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DEEL 1 : ALGEMEEN 
 

1. Deelnemers 
Johan Debuck, Régy Goemaere, Jan Swimberghe, Guido Rappé, Benny Cottele, Marc De Ceuninck, 

Antoine Cornelis en Johan Van Heulebrouck.  

 

 

 
 

2. Vervoer 
 

a. Vliegtuig 
Heenvlucht op zondag 31 maart om 06:00 vanuit Brussel, aankomst in Marrakech om 08:10 lokale tijd 

voor 201 Euro pp met Jetairfly (inclusief luchthaventaksen en een maaltijd).  Onze heenvlucht naar 

Marrakech liet toe om 20 kg hoofdbagage en 6 kg handbagage mee te nemen.   

 

Terugvlucht op zondag 14 april om 09:10 vanuit Agadir en aankomst te Brussel om 14:50 lokale tijd voor 

172 Euro pp met Brussels airlines (inclusief luchthaventaksen en een lichte maaltijd). 

Onze terugvlucht liet toe om 23 kg hoofdbagage en 6 kg handbagage mee te nemen. 

 



Reisverslag Marokko april 2013 Johan Van Heulebrouck en Marc De Ceuninck       2 

 

b. Huurwagens 
Twee Dacia’s Dokker werden gehuurd bij een lokale verhuurder voor 136 euro per persoon voor onze 

15-daagse trip. We opteerden voor een algemene dekking, dat betekent afkoop van alle vrijstellingen, 

dus niks ten onze laste in geval van diefstal, ruit en/of bandenschade, vandalisme of ongeval.    Er 

meldden zich 2 kandidaat chauffeurs, Johan DB en Jan S maar we mochten nog 2 reservechauffeurs 

op het contract laten noteren.   Antoine en Régy werden als reserve genoteerd. 

 

Johan had twee walkie-talkies mee, dit was superhandig en werd permanent gebruikt om info en 

waarnemingen door te geven.  Daarbij ontspon zich een heel eigen vakjargon.  Een paar voorbeelden : 

Tuto op de draad, Roodkop, Kuifje, TV, Euro’s en ga zo maar door… 

 

De hoofdplaatsen zijn door goed onderhouden wegen verbonden. De afstanden zijn echter groot en het 

gaat om bergachtig terrein. De hoofdwegen zijn alle goed te doen met een gewone wagen. 

 

 

3. Logementen 
 

In totaal hebben we over de ganse reis in Marokko in acht verschillende locaties verbleven. Telkens 

werd voor de formule half-pension gekozen omdat dat de voordeligste en tevens gemakkelijkste 

formule was. 

 

• Verblijf nr 1 : Villa Chems Hamra , niet ver van Marrakech, 31/03 voor 1 nacht, 20 euro per 

persoon, ontbijt inbegrepen, 2 kamers van 4 personen, te bekijken op www.booking.com/Villa-
Chems-Hamra. 

 

 
• Verblijf nr 2 : Bagdad Café te Ait Ben Haddou, 1/4 voor 2 nachten, 27 euro per persoon per dag in 

half pension, 4 kamers van 2, te bekijken op www.auberge-bagdad-cafe.com. 

 

• Verblijf nr 3 : Le Soleil bleu in Boulmane de Dades, 3/4 voor 2 nachten, 30 euro per persoon per 
dag in half pension, 4 kamers van 2, te bekijken op www.hotelsoleilbleu.com. 
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• Verblijf nr 4 : Ksar Bicha in Merzouga, 5/4 voor 3 nachten, 30 euro per persoon per dag in half 

pension, 4 kamers van 2, te bekijken op www.ksarbicha.com. 

 

• Verblijf nr 5 : Kasbah Itrane te Tamnougalt, 8/4 voor 1 nacht, 300 dirhams per persoon per dag in 
half pension, 4 kamers van 2, te bekijken op www.kasbahitranetamnougalte.com. 

 

• Verblijf nr 6 : Hotel le Safran te Taliouine, 9/4 voor 1 nacht, 19 euro per persoon in half pension, 4 
kamers van 2, te bekijken op www.auberge-safran.com. 

 

• Verblijf nr 7 : La tête du lion te Tafraoute, 10/4 voor 2 nachten, 200 dirhams per persoon per dag 
in half pension, 4 kamers van 2, te bekijken op www.latetedulion.com. 

 

• Verblijf nr 8 : La Pergola te Inezgane, 12/4 voor 2 nachten, 25 euro per persoon per dag in half 

pension, 4 kamers van 2, te bekijken op www.youtube.com/watch?v=sHXMcVMQQRo 

Route d’Agadir km 8 80350 Inezgane (vlakbij Agadir) 

Tel. 00 212 528 27 18 01 of 00 212 528 27 18 41  -  lapergola@menara.ma 

Gelegen aan de rand van Agadir. De perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de Oued Souss.  

Heerlijke keuken. Het hotel beschikt bovendien over een rijkelijk begroeide binnentuin die heel 

wat zangvogels aantrekt. Het hotel wordt gerund door de Franse Liliane Mirabel. 

 

 

Enkel moest er voor de drank ’s avonds bij het avondmaal nog een bescheiden bedrag extra betaald 

worden.  In de eerste twee en het laatste verblijf was er enige alcoholische drank te verkrijgen.  

Verder naar het binnenland was het enkel water of frisdrank. 

 

 

 

4. Redactie verslag en bronvermelding 
 

Dit verslag is de resultante van hecht teamwerk.  Johan Van Heulebrouck zorgde voor het algemeen 

gedeelte en Johan VH en Marc De Ceuninck stonden om beurt in voor de sfeerverslaggeving per dag.  

Marc zorgde tenslotte voor het invoegen van de foto’s van onze fotografen.  Guido Rappé hield op een 

bijna wetenschappelijke wijze alle waarnemingen bij, zowel van vogels, vlinders, reptielen als 

zoogdieren, de belangrijkste werden verwerkt in dit verslag.   

 

Tevens maakten we gebruik van informatie die reeds te lezen stond in vroegere verslagen van Valérie 

Goethals en Filip De Coster over Marokko reizen waarbij Johan DB eveneens de reisleider was.  Dank 

aan hen voor gebruik van deze info. 

 

 

 

5. Reis– en natuurinformatie 
 

Kaartmateriaal: 

- ANWB wegenkaart Marokko, schaal 1:800.000 

- Michelin 742 toeristische wegenkaart Marokko, schaal 1:1.000.000 

- Reise Know How Marokko, schaal 1:1.000.000 
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Boeken en verslagen: 

- Bergier, P. & F. Bergier (2003) ‘A Birdwatchers Guide to Morocco’ (Birdwatchers’ Guides - 

- Prion Ltd., Cley). 

- Capitool reisgids (2005) Marokko - Uitgeverij Van Reesmt, Houten. 

- Fletcher, M. et al (2001) Morocco - Lonely Planet Publications. 

- Gosney, D. (1996) - Finding Birds in Southern Morocco - Gostours. 

- Jonsson, L. (1992) - Birds of Europe with Nord-Africa en and the Middle East - Chr. Helm. 

- Mithell-Jones et al. (1999) - The atlas of European mammals - T & A D Poyser. 

- K. Mullarney, L. Svensson, D. Zetterström en P.J. Grant (2005) - ANWB Vogelgids Europa. 

- Peterson, R.T., Mountefort, G. & P.A.D. Hollom (1996) - Petersons vogelgids van alle Europese 

- vogels - Tirion. 

- Josse, P. (1999) - Trotter Marokko - Lannoo. 

 

Een interessante site met actuele informatie over veiligheid voor de reiziger in eender 

welk land vind je op www.fco.gov.uk/travel/countryadvise.asp.  Andere websites met reisinformatie 

i.v.m. Marokko: 

- www.birdtours.co.uk/tripreports/morocco 

- www.ecotouristservices.nl 

- www.meteomaroc.ma 

- www.ifrance.com/go-south/lists/birds.htm 

- www.zwvlkoepel.be 

- en niet te vergeten http://morocco.observado.org/waarnemingen_all_wg3.php?groep=1 

 

De persoonlijke gegevens van de Marokkaanse vogelliefhebber die ons, mits een kleine bijdrage, 

naar oa de Woestijnoehoe en salhelzandhoenen leidde : 

Ouacha Lahcen - Banne Brahime - Kssar Tagourromte - Rissani - GSM: 00212-671-14-63-36 

E-mail: al-hassan82@hotmail.com 

 

De persoonlijke gegevens van de natuurgids in het nationaal park Oued Massa: 

Baitar Rachid - Sidi Binzarne - B.P.248 - Agadir - 80450 Massa, GSM: 00212-671-18-41-37, email is 

hassan3011@hotmail.fr 

 

 

6. Algemeen overzicht 
 

Dat Marokko een prachtig land is hoeven we niet meer te vertellen want dat hebt u in 

vorige reisverslagen genoeg kunnen ervaren. Voor natuurliefhebbers die, voor de meesten onder ons, 

voor het eerst kennis mochten maken met de Marokkaanse natuur in al zijn aspecten, werd het 

alleszins een overweldigende ervaring. Met 190 soorten gespotte vogels – een absoluut record !, 24 

soorten vlinders, grondeekhoorns, talloze agamen en nog enkele zeldzame bloemen en planten kwamen 

we op natuurvlak dan ook niks te kort. 

 

Wat ons opviel en ten zeerste charmeerde was de enorme variatie aan landschappen, biotopen, steden 

en dorpen.  De lokale bevolking is hier vriendelijk en behulpzaam, heel regelmatig krijg je spontaan de 

vredeswens salamalikoum te horen. 

 

Bijna iedere stad of dorp heeft zijn eigen kasba.   De kasba of kashba is het verdedigbare deel van de 

medina. Het gebouw kenmerkt zich door hoge muren. Vroeger werd deze gebruikt als woning voor het 

dorpshoofd. Momenteel zijn de meeste kasba's niet meer als zodanig in gebruik en doen zij vooral 

dienst als toeristische attractie. 
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Een kasba die als woonplaats wordt gebruikt noemt 

men ook wel van een dar.  Indien een kasba als 

opslagruimte van graan wordt gebruikt, spreekt 

men van een igherm. In sommige gevallen doet 

een dergelijke igherm tevens dienst als 

bewakingspost, hij wordt dan agadir genoemd. 

De medina (Arabisch: مدين�����ة) is vaak het oudste 

gedeelte van oude Noord-Afrikaanse steden. 

Vaak vallen deze delen binnen de stadsmuren en 

worden deze wijken gebruikt om winkels te 

vestigingen. Medina betekent in het Arabisch 
stad. 

 

Sinds de komst van de Arabieren in de 9e eeuw werden medina's aangelegd. Over het algemeen zijn de 

oudste gebouwen en objecten, zoals fonteinen, moskeeën en paleizen, dan ook hier terug te vinden. 

Door het zigzagpatroon konden in vroeger tijden ook de bezetting van een stad vertraagd worden, 

doordat vijandige troepen het spoor bijster raakten.  Doordat de straten over het algemeen zeer nauw 

zijn - sommige straten zijn niet breder dan 1 meter - zijn medina's autovrij. Soms zijn de straten 
eveneens afgesloten voor motors en fietsers. 

We trokken door groene wadi’s over bergpassen naar steen- en zandwoestijnen met schitterende oasen 

en berbers schitterend traditioneel gekleed en met tulband.  Wij, mannen moeten het toegeven, maar 

de Marokkaanse vrouwen moeten veel en hard werken.  Soms lopen ze letterlijk en figuurlijk krom van 

het werk op het land, beladen met zware rieten korven volgepropt met brandhout.   

 

Een wadi is een rivierdal in droge gebieden dat 

gedurende het grootste deel van het jaar 

droog staat. Gedurende natte periodes en 

regenbuien stroomt echter veel water door de 

wadi. Dit kan vrij onverwacht gebeuren. Men 

spreekt wel van "flash floods". Aangezien 

woestijnreizigers wadi's vaak als pad 

gebruiken, lopen zij het gevaar om tijdens een 

regenbui door het water te worden verrast. Zo 

kan het gebeuren dat mensen in de woestijn 

verdrinken. Door een wadi stroomt meestal ook 

grondwater. Wadi is een Arabisch woord. Op 

de kaart van de meeste Arabische landen kan 

men veel wadi's vinden, of oueds zoals ze in 

Noord-Afrika veelal heten. Dat woord wordt 

daar ook voor gewone rivieren gebruikt. 

Spaanse riviernamen die beginnen met "Guad" gaan zonder uitzondering terug op namen uit de tijd van 

de Arabische heerschappij over Andalusië, (bijvoorbeeld Guadalquivir = Wadi al-Qivir, "de grote 
stroom"). 
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De trip die Johan vooraf uitgestippeld had werd dan ook door iedereen fel gesmaakt. Op wat 

vertraging bij de heenvlucht, een ietwat zieke Jan gedurende een aantal dagen en een paar leeglopende 

banden kregen we geen noemenswaardige tegenslagen te verwerken. Onze dagen waren goed gevuld met 

verschillende facultatieve vroege morgenwandelingen gevolgd door een stevig en gezond ontbijt 

(muntthee, verse melk, koffie, vers brood, vers fruitsap, pannenkoekjes, verse confituur, kaas, 

yoghurt, vers fruit, enz.). 

 

Daarna gingen we op zoek in één van de plaatselijke winkeltjes naar onze picknick (vers fruit, 

makreel of sardines in blik begeleid van diverse sausjes, salami, lekkere kaas van La Vache qui rit ☺, 

vers brood, potje yoghurt, enz.) voor ’s middags die we telkens in de vrije natuur konden verorberen 

vanwege het mooie weer. 

 

Na alweer een dag vol met primeurs van allerlei pluimage (vogels, vlinders , planten, enz.) waren 

we wat blij dat we, na een verkwikkende douche, met z’n allen mochten aanzitten voor 

hét moment van de avond, namelijk een overheerlijk avondmaal! 

 

Het diner bestond steeds uit drie gangen. Eerst kregen we elke dag een kruidige Harira 

(gekende Marokkaanse dikke groentensoep) voorgeschoteld. Daarna volgde één van hun befaamde 

tajines (van kip, kalkoen, van rundsgehakt of van schaap, al naar gelang) met rijst, 

couscous of vermicelli als hoofdschotel.  Tajines zijn stoofpotjes van groenten, fruit en 

vlees (schaap, rund, geit of zelfs kameel!). Couscous bestaat uit grof gemalen tarwe of semolinapasta 

en wordt geserveerd met groenten, schaap of kip. Als nagerecht konden we rekenen op een 

zoetigheidje of lekker vers fruit.   Meestal werd er afgerond met kopje verse thee à la Marocaine of 

koffie. 

 

 
 

Het enige negatieve puntje waar de lokale overheid toch wel eens werk zal moeten van maken 

is de opruiming van de resten plastic die overal rond slingert en die de prachtige natuur zeker geen 

goed doen.  Afval wordt er nog gewoon gestort op een afgelegen stuk.  Soms staat er een mobiele 

verbrandingsoven naast.  Deze vrachtwagen heeft een brandende oven.  De plastic zakken met afval 

worden in deze ovens gegooid.  Een dikke zwarte rookpluim komt uit de schouw.  De arbeiders staan 

ernaast zonder enige persoonlijke arbeidsmiddelen…  
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7.  Marokko praktisch 
 

De munteenheid in Marokko is de dirham. 1 euro is momenteel ongeveer 11 DH.  Bij aankomst in 

Marokko wisselden we onmiddellijk wat geld.  In sommige hotels betaalden we in euro, in andere in 

Marokkaanse dirham.  Alle verblijven moesten cash betaald worden.  We deden geen dirhams mee van 

hier, je kunt ginder gemakkelijk euro's omwisselen in dirhams. Je kunt ook dirhams uit de muur halen 

met je Maestro-kaart.  Vergeet dan echter niet je bank in te lichten om het buitenlands gebruik in 

Marokko van je Maestro-kaart te activeren! 

 

 

 
 

 

Je kunt uiteraard ook je Visa-kaart meedoen, je weet maar nooit. In ieder geval moesten de 

chauffeurs sowieso hun Visa-kaart meedoen voor de huurauto's.  Wat je ook moet navragen aan je 

GSM operator is of er " roaming " in je abonnement van GSM voorzien is, dwz of je je toestel kunt 

gebruiken/bellen vanuit Marokko.  Ze kunnen dit perfect instellen. 

  

 

De diesel moest meestal contant betaald worden, gebruik van Maestro kaart hiervoor in het binnenland 

is niet evident.  In beide auto’s werd een gemeenschappelijke pot samengesteld om diesel en inkopen 

voor ’s middags te betalen. 

  

 

Allerhande weetjes : 

 

- lange lichte broeken, korte broeken, zwembroek ( voor de liefhebbers op verschillende verblijven 

een zwembad), T-shirts,  gemakkelijke stapschoenen/stoffen bottines, fleece ( kan 's morgens en 

's avonds nog aardig koud zijn), lichte regenkledij ( K-way type), licht schoeisel voor 's avonds, 

eventueel sandalen. 
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- zonnepet, zonnecrème, zonnebril. 

- verrekijker, telescoop, afgedrukte checklijst vogels ( wordt iedere avond ingevuld), 

vogel/natuurboeken, landkaart. 

- een soort van een frigozak kan heel handig zijn om je etenspullen voor overdag wat afgesloten/koel 

te houden. 

- Vergeet niet om een mes, lepel, vork mee te doen voor het middageten. 

- fotomateriaal, koplamp, handlamp, opladers, GSM. 

- oordopjes kunnen handig zijn om het gebrom van je kamergenoten te dempen. 

- Lichte handschoenen, sjaal en muts ook meedoen, het kan 's morgens vroeg en 's avonds aardig fris 

zijn. 

 

Tevens ontvingen we een uitgebreide vogelchecklijst met maar eventjes de namen van 323 vogels.  Het 

leek er sterk op dat onze reisleider met superambities vertrok.  De finale vraag was hoeveel soorten 

we op deze reis zouden spotten.  15 spannende dagen later wisten we het antwoord…  Iedere avond vlak 

voor of vlak na het avondmaal namen we de tijd om onze checklijst punctueel in te vullen.  Ook de 

vlinders werden niet vergeten. 

Voor gebruik van het elektriciteitsnet heb je geen speciale stekkers of adapters nodig. Iedereen had 

zijn internationaal reispaspoort mee maar bij de douanecontrole bij aankomst bleek dat de regels 

versoepeld zijn.   Een gewone geldige Europese identiteitskaart volstaat momenteel om naar Marokko 

te reizen.  

 

We veronderstelden dat er op vrijdag (de zogenaamde sabbatdag) geen winkels zouden open zijn doch 

de realiteit sprak ons tegen.  Enkel tijdens het gebed zijn de winkels dicht, voor en na het gebed zijn 

de winkels open en kun je op vrijdag alles kopen wat je nodig hebt. 

 

Hier enkele courante woordjes als oefenmateriaal: 

- salamalikoum : goeiedag of vrede zij met u (gewone begroeting) 

- ghalee bezèf: ‘t is te duur 

- la: neen 

- ouakha: ja, OK 

- choukrane: dank u 

- ma’as salam: tot ziens (bij afscheid of om af te sluiten) 

- zwin, zwin!: mooi, mooi (bij het aanschouwen van een schoonheid...) 

- habibi, -a: vriend, vriendin 

8.  Marokko gezond in en uit 
 

Een reisverzekering voor ziekte en repatriëring is niet verplicht maar altijd handig. Neem ook een 

kaartje van je mutualiteit in België mee voor eventuele zorgen in Marokko.   

 

Vertrek goed uitgerust, het is nodig over een goede gezondheid en conditie te beschikken. Hierdoor 

kunnen ongemakken, als 'reizigersdiarree' veroorzaakt door een ander klimaat, de hoogte en vreemd 

voedsel tot een minimum worden beperkt. Heb je speciale aandoeningen, dan is het zeer aan te raden 

voldoende medicijnen mee te nemen.  

Goede hygiëne is erg belangrijk tijdens uw vakantie. We raden aan uw handen 

vaak en goed te wassen, zeker na toiletbezoek en voor het eten. Drink alleen gekookt of vakkundig 

gedesinfecteerd water of gebotteld mineraalwater. Wees erg voorzichtig met het eten van rauwe 

groenten, onverpakt ijs en ijsblokjes. 
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EHBO zorg voor enkele EHBO-spullen, oa. pijnstillers, pleisters, compeed, jodiumtinctuur, norit, 

immodium, zakjes ORS tegen uitdroging door diarree, sporttape, rekverband, evenals lippenzalf, 

zonnecrème voor en na, zonnebril, ed.   De sterke wind maakt het bijwijlen onze ogen erg lastig.  

Oogdruppels kunnen op zo’n momenten wonderen doen. 

 

 

 
DEEL 2 : DAGSCHEMA MAROKKO APRIL 2013 
 

1. Wat vooraf ging aan ons vertrek ? 
 

Initieel vertrok onze heenvlucht om 8.10 uur.  Onze vertrekuur werd vervroegd naar 6 uur.  Daardoor 

moesten we reeds in de luchthaven Brussels Airport (BA) zijn om 4 uur.  Zes reisgenoten opteerden 

ervoor om de zaterdagnacht door te brengen in het luxueuze Sheraton Hotel Zaventem, werkelijk aan 

de overkant van de straat - luchthaven Zaventem. 

 

We vertrokken met de trein vanuit Brugge op zaterdagavond 30/03 om 20.36 u ( Johan DB zat dan al 

op die trein vanuit Heist) , die stopte in Gent om 21.00 u ( alwaar onze Benny opstapte) en kwam aan in 

Brussel-Zuid om 21.34 u. Daar namen we een andere trein richting BA en kwamen aan in BA om 22.10 u.  

Kostprijs voor deze extra overnachting was 53,33 euro per persoon. 

 

Guido Rappé en Antoine Cornelis werden de zondagmorgen door Guido's vrouwtje naar Brussels Airport 

gebracht.   

  

 

Dag 1 - Zondag 31.03.2013 : 1 nacht in Villa Chems Hamr , niet ver van 
Marrakech (JVH). 
 

Alle passagiers waren op post zodat we vrij stipt konden opstijgen.  Rond 8 uur zweefden we reeds 

boven Marrakech maar de piloot vertelde ons dat hij niet mocht landen omwille van de aanwezigheid van 

hardnekkige mist op de luchthaven.  Noodgedwongen vlogen we dan maar naar Cassablanca waar we rond 

9 uur landden.  Gelukkig konden we rond 10.30 uur terug opstijgen om tegen 11.30 uur veilig en wel op 

Marrakech te kunnen landen. 

 

Iedereen was alert, reeds van in het vliegtuig werden de eerste vogelwaarnemingen geclaimd.  Het was 

meteen duidelijk, Johan DB had een gemotiveerde groep vogelaars meegebracht. 

 

De paspoortcontrole nam enige tijd in beslag zodat we pas omstreeks 13 uur kennis konden maken met 

de verhuurfirma van onze auto’s.  De nodige administratie werd vervuld zodat we om 13.30 uur konden 

vertrekken.  Eerst wisselden we nog wat euro’s in dirhams.  Eerste stop was het benzinestation want 

wij ontvingen onze huurauto’s met een lege tank.  Daarna vertrokken we naar Villa Chems Hamra (VCH).  

Plots zagen we een richtingaanwijzer naar VCH.  Een zeer stofferige weg leidde ons naar een grote 

poort.  Er rees enige twijfel over de kwaliteit van ons eerste verblijf. 
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Toen de poorten van VCH openzwaaiden maakte onze 

vragende blik snel plaats voor verwondering : een prachtige 

groene tuin (van Eden ?) met zwembad opende zich.  

Achteraan de tuin waren de schitterende en zeer ruime 

slaapvertrekken gelegen.  We waren de enige gasten.  Al 

snel was de vertraging en vermoeidheid vergeten.  Tijd om 

wat te zwemmen, te relaxen, een frisdrankje te nuttigen,…  

Uiteraard is onze verrekijker nooit ver weg, de eerste 

Huisgorzen en Grauwe Buulbuuls (voor velen hun eerste 

lifers !) kruisten onze blikken. 

 

 

Na wat rust vertrokken we rond 16 uur voor een kleine excursie in de onmiddellijke omgeving van ons 

hotel.  We genoten reeds van een aantal buitengewone waarnemingen waarvan de Kuifkoekoek voor mij 

toch wel de meest beklijvende was. 

Om 19 uur waren we allemaal present voor het aperitief en het voor de eerste maal invullen van de 

checklijst.  Daarna mochten we aanschuiven voor het avondmaal.  Onze gastheer, een vriendelijke 

Fransman, had voor ons een heerlijk maal klaargemaakt.  Moe maar tevreden  zochten we op een zeer 

schappelijk uur onze slaapvertrekken op. 

 

 
De nieuwe soorten van de dag :  
 
Koereiger, Ooievaar, Wilde Eend, Bruine Kiekendief, Dwergarend, Kleine Torenvalk, Geelpootmeeuw, Palmtortel, Houtduif, Turkse 

Tortel, Zomertortel, Kuifkoekoek, Huisgierzwaluw, Gierzwaluw, Vale Gierzwaluw, Bijeneter, Kuifleeuwerik, Boerenzwaluw, 

Roodstuitzwaluw, Grauwe Buulbuul, Nachtegaal, Roodborst, Merel, Kleine Zwartkop, Zwartkop, Maghrebpimpelmees, 

Roodkopklauwier, Donkere Woestijnklapekster, Maghrebekster, Zwarte Spreeuw, Huismus, Afrikaanse Vink, Groenling, Putter, 

Kneu, Europese Kanarie, Huisgors, Cirlgors. 
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Dag 2 - Maandag 01.04.2013 : van Marrakech naar Aït Benhaddou,  2 nachten 
in Bagdad Café (MDC). 
 
Door de korte nacht van de heenreis hadden we besloten geen echte activiteit voor het ontbijt te 

plannen. Iedereen dus op eigen tempo. 's Morgens wakker worden met een zingende Nachtegaal op de 

elektriciteitsdraad aan je kamer geeft wel een supergevoel. Dus hadden de meesten voor het ontbijt 

de tuin reeds doorkruist, de waarnemingen genoteerd en foto's genomen.... 

Marc moest zo nodig al eigenaardige capriolen maken op het terras, zodat zijn rug de nodige,  vaardige 

verzorging van Benny nodig had. 

 

Na een lekker ontbijt en hartelijk afscheid van onze gastheer vertrokken we rond 8u30.  

We moesten het Atlasgebergte over, een behoorlijk lange rit, met "hoge" verwachtingen. 

 

Eerst werd het middagmaal voor de dag  aangekocht in een plaatselijk dorp.  

Dit bezorgde ons onmiddellijk het echte "Afrika-gevoel". Behoorlijk druk door auto's, fietsers, 

voetgangers en ezeltjes, alles door elkaar. Aan elk winkeltje of atelier telkens ook wat plaatselijke " 

toeschouwers"..... We voorzagen ons van brood, sardienen, yoghurt, fruit en water. Dit werd het menu 

voor de komende twee weken. 

 

In de verte zagen we de besneeuwde Atlastoppen.  

 

 
Er zijn niet zo veel mogelijkheden om het Atlasgebergte te dwarsen. We namen de pas over deTizi-n-

Tichka ( hoogte 2260m ), de N9. 

Het werd een dag vol wondermooie panorama’s en landschappen. Soms heel woest en dor, afgewisseld 

met een schitterende groene vallei. Prachtige bloemenvelden en dus ook de eerste vlinders. De 

vogelwaarnemingen werden vlot van de ene naar de andere auto doorgespeeld. 

Bij de meeste stops, hoe afgelegen ook, kwam de "chef de la région" uit het niks op ons af, om  ons te 

verwelkomen of te verwittigen wat we al dan niet mochten..... even snel was hij ook weer verdwenen... 

Onderweg werden ook de eerste aarden potten en schalen tegen sterk afgeboden prijzen aangekocht. 

Iedereen tevreden!  
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Ook onze soortenlijst werd snel aangevuld met enkele merkwaardige soorten zoals Arendbuizerd, 

Dwergarend, Diadeemroodstaart, Witkruintapuit, Blauwe Rotslijster....... 

 

 

 

 

 

Eens het hoogste punt, Tizi-n-Tichka ( hoogte 2260m ), 

bereikt was,  volgde een al even boeiende en mooie 

afdaling.  

 

 

 

 

 

 

 

Onze laatste stop leverde de eerste Woestijnvinken op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldaan zakten we af naar ons hotel in Aït-Benhaddou. Daar werden we ontvangen door de zeer 

gastvrije Fleur, een franse, gehuwd met een al even vriendelijke Marokaan. Samen runnen ze het hotel.  

Voor het avondeten brachten sommigen nog een snel bezoek aan het vestingdorp van Aït-Benhaddou.  

Dit vestingdorp is door de UNESCO benoemd tot werelderfgoed. Het dorp wordt beschouwd als één 

van de mooiste van Marokko. Het omvat een vervallen gemeenschappelijke graanopslag en een 

indrukwekkende groep okerkleurige kasbah’s in pisé. De aloude ksar van Aït-Benhaddou heeft ook als 

filmdecor gediend voor films als ‘Jesus van Nazareth’ en ‘Lawrence of Arabia’. Er leven nog acht 

families in de ksar. De telkens door vier hoektorens bekroonde woonburchten bestaan uit natuursteen 

en leem. De vele torens met kantelen zijn versierd met ruitmotieven, blinde bogen en geometrische 

patronen in bas-reliëf. Voor de ksar ligt de brede bedding van de wadi Mellah. De ksar is te voet 

bereikbaar vanuit het dorp op de andere oever. 
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Na een heerlijke maaltijd en aanvullen van de soortenlijst gingen we zalig slapen 

 
De nieuwe soorten van de dag : 

Slangenarend, Grauwe Kiekendief, Sperwer, Arendbuizerd, Steenarend, Torenvalk, Kleine Plevier, Witgat, Bosruiter, Rotsduif, 

Koekoek, Hop, Kortteenleeuwerik, Kuifleeuwerik, Rotszwaluw, Huiszwaluw, Marokkaanse Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Grote 

Gele Kwikstaart, Iberische Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Diadeemroodstaart, Zwarte Tapuit,  Westelijke  Blonde Tapuit,  

Witkruintapuit, Blauwe Rotslijster,  Cetti's Zanger, Grasmus, Zwarte Mees, Raaf,  Woestijnvink, Grauwe Gors, Tapuit. 

 

Dag 3 - dinsdag 02.04.13 : Aït Benhaddou (MDC) 
 

Voor het ontbijt hadden de meesten al een en ander bezocht of gespot. Sommigen gingen ( nog ) eens 

naar het vestingssdorp van Aït-Benhaddou, anderen waren tevreden met de vogels ( oa Witkruintapuit) 

in de onmiddellijke omgeving van het hotel. Na het ontbijt werden de klassieke inkopen voor de dag  

gedaan. Terwijl een groep Purperreigers overtrok, vertrokken wij voor een dag en een rondje Atlas!  

 

 

 
 

We reden een lus vanuit Aït-Benhaddou noordwaarts naar Kasbah Telouet, dan westwaarts terug naar 

de N9, om op hetzelfde traject als de dag voordien naar het hotel te rijden. 

 

De eerste uren van de dag bleken super te zijn voor onze waarnemingen. 

We spotten Draaihals, Rosse Waaierstaart, Baardgrasmus, Bergfluiter.....en zijn goed op dreef tot we 

plots onze Régy missen. Hij was te voet verder getrokken, fotograferend langs de baan en we zouden 

hem wel dan wel oppikken. Er ontstond toch enig onrust als we Régy maar niet langs de baan 

terugvonden....we keerden eens op onze weg terug, maar uiteindelijk, veel verder dan verwacht, tot 

geruststelling van iedereen konden we het verloren gewaande schaap kunnen oppikken.... 
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Dus terug tot de orde van de dag......tijdens discussie rond al dan niet Tekhla- of Kuifleeuwerik  

misten we bijna onze eerste Havikarend .....uiteindelijk een topwaarneming. 

De laatste waarneming van de dag wordt een Scharrelaar die zich in het zonnetje van dichtbij liet 

bekijken, sommigen zien nog hun eerste Seebohms Tapuit. 

 

 
 

Een heerlijk mooie Atlasdag, afgerond met een lekkere maaltijd in ons hotel! Na 3 dagen staat onze 

soortenteller op 90. 
 
 
De nieuwe soorten van de dag : 

Purperreiger, Havikarend , Barbarijse patrijs, Scharrelaar, Draaihals, Vale  Rotszwaluw, Boompieper, Westelijke  Rosse 

Waaierstaart, Gekraagde Roodstaart,  Seebohms Tapuit,  Rode  Rotslijster,  Westelijke Orpheusgrasmus, Baardgrasmus, 

Westelijke Vale Spotvogel Orpheusspotvogel, Bergfluiter, Rotsmus. 
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Dag 4 - Woensdag  3 april 2013 van Ait Ben Haddou naar Boulmane de Dades, 

twee nachten in Le Soleil bleu (JVH) 
 

Om 8.50 uur vertrokken we uit Café Bagdad.  Eerste deden we inkopen om tegen 9.30 uur onze tocht 

op de N9 richting Ouarzazate aan te vatten.  In ons hotel had onze eigenaar aangeraden om de oase in 

Fint te bezoeken.  Zo gezegd, zo gedaan.  Na een 10 tal km langs de N9 richting Boulmane de Dades 

sloegen we in Ouarzazate om 10 uur rechtsaf richting Tamnougalt maar je volgt eigenlijk verder de N9. 

 

Na een paar km langs de N9 sla je rechtsaf richting Fint, na een kleine kilometer kom je in Fint aan een 

oase.  Daar hebben we aan de chef de groupe een fooi betaald om onze auto’s te bewaken.  We 

ontmoeten er een Vlaams koppel die al dan niet met hun zin mochten genieten van de permanente 

begeleiding van een locale gids. 

 

Na bezoek van Fint zetten we onze tocht verder richting Ouarzazate- Skoura.  Tamarisken vormen de 

toegang tot de filmstad Ouarzazate. Vijf kilometer hiervandaan bevindt zich 

een Egyptische stad met tien meter hoge Hollywood farao’s. In de Atlas Studio’s kan je attributen 

bewonderen van de tientallen films die er gedraaid werden zoals ‘Gladiator’, ‘Kundun’, ‘Asterix’ en 

‘Cleopatra’. 

Het fascinerende gebied met zuidelijke oases ten oosten van 

Ouarzazate begint bij de zuidelijke rand van de Hoge Atlas 

waar woestijn en bergen elkaar ontmoeten. De steenwoestijn 

wordt onderbroken door groene oases waar dadelpalmen in 

overvloed groeien. Het gebied omvat steile kloven en dorre 

heuvels en er lopen wadi’s kriskras door elkaar tot aan de 

rand van de Sahara. Het leven concentreert zich hier rond 

drie grote wadi’s, de Draa, de Dadès en de Ziz.  

 

Deze rivieren hebben spectaculaire kloven uitgesleten in de 

hellingen van de Hoge Atlas en anti-Atlas. De streek dankt 

zijn rijkdom aan de dadelpalmen, die schaduw bieden aan de 

kleine graan- en gerstveldjes. De palmbossen zijn bezaaid 

met honderden kasbah’s en ksars. Deze versterkte dorpen en 

huizen boden in de tijd bescherming tegen aanvallen door 

nomadische stammen. Vele worden nu nog steeds bewoond. 

 

 

 

 

Na de barrage El Mansour Eddahbi langs de N10 te zijn gepasseerd nemen we rechtsaf een track 

richting van Barrage El Mansour Eddahbi.  Het was er erg windering en we zochten beschutting achter 

onze auto’s om onze middagmaal te verorberen.  Het 20 km lange spaarbekken van de El-Mansour 

Eddahbi dam uit 1972 ten oosten van Ouarzazate bevloeit de landbouwgebieden in de omgeving. Het 

water is vooral afkomstig van de Dadès rivier en trekt heel wat trekvogels aan. 

 

 

In Skoura was er nog tijd voor een theestop, we kwamen aan in ons hotel tegen 17.30 uur.  Om 19.30 

uur werden we verwacht voor het avondmaal.  Aan tafel ontmoetten we Koen Lepla en zijn familie.  Koen 

is een gedreven fotograaf en vogelaar, ervaringen worden uitgewisseld. 
 



Reisverslag Marokko april 2013 Johan Van Heulebrouck en Marc De Ceuninck       16 

 

De nieuwe soorten van de dag : 

Dodaars, Kleine Zilverreiger, Blauwe Reiger, Casarca,  Pijlstaart, Slobeend, Witoogeend, Meerkoet, Steltkluut,  Bontbekplevier, 

Strandplevier, Krombekstrandloper, Bonte Strandloper,  Groenpootruiter, Kokmeeuw, Lachstern, Witwangstern, 

Woestijnleeuwerik, Temmincks Strandleeuwerik, Duinpieper, Gele Kwikstaart, Woestijntapuit, Rietzanger, Tjiftjaf 

 

 

Dag 5 - Donderdag 4 april 2013 dag ter plaatse in Boumalne du dadès (BDD) - 
Tagdilt Track – Gorges du dadès (JVH). 
 

Om 5.50 uur vertrokken we voor een vroegmorgenexcursie richting Tagdilt track.  Deze piste net 

buiten Boumalne du Dadès leidt je in een steppegebied, ten zuiden van de Hoge Atlas en ten noorden 

van de Jbel Sarhro.  De “Tagdilt Track” is bij vogelkenners één van de bekendste gebieden van Zuid-

Marokko waar men bijna het ganse gamma aan Marokkaanse woestijnvogels kan aantreffen.  Hotel “Le 

Soleil Bleu” is dan ook een uitstekende uitvalbasis om dat stukje natuur te gaan exploreren want het 

ligt als het ware aan de voet er van.  Ga er ’s morgens wel goed gekleed naar toe, het kan er koud zijn, 

fleece, winddichte jas, muts, sjerp en handschoenen zijn geen overbodige luxe. 

 

 

 
 

Als je van het hotel wegrijdt kom je op de N10.  Sla linksaf richting Tinerhir en volg de N10 tot aan 

kilometerpaal 10-459.  Sla daar rechtsaf richting Ikniouln. Daarna rijden tot aan bord met het 

opschrift “Tagdilt 5 km – naar rechts”. Na amper 50 m rijdt u een verharde weg op en deze richting 

vruchtbaar stuk grond volgen.   Dan werden allerlei tracks doorkruist, op het einde passeer je de 

vuilnisbelt van BDD.  Pas echter op voor de gevaarlijke loslopende honden, we kregen het advies om in 

onze auto te blijven.  Antoine vertelde ons de truc met de steen in de hand als zeer effectief middel 

om gevaarlijke honden af te schrikken doch we hebben het toch maar niet uitgetest. 
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De eerste momenten in de stenige steppe kunnen ontgoochelend overkomen als je niet vertrouwd bent 

met dit soort habitat. De vogels leven er vrij verborgen.  Maar eens we op dreef waren volgde de ene 

topwaarneming na de andere elkaar snel op!  Uiteindelijk vonden we al onze doelsoorten.  Wel vertelde 

onze reisleider Johan dat er veel minder aantallen zaten dan de andere jaren.  Aan wat ligt het ? Koude 

voorjaar ?  We zijn benieuwd hoe dit de volgende jaren verder zal evolueren.  Om 9.45 uur waren we 

terug in het hotel om te genieten van een lekker ontbijt. 

 

Na ons ontbijt vertrokken we om 11 uur in de richting van de Gorges du Dadès vallei die een beetje 

boven Boumalne du Dadès ligt.  De Dadès vallei doorsnijdt een woestijnachtig plateau, met een hoogte 

van 1000 tot 1500 m, over een lengte van 120 km tussen Ouarzazate en Boumalne du Dadès. Dit plateau 

wordt aan de noordkant begrensd door de Hoge Atlas en aan de zuidkant door de uitlopers van de Jbel 

Sarhro.  

De Dadès vallei is een lange brede vallei vol 

populieren en vijgen-, amandel- en walnotenbomen, 

afgewisseld met kleine groene graanvelden 

doorweven met talloze irrigatiekanaaltjes. Echt 

magnifiek! De weg slingert zich tussen de rode 

rotsen en over de hellingen om zich telkens weer te 

storten op pittoreske, architecturale dorpjes met 

hun indrukwekkende kasbahs of ksars en huisjes die 

vervloeien met de omgevende rotsen. Deze rotsen 

kennen een heel scala aan vormen en kleuren. Hier 

en daar doen ze denken aan de vingers van apen! 

Het contrast tussen de dorpjes met hun honderden 

tuintjes en boomgaarden en de omgevende droge, 

stenige hellingen en rotsen is buitengewoon.  

 

Verder in de vallei slingert de weg zich omhoog en 

krijg je een fantastisch panoramisch zicht op de 

Dadès vallei.  Een must!  Wij hebben een 32 tal km 

afgereden en zijn dan op onze stappen 

teruggekeerd om tegen 15.30 uur terug in BDD te 

zijn. 

 

Dan zijn we nog es de Tagdilt track ingereden maar 

nu in de omgekeerde richting vertrekkend van de 

vuilnisbelt. 

  ’s Avonds genoten we van een heerlijke couscous 

en na een lange maar prachtige dag zochten we op 

een zeer treffelijk uur de bedstede op. 
 

De nieuwe soorten van de dag : 

Lannervalk, Renvogel, Zwartbuikzandhoen, Theklaleeuwerik, Rosse Woestijnleeuwerik, Diksnavelleeuwerik,  Witbandleeuwerik, 

Roodstuittapuit, Kleine Karekiet. 
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Dag 6 – Vrijdag 5 april 2013 – van Boulmane de Dadès naar Merzouga, 3 nachten 

in Ksar Bicha (MDC). 
 

De vroege vogels onder ons trokken nog es naar de Tagdilt track, het was nog kouder dan de dag ervoor 

en ze kregen zelfs een heuse onweersvlaag te verwerken!  Anderen deden het rustig aan en genoten van 

een overheerlijk ontbijt. 

 

Om 10u15 konden we vertrekken. De volgende route stond op ons programma : Boumalne du Dadès - 

Tinerhir - Erfoud - Rissani - Merzouga (N10 en N13) 

 

Na een klein uurtje rijden bereiken we Tinerhir. Dit stadje ligt aan de voet van de Todra-vallei en 

wordt omgeven door een indrukwekkende palmboomplantage. Er was voldoende tijd om die Gorges de 

Todra te doorkruisen. 

De weg doorheen de Todra-kloof volgt de rechteroever van de Oued Todra, dicht begroeid met 

palmbomen. Iets verder in de kloof bevinden zich twee steile rotswanden van 300 m hoog over een 

lengte van 100 m. Op deze plaats is de kloof nauwelijks 20 m breed. Een ideale kloof voor nogal wat 

Rotslijsters en massaal veel Rotszwaluwen. 

 

Rond 13u hielden we halt voor onze picknick. We kozen een idyllisch plekje in een oase waar we in 

gezelschap van een 20tal Koereigers volop van onze sardientjes en de natuur konden genieten. 
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Maar we moesten verder, nog een vrij lange rit voor de boeg, richting zandwoestijn.  

Op weg naar Erfoud zag het weer er steeds minder uit. De wind nam toe en in de verte zagen we de 

eerste zandwolken die de horizon verduisterden. Zouden we een zandstorm(pje?) te verwerken 

krijgen? Dat zag er allemaal wel niet vogelvriendelijk uit, maar in al dat gestuif zagen we toch plots 

onze eerste Groene Bijeneters. Die zochten waarschijnlijk ook wat beschutting in het dorp. Volop 

genieten was het, maar toch snel weer in de auto. Moet er nog zand zijn ? 

We hielden onderweg nog een korte stop, met enkele Seebohmstapuiten als extraatje. 

 

 

 
 

Via Rissani reden we naar Merzouga. Johan DB loodste ons via allerlei steen- en zandtracks naar ons 

hotel in Merzouga. Het ziet er prachtig uit, wel wat duister, winderig en zanderig...... 

We waren er zeer welkom, genoten van de maaltijd en hoopten erop dat de wind vannacht zou gaan 

liggen.... 
 

De nieuwe soorten van de dag : 

Zwarte Wouw, Groene Bijeneter, Tuinfluiter, Bonte Vliegenvanger. 

 

Dag 7 – Zaterdag 6 april 2013 – Merzouga en omgeving (MDC). 
 

En ja......om 6u45 waren we allemaal klaar voor een dagje 

zandwoestijn. Geen vleugje wind meer, nog wat fris maar 

het zag er naar uit dat het een prachtige dag zou worden! 

 

De kleine oase Merzouga is bekend om zijn ligging aan de 

voet van de landduinen van Erg Chebbi.Het landschap is 

hier schraal en droog. Dit is het meest spectaculaire 

duinensysteem in Marokko. De duinen strekken zich uit 

over 30 km en bereiken een maximale hoogte van 250m. 

Hier kan je prachtige zonsopgangen en –ondergangen 

bewonderen en een fascinerend scala van subtiele 

zandkleuren. 
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In en adembenemend decor van zandduinen en een opkomende zon zaten de vogels ons op te wachten in 

de oase. Het licht maakte de waarnemingen nog subtieler. Bruingele Babbelaar, Rosse Waaierstaart, 

Draaihals, Zwarte Wouw.......gewoon een topmoment in onze reis! 

Rond 8u30 reden we terug naar het hotel voor ons ontbijt. 

We deden eerst onze inkopen bij de steeds vriendelijke, maar nu ook filosofisch geinspireerde 

plaatselijke kruidenier. We kregen zelfs een plastiek zak mee, na belofte die  niet te laten rondwaaien 

in de natuur.... Toch ergens een begin om de plastiekvervuiling in de woestijngebieden tegen te gaan? En 

waarom moeten we zo goed voor Moeder Aarde zorgen vroeg de man. Omdat we maar één aarde hebben 

natuurlijk. 

 

Rond 10 uur waren we bij het meer Dayet Srij bij Merzouga.  Dit 

meer is maar na natte winters van water voorzien. Een overvloed aan 

Steltkluten, Flamingo's, Casarca's.......zelfs een mooi groepje 

Marmereenden.  

 

Guido stelde voor eens rond het meer te wandelen ( een daguitstap 

zowaar), Johan DB dacht dat eerder met de auto te doen......maar de 

kortste weg is niet altijd de beste...de wagen reed zich vast in het 

slib. Wij kregen met al onze  inventiviteit en mankracht de klus 

uiteindelijk wel geklaard en dat alles onder het toeziend oog van een 

20 tal locals......Ze hadden ons onderschat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze picknick kwamen twee Visarenden   ( aangetrokken door onze sardienen? ) boven ons 

hoofd cirkelen. Iets later merkten we een groep Zwarte Wouwen op trek, die kwamen niet zo ver van 

ons vandaan naar beneden om te drinken. Super! 
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Hadden we alles gehad? Neen. We hoopten nog 

op Woestijngrasmus en.......Woestijnmus. 

Dus de zandwoestijn in....richting Café Yasmina. 

We zagen nog veel, met zelfs een uitzonderlijke 

Ortolaan.....maar geen Woestijnmus. Op weg 

naar Yasmina  vonden we wel een skelet van een 

dromedaris.  Dus naar Auberge Erg Chebbi....... 

geen Woestijnmus.  

 

 

 

 

De Woestijnmussen zouden uit het bewoonde gedeelte van dit stuk zandwoestijn volledig weg zijn en 

enkel nog dieper in de woestijn aan te treffen zijn. Pech voor ons. 

 

We keerden naar ons hotel ( met zwembad) terug. De maaltijd was rijkelijk. Wij hadden voor vanavond 

nog een missie: Egyptisch Nachtzwaluw.  Rond 21u30 reden we de donkere nacht in. De sterrenhemel 

was fenomenaal. Maar het was koud en de wind was weer komen opzetten, er waren geen insecten of 

motjes te zien.....en dus ook geen Egyptische Nachtzwaluw.  Moe maar tevreden gingen we slapen. 
 

De nieuwe soorten van de dag : 

Flamingo, Marmereend, Tafeleend, Aasgier, Visarend, Kluut, Vorkstaartplevier, Drieteenstrandloper, Zwarte Stern, Kleine 

Strandloper, Tureluur, Ortolaan, Fitis, Grauwe Vliegenvanger, Bruingele Babbelaar. 

Dag 8 – Zondag 7 april 2013 – Merzouga en omgeving (MDC). 
 

Na het ontbijt waren we reeds om 8u15 op weg naar Rissani. Jan S verkoos, met koorts en keelpijn, een 

dag te bed te blijven.  In Rissani hadden we afgesproken met een lokale gids LAHCEN OUACHA  - 

RISSANI , GSM 00212/671.14.63.36, zijn e-mail  

al-hassan82@hotmail.com.  Vriendelijke kerel die ons enkele specialekes zou laten zien.  

 

Eerste doel was de Woestijnoehoe. Na een rit van een 

half uurtje langs kleine dorpjes en weggetjes bereikten 

we open gebied, zeer rotsachtig waarin hoge 

rotspartijen verspreid lagen, een indrukweekend 

landschap. Lang moest onze gids niet zoeken, hoog in een 

rotsspleet, maar duidelijk zichtbaar met de telescoop 

zat een Woestijnoehoe naar ons te kijken. 

Topwaarneming om de dag mee te beginnen!  

We tuurden nog wat rond, maar vertrokken vrij snel naar 

de nestplaats van Lannervalk. Die tekende voor afwezig. 

Onderweg hadden vol verbazing gekeken naar een 

mobiele verbrandingsoven. Aangenaam en gezond kon dat 

voor de 3 arbeiders zeker niet zijn. 
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Daarna reden we naar een volgende rotswand waar we ( met telescoop ) een wijfje Barbarijse Valk op 

nest konden waarnemen. We zouden nog eens terugrijden voor die Lanner, maar reden eerst naar het 

ideale biotoop voor Zandhoenders. Na wat grondig speurwerk vonden we een groepje 

Sahelzandhoenders. Wij bleven in de auto om ze niet op te schrikken en konden ze op die manier dicht 

benaderen. Heerlijk mooi gecamoufleerd in hun biotoop, voorzichtig voortschrijdend alsof ze ons niet 

wilden storen....voor sommigen een van de mooiste waarnemingen van de reis!!! We zochten nog naar 

Kroonzandhoenen maar die waren niet te bespeuren. 

 

 

 
 

Ondertussen was het al ruim na de middag. Na geld gewisseld te hebben in Rissani besloten we terug te 

keren naar het hotel om te eten en te zien hoe Jan het stelde. Daarna vulde iedereen zijn programma 

"a la carte" . Sommigen besloten eens lekker te genieten van het hotel en zwembad, een groepje trok 

terug naar Café Yasmina, om er de Spaanse ringers aan het werk te zien, de rest ging nog eens naar 

het meer Dayet Srij. 

 

's Avonds bij het eten had iedereen alvast zijn mooie verhalen voor het slapengaan.... 
 

De nieuwe soorten van de dag : 

Barbarijse Valk, Sahelzandhoen, Woestijnoehoe, Paapje, Bruinnekraaf 
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Dag 9 - Maandag 8 april 2013 -  van Merzouga naar Tamnougalt, 1 nacht in 

Kasbah Itrane (JVH) 
 

De dapperen onder ons gingen terug vroeg op stap omdat we de dagen voordien de Woestijngrasmus 

niet hadden gevonden, in de hoop deze toch wel zeer zeldzame vogel te vinden. Het is eigenlijk een 

redelijk klein maar typisch biotoop die zich ergens tussen café Yasmina en de hoofdweg richting 

Rissani bevindt.  De mannen die naar de Catalaanse ringers waren geweest, hadden immers een hint 

gekregen waar de Woestijngrasmus zat (Régy, Antoine, Guido en Benny). 

 

Precies om 6.00 uur arriveerden we op de voorziene plaats en terwijl de zon haar eerste zonnestralen 

verspreidde hoorden we reeds de korte maar typische zang van onze gegeerde gast. 

We verspreidden ons om een zo groot mogelijk oppervlakte te kunnen aflopen. Niet iedereen had 

evenveel geluk. Op een gegeven moment merkte Johan DB een vogeltje op, vlakbij Régy die andere 

vogels aan het fotograferen is…supersnel in zijn reactie legt Régy het kleintje vast op foto.....een 

uitzonderlijke,prachtige bewijsfoto van de uitzonderlijk Woestijngrasmus! De anderen bleven 

enthousiast zoeken, maar neen........slechts Johan en Régy kunnen de Woestijngrasmus claimen.  

 

Om 8.45 uur konden we vertrekken voor een vrij lang rit.  Eerst hebben we een groepsfoto genomen 

met onze hoteleigenaar Ali in prachtige traditionele klederdracht in het midden.  Dan terug inkopen 

gedaan in Merzouga bij onze vriendelijke en wijze winkelier die ons een tweede wijsheid meegaf. We 

kregen de wijze raad om te slapen op onze rechterzijde. 

 

In Rissani waren we verplicht om eerst een band te laten herstellen.  De jonge locale garagist leverde 

voortreffelijk professioneel werk en zijn stralende glimlach bij het ontvangen van zijn fooi zullen we 

niet snel vergeten. 

 

 

Om 11 uur konden we uit Rissani vertrekken.  We konden het niet laten om nog es een bezoek te 

brengen aan onze zandhoenders.  De officiële reden was dat we onze eerder zieke Jan een ontmoeting 

met de Sahels niet wilden ontnemen maar de ware reden was natuurlijk dat iedereen gebrand was om 

ook de Kroontjes te zien.  Gisteren hadden we de Sahels schitterend gezien, de Kroontjes hadden we 

net gemist.  Onze locale gids had echter aangegeven op welk stuk we het meest kans hadden om de 

Kroontjes te spotten. 
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We kwamen nog maar net aan in het biotoop van de Kroontjes of we spotten er 5 stuks.  Net zoals 

gisteren konden we hen heel goed benaderen.  De fotografen konden het hartje ophalen !  Daarna 

vonden we ook de Sahels terug.  Voor het zekerste ☺ werden nog wat nieuwe foto’s genomen.  

Met deze topper achter de rug vatten we onze lange tocht aan.  In Tazzarine vonden we om 15.00 uur 

de tijd voor een thee en Fantapauze.  Rond 17.30 uur arriveerden we in Tamnougalt.  Een schitterend 

hotel, de dapperen onder ons namen een duik in het toch wel frisse zwembad.  

 

 

Tijdens het avondmaal genoten we van het 

optreden van een locale band…  Koen en 

familie verbleven ook in dit hotel, een paar tips 

(oa bezoek aan de kasbah van Tamnougalt) en 

ervaringen werden uitgewisseld. 

 

 

 

 

 
De nieuwe soorten van de dag :  

Waterhoen, Kroonzandhoen, Afrikaanse Woestijngrasmus. 
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Dag 10 - Dinsdag 9 april 2013 - van Tamnougalt naar Taliouine, 1 nacht in Hotel 
le Safran (MDC) 
 

Sommigen deden een vroegmorgenwandeling, anderen gingen in op de hint van Koen en bezochten onder 

begeleiding van een locale gids de kasbah van Tamnougalt.  Bezoek was zeer de moeite. Ook deze 

kasbah bleek het decor voor verschillende bekende films (Babel) te zijn geweest. 

 

Rond 9u30 deden we onze inkopen op een plaatselijk, sfeervol marktje in Agdz.  

 

We trokken door de Anti-Atlas. Weer prachtige panorama's, veel bloemenvelden, prachtige 

waarnemingen van oa Steenarend, Havikarend.......maar hier en daar toch ook minder mooie beelden als 

we langs een mijnsite voorbijrijden. Er is daar zeker ook grote armoede. 

 

Eens het hoogste punt voorbij is het snel dalen, het is duidelijk een streek die belangrijk moet zijn 

voor zijn tapijten....Wij gingen op zoek naar Duponts leeuwerik in zijn typisch biotoop. Ooit waren er 

daar door enkele Engelsen gespot. Veel kans hadden we dus wel niet.  

In het gebied zagen we ook plaatselijke mannen en vrouwen rondwandelen om af en toe iets op te 

graven. Ze waren op zoek naar zeer kostbare truffels. Benieuwd naar de lekkernij kochten we een 

serieuze kanjer af. Ons volgend ontbijt zal gastronomische vormen aannemen.  

 

Na mooie waarnemingen en terwijl Antoine een carcas van een ( bijna ) ganse dromedaris meedeed, 

daalden we verder af. We hielden nog halt bij prachtige tuintjes, vol bloemenweelde en weer heel wat 

waarnemingen. Dan verder in een adembenemend landschap met de mooiste geologische plooiingen van 

Marokko naar het dorpje Taliouine, bekend om zijn saffraanproductie.   

Taliouine ligt aan de rivier (oued) Zagmouzen. De omringende vegetatie en amandelboomgaarden 

trekken een weelde aan vogels aan.  
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Rond 18u45 kwamen we aan in Auberge Le Safran. We dronken weer de welkoms-thee, nu  met zicht op 

de groene vallei. Morgenvroeg moesten we die zeker verkennen... 

 
De nieuwe soorten van de dag :  

Wielewaal 

 

 

 

Dag 11 - Woensdag 10 april 2013 - van Taliouine naar Tafraoute, 2 nachten in 
La tête du lion (JVH) 
 

We waren ’s morgens vrij om al dan niet een vroegmorgenwandeling te doen.  Maar iedereen werd om 8 

uur verwacht voor het ontbijt.  Na het ontbijt vertrokken we om 8.45 uur voor een korte excursie naar 

een groen gebied aan de overzijde van de rivierbedding.  We hoopten op de Levaillants Specht.  We 

hebben hem niet gevonden doch we werden wel getrakteerd op een aantal andere meer dan leuke 

waarnemingen.  Daarvoor moesten we een brede betonnen brug met voetpad over.  Op het eerste zicht 

leek dit een eenvoudige opdracht maar niets is zoals het lijkt.  Eén iemand werd gered door teken- ? 

(teken is van het werkwoord tekenen, niet het insect) buis van Jan.  

 

 

 

 
 

 

Om 10 uur deden we boodschappen en moest er opnieuw een band hersteld worden.  Dit liep allemaal 

heel vlot zodat we om 10.45 uur konden vertrekken richting Igherm en Tafraoute.  Kort na de afslag 

naar Igherm botsten we op een broedend koppeltje donkere woestijnklapekster, de start van een lange 

reeks.  In wagen nummer twee werd dan maar beslist om deze weg om te dopen tot Klapeksterroad. 

 

Over de middag deden we een langere stop op zoek naar vogeltjes, vlinders, agamen enz…  Daarna was 

het tijd om een geschikt plekje te zoeken voor onze picknick.  Daarna reden we verder over berg en 

dal, langs terrassen en door rivierbeddingen, een enorm gevarieerd en prachtig landschap. 
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Was dit de inspiratiebron voor een filosofisch traktaat over postzegels ?  Wie zal het zeggen ?  In elk 

geval werd er druk gespeculeerd en genegotiëerd over postzegels, ringen, dit alles onze lijfspreuk 

aangeleerd door Benny indachtig : ALI ET EN SNACKBAR. 

 

 

 

 

Rond 18 uur kwamen we aan in ons erg rustig 

gelegen hotel, we genoten van de gastvrijheid, de 

thee, de prachtige binnentuin en werden 

onmiddellijk getrakteerd op een paar leuke 

waarnemingen zoals van de Rosse Waaierstaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De nieuwe soorten van de dag :  

Zwarte Ooievaar, Koolmees, Alpenkraai. 
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Dag 12 - Donderdag 11 april 2013 - Tafraoute - Tasrite - Gorges d’Ait 
Mansour - Tafraoute (JVH) 
 

Eerst was er voldoende tijd voor een vroegmorgenwandeling om tegen 8.30 uur aan te schuiven voor het 

ontbijt. 

 

Om 9.30 uur vertrokken we naar Tafraoute om daar eerst inkopen te doen.  Daarna bezochten we 

geschilderde rotsen (peintures rupestres), onze Antoine wist te vertellen dat dit kaderde in een 

kunstenproject van de jaren ‘70 van de vorige eeuw.  Tevens genoten we van een gepassioneerd verhaal 

over kunst. 

 

 
 

Na ons middagmaal reden we door naar de Gorges d’Aït Mansour.  We kregen de tijd voor een vrije 

excursie.   Rond 15 uur keerden we terug om tegen 16 uur terug in het hotel aan te komen. 

Sommigen verkenden de omgeving van het hotel, anderen trokken naar Tafraoute om in de plaatselijke 

souks wat inkopen te doen.  In de Coopérative Féminine, place la marche ventre centrale kochten we 

arganenolie.  Marc werd door de vlotte verkoopster nog aangemaand om een flesje shampoo te kopen 

maar deed dat uiteindelijk dan toch niet.  We kregen wat uitleg en demo over het productieproces, 

zeer arbeidsintensief.  Foto van de toestellen en van de handen nemen mocht nog net, foto nemen van 

de knappe verkoopster mocht helaas niet. 
 

De nieuwe soorten van de dag :  

Woestijnsteenuil, Alpenkauw 
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Dag 13 - Vrijdag 12 april 2013 van Tafroute naar Inezgane, 2 nachten in 

verblijf La Pergola (MDC) 
 

Het hotel en zijn directe omgeving is zo super dat iedereen al ruim voor het ontbijt buiten te vinden is. 

Mooi weer, veel vogels met als enige minpuntje  het zoveelste verkeersslachtoffer, een 

Diadeemroodstaart waarschijnlijk deze die we de voorbije dagen telkens rond ons hotel zagen. 

Het ontbijt werd luister bijgezet met omelet met truffel! 

 

Rond 9 uur vertrokken we. Eerst deden we onze 

inkopen en haalden nog de typische vlees- en 

kippekruiden , de befaamde "ras el hanoud", op bij 

een plaatselijke kruidenboer. 

 

 

Via de R105 reden we richting kust, dwaalden even 

van de kaart af, maar via weer totaal andere 

panorama's zakten we af naar Inezgane ( omgeving 

Agadir ). 

 

 

 

 

 

Na 13 dagen werden we tijdens de picknick nog verrast door onze eerste Ijsvogel. Stilaan begint de 

groep daardoor te verlangen naar de kust.....voor oa bijkomende soorten. De teller stond gisteravond op 

156 en iedereen was gemotiveerd om een vroeger topaantal van 180 naar de prullenmand te verwijzen. 

Naarmate we het hotel naderden werd de omgeving drukker, met meer intensieve landbouw en wat 

industrie, maw niet echt mooier. Des te aangenamer het gevoel als we het hotel , met zijn bloemenrijke 

tuin , binnenreden. 
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We vervulden snel alle formaliteiten en konden zo rond 16u vertrekken naar de monding van de Oued 

Souss. De Oued Souss mondt uit in de Atlantische oceaan net ten zuiden van Agadir. De riviermonding 

is zeer breed met modder en zandbanken. Het is een goed gebied voor rustende steltlopers, meeuwen, 

sternen, reigers en flamingo’s. De monding wordt afgezoomd met een dichte struikvegetatie zeer rijk 

aan kleine zangvogeltjes. Langs de andere kant staat een kilometerlange bewaakte muur als afsluiting 

van het koninklijk buitenverblijf. 

 

Massa's nieuwe soorten voor onze lijst, massa's vervelende muggen.....maar weer een supergevoel bij al 

die mooie vogels  (in een toch wel door plastic sterk vervuild gebied). 

Rond 19uur zakten we af naar het hotel. Er was voor het eerst sinds lang weer wijn en bier ter 

beschikking....dus eens aperitief.......Benny kon trakteren op zijn 1000ste soort die hij  enkele dagen 

voordien bereikt had. 's Avonds hadden we 174 soorten. 

 
De nieuwe soorten van de dag :  

Aalscholver, Lepelaar, Griel, Zilverplevier, Kemphaan, Zwarte Ruiter,K anoet, Steenloper, Rosse Grutto, Wulp, Regenwulp, Kleine 

Mantelmeeuw, Grote Stern, Ijsvogel, Brilgrasmus, Graszanger, Spaanse Mus 

 

 

Dag 14 Zaterdag 13 april 2013 Inezgane - Agadir (N10) – Sous Massa – 
Inezgane (MDC) 
 

Het werd vroeg opstaan. Om 7u15 waren we reeds vertrokken naar Oued Massa.  Van zodra je de woon- 

en industriële omgeving van Agadir verlaat zie je een typisch droog, stenig 

landschap met slechts één type boom, de Argania. Ze zijn met miljoenen aangeplant rond Agadir. Dit 

zijn doornige, gedrongen bomen die groeien daar waar zelfs geen onkruid of cactus groeit! Ze zijn 

echter zeer productief: hun olie is van een buitengewone kwaliteit. Ook de geiten blijken dit te weten 

want ze klimmen in de bomen om de rijke vruchten te eten. 

 

De Oued Massa mondt uit in de Atlantische oceaan tussen Agadir en Tiznit. Het is de meest 

noordelijke rivier van de Sahara in Marokko. Een zandbrug blokkeert vaak de monding van de rivier en 

hierdoor wordt een meer gevormd. Aan de zuidzijde van de rivier zie je torenhoge zandduinen, aan de 

noordzijde bevinden zich modderbanken met halofytische vegetatie. 

Het landschap is er zeer mooi en het kent en rijke fauna. Eén van de topgebieden van Marokko. 

 

Rond 8u45 konden we kennismaken met onze gids Hassan. We vertelden dat Zwartkruintsjagra en 

Heremietibis toch wel hoog op ons verlanglijstje stonden. Lang duurde het niet, bij de brug over de 

Oued Massa ter hoogte van Arhbalou hadden we direct prijs: Zwartkruintsjagra.  

We reden verder in en net buiten het  Nationaal Park van de Oued Massa, richting kust.  

 



Reisverslag Marokko april 2013 Johan Van Heulebrouck en Marc De Ceuninck       31 

 

 
Na even zoeken kregen we een grote groep Heremietibissen in de kijker. Terwijl de fotografen die 

Heremieten probeerden te fotograferen vanop enkel luttele meters speurden de anderen de 

Atlantische oceaan af....sternen, Jan van Genten........ 

We toerden verder op zoek naar nog enkele exclusieve soorten en vonden die ook Vale Oeverzwaluw, 

Marokkaanse Aalscholver......... 

 

Na een laatste muntthee met onze gids Hassan reden we terug naar het hotel.  Sommigen bleven daar 

ter plaatse om zich wat te organiseren voor de terugreis, een groepje reed nog even naar de Oued 

Souss terug. Daar geraakten ze bijna slaags met de militaire politie die het stulpje van de Marokkaanse 

koning beveiligen. Ze vlogen net niet in de cel, moesten alle foto's van de paleismuur en zijn bewaking 

wissen......maar brachten de soortenteller ondertussen ook wel op 189!!! 
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Marc trakteerde deze keer den aperitief omdat hij ondertussen grootvader geworden was, Jan 

bedankte Johan DB in ieders naam voor een schitterende reis en perfecte organisatie. 

Het was gewoon fantastisch!!!!!! 

 
 

De nieuwe soorten van de dag :  

Jan-van-Gent, Marokkaanse Aalscholver, Grote Zilverreiger, Woudaap, Zwarte Ibis, Heremietibis, Slechtvalk, Scholekster, 
Audouins Meeuw, Reuzenstern, Visdief, Dwergstern, Kleine Kortteenleeuwerik, Vale Oeverzwaluw, Roodborsttapuit, 
Zwartkruintsjagra. 

 

 

 

Zondag 14 april 2013 Inezgane - Agadir (N10)  (JVH) 
 

Midden de nacht vertrok Régy met zijn privé taxichauffeur reeds terug naar Belgenland.  De rest van 

de groep kon genieten van een vroeg maar lekker ontbijt.  Rond 7 uur waren we reeds op de luchthaven.  

De teruggave van de auto’s verliep zeer vlot.  Check in, douane, … alles verliep op wieltjes.  Onze 

reisleider konden we nog verschalken met een onverwachtse attentie als appreciatie voor hetgeen hij 

voor ons gedaan had.  Onze terugvlucht was voorzien om 09.10 uur maar reeds om 9 uur konden we 

opstijgen om zoals gepland rond 14.50 uur lokale tijd op Brussels Airport te landen.  Moe maar 

tevreden en voldaan spoorde iedereen naar zijn definitieve thuisbestemming. 
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Soortenlijst vogels Marokko - per dag ( in totaal 189 soorten ) 

 

 

Soort vogels 31/mrt 1/apr 2/apr 3/apr 4/apr 5/apr 6/apr 7/apr 8/apr 9/apr 10/apr 11/apr 12/apr 13/apr 14/apr 

Dodaars       1     1 1           1   

Jan-van-Gent                           1   

Aalscholver                         1 1   

Marokkaanse aalscholver                           1   

Woudaap                           1   

Koereiger 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1   

Kleine Zilverreiger       1   1 1 1 1 1 1   1 1   

Grote Zilverreiger                           1   

Blauwe Reiger       1       1     1   1 1   

Purperreiger     1                     1   

Zwarte Ooievaar                     1         

Ooievaar 1 1 1 1 1     1         1     

Flamingo             1 1         1 1   

Zwarte Ibis                           1   

Heremietibis                           1   

Lepelaar                         1 1   

Casarca       1     1 1               

Wilde Eend 1     1                 1 1   

Pijlstaart       1                       

Slobeend       1                       

Marmereend             1 1         1 1   

Tafeleend             1 1               

Witoogeend       1     1                 

Zwarte Wouw           1 1 1 1             

Slangenarend   1         1             1   

Aasgier             1                 

Bruine Kiekendief 1           1 1               

Grauwe Kiekendief   1                       1   

Sperwer   1                         1 

Arendbuizerd   1       1     1 1 1         

Visarend             1                 

Havikarend     1     1       1     1     

Dwergarend 1 1       1 1 1         1     

Steenarend   1               1 1   1     

Lannervalk         1   1                 

Kleine Torenvalk 1 1   1                       

Torenvalk   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   

Slechtvalk                           1 1 

Barbarijse Valk               1               

Barbarijse Patrijs     1   1         1 1 1 1     

Waterhoen                 1       1 1   
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Meerkoet       1     1 1         1 1   

Scholekster                           1   

Steltkluut       1     1 1         1 1   

Kluut             1 1           1   

Griel                         1 1   

Renvogel         1                     

Vorkstaartplevier             1             1   

Kleine Plevier   1 1 1 1 1 1 1   1 1   1     

Bontbekplevier       1     1       1   1 1   

Strandplevier       1       1         1 1   

Zilverplevier                         1 1   

Drieteenstrandloper             1             1   

Kleine Strandloper             1 1         1     

Krombekstrandloper       1       1         1 1   

Bonte Strandloper       1                 1 1   

Kanoet                         1 1   

Kemphaan                         1     

Oeverloper     1 1 1   1     1   1 1 1   

Groenpootruiter       1     1 1         1 1   

Witgat   1 1 1     1 1         1     

Zwarte Ruiter                         1 1   

Bosruiter   1                           

Steenloper                         1 1   

Tureluur             1 1         1 1   

Rosse Grutto                         1 1   

Wulp                         1 1   

Regenwulp                         1 1   

Audouins Meeuw                           1   

Kokmeeuw       1                 1 1   

Geelpootmeeuw 1                       1 1 1 

Kleine Mantelmeeuw                         1 1   

Reuzenstern                           1   

Grote Stern                         1 1   

Visdief                           1   

Dwergstern                           1   

Lachstern       1     1 1         1 1   

Zwarte Stern             1 1           1   

Witwangstern       1                       

Sahelzandhoen               1 1             

Kroonzandhoen                 1             

Zwartbuikzandhoen         1         1           

Rotsduif   1 1   1 1           1 1 1   

Palmtortel 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Houtduif 1 1 1 1 1         1     1 1 1 

Turkse Tortel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Zomertortel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Kuifkoekoek 1                             

Koekoek   1                           

Woestijnsteenuil                       1   1   

Woestijnoehoe               1               

Huisgierzwaluw 1 1   1               1 1 1   

Gierzwaluw 1   1       1         1 1 1 1 

Vale Gierzwaluw 1 1 1 1     1             1   

Ijsvogel                         1 1   

Hop   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   

Bijeneter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Groene Bijeneter           1   1 1 1           

Scharrelaar     1 1     1                 

Draaihals     1       1     1 1         

Kortteenleeuwerik   1 1 1 1 1 1   1 1 1     1   

Kleine Kortteenleeuwerik                           1   

Kuifleeuwerik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   

Theklaleeuwerik         1 1 1 1   1 1 1 1     

Woestijnleeuwerik       1   1   1   1           

Rosse Woestijnleeuwerik         1       1             

Diksnavelleeuwerik         1 1                   

Temmincks Strandleeuwerik       1 1 1                   

Witbandleeuwerik         1 1 1   1             

Oeverzwaluw     1 1 1 1 1 1 1             

Vale Oeverzwaluw                           1   

Boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Roodstuitzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1     

Rotszwaluw   1 1 1 1 1           1       

Vale Rotszwaluw     1 1                       

Huiszwaluw   1 1   1 1 1 1         1     

Boompieper     1   1   1       1 1 1     

Duinpieper       1   1   1   1   1       

Marokkaanse Kwikstaart   1   1           1 1   1 1   

Witte Kwikstaart   1 1 1 1 1 1 1     1         

Grote Gele Kwikstaart   1 1 1 1 1       1 1 1       

Iberische Kwikstaart   1   1 1 1 1 1   1     1 1   

Gele Kwikstaart       1 1   1             1   

Grauwe Buulbuul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nachtegaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

Westelijke Rosse Waaierstaart     1       1     1 1 1 1 1   

Roodborst 1         1                   

Zwarte Roodstaart   1                           

Paapje               1               

Diadeemroodstaart   1 1               1 1 1 1   

Gekraagde Roodstaart     1 1 1 1 1 1   1 1 1 1     
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Roodborsttapuit                           1   

Seebohms Tapuit     1     1                   

Zwarte Tapuit   1 1   1 1       1 1 1 1     

Westelijke Blonde Tapuit   1 1 1 1           1     1   

Woestijntapuit       1 1 1     1 1           

Roodstuittapuit         1 1                   

Witkruintapuit   1 1 1   1 1 1 1 1 1         

Merel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rode Rotslijster     1     1           1       

Blauwe Rotslijster   1   1 1 1           1       

Kleine Karekiet         1   1     1       1   

Rietzanger       1       1   1       1   

Kleine Zwartkop 1 1                 1 1 1 1   

Westelijke Orpheusgrasmus     1     1 1     1 1 1 1     

Brilgrasmus                         1 1   

Baardgrasmus     1 1   1 1 1 1 1 1   1 1   

Afrikaanse Woestijngrasmus                 1             

Cetti's Zanger   1   1 1 1       1 1     1   

Graszanger                         1 1   

Westelijke Vale Spotvogel     1 1 1 1 1 1 1 1 1     1   

Orpheusspotvogel     1 1 1 1     1   1 1       

Tuinfluiter           1 1                 

Grasmus   1 1 1 1 1 1     1 1 1 1     

Zwartkop 1 1         1     1 1 1 1     

Bergfluiter     1 1 1 1 1 1   1 1 1 1     

Tjiftjaf       1 1 1 1     1 1 1 1 1   

Fitis             1 1   1 1         

Grauwe Vliegenvanger             1 1 1     1 1 1   

Bonte Vliegenvanger           1 1           1 1   

Bruingele Babelaar             1                 

Zwarte Mees   1                           

Koolmees                     1 1 1 1   

Maghrebpimpelmees 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1     

Winterkoning     1   1                     

Zwartkruintsjagra                           1   

Roodkopklauwier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Donkere Woestijnklapekster 1 1     1 1 1   1   1 1 1 1   

Maghrebekster 1 1                     1 1   

Raaf   1 1                   1     

Bruinnekraaf             1 1 1 1           

Alpenkraai                     1 1 1     

Alpenkauw                       1       

Wielewaal                   1           

Zwarte Spreeuw 1 1                     1 1   

Rotsmus     1             1 1 1       
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Huismus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Spaanse Mus                         1 1   

Afrikaanse Vink 1 1 1 1 1           1 1 1 1   

Groenling 1 1 1             1 1 1 1 1   

Putter 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   

Kneu 1 1 1 1           1 1   1 1   

Europese Kanarie 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   

Woestijnvink   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Grauwe Gors   1               1 1 1 1 1   

Huisgors 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

Cirlgors 1 1               1 1 1 1 1   

Ortolaan             1                 

Tapuit   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

                                

 

Soortenlijst vlinders ( onvolledig ) 

 

 
 

Klein Koolwitje, Groot Koolwitje, Groen Marmerwitje, Oranje Luzernevlinder, Geraniumblauwtje, Kleine 

Monarch, Bont Zandoogje, Koningspage, Barbarijse Klaverpage, Gestreept Marmerwitje, 

Icarusblauwtje, Kleine Vuurvlinder, Resedawitje, Distelvlinder, Klein Windedikkopje, Marokkaanse 

Vuurvlinder, Kaasjeskruiddikkopje, Moors Dambord, Vals Oranjetipje, Barbarijs Oranjetipje......... 

 

 

 


