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Marocko 

29/10- 5/11  2009 

Peter Elfman: Pråmvägen 15, Väggarp, 241 93 Eslöv, Tel: 046-143308, 

peter.elfman@astrazeneca.com, evabritt.peter@privat.utfors.se 

Klas Karlsson: Rapsvägen 52, 247 34 Södra Sandby, Tel: 046-51399   klas.m.karlsson@telia.com 

Resan: 

Vi köpte resan av Ving. Boendet på hotell Igoudar i Agadir nyttjades första och sista natten.  

Vi bodde två nätter i Guelmim på Hotell Salam för ca 70kr/person och natt, en natt i Aoulouz på ett 

centralt beläget hotell/vandrarhem (vid huvudgatan) för 32 kr/person samt två nätter i Ouarzazate 

för 300kr/ person och natt. 

Resan bokades via Ving och kostade ca 5000kr/ person för en vecka. Bil hyrdes via Ving (Avis), 

kostnad 4800kr (+ kostnad för självriskreducering och extra förare), det var en Peugeot som hade 

gått 7000mil och fungerade utmärkt hela tiden. Vi körde totalt ca 205 mil. Bensinen kostade ca 

10kr/liter.  

Internationellt körkort införskaffades via Motormännen men det verkar inte behövas, när vi blev 

stoppade av polisen för fortkörning behövde vi bara visa vanligt körkort. 

Det var enkelt och smidigt att ta sig runt med hyrbil i landet, vägarna var av bra eller hyfsad kvalitet. 

Trafiken var oftast hanterbar, på kustvägen söder om Agadir var det tidvis ganska snabb och hetsig 

trafik och många stora lastbilar. Mellan Agadir och Ouarzazate var ganska snabb med gles trafik, 

speciellt på Tazenakhtslätten. Vägen mellan Ouarzazate och Marrakech i Atlasbergen var krokig men 

inte alls så trafikerad som vi hade trott att den skulle vara. Vi stötte på en hastighetskontroll söder 

om Guelmim, vi körde 87 km/h på en 80 väg, detta renderade 400 dirham i böter, ca 360 kr. 

Poliserna bjöd dock på te efteråt! 

 

Litteratur: 

Bergier.P-  A Birdwatchers guide to Morocco- bra information men ganska rörig bok utan register!  

Gosney D.- Finding birds in Southerns Morocco- har några år på nacken och är till vissa delar 

inaktuell, kan dock fortfarande användas för en del ökenlokaler. 

 

Rutt: 

29/10 Ankomst til Aagadir- Tamri- Agadir 

30/10: Agadir- Oued Massa- Guelmim 

31/10: Guelmimområdet hela dagen 

1/11: Guelmim- Aoulouz 

2/11: Aoulouz- Ouarzazate 

3/11: Ouarzazate- Atlasbergen (Toufliath)- Ouarzazate 

4/11: Ouarzazate- Oued Souss- Agadir 

5/11: Agadir- Oued Souss-flygplatsen 
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Information om några fågellokaler: 

Tamri (ca 55 km N Agadir): det klassiska stället för att se eremitibis. Vi hade två ibisar i en liten wadi 

(med soptipp) strax NV byn Tamri). Ibisarna kan dock förekomma överallt i buskmarkerna eller längs 

kusten. I flodmynningens våtmarker samt på stranden utanför kan man ha mycket trevlig skådning. 

Vi hade bland annat berberfalk och en stor flock rödnäbbad trut här. 

Oued Massa: Flodmynning ca 40 km S om Agadir. Ett relativt stort område men fågelrikt. Om man vill 

skåda av hela området tar det nog ungefär en dag. Vi skådade fram till lunch, gick i lugn takt, hann då 

fram till de sandigare markerna norr om stigen. Bron över floden Massa inne i byn är ofta en bra lokal 

för brunstrupig backsvala. Kör av huvudvägen mitt i byn ner mot floden, ta sikte på moske´n som 

kommer på vänster sida om vägen ner mot floden. 

Oued Souss: Flodmynning S om kungapaltset i Agadir. Parkera inne vid de lagunder som finns strax 

SV Golf Soleil, vandra utåt havet i buskmarkerna. Vadare och måsfågel kan finnas både i lagunerna 

längst in och längre ut mot havet. 

Guelmim: Stad med ca 140 000 invånare ca 20 mil S om Agadir. Vi bodde här på hotell Salam. Man 

fågelskådar lämpligen söderut, längs vägen mot Tan Tan.  

Oued Sayad (5 km S Guelmim): Flod som nästan var uttorkad när vi var där. Om det finns mer vatten 

finns det säkert mer fågel här. En möjlig lokal för snårsångare, vi såg dock ingen här. 

Reningsverket ca 11 km S Guelmim: En relativt ny lokal som ej finns med i guideboken. 

Reningsverket som ligger öster om vägen omges av höga taggtrådsstängsel och höga buskar, 

dammarna ses ej från vägen. Från en kulle NO om reningsverket kan de stora dammarna överblickas. 

Vi såg två svartbukiga flyghöns här men vi kom för sent, detta bör vara en bra lokal för flyghöns lite 

tidigare på förmiddagen, speciellt under den torra årstiden. 

Öknen 30 km S Guelmim (kilometersten Tan-Tan 100): Väster om vägen finns en telemast på en 

höjd, vi skådade på kullarna ca 500m norr om denna mast, här hade vi mycket bra lärkskådning. 

De flackare markerna öster om vägen odlas ibland under den våta årstiden, nu var det torrt här men 

bra med lärkor och stenskvättor. Glöm inte spana rovfågel på elstolparna. 
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Öknen ca 35 km S Guelmim: En stor flack dalgång som odlas under våta årstiden. Vi hade mycket bra 

lärkskådning vid en läckande brunn i norra delen, väster om vägen. Dessutom en del rovfågel i 

området. Om man kör vidare några kilometer söderut kommer man till en till en wadi (Oued 

Bouissafene) söder om de odlade markerna. Vi skådade här väster om bron, hade en hel del fågel i de 

höga buskarna. 

 
Ökenlokal (läckande brunn) söder om Guelmim 

 

Oued Draa (ca 110 km S Guelmim): Mycket stor wadi som var uttorkad vid vårt besök. Om regn fallit 

kan detta säkert vara en mäktig lokal med mer våtmarksfågel. 

Toufliath: Lokal för atlasgröngöling, by i Atlasbergen längs vägen mellan Ouarzazate och Marrakech. 

Vi hade två gröngölingar i lövträden vid ”Poste de Toufliath” (rosa stenhus med gröna dörrar/fönster) 

och skogvakarhuset strax S om byn i kanten av gammal barrskog. Dessutom bl.a. koboltmes, 

brandkronad kungsfågel och mindre korsnäbbar av atlasrasen i området. Det tar ca 3 timmar att köra 

från Ouarzazate till denna lokal. 

 
Lokal för atlasgröngöling vid Toufliath 
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Dagbok (av Peter Elfman): 

29/10 

Planet från Landvetter landar punktligt i Agadir vid lunchtid. Vi växlar pengar och hämtar ut vår hyrbil 

så snabbt som möjligt. Mikael Arinder och Anders Ekstrand hämtar även ut sin bil, de kör parallellt 

med oss de första dagarna men kommer att stanna i landet i två veckor. På parkeringen byter vi om 

till lättare kläder och sätter ihop tubarna medan trädgårdsbylbylerna tjattrar i buskarna.  En 

sammetshätta, en sädesärla av marockanska rasen subpersonata och en tornfalk blir andra inledande 

bekantskaper. Vi åker sedan genom Agadirs ganska hetsiga trafik med sikte på Tamri och eremitibisar 

norr om staden. Vi passar även på att reka vägen till vårt hotell inne i Agadir. 

Norr om Agadir gör vi ett första stopp vid Taghazoute, här ser vi den första stora flocken med silltrut 

och rödnäbbad trut som rastar på stranden. Färden fortsätter upp mot udden Cape Rhir, tyvärr 

kommer en tät dimma in från havet. Norr om Cape Rhir stannar vi vid mynningen till Oued Tamri och 

försöker skåda norrut över mynningen. På stranden nedanför rastar mängder med silltrut och 

rödnäbbad trut. Plötsligt flyger en berberfalk förbi rätt nära och försvinner bort över våtmarkerna. 

Ingen eremitibis i sikte än, så färden fortsätter mot byn Tamri och plötsligt sitter berberfalken helt 

nära vägen och ger en kanonobs även när vi går ur bilen. Vi fortsätter genom byn, förbi en uttorkad 

flodbädd där några kohägrar flyger förbi och upp på höjden norr om Tamri. Dimman ligger ganska tät 

och fågellivet är dämpat, en ökenvarfågel ses dock i en busktopp. Mikael och Anders kommer 

körande längs vägen, vi stannar och de meddelar att de sett två eremitibisar nere vid byn, vid en lite 

”soptipp” , där vi hade kohägrarna. Jag och Klas kör genast dit och vadar ut bland soporna. Två 

eremitibisar ses snart på 20m håll, en gammal och en ung fågel. Målarten är klar! Eftermiddagen 

avslutas vid Oued Tamris mynning. Här får vi raskt in sothöns, brunänder, kohägrar, i buskarna 

grässångare, cettisångare och gransångare (den visar sig bli den vanligaste sångaren på resan). Några 

svarthakade buskskvättor visar sig fint och berberfalken jagar duvor över byn.  I solnedgången skådar 

vi havsfågel strax söder om Cape Rihr, detta ger en del gulnäbbade liror och havssulor medan solen 

snabbt går ner. 

Hotell Igoudar hitats ganska snabbt i Agadirs kvällstrafik. 

 

30/10 

Tidig uppstigning för färd söderut till Oued Massa, några mil söder om Agadir. Morgontrafiken vid 5-

tiden är ganska lugn men i mörkret är det ändå svårt att se alla fotgängare, åsnekärror och cyklar 

utan ljus. Vi råkar missa den norra avfarten till byn Massa (Sidi Rbat avfarten) men tar istället den 

södra och kommer därmed genom byn i gryningen vilket ger flera palmduvor, en sjungande hussparv 

samt stora flockar med kohäger som drar ut på fälten. Vi parkerar vid några små vita hus vid infarten 

till Oued Massa. Nästan direkt ser vi flera sjungande hussparvar och diademrödstjärtar.  

Solen stiger snabbt över floden och vi går långsamt ut längs den norra sluttningen. 

Trädgårdsbulbyler, blåtrast, hussparv, svartstarar och diademrödstjärtar underhåller oss längs vägen. 

Nere vid floden ses bland annat sävsångare, rallhäger och de första marmoränderna. Vi möter en av 

parkvakterna efter ett tag, han vill gärna göra en specialvisning nere vid floden för att vi skall få se 

marmoränder på närhåll. Han tar oss till den inre delen av parken där vi vandrar efter honom över de 

odlade fälten ner mot floden. Vid trädridån intill stranden smyger vi försiktigt fram och kan se stora 

flockar med marmoränder helt nära, en del vadar rastar även ute i floden. Över oss ses en flock med 

20 stubbstjärtseglare och en del ladusvalor. Efter visningen av marmoränderna vill vi gärna se 

klipphöna, parkvakten tar oss därför upp på de sandiga markerna norr om vägen, i vanliga fall får 
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man inte lämna stigen men med vakt är det OK. Flera klipphöns flyger strax upp mellan buskarna, de 

verkar vara ganska vanliga här tillsammans med en och annan ökenvarfågel. 

Vi betalar vakten 150 dirham och han lämnar oss efter att ha förklarat att de torra buskmarker vi 

befinner oss i är en lokal för svartkronad tschagra. När vakten är ur sikte tar Klas fram telefonen och 

spelar upp tschagrans läte och nästan omedelbart svarar en fågel inne i buskagen medan en annan 

kommer flygande över våra huvuden och vi kan strax avnjuta den efterlängtade arten en lång stund 

när den sitter och putsar sig i en buske. Nu har klockan närmat sig 11 och det har blivit rejält hett, vi 

bestämmer oss för att vandra tillbaka mot bilarna, Ett 20-tal bronsibis rastar i floden och flera 

svartkronade tschagras sjunger från buskage en längs vägen , detta läte hörde vi säkert i morse men 

vi hade dålig koll på arten då och gick helt enkelt förbi den, nu vet vi bättre. Vid bilarna sitter några 

av byns tuffare killar, de frågar bland annat hur mycket de får om de visar minervauggla. ”Ingenting” 

tänker vi eftersom de är så otrevliga och vi lämnar raskt sällskapet och beger oss in i byn Massa till 

bron över floden för att spana svalor. Nästan direkt efter att vi parkerat bilen kommer det en liten 

flock ladusvalor över oss, strax följ den av ännu en flock, helt nära och vi upptäcker plötsligt en liten 

brun svala tillsammans med ladusvalorna, en brunstrupig backsvala. Tyvärr försvinner flocken snart 

ur sikte och detta blir enda observationen av denna speciella art. 

Strax efter lunchtid beger vi oss så söderut, ca 16 mil mot staden Guelmim. Trafiken är till en början 

ganska lugn, det är siesta och fredagsbön, sedan tar den fart, speciellt lastbilar med kolossala 

halmlaster verkar vara vanliga. I bergen går det riktigt långsamt, vi gör några kortare stopp vilket ger 

bland annat svart stenskvätta. Några kilometer innan Guelmim stannar vi i öknen och går ut längs en 

lite buskridå. Spanska sparvar, ökenstenskvätta och en randig jordekorre blir utbytet här. Mikael och 

Anders dyker upp längs vägen, vi bestämmer oss för att tillsammans köra genom Guelmim, till Oued 

Sayad, ca 5km söder om staden innan det blir mörkt. 

Inne i Guelmim får vi smaka på hetsig stadstrafik vilket gör att vi kör en aning fel, snart är vi dock på 

rätt spår och framme vid Oued Sayed som är en nästan igenvuxen å med lite vatten på vissa ställen. 

Vi vandrar en bit längs den södra sidan, det är ganska fågelfattigt nu innan skymningen, endast några 

spanska sparvar och en överflygande flock med rostgumpsvalor ses. 

När mörkret faller tar vi oss in i Guelmims centrala delar och letar upp hotell Salam där många 

fågelskådare bott genom åren. Jag och Klas får rum här, sen är det fullt så Mikael och Anders får ta 

sig till ett annat hotell en bit ifrån. En fördel med Salam är att det har stadens enda ölpub! Efter en 

enklarre kvällsmåltid ute i fredagskvällens vimmel blir det några svalkande öl på puben bland ett 

tiotal gubbar som inte verkar ta Islams alkoholpolicy speciellt allvarligt. 

 

31/10 

Vi startar i mörkret för att köra söderut till de klassiska ökenområdena ca 30km söder om Goulemim. 

Efter några kilometer märker vi att det ligger täta dimmoln över öknen, dimman tätnar dessutom ju 

längre söderut vi kommer. Framme vid kilometerstenen ”Tan-Tan 100”, stannar vi, Mikael och 

Anders dyker snart upp, det är gryning men dimman gör att det ljusnar mycket långsamt. Vi har max 

10 m sikt. En klar besvikelse. Vi försöker parkera så långt ut i vägrenen som möjligt (lastbilarna 

dundrar förbi i dimman på några decimeters avstånd) och går ut väster om vägen, något får man ju 

hitta på i väntan på uppklarnande väder. Efter ett tag kan vi i alla fall hitta en genomblöt 

ökenstenskvätta som verkar vänta på en torkande sol. Vi hör en del lockläten genom dimman och 

snart ser vi några sandökenlärkor och lagerlärkor som går ganskas nära mellan ökenråttornas bohål. 
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När klockan närmar sig nio, dvs. två timmar efter soluppgången, börjar solen tränga genom dimman, 

vi går tillbaka mot vägen och nu börjar det hända saker. På en elstolpe sitter en slagfalk och en bit 

därifrån på en annan stolpe en örnvråk, båda verkar vara genomblöta. De båda eleganta rovfåglarna 

visar mycket fint när de förflyttar sig mellan elstolparna. Vi går ut i öknen öster om vägen, ytterligare 

en örnvråk, ett mycket ljust exemplar hittas, och en vacker hane ökenstenskvätta poserar i några låga 

växter. Under den fuktigare årstiden försöker man odla delar av öknen här, på dessa torra harvade 

marker hittar jag snart två härfågellärkor som är ganska orädda och ger fina fotolägen. En stund 

senare hörs några udda lockläten, jag tittar upp och hittar 3 ökenlöpare som flyger över lågt och 

landar en bit bort. Klas och Mikael kommer strax rusande för att få se dem i tuben. Flera 

härfågellärkor och två vitkronade stenskvättor visar sig vid några förfallna hus medan de 

fotointresserade går närmare ökenlöparna. Lite längre söderut hittar vi stenökenlärka, fler 

sandökenlärkor och en hona berberstenskvätta, resans första.  

När vi är nöjda med denna lyckade ökenskådning tar vi oss några kilometer söderut till ett flackt 

område som odlas under den våta säsongen, nu är det fågelfattigt sånär som på ett par 

berberstenskvätta intill vägen. Vid en wadi i södra delen av fälten stannar vi och hittar flera svarta 

stenskvättor, svart rödstjärt, glasögonsångare, sammetshättor och en svartvit flugsnappare med 

mycket vitt på vingarna, alltså möjligen ett  ex av ”Atlasrasen” (eller arten) speculigera. 

Mikael och Anders lämnar oss vid lunchtid, de skall ju bege sig vidare inåt landet på sin längre 

tvåveckorsresa. Jag och Klas beger oss söderut med sikte på Oued Draa ca 80 km söderut. 

På en raksträcka får vi hastighetsböter. Marockanska polisen står med radar och berättar att vi kört i 

87 km/h på en 80 väg, petigt värre. Vi får kliva ur och konstapeln fyller i alla nödvändiga blanketter, 

400 dirham får bötas (ca 360kr). Efter betalningen blir vi bjudna på te och konstapeln visar upp sin 

telefon med svenska nummer och berättar att han har svenska vänner i Stockholm. 

Vi fortsätter lite omtumlade efter detta avbrott. Längs vägen ser vi flera berberstenskvättor och 

svarta stenskvättor, framme vid Oued Draa är det lika torrt som på alla andra håll. En flock 

ökentrumpetare kommer dock nära oss eftersom det verkar finnas lite läckande vatten vid en brunn 

invid vägen. Vi går en sväng i den uttorkade floden, det verkar vara ett jätteområde som kan vara 

mäktigt när det är fullt av vatten. Nu är det snustorrt. Vi hittar dock en vacker hane 

berberstenskvätta, spanska sparvar och några diademrödstjärtar samt en flock med 10 svartbukiga 

flyghöns som vi plötsligt skrämmer upp. De verkar äta frön i det höga vissna gräset, vatten får de nog 

leta efter på annat håll.  

Färden norrut mot Guelmim ger många berberstenskvättor och en slagfalk. Vi gör ett sista stopp 

innan skymningen på några fält som varit odlade. Där hittar vi förutom flera lagerlärkor även en 

fältpiplärka. Inne i Guelmim råder tät trafik i lördagskvällen. Vid ett trafikljus ser jag plötsligt en 

tornuggla flyga över hustaken i gatlampors sken, vilken oväntad bonus! 

Efter dusch beger vi oss ut på stan för kvällsmat. Utanför hotellet blir vi haffade av en engelskspråkig 

kille som påstår att han har en bror i Sverige. Han vill ha in oss i en silveraffär, vi vill hellre äta och han 

tar oss till sin farbror restaurang där vi får bekanta oss med Marockans mat, Tajin, dvs kamel i 

keramikgryta. Grabben vill ihärdigt bekanta sig med oss så han fixar rött vin, väl dolt i plastpåse och 

tidning så att denna syndiga dryck inte skall synas ut på gatan, han säljer beduinsjalar och berättar 

om sin handelsverksamhet, han verkar syssla med byteshandel. Hans lillebror verkar också finnas på 

plast och de två samt några andra grabbar verkar läska sig med någon form av hembränt i plastflaska. 

Trogna muslimer tittar strängt när de passerar på gatan utanför. 
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1/11.  

Ytterligare en morgon i öknen, nytt försök 30 km söder om Guelmim, denna gången utan dimma. Vi 

beger oss ut i de steniga markerna väster om vägen, några hundra meter norr om en telemast på en 

höjd. Vi hör genast en udda, vass sång. Det visar sig vara en ökenberglärka som dock snabbt flyger 

vidare. När jag letar efter den så kommer några större lärkor förbi flygande, strax ytterligare två. De 

landar en bit bort och visar sig vara tjocknäbbade lärkor. Snart ser vi fyra fåglar ganska nära. Vi är 

naturligtvis mycket nöjda med att få se denna efterlängtade lärka så bra. Två ökenberglärkor visar 

också snart upp sig en bit därifrån. Lärkskådningen är på topp. Efter någon timmes njutning beger vi 

oss söderut till de öppna fälten igen. I norra delen, väster om vägen finns en brunn dit befolkningen 

tar får och getter för att de skall kunna dricka, det är alltså det enda stället med öppet vatten och 

därför samlas en mängd fåglar här. Vi ser direkt att detta är en riktig ”hot spot”. Ett tiotal 

tjocknäbbade lärkor, 50 korttålärkor, dvärglärka, sånglärkor, stenskvätta och ökentrumpetare ses 

sedan intill brunnen på mycket nära håll. Långt ute på fälten bakom går dessutom två ökenlöpare och 

en örnvråk spanar ökenråttor. Efter ungefär en timme kommer en man på åsna dit och tar vatten, lite 

senare kommer en hel fårflock dit så vi hade verkligen tur att det var lugnt när vi kom. 

När vi skall köra ses en slagfalk på en elstolpe öster om vägen. Vi beger oss norrut och stannar ca 11 

km söder om Guelmim, där det ser lite lummigare ut. Det visar sig vara ett reningsverk omgivet av 

höga taggtrådsstaket. Två svartbukiga flyghöns kommer flygande och går in för landning. Vi inser att 

det finns vatten i närheten och när vi vandrat runt taggtråden norr om området ser vi dammarna. 

Det är stora reningsverksdammar, en del med grunda stränder där 20 skogssnäppor samlats. Nordost 

om anläggningen finns en liten kulle, perfekt som obsplats. Denna lokal omnämns inte i guide 

böckerna, verkar vara rätt ny. Vi ser tyvärr inga flyghöns här men med tanke på torkan så borde detta 

vara en attraktiv lokal för dem. 

Vi bestämmer oss för att köra norrut mot Agadir och in i Soussdalen på eftermiddagen. Trafiken är 

rätt seg, vägen in i Soussdalen kantas av odlade områden, långa växthus och skräpiga byar. Vi gör ett 

litet stopp vid Taroudant, i Soussflodens uttorkade delar. Koltrastar och trädgårdsbulbyler blir 

utbytet, inga saharaskriktrastar som vi hoppats på.. Vi  kör sedan väg N10 längs Soussdalen norra 

delar, odlingarna fortsätter och skådarmöjligheterna är begränsade. Arganskogen är nästan 

försvunnen sedan den tid då både savannörn och sånghök häckade här, växthus har tagit över. Vi 

övernatter i Aoulouz, på ett vandrarhemsliknande ställe mitt inne i staden, med rymliga rum, men 

med ståtoa och dusch i korridoren. Billigt är det dock, 32 kr/ person och natt. I närbutiken är det 

Islam som gäller, glittrande utgåvor av den heliga skriften är till salu och i ett inre rum ligger en man 

vänd mot Mecka. 

 

2/11 

I gryningen går färden vidare österut. De första milen genom mycket vackra arganskogar på 

bergssluttningarna i Soussdalens östar del. I saffransstaden Taliouine gör vi ett stopp vid en bro vilket 

ger cettisångare och ängspiplärkor. Miljön blir sedan allts kargare och vi ser flera svarta stenskvättor 

och de första stensparvarna längs vägen. Det märks att vi är upp på en högplatå, växtligheten är 

sparsam och slätterna milsvida. Två flyghöns ses plötsligt och vi tvärbromsar, vi hinner dock inte 

identifiera dem men direkt efter att vi startat igen kommer en flock med 50 svartbukiga flyghöns lågt 

över vägen. Vi stannar för att spana. Det blir dock inga fler flyghöns men istället en skorpion under en 

sten, lite längre fram längs vägen ses ytterligare två ex. De verkar trivas i den karga miljön. 
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På Tazenakhtslätten är det verkligen öde, inga spännande lärkor, torkan har tagit död på det mesta: 

På eftermiddagen kör vi genom de ganska höga bergen nordost om Tazenakht, i en frodig dalgång 

hittar vi glasögonsångare, diademrödstjärt och några klippsvalor. Vi är framme i Ouarzazate vid tre 

tiden på eftermiddagen. Något är på gång i staden. Marockos flagga ses överallt och det är 

kravallstaket och avspärrningar. Vi kör genom staden österut för att besöka en del wadis på vägen 

mot Skoura. Det visar sig vara lönlöst. Det är poliser överallt, med några hundra meters mellanrum. 

Kungen är nämligen på besök, han är just ni inne i staden, senare skall han återvända till ”The Royal 

Golf Club”, det är därför den massiva bevakningen finns på plats. Vi skådar lite i några odlingar öster 

om golfklubben, där finns inga poliser. Vandringen här ger en del sammetshättor och 

trädgårdsbulbyler. Vi bestämmer oss för att återvända mot staden, vi blir stoppade när vi försöker 

avvika från stora vägen, vi måste alltså köra in i Ouarzazate där vi sätter bilen och tar en kopp kaffe i 

väntan på att kungen skall passera. Vi fruktar att vi skall behöva vänta länge men efter ungefär en 

halvtimmes väntan kommer han i ilfart förbi jublande folkmassor. Efter detta tunga kändiskryss kör vi 

ner mot dammen ”Mansour Eddahbi Dam” i stadens östra utkant för lite kvällskådning. Det visar sig 

bli ganska lyckat. Vi ser en stor flock roständer, flera arter vadare, resans enda härfågel, 

skäggdopping och massor av kohäger som tar nattkvist. I skymningen tar vi in på hotell Fint för 

300kr/natt. Rätt flott på ytan men ganska slitna badrum.  Bar finns dock och en restaurang där vi äter 

Marockansk buffe´. 

 

3/11 

Dags för färd upp i höga Atlasbergen, med atlasgröngöling som dagens målart. Vi startar vid kl 05.45, 

trafiken är lugn vilket den visar sig vara hela dagen trots att vi åker den stora  N9 vägen mot 

Marrakech. 

Vi gör endast några kortare stopp längs vägen målet är att komma fram till Toufliath så tidigt som 

möjligt, vägen dit tar dock ungefär tre timmar. På norra sidan av Atlasbergen blir bergen lite grönare, 

barrskogen börjar ta form. Framme vid Toufliath stannar vi i en snäv kurva några kilometer söder om 

byn. Här är tallskogen mycket grov, gärdsmyg, svarthätta, svartmes och flera ringduvor trivs här. Vi 

går längs med vägen fram till en solbelyst del. Här finns även del odlade marker. Framme vid det 

vackra posthuset och ett slags skogvaktarhus stannar vi och skådar mindre korsnäbb av den speciella 

rasen poliogyna som bara finns här i Atlasbergen, hanarna är bara svagt orangebruna, de har 

dessutom grövre näbb och dovare läten än våra nordeuropeiska mindre korsnäbbar. Svartmesar och 

bofinkar finns runt om oss och så kommer dagens höjdare, en hane atlasgröngöling flyger över vägen 

och sätter sig på 15m håll i en poppel, kalasobs! Vi njuter av fågeln i några minuter innan den drar 

vidare. Solen skiner och sätter fart på fågellivet, brandkronad kungsfågel och trädgårdsträdkrypare 

lockar och en eller två vackra koboltmesar visar sig fint. Strax innan vi tänker lämna platsen kommer 

så en gröngöling till flygande och sätter sig fint ganska nära, det är en hona denna gång och vi kan 

mycket nöjda lämna denna fina bergsby.  

Under dagen kör vi sedan vägen söderut mot Ouarzazate, bergen blir allt mer karga, vi stannar en 

stund vid det högsta passet på ca 2200m höjd och går ut på bergssluttningarna, några alpkråkor har 

elegant flyguppvisning och resans enda dubbeltrast drar förbi. Efter en välsmakande pizza på en 

restaurang full med hundar (!) kör vi vidare i middagsvärmen. Vid vägen finns hela tiden 

souvenirförsäljare, vid ett av våra stopp kommer en av dem cyklande, han visar glittrande stenar som 

han påstår är ametist, han har även en del smycken. Vi handlar en del efter kortare prutning (de s.k. 
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ametisterna är oftast bluff, det är färgad glittrande svavelkis eller liknande, vi märkte detta på kvällen 

när vi efter tips i boken Rough Guide med fuktiga fingrar tog på stenarna, de färgade av sig!) 

Vid ett fotostop besöker vi en av de oändligt många fossilförsäljare som finns i dessa trakter, jag 

handlar ett smycke dock inget fossil eftersom jag i detta fall läst guidebokens varningar lite 

noggrannare (i fossilaffärerna skall man också se upp, oftast är fossilen bluff, speciellt trilobiterna, de 

kan helt enkelt vara gjutna i cement!). 

Torkan i bergen gör att eftermiddagen blir relativt fågelfattig, det är dåligt med sångare och rovfågel. 

På kvällen går vi ut i Ouarzazate, det är fotbollskväll med Champions League och jublande 

kaffedrickare på många barer. 

 

4/11 

Dags för en lång hemfärd mot Agadir. Vi försöker hålla god hastighet och gör bara några små stopp i 

gryningen väster om Ouarzazate. Vid staden Tazenahkt stannar vi i en wadi strax norr om staden, här 

finns en del sångare som är luriga, kan det vara atlassångare? Vi är osäkra och kan inte riktigt 

bestämma det vi ser, möjligen är någon av fåglarna en honfärgad rödstrupig sångare. Vi skådar 

ungefär en timme i wadin, en dam och herre går förbi och frågar Klas på franska vad vi gör, damen 

verkar rätt irriterad. När vi skall packa in våra tubar i bilen kommer en bil plötsligt och bromsar in 

tvärt, ut kliver en välklädd man som med myndig stämma undra vad vi gör, först på franska och 

sedan på engelska . Han frågar om vi har tillstånd osv. Klas visar upp Fågelguiden och mannen förstår 

och skrattar, vi kan köra vidare. Det är relativt lite trafik på vägen västerut, vi tar vägen P1706 över 

Soussdalens södra sida vilket visar sig vara både snabbt och enkelt (dessutom är det ganska trevlig 

natur här, inte bara odlingar som längs den norra sidan). Vi är därför framme vid Agadir och 

våtmarken Oued Souss redan vid klockan 14.  

Oued Souss kan överblickas om man går längs buskmarkerna söder om kungapalatset. Vi sätter bilen 

vid golfklubben och vandrar sedan västerut. Det är mycket fågel i lagunerna längst in, silkeshägrar, 

flockar med styltlöpare, hundratals skrattmåsar och i dessa flockar några svarthuvade måsar. I 

buskmarkerna hörs och ses flera sammetshättor. Från en obsplattform en bit ut kan vi beskåda en 

flock på 270 större flamingo som drar runt över floden, mycket vackert! Vi går längs med den grunda 

flodstranden för att få bra ljus på de vadare och måsfåglar som rastar en bit ut. Markerna börjar bli 

våtare och vi stannar till slut för att spana. I de stora flockarna med skrattmås hittar vi flera 

svarthuvade- och långnäbbade måsar. Vadarflockarna innehåller bland annat myrspovar, kustpipare, 

kustsnäppor, kärrsnäppor, strandskator och storspovar. Klas gör ett försök att gå ut mot 

sanddynerna, men våtare partier inåt palatsmuren sätter stopp. När han kommer tillbaka hittar jag 

plötsligt en iltärna bland de kentska tärnorna på sandreveln, jubel! 

Klas går en sväng ut mot sanddynerna via strandkanten, denna utflykt ger bland annat sandlöpare 

längs atlantkusten. Jag vandra sakta tillbaka mot bilen förbi en mängd turister som skall rida och åka 

dromedar i ”öknen”, vilket inte känns speciellt genuint utan väldigt turistanpassat. 

 

5/11 

Dags för hemresa men vi försöker ändå hinna med några timmars skådning vid Oued Souss innan vi 

åker ut mot flygplatsen. Vi börjar i buskmarkerna innanför våtmarken. Vi hoppas här på en sista 

chans på saharaskriktrast men denna art fortsätter att gäcka oss. Det blir endast några ökenvarfåglar 

och skator i de karga områdena. I Oued Souss inre delar har en hel del vadare samlat sig bl.a. stora 
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flockar med rödspovar och rödbenor. Flamingoflocken ses på håll och en skedstork spatserar ensam 

omkring bland alla silkeshägrar. 

När klockan är 9 kör vi så ut mot flygplatsen för hemfärd till Landvetter. Veckan i Marocko har 

verkligen bjudit på trevlig fågelskådning. Bilkörningen har gått mycket smidigt de 205 milen.  Vi 

missade målarterna atlassångare och saharaskriktrast, kanske på grund av det mycket torra vädret. 

Alla här nere väntar på regnen som förhoppningsvis kommer i december.  
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Artlista: 

1. Smådopping Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) 

 

2ex Tamri 28.10, 10ex Oued Massa 29.10 

2.  Skäggdopping Great Crested Grebe  (Podiceps cristatus) 

 

2ex Ouarzazate 2.11 

3. Gulnäbbad lira Cory's Shearwater (Calonectris diomedea) 

 

>30ex norr om Agadir innan solnedgången 29.10 

4. Havssula Northern Gannet (Morus bassanus) 

 

>10ex  norr Agadir 28.10 

5. Storskarv Great Cormorant  (Phalacrocorax carbo) (maroccanus) 

 

10ex  Oued Massa 30.10 en del av rasen (maroccanus), 100ex Ouarzazate 2.11, 5ex och 10ex Oued Souss 4.11 och 

5.11 

6. Gråhäger Grey Heron  (Ardea cinerea)  

2ex Tamri 29.10, 3ex Oued Massa 30.10, 10ex Ouarzazate 2.11, 70ex och 20ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

7. Sikeshäger Little Egret  (Egretta garzetta) 

 

 5ex Oued Massa 30.10, 5ex Ouarzazate 2.11, 30ex och 20ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

8. Kohäger Cattle Egret (Bubulcus ibis)  

 

>20ex Tamri 29.10, 50ex Oued Massa 29.10, 1ex längs vägen 1.11, 70ex Ouerzazate 2.11 

9. Rallhäger Squacco Heron (Ardeola ralloides)  

 

1ex Oued Massa 30.10 

10. Vit stork Eurasian White Stork  (Ciconia ciconia) 

 

2ex Ouarzazate 2.11 

11. Eremitibis Northern Bald Ibis (Geronticus eremita)  

 

2ex Tamri 29.10 

12. Bronsibis Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)  

 

20ex Oued Massa 29.10 

13. Skedstork Eurasian Spoonbill  (Platalea leucorodia)  

 

30ex Oued Massa 30.10  

2ex Ouarzazate 2.11 
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14. Större flamingo Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) 

 

58ex Oued Massa 30.10, 270ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

15. Rostand Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) 

 

70ex Ouarzazate 2.11, 10ex Oued Souss 4.11 

16. Gravand Common Shelduck (Tadorna tadorna) 

 

30ex och 10ex Oued Souss 4.11 0ch 5.11 

17. Gräsand Mallard  (Anas platyrhynchos) 

 

30ex Oued Massa 30/10, 2ex Ouarzazate 2.11 

18. Stjärtand Northern Pintail (Anas acuta) 

 

2ex Oued Souss 4.11 

19. Skedand Northern Shoveler (Anas clypeata) 

 

30ex Oued Massa 29.10, 1ex Ouarzazate 2.11 40ex Oued Souss 4.11 

20. Marmorand Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris) 

 

50ex Oued Massa 30.10 

21. Brunand Common Pochard (Aythya ferina) 

 

1ex Tamri 29.10, 10ex Oued Massa 29.10 

22. Vitögd dykand Ferruginous Duck (Aythya nyroca) 

 

1ex Oued Massa 30/10 

23. Fiskljuse Osprey  (Pandion haliaetus) 

 

1ex Oued Souss 4.11 och 5.11 (färgmärkt) 

24. Brun kärrhök Eurasian Marsh Harrier  (Circus aeruginosus) 

 

1ex Tamri 29.10, 3ex Oued Massa 30.10, 1ex Oued Souss 4.11 

25. Sparvhök Eurasian Sparrowhawk  (Accipiter nisus)  

 

1ex Oued Massa 30.10, 1ex Oued Souss 4.11 

26. Örnvråk Long-legged Buzzard  (Buteo rufinus) 

 

 4ex Goulimine km(30-37) 31.10, 

2ex längs vägen till Oued Draa 31.10, 2ex Goulimine km(30-37)1.11, 1ex Tazenakhtslätten 2.11, 1ex Sousdalen 

4.11 

27. Tornfalk Common Kestrel  (Falco tinnunculus) 

 

Sedd dagligen (2-5) ex  
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28. Slagfalk Lanner Falcon (Falco biarmicus erlangeri) 

 

1ex Goulimine km(30)  31.10, 1ex vägen till Oued Draa 31.10, 1ex Goulimine km(37) 1.11 

29. Berberfalk Barbary Falcon (Falco pelegrinoides pelegrinoides) 

 

1ex Tamri 29.10 

30. Klipphöna Barbary Partridge  (Alectoris barbara) 

 

 Ca 10ex Oued Massa 30.10 

31. Rörhöna Common Moorhen  (Gallinula chloropus) 

 

2ex Oued Massa 30.10 

32. Sothöna Common Coot  (Fulica atra) 

 

>200ex Tamri 29.10, 20ex Oued Massa 30.10, 100ex Ouarzazate 2.11 

33. Strandskata Eurasian Oystercatcher  (Haematopus ostralegus) 

 

50ex  Oued Souss 4.11 och 5.11 

34. Styltlöpare Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) 

 

10ex Oued Massa 30.10, 100ex och 20ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

35. Ökenlöpare Cream-coloured Courser (Cursorius cursor cursor) 

 

3ex Goulimine km(30) 31.10, 1ex vägen till Oued Draa 31.10, 2ex S  Goulimine km(30) 1.11 ,  

2ex Goulimine km(37) 1.11 

36. Kustpipare Grey Plover (Pluvialis squatarola)  

 

10ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

37. Större strandpipare Ringed Plover  (Charadrius hiaticula) 

 

3ex strax söder  Goulimine (reningsverksdammar)1.11, 3ex Ouarzazate 2.11, 100 och 20ex Oued Souss 4.11 och 

5.11 

38. Mindre strandpipare Little Plover  (Charadrius dubius) 

 

1ex Oued Massa 30.10, 2ex Ouarzazate 2.11 

39. Svartbent strandpipare Kentish Plover  (Charadrius alexandrinus) 

 

1ex Oued Massa 30.10, 1ex Ouarzazate 2.11, 3ex Oued Souss 4.11 

40. Enkelbeckasin Common Snipe  (Gallinago gallinago)  

 

1ex Ouarzazate 2.11 

41. Rödspov Black-tailed Godwit  (Limosa limosa) 

 

2ex Oued Massa 30.10, 25ex Oued Souss 4.11 
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42. Myrspov Bar-tailed Godwit  (Limosa lapponica) 

 

100ex och 10ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

43. Storspov Eurasian Curlew  (Numenius arquata) 

 

20ex och 10ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

44. Drillsnäppa Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) 

 

1ex Tamri 29.10, 1ex Oued Massa 30.10, 2ex Ouarzazate 2.11, 1ex Oued Souss 4.11 

45. Skogssnäppa Green Sandpiper (Tringa ochropus) 

 

1ex Oued Massa 30.10, 20ex strax söder  Goulimine (reningsverksdammar) 1.11, 3ex Ouarzazate 2.11 

2ex och 1ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

46. Svartsnäppa Spotted Redshank (Tringa erythropus) 

 

3ex Oued Souss 4.11 

47. Gluttsnäppa Common Greenshank (Tringa nebularia) 

 

10ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

48. Grönbena Wood Sandpiper (Tringa glareola) 

 

1ex Oued Massa 30.10, minst 1ex Oued Souss 4.11 

49. Rödbena Common Redshank  (Tringa totanus) 

 

5ex Oued Massa 30.10, 100ex och 20ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

50. Kustsnäppa Red Knot  (Calidris canutus) 

 

30ex och 10ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

51. Sandlöpare Sanderling (Calidris alba) 

 

4ex Oued Souss 4.11 

52. Kärrsnäppa Dunlin  (Calidris alpina) 

 

20ex Oued Souss 4.11 

53. Brushane Ruff (Philomachus pugnax) 

 

3ex Oued Massa 30.10 

54. Långnäbbad mås Slender-billed Gull (Chroicocephalus genei) 

 

10ex Oued Souss 4.11 

55. Skrattmås Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) 

 

200ex och 100ex Oued Souss 4.11 och 5.11 
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56. Medelhavstrut Western Yellow-legged Gull (Larus michahellis michahellis) 

 

100ex Tamri 29.10, 20ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

57. Silltrut Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus graellsii) 

 

500ex Tamri 29.10, 50ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

58. Rödnäbbad trut Audouin's Gull (Ichthyaetus audouinii) 

 

100ex Sträckan Agadir, Tamri 29.10 

59. Svarthuvad mås Mediterranean Gull (Ichthyaetus melanocephalus) 

 

30ex och 5ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

60. Fisktärna Common Tern  (Sterna hirundo) 

 

1ex Oued Souss 4.11 

61. Iltärna Lesser Crested Tern  (Thalasseus bengalensis) 

 

1ex Oued Souss 4.11 

62. Kentsk tärna Sandwich Tern  (Thalasseus sandvicensis) 

 

15ex och 3ex Oued Souss 4.11 och 5.11 

63. Svartbukig flyghöna Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis orientalis) 

 

10ex Oued Draa 30.10, 2ex strax söder  Goulimine (reningsverksdammar) 1.11, 50ex Tazenakhtslätten 2.11 

64. Klippduva Rock Dove  (Columba livia) 

 

Allmän sedd alla dagar utom två, 20 ”äkta” ex i bergen Toufliath 3.11 

65. Ringduva Common Wood Pigeon (Columba palumbus) 

 

30ex Toufliath 3.11 

66. Turkduva Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto decaocto) 

 

Allmän, sedd alla dagar utom 1.11 och 3.11 

67. Palmduva Laughing Dove  (Streptopelia senegalensis) 

 

10ex Oued Massa 30.10 

68. Tornuggla Barn Owl  (Tyto alba) 

 

1ex Sedd flygande inne i Goulimine på kvällen 

69. Blek tornseglare Pallid Swift  (Apus pallidus) 

 

2ex Oued Massa 30.10 
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70. Stubbstjärtseglare Little Swift  (Apus affinis) 

 

20ex Oued Massa 30.10, 10ex 31.11 

71. Härfågel Eurasian Hoopoe (Upupa epops epops) 

 

1ex Ouarzazate 2.11 

72. Större hackspett Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major mauritanus) 

 

2ex Toufliath 3.11, 1ex Oued Souss 5.11 

73. Atlasgröngöling Levaillant's Woodpecker (Picus vaillantii) 

 

2ex Toufliath 3.11 (1 hane, 1 hona) 

74. Härfågellärka Greater Hoopoe-lark (Alaemon alaudipes alaudipes) 

 

7ex Goulimine km(30) 31.10, 2ex Goulimine km(30) 1.11 

75. Sandökenlärka Bar-tailed Lark (Ammomanes cinctura arenicolor) 

 

20ex Goulimine km(30-37) 31.10, 10ex Goulimine km(30-37) 1.11 

76. Stenökenlärka  Desert Lark(Ammomanes deserti payni) 

 

8ex Goulimine km(30-37) 31.10, 10 ex Tazenakhtslätten 2.11 

77. Tjocknäbbad lärka Thick-billed Lark (Ramphocoris clotbey) 

 

14ex Goulimine km(30-37) 1.11, 1ex Tazenakhtslätten utmed vägen 4.11 

78. Korttålärka Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) 

 

50ex Goulimine km(37) 1.11 

79. Dvärglärka Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens minor) 

 

1ex Goulimine km(37) 1.11 

80. Ökenberglärka Temminck's Lark (Eremophila bilopha) 

 

3ex Goulimine km(30-37) 

81. Tofslärka Crested Lark  (Galerida cristata) 

 

Allmän utmed kusten 

82. Lagerlärka Thekla Lark  (Galerida theklae) 

 

Allmän i inlandet. 

83. Sånglärka Skylark  (Alauda arvensis) 

 

3ex Goulimine km(37) 
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84. Brunstrupig backsvala Plain Martin  (Riparia paludicola) 

 

1ex Oued Massa, bron inne i byn 30.10 

85. Backsvala Sand Martin  (Riparia riparia) 

 

1ex Oued Massa 30.10 

86. Ladusvala Barn Swallow  (Hirundo rustica) 

 

Som mest 50ex Oued Massa 30.10.  I små antal förövrigt. 

87. Klippsvala Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris) 

 

Sågs på lite högre höjder öster om Soussdalen-Oarzazate 5ex 2.11, 1ex 3.11, 3ex 3.11 

88. Hussvala House Martin  (Delichon urbicum) 

 

1ex Oued Massa 30.10 

89. Rostgumpsvala Red-rumped Swallow  (Cecropis daurica) 

 

20ex Oued Sayad,  30.10 

90. Fältpiplärka Tawny Pipit  (Anthus campestris) 

 

1ex utmed vägen till Oued Draa 31.10 

91. Ängspiplärka Meadow Pipit  (Anthus pratensis) 

 

10ex Ouarzazate 2.11, 1ex 1.11, 10ex Oued Souss 4.11 

92. Sädesärla Moroccan Wagtail (Motacilla alba) (subpersonata) 

 

Allmän, flera av den lokala rasen 

93. Gulärla Yellow Wagtail  (Motacilla flava) 

 

20ex Ouarzazate 2.11 

94. Trädgårdsbulbyl Common Bulbul  (Pycnonotus barbatus) 

 

Allmän i de flesta lite grönare miljöer 

95. Gärdsmyg Eurasian Wren (Troglodytes troglodytes kabylorum) 

 

1ex hörd Toufliath 3.11  

96. Dubbeltrast Mistle Thrush  (Turdus viscivorus) 

 

1ex de höga passen söder om Toufliath 3.11 

97. Koltrast Blackbird (Turdus merula mauritanicus) 

 

Sedd ca5-10 ex alla dagar utom 31.10. 
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98. Blåtrast Blue Rock Thrush  (Monticola solitarius) 

 

2-3ex Tamri 29.10, 1 30.10 

99. Rödhake Robin  (Erithacus rubecula) 

 

1ex Oued Massa 30.10 

100. Svart rödstjärt Black Redstart  (Phoenicurus ochruros) 

 

Observerad 4 av resdagarna i små antal, totalt 8 fåglar 

101. Diademrödstjärt Moussier's Redstart (Phoenicurus moussieri) 

 

Vanlig i de flesta biotoperna, som mest 20ex 30.10 

102. Svarthakad buskskvätta Stonechat (Saxicola torquatus) 

 

Observerad med 5-10 ex dagligen. 

103. Vikronad stenskvätta White-tailed Wheatear (Oenanthe leucopyga leucopyga) 

 

3ex söder Goulimine 31.10, 2ex Tazenakhtslätten 2.11 

104. Svart stenskvätta Black Wheatear (Oenanthe leucura syenitica) 

 

Vanlig, observerad nästan dagligen som mest 20ex 2.11 

105. Stenskvätta Wheatear  (Oenanthe oenanthe) 

 

9ex söder om Goulimine (30.10-1.11), 1ex 3.11 och 1ex 4.11. 

106. Berberstenskvätta Buff-rumped Wheatear (Oenanthe moesta) 

 

ca 35ex söder om Guelmim(31.10-1.11) därutöver några enstaka från bilen i lämplig biotop 

107. Ökenstenskvätta Western Desert Wheatear (Oenanthe deserti homochroa) 

 

2ex Oued Massa 30.10, 14ex Söder om Guelmim(31.10-1.11). 

108. Svartvit flygsnappare  (Ficedula hypoleuca) 

 

1ex Oued Massa 30.10, 1 ex S Goulimine km(38), (förmodligen ett ex av atlasflugsnappare, Ficedula speculigera) 

109. Brankronad kungsfågel Common Firecrest  (Regulus ignicapilla) 

 

1ex Toufliath 3.11 

110. Grässångare Zitting Cisticola  (Cisticola juncidis) 

 

1ex Tamri 29.10, 10ex Oued Massa 30.10, 2ex Oued Souss 4.11 

111. Cettisångare Cetti's Warbler (Cettia cetti) 

 

1ex Tamri 29.10, 5ex Oued Massa 30.10, 1ex Ouarzazate 2.11, 1ex Oued Souss 4.11 
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112. Sävsångare Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) 

 

1ex Oued Massa 30.10 

113. Rörsångare Reed Warbler  (Acrocephalus scirpaceus) 

 

2ex Tamri 29.10 

114. Gransångare Common Chiffchaff  (Phylloscopus collybita) 

 

Mycket vanlig sedd dagligen med som mest 20ex 

115. Svarthätta Blackcap  (Sylvia atricapilla) 

 

2ex Oued Massa 30.10, dessutom 1ex 2.11, 1ex 3.11 1ex 4.11 

116. Glasögonsångare Spectacled Warbler (Sylvia conspicillata conspicillata) 

 

4ex söder Goulimine 31.10, 1ex ex 1.11 och 2.11 och 1ex Oued Souss 5.11 

117. Sammetshätta Sardinian Warbler  (Sylvia melanocephala) 

 

Allmän, sedd så gott som dagligen, som mest 20ex 

118. Svartmes Coal Tit (Periparus ater atlas) 

 

2ex Toufliath 3.11 

119. Talgoxe Great Tit (Parus major excelsus) 

 

1ex Tamri 29.10, 2ex Ouarzazate 2.11, 2ex Toufliath 3.11 

120. Koboltmes African Blue Tit (Parus teneriffae ultramarinus) 

 

2ex Toufliath 3.11 

121. Trädgårdsträdkrypare Short-toed Treecreeper  (Certhia brachydactyla) 

 

1ex Toufliath 3.11 

122. Ökenvarfågel Southern Grey Shrike (Lanius meridionalis algeriensis) 

 

Sedd nästan dagligen totalt ca 50ex 

123. Svartkronad tchagra Black-crowned Tchagra (Tchagra senegalus cucullatus) 

 

Minst 4ex Oued Massa 30.10 

124. Skata Magpie (Pica pica mauretanica) 

 

Vanlig som mest 20ex Oued Souss 5.11 

125. Alpkråka Red-billed Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus) 

 

8ex i de höga passen söder om Toufliath 3.11 
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126. Korp Common Raven  (Corvus corax) 

 

1ex Tamri 29.10, 3ex Toufliath 3.11 

127. Svartstare Spotless Starling (Sturnus unicolor) 

 

10ex Oued Massa 30.10, 10ex söder Goulimine  1.11 

128. Gråsparv House Sparrow (Passer domesticus tingitanus) 

 

Allmän 

129. Spansk sparv Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis hispaniolensis) 

 

Ca 40ex 30.10-2.11 

130. Stensparv Rock Sparrow (Petronia petronia barbara) 

 

10 ex Tazenakhtslätten 2.11, 10ex i bergen söder om Toufliath 3.11 

131. Bofink Chaffinch (Fringilla coelebs africana) 

 

1ex Oued Massa 30.10, 10 Toufliath 3.11 

132. Mindre korsnäbb Common Crossbill (Loxia curvirostra poliogyna) 

 

20ex Toufliath 3.11 

133. Grönfink Greenfinch  (Carduelis chloris) 

 

50ex 1.11, 2 Oued Souss 5.11 

134. Steglits Goldfinch  (Carduelis carduelis) 

 

Sedd flertalet dagar som mest 30ex 2.11 

135. Hämpling Linnet  (Carduelis cannabina) 

 

2ex öster om Aoulouz 2.11 

136. Gulhämpling Serin (Serinus serinus) 

 

Sedd fyra dagar. >10ex i bergen 3.11 

137. Stenknäck Hawfinch  (Coccothraustes coccothraustes) 

 

1ex Toufliath 3.11 

138. Ökentrumpetare Trumpeter Finch (Bucanetes githagineus zedlitzi) 

 

25ex Oued Draa 31.10, 1ex Goulimine (km37) 1.11, 10ex Tazenakhtslätten 2.11 

139. Häcksparv Cirl Bunting  (Emberiza cirlus) 

 

3ex 1.11-2.11 
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140. Hussparv House Bunting  (Emberiza sahari ) 

 

5ex Oued Massa 30.10, 1ex 2.11, 1ex 4.11 

141. Kornsparv Corn Bunting (Emberiza calandra) 

 

Sedd fyra dagar med som mest 30ex S Goulimine (km37), 1.11 30ex Ouarzazate 3.11 

 

 

 

 

Trollsländor: 

Vagrant Emperor Anax ephippiger- Flera ex vid bron i byn Massa 30/10 

 

Dagfjärilar: 
Bath White Pontia saplidice- Flera ex Tazenahktslätten 2/11 

 

Clouded Yellow Colias crocea- Flera ex Bergen NO Tazenahktslätten 2/11 

 

Painted Lady Vanessa cardui (Tistelfjäril )- mycket allmän i öken, berg och odlade marker. 

 

Desert Orange Tip Colotis evagore- 1 ex Bergen NO Tazenahktslätten 2/11 

 

 

Övriga djur: 

 

Gerbil (ökenråtta)  Meriones sp.- massor av bohål  S om Guelmim, några enstaka ex sågs också. 

 

Spur-thighed Tortoise Testudo graeca (Grekisk landsköldpadda)- 1 ex troligen av denna art väster om Aoulouz 1/11 

 

Skorpion Buthus sp. (kan ha varit en Buthus occitanus) 3 gulbruna, ca 10 cm långa ex Tazenahktslätten 2/11 

30 arter skorpion finns i Marocko. Inte helt ofarliga djur, från internet kan vi läsa: “According to figures from the Moroccan 

Centre national antipoison et de pharmacovigilance (CAPM) (poisons and drug monitoring center) scorpion stings kill about 

100 under 15s every year, in a total of some 30,000 cases of scorpion poisoning documented yearly in Morocco. There is a 

particular danger between July and August each year. It should also be noted that over 60 percent of stings are at night.” 

“Scorpions claimed the lives of 528 people between 2001 and 2006”. 

 

 

 

 


