
Mallorca  21-28 aug 2004 
 

 
Här följer en kort reserapport med sammanställning över de intressantaste arterna under 
en veckas charterresa där skådning fick dela tid med stranden och andra 
semesteraktiviteter. 

Inledning 
Trots att Mallorca är och har varit ett populärt chartermål i flera årtionden finns det få 
svenska reserapporter från ön. Detta beror knappast på att det råder någon fågelbrist på 
Mallorca. Även under sensommaren, när landskapet är som mest brunbränt och dagar 
med temperatur under 30 grader är sällsynta, så kan man se en hel del godbitar. 
 
Mallorca är mest känd för sina Eleonorafalkar, rödnäbbade trutar, grågamar och balearisk 
sångare. 
 
Mallorcas främsta fågellokal är utan tvekan Albufera, som är ett stort våtmarksområde 
där man kan se de flesta våtmarksarter som är typiska västra medelhavsregionen. 
 
Det skall betonas att detta inte är någon reserapport i ”vanlig” bemärkelse utan begränsar 
sig till vad man kan se ifall man hyr en bil ett par dagar och stiger upp tidigt några 
mornar. 
 
Litteratur: Jag använde mig av “Birdwatching guide to Mallorca (Hearl  King) Arlequin”. 
En praktisk bok som tar upp det som man behöver veta om öns fågelliv samt alla lokaler. 
Den finns att köpa på naturbokhandeln, Stenåsa. 
 

Dagbok 
 
21/8 
Anlände till Palma, Mallorca. En dryg timmes bussresa för de 5 milen upptill hotellet i 
Alcudia på den nordöstra delen av ön belönades med 3 rödhuvade törnskator samt 7 
tornfalkar. 
 
22/8 
Med hyrd cykel gjordes en morgontur 07:30-11:30 till Albufera. Numera verkar det vara 
förbjudet att köra in i parken så det är att gå till fots eller cykel som gäller. 
Vid porten som leder in i parken finns en dunge bestående av pinjetallar där en stor 
koloni med ko/silkeshäger häckar. Häckningen var avslutad för säsongen, men hägrarna 
använde antagligen tallarna som övernattningsplats och de satt i stora klasar.  
Området består av en stor kanal som löper rakt igenom hela parken, på bägge sidor av 
denna kanal finns åtskilliga dammar och stora vasshav samt 5-6 gömslen som ofta bjuder 
på tjusiga observationer av diverse arter. Mest oväntat var en flock på 132 tjockfötter som 
stod utanför ett av gömslena. I övrigt en bra mix av vadare, änder samt hägrar i området 
 



 
 
24/8 
En middags sväng med bil upp det allra nordostliga hörnet av ön som mest består av berg 
och branta dalgångar kallat för Formentarhalvön. Området är mest känt för sina 
Eleonorafalkar vilka häckar kolonivis i klippstup i området.  
 
25/8 
Tidig uppstigning för en heldagstur i det stora bergsmassiv som sträcker sig nordvästlig 
riktning längs norra delen av ön. Målet var grågam och balearisk sångare. Planen var att 
hänga in dessa kring Cuberresovaren vid berget Soller vilket är Mallorcas högsta topp på 
drygt 1400 m.ö.h. Efter en stunds spanade visade sig först en och senare två grågamar. 
De låg på hög höjd och kretsade ovanför resovaren och bildade en tjusig skruv 
tillsammans med fem dvärgörnar samt några fiskgjusar!  Sångaren gäckade dock så jag 
fortsatte till Bocquer walley som ligger precis norr om Porto Pollensa, alldeles vid foten 
av Formentarhalvön.  En tvåtimmars vandring upp i dalen en stekhet eftermiddag i 
augusti är inte att rekommendera.  
Morgonen är förstås giftigare då fåglarna är mer aktiva Det blev dipp på sångarfronten 
(förutom en hel del sammetshättor). Enda belöningen blev en flock rödhöns, blåtrast samt 
en del eleonorafalkar. Efter hemkomst till Sverige läste jag i en engelsk reserapport att 3 
par Balearisk sångare fanns längst in i dalen våren 2004. 
 
26/8 
Morgontur 07:30-10:30 till Albufera. Ungefär samma arter och antal som vid besöket 
tidigare i veckan. Nya arter blev marmorand, skäggtärna, rallhäger m.m. 
 
 
Arter sedda 21 – 28 Aug 2004 
 
Snatterand ca 15               Albufera   
Kricka                             6     Albufera 
Rödhuvad dykand 7-8    Albufera 
Brunand                                      2    Albufera              
Marmorand 1    Albufera 
Rödhöna 8   Bocquer walley 
Smådopping ca 30    Albufera 
Skäggdopping 3    Albufera 
Storskarv 1    Albufera 
Natthäger 3    Albufera 
Kohäger ca 60    Albufera 
Silkeshäger ca 100    Albufera 
Rallhäger 3 Albufera 
Gråhäger ca 5    Albufera 
Purpurhäger 10-15    Albufera 
Grågam 2-3    Cuber, Soller 
Brun kärrhök 2   Albufera 



Ängshök 1 honf.   Bocquer walley 
Dvärgörn 7   Cuber, Soller + Formentar 
Fiskgjuse ca 7   Cuber, Soller + Albufera 
Tornfalk allmän 
Eleonorafalk ca 15   Formentorhalvön + Cuber, Soller 
Vattenrall ca 5   Albufera 
Rörhöna ca 30   Albufera 
Sothöna ca 500   Albufera 
Styltlöpare ca 40               Albufera 
Tjockfot 132                 Albufera 
Mindre strandpipare 15                   Albufera 
Svartbent strandpiare ca 20 Albufera 
Småsnäppa 2 Albufera 
Spovsnäppa 1 Albufera 
Kärrsnäppa 1 Albufera 
Småspov 1 Albufera 
Svartsnäppa 1 Albufera 
Rödbena 3 Albufera 
Drillsnäppa 1 Albufera 
Skogssnäppa 3 Albufera 
Grönbena 2 Albufera 
Skrattmås ca 75 Albufera 
Medelhavstrut ca 10 Albufera 
Skäggtärna 2 juv Albufera 
Ringduva sparsam 
Blek tornseglare  sparsam Formentarhalvön 
Kungsfiskare ca 5 ex Albufera 
Härfågel ca 5 ex olika lokaler 
Klippsvala 50-75 cuber + formentarhalvön 
Ladusvala noterad Albufera 
Fältpiplärka 3 Cuber, Soller 
Rödstjärt 2 Cuber, Soller 
Svarthakad buskskvätta ca 10 olika lokaler 
Blåtrast 1 hane Bocquer walley 
Kavledunsångare 2 Albufera 
Rörsångare 1  Albufera 
Trastsångare 1 Albufera 
Cettisångare allmän Albufera 
Grässångare noterad Albufera 
Sammetshätta allmän 
Rödhuvad törnskata sparsam/allmän 
Gråsparv allmän 
Gulhämpling noterad flera lokaler 
Grönfink noterad flera lokaler 
Steglits noterad flera lokaler 
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