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Den 27 januari åkte jag, Oskar Wändell, och Per Anderson iväg på en veckolång sistaminutenresa till Teneriffa, där vi hamnade på ett hotell i Puerto de la Cruz på norra delen av ön.
Tanken med resan var att på ett billigt sätt få en kombinerad skådar- och solsemester. Vi
satsade på intensiv skådning de första tre dagarna för att ta det betydligt lugnare under slutet
av veckan.
Vädret var bra med svaga vindar och en dagstemperatur på 22-27°C, vid havsnivån, hela
veckan. Viss molnighet de första två dagarna men sedan klar himmel resten av tiden.
Det enklaste sättet att ta sig runt på Teneriffa är med bil. Vi hyrde på plats en Opel Corsa, den
minsta klassen av hyrbil, till en kostnad av 60 € för tre dagar inkl. försäkring. Bensinen kostar
omkring 0,5 € litern så sammantaget är det billigt att resa med bil på ön. Ett råd kan dock vara
att hyra en något större bil då många grusvägar på ön är i så dåligt skick att småbilar knappt
kan ta sig fram. Vid ett par tillfällen tvingades vi vända på väg ut till fågellokaler för att inte
riskera att ha sönder bilens underrede.

Litteratur
Fågelguiden. Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, 1999.
Antagligen den bästa fälthandbok som finns att få tag på och samtidigt en av de få som tar upp
Kanarieöarnas alla endemer.
Fåglarna i Europa. 4:e reviderade och utökade upplagan. Richard Fitter, Herman Heinzel,
John Parslow 1998.
En mer medelmåttig fälthandbok som dock har den stora fördelen att den tar upp praktiskt
taget alla raser som förekommer. Innehåller även den ögruppens endemer.
A Birdwatchers´ Guide to the Canary Islands. Tony Clarke & David Collins, 1996.
En guide som täcker alla Kanarieöarna men ändå tar upp många lokaler på Teneriffa.
Innehåller bra vägbeskrivningar till alla lokaler. Tack vare boken lyckades vi hitta till alla
lokaler trots att vi använde oss av en odetaljerad, gratis turistkarta hela veckan.

Resebeskrivning
Alla de lokaler som refereras till nedan finns beskrivna i A birdwatchers guide to The Canary
Islands, Tony Clarke & David Collins, med två undantag. För vägbeskrivningar till dessa, se
efter resebeskrivningen.
27/1 (söndag): Lite skådning under bussturen mellan flygplatsen Reina Sofia och Puerto de la
Cruz gav förvånansvärt lite fågel, endast några tornfalkar och några turkduvor. En tur i Puerto

Cruz under den sista ljusa timmen gav en flock spanska sparvar samt gott om sjungande
kanariefåglar.
28/1 (måndag): Efter att ha hyrt bil åkte vi genast upp mot Del Teide. Div. stopp på rast- och
utkiksplatser efter vägen toppades med kanon-obsar av blå bofink i Las Lajas. Vi fortsatte ner
mot sydsidan av ön och spanade där av golfbanorna Golf del Sur och Amarilla Golf Club.
Stoppet på Amarilla visade sig bli en riktig fullträff då vi där stötte på en brittisk fågelskådare
med god lokalkännedom som tipsade oss om flera stationära rariteter på ön. Det började med
den större piplärka som hade varit stationär vid green 18 på golfbanan sedan november -01.
F.ö. det fjärde fyndet på Teneriffa. Andra trevliga arter var bl.a. härfågel, ljungpipare och
sånglärka. Efter ett tips från skådarkollegan, som vi tyvärr aldrig fick veta namnet på,
avslutade vi dagen vid en skitig liten damm på en bakgård i El Panque. Den innehöll tre
fåglar: En hona kamskrake, en 2k fläckdrillsnäppa och en rörhöna. I träden intill satt elva
natthägrar och i luften drog enfärgade seglare, ladusvalor och en morkulla omkring.
29/1 (tisdag): Vi började dagen med att försöka ta oss till Monte del Agua för att leta duvor
men tvingades vända p.g.a. det bedrövliga skicket på grusvägen vi skulle följa de sista 5 km
till observationsplatsen. Istället åkte vi vidare till en damm i Los Silos, även detta ett tips från
vår namnlöse välgörare. Där sågs på ett mycket bekvämt avstånd en ad hane ringand i sällskap
med en bläsandshona. Vi fick även bra obsar på både sammetshätta och svarthätta. Los Silos
ligger på väg ut mot Punta de Teno så vi fortsatte västerut för att spana efter berberfalk. Sista
sträckan av vägen mot Punta de Teno är avstängd, men inte avspärrad, p.g.a. risk för stenras.
Då vi efter några minuters tvekande vid infarten hade blivit förbiåkta av ett 15-tal turister och
lokalboende som helt ignorerade varningarna bestämde vi oss för att göra ett snabbt besök.
Avspärrningarna visade sig dock vara ganska väl motiverade då vägen in kantades av stora
stenbumlingar som hade trillat ner. Berberfalken var dock extremt samarbetsvillig. Den
började med att köra bort en ormvråk för att sedan sätta sig på en avsats 40 m ovanför oss där
vi stod strax efter den andra tunneln.
Via en tur till Valle Molino Reservoir avslutade vi sedan dagen vid Chanajiga. Vi fick flera
bra obsar på kanarieduva, bl.a. sittande, men ingen lagerduva.
30/1 (onsdag): Morgonen inleddes med ett nytt besök på Amarilla Golf Club med fina obsar
av dvärglärka, glasögonsångare, skedstork och rödstupig piplärka som resultat. Efter lite
resultatlöst strandspanande gav vi oss norrut igen för att efter ett kort stopp vid Los Realejos
Reservoir avsluta även denna dag i lagerskogen vid Chanajiga. Detta gav ca 40 obsar av minst
20 individer kanarieduva men fortfarande ingen lagerduva. Däremot lyckades vi se den lokala
kungsfågelrasen mycket fint.
31/1-3/2 (torsdag-söndag): Vi lade ner hårdskådandet och stannade inom Puerto Cruz under
denna tid då vi inte hade tillgång till bil. Fågelresultatet blev också därefter med endast
enstaka obsar av de arter som förekom i stadsmiljön t.ex. spansk sparv, enfärgad seglare,
kanariefågel och forsärla.

Vägbeskrivningar:
Los Silos: Följ vägen västerut från Puerto Cruz mot Punta de Teno. Ca 4 mil väster om Puerto
Cruz kommer man in i byn Los Silos. När man passerat en stor del av byn kommer en
korsning, precis efter en bensinmack på höger sida, med en skylt med namnet Cementerio åt

höger. Sväng in där och följ sedan skyltningen åt vänster mot cementerio ett par hundra meter
senare så syns dammen strax efteråt på höger sida.
El Panque: Kör på vägen från Los Cristianos norrut mot Guida de Isora och Armeñime. Ca 1
mil efter Los Cristianos kommer man till en rondell (första rondellen efter sträckan) där man
tar vänster. Passera genom byn Armeñime och förbi turistfällan Tenerife Pearl. Ta, strax efter
Tenerife Pearl, vänster (skyltat Playa Paraiso) och därefter första vänster igen. Vägen gör en
90° högersväng och går efter ett par hundra meter förbi en transformatorstation på höger sida.
Sväng in på grusvägen som går in åt höger precis innan el-huset och följ den ca 100 m så
dyker dammen snart upp på höger sida.
Dessa två lokaler hittade vi till tack vare den brittiska skådare vi mötte 28/1. Även om de
rariteter vi såg där knappast lär bli årsvissa gäster är lokalerna ändå värda ett besök. Framför
allt dammen vid Los Silos var intressant då den låg intill en uttorkad och tätbevuxen kanal
som drog till sig många sångare.

Artlista:
Natthäger Nycticorax nycticorax: 11 vid El Panque 28/1.
Silkeshäger Egretta garzetta: 2 Valle Molino Reservoir 29/1, 2 i dammen 1 km N Amarilla
Golf Course 30/1, 3 Los Realejos Reservior 30/1.
Gråhäger Ardea cinerea: 1 Puerto Cruz 29/1, 2 Valle Molino Reservior 29/1, 10 Los
Realejos Reservoir 30/1.
Skedstork Platalea leucorodia: 7 I dammen 1 km N Amarilla Golf Course 30/1.
Bläsand Anas penelope: 1 i dammen Los Silos 29/1, 3 Valle Molino Reservoir 29/1.
Kricka Anas crecca: 7 Valle Molino Reservoir 29/1.
Skedand Anas clypeata: 2 Valle Molino Reservoir 29/1.
Ringand Aythya collaris: 1 dammen Los Silos 29/1.
Kamskrake Mergus cucullatus: 1 dammen El Panque 28/1.
Sparvhök Accipiter nisus: 1 Los Realejos Reservoir 30/1.
Ormvråk Bueto bueto: 1 efter 2:a tunneln längs vägen mot Punta de Teno 29/1.
Tornfalk Falco tinnunculus: Vanlig i de flesta biotoperna över hela ön.
Berberfalk Falco pelegrinoides: 1 efter 2:a tunneln längs vägen mot Punta de Teno 29/1.
Rörhöna Gallinula chloropus: 1 dammen El Panque 28/1, 1 dammen Los Silos 29/1.
Sothöna Fulica atra: 17 dammen Los Silos 29/1, 5 Valle Molino Reservoir 29/1.
Mindre strandpipare Charadrius dubius: 2 vid hål 18 Amarilla Golf Course 28/1, 3 på
samma plats 30/1, 3 vid dammen 1 km N Amarilla Golf Course 30/1.
Ljungpipare Pluvialis apricaria: 2 vid hål 18 Amarilla Golf Course 28/1.
Morkulla Scolopax rusticola: 1 spelflygande vid dammen El Panque 28/1.
Gluttsnäppa Tringa nebularia: 4 Valle Molino Reservoir 29/1, 1 i dammen 1 km N Amarilla
Golf Course 30/1.
Skogssnäppa Tringa ochropus: 2 Valle Molino Reservoir 29/1.
Drillsnäppa Actitis hypoleucos: 1 Golf de Sur 28/1, 2 Valle Molino Reservoir 29/1, 1 vid
dammen 1 km N Amarilla Golf Course 30/1.
Fläckdrillsnäppa Actitis macularia: 1 dammen El Panque 28/1.
Skrattmås Larus ridibundus: 13 Valle Molino Reservoir 29/1.
Silltrut Larus fuscus graellsii: 3 Los Realejos Reservoir 30/1.

Gulfotad trut Larus cachinnans atlantis: Allmän längs kusten samt vid dammar runt hela ön.
Klippduva/Tamduva Columba livia: Vanlig på lägre nivåer runt hela ön.
Kanarieduva Columba bollii: 10+ Chanajiga 29/1, 20+ Chanajiga 30/1.
Turkduva Streptopelia decaocto: Allmän i närheten av bebyggelse, framför på norra delen av
ön.
Enfärgad seglare Apus unicolor: 10 dammen El Panque 28/1, 10 Amarilla Golf Course 30/1,
1 Punta de la Rasca 30/1, 20 Chanajiga 30/1, 1 Puerto Cruz 31/1.
Härfågel Upupa epops: 2 vid hål 18 Amarilla golf Course 28/1, 1 på samma ställe 30/1, 1
längs vägen 2 km N Amarilla Golf Course 30/1.
Större hackspett Dendrocopos major canariensis: 2 Las Lajas 28/1.
Dvärglärka Calandrella rufescens: 5 vid hål 18 Amarilla Golf Course 30/1.
Sånglärka Alauda arvensis: 6 vid hål 18 Amarilla Golf Course 28/1, 1 på samma ställe 30/1.
Ladusvala Hirundo rustica: 4 vid El Panque 28/1.
Större piplärka Anthus richardi: 1 vid hål 18 Amarilla Golf Course 28/1 och 30/1.
Kanariepiplärka Anthus berthelotii: Allmän på hela ön förutom i tät skog.
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus: 2 vid hål 18 Amarilla Golf Course 30/1.
Forsärla Motacilla cinerea canariensis: 2 Golf de Sur 28/1, 1 hål 18 Amarilla Golf Course
28/1, 1 Valle Molino reservoir 29/1, 1 Amarilla Golf Course 30/1, 1 Puerto Cruz 1-2/2.
Sädesärla Motacilla alba: 7 Golf de Sur 28/1 och antagligen samma 7 vid Amarilla Golf
Course 30/1.
Rödhake Erithacus rubecula superbus: 1 sågs och 15+ hördes i Chanajiga 30/1.
Koltrast Turdus merula: Vanlig framför allt på norra delen av ön.
Glasögonsångare Sylvia conspicillata: 1 hane green 18, Amarilla Golf Course 30/1.
Sammetshätta Sylvia melanocephala: 1 vid dammen i Los Silos 29/1.
Svarthätta Sylvia atricapilla: 1 vid dammen i Los Silos 29/1.
Gransångare Phylloscopus collybita canariensis: Vanlig i skog, buskmark och trädgårdar på
hela ön.
Kungsfågel Regulus regulus teneriffae: 1 sågs och 4 hördes i Chanajiga 30/1.
Blåmes Parus caeruleus teneriffae: 3 Las Lajas 28/1, 3 Los Silos 29/1, 25+ i Chanajiga 2930/1.
Stare Sturnus vulgaris: 15 vid hål 18 Amarilla Golf Course 30/1.
Spansk sparv Passer hispaniolensis: 15 Puerto Cruz 27/1, 4 Golf de Sur 28/1, 5 vid dammen
1 km N Amarilla Golf Course 30/1, 3 Puerto Cruz 31/1.
Bofink Fringilla coelebs: 1 sj i Erjos 29/1.
Blå bofink Fringilla teydea: 15+ Las Lajas 28/1.
Gulhämpling Serinus serinus: 2 sj i La Laguna 29/1.
Kanariefågel Serinus canaria: Vanlig på norra delen av ön.

Sammanlagt observerade vi 52 arter under veckan. Den dipp som svider mest är lagerduva
som vi totalt ägnade fem timmars inriktat sökande efter. Fler arter som borde ha hittats är
klipphöna, varfågel, stensparv och ökentrumpetare men vi tillbringade lite för lite tid i rätt
biotoper för lyckas stöta på dessa arter. Ett annat hål i artlistan är havsfågel men då vintern är
lågsäsong för havsfågelskådning på Kanarieöarna lade vi istället tiden på annan skådning.
Sammantaget är vi ändå mycket nöjda med vad vi hann se. Alla endemer utom lagerduva
hängdes in, många andra trevliga arter sågs och allt kryddades med lite nordamerikaner.

