Easy Birding Marokko
11 – 22 oktober 2021

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

De reisroute zoals we hem hebben gemaakt, met als enige verschil dat we vanwege een
geannuleerde vlucht ook vanaf Marrakech terug vlogen in plaats van het geplande Agadir.

Reisschema
Dag 1 – 11 oktober 2021
Amsterdam – Marrakech
Iets over twaalven verzamelen we op Schiphol. Iedereen is keurig op tijd. Het is de eerste
BirdingBreaks-reis buiten Europa sinds de uitbraak van Corona. De reis is noodgedwongen drie keer
verzet. We zijn dus heel blij dat we eindelijk weer kunnen gaan! De incheckprocedure gaat
gestroomlijnd en het vliegtuig vertrekt zonder vertraging. Tijdens de vlucht leggen we de trekroute af
die vele vogels ook maken in deze tijd van het jaar. Een grappig idee. We zien vanuit het vliegtuig de
Pyreneeën en de Straat van Gibraltar, barrières die de trekvogels op eigen kracht over moeten steken.
Geen makkie! In Marokko zullen we vast ook Nederlandse broedvogels tegenkomen die deze
barrières al over zijn gestoken.
Aangekomen in Marrakesh worden we opgewacht door de chauffeur met 18-persoons bus waarin we
ons de komende tijd zullen verplaatsen. We gaan naar het hotel voor onze eerste Marokkaanse
maaltijd.
Dag 2 – 12 oktober 2021
Hoge Atlas: Oukaimeden
Na een prima ontbijtje vertrekken we vanuit Marrakech zuidwaarts in onze bus. Het eerste deel gaat
door het laagland maar we zien de Atlas al liggen. We vogelen vandaag de hele dag in dit
schitterende gebergte. Nadat we een stuk hebben geklommen maken we onze eerste stop. Cirlgors
en Grauwe Buulbuul laten zich mooi bekijken en we zien hier ook Europese soorten als Grote bonte
specht en Winterkoning in het zuidelijkste deel van hun verspreidingsgebied. Rondom het skidorp
Oukaimeden brengen we het grootste deel van de tijd door. Er ligt nog geen sneeuw en de
temperatuur is er zelfs erg aangenaam. De eerste locatie waar we lekker de tijd nemen is de dam van
het stuwmeertje. Dit is een vogelrijke plek met onder andere Zwarte tapuit, Blauwe rotslijster,
Rotsmus en Waterspreeuw maar ook zitten er wat trekvogels als Paapje, Gele kwikstaart en
Tapuiten. Verderop maken we een wandeling. Alpenkraaien zijn hier algemeen. In een tuin zien we
meer trekvogels in de vorm van Gekraagde roodstaart en Bonte vliegenvanger. De doelsoorten zijn
hier Atlasbergvink en Atlasstrandleeuwerik maar we kunnen ze niet vinden en besluiten wat hoger de
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berg op te gaan. Ook hier vinden we de genoemde soorten niet maar er wacht wel een andere
verassing; André ontdekt hier een Rode rotslijster vanuit de bus. Helaas krijgt niet de hele groep de
vogel te zien. Atlasbergvink en Atlasstrandleeuwerik zitten in deze tijd van het jaar waarschijnlijk nog
te hoog en niet rond het skidorp. Na een uitgebreide lunch waarbij sommige deelnemers zelfs een
biertje kunnen drinken - het zal één van de weinigen zijn deze reis – dalen we weer af. We stoppen nu
in een naaldbos. Dit habitat herbergt andere soorten en we zien hier ondersoorten van Zwarte mees,
Vuurgoudhaan, Boomkruiper en in dezelfde groep zitten enkele Iberische Tjiffen. Vanuit de bus
zien we onze eerste Atlasarendbuizerd, er zullen er velen volgen. De landschappen zijn echt
schitterend. De laatste stop is bij de Ourika rivier die in de Atlas ontspringt. Hier sluiten we de dag af
met een Kwak, Witgatjes en een Kleine zilverreiger. Degene die vanuit het hotel naar buiten keken
konden vlak voor het diner nog enkele Huisgierzwaluwen zien.

Het stuwmeer van Oukaimeden is een vrogelrijke stop (Bram Ubels).

Marokko heeft schitterende landschappen om in te vogelen.
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Dag 3 – 13 oktober 2021
Marrakech - Boumalne
Vandaag hebben we een reisdag. Om 07:00 ontbijten we en drie kwartier later zitten we op de weg.
We gaan vandaag de Altas over. Veel in de bus dus maar het verveelt geen moment want de
landschappen zijn adembenemend. Bij de eerste stop zien we al snel onze doelsoort voor vandaag:
de Levaillants specht. Dit is sowieso een vogelrijke stop. Een mooi begin dus en we kunnen door!
We lunchen bij Telouet en zijn de Hoge Atlas dan al over. In een groene vallei maken we een
wandeling over kleine paadjes tussen zeer kleinschalige landbouwveldjes door. Er groeien hier veel
Amandel- en Vijgenbomen en dit trekt allerlei zangvogels aan. Zo zien we hier Zwartkop, Tuinfluiter,
Kleine karekiet, Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger, veel Europese kanaries en een
Palmtortel laat zich fraai zien. Terug bij de bus vliegt er een Roodstuitzwaluw over. We rijden door
naar Boumalne en zien de eerste Witkruintapuiten. Ten zuiden van de Atlas zijn ze erg algemeen.
Het laats deel van de rit rijden we door Gorges du Dades, wat een landschappelijke schoonheidsprijs
verdient. Ons hotel is wat verder rijden in de kloof maar daardoor wel erg mooi gelegen.
Dag 4 – 14 oktober 2021
Boumalne
De steenwoestijn van Boumalne staat vandaag op het programma en omdat we daar de zonsopkomst
willen bekijken hebben we in het hotel ontbijt geregeld dat we mee het veld in kunnen nemen. We
vertrekken dus vroeg en rijden in de ochtendschemer weg. Aangekomen komt de zon nét boven de
horizon kijken. De dichtheid aan vogels is in de woestijn natuurlijk niet hoog maar we kunnen hier veel
van de gewenste woestijnsoorten zien. Tijdens een wandeling over de vlakte zien we een mooie club
Woestijnvinken, de eerste Roodstuittapuit en er vliegen Witbuikzandhoenders over! De locatie
waar we ontbijten is ondanks het ogenschijnlijk onleefbare habitat best vogelrijk. Hier zien we
Zwartbuikzandhoenders foerageren en er zitten Kleine kortteenleeuweriken en Temmincks
leeuwerikken. Vooral deze laatste laten zich mooi fotograferen. Na een koffie & theepauze bij een
naastgelegen dorpje bezoeken we een klein landbouwvalleitje waar we veel lokale zangvogels als
Europese kanarie, Huisgors, Putters en Maghrebpimpelmees zien. We gaan terug de woestijn in
en rijden nu kilometers langzaam over een onverharde weg richting Boumalne. Bij iedere vogel die we
zien stoppen we even om te kijken wat het is en zo zien we Witbandleeuweriken, Renvogels,
Woestijntapuit en tientallen Temmincks leeuweriken. Terug bij het hotel maken we nog een
avondwandelingetje in de mooie vallei met Grijze gors als hoogtepunt.

Diksnavelleeuwerik (Toon Vernooij)

Temmincks leeuwerik (Bram Ubels)

Dag 5 – 15 oktober 2021
Boumalne - Merzouga
Vanochtend doen we iets rustiger aan en ontbijten we gewoon in het hotel. We hebben vandaag een
aardige reis voor de boeg. We leggen 270km af naar de zandwoestijn van Merzouga. Vanuit het hotel
rijden we door de schitterende Gorges du Dades. Sprookjesachtig mooi. In de Gorges zien we vanuit
de bus twee Barbarijse partrijzen lopen en als we uitstappen blijken het er 13 te zijn die we goed
kunnen bekijken. Als we de Gorges uit zijn komen we weer aan het begin van de steenwoestijn van
Boumalne. Hier is een vuilnisbelt die we gisteren nog niet bezocht hadden. Het is een goede plek voor
Diksnavelleeuwerik en dus willen we er heen. Het is een bizarre gewaarwording om zo tussen het vuil
te vogelen maar het zit er vol leuke soorten. Waar we gisteren de hele dag over hebben gedaan zien
we nu in een dik uur vanaf één plek; Witbuik-, Zwartbuik- én Kroonzandhoen, Renvogels, Grielen,
Thekla-, Diksnavel-, Temmincks – en Kortteenleeuwerik, Woestijn- en Roodstuittapuit,
Witkeelkwikstaart en Duinpieper kunnen we hier van korte afstand bekijken. We rijden verder. De
volgende stop is een plek voor Woestijnoehoe. Deze is helaas niet thuis maar we zien er wel een
schitterend mannetje Westelijke rouwtapuit. De lunch in Thinghir smaakt goed en levert bovendien
Alpengierzwaluwen op. We gaan verder richting Merzouga want we hebben nog wel wat kilometertjes
te maken. Onderweg doen we nog één locatie aan om te vogelen. Dit is het habitat van de
Maquiszanger en al snel vinden we er twee die we een tijdje kunnen volgen. Wat een leuk gedrag
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hebben deze prinia-achtige vogeltjes. Ze stuiteren voortdurend over het zand van bosje naar bosje.
Bonussen die we hier meepikken zijn Witbandleeuwerik en Rosse woestijnleeuwerik. Met mooi
avondlicht komen we door een schitterend woestijnlandschap aan bij de beroemde zandduinen van
Merzouga waar in het hotel een heerlijke maaltijd volgt.
Dag 6 – 16 oktober 2021
Merzouga
We worden wakker in een bijzonder mooie Marokkaanse Kasbah. Dit is ons hotel voor de komende
dagen. De kamers zijn groot, luxe en bovenal erg sfeervol. Met een uitgebreid ontbijtbuffet inclusief
uitzicht op de opkomende zon is het erg fijn beginnen. Vandaag is sowieso een dag waar we naar uit
hebben gekeken. We gaan namelijk met drie 4x4’s de zandwoestijn in en kunnen zo op plekken
komen waar je anders niet komt. We hebben vandaar ook een lokale gids mee die ons helpt bij het
zien van wat lastige specialiteiten uit deze regio. We rijden letterlijk door de zandduinen waar de
eerste stop een heel klein drinkplasje is waar zandhoenders zouden komen drinken. We wachten
vanuit de auto. Eerst horen en zien we wat groepjes op afstand maar wanneer het eerste groepje bij
het water is neergestreken gaat het hard; in 20 minuten komen honderden zandhoenders drinken op
enkele tientallen meters van onze auto’s! Een waar spektakel en zeker één van de hoogtepunten van
de reis. Een ruwe schatting is dat er zo’n 800 Sahel- en 200 Kroonzandhoenders komen drinken!
We gaan door en bezoeken wat locaties in de buurt waar we een mooi mannetje Woestijnmus,
Afrikaanse woestijngrasmus, Atlasgrasmus en Bruingele babbelaars zien. Het gaat dus lekker
met de Marokkaanse specialiteiten en een mannetje Westelijke blonde tapuit op doortrek is een
bonus. Later zien we in een bedoeïenkampje zelfs een groep van 25 Woestijnmussen, een
zeldzaamheid! Het is een andere bedoeïentent waar we lunch krijgen met natuurlijk verse muntthee.
Na de lunch rijden we naar wat rotskliffen voor Lannervalk en Woestijnoehoe. Deze werken echter niet
mee en we zien ‘slechts’ Barbarijse valken. Er liggen hier erg veel fossielen en de liefhebbers nemen
er wat mee voor thuis.

Een groep invallende Sahelzandhoenders, Merzouga (Bram Ubels)

Atlasgrasmus (Bram Ubels)
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Dag 7 – 17 oktober 2021
Merzouga
Vandaag hebben we nog een extra dag rond Merzouga om soorten te proberen die gisteren niet zijn
gelukt. We beginnen relaxed rond onze Kasbah. Hier zien we Bruingele babbelaars,
Woestijnmussen, Atlasgrasmus en Westelijke baardgrasmus gewoon in onze tuin! Dat begint leuk
en we rijden weer wat rotswanden af op zoek naar Woestijnoehoe. Deze blijkt echter lastig en
ondanks dat we er meerdere locaties voor bezoeken krijgen we er geen gevonden. Het is lekker warm
en we lunchen in de schaduw tegen een rotswand aan. Omdat we een aantal lange dagen achter de
rug hebben besluiten we vandaag wat eerder naar de Kasbah te gaan, het is immers toch ook een
beetje vakantie… Voor wie wilt eindelijk wat tijd om te lezen of een duik in het zwembad te nemen.
Wel hebben we nog een klein avondprogramma. We lopen na het diner een rondje met de zaklamp op
zoek naar nachtactieve dieren in de woestijn. Dat levert een fraaie Woestijnspringmuis en een
Kleine woestijngekko op. Die mogen er best wezen!

Kleine woestijngekko (BU)

Woestijnspringmuis (BU)

Dag 8 – 18 oktober 2021
Merzouga – Ouarzazate
Vandaag rijden we weer westwaarts naar Ouarzazate maar doen dat grotendeels via een andere
route dan op de heenweg. De eerste stop is de eerder bezochte broedwand voor Lannervalk. Deze
zijn nu wel aanwezig en twee adulte vogels geven een mooie vliegshow weg. Gaaf! Verderop maken
we een wandeling in een kraterachtige vallei omringd door bergruggen. Hier rust een paartje
Barbarijse valken. De soort waarvoor we hier komen vinden we redelijk snel en kunnen we goed
bekijken; de Brilgrasmus. Ook zijn hier Sahelzandhoenders aanwezig en één van de Barbarijse
valken heeft het er op gemunt. De stootduik is echter niet succesvol. We gaan verder en worden
onderweg ontvangen met een heerlijke en typisch Marokkaanse lunch. Echt goed! En we kunnen
weer door. We komen langs dezelfde wadi waar we op de heenreis richting Merzouga een paar dagen
terug geen Woestijnoehoe konden vinden. Nu hebben we een afspraak met een lokale gids. Hij neemt
ons mee de Wadi in. Hij heeft geen verrekijker en spreekt geen woord Engels, maar dat hindert niets
want hij is scherp en weet ons rechtstreeks naar twee rustende Woestijnoehoes te leiden! We
hadden de hoop op deze soort al een beetje opgegeven en dit was onze laatste kans. Extra leuk dus
dat het toch gelukt is en we kunnen ze langdurig bekijken op relatief korte afstand. De vogels zitten
veilig en ongestoord op de rotswand. Ze behoren zeker tot één van de hoogtepunten van de reis!
Verder zien we in deze wadi ook nog Westelijke rouwtapuit en Thekla’s leeuwerik. We karren door
naar Ouarzazate waar we overnachten in een hotel.
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Woestijnoehoe, Bram Ubels
Dag 9 – 19 oktober 2021
Ouarzazate - Taroudant
Na het ontbijt vogelen we bij het enorme stuwmeer dat direct ten oosten van Ouarzazate ligt. Hier
monden meerdere rivieren in uit. Het is het grootste meer van Marokko en de omgeving is er erg
groen, iets dat niet veel voorkomt ten zuiden van de Atlas, en dus is het een belangrijke stop voor
doortrekkende vogels. Dit is de eerste plek waar we veel zien van de najaarstrek. Zo zien we er
Tapuiten, Westelijke blonde tapuiten, Gele kwikstaarten, Blauwborsten, Gekraagde
roodstaarten, Kleine karrekieten, Paapjes en steltlopers. Het waterlevel in het meer staat heel laag
waardoor we een goede plek met veel eenden niet kunnen vinden. Wel komen we leuke Europese
soorten tegen als Boomvalk, Hop en Graszanger. Dit is een goede plek voor
Langsnavelkuifleeuwerik waarvan we er twee mooi dichtbij op het pad te zien krijgen. Tijd om verder
richting het westen naar de kust af te reizen. Onderweg stoppen we bij een mooie kloof die bekend
staat vanwege een paartje Havikarenden. Het is hier leuk wandelen en nadat we Zomertortels en
een Blauwe rotslijster hebben gezien, vinden we ook het paartje Havikarenden op de rotswand. Als
we verder rijden naar het hotel komen we onderweg een groepje Huisgierzwaluwen tegen, ook weer
een mooie soort!
Dag 10 – 20 oktober 2021
Taroudant – Agadir
Ons Hotel ligt landelijk en direct achter het hotel ligt een braak veldje dat enorm veel vogels aantrekt.
Hier is het leuk kijken met honderden Spaanse mussen, Zwarte spreeuwen, Diadeemroodstaart en
Cirlgors. We rijden het laatste stuk naar de kust waar we eind van de ochtend aankomen. Vanaf de
rotskust kijken we uit op de Atlantische oceaan. Hier kunnen we een heel scala aan nieuwe soorten
zien. We beginnen met Audouins meeuw, Jan-van-Gent, Kuhls pijlstormvogel en meerdere zoutwater-stelten. We volgen de kust naar het noorden en vinden vanuit de auto een groepje van de zeer
zeldzame Heremietibissen! Vijf stuks kunnen we van korte afstand mooi zien en fotograferen. Met
name één van de volwassen vogels is erg mooi! Over zee blijkt veel trek van Jan-van-Genten te zijn
waartussen ook een Kleine jager vliegt. Iets verderop stoppen we bij een lagune waar we weer een
hoop soorten kunnen bijschrijven waaronder Strandplevier, Kleine strandloper, Casarca en
Zwartkopmeeuw. Het was weer een mooie dag vogelen maar we hebben ook te horen gekregen dat
onze terugvlucht is geannuleerd. Dat is minder goed nieuws en we weten nog niet wanneer we terug
kunnen. Dat moeten nog even afwachten.
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Dag 11 – 21 oktober 2021
Oued Massa en Oued Souss
Vandaag krijgen we te horen dat we op de geplande terugkomstdag, 22 oktober, vanaf Marrakech via
Parijs terug kunnen naar Amsterdam. Dat betekent dat we in de loop van de middag naar Marrakech
moeten rijden. Tot die tijd hebben we om te vogelen bij Oued Massa en Oued Souss, twee vogelrijke
wetlands aan de kust. De belangrijkste soorten die we hier willen zien zijn Vale oeverzwaluw en
Zwartkruintsjagra. Dat eerste lukt goed, maar Zwartkruintsjagra blijkt ontzettend lastig te zien te zijn,
ondanks dat we een vogel voor langere tijd in een bosje horen zingen, zien we hem niet. Andere leuke
soorten zijn Europese flamingo, Steltkluut, Zwarte ibis en later op de dag twee roepende
Visarenden vlak boven ons!
Dag 12 – 22 oktober 2021
Terug naar Amsterdam
Vandaag reizen we na een zeer geslaagde trip terug naar huis.
Al met al was het een erg leuke reis! Het 11-tallige reisgezelschap was heel prettig en naast het
vogelen hebben we ook veel plezier gehad. Marokko heeft een bijzonder mooi en gevarieerd
landschap. We hebben soms wat veel kilometers met de bus afgelegd maar daardoor hebben we wel
veel van deze mooie landschappen kunnen zien. We hebben vrijwel alle targets gezien. Alleen
Seebohms tapuit, Atlasbergvink, Atlasstrandleeuwerik en Egyptische nachtzwaluw niet, maar deze
soorten zijn in oktober al weggetrokken of erg lastig vindbaar. Daar staat tegenover dat we door de
najaarstrek wel veel trekvogels zijn tegengekomen. De hoogtepunten waren de honderden drinkende
zandhoenders, de woestijnspecialiteiten en het paartje Woestijnoehoe die zich bijzonder mooi lieten
bekijken. Marokko is zéker een aanrader!
Bram Ubels, februari 2022

Atlasarendbuizerd (Toon Vernooij)

Diadeemroodstaart (Bram Ubels)

Audouins meeuw (Toon Vernooij)

Heremietibis (Bram Ubels)
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NEDERLANDSE NAAM

WETENSCHAPPELIJKE NAAM
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1 Casarca

Tadorna ferruginea

x

2 Slobeend

Anas clypeata

3 Wilde Eend

Anas platyrhynchos

4 Pijlstaart

Anas acuta

x

x

5 Wintertaling

Anas crecca

x

x

6 Barbarijse Patrijs

Alectoris barbara

7 Kuhls Pijlstormvogel

Calonectris borealis

x

8 Jan-van-gent

Morus bassanus

x

9 (Marokkaanse) Aalscholver

Phalacrocorax carbo maroccanus

x
x

x

x
x
x

10 Blauwe Reiger

Ardea cinerea

x

x

11 Kleine Zilverreiger

Egretta garzetta

x

x

x

12 Koereiger

Bubulcus ibis

x

x

x

13 Kwak

Nycticorax nycticorax

x

14 Ooievaar

Ciconia ciconia

15 Heremietibis

Geronticus eremita

16 Zwarte Ibis

Plegadis falcinellus

x

17 Lepelaar

Platalea leucorodia

x

18 Flamingo

Phoenicopterus roseus

19 Dodaars

Tachybaptus ruficollis

20 Visarend

Pandion haliaetus

21 Bruine Kiekendief

Circus aeruginosus

22 Sperwer

Accipiter nisus

x

x

x

23 Atlasarendbuizerd

Buteo rufinus cirtensis

x

x

x

24 Havikarend

Aquila fasciata

25 Torenvalk

Falco tinnunculus

26 Boomvalk

Falco subbuteo

27 Lannervalk

Falco biarmicus

28 Barbarijse Valk (ondersoort)

Falco peregrinus pelegrinoides

29 Waterhoen

Gallinula chloropus

30 Meerkoet

Fulica atra

31 Steltkluut

Himantopus himantopus

32 Griel

Burhinus oedicnemus

33 Renvogel

Cursorius cursor

34 Zilverplevier

Pluvialis squatarola

35 Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

36 Kleine Plevier

Charadrius dubius

37 Strandplevier

Charadrius alexandrinus

38 Watersnip

Gallinago gallinago

39 Regenwulp

Numenius phaeopus

40 Wulp

Numenius arquata

41 Oeverloper

Actitis hypoleucos

42 Groenpootruiter

Tringa nebularia

43 Witgat

Tringa ochropus

44 Tureluur

Tringa totanus

45 Steenloper

Arenaria interpres

46 Drieteenstrandloper

Calidris alba

47 Kleine Strandloper

Calidris minuta

x

48 Bonte Strandloper

Calidris alpina

x

49 Kleine Jager

Stercorarius parasiticus

x

50 Audouins Meeuw

Larus audouinii

x

51 Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

52 Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus

x

x

53 Geelpootmeeuw

Larus michahellis

x

x

54 Zwartkopmeeuw

Larus melanocephalus

x

55 Grote Stern

Sterna sandvicensis

56 Witbuikzandhoen

Pterocles alchata
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57 Sahelzandhoen

Pterocles senegallus

58 Zwartbuikzandhoen

Pterocles orientalis

x

59 Kroonzandhoen

Pterocles coronatus

60 Rotsduif

Columba livia

61 Houtduif

Columba palumbus

62 Zomertortel

Streptopelia turtur

63 Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

64 Palmtortel

Streptopelia senegalensis

65 Woestijnoehoe

Bubo ascalaphus

66 Steenuil

Athene noctua glauca

67 Alpengierzwaluw

Apus melba

68 Huisgierzwaluw

Apus affinis

69 IJsvogel

Alcedo atthis

70 Hop

Upupa epops

71 Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

72 Levaillants Specht

Picus vaillantii

73 Witbandleeuwerik

Alaemon alaudipes

74 Rosse Woestijnleeuwerik

Ammomanes cinctura

75 Woestijnleeuwerik

Ammomanes deserti

76 Diksnavelleeuwerik

Ramphocoris clotbey

77 Kortteenleeuwerik

Calandrella brachydactyla

78 Kleine Kortteenleeuwerik

Calandrella rufescens

x

79 Temmincks Strandleeuwerik

Eremophila bilopha

x

80 Langsnavelkuifleeuwerik

Galerida macrorhyncha

81 Kuifleeuwerik

Galerida cristata

82 Theklaleeuwerik

Galerida theklae

83 Vale Oeverzwaluw

Riparia paludicola

84 Oeverzwaluw

Riparia riparia

85 Boerenzwaluw

Hirundo rustica

86 Rotszwaluw
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x
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x

Ptyonoprogne rupestris

x

x

x

87 Huiszwaluw

Delichon urbicum

x

x

88 Roodstuitzwaluw

Cecropis daurica

89 Duinpieper

Anthus campestris

90 Graspieper

Anthus pratensis

91 Witte Kwikstaart

Motacilla alba

92 Marokkaanse Kwikstaart

Motacilla alba subpersonata

93 Gele Kwikstaart

Motacilla flava

94 Witkeelkwikstaart

Motacilla flava cinereocapilla

95 Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea

x

96 Grauwe Buulbuul

Pycnonotus barbatus

x

97 Waterspreeuw

Cinclus cinclus minor

x

98 Winterkoning

Troglodytes troglodytes

x

99 Blauwe Rotslijster

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

Monticola solitarius

x

100 Rode Rotslijster

Monticola saxatilis

x

101 Merel

Turdus merula mauritanicus

x

102 Graszanger

Cisticola juncidis

103 Cetti's Zanger

Cettia cetti

104 Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus

105 Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla balearicus

x

106 Fitis

Phylloscopus trochilus

x

107 Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus

x

108 Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

x

109 Zwartkop

Sylvia atricapilla

x

110 Tuinfluiter

Sylvia borin

111 Grasmus

Sylvia communis

112 Afrikaanse Woestijngrasmus

Sylvia deserti

113 Brilgrasmus

Sylvia conspicillata

114 Atlasgrasmus

Sylvia deserticola
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115 Baardgrasmus

Sylvia inornata

x

116 Kleine Zwartkop

Sylvia melanocephala

x

117 (Saharaanse) Maquiszanger

Scotocerca inquieta saharae

118 Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

119 Grauwe Vliegenvanger

Muscicapa striata

120 Blauwborst

Luscinia svecica

121 Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros

x

122 Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

x

123 Diadeemroodstaart

Phoenicurus moussieri

x

124 Paapje

Saxicola rubetra

x

125 Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

126 Zwarte Tapuit

Oenanthe leucura

127 Witkruintapuit

Oenanthe leucopyga

128 Tapuit

Oenanthe oenanthe

129 Westelijke Rouwtapuit

Oenanthe hispanica

130 Roodstuittapuit

Oenanthe moesta

131 Westelijke Blonde Tapuit

Oenanthe hispanica hispanica

132 Woestijntapuit

Oenanthe deserti

133 Bruingele Babbelaar

Turdoides fulva

134 (Marrokaanse) Zwarte Mees

Periparus ater atlas

x

x

135 Koolmees

Parus major

x

x

136 Afrikaanse Pimpelmees

Cyanistes teneriffae ultramarinus

x

x

x

x

137 (Maghreb)boomkruiper

Certhia brachydactyla mauritanica

x

138 Iberische Klapekster

Lanius medirionalis

x

x

x

139 Zwartkruintsjagra

Tchagra senegalus cucullatus

140 (Marrokaanse) Gaai

Garrulus glandarius minor

141 Maghrebekster

Pica mauritanica

x

x

142 Alpenkraai

Pyrrhocorax pyrrhocorax

x

x

143 Bruinnekraaf

Corvus ruficollis

144 Raaf

Corvus corax tingitanus

x

x

145 Zwarte Spreeuw

Sturnus unicolor

x

x

146 Huismus

Passer domesticus

x

x

147 Spaanse Mus

Passer hispaniolensis

148 Woestijnmus

Passer simplex

149 Rotsmus

Petronia petronia

x

150 (Atlas)vink

Fringilla coelebs africana

x

151 Groenling

Carduelis chloris voousi

x

152 Putter

Carduelis carduelis parva

153 Kneu

Carduelis cannabina

x

154 Europese Kanarie

Serinus serinus

x

155 Woestijnvink

Bucanetes githagineus

156 Cirlgors

Emberiza cirlus

x

157 Grijze Gors

Emberiza cia

x

158 Huisgors

Emberiza sahari

x

159 Grauwe Gors

Emberiza calandra
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Totaal
Trip totaal
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55 45 42

46

24

13

20

52

55

67

159

Reptielen en amfibiën
Moorse beekschildpad
Moorse Landschildpad
Kleine woestijngekko
Psammophis schokari
Moorse muurhagedis
Afrikaanse Groene Pad
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Muurgekko
Quedenfeldtia
trachyblepharus
Dagvlinders
Klein Tijgerblauwtje
Rotsvlinder
Aambeeldspikkeldikkopje
Bont zandoogje
Atalanta
Kolibrievlinder
Distelvlinder
Kleine monarchvlinder
Luzernevlinder
Libellen
Purperlibel
Slanke oeverlibel
zwervende heidelibel
Zadellibel
Zuidelijke keizerlibel
Oranje zonnewijzer
Zoogdieren
Barbarijse grondeekhoorn
Vette zandrat
Vos
Vleermuis spec.
Woestijnspringmuis
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