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Klippestær/Sinaiglansstare. (Magnus Ullman)
Dag 1. Flyg mot Salalah.

Mongollo/Mongolpipare. (Magnus Ullman)

Dag 2. Anländer till Salalah och transfer till vårt hotell vid Indiska oceanens strand. Efter en
stunds siesta hinner vi ett eftermiddagsbesök vid East Khawr mindre än 5 minuters transport
från hotellet. Här får vi en första kontakt med svartbent strandpipare, mongolpipare,
ökenpipare, Saunders småtärna och citronärla. Ibland ses också dvärgrördrom. I
omgivningarna finns bland annat isabellastenskvätta, ökenstenskvätta och tofslärka.

Strimmelparadismonark/Afrikansk paradismonark. (Magnus Ullman)
Dag 3. Vi börjar morgonen vid Ayn Hamran, en mycket fågelrik och lättvandrad bergslokal i
Dhofarbergen innanför Salalah. Här är mycket grönt, frodigt och vackert. Grönskan i dessa
berg är till stor del beroende av monsunen och det regn den för med sig främst i juli och
augusti. Området bebos av mängder av fågelspecialiteter: arabsångare, afrikansk
paradismonark, svartstjärt, afrikansk klippsparv, svartkronad tchagra, långnäbbad piplärka,
kortstjärtad korp, abessinsk glasögonfågel, rödahavsvävare och afrikansk silvernäbb för att
nämna några. Ibland ses också klippörn, gråhuvad kungsfiskare och arabisk kameleont här.
Goda tillfällen till studium och fotografering av dvärgörn och andra rovfåglar.

Taqah. (Magnus Ullman)

I södra Oman finns speciella khorer, intressanta våtmarker med en blandning av söt- och
havsvatten Vi gör idag ett besök vid en av de bästa av dem, Khawr Taqah, där det brukar
finnas bronsibis, silkeshäger och rallhäger. Dessutom en del änder och en eller annan större
skrikörn på jakt efter ett mål mat. I torrare marker ses ibland sibirisk tundrapipare och större
piplärka kan flyga upp. På stranden utanför den lilla fiskebyn Taqah rastar hundratals måsar
och tärnor och vi botaniserar bland tundratrutar, sotmåsar, tofstärnor och annat. Ett härligt
skådespel i solnedgången!

Glanssolfugl/Abessinsk solfågel. (Magnus Ullman)
Dag 4. Idag startar vi vid Ayn Razat. Målart här är arabisk rödhöna, men vi räknar också med
bland annat abessinsk solfågel, långnäbbad piplärka och den vackra gulbukiga grönduvan.
Därefter fortsätter vi till Wadi Nahiz där vi hoppas hitta någon fläckuv på dagkvist. I
området har även somaliaseglare och gråhuvad kungsfiskare observerats.

Flekkhubro/Fläckuv. (Magnus Ullman)

Tillbaka till hotellet efter några timmars skådning för lite siesta med tillfälle till bad eller
skådning längs stranden med måsar, trutar, skäggtärna och andra tärnor, vadare och chans på
en eller annan havsfågel ute över havet. Det är också gångavstånd (1,5 km) längs den härliga
stranden till Ad Dahariz Park med diverse småfåglar och kanske någon överflygande rovfågel.
(Den här typen av siesta, lunch, bad, skådning på hotellet kan bli aktuellt även någon annan
dag men är inte i detalj specificerat i programmet nedan.)

Steppeørn/Stäppörn. (Magnus Ullman)
Eftermiddagen startar vid Raysut soptipp med hundratals övervintrande stäppörnar, många
på fint närhåll. Bland alla stäppörnar brukar också finnas enstaka kejsarörnar, större
skrikörnar och bruna glador. Samt huskråkor och mängder av vita storkar.
När vi känner oss färdiga med alla örnar fortsätter vi till näraliggande Raysut Water
Treatment Plant där vi hoppas på åtskilliga vadare, bland annat styltlöpare, röflikvipa, mosnäppa
och dammsnäppa, kanske också den sällsyntare sporrvipan. På resan i november 2014 sågs 520
abdimstorkar, den dittills högsta siffran i Oman. Även sibirisk beckasin har rapporterats.
Om vi hinner avslutar vi dagen vid Salalah Lagoons eller stranden vid Raysut Mud Flats.

Maskesule/Masksula. (Magnus Ullman)

Dag 5. Under förmiddagen havsfågeltur med båt från Mirbat. Kontinentalsockeln går vid
södra Oman ovanligt nära land, vilket ger överlägsna möjligheter att observera pelagiska arter
tämligen nära land. På menyn står förhoppningsvis masksula, arabpetrell, arablira, ljusfotad
lira och bredstjärtad labb, kanske också tygeltärna och havslöpare. Flera av arterna bjuder
förhoppningsvis på goda fotomöjligheter (vilket sällan är möjligt från land när det gäller dessa
pelagiska arter). Flockar av smalnäbbad simsnäppa rör sig över havet, och möjligheten att se
delfiner, kanske någon stor val, rockor och havssköldpaddor bidrar till fantastisk skådning!

Lysbeinlire/Ljusfotad lira. (Magnus Ullman)
Förhoppningsvis har vi redan sett den läckra rödnäbbade tropikfågeln, annars brukar ett
område med höga klippor väster om Mirbat vara en bra lokal.

Rødnebbtropikkfugl/Rödnäbbad tropikfågel. (Magnus Ullman)

På eftermiddagen sightseeing i Salalah, en ytterst charmig småstad, som ännu inte blivit
turistifierad. Vi börjar med Al Balid Archaeological Park, ett mycket fint museum som visar
Omans historia och inte minst den forntida handeln med rökelse. Glöm inte kikaren för i ett
träd brukar två arter solfåglar ha uppvisning, skäggtärna flyger fram och tillbaka i en kanal
och fläcktjockfot förekommer i trädgården intill museet. Vi hinner också ett besök vid den
lokala souken, där du har chansen att få håret klippt, dricka en härlig, kyld fruktdryck samt
köpa rökelse. Här i souken intar vi också dagens middag.

Daddelfugl/Hypokolius. (Magnus Ullman)
Dag 6. Tidig avfärd för en tredagars ökentripp. Vi startar tidigt och kör till Mudday, numera
den bästa lokalen för en av resans viktigaste arter, hypokolius. Andra arter som ses i området
är bland annat ökenhöna, brunbukig flyghöna, nilsolfågel och ökensångare. Skrattduva
förekommer vid en dromedarfarm i närheten. Här befinner man sig vid små odlingar mitt i
öknen och det är inte ovanligt att överraskningar dyker upp!

Isabellavarsler/Isabellatörnskata. (Magnus Ullman)

Efter ytterligare många mil genom absolut livlös öken kommer vi till vårt lilla hotell i Qatbit,
en ”ökenstad” bestående av en bensinmack, en affär, en liten servering, ett hotell och kanske
ytterligare fem hus. Ökenkänslan är total, speciellt som en och annan ökenkorp regelbundet
patrullerar den lilla landsbyn! Du kan lugnt lämna paraplyet hemma för här regnar i princip
aldrig (inte ens under monsunen). Hotellträdgården är inte fågelrik, men under senare år har
en lång rad spännande arter rapporterats, bland annat sibirisk beckasin, vattenhöna, östlig
sammetshätta, långstjärtsduva, eksångare, isabellatörnskata, bergtajgasångare och
videsparv. Här gjorde KNoK Omans första fynd av grå drongo i november 2014.
Den lilla trädgården är perfekt, för medan somliga skådar, andra bara sitter och slappar med
en kall drink kan åter andra ta sig en liten tupplur på sitt rum. Natt i Qatbit.

Daddelfugl/Hypokolius. Muntasar. (Magnus Ullman)
Dag 7. Tidig avfärd mot vattenhålet i Muntasar, där underjordiskt, ljummet och
svaveldoftande vatten sipprar ur marken. Mitt i öknen! Platsen är en av landets bättre lokaler
för kronflyghöna och ökenflyghöna. Innan de dyker upp fram emot klockan halv tio, hinner vi
emellertid leta efter annat, som diverse piplärkor, blåhake, ökenvarfågel och kornsparv. Även
denna plats har dragit till sig åtskilliga sällsynta fåglar under årens lopp, exempelvis
hypokolius, tajgasångare, bergtajgasångare, sibirisk gransångare (rasen tristis) och
munkstenskvätta. Under resan i november 2010 såg KNoK en dvärgsparv här.

Prikksandhøne/Ökenflyghöna. (Magnus Ullman)

Efter att ännu en gång noggrant ha letat igenom hotellträdgården i Qatbit tillbringar vi
kvällen vid Qatbit-oasen, ännu en liten källa som strömmar ur jorden bara några hundra meter
från vår hotellträdgård. Också här kan överraskande ökenarter dyka upp, vattenpiplärka och
kricka till exempel, liksom kanske mer förväntade arter i öknen, som svartkronad finklärka.
Natt i Qatbit
Dag 8. Tidig avfärd för ett sista besök vid Muntasar med sin mycket speciella ökenkänsla,
ökenlokalen där vad som helst kan dyka upp – i november 2010 såg exempelvis KNoK
svarthalsad trast här.

Ørkensanger/Ökensångare. (Magnus Ullman)
Efter ett kortare återbesök i Qatbits trädgård och utcheckning från hotellet gör vi under
återfärden mot Salalah en avstickare till den vackra oueden Wadi Rabkut med chans på
härfågellärka, arabskriktrast, ökensångare, varfågel av raserna aucheri och pallidirostris
samt diverse annat. Om vi stannar får vi avnjuta denna härliga oued i solnedgång.
I mörkret anländer vi till vårt hotell i Salalah.

Ayn Tabraq. (Magnus Ullman)

Dag 9. Idag tar vi oss mot Ayn Tabraq. Det arabiska ordet ”ayn” betyder ”källa” och Ayn
Tabraq är ännu ett av dessa fantastiska ställen där ständig tillgång på vatten ger en märklig
grönska mitt i det torra landskapet. Här hittar vi levantbulbyl och afrikansk paradismonark –
vi har sett dem förr, men de tål att ses igen. Kanske ser vi även mindre flugsnappare. Här såg
för övrigt KNoK en tajgaflugsnappare på den extremt lyckade resan i november 2014. Innan
vi kommer fram stannar vi till vid Wadi Athom, ett bevattningsställe för dromedarer där det
droppar från en vattenkran och dit den riktigt svårsedda arabiska guldvingefinken ibland
kommer för att dricka.

Kappklippegrevling/Klippdass. (Magnus Ullman)
Vi gör också ett besök vid Ayn Sahanawt med sina helt osannolika klipp- och
grottformationer. Detta är en god lokal för de ganska oskygga och märkliga klippdassarna
(elefantens närmaste släkting), klippörnens stapelföda.
På eftermiddagen besöker vi den fågelrika Sahnawt Farm i Salalahs utkant. Det var tyvärr
länge sedan man fick tillåtelse att komma in till de vidsträckta fälten, men i fint medljus kan
man på eftermiddagen spana in från den västra sidan med chans på långstjärtsduva,
ökenlöpare, stäppvipa, sibirisk tundrapipare, vitvingad tärna, ängshök och stäpphök. Kort
körning till hotellet.

Jemenirisk/Jemensiska. (Magnus Ullman)

Dag 10. Dagens huvudmål är Tawi Atayr, en spektakulär bergslokal med ett jättelikt slukhål
som nästan ger en svindel när man tittar ner. Här heter målarten jemensiska – en fågel man
tidigare trodde bara fanns i Jemen men som har en liten population också vid Tawi Atayr! Här
spanar vi också efter hökörn, arabstenskvätta och palestinasolfågel. Vid närbelägna Kaday
hittade vi flera sångbusklärkor under resan 2014 och hoppas att lokalen fortfarande är bra för
denna exklusiva art.

Wadisteinskvett/Arabstenskvätta. (Magnus Ullman)
Jabal Samhan har på senare år visat sig vara den bästa lokalen för den sällsynta klippörnen,
dessutom med fantastisk utsikt ut över låglandet mellan Dhofarbergen och havet. Vi spanar även
efter gåsgam och kanske någon örongam seglar över på hög höjd.
Därefter besöker vi Wadi Darbat, ett grönt och frodigt område dit beduinerna tar sina
dromedarer för att dricka. Här finns den hemlighetsfulla somaliaseglaren, en seglare som man
inte lyckades artbestämma förrän för några år sedan. Arten försvinner under senhösten men
förhoppningsvis finns det några ex. kvar när vi kommer. Om vi stannar till skymningen får vi
höra spelande afrikanska dvärguvar.

Dag 11. Därefter tar vi oss till en annan spektakulär plats, Al Mughsayl, där ofta gott om
trutar och tärnor rastar längs stranden, exempelvis stäpptrut, tofstärna och iltärna samt
dessutom revhäger. Kanske vinterns första svarthuvade trut dykt upp. Åter chans på såväl
masksula som brun sula förutom socotraskarv. I klippan finns spektakulära blåshål, där
vattnet skjuter upp som ur en gejser om vattenståndet och dyningen är den rätta. Om inte kan
vi ändå hoppas på grön dvärgbiätare.
Khawr Al Maghsayl är en fin våtmark strax innanför stranden som förstördes i samband med
en storm sommaren 2018. Förhoppningsvis har en del av naturen återhämtat sig till vårt
besök, för här kunde man regelbundet se rishäger, dvärgsumphöna, blåhake, sibirisk beckasin
och klippduva, ibland också fasanjacana.

Dag 12. Ayn Kheesh är ytterligare en av källorna längs Dhofarbergens sluttningar. Till
skillnad från vissa av de andra är detta inte en turistfälla, så här brukar vara lugnt och stilla.

Svartkronesjagra/Svartkronad tchagra. (Magnus Ullman)
Några av de mest spännande Dhofararterna kan vara riktigt svåra, så man behöver mer än en
chans och det gäller exempelvis svartkronad tchagra och arabisk guldvingefink.
Didrikglansgök och gråhuvad kungsfiskare häckar vid några av Dhofarbergens källor; de
flesta är borta i november men kanske vi har tur just här vid Ayn Kheesh.
Vi gör också ett eftermiddagsbesök på ”baksidan” av Khawr Rawri med fint kvällsljus på
vassarnas fåglar och bland annat chans på dvärgsumphöna, mindre sumphöna och småfläckig
sumphöna, kanske också kinesisk dvärgrördrom, liksom isabellatörnskata och blåhake.
Åter till hotellet för dusch, avslutande packning och sen transfer till flygplatsen.
Dag 13. Hemkomst till Skandinavien.

Wadi Darbat. (Magnus Ullman)

