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Inledning 
Efter en del funderande på lämpligt resmål och koll av luckor i kalendern blev det en charterresa med 
Fritidsresor (ca 4 400:-) till Agadir, Marocko. Vi bodde på Hotel Talborjt, som var ganska dåligt och 
med en hel del kackerlackor på rummet. Med en vecka till förfogande hade vi före resan bestämt oss 
för att strunta i mer avlägsna bergs- och ökenlokaler då vi inte ville spendera mer tid än nödvändigt i 
bil. Det kändes som om det skulle bli mycket körande ändå och att vi skulle ha chans på en del av de 
mest spännande arterna, inte minst lärkorna, på närmre håll. I andra reserapporter hade vi läst om 
tidsödande poliskontroller, språksvårigheter (om man inte talar franska) och närgången 
lokalbefolkning som inte lämnade en ifred när man skådade. Vi mötte mycket lite av detta, skådningen 
vara tvärtom mycket bra, enkel, bekväm och landet trevligt och billigt. Vi använde oss även av David 
Goosney’s ”Where to watch birds in southern Morocco”, som inte kändes helt aktuell (utgiven 1993).  
 
Trafiken var bitvis jobbig, särskilt söder och öster om Agadir var det besvärligt med dålig skyltning 
och mycket trafik. Vägarna är dock bra så länge man håller sig på de större, småvägar är däremot 
steniga och besvärliga, i ökenområden kan sand vara ett problem. Mörkerkörning är också 
ansträngande då fordon som cyklar och mopeder konsekvent saknar belysning och det rör sig mycket 
fotgängare på och vid vägen. Det verkar också vara särskilt mycket trafik i rörelse i samband med 
gryning och skymning. Har man inte bråttom på kvällen är det kanske bättre att stanna och fika 
någonstans medan den värsta trafiken avtar. Ett bra fikatips är de större bensinstationer som finns väl 
spridda längs de större vägarna. Dessa är nästan mer franska än marockanska, vilket betyder espresso 
och croissanter. På traditionella, marockanska fik får man oftast mycket gott myntate, men längtar man 
efter kaffe så… Fika är billigt, cirka 20 dirham (knappt 20 sv. Kr.) för två kaffe, två cola och två rejäla 
kakbitar.  
 
Två nätter bodde vi utanför Agadir. En natt spenderades på Hotel Salam i Guelmim och en natt på 
Hotel Suerte Loco i Sidi Ifni. Båda rekommenderas, särskilt Sidi Ifni. Vi betalade cirka 150 dirham för 
ett dubbelrum med wc och dusch i Guelmim och cirka 180 dirham för samma standard i Sidi Ifni. Har 
du synpunkter eller frågor på denna reserapport är du välkommen att kontakta rapportens författare. 
 
 

Våra adresser 
Magnus Billqvist, Stora Gråbrödersgatan 13 A, 222 22 Lund, 046 - 18 44 78, anser@skof.se  
Daniel Melchert, Bankgatan 2, 223 52 Lund, 046 – 14 66 29, daniel.melchert@m.lst.se 
 

Hyrbil 
Vi hyrde bil från första bästa biluthyrningsfirma vi stötte på i Agadir. På kort tid kvitterade vi ut en 
mörkblå Fiat Pelio med 10 000 mil på mätaren, men den såg ut och lät som om den gått åtminstone det 
dubbla. Bilen fungerade dock utmärkt och var förvånansvärt pigg. För en vecka betalade vi 2 100 
dirham (d.v.s. lite mindre än 2 000 sv. Kr.) med försäkringar, vilket sannolikt är ganska mycket 
billigare än vad det kostat att hyra en bil på någon internationell biluthyrningsfirma. Vi blev också 
erbjudna att hyra en modernare Peugot med luftkonditionering, men denna kostade kring 3 5000 
dirham så vi avstod från sådan onödig lyx. Vi fick lämna en deposition på ungefär 2 000:- när vi 



hämtade ut bilen, och fick tillbaka samma summa då bilen återlämnades en vecka senare. Se till att du 
vet vad du betalar och för vad innan du signerar avin (självrisk, försäkring, etc). Och sist men inte 
minst – se till att du får tillbaka avin för depositionsavgiften och riv den! Vi hade inga problem med 
bilen, det var bara att tanka, tuta och köra.  
 

Vår resa dag för dag 
 
Torsdag 31 oktober 
Agadir Airport - Agadir 
 
Vi får besked på planet att vi landar kl 14 lokal 
tid, vilket senare skulle visa sig vara totalt fel. 
Nåväl, resans första art blir skata (av rasen 
mauritanica), som vi ser på flygplatsen. Från 
bussen in till Agadir obsas bl a  tornfalk och 
tam- och turkduva. I Agadir släpps vi av vid 
Hotel Talborijt. Det är rejält varmt så vi börjar 
med att dricka varsin öl av märket Stork i 
hotellets bar. Eftermiddagen spenderas i 
Agadir med att ordna praktiska saker som att 
leta upp en livsmedelsaffär och att ordna med 
bil. 
Vilken tråkig stad! Varför åker folk hit på 
solsemester? Nåja, under tiden vi reflekterade 
över detta och gjorde våra ärenden ser vi bl a 
trädgårdsbulbyl, svartstare och precis utanför 
hotellet en hona svarthakad buskskvätta, vilket 
med rätta tolkades som att detta skulle bli en 
vanlig art.  
När vi fått tag i en hyrbil kör vi en runda för att 
leta upp Agadirs hamn, som skall vara 
Marockos största fiskehamn. Från bilen ses 
resans första hussparv, en sjungande hane. Det 
börjar bli sent när vi kommer fram till hamnen, 
som verkligen är stor och svåröverskådlig. För 
att komma ut i själva hamnområdet måste man 
dessutom passera vakter och gissningsvis 
redogöra för sitt ärende. Vi gissar att det inte är 
lönt att försöka på engelska och kör tillbaka 
mot hotellet i skymningen.  
 
Fredag 1 november 
Agadir – Cape Rhir – Tamri – Dartoulem – 
Tamri 
 
Vi kör norrut mot Essaouira tidigt på 
morgonen och stannar strax norr om Cap Rhir 
för havsfågelskådning. Kör ner till stranden där 
vi i lugn och ro avnjuter såväl frukost som 
gulnäbbade liror (minst 250) och havssulor 
(minst 500). Grålira (3), medelhavslira (8), 
rödnäbbad trut (8), silkeshäger, kentsk tärna, 
storskarv, labb (7), sjöorre, stjärtand, 
diademrödstjärt (1 hona), drillsnäppa och 

varfågel ses fint innan vi fortsatte norrut mot 
Tamri. 
Där stannar vi till nere vid mynningen av 
floden och går en sväng i buskmarkerna. Första 
svartkronade tchagran, svarthalsad dopping, 
rödnäbbad trut (ca 100), rostand (6), 
sammetshätta, gransångare, ladusvala, större 
strandpipare och glasögonsångare (2). Två 
envisa ungar vill inget hellre än att visa oss 
eremitibis, vilket vi tackar nej till. Detta verkar 
inte riktigt tränga in, så de fortsätter att tjata. 
Suck… 
Mellan parkeringen och själva byn (Tamri) 
sitter en blåtrast och över bilen följer vi en 
längre stund två brunstrupiga backsvalor. Vi 
rullar in i Tamri och stannar på ett ”fik”, där vi 
serveras delikat mintthé. Efter att vi köpt på 
oss färsk frukt, bröd, ost etc. fortsätter vi 
norrut. 
Längs vägen ses resans första ormvråk. Någon 
mil norr om Tamri, där bergen reser sig för 
första gången, stannar vi till. Med en 
vidunderlig utsikt och i sällskap med 
diademrödstjärt (nu också en hanne), 
hämpling, blåtrast och korp äter vi vår 
medhavda lunch. 
Vägen norrut är ytterligt tråkig, med samma 
enformiga odlingar mil efter mil. Vårt mål är 
egentligen Essaouira, men efter flera mil 
genom ett monotont landskap, och många mil 
kvar, letar vi istället lämpliga avfarter. Till slut 
rullar vi västerut, av från ”stora” vägen, mot 
”Plage Tofadna 14”. Genast blir det trevligare 
och en örnvråk flyger över vägen. Vid en liten 
bäck stannar vi och skådar loss en stund. Några 
klipphöns, sammetshättor och koltrastar senare 
fortsätter vi. 
Vi kommer fram till en avtagsväg, där den ena 
är en riktigt stenig ”traktorväg”. Vi tolkar 
namnet som står målat på en sten till 
”Dartoulem”, och vänder ner på denna till 
utseendet spännande väg. Förvisso är det 
stenigt, men nedanför oss ligger en 
flodmynning, en vackert belägen by 
(Dartoulem?), stora klipputsprång, en damm 
och kameler. Det ser verkligen lockande ut, 
och plötsligt kommer nio eremitibisar 
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flygande! De drar runt, runt, och tar till slut 
höjd och försvinner mot nordost.  
Glada i hågen fortsätter vi att skåda runt byn 
och arbetar oss ner mot flodmynningen. Ett 
tiotal ladusvalor, en tchagra och en gulärla 
senare, kommer plötsligt ytterligare 13 
eremitibisar flygande. Även dessa tar höjd och 
försvinner åt samma håll. 
Vid mynningen finns det, förutom kameler, 
även strandskata (10) och rödnäbbad trut (30). 
Ett kort span ut över havet ger labb (2) och 
gulnäbbad lira (10). Vi söker en väg som enligt 
kartan skall gå längs med stranden söderut, 
men antingen är den helt översandad av en 
enorm sanddyn, eller så går den längre inåt 
land och är alldeles för stenig för vår bil. Vi 
kör tillbaka och då står alla rödnäbbade 
trutarna alldeles intill vägen och dricker i en 
liten damm. Läckert! 
När vi kommer upp till korsningen och åter har 
överblick över hela dalen, kommer ett gäng 
svalor dragandes. Bland dem hittar vi en 
brunstrupig och 10-15 klippsvalor.  
Väl ute vid stora vägen igen vänder vi bilen 
söderut. Vi stannar till strax söder om Tamri, 
där eremiterna ibland ses enligt Gosney m.fl. 
Förutom de två påstridiga ungarna som dyker 
upp igen, ser vi pilgrimsfalk, småspov, labb 
(10), fjällabb (1 juv), medelhavslira (1), 
gulnäbbad lira (ca 250) och svart stenskvätta 
(3). 
Det börjar nu bli mörkt, men vi vill ändå 
utnyttja de sista solstrålarna. Därför kör vi på 
måfå rakt österut in på en liten väg och stannar 
vid en mindre wadi. Förutom bofink har vi inga 
andra nya researter här, dock stöts en flock 
klipphöns. 
 
Lördag 2 november 
Agadir-Guelmim 
 
Uppe tidigt, faktiskt två timmar tidigare än vad 
vi trodde… Därför förlorade vi tid på att leta 
öppna affärer och tog istället frukost på 
hotellet och sedan avfärd söderut. Under tiden 
vi kör fortsätter jakten på öppna affärer, innan 
vi fick reda på, att vi låg två timmar ”före”. 
Detta på grund av den information vi fått på 
flyget… Nåja, vägen är trevligare än gårdagens 
men inte mycket fågel längs vägen, bortsett 
från ett stopp vid Ait-ou-Mribete, ungefär där 
vägen går över Massa. Egentligen en trist 
rastplats, men bl.a. sågs resans enda 
kalanderlärka.  

Någon mil innan Guelmim sitter en hane 
ökenstenskvätta på en tråd. Vid en liten wadi 
stannar vi till och går en runda. Detta ger 
saharaskriktrast. Väl i Guelmim tar vi in på  
Hotel Salam och drar sedan vidare söderut med 
stopp vid floden (snarast bäck, med lite vatten) 
Oued Sayad. Här ses bl.a. en flock med 
spanska sparvar dra omkring. Vi fortsätter 
söderut och sliter framför allt på ökenarter till 
det blir mörkt. 
Tillbaka i staden är det livat eftersom veckans 
begivenhet – Soukhen (marknaden) – är över. 
Folk i massor roar sig på stadens gator, men till 
slut finner vi ett matställe. Även där pratar de 
engelska, vilket det förvånansvärt nog görs på 
vårt hotell och i stadens enda bar, där vi 
givetvis dricker några ”Stork” innan vi till slut 
drar oss tillbaka. 
 
Söndag 3 november 
Guelmim - Sidi Ifni 
 
Upp 05.30 för avfärd genom mörka öknen till 
första stoppet vid 32 km söder om Guelmim. 
Först helt dött, sedan två timmar med ofantliga 
mängder fågel, främst lärkor och flyghöns. 
Helt underbar skådning! På minussidan noteras 
jägare som sköt minst 12 flyghöns och den 
långa promenaden tillbaka när alla fåglar dragit 
vidare. Vi fortsatte trenden med att inte se så 
många arter, men många ex av varje art. 
Tjocknäbbad lärka har vi vid det här laget haft 
ett minimum av 300 ex av – den klart 
vanligaste fågeln i öknen! 
Vi fortsätter söderut och stannar till lite här och 
var där det ser bra ut eller där fåglar visar sig. 
Efter några kilometer stannar vi till vid något 
som ser ut som torra jordbruksfält. Bland alla 
lärkor ses också ökenlöpare. Vid ca km 40 går 
vi längs en liten wadi, Oued Bouissalem, men 
det ger mest repriser. Vi vänder hemåt men 
stannar till för en slagfalk och vid ytterligare 
en wadi, Oued Boukila. Denna är grönare och 
frodigare men även den torr. Här ser vi till slut 
resans första och enda berberstenskvätta. 
Denna visar upp sig fint under hela vistelsen 
där, medan vi jagar runt efter skulkande 
sylvior. 
Helt slut i hettan återvänder vi till Guelmim 
där vi tar en fikapaus. Sedan kör vi mot Sidi 
Ifni på en liten läcker väg som bl.a. producerar 
sex ökenstenskvättor på kort sträcka utanför 
Guelmim samt en riktig njutobs på slagfalk 
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med byte. Med mer ork hade vi nog slitit mer i 
detta område. 
Vi når Sidi Ifni (en sömnig småstad som 
tillhörde Spanien ända till 1969) på e.m. och 
tar in på det fantastiskt läckra hotellet ”Suerte 
Loco”. Rummet vi får vetter mot Atlanten och 
från balkongen ser vi genast blåtrast och 
hussparv, men framför allt havsfåglar, bl.a. tre 
arter labb. Vi tar en tur i staden och en fika på 
hotellet, där vi också bokar middag till kvällen. 
Allt är fetskönt och ”laid-back”. Sidi Ifni har 
allt det som Agadir saknar: gemytlighet, 
karaktär, o.s.v. Här hade vi kunnat stanna 
länge.  
 
Måndag 4 november 
Sidi Ifni - Oued Massa - Agadir 
 
Vilket ställe! VP:s bästa skådarhotell? 
Havsfågelskådning från takterrassen. Vid 8-
snåret beställer vi komplett frukost som avnjuts 
där uppe, till ackompanjemang av liror, sulor, 
labbar, blåtrast, hussparvar, palmduvor och 
annat smått och gott. 
Vid lunchtid tar vi adjö av Sidi Ifni och kör 
norrut längs kusten mot Tiznit. Vid första 
lämpliga tillfälle stannar vi till och spanar av 
klipporna efter toppskarv. Det räcker med ett 
försök. Vi stannar självfallet också till på andra 
platser som ser lämpliga ut och avnjuter 
ytterligare diademrödstjärtar.  
I Tiznit fikar vi på en bensinstation och styr 
sedan kosan mot Oued Massa som vi hittar 
efter en stunds letande. 
Lokalen bjuder på mycket fågel och ser över 
lag mycket lovande ut, dock ser vi mest sådant 
som vi har hemma. Motljuset är i skymningen 
besvärande och mörkret faller snabbt. Vi ger 
oss ut på ”ökenrally” på småvägarna strax 
NNO om Oued Massa och ser två vitbukiga 
flyghöns innan vi åter fortsätter. Hem kommer 
vi till slut, trots helvetestrafiken längs vägen. 
Innan vi somnar på vårt unkna hotell i Agadir 
försöker vi ta reda på när Ramadan skall börja, 
men det vet ännu ingen något om. 
Tisdag 5 november 
Sousdalen 
 
Vi drar hyfsat tidigt österut mot Taroudant, 
men hamnar omgående i en djävulsk trafik. 
Vilken jävla sträcka! Äckliga, skitiga byar och 
städer, soptippar överallt där vi går eller kör. 
Trafiken megajobbig, hela tiden avgaser som 
tränger in i bilen, och åsnor, kärror etc mitt på 

vägen. Få ställen som ser lockande ut eller ens 
är möjliga att stanna på. Vi ser härfågel från 
bilen och stoppar till så fort värsta bebyggelsen 
ger vika. Diademhanne ses snyggt, annars bara 
skata och steglits. 
Där vägen går över Oued Sous strax innan 
Taroudant stannar vi och går i en dryg timme. 
Bra stopp fågelmässigt med 10-20 härfåglar 
(bl.a. 15 ex.. i samma träd!), slagfalk, tjockt 
med ärlor, taltrast, med mera. Från en taggig 
buske lockas både en svartkronad tchagra och 
ett gäng saharaskriktrast fram med envisa 
”pschyy, pschyy”. Skriktrastarna är mycket 
nyfikna och även den skulkiga tchagran ses 
fint Men platsen är i sig vidrig, värsta 
soptippen. Vi drar vidare och skiten fortsätter – 
knappast något att rekommendera. Absolut 
ingen naturupplevelse om inte det var 
uppenbart… 
Vi följer Gosney’s väganvisning till en 
flygplats med intressanta buskmarker. Dessa 
verkar dock vara borta, men vi kör ändå vidare 
på den lilla vägen och kommer – surprise! – till 
en soptipp. Vi lämnar denna till sitt öde och 
stannar för fika i en by strax öster om 
Taroudant. Vi shoppar loss och dricker kaffe 
och allt känns genast bättre. Inte blir det sämre 
när vi knappt hinner ur byn innan första 
svartvingade gladan har flygshow över vägen. 
Denna följs snabbt av ännu en och gladare i 
hågen sliter vi vidare. Vi kör in på diverse 
småvägar och snurrar till slut fram till 
Igoudar, ytterligare en Gosneylokal. Där tar vi 
lunch och spanar efter rovfågel från en 
strategisk kulle. 
Vi ser inte särskilt mycket och kör vidare. 
Skådandet längs vägen är fortsatt inskränkt till 
få luckor med utsikt och inga bra ställen att 
stanna till vid. Vi kör en sväng upp mot passet 
Tizi-n-Test men tiden rinner snabbt undan så 
vi vänder och fortsätter österut. 
Vattenreservoaren Barrage Aoulouz inbjuder 
till stopp och är faktiskt en ganska trevlig 
lokal. Roständer, skedstorkar, klippsvalor etc. 
ses innan vi kör västerut på en mindre väg. Här 
blir det plötsligt mycket enklare att stanna för 
att spana vilket vi självklart också gör. Dock 
ser vi inget upphetsande i fågelväg, men 
anblicken av Atlasbergen i kvällsljus är inte 
dum. 
Vi är helt ensamma på vägen och käkar 
kvällsmat i vägkanten. En man på moped 
kommer småputtrande och stannar till för att 
prata med oss. Han börjar på franska (vilket vi 
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är ganska dåliga på), går över till tyska (något 
bättre) och sedan till engelska. Så fort han 
förstår att vi är svenskar börjar han prata 
svenska (!). Det visar sig att mopedföraren 
varit bosatt i Sverige och nu är på väg till en 
polare som är hemma på semester från Malmö!  
Sedan hemåt genom mörkret och den 
mördande trafiken för att kunna slappna av 
med whisky, vin och vykortsskrivande på 
hotellet. 
 
Onsdag 6 november 
Oued Massa - Barrage Youssef Ben 
 
Eftersom Oued Massa förmodligen skulle ge 
bäst klirr i artkassen blev det ett nytt besök på 
lokalen. Idag firas 25-årsjubileumet av ”Le 
Marche Verte” och därför hoppas vi på mindre 
trafik. Upp i ottan för tidig avfärd till Oued 
Massa som vi når vid 8-snåret. Givetvis är 
trafiken mördande ändå, men i jämförelse 
kanske något måttlig. 
Massa är fullt av fågel och ger också en hel del 
nytt – dock mest vanliga arter, som diverse 
vadare. Mest överraskande är förstås den hona 
ringand som plockas ut bland 100-tals andra 
änder. Vi går hela vägen ut mot havet för att 
konstatera att floden inte har någon mynning 
(det låter konstigt, eller hur?), vilket kanske 
förklarar alla döda fiskar som låg och flöt. Som 
sällskap har vi en ytterst charmig byracka och 
över havet dansar som vanligt liror, sulor och 
labbar. Promenaden tillbaka till bilen påminner 
oss tydligt om varför man inte skall vara ute 
under solen mitt på dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mycket slitna, törstiga och kaffesugna startar 
vi jakten på ett öppet fik. Denna jakt försiggick 
i två angränsande byar och längs tre mil 
motorväg. Till slut finner vi ett öppet ställe på 
en mack som drivs av tre kvinnor, bara det 
anmärkningsvärt. Cola, kaffe, kakor och inte 
minst skugga intas. Det visar sig att Ramadan 
har infallit mitt under firandet av den gröna 
marschen och därför är allt stängt. Hemväg 
över bergen i öster och en fågeltom 
vattenreservoar. Inte mycket nytt.  

 
Torsdag 7 november 
Agadir - Agadirs flygplats 
 
Magnus krasslig. Daniel hann med lite 
skådning i Agadir och vid Agadirs flygplats. 
Resans sista art blev varfågel, som sågs från 
flygplansfönstret då planet var på väg att lyfta. 
En värdig sista art, som varit något av 
karaktärsfågel (tillsammans med svarthakad 
buskskvätta) och som sågs nästan överallt.  
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Artlista 
 
1. Smådopping Tachybaptus ruficollis 
Little Grebe 
Sågs endast vid Oued Massa där den var vanlig.  
 
2. Svarthalsad dopping Podiceps. nigricollis  
Black-necked Grebe 
1 Tamri 1/11, 1 Agadir 7/11.  
 
3. Gulnäbbad lira Calonectris diomedea 
Cory’s Shearwater 
Uppskattningsvis 500 ex längs kusten 1/11, 40 str 
Sidi Ifni 3/11, 36 str Sidi Ifni 4/11, 5 str Oued Massa 
6/11.  
 
4. Grålira Puffinus griseus 
Sooty Shearwater 
3 str Cape Rhir 1/11, 1 str Tamri 1/11, 1 str Sidi Ifni 
4/11, 1 str Oued Massa 6/11.  
 
5. Medelhavslira P. yelkouan 
Balearic Shearwater 
8 str Cape Rhir 1/11, 1 str Tamri 1/11, 1 str Oued 
Massa 6/11.  
 
6.  Havssula Morus bassanus 
Gannet 
Uppskattningsvis 800 ex längs kusten 1/11, 60 str 
Sidi Ifni 3/11, ca 5000 str Sidi Ifni 4/11, 50 str Oued 
Massa 6/11.  
 
7. Storskarv Phalacrocorax carbo 
Great Cormorant 
Sågs vid kusten, enstaka ex eller småflockar på 
sträck.   
 
8. Toppskarv P. aristotelis 
Shag 
6 ex på en klippö norr om Sidi Ifni 4/11. 
 
9. Kohäger Bubulcus ibis 
Cattle Egret 
4 Sidi Ifni 4/11, 7 Sous-dalen 5/11.  
 
10. Rallhäger  Ardeola ralloides 
Squacco Heron 
2 Oued Massa 4/11.  
 
11. Silkeshäger Egretta garzetta 
Little Egret 
Sågs i varierande antal (1-15) alla dagar utom 31/10 
och 7/11.  
 
12. Gråhäger Ardea cinerea 
Grey Heron 
Sågs i varierande antal alla dagar utom31/10 och 
7/11.  
 

13. Vit stork Ciconia ciconia 
White Stork 
3 Sous-dalen 5/11. 
14. Bronsibis Plegadis falcinellus 
Glossy Ibis 
45 Oued Massa 4/11, 45 Oued Massa 6/11. 
 
15. Eremitibis Geronticus eremita 
Bald Ibis 
9 + 13 Dartoulem 1/11. 
 
16. Skedstork Platalea leucorodia 
Eurasian Spoonbill 
30 Oued Massa 4/11, 3 Barrage Aoulouz 5/11, 9 
Oued Massa 6/11. 
 
17. Större flamingo Phoenicopterus ruber 
Greater Flamingo 
140 Oued Massa 4/11, 80 Oued Massa 6/11. 
 
18. Rostand Tadorna ferruginea 
Ruddy Shelduck 
6 Tamri 1/11, 33 Barrage Aoulouz 5/11. 
 
19. Gräsand Anas platyrhynchos 
Mallard 
Endast obsad vid Oued Massa där den var allmän.  
 
20. Snatterand A. strepera 
Gadwall 
2 Oued Massa 4/11. 
 
21. Stjärtand A. acuta 
Northern Pintail 
1 str Cape Rhir 1/11, 30 Oued Massa 4/11, 30 Oued 
Massa 6/11. 
 
22. Skedand A. clypeata  
Northern Shoveler 
Allmän vid Oued Massa 4/11 & 6/11, 10 Aoulouz 
5/11. 
 
23. Bläsand A. penelope 
Eurasian Wigeon 
2 Oued Massa 6/11. 
 
24. Marmorand Marmoronetta angustirostris 
Marbled Teal 
70 Oued Massa 4/11, 50 Oued Massa 6/11 
 
25. Kricka Anas crecca 
Common Teal 
Endast obsad vid Oued Massa där den var allmän. 
 
26. Brunand Aythya ferina 
Common Pochard 
Endast obsad vid Oued Massa där den var allmän. 
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27. Vitögd dykand A. ferruginea 
Ferruginous Duck 
7 Oued Massa 6/11. 
 
28. Ringand A. collaris 
Ringnecked Duck 
1 hona Oued Massa 6/11 
 
29. Sjöorre Melanitta nigra 
Common Scoter 
2 str Cape Rhir 1/11, 134 str Sidi Ifni 4/11 
 
30. Svartvingad glada Elanus caeruleus 
Black-winged Kite 
3 Sous-dalen (2 ex Ait Jazza + 1 ex ca 20 km väster 
Aoulouz) 5/11.  
 
31. Brun glada Milvus migrans 
Black Kite 
1 ex 22 km söder om Guelmim. 
 
32. Brun kärrhök Circus aeruginosus 
Western Marsh Harrier 
3 Oued Massa 4/11, 1 Igoudar 5/11, 2 Oued Massa 
6/11. 
 
33. Duvhök Accipiter gentilis 
Goshawk 
1 Oued Massa 4/11.  
 
34. Örnvråk Buteo rufinus 
Long-legged Buzzard 
1 norr om Tamri 1/11, 1 Dartoulem 1/11, 2 längs 
vägen mellan Tiznit och Guelmim 2/11, 1 söder om 
Guelmim 3/11.  
 
35. Hökörn Hieraaetus fasciatus 
Bonelli’s Eagle 
1 juv Oued Massa 4/11, 3 Barrage Youssef Ben 
Tachfine 6/11, 1 ad Sidi Bibi 6/11.  
 
36. Fiskgjuse Pandion haliaetus 
Osprey 
4 Oued Massa 4/11, 2 Oued Massa 6/11. 
 
37. Tornfalk Falco tinnunculus 
Common Kestrel 
Enstaka ex sedda alla dagar, med undantag från den 
3/11. 
 
38. Slagfalk F. biarmicus 
Lanner 
2 söder om Guelmim 3/11, 1 längs vägen mellan 
Guelmim och Sidi Ifni 3/11, 3 Oued Massa 4/11, 1 
Taroudant 5/11, 2 Igoudar 5/11. 
 
39. Pilgrimsfalk F. peregrinus 
Peregrine Falcon 
1 Tamri 1/11. 

 
40. Berberfalk F. pelegrinoides 
Barbary Falcon 
1 Oued Massa 4/11. 
 
41. Klipphöna Alectoris barbara 
Barbary Partridge 
4 öster om Dartoulem, 9 söder om Tamri 1/11. 
 
42. Rörhöna Gallinula chloropus 
Common Moorhen 
Hördes Oued Sayad 2/11, allmän vid Oued Massa 4 
& 6/11. 
 
43. Sothöna Fulica atra 
Eurasian Coot 
Vid Oued Massa, som rörhöna fast i större antal. 
 
44. Strandskata Haematopus ostralegus 
Oystercatcher 
10 str längs kusten 1/11, 1 str Sidi Ifni 3/11, 4 str Sidi 
Ifni 4/11, 3 Oued Massa 6/11. 
 
45. Styltlöpare Himantopus himantopus 
Black-winged Stilt 
20-tal vid Oued Massa 4 & 6/11.  
 
46. Ökenlöpare Cursorius cursor 
Cream-coloured Courser 
6 Oued Bouissalem 3/11. 
 
47. Mindre strandpipare Charadrius dubius  
Little Ringed Plover 
9 Oued Sayad 2/11. 
  
48. Större strandpipare C. hiaticula  
Common Ringed Plover 
1 Dartoulem 1/11, 3 Sidi Ifni 3/11, 10 Oued Massa 
4/11. 
 
49. Svartbent strandpipare C. alexandrinus  
Kentish Plover 
10 Oued Massa 4/11, 15 Oued Massa 6/11. 
 
50. Kustsnäppa Calidris canutus 
Knot 
3 Oued Massa 6/11. 
 
51. Sandlöpare C. alba 
Sanderling 
3 Oued Massa 6/11. 
 
52. Småsnäppa C. minuta 
Little Stint 
3 Oued Massa 6/11. 
 
53. Kärrsnäppa C. alpina 
Dunlin 
40 Oued Massa 4/11, 10 Oued Massa 6/11.   
 
54. Rödspov Limosa limosa 
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Black-tailed Godwit 
10 Oued Massa 4/11, 40 Oued Massa 6/11.  
 
55. Myrspov L. lapponica 
Bar-tailed Godwit 
2 Oued Massa 4/11.  
 
56. Småspov Numenius phaeopus 
Whimbrel 
2 str Cape Rhir 1/11, 2 str Sidi Ifni 3/11. 
 
57. Storspov N. arquata 
Eurasian Curlew 
15 Oued Massa 4/11, 2 Oued Massa 6/11. 
 
58. Svartsnäppa Tringa erythropus  
Spotted Redshank 
1 Oued Massa 4/11. 
  
59. Rödbena T. totanus 
Common Redshank 
2 Oued Massa 6/11. 
 
60. Gluttsnäppa T. nebularia 
Greenshank 
2 Oued Sayad 2/11, 1 Oued Massa 4 & 6/11. 
   
61. Skogssnäppa T. ochropus 
Green Sandpiper 
12 Oued Sayad 2/11, 1 Oued Massa 6/11. 
 
62. Grönbena T. glareola 
Wood Sandpiper 
1 Oued Massa 4/11. 
 
63. Drillsnäppa Actitis hypoleucos 
Common Sandpiper 
2 Tamri 1/11, 2 Dartoulem 1/11, 1 Oued Massa 6/11. 
 
64. Storlabb Catharacta skua 
Great Skua 
1 str Sidi Ifni 4/11. 
 
65. Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus 
Pomarine Skua 
1 str Sidi Ifni 3/11, 2 str Sidi Ifni 4/11. 
 
66. Fjällabb S. longicaudus 
Long-tailed Skua 
1 str Tamri 1.11, 2 str Sidi Ifni 3/11. 
 
67. Labb Stercorarius parasiticus 
Arctic Skua 
Ca 20 ex längs kusten 1/11, 1 str Sidi Ifni 3/11, 22 str 
Sidi Ifni 4/11, 20-tal jagande/str Oued Massa 6/11, 4 
Agadir 7/11. 
 
68. Svarthuvad mås Larus melanocephalus 
Mediterranean Gull 
2 Oued Massa 4/11, 2 Oued Massa 6/11. 
69. Skrattmås L. ridibundus 

Black-headed Gull 
1 Oued Massa 6/11. 
 
70. Rödnäbbadtrut L. audouinii 
Audouins’s Gull 
100 Tamri 1/11, 30 Dartoulem 1/11, 10 Sidi Ifni 3/11, 
15 Sidi Ifni 4/11. 
 
71. Silltrut L. fuscus 
Lesser Black-backed Gull 
Allmän vid kusten. 
 
72. Gulfotad trut L. cachinnans  
Yellow-legged Gull 
Observerades alla dagar. 
 
73. Kentsk tärna Sterna sandvicensis 
Sandwich Tern 
Allmän vid kusten, bl.a. 400 str Sidi Ifni 4/11. 
 
74. Fisktärna S. hirundo 
Common Tern 
1 str Sidi Ifni 4/11, 1 Oued Massa 6/11. 
 
75. Svarttärna Chlidonias niger 
Black Tern 
2 Oued Massa 4 & 6/11. 
 
76. Kronflyghöna Pterocles coronatus 
Crowned Sandgrouse 
10 Guelmim 3/11.  
 
77. Ökenflyghöna P. senegallus 
Spotted Sandgrouse 
Minst 150 Guelmim 3/11. 
 
78. Vitbukig flyghöna P. alchata 
Pin-tailed Sandgrouse 
2 Oued Massa 4/11. 
 
79. Klippduva/Tamduva Columba livia 
Rock Dove 
Allmän. 
 
80. Ringduva C. palumbus 
Woodpigeon 
20 Sous-dalen 5/11. 
 
81. Turkduva Streptopelia decaocto 
Eurasian Collared Dove 
Sedd varje dag i varierande antal. 
 
82. Palmduva S. senegalensis 
Laughing Dove 
1 Oued Sayad 2/11, 7 Sidi Ifni 4/11. 
 
83. Härfågel Upupa epops  
Hoopoe 
15-20 ex väster om Taroudant 5/11. 
 
84. Tofslärka Galerida cristatus  
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Crested Lark 
Några ex artade. Tofs-/lagerlärka sågs alla dagar. 
 
85. Lagerlärka G. theklae  
Thekla Lark  
Några ex artade. Tofs-/lagerlärka sågs alla dagar. 
 
86. Sånglärka Alauda arvensis 
Skylark 
4 Oued Massa 4/11. 
 
87. Korttålärka Calandrella brachydactyla 
Short-toed Lark 
200 ex 22 km  söder om Guelmim 2/11, 20 ex 30-40 
km söder omGuelmim 3/11. 
 
88. Sandökenlärka Ammomanes cincturus 
Bar-tailed Desert Lark 
8 ex 22 km söder om Guelmim 2/11, 40 ex 32 km 
söder om Guelmim 3/11. 
 
89. Kalanderlärka Melanocorypha calandra 
Calandra Lark 
1 Ait-ou-Mribete 2/11. 
 
90. Tjocknäbbad lärka Ramfochoris clotbey 
Thick-billed Lark 
100 ex 22 km söder om Guelmim 2/11, minst 300 ex 
32 km söder om Guelmim 3/11. 
 
91. Ökenberglärka Eromophila bilopha 
Temminck’s Horned Lark 
13 ex 22 km söder om Guelmim 2/11, 60 ex 32 km 
söder om Guelmim 3/11. 
 
92. Båglärka Alamon alaudipes 
Hoopoe Lark 
Sammanlagt 3 ex 30-40km söder om Guelmim 3/11.  
 
93. Backsvala Riparia riparia 
Sand Martin 
1 Oued Massa 4/11.  
 
94. Brunstrupig backsvala R. paludicola 
Brown-throated Sand Martin 
2 Tamri 1/11, 2 norr om Tamri 1/11, 1 Dartoulem 
1/11, 1 Oued Massa 6/11.  
 
95. Klippsvala Ptyonoprogne rupestris  
Eurasian Crag Martin 
10 Dartoulem 1/11, 15 Barrage Aoulouz 5/11. 
 
96. Ladusvala Hirundo rustica 
Barn Swallow 
Observerades alla dagar. 
 
97. Hussvala Delichon urbica 
Common House Martin 
1 Guelmim 3/11, 1 Oued Massa 4/11. 
 

98. Trädpiplärka Anthus trivialis 
Tree Pipit 
2 Sidi Ifni 4/11. 
 
99. Ängspiplärka A. pratensis  
Meadow Pipit 
Tämligen allmän. 
 
100. Gulärla Motacilla f. cinereocapilla/iberiae 
Yellow Wagtail 
Ganska fåtalig, utom vid Taroudant där minst 30 ex 
sågs.  
 
101. Sädesärla M. alba 
White Wagtail 
Allmän – observerades alla dagar. 
 
102. Trädgårdsbulbyl Pycnonotus barbatus 
Common Bulbul 
Allmän. 
 
103. Rödhake Erithacus rubecula 
European Robin 
Endast sedd med enstaka ex vid Oued Massa 4 & 
6/11.  
 
104. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 
Redstart 
1 Oued Bouissalem 3/11. 
 
105. Svart rödstjärt P. ochruros 
Black Redstart 
2 Sidi Ifni 4/11, 1 Oued Massa 6/11. 
 
106. Diademrödstjärt P. moussieri 
Moussier’s Redstart 
Hyfsat allmän med några ex varje dag utom öknen 
3/11 samt ankomst- och avresedag. 
 
107. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 
Common Stonechat 
Allmän. 
 
108. Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
Northern Wheatear 
Endast sedd med enstaka ex 3 & 4/11. 
 
109. Ökenstenskvätta O. deserti 
Desert Wheatear 
Ca 10 norr och söder om Guelmin 2/11, ca 15 söder 
och väster om Guelmim 3/11. 
 
110. Svart stenskvätta O. leucura 
Black Wheatear 
4 Tamri 1/11, 2 norr Sidi Ifni 4/11, 2 Barrage 
Aoulouz, 5/11, 3 Barrage Youssef Ben Tachfine 6/11. 
 
111. Berberstenskvätta O. moesta 
Red-rumped Wheatear 
1 hane Oued Boukila 3/11. 
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112. Blåtrast Turdus solitarius 
Blue Rock Thrush 
2 Tamri 1/11, 1 Ait-ou-Mribete 2/11, 1 Sidi Ifni 3-
4/11. 
 
113. Koltrast T. merula 
Blackbird 
Enstaka ex sedda de flesta dagar. 
 
114. Taltrast T. philomelos 
Song Thrush 
1 Oued Massa 4/11, 1 Igoudar 5/11. 
 
115. Cettisångare Cetti cetti 
Cetti’s Warbler 
2 Oued Sayad 2/11, 5 Oued Massa 4/11, 3 Oued 
Massa 6/11. 
 
116. Grässångare Cisticola juncidis 
Fan-tailed Warbler 
3 Oued Massa 4/11, 4 Oued Massa 6/11. 
 
117. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 
Reed Warbler 
2 Oued Massa 6/11.  
 
118. Trädgårdssångare Sylvia  borin 
Garden Warbler 
1 Oued Massa 4/11. 
 
119. Törnsångare S.  communis 
Whitethroat 
1 Guelmim 3/11, 1 Oued Bouissalem 3/11. 
 
120. Svarthätta S. atricapilla 
Blackcap 
2 Oued Massa 4/11.  
 
121. Sammetshätta S. melanocephala 
Sardinian Warbler 
Hyfsat allmän, sedd samtliga dagar med några ex.  
 
122. Glasögonsångare S. conspicillata 
Spectacled Warbler 
2 Tamri 1/11, 1 Oued Boukila 3/11.   
 
123. Gransångare Phylluuscopus collybita  
Chiffchaff 
Tämligen allmän, sedd de flesta dagar.  
 
124. Lövsångare P. trochilus 
Willow Warbler 
1 Tamri 1/11. 
 
125. Grå flugsnappare Muscicapa striatai 
Spotted Flycatcher 
1 Oued Massa 4/11. 
126. Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 
Pied Flycatcher 

1 Oued Sayad 2/11, 1 Guelmim 3/11, 2 Sidi Ifni & 1 
Oued Massa 4/11. 
 
127. Talgoxe Parus major 
Great Tit 
Tämligen allmän. 
 
128. Saharaskriktrast Turdoides fulvus 
Fulvous Babbler 
13 Guelmim 2/11, 7 Taroudant 5/11. 
 
129. Svartkronad tchagra Tchagra senegala 
Black-crowned Tchagra 
1 Tamri & 1 Dartoulem 1/11, 2 Oued Massa 4/11, 1 
Taroudant 5/11, 2 Oued Massa 6/11, 1 Agadirs 
flygplats 7/11. 
 
130. Varfågel Lanius excubitor 
Great Grey Shrike 
Allmän. 
 
131. Skata Pica pica mauretanicus 
Magpie 
Allmän. 
 
132. Korp Corvus corax 
Raven 
Tämligen allmän. 
 
133. Svart stare Sturnus unicolor 
Spotless Starling 
Allmän. 
 
134. Gråsparv Passer domesticus 
House Sparrow 
Vanlig. 
 
135. Spansk sparv P. hispaniolensis 
Spanish Sparrow 
20 Oued Sayad 2/11. 
 
136. Bofink Fringilla coelebs africana 
Chaffinch 
2 Tamri 1/11, 4 Oued Massa 4/11, ca 15 Oued Massa 
6/11. 
 
137. Gulhämpling Serinus serinus 
Serin 
3 Oued Massa 4/11, 50 Oued Massa 6/11, 1 Agadirs 
flygplats 7/11. 
 
138. Grönfink Carduelis chloris 
Greenfinch 
2 Tamri 1/11, 20 Sous-dalen 5/11. 
 
139. Steglits C. carduelis 
Goldfinch 
Tämligen allmän. 
 
140. Hämpling C. cannabina 
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 Linnet 
143. Hussparv E. Striolata saharae 3 Dartoulem 1/11. 

 House Bunting 
141. Ökentrumpetare Bucanetes githagineus 1 Agadir 31/10, 3 Sidi Ifni & 2 Oued Massa 4/11, 1 

Sous-dalen 5/11, 2 Oued Massa 6/11. Trumpeter Finch 
5 ex 22 km söder om Guelmim 2/11.  

144. Kornsparv Miliaria calandra  
142. Häcksparv Emberizia cirlus Corn Buntinng 

1 Oued Massa 6/11.  Cirl Bunting 
1 Igoudar 5/11. 
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