Maroko styczeń 2009
Maroko, Agadir 12-19 stycznia 2009
uczestnicy: Jacek Betleja, Adam Dybich, Bogdan Lontkowski, Jan Lontkowski
przygotowanie relacji z podróży: Jacek Betleja
zdjęcia: Jan Lontkowski, Jacek Betleja
Wyjazd i miejsce wypadowe
Podróż z Polski (wylot z Warszawy) z biurem podróży Triada. Oferta ”last minute” w cenie 940-1100 zł w
hotelu 3* Adrar. Warunki w hotelu i podczas podróży dobre. Opieka rezydenta dobra. Wynajęty samochód
Dacia Logan z pełnym ubezpieczeniem w cenie ok. 100 zł na dobę.
Opis pobytu i miejsc obserwacji
12 stycznia
Przylot do Agadiru, zakwaterowanie w hotelu.
Popołudniowe przejście wzdłuż plaży do portu w
Agadirze.
Na plaży w Agadirze
13 stycznia
Zabudowania i park w Agadirze. Wynajęcie
samochodu i wyjazd na północ od Agadiru w zasięgu
ok. 30 km. Obserwacje w rejonie miejscowości Tamraght i Devil’s Rock. Eksploracja wzgórz
zarośniętych drzewami arganiowymi po prawej stronie drogi. Ostoja IBA BirdLife International
(MA036) na południe od Taghazoute – las wilczomleczowy. Wieczór na plaży w Taghazoute w
pobliżu ogromnego pola campingowego.
14 stycznia
Poranny wyjazd z Agadiru na południe w stronę pustyni na południe od Guelmin ok. 250 km.
Przejazd przez Antyatlas – przełęcz Tiznit. Przystanki po drodze na pustyni i obserwacje blisko
drogi. Za Guelmim obserwacje w wadi Sayad. Przystanek na pustyni przy słupku drogowym TanTan 98 i Tan-Tan 88. Powrót po zmierzchu.

Przy drodze do Gulemim
15 stycznia
Rano wyjazd do wadi Souss, ale najpierw z powodu pomylenia drogi wjazd na wysypisko śmieci w
górnym biegu wadi. Obserwacje na wysypisku, a później w dół wadi. Zakończenie obserwacji
wczesnym popołudniem z powodu intensywnych opadów deszczu.
16 styczna
Rano wyjazd bezpośrednio do wadi Masa. Błędny zjazd z głównej drogi i obserwacje w
zabudowaniach wiejskich. Obserwacje nad głównym korytem wadi Massa od parkingu do plaży
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(ok. 2,5 km). Plaża nad oceanem i wioska na klifie. Krótka wizyta w zakolu Massa. Powrót po
zmroku.
17 stycznia
Rano wyjazd w stronę Atlasu. Obserwacje po drodze w kilku miejscach przy drodze. Dwugodzinne
zwiedzanie i zakupy na targu w Taroudant. Obserwacje w ciekawszych miejscach wybieranych „ad
hoc” przy drodze. Wjazd na drogę do Marakeszu w stronę przełęczy Tiz in Test. Powrót z drogi na
wysokości ok. 1600 m npm gdy zaczął padać śnieg. Wejście w boczną drogę na niższej przełęczy w
pobliżu słupka drogowego Taroudant 75/Marrakech 147. Obserwacje u podnóży Atlasu w kilku
miejscach.

Ośnieżone szczyty Atlasu i zielone wzgórza

Boczna droga prowadząca do zadrzewionej doliny

18 stycznia
Powtórna eksploracja wadi Massa (główne wadi, zakole i wadi poniżej zakola) oraz wadi Suss
tymi samymi drogami co poprzednio.
19 stycznia
Zakupy w Agadirze i wylot do Polski przed południem.
Miejsca ptasiarskie:
Wadi Souss
Płaska dolina rzeki na południe od Agadiru. Na końcu rzeki wydma
przed plażą i większe rozlewisko. Wyżej nie zagospodarowane brzegi
porośnięte niską roślinnością pomiędzy pałacem królewskim, a rzeką.
Dalej w górę rzeki pola uprawne i wysypisko śmieci w pobliżu
zabudowań.

Wadi Massa
Dolina rzeki wzdłuż której znajduje się ścieżka bardzo
dogodna do obserwacji bo położona wyżej od rzeki. Od
parkingu do ujścia ok. 2,5 km.
Zakole Massa
Fragment wadi Massa w pobliżu wsi z większą ilością wody.

Wadi Sayad
Wąskie wadi kilka kilometrów na południe od Gulemim prostopadłe do
drogi asfaltowej . Miejsce gdzie spotkaliśmy brytyjskich ptasiarzy.
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Pustynia na S od Gulemim
Rozległa, płaska pustynia kamienista, miejscami uprawiana. W styczniu zazieleniona. Miejsca
wyznaczone słupkami drogowymi w kierunku Tan-Tan opisywane w zagranicznych trip reportach.

Pustynia przy słupku drogowym Tan-Tan 98
Tamraght i Devil Rock
Miejsce znalezione przypadkowo podczas jazdy samochodem w stronę Tamri miejscowości znanej
z występowania ibisów grzywiastych. Step między drogą a plażą, a ibisy grzywiaste były w miejscu
30o30’28”N, 09o41’10”W. Z relacji innych osób, którym mówiłem o tym miejscu wynika, że są tam
regularnie obserwowane.
Taghazoute
Miejscowość obok której znajduje się ostoja IBA z ciekawą roślinnością i ptakami. Na plaży kilka
tysięcy nocujących mew.

Okolica Taghazoute

Las wilczomleczowy

Uwagi
Fotografowanie w porcie powoduje problemy z policją, ale groźby o zabraniu sprzętu kończą się jedynie
groźbami. Policja obecna wszędzie w miastach. Przekraczanie prędkości w miastach niewskazane bo radary
(nawet laserowe) są w powszechnym użyciu. Ludzie są przyjaźnie nastawieni ale jak to w krajach arabskich
turysta służy do tego aby na nim zarobić. Tam gdzie można trzeba się targować. Sporo osób zna język
angielski.
Ważne: przy odlocie bagaż podręczny może być ważony jeśli wzbudza podejrzenie wielkości i każdy
kilogram powyżej 5 kg kosztuje 10 Euro.
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Lista widzianych gatunków ptaków
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

krakwa Anas strepera – 1 w wadi Massa, 3 w zakolu Massa
cyraneczka Anas crecca – 3 os. w wadi Massa, 8 os. w zakolu wadi Massa
krzyżówka Anas platyrhynchos – 1 para w wadi Massa
rożeniec Anas acuta – 7 os. w wadi Massa
płaskonos Anas clypeata – kilkanaście w wadi Massa
głowienka Aythya ferina – kilkaset w wadi Massa
podgorzałka Aythya nyroca – 4 os. w wadi Massa
czernica Aythya fuligula – setki ptaków w wadi Massa
góropatwa berberyjska Alectoris barbara – 2 pary na polach przy wadi Souss
perkozek Tachybaptus ruficollis – 110 os. w wadi Massa
zausznik Podiceps nigricollis – 1 os. przy porcie w Agadirze, 3 os. w wadi Massa
głuptak Morus bassanus – kilka os. widzianych z
plaży w Agadirze, 10 os. z plaży na końcu wadi Massa

13.

kormoran Phalacrocorax carbo – obecne oba
podgatunki sinesis i marocanus. W Agadirze nad
oceanem, a w wadi Massa odpoczywają na palikach.
Odczytany jeden ptak zaobrączkowany w Szwajcarii.
Stada do kilkudziesięciu osobników (na zdjęciu obok)

14.

czapla modronosa Ardeola ralloides – 1 os. w wadi
Massa
czapla nadobna Egretta garzetta – 1 w porcie w Agadirze, 37 wadi Souss, 3 w wadi Massa
czapla siwa Ardea cinerea – 20 os. w porcie w Agadirze; kilkanaście przy wadi Souss na obrzeżach
Agadiru

15.
16.

17.

czapla złotawa Bubulcus ibis – ca 70 os. przelatuje
nad wysypiskiem śmieci przy wadi Souss na
obrzeżach Agadiru, 20 os. w wadi Massa (na zdjęciu
obok)

18.

bocian biały Ciconia ciconia – ca 500 os. na
wysypisku śmieci przy wadi Souss na obrzeżach
Agadiru, ok. 200 os. u podnóży Atlasu

19.

ibis grzywiasty Geronticus eremita – 20 osobników na
stepie na północ od Agadiru przy Tamraght, ok. 40 os
w locie na końcu wadi Massa (na zdjęciu obok)

20.

ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus – ca 20 w wadi
Massa
warzęcha Platalea leucorodia – 11-15 os. w wadi Massa, 7 os. w wadi Souss

21.
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22.

flaming różowy Phoenicopterus roseus – 39-41 os.
wadi Souss, 4 os. wadi Massa (na zdjęciu obok)

23.

24.
25.
26.
27.
28.

kaniuk Elanus caeruleus – 1 ad. w dolinie Souss
pomiędzy górami a Taroudant, 1 ad. w pobliżu zakola
wadi Massa
błotniak stawowy Circus aeruginosus – 2 samice w wadi Souss, 1 w wadi Massa
krogulec Accipiter nisus – 1 w Agadirze, 1 we wsi po drodze do wadi Massa, 1 w wadi Massa
kurhannik Buteo rufinus – 1 ad na pustyni Tan-Tan 98, 1 przy drodze do Taroudant
orzełek południowy Aquila fasciata – zidentyfikowany ze zdjęcia, które zrobił Bogdan w wadi Massa
rybołów Pandion haliaetus – 1 w porcie w Agadirze, 1 w wadi
Souss

29.

pustułeczka Falco naumanni – 1 samiec imm. nad zakolem w
wadi Massa (na zdjęciu obok)

30.
31.
32.

pustułka Falco tinnunculus – częsta
raróg górski Falco biarmicus – 1 ad. w wadi Souss
kropiatka Porzana porzana – 1 os. w zakolu wadi Massa (gatunek podlegający weryfikacji przez
komisję rzadkości w Maroku)
kokoszka Gallinula chloropus – 3 w wadi Souss, kilka w wadi Massa
łyska Fulica atra – kilkadziesiąt w wadi Massa, kilkadziesiąt na zakolu Massa
żuraw Grus grus – głosy w wadi Massa, 38 os. na wydmach na S brzegu wadi Massa
ostrygojad Haematopus ostralegus – 40 os. wadi Souss

33.
34.
35.
36.

37.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

szczudłak Himantopus himantopus – ca 100 os.
wadi Souss, 30 os. w zakolu wadi Massa (na zdjęciu
obok)

38. kulon Burhinus oedicnemus – 4 os. w światłach
samochodu za wsią Massa, dużo śladów na wysypisku śmieci na południe od Agadiru
sieweczka rzeczna Charadrius dubius – 4 os. w wadi Souss
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula – 15 os. w wadi Souss
sieweczka morska Charadrius alexandrinus – 2 os. na plaży za wadi Massa
siewka złota Pluvialis apricaria – 1 os. w wadi Souss
siewnica Pluvialis squatarola – 3 os. wadi Souss, 100 os. w wadi Souss
czajka Vanellus vanellus – 5 os. w wadi Massa,
piaskowiec Calidris alba – ca 20 w wadi Souss, 6 os. w wadi Massa, 7 os. na plaży za wadi Massa,
80 os. w wadi Souss
biegus zmienny Calidris alpina – ca 20 w wadi Souss
batalion Philomachus pugnax – 1os. w wadi Massa
kszyk Gallinago gallinago – 1 os. w zakolu Massa
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

rycyk Limosa limosa – 5 os. wadi Souss, 1 os. w zakolu wadi Masa
szlamnik Limosa lapponica – 3 os. wadi Souss, 4 os. wadi Massa, 7 os. w wadi Souss
kulik mniejszy Numenius phaeopus – 1 os. przy Devil’s Rock, 2 os. w wadi Massa
kulik wielki Numenius arquata – ca 20 os. w wadi Souss, 2 os. w wadi Massa
brodziec śniady Tringa erythropus – 3 os. wadi Souss, kilkanaście w wadi Massa
krwawodziób Tringa totanus – kilkadziesiąt w wadi Souss, 4 w zakolu wadi Massa
kwokacz Tringa nebularia – kilka os. w wadi Souss , kilkanaście w wadi Massa
samotnik Tringa ochropus – 1 os. w wadi Sayad; 2 os. w wadi Souss, 1 os. w zakolu Massa
łęczak Tringa glareola – kilka w zakolu wadi Massa
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos – 1 os. przy Devil’s Rock, kilka w wadi Souss, kilka w wadi
Massa
kamusznik Arenaria interpres – 1 juv. na plaży w Agadirze, 1 juv. w wadi Souss
wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus – 1 ad. widziany z plaży w Agadirze
wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus – 1 ad. widziany z
plaży w Agadirze

62.

mewa śródziemnomorska Larus audouinii – 3 imm. w porcie w
Agadirze , 2 ad. na plaży Taghazoute na N od Agadiru, 28 os. w
wadi Massa, 1 imm. na plaży koło Devil’s Rock (na zdjęciu
obok)

63.
64.
65.
66.

mewa czarnogłowa Larus melanocephalus – 3 ptaki wadi Souss, 2 imm. w wadi Souss
śmieszka Larus ridibundus –500 ptaków na noclegowisku w wadi Souss
mewa cienkodzioba Larus genei – 1 ad. w wadi Souss
mewa żółtonoga Larus fuscus – wszędzie na plażach, noclegowiska liczące kilka tysięcy osobników.
Ptaki z podgatunków graellsii i intermedius.
mewa srebrzysta Larus argentatus – 1 imm. (1 zima) na małym wysypisku śmieci w Tamraght
(gatunek podlegający weryfikacji przez komisję rzadkości w Maroku)
mewa romańska Larus michahellis – setki ptaków na plaży. Druga pod względem liczebności mewa
po mewie żółtonogiej.
rybitwa czubata Sterna sandvicensis – kilka ptaków widzianych z plaży w Agadirze, 14 os. na plaży
za wadi Massa
gołąb miejski Columba livia forma urbana – wszędzie w Agadirze
grzywacz Columba palumbus – 20 os. przelatujące nad wadi Souss, 18 os. nad zakolem Massa
sierpówka Streptopelia decaocto – wszędzie w zabudowaniach
synogarlica senegalska Streptopelia senegalensis – 1-3 os. we wsi Massa

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

kukułka czubata Clamator glandarius – 2 ad. przy drodze do Taroudant
– 50 km za Agadirem (na zdjęciu obok)

75.
76.
77.

pójdźka Athene noctua – 1 os. we wsi na końcu wadi Massa
jerzyk Apus apus – 1 nad wadi Sayad, 4 nad wadi Massa
jerzyk blady Apus pallidus – pojedyncze przelotne w Agadirze i w
innych miejscach, 30 nad wsią po drodze do wadi Massa
78. zimorodek Alcedo atthis – 1 os. w wadi
Massa, 1 os. w zakolu Massa
79. dudek Upupa epops – 1 przy drodze do Taurudant
80. krętogłów Jynx torquilla – 1 w zadrzewieniach obok zakola wadi
Massa
81.

dzięcioł algierski Picus vaillantii – 1 samiec w dolinie na wschód
od punktu (Taroudant 75/Marrakech 147) przy drodze na przełęcz
Tiz in Test w Atlasie (na zdjęciu obok)
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82.

skowroniak Ramphocoris clotbey – 1 na pustyni Tan-Tan 98 i 4 w locie w tym miejscu

83.

skowronik rudawy Ammomanes cincturus – wiele na
pustyni Tan-Tan 98 (na zdjęciu obok)

84.
85.

skowronik piaskowy Ammomanes deserti – 1 para przy drodze do Guelmin
dzierlatka Galerida cristata – kilka osobników w wadi Souss

86.

dzierlatka iberyjska Galerida theklae – częsta na wzgórzach
na północ od Agadiru, również na przy drodze do Tiznit i
Guelmin, ale niektóre osobniki wykazywały cechy pośrednie
pomiędzy obydwoma gatunkami (na zdjęciu obok)

87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

górniczek mały Eremophila bilopha – ok. 10 os. na pustyni
Tan-Tan 98 (na zdjęciu obok)

brzegówka mała Riparia paludicola – 2 os. nad zakolem w wadi Massa
jaskółka skalna Ptyonoprogne rupestris – 1 os. wadi Souss, 1 os. przy drodze do Taroudant, 6 os. nad
zakolem wadi Massa
dymówka Hirundo rustica – wszędzie częsta
jaskółka rudawa Cecropis daurica – 1 os. wadi Souss
oknówka Delichon urbicum – kilkanaście nad wadi Souss, kilkanaście nad zakolem Massa
świergotek łąkowy Anthus pratensis – 1 na pustyni Tan-Tan 98
pliszka żółta Motacilla flava – 1 samiec z podgatunku cinereocapilla przy wysypisku śmieci nad
wadi Souss na obrzeżach Agadiru
pliszka siwa Motacilla alba – obecna wszędzie. Noclegowisko wśród zabudowy przy plaży w
Agadirze – 200 os.
bilbil ogrodowy Pycnonotus barbatus – wszędzie w mieście, także gdzieniegdzie poza
zabudowaniami, szczególnie aktywny głosowo rano i wieczorem
rudzik Erithacus rubecula – 1 os. w zakolu Massa
podróżniczek Luscinia svecica – 1 os. w wadi
Souss
kopciuszek Phoenicurus ochruros – częsty w
zabudowaniach, także w górach w drodze na
przełęcz Tiz in Test
pleszka algierska Phoenicurus moussieri –
częsta w zakrzaczeniach i w pobliżu zabudowań
(na zdjęciu obok)
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101.
102.
103.
104.

105.

kląskawka Saxicola rubicola – częsta na terenach otwartych
białorzytka saharyjska Oenanthe leucopyga – 2 imm. na pustyni Tan-Tan 98
białorzytka żałobna Oenanthe leucura – 1 samica przy drodze w kierunku Guelmim na przełęczy w
Antyatlasie, kilka os. w górach Atlas przy drodze na przełęcz Tiz in Test (Taroudant 75/Marrakech
147)
białorzytka Oenanthe oenanthe – 1 os. na pustyni Tan-Tan
98
rudorzytka Oenanthe moesta – 1 para przy wadi Sayad, 2
pary na pustyni Tan-Tan 88 (na zdjęciu obok)

106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

białorzytka pustynna Oenanthe deserti – 1 samiec przy
drodze do Guelmin, kilka na pustyni Tan-Tan 98 (na
zdjęciu obok)

modrak Monticola solitarius – 1 samica we wsi Massa
kos Turdus merula – obecny w Agadirze i w zabudowaniach wiejskich
śpiewak Turdus philomelos – w parku w Agadirze, w wadi Sayad
wierzbówka Cettia cetti – 3 os. śpiewające w zakolu Massa
chwastówka Cisticola juncidis – 1 głos przy wysypisku śmieci nad wadi Souss na obrzeżach
Agadiru, 3 ad. śpiewające we wsi po drodze do wadi Massa, 1 os. w zakolu wadi Massa
pierwiosnek Phylloscopus collybita – najliczniejszy ptak wróblowy, obecny wszędzie w Agadirze i w
we wszystkich wadi.
pokrzewka aksamitna Sylvia melanocephala – częsta w zadrzewieniach i zakrzaczeniach
kapturka Sylvia atricapilla – prawie wszędzie w Agadirze pojedyncze osobniki.
pokrzewka okularowa Sylvia conspicillata – 1 samiec śpiewający przy drodze kilka km na N od
Guelmin
bogatka Parus major – 2 na wzgórzach na N od Tamraght
modraszka kanaryjska Cyanistes teneriffae – 1 w wadi Souss, kilka w górach Atlas poniżej przełęczy
Tiz in Test (Taroudant 75/Marrakech 147)
sosnówka Periparus ater – 1 w dolinie na
wschód od punktu (Taroudant 75/Marrakech
147) na drodze na przełęcz Tiz in Test w Atlasie

119.

czagra senegalska Tchagra senegala – 2 ptaki
na wzgórzach 2 km na N od Tamraght (na
zdjęciu obok)

120.

dzierzba śródziemnomorska Lanius
meridionalis – 2 przy drodze za Tamraght; 1
przy wysypisku śmieci przy wadi Souss na
obrzeżach Agadiru, 1 przy drodze do wadi Massa, 1 przy drodze do Taroudant
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121.
122.
123.
124.

sroka Pica pica – podgatunek mauretanicus z ładnym niebieskim nieopierzonym kawałkiem skóry za
okiem. Obecna wszędzie jak nasz sroka.
kruk Corvus corax – 1 przy drodze w stronę Atlasu za Taroudant
szpak jednobarwny Sturnus unicolor – wszędzie
w Agadirze
wróbel Passer domesticus – wszędzie w
zabudowaniach

125.

wróbel południowy Passer hispaniolensis –
stada kilkudziesięciu osobników w wadi Massa
(na zdjęciu obok)

126.

zięba Fringilla coelebs – 1 samica na N od
Tamraght, 1 samiec podgatunku africana w
Atlasie
kulczyk Serinus serinus – śpiewające ptaki w wielu miejscach pod drodze i w wadi Massa
dzwoniec Carduelis chloris – 30 os. na obrzeżach Agadiru
szczygieł Carduelis carduelis – 1 os. w wadi Sayad
makolągwa Carduelis cannabina – kilka przy drodze do Taroudant

127.
128.
129.
130.

131.

gilak pustynny Bucanetes githagineus – 5 os. przy
drodze kilka km na N od Guelmin (na zdjęciu
obok)

132.

trznadel saharyjski Emberiza sahari – 2 na
chodniku w porcie w Agadirze, kilka we
wsi po drodze do wadi Massa, kilka w
Taroudant (na zdjęciu obok)

133.
134.

głuszek Emberiza cia – 4 os. na wysokości 1600 m n.p.m w drodze na przełęcz Tiz in Test
potrzeszcz Emberiza calandra – ca 50 os. na pustyni Tan-Tan 98, setki na pustyni Tan-Tan 88
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