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Dag 0, 22 mars 2018
Avreser från Arlanda 13.30. Avgången blir förse-
nad en timme så det blir lite stressigt när vi ska 
byta flyg i Madrid. Allt går dock bra och det visar 
sig att även nästa plan är försenat - om än bara 
måttligt - så vi landar till slut i Marrakech i princip 
på utsatt tid ändå. Imponeras av den stora, nya 
flygplats man byggt sen sist och som invigdes så 
sent som fjol. Taxi till hotel Farah/ Golden Tulips 
som inte är många minuter bort. 21.15 sätter 
vi oss och pustar ut med middag i den marock-
anska restaurangen (finns även en större med 
buffé) och grillspetten med lamm är helt ok.

Dag 1, 23 mars 2018
Före-frukost-promenad i Golden Tulips/ numera 
Hotel Farah´s hotellträdgård. Det bubblar av bul-
byler, sjungande koltrastar och ropande turk- 
och ringduvor. En sångare lockar oss till närma-
re dissektion och vi får obsar och hör sången så 
bra att vi kan artbestämma den till Macchiasång-
are. Sammetshätta ses också, gulhämpling 
och hussparv sjunger. Svart stare och tornfalk i 
de högre räjongerna. Från balkongen till rummet 
ses en hel del seglare och vi kan konstatera att 
många av dem är blek tornseglare. Frukost på 
buffé och sammanstrålning med Peter Jones och 
resten av gruppen (UK+ US), vår chaufför Ismael 
och sen bär det av på väg ut ur Marrakech och 
söderut över Atlasbergen i strålande solsken.

Peter aviserar redan från början att vi ska stå på 
och inte stanna så ofta förrän vi kommit ner till 
ställen där han vet att det finns mer fåglar. 

På vägen ut genom utkanterna av staden ses 
dock tjockfot och klipphöna (båda visar sig bli 
resans enda!) samt iberisk varfågel på stolpar 
och telefontrådar. Brunglador och vita stor-
kar seglar över en soptipp, en bensträckare 
ger härliga obsar av tre dvärgörnar vid en liten 
brant till höger om vägen. Flera gökar (4) på en 
ledning tvingar oss till ytterligare ett stopp strax 
efter Touama. Sen blir det kaffepaus på Auberge 
Toufliht - en härlig plats i bergen där solen skiner 
och luften ännu är frisk och sval. Vi hör talgoxe, 
africana-bofink och ser en sparvhök segla 
förbi, men mest så njuter vi av att vara i ett skönt 
klimat. Här träffar vi också en annan skådargrupp 
från det engelska resebolaget Naturetrek. De har 
också börjat sin resa idag och ska göra i stort 
sett samma tur som vi. Trots det ser vi dem inte 
en enda gång till på hela resan. När vi ska iväg 
seglar en adult hökörn över bergskanten inom 
hyggligt  avstånd.

Det var Birdsafariswedens andra resa till Marocko och även denna gång fokuserade vi på 
Atlasbergen och Sahara, alltså ingen kust. Det är ett koncept som ger mycket färre timmar på väg. 
Marocko är ett stort land så det blir en del bilkörning ändå. Det är också i öken- och bergsmiljöerna  
som man hittar de mest speciella fåglarna. Vi hade bra flyt med specialiteterna och såg alla 
stenskvättor och lärkor. Duktiga lokalguider förde oss till sällsyntheter och svårskådande arter 
som  ökenuv, ökennattskärra, slagfalk, ökensparvar, saharaskriktrastar och flyghöns. Boendet 
var en positiv del av upplevelsen med mysiga hotel i kasbah-stil. Flera av dem bjöd riktigt bra 
fågelupplevelser också, eller vad sägs om att ha ökennattskärra jagande över middagsbordet, 
diademrödstjärt framför frukosten eller Atlasgröngöling precis utanför dörren till hotellrummet?

Researangör: Birdsafari Sweden / Karlmark resor
Reseledare: Daniel Green

Deltagare: Nicke Helldorf, Rolf Larsson, Gunnar Nordesjö, Zsombor Karolyi, Cathy Pasterczyk

Guider: Peter Jones
Text och foto: Daniel Green

Bruna glador

Gök
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Lunch behövs också så småningom och efter lite 
sträck-körning kliver vi ut vid Tichka-passet på 
2.260 meters höjd. Även här soligt, men lite kyligt 
i vinden så vi sitter inne och äter berber- 
omelett i all sin enkelhet, men helt ok. Dubbel-
trast, en seglande ormörn, brunglada, en flock 
med 100-talet alpkråkor ses och när vi spanar 
bakom restaurangen i gräsmarkerna hittas min-
dre strandpipare och 10-talet stensparvar. 

Sen bär det utför och ner i foothillsen på söd-
ra sidan Atlas, naturen skiftar karaktär till lägre 
kullar och torrare, stenigare marker. En rödstjärt 
hane och en bergsångare ses vid lite grönska 
intill vägen, strax därefter en hane Maghrebsten-
skvätta (modern split från sorgstenskvätta) mani-
festerar sig till vänster om vägen. Efter lite tumult 
har alla sett den bra från insidan bussen och vi 
får kliva ut och försöka få bilder. Skvättan flyger 
upp och sätter sig på vägkanten helt nära framför 
oss så vissa får pangbilder. Därefter blir den mer 
svår-fotad och håller sig på behörigt avstånd. Här 
visar sig också ett par ökenstenskvätta, vitkro-
nad stenskvätta, samt ökentrumpetare och fle-
ra lagerlärkor. Vi spanar mer i några wadis och 
medelhavsstenskvätta (av den svartstrupiga 
formen), samt vanlig, nordlig stenskvätta hängs 
också in. Se där: fem stenskvätte-arter redan på 
dag 1 på resan!

En bit fram stannar vi vid en bro där man kan 
spana ner i en fin flodbädd med en hel del vege-
tation.

Två roständer kommer flygande direkt vi kliver 
ut. Purpurhägrar lurar i flodkanten och efter lite 
spaning hittas en silkeshäger och en rallhäger 
också. En riktigt blygrå sumphöna tilldrar sig 
dock vår uppmärksamhet, dvärgsumphöna! 
säger Mr Jones och vi har väl svårt att säga emot 
men det kommer en fortsättning på detta. (Oops! 
Cliffhanger) Lite långt håll för bilder även om få-
geln ses tydligt. En berberfalk kommer flygande 
och bjuder lite uppvisning. Tjusigt! En hökörn kör 
i princip samma rutin lite senare. Nere i vatten-
kanten går mindre och större strandpipare, 
samt en ensam småsnäppa och en gluttsnäp-
pa. En sandtärna patrullerar fram och tillbaka, 
en hane brun kärrhök drar förbi. Vegetationen 
bjuder gransångare, bergsångare, sävsång-
are, rörsångare och cettisångare hörs. På det 
torrare rödhuvad törnskata, medelhavssten-
skvätta, korttålärka, lagerlärka och härfågel. 
Ett riktigt produktivt stopp!

Efter en lång dag på resande fot är det riktigt 
skönt att komma fram till Ouarzazate och vårt 
enkla hotel Ecolodge Lile - som dock har den 
enorma fördelen att den serverar öl och bjuder 
utsikt över en långgrund sjö, om än på lite håll. Vi 
ställer oss på takterassen och spanar. Trots att 
det är en bit ner kan vi se ett hundratal flaming-
os, lika många vita storkar, ett gäng styltlöpare 
(20), skedstork (7), skedänder (20), gravänder 
(20), roständer (4). I trädgården hålls en rödhu-
vad törnskata och bjuder fina bildlägen.
Vi serveras nylagad het mat inomhus på kvällen. 
Skönt att få vila sen.

Dag 2, 24 mars 2018 Ecolodge Lile - Zagora
Det är riktigt blåsigt idag så vi avblåser ;) besöket 
vi tänkt göra ner till sjön, men köksträdgården är i 
lä och hyser en del fågel; två rödstrupiga sång-
are håller på med courtship display i kålrabbin 
och en rödhuvad törnskata sitter ständigt på 
någon utkikspinne. Reseledaren ropar ut spansk 
sparv bakom köksingången, men sen visar den 
sig aldrig igen så vi släpper det. Flyttare som 
trädpiplärka och sädesärla spankulerar också  
omkring i grönsakslandet. Häckfåglar som gul-
hämpling, grönfink och blek tornseglare ses 
också. De vita storkarna som flög in för natt-
kvarter i sjön i går kväll flyger tillbaka upp som på 
ett pärlband. 

Vid avfärd ses både (utkanten av Ouarzazate) 
härfågel och en handfull biätare, samt kort där-
på en grupp bruna glador som försöker flytta i 
den hårda vinden.

Vi gör ett försök att hitta diademrödstjärt i en 
wadi uppe i nästa bergskedja, men det är otro-
ligt blåsigt och svårskådat. Trots allt hittas ett 
par ökentrumpetare, en rödhuvad törnskata, 
maghreblärkor (nyligen splittas från tofslärka 
och finns söder om atlasbergen) och en lövsång-
are som ser stor och färglös ut (nordlig alltså). 
En dvärgörn seglar ovanför oss när vi kommit 
tillbaka till vägen.

Ett stopp vid en wadi med lite odlingar nedan-
för en klippvägg ger direkt en hane diadem-
rödstjärt. Den bjuder riktigt bra bildlägen så 

Alpkråkor Sandtärna

Vitkronad stenskvätta

Ökenstenskvätta
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Dag 3, 25 mars 2018
Vaknar till gråsparvars tjatter. Idag är det som-
martid så det är bara precis gryning när klockan 
ringer 07.00. Så ingen tid för före frukost-prome-
nad idag. Varmt, nybakat, platt bröd, smör, mar-
melad, snart kommer kaffe och varm mjölk, sen 
pannkakor (som de kallar crepes). 

Vi kommer iväg redan 08.30 (vilket är ju som 
07.30 igår) vilket är helt avsiktligt då vi har en 
lång transfer ner till sandöknen i Merzouga/Erg 
Chebbi idag. Inte långt före Tagbahlt ser vår 
chaufför Ishmael något vid vägen. Vi backar och 
det är ju…ökenlöpare!!! Dessa läckra ökenfåglar 
som man aldrig kan ta för givet trots att de SKA 
finnas i öknen. Det visar sig vara fem fåglar i en 
gles grupp. Här ser vi också stenökenlärka, 
ökentrumpetare och vår första glasögonsång-
are. Lite senare sitter resans två första ökenkor-
par vid en låda med utspillda apelsiner (ser 

Diademrödstjärt

Maghreblärka

Hussparv

Stenökenlärka

Ökenlöpare

alla blir nöjda. Här finns också två nordliga 
stenskvättor, koltrast, blåtrast samt svart- 
och vanlig rödstjärt. På andra sidan vägen 
africana-bofinkar och flera bergsångare, plus 
gransångare. Några klippsvalor är uppe i luften 
ovanför.

Strax före Agdz stannar vi och kliver ut och 
spanar vid floden. Här går en skogssnäppa, en 
mindre strandpipare, samt resans första ma-
rockanska sädesärla (subpersonata). Oavsett 
art eller ras så är det en personlighet med sin an-
norlunda ansiktsteckning. Cettisångare sjunger.

Vi stannar för lunch i Agdz på en restaurang inne 
i den gamla bebyggelsen som man aldrig hade 
hittat till utan guide. De har en fantastiskt fin tak- 
terrass med skuggande tak och utsikt mot pal-
mer. Hussparvar sjunger och visar sig fint och 
nära och vi serveras en saftig, fin marockansk 
sallad (Tabouleh) med färskt bröd och sedan  
berber-omelette i tagine på det. Vi tycker oss 
höra ett lockläte som påminner om taigasångare 
men får aldrig syn på fågeln. Det ses dock obe-
stämda sångare skymtvis i palmerna utanför. När 
vi åker ut går en fin marockansk sädesärla på 
parkeringsytan, så vi får bilder genom bussfönst-
ren.

Strax innan Zagora stannar vi vid floden och 
spanar. Palmduvor ses och nere i vattenkanten 
går både skogssnäppa och drillsnäppa, samt 
marockansk sädesärla. Anländer det mysiga 
hotellet Kasbah Sirocco i Zagora medan det 
ännu är varmt. Vi tar ett dopp i den iskalla poolen 
och njuter sedan av en kall öl med goda nötter 

Rödpannad törnskata

till. Nicke upptäcker en brun kärrhök hane som 
seglar upp mot bergskammen. När värmen lagt 
sig lite ger vi oss ut tillbaka till andra sidan floden 
igen. Det står inte på förrän en biätare hörs och 
den är grön! Härligt om än bara förbiflygande, 
ytterligare några till hörs och ses men på för långt 
håll. Vi går ner i den breda flodbäddens vegeta-
tion och tittar närmare i flodfåror och vattenpölar.  
En gulärla har vit strupe och bör således vara av 
rasen iberiae. Ängspiplärka (2) blir ny rese-art, 
flera sävsångare, och marockanska sädes-
ärlor. En flock med 130 vita storkar seglar in i 
aftonen. Härlig middag utomhus på Kasbah Sirocco.
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det ut som) en bit från vägen. En sydlig varfågel 
hinns också med innan det är dags för fikastopp 
i Tazzarine - staden med många muralmålningar. 
En rödhuvad törnskata sitter vid odlingen bak-
om fiket.

Vi stannar för en till sydlig varfågel och 25 kort- 
tålärkor strax före Batton. Sen blir det tvärnit när 
hela nio ökenlöpare går intill vägen och även 
resans första härfågellärka intill dem och på an-
dra sidan vägen en (dito) sandökenlärka. Öken- 
och medelhavsstenskvätta kan också läggas 
till protokollet här.

I Alnif blir det lunch på en sylta intill en butik med 
mineraler och trilobiter. Här får vi fisk i salladen 
och det funkar det med. Nicke mår inte så bra i 
kistan så han går och skådar lite längre bort och 
hittar polyglottsångare, härfågel och en rost- 
sångare som alla får se bra när lunchen är upp-
äten. 

En örnvråk blir ett uppskattat stopp längs den vi-
dare färden och här ses även alpseglare. Öken-
korpar ses här och där, någon mer härfågel och 
sandökenlärka likaså.

Det är sand och dis i luften när vi anländer Auber-
ge Kasbah Darkoua. Det är måhända lite slitna 
byggnader men här finns en hel del grönska med 
både buskar och träd runt och i hotellområdet, 
som är ett flertal hus i kasbah-stil, pool och ute-
plats för restaurangen, allt omgärdat av 

skyddande murar. En gång ett sufiskt härbär-
ge som en fransman tog över och började odla 
grönsaker intill. Med tanke på att omgivningen 
bara är sand och åter sand så bådar det gott för 
fågellivet. Trötta av resan njuter vi av en kall öl 
efter incheckning och får goda oliver och nötter 
till. De mest energiska börjar strax skåda och 
det står inte på förrän en grupp med fem saha-
raskriktrastar hittas inne på hotell-området. De 
återfinns sedan inte trots eftersök. Vitkronad 
stenskvätta är dock hela tiden närvarande och 
sitter på tak och stolpar och ibland t.o.m. på 
stolar i kasbahn. Här finns flera rödstrupiga 
sångare och en ljusare kan bestämmas till Mol-
tonisångare. En rundvandring med hela gruppen 
bjuder på sydnäktergal och en hane rödstjärt. 
Mimosan blommar för fullt med gula bollar vid 
infarten. Solen ser ut som en måne eller som 

Härfågellärka Vitkronad stenskvätta

Sydnäktergal

om det var solförmörkelse på himlen, troligen på 
grund av allt stoff som de senaste dagarnas vind 
rört upp. En vitstjärnig blåhake hittas i en liten 
vattenpöl på baksidan där man tvättar. En dröm-
fågel för amerikanerna i gruppen som kryssar 
helglatt. 
Vi har precis satt oss för lite samkväm och skri-
vande före middag (19.45) när en nattskärra 
kommer flygande lågt alldeles över oss mot 
kvällshimlen som ännu är ganska ljus. Vårt första 
utrop är ökennattskärra! Men sen blir vi självkri-
tiska och börjar diskutera, men enligt Peter är det 
för tidigt på året för rödhalsad och vanlig skärra. 
När vi just bestämt oss för att det måste vara 
ökennattskärra ändå, kommer den tillbaka, inte 
bara en gång utan flera, och flygande mot mörk 
bakgrund ser man att den är riktigt ljus och sak-
nar dessutom vita vingfläckar. Fantastiskt!

Middagen utomhus öppnar med tunna, friterade 
lökringar och en vårrulle. Riktigt gott! Sen kom-
mer tagine med kyckling och potatis o grönsaker. 
Konstigt nog har vi ännu energi efter maten, så vi 
går en liten vandring med pannlampa och lyser. 
Det ger dock ingenting.

Dag 4, 26 mars 2018 Erg Chebbi, Kasbah Dar-
koua
Det viner oroväckande i träden när gryningen 
kommer, men himlen är klar så det finns hopp. 
Det är ännu svalt när vi sätter oss att äta frukost 
ute. Först kommer rostat bröd och det får duga 
bra med kaffe, varm mjölk och marmelad. Men 

det blir även fina pannkakor och sockerkaka, 
m.m. som vanligt. Sen är det avfärd så tidigt som 
möjligt. Tre jeepar står och väntar på oss utanför, 
de ska ta oss ut i sandöknen vid Erg Chebbi, där 
bussen inte kan åka och där de verkliga öken-
fåglarna finns. Vi står på ganska rejält för guiden 
Mouha tycker att det finns risk att vi ska komma 
för sent för flyghönsen. Så vi blir lättade när vi ser 
flyghöns i princip direkt vid ankomst. Den första 
lilla gruppen är kronflyghöns. Det finns en liten 
vattenpöl vid en läckande slang som är till för 
kreatur. Det är redan två andra jeepar här men 
instruktionen är att stanna i bilarna och det gör 
alla så fåglarna stannar. Det kommer även in fler 
och efter ett tag kommer även ökenflyghöns. 
En flock på 30 stycken är den största gruppen, 
men på nära håll är det mest smågrupper på 
5-10 stycken, kanske ser vi mellan 30 och 50 av 
respektive art. Morgonljuset är lysande så det blir 
fina bilder och bra obsar på dessa riktigt mysiga 
fåglar.

Efter att alla fått sitt åker vi vidare och kommer 
snart till ett litet hus nära kanten av sanddynerna. 
Det står snart klart att här bor folk! En liten familj 
med flera barn tittar ut och man kan inte annat 
än häpna över att någon kan leva i den här karga 
miljön. Det tar ett tag innan vi hittar dem, men här 
finns ökensparv! Mouha går runt och letar och 
pekar sen mot baksidan av huset. och visst…där 
sitter både hane och hona i skuggan. Vi siktar 
och knäpper bilder för glatta livet, de kommer ut i 
solen också så vi får se och fota dem i olika ljus. 

Kronflyghöns
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Kronflyghöns

Kronflyghöna

Ökennattskärra

Ökenflyghöns

Ökensparvar

De är riktigt snygga fåglar, hanarna tycks ovanligt 
ljusa idag. Efter en härligt entusiastisk fotoses-
sion bjuds vi in på te och jordnötter i gästrummet. 
Vi sitter på mattor på golvet och Mouha häller 
upp mynta-te på sedvanligt vis med höjd snipa. 
Väggarna känns varma och mjuka, de är gjorda 
av halm och lera. En fantastisk upplevelse att få 
sitta inne i berber-nomadernas hus vid foten av 
Erg Chebbi.

Nästa stopp är vid en grönskande gård bara en 
liten bit bort. Här finns det skriktrastar förstår 
vi på Mouha! Och mycket riktigt, en flock på 5-6 
stycken Saharaskriktrastar hålls i vad som 
närmast kan beskrivas som kökslandet. De är lite 
blyga först men visar sig sedan riktigt nära och 
fint för flera av deltagarna. Här ses också röd-
strupig sångare.

Vi kör vidare och nästa målart är saharasångare. 
Den visar sig dock knepigare och vi går bet på att 
hitta några där det förra veckan skall ha funnits 
ett bo. Det känns dock som det spelar mindre roll 
när vi något senare får se en ökennattskärra 
som ligger i dagsljus helt nära och dagvilar. En 
herde har vaktat den och ser nu till att vi inte går 
för nära. Jeepförarna kör oss genom habitat där 
vi finner ökenlöpare och härfågellärka, vissa 
har även turen att se tjocknäbbad lärka på 
riktigt bra håll. Lite korttålärkor och sandöken-
lärkor ses också. Vi kommer även på flyghöns 
på flera platser igen, smågrupper av båda arter-
na - kanske upp till 20-25 - och även de på riktigt 
nära håll.

Lunch inomhus i Rizzani på utmärkt berberpizza 
(både vegetarisk och köttfärs) där Nicke köper 
tyger. Efter det åker vi för att leta ökenuv. Det 
tar inte lång tid förrän vår guide med hjälp av min 
kikare lyckats lokalisera (enligt uppgift) en hane 
som sitter i en klippskreva. En snyggare version 
av berguv, med sin skarpt kontrasterande an-
siktsteckning med svart mot ljust sandfärgat. 

Vår sista utmaning för dagen är slagfalk. Vi åker 
jeep ut till en majestätisk klippformation och 
stannar och börjar spana. På vägen ut ses ett 
par ökenstenskvättor. Bingo här också. Först 
en sen två slagfalkar spanas in på klippväggen. 
Det blir lite flyguppvisning och sen parar de sig! 
tjusigt! Häckningstiden är precis startad.

Vi är tillbaka vid Kasbah Darkoua vid 17.30 och 
får tid att njuta av ett dopp i poolen och därefter 
en kall öl innan middagen. Lite skådning blir det 
runt hotellet. Flera ser Saharaskriktrastar både 
inom och utanför murarna och vi hittar en  
härfågellärka en bit ner mot vägen. Trädpip- 
lärka, gulhämpling och ökentrumpetare note-
ras också.

Dag 5, 27 mars 2018 Erg Chebbi, Kasbah  
Darkoua - Tagdilt - Boumalne
Tidigt upp i gryningen för före-frukost-skådning. 
En sammetshätta i östra hörnets stora tamarisk 
och en rödhuvad törnskata, samt någon röd-
strupig sångare bara indikerar att det inte är så 
mycket fågel i trädgården idag. Två ökentrump- 
etare som kommer ner och dricker ur en vatten-
pöl strax utanför trädgården ger äntligen några 
bildlägen. Men det finns mer när man gräver. 
Efter frukost ute och nära besök av vitkronad 
stenskvätta, får någon för sig att gå till poo-
len och titta på gräsytan bredvid. Där hålls en 
gransångare som ser lite avvikande ut! Inte så 
konstigt - för det är iberisk gransångare.  
Peter och hela gruppen anländer och två iberiska 
gransångare visar sig hur fint som helst, lockar 
sina karakteristiska läten också. En trädpip- 
lärka sitter mycket stilla i gräset och kanske är en 
nyanländ flyttare som precis korsat Sahara. När 
vi ska till att gå därifrån sitter plötsligt en hane 
spansk sparv i toppen av ett Eucalyptus-träd. 
Ingen typisk fågel för platsen. På framsidan hittas 
en sydnäktergal, men det verkar vara allt vi kan 
sparka fram så vi avreser. 

Resan har nu nått sin sydligaste punkt och vi 
vänder nu norrut. Längs vägen ses förstås - de 
allestädes närvarande - vitkronade sten- 
skvättor, ökenstenskvätta, ökentrumpetare,  
mahgreblärkor, härfågel och en del ladusvalor 
på flyttning. Ett kort kaffestopp i Tinejdad. Lunch 
i Boumalne de Dades, strax innan staden. Ut-
sikten från terassen är intressant med flod och 
omgivande grönska nedanför. En dvärgörn är 
uppe och seglar. När vi är nästan färdiga upp-
täcks en minervauggla på ett hus nedanför oss, 
den sitter i en fönsterglugg. I fönstergluggen på 
andra sidan upptäcks strax en till! De sätter sig 
sedan tillsammans och kuckilurar och blir filmade 
genom tuben.
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Sen styr vi ut mot Tagdilt track - ”the most de-
pressing birding site in the world” - enligt Peter. 
Här står det dock inte på förrän vi ser Berber-
stenskvätta, flera ökenstenskvättor, 1 ökenlö-
pare och en örnvråk. Det är allt skräp som gör 
lokalen deprimerande, i princip är det en sop-
tipp i en stenöken, så alla sopor flyger omkring, 
människor sitter här och var och en del ägnar sig 
dessutom åt att samla ihop och bränna (!) skräp. 
Det är alltså en i sanning fruktansvärd plats. 
Ökenberglärka är en annan fågel som vi lyckas 
se här och sydlig varfågel, lagerlärka, härfågel 
och vitkronad stenskvätta, kan läggas till proto-
kollet. 

Vi flyttar oss lite söderut där det är samma habi-
tat men utan skräp, här finns också berbersten-
skvättor och två vitbukiga flyghönor blir ny 
rese-art. Nicke och Peter får se en göktyta. En 
ödla på nära håll kan artbestämma till Moroccon 
Spiny tail Lizard.

Vi åker upp österut efter Boumalne och stannar 
för att titta på de märkliga klippformationer som 
kallas monkey´s fingers vid Tamelalt. Sen blir det 
ett härligt stopp för eftermiddags-te i Ishamel´s 
lilla familjehotell i utkanten av staden. Jättefint! 
Och ska ha riktigt ambitiös mat, men det får bli 
nästa gång. Tyvärr har det bokats så bra att vi 
inte fick plats denna gång. Cettisångare hörs. Vi 
åker istället in till ett hotel på andra sidan stan. 
Flera bon med vita storkar ses längs vägen, 
som följer en flod ganska länge. Riktige god mid-
dag bjuds till sist för trötta resenärer efter mörk-
rets inbrott.

Dag 6, 28 mars 2018 Boumalne de Dades
Klar, fin morgon med purpurhäger som flyger 
över hotel-pateon. Vi vandrar ner i ett slags fro-
digt trädgårds-område bakom hotellet, med träd, 
bevattningskanaler och små tegar. Här finns gott 
om gulhämplingar, africana-bofinkar, sydnäk-
tergal, sammetshätta. Pungmes, trädpiplär-
kor, forsärlor, men framförallt riktiga kanon-ob-
sar på koboltmes får vi också. Vid två tillfällen 
kommer ett par av dessa snygga blåmestyper på 
närbesök. Möjligen kunde vi ha önskat oss fler 
migranter, men som noterats under resan verkar 
många flyttfåglar som sångare, flugsnappare, 
biätare, m.fl. vara försenade i år.
Vi nöjer oss med det i alla fall och fortsätter 
resan norrut. Vi stannar vid en stenöken utanför 
Mezzi och vandrar omkring för en sista chans på 
tjocknäbbad lärka. En snygg hane grönländsk 
stenskvätta, två lagerlärkor är väl i princip det 
enda innan en göktyta stöts upp och sätter sig 
i samma buske som en glasögonsångare - 
schysst kombo. En berberstenskvätta (hane) 
ses efter vägen också. På ett annat ställe över-
raskar en fiskgjuse på en telestolpe, en ökenlö-
pare och flera härfåglar också.

Nästa stopp är annorlunda för det är vid vatten; 
nämligen den stora sjön vid Ouarzazate som vi 
nu besöker på sin norra sida. Här får vi se lite 
vanliga vattenfåglar som skäggdopping, små-
dopping, sothöns, skrattmås, silkeshäger, 
m.m. I strandkanten går gluttsnäppa, svartbent 
strandpipare och en flock småvadare som visar 
sig vara småsnäppor. 

Ökenlöpare

Berberstenskvätta

Koboltmes
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En kort vandring ger oss vy över en tidigare 
skymd liten vik, där finns rostand (2), purpur- 
häger (2), samt mindre strandpipare.
Vid platsen vi parkerade hålls såväl ökensten- 
som medelhavsstenskvätta, den senare repre-
senterad av en snygg hane.

Efter ett kort stopp i stan för att köpa kryddor un-
der ordnade former, landar vi på sköna Ecolodge 
Lile igen. Nu sitter en snygg diademrödstjärt i 
köksträdgården och vilken ”camerapleaser” han 
är då - kommer i princip hur nära som helst. Det 
är också minst två glasögonsångare i kökslan-
det. Tittar man över muren så är där minsann 
en spansk sparv bland gråsparvarna i alla fall 
(jämför dag 2), vitkronad stenskvätta posterar 
murarna såklart. Vi åker bussen ner till sjön och 
lyckas hänga in marmorand två gånger, därtill 
rödvingad vadarsvala, som vi får lite hjälp av 
(ingen mindre än…) Dave Gosney med. Fyra 
skedstorkar och en hygglig flock flamingos och 
vita storkar visar sig också. Korttålärkor i flock 
fyller luften med sitt knatter och fyra fältpiplär-
kor blir ny rese-art. Det hittas också ett par döda 
vadarsvalor, eller delar av, möjligen dödade av 
nån rovfågel kan man tänka sig. särskilt då en 
berberfalk visar sig och fotograferas av de som 
dröjer sig kvar längst. När vi ätit middag och 
kliver ut och tittar upp har månen en stor, ljus 
ring omkring sig. Ett himlafenomen som kallas för 
halo-måne, (hejlow) tydligen.

Dag 7, 29 mars 2018
En sval morgon med lite lätt molntäcke. Nicke 
räknar de vita storkarna som är ute och födosö-
der vid sjön, hela 400 stycken blir summan! Glas-
ögonsångarna och diademrödstjärten är kvar i 
kökslandet, fältpiplärka och trädpiplärka likaså. 
spanska sparven visar sig ännu lite bättre och 
hussparvar och trädgårdsbulbyler bidrar till 
trevnaden. Tre roständer flyger över. Palmduva 
och tornfalk ses längs vägen. 

Vi stannar återigen vid bron med frodig flod under 
som var så produktiv på resan ner. Det är inte så 
dumt nu heller: 4 purpurhägrar, 2 natthägrar, 
rostgumpsvala. Sumphönsen blir ett kapitel för 
sig för här ser vi nu bevisligen honor av mindre 
sumphöna (ljusbruna) och en (gråblå) hane. 
Därmed får vi refusera den dvärgsumphöna 
vi artade på platsen tidigare på resan. Nu ser 
vi dem på närmare håll och kan se artskiljande 
karaktärer. En ad hökörn ses återigen och det 
finns även en del småfåglar att botanisera bland. 
Marockansk sädesärla (rasen subpersonata), 
gulärla (iberiae), vitstjärnig blåhake är alla i 
vattenbrynet, medan sävsångare, rostsånga-
re, macchiasångare ses i buskarna där även 
löv- och gransångare hålls. Cettisångare hörs 
sjunga.

Vidare norrut längs vägen får vi återigen se 
Maghrebstenskvätta, både hane och hona. 

Diademrödstjärt

Kort promenad under skuggande tamarisk-träd 
lite före Iflilte ger ingenting särskilt, men stoppet 
motiveras av att det kan vara mycket biätare 
så här års. Sen bär det av upp i bergen igen. 
Tichka-passet/ Col de Tichka blir lunchstopp 
igen och det är lite varmare den här gången, 
mer fågel också. En stor flock alpkråkor flyger 
över. koboltmes, africana-bofink, forsärla och 
gransångare ses nära. Plötsligt fylls luften av 
tjurret från biätare och två flockar med 80+30 
ex av dessa härliga fåglar kommer flygande lågt 
över oss.

Vi fortsätter uppåt. Kort före Touama blir det 
tvärstopp då en blåkråka sitter på en ledning vid 
vägen. Vi tubar den från p-platsen vid en vägres-
taurang och får oss en välbehövlig bensträckare. 
Viker av från marrakech-vägen mot Tanahout. 
Fin landsbygd flimrar förbi. När vi anländer hotel 
Ksar Shama (mellan Asni och Ouirgane) sträcker 
det fullt med biätare över oss. Vi får stå ute och 
vänta på nycklarna ett bra tag, men det gör 

ingenting för fågelflyttningen pågår för fullt i skyn 
och flera dvärgörnar och ormörnar ses också. 
Trädgården bjuder gott om africana-bofinkar 
- en sitter t.o.m. på en stol intill oss - och kobolt-
mes. Atlasgröngöling hörs nästan omgående 
och hittas i toppen av ett träd alldeles utanför 
våra rum. Inte illa!

Några av oss tar en liten vandring runtom i byn 
och lokaliserar en sjungande hippolais-sångare 
i ett fullt blommande äppelträd. Vi bestämmer 
den till macchiasångare, efter att ha filmat den 
genom tuben. Skata av rasen mauretanica ses 
äntligen lite bättre här också. Strax före midda-
gen ropar en kattuggla (typ). Låter avsevärt mer 
avklippt än våran och inte så konstigt, det är ju en 
mauretanica! Atlaskattuggla! Kanske en framti-
da split.

Dag 8, 30 mars 2018
Morgonen börjar med att Atlasgröngöling ropar 
direkt utanför rummet. Vi går runt trädgården och 
spanar fågel, häcksparv är väl egentligen det 
enda nya. Avfärd efter frukost, men får stanna 
tämligen omgående då en skruv med 40 brung-
lador och sen 20 till seglar lågt över vägen i 
diset, 20 biätare kommer också förbi.

En bit upp i kullarna är det klart och fin sikt. En-
buskmarker bjuder klippsparvar, svartmes (av 
den lokala formen), sammetshätta, men framfö-
rallt… Atlassångare!!! Det tar sin tid innan någon 
visar sig, men sen kommer minst tre fåglar, varav 
2 hanar som visar sig riktigt, riktigt bra. En snygg, 
roströd sångare med lite vitt i mustaschen. 

Marockansk sädesärla

Atlassångare
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Ökenmiljö

Omar och Daniel

Fortsätter vägen som slingrar sig upp i bergen 
med vacker utsikt och osannolika små stenbyar, 
där man undrar vad som borgar för överlevna-
den. Det är soligt och alltjämt friskt i luften när vi 
når skidorten Oukaimeden på 2.000 meters höjd. 
Det är som en högplatå med öppna gräsmarker 
och hus i en halvcirkel längs ena sidan. Det är 
svårt att veta var man ska titta, det är alpkajor 
och alpkråkor i princip överallt runtom. Vi börjar 
med att fokusera på några hus och där upptäcker 
vi fyra stensparvar vid en svart rödstjärt. Vi blir 
snabbt uppvaktade av trilobit-försäljare, en av 
dem Omar, visar sig bekant för Peter som genast 
sätter honom på uppdraget att hitta de bättre fåg-
larna för oss. Han drar iväg på sin moped och vi 
undrar var det här ska sluta. Vi hinner dock själva 
upptäcka vår egen Atlasstenskvätta, en fin 
hane som dessutom sjunger alldeles intill bäck-
en som passerar den bortre parkeringen. Omar 
kommer så småningom tillbaka och visar med två 
pekfingrar upp från pannan att han kan visa…
ja det måste väl vara berglärkorna han menar. 
Han drar med oss över de kortbentare gräsmar-
kerna bortom några hus och minsann, med hjälp 
av Zsombors skarpa blick, återfinner vi ett par av 
(Atlas)berglärka. De verkar t.o.m. ha bo här visar 
det sig.

Peter viftar snart ihop oss och förkunnar att det är 
dags för mat. Det blir i perfekt lagom solgass på 
uteservering och även om omelett och pommes 

Atlasstenskvätta Stubbstjärtseglare

är en ny blandning för oss så blir det alldeles ut-
märkt med lite ketchup och lite kall öl. Tornfalkar 
skriker lite i luften ovanför och en örnvråk ses 
också.

Vi får tillstånd att leta en halvtimme till efter fin-
karna. Omar visar vägen upp mot en utsiktspunkt 
som är fullständigt bedårande. Omar pekar på 
fåglar men det är dubbeltrastar, vi får nöja oss 
utan finkar den här gången, men vi hittar en till 
Atlasberglärka och det är en fantastisk plats 
med en mer än bedårande utsikt över höga Atlas. 
Breath-taking är bara förnamnet!

Sen blir det transfer till Marrakech och lite njut-
tid på hotellet, sist middag och avslutande lista. 
?? arter blir resultatet, med många toppar och få 
missar. Saharasångare och Atlas-bergsökenfink 
egentligen de enda.

Dag 9, 31 mars 2018
Sovmorgon med frukost 08.00. Sen går vi upp 
på hotellets takterass och tittar på seglare. Bland 
framförallt bleka tornseglare hittar vi några första 
stubbstjärtseglare. Tre olika dvärgörnar och 
någon tornfalk är uppe och seglar trots att det 
alltjämt är svalt.
11.30 tar vi taxi till flygplatsen och påbörjar ruti-
nen för incheckning. Planet lyfter planenligt 14.10 
mot Arlanda. Landar vid 20-tiden när det fortfa-
rande är ljust i Sverige.
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