Mallorca 1-8. Maj 2010
Forord
Denne turs tilblivelse begyndte nok allerede for godt et par år siden.
Idet Frank Desting, senere kun benævnt Frank, eller (FDE) og Leif Frederiksen (LFR) allerede talte
om en stortur tilbage i 2007.
Først efter at flere tur mål var inde i billedet. Ja så endte det med, at vi startede op med
Mallorca i 1 uge fra d. 1 til d. 8 Maj. i år.
Og Mallorca er en rigtig god fugle ø, til at starte på, især når man ikke har den store erfaring
Med selv at planlægge en stor tur. Dog har vi allerede haft nogle ture i både Danmark og Sverige.
Vi havde i den anledning researchet lidt, om blandt andet andre tur rapporter fra Mallorca,
Det var nu ikke mange, idet vi kun har fundet frem til 3-4 stk. for øen.
Kun 2 af dem (SKR) fra oktober 2007 og Bo Bergs fra april 2005 synes vi, vi kunne bruge, til
Det videre arbejde med Planlægning, af ture og Lokaliteter på Mallorca.
Udover disse 2 rapporter, findes der et par glimrende bøger, om fuglelivet på Mallorca
Frank havde allerede en af disse fuglebøger. Denne bog hedder, A Birdwatching guide to Mallorca,
Af Graham Hearl. I øvrigt havde jeg også lånt denne bog, igennem Biblioteket, idet den desværre
Ikke kunne købes mere.
Ved planlægningen hjemmefra, havde vi således også bedt om, at vores lejligheder havde udsigt
Til det store fredede område, S’Albufera. Dette ønske fik vi opfyldt.
Hjemmefra havde vi desuden planlagt, at leje bil for 4 dage.
Dette blev så udvidet til 5 dage medens vi var dernede, idet det om mandagen blev til heldags regn,
Og det var i stride strømme. Med hensyn til leje af bil en ekstra dag, dette var der ingen problemer
med, det blev bare skrevet, så de kunne trække beløbet på min konto.
Selve tur forløbet vil jeg kommentere senere i rapporten,
Ligeledes vil jeg allersidst i rapporten, beskrive rejsearrangør, med priser og hvad dertil hører.
Rapporten vil således indeholde en Indledning, herunder det planlagte tur forløb.
Tur rapporten, Artslisten, et Efterskrift og Rejsen med Priser mm.
På selve hotellet dernede mødte vi et par hold andre birdere.
Disse var Hr. og Fru Dithmarsen, samt Hr. og Fru Leth
Vi udvekslede gode tips og fuglesteder i øvrigt, med dem, både ved Morgenmad og aftenbuffet,
På hotellet.
Disse 2 par skal have mange tak, for både gode tips samt hyggeligt samvær, i de stunder vi var
Sammen.
Jeg vil også takke Henrik Bringsøe for identifikation af padder (Frøer) fra S’albufera
Jeg vil endvidere i denne sammenhæng takke Frank for en særdeles god fugleferie, og et godt
socialt samvær hele ugen, jeg synes vi fik meget ud af turen både fugle mæssigt og på alle andre
Områder. Det gav en hel del ny erfaring, med alt det praktiske, og megen ny viden angående
Fuglene.
Med dette håber jeg også, at andre vil give sig selv den glæde at besøge Mallorca.
Om vi selv kommer til Mallorca igen, vides ikke, men der er jo mange andre turmål i Europa
Der ser interessante ud.

Tingbjerg d. 18-05-2010
Leif Frederiksen
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Indledning

Foto: Leif F:

S’Albufera. Aftenstemning set fra min altan på Hotellet Viva blue

Hjemmefra havde vi planlagt 4 dage med bil, disse blev så til 5 dage i alt.
Forinden brugte vi søndagen på S’Albufera, først fra Altanen, og efter et orienteringsmøde,
Gik vi så ud i selve S’Albufera.
Mandagen var det meningen at vi skulle til Formentor halvøen, med Fyret som destination.
Dette nåede vi, men regnen stoppede den videre færd, så vi besluttede at køre hjem
Til Hotellet ved Port Alcudia.
Tirsdag kørte vi til Arta halvøen, først ved Betlem og Eremita Betlem, og senere ud til Fyret ved
Punta de Capdepera, hvilket skulle vise sig, at være en rigtig god ide.
Onsdag kørte vi over Port Pollenca, Lluc, Turixant deBaix, og til Cuber, hvorfra der er udsigt
Til Puig Major. Det skal lige siges at der var enkelte Munkegribbe i området.
Tilbage fra Cuber til Bocquer Valley, som ligger på starten af Formentor halvøen.
Torsdag var det efter planen, at vi skulle køre til Porto Colom, Fyret ved Cap de ses Selines.
Og Salines des Salobrar.
Dette blev en del ændret da vi fik fortalt af Christian Leth, at der var flere Baleariske sangere i
området omkring Son Real, som skulle være på vejen efter Can Picafort.
Dette område fandt vi, og det betød, at vi måtte springe den ene tur ned til Fyret ved Cap de ses
Selines over.
Men vi nåede Porto Colom og Saltsalinaerne ved salinas de Levante.
Herfra retur mod hotellet ved Port Alcudia, det gik over Campos, Felanitx, Petra, og en afstikker
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Til Sineau, og herfra til Margalida og Can picafort.
Fredag var sidste dag med bilen, her tog vi igen op til Puig Major området, med Cuber embalsen
Idet andre havde set Gåsegribbe deroppe.
Og efter en lang gåtur og Frokost, var sidste stop ved Bocquer Valley.
Om aftenen skulle bilen så afleveres ved Eurocar, som holdt til ved hotellet Sesforges lige i
Nærheden af vores eget hotel.
Lørdag var så afrejsedag, og vi skulle være ude af vores værelser kl. 12.00
Og skulle med bus til Lufthavnen ved Palma kl. 17.50
Så denne sidste dag Obsede vi fra Altanen til kl. 11.00 og gik derefter en tur i reservatet til
Kl. ca. 16.00
Vores samlede fugleliste, samt andre dyrearter mm. Er placeret sidst i rapporten.
Dog kan jeg sige, at jeg selv så 108 fuglearter, og heraf var de 14 nye i VP regi,
Dette skal sammenlignes med, at jeg i 2008 var i Andalusien med DOF, og derfor var mit
Antal nye arter begrænset, men alligevel synes jeg det var pænt med de 14 arter.
Til min egentlige tur rapport, skal det siges, at jeg kun vil nævne de mest væsentlige fugle og
Dyrearter i denne, men min holdning er ellers at observere og skrive alle fuglearter ned, idet det
Efter min mening giver det mest korrekte billede af fugle og dyrelivet på Mallorca.

Turforløb – Dagbog
Lørdag D. 1. Maj(Dag 1)
Jeg havde hjemmefra udskrevet en vejr rapport fra Mallorca for de næste 5 dage, og det så ikke alt
for lovende ud. Den skulle senere vise sig at holde stik, især mandag.
Vejret på Mallorca for i dag var let skyet og ca. 21 grader C. med let vind.
Vi havde valgt og Købt rejsen igennem Star Tour og fløj med SAS.
Med afgang kl. 17.05 fra København, så landede vi i Palma de Mallorca kl. 20.10
På dette tidspunkt var det endnu lidt lyst, men før vi kørte fra lufthavnen var det så godt som
mørkt
Ca. kl. 21.00 kørte vi så i fælles bustransport de godt 60 km. Til Port Alcudia, hvor vores
Hotel lå i den sydlige del af denne ”Strandby”.
Denne bustur tog ca. 1 times tid, og vi fik lidt information undervejs på busturen.
Hotellet hedder Blue star Viva blue, og bagsiden lå direkte ud til S’albufera reservatet
Hjemmefra havde vi bedt om at kunne komme til at bo på bagsiden af hotellet,
Dette kunne de ikke love, men det endte med at vi begge fik hver sin 2 værelses lejlighed, som lå
Lige ved siden af hinanden.
Med den skønneste udsigt over S’albufera på 2 sal, hvor der dog også var en 3 sal.
Denne første dag så vi ikke mange fugle, kun nogle enkelte Mursejlere i lufthavnen ved Palma.

Søndag d. 2 Maj. (DAG 2)
Vi stod tids nok op til, at obse lidt fra vores altan inden morgenmaden på hotellet,
Denne første solskindende morgen gav mange hejre arter, dog i første omgang ingen Purpurhejre,
Der er den eneste hejre art som jeg ikke har på min VP liste. Men mange Ko og Silkehejre og nogle
Nathejrer.
Det skal i øvrigt siges at vores altan havde udsigt mest i Vestlig retning, og dermed udsigt mod
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Bjergene og med Puig Major i baggrunden, som er Mallorcas Højeste bjerg, med en højde på 1447
meter
En Fiskeørn fouragerede over S’albufera, og nogle Rørhøge patruljerede over området.
Ind imellem var der lidt træk, og snart meldte Frank om nogle Biæder, og ganske rigtig en flok på
Mindst 25 stk. strøg forbi i Nordlig retning.
Turens eneste Tinksmed og en Hvidklire Fouragerede, sammen med nogle Rødhovedet ænder,
Stylteløbere, og en flot blå Sultanhøne viste sig lige neden for vores altan, medens både Cettisanger
og Cistussanger istemte i kor.
Inden morgenmaden havde Frank og jeg fået de første Eleonorafalke, højt svævende ovre mod
bjergene. På vej til morgenmaden på hotellet havde vi hele ugen, den for Mallorca mest almindelige
Sylvia sanger, nemlig den Sorthovedet sanger.
Eleonora falken var første nye art for undertegnede.
Klokken 11.00 havde vi et mindre informationsmøde på det nærliggende hotel Ses Forges.
Derefter gik vi så ud til S’albufera reservatet, som vi så tilbragte resten af dagen ved.
På det første stykke på vejen derud, havde vi en Tamarisksanger, (ny art for os begge)
Ved informationscenteret fik vi den første Kamblishøne, ved en kanal som gik parallelt med
hovedkanalen, denne havde ring på.
På modsatte side af informationscenteret fik vi dernæst 3 stk. Marmorænder, som mest lå sovende
Ude i området. Senere kom den første Purpurhejre ind over området, og i første omgang så Frank
Ikke denne, anden gang da en anden Purpurhejre kom forbi så Frank heller ikke denne, men
Det gik også stærk, da den i farten snuppede en Blishøne kylling, og væk var den, men 3 gang
denne Hejre viste sig fik Frank dog set den. Endvidere så vi også en Triel forholdsvis tæt på.
Både Kamblishønen, Marmorænderne, og Purpurhejren var nye for både Frank og Jeg.
Endvidere var Triel også ny for undertegnede, så i alt blev det til 6 nye arter denne dag
Derudover havde vi en enkelt Rødvinget Braksvale, nogle overflyvende Biædere.
Fra Fugleskjulet ved Sa Roca så vi både Rødhovedet ænder og Stylteløbere som havde unger.
Vi sluttede dagen med lidt obs. Fra vores altan.
Vores middagsmad indtog vi på hotellet. Det skal siges at det var en imponerende og flot middags
buffet som hotellet serverede, og det var godt alle de 6 dage vi spiste der. Denne indtog vi for det
meste fra kl. 19.00 idet der var åbent fra kl. 18.00 til 21.00

Mandag d. 3. Maj (Dag 3)
Vejrudsigten for denne mandag så ikke alt for lovende ud, men vi håbede det bedste, og om ikke
andet, lidt opholdsvejr lidt senere på dagen.
Kl. fra 06.30 begyndte vi at stille teleskoperne i stilling på vores altaner.
På dette tidspunkt var det stadig tørvejr, men hurtigt trak skyerne sig sammen.
Og fra kl. 08.00 begyndte regnen, men set ud fra vindretning mm. Var der måske en bedring på vej.
Kl. 09.00 afhentede vi vores lejede bil en Opel Corsa 1,1 en ganske udmærket bil, selv i bjergene
Selvom jeg godt kunne ønske mig en med lidt større trækkraft der, men det gik helt fint med det.
Klokken var nu hen ad 10.00 og vi skulle jo også lige handle lidt ind til frokost.
Vi kørte nu op mod Formentor halvøen med Fyret helt yderst som mål.
På vejen derop så det ud til, at regnen så småt ville holde op. Men det skulle vise sig at være en
stakkels frist.
På vejen derop så vi kun et par enkelte bogfinker, samt ikke mindst en overraskende Rødhøne,
Som løb lige over vejen hvor vi kørte, den så i øvrigt ganske våd og forpjusket ud.
Vi kørte forbi udsigtpunktet Mirador og senere trækstedet Cases velles.
Ved fyret så vi kun Middelhavssølvmåger og 2 stk. Eleonorafalke.
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Efter 2,5-3 timers venten på, at regnen skulle holde op, besluttede vi at køre hjem til hotellet,
Og om ikke andet kunne vi måske obse lidt herfra.
Efter en mindre omvej inde ved selve Port Alcudia, og havnen der, var vi hjemme på hotellet inden
Kl. 16.00. Der var efterhånden også tegn på mange oversvømmelser af vejene, ikke mindst ved
Havnen ved Port Alcudia, men bilen kunne trods alt godt klare disse måske 25-30 cm vand
På vejene der.
Fra altanen havde jeg en enkelt Nathejre tæt på, og turens første Audouinsmåge fløj forbi.
Regnen holdt ikke op før næste dags morgen.
Middagsmad kl. 19.00 og ellers mest afslapning denne eftermiddag.

Foto Leif.

Formentor Bjergene set fra Fyret, udsigten siger alt om hvilket regnvejr det var

Tirsdag d. 4. Maj (Dag 4)
Det var stadig regnvejr da jeg stod op kl. 04.30, men ca. kl. 05.00 holdt det op.
Dog var der byger ind imellem, men det var ikke at regne for noget i forhold til mandagens
Regn.
Morgen obs. På altanen, gav et par Nathejrer, og en Tamarisksanger (Hørt fint) samt at en
Audouinsmåge kom flot forbi. En Hærfugl viste sig også, samt Stylteløbere og Silkehejrer.
Endvidere en Drosselrørsanger og en Tamarisksanger.
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Da det ind imellem stadig var regnvejr besluttede vi os for, at køre til Arta halvøen, i stedet for til
bjergene ved Puig Major. Vi fik lige booket bilen for en dag ekstra, inden vi kørte. Og her havde jeg
turens første par Gulirisker.
Vi startede ved byen Betlem, her havde vi først en Balearisk sanger, denne så vi dog ikke specielt
godt, jeg havde turens eneste Bjergløvsanger længere ude af stien, på den Nordlige side af Arta
halvøen, Denne både så og hørte jeg fint.
Desuden en Rødstjert og en Eleonorafalk.
Herefter kørte vi til Eremita de Betlem, denne vej skulle foregå via byen Arta.
På vejen dertil så vi en Dværgørn fint. Ved selve Eremita de Betlem så vi turens bedste Rødhøne
fouragerende lige nede i en lille indhegning, foruden nogle Brogede fluesnappere og en Sortstrubet
Bynkefugl, også turens første.
Det bedste var næsten, da vi på vej tilbage, stoppede på toppen ved Passet, de Sa Mellera
En regnbyge var på vej, men inden da, Fløj en Lærke lidt rundt, og ganske rigtig en Theklalærke
Som Frank havde fået øje på, den kom på vingerne igen, og nu kunne jeg også se denne Lærke,
Regnen var nu begyndt, men inden længe røg en anden Theklalærke op, i modsat retning som den
første. Dagens vel nok bedste obs. indtil videre. Der var også en Sortstrubet Bynkefugl.
Det var nu meningen at vi skulle køre ud til havet ved Fyret, eller hvor der nu var bedst.
Heldigvis landede vi ved Fyret ved Punta de Capdepera.
I første omgang kiggede vi ud over havet ved fyret, umiddelbart var der kun nogle
Middelhavssølvmåger at se, og ellers en Sorthovedet sanger og en Gulirisk.
Men Frank havde stillet sig længere ind ad vejen, og pludselig sagde han Leif kom og se,
Og jeg så i hans teleskop, og det jeg så var Skråper, først og fremmest Kulhs Skråper, idet
Dem var der flest af, og de var også de største, men efterhånden så vi også nogle mindre, og disse
Var jo Balearisk Skråper, i alt var der nok 10-11 stk. men måske flere, det så ud til, at de fleste trak
I lidt Nordlig retning, det vil sige Nordvest om klippepynten, da vi ikke kunne se mere vest på.
Denne pynt må så hedde Cap d’es freu.
Ja der var mange Kulhs Skråper, vi har noteret 80 stk. men måske var der flere, og nogle lå på
vandet. Men efterhånden forsvandt de sidste også.
I mellem tiden fik Frank også øje på turens første Blådrossel som sad på selve fyret.
Den fløj derefter i sangflugt lidt ned ad bjergsiden, hvor vi stadig kunne se den, men senere
forsvandt den så helt. Endvidere havde vi en enkelt Topskarv her.
På vej tilbage havde vi i den nærliggende by Cala Rajada op til 40 stk. Gråsejlere og en Sydlig
nattergal. Ved Arta og mod Can Picafort både et par Tyrkerduer og et par Turtelduer.
Og endelig ved bagvejen før S’Albufera, ved Son San Marti, turens første 2 stk. Rødhovedet
Tornskader.
Hjemme på altanen ved Port Alcudia, så vi desuden en Kongeørn og den første Tophejre blev
Obset herfra.
Om aftenen prøvede vi at finde Pollensa Park hotel, idet der skulle holde nogle Dværghornugler til
der, men dette hotel fandt vi ikke denne dag.
Idet der ingenting var at høre ved det hotel hvorfra vi lyttede ved.

Onsdag d. 5. Maj (Dag 5)
Teleskopet blev stillet op kl. 06.20 på min altan.
En enkelt Topskarv sad på en pæl ude omkring informationscenteret i reservatet.
Et par Fiskeørne besøgte området, både her til morgen og også til aften. Ligesom de sædvanlige
Rørhøge var i området. I øvrigt samlet op til 18 stk. nathejrer, 5 stk. Silkehejrer, 5 stk. Purpurhejrer,
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En Drosselrørsanger og en Tophejre, en Vandrikse hørt, og Frank havde set en Sort Ibis slå sig ned i
reservatet.
Det havde regnet en del fra om morgenen kl. 05.00 men var holdt op, men ved 8 tiden begyndte det
igen, men ca. kl. 10.00 holdt det heldigvis op igen.
Omkring kl. 10.00 kørte vi til bjergene og Cuber embalsen.
Ved Albufereta fik Frank øje på en Stenpikker lignende fugl, det var ”blot” en Hvidbrystet
Præstekrave.
Lige efter byen Lluc, gjorde vi et kort stop, her så og hørte Frank en Rødtoppet Fuglekonge,
Men jeg fik den ikke at se. Desuden nogle Brogede og Grå Fluesnappere.
Lige efter Lluc, på vej mod Puig Major så vi den første Klippesvale.
Ved Turixant de Baix, som er en rasteplads, og hvor vejen deler sig til Soller og Cuber, og den
anden vej er mod Sa Calobra. Her havde Frank også en Rødt. Fuglekonge.
Imidlertid fik jeg øje på en stor rovfugl, og der gik ikke længe inden vi kunne sige at det var den
første Munkegrib på turen, området ligger i øvrigt lige før Gorg embalsen, og med udsigt mod
bagsiden af Puig Major.
Ved Cuber området og Puig Major, havde vi først en Korsnæb hun som fodrede sine 2 unger
Ved et lille Fyrretræ tæt på vejen, men heldigvis lidt senere så vi 2 stk. Munkegribbe, den ene var
Forholdsvis tæt på, om end fotoafstanden stadig var ret stor.
På tilbage vejen ved Turixant havde vi begge en Lærkefalk, nok trækkende, og jeg kunne endelig
Få mine Rødtoppede Fuglekonger, idet jeg hørte op til mindst 3 stk.
Vi kørte nu direkte til Bocquer Valley, hvor vi gerne skulle have nogle Baleariske sangere, lidt
tættere på, og gerne set lidt bedre.
Ved Bocquer Valley var stierne stadig lidt mudrede, men med gummistøvler gik det fint,
Vi skulle helt ned mod havet, godt et par kilometer nede i dalen, før vi havde nogle Baleariske
sangere, men så var der også 2 -3 stk. men stadig så vi dem ikke særligt fint og heller ikke særligt
Længe, desuden viste en Dværgørn sig, da vi var på vej tilbage.
I øvrigt var der også nogle Sortstrubede Bynkefugle, en alm. Stenpikker, og Turens bedste
Gærdeværling, både hørt synge ganske pænt og højt, og set ganske udmærket, selvom det heller
Ikke var perfekt, en fotogen Blådrossel var på plads, og endelig min første Bomlærke på turen.

Torsdag d. 6. Maj (Dag 6)
Igen i dag morgen obs. fra altanen, fra kl. 06.20, vinden var let til at starte med og let skyet med sol
op til ca. 18 grader.
En enkelt Nathejre, en alm. Skarv på en pæl ude i S’Albufera, et par Purpurhejrer, en
Audouinsmåge og et par Knarænder, samt nogle enkelte Gråsejlere, desuden var der flere tusinde
landsvaler, dette var det bedste denne morgen.
Det var så meningen, at vi skulle køre til Porto Colom, som første stop, men da vi næsten skulle
Samme vej, benyttede vi lejligheden til, om vi kunne finde Son Real, der skulle være flere
Baleariske sangere, samt en Brillesanger, som vi dog ikke hørte så meget om,
Vi var lige ved at køre forbi denne lokalitet, da vi endelig fandt det, og hvor Hr. og fru Dithmarsen
Også havde fundet hen til stedet.
Stedet viste sig at være en godt og dejligt sted, men igen der var ikke mange fugle der viste sig.
Dog så og hørte vi mange Sorthovedet sangere, og efter at jeg havde været nede omkring havet for
at se efter Stenpikkere med mere, kom jeg tilbage hvor Frank havde set en Balearisk sanger godt.
Denne så jeg også i et kort øjeblik, inden den fløj ind i noget tæt bevoksning.
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Forinden havde jeg set min første Tornirisk på turen, og på vejen så og hørte vi en Balearisk
Grønbroget Tudse. Endvidere havde vi også nogle Rødhovedet Tornskader, Bomlærker, og
Turtelduer mm.
Nogle overflyvende Lille Korsnæb blev det også til.
Det bedste var dog en Brillesanger, som vi så ganske lidt, men hørte indtil mange gange, sammen
Med Hr. og Fru Dithmarsen. Ny art for os begge, og noget af en overraskelse på lokaliteten.
Stedet var ellers også et eldorado for planter, hvilket var typisk for et Maki område.
Der var rigeligt med vild Oliven, Rosmarin, og forskellige andre planter, deriblandt Horndrager,
Som Frank fik et billede af.
Efter denne dejlige tur i dette skønne område, kørte vi direkte til Porto Colom,
Og uden helt at jeg vidste det, kom vi til det rigtige sted, og det jeg havde læst i forvejen, passede
Ganske godt, idet området var delvist bebygget. Men oppe forenden ved en lille rundkørsel og en
parkeringsplads, var der et lille ”uberørt område”, men ligesom vi skulle spise lidt frokost, fløj en
Korttået Lærke op i sangflugt, og kort efter viste en Markpiber sig også, endda også noget der
lignede sangflugt, så disse 2 arter var turen værd til byen. Ud over havet havde vi kun et par
Topskarver, desuden en enkelt Eleonora-falk så vi også.
Videre til Ses Salines, Dette område kørte jeg lidt fejl af, men da vi endelig nåede område, viste det
sig ikke af leve helt op til mine forventninger, enten var vi for sent på den, med hensyn til årstiden,
eller også er det bare ikke bedre. Jeg troede også, at der var nogle fugleskjul eller noget der lignede.
Dog så vi 2-3 stk. Sandterner, Klyder som ny turart, Hvidbrystet Præstekraver, en Triel, Bomlærke
Sortstrubede Bynkefugle, en Gul Vipstjert og en Theklalærke som det bedste.
På hjemvejen, endnu en Theklalærke, nogle Bomlærker og Sortstrubede Bynkefugle blev det dog
til, Og ved Petra endnu en Triel.
Om aftenen forsøgte vi endnu engang at køre efter Dværghornuglerne ved Port Pollenca, og
Denne gang gav det resultat.
Vi stod og kiggede lidt rundt ved hotellet, Pollensa Park hotel, da vi mødte et par engelske birdere,
som fulgte med os rundt til en lille fyrrelund foran en politistation, hvor de tidligere havde både set
og hørt Dværghornuglerne, men der var ingen at se eller høre, og vi sagde farvel til hinanden. Vi
gik så en sidste tur rundt i området. Heldigvis gik vi ikke samme vej tilbage, men vi gik lidt vest og
syd om byområdet. På et tidspunkt kom vi så ud mod en åbent braklignende område, og inden vi
nåede helt derud, hørte vi denne karakteristiske fløjten (Tjo(k) og ganske rigtig det var en
Dværghornugle, dette hørte vi et par gange mere, vi forsøgte så at høre den ved hotellet, da vi jo
kunne høre, at lyden kom i nærheden af dette, men vi hørte den desværre ikke mere, men vi havde
da hørt den tilstrækkelig til at få den i bogen som ny art for os begge.
På hjemvejen ved den første rundkørsel kom der endvidere en Slørugle lige foran bilen, hvilket
Bevirkede at jeg måtte bremse en hel del op, inden den fløj ud mod kysten i nærheden.

Fredag d. 7. Maj (Dag 7)
Denne morgen valgte jeg at tage alene ud til selve reservatet i S’Albufera.
Der var mange af de almindelige sangere i området, såsom Cetti, Cistus og Tamarisk sangere,
Foruden Sydlige nattergale, Vandrikser, en Drosselrørsanger, samt 2 alm. Rørsangere,
Enkelte Præstekraver, både Lille, stor og hvidbrystet, samt turens eneste 3 stk. alm. Ryler,
Hele 4 stk. Trieler, en Purpurhejre, en Nathejre, samt en Vildkanin.
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Efter morgenmad på hotellet tog vi denne dag op til bjergene ved Puig Major og Cuber embalsen,
Vi kørte op gennem byen Inca, for at få et andet og nyt indtryk af disse, men bag en turistbus
næsten hele vejen op, tog det lidt mere tid at nå Cuber, end forventet.
Jeg satte Frank af, og parkerede bilen ved en nærliggende parkeringsplads, og her skulle man op ad
en stejl bakke, men det gik.
Jeg gik så en tur rundt om hele Cuber embalsen, en tur på godt og vel 4-5 km.
Her så jeg 2 stk. Gåsegribbe, efter først at have troet, at det var Munkegribbe, men de var jo ikke
Mørke, og dækfjerene var også mere brunlige.
Senere var der også først 2 stk. og lidt senere, endnu 2 stk. Munkegribbe ved søen.
Desuden 4 stk. Ravne og en Gærdeværling.
Den mest karakteristiske fugl var nok den Grå Fluesnapper, idet jeg så mindst 18 stk. af denne.
Vi kørte nu ned fra bjergene og mod Bocquer Valley, her var endnu en Gærdeværling og muligvis
En Lille Tårnfalk, men denne så jeg ikke så godt.
Resten af denne dag, stod den på afslapning hjemme på vores altan.

Foto: Leif F. Cuber reservoiret, med Puig Major i baggrunden
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Lørdag d. 8. Maj (Dag 8)
Vi stod denne sidste dag, ikke så tidligt op, da vi skulle være ude af vores værelser senest kl. 12.00
Så vi obsede fra vores altaner, og pakkede derefter, og stillede vores bagage ned i hotellets foyer, til
Et aflåst rum, og tog derefter ud til S’albufera for en sidste gang.
Dog var jeg klar kl. 06.30 på altanen, og der gik ikke 5 minutter inden jeg først hørte og senere så
nogle Tranelignende fugle, men hurtigt blev jeg klar over, at det ikke var Traner men ganske rigtigt
Flamingoer i alt 27 flotte stk. På dette tidspunkt var Frank endnu ikke kommet ud på altanen, og jeg
vidste, at han ikke havde set dem, så jeg kunne drille ham med det i første omgang.
Så da han lige efter kom ud, blev han jo straks fyr og flamme, men da var de væk, men igen lige
efter kom nogle enkelte til syne, og igen lidt efter fløj de alle 27 nordpå.
Dette var og blev dagens sidste gode obs., og ny art for Frank.
Turen ud til S’albufera gav mindst 5 stk. Kamblishøns, en Kongeørn blev set i horisonten.
Endvidere 2 stk. Hvidbrystet Præstekraver.
Af andre dyr en Vildkanin, Iberisk latterfrø, og et par sommerfugle arter.
(Cleopatra og Iberisk Skovrandøje).
Ved Bishop I og II. bl.a. en flot Purpurhejre, samt en Sandterne.
På vejen til Lufthavnen ved byen Inca, et par Rødhøns.

Foto: Leif F. Kamblishøne ved S’Albufera
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Efterskrift
Turens overordnede formål var, at få nye VP fuglearter, samtidig med at vi selv ville arrangere og
Foretager en længere fuglerejse, end bare et par dage til Sverige og andre hjemlige ture.
Dertil var og er Mallorca, en god begyndelse for, at se nogle andre og mere sjældne fuglearter.
Som i det mindste er sjældne i Danmark.
Så når man tager dette i betragtning, så var turen til Mallorca en ubetinget succes.
Vi havde i den forbindelse læst en del om Mallorcas fugleliv, bl.a. bogen, A Birdwatching guide
To Mallorca, og derfor planlagt turen og dagene lidt efter denne udmærkede fugleguide.
Desuden havde jeg på forhånd bestilt bil for 3 dage, men det viste sig ikke at være nok.
Så det blev udvidet til i alt 5 dage, hvor jeg hjemmefra først havde bestilt for 4 dage,
Dette blev så udvidet til 5 dage, da regnvejret ødelagde den ene dag.
Man kan sagtens nøjes med kun at være ved Alcudia og dermed kun tage ud til S’albufera og evt.
leje en cykel til de mere nærliggende lokaliteter, men dette giver ikke så mange arter, og Gribbe og
Andre spændende arter, vil så ikke komme i bogen.
Det siger næsten sig selv, at man ikke kan nå at besøge alle de mere beskrevne lokaliteter, som øen
Mallorca har en del af, på kun en uge.
Vi besøgte ikke Øen Cabrera, eller andre småøer for den sags skyld.
Ligeledes heller ikke Albufereta, og på nær Salinas de levante, så blev resten af det sydlige
Mallorca ikke være udforsket.
Vejret spillede for i øvrigt en ikke helt uvæsentlig rolle angående vores observationer på øen.
Idet det mandag regnede stort set hele dagen, og det i så store mængder, at både vores hotel fik
Vand indvendig, men allermest gik det ud over S’albufera. Da der var så meget regn, at man kun
på hovedstien kunne færdes tørskoet.
Mange vadefugle med unger og mange andre fugle blev væk, eller vi så eller hørte kun i mindre
grad disse.
Personligt blev jeg skuffet over både Salinas de Levante, og til dels Bocquer valley, endvidere
Blev Cuber embalsen med Puig Major i baggrunden kun reddet fordi vi så Munkegrib, samt den
Sidste gang også Gåsegrib, ellers var der kun en Lille Korsnæb der madede 2 unger.
Ved Bocquer valley var der godt nok både Balearisk sanger, Gærdeværling og en Blådrossel.
Men for det første, så vi ikke den Baleariske sanger særlig godt, og de andre arter kunne ikke redde
En meget opreklameret ”god lokalitet”. Selv om dalen som sådan var meget malerisk.
Formentor halvøen blev delvis ødelagt af regnvejret om mandagen, og trækstedet Casas velles,
Var efter min mening ikke særligt overskueligt, på grund af mange træer i området, måske kunne
Udsigt punktet Mirador lidt Sydvest herfor være en udmærket lokalitet.
Fyret ved Formentor halvøens spids kunne ikke bedømmes, da det var heldagsregn denne dag.
Når alt dette er sagt, så var både Porto colum, Arta halvøen og området omkring Son real,
(Det ligger lidt øst for Can picafort) udmærkede og spændende områder. Sammen med S’albufera,
som vi besøgte et par gange, eller 3 da jeg alene tog en morgentur derud, (Det kan anbefales,) der er
mange sangere, mm. Desuden må det tages i betragtning, at der var meget vand på dette tidspunkt.
Alle disse områder synes jeg, var og er gode fuglelokaliteter.
Desuden havde vi hver dag, morgen obs. Fra vores altaner som lå lige ud til S’albufera.
Så alt i alt blev det til 14 nye VP arter for mit vedkommende, hvilket jeg synes var fint, taget i
Betragtning, at jeg havde været på DOF tur til Andalusien i 2008 hvorved jeg havde 36 nye VP
arter, På pågældende tidspunkt.

Tingbjerg d. 2. september 2010
Leif Frederiksen

11

Litteratur:
Fugle i Felten.
af L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterstrøm og K. M. Olsen.
A bird watching guide to Mallorca. af Graham Hearl.

Kort:
Kort over Mallorca 1: 140.000 (Michelinkort)
Mallorca Kort i størrelse 1: 75.000 (Kompass) På Engelsk

Links:
http://www.Star tour.dk

Priser:
Samlet pris inkl. ½ pension (Morgenmad og Aftensmad) og Mad på fly ud og hjem
Og inkl. Enkeltværelse/Lejlighed.
7763,00Kr.
Billeje 4 dage
1 Ekstra dag
Benzin
Samlet biludgift. (Kørt ca. 730Km)

930,00Kr.
240,00Kr.
470,00Kr.
----------------------1640,00Kr. Pr. mand

I alt
Samt udgift til Frokost og diverse snold, drikkelse
Til maden og på turen generelt.

820,00Kr.
--------------8583,00Kr.

Tak
En stor tak til Frank (FDE) for godt socialt samvær og samarbejde på hele turen
Endvidere til ægteparrene Dithmarsen og Leth for tips og samvær på turen.

Artsliste
Jeg vil hermed slutte med min og Franks samlede artsliste, og der skulle være renset for diverse
Gengangere. De vigtigste lokaliteter er nævnt i denne liste.
Tingbjerg d. 18. november 2010
Leif Frederiksen

12

Mallorca
Nr.

Obs. navn

1 (FDE)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 (FDE)
14 (FDE)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 (FDE)
29
30
31 (FDE)
32
33
34 (FDE)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Artsliste
Fuglenavn

Toppet Lappedykker
Lille Lappedykker
Balearisk Skråpe
Kuhls Skråpe
Skarv
Topskarv
Silkehejre
Tophejre
Kohejre
Fiskehejre
Purpurhejre
Nathejre
Sort Ibis
Skestork
Flamingo
Gråand
Knarand
Atlingand
Skeand
Marmorand
Gravand
Rødhovedet And
Taffeland
Gåsegrib
Munkegrib
Kongeørn
Dværgørn
Hvepsevåge
Fiskeørn
Rørhøg
Vandrefalk
Eleonorafalk
Lærkefalk
Lille Tårnfalk
Tårnfalk
Rødhøne
Fasan
Vandrikse
Sultanhøne
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Kamblishøne
Stor Præstekrave
Lille Præstekrave

Maj 2010
Sted mm.

S’Albufera
S’Albufera
Port de Capdepera
Port de Capdepera
S’Albufera
Portocolum/Capdepera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera/Ses selinas
S’Albufera
S’Albufera
Puig Major
Turixant d.baix/Major
S’Albufera
Betlem, Bocquer valley
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera, m. flere
Turixant de Baix
Bocquer valley
S’Albufera, m. flere
Formentor, Inca, mm.
Son Real
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera

Antal
1
5
11
80
1
4
24
4
103
5
6
18
1
1
27
16
19
1
3
3
27
34
2
2
8
1
3
1
4
10
1
20
1
1
4
4
4
3
2
5
17
5
1
2
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

(FDE)
(LFR)

(FDE)

(FDE)
(FDE)
(FDE)

(FDE)

Hvidbryst. Præstekrave
Dobbeltbekkasin
Mudderklire
Tinksmed
Rødben
Sortklire
Hvidklire
Almindelig Ryle
Temmincks Ryle
Klyde
Stylteløber
Triel
Rødvinget Braksvale
Middelhavssølvmåge
Audouinsmåge
Hættemåge
Sortterne
Sandterne
Fjordterne
Klippedue
Ringdue
Turteldue
Tyrkerdue
Dværghornugle
Slørugle (Alba)
Mursejler
Gråsejler
Biæder
Hærfugl
Korttået Lærke
Theklalærke
Digesvale
Klippesvale
Landsvale
Rødrygget Svale
Bysvale
Markpiber
Skovpiber
Gul Vipstjert
Hvid Vipstjert
Rødhovedet Tornskade
Pirol
Ravn
Gærdesmutte
Cettisanger
Savisanger

S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera, Cuber
S’Albufera
S’Albufera, Ses selinas
S’Albufera
S’Albufera, Ses selinas
S’Albufera
S’Albufera
Ses Selinas
S’Albufera, Ses selinas
S’Albufera, m. flere
S’Albufera
Capdepera, Cuber mm.
S’Albufera, mm.
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera, Ses selinas
S’Albufera
Ses Selinas m. flere
S’Albufera, m. flere
S’Albufera, Arta mm.
Arta, Santa Maria, mm.
Port Pollenca
Port Pollenca
S’Albufera m. flere
S’Albufera, Caja rajeda
S’Albufera
S’Albufera
Porto Colom
Pas Betlem, Campos
S’Albufera, Bocquer
Lluc, Bocquer valley
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera, m. flere
Porto Colom
Formentor
Bocquer, m. flere
S’Albufera
Son Real, son S.Marti
S’Albufera
S’Albufera, Puig major
Cuber, Son real, Arta
S’Albufera
S’Albufera

19
1
6
1
9
1
6
3
1
20
47
6
1
158
7
2
12
4
10
10
12
14
4
1
1
416
43
32
2
1
4
8
4
3090
1
129
4
1
5
1
5
1
8
4
17
1
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Nr.
1
2
3
4

Nr.
1
2

(FDE)
(FDE)
(LFR)

(FDE)
(FDE)

Obs. navn
(FDE)
(LFR)

Obs. Navn
(FDE)

Tamarisk sanger
Cistussanger
Rørsanger
Drosselrørsanger
Munk
Sorthovedet sanger
Brillesanger
Balearisk sanger
Løvsanger
Gransanger
Skovsanger
Bjergløvsanger
Rødtoppet fuglekonge
Broget fluesnapper
Grå fluesnapper
Stenpikker
Middelhavsstenpikker
Bynkefugl
Sortstrubet Bynkefugl
Blådrossel
Rødstjert
Sydlig Nattergal
Solsort
Musvit
Gråspurv
Bogfinke
Gulirisk
Grønirisk
Stillits
Tornirisk
Lille Korsnæb
Bomlærke
Gærdeværling
Sort Svane

Pattedyr
Dværgflagermus sp.
Bjergged
Porc Negra
Vildkanin

Padder og Krybdyr
Murgekko
Iberisk Marsh Frø sp.

S’Albufera
S’Albufera, m. flere
S’Albufera
S’Albufera
Lluc, Cuber, Betlem
S’Albufera, m. flere
Son Real
Betlem, Bocquer, mm.
Betlem
Betlem
Bocquer valley
Betlem
Lluc, Cuber, Turixant
Betlem ,Lluc, mm.
Cuber, Betlem, mm.
Bocquer valley
Son Real
Cuber
Betlem, m. flere
Capdepera, Bocquer
Betlem, lluc
Cuber, Son real, mm
S’Albufera
S’Albufera, m. flere
S’Albufera, m. flere
Cuber, m. flere
Bocquer valley, mm.
Bocquer, Cuber. mm.
Betlem, Cuber, mm.
Betlem, Son real
Cuber, Son real, mm.
Son real, m. flere
Cuber, Bocquer
S’Albufera

4
14
2
3
6
23
1
5
2
1
1
1
4
8
37
1
1
1
15
2
2
20
12
7
27
30
37
15
15
6
11
24
2
1

Sted mm.
S’Albufera, Alcudia
Formentor
Son real
S’Albufera

Sted mm.
Port Alcudia (Hotel)
S’Albufera

Antal
3
5
10
1

Antal
1
10 (Kun Hørt)
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3
4
5

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr.
1
2

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

(FDE)
(LFR)

Obs. Navn

(FDE)
(LFR)
(LFR)

Obs. Navn
(FDE)

Obs. Navn
(FDE)
(FDE)
(FDE)
(FDE)
(FDE)
(FDE)
(FDE)

Balearisk Grønb. Tudse Son Real
Hugormesnog
S’Albufera
Iberisk Latterfrø
S’Albufera

Sommerfugle
Admiral
Orange Høsommerfugl
Sydeurop. Skovrandøje
Tidselsommerfugl
Randøje sp.
Dværgblåfugl
Vejrandøje
Lille Kålsommerfugl
Cleopatra

Insekter
Cikade sp.
Græshoppe sp. (Brun)

Flora
Asphodelus aestivus
Cistus salvifolius
Convolvolus althaeoid.
Bellardia Trixago
Gladiolus sp.
Urospermum dalecha.
Horndrager
Gul Bartsie

1
1
2

(Set og Hørt)
(Foto)

Sted mm.
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
Bocquer, Son real
S’Albufera
Bocquer valley
Bocquer valley
S’Albufera
S’Albufera

Antal
2
3
5
2
1
1
1
1
1

Sted mm.
Port Alcudia
Port Alcudia

Antal
2
2

Sted mm.
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
S’Albufera
Betlem
Betlem
Son Real
S’Albufera

Antal
Alm.
Hh
Hh
Hh
Hh
Hh
1
Hh

Det giver så
124 Fuglearter
4 Pattedyr
5 Padder og Krybdyr
9 Sommerfugle arter
2 Insekter
8 arter af Flora
Tingbjerg
d. 17-05-2010
Leif Frederiksen
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