Mallorca
23/4 – 30/4 2019

23/4 Tisdag – Dag 1
Landvetter – Palma – Alcudia
Perra Wohlin och Jag, Sussie Carlström åkte iväg på denna fågelskådartur till Mallorca som vi delar
med oss utav till ev intresserade för att ge tips på vart man kan åka och vad
man kan få se.
Vi flög kl 07:00 från Landvetter och landade på Palmas flygplats kl 10:10.
Vi bodde på Sunwing Alcudia Beach ”Diana” i Alcudia. Det var en kanon stor
takterass som var större än vår två rumslägenhet Family. Utanför allrummet
var det en relativt stor balkong. Jag hade önskat vid bokningen att vi skulle få
kvällssol och det fick vi. Det var väldigt bekvämt med att vi kunde parkera på
vägen, utanför hotellet. Dock var det två trappor utan hiss. Flyg och hotell
kostade 4.150:-/person.
När vi bokade resan bokade vi samtidigt via Ving en Opel Corsa från Avis, som
kostade 2.375:-. Det är fördelaktigt att göra det via Ving för att också ta en
reseförsäkring på chauffören för att täcka självrisk upp till 10.000:- och jag vet
att det inte tillkommer några avgifter vid flygplatsen, där vi hämtar och lämnar
bilen. När jag har åkt med mina 3 väninnor så har vi bara tagit den försäkringen på mig, eftersom jag
varit chaufför. Nu när vi åkte 2 personer så tog vi den på båda. Reseförsäkringen kostade 288:/person och mer ingår. GPS behöver man inte hyra då Google Maps fungerar bra på telefonen.

Svarthakad buskskvätta och svartbent
strandpipare, Foto: Sussie

När vi hade hämtat ut bilen åkte vi mot Alcudia på småvägarna via Sineu, Petra, Santa Margalida och
Can Picafort. När vi hade checkat in oss på hotellet och packat upp väskorna så satte vi ihop tub och
stativ och tog fram kikare och kamera. När man bor på Sunwings område så får man ta med sig mer
bagage, 24 kilo och handbagaget 6 kilo.

När vi monterat allt åkte vi och besökte 2 fågellokaler i S´Albufereta. Vi såg bl.a. rörhöna, silkeshäger,
svartbent strandpipare, svarthakad buskskvätta, gulhämpling och steglits.
Det mesta finns att handla i de större mataffärerna så man behöver inte ha med sig någonting. Vi
stannade till och handlade med oss mat för ett par dagar. Både frukost och lunch äter vi ute när vi
skådar. Middagsmat kan man äta ute, det finns ett stort utbud på restauranger, eller så kan man laga
i det tillräckligt utrustade köket i lägenheten. Vi avslutade dagen med 31 arter.

24/4 Onsdag – Dag 2
S´Albufera – Son Real – Parc Natural – Ermita Betlem

Mellan S´Albufera och Arta var vi vid Son Real. Där
vi nästan direkt fick se dvärgörn och rödhuvad
törnskata. Vi gick den blå stigen ner mot havet och
hade sammetshätta, gulhämpling och väl nere
nästan vid havet var det en spelande lagerlärka.
Dock satte han sig aldrig synligt för oss. Där nere
vid havet hade vi även medelhavstrut, rödnäbbad
trut och svarthakad buskskvätta. När vi gick
tillbaka tog vi den röda stigen som var lite kortare.
Och utefter vägen mot parkeringen igen hade vi
mindre korsnäbb. Det blev totalt ca 6,5 km som vi
gick och vi var dumma nog att inte ta med oss
något vatten fast det var 23 grader. Törstiga njöt
vi av vattnet vi hade i kylbagen, som vi hade med
oss i bilen. Det är smart att packa med sig en hemifrån.
När vi kom till bilen blev det även en stående fika. Det var inte jättevarmt ute då det var lite blåsigt.

Rödhuvad törnskata. Foto: Perra

Sedan åkte vi en mycket smal väg från Arta mot Park Natural, Es Porcadet, sen mot Ermita de Betlem.
Cyklister fanns över allt då det var stor cykeltävling på Mallorca under veckan. Det är inte roligt att
vistas ute på de stora vägarna då det var klungor av cyklister. Spanjorerna är väldigt fartglada, så man
försöker mest att bara ta sig till och från lokalerna och försvinna från de trafikerade vägarna.
Vi åkte till Can Picafort och vid stora rondellen innan tog vi höger och sen andra höger, samma väg
som jag åkt tidigare. Nu fick vi se kohägrar och sen hittade
vi fågeltornet Son Bosc Deck vid Sewage Treatment
Plant, som jag besökte första gången under föregående
resa. Där hade vi det bra. Det var folktomt och det
fanns lite fågel att titta på. Vi njöt av tystnaden och
kollade runt lite och fick se buskskvätta, stenskvätta,
svarthakad buskskvätta, rödhöna och grönfink. På
gräset närmast oss hade vi kohäger och påfågel. Det var
så lugnt och fint att sången från grässångaren hördes
från långt håll, trevligt värre. I vattnet hade vi
snatterand och gravand. 2 par gravand hade fått ungar,
11 som flest i en kull. Drillsnäppa, mindre strandpipare,
styltlöpare, rörhöna, sothöna, gräsand och brunand var
några arter vi såg vid vattnet. Vi hade även tornseglare,
ladusvala och sedan även backsvala som födosökte. Det kom en spansk herre som visade sig vara en
anställd på naturcentrum på S´Albufera som berättade att det finns ett par rödfalk i Pollenca. Han
berättade också att rödfalkar födosöker parvis och det gör inte tornfalken. När vi stod där och
lyssnade på mannen kom en turturduva och flög förbi oss.

Häcksparv. Foto: Sussie

Vi började med att åka till S´Albufera. Man måste vara tidig för att få plats på den lilla parkeringen
utanför parken. Det var rätt få arter men vi fick njuta av trastsångare, rörsångare, grässångare och
göktyta som sjöng. Där fick vi se bl.a. häcksparv och rödhöna.

25/4 Torsdag – Dag 3
Vi åkte först till södra delen av S´Albufera till marmorandpölen, Ses
Salinetes, bredvid vägen till Can Picafort och där såg vi minst 6
individer marmorand, smådopping, skärfläcka, rörhöna, gräsand och
mindre strandpipare.

Vi åkte småvägar till Cap de Salines via Petra och Felanitx. Det är trånga gator genom byarna, som
man knappt kan passera med vår lilla bil. På lilla vägen till fyren hade vi tur med trafiken. Dvs det var
få bilar ute och vi kunde stanna ofta. Den inhemska balearisk flugsnappare samt ”vår egen” grå
flugsnappare fick vi se efter vägen samt tofslärka, rödhuvad törnskata, härfågel samt många
rödhönor. Perra såg en blåtrast vid 5:ans stopp!! Den försvann tyvärr. Längre ner hade vi en
rosenfink som sjöng 2 gånger och den ska enligt boken inte finnas här.

Gulnäbbad lira.
Foto: Sussie & Perra

Nere vid fyren blåste det SV och visst kom lirorna lite närmare idag mot om det inte hade blåst. Vi tog
stigen mot höger och där kom vi ytterligare lite närmare lirorna. Vi såg balearisk lira, gulnäbbad lira,
medelhavslira samt flera svarttärna.

Därefter åkte vi till salthögarna vid Ses Salines och fick se bl.a. större flamingo som är lite självskriven
här. Småsnäppa, sandlöpare och kärrsnäppa fick vi också beskåda. En skum sångare höll till en bit
från oss som fick förbli obestämd, ev kan det ha varit en hona sammetshätta.
Vi valde åter igen att åka småvägarna hemåt och jag skulle peka ut för Perra vart jag hade hittat
tjockfot förra gången. Vägen levererade, en
tjockfot blev det även i år igen och flera
tofslärkor och kornsparv så klart.
Vi åkte till Santa Margalida, via en väldigt
smal väg. Kul att ha sett vägen men vi fick
ingen fågel fast den såg mycket lovande ut.
Hemma så var det fortfarande blåsigt så vi
tog in utemöblerna från balkongen in
vardagsrummet. Vi satt på insidan
glasdörrarna och kunde titta ut. Vi avslutade
kvällen med att åka till Pizza Hut.

Tjockfot. Foto: Perra

Marmorand.
Foto: Sussie

S´Alburfera – Cap de Salines – Salines – Santa Margalida

26/4 Fredag – Dag 4
S´Albufera – Formentor – Cuber

Folket hade vaknat och började strömma till så vi lämnade fyren och åkte till Cuber. Där fick vi 3 ex
moltonisångare, mindre korsnäbb, blåtrast, svarthätta och gransångare. Av ett engelskt skådarpar
fick vi tips på en sjungande stentrast. Vi hörde den men fick aldrig se den. Perra hade grönsångare
som jag såg men som jag inte artbestämde.

Gåsgam, grågam samt dvärgörn kom och flög förbi. Det var ont om falkar. Men på tillbaka vägen till
bilen från sjön fick vi se en fältpiplärka. Även nu blev det småvägarna hemåt via Can Picaforte där vi
kollade på hur vägarna ska vara stängda inför morgondagens cykellopp.

Grågam. Foto: Perra

I huvudtaget var detta en resa med ovanligt lite fågel, för att vara på Mallorca.

Moltonisångare. Foto: Sussie & Perra

Blåtrast. Foto: Sussie

Morgonen började med en snabbis på S´Albufera med samma sorts fågelarter som vi haft tidigare. Vi
åkte sedan till Formentor och hade samarbetsvilliga blåstrastar utefter vägen men ingen
eleonorafalk. Vid fyren såg vi gulnäbbade liror samt även där en blåtrast.

27/4 Lördag – Dag 5

Purpurhöna. Foto: Perra

S´Albufera – Boquer Valley
Eftersom det var en stor cykeltävling och vägarna spärras av
åkte vi tidigt till S´Albufera för att inte bli
instängda/utstängda från fågelskådningen. Klockan var bara
5:20 vid parkeringen och ändå fick vi en av de sista
platserna. Cyklisterna hade också bilar som de parkerade.
Parken öppnar inte förrän klockan 9:00 så vi klev över muren
och runt den låsta grinden. Ute var det becksvart och vi
beslöt att vänta där i början på vägen för att sen i ljuset av
soluppgången kunna se vad som sprang framför våra fötter
på vägen. I mörkret hörde vi härfågel på lite avstånd. Vi fick
stå ända till klockan 6:25 då vi tyckte var tillräckligt ljust för
att arta eventuella fågel. Vi hade cettisångare och
sammetshätta som var vakna och pigga och sjöng för fulla
halsar. Kohäger, silkeshäger och natthäger satt i deras
vanliga träd. Vi fick se en purpurhöna bra, tyckte vi, men
sedan blev det en ännu bättre obs på bara 5 meters avstånd.
Den höll till utanför det nya gömslet vid Infocentrat.

Skedstork. Foto: Sussie

Det gömslet där jag och Kajsa på förra resan hade rödvingad
vadarsvala där hittade Perra en nu.

Skedstork. Foto: Sussie

Perra ville ha den flygande och vi
väntade och väntade och till slut flög
den. Den flög länge och väl, och
väldigt nära oss, en grym obs utan
handkikare till och med.
Vi hade några marmoränder,
silkeshägrar, mindre strandpipare
och rödhuvad dykand. En skedstork
stod också där rakt framför oss och
sov. När han vaknade till liv började han stretcha. Det var som att titta på en trevlig naturfilm. Det är
fortfarande tidigt på morgonen.

Trastsångare. Foto: Sussie

När vi lämnade det gömslet hade vi trastsångare som satt
öppet och sjöng medan kaveldunssångare satt gömd och
sjöng.
2 ex kamsothönor som inte var halsmärkta fick vi också se.
Vi besökte de 2 gömslena österut och där blev det lite
jobbigt för mig, väldigt känslomässigt. En rörhöna gick och
tog ett av den svartbenta strandpiparens ägg och pickade
sönder det och åt upp till strandpiparens förtret. Sen letade
rörhönan efter flera ägg, men fann inget. Puh, tur för mig
som var lite våt i ögat. Skärfläckorna hade redan halvstora
ungar. Mest udda här var 3 ex spovsnäppa.

Vi knallade till den lilla stenbron och där jag såg något på
den liggande vassen som var som en liten övergång, över
vattnet, för fåglarna. Det var en liten häger som blev en
dvärgrördrom. Vi fick njuta av den under flera minuter i
tuben också innan den gick in i vassen igen. När han
försvunnit gick vi vidare västerut mot ”vadargömslet” och
fick där som ny art för resan, svartsnäppa. Annars fanns det
smådopping och vi hörde vattenrall utanför gömslet. Det
började bli lite varmt och vi var lite trötta så vi lämnade
S´Albufera för att åka mot Port Pollenca, Boquer Valley och på vägen dit åkte vi många småvägar. Vi
fick se rödhuvad törnskata och på en telefontråd hade vi också en blåkråka. Det var mycket trevligt.
Men den var inte kvar så länge och vi fick inget bra kort på den. Vid Boquer Valley hade vi sen bl.a.
sammetshätta, steglits, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, och rödhuvad törnskata men annars
var det tomt.
Vi åkte hemåt och idag var det ingen nordanvind så det var varmare och temperaturen stod på 23
grader och vi hann därför med lite avslappning på takterassen där vi såg medelhavstrut och turkduva.
Helt plötsligt började trutarna låta och då såg jag en fiskgjuse som dem mobbade. Bra avslut på
dagen.

Härfågel. Foto: Sussie

28/4 Söndag – Dag 6
Boquer Valley – Cuber – Soller – Alcudia
Vid 7 tiden åkte vid direkt till Boquer Valley. När vi
hade ätit lite frukost vid bilen såg Perra något som
flög över vägen. Sen hörde vi en härfågel som sjöng
och då tänkte vi att det kunde ha varit den som flög
förbi oss. Vi letade reda på den då vi inte haft någon
bra obs på en sittande, utan antingen bara har hört
den eller att den flugit förbi oss. Vi hittade den och
det såg ut som om den andades efter 3 sångstrofer,
då han öppnade näbben. Perra filmade detta och
efter vi tittade på filmerna så stämmer detta.
Medan vi tittar på härfågeln ser jag en häcksparv
som snällt sitter kvar på telefonstolpen och sjunger
ett par minuter. Härligt! När jag var här under förra
resan hade jag en på samma ställe som de andra
Biätare. Foto: Sussie
tjejerna missade, så därför blev jag extra glad när
Perra också fick se denna. (På tjejresan fick alla en
underbar obs av häcksparv vid ett senare tillfälle). Vi gick upp bland buskarna och där satt flera
sammetshätta och sjöng. Gärdsmyg och blåtrast sjöng också. Blåtrasten fick vi sen syn på också. Vi
fick se en födosökande sammetshätta, en hona. En gök överraskade oss och flög förbi på låg höjd.
Efter en stund hade vi en pilgrimsfalk och strax efteråt en dvärgörn. På tillbaka vägen vid huset hade
vi många biätare som flög över huvudet på oss, tyvärr på lite höjd.

Senare åkte vi till Cuber men där var det fullt på parkeringen så vi ställde oss högre upp och spanade
från bilen istället. Där fick vi se bl.a. grågam, gåsgam, dvärgörn, tornfalk och svart stork! Vår första på
Mallorca. Vi åkte via Soller tunneln och tog sen småvägar till Alcudia. Under färden fick vi se 40-45
biätare som födosökte samt en tjockfot på en åker. Sen var det bl.a. rödhuvad törnskata, svarthakad
buskskvätta, steglits i mänger och flera turkduvor.

29/4 Måndag – Dag 7
Boquer Valley – Cap de Formentor – S´Albufereta

Vitögd dykand. Foto: Sussie

Sista heldagen idag. Vi började vid Boquer Valley och hjälp, det var inte alls som igår söndag. Ljudet
från trafiken gjorde det tråkigare och dessutom var det färre aktiviteter på fåglarna. Men när vi åt vår
frukost vid bilen hörde jag ett annorlunda läte, och då kollade jag mig runt och då såg jag falk på
långt håll och jag sa att det var en eleonorafalk och Perra hann få några kort på den och så hann vi se
den i tuben också. Vi gick upp till trädgården vid husen. Det var lugnt men när vi stått där ett tag
hade vi hört härfågel, se sjungande häcksparv, biätare och ytterligare en eleonorafalk.
Vid 11-tiden gick vi ner till bilen och åkte sedan till första stoppet vid Cap de Formentor för att
försöka få bättre bilder på eleonorafalk. Men vi kunde inte ens få en parkeringsplats så vi vände. Det
var mycket fler cyklister än vanligt nu kändes det som. Vi letade oss till vägen runt S´Albufereta och
tog ett stopp vid hotellets ståplattform. Vi såg gluttsnäppa som ny researt, i övrigt var det lugnt.
Vi åkte till fågeltornet öster om S´Albufera, Son Bosc Deck vid
Sewage Treatment Plant, som man svänger ner till från Can
Picafort och där hittade Perra sin första tjockfot. Sen kom en
mörk and inflygande med stora vita fält på vingarna. Jag fattade
först inte, vigg? Men Perra sa snabbt vitögd dykand och det var
det.
Där efter åkte vi en dålig väg till fågeltornet Amarador Deck vid Amarador, som vi såg från
föregående fågeltorn. Till slut anlände vi men där var det rätt tomt, precis som när jag var där med
tjejerna förra gången. Mest spännande var en skäggdopping och en trastsångare. Vi åkte hemåt på
först smala cykelvägar och sen vägen från Sa Pobla till Alcudia. Jag körde så sakta att alla blev tokiga
på mig. Fick snabbt bilar som låg tätt bakom. Till och med poliserna kör om cyklisterna och kör för
fort mot vad det står på hastighetsbegränsningen.
Idag var det molnigt men temperaturen stod ändå på 22 grader.
Kohäger. Foto: Perra

30/4 Tisdag – Dag 8
S´Albufera – Santa Margalida – Porto Colom – Flygplatsen
Idag är det hemgång så det passade bra att starta vid S´Albufera. Direkt när vi kom in i parken hörde
vi vattenrall. Sedan var det inget speciellt förrän en härfågel flög förbi oss, totalt 3 gånger. Den
rödvingade vadarsvalan var kvar. Den stod mest men var även ute på en kort flygtur. Det blev tyvärr
inget tillfälle för att fota den. En bronsibis stod ungefär där skedstorken hade stått. Bronsibisen flög
och vi kunde senare se att det var 2 stycken. Vi fick njuta av en purpurhöna som stod i en buske
bredvid oss det fanns ett smalt fotohål där man kunde fota hals och huvud. Efteråt förstod vi att han
var ute efter en sammetshättas bo. 2 natthäger stod fint i en kanal och kaveldunssångare visade upp
sig fint men vi hann inte fota.
Vi åkte till hotellet. Det var incheck på Princess hotellet mellan kl 11:00-12:00, utcheckning på
rummet senast kl 12:00. Vid utcheckning på hotellet fick vi betala en miljöskatt på några euros. Det
gick smidigt att checka in bagaget och vips var bagaget klart och vi hade biljetter och kunde därmed
bara gå direkt till säkerhetskontrollen på flygplatsen.
Vi lämnade Alcudia och åkte via Santa Margalida men där vi fick inget. Vi åkte vidare till Porto Colom
som är ett underbart ställe där det gick en bilväg till havet. Där hörde vi härfågel, göktyta och såg
stentrast, lagerlärka, stenskvätta och så flög det biätare över oss. Vi tog en tur till saltstenarna Ses
Salines där vi såg ca 15 turturduvor, då saknade vi tubkikaren.
Sen fick det bli flygplatsen där vi tankade, då den var full när vi hämtade den och ska lämna igen den
fulltankad. Vi åkte till parkeringshuset som är lätt att hitta genom bra skyltning och lämnade åter
bilen. En kille gick runt bilen och skrev ok på ett papper och så fick vi gå till avgångshallen. Allt gick
smidigt.
Vi flög 20:50 och landade på Landvetter 00:05. Då vi hade parkerat på långtidsparkeringen blev allt så
enkelt. När vi parkerade var det bara att köra in då jag hade förbetalt och nu när vi skulle ut behövde
vi bara visa vårt kort som vi fick när vi körde in.
Tack Mallorca för denna gång.

Svartbent strandpipare & småsnäppa. Foto: Sussie

Vår artlista:
Gravand
Gräsand
Snatterand
Skedand
Marmorand
Brunand
Rödhuvad dykand
Vitögd dykand
Rödhöna
Fasan
Smådopping
Skäggdopping
Gulnäbbad lira
Balearisk lira
Medelhavstrut
Storskarv
Toppskarv
Dvärgrördrom
Natthäger
Kohäger
Rallhäger
Silkeshäger
Gråhäger
Purpurhäger
Svart stork
Bronsibis
Skedstork
Större flamingo
Gåsgam
Grågam
Fiskgjuse
Dvärgörn
Röd glada
Brun glada
Brun Kärrhök
Tornfalk
Rödfalk
Eleonorafalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Kamsothöna
Purpurhöna
Skärfläcka
Styltlöpare

Tjockfot
Rödvingad vadarsvala
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Sandlöpare
Kärrsnäppa
Spovsnäppa
Småsnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Drillsnäppa
Rödbena
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Skrattmås
Medelhavstrut
Rödnäbbad trut
Fisktärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Tamduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Tornseglare
Härfågel
Biätare
Göktyta
Tofslärka
Lagerlärka
Korttålärka
Backsvala
Klippsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Sädesärla
Gulärla
Gärdsmyg
Sydnäktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Koltrast

Blåtrast
Stentrast
Stenskvätta
Grässångare
Svarthätta
Törnsångare
Sammetshätta
Moltonisångare
Kaveldunsångare
Cettisångare
Rörsångare
Trastsångare
Lövsångare
Grönsångare
Gransångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Balearisk flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Talgoxe
Blåmes
Rödhuvad törnskata
Korp
Gråsparv
Bofink
Hämpling
Steglits
Grönfink
Gulhämpling
Mindre korsnäbb
Häcksparv
Kornsparv

