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Program  

Onsdag 4/2 Flyg från Stockholm kl. 06.05.  Ankomst Marrakech kl. 10.15. Hämtning av förbeställd 

hyrbil, sedan direkt till Tamri-området, n Agadir. Övernattning i Agadir. 

Torsdag 5/2 Färd norrut, först till Tamri-området, sedan Cape Rhir. Därefter vidare längs kusten till 

Qualidia för övernattning.  

Fredag 6/2 Skådning i lagunområdet mellan Qualidia och Sidi Moussa, sedan vidare till Temara 

Plage s. Rabat för övernattning. 

Lördag 7/2 Tidig uppstigning för marockansk Francolin vid the Royal Hunting Lodge sydost om 

Rabat. Sedan besök vid Lac de Sidi Bourhaba. Därefter färd västerut via Foret de 

Cedres till trakten av Zeïda. Övernattning på hotell utanför Zeïda. 

Söndag 8/2 Morgonen i öknen/stäppen kring Zeïda, sedan över Atlasbergen ned till kanten av 

Sahara vid Merzouga. Skådning i wadi so Erfoud. Övernattning på Auberge Yasmine 

nära Merzouga. 

Måndag 9/2 Heldags jeeptur ut i sandöknen Erg Chebbi. 

Tisdag 10/2 Skådning i olika områden kring Merzouga och Rissani. 

Onsdag 11/2 Skådning i området kring Merzouga samt längs vägen mot Boumalne du Dades. 

Övernattning på ”skådarhotellet” Le Solieil Bleu. 

Torsdag 12/2  Skådning i olika områden kring Boumalnes de Dades.   

Fredag 13/2 Tidig start för eftersök av maghrebstenskvätta s. om den lilla orten Amerzgame . 

Sedan via Tizi-n-Tichka pass (2160 meter) till skidorten Oukaimeden. Övernattning på 

hotell Chez Juju. 

Lördag 14/2 Skådning vid Oukaimeden och på andra ställen på Atlasbergens västsluttning. Därefter 

till Marrakech för flygning hem kl. 18.10.  
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 Dagbok 

 

4/2. För mig har det aldrig hänt förut att jag 

fått ett kryss redan inne i ankomstterminalen 

vid en resa, men denna gång skedde det! 

Minst fem inomhusboende hussparvar, varav 

två flitigt sjungande, välkomnade oss till 

Marrakech och Marocko. Tullvisering och 

valutaväxling (men med dålig kurs för mina 

medhavda dollar!) gick snabbt, medan 

däremot bilhämtningen hakade upp sig, delvis 

p. g. a. av datafel, delvis inkompetens. När 

pappersarbetet äntligen var överstökat vidtog 

ännu ett tidsödande moment – vi skjutsades 

in i staden till en bensinstation där vår bil 

skulle hämtas. Där hade vi just lastat in 

bagaget i vår tilltänkta hyrbil, en Peugeot 

Partner, då den medföljande 

hyrbilsrepresentanten ville att vi skulle byta till 

en annan bil av samma märke. Den var ännu 

inte tvättad och full av bucklor, men så 

småningom kom vi i alla fall iväg. Vi hade hyrt 

en GPS vilken visade sig var oundgänglig både 

nu och senare under resan. Och bilen själv 

tjänade oss också utomordentligt väl de 

kommande tio dagarna. 

Vi tog nu oss tämligen smärtfritt ut ur staden 

och såg i det sammanhanget bl. a en 

pilgrims/berberfalk med byte samt två 

ringduvor. Ganska snart nådde vi den 

högklassiga och ganska tomma motorvägen 

mot sydväst på vilken vi efter några timmar 

nådde Agadir. Fina vägarter var två hökörnar i 

ett grunt bergspass samt en svartvingad glada 

nästan vid Agadir. 

I Agadir svängde vi norr ut på kustvägen där vi 

snabbt stiftade vår första bekantskap med den 

marockanska polisen. Vår förare- inga namn – 

körde några kilometer i timmen för fort och 

blev stoppad och bötfälld. Tvåhundra kronor 

kostade nöjet, men polismannen var mycket 

vänlig, vilket generellt kan sägas om alla de 

poliser vi kom att möta under resan. De var 

talrika, men välklädda (minst tre olika 

uniformer stötte vi på) och trevliga. 

Syftet med att köra norrut var att göra ett 

första besök i området kring den lilla staden 

Tamri för att om möjligt redan nu få in resans 

viktigaste art, eremitibisen, på listan. Vi fick 

dock bara någon timmas letande innan 

mörkret föll och den tiden räckte inte till för 

att hitta fåglarna. Tröstpriser blev en vacker 

hanne av diademrödstjärt, tyvärr på långt håll, 

samt en del rödnäbbade trutar bland alla 

Graellsi-silltrutar och medelhavstrutar vid 

mynningen av den lilla ån söder om Tamri. Vi 

körde tillbaka till Agadir och hittade lätt vårt 

förbokade hotell, något som i mörkret säkert 

hade varit svårt utan vår förträffliga GPS, 

eminent skött av Kaffe. Hotellet var nästan 

tomt, men av hyfsad klass och vi kunde aväta 

vår första Tajine – köttgryta kokad i lerkärl – i 

dess restaurang. Mycket gott och billigt, vilket 

omdöme kom att gälla i stort sett all mat vi 

fick i detta land. Men ölet var dyrt och kom i 

små flaskor om 24 (!) cl! 

 

5/2. Tidigt upp och tillbaka till hedarna norr 

om Tamri. Här beslöt vi oss för att Kalle, 

Stefan och jag skulle posteras på lämpliga 

platser med god utkik och att Kaffe skulle vara 

rörlig patrull i bilen. Det dröjde kanske en 

halvtimme innan Kaffe per mobil kungjorde 

att han hade hittat fåglarna. Snabb 

upplockning av oss övriga samt transport till 

ett område ca 6-7 kilometer norr om Tamri. 

Här återfann vi så småningom eremitibisarna 

på rätt långt håll på inlandsidan av vägen. Vi 

lyckades dock att ta oss mycket nära de 

fantastiska och ganska orädda fåglarna, ca 65 

till antalet. Som närmast hade vi dem på 25 

meters håll. I närheten stötte vi också fem 

tjockfötter, resans enda skulle det visa sig. 
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Eftersom ibisjakten och dito studierna tagit 

rätt kort tid beslöt vi oss för att köra tillbaka 

någon mil för lite havsfågelskådning från Cape 

Rhir, en av Marockos bästa platser för sådan. 

Ett kort stopp vid mynningen av floden söder 

om Tamri bjöd på bl. a ca 50 skedstorkar och 

ett antal rödnäbbade trutar. 

 Vid Cape Rhir, som utgörs av en ganska låg 

och föga framträdande udde med hög fyr 

omgiven av lite rasslig bebyggelse, tog vi oss 

ned till lä bakom en vit officiell byggnad, 

sannolikt tillhörig kustbevakningen, nära 

stranden. Under en dryg timme såg vi här 14 

sjöorrar, ett 50-tal havssulor, tre storlabbar 

och en medelhavslira. Två små svarta 

vitgumpade fåglar tätt över vattnet visade sig 

tyvärr inte vara stormsvalor, utan bara 

stubbstjärtseglare, som det skulle visa sig 

resans enda, otroligt nog. Var fanns de så här 

års? Alldeles i strandsvallet drog en ständig 

ström av måsfågel förbi mot nordväst– 

graellsi-silltrutar, medelhavstrutar och 

rödnäbbade trutar samt även en fiskmås. 

Också en kentsk tärna noterades. 

Uppe vid fyrbyn upptäcktes en hel rad fina 

tättingar – en blåtrast, tre svarta stenskvättor, 

tio ökentrumpetare och några hussparvar. De 

två förstnämnda skulle vi faktiskt få se ganska 

lite av under resten av resan. 

Nu vidtog en rätt lång transport, ca 30 mil, 

norrut, i huvudsak längs den bitvis mycket 

vackra kustvägen med mestadels 

oexploaterade sandstränder. Det blev inte så 

mycket tid för skådning, men vi höll nästan på 

att köra på resans första slagfalk. Andra fåglar 

längs vägen var bl.a. ett 50-tal brunstrupiga 

backsvalor och en fiskgjuse vid en flod samt en 

vattenpiplärka och sammanlagt ca 30 spanska 

sparvar. Vi tog in på ett enkelt, men trivsamt 

hotell med mycket vänlig betjäning i den lilla 

kuststaden Qualidia. 

6/2. Denna dag förflyttade vi oss långsamt 

norrut i etapper under ivrigt skådande vid den 

långa rad av laguner av olika typer som fanns 

mellan havet och kustvägen, mellan Qualidia 

och Sidi-Moussa. Det blev en oerhört artrik 

och allmänt givande dag. Nästan den första 

fågeln vi såg var en hona av amerikansk 

bläsand! Andra änder var 140 gravänder, 100 

rödhuvade dykänder, 20 vitögda dykänder, en 

vanlig bläsand, tre stjärtänder samt – som 

dominerade art – över 400 skedänder. 

Vitfågeln representerades av bl.a. tre 

skäggtärnor, en svarttärna, 30 långnäbbade 

och 10 svarthuvade måsar, 25 rödnäbbade 

trutar samt en dvärgmås, den senare ganska 

ovanlig i Marocko. Ovanlig (men sannolikt 

expanderande) lär även ägretthäger, som vi 

såg i ett exemplar, vara. Silkeshägrar var 

däremot allmänna och vi noterade också ca 40 

skedstorkar, sex bronsibisar, en purpurhöna 

och 28 större flamingos.  Annars dominerade 

vadarna, både vad gäller antalet arter och 

individer. Vi noterade 24 arter; mest talrika 

var styltlöpare, kustpipare, större och 

svartbent strandpipare, roskarl, brushane, 

sandlöpare, kärrsnäppa och rödbena. Av 

annat kan nämnas två spelande vaktlar, fem 

svarthalsade doppingar, resan enda (!) 

turturduva, tre minervaugglor, två fiskgjusar, 

tre svartvingade glador, sex brunhökar och två 

vattenpiplärkor samt att grässångaren var 

allmän. 

 

Dagens etapp tog längre tid än vi hade räknat 

med och vi beslöt att köra direkt till ett 

lämpligt hotell i Temara Beach istället för att 

göra ett kvällsbesök vid Lac de Sidi Bourhaba 

för kapuggla som ett tag föresvävade oss. 



5 
 

Denna art hade vi ju alla sett i svarta Afrika, 

för övrigt. 

 

7/2. Vi gick upp tidigt och satte kurs på det 

kungliga jaktområdet söder om Temara och 

Rabat. För en gångs skull hängde inte vår GPS 

med vägförändringarna och vi hamnade efter 

ett tag i ett exploateringsområde fullt med nya 

gator. Här irrade vi runt en god stund. Vid ett 

tillfälle sade jag åt föraren (åter inga namn!) 

att slå på helljuset. Tyvärr var det då redan för 

sent – framför oss materialiserades en 

meterhög grushög som vi körde rakt in i/upp 

på. Vi kom lätt loss, men plastfronten på bilen 

blev rejält intryckt. Som tur var påverkade 

detta inte bilens funktion utan vi kunde snurra 

runt ett tag till innan vi kom upp på av GPSen 

kända vägar och fortsätta söderut mot vårt 

mål. Framkomna hit hörde vi ganska 

omgående Marockanska frankoliner, så 

småningom minst fyra exemplar. Men det var 

tyvärr lögn att få se dem. I området syntes 

eller hördes i övrigt blek tornseglare, 

svartvingad glada, taltrast, rödhake, 

koboltmes, svartkronad tschagra samt 

häcksparv. 

Nu drog vi snett tillbaka mot nordväst för att 

besöka sjön vi inte hann med dagen innan, Lac 

de Sidi Bourhaba. Strax efter jaktparken 

passerade vi några översvämningar med gott 

om änder, bl.a. vitögda dykänder, en 

vigghanne (resans enda), skedänder, 

snatteränder och krickor. Vi körde därefter 

igenom Rabats diplomatkvarter där det fanns 

bebodda bon av vit stork i stort sett överallt. 

 

Den lilla sjön norr om Rabat var också fulla av 

änder, inte minst rödhuvade dykänder (över 

300) och kopparänder (över 100). De senare 

var en stor överraskning och de har antagligen 

ökat sedan man aktivt sökt skjuta bort deras 

amerikanska släktingar i Europa. Däremot såg 

vi till vår besvikelse inga av de stora mängder 

marmoränder som tidigare rapporterats 

härifrån. Däremot 20 flamingos, två 

purpurhönor och minst 20 kamsothöns, de 

senare flera gånger på fantastiskt bra fotohåll. 

Även här noterade vi en ägretthäger samt i 

sjökanten bl.a. cettisångare och gärdsmyg. 

 

Färden gick nu åter inåt landet där bl.a. resans 

enda kalanderlärka sågs i farten. I höjs med 

Meknes tog vi av söderut för att så 

småningom börja klättra uppför Atlasbergen. 

Där den stora cederskogen började mötte vi 

också snön och vi körde en liten skogsväg så 

långt vi vågade. Vi hörde två intensivt ropande 

atlasgröngölingar, men lyckades inte locka 

fram dem till vägen. Här fanns också 

dubbeltrast, koboltmes, brandkronad 

kungsfågel och trädgårdsträdkrypare. En rolig 

bekantskap var också en familj berbermakaker 

i snö och barrskog. Tyvärr kände vi oss 

tvungna att korta besöket eftersom det börjat 

hagla/regna/snöa och vi fruktade 

trafiksvårigheter på högre höjder.  Uppe på 

den milsvida snötäckta högslätten som bara 

ropade på mig att dra på längdskidorna och 

fara iväg, gick det dock bra. På en plats vid en 

liten kulle fanns det massor av folk varav 

hälften verkade hyra ut kälkar samt skidor av 

mångahanda slag till den andra hälften, 

Många i kaftaner och burnuser. 
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 I skymningen passerade vi den hotellösa 

staden Zeida och hade inriktat oss på nästa 

stad, Midelt, för övernattning då vi, bara några 

kilometer efter morgondagens första 

skådarmål, stötte på ett stort palatsliknande 

hotell omgivet av en mur. Vi chansade och det 

visade sig vara en fullträff – inte dyrt, med 

centralvärme samt mycket god mat och 

trevligt bemötande. 

8/2. Det var kallt – under noll grader – på 

morgonen då vi stannade vid det 

stäppområde där många hade hört 

Dupontlärkor genom åren. Det var dock 

alldeles tyst och trots allt vandrande i vida 

svängar förblev det så hela morgonen, 

förutom två dupontstrofer, som dock bara 

hördes av Kaffe och Stefan. Säkerligen var det 

kylan som var boven, men det var resans 

egentligen enda motgång. Tröstpris i området 

var några svartbukiga flyghöns, 

berberstenskvättor, lagerlärkor och 

dvärglärkor. 

 

Den slagna armén retirerade nu till en god 

frukost på hotellet innan den drog vidare. Vid 

hotellet sågs några mindre korsnäbbar samt 

resans enda (!) härfågel. 

Under vägen ner mot Sahara sågs bl.a. en 

berberfalk som jagade med utgångspunkt från 

en hög kraftledningsstolpe, alltfler vitkronade 

stenskvättor samt klippsvalor och klippsparv. I 

Erfoud stötte vi på resans första riktigt 

påträngande figur av gammalt gott 

marockanskt märke, en kille vid en 

bensinstation som absolut ville att vi skulle 

hänga med honom till hans affär där han 

tydligen hade något, oklart vad, att erbjuda. 

Trots våra protester drog han iväg i sin bil med 

uppmaning till oss att följa efter. Men vår GPS 

visade på att vi skulle ta av till vänster efter 

några kvarter och på så sätt slog vi två flugor i 

en smäll – vi blev av med försäljaren och vi 

kom till vårt första mål, en sandig wadi. Här 

vandrade vi resten av eftermiddagen fram till 

skymningen och hittade härfågel- och 

stenökenlärka, ökenstenskvätta samt Sahara, 

Atlas- och glasögonsångare. Våra första 

ökenkorpar noterades också. 

Sista etappen försiggick i mörker och det var 

ett rent helsicke att hitta i nätet av små vägar i 

öknen mot vårt hägrande hotell Yasmina norr 

om Merzouga. Bilar framför oss hade på ett 

ställe kört fast i lera, men här fanns en kille på 

moped som lotsade oss resten av vägen till 

hotellet. 

 

9/2.  Denna dag hade jag förbokat en guidad 

tur med fyrhjulsdriven jeep ut i Erg Chebbi, 

det i huvudsak sanddominerade stora 

ökenområdet öster om vägen från Erfoud till 

Merzouga. Vår chaufför hette Yusuf och kunde 

väl inte så mycket fågel, men väl var de kunde 

hittas, en minst lika viktig egenskap.  Tidigt på 

morgonen hade framför allt Kaffe skådat lite 

runt hotellet och bl. a. hittat en Iberisk 

gransångare bland alla vanliga dito. 

Heldagen i öknen blev en av mina mest 

minnesvärda skådarturer någonsin, både för 

naturens och fåglarnas skull. I början syntes 
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inte så mycket, men sedan började de 

speciella arterna trilla in, en efter en. Först två 

ökenflyghöns på marken alldeles invid bilen, 

sedan sex kronflyghöns sedda på samma sätt. 

Så kom härfågellärkor – under dagen totalt ca 

50 – med sin märkliga spelflykt och ljudliga 

visslingar. Därefter också sandökenlärka (1+ 

1), stenökenlärka (2 + 2), ökenberglärka (tre) 

samt över hundra dvärglärkor. I ett 

dynområde hittade vi ett par saharasångare 

och en snårsångare. Alla sedda perfekt på 

nära håll. Totalt ca 15 ökentrumpetare 

upptäcktes också 

 

Vi tog lunchpaus i en liten oas och lyckades 

här hitta minst två granna Atlassångare. Vår 

guide och chaufför berättade nu att den gamle 

beduinen i oasen kanske kunde hitta en 

ökentrapp åt oss, men att han då skulle ha 400 

dirhams. Han skulle ge sig ut på motorcykel 

och leta och ringa om han hittade någon. 

(Mobiler fungerade i stort sett perfekt 

överallt!). Vi, å vår sida, begav oss under tiden 

söderut mot de hägrande ökensparvarna. På 

vägen hittade vi ett par sådana ute i öknen 

och helt spontant i en låg buske. Sedan såg vi 

också en hona vid en beduinboning. Nu ringde 

”vår” beduin och påstod sig ha hittat en 

ökentrapp. Bara det att vår chaufför, trots 

detta, inte gjorde sig någon brådska gjorde oss 

lite förvånade, men vi fick snart veta orsaken. 

Jodå, det fanns en ökentrapp, men den gick 

alldeles intill vår beduinväns hönshus på det 

ställe där vi varit någon timme tidigare! 

Naturligtvis hade den varit i närheten hela 

tiden, i värsta fall kanske inne i hönshuset, och 

vi insåg i varje fall att vi inte hade att göra med 

en oomtvistligt vild och spontan fågel. Hur 

som helst blev det många bilder och beduinen 

fick sina 400 dirhams. Hrmmmm. 

 

Om det var trappen eller ökensparven som var 

dagens art kan man tvista om, men under alla 

omständigheter hade det varit en synnerligen 

minnesvärd dag med åtta lifers för mig! (dock 

inte trappen som jag sett tidigare på 

Fuerteventura) 

 

10/2. Denna dag började lite svagt, men 

slutade desto bättre. På morgonen inledde vi 

med att söka efter sjön Dayèt Mezouga som 

enligt uppgifter understundom kan krylla av 

fågel. Vi hittade nu inte sjön, d v s vi hittade 

däremot något som vi trodde var dess 

uttorkade botten och något slokörade ställde 

vi i stället kursen mot den kända lokalen för 

ökenuv västar om staden Rissani. Den nådde 

vi genom att gå ca två kilometer i en wadi, 

parallellt med en bergvägg på vänster sida. Vid 

den angivna platsen ägnade vi flera timmar att 

skanna klippväggar och grottor utan att se 
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någon uv. Däremot verkade ett par slagfalkar 

på gång att etablera sig i stupet och vi 

diskuterade om uv och falk skulle gå så bra 

ihop. Med våra berguvar går det inte, men 

ökenuven är ju väsentligt mindre. En viss 

osäkerhet rådde i alla fall om vi var på rätt 

plats så jag ringde därför Altmeister Håkan 

Delin om råd. Håkan hade inte helt klara 

minnen av platsen, men mindes att det fanns 

slagfalk på den plats han varit på samt rådde 

oss att söka reda på en lokal ornitolog i 

Rissana vid namn Lahcen. Det var naturligtvis 

inte så lätt och vi beslöt att skåda på lite annat 

håll för att återvända mot skymningen. 

Halvvägs genom wadin mot bilen stötte vi 

plötsligt på en kille med kikare. Jag frågade 

direkt om hans namn och visst var det Lahcen! 

Gudomligt ingripande? Efter en kort 

förhandling beslöt vi att anlita honom för 

resten av dagen för att visa oss i första hand 

ökenuv och sahaharaskriktrast, men om 

möjligt även tjocknäbbad lärka och 

mahgrebstenskvätta. 

Han började med att dra med oss till en väg 

som från väster rundade det bergsmassiv som 

vi vandrat nedanför och kikade här på flera 

ställen efter uven. Då detta inte gav någonting 

ställde vi kosan mot staden Rissani där 

Saharaskriktrastarna, ett gäng om fem, 

programenligt demonstrerades. Sedan 

fortsatte vi på ett virrvarr av vägar åt sydväst 

(?), kom utanför staden och körde upp på en 

väg nedanför en hög dramatisk klippa. 

Nedanför oss, i söder, bredde den stora 

sandöknen med sina böljade gula dyner ut sig 

så långt ögat nådde. Då Lahcen inte kunde 

finna någon ökenuv på den för oss närmaste 

bergssidan gick vi runt klippan och se – Lahcen 

pekade där ut en som satt helt öppet på en 

avsats. Den kändes rätt stor, troligen var det 

alltså en hona. Korta tofsar, väl inramat 

ansikte, kraftiga mörka fläckar på övre delen 

av bröstet och vattrad därunder – allt fanns på 

plats! Efter en lång stunds studier och 

fotograferande återvände vi till bilen. När vi 

kommit halvvägs dit hoade en uv, honan eller 

hannen, några gånger till avsked. Hoandet var 

tydligt enstavigt som det skall vara.  

Resten av eftermiddagen och fram till 

solnedgången finkammade vi en stor plan och 

torr dalbotten väster om Rissani efter lärkan 

och skvättan utan att hitta någon av dem. 

Men vi var nöjda ändå och gav Lahcen en 

frikostig dusör när vi skiljdes. 

 

11/2. Vid den som vanligt utmärkta middagen 

på Yasmina fick vi av hotellchefen och vår 

guide Yusuf reda på att sjön vi letat efter 

dagen innan visst fanns och var vattenfylld. Vi 

fick också en beskrivning hur vi skulle nå den. 

Inte minst för att öka omväxlingen i skådandet 

for vi direkt dit på morgonen. Sjön kokade 

ingalunda av fågel – detta gäller nog bara 

under flyttningstider, men vi fick här i alla fall 

se marmorand, som hittills gäckat oss, dock 

bara i två exemplar. Här fanns även ett 

tjugotal roständer, ca 150 brunänder, ett par 

vitögda dykänder, ett par skedänder, fem 

adulta och en juvenil större flamingo samt ett 

trettiotal småsnäppor. 

Eftersom både tjocknäbbad lärka och 

mahgrebstenskvätta är ganska svåra arter som 

ingalunda var garanterade de sista dagarna 

fortsatte vi med en ny finkamning av det 

område där vi avslutade föregående dag. Dock 

förutom två sandökenlärkor med samma klena 

resultat. På vägen tillbaka hittade vi efter 

Lahcens tips, ett par berberfalkar i ett stup. 
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Nästa företag blev en lång vandring i en wadi 

ca 43 kilometer väster om Al Rachida. En 

härlig och fågelrik vandring i gott väder. Här 

stötte vi på två gäng med saharaskriktrastar 

om åtta respektive nio individer, sammanlagt 

fem snårsångare samt de första 

diadamsrödstjärtarna efter vårt exemplar vid 

kusten den andra dagen. Det var fem honor, 

men bara en hanne, en fågel som f ö inte alla 

fick se. Härfågellärka samt sånglärka var andra 

arter här. 

Vi tog in på vårt förbokade hotell Le Soleil Bleu 

i Boumalne du Dades, ett närmast 

legendariskt ställe i skådarkretsar. Det var 

mycket riktigt både prisvärt och trevligt. Här 

bytte vi erfarenheter med en dansk grupp från 

Ålborg. De hade bl. a. hittat en flock med 27 

fjällpipare ute på stenslätten. 

 

12/2. Morgonen tillbringades i det både väl 

och illa beryktade sopområdet sydost om 

staden. Hit körde man uppenbarligen stadens 

sopar som hann sprida sig rejält i terrängen 

innan bemanningen på plats, som bodde i två 

eländiga hyddor, hann bränna dem. Särskilt 

plastpåsar, en majoritet av dem blåa, täckte 

stora ytor. Av någon anledning fanns här dock, 

som vitsordats i många rapporter, osedvanligt 

gott om fågel, både vad gäller antalet arter 

och individer långt fler än i liknade fast 

”orörd” biotop runtomkring. Det dröjde inte 

länge förrän den eminente spanare Kalle hade 

upptäckt vår främsta målart – en tjocknäbbad 

lärka. Sedan såg vi ytterligare tre exemplar. I 

övrigt fanns här mängder av ökenberg - och 

dvärglärkor samt en hel del 

berberstenskvättor. Resans första och enda 

ökenlöpare och blåhök flög över; den 

förstnämnda landade också strax söder om 

sopområdet. 

 

En utflykt till den mycket ursprungliga byn 

Tagilt på sluttningen av bergen i söder gav ett 

par överflygande kungsörnar. Därefter åkte vi 

åt motsatt håll; upp i den sceniska Gorges du 

Dades, där vi drack kaffe på ett café och 

därifrån skådade en fin hökörn. Ytterligare en 

sådan hittade vi söder om sopområdet mot 

kvällen när vi främst sökte efter danskarnas 

fjällpipare. Dem hittade vi tyvärr inte, trots 

skarpsinniga analyser av var de borde befinna 

sig. Det var överhuvudtaget inte så mycket 

fågel i den sopfria terrängen – vi såg, förutom 

hökörnen, i stort sett bara några svartbukiga 

flyghöns, två slagfalkar, en härfågellärka samt 

ett antal berberstenskvättor här. 

 

13/2. En lång transportdag, den längsta på 

resan. Vi började med att köra till den lilla 

staden Amerzgane och tog där in på den väg 

söderut som enligt många rapporter skall vara 

ett bra område för mahgrebstenskvätta. Vi 

följde nu Erik Wahlgrens anvisningar och tog 

efter några kilometer in på en liten sidoväg. I 

korsningen steg Kalle av för att närmare 
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undersöka en mindre ravin, medan vi övriga 

fortsatte tills vi såg en lite större ravin till 

vänster om oss någon kilometer bort. Kaffe 

fortsatte vägen fram, medan Stefan och jag 

gick fram till kanten på ravinen, där vi efter en 

kort stund upptäckte först en hona och sedan 

en hanne av vår målart. Kalle och Kaffe 

kallades nu in per mobiltelefon, men hann inte 

riktigt fram när hannen åter visade sig. Sedan 

var fåglarna dessvärre som bortblåsta. Efter 

ett långt fåfängt letande beslöt att pröva 

några av Dave Gosneys tips. På hans första 

ställe upptäcktes flera stenskvättor på en liten 

kulle nära vägen, men de visade sig vara två 

ökenstenskvättor och en nordlig stenskvätta 

hona, troligen en Atlasstenskvätta, i bl.a. 

Fågelguiden nu splittad från den nordliga. Vid 

nästa stopp hittade Kaffe en ung hanne av 

mahgrebstenskvätta och ordningen var 

återställd. Här fick nu alla se en vacker hanne 

av diademrödstjärt samt resans första och 

enda örnvråk. 

Vi korsade Atlasbergen på en vindlande och 

tyvärr mycket fågelfattig väg. Den enda 

rovfågeln var en pilgrims/berberfalk och vi 

blev än en gång påminda om den 

beklagansvärda fattigdomen på rovfåglar i 

Marocko, antagligen en följd av kampanjer 

med giftutläggning. Högst upp i passet var det 

gott om alpkråkor och i flockarna fanns minst 

en alpkaja. Andra arter längs vägen var svart 

stenskvätta, svartmes, mindre korsnäbb och 

klippsparv. 

Innan Marrakech tog vi av på en tvärväg som 

ledde till vägen mot Oukaimeden. Innan vi 

hade hunnit särskilt långt på denna blev det 

mörkt och på högre höjd dessutom 

dimma/moln. Det var lite nervpirrande att 

köra på de vindlande vägarna under dessa 

omständigheter med branta stup på sidorna, 

men Stefan lotsade oss lugnt och säkert upp 

till den lilla skidorten, där vi fick rum och 

middag på hotell Chez Juju. Helt o k, men 

mycket dyrare än något annat hotell vi bott 

på. 

 

14/2. Vi gick ut i gryningen och strövade 

omkring i den öppna terrängen. På de bara 

fläckarna var det mycket fågel; flockar av 

alpkråka (200 +), alpkaja (100 +), afrikansk 

bergsökenfink (100+), berglärka (30 +) och 

stensparv (20 +). Bland husen och på 

sluttningen bakom dem noterades gärdsmyg, 

dubbeltrast och svart stenskvätta. 

 

På tips från danskarna vi hade mött på Le 

Soleil Bleu gav vi oss ned till dammbyggnaden 

och fann där ca tio alpjärnsparvar och en 

strömstare. 

På nedvägen mot Marrakech stannade vi på 

ett ställe som vi tyckte såg lämpligt ut för 

Atlasgröngöling och så fort vi kom ut ur bilen 

hörde vi en sådan ropa. Vi gick in i odlingarna i 

riktning mot den, men fick bara se den snabbt 

pila förbi. Andra fåglar på nedvägen var 

koboltmes, klippsparv samt ett par 

häcksparvar. 
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Artlista fåglar 

Namn och systematik enligt Birds of the World 

1. Common Quail Coturnix coturnix Two singing between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

2. Double-spurred 

Francolin 

Pternistis bicalcaratus Four heard near the Royal Hunting Lodge east Rabat 

 

3. White-headed Duck Oxyura leucocephala 100 + Lac de Sidi Bourhaba. 

 

4. Common Scoter Melanitta nigra 14 flying north outside Cape Rhir. 

 

5. Common Shelduck Tadorna About 140 between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea Seen five days, with total of about 40. 

 

7. Marbled Teal Marmaronetta angustirostris Two in Dayet Merzouga. 

 

8. Red-crested Pochard Netta rufina About 100 between Qualidia and Sidi-Moussa, over 

300 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the 

road near the Royal Hunting Lodge. 

9. Common Pochard Aythya ferina About 100 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along 

the road near the Royal Hunting Lodge, about 150 in 

Dayet Merzouga. 

10. Ferruginous Duck Aythya nyroca 20 between Qualidia and Sidi-Moussa, 25 in Lac de 

Sidi Bourhaba or in pools along the road near the 

Royal Hunting Lodge, two in Dayet Merzouga. 

11. Tufted Duck Aythya fuligula One in a pool along the road near the Royal Hunting 

Lodge. 

12. Northern Shoveler Spatula clypeata About 400 between Qualidia and Sidi-Moussa. Over 

1000 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the 

road near the Royal Hunting Lodge, two in Dayet 

Merzouga. 

13. Gadwall Mareca strepera 11 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the 

road near the Royal Hunting Lodge 

14. Eurasian Wigeon Mareca penelope One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

15. American Wigeon Mareca americana One female between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

16. Mallard Anas platyrhynchos Seen three days with a total of 120. 
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17. Northern Pintail Anas acuta Three between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

18. Common Teal Anas crecca 200 in pools along the road near the Royal Hunting 

Lodge, 100 in Lac de Sidi Bourhaba. 

19. Little Grebe Tachybaptus ruficollis Seen four days with a total of over 200, most of them 

between Qualidia and Sidi-Moussa. 

20. Great Crested Grebe Podiceps cristatus Seen four days with a total of 30. 

 

21. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Five between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

22. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 28 between Qualidia and Sidi-Moussa, 20 in Lac de 

Sidi Bourhaba, seven in Dayet Merzouga. 

23. Rock Dove Columba livia Seen all days. 

 

24. Common Woodpigeon Columba palumbus Seen four days with a total of 28. 

 

25. European Turtle-dove Streptopelia turtur One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

26. Eurasian Collared-dove Streptopelia decaocto Seen all days. 

 

27. Laughing Dove Spilopelia senegalensis Seen three days with a total of 17. 

 

28. Black-bellied 

Sandgrouse 

Pterocles orientalis Two w. Zeida, nine Tagilt track. 

29. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus Four in the Erg Chebbi. 

 

30. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus Six in the Erg Chebbi. 

 

31. Little Swift Apus affinis Three Cape Rhir. Surprisingly few. 

 

32. Pallid Swift Apus pallidus Two Royal Hunting Lodge, one Dayet Merzouga. 

 

33. Common Swift Apus apus One Cape Rhir 

 

34. Purple Swamphen Porphyrio porphyrio One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

35. Common Moorhen Gallinula chloropus Seen four days with a total of 19. 

 

36. Red-knobbed Coot Fulica cristata 20+ in Lac de Sidi Bourhaba, 
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37. Common Coot Fulica atra Seen five days. 

 

38. African Houbara Chlamydotis undulata One in the Erg Chebbi. 

 

39. Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus One Cape Rhir 

 

40. White Stork Ciconia ciconia Locally common. Seen seven days. 

 

41. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia About 50 Ramri and Cape Rhir, 40 between Qualidia 

and Sidi-Moussa. 

42. Northern Bald Ibis Geronticus eremita 65+ in one big flock n. Tamri. 

 

43. Glossy Ibis Plegadis falcinellus Six between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

44. Cattle Egret Bubulcus ibis Locally common. Seen eight days. 

 

45. Grey Heron Ardea cinerea Seen five days with a total of 13. 

 

46. Great White Egret Ardea alba One between Qualidia and Sidi-Moussa, one in Lac 

de Sidi Bourhaba, Rare, but probably increasing in 

Morocko. 

47. Little Egret Egretta garzetta Seen five days. 

 

48. Northern Gannet Morus bassanus 50+ Cape Rhir 

 

49. Great Cormorant Phalacrocorax carbo Seen five days with a total of about 150. 

 

50. Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus Six n. Tamri. 

 

51. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus 40+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

52. Pied Avocet Recurvirostra avosetta 30+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

53. Black-winged Stilt Himantopus himantopus 14 n. Tamri, common between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

54. Grey Plover Pluvialis squatarola Common between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

55. Eurasian Golden 

Plover 

Pluvialis apricaria 100+ in one flock between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

56. Ringed Plover Charadrius hiaticula Common between Qualidia and Sidi-Moussa- 
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57. Little Ringed Plover Charadrius dubius Two between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

58. Kentish Plover Charadrius alexandrinus 100+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

59. Northern Lapwing Vanellus vanellus One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

60. Whimbrel Numenius phaeopus 20+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

61. Eurasian Curlew Numenius arquata 100+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

62. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica 25 between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

63. Black-tailed Godwit Limosa limosa One n Tamri, 200+ between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

64. Ruddy Turnstone Arenaria interpres 100+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

65. Red Knot Calidris canutus Two between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

66. Ruff Calidris pugnax 200 + between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

67. Sanderling Calidris alba 50+ between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

68. Dunlin Calidris alpina Very common between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

69. Little Stint Calidris minuta Five between Qualidia and Sidi-Moussa, 30 Dayet 

Merzouga. 

70. Common Snipe Gallinago gallinago Three between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

71. Common Sandpiper Actitis hypoleucos Two n. Tamri, 25 between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

72. Green Sandpiper Tringa ochropus One n. Tamri, two hotel Yasmina. 

 

73. Spotted Redshank Tringa erythropus 25 between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

74. Common Greenshank Tringa nebularia One n. Tamri, 10 between Qualidia and Sidi-Moussa, 

two hotel Yasmina. 

75. Common Redshank Tringa totanus Common between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

76. Cream-coloured 

Courser 

Cursorius cursor One Tagilt track. 
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77. Little Gull Hydrocoloeus minutus One 2k between Qualidia and Sidi-Moussa. Rare in 

Morocco. 

78. Slender-billed Gull Larus genei 30 between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

79. Black-headed Gull Larus ridibundus 25 n Tamri, common between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

80. Mediterranean Gull Larus melanocephalus Ten between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

81. Audouin’s Gull Larus audouinii 50+ n Tamri and Cape Rhir, 25 between Qualidia 

and Sidi-Moussa. 

82. Mew Gull Larus canus One Cape Rhir. 

 

83. Lesser Black-backed 

Gull 

Larus fuscus Common along the coast. All of the race Graellsii. 

84. Yellow-legged Gull Larus michahellis Common along the coast. 

 

85. Whiskered Tern Chlidonias hybrida Three between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

86. Black Tern Chlidonias niger One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

87. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis One Cape Rhir, 20 between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

88. Great Skua Catharacta skua Three Cape Rhir. 

 

89. Little Owl Athene noctua Three between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

90. Pharaoh Eagle-owl Bubo ascalaphus One ouside Rissani. 

 

91. Osprey Pandion haliaetus One n Tamri, two between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

92. Black-winged Kite Elanus caeruleus Seen four days with a total of seven. 

 

93. Golden Eagle Aquila chrysaetos One pair Tagilt. 

 

94. Bonelli’s Eagle Aquila fasciata Two in the mouantins n. Agadir, one in Gorges du 

Dadés, one Tagilt track. 

95. Western Marsh-harrier Circus aeruginosus Six between Qualidia and Sidi-Moussa, six Lac de 

Sidi Bourhaba. 

96. Hen Harrier Circus cyaneus One Tagilt track. 
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97. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus Single birds seen three days 

 

98. Long-legged Buzzard Buteo rufinus One s. Amerzgane. 

 

99. Common Hoopoe Upupa epops Only one near Zeida. 

 

100. Maghreb Green 

Woodpecker 

Picus vaillantii Two heard Forët de Cedres. One s. Oukaimeden. 

101. Great Spotted 

Woodpecker 

Dendrocopos major Seen three days with a total of five. 

102. Common Kestrel Falco tinnunculus Seen nine days with a total of 34. 

 

103. Lanner Falcon Falco biarmicus One n. Tamri, one pair at nest site w. Rissani, one 

pair Tagilt track. 

104. Peregrine Falcon Falco peregrinus One Marrakech, one Barrage Hassan Addakhil n Ar-

Rachidia, one pair w. Rissani, one Tizi-n- Tichla 

road across the Atlas Mountains. All well seen were 

”Barbary Falcons”. 

105. Greater Hoopoe-lark Alaemon alaudipes Seen four days in the deserts with a total of about 25. 

 

106. Dupont's Lark Chersophilus duponti One heard briefly near Zeida. 

 

107. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura Two Erg Chebbi, three v. Rissani. 

 

108. Desert Lark Ammomanes deserti Seen five days in the deserts with a total of 19. 

 

109. Thick-billed Lark Ramphocoris clotbey Four Tagilt track. 

 

110. Calandra Lark Melanocorypha calandra One along the road s. Meknes. 

 

111. Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens Seen five days in the deserts with a total of 240. 

 

112. Horned Lark Eremophila alpestris 30 + Oukaimeden. 

 

113. Temminck's Lark Eremophila bilopha Three Erg Chebbi, about 50 Tagilt track, one 

s. Amerzgane. 

114. Crested Lark Galerida cristata Common. Seen seven days. 

 

115. Thekla Lark Galerida theklae Seen six days with a total of 46. 
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116. Eurasian Skylark Alauda arvensis Four between Ar-Rachidia and Tineghir, four Tagilt 

track. 

117. Plain Martin Riparia paludicola About 50 at river s. Essaouira 

 

118. Collared Sand Martin Riparia Five at river s. Essaouira, three Dayét Merzouga. 

 

119. Barn Swallow Hirundo rustica Very common. Seen ten days. 

 

120. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris Seen five days with a total of 21. 

 

121. Northern House Martin Delichon urbicum Seen nine days. 

 

122. Red-rumped Swallow Cecropis daurica One Tamri. 

 

123. Meadow Pipit Anthus pratensis Seen four days. 

 

124. Water Pipit Anthus spinoletta One near Essaouira, two between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

125. White Wagtail Motacilla alba Common. Seen 11 days. 

 

126. Yellow Wagtail Motacilla flava Seen five days. 

 

127. Grey Wagtail Motacilla cinerea Seen three days. 

 

128. Common Bulbul Pycnonotus barbatus Common. Seen eight days. 

 

129. White-throated Dipper Cinclus One Oukaimeden 

 

130. Northern Wren Troglodytes One heard lac de Sidi Bourhaba, four Oukaimeden. 

 

131. Alpine Accentor Prunella collaris Ten Oukaimeden. 

 

132. Mistle Thrush Turdus viscivorus 10+ Foret de Cedres, two Oukaimeden. 

 

133. Song Thrush Turdus philomelos Several singing Royal Hunting Lodge. 

 

134. Common Blackbird Turdus merula Common. Seen nine days. 

 

135. Blue Rock-thrush Monticola solitarius One Cape Rhir, one Hotel Le Soleil Bleu, one Tizi-

n- Tichla road across the Atlas Mountains. 
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136. European Robin Erithacus rubecula Seen four days. 

 

137.  Black Redstart Phoenicurus ochruros Seen four days. 

 

138. Moussier's Redstart Phoenicurus moussieri Seen three days with a total of nine. 

 

139. Common Stonechat Saxicola torquatus Common. Seen ten days. 

 

140. White-crowned 

Wheatear 

Oenanthe leucopyga Common east of the Atlas mtns. Seen five days with 

a total of about 100. 

141. Black Wheatear Oenanthe leucura Seen three days with a total of six. 

 

142. Northern Wheatear Oenanthe One female s. Amerzgane, probably a Sebohmii. 

 

143. Mourning Wheatear Oenanthe lugens Three s. Amerzgane. Split as Maghreb Wheatear in 

Svenson et al. 

144. Buff-rumped Wheatear Oenanthe moesta Seen three days west of the Atlas mnts with a total of 

21. 

145. Desert Wheatear Oenanthe deserti Seen four days with a total of 11. 

 

146. Common Firecrest Regulus ignicapilla Two Foret de Cedres. 

 

147. Zitting Cisticola Cisticola juncidis Common between between Qualidia and Sidi-

Moussa. 

148. Streaked Scrub-warbler Scotocerca inquieta One wadi se Erfoud, five wadi w. Ar-Rachidia. 

 

149. Cetti's Warbler Cettia cetti Five singing Lac de Sidi Bourhaba. 

 

150. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

151. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita Common. Seen eight days. 

 

152. Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus One seen and heard Hotel Yasmina. 

 

153. Blackcap Sylvia atricapilla Seen three days. 

 

154. Desert Warbler Sylvia nana One wadi se Erfoud, one pair Erg Chebbi. 

 

155. Tristram's Warbler Sylvia deserticola One wadi se Erfoud, two small oasis in Erg Chebbi. 

 



19 
 

156. Spectacled Warbler Sylvia conspicillata Three wadi se Erfoud, one small oasis in Erg Chebbi. 

 

157. Sardinian Warbler Sylvia melanocephala  Seen five days. 

 

158. Fulvous Babbler Turdoides fulva Five Rissani, 8+9 wadi w Ar-Rachidia. 

 

159. Coal Tit Periparus ater One in forest on the west slope of the Atlas mtns. 

 

160. Great Tit Parus major Seen five days 

 

161. Common Blue Tit Cyanistes caeruleus Seen three days. In Svenson et al. split into Cobalt 

Tit. 

162. Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla One Foret de Cedres. 

 

163. Southern Grey Shrike Lanius meridionalis Seen 11 days. Two races – algeriensis in the west, 

elegans in the desert east of the Atlas mtns. 

164. Black-crowned 

Tchagra 

Tchagra senegalus One Royal Hunting Lodge. 

165. Eurasian Jay Garrulus glandarius Three Foret de Cedres. 

 

166. Common Magpie Pica Seen four days. 

 

167. Yellow-billed Chough Pyrrhocorax graculus One Tizi-n- Tichla road across the Atlas mtns, 100+ 

Oukaimeden. 

168. Red-billed Chough Pyrrhocorax 50 Tizi-n- Tichla road across the Atlas Mtns, 200+ 

Oukaimeden. 

169. Eurasian Jackdaw Corvus monedula Eight Rabat. 

 

170. Brown-necked Raven Corvus ruficollis Seen five days in eastern deserts with a total of 65. 

 

171. Common Raven Corvus corax Seen six days with a total of 230. 

 

172.  Common Starling Sturnus vulgaris One flock Agadir. 

 

173. Spotless Starling Sturnus unicolor Seen six days, mainly near the coast. 

 

174. House Sparrow Passer domesticus Seen ten days. 

 

175. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis 30 n Tamri, five between Qualidia and Sidi-Moussa. 

Several unidentified? 
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176. Desert Sparrow Passer simplex One pair + one female Erg Chebbi 

 

177. Common Rock-

sparrow 

Petronia 20+ Oukaimeden 

178. Common Chaffinch Fringilla coelebs Seen six days, most birds were of the African race. 

 

179. European Serin Serinus serinus Seen five days. 

 

180. European Greenfinch Carduelis chloris Seen three days. 

 

181. European Goldfinch Carduelis 50 between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

182. Common Linnet Carduelis cannabina Seen three days near the coast. 

 

183. Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus 100+ Oukaimeden. 

 

184. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus Ten Cape Rhir, 15 Erg Chebbi, three s Amerzgane. 

 

185. Red Crossbill Loxia curvirostra Five at our hotel near Zeida, two Tizi-n- Tichla road 

across the Atlas Mountains 

186. Corn Bunting Emberiza calandra Seen three days west of the Atlas Mtns. 

 

187. Rock Bunting Emberiza cia Single birds seen three days. 

 

188. Cirl Bunting Emberiza cirlus One Royal Hunting Lodge, two Vallée de Lourica, 

west slope of the Atlas Mtns. 

189. House Bunting Emberiza sahari Seen seven days (five individuals inside the airport 

terminal in Marrakech!) 

190. Reed Bunting Emberiza schoeniclus One between Qualidia and Sidi-Moussa. 

 

 


