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Forord

Fra den 14. – 21. marts 2015 afholdt DOF Travel atter stortur til Marokko. Turen var tilrettelagt i 
samarbejde med Spies Rejser, som hjalp med fly, hoteller og 2 minibusser. Vi skulle flyve med 
Norwegian, der i ugen op til afgang stadig havde tvivl om flyvningen grundet en længere strejke. 
Heldigvis blev strejken afblæst, og vi kunne med ro i maven glæde os til en fantastisk oplevelse.
De første 3 nætter var i kanten af Sahara i Guelmim, og vi benyttede her det gamle "DOF hotel" 
Salam. Derefter var der 1 overnatning i Agadir på det traditionelle, på overfladen næsten pralende 
pæne Hotel Tivoli i turistkvarteret tæt på promenaden. Derfra til en overnatning i Marrakech på 
Hotel Meryam, med arrangeret restaurantbesøg i den indre by og med smuk udsigt og levende 
musik. Endelig tilbage til Agadir og  Hotel Tivoli igen i resten af ugen.
Ørkenlokaliteterne var også denne gang en eminent oplevelse med et smukt udpluk af de typiske 
og de mere sjældne fugle, og Atlanterhavsområdet skuffede heller ikke. Vores afstikker til Høje 
Atlas var en stor succes - et helt andet klima gjorde underværker, hvor fuglene i kulde og sne var 
meget medgørlige.  I alt blev 155 arter noteret, som skal ses i forhold til et generelt  meget 
dårligere vejr end normalt, hvor det bedste var, at vi ikke blev plaget af varme. Specielt da vi kom 
et par dage ind i turen, var der en kold nordlig vind, der blokerede trækket, og de sidste dage 
tilmed med en del nedbør. Men alligevel blev det med næsten alle ønskede fugle og mange set 
flot. Desuden og ikke mindst  med en helt eksemplarisk god stemning i gruppen....   

...derfor en varm tak til samtlige deltagere for endnu en vellykket DOF Travel-tur, tak til: 

Karin Hammer, Martin Junker Nielsen, Thorbjørn Jensen, Finn Angermann, Hans Drostgaard, 
Ingelise Aarøe Petersen, Lone Frederiksen, Vagn Kjerulf Jensen, Peter Hartoft-Jacobsen, Lone 
Lorange, Anna Madsen, Jette Brøgger, Søren Nors Nielsen, Arne Volf, Jette Volf, Elsebeth Juul 
Kirkebæk, Niels Henrik Højbjerg, Annelise Skånstrøm, Hans-Peter Svendsen og Birgit Svendsen. 

Mikkel Holck                            Søren Sørensen
    mikkelholck@live.dk              marie.soren@maill.tele.dk 

                                           Ørkenbjerglærke fundet! Foto: Søren S.
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Turens dagbog

Lørdag d. 14/3
Så fik vi skudt turen i gang, og alle var mødt op til tiden. Vi havde en fin tur med flyet, hvor vi kunne 
fornemme, at vejret blev bedre og bedre, des længere syd på vi kom. Vel ankommet var det  skyfrit 
med en behagelig temperatur på 20 grader. Mindre behageligt var, at vi blev mødt af en lang  kø af 
mennesker allerede i paskontrollen. Tiden trak ud, og det blev til 14 hvide storke, som det mest 
spændende fra ankomsthallen. Da vi til sidst slap igennem kontrollen, mente nogle 
myndighedspersoner også lige, at vi skulle forhøres om, hvilken gruppe vi nu lige var, og hvilke 
aktiviteter vi var på vej til. Lige meget hvad vi fortalte og viste dem, var de ikke meget for at slippe 
os videre. I sidste ende fik vi så også hjælp af vores chauffører, Abdu og Ibrahim, og efter mere 
end 2 timer kunne vi endelig komme afsted i busserne.  Efter få kilometer stoppede vi for at få lidt 
at drikke og spise og fik rystet ankomstoplevelsen af os. Vi ankom sent til Guelmim, hvor de på 
hotellet havde gjort klar til et lækkert måltid, som vi først blev færdig med kl 24. Derefter i seng for 
at være udhvilet til den første dag i ørkenen.

Søndag d. 15/3
Uret var sat til 6:30 denne morgen, og det var begyndt at lysne, da gardinet blev trukket fra. En nat 
med trafikstøj havde holdt flere af os vågne indimellem, men trods den manglende søvn, var der 
en god stemning ved morgenbordet kl. 7. De første Husværlinger og Berberbulbuler havde nogle  
allerede haft fornøjelsen af at høre oppe fra tagterrassen, hvor en flot udsigt sås over byen. Kl. 8 
kørte vi fra hotellet, og planen var at køre ud mod byen Fask med stop undervejs. Vores første-
chauffør Abdu kendte åbenbart en anden vej til byen, som han ikke havde fortalt om, så ganske få 
km fra Guelmim drejede han af ad en lille grusvej. Efter kort tid kunne vi ikke komme længere hen 
ad vejen, da den var ødelagt af efterårets massive regnmængder. Vi fik hurtigt øje på 2 Gulbrune 
Larmdrossler fra bilen, så inden vi vendte om, måtte vi lige ud og kigge nærmere på området. Det 
viste sig at være et supergodt sted med flere Larmdrosler og småfugle, og der var tydeligvis godt 
med rastende trækfugle, noget vi faktisk ikke så i samme omfang senere på turen. Der var flere 
Hvidskæggede Sangere, og pludselig blev en Blåhals opdaget i et større krat og næsten samtidig 
en Berbersanger i samme buskads, men begge forsvandt, uden at vi fik tid til ordentligt kig. Mens 
vi stod og ledte efter dem, blev de første Palmeduer, Berberbulbuler, Teklalærker mm. spottet, og 
for det ikke skal være løgn, sad en stor lys Lannerfalk på en mast længere henne ad vejen. Her 
kunne man nemt have brugt hele morgenen, men vi skulle også videre østpå, nærmere bestemt til 
området 16-17 km fra Guelmim inde ad Oued Seyad. 

Ved denne gammelkendte del af oued’en gik vi en længere tur på begge sider af landevejen. Her 
blev vi hurtigt mødt af et par Tyknæbbede Lærker, der spankulerede rundt på tæt hold. Desuden 
var der også pænt med Thekla- og Korttåede Lærker og Berber- og Ørkenstenpikkere samt 
forskellige sangere, bl.a. Brillesanger. Alt i alt nogle forrygende timer med de bedste 
ørkensmåfugle. Hen på den anden side af middag tog vi ind til Guelmim for at få en god frokost. 
De fleste valgte tagine, og mens vi nød maden, kunne vi nyde synet af flere Lille Sejler. Efter 
frokosten kørte vi tilbage og gjorde vores sidste stop ved en lille oase nær Asrir. Vi undersøgte, 
hvad der gemte sig i daddelpalmeplantagen og nær de omkringliggende huse, bl.a. 3 Hvidkronede 
Stenpikkere i forskellig alder. I et nærliggende søgeområde var der en oued med en del vand, og 



her talte vi os frem til 10 Svaleklirer. Enkelte fik set en Sydlig Nattergal, og andre så 2 
ørkendompapper. 

Da vi kom hjem, var der tid til et bad og lidt afslapning før aftensmaden blev serveret. 
Det havde været en rigtig fin førstedag i ørkenen med behageligt, ikke for varmt, vejr. Før 
aftensmaden på hotellet gennemgik vi dagens artsliste og fandt på demokratisk vis frem til, at 
Tyknæbbet Lærke skulle være dagens fugl.   

Mandag d. 16/3 
Vi var godt udhvilede, da vi stod op denne morgen. Man havde vænnet sig til sengene og støjen 
ude fra gaderne. Morgenbønnen kl 5:00 vænner man sig dog nok aldrig til. Den almindelige 
morgenidyl fik pludselig en ganske ubehagelig drejning, da det blev kendt, at en af vores kære 
deltagere var faldet meget uheldigt i badet og havde slået skulderen ganske alvorligt. Det så ikke 
godt ud, og ambulance, hospital og forsikringen i Danmark blev kontaktet. Søren og Hans Peter, 
som læge og ven af den uheldsramte, besluttede at tage med på militærhospitalet i Guelmim for at 
stå bi. Det skulle vise sig at blive en hel dag, hvor de kunne forsøge at blive kloge på de lokale 
sygehusrutiner.

Mikkel, og denne dag med Arne som medleder, tog nu gruppen med ud til det klassiske 
"lærkested" ca. 34 km sydvest for Guelmim . 8:15 kørte vi fra hotellet, og efter lidt tid nærmede vi 
os området. Til stor overraskelse var en større del af vejen under ombygning, og ellers stenede og 
golde marker var grønnere end tidligere og delvist opdyrket. Disse forandringer gav forvirring om, 
hvor præcis ”lærkestedet” var, men vi prøvede at tage små stop undervejs. Ved vores ene stop gik 
vi en længere tur ud i området og blev belønnet med flere Ørkenlærker. Pludselig var der en af 
deltagerne, der fik øje på en fugl, der fløj lodret op i luften for kort efter at ryge ned i en lille busk. 
Det blev hurtigt afklaret, at det var en Hærfuglelærke. På den modsatte side af vejen viste der sig 
at holde flere Hærfuglelærker til. Hele 6 fugle blev det til. Ved vores næste stop havde vi 
fornøjelsen af 5 Ørkenløbere, der stod sammen med 3 Trieler, så vi kunne nyde dem i samme 
kikkertfelt. Vi ledte og ledte efter Ørkenbjerglærke, men måtte sande, at vi ikke lige havde heldet 
med os. Til gengæld var der hundredevis af Korttåede Lærker, der myldrede rundt på de sandede 
klitter. Ved Vores sidste stop inden frokosten stoppede vi ved kanten af en større opdyrket mark, 
der grænsede op til stenørkenen. Her så vi en flot Berberstenpikker, og imellem de mange 
Korttåede Lærker fandt vi en Markpiber, der gik og fouragerede. 

Frokosten blev indtaget på gårsdagens restaurant i Guelmim, og bagefter kørte vi til floden Oued 
Seyads passage få km syd for byen. Dette var snarere et vandløb med ildelugtende vand. Ikke 
desto mindre kunne vi her bogføre Gulbrun Larmdrossel, Vestlig Bleg gulbug, 2 Vagtler, 1 Sydlig 
Blåhals, Sydlig Nattergal og nogle fine Brillesangere. Nogle få var sågar heldige at se en Mangust 
stryge ind under broen. 
Vel hjemme efter en lang dag i ørkenen mødte vi Hans Peter og Søren, der også lige var kommet 
tilbage. De kunne fortælle, at vores uheldige deltager havde pådraget sig et kompliceret brud på 
skulderen. Hun var sidst på dagen overført til Agadir for at blive opereret dagen efter.  Heldigvis 
viste det marokkanske sygehusvæsen sig at være langt bedre, end nogle måske havde forventet, 
og den hjemlige forsikring var meget imødekommende. Forløbet kom til at strække sig ind i den 
følgende uge.
Aftensmaden bød på kamel-Tagine og smagte herligt. Dagens fugl blev Hærfuglelærke.            



Tirsdag d. 17/3
Dagen begyndte med endnu et besøg ved "lærkestedet" syd for Guelmim. Dels manglede der 
stadig et par lærkearter, der skulle have en ekstra chance, og dels skulle Hans Peter ikke snydes. 
Allerede næsten før vi var ude af busserne, var der en Lille Ørkenlærke på ganske nært hold, men 
den nåede kun at blive set af få, og et par af samme slags senere var heller ikke mere 
samarbejdsvillige. På den efterfølgende ørkenvandring ud i terrænet blev det til fine gensyn med 
de fleste af gårsdagens highlights, og da Ørkenbjerglærkerne næsten var opgivet, viste to af dem 
sig i den optimale biotop. Men hele gruppen havde faktisk passeret, da Annelise som sidste person 
havde næse for dem på meters afstand, camoufleret i det gyldne ørkensand - ekstra tak til hende.

Så kunne dagens kørsel mod nord påbegyndes - gennem Guelmim endnu engang og op over det 
stærkt kuperede Anti Atlas i forårsfarver. Vi gjorde et længere holdt nær højeste passage med en 
smuk udsigt og interessante småfugle. Ud over Diademrødstjerter var der især næsten-hjemlige 
småfugle som Bogfinke og Musvit i afrikansk udgave. Ned over bjergene igen gik det imod 
Atlanterhavet og den lille badeby Sidi Ifni, som passede fint med en strandrestaurant, som havde 
god mad og en fortrinlig havobs. Storkjover, måger, terner  og hejrefugle passerede forbi konstant 
og gav dårligt madro.

Efter frokost fortsatte vi op langs kysten med Sørgestenpikkere siddende på stribe langs vejen. Der 
var flere interessante kløfter ud mod havet, og en af dem ved hotellet Aftas Trip i Mirleft så særligt 
lovende ud for et godt stop. Der var ikke mindst mange sejlere, og ud over de mere velkendte, var 
det overraskende indslag en større gruppe Ensfarvet Sejler. Den ikke helt nemme art blev heldigvis 
set så godt, som det kan forlanges. Mere fjernt blev der opdaget Berberfalk og Ørnevåge. - 
Længere mod nord passerede vi Oued Massa ved en bro syd for byen af samme navn som floden. 
Vi brugte lidt tid her sidst på eftermiddagen, mens lokale folk myldrede over broen fra deres 
gøremål. Der var især godt med vådområde-sangere som Cetti-, Cistus-, Rør- og også en 
Sivsanger. - Det sidste stykke vej til Agadir gik mest igennem byområder, før vi kom frem til det 
pæne Hotel Tivoli, der er labyrintisk stort i forhold til det, vi kom fra. Foreløbig var det kun for en 
enkelt nat, og fordybelsen i turistbyens liv måtte her i første omgang begrænse sig til et 
restaurantbesøg, for at være godt beredt til næste etape på færden. 

Dagens fugl blev efterfølgende Ørkenbjerglærke, altså en lærke for tredje dag i træk.

Onsdag d. 18/3
Hvis man havde altan den rigtige vej, var der mulighed for havobs med teleskop, og vejen til den 
store morgenrestaurant kunne bl.a. give Afrikansk Blåmejse og Sorthovedet Sanger. Men ellers var 
det med at komme videre nordpå i busserne, som var punktligt klart som sædvanlig. Vejen langs 
kysten fører forbi et par beskyttede sandstrande med god hvileplads for  mågerne, inden de bliver 
jaget væk af badefolket. I den bedste samling måger var der lækre Audouins- sammen med mange 
atlantiske Sildemåger. 

Første længere stop var herefter ved fyret og landsbyen ved Cap Rhir, og praktisk taget med det 
samme opdagede vi 24 Eremitibisser, der søgte føde ganske tæt på husene - ja, faktisk så tæt så 
to store unge kalkuner udgjorde en del af deres selskab. Med tanke på hvor spændingsfyldt ibis-
søgningen ofte vil være, før arten endelig er på listen, var det her jo alt for nemt, men OK dette var 



så rekordagtigt uspændende. På selve Cap´et kunne vi først og fremmest følge en konstant strøm 
af trækkende havfugle: Suler, måger, terner og to arter kjover. Der var også flere trækkende flokke 
af vadefugle, hvor især bølgende bånd af Strandskader og Klyder tog sig malerisk sort-hvidt ud 
mod det solbeskinnede, blå vand. Ved klippekysten var der andre vadefugle som Småspove og 
Stenvender at finde. Videre fremme på ruten i dette ibis-land så vi kun nogle få og fjernere "bisser", 
så næste stop blev kysten ved Tamri, dvs Oud Tinkerts udløb i havet. Der var bl.a. en større 
gruppe Skestorke i fladvandet og Sandløbere og præstekraver på stranden. Ellers var det mest en 
Slangeørn og et par Blådrosler, der tiltrak sig opmærksomhed, men altså for en gangs skyld ingen 
"bisser" her, hvad der bare understregede vores første held.

            
                                                   Eremitter ved Cap Rhir. Foto: Ingelise

Det var nu pænt hen over middag og næste mål blev en frokostrestaurant i Tamanar nogle km efter 
Tamri. Ud over den gode mad var det mest bemærkelsesværdige her en Mestersanger, der en 
længere periode sang ihærdigt fra en nabohave. Videre nordpå efter den sene frokost besøgte vi 
et produktions- og salgssted for alle slags produkter af arganolie. Dette sted, Assaisse, ligger 20 
km syd for Essaouira og er drevet som et kvindekollektiv. Efter timers kørsel gennem argantræ-
området var det interessant at se, hvordan stenene fra frugterne blev behandlet. Herfra var der 
kørsel til Marrakech over landbrugshøjsletten, hvor flere af byerne undervejs havde minaretter eller 
andre tårne med storkereder i toppen. 

I mellemtiden var mørket faldet på, og vores aftale med en særlig restaurant i Marrakech, bestilt 
allerede hjemmefra, var kl. 20, så vi kørte direkte fra ruten ind i byens eksotiske tummel for at blive 
guidet til madstedet. Det er en teltoverdækket tagterrasse med imponerende udsigt over centrum, 
og maden en menu med lækre småretter. Hertil kom så berber-musik og mavedanserinde, som 
trak de heldigt udvalgte på gulvet til fysisk udfoldelse. - Endnu engang blev hotelankomsten meget 
sen, så det helt rigtige indtryk af Hotel Meryam fik vi først næste morgen. Og morgenmaden var 
bestemt upåklagelig.

Dagens art uden afstemning kunne naturligvis kun være Eremitibis.



 
                                                      Besøg i bjerglandsbyen. Foto: Ingelise

Torsdag d. 19/3
Der havde været regn fra sidst på natten, og da det allerede ved busafgangen i Marrakech var 
temmelig køligt lagde det kraftigt op til, at vi skulle have et gensyn med rigtig vinter denne dag. 
Forventningerne blev også noget anspændte, efterhånden som vi kom tættere på Høje Atlas. 
Skyerne hang lavt ned ad bjergene, og indimellem kunne vi se, hvor langt nysneen var faldet. Men 
det skulle blive en minderig bjergtur mod mange odds. 

Allerede i den første dal på vej op mod vintersportstedet Oukaimeden gjorde vi et stop - måske lige 
så meget for at nyde det næsten ufattelige landskab med hvidblomstrende mandeltræer, der rakte 
mod nysneen, og tågeskyerne der kom og gik som levende gardiner. Heldigvis var der nu næsten 
ingen nedbør, og stemningen blev slået an af Berbergrønspætter, der kaldte fra to sider, dog for 
langt væk til at de var værd at opsøge. Der var også flere andre hjemlige arter i Atlasudgave, men 
især Rødhals lød helt normal. Vi kørte højere op med skiftende sigtbarhed og kom endelig til mål, 
hvor Oukaimeden åbner sig omkring den opstemmede, nu snedækkede sø og blev mødt af mange 
sorte spøgelser med rødt og gult næb, altså Alpealliker og -krager. Hurtigt ude af busserne på p-
pladsen viste det sig, at højdernes småfugle var nede hos os, og de følgende par timer gik vi 
omkring i ringe sigtbarhed, men med de spændende arter i flokke ofte på meters afstand. Først 
Atlas-bjerglærker, der løb omkring i mængder, og Karmoisinfinker, der også tilbød sig med det 
samme - en ellers besværlig art, der normalt skal søges langt oppe langs skiliften. Og det gik slag i 
slag med bl.a. Klippeværling og Stenspurv. Før vi skulle nedad igen, gjorde vi indkøb i boderne til 
fri frokost og måtte så ellers forlade det kolde eventyr for at opleve en dal på lavere niveau og for 
at holde det stramme program. Under frokosten ved vandløb og vækster i delvis grøn dyrket 
frodighed var der næsten al for meget at følge med i. Men topunderholdningen blev et par 
Berbergrønspætter i udfoldelse - inkl. parring på jorden, som det bagefter blev konstateret i en 
fotoserie. Herudover var der masser af småfugle og mange af dem syngende. Karakterfugle var 
Afrikansk Blåmejse og Bogfinke, og enkelte af arter som fx Gærdeværling, Bjergløvsanger og 
Mestersanger. Det var svært at løsrive sig, men børnene fra berberlandsbyen nærved havde fået 
middagsfri og blev næsten for interesserede, og dagens fortsat noget stramme program måtte 
holdes for at nå tilbage til Agadir nogenlunde humant. 



Tilbageturen mod Agadir efter endnu et sidste kort bjergstop gik målrettet ad lande- og motorvej, 
stadig med blæsende, køligt vejr og lidt nedbør. Der var en sidste passage over de lavere 
kystbjerge i Høje Atlas, og vi kom tilbage til Hotel Tivoli i rimelig tid til aftensmad på valgfrie 
restauranter i nabolaget.

Dagens art, trods de andre spændende arter i de højeste bjerge, blev ganske forståeligt 
Berbergrønspætte.    

                                               Berbergrønspætte. Foto: Mikkel   
Fredag d. 20/3
Turen havde allerede budt på en række højdepunkter, og denne dag ventede så det legendariske 
Massa-reservat. Vejrudsigten var stadig noget ulden, men der kom pæn opklaring fra tidligt på 
formiddagen, og fremme ved Massa by var det muligt for Arne at demonstrere solformørkelsen 
aftegnet gennem kikkerten. Samme sted standsede vi ellers mest for at se på et par tillidsfulde 
Kirkeugler, som vi efterhånden bare var kørt forbi mange gange. Vi kørte videre til den sidste bro 
over Massa før selve reservatet med godt indblik i den vådeste del af vådområdet. Her var det 
mest overraskende en syngende men ikke særligt vedvarende Tamarisksanger og den eneste obs 
af en større flok trækkende Biædere.

Inde i reservatet gik vi turen langs floden mod udløbet, og dagens ønskeart gav sig straks til kende 
med sin gadedrenge-fløjten, Tchagra eller krattornskade, en ægte afrikaner også i sin fremtræden. 
Vi fik stor fornøjelse også af synet i flere omgange, selv om den oftest er meget reserveret: ikke 
mindre end 10 fugle blev det til. Bortset fra en meget synlig Fiskeørn var det ellers småfuglene i 
stor mængde og variation, der skabte løjerne. Der var allestednærværende Sortstrubede 
Bynkefugle og Diademrødstjerter, flere Middelhavsstenpikkere og Rødhovede Tornskader og af 
sangerne ikke mindst hele 5 syngende Blege Gulbuge og 1 Græshoppesanger. Diverse finkefugle, 
især Gulirisker, prægede landskabet. Af pattedyr så vi både vildsvin og en afslappet sandræv. - 
Som vi nærmede os selve ud- eller snarere indløbet af floden kunne vi konstatere, at mængden af 
fugle her yderst er set større tidligere, sandsynligvis en følge af at den yderste lagune nu er 
havvand. Men der var dog trods alt godt med rastende måger og terner og også pænt med 
vadefugle, mest stående fjernt på selve strandvolden. Tiltagende mørke skyer gjorde dog, at vi ikke 
gik længere ud, og under vores hastige tilbagetog mod busserne fik vi kraftig og kold slagregn, og 
busserne kørte derfor en samling våde mus, med og uden regntøj og alle meget våde, direkte hjem 
til hotellet til tørt tøj og frokost. 



For dem der ikke havde fået nok endnu var der sen eftermiddags- og aftentur til Sousflodens udløb 
lige syd for Agadir, nu med meget bedre vejr. Der var fuglerigt og meget levende og med godbider 
blandt de mange måger, som flere Dværgmåger og Sandterner på ganske nært hold og så ikke 
mindre end 85 unge Sorthovede Måger. De langbenede var fint repræsenteret af pænt mange 
Silkehejrer, Stylteløbere og Storspover og så de fleste af vores klirer. En enkelt Marmorand, som 
havde været håbet netop denne dag, viste sig kortvarigt, da den fløj ind til et vandhul på den 
nærliggende, kongelige golfbane. Herefter glædede vi os over solnedgangen og ventede bag den 
nærliggende eukalyptus-lund til det blev næsten mørkt og et lyd-kogleri af Trieler begyndte. 
Samtidig begyndte også flere Rødhalsede Natravne at vise sig og fløj omkring med 
territoriestemmen slået til - spændende og stemningsfyldt på samme tid.

Dagen skulle også lige have en værdig slutning, så vi holdt den traditionelle og ekstra-hyggelige 
afslutningsmiddag - ikke noget større "vådområdebesøg" denne aften, selv om turkassen betalte, 
for der var endnu en halv dag tilbage af turen.

Dagens art blev (Sortkronet Tchagra) Krattornskade.

Lørdag d. 21.3
Efter tidlig morgenregn så det stadig truende ud, men busserne blev pakket for sidste gang for at 
køre direkte ud til endnu et givtigt besøg ved Sous-udløbet, og vejret holdt i første omgang. Mange 
af fuglene fra dagen før gav fint gensyn, og som nyt var der en lille flok Alpesejlere og nogle 
Krumnæbbede Ryler og her på falderebet en enkelt Berberhøne. Det var også på falderebet, at vi 
fik godt syn på Brunstrubede Digesvaler, der holdt til lidt længere inde ad floden ved skrænterne 
nær den sidste bro - sandsynligvis deres ynglested, som typisk bliver benyttet i allerede i 
december/januar. Begyndende regn udviklede sig nu hurtigt voldsomt, og vi kørte derfor østpå ind i 
den frodigt dyrkede Sous-dal med det håb, at regnen på et tidspunkt ville høre op. Men det blev 
langvarigt, så vi måtte nøjes med bonus i form af by-sightseeing fra vores busser i Taroundannt, 
også kaldet lille Marrakech, og nød herefter en sidste afslappet frokost på en god restaurant lige 
uden for byen, mens det stadig dryppede. Der var mødetid i lufthavnen i Agadir midt på 
eftermiddagen, så et allersidste sidespring blev en kortere shopping-tur i et bazar-område i byen 
Temsia. Efter dette sagde vi farvel til vores gode chauffører i lufthavnen og begav os ind til diverse 
uforudsigelige køer. Flyafgang og flytur hjemad foregik helt efter planen.

Dagens art blev faktisk aldrig valgt, men mon ikke det naturlige resultat ville have været 
Brunstrubet Digesvale? 

                                                                Sandterne. Foto: Mikkel 



Fugleliste

Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis
20/3 2 ved broen nær Massa by.

Atlantisk - / Scopolis Skråpe Calonectris borealis / diomedea 
18/3 1 ved Cap Rhir. 21/3 3 set fra hotellet i Agadir.  

Sule Morus bassanus 
Ca. 250 ved Cap Rhir, desuden enkelte fra stranden andre steder.

Skarv Phalacrocorax carbo
Alm. både den marrokanske race og Mellemskarv. 

Topskarv Phalacrocorax aristotelis
21/3 2 set fra hotellet i Agadir.

Purpurhejre Ardea purpurea
17/3 1 trækkende ved frokoststed i Sidi ifni. 18/3 2 ved Tamri.

Kohejre Bubulcus ibis
Set de fleste dage, enkeltvis eller i smågrupper. 

Silkehejre Egretta garzetta
Enkelte flere steder ved små oued´er. Flest 20/3 40 ved Oued Sous. 

Fiskehejre Ardea cinerea
Set ved flere af vådområderne. 

Hvid Stork Ciconia ciconia
14/3 14 gik til overnatning i træerne set fra lufthavnen. I løbet af hele turen, var der beboede 
storkereder ved flere af byerne, bl.a. redeplacering i toppen af minaretter. 

Eremitibis Geronticus eremita
18/3 24 fouragerede i terrænet omkring landsbyen ved Cap Rhir og samme dag få fugle i området 
nord for.

Skestork Platalea leucorodia
17/3 12 trækkende ved vores frokoststed ved Sidi Ifni. 18/3 20 ved Tamri. 20/3 22 i Massa 
reservatet. 

Rustand Tadorna ferruginea
16/3 og 17/3 min. 3 rastende ved de store vandbassiner 1-2 km SV for Guelmim. 17/3 2 
overflyvende ved frokoststed i Sidi ifni.  



Gråand Anas platyrhynchos
20/3 6 ved Sous-udløbet. 

Marmorand Marmaronetta angustirostris 
20/3 1 ved Sous-udløbet.

Sortand Melanitta nigra 
18/3 5 ved Cap Rhir. 

Rørhøg Circus aeruginosus 
15/3 4 ved Oued Seyad. 16/3 3 hanner SV for Guelmim. 17/3 2 hanner SV for Guelmim. 17/3 1 
hun-farvet ved den lille bro i Massa-reservatet.  

Spurvehøg Accipiter nisus
20/3 1 ved Massa-reservatet og 1 ved hotellet i Agadir.

Ørnevåge Buteo rufinus cirtensis 
15/3 1 ved Oued Seyad Ø for Guelmim. 16/3 1 SV for Guelmim. 17/3 2 i Sidi ifni-området.  

Slangeørn Circaetus gallicus
18/3 1 set ved Tamri, og samme individ også set trækkende 5-6 km nordligere under prima 
betingelser. Samme dag 1 ved frokoststed i Tamanar som i princippet også kunne være nævnte 
individ - og i givet fald har den så gjort sig solidt bemærket!   

Fiskeørn Pandion haliaetus
17/3 1 set ved kysten nær frokoststed i Sidi ifni. 20/3 1 lige over os i lav højde med en fisk i kløerne 
i Massa-reservatet. 21/3 2 set ved Sous-udløbet. 

Tårnfalk Falco tinnunculus
Alm. og set alle dage. Bl.a. havde vi et ”aktivt” ynglepar ved hotellet I Guelmim.

Lannerfalk Falco biarmicus
En stor lys Lannerfalk blev spottet på en stor mast umiddelbart øst for Guelmim ved første stop på 
vores første i ørkenen 15/3. 

Berberfalk Falco pelegrinoides 
17/3 1 set ved stop med bl.a. havde Ensfarvet Sejler ved Mirleft på hovedvej 104 NØ for Sidi Ifni. 
18/3 1 set siddende på en elmast på skråningen bag Cap Rhir. 20/3 1 set om eftermiddagen ved 
Sous-udløbet.

Berberhøne Alectoris barbara
21/3 1 Ved Sous-udløbet. En opflyvende fugl blev spottet af vores aktive gruppe på sidstedagen. 

Vagtel Coturnix coturnix
Høj aktivitet for denne lille hønsefugl, og ved mange stop i lavlandet hørte vi vagtler - både i 
ørkenen og i Massa-området, i alt ca. 20-30 fugle.     



Grønbenet Rørhøne Gallinula chloropus
Set enkelte steder, flest i Massa-området.

Blishøne Fulica atra
Alm. bl.a. ved Tamri og i Massa-området. 

Strandskade Haematopus ostralegus
18/3 over 600, heraf de fleste i en enkelt meget stor flok set på træk mod N ved Cap Rhir. 

Stylteløber Himantopus himantopus
20/3 7 overflyvende ved sidste bro før Massa-reservat, og 15 ved Sous-udløbet senere samme 
dag. 21/3 min. 10 ved Sous-udløbet.  

Klyde Recurvirostra avosetta
18/3 5 trækkende nord set fra hotellet i Agadir, og samme dag 22 nordtrækkende i én flok ved Cap 
Rhir, et smukt syn!  

Triel Burhinus oedicnemus
Dette var en tur med særligt mange Trieler – og oplevet i forskellige situationer: 16/3 3 blandt 
Ørkenløbere på ”lærkestedet” og 17/3 4 samme sted. 20/3 15 rastende i Massa-reservatet. 
Samme dag  flere omkring Sous-udløbet, bl.a. mens vi ventede på, at det skulle blive mørkt nok for 
Rødhalset Natravn – her blev det til et helt Triel-kor, hvor vi formoder, at måske op til 20-30 fugle 
var aktive.    

Ørkenløber Cursorius cursor
16/3 min. 6 set i området omkring ”lærkestedet” S for Guelmim, og 17/3 7 samme sted.  

Lille Præstekrave Charadrius dubius
15/3 8 rastende i den frodige oued i i oase Ø for Guelmim. 17/3 1 set ved  bro nær Massa by.

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula
18/3 1 set på stranden ved Tamri. 

Hvidbrystet Præstekrave Charadrius alexandrinus
18/3 2 set på stranden ved Tamri.

Strandhjejle Pluvialis squatarola
Min. 20 set fra fugletårnet i Massa-reservatet. 

Sandløber Calidris alba
18/3 min. 30 på stranden ved Tamri.

Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea
21/3 8 set ved Sous-udløbet.  



Brushane Philomachus pugnax 
18/3 1 trækkende ved Cap Rhir. 20/3 3 rastende ved Sous-udløbet. 

Småspove Numenius phaeopus
17/3 2 ved Sidi Ifni. 

Storspove Numenius arquata 
20/3 min. 15 på sandbankerne langs Sous-udløbet.

Rødben Tringa totanus
20-21/3 4 og 2 ved Sous-udløbet.

Hvidklire Tringa nebularia
20-21/3 2 og 1 ved Sous-udløbet.  

Svaleklire Tringa ochropus
15/3 10 i oase Ø for Guelmim. 20-21/3 10-15 ved Sous-udløbet.

Tinksmed Tringa glareola
20-21/3 1 set og hørt begge dage ved Sous-udløbet.

Mudderklire Actitis hypoleucos
20-21/3 2-3 set ved Massa-reservatet og ved Sous-udløbet.

Stenvender Arenaria interpres
18/3 6 rastende på klipper ved Cap Rhir.

Mellemkjove Stercorarius pomarinus
18/3 2 ved Cap Rhir.

Storkjove Stercorarius skua
Denne art havde vi stort set held med de gange, vi havde mulighed for havobs. 2-5 fugle hver 
gang. Set ved Sidi Ifni 17/3, Cap Rhir 18/3, samt fra hotellet i Agadir 21/3. En helt usædvanlig 
oplevelse var, at en af fuglene ved Cap Rhir blev jagtet længe af 2 suler, så den til sidst måtte 
overlade sin fangst. Det normale er det omvendte, at Storkjove jager netop Suler! 

Sorthovedet Måge Ichthyaetus melanocephalus
18/3 1 ved Cap Rhir. 20/3 85 alle 2K (2. kalenderår) på sandbankerne langs Sous-udløbet om 
eftermiddagen. Færre set 21/3 ved Sous-udløbet. Bl.a. var der en med grøn ring (RE32), og den 
viste sig at være ringmærket som pullus sidste sommer i Nordfrankrig nær den belgiske grænse – 
altså et eksempel på, at det engelske navn, Mediterranean Gull, ikke altid er god varebetegnelse. 



  
                       Audouinsmåger af forskellig alder. Foto: Ingelise

Audouinsmåge Ichthyaetus audouinii 
Flere fugle set, således 17/3 2 ved Sidi Ifni, og  18/3 10 på strand N for Agadir. Desuden små 
grupper ved Tamri samme dag og 20/3 ved Massa-reservatet. 

Dværgmåge Hydrocoloeus minutus
20/3 3 2K-fugle ved Sous-udløbet. 

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus 
Enkelte set fra Cap Rhir 18/3, og talrigt 20-21/3 ved Sous-udløbet.

Tyndnæbbet Måge Chroicocephalus genei
20/3 5 noteret fra fugletårnet i Massa-reservatet. 

Sildemåge Larus fuscus
Almindeligste måge ved og nær kysterne, bl.a. også omkring hotellet i Agadir, næsten alle af den 
atlantiske race graellsii. - 18/3 på Cap Rhir gav en drilsk måge problemer, og vi troede først, at det 
var en adult Svartbag. Den blev fotodokumenteret, og vi måtte senere erkende, at fuglen i 
detaljerne passer bedst som en stor sort Sildemåge af Nordsø-racen intermedius.

Middelhavsmåge Larus michahellis 
Alm. ved og nær kystområderne. - En sjov oplevelse i Agadir var at se, hvordan mågerne om 
natten stadig fløj rundt. Lyset fra lamperne gjorde det åbenbart muligt for mågerne – Silde- eller 
Middelhavs - at flyve rundt og søge efter mad. De atlantiske graelsii er jo også vant til den lyse 
sommernat.

Sandterne Gelochelidon nilotica
20/3 4 fouragerende ved Sous-udløbet, og 21/3 3 samme sted gav meget fine næroplevelser. 



Splitterne Thalasseus sandvicensis
Alm. ved kysterne, Sidi Ifni, Cap Rhir mm. 

Klippedue/Tamdue Columba livia 
Meget alm. ved byerne og fritlevende på klipper fx ved flodudløbet ved Tamri.

Ringdue Columba palumbus 
Alm. omkring Massa, Sous og i Høje Atlas.

Tyrkerdue Streptopelia decaocto 
Meget alm. ved byerne.

Palmedue Streptopelia senegalensis
Alm. ved de frodige floddale og i oaser. - Med tiden lærte vi alle at udpege denne smukke due, når 
den kom strygende forbi. Meget karakteristisk lille "tyrkedue", der afslørede sig med sin mørke 
dragt og udelukkede de andre due-arter. 

Rødhalset Natravn Caprimulgus ruficollis
Ved Oued Sous har Rødhalset Natravn en lille ynglebestand, bl.a. i området omkring eukalyptus-
plantagen ved golfbanen. Den overvintrer dog længere sydpå, men da vi var der 20/3 om aftenen, 
var vi heldige at have 3 forskellige fugle, der både viste sig frem og kom med den karakteristiske 
sang. Imens vi ventede på, at det skulle blive mørkt nok til, at den ville komme frem og fouragere, 
så vi flere Trieler, og indimellem kunne vi høre et helt kor af dem. Vi formoder, der kan have været 
op til 20-30 fugle.   

Kirkeugle Athene noctua
Forholdsvis almindelig I Agadir-området. Fx på vejen til Massa-reservatet fra vores hotel i Agadir 
20/3 blev 11 kirkeugler noteret – ikke mindst takket være Ingelise, der viste sig suveræn i vores lille 
konkurrence om at opdage dem først fra bussen. Mest fornøjelse havde vi af to i udkanten af 
Massa by, samt en i selve reservatet, alle på tæt hold.

Ensfarvet Sejler Apus unicolor
En sejler der nemt bliver overset. Den overvintrer her i kystzonen af Marokko fra de atlantiske 
øgrupper, men er kun meget dårligt dokumenteret i Marokko, og  hvorfor skulle den ikke også 
kunne yngle her på passende biotop? Ved et tilfældigt stop 17/3 ved Hotel AftasTrip ved Mirleft på 
hovedvej 104, N for Sidi Ifni var vi ekstremt heldige med arten. Ca. 15-20 under de bedste 
betingelser.  

Mursejler Apus apus
Alm.

Gråsejler Apus pallidu
Alm.



Alpesejler Apus melba
16/3 10 trækkende fugle ved ”lærkestedet”. 20/3 min. 7 set ved Sous-udløbet. 

Lille Sejler (Apus affinis) 
Enkelte fugle set i Guelmim, Agadir og Marrakech.

Hærfugl  Upupa epops
16/3 1 set ved passagen over O. Seyad. 1-2 sås yderligere på turen.

Biæder Merops apiaster
20/3 min. 30 fugle set trækkende ved den store bro i Massa.  

Stor Flagspætte Dendocopos major
19/3 et par set ved vores picnic-sted i dalen nedenfor Oukaimeden. 20/3 1 hørt ved Sous-udløbet. 

Berbergrønspætte Picus vaillantii
19/3 i alt 5 i Høje Atlas mod Oukaimeden, og hvor var vi dog heldige med denne ikke altid så 
nemme art! På vej op mod skisportstedet havde vi et kort stop i den sidste større dal. Her hørte vi 
efter få minutter 2 fugle kalde fra forskellige hjørner. Oppe ved selve p-pladsen på Oukaimeden 
hørte vi en tæt på, men kunne ikke finde den pga det tågede vejr. Tilbage nede i dalen på vores 
picnic-sted hørte vi pludselig en fugl kalde tæt ved os. Den næste time skulle det så vise sig, at der 
var et ynglepar, som på flotteste måde viste sig frem. Vi var endda vidner til parring, der fandt sted 
på jorden, og Ingelise fangede det hemmelige øjeblik på foto. 
  
Lille Ørkenlærke Ammomanes cinctura
17/3 min. 2-3 set i området omkring ”lærkestedet” SV for Guelmim.

Ørkenlærke Ammomanes deserti
Enkelte i ørkenområderne omkring Guelmim, både syd og øst for byen.

Hærfuglelærke Alaemon alaudipes
16/3 min. 6 og 17/3 4 set især i sangflugt nord for og på selve ”lærkestedet” SV for Guelmim. 

Tyknæbbet Lærke Ramphocoris clotbey
15/3 2-4 ved O. Seyad Ø for Guelmim.  Et par var tydeligvis på yngleplads, og det gav virkelig 
mulighed for nærobs, omend vi for sent opdagede, at der var grund til at udvise større forsigtighed.

Korttået Lærke Calandrella brachydactyla
Var klart karakterfuglen i Guelmim-området. Over 200 alene omkring ”lærkestedet" og mange af 
dem i sangflugt. Derimod ingen sikre Dværglærker.

Toplærke Galerida cristata
18/3 min. 2 fugle set bl.a. med føde i næbbet ved Cap Rhir var eneste sikre observation mellem de 
mange Theklalærker. 



Theklalærke Galerida theklae
Mest almindelige lærke.

Hedelærke Lullula arborea
19/3 1 hørt synge i en dal i Høje Atlas.        

(Atlas)bjerglærke Eremophila alpestris atlas
19/3 min. 150 i diverse flokke omkring p-pladsen i Oukaimeden. Pga den store mængde sne, der 
var faldet i højderne, blev fuglene presset ned til p-pladsen for at søge føde.

Ørkenbjerglærke Eremophila bilopha
17/3 på ekstraturen til ”lærkestedet” (ved km 34 sydvest for Guelmim lykkedes (med stor hjælp fra 
Annelise!) at finde 2 rastende. Meget nemme at overse, da de for det meste holdt sig stilfærdigt i 
det lyse ørkensand og tilsyneladende ikke ynglende, selv om det var centralt i deres faste område. 
Herefter yderligere 2 på stedet.  

Brunstrubet Digesvale Riparia paludicola
17/3 4 fugle set omkring kanalen ved broen over Oued Massa nærmest byen. 20/3 1 set kort med 
en bysvale ved den sidste bro inden selve Massa-reservatet. 21/3 8 endelig set fint af alle ved 
flodskrænter i nærheden af Sous-udløb efter den sidste lille bro. En i stigende grad vanskelig art at 
finde og altså her lige på falderebet den sidste morgen.  

Digesvale Riparia riparia 
20/3 min. 2 på vores eftermiddagstur ved Sous-udløb – var faktisk de eneste sikre på turen.

Landsvale Hirundo rustica 
Set ved de fleste stop på deres træk mod nord. Landsvale var stort den eneste art, vi så 
fortløbende på aktivt træk, og altså trods det kolde vejr med nordlig vind næsten hele tiden. Vejret 
må også være forklaringen på de meget få andre svaler, vi så på turen. 

Rødrygget Svale Cecropis daurica
20/3 min. 3 fugle set i Massa-reservatet.

Bysvale Delichon urbicum 
15/3 2 set Ø for Guelmim. 17/3 og 20/3 sås flere fugle omkring Massa by og i reservatet. 

Markpiber Anthus campestris 
16/3 min. 1 rastende S for Guelmim.

Skovpiber Anthus trivialis
20/3 min. 2 fugle set og hørt i Massa-reservatet.

Engpiber Anthus pratensis
Set og hørt af og til i grønne områder.



Gul Vipstjert Motacilla flava
16/3 2 overflyvende fugle S for Guelmim. I Agadir området var der flere af den lokale race ssp. 
iberiae samt enkelte af racerne flava og thunbergi. Men forbavsende få rastende vipstjerter i øvrigt, 
givetvis  som følge af vejret.

Bjergvipstjert Motacilla cinerea 
19/3 alm. ved vandløb i Høje Atlas.

Hvid Vipstjert Motacilla alba
Set enkelte steder i Guelmim. Der var flere fugle i Agadir området, her også den marokkanske race 
ssp. subpersonata med i alt 4 iagttagelser.

Berberbulbul Pycnonotus barbatus
Set hver dag og den almindeligste fugl overalt, hvor der var lidt højere beplantning - må være 
meget tilpasningsdygtig i forhold til biotop.

Rødhals Erithacus rubecula
19/3 min. 3 syngende i dalene i Høje Atlas.

Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos
15/3 1 set ved oase Ø for Guelmim. 16/3 1 syngende ved passagen over O. Seyad S for Guelmim. 
20/3 1 syngende i Massa reservatet.

Blåhals Luscinia svecica
15/3 1 set Ø for Guelmim. 16/3 1 set ved passagen over O. Seyad S for Guelmim

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 
15/3 2 hanner omkring oase Ø for Guelmim.

Husrødstjert Phoenicurus ochruros 
19/3 enkelte set omkring p-pladsen i Oukaimeden. 

Diademrødstjert Phoenicurus moussieri
Ca. 20-30 set i løbet af turen. En utrolig alsidig art til at tilpasse sig det område den befinder sig i. 
Vi så den både i det tørre landskab, i frodigt flodlandskab og tilmed i snelandskab ved 
Oukaimeden.

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata
16/3 1 S for Guelmine. 17/3 4 langs Kyst fra Sidi Ifni til Trine-Aglou. 20/3 alm. i Massa-reservatet. 

Middelhavsstenpikker Oenanthe hispanica hispanica
20/3 3 hanner set i Massa-reservatet, hvoraf de to med banditmaske.  

Stenpikker Oenanthe oenanthe
16/3 4 ved ”lærkestedet” SV for Guelmim.



Ørkenstenpikker Oenanthe deserti
15/3 min. 6 på strækningen Ø for Guelmim. 20/3 1 i bakkelandskabet i udkanten af Massa by.

Berberstenpikker Oenanthe moesta
15/3 6 på strækningen langs O. Seyad Ø for Guelmim. 16/3 1 S for Guelmim.

Hvidkronet Stenpikker Oenanthe leucopyga
15/3 6 på strækningen Ø for Guelmim. 16/3 3 i  militærhospitalet i Guelmim.

Sørgestenpikker Oenanthe leucura
Kyststrækningen fra Sidi Ifni til Trine-Aglou skuffede heller ikke denne gang, hvad angår denne art 
- 17/3 blev hele 16 noteret. De sad ofte på telefonledninger eller på husvæggene. 18/3 langs 
kysten N for Guelmim var der også flere.

Blådrossel Monticola solitarius
18/3 2 set på klippen ved p-plads nær flodudløb ved Tamri.

Solsort Turdus merula
Alm. N for ørkenområderne og enkelte sås også i Guelmim-området.

Cettisanger Cettia cetti
Alm. i Massa-reservatet – hørt syngende og få gange også set.

Cistussanger Cisticola juncidis
Hørt og set flere steder i fugtige områder.

Græshoppesanger Locustella naevia
20/3 1 hørt syngende fint og klart i Massa-reservatet.

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
17/3 1 hørt og set i rørskoven, ved Massa-broen nær byen. 20/3 2 hørt synge i Massa-reservatet.

Tamarisksanger Acrocephalus melanopogon

20/3 1 hørt syngende ved sidste bro inden Massa-reservatet. 

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
17/3 og 20/3 flere hørt syngende langs Oued Massa.

Berbersanger Sylvia deserticola
15/3 1 han ved første morgenstop Ø for Guelmim, set godt men desværre kun meget kortvarigt.

Brillesanger Sylvia conspicillata
Alm. i ørkenen, flere gange set parvis og med føde i næbbet.



Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans
15/3 ved vores første morgenstop Ø for Guelmim var der op til 5 i samme busk og også sammen 
med andre arter. I det hele taget var der mange Hvidskæggede denne dag. Færre blev set i de 
følgende dage i Agadir området, sandsynligvis fordi der 15/3 var rastende fugle, mens trækket 
herefter var blokeret af vejret.
 
Sorthovedet Sanger Sylvia melanocephala
15/3 1 ved morgenstop Ø for Guelmim. Nordpå senere på turen var den og Gransanger de 
almindeligste af sangerne.

Munk Sylvia atricapilla
Alm. i Høje Atlas og i Massa-reservatet.

Vestlig Mestersanger Sylvia hortensis
18/3 1 hørt syngende fra vores frokostophold i Tamanar. 19/3 1 hørt syngende ved picnic-stop i 
dalen på vej fra Oukaimeden. 

Gransanger Phylloscopus collybita
Registreret i ørkenkrat og i tættere bevoksede områder, men antal klart lavere end på ture i 
januar/februar.

Iberisk Gransanger Phylloscopus ibericus
16/3 1 hørt syngende og set ved passagen over O. Seyad S for Guelmim.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
15/3 1 set ved O. Seyad 17 km Ø for Guelmim. 16/3 1 ved "lærkestedet" SV for Guelmim. 20/3 2 i 
Massa reservatet.

Vestlig Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli
19/3 1 syngende ved picnic-stop i dal i Høje Atlas.

Vestlig Bleg Gulbug Iduna opaca 
16/3 1 syngende ved passagen over Oued Seyad S for Guelmim. 20/3 5 set og/eller hørt i Massa-
reservatet. Denne art er ikke truffet i samme omfang på tidligere ture og slet ikke i januar/februar. 
Det kan både være rastende eller nyligt ankomne lokale fugle.

Gulbrun Larmdrossel Turdoides fulva
15/3  10 set ved første morgenstop efter 4 km Ø for Guelmim. Samme dag 4 ved O. Seyad 
yderligere ca. 10 km længere mod Ø. 16/3 1 set ved passagen over Oued Seyad S for Guelmim.

Afrikansk Blåmejse Cyanistes teneriffae
Første obs. på turen blev fra hotellet i Agadir. Fra 18/3 sås den almindeligt i bevoksede biotoper og 
ikke mindst i Høje Atlas.



Sortmejse Periparus ater
19/3 2 set og hørt i dale i Høje Atlas.       

Musvit Parus major
17/3 1 ved stop i Anti Atlas og herefter registreret fåtalligt i biotoper med højere bevoksning, og 
især mere almindeligt i Høje Atlas. Tydeligt at høre forskel på disse og de hjemlige Musvitter.

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes
19/3 min. 3 hørt syngende i Høje Atlas.

Krattornskade Tchagra senegalus
20/3 10 noteret i Massa-reservatet, og den blev ikke overraskende kåret til dagens fugl. Vi 
oplevede nogle flotte fremvisninger og havde fx to i kikkertfeltet samtidig. Deres gadedrenge-fløjten 
blev ofte hørt klart og tydeligt, inden fuglene blev set.

Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis
Alm. og satte præg på landskabet mange steder. Mange typiske eksemplarer af racen algeriensis.

Rødhovedet Tornskade Lanius senator
15/3 2 øst for Guelmim. 17/3 3 i Massa reservatet.

(Atlas)husskade Pica pica mauretanica
Alm. i frodigere biotop, især omkring Agadir.

Ravn Corvus corax
18/3 en snes fugle set langs kysten fra Cap Rhir og nordpå. 19/3 enkelte i Høje Atlas.

Alpeallike Pyrrhocorax graculus
19/3 i alt ca. 200 ved p-pladsen i Oukaimeden.

Alpekrage Pyrrhocorax Pyrrhocorax
19/3 i alt ca. 150 ved p-pladsen i Oukaimeden.

Ensfarvet stær Sturnus unicolor
Set almindeligt men i små antal i områder med frodigere biotop.

Gråspurv Passer domesticus 
Alm. i byerne.

Spansk Spurv Passer hispaniolensis
Alm. - Set i flokke på op til 100 fugle i ørkenen. Den almindeligste af spurvene langt fra 
bebyggelse.

Stenspurv Petronia petronia
19/3 i alt ca. 70 set ved p-pladsen i Oukaimeden.



Bogfinke Fringilla coelebs africana
Flest sås 19/3 i Høje Atlas og ellers i Massa-reservatet 20/3.

Gulirisk Serinus serinus
17/3 2 set ved stop i Anti Atlas. Desuden talrig 20/3 i Massa-reservatet og ved de 2 besøg ved 
Sous-udløbet, både ungfugle og gamle.

Grønirisk Chloris chloris
Almindelig fra Anti Atlas 17/3 og nordpå i grønne områder.

Stillits Carduelis carduelis
Almindelig de fleste steder med højere vegetation.

Tornirisk Linaria cannabina
20/3 almindelig omkring Oued Massa.

Ørkendompap Bucanetes githagineus
15/3 2 overflyvende fugle ved oase Ø for Guelmim - var et noget skuffende facit.

Atlas-karmoisinfinke Rhodopechys alienus
19/3 omkring 35 set omkring p-pladsen ved Oukaimeden på klodshold var imponerende og næsten
 alt for nemt?!

 

                                        Atlas-karmoisinfinker. Foto: Ingelise

Gærdeværling Emberiza cirlus
19/3 2 (1 syngende) i dalen nedenfor Oukaimeden.

Klippeværling Emberiza cia
19/3 5 i alt i Høje Atlas. 2 set omkring husene i Oukimeden og 3 fugle nede i dalen ved frokoststed.



Husværling Emberiza sahari
Alm. i byområderne. Hørtes ofte før vi så dem.

Bomlærke Emberiza calandra
Alm. i dyrket landskab, også i områder omkring Guelmim.

Andre dyr 

Pattedyr
Vildsvin 2 adulte med 4 unger (Wild Boar - Sus scrofa)
Sandræv 2 (Sand Fox - Vulpes rueppelli)
Egyptian Mongoose - Herpestes ichneumon
ubestemt Ørkenrotte  

Kryb
Camel Spider – Solifugae
ubestemt Ørkenfirben

Sommerfugle
Tidselsommerfugl
Mange ubestemte!

 
                               Og hvad leder de dog efter? Foto: Ingelise
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