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Stockholms Ornitologiska Förenings Mallorca-resa 20-27 april 2008.
Text: Håkan Agvald. Foto: Christian Cederroth utom grupp (okänd) och sydnäktergal profil (HA).

Åtta deltagare från StOF (Anders, Marianne, Håkan, Ingegerd, Jannike, Annika, Ylva,
Magnus) och reseledaren Christian Cederroth lyckades hitta varandra i den köfyllda
utrikesterminalen på Arlanda kl 5 på söndagsmorgonen. Solresesäsongen drog precis igång,
för vissa arrangörer var detta första vändan till Medelhavet. Vädret hade varit kallt, blåsigt
och regnigt en längre tid i Spanien och vi hade blivit ombedda att ta med varma jackor och
handskar åtminstone för kustspaning. Med den tidiga starten och trots litet förseningar hade vi
ett fint utgångsläge på biluthyrningen utanför Palma de Mallorca redan sen förmiddag. Johan
från Bryssel var också på plats och de 10 resenären rymdes mycket bra i de två nya Ford
Galaxy TDCi vi förfogade över. De var rymliga, bekväma, lättpackade med de två bakersta
stolarna helt nedfällda och förvånansvärt U-svängsvänliga trots storleken. Förarna Christian
och Anders var helt nöjda. I en del blåst och regn färdades vi snabbt nordost upp mot Alcúdia
till Grupotel Los Príncipes (P30) vid stranden i Alcúdia-bukten, en stor anläggning där vi
bodde i lägenheter för att inte vara beroende av hotellets frukosttider. Efter att ha tagit de små
men fräscha logierna i besittning gick vi ner till hotellets strandservering för att äta lunch.
Ändamålet med resan var att i angenäma former njuta av fågellivet på Mallorca och hinna se
alla de specialiteter ön har att bjuda och även se tropikflyttare så gott det kunde gå, beroende
på väder och vind. Nu skulle alltså den ”riktiga skådningen” börja även om den givetvis
pågått ända sedan planet tagit mark.

Jannike, Håkan, Magnus, Marianne, Annika, Johan, Ylva, Ingegerd, Anders, Christian
Dag 1, 20/4.
På stranden upptäcktes snabbt en utfärgad rödnäbbad trut. Reseledaren kunde belåtet
konstatera att en viktig målart redan var inhängd. Fågeln flög sedan förbi och visade upp sig
fint, särskilt för fotograferna. Vi lärde oss snart att rödnäbbade truten patrullerade stranden
regelbundet liksom medelhavstrut, toppskarv och kentsk tärna som sågs i mindre antal, samt
en liten flock kärrsnäppor. Efter en enkel men sen lunch tog vi bilarna till reningsverket
(Depuradora de S’illot) vid södra gränsen till s’Albufera för att spana i dammarna och
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vassarna från utsiktstornet (P40) dit vi anlände strax efter kl 5 på eftermiddagen. Vi kunde
njuta av några rödhuvade dykänder, par av brunand och skedand samt en skäggtärna som drog
omkring. Två svarttärnor visade sig också. Övrigt på vattnen: gräsand, snatterand, sothöna
samt på betongkanterna: rörhöna, styltlöpare, mindre strandpipare, skogssnäppa, drillsnäppa,
sädesärla, gulärla (iberiae) samt över vattnet: ladusvala, backsvala, hussvala. Runt omkring
fanns bruna kärrhökar över vassen och tornfalk hade troligen bo i en buskig tall söder om
tornet. Hanen sågs senare sitta på pass i närheten. En purpurhäger, en silkeshäger och
åtskilliga kohägrar sågs också. Även sydnäktergal, svarthakad buskskvätta, grässångare och
cettisångare noterades runt detta fågeltorn.
På kvällen intog middag med stor buffé i hotellets matsal. Populärt med många gäster men det
innebar mer mat än vad vi orkade med. I det följande åt vi bra men inte så billig mat på nya
trevliga restauranger i omgivningarna.
Vidare gäller i denna rapport att:
- Ortsnamn är oftast lokala katalanska eller ”mallorquinska”.
- Positioner är angivna som Pnn, från GPS-navigator eller Google Earth, lista nedan.
- Vanliga arter noterade dagligen under veckan: medelhavstrut, tornseglare, gråsparv.
- Mindre talrika arter noterade dagligen eller nästintill under veckan: silkeshäger, kohäger,
gräsand, brun kärrhök, tornfalk, tamduva, turkduva, härfågel, ladusvala, koltrast,
sydnäktergal, svarthakad buskskvätta, grå flugsnappare, sammetshätta, talgoxe, gulhämpling,
grönfink, steglits.
Dag 2, 21/4, skådning i närområdet.
Vi samlas för avfärd kl 9, några väckta av den stationära härfågelns morgonkonsert. Detta är
inte riktigt så sent som det låter eftersom Spanien har centraleuropeisk tid men västeuropeiskt
läge. T.o.m. östliga Mallorca har en timme ”extra sommartid”. Vi tittar lite extra på ett par grå
flugsnappare av den stationära rasen balearica som är ljusare och lite mindre än den vi är
vana vid. Färden går norrut genom Alcúdia mot nästa stora havsvik, Pollença-bukten. Där
vägen mot Port de Pollença, i norra delen av bukten, först närmar sig vattnet parkerar vi (P20)
för en promenad. Där kan vi studera turkduva och gulhämpling och sedan ta oss över den
starkt trafikerade kustvägen ner på stranden. Vi rör oss långsamt NV över sand och tång med
intressant flora fram mot utloppet (P21) från Albufereta, en våtmark som är tänkt att bli någon
form av naturreservat framöver. Där ser vi på tångbankar 4 mindre strandpipare, 8 svartbenta
strandpipare och ett kärvänligt par rödnäbbad trut som alla visar upp sig fint på nära håll.
Från kustvägen gör vi en promenad ut i en del av Albufereta någon km till P22 och åter.
Svarthakad buskskvätta tillsammans med den första rödhuvade törnskatan kan beundras. På
avsaknaden av handbasfläck kan vi se att det är fråga om den lokala rasen badius. I en stor göl
tronar en (större) flamingo bland många sothönor samt rörhöna och styltlöpare. En sothöna
långt bort har en vit halsring och vi fick senare lära oss att utsatta kamsothönor har sådana. 3
purpurhönor, 2 gråhägrar, en purpurhäger, en rödbena, en stenskvätta och en fiskgjuse visar
sig också.
I Port de Pollença äter vi lunch på ett skådningsvänligt ställe vid den stora badstranden med få
turister – det är fortfarande kalla vindar som råder. Några par rödnäbbad trut är stationära och
tar gärna emot mat från turisterna. En färgringmärkt hane parade sig på stranden, numret blev
senare avläst. Kentsk tärna och medelhavstrut ses regelbundet. På ett rev söder om den stora
båthamnen sitter ett par tärnor och 20 toppskarvar som blir stadigt färre ju närmre vi kommer.
Några har den stora vita mage som utmärker fjolårsungarna av medelhavsrasen desmarestii.
Många skarvar finns längre ut från stranden men storskarv kan vi inte hitta. Vid spaning mot
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bergen norrut ser vi 2 dvärgörn, resans första, och 3 korp, den enda kråkfågel vi kan vänta oss
på denna ö. Bland talrika tornseglare, ladusvalor och hussvalor ser vi åtminstone 4 bleka
tornseglare samt några backsvalor och en pilgrimsfalk.

Vi fortsätter till inlandslokal ”Smelly River” (P24) med fin bäckravinmiljö men hittar inte
mycket vatten och inget spännande utom 2 st. pilfink som är en tung Mallorca-art. Hurra! I
närheten fanns flera sjungande sydnäktergal att avnjuta, en art som enligt Christian är omöjlig
att få syn på. En visade trots det upp sig på närhåll i 10 minuter (dock framspelad av
Christian) och det blev flera bra bilder. I övrigt under dagen var grässångare, cettisångare,
steglits och kornsparv allmänna samt enstaka sammetshättor och kohägrar. Christian hörde
helenaastrild och Magnus såg rödhöna.
Dag 3, 22/4, norrut i bergen, Bóquer-dalen, Formentor-halvön.
Vi far snabbt upp till ”frimärksskogen” i norra delen av Port de Pollença nära bergen. Här kan
man finna rastande småfågel under lämpliga väderbetingelser som dock inte finns idag.
Endast några svarthättor sågs bland grönfink och turkduva. Vi vandrar upp efter den populära
leden i Bóquer-dalen. Det är fortfarande ganska kallt och mycket blåsigt med hårda plötsliga
byar upp till 16 m/s. 3 tubkikare föll i början av veckan men klarade sig utan större skador.
Nedanför gården Finca Bóquer hördes en häcksparvsliknande sång vars upphov vi spanade
efter. Resultatet blev en bergsångare. Rödhuvad törnskata, talgoxe och gärdsmyg fanns också.
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Vi är sedan snabbt mitt uppe i den korta nordostliga dalgången. Några gulärlor sträcker förbi
och dvärgörn visar sig flera gånger, som mest 2 samtidigt. Skarpögda spanare letar rätt på
målarten blåtrast (♂) i sluttningen åt nordväst men avståndet är långt. Två pilgrimsfalkar visar
sig fint och en sätter sig på en avsats i sluttningen. Man ser bra den rostiga undersidan som
kännetecknar den lokala rasen brookei. Ovanför kring bergstoppen syns ett mindre antal
klippsvalor flyga runt. Vi skyndar ner igen för att komma vidare mot Mallorcas nordspets.
Ovanför fincan hittar Marianne en blåtrast-♂ som kan avnjutas på närhåll. På vägen mot Cabo
Formentor rastar vi vid en imponerande mirador bland de nordliga klipporna. Medelhavstrut
över havet, förstås. Några skulkande småfåglar i väntan på språnget över havet kan ses i nadir
av den som törs vika sig dubbel över den låga muren vid stupen - grå flugsnappare,
sammetshätta.

Vi far vidare mot NO på serpentinvägar och stannar för att spana från vägkanten i Casas
Veyes med skog (P23) där många flyttfåglar kan rasta. Området är numera avstängt för
promenader, tråkigt ”privado”. C:a 10 mindre korsnäbb av den endemiska rasen balerica (lite
mindre och blekare) och bofink dominerar. En pilgrimsfalk flyger förbi med byte, troligen
tornseglare av Christians foto att döma. Vi fortsätter till fyren (P17) för att förhoppningsvis
skåda havsfågel och flyttande småfågel, gärna balearisk sångare. Vi ser nedanför fyren mot
havet i stället ♂♀ av rödstrupig sångare. Hanen sjunger och visar upp sig fint då och då när
han far runt i en rishög. Sammetshätta finns också. Ute på havet passerar många ex av
gulnäbbad lira och ett fåtal av balearisk lira. Den senare mindre arten var tidigare en ras av
medelhavslira. Ungefär 3000 par beräknas häcka runtom i Balearerna. Höjden över havet gör
det lite svårskådat mot norr men man ser grupper av liror som ligger och fiskar.
Medelhavstrut är talrik och en silltrut (graellsi eller intermedius) ses också. Mot öster längre
ner på vägen kommer lirorna närmre land. Det är nu inte mycket vind och vågor men det
räcker till för normal lirflykt. På vägen tillbaka nära fyren sågs en medelhavsstenskvätta ♀
samt grå flugsnappare som troligen var på flytt. Gök och sädesärla noterades under dagen.
Vi går ur bilarna för att äta tidig middag i Port de Pollença och får direkt en praktobs av
eleonorafalk nära rakt över oss. Efter maten lyssnar vi efter nattfåglar. Vi hör först inte
dvärguv i parker som det var tänkt, sedan hör vi många här och där men i fel biotop – för vått.
Kan det vara barnmorskegrodor, hur låter sådana? Till slut hör vi några som de skall vara. På
vägen hem lyssnar vi några gånger efter tjockfot och hör det ödsliga spelet. Försök att se med
helljus är lönlöst - och onödigt som det visar sig.
Dag 4, 23/4, heldag i nationalparken s’Albufera.
På förmiddagen parkerar vi vid huvudingången (P25 söder om Pont del Anglesos) till den 17
km² stora parken och vandrar mycket långsamt mot besöksscentret 1 km västerut längs
kanaler och vass. Fåglarna är orädda och lättskådade. Cettisångare sitter på rad och visar
gärna upp sig, sydnäktergal lite glesare. Från hägerkolonier ser vi natt-, grå-, purpur-, silkes-
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och kohäger. Rödhuvad dykand, gräsand och snatterand finns talrikt. Kring besökscentret ser
vi ett par fisktärnor, biätare och helenaastrilder. Vid en göl åt söder fascineras vi av den första
tjockfoten i dagsljus. Vid en besöksslinga åt sydväst stannar vi länge på en hög utsiktspunkt
och ser dvärgörn, eleonorafalkar, pilgrimsfalk, ägretthägrar och en flock biätare rakt över oss.
En sävsparv noteras också.

På eftermiddagen gör vi entré söderifrån (P26), ett ställe utan parkering. Man får gå en bit för
att komma dit. C:a 400 m norr om entrén finns en utsiktsplattform med vattensamlingar. Två
rödvingade vadaresvalor vilade där med bland annat tjockfot, större och mindre strandpipare.
Två härfåglar höll till på vägen dit. Rörhönor och purpurhönor vandrade omkring på
betesmark i närheten.
Magnus på plattformen sade: kan det vara en vit stork som landar nu? Christian såg två
svartvita vingar försvinna ned i vassen och tyckte det måste stämma. Engelska skådare hade
också sett den landa men hade den i tub och bad honom bestämma den; Krontrana - vilken
förvåning! Några i vår grupp såg något av den i vassen från plattformen. Den vackra fågelns
status var oklar men den väckte stort intresse. Vi vandrade norrut på vägen, som går ända upp
till stora kanalen, förbi rörsångare och trastsångare till nästa plattform. Därifrån fick vi se den
viktiga målarten kaveldunsångare som visade upp sig fint sjungande en kort stund. Det var
den enda obsen av en fågel som skall vara ganska talrik i s’Albufera. På vägen tillbaka mot
södra entrén stannade vi vid krontraneplatsen och under gruppens bevakning gjorde Christian
ett eget litet smygande drag för att få data om den spännande fågeln som då och då syntes
riktigt bra. Den skygga fågeln stöttes, flög en bit och Christian med flera fick några bra bilder.
Fågeln var inte ringmärkt och artbestämdes i efterhand till östlig krontrana. Två sådana har
dock setts länge och betraktas inte som spontana. Förf. såg efteråt en rapport 2006 från en
engelsk skådare som gjort som Christian med samma resultat.
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På hemvägen stannar vi till vid den avstängda bron Orange Bridge (P19), spanar in över
s’Albufera och ser bl.a. flera rödnäbbade trutar.
Dag 5, 24/4, tur i Tramuntana-bergen upp till Cuber-dammen.
Avfärd 08:30 efter ringduva, turkduva, grönfink och tornfalk vid hotellet samt rödnäbbad trut,
kornsparv och talgoxe efter vägen. En bit upp i bergen gör vi stopp (P27), en gles skog av oliv
och stenek. Vi kan noga studera 2 brandkronad kungsfågel, noterar göktyta, bofink, koltrast,
svartvit flugsnappare, blåmes och korp. Vid (P28) ser vi en ljus dvärgörn, tornfalk och grå
flugsnappare (balearica). Vägen är oerhört slingrig och smal med dödsföraktande cyklister,
bilar och turistbussar i en osalig blandning. Två timmar efter avfärden är vi framme vid
Cuber-dammen med Puig Major strax i norr, Mallorcas högsta berg. Sydnäktergalen sjunger
vid parkeringen. Vi vandrar runt dammen medsols med andra turister. 2 korp, 1 röd glada,
fältpiplärka, dvärgörn både mörk och ljus morf ser vi. Efter en halvtimme ser vi alla lyckligen
dagens målart grågam fint över bergen tvärs över sjön. På sjön ligger medelhavstrut och
tvättar av sig havssaltet. Antalet varierar snabbt från 250 till kanske uppemot 1000, det är
mycket trafik. Stora mängder vilar senare i bergsbranterna mot NV. Nära själva
dammbyggnaden ser vi snart länge och nära två grågamar plus en tredje helt kort, senare en
gammal smutsgam jagad av korp. I ett insektsangripet träd finns 2 lövsångare och en
svarthätta, snart visar sig två grågamar igen. Ovanför ett stenbrott letar Christian efter
stentrast utan framgång, vi får nöja oss med gärdsmyg och drillsnäppa. I sjöns SV ände ligger
en liten gård där 3 häcksparv håller till, varav en dåligt och en fint utfärgad ♂. Vi vandrar
tillbaka längs en dammvall efter sjöns NV sida och ser alla vilande medelhavstrutar stötas av
en dvärgörn, brun kärrhök och igen grågam och röd glada. Vi tittar länge i en liten damm med
grodor och två olika ormarter. Ute i sjön vilar en rödörad sköldpadda på en sten. Vi hittade
tyvärr ingen spännande Sylvia under rundturen. Efter vägen tillbaka via Lluc och Pollença tar
vi en sen långlunch på ett hak med skådarvänlig kaffealtan, 3 grågam, ljus dvärgörn, 2
pilgrimsfalk långt bort, härfågel, grå flugsnappare och 12 biätare blir resultatet. Ytterligare ett
plötsligt stopp (P29) mellan cyklistflocksomkörningar ger 2 grågamar, 1 dvärgörn, 1 blåtrast
♂ och c:a 10 klippsvalor. Grågamsutbytet blev rekordbra, man tror att endast c:a 10 par
häckar på Mallorca. Stort tack till våra duktiga bilförare Christian och Anders som fick jobba
hårt!
Dag 6, 25/4, till ses Salines och fyren längst i söder.
Vi åker snabbt ner mot Mallorcas sydspets där vi parkerar vid Baños Sant Joan de la Font
Santa (P31) med utsikt över gamla övergivna saliner med rikt fågelliv. I höglänt terräng känns
marken här rejält torr. Sydnäktergal och svarthakad buskskvätta finns i buskage, 1 mindre
strandpipare och 3 korttålärkor (1 sjungande) på torra åkerlappar. Vi vandrar ner i området
med vattensamlingar och dybottnar och tätt bevuxet med salttåliga växter. Vi ser många
styltlöpare, skärfläckor, gravänder, grönbenor och några gluttsnäppor, trädpiplärkor,
kornsparvar, svartbenta strandpipare, silkeshägrar, småsnäppor, skrattmås, tornfalkar och
hämplingar plus rödbena, kustpipare och småspov samt 3 st flamingo medan vi vandrar ut
längs en väg någon kilometer och vänder (P32) tillbaka till parkeringen där korttålärkan
fortfarande sjunger. De minsta vadarna kan springa på den gröna ”bladgröt” som täcker en del
av vattnen. Vi vilar i skuggan 28°C och åker sedan mot saltbergen som produceras av en
modernare salin-anläggning med betongdammar. Där i närheten (P33) ser vi målarten
lagerlärka med mat i näbben mycket bra tillsammans med fältpiplärka samt också svartbent
strandpipare med två ungar.
Vi äter en god lunch i hamnen Port Colònia de Sant Jordi (P34) Därefter åker vi mot fyren på
Cap de ses Salines. Vid spaningsstopp (P35) på fyrvägen ser vi bland alla seglarfåglar en blek
tornseglare och en alpseglare samt sammetshätta, koltrast, många ringduvor och fältpiplärka
(P36). Fyrvägen (P37) ser vi bra åtminstone 5 rödhönor, en rödhuvad törnskata och en
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turturduva spelar. Nere vid fyren (P38) ser vi eleonorafalk flera gånger och vandrar stranden
västerut efter buskagen. Där letar vi efter småfåglar och hittar till slut två baleriska sångare ♂ i
kontrovers, ett par sammetshätta med sång och hämpling. Några rödnäbbade trutar, varav en
ringmärkt, passerar regelbundet över våra huvuden och utanför stranden måste några
gulnäbbade liror flyga mycket aktivt i den svaga vinden med små vågor. Vi ställer oss sedan
öster om fyrudden för bättre kvällsljus på havsfåglarna som drar mot oss västerut. Lirtrafiken
ökar och många ligger på vattnet ibland. Efter en knapp timme hade c:a 200 balearliror svirrat
förbi och 250 långsammare gulnäbbade jobbat sig förbi, varav 52 st ”tog bussen” och hängde
som en svans på aktersvallet från en större snabbgående motorbåt - inte dåligt. Dessutom
passerade 3 adulta toppskarvar + en 3K, en havssula 3K samt en stormsvala (läs om
uppdelning i artlistan!) som pilade förbi och kunde följas länge över den ganska lugna sjön.
Innanför oss fanns lagerlärka, brun kärrhök, eleonorafalk och en turturduva nära fyren kunde
ses och höras. På fyrvägen hemåt sågs c:a 8 rödhönor från bil nr 2, kanske 20 från första bilen.
Färden gick i solnedgång med många högt hängande skurar – fortfarande kalluft över
Mallorca.
Dag 7, 26/4, mera studier i nationalparken s’Albufera.
Huvudingången mot besökscentret och vidare mot gömslen i N: vi passerar en koloni
kohäger, 6 natthäger, 6 snatterand, 1 rödhuvad dykand ♀ med 10 ungar, en fisktärna,
gråhäger, purpurhäger, silkeshägrar, 4 kamsothönor och en härfågel. I stora kanalen ses två
skäggdoppingar och en rallhäger. I gömslet Aguait Bishop I var det rymligt, välordnat och
väldigt bra medljusutsikt med många små öar med häckande fågel. C:a 30 styltlöpare fanns,
på en liten holme ruvar en sida vid sida med m. strandpiparen i var sitt bo. De verkar bli oense
om vems ägg som är vems. Fyra fisktärnor, skedänder, snatteränder, årta, enkelbackasin,
rörhöna, vattenrall och en mosnäppa i vinterdräkt fanns också. En purpurhöna går på stigen
till gömslet Aguait Bishop II, men där fanns inte mycket att se utom högt vatten och några
styltlöpare som klarar av det. Vi går västerut längs stora kanalen till ett torn en knapp
kilometer från besökscentret. Här ses en storskarv, en ägretthäger, en natthäger, purpurhägrar,
purpurhönor, brun kärrhök, gulhämplingar, c:a 10 gulärlor och ett par smådoppingar. Några
eleonorafalkar visar sig på flera håll, en aftonfalk ♂ syns länge i riktning kraftverket i N.

Efter lunchen på ett strandnära hak med kentsk tärna, rödnäbbad trut och fiskgjuse i Ca´s
Capellàns (P18) finns det kvar funderingar om marmorand, de fåtaliga kvarvarande
individerna har rapporterats nyligen från flera håll i s’Albufera.
Vi åker till reningsverksdammarna igen och spanar från tornet (P40). Svarthalsad dopping ,
tornfalk ♂, 2 gulärlor, gräsandkull, brunandpar, 6 drillsnäppor m.m. ungefär som tidigare.
Christian går en extra sväng under gruppens bevakning men stöter inte på något speciellt.
Därefter åker vi till (P42) med några gamla övergivna reningsdammar som luktar mycket men
ger litet, dock en rödhuvad törnskata badius. Då vandrar vi söderut efter kustvägen, det finns
klarvattenytor i vasshavet nära vägen där vi spanar ut. Christian hittar ett par kandidater
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vilande på en sten – två marmoränder! De längsta deltagarna kan se bättre. Änderna lämnar
stenen och simmar en sväng i skymundan men kommer tillbaka efter ett tag. Med lite
vassröjning i siktlinjen söder fick alla se dem någorlunda bra till slut från vägkanten (P43).
Bra jobbat, Christian!
Dag 8, 27/4, sista rycket i s’Albufera samt hemresa.
Denna gång gör vi entré i s’Albufera norrifrån, nära den höga polkagrisrandiga telemast vi
haft som riktmärke vid spaning söderifrån. Vi tar oss fram till (P44) Pont de son Carbonell,
Mallorcas första metallbro från 1876. Någon egentlig parkering finns inte där men vi klämmer
in bilarna. Storskarv sågs från bron, kanske samma som igår. Vi vandrar sakta rakt söderut
längs en väg genom vasshavet med ett brett vattenfyllt dike i V och en 30-50m bred
lågbevuxen våtmark i Ö med åtskilliga vadare. Mindre och svartbent strandpipare, styltlöpare,
grönbena och småsnäppa finns det gott om, 6 rallhägrar kan vi studera bra. Vi räknar 3
buskskvättor, 7 trastsångare, 3 smådoppingar syns bra, 1 rörhöna, 1 drillsnäppa vid
purjolöksodling, sothönor och sist men inte minst i vattnet: en kopparand! Märkligt, det skall
bara finnas en ensam stackare kvar i området och där ligger den 900m från bilarna! Över
vassarna passerar två tjockfotar, en dvärgörn och en ängshök. Över oss har vi en magnifik
uppvisning med aftonfalk 3♂+1♀, tornfalk och eleonorafalk samtidigt – ibland 3 arter i
samma kikarfält delvis jagande insekter.

Efter att ha lunchat och hämtat bagaget i hotellet drar vi förbi reningsverksdammarna,
Depuradora de S’illiot, än en gång utan att se något nytt. Sedan åker vi vidare mot flygplatsen
och Christian spenderar de sista skådarminuterna där i futil jakt på en vattensamling som
verkar ha försvunnit i virrvarret av nybyggda vägar. Vi kom hem till Arlanda lagom strax före
midnatt, nöjda och glada.
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Positioner nämnda i texten, kan användas i GPS-navigator och i Google Earth.
Texten nedan anger latitud och longitud i grader för positioner nämnda i texten ovan. ID med
suffix –MA är tagna med Garmin e-trex navigator, ID med suffix –GE är bestämda med hjälp
av Google Earth. Höjderna är dock opålitliga. Formatet ges av programmet GPSU, freeware
som kan överföra positioner mellan dator och navigator. Se www.gpsu.co.uk. Positionerna
kan också användas i Google Earth direkt inklistrade för att ”besöka” platserna. T.ex.
N39,814378 E003,115787 för hotellet P30.
H SOFTWARE NAME & VERSION
I GPSU 4,20 01 FREEWARE VERSION
S DateFormat=yyyy-mm-dd
S Units=M,M
S SymbolSet=2
H R DATUM
M E
H
U
F
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

WGS 84 100

0,0000000E+00

0,0000000E+00 0 0 0

COORDINATE SYSTEM
LAT LON DEG
ID---P24-MA
P25-MA
P26-MA
P27-MA
P28-MA
P29-MA
P30-MA
P31-MA
P32-MA
P33-MA
P34-MA
P35-MA
P36-MA
P37-MA
P38-MA
P39-MA
P40-MA
P42-MA
P43-MA
P44-MA
P17-GE
P18-GE
P19-GE
P20-GE
P21-GE
P22-GE
P23-GE

Latitude
N39,883860
N39,799031
N39,782289
N39,843495
N39,828706
N39,866660
N39,814378
N39,354673
N39,361822
N39,350007
N39,315939
N39,323120
N39,290392
N39,281649
N39,265722
N39,266873
N39,775698
N39,779495
N39,777776
N39,788809
N39,961309
N39,771906
N39,808018
N39,858356
N39,859589
N39,854887
N39,942780

Longitude
E003,063105
E003,119164
E003,115997
E002,895508
E002,837152
E002,935014
E003,115787
E003,016153
E003,003202
E003,008934
E002,997175
E003,077334
E003,072662
E003,068365
E003,052838
E003,049765
E003,114600
E003,132129
E003,134203
E003,077426
E003,211951
E003,145774
E003,114217
E003,100767
E003,099194
E003,097388
E003,151359

Symbol------Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag
Flag

T Alt(m)
I
11,0
I
1,1
I
1,8
I
512,5
I
602,6
I
293,6
I
3,0
I
-1,6
I
-1,6
I
0,0
I
0,0
I
54,9
I
29,2
I
56,8
I
28,5
I
4,0
I
5,2
I
2,0
I
2,0
I
2,0
I
0,0
I
0,0
I
1,0
I
3,0
I
1,0
I
5,0
I
67,0

Comment
”Smelly River”
s'Albufera main entrance car park
s'Albufera entrance south
Tramuntana mountain forest stop 1
Tramuntana mountain forest stop 2
Tramuntana mountain forest stop 3
Grupotel Los Príncipes in Alcúdia
Baños Sant Joan de la Font Santa car p
Old salines walk return point
Salt production and Thekla Lark
Port Colònia de Sant Jordi lunch place
Light house road bird watching stop 1
Light house road bird watching stop 2
Light house road bird watching stop 3
Cap de ses Salines light house
Cap de ses Salines shore walk return p
Depuradora de S’illot tower
Old unused ”depuradora” dams
Marbled ducks view point
Pont de son Carbonell iron bridge
Formentor light house
Ca´s Capellàns lunch place near beach
Orange Bridge ???
Albufereta car-park, provisional
Albufereta outlet
Albufereta walk return point
Casas Veyes "private forest"
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Artlista, 137 fåglar och 6 övriga ryggradsdjur.
Förd av Christian Cederroth.
Gravand

Tadorna tadorna

Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Årta
Skedand
Marmorand

Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Marmaronetta
angustirostris
Oxyura leucocephala

Kopparand
Rödhuvad dykand
Brunand
Rödhöna
Smådopping
Skäggdopping
Svarthalsad dopping
Gulnäbbad lira
Balearlira
Medelhavsstormsvala

Havssula
Dvärgrördrom
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Purpurhäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Kohäger
Rallhäger
Natthäger
Större flamingo
Fiskgjuse
Röd glada
Smutsgam
Grågam
Brun kärrhök
Ängshök
Dvärgörn
Tornfalk
Aftonfalk
Eleonorafalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Purpurhöna
Rörhöna
Sothöna
Kamsothöna

2–6 ex. i och kring S'Albufera, 35 ex. Salobrar de
Campos.
2 S'Albufera.
Allmän, max 30/dag S'Albufera/Depuradora de S'illot.
3 S'Albufera.
Allmän.
1 Depuradora de S'illot.
Ett tiotal sedda.
2 ex. Salinetes de S'illot

1 hane S'Albufera. Sista överlevaren från
inplanteringsprojekt som misslyckats.
Netta rufina
Max 50 ex S'Albufera/Depuradora de S'illot.
Aythya ferina
Max 8 ex. Depuradora de S'illot/Salinetes de S'illot.
Alectoris rufa
2 bortflygande (rödhöna om ej annat inplanterat)
Albufereta, 20 ex., även spelande i S, f.f.a. N om Cap
ses Salines, 2 ex. Depuradora de S'illot.
Tachybaptus ruficollis Max 6 ex. S'Albufera.
Podiceps cristatus
2 ex. S'Albufera.
Podiceps nigricollis
1 Depuradora de S'illot.
Calonectris diomedea 60 Formentor, 250 Cap ses Salines.
Puffinus mauretanicus 6 Formentor, 200 Cap ses Salines.
Hydrobates melitensis 1 ex. mot V Cap ses Salines. Föga anade vi att Robb &
Mullarney skulle dela upp stormsvalan i flera arter
månaden senare (Robb, M., Mullarney, K. & The Sound
Approach: Petrels night and day, 2008.), främst
baserat på läten vilket förstås är avgörande i
beckmörkret då de möts. Vi hakar på!
Morus bassanus
1 3K mot V Cap ses Salines
Ixobrychus minutus
2 S'Albufera.
Phalacrocorax carbo
2 S'Albufera.
Phalacrocorax
Enstaka vid kusten, max 20.
aristotelis
Ardea cinerea
Enstaka.
Ardea purpurea
Enstaka, max 10/dag S'Albufera.
Egretta garzetta
Enstaka, max 20/dag S'Albufera.
Egretta alba
Minst 4 ex. S'Albufera.
Bubulcus ibis
Tämligen allmän, max 50/dag S'Albufera.
Ardeola ralloides
8 S'Albufera.
Nycticorax nycticorax 12 S'Albufera.
Phoenicopterus
1 ex. av denna vår-raritet Albufereta, flög norrut och
roseus
sågs senare längs kusten mot Port de Pollença.
Pandion haliaetus
7 ex. noterade.
Milvus milvus
2 Cuber.
Neophron
1 ad. S'Albufera mot bergen till och en d:o Cuber.
percnopterus
Aegypius monachus
1 par + 1 sedda i bergen –> 3–9 olika.
Circus aeruginosus
Allmän över vass.
Circus pygargus
1 + 1 2K S'Albufera.
Hieraaetus pennatus
Observerad de flesta dagar med upp till 8 ex.
Falco tinnunculus
Enstaka mest överallt.
Falco vespertinus
1 + 3 ad. hanar och 1 ad. hona S'Albufera.
Falco eleonorae
1 Port de Pollença, upp till 7 S'Albufera, 1 mörk Cap
ses Salines.
Falco peregrinus
6 ex under 4 dagar.
Rallus aquaticus
Enstaka hörda i lämplig biotop.
Porphyrio porphyrio
3 ex Albufereta, max 15 ex/dag S'Albufera.
Gallinula chloropus
Allmän.
Fulica atra
Allmän.
Fulica cristata
1 utplanterat ex. Albufereta, bestämd i efterhand på
sin vita halsring (motljus, långt håll), minst 6 ex. av
senare generationer i detta uppenbarligen mycket
lyckade utplanteringsprojekt S'Albufera.
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Östlig krontrana

Balearica regulorum

Styltlöpare

Himantopus
himantopus
Skärfläcka
Recurvirostra
avosetta
Tjockfot
Burhinus oedicnemus
Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola
Kustpipare
Pluvialis squatarola
Större strandpipare
Charadrius hiaticula
Mindre strandpipare
Charadrius dubius
Svartbent
Charadrius
strandpipare
alexandrinus
Småspov
Numenius phaeopus
Rödbena
Tringa totanus
Gluttsnäppa
Tringa nebularia
Skogssnäppa
Tringa ochropus
Grönbena
Tringa glareola
Drillsnäppa
Småsnäppa

Actitis hypoleucos
Calidris minuta

Mosnäppa
Kärrsnäppa
Enkelbeckasin
Skrattmås

Calidris temminckii
Calidris alpina
Callinago gallinago
Larus ridibundus

Silltrut
Rödnäbbad trut

Larus fuscus
Larus audouinii

Medelhavstrut
Kentsk tärna
Fisktärna
Skäggtärna
Svarttärna
Klippduva
Ringduva
Turturduva
Turkduva
Gök
Dvärguv

Larus michahellis
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Columba livia
domest.
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Otus scops

Alpseglare
Tornseglare
Blek tornseglare

Tachymarptis melba
Apus apus
Apus pallidus

Biätare

Merops apiaster

Härfågel

Upupa epops

Göktyta
Korttålärka

Jynx torquilla
Calandrella
brachydactyla
Galerida theklae

Lagerlärka
Backsvala
Ladusvala
Klippsvala
Hussvala

Riparia riparia
Hirundo rustica
Ptyonoprogne
rupestris
Delichon urbicum

Fältpiplärka
Trädpiplärka

Anthus campestris
Anthus trivialis

Sitt vetenskapliga namn till trots var denna art inte
väntad! 1 ex. S'Albufera hur som helst och får väl
hamna i kategori D. Ingen skådare kände till fågeln,
men en spanjor i söder berättade senare att två ex.
tidigare hade dragit runt ön. Rymling från någon eller
genuin får vi inte veta, men att den var omärkt, utan
spår av vingklippning och därtill mycket skygg vet vi i
alla fall.
Allmän i lämplig biotop.
30 ex. Salobrar de Campos.
8 sedda och 2 hörda i natten.
2 ex S'Albufera.
4 ex Salobrar de Campos.
2 ex S'Albufera.
1–10 ex. alla dagar utom i bergen.
Enstaka – allmän de flesta dagar.
1 ex. Salobrar de Campos.
Enstaka.
8 ex. Salobrar de Campos.
2 ex. Depuradora de S'illot.
15 ex. Salobrar de Campos och 40 ex. norra delen av
S'Albufera.
0–10 ex. dagligen.
15 ex. Salobrar de Campos och 10 ex. norra delen av
S'Albufera.
1 ex. norra S'Albufera.
15 ex. noterade första dagen.
1 ex. S'Albufera.
40 ex. slog ned i S'Albufera, 2 ex. Salobrar de
Campos.
1 ex. Formentor
En succé: med undantag för den sista dagen var
rödnäbbad trut dagligt noterad med 1–20 ex.! Två
färgmärkta lästes av (ingen info ännu). Måste ha ökat.
Noterad dagligen med som mest 2000 ex. Cuber
13 ex. under 4 dagar.
Max 4 ex. S'Albufera där de förefaller häcka.
1 ex. Depuradora de S'illot och 3 ex. S'Albufera.
2 ex. Depuradora de S'illot.
"Stadsduvor" noterade dagligen.
Enstaka samtliga dagar, max 50 ex. kring S'Albufera.
3 ex. spelande nära Cap ses Salines
Enstaka noterade dagligen.
1 hörd Bocquer Valley
Åtminstone 2 hörda V Albufereta. Ytterligare 6 får vila
då barnmorskegroda ej säkert kunnat uteslutas.
1 ex. N om Cap ses Salines
Allestädes närvarande.
Totalt 6 ex. plockades ut, men säkerligen har långt fler
setts på håll.
Den fjärde dagen kom de för våren och sågs därefter
dagligen med 1–25 ex.
Dagligt noterad i låga antal, bl.a. fungerade en som
väckarklocka med synnerligen mjuk signal över
hotellområdet!
1 ex. S'Albufera och 2 ex. i bergen.
4 ex. i söder, varav 1 sjungande.
10 ex. i söder! Även sjungande samt med mat i
näbben Salobrar de Campos.
Enstaka de flesta dagar.
Dagligen noterad.
20 resp. 13 ex. noterade de båda bergs-dagarna.
Enstaka sedda dagligen, undantaget i de högsta
bergen.
3 ex. Cuber och 7 ex. i söder.
1 ex. Formentor och 2 ex. Salobrar de Campos.
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Sädesärla
Gulärla

Motacilla alba
Motacilla flava

Gärdsmyg
Taltrast
Koltrast
Blåtrast
Sydnäktergal

Nannus troglodytes
Turdus philomelos
Turdus merula
Monticola solitarius
Luscinia
megarhynchos
Phoenicurus
phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus

Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad
buskskvätta
Stenskvätta
Medelhavsstenskvätta
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Brandkronad
kungsfågel
Grässångare
Cettisångare
Sävsångare

Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Regulus ignicapilla

Lövsångare
Bergsångare

Cisticola juncidis
Cettia cetti
Acrocephalus
scoenobaenus
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus bonelli

Svarthätta
Balearisk sångare
Rödstrupig sångare

Sylvia atricapilla
Sylvia balearica
Sylvia cantillans

Sammetshätta

Sylvia melanocephala

Talgoxe
Blåmes
Rödhuvad törnskata
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink

Parus major
Cyanistes caeruleus
Lanius senator
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus

Bofink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Hämpling
Mindre korsnäbb

Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Loxia curvirostra
balearica
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Emberiza schoeniclus
Estrilda astrild

Kaveldunsångare
Rörsångare
Trastsångare

Kornsparv
Häcksparv
Sävsparv
Helenaastrild

Obest. fladdermus
Kanin
Småvessla
Rödörad
vattensköldpadda
Sjögroda
Viperasnok /
huggormssnok

Enstaka de tre första dagarna.
1–15 ex. dagligen, uteslutande iberiae med bud på en
cinereocapilla vid Albufereta.
Enstaka under tre av resans dagar.
3 ex. under lika många dagar.
Enstaka dagligen.
5 resp. 4 ex. under bergs-dagarna.
Enstaka dagligen. Sågs också fint efter lite teknisk
sång.
5 rastare hittades.
7 rastare hittades.
Allmän. Flera med vit övergump och till synes helvita
övre stjärttäckare som vanligt på Mallorca.
4 ex. under lika många dagar.
1 hona Formentor.
Noterad de flesta dagar, mest eller endast balearica.
2 rastare sedda.
Enstaka i Tramuntana-bergen.
Allmän i lämplig biotop.
Allmän i lämplig biotop.
1 ex. Albufereta
1 sjungande, först hörd och sedan framlockad
S'Albufera.
5 sjungande S'Albufera.
12–17 sjungande S'Albufera.
6 rastande fördelade på två dagar.
1 sjungande utanför Bocquer Valley, togs först för den
på lokalen förväntade häcksparven!
Enstaka noterade under 3 dagar.
2 hanar i dispyt Cap ses Salines.
1 sjungande hane, troligtvis cantillans, och en hona
vid nordspetsen av Formentor.
"Omnipresent", utom den första dagen då de bestämt
hade ledigt.
Någon enstaka dagligen.
Enstaka Tramuntana-bergen.
9 ex. fördelade på 5 dagar.
Enstaka dagligen, max 11 ex. N S'Albufera.
6 kvardröjande ex.
Allmän alla dagar.
2 ex. "The bee-hives", Torrente de St. Jordi och 1 ex.
S'Albufera. Mallorca-rarris.
Allmän i bergsskog.
Noterad alla dagar utom den första.
Noterad alla dagar utom den första.
Sedd dagligen.
Noterad under 5 av resans dagar med upp till 28 ex.
7 + 1 ex. i bergsskog.
Enstaka hörda de flesta dagar.
4 ex. Cuber.
2 ex. S'Albufera.
Tre ex hördes och sågs kort från restaurang i Port de
Pollença, 3 ex. flög över i S'Albufera.
1 Port de Pollença, "Frimärksskogen". 13 arter är
påträffade (Hearl, 1999).
5 ex. noterade.

Mustela nivalis
Trachemys scripta
elegans
Rana ridibunda
Natrix maura

1 i Cuber-dammen. Amerikansk art.
Mängder hörda S'Albufera samt ett gäng i pöl vid
Cuber.
1 i grodpöl vid Cuber.

