
 

Lagerskog på Kanarieöarna - Laurisilva

Laurisilva, på svenska Lagerskog, är en subtropisk skogstyp med upp till 18 
olika arter av ständigt gröna träd och buskar. För miljoner år sedan var denna 
skogstyp vanlig i södra Europa. Mossor, lavar och ormbunkar växer också 
frodigt mellan träden. Många fågelarter som tex koltrast, bofink, hornuggla, 
sparvhök, ormvråk, rödhake, gransångare och kanariefågel trivs också här 
samt sniglar och många insekter.  
Den här subtropiska skogstypen har hög fuktighet och jämn temperatur året 
om. Luften inne bland träden är fuktig och lite kylig för solstrålarna kan knappt 
tränga igenom trädkronorna. Det bildas en trolsk och fascinerande miljö med 
trädstammar som är täckta av lavar och som böjer och bänder sig i jakt på 
solens strålar. Att gå i lagerskog känns som att gå i en urtida skog där vätan 
sipprar mellan lövverken.  
Lagerträdet är det vanligaste trädet i Lagerskogen. Ordet ”silva” i namnet är 
egentligen portugisiska och betyder djungel. Det blev kvar efter portugiserna 
som kom till Kanarieöarna och försökte  erövra öarna innan spanjorerna 
slutligen lyckades med detta. Laurisilvaskog finns också på Madeira och 
Azorerna.  
 
I skogen ingår Azorisk lager - Atlantlager, kanariskt lagerträd som skiljer sig 
lite från lagerträden vid Medelhavet. Stinklager – Tilos (Ocotea foetens),        
Mastixbuske (Pistacia lentiscus), Smultronträd (Arbutos unedo), Lagerolvon 
(Viburnum tinus), Macchiabuskar, Acebiño (Ilex canariensis och Ilex perada) 
som tillhör järneksfamiljen, Viñatigo (Persea indica) som tillhör Lagerträden 
och Sambucus nigra, en typ av fläder. 
I ytterområdet av skogen finnar man ofta Trädljung (Erica arborea) och 
porsväxten Atlantpors (Myrica faya).  
Man kan också finna Sauses, Salix, träd av videsläkte där det finns 
vattendrag nära skogen.  
 
Den tidigare så utbredda lagerskogen eller laurisilva skövlades till stor del 
på Gran Canaria, Teneriffa och La Palma men det finns fortfarande kvar 



områden som man kan besöka. På Gran Canaria finns den i Tilos de 
Moya, lite i Finca de Osorio, och nyplanteringar i Barranco del Andén.  
På Teneriffa i Parque Rural de Anaga och Parque Rural de Teno. Ön La 
Palma har Los Tilos, Los nacientes de Marcos y Cordero m.fl. platser.  På 
El Hierro finns det lagerskog i La Llania.    
På ön La Gomera har den blivit kvar i större utsträckning, den finns i 
centrum av ön och ingår i Nationalparken Garajonay. 
 
Skogstypen finns bevarad enbart på de öar som är tillräckligt höga för att 
krocka med den svala och fuktiga passadvinden. Den framkallar den rätta 
djungelklimatet på Atlantöarnas nordsidor vilka tar emot 5 gånger mer 
nederbörd än de soliga sydsidorna. Lagerskogarna hämtar nästan lika 
mycket vatten ur dimman som de får i regn. Växtzonen är mellan 
600-1500 meter över havet.  
 
När klimatet i södra Europa blev kallare pressades den subtropiska floran 
söderut. Men inte hur långt som helst för den stoppades av stora 
ökenområden i norra Afrika. Den kunde alltså bara överleva på några 
enstaka platser som hade rätt förutsättningar.  
 
Den viktigaste förklaringen till att så många relikter har överlevt här är 
förmodligen havets buffrande inverkan på de stora klimatförsämringarna. 
Kanarieöarna har ju betydande höjd och fuktighetsskillnader som har gett 
möjlighet till växtligheten att anpassa sig till de mest gynnsamma 
platserna när klimatet ändrats. 
 
Det isolerade läget på små öar har säkerligen också varit betydelsefullt  
för andra växter har inte kommit hit och konkurrerat om platsen.  
Lagerskog som naturtyp är starkt hotad i hela världen och finns med på 
Unescos lista över natur som tillhör världsarvet och skogsområden här 
kom med på Unescos lista 1986. 
Det största hotet mot en skogstyp som lagerskog är när befolkningen 
växer och sprider ut sig. Förutom att man hugger ned träd för att bygga så 
sjunker grundvattensnivån i bostadsområden.  

Flera av lagerträden har svarta stenfrukter som innehåller en olja som 
tidigare brukade utvinnas för att använda som bränsle i lampor. Den 
azoriska lagerns blad ger god krydda fast den anses inte lika fin som den 
europeiska lagern.  



    Foton av Lagerskog från flera platser på öarna. 



Mocán har ätbar frukt och tillhör samma växtfamilj som tébuskarna   
Viñatigo (Persea indica) är släkt med avocadoträdet 
Acebiño (Ilex canariensis) tillhör järnekssläktet 

Teckningar från Gobierno de Canarias sida om träd och växter i lagerskogen


