REISVERSLAG CORSICA 09/09 – 22/09/2004
We hebben lang getwijfeld tussen verschillende bestemmingen waaronder
Tsjechië of misschien wel de Spaanse Pyreneeën maar uiteindelijk is het dus
Corsica geworden. In de natuurpuntwinkel in Turnhout nam ik een kijkje in de
Natuurreisgids Corsica (Kosmos Reisgidsen) en dat gaf de doorslag. De foto’s
leken irreëel en smeekten erom om nagecheckt te worden of dat zoiets in
werkelijkheid wel kan. Juist teruggekomen kan ik alleen maar zeggen dat zelfs
deze foto’s nog niet goed weergeven hoe het in werkelijkheid is! We maakten
vooral gebruik van de reeds vermelde gids (een absolute aanrader!) hierin staan
een 50tal zeer mooie natuurwandelingen beschreven. Ook hadden we een gids
van Capitool Reisgidsen op zak, voor het meer culturele aspect, maar daar
hebben we slechts zelden gebruik van gemaakt.
Op een donderdagmiddag vertrokken we dan naar Corsica. We hadden 2 dagen
voorzien om in Marseille te komen en daar onze ferry te regelen. De eerste
nacht brachten we door op een camping in Verdun-sur-les-Doubs, gelegen aan
de samenvloeiing van de Saone en de Doubs. Onderweg zag ik vele Buizerds,
enkele Bruine Kiekendieven en een paar Torenvalkjes. Aan de camping zag
ik Ijsvogel, 2 Blauwe Reigers en 2 passerende Kleine Zilverreigers. Langs de
rivier stonden vele exemplaren Veerdelig Tandzaad.
De volgende dag in Marseille aangekomen bleek dat de ferrydienst (SNCM) in
staking was. De enige boten die naar corsica vaarden vertrokken vanuit Nice.
Het lukte ons op het nippertje een overzet (met Corsica Ferries) te regelen zodat
we diezelfde avond reeds in Calvi konden overnachten. Blijkbaar gebeurt het
wel vaker dat SNCM in staking is en ik raad iedereen, die in de toekomst van
plan is om naar Corsica te gaan aan om de ferry te regelen met Corsica Ferries
(die zijn naar het schijnt niet zo vaak in staking en zijn niet speciaal duurder,
maar ook niet goedkoper, misschien gewoon iets betrouwbaarder). In Nice
vlogen nog vele Gierzwaluwen rond en ik dacht ook enkele keren Vale
Gierzwaluw te zien. Vanuit de boot zagen we eerst 2 Dolfijnen en nadien nog
eens 4 die meetuimelden achter de ferry aan. Ik kon echter niet uitmaken of dat
het hier om Tuimelaars of Gewone Dolfijnen ging. In de verte kon ik ook
zeezoogdieren ontwaren die me veel groter leken en nogal log door het water
gingen (zijn Potvissen een mogelijkheid?). We kwamen aan rond 21h en
vonden een camping vlakbij Calvi.
DAG 1
Op de camping zagen we al vlug de eerste Bonte Kraaien , Turkse Tortels en
Italiaanse Mussen. We brachten eerst nog een bezoekje aan Calvi en daar
kwamen we in contact met de eerste Geelpootmeeuwen ; Koolmezen en nog
meer Bonte Kraaien en Italiaanse Mussen. Het stadje zei ons niet zo veel dus
we maakten al vlug een verkenningstochtje langs de D818 (zeer mooie weg

langs de kust!) naar Galéria. Onderweg stopten we af en toe voor zwermen
Alpenkauwen hoog in de bergen, de eerste van de vele Muurhagedissen en de
zeer mooie vlinder Pasja (Charaxes jasius).
Helemaal in verrukking door het mooie landschap konden we ons niet langer
inhouden om al een stapje te wagen in de bergen. Aangezien het Cirque de
Bonifatu (zeer mooi bergmassief ! absolute aanrader) niet te ver van ons
vandaan lag maakten we daar een tocht naar La Passerelle de la Spasimata (een
indrukwekkende hangbrug). Onderweg daar naar toe zagen we 2 Raven en 3
Rode Wouwen. In het gebied zelf was er niet zo veel vogelactiviteit maar toch
kon ik heel hoog een vermoedelijke Steenarend ontwaren en in de bossen
(gemengd Corsicaanse Den, Steeneik etc…) hadden we af en toe zwermpjes
Zwarte Mezen , Pimpelmezen , Koolmezen , Staartmezen , Goudhaantjes ,
mogelijk ook Vuurgoudhaantjes , Vinken en 1 juveniele Roodborst. Ik heb
hier uitgekeken voor Corsicaanse Boomklever en heb hem met vrij goede
zekerheid gehoord en heel eventjes mogelijk gezien.
Hier zag ik ook Pasja en de eerste Vale Argusvlinders. Na een lekker maaltje
in de Auberge de la Foret zagen we op de terugweg ook nog 2 Vossen in de
koplampen.
DAG 2
We reden verder via de D81 naar Piana voor een bezoekje aan Les calanches en
zagen onderweg 1 Rode Wouw, enkele Rotszwaluwen en nog een zwerm
Alpenkauwen. Tijdens een korte stop in Porto voor croissants en andere
ontbijtbenodigdheden zag ik 3 vogels van een merelachtige grootte op de daken
rondfladderen en was blij om vast te stellen dat het hier om 3 Blauwe
Rotslijsters ging. Les Calanches is een prachtig gebied maar de overmatige
drukte beviel ons niet , dus deden we er maar een klein wandelingetje die ons 1
Buizerd en een koppel Raven opleverde. Ook zag ik in één van de rotsen een
nest (of meerdere?) van waarschijnlijk een of andere roofvogel (te merken aan
de witte uitwerpselslierten op de rotsen).
Aangezien we nog genoeg tijd over hadden reden we verder via D824 naar Capo
Rosso. De bewolkte lucht voorspelde niet veel goeds maar toch konden we een
vrij droge tocht maken naar de toren die op de top van de kaap staat. Onderweg
hadden we indrukwekkende beelden van een windhoos en de dreigende wolken
boven de zee. Tijdens de wandeling zag ik 1 Torenvalk , een koppel Raven , 2
keer mooi de Sardijnse Grasmus , 1 Tapuit , 1 Paapje , Pimpelmezen , een
6tal Gierzwaluwen , Gaaien (auditief) , Rotszwaluwen en Geelpootmeeuwen.
Aan de toren vloog een Distelvlinder rond. Nadien reden we terug naar Porto
om daar op een camping te overnachten.
DAG 3

Op de camping waren vooral Gaaien en Pimpelmezen aanwezig.
Via D84 reden we naar het Foret d’Aitone om een kleine wandeling te maken
langs de rivier met zijn natuurlijke bassintjes. Onderweg zag ik 100den
Huiszwaluwen op de electrictiteitsdraden (misschien zich aan het klaarmaken
voor de trek over het grote water?). Aan de rivier poseerden een Waterspreeuw
en een Grote Gele Kwikstaart heel mooi in mijn beeld. In het bos zocht ik nog
naar de Corsicaanse Boomklever maar zag enkel Gaaien en flocks Zwarte
Mezen en Vuurgoudhaantjes en hier en daar bloeide Cyclamen. Hier zag ik nog
meer Vale Argusvlinder (zeer algemeen eigenlijk in Corsica) en 1 Blauwe
Ijsvogelvlinder. Mijn vriend vond langs de rivier een zeer donkere (bijna zwart
met vage donkere vlekken) 40 cm lange slang.
Langs dezelfde D84 reden we nog verder voor een wandeling naar de Cascade
de Radule (een zeer mooi riviertje met mooie watervallen en bassins gelegen aan
een biologisch reservaat waarin onderzoek wordt gedaan naar de leeftijd van
Corsicaanse Dennen). Hier zag ik 5 Grauwe Vliegenvangers , Rotszwaluwen ,
Zwarte Mezen , Vinken , Pimpelmezen en hoorde ik de Grote Bonte Specht.
Op de meer rotsachtige hellingen vonden we Corsicaanse Heivlinders en een
Corsicaans Hooibeestje.
De nacht brachten we door op een camping aan Evisa en hier hoorden en zagen
we 2 Dwergooruilen.
DAG 4
Op de camping was er een enorme vogelactiviteit. Dit komt misschien omdat er
in het gebied zeer veel Kastanjebomen staan en mogelijk een verrijking betekent
voor de vogelwereld. Alle op Corsica voorkomende mezensoorten, Grauwe
Vliegenvanger, Vink, Groenling, Zwartkop, Grote Bonte Specht, Gaai en
waarschijnlijk nog wat ander zanggrut waren allemaal aanwezig.
Vandaag bracht de dag ons naar Lac de Nino, een zeer mooi hoog in de bergen
gelegen meer bekend om zijn eigenaardige Pozzines. De tocht brengt je eerst
via een gemakkelijk pad door een zeer mooi Corsicaans dennebos maar hierna
moet je over een heleboel rotsen klauteren om bij het meer te geraken (wat het
natuurlijk heel plezant en avontuurlijk maakt!). In het bos zag ik enkele Grote
Lijsters overvliegen en de ‘usual stuff’ (waarmee ik bedoel Zwarte Mezen,
Gaaien, etc…). Juist boven de boomgrens werd ik overweldigd door een zeer
grote zwerm Corsicaanse Citroenkanaries die foerageerden in de berkensoort
Alnus Viridis Suaveolens. Bij het meer aangekomen begon het weer serieus te
verslechteren en de eerste zware druppels vielen al. Desondanks wandelden we
nog even verder tot aan het meer en zagen meerdere Waterpiepers en 1 Tapuit
uit het gras opvliegen. Het weer was ondertussen al helemaal om zeep en we
waren genoodzaakt om in de gietende regen terug naar beneden te klauteren
zonder regenkledij en dit over glibberige en soms steile rotsformaties!
Uiteindelijk konden we wel genieten van dit natte avontuur. Dit ellendige weer

bracht ons ook een andere sensatie, want al vlug merkten we onze eerste
Vuursalamanders op! Deze beestjes zullen dit weer wel fantastisch gevonden
hebben , want van overal kwamen ze onderuit gekropen. Op de terugweg naar
beneden hebben we er 16 geteld en dit alleen langs het pad! Over heel het
gebied zal dat dus wel een enorm getal opleveren!
DAG 5
De morgen begon onbeschrijfelijk slecht. In de nacht was het weer beginnen
regenen en het water begon stilletjesaan in de tent te sijpelen. Dus pakten we
vlug onze natte boel in en vertrokken richting Corte. Tijdens een korte stop in
Calacuccia merkte ik een groepje Putters op. De D84 bracht ons langs de Scala
di Santa Regina en aangezien het weer eindelijk begon op te klaren besloten we
hier een kort wandelingetje te maken naar een oude Genuese brug. Dit prachtig
gebied heeft ons echter enkele uren vastgehouden. Langs een zeer mooi oud
muilezelpad kon je een heel eindje langs de flanken van deze bergengten
wandelen. Heel leuk waren de Rotszwaluwen en de Huiszwaluwen die je hier
van zeer dichtbij kon observeren. Verder zag ik hier ook 3 Blauwe Rotslijsters,
1 Cirlgors, 1 Corsicaanse Citroenkanarie, verschillende ongedetermineerde
grasmussen, 1 Rode Wouw, 2 Buizerds, Raven etc…Vlinders waren hier ook
goed vertegenwoordigd , naast de vele Vale Argusvlinders, Icarusblauwtjes en
Kleine Koolwitjes ook Kardinaalsmantels en mogelijk Zuidelijke heivlinder.
Terug naar beneden stappend merkte ik plots een wandelend verdord
grassprietje op de weg , deze bleek een soort bidsprinkhaan te zijn. Misschien
dat iemand er aan de hand van deze beschrijving een naam op kan plakken. Ze
was ongeveer 3 cm lang , had de bruinige kleur van verdord gras en een
opgekruld kegelachtig en stekelig achtereinde.
Na wat boodschappen in Corte namen we de D623 die langs de prachtige rivier
Restonica ligt en legden onze tent te drogen alvorens ons op de mooi gelegen
camping van Tuani te zetten. Hier zag ik 2 Grote Gele Kwikstaarten aan de
rivier en Rotszwaluwen hoog in de lucht. Kardinaalsmantels waren hier ook
aanwezig en af en toe zag ik een Keizersmantel voorbij vliegen. ‘s Nachts
hoorden we Dwergooruil. We zouden hem deze 2 weken nog vaak te horen
krijgen.
DAG 6
We stonden vroeg op voor een tocht langs het watervallendal van de Rinoso
(een rivier die hoog in de bergen samenkomt met de Restonica). Omdat dit pad
nogal moeilijk te vinden is zijn we verkeerd gelopen en kwamen we uit aan Lac
de Melo. Het pad dat we moesten hebben kon echter niet al te ver liggen dus
keerden we even terug en na enige moeite vonden we hem dan ook. Hier werd
ik vaak afgeleid door rondvliegende Waterpiepers, Corsicaanse Citroenkanaries

(waarvan sommigen prachtig in beeld), Winterkoninkjes, Merels, zwermen
Alpenkauwen, 1 Tapuit en een Grote Gele Kwikstaart. Helemaal boven in het
keteldal van de Rinoso vloog een Alpenkauw zeer dicht voorbij. Langs de rivier
stond overal gebladerte van vermoedelijk een soort Beenbreek.
Omdat het weer weeral eens begon te keren, keerden we terug naar de camping
en braken ons tentje op om in het zuiden van het eiland naar beter weer te gaan
zoeken. Ik zag nog Bonte Zandoogjes en Oranje Zandoogjes. Voor het
vertrek kreeg ik het echter nog aan de stok met de campingmadam die ons
verplichtte om voor 2 nachten te betalen omdat je verondersteld wordt om voor
12h de camping te verlaten. Het was reeds 16h gepasseerd (receptie is gesloten
tussen 12h en 16h), dus we waren inderdaad veel te laat. Ik had me toch
verwacht aan enige redelijkheid, maar zij was dat duidelijk niet van zin. Na een
belachelijke zinloze discussie betaalde ik dus maar het dubbel bedrag en met
enige rancune verlieten we deze prachtige vallei.
Via de N200 en de N198 reden we richting Solenzara. Deze weg bracht ons
voorbij het Etang d’Urbino en ik kon een blitzbezoekje niet weerstaan. Het was
de moeite! In de verte kon ik vele Kleine Zilverreigers, enkele Grote
Zilverreigers, Blauwe Reigers, 1 passerende Purperreiger, veel Aalscholvers
en zeer veel Geelpootmeeuwen, Kokmeeuwen en Bonte kraaien waarnemen. In
de bosjes en struikjes er rond vond ik enkele Paapjes, 3 Roodborsttapuiten en
af en toe een zwermpje Spreeuwen (ik zag ook heel donkere exemplaren dus
misschien kan ik Zwarte Spreeuw ook aan het lijstje toevoegen) en in de lucht
vlogen 1 Buizerd, 1 Boomvalk en 2 Torenvalkjes. De bijzonderste waarneming
is wel die van 5 (misschien meer) Waterrietzangers op een stukje dat begroeid
was met wat Zeggegrassen. Ik had ze eerst voor Graszangers gehouden. Echter,
enig wantrouwen betreffende mijn waarneming, besloot mij nog eens terug te
gaan om te kijken of ze toch geen duidelijke middenkruinstreep hadden. De
verrassing was groot toen dat mijn vermoeden bleek te kloppen.
De nacht brachten we door op een smoezelige camping langs de N198 nabij
Canella die wel prachtig gelegen was aan zee.
DAG 7
We stonden weeral eens op met regen en in zo’n miezerig weer kun je niet veel
meer doen dan een stadje bezoeken. Bonifacio lag niet zo ver vandaan dus
reden we maar die richting uit. In een van de struikjes langs de stadswallen zag
ik dan eindelijk een mannetje en vrouwtje Kleine Zwartkop. Op dezelfde plaats
vlogen ook enkele Grauwe Vliegenvangers af en aan. Vanaf de wallen kon je de
Geelpootmeeuwen goed observeren evenals de vele Gierzwaluwen,
Boerenzwaluwen en ik dacht ook enkele Oeverzwaluwen. Een wandelingetje
over de kalksteenkliffen leverden 3 Blauwe Rotslijsters en een Tapuit op. Ook
zag ik een vermoedelijke Bruine Kiekendief richting Sardinië vliegen. Hier
vlogen weer Pasja’s rond en 1 Kollibrivlinder.

We reden verder de N196 af op zoek naar ‘une chambre’ om te overnachten.
Deze weg bracht ons langs de monding van de Ventilegne, die ondanks vervuild
toch nog een Kleine Zilverreiger, een Blauwe reiger, 1 Rode Wouw, 1
Torenvalk en 1 Boomvalk opleverde.
We vonden een kamer in Monacia aan een betaalbare prijs en aten lekkere
Canneloni met Brocciu (schapenkaas) in Sartène om deze druilerige dag toch
nog een beetje fleur te geven.
DAG 8
De zon straalde en alle ellende van gisteren was weer vlug vergeten. Vlug
wegwezen dus om van die zon te gaan genieten ware het niet dat de bazin van
het etablissement het nodig vond ons op de koffie uit te nodigen en over alle
mogelijke restaurants die ze al in haar leven heeft bezocht op het eiland
uitgebreid uit te weiden. Een dik uurtje later konden we er dan nipt tussenuit
glippen. We zaten niet ver van de baai van Roccapina met zijn typische rots, Le
Lion de Roccapina die inderdaad doet denken aan een gekroonde leeuw. Mijn
vriend had zin om wat aan het strand te gaan liggen dus tijd genoeg voor mij om
het garrique in te trekken op zoek naar grasmussen. Je hoorde ze overal en je
zag ze ook vaak van struik naar struik schieten , maar om ze te herkennen moest
je wel enige moeite doen. Uiteindelijk vond ik een plaatsje waar ze zich vaak
goed lieten zien en kon regelmatig de Kleine Zwartkop en de Brilgrasmus goed
waarnemen. In een verder gelegen boompje zag ik een grasmus met rode borst
en de jizz doet mij denken dat dit een Baardgrasmus moet geweest zijn.
De warmte speelde mij parten en een duikje in de zee was dus de ideale
oplossing. Op weg naar het strand zag ik nog een Havik overvliegen en kwam
ik een slang tegen die er anders uitzag als die in Aitone. Deze was veel
kleuriger (een beetje zoals de Muurhagedissen) en langer (dikke 60 cm) , toen ze
mij in de gaten had vloog ze vliegensvlug een struik in van waaruit ze nogal
vervaarlijk naar me siste. Nogal geimponeerd repte ik me vlug naar het strand
waar ik nog een Zuidelijke Luzernevlinder en in de verte mogelijk een
Witbandzandoog opmerkte.
Niettemin kwamen er dan toch nog wolken opzetten en we besloten onze weg te
vervolgen richting Col de Bavella via de N196 en D268.
Onderweg zag ik 1 Rode Wouw. Aangekomen in Bavella merkten we dat de col
helemaal in wolken gehuld was , maar het was droog en we konden onze
wandelkriebels niet onderdrukken. Dus maakten we een tocht naar de U
Cumpuleddu, een zeer indrukwekkende Tafonu (d.i. een gat in de rotsen
gevormd door erosie) met een doorsnede van 8m. Maar dit is niet het enige
indrukwekkende van Bavella, want je hebt ook nog het zicht (tenminste als de
zon schijnt toch) op de Aiguilles de Bavelli (een zeer indrukwekkend
spitsenmassief). Gelukkig klaarde het op de terugweg wat op zodat ook wij
hebben kunnen genieten van dit onvergetelijk zicht. In het bos vonden we een

enorme gemengde groep van Vinken , Zwarte Mezen , Koolmezen ,
Taigaboomkruipers en mogelijk ook Corsicaanse Boomklevers en
Kruisbekken die duidelijk zeer gealarmeerd waren. Eén blik in de lucht zei
genoeg, een voorbij scherende Sperwer. Verder had ik dan eindelijk visueel
ook een Grote Bonte Specht.
Hierna besloten we ons terug noordwaarts te begeven aangezien we van plan
waren om onze ferry te nemen in Bastia en we moesten nog tickets kopen. We
vonden een camping nabij het Etang de Biguglia en vonden hier in de
koplampen tweemaal een Groene Pad. Ik hoorde hier ook weer Dwergooruil
roepen en bij mijn poging om zijn roepje op te nemen op mijn bandrecordertje
heb ik hem even zien wegschieten
DAG 9
Het Etang de Biguglia is het grootste meer van Corsica en de D107 rijdt erlangs
met enkele stopmogelijkheden dus is het zeker de moeite waard om hierlangs
naar Bastia te rijden. Desondanks ben ik nogal teleurgesteld omdat ik me het
Etang anders had voorgesteld , want in mijn gedachten was de erlangs lopende
kustlijn een deel van het reservaat. Groot was mijn teleurstelling toen ik merkte
dat de hele kustlijn was ingepalmd door allerlei vakantieoorden. Het reservaat
verloor spijtig genoeg hierdoor heel wat van haar charme. Desondanks is het
een superideaal gebied voor heel wat vogelsoorten.
Op een akker nabij het Etang zag ik 4 Bruine Kiekendieven rustend op het
veld, een zwermpje Putters, een grote groep Geelpootmeeuwen en in de verte
enkele Kleine Zilverreigers rustend in een boom. Aan het Etang zelf zaten
100den Meerkoeten, enkele Futen, 1 Ijsvogel, veel Kleine Zilverreigers, enkele
Blauwe Reigers, zeer veel Geelpootmeeuwen en Kokmeeuwen, 4 Paapjes,
enkele Graszangers , Staartmezen, 2 Torenvalken, 1 Rode Wouw en hoorde ik
veel Cettis Zangers.
Nadat we in Bastia de tickets voor de ferry geregeld hadden reden we via de
D81 verder door naar de monding van de Ostriconi gelegen in het zuidelijke
puntje van de Desert des Agriates. Deze weg bood zeer mooie zichten op het
Etang. Onderweg zagen we vele Rode Wouwen, 2 Buizerds, veel Raven en een
Torenvalk. Ook hoorde ik de Boomleeuwerik, maar kreeg hem spijtig genoeg
niet te zien.
Aan de Ostriconi kun je een klein wandelingetje maken die je langs het strand
door het moerasje en door de erachter liggende weilandjes naar een camping
brengt, waar we later ons kamp maakten.
In het moerasje zag ik Waterhoentjes en op de weilandjes enkele Paapjes, een
Roodborsttapuit, Grauwe Vliegenvangers en veel Cettis Zangers. Het leukste
was wel dat één van de weilandjes een echt paradijs voor vlinderliefhebbers
bleek te zijn! Je kon er spijtig genoeg niet doorheen wandelen maar je kon je
toch wel perfect behelpen met de verrekijker. Ik zag zeer mooi de Blauwe

Ijsvogelvlinder, veel Groot Koolwitje, Klein Koolwitje, veel zuidelijke
Luzernevlinders, verschillende soorten Blauwtjes, Pasja’s, Keizersmantel en
mogelijk ook de Corsicaanse Parelmoervlinder, Zuidelijk Oranje Zandoogje
en Zuidelijke Heivlinder.
Na een prachtige zonsondergang op het strand zagen we 2 (mogelijk 3)
Nachtzwaluwen over de weilandjes scheren terwijl 2 Dwergooruilen de nacht
begonnen met hun eigenaardige roepjes.
DAG 10
Onze laatste volle dag op Corsica besloten we te vullen met een hele dagtocht
doorheen het Desert des Agriates. Een 12 km lange weg die je doorheen het
garrique brengt naar het strand van Saleccia van waaruit je dan een deel van het
oude Douanierspad kunt volgen en hierna spijtig genoeg dezelfde 12 km terug
moet afleggen. Dus maak je op die manier wel al vlug een tocht van bijna 30
km en met die hitte en zo goed als geen schaduw ligt de vergelijking met een
lijdensweg niet veraf. Onderweg zagen we 2 Roodborstapuiten, Grauwe
Vliegenvangers, Kleine Zwartkoppen, Sardijnse Grasmussen, Buizerd, Sperwer,
Torenvalk, enkele Raven en weer Boomleeuwerik auditief.
Aan het
douanierspad die langs de grillige kustlijn loopt zag ik verschillende keren een
adulte Audouins Meeuw. Er vlogen ook juveniele meeuwen rond, mogelijk
juveniele Audouins Meeuwen.
Op het Etang de Loto foerageerden 2 Groenpootruiters en aan het marais de
Padulella 2 Kleine Zilverreigers en 1 Blauwe reiger.
In de avondschemering ben ik nog eens gaan kijken voor Nachtzwaluw op
hetzelfde weilandje en al vlug vond ik er eentje die meermaals vlak over mij
heen scheerde.
DAG 11
De morgen begon stijf en we voelden ons allebei nogal geradbraakt. We
moesten pas onze boot halen om 20h dus we hadden nog voldoende tijd om iets
te ondernemen, maar het lichaam protesteerde en alles ging dus zeer op het
gemak. Ik maakte nog een klein wandelingetje en vond nog enkele Paapjes,
Roodborsttapuit, 1 Boompieper en eindelijk de Cettis zanger dan toch mooi
visueel.
Ook zag ik nog een Gehakkelde Aurelia.
We bezochten nog even het eigenaardige zwarte strand aan Nonza en zagen hier
een page (vermoedelijk Koninginnepage).
De D81 naar Bastia brengt je langs een grote vuilnisbelt en dat verklaart het
hoge aantal (10tallen!) Rode Wouwen, Geelpootmeeuwen en Raven. Dit is de
perfecte plaats om Rode Wouwen te observeren aangezien de vuilnisbelt dieper
ligt dan de weg en de wouwen daardoor dus vaak op ooghoogte of lager vliegen.

Tijdens deze verrukking vloog er nog een Slechtvalk voorbij die even een
duikvlucht maakte tussen de meeuwen en nadien vlug weer weg was.
We vulden onze tijd nog met een bezoek aan Bastia en met wachten op de boot.
Deze vertrok vrij stipt om 21h en we kwamen de volgende dag aan in Toulon
om 6h30. We zijn in één ruk doorgereden naar België en zijn thuisgekomen
rond 22h30.

