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Fåglar – bröllop, bad och fåglar

Deltagare:
Lena, Kent och Oscar Jönsson
Håkan Sivencrona

Bilder: ovan Purpurhöna till vänster och Marmoränder till höger
nedan Eleonorafalk och Rödhuvad törnskata (badius)

Alla bilderna är copyrightskyddade till deltagarna på resan
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En resa med strapatser kan man säga.
Lena som inte flyger med betoning på INTE åkte tillsammans med Kent tåg till Barcelona och 
därifrån båt till Palma på Mallorca. Den resan gick så där med tanke på att första tågbytet inte 
funkade. Tåget in till Hamburg var fyra minuter sent och vårt tåg till Paris gick en minut för tidigt, 
det räckte för att orsaka ett dygns försening och tvingade oss att åka till Luxemburg.

Sonen Oscar som åkte en dag efter med flyg kom två dagar före till Mallorca, dock utan att skåda 
fågel. Fokus låg istället på bröloppsförberedelser och umgänge med vänner på ön. Dock lyckades 
han hitta vår enda levande Tornuggla. Nästan en dags skådning blev det för  honom.

Håkan kom med flyg på fredagskvällen och hämtades av Kent på lördagsmorgonen i Palma och 
åkte hem på måndagen.

Men det blev en fin helhet som
uppfyllde allas förväntningar och
de målarter och raser vi hoppats
på droppade in fint.  En av dem
var den nu splittade Rödstrupiga
sångaren som nu heter
Moltonisångare.

Platser vi besökte under skådardagarna:

• S'Albufera som vi besökte flera gånger
• Albufereta som vi körde igenom för att komma till bergen
• Es Blanquer
• Formentor som vi var uppe vid vid två tillfällen
• Son Real som vi besökte kort vid tre tillfällen
• Comuna de Bunyola
• Mortix
• Cuber reservoaren
• Salobrar de Campos
• Cap de ses Salines

Vart vi än åkte där det fanns lite vassbäddar och blöta gräsmarker hördes Grässångare och 
Cettisångare. Torrare gräsbuskmarker Svarthakad buskskvätta, och överallt så hördes 
Gulhämplingarnas gnissel. Antalet Trastsångare förvånade oss och till slut lärde vi oss hur man 
skulle finna Kaveldunssångarna. Det är i S`Albufera dock den vanligaste märkarten och vi hittade 
inga vid första försöken.
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Moltonisångare, Cuberreservoaren



En fördel med Mallorcas form är att det inte blir några långa avstånd och att de slingriga vägarna är 
ute vid bergsregionerna vid kusterna.

Lena och Kent bodde på Los Tamarindos i Alcudia där också Håkan bodde de dagar han var där.
Oscar bodde hos vänner i Palma.

Första dagen på ön plockades Kent och Lena upp av Oscar och hans ”bror” Martin som körde dem 
från hamnen till flygplatsen för att hämta ut en bil på Enterprise, Alesa som hyrts via 
Rentalcars.com. Stor varning här! Precis som Dollar gjorde i Dubai debiterade Alesa 150 EUR 
utan vidare specifikation i efterhand samt hyran för bilen trots att den var prepaid till Rentalcars, 
vilka i sin tur gjort misstaget att debitera dubbelt för bilen. Dessutom drog Atesa 1000 EUR som 
deposit för självrisken i händelse av olycka. Så Kents Mastercard gick inte att använda mer. Än är 
det inte fixat men vi hoppas att det ska gå utan bråk och att ha någon fysiskt hälsa på dem.

Pojkarna var upptagna med bröllopsbestyr så Lena och Kent åkte upp till  S'Albufera själva.

Cettisångare kraxade redan vid ingången till Sa Roca den självklara utgångspunkten för ett 
förstabesök i S'Albufera. Grässångare chippade i sångflykt över de höga vassbäddarna, svåra att se 
och nästan omöjliga att nita fast med kameran, åtminstone med en 7D och 400 5,6 objektiv.

Strax såg vi mängder med Silkeshägrar och våra två
första Eleonorafalkar högt upp. En fiskgjuse flög förbi
mobbad av en Fisktärna. 

 

När vi kom fram till Infocentret hittade 
Lena en häckning av Sammetshätta, dock 
var det lite strid om honan för det fanns två 
hannar där.

Och ja, vi får inte glömma att nämna de 
allerstädes närvarande Gulhämplingarna. I 
en av kanalerna hittade Kent en Rödörad 

vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans)  som väl tyvärr släppts från fångenskap en gång i 
tiden. Ursprungligen en art (ras) från södra USA och Mexico.
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Sammetshätta, Sylvia melanocefala, S'Albufera

Fiskgjuse & Fisktärna, S'Albufera



Att kika ut mellan vassruggar och 
buskar kan löna sig väl även om de 
väldigt fina gömslena bjuder på god 
översikt av flera intressanta biotoper.

Just genom ett sånt hål sågs de första 
Rödhuvade dykänderna, ljusa små 
Tornfalkar på hög höjd, kanske 
Rödfalk?

Purpurhönor med ungar gick i 
vasskanten, och styltlöpare på 
gängliga ben jagade bort allt i 
ungarnas närhet.

Bofinkar sjöng ljudligt till
accompangemang av Rörhönor och
Sothönor. Även en Vattenrall försökte
med disharmonisk stämma falla in.

Sothönorna hade ungar liksom de
häckande Kamsothönorna, av vilka
några var märkta med halsring.
Tycker personligen det ser hemskt ut
men det kanske inte deras gelikar gör? 
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Rödörad vattensköldpadda, Trachemys scripta elegans, 
S'Albufera

Gulhämpling, Serinus serinus, S'Albufera

Sothöna med pull, Fulica atra, S'Albufera



Lena och Kent stannade i S'Albufera tills det blev kväll. Kamsothöna, Dvärgrördrom, Vitvingad 
tärna, Eleonora falkar, Purpurhäger, Purpurhöna, Tjockfot, Natthäger, Kohäger, Silkeshäger är några
av de arter utöver ett antal Sydnäktergalar, Cettisångare, Grässångare, Rörsångare, Trastsångare och
Gulhämplingar vi så. Ingen Kaveldunssångare dittills.

Vitvingad tärna, Chlidonias leucopterus, S'Albufera

På kvällen hämtade vi upp Oscar i Palma
innan vi påbörjade vår resa mot Alcudia 
igen efter diverse funderingar kring 
boende som vi inte bokat ännu. Det blev 
i vart fall bra med det och Los 
Tamarindos lägenhetshotell ordnade så 
Oscar kunde bo hos oss en natt. 
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Kamsothöna, Fulica cristata, S'Albuferaa

Purpurhöna, S'Albufera



Lena är ju inte så förtjust i höjder så Oscar följde med upp i bergen dagen efter. Vi kom sent till 
hotellet så tyvärr gick någon morgontimma åt till morgonbestyr, men det blev en trevlig dag uppe i 
Formentor och ner till norra och västra delarna av S'Albufera. Fantastisk natur med branta klippstup
turkosfärgat vatten hundratals meter under oss som växlar till aquamarin efterhand som vattnet blir 
djupare. Getter som klättrar på ”lodräta” klipphyllor. Massor av galna cyklister som susar nedför 
slingervägen med livet som insats – och de verkar tro att de äger vägen eller åtminstone är störst 
och inte kan skadas av bilar bussar eller lastbilar. 

Fåglar vi såg var Häcksparv, Gulhämplingar, 
Brandkronad kungsfågel (den endemiska 
balearica), Grå flugsnappare (den endemiska 
balearican), Mindre korsnäbb (den endemiska 
balearican), Tornfalkar, Bofinkar, Blåtrast, 
Balearisk sångare, Sammetshätta, 
Eleonorafalk, Dvärgörn, Medelhavstrut, 
Tjockfot med ungar och en del annat smått 
och gott.

Nere vid S'Albufera fanns förstås 
Cettisångare, Grässångare, Sothönor, Rörhöna
och Smådopping. 

Sen var det dags att lämna Oscar till 
bröllopsbestyr igen, nån sorts svensexa light. 
På seneftermiddagen och kvällen tog Lena och
Kent en tur till Albufereta. 

Gott om Svartbenta strandpipare vid havet, 
nån Rödnäbbad trut och Medelhavstrut där 
också. Stora delar av Albuferetas blötområden 
var redan ganska torra. En riktig 
karaktärsfågel i vissa delar var Svarthakad 
buskskvätta. Även här stötte vi på Tjockfot 
med unge. 
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Mindre korsnäbb, Loxia curvirostra balearica, Formentor

Oscar Jönsson, Formentor

Tjockfot, Burhinus oedicnemus, norr om 
S'Albufera

Grå flygsnappare, Muscicapa striata balearica, 
Albufereta 



Silkeshäger, Kohäger,
Rörhönor, Sammetshätta,
Gulärlor, Grässångare,
flera Bruna kärrhökar och
flera andra arter förgyllde
kvällen. 

Nästa morgon, bröllopsdag, 
men förmiddagen kunde 
användas till fågelskådning så 
Lena och Kent åkte till södra 
och västra delen av S'Albufera.

En del gamla stigar in i 
reservatet är avstängda och till 
viss del igenväxta. Vi hittade 
dock in i ett par hål utefter 
vägen. På så sätt kommer man 
fortfarande åt Sillot i 
S'Albufera tex.

I Sillot fann vi två kullar
med Marmoränder ett gott
antal Styltlöpare, med sina
ungar som liknar
huvudfotingar, dvs ben med
en klump ovanför.
Svartbenta strandpipare
häckar också här ihop med
fisktärnor och Rödhuvade
dykänder.
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Svarthakad buskskvätta, Albufereta

S'Albufera, Sillot

Silkeshäger, Albufereta



  Lena och Kent åkte öster ut 
förbi Can Picafort och norrut mot
östra S'Albufera, och sedan ett 
snabbt besök i Son Real.

Brunand och Vigg blev nya arter,
liksom en närkontakt med en 
hoande Härfågel, flera 
Sydnäktergalar, Balearisk 
sångare och en rad med 
Sammetshättor, bla, alltså. Hettan
i Son Real gjorde att vattnet tog 
slut och det var kanske tur för det
började bli hög tid att göra sig i 
ordning för bröllop. 

Vigseltalet var fantastiskt och 
ifrån Rikets sal i norra Palma, 
åkte vi tillbaka mot Alcudia och 
Can Picafort där festen skulle 
hållas. Massor av fantastisk mat, 
och umgänge med vänner från 
väldens alla hörn OCH ett 
otroligt vackert brudpar!
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Rödhuvad törnskata, badius, S'Albufera västra ingången

Lizette och Victor



På lördagsmorgonen, 30 maj, 
hämtade Kent Håkan i Palma och
de tog sats mot västra bergen. 
Snart hade Blåtrast hittats fler 
Brandkronade kungsfåglar, 
Sammetshättor, och Göktytor. 
Även Balearisk sångare hittade 
vi.

Fantastiska vyer och fler livsfarliga cyklister.

Framåt lunch tog vi oss sakta ner på lägre
mark och stötte på flera suspekta Torn-
Rödfalkar. I vart fall närmast uteslutande
visade de honfärgade falkarna sig vara ljusa
tornfalkar.
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Brandkronad kungsfågel, balearica, en endemisk ras

Bergen i sydväst och en svettig Håkan 



Efter en snabb bilfärd upp till
norra sidan av ön, kikade vi in
genom ett par hål i
vegetationen vid Sillot,
S'Albufera och körde mellan
ett par stolpar vid ett
reningsverk för att omöjligt
hitta Kaveldunsångare, och
biätarna som Kent och Lena
sett dagen före.
Cettisångare och grässångare,
trastsångare och rörsångare,
men ingen Kaveldunsångare.  
I dammarna fanns Styltlöpare,
Rörhönor, Sothönor,
Snatteränder och Marmoränder
och även Rödhuvad dykand.
En gullig familj av Svarthakade
buskskvättor visade sig fint. 

Flera Bruna kärrhökar
patrullerade området efter
någon ensam fågelunge,
Biätarna for omkring som
jetplan.

Klockan gick och magarna gav sig till känna med tanke på en icke god mathållning, avhållsamhet.
Men först var vi tvungna att ta oss in till Infocentret i S'Albufera och skåda i omgivningarna där. 

Håkan var sugen på Dvärgrördrom men den lös med sin frånvaro dock fick vi ljuvliga upplevelser 
tillsammans med Marmoränder,
Kamsothönor, Tjockfot, Svartbenta
strandpipare och förstås Kohägrar,
Silkeshägrar och Natthägrar. Det
närmade sig kvällen och
Trastsångarna började ta i mer och
mer. Och så ett antal Sydnäktergalar
varav någon lät förrädiskt likt våra
raspigare motsvarigheter här i
Sverige.
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Biätare, S'Albufera, 
infiltrationsanläggningen vid 
Sillot

Svarthakad buskskvätta, 
S'Albufera

Natthäger, S'Albufera



På kvällen åt Lena Kent och Håkan på 
den franskinspirerade restaurangen 
precis i anslutning till Los Tamarindos 
där vi bodde.

Ett tips när det gäller S'Albufera, gå till 
stora bron väster om infocentret när det 
börjar kvällas. I en liten ström av 
Kohägrar, Natthägrar och Silkeshägrar 
dyker det ibland upp.

 Dvärgrördrom och även Rördrom som 
det hände för Lena och Kent, när de 
sökte nattkvist, fåglarna alltså. 

Om man går ut mot väster före 
solnedgången kommer man till en del 
vätor, dock var stora områden redan 
torra när vi kom dit. 
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Redknobbed Coot, ja Kamsothönan gör skäl för sitt 
engelska namn

Sydnäktergal, S'Albufera



Två dagar tidigare i en väta 1 km
ut från bron hittade Kent och 
Lena en Vattenrall och en 
Smådoppingfamilj utöver 
Styltlöpare och några Skedänder.
Små flockar med kohägrar flög 
oroligt vid vassbäddarna.

Vi hörde också dvärgrördrom 
bupa till i vassen tillsammans 
med Smådoppingar.
En purpurhäger lyfte och drog 
sig lågt och tyst över vasshavet. 

På söndagen bar det av upp till Formentor i nordvästra hörnet av Mallorca. Håkan och Kent alltså, 
Lena stannade i Alcudias lågland.

På vägen så stannade vi vid Albufereta för att titta på några vackra Rödnäbbade trutar samt Mindre- 
och Svartbent strandpipare. Storskarv låg förresten ett antal i Port Alcudia som vi gjorde ett 
snabbstopp vid på morgonen.

Fokus låg på Eleonorafalkar och det gick bra! Ett tiotal sammanlagt på vägen ut dit och däruppe.
Både ljus och mörk morf visade sig fint. Sex sena bivråkar kom över bergskammen och sträckte 
nordväst. Även Dvärgörn kom över huvudet på oss. Stora ansträngningar gjordes att hitta de 
Baleariska sångare som Oscar såg när han var uppe där. Vi hittade inte den, men en irriterande 
sångare med en sång väldigt lik Törnsångare, dock kunde vi inte identifiera den. En mästare att 
gömma sig!
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Kohäger, S'Albufera

Rödnäbbad trut, Albufereta



Efter att ha varit tillsammans med 
Eleonorafalkar några dagar behöver 
man inte se några  dräktkaraktärer för 
att direkt se att det är en Eleonora man 
tittar på. Det en långvingad stor falk 
som i acceleration drar fram vingarna 
långt för att sedan resolut dra dem nedåt
bakåt. Inte alls likt en Lärkfalk. När 
Eleonoran letar byte verkar den vila 
med kupade vingar likt bivråk, särskilt 
tydligt i handen. De har långa vingar 
men kan dra ihop dem rejält när de 
flyger sakta vilket gör att vingen ganska
bred. Även om flertalet har helmörka 
täckare på vingundersidan är den så ofta

utpekade ”kontrasten” 
mellan täckarna och 
pennorna ofta svår att 
se i fält.  

Ett foto med en enkel 
kamera där bländaren 
kan justeras kan göra 
susen ibland.

Dessutom finns ingen eller liten kontrast på vissa yngre fåglar! 
http://www.biodiversityexplorer.org/birds/falconidae/falco_eleonorae.htm

En annan subjektiv karaktär är att huvudet sticker ut lite likt bivråkens. Stjärten är lång och avslutas 
ibland i en spets runt 100° vinkel.
Om det finns minsta tvekan om det är en Lärkfalk man tittar på eller en Eleonora, då är det en 
Lärkfalk. Jizzen på Eleonorafalk är helt väsenskild, känns ibland större än mellan Lärkfalk och 
Pilgrimsfalk.
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Eleonorafalk, Formentor

Eleonorafalk, Formentor

Eleonorafalk, Formentor



Jaja nog om egna erfarenheter med Eleonorafalkar. Ner från Formentor och upp igen via väg 
MA10. Offlinekartor hade vi nedladdade från Maps.me. Dessa fungerade utmärkt och vi kom fram 
utan alltför stora  felkörningar. Vi tog oss upp i bergen till Mortitx, Rödhuvade törnskator, 
Häcksparv, Dvärgörn, Tornfalkar, den endemiska Blåmesrasen och mycket Svarthättor på väg upp.

Vi kom inte in till vingården däruppe, utan åkte vidare mot Puig dels Moles och Puig Roig. 

Fantastiskt vackert berg, lite tur
hade vi dock för markägaren
tillåter bara besökare på söndagar!
Så vi kunde vandra rakt in och gå
mot det nära 1100meter höga
berget. Snart sågs Dvärgörn kasta sig runt hörnet på berget, en Hökörn dök plötsligt upp sen såg vi 
några klippsvalor. Svåra att få grepp på men klippsvalor till slut. En stor skugga kom plötsligt och 
vi tittade upp: - En gåsgam! Sen plötsligt en Grågam! Häftigt och sen fler gamar av båda arterna. Vi
började vandringen runt berget och hittade ett antal Häcksparvar. Många Härmsångare sjöng och så 
plötsligt ett finstämt läte: Mindre Flug! Jajjamen en Mindre flugsnappare satt och sjöng för fullt. 
Några fina slagskuggor bland träden avslöjade att fler gamar kom över oss. Svarthättor sjöng 
vackert i skogen på bergssidan.
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Grågam, Puig Roig, men med ljusa byxor!

Grågam, Puig Roig, normal

Häcksparv, Puig Roig
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Mäktiga seglade gamarna
omkring i lufthavet, i
uppvindarna kring berget
rycktes de snbbt upp på hög
höjd.

Tyvärr tror jag det blev en
hökörn mindre i samma lufthav,
för plötsligt kom en annan örn
farande genom luften med en
fågelunge i klorna, och kanske
är der en Rödhöneunge?

Under eftermiddagen tog vi oss när från bergen via Bunyola och satte näsan mot Salobrar de 
Campos, ses Salines och Cap de ses Salines. 

Mycket vacker natur men inte så 
jättemycket fågel. Jo Tornfalkar, 
ett par Dvärgörnar någon 
Balearisk sångare, Rödhönor, ca 
10, Skärfläckor, ca 20, och en del
annat smått och gått, Rödbena 
tex.
Vi var ett par veckor för sent för 
att uppleva storheten i Salobrar 
de Campos och ses Salines. 
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Gåsgam, Puig Riog

Dvärgörn och möjlig Rödhöneunge, Puig  Roig

Dvärgörn ljus fas, Puig Roig

Dvärgörn, utanför Campos



Ute på udden var det fullt av folk! 
Extremt mycket bilar.

Inte många som badade i det 
turkosblågröna vattnet men en del 
som solade. Vattnet kanske var 
18°C så det lockade inte särskilt.

Vi vände bilen hemåt Alcudia 
efter att ha gått omkring en stund 
på den steniga stranden.

En härlig middag i Alcudia och 
sen i säng. 

Halvtidig morgon! Målet var 
Kaveldunssångare i S'Albufera 

och sedan upp i bergen igen. Mot Cuber-reservoaren.  En ljuvlig morgon och Cettisångarna och 
Grässångarna mötte oss i morgonljuset. Cettisångarna med sitt högljudda skramlande och 
Grässångarna med sin mjuka sångflykt chip-chip-chip, ett chip i varje flygbåge.

Snart hörde vi också något Sävsångarlikt, Rörsångare? Nä, inte med de gulliga flöjningarna 
invävda! Kaveldunssångare! Yes äntligen. Så vi fuskade lite och spelade upp lätet och pang så 
hoppade de fram och sen var de borta. Det här upprepades ett par gånger innan fåglarna tröttnade på
oss. Vi fick någon halvdan bild med ögonstrecket och ögat, men inte så mycket mer av fågeln.
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Sammetshätta, Cap de ses Salines

Grässångare, en ljuvlig morgon i S'Albufera



Inne i sa Roca, naturreservatet, satte 
vi oss i de fina och välbyggda 
gömslena som gör att man kommer 
nära fåglarna. Helt ljuvligt med rena 
barnkammaren öppen, Styltlöpare, 
Tjockfot, Mindre- och Svartbent 
strandpipare, Marmorand, Rödhuvad 
dykand alla med ungar.
Och sedan kom en vitkindad gås och 
överraskade oss. Finns såna här? Men 
inte desto mindre en Vitkindad gås var
det.
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Cettisångare, S'Albufera

Sammetshätta, S'AlbuferaSvartbent strandpipare, S'Albufera

Svartbent strandpiparbäbis, S'AlbuferaStyltlöpare med bäbis, S'Albufera



Vi droppade av Lena vid hotellet, inga berg för henne! Sen körde vi mot Cuber reservoaren.
Målet var Moltonisångare. Vi ”lurades” av GPSn (läs var inte tllräckligt uppmärksamma) och åkte 
fel först, men det är vackra vyer i de där bergen så det var inte någon större fara. Väl framme tog det
inte många minuter förrän vi hörde något som kunde vara den ”Rödstrupiga sångaren” och jakten 
tog sin början. Håkan tog snabbt ledningen och gav sig av nedåt medan Kent tog det lugnare. Jag 
ser den ropar Håkan och något flaxar till i trädet och landar i tre träd längre ner. Samtidigt hör Kent 
en Rödstupig fast upp mot bergsidan om man går vägen ner mot reservoaren och börjar klättra 
uppåt... då hörs klickande från Håkans kamera, och Kent vänder nedåt lockad av tonerna från 
slutaren. Inte fick Håkan några bilder på den men den var där. Den flög vidare nedåt och vi gick ut 
på vägen för att gå längre ner då plötsligt en fågel kommer och landar i en buske. Moltonin! Yes! 
Ett äldre par (85 och 84) kom i stavgång upp från  reservoaren och vi bad dem stanna så vi kunde 
fota och titta på fågeln. Vi visade den för dem och de blev glada för att vi berättade om historien om
sångarna. Det visade sig att paret från Luxemburg kände Sverige bra. Mannen hade jobbat med 
LKAB som inköpare för Luxemburg, kontrakt om så där 100 miljoner ton malm per år. Vi hade en 
trevlig pratstund om stålindustrin i Europa med en avstickare till Lamco i Liberia.

Ytterligare en ljusbyxad gam kom seglande
över bergen! 

Rüppelgam är föreslagen. Så även Örongam
som inte setts i Spanien på många år, och är
utrotad från Marocko för länge sedan.

Vi tog vindliga vägar nedför berget och hämtade upp Lena för en kvällstur till Son Real. När vi kom
fram var det rejält varmt trots att klockan var kring 1700. 
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Moltonisångare, Cuber-reservoaren

Ljusbyxad (Grå-) gam seglade över Cuber

Ljusgumpad, Hooded? Tveksam till näbben.



Flera Rödhuvade Törnskator satt på trådarna före infarten till Son Real. Vi möttes av en skrikande 
Påfågel och Sammetshättor. Gulhämplingar sjöng i träden och även Hämplingar passerade förbi. 
När vi gick de rekommenderade slingorna hördes Balearisk sångare också plötsligt något 
avvikande... skulle det kunna vara Glasögonsångare? Och vi lyssnade på ett par inspelningar för att 
vara säkra och visst var det en sån! Klockrent – så vi spelade upp den lite högre och vips så 
närmade sig fågeln. Ett märkligt möte med Glasögonsångare. Då vi inte ville störa en eventuell 
häckning avbröt vi uppspelning av sången.

Efter några hundra meter säger Lena det sitter något där i kanten, ”-Den har tofs!” och visst hade 
den tofs Lagerlärkan! Strax därpå säger Lena ”-Oj där flög en fågel upp”, och den hade godheten att
landa fint bakom oss så vi började gå tillbaka. Dessutom stannade de på ett någorlunda bra avstånd 
för våra kameror. Snabbt konstaterade vi att det var en Fältpiplärka.

På vägen ut från Son Real hörde vi
en Härfågel hoopa vid 
informationscentret. Trots att vi 
letade en stund lyckades vi inte 
hitta den.  

På morgonen efter körde vi till 
Palma med Håkan som skulle 
arbeta på tisdagen.

Lena och Kent tog sig sedan upp 
till Alcudia igen och körde mot 
Can Picafort där vi stannade vid 
reningsdammarna i norra delen av 
S'Albufera.

Marmoränderna var kvar liksom Biätarna, Cettisångare, Rödhuvad törnskata, Svarthakade 
buskskvättor och Kaveldunssångare 3-4 sjungande, men det var omöjligt att få dem stilla nog på 
bekvämt fotoavsstånd. Och så får vi inte glömma Mindre strandpiparboet med fyra ägg och den 
snälla Lagerlärkan som landade framför bilen.
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Fältpiplärka, Son Real

Biätare, S'AlbuferaLagerlärka, S'Albufera



Därefter åkte Lena och Kent till
Son Real igen för att se om det
inte gick att hitta
fotograferingsbara
Provencesångare och Baleariska
sångare. Det blev Lagerlärkor,
Rödnäbbade trutar och
Medelhavstrutar, Toppskarvar
ute på revet, Sammetshättor men
ingen Provencesångare, däremot
tre till fem sjungande Baleariska
sångare. 

Framåt eftermiddagen tog Lena 
och Kent sig mot inlandet upp 
mot Maria de Salut.
Ute i odlingslandskapet såg vi 
fleraTornfalkar, nån Dvärgörn, 
en Rödfalk, Sånglärka, 
Korttålärkor och så hörde vi en 
uggleunge utan att kunna 
identifiera den. Tornuggla???

Fantastiska stenmurar kantar de 
smala men välskötta vägarna. 
Med mobiltelefonens GPS och 
Maps.Me (offlinekartor) funkar 
det utmärkt att ta sig fram på ön!

A Birding Tourist´s Guide to
Mallorca, boken som är allt du
behöver för att på egen hand
skåda fågel på Mallorca har fina
rutter utpekade även uppe på ön. 

Hemma framåt kvällen badade
Kent men Lena tyckte det räckte
att doppa tårna i det ganska kalla
kvällsvattnet.
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Rödnäbbad trut, Son Real

Svårfotad Kaveldunssångare, S'Albufera

Balearisk sångare, Son Real
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Korttålärka Kornsparv

Lena på stranden i Alcudia



Dagen efter var det båtdag och hemfärd. Från båten såg vi något så häftigt som en Kaskelot, Striped
Dolphins och nåt annat djur med en oidentifierad fena. 

Och så Gulnäbbade liror och några Baleariska också. 

Kent och Lena åkte sedan tåg från Barcelona och såg bla Alpseglare och Flamingos från tågfönstret.

En trevlig resa!
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Balearisk liraGulnäbbad lira



Mallorca maj 2015

vitkindad gås 1

gravand 5

gräsand >100

snatterand >5

skedand >5

marmorand >10

brunand 4

rödhuvad dykand >10

vitögd dykand 1

vigg 

rödhöna >10

fasan 2

smådopping >5

skäggdopping 4

gulnäbbad lira >10

balearisk lira >10

storskarv >10

toppskarv 4

rördrom 1

dvärgrördrom 2

natthäger >8

kohäger >50

rallhäger >25

silkeshäger >25

gråhäger >20

purpurhäger >15

gåsgam 5

grågam 4

fiskgjuse 4

kungsörn 1

klippörn? såg ut så!

dvärgörn >8

hökörn 1

röd glada 5

brun kärrhök

ormvråk 

bivråk 

tornfalk mer än 30
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rödfalk 1hane1hona?

eleonorafalk fler än 20

vattenrall 2

rörhöna 6

sothöna 12

kamsothöna >10

purpurhöna >10

skärfläcka 1

styltlöpare >15

tjockfot 10 ad ex 3pull

mindre strandpipare 

större strandpipare. 

svartbent strandpipare >200

rödbena 

medelhavstrut >100

rödnäbbad trut >100

fisktärna 

vitvingad tärna 1

klippduva 

ringduva 

turkduva 

tornuggla 1 plus en död

tornseglare >100

blek tonseglare >10

alpseglare fastlandet

härfågel >10

biätare >10

göktyta 

sånglärka 2

tofslärka 1

lagerlärka 4

korttålärka >4

klippsvala

ladusvala

hussvala 

fältpiplärka >8

sädesärla

gulärla

sydnäktergal >10

svarthakad buskskvätta >25

taltrast 
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koltrast 

blåtrast 

svarthätta

sammetshätta >25

glasögonsångare 1

moltonisångare 3

balearisk sångare 3

kaveldunssångare >7

grässångare >25

cettisångare >25

rörsångare

trastsångare 

gransångare 

brandkronad 
kungsfågel 

4

gärdsmyg 

grå flugsnappare 
balearia 

mindre flugsnappare 5

talgoxe

blåmes balearia

rödhuvad törnskata mer än 15, badius 

skata

korp

stare 2

sommargylling 2

gråsparv

bofink 

hämpling 

steglits 

grönfink 

gulhämpling >10

mindre korsnäbb >10

sävsparv 

kornsparv 

häcksparv >4

rödörad sköldpadda

striped dolphine 

kaskelot
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