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Inledning 
 
En sista minutenresa till Bahia Feliz, Gran Canaria inhandlades i mitten av maj och två veckor 
senare satt vi på flyget från Sturup till Gran Canaria. Specialerbjudande från fritidsresor ”res 2 
betala för 1” gjorde att priset stannade på c.a 5000:- inklusive hyrbil i tre dagar. 
Hade inga större förhoppningar om att kunna skåda någon längre tid utan det blev mer en 
halvtimme där och en halvtimme där. Hade inte ens med mig tubkikare, därav magert 
gällande tex liror. Blåfinken var bara att glömma tänkte jag innan resan, den verkade allt för 
svår att få in, men med lite tur och ett nervevat fönster när vi åkte i bergen så trillade finken in 
på listan i alla fall. 
 

Allmänt 
 
Vi bodde i Blue Village, Las Pitas, Bahia Feliz som ligger strax innan de stora turistmålen 
som Playa Ingles mfl. Lagom stor ”håla” för familjen, men betydligt mindre fågel än längre 
söderut mest beroende på det halvökenliknande områdena runt byn. Priser på mat, 
restauranger och liknande är precis som hemma i Sverige och ibland till och med dyrare. 
Vädret var alldeles utmärkt under vår vecka, lagom varmt både på dagarna och nätterna. Även 
uppe på de högsta bergstopparna var det varmt (c.a 20 grader). 
 
Lokaler m.m. 
 
26.5 Bahia Feliz, ”rekade” området. Första nya arten (kanariegransångare)satt i en 

palm rakt utanför vår lägenhet och sjöng. 
27.5 Bahia Feliz hela dagen med shopping och bad samt liten ”skådarpromenad” där 

kanariepiplärkan gick in på listan. 
28.5 Hyrbil och utflykt till Palmitos Park samt en snabb tur ner till Maspalomas för 

att bekanta oss med omgivningarna. Dom första ordentligt bestämda enfärgade 
seglarna sågs. 

29.5 Hela dagen i Maspalomas med sol och bad samt en liten vandring i sanddynerna 
och lite span i våtmarken. 

30.5 Hela dagen ägnades åt utflykt i de högsta bergen, åkte upp till Roque Nublo och 
  Pico de las Nieves (högsta punkten på Gran Canaria). Varmt och skönt ända upp 
  till de högsta topparna. På nervägen gick det lite väl fort i serpentinkurvorna så 
  efter en liten stund hade jag två åksjuka i baksätet, varav den minsta såg till att 
  dekorera halva baksätet med halvsmälta matrester. Lite lugnare nerfart efter 
  detta. 
31.5 Innan jag lämnade tillbaks hyrbilen så gjordes en tidig morgontur till 

Maspalomas, vilket var betydligt bättre när inget folk fanns runt dammen. 
1.6 Bahia Feliz hela dagen med sol, bad och shopping. 
2.6 Bahia Feliz och hemfärd. 
 



Artlista 
 
Gulnäbbad lira (Calonectris diomedea) 
1 ex sågs vid Bahia Feliz den 27.5 och utgör enda havsfågelobsen. 
Aktuell ras i området är; C.d.borealis 
 
Silkeshäger (Egretta garzetta) 
Vid Maspalomas sågs 4 ex både den 29 och 31.5. 
 
Ormvråk (Buteo buteo) 
På lite högre höjder sågs minst 3 olika fåglar på “bergsutflykten” den 30.5 
Aktuell ras i området är; B.b.insularum 
 
Tornfalk (Falco tinnunculus) 
Sågs med ett till fyra ex dagligen. 
Aktuell ras i området är; F.t.dacotiae 
 
Rörhöna (Gallinula chloropus) 
Sågs endast vid Maspalomas och då med c.a 20 ex 29 och 31.5. 
 
Mindre strandpipare (Charadrius dubius) 
Vid Maspalomas sågs och hörde 6 olika ex den 31.5 
 
Svartbent strandpiapre (Charadrius alexandrinus) 
Vid Maspalomas c.a 15 ex den 29 och 31.5 
 
Småspov (Numenius phaeopus) 
Ett ex vid Maspalomas den 29 och 31.5. 
 
Sandlöpare (Calidris alba) 
Vid Maspalomas 2 ex den 29.5 
 
Medelhavstrut (Larus michahellis) 
Allmän längs kusterna men då företrädesvis i skymningen då stora mängder fågel flög längs 
stränderna troligen på väg till någon ”uppsamlingsplats”. Under dagtid sågs endast några 
enstaka fåglar. 
Aktuell ras i området är; L.m.atlantis 
 
Tamduva (Columbia livia (domest.)) 
Allmän 
 
Klippduva (Columbia livia) 
På bergsutflykten den 30.5 sågs tre exemplar som kanske kunnat vara ”rena” klippduvor på 
nästan 1800 m höjd. Men som vanligt är det ju omöjligt att avgöra hur ”rena” dom var. 
Aktuell ras i området är; C.l.canariensis 
 
Turkduva (Streptopelia decaocto) 
Allmän 
 
 



Turturduva (Streptopelia turtur) 
Sågs dagligen men inte i några större antal, när man kom ute lite på landsbygden blev den 
betydligt vanligare och som mest obsades c.a 30 ex dels i Palmitos den 28.5 och lika många 
på bergsutflykten den 30.5 
 
Halsbandsparakit (Psittacula krameri) 
Vanlig vid Maspalomas (29 och 31.5) där dom drog omkring lite överallt, vid Bahia Feliz 
sågs endast 4 ex den 30.5 
 
Munkparakit (Myiopsitta monachus) 
Vid Palmitos fanns det stora koncentrationer av denna art, endast några enstaka ex vid 
Maspalomas. 
 
Enfärgad seglare (Apus unicolor) 
En ”svår art” att arta, sågs dagligen men inte i några större antal förutom vid Maspalomas där 
ett drygt 50-tal obsades. 
 
Blek tornseglare (Apus pallidus) 
Bestämda fåglar endast den 28 respektive 29.5. 
Aktuell ras i området är; A.p.brehomrum 
 
Seglare sp. (Apus sp.) 
Det blev ganska många obestämda seglare varje dag eftersom jag endast bestämde de fåglar 
jag mer eller mindre ”kunde se i vitögat”. 
 
Härfågel (Upupa epops) 
Inte speciellt vanlig men några ex ”smet in” och toppnotering den 31.5 med 4 ex vid 
Maspalomas. 
 
Ladusvala (Hirundo rustica) 
Tre ex sågs dra förbi över sanddynerna vid Maspalomas den 29.5. 
 
Forsärla (Motacilla cinerea) 
Endast ett exemplar sågs och det var i Palmitos Park den 28.5 
Aktuell ras i området är; M.c.canariensis 
 
Kanariepiplärka (Anthus bertheloti) 
Sågs dagligen men inte i några större mängder förutom den 30.5 på bergsutflykten. 
 
Koltrast (Turdus merula) 
Allmän 
Aktuell ras i området är; T.m.cabrerae 
 
Kanariegransångare (Phylloscopus canariensis) 
Allmän 
 
Sammetshätta (Sylvia melanocephala) 
Inga större mängder förutom vid Maspalomas där ett 20 tal fåglar obsades vid varje besök, i 
övrigt överraskande svåra att hitta. 
 



Koboltmes (Parus teneriffae) 
Enda obsarna gjordes på bergsutflykten den 30.5 då ett tiotal fåglar sågs. 
 
Ökenvarfågel (Lanius merodionalis) 
Sågs dels i Bahia Feliz där ett par höll till och dels vid Maspalomas med minst ett par (en 
flygg unge) och en ensam fågel på bergsutflykten den 30.5 
Aktuell ras i området är; L.m.koenigi 
 
Spansk sparv (Passer hispaniolensis) 
Allmän 
 
Helenaastrild (Estrilda astrild) 
Sågs inte i några större antal, som mest 5 ex vid Palmitos Park och 5 ex i Maspalomas. 
 
Blåfink (Fringilla teydea) 
Hade inga som helst förhoppningar om att få se denna art då det redan från start verkade 
hopplöst. På bergsutflykten den 30.5 så körde jag med nervevade fönster i bilen när vi åkte 
mellan Roque Nublo och Pico de las Nieves. När vi körde in i ett område som heter Llanos de 
la Pez (som verkar vara ett stort familjeutflyktsmål för lokalbefolkningen) hörde jag en 
sjungande fågel genom fönstret, tvärnitade, svängde in i området, ut ur bilen och där i en 
talltopp sitter en blåfinkshanne och sjunger !!! På tillbakavägen hördes eventuellt ytteligare en 
fågel eller om det vara samma fågel som flyttat sig två-tre kilometer vet jag inte. 
Aktuell ras i området är; F.t.polatzeki 
 
Steglits (Carduelis carduelis) 
Sågs dagligen med enstaka exemplar. 
Aktuell ras i området är; C.c.parva 
 
Kanariesiska (Serinus canaria) 
Hade enbart denna art på bergsutflykten den 30.5 då den var relativt vanlig i 
bergssluttningarna. 
 
Ökentrumpetare (Bucanetes githageus) 
Två ex höll till i området mellan Bahia Feliz och motorvägen och dessa två fåglar sågs varje 
gång jag var i området. 
Aktuell ras i området är; B.g.amantum 
 
Dessutom sågs två arter som får förmodas vara burrymlingar eller ättlingar till sådana. Jag kan 
inte komma ihåg att jag såg någon av dessa två arter i Palmitos Park där annars det mesta 
verka finnas från blåskator till kolibrier. 
 
Greater Blue-eared Glossy Starling (Lamprotornis chalybaeus) 
Vid Maspalomas sågs två ex av denna art (31.5) (troligtvis denna art). Trodde först att det var 
två koltrastar som hoppade omkring i sanddynerna men när jag tittade närmare på dom så ser 
jag att dom är blåglänsande och har orangefärgat öga. 
 
 
Vävare Sp, (xxxx.sp) 
Har ingen aning om vilken art det var men vacka var dom, helt gulorangefärgade med svart 
huvud. Såg ut som tre olika hannar. Den 31.5. 
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