Vogelreisverslag CORSICA van 2 tot 13 juli 2003
Yann FERYN – Marie-Anne BOSSUYT – Yanne FERYN – Mira FERYN – Lize FERYN

Inleiding
We zijn met ons gezin deze zomer naar Corsica geweest. We reisden met een ingerichte minibus waar we
met z’n allen in konden slapen en eten.
Het was eigenlijk geen echte vogelreis, maar een gewone gezinsreis. Vogels kijken als met de vrienden kon
dus niet, maar mijn vrouw en 3 dochters houden wel van lange wandelingen. En dan is er op ornithologisch
vlak altijd wel iets te beleven. Het was niet de bedoeling een zo lang mogelijk vogellijstje te hebben, maar wel
een paar typische Corsicasoorten eens goed te leren kennen. Het vogelverslag is dus vrij beperkt, maar bevat
ongetwijfeld wel enkele tips voor Corsica-vogelreizigers.
De voorbereiding van de reis beperkte zich tot een bezoekje aan Roos en Guido en het gebruiken van hun
kaartmateriaal (zie hun reisverslag op deze website). Verder las ik enkele reisverslagen op het internet
(adressen : zie reisverslag Roos en Guido). Voor de rest moest ik het doen met mijn algemene kennis van de
vogels en hetgeen te vinden was in de goede vogeldetermineerboeken.

Dag 1 – woensdag 2 juli 2003
Reis naar het zuiden van Frankrijk
We reden naar Nice, waar een boot ons naar Corsica zal varen. De reis was precies 1.234 km lang. Het is
onze gewoonte onderweg de roofvogels te tellen. Deze keer zagen we er 25 (10 Torenvalken (Falco
tinnunculus), 5 Buizerds (Buteo buteo), 5 Zwarte Wouwen (Milvus migrans), 2 Grauwe Kiekendieven
(Circus pygargus) in de Champagnestreek, 1 kiekendief spec. en 2 roofvogels spec.; verkeersveiligheid is nog
altijd prioritair tegenover een correcte determinatie).
’s Avonds vergaapten we ons aan de boten (schepen) van de rijkelui in het haventje van Nice. We zagen er
een afrikaanse dwergpapegaai (Agapornis canus) spelen op de masten.

Dag 2 – donderdag 3 juli 2003
Overzet naar Corsica en excursie in de buurt van Ajjacio
Het begon goed : de speedboot naar Bastia vaarde niet uit wegens te onstuimige zee. We konden wel mee
met een groter schip, maar dan naar Ajjacio, heel de andere kant van het eiland. Gelukkig kun je met de
zwerfauto soepel zijn in dit soort dingen.
Bij de afvaart herkenden we enkele Visdiefjes (Sterna hirundo) en Geelpootmeeuwen (Larus michahellis) in
de haven van Nice, maar verder leverde de bootreis geen interessante waarnemingen op (speedboten varen
te rap en je kunt nauwelijks buiten staan).
Kort na de middag kwamen we in Corsica aan. We reden onmiddellijk noordwaarts naar de Golfe de la Liscia
(via D81 ca. 30 km van Ajjacio). We vonden er een camping bij een zandstrandje. Op de camping zagen we
onze eerste Italiaanse mussen (Passer italiae) en Bonte Kraaien (Corvus cornix). Het zat er vol opvallend
tamme Grauwe Vliegenvangers (Muscicapa striata). Een zwempartijtje met de dochters leverde een adulte
Audouins Meeuw (Larus audouinii) op die laag en rustig over de branding vloog. Een klein beekje dat hier in
zee uitmondt vormt er een moerasje, dat nogal wat soorten aantrok : een Kleine Plevier (Charadrius dubius)
die er kennelijk broedde, Italiaanse mussen, Groenlingen (Chloris chloris) en Putters (Carduelis carduelis)
die er kwamen drinken, een Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) die in de rand broedde.

Na de verfrissing maakten we een wandeling vanuit de camping. Erg veel wandelwegen zijn er niet, maar een
Belgische grondeigenaar (camping Belgica, met nest van Rode Wouw (Milvus milvus)) gaf ons de tip naar de
heuvel te wandelen die de Golfe domineert. Via een woonwijk kun je er geraken. Het was er bloedheet, maar
er waren nogal wat vogels te zien. De woonwijk was goed voor Turkse Tortels (Streptopelia decaocto),
Merels (Turdus merula), Vinken (Fringilla coelebs), Grote Bonte Spechten (Dendrocopos major),
Koolmezen (Parus major) en Pimpelmezen (Parus caeruleus). De draden zaten er vol Boerenzwaluwen
(Hirundo rustica), in de maquis herkenden we hier en daar Zomertortels (Streptopelia turtur),
Roodborsttapuiten en Zwartkoppen (Sylvia atricapilla). In de lucht vlogen nogal wat Huiszwaluwen
(Delichon urbica) rond en een paar keer zagen we vinkachtigen overvliegen met een opvallende vluchtroep
(tèèp … tèèp … tèèp) : Corsicaanse Citroenkanaries (Serinus corsicana), onze eerste endemische soort
was al binnen.
Yanne en ik zagen het zitten om tot op de top van de heuvel te wandelen. Aan de voet ervan zagen we een
gezinnetje Sardijnse Grasmussen (Sylvia sarda) : oranje oogring, geen spoor van roodbruin op de
onderdelen, helderroze pootjes. We dachten dat we er nog veel zouden zien, maar het zijn onze enige
geweest ! Nabij de top zagen we enkele Grauwe Klauwieren (Lanius collurio) (m. en juv.), nog een koppel
Rode Wouw en we hoorden er Bijeneters (Merops apiaster). Vanaf hier hadden we een fenomenaal zicht op
de streek. Voor de klim hadden we 1u30 nodig vanaf het strand (op vogelkijkerssnelheid). De afdaling tot aan
de camping doe je makkelijk in 0u40.

Dag 3 – vrijdag 4 juli 2003
Naar de Calanches en Capo Rossu
‘s Ochtends reden we rustig noordwaarts naar de Calanches, een rotsgebied bestaande uit rode graniet. Zeer
schoon bij zacht licht (b.v. bij zonsondergang), in de buurt van Piana. Onderweg moesten we een gebergte
passeren. Een stop (in de buurt van Revinda) leverde ons 2 Alpengierzwaluwen (Apus melba) en een 5-tal
Rotszwaluwen (Ptyonoprogne rupestris) op.
Vanuit Piana namen we de D824 naar Capo Rossu. We stopten om van het uitzicht op de Calancherotsen te
genieten. Ergens tussen de lage struiken zat een Rode Patrijs (Alectoris rufa) te roepen. Er vloog een
eenzame roepende Raaf (Corvus corone) over. Op het hoogste punt op deze weg stopten we nogmaals. Er
zat een Torenvalk te rusten op een ruïne en het stikte er van de gierzwaluwen : enkele gewone Gierzwaluw
(Apus apus), maar vooral een paar tientallen Vale Gierzwaluwen (Apus pallidus).
In de namiddag gingen we weer zwemmen aan een strandje nabij de camping. We vonden er een soort
treksprinkhaan van minstens 10 cm groot. Hoog in de lucht vloog een Slechtvalk (Falco peregrinus) voorbij.

Dag 4 – zaterdag 5 juli 2003
Bezoek aan Porto, bergreis door Calanches naar Evisa
’s Voormiddags bezochten we het plaatsje Porto, waar een riviertje uitmondt in de Middellandse Zee. We
wandelden van Porto naar Porto Marina (aan de zee). Goed voor een roepende Buizerd, Vlaamse Gaaien
(Garrulus glandarius) en een w. Cirlgors (Emberiza cirlus).
Vanuit Porto Marina kun je deelnemen aan bootuitstapjes naar nabijgelegen schiereilanden (desnoods zonder
begeleiding met je eigen gehuurde Zodiac) en kun je duikexcursies maken. In Porto Marina zitten nogal wat
Huiszwaluwen. Er is een toeristisch informatiecentrum en in het krantenwinkeltje hier recht tegenover kun je
stafkaarten kopen.
Na een lekkere maar dure pizza reden we na de middag via de D84 naar Evisa, middenin het Massif de
Lindinosa. De weg is er kronkelig en moeilijk voor brede wagens, maar het uitzicht is er bloedmooi :
schitterende rotspartijen in grillige vormen, hier en daar met ronde windgaten. We hadden wel een uur nodig
om 30 km te overbruggen.

In Evisa zochten we de camping op. Hier zaten we al op een hoogte van bijna 950 m. Ik had gelezen dat de
Corsicaanse Boomklevers vooral leven tussen 1.000 en 1.500 m hoogte. Het Corsicaanse Dennenbos strekte
zich echter uit tot bijna aan de camping. Ik kon me niet inhouden om even een wandelingetje te gaan maken
in de uitloper van het dennenwoud. Ik hoorde al snel een Grote Bonte Specht en na nauwelijks 10 minuten
hoorde ik een zacht geluidje ("srrriiet") dat ergens het midden hield tussen een Spreeuw die uit een fruitboom
wegvliegt en een roep van de Vlaamse Gaai, maar dan veel zachter. Het geluid kwam uit een hoge
Corsicaanse Den. Ik richtte mijn kijker en inderdaad, ik had al direct prijs : een adult m. Corsicaanse
Boomklever (Sitta whiteheadi). Het beestje leek me nauwelijks kleiner dan onze Boomklever. Ik kon duidelijk
het zwarte kopje zien, de zwarte oogstreep en de witte wenkbrauwstreep (waarnemingsplaats : in het
dennenbos op een kleine 100 m van de D70 ten ZO van de camping; hoogte 940 m).
Op de camping waren nog interessante vogels te zien : de Corsicaanse Citroenkanaries lieten zich hier van
dichtbij bewonderen. We zagen er Winterkoning (Troglodytes troglodytes), Zwarte mezen (Parus ater) en
Sijzen (Carduelis spinus). Er vlogen een paar koppels Kruisbek (Loxia curvirostra) over en aan de straat zat
een m. Cirlgors te zingen. Hoog boven het dennenbos vlogen 3 Raven.

Dag 5 – zondag 6 juli 2003
Corsicaanse Boomkleverdag
Bezoek aan het Bois d’Aïtone : van de Sentier des Sentinelles naar de Col de
Cuccavera en terug
Vandaag zouden we een grote wandeling maken door het bos waar we het meest kans maakten de
Corsicaanse Boomklevers te zien : het Bois d’Aïtone. Hier is een toeristisch wandelpad opgedragen aan
deze soort (de Sentier des Sentinelles, langs de D84), meteen het startpunt van onze wandeling (wandelroute
en toponiemen te volgen op de stafkaart 4150 OT). Onderweg hadden we overal halfwilde varkens zien
fourageren, iets typisch Corsicaans.
Het werd een vrij lastige wandeling (een uur of 6) tot aan de Col de Cuccavera en terug, maar het loonde de
moeite : beneden, aan de Sentier des Sentinelles (hoogte 1.150 m), had ik het boomkleverroepje nog eens
gehoord, dan een hele tijd niets meer, maar helemaal boven (hoogte 1.450 m) was het prijs : minstens 5
exemplaren. Bij de afdaling hoorde ik de soort nogmaals aan de nederzetting Bocca au Saltu (hoogte 1.390
m).
Ik heb genoeg gegevens verzameld om enkele tips voor de Corsicaanse-boomklever-twitcher te helpen die
in juli het eiland bezoekt :






zoek een bos Corsicaanse Den (komt vrijwel uitsluitend voor tussen 1.000 en 1.500 m);
loop rustig door het bos en luister naar de geluiden van de bosvogels : hier en daar zul je flocks
Zwarte mezen horen;
hoor je tussen de Zwarte mezen ook andere soorten (wij hoorden in die gemengde flocks ondermeer
Goudhaan (Regulus regulus), Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus), Taigaboomkruiper (Certhia
familiaris), en Grote Bonte Specht, moet je aandachtig naar het zachte "ssrrrie"-roepje luisteren en
dan alle vogels eens overlopen. Je moet zoeken naar een korte dikke mees (CB zit vaak op de fijne
takjes). Pas op : dat roepje hoor je niet veel, omdat het een soort alarm is (om de 3 minuten een keer,
heb ik ondervonden);
je kunt je ook eerst op de vegetatie concentreren : zoek een plaats waar de densititeit Corsicaanse
Den wat groter is dan elders, waar oude kanjers staan, dode bomen met veel spechtengaten erin en
waar nogal wat onderbegroeiing voorkomt (vooral varens).

De boomklevers die we zagen bij de Col de Cuccavera (nauwelijks 100 m van de top, waar enkele dode
bomen langs de wandelweg staan), kwamen verschrikkelijk dicht : ééntje kwam nieuwsgierig in een jonge den
zitten langs de rand van de weg, op nauwelijks 3 m van mij vandaan. Ik zag ze veelvuldig fourageren op en in
de dode stammen (o.a. ook met de kop naar beneden).
Verder zagen we in het bos nog regelmatig Kruisbekken, Corsicaanse Citroenkanaries, diverse Raven en
Alpenkauwen (Pyrrhocorax graculus) als we naar de bergtoppen keken (2 ex. + ca. 15 ex.).

’s Avonds reden we via de D84 naar een camping in Lozzi (nabij Calacuccia, onverzorgd maar wel prima
pizza’s te verkrijgen). We zagen er een Roodkopklauwier (Lanius senator).

Dag 6 – maandag 7 juli 2003
Bergwandeling naar Lac de Nino
’s Ochtends konden we in de camping enkele vogelsoorten waarnemen : ondermeer Grote Lijster (Turdus
viscivorus), Cirlgors en Europese Kanarie (Serinus serinus).
Langs de D84, tussen Calacuccia en Castellu di Vergio (een beetje terugkeren dus) vertrekt een gemarkeerd
bospad naar de "Capu a u Tozzu" -berg (vertrek aan het Maison Forestière). Dit leek ons een goede
gelegenheid om eens kennis te maken met het gebergte boven de boomzone. Eerst moesten we een fikse
wandeling maken door het Corsicaans Dennenwoud. We hoorden er in een flock Zwarte Mezen opnieuw
Corsicaanse Boomklever (ca. 250 m hoger dan waar het wandelpad voor de eerste maal bij de beek komt
en waar er een brug is over het water).
Het werd een erg lastige klimwandeling (3 uur klimmen, 2 uur dalen) tot aan alpenweiden met een glaciaal
bergmeer en meanderende beekjes in de weiden. Het uitzicht op de alpenweiden is een lust voor het oog na
al het dorre steengedoe : de halfwilde paarden grazen er rustig, in de stuiken rondom hoor je enkele
koeienbellen, de rotsen aan de rand van de weiden stikken van de Tapuiten (Oenanthe oenanthe). Hogerop
zie je regelmatig wat Alpenkauwen.
De terugweg leverde nog wat Raven op en regelmatig wat Corsicaanse Citroenkanaries. Het bos zit er vol
Grote Bonte Spechten (de enige spechtensoort van Corsica) en Vlaamse Gaaien.
We overnachtten in camping Campitu langs de D84 tussen Ponte Castida en Francardo (aan te raden : goed
beschaduwd, erg proper, veel plaats, langs een kabbelende bergbeek waarin kan gezwommen worden).

Dag 7 – dinsdag 8 juli 2003
Corte
Vandaag staat er niet veel natuur op het programma. We bezochten het bergstadje Corte (goeie
restaurantjes, mooie citadel, typisch kleinschalig zuiders stadje, beek waar je in kunt zwemmen en duiken
vanaf een brug). Onderweg (langs da N193) hadden we een Hop (Upupa epops) over de baan zien vliegen.
Ook zagen we weer een paar Rode Wouwen. Corte zelf bevat verschrikkelijk veel Gierzwaluwen. Op de
citadel broedt een koppel Torenvalk.
We sliepen in camping Restonica, net naast een bergbeek (verzorgd maar overvol). We zagen er regelmatig
Waterspreeuwen (Cinclus cinclus) (ook een dood jong in het water), Grote Gele Kwikstaart (Motacilla
cinerea) en we hoorden er een Europese Kanarie.

Dag 8 – woensdag 9 juli 2003
Gorge de Tavignanu
Vanuit Corte kun je een paar "gorges" bezoeken. Die van Restonica hebben we niet gedaan omdat die te
nauw zou zijn voor onze brede auto (nochtans leek het me interessant : rijden tot ver boven de boomgrens en
daar beginnen wandelen; er zou Alpenheggenmus zitten, één van mijn schaamsoorten).
Tavignanu was dan wel te doen. Hier kun je te voet vertrekken vanuit de noordwesthoek van het stadje. Je
loopt wel veel in de zon, maar het doel was aanlokkelijk : een hangbrug over de rivier waar je heerlijk kunt

zwemmen.
Bij het vertrek vanuit Corte zagen we een 10-tal Zwarte Spreeuwen (Sturnus unicolor) landen in een
tuinencomplex. Langs het wandelpad was op de hellingen een schitterende natuurlijke kolonie van
Huiszwaluwen te zien. Als je met de verrekijker in de lucht tuurt besef je het : hier moeten meer dan 1.000
exemplaren verblijven. In de maquis riep hier en daar een Kleine Zwartkop (Sylvia melanocephala). Waar er
wat meer bomen stonden, waren ook waren meer vogelsoorten te zien : o.a. Zwartkop, Zwarte Mees,
Staartmees (Aegithalos caudatus irbii) en Pimpelmees.
Er waren overal cicades te horen (minstens 2 soorten). Eénmaal konden we de kleinste van beide soorten in
beeld krijgen. Voor de rest bleven ze onzichtbaar.
Ver in de gorge, net voor de hangbrug zagen we enkele Rotszwaluwen. Heel hoog schroefde een Buizerd.
Mijn dochter Yanne en ik waren de enige die de moed hadden zo ver te wandelen onder een loden zon. De
beloning in de vorm van een zwempartijtje in de bergbeek was groot. Landschappelijk is de wandeling een
hoogvlieger.

Dag 9 – donderdag 10 juli 2003
van Corte naar Gorge de l’Asco
Vandaag namen we alle tijd om rustig richting Asco te rijden. De Gorge de l’Asco is misschien wel de langste
van het eiland. Eerst moet het door een smalle kronkelweg naar Asco. Daarna is de baan wat beter, richting
Haut-Asco (ski-oord). In het laagland onderweg zagen we nog een Hop, een Rode Wouw en een Buizerd. In
Asco hadden we onze enige Kneu (Carduelis cannabina) van de reis.
De streek van Asco is bekend voor de Moeflon. Eind deze maand wordt een toeristisch natuureducatief
centrum geopend dat gewijd wordt aan deze wilde voorloper van ons schaap. Het centrum ligt langs een
bergbeek op de baan tussen Asco en Haut-Asco. Het wandelpad dat van hieruit vertrekt zou het meeste kans
bieden op het waarnemen van deze soort.
We stopten in camping Monte Cinto, op 5 km voor Haut-Asco. Vanuit de propere, ruime en goed
beschaduwde camping heb je een goed overzicht op de omliggende bergen. Met de tele zag ik een adulte
Steenarend (Aquila chrysaetos) landen in een den heel hoog in de bergen. Van hieruit waren ook de
spelende Alpenkauwen en een hooggebergte-Torenvalk te zien. Een korte wandeling in de buurt leverde
een Buizerd, veel Vlaamse Gaaien en regelmatig Kruisbekken op.
’s Avonds hoorden we in en rond de camping minstens 3 Dwergooruilen (Otus scops) roepen.

Dag 10 – vrijdag 11 juli 2003
Haut-Asco
Vandaag wandelden we vanuit Haut-Asco in de richting van de Monte Cinto tot op een hoogte van ca. 1.900
m. Voor onze laatste volledige dag waren we iets vroeger opgestaan, zodat we effectief konden beginnen
wandelen rond 8.30u.
We waren nog maar 100 m verwijderd van de parking, of we hoorden en zagen er minstens 3 Corsicaanse
Boomklevers druk alarmerend (spreeuwenroepje) en regelmatig zingend ("vivivivi", iets tussen onze
Boomklever en een Kleine Bonte Specht). De vogels zaten in een Corsicaanse Den die opvallend ouder en
dikker was dan de andere bomen. Ze waren eigenlijk niet schuw en lieten zich zien tot op minder dan 10 m.
Van één van deze vogels kon ik een treffelijke foto maken.
Tijdens onze wandeling zagen we opnieuw Torenvalk op onverwacht grote hoogte (meer dan 2.200 m).
Overal waar bomen stonden, was de Grauwe Vliegenvanger weer opvallend van de partij. Boven de

boomgrens waren er een 5-tal Corsicaanse Citroenkanaries te zien. Er vlogen Rotszwaluwen, Raven en
Alpenkauwen.
Als je deze wandeling wilt afwerken (zie wandelpaden op de topografische kaart), moet je goed kunnen
klimmen en in goede conditie zijn, maar als je tegen de wind in kunt lopen, heb je kans Moeflons te zien,
vooral op en nabij de hoogteweiden. Wij zijn zover niet geraakt.

Dag 11 – zaterdag 12 juli 2003
terug naar Frankrijk via Île Rousse
We reden rustig de Asco-gorge uit. Langzaam, want gevaarlijk. Toch kreeg ik de kans nog 2 Rotsduiven
(Columba livia) te zien.
Onderweg naar het kuststadje Île-Rousse, een plaatsje aan een rotskust met een schiereiland en eiland voor
de deur, zagen we regelmatig Rode Wouwen. We maakten in Île-Rousse een wandeling tot aan de vuurtoren
in de hoop wat zeevogels te kunnen waarnemen. Buiten een paar juv. Audouins meeuwen en enkele
Geelpootmeeuwen waren er echter geen zeevogels te bespeuren. Zwaluwen en gierzwaluwen waren er wel
rond de rots : 3 Rotszwaluwen (op zeeniveau !), 4 Huiszwaluwen en een 5-tal Vale Gierzwaluwen,
waaronder één ex. met een opvallend witte stuit, een gedeeltelijke albino die me toch even deed schrikken. Er
vlogen 7 Rotsduiven over.
Tijdens een laatste Corsicaans middagmaal in een uitstekend en relatief goedkoop visrestaurantje (op de
vertrekkaai, ik raad het iedereen aan) zagen we enkele keren laag een juv. Visarend (Pandion haliaetus)
rustig langs het strand vliegen.
Het lossen en laden van de veerboot was werkelijk een chaotisch gedoe. De overtocht in de gewone
veerboten duurt ca. 5 uur, maar je hebt dan ook veel meer de mogelijkheid om over zee te turen. De eerste
paar uur was er nauwelijks wat te zien, maar ergens halfweg de overtocht werd de zee zo kalm dat het
precies een spiegel werd. Voor dolfijnen kijk je best naar voor. Wij konden enkel achteraan en op de zijkant
gaan staan en zo keken we vanop bakboord naar de voorsteven. Op een bepaald ogenblik ging er geen vijf
minuten voorbij of we hadden ergens wel wat dolfijnen gevonden. Die beesten worden dan snel ingehaald
door de boot en na korte tijd, zijn ze dan vaak zeer dicht te zien. Neem ook eenzame bootjes in het vizier.
Dolfijnen volgen die blijkbaar graag.
We zagen de Gewone Dolfijn (Delphinus delphis), te herkennen aan de donkere bovenkant, die sterk
contrasteert met een witte onderkant, afgelijnd met een duidelijke demarcatielijn). Ook waren er Tuimelaars
(Tursiops truncatus) te zien : zeer groot, een bootje op snelheid volgend en dus geen tijd om uit het water te
springen. Leuk was ook een school Tonijnen die zich vertoonde vlakbij de overzetboot. Die beesten springen
constant uit het water, net jonge dolfijntjes.
In de verte zag ik een vrij bleke pijlstormvogel (niet zwart-wit getekend), maar het beest zette zich vrij spoedig
op het water. Dit moet waarschijnlijk de Scopoli’s Pijlstormvogel (Calonectris diomedea) geweest zijn
(vroeger mediterrane ondersoort van de Kühl’s Pijlstormvogel).

Dag 12 – zondag 13 juli 2003
Terug naar huis
In Zuid-Frankrijk was het zo mogelijk nog warmer dan in Corsica. Onderweg van Nice tot Deerlijk zagen we
amper 20 roofvogels (ze wisten blijkbaar van de hitte) : 10 Zwarte Wouw, 6 Buizerd, 2 Torenvalken, 1 Rode
Wouw en nabij Montelimar een Slangenarend (Circaetus gallicus).
Nabij Troyes lag een dode Boommarter (Martes martes) op de pechstrook.

verslag : Yann FERYN / yann.feryn@pi.be

