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Forord 

Fra Den 10.-17. Marts 2012 afholdt DOF-Travel atter stortur til det fuglerige Marokko.                                     

I forhold til tidligere turer, der primær har ligget i februar, var vi af sted i midten af marts og 

derved første gang, at DOF Travel har haft stortur til Marokko i en decideret forårsmåned. 

Dette blev en stor fuglerig oplevelse, som det også vil fremgå senere i rapporten.                                                                                                                            

Som sædvanlig blev turen tilrettelagt i samarbejde med Spies/Mytravel, der sørgede for at 

arrangere fly, hoteller og minibusser. Vi fløj med Norwegian Air da Spies ikke flyver til 

destinationen længere. 

NorwegianAir var derved det eneste selskab der fløj direkte til Marokko fra Danmark og 

med en flyafgang fra Kastrup lufthavn kl.14.20 var det noget sent vi ankom til Agadir. 

Derfra blev vi mødt af vores Chauffører og de to minibusser, der skulle fragte os rundt i 

den kommende uge. Fra Lufthavnen gik turen direkte syd på til byen Guelmine ved 

indgangen til Sahara.  

Her blev de tre første nætter tilbragt på det tidlige anvendte ”ornitologihotel” Salam.  

Efterfølgende kørte vi nordpå og havde overnatninger i Agadir, samt en enkelt afstikker til 

storbyen Marrakesh. For som noget nyt ville vi på turen også prøve kræfter med høj Atlas 

bjergene, nærmere betegnet området ved Oukaimeden.   

Vejret var med os igennem hele ugen og vi havde en 25-30 graders varme alle ugens 

dage. Krydret med det var ørkenlokaliteterne som altid en eminent oplevelse med et 

udpluk af de typiske og de mere sjældne fugle og de klassiske områder nær 

Atlanterhavskysten skuffede heller ikke. Vores afstikker til Oukaimeden glædede alle, og 

gav også de forventede arter, udover det smukke bjerglandskab.   

Med de mange steder vi besøgte, kom der hver gang nye indtryk og med de mange fugle, 

blev der nok at holde styr på. Mange af fuglene så vi særdeles godt og var særdeles 

medgørlige. Dette gjorde oplevelserne endnu bedre og da vi rejste hjem, var vi fyldt godt 

op med en masse gode oplevelser i baggagen. Udover de ”klassiske” fugle der findes i 

Marokko som standfugle, ramte vi også en del af trækket af fugle på vej nord på. Dette 

resulterede i mange nye arter, til en allerede lang Marokkoliste fra de tidlige ture og med 

en turliste på 187 arter, så taler det vist for sig selv. Denne liste var dog aldrig blevet så 

lang, hvis det ikke havde været for vores dygtige deltagere.                             
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De to ledere takker alle på holdet for et godt sammenhold, en stor entusiasme og en 

yderst dejlig atmosfære i jeres selskab. Derfor tak til:Stinne Aastrup, Karsten Hansen, 

Jimmy Hoen, Hanne Jensen, Torkild Kristensen, Gunni Nielsen, Kirsten Thomsen, Ole 

Bennike, Kirsten Hansen, Karen Høxbroe, Leif Høxbroe, Orla Jacobsen, Birthe Karpfen, 

Bjørn Møller, Bjarne Poulsen, Thomas  Thelle, Henning Jensen, Wilhelm Kreil, Nancy 

Møller og Mette Simonsen. 

 

 

Gruppen ved Oyed Sayed 12/3 
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Turgennemgang: 

Søndag d.11. marts (Tur hele dagen øst Guelmine) 

Den første fantastiske morgen, vi vågnede op til, var lidt hård. Flere af os var enige om at det 

havde været en lang nat med få timers søvn. Dette skyldes overvejende de to trafikerede gader 

hotellet ligger på hjørnet af.Der var umådelig meget gadestøj til langt ud på natten og ikke nok med 

det, blev der også kaldttil morgenbøn kl. 5 over højtalererne fra byens mange moskeer. En speciel 

oplevelse, men også rigtig spændende at få med. Allesyntesdog hurtig friske igen og kunne nyde 

en kort stund oppe på hotellets tag, hvor vi kunne glæde os med sangstrofer fra både husværling 

og berberbulbul. Vi kunne konstatere at der allerede var gang i trækket af landsvaler fra 

morgenstunden og inden vi gik ned og spiste morgenmad kunne vi bogføre 3 brunstrubede 

digesvaler.  

Morgenmaden var kl. 7 og efter at have tanket op, var alle klar til at komme af sted og opleve 

ørkenen. 

Turens mål i dag, var ørkenen øst for Guelmine, nærmere betegnet 16-17 km inde ad Oued Seyad 

mod byen Fask. Inden vi nåede Fask gjorde vi et stop ved et opdyrket område, hvor en 

berberhøne løb væk og gemte sig, men der var masser af andre fugle, bl.a. ørkenlærke, lille 

ørkenlærke, theklalærke, ørkendompap, ørkenstenpikker, hvidkronet stenpikker, diademrødstjert 

og sorthovedet sanger. Med en flot Hedehøg han, som kom trækkende og en 

middelhavsstenpikker siddende, kunne vi godt fornemme at vi havde ramt en periode på sæsonen, 

hvor trækket var i godt gang. Der kom desuden en størrehvid hejre trækkende forbi, Den kom på 

lang afstand, men man kunne tydeligt se at den ikke havde gule fødder, men tydeligt gult næb, 

ergo ikke en silkehejre. Alle fik set den og der var delte meninger, om det var en sølvhejre eller en 

mellemhejre. Afstanden var dog for stor til en sikker bestemmelse men det lignede meget en 

mellemhejre.  

Herefterkørte vi videre og kom frem til oued’en, hvor vi gik en lang tur på begge sider af 

landevejen. Her var der pænt med lærker og stenpikkere, samt forskellige sangere. Bl.a. 

berbersanger, brillesanger og hvidskægget sanger. Udover dette gik der et fint træk af slangeørne 

over vores hoveder, så der var nok at se på. 

Frokosten blev indtaget ved den lille landsby Fask hvor hele 5 hvidkronede stenpikkere holdt til. En 

knægt, der havde set vores fugleinteresse, kom cyklende med en stækket, ung Høgeørn, hvor 

noget af vingerne var klippet af, samt havde åbne sår på vingerne. Han forstod ikke, at vi nærmest 

væmmedes ved synet af den stakkels fugl.  
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Efter frokost kørte vi lidt tilbage og gik en lang tur i heden efter tyknæbbet lærke, men fandt ingen. 

Til gengæld var der masser af sjove Kratsangere og den karakteristiske hærfuglelærke sås også 

her. 

Det sidste stop vi gjorde denne dag, var ved en lille oase. Hvor vi gik lidt rundt og så hvad der 

gemte sig mellem palmerne. Det mest interessante her var 50 biædere, der kom ind over, men på 

vej tilbage til bilerne blev vi mødt, af flere trækkende småflokke af ørkendompapper der 

tilsyneladende var på vej til overnatnings rast. Imens vi stod og beskuede disse, kom der et godt 

aftentræk af rovfugle ind over os,med sort glente som den dominerende art. Men i flokkene blev 

der også set en ådselgrib, berberfalk, hvid stork og 6 sorte storke. De sorte storke vendte tilbage 

og gik til overnatning ikke langt fra os sammen med 15 sorte glenter. Dette var en rigtig flot 

oplevelse og med den tog vi hjem ad, til en gang Couscous og marokkansk rødvinpå hotellet. 

Efter maden blev der snakket om dagens oplevelser og der blev på demokratisk vis, stemt på 

kratsanger som dagens fugl.  

 

Kratsanger fask 11/3 
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Mandag d.12. marts (Formiddagstur tur syd for og eftermiddagstur vest Guelmine) 

Endnu en fuld ørkendag stod på programmet. Forventningerne var høje ogfolk var mere udhvile og 

klarefter smagsprøven på ørkenlivet dagen før. Dagen skulle stå i ”lærkestedets” tegn og derfor 

skulle vi køre syd på langs Tan-Tan vejen. Vi nåede dog ikke længere væk, end til udkanten af 

byen,før vi gjorde vores første stop.Vi stoppede ved en næsten udtørret flod i udkanten af byen, 

hvor der bl.a. var kohejre,silkehejre, stor tornskade og lille sejler. Længere fremme måtte vi igen 

holde ind til siden, da vi på vores højre side af vejen fik øje på en flok ørkenløbere der landende 

ikke langt fra bussen. Hele 15 fugle kunne tælles og imens de blev nydt, fik solen mere magt og det 

begyndte at blive varmere. Dette fik de nord trækkende sorte glenter på vingerne, de fleste havde 

overnattet på jorden og imens vi kørte videre syd på, kunne vi på begge sider af bilen se glenter 

flyve lavt over stenørkenen. 

Lige inden vi nåde 34 km mærket som ellers er det ”berømte” sted for de mange lærker, fik vi øje 

på en del småfugle, der fløj op fra vejen. Det viste sig hurtigt at der var tale om ørkenbjerglæker   

(temmincks bjerglærker). Derfor besluttede vi at gøre stop og gå ud af bilerne, for at se nærmere 

efter.Markerne omkring os, var mest af alt noget der lignede sandørken, men med udtørret 

græs/korn flere steder. Det gik ikke længe før vi opdagede at der var flere fugle ude på markerne 

end vi først havde troet. Derfor valgte vi at bruge lang tid i området og gå en tur. Alle lærkerne 

undtagen dværglærke blev krydset og glenterne blev ved med at trække igennem. Der kom også 

andre rovfugle til, så som dværgørn og hedehøg.På nogle af de store elmaster sad der også 

rovfugle og her så vi både berberfalk og lannerfalk samt fiskeørn. Det blev varmere og varmedisen 

blev kraftigere, derfor hed det afgang 10:40. På vejen tilbage til Guelmine stoppede vi ved floden 

Oued seyad. Dette var snarere et vandløb med beskidtog ildelugtende vand. Men her var der flere 

fugle så som biæder, triel, gulbrun larmdrossel 10, iberisk Gransanger, rødrygget Svale m.m. og en 

stor Vandregræshoppe. Der blev også set en vestlig bleg gulbug, men den skjulte sig i buskadset, 

så trods ihærdig jagt, fik stort set ingen den af se.  

Ved 3 tiden var vi tilbage ved hotellet og flere af deltagere gik på opdagelse i nærområdet.                   

Dette blev til en times frokost og afslapnings tid for de fleste, for vi ville prøve at give aftentrækket 

af rovfugle ved oasen en chance til. Så alle dem der havde lyst tog Ca. 16:10 ud til oasen fra  dagen 

før. Fremme 16:25 gik vi ud ad en markvej/dige til nogle mindre vandhuller i en kløft, hvor de 

Sorte Glenter tilsyneladende gik ned i aftenen før. Her sås masser af forskellige fugle, bl.a. rustand, 

lille præstekrave, grønbenet rørhøne, palmedue, blåhals, rødhals, rødstjert og berberstenpikker. 

Til sidst listede en flok på 9 berberhøns sig ned for at drikke, og løb derpå ud i ørkenen igen, og alle 

fik set dem rigtig godt. Hjemme på hotellet 19:40 måtte fuglelisten frem igen til en øl og så var det 

tid til at nyde en velfortjent marokkansk aftensmad. Det må man altså virkelig give dem, de laver 

god mad og imens vi nød den, blev vi enige om at dagens art måtte være ørkenløber.  
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Tyknæbbet lærke km 34 Tan-tan vejen 

Tirsdag 13/3 (Bus fra Guelmine over bjergene til kysten ved Sid Ifni og videre op til Agadir) 

Denne dag skulle stå på en længere køretur, da vi skulle vinke farvel til Guelmine og drage nordpå 

til Agadir. Morgenmaden foregik kl. 6:30.  Så ned med bagagen til busserne 7:15 og afgang 7:40. 

Knap 7:55 stoppede vi for en gåtur i ørkenen ved byen Imi nfast. Her lå en udtørret wadi. Der var 

ikke så meget fugleliv, men enkelte hedehøge trak forbi, bl.a. to melanistiske, afgang 8:50. Vi 

stoppede oppe i bjergene og gik en tur ned i en af de flotte bjergkløfter, hvor den største oplevelse 

var to høgeørnes opvisning, men der var også mange andre fugle at se på i dette smukke landskab, 

bl.a. klippeværling, gærdeværling, diademrødstjert, skadegøg, kirkeugle og atlas husskader med 

bart lyseblåt felt ved øjet. Videre ad vejen gik det ned i dale og op over bjegkamme. Der var 

masser af Figenkaktus, som åbenbart dyrkes, men har spredt sig ukontrolleret. Der var også 

mange Argan træer, hvor gederne spiser frugterne. Stenene passerer ufordøjet igennem geden, 

samles derpå ind og knuses, så der kan produceres en meget dyr spiseolie og cremer, sæber m.m. 

af kernerne. 

Til sidst kørte vi i en floddal og kom ud til kysten 11:45, dejligt at se hav, og luften var behageligt 

køligere end i ørkenen. Der var lidt havgus i begyndelsen. Vi stillede os op med scoperne på 

stranden og så bl.a. sule, stor kjove og sandløber foruden skarv (bl.a. flere hvidbrystede af racen 

maroccanus), middelhavsmåge, atlantisk sildemåge m.m. To store flokke af skestorke på hhv. ca. 

50 og ca. 90 individer kom trækkende i V-form mod nord, flot med de hvide fugle mod den blå 

himmel. Vi gik ind på restauranten ved siden af og bestilte frokost. De havde ikke selv køkken, så 

maden skulle laves ude i byen, og det ville tage omkring ½ time, så vi tog en kop kaffe i ventetiden, 

som blev meget lang, men rigtig rart med et hvil. Endelig 13:50 kom maden, salat, dejlig grillet fisk 

og frisk frugt. Afgang knap 14:45 op langs kysten, hvor masser af feriebyer tilsyneladende var 
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under opbygning. Turen langs kysten gav imponerende mange sørgestenpikkere hele 36 fugle blev 

talt fra en af bilerne En flot lannerfalk blev det også til, den sad på en el-mast ved vejen, og viste 

sig flot frem. Mens vi stod og nød den, kunne vi få fornøjelsen af en flok alpesejlere der 

fouragerede over en af bjergskråningerne.  Derefter gik det ad små veje med asfalt i midten og 

grus i siderne ind i landet, som syntes ekstremt tørt og dækket med småbuske. Her var der helt 

fugletomt og flere kunne hvile sig i bilen uden at gå glip af det store. 

Ved en 17 tiden kom vi til Massa området, hvor vi stoppede ved nogle vandhuller og 

oversvømmede marker. Her var der masser af fugle, først var der bl.a. blishøne, lille lappedykker, 

brunstrubede digesvaler(flere rastende i sivene) og isfugl ved vandhullerne, Herefter masser af 

kohejre og sort Ibis på de oversvømmede marker der grænsede op til , foruden mange vadefugle. 

hvidskægget terne og en ung sorthovedet måge kom forbi, og en blå glente sad i en palme et 

stykke væk. Dette var altsammen et meget smukt syn i aftensolens skær, men vi måtte jo videre til 

vores hotel, så vi blev desværre nød til at stige i busserne og køre videre efter lidt tid. Endelig 

19:50 nåede vi frem til vort Hotel El Tivoli.  Der blev pakket ud og slappet af og ved en 20:30-tiden 

mødtes vi for at gå ud og spise. Dagen havde budt på rigtig mange forskellige biotoper så som 

ørken, bjerge, kyst og vådområder, så det blev til rigtig mange fuglearter, i alt 68. Dagens art blev 

Høgeørn. 

 

Lannerfalk og Diademrødstjert 

Onsdag 14/3 (Bus til  Cap Rhir – Tamri – Marakech) 

Denne morgen skulle vi igen videre, for at få programmet til at passe sammen, med vores tur op i 

høje atlas bjergene.  Derfor havde vi planlagt at hele formiddagen skulle gå med at lave småstop 

langs kysten op til Tamri. Derfor tog vi straks af sted efter vi havde spist morgenmad og med en 

kort shoppetur for at handle til frokost var vi godt på vej derudaf. Første stop gjorde vi langs 

kysten på vejen op til Cap Rhir, hvor der stod en stor flok måger på stranden. Dette viste sig at 
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være et godt stop, for her stod der imellem de mange sildemåger, en hel del Audouinsmåger og en 

enkelt sorthovedet måge. Langs klippeskråningen ned til vandet hang der gamle el-ledninger og 

her sad der en yndig middelhavsstenpikker og ved selve skråningen kunne vi nyde et par 

blådrosler.  

Næste stop var ved Fyrtårnet ved Cap Rhir. Her gik vi gennem landsbyen og ned over den tørre 

bush til klippekysten. Her var det næsten vindstille og der var stort set ikke en krusning på havet. 

Dette er ikke lige det vejr man forbinder med havfugleobs når man står derhjemme i Danmark, 

men trods det vindstille vejr, så vi flere sule, balearskråper, en enkelt kuhlsSkråpe, en flok på 30 

klyder, to små flokke sortænder, tyndnæbbet ååge, og på klippekysten vadede der Silkehejre, 

stenvender, mudderklire og småspove. To flokke delfiner af forskellig art kom forbi, det ene varen 

flok øresvin, de andre meget kontrastrige og mere lig små spækhuggere måske hvidnæser? men 

disse skulle ikke forekomme så langt mod syd. Da vi skulle til at tage videre og var nået op til den 

lille landsby igen, kom en flok på 10 eremitibiser flyvende nordfra hen overlandsbyen for til sidst at 

slå sig ned, hvor vi havde stået og obset. Dem lod vi dog i fred og kørte videre op mod Tamri, for at 

se om vi kunne finde flere ibisser langs med kysten. Dette lykkes efter en halv times kørsel, hvor vi 

kunne holde ind til siden og nyde 3 elegante eremitibisser på under 20 meter, der gik rundt og 

fouragerede efter insekter på de tørre enge, imellem vejen og vandet. 

 

Eremitibis syd for Tamri 
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Klokken Ca. 12 stoppede vi ved udkanten af Tamri. Dette lignede mest af alt en strand med lidt 

buske hist og her, men bag stranden lå en sø, hvor flere audouinsmåger holdt til, alle 3 arter af 

præstekrave, foruden purpurhejre, skestork, dværgryle, ørnevåge, tårnfalk, fiskeørn, splitterne og 

blishøne. Vi indtog frokosten på P-pladsen og satte derefter kursen mod Marakech.  

Mod nord gik det og efter mange kilometers kørsel, kørte vi op i bjergene til en stor højslette i ca. 

500 m højde, der strækker sig helt til Marakesh. Chaufførerne stoppede pludselig op foran et hus, 

Dette var ikke noget, vi havde aftalt med dem, men dette gjorde bestemt ikke noget. Det var 

dejligt at komme ud og strejke benene og huset viste sig at være et sted, hvor de fremførte Argan 

olie. Huset var delt op i to og den ene del, havde de lavet om til en lille butik, med deres forskellige 

Argan produkter. Den anden del, var her hvor kvinderne sad og knuste Argan sten, pillede 

kernerne ud, knuste dem og æltede det hele til en tyk, brun grød, der kunne presses olie ud af.  

Der havde været masser af Argan træer overalt hele eftermiddagen, så det var sjovt at se hvordan 

de egentlig bar sig ad med at få olien ud af disse små  hårde Argan frugter. Vi havde ikke så meget 

tid i overskud, så efter små 15 minutter måtte vi videre mod Marakesh.  

Vi kunne dog ikke lade være med at lige at gøre et lille hold til, inden vi nåede Marakesh, her 

stoppede vi for en kaffepause. Caféen havde dog kun 5 kopper kaffe, så resten måtte drikke 

myntete. Denne slags te er en oplevelse i sig selv, når man kommer til Marokko. Den smager 

utrolig sødt, men sådan skal den smage, for på de andre Cafeer man kommer til, smager den på 

samme måde. Videre 16:20 de 170 km på 4-sporet vej mod Marakesh. Her var mere grønt og 

dyrkede marker, end vi før havde set på turen. Der var bl.a. store oliven plantager, og vinmarkerne 

var overdækket med tremmer. Fra 17:30 blev vejen 2-sporet med fartbegrænsning på 100 km/t. 

Endelig 18:45 ankom vi til Hotel Meryam i Marakesh og fik et udmærket værelse. Vi mødtes 

19:30,.Hvor vi blev kørt til en restaurant, Menzah Dada, i den gamle bydel og spiste på en 

teltoverdækket tagterrasse. Da vi skulle over den stærkt trafikerede gade, gik vi turister over til en 

fodgængerovergang, men blev kaldt tilbage, hvorpå vore to chauffører stoppede trafikken, så vi 

kunne komme over. Der er masser af fodgængerovergange i byen, men de respekteres 

overhovedet ikke og benyttes kun sjældent. Vi fik en fantastik god middag, ledsaget af levende 

musik, mavedans, kjovebestemmelse o.s.v.  En flot afslutning på en lang dag.  Dagens art 

eremitibis, uden afstemning! 

Torsdag den 15marts (Bustur til Oukaimiden og tilbage til Agadir) 

Der var tidlig afgang fra hotellet efter morgenmaden. Dette med pakkede kufferter, så vi slap for 

at skulle retunere til hotellet for at afhente dem senere på dagen. Turen idag gik op i højeatlas, 

nærmere bestemt skisportsstedet Oukaimiden. Turen fra Marakech og derop tager en god times 

tid og vi havde planlagt at tage et stop på vej opad, for at se efter berbergrønspætte og måske en 

ekstremt tidlig akommmet atlas flussnapper. Turen gik opad fine snoede bjegveje mod knejsenede 

sneklædte tinder og i bunden af dalen var der frisk udsprunget løvtræer og rislende vandløb, en 

rigtig smuk tur. Et godt stukke oppe gennem løvbæltet var der en deltager der fik øje på en fugl 
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der kunne have været en fluesnapper. Vi stoppede bussen for at undersøge fuglens ”identitet” 

den blev dog aldrig genfundet, men tilgengæld var der kaldende berberggrønspætte. Et par 

enkelte playback forsøg, gav hurtigt resultat og i løbet af meget kort tid kunne alle se spætten 

mens en anden svarede tæt på. Fuglen var på lidt afstand men blev set rigtigt fint. 

Vi forsatte videre op og kort tid efter ankom vi til den store p-plads ved Oukaimiden. Her vrimlede 

det med alpealliker og alpekrager på de afgræssede enge og der var mange husrødstjerter rundt 

om husene. Gruppen blev samlet og vi gik en god lang tur op forbi liftområdet. Snegrænsen lå ned 

til omkring liften og vi måtte et lille stykke forbi liften, før at vi efter en god times tid fandt de 

første karmosinfinker. I samme område var der flere flokke af bjerglærker af den specielle atlas 

race.  Udover de flotte karmosinfinker, var de også rig lejlighed til at nærstudere stenspurve, da en 

større flok holdt til omkring lift området. 

Med en vellykket tur op af den lille bjergvej, retunerede vi til bussen og kørte et godt stykke ned af 

bjerget, til et af de mere frodige områder vi havde passeret på vejen op. Her indtog vi vores 

medbragte ”madpakker” inden vi gik en tur langs vejen, for at se hvad området havde at byde på. 

Vi måtte konstaterer at det var for tidligt til ”atlas fluesnapper”. Til gengæld var der fint med 

småfugle og vi fik lejlighed til at studere de nordafrikanske blåmejser, den lokale form af Bogfinke 

og fine bjergvipsjerter i de rislende vandløb. 

Ca. Klokken 2 var det tid til at sætte kursen tilbage mod Marakech og videre mod Agadir. Det blev 

en lang køre eftermiddag, med et enkelt kaffe og is stop på en af motorvejsrastepladserne, her 

uden de store fugleoplevelser. Vi var tilbage på Hotel Tivoli i Agadir først på aftenen og deltagerne 

fik fri til at disponere resten  af dagen for dem selv ;-), mens turlederne fandt en egnet restaurant 

til morgendagens afskedsmiddag. Dagens fugl: berbergrønspætte i skarp konkurence med 

karmosinfinke. 

 

 

Alpekrage og Oukaimiden 
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Fredag den 16 marts (Bustur til Massa og Souss Floden) 

Der var igen tidlig afgang, om end knap så tidlig som dagen før. Føste destination for dagen var en 

tur til Massa flodens delta. Efter en god times kørsel nåede vi deltaet, vi fik dog kørt fokert og kom 

for langt ud mod kysten i første hug og måtte retunere med en lille lokalguide som havde lidt 

bedre styr på småvejene end vores Chauffører. Vi stoppede et stykke før selve park indgangen og 

steg af bussen og begyndte at luske hen langs grusvejen og forbi de sidste dyrkede marker dette 

med et godt resultat. Der var mængder af rastende småfugle og det varede ikke længe før den 

første krattornskade havde vist sig. Den valgte at vise sig på fornemmeste måde, ved at spankulere 

rundt på jorden blot 10 meter foran os og lede efter føde. Ellers var der godt med sorthovede 

sangere, cettisanger, cistussanger, toplærke, middelhavs stenpikkere og et par mangustere 

luskede rundt ikanten af markerne ned mod floden.  Omkring Park indgangen havde den lidt 

langsommere del af gruppen fornøjelsen af et par kirkeugler, der poserede fint i et lille træ og flere 

Nathejrer der lettede fra trægruppen omkring parkeringspladsen. I selve floden var der ikke meget 

at se på, udover en lille gruppe flamingoer og lidt hejrer, vi spejdede langt efter de marmorænder 

vi havde sat næsen op efter.Efter nogle gode timer og en god lang gåtur med mange småfugle, 

retunerede vi til bussen, som i mellemtiden var fulgt efter os og havde parkeret ved 

parkindgangen. Varmen var begyndt at melde sig, men vi prøvede nu alligevel et par stop i 

floddalen, hvor vi håbede at finde nogle oversvømmede marker, som havde givet sig godt resultat 

et par dage forinden. Efter et par stop med bl.a. en fin krattornskade var vi tilbage, hvor vi for kun 

et par dage siden havde haft et væld af fugle. Nu var der mindre vand og dermed også færre fugle. 

Men en blå glente der mæskede sig i en ubestemt fugl og vestlig bleg gulbug der var lidt mere 

medgørlig end den første, var værd at tage med, inden vi returnerede mod Agadir til en lidt 

forsinket frokost og ”Siesta”. 

 

               Hvidskægget Sanger 
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Så klokken godt 17 gik det mod Soussfloden for en stor del af gruppen og vi skulle ikke blive 

skuffede. Ret hurtigt fandt vi en flok marmorænder, som vi havde kigget langt efter ved Massa 

floden og en stor flok sandterner stod på en sandbanke midt i floden. I det hele taget var der rigtig 

mange fugle og flere flokke af hvide storke kom til for at gå til overnatning, og satte sig i træerne 

på den anden side af floden,mens mange vadefugle fouragerede på mudderfladerne tæt på. 

Lidt inden det blev helt møkt luskede vi ind i de Euculyptus klædte klitter lige uden for 

kongepaladset, dette i et forsøg på at høre og se rødhalset natravn. Efter kun ca. 20 minutter var 

der gevinst. En rødhalset natravn gav lyd fra sig kun ca. 100 meter fra os og vi luskede derhen. 

Fuglen var ikke særlig vokal, men den kom flere gange flyvende tæt forbi os i sin jagt på insekter 

og det lykkedes os, at få den af se rimeligt godt, af flere omgange. Klar succes og vi kunne glade 

retunere til Hotel tivoli og gøre os klar til afskedsmiddagen. 

Klokken 20.25 mødtesvi alle uden for Hotellet og begav os til restauranten. Det blev en glad aften 

hvor snakken gik,  der blev spist og skålet, holdt takke taler o.sv. og de sidste forlod restauranten 

ved 23.00 tidenog på et tidpunkt var det også lykkedes at udnævne krattornskaden tildagens fugl 

;-) 

Lørdag den 17marts (Bustur til Souss Floden og Lufthavnen tur/retur) 

For de morgenduelig var der tur til Strandpromenaden i Agadir ellers kunne dem der ville sove lidt 

længere  vente til fælles afgang ca. kl. 09.00 til Souss-floden. 

Morgen turen bød ikke på det store, men en stor flok flamigoer blev set trække mod nord i det 

fantastisk morgenlys og et par hvide vipstjerter af den lokale race ”subpersonata” spankulerede 

rundt lige foran os. 

Efter alle havde fået spist morgenmad og fået pakket sammen, blev bagaggen afleveret i hotellets 

”locker-room” og vi var klar til en kort sidste dag ved Souss-flodens mundning. 

Vi var tilbage ved Souss-floden ca. 9.30 sammested som aftenen før og igen var der mange fugle; 

vadefugle, flamingoer, stadig en del hvide storke og hvidskægget terne kom tæt forbi. Vi begyndte 

at gå ud langs floden mod udmundingen, først var der mange småfugle hvidskægget sangere, 

løvsanger, skovsanger og en kirkeugle sad kortvarigt på muren, mens et par berberhøns løb rund i 

vegetationen nedefor. Længere ude mod udløbet stod der terner og måger på en sandbanke bl.a. 

rovterne og tyndnæbbet måge. Vi begyndte langsomt at  bevæge os på tværs   af mudderfladerne 

over mod busserne som var fuldt efter os så langt ud af grusvejen som de måtte for kongeslottes 

vagter. I de små vandhuller var der flere vadefugle og en rødvinget braksvale stod og trykkede i 

blandt dem og blev set rigtigt godt og fotograferet efter alle kunstens regler. Så var det tid til at 

indtage den medbragte frokost og på vej tilbage til busserne lettede vi en mosehornugle der sad 

og trykkede i Salurterne. Desværre var det ikke en kapugle ;-) så heldige var vi alligevel ikke. 
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Rødvinget Braksvale Souss-Floden 

Vi indtog frokosten ved busserne i skyggen af Euculyptus træerne og de fleste var færdige en god 

halv time inden det var tid til at returnere til Hotellet, for at afhente vores baggage. Så der blev 

lusket lidt rundt og mindsanten om ikke nogle fra gruppen, der fandt en afvandingkanal fra 

kongepaladset der rummede flere nye turarter til gruppen. I de lave vand var der både bjergpiber, 

plettet rørvagtel, svaleklire, tinksmed, sangere m.m. der fouragerede og vi fik lov af 

Kongepaladsetsvagterne at stå at kikke på alle herlighederne, hvis vi bare lovede ikke at 

fotografere. Især fik vi set den plettede rørvagtel rigtigt godt, den løb ud ind af kloakrørene og 

gemte sig, altså en rigtig ”rørvagtel”  

Så gik det tilbage til hotellet, for omklædning, afhentning af bagage og så til lufthavnen for at flyve 

hjem. Alt gik da også som smurt indtil vi nåede lufthavnen og netop havde fået sagt farvel til vores 

2 Chauffører. Vi fik linet op i en meget lang kø og rygtet begyndte hurtigt at gå, at vores fly endnu 

ikke var lettet fra København og at det ville blive aflyst. Efter en god halvtime, blev rygtet så 

bekræftet, ingen fly denne dag. Så det var tilbage til Agadir med busser, som vi måtte vente noget 

tid på, og så indcheckning på hotel Armadil Beach. Indchekningen gik heldigvis relativt hurtigt når 

man tager omstændighederne i betragtning, så ved godt syvtiden var vi igen på Hotel i Agadir.  

Vi fik hermed god tid til at få styr på noterne fra dagens obs. og dagens fugl blev rødvinget 

braksvale i skarp konkurrence med plettet rørvagtel.   
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Søndag 18/3 (Bonusdag ;-) og udtillufthavnen ) 

Egeentlig skulle vi have forladt hotellet kl. 08.00 men flyet var blevet yderligere forsinket, så der 

var føtst afgang til kl. 11.00.Det gav mulighed for en lille slentre tur ned langs med 

strandpromenaden med lidt alm. Fugle til følge, men ikke de store sensationer og ventetiden 

begyndte at blive lang. 

Klokken godt tolv var vi så tilbage i Lufthavnen og med lidt yderligere forsinkelser lykkedes det 

sandelig Norwegian at få flyet i luften ca. klokken 17.00 og vi var tilbage i København lidt over 

klokken 21.00  ”kun” næsten et døgn forsinket og det var tid til at takke alle for god tur, om end 

lidt længere end forventet. Godt for os og Norwegian at det var en søndag ;-) 

I takkes alle for en god tur  og at i tog den lange ventetid med ophøjet ro.  

 

 

 

Sørgestenpikker en af de mange et sted på turen ;-) 
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Liste over fuglene 
 
tal og kommentarer 
 
Kuhlsskråpe (Calonectris diomedea) 
 
14/3 1 trak nord ved Kap Rhir  
 
Balearskråpe (Puffinus mauretanicus)  
 
14/3 10 ved Kap Rhir. 
 
Sule (Sula bassana) 
 
13/3 10 ved Sidi ifni. 14/3 ca. 70 ved Kap Rhir. 
 
Skarv (Phalacrocorax carbo maroccanus) 
 
Bådeden Marokkanske race og mellemskarv, flest: set ved OuedMassa. Dog flere enkelte 
fugle langs kysten, samt ved Sous-udløbet. 
 
Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) 
 
16/3 2 ved Oued Massa. 
 
Tophejre (Ardeola ralloides) 
 
16/3 1 ved Oued Massa, samme dag, om aften 1 ved Sous udløbet. 
 
Purpurhejre (Arde apurpurea) 
 
14/3 2 ved Tamri strand. Rastede i en lille sø, nær stranden. 16/3 2 vedOued Massa. 
 
Nathejre (Nycticorax nycticorax)  
 
16/3 6 fugle set i træerne vedOued Massa.  
 
Kohejre (Bubulcus ibis) 
 
Set enkeltvis eller i smågrupper så sydligt som Guelmine, flest:14/3 150 fugle set på turen 
til Marrakesh. 13/3 en flok på 80 rastede i træerne og på de oversvømmede marker ved 
Massa 
 
Silkehejre (Egretta garzetta) 
 
Enkeltfugle flere steder ved kysten eller i våde oud´er, flest: 16/3 30 ved Oued Sous. 
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Ubestemt hejre- mulig Mellemhejre (Egretta ssp.) 
 
11/3 1 ved Oued Seyad, større hvid hejre, med sorte fødder, lange ben, lange vinger og 
kort gul/orange næb.  
 
Fiskehejre (Ardea cinerea) 
 
Almindelig ved vådområderne. 
 
Hvid Stork (Ciconia ciconia) 
 
En af de arter der tydeligvis var begyndt på sit træk på vej nord over. Flest set 16/3 hvor 
250 fugle gik til rast ved Sous-dalen. I alt set 400 ca. Blev valgt som dagens art d.10/3 
 
Sort stork (Ciconia nigra)  
 
11/3 6 overflyvende fugle og dernæst, retur til overnatnings rast med flere sorte glenter 
ved Oued Seyad   
 

Sort Ibis (Plegadis falcinellus) 
 
13/3 100 fugle vedbroen i Massa området, enkelte fugle blev også set ved selve Oued 
Massa.  
 
Eremitibis (Geronticus eremita) 
 
14/3 i alt 20 fugle, en flok på 10 ved Cap Rhir. Samt 3 på klods hold i klitterne og 7 
længere op af kysten mod Tamri, hvor vi spiste frokost. Blev valgt som dagens art d. 14/3.  
 
Skestork (Platalea leucorodia) 
 
I alt 131 fugle hvor af flest den 13/3 med et imponerende tal 127. Disse fugle kom 
trækkende som en lang hvid perlerække langs det azurblå hav, ved Sidi ifini, mens vi 
ventede på vores frokost. 
 
Stor flamingo (Phoenicopterus ruber) 
 
I alt 257 hvor den største flok sås d. 17/3 med 200 fugle ved Sous-udløbet. En meget 
speciel oplevelse var at se dem stå iblandt 250 hvide storke der havde overnattet i Sous 
floden, før videre træk nordpå.  
 
Gravand (Tadorna tadorna) 
 
2 fugle rastede i en lille sø ved Sous udløbet  
 
Rustand (Tadorna ferruginea) 
 
1 fugl blev set flyvende frem og tilbage ved O. Seyad wadien d. 12/3  
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Krikand (Anas crecca) 
 
16/3 1 ved Oued Massa. 17/3 1 ved Sous-udløbet.  
 
Gråand (Anas platyrhynchos) 
 
13/3 5 ved broen i Massa.  
 
Skeand (Anas clypeata) 
 
13/3 8 ved broen i Massa. Ænderne svigtede os og det blev ikke til så mange forskellige 
arter. Det skyldtes nok perioden vi havde valgt og de fleste havde trukket nordpå.  
 
Marmorand (Marmaronetta angustirostris) 
 
16/3 9 fugle ved eftermiddags turen til Sous dalen og 6 dagen efter d. 17/3. Glædelig 
overraskelse at finde dem på lokaliteten, da Massa fejlede med denne art.  
 
Sortand (Melanitta nigra) 
 
14/3 5 ved Kap Rhir  
 
Ådselgrib (Neophron percnopterus) 
 
1 adult fugl set trækkende d. 11/3 ved O. Seyad. Fløj sammen med en gruppe glenter.  
 
Sort Glente (Milvus migrans) 
 
I alt 860 som minimum, stort set alle fugle blev set i ørkenområderne. Flest set 11/3 hvor vi 
så 400 ved O.Seyad. Et imponerende aftentræk af denne art kunne nydes, krydret med 6 
sorte storke mm.  
 
Blå Glente (Elanus caeruleus) 
 
13/3 1 ved broen i Massa. 15/3 1 på ved mod Oukaïmeden. 16/3 1 ved broen i Massa. 
Den sidste sad og åd af en fugl i en trætop. Samme dag altså 16/3. sås 1 ved Sous-
udløbet. 
 
Rørhøg (Circus aeruginosus) 
 
Flest 12/3 med 25 fugle ved aftentrækstedet ved O.Seyad og tidligere på dagen. 20fugle 
ved ”lærkestedet” . 
 
Hedehøg (Circus pugargus) 
I alt 13 set. Flest syd for Agadir 11-13/3, hvor Bl.a. også 2 melanistiske fugle blev set ved 
Imi Nfast. Hedehøgene var et godt tegn på at trækket allerede var godt igang. 
  



DOF-Travel Marokko  10-18 Marts 2012 
 

Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 19 
 

Ørnevåge (Buteo rufinus) 
 
I alt 14 fugle jævnt fordelt,  Bl.a. 14/3 hvor 2 blev set fra bussen på vej mod Marrakech.  
 
Spurvehøg (Accipiter nisus) 
 
15/3 2 ved Oukaïmeden.. 
 
Slangeørn (Circaetus gallicus) 
 
I alt 27 fugle blev noterettrækkende nord på, heraf 25 d. 11/3 ved O. Seyad. 
 
Høgeørn (Hieraaetus fasciatus) 
 
3 fugle i alt. 13/3 ved antiatlas bjergkæden. 2 flotte gamle fugle, formodentligt et ynglepar. 
Viste sig flot frem og satte sig sammen i en stor radar mast, så vi rigtig kunne studere 
dem. Det på kun små 200 meters afstand. Blev valgt som dagens art ,på grund af den 
flotte opvisning. 16/3 1 juvenil fugl blev set trække forbi Agadir. Opdaget fra en af 
altanener på Hotel tivoli dette på grund af stor ”mågealarm”.  
 
Dværgørn (Hieraaetus pennatus) 
 
Et af resultaterne af at komme senere på sæsonen, var dværgørnene. I alt blev 5 set, alle 
af den lyse fase. Både set ved ”lærkestedet”, men også oppe i høj atlas bjergene.    
 
Fiskeørn (Pandion haliaetus) 
 
11/3 1 trækkende ved O. Seyad.12/3 4 trækkende i ørkenen ved ”lærkestedet”14/3 1 
fouragerende ved Tamri strand.16/3 1 ved Sous-udløbet. I alt 7 fugle. 
 
Tårnfalk (Falco tinnunculus) 
 
Set alle dage og på diverse biotoper. 
 
Lannerfalk (Falco biarmicus) 
 
12/3 1 ved ”lærkestedet” + 13/3 1 ad langs kystenvejen nord for Sid Ifni  på vej mod 
Agadir.  
 
Berberfalk (Falco pelegrinoides) 
 
11/3 2 fugle set i en større skrue af glenter ved O. Seyad.12/3 1 rastende på elmast ved 
”lærkestedet” Kunne bl.a. nydes sammen med en Lannerfalk tilmed i samme kikkerfelt, 
meget pædagogisk. 13/3 2 på vejen nord på mod Agadir. Set nord for Sidi ifni. I alt 5 fugle. 
 
Berberhøne (Alectoris barbara) 
 
12/3 9 ved O. Seyad oasen. 16/3 3 ved Massa. 17/3 2 ved Sous-udløbet. 
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Grønbenet rørhøne (Gallinula chloropus) 
 
12/3 3 ved floden ved O. Seyad.  
 
Blishøne (Fulica atra) 
 
13/3 30 ved Oued Massa. Omkring broen.  
 
Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) 
 
17/3 1 fouaragerede i kloakudløbet fra kongepaladset ved sousfloden, hvor den gemte sig 
i klaoakrørene ;-) ! 
 
Rødvinget braksvale(Glareola pratincola) 
 
1 enkelt fugl rastede i en lille sø på en af mudderflade nær Sous udløbet. Til stor glæde for 
fotograferne, var den meget samarbejdsvillig og man kunne gå tæt på den. Flere af 
deltagerne fik taget nogle flotte billeder af fuglen. Blev valgt som dagens art d.17/3. 
 
Strandskade (Haematopus ostralegus) 
 
18/3 set ved stranden i Agadir. 
 
Stylteløber (Himantopus himantopus) 
 
13/3 13 ved broen i Massa. 16/3 1 ved Massa. 16/3 senere på dagen, 80 fugle ved Sous-
udløbet. 
 
Klyde (Recurvirostra ayosetta) 
 
14/3 30 trækkende ved Cap Rhir. 17/3 ved stranden i Agadir.  
 
Ørkenløber (Cursorius cursor) 
 
 I alt 58fugle, flest d. 12/3 hvor 35 fugle blev set ved lærkestedet ca. km 33-35 sydvest for 
Guelmine. Blev valgt som dagens art d. 12/3. 
 
Triel (Burhinus oedicnemus) 
 
I alt 35 fugle. Flest set d.17/3 hvor 20 fugle sås ved Sous-udløbet. Flere af dem var ikke til 
at se før man pludeslig kom for tæt på dem og de fløj op, enten enkeltvis eller i små 
grupper på 2-4 fugle. Området vi gik i, var et stort ødet og tørt areal, hvor der stod lidt 
træer, en del skrald lå der også og enkelte theklarlærker gik rundt på jorden. Hvorfor vi gik 
der ud på arealet var fordi vi kunne gå helt hen til Sous floden og kigge udover.  
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Lille Præstekrave (Charadrius dubius) 
 
14/4 4 ved Tamri. 12/3 2 ved udkanten af Guelmine. 17/3 6 ved Sous dalen  
 
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) 
 
13/3 10 ved Sidi ifni + 16/3 30 ved Sous-udløbet og d. 17/3 150 ved Sous udløbet, et  
noget større areal i forhold til dagen før.   
 
Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) 
 
I alt set 220 fugle. Utrolig mange blev set på de store vadeflader ved Sous udløbet og den 
17/3 kunne vi tælle helt op til 200 fugle. 
 
Strandhjejle (Pluvialis squatarola) 
 
16/3 + 17/3 15 fugle set begge dage, nok de samme. Ved Sous udløbet. 
 
Islandsk ryle (Calidris canutus) 
 
17/3 2 ved Sous udløb.  
 
Sandløber (Calidris alba) 
 
13/3 50 ved Sidi ifni. 17/3 5 ved Sous-udløb 
 
Dværgryle (Calidris minutus) 
 
I alt 7 fugle bl.a. 3 ved Sous-udløb d. 17/3 
 
Almindelig ryle (Calidris alpina) 
 
17/3 10 ved  Sous-udløb 
 
Krymnæbbet ryle (Calidris ferruginea)  
 
17/3 10 ved Sous-udløbet. 
 
Brushane (Philomachus pugnax) 
 
16/3 1 ved Sous-udløb 
 
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
 
17/3 20 i alt ved Sous-udløbet 
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Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) 
 
17/3 10 ved Sous-udløb 
 
Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) 
 
16+17/3 sås 50 fugle ved Sous-udløbet. 
 
Småspove (Numenius phaeopus)  
 
I alt 4 fugle. Heraf 2 ved Sidi ifni d. 13/3  
 
Storspove (Numenius arquata) 
 
16/3 5 ved Sous-udløbet 
 
Rødben (Tringa totanus) 
 
I alt 65 fugle. 13/3 30 fugle ved broen i Massa. 16/3 35 ved Sous-udløbet. 
 
Sortklire (Tringa erythropus)  
 
13/3 8 fugle ved broen i Massa 
 
Hvidklire (Tringa nebularia) 
 
I alt 18 fugle. Flest d. 16/3 ved Sous-udløbet  
 
Svaleklire (Tringa ochropus) 
 
2 i alt. 12/3 1 ved broen i udkanten af Guelmine. 17/3 1 ved Sous udløbet. Den sidst 
nævnte, sad i det udtørret kloakløb, hvor den meget pædagogisk kunne sammenlignes 
med sin artsfælle ”tinksmeden” som kun sad 3 meter væk fra den.   
 
Tinksmed (Tringa glareola) 
 
16/3 4 ved Massa reservatet. 3 fugle rastede ved Sous-udløbet d. 17/3 
 
Mudderklire (Actitis hypoleucos) 
 
I alt blev det til 10 stk. af denne lille klire. Flest den 17/3 med 6 fugle ved Sous-udløbet. 
 
Stenvender (Arenaria interpres) 
 
14/3 2 ved Cap Rhir  
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Storkjove(Stercorarius skua) 
 
13/3 1 set fra terrassen, under vores frokost ved Sidi ifni. 
 
Almindelig kjove (Stercorarius parasiticus) 
 
1 almindelig kjove sås d. 17/3 ved Sous-udløbet, flyve rundt og jage en splitterne, dette for 
at få ternens føde. Slemme Fugl ;-) 
 
Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) 
 
14/3 1 ved Cap Rhir. En ordentlig hængemave blev set bagfra, ”meget lig mavedanser” 
Stort bryst og hængemave ;-).  
 
Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) 
 
13/3 1 ved broen i Massa. 14/3 1 rastende på stranden, på vej til Cap Rhir. 
 
Hættemåge (Larus ridibundus) 
 
Set forskellige stedet med største tal fra d. 16-17/3 ved Massa og Sous-udløbet.  
 
Tyndnæbbet måge (Larus genei) 
 
14/3 3 forbiflyvende ved Cap Rhir. 17/3 17 ved Sous-udløbet.  
 
Audouinsmåge (Larus audouinii) 
 
14/3 På vej til Cap Rhir sås små flokke raste på stranden, med en del sildemåger. Flest 
var 50 rastende og fouragerende ved Tamri strand. Enkelte set ved Sous dalen.  
 
Sildemåge (Larus fuscus) 
 
Hundredvis forskellige steder ved kysten og klart den dominerende mågeart. Fx langs 
kysten fra Agadir til Tamri 
. 
Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) 
 
Set flere steder langs kysten, men meget færre end Sildemåge, typisk i éncifrede eller små 
2-cifredeantal. 
 
Splitterne (Sterna sandvicensis) 
 
Enkelte eller få ved kysten flere steder. Største tal blev 70 fugle rastende ved Sous-
udløbet d. 17/3. 
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Rovterne (Hydroprogne caspia) 
 
17/3 1 fugl. ved Sous-udløbet,Stod på en sandbanke, sammen med en flok tyndnæbbet 
måger.  
 
Sandterne (Gelochelidon nilotica)  
 
I alt 30 fugle set d. 16/3. d. 17/3 så vi 10 fugle ved samme lokalitet (Sous-udløbet) men 
formoder dem den 17 er gengangere.  
 
Hvidskægget terne (Chlidonias hybrida) 
 
13/3 1 ved broen i Massa. Fouragerende i de oversvømmede enge. 16/3 2 ved Sous-
udløbet. 17/3 2 ved Sous-udløbet. 
 
Mosehornugle (Asio flammeus) 
 
17/3 1 skræmt op da vi gik ud mod Sousflodens munding, pludselig føj uglen på vingerne 
blev set rigtigt fint. Mosehornugle ses ikke så ofte på denne egn.  
 
Kirkeugle (Athene noctua) 
 
13/3 på turen til Agadir. 16/3 5 ved Oued Massa. 
 
Vagtel (Coturnix coturnix) 
 
16/3 2 vedOued Massa.18/3 1 ved stranden i Agadir. 
 
Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) 
 
Flere fugle set i småflokke i ørkenområderne. Flest set 11/3 hvor 45 fugle blev set ved O. 
Seyad.  
 
Klippedue/Tamdue(Columba livia) 
 
I småflokke ved byer og i klippeområder. 
 
Ringdue (Columba palumbus) 
 
Ligesom på tidligere ture så vi også kun ringduer ved kongepaladset ved Sous, d. 16+17/3  
 
Turteldue (Streptopelia turtur) 
 
16/3 1 set tæt på, rastende i et træ ved Oued Massa    
 
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) 
 
Set i byerne i mindre antal hver dag. 
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Palmedue (Streptopelia senegalensis) 
 
Få set i de grønne områder omkring Guelmine og ved Oued Massa. 
 
Skadegøg (Clamator glandarius) 
 
I alt 2 fugle set. Begge set den 13/3. Den ene ved Anti atlas bjergnene, på vores lille gå 
tur.Stedet er lidt nord for Imi nfast og altså nogle af de første bjerge vi skulle køre igennem 
for at komme til Sid Ifni. Vi var så heldige at se den flyve lidt rundt og sætte sig i forskellige 
trætoppe. Pludselig fløj den ned og landede midt i et træ. Det viste sig at det var et 
Husskade par der havde en stor rede midt i trækronen. Vi så Gøgen hoppe op/ind i reden, 
mon den lagde sit æg i reden? Det er i hvert faldt det skadegøgen er kendt for.  Samme 
dag så vi en fugl ved Sidi ifni. 
 
Gøg (Cuculus canorus) 
 
I alt 2 fugle blev set eller hørt. 13/3 ved Sidi ifni. 16/3 ved Massa reservatet.  
 
Rødhalset natravn (Caprimulgus ruficollis) 
 
16/3 1 fugl set og hørt på aftentur ved kongens palads ved Sousfloden. En oplevelse, hvor 
tålmodighed gav pote.  
 
Alpesejler(Tachymarptis melba) 
 
Set den 13/3 hvor en flok på 20 fugle blev spottet langt anti atlas bjergkæden. 16/3 blev en 
mindre flok også set flyvende lavt og fouragerende over en græsmark ved Massa.  
 
Gråsejler (Apus pallidus) 
 
Skyldes nok perioden, at vi ikke så mange, men 50-80 fugle blev sikkert bestemt. Både i 
ørkenen, men også ved Agadir området. Flest ved Agadir lufthavn.   
 
Mursejler (Apus apus) 
 
Den mest almindelige sejler, som nok også er et resultat af vi er i marts måned. 
 
Lille Sejler (Apus affinis) 
 
Ganske få set, men både Guelmine og Agadir kunne levere denne flotte karakteristiske 
fugl. Flest set 12/3 hvor 10 fugle blev set ved et lille morgenstop ved udkanten af 
Guelmine, på ved til ”lærkestedet 
 
Isfugl (Alcedo atthis) 
 
13/3 1 ved broen i Massa. 16/3 2 ved O. Massa. 
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Hærfugl (Upupa epops) 
 
10-15 fugle i alt. Blev set enkeltvis både i ørkenen, men også i det mere frodige landskab i 
Agadir områderne. 
 

Biæder (Merops apiaster) 
 
I alt 120 fugle set. Flest 12/3 hvor 70 fugle sås i området ved O. Seyad. 
 
Stor flagspætte (Dendrocopos major) 
 
15/3 3 i alt ved Oukaïmeden, nede i den frodige dal. 
 
Berbergrønspætte (Picus vaillantii) 
 
15/3 2 i alt. Dalen ved Oukaïmeden. Den første blev set rigtig godt og mens den sad og 
kaldte fra sit træ, kunne en anden fugl høres lidt længere væk.Blev valgt som dagens art 
d.15/3.  
 
Lille Ørkenlærke (Ammomanes cincturus) 
 
11/3 12 ved O. Seyad. 12/3 25 fugle ved 34 km stedet ”lærkestedet” 
 
Ørkenlærke (Ammonanes deserti) 
 
11/3 30 ved O. Seyad. 13/3 3 ved Imi nfast.  
 
Hærfuglelærke (Alaemon alaudipes) 
 
11/3 1 ved stenørkenen i O. Seyad, samt 12/3 4 ved ”lærkestedet” syd for Guelmine.  
 
Tyknæbbet Lærke (Ramphocoris clotbey) 
 
Denne lærke havde vi håbet meget på at finde øst for Guelmine ved O. Seyad. Men 
heldigvis så vi dem d. 12/3 ude ved ”lærkestedet” i alt 5 fugle.  
 
Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) 
 
I alt 80 fugle. 4 ved ”lærkestedet og hele 75 fugle ved floden ved O. Seyad.  
 
Toplærke (Galerida cristata) 
 
Set i flade åbne biotoper uden for meget bevoksning, men meget klart i undertal i forhold til 
Theklalærke, og kun få gange blev den sikkert artsbestemt bl. a. ved Oued Massa. 
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Theklalærke (Galerida theklae) 
 
Set og hørt i en række åbne biotoper særligt med buske eller klipper og større sten, og helt 
dominerende i forhold til Toplærke. 
 
Bjerglærke(Eremophila alpestris) 
 
Af racen atlas. 10 fugle i alt, blev set oppe i atlas bjergene, nærmere betegnet 
skisportsstedet ved Oukaïmeden. Flere af fuglene sås tæt på og enkelte kom også med 
sangstrofer. 
 
Ørkenbjerglærke (Eremophila bilopha) 
 
I alt 15 fugle set d.12/3 ved 34 km mærket ”lærkestedet” De smukke, tillidsfulde fugle blev 
set undersærdeles gode forhold. 
 
Bleg klippesvale (ptyonoprogne fulihula) 
 
11/3 2 fugle trak forbi os, til vores store undren. Vi stod og kiggede på en kratsanger ved  
O. Seyad, da disse to fugle pludselig kommer flyvende lavt hen over kratsangeren og får 
den til at blive skræmt så den flyver ind i et krat. Fuglene skilte sig meget ud ogvar 
ekstremt lyse i forhold til de klippesvaler, der også blev set i området.   
 
Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) 
 
11/3 15 ved Oued Seyad 17 km øst f. Guelmine.  
 
Rødrygget svale (Cecropis daurica) 
 
Enkelte fugle sås i ørkenen, samt ved O. Seyad og Massa. I alt 10 fugle noteret.  
 
Landsvale (Hirundo rustica) 
 
Set alle dage og på mange af lokaliteterne, de fleste på nordgående træk. 
 
Bysvale (Delichon urbica) 
 
Set flere af dagene. Nævnes kan d. 11/3 hvor 50 fugle blev set ved O. Seyad området. 
 
Digesvale(Riparia riparia) 
 
Set samtlige dage, hvor de kom trækkende i små grupper med de øvrige svale arter . 
 
Brunstrubet Digesvale (Riparia paludicola) 
 
11/3 5 fra hotel Salam, første morgen på hotellet, hvor de blev set imellem de mange 
landsvaler der trak igennem, ved første lys på himlen. + 13/3 7 rastende ved den vestligste 
bro over Oued Massa. 
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Engpiber (Anthus pratensis) 
 
13/3 5 ved broen i Massa. 14/3 2 på vej mod Cap Rhir. 15/3 5 ved Oukaïmeden. Samt den 
18/3 ved stranden i Agadir, hvor vi så 10 fugle ca. der gik rundt og fouragerede på diverse 
hotellers græsplæne.  
 
Bjergpiber (Anthus spinoletta) 
 
17/3 2 ved Sous-udløbet, de gik rundt og fouragerede i et udtørret kloakudløb, sammen 
med en plettet rørvagtel. 
 
Markpiber(Anthus campestris) 
 
I alt 5 set. 11/33 Ved O. Seyad og 14/3 2 ved Cap Rhir 
 
Skovpiber (Anthus trivialis) 
 
13/3 2 ved broen i Massa.  
 
Gul Vipstjert (Motacilla flava) 
 
12/3 25+ km 30 og i Områderne omkring Agadir, så som Massa og O. Sous så vi flere gule 
vipstjerter og flere gange nogle flotte adulte af racen iberiae. 
 
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)  
 
15/3 18 fugle ved området omkring Oukaïmeden 
 
Hvid Vipstjert (Motacilla alba) 
 
Set alle dage og talrig specielt på lokaliteter med vand eller lidt fugtighed. Ved enkelte 
lejligheder sås den marokkanske race subpersonata. 
 
Berberbulbul(Pycnonotus barbatus) 
 
Set (og hørt!) i haver og andre frodigt bevoksede områder fra Oued Seyad i syd og 
nordpå. 
 
Rødhals (Erithacus rubecula) 
 
12/3 1 ved O.Seyad.  
 
Blåhals (Luscinia svecica) 
 
12/3 i alt 2 af den sydlige race, dog sås ingen hvid halsplet, men det er heller ikke 
ualmindeligt at den sydlige blåhals ikke har nogen synlig plet. Begge fugle blev set i 
wadien ved O. Seyad. 
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Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
 
Enkelte fugle blev set. Både i ørkenen, men også ved Massa. Rødstjert er en af Afrika 
trækkerne fra vores breddegrader. Mon dem vi så, var på vej hjem af til lille Danmark, efter 
en lang vinterferie?. I alt 15 fugle set.   
 
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) 
 
15/3 20 fugle set i området omkring p-pladsen ved Oukaïmeden 
 
Diademrødstjert (Phoenicurus moussieri) 
 
1-5 fugle blev noteret ved næsten alle lokaliteter og flere blev også set fra Bussen.  
 
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata) 
 
Set specielt i de mange åbne kratområder, bl.a. 7 fugle 13/3, på vej mod Agadir fra Sid 
Ifni.  
 
Stenpikker (Oenanthe oenanthe) 
 
12/3 2 ved km 33-35 sydvest for Guelmine. Overvintrende eller nyankomne? men var i 
hvert faldden sjældneste af de registrerede stenpikkere i området. 
 
Middelhavsstenpikker (Oenanthe hispanica) 
 
I alt 5-8 fugle. I hvert fald sås disse. 11/3 1 ved O. Seyad. 13/3 3 langs kysten på vej 
nordpå til Agadir. 14/3 1 ved Cap Rhir, 16/3 1 Massa 
 
Ørkenstenpikker (Oenanthe deserti) 
 
Set i diverse typer halvørken fra Tiznit og sydpå: i alt blev 20 noteret. Både Hanner og 
hunner sås i ørkenen.  
 
Berberstenpikker (Oenanthe moesta) 
 
11/3 i alt 12 øst for Guelmine. 12/3 i alt 8 sydvest for Guelmine,  
 
Hvidkronet Stenpikker (Oenanthe leucopyga) 
 
Mindst 18 fugle set heraf 11/3 13 fugle i området ved O. Seyad. 11/3 5 fugle alene i byen 
Fask, hvor vi spsite frokost. Arten har en østligere udbredelse i Marokko, men det kunne 
tyde på, at den er ifremgang i Guelmine-området. 
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Sørgestenpikker (Oenanthe leucura) 
 
I alt 44 fugle, som må siges at være mange i forhold til tidligere ture. Flest set på turen 
tilbage til Agadir, fra Guelmine. Hvor minimum 36 af fuglene blev spottet på forskellige el-
ledninger langs kyststrækningen nord for Sidi ifni. 
 
Blådrossel (Monticola solitarius) 
 
11/3 2 fugle: 1 ved byen Fask, 1 ved aftentrækstedet O. seyad. 14/3 2ved kysten syd for 
Tamri. 15/3 1 på vej til Oukaïmeden.16/3 1 ved Massa dalen.  
 
Solsort (Turdus merula) 
 
Set i mindre antal de fleste dage ved byer og højere beplantninger. 
 
Misteldrossel (Turdus viscivorus) 
 
15/3 2 fugle ved den ene af lifterne i Oukaïmeden. 
 
Sangdrossel (Turdus philomelos) 
 
14/3 1 set på vejen mod Marrakech. 15/3 3 på vej til Oukaïmeden. 
 
Cettisanger (Cettia cetti) 
 
16/3 10 ved Massa dalen. Flest hørt, men enkelte så vi også et glimt af.  
 
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)    
 
17/3 1 set af enkelt deltagere ved Sous-udløbet.  
 
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 
 
13/3 Enkelte fugle hørt ved broen i Massa.  
 
Cistussanger (Cisticola juncidis) 
 
Almindelig i fugtige, frodige områder bl.a ved Massa 16/3. 
 
Kratsanger (Scotocerca inquieta) 
 
11/3 12 set i løbet af dagen ved Oued Seyad området 17 km øst f. Guelmine. Blev valgt 
som dagens art d. 11/3 
 
Brillesanger (Sylvia conspicillata) 
 
I alt 8-10 fugle. Enkelte i ørkenen og 6 fugle set i antiatlas bjergene på vej nord på d. 13/3 
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Tornsanger (Sylvia communis) 
 
16/3 kun 1 fugl blev set i Massa dalen.  
 
Berbersanger (Sylvia deserticola) 
 
11/3 1 han ved Oued Seyad 17 km øst f. Guelmine. Heldigvis en fin han.  
 
Hvidskægget Sanger (Sylvia cantillans) 
 
Flere fugle set. I alt 23. bl.a. sås 7 fugle ved O. Seyad d. 11/3 og  7 fugle d. 17/3 ved 
Sous-udløbet 
 
Sorthovedet Sanger (Sylvia melanocephala) 
 
Set og hørt alle dage, mellem 50-70 fugle er nok ikke noget dårligt bud, typisk i forbindelse 
med kraftigt krat. Men også set ved vores hoteller, nær svømning poolen bl.a.  
 
Munk (Sylvia atricapilla) 
 
11/3.3 ved O. Seyad. 
 
Gransanger (Phylloscopus collybita) 
 
Set og hørt i diverse bevoksninger fordelt på hele ugen. 
 
Iberisk gransanger (Phylloscopus ibericus) 
 
Enkelte sikkert bestemt, bl.a. en ved O. Seyad floden. 
 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
 
Denne lille sanger var også dukket op enkelte steder, på sit træk nord på bl.a 17/3 2 
Soussdalen. 
 
Skovsanger (Phylloscopussibilatrix) 
 
17/3 1 ved Sous-udløbet. 
 
Vestlig bleg gulbug (Hippelais opaca) 
 
Dejligt med denne art, som vi inden turen startede havde håbet lidt på. Dette lykkedes 
med 2 fugle i alt. 12/3 1 ved floden ved O.Seyad. 1 16/3 Ved broen ved Massa, hvor vi 
valgte at gå en lille tur ved de små marker, der tidligere havde vist sig at være over-
svømmet med mange rastende fugle til følge.   
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Gulbrun Larmdrossel (Turdoides fulvus) 
 
12/3 i alt 10. Eneste observation af denne art blev en familie flok rastende sammen ved 
floden i O.Seyad. Samme sted sås der i 2009 skadegøg.  
. 
Afrikansk Blåmejse (Cyanistes caeruleus/teneriffae) 
 
15/3 25 fugle ved Oukaïmeden og enkelte set ved Hotel Tivolis baghave.  
 
Musvit (Parus major) 
 
Enkelte set d. 13/3 på vej Nordpå, samt d. 15/3 6 fugle set ved Oukaïmeden. 
 
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes)  
 
15/3 6 fugle i dalen i Oukaïmeden. 
 
Krattornskade (Tchagra senegalus) 
 
16/3 i alt 8 set eller hørt ved Oued Massa.  En af fuglene vil blive husket for at vise sig på 
fornemmeste måde, ved at gå på grusstien 5 meter fra os og lede efter føde.Blev valgt 
som dagens art d.16/3 
 
Sydlig Stor Tornskade (Lanius meridionalis) 
 
Stort set dagligt i diverse biotoper, især fra busserne undervejs, i alt 60 er noteret. Men det 
er kun et minimum. Der blev ofte spottet flere fugle når vi kørte i busserne. 
 
Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) 
Flere fugle set, både i ørkenen samt Agadir området. I alt 45 fugle.   
 
“Atlas” Husskade (Pica pica mauretanica) 
 
Udbredt og almindelig i den frodige del af kystområdet. Både udseende og stemme er 
tydeligtafvigende fra vores hjemlige underart/art. 
 
Ravn (Corvus corax) 
 
14/3 2 set fra bilen på vej mod Marrakech.  
 
Alpeallike ( Pyrrhocorax graculus) 
 
15/3 Ved Oukaïmeden. I alt 300 fugle rastede om morgenen, på et stort grønt areal. Oppe 
ved p-pladsen ved skisportscentret. Dog gik der kun få timer, så lettede samtlige 
alpealliker og tog højde og mere blev det ikke til for deres optræden.  
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Alpekrage (Pyrrhocorax Pyrrhocorax)  
 
15/3 Ved Oukaïmeden. I alt 55 fugle holdte til omkring p-pladsen ved skisportscentret.  
 
Ensfarvet stær (Sturnus unicolor) 
 
Almindelig nord for Antiatlas specielt i forbindelse med haver og frodighed, men også 
registreret i Guelmine. 
 
Gråspurv (Passer domesticus) 
 
Set i byerne og ved marker alle dage 
 
Spansk Spurv (Passer hispaniolensis) 
 
16/3 50 fugle ved Oued Massa. 
 
Stenspurv(Petronie petronia) 
 
15/3 70 fugle blev set oppe ved skisportsstedet, nær liften. 
 
Bogfinke (Fringilla coelebs africana) 
 
13/3 8 ved stop i Antiatlas, 15/3 130+ i dalen og længere oppe i bjergene ved Oukaïmeden 
Mange af den særprægede, lokale race. Dog sås også en del eksemplarer af den hjemlige 
race specielt helt oppe ved snegrænsen ved Oukaïmeden. 
 
Gulirisk (Serinus serinus) 
 
Almindelig ved tættere bevoksning nord for Antiatlas, og især ved Oued Massa var der 
mange syngende. 
 
Grønirisk (Carduelis chloris) 
 
Mest set i Agadir-området. Bl.a. 15 ved Massa dalen. 
 
Stillits (Carduelis carduelis) 
 
Set adskillelige stedet, ens med stederne var at der var frodigt.  
 
Tornirisk (Carduelis cannabina) 
 
Flest: 11/3  25 ved OuedSeyad nær Asrir-oasen. 
 
Ørkendompap (Bucanetes githagineus) 
 
Almindelig i ørkenen. Et stort træk blev set og noteret til 140 fugle som minimum, ved aften 
turen til O. Seyad oasen. 
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Karmosinfinke(Rhodopechys sanguinea) 
 
Vi skulle gå en del op af ski resortet for at se denne karakterfugl ved Oukaïmeden. Vi fik 
dog efter nogen tid, opdaget 7 fugle, som fløj frem og tilbage, til vores store frustrationer. 
Ikke alle deltagere var nemlig heldige med at se fuglene, inden de fløj 10-15 meter væk og 
satte sig et nyt sted. Men til sidst lykkedes det alligevel at få set et flot par, der var mere 
medgørlige.       
 
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes) 
 
1 set ved dalen ved Oukaïmeden 
 
Gærdeværling (Emberiza cirlus) 
 
I alt 5 fugle. 13/3 1 ved Antiatlas bjergene, ved et kort hold ved en radarsation. Og d. 15/3 i 
dalen ved Oukaïmeden 
 
Klippeværling(Emberiza cia) 
 
13/3 6 fugle ved stoppet ved antiatlas bjergene.15/3 2 fugle ved Oukaïmeden. I alt 8 fugle. 
 
Husværling (Emberiza striolata) 
 
Set alle dage og en karakterfugl i større og små byer eller i det hele taget i bevoksede 
områder med bygninger, sangen kunne med lidt god vilje, associeres til karmindompap.   
 
Bomlærke (Miliaria calandra) 
 
16/3 6 fugle ved Oued Massa. 
 

 

 

 


