Fågelskådning
på Mallorca
27/4 – 4/5 2018

BOENDE, HYRBIL, MILJÖSKATT M.M.
Vi fyra tjejer, Sussie Carlström, Kajsa Gustafsson, Anne-Marie Barregren och Anna Johansson alla
medlemmar i BohOF, Bohusläns Ornitologiska Förening besökte Mallorca under 1 vecka.
Vi tyckte att det fungerade så bra att resa med Ving förra gången vi åkte dit, att vi även denna gång
bokade via dem. Vi bokade även samma hotell i Alcudia men nere vid stranden som heter Sunwing
Alcudia Beach, Nuevas Palmeras, 3-stjärnigt. En 3 rums lägenhet BIG FAMILY, balkong mot omgivningarna dvs mot baksidan och utsikt mot där vi parkerar hyrbilen, detta gav oss kvällssol. Pris för
hotell samt flyg tur och retur 4.560:-/person.
Tillåten vikt på flyget är då vi reste med Thomas Cook samt bor på Sunving hotell 24 kg + 6 kg
handbagage per person
Vi hyrde även bil via Ving/AVIS Kat. C som t.ex. Seat Leon som hämtades och
lämnades vid flygplatsen pris 3.550:-. Vi köpte till Gouda Kompletterande Försäkring för bara
chauffören för bara 288:- och slapp då ta någon extra självriskeliminering, då det ingick i denna försäkring med max SEK 10 000 ersättning för självrisk vid skada på hyrt fordon under resa. I hyrbilspriset ingick skadeförsäkring och stöldförsäkring, fria mil och en chaufför (kan köpa till fler).
Det lokala parlamentet på Balearerna har infört en miljöskatt som betalas direkt till hotellet.
Vi betalade ca 4 euro/person vid avresan.
Dag 1: Alcudia Albufera
Dag 2: Albufreta
Dag 3: Cap de Salines
Dag 4: Formentor - Boquer Valley
Dag 5: Bergen – Son Real
Dag 6: Albufera
Dag 7: Punta de nàmer – Cap de Salines – Ses Salines - Cap Blanc
Dag 8: Alcudia Albufera – Es Blanquer - Palma

Kajsa, Anne-Marie,
Sussie och Anna

Dag 1, lördag 28/4 - Albufera

När vi vaknade på morgonen och öppnade balkongdörren fick vi höra gråsparv, turkduva samt
koltrast och förbiflygande ringduva. När vi gick till bilen fick vi se 5 turkduva, 2 sammetshätta, 4
koltrast och 4 gråsparv. Bilen var packad och vi var klara kl 07:05 och tänkte åka bort mot Albufera. Men den stora vägen genom Alcudia var avstängd på grund av cykeltävling. Vi blev stående i en
korsning där vi väntade lugnt och sansat och vi tittade på alla tävlande och supportarna som stod vid
vägkanten. Efter en bra stund när det kliade för mycket i skådarhänderna så bestämde vi oss att istället åka ner till Port D´Alcudia som är det enda stället vi kunde ta oss till utan att åka över genomfartsleden. Där tog vi vår andra frukost på en parkbänk i hamnen och kikade på allt som rörde sig.
Efter frukosten i stan åkte vi till Albufera, den södra delen som vi kallar för ”marmorandstället” och
där hade vi 1 svarthakad buskskvätta hane, 3 men troligen 4 marmorand, 4 i par gräsand,
2 brunand hanar, 3 gravand och cirka 4 rödhuvade dykand varav vi fick se en parning. Det fanns
även 3 styltlöpare, 1 rörhöna, 2 sothöna, 2 mindre strandpipare, 1 snatterand hane, 1 enkelbeckasin.
3 brun kärrhök hane, 1 tornfalk, 4 fisktärna, 3 medelhavstrut, 1 rörsångare, 5 gråsparv, 2 steglits.
Det hördes cirka 10 cettisångare och 50 tornseglare födosökte runt oss.
Det är alltid tråkigt när en fågelart ses men inte av alla och Anna var ensam om att se härfågel och
Sussie fick se gulhämpling och purpurhäger.

Vi tog ett avbrott i skådandet för att handla mat och därefter åkte vi till Albufreta där vi ställde oss
på plattformen som är nära parkeringen. Sedan gick vi till norra delen där det fanns ett gömsle men
det gav inget. Vi åkte söderut där det fanns en dålig väg till ett fågeltorn samt ett gömsle.
Totalt sett på Albufreta fick vi se 2 gravand, 3 snatterand 2 hane
och 1 hona, 6 gräsand, 1 storskarv, 1 gråhäger, 2 silkeshäger,
1 ägretthäger, 1 rallhäger, 1 purpurhäger, 2 dvärgörn varav 1 ljus
och 1 mörk fas, 1 brun kärrhök, 2 tornfalk, 1 eleonorafalk,
5 rörhöna, 20 sothöna, 5 styltlöpare, 3 svartbent strandpipare,
1 kustpipare, 3 drillsnäppa, 1 spovsnäppa, 2 mindre strandpipare
och 40 medelhavstrutar som rastade.
Det fanns också 1 buskskvätta hane och ett flertal svarthakade
buskskvättor, 1 hona och 3 hanar, 3 gulärlor, 4 grönfink, 2 hämplingar och 5 steglits som
födosökte. 4 sammetshätta satt och sjöng samt 1 cettisångare och 1 lövsångare. Några fåglar flög
förbi oss såsom 8 tamduvor, 2 ringduva, 2 turkduva, 50 tornseglare och 3 ladusvala.

Medelhavstrut

Rödhuvad dykand

När vi kom till hotellet så badade vi i havet. I luften var det 25.5 grader men det var lite svalt i vattnet
och det var nog därför det inte var trängsel på stranden. Därefter blev det lite mys på balkongen där
vi hade fin utsikt, bland annat såg vi 7 + 2 kohägrar som flög förbi. På kvällen gick vi till en indisk
restaurang som vi visste hade bra mat samt uteserverering. När vi gick till restaurangen fick vi grå
flugsnappare och när vi åt fick vi njuta av rödnäbbad trut då vi satt bredvid kanalen. Ovan oss flög
flera natthägrar som var på väg till nattkvist på Albufera.

Dag 2, söndag 29/4, Albufreta med omnejd

Större flamingo

Eftersom det skulle regna valde vi att åka till Formentor. När vi åkte längs strandvägen innan Port
Pollenca, utanför Albufreta, såg vi 6 större flamingos flyga förbi sydösterut och de visade upp sig
jättefint genom att flyga fram och tillbaka innan de flög vidare. Efter vägen i Port Pollenca hade vi
talgoxe, grå flugsnappare och turkduva.

Första stoppet blev efter den första långa uppförsbacken ocih där började det duggregna när vi gick
ur bilen. Trots det fick vi se 6-8 klippsvalor, 1 blåtrast och 1 pilgrimsfalk så stoppet var mer än lyckat.
Regndropparna kom och istället för Formentor tog vi en biltur öster om Pollenca, små smala vägar,
max 1 bil åt gången, men det var var ingen trafik. Där fick vi vår första sydnäktergal. Vi fikade när
det var ett uppehåll och där vägen var lite bredare. Under fikastoppet fick vi sammetshätta, steglits,
svarthakad buskskvätta, balearisk grå flugsnappare samt ett flertal turkduvor. Någon av oss såg även
en härfågel.

Större flamingo

Därefter åkte vi österut
mot Can Picafort och sedan
söderut, samma väg som ifjol som gav oss tjockfot, rödhöna och vackra blommor. Samma väg gav oss inget i år.
Vi åkte runt på lite småvägar och på en teletråd fann
Anne-Marie många biätare som lyfte och som flög ovan
våra huvuden lite fram och åter. Det var 25-30 stycken
totalt.
Vi fann en väg som visade sig gå till ett fågeltorn och
nyfikna åkte vi mot fågeltornet och fann 2 tjockfot på en
jordåker. Väl framme vid fågeltornet där en konstgjord
damm och där fann vi 2 grönbena. Bredvid tornet såg vi
5 påfågel och oavsett om det är tamfågel så är de mysiga
att se på med ett annorlunda läte. Kort därefter åkte vi
vidare och fann en skylt om ett fågeltorn till och där var
det tomt förutom 1 sothöna. När vi åkte från Sa Pobla till
Alcudia såg vi 1 grässångare samt 1 röd glada och det blev
i stort sett de sista fåglarna för dagen.

Balearisk grå flugsnappare

Skärfläcka

Vi åkte sedan en kort sväng till Albufera där vi hade utöver de vanliga arterna här 1 kricka hona, 1 purpurhöna
och trastsångare som sjöng vid lilla pölen. 4 större flamingos hade vi samt 1 gluttsnäppa, 23 svartsnäppa,
3 brushane, 4 småsnäppa, 15 större strandpipare,
25 svartbent strandpipare och 10 mindre strandpipare,
2 drillsnäppa, 2 brunand, 1 skedand och 1 omärkt kamsothöna. I ån var det en natthäger som badade, en ovanlig
syn.

Dag 3, måndag 30/4 - Cap de Salines

Denna dag skulle vi till bland annat Cap de Salines. Efter vägen såg vi rödhuvad törnskata, rödhöna,
tjockfot, kornsparv, gulhämpling, grå flugsnappare, sammetshätta som födosökte.
Rovfåglarna vi fick var tornfalk, röd glada och dvärgörn ljus fas.

Rödhöna

Det blev småvägar till
Alcudia och efter vägen
fick vi 1 tjockfot,
4 tofslärka, 2 svartstare
och 1 balearisk grå
flugsnappare.
Tjockfot

Kornsparv

Vid fyren Cap de Salines började det bli dåligt ljus men vi fick 1
Balearisk lira 8 medelhavslira,
1 gulnäbbad lira samt 2 roskarlar som födosökte strax nedanför
oss.
När vi var uppe igen vid större vägen så styrde vi till saltkullarna
i Ses Salines. Där fann vi 1 härfågel, 8 småsnäppa,
3 kärrsnäppa,
1 kustpipare,
8 större flamingo,
2 rödbena och ovan oss flög 1 dvärgörn ljus fas.
Som tradition åt vi glass på cafét därefter åkte vi lite
norrut till en våtmark och där gick det kalkoner på en
åker. Förutom kalkoner
var det bara småfåglar
där på vägen ner, men det
fanns inga vadare alls.

Dvärgörn

Vägen ner och upp till fyren tar mycket lång tid då chauffören älskar denna väg och letar och letar
efter fågel. Vi fick bland annat se hämpling, 1 tofslärka, 1 korttålärka samt 1 balearisk grå
flugsnappare.

Dag 4, tisdag 1/5 - Albufera - Formentor - Boquer Valley

Denna morgon åkte två skådare lite tidigare och spanade av södra Albufera och där fick vi se
1 purpurhäger, 1 grönbena, 1 snatterand, svartbent strandpipare, storskarv, brun kärrhök hona,
gulhämpling, 1 mindre korsnäbb samt 2 svarthätta som vi såg och hörde.
Därefter passerade vi hotellet och hämtade de två andra. När vi var fulltaliga igen åkte vi till
Formentor och stannade till vid parkeringen till Formentorbadet där vi hade cirka 8 mindre
korsnäbb och blåmes. Anne-Marie fick även se en törnsångare som alla andra missade.

Häcksparv

Pilgrimsfalk

Vid fyren Cap de Formentor var det oerhört mycket liror. Det var blandat med balearisk lira, medelhavslira och gulnäbbad lira. Fiket öppnade kl 10:00 och då stod vi där först och valde både det ena
och det andra. Men då lirorna lockade blev det inte en sån där njutbar fika och på grund av vädret
satt vi inne och fikade. Ute förutom lirorna hade vi även en pilgrimsfalk väldigt nära, 1 blåtrast,
1 svartvit flugsnappare samt flera gråsparvar, talgoxar och medelhavstrut. På bilvägen dit ut är det
ofta bofinkar som födosöker.
Vi stannade till vid stora parkeringen för att spana
rovfåglar men fick bara se korp. Därefter åkte vi till
Boquer Valley och i trädgården såg vi 1 sammetshätta som verkade ha ett bo där och flög med föda fram
och åter. Cirka 5 backsvala flög runt oss och
födosökte. Sussie såg ensam en häcksparv som vi
inte lyckades få syn på igen men som hon fick ett
dåligt foto på. Även svartvit flugsnappare hade vi i
trädgården. Det började störtregna och det gjorde
Blåtrast
att vi åkte hem och tog kväll. Lite senare åkte vi taxi
till gamla Alcudia, där vi hade bokat ett bord på restauranten Can Costa. Där blev Sussie bjuden på
en 50-års middag med tre rätter som var jätte goda med bruschetta som starters. Huvudrätten blev
oxfilé med potatis och rockford sås och Irish Coffee till efterrätt. Efter denna minnesvärda middag
somnade vi gott.

Dag 5, onsdag 2/5 - Bergen - Son Real

Idag ska vi ta oss upp till bergen. I Pollenca på raksträckan innan bergen fick vi alla se en hane
häcksparv som satt öppet på en gren. Det var 10 grader, blåsigt och kallt. Så det blev ingen utgång
någonstans. Istället åkte vi Sollerberget och sedan åkte vi till Comuna de Bunyola. Under bergsturen
fick vi 1 pilgrimsfalk, 3 grågamar, 1 gåsgam och 1 dvärgörn mörk fas. Efter vägen hade vi 2 sjungande gärdsmyg, många bofink och grå flugsnappare.
Vi ville undvika det dåliga vädret och åkte istället till Son Real, där vi träffade Christer som vi brukar
träffa på Öland. Vid parkeringen sågs rödhuvudad törnskata, balearisk grå flugsnappare, ladusvala,
tornfalk och så hördes turturduva. Vi gick in i parken och vid första gömslet hörde vi fasan. Sedan
fick vi vår målart lagerlärka, 3 st som både sjöng och födosökte. Nöjda åkte vi sedan till hotellet.

Dag 6, torsdag 3/5 - Albufera

Morgonen började på Albufera där vi var fram till
kl 13:00. Vi hörde vassångare och sedan besökte vi några
gömslen och det första till vänster efter toaletterna där
var det 2 tjockfot som först flög förbi och som sedan kom
tillbaka och födosökte.
Vi gick vidare till andra gömslen och på höjden vid lilla
pölen, där hördes trastsångaren. I kanalen såg vi
kamsothöna, både halsringmärkt (XSCH) och icke halsringmärkt. Från de två vanliga gömslena såg vi
4 flamingos, 5 skrattmås, 2 kärrsnäppa, 10 rödbena,
1 kustsnäppa, 1 småsnäppa, 2 sandlöpare, 8 myrsnäppa,
6 spovsnäppa, gluttsnäppa samt alla tre strandpipare.
I ån längs stigen hade vi 2 natthäger, flera silkeshäger samt
kohäger. För att göra en lång historia kort så hittade vi
2 bronsibis som höll på att bygga bo i ett träd. Vi hade en
kungsörn och brun kärrhök flygande förbi oss. I övrigt
blev det inte mycket mer nytt. Och sedan blev det hemgång.

Kamsothöna

Dag 7, fredag 4/5 - Albufera - hemåt

Under vår sista morgon på Mallorca regnade det. Två av oss ville ändå få en liten skådarstund på
morgonen så vi åkte till marmorandstället och där stod vi bara en liten stund. Vi fick se 5 flamingos,
1 bahamasand även om det var mörkt och regnade. Vi lämnade platsen tidigt då vi inte ville packa
ner blöta kläder. Vi åkte till hotellet, packade och checkade ut. Samma som förra gången, så när man
bor på Sunving hotell så kunde vi checka in vårt bagage och oss själva nere i receptionen och därmed
var vi av med allt bagage. Vi åkte i regnet till drakgrottorna och sedan till flygplatsen.

Kohäger

Vi tankade strax innan flygplatsen då bilen ska vara fulltankad vid återlämnandet, det går att
lämna den ej full men då kostar det mera. Bilen gick på diesel och den kostade nu 1,17 euro.
Nyckeln lämnar man bara utan att någon varken kollar bilen eller ger kvittens på inlämnad nyckel.
Då det var samma visa tidigare så blev vi inte förvånade över detta nu.
Totalt hade vi åkt 96 mil och det har varit tempereraturer mellan 4 – 23,5 grad så vi var nöjda över
att vi hade både tunna och tjocka kläder med oss.
Tack för denna gång! Vid pennan och kameran, Sussie Carlström

Artlista April-Maj 2018
Gravand Tadorna tadorna [Common Shelduck]
Allmän
Gräsand Anas platyrhynchos [Mallard]
Allmän
Snatterand Anas strepera [Gadwall]
Sågs under 4 dagar
Skedand Anas clypeata [Northern Shoveler]
Sågs 2 gånger vid Albufera och Albufreta
Marmorand marmaronetta angustirostris [Marbled Duck]
Sågs 1 gång vid Albufera
Bahamasand
Sågs 1 gång vid Albufera
Rödhuvad dykand netta rufina [Red-crested pochard]
Sågs under 4 dagar vid Albufera
Brunand Aythya ferina [Common Pochard]
Sågs 5 gånger vid Albufera
Rödhöna Alectoris rufa [Red-legged partridge]
Sågs på flera ställen under en dag på väg till/från Ses Salines
Gulnäbbad lira Calonectris diomedea [Cory’s Shearwater]
Sågs vid 2 tillfällen, vid Cap de Salines och Formentor
Medelhavslira Puffinus yelkouan [Yelkouan Shearwater]
Sågs vid 2 tillfällen, vid Cap de Salines och Formentor
Balearisk lira Puffinus mauretanicus [Balearic Shearwater]
Sågs vid 2 tillfällen, vid Cap de Salines och Formentor
Storskarv Phalacrocorax carbo [Great Cormorant]
Sågs vid 3 tillfällen
Toppskarv phalacrocorax aristotelis [Shag]
Sågs vid 2 tillfällen, vid Cap de Salines och Formentor Beach
Natthäger Nycticorax nycticorax [Black-crowned Night Heron]
Sågs under 3 dagar vid Albufera och Alcudia
Kohäger Bubulcus ibis [Cattle Egret]
Sågs under 4 dagar
Rallhäger Ardeola ralloides [Squacco Heron]
Sågs 1 gång vid Albufereta
Silkeshäger Egretta garzetta [Little Egret]
Allmän
Ägretthäger Ardea alba [Great Egret]
Sågs 2 gånger vid Albufera och Albufreta
Gråhäger Ardea cinerea [Grey Heron]
Sågs 1 gång vid Albufera

Purpurhäger Ardea purpurea [Purple Heron]
Sågs vid 2 tillfällen, vid Albufera och Albufereta
Bronsibis Plegadis falcinellus [Glossy Ibis]
Sågs 1 gång på Albufera
Större Flamingo Phoenicopterus roseus [The Greater Flamingo]
Sågs 3 gånger vid Salines, Albufera och Albufreta
Gåsgam Gyps fulvus [Eurasian Griffon Vulture]
Sågs 1 gång i bergen
Grågam Aegypius monachus [Eurasian Black Vulture]
Sågs under 1 dag i bergen
Dvärgörn Aquila pennata [Booted Eagle]
Sågs under 4 dagar
Röd glada Milvus milvus [Red Kite]
Sågs under 3 dagar
Brun kärrhök Circus aeruginosus [Western Marsh Harrier]
Sågs under 4 dagar
Tornfalk Falco tinnunculus [Common Kestrel]
Allmän
Eleonorafalk Falco eleonorae [Eleonora´s Falcon]
Sågs 1 gång vid Albufreta
Pilgrimsfalk Falco peregrinus [Peregrine Falcon]
Sågs 3 gånger vid Formentor fyren, i bergen och Albufreta
Kungsörn Aquila chrysaetos [Golden Eagle]
Sågs 1 gång vid Albufera
Rörhöna Gallinula chloropus [Common Moorhen]
Allmän
Sothöna Fulica atra [Eurasian Coot]
Allmän
Kamsothöna Fulica cristata [Red-knobbed coot]
Sågs under 2 dagar vid Albufera
Purpurhöna Porphyrio porphyrio [Purple swamphen]
Sågs under 4 dagar vid Albufera
Skärfläcka Recurvirostra avosetta [Pied Avocet]
Sågs under 3 dagar
Styltlöpare Himantopus himantopus [Black-winged Stilt]
Allmän
Tjockfot Burhinus oedicnemus [Stone-curlew]
Sågs under 3 dagar på Alburera och efter vägen
Mindre strandpipare Charadrius dubius [Little Ringed Plover]
Allmän i våtmarkerna
Större strandpipare Charadrius hiaticula [Common Ringed Plover]
Sågs under 3 dagar på Albufera och Ses Salines

Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus [Kentish Plover]
Allmän
Kustpipare Pluvialis squatarola [Grey Plover]
Sågs 2 gånger vid Albufreta och Ses Salines
Brushane Calidris pugnax [Ruff]
Sågs 1 gång vid Albufera
Kustsnäppa Calidris canutus [Red Knot]
Sågs 1 gång vid Albufera
Kärrsnäppa Calidris alpina [Dunlin]
Sågs 2 gång vid Albufera och Ses Salines
Spovsnäppa Caildris ferruginea [Curlew Sandpiper]
Sågs 2 gånger vid Albufreta och Albufera
Småsnäppa Calidris minuta [Little Stint]
Sågs under 4 dagar på Albufera och Ses Salines
Grönbena Tringa glareola [Wood Sandpiper]
Sågs under 2 dagar på Albufera
Drillsnäppa Actitis hypoleucos [Common Sandpiper]
Sågs under 4 dagar vid Albufera och Albufreta
Rödbena Tringa totanus [Common Redshank]
Sågs under 3 dagar vid Albufera och Ses Salines
Svartsnäppa Tringa erythropus [Spotted Redshank]
Sågs under 2 dagar vid Albufera
Gluttsnäppa Tringa nebularia [Common Greenshank]
Sågs 2 dagar vid Albufera
Enkelbeckasin Gallinago gallinago [Common Snipe]
Sågs 1 gång vid Albufera
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus [Black-headed Gull]
Sågs under 2 dagar på Albufera och Albufreta
Medelhavstrut Larus michahellis [Yellow-legged Gull]
Allmän
Rödnäbbad trut Ichthyaetus audouini [Audouin’s gull]
Relativt allmän
Fisktärna Sterna hirundo [Common Tern]
Sågs under 3 dagar vid Albufera
Tamduva Columba livia [Rock Dove]
Allmän
Ringduva Columba palumbus [Common Wood Pigeon]
Allmän
Turkduva Streptopelia decaocto [Eurasian Collared Dove]
Allmän

Turturduva Streptopelia turtur [European Turtle Dove]
Sågs och hördes 2 gånger, utefter vägen och vid Son Real
Tornseglare Apus apus [Common Swift]
Allmän
Biätare Merops apiaster [European Bee-eater]
Sågs 1 gång söder om Can Picafort
Härfågel Upupa epops [Eurasian Hoopoe]
Allmän
Tofslärka Galerida cristata [Crested Lark]
Sågs 2 dagar utefter vägarna
Lagerlärka Galerida theklae [Thekla´s Lark]
Sågs 1 dag vid Son Real
Korttålärka Calandrella brachydactyla [Greater Short-toed Lark]
Sågs 1 gång vägen ner till Cap de Salines
Backsvala Riparia riparia [Sand Martin]
Sågs vid 1 tillfälle
Ladusvala Hirundo rustica [Barn Swallow]
Allmän
Hussvala Delichon urbica [Common House Martin]
Sågs vid 2 tillfällen
Gulärla Motacilla flava [Yellow Wagtail]
Sågs under 3 dagar
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes [Eurasian Wren]
Sågs och hördes under 2 dagar
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos [Common Nightingale]
Allmän
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola [European Stonechat]
Allmän
Buskskvätta Saxicola rubetra [Whinchat]
Sågs 1 gång vid Albufreta
Koltrast Turdus merula [Common Blackbird]
Allmän
Grässångare Cisticola juncidis [Zitting cisticola]
Sågs och hördes under 5 dagar
Svarthätta Sylvia atricapilla [Blackcap]
Hördes under 2 dagar
Sammetshätta Sylvia melanocephala [Sardinian Warbler]
Allmän
Cettisångare Cettia cetti [Cetti’s warbler]
Allmän

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus [Great Reed Warbler]
Hördes under 4 dagar vid Albufera
Lövsångare Phylloscopus trochilus [Willow Warbler]
Hördes 3 gånger
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla [Firecrest]
Hördes 1 gång av bara Anna på väg till Formentor
Grå flugsnappare Muscicapa striata [Spotted Flycatcher]
Allmän
Balearisk grå flugsnappare Balearica Muscicapa striata
[Balearic Spotted Flycatcher]
Sågs vid 3 tillfällen, vid vägen till Cap de Salines, Son Real och
efter vägen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
[European Pied Flycatcher]
Sågs under 2 gånger på väg till Formentor och Boquer Valley
Talgoxe Parus major [Great Tit]
Sågs vid 5 tillfällen
Blåmes Cyanistes caeruleus [Eurasian Blue Tit]
Sågs 1 gång på väg till Formentor
Rödhuvad törnskata Lanius senator [Woodchat Shrike]
Sågs under 4 dagar
Korp Corvus corax [Common Raven]
Sågs under 4 dagar
Gråsparv Passer domesticus [House Sparrow]
Allmän
Bofink Fringilla coelebs [Common Chaffinch]
Sågs under 2 dagar
Hämpling Carduelis cannabina [Common Linnet]
Sågs under 2 dagar
Steglits Carduelis carduelis [European Goldfinch]
Allmän
Grönfink Carduelis chloris [European Greenfinch]
Allmän
Gulhämpling Serinus serinus [European Serin]
Allmän
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra [Common Crossbill]
Sågs 2 gånger vid Albufera och efter vägen till Formentor
Häcksparv Emberiza cirlus [Cirl Bunting]
Sågs 2 gånger vid Pollenca och Boquer Valley
Kornsparv Emberiza calandra [Corn Bunting]
Sågs under 3 dagar

