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Resans mål
Var faktiskt inte att se så många arter som möjligt, (vi hade inte lust att lägga halva
veckan i bilen) utan vi höll mest längs kuststräckan från Agadir och söder därom.
Litteratur
Vi använde oss mest av Gosneys guide, Finding birds in Southern Marocco 1993.
Dessutom hade vi ett flertal kortare reserapporter till hjälp.
Inledning:
12/12: Agadir (hamnen)
13/12: Tamri, Cap Rhir, Oued Sous
14/12: Oued Massa
15/12: Guelmim
16/12: Oued Sous, Agadir (hamnen)
17/12: Sousdalen, Agadir (hamnen)
18/12: Tamri, Cap Rhir, Agadir (hamnen)
19/12: Agadir (hamnen)

12/12 torsdag
Vi anlände till Agadir vid 14:30-tiden, checkade in på vårt hotell Flueri. Därefter
hyrde vi en Peugeot 205 från en lokal uthyrningsfirma strax intill hotellet, (2100
Dirham med fria mil + helförsäkring). En eftermiddagstur ned till hamnen i Agadir
gav en hel del fina obsar på mindre liror och medelhavsliror samt en grålira som
följde med fiskebåtarna in mot hamnen. Det är en rätt skön typ av havsfågelskådning
som man bedriver i hamnen i Agadir. Det gäller att ta sig ut på den norra stora
hamnpiren, det krävs tillgång till bil eller taxi för det är några km dit från själva
centrum. När man väl tagit sig längst ut så gäller det att hitta något ställe på den 3-4
meter höga muren att kunna klättra över, så att man har möjlighet att spana västerut
över havet.
13/12 fredag
Under morgonen körde vi norrut längs kusten, siktet var inställt mot eremitibisarna
vid Tamri. Vi stannade till vid en stor måsfågelflock som stod intill vägen, snabb
genomgång av flocken gav förutom grå- och silltrut även ca 300 rödnäbbade trutar.
Innan vi kom fram till Tamri så hann vi med en halvtimmes havsfågelspan vid Cap
Rhir. Tyvärr ingen pålandsvind men över havet drog iaf en del havssulor, labbar,
tordmular samt en gulnäbbad lira. Väl framme i Tamri så började vi med att besöka
själva deltat där vi bla såg resans första marmorand men inga ibisar. Vi åkte sedan

runt området och gjorde några stopp där det såg bra ut. Belöning för mödan blev
häcksparv, diademrödstjärt, vitkronad stenskvätta samt 2 berber/pilgrimsfalkar som
drog över på hög höjd. Vid middagstid lämnade vi Tamri och körde söderut mot Oued
Sous utan att ha fått se någon eremitibis. Oued Sous visades sig vara en fågelrik
flodmynning belägen 7-8 km söder om Agadir. Vid Oued Sous ligger ett av Kung
Husseins flera palats vilket betyder att området intill palatset är omgärdat av vakter. I
en del äldre reserapporter har det varnats för problem med stöldrisk och rån. Men
detta var inget som vi märkte av och eftersom det finns såväl patrullerande som
ridande vakter så är det heller inget att oroa sig för. Här sågs en hel del olika
hägerarter (ko-, silkes- och gråhäger) samt vit stork och skedstork. I rovfågelväg
bjöds det på fina obsar av såväl ung hökörn samt ängshök.
14/12 lördag
Tidig uppstigning för avresa ca 7 mil söderut mot Oued Massa, som likt Oued Sous är
en fågelrik flodmynning. Skillnaden är bara att Oued Massa är flera gånger större och
kräver en hel dag för att täcka in. Tusentals med vattenfåglar övervintrar här. Under
dagen observerades bla smådopping 50, marmorand 75, vitögd dykand 6, bronsibis
16, svartvingad glada 1, slagfalk 1, sothöna flera tusen, stubbstjärtseglare 2,
svartkronad tchagra 7 varav 4 sj, palmduva 3 och hussparv 3. Vanliga arter i området
var även diademrödstjärt, svarthakad buskskvätta, sammetshätta, gransångare och
gulhämpling. Ett besök till den allra yttersta delen, där en fika på caféet vid Sidi R´bat
kan rekomenderas, gav inte så många arter pga av att det var disigt över havet, men
man har bra utsikt och colan på cafeét smakade riktigt bra efter några timmars
vandring. På väg tillbaks sågs bla 2 minervaugglor samt hela 9 klipphöns som stöttes
upp parvis i den den låga buskterrängen. Väl tillbaka vid bilen så kom en större
piplärka och sträckte över. Eftermiddagen skulle ägnas åt att hänga in brunstrupig
backsvala, så vi åkte ned till Massabron (vägbeskrivning finns i Gosneys guide). Men
här sågs inga brunstrupiga men däremot 10 översträckande bronsibisar samt 2
kungsfiskare till, vilket höjde upp dagsumman till 5 ex.
15/12 söndag
Uppstigning vid 05-snåret för resans längsta dagsetapp, Målet var ökenarter i
trakterna söder om Guelmim. Efter att kört 20 mil så passerade vi Guelmim. Söder om
staden utbreder sig ett tillsynes sterilt stenökenlandskap som är omväxlande platt eller
består av mjuka bergskullar. Enklaste sättet att skåda var helt enkelt att stanna bilen
där det ser lämpligt ut och knalla ut i terrängen, alltid ser man något! Trots att det
blåste upp ganska rejält kring middagstid med halv sandstorm så hade vi ganska god
utdelningen med några arter och nämnas kan: svartbukig flyghöna 7, sandökenlärka
ca 30, båglärka 1, tjocknäbbad lärka 79, lagerlärka 3, ökenberglärka 41,
ökenstenskvätta 10, berberstenskvätta 7, glasögonsångare 1 samt ca 20
ökentrumpetare. Med rovfågel gick det betydligt sämre. I gamla rapporter från 80talet går det att läsa om dagsrapporter upp till 20-tal slagfalkar i området samt en hel
del savannörn, hökörn, örnvråk mm. De senaste årens reserapporter ger dock en annan
bild och det verkar som antalen rovfåglar minskat i området. Vi hade endast en
berberfalk samt en ormörn och några tornfalkar. Sista timmen innan mörkret föll
ägnade vi åt att leta saharaskriktrast vid Oued Sayad, som är en liten ”flodfåra”, som i
normala fall säkert är uttorkad, men som efter regnen veckorna innan nu blommat upp

lite. Saharaskriktrast blev det förstås inte men väl en skatgök, taltrast samt flera
hundra spanska sparvar. Middag i Guelmim, därefter kvällskörning upp till Agadir
igen.
16/12 måndag
Morgon och förmiddag förlades till flodmynning Oued Sous. En flock med 12
skedstorkar välkomnade oss. Annars var arter och artantal ganska likt det första
besöket. Nya arter var 2 adulta sandtärnor som flög runt och snappade insekter
liksom dvärgmås 1, berberfalk 1 samt en flock på 50 ringduvor. De svarthuvade
måsarna hade ökat till 25 ex, samtliga utom en var årsungar. Den unga hökörnen var
också kvar och visade upp sig mycket fint. Vi stötte även på en grupp med hollänska
fågelskådare som berättade att ibisarna varit synliga nere i deltat i Tamri under
gårdagen. Efter att ha fyllt på energidepåerna på McDonald´s i Agadir så åkte vi ned
till hamnen för 4 timmars havsfågelspan tills det mörknade. Detta gav svarthalsad
dopping 1, gulnäbbad lira 1-2, mindre lira 3, medelhavslira ca 10, havsula ca 10,
tordmule 23 som sträckte mot S samt 7-8 labbar som prejade kentska tärnor utanför
piren, Det låga antalet liror berodde säkert på att det inte kom in några fiskebåtar
under em. På piren rastade det däremot lite vadare såsom roskarl och drillsnäppa samt
en skärsnäppa! Den borde inte vara helt vanlig härnere…
17/12 tisdag
Dagen ägnades åt rovfågelspaning i Sousdalen upp mot Taurodant med omgivningar,
alltså de gamla klassiska områderna för mörk sånghök. Det skall tilläggas att det
antagligen knappt har gjorts några observationer av arten sedan mitten av 90-talet(?).
Tyvärr så blev vädret sämre under dagen med duggregn till och från. Vid en wadi SV
om Taurodant sågs härfågel 3, samt några hussparvar och vid obskullen vid Igodur
sågs under någon timmes spaning bla vit stork 2, svartvingad glada 2, samt en ad
pilgrimsfalkhona som vi kom mycket nära. Även om vädret inte var det bästa under
vårt besök så känns det som om rovfåglarna har minskat i antal alternativt bytt
områden. Rapporter från början av 90-talet berättar förutom om mörk sånghök, om
flera savannörnar, hökörnar, slagfalkar och örnvråkar…
Sista eftermiddagstimmarna lades i Agadirs hamn där det inte heller idag kom in
några fiskebåtar medan vi var där. På piren fick vi sällskap av Hans Bister och Svante
Åberg som var inne på sin andra veckas skådning i Marocko, tillsammans såg vi bla
lite mindre liror/medelhavsliror, havsula 15, labb 10 samt skärsnäppan, som var kvar
sedan gårdagen. Precis när vi skulle lämna piren så kommer en 2k vittrut glidande
förbi på nära håll, läckert!
18/12 Onsdag
Sista hela dagen med fågelskådning innan hemresan. Återigen styr vi kosan norrut
mot Tamri, idag skall bara ibisen in! Vi kommer dock inte iväg förrän 09:30 från
hotellet då magbesvär ställer till det under morgonen, det är ju inget roligt att skåda
om man är kass i kistan. Nåväl, framåt lunch är vi uppe i Tamri, vi börjar återigen
med att kolla av deltat, inget nytt men ca 200 rödnäbbade trutar rastar iaf där. Efter
detta så satsar vi på att köra norrut och göra punktstopp vid 3, 4, 5 km efter samhället
Tamri. Detta lyckas, vid sista stoppet hittar vi en eremitibis som står tillsammans med

en flock rödnäbbade trutar uppe i gräset strax väster om vägen, detta är precis vid km
skylt 63.
Efter detta så drar vi söderut igen och gör ett stopp strax söder om Cap Rhir där man
har god utblick över havet, samt lä bakom ett gammalt hus. Härifrån ses en hel del
labbar, bla bestämdes storlabb 1, bredstjärtad labb 1 och vanlig labb ca 5. Plötsligt
dyker två gamla hökörnar upp rakt ovan oss, men de drar snabbt in mot berget bakom
oss igen. Ett par svart stenskvätta håller till runt vid vår parkerade bil. De sista
eftermiddagstimmarna läggs åter på vår favoritlokal, Agadirs hamn. Äntligen så
kommer några fiskebåtar in och med dessa följer ca 20 mindre liror och 20
medelhavsliror samt 1 grålira, dessutom ses havssula 75, svarthuvad mås 2 1k,
storlabb 1 samt labb 5-6 ex
19/12 Torsdag
Hemresedag, men ett litet besök skulle vi allt hinna med i hamnen! Mest udda var väl
den småskrake som sträckte förbi, i övrigt liknande antal på liror och sulor som
tidigare dagar. Totalt blev det 105 körda mil (bensin priset var någon krona lägre än
hemma).

Artlista
Svarthalsad dopping 1 ex sågs vid två tillfällen i hamnbassängen, Agadir
Smådopping ca 50 ex Oued Massa
Gulnäbbad lira totalt 7 ex under 3 olika dagar vid Agadirs hamn och Cap Rhir
Mindre lira totalt ca 60 ex under 4 olika dagar vid Agadirs hamn och Cap Rhir
Medelshavslira totalt ca 180 ex under 5 olika dagar vid Agadirs hamn o Cap Rhir
Grålira 2 ex sågs under olika dagar vid Agadirs hamn
Havssula sågs längs hela kuststräckan i mindre antal dagligen
Storskarv sågs vid Oued Massa och Oued Sous
Rallhäger 1 ex Oued Massa
Kohäger relativt allmän, som mest 55 ex Oued Sous
Silkeshäger relativt allmän i Oued Massa och Oued Sous
Gråhäger relativt allmän i Oued Massa och Oued Sous
Vit stork 8 ex Oued Sous + 2 ex Sousdalen
Bronsibis 26 ex Oued Massa
Eremitibis 1 ex Tamri
Skedstork 12 ex Oued Sous + 7 ex Oued Massa
Större flamingo 126 ex Oued Sous + ca 50 Oued Massa
Gräsand ca 15 ex Oued Massa
Bläsand 2 ex Oued Sous
Snatterand 3 ex Oued Massa
Kricka ca 15 ex Oued Massa
Stjärtand ca 60 ex Oued Massa + 4 ex Oued Sous
Skedand ca 35 ex Oued Massa + 3 ex Oued Sous
Marmorand 75 ex Oued Massa + 1 ex Tamri
Brunand ca 750 ex Oued Massa + 5 ex Tamri

Vitögd dykand 6 ex Oued Massa
Vigg 3 ex Oued massa
Småskrake 1 ex Agadirs hamn
Fiskgjuse 6-7 ex sågs totalt vid Oued Sous, Oued Massa och Tamri
Kungsörn 1 ad strax norr om Agadir
Ormörn 1 1k söder om Guelmim
Hökörn 1 1k sågs vid 2 tillfällen Oued Sous + 2 ad Cap Rhir
Svartvingad glada 1 ex Oued Massa + 2 ex Sousdalen
Brun kärrhök 1-2 ex Oued Sous
Ängshök 1 1k Oued Sous
Sparvhök 3-4 ex sågs under veckan
Tornfalk sågs dagligen
Pilgrimsfalk 1 ad hona Sousdalen
Berberfalk 1 1k Oued Sous + 1 ad söder om Guelmim
Pilgrim/Berberfalk 2 ex Tamri + 1 Oued Massa
Slagfalk 1 ex Oued Massa
Klipphöna 9 ex Oued Massa
Rörhöna ca 75 ex Oued Massa + 5 ex Oued Sayad
Sothöna flera tusen ex Oued Massa
Strandskata ca 5 ex Oued Sous
Skärfläcka 1 ex Oued Sous
Styltlöpare ca 150 ex Oued Sous + ca 40 ex Oued Massa
Tjockfot 1 ex söder om Agadir
Svartbent strandpipare enstaka Oued Sous + 8 ex Tamri
Kustpipare ca 75 ex Oued Sous + 1 ex Oued Massa
Tofsvipa 4 ex Oued Massa
Kustsnäppa ca 15 ex Oued Sous
Sandlöpare ca 20 ex Oued Massa
Småsnäppa ca 20 ex Oued sous
Kärrsnäppa ca 25 ex Oued Sous + ca 10 ex Oued Massa
Skärsnäppa 1 ex på hamnpiren, Agadir. Sågs 2 dagar i rad
Brushane ca 10 ex Oued Sous
Enkelbeckasin 1 ex Oued Sous
Rödspov ca 10 ex Oued Sous + 2 ex Oued Massa
Myrspov ca 15 ex Oued Sous + 3 ex Oued Massa
Storspov ca 10 ex Oued Sous
Rödbena ca 110 ex Oued Sous
Gluttsnäppa ca 10 Oued Sous + ca 3 ex Oued Massa
Skogssnäppa 3 ex Oued Sous + 2 ex Oued Massa
Drillsnäppa noterades i låga antal vid samtliga kustlokaler
Roskarl 2 ex Oued Sous + 6 ex i hamnen, Agadir
Bredstjärtad labb 1 sub hamnen, Agadir + 1 sub Cap Rhir
Labb Sågs vid 4 av 5 besök i hamnen, Agadir. Som mest 10 ex
Storlabb 2 ex i hamnen, Agadir + 1 ex Cap Rhir
Svarthuvad mås enstaka ex vid samtliga besök i hamnen + 25 ex Oued Sous
Dvärgmås 1 1k Oued Sous
Skrattmås vanlig längs kusten
Rödnäbbad trut större flockar på 100-300 ex sågs vid Oued massa, Cap Rhir o Tamri
Silltrut Allmän längs kusten

Gråtrut Allmän längs kusten
Sandtärna 2 ad Oued Sous
Kentsk tärna större antal på 150-250 ex sågs vid Oued Massa, Oued Sous o Tamri
Tordmule som mest 23 ex hamnen, Agadir + ca 5 ex Cap Rhir
Svartbukig flyghöna 7 ex S om Guelmim
Tamduva allmän (flera ex med klippduve-utseende i bergsområden)
Ringduva ca 50 ex Oued Sous + ca 70 ex Sousdalen
Turkduva ganska allmän
Palmduva flera ex Oued Massa
Skatgök 1 ex Oued Sayad
Minervauggla 2 ex Oued Massa
Blek tornseglare 5 ex Oued Massa
Stubbstjärtseglare 2 ex Oued Massa + 1 ex centrum, Agadir
Kungsfiskare 5 ex Oued Massa varav 2 ex vid Massabron + 2-3 ex Oued Sous
Sandökenlärka noterad vid flera av stoppen S om Guelmim
Båglärka 1 ex S om Guelmim
Tjocknäbbad lärka totalt 79 ex S om Guelmim
Dvärglärka ca 10 troliga ex sågs vid Guelmim
Lagerlärka 3 ex S om Guelmim
Tofslärka/Lagerlärka Lagerlärka dominerade men vi lade inte ner någon tid eller
energi utan klumpade ihop dessa två arter…
Sånglärka 2-3 ex Oued Massa
Ökenberglärka 41 ex S om Guelmim
Klippsvala ca 75 ex Oued Massa
Ladusvala enstaka Oued Sous, fåtalig vid Oued Massa
Hussvala enstaka Oued Massa
Större piplärka 1 ex Oued Massa
Ängspiplärka enstaka ex Oued Sous, ca 10 ex Oued Massa
Gulärla 1 ex Oued Massa + ca 50 ex Sousdalen
Forsärla 2 ex Oued Sous
Sädesärla flera ex dagligen, tyvärr inga av den afrikanska rasen (subpersonata)
Trädgårdsbulbul allmän, sågs dagligen
Rödhake enstaka Oued Massa
Svart rödstjärt enstaka ex, ej dagligen
Diademrödstjärt ganska vanlig, bla upptill ca 15 ex Oued Massa
Svarthakad buskskvätta ganska allmän, sedd dagligen
Ökenstenskvätta ca 10 ex S om Guelmim
Berberstenskvätta 7 ex S om Guelmim
Vitkronad stenskvätta 1 ex Tamri
Svart stenskvätta 2 ex Cap Rhir
Koltrast relativt allmän
Taltrast 1 ex Oued Sayad
Cettisångare ca 5 ex Oued Massa
Grässångare allmän i Oued Sous och Oued Massa
Glasögonsångare 1 ex S om Guelmim
Sammetshätta allmän, sedd nästintill dagligen
Svarthätta 2 ex Oued Massa
Gransångare allmän, sedd dagligen
Svartkronad Tchagra 7 ex Oued Massa

Varfågel sedd nästintill dagligen
Skata (rasen mauritanica) allmän Oued Sous + ca 20 ex Sousdalen
Korp enstaka
Svartstare vanlig
Gråsparv vanlig
Bofink 2-3 ex Oued Massa
Gulhämpling allmän, speciellt vid Oued Sous och Oued Massa
Grönfink ca 50 ex S om Guelmim
Steglits allmän
Hämpling allmän
Ökentrumpetare ca 20 ex S om Guelmim
Häcksparv 1 hane Tamri
Hussparv ca 5 ex Oued Massa + 3 ex Sousdalen
Kornsparv enstaka Oued Massa

