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Det här är ingen skådarresa. Med Clarkes guide och Ullmans resa 98 var det ändå möjligt att
på kort tid  prestera något.

Den 21 juli tog jag en båt till Gomera för att komma ut på frivattnet. Förutom dom allestädes
närvarande gulnäsorna bjöd överresan på ingenting. Gomera är säkert fin men med mina
ambitioner utsträckte sig ön till hamnområdet, där piplärkan visade sig “gråsparvsvanlig” och
en korp behagade ha blivit född i bergskanten ner mot sta´n. På tillbakaresan såg jag en
spetsstjärtad petrell två gånger. Tid och plats var närmare Tenerife än Gomera.

Skådandet var planerat till denna dag, 24 juli,  och inget annat än hela denna dag. Efter att ha
hyrt en bil från lämplig firma så beger jag mig till duvorna.  Clarkes vägguide är alldeles
utmärkt förutom att den sista busshållplatsen är på HÖGER sida  och att `casa forestal´ för mig
är ett okänt begrepp. Själva vägen är INTE lämplig för icke terränggående fordon. Men det
går.

Hursomhelst, ger du dig ut på “ vägen” så kommer du efter 4,9 km till en utsiktspost. Bra
jobbat så. För min del var jag lite försenad och hade efter 30 minuters skådande  sett fyra
kanarieduvor. Statistik och övriga erfarenheter från Ullman gjorde att mitt heta duvspanande i
lagerträdsdalen började nedprioriteras för övriga aktiviteter. Men vad händer?
I samma tvärdal som i ovan refererade expedition kommer att annat duvpar utglidande. När
man ser duvan är det inget snack om saken; ett par som på relativt lugna vingar tar en
halvcirkel till nästa dal; mörka och inte alls samma nervösa slagflykt. Lagerduva. Yes.
Nere i dalen hör jag ett läte som jag aldrig får fason på. Det är inte helt skilt från nedan
beskrivna varfågel men mer åt sparvtrasthållet i tonen. Oftast trestavigt och ivrigt upprepat
hela tiden jag är där.

En tur över det norra territoriet ger inget annat än några väldigt blå bofinkar i Las Lajas och
några turtruduvor på väg ner från Santiago del Teide. Förresten, Erjosdammarna är ju alltid
rekommenderade. Jag gjorde ett stopp där innan färden norröver. Dammarna var inte
uttorkade.. Denna gölsamling visade dock idag inte prov på annat än ett överflöd av fröväxter
vilket gav mig den relativt roliga arten steglits i gles flock, Annars var mer än 10 rörhönor ( bl
a juvenila fåglar), en ensam häger och en ung tränande ormvråk det magra utbytet.

En kort matpaus i Los Christianos blir längre än planerat p g a inparkering. Bort från stans
stressade munkparakiter mot Faro de la Rasca, en plats där man säkert med gott tålamod
kunnat spana in de mindre vanligt häckande havsfåglarna. På utvägen hör jag ett skumt högljutt
läte. Ton och uttryck får mig att tänka på en höna eller möjligen trast, en- eller  tvåstavigt
chirr. Det är en varfågel som sitter och spanar på en kaktus. Pressad av solnedgång, kväll och
allmän avslutning på de naturella aktiviteternas vänder jag tillbaka tillbaka till start.  Clarkes
beskrivning till Roquito del Fraile är otillräcklig och efter att ha gått kilometervis fel i
vidsträckta bananplantage bestämmer jag mig för att mot en del odds ta bilen in på



plantageområdet lite på chans i en riktning som verkar riktig enligt kartan. I det sterila
plantageområdet hörs plötsligt mindre strandpipare, drillsnäppa och sothöna (!). Genom ett
minst sagt udda konstruerat staket ser jag i reservoarenen härfågel, 11 skedstorkar, mer än
10 sothönor och ett gäng mindre strandpipare.

Dagens stringart är en berberfalk. Måste vara en så´n!? På väg hem ser jag en liten rovfågel
paddlande hemåt byn, mer sparvhök än tornfalk rent rytmiskt. Men den jäveln slår vidare utan
glid och jag blir okontrollerat upphetsad. Jag känner i ryggmärgen vad det är.  En stor falk på
väg över kullen. Min tubobs inskränker sig till en falk med tungt byte och grå ovansida.
Berberfalk. Så är det. Nog.

Sammanfattningsvis kan man säga att jämfört med Ullmans resa så sågs inga fisktärnor
(intressant vad en vecka kan göra skillnad under flyttningen), lagerduvan hängdes in smidigare
samt steglits slår knappt grönfink i Erjos. Min kamrat i Los Christianos har dessutom sannolikt
observerat ett jagande par berberfalk vid ett flertal tillfällen. Han är ingen skådare men känner
igen t ex sparvhök och tornfalk och har beskrivit fåglarna på ett trovärdigt sätt.

Artlista (defaultdatum 24 juli):
Gulnäbbad lira Calonectris diomedia borealis: vanlig
Spetsstjärtad petrell Bulweria bulwerii:  2 på väg hem från Gomera
Grå häger Ardea cinerea: 1 Erjosdammarna
Skedstork Platalea leucorodia: 11 i Roquito del Fraile
Ormvråk Buteo buteo insularum: 1 Erjos
Sparvhök Accipiter nisus: ca 5 under veckan
Tornfalk Falco tinnunculus canariensis: vanlig
Berberfalk Falco pelegrinoides: 1 i närheten av Roquito del Fraile
Rörhöna Gallinula chloropus: 16 Erjosdammarna
Sothöna Fulica atra: ca 10 Roquito del Fraile
Mindre strandpipare Charadrius dubius: ca 10 Roquito del Fraile, varav 2 juvenila
Drillsnäppa Actitis hypoleucos: 2 Roquito del Fraile
Gulfotad trut Larus cachinnans: vanlig
Kanarieduva Columba bollii: 5 Monte del Agua
Lagerduva Columba junoniae: 2 Monte del Agua
Turkduva Streptopelia decaocto: vanlig Los Christianos
Turturduva Streptopelia turtur: enstaka mellan Teide och los Christianos
Munkparakit Myiopsitta monachus: 2 Los Christianos (många obsar hela veckan)
Enfärgad seglare Apus unicolor: vanlig
Härfågel Upopa epops: 1 Roquito del Fraile
Större hackspett Dendrocopus major canariensis: 5+  Las Lajas
Kanariepiplärka Anthus berthelotii: dagligen
Koltrast Turdus merula cabrerae: enstaka obsar
Gransångare Phylloscopus collybita canariensis: överallt
Kungsfågel Regulus teneriffae: vanlig i Monte del Agua
Blåmes Parus caeruleus teneriffae: vanlig i Monte del Agua
Varfågel Lanius excubitor koenigi: 1 Punta de la Rasca
Korp Corvus corax: 1 vid hamnen i Gomera
Spansk sparv Passer hispaniolensis: vanlig
Blå bofink Frinilla teydea teydea: ca 5 Las Lajas
Kanariefågel Serinus canaria: allmän



Steglits Carduelis carduelis: en liten flock i Erjos
Grönfink Carduelis chloris: några stycken i Erjos
Hämpling Acanthis cannabina meadewaldoi: vanlig i nordväst
/ = 34 arter


