Verslag vogelreis Oman
19 – 28 november 2015

Waaliaduiven (Jos van den Berg)

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – donderdag 19 november Amsterdam – Muscat
De eerste dag van deze reis treffen de deelnemers elkaar om 07.15 uur op Schiphol Amsterdam.
Vlucht KL 441 vertrekt volgens schema om 09.50 uur. Met een tussenstop in Doha, de hoofdstad van
Qatar, komen we lokale tijd 21.10 uur (+ 3 uur Nederlandse tijd) aan op het internationale vliegveld
van Muscat. Na aankoop van een visum en een bezoek aan de pinautomaat verlaten we de
aankomsthal. We worden opgewacht door een taxichauffeur die ons met een busje naar ons hotel in
de stad brengt.
Dag 2 – vrijdag 20 november Muscat – Al Qurm Natural Park – Qurayyat
Na het ontbijt wordt onze auto, een ruime Toyota Landcruiser, voor het hotel afgeleverd. Onze eerste
bestemming van vandaag is het Al Qurm Natural Park. Dit park ligt aan de kust en staat in open
verbinding met de Golf van Oman. Onderweg zien we uiteraard al de nodige ‘gewone’ soorten.
Opvallend zijn de Grijze Frankolijnen, die we bij een rotonde over het gras zien lopen. Het park heeft
een grote diversiteit aan soorten. Vanaf de boulevard zien we verschillende meeuwensoorten op het
strand. Ook Woestijn-, Mongoolse en Strandplevier laten zich hier goed naast elkaar zien. Een
toevallige ontmoeting met de sympathieke Jens Eriksen, auteur van meerdere vogelboeken over
Oman, levert een paar goede tips op voor later tijdens de reis.
Voor alle waarnemingen per datum verwijs ik naar bijgevoegde soortenlijst.
Na deze eerste kennismaking met de Omaanse avifauna rijden we naar Qurayyat. Dit is een
vissersdorp, gelegen aan de noordoostkust op ca. 80 km afstand van Muscat. We rijden door het
oostelijke Al Hajar gebergte. Onderweg zien we onder meer een kleine groep Oorgieren, meerdere
Aasgieren, een zwevende Barbarijse Valk en onze eerste tapuit van de trip, een Oostelijke
Roodstaarttapuit. De laatste soort is een wintergast in Oman. We brengen een bezoek aan de
vissershaven en verschillende khawrs (lagunes) die ten zuidoosten van het dorp liggen. Met een
mooie waarnemingenlijst rijden we in de schemer terug naar de hoofdstad.
Dag 3 – zaterdag 21 november Muscat – Ras As Sawadi – Al Hajar gebergte
In de vroege morgen rijden we naar Ras As Sawadi. Dit ver in zee stekend zand- en duingebied ligt 90
km ten noordwesten van Muscat. De Woestijnvalken van het voor de kust liggende kleine eiland zijn
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begin november al vertrokken naar hun overwinteringsgebied in Madagascar en treffen we daarom
niet aan. Door extreem hoog water vinden we weinig steltlopers op het strand. We besluiten een
bezoek te brengen aan de tuin van een nabijgelegen vakantiepark. Hier zien we o.a. Arabische
Woestijnpatrijs, Kwak, Zwarte Roodstaart (ondersoort semirufus) en Zwartkruinvinkleeuwerik.
We laten Ras As Sawadi achter ons en gaan op weg naar het Al Hajar gebergte. In dit ruige gebied
gaan we op zoek naar enkele typische bergsoorten. Nadat we de lunch (rijst met kip of vis en wat
rauwkost) gebruikt hebben in Birkat Al Mawz beginnen we aan de ‘beklimming’. Al na enkele
kilometers verlaten we de hoofdweg en rijden Wadi Al Muaydin in ( wadi = droge rivierbedding).
Al snel horen en zien we de eerste Huisgorzen. Een Langsnavelpieper laat zich schitterend bekijken.
Uiteindelijk krijgen we ook de in Noord-Oman broedende Zwartkoptapuit en hier overwinterende
Dwergtjiftjaf erg fraai te zien. We verlaten de wadi en passeren even later een politie controlepost.
Zonder 4x4 is het niet toegestaan dit soms erg steile berggebied in te rijden. We overnachten in een
mooie accommodatie aan de rand van het Sayq Plateau op 2000 meter hoogte.
Dag 4 – zondag 22 november Al Hajar gebergte – Hijj
Na het ontbijt zoeken we het hoger op. Een rit over steile bergwegen brengt ons naar een hoger
gelegen plateau bij Jebel Akhdar (groene berg). Hier ligt de ruïnestad Wadi Bani Habib. Via een trap
lopen we naar beneden en komen in een smalle droge rivierbedding. Enkelen van ons zien hier een
Oostelijke Orpheusgrasmus. Verder zien we hier onder meer Grijze Frankolijn, Dwergtjiftjaf en Blauwe
Rotslijster. Na deze interessante rondwandeling verkennen we een stuk lager nog een andere wadi.
Een paartje Maquiszangers (ondersoort inquieta) wordt door iedereen fraai van dichtbij gezien.
We verlaten de bergen en rijden richting het zuidoosten naar Hijj. In dit plaatsje zullen we de komende
twee dagen overnachten. Als we halverwege de middag onze bestemming hebben bereikt, besluiten
we een bezoek te brengen aan Filim. Hier staat een ontziltingsinstallatie maar bovenal is dit een
goede plaats om bij hoogwater steltlopers te kijken. De omstandigheden zijn goed en we zien onze
eerste Krabplevieren, Grote Kanoeten, Breedbekstrandlopers en nog vele andere steltlopersoorten.
Als de zon ondergaat houden we het voor gezien.
Dag 5 – maandag 23 november Hijj - Barr Al Hikman
Vandaag hebben we de hele dag de tijd om de omgeving van Barr Al Hikman te verkennen.
Op de gisteren zo succesvolle plek bij Filim staat ’s morgens vroeg het water al te hoog.
Een Velduil laat zich hier evenwel mooi bekijken. We verlaten Filim en gaan op zoek naar een andere
locatie. Onderweg zien we op zeer korte afstand twee Amoerroodpootvalken langs de weg zitten.
Uiteindelijk vinden we een goede hoogwatervluchtplaats met hoge aantallen steltlopers langs de weg
naar de kust. Als de vloedlijn zich verder terugtrekt en daarmee ook de vogels voor ons steeds verder
komen te lopen, rijden we door naar Shannah. Vanuit deze haven vertrekt een veerboot naar het
eiland Masirah. We drinken op ons gemak koffie terwijl in de haven Grote Kuifsterns, Bengaalse en
Grote Sterns rondvliegen. Na de lunch besluiten we nogmaals naar Filim te rijden. Met het opkomend
water groeien de aantallen steltlopers gestaag. Naast de gisteren waargenomen soorten zien we nu
ook enkele Poelruiters op korte afstand foerageren. Achter de fabriek zien we bij enkele
zoetwaterplasjes minstens drie Stekelstaartsnippen en een Watersnip. Een Daurische Klauwier jaagt
onverstoorbaar op insecten. Ook zien we op deze locatie een van de weinige zoogdieren van de reis;
Gordons Wilde Kat (Felis silvestris gordoni). Morgen verlaten we dit uitgestrekte en vogelrijke
waddengebied en koersen af op de woestijn.

Wadi in Al Hajar gebergte (Hendrik Jan)

Vissers in Shannan (Hendrik Jan)
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Agame spec. (Hendrik Jan)

West. Rifreiger (Tiemen)

Barr Al Hikman (Hendrik Jan)

Gordons Wilde Kat (Jos vd B)

Visarend (Hendrik Jan)
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Dag 6 – dinsdag 24 november Hijj – Qatbit
Zoals gebruikelijk deze reis zijn we vandaag weer vroeg uit de veren. We hebben een lange rit voor de
boeg door het ‘empty quarter’ (Rub’Al Khali), een enorme grote zandwoestijn, die zich uitstrekt over
Oman, Saoedi-Arabië, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is verbazingwekkend dat in
dit dorre landschap met zandduinen en zeer schaarse vegetatie toch enkele diersoorten kunnen
overleven. We zien onderweg enkele Bruinnekraven en Woestijntapuiten.
De eerste stop die we maken is in Hayma. Dit is een levendige plaats langs snelweg 31, de weg die
dwars door de woestijn loopt van Muscat tot Salalah. In een druk restaurant bestellen we een ontbijt
met koffie en thee.
Drie kwartier later zijn we weer onderweg. Onze eerste vogelplek komt 150 km na Hayma bij het
plaatsje Muqshin. Na de afslag komen we na enkele kilometers bij een kunstmatige oase.
Enkele gegraven waterpartijen, verspreid staande bomen en lage struiken maken dit een interessant
gebied voor vogels. Al snel zien we Blauwborst, Kleine Vliegenvanger, Braamsluiper en
Woestijnbraamsluiper. De Nachtzwaluw die we opstoten zorgt eerst voor wat twijfel bij de determinatie
maar blijkt uiteindelijk toch ‘onze’ geitenmelker te zijn. Ook zien we de eerste Woestijngrasmussen.
De enkele dagen eerder gemelde Wilgengors vinden we helaas niet terug.
Enkele honderden meters verderop proberen we nog een andere ‘groene’ plek.
Binnen een omheind stuk grond met veel groene struiken en een klein plasje krijgen we Tjiftjaf,
Siberische Tjiftjaf, Grauwe Vliegenvanger en een verrassende Bladkoning in de kijker.
We houden het voor gezien en gaan op weg naar Qatbit. In het gelijknamige motel zullen we
overnachten. De tuin rondom dit motel staat bekend om de vele zeldzaamheden die hier in het
verleden gezien zijn. Voordat we de lunch gebruiken in het nabijgelegen wegrestaurant maken we een
snel rondje door de rommelige tuin. De zeldzame Boomkwikstaart die enkele dagen eerder hier werd
gemeld lijkt vertrokken.
Na het late middageten bezoeken we een kleine oase enkele kilometers achter het motel. Leuke
soorten als Witbandleeuwerik, Ménétriés’ Zwartkop en Nijlhoningzuiger kunnen worden bijgeschreven.
Tegen de schemer maken we nog een rondje door de tuin. Dit levert helaas niet veel meer op dan
enkele Tjiftjaffen en een Zwarte Roodstaart. Als we ’s avonds naar het restaurant lopen laat een
jagende Nachtzwaluw zich erg fraai zien in het licht van de schijnwerper.
Dag 7 – woensdag 25 november Qatbit – Salalah
Vandaag hebben we een lange tocht voor de boeg met een vol en interessant programma. In alle
vroegte rijden we naar Muntasar. Dit is een oase waar we kans hebben om drinkende zandhoenders
te zien. Nog voor zonsopkomst zitten we op enige afstand van het water in de auto te wachten op wat
komen gaat. Waterpieper, Citroenkwikstaart, Woestijntapuit, Izabeltapuit en onze enige Scharrelaar
van de reis laten zich hier fraai zien. Na anderhalf uur vertrekken we van deze mooie plek helaas
zonder enig spoor van zandhoenders gezien te hebben. Onderweg naar de snelweg zien we enkele
Woestijnleeuweriken. We rijden vervolgens ca. 175 km richting het zuidwesten en brengen een
bezoek aan Dawkah farm. Deze grote boerderij is sinds twee jaar weer in gebruik. Het blijkt een
fantastische vogelrijke stop met een groot aantal soorten waar onder Keizerarend, Grauwe Kiekendief,
Renvogel, Kroon-, Sahel- en Roodbuikzandhoen, Koekoek, Roze Spreeuw en Kleine
Kortteenleeuwerik. Na dit spektakel verplaatsen we ons naar de stad Thumrayt. Na een snelle lunch
gaan we op weg naar wat zal blijken één van de hoogtepunten van de trip. Een tocht van een uur in
westelijke richting brengt ons naar een klein dorp op ongeveer 60 km van de grens met Jemen. Daar
aangekomen ziet Hendrik Jan al snel waar we voor zijn gekomen; een ZIJDESTAART!
De vogel zit laag in een struik vlak langs de weg. In totaal zien we 4-5 exemplaren van deze
enigmatische soort. Na enige tijd stappen we opgetogen in de auto.
Ons rest vandaag nog slechts één doelsoort en wel een hele bijzondere. Als we al weer enige tijd op
de weg van Thumrayt naar Salalah rijden, roept deelnemer Jos plotseling ‘ik zie er één’. Snel wordt de
auto aan de kant gezet en laat Jos ons een zeldzame Wierookboom (Boswellia sacra) zien. Vandaag
hebben we een 100% score en tevreden rijden we in de schemer door het Dhofargebergte naar ons
luxe hotel in Salalah.

5

Amoerroodpootvalk (Jos vd B)

Wierookboom in Salalah (Hendrik Jan)

Zwartstaart (Jos vd B)

Zijdestaart (Jos vd B)

Dag 8 – donderdag 26 november Salalah en omgeving
In de Dhofar regio zijn ontzettend veel goede vogelplekken en dat betekent dat we de resterende tijd
goed moeten indelen om zoveel mogelijk soorten te kunnen zien. Het vriendelijke hotelpersoneel heeft
voor ontbijtpakketten gezorgd. We rijden in alle vroegte richting Ayn Hamran. Maar eerst gaan we
naar een westelijker gelegen onbekende wadi voor een zeldzame Arabische soort. De rit gaat over
een smalle bergweg. We ontdekken al snel Zevenstrepengors, Arabische Rouwtapuit en Zwartstaart.
Als we na enkele kilometers op de plaats van bestemming zijn aangekomen, stappen we uit de auto
en wachten verscholen onder een grote boom op ruime afstand van een grote stenen drinkbak.
Al snel zien we de eerste Arabische Goudvleugelvink. In totaal zien we 4-5 exemplaren van deze
fraaie soort. De Arabische Goudvleugelvink met een geschatte wereldpopulatie van ca. 3.000 paar
heeft een klein verspreidingsgebied, verdeeld over Jemen, Oman en Saoedi-Arabië.
We verlaten deze mooie plek en rijden naar Ayn Hamran. Ook deze zeer boomrijke omgeving bezorgt
ons weer enkele nieuwe soorten. O.a. Draaihals, Arabische Zwartkop, Waaliaduif en Afrikaanse
Paradijsmonarch kunnen worden opgetekend. We verlaten Ayn Hamran en gaan op weg naar Tawi
Atayr. Bij deze plaats in de bergen is een zinkgat. Landschappelijk is dit een mooie plek maar deze
bestemming staat op de lijst omdat we hier een van de zeldzaamste soorten van Oman kunnen zien;
de Jemenitische Kanarie. De vogels laten zich op de rotswand van de diepe kloof niet vinden maar
uiteindelijk krijgen we twee vogels van dichtbij te zien bij de parkeerplaats. Het gaat vandaag van een
leien dakje. We rijden terug naar de kustweg en stoppen bij een restaurant voor een welverdiende
lunch. Na het eten brengen we nog een kort bezoek aan Khawr Rawri. Vanaf de westkant proberen
we het eerder hier gezien Kleinst Waterhoen te vinden maar dat lukt helaas niet. Wel zien we een
zeldzaamheid voor Oman te weten een Malachiet IJsvogel. Na korte tijd rijden we terug naar Salalah
waar we de dag afsluiten bij de East Khawr. In deze lagune zien we tientallen Witvleugelsterns en
welgeteld één Arabische Stern. Ook kunnen we onze steltloperlijst verder aanvullen met enkele
soorten. Tegen de schemer brengen we nog een kort bezoek aan het nabijgelegen Al Dahariz Park.
De daar gemelde Boomkwikstaart blijft voor ons helaas onvindbaar.
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Khawr Rawri (Hendrik Jan)

Jemenitische Kanarie (Jos vd B)

Dag 9 – vrijdag 27 november Salalah en omgeving
Vandaag staat een pelagische tocht op het programma. Om 7.30 uur hebben we afgesproken met
onze schipper Yousuf in de oude vissershaven van Salalah. De wind is gelukkig iets afgenomen t.o.v.
gisteren en vol goede moed kiezen we het zeegat. Eerst varen we een heel eind dicht langs de kust.
De eerste verrassende soort die we tegenkomen is een Noddy. Verder zien we Maskergent, Bruine
Gent, Arabische Aalscholver en Brilstern, weliswaar in kleine aantallen. Na ongeveer een uur
veranderen we van koers en varen verder uit de kust. Het blijft lange tijd rustig maar dan zien we de
eerste Jouanin Stormvogel. Na een tijdje zien we meerdere vogels evenals enkele Audubons
Pijlstormvogels op soms korte afstand van de boot vliegen. Yousuf gooit wat visafval over boord. De
vogels duiken vaak achter de sardientjes aan en blijven ons lang volgen. Het eerste Wilsons
Stormvogeltje zorgt voor een grote ontlading in de boot. Als we uiteindelijk allemaal een dicht langs de
boot vliegend Chinees Stormvogeltje zien kan het niet meer stuk. We varen terug naar de haven en
sluiten deze geslaagde zeetocht af met een door Yousuf aangeboden heerlijke lunch in het
havenrestaurant.

Jouanins Stormvogel (Jos vd B)

Wilsons Stormvogeltje (Jos vd B)

Na dit avontuur vertrekken we naar Al Mughsayl, een kustplaats ten westen van Salalah. We richten
ons op de daar aanwezige wadi. Na een paar kilometer stoppen we bij een kleine plas met wat riet.
Al snel zien we hier Witborstwaterhoen, Waterhoen en Indische Karekiet. De ontdekking van een
Kleinst Waterhoen maakt in het bijzonder één deelnemer heel erg blij. Uiteindelijk laten twee vogels
zich op deze plek erg fraai bekijken. Niet lang daarna zweeft een adulte Zwarte Arend gedurende een
tiental seconden over de bergrug. Een andere wenssoort kan worden bijgeschreven.
Als we terugrijden naar de hoofdweg zien we onze eerste Arabische Steenpatrijzen. Maar liefst een
dertigtal vogels lopen al foeragerend aan de voet van de bergen.
We hebben nog een uur voor de duisternis invalt en rijden richting Raysut. We rijden langs de
vuilstortplaats en zien grote aantallen Abdimooievaars naar hun slaapplaats vertrekken. Met permissie
lopen we nog twintig minuten rond op het terrein van de waterzuivering in Raysut. Dit levert geen
nieuwe soorten op.
Na het diner rijden we nog een keer naar Ayn Hamran in de hoop enkele uilensoorten te zien.
We horen verschillende Arabische Dwergooruilen en slechts eenmaal kort een Afrikaanse Oehoe.
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Na een lange dag met vele mooie vogelsoorten zetten we er een punt achter en rijden terug naar
Salalah.
Dag 10 – zaterdag 28 november Salalah en omgeving – Muscat – Amsterdam
We hebben op onze laatste dag in Oman nog tot 13.00 uur de tijd om te vogelen. De geplande
volgorde van de te bezoeken plaatsen is; Al Dahariz Park - Sahnawt Farm - East Khawr.
In het park vindt Tiemen al snel de Boomkwikstaart. Eindelijk is deze dwaalgast binnen. Ook nieuwe
soorten voor de lijst als Zwarte Wouw en Sperwer worden gezien. Enkele Waaliaduiven laten zich erg
fraai in een Vijgenboom bekijken.
Vervolgens rijden we door naar Sahnawt Farm. Aan de noordkant kijken we vanaf de buitenkant op de
velden. Op het hek zien we meerdere Maskerduiven. Een adulte Keizerarend zit op een buis van een
sproei-installatie. Een jagende adulte man Steppekiekendief vliegt laag over het veld. We proberen bij
de hoofdingang of we het terrein op mogen. Zoals verwacht is dit niet toegestaan omdat men bang is
dat bezoekers een ziekte overbrengen. We verplaatsen ons naar de zuidkant en zien enkele tientallen
Renvogels op een kale akker lopen. Ver weg maar goed herkenbaar zien we een mooie groep van ca.
60 Steppekieviten rondvliegen!
Bij de East Khawr aangekomen zoeken we de verschillende steltlopers af. Dit resulteert in de
ontdekking van een Taigastrandloper. Op de valreep krijgen we van een Belgische vogelaar een tip
dat bij de overslaghaven van Salalah een Krabplevier loopt. Aangezien we nog tijd hebben, besluiten
we om hier naar toe te gaan. De plek is snel gevonden. We zien een twintigtal Visarenden dicht bij
elkaar aan de grond. Als we een stukje verder lopen zien we tussen tientallen meeuwen en
Reuzensterns de Krabplevier staan. Tevreden rijden we naar het hotel. We knappen ons op, pakken
de koffers en verlaten om 14.30 uur het hotel. Op het vliegveld wordt de auto ingeleverd en checken
we in voor de binnenlandse vlucht met Oman Air naar Muscat. De terugvlucht naar Nederland verloopt
goed. We landen zondagmorgen om 5.00 uur op Schiphol.

Keizerarend (Jos vd B)

Boomkwikstaart (Jos vd B)

Maskerduif (Tiemen)

Bruine Gent (Jos vd B)
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Krabplevier te midden van Reuzensterns, Grote Sterns,
Dunbekmeeuwen en een Zilverplevier (Jos vd B)

Bremraap (Hendrik Jan)

We kunnen terugkijken op een fantastische vogelreis naar een interessant land met een uiterst
vriendelijke bevolking. Deze reis hebben we maar liefst 208 vogelsoorten waargenomen.
De favoriete top 3 van de vier deelnemers ziet er als volgt uit;
1 Zijdestaart
2 Kleinst Waterhoen, Zwarte Ibis, Boomkwikstaart en Jemenitische Kanarie
3 Noddy en Waaliaduif
Persoonlijk wil ik alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme en aangename gezelschap
tijdens deze reis.
Namens BirdingBreaks hartelijk bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot ziens op een andere
mooie buitenlandse bestemming of in ons eigen land.
Texel, 9 december 2015
Jos van den Berg

Groepsfoto, Salalah Airport v.l.n.r. Karl, Jos (BB), Hendrik Jan, Tiemen, Jos
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