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Föstasida: Tjocknäbbad lärka. Foto: Lars-Olof Landgren
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Björn Malmhagen (Reseledare)!
Annamette Andersson, Brønderslev!
Bengt Rönde, Bunkeflostrand!
Ellen Marie Möller, Nørresundby!
Gustav Tallroth, Skivarp!
Harry Mickelin, Saltsjöbaden!
Jan Linder, Kristianstad !
Jan Thomas Johansson, Lund!
Lars Lundquist, Höör!
Lars-Olof Landgren, Hököpinge!
Lene Rauff, Brovst!
Magnus Magnusson, Lund!
Per-Axel Lundgren, Höllviken!

•

Lördag 15 februari: Köpenhamn - Marrakesh - Oukaïmeden - Marrakesh!

•

Söndag 16 februari: Marrakesh - Essaouira - Tamri - Agadir!

•

Måndag 17 februari: Agadir - Oued Massa - Bron över Oued Massa - Tagannt Guelmim!

•

Tisdag 18 februari: Guelmim - Km 6 S Guelmim vid Oued Sayad - ”Lärkslätterna” Km
34-37 S om Guelmim - Km 14 S om Guelmim - Precis söder om utfarten ur Gulemim!

•

Onsdag 19 februari: Km 37 S om Guelmim - Km 10 S om Guelmim - Någon kilometer
W om Fask - Oued Sayad ca 12-13 km öster om Guelmim!

•

Torsdag 20 februari: Strax innan första byn NV om Guelmim - Bergen mot Sidi Ifni Vägen mellan Sidi Ifni (inkl. stopp i Aglou-Plage) till Oued Massa - Oued Massa - Agadir!

•

Fredag 21 februari: Agadir - Cap Rhir - Agadir - Oude Sous - Agadir!

•

Lördag 22 februari: Agadir - Oued Sous - Sousdalen - Agadir flygplats - Köpenhamn!

!
Reseöversikt!
!

!
!
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Kortfattad reseberättelse!

!

Lördag 15 februari!
Vi anlände Marrakesh 1 timme efter utsatt tid då vi hade århundradets motvind som gjorde
att flyget tog 1 timme längre än planerat! Efter lite pyssel med växling och
bagageinlämning hittade vi vår
chaufför ”Abdu” samt vår deltager
från Stockholm, Harry Mickelin,
som redan varit på plats i 2
dagar. Vi lämnade flygplatsen och
styrde direkt mot Oukaïmeden,
dock med ett snabbt stopp för
inhandling av lite lunch.
Oukaïmeden visade sig från sin
allra bästa sida med strålande sol
och klart väder ända uppe på
toppen. Vi gjorde några stopp
längs vägen upp och såg bl.a.
svartmesar, brankronade
kungsfåglar, alpkajor samt en
Vy från vägen upp till Oukaïmeden
örnvråk. Tyvärr lyste dock
atlasgröngölingen med sin frånvaro. Uppe vid byn gick vi bort mot liftarna och precis längs
vägen höll planenligt bergsökenfinkarna till. De visade upp sig mycket fint tillsammans
med massor av berglärkor (av rasen atlas). Uppe i byn mot radaranläggningen fick vi fina
obsar på stensparv och klippsparv. På vägen tillbaka försökte återigen att hitta
atlasgröngöling, men tyvärr gick
vi bet på det och fick nöja oss
med en större hackspett samt ett
antal riktigt läckra koboltmesar. Vi
avslutade dagen med en middag
på hotellet i Marrakesh och
artgenomgång innan alla stupade
i säng efter en första lång, men
riktigt bra dag!!
Söndag 16 februari!
Vi lämnade Marrakesh kl. 08:00
och styrde mot Essaouira. Vägen
mellan dessa städer var fin och
gick genom ett odlingslandskap
Getter i Arganträd på vägen mot Essaouira
som var rätt fågelrikt. Väster om
Chichaoua såg vi bl.a. gott om kalanderlärkor som sjöng flitigt. Innan vi anlände Essaouira
hann vi med ett kort stopp på ett kvinnokollektiv som tillverkar produkter från arganträdets
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frukter. I Essaouira var hamnen full av trutar och en del vadare samt att vi fick bevittna
riktigt stora vågor som rullade in
och skapade spektakulära
bränningar! Färden fortsatte
sedan söderut mot Tamri. Ett kort
stopp vid bron öven floden precis
söder om Essoauira gav bl.a.
flera brunstrupiga backsvalor. Vi
fortsatte mot Tamri och ca 5 km
norr därom såg vi de första
eremitibisarna flyga över vägen.
Vi stannade där och kunder
sedan under några timmar
beskåda ca 100 ibisar som
födosökte i området. Färden gick
Sanddyner norr om Tamri
sedan till Agadir via kustvägen och
vi såg enorma vågorna rulla in från Atlanten med imponerande bränningar! Incheckning på
hotellet och artgenomgång med avslutande trevlig och god middag ute på stan.!

!

Måndag 17 februari!
Vi lämnade Agadir kl. 08:00 och körde mot Oued Massa där vi tillbringade ett antal timmar
och hade bl.a. våra första svartkronnade busktörnskator, rödnäbbade trutar och ett gäng
på 45 bronsibisar. Efter Oued Massa fortsatte vi söderut och gjorde ett snabbstopp vid
bron över Oued Massa, vilket inte
gav så mycket men en fin hane
glasögonsångare och några
brunstrupiga backsvalor var
trevligt. Färden gick vidare
söderut och ett stopp bra stopp
gjordes i byn Tagannt där vi direkt
såg 15 rödfalkar passera rak över
oss samt att 60 alpseglare höll till
i byn. Nämnas bör även att vi fick
riktigt gott kaffe här innan vi
fortsatte mot Guelmim. Dagen
avslutades på vårt hotell Salam i
Guelmim med en god middag,
Span i Tagannt
artgenomgång samt efterföljande
kaffe på ett fik ute på stan.!

!

Tisdag 18 februari!
Denna dag skådade vi endast längs väg P41 söderut från Gulemim. Vi började med Oued
Sayad ca 6 km söderut om Guelmim, vilket gav ett antal nya resarter däribland
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berberstenskvätta, slagfalk och
klippsvala. Vi fortsatte sedan
söderut till ”lärkslätterna” kring
km 34-37. Trots hård vind blandat
med kraftiga regnskurar hade vi
riktigt bra flyt och fick in de flesta
arter vi räknat med att få se. De
tjocknäbbade lärkorna visade sig
fint till allas glädje och även
ökenlöparna var en klar höjdare!
Vi skådade oss sedan tillbaka
Lärkslätterna (km 34-37) söder om Guelmim
mot Gulemim och gjorde några
stopp som bl.a. resulterade i sandökenlärka och saharaskriktrast.!

!

Onsdag 19 februari!
Vi började denna dag med att direkt på morgonen köra söderut till ”lärkslätterna” kring km
34-37. söder om Guelmim. Vi hade idag betydligt bättre väder och kunde njuta av
mängder av bl.a. ökentrumpetare,
några dvärglärkor och flera
örnvråkar. Vi stannade på vägen
tillbaka vid de dammar som ligger
precis intill vägen. En snygg hane
rödstrupig sångare visade sig fint
samt att det i dammarna låg både
roständer och marmoränder.
Lunchen åt vi idag i Guelmim på
ett lokalt hak och det blev kamel!
Eftermiddagen ägnade vi sedan
helt åt området väster om Fask.
Skådningen gick till en början rätt
trögt, men lossande sedan vid vid
oasen där Oued Sayad rinner
Oued Sayad väster om Fask
förbi där vi riktigt fick fina obsar
på atlassångare, snårsångare och härfågellärka. Vår sista kväll i Guelmim avslutade vi
med att först fika på ett kafé och sedan besöka den lokal marknaden där kommersen var
intensiv och allt från välgödda kaniner till kamelben och allehanda inälvsmat erbjöds.!

!

Torsdag 20 februari!
Vi lämnade Guelmim på morgonen och körde nordväst mot kusten och Sidi Ifni. Vårt första
stopp gjorde vi strax innan första byn utanför Guelmim. Ett bra stopp som gav kanonobsar
på tjocknäbbad lärka och resans första stenökenlärkor. Vi fortsatt sedan över bergen mot
kusten och passerade genom ett mycket vackert och frodigt landskap. Vi gjorde några
korta stopp längs vägen och hamnade vid lunch i byn Aglou-Plage, där vi åt lunch och
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spanade över ett rätt så tomt hav
- dock några sulor och en
storlabb. Från Aglou-Plage tog vi
den gamla kustvägen mot Oued
Massa och stannade vid bron
över Oued Massa där vi bl.a. såg
resans kungsfiskare. Vi fortsatte
sedan till Oued Massa och hade
där en mycket fin eftermiddagsoch kvällsskådning i sol och
vindstilla väder med
samarbetsvilliga svartkronade
busktörnskator.!

Frodiga miljöer i bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni

!

Fredag 21 februari!
Efter frukost körde vi norrut till Cap Rhir och vi tillbringade sedan några timmar med att
spana havsfågel i lä från de yttersta husen på udden. Vädret var lite väl bra (strålande sol
och en måttlig NNV-vind) så det
var relativt lugnt över havet, men
åtminstone havssulorna sträckte
på. Vi hade ca 500-600 ex (ca 95
% var adulta) som målmedvetet
sträckte norrut i småflockar. Vi
lyckaes även hitta en handfull
stormsvalor som födosökte över
havet samt ett antal storlabbar
och jagade i området. Vi körde
sedan tillbaka till Agadir och kring
lunch gjorde vi ett besök i
fiskehamnen och kollade på
mängder av trutar. Eftermiddagen
Medelhavs- och silltrutar i Agadirs hamn
och kvällen ägnades sedan åt
Oued Sous, vilket var riktigt trevligt med stora mängder flamingos, måsfåglar och vadare.
Vår sita kväll avslutade vi med en mycket bra middag på resturang La Scala.!

!

Lördag 22 februari!
Vår sista dag inledde vi med skådning kring vid den raserade bron över Sousfloden - en
fin morgon med härligt ljus på alla flamingos, vita storkar, vadar m.m. som fanns i området.
Vi fick även fina obsar av ett par tjockfötter som sprang runt i buskmarkerna. Innan lunch
hann vi sedan med en promenad ut mot mynningen av Sousfloden, men skådningen
begränsades av kraftig dimma rullade in från havet samt att några av kungen vakter tycket
vi skådade lite på fel sätt (d.v.s. tittade för mycket mot paltasområdet…). Sista timmarna
innan innan hemfärd körde vi södra vägen från Agadir till Taourodant och lyckades se
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både dvärgörn och svartvingad
glada. Detta blev våra sista nya
resarter, vilket innebar att vi fick
ihop fina 165 arter under vår
mycket trevliga och lyckade
vecka i fantastiska Marocko!

Dimma vid Oued Sous
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Artlista!
I artlistan nedan anges både svenska och danska fågelnamn, detta då det under denna
resa fanns deltagare från båda dessa länder.!

!

1. Klipphöna - Berberhøne (Alectoris barbara koenigi)
2 ex Oued Massa 17/2, 1 ex Oued Massa 20/2, 2 ex Oued Sous 21/2 och 5 ex Oued Sous
22/2.!

!

2. Vaktel - Vagtel (Coturnix coturnix)
1 ex Oued Massa 20/2.!

!

3. Gravand - Gravand (Tadorna tadorna)
10 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

4. Rostand - Rustand (Tadorna ferruginea)
Kring 30 ex vid dammarna längs väger en bit söder om Guelmim 18-19/2 samt 1 ex Oued
Massa 20/2.!

!

5. Gräsand - Gråand (Anas platyrhynchos)
1 par Oued Sous 22/2.!

!

6. Skedand - Skeand (Anas clypeata)
20 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

7. Stjärtand - Spidsand (Anas acuta)
1 par Oued Massa 22/2.!

!

8. Kricka - Krikand (Anas crecca)
2 ex Oued Sous 21/2.!

!

9. Vigg - Troldand (Aythya fuligula)
1 par Oued Massa 17/2.!

!

10. Sjöorre - Sortand (Melanitta nigra)
2 ex str. N Essaouira, 14 ex str. N Aglou-Plage 20/2 och 50 ex str. N Cap Rhir 21/2.!

!

11. Balearisk lira - Balearskråpe (Puffinus mauretanicus)
1 ex str. N Cap Rhir 21/2.!

!

12. Stormsvala - Lille stormsvale (Hydrobates pelagicus)
ca 5-8 ex födosökande Cap Rhir 21/2.!

!

13. Smådopping - Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis)
2 ex Oued Massa 17/2 och 1 ex Oued Massa 20/2.!

!

14. Skäggdopping - Toppet lappedykker (Podiceps cristatus)
1 ex Oued Massa 17/2.!

!

15. Större flamingo - Flamingo (Phoenicopterus roseus)
100-150 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

16. Vit stork - Hvid stork (Ciconia ciconia)
Enstaka längs vägen mellan Marrakech och Agadir. Som mest 350 ex rastande på morgonen
vid Oued Sous 22/2.!

!
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17. Bronsibis - Sort ibis (Plegadis falcinellus)
45 ex Oued Massa 17/2 och 6 ex Oued Massa 20/2.!

!

18. Eremitibis - Eremitibis
(Geronticus eremita)
75-100 ex några km N om Tamri
längs kustvägen 16/2.!

!

19. Skedstork - Skestork (Platalea
leucorodia)
3-5 ex Oued Sous 17/2 & 20/2
samt 30-40 ex Oued Sous
21-22/2.!

!

20. Kohäger - Kohejre (Bubulcus
ibis)
Sedda alla dagar utom en i
lämpliga biotop.!
!
21. Gråhäger - Fiskehejre (Ardea
cinerea)
Tämligen allmän vid främst Oued
Massa och Oued Sous!

Eremitibis (Geronticus eremita)

!

22. Ägretthäger - Sølvhejre (Ardea alba)
1 ex Oued Massa 17/2 & 20/2.!

!

23. Silkeshäger - Silkehejre (Egretta garzetta)
Sedd nästan dagligen med enstaka exemplar. Som mest sågs 25-30 vid Oued Sous 22/2.!

!

24. Havssula - Sule (Morus bassanus)
5 ad str. N Essaouira 16/2, 25 ex Oued Massa 17/2, 5 ex Aglou-Plage 20/2 och fina 600-700
(över 90 % var adulta) sträckande N i små flockar vid Cap Rhir 21/2.!

!

25. Storskarv - Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Sedd vid kusten med som mest 40 ex Oued Sous 22/2. Merparten var av ssp. carbo, men även
en del ssp. maroccanus sågs.!

!

26. Fiskgjuse - Fiskeørn (Pandion haliaetus)
2 ex Oued Massa 17/2 och 2-3 Oued Sous 21-22/2. !

!

27. Svartvingad glada - Blå glente (Elanus caeruleus)
1 ex jagade kring några odlingar längs södra vägen i Sousdalen en bit väster om Taroudant
22/2.!

!

28. Brun glada - Sort glente (Milvus migrans)
10 ex Tagent 17/2 och 1 ex Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2. !

!

29. Brun kärrhök - Rørhøg (Circus aeruginosus)
1 hona Oued Massa 17/2 och 1 hona Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2.!

!

30. Ängshök - Hedehøg (Circus pygargus)
1 hona str. N Oued Massa 17/2.!

!

31. Sparvhök - Spurvehøg (Accipiter nisus)
2 ex Oued Massa 17/2!
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!

32. Örnvråk - Ørnevåge (Buteo rufinus cirtensis)
1 ex Oukaïmeden 15/2, 1 ex Tagent 17/2, 2-4 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim
18-19/2 samt totalt ca 15 ex längs kustvägen norrut från Sidi Ifni 20/2.!

!

33. Hökörn - Høgeørn (Aquila fasciata)
1 2k Oued Massa 20/2!

!

34. Dvärgörn - Dværgørn (Aquila pennata)
1 2k mellanfas längs södra vägen i Sousdalen en bit väster om Taroudant 22/2.!

!

35. Rödfalk - Lille tårnfalk (Falco naumanni)
En flock på 15 ex sträckte fint förbi oss mot norr vid Tagent 17/2.!

!

36. Tornfalk - Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Rätt allmän längs vägarna och sedd samtliga dagar.!

!

37. Slagfalk - Lannerfalk (Falco biarmicus erlangeri)
1 ad Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2 samt 2 ad ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim
18-19/2.!

!

38. Berberfalk - Berberfalk (Falco pelegrinoides)
1 2k längs vägen en bit norr om Oued Massa 17/2.!

!

39. Rörhöna - Grønbenet rørhøne (Gallinula chloropus)
2-3 ex Oude Massa 17/2 + 20/2.!

!

40. Sothöna - Blishøne (Fulica atra)
Tämligen allmän Oued Massa 17/2 + 20/2.!

!

41. Trana - Trane (Grus grus)
28 ex Oued Massa 20/2.!

!

42. Tjockfot - Triel (Burhinus oedicnemus saharae)
2-3 ex Oued Massa 17/2 + 20/2 samt ca 5 ex Oued Sous 22/2.!

!

43. Ökenlöpare - Ørkenløber (Cursorius cursor)
10-15 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 18/2.!

!

44. Strandskata - Strandskade (Haematopus ostralegus)
10 ex Essaouira 16/2 och ca 30-50 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

45. Styltlöpare - Stylteløber (Himantopus himantopus)
1 ex Oued Massa 17/2, 8 ex Oued Massa 20/2 och ca 20-30 Oued Sous 21-22/2.!

!

46. Skärfläcka - Klyde (Recurvirostra avosetta)
18 ex Oued Sous 21/2.!

!

47. Tofsvipa - Vibe (Vanellus vanellus)
1 ex Oued Sous 21/2.!

!

48. Kustpipare - Strandhjejle (Pluvialis squatarola)
3 ex Essaouira 16/2, 2 ex Oued Massa 17/2 och 30-40 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

49. Större strandpipare - Stor præstekrave (Charadrius hiaticula)
30 ex Oued Massa 17/2 och 20 ex Oued Sous 21-22/2.!
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!

50. Mindre strandpipare - Lille præstekrave (Charadrius dubius)
2 ex Oued Massa 17/2, 2 ex Oued Sayed 18/2 och 10 ex 21-22/2.!

!

51. Svartbent strandpipare - Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)
1 hona Oued Massa 17/2 och 1 hane Oued Sous 21/2.!

!

52. Enkelbeckasin - Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)
5 ex Oued Sous 21/2.!

!

53. Dvärgbeckasin - Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)
1 ex Oued Sous 21/2.!

!

54. Rödspov - Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)
15-20 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

55. Myrspov - Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica)
30 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

56. Småspov - Småspove (Numenius phaeopus)
1 ex Cape Rhir 21/1!

!

57. Storspov - Storspove (Numenius arquata)
10-20 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

58. Svartsnäppa - Sortklire (Tringa erythropus)
5 ex Oued Sous 21/2.!

!

59. Rödbena - Rødben (Tringa totanus)
25 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

60. Gluttsnäppa - Hvidklire (Tringa nebularia)
2 ex Oued Igrounzar 16/2, 2 ex Oued Massa 17/2, 1 ex Oued Massa 20/2 och 4-5 ex Oued
Sous 21-22/2.!

!

61. Skogssnäppa - Svaleklire (Tringa ochropus)
1 ex Oued Igrounzar 16/2, 2 ex Oued Massa 17/2 och 1 ex Oued Sayed (väster om Fask).!

!

62. Grönbena - Tinksmed (Tringa glareola)
1 ex Oued Igrounzar 16/2, 1 ex Oued Massa 17/2 och 1 ex Oued Massa 20/2.!

!

63. Drillsnäppa - Mudderklire (Actitis hypoleucos)
2 ex Essaouira 16/2, 1 ex Oued Massa 17/2, 2-4 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

64. Roskarl - Stenvender (Arenaria interpres)
25 ex Esssaouria 16/2 och 5 ex Cape Rhir 21/2.!

!

65. Sandlöpare - Sandløber (Calidris alba)
5 ex Esssaouria 16/2 och 30 ex Oued Massa 17/2.!

!

66. Mosnäppa - Temmincksryle (Calidris temminckii)
1 ex Oued Sous 21/2.!

!

67. Kärrsnäppa - Almindelig ryle (Calidris alpina)
25 ex Oued Sous 21-22/2!

!
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68. Brushane - Brushane (Philomachus pugnax)
6 ex Oued Sous 21/2.!

!

69. Långnäbbad mås - Tyndnæbbet måge (Larus genei)
10 ex (flertalet ad) Oued Sous 21/2 och 2 ad Oued Sous 22/2.!

!

70. Skrattmås - Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus)
Enstaka längs kusten, dock tämligen allmän vid Oued Sous 21-22/2.!

!

71. Svarthuvad mås - Sorthovedet måge (Ichthyaetus melanocephalus)
1 2k Agadir hamn 21/2 och ca 20-30 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

72. Medelhavstrut - Middelhavsmåge (Larus michahellis)
Allmän längs kusten.!

!

73. Rödnäbbad trut Audoinsmåge (Larus audouinii)
50 ex (merparten adulta) Oued
Massa 17/2 och 3 ad + 1 3k + 1
2k str. N Cap Rhir 21/2.!

!

74. Silltrut - Sildemåge (Larus
fuscus intermedius/graellsii)
Allmän längs kusten, inte minst i
Agadirs hamn där säkert något
1000-tal höll till.!
!
75. Skräntärna - Rovterne
(Hydroprogne caspia)
1 ex Oued Massa 17/2 och 1 ex
Oued Sous 21/2.!

Rödnäbbad trut (Larus audouinii)

!

76. Kentsk tärna - Splitterne (Thalasseus/Sterna sandvicensis)
5 ex Essaouira 16/2, 30 ex Oued Massa 17/2, 10 ex Oued Massa 20/2 och 10-20 ex Oued
Sous 21-22/2.!

!

77. Storlabb - Storkjove (Stercorarius skua)
1 ex Aglou-Plage 20/2 och 5 ex Cap Rhir 21/2.!

!

78. Klippduva/Tamduva - Klippedue (Columba livia)
Allmän och sedda alla dagar.!

!

79. Ringduva - Ringdue (Columba palumbus)
2 ex Oukaïmeden 15/2 och 1-2 ex Oued Sous 21-22/2!

!

80. Turturduva - Turturdue (Streptopelia turtur)
2 ex längs vägen ut ur Marrakech mot Essaouira 16/2. !

!

81. Turkduva - Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Tämligen allmän i och i anslutning till städer - sedd alla dagar. !

!
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82. Palmduva - Senegaldue (Streptopelia senegalensis phoenicophila)
Enstaka sedda så gott som dagligen oftast i anslutning till bebyggelse.!

!

83. Ökenflyghöna - Spidshalet
Sandhøne (Pterocles
senegallus)
40-50 ex ”Lärkslätterna” 34-37
km S om Guelmim 18/2.!

!

84. Minervauggla - Kirkeugle
(Athene noctua saharae)
2 ex Oued Massa 20/2.!

!

85. Alpseglare - Alpesejler (Apus
melba)
1 ex str. N Tamri 16/2 och 60 ex
Tagant 17/2.!

!

86. Tornseglare - Mursejler (Apus
apus apus)
2 ex str. N Tamri 16/2 samt 3-5
ex Oued Massa 17/2 var resans
enda säkert bestämda.!

!

Minervauggla (Athene noctua saharae)

87. Blek tornseglare - Gråsejler (Apus pallidus brehmorum)
Tämligen vanlig (sågs samtliga dagar) och dominerade helt klart. Alla fåglar som sågs kunder
naturligtvis inte bestämmas med säkerhet p.g.a. av obsavstånd, ljus etc. med de fåglar som
sågs och kunder bestämmas bekräftade att det nästan uteslutande var bleka tornseglare vi såg
under veckan. Vid Oued Massa sågsa ett antal 100 ex både 17/2 och 20/2. Vidare noterade vi
att fåglar verkade besöka bo i alla de 1 000-tals håligheter som finns i muren som omgärdar
gamla stadskärnan i Marrakesh.!

!

88. Stubbstjärtseglare - Lille Sejler (Apus affinis)
20 ex Sidi Moktar 16/2, 5 ex Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 2 ex Oued Sayed (väster
om Fask) 19/2 och 1 ex Sousdalen 22/2.!

!

89. Kungsfiskare - Isfugl (Alcedo atthis)
1 ex Oued Massa 20/2.!

!

90. Härfågel - Hærfugl (Upupa epops)
Enstaka fåglar sedda dagligen, totalt 23 ex under veckan.!

!

91. (Atlas) Större hackspett - Stor flagspætte (Dendrocopos major mauritanus)
1 hane Oukaïmeden 15/2.!

!

92. (Afrikansk) Varfågel - Stor Tornskade (Lanius excubitor elegans/algeriensis)
Enstaka fåglar sedda dagligen, totalt 29 ex under veckan. Längs kusten ssp. algeriensis och i
området kring Gulemim ssp. elegans.

!
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93. Svartkronad busktörnskata - Krattornskade (Tchagra senegalus cucullatus)
3 ex Oued Massa 17/2 och 5 ex Oued Massa 20/2.!

!

94. Skata - Husskade (Pica pica
mauritanica)
Tämligen allmän i anslutning till
städer och större byar.!

!

95. Alpkråka - Alpekrage
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
300 ex Oukaïmeden 15/2.!

!

96. Alpkaja - Alpeallike
(Pyrrhocorax graculus)
50 ex Oukaïmeden 15/2.!

!

97. Korp - Ravn (Corvus corax
tingitanus)
1 ex Tamri 16/2.!

!

98. Talgoxe - Musvit (Parus major)
Skata (Pica pica mauritanica)
1 sj Oukaïmeden 15/2, 1 sj i
bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni 20/2, 1-2 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

99. (Atlas) Svartmes - Sortmejse (Periparus ater atlas)
3-4 ex Oukaïmeden 15/2. De lät klart udda (och mycket väl skilt för hur nordiska svartmesar
låter) och var vid första tanken svårt att förstå att det vara svartmesar som lät!!

!

100.Koboltmes - Kanarisk Blåmejse (Cyanistes teneriffae ultramarinus)
5-10 ex Oukaïmeden 15/2, 2 ex i bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni 20/2 och 2-3 ex Agadir
21-22/2.!

!

101.Brandkronad kungsfågel - Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla)
2-3 ex Oukaïmeden 15/2.!

!

102.Stenökenlärka - Ørkenlærke (Ammomanes deserti)
10 ex ca 5 km NV om Guelmim 20/2.!

!

103.Sandökenlärka - Lille ørkenlærke (Ammomanes cinctura)
2 ex 14 km söder om Guelmim 18/2, 2 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 19/2 och 3
ex ca 5 km NV om Guelmim 20/2.!

!

104.Härfågellärka - Hærfuglelærke (Alaemon alaudipes)
3-4 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 18-19/2 och 1 par Oued Sayed (väster om
Fask) 19/2.!

!

105.Tjocknäbbad lärka - Tyknæbbet lærke (Ramphocoris clotbey)
10-15 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 18-19/2 och 1 par ca 5 km NV om Guelmim
20/2.!

!

106.Kalanderlärka - Kalanderlærke (Melanocorypha calandra)
Totalt minst 50-100 ex (var av många sjungande) längs vägen mellan Marrakesh och Essaouira
16/2.!

!
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107.Korttålärka - Korttået lærke (Calandrella brachydactyla rubiginosa)
Totalt minst 50-75 ex (många sjungande + småflockar av sträckande fåglar) ”Lärkslätterna”
34-37 km S om Guelmim 18-19/2, 5 ex Cap Rhir 21/2 och 5 ex str. N Oued Sous 22/2.!

!

108.Dvärglärka - Dværglærke (Calandrella rufescens minor)
2 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 19/2.!

!

109.Tofslärka - Toplærke (Galerida cristata riggenbachi)
1 ex i utkanten av en by i bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni 20/2 samt 1 par Sousdalen
(väster om Taroudant) 22/2 var enda säkert bestämda. Dessa bestämdes utifrån utseende och
läte.!

!

110.Lagerlärka - Thekla lærke (Galerida theklae)
Allmän och sedd dagligen. Vi studerade inte alla lärkor i detalj, men känslan var att nästan allt
vi såg vara lagerlärkor.!

!

111.Ökenberglärka - Ørkenbjerglærke (Eremophila bilopha)
10 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S
om Guelmim 18/2.!

!

112.(Atlas) Berglärka - Bjerglærke
(Eremophila alpestris atlas)
50 ex Oukaïmeden 15/2.!

!

113.Brunstrupig backsvala Brunstrubet digesvale (Riparia
paludicola)
10 ex Oued Igrounzar 16/2, 5 ex
Oued Massa (bron vid stora
vägen söderut) 17/2, 1 ex Oued
Sayed (väster om Fask) 19/2 och
2 ex Oued Massa 20/2.!

!

114.Backsvala - Digesvale (Riparia
riparia)
2 ex Oued Igrounzar 16/2, 1 ex
Oued Sayed (söder om
Guelmim) 18/2 och 5 ex Oued
Sayed (väster om Fask) 19/2.!

(Atlas) Berglärka (Eremophila alpestris atlas)

!

115.Hussvala - Bysvale (Delichon urbicum)
Allmän och sedda samtliga dagar.!

!

116.Rostgumpsvala - Rødrygget svale (Cecropis daurica)
2 ex str. N Oued Massa 17/2, 1 ex str. N Guelmim 18/2 och 1 ex str. NV Sousdalen 22/2.!

!

117.Ladusvala - Landsvale (Hirundo rustica)
Allmän och sedda samtliga dagar. Under framförallt 16-17/2 pågick ett tydligt nordriktat sträck
under hela dagarna. Det dominerades av ladusvala, men även en del hussvalor var med.!

!

118.Klippsvala - Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris)
2 ex Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 5 ex väster om Fask 19/2 och ca 30-40 ex i
bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni 20/2. De 2 ex som sågs den 18/2 upptäcktes på långt håll
och gav först ett ganska ljusgrått intryck och tankarna fördes till afrikansk klippsvala. När vi
dock såg dem närmare tyckte vi ändå de passade bäst för klippsval med sina tydligt mörka
under vingtäckare, fast de kändes lite udda i färgtonen.!
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119.Gulärla - Gul vipstjert (Motacilla flava iberiae)
1 ex str. N Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2 och 1 hane Oued Sayed (väster om Fask)
19/2.!

!

120.Sädesärla - Hvid vipstjert (Motacilla alba alba)
Tämligen allmän och sedd dagligen.!

!

121.(Marockansk) Sädesärla (Motacilla alba subpersonata)
1-2 ex Oued Sous 21/2 och 1 ex Oued Sous 22/2. "

!

122.Trädgårdsbulbyl - Berberbulbul (Pycnonotus barbatus)
Allmän och sedd dagligen!

!

123.Fältpiplärka - Markpiber (Anthus campestris)
2 ex Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 1 ex 14 km söder om Guelmim 18/2 och 3 ex i
bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni 20/2.!

!

124.Ängspiplärka - Engpiber (Anthus partensis)
1 ex väster om Chichaoua 16/2, 1 ex Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 1 ex Oued Massa
20/2, 3-5 ex Oued Sous 21-22/2.!

!

125.Saharaskriktrast - Gul larmdrossel (Turdoides fulva)
8 ex precis söder om Guelmim i utkanten av staden 18/2.!

!

126.Svartstare - Ensfarvet stær (Sturnus unicolor)
Allmän och sedd dagligen, dock bara enstak i området kring Guelmim.!

!

127.Koltrast - Solsort (Turdus merula mauritanicus)
Tämligen allmän och sedd dagligen.!

!

128.Taltrast - Sangdrossel (Turdus philomelos)
4 ex Oued Sayed (väster om
Fask) 19/2.!

!

129.Dubbeltrast - Misteldrossel
(Turdus viscivorus deichleri)
10 ex Oukaïmeden 15/2.
Locklätet var skilt från hur de
låter i Skandinavien och
upplevdes som torrare och mer
”mekaniskt”.!

!

130.Diademrödstjärt Diademrødstjert (Phoenicurus
moussieri)
Enstaka fåglar sedda nästan
dagligen.

!

131.Svart rödstjärt - Husrødstjert
(Phoenicurus ochruros)
1 honfärgad Marrakesh 15/2, 1
Diademrödstjärt (Phoenicurus moussieri)
honfärgad vägen mellan
Marrakesh och Essaouira 16/2, 1 hane Oued Massa 17/2, 1 hane Oued Massa (bron vid stora
vägen söderut) 17/2, 1 honfärgad Tagent 17/2 och 2 honfärgade i bergen mellan Guelmim och
Sidi Ifni 20/2.!
Sida 17 av 20

!

132.Rödstjärt - Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
1 hona Oued Sayed (väster om Fask) 19/2.!

!

133.Buskskvätta - Bynkefugl (Saxicola ruberta)
1 hane längs vägen mellan Marrakesh och Essaouira 16/2.!

!

134.Svarthakad buskskvätta - Sortstrubet bynkefugl (Saxicola rubicola)
Enstak fåglar sågs så gott som dagligen.!

!

135.Stenskvätta - Stenpikker (Oenanthe oenanthe)
1 hona ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 18/2, 1 hona precis söder om Guelmim i
utkanten av staden 18/2 och 1
hona Oued Sayed (väster om
Fask) 19/2.!

!

136.Svart stenskvätta Sørgestenpikker (Oenanthe
leucura)
1 ex längs vägen mellan
Marrakesh och Essaouira 16/2
och 2 ex i bergen mellan
Guelmim och Sidi Ifni 20/2.!

!

137.Ökenstenskvätta Ørkenstenpikker (Oenanthe
deserti homochroa)
Mellan 10-15 ex dagligen i
områden kring Guelmim 18-20/2.!
!
138.Berberstenskvätta Berberstenpikker (Oenanthe
Ökenstenskvätta - (Oenanthe deserti homochroa)
moesta)
Mellan 8-10 ex dagligen i områden kring Guelmim 18-20/2.!

!

139.Vitkronad stenskvätta - Hvidkronet stenpikker (Oenanthe leucopyga)
2 ex Tagent 17/2, 2 ex ”Lärkslätterna” 34-37 km S om Guelmim 18/2, 2 ex Oued Sayed (väster
om Fask) 19/2 och 10 ex vägen mellan Guelmim och Aglou-Plage 20/2 och 1 ex Cap Rhir 21/2.!

!

140.Blåtrast - Blådrossel (Monticola solitarius)
1 hona Cap Rhir 21/2.!

!

141.Grässångare - Cistussanger (Cisticola juncidis)
1 sj Chichaoua 16/2, 5 sj Oued Massa 17/2, 3 sj Oued Massa 20/2 och ca 15 ex Oued Sous
21-22/2.!

!

142.Cettisångare - Cettisanger (Cettia cetti)
1 sj Oued Massa 17/2, 2 sj Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 5 sj Oued Massa 20/2 och
1 sj Oued Sous 21/2.!

!

143.Snårsångare - Kratsanger (Scotocerca inquieta theresae)
3 ex Oued Sayed (väster om Fask) 19/2.!

!

144.Gransångare - Gransanger (Phylloscopus collybita)
Tämligen allmän och sedd dagligen. Flertalet individer som sågs bra såg ut som ssp. collybita,
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!

men även en handfull individer som såg bra ut för iberisk gransångare sågs, men ingen
bestämdes säkert.!

145.Trastsångare - Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)
1 ex Oued Massa 20/2.!

!

146.Sävsångare - Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)
1 ex Oued Massa 20/2.!

!

147.Rörsångare - Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)
1 sj Oued Massa (bron vid stora vägen söderut) 17/2.!

!

148.Svarthätta - Munk (Sylvia
atricapilla)
2 ex i hotellträdgården i Agadir
17/2 + 21-22/2!

!

149.Glasögonsångare Brillesanger (Sylvia
conspicillata)
1 hane Oued Massa (bron vid
stora vägen söderut) 17/2, 1
hane Oued Sayed (söder om
Guelmim) 18/2. 3-4 ex
”Lärkslätterna” 34-37 km S om
Guelmim 19/2 och 5-10 ex Oued
Sayed (väster om Fask) 19/2.!

!

150.Atlassångare - Berbersanger
(Sylvia deserticola)
1 hane Oued Sayed (väster om
Fask) 19/2.!

!

Glasögonsångare (Sylvia conspicillata)

151.Rödstrupig sångare - Hvidskægget sanger (Sylvia inornata)
1 hane Oued Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 2 hane 10 km S om Guelmim 19/2, 1 hane
Oued Massa 20/2 och 1 hane Oued Sous 22/2.

!

152.Sammetshätta - Sorthovedet sanger(Sylvia melanocephala)
Allmän och sedd och hörd samtliga dagar (dock fåtaligare i områdena runt Guelmim).!

!

153.Ärtsångare - Gærdesanger (Sylvia curruca)
1 ex i hotellträdgården i Agadir 17/2.!

!

154.Gärdsmyg - Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes kabylorum)
1 ex Oukaïmeden 15/2.!

!

155.Gråsparv - Gråspurv (Passer domesticus)
Allmän i och i närheten av städer och byar - sedda samtliga dagar.!

!

156.Spansk sparv - Spansk spurv (Passer hispaniolensis)
Tämligen allmän främst ute på landsbygden och sedd nästan samtliga dagar. Maxnotering av
100 ex nära Chichaoua 16/2.!

!

157.Stensparv - Stenspurv (Petronia petronia)
50 ex Oukaïmeden 15/2.!

!
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158.Bofink - Bogfinke (Fringilla coelebs)
Enstaka här och var och sedd nästa samtliga dagar, dock inte i områdena kring Guelmim.
Merparten av de fåglar som sågs var rasen ssp. coelebs, men även en del ssp. africana såg
också."

!

159.Gulhämpling - Gulirisk (Chloris chloris)
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen - fåtalig i områdena kring Guelmim. Maxnotering
var en ren flock på ca 80 som födosökte vid Oued Sous 21/2.!

!

160.Grönfink - Grønirisk (Chloris chloris vanmarli)
Enstaka mindre flockar eller ensamma individer sedda under flertalet av dagarna, dock inga
osar i området kring Guelmim.!

!

161.Steglits - Stillits (Carduelis carduelis)
1 sj nära Chichaoua 16/2, 2 ex Oued Massa (bron vid stora vägen söderut) 17/2, 2 ex Oued
Sayed (söder om Guelmim) 18/2, 2 ex i bergen mellan Guelmim och Sidi Ifni 20/2 och 1-2 ex
Oued Sous 21-22/2.!

!

162.Hämpling - Tornirisk (Carduelis cannabina mediterranea)
Tämligen allmän och sedd nästan dagligen i mindre antal. Locklätet lite annorlunda i ton jämfört
med hur de låter i Skandinavien.!

!

163.Kornsparv - Bomlærke (Miliaria calandra)
Enstaka sedda nästan dagligen. Maxnotering av 20-25 ex nära Chichaoua 16/2.!

!

164.Klippsparv - Klippeværling (Emberiza cia)
5-10 ex Oukaïmeden 15/2.!

!

165.Häcksparv - Gærdeværling (Emberiza cirlus)
1 par Oued Massa 20/2 och 1 hane sjungande Sousdalen 22/2.!

!

166.Hussparv - Husværling
(Emberiza sahari)
Sedd dagligen i mindre antal i
anslutning till städer och byar.!

!

167.Ökentrumpetare Ørkendompap (Bucanetes
githagineus)
100-150 ex ”Lärkslätterna” 34-37
km S om Guelmim 18-19/2, ca
10-20 ex längs kustvägen mellan
Sidi Ifni och Aglou-Plage 20/2
och 2-3 ex Cap Rhir 21/2.!

!

168. (Afrikansk) Bergökenfink Karmosinfinke (Rhodopechys
(sanguineus) alienus)
25 ex Oukaïmeden 15/2.
Betraktas numer ofta som en
egen art Rhodopechys alienus
(Afrikansk) Bergökenfink (Rhodopechys (sanguineus) alienus)
skild från Rhodopechys
sanguineus som förekommer från Turkiet till Pakistan.
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