
Fuerteventura, Kanarieöarna 5-19 jan 2004 

I början av januari gjorde jag och min fru en charterresa till Fuerteventura i Kanarieöarna. En vecka hade vi 
hyrbil och en vecka skådade vi i närområdet. Ön är inte så turistexploaterad som Tenerife eller Gran Canaria, 
men det byggs mycket nya områden. Tem-
pot är lugnt och det finns mycket mer eller 
mindre orörda områden. Stenöken dominerar 
och växtlighet hittar man nästan bara i be-
vattnade områden och urtotkade raviner.

Lokaler (räknat från norr)

El Cotillo.
Beläget i nordvästra hörnet av Fuerteventura. Består av sanddyner och en del vadarstränder. Norrut ligger en 

fyr där vi hittade bl.a. 4 skedstorkar.
Lajares.
Beläget mellan El Cotillo och Corralejo. Mycket stenöken och aloe-vera odling. Såg bl.a. dvärglärkor, smuts-

gam och ökentrumpetare. Chans på ökentrapp, kornsparv, stensparv m.m.
Los Pedregales.
Vägen mellan Tindaya och västkusten är asfalterad och farbar för vanliga bilar. Vi stannade ungefär mittpå 

vid en ruin och vandrade runt i området. Såg bl.a. ökentrapp, svartbukig flyghöna, ökenlöpare, ökenvarfågel 
och berberfalk. Stenöken.
Embalse de los Molinos.
En sötvattendamm belägen norr om Llanos de la Concepcion (väg FV30). Dammen innehöll bl.a. rostand, 

skogsnäppa, kricka och sothöns. Området omkring bjöd på tjockfot, dvärglärka mm. Kort vägbeskrivning: Åk 
norrut i korsningen mellan FV30 och FV207, efter ca 2 km står 2 stora palmer på höger sida, alldeles innan 
dessa tag en grusväg åt vänster och åk fram till en ensam gård. Parkera antingen där (såg tjockfoten där) eller 
fortsätt vidare mot en stor getfarm och promenera vidare efter ravin till dammen. Finns även access från norr 
via väg FV221.

Bil/trafik
Vägar med vägnummer är i utmärkt skick. 

Dock finns det nästan inga P-fickor eller 
vägrenar. Så ser man en fågel från bilen finns 
det nästan ingen möjlighet att svänga av och 
stanna. Dessutom är det bara turister som 
håller hastighetsbegränsningarna vilket gör 
det hela ännu besvärligare. Vägar marke-
rade som tracks/dirty roads på kartan kräver 
nästan alltid jeep men en del är farbara med 
vanlig bil. Dessutom ingår ej skador på un-
derredet i bilförsäkringen när man hyr bil. Ön är ganska stor, vi bodde ungefär mitt på östkusten (5 km söder 
flygplatsen) vilket visade sig vara ganska lyckat, lagom långt åt alla håll. Vägarna runt Betancuria – Palmdalen 
är smala serpentinvägar. Bensinen kostade 5.50 litern!
Eftersom det ofta är stenöken och grov terräng där man skådar så är ett par grova kängor att rekommendera. 

Ofta blåsigt.

Barranco de la Torre



Tesjuates.
Beläget ca 4 km väster om Puerto del Rosario efter väg FV20. Sväng söderut vid skylten mot Triquivijate. 

Parkera i ”grustaget” alldeles innan man passerar ravinen. Denna ravin var den enda som innehöll rinnande 
vatten när vi var där. Utforska ravinen uppströms och nedströms. Vi såg bl.a. gransångare, ängspiplärka, palm-
duva och ökentrumpetare.
Tesjuates – Triquivijate.
Efter denna väg fanns en damm med bl.a. roständer och sothöns. I omgivningen sågs tornfalk, hämpling och 

klipphöns.
Palmdalen.
La Vega de Rio de las Palmas. Beläget ca 2 km söder 

om Betancuria efter väg FV30. En dalgång som slutar 
i en damm, dock snustorr när vi var där. Rödhake, sam-
metshätta, ormvråk och koboltmes (finns fågelholkar för 
dessa). Ska häcka smutsgam i området. Kort vägbekriv-
ning: sväng västerut vid skylten Vega Rio Palmas, passe-
ra över en bro och fortsätt ca 1 km till nästa bro, parkera 
alldeles innan bron och följ sedan ravinen nedströms.
Castillo de Fustes.
Badplats mitt på östkusten där det på mornarna finns 

gott om vadare. Sandlöpare, kärrsnäppa, småspov, svart-
bent strandpipare m.fl. 
Barranco de la Torre.

En större ravin belägen söder om Casas de Las Salinas efter väg FV2. God lokal för kanarisk buskskvätta, 
åtminstone 2 par vid dadelpalmsodlingen 500 m uppströms. Rödstrupig sångare, smutsgam, klipphöns och 
ökentrumpetare finns också. Enstaka seglare sågs också. Kort vägbeskrivning: kör in till Casas de Las Salinas, 
(spana över salinerna och badstranden) och fortsätt genom byn förbi en större mast och kör ner i ravinen. Man 
kan även komma ner i ravinen högre upp genom att fortsätta FV2 vidare ca 3 km och när man just passerat 
ravinen finns en liten avfart till höger där man 
kan parkera. Uppströms häckar ormvråk och 
nedströms finns flera par kanarisk buskskvätta, 
iberisk/kanariegransångare sågs och sammets-
hätta m.m.
Casa de Las Salinas.
Badplats och saltdammar med en del vadare. 

Ligger efter FV2 ca 1 mil söder flygplatsen.
Rosa de Catalina Garcia.
Ligger efter väg FV20 mellan Tuineje och 

korsning mellan FV2 – FV20 – FV4. En damm 
som ligger norr om vägen, syns på håll när man 
kommer norrifrån. En avfartsväg vid en busskur 
leder dit. Kan vissa år vara nästan tom, men gott 
om vatten när vi var där. Smutsgamar, blek torn-
seglare, 2 ringänder, 2 styltlöpare, enkelbeckasin 
och 2 roständer fanns där. Svartsnäppa, glutt-
snäppa, skedand och stjärtand m.m. Chans på 
marmorand.
La Lajita.
En turistfälla alldeles innan man kommer ut på Jandiahalvön. Kaktuspark, zoo, blomsterpark och kamelrid-

ning. Det finns palmduva där kamelerna väntar. Det borde gå att hitta en del småfågel i den yppiga växtlighe-
ten.

Roständer och dammen vid Catalina Garcia



Havssula (Morus bassanus)
1 ungfågel sågs den 16/1 utanför flygplatsen.
Storskarv(Phalacrocorax carbo)
1 ex sågs vid 3 tillfällen i Castillo de Fustes hamn.
Kohäger (Bubulcus ibis)
5 ex sågs proviantera i en rondell (!) i Casas del Matorral 
(Morro Jable) den 11/1.
Silkeshäger (Egretta garzetta)
Sågs enstaka efter kusten nästan överallt, även inne på land vid 
de få sötvattendammarna.
Gråhäger (Ardea cinerea)
Sågs ganska ofta, mest i helt torra miljöer.
Skedstork (Platalea leucorodia)
4 ex vid kusten norr om El Cotillo den 8/1 och 2 ex på Playa de 
Sotavento den 11/1.
Afrikansk ibisstork (Mycteria ibis)
1 ex Playa de Sotavento den 11/1. Trolig rymling, har rapporterats från området i flera år.
Rostand (Tadorna ferruginea)
Fanns nästan alltid ett par i de sötvattendammar vi besökte.
Bläsand (Anas penelope)
1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.
Kricka (Anas crecca)
10 ex i Embalse de los Molinos den 7/1. 6 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.
Stjärtand (Anas acuta) 
1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Playa de Sotavento de Jandia.
En 10 km lång sandstrand i söder. I norra delen stora lagu-

ner och en del buskar. Skedstork, ibisstork, långnäbbad mås, 
sandlöpare, svartb strandpipare, ljungpipare, silkeshäger 
m.m.
Sväng mot Sol Garriones Hotel för att nå de norra delarna 

eller fortsätt 3 km och sväng mot Casas Risco del Paso för 
att komma till de södra delarna av lagunerna..
Casas del Matorral.
Grannstad till Morro Jable längst i söder. Det finns en zoo-

logisk park vid Stella Canaris  där friflygande munkparakit 
finns. Mellan staden och sandstranden finns ett område med 
buskar där det finns rödstrupig sångare och kanariepiplärka. 
Ovanligheter som svarthakad buskskvätta och mästersånga-
re sågs där. Kohäger finns i omgivningen och blek och enfär-
gad seglare obsades också.
Istmo de la Pared.
Området innan och innanför Costa Calma i böjan på Jan-

diahalvön. 
Ett ökenområde med de bästa lokalerna på Fuerteventura 

för flyghöns, trappar, dväglärkor, ökenlöpare och tjockfot. Tyvärr hann vi inte besök detta område.

Artlista:
Skedstork och smutsgam.



Skedand (Anas clypeata)
1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.
Ringand (Aythya collaris) 
2 hanar i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.
Smutsgam (Neophron percnopterus)
Sågs så gott som dagligen inåt landet, som mest 5 ex den 10/1 i området rund Antigua och Tuineje.
Ormvråk (Buteo buteo insularum)
Enstaka här och var, oftast i inlandet.
Tornfalk (Falco tinnunculus)
Vanlig
Berberfalk (Falco peregrinoides)
1 ex vid Los Pedregales (väster Tindaya) den 8/1.
Klipphöna (Alectoris barbara)
Sågs enstaka, oftast parvis, i ”odlingslandskapet” och i raviner.
Sothöna (Fulica atra)
10 ex i Embalse de los Molinos den 7/1. Ca 20 ex i dammen vid 
Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.
Ökentrapp (Chlamydotis undulata)
2 ex vid Los Pedregales (väster Tindaya) den 8/1.
Styltlöpare (Himantopus himantopus)
2 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 13/1.
Tjockfot (Burhinus oedicnemus)
1 ex vid Embalse de los Molinos.
Ökenlöpare (Cursorius cursor)
2 ex i stenöknen vid Los Pedregales.
Mindre strandpipare (Charadrius dubius)
Sågs vid sötvattendammarna, som mest 30 ex den 10/1 vid Rosa de Catalina Garcia.
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Vanlig efter kusten
Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus)
Vanlig efter kusten.
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
1 ex på sandstranden i Playa de Sotavento.
Kustpipare (Pluvialis squatarola)
Enstaka efter klippiga kuster.
Sandlöpare (Calidris alba)
Vanlig efter kusten.
Kärrsnäppa (Calidris alpina)
Enstaka efter kusten, som mest 30+ vid Playa 
de Sotavento.
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Sågs med 1 ex vardera vid sötvattendammarna.
Småspov (Numenius phaeopus)
Enstaka efter klippiga kuster.
Svartsnäppa (Tringa erythropus)
1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 
10/1 och den 13/1.
Rödbena (Tringa totanus)
5 obsar i olika hamnar.
Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
2 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Härfågel och koboltmes.



Skogssnäppa (Tringa ochropus)
1 ex  vid dammen i Embalse de los Molinos.
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
Enstaka ex sågs dagligen på lämpliga lokaler.
Roskarl (Arenaria interpres)
Vanlig efter kusterna och i hamnarna.
Skrattmås (Larus ridibundus)
3 ex vid Playa de Sotavento den 11/1 och 1 ex i 
Puerto del Rosarios hamn den 15/1.
Långnäbbad mås (Larus genei)
1 ex vid Playa de Sotavento den 11/1.
Silltrut (Larus fuscus graellsi/intermedius)
Vanlig efter kusten. Mestadels graellsi men 
enstaka intermedius sågs också.
Medelhavstrut (Larus michahellis)
Vanlig efter kusten och i inlandet.
Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)
Vanlig efter kusten.
Fisk/Silvertärna (Sterna hirundo/paradisaea)
4 ex sågs på långt håll vid Playa de Sotavento.
Svartbukig flyghöna (Pterocles orientalis)
5 ex i området väster om Tindaya.
Klipp/Tamduva (Columba livia (domest.))
Vanlig. Även om ”rena” klippduvor sågs så är nog genpoolen rejält blandad.
Turkduva (Streptopelia decaocto)
Vanlig bland bebyggelse.
Palmduva (Streptopelia senegalensis)
2 ex bland kameler i La Lajita den 9/1 och 3 ex i ravinen vid Tesjuates. Rymlingar eller vilda?
Munkparakit (Myiopsitta monachus)
En hel drös runt hotell Stella Canaris i Casas del Matorral.
Blek tornseglare (Apus pallidus)
Sågs vid 3 tillfällen, oftast 2-3 individer. Vid Casas del Matorral dock 30+ den 11/1.
Enfärgad seglare (Apus unicolor)
3 ex vid Casas del Matorral den 11/1.
Seglare ssp (Apus ssp)
Vid ytterligare 3 tillfällen såg seglare på alltför långa håll.
Härfågel (Upupa epops)
Tämligen allmän. Hörs ofta spela.
Dvärglärka (Calandrella rufescens)
Vanlig med flockar i ökenområden.
Ängspiplärka (Anthus pratensis)
1 ex den 12/1 i ravinen vid Tesjuates.
Kanariepiplärka (Anthus berthelotii)
Allmän över hela ön i torrare områden.
Sädesärla (Motacilla alba)
Enstaka sågs.
Rödhake (Erithacus rubecula)
3 obsar i raviner.
Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
1 ex hane vid Los Gorriones Hotel vid norra delen av 
Playa de Sotavento.

Dvärglärka och ökentrumpetare.



Kanariebuskskvätta (Saxicola dacotiae)
Tämligen allmän i områden med buskage (raviner).
Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata)
Ett par sett den 11/1 vid Casas del Matorral.
Björktrast (Turdus pilaris)
1 ex vid Embalse de los Molinos.
Glasögonsångare (Sylvia conspicillata)
Tämligen allmän i områden med buskage.
Sammetshätta (Sylvia melanocephala)
Tämligen allmän i områden med buskage.
Herdesångare (Sylvia hortensis)
1 ex av denna afrikaövervintrare såg vid Casas del Matorral.
Taigasångare (Phylloscopus inornatus)
1 ex 17/1 i hotellträdgåden i Nueva de Horizonte.
Gransångare (Phylloscopus collybita)
1 ex lockade och sjöng i ravinen vid Tesjuates den 12/1.
Iberisk/kanariegransångare (Phylloscopus ibericus/
canariensis)
Vid 4 tillfällen såg och hördes gransångare locka med ”nedåtkrökt” läte, dock ingen sång.
Koboltmes (Parus teneriffae degener)
5 ex fanns i Palmdalen (La Vega de Rio de las Palmas,  3 km syd Betancuria) den 9/1.
Korp (Corvus corax)
Vanlig
Ökenvarfågel (Lanius meridionalis koenigi)
Vanlig
Spansk sparv (Passer hispaniolensis)
Mycket vanlig
Hämpling (Carduelis cannabina)
Enstaka individer sågs.
Ökentrumpetare (Bucanetes githagineus)
Allmän i torrare områden.

Kanariebuskskvätta.
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