
    

Resa till Marocko 13-20/2 2003 
 
Deltagare: Max Jensen, Thomas Rostedt 
 
INLEDNING: 
Målet med resan var att få en veckas trevlig skådning och att se så många av nyckelarterna 
som möjligt, samtidigt som vi ville begränsa bilåkandet. Att kombinera de två sistnämnda är 
en svår ekvation och vi kompromissade fram en resrutt som fungerade väl. Planen var att 
lägga de 4-5 första dagarna på en rundtur Okaimeden-Ouarzazate-Tagdilt-Jorf-Erfoud-
Merzouga-Tagdilt-Tazenacht-Agadir. Därefter skulle vi få 2-3 dagar i Agadir till en heldag i 
Massa, flera försök på ibisen och vid behov en tur till Guelmime alternativt havsskådning.  
    Till vår hjälp hade vi ett flertal informativa reserapporter, Forstens Winter Guide och 
Gosneys Guide för Södra Marocko. 
    Denna rapport avser inte att ge en fullödig information om lokaler, arter mm., utan skall 
snarare ses som ett komplement till ovanstående rapporter och skrifter.  
 
DAGBOK: 
13/2 Anlände Agadir något försenade kl. 13.00. Väntade på hyrbilen till 14.00 då siestan var 
över. Vi hade bokat en VW Polo via AVIS à 4740 Dirham för en vecka. Någon Polo blev vi 
inte tilldelade utan en större, men något skamfilad Peugaut 306. Detta var en positiv 
överraskning då bilen hade insynsskyddat bagageutrymme, och att den gått ca 5000 mil var 
bara en fördel med tanke på vilka prövningar den skulle få utstå. Lämnade Agadir mot 
Marrakech och Okaimeden kl. 14.15, gjorde några stopp på vägen så länge det var ljust och 
efter mörkret stod vi på till Okaimeden och anlände kl. 21.00.  
    Tog in på Chez Juju, à 160 dh/person, bra hotell med bra läge (sista innan skidliftarna). I 
priset ingick middag, frukost och matsäck till lunchen. Åt middag med öl och stöp sedan i 
säng. 
 
14/2 Upp 05.30, fick vänta på ljuset i 30 minuter. Vid skidliftarna ca 15 stensparv, ca 100 
bergsökenfink, ca 20 alpkråka och alpkajor i mängd. Vidare upp till radarstationen där vi hade 
1 alpjärnsparv och 20 klipphönor. På vägen ner till hotellet såg vi 5 berglärkor. Åt god frukost 
på hotellet som vi lämnade kl. 09.45.  
    Flera stopp innan vi nådde Ourika Valley gav 1 svart stenskvätta, 6 bergsökenfinkar, 4-5 sj 
häcksparv, 5 klippsparv, minst 4 ropande atlasgröngölingar, klippsvalor och sammetshättor i 
mängd. Vägen till Ouarzazate via Tiz´n´chika var bra men bitvis väldigt krokig. Inte mycket 
fågel, trots ett par stopp. Anlände Ouarzazate kl. 16.30. Efter vissa problem hittade vi vägen 
vidare mot Boumalne. Stopp vid Barrage El Mansour ca 10 km öster Ouarzazate gav inget 
speciellt men bl.a. 1 stenökenlärka och 2 roständer. Vidare mot Boumalne där vi anlände kl. 
20.00 och tog in på hotell Chemis. Dubbelrum, middag (couscous) och frukost för 146 
Dh/person. På natten stormade det så att hotellet skakade.  
 
15/2 Upp 06.00 och blev serverade frukost varefter vi körde ut på Tagdilt Track. En stark 
isande vind påverkade troligen skådningen negativt men i alla fall: 10 ökenberglärka, 5 
berberstenskvätta, 3 båglärka, 10+25 dvärglärka. Spanade länge efter ökenlöpare på platån 
utan resultat, fortsatte ytterligare men vände efter 1,6 mil då vi inte såg mycket fågel. Kom ut 
på stora vägen öster om där vi kört in och missade således soptippen, och detta skulle visa sig 
vara ett misstag (som dock reparerades vid vårt nästa besök här, på vägen tillbaka från 
Erfoud). 
     Vid 10-tiden körde vi vidare mot Erfoud. Strax innan Jorf hade vi 1 lagerlärka (den första 
vi gav tid att bestämma säkert), 1 sandökenlärka, 1 ökenstenskvätta och vitkronade 



    

stenskvättor, av den sistnämnda hade vi flera ex längs vägen. Innan Jorf blev vi stoppade av 
ett antal personer som förklarade att vägen var ofarbar pga. regn och översvämning. De erbjöd 
att dra över oss med en traktor för 400 Dh. Vi lyckades få ner priset till 100 Dh, också detta 
naturligtvis alldeles för dyrt, men uppskattningsvis femtio personer var inblandade i 
överfarten även om bara en körde traktorn och två fäste stroppen. Vattnet nådde faktiskt upp 
till, men inte över motorhuven och vi såg ingen bil som körde över på egen hand.   
   I en oas strax väster Jorf hade vi en provencesångare och en cettisångare. Passerade Erfoud 
och körde ner mot Merzouga. Ett stopp vid en liten kulle på var sida vägen gav en hane 
sorgstenskvätta (resans enda). Vid vallen med svarta stenar (Gosney) fanns två båglärkor och 
en ökenstenskvätta. Här träffade vi också en engelsk skådare och vi utbytte tips. Kl 16.00 var 
vi framme vid hotellet Kasbah Derkoua. I buskmarkerna (bland palmerna) väster hotellet hade 
vi fyra saharaskriktrastar, i hotellträdgården dock inte så mycket men i alla fall 2 
sandökenlärkor. Bodde över på Derkoua à 450 Dh inklusive god middag och frukost som vi 
fick till rummet redan på kvällen, då vi skulle lämna innan ordinarie frukostservering. 
Restaurangen har välsorterad bar (ingår inte i priset).  
 
16/2 Lämnade hotellet 06.00 och körde mot Yasmina i mörker. Från Kasbah Derkoua är 
vägen mot Yasmina kantad med vitmålade stenhögar och lätt att följa. Det finns också 
reklamskyltar till de flesta ökencaféer. Nådde Yasmina efter 40 minuter. I tamariskbuskarna 
norr caféet hade vi 1 atlassångare och snart hittade vi ökensparvarna på muren till caféet. Vi 
ville hinna med Merzouga Lake också på morgonen så 08.00 körde vi mot Merzouga. Med 
kompassen och sanddynerna inom synhåll i öster som vägvisare var det inga problem att hitta 
rätt. Från postkontoret i Merzouga körde vi tracken västerut och då vi frågade en mopedist om 
vägen erbjöd han sig att guida oss till sjön för 10 Dh. Han sa också att sandstormar gjort 
vägen mycket svår att hitta. Några sanddyner såg vi inte till, inte var det speciellt svårt att 
hitta heller men vi hade i alla fall någon som vaktade bilen när vi skådade i buskmarkerna 
kring den numera helt uttorkade sjön. För några timmar hade vi givande skådning med ca 10 
glasögonsångare, 4 atlassångare, 7 ökensångare, 3 ökenstenskvättor ca 50 kronflyghöns, 1 
båglärka m.m. Lämnade Merzouga 10.30 och körde en bra asfaltsväg mot Rissani. På vägen 
upptäcktes 3 ökenlöpare. Efter Rissani vidare till Erfoud-Jorf-Tinghis, där vi hade ytterligare 
en ökelöpare längs vägen, och slutligen nytt försök på Tagdilt track, nu på eftermiddagen. På 
nya tracken, som numera är asfalterad, en örnvråk och på soptippen ett par km in på 
ursprungliga tracken,  (infart mittemot shellmacken), minst 6 tjocknäbbad lärka, 1 
ökentrumpetare, 2 berberstenskvätta och ca 5 dvärglärkor.  
   Nästa stopp vid Barrage El Mansour ca 10 km öster Ouarzazate gav svarthuvad mås och 
några förbiflygande brunstrupiga backsvalor. Därefter tokkörning i mörker till Toulmime, där 
vid 21.00 tog in på hotell Saffran a 146 Dh för 2 pers ex mat.  
 
17/2 Gick upp 06.45 då vi blivit lovade frukost 07.00, men hela stället verkade sova så vi gav 
oss iväg västerut ner i Sousdalen (återigen en bra taktik att betala rummet på kvällen). Letade 
utkikspunkt som Gosney nämnt utanför Igoudar utan resultat. Medan vi irrade runt bland 
odlingsmarker såg vi en härfågel, en rödstrupig sångare, två vaktlar och några brunglador. 
Vidare västerut, nästa stopp ca 20 km öster Taroundant var givande och gav 3 dvärgörn (ljus 
fas) och 5 brunglador. Från vägen hade vi också en svartvingad glada. Ett stopp vid bron vid 
Taroundant gav inget mer än några brunglador och en skruv med ca 100 vita storkar.  
    Kl 14.00 anlände vi Agadir och checkade in på hotell Farah, varefter vi for vidare till Tamri 
för ett försök på ibisarna. Vi utgick från Gosney och lade ansträngningarna vid 
flodmynningen och två km söderut längs vägen. Vid första stoppet ville flera guider visa oss 
ibisarna söder mynningen och upp i backarna. Vi var fast beslutna om att först försöka på 
egen hand och stannade vid parkeringen på höjden söder mynningen. I mynningen syntes ca 



    

70 rödnäbbad trut och 3 silkeshäger. Vi körde även på en track upp på bergssidan men ingen 
skymt av ibisarna. Vi körde tillbaka till parkeringen på höjden söder mynningen, där vi blev 
uppvaktade av en ytterst påträngande man i blå särk. Först ville han visa oss ibis, därefter ville 
han ha bröd och cigaretter. Han följde oss hela tiden och när vi irriterade packade ihop, hade 
han plockat upp en stor sten som han hotade att kasta på bilen och frågade om vi hade hasch i 
bagaget. Vi startade bilen och lämnade honom i ett moln av vägdamm utan att han kastade 
stenen. Kort stopp söder om mynningen, fortfarande inga ibisar men en vaktel hördes och 
stöttes. Körde tillbaka till Agadir efter snabbt stopp vid Cap Rihr med några havssulor och en 
obestämd val. Läste senare i en reserapport att reservatet är 4 km norr om Tamri men då var vi 
redan tillbaka i Agadir-dålig förberedelse. Åt sjötunga i Agadir och gick i säng tidigt. 
 
18/2 Lämnade Agadir 05.30 och var på plats i Oued Massa kl. 06.40. Vi hade strategin att gå 
direkt ut till mynningen för att förhoppningsvis se eremitibisarna där. Även om vi gick raskt 
kunde vi inte undvika att höra 3 svartkronade tchagror. Medan vi väntade vid ”mynningen” 
(det finns ingen mynning utan en 300m bred sandvall mellan havet och lagunen) såg vi 3 
vitögd dykand, 15 skedstork, 10 flamingo, några svartbenta strandpipare ca 20 tranor m.m.  Kl 
08.00 kommer ibisar flygande längs kusten, 35 eremitibis på rad i bra ljus men på ganska 
långt håll. På vägen tillbaka såg vi bl. a. ca 10 marmorand, rödnäbbad trut, vaktel, rödstrupig 
sångare och rödspov. Lämnade vid 10-tiden då vi körde till den nedersta bron nedanför Massa 
med ca 10 brunstrupiga backsvalor och en långnäbbad mås. 
     Lämnade Massa och körde till Agadir där vi åt lunch och gjorde ett försök i hamnen. Svag 
ostlig vind hela veckan och inga fiskebåtar kom in så det var ganska dött. Vidare till Oued 
Sous där vi tillbringade den sena eftermiddagen och skymningen. Vi körde mot palatset och 
därefter västerut längs muren och fram till en bom. Här stod två vakter som vaktade palatset 
men som också lovade att vakta vår bil. Bl.a. 1 tchagra, ca 30 vit stork, ca 15 flamingo 3 
tjockfot och minst 3 rödhalsad nattskärra vid muren vid 7-tiden på kvällen.  
 
19/2 Nytt besök i Massa, idag tyvärr dimmigt när vi kom fram kl. 07.00. I byn Massa två 
minervaugglor på en mur, ute vid mynningen räknade vi bland annat 140 rödnäbbad trut. 
Tillbaka vid parkeringen fick vi syn på en subadult hökörn (äntligen) och en klipphöna. Vid 
reservatsgränsen hängde några lokala ”guider”. Thomas gjorde dem uppmärksamma på 
hökörnen som de tydligen inte upptäckt, varefter han krävde dem på en dirham, men de bara 
skrattade. 
    Därefter körde vi till den första bron man kommer till om man följer asfaltvägen från 
reservatet och kör rakt igenom byn Massa. Vi körde över denna och tog av höger på en 
grusväg som går söder om ån. Där stannade vi på ett par ställen, och slutligen vid en av 
broarna som nämns i Gosney. Detta är en mycket bättre väg att hitta denna bro. Att hitta den 
från Massa sidan är helt omöjligt. Här hade vi bl.a natthäger flera tchagras, 20-tal 
brunstrupiga backsvalor och Thomas fick syn på en bergsångare. Här var det lätt att gå längs 
ån i båda riktningarna och här finns säkert potential om man inte skådar mitt på dagen som vi 
gjorde. Körde vidare till Barrage Youssef-ben-Tachfine som är omnämnt i Avifauna rapport 
från dec-99. Vid vägen dit hade vi en slagfalk. Vid sjön en adult hökörn, en obestämd storfalk 
och 1 par sädesärla subpersonata. Vi körde vidare till en utsiktsplats mellan byn och kanalen 
nordväst sjön. Här hade vi tung rovfågelskådning med 6 örnvråk, 1 berberfalk och 1 ormörn. 
Körde i sen eftermiddag norrut längs kanalen där denna korsar stora vägen. Såg i det sista 
kvällsljuset 1 blå kärrhök, 1 hona stenskvätta, 1 fältpiplärka, 1 slagfalk, 1 vaktel, 1 rödstrupig 
sångare, 1 ökenstenskvätta, 20 spanska sparvar och ca 10 stubbstjärtseglare mot bergen. Detta 
område verkar ha stor potential och är perfekt att besöka efter en förmiddag i Oued Massa. 
Tillbaka till Agadir där vi åt kyckling på Marockansk take-away restaurang. 
 



    

20/2 Sista morgonen startade vi i hamnen men såg ingenting speciellt så vi körde vidare 
norrut ca 1 mil. Spanade i ca 1 timme med många havssulor, 2 bredstjärtad labb, 50 skärfläcka 
och två lagerlärkor som resultat. Därefter till hotellet och vidare till flygplatsen för hemfärd. 
 
SAMMANFATTNING: 
 
Resan överträffade våra förväntningar och vi följde i princip den planerade resrutten. Vägarna 
var bra förutom i bergstrakterna där de var lite väl smala med höga kanter. Ökenvägarna i 
Tagdilt var dåliga medan de i Merzouga var något bättre. Vi trodde att poliskontroller skulle 
bli ett bekymmer, men inte en enda gång blev vi stoppade av polis. Tvärtom var det utmärkt 
att fråga polisen om vägen då dessa inte erbjöd sig som guider mot betalning. Nära större byar 
och längs vägar där det passerar mycket turister kunde det vara besvärande med folk som 
tiggde, ville sälja souvenirer och erbjöd sig som guider, t.ex. vid Cap Rihr, Tamri, Jorf och 
kring Merzouga-Erfoud. Vid sidan om turiststråken var det en mer avslappnad attityd och de 
lokala var vänliga och hjälpsamma, om än i vissa fall nyfikna vilket ju inte är så konstigt. 
   Vad gäller klimatet blev vi förvånade över hur kallt det var. Under hela veckan blåste det 
ostlig tidvis stark vind. Detta gjorde framförallt morgnarna väldigt kalla och det var 
egentligen bara vid kusten och mitt på dagen som det var riktigt varmt. 
 
Har ni frågor så hör gärna av er till: 
Thomas Rostedt ”t.rostedt@telia.com” 
 
ARTLISTA: 
 
Plats och antal nämns bara på de lite ovanliga arterna på vår resa. Övriga arter sågs i större 
antal ofta flera resdagar. 
 

1. Smådopping vanlig i lämplig biotop 
2. Skäggdopping endast i Barrage El Mansour 
3. Havssula trots östlig vind flera ex mot norr vid flera kustlokaler 
4. Storskarv vanlig vid kusten och större inlands vatten 
5. Natthäger 1 ad bron vid Oued Massa 
6. Silkeshäger vanligaste hägern 
7. Kohäger större flockar sågs endast öster om Atlas 
8. Gråhäger vanlig i lämplig biotop 
9. Vitstork 100-talet i Sous dalen 
10. Bronsibis 10 ex Oued Massa 
11. Eremitibis 35 ex Oued Massa 
12. Skedstork Oued Massa, Oued Sous 
13. Flamingo Oued Massa, Oued Sous 
14. Rostand 2 ex Barrage El Mansour 
15. Gräsand vanlig i lämplig biotop 
16. Stjärtand flera ex i Oued Massa 
17. Skedand flera ex i Oued Massa 
18. Marmorand 10 ex Oued Massa 
19. Kricka flera ex i Oued Massa 
20. Brunand vanligaste anden i Oued Massa 
21. Vitögd dykand 3 ex Oued Massa 
22. Vigg 1 ex Oued Massa 
23. Fiskgjuse vanlig i lämplig biotop 



    

24. Ormörn 1 ad Barrage Youssef-ben-Tachfine 
25. Dvärgörn (ljus fas) 3 ex Sousdalen 
26. Hökörn 1 subad Oued Massa och 1 ad Barrage Youssef-ben-Tachfine 
27. Brun Glada enstaka ex i Souss dalen och Oued Massa 
28. Brun kärrhök vanlig i lämplig biotop 
29. Svartvingad glada 1 ex Sousdalen 
30. Blåkärrhök 1 honf. Barrage Youssef-ben-Tachfine 
31. Örnvråk 1 ex Tagdilt, 6 ex Barrage Youssef-ben-Tachfine 
32. Sparvhök vanlig i lämplig biotop 
33. Tornfalk vanligaste rovfågeln 
34. Berberfalk 1 ad Barrage Youssef-ben-Tachfine 
35. Slagfalk 2 ex Barrage Youssef-ben-Tachfine 
36. Klipphöna 20 ex Oukaimeden, 1 ex Oued Massa 
37. Vaktel 5 ex sedda eller hörda under veckan 
38. Rörhöna enstaka Oued Massa 
39. Sothöna massor i Oued Massa 
40. Trana  flera ex i Oued Massa 
41. Strandskata flera ex längst kusten 
42. Skärfläcka vanlig i lämplig biotop 
43. Styltlöpare vanlig i våtmarker 
44. Tjockfot 3 ex Oued Sous 
45. Ökenlöpare 3 ex Merzouga – Rizzani, 1 ex öst Jorf. 
46. Mindre strandpipare vanlig i lämplig biotop 
47. Större strandpipare vanlig i lämplig biotop 
48. Svartbent strandpipare vanlig i lämplig biotop 
49. Kustpipare flera ex i Oued Souss 
50. Tofsvipa flera ex i Oued Massa 
51. Sandlöpare vanlig i lämplig biotop 
52. Kärrsnäppa endast sedd i Oued Massa 
53. Spovsnäppa vanlig i lämplig biotop 
54. Småsnäppa flera ex i Oued Massa 
55. Skogssnäppa vanlig i lämplig biotop 
56. Drillsnäppa flera ex i Oued Massa 
57. Rödbena vanlig i lämplig biotop 
58. Gluttsnäppa vanlig i lämplig biotop 
59. Rödspov flera ex i Oued Massa 
60. Myrspov flera ex i Oued Souss 
61. Storspov flera ex i Oued Massa 
62. Småspov flera ex i Oued Massa 
63. Enkelbeckasin 4ex Oued Massa 
64. Brushane flera ex i Oued Massa 
65. Bredstjärtad labb 1 ad och 1 sudad norr Agadir 
66. Skrattmås vanlig i lämplig biotop 
67. Långnäbbad mås 1 subad Oued Massa 
68. Svarthuvad mås 2 2k Barrage El Mansour, 1 2k Agadirs hamn 
69. Gulfotad trut allmän längst kusten 
70. Rödnäbbad trut 140 ex Oued Massa, 75 ex Tamri, 2 ex Oued Souss, 2 ex norr Agadir 
71. Silltrut allmän längst kusten 
72. Kentsk tärna vanlig längst kusten 
73. Tordmule 1 ex Cap Rihr 



    

74. Kronflyghöna 50 ex Merzouga, Dayet Srji 
75. Klippduva flera ställen i bergstrakter 
76. Ringduva några ex i Atlasbergens sluttningar 
77. Turkduva allmän 
78. Palmduva ca 20 ex Massa, 1 ex v.Jorf 
79. Minervauggla 2 ex Oued Massa 
80. Rödhalsad nattskärra 3 spelande Oued Sous 
81. Stubbstjärtseglare ca 10 ex Barrage Youssef-ben-Tachfine 
82. Härfågel 1 ex Sousdalen 
83. Kungsfiskare 2 ex Oued Massa 
84. Atlasgröngöling 4 ex Vägen ner från Oukaimeden, bl.a. vid stenen ”Oukaimeden 20” 
85. Större hackspett 1 ex östra sidan av Atlas 
86. Tofslärka vanlig i lämplig biotop 
87. Lagerlärka vanlig i lämplig biotop 
88. Dvärlärka 25+10 ex Tagdilt 
89. Stenökenlärka 1 ex Barrage El Mansour 
90. Sandökenlärka 1 ex väster Jorf, 2 ex Kasbah Derkoua 
91. Tjocknäbbad lärka 6 ex Tagdilt 
92. Berglärka 10 ex Oukaimeden 
93. Ökenberglärka 9 ex Tagdilt 
94. Härfågellärka 3 ex Tagdilt, 1ex Erfoud-Merzouga, 1 ex Merzouga Lake 
95. Backsvala 1 ex Oued Massa 
96. Brunstrupig backsvala 5 ex Barrage El Mansour, 20 ex Oued Massa 
97. Klippsvala de flesta sågs i Atlas bergen 
98. Ladusvala allmän 
99. Hussvala flera ex sågs i Jorf och Oued Massa 
100. Fältpiplärka 1 ex Barrage Youssef-ben-Tachfine 
101. Ängspiplärka enstaka ex 
102. Sädesärla 1 par av rasen subpersonata vid Barrage Youssef-ben-Tachfine 
103. Gulärla enstaka ex 
104. Forsärla sågs endast i Atlas 
105. Gärdsmyg 1 ex i Atlasbergen 
106. Trädgårdsbulbyl vanlig i lämplig biotop 
107. Alpjärnsparv 1 ex Oukaimeden 
108. Rödhake några ex längst kusten 
109. Blåhake 1 ex av rasen cyanecula Oued Massa 
110. Rödstjärt 1 ex i Atlas 
111. Svart rödstjärt allmän i Atlas 
112. Diademrödstjärt rel. vanlig f.a... i väster 
113. Stenskvätta 1 ex av rasen seebohmi Barrage Youssef-ben-Tachfine 
114. Ökenstenskvätta 1 ex väster Jorf, 1 ex Erfoud-Merzouga, 1 par Merzouga Lake 
115. Sorgstenskvätta 1 hane 3 km sydöst Erfoud 
116. Vitkronad stenskvätta vanlig öster om Atlas 
117. Svart stenskvätta relativt vanlig i Atlas 
118. Berberstenskvätta 5 ex Tagdilt track 
119. Svarthakad buskskvätta sedd i de flesta biotoper 
120. Blåtrast några ex i Atlas, Oued Massa och Jorf 
121. Taltrast några ex i Atlas 
122. Rödvingetrast några ex i Atlas 
123. Dubbeltrast flera ex i Atlas 



    

124. Koltrast vanlig 
125. Ringtrast ca 5 ex i Atlas 
126. Svarthätta vanlig 
127. Sammetshätta vanlig 
128. Glasögonsångare 10 ex Merzouga, Dayet Srji och enstaka ex vid kusten 
129. Rödstrupig sångare totalt 1 ex Sousdalen, 2 ex Oued Massa, 1 ex Barrage            

Youssef-ben-Tachfine 
130. Ökensångare 7-8 ex Merzouga, Dayet Srji 
131. Provancesångare 1 ex väster Jorf, 1 ex Merzouga, Dayet Srji 
132. Atlassångare 1 ex Cafe Yasmina, 4 ex Merzouga, Dayet Srji 
133. Sävsångare flera ex Oued Massa 
134. Grässångare vanlig i lämplig biotop 
135. Cettisångare sedd både i inlandet och Oued Massa 
136. Rörsångare några ex Oued Massa 
137. Bergsångare 1 ex bron i Oued Massa 
138. Gransångare mycket vanlig i hela landet. En med mycket avvikande läten sågs 

och hördes i Oued Sous, Iberisk gransångare? 
139. Brandkronad kungsfågel 1 ex nedanför Tizi-N-Tichka 
140. Talgoxe vanlig i lämplig biotop 
141. Svartmes 2 ex nedanför Tizi-N-Tichka 
142. Blåmes vanlig i lämplig biotop 
143. Trädgårdskrädkrypare 2 ex nedanför Tizi-N-Tichka 
144. Varfågel främst av raserna elegans och algeriensis 
145. Svartkronad tchagra 4 ex Oued Massa, 1 ex Oued Souss 
146. Sharaskriktrast 4 ex wadin på höger sida innan Auberge Kasbah Dakaoua 
147. Skata av rasen mauritanica 
148. Nötskrika 3 ex nedanför Tizi-N-Tichka 
149. Alpkråka ca 20 ex Oukaimeden 
150. Alpkaja talrik Oukaimeden 
151. Korp några ex väster om Atlas 
152. Stare några ex i Oued Massa 
153. Svartstare tämligen allmän i väster 
154. Gråsparv vanlig 
155. Spansksparv större antal i Oued Massa annars fåtalig med gråsparvar 
156. Stensparv ca 20 ex Oukaimeden 
157. Ökensparv 15 ex Cafe Yasmina 
158. Bofink av rasen africana 
159. Hämpling vanlig i t.ex. Oued Massa 
160. Steglits vanlig 
161. Grönfink vanlig 
162. Gulhämpling vanlig i lämplig biotop 
163. Mindre korsnäbb 10-tal nedanför Tizi-N-Tichka 
164. Ökentrumpetare 1 ex Tagdilt track 
165. Bergsökenfink ~ 100 ex Oukaimeden och 6 ex några km nedanför Oukaimeden 
166. Sävsparv 1 ex i Barrage El Mansour 
167. Häcksparv 5 nedanför Oukaimeden och några ex Sousdalen 
168. Kornsparv vanlig i lämplig biotop 
169. Hussparv enstaka ex i de flesta byar 
170. Klippsparv 5 ex nedanför Oukaimeden, 1 hane väster Marrakech 

 



    

 
    
 
  


