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1. Inleiding 
 
Dit is het relaas van een fantastische vogelreis die vier Belgische vogelkijkers in de periode 25 december – 11 
januari 2009 maakten naar Oman. De praktische organisatie van de reis werd op voortreffelijke wijze verzorgd 
door Vision International LLC, gerund door  Siw Rantapää-Buring (siwoman@omantel.net.com). Vision 
International stond in voor zowat alle praktische regelingen voor de reis: huur 4x4-wagen (nieuwe Nissan Patrol 
met nog maar 5000 kilometer op de teller), reserveren van diverse hotels/motels, voorzien van kampeergerief 
(tenten, veldbedden, slaapzakken), ter beschikking stellen van een ruime koelbox. Daarnaast, en niet 
onbelangrijk, zorgde Vision International ook voor de nodige contacten en schriftelijke toestemmingen om een 
aantal locaties te kunnen betreden. Dat laatste zorgde er voor dat we probleemloos diverse afvalstorten (zie later 
waarom je die in Oman per se moet bezoeken wanneer je er komt als vogelkijker!) en boerderijen (‘farms’) 
konden bezoeken. Het is een uitstekend idee om voor de organisatie van een vogelreis in Oman van Vision 
International gebruik te maken: ze zijn gewoon om een trip voor vogelkijkers te organiseren, en ze doen het op 
voortreffelijke wijze.  
 
Het vliegtuigticket, met Turkish Airlines koste ca. 680 euro. We vlogen vanuit Brussel via Istanbul naar Muscat 
(hoofdstad van Oman).  
 
Naast diverse reisverslagen werd ter voorbereiding van de reis met name gebruik gemaakt van de volgende twee 
publicaties:  

- ‘Birdwatching guide to Oman’, second edition, D.E. Sargeant, H. Eriksen & J. Eriksen (de eerste editie 
van dit boek werd ook gebruikt, maar uiteindelijk was – uiteraard – vooral de tweede editie is 



interessant. De eerste editie is ook nog bruikbaar, maar bepaalde delen zijn gedateerd (de Sunub Waste 
Disposal Site bij Muscat bestaat bij voorbeeld niet meer, en Al Amerat is nu de stortplaats to be). Dit 
boek is onontbeerlijk voor een goede reisvoorbereiding en erg handig en accuraat voor gebruik in 
het veld!  

- ‘Oman Bird List’, J. Eriksen, D. E. Sargeant and R. Victor 
 
Als vogelgidsen volstaan de gebruikelijke Collins Bird Guide/ANWB vogelgids, aangevuld met ‘Birds of the 
Middle East’, door Porter, Christensen & Schiermacker-Hansen.  
 
Veel informatie over vogels kijken in Oman (inclusief info over de bovenstaande en andere publicaties) is te 
vinden op: http://www.birdsoman.com/ . Op deze website bevindt zich ook een regelmatig bijgewerkte sectie 
van recente waarnemingen in het land.  
  
Deelnemers (in alfabetische volgorde):  

- Wim D’Haeseleer 
- Geert Elskens 
- Wouter Faveyts 
- Joost Mertens 

 
Voor meer info over vogels kijken in Oman, aan de hand van dit verslag: wouter.faveyts@telenet.be  
 
 

2. Dagschema  
 
Hieronder een samenvatting van de activiteiten en bezochte gebieden per dag. Indien mogelijk wordt voor elk 
van de bezochte gebieden vermeld met welk gebiedsnummer in het boek ‘Birdwatching guide to Oman’ het 
bewuste gebied overeenstemt.  
 

• 25 december  2008  
 
Vertrek vanuit België. Vlucht Brussel  Istanbul, Turkije, vertrekkend in de voormiddag. Normaal gezien zou 
onze aansluitingsvlucht naar Muscat een reeds tweetal uur na aankomst vertrekken. Bij aankomst in Istanbul 
bleek echter dat de vlucht naar Muscat maar liefst zes uur vertraging had, wegens nogal onduidelijke redenen. 
Geen ramp, maar op een nachtelijke luchthaven kan de tijd maar moeilijk te doden zijn. Daardoor werd onze 
geplande nachtelijke aankomst in Muscat een ochtendlijke aankomst, op 26 december.  
 

• 26 december 2008 
 
Aankomst in Muscat omstreeks 7 uur lokale tijd. Het doorlopen van de douane-geplogenheden was een makkie, 
en al snel stonden we in de aankomsthal van de kleine luchthaven van Muscat, waar we werden opgewacht door 
iemand van Vision International, die ons in wat later onze toekomstige huurwagen bleek te zijn naar de bed & 
breakfast van Vision International bracht. Deze B&B is gevestigd op de bovenste verdieping van een 
appartementsgebouw in de buitenwijken van Muscat (meer bepaald in Ruwi, ten westen van Muscat-centrum). 
Daar konden we even op adem komen van de lange reis en kennis maken met Siw Rantapää-Buring van Vision. 
We kregen een hele infomap, met daarin alle informatie voor onze komende reis, allemaal keurig en netjes 
geregeld. Vervolgens deden we wat inkopen (eten en drinken) en daarna staken we direct van wal met vogels 
kijken. Eerst bezochten we de Al Ansab Lagoons (gebied nr. 1.1), een klein gebied met afvalwatervijvers een 
korte afstand ten westen van Muscat, waar het afvalwater van Muscat heen wordt gebracht. Een ideale plek voor 
een vrij rustige eerste kennismaking met de avifauna van Oman. Vervolgens bezochten we het Al Qurm 
Natural Park (gebied nr. 1.2), een groot park met een natuurlijke lagune en bosjes vlak bij Muscat. Tegen het 
einde van de middag begon de vermoeidheid van de reis en een nacht met amper slaap door te wegen, en we 
besloten dan ook rustig naar de b&b terug te keren. Avondmaal in restaurant ‘The Golden Spoon’, vlakbij de 
B&B: dit voortreffelijke en goedkope Indische restaurant zou onze favoriete eetplek worden in Muscat.  
 

• 27 december  2008 
 
In de voormiddag bezoek aan de Al Amerat Waste Disposal Site (gebied nr. 1.3): een stortplaats voor 
allerhande afval een eindje ten zuiden van Muscat. Er worden onder andere slachtafval gestort, wat de nodige 
arenden en gieren oplevert. Klein bier vergeleken bij de Raysut-stortplaats die we later tijdens de reis in het 
zuiden van Oman zouden zien, maar zonder meer erg goed voor roofvogels! Je hebt een toegangsbewijs nodig 



aan de ingangspoort. Wij hadden er eentje via Vision International. De wachter aan de poort deed echter niet 
moeilijk en bekeek ons toegangsbriefje amper.  
Vervolgens trokken we door de bergen oostwaarts, voor een bezoek aan de kust bij Qurayyat (gebied nr. 3.1): 
een klein stadje, met vlakbij een reeks uitgestrekte stranden en diverse ‘khawrs’ (lagunes), met daartussen ook 
interessante stukken halfwoestijn.  
Avondmaal in ‘the Golden Spoon’ en overnachting in de B&B van Vision.  
 

• 28 december 2008 
 
’s Morgens vroeg vertrokken voor de lange autorit (ca. 200 km) langs de Al Batinah-kust richting Sohar, in het 
uiterste noorden van Oman. In de namiddag bezoek aan de Sohar Sun Farms (hoewel de naam blijkbaar recent 
veranderd scheen te zijn) (gebied nr. 2.2). Het toegangspapier van Vision International bracht ons probleemloos 
door de toegangspoort. Overnachting en avondeten (ok maar niet zo lekker als in the Golden Spoon in Muscat) 
in Hotel Green Oasis Sohar. Leuk gesprek met een koppel Britse vogelkijkers, met het wederzijdse uitwisselen 
van nuttige tips (zij waren net terug van Dhofar, in het zuiden van Oman).  
 

• 29 december 2008 
 
’s Morgens gedurende drietal uren vruchteloos gezocht naar de White-collared kingfisher in Liwa (gebied nr. 
2.4). Het is tegenwoordig de beste plek voor deze soort, maar is, ook afgaande op ervaringen van andere 
vogelkijkers, geen makkelijke klus om ze te vinden; aankomen en de soort gauw even tikken zit er niet direct in, 
met andere woorden. Vervolgens naar Khatmat Milalah (gebied nr. 2.6), bij de grens met de Verenigde 
Arabische Emiraten. Nadien nog een vergeefse poging voor de kingfisher bij Shinas (gebied nr. 2.5). In de late 
namiddag en valavond nog eens langs de Sohar Sun Farms (gebied nr. 2.2), met succes op zoek naar een 
slaapplaats van kiekendieven, een prachtig schouwspel (vier soorten kieken samen in één veld, 10 Bruine kieken  
en een Steppekiek samen in één beeld op een akker zittend!). Het is vooral zaak bij valavond goed rond te kijken 
waar er kiekendieven heen vliegen of rondhangen; gewoon naar een veld met hoog gras rijden is vermoedelijk 
ook een goede taktiek; toen wij er waren was er zo maar één veld. Overnachting en avondeten in Hotel Green 
Oasis Sohar. 
 

• 30 december 2008 
 
’s Morgens vroeg vertrek vanuit Sohar, zuidwaarts langs de kust, om vervolgens het binnenland in te steken voor 
een tocht doorheen Wadi Bani Awf, door de Al Hajar bergketen. Op vlak van vogels is het hier merkelijk 
minder dan aan de kust, maar er zitten wel bepaalde soorten die vrijwel enkel daar te vinden zijn (m.n. Humes 
tapuit) en het landschap maakt erg veel goed! De tocht doorheen de wadi is onmogelijk zonder een degelijke 
4x4. Boven op de top van de bergen gekomen blijkt er echter plots een comfortabele nieuwe asfaltbaan te liggen, 
waardoor je op een half uurtje uit de bergen bent, terwijl je net uren traag omhoog hebt moeten klimmen via de 
grind- en zandweg langs de andere kant van de bergen!  
In de buurt van Nizwa een kort bezoek aan de Nizwa rubbish tip. Overnachting in een appartement in de stad 
Al Sayq, op het Sayq plateau. Mooie omgeving, maar betrekkelijk arm aan vogels.  
 

• 31 december 2008 
 
Een lange tocht van vele honderden kilometers zuidwaarts richting het Barr-al-Hikman-schiereiland. Onderweg 
lastten we enkele stops in: eentje om de ontbijten bij een kleine oase een eind ten zuiden van Nizwa (reeds in 
woestijngebied) en enkele stops in de woestijn op zoek naar typische woestijnvogels. In de namiddag aankomst 
in Barr-al-Hikman (gebied nr. 8.1), met bezoek aan de Shannah en omgeving. Vooral de kleine baai ten 
zuiden van Shannah, bij de kleine hut (beschreven in boek van Sargeant & Eriksen) bleek een magische plek te 
zijn, met enorme aantallen steltlopers (stel je van dit ‘hut’ trouwens niet te veel voor…; het is een gammel 
houten spellement). Overnachting in Mahuwt Motel in Al Hijj, hoewel we eigenlijk veel liever ons tentje hadden 
willen opslaan bij de baai waar we de laatste uren hadden naar vogels gekeken. Een bescheiden eindejaarsfeestje 
in een lokaal restaurantje, met wat whisky op de motelkamer achteraf! Het is eens wat anders dan anders !  
 

• 1 januari 2009 
 
Voor dag en dauw op pad om zo snel mogelijk weer terug in de baai ten zuiden van Shannah (gebied nr. 8.1) 
te zijn, waar we ook op het einde van de vorige dag waren. De hele ochtend en voormiddag op dezelfde plek 
doorgebracht, het opkomend tij afwachtend: een ongelooflijk fantastisch spektakel van steltlopers! Deze plek 



moet je absoluut bezoeken wanneer je Barr-al-Hikman aandoet (en Barr-al-Hikman is op zichzelf al een abolsute 
must!).  
In de namiddag een bezoek aan het gebied rond Filim (gebied nr. 8.1), ten zuiden van Al Hijj.  
Overnachting in Mahuwt Motel in Al Hijj en avondmaal in lokaal restaurantje.  
 

• 2 januari 2009 
 
Vanuit het Barr-al-Hikman-gebied een lange tocht van meerdere 100-en kilometer zuidwaarts naar het gebied bij 
Ash Shuwaymiyyah. Onderweg enkele korte stops, op interessant lijkende plekjes: bij een kleine wadi ten zuiden 
van Al Rumayliyah en in een groen stuk woestijn ter hoogte van Sarfayt Gharim.  
Een langere stop voor het middageten bij Khawr Ghawi (gebied nr. 9.3). In de late namiddag aankomst in het 
landschappelijk zeer indrukwekkende gebied bij Ash Shuwaymiyyah (gebied nr. 9.4). Een lange en ruwe tocht 
(4x4 absoluut noodzakelijk!)  door Wadi Ash Shuwaymiyyah, om te kamperen op het einde van de wadi. 
Fantastische sterrenhemel in de woestijn! Er werd getaped voor Palestijnse bosuil (zonder succes, maar een half 
uur na de tape-sessie begon er wel op afstand spontaan een vogel kort te roepen!) en Egyptische nachtzwaluw; 
jammer genoeg tevergeefs voor de laatste soort.  
 

• 3 januari 2009 
 
’s Morgens vogels kijken in Ash Shuwaymiyyah (gebied nr. 9.4), zowel in de wadi als langs de kust. 
Ongelooflijk spektakel van tienduizenden Socotra-aalscholvers en honderden Maskergenten, die een wervelende 
viswedstrijd hielden vlak voor de kust aan het uiteinde van de wadi van Ash Shuwaymiyyah! Daarna zuidwaarts 
naar de Dhofar-regio rond Salalah, in Zuid-Oman. Onderweg een korte stop voor het middageten te Wadi 
Rabkut (gebied nr. 7.7). Kort voor aankomst in Dhofar nog een kleine stop bij de Thumrayt Waste Disposal 
Site (gebied nr. 7.8), waar echter niet erg veel te beleven was, op een vijftal Steppenarenden en vele honderden 
Vale rotszwaluwen na. Bij aankomst in Salalah (Dhofar), bezoek aan de Jarziz Farm (gebied nr. 10.1), één van 
twee grote boerderijen bij Salalah. Het binnenraken had iets meer voeten in de aarde dan bij de Sohar Sun Farms 
in het noorden, maar uiteindelijk waren we na ca. 10 minuten probleemloos door de poort.  
Overnachting in Salalah Beach Villas, avondmaal in restaurantje aan noordkant van Salalah.  
 

• 4 januari 2009 
 
In de vroege ochtend, voor het ontbijt, was het leuk vogels kijken op het strand vlak voor het hotel: vele 
honderden meeuwen, sterns en steltlopers. Daarna werd eerst een bezoek aan de Raysut Waste Disposal Site 
(gebied nr. 10.14): en ronduit geweldige plek voor wie arenden wil zien, en wie wil dat nu niet: must go there!  
Daarna een bezoek aan Al Mughsayl (gebied nr. 10.15): de khawr bij de kust een het eerste deel van de 
achterliggende wadi. Leuke plek voor watervogels, en ook voor roofvogels. Dit is volgens de literatuur een 
goede plek voor Zwarte arend, maar die kregen we niet te zien, ondanks een tijdje post te vatten achteraan de 
wadi in de namiddag.  
Vervolgens gingen we aan de zuidkant van Salalah, tussen het Hilton-hotel en de West Khawr, met succes op 
zoek naar een goede plek voor Aziatische goudplevier (een tip van het Engels koppel dat we in het noorden in 
het Green Oasis hotel in Sohar waren tegengekomen). De vogels lieten zich met de auto makkelijk tot op minder 
dan 10m benaderen zondr op te vliegen.  
Overnachting in Salalah Beach Villas, avondmaal in restaurantje aan noordkant van Salalah.  
 

• 5 januari 2009  
 
De vroege ochtend opnieuw wat vogels kijken op het strand voor het hotel. Daarna de hele morgen gespendeerd 
in Ayn Hamran (gebied nr. 10.4), een uitstekend en overzichtelijk gebied om de meeste van de zogenaamde 
‘Dhofar-speciliteiten’ (typische – in hoofdzaak Afrikaanse – vogelsoorten van de Dhofar-streek in Zuid-Oman,) 
op te kuisen. De namiddag en avond werden doorgebracht bij Khawr Rawri (gebied nr. 10.7), een ander gebied 
dat een absolute aanrader is in Dhofar, alleen al om de aantallen ralletjes (met name Kleinst waterhoen) die er 
makkelijk en van zeer dichtbij te zien zijn. ’s Avonds een vergeefse poging op de terugweg naar het hotel om 
Afrikaanse Dwergooruil te tapen in Ayn Hamran. De harde wind speelde ongetwijfeld een negatieve rol daarbij; 
we stootten wel een groepje drinkende Lichtensteins zandhoenen op.  
Overnachting in Salalah Beach Villas, avondmaal in restaurantje aan noordkant van Salalah.  



 
• 6 januari 2009 

 
In de vroege morgen traditiegetrouw wat vogels gekeken op het strand voor het hotel. Daarna een bezoek aan de 
East Khawr (gebied nr. 10.2). Een poging om binnen te geraken op de tweede grote boerderij van Salalah, 
Sahnawt Farm, lukte niet, ondanks onze door Vision International geregelde permissie. Volgens de man aan de 
toegangspoort werd het management recent overgenomen door een Engelsman, die om sanitaire 
veiligheidsredenen liever geen vogelaars toelaat op de farm. Jammer, want de farm zag er behoorlijk 
veelbelovend uit. Vervolgens naar Tawi Atayr (gebied nr. 10.9), een betrouwbare plaats voor Jemenitische 
kanarie. De weg er naartoe loopt over een hoog plateau waar nogal wat roofvogels waar te nemen waren 
(Steppenarend, Bastaardarend, Oostelijke keizerarend, Steppekiekendief). In Tawi Atayr zagen we de 
Jemenitische kanaries van op aanzienlijke afstand aan de andere kant van het sink hole, maar een echt 
bevredigende waarneming kon je het bezwaarlijk noemen! Een echt vogelrijke plaats was dit sowieso niet, en 
dus trokken we al gauw naar Wadi Darbat (gebied nr. 10.8), waar heel wat meer te beleven viel: veel 
zangvogels in de wadi zelf en vrijwel constant roofvogels van diverse soorten (Keizerarend, Bastaardarend, 
Havikarend, Dwergarend, Slangenarend, Arendbuizerd) in de lucht. De namiddag en valavond werden 
doorgebracht bij Khawr Taqah (gebied nr. 10.6), een uitstekende khawr, die met name veel reigers herbergde, 
evenals een groep Aziatische goudplevieren en een slaapplaats van Bruine kiekendieven.  
Overnachting in Salalah Beach Villas, avondmaal in restaurantje aan de noordkant van Salalah.  
 

• 7 januari 2009  
 
Laatste (halve) dag in Dhofar. ’s Morgens nog wat vogels kijken op het strand voor de Salalah Beach Villas. 
Daarna een tweede bezoek aan de Raysut Waste Disposal Site (gebied nr. 10.14), waar we door een betere 
plaatsing dan bij het vorige bezoek op 4 januari nog veel beter zicht hadden op de talrijke aquila’s: een geweldig 
en onvergetelijk spektakel om zo dicht van al die honderden arenden te kunnen genieten! Daarna brachten we 
nog een middagbezoek aan de Jarziz Farm (gebied nr. 10.1). Vervolgens werd de weg noordwaarts ingezet. 
Omstreeks de late namiddag kwamen we aan bij het Qatbit Resthouse (gebied nr. 7.4), waar we zouden 
overnachten. Na te hebben ingecheckt trokken we enkele tientallen kilometer verder, naar de oase van Muntasar 
(gebied nr. 7.3). Bedoeling was om de plek te verkennen om de volgende ochtend terug te keren voor de 
drinkende zandhoenen. Een Humes bladkoning was zonder twijfel de beste soort hier. Een kleine leeuwerik deed 
zijn best om de waarneming van de bladkoning naar de kroon te steken, omdat sterk werd vermoed dat het om 
een Kleine veldleeuwerik ging, maar uiteindelijk bleek het toch een Korteenleeuwerik te zijn. In snel afnemend 
avondlicht durft zo een skulkende kleine leeuwerik al eens moeilijk te worden. Er werd getaped voor Egyptische 
nachtzwaluw, maar ook hier tevergeefs.  
 

• 8 januari 2009  
 
’s Ochtends vogels kijken rond Qatbit Resthouse (gebied nr. 7.4) leverde verschillende zeer goede vogels op: 
zowaar een tweede Humes bladkoning, na de vogel van Muntasar van de avond ervoor, en daarnaast een 
schitterend maar moeilijk goed te zien te krijgen mannetje Zwartkeellijster, een Kleine vliegenvanger en een 
Draaihals. Vervolgens werd de voormiddag doorgebracht in Muntasar (gebied nr. 7.3), waarbij de honderden 
drinkende zandhoenen (Sahel- en Kroon-) de show stalen. Daarna ondernamen we een flinke rit noordwaarts, 
richting Al Ghaftayn resthouse (gebied nr. 7.2). Dit beschreven als een goede vogelplek in de trekperiode, maar 
door het sterke gebrek aan bomen in vergelijking met Qatbit Resthouse was Al Ghaftayn voor ons een merkelijk 
minder goede plek. Het leverde wel een Steppeklapekster op.  
 

• 9 januari 2009  
 
Een lange dag om noordwaarts te rijden, door de woestijn en langs de Al Hajar bergen, terug naar Muscat, met 
de nodige korte stops onderweg: in de woestijn tussen Al Ghaftayn en Nizwa, nabij Izki (middagmaal met 
overvliegende Oorgier) en in een interessante wadi, genaamd Wadi Hafi, dicht bij Muscat. Hier werden de enige 
Maquiszangers van de trip gezien.  
 

• 10 januari 2009  
 
De laatste vogeldag in Oman werd in de buurt van Muscat doorgebracht, met een uitgebreid bezoek aan het Al 
Qurm Natural Park (gebied nr. 1.2), zowel het park zelf als de stranden er vlak bij. In de late namiddag wat 
relaxen en uitrusten bij het strand.   
Avondmaal in onze ouwe vertrouwde ‘the Golden Spoon’ en overnachting in de B&B van Vision.  



 
• 11 januari 2009  

 
Heel vroeg opstaan voor de terugvlucht naar Brussel, via Istanboel.  
 
 

3. Overzicht waargenomen vogelsoorten  
 
Hieronder volgt een opsomming van alle vogelsoorten die tijdens de trip werden waargenomen, met meer 
precieze informatie over het voorkomen.  
 
In onderstaand overzicht worden de plaatsnamen weergegeven door middel van afkortingen.  
In alfabetische volgorde worden de volgende afkortingen vermeld:  

• AAM: Al Amerat 
• AAL: Al Ansab Lagoons 
• AG: Al Ghaftayn 
• AH: Ayn Hamran 
• AM: Al Mughsayl 
• AQ: Al Qurm Natural park 
• AS: Ash Shuwaymiyyah 
• BAH: Barr-al-Hikman 
• EK: East Khawr 
• JF: Jarziz Farm, Salalah 
• KG: Khawr Ghawi 
• KM: Khatmat Milalah 
• KR: Khawr Rawri 
• KT: Khawr Taqah 
• L: Liwa 
• M: Muntasar 
• QA: Qatbit 
• QU: Qurrayat 
• R: Raysut Waste Disposal Site 
• S: Shinas 
• SBV: Salalah Beach Villas (strand) 
• SSF: Sohar Sun Farms 
• TA: Tawi Atayr 
• WBA: Wadi Ban Awf 
• WD: Wadi Darbat 
• WH: Wadi Hafi 

 
 

1. Dodaars – Little grebe – Tachybaptus ruficollis 
Kleine aantallen in AAL en AQ. 5 ex. in AM op 4/01. 2 ex. in een khawr tussen het Hilton-
hotel en de West Khawr op 4/01. 3 ex. te WD op 6/01.  

2. Geoorde Fuut – Black-necked Grebe – Podiceps nigricollis 
1 ex. in AQ op 26/12. 2 ex. te QU op 27/12.  

3. Maskergent  - Masked booby – Sula dactylatra 
Een indrukwekkend spektakel van 100-en vissende ex. dicht voor de kust van AS in de ochtend 
van 3/01, samen met enorme aantallen Socotra-aalscholvers!  

4. Aalscholver – Great Cormorant – Phalacrocrax carbo 
Vrij algemeen in Noord-Oman, o.a. vele tientallen ’s avonds over op slaaptrek over AQ op 
26/12. Immature vogels in Oman vertoonden een opvallende witte onderzijde. Algemeen te 
BAH. Zeer klein aantal langs de kust te AS op 2/01. 4 ex. te KR op 5/01.  

5. Socotra-aalscholver – Socotra cormorant – Phalacrocorax nigrogularis  
1 juveniel ex. liet zich van dichtbij op het strand bewonderen te QU op 27/12. Een ongelooflijk 
spektakel van min. 30.000 in groep vissende Socotra-aalscholvers voor de kust van AS in de 
ochtend van 3/01 was zonder twijfel één van meest indrukwekkende momenten van de reis! De 
voortdurend tussen de aalscholvers duikende Maskergenten gaven nog een extra cachet aan het 
spektakel! Ca. 30 ex. voor de kust te AM op 4/01. 5 ex. langs SBV op 6/01.  



6. Mangrovereiger – Striated heron – Butorides striatus 
2 ex. te QU op 27/12. 1 ex. te L op 29/12.  

7. Ralreiger – Squacco heron – Ardeola ralloides 
1 ex. te AAL op 26/12. 3 ex. te AM op 4/01. 3 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 
4/01. 1 ex. te KR op 5/01. 7 ex. te KT op 6/01.  

8. Indische ralreiger – Indian pond heron – Ardeola grayii 
Regelmatig kleine aantallen in geschikt biotoop in Noord-Oman (AAL, QU) en Zuid-Oman. 1 
ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 3 ex. te KR op 5/01. 1 ex. te KT op 
6/01. Onderscheid met Ralreiger lijkt in de praktijk wel mee te vallen.  

9. Koereiger – Cattle egret – Bubulcus ibis 
Kleine aantallen in Noord-Oman: max. 10 ex. te SSF op 28/12. 2 ex. bij KG op 2/01. Iets 
algemener in Zuid-Oman: 30 ex. te JF op 3/01. 5 ex. te AM op 4/01. >10 ex. tussen het Hilton-
hotel en de West Khawr op 4/01. 3 ex. te KR op 5/01. 3 ex. in de buurt van KT op 6/01. 1 ex. 
(dat er overigens niet erg gezond meer uitzag) te M op 7/01 en 8/01.  

10. Westelijke rifreiger – Western reef heron – Egretta intermedia 
Overal algemeen langs de hele kust, met name in BAH (o.a. groep van 150 ex. samen op 1/01).  

11. Kleine zilverreiger – Little Egret – Egretta garzetta 
Kleine aantallen in Noord-Oman en Zuid-Oman. In zoetwatergebieden i.t.t. Westelijke 
rifreiger. Laatste soort veel algemener. Maximaal 10 ex. te KT op 6/01.  

12. Middelste zilverreiger – Intermediate egret – Egretta intermedia 
1 ex. te AM op 4/01. 1 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 1 ex. te KT op 
6/01.  

13. Grote zilverreiger – Great white egret – Casmerodius albus 
Vrij algemeen in waterrijke gebieden in Noord- en Centraal-Oman, ook in zoutwatergebieden 
(vb. BAH). Niet algemeen in Zuid-Oman (aanwezig in vrijwel alle wetlands, maar met slechts 
1-2 ex.).  

14. Blauwe reiger – Grey heron – Ardea cinerea 
Algemeen in waterrijke gebieden; grootste aantallen te KR op 5/01 (ca. 30 ex.) en ca. 100 ex. 
te KT op 6/01.  

15. Purperreiger – Purple heron – Ardea purpurea 
1 ex. In AAL op 26/12. 1 ex. te AM op 4/01.  

16. Woudaapje – Little bittern – Ixobrychus minutus 
1 ex. te KR op 5/01.  

17. Ooievaar – White stork – Ciconia ciconia 
2 ex. overvliegend langs de weg van Muscat naar Sohar op 28/12. >200 ex. te R op 4/01. >250 
ex. te R op 7/01.  

18. Zwarte ooievaar – Black stork – Ciconia nigra 
1 adult ex. te AM op 4/01.  

19. Lepelaar – Spoonbill – Platalea leucorodia 
3 ex. in AQ op 26/12. >50 ex. in KG op 2/01. 10 ex. te AM op 4/01. 4 ex. te KR op 5/01. 4 ex. 
te KT op 6/01. 1 ex. over SBV op 7/01.  

20. Zwarte ibis – Glossy ibis – Plegadis falcinellus 
1 ex. tussen de koeien in de open koeienstallen (!) te SSF op 28/12. 14 ex. laag over Salalah 
vliegend op 4/01. 24 ex. te AM op 4/01. 3 ex. te KT op 6/01.  

21. Flamingo – Greater flamingo – Phoenicopterus roseus 
1 ex. In AQ op 26/12. 20-tal ex. te QU op 27/12. 1000-en ex. langs de oostkust van BAH op 
31/12 en 1/01. 10-tallen ex. in het gebied rond Filim te BAH op 1/01. 100-en ex. te KG op 
2/01. 10 ex. te AM op 4/01. 15 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 70 ex. te 
KR op 5/01. 15 ex. te EK op 6/01.  

22. Coromandeleend – Cotton teal – Nettapus coromandelianus 
12 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 

23. Smient – Wigeon – Anas penelope 
1 ex. in AAL op 26/12. 6 ex. te QU op 27/12. 2 ex. in SSF op 28/12. Ca. 40 ex. tussen het 
Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 1 ex. te KR op 5/01. 3 ex. in EK op 6/01.  

24. Krakeend – Gadwall – Anas strepera 
Ca. 20 ex. in AAL op 26/12. 4 ex. te QU op 27/12. 2 ex. te AM op 4/01. 2 ex. tussen het 
Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 



 
25. Wintertaling – Common teal – Anas crecca  

Vrij algemeen in zoetwatergebieden, soms zelf bij kleine plasjes. O.a. 10-tallen ex. in AAL op 
26/12. 15 ex. in AQ op 26/12. 1 ex. opvliegend uit kleine poel in een kleine wadi ten zuiden 
van Al Rumayliyah op 2/01. 30 ex. te AM op 4/01. 40 ex. te KR op 5/01. 10 ex. in EK op 6/01.  

26. Zomertaling – Garganey – Anas querquedula 
Vrij algemeen in kleine aantallen in zoetwatergebieden, m.n. in Zuid-Oman: ca. 25 ex. te AM 
op 4/01, ca. 20 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 10 ex. te KR op 5/01. 6 
ex. in EK op 6/01. 4 ex. in KT op 6/01.  

27. Wilde eend – Mallard – Anas platyrhynchos 
2 ex. te QU op 27/12. 25 ex. in SSF op 28/12. 4 ex. te KG op 2/01. 10 ex. te AM op 4/01. 10 
ex. te KR op 5/01. Ca. 10 ex. in EK op 6/01.  

28. Slobeend – Shoveler – Anas clypeata 
Vrij algemeen in kleine aantallen in zoetwatergebieden; o.a. >30 ex. te AAL op 26/12. Ca. 20 
ex. te AM op 4/01. Ca. 30 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. Ca. 40 ex. te 
KR op 5/01. 1 ex. in EK op 6/01.  

29. Pijlstaart – Pintail – Anas acuta  
Vrij algemeen maar in kleine aantallen in zoetwatergebieden. O.a. >10 ex. te AAL op 26/12, 
ca. 30 ex. te AM op 4/01, ca. 10 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. Ca. 25 
ex. te KR op 5/01.  

30. Indische fluiteend – Lesser whistling duck – Dendrocygna javanica  
4 ex. te AM op 4/01.  

31. Witoogeend – Ferruginous duck – Aythya nyroca  
7 ex. te AM op 4/01.  

32. Tafeleend – Pochard – Aythya ferina 
10 ex. te AAL op 26/12, 1 ex. te AQ op 26/12.  

33. Kuifeend – Tufted duck – Ayhtya fuligula  
10ex. te AAL op 26/12. 6 ex. te AM op 4/01.  

34. hybride Aziatische wespendief x Europese wespendief – hybrid Crested honey buzzard – 
Western honey buzzard – Pernis ptilorhynchus x Pernis apivorus 
1 ex. over te SSF op 28/12. De vogel werd vanop vrij grote afstand gezien, cirkelend en schuin 
langsglijdend. In het veld leek het wel goed te zitten voor Aziatische wespendief, hoewel de 
omstandigheden niet toelieten om kleuren te zien. Gelukkig werden er een aantal foto’s 
genomen, en bij thuiskomst bleek dat de vogel kenmerken vertoonde die wezen op een hybride 
Aziatische wespendief en Europese wespendief! De waarneming werd ingediend bij de 
zeldzaamhedencommissie van Oman. Indien aanvaard zou het de eerste geregistreerde 
waarneming van een dergelijke hybride voor Oman zijn!   

35. Aasgier – Egyptian vulture – Neophron percnopterus  
3 ex. over Muscat op 26/12, 1 ex. over AAL op 26/12. >50 ex. te AAM op 27/12, zeer goed en 
van nabij te zien in zit en in vlucht! 3 ex. te WBA op 30/12. Ca. 50 ex. bij de Nizwa rubbish tip 
op 30/12. 1 ex. bij R op 4/01. 1 ex. tussen Salalah en AM op 4/01.  

36. Oorgier – Lappet-faced vulture – Torgos tracheliotos 
1 ex. te AAM op 27/12. 1 ex. overvliegend tijdens lunch-stop nabij Iski op 9/01.  

37. Slangenarend – Short-toed eagle – Circaetus gallicus 
1 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te AS op 2/01. 2 ex. te AM op 4/01. 1 ex. te AH op 5/01. 1 ex. in 
WD op 6/01.  

38. Bruine kiekendief – Marsh harrier – Circus aeruginosus 
2 ex. in AAL op 26/12. min. 10 ex. (2 adulte mannetjes, 2KJ+ vrouwtjes en 5 eerste winters)  
op een gemengde slaapplaats van de vier soorten kiekendieven te SSF op 29/12. 4 ex. te BAH 
op 31/12. Min. 3 ex. langs de oostkust van BAH op 1/01. 2 ex. in het gebied rond Filim te 
BAH op 1/01. 2 ex. te KG op 2/01. 1 ex. te AM op 4/01. 1 ex. tussen het Hilton-hotel en de 
West Khawr op 4/01. 1 ex. laag over Salalah op 4/01. 1 ex. te KR op 5/01. 1 ex. in EK op 6/01. 
Minstens 11 ex. ’s avonds op slaapplaats te KT op 6/01. 1 ex. (adult mannetje) diep in de 
woestijn langs de weg tussen Thumrayt en Dawkah.  

39. Blauwe kiekendief – Hen harrier – Circus cyaneus 
1 ex. (ringtail) op een gemengde slaapplaats van de vier soorten kiekendieven te SSF op 29/12.  

40. Steppekiekendief – Pallid harrier – Circus macrourus 
1 ex. (2KJ mannetje) te QU op 27/12. 1 ex. (ringtail) te SSF op 28/12. 2 ex. (3KJ mannetje en 
juveniel) op een gemengde slaapplaats van de vier soorten kiekendieven te SSF op 29/12. 1 
adult mannetje op steltlopers jagend langs de oostkust van BAH op 1/01. 1 adult mannetje 



jagend in het gebied rond Filim te BAH op 1/01. 2 ex. (ad. mannetje en juveniel) op een kleine 
gemengde slaapplaats (met Grauwe kiek) te JF op 3/01. 2 ex. (adulte mannetjes) langs de weg 
over de hoogvlakte naar TA op 6/01.  

41. Grauwe kiekendief – Montagu’s harrier – Circus pygargus 
1 ex. (juveniel) op een gemengde slaapplaats van de vier soorten kiekendieven te SSF op 
29/12. 2 ex. (ad. mannetje en juveniel) op een kleine gemengde slaapplaats (met Steppekiek) te 
JF op 3/01.  

42. Sperwer – Eurasian sparrowhawk – Accipiter nisus  
1 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te WD.  

43. Arendbuizerd – Long-legged buzzard – Buteo rufinu  
2 ex. in AAL op 26/12. 1 ex. te AS op 3/01. 1 ex. in buitenwijken van Salalah op 3/01. 1 ex. 
(adult) te WD op 6/01. 1 ex. over Salalah-centrum op 7/01. 1 ex. te JF op 7/01.  

44. Bastaardarend – Greater spotted eagle – Aquila clanga 
Min. 6 ex. (w.o. 1 fulvescens) te AAM op 27/12. 1 ex. te QU op 27/12. 2 ex. te JF op 3/01. 
Min. 3 ex. te R op 4/01. 1 ex. te AM  op 4/01. Min. 6 ex. (w.o. 1 fulvescens) te KR op 5/01. 4 
ex. te WD (w.o. 1 fulvescens)  op 6/01. 3 ex. langs de weg over de hoogvlakte naar TA op 
6/01. 1 ex. te KT op 6/01. Min. 10 ex. te R op 7/01. 1 ex. op JF op 7/01. 2 ex. laag 
rondvliegend boven AQ (= min of meer in het centrum van Muscat!) op 10/01.  

45. Steppearend – Steppe eagle – Aquila nipalensis 
2 ex. in AAL op 26/12. Minstens 20 ex. te AAM op 27/12. 5 ex. te Nizwa rubbish tip op 30/12. 
6 ex. bij de Thumrayt Waste Disposal Site op 3/01. Min. 6 ex. te JF op 3/01. Min. 500 ex. (!) te 
R op 4/01. 12 ex. over AM  op 4/01. Ruim 600 ex. te R op 7/01. 4 ex. te JF op 7/01. 2 ex. nabij 
Izki op 8/01.  

46. Oostelijke keizerarend – Eastern imperial eagle – Aquila heliaca 
1 immatuur te AAM op 27/12. Min. 1 ex. te JF op 3/01. Min. 5 ex. te R op 4/01. 2 ex. (w.o. 1 
adult) te AM  op 4/01. 1 ex. te KR op 5/01. 2 (immatuur en adult) ex. langs de weg over de 
hoogvlakte naar TA op 6/01. 1 ex. te WD op 6/01. 1 ex. te KT op 6/01. Min. 5 ex. te R op 7/01. 
2 ex. te JF (w.o. 1 adult) op 7/01.  

47. Steenarend – Golden eagle – Aquila chrysaetos 
1 ex. van dichtbij gezien te M op 7/01.  

48. Zwarte arend – Verreaux’s eagle – Aquila verreauxii 
2 adulte ex. langdurig patrouillerend voor bergwand te AH op 5/01.  

49. Dwergarend – Booted eagle – Aquila pennata 
1 ex. (rossige donkere fase) te AH op 5/01. 1 ex. (donkere fase) te WD op 6/01. 1 ex. (lichte 
fase) te JF op 7/01.  

50. Havikarend – Bonelli’s eagle – Aquila fasciata 
1 ex. (juveniel) te JF op 3/01. 1 ex. (adult) te AH op 5/01. 2 ex. (juveniele) te KR op 5/01. 1 ex. 
(juveniel) te EK op 6/01. 2 ex. langs de weg over de hoogvlakte naar TA op 6/01. 1 ex. te WD 
op 6/01. 2 ex. (juveniele) laag rondvliegend boven AQ (= min of meer in het centrum van 
Muscat!) op 10/01. 

51. Visarend – Osprey – Pandion haliaeetus 
Minstens 5 ex. te QU, w.o. 1 ex. dat zich met de wagen tot op minder dan 5 meter liet 
benaderen. 4 ex. te BAH op 31/12. Min. 3 ex. langs de oostkust van BAH op 1/01. 1 ex. in het 
gebied rond Filim te BAH op 1/01. Min. 5 ex. te KG op 2/01. 1 ex. te JF op 3/01. 1 ex. tussen 
het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 3 ex. te KR op 5/01. 1 ex. te KT op 6/01. 1 ex. bij 
SBV op 7/01. 2 ex. bij AQ op 10/01. 

52. Torenvalk – Common kestrel – Falco tinnunculus 
Kleine aantallen in Noord-Oman en Zuid-Oman (max. 2 ex. per dag). 1 ex. te BAH op 31/12. 2 
ex. in de heuvels bij het naderen van Salalah op 3/01. 3 ex. bij de JF op 3/01. 2 ex. te AM  op 
4/01. 3 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 3 ex. te AH op 5/01. 1 ex. te KT 
op 6/01. 1 ex. op JF op 7/01. 2 ex. bij AQ op 10/01. 

53. Slechtvalk – Peregrine falcon – Falco peregrinus 
1 juveniel van het calidus-type (gefotografeerd) te SSF op 28/12. 1 ex. (adult met riempjes – 
ontsnapte valkeniersvogel – blijkt volgens ‘Birdwatching in Oman’ wel vaker voor te komen 
dat dergelijke vogels vrij rondvliegen in Oman) jagend op steltlopers langs de oostkust van 
BAH op 1/01 (schitterend schouwspel om al die duizenden steltlopers in golvende wolken te 
zien opvliegen en ronddraaien!). 1 adult ex. jagend te KG op 2/01.  

54. Barbarijse valk – Barbary falcon – Falco pelegrinoides 
1 juveniel jagend in AQ op 26/12.  



 
55. Arabische patrijs – Arabian partridge – Alectoris melanocephala 

Groepje van 7 ex. te AH op 5/01.  
56. Arabische zandpatrijs – Sand partridge – Ammoperdix heyi 

3 ex. te AS op 3/01.  
57. Grijze frankolijn – Grey francolin - Francolinus pondicerianus 

Algemeen in Muscat en omgeving. 4 ex. in een kleine oase een eind ten zuiden van Nizwa op 
31/12.  

58. Kleinst waterhoen – Baillon’s crake – Porzana pusilla 
Min. 11 ex. op stuk van amper paar 100 m te KR op 5/01; prachtig te zien!  

59. Klein waterhoen – Little crake – Porzana parva 
1 ex. te KR op 5/01.  

60. Porseleinhoen – Spotted crake – Porzana porzana 
1 ex. te KR op 5/01.  

61. Witborstwaterhoen – White-breasted waterhen - Amaurornis phoenicurus 
1 ex. te KR op 5/01.  

62. Waterhoen – Moorhen – Gallinula chloropus 
Vrij algemeen in AAL en AQ. Algemeen bij khawrs in Zuid-Oman.  

63. Meerkoet  - Common coot – Fulica atra 
Vrij algemeen in AAL op 26/12. 1 ex. in AQ op 26/12. 4 ex. te QU op 27/12. 15 ex. te AM  op 
4/01. Ca. 20 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. Vrij algemeen in KT op 
6/01. 7 ex. in AQ op 10/01.  

64. Waterfazant – Pheasant-tailed jacana – Hydrophasianus chirurgus 
2 ex. te AM  op 4/01.  

65. Scholekster – Oystercatcher – Haematopus ostralegus 
>100 ex. te BAH op 31/12. Algemeen langs de oostkust van BAH op 1/01. Klein aantal te KG 
op 2/01.  

66. Steltkluut – Black-winged stilt – Himantopus himantopus 
2 ex. in AQ op 26/12. >20 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te BAH op 31/12. 2 ex. te KR op 5/01.  

67. Kluut – Pied avocet – Recurvirostra avosetta 
Ca. 100 ex. te KG op 2/01.  

68. Krabplevier – Crab plover – Dromas ardeola 
>20 ex. te BAH op 31/12. Zeer algemeen (>500 ex. geteld vanaf 1 puntbij het hutje) langs de 
oostkust van BAH op 1/01. >50 ex. . in het gebied rond Filim te BAH op 1/01. 

69. Renvogel – Cream-coloured courser – Cursorius cursor 
3 ex. te SSF op 28/12.  

70. Kleine plevier – Little ringed plover – Charadrius dubius 
4 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te AM op 4/01. 1 ex. te KR op 5/01.  

71. Bontbekplevier – Ringed plover – Charadrius hiaticula 
Regelmatig in kleine aantallen langs de kust in Noord- en Zuid-Oman. Zeer schaars in BAH: 1 
ex. aan de oostkust en 1 ex. . in het gebied rond Filim te BAH op 1/01. Wel onmogelijk om de 
horden steltlopers goed af te scannen in dit immense gebied, dus mogelijk geen representatief 
beeld. 2 ex. te KG op 2/01. 1 ex. te SBV  op 4/01. 3 ex. te EK op 6/01. 6 ex. te KT op 6/01. 1 
ex. bij SBV op 7/01.  

72. Strandplevier – Kentish plover – Charadrius alexandrinus 
Algemeen tot lokaal zeer algemeen in Noord- en Zuid-Oman, en in BAH.  

73. Mongoolse plevier – Lesser sand plover – Charadrius mongolus 
Algemeen tot lokaal zeer algemeen langs de kust in Noord- en Zuid-Oman, vooral in BAH.  

74. Woestijnplevier – Greater sand plover – Charadrius lechenaultii 
Algemeen tot lokaal zeer algemeen langs de kust in Noord- en Zuid-Oman, vooral in BAH.  

75. Aziatische goudplevier – Pacific golden plover – Pluvialis fulva 
7 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. 24 ex. te KT op 6/01.  

76. Zilverplevier – Grey plover – Pluvialus squatarola 
1 ex. in AQ op 26/12. 1 ex. te QU op 27/12. 1 ex. te S op 29/12. Vrij algemeen te BAH op 
31/12 en 1/01. 10 ex. te KG op 2/01. Dagelijks kleine aantallen bij de SBV op van 4/01 tot 
7/01.  

77. Indische kievit – Red-wattled plover – Hoplopterus indicus 
Algemeen in geschikt biotoop (van zodra er ook maar een beetje zoet water aanwezig is) in 
Noord-Oman.  



 
78. Steppekievit – Sociable plover – Chetussia gregaria 

Groep van 12 ex. te JF op 3/01. 7 ex. te JF op 7/01.  
79. Witstaartkievit – White-tailed plover – Chettusia leucura 

1 ex. in AAL op 26/12.  
80. Grote kanoet – Great knot – Calidris tenuirostris 

Min. 93 ex. geteld vanaf één punt langs de oostkust van BAH op 1/01. Niet moeilijk om deze 
soort te vinden op deze locatie.  

81. Drieteenstrandloper – Sanderling – Calidris alba 
Algemeen langs de kusten van Noord- en Zuid-Oman, en in BAH.  

82. Kleine strandloper – Little stint – Calidris minuta 
Vrij algemeen in geschikt biotoop in Noord-Oman (AQ, QU). In Noord-Oman max. 50 ex. te L 
op 29/12. Algemeen in BAH. Vele 100-en ex. te KG op 2/01.  

83. Temmincks strandloper – Temminck’s stint – Caldris temmickii 
5 ex. in AAL op 26/12, 1 ex. in AQ op 26/12. 2 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. tussen het Hilton-
hotel en de West Khawr op 4/01. Min. 30 ex. te KR op 5/01. 1 ex. te KT op 6/01.  

84. Krombekstrandloper – Curlew sandpiper – Calidris ferruginea 
1 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te S op 29/12. Algemeen in BAH op 31/12 en 1/01. 10-tallen ex. te 
KG op 2/01.  

85. Bonte strandloper – Dunlin – Calidris alpine 
Algemeen langs de kust; kleine aantallen in Noord-Oman, grote aantallen in Zuid-Oman (met 
name vele 1000-en in Barr-al-Hikman!). Ook in klein aantal in zoetwatergebieden zoals AQ. 
Vele 10-tallen ex. te KG op 2/01.  

86. Breedbekstrandloper – Broad-billed sandpiper – Limicola falcinellus 
8 ex. in BAH op 31/12. Min. 55 ex. geteld vanaf één punt aan de oostkust van BAH op 1/01. 
Min. 2 ex. te KG op 2/01. 1 ex. in EK op 6/01.  

87. Kemphaan – Ruff – Philomachus pugnax 
15 ex. te AQ op 26/12. >30 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te BAH op 31/12. 10 ex. in EK op 6/01. 
10 ex. in KT op 6/01. 1 ex. in AQ op 10/01.  

88. Bokje – Jack snipe – Lymnocryptes minimus 
1 ex. te AQ op 10/01.  

89. Watersnip – Common snipe – Gallinago gallinago 
Vrij algemeen in geschikt biotoop in Noord- en Zuid-Oman. Grootste aantal min. 30 ex. te KR 
op 5/01.  

90. Pijlstaartsnip – Pintail snipe – Gallinago stenura 
1 ex. te AQ op 10/01. De hele trip goed gekeken naar elke snip, en toch slechts één 
waarneming.  

91. Rosse grutto – Bar-tailed godwit – Limosa lapponica 
Zeer algemeen in BAH op 31/12 en 1/01! Algemeen in KG op 2/01.  

92. Regenwulp – Whimbrel – Numenius phaeopus 
1 ex. te AQ op 26/12. 5 ex. te L op 29/12. 1 ex. in BAH op 1/01.  

93. Wulp – Eurasian curlew – Numenius arquata 
2 ex. in QU op 27/12. 5 ex. te L op 29/12. Zeer algemeen in BAH op 31/12 en 1/01. Algemeen 
in KG op 2/01.  Vrij algemeen langs kust van Zuid-Oman (o.a. 10-tallen ex. dagelijks bij 
SBV).  

94. Tureluur – Redshank – Tringa tetanus 
Vrij algemeen in geschikt biotoop in Noord- en Zuid-Oman. Zeer algemeen in BAH op 31/12 
en 1/01.  

95. Poelruiter – Marsh sandpiper – Tringa stagnatilis 
1 ex. in BAH op 31/12. 3 ex. in het gebied rond Filim te BAH op 1/01. 1 ex. te KR op 5/01.  

96. Witgat – Green sandpiper – Tringa ochropus 
5 ex. te AAL op 26/12, 2 ex. te AQ op 26/12. 1 ex. in kleine oase achter de wadi te AS op 2/01. 
1 ex. te AH op 5/01. 2 ex. te KR op 5/01. 1 ex. in EK op 6/01. 1 ex. in M op 7/01 en 8/01.  

97. Bosruiter – Wood sandpiper – Tringa glareola 
Min. 15 ex. te KR op 5/01. 3 ex. in KT op 6/01.  

98. Groenpootruiter – Greenshank – Tringa nebularia 
Vrij algemeen in geschikt biotoop in Noord- en Zuid-Oman, vooral in BAH. Algemeen in KG 
op 2/01.  



 
99. Terekruiter – Terek sandpiper – Xenus cinereus 

Algemeen in BAH op 31/12 en 1/01: vele 100-en ex. waargenomen. Dagelijks enkele ex. te 
SBV op 4/01-7/01.  

100. Oeverloper – Common sandpiper – Actitis hypoleucos 
Algemeen in elk geschikt biotoop.  

101. Steenloper – Turnstone – Arenaria interpres 
Regelmatig in geschikt biotoop in Noord- en Zuid-Oman; vooral algemeen in BAH op 31/12 
en 1/01.  

102. Hemprichs meeuw – Sooty gull – Larus hemprichii 
Algemeen tot zeer algemeen langs de kust van zowel Noord- als Zuid-Oman.  

103. Reuzenzwartkopmeeuw – Pallas’s gull – Larus ichtyaetus 
5 ex. op strand bij AQ op 26/12. >100 ex. te QU op 27/12. 100-en ex. te BAH op 31/12 en 
1/01. 1 ex. te AM op 4/01.  

104. Kokmeeuw – Black-headed gull – Larus ridibundus 
2 ex. op strand bij AQ op 26/12. 1 ex. te L op 29/12. 7 ex. te BAH op 31/12. 6 ex. te SBV op 
5/01. 2 ex. SBV op 6/01. 1 ex. te KT op 6/01. 20 ex. op strand bij AQ op 10/01.  

105. Dunbekmeeuw – Slender-billed gull – Larus genei 
15 ex. op strand bij AQ op 26/12. > 50 ex. te QU op 27/12. Vele tientallen ex. te L op 29/12. 
Vrij algemeen in BAH op 31/12 en 1/01. Klein aantal te KG op 2/01. Regelmatig in lage 
aantallen langs kust van Zuid-Oman, o.a. 10-tallen ex. te AM op 4/01.  

106. Kleine mantelmeeuw – Lesser black-backed gull – Larus fuscus  
2 ex. in het gebied rond Filim te BAH op 1/01 (adulte van ondersoort fuscus). 

107. Heuglins meeuw – Heuglin’s gull – Larus heuglini 
Algemeen langs de kust van zowel Noord-Oman. Zeer algemeen in Zuid-Oman. Klein aantal te 
KG op 2/01. 

108. Pontische meeuw – Pontic gull – Larus cachinnans 
Algemeen langs de kust van Noord-Oman, m.n. in QU (vele honderden), lokaal algemener dan 
Heuglins.  

109. Lachstern – Gull-billed tern – Gelochelidon nilotica 
Vrij algemeen in kleine aantallen te BAH op 31/12 en 1/01. Vrij algemeen langs de kust in 
Zuid-Oman.  

110. Reuzenstern – Caspian tern – Sterna caspia 
1 ex. bij AQ op 26/12. 2 ex. te QU op 27/12. 2 ex. te L op 29/12. 10 ex. te KG op 2/01. Vrij 
algemeen langs de kust in Zuid-Oman.  

111. Grote kuifstern – Swift tern – Sterna bergii 
Algemeen tot zeer algemeen langs de kust van zowel Noord- als Zuid-Oman, met name in 
BAH. Ca. 200 ex. te KG op 2/01.  

112. Bengaalse stern – Lesser crested tern – Sterna bengalensis 
Algemeen tot zeer algemeen langs de kust van zowel Noord- als Zuid-Oman.  

113. Grote stern – Sandwich tern – Sterna sandvicensis 
Algemeen tot zeer algemeen langs de kust van zowel Noord- als Zuid-Oman.  

114. sterna stern – sterna tern – sterna species 
115. Saunders dwergstern – Saunders tern – Sterna saundersi 

Vrij algemeen in BAH op 31/12 en 1/01. In winterkleed is het onderscheid met Dwergstern 
Sterna albifrons volgens de literatuur zeer moeilijk tot onmogelijk. Veel van de waargenomen 
vogels vertoonden in elk geval kenmerken die goed zitten voor Saunders dwergstern: grijze 
stuit (zelfde kleur als staart en rug) en 4 opvallende donkere buitenste handpennen.  Ca. 30 ex. 
te KG op 2/01.  

116. Witwangstern – Whiskered tern – Chlidonias hybridus 
3 ex. in AQ op 26/12. Vrij algemeen langs de kust in Zuid-Oman (jagend over de vloedlijn 
langs het strand en boven de khawrs).   

117. Kleine jager – Arctic skua – Stercorarius parasiticus 
1 ex. ver op zee parasiterend op sterns te QU op 27/12. 1 ex. parasiterend op Bengaalse stern 
boven het strand te L op 29/12.  

118. Lichtensteins zandhoen – Lichtenstein’s sandgrouse – Pterocles lichtensteinii 
’s Morgens auditief over op de kampplaats te AS op 3/01. 14 ex. ’s avonds te AH op 5/01. 4 ex. 
tijdens lunch-stop nabij Iski op 9/01. 

119. Kroonzandhoen –Crowned sandgrouse – Pterocles coronatus 
Ca. 15 ex. te M op 8/01.  



120. Sahelzandhoen – Spotted sandgrouse – Pterocles senegallus 
15 ex. langs de weg tussen Thumrayt en Dawkah op 7/01. >250 ex. te M op 8/01.  

121. Roodbuikzandhoen – Chestnut-bellied sandgrouse – Pterocles exustus 
10-tal ex. in vlucht te AAL op 23/12. 12 ex. te QU op 27/12. 10-tallen ex. te SSF op 28/12 en 
29/12. 2 ex. te M op 7/01.  

122. Rotsduif – Rock pigeon – Columba livia 
Vrij algemeen in geschikt biotoop, o.a. > 20 ex. te AM op 4/01.   

123. Turkse tortel – Collared dove – Streptopelia decaocto 
Algemeen tot zeer algemeen in geschikt biotoop, met name op farms zoals SSF en JF 
(honderden ex.). Ook aanwezig in woestijnoases zoals M en QA.  

124. Palmtortel – Laughing dove – Streptopelia senegalensis 
Algemeen tot zeer algemeen in geschikt biotoop. Ook aanwezig in woestijnoases zoals M en 
QA. 

125. Waaliaduif – Bruce’s green pigeon – Treron waalia 
Ca. 10 ex. te AH op 5/01. 3 ex. te WD op 6/01.  

126. Halsbandparkiet – Ring-necked parakeet – Psittacula krameri 
Algemeen in bewoond gebied in zowel Noord- als Zuid-Oman.  

127. Koel – Asian koel – Eudynamys scolopacea 
1 ex. (mannetje) te KR op 5/01.  

128. Palestijnse bosuil – Hume’s tawny owl – Strix butleri 
Op 2/01 werd ‘s avonds te AS enige tijd getaped, maar zonder direct resultaat. Bij het slapen 
gaan begon er plots van ver een exemplaar spontaan te roepen! De roep werd in totaal slechts 
vijf maal gehoord, vanop een behoorlijke afstand.  

129. Vale gierzwaluw – Palled swift – Apus pallidus 
Vrij algemeen in Noord-Oman (Muscat e.o., QU); max. 25 ex. boven AQ op 10/01.  

130. Ijsvogel – Common kingfisher – Alcedo atthis 
1 ex. te AQ op 26/12. 1 ex. te QU op 27/12. 1 ex. te BAH op 31/12. 2 ex. in het gebied rond 
Filim te BAH op 1/01. 2 ex. te AQ op 10/01.  

131. Bonte ijsvogel – Pied kingfisher – Ceryle rudis 
1 ex. te AQ op 26/12 en op 10/01, een zeldzame soort in Oman.  

132. Grijskopijsvogel – Grey-headed kingfisher – Halcyon leucocephala 
1 ex. te AH op 5/01.  

133. Kleine groene bijeneter – Little green bee-eater – Merops orientalis 
Algemeen in Noord-Oman (QU, SSF). 5 ex. te AM op 4/01.  

134. Groene bijeneter – Blue-cheeked bee-eater – Merops superciliosus 
1 ex. te AH op 5/01.  

135. Indische scharrelaar – Indian roller – Coracias bengalensis 
Algemeen bij cultuurland in Noord-Oman, tot in het centrum van Muscat.  

136. Hop – Hoopoe – Upupa epops 
2 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te AH op 5/01.  

137. Draaihals – Wryneck – Jynx torquila  
1 ex. in QA op 8/01.  

138. Struikleeuwerik – Singing bush lark – Mirafra cantillans 
Min. 6 ex. zeer mooi te zien te JF op 3/01.  

139. Zwartkruinvinkleeuwerik – Black-crowned finch lark – Eremopterix nigriceps 
Ca. 10 ex. te SSF  op 28/12. 1 ex. te SSF op 29/12. Ca. 40 ex. bij het Green Oasis Hotel te 
Sohar op 30/12. Algemeen (vele baltsende ex.) in een groen stuk woestijn ter hoogte van 
Sarfayt Gharim op 2/01. Min. 30 ex. te JF op 3/01. 10 ex. vlak bij AH op 5/01. 5 ex. in M op 
8/01.  

140. Rosse woestijnleeuwerik – Bar-tailed lark – Ammomanes cincturus 
3 ex. in een groen stuk woestijn ter hoogte van Sarfayt Gharim op 2/01. 

141. Woestijnleeuwerik – Desert lark – Ammomanes deserti 
6 ex. te WBA op 30/12. 2 ex. in een groen stuk woestijn ter hoogte van Sarfayt Gharim op 
2/01. >7 ex. te AS op 3/01. 1 ex. bij de Thumrayt Waste Disposal Site. 1 ex. te AM op 4/01. 2 
ex. te WH op 9/01.  

142. Witbandleeuwerik – Hoopoe lark – Alaemon alaudipes 
1 ex. langs de weg van Al Hijj naar Filim op 1/01. 6 ex. (w.o. 4 zangposten) in een groen stuk 
woestijn ter hoogte van Sarfayt Gharim op 2/01. 1 ex. tussen QA en AG op 8/01. 1 ex. 
onderweg tussen Al Ghaftayn en Nizwa.  



 
143. Kortteenleeuwerik – Short-toed lark – Calandrella brachydactyla  

Ca. 100 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te M op 7/01 en 8/01. 
144. Kuifleeuwerik – Crested lark – Galerida cristata 

Vrij algemeen in Noord-Oman, m.n. in SSF. 3 ex. in een groen stuk woestijn ter hoogte van 
Sarfayt Gharim op 2/01. Algemeen in Zuid-Oman.  

145. Veldleeuwerik – Skylark – Alauda arvensis 
1 ex. te SSF op 28/12.  

146. Oeverzwaluw – Sand martin – Riparia riparia 
1 ex. bij KR op 5/01. >30 ex. op slaapplaats ‘s avonds te KT op 6/01.  

147. Vale rotszwaluw – African rock martin – Ptyonoprogne fuligula 
Algemeen tot zeer algemeen, met name bij afvalstortplaatsen; bvb. vele 100-en ex. te Nizwa 
rubbish tip op 30/12 en vele 100-en ex. bij de Thumrayt Waste Disposal Site.  

148. Boerenzwaluw – Barn swallow – Hirundo rustica  
>30 ex. te R op 4/01. 4 ex. tussen het Hilton-hotel en de West Khawr op 4/01. Ca. 20 ex. bij 
KR op 5/01. >10 ex. op slaapplaats ‘s avonds te KT op 6/01. Min. 5 ex. te R op 7/01.  

149. Grote pieper – Richard’s pipit – Anthus richardi 
Min. 5 ex. te SSF op 28/12 en 29/12.  

150. Langsnavelpieper – Long-billed pipit – Anthus similis 
1 ex. te QU op 27/12. 2 ex. te AH op 5/01. 2 ex. te WD op 6/01. 1 ex. in WH op 9/01.  

151. Duinpieper – Tawny pipit – Anthus campestris 
Vrij algemeen te SSF op 28/12 en 29/12. 1 ex. te AM op 4/01. 1 ex. te JF op 7/01. 2 ex. te AG 
op 7/01. 1 ex. te AQ op 10/01.  

152. Boompieper – Tree pipit – Anthus trivialis 
6 ex. te WD op 6/01.  

153. Graspieper – Meadow pipit – Anthus pratensis 
1 ex. te SSF op 28/12. Een zeldzaamheid in Oman, bleek achteraf. Op het moment van de 
waarneming sloegen we er als vogelkijkers uit Noord-West-Europa niet veel acht op; we 
hoorden de vogel vanuit de auto en deden geen moeite om hem te zien te krijgen. Beschrijving 
(van de roep…) werd ingediend bij de zeldzaamhedencommissie van Oman.  

154. Roodkeelpieper – Red-throated pipit – Anthus cervinus 
1 ex. te AQ op 26/12. 1 ex. te QU op 27/12. Meerdere ex. te SSF op 28/12 en 29/12. Min. 2 ex. 
te JF op 3/01. 2 ex. te AM  op 4/01. 1 ex. te M op 7/01 en 8/01.  

155. Waterpieper – Water pipit – Anthus spinoletta 
Respectievelijk ca. 50 ex. en ca. 30 ex. te SSF op 28/12 en 29/12. 3 ex. te M op 7/01 en 8/01.  

156. Gele kwikstaart – Yellow wagtail – Motacilla flava 
2 ex. (feldegg-type mannetjes) te SSF op 28/12. >50 ex. te SSF op 29/12. Min. 10 ex. (vormen 
flava en xantophrys) te JF op 3/01. Algemeen te R (ondersoorten lutea, feldegg, thunbergi) op 
4/01. Algemeen te AM op 4/01. >40 ex. (incl. 1 ex. van ondersoort thunbergi) te KT op 6/01. 
Aanwezig op JF op 7/01. 3 ex. te AQ op 10/01.  

157. Citroenkwikstaart – Citrine wagtail  - Motacilla citreola  
Vrij algemeen tot algemeen in de buurt van zoet water, zowel in Noord- als (vooral) in Zuid-
Oman.  

158. Grote gele kwikstaart – Grey wagtail – Motacilla cinerea 
2 ex. te AH op 5/01. 1 ex. te KR op 5/01. 2 ex. te WD op 6/01. 2 ex. over Ruwi, over B&B van 
Vision International, op 10/01.  

159. Witte kwikstaart – White wagtail – Motacilla alba 
Algemeen in de buurt van zoet water of vee, of bij stortplaatsen (vb. >100 ex. te AAM op 
27/12). Zelfs in oases diep in woestijn: 3 ex. te QA en 2 ex. te AG op 8/01.  

160. Maskerkwikstaart – Masked wagtail – Motacilla personata  
1 ex. te SSF op 28/12.  

161. Witwangbuulbuul – White-cheeked bulbul – Pycnonotus leucogenys 
Algemeen in AQ. 1 ex. in S op 29/12.  

162. Arabische buulbuul – Yellow-vented bulbul – Pycnonotus xanthopygos 
1 ex. in AAL op 26/12. 3 ex. in AQ op 26/12. 1 ex. te SSF op 28/12. 3 ex. in een kleine oase 
een eind ten zuiden van Nizwa op 31/12. 5 ex. te AS op 2/01. Algemeen te JF op 3/01. Vrij 
algemeen in Salalah en omgeving. 1 ex. in WH op 9/01.  

163. Roodbuikbuulbuul – Red-vented bulbul – Pycnonotus cafer 
Algemeen in AQ.  



 
164. Zijdestaart – Grey hypocolius – Hypocolius ampelinus 

1 ex. (mannetje) te M op 7/01.  
165. Blauwborst – Bluethroat – Luscinia svecica 

Min. 2 ex. in lange struikjes langs de oostkust van BAH op 1/01. 1 ex. te AM op 4/01. Min. 15 
ex. te KR op 5/01. Min. 6 ex. te KT op 6/01. 2 ex. te M op 7/01. Min. 4 ex. te M op 8/01.  

166. Zwarte roodstaart – Black redstart – Phoenicurus ochruros 
1 ex. (mannetje) te SSF op 28/12. 5 ex. te WBA op 30/12. Alle waargenomen ex. behoorden tot 
de ondersoort semirufus. 3 ex. te AS op 3/01. 3 ex. (2 mannetjes en 1 vrouwtje) te QA op 8/01. 
1 ex. (vrouwtje) te AG op 8/01 en 9/01.  

167. Zwartstaart – Blackstart – Cercomela melanura 
3 ex. te AH op 5/01. Algemeen te WD op 6/01.  

168. Isabeltapuit – Isabelline wheatear – Oenanthe isabellina 
Vrij algemeen te SSF op 28/12 en 29/12. Regelmatig te JF op 3/01. 3 ex. te AM op 4/01. 4 ex. 
te KR op 5/01. 1 ex. langs de weg over de hoogvlakte naar TA op 6/01. Aanwezig te R en te JF 
op 7/01. 8 ex. te AG op 8/01.  

169. Woestijntapuit – Desert wheatear – Oenanthe deserti 
Algemeen in geschikt biotoop in zowel Noord- als Zuid-Oman.  

170. Oostelijke roodstaarttapuit – Eastern red-tailed wheatear – Oenanthe chrysopygia 
1 ex. te AAL op 26/12. 3 ex. te QU op 27/12. 1 ex. te KM op 29/12. 2 ex. te WBA op 30/12. 1 
ex. te Nizwa Rubbish Tip op 30/12.  

171. Picatatapuit – Eastern pied wheatear – Oenanthe picata 
1 ex. te KM op 29/12.  

172. Zuid-Arabische tapuit – South-Arabian wheatear – Oenanthe lugentoides  
Vrij algemeen te AS op 2/01 (>10 ex.) en 3/01 (niet geteld). 4 ex. te AM op 4/01. 1 ex. te TA 
op 6/01. 4 ex. in WD op 6/01.  

173. Humes tapuit – Hume’s wheatear – Oenanthe alboniger 
Algemeen (min. 20 ex.) te WBA op 30/12. 2 ex. in WH op 9/01.  

174. Blauwe rotslijster – Blue rock thrush – Monticola solitarius 
1 ex. te AM op 4/01. 1 ex. te KR op 5/01. 1 ex. op balkon van B&B van Vision International 
op 10/01.  

175. Zwartkeellijster – Black-throated thrush – Turdus atrogularis 
1 ex. (mannetje – schuw en moeilijk goed te zien) in QA op 7/01.  

176. Zanglijster – Song thrush – Turdus philomelos 
1 ex. te WD op 6/01. Min. 2 ex. te M op 7/01.  

177. Gestreepte prinia – Graceful prinia – Prinia gracilis  
Algemeen in geschikt biotoop.   

178. Maquiszanger – Scrub warbler – Scotocerca inquieta  
2 ex. in WH op 9/01.  

179. Kleine karekiet – European reed warbler – Acrocephalus scirpaceus 
Minimum 2 ex. te AQ op 26/12. 1 ex. te AQ op 10/01.  

180. Indische karekiet – Clamorous reed warbler – Acrocephalus stentoreus 
1 ex. te L op 29/12. 1 ex. te S op 29/12. 1 ex. in mangroven in het gebied rond Filim te BAH op 
1/01. 1 ex. te AM op 4/01. Algemeen bij KR op 5/01. 2 ex. in WD op 6/01.  

181. Sykes spotvogel – Sykes’s warbler – Acrocephalus ramus  
Min. 5 ex. (waaronder zingend ex.) te L op 29/12.  

182. Menetries grasmus – Menetries’s warbler – Sylvia mystacea 
1 ex. te QU op 27/12. Min. 4 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te KM op 29/12. 2 ex. in een kleine 
oase een eind ten zuiden van Nizwa op 31/12. 1 ex. te AQ op 10/01.  

183. Woestijngrasmus – Desert warbler – Syl. via nana  
Algemeen in geschikt biotoop in zowel Noord- als Zuid-Oman.  

184. Arabische zwartkop – Arabian warbler – Sylvia leucomelaena  
1, mogelijk 2 ex. te QU op 27/12. 2 ex. te AH op 5/01.  

185. Oostelijke orpheusgrasmus – Eastern orphean warbler – Sylvia crassirostris 
2 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te S op 29/12.  

186. Braamsluiper – Lesser whitethroat – Sylvia curruca 
Vrij regelmatig waargenomen in Noord-Oman. 1 ex. te AH op 5/01. Min. 5 ex. te QA op 7/01. 
1 ex. te AG op 7/01. 5 ex. in WH op 9/01. Goed waargenomen ex. (visueel en auditief) bleken 
steevast kenmerken van minula te vertonen; de roep van minula wijkt duidelijk af van de 



typische roep die we uit Europa kennen: ‘che-che-che-che-che’. Bvb. de 5 ex. te WH op 9/01 
riepen alle als minula.  

187. Dwergtjiftjaf – Plain leaf warbler – Phylloscopus neglectus 
Min. 3 ex. te KM op 29/12. 2 ex. te WBA op 30/12. 2 ex. in een kleine wadi ten zuiden van Al 
Rumayliyah op 2/01; dit is ver zuidelijk voor deze soort, maar beide vogels werden duidelijk 
auditief waargenomen en 1 ex. ook visueel.  

188. Tjiftjaf – Chiffchaff – Phylloscopus collybita 
2 ex. te L op 29/12. 1 ex. te WBA op 30/12. 1 ex. in een kleine oase een eind ten zuiden van 
Nizwa op 31/12. 1 ex. te AS op 3/01. 1 ex. in WD op 6/01. Min. 6 ex. te M op 7/01 en 8/01. 
Min. 10 ex. te QA op 7/01. 1 ex. in WH op 9/01. Alle waargenomen vogels schenen tot tristis 
te behoren; alle gehoorde roepjes waren in elk geval typisch voor tristis.  

189. Humes bladkoning – Hume’s warbler – Phylloscopus humei 
1 ex. te M op 7/01; gevonden op geluid, visueel bevestigd en gefotografeerd (geval ingediend 
bij ingediend bij de zeldzaamhedencommissie van Oman. 1 ex. te QA op 8/01; gevonden op 
geluid, visueel bevestigd en gefotografeerd (geval ingediend bij ingediend bij de 
zeldzaamhedencommissie van Oman. 

190. Afrikaanse paradijsvliegenvanger – African paradise flycatcher – Tersiphone viridis 
Algemeen te AH op 5/01 en te WD op 6/01.  

191. Kleine vliegenvanger – Red-breasted flycatcher – Ficedula parva 
2 ex. te AH op 5/01.  

192. Arabische babbelaar – Arabian babbler – Turdoides squamiceps 
3 ex. te QU op 27/12. 6 ex. te AQ op 10/01.  

193. Purperhoningzuiger – Purple sunbird – Nectarinia asiatica 
Algemeen in Noord-Oman, tot aan een kleine oase een eind ten zuiden van Nizwa op 31/12. 

194. Abessijnse honingzuiger – Shining sunbird – Nectarinia habessinica 
1 ex. te AH op 5/01. 1 ex. te KR op 5/01. Algemeen in TA op 6/01. Vrij algemeen te JF op 
7/01. 

195. Palestijnse honingzuiger – Palestine sunbird – Nectarinia osea 
2 ex. te AS op 3/01. 1 ex. te SBV op 4/01. 2 ex. te AM op 4/01. Algemeen te AH op 5/01. Min. 
1 ex. in TA op 6/01. Vrij algemeen te JF op 7/01.  

196. Somalische brilvogel – White-breasted white-eye – Zosterops abyssinica 
2 ex. te JF op 3/01. Algemeen te AH en te KR op 5/01. 2 ex. in TA op 6/01. Algemeen in WD 
op 6/01.  

197. Zwartkruintchagra – Black-crowned tchagra – Tchagra senegala 
2 ex. te AH op 5/01.  

198. Daurische klauwier – Daurian shrike – Lanius isabellinus 
Vrij algemeen in zowel Noord- en Zuid-Oman, met name in de buurt van zoet water of in 
cultuurlandschap. Vrijwel alle goed bekeken ex. van het isabelklauwieren-complex leken 
Daurische te zijn, m.u.v. 1 ex. te KR op 5/01, dat kenmerken van Turkestaan klauwier 
vertoonde (echter onvoldoende voor een goede duidelijke Turkestaanse klauwier).  

199. Zuidelijke klapekster – Southern grey shrike – Lanius meridionalis 
3 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. in een kleine oase een eind ten zuiden van Nizwa op 31/12. Vrij 
regelmatig te zien in de woestijn (voor zover je woestijnsoorten regelmatig kan te zien 
krijgen…). 1 ex. nabij AH op 5/01. 2 ex. te M op 7/01.  

200. Steppeklapekster – Steppe grey shrike – Lanius pallidirostris 
1 ex. te SSF op 28/12. 1 ex. te AG op 9/01.  

201. Huiskraai – House crow – Corvus splendens 
Algemeen in de buurt van bewoning.  

202. Bruinnekraaf – Brown-necked raven – Corvus ruficollis 
Algemeen in Dhofar (Zuid-Oman rond Salalah).  

203. Waaierstaartraaf – Fan-tailed raven – Corvus rhipidurus 
Vrij algemeen in Dhofar (Zuid-Oman).  

204. Tristramspreeuw – Tristram’s grackle – Onychognathus tristrami  
2 ex. te AS op 3/01. 2 ex. bij de Thumrayt Waste Disposal Site op 3/01. Algemeen in Dhofar 
(Zuid-Oman rond Salalah).  

205. Treurmaina – Common mynah – Acrodotheres tristis 
Zeer algemeen in Noord-Oman. Algemeen in een kleine oase een eind ten zuiden van Nizwa 
op 31/12. 4 ex. bij SBV op 5/01.  



 
206. Huismus – House sparrow – Passer domesticus  

Algemeen in de buurt van bewoning. Opvallend: niet voorkomend in Dhofar en zuidelijk 
Oman; de eerste Huismussen op de weg noordwaarts door de woestijn verschenen in de 
binnentuin van het Al Ghaftayn Resthouse (>50 ex.) op 8/01.  

207. Rüppels wever – Ruppel’s weaver – Ploceus galbula  
1 ex. in AQ op 26/12. Algemeen te AH en KR op 5/01. Algemeen in WD en KT op 6/01.  

208. Loodbekje – Indian silverbill – Euodice malabarica 
Lokaal algemeen in Noord-Oman, m.n. te SSF.  

209. Zilverbekje – African silverbill – Euodice cantans 
Algemeen te JF op 3/01. Algemeen te AH en KR op 5/01. Algemeen in WD en KT op 6/01.  

210. Jemenitische kanarie – Yemen serin – Serinus mechanensi  
3 ex. (van behoorlijk veraf, jammer genoeg) te TA op 6/01. De vogels werden jammer genoeg 
slechts vanop behoorlijk grote afstand gezien, aan de andere kant van de sinkhole. Better views 
ooit eens desired, maar eigenlijk hoeft het niet zo per se, want eigenlijk is er geen fuck te zien 
aan die beestjes .  

211. Sijs – Eurasian siskin – Carduelis spinus  
Verrassende waarneming van 2 ex. (waaronder een mannetje) in een oase te WBA op 30/12.  

212. Huisgors – House bunting – Emberiza striolata  
Vrij algemeen in geschikt biotoop, zowel in Noord- als in Zuid-Oman, o.m. in AS. 1 ex. te QA 
op 8/01. 1 ex. in WH op 9/01.  

213. Zevenstrepengors – African rock bunting  - Emberiza tahapisi  
2 ex. in AM op 4/01. Algemeen te AH en KR op 5/01. Algemeen in WD op 6/01.  

214. Grauwe gors – Corn bunting – Miliaria calandra 
2 ex. te SSF op 28/12 en 29/12. 3 ex. te M op 7/01 en 8/01.  

 
 

4. Overzicht waargenomen soorten zoogdieren 
 
Enkel een Woestijnvos te AAL op 26/12 is het vermelden waard. Tijdens onze overnachting is AS op 2/01 
werd mogelijk een Gestreepte hyena gezien in het schijnsel van de zaklamp, maar de waarneming was te 
vluchtig om zeker te zijn.  

 
 

5. Algemene indrukken 
 
Oman is zonder meer een geweldig land om naar vogels te kijken tijdens de winter. Het aantal soorten en de 
aantallen vogels in het algemeen zijn indrukwekkend, en Oman behoort vermoedelijk tot één van de toplocaties 
in het Midden-Oosten om naar vogels te kijken. Met name Barr-al-Hikman en de diverse stortplaatsen met grote 
aantallen makkelijk waarneembare roofvogels maken de trip meer dan de moeite waard. Wie minder tijd heeft 
voor een trip doet er beter aan zich te concentreren op Zuid-Oman (Dhofar), met van daaruit eventuele trips de 
richting de woestijn en naar Barr-al-Hikman. Het potentieel van Oman tijdens de trekperiodes in voor- en najaar 
moet eveneens geweldig zijn. Los van het feit dat Israel er uit springt door de enorme aantallen overtrekkende 
roofvogels, ooievaars en pelikanen tijdens de trekperiode heeft het er alle schijn van dat Oman heel wat meer 
troeven heeft dan Israel als ideale vogelbestemming in het Midden-Oosten; de claim dat Oman ‘the new Israel’ 
zou zijn, ergens te lezen in een recent resiverslag van en vogeltrip naar Oman, is absoluut niet uit de lucht 
gegrepen! De landschappen zijn eveneens indrukwekkend. Tenslotte lijkt het een erg veilig land te zijn, met 
voldoende faciliteiten om het je als toerist niet al te moeilijk te maken. De bevolking is door de band vriendelijk.  


