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Reserapport från Fuerteventura 18 – 25/2 1999

Vid vår semester på Fuerteventura passade vi på att göra några fågelutflykter,
som vi här kommer att redogöra lite kortfattat om, vart vi åkte och vad vi såg.

Vår första fågel på Fuerteventura blev en ladusvala som for över oss när vi var
på väg ifrån flygplatsen. På vägen in till Corralejo såg vi även flera turkduvor
och en ormvråk. Från vår balkong på hotellet (Corralejo Garden) såg vi två
silkeshägrar som gick och födosökte på ett lavafält med inslag av lite grönska.
En tornfalk hängde i luften och gott om medelhavstrutar som drog kring.
Spanska sparvar ilade fram och tillbaka bland palmerna vid poolkanten, det var
bobygge på gång.

Fredag 19 februari:
På morgonen tog vi en lång promenad, vi utgick från bussterminalen i Corralejo
och gick  bland lavablock och sand omväxlande med små fält ingärdade av
gärdsgårdar. Överallt sågs och hördes kanariepiplärkor, två glasögonsångare
fick vi också se, trevligt med deras sångflykt samt några ökentrumpetare och en
fin obs på en härfågel som gick kring på de små fälten. Fem gråhägrar höll till i
en lite grönare sänka. Jordekorrar tittade nyfiket på oss från sina krypin, sådana
var det gott om. Vi överraskades av att det var så många arter blommor i det
torra landskapet, hela mattor av timjanliknande blå blommor bl. a. På vägen
tillbaka gick vi på en törnsångare och vår första varfågel.

Lördag 20 februari:
Hyrde bil för att lättare kunna förflytta oss. En storspov flöjtade vid den lilla
viken bak hotellet. Silkeshägrarna var på plats igen, tog några bilder från
relativt långt håll. En kort tur till El Jable Corralejo, ett storslaget ökenlandskap
väster om Oliva Beach, faktiskt mycket lättare att vandra i än vad vi trott,
sanden var fast och yrde ej omkring. Bland småbuskarna var det gott om
kanariepiplärkor och en och annan varfågel. Ett par korpar drog förbi. Resten av
dagen tillbringades med en kall öl vid poolen.

Söndag 21 februari:
Utflykt till El Cotillo. Kom inte iväg förrän klockan 8.30. En härfågel sågs bra
längs vägen till La Oliva där den gick och födosökte vid en stenmur. Nästa art
var mer svårbestämd, att det var en kärrhök kunde vi se, men vilken? Den satt på
en stolpe en bit från vägen och verkade inte vara i så gott skick, fjädrarna var i
oordning och den såg allmänt risig ut, den fick vara obestämd.
Framme vid El Cotillo tog vi en dålig grusväg söderut över en stor stäpp. Efter
cirka tre kilometer gjorde vi första stoppet. Satt kvar i bilen och spanade av
omgivningen. Det såg till en början helt dött ut men efter lite spanande fick vi se
två tornfalkar på var sin sten, spejande efter något att slå klorna i. Ännu närmare



eller cirka femton meter från oss stod två svartbenta strandpipare, en härlig obs,
så nära hade vi aldrig varit någon tidigare. Vi beslöt att lämna bilen och spana
efter kragtrapp som skulle finnas i området. Fler piplärkor, en berberfalk dök
upp och drog rätt lågt över våra huvuden. Innan vi hunnit få ordning på kameran
var den redan långt borta. Synd, inga bilder. Strax därefter stötte vi upp två
tjockfotingar, tysta drog de iväg cirka fem – sex hundra meter men vi kunde inte
hitta dem igen, utan fortsatte sökandet efter trapparna. På långt håll fick vi syn
på en spelande trapp, kul. Långsamt närmade vi oss för att om möjligt få en bild
av honom. Fick ett kort på cirka sjuttiofem meters håll när den smög omkring
bland de låga buskarna som fanns längs bergsslänten. Ännu en trapp sågs lite
längre bort. Vi återvände mot bilen när två ökenlöpare plötsligt flög upp några
meter framför oss, omöjliga att upptäcka innan de lyfte.

Nu bar det iväg till La Oliva och en torr dal vid Casa de los Coroneles. En dålig
väg ledde in i en öde dal. Jamande ormvråkar var det första som mötte oss när vi
ställde bilen på en liten platå. Här kunde västernfilmer ha spelats in. Bland lava-
block och buskage såg vi två glasögonsångare. Flera varfåglar, härfåglar och
ökentrumpetare var fina objekt att rikta tuben mot. Här hade vi tänkt att få se
kanariebuskskvätta, men det var först när vi skulle lämna dalen och stannade för
att plåta en blomsteräng som de plötsligt dök upp, först honan och sedan hanen.
Praktobs. De visade sig även vara villiga för lite fotografering. Nöjda med
dagens utflykt drog vi tillbaka till hotellet för bad och mat.

Måndag 22 februari:
Lång utflykt över hela ön. Första stopp blev den gamla huvudstaden Betancuria.
Vägen dit var bitvis ganska hisnande, ungefär som att köra i alperna. Väl
framme köpte vi glass och strosade omkring lite då en monarkfjäril fångade vårt
intresse, här skulle fotas. Men den ville inte vara med på kort utan ledde oss bak
några hus. Där fick vi plötsligt höra ett läte som vi aldrig hört tidigare. Det
visade sig vara en Långstjärtad glansstare som satt i en kaktus fyrtio-femtio
meter bort och åt röda bär från en buske vid sidan om. Vilken fågel, den såg
först alldeles svart ut men när den rörde sig glänste den i en underbar blågrön
färg, stjärtfjädrarna svängde i vinden upp över ryggen. Språngmarsch till bilen
efter tuben. När vi kom tillbaks var den fortfarande kvar. Lite långt håll för foto
så det gällde att smyga runt några små åkerlappar. En hund skällde oavbrutet
från ett närliggande hustak. Han tyckte inte om de skumma figurer som smög
hukandes omkring  bak kaktusar och murar. När vi tittade fram hoppade fågeln
in i en tät avlövad buske så att bara hans skarpt gula öga stirrade på oss. Inte bra
läge måste gå runt, kom för nära så han flög tvärs över dalgången in i ett stort
tätt buskbestånd. Synd, vi fick ingen bild men var ändå jätteglada, tänk att få se
en glansstare, har inte hört någon rapport om den tidigare från Fuerteventura.



Vi drog vidare till byn Pajára, en liten oas med många höga träd och mycket
grönska. Gott om spanska sparvar, en blåmes och fyra sammetshättor plockades
in vid vår korta rast. Här fanns säkert mycket mer att se. Turen fortsatte söderut.
Flera tornfalkar längs vägen och mängder av duvor (tamduvor) men även några
turkduvor.

Mellan Costa Calma och Morro Jable gick det åtta stycken kohägrar invid
vägkanten, konstigt att ingen blev påkörd i den livliga trafiken. På hemvägen
körde vi ner till Gran Tarajal för ett bad vid den fina sandstranden, i en stor
kaktus alldeles invid ett hotel, ruvade en varfågel i sitt risbo. Där fanns också
flera turkduvor.

Tisdag 23 februari:
I dag körde vi till Tefia och den stora reservoaren uppe i bergen på vägen mot
Los Molinos. Det var lite svårt att hitta vägen den sista biten, man skulle ta av
vid en grusväg i Las Parcelas utkant. Två smutsgamar kom seglande mellan
bergen och på en gärdsgård satt fem korpar och höll råd. Väl framme vid den
höga dammen fick vi se mängder av seglare (torn-, blektorn- och enfärgad-
seglare) och hussvalor. I dammen såg vi två krickor, två skedänder, en vigg,
fem roständer och hundratals av sothöns. På maderna i söder gick det en
silkeshäger, större och mindre strandpipare, en enkelbeckasin, två drillsnäppor,
en rödbena och tre sädesärlor.

När vi gick längs dammen och spanade fick vi syn på en get som hade gått ner
sig i gyttjan i sin iver att nå ut till vattnet. Vi vet inte hur länge den  hade stått
där men den var totalt utmattad, bara huvudet och en del av ryggen som stack
upp. Här skulle det bli gammat om vi inte gjorde något åt situationen. Så vi
beslöt att klättra ner för branten och se om vi kunde göra något för den stackars
geten. Det gungade lite när vi gick ut på leran. Fick tag i hornen och drog upp
geten till fast mark. Efter att ha vilat sig, gick den på ostadiga ben bort mot
getfarmen.

Vi satte oss och fikade vid en ruin, spanska sparvar häckade i fogarna. Lämnade
dammen och kom fram till en liten farm där det gick kalkoner, pärlhöns och en
del getter. På en vattenränna satt flera ökentrumpetare och på marken i närheten
hoppade det ett tjugotal dvärglärkor omkring. Resans fjärde härfågel flög förbi
och landade i en torraka en bit bort. Alltid lika praktfull att skåda.

Tillbaks till Corralejo och en tur i hamnen. Tre kentska tärnor drog kring och
längst ut på piren promenerade två roskarlar bara någon meter från byns lokala
fiskare.



Onsdag 24 februari:
Tog vi en tur med en glasbottnad båt till ön Lobos, cirka tre kilometer utanför
Corralejo. Fint väder för en sjöresa. På vägen ut fick vi sällskap av fyra stora
fenor ”Hajar”, trodde vi, men det visade sig var en valart troligen en som heter
vitnos. Fem kentska tärnor fiskade runt båten, de dök från hög höjd ungefär som
havssulorna där hemma. Mängder av medelhavstrut och någon silltrut hängde
på. Tre silkeshägrar gick runt på stranden. Vi hade tänkt att få se gulnäbbad lira
på den här trippen. Den häckar på Lobos men vi var nog en månad för tidigt ute,
tyvärr.

Tillbaks till Corralejo igen. Gick till den lilla viken bak hotellet. Lågvatten,
vilket var bra för vi fick se två silkeshägrar, en storspov, två småspovar,
tre drillsnäppor, en gluttsnäppa, två kustpipare och en större strandpipare.

Sammanfattning:
Fuerteventura visade sig vara ett bra semestermål både för fågelskådaren,
naturälskaren och badentusiasten, med sin omväxlande natur av vidsträckta
stäpper och öknar, höga berg med små oaser i dalgångarna. Klimatet är
behagligt, friska vindar omväxlande med sol och moln, cirka tjugo grader.
Havsvattnet höll samma temperatur.

Det bästa var ändå att det fanns betydligt mer fågel än vad vi vågat hoppas på
när vi reste ner. Vi plockade ihop 49 arter på våra korta utfärder, cirka två
timmar per dag. 45 av arterna sågs inom tre mils radie från Corralejo.
En tur till Fuerteventura kan därför verkligen rekomenderas som en kombinerad
bad/sol- och skådarresa. En liten tub, en handkikare och ett par tidiga
morgontimmar när övriga familjen sover är vad som behövs för en lyckad fågel-
och familjeresa, vilket annars brukar visa sig vara svårt att kombinera.

Tips om lokaler fick vi ur:
A Birdwarchers Guide to The Canary Islas av Tony Clarke & David Collins.

En mycket bra bok med vägledande text till tydliga kartor.



Artlista

1. Kohäger, Bubulus ibis, 22/02 8 st. Morro Jable.
2. Silkes häger, Egretta garzetta, 18-24/2 6 st. Corralejo, Lobos och Tefia.
3. Gråhäger, Ardea cinrea, 19/2 5 st. Corralejo.
4. Rostand, Tandorna ferruginea, 23/2 5 st. Reservoaren Tefia.
5. Kricka, Anas crecca, 23/2 2 st. Reservoaren Tefia.
6. Skedand, Anas clypwata, 23/2 2 st. Reservoaren Tefia.
7. Vigg, Aythea fuligula, 23/2 1 st. Reservoaren Tefia.
8. Smutsgam, Neophron perchopterus, 23/2 2 st. Los Molinos.
9. Ormvråk, Buteo buteo, 18/2, 21/2 2 st. La Oliva.
10. Tornfalk Falco tinnuculus, 18/2 1 st. Corralejo, 21/2 2 st. El Cotillo.
11. Berberfalk, Falco pelegrinoides, 21/2 1 st. El Cotillo.
12. Kragtrapp, Chlamydotis undulata, 21/2 2 st. El Cotillo.
13. Tjockfot, Burhinus oedicnemus, 21/2 2 st. El Cotillo,
14. Ökenlöpare, Cursorius cursor, 21/2 2 st. El Cotillo.
15. Mindre strandpipare, Charadrius dubius, 23/2 4 st. Tefia.
16. Större strandpipare, Charadrius hiaticula, 23/2 6 st. Tefia, samt

1 st. Corralejo.
17. Svartbent strandpipare, Charadrius alexandrinus, 21/2 2 st. El Cotillo.
18. Kustpipare, Pluvialis squatarola, 24/2 2 st. Corralejo.
19. Roskarl, Arenaria interpres, 23/2 2 st. Corralejo.
20. Enkelbeckasin, Gallingo gallingo, 23/2 1 st. Tefia.
21. Småspov, Numenius phaeopus, 24/2 2 st. Corralejo.
22. Storspov, Numenius arquata, 20/2, 24/2 1 st. Corralejo.
23. Rödbena, Tringa totanus, 23/2 1 st. Tefia.
24. Gluttsnäppa, Tringa nebularia, 24/2 1 st. Corralejo.
25. Drillsnäppa, Actitis hypoleucus, 23/2 2 st. Tefia, 24/2 3 st. Corralejo.
26. Silltrut, Larus fuskus, 24/2 2 st. Lobos.
27. Gulfotad gråtrut, Larus atlantis, 18-24/2  Allmän.
28. Kentsk tärna, Sterna sandvicensis, 23/2 3 Corralejo, 24/2 5 st. Lobos.
29. Tamduva, Columba liva, 18-24/2  Allmän.
30. Turkduva, Streptopelia decaocto, 18-24/2  Allmän.
31. Tornseglare, Apus apus, 23/2 40-50 st. Tefia.
32. Blek tornseglare, Apus pallidus, 23/2 6 st. Tefia.
33. Enfärgad seglare, Apus unicolor, 23/2 4 st. Tefia.
34. Härfågel, Upupa epops, 19/2 1 st. Corralejo, 21/2 2 st. La Oliva samt

1 st. Tefia.
35. Ladusvala, Hirunda rustica, 18/2 2 st. Corralejo.
36. Hussvala, Delichon urbica, 23/2 20-tal Tefia.
37. Dvärglärka, Calandrella rufescens, 23/2 20-tal Tefia.
38. Kanariepiplärka, Antus b. bertheloti, 18-24/2  Allmän.
39. Sädesärla, Motacilla alba, 23/2 3 st. Tefia.



40. Kanariebuskskvätta, Saxicola dacotiae, 21/2 2 st. La Oliva.
41. Törnsångare, Sylvia communis, 19/2 1 st. Corralejo.
42. Sammetshätta, Sylvia melanocephala, 22/2 4 st. Paraja.
43. Glasögonsångare, Sylvia conspicillata, 19/2 2 st. Corralejo,

21/2 2 st. La Oliva.
44. Blåmes, Parus caerules ultramarinus, 22/2 1 st. Paraja.
45. Varfågel, Lanius excubitor, 19-23/2  Allmän.
46. Korp, Corvus corax, 19-24/2  Allmän.
47. Långstjärtad glansstare, Lamprotornis purpuropterus, 22/2 1 st.Betancuria.
48. Spansk sparv, Passer hispaniolensis, 18-25/2  Allmän.
49. Ökentrumpetare, Bucanetes githagineus, 19/2 4 st. Corralejo,

21/2 2 st. La Oliva, 23/2 5 st. Tefia.

Dessutom sågs:

• 2 st Monarkfjärilar

• 4 – 5 andra obestämda fjärilsarter bl.a. en som rullade ihop vingarna när den
landade.

• Massor utav jordekorrar.

• 1 död igelkott.

• Oräkneliga antal ödlor av varierade storlek och sort.

• 4 st valar (troligen av arten Vitnos)


