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1. S'Albufereta 

2. Port de Pollenca 

3. Maristany 

4. Boquer Valley 

5. Depuradora 

6. Ermita de la Victoria 

7. S'Albufera NP 

8. Cabo de Formentor 
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11. reningsverket, Albufera 

12. Son Real 

13. Binifaldo 

14. Embassament de Cuber, Majorca 
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RESRUTT 

29/4  Resan började i Palma de Mallorca. Anlände Port de Pollença sena eftermiddagen. Skådning vid 

Albufereta. 

30/4 Skådning vid Boquer Valley, Maristany och La Depuradora 

1/5 S´Albufera, Ermita de la Victoria och Boquer Valley. 

2/5 Formentorhalvön, Boquer Valley, grottorna vid Campanet och avslutning i Albufereta 

3/5 Ringmärkning i Binifaldo. promenad runt Embalse de Cúber och fika vid klostret vid Lluc 

4/5 Boquer Valley, Ermita de la Victoria, efter lunch en promenad vid Son Real och La Depuradora 

5/5 Morgon i S´Albufera och eftermiddagen i Boquer Valley 

6/5 Hemresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Dansuppvisning av styltlöpare och skärfläcka utanför gömsle i S´Albufera. Foto: Björn 

Nordzell 
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Gruppen vid ringmärkningsstationen i Binifaldo. Längst till höger står ringmärkarna Roger och Cristina.  

 

 

 
INLEDNING 

Det har verkligen hänt mycket på Mallorca sedan grisfesternas tid på 1970 och 80-talet. Det är inte bara vi fågel-

skådare som insett fördelarna med ön i april/maj. Massor med cyklister och vandrare hittar numera hit också. 

Och även för många av fåglarna har det blivit bättre. Man har återinplanterat arter som purpurhöna, kamsothöna 

och röd glada. Man har även fått jägare att sluta med att lägga ut giftigt bete som tidigare dödade gamar och 

andra rovfåglar. 

 

Under vår lugna vecka hann vi med att besöka de bästa lokalerna oftast mer än en gång. Boquerdalen nära vårt 

hotell i Port de Pollença blev vår lilla favorit. Och vid det femte besöket där fick vi äntligen se Mallorcas mest 

exklusiva art – den endemiska baleariska sångaren. Men dalen bjöd under veckan även på fina stunder med 

dvärgörn, blåtrast och rödhuvad törnskata. Vi besökte även den stora våtmarken S´Albufera flera gånger under 

veckan. Här var höjdpunkterna när vi kunde sitta i deras fina gömslen och se vadarsvalor, styltlöpare och 

bronsibis på nära håll. Och kamerorna rasslade när skärfläckorna gick förbi med nykläckta ungar. 

 

Vi fick också vara med om premiären för ringmärkning i Binifaldo uppe i bergen. I ett gudomligt fint landskap 

fick vi se sydnäktergal, häcksparv och sammetshätta på nära håll. Gåsgamar svävade över våra huvuden och 

göktytan ropade – ja det är mycket man får uppleva på Mallorca. 
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RESEDAGBOK 

 

Lördag 29 april 

Reseledaren landade först av alla på flygplatsen i Palma. 

Han hann hämta ut vår stora och bekväma minibuss, 

ladda gps:en och äta en liten lunch innan det var dags att 

ta emot deltagarna som alla kom med samma flyg från 

Stockholm. Vi möttes av försommarvärme och solsken. 

Och första fågeln blev inte helt oväntat en gråsparv utan-

för terminalen. 

  Därefter väntade en bilfärd på en dryg timma till norra 

Mallorca. Längs vägen såg vi ett par röda glador och en 

kohäger. När vi närmade oss öns norra del fick vi uppleva 

något som sätter sin prägel på ön från mitten av mars till 

mitten av maj: alla dessa cyklister som ligger på tränings-

läger. Vart man än kör kommer långa rader av 

racercyklar och idag var de extra många ute på vägarna 

eftersom det pågick en tävling. 

  Vi installerade oss på hotellet i Port de Pollença där vi 

skulle bo alla nätter under veckan. När vi fått fram kikare, 

kameror och tubkikare tog vi vår första fågeltur till 

Albufereta. Men vi hann inte så långt eftersom det stod 

en rödnäbbad trut på stranden nedanför hotellet. En liten 

men grann trut! Göran hittade även en ung toppskarv på 

ett rev utanför stranden. 

  Framme vid våtmarken Albufereta kunde vi börja 

bekanta oss med några typiska Mallorcafåglar som till 

exempel cettisångare, grässångare, kornsparv, svartbent 

strandpipare, styltlöpare och silkeshäger. Lite mera 

överraskande kom det först en dvärgörn och senare en 

eleonorafalk svävande över oss. Vilken start på resan! 

Och den blev inte sämre när vi nyduschade och omklädda 

fick se buffébordet nere i restaurangen till vårt hotell. 

Mätta och nöjda kunde vi sammanfatta dagen under den 

traditionella artgenomgången. 

 

Söndag 30 april 
Vi vaknade till en klar och vacker morgon – lagom varmt 

för en trevlig vandring i Boquerdalen strax utanför Port 

de Pollença. Bland träden i början av promenaden hopade 

sig flera tättingar – både sådana som var på väg norrut 

och de inhemska småfåglarna. Svartvit flugsnappare 

samsades med lokala grå flugsnappare och rödhuvad 

törnskata. Plötsligt dök det upp en dvärgörn på andra 

sidan dalen. Den kom alltmer närmare och gled ned i 

ögonhöjd så att vi kunde se alla kännetecken på både 

ovan- och undersidan. Lite längre in i dalen hoppade det 

blåtrastar på stenblocken. Vi gick i maklig takt och 

framme vid en fin utsikt över Medelhavet plockade vi 

fram termosen med kaffe eller te. På tillbakavägen hade 

vi en klart misstänkt balearisk sångare som satt och sjöng 

inne i en buske, men tyvärr ville den inte visa upp sig. 

Däremot såg vi resans första grågam fint upp mot 

bergskammen. 

  Vi intog vår picknicklunch vid den lilla våtmarken 

Maristany inne i Alcudia (bakom Lidl). Vi kunde sitta 

och njuta av både smörgåsar och rödhuvade dykänder och 

där till en massa smådoppingar. Cettisångarna satt och 

sjöng som galningar runtomkring oss. 

  På eftermiddagen besökte vi La Depuradora i östra 

delen av reservatet Albufera. Från en plattform kunde vi 

överblicka de forna reningsverksdammarna. Där fanns en 

härlig blandning av fåglar eller vad sägs om marmorand, 

skäggtärna, rödhuvad dykand, purpurhäger och 

sydnäktergal. Vi blev mycket överraskade när vi hittade  

 

 

två bahamaänder – en simand som normalt på andra sidan 

av Atlanten. Man får förmoda att de var förrymda fåglar 

från någon fågelpark – fast man vet ju aldrig... 

  Vi avslutade fågelskådningen med att gå i de lite torrare 

markerna nära Depuradora. Några biätare gjorde flera 

flyguppvisningar och två härfåglar spatserade, till Monas 

stora glädje, på en plöjd åker nära vägen. Vi hittade även 

en tjockfot, fältpiplärka och två lagerlärkor. 

  Hemma vid hotellet kunde vi förnöjsamt konstatera att 

de dukat upp nya spännande rätter på buffébordet – både 

varmrätter och desserter! 

 

Måndag 1 maj 
Efter den traditionella frukosten vid halv åtta åkte vi till 

våtmarken S´Albufera som är öns mest populära reservat. 

På promenaden in till deras informationscenter stannade 

vi till vid en hägerkoloni där det häckar natthäger, 

silkeshäger och kohäger. Både silkes- och kohägrarna 

hade sina praktfulla dräkter med plymer och granna 

färger.  Efter hägerstudierna gjorde vi en avstickare för 

att leta efter den karismatiska kaveldunsångaren. Relativt 

tidigt på sträckan österut hörde vi dess mycket speedade 

sång från ett parti med kaveldun. Det dröjde inte länge 

förrän vi fick syn på den och kunde notera det breda 

ögonbrynstrecket. Och bakom den satt den betydligt 

större trastsångaren i ett litet vassparti och sjöng ännu 

högre. Eftersom det kom ett lätt regn skyndade vi oss bort 

till ett gömsle nära centrat. Här kunde vi njuta av fina 

obsar på godbitar som styltlöpare, purpurhöna, bronsibis 

och en rödvingad vadarsvala.  

  Vi fortsatte längre in i parken och vid en bro såg vi vår 

första kamsothöna. Kamsothönan återinplanterades på 

1990-talet och nu finns det en liten population i området. 

Det närmade sig lunch och vad är väl då inte bättre än att 

inta den i ett gömsle. Där kunde vi sitta och njuta av 

smörgåsar och frukt samtidigt som blev underhållna av 

diverse vadare och hägrar på nära håll. Det kom en 

sandtärna hastigt förbiflygande och i det grunda vattnet 

sprang söta ungar till styltlöpare, skärfläcka och svartbent 

strandpipare. 

  I ett närliggande gömsle såg vi ännu fler vadare, t ex 

mo-, kärr- och svartsnäppa. Efter lunch började det 

komma allt fler besökare (det var helgdag även i Spanien) 

så vi bestämde oss att lämna Albufera och åkte på 

slingriga vägar till Ermita de la Victoria. Här satte vi oss 

ned vid ett litet café och njöt av kaffe och glass. Några 

gulhämplingar sjöng uppe bland tallarna. 

  På tillbakavägen stannade vi till vid en klippstrand för 

att fotografera några rödnäbbade trutar. Där fanns även 

en svarthakad buskskvätta. Några i gruppen avslutade 

dagens skådning vid ingången till Boquer Valley och såg 

åtskilliga rastande tättingar (sångare, flugsnappare och 

rödstjärt) samt två rödhuvad törnskata. 

 

Tisdag 2 maj 
Eftersom Mats och andra noterat att hotellpersonalen 

plockar fram ägg, bacon och annat varmt först klockan 

åtta bestämde vi oss för att senarelägga frukosten och 

träffades tio i åtta i matsalen. Lagom till att man druckit 

ur sin juice och njutit av sin frukttallrik kom så det 

efterlängtade småvarma fram.  

  Mätta och nöjda satte vi oss i vår minibuss och åkte den 

slingrande vägen ut på Formentor – halvön i nordvästra 

Mallorca. Utsikten över havet var både vacker och lite  
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Vi återvände flera gånger till Boquerdalen. Där fanns mycket att upptäcka... Foto: Jan Larsson 

 

hisnande. Längst ute på den slingrande vägen ligger Cap 

de Formentor med sin fyr. Här har man god chans på liror 

men bara reseledaren såg två gulnäbbade liror. Detta 

troligen beroende på en kombination av den svaga vinden 

och att lirorna nog begett sig till sina mindre 

häckningsöar. Däremot fick vi se två olika eleonorafalkar 

ute över havet – en ljus och en mörk fas. Längs vägen 

tillbaka mötte vi långa karavaner med cyklister följda av 

bilar och turistbussar – vi var tacksamma att vi startat så 

tidigt! 

  På tillbakavägen stannade vi till en stund vid yttersta 

delen av Boquerdalen och såg idag totalt tre rödhuvade 

törnskator. Därefter hämtade vi vårt lunchpaket som vi 

förvarat i våra svala hotellrum och åkte till La Gola – ett 

fågelinformationscentrum mitt i Port de Pollenca. Där 

träffade vi Cristine som jobbar där och även skulle hålla i 

ringmärkningen som vi bokat in oss på dagen efter. På 

väg tillbaka till bilen stötte vi på två härfåglar som sedan 

våra fotografer försökte få en bild på. Det gick väl 

sisådär... 

  På eftermiddagen besökte vi den fyra miljoner gamla 

och vackra Campanetgrottan. Vi blev guidade i 

kalkstensgrottan som innehåller en massa gigantiska 

stalaktiter, stalagmiter, draperier och andra häftiga 

formationer. Mats gjorde en stark insats som extra guide. 

Ute i dagsljuset igen var det dags för en kall öl eller glass 

– det var både varmt och fuktigt inne i grottan.  

  Vi avslutade dagen med att åter igen besöka östra delen 

av Albufereta. Där hittade vi en sömning tjockfot, flera 

fina svarthakade buskskvättor och ett par gulärlor av 

rasen iberiae.  

 

Onsdag 3 maj 
Idag gick vi upp lite tidigare (frukost 07:15) eftersom vi 

var välkomna att ta del av den ringmärkning som Cristina  

 

och hennes man Jose Luis bedriver. Idag var det deras 

premiärmärkning på en plats som heter Binifaldo och 

som ligger mitt i Tremuntanabergen. De har fått ett 

uppdrag av nationalparksförvaltningen att fånga och 

ringmärka fåglar inne i parken. De hade hjälp av en 

brittisk ringmärkare, Roger.  

  Området var fantastiskt vackert med öppna slåtterängar 

omgivna av stenekskog och buskmarker. När vi kom 

hade de redan hunnit gå ett par vändor och höll på att 

ringmärka en buskskvätta och ett par sydnäktergalar. 

Medan vi stod och tittade på när de ringmärkte, vägde 

och mätte fåglarna hörde vi flera göktytor som ropade 

frenetiskt i ekskogen. 

  Så var det dags för första nätrundan och det var med 

spänd förväntan som vi följde efter ringmärkarna. I det 

första nätet satt en sydnäktergal och i de andra två 

häcksparvar – ny art för resan! Vi såg och hörde senare 

tre häcksparvar i området. 

  I väntan på nästa nätrunda passade vi på att skåda i 

närområdet. En rödstrupig sångare (molotonisångare) var 

nere och drack vatten ur ett källsprång. Uppe i en 

trädtopp satt en mindre korsnäbb och sjöng en för oss 

märklig sång. På Mallorca finns en endemisk ras som 

både låter och ser annorlunda ut än våra svenska fåglar. 

Det började även komma några gåsgamar uppe i luften 

ovanför oss. 

  Den sista nätrundan som vi var med på gav en 

sammetshätta, bofink och rödhake. Så vi fick vara med 

när de märkte sex olika arter. Ett lyckat besök och vi 

tackade Cristina mycket för att vi fick komma. 

  Tremuntanabergen är en av öns absolut bästa 

rovfågelsmarker. När vi efter picknicklunchen vandrade i 

sakta mak runt Cuberreservoaren såg vi den mäktiga 

grågamen, en fiskgjuse och en dvärgörn. Sydnäktergal, 
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gärdsmyg och svarthätta sjöng medan vi lunkade på och 

Göran hittade resans första brandkronade kungsfågel.  

  Eftermiddagsfikat intog vi i klostret Lluc och det med 

flera gåsgamar svävande över våra huvuden. Ytterligare 

en brandkronad kungsfågel dök upp när vi svalt sista 

kaffetåren. 

 

Torsdag 4 maj 
Samling redan klockan 06:45 eftersom vi ville testa 

Boquerdalen en tidig morgon. Det visade sig vara ett rätt 

så lyckat drag. Det hoppade många rastande småfåglar i 

buskarna och vi fick två nya arter för resan, 

trädgårdssångare och törnsångare. Vi gjorde även två 

engelsmän glada genom att hitta två blåtrastar högt uppe 

bland klipporna. Nyvakna getter stod som stenbockar 

uppe på klippblocken och tittade ned på oss. Några hade 

en bräkande kommentar när vi gick förbi dem. Innan vi 

lämnade dalen hann vi upptäcka en gammal pilgrimsfalk 

som kom glidande över bergskammen. Frukosten med de 

skramlade äggen och bacon smakade extra gott när vi 

hade rört på oss innan morgonmålet.  

  Strax efter nio var vi på väg till nya äventyr. Vi skulle 

promenera uppför och det i markerna ovanför Ermita de 

la Victoria. Det var en jämn stigning genom en fin 

tallskog. Åtskilliga brandkronade kungsfåglar sjöng och 

några mindre korsnäbbar av rasen balearica hördes också 

från topparna. Efter att ha tagit oss upp drygt 160 

höjdmeter nådde vi några öppna buskmarker. Här hade 

reseledaren haft balearisk sångare tidigare. Efter en 

stunds letande i lite besvärlig terräng bestämde sig 

reseledaren för att låta folket vila och leta vidare själv. 

När han i princip gett upp så sjöng en balearisk sångare 

sin lilla snirkliga sång. Han såg fågeln en kort stund och 

kallade till sig gruppen. Tyvärr var fågeln då som 

bortblåst – eller mer troligt inne bland buskarna igen.  

  På nedvägen spanade vi ut över havet och såg en grupp 

gulnäbbade liror som jagade fiskstim tillsammans med 

toppskarvar, medelhavstrutar och någon enstaka balerisk 

lira. Nere vid de gamla byggnaderna plockade vi fram 

lunchpåsen som vi avnjöt idag med fin havsutsikt. 

  På eftermiddagen tog vi en ny promenad och denna 

gång i Son Real. Det var rätt så varmt och därför lugnt på 

fågelfronten. Vi såg några rödhönor, sydnäktergalar och 

kornsparv. Vi hittade några orkidéer och andra fina 

blomster. Det mest spännande var att vi upptäckte några 

gulärlor som höll sig tätt intill betande får och ärlorna 

snappade upp de insekter som fåren skrämde upp. Verkar 

vara ett lyckligt samarbete! 

  Vi avslutade skådningen med att åka till Depuradora där 

vi återigen såg de två marmoränderna. Annars var det 

betydligt mindre fåglar i de gamla 

reningsverksdammarna. I de torra markerna flög en 

handfull biätare omkring och jagade något som såg ut 

som bin.  

  På kvällen blev det som vanligt artgenomgång, 

information om morgondagen och middagsbuffé. Göran 

kunde rapportera att vi gått sammanlagt 16373 steg under 

dagen! 

 

Det finns mer än fåglar att upptäcka på Mallorca – till 

exempel vackra blommor som denna arabiska stjärnlök. 

Foto: Björn Nordzell 

 

Fredag 5 maj 
På vår sista hela skådardag besökte vi under förmiddagen 

återigen reservatet Albufera med alla sina utmärkta 

gömslen. Det blev många fina fototillfällen på allt från 

styltlöpare till rödhuvad dykand. I den berömda hägerko-

lonin hittade vi två rallhägrar tillsammans med ko-, sil-

kes- och natthägrar. Vi såg även en ägretthäger ute på 

våtmarken – en art som märkligt nog inte är så vanlig på 

Mallorca. Sedan fick vi återse trevliga fåglar som purpur-

höna, kamsothöna och kaveldunsångare. Vi hade totalt 

nio marmoränder denna dag vilket får anses vara en god 

siffra. 

  Mitt på dagen följde vi traktens vanor och tog en siesta 

hemma på hotellet. Därför var vi extra utvilade när vi tog 

en sista promenad i vår omtyckta Boguerdal. Rosmarinen 

doftade lika gott som tidigare och vi fick se blåtrast, 

dvärgörn och rödhuvad törnskata. Men framför allt fick 

alla som var med både se och höra balearisk sångare! Den 

satt djupt inne i en buske och körde sina typiska sång-

slingor. Till slut kom den fram och flög till nästa buske. 

Det blev en fin avslutning på en härlig vecka med fågel-

skådning och stilla promenader i vackra landskap.  

  På kvällen hade vi som sig bör en liten avslutningsmid-

dag och många passade på att fira veckan med vin till 

maten. 

 

Lördag 6 maj 
Det blev frukost redan klockan sju för att vi skulle kom-

ma i god tid till flyget från Palma till Sverige. Vi vinkade 

farväl till de rödnäbbade trutarna som dagligen höll till på 

stranden utanför vårt hotell. Under färden söderut såg vi 

två röda glador till och bekräftades återigen att arten ökar 

i antal på Mallorca. Lördagstrafiken var ganska lugn så vi 

kom till flygplatsen ett par timmar före det att Mats och 

Monas flyg skulle avgå. Vi andra fick vänta ett par tim-

mar till och kunde sammanfatta att det varit en trevlig 

resa – på gränsen till lyxig nu när vi bara blev sju styck-

en. Alla hade fått se sina önskearter och mer därtill. 

Sedan var det dags att skiljas och fara till våra olika 

destinationer. 

 

HG Karlsson 
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Vi såg marmorand vid flera tillfällen – här de två i Depuradora. Foto: Jan Larsson 

 

Artlista fåglar 
1 Gravand Tadorna tadorna   

6 S'Albufereta 29.4, 10 Depuradora 30.4, 5 S'Albufera NP 1.5, 4 S'Albufereta 2.5, 10 Depuradora 4.5 och 6 S'Albufera 

NP 5.5 

2 Snatterand Anas strepera strepera   

6 S'Albufereta 29.4, 4 Maristany 30.4, 3 Depuradora 30.4, 4 S'Albufera NP 1.5, 7 S'Albufereta 2.5, 2 Depuradora 4.5 

och 8 S'Albufera NP 5.5 

3 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 7 dagar totalt 

4 Skedand Anas clypeata   

1 S'Albufera NP 1.5 

5 (Bahamaand Anas bahamensis)   

2 Depuradora 30.4 Förvildad 

6 Årta Anas querquedula   

1 Depuradora 30.4 

7 Marmorand Marmaronetta angustirostris   

2 Depuradora 30.4, 2 Depuradora 4.5 och 9 S'Albufera NP 5.5 

 

 
Rödhuvad dykand. Foto: Jan Larsson 

 

8 Rödhuvad dykand Netta rufina   

3 Maristany 30.4, 3 Depuradora 30.4, 10 S'Albufera NP 1.5, 1 S'Albufereta 2.5 och 15 S'Albufera NP 5.5 
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9 Brunand Aythya ferina   

6 Maristany 30.4, 15 Depuradora 30.4, 3 S'Albufera NP 1.5, 2 Depuradora 4.5 och 10 S'Albufera NP 5.5 

10 Rödhöna Alectoris rufa intercedens   

2 S'Albufereta 29.4, 2 S'Albufereta 2.5, 2+1 hörd Son Real 4.5 och 2 Depuradora 4.5 

11 Smådopping Tachybaptus ruficollis ruficollis   

15 Maristany 30.4, 2 Depuradora 30.4, 4 Depuradora 4.5 och 8 S'Albufera NP 5.5 

12 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

1 Maristany 30.4, 2 S'Albufera NP 1.5 och 3 S'Albufera NP 5.5 

13 Gulnäbbad lira Calonectris diomedea diomedea   

1 Boquer Valley 30.4, 2 Cabo de Formentor 2.5, 10 Ermita de la Victoria 4.5 och 3 Cala San Vicenc 5.5. Samtliga av 

den rasen som man kallar Scopolilira 

14 Balearisk lira Puffinus mauretanicus   

2 Ermita de la Victoria 4.5 

15 Storskarv Phalacrocorax carbo   

2 S'Albufera NP 5.5 

16 Toppskarv Phalacrocorax aristotelis desmarestii   

1 Cabo de Formentor 2.5, 15 Ermita de la Victoria 4.5, upp till 4 Port de Pollenca 1-4.5 och 1 Port de Pollenca 29.4. 

Observerad 6 dagar totalt 

17 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

2 S'Albufera NP 1.5, 1 S'Albufereta 2.5 och 1 S'Albufera NP 5.5 

18 Purpurhäger Ardea purpurea purpurea   

1 Depuradora 30.4, 4 S'Albufera NP 1.5, 3 S'Albufereta 2.5 och 3 S'Albufera NP 5.5 

 

 
Ägretthäger och till vänster om den en silkeshäger. Foto: Jan Larsson 

 

19 Ägretthäger Ardea alba alba   

1 S'Albufera NP 5.5 

20 Silkeshäger Egretta garzetta garzetta   

Observerad 6 dagar totalt 

21 Kohäger Bubulcus ibis ibis   

Observerad 6 dagar totalt 

22 Rallhäger Ardeola ralloides   

2 S'Albufera NP 5.5 

23 Natthäger Nycticorax nycticorax nycticorax   

1 S'Albufereta 29.4, 3 S'Albufera NP 1.5 och 3 S'Albufera NP 5.5 

24 Fiskgjuse Pandion haliaetus haliaetus   

1 S'Albufera NP 1.5, 1 Embassament de Cuber, Majorca 3.5 och 1 Cala San Vicenc 5.5 

25 Grågam Aegypius monachus   

1 Boquer Valley 30.4, 2 Embassament de Cuber, Majorca 3.5 och 1 Lluc Monastery 3.5 

26 Gåsgam Gyps fulvus fulvus   

3 Binifaldo 3.5 och 3 Lluc Monastery 3.5 

27 Dvärgörn Hieraaetus pennatus   

1 S'Albufereta 29.4, 3 Boquer Valley 30.4, 2 Maristany 30.4, 1 Depuradora 30.4, 1 Boquer Valley 1.5, 1 längs vägen 

2.5, 1 Embassament de Cuber, Majorca 3.5, 1 Lluc Monastery 3.5 och 1 Boquer Valley 5.5 

28 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

6 Depuradora 30.4, 1 S'Albufera NP 1.5, 6 Depuradora 4.5 och 3 S'Albufera NP 5.5 

29 Röd glada Milvus milvus   

2 längs vägen 29.4, 1 Binifaldo 3.5 och 2 längs vägen 5.5 

30 Brun glada Milvus migrans   

1 Depuradora 4.5 
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31 Purpurhöna Porphyrio porphyrio porphyrio   

2 S'Albufera NP 1.5, 1 S'Albufereta 2.5 och 5 S'Albufera NP 5.5 

32 Rörhöna Gallinula chloropus chloropus   

2 S'Albufereta 29.4, 4 Maristany 30.4, 1 Depuradora 30.4, 4 S'Albufera NP 1.5, 5 Depuradora 4.5 och 4 S'Albufera NP 

5.5 

33 Kamsothöna Fulica cristata   

2 S'Albufera NP 1.5 och 1 S'Albufera NP 5.5 

34 Sothöna Fulica atra atra   

Observerad 6 dagar totalt 

35 Tjockfot Burhinus oedicnemus saharae   

1 Depuradora 30.4, 1 hörd Port de Pollenca 1.5 och 1 S'Albufereta 2.5 

36 Styltlöpare Himantopus himantopus   

Observerad 6 dagar totalt 

37 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

10 S'Albufera NP 1.5 och 10 S'Albufera NP 5.5 

38 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus alexandrinus   

Observerad 5 dagar totalt 

39 Större strandpipare Charadrius hiaticula   

2 Depuradora 30.4, 15 S'Albufera NP 1.5, 3 Depuradora 4.5 och 4 S'Albufera NP 5.5 

40 Mindre strandpipare Charadrius dubius curonicus   

8 S'Albufera NP 1.5, 2 S'Albufereta 1.5 och 6 S'Albufera NP 5.5 

41 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

Observerad 7 dagar totalt 

42 Svartsnäppa Tringa erythropus   

4 S'Albufera NP 1.5 och 2+1 hörd S'Albufera NP 5.5 

43 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

1 S'Albufereta 29.4, 1 S'Albufera NP 1.5 och 2 S'Albufereta 2.5 

44 Grönbena Tringa glareola   

1 hörd S'Albufera NP 1.5 

45 Rödbena Tringa totanus totanus   

Observerad 6 dagar totalt 

46 Mosnäppa Calidris temminckii   

1 S'Albufera NP 1.5 

47 Kärrsnäppa Calidris alpina   

9 S'Albufera NP 1.5 och 1 S'Albufera NP 5.5 

48 Småsnäppa Calidris minuta   

2 S'Albufera NP 5.5 

49 Rödvingad vadarsvala Glareola pratincola pratincola   

2 S'Albufera NP 1.5 och 1 S'Albufera NP 5.5 

50 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

8 Depuradora 30.4 och 4 Depuradora 4.5 

 

 
Rödnäbbad trut. Foto: Björn Nordzell 

 

51 Rödnäbbad trut Ichthyaetus audouinii   

Observerad 7 dagar totalt med toppnoteringen 10 ex Port de Pollenca 29.4  
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52 Medelhavstrut Larus michahellis michahellis   

Observerad 8 dagar totalt 

53 Sandtärna Gelochelidon nilotica nilotica   

1 S'Albufera NP 1.5 

54 Skäggtärna Chlidonias hybrida hybrida   

4 Depuradora 30.4 

55 Fisktärna Sterna hirundo hirundo   

6 S'Albufera NP 1.5, 2 S'Albufereta 2.5, 2 Depuradora 4.5 och 4 S'Albufera NP 5.5 

56 Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis   

2 längs vägen 1.5 

57 Klippduva Columba livia   

Observerad 8 dagar totalt 

58 Ringduva Columba palumbus palumbus   

Observerad 8 dagar totalt 

59 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

Observerad 8 dagar totalt 

60 Tornseglare Apus apus apus   

Observerad 8 dagar totalt med toppnoteringen mer än 1000 ex över Depuradora 30.4 

61 Biätare Merops apiaster   

10 Depuradora 30.4, 2 Son Real 4.5 och 6 Depuradora 4.5 

62 Härfågel Upupa epops epops   

3 Depuradora 30.4, 2 Port de Pollenca 2.5, 1 Son Real 4.5, 1 Depuradora 4.5, 1 längs vägen 5.5 och 3 S'Albufera NP 

5.5 

63 Göktyta Jynx torquilla torquilla   

1 hörd Boquer Valley 30.4, 1 hörd Boquer Valley 1.5, 1+3 hörda Binifaldo 3.5 och 1 hörd Boquer Valley 4.5 

 

 
Tornfalk. Foto: Jan Larsson 

 

64 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

1 längs vägen 29.4, 2 Depuradora 30.4, 1 Campanet 2.5, 1 S'Albufereta 2.5, 1 Port de Pollenca 4.5 och 1 Depuradora 

4.5 

65 Eleonorafalk Falco eleonorae   

1 S'Albufereta 29.4 (mörk fas) och 2 Cabo de Formentor 2.5 (en ljus och en mörk fas) 

66 Pilgrimsfalk Falco peregrinus brookei   

1 Depuradora 30.4 och 1 Boquer Valley 4.5 

67 Rödhuvad törnskata Lanius senator badius   

Observerad 6 dagar totalt 

68 Sommargylling Oriolus oriolus   

1 Boquer Valley 30.4 

69 Korp Corvus corax corax   

3 Boquer Valley 30.4, 1 Embassament de Cuber, Majorca 3.5, 1 Lluc Monastery 3.5, 1 Boquer Valley 4.5 och 1 Boquer 

Valley 5.5 

70 Lagerlärka Galerida theklae theklae   

2 Depuradora 30.4 

71 Backsvala Riparia riparia riparia   

10 Depuradora 30.4 

72 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

10 Boquer Valley 30.4, 10 Boquer Valley 1.5, 4 Cabo de Formentor 2.5, 10 Boquer Valley 2.5, 5 Ermita de la Victoria 

4.5 och 1 Boquer Valley 5.5 
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73 Ladusvala Hirundo rustica rustica   

Observerad 6 dagar totalt 

74 Rostgumpsvala Cecropis daurica rufula   

1 Depuradora 30.4 

75 Hussvala Delichon urbicum   

Observerad 6 dagar totalt 

76 Talgoxe Parus major mallorcae  Endemisk ras 

Observerad 6 dagar totalt 

77 Blåmes Cyanistes caeruleus   

1 Embassament de Cuber, Majorca 3.5 

78 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes kabylorum   

1+2 hörda Boquer Valley 30.4, 2 hörda Embassament de Cuber, Majorca 3.5, 2 hörda Boquer Valley 4.5, 3 hörda 

Ermita de la Victoria 4.5 och 1 hörd Boquer Valley 5.5 

79 Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla balearica   

3 Embassament de Cuber, Majorca 3.5, 1 Lluc Monastery 3.5 och 10 Ermita de la Victoria 4.5 

80 Cettisångare Cettia cetti cetti   

Observerad 6 dagar totalt 

81 Lövsångare Phylloscopus trochilus trochilus   

1 S'Albufereta 1.5, 1 Boquer Valley 2.5, 3 Boquer Valley 4.5 och 1 Boquer Valley 5.5 

82 Gransångare Phylloscopus collybita collybita   

1 Boquer Valley 30.4 

83 Kaveldunsångare Acrocephalus melanopogon melanopogon   

1 S'Albufera NP 1.5 och 2 hörda S'Albufera NP 5.5 

84 Rörsångare Acrocephalus scirpaceus scirpaceus   

1 hörd S'Albufera NP 1.5 och 1 S'Albufera NP 5.5 

 

 
Trastsångare. Foto: Jan Larsson 

 

85 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus arundinaceus   

1 hörd Depuradora 30.4, 2+2 hörda S'Albufera NP 1.5 och 1+2 hörda S'Albufera NP 5.5 

86 Grässångare Cisticola juncidis cisticola   

Observerad 6 dagar totalt 

87 Svarthätta Sylvia atricapilla pauluccii   

1+1 hörd Binifaldo 3.5 och 4 hörda Embassament de Cuber, Majorca 3.5 

88 Trädgårdssångare Sylvia borin borin   

1 Boquer Valley 4.5 

89 Ärtsångare Sylvia curruca   

1 Boquer Valley 1.5 

90 Rödstrupig sångare (Moltonisångare) Sylvia cantillans moltonii   

1 längs vägen 3.5 och 1 Binifaldo 3.5 
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91 Sammetshätta Sylvia melanocephala melanocephala   

Observerad 6 dagar totalt 

92 Törnsångare Sylvia communis communis   

1 Boquer Valley 4.5 

93 Balearisk sångare Sylvia balearica  Endemisk 

1 Ermita de la Victoria 4.5 och 1+1 hörd Boquer Valley 5.5 

94 Grå flugsnappare Muscicapa striata   

Observerad 6 dagar totalt 

95 Rödhake Erithacus rubecula   

1 Binifaldo 3.5 och 1 hörd Boquer Valley 4.5 

 

 
Sydnäktergal som blivit ringmärkt. Foto: Björn Nordzell 

 

96 Sydnäktergal Luscinia megarhynchos megarhynchos   

Observerad 6 dagar totalt 

97 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca   

Observerad 5 dagar totalt 

98 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

Observerad 5 dagar totalt 

99 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros   

1 Boquer Valley 5.5 

100 Blåtrast Monticola solitarius solitarius   

3 Depuradora 30.4, 2 Boquer Valley 4.5 och 1 Boquer Valley 5.5 

101 Buskskvätta Saxicola rubetra   

2 Depuradora 30.4, 1 Boquer Valley 1.5 och 1 Binifaldo 3.5 

102 Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola rubicola   

Observerad 6 dagar totalt 

103 Koltrast Turdus merula merula   

Observerad 8 dagar totalt 

104 Gulärla Motacilla flava   

thunbergi: 6 Son Real 4.5 

iberiae: 1 S'Albufereta 1.5, 2 S'Albufereta 2.5, 1 Depuradora 4.5 och 2 S'Albufera NP 5.5 

105 Sädesärla Motacilla alba alba   

1 Cabo de Formentor 2.5 

106 Fältpiplärka Anthus campestris campestris   

1 Depuradora 30.4 och 1 Embassament de Cuber, Majorca 3.5 

107 Häcksparv Emberiza cirlus cirlus   

3 Binifaldo 3.5 

108 Kornsparv Emberiza calandra   

2 S'Albufereta 29.4, 1 hörd Depuradora 30.4, 1 S'Albufereta 2.5 och 3 Son Real 4.5 
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109 Bofink Fringilla coelebs balearica   

1 längs vägen 1.5, 1 hörd Campanet 2.5, Tämligen allmän Binifaldo 3.5, Tämligen allmän Embassament de Cuber, 

Majorca 3.5 och 4 Ermita de la Victoria 4.5 

110 Grönfink Chloris chloris aurantiiventris   

Observerad 7 dagar totalt 

 

 
Mindre korsnäbb av rasen balearica. Foto: Jan Larsson 

 

111 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra balearica  Endemisk ras 

1 Binifaldo 3.5 och 5 Ermita de la Victoria 4.5 

112 Steglits Carduelis carduelis   

Observerad 7 dagar totalt 

113 Hämpling Carduelis cannabina mediterranea   

2 Boquer Valley 1.5 och 1 Boquer Valley 4.5 

114 Gulhämpling Serinus serinus   

Observerad 7 dagar totalt 

115 Gråsparv Passer domesticus balearoibericus   

Observerad 8 dagar totalt. 

 

 

Däggdjur  
1 Europeisk vildkanin Oryctolagus cuniculus 

1 S'Albufereta 2.5 och 1 S'Albufera NP 5.5 

2 Fälthare Lepus europaeus 

1 S'Albufereta 2.5 och 1 Depuradora 6.5 

 


