
Mallorca den 22 februari - 1 mars 2009. 
Ann Wikström 

Deltagare: 
Sten Wikström, Fole Gotland, reseledare och videofotograf. 

Ann Wikström, Fole Gotland, reseplanerare och chaufför. 

Mari Wikström, Visby och Linköping, fågelspanare. 

Inledning: 
Vi föräldrar med dotter funderade på att möta våren och dess fåglar söderöver. Efter diverse letande av 

resmål på Internet så fastnade vi för en vecka på Mallorca. De andra alternativen stöp på priset eller 

brist på direktflyg.  

Förutsättningar: 
Vi lyckades få tag i en billig resa (3.000 kr/pers) trots att tiden sammanföll med Stockholms sportlov. 

Vi flög med Thomas Cook och bodde på Sunwing i Alcudia. Hyrbilen (1.600 kr) bokades också 

hemifrån. Det blev en Seat Altea, inte helt ny men i bra skick. Eftersom vi tog bilen direkt på 

flygplatsen sparade vi 3 x 140 kr i transitavgift. Vi var också välutrustade med reseguider, kartor och 

gamla reserapporter. Eftersom de flesta rapporterna var från april, så visste vi inte riktigt hur mycket 

fågel vi hade chans att se denna årstid. Vädret var fantastiskt bra. De flesta dagarna var halvsoliga, 

vindstilla, ca 12 grader och hög luft. 2 av dagarna var det idel solsken och upp till 18 grader efter 

inledande kalla morgnar. Vi njöt förstås också av markens och fruktträdens blommor. När resan var 

slut hade vi kommit upp i 100 arter. Det visar att sista veckan i februari har en god potential för många 

fågelarter. Den enda riktiga dippen blev balearisk sångare, trots att vi ansträngde oss att leta på många 

ställen.  

Dagsprogram: 
22 februari: Stockholm-Palma-S Albufera-Alcudia. 

23 februari: Bocquer Valley-Formentor-Albufereta. 

24 februari: S Albufera-Salinas de Levante-Porto Colom. 

25 februari: Pollenca-Tramuntanabergen till raset-Orient-Soller-Alcudia. 

26 februari: S Albufera-Betlem-Artà-Eremita de Betlem-Cala Esteta. 

27 februari: Albufera-jordbruksområdet SV Albufera. 

28 februari: S Albufera-Salinas de Levante-Cap de ses Salines-Parc Natural de Mondragó. 

1 mars: Alcudia-S Albufera-Palma-Stockholm. 

Dagbok: 
22 februari: Vi lämnade Arlanda i snöstorm och landade i Palma 3 timmar senare i sol och 18 graders 

värme. Vi påbörjade färden mot Alcudia och skådade längs motorvägen. Det första som hittades blev 

kohäger, dvärgörn, gråsparv, tornfalk och koltrast. Vi stannade vid en nerlagd bondgård i östra kanten 

av Alcudia och fortsatte med 1 pilfink, bofink, grönfink, rödhake, tamduva och mängder av svarthakad 

buskskvätta. Färden gick vidare för att bekanta oss med våtmarksområdet Albufera. Vi körde förbi 

huvudinfarten och körde in söder om området på en hästfarm, där vi såg 1 sädesärla, 1 sammetshätta, 

steglits och 1 brun kärrhök. Sedan körde vi in i vassområdet längs en öppen bilväg i södra delen. 

Artlistan ökades ut med 1 ringmärkt kamsothöna, 20 sothöna, gräsand, 1 smådopping, 1 hona 

brunand, 4 snatterand och spelande grodor. Vi hörde 3 och såg 1 kaveldunsångare, hörde 2 och såg 1 

grässångare på nära håll och hörde 7 cettisångare. Vidare sågs 2 hämpling, 6 ringduva, 1 kungsfiskare 

och hördes 1 vattenrall. En liten promenad in i den iordninggjorda delen av reservatet gav rörhöna, 

gransångare, 1 talgoxe, 1 hane rödhuvad dykand och 20-talet ladusvala förutom redan sedda arter. Nu 



åkte vi till slut och letade reda på vårt nyrenoverade Hotell Sunwing. Från balkongen sågs 5 

medelhavstrut och 1 storskarv. Hotellet bjöd på en hel ”3-rätters” buffé för 5,75 euro. Klart prisvärt! 

Dagens fågel: Rödhuvad dykand. 

23 februari: Efter frukost på hotellrummet med en skrattmås på stranden, gulhämpling och turkduva 

på parkeringen begav vi oss mot Bouquer Valley. Den lokalen har tydligen förut varit svår att hitta, 

men efter att vägen mot Formentor byggts om finns det en liten brun skylt dit i en rondell efter Puerto 

Pollenca. För att se den västerifrån är det bra att köra ett extra varv i rondellen. Stor parkeringsplats 

finns och där såg vi svart rödstjärt. Promenaden började med att passera de 2 välkända grindarna 

genom ett privat boende. Trots att vi passerade en måndag fanns det folk på plats, men ingen som 

misstyckte vår eller de andras passage. Promenaden uppför dalen var mycket vacker och storslagen. 

Dalen kallas också Rosmarindalen och dessa blommade och doftade fantastiskt. I fågelväg såg vi 

rödhakar, sammetshättor, svarthakade buskskvättor, talgoxar, 1 klippsvala och 1 vacker hane blåtrast. 

På toppen före nedstigning mot norra delen av dalen mot Medelhavet blåste det så mycket att vi insåg 

att vi inte skulle ha någon chans att höra fler arter så vi vände tillbaks. Trots att vi spred ut oss, så 

hittade vi ingen balearisk sångare. Vi fortsatte ut på halvön Formentor efter en sardinlunch i Puerto 

Pollenca. Vi stannade vid fikonodlingen Cases Velles, och där fick Mari det stora nöjet att själv hitta 

sin första rödhöna. 5 st hoppade mellan fikonträden och visade upp sig fint. Fler nya arter mellan alla 

bräkande lamm blev 4 ängspiplärka, 20 stare, 1 dubbeltrast och 5 mindre korsnäbb. Vi körde ut till 

fyren, men hittade nästan inga fåglar. Nere vid stranden var det bättre, men inget nytt. På väg tillbaks 

mot Alcudia såg vi 1 hanne fasan innan vi åkte till våtmarken Albufereta. Listan utökades med 3 

svartbent strandpipare, 10 silkeshäger, 3 härfågel, 1 drillsnäppa, 1 fiskgjuse, 1 hanne svarthätta, 10 

kornsparv, 15 bläsand och 10 skedand.  

Kvällens måltid, lammkött och rödvin, intog vi ute på ”stan”, Dos Pins. Det var gott, men betydligt 

dyrare än hotellets buffé, som vi prioriterade resten av veckan. 

Dagens fågel: Rödhöna 

24 februari: Dagen startade med lite regn och en kentsk tärna, men efter någon stunds duggregn blev 

dagen bra ”som vanligt”. Vi startade i södra Albufera, som redan hade hunnit bli vår närmaste 

favoritlokal. Vi såg inget nytt, men träffade på 2 holländska fågelskådare som rekommenderade 

Salinas de Levante på sydkusten. Fågelguiden försvann under diskussion med holländarna. Innan vi 

införskaffade lite lunch i en sydlig liten stad åkte vi genom ett vackert landskap med jordbruk, 

stenmurar och jätteflockar av taltrast. Medan vi åt vid Salinas de Levante uppenbarade sig 1 storspov, 

1 ägretthäger, ett 10-tal gravand och en grupp om 20 kricka. Vi fortsatte att följa salinområdets östra 

del mot söder och noterade många nya researter: Skärfläcka, styltlöpare, kustpipare, rödspov, 

brushane, rödbena, roskarl, kärrsnäppa, större strandpipare, småsnäppa och gråhäger. Sedan körde 

vi nordost till Porto Colom, där det låg 1 toppskarv i hamnen. Vi vandrade en stund i buskmarken, 

med känt resultat angående balearisk sångare. Dock sågs 1 havssula ute över Medelhavet och en 

lagerlärka i kanten på bebyggelsen. I en liten stad på hemvägen dök det upp en snabb obs på forsärla. 

Sedan hittade vi vår Fågelguide på parkeringen där vi lämnade holländarna i morse….. 

Väl tillbaks på hotellet var dagens stora huvudnyhet att Victoria hade förlovat sig med ”Boxer-Robert” 

från Ockelbo. Att läsa valutakurserna var mindre trevligt, svenska kronan är i botten. 

Dagens fågel: Styltlöpare (många på nära håll). 

25 februari: Denna dag hade vi reserverat för Tramuntanabergen. Vädret såg bra ut för 

bergsskådning; växlande molnighet, hög luft och 9-14 plusgrader. Det finns ju chans att hitta några 

bergsarter. Vi stannade på några rapportnämnda platser och hittade 2 dvärgörn och fick en mycket kort 

obs på 1 pilgrimsfalk, men ingen grågam. Vi gjorde en liten turistisk sväng till klostret Lluc utan nya 

fåglar i klosterparken. Nu började vi ana att vägen var skyltad som återvändsgränd, men eftersom vi 



inte tog till oss den spanska skyltingen, så fortsatte vi. I ett vägghål i en stängd restaurang hoppade 2 

blåmes in och ut. Strax före de stora sjöarna såg vi från sidan att berget hade rasat från toppen och 

nedåt och tagit hela vägen med sig. Då var det bara att vända. Vi körde genom slätten mot Soller. I 

Orient åt vi lunch och lyssnade på en gärdsmyg. Vi valde musslor respektive räkor, som var små dyra 

förrätter men fantastiskt gott. Vi tog tunneln (4, 10 Euro) till Soller för att spara tid, och väl där letade 

vi oss ner till kusten för havsspaning. Trodde vi. Men det var sådan trafik att det inte gick att parkera, 

så vi tog tunnels tillbaks igen och åkte till hotellet. I den stora sjön inne i Alcudia hittade vi en stor 

flock sothöns och 1 skäggdopping.  

Dagens fågel utgår. Inga kandidater visade upp sig tillräckligt för att kvala in. 

26 februari: Vaknade till sol och en molnfri himmel, men temperaturen var bara + 5 grader då vi 

lämnade hotellet kl 8.30. Strax före vårt vanliga stopp S Albufera hittade vi spår av nattfrost och 1 

enkelbeckasin. På vår favoritplats hittades våra vanliga kompisar + en vitfläckig (leucistisk) sothöna. 

Vi körde österut mot Artàhalvön och följde kusten till Betlem, där vi parkerade vid vägens slut. Där 

tog vi vandringsstigen, 2,5 km längs kusten och solen värmde och temperaturen steg till +17 grader. 

Sten tappade sugen i solskenet och lade sig att sola. Ann och Mari fortsatte och upplevde alla vanliga 

”Scrub”-arter samt ett 20-tal gärdsmygar, men den baleariska sångaren ville inte vara med här heller. 

Vid vägs ände fann vi 3 rödnäbbad trut varav en var ringmärkt, men utrustade med bara handkikare, 

så hade vi ingen chans att läsa av. Samma väg tillbaks gav en hona blåtrast innan vi intog en god 

fisklunch på Casablanca i Betlem. Vi träffade också på 2 svenska damer, som imponerades av att 

träffa landsmän på detta udda ställe där de funderade på att köpa sig vinterviste. Färden gick vidare till 

Artà där vi cirklade genom trånga gränder mot Eremita de Betlem. Vi uppskattade lågsäsongen utan 

trafik, då det skulle vara stört omöjligt att möta en bil på denna branta bergsväg…. Längs vägen sågs 2 

korp, 3 dvärgörn och 1 lagerlärka. Vi vände på krönet före klostret och fortsatte mot udden Cala 

Estrata. Vägen var bättre än på kartan i början. Detta var tydligen ett område som skulle ha 

exploaterats, men som blivit avbrutet. Den sista branta vägen ner mot Medelhavet var sönderregnad, 

men vi kom ner med oss och bilen i behåll. Vi hittade en öde strand med klippor. Nu blev Sten också 

lycklig när han fick se 2 rödnäbbade trutar länge och på nära fotohåll. Ann tog tag i en tub och letade 

liror under tiden. När hon hittat 50 balearisk lira, så fortsatte hon uppför bergskanten i akt och mening 

att hitta vår sångare. Men tyvärr…. 

Dagens fågel: Rödnäbbad trut. 

27 februari: Vi vaknade till ytterligare en ny solig och vindstilla dag. Nu var det äntligen dags att 

tillbringa en heldag i den egentliga nationalparken Albufera. För första gången grundade vi med 

hotellets frukost-buffé och hängde i stort sett på låset vid det fria inträdet kl 09.00. Eftersom det bara 

var +6 grader på morgonen, så tog det en stund innan vi fick upp värmen. Men vartefter fågelarterna 

rasade in så steg vår temperatur dubbelt upp under dagen. Längs promenaden till inträdet tittade vi på 

14 natthäger, som verkade sitta och njuta av solens uppgång. Vid det första gömslet var den 

dominerande arten skedand. Men vi noterade också snatterand, gravand, gräsand, rödhuvad dykand 

mm. 2 bronsibis hittades i andflocken innan vi fortsatte till nästa gömsle. Längs promenadvägen norrut 

mot kraftverket sågs tex 1 vigg, 6 kamsothöna de flesta med fina ”pluppar” som visade upp sig bra, 3 

purpurhöna, 5 mindre strandpipare och 25 tofsvipa. En fantastisk upplevelse var att få se en 

cettishow! 2 st cettisångarhannar satte sig högt på var sitt vasstrå. Där sjöng de och snurrade på en 

vinge i taget, omväxlande med ena respektive den andra vingen. Längst ut vid Colombars Hide fanns 

en spännande damm med lite udda änder, även om ingen ny art hittades. Här hade setts marmorand 

några dagar tidigare. Mot väggen till kraftverket satt och flög ett 20-tal klippsvalor. På vägen tillbaks 

hittade vi 3 sävsparv och beundrade även en övervintrande dvärgrördrom i ett dike. Lunch bestående 

av svenskt knäckebröd och tonfisk intogs i området. Dagen avslutade vi med att försöka komma in och 



studera jordbruksområdet sydväst om Albufera. Ibland gick det bra, men ibland hamnade vi i ett 

återvändsområde med högt grundvatten och risk för att fastna med bilen. 

Dagens fågel: Kamsothöna.  

Hedersomnämnande: Dvärgrördrom och cettishowen. 

28 februari: Startade även idag med hotellets ägg och bacon. Insåg efter gårdagen att denna frukost 

mättade så bra att lunchen förhoppningsvis kunde uteslutas. Start som vanligt i S Albufera. Sten gick 

utåt och såg snabbt en hanne mindre sumphöna sittande på ett vasstrå i fantastiskt ljus på 10 m 

avstånd. Efter studie i Fågelguiden för identifikation, så dök fågeln förstås ner i spenaten. Men Ann 

och Mari var snabbt i hälarna på Sten, och fågeln kände sig obekväm med oss och flög en bit vidare 

och försvann i vassen. Så vi alla fick den stora lyckan att se den, även om det bara var Sten som fick se 

den perfekt med alla färger. Vi såg en gulärla (iberiae), purpurhöna, kamsothöna, brunand mm av det 

vanliga här. Sten och Mari hade satt en ”skamgräns” på 70 arter för att skriva en rapport på vår resa. 

Nu hade vi klarat den med råge, och hur skulle vi göra för att öka antalet ytterligare?? Vi fortsatte den 

”vackra vägen” till Manacor för att chansa på ett nytt besök i Salinas de Levante. 5 svartsnäppa och 2 

gluttsnäppa blev direkt nya arter. Vi fortsatte ner mot havet och hörde 1 häcksparv. På tillbakavägen 

tyckte Ann att vi skulle studera salinområdet uppifrån, då det fanns chans på flamingo alla månader 

utom februari. Sten stod och tubade och följande samtal utspann sig: 

Sten: Jag ser en flamingo! 

Ann: Vaa??? 

Sten: Skulle jag inte det? 

Ann: Men inte i februari…. 

Februari eller inte, men det visade sig stå 5 större flamingo i en salin långt bort. Tack Sten! Nu hade vi 

klarat 99 arter.  

Vi bestämde oss för att åka vidare till Mallorcas sydspets Cap de ses Salines. Längs vägen sågs 6 

lagerlärkor och rödhönor kryllade det av. Vid kusten såg vi vår andra havssula, 5 balearisk lira, 5 

gulnäbbad lira och 30 toppskarv på hyggligt avstånd. 100 arter var nådda. 

Vi åkte vidare till Parc Natural de Mondragó. Mest jordbruksområde och inte så mycket fågel. En 

vacker strand och en häcksparv var den största behållningen.  

Dagens fågel: Mindre sumphöna. 

1 mars: På väg mot flygplatsen startade vi som vanligt i S Albufera. Därifrån körde vi en vacker väg 

till Inca och vidare till flygplatsen utanför Palma för vidare resa till Stockholm/Arlanda. 

Resesammanfattning: Denna vecka på Mallorca blev en stor fågelupplevelse för oss. Vi hade aldrig i 

vår vildaste fantasi trott att vi skulle få se 100 fågelarter under denna vår skådarvecka. Att vi sen hade 

förmånen av att njuta av fint väder blev bara ett stort bonus. Vi kan varmt rekommendera sportlovet 

till fågelskådning i Medelhavsområdet. 

 

Kontakt: 
Sten och Ann Wikström 

Stora Tollby Gård, Fole 

621 75 VISBY 

Tel: 0498-360 25, 0707 54 60 25/26 

Fax: 0498-369 59 

e-mail: ann@storatollbygard.se 



 

Artlista: 

Smådopping Tachybaptus ruficollis: 22.2 1 ex S Albufera. 23.2 2 ex Albufereta. 24.2 1 ex Albufera. 

26.2 1 ex S Albufera. 27.2 ca 10 ex Albufera. 28.2 1 ex S Albufera.  

Skäggdopping Podiceps cristatus: 25.2 1 ex Alcudia.  

Gulnäbbad lira Calonectris diomedea: 28.2 5 ex Cap de ses Salines. 

Balearisk lira Puffinus mauretanicus: 26.2 >50 ex Cala Esteta. 28.2 5 ex Cap de ses Salines. 

Havssula Morus bassanus: 24.2 1 ex Porto Colom. 28.2 1 ex Cap de ses Salines. 

Storskarv Phalacrocorax carbo: Sågs alla dagar.  

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis: 24.2 1 ex Porto Colom. 28.2 30 ex Cap de ses Salines. 

Dvärgrördrom IIxobrychus minutus: 27.2 1 ex Albufera.  

Natthäger Nycticorax nyctcorax: 27.2 14 ex Albufera.  

Kohäger Bubulcus ibis: Sågs ganska många dagar. 

Silkeshäger Egretta garzetta: 23.2 10 ex Albufereta. 24.2 5 ex Salinas de Levante. 27.2 några ex 

Albufera. 

Ägretthäger Egretta alba: 24.2 1 ex Salinas de Levante. 

Gråhäger Ardea cinerea: 24.2 4 ex Salinas de Levante. 27.2 2 ex Albufera.  

Bronsibis Plegadis falcinellus: 27.2 2 ex Albufera. 

Större flamingo Phoenicopterus ruber: 28.2 5 ex Salinas de Levante. 

Gravand Tadorna tadorna: 24.2 100 ex Salinas de Levante. 27.2 10 ex Albufera. 28.2 18 ex Salinas 

de Levante. 

Gräsand Anas platyrhynchos: Sågs ett fåtal alla dagar. 

Snatterand Anas strepera: 22.2 4 ex S Albufera + 4 ex Albufera. 26.2 8 ex S Albufera. 27.2 20 ex 

Albufera. 28.2 flera ex S Albufera.  

Skedand Anas clypeata: 23.2 10 ex Albufereta. 26.2 8 ex S Albufera. 27.2 ca 100 ex Albufera.  

Brunand Aythya ferina: 24.2 1 ex S Albufera. 27.2 16 ex Albufera. 28.2 2 ex S Albufera. 

Vigg Aythya fuligula: 27.2 13 ex Albufera.  

Rödhuvad dykand Netta rufina: 22.2 1 hanne Albufera. 23.2 50 ex Albufereta. 26.2 ca 20 ex S 

Albufera. 27.2 Ca 50 ex Albufera.  

Bläsand Anas penelope: 22.2 1 hona S Albufera. 23.2 15 ex Albufereta. 27.2  

Kricka Anas crecca: 24.2 20 ex Salinas de Levante. 

Fiskgjuse Pandion haliaetus: 23.2 1 ex Albufereta. 24.2 1 ex Albufera. 27.2 1 ex Albufera. 28.2 1 ex 

S Albufera. 

Dvärgörn Hieraaetus pennatus: 22.2 1 ex längs vägen. 25.2 2 ex Tramuntanabergen. 26.2 3 ex 

Eremita de Betlem.  

Brun kärrhök Circus aeruginosus: 22.2 2-3 ex S Albufera. 23.2 1 ex Albufereta. 24.2 1 ex Salinas de 

Levante. 26.2 1 hona S Albufera. 27.2 6 ex Albufera.  

Tornfalk Falco tinnunculus: Sågs enstaka de flesta dagar. 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus: 25.2 1 ex Tramuntanabegen. 

Rödhöna Alectoris rufa: 23.2 5 ex Cases Velles. 24.2 7 ex längs vägen. 26.2 3 ex Cala Esteta. 27.2 1 

ex Albufera. 28.2 ca 30 ex längs dagens vägsträcka.  

Fasan Phasianus colchicus: 23.2 1 ex Porto Pollenca. 24.2 1 ex Salinas de Levante. 

Vattenrall Rallus aquaticus: 22.2 1 hörd S Albufera. 27.2 3 ex hörda Albufera. 28.2  

Mindre sumphöna Porzana parva: 28.2 1 ex S Albufera.  

Rörhöna Gallinula chloropus: Enstaka sågs alla dagar utom i bergen.  

Sothöna Fulica atra: Mer eller mindre antal i alla våtmarker. 

Kamsothöna Fulica cristata: 22.2 1 ex S Albufera. 23.2 1 ex Albufera. 24.2 1 ex Albufera. 27.2 6 ex 



Albufera. 28.2 1 ex S Albufera.  

Purpurhöna Porphyrio porphyrio: 27.2 3 ex Albufera. 28.2 1 ex S Albufera.  

Skärfläcka Recurvirostra avosetta: 24.2 35 ex Salinas de Levante. 28.2 8 ex Salinas de Levante. 

Styltlöpare Himantopus himantopus: 24.2 15 ex Salinas de Levante. 27.2 3 ex Albufera. 28.2 10 ex 

Salinas de Levante. 

Mindre strandpipare Charadrius dubius: 27.2 5 ex Albufera. 

Större strandpipare Charadrius hiaticula: 24.2 1 ex Salinas de Levante. 28.2 1 ex Salinas de 

Levante.  

Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus: 23.2 3 ex Formentor. 24.2 >50 ex Salinas de 

Levante. 28.2 10 ex Salinas de Levante.  

Kustpipare Pluvialis squatarola: 24.2 1 ex Salinas de Levante. 

Tofsvipa Vanellus vanellus: 27.2 25 ex Albufera.  

Roskarl Arenaria interpres: 24.2 5 ex Salinas de Levante. 28.2 2 ex Salinas de Levante.  

Kärrsnäppa Calidris alpina: 24.2 10 ex Salinas de Levante. 28.2 2 ex Salinas de Levante.  

Småsnäppa Calidris minuta: 24.2 1 ex Salinas de Levante. 28.2 4 ex Salinas de Levante.  

Drillsnäppa Actitis hypoleucos: 23.2 1 ex Albufereta.  

Rödbena Tringa totanus: 24.2 4 ex Salinas de Levante. 

Svartsnäppa Tringa erythropus: 28.2 5 ex Salinas de Levante.  

Gluttsnäppa Tringa nebularia: 28.2 2ex Salinas de Levante.  

Rödspov Limosa limosa: 24.2 1 ex Salinas de Levante. 

Storspov Numenius arquata: 24.2 1 ex Salinas de Levante. 28.2 1 ex Salinas de Levante. 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago: 26.2 1 ex S Albufera. 27.2 1 ex Albufera.  

Brushane Philomachus pugnax: 24.2 5 ex Salinas de Levante. 28.2 1 ex Salinas de Lavante. 

Skrattmås Larus ridibundus: Inte vanlig, men sågs enstaka nästan alla dagar. 

Medelhavstrut Larus michahellis: Sågs alla dagar. Flest 23.2 ca 50 ex i Albufereta. 

Rödnäbbad trut Larus audouinii: 26.2 3 ex Betlem + 2 ex Cala Esteta. 27.2 1 ex Sunwing.  

Kentsk tärna Sterna sandvicensis: 24.2 1 ex Sunwing. 

Tamduva Columba livia (domest): Fanns i regel vid tätare bebyggelse.  

Ringduva Columba palumbus: Sågs eller hördes några ex nästan varje dag.  

Turkduva Streptopelia decaocto: Enstaka nästan alla dagar. 

Härfågel Upupa epops: 23.2 3 ex Albufereta. 24.2 5 ex Salinas de Levante. 27.2 1 ex Albufera. 28.2 8 

ex under dagen. 

Kungsfiskare Alcedo atthis: 22.2 1 ex Albufera. 23.2 1 ex Albufereta.  

Lagerlärka Galerida theklae: 24.4 1 ex Porto Colom. 26.2 1 ex Betlem + 1 ex Eremita de Betlem. 

28.2 6 ex N om Cap de ses Salines. 

Klippsvala Ptyonoprogne rupestris: 23.2 1ex Bocquer Valley. 26.2 2 ex Eremita de Betlem. 27.2 ca 

20 vid kraftverket Albufera.  

Ladusvala Hirundo rustica: Sågs hälften av dagarna. 

Ängspiplärka Anthus pratensis: 23.2 4 ex Cases Velles. 24.2 1 ex Salinas de Levante. 26.2 5 ex Cala 

Esteta. 27.2 5 ex Albufera.  

Gulärla Motacilla flava iberiae: 28.2 1 ex S Albufera. 

Sädesärla Motacilla alba: Enstaka till stora mängder nästan alla dagar.  

Forsärla Motacilla cinerea: 24.2 1 ex N om Porto Colom. 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes: 25.2 1 ex sjungande i Orient. 26.2 >20 ex Betlem + flera ex Cala 

Esteta.  

Rödhake Erithacus rubecula: Sågs i olika antal de flesta dagar.  

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros: Sågs enstaka de flesta dagar.  

Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata: Mycket vanlig överallt. 



Blåtrast Monticola solitarius:  23.2 1 hanne Bocquer Valley. 26.2 1 hona Betlem.  

Taltrast Turdus philomelos: Någon till stora mängder nästan alla dagar. 

Dubbeltrast Turdus viscivorus: 23.2 1 ex Cases Velles. 25.2 1 ex Tramuntanabergen.  

Koltrast Turdus merula: Sågs alla dagar. 

Svarthätta Sylvia atricapilla: 23.2 1 ex Albufereta. 24.2 1ex Salinas de Levante. 25.2 1 ex 

Tramuntanabergen. 28.2  

Sammetshätta Sylvia melanocephala: Vanlig alla dagar. 

Grässångare Cisticola juncidis: 22.2 2 ex S Albufera. 27.2 3 ex Albufera.  

Cettisångare Cettia cetti: Hördes alla dagar utom i bergen. 27.2 i Albufera ca 50 ex.  

Kaveldunsångare Acrocephalus melanopogon: Hördes (sågs ibland) alla dagar i Albufera. 

Gransångare Phylloscopus collybita: Ganska vanlig, sågs de flesta dagar ibland många ex. 

Talgoxe Parus major: 22.2 1 ex Albufera. 23.2 2 ex Bocquer Valley. 23.2 2 ex Cases Velles. 25.2 

många sågs och hördes i Tramuntanabergen. 26.2 1 ex hörd Betlem. 27.2 5 ex Albufera.  

Blåmes Parus caeruleus: 25.2 2 ex Tramuntanabergen. 

Korp Corvus corax: 26.2 2 ex Eremita de Betlem.  

Stare Sturnus vulgaris: 23.2 20 ex Cases Velles. 24.2 Många flockar längs vägen. 26.2 enstaka längs 

vägen Artàhalvön.  

Gråsparv Passer domesticus: Sågs dagligen i olika antal. 

Pilfink Passer montanus: 22.2 1 ex S om Albufera. 

Bofink Fringilla coelebs: Sågs i varierande antal alla dagar. 

Hämpling Carduelis cannabina: Sågs eller hördes dagligen. 

Steglits Carduelis carduelis: Sågs några alla dagar utom en.  

Grönfink Carduelis chloris: Sågs eller hördes de flesta dagar.  

Gulhämpling Serinus serinus: Hördes fåtaliga nästan alla dagar.  

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra: 23.2 5 ex Cases Velles.  

Häcksparv Emberiza cirlus: 28.2 1 ex hörd S Salinas de Levante + 1 ex sedd och hörd Parc Natural 

de Mondragó. 

Sävsparv Emberiza schoeniclus: 27.2 3 ex Albufera.  

Kornsparv Miliaria calandra: 23.2 10 ex Albufereta. 24.2 några längs vägen. 28.2  


