


Oman ja Arabiemiraatit 
11.–24.11.2006 
 
Tämä retkikertomus on runsain kuvin varustettu päiväkirjamainen tiivistelmä suomalaisen 
lintuharrastajaporukan retkestä Omaniin marraskuussa 2006. Linturetkeilyn pääpaino oli 
Omanissa, mutta lentojen ollessa Dubaihin retkeilimme mennen tullen pari päivää myös 
Dubain lähistöllä Arabiemiraateissa. Matkakertomus keskittyy maana enemmän Omaniin, 
mutta päiväkirjaan on kerrottu myös Arabiemiraattien retkipäivät ja havainnot. 
 
Lennot olivat Aurinkomatkojen järjestämät lomalennot Finnairin koneella Helsinki-Dubai-
Helsinki. Lensimme Dubaihin, koska nuo lomalennot olivat melkein puolet halvempia kuin 
lennot Omanin pääkaupunkiin Muscatiin. Dubaista ei Omanin rajalle ole matkaa kuin reilu 
100km. Varasimme kaksi autoa etukäteen Avisilta, ja ne saatiin Dubain lentokentältä. 
Selvitimme myös etukäteen, että tämän firman autot saa viedä ongelmitta rajan yli. 
Autoihin piti vain ottaa lisävakuutus (joka ei kovin kallis ollut, muutamia kymmeniä euroja), 
ja tosite tästä vakuutuksesta pitikin esittää raja-asemalla. Omaniin vaaditaan viisumi, 
mutta sen saa raja-asemilta (ilmainen) mennessään. Rajamuodollisuudet eivät olleet 
vaikeita. 
 
Omanin asutus jakaantuu aika selvästi kahteen eri alueeseen. Pohjoisessa on asutusta 
pitkin rannikkoa pääkaupungin molemmin puolin, ja etelässä on Dhofarin vehreä, 
ilmastoltaan aivan erilainen, alue jossa asuu ihmisiä myös merkittävästi. Itärannikko on 
melko harvaanasuttua, ja maan sisäosa on käytännössä asumiskelvotonta aavikkoa. 
Aavikon ylitse menee pohjois-etelä-suunnassa yksi alfaltoitu tie, jonka varrella asutusta on 
parin sadan kilometrin välein.  
 
Omanissa ihmiset olivat oikein ystävällisiä, ja lisäksi kaikki puhuvat jonkin verran englantia. 
Yleensä asiat hoituivat helposti englannilla. Myös kaikki teiden opasteet yms. olivat 
arabian lisäksi englanniksi. Uskonto on tärkeä osa omanilaisen ihmisen elämää, toisin kuin 
Dubain seudulla, missä suurin osa asukkaista on vierastyöläisiä eikä uskonnolla tässä 
turistipaikassa näyttänyt niin suurta merkitystä olevan. Omanissa ei turismia juurikaan ole, 
mutta hotelleita löytyy kuitenkin sen verran, että yösija löytyy aina. Retkeä suunnitellessa 
kannattaa kuitenkin hieman katsoa jo etukäteen kuinka reitin varrella on 
yöpymismahdollisuuksia. Liikenne Omanissa on melko kotoista ja rauhallista, mutta 
Muscatin läheisyydessä sitä on paljon.  
 
Omanin rahayksikkö on rial. Yksi rial vastasi marraskuussa 2006 noin kahta euroa. Rahaa 
saa yleisimmillä luottokorteilla nostettua automaateista, joita löytyy suuremmilta kyliltä. 
Myös rahanvaihtotoimistoja näytti olevan hieman isommilla kylillä. Yösijoja etsiessä pieni 
tinkiminen oli yleensä mahdollista, mikäli hinta vaikutti korkealta. Yösijojen hinnat 
vaihtelivat kalliimman pohjoisen ja halvemman etelän välillä melkoisesti. Maan 
pohjoisosassa saimme maksaa yösijasta koko porukalta yhteensä korkeimmillaan yli 100 
rialia (=200 euroa), kun taas Salalahissa yön hinta hyvässä hotellissa oli koko porukalta 
yhteensä vain 28 rialia (=56 euroa). Bensa ei Omanissa maksanut juuri mitään, euroissa 
noin 20 senttiä/litra. Huoltoasemilla tarjotaan kahdenlaista bensaa; super ja regular. 
Tankkasimme autoihin aluksi superia (jota huoltoaseman työntekijät laittoivat 
automaattisesti, ellet sanonut haluavasi muuta), mutta kun luimme Eriksenien 
lintupaikkaoppaasta sen olevan lyijyllistä, vaihdoimme lyijyttömään regulariin. Myös ruoka 
oli maassa todella halpaa. Ostimme kaupoista evästä päiväksi, ja illalla kävimme 



ravintolassa syömässä. Myös ravintolaruoan suhteen etelä oli huomattavasti halvempi kuin 
pohjoinen.  
 
Omanissa näytti olevan maantiekarttoja tarjolla kovin niukasti. Tosin maassa ei teitäkään 
kovin paljoa ole, joten eipä tilanne kai paremmilla kartoillakaan mihinkään parane. Suurin 
osa ajasta mentiin lintuoppaan karttojen avulla, jotka ihme kyllä riittivät mainiosti paikoille 
löytämiseen. Käytössämme oli lisäksi Hannun etukäteen hommaama Arabiemiraattien ja 
Omanin suurimittakaavainen maantiekartta, josta kuitenkin nähtiin kaikki suurimmat tiet ja 
kylien nimet. Dubain keskustassa paikat eivät olisi löytyneet mitenkään ilman Hannun 
loistavaa kaupunkikarttaa.  
 
Omaniin retkelle lähtevän ehdoton hankinta on Eriksenien ja Sargeantien kirjoittama 
lintupaikkaopas ”Birdwatching Guide to Oman”. Kirjassa esitellään kaikki maan parhaat 
lintupaikat hyvine ajo-ohjeineen, karttoineen, majoitusmahdollisuuksineen jne. Tämän 
kirjan avulla voi suunnitella retkeä etukäteen melko hyvin. Lintukirjoista kaikille tuttu 
Mullarneyn ym. ”Lintuopas” kattaa suurimmalta osin Omanin peruslajiston. Tuon kirjan 
tukena meillä oli lisäksi aluetta parhaiten vastaava Porterin ym. määritysteos ”Birds of the 
Middle East” sekä Eriksenien melko maallikkotyylinen lintukirja ”Common Birds in Oman”. 
Kannattaa myös lukea etukäteen matkaraportteja Travelling Birder –sivustolta 
(http://www.travellingbirder.com) , jotta saa käsityksen minkälaista lajistoa voi missäkin 
osassa maata nähdä. Omanin viimeaikaisia havaintoja ja päivityksiä lintupaikkaoppaaseen 
löytyy Eriksenien ylläpitämältä Birds of Oman –sivustolta (http://www.birdsoman.com). 
  
Retkeily Omanissa keskittyy suurelta osin tuossa yllämainitussa lintuoppaassa esiteltyihin 
paikkoihin. Toki rannikolla kannattaa tsekata muitakin paikkoja, ja aavikolla kaikkia 
paikkoja, missä on kasvillisuutta, mutta maan parhaat lintupaikat on koottu tuohon 
teokseen. Retkeä kannattaa suunnitella sen mukaan. Monet lintupaikat ovat yksityisessä 
omistuksessa, mutta ihmiset ovat yleensä erittäin ystävällisiä ja antavat luvan lintujen 
katseluun kunhan selität asian ensin heille ja kysyt luvan. Meillä ei asian suhteen ongelmia 
ollut, vaan pääsimme jokaiseen paikkaan mihin halusimmekin. 
 
Retkiporukan puolesta 
 
Roni Väisänen 
rvaisane@cc.joensuu.fi
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10–11.11.2006   Helsinki-Dubai 
 
Lähtö Helsingistä Aurinkomatkojen Finnairin lennolla klo 19.35 kohti Dubaita. Lento pääsi 
kerrankin suunnilleen aikataulussa matkaan, ja laskeuduimme Dubain lentokentän 
kakkosterminaaliin noin 04 aikaan. Meillä piti olla autot terminaalissa valmiina 
saavuttuamme, mutta Aviksen tiskin ammottaessa tyhjyyttään jouduimme hieman 
soittelemaan autojen perään. Selvisi, että autot ja 24h palveleva tiski löytyisi lentokentän 
ykkösterminaalista. Ja ykkösterminaalin ollessa lentokenttäalueen toisella puolen 
jouduimme ottamaan taksin.  
 
Pienen etsinnän jälkeen Aviksen tiski löytyikin, ja kuitattuamme autot pääsimme matkaan. 
Pimeäkin meni siinä sopivasti autoja etsiessä, ja niinpä lähdimme aamun juuri valjetessa 
retkelle suoraan lentoasemalta. Dubain keskustan liikenne oli aika kaoottista, ja 
jouduimme muutaman kerran eksyksiin vaikka meillä hyvä kaupunkikartta olikin. Lopulta 
kuin tuurilla osuimme Pivot Fieldsin ajo-ohjeissa vilahdelleen näköiselle rampille. Loppu 
menikin helposti nuottien mukaan. Hortoilun aikana kuitenkin saatiin heti ekat reissupinnat, 
purppuramedestäjä ja valkoposkibulbuli. 
 
Pivot Fieldsille pääsimme helposti sisään selitettyämme asiamme. Pelloilla oli porukkaa 
töissä, mutta he eivät meistä negatiivisesti välittäneet ollenkaan, pikemminkin päinvastoin. 
Alueella oli useita suurehkoja peltoja, joita sai komppailla. Kasvattivat ilmeisesti nurmea 
rikkaiden pihoille. Heti autosta astuttuamme pari arotaskua ja puolenkymmentä 
valkoposkibulbulia oli vastassa. Kauempana lähipelloilla näkyi mm. 15 pronssi-iibistä, 30 
lapinsirriä ja runsaasti västäräkkejä ja kirvisiä.  
 

 
Suohyyppä (Vanellus leucurus) Dubain Pivot Fieldsillä. © Heikki Vuonokari. 
 



Komppasimme aamun aikana peltoja, ja reissulajeja alkoi kertyä ihan kivasti, mm. 
lehmähaikara 50, harmaafrankoliini 25, kenttähyyppä 45, suohyyppä 6, pikkumehiläissyöjä 
4, harjalintu 12 ja punapyrstölepinkäinen 8. Kirvisten ja väiskien tsekkaus tuotti mm. 3 
isokirvistä, 4 vuorikirvistä, 18 sittisväiskiä ja 15 määritettyä feldegg –keltaväiskiä. 
Nummikirvisiä, lapinkirvisiä ja normaalin näköisiä keltaväiskejä oli runsaasti. Pienestä 
lammikosta löytyi reissupinnaksi mm. liejukana, lampiviklo ja mustapyrstökuiri. 
Papyruskerttunenkin raksutteli itsensä listoille. Savannihietakyyhkyjä lensi pieniä parvia 
peltojen yli, ja niiden yhteissummaksi saatiin aamulta mukavat 140. Pois lähtiessä nähtiin 
vielä 4 kottaraista ja reissun ainoaksi jäänyt laulurastas lensi tiksutellen ylitsemme. Osa 
porukasta oli nähnyt lukuisten pihamainojen joukossa myös intianmainan.  
 
Koska olimme varanneet etukäteen hotellihuoneet Dubaista ekaksi yöksi, lähdimme Pivot 
Fieldsiltä hyvissä ajoin etsimään tuota San Marco –hotellia Deiran kaupunginosasta. 
Hotelli oli merkattu jokaiseen omistamaamme karttaan eri tavalla, mutta lopulta noin 3 
tunnin liikenteessä sekoilun jälkeen löysimme etsimämme. Hotelli oli tosi hyvä ja hintaa 
kahdelle huoneelle tuli yhteensä 160 euroa. Iltapäivällä ehdimme vielä kuvaamaan 
kääpiökerttua ja aavikkotaskua hotellin läheisellä hiekkakentällä. Nukkumaan mentiin 
aikaisin edellisen unettoman yön takia. Aloituspäivän lajimäärä 72 .  
 

 
Aavikkotasku (Oenanthe deserti). Dubai. © Heikki Vuonokari. 
 
 
12.11.2006   Dubai-Hatta-Shinas-Sohar 
 
Maukkaan aamupalan jälkeen kirjasimme ulos hotellista ja lähdimme kohti Omania. Aluksi 
menimme kuitenkin vielä nopealla visiitille Pivot Fieldsille, koska se oli eilen osoittautunut 
hyväksi lintupaikaksi. Ollessamme kuitenkin hieman myöhässä jo parhaalta aamuhetkeltä, 
niin lintujen määrä ei ollut yhtä korkea kuin edellisellä kerralla. Uusia reissulajeja ei 



juurikaan tullut. Mielenkiintoisia havaintoja olivat mm. metsäviklo 2, suosirri 1, aika 
kitsaasti koko reissun aikana näkynyt punaperäbulbuli 5, ruskohaikara 1 ja sinirinta 2. 
Savannihietakyyhkyjä nähtiin 30, ja suohyyppien määrä oli yön aikana kasvanut lukemaan 
35. Samat pronssi-iibikset olivat edelleen paikalla, kuten myös nuo 3 isokirvistäkin.  
 

 
Harmaafrankoliini (Francolinus pondicerianus). Dubai Pivot Fields. © Heikki Vuonokari. 
 
Pivot Fields jätettiin taakse jo 9.30 aikaan ja ajelimme Hatan kautta Omanin rajalle, lienee 
nimeltään Hatan raja-asema. Raja-asemalla ruksattiin uudeksi reissupinnaksi 
afrikankalliopääsky, joita lepäili muutamia raja-aseman ikkunoilla. Paineita kuvaamiseen 
tuntui porukassa olevan, mutta jätettiin kuitenkin asia sikseen kun kuvaaminen ei ollut 
oikein suotavaa aseman läheisyydessä. Pihalla lauloi myös vaihtopukuinen 
purppuramedestäjäkoiras.  
 
Aurinkomatkojen opas oli luvannut meille, että viisumit Omanin puolelle saa rajalta. No, 
mennessämme selvittämään asiaa asemalta ei kaikki mennytkään aivan noin vain. Itse 
viisumien saamisessa ei tosin ollut vaikeuksia, vaan meidän piti palata noin 10 km 
taaksepäin ja käydä hakemassa Arabiemiraateista poistumisleima poliisitarkastuspisteeltä. 
Aiemmin ajelimme tietenkin tuon pisteen ohi, koska siinä ei sanottu yhtään mitä varten se 
koppi siellä tien varressa oli, tai että siitä pitää leima hakea jos meinaa maasta poistua. 
Automme tarkastettiin vain muutaman ylimääräisen kerran tuon ajelun takia, koska autojen 
tarkastuspiste oli tällä välillä. Eipä noita matkalaukkumme suuresti kiinnostanut, mutta 
yhdessä laukussa mukana olleet Alula –lehdet toki katsottiin läpi, ettemme vie esimerkiksi 
mitään siveettömiä lehtiä maahan. Leimat saatuamme homma hoitui ulkoisilta puitteiltaan 
melko komealle raja-asemalla todella nopeasti, saimme leimat (joka toimi siis viisumina) 
passiin noin 10 minuutissa ja pääsimme rajan yli. Viisumi oli ilmainen. 
 



Raja-asemalta lähdimme ajelemaan kohti Soharia, jonne meillä oli tarkoitus jäädä yöksi. 
Ajettuamme pari kilsaa raja-asemalta saimme lisäystä lajilistaan, kun 4 arokorppia kaarteli 
tien vierellä. Seuraava pysähdys oli pienen kalastajakylä Shinasin rannalla. Täältä 
lajilistaan alkoi hoitua lokkeja ja tiiroja ihan kivasti, paikallisina lepäili mm. pikkutöyhtötiira 
250, töyhtötiira 40, riuttatiira 40, kaitanokkalokki 53, nokilokki 8, hietatiira 3. Paikalla oli 
myös 3 nuorta pikkusternaa, jotka saatiin kuvien perusteella määritettyä arabiantiiroiksi. 
Kahlaajia ei tällä rannalla juurikaan ollut, vain muutamia mustajalkatyllejä, 2 meriharakkaa 
ja yksinäiset ylänkötylli, suosirri, tundrakurmitsa, kuovi ja pikkukuovi. Haikaraosastoa oli 
ihan kivasti, riuttahaikara 6, silkkihaikara 5, harmaahaikara 4, jalohaikara 1 ja kyyryhaikara 
1. Sataman kivillä saalisteli myös kuningaskalastaja ja merellä viuhtoi vanha 
leveäpyrstökihu. Intianvariksia alkoi ilmaantua maisemaan täällä, ja niitä olikin tosiaan 
vähän joka puolella.  
 

 
Töyhtötiira (Sterna bergii). © Heikki Vuonokari. 
 
Shinasin kylältä ajelimme noin 30 km Muscatiin päin, Soharin kaupunkiin, josta etsimme 
yöpaikan tien varren Al Wadi –hotellilta. Saimme hotellin takapihan työmaakopin 
näköisistä parakeista yhden huoneen koko porukalle, hintaa aamupaloineen yhteensä 75 
rialia. Ihan kohtuullinen hinta melko alkeellisesta työmaakopista. Syötiin illalla hotellilla ja 
painuttiin ajoissa nukkumaan. Päivän lajimäärä 79. 
 
 
13.11.2006   Sohar-Muscat 
 
Aamupalan jälkeen suoraan Soharin parhaalle lintupaikalle Sun Farmsille. Sisäänpääsy ei 
ollut kovin hankalaa, vaikka jossain kirjallisuudessa oli mainittu, että lupa pitäisi anoa 
etukäteen. Englantia puhumaton kaveri vain nyökkäsi kun näytin kiikareita ja pyysi 
kuittauksen kirjaan, johon merkittiin kaikki sisään ja ulos kulkevat autot.  



 
Alueen pellot olivat todella kuivia (syy meille selvisi myöhemmin, kasteluvettä oli vuonna 
2006 annettu farmin käyttöön vain 10% aiempien vuosien määrästä), ja siksi lintuja ei 
kovin paljoa ollut. Onneksi ne harvat mitä nähtiin olivatkin sitten ihan kivoja. Eka kunnon 
laji oli aavikkojuoksija, joka nähtiin kaukana lennossa ja putoavan eräälle pellolle. Kun 
ajeltiin lähemmäs tuota paikkaa, tämä utelias lintu löytyikin uudestaan ja antoi kuvata tosi 
läheltä. Kuvaamisen tohinassa viereiseltä pellolta löytyi neljä kahlaajaa lisää, 2 
kaspiantylliä, siperiankurmitsa ja keräkurmitsa. Noita lintuja ei juuri kylvetyllä pellolla 
pystynyt lähestymään, mutta onneksi Jouni näki hieman vaivaa ja kävi kiertämällä pellon 
kuvaamassa niitä hieman lähempää. Onneksi siksi, että paikalliselle rk:lle kuvauksen 
tekeminen maan 4. keräkurmitsasta oli kuvan kanssa hieman mukavampaa. Pellon 
ympäristössä pyöri 20 lyhytvarvaskiurua, 10 saharanvarpuskiurua, 8 idänhopeanokkaa, 6 
afrikankalliopääskyä ja 1 aucheri –etelänisolepinkäinen.  
 

 
Utelias aavikkojuoksija (Cursorius cursor). Sohar Sun Farms. © Heikki Vuonokari. 
 
Pellot ajeltiin lopulta ympäri aika nopeasti, matkalla nähtiin mm. 50 lehmähaikaraa, 1 ad 
kiljukotka, 15 intiansininärheä, 13 savannihietakyyhkyä, 11 pikkumehiläissyöjää ja 6 
aavikkotaskua. Kuvaamaan pysähdyttiin pallidirostris –lepinkäistä. Ennen porttia poikettiin 
vielä pienillä jätevesialtailla, joilla olikin lintuja ihan kivasti. Talvipukuisia Chlidonias –tiiroja 
saalisteli altailla yhtenäinen 50 linnun parvi. Muita kivoja olivat pitkäjalka 25, pikkusirri 18, 
lapinsirri 9, mustapyrstökuiri 3, rantasipi 7, kenttähyyppä 14, suohyyppä 8, suokukko 9, 
jouhisorsa 3, tylli 6, pikkutylli 1, karikukko 1 ja taivaanvuohi 1. Personata –västäräkkejä oli 
3 ja yksi sittiskin. 
 
Sun Farmsilta poistumisen jälkeen käytiin vaihtamassa rahaa ja tsekattiin vielä Soharin 
rantaa vähän. Merellä näkyi 2 merikihua ja yksi lepykihu. Meinattiin jäädä Sohariin toiseksi 
yöksi, ja koska tuo edellisen yön parakki ei hirveästi houkutellut, niin käytiin kysymässä 



Beach Hotelin hintoja. Ja koska hotellilla ei ollut tilaa, niin päätettiin siirtyä Muscatia kohti. 
Matkalla käytiin Sawadin nokihaukkapaikalla nopeasti ja kysyttiin huoneiden hintoja 
läheisestä Beach Resortista. Huoneet olisivat maksaneet yhteensä 120 rialia, ja niinpä 
päätimme jatkaa Muscatiin asti vielä saman illan aikana. Sawadissa saatiin reissupinnaksi 
kuitenkin aavikkopyy, joita lensi muutama auton edestä tien yli. Hortoiltiin pimeässä 
Muscatin lähellä melko sekalaisessa liikenteessä ilman muita karttoja kuin lintukirjan 
kartta. Löydettiin lopulta hotelli lentokentän läheisyydestä. Hotelli (Majan Continental) oli 
tosi hieno ja suht edullinen. Hintaa 87 rialia koko porukalta. Syötiin hotellin ravintolassa ja 
painuttiin nukkumaan melko aikaisin ja melko väsyneinä päivän lajimäärän osoittaessa 
iltahuudon jälkeen lukemaa 71. 
 

 
Chlidonias –tiiroja Sun Farmsilla. © Heikki Vuonokari. 
 
 
14.11.2006   Muscat-Nizwa 
 
Aamulla suoraan Al Ansab Lagoonsille. Paikka löytyi helposti lintukirjan kartan avulla, 
mutta itse altaille pääsy oli hieman hankalaa altaita ympäröivien rakennustyömaiden takia. 
Aluksi harhailtiin altaiden takana, josta kuitenkin reissupinnoiksi saatiin vaaleakultarinta, 
kaspiankerttu, punaperätasku ja munkkitasku. Lopulta reitti altaille löytyi ajamalla 
työmaiden läpi. Tarkastettiin altaat ja uusia lajeja tuli ihan kivasti. Paikalla pyöri petojakin 
ihan mukavasti, ja niitä kuvailemalla kului muutama tunti. Uusia lajeja olivat mm. yöhaikara 
80, kattohaikara 27, pikku-uikku 4, ruskosotka 1, maurus –mustapäätasku 1, 
intianriisihaikara 1, sitruunavästäräkki 20, vuorikirvinen 2, kiljukotka 7, arokotka 4, 
keisarikotka 3, vuorikotka 3 ja pikkukorppikotka 4.  
 
 
 



 

 
Kiljukotka (Aquila clanga) 1kv. Al Ansab Lagoons, Muscat. © Heikki Vuonokari. 
 

 
Keisarikotka (Aquila heliaca) 1kv. Al Ansab Lagoons, Muscat. © Heikki Vuonokari. 
 
Puolenpäivän jälkeen lähdettiin ajelemaan Salalahia kohti, tarkoituksena jäädä Nizwaan 
yöksi. Yöpaikka (Majan GuestHouse) löytyikin hyvin nopeasti aivan Nizwaan eroavan 



rampin luota, ja majoittumisen jälkeen ehdimme vielä tehdä pienen kulttuuriretken 
läheiseen palmumetsikön verhoamaan asutusalueeseen. Lintuja alueella ei pahemmin 
ollut, mutta reissun ekat pikkutiltaltit (4) löytyivät täältä. Illalla käytiin syömässä Pizza 
Hutissa, ja mentiin ajoissa nukkumaan ja valmistautumaan seuraavan päivän 
aavikonylitykseen. Yöpaikka oli hintaansa nähden (43 rialia aamupaloineen) varsin hyvä. 
Päivän lajimäärä 62. 
 
 
15.11.2006   Nizwa-Al Ghabah-Al Ghaftayn-Qatbit 
 
Aamulla suunniteltiin hieman minne asti tätä Nizwan ja Salalahin välistä aavikkoa ajetaan 
tämän päivän aikana, kun matkaakin Salalahiin olisi noin 900km. Motellin isäntä yritti 
pyynnöstämme soitella Qatbitin resthouselle ja varata meille seuraavan yösijan, mutta 
yhteyttä ei saatu. Lähdettiin sitten matkaan ajatuksella, että jos Qatbitiin ei mahdu, niin 
ajetaan sitten suorilla Salalahiin asti. 
 

 
Matkantekoa aavikolla. © Heikki Vuonokari. 
 
Aavikolla ei paljoa lintuja ollut ja ajaminenkin oli melko puuduttavaa. Uudeksi 
reissupinnaksi kuitenkin kaarteli heti alkumatkasta käärmekotka, ja pian ensimmäinen 
varsinainen aavikkolajikin, kirjosiipikiuru, lennähti tien viereltä. Toinen autoistamme joutui 
todistamaan kamelikolariakin alkumatkan aikana. Kirjosiipikiuruja oli aavikolla tasaisesti 
hieman vajaan 100km välein, päivän aikana nähtiin noin 10.  
 
Aavikon keskellä parinsadan kilsan välein olleet keitaat olivat melko hyviä lintupaikkoja, 
jota ei kyllä ikinä uskoisi. Todella pahasti kuivuneissa ”puutarhoissa”, kuten he itse niitä 
kutsuivat, oli lintuja ihan kivasti. Yleensäkin kaikki paikat, jossa yhtään vain puita oli, olivat 
tsekkaamisen arvoisia. Ensimmäinen pysähdys Al Ghabahin motellin pihassa tuotti 2 
pikkusieppoa, leppälinnun ja 5 pikkukorppikotkaa.  
 
Haiman kylällä tankattiin, ja samalla haviksiin rustattiin mm. haarapääsky 3, västäräkki 1 ja 
kaspiankerttu 1. Seuraava pysähdys oli taas noin 200km päässä Al Ghaftaynin motellin 
puutarhassa. Se olikin oikea pikkusieppokeidas. Valkoisten pyrstönkulmien näpäyttelijöitä 
oli keitaalla 13, ja sillä luvulla tehtiin Omanin ”ennätys” yhden paikan pikkusieppojen 



määrässä. Lisäksi havaittiin tiltaltti 3, leppälintu 1, sinirinta 2, aavikkotasku 2, arotasku 1, 
metsäkirvinen 1 ja västäräkki 1.  
 

 
Yksi lukuisista. Pikkusieppo (Ficedula parva), Al Ghaftayn. © Heikki Vuonokari. 
 
Qatbitin lintuharrastuspainotteiselle motellille ehdittin lopulta klo 16 aikaan. Valoisaa oli 
vielä, joten lähdettiin nopean majoittumisen jälkeen käymään vielä kuuluisalla Muntasarin 
keitaalla. Muille muuten tiedoksi, ettei kannata käyttää lintupaikkaoppaassa mainittua 
etelänpuoleista tietä keitaalle menemiseksi. Tie oli aivan kauheassa kunnossa ja se piti 
ajaa todella hitaasti. Tai siis olisi pitänyt ajaa, jollei meillä olisi ollut kiire keitaalle valon 
käydessä vähiin ja kyseessä olisivat olleet omat autot.. 
 
Keitaalle ehdittiin kuitenkin valoisalla, mutta lintumaailma oli täysin hiljainen. Vettä keitaalla 
kuitenkin oli, ja tiedettiinpähän paikka valmiiksi aamua varten. Käveltiin hämärissä pieni 
lenkki keitaan ympäri ja plokattiin lennosta kaksi pitkäpyrstöistä, siipilaikullista, aivan 
lepinkäisen näköistä lintua. Kaikki oli muuten ihan ok, mutta harvemmin lepinkäisiä ihan 
parvessa näkee. Vaikka asia hieman vaivasikin, niin kuitattiin ne kuitenkin lepinkäisinä ja 
jatkettiin komppaamista. Linnut löytyivät aika nopeasti uudestaan ja nyt ne olikin helppo 
määrittää hopeatilhiksi. Yksi kovasti odotetuista lajeista oli nyt hoidossa. Muita haviksia 
olivat haapana 4, vuorikirvinen 5, pikkusieppo 4, viiriäinen 1 ja sininärhi 1. 
 



 
Hopeatilhikoiras (Hypocolius ampelinus). Muntasar. © Roni Väisänen. 
 
Motellille takaisin tultuamme meille selvisi, että kyseessä olivat talven ekat hopeatilhet ja 
motellin isäntä oli todella mielissään. Hänen viime vuosien talvikauden tärkeitä 
asiakkaitaan ovat juuri lintuharrastajat, jotka tulevat keitaalle hoitamaan hopeatilhen. Laji 
lienee aika hankala hoitaa muualla kuin pesimisalueillaan, jotka sijaitsevat eri lähteiden 
mukaan ainakin Irakissa, Iranissa ja Pakistanissa. Muntasarilla on talvehtinut pieni 1-4 
linnun populaatio epäsäännöllisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Meidänkin aikana 
lähes kaikki muut motellin asiakkaat olivat lintuharrastajia. Illalla syötiin yhden omanilaisen 
harrastajan seurassa motellin ravintolassa. Aavikkopäivän lajimäärä vaatimaton 32. 
 
 
16.11.2006   Qatbit-Dawkah-Thumrayt-Salalah 
 
Aamulla mentiin takaisin Muntasarille, toiveenamme nähdä juomaan tulevia hietakyyhkyjä. 
Edellisestä kerrasta viisastuneena kiersimme pohjoisen puoleista reittiä, jonka tiet olivat 
paljon paremmassa kunnossa. Hietakyyhkyjä kävi tasaisesti juomassa pieniä parvia, ja 
aamun summana oli täplähietakyyhky 102 ja kruunuhietakyyhky a7. Edellisenä iltana 
nähtyjen lintujen lisäksi paikalla oli saharanvarpuskiuru 11, kääpiökerttu 3, 
vihermehiläissyöjä 4, sitruunavästäräkki 2, punapyrstölepinkäinen 3 ja laulava aucheri –
etelänisolepinkäinen.   
 
Qatbitista poistuttiin etelän suuntaan 11 aikaan. Aavikkomotelli oli tasoonsa nähden aika 
hintava (104 rialia kaikkine ruokineen), mutta eipä noita yöpymisvaihtoehtoja paljon muita 
ollut. Ennen poislähtöä nähtiin semirufus –mustaleppälintukoiras parkkipaikalla, ja 
reissupinnaksi huuteli reissun ainoa pajulintu. Käytiin nopeasti vielä motellin läheisellä 



pikkukeitaalla, jossa oli harmaahaikara, 3 vuorikirvistä ja hyvin todennäköinen aasiankiuru, 
joka jäi kuitenkin määrittämättä hyvin lyhyen havaintotilanteen vuoksi. 20km Qatbitista 
etelään oli pieni ”puutarha”, jossa oli kuulemma ollut ylänkökiuru aiemmin. Pysähdyimme 
paikalla, mutta sieltä ei löytynyt kuin 2 lyhytvarvaskiurua, metsäkirvinen, tiltaltti ja 
västäräkki.  
 

 
Kruunuhietakyyhkyt (Pterocles coronatus). Muntasar. © Heikki Vuonokari. 
 

 
Täplähietakyyhkyt (Pterocles senegallus). Muntasar. © Heikki Vuonokari. 



Dawkahin keitaalla pysähdyttiin nopeasti. Paikalla oli 2 sininärheä, 1 pikkusieppo, 1 
nummikirvinen, 1 kaspiankerttu ja hieman päänvaivaa tuottanut nuori käki. Tämän keitaan 
jälkeen saatiin ajella melkoinen pätkä ennen seuraavaa kohdetta, joka oli Thumraytin 
kaatopaikka Salalahin lähellä. Paikka oli ihan mukava, kun muita ihmisiä ei näkynyt mutta 
lintuja oli kivasti. Mukavan kesyjä arokotkia kaatopaikalla ja sen ympäristössä notkui 42, 
uusina lajeina hoitui mustapyrstötasku 4, aavikkokiuru 5, kivikkorastas 1, niittysuohaukka 1 
ja korvakorppikotka 1.  
 

 
Afrikankalliopääskyt (Ptyonoprogne fuligula). Thumrayt. © Heikki Vuonokari. 
 

 
Arokotka (Aquila nipalensis) 1kv. © Heikki Vuonokari. 



Jätettiin kaatopaikka valon loppuessa ja lähdettiin laskeutumaan alas Dhofarin vehreälle 
rannikolle. Yksi retkipinna saatiin vielä hämärissä, kun 3 kattohaikaraa oli 
nukkumapuuhissa tienvarsipylväiden jatkeena. Salalahiin saavuttaessa mentiin 
ensimmäiseen hotelliin joka huomattiin, ja tämä osoittautuikin hyväksi valinnaksi. Hotelli Al 
Hanaa sijaitsi kaupungin ”itäkeskuksessa” ja oli todella halpa ja hyvä. Yösijalle tuli hintaa 
vain 28 rialia koko porukalta, sisältäen aamupalan. Illan päätökseksi käytiin syömässä 
lähistön intialaisessa ravintolassa. Päivän lajimäärä 47. 
 
 
17.11.2006   Salalahin ympäristö 
 
Aamuvarhaisella Ayn Hamranin piknikalueelle. Eliksiä ja reissupinnoja alkoi paukkumaan 
afrikkalaispitoisen lajiston ansiosta. Reissupinnoja kirjattiin seuraavista lajeista: 
Rotkorakkeli 25, oliivikutoja 20, afrikankastanjasirkku 10, oliivirilli 12, 
afrikanparatiisimonarkki 6, hopeanokka 20, viikunakyyhky 2, virtavästäräkki 2 ja sirittäjä 2 
(reissun ainoat), hohtomedestäjä 2. Mukavia havaintoja olivat myös vuorikotka 1, 
intianriisihaikara 1, mustapyrstötasku 4, käki 1 ja arabianbulbuli 30. 
 

 
Oliivikutoja (Ploceus galbula). © Heikki Vuonokari. 
 



 
Rotkorakkelit (Onychognathus tristramii). © Heikki Vuonokari. 
 
Käytiin aamuretken jälkeen nopeasti aamupalalla, ja varattiin yösija samasta hotellista 
vielä seuraavaksi yöksi. Seuraavana retkikohteena oli Salalahin East Khawr, jossa oli 
kahlaajia ja lokkeja huimasti. Kahlaajaparvessa päänvaivaa tuotti todella pitkäjalkainen 
pikkusirri, mikä sitten todellisuudessa lieneekään. Kuvia katsomalla se ei muuksi muutu, 
vaikka muihin pikkusirreihin verrattuna lintu oli aivan erirakenteinen pitkien jalkojensa 
takia. Kahlaajia paikalta summattiin mm, mustajalkatylli 700, tylli 120, suokukko 90, 
pikkusirri 130, suosirri 45, lapinsirri 40, valkoviklo 30, kuovisirri 5, pitkäjalka 5 ja 
meriharakka 5. Muita mukavia olivat kiljukotka 2, käärmekotka 1, arokotka 1, tavi 2, 
heinätavi 6, aavikkotasku 4 ja arotasku 3. 
 
Jatkettiin retkeä itään Khawr Taqahille. Paikalla oli lajistoa melko monipuolisesti, 
runsaimpana lokkilinnut. Paikan lokkisumma oli nokilokki 5000, selkälokki (heuglini) 2500 
ja aroharmaalokki 300. Lokkien joukosta sitten löytyikin reissun seuraava kova laji, kun 
Heikki plokkasi nokilokkien joukosta (meidän tietojemme mukaan) Omanin 8. 
valkosilmälokin. Kyseessä oli vanha lintu, jota ei saatu ihailla 15 min kauempaa, ennen 
kuin se lähti suoraviivaisesti takaisin ulapalle. Lokki vaati kuvauksen paikalliselle 
harvinaisuuskomitealle. Paikan muuta lajistoa: Naamiosuula 3, flamingo 55, 
harmaahaikara 40, kapustahaikara 6, rääkkähaikara 4, ruskohaikara 1, riuttahaikara 8, 
silkkihaikara 3, pronssi-iibis 2, arosuohaukka 1, kiljukotka 2, heinätavi 12, lampiviklo 3, 
pitkäjalka 12, punakuiri 1, tundrakurmitsa 2 ja ylänkötylli 1. Tiiroista oli töyhtötiira 60, 
riuttatiira 12, hietatiira 3 ja pikkutöyhtötiira 2.  
 



 
Valkosilmälokki (Larus leucophthalmus). Taqah. © Heikki Vuonokari. 
 
Monipuolisen retkipäivän saldona retkipinnoja saatiin 21, päivän kokonaislajimääränkin 
ollessa mukava 92. Illalla käytiin syömässä samassa intialaisessa pienen kaupunkiajelun 
jälkeen. Ruoka muuten on aika halpaa Omanissa, ko. ravintolassa 5 hengen ruokamme 
(kanaa runsaasti) maksoi yhteensä n. 10 rialia (= 20 euroa). Monipuolisen retkipäivän 
lajimäärä 92. 
 
 
18.11.2006   Salalahin ympäristö 
 
Aamuvarhaisella mentiin Jarziz Farmille, jonne pääsi sisään ilman minkäänlaista 
ilmoittautumista kenellekään. Portti näytti aukeavan joskus 6.30 ja toimistolle (josta lupia 
voisi kysellä) tulevat ihmiset töihin kahdeksalta. Mentiin siis ilman lupia, mutta eipä kukaan 
meidän puuhiamme kohtaan minkäänlaista mielenkiintoa osoittanut saati ajanut pois.  
 
Peltojen kasvillisuus oli tosi pitkää ja niinpä kiersimme vain ne, joissa oli lyhyempää 
kasvillisuutta. Vaikka pelloilla ei lintuja kovinkaan runsaasti ollut, muutama retkipinna 
kaivettiin kuitenkin. Savannikiurua tosin ei tarvinnut kaivaa, sillä vaikka laji onkin 
kesävieras alueella, niin lauloi niitä nyt marraskuullakin muutamia kymmeniä pelloilla. Muut 
maininnan arvoiset havikset olivat; kiljukotka 4, pikkukotka 1, niittysuohaukka 1, 
kattohaikara 1, kruunuhietakyyhky 2, turturikyyhky 1, sininärhi 1, harjalintu 2 ja metsäviklo 
1, suokukko 50 ja suosirri 13. Villin näköinen tapaus oli myös pyrstötön pallidirostris –
etelänisolepinkäisnuorukainen. Västäräkkejä ja keltavästäräkkejä oli yhteensä pari sataa. 
 



 
Savannikiuru (Mirafra cantillans). Jarziz Farm, Salalah. © Roni Väisänen. 
 
Pikaisen aamupalalla pistäytymisen jälkeen lähdettiin länteen, Khawr Al Maghsaylille. 
Kaupunkialueella ajaessamme nuori arohiirihaukka yllätti kaartelemalla aivan valtatien 
päällä. Matkalla löytyi vielä mukava petopaikka, jossa kuvailtiin arokotkia vähän aikaa. 
Matkan varrella nähtiin mm. arokotka 12, keisarikotka 2, pikkukorppikotka 1, käärmekotka 
1, varpushaukka 1, sininärhi 3, lyhytpyrstökorppi 4, arotasku 9 ja kyläsirkku 2.  
 

 
Dhofar Swift (Apus sp.). Khawr Al Maghsayl. © Heikki Vuonokari. 



Itse Khawr Maghsayl ei ollut niin kummoinen paikka marraskuulla, mitä se voinee olla esim 
muuttoaikoina. Khawrilla havaitsimme mm. keisarikotka 1, nokikana 1, flamingo 16, 
ruskohaikara 1 ja harmaasorsa 1. Mielenkiintoinen tuttavuus oli paikallinen kiitäjälaji 
(Dhofar Swift), jonka status on epäselvä. Linnut muistuttavat melko paljon vaaleakiitäjiä, 
mutta kukaan ei tiedä mitä ne todellisuudessa ovat. Altaalla saalisteli myös 2 
arabianpikkutiiraa.  
 
Meristaijipaikkana viereiset kalliot olivat aivan omaa luokkaansa. Mereltä alkoi elistä tulla 
heti kun putket sinne suunnattiin. Mukavia merihaviksia olivat arabianmerimetso 82, 
naamiosuula 5, ruskosuula 3, tropiikkiliitäjä 400, ohjasnokitiira 16, merikihu 1 ja parhaana 
todella myöhäinen pikkuruskotiira. Lokkilintuja oli myös runsaasti; nokilokki 3500, 
kaitanokkalokki 200, töyhtötiira 250 ja pikkutöyhtötiira 15. Kahlaajien joukosta kaivettiin 
mm. rantakurvi 3, pulmussirri 6 ja aavikkotylli 1.  
 
Pois lähdettiin pienen uintireissun jälkeen, matkalla koukattiin Salalahin West Khawrin 
kautta. Siellä ei paljon lintuja ollut kun hämäräkin alkoi jo tulla, parhaat jäivät 
ruskohaikaraan ja a7 kapustahaikaraan. Yöksi jäätiin edelleen samaan hyväksi havaittuun 
hotelliin, joka varattiin samalla koko Salalahissa olemisemme loppuajaksi. Päivän 
lajimäärä 94. 
 

 
Rantakurvit (Xenus cinereus). Al Maghsayl. © Heikki Vuonokari. 
 
 
19.11.2006   Salalahin ympäristö 
 
Lähdettiin aamusta aikaisin hoitamaan arabianhemppo maan ainoalta tunnetulta 
esiintymispaikalta Tawi Atayrin Sink Holelta. Matkalla nähtiin yksi arabihaukka ja tolpan 
nokassa päivystänyt vanha keisarikotka. Itse Sink Holen ympäristössä oli kymmenittäin 
afrikankastanjasirkkuja, muutamia kyläsirkkuja, surutaskupariskunta (Arabian niemimaan 



alalajia lugentoides), keisarikotka 1, arokotka 3, vuorikotka 1, pikkukotka 3, arabihaukka 2, 
metsäviklo 1, turturikyyhky 1, afrikankalliopääsky 8 ja arabianhemppoja nähtiin kuilun 
sisäpuolen reunapensaissa 9.  
 

 
Surutasku (Oenanthe lugens lugentoides). Sink Hole, Tawi Atayr. © Heikki Vuonokari. 
 

 
Pikkukotka (Hieraaetus pennatus). Sink Hole, Tawi Atayr. © Heikki Vuonokari. 
 
 



 
Arabianhemppo (Serinus menachensis ). Sink Hole, Tawi Atayr. © Roni Väisänen. 
 
Jatkettiin retkeä pientä soratietä myöten Wadi Hannalle. Paikalla ei juurikaan ollut lintuja, 
mutta muutama retkipinna niistäkin kuitenkin saatiin. Vihkoon kirjattiin vuorikotka 2, 
käärmekotka 1, mustalakkipyy 3, metsäviklo 1, virtavästäräkki 2, arabiankerttu 2, 
afrikanparatiisimonarkki 2. Takaisin rannikolle laskeutuminen oli aika mielenkiintoista 
melko jyrkkää soratietä myöten.  
 

 
Käärmekotka (Circaetus gallicus). Wadi Hanna. © Heikki Vuonokari. 



Seuraava kohde oli Khawr Rawri, jota jouduttiin etsimään vähän aikaa. Etsintä tuotti 
kuitenkin paksujalan ennen kuin oikea tie paikalle löytyi. Paikalla oli jotain arkeologista 
merkitystä ja alueelle oli siksi sisäänpääsymaksu 1 rial/auto. Lintupaikkana Khawr Rawri ei 
ollut kovin kummoinen, mutta jotain näkyi kuitenkin. Maininnan arvoiset olivat keisarikotka 
1, kiljukotka 4, arokotka 2, kalasääski 4, ruskohaikara 1, rääkkähaikara 2, arosuohaukka 1, 
ruskosotka 1 ja merellä mennyt naamiosuula.  
 
Takaisin Salalahiin päin ajellessa plokattiin tien vierestä langalta nuori amurinhaukka. Lintu 
antoi vielä ottaa kohtuulliset kuvat itsestään. Matkalla kompattiin Khawr Taqah uudestaan, 
mutta mitään uutta ei löytynyt. Illalla löydettiin viimein hotellin isännän mainostama 
kiinalainen ravintola, ja oltiin varsin tyytyväisiä kun ei tarvinnut enää mennä samaan 
intialaiseen syömään. Päivän lajimäärä 92. 
 

 
Amurinhaukka (Falco amurensis). Rawri. © Roni Väisänen. 
 
 
20.11.2006 Salalahin ympäristö 
 
Aamun retkikohteena oli puistoalue Ayn Razat. Alueen pohjoisosan komppaaminen tuotti 
muutamia mukavia reissupinnoja; maakotka 1, kalliokirvinen 4, pensaslepinkäinen 2 ja 
sinirastas 1. Myös Dhofarin vähälukuisempi medestäjälaji, isopurppuramedestäjä, hoitui 
alueelta. Muita mukavia havaintoja; vuorikotka 1, keisarikotka 2, harjalintu 2, 
virtavästäräkki 1, surutasku 2, kaspiankerttu 4, arabiankerttu 1, hohtomedestäjä 6, 
etelänisolepinkäinen 7, punapyrstölepinkäinen 3 ja kyläsirkku 2.  
 



 
Pensaslepinkäinen (Tchagra senegala). Ayn Razat. © Heikki Vuonokari. 
 
Aamupalalla käynnin jälkeen postiteltiin kortit ja jatkettiin retkeä jo tutuksi tulleelle East 
Khawrille. Paikalla oli taas paljon kahlaajia, runsaimpana tällä kertaa pulmussirri (yht. 230). 
Sekalaisen kahlaajaparven mukana kulki myös yksinäinen pikkupääskykahlaaja. 
Vihermehiläissyöjiä saalisteli kosteikolla a19, nuoria Chlidonias –tiiroja oli a260, muita 
haviksia mm. käärmekotka 1, riuttahaikara 5, taivaanvuohi 2, suokukko 154, meriharakka 
37, pikkutylli 13, suosirri 80, aavikkotylli 1, ylänkötylli 2, sitruunavästäräkki 1 ja 
papyruskerttunen 3.  
 
Iltapäivällä siirryttiin Salalahin länsipuolella olevalle luonnonsuojelualueelle. Alue oli hyvin 
vahvasti aidattu, ja niinpä jouduimme etsimään tien varresta rakoja josta alueelle näkisi. 
Kurkkimalla nähtiin mm. kiljukotka 3, pikkukotka 2, pronssi-iibis 38, mustapyrstökuiri 42 ja 
reissupinnaksi tukkasotka 1. Aidan raoista kurkistelu liian lähellä jotain valtiollisesti tärkeää 
aluetta aiheutti sen, että jouduimme aluetta vahtivien vartijoiden syyniin. Passeistamme 
otettiin kopiot ja Alpon kameran muistikortin sisältökin piti heille näyttää. Tämän 
varttitunnin viivästyksen jälkeen jatkoimme ls-alueen länsipuolelle etsimään pääsyä 
alueelle. Koska pääsyä ei löytynyt, niin tyydyimme tsekkaamaan läheisen rannan. 
Rannalla oli lokkeja kymmeniä tuhansia, koska rannalle oli ajautunut kuolleita pikkukaloja 
kasoittain. Paikalliset kalojen siivoilijat epäilivät jonkun laivan päästäneen myrkkyjä veteen 
ja siksi tilanne oli tällainen. Arvioimme lokkien yhteismääräksi 50000, joista nokilokkeja 
35000, heuglineja 15000 ja aroharmaalokkeja 5000.  



 
Lokkeja Salalahissa. © Heikki Vuonokari. 
 
Lokkien ihmettelyn jälkeen siirryttiin hieman rantaa itään päästäksemme uimaan hieman 
siistimmälle rannalle. Siirtymisen aikana nähtiin 2 haarahaukkaa ja 50 pronssi-iibistä. 
Valitulla uintirannalla oli isoja kahlaajia mukavasti, mm. valkoviklo 130, punakuiri 42, kuovi 
32, tundrakurmitsa 16 ja karikukko 1. Mielenkiintoisin havainto oli avoimella hiekkarannalla 
pienessä valkovikloparvessa liikkunut pitkäpyrstöjassana! Hotellille tultiin takaisin 
hämärissä ja ruokailun jälkeen alettiin pakkailla jo laukkuja seuraavan päivän 
aavikonylitystä varten. Salalahin viimeisen retkipäivän lajimäärä kohtuullinen 98. 
 

 
Pitkäpyrstöjassana (Hydrophasianus chirurgus). Salalah Beach. © Roni Väisänen. 



21.11.2006 Salalah-Thumrayt-Nizwa 
 
Lähdettiin kuuden aikoihin paluumatkalle pohjoista ja Muscatia kohti samaa reittiä kuin 
tullessa. Tarkoituksena oli ylittää aavikko tällä kertaa yhden päivän aikana. 
Aamuhämärissä saatiin retkipinnaksi nunnatasku ja kuvailtiin mustalakkipyitä. Matkalla 
pysähdyttiin tulomatkalla hyväksi petopaikaksi havaitulla Thumraytin kaatopaikalla. 
Paikalla oli edelleen petoja kivasti, joten kuvailtiin niitä aamuvalossa. Paikan parhaat 
havainnot olivat arokotka 65, aavikkopyy 38, kruunuhietakyyhky 5, västäräkki 70, arotasku 
2, aavikkotasku 6, kirjosiipikiuru 4, surutasku 2 ja tiltaltti 1.  
 
Aavikon yli ajeltiin parin sadan kilsan vuoroissa, sen verran puuduttavaa tuo 
virikkeettömässä ympäristössä ajaminen on. Tällä kertaa ei pysähdelty motellien 
puutarhoissa, vaan ainoat pysähdykset olivat huoltoasemilla. Matkalla ei lintuja taaskaan 
juuri näkynyt, muutamia kirjosiipikiuruja, yksi a12 täplähietakyyhkyjä ja erään motellin 
ympäristössä olleet 8 pikkukorppikotkaa olivat melkeinpä päivän ainoat havainnot. 
Nizwaan saavuttiin hämärissä ja yösijaa piti tällä kertaa etsiä ihan tosissaan. Jostain 
ihmeen syystä kaupungin kaikki hotellit olivat täynnä ja lopulta viidennestä paikasta 
kysyttyämme saimme hotellin viimeisen sviitin käyttöömme. Tämä Safari Hotel oli todella 
siisti ja halpa. Unta ei tarvinnut kysellä tuon melkein tuhannen kilsan aavikkoajelun 
jälkeen. Aavikkoajelun tuloksena nähtiin päivän aikana vain 30 lajia. 
 

 
Kirjosiipikiuru (Alamon alaudipes). © Heikki Vuonokari. 
 
 
 
 
 



22.11.2006   Nizwa-Muscat-Sohar 
 
Hyvän aamupalan jälkeen ajettiin yhteen putkeen 350km Soharin kylään, jossa 
kirjauduttiin jo tuttuun Al Wadin hotelliin. Matkalta ynnättiin langoilta yhteensä 32 
intiansininärheä. Al Wadissa saimme taas parakkihuoneen takapihalta. Hotelliin 
kirjautumisen jälkeen mentiin retkelle Shinasin ja Liwan pieniin kalastajakyliin. 
Tarkoituksena oli etsiä kylien rantojen mangrovekasvustoissa harvinaisena pesivää 
turkoosikalastajaa. Etsintä ei tuottanut tulosta, mutta muutama reissupinna kuitenkin vielä 
saatiin. Liwan rannalla nähtiin mm. ruskohaikara 1, kyyryhaikara 1, intianriisihaikara 1, 
aavikkotylli 2, ylänkötylli 4, rantakurvi 1, pikkukuovi 1, pikkutöyhtötiira 45, riuttatuura 22, 
räyskä 1, kuningaskalastaja 2, arabiantimali 2 ja aavikkokultarinta 2.  
 
Shinasissa mentiin lintuoppaan nuottien mukaisesti eräälle jalkapallokentälle, jonka 
ympäristöstä olisi mahdollista löytää Omanissa hyvin vähälukuisena pesivä naamiokyyhky. 
Laji löytyikin pienen komppaamisen jälkeen, ja lopulta naamiokyyhkyjä nähtiin paikalla 15. 
Muita Shinasin havaintoja olivat jalohaikara 2, kiljukotka 2, merikihu 1, leveäpyrstökihu 1, 
kuningaskalastaja 2, pikkumehiläissyöjä 3, punaperätasku 1, arabiantimali 16, kääpiökerttu 
2 ja Omanissa melko vähälukuinen valkoposkibulbuli 11.  
 

 
Naamiokyyhkykoiras (Oena capensis). Shinas. © Heikki Vuonokari. 
 
Takaisin parakille tultiin ihan ajoissa ja osa porukasta ehti käydä vielä uimassakin hotellin 
uima-altaalla, ja laskea siinä pulikoidessaan läheiseen palmumetsikköön yöpymään tulevia 
kauluskaijoja 207. Myös yksi harjalintu meni mukana. Uintien jälkeen lähdettiin vaihtamaan 
loput Omanin rialit pois, sillä seuraavana päivänä oli tarkoitus ylittää raja takaisin 
Arabiemiraattien puolelle. Muutamat jäljelle jääneet rialit käytiin vielä illalla tuhlaamassa 
läheisessä ostoskeskuksessa eväisiin. Päivän lajimäärä 66. 
 



23.11.2006 Sohar-Khatmat Milahah-Kalba-Umm Al Quwain 
 
Aamusta taas pimeällä liikkeelle kohti Arabiemiraattien rajaa. Aivan Khatmat Milahahin 
raja-aseman läheisyydessä on Omanin ainoa paikka, jossa louhikkotaskua tavataan 
säännöllisesti talvisin. Aikamme etsiskeltyämme Jouni löysikin yhden koiraan, joka oli 
kuitenkin hankala tapaus ja hävisi ennen kuin ehtivät paikalle. Hajauduimme uudestaan 
etsimään ja reilun puolen tunnin etsinnän jälkeen löysimmekin saman koiraan uudestaan. 
Tällä kertaa kaikki ehtivät nipin napin paikalle näkemään linnun ennen kuin se taas hävisi. 
Linnun käyttäytyminen oli oenanthe -taskuksi vähän erikoista puun latvassa istumisineen 
ja usean sadan metrin siirtymisineen. Muuta paikalla nähtyä olivat mm. harmaafrankoliini 
4, kenttähyyppä 3, harjalintu 2, pikkumehiläissyöjä 12, nummikirvinen 3, mustaleppälintu 
(semirufus) 4, hernekerttu (minula) 8, pikkutiltaltti 6 ja arabiantimali 1.  
 

 
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros semirufus). Khatmat Milahah. © Heikki Vuonokari. 
 
Taskun hoitamisen jälkeen ajettiin Khatmat Milahahin raja-asemalle. Toinen auto pääsi 
nätisti läpi, mutta toisen auton porukka joutui kaikkien paperien näyttämisen lisäksi 
käymään aseman sisällä kuvauttamassa silmänsä ennen kuin tie maahan oli vapaa. Syy 
tähän jäänee epäselväksi. Raja ylitettiin lopulta noin 9 aikaan. Rajalta jatkettiin viereiselle 
Khor Kalban mangrovealueelle, jossa yritimme turkoosikalastajaa huonoin tuloksin. Ainoa 
tulos oli mahdollinen äänihavainto. Etsinnän ohessa nähtiin mm. intianriisihaikara 1, 
siperiankurmitsa 3, savannihietakyyhky 8, valkoposkibulbuli 16 ja aavikkokultarinta 3.  
 
Pienestä Kalban kylästä yritimme löytää tietä Dubain suuntaan, mutta sellaista ei löytynyt 
millään. Jostain syystä emme meinanneet löytää tietä edes koko kylästä ulos. Parin 
tienkysymisen jälkeen aivan upouusi, vielä täysin opastamaton, asfalttitie kylästä vuorien 
ylitse Dubaihin löytyikin. Vuorilla pysähdyimme pariin kertaan tarkastamaan 



mustavalkoisen taskun hupputaskun toivossa, mutta jokainen näkemämme tasku 
osoittautui kuitenkin munkkitaskuksi.  
 

 
Siperiankurmitsa (Pluvialis fulva). © Heikki Vuonokari. 
 
Dubaita lähestyessämme päätimme hommata yösijan jostain kaukaa keskustasta, sen 
verran aikaa vievää ja muutenkin kaoottista kaupungin keskustan liikenne oli. Sharjahin 
ohitettuamme päätimme yrittää Umm Al Quwainin kaupunginosaan, jonka lähellä Hannu 
aiemman kokemuksen avulla tiesi olevan hyvän kahlaajapaikan. Löysimme 
kaupunginosasta tutunoloisen parakkihotellin, jonne majoittauduimme. Hintaa ihan 
kohtuullisen tasoisilla parakkihuoneilla oli yhteensä 800 dirhamia. Nopean majoittumisen 
jälkeen lähdimme katselemaan rantoja, mutta ne olivat melkeinpä kaikki täysin 
rakennettuja. Palailtiin hotellille ja osa porukasta kävi uimassa. Hotellin lähirantojen 
parhaat havainnot olivat arabianmerimetso 1500, siperiankurmitsa 1, aavikkotylli 1 ja 
merikihu 3. Päivän lajimäärä 60. 
 
 
24.11.2006 Dubain ympäristö 
 
Viimeisenä aamuna ei pidetty heräämisen kanssa suurta kiirettä, vaan tuota Khor al-
Beidan kahlaajapaikkaa lähdettiin etsimään vasta 08 aikaan. Paikka löytyikin Colin 
Richardsonin 1990-luvun alun ajo-ohjeita sekä Hannun melkein yhtä vanhoja muistikuvia 
soveltaen melko helposti. Dubain ympäristössä rakentaminen on niin kiivasta, että kaikki 
ajo-ohjeet vanhenevat todella nopeasti.  
 
Kahlaajia oli paikalla tuhansittain, mutta suurin osa niin kaukana, ettei pienimpiä ollut 
mahdollista määrittää. Luolakahlaajat (yht. 74) näkyivät ison kokonsa vuoksi hyvin, ja kuin 



tilauksesta kävi 2 vuorisirriä hetken aikaa paikallisena melko lähellä. Paikan näkyvissä 
olevien sirrien määrä oli muutamia tuhansia, suurin osa suosirrejä. Erilaisia tyllejä oli myös 
kivasti, yhteensä reilut tuhat.  
 

 
Punapyrstölepinkäinen (Lanius isabellinus) 1kv. © Heikki Vuonokari. 
 
Seuraavaksi lähdettiin etsimään reittiä Ra´s al-Khor Wildlife Reservelle. Matkalla 
pysähdyttiin jollekin pienelle rapakolle, jossa oli muutamia satoja kahlaajia ja mm. 
kaitanokkalokki 600. Reissupinnaksi rapakolta saatiin jänkäsirriäinen. Wildlife Reserve 
löytyi helposti, ja loppuiltapäivä tulikin vietettyä siellä. Siellä katsomista kyllä riitti, harmi 
vaan että piilokojut olivat kiinni koska oli viikonloppu. Kierrettiin aluetta aidan takaa 
katsellen, ja nähtiin mm. afrikanniibishaikara 3, jalohaikara 65, pyhäiibis 15, flamingo 3000, 
pikkuflamingo 1, pitkäjalka 70, avosetti 8, siperiankurmitsa 150, mustapyrstökuiri 110 ja 
punakuiri 240.  
 
Iltapäivän lopuksi käytiin vielä uimassa Jumeirah Beachilla ja pakattiin matkalaukut 
kuntoon. Ajeltiin lentokentän 1 terminaaliin ja pienen pysäköintiselkkauksen jälkeen saatiin 
autot luovutettua. Tämän jälkeen taksilla terminaali kakkoseen ja odottelemaan lentoa, 
joka lähti ihan ajallaan 8h odottelun jälkeen. Terminaalissa suoritetun iltahuudon jälkeen 
kirjattiin viimeisen retkipäivän lajimääräksi 84. Reissun kokonaislajimäärä oli 211 ja ajettuja 
kilometrejä autojen mittareissa noin 4500. Takaisin Helsingissä oltiin aamulla 09 aikaan.  
 
 



 
Kiljukotka (Aquila clanga) 1kv. Al Ansab 14.11. © Heikki Vuonokari. 
 

 
Isopurppuramedestäjä (Cinnyris osea). Ayn Razat 20.11. © Heikki Vuonokari. 
 



LAJILISTA 
 
 
Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) 
 
Tropiikkiliitäjä (Puffinus lherminieri persicus) 
 
Naamiosuula (Sula dactylatra) 
 
Ruskosuula (Sula leucocaster) 
 
Merimetso (Phalacrocorax carbo) 
 
Arabianmerimetso (Phalacrocorax nigrogularis) 
 
Yöhaikara (Nycticorax nycticorax) 
 
Kyyryhaikara (Butorides striatus) 
 
Rääkkähaikara (Ardeola ralloides) 
 
Intianriisihaikara (Ardeola grayii) 
 
Lehmähaikara (Bubulcus ibis) 
 
Riuttahaikara (Egretta gularis) 
 
Silkkihaikara (Egretta garzetta) 
 
Jalohaikara (Egretta alba) 
 
Harmaahaikara (Ardea cinerea) 
 
Ruskohaikara (Ardea purpurea) 
 
Kattohaikara (Ciconia ciconia) 
 
Afrikaniibishaikara (Mycteria ibis) 
 
Pronssi-iibis (Plegadis falcinellus) 
 
Pyhäiibis (Threskiornis aethiopicus) 
 
Kapustahaikara (Platalea leucorodia) 
 
Flamingo (Phoenicopterus ruber) 
 
Pikkuflamingo (Phoenicopterus minor) 
 
Haapana (Anas penelope) 
 
Harmaasorsa (Anas strepera) 
 
Tavi (Anas crecca) 
 
Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 
 
Jouhisorsa (Anas acuta) 
 
Heinätavi (Anas querquedula) 

 
 
 
Lapasorsa (Anas clypeata) 
 
Ruskosotka (Aythya nyroca) 
 
Tukkasotka (Aythya fuligula) 
 
Haarahaukka (Milvus migrans) 
 
Pikkukorppikotka (Neophron percnopterus) 
 
Korvakorppikotka (Torgos tracheliotos) 
 
Käärmekotka (Circaetus gallicus) 
 
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) 
 
Arosuohaukka (Circus macrourus) 
 
Niittysuohaukka (Circus pygargus) 
 
Varpushaukka (Accipiter nisus) 
 
Arohiirihaukka (Buteo rufinus) 
 
Kiljukotka (Aquila clanga) 
 
Arokotka (Aquila nipalensis) 
 
Keisarikotka (Aquila heliaca) 
 
Maakotka (Aquila chrysaetos) 
 
Pikkukotka (Hieraaetus pennatus) 
 
Vuorikotka (Hieraaetus fasciatus) 
 
Sääksi (Pandion haliaetus) 
 
Tuulihaukka (Falco tinnunculus) 
 
Amurinhaukka (Falco amurensis) 
 
Arabihaukka (Falco pelegrinoides) 
 
Mustalakkipyy (Alectoris melanocephala) 
 
Aavikkopyy (Ammoperdix heyi) 
 
Harmaafrankoliini (Francolinus pondicerianus) 
 
Viiriäinen (Coturnix coturnix) 
 
Liejukana (Gallinula chloropus) 
 
Nokikana (Fulica atra) 
 
Pitkäpyrstöjassana (Hydrophasianus chirurgus) 



Meriharakka (Haematopus ostralegus) 
 
Pitkäjalka (Himantopus himantopus) 
 
Avosetti (Recurvirostra avosetta) 
 
Luolakahlaaja (Dromas ardeola) 
 
Paksujalka (Burhinus oedicnemus) 
 
Aavikkojuoksija (Cursorius cursor) 
 
Pääskykahlaaja (Glareola pratincola) 
 
Pikkupääskykahlaaja (Glareola lactea) 
 
Pikkutylli (Charadrius dubicus) 
 
Tylli (Charadrius hiaticula) 
 
Mustajalkatylli (Charadrius alexandrinus) 
 
Ylänkötylli (Charadrius mongolus) 
 
Aavikkotylli (Charadrius lechenaultii) 
 
Kaspiantylli (Charadrius asiaticus) 
 
Keräkurmitsa (Charadrius morinellus) 
 
Siperiankurmitsa (Pluvialis fulva) 
 
Tundrakurmitsa (Pluvialis squatirola) 
 
Kenttähyyppä (Vanellus indicus) 
 
Suohyyppä (Vanellus leucura) 
 
Vuorisirri (Calidris tenuirostris) 
 
Pulmussirri (Calidris alba) 
 
Pikkusirri (Calidris minuta) 
 
Lapinsirri (Calidris temminckii) 
 
Kuovisirri (Calidris ferruginea) 
 
Suosirri (Calidris alpina) 
 
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus) 
 
Suokukko (Philomachus pugnax) 
 
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) 
 
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa) 
 
Punakuiri (Limosa lapponica) 
 

Pikkukuovi (Numenius phaeopus) 
 
Kuovi (Numenius arquata) 
 
Mustaviklo (Tringa erythropus) 
 
Punajalkaviklo (Tringa totanus) 
 
Lampiviklo (Tringa stagnatilis) 
 
Valkoviklo (Tringa nebularia) 
 
Metsäviklo (Tringa ochropus) 
 
Liro (Tringa glareola) 
 
Rantakurvi (Xenus cinereus) 
 
Rantasipi (Actitis hypoleucos) 
 
Karikukko (Arenaria interpres) 
 
Merikihu (Stercorarius parasiticus) 
 
Leveäpyrstökihu (Stercorarius pomarinus) 
 
Nokilokki (Larus hemprichii) 
 
Valkosilmälokki (Larus leucophthalmus) 
 
Kaitanokkalokki (Larus genei) 
 
Naurulokki (Larus ridibundus) 
 
Selkälokki (Larus fuscus heuglini) 
 
Aroharmaalokki (Larus cachinnans) 
 
Räyskä (Sterna caspia) 
 
Hietatiira (Sterna nilotica) 
 
Töyhtötiira (Sterna bergii) 
 
Pikkutöyhtötiira (Sterna bengalensis) 
 
Riuttatiira (Sterna sandvicensis) 
 
Arabiantiira (Sterna repressa) 
 
Arabianpikkutiira (Sterna saundersi) 
 
Valkosiipitiira (Chlidonias leucopterus) 
 
Valkoposkitiira (Chlidonias hybrida) 
 
Ohjasnokitiira (Sterna anaethetus) 
 
Pikkuruskotiira (Anous tenuirostris) 
 



Täplähietakyyhky (Pterocles senegallus) 
 
Kruunuhietakyyhky (Pterocles coronatus) 
 
Savannihietakyyhky (Pterocles exustus) 
 
Kalliokyyhky (Columba livia) 
 
Viikunakyyhky (Treron waalia) 
 
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) 
 
Palmukyyhky (Streptopelia senegalensis) 
 
Turturikyyhky (Streptopelia turtur) 
 
Naamiokyyhky (Oena capensis) 
 
Käki (Cuculus canorus) 
 
Kauluskaija (Psittacula krameri) 
 
Tervapääsky (Apus apus) 
 
Vihermehiläissyöjä (Merops persicus) 
 
Pikkumehiläissyöjä (Merops orientalis) 
 
Kuningaskalastaja (Alcedo atthis) 
 
Sininärhi (Coracias garrulus) 
 
Intiansininärhi (Coracias benghalensis) 
 
Harjalintu (Upupa epops) 
 
Kirjosiipikiuru (Alaemon alaudipes) 
 
Kiuru (Alauda arvensis) 
 
Töyhtökiuru (Galerida cristata) 
 
Savannikiuru (Mirafra cantillans) 
 
Aavikkokiuru (Ammomanes deserti) 
 
Saharanvarpuskiuru (Eremopterix nigriceps) 
 
Lyhytvarvaskiuru (Calandrella brachydactyla) 
 
Haarapääsky (Hirundo rustica) 
 
Törmäpääsky (Riparia riparia) 
 
Afrikankalliopääsky (Ptyonoprogne fuligula) 
 
Isokirvinen (Anthus richardi) 
 
Nummikirvinen (Anthus campestris) 
 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis) 
 
Lapinkirvinen (Anthus cervinus) 
 
Vuorikirvinen (Anthus spinoletta) 
 
Kalliokirvinen (Anthus similis) 
 
Keltavästäräkki (Motacilla flava) 
 
Sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) 
 
Västäräkki (Motacilla alba) 
 
Virtavästäräkki (Motacilla cinerea) 
 
Valkoposkibulbuli (Pycnonotus leucogenys) 
 
Arabianbulbuli (Pycnonotus xanthopygos) 
 
Punaperäbulbuli (Pycnonotus cafer) 
 
Hopeatilhi (Hypocolius ampelinus) 
 
Sinirinta (Luscinia svecica) 
 
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus) 
 
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) 
 
Mustapyrstötasku (Cercomela melanura) 
 
Mustapäätasku (Saxicola torquatus) 
 
Arotasku (Oenanthe isabellina) 
 
Aavikkotasku (Oenanthe deserti) 
 
Punaperätasku (Oenanthe xanthoprymna) 
 
Munkkitasku (Oenanthe albonigra) 
 
Surutasku (Oenanthe lugens lugentoides) 
 
Nunnatasku (Oenanthe pleschanka) 
 
Louhikkotasku (Oenanthe picata) 
 
Kivikkorastas (Monticola saxatilis) 
 
Sinirastas (Monticola solitarius) 
 
Laulurastas (Turdus philomelos) 
 
Priinia (Prinia gracilis) 
 
Papyruskerttunen (Acrocephalus stentoreus) 
 
Kääpiökerttu (Sylvia nana) 
 



Vaaleakultarinta (Hippolais pallida) 
 
Aavikkokultarinta (Hippolais rama) 
 
Kaspiankerttu (Sylvia mystacea) 
 
Hernekerttu (Sylvia curruca) 
 
Arabiankerttu (Sylvia leucomelaena) 
 
Tiltaltti (Phylloscopus collybita) 
 
Pikkutiltaltti (Phylloscopus neglectus) 
 
Pajulintu (Phylloscopus trochilus) 
 
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 
 
Pikkusieppo (Ficedula parva) 
 
Afrikanparatiisimonarkki (Terpsiphone viridis) 
 
Arabiantimali (Turdoides squamiceps) 
 
Purppuramedestäjä (Cinnyris asiaticus) 
 
Hohtomedestäjä (Cinnyris habessinicus) 
 
Isopurppuramedestäjä (Cinnyris osea) 
 
Oliivirilli (Zosterops abyssinicus) 
 
Etelänisolepinkäinen (Lanius meridionalis) 
 

Punapyrstölepinkäinen (Lanius isabellinus) 
 
Pensaslepinkäinen (Tchagra senegalus) 
 
Arokorppi (Corvus ruficollis) 
 
Lyhytpyrstökorppi (Corvus rhipidurus) 
 
Intianvaris (Corvus splendens) 
 
Rotkorakkeli (Onychognathus tristramii) 
 
Kottarainen (Sturnus vulgaris) 
 
Pihamaina (Acridotheres tristis) 
 
Intianmaina (Acridotheres ginginianus) 
 
Oliivikutoja (Ploceus galbula) 
 
Varpunen (Passer domesticus) 
 
Idänhopeanokka (Lonchura malabarica) 
 
Hopeanokka (Lonchura cantans) 
 
Arabianhemppo (Serinus menachensis) 
 
Afrikankastanjasirkku (Emberiza tahapisi) 
 
Kalliosirkku (Emberiza striolata) 
 
 
 

 


