
Fågelskådning
på Mallorca 

18/4 – 25/4 2017



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 ett annat hotell för att prova något nytt och detta ligger också i Alcudia 
men nere vid stranden och heter Sunwing Alcudia Beach, Nuevas Palmeras, 3-stjärnigt. En 3 rums 
lägenhet BIG FAMILY, balkong med havsutsikt. Pris för hotell samt flyg tur och retur 5.875:-/person. 
Minus 500:- för alla fyra ihop, som Internetrabatt, dvs bokning via Internet. Vi bokade mat på flyget-
Landvetter-Mallorca 120:-/person.

Tillåten vikt på flyget är 20 kg, inkl 5 kg handbagage/person men då vi reste med Thomas Cook samt 
bor på Sunving hotell så fick vi ha 30 kg inkl handbagage.

Vi hyrde även bil via Ving/AVIS Kat. C som t.ex. Seat Leon som hämtades 18 april 10:15 och  
lämnades 25 april 20:15 vid flygplatsen pris 2.825:-. Vi köpte till Gouda Kompletterande Försäkring 
för bara chauffören för 281:- och slapp då ta någon extra självriskeliminering, då det ingick i denna 
försäkring med max SEK 10 000 ersätts för självrisk vid skada på hyrt fordon under resa. I hyrbils-
priset ingick skadeförsäkring och stöldförsäkring, fria mil och en chaufför (kan köpa till fler). Har 
upptäckt nu i efterhand att det ej hade behövt ta denna försäkring då den ingår i Coop Visa kredit-
kort.

Det lokala parlamentet på Balearerna har infört en miljöskatt som betalas direkt till hotellet. 
Vi betalade 3,85 euro/person vid avresan.
Totalt pris blev 6.647:- +  skatten 39:-= 6.686:- och sen kostade parkeringen på långtidsparkeringen 
Landvetter totalt 670:-.

Dag 1: Palma flygplats – Pina – Sineu – Alcudia Albufera
Dag 2: Alcudia Albufera
Dag 3: Alcudia Albufera – Petra – Cap de Salines – Ses Salines
Dag 4: Albufreta – Cuber
Dag 5: Alcudia Albufera – Albufereta
Dag 6: Cap Formentor – Boquer Valley
Dag 7: Porto Collon – Nationalparken Mandrago
Dag 8: Alcudia Albufera – Porto Cristo



Dag 1, tisdag 18/4

När vi landade på flygplatsen fick vi direkt se hussvala, ringduva och gråsparv. Vi vill inte åka några 
större vägar då det är så svårt att stanna så vi valde att åka österut via Algaida där vi fick se en röd 
glada, rödhuvad törnskata och sen även svarthakad buskskvätta samt 3 st kornsparv i området. Vi 
åkte norrut via Pina där vi kunde stanna bilen, fick se ett 50-tal tornseglare men kunde inte finna 
någon blek tornseglare, vilket vi inte hittade under hela resan. Här på stället hade vi även turkduva 
som sen visade sig att den är vanligare än ringduva på Mallorca.

Ytterligare ett stopp gjorde vi vid Lloret där vi hittade en härfågel som häckade där då den flög fram 
och åter med mat men vi ville inte störa fast det sved i kamerafingret, men fåglarna går före fina kort, 
så vi lät den vara. Förutom härfågeln som vi också fick se varje dag fick vi även här njuta av 
4 gulhämplingar som sjöng och visade upp sig okej. Här stod vi cirka en timme och fick se grönfink, 
koltrast, turkduva, näktergal, tamduva, steglits, ladusvala och pärlhöns inne på en tomt med härliga 
citronträd. 

Vi stannade till i byn Sineu och åt på ett café längs vägen. När vi vän-
tade på maten kom vi på att förutom att vi inte förstod menyn då den 
bara var på spanska så fanns det inga priser och vi hade inte frågat. 
Det blev inte riktigt den mat vi trodde att vi hade beställt men det var 
ätbart och priset var bra. Vinet var gratis men vi fick betala för vattnet. 
Under matstunden så hände det inte mycket, utan vi hade bara 
gråsparv, turkduva och koltrast, men trevligt var det!



Efter incheckning på hotellet monterade vi tubkikarna och sen åkte vi till Albufera och var där  
1,5 timme. Vi tog den stora entren och njöt av alla nya fåglar som sjöng så härligt, kraftfullt och gav 
förhoppning till en underbar vecka. 
Vi gick längs vägen fram till informationen och efter vägen hade vi de arter vi kommer att ha varje 
gång vi går denna väg. Idag var det 5 st cettisångare, 2 rörhöna, 1 sammetshätta, 3 silkeshäger, minst 
10 kohäger, 1 snatterand, 1 natthäger, 1 koltrast, 1 talgoxe, 10 gravand, 1 purpurhäger som flög förbi, 
6 par rödhuvad dykand, 1 purpurhöna, 1 styltlöpare, 1 fiskgjuse och 1 smådopping. 
Vi gick till första gömslet på vänster sida där vi fick se 1 purpurhöna, 25 ringduva, 2 mindre strand-
pipare, 3 svartbent strandpipare, 4 styltlöpare och gräsand. Sen gick vi åter till parkeringen och fick 
då även se 2 rödnäbbad trut och 4 gråhäger.

Dag 2, onsdag 19/4

Vi valde att vara på olika lokaler runt området Albufera och började morgonen på norra delen vid 
stora entren med informationscentrat som även hade en utställning samt så finns där även toaletter. 
När vi gick längs vägen fram till centret som är handikappsvänligt så hade vi storskarv som flög förbi 
och på andra sidan floden satt som vanligt natthäger, silkeshäger och kohäger. Vi lyssnade till  
silkeshägrarnas underbara ljud som framhäver ett stort leende hela tiden på oss. Det är ett bubblan-
de ljud som man kanske tycker liknar ett grodljud. I kanalen ligger flera par rödhuvad dykand. På 
detta område finns det möjlighet att gå in i flera gömslen och gå upp i olika fågeltorn. Efter vägen 
hörde vi cettisångare, sydnäktergal och sammetshätta. 

När vi gått över stenbron västerut i området fick vi 
se vår första kamsothöna. Just denna individ var 
halsmärkt men senare såg vi även några som inte var 
halsmärkta och de hade ungar. Efter stenbron tog vi 
höger och gick ner till första gömslet på andra sidan 
floden där det fanns mycket fågel. Vi hade mindre, 
större och svartbent strandpipare samt skärfläcka 
som vi även hade sett igår. Nytt för idag blev här 
1 rödbena, 3 grönbena, 1 skedand hane, 5 drillsnäp-
pa, 1 kärrsnäppa, 4 småsnäppa, 2 gulärla, 2 fisktärna 
samt 1 marmorand hona.



Gömslena som vätter mot väst är bäst på morgonen när ljuset belyser fåglarna. Därför är det flera 
fotografer med sina stora objektiv som sitter här tidigt och väntar på rätta ögonblicket för att trycka 
av. Man kunde höra hur det smattrade när moderkänslorna tog över på skärfläckan och den jagade 
bort allt som närmade sig sina två ungar som födosökte så sött med sina små böjda näbbar som åkte 
sidledes fram och tillbaka. Skådarna med kameror med mindre objektiv och mobiltelefoner kunde 
fota bland annat grönbena och drillsnäppa som kom nära gömslet. 

Vi satt i skuggan i gömslet och ute var det drygt 10 grader och det blev lite svalt så tänk på att inte ha 
för lite kläder med sig. Vi gick ut i solen och satte oss i lä och fikade samt värmde upp oss. Där ute 
kunde vi även njuta av en del blomster och bubblandet av silkeshägrarna.

Vi gick tillbaka till stenbron och gick där rakt fram för att komma till ett fågeltorn som vi inte besök-
te förra gången. På vägen ner fick vi njuta av en kaveldunssångare och väl nere vid tornet såg vi  en 
gulhämplingsunge på backen och vi hörde trastsångare och smådopping. Med tubkikarna kunde vi 
se brunänder lite längre bort och några medelhavstrutar som flög förbi i vinden. 

Vi gick till tornet rakt söderut ”Ses Eres Deck” och där hade vi 2 grässångare som sjöng och flög runt 
busken bredvid vägen. 1 falk födosökte och även denna gång visades det att vara en tornfalk och 
ingen rödfalk. Efteråt valde vi att åka till reningsverket och dammarna Ses Salinetes där vi fick se en 
marmorand på närmare håll. Även här hade vi rödhuvad dykand, styltlöpare och gräsand som födo-
sökte. Ovanför oss på teletråden satt en rödhuvad törnskata och i busken bakom satt sydnäktergalen 
och sjöng halsen av sig.
Därefter åkte vi till Can Picafort och körde sen första bästa vägen åt höger när det kändes som vi 
hade passerat våtmarken och kunde köra runt Albufera. Vi hamnade på en återvändsgata, vilket vi 
märkte först senare men det gjorde inget. Vi hade en grym färgglad blomsterblandning vid väg- 
kanten med olika ”prästkragar” i olika färger och vallmon. 



Innan vi kom längst ner på vägen så var det sån där härlig jordig åker där man alltid brukar titta 
efter tjockfot och vet ni, denna gång var det tjockfot på åkern! Det blev 3 st som vi fick se med deras 
brungråa kroppar, samma färg som jorden, men med deras gula stora ögon. 
Skönt att det ger resultat efter att man tittat på 
så många tomma jordåkrar. När vi hade vänt så 
hittade vi 2 rödhöna som var på blomsterängen 
och det var motsatsen mot tjockfoten för dessa 
är ju väldigt färggranna och de var svårsedda 
på blomsterängen med dess olika blommor och 
färger. 

Efter att ha sett svarthakad buskskvätta och 
rödhuvad törnskata som födosökte samt en 
tamduva som flög förbi, så valde vi att åka åter 
till hotellet.

Dag 3, torsdag 20/4

Vi hade nu fått in lite morgonrutiner så vi var ute 30 min tidigare 
än igår. 
Vi skulle åka till södra delen av Mallorca, till fyren, Cap de Salines. 
Eftersom vi gärna åker småvägar kan det vara lätt att också åka lite 
fel för helt plötsligt kom vi till en återvändsplats men det var en 
jättefin plats högt upp på ett berg och där stod ett kloster som heter 
Puig de Bonany på 315 m höjd och det var en vacker utsikt 
härifrån. På vägen upp stannade vi och då fick vi svarthätta och 
göktyta. 

Vi åkte ner igen och vid Felanitx hade vi 1 röd glada och 4 tornfalk. 
Vid staden Cas Comcos hade vi ytterligare 1 röd glada, dvärgörn
1 mellanfas och 2 ljusa. Det blev 1 röd glada även vid Santayi. 

Vi svängde in på den härliga vägen ner till fyren som många 
bara blåser på för att komma fram men jag kröp i hastighet 
och stannade vid flera tillfällen. Vi hade under vägen bland 
annat 1 röd glada, 2 brun glada, 1 svartvit flugsnappare,  
1 fältpiplärka förutom de vanliga fåglarna som svarthakad 
buskskvätta och kornsparv i vartannat träd. 

Väl nere vid fyren ställde vi upp oss och tittade ut och vi hann 
arta 3 balearisk lira, 5 medelhavslira och 4 gulnäbbad lira 
innan ljuset blev för dåligt då vi gav upp havsskådandet. 



Vi körde vidare mot salthögarna Ses Salines där vi 
hade 2 härfågel, 2 rödhöna, 3 hämpling, 5 grönfink, 
8 gluttsnäppa, 30 kärrsnäppa, 10 svartbent strand- 
pipare, 2 rödbena, 1 röd glada, 1 svartsnäppa,  
1 silkeshäger och till sist 12 större flamingo som stod 
i högt gräs och födosökte.  Vi stannade till vid cafét 
och köpte glass innan vi åkte upp mot norra Mallorca 
igen.

Dag 4, fredag 21/4

Vid våtmarken Albufereta, mellan Alcudia och Port Pollenca, såg vi  
1 purpurhäger från vägen. Vi parkerade vid hotellanläggningen och 
gick tillbaka på stora vägen och tittade ut över våtmarken.  Sen gick vi 
ut på plattformen från parkeringen. Det finns flera plattformar och ett 
fågeltorn i området. Det vi såg från detta ställe var 2 purpurhäger,  
3 snatterand, 2 rörhöna, 1 rallhäger, 1 sothöna, 1 drillsnäppa, 1 gulärla, 
1 svartbent strandpipare samt de vanliga såsom gulhämpling, 
svarthakad buskskvätta, cettisångare, steglits och sammetshätta.

Vi svängde vänster mot Pollenca, en härligt smal väg men som ofta  
bjuder på någon fågelupplevelse. Denna morgon såg vi 2 rödhöna sitta 
på en taknock och 2 härfågel som visade upp sig fint och som hade  
troligen en häckning då de flög fram och åter och ropade. 

Vi letade oss fram till vägen 
som skulle ta oss till bergen 
och utefter vägen hade vi  
1 talgoxe, 1 bofink,  
1 gärdsmyg, 1 mindre 
korsnäbb, 1 blåmes och  
10 hussvala. 

Vi stannade till vid fiket  
Probably Seasonal vid 
nedfarten till Sa Calobra 
dit vi åkte senare på efter-
middagen. Vid fiket hade vi 
dvärgörn 1 ljus och 1 mellan-
mörk, 2 grågam, 1 gåsgam 
och 2 korp. 
Vi åkte vidare och stannade till efter tunneln vid sjön Gorg Blau.

Vi letade efter blåstrast som vi haft flera gånger tidigare men inte denna gång, 
det mest roliga blev 1 tornfalk. 
500 meter bort finns toalett och där hade vi 1 flugsnappare och 1 sydnäktergal 
som hoppade på backen, tyvärr höll den till i skuggan så det blev inga bra kort.



Vid Cubersjön kan det vara svårt att få en 
p-plats men vi fick en så det var bara att gå 
in genom grinden och vandra längs sjön. Det 
var lite fågelfattigt och vi fick inte heller här 
blåtrast. Vid bron längre bort finns chans på 
stentrast, som har setts tidigare år men inte 
idag. Istället fick vi 2 grågam, 3 gåsgam,  
2 dvärgörn ljus fas, backsvala, hussvala,  
lövsångare och svartvit flugsnappare.

Vi åkte 
tillbaka 
och tog 
avfarten 

mot Sa Calobra, en otroligt slingrig och smal väg till byn. 
Vi fick tom backa uppför då vi fick möte med en buss och 
många cyklister var det här. Vi hade där 4 mindre korsnäbb,  
2 svarthätta, 2 sammetshätta och 1 medelhavstrut. 

Parkeringen där kostade 3,4 euro för cirka 1 timme. Och efter 
en fika med färskpressad apelsinjuice åkte vi till Alcudia igen 
via samma väg via bergen och Pollenca. 

Dag 5, lördag 22/4

Mot Albufera igen och denna morgon på väg till centret 
fick vi höra rörsångare, sävsångare och trastsångare. På 
andra sidan kanalen och första gömslet så hade vi 
1 ägretthäger, 1 mosnäppa, 1 rödbena, 30 svartsnäppa, 
3 kärrsnäppa, 3 småsnäppa, 3 grönbena, 1 brunand, 
1 skedand samt mindre, större och svartbent strandpipare, 
skärfläcka och styltlöpare. 
Gömslet norrut, gömslet nr 2, där hade vi 1 årta hane.
Efter stigarna när vi går tillbaka mot parkeringen hade vi 
bland annat 1 purpurhäger, 1 purpurhöna, 
1 skäggdopping, 3 trastsångare.

Vi åkte till Södra Albufera, 
men där var det inte så stor rörelse på fåglarna såsom vi hoppades. Vi 
hade 2 gulärla, 1 silkeshäger, 1 kohäger, 1 purpurhäger, 3 grässångare 
och gulhämpling, steglits, cettisångare, svartbent strandpipare och 
styltlöpare m.fl. 

Efter Albufera åkte vi till Alburfereta där vi hade 2 gråhäger,  
1 tornfalk, 2 gulhämpling och 3 svarthakad buskskvätta och sen åkte 
vi hemåt, lite tidigare än de andra dagarna. Dock var det fortfarande 
för kallt för att ta ett bad i havet och poolen kan kvitta. 



Dag 6, söndag 23/4

Vid 7-tiden var det idag 11,5 grader och göktytan hördes utanför hotellet medan vi samlade ihop oss 
inför avresa. Idag ska vi besöka Cap Formentor, Boquer Valley och ett nytt ställe, en by för att upp-
täcka nya möjligheter till fågel. 

Det första stoppet blev vid den relativt stora parke-
ringen direkt ovanför den första backen med trevlig 
utsikt. Vi hade också trevlig utsikt med 1 fiskgjuse 
som flög förbi, 20 klippsvalor som födosökte nedanför 
oss, 1 gärdsmyg som sjöng, 1 buskskvätta hona som 
satt på en gren och sen en riktigt höjdare! En blåtrast 
som var samarbetsvillig, helt otroligt då vi inte riktigt 
vågade tro att vi skulle få se någon under denna resa 
då vi missade den i bergen. 

Vi åkte vidare och där vägen grenar sig och går rakt fram till stranden eller vänster mot Formentor 
så fanns det möjlighet att stanna bilen på ett ställe utan att behöva ställa oss på stora parkeringen där 
det var en parkeringsvakt. Vi skulle ju bara stanna en stund så det gick bra vid denna lilla plats vi 
hittade. Där fick vi se 1 brandkronad kungsfågel, 3 bofink, 2 i par svartvit flugsnappare, 1 svarthätta 
och 5 mindre korsnäbb.

Väl framme vid fyren Formentor så var vi liksom inte först utan det var ett par bilar och ca 30-tal 
cyklister, så det är värt att åka tidigt då vi vet att vi vill fika här och de öppnade klockan 10 och då 
stod vi längst fram. De där croissanterna har det pratats om sedan vi var här för 3 år sedan och abso-
lut, de levererade idag igen. Supermjuka med florsocker på smälter de i munnen bara genom att man 

trycker ihop läpparna på dem. Mums och sen hade vi förstås även 
bakelse och några tog även pizzabit. När vi fikade såg vi 1 fiskgjuse 
som sträckte norrut och det kan ju vara samma som vi såg tidigare så 
vi räknade den bara som 1. 

Mätta och glada åkte vi tillbaka och då stannade vi vid en stor grus-
parkering och där stod vi och kikade medan folk passerade oss för att 
gå ner i lagunen. Vi hade här 2 grågam, dvärgörn 1 mörk och 1 ljus, 
1 brun kärrhök, 1 brun glada, eleonorafalk 1 mörk och 1 ljus, 7 korp, 
2 i par blåtrast, 1 sammetshätta, ladusvalor och tornseglare fanns på 
platsen. 

Efter detta åkte vi till Boquer Valley och hörde och såg 3 sardinsk 
sångare samt 1 grönfink, 2 svartvit flugsnappare, 2 lövsångare,  
1 näktergal, 1 rödhuvad törnskata, 2 talgoxe, 2 klippsvala, 5 ladusvala, 
2 hussvala, dvärgörn 1 ljus, 1 tornfalk, 5 steglits och 1 sammetshätta. 

Här var det väldigt varmt och det var vi inte vana vid. Det var 19 
grader med strålande sol och den varmaste dagen hittills och så blåste 
det inte.

Sen åkte vi ner vägen till en kustby, Cala Saint Vincent, mitt emellan 
Pollenca och Port Pollenca. Tyvärr så gav vägen ner ingen fågel att 
nämna.



Dag 7, måndag 24/4
När vi lämnade hotellet fick vi njuta av en härfågel, som vi sett och hört flera gånger under veckan 
i närheten av hotellet. Den födosökte i skårorna mellan gatustenarna en bra stund och vi fotade, 
filmade och tittade. En härlig start denna morgon. Vi skulle idag ner till sydostra delen av Mallorca 
för att besöka Porto Colon som hade lämnat ett spår efter vårt senaste besök här 2014 med många 
härfåglar. Efter det ska vi besöka ett nytt naturreservat som en av oss hade fått tips om, 
naturreservatet Mondrago.

Häftigt är att när vi passerade Albufera så hör man cettisångare in i bilen. Vi såg resans första grå 
flugsnappare vid Cala Mendia när vi åkte söderut. Vi hittade en plats att svänga in på, en infart till 
privata ägor, precis som vanligt enda chansen att kunna stanna längs vägen. Här gick vi ut för att 
skåda lite och det blev en av resans bästa stopp. 
Vi fick 1 turturduva, 1 turkduva,  2 ringduva, 1 göktyta, 2 grässångare, 1 gulhämpling, 3 kornsparv,  
1 tofslärka, dvärgörn 1 ljus och 1 mörk, 1 röd glada, 1 rödhöna, 1 härfågel, 1 svarthakad buskskvätta, 
1 korp, 3 steglits, 1 näktergal, 2 i par gråsparv, 15 tornseglare och 5 hussvala.

Nere vid hamnen hade vi 1 storskarv som födosökte och 1 medelhavstrut som flög förbi. 
Vi åkte igenom centrum för att komma till naturreservatet och där kostade parkeringen 5 euro och 
karta fick vi gratis vid informationen. 

Det fanns flera promenadsträckor man kan gå och det visades olika fåglar vid de olika sträckorna. 
Tyvärr var det tunt när vi gick på två av dessa promenadsträckor. Den längs floden neråt verkade 
mest lovande och sen tog vi en sväng runt udden rakt fram och sen åter till stranden där vi satte oss 
och tog varsin glass. I fågelväg fick vi under vårt besök 2 hämpling, 2 grå flugsnappare, 5 gråsparv, 
3 steglits, 2 grönfink, 2 talgoxe, 1 härfågel, 1 rödnäbbad trut och 1 medelhavstrut. 

På vägen hem hade vi tornfalk/rödfalk, flera kornsparvar, svarthakade buskskvättor och härfåglar.



Den kvällen åkte vi till gamla Alcudia och gick innanför mu-
rarna och satte oss ner på en uterestaurang och åt. Alla andra 
dagar har vi ätit ute i Alcudia på både Indiskt, kinesiskt, vanli-
ga m.fl. Men nu ville vi få till det mer kulturellt och det är väl-
digt vackert innanför murarna. Efter maten åkte vi till parken 
i Port Pollenca och försökte på dvärguv men fick åka därifrån 
utan att få höra den.

Dag 8, tisdag 25/4
Kom iväg 6:20 och vi skulle bara skåda ett par timmar innan vi 
skulle tillbaka och packa. Vi började med att åka till Södra  
Albufera där vi inte hade något speciellt förutom en förbifly-
gande rallhäger. Några arter var smådopping, gräsand,  
svartbent strandpipare, styltlöpare, silkeshäger, brun kärrhök, steglits, gulhämpling, purpurhöna och 
rörhöna. Vi hade flera trastsångare och en snäll näktergal som satt på tråden och sjöng, tyvärr mot-
ljus så inget fotomotiv, men vi njöt i nuet.

Vi åkte till stora entren och gick mot infocentret och 
hade 8 cettisångare, 4 trastsångare, 4 gräsand,  
2 sothöna, 10 natthäger, 8 sammetshätta, 20 kohäger,  
5 silkeshäger, 4 rödhuvad dykand, 1 ringmärkt  
kamsothöna, 1 drillsnäppa, 1 smådopping, 2 rörhöna,  
1 storskarv, 4 ringduva, 2 snatterand, 1 gulhämpling,  
1 grässångare, 2 koltrast, 6 gråsparv och 4 tornseglare.

Sen gick vi över stenbron och till första gömslet och 
det var ännu mer lågvatten nu. Där hade vi ändå några 
arter. 5 fisktärna, 1 brun kärrhök, 8 silkeshäger,  
1 ägretthäger, 25 svartnäppa, 1 mosnäppa,  
4 småsnäppa, 1 grönbena, 8 större strandpipare,  
25 svartbent strandpipare, 4 skärfläcka, 6 styltlöpare,  
1 gravand, 1 skedand och 2 gräsand.

När vi gick tillbaka så gick vi rakt fram  
efter stenbron förbi lilla pölen och där hade vi 
minst 4 trastsångare som satt öppet och sjöng. 
Helmysigt. Vi hade även 1 cettisångare som 
till sist visade upp sig bra. 

Fåglarna bytte buskar och vi promenerade 
vidare till gömslet närmast infocentret. Där 
var vi ensamma och Kajsa upptäckte direkt 
en vadarsvala på ön utanför och hojtade till. 
Upphetsade hämta vi in tuberna i gömslet, vi 
behövde arta om det var röd- eller svartving-
ad. Förutom den vackra hanen så fann jag även en hona som stod några meter vänster om hanen. 
Det blev en rödvingad vadarsvala och dem lyfte sen och gjorde en flyguppvisning. Åh, så kul detta 
var! Vi fick även se resans första och enda enkelbeckasin här.



Vi åkte till hotellet och när vi skulle checka ut visade det sig att 
när man bor på Sunwing hotell, så kunde vi checka in i entren och 
lämna väskorna redan här, det var ju smidigt men vi blev av med 
alla stativben och därmed gjorde vi om vår rutt lite. 

Vi besökte droppstensgrottorna ”Cuevas del Hams” och det var 
fint samt stämningsfullt. Entren kostade 21 euro. Jag har besökt 
grottorna tidigare och passade istället bilen med all bagage och då 
passade jag naturligtvis på att gå runt lite och fick 2 turturduva,  
4 mindre korsnäbb, 2 gulhämpling, 1 gärdsmyg, 3 grönfink och  
8 gråsparv. 

Efter att vi hade ätit lite lunch åkte vi till Menacor och till pärlbutiken ”Orquidea” för att shoppa. 

Därefter åkte vi till Felanitx där vi tog en glass på torget. Försökte sista timmen på Mallorca att hitta 
en blek tornseglare men lyckades inte. 

Vi tankade strax innan flygplatsen då den ska vara full 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 
förra gången så blev vi inte lika 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 2017

Gravand Tadorna tadorna [Common Shelduck]  
Relativt allmän, sågs under 5 dagar 18, 19, 20, 22, 25/4

Gräsand Anas platyrhynchos [Mallard] 
Allmän, sågs under 6 dagar 18, 19, 20 ,21, 22, 25/4

Snatterand Anas strepera [Gadwall] 
Relativt allmän, sågs under 5 dagar 18, 19, 21, 22, 25/4

Skedand Anas clypeata [Northern Shoveler] 
Sågs 3 gånger vid Albufera 19, 22, 25/4

Marmorand marmaronetta angustirostris [Marbled Duck] 
Sågs 2 gånger vid Albufera 19/4

Årta Anas querquedula [Garganey] 
Sågs 1 gång vid Albufera 22/4

Rödhuvad dykand netta rufina [Red-crested pochard]
Sågs 4 gånger vid Albufera 18, 19, 22, 25/4

Brunand Aythya ferina [Common Pochard] 
Sågs 3 gånger vid Albufera 19, 22, 25/4

Rödhöna Alectoris rufa [red-legged partridge] 
Sågs under 4 dagar 19, 20, 21, 24/4

Smådopping Tachybaptus ruficollis [Little Grebe] 
Sågs och hördes under 4 dagar 18, 19, 22, 25/4

Skäggdopping Podiceps cristatus [Great Crested Grebe]
Sågs 1 gång vid Albufera 22/4

Gulnäbbad lira Calonectris diomedea [Cory’s Shearwater] 
Sågs under 1 dag vid Cap de Salines 20/4

Medelhavslira Puffinus yelkouan [Yelkouan Shearwater]
Sågs under 1 dag vid Cap de Salines 20/4

Balearisk lira Puffinus mauretanicus [Balearic Shearwater] 
Sågs under 1 dag vid Cap de Salines 20/4

Storskarv Phalacrocorax carbo [Great Cormorant] 
Sågs 2 gånger vid Albufera 19, 25/4 och 1 gång vid Porto Collon 24/4

Natthäger Nycticorax nycticorax [Black-crowned Night Heron] 
Sågs under 4 dagar 18, 19, 22, 25/4

Kohäger Bubulcus ibis [Cattle Egret] 
Sågs under 4 dagar 18, 19, 22, 25/4

Rallhäger Ardeola ralloides [Squacco Heron] 
Sågs 1 gång vid Albufereta 21/4

Silkeshäger Egretta garzetta [Little Egret] 
Allmän, sågs under 6 dagar 18, 19, 20, 22, 24, 25/4

Ägretthäger Ardea alba [Great Egret] 
Sågs 3 gånger vid Albufera 19, 22, 25/4



Gråhäger Ardea cinerea [Grey Heron] 
Sågs 2 gånger vid Albufera 18, 22/4

Purpurhäger Ardea purpurea [Purple Heron] 
Sågs under 3 dagar vid Albufera 19, 20, och Albufereta 21/4

Större Flamingo Phoenicopterus roseus [The Greater Flamingo]
Sågs 1 gång vid Salines 20/4

Gåsgam Gyps fulvus [Eurasian Griffon Vulture] 
Sågs under 1 dag 21/4

Grågam Aegypius monachus [Eurasian Black Vulture] 
Sågs under 2 dagar 21, 23/4

Fiskgjuse Pandion haliaetus [Osprey] 
Sågs 2 gånger vid Albufera 18, 19/4 och 1 gång vid Formentor 23/4

Dvärgörn Aquila pennata [Booted Eagle] 
Sågs under 4 dagar 20, 21, 23, 24/4

Röd glada Milvus milvus [Red Kite] 
Sågs 3 gånger 18/4, 20/4 och 24/4

Brun glada Milvus migrans [Black Kite] 
Sågs 1 gång längs vägen till Cap de Salines 20/4 och 1 gång på väg till Formentor 23/4

Brun kärrhök Circus aeruginosus [Western Marsh Harrier] 
Sågs 5 gånger vid Albufera 18, 19, 22 och 25/4 samt vägen till Formentor 23/4

Rödfalk Falco naumanni [Lesser Kestrel]
Sågs 1 gång 20/4

Tornfalk Falco tinnunculus [Common Kestrel] 
Allmän och sågs alla dagar

Eleonorafalk Falco eleonorae [Eleonora´s Falcon]
Sågs 1 gång den 23/4

Rörhöna Gallinula chloropus [Common Moorhen] 
Sågs under 5 dagar på Albufera 18, 19, 21, 22, 25/4

Sothöna Fulica atra [Eurasian Coot] 
Sågs under 4 dagar på Albufera 19, 21, 22, 25/4

Kamsothöna Fulica cristata [Red-knobbed coot]
Sågs under 2 dagar vid Albufera 19, 25/4

Purpurhöna Porphyrio porphyrio [Purple swamphen]
Sågs under 4 dagar 18, 19, 22, 25/4

Skärfläcka Recurvirostra avosetta [Pied Avocet] 
Sågs under 4 dagar på Albufera 19, 20, 22, 25/4

Styltlöpare Himantopus himantopus [Black-winged Stilt] 
Sågs under 6 dagar 18, 19,20 ,21, 22, 25/4

Tjockfot Burhinus oedicnemus [Stone-curlew] 
Sågs 1 gång Can Picafort 19/4



Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola [Collared Pratincole]
Sågs 1 gång vid Albufera 25/4

Mindre strandpipare Charadrius dubius [Little Ringed Plover] 
Sågs under 4 dagar på Albufera 18, 19, 22, 25/4

Större strandpipare Charadrius hiaticula [Common Ringed Plover] 
Sågs under 3 dagar på Albufera 18, 22, 25/4

Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus [Kentish Plover] 
Relativ allmän, sågs under 6 dagar 18, 19,20,21,22,25/4

Brushane Calidris pugnax [Ruff] 
Sågs 1 gång på Albufera 22/4

Kärrsnäppa Calidris alpina [Dunlin] 
Sågs 3 gånger på Albufera 19, 20, 22/4

Mosnäppa Calidris temminckii [Temminck’s Stint] 
Sågs 2 gånger på Albufera 22, 25/4

Småsnäppa Calidris minuta [Little Stint] 
Sågs under 3 dagar på Albufera 18, 22, 25/4

Grönbena Tringa glareola [Wood Sandpiper] 
Sågs under 3 dagar på Albufera 19, 22, 25/4

Drillsnäppa Actitis hypoleucos [Common Sandpiper] 
Sågs under 4 dagar på Albufera 19, 21, 22, 25/4

Rödbena Tringa totanus [Common Redshank] 
Sågs under 3 dagar på Albufera 19, 20, 22

Svartsnäppa Tringa erythropus [Spotted Redshank] 
Sågs under 4 dagar på Albufera 19, 20, 22, 25/4

Gluttsnäppa Tringa nebularia [Common Greenshank] 
Sågs 2 gånger på Albufera 19, 20/4

Enkelbeckasin Gallinago gallinago [Common Snipe] 
Sågs 1 gång på Albufera 25/4

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus [Black-headed Gull] 
Sågs under 2 dagar på Albufera 19, 22/4

Medelhavstrut Larus michahellis [Yellow-legged Gull] 
Allmän, sågs under alla dagar 

Rödnäbbad trut Ichthyaetus audouini [Audouin’s gull]
Sågs under 4 dagar 18, 19, 20, 24/4

Fisktärna Sterna hirundo [Common Tern] 
Sågs under två dagar på Albufera 19, 25/4

Tamduva Columba livia [Rock Dove] 
Allmän, sågs under 7 dagar 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25/4

Ringduva Columba palumbus [Common Wood Pigeon] 
Allmän, sågs under alla dagar

Turkduva Streptopelia decaocto [Eurasian Collared Dove] 
Allmän, sågs under alla dagar



Turturduva Streptopelia turtur [European Turtle Dove] 
Sågs 2 gånger, Porto Collon 24 och Porto Cristo 25/4

Tornseglare Apus apus [Common Swift] 
Allmän, sågs under alla dagar

Härfågel Upupa epops [Eurasian Hoopoe] 
Allmän, sågs under alla dagar

Göktyta Jynx torquilla [Eurasian Wryneck] 
Hördes 3 gånger 20, 23, 24/4

Tofslärka Galerida cristata [Crested Lark] 
Sågs 1 gång vid Porto Collon 24/4

Backsvala Riparia riparia [Sand Martin] 
Sågs under 4 dagar 20, 21, 22, 23/4

Ladusvala Hirundo rustica [Barn Swallow] 
Allmän, sågs under 7 dagar 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25/4

Hussvala Delichon urbica [Common House Martin] 
Sågs under 6 dagar 18, 20, 21, 23, 24, 25/4

Fältpiplärka Anthus campestris [Tawny Pipit] 
Sågs 1 gång längs vägen ner till Cap de Salines 20/4

Gulärla Motacilla flava [Yellow Wagtail] 
Sågs under 5 dagar 18, 19, 21, 22, 25/4

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes [Eurasian Wren] 
Sågs och hördes under 4 dagar 21, 23, 24, 25/4

Rödhake Erithacus rubecula [European Robin] 
Sågs 1 gång 23/4

Sydnäktergal Luscinia megarhynchos [Common Nightingale] 
Allmän, hördes under alla dagar

Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola [European Stonechat] 
Allmän, sågs under alla dagar

Koltrast Turdus merula [Common Blackbird] 
Allmän, sågs under alla dagar

Grässångare Cisticola juncidis [Zitting cisticola]
Sågs och hördes under 4 dagar 19, 22, 24, 25/4

Svarthätta Sylvia atricapilla [Blackcap] 
Hördes 3 gånger 19, 20, 21/4

Sammetshätta Sylvia melanocephala [Sardinian Warbler] 
Hördes och sågs under 7 dagar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/4

Sardinsk sångare Sylvia sarda [Marmora’s warbler]
Hördes under 1 dag vid Boquer Valley 23/4

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus [Sedge Warbler] 
Hördes 1 dag vid Albufera 22/4

Kaveldunssångare Acrocephalus melanopogon [Moustached Warbler]
Hördes 1 gång vid Albufera 19/4



Cettisångare Cettia cetti [Cetti’s warbler] 
Hördes och sågs under 6 dagar 18, 19, 21, 22, 24, 25/4

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus [European Reed Warbler] 
Hördes 1 gång vid Albufera 22/4

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus [Great Reed Warbler] 
Hördes under 3 dagar vid Albufera 19, 22, 25/4

Lövsångare Phylloscopus trochilus [Willow Warbler] 
Sågs 1 gång 23/4

Gransångare Phylloscopus collybita [Chiffchaff] 
Sågs 1 gång 23/4

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla [Firecrest] 
Sågs 1 gång 23/4

Grå flugsnappare Muscicapa striata [Spotted Flycatcher] 
Sågs 1 gång 24/4

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca [European Pied Flycatcher] 
Sågs 3 gånger 20, 21, 23/4

Talgoxe Parus major [Great Tit] 
Sågs 5 gånger 18, 21, 22, 23, 24/4

Blåmes Cyanistes caeruleus [Eurasian Blue Tit] 
Sågs 1 gång 21/4

Rödhuvad törnskata Lanius senator [Woodchat Shrike] 
Sågs under 7 dagar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/4

Korp Corvus corax [Common Raven] 
Allmän, sågs under alla dagar

Gråsparv Passer domesticus [House Sparrow] 
Allmän, sågs under alla dagar

Bofink Fringilla coelebs [Common Chaffinch] 
Sågs under 5 dagar 20, 21, 23, 24, 25/4

Hämpling Carduelis cannabina [Common Linnet] 
Sågs under 3 dagar 20, 23, 24/4

Steglits Carduelis carduelis [European Goldfinch] 
Allmän, sågs under alla dagar 

Grönfink Carduelis chloris [European Greenfinch] 
Allmän, sågs under alla dagar

Gulhämpling Serinus serinus [European Serin] 
Allmän, sågs under 6 dagar 18, 19, 20,21, 22, 24, 25/4

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra [Common Crossbill] 
Hördes 3 gånger 21, 23, 25/4

Kornsparv Emberiza calandra [Corn Bunting] 
Sågs under 5 dagar 18, 19,20 ,23, 25/4


