
Marocko 25 juli – 13 augusti 2001

Inledning
Denna resa är en familjeresa. Vi är jag, min sambo och vår dotter Pippi (!), 10 månader. Resan
är i detalj oplanerad. Flyget går till Casablanca där vi  hälsar på några vänner. Casablanca är
en stor bullrig och omysig stad som vi efter tre dagar lämnar.

Resrutt
De tre första dagarna i Casablanca är fågelmässigt ointressanta. Därifrån tar vi tåget till
Marrakesh där vi ser resans enda ringduva. Ett tjugotal vita storkar och en liten koloni
stubbstjärtseglare ses också. Nästa dag tar vi bussen till Essaouira som var en utmärkt stad
att kombinera familjeliv och skådande i. Strax söder om staden fanns en flod med frodiga
omgivningar och vadarbiotop vid utloppet. Bland highlightsen kan nämnas kaveldunsångare,
brunstrupig backsvala, svartkronad tshagra, polyglottsångare, alpseglare och
berberfalk.
Efter en vecka hyr vi en bil och gör en femdagarstur Inezgane (Agadir) – Massa – Tafroute. Vi
orkar inte (hittar inte) varken vägen till Oed Souss eller ibislokalen vid Tamri. I Massa hittar
vi efter mycket letande ett hotell ute vid stora vägen, precis vid infartsvägen, där vi stannar i
två nätter. Jag får två skådarmorgnar. Första dagen missuppfattar jag var reservatet ligger och
rör mig längs floden mellan byn och det egentliga reservatsområdet. Andra dagen har jag
mindre tid och upptäcker området närmare kusten men hinner inte skåda igenom det
ordentligt. Trevlig lokal med mycket smått och gott. Förutom backsvalan och tschagran
hänger jag in t ex skatgök, rödnäbbad trut, rostand, sandtärna och flamingo. Bergsturen
till Tafroute i Anti Atlas tillför inte mycket. Ett gäng ökentrumpetare och en mästersångare
ses vid ett hastigt bilstopp. Det var för varmt för Pippi så skådandet fick komma i andra hand
här. Sista bildagen turistade vi i Agadir.
Vi såg eremitibis vid tre tillfällen på resan. Vid två tillfällen vid en röd lång mur strax norr
om Tamhrakbht (ca 14 km norr om Agadir) födosökte två respektive 12 fåglar. Det tredje
tillfället var två kretsande fåglar över ”hotellet” i Sidi R´bat strax norr om Massa.

Sammanlagt på resan observerades 104 arter.



Artlista :
Smådopping (Tacybaptus ruficollis): vanlig i sötvatten
Gulnäbbad lira (Calonectris diomedia borealis): ca 30 ex Essaouira
Storskarv (Phalacrocorax carbo): vanlig
Dvärgrördrom (Ixobrychus minutus): 4 ex Massa 5/8
Natthäger (Nycticorax nycticorax): 30 ex Massa 5/8
Kohäger (Bubulcus ibis): vanlig
Rallhäger (Ardeola ralloides): 1 ex Massa 5/8
Silkeshäger (Egretta garzetta): vanlig vid vatten
Grå häger (Ardea cinerea): 5 ex Essaouira, 10 ex Massa
Purpurhäger (Ardea purpurea): 4 ex Massa 5/8
Vit stork (Ciconia ciconia): 20 ex Marrakesh
Skedstork (Platalea leucorodia): 2 ex Essaouira, 10 ex Massa
Eremitibis (Geronticus eremita): 2 + 12 ex Thamrakhbt, 2 ex Sidi R´bat
Flamingo (Phoenicopterus ruber): 400 ex Massa
Rostand (Tadorna ferruginea): 6 ex Massa 7/8
Gräsand (Anas platyrhynchos): 20 ex Massa
Marmorand (Marmaronetta augustirostris): 80 ex Massa
Brunand (Aythya ferina): 2 ex Massa
Brun kärrhök (Circus aeruginosus): 1 ex juv Essaouira, 1 ex ad hona Massa
Örnvråk (Buteo rufinus): 1 ex i bergen från bilen några mil söder om Essaouira
Tornfalk (Falco tinnunculus): ca 5 ex från tåg/buss/bil-fönster
Eleonorafalk (Falco eleonorae): ca 100 ex runt Essaouira bl a en flock på 12 ex i ett kalt träd
Berberfalk (Falco pelegrinoides): 1 ex med byte över stranden i Essaouira
Vaktel (Coturnix coturnix): 3 ex spelande i Massa
Vattenrall (Rallus aquaticus): 1 ex Massa
Rörhöna (Gallinula chloropus): 2 ex Essaouira
Sothöna (Fulica atra): vanlig
Strandskata (Haematopus ostralegus): 2 ex Essaouira
Tjockfot (Burhinus oedicnemus): 2 ex hördes i Massaområdet
Styltlöpare (Himantopus himantopus): 1 ex Essaouira, 50 ex Massa
Större strandpipare (Charadrius hiaticula): 3 ex Massa
Mindre strandpipare (Charadrius dubius): ca 10 ex Essaouira, ca 10 ex Massa
Roskarl (Arenaria interpres): 2 ex Essaouira
Sandlöpare (Calidris alba): 7 ex Essaouira, 20 ex Massa
Kustsnäppa (Calidris canutus): 8 ex Essaouira
Spovsnäppa (Calidris ferruginea): 10 ex Massa
Kärrsnäppa (Calidris alpina): 3 ex Massa
Småsnäppa (Calidris minuta): 5 ex Essaouira, 5 ex Massa
Brushane (Philomachus pugnax): 2 ex Massa
Storspov (Numenius arquata): 1 ex Massa
Småspov (Numenius phaeopus): 5 ex Essaouira
Rödspov (Limosa limosa): 25 ex Massa
Rödbena (Tringa totanus): 2 ex Essaouira
Gluttsnäppa (Tringa nebularia): 4 ex Essaouira
Grönbena (Tringa glareola): 3 ex Massa
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos): fåtalig men spridd
Skogssnäppa (Tringa ochropus): 2 ex Essaouira
Skrattmås (Larus ridibundus): 3 ex Essaouira



Rödnäbbad trut (Larus audouinii): 40 ex Massa 7/8
Gulfotad trut (Larus cachinnans): vanlig
Silltrut (Larus fuscus): 10 ex Essaouira
Sandtärna (Gelochelidon): 1 ex Massa 5/8
Skräntärna (Sterna caspia): 1 ex Essaouira 2/8
Ringduva (Columba palumbus): 1 ex Marrakesh
Turkduva (Streptopelia decaocto): vanlig
Turturduva (Streptopelia turtur): vanlig
Skatgök (Clamator glandarius): 1 ex Massa 6/8
Minervauggla (Athene noctua): 1 ex Massa 7/8
Stubbstjärtseglare (Apus affinis): 10 ex Marrakesh, 1 ex från bussen till Casablanca
Alpseglare (Apus melba): 4 ex Essaouira 2/8
Blek tornseglare (Apos pallidus): 2-10 % av tornseglarna
Tornseglare (Apus apus): vanlig
Blåkråka (Coracias garrulus): 1 ex Essaouira
Härfågel (Upupa epops): 3 ex Essaouira
Tofslärka (Galerida cristata): vanlig
Lagerlärka (Galerida theklae): vanlig
Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris): 1 ex Essaouira
Brunstrupig backsvala (Riparia paludicola): 3 ex Massa
Backsvala (Riparia riparia): 1 ex Essaouira
Rostgumpsvala (Hirundo daurica): sporadisk
Ladusvala (Hirundo rustica): vanlig
Fältpiplärka (Anthus campestris): 1 ex Massa
Sädesärla (Motacilla alba subpersonata): sporadisk
Gulärla (Motacilla flava iberiae): vanlig i Massa
Trädnäktergal (Cercotrichas galactotes): 1 ex Massa, 3 ex kring Tafraoute
Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros): 1 ex honfärgad Massa
Diademrödstjärt (Phoenicurus moussieri): 10 ex sammanlagt
Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata): 2 ex Massa
Medelhavsstenskvätta (Oenanthe hispanica): 3 ex efter vägen
Koltrast (Turdus merula): sporadisk
Grässångare (Cisticola juncidis): vanlig Massa
Cettisångare (Cettia cetti): förekom spritt vid flodstränder
Kaveldunsångare (Acrocephalus melanopogon): 1 ex Essaouira
Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus): 1 ex Massa
Polyglottsångare (Hippolais polyglotta): 1 ex Essaouira
Sammetshätta (Sylvia melanocephala): vanlig
Mästersångare (Sylvia hortensis): 1 ex Tizi-n´-Tarakatine (1 500 m), nära Tafraoute
Grå flugsnappare (Muscicapa striata): sporadisk
Talgoxe (Parus major): 2 ex Essaouira
Trädgårdsbulbyl (Pycnonotus barbatus): vanlig
Svartkronad tchagra (Tchagra senegala): 2 ex Essaouira, 5 ex Massa
Varfågel (Lanius excubitor): sporadisk
Rödhuvad törnskata (Lanius senator): 3 ex
Svart stare (Sturnus unicolor): vanlig i småflockar
Skata (Pica pica mauretanicus): 1 ex
Korp (Corvus corax): 33 ex, varav en flock på 30 ex
Gråsparv (Passer domesticus): vanlig



Bofink (Fringilla coelebs): sporadisk
Gulhämpling (Serinus serinus): vanlig
Grönfink (Carduelis chloris): enstaka
Steglits (Carduelis carduelis): enstaka
Hämpling (Carduelis cannabina): enstaka
Ökentrumpetare (Bucanetes githagineus): 10 ex Tizi-n´-Tarakatine (1 500 m), nära Tafraoute
Hussparv (Emberiza striolata): vanlig och mycket trevlig

Antalen är inte så exakta som det ser ut och det är möjligt att jag såg typ nå´n skogssnäppa
även i Massa…Svartbent strandpipare och palmduva förbisågs och fanns förmodligen inom
synhåll. Sannolikt så såg jag en rödhalsad nattskärra och en hussvala men obstiden var för kort
för att med säkerhet kunna bestämma dem.

Av däggdjur såg jag några vildsvin i Massa och några små smala och randiga ekorrar i bergen.

Några intressanta konstateranden och funderingar:

Tchagrans sång låter i tonen som en fyllig lövsångare men fraserar som en rödvingetrast.
Strofen är en lugn sammansatt och fallande sex-sju stavig schiu-fiu-…..

Lagerlärka är lättbestämd (i Marocko?)! Kanelfärgad gump, mer distinkt bröstteckning på
vitare botten och ett mer kvittrande och mindre flöjtande läte.

Iberiae (gulärla) låter som en blöt storpip. ”Ett vokalt drslrsht”. Typ.

Mästersångaren var helskum. Min erfarenhet av mästersångare är att dom gömmer sig i
buskar i lummiga sluttningar och ser stora ut. Den här fågeln flög omkring på 1500 meter i
stenmiljö och förflyttade sig mellan några torra buskar. Den satt helt öppet. Jag uppfattade
formen som långstjärtad nästan som en provencesångare. Stjärten hölls svagt uppåtvinklad
och den ena sidans yttre stjärtpenna gick inte helt igen vilket gjorde att det såg ut som en vit
fläck. Storleken uppfattades som mindre än svarthätta.

Claes Hansson
Möregatan 8
117 28
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