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1. Allmänt om resan
Deltagare: Malmöskådarna Per Jensen, Mats Johannesson, Jan Knutsson och Sven Marling 

Vi reste med KLM från Köpenhamn till Marrakesh via Amsterdam. Flygbiljetterna kostade 
runt 3300 kr. Vi hyrde bil ( Renault Kangoo) på flygplatsen i Marrakesh ( Sixt) för två veckor 
och betalade ca 7700kr   för den. Bilen fungerade utmärkt och vi hade stor nytta av en lite 
högre frigång på en del småvägar som vi körde på. Vi hyrde också GPS på flygplatsen och 
betalade 1100 kr extra för den. I stort sett fungerade GPSen utmärkt, lite problem runt Sidi 
Yahya beroende på vägomläggningar, men den var helt ovärderlig i städerna.

Resan gjordes under en varm period vilket vi var bekymrade över vid planeringen av resan. 
Direkt vi steg ur planet i Marrakesh så slog värmen emot oss ( ca 41 C) men vi upplevde dock
att det gick att hantera värmen ganska bra och vi vande oss fort. AC i bilen och i Erg Chebbi-
området är dock ett måste.    
Resan gjordes under en period då den mest intensiva sångperioden var över, vilket vi kände 
kunde göra skådandet betydligt svårare. Vi fick istället uppleva att när vi hittade fåglar, så 
hittade vi ofta familjegrupper vilket var trevligt.

Vi anlitade guider vid ett par tillfällen vilket var mycket väl investerade pengar. De två 
förstnämnda är välkända guider, medan ”guiden” vid Sidi Yahya är ny, därför tar vi med 
fullständiga uppgifter om någon skulle vilja kontakta honom.

I Erg Chebbi-området guidades vi av 
Brahim Mezane ( tel. +212670181130)

I Merdja Zerga guidades vi av 
Hassan Dalil (tel. +212 668 43 41 10)

I Sidi Yahya  ”Royal Hunting Lodge” 
Labidi Ahmed 
Dr.Lamkhalif  Eaux et Forets
Sidi Yahia Zaires 
Temara
(tel. +212 668 88 81 63) email; labididriss@yahoo.fr

mailto:labididriss@yahoo.fr


På resan hittade vi atlassångare på en inte tidigare beskriven (?) lokal i ett område söder om 
Tahanaoute (31.2927 – 7.9065) vilket vi tycker kan vara värt att nämna lite extra.

Resrutt
Dag1. Marrakech – Imlil. 
Dag 2. Oukaimeden – Amerzgane
Dag 3. Amerzgane – Boulmalne Dadés
Dag 4. Boulmalne Dadés – Merzouga
Dag 5. Merzouga
Dag 6. Merzouga- Ifrane
Dag 7. Ifrane - Merdja Zerga
Dag 8. Merdja Zerga – Rabat
Dag 9. Sidi Yahya
Dag 10. Sidi Yahya – Sidi Abed – Marrakech
Dag 11. Marrakech – Taghezoute
Dag 12. Taghezoute
Dag 13. Taghezoute – Essaouira
Dag 14. Essaouira - Marrakech

Resedagbok

24/6 Marrakesh
 Flyget fungerade perfekt och det var inga problem att hämta ut bilen på Sixt. I stora hallen på
flygplatsen fanns en bankautomat så vi kunde ta ut pengar direkt. Direkt utanför flygplatsen 
kunde vi plocka upp kikarna och börja leta fågel och i kvällsljuset kunde vi framför allt se en 
hel del seglare över husen i staden. Vi körde ut ur stan mot Imlil men kunde inte låta bli att 
stanna och skåda lite innan det blev helt mörkt. Det blev ett stopp vid en olivodling någon mil 
från flygplatsen och det blev genast nya arter. Framför allt så fick vi fina obsar på 
trädnäktergal och trädgårdsbulbyl.
Det var ordentligt mörkt när vi till slut kom till Imlil. Vägen gick rakt igenom centrum i denna
lilla by och just som vi trodde att vi kommit fel och skulle be om vägvisning så visade sig att 
vi var precis rätt och framme. Hotellet Dar Imlil, låg i en brant backe dit vi fick kånka upp 
våra väskor men det visade sig vara väl värt besväret. Riktigt trevlig miljö och känslan var 
långt ifrån den samma som de vanliga turisthotellen.
Klockan var sen och vi kunde inte få mat på hotellet men det kunde ordnas på grannhotellet 
100 meter därifrån. Mintte och resans första tagine serverades här. Det smakade fantastiskt 
gott och denna tagine överträffades inte av någon annan under resans gång.

25/6 Imlil
En hel del fågelröster hördes tillsammans med grodorna i mörkret på morgonen. Vi gick en 
runda i byn före frukosten och såg flera hussparvar, mycket gulhämpling, bofink, flera 
forsärlor, mycket gråsparv och ringduva. 
Frukosten var riklig med kaffe, te, bröd, yoghurt, pannkakor, ägg, juice mm. 
Det visade sig att vi inte kunde köra direkt från Imlil till Oukameiden vilket vi trott utan vi 
fick köra tillbaka igen. Söder om Tavamoute tog vi den gamla vägen mot Oukameiden. Den 



var farbar men bitvis inte mycket mer än så. I övre delen av dalen fanns det fina buskmarker 
och där bestämde vi oss för att testa att spela fram atlassångare (31.2927 – 7.9065), det 
betalade sig direkt. Den kom som ett skott och visade upp sig för oss. En del andra fina obsar 
här och sedan vidare färd mot Oukameiden. Vi kom in på den nya vägen och i övre delen av 
en ravin blev det skådande. Mycket fågel här, och vi njöt t.ex. av stensparvar och mängder av 
alpkråka.
I Oukameiden körde vi längst in i dalen bort mot skidliften och började leta fågel. Några arter 
fick vi lätt som atlasstenskvätta, men trots att vi kämpande oss ganska högt upp i branten 
under liften och försökte spela till oss dem så dök det inte upp några bergsökenfinkar.
Efter några timmar i Oukameiden så ställdes kosan mot skogvaktarstugan i Toufilalt. En hel 
del fågel i de stora cedrarna, Mats hade en möjlig atlasgröngöling, men det blev bara ett 
"nära". 
Vi drog vidare över de höga Atlasbergen, i högsta passet Tizi-n-Tichka stannade vi och 
spanade. Det blev två kungsörnar på håll, vi köpte våra enda souvenirer här och sedan vidare 
mot Amerzgane. Mörkret hade sänkt sig när vi kom dit och började leta hotell och till en 
början såg det inte lovande ut. Så småningom blev vi hänvisade till ett litet hotell ca 5 km före
Amerzgane. Hotellet hade nog högst 4 rum att hyra ut. Ägaren satte igång med kvällens tagine
medan vi fräschade upp oss i duschen och installerade oss. För 420 kr/rum fick vi också 
kvällsmat och frukost.

26/6 Amerzgane - Ouarzazate- Boumalne
Morgonen började med lite skådning från hotellets takterass. En del trädgårdsbulbyler hördes 
från fälten runt omkring. Enkel frukost med bröd, pålägg kaffe och the. Sedan iväg mot 
Amerzgane och en del obsar redan på väg mot stan. I Amerzgane vände vi söderut och hade 
flyt bara någon km utanför stan när en maghrebstenskvätta flög upp just när bilen passerade. 
Det var en hona med två ungar, och lokalen bjöd också på lite annat. En riktigt bra start på 
dagen. Färden fortsatte söderut och i lite bergigare avsnitt hittade vi dagens första svarta 
stenskvättor. 
När vi mötte väg N 10 vände vi norrut igen. På ett spontan stopp hade vi en lite udda 
observation av en outfärgad vitkronad stenskvätta som matade ungar.
När vi mötte väg N9 körde vi österut och gjorde ett snabbt stopp strax före avtagsvägen norrut
mot Ait- Benhaddou. Vi hann inte gå så långt ut i värmen förrän första obsen gjordes. Det var 
en grön biätare som gav oss häftiga flyguppvisningar, en art som vi inte trodde att vi skulle få 
om vi inte åkte ner till Draadalen som vi hade bestämt oss för att stryka från vår rutt.
Fortsatt bilfärd tills vi gjorde nästa stopp, denna gång vid en uttorkad wadi med en lång rödvit
bro – avståndet ca 94 km till Boulmalne. Vi vandrade längs den uttorkade flodfåran och i 
träden och tamariskerna så hittade vi snart trädnäktergalar och fler gröna biätare. Det verkade 
som de gröna biätarna häckade här för en av fåglarna varnade ihärdigt med mat i näbben.
Bland tamariskerna hittade vi också en familj med eksångare, som vi studerade under en stund
för att vara säkra på att det verkligen var just eksångare. Alla karaktärer och nedåtknixande 
med stjärten stämde, kul obs.
I byn Tizi var det dags för omelettlunch på ett café intill bron över floden. Idag var det dags 
för mattvätt och det var fullt av folk och mycket rörelse vid floden. Ett par sädesärlor flög 
förbi, och visst såg de mörka ut? Vi återfann dem nere på strandbrinken och kunde konstatera 
att det var underarten subpersonata.
I Boulmalne så sökte vi oss till klassiska Auberge Soleil Blue, lite häftigt att veta att så många
andra skådare bott på detta hotell. Vi var dock de enda gästerna just nu och hade hotellet för 
oss själva. Loggböckerna låg dock framme i matsalen och vi kunde kolla upp vad andra sett 
tidigare.



Efter att vi installerat oss drog vi direkt ut på skådning, New Tagdilt track var målet och vi 
satsade på ”Vattenhålet” ( 31.3503N , 5.9068 W ). Det fanns inget vatten här nu men det kan 
inte ha varit så länge sedan som det försvann för i de djupaste groparna så var jorden ännu lite
fuktig. Fina obsar här av bl.a. bergökenlärka och berberstenskvätta.
Vi drog vidare mot Old Tagdilt Track och ”The Wall” och i området kring denna så fanns det 
lite fågel. En härfågellärka kom flygande och landade precis framför bilen innan den sedan 
drog in i ett inhägnat område mot huset som låg nedanför muren.
Två lokaler till hann vi med denna dag och den första var ”Pond” på New Tagdilt Track där vi
hoppades att det skulle finnas lite vatten som kunde dra till sig flyghöns. Det fanns lite vatten 
kvar där men inga flyghöns nu på kvällen.
Vidare då till sista lokalen för dagen som var ett försök på en ökenberguv på en lokal vi läst 
om i loggboken på hotellet. Det visade sig vara en riktigt häftig lokal med en brant bergssida 
som vette ner mot en uttorkad flodbädd. Vi spanade ihärdigt i varje klippskreva och hålighet 
på bergssidan men kunde tyvärr inte hitta uven som säkert satt där någonstans.

Grön biätare, Merops persicus

 27/6 Boulmalne – Gorge Tondra – Af Rachida – Rissani
God och riklig frukost på Auberge Soleil  Blue och redan till frukosten så bjöds det på fågel i 
form av en minervauggla som satt posterad på en telefontråd precis utanför matsalen.
Strategin för morgonen var att bevaka ”Ponden” i hopp om att kunna få se lite flyghöns. 
Bilresan till ponden längs New Tagdilt Track bjöd på en läcker slagfalk sittande precis 
bredvid vägen- bra start! Ponden bjöd på en del fågel men inga flyghöns så vi styrde åter 
kosan mot ”Wheatear Wall” och här fick vi utdelning i form av en flock flygande 
kronflyghöns. Vi blev också inbjudna till ett hembesök av ägaren till gården som ligger 
alldeles intill Wheatear Wall vilket vi accepterade. Det blev trevlig samvaro över mintthe och 
bröd, medan vi kommunicerade med enstaka engelska ord och bruten skolfranska.
I området, fick vi veta, skulle det finnas två stycken trappar, men de var mycket svåra att få 
se. När vi lämnade gården hade vi fått en extra passagerare med oss, ägarens syster, som 



skulle få åka med oss till Er Rachidia. Besöket var trevligt men det gjorde att vi tappade fokus
lite på fåglarna och vi glömde bort de tjocknäbbade lärkorna som vi borde ha tagit här i 
Boulmalne. Säkraste lokalen som vi förstod det var strax intill soptippen utanför stan.
Färden gick nu istället vidare och vårt första mål blev ravinen Gorge de Todra som var ett 
häftigt ställe. Det var gott om seglare i luften men hökörnen som var vår målart hittade vi inte.
Istället tillbaka till Tamazight där vi åt dagens första tagine innan vi körde vidare till Er 
Rachidia där vi släppte av vår passagerare. Vid en rödvit vägbro strax efter avtagsvägen till 
flygplatsen gjorde vi ett skådarstopp och gick upp mot en palmdunge. Efter en stunds 
skådande skrämmer vi upp en ökennattskärra som visar sig fint. Den flyger bort en bit och 
sätter sig igen. Vi stöter strax upp den igen och vi får riktigt fina obsar på fågeln.(31.8987 – 
4.3352) Ett hotande oväder tvingar oss tillbaka till bilen och vi kör vidare mot Rissani. Vi har 
bestämt möte med vår guide Brahim Mezane ( tel. +212670181130) där, men vi hinner med 
ytterligare ett stopp vid en uttorkad wadi på vägen ca 7 km söder Erfoud. Målarten är 
saharasångare men det fick vi ingen men en berberfalk blev belöningen istället.
I Rissani plockade vi upp Brahim, vår guide, och direkt drog vi ut mot en lokal för ökenuv. Vi
fick jobba ganska hårt på lokalen och spana av en mängd lämpliga platser men till sist kunde 
Brahim hitta två uvar till oss. Sista sträckan ut mot Khabaz Dune DÓr blev off-road körning 
och Per var i mild extas. Detta var annat än att köra tåg på räls! Klockan 21.30 när vi satt vid 
poolen i mörkret och åt middag var det fortfarande 37-38 grader varmt, lite plågsamt för några
medan andra tyckte det var helt ok. Det hade varit en varm dag! 

28/6 Erg Chebbi
Natten blev en varm plåga med en luftkonditionering som inte fungerade i ett av rummen, 
men vi skulle ju ändå inte sova så länge J
Upp tidigt för frukost och iväg vid 6-tiden i en hyrd 4-hjulsdriven jeep med förare och guide. 
Målart nummer ett var ökensparv och vi började med att leta efter den vid hotellets 
kamelparkering. Vi fick leta oss längre och längre iväg från hotellet och vi hade aldrig haft en 
chans att klara detta utan guide och jeepen. Efter flera stopp och många sanddyner så hittade 
vi sparven och fortsatte nu med att leta saharasångare. Flera säkra lokaler finkammades och vi
fick se bo av sångaren men inga fåglar. Brahim gav sig dock inte utan vi hittade nya områden 
att söka igenom och till sist fick vi utdelning både i form av saharasångare och fennek.
På eftermiddagen var vi tillbaka i Rissani där vi först letade palmduva och sedan gjorde ett 
stort drev på ökenflyghöna. När vi i princip hade gett upp flyghönan och skulle sätta oss i 
jeepen så hörde vi dem, därefter kunde vi lokalisera dem och fick mycket fina närobsar.
Kvällen ägnades åt mycket strulande med luftkonditioneringen och rumsbyte och mitt i 
villervallan så gick en halv flaska kryssarwisky förlorad, vilket grämde oss. Vi räknade ju 
med att få fler kryss under resans gång!



Ökensparv, Passer simplex

Ökenflyghöna, Pterocles senegallus

29/6 Erg Chebbi – Rissani- Golmina – Zaida – Ifrane
Bättre sömn efter rumsbyte och iväg i tid. Precis söder om Rissani upptäcktes saharaskriktrast 
från bilen och när vi stannat och kollat visade det sig vara en flock på nio stycken. Bra start på
dagen och god stämning i bilen och vi hade allsång på gamla Beatleslåtar och annat under 
färden till den  snårsångarlokal Brahim kände till mellan Golmina och Er Rachida. Vi började 
bli vana vid breda drev och vi gjorde ett sådant även här, vilket var lyckosamt. Efter att ha 
släppt Brahim vid bussterminalen i Golmina var det dags för lunch, och sedan vidare färd mot
Zaida för ett försök på dupontlärka. Drevet här och sedan den fina obsen av en dupontlärka 
som i princip sprang jämsides med oss när vi med raska steg spurtade tillbaka mot bilen för att
söka skydd mot en annalkande sandstorm var absolut en av resans höjdpunkter. Det var ett 
ögonblick av total överraskning och sedan kollektiv eufori mitt i sandstormen.



 Nu mot Ifrane via Midelt och Timahdite i ett landskap som totalt ändrade skepnad. Det 
tidigare så torra landskapet blev till högalpina betesängar och så småningom också bördigt 
åkerlandskap. Närmare Ifrane så mötte vi också de riktiga cederskogarna.
Ett kort stopp i cederskogen hann vi med även om åskan dundrade och regnet hängde hotande
över oss innan vi tog itu med boendet i Ifrane.
Inga lediga hotell i Ifrane denna kväll för det var helg och fullt med folk i staden, men det 
ordnade sig till slut med en lägenhet som vi kunde hyra för en natt. Kvällens tagine blev 
istället en pizza på ett av inneställena i Ifranes centrum.

Saharaskriktrast, Turdoides fluva 

30/6 Ifrane –Dayet Aoua- Meknes- Molay Bouselhan ( Merdja Zerga)
Dagen började med en tidig promenad i Ifrane. Som vanligt så hade vi flyt och 50 m ifrån 
stans centrum i en allé så ser vi en ung atlasgröngöling. Den verkar helt villrådig när den 
födosöker och den försöker t.o.m. att sätta sig på en lyktstolpe i metall. Det fungerade inte alls
vilket gjorde att den flög upp i ett träd och kliade sig i huvudet J
Fint med seglare, rödfalkar och på promenaden också mycket sångare vilket gjorde att vi 
kände oss mycket nöjda. Ingen flugsnappare dock utan vi fick planenligt åka ut i cederskogen 
igen för att jobba på den. Vi gick en av de rundor som Gosny beskriver i sin bok och så 
småningom lyckades vi spela fram en kort obs av flugsnapparen. På lokalen fick vi härliga 
obsar av 6 blåkråkor ute på ett fält. Vår färd gick vidare mot sjön Daiyet Aoua där vi fick 
riktigt fina obsar av atlasflugsnappare, mängder med svarthalsade doppingar och en del annat 
trevligt.
Färden gick mot Meknes och vi hamnade rakt på ringmuren runt staden som är med på 
världsarvslistan. Vi hade inga problem att hitta alpseglare här och vår gps gjorde att det inte 
heller var några problem att sedan ta sig vidare mot kusten och Molay Bouselhan där vi hade 
stämt möte med vår guide Hassan Dalil ( tel. +212668434110).
Det blev några timmars skådning i marsklandet runt flodmynningen, och skådning från 
Hassans båt som avslutning på dagen. Arterna trillade in och båtturen var skön omväxling till 
bilkörandet. Hassan fixade så vi kunde hyra en lägenhet till kvällen och sedan var det iväg till 



kvällsmaten ute i ett populärt hamnområde där det fullständigt kryllade av folk sent på 
söndagskvällen. 

1/7 Molay Bouselman ( Merdja Zerga) – Larache ( Oued Loukkos Marsh) – Sidi Yahya
Upp tidigt på morgonen och iväg i bilen för att köra runt träskområdet på riktigt små och 
dåliga vägar. Målet för morgonen var kapuggla och Hassan visste vart han förde oss. Vi hade 
dock tur för det var folk som skulle ner och arbeta på ängarna runt stället där ugglorna hade 
nattkvist och vi hann precis se 5 ugglor som lämnade sin dunge när vi kom. En av dem satte 
sig på en stolpe och visade upp sig fint. Inget långt stopp här när vi hade fått det vi ville ha, 
utan tillbaka till Molay Bouselman och frukost. Hassan rekommenderade sedan att vi skulle 
köra till La Rache ( Oued Loukkos Marsh) vilket vi gjorde och det var verkligen fantastiskt 
fint. Vi tillbringade ett par fina timmar här innan vi drog iväg mot Sidi Yahia. Det blev en 
jobbig eftermiddag för ett vägarbete i Sidi Yahya gjorde att vägarna inte stämde med gps:en. 
Till slut var vi dock framme vid ”Kungens jaktstuga” vår hotspot för frankolin. Ingen 
frankolin hördes dock denna kväll utan vi körde mot Rabat och övernattning i Yasmina Hotel,
där vi har en spännande kväll som slutar med att låssmeden kommer och släpper ut oss sedan 
dörren gått i baklås.
 
 2/7 Frankolindag vid ”Kungliga jaktstugan” 
Mycket jobbande denna dag i bushen längs vägen i Foret de Sidi Bettache. Vi hittade en lokal 
som gav en hel del fågel nere vid en liten bäck strax intill jaktstugan. Vi svängde ner vid det 
lilla kapellet och fortsatte den vägen ner till botten av dalen. Där lunchade vi och upptäckte att
en massa fåglar kom och drack vatten ur bäcken i skydd av en stor buske. När tempot gick ner
blev vi också lite mer observanta på tättingarna en bit bort ifrån oss och snart hade vi fått en 
del fina arter.
Middagen i Sidi Yahya blev en upplevelse med först ett stopp hos slaktaren som skar till ett 
rejält stycke kött som han malde till färs, och sedan ett besök i restaurang ”hål i väggen” där 
mannen som fixade byns ”take away” lagade till riktigt goda ”kofta”. Lite struligt när vi 
behövde bestick att äta med, men det ordnade sig!
Tillbaka till frankolinen – och en tursam vändning då en ”skyddsängel” i form av Labidi 
Ahmeb dyker upp medan skymningen faller. Han undrar om vi sett någon frankolin och 
erbjuder sig att visa oss när han förstår att vi inte gjort det. Vi hoppar in i bilen och han visar 
oss runt på både småvägar och ”off track” i området. Vi ser flera klipphöns, tjockfot och 
många vildsvin men inga frankoliner, vilket vår guide inte är nöjd med. Han erbjuder sig att 
visa oss på morgonen påföljande dag vilket vi tackar ja till. Det är sent när vi kör tillbaka mot 
Rabat och ett nytt stopp på Yasmina Hotel.

3/7 Sidi Bettache - kusten SV Cassablanca- Marakesch
Kvart över fem var vi på plats igen och hann med en provisorisk frukost i mörkret medan vi 
väntade på Labidi. En dvärguv hördes en bit bort men snart dök Labidi upp och vi utforskade 
nya markvägar i området på jakt efter frankolinen. Så småningom upptäcktes en frankolin 
med stor unge på nära håll, en kanonobs som varade i ett par minuter. Men det var inte slut 
där utan vi körde ännu en bit och Labidi såg fler frankoliner i riset. Vi stannade på vägen 
medan Labidi gjorde en tur in i buskagen och drev på och snart sprang ca 11 frankoliner och 
några klipphöns över vägen. Alltihop var en fantastisk upplevelse. Fortsatt skådning i området
gav bl.a. sjungande tchagra men snart satte vi kosan mot kusten SV Casablanca. Målarten nu 



var springhöna men vi förstod snart att det var nästan omöjligt att skåda effektivt bland alla de
småskaliga jordbruken i området. Det blev istället transport mot Marakesch där vi tog in på ett
hotell i anslutning till flygplatsen. Sista obsarna för Svens del på resan blev hussparv och 
sädesärla (subpersonata) som gick på poolkanten.  

4/7 Marrakech – Agadir- Taghazoute – Tamri
Efter att ha vinkat farväl till Sven på flygplatsen fortsatte övriga i sällskapet att skåda några 
dagar till. Vi åkte raskt västerut mot kusten. Intressanta fåglar längs vägen blev framför allt 
två hökörnar i de sista rejäla bergsstupen innan Agadir. Vi installerade oss strategiskt i den 
lilla orten Taghazoute. Här har man nära till Cap Rhir och Tamri längre norrut och med Sous 
Massa hyfsat nära söderut. Vi hann med att göra ett försök på eremitibisarna på eftermiddagen
men gick bet på detta första dagen. 

5/7 Taghazoute- Tamri – Sous Massa – Taghazoute
Efter en hel del slit på morgonen hittade vi till slut en eremitibis nära flodmynningen i Tamri.
Efter att till slut hittat måstearten nr 1 i området drog vi söderut till Sous Massa. Vid entrén 
till Sous Massa posterar några unga män som får sin utkomst av att guida besökande skådare 
och andra. Med en blandning av argument som att man måste anlita en guide eller i varje fall 
att man starkt behöver en guide så blev vi blödiga och lät en av männen slå följe med oss. Han
var duktig på att snoka upp tchagror det ska erkännas men å andra sidan  är de inte svåra att 
hitta ändå. En art som dock visade sig vara svårare än vi trodde var brunstrupig backsvala. 
Arten häckar på vintern men anges som stannfågel så nog borde de vara här?  Vi hittade dock 
inga, vare sig här eller vid Essaouira där de också ska finnas.

6/7 Taghazoute – Cap Rhir – Essaouira 
Morgonskådning vid Cap Rhir. Det var bra fart på havsfåglarna men inte många arter sågs.
Gulnäbbad lira drog förbi i en takt av ca 600/h. Även en hel del havssula men annars var det 
bara två tidiga större liror som överraskade oss rejält. Fåglarna landade på vattnet dessutom 
utanför udden. Sedan inträffade ett av de under som förgyller tillvaron en smula. Per blir 
tydligen lite tankspridd och lägger sin handkikare på biltaket och hur denna kan ligga kvar 
trots först skumpig väg ut till huvudvägen och sedan med Janne vid ratten ända till 
Taghazoute över 30 km senare är en gåta! På eftermiddagen fortsätter vi mot Essaouira och ju
närmare staden man kommer desto fler blir eleonorafalkarna. Utanför staden ligger deras 
häckö och spanar man med tuben så ser man en svärm av falkar kring ön.

7/7 Essaouira – Marrakech.
Trots att vi hittar rasbranten där backsvalekolonin finns vintertid så vill inga visa sig för oss. 
En del udda vadare finns längs floden och reselistan får en hel del  nytillskott. Dagen 
tillbringas till stor del inne i Essaouira som är en alldeles förtjusande stad. Resan avslutas i 
Marrakechs dallrande hetta. 



Macchiasångare, Iduna opaca

Observationer på olika lokaler

Marrakesh flygplats 24 juni
Tornfalk 1, svart stare 15, hussparv 2, tornseglare /blek tornseglare/ stubbstjärtseglare  ca 100 
Olivodling strax utanför Marakesh på väg mot Imlil 
Koltrast 4, rödhuvad törnskata 1 juv., trädnäktergal 2, biätare 1, turturduva 1, hussparv, 
trädgårdsbulbyl 3

25 juni Imlil
Hussparv, gulhämpling, bofink 3-4, gråsparv, forsärla 2, ringduva 
Längs vägen mot Tahanaoute 
mycket kohäger, vit stork 2, tornfalk
Atlassångare 3, diademrödstjärt 2,  mindre korsnäbb 5, svartmes och talgoxe
Ravinen  före Oukameiden
Svart stenskvätta 2, gärdsmyg, blåtrast 1, stensparv 5, tornfalk 2, rostgumpsvala 2, hussvala 2,
klippsvala, alpkråka 100, strömstare 1
Oukameiden
Stensparv, hämpling, dubbeltrast, svart rödstjärt, atlasstenskvätta 4, korp 2, alpkaja 4, steglits, 
klipphöna, örnvråk.



Taufilalt
Större hackspett, stenknäck, grönfink, grå flugsnappare, brandkronad kungsfågel, 
trädgårdsträdkrypare, svartmes, talgoxe, bofink, ringduva
Norr Tizi-n-Tichca  
Kungsörn 2

26 juni 
Vitkronad stenskvätta 2, rödhuvad törn hona 1, grå flugsnappare 1, biätare 1, magreb 
stenskvätta hona +2 juv   (N31 .01 .471.  V 007.13.438), stenökenlärka 1, 
medelhavsstenskvätta hane 1, tofslärka 4, svart stenskvätta 2, vitkronad stenskvätta 2
Väg N9 350m v Douartasselmante
Grön biätare 1, ökenstenskvätta 1
Rödvit bro 94km från Boulmalne
Trädnäktergal 2, grön biätare minst 3 häckning?, eksångare 4-5 kull

Tizi
Härfågel 1, dvärgörn 1, eksångare, sädesärla subpersonata 1, kohäger 24, klippsvala 1, 
Boulmalne - New Tagdilt Track- Vattenhålet (Pond)
Ökenberglärka 1 par + 1juv, korttålärka 4, berberstenskvätta 1 par, lagerlärka 2,
ökenstenskvätta par med ungar
Mot Old Tagdilt Track
Ökenstenskvätta 2, berberstenskvätta  1 hane
”Wheatear Wall” - Old Tagdilt Track
Berberstenskvätta 4, härfågellärka 1, ökenberglärka 6, berberstenskvätta 8, ökenstenskvätta 4
New Tagdilt Track ”Pond”
Ökentrumpetare 20, turturduva 2

Försök på ökenuv (öster Boulmalne, vägstolpe Chidia 168, passera vägen till stenbrottet på 
vänster sida och ta in på grusvägen åt höger istället) 
Ökenberglärka 2, tornfalk 3

27 juni 
Boulmalne 
Minervauggla vid frukosten på Auberge  Soleil Bleu
New Tagdilt Track längs vägen
Slagfalk 1 
"Pond"
Ökentrumpetare 20, ökenstenskvätta 2, härfågel 4, rödhuvad törnskata 1, lagerlärka 2
"Wheatear Wall"
Härfågellärka 1, ökenberglärka 2, kronflyghöna 6
Gorge de Todra
Klippsvala 20, blek tornseglare 40, tornfalk 1, forsärla 2, klippduva 10



Er -Rachidia-Vägbro precis sydost flygplatsen
Trädnäktergal 3, lagerlärka 2, ökenstenskvätta 1, ökennattskärra 1, grön biätare 1, turkduva 1
Erfoud- wadi 7km söder om
Berberfalk 1        
Rissani
Ökenuv 2, ökenkorp 8  

28 juni 
Erg Chebbi
Ökenkorp 20, gråsparv, ökenvarfågel (elegans), ökensparv 8, härfågellärka 6, sandökenlärka 
2, saharasångare 1
Fennek
Samma väg som mot ökenuv, 11 km från Rissani (ta ner vid bautasten på vänster sida)
Ökenflyghöna 5

29 juni
Södra utkanten av Rissani
Saharaskriktrast 9
längs vägen 
Varfågel 3
Söder Jolf ca 3 km
Berberfalk 1
Norr Jolf
Grön biätare 4

Öster Goulmima 14 km,  48km från af Rachidia 
Snårsångare 5, sandökenlärka 2, lagerlärka 2, tofslärka 1, ökenstenskvätta 1 par
Errachidia
Grön biätare 1
Zaida
Ökenlöpare 11, dvärglärka 7-8, dupontlärka 2
Vattenpöl före Meknes
Kamsothöna, sothöna, vit stork 2, gräsand
71km S Midelt
Ökenkorp 3, diademrödstjärt hane 1, hämpling 2, atlasstenskvätta 1 + juv.  
Timahdite
Vit stork kolonier, rödfalk koloni
Cederskog före Ifrane
Svartmes, rödhake, dubbeltrast, bofink, koboltmes, trädgårdsträdkrypare, nötväcka

30 juni Ifrane
Atlasgröngöling 1, rödstjärt 2, koboltmes 7, svartmes 4, vit stork 2, rödfalk 4, blek 
tornseglare, sommargylling 2, kaja, polyglottsångare 2+, grå flugsnappare 2, stenknäck, 



bergssångare 5-6, gulhämpling, nötväcka, gärdsmyg, brandkronad kungsfågel, större 
hackspett

Ut ur stan ca 6km mot Timahdite (lokal 3 i Gosney)
Brun glada, atlasflugsnappare hane hona, dubbeltrast, trädgårdsträdkrypare, brandkronad 
kungsfågel, blåkråka 6, rödfalk 2, bofink, svartmes, trädlärka 1 
Sjön Daiyet Aoua
Atlasflugsnappare familj, svarthalsade doppingar massor, smådopping, dvärgörn 2,
stenknäck familj, gulhämpling, vitögd dykand 2, sommargylling, turturduva, blåkråka, 
skäggdopping, kornknarr?
Meknes
Alpseglare 30-tal
Längs vägen
Brun kärrhök hane, svartvingad glada 1, rörhöna 1, rödvingad vadarsvala 5
Molay Bouselham ( Merdja Zerga)
Strandskata 10, gulärla 5, svartbent strandpipare 2+ 12+ många, sandtärna 1, iltärna 3, 
småtärna 8, långnäbbad mås 2, kentsk tärna 15, småspov 1, grässångare 10, örnvråk 1, brun 
kärrhök 2k, rallhäger 5, svarthuvad mås1, gluttsnäppa 6, småspov 6, storspov 1, 
medelhavstrut 40, rödnäbbad trut 2 juv + 2 ad, silkeshäger flera hundra, svart stare 20

1 juli
Molay Bouselham ( Merdja Zerga)
Kapuggla 5, svartvingad glada 1, ängshök 1
LaRache ( Oued Loukkos Marsh)
Svarthakad buskskvätta 2, purpurhöna 1+1 hörd+2 ad, skedstork 2 +17, rödvingad vadarsvala 
4, ängshök hane 1, bronsibis 25, purpurhäger 3, rödspov 17, kaveldunsångare 2, 
trastsångare 1, marmorand 2+4+13, rallhäger 1 + 2, drillsnäppa 1, natthäger 2, tjockfot 1, 
rödhuvad dykand 5, ladusvala 10, svart stare 20, kungsfiskare 2, tofslärka, grässångare, 
gulärla
Sidi Yahya
Skata 2 , 
Dammen 500 m N ”i vägkröken” före ravinen vid Jaktstugan
Skedstork 3, styltlöpare 20
”Jaktstugan”  (Gosney- guiden sidan 37)
Grönfink 2, turturduva, sammetshätta många, steglits, ringduva, gräsand, sothöna,
rödhuvad törnskata 1

2 juli 
Sidi Bettache
Rödhuvad törnskata 2, biätare 1
Dammen 500 m N jaktstugan
Grönbena 3, styltlöpare 50, rödhuvad dykand 5, vitögd dykand 2, bronsibis 2
Jaktstugan (Gosney- guiden sidan 37)
Dvärgörn mörk fas 1 + 1 ljus fas, marokansk frankolin hörd 1 takt, bergsångare 1, grönfink 2



steglits 4, turturduva massor, herdesångare 4-5, gulhämpling, sammetshätta många, 
cettisångare1-2, koltrast, bofink, brun glada 4, brun kärrhök 2, minervauggla 2, 
klipphöna 8 + 9 kycklingar, Tchagra 1 sjöng
Kvällstur med Labidi
Vildsvin 2+12, tjockfot 3

3 juli
Morgontur med Labidi
Dvärguv 1
Marockansk frankolin 15, Tchagra 1, tjockfot 3

4 juli
Transportdag till Taghazoute
Hökörn 2 

5 juli
Tamri
Rödnäbbad trut 100, svarthuvad mås 2 

Sous Massa
Tchagra ca 5 
Rostand 8, eleonorafalk 3 

6 juli
Cap Rhir
Gulnäbbad lira 600/h, större lira 2, havssula 100 

Tamri
Eremitibis 1 

Essaouira
Revhäger 1, Tchagra 5, Eleonorafalk

Artlista
med noteringar kring vissa arter (enligt nya ordningen)

1.Rostand Tadorna ferruginea 5/7 Sous Massa 8 ex
2.Gräsand Anas platyrhynchos
3.Marmorand Marmaronetta angustirostris 1/7 Oued Loukkos Marsh 20 ex
4. Rödhuvad dykand Netta rufina 1/7 Oued Loukkos Marsh 5 ex
5. Vitögd dykand Aythya nyroca 30/6 Daiyet Aoua 2 ex, 2/7 Sidi Yahya dammen N 
jaktstugan 2 ex
6. Klipphöna Alectoris barbara 
7. Marockansk frankolin Francolinus bicalcaratus 2/7 Jaktstugan Sidi Yahya 1 ex hörd, 3/7 
Jaktstugan 15 ex 
8. Vaktel Coturnix coturnix 5/7 Sous Massa 1 ex
9. Smådopping Tachybaptus ruficollis



10. Svarthalsad dopping podiceps nigricolis 30/6 Daiyet Aoua 
11. Skäggdopping Podiceps cristatus 30/6 Daiyet Aoua 1 ex
12. Gulnäbbad lira Calonectris diomedea  6/7 Cap Rhir ca 600/h 
13. Större lira Puffinus gravis 6/7  Cap Rhir 2 ex 
14. Havssula Morus bassanus  Cap Rhir
15. Storskarv Phalacrocorax carbo 5/7 och 6/7 Tamri, Cap Rhir 
16. Natthäger Nycticorax nycticorax 1/7 Oued Loukkos Marsh 2 ex
17. Kohäger Bubulcus ibis 
18. Rallhäger Ardeola ralloides 30/6 Merdja Zerga 5 ex, 1/7 Oued Loukkos Marsh 3 ex
19. Silkeshäger Egretta garzetta
20. Revhäger Egretta gularis 6/7  Essaouira 1 ex
21. Gråhäger Ardea cinerea
22. Purpurhäger Ardea purpurea 1/7 Oued Loukkos Marsh 3 ex
23. Vit stork Ciconia ciconia
24. Eremitibis Geronticus eremita 5/7 Tamri 1 ex 
25. Bronsibis Plegadis falcinellus 1/7 Oued Loukkos Marsh 25 ex, 2/7 Sidi Yahya dammen N 
jaktstugan 2 ex
26. Skedstork Platalea leucorodia 1/7 Oued Loukkos Marsh 20 ex, 5/7 Sous Massa 8 ex
27. Kungsörn Aquila chrysaetos 25/6 Tizi-n-Thicha 2 ex
28. Dvärgörn Aquila pennata  26/6 Tizi 1 ex, 30/6 Daiyet Aoua 2 ex, 2/7 Jaktstugan Sidi 
Yahya 1 ljus och 1 mörk fas
29. Hökörn Aquila fasciata 4/7 Öster Agadir 2 ex
30. Brun glada Milvus migrans 
31. Brun kärrhök Circus aeruginosus 
32. Ängshök Circus pygargus 30/6 Merdja Zerga 1 ex, 1/7 Oued Loukkos Marsh 1 ex
33. Örnvråk Buteo rufinus 
34. Sparvhök Accipiter nisus
35. Duvhök Accipiter gentilis 25/6 Taufilalt 1 ex
36. Svartvingad glada Elanus caeruleus 30/6 Merdja Zerga längs vägen 1ex
37. Tornfalk Falco tinnunculus
38. Rödfalk Falco naumanni 29/6 Timahdite koloni, 30/6 Ifrane 4 ex
39. Eleonorafalk Falco eleonorae 5/7 Sous Massa 3 ex, 6/7 Essaouira
40. Berberfalk Falco pelegrinoides 27/6 Erfoud – wadi 7km S, 1 ex, 29/6 3 km S Jolf 1 ex 
41. Slagfalk Falco biarmicus 27/6 New Tagdilt Track 1 ex
42. Rörhöna Gallinula chloropus 
43. Sothöna Fulica atra 
44. Kamsothöna Fulica cristata 29/6 söder Meknes 4 ex, 30/6 Daiyet Aoua
45. Purpurhöna Porphyrio porphyrio 1/7 Oued Loukkos Marsh 2 ex
46. Strandskata Haematopus ostralegus 30/6 Merdja Zerga 10 ex
47. Styltlöpare Himantopus himantopus  
48. Tjockfot Burhinus oedicnemus 1/7 Oued Loukkos Marsh 1 ex, 3/7 Sidi Yahya 3 ex
49. Ökenlöpare Cursorius cursor 29/6 Zeida ( Gosny guide sidan 3) 11 ex
50. Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola 1/7 Oued Loukkos Marsh 4 ex
51. Större strandpipare Charadrius hiaticula 5/7 Sous Massa 1 ex
52. Mindre strandpipare Charadrius dubius  6/7 Essaouira 2 ex
53. Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 30/6 Merdja Zerga
54. Grönbena Tringa glareola 
55. Drillsnäppa Actitis hypoleucos 1/7 Oued Loukkos Marsh 1 ex
56. Gluttsnäppa Tringa nebularia 30/6 Merdja Zerga 6 ex 
57. Rödspov Limosa limosa 1/7 Oued Loukkos Marsh 17 ex



58. Storspov Numenius arquata  30/6 Merdja Zerga 1 ex
59. Småspov Numenius phaeopus 30/6 Merdja Zerga 6 ex
60. Brushane Philomachus pugnax 6/7 Essaouira 1 ex
61. Skrattmås Larus ridibundus
62. Långnäbbad mås Larus genei 30/6 Merdja Zerga 2 ex
63. Svarthuvad mås Larus melanocephalus 30/6 Merdja Zerga 1 ex, 5/7 Tamri 2 ex
64. Medelhavstrut Larus michahellis 
65. Rödnäbbad trut Larus audouinii 30/6 Merdja Zerga 2juv 2 ad, 5-6/7 Tamri 100 ex
66. Silltrut Larus fuscus
67. Småtärna Sternula albifrons 30/6 Merdja Zerga 8 ex
68. Kentsk tärna Sterna sandvicensis 30/6 Merdja Zerga 15 ex
69. Sandtärna Sterna nilotica 30/6 Merdja Zerga 1 ex
70. Fisktärna Sterna hirundo 30/6 Merdja Zerga 1 ex
71. Iltärna Sterna bengalensis 30/6 Merdja Zerga 3 ex
72. Ökenflyghöna Pterocles senegallus 28/6 Rissani 5 ex
73. Kronflyghöna Pterocles coronatus 27/6 överflygande Wheatear Wall 6 ex
74. Klippduva Columba livia
75. Ringduva Columba palumbus 
76. Turkduva Streptopelia decaocto
77. Turturduva Streptopelia turtur 
78. Palmduva Streptopelia senegalensis 28/6 Merzouga, 5/7 Sous Massa 
79. Ökenuv Bubo ascalaphus 27/6 Rissani ( Gosny Site 3) 2 ex
80. Kapuggla Asio capensis 30/6 Merdja Zerga 5 ex
81. Minervauggla Athene noctua 27/6 Boulmalne 1 ex, 2/7 området kring Jaktstugan 2 ex
82. Dvärguv Otus scops 3/7 Jaktstugan Sidi Yahya 1 ex
83. Ökennattskärra Caprimulgus aegyptius 27/6 Ar-Rachidia (31.8987 – 4.3352) 1 ex
84. Tornseglare Apus apus
85. Blek tornseglare Apus pallidus
86. Alpseglare Apus melba 30/6 Meknes ringmuren 30 ex
87. Stubbstjärtseglare Apus affinis 
88. Härfågel Upupa epops 
89. Kungsfiskare Alcedo atthis 1/7 Oued Loukkos Marsh 2 ex
90. Biätare Merops apiaster
91. Grön biätare Merops persicus
92. Blåkråka Coracias garrulus 30/6 Ifrane (lokal 3 i Gosney) 6 ex, 30/6 Daiyet Aoua 1 ex
93. Atlasgröngöling Picus vaillantii 30/6 Ifrane 1 ex
94. Större hackspett Dendrocopos major
95. Tofslärka Gallerida cristata
96. Lagerlärka Gallerida theklae
97. Trädlärka Lullula arborea 30/6 Ifrane 1 ex 
98. Korttålärka Callandrella brachydactyla 26/6 Tagdilt Track 4 ex
99. Dvärglärka Calandrella rufescens 29/6 Zeida (Gosney guide sidan 3) 7-8 ex
100. Stenökenlärka Ammomanes deserti
101. Sandökenlärka Ammomanes cinctura 28/6 Erg Chebbi 2 ex, 29/6 48 km V Ar- Rachidia
102. Ökenberglärka Eremophila bilopha 26/6 -27/6 Tagdilt Track 10-tal ex
103. Dupontlärka Chersophilus duponti 29/6 Zeida (Gosney guide sidan 3) 2 ex
104. Härfågellärka Alaemon alauidipes 27/6 Wheatear Wall 1 ex, 28/6 Erg Chebbi 6 ex
105. Klippsvala Ptyonoprogne rupestris Höga Atlas
106. Ladusvala Hirundo rustica



107. Rostgumpsvala Cecropis daurica
108. Hussvala Delichon urbicum
109. Sädesärla Montacilla alba subpersonata 26/6 Tizi 1 ex, 3/7 Marrakech 1 ex, 6/7 
Essaouira 2 ex
110. Gulärla Montacilla flava 30/6 Merdja Zerga
111. Forsärla Montacilla cinerea
112. Strömstare Cinclus cinclus 25/6 Ravin innan Ouakameiden 1 ex
113. Rödhake Erithacus rubeluca
114. Sydnäktergal Luscinia megarhynchos 2/7 Jaktstugan 1 ex
115. Trädnäktergal Cerchotrichas galactotes
116. Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
117. Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
118. Diademrödstjärt Phoenicuros moussieri
119. Atlasstenskvätta Oenanthe seebohmi 25/6 Oukameiden 4 ex, 29/6 71km S Midelt 1 + 1 
juv.
120. Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica Framför allt i kusttrakter
121. Maghrebstenskvätta Oenanthe halophila (N31 .01 .471.  V 007.13.438) 1 ad hona + 2 
juv. (Amerzgane)
122. Vitkronad stenskvätta Oenanthe leucopyga
123. Svart stenskvätta Oenanthe leucura 
124. Ökenstenskvätta Oenanthe deserti
125. Berberstenskvätta Oenanthe moesta 26-27/6 Tagdilt Track ca 15 ex
126. Svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus
127. Dubbeltrast Turdus viscivorus 25/6 Oukameiden 2 ex
128. Koltrast Turdus merula
129. Blåtrast Monticola solitarius
130. Snårsångare Scotocerca inquieta 29/6 48 km V Ar- Rachidia 5 ex
131. Svarthätta Sylvia atricapilla
132. Herdesångare Sylvia hortensis 2/7 Jaktstugan  4-5 ex 
133. Sammetshätta Sylvia melanocephala
134. Saharasångare Sylvia deserti 28/6 Erg Chebbi 1 ex
135. Atlassångare Sylvia deserticola 25/ 6 (31.2927 -7.9065) 3 ex
136. Kaveldunsångare Acrocephalus melanopogon 1/7 Oued Loukkos Marsh 2 ex
137. Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 1/7 Oued Loukkos Marsh, 3/7 Sidi Abed
138. Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 1/7 Oued Loukkos Marsh 1 ex
139. Grässångare Cisticola juncidis
140. Cettisångare Cettia cetti 2/7 Jaktstugan1ex, 6/7 Essaouira 1 ex
141. Polyglottsångare Hippolais polyglotta 30/6 Ifrane 2-3 ex
142. Eksångare Iduna pallida 26/6 94 km V Boulmalne 4-5 ex, i tamarisk i Rissaniområdet
143. Macchiasångare Iduna opaca i tamarisksnår längs vattendrag, även i hotellträdgårdar i 
Marrakech.
144. Bergsångare Phylloscopus bonelli 30/6 Ifrane 5-6 ex
145. Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla 25/6 Taufilalt
146. Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 30/6 Ifrane
147. Grå flugsnappare Muscicapa striata
148. Atlasflugsnappare Ficedula speculigera 29/6 Ifrane 1 ex, 30/6 Ifrane (lokal 3 Gosney) 
hane+hona, 30/6 Daiyet Aoua familj
149. Talgoxe Parus major
150. Svartmes Periparus ater
151. Koboltmes Cyanistes teneriffae 30/6 Ifraneområdet



152. Nötväcka Sitta europaea 30/6 Ifraneområdet
153. Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla 25/6 Taufilalt, 30/6 Ifraneområdet
154. Varfågel Lanius excubitor 28/6 Erg Chebbi (elegans) 1 ex, 29/6 Rissani 3 ex, 6/7 Tamri 
(algeriensis)
155. Rödhuvad törnskata Lanius senator
156. Svartkronad tchagra Tchagra senegalus 2-3/7 Sidi Yahya 2 ex, 5-6/7 Ouede Massa + 
Essaouiraa ca 10 ex
157. Trädgårdsbulbyl  Pycnonotus barbatus
158. Saharaskriktrast Turdoides fulva 29/6 Rissani 9 ex
159. Skata  Pica pica mauritanica Sidi Yahya 2 ex, flera vid kusten
160. Kaja Corvus monedula
161. Alpkråka  Pyrrochorax pyrrochorax  25/6 Oukameiden
162. Alpkaja  Pyrrochorax graculus 25/6 Oukameiden 4 ex
163. Korp Corvus corax 
164. Ökenkorp  Corvus ruficollis 28/6 Erg Chebbi 20-tal
165. Svart stare Sturnus unicolor 
166. Sommargylling Oriolus oriolus 30/6 Ifrane 2 ex, Daiyet Aoua 1 ex
167. Gråsparv Passer domesticus
168. Stensparv Petronia petronia 25/6 Oukameiden 20-30 ex
169. Ökensparv Passer simplex 28/6 Erg Chebbi 8 ex
170. Bofink Fringilla coelebs africana 
171. Hämpling Carduelis cannabina 
172. Steglits Carduelis carduelis 
173. Grönfink Chloris chloris 1-2/7 Sidi Yahya 2 ex
174. Gulhämpling Serinus serinus
175. Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 25/6 Tauflialt 1 ex, 30/6 Ifrane 1 ex
176. Mindre korsnäbb  Loxia curvirostra 25/6  N Oukameiden 5 ex
177. Ökentrumpetare Bucanetes githagineus 27/6 ”Ponden” Tagdilt Track 20 ex
178. Häcksparv Emberitza cirlus 5/7 Oued Massa 2 ex
179. Kornsparv Emberitza calandra  30/6 Merdja Zerga 1 ex
180. Hussparv Emberitza sahari 


