
Annes personliga RESERAPPORT

OMAN 
11 - 18 februari 2020
 
Reseledare:
FÅGELGUIDNING - Se upp! Gigi Sahlstrand & Bosse Thoor,  Färingsö. 

Deltagare:
Anne Thorsell, Stockholm
Monica Wallin, Tyresö

Kristina Sundberg, Farsta
Barbro Hellström, Orsa

Joakim Johansson, Örebro
Jörgen Lindberg, Västerås

Mats Björklund, Uppsala

Miriam Norén, Torslanda
Stanley Mattsson, Torslanda

Tvillingarna
Lisbeth Wiker, Örebro
Ingrid Stenman, Stockholm

Hotell: Crown Plaza Resort Salalah, vid stranden öster om Salalah City.
Tre personbilar, chaufförer: Gigi, Bosse, Monica

Tis 11 feb 2020
Resdag. Ca 8.00 från ARN, byte i Doha, Qatar, framme i Salalah, Oman ca 21.35 (lokal tid = 
svensk tid + 3 timmar)

Vin i varma kvällen på terassen - Kicki, Barbro, Monica, Anne, Stanley och Miriam.
Monica och Anne delar rum med jättestor dubbelsäng som gungar vid minsta rörelse.
Fläcktjockfot (Spotted thick-knee) i hotellträdgården i ficklampans sken strax före läggdags.  

Ons 12 feb 2020  (28° C)
Frukost med rödahavsvävare, sinaiglansstare, huskråka, levantbulbyl, brun myna, 
halsbandsparakit, palmduva, turkduva vid matbordet. Drillsnäppa i poolen.
Kort strandpromenad med rödbena, kustpipare, grå häger, sandlöpare, gluttsnäppa.

Till våtmarken East Khwar-lagunen nära hotellet österut. Blåsigt. Massor av arter att hänga in. 
Alla pekar hit och dit = ”Dag ett-hysteri”. Fin plats med turkosgrönt vatten. 
Flockar med större flamingo, bronsibis, styltlöpare, myrspov, rödspov,  spovsnäppa, mosnäppa, 
kärrsnäppa, enkelbeckasin, dammnsnäppa, svartsnäppa, grönbena, långnäbbad mås, sotmås, 
tundratrut (blek variant av silltrut), fisktärna, vitvingad tärna/flock i ungfågeldräkter, rörhöna, 
rallhäger, silkeshäger, revhäger, skedand, stjärtand, årta, bläsand, gräsand, kricka, smådopping, 
större skrikörn, dvärgörn, brun kärrhök, sädesärla, gulärla, citronärla. 

Lunch på hotellet.



Eftermiddag till Khawr Rawri (längre öster om hotellet) våtmark/lagun i närheten av utgrävda ruinen 
Sumharam - vacker plats med sandfärgade murar. Utsikt över badstrand, omgiven av häftigt formade 
sandstensklippor. Bil ner till stranden - somliga badade, andra vadade, någon vilade och läste. 
Omansk kille fiskade med kastnät - fick bara några små som han slängde tillbaka. Revhäger/mörk 
morf, fiskgjuse, svartbent strandpipare, isabellastenskvätta.
Stopp vid ännu en liten våtmark strax före skymningen. Flera såg min efterlängtade afrikansk 
paradismonark! Jag missade så klart, men lovades goda chanser nästa dag. En törnskata - isabella eller 
turkestan - sågs som hastigast. På avstånd syntes rök en lång stund - plötsligt slog eld upp och förtärde 
en palm. Någon måste ha tänt på? Omanska män kom skyndande, men ansåg att elden skulle dö ut av 
sig själv pga brist på bränsle - mest stenig mark runt omkring. 
Middag 20.00. Solsvedda armar, två glas vin och artgenomgång.

Tors 13 feb 2020
Avfärd 7.00 mot Ayn Razat (Ayn = bergskälla) i bergen nordost om hotellet. Turistmål med sakta 
flytande näckrosflod. Bro till utsiktsplats. Mycket växtlighet. Härligt ställe. En arabisk vildkatt smet 
iväg upp i bergen precis när vi anlände. Hann inte få upp kameran. Kallas katten även SANDKATT, 
månn tro?
Mängder av levantbulbyler flöjtade och stod i.
Och NU visade flera afrikanska paradismonarker upp sig på nära håll! YESSS! Många bilder - 
lovely! Jättesöta abessinska glasögonfåglar hoppade i träden - med vit ring kring ögat och gul haka. 
Gott om rödahavsvävare. Snygga zebrasparvar lät sig fotas. Palestinasolfåglar flög hit och dit. 
Bleka klippsvalor susade omkring och några satt fint i en grottöppning. En tornfalk slog sig ner uppe 
på bergskammen.
Monarkerna sågs hela tiden och en papyrussångare lockades fram med uppspelad sång. Även en 
blåhake blev intresserad av sången och dök upp på nära håll. En göktyta satt snällt i en buske. 

Promenad runt inhägnad park. Svartstjärt, långnäbbad piplärka och mycket svårsedd gulbukig 
grönduva, som gömde sig i ett lummigt träd. Lyckades få en dokumentationsbild. Skoj! 

En abessinsk solfågel - hane med rödlila bröst - satt stilla och lät sig fotas av alla. Den eftertraktade 
svartkronade tchagran sågs först av några få, men dök sedan upp igen så att alla fick njuta. Den är 
en notoriskt svårsedd skulkare i familjen busktörnskator och ses ofta på marken innan den smiter in i 
något buskage - precis så betedde den sig nu. Afrikanska silvernäbbar drack vatten tillsammans 
med zebrasparvar och palmduvor. Blåtrast noterades. Vinden ökade i styrka och sanden yrde om 
öronen.

Tillbaka till hotellet för lunch och 3 timmars fri tid med bland annat bad i havet.

Eftermiddagen: avfärd 15.00 till ett nytt vattenhål i bergen: Ayn Hamran, ganska nära morgonens 
ställe, men lite mera åt sydost. Stormbyar, små sandtromber. Forsärla i en damm och vävarbon i 
träden. Promenad uppför bergssluttning förbi stor termitstack. Långnäbbad piplärka satt stilla i en 
buske. En törnskata upptäcktes och bestämdes till turkestantörnskata (mycket lik isabellatörnskata, 
men ljusare på haka och mage). Flera i gruppen lyckades se den hett önskade arabiska 
guldvingefinken - en liten flock smög omkring och jag missade den såklart - två gånger, grrrr! 
Lyckades inte heller få min älskade svartstjärt på bild - men såg den fint. Streckad prinia fluttrade 
runt och knyckte med stjärten - bra obs men usel bild. 

Blåsten blev värre och värre. Kickis tub föll omkull till allas förskräckelse, men tydligen klarade den 
sig hyfsat oskadd. Vi gick ner till dammen igen och där upptäckte någon en mycket oväntad art: 
asiatisk koel - en gökfågel, hane, kolsvart med lååång stjärt och rött öga. Enligt boken är arten en 
relativt vanlig men oregelbunden besökare i Oman! Häftigt. Sanden blästrade i stormbyarna och vi 
tog bilarna tillbaka uppför sluttningen för att invänta skymningen, lysa med ficklampa efter den 



arabiska dvärguven och lyssna efter dess rop. 
En vacker apelsinröd solnedgång fick jag uppleva. Somliga menade att de hörde uven svara med ett 
enda litet hoande på uppspelningen - jag hörde givetvis inte ett smack och misstänkte att de andra 
hörde vad de ville höra… hmm?  Middag kl 20.00 efter en lång och innehållsrik dag. 

Fre 14 feb 2020
Avfärd 9.00 mot fågeltornet vid Khwar Al Balid med utsikt över lagun och havet mot ett 
utgrävningsområde - ganska nära hotellet, västerut.
Den efterlängtade fasanjacanan syntes kliva omkring bland flytväxter på väääldigt långt avstånd. 
Men det gick bra att bestämma den med tuben. Jag fick till och med en liten suddig jacana på 
dokumentationsbild.  En flock skäggtärnor (svårbestämda i vinterdräkt, men jag tror vi kom fram till 
skäggtärna) vilade på kajkanten. Skäggtärnor brukar dessutom ofta flyga genom hotellträdgården. 
En purpurhäger landade i vassen. Lite svårbestämd hona av ökenstenskvätta sågs när vi lämnade 
tornet.

Vidare en bit västerut till Raisut reningsverk - ganska illaluktande dammar, där det var tillåtet att 
vandra runt. (Raisut soptipp en bit därifrån hade på senare tid övertäckts, till fromma för miljön, men 
alla örnar och abdimstorkar var borta.) Flera sporrvipor ropade och sågs vid dammarna. En hade rött 
öga och var troligen en hybrid mellan sporr- och rödflikvipa. Ökenstenskvätta/hane visade upp sig 
fint. 

Vi fortsatte en bit mot Raisut Lagoon nära ett hamnområde med stora röd kranar (bra riktmärken). 
Lunchrast i hettan vid stenig slänt precis vid vattendragen. Endast glest spretiga och vasstaggade 
akaciabuskar fanns att söka skugga under. Jag ägnade en god stund åt att sticka mig och omskapa 
naturen - fixade till slut en hyfsad sittplats. Tereksnäppa var målarten för denna lokal - sågs bra. 
Somliga (som inte var upptagna av att äta) såg en stor grön havssköldpadda i vattnet längre ut. Flera 
vildhundar promenerade på motsatta stranden, dit även vi begav oss efter maten. 

En större damm med mycket grön växtlighet gav sothöna, rallhäger, mindre strandpipare, monarkfjäril 
samt en flock överflygande långstjärtsduvor. Små som sparvar. Tyvärr kunde jag bara ana några 
insektsliknande små rackare som hade mycket bråttom. Besvikelse. Hade sååå gärna velat betrakta 
dem ordentligt - jaja vad är en bal på slottet… Men så kom en helig ibis flygande över oss, och den 
var tillräckligt stor även för mig att spana in - vit och svart och vacker!
Vi vandrade ut mot hamnbassängen där stora flockar av måsfåglar syntes i strandkanten. Tundratrut, 
skräntärna. Tofstärna och sandtärna (tydliga obsar - nöjd), sotmås, strandskata, sibirisk 
tundrapipare (något diffus obs, men okej), storskarv (dock inga socotraskarvar - men jag skulle ändå 
inte sett skillnad på dem).

En hiskeligt varm dag avslutades vid 16-tiden med bad vid hotellet, drink vid poolbaren, middag 
19.00 och artgenomgång.

Lör 15 feb 2020
Idag ökentur. Avfärd 7.00 med lunchpåsar. 
Genom världens största sandöken Rub Al Khali (Va? Sahara är alltså inte störst?) mot Mudayy, 
by uppe i bergen en bra bit nordväst om Salalah. Kisspaus i öknen - damerna bakom 2 dm höga 
buskar (!) eller mellan bildörrarna. 
Stenökenlärkor. Ett stopp för flockar med brunbukiga flyghöns och svartkronade finklärkor (inte 
så bra obsar för mig - men okej).

Mudayy = liten by med palmer och andra träd kring en grön damm nedanför en utsiktsplats med 
paviljonger för turister samt lekplats för barn. Föredömligt folktom plats.
Genast vid ankomsten sågs en munkstenskvätta, hane, sitta fint på en klippa. Några såg också 
målarten hypocolius susa förbi och försvinna i palmdungen - grrr, typiskt! Brunbukiga flyghöns kom 



i flockar och landade lite här och var. Nu syntes det svarta bröstbandet alldeles utmärkt. 
Även ökenflyghöns sågs tydligen - kanske även av mig, men osäker. Vi vandrade runt i byns 
träddungar och letade hypokolius och nilsolfåglar, som många redan sett. Och plötsligt hade jag tur! 
Följde med Mats som trodde han sett dem landa - och där satt faktiskt ett par HYPOKOLIUS 
alldeles tysta i ett träd. Ganska skymda av blad och grenar, men en fin obs av hanen för min del = 
lycka! Mats fick riktigt bra bilder. På väg tillbaka mot dammen visade sig en ursnygg hane 
nilsolfågel! Nöjd och glad igen! Bara 24° varmt vid Mudayy-dammen. Satt ändå i skuggan 
och åt lunchen.

Därefter vidare genom öknen till nästa lokal, Wadi Rabkut, en bit rakt öster om Mudayy. Det blev 
snart svårt att köra i tjockt gruslager, så vi stannade för att vandra istället. Letade efter lite av varje. 
Fick väldigt fina obsar av strimmig flyghöna, ganska stor flock. Mycket liten och söt sandfärgad 
geckoödla fotades av alla. 
Sedan bilfärd tillbaka och ett stopp vid en odling av frankincense-buskar/träd. Viktig omansk produkt. 
Kådan används bl a till rökelse och beskrivs såhär på en websida som säljer produkten:

Olibanum, frankincense på engelska, är ett aromatiskt harts med en varm söt kådig doft från trädet Boswellia 
thurifera eller Boswellia sacra.
Används för andlighet, exorcism, rening, lycko- och beskydds riter.
Frankincense är en högt ansedd rökelse som används i kyrkliga sammanhang och benämns ibland även som 
"ren rökelse". Den nämns i Bibeln vid ett flertal tillfällen och de vise männen gav den, tillsammans med myrrha, 
som gåva till det nyfödda Jesusbarnet. Den har även använts för medicinframställning.

Jag snodde några blad och även de doftar gott när man eldar upp dem!

På hemvägen stannade vi för att fota snygga hägringar, varvid en ännu snyggare härfågellärka visade 
upp sig för oss alla. Och strax därpå sågs en ökensångare, som hoppade på marken under en buske 
där det satt en vanlig stenskvätta! Mycket skoj, för Fågelguiden berättar att ökensångare har för vana 
att ”hänga efter” stenskvättor - riktigt varför vet man inte, men väldigt kul att vi fick se precis detta!
Återkomst till hotellet vid 17.00. Drink i poolbaren före middagen 19.00 med artgenomgång!

Sön 16 feb 2020
Avfärd 8.00 till Sahnawt Farm (kofarm) strax norr om hotellet. Farmen inhägnad, men god möjlighet 
att spana in på området genom nätstaketet. Dock sågs flest fåglar strax utanför stängslet (i alla fall av 
mig). Tofsbivråk (redan sedd av många, men första ordentliga obsen för mig) - satt stilla (ha!) och 
gick till och med att fota. Grön dvärgbiätare snyggt och länge på stängslet. Likaså en isabella-
törnskata. En stor flock vita storkar skruvade över fältet. Sparvhök, tofslärka och någon slags snabbt 
förbiflygande svalstjärtsfjäril (lik macaón, fast mer vit än gul botten) - enligt Joakim.

Åter till första dagens lagun, East Khwar. Vi beställde genast bomullsdvärgand - och minsann fick vi 
se den (ganska långt bort), där den simmade in och ut i buskagen! Säkert fem stycken, både hanar och 
honor - väldigt vita, små och söta! Och bland de vanliga sothönsen siktades plötsligt en kamsothöna - 
ganska ovanlig här! Klart större än sothöna, med blågrå näbb och två ”röda bär” i pannan i häckdräkt. 
De röda bären kunde bara anas hos detta exemplar. Sothönans näbb är skäraktig.  

Bad vid hotellet och lunch.

Eftermiddagen: färd västerut mot stranden Al Mughsayl. Vacker kust. Nedrasad väg/bro krävde liten 
omväg. Stopp för spaning. Fina tofstärnor (storlek skräntärna) och iltärnor (storlek kentsk tärna) 
precis bredvid varandra. Lätt att se storleksskillnaden samt att iltärnans näbb är mer orangeröd än 
tofstärnans gula. Skoj! En mycket mörk liten häger stod stilla och fint - bestämdes slutligen till 
mangrovehäger, mörk morf!

Nytt spanarstopp på en restaurangaltan med härlig utsikt över havet. Jättegod färskpressad apelsin-



juice till bruna sulor, kustlabb, mongolpipare och en stor gul krabba nere på stranden! Underbart!
Vi for vidare på en liten svårkörd väg längs en bred, vit, uttorkad flodfåra (Wadi Ashawag) upp mot 
bergen för att lyssna efter klippugglans rop i skymningen. Ljuvligt fin obs av två gröna dvärgbiätare, 
som satt dekorativt solbelysta mot den blå himlen. Hann precis ta bilder innan solen försvann bakom 
berget. ”Min” älskade svartstjärt jäktade omkring samt en ökenstenskvätta (om jag inte minns fel). 

Vägen blev sämre. Vi fick ställa bilarna och klättra upp på berget. En massa dromedarer föstes hem 
genom floddalen nedanför oss. Mycket exotiskt. Solen gick ner och alla satt stilla och njöt av 
tystnaden -  men lyssnade givetvis efter klippugglan. Nja, Joakim och Jörgen älgade förstås omkring i 
mörkret med sina storkameror - i vanlig ordning. Några tyckte sig höra ugglan en gång, men sedan 
inget mer. Men det var en fin kväll. Venus lyste klart. Hade vi stannat tills det blivit ännu mörkare, 
hade vi fått se en härlig ökenhimmel, men vi gav upp och åkte mot hotellet och middagen.

Mån 17 feb 2020
Sista skådardagen. Jag gick en promenad på stranden i soluppgången före frukost. De vanliga 
gluttsnäpporna, sotmåsarna, huskråkorna.
Avfärd 8.00 österut mot Jambal Samhan, där klippörnen skulle finnas. Fin väg dit genom mer odlade 
och växtrika områden. Dromedarer och kor gick lösa överallt på vägarna. Det sades kosta €20.000 att 
köra på en dromedar i dagsljus - något billigare i mörkret. Värdefulla djur. 
Stopp på vägen vid en död ko (åtel?), där en stäppörn kalasade, väl synlig. En kejsarörn flög förbi 
och satte sig fint i ett träd, så att man såg de vita fläckarna på skuldrorna. 

Uppe på berget var utsikten fantastisk. Branta stup och läge för svindel - hu! Kortstjärtade korpar 
flög omkring och ropade. Vi väntade och spanade ett bra tag, men ingen klippörn syntes till. Ett par 
arabstenskvättor (splittad från sorgstenskvätta) höll till på klippbranterna. Havet syntes långt bort i 
fjärran och dromedarerna vaggade fram i närheten av oss. Många turister kom i bilkaravaner för 
utsiktens skull. 

Till slut gav vi upp (tillfälligtvis) och åkte ner till Tawi Atayr Sinkhole, en djup ravin som drog till sig 
många turister. En hökörn flög runt i klyftan. Den kom så nära att den var svårfotograferad för dem 
med bamsekameror (=nästan alla). Men jag var glad att få se den ordentligt med mina närsynta ögon. 
Det streckade bröstet syntes tydligt - mycket trevligt! Vi åt vår matsäck under ett träd på utsikts-
terrassen och klättrade sedan uppför den ganska branta trappan till bilarna. Väl uppe insåg jag att jag 
glömt min matkasse med skräp nere på terrassen. Jag gav mig av tillbaka för att hämta den - som 
ordentlig svensk (trots att det var redigt nerskräpat överallt). När jag kom flåsande upp igen, ropade 
de andra att de just sett platsens målart - den lilla jemensiskan - men att den nu flugit sin kos! Stor 
förtvivlan! Lyckligtvis kom den tillbaka och satt en lång, lång stund i skuggan bakom ett hus och lät 
sig fotograferas - även av mig! Puh! Väldigt anspråkslös men söt liten gråstreckig fågel - kul att få 
gulla med denna raritet! En aaningen större fågel - gåsgam - seglade över berget strax innan vi gav 
oss iväg.

Tillbakafärd upp mot ”klippörnsberget” för ett nytt försök. En flock arabiska rödhönor kutade 
omkring på trevligt avstånd. Någon hade dumpat en ny död ko vid ”örnstället”. 

Vi tillbringade ännu någon timme på berget. Men utan resultat, så vi körde genom dromedar- och 
koflockarna mot dalen Wadi Darbar.  På vägen ner upptäckte jag massor av ökenros genom 
bilfönstret. En mycket speciell ökenväxt med tjock, fläskig stam och rosa blommor. Tyvärr inte läge 
att stanna. Men stopp vid spektakulära vattenfall, där jag nästan missade en fin ormörn (pga 
kissnödighet). Alla såg den äta en orm, som sig bör, vilket jag alltså missade, men jag hann se dess 
ovanligt vita nylle och mage där den satt i ett träd på bergssidan. Tack för det!

Vi stannade vid flodbädden i Wadi Darbar. En försäljare sålde popcorn och läsk, getter myllrade förbi. 
Uppenbarligen ett turistställe med båtar till uthyrning. En söt katt (tam, fast väldigt lik den vilda 



sandkatten) satt bakom huset. Promenad längs stranden. Ett litet exemplar av änglatrumpet växte vilt. 
Kohägrar bland kossorna. Fin skir lövskog, där gulbukig grönduva setts förut - dock inte idag. Liten 
flugsnappare och citronärla sågs fint, samt en död kameleont av något slag. Och äntligen fick jag 
fotoläge på min svartstjärt!

Så började vi hemfärden, passerade vattenfallen och DÅ… tvärnit med bilarna! Den gäckande 
KLIPPÖRNEN sågs flyga på extremt nära håll med en retsam hökörn i hasorna! Stor lycka! 
Mission fulfilled!

Fira med präktig GT i poolbaren före middagen och artgenomgången. 
Aptrött.

Tis 18 feb 2020
En sista strandpromenad i soluppgången. Sotmåsar och huskråkor pickade på en död (?) igelkottfisk.
10.00 avfärd med Apollobuss till flygplatsen. Via Doha/Qatar till Arlanda. Ankomst svensk tid, 20.00. 

Hej till alla vid bagageutlämningen.

ANTAL ARTER UNDER RESAN
Totalt hela veckan för gruppen: 158 arter.
Varav jag själv lyckades se 120.  Av dessa var 40 livskryss.


