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Vluchtgegevens
Op 5 februari 2019 vlogen we met Transavia via Amsterdam naar Marrakesh en op 16 februari 2019
terug van Agadir naar Amsterdam.
Onze bus

In Merzouga zijn we overgestapt in onze 4X4 voertuigen

Het weer tijdens de reis:
We hebben tijdens de reis enorm goed weer gehad met beduidend hogere temperaturen dan normaal.
Daar waar het normaal koud en guur kan zijn in de Hoge Atlas, was het nu heerlijk warm met veel zon.
Ook vroeg in de winter was het beduidend beter weer geweest dan gemiddeld en dat resulteerde in
een vreemd gezicht bij Oukaimeden. BIJNA GEEN SNEEUW ! Wat een andere wereld.

Dit was de situatie dit jaar op een hoogte van dik 2600 meter.

Dit is het gebruikelijke beeld als je in de winter in de Hoge Atlas bent.
Voordeel was wel dat alle wegen goed begaanbaar waren en dat we makkelijk de pas over konden de
Atlas over (daar hadden wij vorig jaar behoorlijk moeite mee). Maar een nadeel was er ook. Gelukkig
lieten alle vogelsoorten die gelden als specialiteit van de Hoge Atlas zich nog wel zien, maar soorten
als blauwe rotslijster en zwarte tapuit waren hier nu een stuk moeilijker te zien te krijgen.
Eten
Het eten was perfect. Zowel in de hotels als tijdens de lunch. We hebben alle keren tijdens de lunch in
een restaurantje gegeten en soms kon je dan a la cart kiezen en soms werden er wat tajines gemaakt.
De verse vis op het strand ten noorden van Agadir zal me nog lang bij blijven. En de verse jus
d’orange bij Oued Massa was zo vers dat de sinaasappels nog uit de boom gehaald moesten worden.
Vaak hadden de lunchplekken een fantastisch uitzicht over het landschap en soms was het lastig
tijdens de lunch ff niet te vogelen. O ja, enneh, na de reis weer 2 kilo aangekomen.

Marokko van dag tot dag.
5 februari 2019
De vlucht ging goed en het uitchecken verliep ook vlot. We zaten zo in de bus en reden vervolgens
rond het middaguur richting ons hotel in Ait Ourir vlak bij Marrakesh. Onderweg al de eerste vogels
zoals zwarte spreeuw en Magreb ekster, maar dat ging allemaal nog wel een beetje snel. Zoals
gezegd was het stralend weer en de tafel in het hotel was al gedekt. Tenminste, de tafel was gedekt
en wij hadden van te voren een lunch besproken dus dan ga je ervan uit dat…….. Maar nee, even
wennen aan het feit dat we in Marokko zijn, dat dingen hier soms niet logisch zijn en dat zaken soms
anders lopen dan verwacht en soms helemaal niet lopen. De tafel was dus niet voor ons gedekt.
We konden ons in de tuin van het hotel prima vermaken met vogelsoorten als Merel (Marokkaanse
ondersoort) Atlasvink, die er echt wel anders uitziet dan onze Europese vink, maar ook de eerste
grauwe buulbuuls werden door sommige al gefotografeerd.

En uiteindelijk kwam het met die lunch ook meer dan goed. Alleen de gedachte dat we vanavond weer
moeten eten, maakte zich van ons meester. Na de eerste kennismaking met de vogels en het eten
van Marokko zijn we nog een klein stukje buiten het stadje gaan kijken, omdat het weer werkelijk
fantastisch was hebben een wandeling gemaakt door het akkergebied net ten westen van Ait Ourir.
Op weg hiernaar toe kwamen we langs de vuilnisbelt die altijd garant staat voor de nodige vogels. Hier
zagen we onze eerste ooievaars en koereigers. Vervolgens heerlijk gewandeld en onze eerste
kuifleeuwerik, zuidelijke klapekster en mooie huisgorzen gezien, waarvan er nog vele zouden volgen.

Ook kwamen we er nu al
achter hoe aardig de
Marokkaanse bevolking
is, want we werden gelijk
uitgenodigd voor de thee.
Dit hebben we even
afgeslagen omdat de
drang naar vogels, zo net
aangekomen, groot was.
Het zet je overigens wel
aan het denken,
tenminste mij wel.
De eerste vogels zijn
gefotografeerd en de lijst
belevenissen begint te
groeien. Tegenwoordig heb je meer deelnemers mee die wel fotograferen dan die niet fotograferen,
wat een verschil met 10 jaar terug.
Tevreden gingen we terug naar ons hotel en daar kon eenieder nog even relaxen voordat we aan het
avondmaal aanschoven.

6 februari 2019
Vandaag staat in het teken van de Hoge Atlas. “Mits het weer het toelaat, dus dikke kleding aan”,
stond nog geschreven in de reisinformatie. Hoe anders kan het zijn.
Prachtig weer en gewoon lekker warm. Geen sneeuw en wel vogels.
Het zou heerlijk worden. We zijn vrij snel naar boven gereden en zagen
in de verte al dat er weinig sneeuw lag. Net voor de top een stop
gemaakt in een stukje naaldbos en hier werkte de Marokkaanse
ondersoort van de vuurgoudhaan prima mee en er werd zelfs heel kort
al een Barbarijse patrijs gezien, een soort die ik hier eerder nog niet
gezien had.
Ook werden in het voorbij rijden de eerste grote lijsters opgepikt, ook
dit is een andere ondersoort dan bij ons. Op hoogte gekomen zijn we
ter hoogte van het meer, (meer ?), ja meer, gestopt en dit was de
eerste keer dat ik hier water zag. Wat een landschap en wat een
verschil met de andere keren. Ook wat betreft menselijke activiteit was
het een wereld van verschil. Daar waar het normaal gesproken vol met
marktkramen staat en waar de handel hoogtij viert, was het nu leeg. Geen verkopers, geen klanten en
geen skiërs, hooguit nog iemand die op de rug van een paard nog een stukje bergop wilde. Wat een
verademing.
We begonnen met de alpenkraai en alpenkauw en al gauw werden ook de andere soorten gezien,
Atlasbergvink en Atlasstrandleeuwerik, maar ook de rotsmussen lieten zich fraai zien. De enige soort
die ontbrak en waarschijnlijk al hoger op de berg zat, was de Alpenheggenmus.

Deze leeuwerik deed wel heel erg zijn best.
Opvallend was dat er een behoorlijke groep gewone vinken gemengd met kepen aanwezig was,
kennelijk aangetrokken door het ontbreken van de witte deken. Ook de rotsmussen waren veel
algemener dan gebruikelijk. We hebben de hele ochtend de tijd genomen om de hier verblijvende
soorten op de gevoelige plaat vast te leggen en te genieten van het fantastische landschap en zijn
vogels. De lunch werd ter plaatse op een zonovergoten terrasje genuttigd. Wat kan een vogelreis toch
mooi zijn. Na de lunch nog in het achterste gedeelte gelopen en genoten van de bergen. Voordat we
naar beneden gingen, de waterspreeuw nog bij kunnen schrijven, hoewel die wel vliegerig was.
Opvallend was ook dat de Atlas arendbuizerden die we hier zagen de enige van de trip bleken te zijn,
maar dat wisten we toen nog niet.

Rotsmus, algemener dan gebruikelijk.
7 februari 2019
Vandaag hadden we nog de hele dag om in de omgeving van Marrakech te vogelen. Er werd gekozen
om richting de Tizi-n-Tichka pas te rijden om te zien of we daar wat bossoorten konden oppikken en
mogelijk al onze eerste zwarte tapuit en blauwe rotslijster. We maakte de eerste stop bij één van de
weinige bospaden die hier goed te belopen is. Vorig jaar hadden we hier onder andere heel mooi de
Atlas ondersoort van de kruisbek. En ook nu weer waren we nog niet de bus uit of we hoorde
kruisbekken. Helaas vlogen deze door en kwamen niet voor ons in de dennen zitten. Wel zingende
Europese kanaries die zich prima lieten zien en fotograferen. Op het pad was het aanvankelijk wat stil,
maar uiteindelijk konden we genieten van een volop zingende cirlgors.

Een baltsende havik kwam nog overglijden en zingende kleine zwartkoppen hielden ons bezig. Door
naar ons volgende doel, het boswachtershuis. Dit is een bekende plek voor diverse bossoorten in dit
gebied en een goede plek voor de levaillants specht. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk
hebben we de specht allemaal goed gezien. Voor de foto was ie wat ver, maar hij bleef gelukkig wel
lang zitten en dat is wel eens anders. Ook de kruisbek liet zich hier nog even goed zien, jammer dat

het alleen een vrouwtje betrof. Ook de zwarte mees, wederom een andere ondersoort met een wat
ander roepje kon op de lijst worden bijgeschreven.
Net voor de pas heerlijk geluncht, iets later dan gepland, maar een beetje flexibel moet je zijn op een
vogelreis. Helaas lieten de zwarte tapuit en de blauwe rotslijster zich hier dit jaar niet zien. Dit omdat
die waarschijnlijk al hoger in de bergen zitten door het ontbreken van sneeuw. We zijn langzaam terug
naar ons hotel gereden waarbij onderweg nog een stop gemaakt werd, maar die leverde niet veel
meer op dan een zingende Provençaalse Grasmus die goed te horen was, maar niet te zien.
8 februari 2019
Vandaag vertrek vanuit Ait Ourir via de Tizi-n-Tichka pas richting Ouarzazate en Boumalne du Dades.
De eerste stop was boven op de pas en ook hier geen sneeuw dit jaar. Wel was een paartje
woestijnleeuwerik aanwezig, die hun naam geen eer aandeden, maar zich wel prima lieten zien.
Verder nog steeds geen zwarte tapuit kunnen vinden. Langzaam de berg af en beneden op zoek naar
de magreb pimpelmees. Helaas deed deze niet mee, maar wel enorm genoten van de in bloei
staande amandelbomen met zingende Europese kanaries. Tijdens de tankstop in het dorp ineens een
paar deelnemers kwijt, het blijft ook overal zo mooi en `het beste plaatje` moet altijd nog gemaakt
worden.

De lunch hebben we genoten in het dorp Ait Ben Haddou met uitzicht op de Kashba. We hadden een
drie gangen lunch die we ons heerlijk lieten smaken. Gezien er hier veel toeristen komen eten, is men
hier gewend aan grotere groepen en dat komt de snelheid en de smaak ten goede. Voor mij een
heerlijke soep en een prima pizza Marokkaanse stijl. We zaten heerlijk op het terras en in de tuin
onder ons af en toe wat beweging van diverse vogels. Na de lunch even streng zijn om het tijdschema
niet teveel te overschrijden en dus met de bus een stukje door dorp naar de plek waar we onze
wandeling starten richting de Kasbha Ait Ben Haddou. De stad werd in 1987 door UNESCO tot
werelderfgoed verklaard en trekt jaarlijks zo'n 25.000 toeristen. Wij zijn heen via de kleine planken
over het stroompje gelopen, want een rivier mag je het niet noemen. Slimme jonge Marokkanen
wilden hier wel een centje bijverdienen en hielpen met oversteken, waarvoor ze dan ook rijkelijk
beloond werden.
De Kasbha zelf is een korte wandeling waard, maar de daar aanwezige winkeltjes zijn puur voor de
toeristen ingericht en zijn niet echt authentiek. Via de brug weer terug en door richting Ouarzazate
waar we een korte stop maken bij de achter het vliegveld gelegen plasjes. Zoals gebruikelijk kunnen
we de nodige eenden aan de lijst toevoegen en worden ook de cacarca’s mooi gezien. We gaan door
naar Boumalne du Dades waar we eind van de middag aankomen in ons zeer fraaie onderkomen met

uitzicht over de vallei. Hier blijkt maar weer eens dat de aanhouder wint, want in de tuin van de
accommodatie wordt toch nog de Magreb pimpelmees gefotografeerd.
9 februari 2019
De omgeving van Boumalne zal vandaag door ons verkend worden. In de ochtend begonnen we op
de Tagdilt Track. Ook hier weer prima weer en niks geen kou of sneeuw. We kozen een strategische
plek en gingen op zoek naar roodstuittapuit en temminck strandleeuwerik. Al gauw werd een paartje
roodstuiten gevonden en die waren meer met elkaar bezig dan met hun omgeving en lieten zich
derhalve prachtig zien en fotograferen.

De fotografen in actie
Naast dit prachtige paartje
zien we hier ook de
temmincks strandleeuwerik
en is er opvallend veel
zangactiviteit, een groot
verschil met voorgaande
jaren en vermoedelijk
veroorzaakt door het warme
weer. We maken een
prachtige wandeling over een
schitterende steenwoestijn;
wat een landschap. Janny
vindt onze eerste en enige
schorpioen en ook deze
wordt uitgebreid op de foto
gezet. Leuk was ook de
witbandleeuwerik die we hier
te zien kregen. Vaak zien we
deze soort pas in de buurt
van Merzouga.

We rijden de weg tot het einde uit en gaan daar op zoek naar de Magreb tapuit, de westelijke vorm
van de rouwtapuit. Vorig jaar hadden we een koppel in deze omgeving. Er wordt wel wat gezien, maar
nog niet overtuigend. Leeuweriken houden ons bezig maar de show werd hier toch echt gestolen door
de woestijnvinken die hier met meerdere exemplaren aanwezig waren en zich goed lieten zien en
fotograferen.

We gaan voor de lunch terug naar ons hotel omdat dit vlak bij de vlakte ligt. Na wederom een heerlijke
maaltijd even een uurtje voor onszelf om te genieten van waar we zijn. Een prachtige plek midden in
de steenwoestijn van Marokko met een fantastisch uitzicht.
In de namiddag gaan we weer op pad en dan rijden we een kilometer of twintig van ons hotel in
oostelijke richting. In het programma stond dat we mogelijk de Todra kloof gingen doen, maar die
bewaren we voor morgen. Bij wat accent in het landschap gaan we op zoek naar de Magreb tapuit en
eigenlijk wordt deze al snel gevonden. Een mannetje zit te zingen, maar is helaas even zo snel weer
weg als ie gevonden was en niet meer terug te vinden. Wel wordt hier genoten van een paartje
witkruintapuit alsmede een koppel theklaleeuwerik. Bij de bus stond inmiddels een politiewagen en na
een goed gesprek en een korte controle van de gids was het geen probleem. Uiteraard wilde ze ook
even door de telescoop kijken en ging er kennelijk een wereld voor hen open. Gauw terug naar de
groep en verder zoeken naar de tapuit.

Deze liet zich echter niet meer zien, maar Janny stond naar iets te kijken en ik kon even niet goed zien
wat het was, totdat het versprong en BAM, diksnavelleeuwerik. Helaas vloog de vogel te snel op en
hebben maar een paar mensen deze fantastische soort gezien. (We konden natuurlijk nog niet weten
dat dit later in de reis nog helemaal goed gemaakt werd). Op weg terug nog een wandeling gemaakt
op een plek waar we vorig jaar kraagtrap hadden, maar helaas dat blijft een once in a lifetime ervaring.
Wel mooi een overvliegende lannervalk en een prachtige rosse woestijnleeuwerik. Een goede dag dus
vandaag voor de leeuweriken.

Wat een valk is die lanner. Giga brede
vleugels met op de onder vleugels
mooie zwarte tekening.
Maar ook de rosse woestijnleeuwerik
wordt met bewondering gade
geslagen en de verschillen met
gewone woestijnleeuwerik worden
doorgenomen. Let op de snavel, de
kleur en het opvallen ronde kopje.
Ook in de vleugeltekening en in de
staarttekening zitten verschillen.
Helaas wilde de trappen niet lukken
maar zeer tevreden met een
fantastische dag gingen we richting
hotel.

10 februari 2019
Daar we gisteren de Todra kloof niet hadden gedaan
was dat, na ons heerlijke ontbijt, het eerste doel van
deze trip. Even een korte stop om de lokale economie
te ondersteunen; de nodige sjaals werden aangeschaft.
En dit op een mooie plek met prachtig uitzicht en waar
twee “blauwe” vogels voor enige discussie zorgden.
Nadat alle sjaals waren afgerekend gingen we door de
bergen in op weg naar de kloof. We waren nog maar
net aan het stijgen en daar vonden we ons eerste
paartje zwarte tapuit en natuurlijk moest dit op de
gevoelige plaat worden vastgelegd.
Boven bij de kloof werd gelijk duidelijk dat het hier toch
wel even iets koeler was. Wat vogels betreft viel het
een klein beetje tegen, onder andere omdat de
havikarend die hier in de omgeving broed zich niet liet
zien. En ook de blauwe rotslijster deed niet zo mooi
mee als dat ik hier van hem gewend ben. Maar dat is
nou net het leuke van vogelen. Het uitzicht was weer
prachtig en we hebben ons prima vermaakt met de
rotsduiven en grote gele kwikstaarten. Een heerlijke
wandeling werd gemaakt en na zo’n stukje wandelen
smaakt de koffie opperbest. En die smaak werd
mogelijk nog wel versterkt door de prachtige omgeving.
Na deze eerste stop die wat langer duurde dan gepland zijn we weer gaan zakken en hebben we
onze weg vervolgd richting lunch. Dit in een restaurantje langs de weg en waarbij een plekje uit de zon
de eerste keus was. Tijdens het eten nog zicht op een zuidelijke klapekster, dus wat wil een mens nog
meer. We vervolgen onze weg en moeten een logistieke keus maken. De gids wordt gebeld dat we
wat later zijn en eerst wordt de bus ingeruild voor een aantal 4 X 4 voertuigen. Iedereen een plekje,
alle bagage mee en op naar Rissani waar we onze plaatselijke gids zouden ontmoeten. Dit ging goed
en hij bracht ons naar de mij bekende plek van de woestijnoehoe en ook dit jaar weer zat ie prachtig
op de rotswand. Eerst nog een beetje in de schaduw, maar later vrij in het mooie avondlicht. Onderwijl
werden we bezig gehouden door langs vliegende bruinnekraven. Wat een plek en wat een beleving.

Dit is het mannetje en het vrouwtje zat aan de overzijde op een nest. Deze man houdt het overzicht en
je zag hem dan ook alert worden bij het naderen van de bruinnekraaf. Voldaan gingen we naar onze
accommodatie aan de rand van Merzouga. Een prachtige stek, niet alleen de ligging, maar ook wat

betreft de aankleding van het hotel. Ik mag wel zeggen, een bijzondere plek. Een heerlijk diner in
buffetvorm en spanning genoeg voor morgen, toch altijd
één van de spannendste dagen van de trip.
11 februari 2019
De woestijn; na een prima ontbijtje al vroeg naar buiten
en de plaatselijke gids zijn gang laten gaan. Hij weet
immers het beste wat te doen en hij had mij een lijstje
verteld waarbij mijn gedachte waren: “daar doe ik het
voor”.
De eerste soort voor de dag zou de woestijnmus
worden. Bij het mij bekende tentenkamp hadden we
maar liefst 11 vogels waaronder het merendeel
mannetjes. Zoals gewoonlijk lieten de vogels zich perfect
zien en fotograferen. Tijd voor een bakkie thee was er
helaas niet want aan de overzijde wachtte soort nummer
twee, de atlasgrasmus. Deze deed niet zo goed mee, maar uiteindelijk na behoorlijk wat voetstappen
in het zand had iedereen de vogel prima gezien, zij het van enige afstand. De vogel stond zelfs op de
foto en liet zich zo nu en dan goed horen.
Ook werd niet vergeten om van het landschap te genieten, want dat was meer dan de moeite waard.

Nadat iedereen de vogel goed genoeg gezien had liepen we terug langs de woestijnmussen en
hoorden we al sahelzandhoenders overvliegen. Die waren vroeg vandaag. Snel de voertuigen in en in
de richting van de hoenders gereden. We wisten ongeveer waar de dieren geland moesten zijn, maar
we konden ze moeilijk vinden. Uiteindelijk bleken ze in een dalletje te zitten waar wat water aanwezig
was. De vogels vlogen helaas snel weer op, zoals we ze kennen, en niet iedereen was op tijd om ze
mooi te zien vliegen. Toch slaagde enkele erin ook van deze soort een acceptabele foto te maken.
Langzaam reden we naar een andere drinkplaats en daar troffen we geen sahel, maar
kroonzandhoen. Deze waren zo vriendelijk om rustig te blijven zitten en liepen lekker te foerageren
terwijl ze door onze telescopen werden gade geslagen. De fotografen moesten wachten want naar
deze dieren toelopen zou verstoring in de hand werken. We vervolgden onze weg per auto en met de
voertuigen werden de vogels iets benaderd om zo eenieder de kans te bieden deze prachtige dieren

nog beter te kunnen zien en zelfs goed te kunnen fotograferen. En de auto, dat is een prima rijdende
schuilhut.

Ook de volgende soort werd al rijdend ingekopt, omdat deze ook te schuw zijn om lopend te kunnen
benaderen. Vanuit de auto hadden we prachtig zicht op renvogels, een soort die net in dit gebied is
aangekomen en iets ten zuiden hiervan overwinterd.

Het gaat lekker hoor ik mezelf denken en dit allemaal nog in de ochtenduren. De grote verrassing hier
was het feit dat de Egyptische nachtzwaluw dit jaar enkele weken eerder teruggekomen was vanuit
zijn overwinteringsgebied en dat deze twee dagen geleden voor het eerst gehoord is. Door onze gids
werd weer een andere lokale man opgehaald, omdat hij exact wist waar de vogel zat te slapen. Lopen
door dit gebied zou verstoring in de hand werken. Voordat we het wisten stonden we op een meter of
vier van een Egyptische nachtzwaluw af en nog was de vogel voor sommige moeilijk vindbaar. Wat
een schutkleur. De vogel lag heerlijk te slapen onder een struik en trok zich niets van onze
aanwezigheid aan. Vele foto’s werden gemaakt vanuit verschillende standpunten en na enige tijd
hebben we de vogel achter gelaten zoals we hem aantroffen. Gelukkig heb ik gezien dat ie af en toe
zijn ogen opende, anders zou je nog denken dat ie opgezet was.
Voordat we terug in de auto konden stappen kregen we eerst een show voorgeschoteld van de
witbandleeuwerik, wat een kanjer is dat. We hadden hem natuurlijk al gezien op de steenvlakte maar
de show hier was een welkome aanvulling.

Nog ééntje dan voor de lunch, de
woestijngrasmus, een schaarse vogel in dit
gebied. Maar goed, zoals altijd, als je de plek
maar weet lijkt het zoooo makkelijk. Stoppen,
20 meter lopen en genieten van een volop
zingende woestijngrasmus. Wat een feestdag
en wat gaat ie lekker.
Inmiddels was het wel tijd geworden voor de
lunch en dus zetten we koers naar Rissani.
Daar wist onze gids een prima restaurant,
gelegen in een pand waar wij zo voorbij
zouden lopen.
De lunch was voortreffelijk en pas toen ik daar zat begon ik de lach van onze gids te begrijpen toen ik
hem eerder had verteld dat we wel 7 pizza´s konden bestellen. Van 1 pizza kon de hele groep al eten,
zo groot was die. De tafel stond vol eten en ook de verse jus was heerlijk. En dit zo midden in een
woestijnstad waar bijna alles moet worden aangevoerd. Wat een overdaad.
Na de lunch door met onder andere steenuil, maar ook lanner en Barbarijse valk. Ook werd een
sprinkhaan gevonden die exact op een steen leek en deze wilde Eduard wel even beter zien, maar zo
dicht bij de grond had nu ook weer niet gehoeven. (Hij viel plat op de ….)
Onderweg pikte de gids er knap een aantal diksnavelleeuweriken uit en deze vlogen langs ons heen
en vielen in op een groen veld met bloemen. Na enig zoekwerk waren de vogels gevonden en hadden
we pracht zicht op deze knoeperds van leeuweriken, wat een snavels. Na nog “even” de brilgrasmus
mooi zingend op de struik te hebben bewonderd, werd de dag afgesloten bij het meer van Merzouga
waar het licht werkelijk fenomenaal was. Maar naast het perfecte plaatje, ook hier weer leuke
vogelsoorten waarvan de 20 marmereenden wel de meest tot de verbeelding spraken. Wat een bizar
gezicht, eenden met op de achtergrond Erg Chebi, een stuk zandwoestijn.

Ik kan wel zeggen dat het diner prima smaakte ondanks dat we nog vol zaten van de lunch. En ook de
nachtrust was dik in orde, wat en dag, wat een reis !
12 februari 2019
Aan alle mooie dingen komt een einde, dus ook aan ons verblijf in Merzouga. Daar we gisteravond het
meer al hadden gedaan, konden we het deze morgen rustig aan doen en genieten van de
zonsopkomst en een heerlijk ontbijt. Vervolgens weer met onze 4 x 4 voertuigen naar Rissani gereden
en daar stond onze chauffeur weer voor ons klaar. De
terugweg is een feit. Het voelt een beetje als naar huis
gaan, maar gelukkig hebben we nog een aantal mooie
en vogelrijke dagen voor de boeg.
Met al het moois van gisteren was het alleen niet
gelukt om de goudgele babbelaar te zien te krijgen.
Dus voordat we Rissani zouden verlaten hier toch nog
even wat tijd in gestoken. Op een plek die er goed
uitzag voor de soort hebben we een wandeling
gemaakt maar zonder resultaat. Tenminste, bijna
iedereen van de groep zat alweer in de bus toen er
toch een verdacht beest werd opgepikt. Iedereen er
dus weer uit en conclusie: de volhouder wint. Een
groepje van deze prachtige vogels kwam voorbij en ze
lieten zich prima bekijken en fotograferen. Da’s mooi,
hebben de deelnemers deze ontbrekende schakel ook
weer gezien, het kan niet op.
We hebben nog een lange rit voor de boeg, want we rijden vandaag via de zuidelijke route terug naar
Ouarzazate. Het landschap zien
we langzaam veranderen en hoe
verder we naar het westen rijden
hoe meer palmbomen we gaan
zien, gigantische plantages
palmbomen. We gaan dan ook via
de Dra vallei en deze vallei staat
hierom bekend. Het water dat
nodig is voor deze plantages komt
van het stuwmeer bij Ouarzazate.
Onderweg weer een goede
lunchstop met uitzicht over de
palmen. Dat is wel het mooie van
Marokko, ook als je even een
stukje moet rijden blijft het land je
verrassen en boeien.
In de bergen laat een woestijnleeuwerik zich prima fotograferen. In de
stad aangekomen besluiten we nog even een kleine wandeling te
maken bij de vijvers achter het vliegveld. Hier zien we onder andere
Marokkaanse kwikstaart. De 1000 en kwikstaarten die we hier vorig
jaar hadden lijken dit jaar al door te zijn. We checken in voor 1 nachtje
in ons hotel en het diner is hier in buffetvorm. De lijst wordt bijgewerkt
en we kijken uit naar de laatste dagen. Morgen komen we weer in een
gebied waar we nog niet geweest zijn en gaan we steeds verder naar
het westen om uiteindelijk bij Agadir uit te komen.
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Vandaag verder naar het westen, maar eerst
nog vogelen aan de rand van het stuwmeer van
Ouarzazate. Het stuwmeer zelf levert vaak niet
zo heel veel vogels op, maar de randen van het
meer kunnen nog wel eens verrassend zijn. De
plek waar we deze morgen gaan vogelen staat
bekend om de langsnavelkuifleeuwerik, een
ondersoort van de kuifleeuwerik die inmiddels is
geüpgraded naar soortstatus. Ondanks dat deze
vogels in een groot deel van zuidoost Marokko
te zien moeten zijn, is dit toch wel veruit de
makkelijkste plek. We wandelen richting de rand
van het stuwmeer (tenminste de rand van de
modder) en al gauw zien en horen we de eerste
leeuwerik zingen. De snavel is echt wel opvallend lang. Verder worden er hier nog steenuiltjes gezien,
laten de huisgorzen zich prachtig fotograferen en vliegt een grote groep vale gierzwaluwen boven ons.
Kortom een lekker plekkie.

De gebandeerde onderzijde, grote witte
keelvlek, donker masker bij het oog en de
donkere ondervleugeldekveren zijn goed
te zien en geven aan dat het hier om vale
gierzwaluwen gaat.
We vervolgen onze reis naar het westen
en komen in het gebied met de argan
bomen waar de bekende olie uit
gewonnen wordt. Dit is ook het gebied
waar we mogelijk een grijze wouw tegen
het lijf zouden kunnen lopen. Natuurlijk
heeft deze soort een andere status
gekregen als 15 jaar geleden, omdat de
populaties enorm aan het uitbreiden zijn
en deze vogel nu ook bijna jaarlijks in Nederland verschijnt. Toch was ik heel blij toen ik twee vogels
langs de weg oppikte en deze lang genoeg bleven zitten om met de telescoop te kunnen bewonderen.
Het blijven mooie vogels.
In de avond kwamen we in ons paleis aan, gelegen in het centrum van Taroudant, een bizarre plek
om te overnachten. Vergane glorie of authentieke schoonheid, ieder zijn mening. Maar wel een plek
waar je over praat. En na het diner nog even een bakkie koffie gedaan in de plaatselijke koffietent
waar de mannen van het dorp voetbal zaten te kijken, AJAX Europacup 1 en we weten inmiddels
allemaal hoe dat afgelopen is. Een leuke ervaring om dat midden in Marokko tussen de lokale
bevolking te zien.
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De grootste afstanden hebben we gehad en het is nu nog maar 80 kilometer naar Agadir. In de
morgen dus alle tijd voor een eenvoudig ontbijt en nog ff genieten van de enorme tuin. We rijden maar
een paar kilometer naar onze eerste stop waar we een behoorlijke wandeling maken. Het is heerlijk
weer en lekker warm. Het begon goed met in één boom zowel een zwarte als een gewone spreeuw,
handig om goed de verschillen te kunnen zien. Onderweg worden veel zangvogels gezien maar van
echte doelsoorten is geen sprake. Toch is het een heerlijke wandeling en wordt er volop genoten.
Onderweg naar Agadir zitten we ineens met een vogel in de bus, want de kip die de bromfiets voor
ons is verloren hebben we toch maar even van de weg geplukt voordat die wordt doodgereden. En,
netjes teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.
Gezien het ontbreken van een goed restaurant onderweg, wordt besloten om dan maar in ons hotel
een hapje te eten. Dat bleek nog wel wat lastiger dan gedacht, maar uiteindelijk hadden we allemaal
toch een smakelijke lunch. We zitten hier in een standaard toeristen hotel vlak bij de kust en lekker
centraal gelegen. In de middag hadden we daarom voldoende tijd om te vogelen langs de Oued Sous.
Tegenwoordig is hier een stenen boulevard aangelegd en is er derhalve wat groen verdwenen, maar
het blijft altijd verrassend om hier te vogelen.
De Magreb ekster met zijn mooie blauwe vlek rond het oog is hier algemeen maar ook allerlei
watervogels laten zich hier zien. Zo stond er een mooie groep flamingo’s, zij het wat ver, kwam een
mooi groepje lepelaars overvliegen en
vermaakten we ons met de determinatie
van de verschillende soorten steltlopers en
meeuwen waaronder zwartkopmeeuw en
audouinsmeeuw. Bij de steltlopers ging het
bijvoorbeeld om groenpootruiter, rosse
grutto en kemphanen. Een totaal andere
vogelwereld dan twee dagen terug toen
we nog in de woestijn zaten, wat een mooi
contrast.
Een wat verre mogelijke westelijke rifreiger
hield ons nog even bezig. Waarschijnlijk
net te ver om helemaal zeker te zijn.
Ook deed de visarend goed mee om een
plaats in de top tien van de dag.
“s Avonds weer een prima maaltijd, dit keer weer in buffetvorm en een heerlijk bed. Morgen weer een
lange dag in het Oued Massa gebied.
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Onze laatste volledige dag in Marokko waarbij het nationaal park Oued Massa bezocht ging worden.
Onderweg moesten we even goed kijken en een nieuw bord naar de noordelijke ingang van het park
bracht ons in verwarring. Even de verkeerde afslag, maar geen nood, al gauw werd weer de juiste
weg gevonden en kwamen we aan op de plek waar onze wandeling begint. De chauffeur op pad
gestuurd om de lunch te reserveren in het plaatselijke restaurantje en afgesproken ons op te pikken bij
de ingang van het nationaal park (wat uiteindelijk niet is gelukt omdat hij het laatste stukje weg te
hobbelig vond, maar enfin ook geen
probleem).
We waren nog maar net de bus uit of je
hoorde al overal vogels om je heen. Er
werd al een Barbarijse patrijs gezien,
helaas wel ver weg, maar alla, binnen is
binnen. Europese kanaries in overvloed en
volop baltsend en toen… zingende
Zwartkruintsjagra. Volop zingend gaf deze
vogel een complete show en liet zich
fantastisch bekijken. Wat een start van de
dag. En wat een fantastische vogel.

Het pad langs de rivier Massa
zat vol met vogels en overal
waren wel kleine zwartkoppen
te horen. Plots zat een zeer
fraai roepende Barbarijse
patrijs op de rots en toen er in
hetzelfde kijkerbeeld ook een
steenuil en een blauwe
rotslijster verschenen, was de
chaos compleet.
Nog nooit heb ik hier zo lang,
zo mooi en zo dichtbij deze
patrijs kunnen bewonderen.
Wat een prachtige
flanktekening en wat een nek.
Zo blijft het toch steeds weer
een feestje om deze reis te
mogen begeleiden, elk jaar
weer opnieuw.
We hadden al wel
diadeemroodstaart gezien,
maar deze soort was nog niet
goed gefotografeerd en ik had
de fotograferende deelnemers
min of meer beloofd dat dit op
deze plek wel zou lukken.
Groot was dus ook mijn blijdschap toen dit uiteindelijk ook prima gelukt is, want wat is er nu leuker dan
tevreden deelnemers.

En de eerlijkheid gebied me te zeggen dat
het ook wel een heel fraai vogeltje is,
waarbij de mannetjes er wel uitknallen.

Het was een prachtige wandeling met vooral veel vogels. Het vogelen aan de kust van Marokko blijft
een belevenis. Tijd voor de lunch en die is hier perfect. In een heel klein restaurantje, gerund door
vader en zoon, hadden we nu een plekje op de binnenplaats. De verse jus d’orange is hier zo vers dat
de sinaasappels nog uit de boom geoogst moeten worden. Hoe vet is dat. Het eten was voortreffelijk
en de sfeer perfect. Voor de gids ook altijd genieten als je kan vertrouwen op dit soort vaste adresjes.
In de middag wat plekjes lang de rivier bezocht, maar dit was meer van hetzelfde. Meer kleine
zwartkoppen, meer Europese kanaries, meer groenlingen, maar ook meer zwartkruintsjagra’s. Een
poging om de griel te vinden leverde nog een prachtige steenuil op die niet heel ver van de bus af
bleef zitten.
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Onze laatste dag en gelukkig was het vluchtschema gunstig en hoefden we pas eind van de middag
op het vliegveld te zijn. Dat gaf ons de mogelijkheid voor een bezoek aan Tamri, de plek van de
kaalkopibis, een zwaar bedreigde soort. Deze soort broedt ook in de buurt van Oued Massa, maar
daar konden we hem gisteren niet vinden dus hopelijk vandaag meer geluk. Aangekomen in de buurt
van de kolonie bleek dat we daar niet verder mochten omdat de vogels inmiddels bij de nestplek
waren en de beschermingsmaatregelen al waren ingegaan. Een hele goede zaak natuurlijk, maar voor
ons even lastig want we hadden nog geen ibis gezien. Plots kwam er een grote groep aanvliegen en
voor ons langs landden ze in de kolonie en dus niet zichtbaar. Blij en teleurgesteld tegelijk zou ik zo
zeggen, blij met de soort en een prachtig beeld, maar teleurgesteld dat de mensen deze vogels niet
gewoon op de grond konden zien.
Vervolgens hebben we het nog geprobeerd bij de riviermonding maar ook hier helaas geen ibissen.
Wel nog een mooie visarend, en gek dat we dit dan als troostprijs zien, maar vogelen is en blijft een
vreemde hobby. Vervolgens langzaam teruggereden en op het strand onze lunch genuttigd. Verse vis
aan het strand omgeven door de nodige meeuwen en met een heerlijk zonnetje. Wat wil je nog meer.
Nou …de avocado shake mocht er ook wezen. Wat is het leven toch mooi en wat is de vis toch
lekker. Dit is een mooie afsluiting van een zeer geslaagde reis.
Voldaan zetten we koers richting vliegveld en reden we alweer vlak bij Agadir. De camera’s waren al
opgeruimd en iedereen zat al aan thuis te denken, totdat ik ineens in mijn ooghoek een zwarte vogel
zag lopen. Toch nog even twijfel, maar na een korte blik, BAM, kaalkopibis. Dus iedereen eruit en toen
bleken het er meer dan 1 te zijn. De dieren lieten zich prachtig zien en mijn lijfspreuk “aan het einde
van een trip maken we pas de balans op” werd weer werkelijkheid. Niet meer verwacht en toch
gekomen, wat een genot. Net alsof je in blessuretijd het winnende doelpunt scoort.

Wat een reis, wat een belevenissen. Van de toppen in het Atlasgebergte naar de zandduinen in Erg
Chebbi en de vogelrijkdom van de Oued Massa, Marokko blijft een toppertje.
Dank aan alle deelnemers die zorgden voor de perfecte sfeer en de gezelligheid wat zeker heeft
bijgedragen aan weer een onvergetelijke vogelreis.
Eduard.

Vogellijst Marokko

Inezia Tours
5

6

7

8

9

10

11

12

Casarca

Tadorna ferruginea

Krakeend

Anas strepera

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

x

x

x

Slobeend

Anas clypeata

x

x

x

Pijlstaart

Anas acuta

x

x

Marmereend

Marmaronetta angustirostris

Tafeleend

Aythya ferina

Barbarijse Patrijs

Alectoris barbara

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Flamingo

Phoenicopterus roseus

Zwarte Ooievaar

Ciconia nigra

Ooievaar

Ciconia ciconia

Jan-van-gent

Morus bassanus

Grote Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Marokkaanse
Aalscholver

Pc lucidus/marrocanus

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

Grote Zilverreiger

Ardea alba

Kleine Zilverreiger

Egretta garzetta

x

x

x

13
x

14

16

x
x

19
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Egretta gularis

x
x
mogelijk
deze
soort.

Koereiger

Bubulcus ibis

x

Ralreiger

Ardeola ralloides

Heremietibis

Geronticus eremita

Lepelaar

Platalea leucorodia

x

Visarend

Pandion haliaetus

x

Grijze Wouw

Elanus caeruleus

Bruine Kiekendief

Circus aeruginosus

Sperwer

Accipiter nisus

Havik

Accipiter gentilis

Zwarte Wouw

Milvus migrans

Atlasarendbuizerd

Buteo rufinus cirtensis

Waterhoen

Gallinula chloropus

x

x

x

Meerkoet

Fulica atra

x

x

x

Steltkluut

Himantopus himantopus

Kluut

Recurvirostra avosetta

x

Scholekster

Haematopus ostralegus

x

Zilverplevier

Pluvialis squatarola

x

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

x

Westelijke rifreiger

15

x

x

1
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

(x)

x

x

x
x

x

Kleine Plevier

Charadrius dubius

x

Wulp

Numenius arquata

x

Rosse Grutto

Limosa lapponica

x

Kemphaan

Calidris pugnax

x

Oeverloper

Actitis hypoleucos

Witgat

Tringa ochropus

Groenpootruiter

Tringa nebularia

Tureluur
Renvogel

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Tringa totanus

x

x

Cursorius cursor

x

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

x

Zwartkopmeeuw

Ichthyaetus melanocephalus

x

Audouins Meeuw

Ichthyaetus audouinii

x

Geelpootmeeuw

Larus michahellis
Larus fuscus

x
x

Kleine Mantelmeeuw
Lachstern

Gelochelidon nilotica

Grote Stern

Thalasseus sandvicensis

Witbuikzandhoen

Pterocles alchata

Sahelzandhoen

Pterocles senegallus

x

Kroonzandhoen

Pterocles coronatus

x

Rotsduif

Columba livia

Houtduif

Columba palumbus

x

x

x

x

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

x

x

x

x

Palmtortel

Streptopelia senegalensis

Woestijnoehoe

Bubo ascalaphus

Woestijnsteenuil

Athene (noctua) glaux

x

Caprimulgus aegyptius

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Egyptische Nachtzwaluw
Vale Gierzwaluw

Apus pallidus

Huisgierzwaluw

Apus affinis

Hop

Upupa epops

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

x

Levaillants Specht

Picus vaillantii

x

Torenvalk

Falco tinnunculus

Barbarijse valk

Falco pelegrinoides

Lannervalk

Falco biarmicus
Tchagra senegalus
cucullatus
Lanius elegans
elegans/algeriensis

Zwartkruintsjagra
Woestijnklapekster

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

h

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Roodkopklauwier

Lanius senator

Maghrebekster

Pica pica mauritanica

Alpenkraai

Pyrrhocorax pyrrhocorax

x

Alpenkauw

Pyrrhocorax graculus

x

Bruinnekraaf

Corvus ruficollis

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Afrikaanse Raaf

Corvus corax tingitanus

Witbandleeuwerik

Alaemon alaudipes

x

x

Diksnavelleeuwerik

Ramphocoris clotbey

x

x

Ammomanes cinctura

x

x

Ammomanes deserti

x

Rosse
Woestijnleeuwerik
Woestijnleeuwerik

x

x

x

x

x

Atlasstrandleeuwerik
Eremophila alpestris atlas
Temmincks
Strandleeuwerik
Kortteenleeuwerik

x

Eremophila bilopha

x

(x)

Calandrella brachydactyla

x

kleine korteenleeuwerik
Alaudala rufescens
Veldleeuwerik

Alauda arvensis

Theklaleeuwerik

Galerida theklae

Kuifleeuwerik

Galerida cristata

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Langsnavelkuifleeuwerik
Galerida macrorhyncha
Oeverzwaluw
Rotszwaluw

x

Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
theresae

x
x

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

Huiszwaluw

Delichon urbicum

Zwarte Mees

Periparus ater atlas

x

x

Cyanistes ultramarinus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

h

x

x

x
x

x

x

x

(x)

Maghrebpimpelmees
Koolmees

Parus major

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

x

Waterspreeuw

Cinclus cinclus

x

Grauwe Buulbuul

Pycnonotus barbatus

Vuurgoudhaantje

Regulus ignicapilla balearica

Cetti's Zanger

Cettia cetti

x

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

x

Graszanger

Cisticola juncidis

Zwartkop

Sylvia atricapilla

Afrikaanse
Woestijngrasmus

h

x

x

x

x

x

x

x

x

h
x

h

h

x

x

h

x

x

h

x

x

x

h

x

x

x

x

h

x

Sylvia deserti

x

Atlasgrasmus

Sylvia deserticola

x

Baardgrasmus

Sylvia cantillans

Kleine Zwartkop

Sylvia melanocephala

Brilgrasmus

Sylvia conspicillata

x
x

h

x

x

x

x

x

x

x

Provençaalse Grasmus
Sylvia undata
Bruingele Babbelaar

Turdoides fulva

h

x
x

x

x

Roodborst

Erithacus rubecula

Diadeemroodstaart

Phoenicurus moussieri

x

Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros

x

Blauwe Rotslijster

Monticola solitarius

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

Witkruintapuit

Oenanthe leucopyga

Zwarte Tapuit

Oenanthe leucura

Rouwtapuit

Oenanthe lugens

x

Roodstuittapuit

Oenanthe moesta

x

Marokkaanse Merel

Turdus merula mauritanicus

Zanglijster

Turdus philomelos

Grote Lijster

Turdus viscivorus deisleri

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Zwarte Spreeuw

Sturnus unicolor
Motacilla cinereocapilla
iberiae

Iberische Kwikstaart

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

h

x

x

x

x

x

x

h

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Grote Gele Kwikstaart
Motacilla cinerea
Witte Kwikstaart

Motacilla alba

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Marokkaanse Kwikstaart
Motacilla subpersonata
Graspieper

Anthus pratensis

Waterpieper

Anthus spinoletta

Cirlgors

Emberiza cirlus

Grijze Gors

Emberiza cia

Huisgors

Emberiza sahari

x

Grauwe Gors

Emberiza calandra

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fringilla coelebs africana
Atlasvink

x

Vink

Fringilla coelebs

x

Keep

Fringilla montifringilla
Rhodopechys sanguineus
alienus

x

Atlasbergvink

x

x

Woestijnvink

Bucanetes githagineus

Groenling

Chloris chloris

Kruisbek

Loxia curvirostra

Putter

Carduelis carduelis

Kneu

Carduelis cannabina

x

Europese Kanarie

Serinus serinus

x

x

x

x

x

x

Huismus

Passer domesticus

x

x

x

x

x

x

Spaanse Mus

Passer hispaniolensis

x

Woestijnmus

Passer simplex

Rotsmus

Petronia petronia

Rat spec

x
x

x

x
x
x

h

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

11
x
x

x

Fat sand rat
Schorpioen
Barbarijse
grondeekhoorn
x = gezien door
meerdere mensen
(x) = gezien door 1
persoon
h = gehoord

Psammomys obesus

x
x

Atlantoxerus getulus

x

x

x

