
Teneriffa och La Gomera den 17-24 januari 2010.  

Deltagare: 

Ann och Sten Wikström, Fole, Gotland. ann@storatollbygard.se  

Sammanfattning: 

Vi köpte en billig charterresa för att kunna vinterskåda en vecka i sommarvärme och 

samtidigt se endemerna på västra Kanarieöarna. Vi såg 52 fågelarter, bl a klipphöna, 

makronesisk lira, lagerduva, kanarieduva, enfärgad seglare, kanariepiplärka, glasögonsångare, 

kanariegransångare, koboltmes, iberisk varfågel, blåfink, spansk sparv, stensparv och 

kanariesiska. Dessutom ett antal raser av vanligare europeiska arter. Vi hade bra obsar på alla 

arter. Öarna bjöd även på omväxlande biotoper att skåda i, havsskådning från båt, stränder, 

öken, jordbruk, vattensamlingar, barrskogar, lagerskogar, berg och stadsmiljöer. Artantalet 

blev naturligtvis lågt. En bra kombination av bekväm skådning, nya spännande arter, sol, bad 

och mat och dryck.  

  

 

 

Inledning: 

Den snöiga vintern 2010 inbjöd till att ta en veckas skådarsemester under den mörkaste och 

kallaste årstiden. Eftersom vädret på Kanarieöarna brukar vara bättre än i Sverige i januari 

och vi inte varit där på länge, så passade det bra. Vi bokade en veckas charter med Fritidsresor 

till hotell Atlantida i Los Christianos. Hyrbilen, en Renault Kangoo för 1.800 kr inkl 

försäkring, hämtade vi redan på flygplatsen. Hotellet visade sig vara suveränt med hur många 

parkeringsplatser som helst på gatan, och ändå gångavstånd till kvällens restaurangbesök på 

stranden. 

Resan blev mycket bra. Vi hade varmt och fint väder hela tiden. De gånger vi såg att det var 

dimma eller moln, så var vi någon annanstans. Vi lyckades se 52 arter och missade inte någon 

av de förväntade målarterna. Den svåra lagerduvan gav många fina obsar på La Gomera.  

Litteratur: 

1. Fågelguiden, senaste upplagan från 2010 som innehåller bra beskrivningar av 

Kanarieöarnas endemer.  

Tenerife är känt för nationalparken Teide mitt på ön. Hög vägstandard, mycket bilar och 

turister men fågelfattigt. Den bästa fågelskådningen hade vi i landskapen mellan kusten och 

Teide. 

mailto:ann@storatollbygard.se


2. A birdwatchers guide to the Canary Islands (Clark & Collins). 

3. Where to watch birds in Tenerife (del Rey). Böckerna är från Naturbokhandeln Öland. 

Kartor: 

Teneriffa 1:50 000 KOMPASS, tysk vandringskarta, mycket användbar. La Gomera 1:35 000 

vandringskarta. Kartor finns att köpa lokalt på öarna. 

 

Dagsprogram: 

17 januari: Stockholm-Los Christianos-Arona-Las Lajas-Los Christianos. 

18 januari: Los Christianos-Erjos-El Tanque-Faro de Teno-Masca-Los Christianos. 

19 januari: Los Christianos-Ten Bel-Playa de la Tajita-El Medano-Guargacho-Los 

Christianos. 

20 januari: Los Christianos-San Sebastian (La Gomera)-Mirador El Rejo-El Cedro-Mirador El 

Rejo-San Sebastian. 

21 januari: San Sebastian-Mirador El Rejo-Playa de Santiago-San Sebastian-Los Christianos. 

22 januari: Los Christianos-Las Lajas-Teide-Orotavadalen-Embalse Cruz Santa-La Laguna-

Los Christianos. 

23 januari: Los Christianos-Amarillo Golf-Golfo del Sur-Casa El Cabazo-Los Christianos. 

24 januari: Los Christianos-Ten Bel-Stockholm. 

Dagbok: 

17 januari: Efter incheckning så tog vi en första biltur norrut uppför bergen. Redan i 

hotellträdgården hördes spansk sparv och turkduva. Före Arona hittade vi de efterlängtade 

kanariesiskorna samt tamduva och tornfalk. Vid rastplatsen Las Lajas på 2165 meters höjd 

fanns det gott om kanariesiskor. Vidare hittade vi 1 koboltmes, 1 kungsfågel, 3 korp, 5 större 

hackspett och 5 blåfink. Blåfinkarna åt bland utspillda solrosfrön och sågs fint på nära håll. 

Lite högre upp i bergen hörde vi den första kanariegransångaren. I skymningen åkte vi 

tillbaks mot kusten och tillbringade kvällen på en strandrestaurang där vi åt god fisk med 

kanarisk potatis.  

 

 Blåfink vid rastplatsen Las Lajas, en av resans målarter. 

 



18 januari: Vår redan bokade och betalda hotellfrukost började inte förrän kl 8.30. Det 

verkade inte bra för fågelskådare! Dock var den ypperlig med ägg, bacon, bönor och allt annat 

som hör till, så det skulle gå bra att hoppa över lunchen. Vi körde mot nordväst genom Guia 

De Isora och Santiago del Teide mot Erjos. Längs vägen hittades 2 koltrast, 1 tornfalk och 2 

klipphöna. Den första hönan stod ett engelskt par och tittade på med tub, så vi stannade och 

pratade med dem. Vid södra Erjos-skylten gick vägen in till lagerskogen mot Las Portelas. 

Efter 1 km vid en telemast fick man inte köra längre enligt en liten spanskspråkig skylt. Vi 

började gå, men eftersom vägen var så bra och Ann gick på kryckor efter ett höftbyte så 

låtsades Sten inte kunna spanska och hämtade bilen. Vi körde 4 km till utsiktsplatsen och satte 

oss beredda att spana duvor resten av dagen. Men efter en halvtimme dök det upp en bil med 

3 parkvakter, som talade om för oss det olämpliga att köra i nationalparken. De var vänliga 

och pekade ut en plats närmare förbudsskylten, där man kunde klättra upp lite och få en utsikt 

över dalen och de flygande duvorna, helst tidig morgon eller sen eftermiddag.  

  

 

 

Vi åkte tillbaks och mötte engelsmännen på väg upp till fots. De berättade att avtagsvägen till 

Erjos Ponds låg mitt emot busshållplatsen söder om Erjos-skylten varför vi åkte direkt dit. Det 

gav 10-tal sothöna, 2 rörhöna, 2 enkelbeckasin och 1 hane brudand (Wood Duck), som 

tydligen hade befunnit sig där sedan juli året innan. Fler ex av kanariegransångare, koboltmes, 

tornfalk och 2 ormvråk sågs och dessutom hörde vi en klipphöna uppe i backarna. Däremot 

missade vi engelsmännens bofink av den lokala rasen.  

Vi körde den kurviga vägen via El Tanque ner till norra kustvägen och fortsatte västerut. Det 

satt en hel del medelhavstrut på klipporna. Vi letade berberfalk på de branta klipporna vid den 

farliga ”på-egen-risk”-vägen ut till fyren Faro de Teno. 2 falkar hittades, men de visade sig 

vara tornfalkar. På vägen tillbaks hittade vi 20 klippduva samt 4 stensparv som flög runt i 

tomatodlingarna. Hem körde vi den vackra vägen via Masca och sedan kustvägen över Los 

Gigantes. Ny restaurang med god mat på en uteservering på kvällen. 

Lagerskogarna på nordvästra Tenerife med chans på duvor. Vi hittade dock de endemiska 

duvorna på La Gomera i motsvarande biotop. 



  

 

 

 

19 januari: Ännu en vacker, varm och solig dag startar. Vi körde österut och spanade av 

stranden vi Las Galletas, men hittade bara medelhavstrutar. Vi åkte till Ten Bel, där vi bodde 

1983, och tog en promenad i parken. Där hittade vi 20-tal halsbandsparakit, 2 munkparakit 

och 3 steglits. Utanför hotellets badpool gick 1 större strandpipare på stranden tillsammans 

med en större vadare. Sten var tvungen att hämta tuben i bilen innan vi lyckades få den till 

småspov.  

Vi åkte till stranden Playa de la Tejita vid foten av Montana Rocho. Fint strandväder, men 

fågeltomt så när som på 4 kanariepiplärka. De hoppade nära runt fötterna på oss, så det blev 

utmärkt fotoläge. Vi åkte vidare till El Medanos laguner, som var helt tomma på fågel liksom 

havet utanför. En iberisk varfågel flög runt och satte sig i en ravin. På tillbakavägen spanade 

vi av ”lärkängarna” vid Guargacho, men vintern hade nog varit för torr, så vi hittade bara 

kanariepiplärkor. Vi letade efter vägen till Fraile (utpekad som en ”måste-lokal”), men vad vi 

kunde se var alla vägar genom bananodlingarna stängda med en bom över vägen. Vi gjorde en 

rekognosering i hamnen i Los Christianos om hur färjorna till La Gomera går. Därefter åt vi 

på hotellets närmaste restaurang med god mat, men Sten uppskattade inte musiken. 

  

Erjos Ponds, en av de sällsynta dammarna 

med sötvatten. Lokal för sothöna, rörhöna, 

kanariegransångare, Wood Duck, klipphöna 

mm.  

 

Det vackra kustlandskapet i nordvästra 

hörnet av Tenerife med tornfalk, stensparv, 

klippduva och chans på berberfalk.  

Kanarisk piplärka vid Playa de la 

Tejita söder om flygplatsen. 



20 januari: Upp tidigt och ner till hamnen och köpte biljetter till La Gomera. Vi valde det 

långsamma rederiet Naviera Armas före snabblinjen Fred. Olsen. Då fanns det bättre uteplats 

och längre tid att spana av havet. Med våra tubkikare gjorde vi medpassagerarna nyfikna. 

Medan Sten var inbegripen i samtal skrek Ann ”Lirvarning” och fick fart på Stens tittande. 

Och mycket riktigt så flög det 3 makronesisk lira strax utanför båten. Förutom 

medelhavstrutar, så var havet sedan tomt. Men mycket långt ut var det nog en flock valar eller 

delfiner, som syntes över vattenytan till och från. Vi checkade sedan in på Hotel Garajonaj, 2-

stjärnigt, precis bakom den stora parken i San Sebastian.  

Efter en hotellfrukost körde vi norrut och svängde av mot Monte El Cedro. Efter 4,3 km 

ligger utsiktsplatsen Mirador El Rejo. Där hördes 2 st duvor, som vi trodde var lagerduvor 

enligt bokens beskrivning. Vi fortsatte 200 m till rastplatsen i kurvan 4,5 km upp. Där hördes 

2 nya duvor och Ann såg en obestämd flyga på långt håll på andra sidan dalen. För övrigt 4 

ormvråkar, 1 koboltmes, 1 sparvhök och kanariegransångare.  

Vi åkte vidare till rastplatsen El Cedro. Vägen dit gick ganska brant nedåt på en stensatt väg 

genom 10-20 m hög lagerskog i 2 km. Nu kom emellertid dimman in i dalen och sikten 

försvann helt. Vi åkte längs nationalparken och norrut ner till kusten, nu utan dimma.  

Sedan åkte vi tillbaks till vårt duvställe 200 efter Mirador El Rejo. Mellan kl 16 och 16.30 

sågs 15 duvobsar ca 300 m rakt nedanför oss. De flesta gick att arta, men några blev 

obestämda. Lagerduvan dominerade men även några kanarieduvor bestämdes. Ibland bredde 

lagerduvan ut stjärten, så att det vita syntes bra. Efter en duvpaus satte sig 2 lagerduvor öppet 

och fint för närmare fotografering och beskådning. Det var någon slags helgdag denna dag, så 

vi fick reda på att allt troligen var stängt, men hotellet serverade mat i alla fall. Det blev en 3-

rätters pensionatsmeny för 13 Euro som smakade bra.  

   

 

 

 

21 januari:  Vi åkte tillbaks till gårdagens duvställe till kl 9. Mellan kl 9.30 och 10 flög det in 

minst 10 lagerduvor och satte sig i 3 närliggande träd. De verkade äta av lagerträdens frukter 

denna halvtimme innan alla försvann igen. Eftersom de satt både still och öppet så fick vi 

kanonobsar på dem! 3 kanarieduvor flög snabbt förbi lagerduvorna och försvann. Vi körde 

vidare in mot öns centrum och hittade 1 bofink, 2 sjungande rödhake, 2 kungsfågel, koltrastar 

och massor av kanariegransångare. Vi fortsatte uppe i öns ljungskog först västerut och sedan 

La Gomera. Vid rastplatsen 200 meter 

efter Mirador El Rejo, intill järnräcket, 

kunde vi se 10-talet duvor flyga och 

sitta i lagerskogen. 

 

Lagerduva sedd genom tubkikaren, 

La Gomera. 

 



en annan slinga österut.  

När vi närmade oss flygplatsen på sydkusten blev det torrare och macchiavegetation. Längs 

vägen sågs inte mycket fågel, men 1 ormvråk, 4 tornfalk, lite kanariepiplärkor och tamduvor. 

Vi åkte in i staden Playa de Santiago på sydkusten och lunchade. Stens calamares var urdålig, 

tyvärr. Efter en timme på den svarta sandstranden åkte vi tillbaks mot färjan. Vi hann ta en 

promenad i parken först och såg och hörde 2 svarthätta förutom de vanliga turk- och 

tamduvorna och kanariegransångarna.  

Färjan avgick kl 17 och ny havsspaning väntade. Ett 20-tal medelhavstrutar, flera delfiner och 

troligen en liten val, som passagerarna kallade ”Brown Whale” eller ”Brown Fish”, gjorde oss 

sällskap tills vi åter nära Los Christianos fick syn på någon makronesisk lira. 

22 januari: Vi åkte norrut till Teide Nationalpark efter frukost. Det var mulet i Los 

Christianos, men strax söder om Vilaflor klarnade det upp och vi fick syn på ett 10-tal 

enfärgad seglare mot den blå himlen. Vi stannade vid rastplatsen Las Lajas och hittade 

engelsmännen en sista gång. De var nöjda med sin skådning och kopplade av med 

fotografering av fåglar och natur. Vi såg fler blåfinkar, större hackspettar och en klippduva 

innan vi fortsatte och njöt av utsikten av Teide mot blå himmel. Temperaturen hade sjunkit till 

+13 grader.  

På vägen ner mot Orotavadalen gjorde vi några stopp i tallskogen, utan att hitta några fåglar. 

Kanarietallarna var här fulla av hängande lav. Det låg ett litet molntäcke på 1000 m höjd över 

dalen och innan vi körde in i det såg vi 10 nya enfärgad seglare. Vi körde västerut genom övre 

delen av Orotavadalen och hade klar och fin utsikt ner mot bebyggelse, odlingar och 

haltomma vattenmagasin. Vi fick en snabb titt på en rödhake innan den flög in i en mur.  

Vi fortsatte ner till dammen Embalse Cruz Santa. Vi satt strax ovanför den stora, plasttätade 

dammen i ca en timme och hittade 2 gråhäger, 1 silkeshäger, 2 vigg, 35 medelhavstrut, 10 

sothöna, 4 svarthätta samt kanariesiskor och kanariegransångare. Vi fortsatte mot öster och 

via Tegueste kom vi in till La Lagunas norra infart där finkarna ska finnas. Det var exakt 1,6 

km från korsningen Tejna/Mercedes, helt enligt boken. Vi gick runt i 1,5 timme och det var 

gott om fågel, de nya blev 2 gulhämpling och 3 hämpling.  

  

 

 

Norra sidan av Tenerife, Orotavadalen 

med  Puerto de la Cruz i bakgrunden. 

Småskaligt jordbrukslandskap i nordost. 

Nya upplagan av ”Fågelguiden” är den bok 

som passar bäst på Kanarieöarna. 



23 januari: Denna vackra dag hade vi tänkt åka till de omskrivna golfbanorna i söder. Vi 

började med den västliga Amarillo Golf. Det var krångligt att hitta dit, vi irrade länge i ett 

industriområde innan vi hittade en pytteliten skylt från fel håll. Vi stannade vid ett 

vattenmagasin längs infarten och fick se 2 skedstork, 1 silkeshäger, 1 gluttsnäppa, 3 

drillsnäppa, 3 mindre strandpipare, 1 forsärla, 10 spansk sparv och 1 myskanka. Vi fortsatte 

ner till klubbhuset och spanade av euphorbia-ravinerna norr om detta. Här fanns det en hel del 

fågel i värmen och oväsendet från flygplanen som landade var 3:e minut. Vi hörde en 

härfågel, såg spansk sparv, kanariepiplärkor, kanariegransångare och Ann noterade snabbt en 

glasögonsångare. Eftersom Sten också ville se den, så satte vi oss i ravinkanten en timme och 

väntade. Det resulterade i en grupp på 3 fåglar som hoppade runt i buskarna och sjöng och 

visade upp sig under korta ögonblick.  

   

 

 

Vi for vidare mot Golfo del Sur, som verkade helt avstängd för icke golfare. Vid en vägbom 

på högersidan kunde man parkera och titta över stängslet åt vänster precis vid en liten damm 

med vattenfall. Här finns ett antal vattenfåglar, som mest kändes som parkfåglar, men i alla 

fall noterades: 4 rörhöna, 1 sothöna, 1 kohäger, 1 stripgås, 20 rostand och 2 myskanka. Alla 

fåglar var flygkunniga och flög hela tiden upp och ner i dammen och höll sig undan från 

golfbilarna.  

Efter inlästa rekommendationer körde vi norrut längs kusten för att söka efter vattenmagasinet 

vid Playa Paraiso. Men där var vägen avstängd med grind och förbudsskyltar, så vi 

undersökte dammen vid Puertito i stället, men den var helt fågeltom och nästan vattentom. 

Eftermiddagen blev i stället slappande vid stranden Casas El Calabazo, en liten strand med 

enbart inhemsk befolkning, en liten restaurang och campingplats. 

24 januari: Sista morgonen hade kommit. Vi hade gott om tid till flyget, så vi åkte förbi Las 

Galletas och tog en ny promenad i parken i Ten Bel. Bland papegojorna och turkduvorna 

upptäcktes helt plötsligt en stor sparvhök som flög runt och orsakade oreda bland fåglarna.  

 

Vid sydkusten finns några konstbevattnade 

golfbanor som drar till sig en del fågel.  

Mellan golfbanorna finns orörd natur med 

euphorbiabuskar där vi såg glasögonsångare. 



Artlista: 
Stripgås Anser indicus: 1 ex 23.1 Golfo del Sur.  

Rostand Tadorna ferruginea: 20 ex 23.1 Golfo del Sur.  

Vigg Aythya fuligula: 2 ex 22.1 Embalse Cruz Santa.  

Brudand  Aix sponsa: 1 hane 18.1 Erjos Ponds.  

Myskanka Cairina moschata: 1 ex 23.1 Amarillo Golf + 2 ex Golfo del Sur.  

Klipphöna Alectoris barbara koenigi: 2 ex 18.1 S Erjos + 1ex hördes Erjos Ponds.  

Makronesisk lira Puffinus baroli: 3 ex 20.1 utanför Los Christianos + 1 ex 21.1. 

Kohäger Bubulcus ibis: 1 ex 23.1 Golfo del Sur.  

Silkeshäger Egretta garzetta: 1 ex 22.2 Embalse Cruz Santa, 1 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Gråhäger Ardea cinerea: 2 ex 22.1 Embalse Cruz Santa.  

Skedstork Platalea leucorodia: 2 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Sparvhök Accipiter nisus granti: 1 ex 20.1 Mirador El Rejo, 1 ex 24.1 Ten Bel.  

Ormvråk Buteo buteo insularum: 2 ex 18.1 Erjos Ponds, 4 ex 20.1 Mirador El Rejo, 1 ex 

21.1 S La Gomera, 2 ex 22.1 S Orotavadalen.  

Tornfalk Falco tinnunculus canariensis: Några stycken sågs alla dagar.  

Rörhöna Gallinula chloropus: 2 ex 18.1 Erjos Ponds, 4 ex 23.1 Golfo del Sur.  

Sothöna Fulica atra: 10 ex 18.1 Erjos Ponds, 10 ex 22.1 Embalse Cruz Santa, 1 ex 23.1 

Golfo del Sur.  

Mindre strandpipare Charadrius dubius: 3 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Större strandpipare Charadrius hiaticula: 1 ex 19.1 Ten Bel.  

Drillsnäppa Actitis hypoleucos: 3 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Gluttsnäppa Tringa nebularia: 1 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Småspov Numenius phaeopus: 1 ex 19.1 Ten Bel.  

Enkelbeckasin Gallinago gallinago: 2 ex 18.1 Erjos Ponds.  

Medelhavstrut Larus michahellis atlantis: Många sågs alla dagar utom dag 1.  

Tamduva Columba livia domest: Sågs i stora mängder alla dagar.  

Klippduva Columba livia: 20 ex 18.1 Faro de Teno, 1 ex 22.1 Las Lajas, 4 ex 22.1 Teide.  

Lagerduva Columba junoniae: 10 ex 20.1 Mirador El Rejo, 10 ex 21.1 Mirodor El Rejo.  

Kanarieduva Columba bollii: 5 ex 20.1 Mirador El Rejo, 3 ex 21.1 Mirador El Rejo.  

Turkduva Streptopelia decaocto: Sågs och hördes rikligt alla dagar.  

Enfärgad seglare Apus unicolor: 10 ex 22.1 S Vilaflor + 10 ex S Orotavadalen.  

Härfågel Upupa epops: 1 hörd 23.1 Amarillo Golf.  

Halsbandsparakit Psittacula krameri: 20 ex 19.1 Ten Bel,  

Munkparakit Myiospsitta monachus: 2 ex 19.1 Ten Bel.  

Större hackspett Dendrocopos major canariensis: 5 ex 17.1 Las Lajas, 2 ex 22.1 Las Lajas. 

Kanariepiplärka Anthus berthelotii: Sågs några alla dagar utom dag 1+2.  

Forsärla Motacilla cinerea canariensis: 1 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Rödhake Erithacus rubecula superbus: 2 sjungande 21.1 C La Gomera, 1 ex 22.1 S 

Orotavadalen.  

Koltrast Turdus merula cabrerae: Mellan 3 och 20 ex sågs varje dag utom dag 1.  

Svarthätta Sylvia atricapilla heineken: 2 ex 21.1 San Sebastian, 4 ex 22.1 Embalse Cruz 

Santa.  



Glasögonsångare Sylvia conspicillata orbitalis: 4 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Kanariegransångare Phylloscopus canariensis: Hördes (och sågs) ett antal alla dagar.  

Kungsfågel Regulus regulus teneriffae: 1 ex 17.1 Las Lajas, 1 ex 18.1 lagerskogen vid Erjos, 

2 ex 21.1 C La Gomera.  

Koboltmes Cyanistes teneriffae teneriffae: 1 ex 17.1 Las Lajas, 2 ex 18.1 Erjos ponds, 1 ex 

20.1 Mirador El Rejo, 1 ex 22.1 Orotavadalen.  

Iberisk varfågel Lanius meridionalis koenigi: 1 ex 19.1 El Medano.  

Korp Corvus corax: 3 ex 17.1 Las Lajas, 1 ex 20.1 La Gomera.  

Spansk sparv Passer hispaniolensis: Alla dagar i hotellträdgården, 14 ex 23.1 Amarillo Golf.  

Stensparv Petronia petronia madeirensis: 4 ex 18.1 Faro de Teno.  

Bofink Fringilla coelebs tintillon: 1 ex 21.1 C La Gomera.  

Blåfink Fringilla teydea: 5 ex 17.1 Las Lajas, 3 ex 22.1 Las Lajas.  

Hämpling Carduelis cannabina meadewaldoi: 3 ex 22.1 La Laguna.  

Steglits Carduelis carduelis parva: 3 ex 19.1 Ten Bel.  

Gulhämpling Serinus serinus: 2 ex 22.1 La Laguna.  

Kanariesiska Serinus canaria: Sågs i större antal alla dagar.  

   
 

Södra delen av La Gomera är ett behagligt ställe att bo på om man vill ha lugn och ro och vandra 

i skogarna utan massturism. Vädret i januari månad är som svensk sommar. Gott om 

vandringsleder och spännande fåglar. 


