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Deltagare: Tony Svensson, Tomas Petersson och Christer Jonasson 

Oman ligger längst ner på arabiska halvöns östra hörn och är till ytan 2/3 av Sveriges med 

en befolkning på ca 2,6 milj. Invånare (ca 3,3 milj. med alla gästarbetare inräknade). 

Landets huvudstad Muscat ligger i nordost och ca 90 mil sydväst om huvudstaden ligger 

Salalah, Omans andra stad, dit vi anlände från Arlanda vid 18-tiden lokal tid (+3 tim. jämfört 

Sverige), efter 9 timmars flygning inklusive mellanlandning i Larnaca på Cypern för tankning.  

Vid ankomsten var vädret molnigt, ett av de få tillfällen vi såg några moln, och solen hade 

gått ner men temperaturen låg fortfarande på ca 33 grader utan någon svalkande vind. 

Efter pass- och visakontroll hämtades den av Tony förbeställda bilen, som till vår 

överraskning var en 4-hjuldriven ”stadsjeep” modell ”megastor”. Det visades sig efter en 

dag att det var fel och vi fick byta till vanlig bil. Under resans 4 sista dagar hade vi dock 

bokat en dylik bil för att kunna genomföra havsfågel- och klippuggleturen utan att riskera 

att bli ”sandsatta”.  

Jag glömde; som vanligt blev Tony tagen i säkerhetskontrollen. Han har på tidigare resor 

råkat ut för motsvarande, denna gång var det ett hemmagjort stöd till kameran av enträ 

som tilldrog sig konrollanternas intresse; kunde det vara stöd till ett vapen?   

Hilton hotel var lätt att hitta liksom de flesta fågellokaler, tack vare den utmärkta boken 

”Birdwatching guide to Oman” med GPS-koordinater för alla fågellokaler och den GPS som 

Tomas investerat i, och som han själv sa, med möda programmerat för Oman. GPS:en 

döptes till Greta. Som utsedd kartläsare kunde jag nu luta mig tillbaka och endast leverera 

koordinater på den plats vi önskade besöka till Tomas och sedan låta Greta och Tony sköta 

resten. Greta klarade som regel av att ge rätt information. Endast vid ett par tillfällen blev 



det fel: dels vid ett vägbygge och dels till en plats ute i naturen då Greta gav ordern ”tag 

fågelvägen till koordinat”.  

Hilton är ett tjusigt hotell nära stranden med pool, tre restauranger, barer m.m. Vi var de 

enda ”skådarna” med ett klart avvikande beteende jämfört med övriga gäster - Holländare, 

tyskar och engelsmän samt personal från ”US army”. När vi ville ha frukostboxar ca kl 05 

fick vi frågan ”på morgonen?!”.  Men de vande sig. Värre blev det när vi ville ha hjälp att 

beställa övernattning på hotell för ökenturen och de fick klart för sig att vi skulle ut i öknen 

– Själva.  ”Ska ni ut i öknen själva, utan chaufför?” Det var tydligt att de kallt räknade med 

tre färre på hemresan. De flesta skådare ligger på Crown Plaza hotel där man är mer van vid 

skådares beteende. 

Man kan tro att Oman är en enda stor öken, men så är det inte. Ur fågelskådarsynpunkt kan 

fyra olika naturtyper urskiljas; 

Havet  

Sotmåsar 

Havet och stranden; mil efter mil med öde sandstränder som bryts av berg som skjuter ut i 

havet. Stranden patrulleras ständigt av mås och trut i stor mängd samt på stranden vadare 

och hägrar, speciellt vid våtmarkerna. 

 

 

 



Våtmarker 

 

Endast 50-100 meter från stranden finns på vissa platser små sjöar/dammar omgärdade av 

frodig grönska.  Vattnet kommer från bergen under regntiden, och hindras att direkt rinna 

ut i havet av en sandvall uppspolad av havsvågorna.  

Bergen 

Vattenreservoaren vid Ayn Hamran, en av de riktigt vassa bergslokalerna. 



Efter kustremsan stiger landet brant upp mot öknen. På vissa platser förekommer 

vattenkällor med omgivande riklig växtlighet. Dessa platser är populära utflyktsmål för 

lokalbefolkningen och man har på några av dem ordnat små parker.  I bergen kan man 

givetvis spana efter rovfåglar.  

Öknen 

Stenöknen vid Al Mughsayl – Här huserar många eftertraktade arter såsom arabstenskvätta 

och stenökenlärka. 

 

Öknen/halvöknen är typ sten/sandöken med wadis (uttorkade flodbäddar som bara under 

regnperioder fylls med vatten) med lite buskar och mindre träd eller, på ett fåtal ställen, 

större oaser med frodig grönska. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mänsklig påverkan 

Odlingar, parker och hotellträdgårdar ger oftast bra utbyte. Här en odling vi besökte under 

ökenturen – Al Beed farm (Al Balid farm även kallad) 

Salalahs fiskhamn bjöd på enorma mängder fåglar, bl.a. den här iltärnan. 

 

Den femte ”naturtypen” har skapats av människan typ soptippar, reningsverk, hamnar, 

jordbruk, parker och hotellträdgårdar.  



Våtmarker 

Första fågellokalen vi besökte var en våtmark, West khawr med en intilliggande odling, 

nära hotellet. Där stod vi innan solen gått upp med våra frukostboxar på motorhuven och 

hörde fågelaktiviteten runt oss. Temperaturen var redan 27 grader; hur kommer vi att klara 

värmen framåt eftermiddagen?  De första timmarna blev lätt förvirrade. Solen, värmen och 

alla aldrig tidigare sedda arter typ: rödahavsvävare, afrikansk silvernäbb, abessinsk solfågel, 

sinaiglansstare, abessinsk glasögonfågel, streckad prinia, sumpvipa, papyrussångare.  

Första dagen tog vi en kort paus i skådandet för pengaväxling, matinköp till luncherna och 

lite vila. Värmen var jobbig, men vi lärde oss snabbt att dricka tillräckligt och då blev det 

bättre - Upp mot 3 liter om dagen. Hade man inte kastat vatten innan 12 var det för lite 

dryck. 

Abessinsk solfågel var en av de första arterna som vi avnjöt vi West Kawr, den första dagen. 

Denna första våtmarkslokal tillsammans med ytterligare fyra andra besöktes 12 gånger, 

således besöktes vissa både två och tre gånger. De vanligaste arterna vid dessa lokaler var 

hägrar och den vanligaste var gråhäger tillsammans med silkes-, ägrett-, purpur-, rall- och 

kohägrar. Och så de som stod högt på önskelistan: ris-, rev-och mellanhäger. Mellanhägern 

kunde snart skiljas från ägretthägern, däremot att skilja ris- från rallhäger och silkes- från vit 

form av revhäger var betydligt besvärligare. Andra arter var här flamingo, bronsibis och 

enstaka rödbenor och enkelbeckasiner. En dag stod en abdimstork i gräset vid en pöl. Vi 

skulle senare få se en stor mängd abdimstorkar på en ovanlig plats, mer om det nedan. En 

del änder förekom också: skedand, stjärtand, årta och enstaka gräsänder och kamsothöns.  



Hägrar av de skiftande slag hör våtmarkerna till. Här en ung natthäger i färd med att 

införskaffa morgonens frukost. 

Det som tilldrog sig störst intresse var dock vadarna: storspov, skärfläcka, styltlöpare, 

brushane, kärrsnäppor, gluttsnäppor enstaka rödbenor, enkelbeckasiner. För oss mer 

ovanliga arter var tereksnäppa, dammsnäppa, sumpvipa och sibirisk beckasin. Det som 

ställde till visst besvär var att skilja ökenpipare från mongolpipare i vinterdräkt. 

Tereksnäppa vid de små pölarna i Al Mughsayl. 



 Den mest besökta lokalen East Khawr ligger strax öster om Salalah och där förekom alltid 

svartbent strandpipare upp till 200 ex. Flest i vinterdräkt men även några i sommardräkt 

och en dag även en mindre vadarsvala. Några mil öster ut ligger en lite större sjö, Khawr 

Rawri, där man fick betala inträde p.g.a. restaurering av en arkeologisk ruin som inte 

intresserade oss. Vi hade inte hunnit ur bilen då en ormörn kom över en kulle med en lång 

orm i klorna. Tony hann få några bilder innan den gick ner utom synhåll för att åter komma 

upp - Utan orm. Tony lyckades också stöta två större skrikörnar som sedan visade upp sig. 

Resans enda fasanjacana spatserade med sina väl tilltagna tår på vattenväxterna och hela 

tiden födosökte tofstärnor, Saunders tärnor, sandtärnor och fiskgjuse.  

Öken- och mongolpipare sida vid sida. Ökenpiparen den större med längre näbb. Det var 

inte alltid enkelt att särskilja dessa arter eftersom näbblängd och storlek varierar inom olika 

raser/populationer. Här i Oman under höstflytten kan man aldrig vara säker på vad man 

hittar. 

Bergen 

Sex besökta platser får räknas som bergslokaler med källvatten och en bäck som efter en 

sträcka försvann i rörledning. Tawi Atayr är undantaget som är en sänka p.g.a. en kollapsad 

grotta med en diameter på ca 200 m och djupet 100 m. Det andra undantaget är Wadi 

Darbat, en dalgång med ängar och ett par småsjöar och betande kameler och åsnor. Tomas 

bjöd kamelerna på välpolerade gröna äpplen som vi varje dag fick i frukostlådan men som vi 

ratade och det gjorde kamelerna också. 

Ayn Hamran är en källa med bäck och en lite större gjuten vattenreservoar. Upp mot 

bergen löper en uttorkad bäckfåra med lummig grönska. Vi möttes av välkända läten från 



drillsnäppa och forsärla. I träden abessinsk glasögonfågel, afrikansk klippsparv och 

palmduvor. Vägen korsades av ett antal arabiska rödhöns och i buskarna såg vi svartstjärt, 

arabsångare, östlig sammetshätta, abessinsk solfågel och t.o.m. grå flugsnappare.  

Afrikansk paradisflugsnappare vid Ayn Hamran 

I buskarna huserade även afrikansk paradisflugsnappare och tchagra - Båda svåra att få bra 

foto på. Tchagran hette förr busktörnskata, ett bra namn för en fågel som ogärna lämnar 

buskarna. Paradisflugsnapparen höll till i undervegetationen i den uttorkade bäckfåran.  

Till Ayn Razat åkte vi för att se gulbukig grönduva, men så blev det inte och faktiskt inte så 

mycket annat heller. Vid ett andra besök satt det gråhuvade kungsfiskare i ett träd. Såväl 

hona som hane och iakttog oss intresserat.  

Den bästa bergslokalen var Wadi Darbat där flest örnarter sågs. Vad sägs om: dvärgörn, 

ormörn, större skrikörn, kejsarörn, hökörn och stäppörn, dock inte samtidigt.  Tony gick här 

för att fota en härfågel men fick se några duvor flyga från ett träd. Han vinkade och på långt 

håll kunde jag se på hans kroppshållning att det var något speciellt. I trädet med frukter satt 

fler gulbukiga grönduvor, så till den grad väl kamouflerade att om man släppte en fågel med 

blicken, när man väl hittat den, var det nästan omöjligt att åter få syn på den. Några riktigt 

bra bilder blev det inte trots ett avstånd av endast 5-6 m. Vid en bäckpassage med hala 

stenar tog Tony position för att fota en citronärla men objektet var nog snarare Tomas -  

Som plurrade. Vid varje vattendrag varnade man för snäckfeber, så vi höll ett öga på 

eventuella symtom, hur de nu är. 



Hökörnarna vid Tawi Atayr bjöd på mäktiga flyguppvisningar 

Innan vi reste fanns några önskearter: örongam, klippörn och jemensiska. Det blev varken 

örongam eller klippörn men jemensiska är säker på en plats i Oman -  Tawi Atayr. Första 

gången vi var där blev det en kort obs på jemensiska men däremot en helt fantastisk 

uppvisning av två hökörnar som startade i bergbranten under oss och tog höjd över våra 

huvud. Andra gången hade vi bättre tur med jemensiskan. Då sprang 10-15 fåglar nästan 

runt våra fötter och även en långnäbbad piplärka kom med på artlistan. Vi såg mycket örn 

med många tillfällen att nöta karaktärer och få bra foton. Förutom hökörnarna så var den 

unge kejsarörnen i Al Mughsayl något över det vanliga. Vi såg en kejsarörn som försvann 

över en kulle. Jag och Tony chansade och rundade kullen. Mycket riktigt där stod den på en 

sten i slutningen. Det blev att närma sig med försiktighet och samtidigt ta foton. Ibland vill 

man låta kamera och kikare hänga och bara beundra. En kväll åkte vi längre upp i Al 

Mughsayls dalgång för att höra klippuggla. Det är svårt att föreställa sig, när man är här 

hemma, hur tyst och mörk den arabiska natten är ute i halvöknen. Där stod vi och väntade. 

Plötsligt hörs en ökenräv ”skälla” och en stund senare klippugglans ”whooo...hoo-hoo..who-

who”, eller nått ditåt.   

Öknen 

Wadi Rabkut ligger ca 10 mil från Salalah och är typ halvöken med buskar och låga träd. Vi 

möttes av ökenkorpar och ökenstenskvättor samt en grupp ökenhönor som fick väldigt 

brått. I ett litet träd in i wadin satt en fågel som först togs för en sångare, men den lilla 

böjda näbben stämde inte in. Tomas kom till undsättning och bestämde den till nilsolfågel i 

vinterdräkt.  



Ökenstenskvättan är en karaktärsart vid öppna, lite torrare,  områden. 

 

Nästa dag körde vi till Qatbit 30 mil från Salalah där vi hyrde rum för en natt. Två holländare 

och vi var de enda gästerna. I hotellträdgården och den närbelägna oasen hittade vi några 

gransångare, en östlig sammetshätta och en blåhake. Dagen därpå körde vi ut i öknen till 

oasen Muntasar. Där stod en kameltjur bunden medan ett 70-tal kameler kördes ut i öknen 

från nattinhägnaden för att beta - man undrar vad? Oasen var lite av en besvikelse men det 

blev ett antal ökenflyghönor som kom för att dricka, en svart rödstjärt av rasen semirufus, 

ökenvarfågel, gök, blåhake, några vadare; småsnäppa, skogssnäppa och drillsnäppa samt en 

gulärla som ställde till besvär, troligen rasen beema (Sykes´s ärla) från centralasien. 

På hemvägen stannade vi åter till vid Wadi Rabkut. Tomas upptäckte en jakobingök i en tät 

buske. Den kände sig mycket trygg där och trots endast 5-6 m till fågeln lyckades vi inte få 

några bra foton.  Så passerade tre arabskriktrastar; i fågelboken anges den som 

fågelväldens manguster som slår larm så fort de ser en orm.  

Några ormar såg vi inte, endast en svart skorpion och stora spindlar som såg giftiga ut och 

som byggde jättestora nät mellan träd.   

 

   

 

 



”Fågellokaler” skapade av människan. 

Redan första dagen besökte vi den plats som alla pratar om som varit i Salalah-området, 

nämligen soptippen. Redan på avstånd möttes vi av sotmåsar och på håll såg vi mycket 

fågel över tippen, vilken spred en oangenäm lukt från sopor som brann. Örnar satt på 

tippens stängselstolpar, men det var över tippen den stora mängden örnar svävade, 200 

kanske 300. I huvudsak var det frågan om unga stäppörnar och enstaka unga kejsarörnar 

och större skrikörnar. Vid ett andra besök noterade vi även kortstjärtad korp, vit stork och 

abdimstork.  En dag träffade vi en svensk som tipsade att Salalah reningsverk var värt ett 

besök. Vi åkte dit och blev direkt insläppta. Runt två luftade slamdammar, med en lika 

obehaglig lukt som soptippens, stod ca 100 abdimstorkar och 50 vita storkar samt några 

kohägrar.  

Vid Salalahs soptipp såg vi hundratals stäppörnar på samma gång. 

En dag passerade vi parkeringen vid Crown Plaza Hotel för rekognosering av en 

kvällsexkursion, då vi fått uppgift om att det fanns fläcktjockfot på den lilla golfbanan i 

hotellträdgården; fläcktjockfot är nattaktiv. Runt parkeringen finns flera träd med vackra 

gula blommor, ett skafferi för de nektarsugande färggranna abessinska solfåglarna.  När vi 

lämnade parkeringen kom två tofsbivråkar över oss och Tony hann få några bilder. En kväll 

efter duschen och någorlunda klädda begav vi oss till Hotellet, som är omgärdat av en hög 

mur.  Vi passerade hotellobbyn som ”gäster”, kom ut på baksidan och fann snart golfbanan 

och i ficklampsskenet på det korta gräset sprang fem fåglar, lite irriterade av lampans sken.  

I utkanten av Salalah finns två farmer; en stängd för besökande och en under avveckling 

p.g.a. flygplatsutbyggnaden. Där var dock gott om gröna biätare och blåkråkor samt 



sjungande sångbusklärkor i skyn. På vägen mot öknen besökte vi ytterligare två farmer 

varav den ene omvandlats till entreprenadverksamhet. På de gröna fälten gick ett antal 

fältpiplärkor men det var ökenarterna som dominerade: ökenflyghöns, ökenstenskvättor, 

ökenvarfågel, ökensångare, svartkronad finklärka och härfågellärka.  

Härfågellärka intill odlingen vid Al Beed farm 

 

Övriga upplevelser. 

Frukosten inmundigades i fält med motorhuven som bord. Lunchen på samma sätt med 

bakluckan som skafferi och bord. En gång blev vi stoppade i en tungt beväpnad 

militärkontroll där fick vi visa upp vad vi hade i bagaget. De var inte intresserade av 

lunchmaten, så vi fick köra vidare. Lunchmaten inhandlades på det gigantiska varuhuset ” 

LuLus” -  Där fanns allt. Mest imponerad blev jag av den 10-12 m långa färskfiskdisken med 

såväl kända som okända arter. Denna delikatessdisk kunde dock inte utnyttjas av naturliga 

skäl. Vi fick dock en gång uppleva hur fiskare vid stranden vittjade nät och fyllde lastbilsflak 

med sardiner. Hela tiden uppvaktade av otaliga måsar och trutar.  Tony offrade sig och gick 

ut i vattnet för att få bra bilder. Doften från Tonys soltorkande skor och strumpor, indränkta 

i arabiska havets vatten spetsat med fiskinläggning och det som från början fanns i skorna, 

var ….. ja ni förstår! 

 

 



Frukost i soluppgången ute i stora öknen. Efter frukosten väntade ett besök i oasen 

Muntasar. 

Middagarna avåts som regel på hotellet. Några kvällar provade vi stadens restauranger. I 

den första blev vi erbjudna att röka, vad vi uppfattade, hasch. I hotellvestibulen fanns ett 

rum till höger för vattenpiporna och till vänster bönemattor, där bönen förrättades. Maten 

var OK och till en fjärdedel  av hotellpriset. I den andra restaurangen vi besökte gick jag för 

att kolla lite innan vi beställde. Jag passerade köket som knappast klarat en svensk 

hälsovårdsnämndinspektion, fortsatte genom lokalen där det satt en arab och rökte 

vattenpipa, och så till ytterligare en lokal med små rum avskilda med draperier. Jag blev där 

diskret upplyst om att det var ”for ladies”. Som tur var fanns det inga damer där. Då hade 

säkert upplysningen blivit mindre diskret.  Vid ytterligare ett restaurangbesök blev det 

missförstånd i beställningen; vi fick var sin kyckling med ris och grönsaker, mat som utan 

tvekan skulle räcka till sex personer. Trots mängden mat blev priset lägre än för tre öl på 

hotellet. 

Det är en lång flygresa till Oman; men väl där är det bra hotell och god mat samt lätt och 

billigt att transportera sig mellan fågellokalerna med hjälp av ”Birdwatching guide to 

Oman”, medhjälparen Greta och ett bensinpris på två kronor litern.  

 

 

 

 



För den fotointresserade ornitologen är Oman ett riktigt eldorado. Med många olika 

lättillgängliga biotoper och mycket rastande fågel av olika slag så kommer man alltid hem 

med många fina fågelbilder. Morgon/förmiddag bjuder på bäst ljus. Senare på dagen så 

förstörs många bilder av ett hiskligt värmedaller. Det kunde ibland vara riktigt svårt att få 

någon skärpa, trots topputrustning, då avståndet blev större än 10-15 m. Framåt kvällen 

blev det åter gynnsammare för skarpa bilder. Glöm inte heller att ta med ett extra 

kamerahus som backup – Värmen, fukten och sanden påverkar utrustningen mycket mer än 

hemma. Detta fick undertecknad erfara. Ock så en sak till; Du kan aldrig ha för många 

minneskort med dig hit ner! På bilden poserar Christer vid Ayn Razat, fullt utrustad för en 

morgon och förmiddag i fält. 

 

 

 



Palmduvan var en vanlig fågel och återfanns lite här och var. 

 

Morgonljuset var riktigt inbjudande för att fotografera även annat än fåglar. 

 

 

 



Oman är kanske inte det bästa landet för den som lider av arachnofobi (spindelfobi). Den 

lilla hanen överst är ungefär i samma storlek som en svensk husspindel. Var man oförsiktig, 

när man gick mellan träd och snår,  kunde man gå rakt in i ett flera meter stort spindelnät. 

 

Rödahavsvävaren var en av de vanligaste tättingarna. Tillsammans med den afrikanska 

silvernäbben stod de för merparten av tättingnumerären i buskar och snår nära mänsklig 

bebyggelse. 

 



Vid bl.a. Ayn Razat huserade några gråhuvade kungsfiskare i skuggan av fikonträden. 

 

Den gröna biätaren var vanlig framför allt i odlade områden, men också på andra ställen 

med öppet landskap och någorlunda grönska. 

 

 



Det var inte heller ovanligt att man stötte på ödlor av olika slag. Här en kamelont som 

verkade ha vissa tvångstankar när den skulle ta sig över vägen. Ett steg framåt följdes av ett 

tillbaka. Tankarna gick obönhörligt till mr Cleese och hans ”silly walk”. 

 

Tomas och Christer på skådartur längs kusten 

 



Ormörnen var en av alla örnarter som vi fick bra obsar och ”hyfsade” bilder på. 

 

Uppe i bergen dröjde det inte många timmar efter soluppgången tills det blev duktigt varmt. 

Efter någon dags tillvänjning kunde vi ändå köra fältskådning från gryning till sen 

eftermiddag/skymning. Hade vi inte kunnat kyla ner oss mellan lokalerna med hjälp av 

bilens AC vete tusan om det gått lika smidigt. 

 



Här ser vi Tomas som förgäves försöker få kamelerna att inmundiga vårt allt mer växande 

förråd av frukostäpplen. ”Mission impossible” skulle det visa sig!  

 

Ökensångaren var en trevlig bekantskap (vilket man i och för sig tycker om alla fåglar som 

välvilligt låter sig plåtas). 

 

 



Kameler framför ökenoasen Muntasar. Tyvärr var det ganska fågelfattigt här denna 

morgonen.  

 

 

Ökenflyghönsen kom i alla fall förbiflygande på nära håll vid några tillfällen. Att fotografera 

dem med, längsta telet, sittande på marken lät sig inte göras – Värmedallret fick bilderna 

att se ut som de var tagna med min gamla Chinon och pressad ektachromefilm! 



 

Vid East Khawr lät sig en mindre vadarsvala fotas på ganska nära håll. 

 

Tomas skådar av kustremsan med handjagaren i morgonsolen vid Khawr Taqah. 

 



På samma lokal fotograferades dessa dvärgbiätare som hade ett bohåll i en hög av 

schaktmassor.  

 

Längre bort på stranden fick vi vara med om när en stor fångst av sardiner bärgades. 

 

 



En ung kejsarörn spanar av nejderna uppifrån en klipphylla vid Al Mughsayl… 

 

När den sedan lättade och svepte över oss så gick kamerorna varma. Tomas påstod att det 

luktade brända minneskort i hela området efter händelsen. 

 



Morgonvy vid Al Mughsayl. I väster börjar det bergiga området som utgör gränsen mot 

Yemen. 

 

I den frodiga dalgången vid Wadi Darbat sågs mängder med örn. Här kunde vi också till slut 

hitta en art som gäckat oss på ett antal ”säkra” lokaler… 

 



Nämligen den gulbukiga grönduvan, här sittande inne i ett fikonträd. 

 

Vid Wadi Rabkut kan man gå långt längs den uttorkade ”flodfåran” utan att se något. 

Kommer ni hit så ge inte upp! Plötsligt står man där och har fina obsar på jakobinskatgök, 

ökenhöna,  stenökenlärkor och kanske någon nilsolfågel. Se dock till att ha vatten med er! 

Det är fina skådarmarker många kilometer bort från stora vägen. 

 



Ute vid Ras Janjari är det fint för havsfågelskådning med mängder av havsfågel som 

passerar. Säkraste färden ut hit sker med 4WD, men under gynnsamma omständigheter och 

med lite tur går det också med vanlig bil. Det är dock inget som rekommenderas om man vill 

hålla tidsschemat och inte köra fast. 

Undertecknad på kortare fototur vid sanddynerna väster om Mirbat. 

Text: Christer Jonasson 

Bildtexter och foto: Tony Svensson 

(Kolla också in art- och lokallistan i del 2) 



Lite gott och blandat 

  
Abdimstork                                                               Tchagra 

  
Svartstjärt                                                                  Långnäbbad mås 

 

 

 

 

 

 



 

  
Persisk småtärna                                                     Arabisk stenskvätta 

  
Nilsolfågel                                                                 Afrikansk klippsparv 

 

 

 

 

 



 

  
Stenökenlärka                                                         Jemensiska 

  
Sumpvipa                                                                  Långstjärtad duva 

 

 

 

 



 

  
Svartkronad finklärka (Foto: C. Jonasson)         Rishäger 

  
Ökenkorp                                                                  Långnäbbad piplärka 

 

 

SLUT 
 


