Mallorca 20 – 22 april 2012
Birdwave anordnade en weekendresa till norra Mallorca. Nio deltagare åkte med och fick uppleva
fåglar och natur. Vi var stationerade i Puerto de Pollensa som ligger i Mallorcas nordvästra hörn.
20 april
Vi började dagen med frukost och sedan bar det iväg till
Formentor.
Tanken var att vara där tidigt för att slippa den värsta strömmen av turist och cyklister. Det vi inte visste var att de
spelade in en reklamfilm längs vägen mot fyren. Trots det
avlöpte det fint. Väl däruppe fick vi se baleariska liror och en
gulnäbbad lira.
På vägen tillbaka stannade vi till vid Casa Veyas. Där hade vi
jättebra obsar på ett flertal dvärgörnar. En del småfågel som
mindre korsnäbb och brandkronad kungsfågel sågs jättebra.
Tillbaka i Puerto de Pollensa där höll lunch.
Eftermiddagen tillbringade vi i närområdet såsom Nightingaleroad och Albufereta. Vi vandrade i fågelskådaretempo
längs den lilla bäcken och framåt seneftermiddagen gick
vi en fin stig in i Albuferetaområdet. Det fanns en del vattensamlingar där och vi såg bla svartbenta strandpipare och
rödhuvad dykand. Kvällen avslutades med artgenomgång
samt gemensam middag.

21 april
Boquer Valley var det första stället vi besökte efter frukosten.
En underbar vandring genom spännande terräng inte långt
från vårt hotell.
Ett par svarthakad buskskvätta häckade precis vid parkeringsplatsen. En härfågel flaxade iväg och kunde snart ses
på en liten gräsyta nära oss. Häcksparv hördes och sågs
fint lite senare. Blåtrastar satt på toppen av klipporna. Minst
tre sommargyllingar värmde. Efter Boquer tog vi lunch.
Vid 13-tiden satte vi oss i bilarna för färd mot grågamsland.
Målet var Cuber reserovaren. Innan vi kom fram stannade vi
hastigt längs vägen. En nära dvärgörn väckte intresse. Det
blev ett perfekt stopp! En gåsgam gled förbi och plötsligt
uppenbarade sig den ”flygande dörren” grågamen.
En andlös obs.
Det bar vidare mot Cuber och snart anade vi att det kunde
bli ett parkeringsproblem. Någon form av cykeltävling pågick
och vi fick snällt fortsätta förbi. Längre fram i bergen stannade vi strax efter en tunnel. Det visade sig att det blev ett
perfekt stopp. Snart passerade en smutsgam och grågamar
på parad. En satte sig i ett träd och kunde kollas in i tub.
Vidare för att vända någonstans. Ett café dök upp och där
stannade vi till. Fresh orangejuice, kaffe och en kaka. Allt
var jättegott och utsikt över Soller. Över staden kretsade ett
tusental medelhavstrutar. På vägen tillbaka hade läget vid
Cuber lättat så vi stannade till här och gick till dammbyggnaden. Sent hemma, artgenomgång och gemensam middag.

22 april
En heldag i Albufera. Kl 09.00 kom vi till reservatet som ligger strax intill Alcudia med hotellen som granne. Här fick vi
se många våtmarksfåglar från gömslena vid La Rosa. Längs
floden satt många kohägrar och ett antal natthägrar, silkeshägrar mm. I vattnet simmade bla snatteränder, rödhuvade
dykänder och kamsothönor.Från ”the bishop hide” kunde vi
räkna in fler vadare och två sandtärnor.
Den medhavda lunchen åt vi i närheten av HQ där vi tidigare
fått våra kostnadsfria ”permit” som man måste ha för att
vistas där. . På sen eftermiddag besökte vi den sydvästra
delen av Albufera. Tre rallhägrar förgyllde vistelsen. Här var
det lugnt med folk och trevlig skådning.
18.30 var vi tillbaka och efter artgenongång åt vi middag
tillsammans.

Sammanfattning. S:a 99 arter.
Pga av kallt väder tidigare hade inte arter från Afrika passerat. Dock blev vädret varmare och varmare och det märktes
att fler och fler fåglar började anlända. Sommargyllingarna
visade på detta.
En härlig fågelweekend var tillända. Norra Mallorca har
många fina fågellokaler.
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