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Tre mil i Marocko



Flyg: Norwegian Air mellan Oslo-Marrakech. Cirka 2 000 kronor för en tur och retur-
biljett.
Logi: Top Ourika, Atlasbergen. Två rum för 700 dirham (DH).
Hotel Tivoli, Agadir. 32 euro per dubbelrum och natt. 
Le Chant de Palmiers, Agdz. 1 000 dirham för ett fyrbäddsrum och middag till fyra 
personer.
Azalay Kasbah, Merzouga. Suite 90 euro, enkelrum 32 euro.
Xaluca, Boumalne de Dades: Cirka 1 000 kronor för ett dubbelrum men då ingick 
också middagsbuffé och frukost.
Le Coq Hardi, Ait Ourir: Cirka 300 dirham per person för logi och middag.
Valutor som användes: 1 euro motsvarar cirka 0,90 SEK. 1 dirham motsvarar cirka 
0,80 SEK.

Resrutt:
4 februari: Oslo-Marrakech-Atlasbergen.
5 februari: Oukameiden-Agadir.
6 februari: Oued Massa-Oued Sous.
7 februari: Sousdalen-Tazenakhtslätten-Agdz.
8 februari: Rissani-Merzouga.
9 februari: Darjet Srji-Yasmina-Boumalne de Dades.
10 februari: Boumalneslätten-Erfoud-Ouarzazate-Tich N`Tichka-Ait Ourir.
11 februari: Ait Ourir-Marrakech.

Sammanfattning: 
Vi gjorde en veckolång resa med utgångspunkt från Marrakech. Det blev 190 mils 
bilkörning i skiftande biotoper och Jörgen, Max Allan och Stefan noterade mellan 20 
och 40 nya VP-arter eller Lifers.
Vi började i Atlasbergen och fortsatte med Agadir-området, Sous-dalen och öken-
skådning vid Merzouga. Ökenskådning blev det även runt Boumalne de Dades och 
Ouarzazate innan vi via Atlasbergen återvände till Marrakech.
Trafiken var ganska livlig på sina håll med åsnekärror och mopeder mitt inne i ron-
deller och en del besynnerliga omkörningar på smala vägar. Men vi klarade oss 
ganska bra ändå i den för oss något annorlunda trafiksituationen.
Dieselpriset varierade mellan 7 och 8 dirham per liter och skulle man tanka blyfri 
bensin låg priset på cirka 12 dirham per liter. Klart under svenska priser med andra 
ord.
Max Allans kunskaper i franska underlättade helt klart när vi skulle fråga efter vägen 
och diskutera upplägg med fågelguider. Ett minus som vi upplevde var att vi inte fick 
tag på en fågelguide i Merzouga som kunde visa oss var ökensparvarna fanns. Vår 
”guide” var uppenbarligen chaufför och ingenting annat.
Vädret var något som vi inte kunde klaga på. Förutom någon kylig morgon i Oukai-
meden så låg temperaturen på dagtid som regel på 20 grader eller mer. Våren hade 
förstås kommit mycket längre i Marocko med blommande träd längs vägen.
Maten i landet handlar mycket om nationalrätten tajine som vi avnjöt i olika former. 
På dagarna blev det mest choklad, vatten och kex.



4 februari
Vi startade tidigt på morgonen från Orust/Stenungsund och via ett snabbstopp i 
Uddevalla där vi hämtade Jörgen så påbörjades resan upp mot Gardermoens flyg-
plats utanför Oslo. Resan dit tog cirka tre timmar och därefter började den riktiga 
resan, den mot det fågelrika landet Marocko i Nordafrika.
Vi landade i Marrakech på tisdagseftermiddagen och bytte då ut grådasket och snön 
i Oslo mot palmer och behagliga 15 grader i luften. Hussparv, sädesärla och svart-
stare var arter som noterades direkt på flygplatsen.
Efter strul med passkontroll och biluthyrning kom vi så äntligen ut i Marrakech efter-
middagstrafik med vår Peugeot 508 från det lokala uthyrningsföretaget Air Car. En 
gransångare sågs vid den första rondellen vid flygplatsen, men sedan var det fullt 
fokus på att hitta ur stan och bort mot Atlasbergen som låg som en vacker fond bor-
ta i horisonten.
Vid 18.15 hittade vi hotellet Top Ourika som ligger en halvtimmes körning från flyg-
platsen och tre mil från skidorten Oukaimeden. På vägen mot hotellet såg vi flera 
vita storkar, turkduvor och flockar med kohägrar.
Kvällen avslutades med en god tajine-gryta på hotellet.

DAGBOK



5 februari
En av resans bästa frukostar med kaffe latte, pannkakor och gott bröd avnjöts i gry-
ningen. En bofink av rasen africana var dagens första observation i trädgården runt 
hotellet. Här fanns också arter som cettisångare, trädgårdsbulbyl och en sjungande 
gärdsmyg.
Nu var det skidorten Oukaïmeden som gällde. På vägen dit stannade vi till ett par 
gånger och fick se svarta stenskvättor och klipphöns intill vägen. I bergsbranterna 
sågs flera klippsparvar och alpjärnsparvar och nere i en bäck fanns en strömstare. 
Temperaturen på morgonen var dryga fem grader och man kände sig förstås hem-
tam i den miljön.
Uppe vid själva skidområdet på 2 660 meters höjd ramlade det in nya resarter. 
Alpkråkor och alpkajor mötte oss redan vid infarten och här fanns även flockar av 
stensparv, berglärka och den nordafrikanska rasen av bergsökenfink. Ringtrast och 
korp var andra nya arter för resan.
Efter att ha traskat runt en stund i området kring skidliften rullade vi nedåt igen och 
nu hade temperaturen stigit till över 15 grader. Vi stannade vid en cederskog där 
vi hörde och såg svartmes, koboltmes och dubbeltrast i vårvärmen. Här sågs även 
flertalet turkiska murgeckos.
Vid en vägkorsning mot Taroudannt och Agadir stannade vi till för att köpa dricka 
och choklad. Där dök en annan hett efterlängtad resart upp: atlasgröngöling. En 
hanne satt och hackade i ett träd och upptäcktes på lätet. Alla var överens om att 
det var flyt att hänga in spetten under ett kort inköpsstopp. I området sågs också ar-
ter som steglits, svart rödstjärt, klippsvala, hussparv, örnvråk och ännu en ringtrast.
Efter inköpet påbörjades den mödosamma resan över Atlasbergen ned mot Agadir 
vid Atlantkusten. En resa på över 20 mil genom bergspass, förbi vägarbeten och på 
allmänt smala och dåliga vägar.
Med facit i hand så hade det nog gått fortare att ha kört tillbaka mot Marrakech och 
tagit en större väg ned mot Agadir. 
Det tog nämligen sex timmar att ta sig hela vägen ned till Hotel Tivoli på Boulevard 
du 20 Aout i närheten av Agadirs hamn.



Men då hade vi förstås sett en del fågel på vägen. Nya resarter blev lagerlärka, 
blåtrast, forsärla, svarthakad buskskvätta, sädesärla av rasen subpersonata och 
diademrödstjärt. När vi närmade oss kusten fick vi även syn på de första skatorna 
av den nordafrikanska rasen mauritanica. Snygga fåglar med en lite annorlunda an-
siktsteckning än våra nordiska skator.
Efter incheckning och middag på en pizzeria i Agadir blev det artgenomgång i hotell-
baren och lite snack om morgondagens begivenheter Oued Massa och Oued Sous.

6 februari
Frukosten på hotell Tivoli var i torftigaste laget, men vi fick i alla fall i oss lite näring 
innan det var dags att åka de sex milen ned till naturreservatet Oued Massa. Någon 
mil före reservatet stoppades vi av den marockanska polisen som med ett leende på 
läpparna delade ut fortkörningsböter på 300 DH.
Som plåster på såren fick vi i alla fall en utförlig vägbeskrivning till Oued Massa, 
men någon i bilen tyckte att vi borde fått en kopp te, precis som en annan svensk 
skådargrupp fick när de hade blivit bötfällda på en Marocko-resa. Framme vid Oued 
Massa så parkerade vi och promenerade längs med floden Sous. Det var många 

tättingar i luften och det sjöng lite varstans. Cet-
tisångare, grässångare, sammetshätta, svarthakad 
buskskvätta, diademrödstjärt, klipphöna, hussparv 
och spansk sparv var några av arterna som mötte 
oss under den första delen av promenaden. Men det 
fanns annat också. En del hussvalor och ladusvalor 
flög fram och tillbaka över floden och snart hade de 
sällskap av två bleka tornseglare. På ett vasstrå satt 
en ensam gulärla och här liksom på många andra 
ställen var tofslärkorna vanliga.



Efter en stunds promenad hördes den första svart-
kronade tchagrans mjuka vissling och sedan dök 
det upp fler och fler. Vi räknade till minst tio individer 
totalt.
Efter att ha passerat en by kom vi fram till ingången 
till själva nationalparken där två killar i 25-årsåldern 
ville ha 150 DH i inträde av oss. Det fick dom.
Efter att ha betalat tog vi en promenad längs floden. 
Det gav oss fler resarter i form av brun kärrhök, fisk-
gjuse, smådopping, kentsk tärna, sandlöpare, sil-
keshäger, rödspov, myrspov och storspov. Här sågs 
även Greenish Black-tip och sebrablåvinge. 
Det började bli hett och disigt och när vi promenerade tillbaka dök plötsligt en av 
killarna från entrén upp igen. Han hette Mustafa och ville guida oss till arter som öke-
nuv, eremitibis, brunstrupig backsvala, minervauggla och ökenlöpare.
Det lät väl okej att få hjälp att hitta åtminstone några av dessa specialare.
Mustafa hoppade in i vår bil och lotsade oss genom nationalparken ut till ett litet 
kustsamhälle där det genast dök upp en minervauggla på ett hustak. Snart såg vi fle-
ra individer av den här snygga lilla ugglan.
Efter en stunds letande så hittade Mustafa även flock flygande eremitibisar och det 
syntes på honom att han kände sig stolt över att ha hittat en av VP:s mest exklusiva 
fågelarter. 64 ibisar räknade vi till på den här lokalen där vi också hade en liten flock 
tranor.
Vi fortsatte till ett våtmarksområde inom nationalparken där det skulle finnas marmo-
rand. Istället såg vi en flock bronsibisar, en rörhöna och några iberiska bäcksköld-
paddor. Till Mustafas synbara frustration.
I det närliggande jordbrukslandskapet upptäcktes dock en skatgök och en ryttlande 
svartvingad glada. En trevlig kombo och nu var vi ganska nöjda trots allt.
Vi lämnade Oued Massa – 500 DH fattigare. Det var den summa som Mustafa ville 
ha för att ha visat oss runt på hemmalokalen. 
Nästa stopp blev Oued Sous alldeles vid kungliga palatset i Agadirs utkanter. På 
strandrevlarna hittade vi rödnäbbad trut, långnäbbad mås, svarthuvad mås och mas-
sor av vadare. Exempel på det vi såg i vadarväg var småsnäppa, 
kustpipare, svartsnäppa, kustsnäppa, skärfläcka och sandlöpare.
I en liten våtmark nära palatsmuren fanns 18 marmoränder, 
flockar med skedänder, några silkeshägrar, skedstorkar och 
styltlöpare, en roskarl, en fiskgjuse och lite annat trevligt. Ett 30-
tal gulhämplingar satte sig i en buske och i en annan buske satt 
en varfågel och gnisslade. En flock med ljungpipare kändes lite 
överraskande. En snygg adult pilgrimsfalk kom flygande och sat-
te sig för en stund i ett träd. En yngre artfrände sågs senare från 
parkeringen. Den här fågelrika dagen avslutades på restaurang 
Little Norway där vi lät oss smaka av biff med pommes frites och 
creme brulée till efterrätt.



7 februari
Ny frukost på hotellet och sedan vän-
tade en lång transportdag till Agdz. 
Den gick via Sous-dalen och Ta-
zenakht-slätten för att sluta i den lilla 
staden Agdz i skymningen. En svartkro-
nad tchagra sjöng strax utanför Agadir 
men annars hade vi inte så mycket fågel 
från bilen på vägen mot Tazenakht.
Vi såg i alla fall arter som örnvråk, här-
fågel, varfågel och vitkronad stenskvätta 
under milen i bilen och speciellt sten-
skvättorna var vanliga och lättsedda 
längs vägen.
Strax före Tazenakht hittade vi en ut-

siktsplats över stenöknen. Där stannade vi en kort stund, allt medan traktens barn 
uppvaktade oss. De tiggde pengar och godis och försökte nästan ta sig in i bilen. 
Det var bara att dra upp fönstren, starta motorn och köra vidare.
Vid själva Tazenakht-slätten var det till synes tyst och öde. Men bland stenarna ute 
på slätten gick det omkring väl kamouflerade härfågellärkor, ökenberglärkor och 
stenökenlärkor. Vi såg också några berberstenskvättor och lite längre bort vid en 
korsning med en planerad camping, fanns en flock med ökentrumpetare. Deras spe-
ciella läte, som liknats vid en leksakstrumpet, hördes här och var på slätten. 
I skymningen nådde vi staden Agdz och följde skyltningen mot ”Le Chants de Pal-
miers”. Hotellet som låg i utkanten av stan såg igenbommat ut, men efter att ha 
knackat på så tittade en marockan ut och öppnade grinden. Skönt att vara framme 
även om hotellet var spartanskt så det förslår. Det fanns knappt någon elektricitet i 
fyrbäddsrummet men vi fick 
oss ändå en god middag inn-
an vi gick och la oss.



8 februari
Tidig uppstigning för en lång transport mot Merzouga, 
ökenstaden 28 mil från Agdz. Från bilen såg vi någ-
ra vitkronade stenskvättor och varfåglar samt resans 
första ökenkorp. Strax före Rissani finns en wadi där 
man brukar kunna se ökenuv. 
Vi parkerade bilen och började promenera in i wa-
din. Två slagfalkar kom flygande och vållade oss lite 
huvudbry i motljuset. Det var en avsevärd storleks-
skillnad mellan fåglarna och vi var ett tag inne på att 
den ena kunde ha varit en berberfalk. Snart kom det 

en kille med en enkel handkikare och av en händelse berättade han att det finns ett 
slagfalk-par som häckar i området.
Det var säkerligen dessa fåglar vi hade sett strax innan han kom.
Lahcen Ouacha, som killen hette, erbjöd sig att guida oss till ökenuven och flera 
andra arter. För detta tog han 100 DH per art.
Vi antog erbjudandet och han tog oss med på en grusväg längs bort i wadin. Där 
satt uven på sin hylla och vi passade på att tuba den och ta bilder. 
Lahcen tog oss även med till ett område med både kronflyghöna och ökenflyghöna. 
Vi lyckades se bägge arterna i värmedallret. De förstnämnda avslöjades då de kom 
flygande och utstötte sitt arttypiska läte. 
På eftermiddagen nådde vi Merzouga och sanddynerna vid Erg Chebbi. Dessa lyste 
rött och fångade våra blickar på långt håll på vägen ut i öknen.
Vid bensinmacken Afriquia strax utanför Merzouga fick vi kontakt med guiden Has-
san som erbjöd en 4-5 timmar lång tur i öknen för 600 DH. Vi antog även det erbju-
dandet och åkte sedan bort till hotell Azalay för övernattning.



9 februari
Vaknade vid 5-tiden och gick 
ut och lyssnade på en blåtrast 
som sjöng från hotellets tak. 
Efter frukost kom Hassans kol-
lega och hämtade oss med en 
jeep för att ta oss runt i öknen. 
Det första stoppet var vid den 
uttorkade sjön Darjet Srji där 
det överraskande nog fanns 
mycket fågel. Här sågs öken-
arter som till exempel ökenlö-
pare, ökenstenskvätta, öken-
berglärka, härfågellärka och 
sandökenlärka. En adult slag-
falk satt på en jordhög och lyfte 
majestätiskt i det gryende morgonljuset och en flock på sex roständer kom flygande 
mot oss. I tamariskbuskarna fanns en snygg hanne atlassångare och ytterligare en 
hanne sågs senare vid Café Yasmina.
Vid Yasmina sågs också en svart rödstjärt, en vitkronad stenskvätta, ett par turkdu-
vor och palmduvor samt några skramlande sammetshättor. Lokalen som tidigare 
gjort sig känd som ökensparvens kanske starkaste fäste i Marocko har dock mist sin 
forna glans.
Numera verkar ökensparven vara utgången i det här området och det sägs bero på 

flera faktorer. Bland annat det faktum att det 
inte regnat ordentligt i området på fyra år. En 
annan orsak är att gråsparven har tagit över 
och trängt bort sin exklusiva släkting till lokaler 
längre bort i öknen.
Färden gick istället vidare mot hotell Kasbah 
Sahara Garden där två saharaskriktrastar i en 
palm var lokalens clou. Här fanns också en 
av resans få härfåglar och i närheten även en 
hona ökenstenskvätta.
Vi gav upp ökensparven för den här gången 
och när vi hade kommit fram till Azalay var det 
dags att betala och ge sig ut på nästa långa 
transportsträcka. Den här gången till Boumalne 
de Dades och det fina hotellet Xaluca.
På vägen gjorde vi några intressanta stopp och 
såg då en hanne glasögonsångare utanför Er-
foud samt en berberfalk som satt i en mast inne 
i själva Erfoud.



Den här dagen började på ett mindre 
trevligt sätt. Det blåste halv storm och 
vi insåg att det skulle bli svårskådat på 
Boumalneslätten. Det bjöds i alla fall på 
några snygga örnvråkar med roströd 
stjärt samt flera stenökenlärkor, lager-
lärkor och ökenberglärkor. Dessutom 
visade sig ett par berberstenskvättor, en 
fågel som normalt sett brukar dominera 
slätten sett till antal. Dock inte denna 
dag.
Efter ett par timmar kändes det lite 
avslaget. Vi hade ju hoppats få se 

tjocknäbbade lärkor men någon representant för denna nomadiska art ville inte visa 
upp sig just den här dagen. En annan lokal där man enligt Dave Gosney´s guide sett 
både tjocknäbbad lärka och maghrebstenskvätta är en stor ökenslätt i närheten av 
Amerzgane väster om Ouarzazate.
Här slet vi i fält innan Max Allan till slut hittade ett par av den exklusiva marockanska 
specialiteten – maghrebstenskvätta, arten som nyligen splittats från sorgstenskvätta. 
Jubel i gänget och en liten tröst när nu den tjocknäbbade lärkan uteblev. En rost-
gumpsvala kom flygande som en bonus och det blev vår enda obs av den arten.
Färden gick vidare mot vårt sista hotell och den gick återigen över Atlasbergen. Efter 
att ha passerat bergspasset Tich N`Tichka fick vi återigen syn på ett par alpjärns-
parvar i en bergsbrant och nu fick alla se den arten bra. Nu började fossilförsäljarna 
flockas runt 
bilen och då 
kändes det 
helt rätt att 
lämna spar-
varna och den 
fantastiska 
utsikten vid 
bergspasset.

10 februari



11 februari
Vaknade på hotell Le Coq Hardi i ett lite småkyligt Ait Ourir. Från trädgården sjöng 
arter som trädgårdsbulbyl och gulhämpling och det var en härlig start på dagen. 
Efter frukost med goda marockanska pannkakor var det dags att transportera sig de 
sista 38 kilometerna in mot Marrakech flygplats.
Efter ett par felkörningar stannade vi till slut till vid ett fält utanför själva flygplatsen. 
Där var himlen prickig av bruna glador som sträckte norrut. Över 250 individer räk-
nade vi till från vår obsplats invid vägen. Här fanns också vita storkar, kohägrar, 
svartstarar och marockanska skator och som avslutning såg vi en tornfalk ute på 
landningsbanan och några hussparvar inne i flygplatsterminalen.
I och med det var cirkeln sluten på vår resa och nu väntade bara flyget till Oslo och 
bilresan hem till Bohuslän.

Artlista
1. Smådopping – Little grebe. 2 ex Oued Massa 6/2.
2. Storskarv – Cormorant. Några ex av den nordafrikanska rasen maroccanus sågs vid Oued 
Massa 6/2.
3. Kohäger – Cattle egret. Den i särklass vanligaste hägern med flockar lite varstans 
4. Silkeshäger – Little egret. Betydligt fåtaligare än kohägern och sågs med några ex vid Massa 
och Oued Sous 6/2.
5. Grå häger - Grey heron. Enstaka ex under resan.



6. Vit stork – White stork. Några flockar i närheten av Agadir (55+37).
7. Bronsibis – Glossy ibis. Ett 30-tal ex vid Massa 6/2.
8. Eremitibis – Bald ibis. 64 ex hittades av vår guide Mustafa inom Massas nationalpark 6/2. En av 
VP:s mest exklusiva arter med en population på cirka 500 fåglar i Marocko.
9. Skedstork – Spoonbill. Några ex vid Oued Sous 6/2.
10. Större flamingo – Greater flamingo. En flock på ett 50-tal fåglar vid Oued Sous 6/2.
11. Gravand – Common shelduck. En flock med ett tiotal individer vid Oued Sous 6/2.
12. Rostand – Ruddy shelduck. 6 ex kom flygande vid den uttorkade ökensjön Darjet Srji 9/2.
13. Gräsand – Mallard. Enstaka ex vid Massa och Sous.
14. Bläsand – Wigeon. 5 hannar sågs vid Massa 6/2.
15. Skedand – Shoveler. Ett 20-tal ex sågs i den lilla våtmarken vid palatsmuren i Oued Sous 6/2.
16. Marmorand – Marbled duck. 18 ex i den lilla våtmarken vid palatsmuren i Oued Sous 6/2.
17. Kricka – Common teal. 4 ex vid Oued Sous 6/2.
18. Fiskgjuse – Osprey. 1 ex Massa och 2 ex Sous 6/2.
19. Brun glada – Black kite. 250 ex sträckte norrut alldeles i närheten av Marrakech flygplats 11/2.
20. Brun kärrhök – Marsh harrier. En hanne satt på marken vid Oued Massa 6/2.
21. Svartvingad glada – Black-shouldered kite. 1 ex ryttlade inom nationalparken Massa 6/2.
22. Örnvråk – Long-legged buzzard. Sågs i flera miljöer och som mest hade vi 3 ex i närheten av 
Oukaimeden 5/2. Dessutom hade vi några fina obsar av arten på Boumalne-slätten.
23. Sparvhök – Sparrowhawk. Enstaka ex på resan.
24. Tornfalk – Kestrel. Allmän och sågs under de flesta av resans dagar.
25. Rödfalk – Lesser kestrel. Enstaka hannar artbestämdes i bland annat Sous-dalen och Merzou-
ga.
26. Pilgrimsfalk – Peregrine falcon. En adult och en juvenil fågel sågs vid Oued Sous 6/2.
27. Berberfalk – Barbary falcon. 1 ex satt på en mast inne i Erfouds centrum 9/2.
28. Slagfalk – Lanner. Ett par kom flygande i en wadi strax utanför Rissani 8/2. 1 ex satt på mar-
ken vid Darjet Srji 9/2.
29. Klipphöna – Barbary partridge. Enstaka ex vid Massa och Sous och 7 ex Oukaimeden 5/2.
30. Rörhöna – Common moorhen. Enstaka ex under resan.
31. Sothöna – Eurasian coot. Enstaka ex under resan.
32. Trana – Common crane. 6 ex sågs i Massas nationalpark 6/2.
33. Strandskata – Oystercatcher. Cirka 10 ex vid Oued Sous 6/2.
34. Skärfläcka – Avocet. 1 ex vid Oued Sous 6/2.
35. Styltlöpare – Black-winged stilt. Cirka 10 ex vid Oued Sous 6/2.
36. Ökenlöpare – Creme coloured courser. 1 ex vid Darjet Srji 9/2.
37. Större strandpipare – Greater ringed plover. 3 ex Oued Massa, 1 ex Oued Sous 6/2.
38. Kustpipare – Grey plover. Cirka 60 ex Oued Sous 6/2.
39. Ljungpipare – Golden plover. En flock på sju fåglar sågs vid Oued Sous 7/2.
40. Kustsnäppa – Red knot. 3 ex Oued Sous 6/2.
41. Sandlöpare – Sanderling. 1 ex Massa, 1 ex Sous 6/2.
42. Roskarl – Turnstone. 1 ex Sous 6/2.
43. Kärrsnäppa – Dunlin. Tämligen allmän Sous plus några ex Oued Massa.
44. Småsnäppa – Little stint. 5 ex Oued Sous 6/2.
45. Skogssnäppa – Green sandpiper. 1 ex Massa, 1 ex Sous 6/2.
46. Drillsnäppa – Common sandpiper. 1 ex hördes Ourika 4/2, 2 ex Oued Massa 6/2.
47. Rödbena – Redshank. 5 ex Oued Sous 6/2.
48. Svartsnäppa – Spotted redshank. 2 ex Oued Sous 6/2.
49. Gluttsnäppa – Greenshank. 1 ex Massa, 1 ex Sous 6/2.
50. Rödspov – Black-tailed godwit. Flera ex Massa och Sous 6/2.
51. Myrspov – Bar-tailed godwit. Enstaka Massa och cirka 10 Sous 6/2.
52. Storspov – Curlew. 7 ex Massa, 1 Sous 6/2.
53. Enkelbeckasin – Common snipe. 2 ex Oued Sous 6/2.
54. Brushane – Ruff. 1 ex Massa 6/2.



55. Skrattmås – Black-headed gull. Tämligen allmän Oued Sous 6/2.
56. Långnäbbas mås – Slender-billed gull. Enstaka individer Oued Sous 6/2.
57. Svarthuvad mås – Mediterranean gull. Tämligen allmän Oued Sous 6/2.
58. Medelhavstrut – Yellow-legged gull. Tämligen allmän Agadirs hamnområde.
59. Rödnäbbad trut – Audouin´s gull. 2 ad och en 3K-fågel vid Oued Sous 6/2.
60. Silltrut – Lesser black-backed gull. Tämligen allmän Agadirs hamnområde.
61. Kentsk tärna – Sandwich tern. 20 ex Massa, 10 ex Sous 6/2.
62. Ökenflyghöna – Spotted sandgrouse. 19 ex utanför Rissani 8/2.
63. Kronflyghöna – Crowned sandgrouse. 15 ex utanför Rissani 8/2.
64. Tamduva – Fereal pigeon. Allmän i lämplig biotop.
65. Ringduva – Wood pigeon. Enstaka ex runt Agadir.
66. Turkduva – Collared dove. Allmän i lämplig biotop.
67. Palmduva – Laughing dove. Tämligen allmän i lämplig biotop.
68. Skatgök – Great spotted cuckoo. 1 ex Oued Massa 6/2.
69. Ökenuv – Pharaoh eagle-owl. 1 ex i en wadi utanför Rissani 8/2.
70. Minervauggla – Little owl. Minst 3 ex i Massas nationalpark 6/2.
71. Blek tornseglare – Pallid swift. 2 ex Oued Massa 6/2.
72. Härfågel – Hoopoe. Enstaka ex under resan bland annat ett i Merzouga 9/2.
73. Atlasgröngöling – Levaillant´s woodpecker. 1 ad hanne trummade och sågs bra på väg ned 
från Oukaimeden. 
74. Tofslärka – Crested lark. Allmän i lämplig biotop. Inga rasbestämda.
75. Lagerlärka – Thekla lark. Allmän i lämplig biotop. Inga rasbestämda.
76. Korttålärka – Short-toed lark. Vi såg en ej säkert bestämd korttålärka som gick tillsammans 
med andra lärkor vid Darjet Srji 9/2.
77. Stenökenlärka – Desert lark. Allmän i lämplig biotop.
78. Sandökenlärka – Bar-tailed desert lark. 3 ex Darjet Srji 9/2.
79. Berglärka – Shore lark. Flera flockar noterades under besöket i Oukaimeden, totalt ca. 30 ind.
80. Ökenberglärka – Temminck´s horned lark. Allmän i lämplig biotop.
81. Härfågellärka – Hoopoe lark. 2 ex Darjet Srji 9/2, 2 ex Tazenakht-slätten 7/2.
82. Klippsvala – Crag martin. Enstaka ex under resan.
83. Ladusvala – Barn swallow. Tämligen allmän i lämplig biotop.
84. Rostgumpsvala – Red-rumped swallow. 1 ex i öknen utanför Ouarzazate 10/2.
85. Hussvala – House martin. Några ex vid Oued Massa 6/2.
86. Fältpiplärka – Tawny pipit. 1 ex i närheten av Tazenakht-slätten 7/2.
87. Ängspiplärka – Meadow pipit. Enstaka ex under resan.
88. Sädesärla – White wagtail. Sågs nästan dagligen och flera subpersonata noterades.
89. Gulärla – Yellow wagtail. 1 ex sågs sittande på ett vasstrå i Oued Massa 6/2. Fågeln uppvisa-
de iberiae-karaktärer.
90. Forsärla – Grey wagtail. Cirka 5 ex på olika lokaler i Atlasbergen.
91. Gärdsmyg – Winter wren. 1 ex sjungande vid Ourika 5/2.
92. Strömstare – Dipper. 1 ex i en bäck på väg upp till Oukaimeden 5/2.
93. Trädgårdsbulbyl – Common bulbul. Allmän i lämplig biotop. En karaktärsfågel i trädgårdar och 
oaser.
94. Alpjärnsparv – Alpine accentor. 2 ex i en bergsbrant på väg mot Oukaimeden 5/2. 3 ex i liknan-
de miljö i bergspasset Tich N´Tichka 10/2.
95. Rödhake – Robin. Enstaka ex under resan.
96. Rödstjärt – Redstart. Enstaka ex under resan.
97. Svart rödstjärt – Black redstart. Enstaka ex under resan.
98. Diademrödstjärt – Moussier´s redstart. Allmän i lämplig biotop.
99. Ökenstenskvätta – Desert wheatear. Några ex, både hannar och honor, under ökendagen i 
Merzouga.
100. Maghrebstenskvätta – Maghreb wheatear. Ett par av den här nyligen splittade arten hittades 
vid en ökenslätt utanför Ouarzazate 10/2.



101. Vitkronad stenskvätta – White-crowned black wheatear. Allmän i lämplig biotop.
102. Svart stenskvätta – Black wheatear. Inte alls så vanlig som föregående art men hittades på 
flera platser, speciellt i höglänt terräng.
103. Berberstenskvätta – Red-rumped wheatear. 3 ex Tazenakht-slätten och 2 ex Boumalneslätten 
blev de enda obsarna av arten.
104. Svarthakad buskskvätta – Stonechat. Några ex här och där, flest vid Oued Massa.
105. Blåtrast – Blue rock thrush. Sågs på flera lokaler. Totalt mellan fem och tio individer under 
resan.
106. Taltrast – Song thrush. 1 ex Oued Massa 6/2. Dessutom 2 ex vid hotellet i Ait Ourir 11/2.
107. Dubbeltrast – Mistle thrush. 1 ex sjungande Oukaimeden 5/2.
108. Koltrast – Blackbird. Allmän i lämplig biotop.
109.Ringtrast – Ring ouzel. 2 hannar och en hona Oukaimeden 5/2. Fåglarna såg ut att vara av 
alpestris-typ.
110. Svarthätta – Black cap. Enstaka ex under resan.
111. Sammetshätta – Sardinian warbler. Allmän i lämplig biotop.
112. Glasögonsångare – Spectacled warbler. 1 hanne flög omkring mellan buskagen vid ett fält 
utanför Erfoud 9/2.
113. Atlassångare – Tristram`s warbler. 1 hanne Darjet Srji och 1 hanne Yasmina 9/2.
114. Grässångare – Zitting cisticola. Ganska många i Oued Massa och enstaka i Oued Sous.
115. Cettisångare – Cetti´s warbler. 1 ex Oukaimeden 4/2, flera vid Massa 6/2.
116. Lövsångare – Willow warbler. 2 ex Oued Massa 6/2.
117. Gransångare – Chiffchaff. Tämligen allmän i lämplig biotop.
118. Talgoxe – Great tit. Allmän i lämplig biotop.
119. Koboltmes – African blue tit. Sågs på flera lokaler, företrädesvis i Atlasbergen.
120. Svartmes – Coal tit. 3 ex sjungande Oukaimeden 5/2.
121. Varfågel – Southern grey shrike. Ganska många ex under resan. Som vanligt handlade det 
om både elegans och algeriensis och flera andra individer som visade intermediära karaktärer.
122. Svartkronad tchagra – Black-crowned tchagra. Ett tiotal sjungande Oued Massa 6/2. 1 sjung-
ande på väg in i Sous-dalen 7/2.
123. Saharaskriktrast – Fulvous babbler. 2 ex höll till i en palm vid Kasbah Sahara Garden under 
ökendagen 9/2.
124. Skata – Magpie. Den nordafrikanska rasen mauritanica var tämligen allmän runt Agadir, men 
saknades helt på många andra platser.
125. Alpkaja – Alpine chough. Ganska vanlig i Oukaimeden 5/2.
126. Alpkråka – Red-billed chough. Ganska vanlig i Oukaimeden 5/2, men sågs på flera andra 
platser i Atlasbergen. Bland annat vid bergspasset Tich N´ Tichka.
127. Korp – Raven. Ett ex vid Oukaimeden 5/2.
128. Ökenkorp – Brown-necked raven. Flera ex i ökenmiljö, bland annat vid Darjet Srji.
129. Svartstare – Spotless starling. Tämligen allmän i lämplig biotop.
130. Gråsparv – House sparrow. Allmän i lämplig biotop.
131. Spansk sparv – Spanish sparrow. Några ex vid Oued Massa 6/2.
132. Stensparv – Rock sparrow. Tämligen allmän i Oukaimeden 5/2.
133. Bofink – Chaffinch. Tämligen allmän i lämplig biotop. Fåglarna som sågs var av africana-typ.
134. Hämpling – Linnet. Enstaka ex under resan.
135. Steglits – Goldfinch. Sågs både i Oukaimeden och Oued Massa. På den sistnämnda lokalen 
fanns en flock på cirka 15 individer.
136. Grönfink – Greenfinch. Enstaka ex under resan.
137. Gulhämpling – Serin. Tämligen allmän i lämplig biotop.
138. Ökentrumpetare – Trumpeter finch. 18 ex Tazenakht-slätten 7/2.
139. Bergsökenfink – African crimson-winged finch. En flock på minst 10 fåglar fanns vid parke-
ringsplatsen vid Oukaimedens skidcenter 5/2.
140. Klippsparv – Rock bunting. 2 ex på väg upp mot Oukaimeden 5/2. Dessutom sågs ett ex i en 
wadi på väg ned från Atlasbergen.
141. Hussparv – House bunting. Allmän i lämplig biotop.



Andra arter som sågs under resan
1. Greenish Black-tip. Ett exemplar i Oued Massa 6/2.
2. Sebrablåvinge – Lang’s Short-tailed Blue. Ett exemplar i Oued Massa 6/2.
3. Turkisk murgecko – Common Wall Gecko. Flertalet exemplar i cederskogen upp till Oukaï-
meden 5/2.
4. Iberisk bäcksköldpadda – Mediterranean Turtle. Många exemplar i dammen vid Oued Massa 
6/2.

Då kommer frågan: varför ”tre mil i Marocko”? Ja, för oavsett hur länge vi hade kört 
och vart vi än skulle, var det alltid tre mil kvar - enligt kartan.

Fotona är tagna av: Max Allan Niklasson (flesta vyer, atlasgröngöling, ökenuv) och 
Jörgen Olsson (vyn upp mot bergen, berglärka, bergsökenfink, eremitibis, bofink 
ssp. africana, alpkråka, diademrödstjärt, minervauggla, iberisk bäcksköldpadda, 
ökenberglärka, stenökenlärka, slagfalk, vitkronad stenskvätta, sandökenlärka, 
maghrebstenskvätta). Fotograferna äger rätten av bilderna och de är skyddade en-
ligt upphovsrättslagen - 2014.


