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Fugle, natur og mennesker
Vi skal på denne tur bl.a. besøge ørkenen i kanten af Sahara,
nogle frodige flodmundinger syd for Agadir, kysten ved Atlanterhavet og bjergene i Høje Atlas ved Marrakesh. Valget af
rute gør, at vi får mulighed for rige oplevelser i Sydmarokkos
smukke natur samt undervejs også et indtryk af folkeliv og
byer, som ligger uden for det mest turistprægede. Vi vil møde
levevis, som ikke synes at have ændret sig i århundreder, og
samtidig andre steder, hvor det fuldt moderne er rykket ind.
Det er fremmedartet, eksotisk og alligevel nemt at være turist
- i mødet med en farverig, gæstfri og venlig befolkning af ikke
mindst berberkultur. Men glem ikke, at fuglene vil være i absolut fokus - og ikonet for turens opdagelseslyst må være at finde den meget specielle eremitibis, som her har sine sidste frie
ynglepladser.
Marokko er det fuglerigeste land i Nordafrika - og blandt fuglene er der en række arter, der er specielle for dette lille hjørne
af verden - mellem Sahara, Atlanterhavet og Middelhavet med
et særpræget kulturland, en flot kyst og meget spektakulære
bjergkæder. Ud over de helt eller delvist endemiske arter, er
der også mange af fuglene fra Europa, som er på vinterophold
eller kommer forbi på træk mod nord. Dette har i mange år
gjort Marokko til et favoritrejsemål for de fugle- og naturinteresserede. Hertil kommer et gennemgående behageligt klima
uden for sommermånederne.

Sous-dalen med de høje Atlasbjerge i baggrunden

Dag 1 København – Agadir
Eftermiddagsfly fra København, og vi
lander i Agadir ved 18-tiden. Her møder
vi vores chauffør og kører direkte til Hotellet.
Om aftenen går vi ud og spiser på en af
de nærliggende hyggelige restauranter.
Dag 2 Cap Rhir, Tamri og Oued Sous
I dag følger kysten nordpå for at besøge
Cap Rhir, som er en pynt ud til Atlanterhavet med et fyrtårn. Her kan der ses
et fint træk langs kysten især med lidt
pålandsvind. Flere udprægede havfugle
som skråper og stormsvaler er en mulighed, men de vil ofte være ret langt til
havs. Tættere på kommer sikkert sule
og forskellige kjover eller flotte bånd af
trækkende vadefugle, til tider også store flokke trækkende flamingoer. Allerede her vil der være chance for at møde
den legendariske eremitibis fouragere i
klitterne, men muligheden er nok endnu større frem mod flodmundingen ved
Tamri. Her vil vi være nær artens vigtigste tilbageværende ynglekoloni. Tidligere
var den udbredt langs middelhavslandene og i middelalderen tilmed kendt helt
op i Alperne. Men i dag er der kun nogle
få kolonier tilbage i Marokko - ud over

udsætningsforsøg nogle få andre steder.
Langs kysten skal vi også holde øje med
audouinsmåge, som ofte raster på strandene her.
Om eftermiddagen besøger vi Sous-flodens udløb nær det kongelige palads i
udkanten af Agadir. Her kan vi måske se
flamingo, flere hejrearter og vadefugle.
Dag 3 Oued Massa – Guelmim
I dag skal vi besøge Massa floden, som
ligger en times kørsel syd for Agadir.
Områder er kendt for et væld af overvintrende fugle og trækfugle samt lokale
ynglefugle. I særligt smukke, grønne omgivelser, der gradvist vil ændre sig, som
vi bevæger os ud mod havet vil vi se flere
specialiteter. I de tilstødende krat langs
stien findes de lokale skønheder som diademrødstjerter og sortkronede tchagra.
Langs floden og i nærheden af rørskoven ses brunstrubet digesvale, og mulige
rovfugle kan dreje sig om næsten alt, for
det meste er der fiskeørne og typisk også
slangeørn, og flere falke.
Langs selve floden ses silkehejre, terner,
måger og vadefugle. På de tilstødende
marker raster den ejendommelige triel og
theklalærke.

Lannerfalk

Om eftermiddagen kører vi til Guelmim,
som kaldes porten til Sahara, oprindelig
en vigtig karavaneby.
Langs vejen vil landskaberne ændre sig
fra de dyrkede marker ved Agadir, over
Argan-savannen især i bjergkæden Anti-Atlas, til de ørkenlignende og tørre
landskaber jo nærmere vi kommer Guelmim. Vi vil også blive husket på, at vi
befinder os i Nordafrika, da området nu
er helt domineret af berbere, og kamelen
bliver et hyppigt husdyr.
Vi ankommer til Guelmim sidst på eftermiddagen.
Dag 4 Guelmim
I dage besøger vi ørkenen mellem KM
35 og 45 syd for byen. En del af ørkenen
er i dag under begyndende opdyrkning,
men der findes stadig store områder med
oprindelig natur. Det er her vi skal se efter mange af de specielle nordafrikanske
arter. Det er bl.a. berberfalk, ørkenløber,
gul larmdrossel, ørkendompap og så en
hel række forskellige lærker, som hærfugle-, tyknæbbet- og lille ørkenlærke samt
Temmincks bjerglærke. Endvidere ørkenog berberstenpikker samt flere sangere.
De fleste arter i ørkenen er hver især
interessante og specialiseret til forskellige ørkenbiotoper. Hertil kommer også en
del fugle, som man måske mere forbinder
med Spanien eller det øvrige Sydeuropa.
Det vigtigste tidspunkt på døgnet er her
tidlig morgen og formiddag, før ørkenvarmen for alvor sætter ind, og det helt
fascinerende er at opdage, hvordan lidt
tålmodighed og forsigtig søgen afslører et
ørkenlandskab, der - måske mod forventning - er sprængfyldt med liv.
Vi vil komme tilbage til Guelmim til frokost og et tiltrængt hvil i middagsvarmen.
Om eftermiddagen besøger vi et vandressour, hvor vi kan se den smukke rustand
og flere arter vadefugle.
Dag 5 Guelmim - Agadir
I dag har vi endnu en morgen til ørkenen.
I dag køre vi mod øst fra Guelmim langs
Sayed floden ud mod Fask.
Er der stadig lidt vand i floden vil der raste flere arter, som er på vej mod Europa.

Der er forskellige sangere, hærfugl, biæder og tornskader m.fl.
I ørkenen skal vi se efter kratsanger,
hvidkronet stenpikker, lannerfalk og ørnevåge. Endvidere kan vi se efter nogle af
de arter vi måske ikke fandt i går!
Vi spiser frokost i Guelmim inden vi kører
mod Agadir. Vi har sikkert tid til et kaffestop i den spændende by Tiznit, hvor
byens vartegn er en flot bymur omkring
den gamle bydel.
Vi skal bo på samme hotel i Agadir.
Dag 6 Agadir - Marrakesh
Efter morgenmad kører vi næsten nonstop af motorvejen til Marrakesh. Vi ankommer omkring frokosttid til vores hotel.
Marrakesh er Marokkos fjerdestørste by
og ligger for foden af Høje Atlas. I 1985
blev medinaen i Marrakesh ført på UNESCOs verdensarvsliste. Begrundelsen var
den gamle bydels store antal bygninger
og anlæg fra dens historiske guldalder.
Blandt byens kulturhistoriske bygninger
og seværdigheder kan nævnes Saadidynastiets mausoleum, Koutoubia-moskéen
og Bin Yousuf-madrasaen.
Om eftermiddagen skal vi udforske den
vidunderlige by.
For du fugle interesseret er husværling og
lille sejler meget almindelig i byen.

Dag 7 Høje Atlas ved Oukaimeden
Som et sidste vigtigt højdepunkt for turen, også helt bogstaveligt, skal vi i dag
til Oukaimeden. Det er en lille by og nu
også skisportsted i den høje del af Høje
Atlas med toppe op mod 4000 m. På vej
derop kommer vi op gennem de frodige,
dyrkede dale med blomstrende mandeltræer, og skove med især cedertræer,
og her vil vi lytte efter og prøve at finde
berbergrønspætte. Når vi kommer op
til vejs ende, er artsrigdommen ikke så

overvældende, men udvalget af arter er
til gengæld udsøgt, og landskaber er, ja,
bjergtagende. Vi vil se efter atlas-karmoisinfinken, som er endemisk for de højeste
dele af disse bjerge. Endvidere kan vi se
alpekrage, alpeallike, stenspurv, klippeværling og atlas-bjerglærke.
Dag 8 Marrakesh – København
Formiddagsfly til København, hvor vi lander om eftermiddagen.

Temmincks bjerglærke

Hyrde passer får

Massa-floden nær udløbet

Mor med børn og geder

Anti-Atlas

Kameler

Eremitibis

Praktiske informationer
Pris: Med Politiken Plus kort er prisen 10.850 kr., andre betaler 11.850 kr.
Tillæg for enkeltværelse 1.400 kr. Depositum 2.700 kr.
I prisen indgår:
•
•
•
•

Al transport. Fly fra København og egen bus/minibus i Marokko.
7 nætter på hotel med morgenmad
2 x aftensmad i Guelmim
Scanbird fugle/naturguide med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til nogen måltider, drikkepenge og personlige fornødenheder.
Frokost og aftensmad: I Marokko kan vi ikke få madpakker med fra hotellerne, derfor handler vi lokalt og spiser i det fri eller på små hyggelige frokost-restauranter, som
chaufføren anbefaler.
I Agadir og Marrakesh er der flere hyggelige restauranter i nærheden af hotellerne, og
det er muligt at gå ud at spise på egen hånd eller følges med guiden.
Prisniveauet er generelt lavt i Marokko.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
www.scanbird.com, herefter får du tilsendt en faktura.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.700 kr. pr. person
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af 		
turens pris.
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder
IKKE i Marokko. Derfor skal I tegner en syge- og hjemrejse forsikring. Scanbird kræver, at vore kunder tegner en sådan forsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i
forbindelse med bestilling af rejsen.
Hoteller: Vi skal bo på turistklassehoteller.
Guelmim: Hotel Adil Moussafir. Hotellet har ikke nogen hjemmeside, men hvis I googler hotellet, kan I finde flere billeder og beskrivelse af hotellet.
Agadir: Hotel Tivoli, http://www.blueseahotels.com/
Marrakesh: Red Hotel, http://redhotelmarrakech.com/
Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Kulturen: Der vil på turen ikke være tilknyttet en egentlig kulturguide. I Marrakesh
ser vi flere af seværdighederne ellers er kulturen jo lige uden for vinduerne! Her ses
ofte de lokale samfund med tildækkede kvinder, markeder med masser af frugter, kød
hænger i det fri og hyrden går og passer sine geder langs vejen. En stor oplevelse for
de fleste.

Scanbird guide: Søren Sørensen, som har besøgt området tidligere.
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