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Information: 

Vi köpte resan via Ving på Internet. 

Hotellet heter Serenity by sea club i 

Alcudia, 1 st 2 rumslägenhet med balkong, 

vi beställde utan flygmat (beställde det 

senare för 95:-/styck). 

Pris 4.825:-, Minus internet rabatt 500:-  

och minus 540:- för extrabäddsrabatt = 

3.785:-/per person. 

Man kunde välja en 

ombokningsförsäkring för 200:-/person 

men vi avböjde. 

Det finns också komplett reseförsäkring för 255:-/person som vi valde att bara köpa till chauffören 

för att få självrisken på bilen täckt till 10.000:-. 

Hyrbilen från Avis 

kostade 1.650:- med 

hämt och lämn-service 

på flygplatsen. En Seat 

Ibiza A/C el liknande blev 

det som räckte gott till 

oss tre.  

Vi åt middag på 

restauranger runt gatan 

Av. Pere Mas i Reus 

”Dollargatan” varje kväll 

och t ex på Lunas Grill åt 

vi härligt stora grillspett 

med bakad potatis samt 

en förrätt för 15 euro och 

till det en flaska vin, 

Marques för 14 euro. 

Bordsvatten kostar 3:20, 

cappucino för 3:75, caffe 

latte 3:75 och Irish Coffé 

8:50 euro. 

 

Att tänka på. Fri vikt på 20 kg inkl 5 kg handbagage. 



Mallorca: 
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När vi skulle hämta bilen gick det lätt att hitta Avis uthyrningsdisk då det bara var att följa skyltarna. 

Det tog lång tid innan vi fick komma fram fast vi 

hade bara två personer framför oss men bakom 

oss stod fler än 30 personer. 

Första resekrysset blev gråsparv på 

flygplatsen. 

Vi stannade vid en sopstation mellan 

flygplatsen och Sinau där vi fick se röd glada, 

ringduva, svarthakad buskskvätta, grönfink 

och steglits. 

Vid hotellet såg vi härfågel, sammetshätta 

(som var där under hela veckan som sjöng 

varje morgon och eftermiddag), tornseglare 

och hussvala. 

Vi åkte till Albufera för att spana in lite fågel 

och där fick vi bl.a. se rödhuvad dykand, 

rörhöna, sothöna, purpurhöna, purpurhäger, 

gluttsnäppa, svartbent strandpipare, mindre 

strandpipare, styltlöpare, gulärla, kohäger, 

silkeshäger, rödnäbbad trut, medelhavstrut, 

brun kärrhök, fiskgjuse, cettisångare, 

kaveldunssångare, sydlig näktergal och 

sävsångare. Mindre strandpipare och 

svartbent strandpipare gick bara någon meter 

ifrån oss, utanför gömslet. Allt detta gjorde att vi var mycket nöjda när vi lämnade Alburfera.  

 

Silkeshäger och styltlöpare 

Rörhöna 
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Det var lite tunt regn när vi gick upp, men vi startade i Alburfera och då hade regnet slutat. 

Från parkeringen hörde vi cettisångare och sen gick 

vi in i naturreservatet och vi fick sammetshätta, 

kohäger, silkeshäger, natthäger, trastsångare, 

sävsångare och kaveldunssångare. Brun kärrhök, 

rödhuvad dykand och vattenrall hade vi också. Vi 

hörde ett bubblande ljud som vi hade svårt att 

bestämma, ev kunde det vara grodor.  

Sen vid gömslet till vänster om 

informationshuset såg vi: mindre strandpipare, 

kohäger, svartbent strandpipare, silkeshäger, 

styltlöpare, grönbena, rödbena, drillsnäppa, 

snatterand, kricka, rödhuvad dykand, 

medelhavstrut, gravand, purpurhöna och 

snatterand. Sydnäktergal sjöng flitigt. 

Sen gick vi till gömslet mitt emot, nr 13, och där 

såg vi inget. Och gick därför vidare till nr 6 och 

fick smådopping och en till drillsnäppa. På 

samma kulle fick vi se en cettisångare som satt 

fotovänligt och visade upp sig. När vi gick ner för 

kullen så fick vi se en kamsothöna.  

 

Klockan var ca 

10:30 och 

”vanligt” folk 

har börjat 

vakna och 

vandrade runt 

här i området. 

Senare blev det 

ännu fler 

människor i 

reservatet, 

denna härliga 

söndag 

förmiddag. 

Gömslet nr 12 gav oss svartsnäppa, större strandpipare, skedand, styltlöpare och gulärla. En man 

kom in och efter att jag hade talat om för honom att det fanns svartsnäppa här, berättade han att 

han hade tjockfot vid gömslet som var innan detta efter stigen. Snabbt lämnade vi platsen och ilade 

dit. Där var så mycket folk att vi fick dela upp oss och klämma in oss emellan andra där det var ett 

litet utrymme. Men vi fann ingen tjockfot. Nära utanför gömslet gick silkeshäger och svartsnäppa 

perfekt för alla som fotade, även bra avstånd för mobilen. Det var mycket fågel här men trångt i 

gömslet, svårt att se i tuben då man hittade en liten vadare långt bort.  

Rödhuvad dykand 

Kamsothöna 



Här såg vi bl.a; enkelbeckasin, svartsnäppa, silkeshäger, spovsnäppa, småsnäppa, svartbent 

strandpipare, gråhäger, styltlöpare, hämpling, storskarv och gluttsnäppa. 

 

Efter detta blev det tornet men där såg vi inget men på vägen dit fick vi smådopping, vattenrall, samt 

cettisångare som å andra sidan sitter överallt  

Vi gick västerut där det blev en ny 

researt, brunand men annars var 

det rätt tomt. Det var soligt och 

mycket varmt ute, kanske runt 

+25 grader. Därför började vi gå 

tillbaka till bilen och längs stigen 

hörde vi det där bubblande ljudet 

igen. Tankarna har gått till grodor, 

men nu var vi inne på häger och 

lyssnade på lätena i mobilen och 

därmed kunde vi artbestämma 

det underbara ljudet. Det var flera 

silkeshäger som kunde 

åstadkomma detta häftiga ljud.  

Efter en paus på hotellet gick vi 

ner till havet och tog oss ett dopp. 

Svalt, salt och uppfriskande. Nere på badstranden fick vi njuta av rödnäbbad trut. Ett par där hanen 

uppvaktade honan. Och ingen hade kamera med sig. 

Svartsnäppa 

Silkeshäger 
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Idag så åker vi söderut och åkte ner till 

Cap de Salines. Vi fick vår första rödhuvad 

törnskata vid Son Real 1 utanför Picafort. 

Vi hade där även kornsparv, steglits, 

gulhämpling och medelhavstrut. Sen 

utefter vägarna var det ofta kornsparv och 

även steglits på ett flertal ställen.  

Vid Cap de Pera Sident fick vi turkduva 

och korpar. Sedan hade vi flera turkduvor 

vid Bona. När vi letade efter ett kafé vid 

vattnet vid Porto Cristo fick vi en ännu 

bättre upplevelse. Vi hade samtidigt 6 st 

härfåglar som visade upp sig fint. Sedan cirka 5 km söder om staden hade vi våra första rödhönor.  

Vägen ner mot Cap de Salines gav oss brun glada, rödhöna samt flera svarthakade buskskvätta, 

ringduva, grå flugsnappare, kornsparv, rödhuvad törnskata och flera härfåglar hördes. Vid fyren 

skådade vi de få havsfåglarna som passerade på nära håll. Vi fick se gulnäbbad lira och medelhavslira. 

 

Vi åkte till salthögarna, Salines, där vi hade skärfläcka, gravand, kärrsnäppa, svartbent strandpipare 

samt styltlöpare. Vi gick runt lite på området och fick se hämpling och svarthakad buskskvätta. I 

stället tog vi varsin hemlagad glass i shopen, där de även sålde smaksatt salt och oljor. Och mitt emot 

var den en shop för fågelskådare. Där fanns det kartor, böcker och kikare till salu. En karta 

investerades i med lokaler på Mallorca. 

När vi lämnade Salines tog vi och letade efter de siffror på kartan som stod för två lokaler i närheten, 

vi fann dem inte. Vi tog istället en liten smal väg norrut mot Alcudia igen. På vägen stannade vi, även 

om det var svårt på vissa ställen, för att spana på tornfalkarna om det inte kunde visa sig att vara en 

rödfalk istället, men där fick vi tji. Det är svårt att åka in på småvägar då de är privata, det står 

Privado på de flesta vägar som går in från större väg. Det är många cyklister här på Mallorca och de 

åker gärna i klunga och det kan vara svårt att köra om dem. Vi kom strax efter ett par cykelolyckor 

under veckans gång. Annars rätt lugnt i trafiken. Det är förbjudet att prata i telefonen och äta när 

man kör bil på Mallorca. 

Kornsparv 

Vy från Cap de Salines 
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Idag skulle vi åka bergstur. Vi åkte mot Pollenca och svängde av till mindre väg, där det stod Pollenca 

6 km. En mysig morgon och vi stannade till vid Albufreta och vi fick buskskvätta, kornsparv, 

gulhämpling och svarthakad buskskvätta. Vi styrde mot Lluc och stannade på första berget, efter 

halva vägen upp. Det stod Cami de Pedruixella petit och här fick vi bl a göktyta, sammetshätta, 

blåmes, gärdsmyg och bofink. Vid stoppet efter 

detta fick vi sydnäktergal. 

Vi stannade till vid stora utsiktspunkten, efter 

avstickaren till Palma. Där kiosken ligger precis 

i kurvan. Här var det ett lyckat stopp, här fick vi 

se ormörn, dvärgörn och grågam, en av varje.  

Vi fortsatte genom tunneln och kom ut vid 

”blåtrastsjön” där blåtrast har setts vid flera 

tillfällen tidigare år. Det tog inte ens 5 minuter 

innan vi fick se den första på stolparna för 

eltrådarna. Tyvärr försvann den också inom 5 

minuter och visade sig inte igen. Men på detta 

stopp fick vi ändå dvärgörn, gåsgam, grågam 

och backsvala.  

Cuber blev ett naturligt stopp för att leta 

stentrast. Dock fick bara en av oss tre se den 

och då även 2 ex. En lycka som var kortvarig 

för de ville inte visa sig igen. Vi fick nöja oss 

med 3 grågam och 3 gåsgam. 

Vi rullade vidare och svängde in mot Port Soller 

och tänkte fika. Mycket vacker hamn med stor 

badstrand och kaféer. Dock var det mycket folk och 

vi tröttnade innan servitören ens kom till vårt bord. 

Det fick bli en go glass. När vi kom tillbaka till 

bilen så hade lapplisan varit där och lappat oss. 

Beloppet var på 80 euro. Men det stod något att 

om vi betalade omedelbart i betalapparaten så 

behöver vi bara betala 15 euro. Vi skulle lägga 

kvitto i ett kuvert och stoppa ner i en proppfull 

liten brevlådeinkast. De var visst många som 

hade blivit lappade! 

Efter denna nya upplevelse tog vi tunneln till 

Palma. Vi åkte sen Andrax västerut och svängde 

av mot Cala Mayor. För den som åker här första 

gången känns det konstigt att avtagsvägen är i 

den vänstra filen. Vi åkte sen längs hela hamnen 

och vid slutet av hamnen då vi höll vänster så var 

vi automatiskt på Andrax igen och nästan direkt 

var avfarten mot Alcudia.  

 

Korp och dvärgörn 

Dvärgörn 
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Denna morgon tänkte vi besöka 

Formentor och fågellivet runt 

omkring. Innan Port Pollenca 

stannade vi vid vattnet och fick 

svartbent strandpipare, mindre 

strandpipare, kohäger, gråsparv 

och svarthakad buskskvätta. På 

vägen till Formentor stannade vi 

vid första stora utkiksplats och då 

kom troligen en klippsvala men 

den försvann så fort att vi inte 

hann arta den och ingen mer kom 

fast vi väntade ett bra tag. Svartvit 

flugsnappare fick vi som ny researt 

här.  

Nästa stopp blev vid den stora 

parkeringen där vägen går skilda 

vägar, stranden rakt fram och 

Formentor till vänster. Vi gick ut 

och gick efter vägen och fick 

brandkronad kungsfågel samt 

mindre korsnäbb som födosökte 

och gulhämpling som sjöng vackert för 

oss.  

Brandkronad kungsfågel 

Utsikt från vägen till Formentor 



Vid Formentor åkte tuberna upp men vi 

fann inget över det lugna vackra blåa 

havet. Det fick bli en fika istället när 

de hade öppnat. Och det var 

verkligen värt att vänta på. 

Underbart gott och hemlagat 

alltihopa. Men det var lite dyrt. Kaffe 

kostade 3,6 euro och det ingick inte 

påtår så då blev det samma peng 

igen, för kaffet måste ju räcka till alla 

delikatessbitar vi hade inhandlat. En 

chokladkaka kostade 5,85 euro och 

pizza slice med tonfisk kostade 3,5 

euro. Toalett fanns också att tillgå, 

som också kostade en peng, så mynt 

är alltid bra att ha på sig.  

Vädret hade vi tur med även idag, ca 

23 grader och inga moln. Kanske lite 

för fint? Det blev ladusvala och 

medelhavstrut innan vi begav oss via 

den krokiga vägen tillbaka till 

civilisationen. Efter vägen gjorde vi 

ett stopp och kollade på 

bergsklipporna efter eleonorafalk 

men samtidigt hade vi hört från 

någon hemifrån att det var för tidigt 

för eleonorafalk här.  

Vi hörde något som lät som en tiggande rovfågel men vi kunde inte arta det lätet. Frustrationen 

stannade inte där utan när vi stannade åter igen vid första stoppet där vi hade trolig klippsvala, 

väntade vi och höll span. Medan vi väntade fick vi se en långvingad falk som också kändes som en 

eleonorafalk men jag sprang för att hämta tuben i bilen så hann fågeln försvinna och är därmed 

obestämd. Efter det gav vi upp och åkte därifrån. 

Nere vid Port Pollenca gick vi in i staden och tittade runt på marknaden med väskor, leksaker, 

smycken, mat och mycket mera. När vi skulle lämna marknaden såg vi dvärgörn och grågam från 

parkeringen. 

Vi handlade lite mat, ost, oliver och vin. Det finns flera affärer nära vårt hotell samt även efter stora 

vägen genom Alcudia. Härligt är att när man går till affären flyger en härfågel förbi, det då det känns 

extra bra. Senare gick vi ner till stranden och badade. Kameran var med för att fota de rödnäbbade 

trutarna men nu fanns de inte på plats.  

 

 

 

 

Formentor 
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Vi började vid södra delen av Albufera sydvästra 

infarten. Vi fick njuta av gulhämpling som sjöng 

när vi kom ut ur bilen dessutom en sothöneunge 

som simmade i närheten av oss. När vi gick ut på 

promenadvägen så stod det en rallhäger precis 

bredvid, det blev totalt fyra stycken till slut. 

Fåglarna flög framför oss bara en bit åt gången. Vi 

fick här bl.a: vattenrall, sävsångare, trastsångare, 

grässångare och som vanligt cettisångare överallt.  

När vi åkte långsamt tillbaka på den dåliga 

grusvägen fick vi se en rödhuvad törnskata på 

teletråden. 

Vi åkte tillbaka till huvudentren till Albufera och gick igenom parken bort mot informationen och tog 

första vänster till gömslet. På vägen dit fick vi se ägretthäger, vår första på resan. Från gömslet hade 

vi fyra purpurhöna, rastande gravand, ett par snatterand och rödhuvad dykand. En gråhäger, en 

silkeshäger stod och födosökte medan tre purpurhäger som flög förbi.  

När vi trängdes i gömslet så helt plötsligt flög en härfågel förbi, de är ju bara för härligt och vi har inte 

haft hur många som helst under resan.  

Även idag var det mycket folk ute. I första gömslet på andra sidan vattnet fick vi köa för att komma in 

och fram till luckorna. De var en hel del vadare här, bl.a. rödbena, styltlöpare, gluttsnäppa, brushane, 

svartsnäppa, skogssnäppa, större strandpipare och kärrsnäppa. Vi fick här våra första skrattmås. 

 

Rallhäger 

Gulhämpling 
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Vi började vid Albufera, stora entrén när vi kom till kurvan innan man går över bron där man ser 

uppåt i ån med änder samt hägrarna så fick vi denna morgon se natthägrarna bäst hittills.  

Första gömslet till höger gav oss idag även enkelbeckasin, sandlöpare och småsnäppa. Fisktärna 

jagade över vattnet och sen kom även en fiskgjuse och satte sig på en stolpe för att försöka äta sin 

nyfångade fisk. En hona kricka simmade runt lite längre ut.  

Natthäger 

Purpurhöna 



Sicket oväder det blev, åska och riktigt kraftigt nedfall av regn. Vi satt nu ensamma i gömslet med en 

tysk fotograf. Alla väntade på att ovädret skulle lägga sig fast det var vackert med blixtarna som 

syntes väl från bergen.  

 

När ovädret lagt sig så pass att vi vågade byta gömsle, gick vi till gömslet till vänster. Vi fick ytterligare 

njuta av rallhäger. Nu stod det fyra rallhäger här och vi kunde även njuta av purpurhöna med ungar 

som sprang runt och åt. Även denna gång vid detta gömsle flög det förbi purpurhägrar, sju stycken.  

Efter gömslet gick vi spången bort mot bron och tog höger och gick på rakan bortåt till första 

ståplatån och vi fick höra flera grässångare, sammetshätta och sävsångare. Ovan oss flög backsvala 

och tornseglare och helt plötsligt hade vi även en adult kungsörn där bland molnen.  

Vi åkte till sydvästra infarten till Albufera för att se om vi kunde få några nya arter men icke sa nicke. 

Vi hade lite fler vadare än sist, bland annat spovsnäppa. En rallhäger kom flygande mot oss och 

landade.  

 

 

  

Vy från gömslet 
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Vi packade vårt bagage och gav oss iväg via Sa Pobla till Sineu och sen till flygplatsen. Efter vägen satt 

vi i bilen med olika känslor om att lämna ön och åka hem. Vi njöt in i det sista av fåglarna och vi hade 

bl.a. en tornfalk samt en tofslärka Vi hade pärlhöna och tamanka efter vägen men det var inte det vi 

var ute efter. Kornsparv, gulhämplingar och härfågel var några av de arter vi fick. 

 

Vi skulle tanka upp fullt men det var okej att tanka som längst 2 mil ifrån flygplatsen så det gjorde vi. 

Det var lätt att lämna bilen då det var bra skyltat på flygplatsen till hyrbilsavdelningen i 

parkeringshuset. Sedan var det bara att lämna nyckeln i parkeringshuset, dock utan någon som helst 

signatur att någon hade tagit emot nyckeln eller att någon tittade och signerade att bilen såg bra ut, 

utan nya skråmor, men det gick bra vet vi nu i efterhand.  

En underbar fågelresa med fina vänner.  

 

Vid pennan och kameran: Sussie Carlström 

Tofslärka 


