VOGELEN IN KLEURRIJK MAROKKO
KNNV/SNP-reis 1-12 december 2015

Deze reis werd begeleid door Hans de Waard van SNP Natuurreizen.
Hij had deze reis al menig keer gedaan en was dus goed op de hoogte van vele goede vogelplekken
en andere zaken die de moeite waard zijn.
Verslag is gemaakt door Frans van der Feen.
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dinsdag 1 december
De reisleider van de KNNV, Henk Dommerholt heeft al voor ons ingecheckt, dus we hoeven alleen
nog maar onze bagage af te geven. Het is behoorlijk rustig in vertrekhal 3 van Schiphol.
Dan de lange wandeling over de luchthaven naar de nieuwe centrale controle.
In het vliegtuig klopt er kennelijk iets niet met het aantal passagiers. We worden twee keer geteld en
dan moeten we onze instapkaart ook nog laten zien.
Een half uur te laat daardoor vertrekken we in zuidelijke richting over het kassengebied van
Aalsmeer. Het is ruim 3 uur vliegen, zodat we toch een eenvoudige maaltijd krijgen uitgereikt.
In Casablanca moeten we langer wachten dan ons lief is, want we hebben nu maar een korte
overstaptijd. In de rij staat ook een jongen die aan een soort zwemvierdaagse mee gaat doen in zee.
Enkele deelnemers worden zelfs teruggestuurd naar het loket, omdat ze op Schiphol geen goede
instapkaart hebben gekregen.
Alles komt goed en we landen op tijd in Agadir. De paspoortcontrole duurt er verschrikkelijk lang. We
worden ontvangen door chauffeur Mohamed met een luxe ruime bus voor ons gezelschap van 11.
In hotel La Pergola te Inezgane krijgen we allemaal een kamer aan de binnentuin. Om de honger te
stillen na zo’n reis krijgen we een vleessalade opgediend.

De volgende morgen meteen het dak op voor de eerste Grauwe buulbuuls, Huisgorzen, Zwarte
spreeuw en er trekt een enorme vlucht Koereigers over.
foto Betty van Leeuwen
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woensdag 2 december
Vanaf 7.30 uur ontbijt in ons hotel La Pergola in Inezgane (even onder Agadir). Wij lopen door een
tuin met bloeiende struiken naar de ontbijtzaal. Sommigen zijn dan al, ondanks dat het nog niet echt
licht is, het dak van het hotel op geweest om vogels te spotten. Gezien worden al de Grauwe
buulbuul, Kleine zwartkop, Zwarte spreeuw en in de lucht groepen grote zilverreigers en Flamingo's.
Half acht rijden we, langs een golfterrein en een van de paleizen van de koning, naar de monding van
de Oued Sous. Langs de Sous lopen we richting zee. In het water staan Flamingo's met jongen.
Ook de Geelpootmeeuw wordt gespot.
gekleurde plastic zakken
Op het land zijn de overal verspreid liggende plastic zakken, die in allerlei kleuren aanwezig zijn (wat
een landschap ontsierend rot gezicht!) een goed markeringspunt om elkaar aan te duiden waar een
vogeltje gezien wordt.
Half twaalf rijden we terug richting stad om inkopen voor de lunch te doen: lekkere Marokkaanse
broden, allerlei soorten vis in blik en jam, fruit, yoghurt, chocolade….het zal ons aan niets ontbreken!
Daarna rijden we noordwaarts langs de haven waar vissersboten en marineschepen liggen. Wij rijden
verder langs de Atlantische oceaan richting Cap Rhir en de klifkust bij Tamri. Het is bewolkt en
zowaar het regent wat. Volgens betrouwbare bronnen, de enige druppels sinds september! Het land
is gortdroog.
En zo zonder zon is het nog best fris!
punkers
Wij gaan op zoek naar de Heremietibis!
In dit gebied heeft een herintroductie van
deze vogels plaatsgevonden. De groep is nog
niet zo groot,
dus wij hopen wel dat wij ze zullen zien. En
jawel, al zodra de mogelijkheid zich qua gebied
aandient,
zien wij een groepje.
Grappige vogels zo met hun kuif.
En tot grote blijdschap bij Henk en Hans
vertonen zij al spoedig hun vliegbeeld….L..
In de lagune van Tamri onderscheidt Hans op
spectaculaire wijze (gezien de afstand; zijn
haviksoog is direct ongekend beroemd!)
grote groepen Audouinmeeuwen…
de witte stipjes moeten rode pootjes hebben…
foto Betty van Leeuwen
Wij zien ook nog een torenvalk die
vreemde capriolen uithaalt. Nadat onze
verwondering is
uitgeraasd, beseffen wij dat die insecten
vangt en eet. De Kleine Torenvalk dus.
Intussen breekt de zon door. Het wordt
nu lekker warm. Wij rijden door naar
zandduinen even boven Tamri. Het
levert ons daar de Zuidelijke klapekster,
de Kuifleeuwerik en Diadeemroodstaart
op.
In de verte zien wij al dromedarissen
grazen.
foto Anke Burgers
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Bananen
Terug door Tamri krijgen wij nog de gelegenheid om de winkeltjes met hoog en vol opgestapelde
bananen te fotograferen (er is een hele grote plantage langs de lagune).
Ook bekwamen wij ons hier voor het eerst in de vaardigheid om ongemerkt, eventueel via een blinde
heupshot, interessante mensen op de plaat te krijgen.
Weer doorrijdend worden we nog eens verrast door minimaal 12 Heremietibissen. Ze zitten vlak bij
de weg. Zij vliegen op als wij stoppen maar landen vlakbij aan de andere kant van de weg. We
kunnen ze goed bekijken tot ze toch te ver van ons verwijderd zijn en achter een heuvel weglopen.
De zon staat mooi op de veren, want het gewoonlijk zwarte verenpak glanst nu met groene en rode
tinten.

foto Hans de Waard

Tenslotte stoppen we onderweg nog even om de zon te zien ondergaan in de zee en we worden
getrakteerd op mooie rode luchten.
Rond 18.30 uur komen wij voldaan weer terug in ons hotel in Inezgane, waar ons dagprogramma de
slotfase ingaat: kort bijkomen, snel douchen, 19.45 lijsten en 20.00 uur diner.
Tegen tienen rollen wij met een volle maag ons bed in…
Anke Burgers
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donderdag 3 december
Vandaag gaan we naar de Oued Massa
ten zuiden van Agadir, die in de Souss
vallei loopt. De monding heeft als
wetland natuurgebied de internationale
Ramsar status. Het weer is heel zonnig,
mooier dan gisteren, dus het belooft
wat. Nadat we om 8.30 uur vertrekken
worden de lunchboodschappen
ingeslagen in het dorp Sidi Bibi . Het is
een stuk rijden, eerst door de
buitenwijken van stad, later door de
steppe waar we tevergeefs naar
zandhoenders speuren, maar uiteindelijk
stappen we om 10.00 uur uit de bus en gaan te voet verder richting kust. Het zandpad voert hoog
langs de rivier en rechts zijn groene akkertjes met o.a. luzerne tot aan de rotshelling. Mensen werken
daar, of brengen met hun ezel de oogst naar huis. De rivier oversteken kan op meerdere plaatsen.
Hier geen dure bruggen, maar gespannen kabels waarlangs men zich staande op een oude autoband
of luchtbed naar de overkant trekt. Het
uitzicht blijft fraai. We speuren in het
struikgewas naar de zwartkruintsjagra. De
eerste en laatste kans, maar zien hem niet.
Wel zangertjes, waaronder de
Roodborsttapuit, en de beroemde
Diadeemroodstaart die zich prachtig laat
zien, en hier niet zeldzaam is. Bij de
picknickplaats Sidi Binzaren blijft de bus
staan, en lopen wij na de lunch om 13.45
verder door naar de zee die 2,7 km verder
ligt. Ik laat mijn telescoop maar in de bus.
Het blijft een afwisselende tocht waarop
we ook kustplanten zien. Hun naam wordt
zowaar op informatieborden aangegeven. Een ervan is een groot uitgevallen zeekraalsoort, Salicornia
fructosa. Maar er blijven ook floristische raadsels. Uiteindelijk passeren we een vervallen stenen
uitzicht paviljoen vanwaar de smalle en bochtige riviermonding goed zichtbaar is. Hier lopen weer
Heremiet ibissen, maar op grotere afstand dan gisteren.
drie foto’s van Betty van Leeuwen

Een duik in de oceaan
Hans wil al meteen afdalen naar het water,
maar wordt teruggefloten door bewakers
bij de officiële ingang. We moeten nog
langer hoog blijven. Na een bocht in het
duin laten we ons toch zakken en zoeken
meteen het water op. Jos en Lis gaan met
kleren en al direct drijven. De rest vindt dit
veel te koud, maar trekt wel de sokken uit
om even pootje te baden. De natte kleren
blijken later in de magere 18 graden toch
niet zo prettig op te drogen horen we later.
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Aan de overkant zitten Aalscholvers waaronder nu toch duidelijk een echte Marokkaanse, en later
ontdekken we een Visarend pronkend op een boomstronk. Ook diverse meeuwen worden gespot,
maar zwarte ibissen zien we niet. Nadat we het mulle duin weer opgeklauterd zijn aanvaarden we de
terugweg. Na 1 km stuiten we op een groep vrouwen en kinderen die iets te vieren hebben en dat
doen met een picknick. Ze eten als hoofdgerecht pure witte rijst (met de vingers natuurlijk). We
kunnen meteen mee-eten, maar slaan dat vriendelijk af. Veel andere spullen waaronder een grote
butagasfles hadden ze van huis meegesjouwd. Intussen wordt het licht steeds warmer omdat de zon
zakt. Eenmaal in de bus wordt het al schemerig. De stad moeten we nu in het spitsuur doorkruisen
en dat is duidelijk merkbaar. De sprookjesachtig verlichte hotels en casino maken dit echter weer tot
een bijzonder ritje. Om 19.00 hr bereiken we ons hotel. 19.45 lijsten en 20.00 hr dineren. Een stevig
regiem dat we de hele reis zo ongeveer zouden aanhouden.
Betty van Leeuwen

Europese flamingo’s die we gisteren zagen.

foto Anke Burgers
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vrijdag 4 december
van de kustregio, via de Sousvallei
naar Ouled Berhil
We verlaten om 8.00h, na 3 nachten, het gastvrije
hotel La Pergola om ons via de zuidelijke grote weg
(717) in oostelijke richting naar Taroundant te
begeven. Vanuit het busje zien we links het
Atlasgebergte liggen, een blauw-paarse hobbelige
lijn van bergen tegen een vaal licht-blauwe lucht
met witte vegen. De hoogste top ligt op 4107m
maar we zien nog geen sneeuw. Er worden geiten
gehoed in de middenberm en we zien veel
arganbomen en zwerfhonden.
We hebben een paar stops onderweg en zien o.a.
Torenvalk, Rotsduif, Houtduif, Turkse Tortel,
Palmtortel en Zwarte Tapuit
bezoek aan de souk
In Taroundant hebben we een stop om de
culturele trek te verzadigen. We worden op
het Asalekplein afgezet na met het busje door
steeds smaller wordende,
foto Lis Stolp
kronkelende straatjes te zijn geloodst. We kijken onze ogen uit, er is zoveel te zien:
alleen al al die verschillende vervoermiddelen. We duiken de souk in, kleurrijk en echt, weinig
toeristen: we komen alleen onszelf tegen. De eerste boodschappen worden gedaan. We drinken
muntthee en koffie op een terras aan het plein, waarna we doorrijden op zoek naar een geschikte
lunchplek. t Liefst aan een beekje of anderszins stromend water.
optocht van vehikels
We strijken inderdaad neer bij wat een paar jaar geleden tijdelijk een wilde rivier was. De brug is
toen weggeslagen door de kracht van het water. Nu is het echter een droge, steenbedding waar de
weg een nieuwe route door heeft gevonden. Er trekt weer van alles aan ons voorbij: zware
vrachtwagens, brommers, fietsen, ezelkarren en stokoude mercedessen waar de achterklep niet
meer van dicht kan.
Hans stalt op zijn inmiddels bekende wijze, de waren uit:
brood, jam, honing, le vache qui rit, makreel, sardientjes
en yoghurt. Mohammed kocht een flinke zak mandarijnen
en meiknolletjes. We doen ons te goed en gaan daarna
nog even speuren, want achter ons ligt vergane glorie in
de vorm van een ruïne met o.a. een half ingestorte toren
en een ommuurd terrein, waar het doodstil is en de tijd
lijkt stil te staan. Ik spot een Zuidelijke Klapekster en een
Groenling. Het is er mooi en ook nog prachtig weer.
foto Lis Stolp

de geiten klimmen boompje
We gaan verder en komen langs een plek waar we echt
goed de geiten in de Arganbomen zien eten. Zij doen
nuttig werk in het proces van de oliefabricage.
De zon staat al laag nu en we rijden nog even flink door
om op de flank van de Atlas nog wat te vogelen. Het
landschap is ook vanuit de bus betoverend. Geiten en
schapen worden ver van de bewoonde wereld gehoed,
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lijkt het. Soms zit er een plukje mensen, ver van de weg, midden in het “veld”, als verloren op de
grond in de schaduw van een paar bomen, ver van alles maar in de beschutting van elkaar en het
voor hen bekende terrein en met als rug de Hoge Atlas. We zien niet wat Hans wil zien, maar wel de
Kuifleeuwerik, Zuidelijke Klapekster en de Witte Kwikstaart en die zijn toch ook heel mooi.
foto’s stenen Lis Stolp

Nu rijden we echt door en komen in het donker bij Palais Riad Hida aan.
We krijgen de sleutels van onze kamers en het is super chique. Riant. Het gebouw met ommuurde
tuin dateert van 1860 en is precies 100 jaar later in Deense handen overgegaan. Deze Deen woonde
er bijna 30 jaar, tot zijn dood in 1989 en liet het na aan zijn trouwe bediende en diens vrouw. De
bibliotheek getuigt van deze periode en staat vol Deense boeken. We hebben er heerlijk gegeten
onder de rijk versierde plafonds met zwaar behangen kroonluchters.
En de volgende ochtend konden we
zien hoe het gebouw er van buiten
uitziet en een wandeling door de
tuin maken. Het water van het
zwembad was wederom te koud om
een duik te nemen maar er staan tot
ver in de hemel reikende
palmbomen, grotendeels begroeid
met bloeiende bougainville en dat
op 5 december. Een prachtige dag!
Lis Stolp

foto Loes van der Feen
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zaterdag 5 december 2015
Na een koude nacht worden we wakker in het zonovergoten Palais Riad. De tuin die regelmatig van
water wordt voorzien ligt er comfortabel bij. Sinaasappelbomen, bougainvilles, zwembad, zingende
buulbuuls en trotse pauwen. Het ontbijt met o.a. pannenkoekjes smaakt prima en om 8.00 uur
vertrekken we oostwaarts richting Ouarzarzate. Een lange rit en gemeld wordt dat het landschap
steeds droger zal worden. Na de dagelijkse lunchinkopen en nadat Willy de groep nog lootjes laat
trekken voor een creatieve surpriseavond, gaan we op weg.
We rijden eerst nog langs sinaasappel- en mandarijnenboomgaarden, daarna wordt het al snel kaler
en droger. Hier en daar nog arganbomen met soms weer geiten erin. Bij wat akkertjes maken we
onze eerste stop en zien veel klein spul o.a. Kuifleeuweriken en Groenlingen.
Vervolgens rijden we door naar de kloof van Aulouz. De rivier stroomt een beetje en
verschillende vogels laten zich van hun mooie kant zien zoals de Ralreiger. Met een mooie wandeling
in de felle zon langs de rivier met o.a.lavendel in de bermen wordt het een echte vakantiedag. De
ontdekking van de Slechtvalk en de discussies of we nu een juveniele witkruintapuit of zwarte tapuit
zien houden
ons wel bij de
vogelles. We
besluiten deze
stop met de
lunch en gaan
om 13.00 uur
verder richting
Ouarzarzate
waar we
uiteindelijk om
17.30 uur
aankomen.
De hele
middag rijden
we door een
droge en dorre
streek met
twee hoge
bergpassen in
de Antiatlas.
foto Henk Dommerholt
Veel kleurrijke en indruk-wekkende rotsland-schappen.
Hier en daar een oase met o.a. saffraanteelt. Op diverse stenen langs de weg zien we de Zwarte
tapuit zitten. Om 15.00 uur maken we nog een korte thee/koffiestop in het woestijnstadje
Tazenakht. We laven ons ook aan de prachtige berbertapijten en ook wordt een
aantal aankopen gedaan waar iedereen, ook de verkopers, blij van wordt.
Zo langzamerhand naderen we Ouarzarate o.a. bekend van de filmstudio’s. De filmset van ‘Paris
Texas’ nodigt uit tot een korte stop waar we de groepsfoto op de gevoelige digitale plaat vastleggen.
Het is al donker als we aankomen en onze intrek nemen in de Riad Dar Daif, een sfeervolle en
feeërieke riad met prachtige suites. Een warm welkom met zoete thee en koekjes maakt het plaatje
met slofjes aan onze voeten en al die mooie kleden en gordijnen helemaal compleet. Onder de
indruk en voldaan van deze prachtige dag besluiten we de surprise-avond naar 6 december te
verplaatsen. Wel genieten we nog van de uitgebreide en verrukkelijke maaltijd, deels begeleid door
local-music.
Willy Dommerholt
foto’s volgende pagina Mohammed, Henk Dommerholt en Anke Burgers
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zondag 6 december
Riad Dar Daif, Ouarzazate
Om 8.00u begint ons ontbijt, maar we
genieten eerst van het mooie gebouw met
al zijn kleine besloten ruimtes en de
binnenplaats bij daglicht. Ook het uitzicht
op de balkons is prachtig. Het pand was tot
ca. 1967 eigendom van een rijke joodse
familie, maar die werd daar toen niet langer
gedoogd. Het ontbijt is uitgebreider dan we
gewend waren, met veel zoet, verschillende
pannekoekjes en ander lekkers.
De eigenaar, een fransman, komt langs en is
zeer geïnteresseerd. Hij wil met ons op pad om fotos te maken van vogelaars in het veld. Dat wil hij
voor promotie van zijn Riad gebruiken. Om 9.00u vertrekken we te voet naar de aangrenzende
tuintjes en het achterliggende meer. We zien veel duiven, raatakkers en vrouwen met ezels op het
land. Ze wieden de akkertjes en plukken de kruiden op de oevers van het meer. De ezels worden
zwaar beladen met dit groenvoer voor het vee wat op stal staat. De fleurig geklede en gesluierde
vrouwen willen wel een praatje maar beslist niet op de foto, zoals ons tijdens de hele reis vaak
duidelijk gemaakt wordt.
Na de koude nacht (3° C) loopt de
temperatuur snel op en het wordt lekker
warm > 20° C. Vooral bij het meer zitten
veel steltlopers op de slikkige oevers. We
zien zelfs een Huisgierzwaluw. Om 11.00u
keren we terug naar het hotel. Om 12.00u
gaan we naar Ouarzazate waar we brood
kopen en wat andere boodschappen in
het kleinste winkeltje aan de rand van de
stad.
terra
De stad ziet er fris uit met goed
onderhouden terra-kleurige huizen. Deze
kleur is verplicht omdat wit te fel is in de zon; de grond en rotsen hebben hier ook deze terra-kleur.
We gaan naar de noordkant van het meer waar we lunchen bij een ruïne. De broers Hart zijn bij het
hotel gebleven en genieten er van de luxe. Wij kruipen in de schaduw van een muur, maar van rustig
eten komt niet veel terecht want Henk ontdekt al snel een Steenuil op een muur. Ook zitten er
dichtbij een Blauwe rotslijster, Huisgors en een Witkruintapuit; die moeten eerst op de foto. De
Steenuil had al snel genoeg van alle aandacht en trok zich terug op een binnenmuur van de ruïne,
moeilijk in beeld te krijgen. Hans ontdekte een gat in de muur waardoor hij een perfecte foto kon
maken. Toen Henk dat ook wilde proberen gleed hij uit over de losliggende stenen en kon hij
genoegen nemen met het vliegbeeld.
Ook op het meer leuke soorten als Casarca, Marmereend, Flamingo en diverse ruiters. Het wordt een
geweldige middag en de soortenlijst groeit snel. Om 16.00u keren we terug naar het Riad, waar we
ontvangen worden met thee. We hebben tijd voor ons zelf en dat wordt door een ieder benut om
een presentje en een gedicht voor de Sinterklaasavond te maken. Willy maakt als enige gebruik van
de Hamam. Om 19.00u het eten: gepureerde groentesoep, Tajine met groenten en schapenvlees of
een hele kip. Daarnaast de verrukkelijke taart van noten, geroosterde kip en honing in bladerdeeg.
Daarna kwam de mand met kadootjes en voor ieder een gedicht; sommige wel drie kantjes, maar
ook korte zoals deze: Er is niks mis met Lis, als er maar thee is.
Einde van een heerlijke dag op een unieke lokatie.
Tekst en foto’s Henk Dommerholt
Op de volgende pagina een collage uit de reportage van Henk Dommerholt
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maandag 7 december
Als de wekker afloopt gaan we
aangekleed eerst even op het dak
kijken naar het opkomende zonlicht
op de lichte wolken. De ontbijttafel
wordt weer volgeladen met
heerlijkheden. Eén van de
bedienden vraagt of er nog iets
ontbreekt….
De koffers worden netjes naar
beneden gebracht en naar de bus.
We worden hartelijk uitgezwaaid en
kunnen nog wat folders en kaarten
meekrijgen met plaatjes van
Marokko. We rijden Ouarzazate
uit door de deftige wijk en gaan
leuke winkeltjes langs de route, foto Loes van der Feen
langs de vele tafelbergen. Hans wijst een gebouw aan waar een filmschool gevestigd was. Ouarzazate
is het centrum van de Marokkaanse filmindustrie. Californie wordt het ook wel genoemd.
Jos ontdekt een Atlasarendbuizerd op een elektriciteitsmast. Daar stoppen we natuurlijk voor.
Op een andere mast zit een Witkruintapuit. Onze telefotografen zorgen er voor dat we ook het
vliegbeeld zien van de buizerd.
de dorre vlakte der woestijnen
Even verder stoppen we bij een kloofje. Iemand heeft er gedroogde vis gedumpt, maar daar is
kennelijk geen belangstelling voor. We zien er dan ook niet meer dan 1 Zwarte en 1 Witkruintapuit.
Verderop maken we een stop in de steenwoestijn, een korst van zwart gesteente, waar de wind het
zand uit heeft geloogd en waarvan de mineralen zijn geoxideerd door de zon. Toch liggen er ook
mooie rode stenen. We hobbelen richting rand van het plateau bij het stuwmeer; het laatste stukje
lopen we. Er vliegt een Visarend. Hier zien we wel meer, Fuut, Casarca, Blauwe reigers, Aalscholvers
en er vliegen Rotszwaluwen. Even worden er twee vermoedelijke Wintertalingen gezien.
Na weer een heel kaal en droog stuk woestijn ineens een oase. Royal Golf Ouarzazate. Toch geen
golfterrein, maar de ‘goudkust’ van Ouarzazate, waar mensen hun tweede huis aan het meer
hebben, allemaal minikasteeltjes.
Als we bij de punt rondkijken zien we Zwarte- en Witkruintapuit, maar ook vrouwtje Blauwe
rotslijster. Verder Dodaars. Na de steenwoestijn volgt opnieuw een groen gedeelte; er lopen ook
irrigatieleidingen.
foto markt in Skoura, van Loes van der Feen

In diverse dorpjes zie je een smederij
waar het werk buiten voor de
werkplaats wordt uitgevoerd. In
Skoura is het een drukte van belang
vanwege de maandagmarkt. Daar
kunnen we even een kwartiertje naar
het gekrioel kijken, terwijl de leiders
de lunch inslaan.
Dan gaat het verder over ‘de weg van
de kasbahs’, een zwart geasfalteerd
lint door de droge woestijn. Verderop
wordt-ie nog aangelegd.
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We eten onder een Tamarinde. Achterin dat gebiedje zien we div. kleine vogels, Europese kanarie en
Huisgorzen, werd omgeroepen. Ook nog Zwartkop. Loes vindt een Woestijnvink. Langs de weg staan
berken in herfsttooi.
Een uurtje later bereiken we de lintbebouwing van aan elkaar geregen dorpjes. In Ibrahen handelt
men in rozenproducten, rozenwater, rozenolie en rozenparfum. Op een minaret een ooievaarsnest.
naar ons kasteel
Een laatste stop bij een uitzichtpunt op de meanderende rivier met dorp en landbouwgrondjes. Door
weer zo’n levendig stadje Boumaine Dades rijden we naar ons einddoel, de Kasbah Tizzarouine.
Vlak ervoor zien we leeuweriken; is het de Woestijnleeuwerik?
De deskundigen komen er niet goed uit. Wij denken dat het de Veldleeuwerik is.
De kasbah is een enorm complex, eigenlijk een ommuurd kasteel.
We worden ontvangen met thee en nootjes. Ben merkt op dat het sprookje van 1001-nacht gewoon
doorgaat. We krijgen eenvoudige, maar wel ruime kamers. Het is er aardig koud, maar we kunnen de
verwarming aanzetten. Eerst nog een wandelingetje over het uitgestrekte terrein met mooi uitzicht
vanaf de rand. Ook hier lonkt het prachtige zwembad tevergeefs.
100
Bij het lijsten blijkt dat we vandaag de honderdste vogelsoort van de reis hebben gezien.
Aan (te) lage tafels wordt ons weer couscous aangeboden met water en thee; minestronesoep
vooraf, gemengd fruit toe.
Na het eten worden we getrakteerd op het optreden van een familiegroep van zes neven die zingen
en djembé spelen, af en toe in een moordend tempo. Het is een mix van Berber- en Afrikaanse
muziek.
Na een paar nummers zegt een van hen dat het nu jullie beurt is. Enkele groepsleden willen het wel
eens proberen en sommigen blijken een goed ritmegevoel te hebben.
Frans van der Feen
veel dorpjes met kubusvormige huizen onderweg, foto Loes van der Feen
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dinsdag 8 december 2015
Na een koude nacht (het had ‘s nachts gevroren) starten we met een heerlijk ontbijt met eieren,
kaas, worst en pannenkoekjes. Buiten zien we bij het eerste licht groepjes Grauwe buulbuuls
rondvliegen. Met de ochtendzon hebben we een prachtig uitzicht vanuit ons onderkomen over de
vallei en op de lemen huizen van Boumalme Dades. We gaan eerst brood halen in het stadje: 190
Dirham voor 4 broden, dat is geen geld. We spotten de eerste Witte kwikstaart. Ook een grote bus
met toeristen. Die zijn we nog niet eerder tegengekomen. We rijden naar de steenvlakte van Jbel
Sarhro die achter ons hotel begint. Onderweg stoppen we bij een kleine waterplas. Omdat er zo
weinig water te vinden is in dit droge gebied, treffen we hier diverse kleine vogels en overvliegend
een Witgatje. Tijdens een korte wandeling verderop zien we goed waarom deze oneindige vlakte met
kleine, ingesneden en droge rivierbeddingen “steenwoestijn” wordt genoemd: allemaal keien, zand
en verdorde struikjes. De keien zijn ontstaan ten gevolg van erosie van conglomeraat (rivierafzetting)
Daar waar deze dunne laag gesteente door water is uitgesleten wordt de kalklaag (zeeafzetting)
eronder zichtbaar. Voor de mensheid bestond was deze vlakte een zee waar een snelstromende
rivier in uit uitstroomde. Heel apart vergeleken met de woestijn nu. In de verte een roofvogel op een
struik: een Torenvalk! Ook veel gaten in de grond, holen van Gerbils. Een Atlasarendbuizerd ging op
een muur zitten maar werd aangevallen door de Torenvalk.
Die was niet bang. De buizerd ging er vandoor. Een prachtig
gezicht, evenals de stofwolken van drie auto’s over een
zandweg door de steenwoestijn. Op weg naar de bus zagen we
een Temmincks strandleeuwerik wegschieten tussen de
stenen, even later weer een. Ze zijn tussen het zand en de
stenen nauwelijks te onderscheiden. Tevens een paartje
Roodstuittapuiten. Gezeten in de bus zien we links een Thekla
leeuwerik, duidelijk gestippeld, met roze pootjes. Na weer een
stukje rijden, een Arendbuizerd op een mast. Vervolgens twee
samenvliegend: mooie lichte kop en roze stuit. Ze hebben als
geluid hetzelfde miauwen als de gewone buizerd. We komen
bij een plek in de steenwoestijn waar zich meerdere grotten
bevinden van herders. Voor de ingang van de grotten een
omheining van opgestapelde stenen voor de geiten en
schapen. In die kleine grotten overnachten de herders, ook nu
het vriest. Overdag is het zonnig met ongeveer 14°C.
Taps.JPG
beide foto’s van Hans de Waard

vogelshow
Voor de omheining van de kraal horen we
Hans ineens heel enthousiast en hard
‘Diksnavelleeuweriken’ roepen naar de
mensen die verder weg staan. Hij pakt zijn
camera met telelens en blijft plaatjes
schieten. Ze blijven ondanks de luide roep
van Hans en de mensen van onze groep
rustig rondscharrelen tussen de stenen. We
maken allemaal foto’s. Een prachtige
waarneming en helemaal als we ook nog
een Temmincks strandleeuwerik zien met
een jong dat soms gevoerd wordt.
We hebben het getroffen. Mogelijk dat ze in
de uitwerpselen van schapen en geiten hun
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voedsel vinden. Ook zien we nog een Gerbil in de verte, een hamsterachtig beest met een
pluimstaart. Waarschijnlijk is dit dier een goede prooi voor de Arendbuizerd.
Nog net voor we de bus ingaan, zien we twee Oeverpiepers; in het Engels “Rockpieper” genoemd,
een naam die hier meer van toepassing is
Kloof in rood, bruin en grijs
Na Loes, Frans, Jos en Ben bij het hotel te hebben
afgezet, gaan Henk, Willy, Betty, Anke en ik met
het busje richting de Dadèskloof. We hebben
ongeveer 32 km erdoor gereden met nauwe en
brede stukken. Prachtige rotsformaties, met name
in de kleuren rood, bruin en grijs met verzonken
huisjes en dorpjes op de lage hellingen. Waar het
water van de rivier en de weg samen kwamen, bij
een nauwe doorgang, zijn we een stukje gaan
lopen. Tijdens die wandeling zagen we onze eerste Grote gele kwikstaart van de reis, een Zwarte
tapuit, Rotsduiven en Rotszwaluwen. Op de terugweg hebben Willy, Anke en Betty nog een
prachtige sjaal gekocht en Anke nog een mooie Berberketting. Bij terugkomst hadden Anke en
Margriet het plan bij de kasbah af te dalen naar de rivier en naar het dorp te wandelen. Na een korte,
steile afdaling en bij de snel invallende duisternis leek dit toch geen goed idee. Bij terugkomst zagen
ze Hans en Lis in de verte uit de steenwoestijn komen. We hebben ze opgewacht en gefeliciteerd dat
ze het gehaald hadden binnen de geplande tijd. Loes, Frans en Ben hadden ook een prachtige tocht
gehad het dal in langs allerlei akkertjes bij de rivier, en vervolgens het leuke stadje bekeken. Jos had
gewandeld rond het hotel. Hij was op het laatst in de zon op een bankje in de kleine bibliotheek met
het grandioze uitzicht op de vallei, de dorpjes en lemen huisjes, in slaap gevallen.
djembé
Na ons te hebben opgefrist en uitgerust te zijn op de kamer, lekker met de verwarmingskachel aan,
gingen we zoals gewoonlijk voor het eten “lijsten”, het noteren van die dag waargenomen vogels.
Lekker bij de open haard in de eetzaal. Heerlijk om met je rug gekeerd voor de open haard te zitten
(twee foto’s). Het eten werd opgediend in hete tajines en als nagerecht kregen we fruit, prachtig
opgemaakt als salade. Na het eten kwamen onze trommelvrienden geleidelijk aan weer binnen
wandelen. Ze gingen spelen. Een aantal van onze groep vertrok naar de eigen kamer omdat ze moe
waren. Anderen bleven genieten van het spel van deze enthousiaste en markante Berberjongens,
deels gestoken in traditionele outfit. Ze speelden naast de trommels ook een ander instrument, grote

lepels die ze tegen elkaar klepperden. We werden uitgenodigd, evenals de avond ervoor, om mee te
spelen. Jos ging hierop in. Hij werd tegenover de hoofdtrommelaar gezet en heeft enthousiast een
partij mee gespeeld. We hadden van te voren tegen de jongens gezegd dat we het deze avond niet
zo laat wilden maken, en dat als we weg gingen, dit niet was, omdat we de muziek niet mooi vonden.
Henk heeft de jongens nog een fooi gegeven namens de groep.
Tekst en foto’s Margriet Heuvelink.
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8 december, een onvergetelijke middag van Hans en Lis
We lunchen aan een zijweggetje in deze
steenwoestijn met aan de ene kant het
Hoge Atlas gebergte en aan de andere
kant het Jbel Sahrho gebergte.
Na de lunch splitsen we op: ik ga met
Hans mee om de afstanden en de schaal
van het landschap aan den lijve te
ondervinden, door te voet door de
steenwoestijn terug te lopen naar onze
Kasbah, zo’n 14 km, afhankelijk van de
lijn die we volgen. Het is volgens Hans
een onvergetelijk ervaring.
Het wordt inderdaad een heel indrukwekkende ervaring, die voor mij overheerst wordt door de kraal
waar we toevallig langs komen: deze
lijkt wel bewoond te zijn: er ligt kleding
te drogen op de stenen en er staan
zakken met voer of meel bij de ingang.
Hans denkt niet dat hij bewoond is,
maar dat er tijdelijk spullen zijn achter
gelaten. Ik maak een foto en we gaan
verder. Er vlak naast blijkt nog een kraal
te zijn en die wordt bevolkt door een
hele troep jonge geitjes die acuut bij ons
verschijnen beginnen te mekkeren.
Prompt komt er een geschrokken vrouw
uit haar holwoning in de andere kraal.

Zij lijkt op de uitkijk te gaan staan, en zich ongerust af te vragen waar haar bescherming is.
Het lukt me om achter Hans langs een paar foto’s te maken, wat natuurlijk niet hoort, maar toch....
We lopen enigszins aangeslagen, althans
ik, door: mijn god, mensen wonen hier
nog onder de grond, zoals duizenden
jaren geleden, wat een intense armoede,
geen water, geen warmte, geen
brandstof: wat een hard bestaan in dit
meedogenloze klimaat. We lopen door,
nadat Hans haar een paar rolletjes snoep
heeft gegeven, die ze wel durft aan te
nemen.
Een eind verder op zien we een vrouw
met een kudde geiten en een ezel. Zij
trekt zich duidelijk terug uit onze looplijn,
maar laat de ezel achter aan een pin. Hans laat daar ook een paar rolletjes snoep achter, waar ik een
paar stenen opleg om te voorkomen dat de ezel ze op eet, voordat zij terug is. Veel is er voor hem in
deze droge, stenige en zandige woestenij, ook niet te vinden. Als we de ezel met haar op de verre
achtergrond, gepasseerd zijn, zien we de kraal waar zij waarschijnlijk woont. Er lopen daar ook twee
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kinderen rond. Ik ben er, en Hans waarschijnlijk ook, weer verbaasd en ontzet over dat er mensen
zijn die zo leven en wonen.
Of het komt, doordat we teveel te overdenken hebben en daarom weinig vogels zien of dat ze er ook
echt niet zijn, weet ik niet, maar we spotten tenslotte toch nog een Atlasarendbuizerd, een kudde
dromedarissen en een groep van zo’n 20 tot 30 Temmincks strandleeuweriken.
Heel mooi en het haalt mij weer terug naar het nu. Het is een prachtige tocht op de hoogvlakte
tussen de twee gebergten in. Met het zakken van de zon, veranderen de kleuren voortdurend en
worden ze steeds intenser tot er niet genoeg licht meer is voor kleur en alles verschuift naar grijzen.
Ik vind het heel bijzonder om vanuit de immense leegte steeds dichter bij de Kasbah te komen en er
naar toe te lopen. We stappen stevig door en zijn iets over vijven, nog voor het donker, terug, waar
de anderen ook net aankomen.
Wat een middag!
De trommelaars nemen ons opnieuw mee in hun meeslepende ritmes, zang en dans. De
samengestelde geluiden lijken voor mij een echo uit lang vervlogen tijden, maar na de ervaring met
de holbewoners, denk ik dat het hier om de dagelijkse werkelijkheid gaat, die uit het diepst van de
ziel komt.
Tekst en foto’s Lis Stolp

Veel gezien,
Atlasarendbuizerd en Dromedarissen
foto’s Henk Dommerholt
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woensdag 9 december
Vandaag een reisdag: Boumalne du Dades – Merzouga. De eerste vogel werd al bij het ontbijt
gesignaleerd; niet buiten maar binnen. Een Huisgors in de ontbijtzaal opgesloten (dachten wij).
Omdat we dat zielig vonden zetten we de deur naar buiten open en jawel…… zeer geroutineerd vloog
het brave dier naar buiten. Dat had hij/zij vaker gedaan….
Na het ritueel van inpakken begonnen wij aan de lange reis richting de zandwoestijn in het verre
zuidoosten van Marokko. Ondanks dat het een reisdag was stopten wij als echte vogelaars al na een
paar kilometer voor een herhaalde observatie van een plasje langs de weg.
Het plasje was vooral gevuld met kwikstaarten, waaronder de gele.
De reis voerde voor een groot deel langs steenwoestijn en ook daar stopten we af en toe als we veraf
of dichterbij vogels konden waarnemen. Een bijzonder gezicht was een paartje Atlas Arendbuizerd
dat luid communicerend door het zwerk vloog.
tulband
Bij het plaatsje Tinerhi was een bijzonder uitzichtpunt op de bergen en het stadje. Hier hadden zich
ook een paar tulbandverkopers verzameld en die waren zeer in hun nopjes met het kooplustige
Hollandse publiek. Diverse vogelaars waren na stevige onderhandelingen omgetoverd in Berbers met
tulbanden in alle mogelijke kleuren. Hiermee de bus verrijkend zetten wij onze reis voort en kwamen
aan bij de Gorges de Todra.
foto Betty van Leeuwen

Een prachtige kloof van enkele
honderden meters waar de rood-roze
wanden hoog boven ons uit
torenden. Het was ook een
toeristische plek, maar wij gingen
natuurlijk vooral voor de vogels. We
hoopten hier op roofvogels en vooral
de havikarend.
Ze lieten zich echter niet zien, maar
het prachtige landschap vergoedde
veel, zo niet alles.
foto Jos Hart

Daarnaast spotten we o.a. wel de
Blauwe rotslijster, groepen
Puttertjes, Europese kanaries
en veel Rotszwaluwen.
vliegende lunch
We vervolgden onze reis en
zochten tegen het middaguur
een lunchplek. We vonden deze
onder een eenzame palmboom,
maar helaas waren we door de
vliegen gedwongen het eten
wat sneller naar binnen te
werken dan anders. Jammer
omdat de lunch een dagelijks
hoogtepuntje was mede door
het inkopersduo Hans en Henk.
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water
Het volgende doel van de reis
was een steenwoestijn waar
zich een put bevond. Deze
put was belangrijk want
nadat het reservoir naast de
put gevuld was, duurde het
niet lang of een groepje
dorstige Woestijnvinken
kwam zich laven en was een
ideaal doelwit voor de
Hollandse vogelspotters.
Vervolgens repten wij ons
naar een kleine heuvel
verderop om te trachten
hoenders te spotten. We
konden ze goed horen en vervolgens zagen we ze ook wegvliegen. Helaas waren ze te ver om ze met
zekerheid op naam te brengen. En verder trok de karavaan…………..
We kwamen dichter en dichter bij onze eindbestemming en droger en droger werd het landschap.
Toch was ook hier nog steeds sprake van vormen van landbouw. We konden met eigen ogen een
methode van irrigatie zien die hier werd toegepast: men graaft in een lange rij diepe putten die met
elkaar in verband staan en het water leiden naar een plantage of boomgaard. In het landschap was
dit herkenbaar door de heuveltjes die gevormd worden bij het graven van de putten. Je kunt niet
anders dan bewondering hebben voor de mensen die dit monnikenwerk verrichtten om toch nog wat
opbrengst uit deze stenen woestenij te halen.
Na een laatste stop bij de toegangspoort tot koningsstad Rissani arriveerden we in Merzouga. De
avond was reeds gevallen, zodat de geheimen van de zandwoestijn in de omgeving zich pas de
volgende dag openbaarden…………………….
Ben Hart

foto
uitkijkheuvel
Betty van
Leeuwen
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donderdag 10 december
Een dag in de woestijn, ‘Erg-Chebbi'
Zeer vroeg opgestaan om de
zon op te zien gaan over een
waterbekken in de woestijn.
Om 7:02 verlieten we Hotel
"Les Portes du Désert" ,
Merzouga in drie
terreinwagens. Ben en Anke
bleven achter.
Een kort ritje naar het gebied
waar de dag zouden
doorbrengen. We zagen de zon
opgaan, uiteindelijk niet boven
het waterbekken: we waren net
niet op tijd en er stond
nauwelijks water. Het voelde
daardoor misschien een beetje
opgelegd deze haast, maar het was goed om eens heel vroeg buiten te zijn; tenslotte de beste tijd
voor natuurbeschouwing.
Tegenover ons ontwaarden wij bij het eerste licht een falanx van 10 tot 15 andere terreinwagens met
vol licht en draaiende motor. Een groep veelal Spaanse toeristen die zich voorbereidden de dag door
te brengen à la "Parijs - Dakar": met veel lawaai scheuren door de zandduinen. We vroegen ons met
schrik af of dit het decor zou zijn van onze dag in de woestijn, maar gelukkig kwamen we ze na dit
moment niet meer tegen.
In het bekken, zagen we onder meer een Bergeend. Zeer statig en naar onze mening erg onverwacht
in deze omgeving. Verder aan de horizon een kudde dromedarissen, die er geen twijfel aan liet
bestaan: we waren in de woestijn!
De "Erg Chebbi" ( )اﻟﺷﺑﻲ عرقis een gebied van zandduinen ongeveer 50 kilometer van noord naar zuid
en 5-10 kilometer van oost naar west. De duinen kunnen plaatselijk 150 meter hoog worden. Dit
gebied wordt omringd door een ander soort woestijn: de Hammada ( ) حمادهoftewel "zwarte"
woestijn. Deze ring was ongeveer het parcours dat we die dag volgden.
De temperaturen kunnen hier zomers extreem hoge waarden bereiken. Op onze decemberdag was
het overigens fris en aangenaam (en eindelijk vrijwel geen zwerfvuil!!)
De steenkorst wordt hier en daar onderbroken door scheuren waar de bodem zanderig is gebleven
en waar plaats is voor spaarzame vegetatie. De scheuren zijn soms tientallen meters lang, maar vaak
niet breder dan een meter en dit is de biotoop waar de meeste vogels, die we 's ochtends
waarnamen, foerageren.
Vogelaarhoogtepunten:
• De Witbandleeuwerik. Locaal staat deze vogel bekend onder de naam "Amoureux" vanwege
zijn baltsgedrag. Uitstekende waarneming van deze vogel en zijn gedrag. Hogere poten en
langere bek, zodat hij minder last heeft van de hete bodemtemperatuur.
• De Renvogel. Gespot door de chauffeurs wat hen een reep chocola opleverde. Prachtige
vogel, heel dicht bij de wagens, waarschijnlijk voor ieder het hoogtepunt van de dag.
Omstreeks elf uur begonnen we de eerste Acacia's te zien: bomen die als echte pioniers, op
ongelooflijke manier eenzaam in dit landschap weten te overleven. Op zoek naar de Atlas-oehoe
kwamen we door een meer zanderige omgeving en hadden ook wij een paar "Parijs Dakar"momenten.
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De vogel liet zich niet zien en ook niet de nachtzwaluwen waar we in een prachtige oase naar
zochten. Jammer genoeg kwamen er problemen met de radioverbinding tussen de auto's waardoor
wat er wel aan roofvogels gevonden werd, niet gedetermineerd en door iedereen bekeken kon
worden.
Lunch in Hotel "Yasmina", een sprookjesachtig zij het toeristisch fort aan de rand en met uitzicht op
de duinen van de "Erg". In de omgeving zijn de laatste tijd meerdere vrij grote hotels gebouwd. Je
vraagt je af of er genoeg toeristen naar dit gebied komen om dit economisch haalbaar te maken en
of er vraag is naar verblijf in de bedoeïenententen die daar nu blijkbaar mode zijn. Bij het verlaten
van "Yasmina" werden we verrast door de langzame aankomst van een kudde dromedarissen. Deze
lieten zich nu in hun exotische verschijning van dichtbij bewonderen.
Na de lunch een tweetal Bruingele babbelaars gespot bij een prachtige afgelegen boerderij. Ze lieten
zich goed en aan iedereen zien.
Hierna de terugtocht aangevangen, waarbij we stopten bij twee eenzame Tamarisken. Tot onze
verrassing werd deze desolate plek bezocht door vijf verschillende vogelsoorten waaronder twee
grasmussen (westelijke Orpheus en Atlas).
’s Avonds in volle vaart naar een Berber restaurant in de buurt. Ook een beetje opgelegd, maar
gezellig genoeg hebben we in een grote tent heerlijk gegeten. Topdag!
Tekst en foto’s Jos Hart
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vrijdag 11 december
Enkele meters na het vertrek stoppen we voor een groep Bruinnekraven en 500 m verder weer voor
met lome tred overstekende Dromedarissen. Ze bewegen zich enigszins dansant.
Hans hoorde van de chauffeur dat de koning alle inwoners verzocht heeft om 10 uur om regen te
bidden. Later we meedoen, zegt Ank, maar op het bewuste tijdstip denkt niemand er meer aan.
In Rissani doen Henk en Hans
lunchinkopen. Lis en Anke nemen vanuit
de bus enkele winkelende vrouwen
heimelijk op de foto.
Chauffeur Mohamed heeft nog een leuk
voorstel gedaan. We stoppen voor een
tentje waar je dromedarissenmelk kunt
kopen. Dat moet je een keer gedronken
hebben, dan ben je pas een echte
nomade. Doen we. Alleen moet de
dromedaris eerst nog gemolken worden.
Een leuk schouwspel. Eerst moet een
jong drinken om de melk te laten
schieten. Het blijkt goed te drinken,
foto Henk Dommerholt

Het voederen der deelnemers

foto’s Betty van Leeuwen

vinden de meesten. Vervolgens stoppen we bij een omheind gebied waar men weer gazellen, die hier
vroeger voorkwamen, wil introduceren. Heel in de verte wordt een Sabelantilope vermoed; zelfs
door de telescoop wordt alleen iets wits gezien.
Op een boom zien we verderop een Atlasarendbuizerd.
Door de steppe-achtige woestijn, omringd door de bergen, nu en dan heel ruig, met palmen,
cactussen en acacia’s gaat het verder.
Sommige stukken lijken asfalt waar boompjes doorheen groeien.
Af en toe voert de route door dorpjes met kleurrijke straattafereeltjes.
We lunchen in een wat winderig veld, zodat we in de luwte van de bus moeten zitten tegen de kou.
In de bus gaan regelmatig zakjes koek en snoep (zoals de bruingele babbelaars van Margriet) rond.
Op een mooi uitkijkpunt kunnen we even wat rustiger foto’s maken dan vanuit de bus, wat je ook
niet kunt laten met het voortdurend wisselend prachtige landschap.
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Er zitten Grauwe buulbuuls en Witkruintapuiten. We rijden door een beroemd dadelgebied nabij
Zagora en kronkelen over een bergpas met grote diepten onder ons.
Bij de volgende fotostop voor de wonderlijk gevormde bergmassieven staan een paar dozen dadels
op het muurtje; ik kijk er in en dan komt de verkoper tevoorschijn.
foto onderweg Loes van der Feen

Een doos dadels koop je hier voor 30
dirham of € 3,-. De meesten van ons
kopen er één zodat de jongen een
goeie dag heeft.
Regelmatig zien we stenige
voetbalveldjes langs de weg, vaak
ver buiten het dorp.
Het veld waar we nu langs komen
loopt een beetje schuin af…
Hans wijst een huisje boven op een
berg aan, van waaruit vroeger
karavanen werden gevolgd. Hij
vraagt of we een idee hebben hoe
lang zo’n karavaan er over doet om
van Zagora naar Timboektoe te komen. Twee maanden, schat Betty. Inderdaad, 52 dagen!
‘Hoe weet je dat?’ vraagt Hans. ‘Ach ja, ik heb zo vaak met karavanen gereisd.’ reageert Betty.
Hans vertelt dat het Marokkaans parlement dat nog 9 maanden heeft te gaan in die tijd een wet er
door wil krijgen om het weggooien van plastic te verbieden!
Om 5 uur bereiken we ons deftige hotel in Ouarzazate, waar onze koffers naar de kamer worden
gebracht. Wij gaan nog even ons geld opmaken en kopen voor 90 dirham een gele sjaal, precies in de
kleur die ik zocht. (De vraagprijs was 170 dirham). Er is nog 10 dirham over voor het kamermeisje.
Vandaag hebben we geen nieuwe vogels meer gezien, zodat het totaal aantal van de groep op 121
blijft staan. Wij zelf hebben daarvan 108 soorten gezien, waarvan maar liefst 26 nieuwe!
Na een goede maaltijd spreekt Frans een dankwoord aan de reisleiders. Voor Hans is een inzameling
gehouden; kan hij een nieuw vogelboek kopen, nu hij zijn gids tijdens de woestijntocht is verloren.
Frans noemt hem een goede reisleider die als een vader voor ons heeft gezorgd. Een groot aantal
hoogtepunten passeert de revue; het waren er te veel om hier op te noemen.
Het was een mooie reis met een leuke groep!
Loes van der Feen
foto onderweg Frans van der Feen
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zaterdag 12 december
Half vijf op, vijf uur ontbijt, zes uur weg. Hartelijk afscheid van Mohamed en dan de lucht in, met een
propellorvliegtuig. Loes moet op het vliegveld eerst nog haar koffer openmaken. Wellicht vond men
de dompelaar verdacht?
In Casablanca was alle tijd om over te stappen. Maar goed ook, want Betty, Anke en Margriet waren
in Ouarzazate doorgelopen zonder bij de douane langs te gaan. Dat zag je er zo over het hoofd.
Nu ontbreken er stempels. Het duurde een hele tijd voordat er iemand kwam om dat alsnog te
regelen. In Casablanca dronken we gezamenlijk koffie. De reis ging verder voorspoedig, zodat we
tegen vieren op Schiphol landden en ieder na een hartelijk afscheid zijns weegs ging.
Belangrijkste doel van onze reis was vogelen. Daarom op de volgende pagina, ter inleiding van de
waarnemingenlijst 8 van de 121 vogelsoorten die we zagen: Maghreb ekster, Huisgierzwaluw,
Witkruintapuit, Steenuil, Gele kwikstaart, Bruinnekraaf, Zwarte ruiter en Westelijke rouwtapuit.

Groepsfoto gemaakt door de Franse eigenaar van Dar Daïf, mede om zijn kasbah te promoten: hier is het goed
vogelen! Helaas ontbreekt Jos Hart; hij bleef vandaag lekker rustig op zijn riante balcon.
De complete groep staat op de foto voor het tankstation van de film Paris Texas op 5 december.
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foto’s van Hans en Henk
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Plantenlijstje
Bij gebrek aan een behoorlijke flora zijn de hier onderstaande soorten ontleend aan infoborden bij
Oued Mass ( kustplanten) , een algemeen Saharaboekje van Hans en enkele andere bronnen.
De volgorde is willekeurig en niet op familie. Voor zover bekend zijn er Nederlandse soortnamen of
andere aanduidingen bijgezet. Via de Latijnse naam en Google zijn op internet afbeeldingen van deze
planten te vinden.
Betty van Leeuwen
Salicornia fructosa - een zeekraalsoort
Phragmitis altissima- een soort riet
Sueda fructosa – een soort schorrenkruid
Juncus acutus – Scherpe bies
Tamarix gallica- Tamarisk (struik)
Sarcocarnia fructusa
Frankemia leucatha
Launaea arbrenscens – een doornstruik met gele Composieten bloemen
Battondiera amaena- Giftige Saharalelie
Phaenix dactylflora
Anvilea spec.
Citrullus colocynthis- een wilde pompoen
Calotropis procera
Asclepiadaceae familie- Sodomsappel ( grote bladeren in zandwoestijn)
Argamia spinosa- “kippengaasstruikje”
Sopotaceae familie- arganboom (olie)
Reseda villosa- een Wede ( gele kleurstof)
Zygophyllum gaetulum – een vetplantje

Reptielen en zoogdieren
Marokkaanse gekko (determinatie Betty)
Zoogdieren
-Zandrat (Psammomys obesus)
-Woestuinrat (Gerbillus campestris)
-Barbarijse grondeekhoorn (Atlantoxerus getulus)
Verder volgens mij alleen katten, honden, dromedarissen, geiten, schapen (muil)ezels of muildieren
en een paar koeien.
Anke Burgers
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