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7 december 2019. De eerste dag brengen we door in Muscat. Daar maken we kennis met de 
algemeenste cultuurvogels in dit deel van Oman: common myna, palmtortel, huismus, kleine groene 
bijeneter, loodbekje, drie soorten bulbuls en huiskraai. Op het strand zie je nauwelijks mensen omdat 
zonnebaden niet past in de locale cultuur. Daardoor zitten er heel veel meeuwen en sterns: 
Heuglinsmeeuw, Hemprichmeeuwen, steppemeeuwen en grote kuifsterns. De aalscholvers blijken 
grote aalscholvers te zijn.  
Er zijn ook diverse zoetwaterplassen. Rond die plassen lopen nogal veel steltlopers: woestijn-, 
mongoolse en strandplevieren. Er lopen ook van thuis bekende soorten zoals groenpootruiter, bonte- , 
kleine- en Temmincks strandloper. 
  
In de namiddag bezoeken we een vuilnisbelt. Bij nadering zien we al aasgier, steppearend en 
oostelijke  keizerarend in de lucht zweven. Op de vuilnisbelt zelf zien we alleen honderden aasgieren 
en bruinnekraven. Merkwaardig want het enige wat er te eten valt zijn autobanden en plastic.  
Verrassend is de waarneming van 4 chesnutbellied sandgrouses die uit de berm opvliegen. 
 
We brengen de nacht door in een woestijnkamp in de duinen. In het woestijnkamp houdt men 
Arabische oryxen in gevangenschap, maar nieuwe vogelsoorten vinden we er niet. Op de bloemen 
zitten purperhongingzuigers die we van dichtbij kunnen waarnemen. De tocht terug naar Muscat de 
volgende dag verloopt niet vlekkeloos door de zware regen die er in de bergen is gevallen. Op 
verschillende plaatsen moeten we door woest kolkende bergstromen rijden. Excursies zijn hier dan 
ook onmogelijk. 
 
Op 9 december bezoeken we de waterzuivering van Muscat. Er liggen diverse in diepte variërende 
plassen waarop duikeenden (kuif- en tafeleend), grondeleenden (wilde, krak- en slobeend) en 
zomertalingen in winterkleed. Op een paaltje zit een visarend en op de paden rond de plassen lopen 
grijze francolijnen. Onder de steltlopers bevinden zich poelruiter, groenpootruiter en tureluur en in de 
rietkragen zien we kwak, grote en kleine zilverreiger en heel veel blauwe reigers die hier overwinteren. 
’s Middags vliegen we naar Salalah aan de zuidkust van Oman.  
 
10 december. Onze eerste excursie door het woestijnlandschap langs de kust  maakt duidelijk dat we 
ons in de tropen bevinden. Overal zien we woestijntapuiten, maar ook isabelklauwier, boerenzwaluw 
en een groene bijeneter. Ook zien we roofvogels: arendbuizerd, bruine kiekendief en visarend. Rond 
huizen en hotels zitten soorten als cinnamon breasted bunting, witte kwikstaart, tristramspreeuw en op 
elk gazon een oeverloper. Na de lunch rijden we de bergen in en dan gaat alles ineens heel snel. 
Langs een heuvel zweeft een baltsend paartje havikarenden. Ver boven hen vliegen vier vale gieren 
over en naarmate we hoger opkomen ontmoeten we regelmatig oostelijke keizerarend en 
steppearend. Op de terugweg besteden we aandacht aan alles wat er op de elektriciteitsdraden langs 
de weg zit. Naast de talrijke woestijntapuiten vinden we hier Arabische tapuit, graspieper en 
langsnavelpieper. Overal makkelijk te vinden is hier de waaierstaartraaf. Bij het sinkhole maken we 
een excursie en zien veel Ruppel’s weavers en Tristam spreeuwen. De hier broedende Yemen serins 
kunnen we helaas niet vinden. Als de oproep tot het gebed opklinkt vanuit een naburige moskee wordt 
dit beantwoord door wolven die luid beginnen te huilen, maar die we helaas niet te zien krijgen. 
 
11 december maken we een tocht naar de grens met Yemen. De eerste stop is bij een hek waar een 
zwartstaart op zit. Als we door dat hek rijden zijn we op het terrein van weer een vuilstortplaats. Hier 
zit de stort vol donkerbruine arenden. Regeringsvertegenwoordigers bevestigen dat er uitsluitend 
steppearenden zitten: ongeveer 400. 
 
We vervolgen onze reis en ontdekken in het woestijnlandschap vluchten duifachtige vogels: 
zandhoenders. We krijgen er een paar in de telescoop die allemaal chestnut bellied sandgrouse zijn. 
De enige woestijnleeuwerik van de reis treffen we in de berm van de weg en in een struik zit een vogel 
die wel wat heeft van een klauwier: een vrouwtje zijdestaart. 
In de namiddag bezoeken we een wadi waarin een soort stadsparkje is aangelegd. Dat is niet 
toegankelijk maar in de begroeiing er omheen ontdekken we veel sunbirds en een prachtige African 
paradise flycatcher. Op het gras van het park loopt een vogel die op het eerste gezicht precies een 
lijster lijkt: nooit geweten dat de duinpieper daar zo op lijkt.  Zeker zo verrassend is de ontdekking van 
een echte lijster op hetzelfde grasveld: een zanglijster. Er is ook nog een deel van de wadi waarin 
water staat. Daar scharrelt een citroenkwikstaart rond en we zien ook een ralreiger. 



 
12 december. In Mirbat, een vissersdorpje ten oosten van Salalah, gaan we scheep voor een tochtje 
over de Arabische Golf. Daar overwinteren volgens de boekjes Grauwe franjepoten en die dobberen 
dan ook overal op het water. Behalve de overal talrijke Hemprich- en steppemeeuwen zien we 
Masked Boobies, een Jouanin’s Petrel en Persian sheerwaters. Aan de vlucht met zeer diepe 
vleugelslagen herkennen we een jager: een Middelste. De aalscholvers die in de haven op meerpalen 
en rotsen zitten herkennen we als Socotra Corrmorants 
 
’s Middags doen we een eerste verkenning in een wadi waar we de dag naartoe willen. Tot onze 
verbazing zien we tussen de huizen overal Zwarte Ooievaars schuimen bij afvalcontainers. Dat gedrag 
kennen we helemaal niet van deze soort, die het dan ook niet is. Het zijn Abdims Ooievaars. 
 
13 december. Excursie in Wadi Hina. Hier vinden we eindelijk de schitterende Waaliaduif, maar ook 
Arabische Zwartkop en Zwartkruintsjagra. Naar de patrijzen kijken we maar met een half oog in de 
veronderstelling dat het weer Chukars zijn. Nee dus: het zijn Arabische Patrijzen. De rest van de dag 
zien we in andere wadi’s nog grote gele kwikstaart, Abessynian White Eyes en Ruppell’’s Weavers bij 
een drinkpoeltje en een paartje volwassen Havikarenden in een struik op een helling boven ons. 
 
14 december worden we ’s morgens bij ons hotel verrast door een grote roofvogel die vlak over ons 
heen vliegt en in een palm in de tuin ploft. Op de foto’s herkennen we later een juveniele Aziatische 
Wespendief. We rijden we langs de kust. In plassen op het strand zitten hier en daar grote aantallen 
steltlopers en eenden, waaronder Asian Pygmee Goose, Slob-, Krak- en Wilde Eend, Poelruiter, 
Groenpootruiter, Temminck’s – en Kleine Strandloper, Grutto en tientallen Zwarte Ibissen. Een grote 
bruine arend in een struik langs het water zal wel weer een Steppearend zijn, tot we beseffen dat dit 
meer een plek is voor die andere grote bruine arend. Die is het dan ook: een Bastaardarend. Nabij 
een petroleumhaven vol installaties die we kennen uit onze Rijnmond houden zich massa’s 
watervogels op waartussen we Reuzensterns, Grote Kuifsterns, Ralreiger, Balkankwikstaart en Heilige 
Ibis vinden. Visarend en Bastaardarend kunnen we van zeer dichtbij zien en fotograferen. 
 
15 december brengen we door in Muscat. De enige excursie is naar een stadspark met kermis. In 
rustige hoekjes vinden we toch nog leuke soorten als Red Vented Bulbul, Grey Francolin en Indische 
Kievit. ’s Avonds vliegen we weer naar Amsterdam. 
 
 
 

  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Common Pochard Tafeleend     x       x     

Tufted Duck Kuifeend     x             

Garganey Zomertaling     x     x x x   

Northern Shoveler Slobeend     x         x   

Gadwall Krakeend     x             

Mallard Wilde Eend     x       x x   

Northern Pintail Pijlstaart             x x   

Common Teal Wintertaling               x   

Asian Pygmy Goose Coromandeleend             x     

Arabian Partridge Arabische Steenpatrijs             x x   

Grey Francolin Grijze Frankolijn     x           x 

Greater Flamingo Flamingo     x x     x x   

Little Grebe Dodaars     x x       x   

Rock Dove Rotsduif       x           

Eurasian Collared Dove Turkse Tortel     x             

Laughing Dove Palmtortel x x x x x x x x x 

Bruce's Green Pigeon Waaliaduif           x x     

Chestnut-bellied Sandgrouse Roodbuikzandhoen x       x         



Red-billed Tropicbird Roodsnavelkeerkringvogel           x       

White-breasted Waterhen Witborstwaterhoen             x     

Common Moorhen Waterhoen     x     x x x   

Common Coot Meerkoet             x x   

Persian Shearwater Perzische Pijlstormvogel           x       

Jouanin's Petrel Jouanins Stormvogel           x       

Abdim's Stork Abdims Ooievaar           x       

Black-crowned Night Heron Kwak   x x             

Striated Heron Mangrovereiger     x     x       

Squacco Heron Ralreiger         x   x x   

Cattle Egret Koereiger       x x         

Grey Heron Blauwe Reiger x x x x   x   x   

Great Egret Grote Zilverreiger     x x   x   x   

Little Egret Kleine Zilverreiger     x x x x x x   

Western Reef Egret Westelijke Rifreiger x x x x   x   x   

African Sacred Ibis Heilige Ibis               x   

Glossy Ibis Zwarte Ibis             x     

Masked Booby Maskergent           x       

Great Cormorant Aalscholver x   x x         x 

Socotra Cormorant Arabische Aalscholver           x       

Eurasian Oystercatcher Scholekster               x x 

Black-winged Stilt Steltkluut     x x     x x   

Grey Plover Zilverplevier x     x       x   

Pacific Golden Plover Aziatische Goudplevier       x           

Common Ringed Plover Bontbekplevier       x       x   

Little Ringed Plover Kleine Plevier x   x             

Kentish Plover Strandplevier x   x         x   

Lesser Sand Plover Mongoolse Plevier x   x x           

Greater Sand Plover Woestijnplevier x                 

Red-wattled Lapwing Indische Kievit x   x           x 

Bar-tailed Godwit Rosse Grutto x                 

Black-tailed Godwit Grutto             x x   

Ruddy Turnstone Steenloper x                 

Ruff Kemphaan             x x   

Temminck's Stint Temmincks Strandloper     x             

Sanderling Drieteenstrandloper       x           

Dunlin Bonte Strandloper x         x x x   

Little Stint Kleine Strandloper     x x     x x   

Common Sandpiper Oeverloper x     x x   x x x 

Green Sandpiper Witgat               x   

Spotted Redshank Zwarte Ruiter           x x     

Common Greenshank Groenpootruiter x   x x     x x   

Common Redshank Tureluur           x x x   

Marsh Sandpiper Poelruiter           x x x   

Red-necked Phalarope Grauwe Franjepoot           x       



Pomarine Skua Middelste Jager           x       

Black-headed Gull Kokmeeuw x   x         x   

Sooty Gull Hemprichs Meeuw x   x x   x x x x 

Heuglins Gull Heuglins meeuw x   x x   x x x x 

Steppe Caspian Gull Steppe Kaspische meeuw x   x         x   

Common Gull Stormmeeuw         x   x   x 

Caspian Tern Reuzenstern               x   

Common Tern Visdief x       x x   x   

Sandwich Tern Grote Stern x   x   x x x     

Greater Crested Tern Grote Kuifstern       x       x x 

Osprey Visarend     x x   x   x   

Crested Honey Buzzard Aziatische wespendief             x     

Egyptian Vulture Aasgier x                 

Griffon Vulture Vale Gier       x           

Greater Spotted Eagle Bastaardarend             x x   

Steppe Eagle Steppearend x     x x x x x   

Eastern Imperial Eagle Keizerarend x     x     x x   

Bonelli's Eagle Havikarend       x     x     

Western Marsh Harrier Bruine Kiekendief       x       x x 

Eurasian Sparrowhawk Sperwer           x       

Long-legged Buzzard Arendbuizerd       x           

Common Hoopoe Hop               x   

Green Bee-eater Kleine Groene Bijeneter x x x           x 

Blue-cheeked Bee-eater Groene Bijeneter     x             

Indian Roller Indische Scharrelaar x x x           x 

Common Kestrel Torenvalk       x           

Rose-ringed Parakeet Halsbandparkiet                 x 

Black-crowned Tchagra Zwartkruintsjagra             x     

Isabelline Shrike Daurische Klauwier     x             

Brown-necked Raven Bruinnekraaf x     x           

Fan-tailed Raven Waaierstaartraaf       x x   x x   

House Crow Huiskraai x   x x x x x x x 

African Paradise-flycatcher 
Afrikaanse 
Paradijsmonarch 

        x   x     

Shining Sunbird Glanshoningzuiger                   

Purple Sunbird Purperhoningzuiger x x x x         x 

Rüppell's Weaver Rüppells Wever         x   x x   

Indian Silverbill Loodbekje x x x x x       x 

House Sparrow Huismus x x x   x   x x x 

Meadow Pipit Graspieper       x           

Tawny Pipit Duinpieper       x x     x   

Long-billed Pipit Langsnavelpieper       x           

Yellow Wagtail Gele Kwikstaart               x   

Balkan Wagtail Balkankwikstaart feldegg               x   

Grey Wagtail Grote Gele Kwikstaart   x   x x   x x   



Citrine Wagtail Citroenkwikstaart         x   x x   

White Wagtail Witte Kwikstaart       x x x   x x 

Arabian Grosbeak 
Arabische 
Goudvleugelvink 

              x   

Yemen Serin Jemenitische Kanarie       x           

Cinnamon-breasted Bunting Zevenstrepengors       x x   x     

Striated Bunting Huisgors   x   x x   x x   

Desert Lark Woestijnleeuwerik         x         

Crested Lark Kuifleeuwerik x   x x   x       

Graceful Prinia Gestreepte Prinia x x x       x x   

Barn Swallow Boerenzwaluw       x       x   

Pale Crag Martin Vale Rotszwaluw x x x x x     x   

White-spectacled Bulbul Arabische Buulbuul x x x x x   x x x 

White Eared Bulbul Witoorbuulbuul x x x       x     

Red Vented Bulbul Roodbuikbuulbuul x               x 

Arabian Warbler Arabische Zwartkop           x x     

Abyssinian White-eye Somalische Brilvogel         x x   x   

Grey Hypocolius Zijdestaart         x         

Common Myna Treurmaina x x x x x   x x x 

Tristram's Starling Tristrams Spreeuw       x   x x     

Black Redstart Zwarte Roodstaart   x               

Desert Wheatear Woestijntapuit x x   x x x x x   

Blackstart Zwartstaart       x x   x x   

Arabian Wheatear Arabische tapuit       x           

Song Thrush Zanglijster           x       
 
 


