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Fugle & natur
På denne 13 dage lange fugle- og naturrejse til Marokko skal
vi opleve det fuglerigeste land i Nordafrika - og blandt fuglene er der en række arter, der er specielle for dette lille hjørne
af verden. Det drejer sig bl.a. om ørkennatravn, ørkensanger,
ørken-stor hornugle, berbergrønspætte, atlas-karmoisinfinke,
diademrødstjert, Maghreb stenpikker, hærfuglelærke, tyknæbbet lærke og selvfølgelig eremitibis.
Valget af rejserute gør, at vi får mulighed for rige oplevelser i
Marokkos 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!

Souss dalen med de høje Atlasbjerge i baggrunden

Dag 1 København – Marrakesh –
Formiddags fra København og via Zürich
til Marrakesh, hvor vi lander ved 16.30-tiden.
Efter ankomst til Marrakesh begiver vi os
til hotellet, hvor vi har to overnatninger.
En slentretur omkring hotellet kan give
de første husværlinger, ensfarvet stær og
lille sejler
Dag 2 Oukaimeden
Vi har en hel dag til at udforske Oukaimeden i de høje Atlasbjerge. På vej op
i bjergene kommer vi gennem frodige,
dyrkede dale med blomstrende mandeltræer og skove med især cedertræer. Her
skal vi lytte efter og prøve at finde den
endemiske berbergrønspætte, samt afrikansk blåmejse og rødtoppet fuglekonge.

Når vi kommer op til vejs ende ved skisportscentret, og den lille by Oukaimeden
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, gråsejler, stenspurv, klippeværling og atlas-bjerglærke.

Atlas-karmoisinfinke
Oukaimeden

Dag 3 Tizi-n-Ticha passet - Boumalne
Dades
Omkring hotellet i Marrakesh findes lille sejler, husværling og berberbulbul. Vi
fortsætter på den flade slette i Marrakech
dalen, inden vi skal op ad bakke og køre
til Boumalne du Dades via Tizi-n-Tichka
passet (2260 meter), en spektakulær og
lang køretur. I passet skal vi prøve at finde
endnu en endemisk art Tristrams sanger.
Denne art har meget specifikke krav til
yngleområder og er ikke altid let at finde.
Endvidere er der mulighed for sørgestenpikker og endnu en chance for berbergrønspætten. Langs den snoede bjergvej kan vi
begynde at se nogle rovfugle såsom ørnevåge og måske høgeørn. Inden vi kommer
til Boumalne du Dades, stopper vi i Amerzgane og leder efter den sjældne Maghreb
stenpikker, som i dag regnes som en selvstændig art, splittet fra klippestenpikker.
Sidst på eftermiddagen kommer vi til vores hotel i Boumalne Dades.

Ørkenbjerglærke

Dag 4 Tagdilt track og Dades slugten
Vi begynde tidligt fra hotellet og skal ud
af det berømte Tagdilt track, som starter
lige uden for byen. Grusvejen løber direkte ind i en gold stenørken. Her ser vi de
første egentlige ørkenfugle på turen. Det
drejer sig om berberstenpikker, ørkenstenpikker, theklalærke, hærfuglelærke,
ørken-bjerlærke, korttået lærke, dværglærke, ørkendompap, ørkenløber og spidshalet sandhøne. Med held ser vi også den
meget nomadiske tyknæbbet lærke. Om
eftermiddagen besøger vi en stenet slugt,
hvor Maghreb stenpikker og ørkenlærke er
udbredt.

Hærfuglelærke

Dag 5 Boumalne – Todra slugten Merzouga
Vi forlader vores dejlige hotel i Boumalme
og kører til Todra slugten, hvor vi skal se
efter tristrams sanger, sørgestenpikker,
blådrossel, klippedue, klippesvale og håbe
på en høgeørn. Vi fortsætter mod den
egentlige sandørken omkring Merzouga.
Vi gør flere stop undervejs og ser efter
kratsanger, tyknæbbet lærke og ørkendompap.
Sidst på dagen kommer vi frem til ørkenhotellet, hvor vi skal bo i tre dage.
Dag 6-7 Sahara-ørkenen omkring
Merzouga
Hele to dage til at udforske dette fantastiske område. Vi kommer til at besøge
flere forskellige lokaliteter omkring ørkenbyen Merzouga. Her mødes den egentlige
sandørken med de høje flotte, særprægede sandklitter ved Erg Chebbi. Stenørken,
klippepartier og en sø er andre af dagenes hovedlokaliteter.
I disse områder er der mange specielle
og sjældne fugle. Vi har en lokal fugle

guide med os disse dage, og vi håber på
at se ørkennatravn, ørken-stor hornugle, ørkenspurv, ørkensanger, kronet og
plettet sandhøne, grøn biæder, gulbrun
larmdrossel, ørkenravn, hærfuglelærke,
ørkenlærke, lille ørkenlærke, Temmincks
bjerglærke, ørkenstenpikker, kratsanger
og ørkendompap. Af rovfugle er det især
ørnevåge, lannerfalk og berberfalk vi skal
håbe på! Er der vand i søen er der mulighed for en del ænder og vadefugle, hvor
der ofte er rustand, marmorand og hvidøjet and i blandt.

Ørkenspurv

Ørkennatravn

Plettet sandhøne

Ørken-stor hornugle

Dag 8 Merzouga – Ouazarzate
I dag skal vi kører vi den lange vej til
Ouazarzate. Vi gør en del stop langs
vejen og skal bl.a. se efter hvidkronet stenpikker, sydlig stor tornskade
og kratsanger.
Dag 9 Ouazarzate
Vi har en hel dag omkring den idylliske ørkenby. Nord for byen findes
gode områder for den endemiske
Maghreb stenpikker, ørkenlærke og
ørkendompap. Syd for byen har vi
mulighed for spidshalet og sortbuget
sandhøne samt ørkenløber. Et besøg
ved Mansour Eddahbi hvor vi kan se
rustand, stylteløber samt nordtrækkende ænder og vadefugle, som gør
et stop her på rejsen mod nord.

Dag 11 Massa Floden
Vi kører til Massa floden, som er kendt for
mange overvintrende fugle og trækfugle
samt lokale ynglefugle. Det er især hejrer,
ænder, måger og terner, som raster i flodmundingerne, bl.a. purpurhejre, nathejre,
kohejre, marmorand, stylteløber og braksvale.
I de tilstødende krat kan vi se berberhøns,
ørnevåge, diademrødstjert og sortkronet
tchagra. Langs floden ses brunstrubet digesvale.

Dag 10 Ouazarzate - Agadir
Vi har en lang køretur til Agadir ved
Atlanterhavskysten. Vi kommer op
over de flotte Anti Atlasbjerge og
gennem den frodige Souss dal, hvor
meget af Marokkos frugt og grønsager bliver dyrket. Vi gør en del stop
langs vejen og skal se efter blå glente, sortkronet tchagra, senegaldue,
theklalærke, gærdeværling, rødhovedet tornskade, spansk spurv, lille
sejler og gråsejler. Sidst på dagen
kommer vi til hotellet, og der er mulighed for en tur i swimmingpoolen
før aftensmaden.

Lannerfalk

Dag 12 Tamri og Souz
Vi starter dagen med at besøge Cap Rhir,
som er en pynt ud i Atlanterhavet med et
fyrtårn. Her kan der ses et fint træk langs
kysten især med lidt pålandsvind. Vi skal
se efter kuhls skråpe, balearskråpe, lille
stormsvale, sule og storkjove. Allerede
her vil der være chance for at møde den
legendariske eremitibis fouragerende i
klitterne, men muligheden er nok endnu større frem mod flodmundingen ved
Tamri, hvor vi er nær ved artens vigtigste
tilbageværende ynglekoloni. Tidligere var
arten udbredt i middelhavslandene og
oprindelig velkendt helt op til Alperne. 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 audoinsmåge, som
ofte holder til her.
Sidst på eftermiddagen kører vi til Souz
floden og bliver til skumringen, hvor den
rødhalsede natravn forhåbentlig begynder
at synger.

Diademrødstjert

Dag 13. Souz floden
Vi kører tilbage til Souz floden og går en
tur langs floden. Her kan vi måske se
flamingo, marmorand, flere hejrearter og
vadefugle.
Om eftermiddagen starter hjemrejsen,
hvor vi via Frankfurt flyver hjem til København. Her forventer vi at lande 23.30.

Eremitibis

Massa floden

Praktiske informationer
Pris: 16.900 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 2.200 kr.
Depositum 3.000 kr.
I prisen indgår:
•
•
•
•
•
•
•

Al transport, fly fra København og egen bus/minibus i Marokko
2 dage med jeep i ørknen
12 nætter på hotel med morgenmad
Aftensmad i Boumalne og Merzouga (5 middage i alt)
2 dage i ørknen med lokal fugleguide
2 dage med madpakker i ørkenen
Scanbird fugle/naturguide med fra København

I prisen indgår ikke drikkelse til måltider, frokost og aftensmad i Agadir, Marrakesh og
Ouazarzate, 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.
Jeep turene: De to dage, hvor vi skal udforske ørkenområderne med jeep, er der
budgetteret med 3 deltagere på bagsædet. Rejselederen koordinerer et skiftesystem
til midtersædet.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet, som du finder under turbeskrivelsen på
http://scanbird.com/marokko.html, 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 3.000 kr. pr. person
• 59–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af 		
turens pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.
Hoteller: Vi skal bo på gode 3-4 stjernet hoteller.
Aktivitetsniveau: På rejsen vil vi nogle dage starte tidligt om morgenen. Især i ørkenen, da det kan blive meget varmt i løbet af dagen, og fuglene er mest aktive i de
tidlige morgentimer.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder
IKKE i Marokko. Derfor skal I tegne 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. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Informationsbrev: Ca. 2 måneder for afrejse vil deltagerne modtage et brev med
praktiske oplysninger og tjekliste over mulige fuglearter.
Scanbird guide: Erling Krabbe, som har besøgt området tidligere. Se Erlings profil
her
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