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En reseberättelse av Jan Sjöstedt 

 

Alla fågelbilder i denna berättelse som denna vackra blåkindade ras av Grön dvärgbiätare tillhör Ingvar Jansson. 

Resesällskapet var rekryterat från Nyköping och har Tärnan som moderklubb. Vi som följde med var 

Torbjörn Brissman, Ingvar Jansson, Jan Karlsson, Lennart Wallén, Stig Larsson och Jan Sjöstedt. 

Sensommaren 2012 besökte vi Bulgarien och alla tyckte det var så lyckat att de ville resa igen. Denna 
gång blev det till Jordanien som jag besökt ett par gånger tidigare. Syftet var i första hand 
fågelskådning men det blev även lite kultur. Besöker man Jordanien måste man besöka Petra. 
Tidpunkten valdes med tanke på rov- och småfågelsträcket och att lokala häckare var åter och igång. 
Vi havsskådade ett par dar, besökte reningsverksområdet i Aqaba flera ggr och tog en tur i de 
sydligare delarna av landet upp till Döda havet. Vi gjorde ett par övernattningar i Dana som ligger i de 
centrala bergen. Då stod också det obligatoriska Petrabesöket på dagordningen. Ökenskådning i 
Wadi Fidan och Wadi Rum ingick också i programmet. Vi hade bra väder +34 som varmast någon dag 
de flesta låg på 28-30 i Aqaba. I bergen var det svalare ca +5 kallaste natten och några av oss använde 
vantar och mössa i gryningen, hmmmmmm…….. Dagstemp ca 25 grader på 1500 m höjd dagtid.   
Lördag 16/3 
Vi landade i Aqaba på utsatt tid kl 19, solen gick precis ner och passkontrollen gick förvånansvärt fort. 
(Nu var det 5 kontrollanter igång, vid min första resa endast en passkontroll).  I tullen blev det 
krångel med våra kikare men säkerhetschefen på flygplatsen kände igen mig sen tidigare besök, så 
det redde ut sig ganska snabbt. Vi skrev helt enkelt upp vår optik på en lista och lovade att inte sälja 
grejorna i landet. Jag hade visat honom en stäppörn vid mitt förra besök, hans 1:a X, det kom han 
ihåg. Vi åkte in till Aqaba och kvitterade ut våra 2 bilar ca 1700 skr/styck med fria mil. Därefter till 



hotellet som låg 100 meter bort. Checkade in och tog en kvällspromenad i den behagliga 25 gradiga 
kvällen. Maten som bestod av Jordanska specialiteter avnjöts på en balkong med utsikt över 
Aqabaviken och frihetsflaggstången. 
 

 
 
En kraftigt beskuren karta av Jordanien. Blått streck är vägar vi åkt, det är 20 mil  Aqaba-Al-Mazraah 
vid Döda havet. Petra ligger vid Ash Shawbak och Dana några mil söder om Al- Tafilah 
 
Söndag 17/3 
Upp i ottan till ljudet av Palmduvor, landets vanligaste fågel och iväg till Aqaba South Beach. Vi 
skådade från en udde som jag stått på flera ggr vid tidigare besök. Här kommer fåglarna nära och det 
rastar lite smått och gott. Vitögd mås 20, Kaspisk trut, Silltrutar, Långnäbbad mås,  Svartbent 
strandpipare och en vacker Ökenpipare i sommardräkt. Efter ett par timmar åkte vi till Aqaba 
Birdobservatory (reningsverket) där vi träffade Feres (Jordaniens enda skådare?) som jag mött vid 
tidigare resor. Han visade oss runt en stund innan han blev upptagen med en skolklass. I 
”akaciaskogen” var en del småfågel och i vassarna runt reningsdammarna rastade tättingar. Hägrar, 
änder och måsfåglar och frampå dan ett visst rovfågelsträck. Bland många arter sågs i området 
Revhäger1-2, Större skrikörn 1, Balkanhök 1, Smyrna kungsfiskare 1, Gråfiskare 1,Berberfalk 1 ad, 
Halsbandsparakit 2, Namaquaduva 1 par, Balkansångare 10, Eksångare 1, Kaveldunsångare 4, 
Streckad prinia 20, Arabskriktrast 3, många Levant bulbyler samt gott om streckande svalor. Vi tog  



 
Sporrvipa 

 
en sväng upp i bergen, öster om staden för att luncha och få lite ökenkänsla. Kortstjärtad korp, 
Ökenkorp, Stenökenlärka, Svartstjärt, Sinaiglansstare och en stor falk sågs över en bergskam, 
förmodligen Berberfalk. Dagen närmade sig afton så vi åkte tillbaka till Aqaba och avslutade med en 
promenad i parken med grönsaksodlingarna. Odlingarna och palmlundarna ligger vid stranden i 
hjärtat av staden. Det var som vanligt mycket människor ute och flanerade, även en del turister. Vi 
såg bla Rödhuvad törnskata, Munkparakit 2, Huskråkor 100-tals, Smyrnakungsfiskare 1, Härfågel och 
rastande Gransångare. Artgenomgång med dito tillbehör och sent i säng som sig bör. 
 

 
 Silltrut av heuglini- och fuscusraserna 

 
Måndag 18/3 
Tidigt upp och iväg efter frukost mot norr och den väldiga Arabdalen en mäktig och mycket torftig 
öken som ligger i sänkan mellan det Israeliska bergsmassivet och Jordanska högplatån. Wadi Araba 



”slutar” i sin lägsta punkt vid döda havet ca 250 m u.h.y. Det betyder nerförsbacke och det gick 
undan de 15 milen upp till Tassan Spring och Wadi Fidan. Vi skulle vara där innan den värsta hettan, 
då allt gömmer sig.  Ett kortare stopp med kaffe vid bron upp mot Wadi fidan. X-en hoppade fram ur 
buskarna, Svarthakad sångare, Glasögonsångare, Grön dvärgbiätare, Svartstjärt, Ökenvarfågel mfl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arabskriktrast                                  Svartstjärt 
Vi åkte vidare till ”Akaciadalen” Wadi Fidan vid den lilla byn al-Qurayqira. Målet för dagen var 
Arabsångare och Ökenhöna och vi lyckades med den ena. Vi gick hela vägen ner till de läckande 
vattenledningarna och letade tättingar i Akaciorna. Vi hittade Palestina solfågel 10, Arabskriktrastar 
10, häckande Blek klippsvala >20, Grön dvärgbiätare 10, Svartstjärt >10, Stenökenlärka >20, Härfågel 
5, Medelhavsstenskvätta, Balkansångare >5 och 1 par Ökenhöna. Färden gick nu vidare norrut mot 
Döda havet och ”Fifadalen”. En kort fika med goda kakor som Stig önskat sig, jag letade Långnäbbad 
pip utan framgång, innan vi fortsatte upp i bergsmassivet mot Dana. Efter vägen skådades 
Sorgstenskvätta flera par, Kortstjärtad korp, Blåtrast, Stentrast, Stensparv mfl arter. Vi kom fram till 
Dana i solnedgången och gick direkt ner till klippan vid borgen. Denna plats är magisk med sin 
magnifika utsikt och vi fick höra Ökenuven tuta några gånger, minst 5 Dvärguvar visslade och 
Berghönorna ”chuckade”. Efter en god måltid åkte vi en sväng för att lyssna men ingen Klippuggla 
hördes, dvärguvarna däremot pep hela natten. 
                                 
 Ökenhöna 

 



 
Levantsiska 

 
Tisdag 19/3 
Upp i ottan för att åka till den närbelägna Barraskogen. Det var småkyligt ca +5 och några i gruppen 
använde vantar. På väg ner för bergssidan fick jag höra en bekant sång. Rostsparvarna sjöng redan 
trots kylan och Ingvar fick ett par fina plåtar. Några Levantsiskor flög över oss, bra att de var på plats 
efter övervintring på lägre höjd. Vi parkerade vid ”campingplatsen” som ser för dj…..g ut i denna 
nationalpark. De stora och mycket gamla ”Juniperusträden” var skadade av yxhugg och det låg 
allehanda äckliga sopor överallt. Trots detta satt en vacker hanne och sjöng alldeles i närheten och 
honan kollade upp häckningsträdet han valt. Hon var noga ty de undersökte många lämpliga träd. 
 
Rostsparv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flera Levansiskor flög omkring i området, totalt ca 10 ex. 4 Gåsgamar kom glidande och en hona 
Stäpphök sträckte förbi. Detta bergsområde är bland de högsta i landet på ca 1650m ö.h. Här häckar 
ett antal nordliga arter såsom Talgoxe, Bofink, Nötskrika mfl. Tillbaka för frukost. Runt Dana sjöng 
Stensparvar och Sinaiglansstarar. Klippsvalorna seglade i skyn och Berghösen ”chuckade”. Efter en 
riklig frukost bar det av mot Döda havet med ett flertal stopp efter vägen. Innan vi nådde ”Fifadalen” 
igen hade vi sett Kejsarörn 1 ad och 1 subad, Stäppörn subad, Kortstjärtad korp i antal, Vitkronad 
stenskvätta 2 par, Sorgstenskvätta 4 par. I Fifadalen letade vi småfågel och sträckskådade vilket gav 
Stentrast 2, Sinai Rosenfink 5, Isabellastenskvätta 1, Hökörn 1 par, Ormörn 4 ex, Stäppörn 1 mfl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare till Döda Havet där grabbarna tog kort, dock inget bad, och upp för bergsidan mot al-Karak. På 
klippkanten satt ett par Hökörnar som började spelflyga för oss, (JKs önskan). Väl uppe på passet tog 
vi lunch och skådade. Snårsångare hördes lite här och där men det tog tid innan alla hade sett dem 
bra. Här sågs ett par Ökenhöna, Rödhuvad törnskata, Rödstjärten ”samamisicus”, Indisk silvernäbb, 
Alp-, torn- och Blek Tornseglare mfl. I en buske satt ”4 bird-teori”. Alla beskrev fåglar i en mycket liten 
buske men inget stämde. Det visade sig sitta 4 olika arter helt still i mitten i värmen bla 2 
Silvernäbbar. Vi hann inte till den forntida staden al-Karak denna gång utan vände åter mot Arab 
dalen. Utanför Potash City stannade vi i det rika odlingslandskapet för småfågelstudier. Vi märkte 
snabbt att rovisar hade börjat dra längs bergsidan mot norr. På kort stund såg vi >100 Stäppvråk, 
Bivråk, Ormörn 4, Dvärgörn 1, Brun Glada 4, Mindre Skrik 6, Örnvråk 2, Stäppörn 3, Balkanhök >10, 
Smutsgam 1 och Svart Stork 3. Småfågel i området var Kornsparv, Tofslärka,  Silvernäbbar mfl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi ville tillbaka till Dana i tid så resan åter gick utan längre stopp. Vi hann fram i god tid och precis i 
solnedgången började Ökenuven tuta och idag höll den på länge. Nöjda åkte vi runt och letade ugglor 
vi hade 8 pipande Dvärguvar och minst en hona. Jag visslade och de blev rejält närgångna, till slut 
hade alla sett dem väl. Efter en rejäl middag gjordes ett nytt försök på Klippuggla och vi kanske hörde 
en i fjärran. 
Onsdag 20/3                 
 Stentrast 

 
Åter en kall morgon i Barraskogen för att titta på 
Levantsiskorna. 10 ex i dag och i övrigt samma 
fåglar som i går. Skådning i Dana gav Blåtrast, 
Stentrast, Svart Rödstjärt. Medelhavstenskvättor 
av en mörkbrun form, där hane och hona är 
väldigt lika, som häckade. Dessa har jag inte sett 
förut, månne de övervintrar på Arabiska halvön. 
Denna dag var stora ”Turistdagen” med Petra 
som huvudattraktion, men det blev en del 
skådning på vägen dit. Vi stannade på den stora 
högslätten någon mil söder om Dana. Här fanns 
Kalanderlärka, Korttålärka och diverse 
stenskvättor bla en vackert spelflygande Isabella-
hane. Några mil senare ropar Janne K ”stopp en 
törnskata”. Det visar sig vara en rödhuvad men 
bakom den hoppar en stenskvätta som är 

spännande. Den blir mobbad av en lokal Medelhavsskvätta och efter en stund är alla karaktärer 
säkrade 1 adult Cypernstenskvätta förmodligen en hane. Skvättan sågs bra länge och väl och Ingvar 
fick en distansbild. 

 
 Petra var lika fantastiskt 
som förra gången, en 
storslagen plats som 
måste besökas om man är 
i landet. Vi såg också 
några fåglar bla 
Sinairosenfink 5 ex och 2  
Balkanhökar flög över. 
Dagen i Petra avslutades 
på en trevlig Restaurant 
med god mat och något 
så sällsynt som 
ölrättigheter. En öl 
kostade dock ca 70 kr 
men den var kall och god. 
Klockan var nu 5 och vi 
skulle tillbaka till Tassan 
Spring en väg ner genom 

bergen jag ej åkt men som sades vara farbar. I början gick det som på räls och vi njöt av fantastiska 
vyer och märkligt formade berg, De sista 2 milen nerför innan öknen var dock i sämsta laget, det var 
nätt och jämnt att det gick. Efter lite letande hittade vi ut i sanddyneområdet vid Tassan Spring med 
tamarisk buskar. Nattens uppdrag var Nubisk nattskärra som ska finnas här. Spelet hörs inte långt 
och är en kort tid vid 20-tiden men det blev inget denna gång. Tiden gick dock fort, då några av oss  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hade sällskap av pratglada beduinpojkar som vaktade getter.  Stig, Lennart och Janne blev tillochmed 
inbjudna att sova över i sanden. Vi hade dock ej tid med sådana trevligheter, en annan gång.   
En vanlig Nattskärram Dvärguv  och Smyrnakungsfiskare blev det ändå. Resan hem till Aqaba gick 
smärtfritt i kolmörker, knappt ett möte på 18 mil. Hemma kl 24. 
Torsdag 21/3 
Sovmorgon till 7 och ut till havet, betydligt färre fåglar idag, endast några Vitögda måsar, 1 
Skräntärna några trutar och en ad hane Ökenstenskvätta, som kom med på bild. Över havet sträckte 
flockar med finkstora fåglar i omgångar, Blek stensparv? (just denna morgon hade man haft många 
fynd av denna art i Israel). Till reningsverket där det var gott om småfågel idag. På en dold slambädd 
var det många ärlor/piplärkor, 1 ad Citronärla subsp ”werae”, Gulärlor av flera raser, Feldegg 20, 
Supercilliaris 2-3, Thunbergi 2, Beema 2, Flava 5, Vattenpiplärka 3, Rödstrupig 2 och 100 talet 
Sädesärlor bland dem en märklig ”albino”. Övriga tättingar var Balkansångare >50, Ärtsångare allm, 
Mästersångare 1, Rödstrupig sångare 1, Eksångare 2, Blåhakar, ”Berggransångare” en brunaktig 
fågel som tyvärr var tyst. Vadarfåglar på plats var Natthäger 23, Styltlöpare 5, Myrspov 7 mfl. Vid 
lunch kom rovissträcket igång, Mindre Skrik >10, Stäppörn 8, Ormörn 5, Dvärgörn 4, Brun Glada 10,  

Stäppvråk >200. Vinden 
från NV pressade  fåglarna 
från Israel över Arabdalen, 
så många kom rakt över 
oss.  Denna dag fortsatte i 
lättjans tecken så vi åkte till 
sydligaste delen av South 
Beach för ett dopp i det 
ljuvligt ljumma vattnet. En 
Vitögd mås tänkte landa på 
Lennarts hjässa, såg nog ut 
som en liten kal sten. När 
väl vi tagit oss i vattnet så 
rasade lokalbefolkningens 
hämningar och plötsligt 



skulle alla bada och fotografera. Stig och Ingvar pokulerade med ett yngre par från Amman när jag 
fick syn på en Liten Iltärna. Ingen var beredd med kamera när den rara fågeln passerade på blott 30 
meters håll. En Revhäger stod lite längre in i viken och resans enda ”Nordliga” Stenskvätta landade 
en bit bort. Denna kväll åt vi också på balkongen, en komplett meny. Vi blev så mätta att vi knappt 
tog oss tillbaka till hotellet. Vi stannade vid bageriet som är öppet dygnet runt och även gör 
fantastiska småkakor. Föreståndaren släpade ner oss i källaren så vi fick se hela baket. Tobbe och 
Janne K fotade så att svetten lackade och plötsligt hade alla en degklump i handen. 

 
Fredag 22/3 
Upp i svinottan och ingen frukost på hotellet. Tanken var att vi skulle uppleva en soluppgång i Wadi 
Rums bergsöken. Den röda solen steg i en helt tyst och kall öken. Minsta lilla pip hörs oändligt långt. 
Det togs många fina bilder trots att det inte fanns några kor i närheten. Vi sprider ut oss och letar 
efter nåt dvs Munkstenskvätta som är dagens målart. Jag ser en förmodad sådan på en bergskam 
men den försvinner. Högt upp i ett bergsstup hör jag gnisslet av en Bergssparv den tystnar dessvärre. 
Ute på ökenplattan sitter fullt av små ”gubbar”, 100-tals Stäppvråkar har övernattat i sanden och när 
solens strålar når dem börjar de genast ta höjd och plötsligt är himlen full av vråkar. Vi flyttar oss till 
några buskar som omger ett hus i en annars helt buskfri miljö. Här hoppar Rödstrupig sångare 2, 
Svarthakad sångare 3, Rostsparv 3, Svarthättor,  Balkan-, Ärt-och Gransångare mfl. 
Äntligen frukost, solen värmer något där vi sitter nedanför en klippkant med öknen nedanför oss. 
Den sträcker sig ända till Syriska gränsen i norr. Från denna plats ca 60 mil ofruktbar öken. Bakom oss 
är det öken ända ner till Indiska Oceanen ca 200 mil bort. Märkligt att något kan leva här men i denna 
del regnar det varje vinter. Så det finns grundvatten som pumpas upp till de cirkelformade 
odlingarna. Vi åker vidare österut mot oasen al-Ghal. Efter vägen ser vi ”Nisses” Namaquaduvor på 
en tråd och vid ett stort inhägnat jaktreservat som är bevuxet med bladvass hörs Rörsångare. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Munkstenskvätta 
 
På al-Ghal skylten sitter en skvätta. En hane Munkstenskvätta och Ingvar får fina bilder, en fantastisk 
fågel. Vi åker vidare till oasen där vi strosar en stund utan att hitta något märkvärdigt. På väg tillbaka 
från denna ändstation får jag se en udda stenskvätta i vägkanten, den liknar inget jag kan påminna 
mig. Den har helt svart stjärt sittande. När den flyger en sväng och breder ut stjärten så är det en 
hona Munkstenskvätta. Denna fågel stämmer inte med bilden i boken. Vi åker vidare mot Wadi Rum 
och snart hoppar några Stenökenlärkor av sandökenformen i vägkanten. Ett par ormörnar och en 
Stäppörn får oss också att stanna. Plötsligt säger Tobbe ”ser ni skulpturerna”, jag tvärstannar. öknen 
är full av Nubisk Ibex. Det visar vara en jätteflock om 23 ex de är på andra sidan ett staket som 
hindrar dem från att bli mat. Det inhägnade området omfattar en hel bergskedja, gigantiskt. Mot 
Wadi Rum tilltar vinden, en sandstorm är i faggorna. Vi betalar inträdet till dalen. Efter vägen sitter 
en Isabellaskvätta och skarpögda Tobbe hittar en fjärilslarv. Det är hundratals larver som äter på små 
gröna ”pinnar” som sticker upp i sanden. Det är vitribbad skymningssvärmare som lagt sina ägg här. 
 

 
 
 Vi åker genom byn upp till västra bergsväggen vid källan. Strax kommer en man som vill bjuda hem 
oss på lunch han känner igen mig sen tidigare säger han. Vi tackar för vänligheten och förklarar att vi 



har egen med oss. Det är inte så mycket fåglar här. 10-talet Sinairosenfinkar som vi till slut får se bra, 
Vitkronad stenskvätta, Svartstjärt, Svart rödstjärt, Sinaiglansstarar mfl tättingar. I bergssidan hänger 
bergsbestigare, de ser ut som små myror, området är väldigt populärt att klättra i och det dör någon 
varje år. Jag blir bjuden på grönt te och choklad av en Jordanier, även han ”turist”. Dagen lider mot 
sitt slut. Vinden har tilltagit och när vi lämnar skyddet i bergssidan märker vi att det blåst upp till 
sandstorm. Därför blir det bara ett kortstopp vid de övergivna tomatodlingarna, nära ”Dessert 
Highway” innan vi åker mot Aqaba. Denna afton äter vi på en av de populära restaurangerna i 
centrum, som även har ölrättigheter. Maten är god som vanligt och det är hyfsat billigt. Nu är dags 
för shopping. Herrarna ska köpa kryddor, det slutar med 9 kilo eller nåt sånt.  
Lördag 23/3 
Sista natten med gänget övergick i morgon. Det var helg i går (fredag) så stranden kryllade med folk 

som övernattat. Endast några vitögda måsar, 1 Skräntärna och de evigt sträckande svalorna förstås. 

Vi åkte till reningsverket och rotade efter småfåglar. Det vimlade med sångare främst Balkan men 

även sylvior snart fick vi korn på en liten svartskallad Ärtsångare. Ingvar fick åtminstone en bra bild så 

vi har kunnat bestämma den till Ärtsångare av rasen althaea som häckar i centralasiatiska bergen. 

Gransångare av ”trististyp”, Svarthakad sångare >5, Sammetshättor, Arabskriktrastar, Namaquaduva 

mfl tättingar. Några vita storkar och Stäppvråkar sträckte. När vi tar farväl av Feres hörs ett välbekant 

ljud, 12 Tranor mot norr 

men, inte Sverige, dessa ska 

mot Sibiriska Taigan. 

 Nu åker vi upp några mil i 

Arabdalen och gör vi ett 

sista desperat försök på 

”araben”. Målet är 

akaciastäppen vid bergens 

fot söder om Rhama. Men 

först fika, kakor, mera fika 

och ägg, yoghurt mackor, 

tomater och frukt, som 

vanligt med andra ord. Alla 

begav sig sen upp i sluttningen. Vi vaskade fram Masktörnskata 1, Rostsparv 5, Munkstenskvätta 1, 

Ärtsångare, Svarthättor, Solfåglar, Arabskriktrast, Svarthakad sångare, Medelhavsstenskvätta av ljus 

form. Dagen led mot sitt slut, vi åkte tillbaka och duschade och packade. Vi lämnade in bilarna och 

blev skjutsade till flyget. Där tog vi den sista Whiskyn och såg den sista fågleln som var Palmduva 

förstås. Samma som det började med. När vi summerade dagen i väntrummet konstaterade vi att 

resan gett drygt 150 arter inkluderat några införda arter.   

Jordanien Artlista 17-23/3 2013 
1.Nilgås Alopochen aegyptica  Namaquaduva 
1 ex Aqaba reningsverk 21+23/3 
2. Kricka Anas crecca 
Enstaka Aqaba reningsverk 17-23/3 

3. Gräsand Anas platyrhynchos 
30 Aqaba reningsverk 11+12+17/11 

4. Bläsand Anas penelope 
1 par 17/3 och 4 par Aqaba reningsverk 21/3 

5. Skedand Anas clypeata 
Aqaba reningsverk 5 ex 17/3, 2 ex 21/3 

6. Årta Anas querquedula 
7 ex 17/3 och 1 par 23/3 Aqaba reningsverk 



7. Berghöna Alectoris chukar 
Dana, hörda var dag samt några närobsar, 18-20/3  

8. Ökenhöna Ammoperdix heyi 
2 ex Wadi Fidan 18/3 och 2 ex Wadi Karak 19/3 

9. Smådopping PThachybaptus ruficollis 
10-15 ex var gång Aqaba reningsverk 17-23/3 

 
10. Natthäger Nycticorax nycticorax 
23 ex i en insträckande flock  21/3 

11. Kohäger Bubulcus ibis 
3 Aqaba 17/3 och 7 ex Aqaba renverk 23/3 

12. Rallhäger Ardeola ralloides 
2 ex 21/3 och 5 ex Aqaba reningsverk 23/3 

13. Silkeshäger Egretta garzettak 
1-2 Aqaba reningsverk 17-23/3  

14. Revhäger Egretta gularis 
1 Aqaba renverk 17+21/3 och 1 ex South Beach 21/3 

15. Gråhäger Ardea cinerea 
45 ex Aqaba reningsverk 21/3 

16. Svart stork Cikonia nigra 
3 ex sträckte vid Potach City 19/3 

17. Vit stork Cikonia cikonia 
1 ex vilade i Wadi Arabias väldiga öken 18/3 och 1+1 vid Aqaba renverk 21/3 
18. Smutsgam Neophron percnopterus 
1 adult sträckte vid Potash City 19/3 
19. Gåsgam Gyps fulvus 
5-8 ex Dana 19+20/3 

20.Bivråk Pernis apivorus 
2 ex Potash City 19/3 

21. Kejsarörn Aquila heliaca 
1 ad i bergen ost Fayafa och 1+1 subad nära Fayafa 19/3 

22. Mindre skrikörn Aquila pomarina 
6 ex Potash City 19/3 13 ex Aqaba renverk 21/3 

23. Större skrikörn Aquila clanga 
1 ex Aqaba renverk 17/3 

24. Stäppörn Aquila nipalensis 



1 subad berg ost Fayafa 1 ex Fayafa 3 ex sträck  

Potash City 19/3, 8 ex sträck 21/3 och 1ex 22/3 Aqaba renverk 

25. Brun kärrhök Circus aeruginosus 
10 ex Aqaba reningsverk 21/3 och enstaka var dag 

26. Stäpphök Circus macrourus 
1 hona Dana 19/3  

27. Ormörn Circaetus gallicus 
 4 ex Fayafa och 4 ex Potash City 19/9, 5 ex sträck 21/3  
Aqaba renverk och 2  ex vid Disa  22/3 
28. Dvärgörn Aquila pennata 
1 ex Potash City 19/3, 4 ex Aqaba reningsverk 21/3 

29. Hökörn Aquila fasciata 
1 stationärt par Fayafa och ett par Potash City 19/3 som flyktspelade 

30. Brun glada Milvus migrans 
3 ex Potash City 19/3 och 10 ex sträck Aqaba reningsverk 21/3 

31. Örnvråk CButeo rufinus 
2 ex sträck Potash City 19/3, 4 ex Aqaba renverk 21/3 

32. Stäppvråk Buteo buteo rufinus 
200 sträck 19/3 Potash city och över 500 sträck Aqaba renverk 21/3 och hundratals 22/3  sittande som små 

gubbar i gryningen i öknen vid Wadi Rum, de lättade 

när de första strålarna träffade dem. 

33. Sparvhök Accipiter nisus 
1 ex Aqaba reningsverk 17/3 1 ex Wadi Karak 19/3 

34. Balkanhök Accipiter brevipes 
2-3 ex Aqaba reningsverk 21+23/3 1 ex Al Ghal 22/3 

och 10 ex Potash City 19/3 mfl 

35. Tornfalk Falco tinnunculus 
1 ex Wadi Fidan 18/3 och enstaka i bergen runt Dana 

36. Berberfalk Falco pelegrinoides 
1 ad Aqaba renverk 17/3 och troligen samma art i berg 

ovan Aqaba samma dag. 

37. Vattenrall Rallus aquaticus 
1 ex hörd Aqaba renverk 21/3 

38. Rörhöna Gallinula chloropus 
Allmän Aqaba renverk  

39. Sothöna Fulica atra 
Allmän Aqaba reningsverk  

 

40. Trana Grus grus 
Hörd över Aqaba renverk 17/3, 12 ex sträck Aqaba 23/3 

41. Styltlöpare Himantopus himantopus 
2-5 Aqaba renverk varje gång 

42. Större strandpipare Charadrius hiaticula 
3 ex Aqaba South beach 17/3 bla 

43.Mindre strandpipare Charadrius alexandrinus 
1 ex Aqaba Renverk 21/3 

44. Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 
2 ex  Aqaba South beach 17/3 

45. Ökenpipare Charadrius leschenaultii 
1 ad Aqaba South beach 17/3 

46. Sporrvipa Vanellus spinosus 
30 var gång Aqaba reningsverk 17-23/3 häckfågel  

som ruvade nu 

47. Skogssnäppa Tringa ochropus 
2-3 Aqaba reningsverk var gång 

48. Drillsnäppa Acitis hypoleucus 
3-5 Aqaba reningsverk var gång 

49. Grönbena Tringa glareola 
1 Aqaba reningsverk 17+21/3 

50. Gluttsnäppa Tringa nebularia 



1 Aqaba reningsverk 21/3 

51. Myrspov Limosa lapponica 
7 ex Aqaba reningsverk 21/3 

52. Brushane Philomachus pugnax 
4-5 ex Aqaba reningsverk var gång 

53. Skrattmås Larus ridibundus 
Allmän  

54. Kaspisk trut Larus cachinnans 
Flera ex Aqaba reningsverk och Aqaba SB 

55. Silltrut Larus fuscus 
5-10 Aqaba reningsverk var gång samt Aqaba SB  

   ”Tundratrut” Larus fuscus heuglini 
     10 ex både ad och subad fåglar  Aqaba renverk. 

56. Vitögd mås Larus leucophthalmus 
5-20 Aqaba South Beach varje gång 

57. Skräntärna Hydroprogne caspia 
1 Aqaba South beach 21-23/3 

58. Liten iltärna Sterna bengalensis 
1 Aqaba South beach 21/3 flög lågt och fint rakt över oss. 

59. Sandtärna Gelochelidon nilotica 
7 ex rast 21/3 Aqaba reningsverk 

60. Klippduva Columba livia palaestinae 
Allmän i bergstrakter 

[Tamduva Columba livia (domest.)] 
vanlig, sedd dagligen 

 
61. Turkduva Streptopelia decaocto 
Allmän i Aqaba och en märklig ”blå” form var 

 vanlig i bla Wadi Fidan. 

62. Palmduva Streptopelia senegalensis 
Mycket vanlig i alla biotoper inte minst öken. 

63. Långstjärtduva Streptopelia senegalensis 
1 par Aqaba reningsverk 17/3 1 par Al Ghat 22/3 

 och 1 ex Aqaba renverk 23/3 

64. Gök Cuculus canorus 
4-5 ex hoade flitigt 19-20/3 i Dana. 

65. Ökenuv Bubo ascalaphus 
1 ex tutande 3-4 ggr 18/3 men spelade flitigt 19/3 i Dana. 

66. Dvärguv Otus scops 
7-9 ex Dana 18-19/3 spelande och 1-2 honor pep också 

67. Nattskärra  Caprimulgus europaeus 
Ett ex spelade hela kvällen 20/3 Tassan Spring då vi sökte Nubisk dito 

68. Halsbandsparakit Psittacula krameri 
Flera ex var dag i Aqaba och reningsverket. 

69. Munkparakit Myiopsitt monachus 
2 ex  Aqaba 17/3 

70. Alpseglare Apus melba 
1 ex Wadi Karak 19/3, 18 ex sträck 21/3 Aqaba renverk och ytterligare några ex 23/3 Aqaba och reningsverket. 

71. Tornseglare Apus apus 
Några ex bergen öst Potash City 19/3 och 1 ex Potash City samma dag 

72. Blek tornseglare Apus pallidus 
5-20 ex dagligen 

73. Smyrnakungsfiskare Halcyon smyrnensis 
1 ex Aqaba reningsverk 17/3, 1 ex Aqaba City 17/3 

 och 1 ex 20/3 Tassan Spring 

74. Gråfiskare Ceryle rudis 
2 ex  Aqaba renverk 17/3, 2 ex 21/3 samma lokal.  

75. Grön dvärgbiätare Merops orientalis 
10 Wadi Fidan 18/3 5 ex Fayfa 19/3 mfl platser. 

76 Härfågel Upupa epops 



Dagligen tex 7 ex Wadi Fidan 18/3 

77. Stenökenlärka Ammomanes deserti 
Allmän i öken och bergstrakter 
78. Trädlärka Lullula arboria 
Enstaka  Dana 18-20/3 mfl platser. 

79. Tofslärka Galerida cristata 
Allmän i lämplig biotop 

80. Kalanderlärka Melanocorypha calandra 
3 ex på stäppen syd Al Qadisiyya 20/3 

81. Korttålärka Calandrella brachydactyla 
1 ex+ en flock om 30 ex på stäppen syd Al Qadisiyya 20/3 
82. Backsvala Riparia riparia 
Enstaka ex bla Aqaba renverk 

83. Klippsvala Ptyonoprogne rupestris 
Enstaka i Dana 18-20/3 och 1 ex Potash City 19/3 

84. Afrikansk klippsvala Ptyonoprogne fuligula 
Allmän och daglig 

85. Ladusvala Hirundu rustica 
Allmän på sträck dagligen 

86. Rostgumpvala Delichon urbicum 
Allmän på sträck dagligen 

87. Hussvala Hirundu rustica 
Enstaka på sträck dagligen  

88. Vattenpiplärka Anthus spinoletta 
3 ex 21+23/3 Aqaba renverk 
89. Ängspiplärka Anthus pratensis 
1-2 ex Aqaba renverk 17/3 

90. Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 
2-3 ex  Aqaba renverk 21/3 

91 Sädesärla Motacilla alba 
Antal sedda dagligen bla >100 Aqaba renverk 21/3 

med dem en mkt märkligt tecknad individ, hybrid? 

92 Gulärla Motacilla flava feldegg 
20 ex 21/3 Aqaba renverk och 5 ex 23/3 

     Gulärla Motacilla flava thunbergi 
     2-3 ex 21/3 Aqaba renverk 

     Gulärla Motacilla flava superciliaris 
     3-4 ex 21/3 Aqaba renverk 

     Gulärla Motacilla flava  
     2-3 ex 21/3 Aqaba renverk 

     Gulärla Motacilla flava beema 
     1-2 ex 21/3 Aqaba renverk 
93 Citronärla Motacilla citriola werae 
1 ad hane 21/3 Aqaba renverk 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94. Rödhake Erithacus rubecula 
Enstaka ex Danabergen 18-20/3 

95. Blåhake Luscinia svecica 
2-5 Aqaba reningsverk vid varje besök där 

   Blåhake Luscinia svecica cyaenecula 
   3-4 ex Aqaba renverk 21/3 

   Blåhake Luscinia svecica magna 
   4-5 ex Aqaba renverk 21/3 

96. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus samamisicus 
1 ex Wadi Karak 19/3, 1 hona Dana 20/3 

97. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 
Enstaka var dag i alla biotoper flest i Dana 

98. Stentrast Monticola saxatilis 
1 ex Al Tafila 18/3, 2 ex Fayfa 19/3, 2 ex 

 Wadi Karak 19/3, 1 ex Dana 20/3 

99. Blåtrast Monticola solitarius 
1 ex Al Tafila 18/3, 2 ex 19-20/3 Dana, 2 ex Wadi Rom 22/3 
100. Koltrast Turdus merula 
Enstaka i bergen runt Dana 

101. Svartstjärt Cercomela melanura 
Allmän i bergs och ökenområden 

102. Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
1 Aqaba South Beach 21/3 

( samtliga arter på bild i ett collage nedan) 

103. Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina 
2-3 ex dagligen bla vacker sångflykt av 2 ex på stäppen 

 syd Al Qadisiyya 20/3 

104. Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica 
2-3 ex dagligen bla en mörk form(hane o hona mkt lika) 

 av lokala häckare i bergen bla Dana och Al Qadisiyya 

105. Ökenstenskvätta Oenanthe deserti 
1ad hane Aqaba South Beach  21/3 

106. Sorgstenskvätta Oenanthe lugens 
6-7 ex i bergen syd om Talfila 18-20/3 mfl platser i bergen  

107. Vitkronad stenskvätta Oenanthe leucopyga 
5-10 ex 19/3 Dana till Wadi Karak bla sångflykt och spel, flera vid Wadi Rum 22/3. 

108. Cypenstenskvätta Oenanthe cypriaca 
1 ad fågel, troligen en hane på stäppen syd Al Qadisiyya 20/3 som mobbades 

 av den lokala medelhavsskvättan. En oväntad och mycket fin obs. 

109. Munkstenskvätta Oenanthe monacha 
1 hane och ad hona al-Ghal 22/3, troligen 1 ex vid al-Disa samma morgon och 1 hane vid Rhama 23/3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ärtsångare rasen althaea  
110. Cettisångare Cettia cetti 
2-3 Aqaba renverk, enstaka var dag i Dana. 

111. Streckad prinia Prinia gracilis 
Allmän Aqaba reningsverk, Fayafa och Potash City. 

112. Snårsångare Scotocerca inquieta 
3 ex Wadi Karak 19/3 och 4-5 ex Wadi Rum 22/3. 
113. Svarthätta Sylvia atricapilla 
Enstaka var dag och 6 ex Aqaba renverk 23/3 

114. Ärtsångare Sylvia corruca 
Var dag och mkt allmän 23/3 Aqaba området mfl platser 

 Ärtsångare Sylvia corruca althaea 
1-2 ex 23/3 Aqaba reningsverk 

115. Mästersångare Sylvia crassirostris 
1ex Aqaba renverk 21/3 

116. Sammetshätta Sylvia melanocephala 
Enstaka ex i olika biotoper  bla 3-4 ex Aqaba renverk 23/3 

117. Svarthakad sångare Sylvia ruepelli 
1 hanne vid bron mot Wadi Fidan  18/3, 2ex Al-Disa 22/3 

5 ex Aqaba renverk 23/3 

118. Glasögonsångare Sylvia conspicillata 
 

 

 

  
1 hona vid bron Wadi Fidan 18/3 1ex Disa 22/3 

119. Rödstrupig sångare Sylvia cantillans 
1 ex 17/3 Aqaba renverk, 2 ex Al-Disa 22/3 
120. Kaveldunsångare Acrocephalus 

melanopogon 
2-3 sjungande hanar Aqaba renverk varje gång 

121 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 
1-2 ex Aqaba reningsverk varje gång 

122 Eksångare Hippolais pallida 
2 Aqaba reningsverk 17/3, 1-2 ex 21+23/3 

123 Gransångare Phylloscopus collybita 
Enstaka var dag i alla biotoper, den 21/3 sågs en 

brun  fågel som kunde varit bergsgransångare. 

124. Balkansångare Phylloscopus orientalis 



Vanlig,  100-tals bla 21+23/3 Aqaba reningsvek 

125. Gärdsmyg Gyps fulvus 
1 ex Dana 20/3 

126. Talgoxe Parus major 
>5 Danabergen var dag 19-20/3 

127. Ökenvarfågel Lanius meredionalis aucheri 
2 Wadi Fidan 18/3, 1 ex Rhama 23/3 
128. Rödhuvad törnskata Lanius senator 
1 Aqaba hamn 18/3 och 1 ex stäppen syd Al Qadisiyya 20/3 

129. Masktörnskata Lanius nubicus 
1ex Wadi Fidan 18/3, 1ex Wadi Karak och 1ex Potash City 19/3, 1 ex Rhama 23/3 

130. Levantbulbyl Pycnonotus xanthopygos 
Allmän 

131. Palestinasolfågel Nectarinia osea 
Ganska allmän bla 10 ex Wadi Fidan 19/3, 2-5 var dag i hela 

 landet även på hög höjd. 

132. Arabskriktrast Turdoides squamiceps 
3-4 ex var gång vid  Aqaba renverk, 2 i Wadin 5 km innan  

Wadi Fidan 18/3, 7 ex Wadi Fidan 18/3 mfl platser 

133. Nötskrika Garrulus glandarius 
1 ex Dana 20/3 

134. Korp Corvus corax 
1 ex Dana 19/3 

135. Kortstjärtad korp Corvus rhipidurus 
30 Fayafa bergen 18/3 sedd enstaka var dag. 

136. Ökenkorp Corvus ruficollis 
Enstaka men sedd dagligen i ökenområden 

137. Gråkråka Corvus cornix 
2 ex 17/3 Aqaba renverk flög över till Israel. 

138. Huskråka Corvus splendens 
Vanlig i Aqaba. 

 

 

139. Sinaiglansstare Onychognathus tristramii 
Dagligen i bergen bla 30 ex Al Qadisiyya 20/3 och 

20 ex Wadi Rum 22/3 

140 Gråsparv Passer domesticus 
vanlig, sedd dagligen, mycket ljusa ex i Wadi Rum 

141. Spansk sparv Passer hispaniolensis 
Vanlig i Aqaba City och Aqaba renverk. 

142. Stensparv Petronia petronia 
Enstaka i bergen runt Dana bla sjungande hannar 

18/3 al-Tafila och 19/3 Dana 

143. Bofink Fringilla coelebs 
Tämligen allmän i bergen runt Dana 18-20/3 

144 Steglits Carduelis carduelis 
Tämligen allmän med små flockar på flera platser 

145. Hämpling Carduelis cannabina 
Flera ex Dana18-19/3. 10 ex al Schawbak 20/3 

146. Grönfink Carduelis chloris 
Tämligen allmän i bergen runt Dana, den lokala 

”underarten” är mycket grön inte gråtecknad. 

147. Gulhämpling Serinus serinus 
1 sjungande odlingarna i Fayafa 18/3 

148. Levantsiska Serinus syriacus 
10 ex 5 Dana/Barraskogen 19/3 och 20/3 bla två par som letade lämplig boplats. 

149 Sinairosenfink Carpodacus synoicus 
5 ex Fayafa bergen 19/3, 5 ex Petra 20/3 och 20 ex Wadi Rum 22/3. 

150. Rostsparv Emberiza caesia 
2-3 sjungande hannar Dana 19+20/3 samt 4-5 rastande i öknen vid al-Disa 22/3 och Rhama 23/3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Kornsparv Emberiza calandra 
2 ex sjungande Potash City 19/3 

152. Bergsparv Emberiza striolata 
1 sjungande hane al-Disi  bergen 22/3 

153. Indisk silvernäbb Euodice malabarica 
2ex Wadi Karak 19/3 >10 Potash City odlingar 19/3 

 

ARTLISTA DÄGGDJUR mfl ordningar 

Nubisk stenbock Capra nubiana 
23 ex nära al Ghal i öken vid bergens fot 22/3. 

Dromedar Camelus dromedarus 
Flera ex Wadi Araba 18/3 i ingenmansland mot Israel. De verkade vilda, inga snören etc. 

Grå dvärghamster  Cricetulus migratorius 
1 ex Wadi Rum 22/3 

Roughtail rock agama Stellagama stellio 
Ett flertal under resan bla denna praktfulla pjäs i Wadi Rum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tistelfjäril och ytterligare ett 20 tal fjärilsarter 
Ökengräshoppa Scistocerca gregoria Ökade i antal för var dag. Då vi lämnat landet exploderade 
migrationen av näst intill bibliska mått och drabbade framför allt Israel, som är mer uppodlat. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Solnedgång i Dana 
 
Tillbakablick och tankar     
Inför resan hade flera i sällskapet funderingar runt resmålet. Ett land omgivet av konflikter och med 
ett storskaligt inbördeskrig vid landets norra gräns. Vi märkte ingenting av detta, allt verkade helt 
lugnt och jag noterade inget konstigt i jämförelse med mina 2 tidigare besök 2011. När vi var där 
besökte Obama landet, vilket visar hur viktigt västvärden tycker att landet är för stabiliteten i 
området.  Det var inte så mycket turister i Petra som jag förväntat mig, inte heller i Aqaba, så 
inbördeskriget i Syrien har satt sina spår. Jordanien är ett trevligt land, människor är hjälpsamma och 
måna om sina turister. Det är lätt att hitta och de flesta vägar i bra skick. Maten är vällagad och inte 
särskilt stark. Öl och annan alkohol till maten kan man få på några restauranger i Aqaba och Petra. 
Fågelskådningen är inte särskilt strapatsrik och vädret behagligt fram till april. Sen blir det hett. Det 
är gott om kulturhistoria i landet. Öknen och bergen ger spektakulära vyer. Röda havet är varmt och 
snorkling/dykning är lätt att arrangera. Det är däremot stor brist på diskotek, barer och liknande 
hålligångställen. Res dit och skåda fågel. 
Har ni frågor tveka inte att kontakta mig. 
Jan Sjöstedt; atrops@hotmail.se eller 0705729232   
 
Akaciastäpp Wadi Fidan 
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