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Turleder: Hans Meltofte, DOF Travel Operatør og guide: Eduard Sangster, 
Birding Breaks, Holland 
 
Deltagere: Thomas Kjær Christensen, Torben Evald, Uffe Fester, Tommy Maul, 
Vibeke Maul, Bjørn Eschou Møller, Nancy Vaaben Møller, Per Frydenlund Nielsen,  
Arne Volf og Jette Volf 
 
 
 
Dag 1 – 6. november  København – Frankfurt – Muscat 

Tidlig morgen i Københavns Lufthavn tog Hans Meltofte imod udfor tjek ind-skranken 
til Lufthansa. Mødetiden var 04.40, så vi var stået op midt om natten, idet vi skulle lette 
fra København kl. 06.40. Med en mellemlanding i morgentåge i Frankfurt med lidt 
forsinket afgang og en tre timer tidligere tidszone var vi i Muscat efter mørkets 
frembrud.  

Det var overskyet helt til midt i Tyrkiet, hvor vi kunne se lave bjerge. Vi fløj udenom det 
urolige Kurdistan, over Kuwait og videre midt ude over den Persiske Bugt.  

 
Vores rute I Oman, fra nord til syd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankommet til lufthavnen kunne vi med glæde konstatere, at alle vores kufferter var 
ankommet, og en chauffør fra Aladin Travel stod parat med en minivan for at køre os 
en temmelig lang tur til Golden Tulip Hotel midt i byen. Her ankom vi 21.30, hvor 
Eduard Sangster fra Birding Breaks bød velkommen. Hans og Eduard præsenterede 
morgendagens program, hvorefter alle ilede til deres værelser for at få en ordentlig 
nats søvn. 
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Dag 2 – 7. november  Muscat – Qurayyat – Muscat 

Vi fik måske turens længste søvn, idet vi først mødtes kl. 07.30 til en dejlig 
morgenbuffet. Efter morgenmaden ankom vores tre Nissan Patrol 4800 4WD med au-
tomatgear fra Super Safari til hotellet, og snart var vi afsted til vores første fuglespot.  
 

 
I løbet af den første dag med fuglekiggeri i Oman stiftede vi bekendtskab med fugle 
som Yndefuld Prinia, Javahvepsevåge, Stor Skrigeørn, Blåkronet Ellekrage og Blå 

Grente. Playback var godt til at lokke småfuglene frem. 

 

I AI Muscat Qurum Park stod der 20 dagrastende Indiske Viber, som lod sig se på 
nært hold. 
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Qurum Park er et lille, men fremragende sted at stifte bekendtskab med fuglearterne i 
Oman. På den nordlige side sås Stor Skrigeørn og Lille Grøn Biæder i den tiltagende 
varme sol. Herefter tjekkede vi sydsiden, og her var det mere fuglerigt med Lys Klip-
pesvale, Indisk Vibe, Javahvepsevåge, Blåkronet Ellekrage, Grå Frankolin, Purpur-
solfugl, Yndefuld Prinia og Blå Glente, en sjælden fugl i Oman. 
Efter Qurum Park og et frokoststop besøgte vi det nye Muscat affaldsanlæg, hvor vi 
blev modtaget af mindst 300 Ådselsgribbe. Også 20 Steppeørne og to Kejserørne var 
tilstede. Efter at have nydt og fotograferet disse vidunderlige fugle satte vi kursen mod 
kysten ved Qurayyat. De Store Sorthovede Måger var ikke til stede endnu, men vi så 
vores første Terekklirere, Sibiriske Hjejler, begge arter af centralasiatiske præstekra-
ver, Mongolsk og Ørkenpræstekrave samt en flok på 20 Brunbugede Sandhøns, der 
fløj rundt og rundt i smukkeste opvisning. 

Mindst 300 Ådselsgribbe opholdt sig ved Muscats losseplads. 

 

Dag 3 – 8. november  Muscat – Sayq Plateau 

I dag kom vi ind i vores nye rytme med tidlige starter; i dag således kl. 05.30. Vores 
første stop var et dejligt fuglespot nær lufthavnen, hvor vi nød vores morgenmad. Flere 
vadefugle og masser af Gråsejlere. Efter et hurtigt stop ved et vandværk med Indiske 
Sølvnæb var der et perfekt tidspunkt for et kulturbesøg. Sultan Quabooz-moskeen er 
meget imponerende, og Hans fortalte om de principielle forskelle mellem verdensreli-
gioner og den store betydning de har for kultur og dagligliv. 

Vi forlod Muscat og kørte sydpå mod de op til mere end 3000 m høje bjerge vest for 
Muscat, mens vi fik en Kongeørn på bogen. Det var ret varmt, da vi ankommer til en 
dejlig wadi. Glædeligvis havde stenpikkerne ikke noget imod varmen, og der gik ikke 
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lang tid, før vi så vores første target-art: Afgahnstenpikker. Lidt længere fremme fik vi 
en anden target-art: en elegant Sorthovedet Stenpikker. Vores første Dværgløvsanger 
kom på listen, og vi kunne nyde landskabet, mens vi fortsatte mod den historiske by 
Nizwa. Det meste af souqen (et permanent marked) var desværre lukket, men vi fik et 
fremragende lokalt måltid på en nærliggende restaurant. Efter frokost gik vi en kort tur 
i Nizwa, hvor vi bl.a. så det historiske fort. 

 

Stor og smuk: Den imponerende Sultan Quabooz-moske er Omans største moské 
med en kapacitet på 20.000 mennesker. Nedenfor: om eftermiddagen besøgte vi 

souqen i Nizwa. 
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Om eftermiddagen var det igen tid til fuglekiggeri, da vi besøger ’Omani Owl Canyon’. 
Ørkenhøns, Purpursolfugle i massevis, en Stendrossel og tæt ved nogle Sorthovedede 
Stenpikkere var alle gode oplevelser. Efter en god middag på hotellet deltog de fleste 
af os på spotlight-turen til ’Omani Owl Canyon’. Forholdene var fine med næsten ingen 
vind. En samarbejdsvillig Stribet Dværghornugle var et fint fund, men den blev des-
værre kun set af den ene bil. Længere inde i kløften mødte vi nogle hollandske fugle-
kiggere, som havde hørt Omaninatugle tidligere på aftenen. Vi ventede i to timer, men 
vi hørte desværre ikke denne fåtallige ugle.  

Fremragende fuglekiggeri i bjergene sydvest for Muscat med Sorthovedet Stenpikker 
og Stribet Dværghornugle. 

 

Dag 4 – 9. november  Sayq Plateau – Barr Al Hikman 

 
Vi så en del Dværgløvsangere i bjergene syd for Muscat. 
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I dag begyndte vi at se på fugle på ’plateauet’ med spredte træer og buske – bekvemt 
tæt på vores hotel. Ved første stop var søen tørret ud, og som følge heraf var der færre 
fugle end normalt. Lidt længere fremme fandt Bjørn et reservoir med vand og mange 
fugle, herunder Sortstrubet Drossel og Himalayasanger samt en Ringdue af den lokale 
endemiske underart. Landskabet var udsøgt, mens vi fortsatte på plateauet. Et mere 
tæt skovområde var ret fuglerigt med adskillige Dværgløvsangere, og Tommy nåde at 
se en flot hun Gråhovedet Rødstjert. 

På hotellet hentede vi vores bagage, hvorefter vi kørte ned fra bjergene og videre 
sydpå til det berømte vådområde Barr Al Hikman. Turen derned var en endeløs, flad 
ørken kun med dromedarer og geder på de tilbagelagte 500 km. Vi diskuterede for-
skellen på dromedarer og kameler. Sidstnævnte findes kun i Centralasien, hvor der 
kun er få hundrede vilde individer tilbage. De findes i Gobiørkenen på grænsen mellem 
Mongoliet og Kina og var årsag til, at området blev fredet i 1975. Vilde dromedarer 
levede oprindeligt i Sahara og på Den Arabiske Halvø, men findes ikke vildtlevende 
mere – bortset fra Australien med en million som resultat af introduktion. 

 
I de dele af ørkenen, hvor der var den mindste vegetation, var der dromedarer. De 

krydsede ofte vejene, så bilerne måtte liste sig forbi. Foto: Arne Volf. 

På vejen var Hans inde på et apotek, hvor en underskøn ung arabisk kvinde i traditionel 
påklædning og smukke tatoveringer på hænder og arme ekspederede helt alene. El-
lers så vi kun få kvinder i det offentlig rum. 

Barr Al Hikman er Mellemøstens største tidevandsområde og er af stor international 
betydning for hundredtusinder af vadefugle og andre vandfugle som overvintringssted 
eller som et afgørende stop på den asiatisk-østafrikanske flyway. Mest berømte er 
Krabbeæderne, en fugl højt på mange fuglekiggeres ønskeseddel, ligesom det er et af 
de vestligste steder for Storryler og et raste- og overvintringsområde for store antal 
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Kærløbere. Derfor var hele turen anlagt efter springflod med deraf følgende højvande 
midt på dagen og fuglene presset længst ind fra vadefladerne. 

Vi kørte over vidtstrakte saltflader, den såkaldte sabhka, og direkte til den østlige side, 
hvor vi tjekkede hundredvis af vadefugle nær en lang mole, hvor vi kunne komme ud 
til fuglene. Da det her om eftermiddagen var lavvande, var fuglene lidt længere væk, 
men det tog ikke et minut, før vi så den første af 85 Krabbeædere på stedet. Ved molen 
kunne vi nyde en flot solnedgang med mange andre vadefugle og terner tæt på. 

Vi blev indkvarteret på et ok hotel, hvor vi fik god aftensmad efter at have ventet i en 
time. Kakerlakkerne på badeværelserne overlevede ikke vores besøg. 

 

Vi så et forbløffende antal på 1400 Krabbeædere (!) ved det berømte Barr Al Hikman. 
Foto: Arne Volf. 

 

Dag 5 – 10. november  Barr Al Hikman 

Tidligt om morgen kørte vi ud på østkysten igen, hvor vi ved hjælp af Eduards GPS og 
en kendt ’adresse’ fandt en stor højvandsrasteplads for vadefugle på det helt rigtige 
tidspunkt, hvor fuglene var på vej ind i takt med det stigende tidevand. På vej derud så 
vi en tamdue, der var forsynet med nylonløkker på kroppen og et tungt lod til at fange 
falke med. Falkonererne kørte rundt på grusvejene i en bil og holdt øje med ’lokkema-
den’. Kørsel udenfor vejene skal undgås her, da området er berygtet for kviksand.  

Der var tusinder af vadefugle, måger, terner og flamingoer, mens mange tusinde va-
defugle – tilsyneladende især præstekraver – allerede var på vej ind til højvands-
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rastepladser nogle kilometer inde på sabhkaen og ved en lagune. Fra tid til anden kom 
der en Steppe- eller Rørhøg forbi, så alle fuglene fløj op og man rigtig kunne se, hvor 
mange der var. En Rørhøg snuppede faktisk en Lille Kobbersneppe. Vi besøgte tre 
steder og talte mindst 1400 Krabbeædere – wow!  

Størrelsen på verdensbestanden af Krabbeædere er usikker, idet der ikke er talt mere 
end mellem 4000 og 10.000 i 2010’erne, mens man estimerer, at der i virkeligheden 
kan være mellem 70.000 og 110.000. I Barr Al Hikman er der talt op til 8759, så vi så 
en meget stor del af den lokale bestand. Arten er placeret mellem klirerne, ørkenlø-
berne og braksvalerne i systematikken, og her er, hvad Wikipedia fortæller om yngle-
biologien: ”The crab-plover is unusual for waders in that it nests in burrows in sandy 
banks. In the Red Sea region, the breeding season begins around the middle of May. 
It is a colonial breeder, nesting in colonies as large 1500 pairs. It lays one white egg, 
occasionally two, which are large for its body size. The nest burrow temperature is 
optimal due to solar radiation, and the parents are able to leave the nest unattended 
for as long as 58 hours. The chicks are also unique for the usually nidifugous waders 
in being unable to walk and remain in the nest for several days after hatching, having 
food brought to them. Even once they fledge, they have a long period of parental care 
afterwards. Both males and females take care of the young.” Den lange afhængighed 
af forældrene så vi demonstreret af en unge, der tiggede mad ligesom en mågeunge. 

Der var også mange tusinde Små Kobbersnepper, Dværgryler, Almindelige Ryler, 
Hvidbrystede og Mongolske Præstekraver, hundreder af Krumnæbbede Ryler og Ør-
kenpræstekraver samt fine arter som Kærløber, Damklire, Terekklire og Storryle, som 
Eduard arbejdede hårdt for at finde. Og sjov at se flokke på flere hundrede Stenven-
dere. Desuden adskillige havskildpaddeskjolde, en flot indtørret kuglefisk og glohede 
temperaturer.  

Efter en frokost indkøbt i et supermarked, besøgte vi en ’bypark’ med et par Koel samt 
bugten vest for Barr Al Hikman. Da var der lavvande, så vadefuglene var langt væk, 
men de indiske Brillefugle i mangroverne var lette at finde. Thomas opdagede desuden 
en Steppegulbug i mangroverne, som er blevet ret sjælden i Oman de senere år.  

Blandt mange tusinde vadefugle ved Barr Al Hikman fandt vi 10 Storryler. 
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Om aftenen besøgte vi et spildevandsanlæg med vadefugle mv. Her kunne vi også 
opleve solpletter, som vi kunne se på i kikkert på den nedgående sol, som var dæmpet 
af ørkenstøvet.  

 

Dag 6 – 11. november  Barr Al Hikman – Quatbit 

Denne dag havde vi en mere end 600 km køretur foran os langs randen af ’Empty 
Quarter’ til Quatbit, så vi startede kl. 06. Ørkenen er smuk tidligt om morgenen, og på 
et hyggeligt sted stoppede vi til morgenmad og kunne nyde stilheden og en flot udsigt 
over sandørkenen her. Langt mod nord brændte en gasflamme fra et boretårn, og 
Ørkenravne sås med mellemrum, men ellers var der så godt som intet. Mange steder 
var ørkenen totalt flad, men højden over havet steg de kommende to dage fra under 
250 m til over 500 m. 

 
Solopgang over ørkenen. Foto: Per Frydenlund Nielsen. 

De få steder, hvor der var træer eller buske, ledte vi efter fugle. Ørkenstenpikker var 
almindelig. På en tankstation fandt vi desværre ingen lærker, men en Maskevipstjert 
som erstatning. 

Vi spejdede efter Hærfuglelærker og Sortissede Lærker, men at finde en er en anden 
historie. Ellers var det mest biædere og tornskader, der sås på ledninger og i buske 
undervejs. På en losseplads med millioner af fluer lavede vi et hurtigt raid med en 
Rosasanger som bedste fugl. Efterfølgende tog det adskillige timer at tømme bilerne 
for fluer. På et sted med træer tjekkede vi for Lille Fluesnapper, og snart lykkes det. 
Altid en dejlig art at få at se. En lækker frokost blev indtaget på restauranter ved en 
tankstation, hvor ejeren sendte billeder af os ’fornemme’ gæster hjem til familien. 
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En smuk han af Maskevipstjert fra Centralasien, en sjælden overvintrende fugl i 

Oman. 

 
Rosasanger var en velfortjent fugl på en losseplads med millioner af fluer. 

Ved middagstid besøgte vi nogle små oaser i håb om at finde en Grå Hypocolius. 
Desværre var nogle få Turkestantornskader de bedste fugle på stedet. Lidt længere 
sydpå besøgte vi Muntasar. Dette område er ikke så godt som det plejede at være, 
men det bød stadig på fint fuglekiggeri. I den tørre nordøstlige del søgte vi efter 
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Ørkensanger, som ofte ses sammen med Ørkenstenpikker, hvilket også denne gang 
var tilfældet med fine obs af begge arter. Der var tæt med myreløve-huller i sandet. 

 
En ørkensanger viste sig godt ved Muntasar, et smukt område i Empty Quarter. 

 
Området, hvor vi søgte efter og fandt en Ørkensanger som ’altid’ i hælene på en Ør-

kenstenpikker. Foto: Per Frydenlund Nielsen. 
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Vi nød solnedgangen i håb om at se sandhøns på dette fredfyldte sted med vand, men 
det gav ikke pote. En fin gyvelkvæler kunne vi dog glæde os over, mens vi kunne se, 
hvordan Solen havde drejet sig lidt siden dagen før, idet den drejer rundt omkring sig 
selv på en lille måned. Samtidig kunne vi se Jupiters tre måner. Efter en kort køretur 
til hotellet i Quatbit så vi to Slørugler på en lysmast i hotellets park. 

 
Vores ’ørkenhotel’ i Quatbit med Slørugler i parken.  

Landevejene i Oman er helt fantastisk gode. Kun få steder som til oaserne denne dag 
var der lange strækninger med grusvej. Arne, Thomas, Torben og Hans skiftedes til at 
køre bilerne. Kun Eduard kørte hele tiden, foruden at han skulle holde øje med 
GPS’ens waypoints for gode fuglesteder, tjekke at vi i de to andre biler kunne følge 
med og ikke mindst spotte fugle, der dukkede op langs vejen og fortælle os andre det. 

 

Dag 7 – 12. november  Quatbit – Sishr Farms – Salalah 

Hotelhaven ved Quatbit er igen velholdt, men der var ikke særlig mange trækfugle. 
Med en vis indsats så vi Lille Fluesnapper og en tillidsfuld dagrastende Rishejre. En 
sangfugl udfordrede os med et ukendt kald, men vi besluttede, at det måtte være den 
sibiriske race af Gransanger. Vi pakker vores kufferter, og inden vi kører sydpå forkæ-
lede vi os selv med en dejlig kop arabisk kaffe. 

Vi kørte ned til de mange landbrug i Sishr, en grøn oase midt i den store ørken med 
kæmpemæssige runde kunstvandede marker; mange af dem tilsyneladende med 
græs til dyrefoder. Fugleture her er altid fantastiske, nogle gange med et par overra-
skelser og altid masser af fotomuligheder. Grønne Biædere sås overalt og var nogle 
gange meget tillidsfulde. Et par Sumpviber var en fin tilføjelse til vores liste, og endelig 
fandt vi en fin Hærfuglelærke samt adskillige Sortissede Lærker. En gruppe af den 
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nyligt delte Russiske Dværglærke sås også godt. Det samme gjorde en flot gruppe af 
Plettede Sandhøns, og der var fint med Hvide Storke, men vi fandt desværre ingen 
Ørkenløbere. 

Der var mange gårde at tjekke, og på den næste gård så vi en immature Rødvinget 
Braksvale. På næste alle marker var der flere Isabellastenpikkere, og i de tørre områ-
der var Ørkenstenpikkere almindelige. På det sted, hvor der for nylig sås en 
Dværgskoggerdue, en tilfældig gæst fra Indien, fandt vi masser af duer, men ingen 
tegn på fuglen. En anden gruppe fuglekiggere havde fundet en lille gruppe Steppeviber 
på en nærliggende mark, som vi scorede som en fin afslutning på en fremragende dag 
med fuglekiggeri.  

 

Fremragende fuglekiggeri på gårdene nær Sishr, som er en grøn magnet midt i den 
tørre ørken. I løbet af dagen så vi mange Hærfuglelærker, Sortissede Lærker, Ørken-
stenpikkere og Grønne Biædere. 
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I skumringen kørte vi til Salalah, hvor lastvogn efter lastvogn kæmpede med ikke at 
brænde bremserne sammen under den stejle nedkørsel. Efter aftensmaden tjekkede 
nogle entusiastiske deltagere nabohotelhaven for Senegaltrieler og blev belønnet med 
to fouragerende fugle på græsplænen. 

 

Dag 8 – 13. november  Salalah – pelagic – Salalah 

Efter en god nats søvn på vores fremragende hotel lige ved stranden kørte til en havn 
i en indhegnet luksusturistby, hvorfra vi skulle ud at sejle på en såkaldt palagic. Her 
spiste vi morgenmad, inden vi sejlede flere kilometer sydøstpå til et produktivt havom-
råde. Havet var fint roligt, og snart dukkede vores første flokke af Odinshøns op. Uden-
for yngletiden er de havfugle, som snapper plankton fra vandoverfladen. Fuglene her 
er fra ynglepladser i Skandinavien og Nordrusland. Det varede heller ikke længe, før 
vi så de første Persiske Skråper, der villigt gik på de fisk, der blev smidt ud fra båden, 
så vi kunne se dem på pænt tæt hold. Hertil mindre antal af Arabisk Petrel med kun to 
tæt på vores båd. Brilleterner var overalt, og de jagtede småfisk i store stimer, som 
sprang op over vandoverfladen, formentlig fordi de blev jagten af rovfisk nedefra – 
samt af den flok almindelige delfiner, der temmelig længe boltrede sig omkring båden 
til stor underholdning for os alle. De mindre terner var alle Dværgterner og ikke Orient-
dværgterner, som man troede tidligere. I tilgift så vi flere havskildpadder, uden at det 
lykkedes os at artsbestemme dem. 

 
En fremragende morgen og formiddag til søs bl.a. med 60 Persiske Skråper (som 

her) og syv Arabiske Petreller. Foto: Arne Volf. 
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På vej tilbage tjekkede vi et par enorme fugleflokke tiltrukket af fiskere, der tømte deres 
net i en lille havn. Her var der også to øresvin. Da vi sejlede hjemad langs klippekysten, 
stødte vi på en fin Rødnæbbet Tropikfugl. Maskesule så vi derimod ikke, men en Brun 
Sule sad på en bøje og var så tillidsfuld, at selv folk uden lange linser kunne få gode 
billeder. 

 
Tredive almindelige delfiner boltrede sig temmelig længe omkring båden, og to øre-
svin sås i en lille havn, hvor fiskere tømte nettene med hundreder af fugle omkring 

sig. Kort efter passerede vi en Brun Sule på kloshold. Fotos: Arne Volf. 
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Efter pelagic’en spiste vi en dejlig europæisk frokost, som var meget værdsat efter 
flere dage uden ’normal’ mad. Det var kun en kort køretur til stedet for Yemensisken, 
og vi var heldige hurtigt at finde to. Sortstjerter var der godt med, og den store jord-
sænkning var en sand geografisk perle og en turistattraktion. På vej tilbage til vores 
biler så vi et flot par Høgeørne, og den smukke vej til Verreauxørne-stedet var en for-
nøjelse med blomstrende ’mini-baobabtræer’, dvs. ørkenroser.  

 
Det lykkedes at se alle tre målarter om eftermiddagen: den lidt kedelige 

Yemensisken, den fascinerende Verreauxørn og den hyggelige Arabiske Stenhøne. 

 

Den sidste del af eftermiddagen brugte vi på at lede efter denne rovfugl, en hovedsa-
geligt afrikansk specialist i høje bjerge omgivet af tørt højland. Og det var lige, hvad 
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der var her: En fantastisk udsigt langs bjergsiden og ud over ørken-lavlandet. Arten er 
specialiseret i at jage klippegrævlinger, et pattedyr beslægtet med elefanter, der lever 
på stejle klippeskråninger. At fange en kræver et dyk langs disse høje klippevægge, 
en skræmmende opgave, men en som Verreauxørne mestrer. Vi havde adskillige flotte 
oplevelser med denne art, en eftertragtet en at få på listen. Hertil to Kejserørne og 
adskillige andre ørne samt masser af rødvingede Tristams Sortstære. 

 
Verreauxørne-bjergvæggen, hvor vi havde flere observationer af denne mægtige ørn. 

Siddende i bilerne kunne vi iagttage en hyggelig familiegruppe af Arabiske Stenhøns. 
Vi kørte ad 'Afrikavejen', hvor der er rigeligt med dromedarer, køer, geder og æsler; 
også på kørebanen. Vi opdagede vores første Arabiske Stenpikker, som en tudse gam-
mel kamelhyrde hidsede sig op over, at vi stoppede for at se. Han fattede formentlig 
ikke, at det var fuglen, vi så på.  

 

Dag 9 – 14. november  Salalah area 

Vi besøgte området øst for Salalah. Vi startede ved en fin wadi, hvor den eftertragtede 
Arabiske Finke var vores targetart. Fuglene kommer ned fra bjergene for at drikke i 
wadiens kamelvandingstrug. Efter at have passeret nogle kæmpemæssige edderkop-
pespind med kæmpestore edderkopper, ventede vi på et strategisk sted, hvor vi havde 
udsigt til drikkestedet og de steder, hvor finken sandsynligvis ville passere. En Sydara-
bisk Krattornskade, som nogen betragter som en selvstændig art, var en god start på 
morgenen. Da Solen stod op, begyndte Arabiske Solfugle (Cinnyris hellmayri) at spise 
af blomsterne. Denne taxon er også et potentielt split fra Glanssolfugl. Arabisk Brillefugl 
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var almindelig, og mange Afrikanske Klippeværlinger og Afrikansk Paradismonarker 
kom for at drikke. Støjende Tristams Sortstære var overalt, men desværre sås intet til 
finken.  

En Høgeørn på en pæl var en fin oplevelse, og ved det nærliggende blomsterpark Ayn 
Razat kunne vi glæde os over den smukke Gulbugede Papegøjedue. Frokosten stod 
på noget så eksotisk som sprøde kyllingeburgere. 

 
Vi var heldige at finde den smukke Gulbugede Papegøjedue på det klassiske sted i 
den lille frodige park, Ayn Razat med minifigner, som duerne elsker. Foto: Arne Volf.  

 

 
En meget tillidsfuld Lille Braksvale ved East Kwahr var en af turens bedste fugle. 
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En af de mange Sokotrasejlere ved deres 
ynglekoloni på klipperne øst for Salalah. 

Ved East Kwahr (kystlagune) i den østlige ud-
kant af Salalah mødte vi andre fuglefolk, der 
lige havde fundet en tillidsfuld Lille Braksvale, 
en meget flot art fra Sydasien. Lagunen er 
fuld af fugle, såsom en ung Stor Skrigeørn 
helt tæt på, adskillige Kamblishøns, Hvid-
skæggede Terner, Sorte Ibisser og et flot ud-
valg af vadefugle og andre terner. 

Et besøg i ynglekolonien Sokotrasejlere viste 
sig at være givende med hundredvis af denne 
kun regionalt udbredte art. Vi arbejdede hårdt 
på at finde en Maskesule på havet, men vi 
havde ikke held med denne art i år. 

Vi havde en god start, da vi besøger Kwahr Rori. En stor gruppe Abdimstorke gled 
forbi og var et flot syn. En Isabellatornskade var temmelig tillidsfuld, vi så adskillige 
Citronvipstjerter, og så tjekkede vi forgæves de lokale Tårnfalke for Amurfalke. Efter-
hånden som vi gik mere ind i denne store kwahr, fandt vi en fin Fasanbladhøne. En 
gruppe fornøjelige Rosenstære sluttede besøget her. 

 
Et mindre antal Fasanbladhøns overvintrer i det sydlige Oman. Vi så to fugle. 
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Ved indgangen til Wadi Darbat fik vi en forfriskning, og mens vi ventede på skumringen, 
søgte en stor gruppe Hvide Storke en soveplads for natten. I Wadi Darbat var der 
mange Arabisk Dværghornugler, men det lykkedes ikke at se en. En Arabisk Hornugle 
hørtes lidt længere væk fra.   

Ved aftensmaden besluttede vi os for at tage en tur til Hypocolius-stedeet ved Mudday 
næste dag. En lang køretur, og arten er ikke nem i år, men måske er heldet med os. 

 

Dag 10 – 15. november Mudday - Salalah-området 

Op før klokken fem og afsted 05.15. Vi ønskede ikke at ankomme for sent til den iso-
lerede ørkenlandsby Mudday. Der blev flottere og flottere, jo længere vi kom vestpå i 
ørkenen. ’Små’ pyramide- og taffelbjerge gjorde ørkenen mere varieret end østpå.  

Vi begyndte at tjekke stedet fra udkigspunktet ved dammen, hvor vi så en Blåhals. En 
Hættestenpikker, der fløj forbi, blev set af Tommy, men der var ingen bløde kald fra 
Hypocolius. Vi tjekkede stedet grundigt, og vi så en flot gruppe på 30 Kronede Sand-
høns, der fløj rundt over stedet. Der var adskillige Afrikanske Tyrkerduer, og senere 
på morgenen kom der nogle Nilsolfugle for at fouragere. Vi besøgte stedet nær mo-
skeen, hvor vi scannede området grundigt. Vi hørte nogle mistænkelige lyde, men ved 
middagstid gav vi op og kører til kysten. En time senere fik vi at vide fra andre fugle-
kiggere, at en Hypocolius faktisk var ved moskeen! 

 

To Kejserørne lavede flyveopvisning. Foto: Arne Volf. 
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På vores vej mod kysten så vi endelig Stribet Værling. Det var grusvej hele vejen til 
kysten, men udsigten var storslået med et netværk af dybe canyons. Nær kysten 
med stejle op- og nedkørsler opførte to Kejserørne et formidabelt show til stor glæde 
for os alle. 

Mens vi spiste en god frokost med rigtig gode fish n’ chips på en restaurant lige ved 
kysten i Al Mughsayl, kunne vi nyde en gruppe fouragerende Socotraskarver og flere 
Brune Suler, samt Odinshøns og Persisk Skråpe. Ved en kwahr med en sammenstyr-
tet bro var der mange ænder og hejrer, hundreder af terner og flere tusind måger, som 
vi tjekkede, samt endnu en Fasanbladhøne. 

En bil kørte hjem, mens vi andre ventede på skumringen ved den nærliggende wadi. I 
denne smukke canyon var Ørkennatugle vores targetart. Efter mørkets frembrud be-
gyndte vi at høre flere fugle, men det var ikke let at høre forskel på kald fra uglen selv 
og playback fra andre fuglefolk. Det er aldrig let at få denne art at se, men denne aften 
var vi heldige. Torben fik øje på en jagende fugl, og den landede i en busk ikke langt 
fra os. Vi havde et fremragende syn i projektørlyset, og godt tilfredse kørte vi tilbage til 
vores hotel for et sent, men godt aftensmåltid og et velfortjent hvil. 

Vi var heldige at se en fin Ørkennatugle i 
projektørlyset ikke ret langt fra bilerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 11 – 16. november    Salalah – Muscat 

Dette var en bonusdag, da vi oprindeligt skulle være fløjet til Muscat om morgenen. Vi 
gav Arabisk Finke endnu et forsøg, men vi havde heller ikke held med denne gådefulde 
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fugl denne gang. I stedet fik vi nærkontakt med en gruppe dromedarer og efterfølgende 
en Langnæbbet Piber. 

Ved Ayn Razat ledte vi igen efter Arabisk Hornugle og Okkergul Dværghejre, men også 
her uden succes. Dog fik en et gensyn med den Gulbugede Papegøje-due.  

Denne afrikanske Gabenæb var til stede 
for anden vinter i træk ved Raysut. 

Ved Raysut havde vi mere succes, da vi 
fandt Gabenæbbet, som er en gæst fra 
Afrika og var tilstede i området for anden 
vinter i træk. Terekklirer, Sandterner og 
mange Rovterner samt hele otte Fiskeørne 
er gode tilføjelser til vores dagsliste. På vej 
tilbage til vores hotel tjekkede vi haven til det 
arkæologiske museum og ja, en enkelt 
Plettet Triel var tilstede i haven.  

På hotellet pakkede vi vores kufferter, tjekkede ud og nød en afslappet frokost med 
et par afskedstaler. Vi var glade for at se, at alle var velfornøjede med denne tur til et 
fantastisk fugleland. Ikke et eneste uheld og ikke en eneste med dårlig mave. 

I Salalah Lufthavn afleverer vi vores biler – uden ene eneste bule i løbet af de om-
kring 1800 km kørsel – og havde en fin flyvetur over ørkenen til Muscat. 

I Muscat fik vi en god afslutningsmiddag frem for alt med store øller til de hårdt træn-
gende. 

 

Dag 12 – 17. november    Muscat – København 

Afgang kl. 02.45 mod Frankfurt, hvor vi landede så kort før vores planlagte fly til Kø-
benhavn, at Birding Breaks havde ændret vores afgang til kl. 11. De fleste fik vist lidt 
søvn i flyet. Turen til København gik let, og al vores bagage var kommet med, så vi 
sluttede med en hurtig afsked i Kastrup. 

 

Alle fotos i denne rapport er fra den aktuelle tur. Alle fotos uden fotografnavn 
er taget af Eduard Sangster.  

 

I det følgende har vi samlet mange flere fotos med højdepunkter fra turen. 
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Fuglekigning nær Muscat. Palmen i baggrunden er kunstig og 'skjuler' en mobilan-
tenne. 

 

 

En lille flok Brunbugede Sandhøns fløj rundt og rundt i smukkeste opvisning nær ky-
sten ved Qurayyat. 
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Grå Frankoliner i skyggen under et træ. Foto: Arne Volf. 

 

 

Blåkronet Ellekrage ved Muscat. Foto: Arne Volf. 
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Hans gav en lille introduktion til grundprincipperne i verdensreligionerne, og de mar-
kante effekter de har på de regionale kulturer. 

 

 

Vi så adskillige smukke sommerfugle. Foto: Arne Volf. 
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Fuglekiggeri i bjergene sydvest for Muscat, hvor vi nemt fandt Afgahnstenpikker. 

Foto: Per Frydenlund Nielsen. 

 

 

En smuk wadi på Sayq Plateau. 
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Et eksemplar af vores ’roommates’ på et par af hotellerne. 

 

 

Bengalsk Terne ved molen i det østlige Barr Al Hikman.  
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Fuglekigning ved Barr Al Hikman på et af de højvandsrastepladser, vi besøgte. Sam-
menlagt kan der være en halv million vandfugle i dette Mellemøstens største vade-

hav. 

 

 

Vi så mange tusinde vadefugle ved Barr Al Hikman; her Krabbeædere og Små Kob-
bersnepper. Foto: Arne Volf. 
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Der var ganske pænt med flamingoer ved Barr Al Hikman. 

 

 

Kærløbere i sigte i den vestlige del af Barr Al Hikman. 
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De 11 glade turdeltagere på morgenmadsstedet i ørkenen den 11. november: Vi-
beke, Tommy, Thomas, Jette, Arne, Nancy, Bjørn, Per, Uffe, Hans og Torben. Foto: 

Torben Evald. 

 

Den uendelige ørken. Foto: Per Frydenlund Nielsen. 
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Pause i ørkenen ‘Empty Quarter’. 

 

 

Ørkenravne var den fugl, vi så mest til i ørkenen. Foto: Arne Volf.’ 
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En af de få gange, vi fik et rigtigt måltid til frokost, som ellers oftest bestod af kage el-
ler toastbrød med smøreost og cola eller juice købt på en tankstation. Foto: Per Fry-

denlund Nielsen 11.11.22 i Muhafazat Zafar. 

 

 

Eduard sammen med manden i den gode restaurant i Muhafazat Zafar, der sendte 
billeder af os hjem til familien. 
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Adskillige flokke af Grønne Biædere kunne fotograferes på nært hold ved Sishr 
Farms. Foto: Arne Volf. 

 
 

 

Vores excellente hotel i Salalah, lige ved kysten. 
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Vi var på en excellent og behagelig pelagic med mange fugle og to arter delfiner. 

 

 

Rødnæbbet Tropikfugl var en glædelig overraskelse, da vi sejlede tilbage langs med 
kystklipperne øst for Salalah. Foto: Arne Volf. 
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East Kwahr er et af de bedste fuglesteder nær Salalah og stedet, hvor vi så Lille 
Braksvale. 

 

 

Et fint eftermiddagsstop ved ynglekolonien med flere hundrede Sokotrasejlere. 
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Strubeposen var fuld på de Sokotrasejlere, som kom hjem til koloien for at fodre un-
ger. Foto: Arne Volf. 

 

 

Den smukke wadi, hvor vi forgæves ledte efter den gådefulde Arabiske Finke. 
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Edderkopper så store som barnehænder hang i kæmpemæssige spind. 

 

Morgenbuffet fra hotellet i Salalah. Foto: Per Frydenlund Nielsen. 
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Afrikansk Paradismonark. Foto: Arne Volf. 
 

 

Glanssolfuglen, som måske er en selvstændig art: Arabisk Solfugl. Foto: Arne Volf. 
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Sydarabisk Krattornskade var en flot fugl at se i området ovenfor Salalah. 

 

 

Landskab i bjergene nordøst for Salalah. Foto: Per Frydenlund Nielsen. 
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Abdimstorke med en enkelt Hvid Stork imellem ved Kwahr Rori. 
 

  

Klippegrævling ved Verreauxørne-stedet. Foto: Thomas Kjær Christensen. 
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Ved Mudday, en isoleret ørkenlandsby, søgte vi forgæves efter Hypocolius. 

 

 

Vejen vest for Al Mughsayl, hvor der var stærkt kuperet terræn med dertil hørende 
store op- og nedture på vejene. 
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Mens vi ventede på vores fish n’ chips så vi på Socotraskarver, Brune Suler, Brilleter-
ner og Odinshøns. 

 

 

Vi ventede på skumringen et par timer før vores vellykkede spotlight-tur efter Ørken-
natugle. 

 

 



44 
 

Summa summarum så vi 220 fuglearter, hvoraf tre var indslæbte arter, så rundt reg-
net så vi 30-40 arter mere end de sædvanlige ture til Salalah-området. Hertil nogle få 
pattedyrarter, hvoraf delfinerne nok scorer prisen som de sjoveste og mest spæn-
dende. Og så skal vi ikke glemme alle de smukke sommerfugle, gekkoer, firben og 
agamer, som vi så. 

Det var påfaldende så venlige og imødekommende, folk generelt var overfor os, men 
også at næste alt servicepersonale/ejere fx i restauranter og supermarkeder var 
fremmedarbejdere fra Sydasien. Det undrede os også, hvor grimt der var mange ste-
der ved beboelse, og hvor meget skrammel og affald, der var. Dog var der ikke så 
meget affald langs vejene. 

Der må være konsumeret flere kubikmeter cola og andre læskedrikke på denne tur, 
og tankstationernes ispindefrysere var også populære.  

Mange tak til Torben, Arne og Thomas for på skift at have hjulpet med at køre bi-
lerne. 

Rapporten kan citeres: 

Meltofte, H. & E. Sangster 2022: Oman med besøg ved Barr Al Hikman 6.-17. no-
vember 2022. – Dansk Ornitologisk Forening & Birding Breaks. 

 

 

Solopgang over Det Arabiske Hav udfor vores hotel i Salalah. 
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# Common name Dansk navn 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

54 Spotted Thick-knee Senegaltriel 1
55 Eurasian Oystercatcher Strandskade 1 3 20 300
56 Crab-plover Krabbeæder 85 1400
57 Black-winged Stilt Stylteløber 10 8 30 20 20
58 Red-wattled Lapwing Indisk Vibe 15 6 6
59 Sociable Lapwing Steppevibe 3
60 White-tailed Lapwing Sumpvibe 2
61 Pacific Golden Plover Sibirisk Hjejle 20 3 3 1
62 Grey Plover Strandhjejle 2 10 20 3 4
63 Common Ringed Plover Stor Præstekrave 5 5 20 20 5 40
64 Little Ringed Plover Lille Præstekrave 1
65 Kentish Plover Hvidbrystet Præstekrave 200 100 500 3000 4 5
66 Lesser Sand Plover Mongolsk Præstekrave 60 40 150 2000 10
67 Greater Sand Plover Ørkenpræstekrave 10 2 30 200
68 Pheasant-tailed Jacana Fasanbladhøne 1 1
69 Common Snipe Dobbeltbekkasin 20 3 1
70 Black-tailed Godwit Stor Kobbersneppe 2 2
71 Bar-tailed Godwit Lille Kobbersneppe 3 150 4000
72 Eurasian Whimbrel Småspove 4 3 10 40
73 Eurasian Curlew Storspove 10 10 50 200 1 8 15
74 Spotted Redshank Sortklire 3 4 15 3
75 Common Redshank Rødben 5 20 200 350 3 40
76 Marsh Sandpiper Damklire 4 4 15
77 Common Greenshank Hvidklire 15 5 20 200 10 10 50
78 Green Sandpiper Svaleklire 10 2 1 3
79 Wood Sandpiper Tinksmed 1 1 1 5 1 1
80 Terek Sandpiper Terekklire 2 2 15
81 Common Sandpiper Mudderklire 8 10 3 10 3 4 10 4 20
82 Ruddy Turnstone Stenvender 5 100 800
83 Great Knot Storryle 10
84 Sanderling Sandløber 20 50 2
85 Little Stint Dværgryle 100 500 3000 1 10 100
86 Temminck's Stint Temmincksryle 3 1 1 2 2
87 Curlew Sandpiper Krumnæbbet Ryle 100 4
88 Dunlin Almindelig Ryle 200 200 5000 1 4 30
89 Broad-billed Sandpiper Kærløber 30
90 Ruff Brushane 1
91 Red-necked Phalarope Odinshane 400 400 50
92 Collared Pratincole Rødvinget Braksvale 1
93 Small Pratincole Lille Braksvale 1
94 Sooty Gull Sodfarvet Måge 100 20 500 40 800 1000 1000 300
95 Steppe Gull Steppemåge 30 5 10
96 Caspian Gull Kaspisk Måge 20 100 200 50
97 Heuglin's Gull Sibirisk Måge 40 30 300 200 1 220 2000 1000 200
98 Slender-billed Gull Tyndnæbbet Måge 100 50 150 400 500 400 200 15
99 Gull-billed Tern Sandterne 4 1 20 1 6

100 Caspian Tern Rovterne 2 20 40 10 8 30
101 Lesser Crested Tern Bengalsk Terne 1 1 5 5 80 5 6 1
102 Sandwich Tern Splitterne 3 1 1 20 10 15 6
103 Greater Crested Tern Bergiusterne 2 50 30 200 150 350 100
104 Common Tern Fjordterne 1 30 30 100 50 5
105 Little Tern Dværgterne 50 200 15 10 3
106 Bridled Tern Brilleterne 200 1
107 Whiskered Tern Hvidskægget Terne 20 30 20 2
108 White-winged Tern Hvidvinget Terne 3
109 Parasitic Jaeger Almindelig Kjove 1
110 Chestnut-bellied Sandgrouse Brunbuget Sandhøne 20 50 150
111 Spotted Sandgrouse Plettet Sandhøne 20
112 Crowned Sandgrouse Kronet Sandhøne 30
113 Rock Dove Klippedue 20 20 20
114 Eurasian Collared Dove Tyrkerdue 20 20 20 20 40 100 50 10 20 20
115 African Collared Dove Afrikansk Tyrkerdue 10
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# Common name Dansk navn 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

116 Laughing Dove Palmedue 80 100 80 40 10 100 50 100 150 40
117 Namaqua Dove Namaquadue 3 2 2
118 Bruce's Green Pigeon Gulbuget Papegøjedue 1 2
119 Common Wood-Pigeon Ringdue 1
120 Alexandrine Parakeet Stor Alexanderparakit 20
121 Western Barn Owl Slørugle 2 1
122 Pallid Scops Owl Stribet Dværghornugle 1
123 Arabian Scops Owl Arabisk Dværghornugle 20H
124 Spotted Eagle-Owl Arabisk Hornugle 1H
125 Desert Owl Ørkennatugle 1+4H
126 Forbes-Watson's swift Socotrasejler 1000 10
127 Pallid Swift Gråsejler 50
128 Indian Roller Blåkronet Ellekrage 15 6 8 1
129 European Roller Ellekrage 1 1 2
130 Common Kingfisher Isfugl 4 2
131 Green Bee-eater Lille Grøn Biæder 20 1 1
132 Blue-cheeked Bee-eater Grøn Biæder 6 300 100 100 30 50
133 Common Hoopoe Hærfugl 1 1 2 1
134 Black-crowned Tchagra Krattornskade 2 2
135 Red-backed Shrike Rødrygget Tornskade 1
136 Daurian Shrike Isabellatornskade 1 1 1
137 Red-tailed/Turkestan Shrike Turkestan Tornskade 3 1 3 2
138 Great Grey Shrike Stor Tornskade 1 1 15 1
139 Steppe Grey Shrike Pakistansk Tornskade 1
140 African Paradise Flycatcher Afrikansk Paradismonark 6
141 House Crow Huskrage 200 100 40 1 200 200 200 200
142 Brown-necked Raven Ørkenravn 100 150 20 30 15
143 Fan-tailed Raven Korthalet Ravn 30 5
144 Barn Swallow Landsvale 2 3 1
145 Eurasian Crag Martin Klippesvale 3
146 Pale Crag Martin Lys Klippesvale 3 4 5 2 20 5 5 3
147 Common House Martin Bysvale 1 1
148 Red-rumped Swallow Rødrygget Svale 1
149 Singing Bush Lark Busklærke 3H
150 Greater Hoopoe-Lark Hærfuglelærke 17
151 Bar-tailed Lark Lille Ørkenlærke 2
152 Desert Lark Ørkenlærke 3 5
153 Greater Short-toed Lark Korttået Lærke 10
154 Turkestan Short-toed Lark Russisk Dværglærke 30
155 Crested Lark Toplærke 5 5 2 1 60 10 5 1
156 Black-crowned Sparrow-Lark Sortisset Lærke 10
157 Streaked Scrub Warbler Kratsanger 1 2 1
158 Delicate Prinia Sartisk Prinia 2 2
159 Graceful Prinia Yndefuld Prinia 1 2
160 White-eared Bulbul Hvidøret Bulbul 5 15 2
161 Red-vented Bulbul Rødgumpet Bulbul 2 2
162 White-spectacled Bulbul Levant Bulbul 4 40 2 15 8
163 Clamorous Reed Warbler Papyrussanger 4H 1H
164 Sykes's Warbler Steppegulbug 1
165 Eastern Olivaceous Warbler Bleg Gulbug 1
166 Common Chiffchaff Gransanger 20 2 5 1 6
167 Plain Leaf Warbler Dværgløvsanger 1 5
168 Hume's Leaf Warbler Himalayasanger H
169 Yellow-browed Warbler Hvidbrynet Løvsanger H
170 Eurasian Blackcap Munk 2
171 Lesser Whitethroat Gærdesanger 6 10 2 4
172 Arabian Warbler Rødehavssanger 1
173 Asian Desert Warbler Asiatisk Ørkensanger 1
174 Common Whitethroat Tornsanger 1 3
175 Ménétriés's Warbler Rosasanger 1 1
176 Arabian Babbler Arabisk Larmdrossel 1
177 Indian White-eye Brillefugl 3
178 Abyssinian White-eye Arabisk Brillefugl 50 30 80
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# Common name Dansk navn 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

179 Asian Koel Asiatisk Koel 2
180 Common Myna Maina 50 100 100 100 100 50
181 Rosy Starling Rosenstær 10 50 50 4
182 Tristram's Starling Tristrams Sortstær 100 200 2
183 Black-throated Thrush Sortstrubet Drossel 4
184 Song Thrush Sangdrossel 1
185 European Robin Rødhals 1
186 Bluethroat Blåhals 1
187 Eversmann's Redstart Gråhovedet Rødstjert 1
188 Black Redstart Husrødstjert 10 5 5
189 Common Redstart Rødstjert 5 2
190 Siberian Stonechat Sibirisk Bynkefugl 1
191 Isabelline Wheatear Isabellastenpikker 1 1 150 5 3
192 Northern Wheatear Stenpikker 2 6 1
193 Red-tailed Wheatear Afghanstenpikker 10
194 Pied Wheatear Nonnestenpikker 1 1 1 1
195 Desert Wheatear Ørkenstenpikker 5 3 3 15 8 40 6 1
196 Arabian Wheatear Arabisk Stenpikker 2 1
197 Hume's Wheatear Sorthovedet Stenpikker 7 3
198 Hooded Wheatear Hættestenpikker 1
199 Blackstart Sortstjert 2 6 5
200 Common Rock Thrush Stendrossel 1
201 Spotted Flycatcher Grå Fluesnapper 1
202 Red-breasted Flycatcher Lille Fluesnapper 1 1
203 Nile Valley Sunbird Nilsolfugl 3
204 Palestine Sunbird Palæstinasolfugl 2
205 Shining (Arabian) Sunbird (Arabisk) Glanssolfugl 10 3
206 Purple Sunbird Purpursolfugl 30 100 30
207 House Sparrow Gråspurv 100 100 30 10 40 200 20 10 20
208 Rüppell's Weaver Brunmasket Væver 20 20
209 African Silverbill Afrikansk Sølvnæb 10 3
210 Indian Silverbill Indisk Sølvnæb 3 3 4
211 Yellow Wagtail Gul Vipstjert 2 3 50 1 2
212 Citrine Wagtail Citronvipstjert 2 1 5
213 Grey Wagtail Bjergvipstjert 1 1
214 White Wagtail Hvid Vipstjert 1 1 1 10 10 40 5 10 2 6

* Masked Wagtail Maskeret Vipstjert 1
215 Tawny Pipit Markpiber 1 3
216 Long-billed Pipit Langnæbbet Piber 3
217 Tree Pipit Skovpiber 2 1 10
218 Yemen Serin Yemen Sisken 3
219 Cinnamon-breasted Bunting Afrikansk Klippeværling 20 50 40
220 Striolated Bunting Stribet Værling 3

Mammals
1 Fox Ræv sp. 1
2 Common Dolphin Almindelig delfin 30
3 Bottle-nosed Dolphin Øresvin 2
4 Rock Hyrax Klippegrævling 1

Additional sightings
1 Gecko Gekko 1
2 Turtoise spec. Havskildpadde sp. 5


