Geografia
Tenerife
Tenerife, s rozlohou viac ako 2 034 km2, je najväčším spomedzi siedmich hlavných Kanárskych ostrovov. Zároveň je aj
najľudnatejším ostrovom Španielska. Žije tu približne
900 000 obyvateľov, čo tvorí 43 % celkovej populácie Kanárskych ostrovov. Jeho hlavným zdrojom príjmov je turizmus.
Ročne tento „ostrov večnej jari“ navštívi viac ako 5 miliónov
turistov, čo je najviac zo všetkých Kanárskych ostrovov.
Na Tenerife sú až dve letiská – novšie a väčšie južné letisko, ktoré obslúži okolo 10 miliónov ľudí ročne, a severné,
v minulosti známe pod menom Los Rodeos, ktoré odbaví
okolo 3 milióny pasažierov ročne. Toto letisko bolo v marci
roku 1977 dejiskom najhoršej leteckej katastrofy v dejinách.
V hustej hmle sa tu vtedy na pristávacej dráhe zrazili dva Boeingy 747, pričom zahynulo 583 pasažierov.
Ostrov Tenerife je sopečného pôvodu. Prvé časti ostrova
vznikli v miocéne zhruba pred 9 až 7 miliónmi rokov, keď
nahromadená láva spod morského dna pri sopečných výbuchoch sformovala dnešné pohoria Macizo de Anaga (severovýchodný cíp ostrova), Macizo de Teno (západná časť ostrova) a Macizo de Adeje (južná časť ostrova). Pred asi tromi
miliónmi rokov omnoho väčšia séria sopečných výbuchov
spojila tieto tri ostrovy do jedného. Pred 800 000 rokmi sa
vplyvom gravitácie zosunula časť sopečného materiálu, vďaka čomu sa sformovali dve veľké údolia – La Orotava na severe a Güímar na západe ostrova. Pred 200 000 rokmi začali
erupcie v centrálnej časti ostrova, pričom vznikli dva najvyššie body ostrova – stratovulkány Pico del Teide a Pico
Viejo.
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Roque Chicando, 27-metrový skalný útvar,
ktorý sa stal symbolom národného parku Teide

Pohorie Macizo de Anaga je v súčasnosti biosférická rezervácia, na tomto území žije najväčší počet endemických druhov
v Európe. V tomto pohorí rastú aj vzácne vavrínové pralesy.
V roku 1954 bol vyhlásený národný park Teide, ktorý je
v súčasnosti najnavštevovanejším národným parkom v celej
Európe. Centrom parku je sopka Pico del Teide s nadmorskou
výškou 3 718 metrov nad morom, ktorá je najvyšším vrchom
nielen Kanárskych ostrovov, ale aj celého Španielska. Na jej
úbočiach rastú v nadmorskej výške 1 000 až 2 000 m n. m.
rozsiahle lesy kanárskych borovíc (Pinus canariensis).
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Pinka modrá (Fringilla teydea)

Vo vyšších nadmorských výškach žijú už len niektoré druhy rastlín špeciálne prispôsobených tunajšiemu drsnému
prostrediu. Park je domovom mnohých druhov pavúkov
a hmyzu, viaceré z nich sú endemity. Hniezdi tu asi 10 druhov vtákov, napr. kanárik divoký (Serenis canaria) alebo pinka modrá (Fringilla teydea), ktorá je endemickým druhom,
žije len na ostrovoch Tenerife a Gran Canaria a je jedným zo
symbolov Kanárskych ostrovov. Jediným pôvodným cicavcom v parku je netopier raniak stromový (Nyctalus leisleri),
ostatné cicavce – napr. zajace, myši, potkany a ježe – boli do
parku privezené neskôr.
Do národného parku vedú asfaltové cesty z troch smerov.
Takmer na vrchol Teide sa dá dostať pomocou lanovky Teleférico del Teide, avšak v hlavnej turistickej sezóne sa tu tvoria niekoľkohodinové rady návštevníkov. Údolná stanica
lanovky je v nadmorskej výške 2 356 m n. m. a výstupná stanica vo výške 3 555 m n. m. Cesta lanovkou trvá zhruba 8 minút. V takejto nadmorskej výške a riedkom vzduchu sa už
môže prejaviť aj výšková choroba, ktorá sa prejavuje krútením a bolesťami hlavy, zrýchleným tepom a dýchavičnosťou,
v horších prípadoch aj stratou vedomia. Jedinou pomocou je
urýchlený zostup do nižších nadmorských výšok.

Vrch Teide vrhá až 40 km dlhý tieň, ktorý môžu návštevníci uvidieť skoro ráno alebo večer. Pri východe slnka siaha až
na susedný ostrov La Gomera. Zvláštnosťou je jeho takmer
dokonalý trojuholníkový tvar, hoci úbočia hory nie sú úplne
rovné.
V národnom parku sú výborné podmienky na pozorovanie
nočnej oblohy. V nadmorskej výške 2 390 m n. m. bolo v roku
1964 postavené observatórium.
Hlavným mestom Tenerife je Santa Cruz de Tenerife, ktoré
sa nachádza v severovýchodnej časti ostrova. Je aj jedným
z dvoch hlavných miest celých Kanárskych ostrovov. V rokoch 1833 až 1927 bolo dokonca jediným hlavným mestom.
Sídli tu ostrovná rada (cabildo insular) a niekoľko ministerstiev. V meste aj jeho blízkom okolí žije viac ako polovica
obyvateľov celého ostrova. Mesto bolo v minulosti viackrát
hodnotené ako jedno z najlepších miest na život. Očakávaná
dĺžka života tu presahuje 80 rokov. Santa Cruz je aj kultúrnym centrom ostrova, nachádza sa tu viacero divadiel, koncertných sál a múzeí – napr. Múzeum prírody a človeka,
Múzeum umenia, Múzeum vedy a kozmu a TEA – Tenerife

Pri vstupe do Múzea vedy a kozmu návštevníkov upúta jeho najväčší
exponát

Espacio de las Artes. V roku 2014 tu bola otvorená botanická
záhrada Palmetum, v ktorej sa pestuje až 600 druhov rôznych
paliem. Architektonickým symbolom mesta, a vlastne aj celých Kanárskych ostrovov, je budova Auditorio de Tenerife,
ktorú navrhol španielsky architekt Santiago Calatrava. Postavená bola v rokoch 1997 až 2003. Je sídlom symfonického
orchestra Tenerife a vnútri sa nachádza viacero veľkých koncertných siení. Budova je zaujímavá hlavne vďaka svojmu
nezvyčajnému tvaru – obrovskému oblúku. Pri pohľade
z mora môže budova pripomínať slávnu operu v Sydney.

Lanovka Teleférico del Teide

Od vrchnej stanice lanovky treba vystúpať ešte zhruba
200 metrov na samotný vrchol, avšak na to treba mať povolenie, ktoré je možné vopred si rezervovať cez internet. Odporúča sa to spraviť čím skôr pred samotnou cestou, lebo
počet povolení je obmedzený len na 200 turistov denne a zvyčajne sú už vyčerpané na dlhé mesiace dopredu.
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Santa Cruz de Tenerife sa preslávilo aj karnevalom, ktorý
sa tu koná každoročne vo februári. Je druhým najpopulárnejším a najnavštevovanejším na svete, hneď po karnevale v Riu
de Janeiro.
Susedné mesto, San Cristóbal de La Laguna, ktoré je so
Santa Cruz priamo prepojené, bolo až do roku 1833 hlavným
mestom. Je sídlom najstaršej tenerifskej univerzity založenej
v roku 1927. V súčasnosti tu študuje okolo 30 000 študentov.
Historické centrum mesta bolo v roku 1999 zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
17 km južne od hlavného mesta, na východnom pobreží
ostrova, sa nachádza významné katolícke pútnické miesto
Kandelária. V 14. storočí sa tu vraj zjavila Panna Mária Kandelárska uctievaná ako patrónka Kanárskych ostrovov.
Pôvodní obyvatelia Guančovia si ju stotožnili s jednou so
svojich hlavných bohýň Chaxiraxi, bohyňou Slnka a matkou
bohov. V meste bola neskôr postavená bazilika zasvätená
Panne Márii, kde sa nachádza aj jej podobizeň. Vyobrazená je
ako čierna madona s dieťaťom (špan. La Morenita). Púte sa
tu konajú dvakrát do roka, 2. februára a 15. augusta. Pútnici
navštevujú aj blízku jaskyňu Cueva de Achbinico, v ktorej je
bronzová socha Panny Márie. Po dobytí ostrovov Španielmi
slúžila ako prvá kresťanská svätyňa. Archeologické nálezy
však potvrdili, že jaskyňa bola uctievaná Guančami už tisícky rokov predtým. Na pobreží medzi katedrálou a jaskyňou
sa nachádzajú sochy deviatich guančských panovníkov
v nadživotnej veľkosti.
Jednou z prvých dovolenkových destinácií na Tenerife bolo
mesto Puerto de la Cruz na severnom pobreží ostrova. Už
v 19. storočí bolo obľúbeným miestom európskej smotánky,
v tej dobe sem zavítalo viacero významných spisovateľov
a vedcov (napr. Alexander von Humboldt). V roku 1788 tu
bola otvorená botanická záhrada, druhá najstaršia v Španielsku. V súčasnosti je v meste množstvo hotelov. V blízkosti

Sochy guančských panovníkov na pobreží v Kandelárii

mesta sa nachádza Loro Parque (špan. Papagájí park), jedna
z najväčších turistických atrakcií na Tenerife. Okrem najväčšej zbierky papagájov na svete návštevníci môžu uvidieť aj
vystúpenia delfínov, tučniakov a kosatiek.

Vpredu sopka Chinyero – posledná sopka, ktorá vybuchla na Tenerife v roku 1909, v pozadí Pico del Teide a Pico Viejo
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Nad Puertom de la Cruz sa rozprestiera úrodné údolie Valle de La Orotava. Už v minulosti sa tu pestovali paradajky,
banány a vinič, ktoré sa vyvážali do Európy. Centrom údolia
je rovnomenné historické mesto La Orotava so zachovalým
mestským jadrom. Najvýznamnejšie historické budovy
v meste sú napríklad kostol Iglesia de la Concepción z 16. storočia postavený v barokovom slohu alebo Casa de los Balcones (špan. Dom balkónov), jedna z hlavných turistických
atrakcií mesta. V tejto trojposchodovej budove zo sedemnásteho storočia reprezentujúcej typickú kanársku architektúru je v súčasnosti zriadené múzeum. Miestnosti sú zariadené

Casa de los Balcones

v rôznych historických štýloch, v budove sa nachádzajú predajne umeleckých predmetov a miestnych výrobkov.
V priestrannom vnútornom dvore (tzv. patio) je miesto na oddych v tieni paliem. Hlavným lákadlom sú však balkóny, ktoré sú celé vyrobené z dreva.
V Orotave sú dve botanické záhrady. Menšia z nich, tzv.
Hijuela Botánico, je domovom takmer 3 000 druhov rastlín
z celého sveta. Hneď oproti cez ulicu sa nachádzajú ďalšie
záhrady. Ich oficiálny názov je Jardínes del Marquesado de la
Quinta Roja, ale známe sú aj pod názvom Jardín Victoria
(špan. Záhrada Viktória). Tieto kaskádovité záhrady vybudované na svahu kopca sú ovplyvnené francúzskym štýlom
18. storočia. Na ich vrchu sa nachádza malé mramorové mauzóleum, kde mala byť pôvodne umiestnená hrobka markíza
de Quinta Roja, avšak nakoniec tu pochovaný nebol.
La Orotava je známa najmä vďaka oslavám kresťanského
sviatku Corpus Christi, ktoré sa konajú každoročne vo štvrtok
presne 66 dní po veľkonočnej nedeli. Ulice sú vtedy vyzdobené kobercami vyskladanými z kvetov a lupeňov. Ten najväčší koberec, pokrývajúci takmer celé námestie Plaza del
Ayuntamiento, je však vyrobený zo sopečného piesku rôznych farieb z národného parku Las Cañadas del Teide. Zvyčajne vyobrazuje nejaký náboženský motív. Jeho výroba trvá
niekoľko týždňov až mesiacov. Po ukončení procesie je použitý piesok navrátený späť do národného parku.

Jardín Victoria v Orotave
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Dračí strom v Icod de los Vinos

Trochu západnejšie, v severnej časti ostrova na svahoch
sopky Teide, leží mestečko Icod de los Vinos, ktorého symbolom je „dračí strom“ El Drago Milenario (špan. Tisícročný
drak, latinský názov rastliny je Dracanea draco). Je to najstarší a vďaka výške okolo 20 m aj najväčší strom tohto druhu
na svete. V skutočnosti však nie je tisícročný. Odhaduje sa, že
je starý len niekoľko sto rokov, ale keďže tento druh stromu
netvorí letokruhy, je ťažké určiť jeho vek presne. Pri poranení
kôry začne zo stromu vytekať červená živica nazývaná tiež
dračia krv. V súčasnosti má využitie len v ľudovom liečiteľstve, kedysi to však bola prísada do laku používaného pri výrobe rôznych hudobných nástrojov (napr. huslí stradivárok).
Ďalšou turistickou atrakciou nachádzajúcou sa v blízkosti
mesta Icod de los Vinos sú 17 km dlhé lávové tunely Cueva
del Viento (špan. Jaskyňa vetra). Dlhú dobu boli považované
za najdlhšie na svete, avšak na Havajských ostrovoch sa našlo viacero niekoľkonásobne dlhších tunelov. V súčasnosti sú
však najdlhšie v Európskej únii a piate najväčšie na svete. Sú
aj jedným z najkomplexnejších systémov lávových tunelov,
nachádzajú sa tu až tri poschodia chodieb nad sebou, jav, ktorý nebol objavený nikde inde na svete. Unikátne sú aj vďaka
rôznym geomorfologickým zvláštnostiam, ako napr. lávové
jazierka, kaskády a stalaktity. Tunely vznikli približne pred
27 000 rokmi, boli formované lávovými prúdmi vytekajúcimi
zo sopky Pico Viejo. V jaskyniach sa našli skameneliny dávno vyhynutých endemických druhov ostrova Tenerife – obrovskej jašterice (Gallotia goliath) a potkana (Canariomys
bravoi). Taktiež tu boli objavené archeologické pozostatky
po pôvodných obyvateľov Tenerife Guančoch.
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Lávové tunely Cueva del Viento

V Icod de los Vinos sa každoročne 29. a 30. novembra koná
tradičná, trochu nezvyčajná slávnosť – Las Tablas de San Andrés, ktorá pritiahne množstvo návštevníkov, nielen obyvateľov mesta a ľudí z okolia, ale aj turistov. Ľudia sa počas tohto
sviatku spúšťajú dolu strmými uličkami mesta na rôzne upravených drevených doskách. Nie je jasné, ako presne tento
bláznivý zvyk vznikol. Podľa jednej z teórií by to vraj malo
pripomínať tradičný spôsob prepravy dreva a sudov v dávnych časoch. Drevo sa ťažilo v lesoch nad mestom a bolo potrebné na výrobu lodí, sudy sa umývali v slanej morskej vode
– najjednoduchší spôsob ich dopravy k moru bol spustiť ich
dolu kopcom cez celé mesto. Počas tohto sviatku sa otvárajú
pivnice pre návštevníkov, ochutnáva sa mladé víno a všade
na uliciach sa predávajú pečené gaštany.
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Niekoľko kilometrov západne od mesta Icod de los Vinos
leží na pobreží malé mestečko Garachico, ktoré si do dnešnej
doby zachovalo svoj historický šarm. Od 15. do 18. storočia
to bolo jedno z najbohatších miest s najprosperujúcejším prístavom. Lode naložené cukrom a malváziovým vínom odtiaľto smerovali do Európy a Ameriky. Avšak 5. mája 1706
vybuchla sopka Trevejo 8 km južne od mesta. Prúdy lávy
z viac ako týždeň trvajúcej erupcie pochovali starý prístav
a viaceré významné budovy v meste. Táto prírodná katastrofa, „kanárske Pompeje“, ako ju nazvali niektorí historici, síce
nespôsobila žiadne straty na životoch, ale úplne zastavila
sľubný ekonomický rozvoj mesta. Neskôr z neho bola len
malá rybárska dedinka. Pri erupcii sa z prúdov lávy sformovali zvláštne útvary na pobreží, tzv. prírodné bazény, v ktorých sa dá aj kúpať. V meste ani v jeho blízkom okolí sa však
nenachádza žiadna pláž a kúpanie v otvorenom mori sa neodporúča. Takmer celé severné pobrežie ostrova je tvorené skalami a útesmi zo stuhnutej lávy. Kúpanie je možné len na
niektorých miestach, najmä v malých zálivoch, ktoré sú chránené pred obrovskými vlnami z Atlantického oceána.
Na severozápade ostrova, v masíve pohoria Teno, je ukrytá
malá dedinka Masca. Podľa niektorých turistických sprievodcov je to najkrajšia dedina na Tenerife, preto je hojne nav
števovaná turistami počas celého roka. Je tu niekoľko reštaurácií, barov a veľké množstvo obchodov so suvenírmi, ale aj
malý kostol, do ktorého sa vraj zmestí len osem ľudí. Dedinka je postavená na úzkom a strmom brale, pohľad zhora na ňu
pripomína Machu Picchu. Najväčším dobrodružstvom je
však už samotná cesta sem. Do dediny vedú dve asfaltové
cesty, obe však musia prekonať veľké prevýšenie cez pohorie. Napriek tomu po týchto nebezpečne vyzerajúcich strmých cestách s množstvom zákrut a serpentín jazdí veľké

Dedinka Masca

množstvo áut, ba aj autobusov s turistami. Cesta je na niektorých miestach taká úzka, že dve protiidúce autá majú problém
navzájom sa vyhnúť. To však neodradí mnohých návštevníkov od toho, aby zastavili auto takmer kdekoľvek počas cesty a fotili si úchvatné scenérie. Z dedinky Masca vedie k moru
turistický chodník úzkou strmou roklinou. Prechádzka po
ňom trvá asi tri hodiny jedným smerom.
Severozápadné pobrežie Tenerife je tvorené obrovskými,
strmými, takmer kolmými útesmi Acantilados de los Gigantes (špan. Útesy obrov), ktoré sú na niektorých miestach
vysoké až 500 metrov.
Na juhozápade ostrova sa nachádza mesto Los Cristianos.
Prvé historické zmienky o ňom sú zo 16. storočia, v minulosti to bolo len malé rybárske mestečko s prístavom často ohrozované pirátmi. V druhej polovici 20. storočia sa však rozrástlo na obrovské letovisko s množstvom hotelov a dvomi
piesočnatými plážami, obľúbené najmä turistami zo Švédska
vďaka tunajšej príjemnej klíme a celoročnému slnečnému
počasiu. Je tu jeden z najvýznamnejších a najrušnejších prístavov na Tenerife. Od roku 1975 odtiaľto denne premáva
trajekt na susedný ostrov La Gomera. Turisti sa môžu previezť na výletných lodiach alebo sa vydať na plavbu spojenú
s pozorovaním delfínov a veľrýb.
V tesnej blízkosti mesta Los Cristianos bola v 60-tych rokoch 20. storočia vybudovaná rekreačná oblasť Playa de las
Américas s množstvom hotelov, reštaurácií a barov. Je centrom nočného života na Tenerife. Nachádza sa tu päť hlavných pláží, na niektoré z nich bol dovezený svetlý piesok
z Afriky, ktorým nahradili čierny sopečný piesok typický pre
tento ostrov.

Kúsok severnejšie leží mesto Adeje, ktoré je tiež jedným
z najvýznamnejších turistických centier na ostrove. Je to
mesto s najväčšou koncentráciou 5-hviezdičkových hotelov
v Európe. Vedľa mesta sa na ploche 18,5 ha rozprestiera obrovský vodný zábavný park Siam postavený v thajskom štýle. Pre verejnosť bol slávnostne otvorený v roku 2008 za prítomnosti thajskej princeznej. Ročne ho navštívi viac ako
milión turistov. Pre potreby parku sa denne odsolí 700 m3
morskej vody. Po tom, ako táto voda pretečie cez vodné atrakcie, sa použije na polievanie rastlín v parku.
Nad Adeje sa nachádza vstup do rokliny Barranco del Infierno (špan. Pekelná roklina) s najvyšším vodopádom na Tenerife, ktorou vedie vyše 3 kilometre dlhý turistický chodník.
Počet návštevníkov je obmedzený na 300 denne, rezerváciu
na vstup do rokliny je nutné spraviť si vopred cez internet.
Roklina bola v rokoch 2009 – 2015 zatvorená pre verejnosť
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kvôli smrteľnej nehode turistu, ktorá sa tu stala. Je to významné archeologické nálezisko, našli sa tu pozostatky po
Guančoch, ktorí v minulosti obývali početné jaskyne v tejto
rokline. Zbierka múmií nájdených v tomto údolí sa momentálne nachádza v Múzeu prírody a človeka v Santa Cruz de
Tenerife. V rokline žije viacero endemických druhov rastlín
a živočíchov, napr. kanársky sokol (Falco tinnunculus canariensis).
Na Tenerife je ešte mnoho ďalších zaujímavých miest, ktoré sme v článku nespomenuli. Na dovolenku sa sem dá prísť
celoročne. Priemerná denná teplota sa dokonca aj v zimných
mesiacoch pohybuje okolo 18 °C, otužilejší ľudia sa zvyknú
kúpať v mori. Počas oddychu na pláži budete mať výhľad na
zasnežený vrchol sopky Pico del Teide. Sú tu vhodné podmienky nielen na kúpanie, ale aj potápanie, surfovanie
a windsurfing. Nadšení budú aj priaznivci ďalších športov,
nachádza sa tu viacero golfových ihrísk, obľúbená je aj pešia
turistika, cyklistika a paraglajding. Odporúča sa vyskúšať aj
miestnu kuchyňu. Typické sú najmä jedlá z rýb podávané tradične so zelenou a červenou omáčkou (mojo verde a mojo
rojo). Prílohou sú zvyčajne papas arrugadas – malé „zvráskavené“ zemiaky varené v šupe vo veľmi slanej vode. Ďalším
tradičným jedlom na Tenerife je napr. gofio – hustá kaša pripravená z múky a cíceru.
Katarína Hriňáková, Martin Hriňák
Fotografie a obrázky: autori, Wikimedia Commons (1, 3),
bubusbubus (12)

Fakľovka (Kniphofia) je známa tiež pod názvom Kleopatrina ihla

Údolie Barranco de Ruíz v blízkosti mestečka San Juan de la Rambla na severnej strane ostrova
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