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               TENERIFFA 18.12. – 25.12.2012 
 

JUHA HONKALA 
 

 
El Teide. 
 
 
Päätimme vaimoni Sini-Marian kanssa viettää joulunympärysviikon jossakin Kanarian 
saarten lomakohteeesa. Selvitin nopeasti saarten erot lintu- ja luontomatkailun 
näkökulmasta. Teneriffa tarjosi mielestäni parhaan hyötysuhteen: täällä olisi kanariantaskua 
lukuun ottamatta kaikki Kanarian saarten endeemit, sekä pari muuta mielenkiintoista lajia. 
Lisäksi Teneriffalla on El Teide, Espanjan korkein vuori, jonka huippu nousee 3 718 m 
merenpinnan yläpuolelle ja vuoren ympäristössä on hienoa luontoa.  
 
 Teneriffan linnut. Lintulajeja saarella on niukasti. Tavallinen retkeilijä näkee 
talvikaudella viikossa useimmiten 30–50 lintulajia, riippuen retkeilyn painopisteistä. Saarella 
on tavattu noin 300 lajia, näistä Macaronesian endeemejä (Kanarian saaret + Madeira) on 7: 
Palmankyyhky Columba junoniae, Kanariankyyhky Columba bollii, Madeirankiitäjä Apus 
unicolor, Kanariankirvinen Anthus berthelotii, Kanariantiltaltti Phylloscopus canariensis, 
Kanarianpeippo Fringilla teydea ja Kanarianhemppo Serinus canaria.  

Muita saarella tavattavia mielenkiintoisimpia lajeja ovat Arabihaukka Falco 
pelegrinoides, Kalliopyy Alectoris barbara, Afrikansinitiainen Parus teneriffae ja 
Kalliovarpunen Petronia petronia. Joistakin yleiseurooppalaisista lajeista on saarella oma, 
erikoinen alalajinsa. Tällaisia ovat mm. Punarinta Erithacus rubecula superbus, Hippiäinen 
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Regulus regulus teneriffae, Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis koenigi ja Peippo 
Fringilla coelbes tintillon. Merilintuja (liitäjiä, keijuja, albatrosseja, suulia yms) on saarta 
ympäröivillä merialueilla havaittu ainakin 14 lajia, mutta joulukuussa merellä on hiljaista. 
Parhaat mahdollisuudet merilintujen näkemiseen on helmi-lokakuussa.  

 
Teneriffa pähkinänkuoressa.  Saaren pinta-ala on 2 032 km2 eli noin 40 x 50 

km. Asukasluku on 900 000, joista suurin osa rannikon tuntumassa. Suurimmat 
turistikaupungit ovat Puerto de la Cruz saaren pohjoisosassa ja Los Cristianos saaren 
eteläosassa. Kansainvälisiä lentokenttiä on kaksi, toinen etelässä ja toinen pohjoisessa. 
Saaren luonto on vaihtelevaa, kuten suurista korkeuseroista voi helposti päätellä. Karkeasti 
ottaen pohjoinen on kostea ja vehreä laakeripuu- ja puukanervametsineen, kun taas etelä 
on kuiva ja karu nahkealehtisine pensaineen ja kaktuksineen. Kasvillisuus saarella on hyvin 
omaleimaista, sillä endeemejä kasvilajeja on yli 800.  

Tiet ovat erinomaisessa kunnossa, mutta vuoristossa mutkaisia ja kapeita. 
Saaren pohjois- ja eteläosan yhdistää nelikaistainen moottoritie, joka seurailee saaren 
itärannikkoa. Ajoaika esim. Los Cristianosista Puerto de la Cruziin oli reilu tunti. Lintu- ja 
luontomatkailijalle riittää tavallinen henkilöauto, eikä nelivedolle ollut meistä tarvetta 
millään tieosuudella. Saaren maantiekarttoja jaettiin eteläisellä lentokentäälä maahan 
saapuessamme. Kyseisillä kartoilla onnistuimme lköytämään kaikkialle minne olimmekaan 
menossa. Kyseisissä kartoissa oli mukan suurimpien kaupunkien keskusalueista 
isomittakaavainen kartta. 

Sää oli koko jouluisen viikon erinomainen: aurinkoista tai puolipilvistä, melko 
heikkotuulista ja lämmintä. Päivälämpötilat olivat rannikon tuntumassa +22 – +25 C. 
Vuoristossa oli viileämpää, El Teiden huipulla koleaa, ehkäpä noin + 8 – +10 C. Vuoristossa 
voi talvella sataa lunta, ja näkyvyys voi olla kovin huono, mm. sumusta johtuen, joten 
pahimpaan on ehkä syytä varautua. 

 
 Lennot ym. Varasimme lento + hotellipaketin Tjäreborgin matkatoimistosta. 
Auto piti tietenkin myös vuokrata. Nettietsinnöissä kului hiukan aikaa, mutta halvimman 
tarjouksen teki entuudestaan tuntematon Rhino Car Hire: neliovinen, ilmastoitu pikkuauto 
Fiat Panda viikoksi maksoi 116,00 € ja tähän päälle otimme neljälläkympillä vakuutuksia, 
ihan vain varmuuden vuoksi. Kyseisellä ajopelillä ajelimme viikon aikana yhteensä 870 km. 
Teneriffan autovuokraamojen hinnat ovat halvat, mutta pieni piilokustannus selvisi vasta 
jälkeenpäin luottokorttilaskusta: autovuokraamo, joka olikin käytännössä monikansallinen 
Europcar, ilmoitti palvelutiskillä, että auto pitää palauttaa 
polttoainetankki tyhjänä, sillä he täyttävät tankin. Tästä palvelusta 
veloitettiin 85,00 €. Koska polttoaineen litrahinta oli 1,10 €, oli 
selvää, että muutama kymppi suomieuroja kotiutettiin Europcarin 
tilille…   
 
 Kirjat, kartat ym. Lintukirjaksi otimme kotimaan 
käytöstä tutun Lintuoppaan (Svensson, Mullarney, Zetterström – 
Otava 2010), jossa on esitelty riittävän hyvin kaikki saarilla 
tavattavat lajit. Tämän lisäksi oli hankittava lintupaikkatietoa. 
Teneriffan matkaraportteja löytyi mm. Bongariliiton ja ruotsalaisen 
Club 300:n nettisivuilta – lisäksi tuli kahlattua läpi Surfbird’in 
tarjontaa. Vastaan tulleet matkaraportit olivat tasoltaan ja 
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tarkkuudeltaan aika kirjavia. Kattavaa, tuoretta ja tarkkaa esitystä tärkeimmistä kohteista ei 
matkaraporteista löytynyt, mutta suurimmassa osassa oli mielenkiintoista tietoa osasta 
kohteita, joten hyödyllisiä, tai ainakin viihdyttäviä ne olivat.  Hyväksi lintupaikkaoppaaksi 
osoittautui ”Where to Watch Birds in Tenerife”, tekijä Eduardo García 
del Rey. Teoksen on kustantanut Turquesa Ediciones vuonna 2000. 
Teosta oli vaikea löytää eurooppalaisista nettikirjakaupoista, mutta 
kotimainen Lintuvaruste onnistui sen lokakuussa 2012 tilaamaan. 
Tämän, matkan onnistumisen kannalta, tärkeän teoksen hinta oli 
27,00 €.  Kaikki meille tärkeiksi osoittautuneet lintukohteet on 
esitelty ajo-ohjein ja kartoin kyseisessä teoksessa. Hyödylliseksi 
osoittautui myös Lonely Planet-kustantamon julkaisema matkaopas 
”Canary Islands”. Suosittelemme.  
 
 Hotelli. Varasimme kahden huoneen asunnon huoneistohotellista nimeltä 
Mango Oasis, Los Cristianosin turistikaupungissa. Hotelli oli siisti ja rauhallinen, asiallisine 
keittomahdollisuuksineen. Parkkipaikka autolle oli kadun varressa ja Supermercado parin 
sadan metrin päässä. Täältä käsin teimme kaikki retkemme eri puolille saarta varsin 
helposti. Pohjoisimpiin kohteisiin kertyi ajokilometrejä, mutta ajaminen ei näin pienellä 
saarella varsinaisesti ehtinyt uuvuttaa. 
 
 Päiväohjelmamme. 
 
18.12.  Saapuminen saarelle. Ei retkeilyä.  
19.12. Los Cristianos-Las Lajas-El Teiden ympäristö-La Caldera-Santa Cruzin kautta 
moottoritietä takaisin Los Cristianokseen. 
20.12. Los Cristianos-Puerto de la Cruz (Loro Park)-La Grimona-Santiago del Teiden kautta 
takaisin Los Cristianokseen. 
21.12. Los Cristianos-Guaza. 
22.12. Los Cristianos-Erjos-Masca-Los Cristianos 
23.12. Los Cristianos-Adeje, Barranco do Inferno-Punta Teno-Los Cristianos 
24.12. Los Cristianos-La Laguna-Santa Cruz de Tenerife-Los Cristianos 
25.12. Lähtö saarelta 
 
 Lintupaikat joissa kävimme. Keskityimme etsimään ainoastaan saaren 
erikoisuuksia ja jätimme monipuolisen lajilistan kokoamisen toiseen kertaan. Jätimme siis 
käymättä talvehtivia muuttolintuja mahdollisesti kuhisevilla golf-kentillä ja erilaisilla makean 
veden altailla. Merilintujen tähystykseenkään ei meiltä juuri liiennyt aikaa. Hotellimme 
parvekkeelta avautui merinäköala etelään. Parin tunnin iltapäivätähystyksellä näkyi 
ainoastaan etelänharmaalokkeja. 
Koodit ja sivunumero viittaavat lintupaikkaoppaaseen ”Where to Watch Birds in Tenerife”. 
 

Las Lajas. TFC 3, s. 120. Noin 11 km Vilaflorin kylän pohjoispuolella, picnic-alue 
mäntymetsässä, päätiellä selkeä opaste. Aja picnic-alueen keskelle ja pysäköi. Tämä on hyvä 
paikka kanarianpeipolle jakäpytikalle (alalaji canariensis). Myös afrikansinitiainen, 
kanarianhemppo ja keltahemppo tuli nähtyä täällä. Kanarianpeipot (2) olivat melko 
pelottomia, hyppivät maassa ruokaillen. Varhainen aamu on paras aika tässä kohteessa, sillä 
paikka on ilmeisen suosittu meluavien koululaisryhmien keskuudessa. 
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1.Las Lajas 2. El Teide 3. La Caldera 4. La Grimona 5. Guaza 6. Erjosin lammet 
ja Monte del Agua 7. Adeje, Barranco do Inferno 8. Punta Teno 9. Santa Cruz 

 
El Teide. Kävimme El Teiden vuorella, jonne nousimme köysiradalla (33 €/hlö, 

käteismaksu). El Teidelle on selkeät opasteet, joten paikasta ei voi erehtyä. Aamu on hyvä 
aika vierailla tällä upealla vuorella, sillä myöhemmin voi joutua jonottamaan pitkään 
päästäkseen köysiradan vaunuun. Ylhäällä huipun tuntumassa on lyhyt luontopolku, koleaa, 
upeat maisemat eikä lainkaan lintuja. Näimme ensimmäiset kanariankirvisemme köysiradan 
lähtöpisteessä. El Teiden kansallispuiston opastuskeskus on pari kilometriä vuorelta 
Vilaflorin suuntaan. Opastuskeskuksessa on kahvila. Ympäristön lintuja olivat tuulihaukka, 
kanariankirvinen, kanariantiltaltti ja etelänisolepinkäinen (alalaji koenigi).  

 
La Caldera. TFN 2, s. 75. Koordinaatti risteykseen 28°21'35.59"N  

16°30'11.72"W. Tämä picnic- ja retkeilyalue sijaitsee El Teiden ja Puerto de la Cruzin 
puolivälissä, tien itäpuolella. Alueelle on selkeät opasteet päätieltä. Lintupaikkaoppassa 
alueella mainitaan esiintyvän molempia saaren erikoiskyyhkyjä. Ajoimme päällystetyn tien 
päähän pysäköintialueelle ja laskeuduimme retkeilyalueen picnic-paikalle, jonka keskellä on 
matala lampi. Reunuspuissa näimme mm. mustarastaita (alalaji cabrerae), punarintoja 
(alalaji superbus), afrikansinitiaisia (alalaji teneriffae) ja hippiäisiä (alalaji teneriffae), jota 
jotkut pitävät omana lajinaan Canary Island Kinglet Regulus teneriffae. Lisäksi näimme 
erikoisia peippoja (alalaji tintillon). Kyyhkyistä emme tehneet varmoja määrityksiä: yksi 
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pikaisesti nähty kyyhky oli mahdollisesti kanariankyyhky, mutta tämä jätettiin kirjaamatta 
muistiinpanoihin. Jo lähtöä paikalta tehdessämme outo ”tsilputus” kiinnitti huomiomme. 
Laulaja löytyi ja sehän oli kanarianpeippo, komea koiras. 

 
La Grimona. 

Koordinaatti  28°23'34.04"N  
16°36'32.92"W. Tämä kohde on 
mainittu joissakin 
matkaraporteissa, mutta 
lintupaikkaopas ei sitä tunne. 
Tämä on erinomainen paikka 
nähdä palmankyyhky Columba 
junoniae. Näimme yhden linnun 
pikaisesti lennossa lähes heti 
autosta noustuamme ja 
matkakertomusten mukaan 
myös muut ovat onnistuneet 
tällä paikalla näkemään 
palmankyyhkyn helposti. Lisäksi 
ylitsemme lensi pieni parvi 
madeirankiitäjiä ja 
reunuspensaassa ärhenteli 
afrikansinitiainen. La Grimona 
sijaitsee vilkasliikenteisen tien 
laidassa, joten liikenteen melu 
hieman vähentää viihtyvyyttä 
tällä näköalapaikalla. La Grimona 
sijaitsee kymmenkunta 
kilometriä Puerto de la Cruzista 
Icod de la Vinosin suuntaan, hyvin pian kolmannen tunnelin jälkeen. Pysäköi auto 
levennykselle ja tähyile ylös rinteeseen. Palmankyyhkyn voi nähdä lentävän matalasta 
puusta toiseen ja onnella sen kaiketi voi nähdä istuvan oksalla. Tällöin kaukoputki on 
hyödyllinen. 

 
Guaza. TFS 4, s. 30. Tämä kohde sijaitsee aivan Los Cristianosin kaupungin 

kaakkoiskulmassa, joten se oli meille lähikohde. Suuntasimme paikalle vaivattomasti Los 
Cristianosin kaupunkikartan ja lintupaikkaoppaan ohjeiden mukaan. Melko läheltä rantaa, 
reunimmaisen kadun tuntumasta lähti muutamakin polku ylös rinteeseen. Kapusimme 
puolisen tuntia ylöspäin ja edessämme oli hylättyjä, kivisiä peltoja. Etsimme alueelta 
kalliopyytä ja aavikkotulkkua onnistumatta niitä löytämään. Guaza-vuorelle emme nousseet, 
vaan tyydyimme komppaamaan hylättyjä viljelyksiä ja pensaikkoja lähempänä rantaa noin 
neljän tunnin ajan. Alueen lintuja olivat harmaahaikara (9 lintua vesisäiliön reunalla 
muutaman sadan metrin päässä), arabihaukka (nuori lintu lensi matalalla meren päällä, 
rannan tuntumassa, saaden aikaan pakokauhun etelänharmaalokkien keskuudessa), 
riuttatiira (2 lintua rannan tuntumassa), kanariankirvinen, kanariantiltaltti, 
pikkupensaskerttu (alalaji orbitalis), etelänisolepinkäinen (yleinen alueella, näimme 
yhteensä kahdeksan) ja korppi (alalaji tingitanus).  
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Erjos ja Monte del Agua. TFNW 3, s. 62. Tämä on tärkeä kohde lintuturistille. 

Erjos-nimisessä kylässä sijaitsevat Erjosin lammet: kolme pientä lamparetta, jotka ovat 
päätien tuntumassa ja jotka on siis helppo käydä tarkastamassa. Lisäksi Erjosin kylästä 
lähtee kapea tie lännen suuntaan, kohti Monte del Aguaa, joka lienee lähes takuuvarma 
paikka nähdä kanariankyyhky Columba bollii.   

Etelästä, Santiago del Teiden suunnasta tultaessa Monte del Aguan tie kääntyy 
täsmälleen Erjosin kylän kyltin kohdalta vasemmalle. Vastaavasti pohjoisesta tultaessa 
samassa paikassa kyltti ilmoittaa Erjosin kylän päättyneen ja pieni tie kääntyy oikealle. Tien 
alkupään pensaikossa on aika runsaasti peruslintuja: kanariantiltaltteja, kanarianhippiäsiä, 
afrikansinitiaisia ja kanarianlintuja. Tämä pieni tie sivuuttaa telemastot, jotka näkyvät 
ylhäällä mäellä noin kilometrin päässä. Kaiken kaikkiaan, aja tai kävele tätä tietä noin 5,2 
km, läpi laakeripuumetsän. Noin 5 km kohdalla, tien oikealla puolen on näkyvä kyltti ja 
jonkinlainen sadevesimittari tms. Ohita tämä ja jatka vielä noin 200 m, kunnes tien 
vasemmalla puolen metsäinen kallio nousee jyrkästi. Tällä kohden on tiessä levennys, johon 
voi pysäköidä. Tähystä ylös rinteeseen. Kanariankyyhkyt lentelevät tässä rinteessä, ovat 
tehneet sitä jo vuosia. Näimme yhteensä seitsemän ja kuulimme kahden huhuilevan. Huom. 
tällä tiellä kulkee maastopyöräilijöitä ja retkeilijöitä, aja varovasti! Eräs herra ilmoitti meille, 
että tiellä ei saisi ajaa autolla, mutta emme nähneet kieltomerkkejä missään.  
 Erjosin lammille lähtee pistotie edellämainitusta Monte del Aguan 
tienristeyksestä noin 200 m Santiago del Teiden suuntaan. Tie laskeutuu jyrkästi alamäkeen 
lampien tuntumaan. Näimme lammilla nokikanoja, liejukanan ja taveja. Ilmassa leijaili 
hiirihaukkoja (alalaji insularum) ja pensaissa rätisi samettipääkerttuja (alalaji leucogastra).

 
Ruutukaappaus Google Mapsista. Saapuminen Erjosin kylään etelästä. Tie Monte del Aguan 
kanariankyyhkypaikalle vasemmalle lähtee juuri tästä. 
 

Adeje, Barranco do Inferno. TFSW1, s. 51. Tämä jylhä rotko osoittautui 
mainioksi kohteeksi. Emme olleet onnistuneet muissa kohteissa näkemään kivikkopyytä, ja 
kun opaskirjan mukaan tämä olisi hyvä paikka havaita laji, niin päätimme yrittää. Ajoimme 
opaskirjan mukaan Adejen pieneen kaupunkiin. Kaupungissa näimme opaskylttejä Barranco 
do Infernolle, ne osoittivat ylämäen suuntaan. Kaupunkialueella pysäköimme opaskirjassa 
mainitun ravintola Otelon (Calle los Molinos) tuntumaan ja siinäpä ihan pian aukesi  
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    Barranco do Inferno näköalapaikalta katsottuna. Arabihaukat istuivat keskellä 
vasemmalla  näkyvällä paljaalla pystykalliolla. Polku alueelle näkyy kuvassa oikealla. 
 
rotkomaisema aivan edessämme, aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Olimme perillä 
aamun valjetessa ja ainoina ihmisinä kävelimme rotkon reunaa kiertävää polkua. Hyvin pian 
kuulimmekin kivikkopyyn aamukotkotusta ja pian näimme kaksi lintua lennossa. Nousimme 
polkua reilun puolen tunnin ajan, ihailimme maisemia näköalapaikalla ja käännyimme 
takaisin. Näimme samat kivikkopyyt uudelleen ja kuulimme useiden ääntelevän. 
Tehdessämme jo lähtöä rotkolta, kuului vastarinteestä petolinnun ääntä. Kiikaroimme 
sileään rinteeseen ja näimme kivillä istumassa kaksi aikuista arabihaukkaa. Toisella linnuista 
oli saalis. Istumakivien alla ja ympäristössä oli runsaasti ulostepirskeitä, joten linnut ovat 
käyttäneet tätä paikkaa jo pidemmän aikaa. Toinen linnuista lensi pienen kaarroksen 
edessämme – mahtavan hieno lintu!  

 
Punta Teno. TFNW6, s. 66. Olimme etsineet kalliovarpusta sieltä täältä 

onnistumatta löytämään lintua. Punta Teno mainitaan lintupaikkaoppaassa paikaksi, jossa 
niitä on ympäri vuoden. Punta Teno saaren luoteisimmassa kolkassa oli kirjaimellisesti 
monen mutkan takana. Viimeiset kymmenkunta kilometriä Buenavista del Norten 
länsipuolella olivat jännittävät. Tien varren isot varoituskyltit tiedottivat sekä voimakkaista 
tuulista että jyrkänteeltä putoavista kivistä. Ja kyllä, tiellä oli sekä pudonneita murikoita että 
pienempää kivitavaraa. Ajaminen Punta Tenoon tuntui äkkiä tyhmänrohkealta, mutta 
seurasimme paikallisten esimerkkiä ja ajoimme eteenpäin. Lähellä niemenkärkeä, tien 
oikealla puolen paikallistimme hylätyt tomaattiviljelmät. Pysäköimme auton ja kävelimme 
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sarkojen poikki hiljalleen kohti rantaa. Muutaman isomman kaktuksen tuntumassa ruokaili 
kiuruja, harmaasirkkuja ja yksi kalliovarpunen.  Sarkojen poikki juoksi pari kalliopyytä. 
Mainio paikka! Lintupaikkaoppaassa mainitaan niemen nokassa oleva majakka hyväksi 
merilintujen tähystyspaikaksi. Varmaan se sitä onkin. Emme nähneet etelänharmaalokkien 
lisäksi mitään muita merilintuja. Niemenkärjen kainalossa on pieni uimaranta, joka on 
paikallisten suosiossa. 

 

 
Punta Tenon “niittyä”. Takana näkyvien kaktusten edessä ruokaili mm. kalliovarpunen. 
 

Santa Cruz de Tenerife. TFNE 1.1. s. 87. Lintupaikkaoppaassa mainitaan Plaza 
de la Concepcionin olevan hyvä paikka nähdä tulokaslajeja, mm. papukaijoja, mainoja yms. 
Vierailimme paikalla ja näimme virtavästäräkin, afrikansinitiaisen ja kanariantiltaltin.  

 
Lajilistamme. Vain ”tärkeimpiin” lajeihin keskittyen tulimme havainneeksi 

saarella yhteensä 38 lajia. 
 

Silkkihaikara   Egretta garzetta 
Näimme Los Cristianosin lähellä kahtena päivänä yht. 20. 
Harmaahaikara  Ardea cinerea  
Los Cristianos, Guaza, 9. 
Tavi   Anas crecca 
Erjosin lammet, 1 k 2 n. 
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Hiirihaukka   Buteo buteo insularum  
Erjosin ja Santiago del Teiden alueella yht. 7. 
Tuulihaukka   Falco tinnunclus canariensis 
Yleinen. Laskimme matkan summaksi 41. 
Arabihaukka   Falco pelegrinoides  
Los Cristianos, Guaza, 1 juv. Adeje, Barranco do Infernon pystykallio, 2 ad. 
Kivikkopyy  Alectoris barbara koenigi 
Adeje, Barranco do Inferno, 2 sekä Ä3. Punta Teno, 2. 
Liejukana  Gallinula chloropus 
Erjosin lammet, 2. 
Nokikana  Fulica atra 
Erjosin lammilla näimme yhteensä noin 10. 
Selkälokki  Larus fuscus (graellsii) 
Puerto de la Cruzin satamassa lenteli neljä 1-kv selkälokkia, jotka kenties olivat graellsii 
alalajia. 
Etelänharmaalokki Larus michahellis 
Yleinen merialueella, mm. Los Cristianosin ympäristössä päivittäin noin 100. 
Riuttatiira  Sterna sandvicensis 
Los Cristianos, Guaza, 2 ad lintua rannan tuntumassa. 
Rock Dove  Columba livia 
Saarella on sekä puluja että luonnonvaraisia kalliokyyhkyjä. Emme tutkineet asiaa lainkaan. 
”Kalliokyyhkyjä” näkyi lähes päivittäin ja puluja etenkin. 
Kanariankyyhky  Columba bollii 
Monte del Agua, yhteensä 9. 
Palmankyyhky Columba junoniae 
La Grimona, 1. 
Collared Dove Streptopelia decaocto 
Yleinen taajamissa. Näimme päivittäin 4–30. 
Madeirankiitäjä Apus unicolor 
La Grimonassa parvi a 8, La Lagunan kaupungissa parvi a 20.  
Käpytikka   Dendrocopos major canariensis 
Las Lajasin picnic-paikan tuntumassa yhteensä 3.  
Kiuru  Alauda arvensis 
Punta Teno, a 4 ruokaili ”niityllä”, jonkinlaisessa matalakasvuisessa varvikossa tai 
ruohikossa. 
Kanariankirvinen Anthus berthelotii berthelotii 
Yleinen. Näimme neljän päivänä yhteensä 51. 
Virtavästäräkki Motacilla cinerea canariensis 
La Lagunan kaupungissa 1, Santa Cruz de Tenerifen kaupungissa 1. 
Punarinta  Erithacus rubecula superbus 
La Calderan picnic-paikalla 3, Erjosin lammet 1. 
Mustarastas  Turdus merula cabrerae 
Yleinen. Näimme viitenä päivänä yhteensä 43. 
Pikkupensaskerttu Sylvia conspicillata orbitalis 
Los Cristianos, Guaza, yleinen, havaitsimme yht. 6. Punta Teno, yht. 5. 
Samettipääkerttu Sylvia melanocephala leucogastra 
Erjosin lammet, yht. 4. 
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Kanariantiltaltti Phylloscopus canariensis 
Yleinen. Kirjasimme muistiin yhteensä 68. 
Hippiäinen  Regulus regulus teneriffae 
La Calderan picnic-paikalla 4, Erjos, Agua del Monten tien alku, 4. 
Afrikansinitiainen Parus teneriffae 
Yleinen. Näimme viitenä päivänä yhteensä 17. 
Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis koenigi 
El Teiden vuoren opastuskeskuksen tuntumassa näimme 2. Los Cristianos, Guaza, yhteensä 
kahdeksan lintua, osa laulavia. 
Korppi  Corvus corax tingitanus 
Näimme kolmena päivänä yhteensä kahdeksan lintua, mm. Guaza 2, Erjosin-Mascan alueella 
5 ja Punta Tenossa 1. 
Välimerenvarpunen Passer hispaniolensis 
Havaintoja Puerto de la Cruzin kaupungissa ja Los Cristianosin kaupungissa. 
Kalliovarpunen Petronia petronia madeirensis 
Punta Teno, 1 matalakasvuisessa varvikossa. 
Peippo  Fringilla coelebs tintillon 
La Calderan picnic-paikka 2, Agua del Monte 3. 
Kanarianpeippo Fringilla teydea 
Las Lajas, picnic-paikka 2, La Caldera, picnic-paikka 1. 
Keltahemppo Serinus serinus 
Las Lajas, picnic-paikka 1. 
Kanarianhemppo Serinus canaria 
Yleinen. Kirjasimme muistiin neljältä päivältä yhteensä 155. 
Hemppo   Carduelis cannabina 
Los Cristianos, Guaza 2, Punta Teno 1. 
Harmaasirkku Miliaria calandra 
Punta Teno 4 matalakasvuisessa varvikossa. 
 
 


