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1.INLEIDING 
De Canarische eilanden zijn een archipel  van vulkanische oorsprong. De uitbarsting van de 
vulkaan Cumbre Vieja op La Palma van september dit jaar laat zien dat deze nog volop actief 
is. De zeven hoofdeilanden voor de kust van Noordwest Afrika zijn ontstaan boven een 
hotspot in de aardmantel. Door het afdrijven van de Afrikaanse plaat is een keten van 
eilanden ontstaan. Het onstaan van de oudste eilanden, Lanzarote en Fuerteventura, 
eigenlijk één eiland, is geschat op 60 miljoen jaar geleden. De jongste eilanden, nog niet 
boven zee niveau, voor de zuidkust van El Hierro en tussen Tenerife en Gran Canaria, zijn 
nog in wording. Deze eilanden zullen er naar schatting tussen de vijfhonderdduizend en één 
miljoen jaar over doen om boven de zeespiegel uit te komen. 

  
Kaart Canarische eilanden, Openstreetmap, bewerkt in Qgis, Gert-Jan Speckmann 

Tenerife 

Het eiland Tenerife is ongeveer twaalf miljoen jaar geleden gevormd .De geologisch oudste 
delen van het eiland zijn het Anaga-gebergte in het uiterste noordoosten, het Teno-gebergte 
in het noordwesten en kleine gebieden (Bandas del Sur) in het uiterste zuiden. Het  
vulkanische massief in het midden van het eiland is jonger. Het wordt in het midden 
ingenomen door een 12 bij 17 kilometer lange caldera genaamd Las Cañadas. Vanaf hier rijst 
de hoogste berg van Spanje op, de 3715 meter hoge Pico del Teide. De oceaanbodem is hier 
vierduizend meter diep, in totaal dus 73715 meter. De vulkaanuitbarstingen tussen het Teide-
massief en het Teno-gebergte in 1706, 1798 en 1909 tonen aan dat het eiland nog steeds erg 
vulkanisch actief is. 
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Het huidige landschap van Tenerife is het resultaat van een culturele landschapsontwikkeling 
die de oorspronkelijke natuur heeft veranderd. Terwijl tot het midden van de 20e eeuw vooral 
agrarische activiteiten het landschap hebben gevormd, is het eiland sindsdien onderhevig aan 
economische verandering van een agrarische naar een op diensten gebaseerde samenleving 
die voornamelijk gericht is op het toerisme. De bevolking heeft zich in een eeuw tijd 
zevenvoudig vermeerderd en telt nu rond de 900.000 inwoners. Vóór corona toesloeg ontving 
het eiland bijna 6 miljoen toeristen. Aan de kust zijn enorme agglomeraties verrezen en de 
infrastructuur werd stormachtig ontwikkeld waardoor gigantisch veel habitatverlies is 
opgetreden. Voor ons wel handig omdat we nu excursieplekken op het hele eiland snel kunnen 
bereiken via de autosnelweg, maar een parkeerplek vinden was vaak een groot probleem. De 
aanwas van mensen en de omschakeling naar toerisme heeft enorme gevolgen gehad voor de 
natuur. Landinwaarts was er een grote toename aan braakliggend terrein en veel terrassen 
zijn verlaten door de landbouwers. Milieuproblemen zoals bodemerosie, zoetwaterschaarste, 
bosbranden zijn het gevolg van antropogene druk. Ook het verlies aan biodiversiteit is hier 
aan gerelateerd. 

Klimaat 

Tenerife ligt c. 300 km uit de kust van Afrika. Toch heeft dit eiland het hele jaar door milde 
temperaturen vanwege de noordoostelijke passaatwinden en de aftakking van de Golfstroom. 
Deze houden de temperatuur gelijkmatig. Aansluitend zorgt de aanwezigheid van het 
gebergte voor differentiatie in temperatuur maar ook in vochtigheid. De op het zuiden 
gerichte delen van Tenerife zijn meestal onbewolkt en worden gekenmerkt door een droog, 
zonnig klimaat. Bovendien worden de luchtmassa's die over de berg worden geduwd, warm 
wanneer ze zinken (valwinden) en hebben ze een wolk-oplossend effect. Daar waar de bergen 
de wind tegen houden is het vaak bewolkt en vochtig, vooral ‘s winters. In het bergachtige 
midden van het eiland is het een stuk kouder. Boven de 1800 meter kan er sneeuw vallen, met 
name in de periode oktober-april. Vooral overdag stijgt de lucht, verzadigd met waterdamp 
uit de zee, het Teide massief op. Er ontstaat een wolkenband op een hoogte van zo'n 1000 tot 
1500 meter waar in de hogere delen zich waterdamp verzamelt. De wolken geven een fijne 
motregen af als ze in contact komen met de laurier- en dennenbossen aldaar. Dit feit biedt 
voordelen voor de landbouw aan de noordkant van het eiland in de anders extreem droge 
zomermaanden. Het gebied van de wolkenzone is van bijzonder belang voor het ecosysteem 
van het eiland, omdat hier het hele jaar door mistneerslag door de bomen kan worden 
opgevangen. In het warme seizoen (mei-september) ligt de wolkenzone lager (gemiddeld max. 
1200 m), wat betekent dat zowel de hoger gelegen gebieden als de onderste zones droger 
zijn. In het koude seizoen (oktober-april) strekt het gebied van de mistneerslag zich uit verder 
uit en de inversielaag komt dan bij gemiddeld max. 1700 m. 

Biodiversiteit  

Tenerife behoort tot de biogeografische regio van Macaronesië, i.e. Canarische Eilanden, 
Kaapverdië, Azoren, Madeira, inclusief Porto Santo en de Ilhas Desertas. Ondanks de grote 
afstanden zijn er overeenkomsten tussen de afzonderlijke eilanden wat betreft flora en fauna. 
Om een idee te krijgen van de biodiversiteit van Tenerife maken we gebruik van Arechavaleta 
et. al. (2010). Volgens Arechavaleta c.s. omvat de soortenlijst van Tenerife in totaal ruim 9000 
soorten landdieren, planten en schimmels. Tenerife heeft daarmee de grootste biodiversiteit 
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van de Canarische Eilanden. De schimmels en korstmossen tellen ruim 2000 soorten; planten, 
incl. varens 1468 soorten, bladmossen en levermossen 427 soorten, en de fauna is goed voor 
ruim 5000 soorten. Tenerife herbergt 865 exclusieve endemen (alleen in Tenerife) en 2023 
endemen die ook op één of meerdere Canarische eilanden voorkomen. De grootste rijkdom 
aan endemen vinden we in het noordwesten en het noordoosten, de gebieden die tevens het 
oudst zijn en waar zich soorten over een langere periode konden ontwikkelen. 

 
  

Gallotia galloti, endemisch Tenerife en La Palma, foto Jan Jansen 

Tenerife Blauwe vink, Fringilla teydea, foto Wim Rubers 
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2. REISPROGRAMMA 

DAG 1 

26 November, Gea Warringa  

 
Tot onze grote verrassing werd in de zomer van 2021 een extra reis aan het reisprogramma 
van de ACR toegevoegd en dit zag er best wel interessant uit: een weekje verblijf op 
Tenerife, gelegen in de Atlantische Oceaan, 400 km ten westen van de kust van Marokko.  Al 
scharrelend zou er gekeken kunnen worden naar de vegetatie, naar de insecten en vogels, 
en dit onder de deskundige leiding van Jan Jansen en Herman Sieben. 
Ook zouden we kunnen genieten van het warme klimaat, want Tenerife staat bekend om z’n 
eeuwige lente, zo beschrijft de ACR dit grootste eiland van de Canarische eilanden.  
En omdat de meeste van de geplande reizen van de ACR gedurende dit jaar vanwege Covid-
19 geannuleerd werden, was het niet verwonderlijk dat deze reis al snel volgeboekt was. 
Toch was het best wel spannend of de reis uiteindelijk wel door zou kunnen gaan: de 
besmettingen door het coronavirus namen toe en de verwachting was dat het kabinet 
binnenkort weer allerlei beperkende maatregelen zou gaan invoeren. Maar de “kleurcode” 
voor Tenerife was geel, terwijl Nederland als donkerrood beoordeeld werd. De reis kon 
gelukkig doorgaan, al moesten we wel  voor vertrek een online gezondheidsformulier 
invullen en een vaccinatiebewijs kunnen tonen waaruit blijkt dat men volledig gevaccineerd 
is.  
Dus op 26 november verzamelen we ons vroeg in de morgen op Schiphol in de vertrekhal 3 
voor de balie van TUI om in te checken voor de vlucht naar Aeropuerto de Tenerife Sur, de 
luchthaven op Tenerife, waar we na zo’n 4 uur vliegen zullen landen. Helaas hebben 2 
personen de reis moeten annuleren, heel erg jammer. 
Tegen 10 uur steken we met een Boeing 737-800 het luchtruim in en vanuit de cockpit komt 
het bericht van de gezagvoerder, dat de crew zal proberen om de vlucht zo veilig en zo goed 
mogelijk te laten verlopen en dat is een hele geruststelling…. 
We vliegen over Rotterdam en de Zeeuwse eilanden, over Brussel en Parijs en dan over 
Pamplona en Madrid. Vervolgens langs de Marokkaanse kust en dan buigen we af de 
Atlantische Oceaan over, richting Tenerife, waar we na de landing de klok een uur terug 
kunnen zetten, de plaatselijke tijd is nu 13:15 uur.  
Maar dan volgt er wel een beetje een teleurstelling: in plaats dat we verwelkomd worden 
door een stralende zon, verlaten we in stromende regen het vliegtuig en persen we ons in de 
bus, die ons vervolgens naar de aankomsthal zal rijden. En na het verlaten van de luchthaven 
gaan we de bus zoeken van de reisorganisatie Tui waarmee het transfer naar ons hotel in 
Puerto de la Cruz verzorgd wordt. Inmiddels zijn ook Jan en Herman vertrokken om de beide 
busjes van het verhuurbedrijf te halen en de verwachting is dat we ongeveer gelijktijdig in 
het hotel zullen arriveren.  
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Helaas is er ergens een communicatiefout ontstaan: de chauffeur van onze bus wacht 
geruime tijd onnodig op 4 mensen, en dat blijken naast onze beide reisleiders de twee 
personen te zijn die moesten annuleren….   
Maar dan verlaten we uiteindelijk het vliegveld en door de stromende regen rijden we over 
de Autopista del Sur de Tenerife TF-1 en de TF-5 naar onze verblijfplaats: Puerto de la Cruz, 
een rit van zo’n 90 km, een uurtje rijden dus over deze snelweg.  Helaas zijn we niet de  
enigen die deze weg kiezen om naar het noorden van het eiland te gaan: het is druk, heel 
druk en regelmatig staan we in een file te wachten voor stoplichten of rotondes. Rondom 
Santa Cruz staat het verkeer op de 5 baans autoweg soms geheel stil en er is dus ruim 
voldoende tijd om naar buiten te kijken. Maar in plaats van een mooi glooiend landschap 
bestuderen we de vele auto’s naast, voor ons en achter ons. 
Om de stemming er een beetje in te houden, belooft een reisgenoot straks een wijntje voor 
de avondmaaltijd, maar iemand anders merkt op dat het vermoedelijk een slaapmutsje zal 
worden…. 
Gelukkig kunnen we nog wel genieten van een mooie wolkenlucht en dat belooft vast wel 
veel goeds voor de volgende dag. 
Na zo’n 2½ uur rijden, stoppen en optrekken bereiken we het hotel Atlantic Mirage, een 
mooi gelegen hotel aan de noordkust van het eiland. De beide reisleiders zijn er nog niet en 
rijden vermoedelijk ook nog ergens in een file. Na enige tijd wachten besluiten we om dan 
zelf maar te gaan inchecken. We krijgen allemaal een prachtige kamer, met uitzicht op zee. 
En na enige tijd arriveren Jan en Herman ook, gelukkig, al was het voor hen niet makkelijk 
om een parkeerplaats voor de beide busjes te vinden…  
Maar aan het eind van die lange dag mogen we heerlijk genieten van het beloofde drankje 
en overheerlijke maaltijd en we wachten af wat de dag van morgen ons brengen zal.  

 Dag 2 

 
 

Route en excursie plaats 

1. Centro de Visitantes El 
Portillo Alto  
2. Centro de Visitantes 
de Cañada Blanca 
3. Punta de La Rasca 
 

 

 

 

 

27 November, Ed Stikvoort 

De Teide op en over 
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Om half 8 loop ik voor het eerste ontbijt van deze reis het restaurant binnen. Het is een ****-
hotel, dus ik ben verwachtingsvol, mede ook na het voortreffelijke diner gisteravond.  
 
Tevreden aanschouw ik de grote en gevarieerde buffetten. De gerookte zalm brandt in mijn 
ogen, net als de roerei, gebakken bacon, gesneden rauwe paprika, gebakken broodjes en 
vers gesneden fruit. De ananas is vast rijp geplukt, zó veel rijker is de smaak dan in 
Nederland. Met een goed gevulde maag ben ik helemaal klaar voor een dag 'in het veld'.  
Het is de bedoeling om vanuit het noorden - waar we deze week overnachten - de vulkaan 
Teide op te rijden en op diverse plekken stops te maken. Om half 9 staan we dan ook buiten 
klaar om aan boord te stappen van de twee huurbusjes die reisleiders Herman en Jan 
verderop in de wijk hebben geparkeerd en aan het ophalen zijn. Ondertussen kijken we 
natuurlijk om ons heen. In een fraai bloeiende 'spuitjesboom' (Spathodea campanulata) 
laten drukke kanaries zich goed bekijken, terwijl in de omgeving een Canarische tjiftjaf de 
eerste helft van zijn Nederlandse genusnaam herhaalt.  
We rijden de Teide op, in de richting van El Portillo. Heel eventjes is de zonbeschenen, 
besneeuwde top van de Teide tussen de dikke bewolking door te zien. Daar krijg ik nog meer 
goede zin van. Jan, chauffeur van het voorste busje, geeft de route aan en Herman volgt met 
het tweede vehikel. De laatste schrikt even van een waarschuwingsbordje, wanneer Jan 
onverwacht een steil weggetje insteekt: helling 28 graden ... Niet veel verderop slippen de 
banden al op het natte wegdek. Beide chauffeurs stoppen. Iedereen stapt uit en enkelen 
geven de busjes een duwtje om weer op gang te komen.  
Tweehonderd meter verderop is er een brede inrit bij een agrarisch bedrijf. Daar staan 
tegenliggers onze verrichtingen te bekijken, in afwachting van het vrijkomen van de smalle 
weg. Ze zijn zeer behulpzaam bij het draaien en keren van de busjes. Dezelfde route terug 
naar de hoofdweg gaat beter. Gelukkig houden de banden en de remmen grip, al toont 
Maaike meer vertrouwen in haar schoenzolen te hebben. Safety first. 
Bij een uitzichtpunt houden we kort halt, al ontnemen nevels ons het vergezicht en regent 
het wat. Jan wijst er ons op een 'Canarische aardbeiboom' (Arbutus canariensis) die prachtig 
'in vrucht' is. Ik meen in de berm een vruchtdragend peperboompje van het mediterrane 
gebied te herkennen (Daphne gnidium).  
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Vruchten van de 'Canarische 
aardbeiboom'. (Saxifraga-Ed 
Stikvoort) 

 
Na een kwartiertje 
gaan we voort. We 
bereiken de met 
Canarische dennen 
begroeide zone. Er 
staat ook veel niet-
bloeiende 
boomheide langs de 
weg en baardmossen 
hangen hier en daar 
'druipend' in de  
 
takken, dankzij de 
veelvuldige nevels en 

in de winter ook regens. Het wordt natter en mistiger, hoe hoger we komen.  
Op iets meer dan 2000 meter hoogte bereiken we het bezoekerscentrum bij El Portillo, aan 
de rand van de zogenoemde Cañadas, de subalpiene zone rond de 'klassiek' kegelvormige 
vulkaantop van de Teide. Het is er koud, mistig en het regent. Geen goed moment om de 
botanische tuin en het omliggende landschap te bekijken. Jan en Herman besluiten daarom 
om hier later in de week terug te komen. Hopelijk is het nu richting het zuiden beter weer, 
zoals meestal op dit eiland. We rijden dus verder de Cañadas-'vlakte' in.  
Na een poosje wordt het iets droger en houden we een korte stop. In de mist en de koude 
wind 'proeven' we even van het bijzondere landschap, met deels verdorde pollen van voor 
de meesten (nu nog) onbekende, uitgebloeide planten. De flarden mist omfloersen de 
subtiele tinten van het glooiende 'maanlandschap' fraai. Net voor ik het busje instap 
ontwaar ik zowaar een helmkruid in bloei (Scrophularia glabrata). Ook al kregen we maar 10 
minuten de tijd, een halfuur blijkt zó voorbij. 
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Subtiele kleuren in de mistige 'woestenij' van de Cañadas ten zuidwesten van El Portillo.  
(© Ed Stikvoort) 

 
Als we verder 
zuidwestwaarts 
rijden breekt de zon 
door en 'verdwijnen' 
de wolken en de 
mist. In een 
uiteindelijk vrijwel 
wolkenloze, 
diepblauwe lucht 
torent de 
besneeuwde top van 
de Teide (3718 m) 
boven de vooral 
rossig getinte 
bodems en 
gesteentes van de 

omliggende vlakte uit. Bij prachtige rotsformaties - Los Rocques de García - zoeken we een 
plek om te parkeren, maar onverwacht is het er ongelooflijk druk. Zijn er zoveel toeristen of 
zijn het ook eilanders die er in het weekeind op uit gaan? Het lijkt wel hoogseizoen ... 
Uiteindelijk lukt het om op een andere parkeerplek vlakbij de busjes achter te laten. We 
spreken af om er een kleine anderhalf uur rond te kijken.  
 
 

Een panorama van 180 graden vanuit de Cañadas, met zicht op Les Roques de García en de besneeuwde top van de Teide.  
(© Ed Stikvoort) 

 
Ik dwaal door het ruige landschap in de richting van de rotsformaties. De vegetatie is heel 
anders dan wat ik ken. Niet heel veel soorten, zo te zien, slechts een enkeling in bloei, en mij 
allemaal onbekend. Ik probeer de soortnamen te onthouden die Jan noemt als hij in mijn 
buurt is.  
Velen zijn blij met de Berthelots pieper, die luid piepend zijn aanwezigheid verraadt en zich 
tot enkele meters laat benaderen. Diverse vogelaars die nu voor het eerst op de Canarische 
eilanden zijn kunnen weer een 'vinkje' aan hun lijst toevoegen.  
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Ik heb vooral oog voor het fraaie landschap en de planten. Ik fotografeer erop los, in de hoop 
daarbij ook de relevante plantenkenmerken 'mee naar huis te nemen'. Het thuis (verder) 
uitzoeken welke soorten ik gezien heb is een grote bron van napret. 
Als ik naar de parkeerplaats terugloop spreken diverse reisgenoten me aan of ik daarnet de 
klapekster ook zo mooi gezien heb; het schijnt een speciale ondersoort te zijn. "Eh, nee. Als 
florist kijk ik vooral naar beneden ..." Zo kan ik ze echter wel en passant wijzen op de 
Canarische hagedissen die zich langs het pad in het zonnetje warmen. De camera's worden 
weer fluks 'getrokken'. 
 
 
 

'Skeletten' van uitgebloeid, 
tot zo'n 2 meter hoog, 
endemisch slangenkruid 
(Echium wildpretii) in de 
Cañadas. (© Ed Stikvoort) 

 
We vervolgen onze 
weg en dalen 
zuidwaarts af in de 
richting van Vilaflor. 
Het wordt nu zelfs 
erg mistig, maar het 
blijft droog als we in 
de zone met 
Canarische dennen 
afdalen. Iets voor het 
bergplaatsje 
parkeren we even, 
om er een enorm 

exemplaar van de Canarische den van nabij te kunnen bewonderen. Langs het pad ernaartoe 
staat de 'Canarische aardbeiboom' zelfs fraai in bloei. Zo is goed te zien dat deze aan heide 
verwant is. 
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Canarische-dennenbos bij 
Vilaflor. (© Ed Stikvoort) 

 
Nog dichter bij 
Vilaflor houden we 
pauze bij een 
restaurant. Er kan 
geluncht of iets 
gedronken worden. 
Een klein deel van de 
groep - waaronder ik 
- gebruikt de drie 
kwartier echter om 
in de omgeving te 
scharrelen. Na het 
vorstelijke ontbijt 

heb ik genoeg aan de noten en het gedroogde fruit dat ik van thuis heb meegebracht.  
Ik volg een paadje door het dennenbos - dat relatief weinig ondergroei heeft - over de 
helling. De weinige kleinere planten zijn uitgebloeid. Toch doe ik moeite om ze te 
fotograferen, zodat ik ze later kan proberen te determineren. Achteraf zal blijken dat ik er 
toch enkele bijzondere endemen zag, waaronder een Aeonium, één van de typische, 
rijksoortige plantengeslachten die bij deze eilandengroep horen. 
 

 
 

Uitgebloeide Aeonium 
smithii in het Canarische-
dennenbos bij Vilaflor. (© 
Ed Stikvoort) 

 
Na de lunchbreak 
dalen we verder 
zuidwaarts af 
richting de oceaan. 
Het wordt steeds 
zonniger. Uiteindelijk 
parkeren we aan de 
rand van Palm-Mar 
aan de kust, tevens 
aan de rand van het 
natuurgebied 
Malpais de la Rasca. 
Het weer is 

verrukkelijk - half bewolkt, niet veel wind en rond de 20 graden - en voor ons strekt zich een 
fraai, ongerept ogend landschap uit.  
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KNNV-ers bewonderen en verdiepen zich in de bizarre vegetatie van het Malpais de la Rasca. (foto Jan Jansen) 

 
Hier zijn grote wolfsmelken dominant: veel groot uitgevallen, nu nog veelal kale, bonsai-
achtige Euphorbia balsamifera en de cactusachtige E. canariensis. De eerste heeft soms 
enkele eindstandige rozetjes van bladeren, met ook wel eens een bloem. Over de tweede 
wolfsmelk merkt Jan op dat het silhouet van een afstand wat aan wolkenkrabbers doet 
denken. Inderdaad, al staan die dan wel nogal eens schots en scheef. Samen met Jan kuieren 
we richting oceaan, waar een pad door het lavaveld voert, waarbij hij ondertussen op de 
kruiden en struiken wijst.  
Bij een bloeiend warkruid (Cuscuta approximata) dringen vele reisgenoten zich eromheen 
om er foto's van te maken. Dat doe ik later wel, als iedereen klaar is. Om mooie en goede 
opnames te maken heb ik 'rust' nodig. Ik besluit dan ook om vanaf hier mijn eigen weg te 
gaan en vermaak me meer dan kostelijk. Heel veel soorten zijn of vind ik er niet, maar 
aandachtig kijken levert toch wel het één en ander op, soms zelfs met bloemen. Mede 
dankzij het fraaie, late, fotogenieke middaglicht is het een genot om door de bizarre 
vegetatie te dwalen.  
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Bloeiend warkruid bij Palm-Mar. (Saxifraga-Ed 
Stikvoort) 

 
Om kwart voor 6 rijden we terug 
naar het hotel. We doen dat via de 
noordwestkant van het eiland. Het is 
leuk om La Gomera vrij nabij in de 
oceaan te zien liggen. We rijden door 
de slagschaduw daarvan terwijl de 
zon ondergaat. De schemer duurt 
hier maar kort; het duister komt 
razendsnel. We slingeren door het 
donkere berglandschap en bereiken 
dan de dichtbevolkte, ook 
bergachtige noordzijde van Tenerife. 
Ook hier bestaat een avondspits, zo 
merken we. Pas om half 8 kunnen 
Jan en Herman ons bij het hotel 
afzetten. 
Niet lang daarna genieten we in het 
restaurant wederom van de 
gevarieerde buffetten, waarvan de 
hoofdgerechten andere zijn dan 
gisteren. Ik stel zorgvuldig een 
uitgebalanceerd 4-gangendiner 

samen; het smaakt allemaal voortreffelijk. De verrukkelijke tartaarsaus - die ik van (Zeeuws-
)Vlaanderen ken - heb ik dan nog niet eens opgemerkt.  
Om half 10 verzamelen we ons nog even bij de receptie, vooral om af te stemmen over de 
plannen voor morgen. Vandaag was het alvast een mooie, lange dag. Ik voel me 
bevoorrecht. Het is heerlijk om er weer eens op uit te zijn, ondanks dat corona toch opnieuw 
ons leven beperkt. 
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Dag 3 

 

 
4: Reserva Natural Especial 
del Malpais de Gúïmar 
5:  Reserva Natural Especial 
de Montaña Roja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 November, Ton Janssen 
 

Wakker geworden met de heerlijke ruis van de golven, die op de rotskust onder ons braken 
en soms hoog opspatten. Beneden op het pad langs het hotel liep een koppeltje kleurige 
Barbarijse Patrijzen met mooi gestreepte flanken. Daar wordt je wakker van. 
Het ontbijtbuffet was ook weer rijk in keuze. Ik proefde mijn eerste Canarische banaan die 
overheerlijk was daar ze op het eiland zelf worden geteeld en pas rijp worden geplukt. Gea 
had me er op geattendeerd. 
Voor bij het hotel bij de opstapplaats voor onze busjes zagen we tjiftjaffen en pimpelmezen 
met Canarische trekken. Jammer genoeg begon het te regenen, de plu's werden opgestoken 
en verlangend keken we naar rechts of de busjes al aankwamen. Het wachten duurde 
gelukkig niet lang. Het was jammer dat door onze vochtige kleren de ruiten van de bus 
besloegen. Daardoor werd ons uitzicht in de bus flink belemmerd. Gelet het weer werd 
gekozen naar de zuidkant van het eiland te gaan, waar het veel zonniger is. Het werd dan ook 
weldra droog en in Malpais de Guïmar scheen heerlijk de zon. Iedereen parkeert daar zijn 
auto op straat en het staat er dan ook vol met voertuigen. Na rondrijden en enig gezoek 
vonden we een parkeerplek aan de rand van het plaatsje. Daarna maakten we een wandeling 
over het kustpad met boven ons het gebied met succulenten en zoutminnende planten. Er 
stonden prachtige kandelabers van Euphorbia's. Omlaag naar de zee waren er tussen de 
rotsen vele poeltjes. Daarin zwommen kleine visjes en groeiden rood-, bruin- en 
groenwieren. Het was een genot om naar te kijken. De kust is echter arm aan schelpen. De 
ruwe golfslag slaat alles stuk op de rotsen. We vonden wel zeer platte Patella's zodat de 
golven er minder vat op hebben. Daarna twee zeeoren met een rij gaatjes in de schelp en 
wat alikruiken
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Getijden poeltje, foto Jan Jansen 

Door het verschil in belangstelling verbrokkelde de 

groep al spoedig, maar op de afgesproken tijd kwamen 

we weer bij elkaar bij de haven. Jan ontmoette hier een 

Portugese kennis die hij al dertig jaar niet meer had 

gezien. Dat is een verrassende ontmoeting. Bij de 

haven, heel klein en er lag geen schip, zochten we een 

lunchgelegenheid op. We streken neer bij Terrazza El 

Almines met een mooi uitzicht op zee. Het verliep daar 

wat chaotisch, men was er duidelijk niet op ingesteld 

een grote groep te ontvangen Een aantal mensen zocht 

dan ook op dit pleintje wat anders op. 

Na de lunch bezochten we voor de duinvegetatie de 

kust bij Playa el Médano. Het is daar aan zee een 

bekende plaats voor kitesurfers. De lucht hing er dan 

ook vol met gekleurde schermen, een vrolijk gezicht. 

De duinerosie was indrukwekkend. In een plasje achter 

de eerste duinen 

Zeeoor, Haliotis tuberculata, foto Gert-Jan Speckmann 
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Duin erosie, foto Ton Janssen 

zat jammergenoeg geen piet. Ik vond daar nog een rugschild van een gedoornde sepia. In de 

duinen werd een plant van zeewolfsmelk gevonden terwijl we terug liepen naar onze busjes 

om terug te gaan naar het hotel voor het avondeten. Herman organiseerde daar dat we met z'n 

allen bij elkaar aan twee tafels konden zitten. Het was een geslaagde dag. 

 

 
 

Playa el Medano, foto Gert-Jan Speckmann 
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Dag 4 

 

6: Jardín Botânico 
7: Palmetum 
8: Mirador El Bailadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 November, Hermien Okker 
Naar de zee luisteren en kijken is een prima begin van de dag! We ontbijten weer om 7.30 en 
vertrekken om 8.30 uur van de receptie en lopen naar de busjes die in de buurt geparkeerd 
staan. Zelfs op dit korte stukje wandelen gebruikt iedereen zijn ogen en oren en staat 
regelmatig even stil. We rijden maar een kort stukje naar de Botanische Tuin in Puerta de la 
Cruz. Het vinden van een parkeerplek is weer een probleem, want wat staan er overal veel 
auto's! 
De Botanische Tuin is in 1788 opgericht door Koning Carlos III vanwege de noodzaak om 

tropische planten 
te kweken op 
Spaans 
grondgebied. Op 
Tenerife zouden 
die dan kunnen 
acclimatiseren om 
daarna in de 
koninklijken tuin in 
Madrid te kunnen 
worden gezet. 
Later bleek dat dat 
niet lukte. In 1790 
werd met de 
aanleg van de tuin 
gestart volgens de 
plannen van de 
architect Nicolas Botanische tuin, Ficus macrophylla ssp. columnaris, foto Gert-Jan Speckmann 
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Eduardo en in 1792 werd met de beplanting begonnen. De eerste catalogus van de collectie 
planten en bomen kwam eind 18e eeuw al uit met de wetenschappelijke namen volgens 
Linnaeus (1753). 
Iedereen loopt met veel plezier en aandacht rond in de goed onderhouden tuin met veel 
grote, oude palmen en boomvarens en veel bloemrijke ondergroei. De bordjes geven de 
namen aan. Een prachtige tuin! Er worden ook een aantal vlinders waargenomen. Het is 
goed weer, prettig om rond te lopen. Rond 11.30 uur verzamelen we weer en wordt er een 
groepsfoto gemaakt.  
Weer terug bij de busjes rijden we naar de Palmentuin in Santa Cruz de Tenerife. Tijdens de 
autorit zien we mooie landschappen. Als we bij de Palmentuin aankomen blijkt dat het 
restaurant erbij pas later opengaat. Gelukkig heeft iedereen wel wat te eten bij zich.  
De Palmentuin werd in 2014 geopend en heeft meer dan 600 soorten palmbomen en meer 
dan 3000 soorten andere planten uit alle delen van de wereld. Het pad start met palmen van 
de Canarische Eilanden en gaat daarna langs alle continenten. Het is fascinerend hoeveel 
verschillende vormen bouw, stammen en bladeren van palmen er te zien zijn. Tussen alle 
planten door scharrelt een hop. Een prachtige tuin met mooie uitzichtpunten op de zee, 
maar ook op een deel van de stad, een heel uitgebreid zwembad en op olieopslag en 
industrie.  
 

Op de terugweg naar het hotel 
stoppen we even bij een kleine 
parkeerplek langs de weg bij 
de Pista Los Palmitos, 
Barranco. De bedoeling is om 
even van het landschap te 
genieten, maar met KNNV-ers 
loopt dat natuurlijk toch 
anders. Iedereen ziet wat leuks 
en loopt naar de overkant, de 
weg een eindje terug of de weg 
verder en een weggetje af.  
De volgende stop is bij El 
Bailadero bij een uitzichtpunt 
op het reservaat Anaga in de 

vallei Taganana. De wind is daar vochtig, komt vanaf de oceaan en waait tussen twee toppen 
van oude vulkanen door. De juiste omstandigheden voor een laurierbos. Dick vindt een klein 
bospaadje met bloeiende Canarina canariensis. Het pad is glibberig, maar de bloem is mooi! 
Na de terugrit naar het hotel in het donker en heerlijk eten van het buffet, volgt nog een 
nabespreking en de plannen voor de volgende dag. 
Het was een lange, mooie dag waarvan ik genoten heb. 
 

Hop, Foto Gert-Jan Speckmann 
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Canarina canariensis, foto 
Gea Warringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5  

 
 
 
9: Centro de Visitantes de La 
Cruz del Carmen 
10: Tejina 
11: Punta del Hidalgo 
 

 

 

 

 

 

30 November, Gert-Jan Speckmann 
Foto’s Gert-Jan Speckmann 
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Thuis  ben ik een lichte slaper maar heb het alarm in het hotel om vier uur ’s morgens niet 
gehoord. Gelukkig een vals alarm. De dag begint met een prettig zonnetje bij een 
temperatuur van 18 °C. We wachten op de busjes onder de Afrikaanse Tulpenboom  
(Spatodea campanulata) waar de kanaries vrolijk zingen en foerageren. De berg de Teide 
met besneeuwde bergtop is in de verte mooi  te zien. 

 
 
We gaan op weg naar het Anaga gebergte. Vanaf de hoofdweg gaat een smalle bochtige weg met 
boomheide en laurier naar het bezoekerscentrum Cruz del Carmen. Het parkeerterrein is om negen 
uur ’smorgens al vol en parkeren we de twee busjes op een touringcar plaats. Vanaf dit centrum zijn 

wandelingen uitgezet die een mooi overzicht geven van het gebied. De paden staan bekend als 
Sendero de los Sentidos of ‘pad van de zintuigen’, een oude verbindingsweg tussen de dorpen 

in Anaga en de stad La Laguna. Vinken, een canarische 
ondersoort, scharrelen rond, de merel is volop aanwezig 
en een Raaf laat zich horen. Het is een mooi nevelbos met 
voornamelijk boomheide, waar de korstmossen, mossen  
en paddenstoelen in de vochtige atmosfeer prachtig 
groeien. Rond twaalf uur begint het stevig te regenen en 
gaan we naar  een restaurantje om te schuilen en te 
lunchen. De regen houd niet meer op en we gaan op weg 
naar waterbassins bij Tejina die in de Crossbill guide 
genoemd worden waar mogelijk steltlopers en eenden te 
zien zijn. De bassins blijken niet langer toegankelijk en 
van afstand van de weg zijn alleen een paar 
waterhoentjes te zien. We gaan verder naar de kust naar 
Punto del Hidalgo. Hier schijnt de zon volop. Deze plaats 
is populair bij surfers door het lange zandstrand en de 
passaatwind zorgt voor flinke golven. De opvallende 
vuurtoren is al van ver te zien. Door het lage tij kunnen 
we mooi scharrelen tussen de rotsen aan het water met 
gekleurde wieren, vissen en garnalen.  
Op de terugweg naar het hotel beleven we een uiting van 
de haat-liefde- verhouding die onze chauffeur reisleider 
Jan heeft met zijn navigatie app. op zijn telefoon als deze 
ons een steile  weg van  25 % naar beneden leidt , 

waarschijnlijk de snelste- of kortste- route , maar met een personenbus voor acht personen niet echt 
handig.  

Mossen en korstmossen op Boomheide, rechts  Sonchus congestus  (of canariensis ?)  

Vuurtoren, Punta del Hidalgo 
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Om half zes zijn we weer terug bij ons hotel. 

 

Dag 6 

 

12: El Fraile,Faro de Teno 

13: Buena Vista koffie stop 

14: Baranco de las Cuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 December, Wim  en Carla Rubers, 
  
 
Teno,  Buenavista , Los Silos 
Het eerste doel van deze dag is het natuurgebied Parque Rural de Teno op de uiterste 
westpunt van het eiland. Vanwege de kwetsbaarheid voor de natuur worden een beperkt 
aantal bezoekers toegelaten. Om 10 uur gaat de toegangsweg dicht en mogen er nog slechts 

mondjesmaat auto's door. 
Om problemen voor te 
zijn vertrekken we extra 
vroeg, 7 uur ontbijt en om 
8 uur in de busjes. Via de 
TF-5 rijden we naar de TF 
445 die voor een groot 
deel hoog over de helling 
loopt onder de steile 
wanden van het Teno-
gebergte door. Het levert 
mooie uitzichten op naar 
zee maar ook naar de 
prachtig begroeide 
bergwanden. De rit 
verloopt voorspoedig en 
we zijn tijdig binnen. Nu is 
er gelegenheid om bij een 

Planten zoeken bij een weginsnijding (foto Carla Rubers) 
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uitkijkpunt naar zee de klifwanden te onderzoeken. Het Teno-gebergte staat bekend om het 
voorkomen van veel endemische relictsoorten als gevolg van de hoge geologische ouderdom 
en de speciale ligging. De meeste plantensoorten van deze categorie groeien echter in 
onbereikbare rotsspleten diep in het gebergte. Maar bij zo'n weginsnijding als hier heb je 
een goede kans om toch iets van deze speciale flora te zien te krijgen. Planten op hoge steile 
wanden zijn onbereikbaar voor geiten, ook ontsnappen ze hier makkelijk aan branden en 
aan de schaduwzijde zijn ze dan ook nog eens beschermd tegen overmatige zoninstraling. 
We vinden veel nieuwe soorten zoals de prachtige Lavandula buchii met dikkige veerdelige 
blaadjes en zelfs nog bloeiend. 
 Ook enkele karakteristieke vetplanten: Aeonium tabuliforme met z'n platte rozetten, de 
stamsucculent Ceropegia dichotoma, familie van het Lantaarnplantje en de kussenplant 
Monesis spec. 
 

 

 
 
 
 

Lavandula buchii (foto Wim Rubers) 

Lavandula buchii (foto Wim Rubers) 

Aeonium tabuliforme (foto Wim Rubers) 



    KNNV Reis Tenerife 2021 

Pagina 23 van 55 
 

 
 
 
 

Met moeite rukken we ons los van de klifwand en rijden verder het schiereiland Punta de 
Teno op naar de parkeerplaats bij de vuurtoren. Net op tijd, er zijn nog precies 2 
parkeerplekjes vrij. De winderige kale punt ligt vandaag in de blakende zon. De eerste 
ochtend met volle zon deze reis. We zwermen allemaal uit om de lavavelden te verkennen. 
Ook hier weer de inmiddels vertrouwde succulentenzone met vooral veel manshoge 
Euphorbia's. De invasieve exoot Opuntia dillenii heeft hier grote bestanden gevormd en 
moet inmiddels bestreden worden om de inheemse vegetatie te beschermen. De talrijke 
hagedissen hebben er geen last van, ze krijgen goede bescherming van de lange dorens aan 
de cactusschijven en ze zijn ook nog eens dol op de rode vruchten. De Canarische hagedis is 
een vegetariër! 
 

Klifwand met o.a. de endeem Euphorbia aphylla (foto Wim Rubers) 
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Succulentenzone op het schiereiland bij Teno (foto Wim Rubers) 

 
De hoge kliffen van Acantilado de Los Gigantes (foto Wim Rubers) 

Na wandelen/slenteren in dit mooie natuurreservaat en wat loom geworden door de zon 
rijden we terug naar Buenavista del Norte voor een mooi terrasje aan zee bij de golfbaan. 
Dichtbij het terrasje zijn Coccoloba-struiken aangeplant, de vruchten van deze struik zgn. 
zeedruifjes blijken zeer in trek bij vogels. We zien hier groepjes Europese kanarie, Kanarie,  
Canarische tjiftjaf en Kleine zwartkop, er wordt ook een Grote gele kwikstaart gespot. 
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We stappen weer 
in de busjes en 
rijden 15 km 
verder oostwaarts 
voor een 
wandeling door 
een barranco bij 
Los Silos. 
Wandelend door 
Silos zien we dat 
het plaatsje zelf 
ook veel te bieden 
heeft, mooie 
pleintjes omringd 
door hoge bomen, 
muurtjes en 
bankjes. Huizen 
met van die 
typische houten 

balkons en erkers, een grote witte kerk en op de trappen voor de plaatselijke bibliotheek een 
enorme houten sculptuur die een lezende vrouw voorstelt. Het hele centrum is versierd met 
kleurige wimpels, poppen, maskers en raadselachtige knutseldingetjes.  Het blijkt te gaan om 
een festival dat sinds 1996 jaarlijks in december gehouden wordt, een festival over 
sprookjes, legenden en droomverhalen, het Festival International de Cuento de Los Silos ( 
www.cuentoslossilos.es  en  www.webtenerife.nl/wat-doen/culturele/festivals ) 

 
 
 
 
 
 
 

Coccoloba uvifera – Zeedruifjes (foto Wim Rubers) 

Buenavista, Kanarie (foto Wim Rubers) 

http://www.cuentoslossilos.es/
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Opgevrolijkt door al 
deze cultuur 
bereiken we het 
bordje Sendero Las 
Morades, het 
startpunt van de 
wandeling door de 
barranco. Het pad is 
omzoomd door 
Spaans riet, struiken, 
verwaarloosde 
akkertjes met 
bananen en hier en 
daar een avocado- 
en mangoplant. Het 
ziet er wat 
troosteloos uit. Het 
weggetje gaat steil 
naar boven en is 
door losse keien 
slecht begaanbaar. 
Al spoedig haken de 
eersten af. Toch 
staan er verrassend 
een aantal mooie 
bloeiende planten 
zoals Withania 
aristata met 
groengele hangende 
kelkjes en zwarte 
bessen, Ceballosia 
fruticosa met kleine 
trosjes witte 
bloemen en de 
houtige winde 
Convolvulus floridus. 
Dat nodigt uit om 
toch verder te lopen 
op zoek naar nog 

meer moois. Jan, met geblesseerde knieën, komt nog een heel eind en meent tot zijn 
vreugde een nieuwe vegetatiezone te herkennen. Als de kloof echt smal wordt houden ook 
de laatsten het voor gezien. We treffen de eerdere afhakers weer op het terrasje op het 
gezellige pleintje in het centrum, nemen hier nog een drankje en komen bij van de vele 
indrukken van deze gevarieerde dag. 

Pleintje in Los Silos (foto Wim Rubers) 

Versieringen voor het sprookjesfestival in Los Silos (foto Wim Rubers) 
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Withania aristata een struikvormige Nachtschade-achtige (foto Wim Rubers) 

Sendero Las Morades bij Los Silos (foto Wim Rubers) 
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Dag 7 

 

15: Centro de Visitantes 
El Portillo Alto 
16: Cañada del Arrecife 
del Codeso 
17: La Orotava 
18:Mirador Chepeque 
19: Parque Natural de 
Corona Forestal 
 

 

 

 

 

 

 

2 December, Gea Warringa  
Foto’s Gea Warringa 
 
Iedere morgen staat er om half acht een uitgebreid buffet voor ons klaar en na dit heerlijke 
ontbijt gaan we om half negen vertrekken. We rijden eerst door het drukke Puerto de la Cruz  
 
en onze chauffeur Herman constateert dat hij “na een week zo langzamerhand wel een 
beetje gewend is aan het busje rijden met ons in dit drukke verkeer.“  

We laten de chaos van deze stad achter ons en rijden over de 
Carretera del Teide in zuidelijke richting gestaag omhoog en 
passeren zo enkele vegetatiezones.  
We genieten van prachtige vergezichten over het landschap 
van de vallei La Orotava en beneden langs de kust zien we de 
vele uitgestrekte bananenplantages, het belangrijkste gewas 
op dit eiland. We rijden door de zones van de Canarische 
pijnboom-zone waar de Canarische den groeit. Deze 
subtropische boom komt van nature voor op dit eiland en 
door haar enorm lange naalden van wel 30 cm lang kan de 
boom veel vocht opvangen. In deze vochtige omgeving zien 
we ook enorm lange bossen baardmos aan de takken van de 
bomen hangen.  Op verschillende plaatsen langs de weg zien 
we in de rotswand grillig gevormde vulkanische afzettingen 
met soms mooi gekleurde lagen gesteente.  
En zo nu en dan krijgen we een blik op de vulkaan de Teide, 
die eerst nog omringd is door een dichte kraag van wolken. 

Maar dan zien we plotseling de witte besneeuwde top er boven uit steken. Wat mooi !  
Onze eerste stop is bij het uitkijkpunt Piedra de la Rosa, dit is een vulkanische rots die op een 
bloem van een roos lijkt. Deze prachtig gevormde steen in de bergwand is ontstaan door 

Canarische Den (foto Gea Warringa) 
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stolling van een afgekoelde lavastroom, afkomstig na een uitbarsting van de vulkaan. 
Wanneer zo’n lavastroom kouder wordt, trekt de vulkanische massa zich samen waardoor ze 
barst. Bij deze rotsformatie is dat duidelijk te zien. Er zijn een soort bloemblaadjes in de 
vorm van een roos gevormd.  

 
Piedra de la Rosa (foto Gea Warringa) 

We rijden weer verder over de weg TF-21, een mooie route die langzamerhand omhoog 
slingert en ons naar El Portillo leidt.  
Het weer is plotseling heel anders geworden, we rijden nu in een dikke mist omhoog en de 
chauffeurs en passagiers van de beide busjes ervaren zelfs dat er op deze hoogte ijzel op de 
weg kan liggen.  
Als we aangekomen zijn bij El Portillo, zijn we op een hoogte van 2000 meter gekomen. 
Helaas merken we niet zo veel meer van het zomerse klimaat dat ons beloofd is, het is 
buiten 3 graden!  En onze warme kleding ligt nog op de hotelkamer. Dus gaan we eerst maar 
even naar binnen bij het bezoekerscentrum, waar allerlei informatie te zien en te lezen is 
over de oorsprong van deze vulkaan en de unieke flora en fauna van dit vulkaanlandschap.  
Naast het bezoekerscentrum is een prachtige botanische tuin aangelegd en hier is ons veel 
van de autochtone flora van het gebied zien.  
En steeds hebben we een  spectaculaire uitzicht op die machtige vulkaan Pico del Teide, die 
met haar hoogte van 3.718 meter de hoogste berg van Spanje is, en vanaf de diepte van de 
zeebodem meegerekend zelfs 7000 meter hoog.   
Soms is de berg volledig in de mist verdwenen, maar na enkele minuten kan het beeld 
plotseling weer geheel anders zijn en worden we verrast met een strak blauwe lucht en een 
verrassend uitzicht op de witte besneeuwde top en de mooie kleuren van de Teide. Daarna 
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maken we aan de overkant nog een heerlijke wandeling door dit unieke vulkaanlandschap 
van gestolde lavastromen met haar bijzondere begroeiing.  
 
Vervolgens rijden we naar een volgende bergtop, waar op een hoogte van 2300 meter het 
grootste zonne-observatorium ter wereld,  het Observatorio de Izaña is aangelegd. Op dit 
uitgestrekte gebied van 50 hectare zijn veel zonne- en nachttelescopen geplaatst. Omdat de 
lucht hier bijzonder helder is, is dit éen van de beste plekken ter wereld om het heelal te 
bestuderen.  
En wij genieten nog het meest van het majestueuze uitzicht vanaf deze hoogte van 2400 
meter.  
Op veel plekken op het eiland zijn de verschillende lagen van de uitbarsting van de vulkaan 
nog goed te zien, maar één van de mooiste plekken om dit natuurverschijnsel te 
bewonderen is in een haarspeldbocht bij de Mirador la Tarta.   

 
Mirador la Tarta de Teide 
(foto Gea Warringa) 

Door de wegaanleg 
van de TF-24 zijn 
deze verschillende 
gekleurde lagen 
bloot gelegd en 
tevoorschijn 
gekomen. De naam 
van dit 
uitgezichtspunt 
komt van de kleuren 
die de aarde hier in 
haar rotswand laat 
zien: de kleuren en 

De Teide (foto Gea Warringa) 
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lagen doen denken aan de lagen van een cake. Elke laag heeft een kleur (wit, zwart, bruin of 
roodachtig) die overeenkomt met weer een andere uitbarsting. Er kunnen eeuwen tussen 
elke laag zijn verstreken. 
Midden in een dennenboszone bij de Mirador de Chipque maken we nog een korte stop 
voor de paddenstoel-liefhebbers, o.a. een mooie dieppaarse duivelsbrood russula wordt 
gevonden.  Anderen gaan genieten van het prachtige uitzichtpunt  van het omringende 
landschap. Maar een paar reisgenoten hebben zelfs geen belangstelling meer voor de 
gesignaleerde Grote Bonte Specht en Klapeksters, zij gaan hun eigen uiltje knappen achter in 
het busje.….  
In het dorpje La Esperanza komen we eindelijk bij een restaurantje, waar de KNNV trakteert 
op een kopje koffie of iets anders.  
Het is al bijna donker als we weer richting Puerto de la Cruz gaan en als passagiers van busje 
2  stellen we vast, dat we vandaag een heel mooie afwisselende dag gehad hebben. Een dag 
waarop we hebben ervaren dat na de regen, altijd weer de zonneschijn terug komt, maar, na 
de zonneschijn komt ook vaak weer de regen. Maar ja, dat is weer goed voor de 
paddenstoelen populatie, en voor het laurierbos, en voor de Canarische den, en….  
En dan zien we als laatste een prachtige regenboog boven de grote oceaan verschijnen. 
Iemand merkt op: zoals de regenboog niet zonder regen kan, zo kan hij ook niet zonder de 
zon.  
Het was een afsluitend gesprek op een zeker niveau hier in busje twee, op deze laatste dag 
van ons verblijf op Tenerife. 
 

 Dag 8, Terugreis 

3 December, Gert-Jan Speckmann  
Foto’s Gert-Jan Speckmann 
 
Het vliegtuig vertrekt om half twee lokale tijd  en we worden om elf uur opgehaald bij het hotel met 
een transferbus. 

Jan en Herman zijn eerder vertrokken zodat ze op tijd de busjes kunnen inleveren bij het vliegveld. 

Na het ontbijt is er nog genoeg tijd om in te pakken en een rondje in de buurt te lopen, genieten van 
het uitzicht en de fraai aangelegde tuinen, lanen en perken. Helaas valt er een gestage miezer regen 
en laten het rondje voor wat het is.  

 

 

Kanarie op Tulpenboom en uitzicht vanaf het Hotel 
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Gelukkig is het droog als we op de bus wachten en kunnen nog genieten van de kanaries in de 
Afrikaanse Tulpenboom.  

 

De terugreis verloopt voorspoedig en kunnen we terug kijken op een geslaagde reis. 

Voor mij is het een aanbeveling om nog eens terug te komen in het voorjaar als alles in bloei staat. 

 

 
Barbarijse patrijs in de tuin bij ons hotel (foto Wim Rubers)  
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3. VEGETATIEZONERING 
JAN JANSEN 
 

Op deze scharrelexcursie hebben we niet alleen gekeken naar de soorten die we tegen 
kwamen, maar ook naar de landschapseenheden. In deze paragraaf wordt een aantal soorten 
die we hebben waargenomen gekoppeld aan de vegetatiezones waar we ze (voornamelijk) 
hebben geobserveerd. 

Tenerife is het eiland waar Alexander von Humboldt inzicht verwierf in vegetatiepatronen. Zijn 
benadering was het startpunt van de plantengeografie en indirect ook van de vegetatiekunde 
en plantensociologie, kortom de geobotanie. In de VS wordt hij ook wel beschouwd als de 
‘vader’ van de ecologie.  

Er is redelijke consensus over het bestaan van grofweg 7 zonale vegetatiegordels. Daarnaast 
komt een aantal azonale vegetatieseries voor. Bij zonale vegetatie hebben klimatologische 
factoren de belangrijkste invloed op de begroeiing. Het klimaat bepaalt dan de vegetatie 
waardoor deze dominant is in het landschap waar het klimaat heerst. Door verstoring kan de 
vegetatie teruggezet worden in de ontwikkeling en zulke begroeiingen behoren dan tot een 
ander vegetatietype maar dat wel bij het heersende klimaat zich in de regel kan ontwikkelen 
tot de top van de vegetatieserie: de climax. De verschillende fasen in de ontwikkelingen 
vormen samen de vegetatieserie. Als de vegetatie 'azonaal' is wordt aangenomen dat lokale 
stress een sterke invloed heeft op de eigenschappen van de soorten in de begroeiing en dat 
klimatologische invloeden ondergeschikt zijn. Hier zijn de eigenschappen van bodem, 
zoutspray, hydrologie, topografie, microklimaat die hun stempel drukken op heet ecosysteem. 
In de regel komt azonale vegetatie alleen voor in kleine oppervlakten in het landschap, zoals 
de barrancos, steile kliffen, saltspray-zones,  zandbodems en duinen aan de kust.  

Er bestaan verschillende opvattingen over de zonering, maar om het niet te gecompliceerd te 
maken gebruiken we de volgende hoofdindeling met 7 vegetatiegordels: 

Kustzone  

Succulentenzone (Tabaibal-Cardonal) 

Sclerophylle vegetatie (Bosques termófilos) 

Laurierbos (Laurisilva en fayal-brezal)  

Dennenbos (Pinar tinarfiño) 

Teidebrem-zone (Retamar de cumbre)  

Teideviooltje-zone (Vegetación del pico). 

Tenslotte zijn er twee categorieën die sterk door de mens zijn beïnvloed, met als gevolg dat 
de oorspronkelijke begroeiing er niet of nauwelijks nog aanwezig is. Het betreft de door de 
landbouw en bosbouw gewijzigde plantengroei, de urbane vegetatie en tenslotte de tuinen  
en parken. De landbouwgebieden hebben we niet echt bekeken en ook de urbane vegetatie 
nauwelijks. Wel drie botanische tuinen. De soorten die we daar zagen worden in de 
soortenlijst vermeld. 
 
Kustzone 
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De kustzone bestaat voornamelijk uit zoutminnende azonale open begroeiingen van rotsen 
en kliffen die onder invloed staan van saltspray. Deze ligt als een smalle gordel van hooguit 
maximaal enkele honderden meters rondom vrijwel de gehele kustlijn. Daarnaast bevinden 
zich op slechts kleine plekken in de nabijheid van de zee al dan niet zoutminnende 
begroeiingstypen van zandige bodems en duinen. Tenslotte zijn er nog de Tarajales. Dit zijn 
soortarme bosjes van de Canarische tamarisk, een azonaal vegetatietype dat gevonden 
wordt op zandgronden in barranco’s niet ver van de kust. 
NB in feite wordt de kustzone voorafgegaan door de littorale en marine zone. Hier vinden 
we o.a. getijdenpoeltjes en piscinas naturales 
Tijdens de excursie hebben we soorten uit deze zone kunnen zien op dag 1 (27.11) Malpais 
de Rasca; dag 2 (28.11) Malpais de Güimar, El Mèdano; dag 4 (30.11) Punta del Hidalgo en 
dag 5 (01.12) El Fraile, Punta de Teno en Buenavista del Norte. Met uitzondering van El Fraile 
waren daar ook getijdenpoeltjes. Echter deze poeltjes hebben we alleen bij Malpais de 
Güimar en Punta del Hidalgo wat beter bekeken. Bij Malpais de Güimar vonden we vooral 
groen-, bruin- en roodwieren; bij Punta del Hidalgo zagen we vooral kreeftachtigen en 
vissen. Ook liepen daar nogal wat Steenlopers naar voedsel te zoeken. 
Planten die vooral in deze zone geobserveerd werden, zijn:  
Aizoon canariense, Argyranthemum frutescens subsp. succulentum, Astydamia latifolia, 
Atriplex glauca subsp. ifniensis?, Cakile maritima, Crithmum maritimum gezien?, Euphorbia 
paralias, Frankenia ericifolia, Heliotropium ramosissimum, Limonium pectinatum, Lotus 
sessilifolius subsp. sessilifolius, Polycarpaea nivea Salsola divaricata, Salsola oppositifolia, 
Schizogyne sericea, Tamarix canariensis, Tetraena fontanesii, Traganum moquinii. 

Algen: Bruinwier onbekend (Phaeophyceae spec.), Groenalg onbekend (Chlorophyta spec.),  
Liagora viscida,  

Fauna: cf Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis), cf Blauwe rifbaars (Chromis cyanea), 
Britse Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus graellsii), Drieteenstrandloper (Calidris alba), 
Gemarmerde rotskrab (Pachygrapsus marmoratus), Geelpootmeeuw (Larus michahellis)  
Gewone schaalhoren (Patella vulgata), Gewone zeeappel (Psammechinus miliaris), Gibbesi 
krab (Percnon gibbesi), cf Gobius auratus, Goudharder (Liza aurata), Madeira rockfish 
(Scorpaena maderensis), Paganelgrondel (Gobius paganellus), Pauwlipvis (Thalassoma pavo), 
Steenloper (Arenaria interpres), Zee-oor (Haliotis tuberculata) 

 

Succulentenzone 

De succulentenzone bestaat uit een open struikvegetatie die soms opgesplitst wordt in de 
hyperaride en aride onderste zone gedomineerd door Euphorbia balsamifera (Balsam-
wolfsmelk, Tabaiba dulce) en een semi-aride hoger liggende zone van Euphorbia canariensis 
(Canarische wolfsmelk, Cardón). Het potentiële gebied van de tabaibal strekt zich van W 
(Punta de Teno), Z en ZO uit tot aan Santa Cruz. In het zuiden reikt deze zone tot 300 m 
zeehoogte, maar kan op puimsteen tot 500 m reiken. De climaxvegetatie van deze hyperaride 
tot aride klimaatzone wordt gevormd door het Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae. 
Het potentiële gebied van de cardonal omringt het gehele eiland, maar in het N vormt het 
slechts een hele smalle band. In het W, Z en ZO ligt deze boven de tabaibal maar vormt een 
discontinue gordel omdat de tabaibal hogerop azonaal kan groeien op puimsteenafzettingen. 
De climaxvegetatie van deze semi-aride klimaatzone wordt gevormd door het Periploco 
laevigatae – Euphorbietum canariensis. De cardonal is het best ontwikkeld op relatief recente 
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lava afzettingen (malpais) en gedijt ook op rotsen. Ten zuiden van het Anaga-gebergte bereikt 
de cardonal de grootste oppervlaktes en kan daar zelfs tot aan zee reiken. 

Een succulent of vetplant is een plant die water opslaat in een deel van zijn lichaam. Dit kan 
zowel in de wortel, stengel of het blad gebeuren en dan spreekt men respectievelijk van knol-
, stam- of bladsucculenten. De meeste succulenten zijn te herkennen aan hun dikke, vlezige 
weefsels. De naam succulent komt van het Latijnse woord sucus, dat sap betekent. 
Succulenten hebben speciale structuren ontwikkeld om water in hun lichaam op te slaan, 
meestal als aanpassing tegen droogte. De meeste soorten worden daarom xerofyten 
genoemd: planten die kunnen gedijen in zeer droge streken. In de succulentenzone komen 
lokaal azonaal plantengemeenschappen voor waarin vaak een wolfsmelkachtige 
karakteristiek is. Zo is er bijvoorbeeld de zeldzamere Naakte wolfsmelk (Euphorbia aphylla, 
Tolda of Tabaiba salvaje) die in de omgeving van Teno voorkomt en verder nog de Donkere 
wolfsmelk (Euphorbia atropurpurea, Tabaibal mejorera) die in de hogere delen van de 
sclerophylle vegetatiezone (bosques termófilos) doordringt. Als gevolg van de uitbreiding van 
de landbouw, urbane gebieden en industrie is het oppervlak van de succulentenzone flink 
afgenomen. Ook worden potentiële plekken nu ingenomen door stikstofminnende 
vegetatietypen, met name kruidvegetatie met Mesembryanthemum soorten en 
struikbegroeiingen met de zgn. Kippengaasplant (Launaea arborescens). 

Tijdens de excursie hebben we soorten uit de succulentenzone kunnen zien op dag 1 Malpais 
de Rasca, dag 2 Malpaís de Güímar, dag 3 Valle de San Andrés en dag 5 Punta de Teno en 
Buenavista del Norte. 

Planten die vooral in deze zone geobserveerd werden, zijn: 
Ceropegia dichotoma, Euphorbia aphylla, Euphorbia balsamifera, Euphorbia canariensis, 
Euphorbia lamarckii, Kleinia neriifolia, Launaea arborescens, Lycium intricatum, 
Mesembryanthemum crystallinum, Neochamaelea pulverulenta, Opuntia dillenii, Periploca 
laevigata en Plocama pendula. 

Fauna: Berthelots Pieper (Anthus berthelotii), Canarische Hagedis (Gallotia galloti) 

 
Bosques termófilos (sabinar, acubuchal, almacigal)  
De bosques termófilos zijn gebonden aan de semiaride tot droge zone waar weliswaar iets 
meer neerslag valt dan in de vorige zones, maar die niet binnen het bereik van de 
wolkenzone van de passaatwinden reiken. Het betreft een sclerophylle vegetatie die niet 
een echt bos vormt zoals het laurierbos maar bestaat uit een dichte laag van hoge struiken 
en lage bomen, ook wel eens omschreven als droge hardloofbossen. In structuur komen ze 
enigszins overeen met bijv. de maquis in Frankrijk. De bosques termófilos vormen een smalle 
band die vrijwel het gehele eiland omringt en die de overgang vormt van de droge 
struikformaties van de Cardonal-Tabaibal naar de bosformaties van de laurisilva aan de 
noordzijde van het eiland en naar de dennenbossen aan de zuidzijde van het eiland (pinar 
tinerfiño). Deze bosques termófilos staan in het algemeen niet onder invloed van de nevelen 
veroorzaakt door de passaatwinden. De climax van deze klimaatzone wordt gevormd door 
het Junipero canariensis – Oleetum cerasiformis.  
Het betreft vaak sclerophylle soorten, planten met kleine, harde, groenblijvende bladeren, 
korte internodia (de afstand tussen bladeren langs de stengels en takken) en bladeren die 
parallel of schuin georiënteerd staan op het zonlicht. De bladeren hebben een dikke vetlaag 
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(cuticula) en de huidmondjes liggen verzonken aan het bladoppervlak zodat de verdamping 
van water wordt tegengegaan.  
Het woord sclerofyl is afkomstig van de Griekse woorden sklēros (hard) en phyllon (blad, loof), 
wat "hardloof" betekent. Sclerofylle vegetaties komen voor in delen van de wereld met een 
mediterraan of subtropisch klimaat met vochtige winters en droge zomers (wiki). In deze zone 
vinden we gemeenschappen met de Canarische jeneverbes (Juniperus turbinata subsp. 
canariensis), Canarische olijf (Olea cerasiformis) en Atlantische pistache (Pistacia atlantica), 
resp. el sabinar, acubuchal en almacigal. 

Dit ecosysteem is het minst goed bewaard gebleven op het eiland omdat het mediterrane 
klimaat het meest aantrekkelijk was om in te leven en landbouw te plegen.  

Tijdens de excursie hebben we soorten uit deze zone kunnen zien op dag 1 bij Villaflor in het 
parkje bij de grote Pinus canariensis. Op dag 3 in het Palmetum konden we veel meer soorten 
bewonderen die kenmerkend zijn voor deze zone. Later op dag 3 toen we vanuit San Andrés 
richting El Bailadero gingen hebben we de overgang kunnen zien van de succulenten vegetatie 
naar de thermofiele vegetatie. Op dag 5 bij Silos liepen we langs de Barranco Las Moradas en 
konden tijdens deze wandeling vele vertegenwoordigers van de bosques termófilos in het wild 
waarnemen.   

Planten die vooral in deze zone geobserveerd werden, zijn: 
Allagopappus canariensis, Anagyris latifolia, Artemisia thuscula, Bencomia caudata, Carlina 
salicifolia, Ceballosia fruticosa, Convolvulus floridus, Dracaena draco, Globularia salicina, 
Gymnosporia cassinoides, Hypericum canariense, Jasminum odoratissimum, Juniperus 
canariensis, Navaea phoenicea, Olea europaea subsp. guanchica, Opuntia tomentosa, Phoenix 
canariensis, Pistacia atlantica, Rhamnus crenulata, Rumex lunaria, Visnea mocanera en 
Withania aristata. 

Fauna: Afrikaanse Pimpelmees subsp. teneriffae (Cyanistes teneriffae teneriffae), Buizerd 
(Buteo buteo), Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta), Kleine Zwartkop (Curruca 
melanocephala), cf Witpootkronkel (Tachypodoiulus niger) 

 

Laurierbos (laurisilva) 

De laurierbossen (laurisilva) vallen in de wolkenzone die veroorzaakt wordt door de NO 
winden. De climax van deze klimaatzone wordt gevormd door het Lauro novocanariensis - 
Perseetum indicae. 

Dit zijn i.t.t. de bosques termófilos wel echte bossen die tot een hoogte van 20-30 m kunnen 
reiken. Zulke hoog opgaande bestanden zijn echter zeldzaam, deels omdat ze als hakhout 
werden gebruikt, deels omdat ze zijn ontgonnen. De soorten die er groeien hebben vaak 
laurophylle bladeren. Deze zijn beter aangepast aan het hier heersende klimaat dan de 
sclerophylle bladeren van veel soorten uit de onderliggende zone van de bosques termófilos. 
Ze zijn minder stijf want de celwanden zijn minder verdikt en hebben dus weinig sclerenchym 
en lijken daarom leerachtig. Ze hebben geen speciale bescherming tegen kou of uitdroging. 

De laurierbossen hebben een dicht bladerdak en dat veroorzaakt een eigen klimaat. Bij 
tijdelijke afwezigheid van de nevel kan de zonnestraling gedurende een korte tijd zeer intens 
zijn. Het gesloten bladerdek beschermt de bodem tegen extreme 
temperatuurschommelingen. Op de bodem is het behoorlijk donker en blijven de 
temperaturen gematigd. Op open plekken daarentegen kan de temperatuur op zonnige dagen 
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enorm oplopen. De bosbodems zijn meestal goed ontwikkeld met een flinke organische laag 
en kunnen zo het vocht goed vasthouden. 

Het laurierbos is in principe opgebouwd uit vier lagen. De boomlaag kan 20 tot 30 m hoog 
worden en vormt een vrijwel gesloten bladerdak. Dergelijke bestanden zijn echter zeldzaam 
geworden. Er komt een groot aantal boomsoorten in voor. In de struiklaag, komen naast jonge 
bomen, ook verschillende heesters voor. In de liaan- en epifytenlaag groeien allerlei 
klimplanten en epifyten die zich hebben aangepast aan de zwakke lichtomstandigheden. De 
kruidlaag is door het gebrek aan licht vrij schaars. 

Binnen deze zone zijn er variaties in het klimaat en daarom wordt er soms onderscheid 
gemaakt in de zgn. monte verde humido en monte verde seco. Op extremere standplaatsen 
zoals aan zware wind bloot gestelde bergkammen, op steile hellingen en aan de bovenranden 
van de wolkenzone verdwijnen de meeste boomsoorten en domineren alleen nog de aan onze 
Wilde gagel (Myrica gale) verwante Canarische gagelboom (Myrica faya nu: Morella faya) en 
de Canarische boomheide (Erica canariensis). Deze bossen worden fayal-brezal genoemd 
(brezal = hei) en behoren tot het verbond Myrico fayae-Ericion arboreae. Ze kunnen ook 
ontstaan wanneer het climaxbos van Laurus novocanariensis is gedegradeerd door ontginning. 
Op droge zonnige en rotsachtige plekken kan deze boomheideformatie onderbroken worden 
door bremstruweel (Telinetum canariensis) of braamstruweel (Rubio periclymeni-Rubetum 
ulmifolii) of velden met Adelaarsvaren. 

Tijdens de excursie hebben we op dag 3 bij el Bailadero een klein stukje gezien van wat 
voornamelijk bestond uit fayal-brezal. Op dag 4 bij Cruz del Carmen was het ook voornamelijk 
een fayal brezal, maar hier konden we veel langer blijven en toch de sfeer van het bos goed 
proeven. Helaas viel de soortenrijkdom enigszins tegen, maar het bos in de Reserva Natural 
Integral de El Pijaral dat rijker is, was lastig te bezoeken met een grote groep. Wel reden we 
op dag 4 lange tijd over de TF-12 vanuit El Bailadero door de zone met links en rechts 
laurierbos. Er waren geen mogelijkheden om er een stop te maken. Op dag 5 bij Silos zouden 
we uiteindelijk in het laurierbos hebben kunnen geraken, wanneer we maar ver genoeg door 
hadden kunnen lopen naar de Monte del Agua. Er was niet voldoende tijd en een dergelijke 
zware wandeling paste ook niet in een scharrelreis. 

Planten die vooral in deze zone geobserveerd werden, zijn: 
Arbutus canariensis, Asplenium onopteris, Canarina canariensis, Daphne gnidium, Davallia 
canariensis, Erica canariensis, Hedera canariensis, Ilex canariensis, Laurus novocanariensis, 
Luzula canariensis, Myrica faya, Ocotea foetens, Persea indica, Polypodium macaronesicum, 
Prunus lusitanica subsp. hixa, Rhamnus glandulosa, Woodwardia radicans. 

Mossen en korstmossen: 

Fauna: Canarische Vink  (Fringilla coelebs canariensis), Kanarie (Serinus canaria),  Tenerife 
goudhaantje (Regulus regulus teneriffae) 

Paddenstoelen: cf Breedplaatstreephoed (Megacollybia platyphylla), Champignon (G) 
(Agaricus spec.), Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare), Grote bloedsteelmycena 
(Mycena haematopus), Helmmycena (Mycena galericulata), Parasolzwam p.p. (Lepiota spec.), 
cf Waaierkorstzwam (Stereum subtomentosum) 

 

Dennenbos (Pinar tinarfiño) 
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Boven de laurisilva of fayal-brezal op de noordelijke hellingen (1.200-1.300 m boven 
zeeniveau), en de bovengrens van de cardonal-tabaibal in het zuid-zuidwesten (700-800 m 
boven zeeniveau), wordt de lucht droger, de zonnestraling neemt toe en de dag- en 
seizoentemperaturen zijn minder uniform, en in de winter kan er vorst en sneeuwval 
optreden, wat ook de thermische contrasten tussen dag en nacht accentueert. Dit zijn de 
klimatologische omstandigheden waarin zich dennenbossen van de Canarische Eilanden 
(Pinus canariensis) ontwikkelen, die een strook beslaan die tot 2000 m hoogte reikt. Deze 
hoogteverdeling van de Canarische dennenbomen zorgt ervoor dat ze op Tenerife de grootste 
uitbreiding hebben. 

Pinus canariensis kan leven in gebieden waar het weinig regent en heeft geen erg diepe grond 
nodig om zich te ontwikkelen. De humificatie en mineralisatie van de naalden die van de boom 
komen, is traag en daarom zijn de bodems arm aan organisch materiaal en voedingsstoffen. 

Floristisch gezien zijn het soortarme bossen. Vermoedelijk komt dit mede door eeuwenlange 
exploitatie door de mens waardoor er selectie in de flora heeft plaatsgevonden. Veel planten 
op moeilijk toegankelijke plekken in het bos zoals steile rotswanden zijn zo beschut tegen vee 
en vuur, terwijl op andere plekken in het bos veel soorten groeien die bestand zijn tegen brand 
of in andere gevallen niet gewenst zijn door vee. 

In de op het noorden gerichte gebieden, in de contactzone met de Monteverde, wordt af en 
toe een soort gemend bos gevormd, waarin dennen samen groeien met elementen die typisch 
zijn voor de Fayal-brezal, zoals Canarische gagel (Morella faya), Boomheide (Erica canariensis) 
en Canarische hulst (Ilex canariensis). 

Het oorspronkelijke areaal is sterk afgenomen, aangezien ze sinds de begindagen van de 
verovering van de eilanden intensief zijn gebruikt voor de bouw van schepen en allerlei andere 
dingen. 

Het Canarische dennenbos is een dicht bos dat volledig wordt gedomineerd door de 
Canarische den (Pinus canariensis) die meer dan 50 m hoog kan worden. De boom heeft veel 
vertakkingen en lange naalden met telkens drie bijeen die opzij licht gezaagd zijn. Hun 
naaldvorm minimaliseert het effect van waterverlies in droge periodes en beschermt ze tegen 
vorst in de winter, waardoor ze lange tijd bestand zijn tegen zeer lage temperaturen. Met 
behulp van de lange naalden kan de boom mistwolken "uitkammen", wat leidt tot extra 
neerslag door condensatie. Dat hebben we aan den lijve kunnen ondervinden. Grote 
hoeveelheden neerslag kunnen op een klein oppervlak worden “ingevangen”. Ze kunnen ook 
vrij goed tegen brand. Door hun dikke bast kunnen oude bomen brand overleven. Ook kunnen 
ze nieuwe scheuten vormen uit takken en stammen. 

In de bovengrenzen van de dennenbossen komen nog exemplaren voor van de Canarische 
ceder (Juniperus cedrus), een majestueuze boom die, vanwege zijn gewaardeerde hout, in 
vroeger tijden zeer gewild was. 

De aanwezigheid van schimmels is een van de belangrijkste elementen van het dennenbos, 
omdat ze een fundamentele rol spelen bij de afbraak van de naalden. Het aantal soorten 
paddenstoelen in de dennenbossen is zeer groot en gevarieerd, vooral tussen de maanden 
oktober en februari. 

Tijdens de excursie op dag 1 wilden we deze bossen reeds bezoeken, ook omdat Gert-Jan een 
vleermuizendetector had meegenomen en deze op een strategische plek wilde plaatsen. 
Helaas waren de weersomstandigheden te slecht om de detector te plaatsen. Later tegen de 
middag toen we naar Villaflor zijn gereden werd het weer beter en hebben we de enorme 
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Canarische dennen kunnen bekijken die daar bekend staan als de ‘Pino gordo’ en de 'Pino de 
las Dos Pernadas'.  De dikste heeft een omtrek van ruim 9 meter en de hoogste is ruim 56 m 
hoog.  Beide bomen worden geschat op 800-900 jaar oud. Slechts op dag 6 waren er pas 
mogelijkheden om de dennenbossen te bezoeken. Eerst bij de botanische tuin van El Portillo 
waar een kort wandelpad was gemaakt door het dennenbos. Later op die dag bij de Mirador 
de Chipeque. 

In het dennenbos bij Chipeque zagen we vooral bremstruiken en cistusstruiken. 

Mossen en korstmossen: 

Fauna: Dendrocopos major canariensis 

Schimmels: Appelgeurrussula (Russula torulosa), cf Botercollybia (Rhodocollybia butyracea), 
Dennenvlamhoed (Gymnopilus penetrans), cf Echte kopergroenzwam (Stropharia 
aeruginosa), Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius), Ridderzwam (Tricholoma spec.), cf Rode 
korrelhoed (Cystoderma cinnabarinum), cf Suillus bellinii,  Valse hanenkam (Hygrophoropsis 
aurantiaca), Witte russula (Russula delica),  

 

Teidebrem-zone (Retamar de cumbre of Retamar-codesar) 

Vanaf een hoogte van 2.000 m verharden de klimatologische omstandigheden aanzienlijk en 
wordt het dennenbos vervangen door een open struikgewas dat is aangepast aan deze 
hoogten: de zogenaamde retamar-codesar, een vegetatietype waarvan de dominante soorten 
behoren tot de bremachtigen. 

De jaarlijkse neerslag is laag (tussen 350 en 450 mm) en valt bijna volledig in de herfst- en 
wintermaanden. Omdat de sterke zonnestraling een jaarlijkse verdamping van meer dan 2.000 
mm veroorzaakt, is de lucht erg droog. Flinke temperatuurschommelingen komen vaak voor 
en in de winter bepalen ook sneeuw en frequente vorst het leven in dit ecosysteem. 

De naam Retamar-codesar verwijst naar de dominantie van twee bremachtigen, namelijk de 
Retama de Teide (Teidebrem brem: Spartocytisus supranubius) en de Codeso del Teide 
(Adenocarpus viscosus). Als metgezellen van deze formatie verschijnen een reeks struiken en 
kruidachtige planten, saxicole korstmossen (die op rotsen leven) en mossen. 

Al deze soorten hebben kennelijk eigenschappen waardoor ze hier kunnen groeien, terwijl de 
Canarische den hier niet op is aangepast. De klimatologische omstandigheden die zich het hele 
jaar door voordoen (koude, ijs, droge omgeving en bodem) verhinderen een adequate 
vegetatieve ontwikkeling van de bomen, en er is niet genoeg tijd voor groei en accumulatie 
van reserves. Dennennaalden rijpen bijvoorbeeld niet. Wanneer de zoninstraling toeneemt, 
verliezen de bladeren overtollig water door transpiratie en drogen ze uit; ook zijn ze niet 
bestand tegen wintervorst. De behoefte van soorten in deze zone aan water en 
voedingsstoffen is lager en mede hierdoor zijn ze in staat om hun jaarlijkse groei- en 
voortplantingscyclus uit te voeren en ook voldoende reserves op te bouwen voor de periode 
van vegetatieve rust. 

Als aanpassing aan de omstandigheden (waterschaarste, kou, hitte) kan het uitgebreide 
wortelstelsel worden genoemd. Deze aanpassing aan waterschaarste is ook in de tabaibal-
cardonal aanwezig. Bij veel soorten die in deze zone groeien zijn er aanpassingen om het 
waterverlies door transpiratie te verminderen (kleine bladeren, vermindering van het aantal 
huidmondjes, beharing van de luchtorganen). Verder hebben de struiken een relatief 
compacte vorm die een beetje lijkt op die van kussenplanten. Iedere stengel groeit ongeveer 
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gelijkmatig zodat er geen enkele stengel meer wordt blootgesteld dan een andere. Zo bieden 
ze weerstand aan de wind en het felle zonlicht. Ze voorkomen snelle verdamping van water 
uit de grond, waardoor er binnen in hun groeivorm een vochtiger microklimaat ontstaat. 
Sneeuwbedekking isoleert en biedt ook bescherming: onder het sneeuwdek is de temperatuur 
hoger blijft dan daarbuiten. 

De echte kussenplanten zijn nog veel compacter (zie laatste zone). Bovendien groeien deze 
nog langzamer. Op die manier bieden ze nog meer het hoofd aan de wind en het felle zonlicht. 
Ook voorkomen ze zo de snelle verdamping van water uit de grond, waardoor er binnen een 
vochtiger microklimaat ontstaat. Sneeuwbedekking biedt ook bescherming als thermische 
isolator, waardoor de temperatuur hoger blijft dan die van buiten. Een lange penwortel is in 
staat vanuit grotere diepte vocht en nutriënten op te nemen, terwijl een sterk verdikte 
penwortel de opslag van reservevoedsel garandeert. Naast het verkrijgen van water, moet de 
plant ook vocht vasthouden om te overleven in een droge en uitdrogende omgeving. 

Spartocytisus supranubius en Adenocarpus viscosus zijn vlinderbloemigen die de bodem 
vruchtbaarder kunnen maken omdat ze stikstof genereren dankzij de symbiose met een 
bacterie (Rhizobium spec.) die in hun wortelknollen voorkomt en in staat is stikstof uit de lucht 
te binden. 

De bremstruwelen worden vaak vergezeld door kleine struiken, maar ook meerjarige kruiden. 
De grootste rijkdom aan flora binnen dit Nationale Park bevindt zich op de wanden van de 
krater (caldera) die tot het oudste deel van het park behoren. De zeldzame Canarische ceder 
(Juniperus cedrus) en de zeer zeldzame Bencomia exstipulata, alsmede Carlina 
xeranthemoides en Cistus osbeckiifolius vallen op. Tussen de kloven en holten van de steile 
hellingen groeien rotsplanten zoals Aeonium smithii, Bethencourtia palmensis (=Senecio 
palmensis), Monanthes brachycaulos, Pimpinella cumbrae, en Micromeria lasiophylla.  

Tijdens de excursie wilden we op dag 1 al deze zone bezoeken. Aanvankelijk ging het mis bij 
El Portillo omdat het erg koud en mistig was. Even later bij de Minas de San José gingen we 
kortstondig uit de busjees maar we konden niet lang blijven. Het was mistig, het woei en het 
was zeer koud; er lag zelfs een beetje sneeuw hier en daar. Bij de volgende geïmproviseerde 
stop bij de parador was het wel raak: knalblauwe lucht dus mooi weer om de vegetatie te 
bekijken. Op dag 6 probeerden we net nog een keer en toen was El Portillo goed te doen 
evenals de omgeving bij het Observatorio de Izaña en bij de Mirador de La Tarta. 

Planten die vooral in deze zone geobserveerd werden, zijn: 
Adenocarpus viscosus, Aeonium spathulatum, Andryala pinnatifida subsp. teydensis, 
Arrhenatherum calderae, Argyranthemum tenerifae, Bencomia exstipulata, Carlina 
xeranthemoides, Cerastium sventenii, Cheirolophus teydis, Cytisus supranubius, Dactylis 
metlesicsii, Descurainia bourgaeana, Descurainia lemsii, Echium wildpretii, Erigeron calderae, 
Erysimum scoparium, Helianthemum juliae, Juniperus cedrus, Lotus campylocladus, Nepeta 
teydea, Pimpinella cumbrae, Plantago webbii, Pterocephalus lasiospermus, Scrophularia 
glabrata, Sideritis eriocephala, Sideritis oroteneriffae, Spartocytisus supranubius, Tolpis 
webbii.  

Fauna: Berthelots Pieper (Anthus berthelotii), Bladsprietkever onbekend (Scarabaeidae),  
Canarische Hagedis (Gallotia galloti), Canarische Woestijnklapekster (Lanius excubitor koenigi) 

Schimmels: 
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Teideviooltje-zone (Vegetación del pico). 

Slechts één kleine plant is in staat de top van de Teide te bereiken: het Teide-viooltje (Viola 
cheiranthefolia), dat het hoogterecord van de Spaanse zaadplantenflora heeft en groeit tussen 
2.400 en 3.600 m hoogte. In de hogere delen komt ook het zeldzame Teide edelweiss 
(Laphangium teydeum) voor, een op Bleekgele droogbloem (Gnaphalium luteo-album) 
gelijkende soort die kensoort is van Vulpio myuri-Gnaphalietum teydi een associatie die alleen 
voorkomt op vochtige plekken in de omgeving van hete bronnen rond de fumarolen die nog 
steeds actief zijn in de uitlopers van de vulkaan Teide op een hoogte van ongeveer 3.500 m. 
Het Teide-viooltje is kensoort van het Teideviooltje-verbond net als Echium auberianum, 
Silene nocteolens, Stemmacantha cynaroides en Erigeron cabrerae. Dit verbond komt voor in 
de hoogste klimatologische zone op beweeglijke afzettingen van slakken, sintels etc. van de 
vulkaan. Het zijn open discontinue puinhellingbegroeiingen gedomineerd door 
hemicryptofyten met een duidelijk pionier karakter. Het Violetum cheiranthefoliae is beperkt 
tot de “Montaña Blanca”, waar het voor komt op onstabiele, meestal schuine hellingen zonder 
of met heel weinig grond. Het Echietum auberianii komt voor op vlakke of lichtglooiende 
standplaatsen met kleine stenen en gemengd met slakken. Deze associatie komt voor tussen 
2200 en 2400 m en is veel minder rijk aan soorten. Kensoorten zijn Echium auberianum en de 
hybride Echium auberianum × wildpretii. Deze zone is niet door ons bezocht. 

 

Rotsvegetatie 

De verticale component van het gebergte met talrijke kliffen, bergwanden en steile hellingen 
op verschillende zee-hoogtes en blootgesteld aan allerlei windrichtingen onder speciale 
microklimaten  heeft een speciaal type rotskruip- en rotsspleet-vegetatie doen ontstaan met 
hoge floristische diversiteit. Dit ondanks de moeilijkheidsgraad van kolonisatie. Hier vonden 
ook soorten een goed toevluchtsoord vonden tegen de druk van het vee, ook al was het niet 
hun oorspronkelijke habitat.  

Met name de crassulaceae van de families Aeonium, Monanthes, Greenovia en Aichryson zijn 
hier rijk ontwikkeld, maar ook talrijke endemen van de geslachten Sonchus, Silene, Sideritis en 
Micromeria. 

Onder de korstmossen die talrijke muren en rotswanden bedekken, valt de aanwezigheid van 
verschillende soorten van het geslacht Rocella op. Uit zulke korstmossen werd een kleurstof  
gewonnen die paars kleurt, en waarvan de verzameling en export naar Europa eeuwenlang 
een belangrijke bron van rijkdom voor de eilanden was tot de ontdekking van synthetische 
kleurstoffen deze handel beëindigde. 

Op dag 5 bij El Fraile konden we de klifvegetatie aldaar redelijk goed bekijken en op dag 6 bij 
Piedra de la Rosa konden we er een glimp van opvangen, zo ook later op de dag bij La Tarta 
del Teide en tenslotte in de stromende regen bij een rotswand in het dennenbos langs de weg.  

Planten die vooral in dit milieu geobserveerd werden, zijn: 
Aeonium aureum, Aeonium lindleyi, Aeonium tabuliforme, Argyranthemum cf coronopifolium, 
Argyranthemum frutescens, Cheirolophus canariensis subsp. subexpinnata, Euphorbia aphylla, 
Lavandula buchii, Limonium pectinatum, Monanthes cf laxiflora, Monanthes cf polyphylla of 
M. cf pallens, Sideritis cretica subsp. cretica, Vieraea laevigata. 

Mossen en korstmossen: Rocella spec. 

Fauna: Rotsduif (Columba livia) 
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Tuinen en parken 

De verspreiding van de tot dusver beschreven ecosystemen is afhankelijk van het klimaat en 
andere natuurlijke fenomenen. Deze door de natuur bepaalde habitats verschillen 
fundamenteel van tuinen, bloemperken en parken hoe en waar aangelegd wat de mens 
maar belieft. Hier kun je allerlei soorten samen aantreffen die gerangschikt zijn volgens 
criteria van de ontwerper en die in de natuur nooit bij elkaar worden gevonden.  
We hebben enkele botanische tuinen bezocht en hebben in de omgeving van ons hotel, 
maar ook tijdens onze tochten enkele tuinen en perkjes kunnen bewonderen.  
Het Palmetum is grotendeels ingericht op basis van de plantengeografie: met name de 
verspreiding van palmbomen. Het herbergt de grootste verzameling palmen in Europa en 
bezit vermoedelijk de grootste botanische verzameling tropische eilandpalmen ter wereld. 
Een klein deel is ingericht met soorten uit de thermofiele zone waarin het Palmetum zich in 
potentie bevind.  
De "Jardín de aclimatación de La Orotava" is op instigatie van koning Karel III aangelegd eind 
18e eeuw om de exotische planten die de plantenjagers in de Spaanse kolonies van de 
Nieuwe Wereld verzamelden, te laten wennen (vandaar de naam aclimatación) zodat ze 
daarna alvast wat meer aan het klimaat van de koninklijke tuinen van Madrid en Aranjuez 
zouden zijn gewend. 
Aanvankelijk werden de planten gerangschikt volgens het systeem van Linnaeus uit 1753, 
maar tegenwoordig zijn de planten echter niet meer gerangschikt volgens wetenschappelijke 
criteria. 
In de botanische tuin van El Portillo heeft men c. 75% van alle inheemse soorten, vrijwel 
uitsluitend endemen, uit het nationaalpark El Teide aangeplant. 
In de soortenlijst is deze categorie van soortwaarnemingen apart vermeld. 
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5.SOORTENLIJST 
 
Nomenclatuur grotendeels volgens de lijst van Beierkuhnlein et al. 2021 FloCan—A Revised 
Checklist for the Flora of the Canary Islands https://www.mdpi.com/1424-2818/13/10/480   

of ATLANTIS BIODIVERSITY DATA BANK OF THE CANARY ISLANDS 
https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/?lang=en    
tenslotte voor veel exoten de Tropicos database https://www.tropicos.org/home 
In kolom B wordt vermeld of de soort gevonden is in een tuin of park. Sommige soorten 
kunnen ook verwilderd voorkomen en in het Palmetum stonden veel inheemse soorten die 
hun zwaartepunt hebben in de thermofiele zone. In de botanische tuin van El Portillo 
stonden heel veel wilde planten die echter zijn aangeplant. 
Bij observation.org is een groot aantal puntwaarnemingen opgenomen van Ed, Herman, 
Wim en Jan. 
 

Planten Naam voorkomen 

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet  

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.  

Achyranthes aspera L. var sicula, vlgs observado voorkeurssynoniem = A. sicula  
Acoelorrhaphe wrightii H. Wendl. & Becc. Park/tuin 

Acrocomia crispa (Kunth) C.F. Baker ex Becc. Park/tuin 

Adenocarpus foliolosus (Aiton) DC.   
Adenocarpus viscosus (Willd.) Webb & Berthel.  
Adiantum capillus-veneris L  
Aeonium arboreum Webb & Berthel. subsp. holochrysum (H.Y.Liu) Bañares Park/tuin 

Aeonium aureum (C.Sm. ex Hornem.) T.H.M.Mes  
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. Park/tuin 

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berthel. Park/tuin 

Aeonium lindleyi Webb & Berthel.   
Aeonium smithii (Sims) Webb & Berthel.  
Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeger Park/tuin 

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel  
Aeonium urbicum (C.Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel.  
Agave americana L.  Park/tuin 

Agave attenuata Salm-Dyck Park/tuin 

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell  
Aizoon canariense L.  
Allagopappus canariensis (Willd.) Greuter Park/tuin 

Aloe arborescens Mill. Park/tuin 

Aloe vera (L.) Burm.f. Park/tuin 

Alternanthera caracasana Kunth  
Amaranthus viridis L.  
Anagallis arvensis L.  (= Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb.)  
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Park/tuin 

Andryala pinnatifida Aiton subsp. teydensis (Sch.Bip.) Rivas Mart. & al. Park/tuin 

https://www.mdpi.com/1424-2818/13/10/480
https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/?lang=en
https://www.tropicos.org/home
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Planten Naam voorkomen 

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes Park/tuin 

Araucaria columnaris (J.R. Forst.) Hook. Park/tuin 

Arbutus canariensis Duhamel  
Arrhenatherum calderae A.Hansen Park/tuin 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. Park/tuin 

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. subsp. succulentum Humphries  
Argyranthemum tenerifae Humphries Park/tuin 

Arisarum simorrhinum Durieu in Duch.  
Artemisia thuscula Cav.  
Artocarpus camansi Blanco Park/tuin 

Arundo donax L.  
Asclepias curassavica L. Park/tuin 

Asparagus cf arborescens Willd. ex Schult. & Schult.f.  
Asplenium hemionitis L.  
Asplenium cf onopteris L.  
Atriplex semibaccata R. Br.  
Astydamia latifolia (L.f.) Baill.  
Atriplex glauca L. subsp. ifniensis  
Azadirachta indica A. Juss. Park/tuin 

Barringtonia asiatica (L.) Kurtz Park/tuin 

??Bassia tomentosa (Lowe) Maire & Weiller  
Bauhinia variegata Park/tuin 

Bencomia exstipulata Svent. Park/tuin 

Bethencourtia palmensis (Nees) Choisy ex Link Park/tuin 

Bidens pilosa L.  
Bismarckia nobilis Hildebrandt & H. Wendl. Park/tuin 

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. Park/tuin 

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.  
Bougainvillea spectabilis Park/tuin 

Brownea grandiceps Jacq. Park/tuin 

 Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl Park/tuin 

Bystropogon canariensis (L.) L’Hér.  
Cakile maritima Scop.  
Calliandra haematocephala Hassk. Park/tuin 

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don. Park/tuin 

Canarina canariensis (L.) Vatke  
Canna indica L. Park/tuin 

Cardiospermum grandiflorum Sw Park/tuin 

Carex paniculata L. subsp. calderae (A. Hansen) Lewej. & Lobin Park/tuin 

Carica papaya L. Park/tuin 

Caryota urens L. Park/tuin 

Carlina salicifolia (L.f.) Cav.  
Carlina xeranthemoides L.f.  
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. in E. P. Phillips  
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Planten Naam voorkomen 

Cascabela thevetia (L.) Lippold = Thevetia peruviana Park/tuin 

Castanea sativa Mill.  
Casuarina sp. Park/tuin 

Catharanthus roseus Park/tuin 

Ceballosia fruticosa (L. f.) G. Kunkel ex Förther  
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Park/tuin 

??Cenchrus clandestinus  
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone  
Centranthus ruber (L.) DC.   
Cerastium sventenii Jalas Park/tuin 

Ceropegia dichotoma Haw.  
Chamaecytisus prolifer (L.f.) Link  
Chamaedorea klotzschiana H. Wendl. Park/tuin 

Chamaerops humilis L.  
Cheirolophus burchardii Susanna  
Cheirolophus teydis (C.Sm.) G.López  
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch  
Chenopodium sp.  
Cistus osbeckiifolius Webb & Christ subsp. osbeckiifolius Park/tuin 

Cistus symphytifolius Lam.  
Citrus sinensis Park/tuin 

Clavija domingensis Urb. & Ekman Park/tuin 

Clerodendrum W.Bull × speciosum Park/tuin 

Clivia miniata Regel Park/tuin 

Cneorum pulverulentum Vent = Neochamaelea pulverulenta  
Coccoloba uvifera (L.) L. Park/tuin 

Coccothrinax spissa L.H. Bailey Park/tuin 

Cocos nucifera L. Park/tuin 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. Park/tuin 

Coffea arabica L. Park/tuin 

Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. Park/tuin 

Colvillea racemosa Bojer Park/tuin 

Commelina diffusa Burm. f.  
Conocarpus erectus L. Park/tuin 

Convolvulus althaeoides L. subsp althaeoides  
Convolvulus floridus L.f.  
Copernicia baileyana León Park/tuin 

Copernicia rigida Britton & P. Wilson Park/tuin 

Cordyline australis (G. Forst.) Endl. Park/tuin 

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. Park/tuin 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.  
Crescentia cujete L. Park/tuin 

Crinum cf moorei Hook.f.  
Crinum × augustum Roxb. Park/tuin 
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Crithmum maritimum L.  
Cuscuta approximata Bab.  
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.  
cf Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson  
Cyperus sp. Park/tuin 

Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl  
Cytisus supranubius (L. f.) Kuntze (= Spartocytisus supranubius L.f.)  
Dactylis metlesicsii P.Schönfelder & D.Ludw. Park/tuin 

Daphne gnidium L.  
Datura innoxia Mill.  
Datura stramonium L.  
Davallia canariensis (L.) Sm.  
Delonix regia (Hook.) Raf. Park/tuin 

Descurainia bourgaeana (E. Fourn.) Webb  
Descurainia lemsii Bramwell Park/tuin 

Descurainia millefolia (Jacq.) Webb & Berthel. Park/tuin 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin (= Tamus communis L.)  
Dombeya wallichii (Lindl.) K. Schum. Park/tuin 

Dracaena draco (L.) L. subsp. draco  
Dracunculus canariensis Kunth Park/tuin 

Drimia hesperia (Webb & Berthel.) J. C. Manning & Goldblatt  
Dryopteris cf guanchica Gibby & Jermy  
Dryopteris cf oligodonta (Desv.) Pic.-Serm.  
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. Park/tuin 

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. Park/tuin 

Echium leucophaeum (Webb ex Christ) Webb ex Sprague & Hutch.  
Echium cf virescens DC.  
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook  
Eleusine indica (L.) Gaertn.  
Epilobium sp.  
Erica canariensis Rivas Mart., Martin Osorio & Wildpret  
Erica platycodon L.  
Erigeron sp. (cf bonariensis L.)  
Erigeron calderae A.Hansen Park/tuin 

Erigeron karvinskianus DC  
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Park/tuin 

Erodium sp.  
Erysimum bicolor (Hornem.) DC.  
Erysimum scoparium (Brouss. ex Willd.) Wettst.  
Erythrina madagascariensis Du Puy & Labat Park/tuin 

Erythrina speciosa Tod. Park/tuin 

Eschscholzia californica Cham.  
Eucalyptus sp. Park/tuin 

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd.  



    KNNV Reis Tenerife 2021 

Pagina 48 van 55 
 

Planten Naam voorkomen 

Euphorbia balsamifera Aiton  
Euphorbia bourgeana J. Gay ex Boiss. in DC.  
Euphorbia canariensis L.  
Euphorbia cf chamaesyce L.  
Euphorbia ingens Park/tuin 

Euphorbia lamarckii Sweet  
Euphorbia milii Des Moul. Park/tuin 

Euphorbia paralias L.  
Euphorbia peplus L.  
Euphorbia pulcherimma Klotsch Park/tuin 

Euphorbia serpens Kunth  
Fagonia cretica L.  
Ferula communis L. subsp. linkii (Webb) Reduron & Dobignard Park/tuin 

Ficus australis Willd. Park/tuin 

Ficus carica L.  
Ficus sp. Park/tuin 

Foeniculum vulgare Mill.  
Forsskaolea angustifolia Retz.  
Frankenia ericifolia C. Sm. ex DC. subsp. latifolia (Webb & Berthel.) Brochmann, Lobin 
& Sunding  
Fumaria spec.  
Galium scabrum L.  
??Gennaria diphylla (Link) Parl.  
Globularia salicina Lam.  
Gymnosporia cassinoides (L'Hér.)Masf.  
Hedera canariensis Willd.  
Helianthemum juliae Wildpret Park/tuin 

Heliotropium europaeum L.  
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) Sieber ex DC.  
Hemerocallis lilioasphodelus L. Park/tuin 

Hernandia nymphaeifolia (C. Presl) Kubitzki Park/tuin 

Hibiscus rosa-sinensis L. Park/tuin 

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. Park/tuin 

Hibiscus waimeae A.Heller Park/tuin 

Hyoscyamus albus L.  
Hypericum canariense L.  
Hypericum grandifolium Choisy  
Ilex canariensis Poir.  
Ipomoea cairica (L.) Sweet  
Ipomoea indica (Burm.) Merr.  
Jacaranda mimosifolia D.Don Park/tuin 

Jasminum odoratissimum L.  
Jatropha integerrima Jacq. Park/tuin 

Juncus acutus L.  
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Juniperus canariensis Guyot & Mathou Park/tuin 

Juniperus cedrus Webb & Berthel.  
Justicia hyssopifolia L.  
Kalanchoe sp. Park/tuin 

Kigelia africana (Lam.) Benth. Park/tuin 

Kleinia neriifolia Haw.  
Lantana camara L.  
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev  
Launaea arborescens (Batt.) Murb.  
Laurus novocanariensis Rivas Mart., Lousa, Fern.Prieto, E.Dias, J.C.Costa & C.Aguiar  
Lavandula buchii Webb & Berthel.  
Lavandula canariensis (L.) Mill.  
Ligularia tussilaginea (Burm. f.) Makino Park/tuin 

??Lilium candidum L.  
Limonium cf arboreum/frutescens  
Limonium pectinatum (Aiton) Kuntze  
Livistona nasmophila Dowe & D.L. Jones Park/tuin 

Lobularia canariensis (DC.) L. Borgen  
Lotus campylocladus Webb & Berthel.  
Lotus sessilifolius DC. subsp. sessilifolius  
Luzula canariensis Poir.  
Lycium intricatum Boiss.  
Magnolia grandiflora Moc. & Sessé ex DC. Park/tuin 

Malva acerifolia (Cav.) Alef. Park/tuin 

Malvaviscus arboreus Cav. Park/tuin 

Mangifera indica L. Park/tuin 

Marcetella moquiniana (Webb & Berthel.) Svent.  
Megaskepasma erythrochlamys Lindau Park/tuin 

Mentha longifolia (L.) L. Park/tuin 

Mesembryanthemum crystallinum L.  
Micromeria lachnophylla Webb & Berthel. Park/tuin 

Monanthes cf laxiflora (DC.) Bolle ex Bornmuller  
Monanthes polyphylla of pallens   
Montanoa hibiscifolia Benth. Park/tuin 

Morinda citrifolia L. Park/tuin 

Musa acuminata Colla Park/tuin 

Myoporum sp. Park/tuin 

Myrica faya Aiton  
Navaea phoenicea (Vent.) Webb & Berthel. Park/tuin 

Nepeta teydea Webb & Berthel. Park/tuin 

Nephrolepis sp. Park/tuin 

Nerium oleander L. Park/tuin 

Nicotiana glauca Graham  
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn  
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Ocotea foetens (Aiton) Baill.  
Olea europaea L. subsp. guanchica P. Vargas & al. (Olea cerasiformis) Park/tuin 

Opuntia dillenii (Ker-Gawl.) Haw.  
Opuntia tomentosa Salm-Dyck  
Orobanche sp.  
Oxalis corniculata L.  
Oxalis pes-caprae L.  
Oxera sulfurea Dubard  Park/tuin 

Pancratium canariense Ker Gawl. Park/tuin 

Pandanus utilis Bory Park/tuin 

Parietaria cf debilis G. Forst.  
Parietaria judaica L.  
Patellifolia procumbens (C.Sm.) A.J.Scott, Ford-Lloyd & J.T.Williams  
Patellifolia webbiana (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd, J.T. Williams (Beta webbiana)  
Pelargonium sp. Park/tuin 

Pennisetum purpureum Schumach. = Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone  
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. = Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone  
Pericallis sp. Park/tuin 

Periploca laevigata Aiton  
Persea americana Mill. Park/tuin 

Persea indica (L.) Spreng.  
Petrea volubilis L. Park/tuin 

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. Park/tuin 

Philodendron lacerum (Jacq.) Schott Park/tuin 

Phoenix canariensis Chabaud  
Phoenix dactylifera L. Park/tuin 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.  
Phyllis nobla L.  
Pimpinella cumbrae Link. Park/tuin 

Pinus canariensis C.Sm.  
Piper auritum Kunth Park/tuin 

Pistacia atlantica Desf.  
Pittosporum sp. Park/tuin 

Plantago major L.  
Plantago webbii Barneoud Park/tuin 

Plocama pendula Aiton  
Plumbago auriculata Lam. Park/tuin 

Plumeria rubra L. Park/tuin 

Polycarpaea latifolia Willd.  
Polycarpaea nivea (Aiton) Webb  
Polypodium macaronesicum A.E. Bobrov  
Polystichum aculeatum (L.) Roth  
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn.  
Portulaca oleracea L.  
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Potentilla indica (Andrews) T. Wolf in Ascherson & Graebner  
Pritchardia hillebrandii Becc. Park/tuin 

Pritchardia lowreyana Rock Park/tuin 

Pritchardia minor Becc. Park/tuin 

Pritchardia thurstonii F. Muell. & Drude Park/tuin 

Prunus lusitanica L. subsp. hixa (Willd.) Franco  
Pseudophoenix sargentii H. Wendl. ex Sarg. Park/tuin 

Pseudophoenix vinifera (Mart.) Becc. Park/tuin 

Psidium guajava L. Park/tuin 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  
Pteris sp. Park/tuin 

Pterocephalus lasiospermus Link  
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Park/tuin 

Ravenala madagascariensis Sonn. Park/tuin 

?? Reichardia sp.  
Rhamnus crenulata Aiton Park/tuin 

Rhamnus glandulosa Aiton  
Rhaponticum canariense DC. (Stammacantha cynaroides) Park/tuin 

Ricinus communis L.  
Rosa canina L. Park/tuin 

Rubus sp.  
Rumex lunaria L.  
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f. Park/tuin 

Salix pedicellata (C.Sm. ex Link) A.K.Skvortsov subsp. canariensis Park/tuin 

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill.  
Salsola divaricata Masson ex Link  
Salvia broussonetii Benth. Park/tuin 

Sambucus nigra L. subsp. palmensis (Link) Bolli Park/tuin 

Samolus valerandi L.  
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms Park/tuin 

Schinus molle L. Park/tuin 

Schizogyne sericea (L.f.) DC.  
Scilla haemorrhoidalis Webb & Berthel.  
Scrophularia glabrata Aiton  
Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun  
?? Selaginella sp.  
Senecio cf angulatus L. f.  
?? Senecio sp.  
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Park/tuin 

Sisymbrium erysimoides Desf.  
Setaria sp.  
Sida rhombifolia L.  
Sideritis cretica L.  
Sideritis eriocephala Marrero Rodr. ex Negrín & P.Pérez Park/tuin 
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Sideritis oroteneriffae Négrin & P.Pérez Park/tuin 

Silene sp. Park/tuin 

Smilax canariensis Willd.  
Solandra grandiflora Sw Park/tuin 

Solanum villosum Mill.  
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy  
Sonchus canariensis (Sch.Bip.) Boulos  
Sonchus radicatus Aiton  
Sonchus sp.  
Sonchus tenerrimus L.  
Spathodea campanulata P.Beauv. Park/tuin 

Strelitzia nicolai Regel & Körn. Park/tuin 

Strelitzia reginae Banks Park/tuin 

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel.  
Tetraena fontanesii (Webb & Berthel.) Beier & Thulin (Zygophyllum)  
Tamarix canariensis Willd.  
Teline sp.  
Thrinax parviflora Sw. Park/tuin 

Tillandsia usneoides Park/tuin 

Todaroa aurea (Sol.) Parl. subsp. aurea  
Todaroa cf montana Webb ex Christ  
Tolpis webbii Sch.Bip. (= Athamanta montana (Webb ex H. Christ) Spalik, A. Wojew & 
S.R. Downie) Park/tuin 

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt  
Tradescantia spathacea Sw.  
Traganum moquinii Webb ex Moq.  
Veitchia metiti Becc. Park/tuin 

Viburnum tinus subsp. rigidum (Vent.) P.Silva (=  Viburnum rugosum Pers.)  
Vieraea laevigata (Willd.) Webb ex Sch.Bip.  
Viola anagae Gilli  
Visnea mocanera L.f.  
Vitis vinifera L. Park/tuin 

Withania aristata (Aiton) Pauquy  
Washingtonia robusta H. Wendl. Park/tuin 

Woodwardia radicans (L.) Sm.  
Zea mays L. Park/tuin 

 

Overige Waarnemingen 
vogels  
 canariensis Specht Dendrocopos major 

Afrikaanse Pimpelmees subsp. teneriffae  Cyanistes teneriffae teneriffae 

Barbarijse Patrijs  
Berthelots Pieper  Anthus berthelotii 
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Blauwe Reiger  
Blauwe Vink  
Britse Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus graells 

Buizerd  Buteo buteo 

Canarische Tjiftjaf  
Canarische Vink  Fringilla coelebs canariensis 

Canarische Woestijnklapekster  Lanius excubitor koenigi 

Drieteenstrandloper  Calidris alba 

Geelpootmeeuw  Larus michahellis 

Goudhaan ssp teneriffae  
Grote Gele Kwikstaart  
Hop  
Kanarie  Serinus canaria 

Kleine Zilverreiger  Egretta garzetta 

Kleine Zwartkop  Curruca melanocephala 

Madeiragierzwaluw  
Merel  
Rotsduif  Columba livia 

Slechtvalk ssp pelegrinoides  
Spaanse Mus  
Steenloper  Arenaria interpres 

Tenerife goudhaantje  Regulus regulus teneriffae 

Torenvalk ssp canariensis  
Turkse Tortel  
Waterhoen  

  

Zoogdieren  
Konijn  

  

Reptielen  
Canarische hagedis Gallotia galloti 

  

Dagvlinders  
Klein koolwitje  
Canarisch blauwtje  
Monarchvlinder  
Amethistblauwtje  
Canarisch bont zandoogje  

  

Nachtvlinders  
Grauwe monnik  
Canararctia rufescens  
Spinaziemot  
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Libellen  
Grote keizerlibel  
Vuurlibel  

  

Weekdieren   
Gewone schaalhoren  Patella vulgata 

Zee-oor  Haliotis tuberculata 

Amerikaanse strandschelp  Mulinia lateralis 

  

Paddenstoelen  
Helmmycena Mycena galericulata 

Rode korrelhoed Cystoderma cinnabarinum 

Appelgeurrussul Russula torulosa 

Suillus bellini Suillus bellinii 

Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare 

Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus 

Prachtvlamhoed Gymnopilus junonius 

Dennenvlamhoed Gymnopilus penetrans 

Botercollybia Rhodocollybia butyracea 

Valse hanenkam Hygrophoropsis aurantiaca 

Echte kopergroenzwam Stropharia aeruginosa 

Witte russula Russula delica 

Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum 

Breedplaatstreephoed  

  

Vissen  
Blauwe rifbaars  Chromis cyanea 

Gobius auratus, Goudharder  Liza aurata, 

Madeira rockfish  Scorpaena maderensis 

Paganelgrondel  Gobius paganellus 

Pauwlipvis  Thalassoma pavo, 

  

Overig  
Witpootkronkel  Tachypodoiulus niger 

Gewone zeeappel  Psammechinus miliaris 

Gibbesi krab  Percnon gibbesi, 

Gemarmerde rotskrab  Pachygrapsus marmoratus 

Blauwband graafbij Amegilla quadrifasciata 

Bijenwolf Philanthus triangulum (abdelcader?) 

 

 


