
Rapport från Dagledigas jubileumsresa till Mallorca i maj 2019 
 

De dagliga rapporterna är skrivna av olika personer och sammanställda av Nils Petter Gregersen. 

Onsdag 1/5 

Igår kväll anlände vi till hotel Zafira Bahia med våra två hyrda minibussar. Efter en natts sömn var det 

nu dags för första skådningen. Visserligen hade vi några kvällsobsar från hotellet, men nu var det 

dags för utflykt till det stora reservatet Albufera som ligger nästan granne med hotellet. I Albufera 

finns det flera välbyggda gömslen och mängder av fåglar att titta/lyssna på. Vi obsade välkända arter 

såsom sothöna, gravand, skärfläcka, hämpling, steglits, gråsparv och gärdsmyg och - för många av oss 

- ovanligare arter såsom sydnäktergal, sammetshätta, svarthakad buskskvätta, cettisångare, härfågel, 

styltlöpare, marmorand, silkeshäger, kamsothöna, rödvingad vadarsvala och bronsibis.  

 
Styltlöpare. Foto Nils Petter Gregersen 

Efter några timmar i Albufera for vi vidare till Son Bos, också i närheten, och ett fågeltorn vid en av 

flera dammar med rikt fågelliv. Där kunde vi, utöver olika vadare, bl.a. se rödhuvad dykand, vitögd 

dykand, olika sorters hägrar och, kanske mest spännande, en stor flock med biätare som cirklade runt 

oss och satte sig i träden intill. Flera rovfåglar, bl.a. tornfalk och brun kärrhök gjorde oss sällskap. I 

dammen kunde vi också skåda två sköldpaddor av okänd art.  

 



 
Sydnäktergal. Foto Nils Petter Gregersen  

Ytterligare ett utflyktsmål klarades av under dagen, Son Real, som är ett stort friluftsområde med 

stora skogar, långa sandstränder och mycket fåglar. Eftersom vi bestämt att ta en ledig eftermiddag 

nöjde vi oss med att promenera runt i en trädgård i anslutning till områdets entré. Där fick vi bl.a. se 

rödhöna och rödhuvad törnskata. 

Nils Petter och Catharina  

 
Brunand, hanne som ruggar ving- och stjärtpennor. Foto Ingemar Ander 



 
Rödhuvad törnskata. Foto Nils Petter Gregersen 

Torsdag 2/5 

Efter frukost for vi  mot Reserve Natural de s´Albufereta. Ödet ville dock något annat då vi körde lite 

för långt och fick vända vid golfklubben Alcanda. Utmed vägen till golfklubben fick vi se toppskarv. 

Väl framme vid det ursprungliga målet observerades härfågel och några vackra rödhönor i ett hägn 

för tamgäss. Färden fortsatte vidare till Vall de Boquer där vi vandrade uppåt i dalen några timmar. 

Häcksparv och grå flugsnappare sjöng och på en bergskam sjöng en blåtrast. När vi pausade för 

medhavd lunch hade klippsvalorna akrobatiska övningar ovanför våra huvuden. Tyvärr blev en oss i 

gruppen bestulen på sin plånbok och därmed 400 euro fattigare. En person hade hittat den då hen 

plockade blommor och sedan gjort sig besväret att leta upp telefonnumret via körkortsregistret. I 

parken La Gola i Port de Pollenca gick vi runt några timmar. Vid informationscentret plockade vi till 

oss broschyrer och som avslutning visade en rödnäbbad trut upp sig fint några meter ut i vattnet.  

Färden fortsatte vidare till stranden vid es Gras där vi på långt avstånd observerade gulnäbbad lira. 

På nära håll vid åmynningen visade en silkeshäger sina gula fötter. Det såg ut som att den hade 

trampat i en färgpyts! Som sista lokal körde vi till Reserve Natural de s´Albufereta västra sida. Vid 

promenaden ned till tornet observerades vår första ”klumpfot” som blev en tjockfot enligt artlistan. 

 



 
Rödnäbbad trut. Foto Nils Petter Gregersen 

Väl framme vid reservatet möttes vi av en låst grind och 20-30 meter innanför stod tornet. Medan vi 

funderade på om vi skulle gå runt grinden kommer en kvinna i rask takt gående efter oss. Nu blir vi 

avvisade! Men inte - hon visade oss stigen till tornet och senare kom hon och en väninna ner till oss 

och bjöd på vin.  

 
Vinbjudning. Foto Catharina Ekman 

De kom från Nederländerna och hyrde under en vecka huset som låg intill. En mycket trevlig 

avslutning på en intensiv dag. Vid kvällens artgenomgång stördes vi av en svåridentifierad och 

högljudd smörsångare. 

Berit och Barbro 



 
Kohäger på häst. Foto Nils Petter Gregersen 

Fredag 3/5 

Efter avresa från hotellet 8:30, gick färden mot Son Baulo´, en liten ort vid havet. Vi promenerade 

utmed ett vattendrag, gick vidare in i den del av Son Real, som ligger närmast havet bestående av 

omväxlande buskvegetation och tallskog. Här sågs och hördes bl.a. sammetshätta, svarthuvad 

buskskvätta, biätare, lagerlärka, hämpling, svarthätta och gärdsmyg. Efter några timmar gick färden 

vidare till södra s’Albufereta och lokalen Baracassa. Här intogs lunch i det gröna vid tornet.  

 



 
Biätare. Foto Nils Petter Gregersen 

Turturduvor flög förbi och grässågare och kornsparv sågs och hördes. På eftermiddagen gick färden 

vidare mot Formentorhalvön med stopp vid utsiktsplatsen Albercutx. Här rådde stort kaos bland bilar 

och cyklister på parkeringen. Tyvärr var utbudet av fåglar inte så stort men vi kunde njuta av utsikten 

utöver hav och berg.  Dock sågs klippsvala, medelhavstrut och blåtrast. P.g.a. annalkande regn 

beslutade vi oss för hemfärd. Fyra nya arter denna dag. Svarthätta, storskarv, turturduva och 

pilgrimsfalk. 

Ewa och Olle 

Lördag 4/5 

Fjärde maj åkte vi för att spana  

på fåglar i Serra de Tramuntana. 

Cyklisterna kämpade tappert på  

och vi ville till Cuberdammen nå 

för att fylla vårt pensum för dagen 

som bl a innehöll dvärgörn, gås- och grågamen. 

Vi blev rikligt belönade där vid dammen 

när vi tittade upp mot bergskammen  

och arterna lät sig uppenbara -  

för oss svenskar ack så rara! 

Efter matsäck och ha skådat mycke´   

for vi tillbaka på vägen ett stycke 

för att sen ta oss till Inca och slätten, mot Maria de la Salut.  

På en liten väg körde vi ut. 

Bonden blev inte så glad över detta.  

Han styrde bilen mot oss med viss hetta.  

Dags att dra vidare till annan plats  

mot en lugnare rast. 



 
Grågam. Foto Nils Petter Gregersen 

Tornfalk, kornsparv, svarthakad buskskvätta – 

men - nu började vi känna oss mätta,  

efter en synnerligen innehållsrik dag,  

och drog oss till Alcúdia för att vila ett tag. 

Bodil 

  
Kornsparv. Foto Nils Petter Gregersen 

Söndag 5/5 

Även om det var söndag så blev det inte någon sovmorgon utan istället, för de morgonpigga, en skön 

morgonpromenad med en vacker soluppgång över Medelhavet. Efter frukost samlades vi vid bilarna 

klockan nio. Vi körde söderut till Salobrar de Campos och salinerna där stora högar av salt tornade 

upp sig som vita små pyramider. Där såg vi på ganska långt avstånd två sovande flamingos, lite svåra 

att nå med en kamera. Den ganska vanliga, bruna kärrhöken vinglade fram lågt över marken och 

försvann ner i det höga gräset. 



 
Ett gäng fågelskådare pausar. Foto Nils Petter Gregersen 

Lite längre söderut fick vi ett bra stopp. Ingemar såg vår första hussvala, Gunilla två mosnäppor, lite 

svårbestämda till en början. Lars svarade med att upptäcka två dammsnäppor och Berit bidrog med 

en kärrsnäppa. Ytterligare en kort bit längre söderut sågs två svarttärnor och en skäggtärna. Ingemar 

ropade ut en ljus dvärgörn och lite senare såg vi ytterligare två dvärgörnar.  

Därefter var det dags att besöka en badstrand, nämligen Es Trenc. Värmen fick oss att ta av oss det 

mesta av våra kläder och några modiga, Catharina och Nils Petter, tog på sig badkläder och vandrade 

ut i det lockande, men ganska svala vattnet. Vi övriga fikade med två räbbade trutar som sällskap 

bara några meter från oss. Nästa plats att besöka blev Cap de ses Salines. Där stod långa rader med 

bilar parkerade och lite på chans körde vi ända fram till nedgången till stranden. Där var det inte helt 

lätt att parkera, men våra skickliga chaufförer, Gunilla och Nils Petter löste det på ett bra sätt. Vi gick 

ner mot havet och började skåda. Gunilla upptäckte snart att det var gott om gulnäbbade liror som 

flög lågt över vattnet med sina stora och långa vingar. Efter en stund dök även mer bruna och bukiga 

liror upp, vilka flög lite långsammare. Det var baleariska liror, vilket var livskryss för många av oss. 

När vi återvände till bilarna hade två mindre bilar ställt sig på ett sätt som gjorde det omöjligt att 

vända. Vi fick istället åter lita på våra chaufförer som tvingades backa flera hundra meter innan det 

gavs en möjlighet att vända och köra vidare till Portocolom. Vi parkerade vid den pittoreska halvön 

s,Algar och gick sedan en rejäl rundtur på flera kilometer. Vår först fågel blev en svarthakad 

buskskvätta, som satt mycket fint, men även varnade hela tiden. Vi vände tillbaka efter att ha nått 

havet och gick sedan på mycket steniga stigar genom den täta garigen. Lite ont om fågel, men två 

lagerlärkor gladde oss och ännu gladare blev vi när Ingemar ropade ut en balearisk sångare!  

 



 
Lagerlärka, Mallorcas punkarfågel. Foto Nils Petter Gregersen 

Efter en hel dags skådande vände vi hem och efter en som vanligt god middag med ett stort urval av 

olika maträtter, samlades vi för artgenomgång. Dagens summering gav 56 arter, varav 10 nya för 

dagen. 

Svante   

Måndag 6/5 

Måndagen, dagen före hemresa, hade vi bestämt att åter besöka Albufera på förmiddagen. Vi gick då 

efter egna önskemål. Utöver de arter som obsades första gången fick vi se och höra purpurhöna och 

purpurhäger. En and med osäker bestämning sågs också vid Salinerna, söder om SÍllot dammen i den  

södra delen av parken. På kvällen var det mycket diskussioner om vilka simänder fågeln kunde vara 

en hybrid av. Förslagen var marmorand, stjärtand och rödhuvad dykand. Det var sedan Ingmar med 

sitt kunskapsletande som kom fram till att det var en Bahamaand. 

 



 
Bahamaand. Foto Ewa Abered 

Efter Albufera gick färden tillbaka till Son Bos och fågeltornet där för att äta medhavd lunch.  Några 

svarttärnor fångade där vår uppmärksamhet. Några av oss for sedan vidare till Son Real för en lite 

längre promenad än under onsdagens besök. Övriga for tillbaka till hotellet för en lat eftermiddag 

eller för en promenad med kikare i hotellets närområde. 

Nils Petter och Catharina 

 



 
Kvällsgenomgång i hotellets lobby. Foto Catharina Ekman 

 

 
Skådarpaus. Foto Ewa Abered 

Tisdag 7/5 

Hemfärd! 

 Flera fotografier finns att skåda på 

https://www.dropbox.com/sh/ska9ho5w60h6lwm/AACWU7Tiia3PphC3lYvNPbmVa?dl=0 



 Krysslista finns som bilaga….. 

 Deltagarlista finns som bilaga…. 

 Besökta lokaler finns som bilaga…. 

 

 

Tack Gunilla! 


