Socotra Cormorant. Phalacrocorax nigrogularis. Surprisingly uncommon. Seen five days in the south 

with a total of 18 individuals. 

Eurasian Thick-knee. Burhinus oedicnemus. Only one bird seen; hunted by a Saker Falcon (Falconeer 

bird!) at a wadi north of Al Duqm November 12. 

Spotted Thick-knee. Burhinus capensis. Up to three birds seen in or near the garden of Crown Plaza 

Hotel November 15 and 19. 

Eurasian Oystercatcher. Haematopus ostralegus. 30+ at Barr Al Hikman plus three on two days 

around Salalah. 

Pied Avocet. Recurvirostra avosetta. One in East Khawr November 16. 

Black-winged Stilt. Himantopus himantopus. Common in suitable habitat. Seen six days. 

Grey Plover. Pluvialis squatarola. Seen four days. 

Pacific Golden Plover. Pluvialis fulva. 50 at Khawr Taqua November 16 and 200 + east of Crown Plaza 

Hotel November 19. 



Common Ringed Plover. Charadrius hiaticula. Seen five days. 

Little Ringed Plover. Charadrius dubius. Seen three days with a total of 11 individuals. 

Kentish Plover. Charadrius alexandrinus. Seen seven days. 

Lesser Sandplover. Charadrius mongolus. Very numerous at Barr Al Hikman November 11 and 12. 

One also seen at Shinas November 9 and one at Khawr Taqua November 16. 

Greater Sandplover. Charadrius leschenaultia. Very numerous at Barr Al Hikman November 11 and 

12. Six also seen at Khawr Taqua November 16. 

Spur-winged Lapwing. Vanellus spinosus. One with two Red-wattled Lapwings at Raysut sewage 

treatment plant November 20.  

Red-wattled Lapwing. Vanellus indicus. Common in the north – seen five days there. In the south 

only three individuals, at Raysut sewage treatment plant November 20. 

Sociable Lapwing. Vanellus gregarious. A flock of 56 individuals at Sahnawt Farm November 16 and 

19. 

White-tailed Lapwing.Vanellus leucurus. Five in Al Haya Wetlands November 8 and one in Khawr 

Taqua November 16. 

Pheasant-tailed Jacana. Hydrophasianus chirurgus. Surprisingly many in the south. Five at Khawr 

Taqua November 16, one in Khawr Rawri November 17, two in East Khawr November 19 and three in 

a khawr at Raysut November 20. 

Whimbrel. Numenius phaeopus. Seen five days, as most 100+ individuals at Barr Al Hikman 

November 12. 

Eurasian Curlew. Numenius arquata. Seen seven days. 

Bar-tailed Godwit. Limosa lapponica. Five November 11 and 100+ November 12 at Barr Al Hikman. 

Black-tailed Godwit. Limosa limosa. Seen five days with a total of 18 individuals. 

Ruddy Turnstone. Arenaria interpres. Seen three days with as most 20 + individuals at Barr Al 

Hikman. 

Great Knot. Calidris tenuirostris. Smaller groups with a total of 14 at Barr Al Hikman November 12. 

Ruff. Calidris pugnax. Seen six days with as most 250+ individuals at Sahnawt Farm November 16 and 

19. 

Broad-billed Sandpiper. Calidris falcinellus. Only seen at Barr Al Hikman with 15 + November 11 and 

50+ November 12. 

Curlew Sandpiper. Calidris ferruginea. Seen five days with as most 20+ individuals at Barr Al Hikman 

November 12. 

Temminck's Stint. Calidris temminckii. Seen six days. 

Long-toed Stint. Calidris subminuta. One at Barr Al Hikman November 12. 

Sanderling. Calidris alba. Seen six days. 

Dunlin. Calidris alpina. Common. Seen nine days. Thousands at Barr Ak Hikman November 11 and 12. 



Little Stint. Calidris minuta. Common. Seen eight days. 

Pintail Snipe. Gallinago stenura. Seen three days with a total of five individuals. 

Common Snipe. Gallinago gallinago. Seen five days with a total of 34 individuals. 

Red-necked Phalarope. Phalaropus lobatus. Only seen at our two boat-trips – 100+ outside Muscat 

November 8 and 30+ outside Mirbat November 19 

 

(Jörgen) 

Terek Sandpiper. Xenus cinereus. Ten November 11 and 50+ November 12 at Barr Al Hikman plus 

two November 16 at Khawr Rawri. 

Common Sandpiper. Actitis hypoleucos. Seen nine days. 

Green Sandpiper. Tringa ochropus. Seen five days with a total of 11 individuals. 

Spotted Redshank. Tringa erythropus. Seen three days with a total of 15 individuals. 

Common Greenshank. Tringa nebularia. Seen nine days. 

Common Redshank. Tringa totanus. Seen seven days. 

Wood Sandpiper. Tringa glareola. Seen nine days. 

Marsh Sandpiper. Tringa stagnatilis. Seen six days with a total of about 50 individuals, as most 20+ at 

Barr Al Hikman November 12. 

Crab-plover. Dromas ardeola. Only seen at Barr Al Hikman with 44 November 11 and 140+ 

November 12. 

Cream-coloured Courser. Cursorius cursor. Seen five days with a total of 18 individuals, as most 10 at 

Sawnaht Farm November 16. 

Collared Pratincole. Glareola pratincola. One at a small Khawr near Mirbat and three at Khawr Taqua 

November 17 



 

(Jörgen) 

Brown Noddy. Anous stolidus. Four at sea outside Al Mughsayl November 18, 

Slender-billed Gull. Larus genei. Common. Seen nine days. 

Black-headed Gull. Larus ridibundus. Seen two days in the north and with two individuals at Raysut 

sewage treatment plant November 20. 

Sooty Gull. Larus hemprichii. Very common on all coasts. Seen ten days. 

Lesser Black-backed Gull. Larus fuscus. Birds of the race heuglinii were by far the most common of 

the large gulls on the coasts. Seen nine days. We also saw Baltic Gulls (of the race fuscus) – four at 

Barr Al Hikman November 11 and one at Mirbat November 19. The Dutch committee for avian 

systematics, but not IOC, considers them to be separate species. 

Caspian Gull. Larus cachinnans. This species were drowned in the hordes of Heuglin´s Gull but at 

least ten were seen at Shinas November 9. 

Bridled Tern. Onychoprion anaethetus. Seen three days in the south with a total of 50+, as most 30+ 

at Mirbat November 17. 



 

 (Jörgen) 

Saunders's Tern. Sternula saundersi. Seen five days with a total of 18 individuals. 

Common Gull-billed Tern. Gelochelidon nilotica. Seen four days with a total of ten individuals. 

Caspian Tern. Hydroprogne caspia. One at Barr Al Hikman November 11 and five in the same area 

November 12. 

Whiskered Tern. Chlidonias hybrida. Seen four days. 

White-winged Tern. Chlidonias leucopterus. Seen four days, as most 200+ at Sahnawt Farm 

November 19 and 20. 

Common Tern. Sterna hirundo. Seen three days with a total of 25+ individuals. 

Lesser Crested Tern. Thalasseus bengalensis. Seen five days. 

Sandwich Tern. Thalasseus sandvicensis. Seen five days. 

Greater Crested Tern. Thalasseus bergii. By far the most common of the terns. Seen nine days. 

 

(Jörgen ) 

Pomarine Jaeger. Stercorarius pomarinus. Two on the boat-trip outside Muscat November 8. 

Arabian Scops-owl. Otus pamelae. At least four heard in Wadi Darbat November 17. 

Short-eared Owl. Asio flammeus. One at dawn near East Khawr November 19. 



Pharaoh Eagle-owl. Bubo ascalaphus. One heard hooting in Wadi Sabt, Al Hajar Mountains 

November 10. 

Spotted Eagle-owl. Bubo africanus. One heard hooting in Wadi Darbat November 17. The Dutch 

committee for avian systematics, but not IOC, considers this a separate species, Bubo milesi. 

Osprey. Pandion haliaetus. Common on the coasts. Seen eight days. 

European Honey-buzzard. Pernis apivorus. One west of Crown Plaza Hotel, Salalah November 19, 

Oriental Honey-buzzard. Pernis ptilorhynchus. One in East Khawr Park November 20 and 21. 

Egyptian Vulture. Neophron percnopterus. Surprisingly scarce. Only seen three days with a total of 

eight individuals. 

Short-toed Snake-eagle. Circaetus gallicus. One in Wadi Darbat November 17 and one at Ayn 

Hamran November 19. 

Griffon Vulture. Gyps fulvus. Three in Al Ghubrah Bowl November 10. 

Lappet-faced Vulture. Torgos tracheliotos. One in Al Ghubrah Bowl November 10 and one at Khawr 

Rawri November 17. 

Greater Spotted Eagle. Clanga clanga. Seen seven days with a total of 25+ individuals. 

Tawny Eagle. Aquila rapax. One at Raysut waste disposal site November 20. The sixth record for 

Oman. 

Steppe Eagle. Aquila nipalensis. Seen six days, as most 500+ individuals at Raysut waste disposal site 

November 20. 

Eastern Imperial Eagle. Aquila heliaca. Seen five days with a total of 12+ individuals. 

Verreaux's Eagle. Aquila verreauxii. One at Jabal Samhan November 16. 

Bonelli's Eagle. Aquila fasciata. Seen five days with a total of seven individuals. 

Booted Eagle. Hieraaetus pennatus. Seen four days, one individual each day. 

Western Marsh-harrier. Circus aeruginosus. Rather common. Seen 11 days. 

Hen Harrier. Circus cyaneus. One male at Dawka Farm November 13. 

 Pallid Harrier. Circus macrourus. Seen four days with a total of 14 individuals. 

Montagu's Harrier. Circus pygargus. One 1CY seen at Sawnaht Farm November 16 and one male 

along the road east of Salalah November 19. 



 

 (Jörgen) 

Eurasian Sparrowhawk. Accipiter nisus. Seen five days, one individual each day. 

Black Kite. Milvus migrans. Only two individuals seen, both in or near Salalah. 

Yellow-billed Kite. Milvus aegyptius.  At least two individuals were seen around East Khawr Park, 

Salalah November 16-21. One with nest material in its bill. According to IOC Yellow-billed Kite (but 

not Black-eared Kite!) is a separate species.  

Eurasian Buzzard. Buteo buteo. One just north of Salalah November 15. 

Common Hoopoe. Upupa epops. Seen ten days with a total of 22 individuals. 

Arabian Green Bee-eater. Merops cyanophrys. Seen four days in the north and three in the south 

with a total of 35+ individuals. 

 

 

  (Jörgen) 



Blue-cheeked Bee-eater. Merops persicus. Seen seven days in the south. 

European Bee-eater. Merops apiaster. One at Dawka Farm November 14. 

Indian Roller. Coracias benghalensis. Seen five days in the north with a total of about 20 individuals. 

 

(Jörgen) 

European Roller. Coracias garrulous. Seen five days in the south with a total of nine individuals. 

Common Kingfisher. Alcedo atthis.  Seen four days with a total of five individuals. 

Grey-headed Kingfisher. Halcyon leucocephala. Two in East Khawr Park and one at Raysut sewage 

treatment plant November 20.  

Collared Kingfisher. Todiramphus chloris. One at Shinas November 9. 

Eurasian Wryneck. Jynx torquilla. One in Al Ghubrah Bowl November 10. 

Lesser Kestrel. Falco naumanni. One near Mudayy November 18. 

Common Kestrel. Falco tinnunculus. Seen eight days. 

Amur Falcon. Falco amurensis. One juvenile south of Mudayy November 18.  



 

(Christer) 

Sooty Falcon. Falco concolor. Eight at Mina Fahal, an island ouside Muscat, November 8.  

Eurasian Hobby. Falco Subbuteo. One at Barka Resort and Spa November 11 and one at Barr Al 

Hikman November 12.) 

(Saker Falcon.Falco cherrug. One falconeer´s bird was hunting at a small Wadi north of Al Duqm 

November 12.) 

Peregrine Falcon. Falco peregrinus. One at Barr Al Hikman November 11. 

Rose-ringed Parakeet. (Ring-necked Parakeet). Psittacula krameri. Seen five days. Not native to 

Oman. The first bird was seen in 1988 and the species has since then spread rapidly 

Alexandrine Parakeet. Psittacula eupatria. Several were seen in Muscat November 21. Not native to 

Oman. 

Greater Hoopoe-lark. Alaemon alaudipes. Seen four days in the deserts in the south with a total of 

40+ individuals. 

Black-crowned Sparrow-lark. Eremopterix nigriceps. Rather common. Seen six days in the deserts in 

the south.  

 

(Peter) 



Bar-tailed Lark. Ammomanes cincture. At least one bird among many Desert Larks at a small farm 

south of Mudayy November 18. 

Desert Lark. Ammomanes deserti. Six in Al Ghubrah Bowl November 10 and 30+ at a small farm 

south of Mudayy November 18. 

Greater Short-toed Lark. Calandrella brachydactyla. Seen three days with a total of about ten 

individuals. 

Crested Lark. Galerida cristata. Common. Seen 12 days. 

Collared Sand Martin (Sand Martin). Riparia riparia. One seen at Al Haya Wetland November 8. 

Barn Swallow. Hirundo rustica. Rather common. Seen 12 days. Hundreds at Sahnawt Farm. 

Rock Martin. (Pale Crag Martin). Ptyonoprogne fuligula. Rather common. Seen eight days. 

Richard's Pipit. Anthus richardi. One at Khawr Taqua and one at East Khawr November 16. 

Long-billed Pipit. Anthus similis. One at Ayn Razat November 20. (bIld Peter) 

Tawny Pipit. Anthus campestris. Seen six days with a total of 35+ individuals. 

Red-throated Pipit. Anthus cervinus. Seen four days in the south with a total of five individuals. 

Tree Pipit. Anthus trivialis. Seen four days in the south with a total of 25+ individuals. 

Water Pipit. Anthus spinoletta. Three seen on a lawn close to Shinas November 9. 

Forest Wagtail. Dendronanthus indicus. One in Qatbit, discovered by us, November 14 and one in 

East Khawr Park November 21. Should be the ninth and tenth record for Oman!  

 

(Jörgen) 

White Wagtail. Motacilla alba.Common. Seen 13 days. 

Yellow Wagtail. Motacilla flava. Seen five days. Two at Raysut November 20 were of the race 

feldegg, by the Dutch committee for avian systematics considered a separate species. 

Citrine Wagtail. Motacilla citreola. Rather common in suitable habitat. Seen seven days. 

Grey Wagtail. Motacilla cinerea. Seen three days. 



White-eyed Bulbul. Pycnonotus xanthopygos. Common. Seen eight days. 

White-eared Bulbul. Pycnonotus leucotis. Seen four days in the north. Native, but also widely 

introduced and rapidly spreading in Oman. 

Red-vented Bulbul. Pycnonotus cafer. Three in the garden of Barka Resort and Spa November 10 and 

one in Muscat November 21. Not native to Oman. 

Hypocolius. Hypocolius ampelinus. At least seven individuals, of which three males, in Mudayy 

November 18. A very important species for many of the group members! 

Blue Rock-thrush. Monticola solitarius. Two birds heard singing in Wadi Sabt November 10 and one 

seen along the road November 18. 

Bluethroat. Luscinia svecica. Seen four days. At least one of the birds was of the race magna with all 

blue breast. 

Black Redstart. Phoenicurus ochruros. Seen four days with a total of ten individuals. All of them were 

of one of the red-bellied races. 

Common Redstart. Phoenicurus phoenicurus. Seen two days. 

Common Stonechat. Saxicola torquatus. One of an eastern race (maurus?) at Khawr Taqua 

November 16. According to IOC this is a split – Siberian Stonechat, Saxicola maurus. 

Blackstart. Cercomela melanura. Seen five days in the south. 

Hooded Wheatear. Oenanthe monacha. One female at Khatmat Milahah November 9, one female in 

Al Hajar Mountains November 10 and one male along the road west of Al Mughsayl November 18. 

Hume's Wheatear. Oenanthe albonigra. Five males in Al Hajar Mountains November 10. 

Mourning Wheatear. Oenanthe lugens. Seen three days in the south with a total of seven individuals. 

According to IOC (and also Clement) this is, however, a split called Arabian Wheatear Oenanthe 

lugentoides. 

Variable Wheatear. Oenanthe picata. Tree at Khatmat Milahah November 9. 

Pied Wheatear. Oenanthe pleschanka. Two at Al Balid Farm and two at Qatbit November 14. 

Rusty-tailed Wheatear. Oenanthe chrysopygia. One at Al Haya Wetlands November 8 and 10+ in Al 

Hajar Mountins November 10. 

Desert Wheatear. Oenanthe deserti. Very common. Seen 13 days. 



 

 (Christer) 

Isabelline Wheatear. Oenanthe isabellina. Common. Seen eight days. 

Spotted Flycatcher. Muscicapa striata. Two at Al Balid Farm November 14 and one in Wadi Darbat 

November 17. 

Red-breasted Flycatcher. Ficedula parva. One at Al Balid Farm and one at Dawkah Farm November 

14 plus one at Shisr November 15. 

African Paradise-flycatcher. Terpsiphone viridis. Seen four days in the south with a total of 13 

individuals.(Bild Peter- dykande!) 

Graceful Prinia. Prinia gracilis. Common. Seen/heard nine days. 

Streaked Scrub-warbler. Scotocerca inquieta. One at Wadi Sabt, Al Hajar Mountains November 10. 

Eurasian Reed-warbler. Acrocephalus scirpaceus. One at East Khawr November 16 and two in Salalah 

November 19. 

Clamorous Reed-warbler. Acrocephalus stentoreus. Seen/heard five days. 

Sykes's Warbler. Hippolais rama. At least two birds heard at Shinas November 9. 

Olivaceous Warbler. Hippolais pallida. One in East Khawr Park November 21. 

Common Chiffchaff. Phylloscopus collybita. Common. Seen seven days. Several races, among them 

tristis, were involved. 

Plain Leaf-warbler. Phylloscopus neglectus. 12 birds seen at Khatmah Milaha November 9 and 

another bird in Al Ghubrah Bowl November 10. 

Blackcap. Sylvia atricapilla. Seen two days in oasises in the desert. 

Lesser Whitethroat. Sylvia curruca. Seen four days with one individual each day. 

Small Whitethroat (Desert Whitethroat). Sylvia minula. Seen four days with a total of 17 individuals. 



Arabian Warbler. Sylvia leucomelaena. One male heard in Ayn Hamran November19 and two seen at 

Ayn Razat November 20. 

Desert Warbler . Sylvia nana. Seen four days with a total of seven individuals.  

 

(Jörgen) 

Greater Whitethroat. Sylvia communis. One in Al Ghubrah Bowl November 10. 

Menetries's Warbler. Sylvia mystacea. Seen four days with a total of six individuals. 

Arabian Babbler. Turdoides squamiceps. Seen three days with a total of 18 individuals, as most ten at 

Khatmat Milalah. 

Nile Valley Sunbird. Anthodiaeta metallica. 10+ at Mujayy November 18. 

Palestine Sunbird. Cinnyris osea. Two males at Tawi Atayr November 16 and one at Ayn Razat 

November 20. 

Shining Sunbird. Cinnyris habessinicus. By far the most common sunbird in the south – seen four 

days there. 

Purple Sunbird. Cinnyris asiaticus. The only sunbird in the north. Seen four days there. 

Abyssinian White-eye. Zosterops abyssinicus. Common in the south. Seen six days there. 

Red-backed Shrike. Lanius collurio. Seen four days. 

Isabelline Shrike. Lanius isabellinus. Common. Seen 12 days. IOC lists Isabelline Shrike and Red-tailed 

Shrike Lanius phoenicuroides as separate species. We saw a number of both. 

Southern Grey Shrike. Lanius meridionalis. Seen five days with a total of seven individuals. 

Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris.  One seen at Shisr November 15 and one at Sawnawt Farm 

November 20. According to IOC Steppe Grey Shrike is a separate species.  

Masked Shrike. Lanius nubicus. Two at Ayn Razat November 20. 



Black-crowned Tchagra. Tchagra senegalus. One near Ayn Hamran November 16 and four at Ayn 

Razat November 20. 

House Crow. Corvus splendens. Common, especially in the north. Seen seven days.  

Brown-necked Raven. Corvus ruficollis. Common in the north and in the deserts. Seen seven days. 

Fan-tailed Raven. Corvus rhipidurus. Common in the south. Seen six days. 

Rose-coloured Starling. Pastor roseus. 40 at Al Balid Farm and 14 at Dawkah Farm November 14, 15 

at Shisr November 15 and 50 at Sahnawt Farm November 20. 

Common Myna. Acridotheres tristis. Very common, especially in the north. Seen nine days. An 

unwelcome, invasive species. 

Tristram's Starling. Onychognathus tristramii. Common in the south. Seen six days there. 

House Sparrow. Passer domesticus. Common. Seen nine days; of them only one in the south. At least 

some of the birds were probably of the race indicus. 

Pale Rock-sparrow. Carpospiza brachydactyla. Three at Al Balid Farm November 14. 

Rüppell's Weaver. Ploceus galbula. Rather common in the south. Seen four days. 

African Silverbill. Euodice cantans. Rather common in the south. Seen four days. 

Indian Silverbill. Euodice malabarica. Seen three days in the north. 

Scaly-breasted Munia. Lonchura punctulata. A flock of 75+ in East Khawr Park November 19-20. 

Yemen Serin. Serinus menachensis. 20+ at Tawi Atayr November 17. 

Arabian Grosbeak. Rhynchostruthus percivali. At least two drinking water at a place not far from Ayn 

Hamran November 16. A most wanted species! 

Eurasian Siskin. Carduelis spinus. One female at Dawka Farm November 14. 

Trumpeter Finch. Bucanetes githagineus. One in Al Wusha Nature Reserve November 13. 

Striolated Bunting. Emberiza striolata. Seen one day in the north and five days in the south with a 

total of about 15 individuals. 

Cinnamon-breasted Bunting. Emberiza tahapisi. Rather common in the south. Seen four days 

here,with as most 30+ at the Grosbeak site near Ayn Hamran. 

 

List of mammals and reptiles 

Rüppel`s Fox. Vulpus Ruepelli. One in Al Wusha Nature Reserve November 13, two at Dawkah Farm 

November 14, one at Shisr November 15 and one at Al Mughsayl November 18. 

Gray Wolf. Canis lupus. A flock of eight (!) crossed the road just ín front of our cars in the early 

morning November 17. In the evening the same day at least three individuals had a great howling 

consert close to us in Wadi Darbat! 

Sand Gazelle. Gazella marica. 20+ in Al Wusha Nature Reserve. 



Arabian Oryx.Oryx leucoryx. 150+ in a large encloure at the reserve headquarters in Al Wusha Nature 

Reserve. 

Dolphin sp. Over one hundred on the boat-trip outside Mirbat. Also seen several times from the 

shore in Salalah. 

Turtle sp. Several seen from Ras Janjari and on the boat-trip outside Mirbat. 

 

Tack! 

Det finna många att tacka för att resan blev så lyckad. Krister Mild och Michael Tydén bidrog med 

många värdefulla tips och Siw Rantapää-Burling med ett suveränt researrangemang.  Tomas Carlberg 

var till mycket stor hjälp när det gällde att reda ut taxonomin i samband med skrivandet av 

slutrapporten. I gruppen kan särskilt nämnas suveräne GPS-navigatören Roger, förarna Bosse, 

Douglas, Jüri, Hans och Peter samt fågelkonsulterna (=de som nyligen varit i landet förut) Leif, Jan 

och Jörgen. Tack även till alla som bidragit med bilder och till Roger igen för layouten av rapporten! 

Stig Holmstedt – initiativtagare, planerare, ledare och rapportförfattare. 


