
Lanzarote 2 – 9 December 2016 

Anders Skoglöf och Carina Olsson 

Jag och min sambo Carina åkte till Lanzarote för en veckas avkoppling och 

skådning.  Vi hade endast bokat flygstolar och via min bror som bor på 

kanarieöarna fixade vi separat boende. Vi bodde i Puerto del Carmen på Relaxia 

Olivina, ett all inclusive hotell som rekommenderas varmt. Vi hyrde bil redan på 

flygplatsen och hade den hela veckan. Vi rekommenderar en bil med lite högre 

frigång än den bil vi valde. Vi hade en Opel Astra med inbyggd GPS. Att ha GPS är 

en stor fördel då man åker på en massa småvägar. Opelns inbyggda GPS var 

väldigt detaljerad och nästan alla småstigar var markerade. Vädret var varierat 

med moln och regnskurar de första 3 dagarna men gradvis blev vädret bättre 

med mer och mer sol. Temperaturen var ca 15 – 18 grader C på natten och 20 – 

25 grader C på dagarna.  

Redan på hotellet kunde man se en del fåglar som Spansk sparv, Turkduva 

Tamduva, Grön halsbandsparakit, Hämpling, Gransångare, överflygande 

Kohägrar och Medelhavstrutar men den bästa skådningen var givetvis när vi tog 

bilen och åkte ut.  

Vi startade med frukost klockan 08.00 varje dag där vi också passade på att ta 

med någon extra macka och frukter. Vi skådade de flesta dagarna fram till ca 

17.00. 

Vi hade några målarter som vi fokuserade på och dessa var Tjockfot, Ökentrapp, 

Ökenlöpare, Berberfalk, Ökentrumpetare, Glasögonsångare och den Kanariska 

Blåmesen. Vi fick in alla dessa arter + några bonusar som Tajgasångare, 

Palmduva samt Ökenstenskvätta. 

Trevligaste stället att skåda på var slätten väster om Teguise. Det är ett 

slättområde mellan Teguise, Soo och La Caleta där det går en massa småvägar. 

Här är det bra att ha en bil med hög frigång. 

Ett annat bra skådartips är Salinas de Janubia, se på kartan nedan 



 

 

 

 

 

Totalt sågs 50 arter under veckan. Nedan beskrivs vilka arter vi såg, antal och vart: 

Kanariepiplärka  Allmän  Överallt utanför byarna 

Ökenvarfågel   Allmän  Ute på slätter och på ledningar 

Slätt 

Salinas de Janubio 
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Spansk sparv   Allmän  Både i städer och utmed vägarna 

Kohäger   Allmän  Toppnotering var 50 ex vid Arrecife 

återvinningsstation. I övrigt nära boskap och lantbruk 

Medelhavstrut  Allmän  Både utmed kuster och över inlandet 

Tornfalk   Allmän  Utmed vägar och på slätterna 

Grön halsbandsparakit ca 10 ex I puerto del Carmen runt hotellet 

Dvärglärka   Allmän  Från enstaka ex upp till flockar på 200 ex på 

slätterna väster om Teguise men även allmän i torrt sandigt landskap samt på åkrar 

Korp    30 – 50 ex Utmed vägar  

Hämpling   Allmän  Både i städer, byar och i sandigt landskap 

Sädesärla   ca 30 ex Såg de flesta vid en gödselstad  ca 2 km väster om 

Nazaret vid en grusväg 

Berberfalk   1 ex  Jagande väster om Nazaret  

Härfågel   ca 10 ex Varav 3 st vid gödselstaden väster om Nazaret, 

annars lite varsomhelst när man åkte bil, oskygga 

Forsärla   1 ex  Vid gödselstacken väster om Nazaret 

Klipphöna   3 ex  2 ex väster om Nazaret och 1 ex mellan Soo och 

Famara. Svårupptäckta och de springer snabbt iväg 

Småspov   5 ex  Utmed kuster, Famara, La santa tex. 

Tjockfot   3 ex  1 km öster om Soo i sandigt landskap 

Grå häger   50 ex  En flock med 48 ex vid Salinas de Janubio, övrigt 

något enstaka ex utmed kusten 

Ökentrapp   2 ex  1 ex vid Camino Laera Öster om Soo och 1 ex 1 km 

norr om Playa Blanca 

Styltlöpare   ca 50 ex Vid Salinas de Janubio 

Svartbent strandpipare 6 ex  Vid Salinas de Janubio 

Mindre strandpipare  5 ex  Vid Salinas de Janubio 



Rostand   24 ex  Vid Salinas de Janubio 

Rödbena   5 ex  Vid Salinas de Janubio 

Större strandpipare  ca 10 ex Vid Salinas de janubio och La santa 

Gluttsnäppa   3 ex  Vid Salinas de Janubio 

Drillsnäppa   5 ex  Vid Salinas de Janubio 

Skrattmås   10 ex  Vid Salinas de Janubio 

Svarthakedopping  17 ex  Vid Salinas de Janubio 

Roskarl   10 ex  Vid Salinas de Janubio 

Ängspiplärka   2 ex  Vid Salinas de Janubio 

Sandlöpare   40 ex  Vid Salinas de Janubio 

Kustpipare   4 ex  Vid Salinas de Janubio 

Kensk tärna   ca 10 ex Vid Salinas de Janubio samt hamnen i Playa Blanca 

Ökentrumpetare  Ca 100 ex Sågs nästan dagligen. Största flocken 50 ex 1 km 

norr om Playa Blanca men även vid Soo och vid Salinas de Janubio 

Rödhake   1 ex  Lekplatsen i centrala Haria 

Tajgasångare   2 ex  Lekplatsen i centrala Haria 

Kanarisk Blåmes  2 ex  Lekplatsen i centrala Haria 

Svarthätta   5 ex  Lekplatsen i centrala Haria 

Glasögonsångare  Allmän  Norra delen av Lanzarote i buskmark (Nära Haria) 

Kanariesiska   Ca 10 ex Haria utmed Calle de la Ezperanza i flock med 

Hämpling 

Ökenlöpare   ca 20 ex 500 meter väster om Soo i sandlandskap. Letade           

flera dagar men plötsligt fanns de där. I väldigt sandigt landskap 

Ökenstenskvätta  4 ex  Utmed grusväg mellan Soo och La santa 

Silkeshäger   1 ex  La santa 



Svartsnäppa   2 ex  La santa och Salinas de Janubio  

Storspov   2 ex  La santa 

Palmduva   1 ex  Magues ( Norr om Haria ) 

Turkduva   Allmän  I städer och byar 

Tamduva   Allmän  I städer och byar 

Gransångare   1 ex  Hotel Relaxia Olivina i Puerto del Carmen 
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