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1. KNNV-Kampeervakantie CORSICA 2018 - 21 april-5 mei 
21-4 tot 28-4: Sainte Lucie de Porte-Vecchio, camping Santa Lucia  
28-4 tot 5-5: Corte, camping Santa Barbara 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Brede tongorchis - Serapias cordigera 
Foto: Luc de Cleene 

 

De eerste week (Marianne de Kloe) 

Als je de kaart nader bestudeert begrijp je wel dat we maar zeer weinig van 
Corsica gezien hebben. Het navolgende is dus een uiterst beperkte indruk. 
Corsica is vooral steil, met beboste hellingen die lastig toegankelijk zijn en met 
weinig weilanden en veel stroompjes/rivieren. De weilanden die er zijn liggen 
vooral in het Oosten. Het aardige is dat die over het algemeen wel vrij 
toegankelijk zijn, er staan weinig hekken om de vaak nogal verwaarloosde 
boomweiden (met kurkeiken). Het eiland telt slechts 300.000 Inwoners, waarvan 
heel veel in de aan de kust gelegen steden wonen. Het binnenland met zijn 
honderden piepkleine dorpjes maakt daardoor een authentieke nogal arcadische 
indruk. Aan de oostkust is er strand- en botentoerisme, aan de westkust veel 
jachthaven(tje)s. Als het regent kan het aan de kust aangenaam en droog zijn 
terwijl het hogerop flink tekeer kan gaan. Volgens lokale mensen is de natuur dit 
jaar (2018) zo’n drie weken achterop door de extreem strenge winter. Om 
orchideeën te zien is dit voor ons gunstig, de overige flora is nog wat minder 

uitbundig. Vogels zijn er te weinig gezien naar onze zin. Wordt  er zo enthousiast  
gejaagd? 
Beide campings liggen aan een doorgaande route. Wat verkeerslawaai betreft 
niet ideaal. Goede vertrekpunten voor excursies en in een relatief open 
landschap. 
 
Deelnemers 
41 deelnemers: Volkert Bakker, Marja Bakker-van den Berg, Erik Bartels, Loek 
Batenburg, Koos van Bennekom, Eleonora de Boer, Annette  Bos, Dieuwke Bos, 
Rita Brinkhuis, Luc de Cleene, Tineke Doedens, Freek den Dulk, Sicco Ens, Harry 
van Haarlem, Erna van Haarlem-de Vries, Claudine Holla, Yolande Holthuijzen, 
Inge van Iterson, Marianne de Kloe, Thijs Krösschell, Klaske Kubbe, Marie-José 
Kuijken, Ruud Kuipers, Manja Kwak, Ruud Luttmer, Ellen Luttmer-van Kuilenburg, 
Ingrid Martin, Alice van der Niet, Joop van de Nieuwegiessen, Wilfred Ouwerkerk, 
Geertje Pettinga, Corry Pohlmann,  Dorine Rogiers, Tineke Schwab, Rudolf 
Schwab, Jan van der Sluis,  Joop Smittenburg, Gert Snoei, Cees Voorn, Han de 
Vries, Romke Woudstra  
 
Eerste week: voorzitter Rudolf Schwab. Tweede week: voorzitter:  Rita Brinkhuis,  
Excursieregelaars Erik Bartels, Annette Bos, Dieuwke Bos, Wilfred Ouwerkerk, 
Admin: Han de Vries 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Foto door Tineke Schwab - Bezaantjes 
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De tweede week (Rita Brinkhuis) 

De verhuizing naar Corte was door de excursies onderweg naar de kustmeren een 
extra ervaring met de enorme variatie van het landschap. Krijtkust, gevouwen 
basaltkust, zandstrand en moerassen. 
We namen het mooie weer mee naar de bergen, Wel een minder sanitair op de 
camping, maar geen muggen meer. 
Klauterexcursies en kloofexcursies, zoektochten naar de Corsicaanse Boomklever 
een lekkere slotmaaltijd in het restaurant. 
Vol met beelden van steeds uitbundiger orchideeen, en een veelheid andere 
planten en toch de Corsicaanse Boomklever , de indrukwekkende citadel en het 
plezier van een gedeelde interesse maakten het weer een weemoedig afscheid 
van een bijzonder eiland. 
 

 
Confrontatie met Corsicaans vlees – Luc de Cleene 

 
 
 

          
Ophrys morisii (endeem)  - Luc de Cleene Mskerorchis, Neotinea lactea -  sentier botanique 

 

          
Foto: Klaske Kubbe     Foto: Klaske Kubbe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Foto_ Tineke Schwab 
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2. Excursielijst - Annette Bos  
 
Zuid rond Sainte-Lucie di Porto Vecchio  
Camping en omgeving    22-4-2018 
GR20 vanaf Conca    22-4-2018 
 
Zuid  rond Sainte-Lucie di Porto Vecchio  
Val de Cavu Tagliu Rossu   22-4-2018 
04) Bloemenbermen en strandje  23-4-2018 
1) L’Ospedale waterval  25-4-2018 
2a)  L’Ospedale naar Cartalavonu  23-4-2018 
2b)   Alzu di Gallina naar Cartalavonu 23-4-2018  
5)  Rundinaria, Puncta de prisarella 24-4-2018 en 27-4-2018 
7)  Bonifacio    24-4-2018 en 25-4-2018 
8  niet gedaan 
9)  Saline Sottane    24-4-2018 
10)  Bruzzi     26-4-2018 
11)  Bavella pas  trou de bombe  25-4-2018 
12)  Bavella pas aiguilles   26-4-2018 

Bavella pas Refuge de Paliri  26-4-2018 
Kust bij Pinarellu   27-4-2018 

 
Zuid  rond Sainte-Lucie di Porto Vecchio  
01)  Camping  en omgeving   22-4-2018 
02)  GR 20 vanaf Conca   22-4-2018 
03)  Val de Cavu Tagliu Rossu  22-4-2018 
04)  Bloemenbermen en strandje  23-4-2018  
2a)  L’Ospedale naar Cartalavonu  23-4-2018 
2b)   Alzu di Gallina naar Cartalavonu 23-4-2018  
7)  Bonifacio    24-4-2018  
5)  Rundinaria, Puncta de prisarella 24-4-2018  
9)  Saline Sottane    24-4-2018 
7)  Bonifacio    25-4-2018 
11)  Bavella pas  trou de bombe  25-4-2018 
1)    L’Ospedale waterval  25-4-2018 
10)  Bruzzi     26-4-2018 
12)  Bavella pas aiguilles   26-4-2018 

Bavella pas Refuge de Paliri  26-4-2018 

5)  Rundinaria, Puncta de prisarella  27-4-2018 
14)  Kust bij Pinarellu    27-4-2018 
 
Noord rond Corte op nummer 
1a)  Tavignano dal hoog    29-4-2018   
1b)  Tavignanodal laag      1-5-2018 
2)   Restonicadal      30-4-2018 
3)  Verghellodal           30-4-2018 en 3-5-2018 

Vivario-Vezzani          30-4-2018 en 3-5-2018 
Sentier botanique in San Pietro di Venaco 29-4-2018 en 1-5-2018 
Etang de Biguglia       1-5-2018 
Corte        2-5-2018 
Trein Corte naar Vizzavona/Ajaccio     2-5-2018 
Dorpentocht Joop Smittenberg      1-5-2018 
Overkant rivier Tavignano      2-5-2018 
Reisdag 28 april      28-4-2018 

 
Noord rond Corte op datum 
13)  Reisdag naar Corte    28-4-2018 
1a)  Tavignanodal hoog    29-4-2018 
7)  Sentier botanique    29-4-2018  
3)  Verghellodal     30-4-2018 
4)  Vivario Vezzani     30-4-2018 
2)  Restonicadal     30-4-2018 
7)  Sentier botanique      1-5-2018 
11a)  Dorpentocht Joop Smittenberg     1-5-2018 
11b)  Dorpentocht Joop Smittenberg     1-5-2018 
8)  Bigugliameer       1-5-2018 
1b)  Tavignanodal laag      1-5-2018 
10)  Trein Corte naar Vizzavona?Ajaccio    2-5-2018 
9)  Corte        2-5-2018 
12)  Overkant rivier Tavignano     2-5-2018 
6) Ascovallei       3-5-2018 
3)  Verghellodal       3-5-2018 
4)  Vivario Vezzani       3-5-2018 
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3. Excursie verslagen – Marianne de Kloe  
 
Opmerking 
De nummering van de excursies komt overeen met de nummering op de  soorten-
lijsten. 
De excursies vanaf de twee kampeerplaatsen starten opnieuw met nummering 1. 
De volgorde van de nummering is op basis van het oorspronkelijk excursie-
programma. 
 
 

Foto Volkert – De eerste excursie! 

 
22 april 
Excursie 1 - Camping, aangrenzende weiden en weiden aan de overkant van de 
weg, 16 deelnemers, excursieleider Geertje, verslag Marianne 
9.00 uur, we hebben er zin in en beginnen met bukken. Piepkleine en wat grotere 
planten komen aan de beurt. Via een prikkeldraadhek is er vrij simpel in de 
aanpalende wei te komen. Het is mooi weer, nog niet al te heet. Anderhalf uur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Foto Tineke Schwab 

 
later lopen we naar onze onderkomens om “thuis” koffie te drinken. Vervolgens 
bezoeken we de verwaarloosde mini-golfbaan bij de ingang van de camping waar 
de natuur dankbaar gebruik maakt van diezelfde verwaarlozing. De excursie 
verloopt zoals het ging met de 10 kleien negertjes, en met 11 m/v lopen naar de 
wei aan de overkant. Op Corsica zien we tot nog toe veel in onbruik geraakte 
boomweiden met kurkeiken met heel veel affodil-opslag. I.t.t. tot Spanje kun je er 
zo inlopen. Dat is natuurlijk erg leuk. Er zijn veel eerste-dag verrassingen, en om 
drie uur zijn we weer terug op honk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Tineke Schwab 
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Excursie 2 - GR vanaf Conca, Gite d’Etape, op 220 meter, naar Bocca d’Usciolu, op 
520 meter, en weer terug, 14 deelnemers, excursieleider Tineke D., verslag Tineke 
D., 12 auto-kms in totaal 
De camping af en naar rechts. Bij de stoplichten in Sainte Lucie naar links, de 
D168 op. Na anderhalve km rechtsaf, de D168 blijven volgen tot Conca.  
Het eerste stuk is vrij steil en gaat over asfalt. Weinig bijzondere vogels, wel veel 
bijzondere planten. Er zijn geen vlinder- of insectenspecialisten mee. Gezellig 
keuvelend omhoog. Bij de tweede splitsing  wil een groepje heel graag koffie 
drinken in het dorp. 5 Anderen vinden dat echt veel te vroeg. Die lopen verder.  
 

    
Foto’s:  Tineke Schwab 

 
Na enige tijd worden de voorlopers ingehaald door de terraszitters. Het stuk 
asfalt, 1,5 km, vinden we eigenlijk te lang. Bij RADICALE gaat de weg rechtdoor en 
het pad buigt naar rechts af over de rivier. Van daaraf is de GR niet geasfalteerd. 
We lopen nu wat steiler omhoog. Het pad is goed te belopen, mooi gelegen en er 
zijn veel bloeiende planten te zien. Door de hoogteverschillen zie je planten op de 
ene plaats niet bloeiend maar verderop weer wel. Half twaalf koffie. Half twee 
gaan de meesten terug, de anderen gaan nog een stukje door. Uiteindelijk is 
iedereen ongeveer drie uur terug op de camping. 

Het is een mooie klim over de zuidelijke boshelling. Na de Bocca loopt het pad 
een stuk langs hoogtelijnen. Daar is het gebied zo mogelijk nog droger maar wel 
mooi begroeid en veel bloeiende planten in de bermen.  
De route is heel goed aangegeven. Mooie ontspannen wandeling en goed 
gezelschap! 
 
Excursie 3 - Val de Cavu bij Tagliu Rossu, van 103 meter (T.R.) tot ongeveer 400 
meter, een rondwandeling die heet “Ruisseau de Prune”. 5 deelnemers, 
excursieleider Rita, verslag Rita, 7 auto-kms in totaal 
De D168 op naar Tagliu Rossu. BIJ HET BORD PARC AVENTURE AFSLAAN!! Na 
dorpje dus bij BORD linksaf slaan,zandpad op waar staat “Vallée de Cavu”, op 
bord links van de weg. Na ongeveer 2 uur lopen kleiner pad links op, bordje met 
“2 uur naar Tagliu Rossu”. Eerst ongeveer 300 meter stijgen, daarna op en neer 
tot tweede beek. Dan dalen, rotsblok op rotsblok af, ongeveer 7 km., 5 uur 30 
min., koffie en eetpauze ca, 1 uur. 
Mooie tocht, matige natuur. Doe de tocht tegen de klok in, i.v.m. stijgen/dalen. 

 

23 april 

Excursie 4 - Bloemenbermen richting Ribba en Arraggio en strand en omgeving 
van Pinarellu, 8 deelnemers, excursieleider Joop van de N., verslag Thijs, 35 auto-
kms in totaal 
Na Lecci de D559 naar rechts op, richting Ribba, langs de weg gestopt om bijen en 
bloemen te zien/determineren/vangen. Ergens nog een zanderige helling 
bezocht. Met twee netten vangen we heel wat bijen die door Joop van 
commentaar worden voorzien t.b.v. de andere  deelnemers. Verder houden die 
zich bezig met de planten en/of de weinige al vliegende vlinders. Iets verderop ligt 
een aardig restaurantje waar we koffie drinken en eten. Het uitzicht is daar 
prachtig. Vandaar kun je de berg op naar een archeologisch complex. Vanwege de 
hoogte en de warmte gaan we daar niet naar toe. Na deze koffiebreak en wat 
rondstruinen gaan we terug naar de camping voor de lunch. 13.45 Uur vertrekken 
we voor het tweede deel van de excursie: de zoutmeertjes bij Pinarellu. Mooi 
plekje en prachtig uitzicht op besneeuwde bergen, verder niet echt veel te 
beleven. Aan de overkant liggen recreatieve strandjes . Veel dagjesmensen in dit 
nog rustige seizoen. We parkeren de auto’s en op een na gaan alle 
excursiedeelnemers het water in. Met een beetje bakken in de zon om de ergste 
winterwitheid te verjagen  besluiten we deze excursie. 26 graden C.! 
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Excursie 2a - Stukje GR van l’Ospedale naar Cartalavonu en weer terug, 55 auto-
kms in totaal,  17 deelnemers, excursieleider Ruud, verslag Eleonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Excursie 2b - Van Alzu di Gallina naar Cartalavonu, 30 auto-kms in totaal, 12 
deelnemers, excursieleider Luc, verslag Luc zie voor route ook de IGN-kaart  
1:25.000 nr. 4254ET, kaart meenemen! Stijging meer dan 900 meter, afstand van 
de wandeling in totaal (heen en terug) 19 km  
Vertrek van de camping  9.00 uur, terug op de camping 17.30 uur 
Vanaf de camping de N198 naar het Zuiden,de D559 naar rechts,overgaand in de 
D759, bij Palavese rechtdoor, in vak 4147/1175 van de IGN-kaart bij de splitsing 
naar rechts, na ong. 600 meter weer naar rechts, na ong. anderhalve kilometer 
auto parkeren in Alzu di Gallina. Volg pijl UFURU voor startpunt van de tocht. Aan 

de linkerkant van de weg is 
parkeergelegenheid voor ong. 4 
auto’s. 
Fraaie tocht met afwisselend 
landschap en enkele stevige 
klimstukken, nooit echt steil. 
Bewegwijzering duidelijk. 
 
 

24 april 

Excursie 7 - Bonifacio, 20 
deelnemers, excursieleider Harry, 
verslag Harry en Tineke S., auto-
kms 86 in totaal. Ook op 25 april 
gedaan. 
Bij Bonifacio rijden we in file het 
plaatsje in. Het parkeren op de 
grote parkeerplaats kost 2,40 per 
uur. Je kunt ook doorrijden naar 
het Signaalstation (vroeger 
noemde je dat vuurtoren). Daar 
kun je GRATIS parkeren. Vanaf de 
grote parkeerplaats is het een 
aardige wandeling langs het 
haventje naar de trappen van het 
hooggelegen dorp. Een enkele 
vissersboot brengt vis aan wal die 
direct wordt schoon gemaakt. 
Beneden in de zee zien we 
bezaantjes. De kliffen zijn mooi en 
terugkijkend zie je steeds meer van Bonifacio. Het stadje is erg toeristisch. 
Vervolgens loopt men door richting het signaalstation. Tussen de 
jeneverbesstruiken meer kleur door violier, silene odorata en gele struikjes, wsch. 
Calicotome vilosa. Als je bij het signaalstation (militair terrein) geparkeerd hebt, 
kun je je nu bij de anderen voegen op weg naar de oude vuurtoren van Pertusato. 
Daar is een heel mooi valleitje helemaal roze en paars van silene od. en een lage 
violiersoort, schitterend. Er staan ook pollen van de pancratium illyricum. Daar 
kun je dan weer 80 meter afdalen naar het strand met fraai uitzicht op o.a. Ile 
Saint-Antoine. 
 

  

Foto: Tineke Schwab 

Foto: .. 
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Excursie 9 - Salines bij Figari, 8 deelnemers, excursieleider Loek, verslag Ingrid, 
auto-kms 92 in totaal 
De N198 naar het Zuiden, bij Porto-Vecchio de N859 op. Uiteindelijk laten we ons 
leiden door het bord “Port” via een brede zandweg met veel kuilen, naar de 
parkeerplaats. Die is ook voor campers geschikt. Vandaar loopt een pad vrij dicht 
langs de kust. Aan de ene kant is een zandstrand met prachtig bloeiende planten 
– o.a. silenes en violieren – , aan de andere kant  strekt zich de maquis uit. De 
Salines vallen tegen, ze zijn klein, dus niet echt de zoutvlaktes die we 
verwachtten. Een paar kleine pleviertjes en een zilverreiger zijn de enige 
bezoekers. We nemen een pad door de maquis naar de Fontaine de Bruno, een 
bronnetje, aangelegd in 1912. Aldaar lunch. We lopen het kustpad verder tot aan 
een kreekje waar maar een klein stroompje water in loopt. We zien nog een grote 
zwarte slang, waarschijnlijk de geelgroene toornslang. Aan de rand van het water 
ligt het bezaaid met bezaantjes en we vinden twee soorten Pancratius fraai in 
bloei tussen de grote stenen. Goede excursie voor planten. 
 
Excursie 5 - Prisarella, 9 deelnemers, excursieleider Ruud L., verslag Eleonora, 76 
auto-kms in totaal, lopen ongeveer 4 km, herhaald op 27 april. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

25 april 
Excursie 11 - Col de Bavella, van daaruit rondwandeling naar de Troue de la 
Bombe, een groot gat in een rotsformatie. 13 deelnemers, excursieleider Rudolf, 
verslag Marianne, 108 auto-kms in totaal, lopen 4 km in totaal, stijgen met de 
auto tot  1218 meter, te voet tot 1483 meter. 
Via de N198 naar het Noorden tot Solenzara, naar links de D268 op en parkeren 
op de Col, net even voorbij het dorp zelf. De D-weg is goed te rijden maar er 
zitten ontzettend veel bochten in. Op de Col is het erg druk met geparkeerde 
auto’s, ik schat zo’n 80. Naar boven nemen we de oostzijde van de 
rondwandeling. Dat is verstandig want de westkant terug loopt veel makkelijker. 
Het is een dagje dennengeur, de loofbomen zijn we al te boven. Natuurhistorisch 
is alleen te vermelden dat er eindelijk wat meer vogelgeluiden te horen zijn en 
dat overal anemonen en ook wat cyclamens staan te bloeien. Niet veel nieuws 
dus. Het lopen gaat tot de splitsing (zie kaart) redelijk eenvoudig. Daarna is het 
tot aan vlak onder de Troue flink lastig. Voor mensen die dat teveel vinden is het 
eenvoudig bij de splitsing te wachten tot de doorzetters weer terug zijn. Hele dag 
bedekte lucht, fijn om te wandelen, erg veel toeristen/gezinnen die de Troue ook 
willen bezoeken. 
 
Excursie 7 - Bonifacio, herhaling van gisteren, zie aldaar, 14 deelnemers, 
excursieleider  Ruud L., verslag Eleonora 
 
Excursie 1 - Waterval bij Piscia di Gallo (“hanenpis”) 8 deelnemers, excursieleider  
Ces Voorn, verslag Claudine, ongeveer 60 auto-kms in totaal, lopen 2,5 km 
Deze lichte wandeling  is een absolute aanrader (zie ook de Rother “Wandelgids” 
Corsica, wandeling nummer 39). Bij l’Ospedale doorrijden tot voorbij het 
stuwmeer. Daar is een parkeerplaats waar een groot bord  vermeldt dat deze om 
veiligheidsredenen twee km naar het Noorden is verplaatst richting Zouza. Aldaar 
blijkt het café gesloten te zijn vanwege een gesprongen waterleiding, “le 
catastrophe”.We lopen over een makkelijk voetpad in de richting van het riviertje 
de Oso en steken dat over. De bewegwijzering laat te wensen over maar de vele 
witte afvalpapiertjes wijzen ons de weg. We lopen door een grillig rotslandschap 
bebost met fraaie Corsicaanse dennen. Onder de bomen veel cyclamens en 
helleborus. Onderweg naar boven zien we unieke door wind en water uitgesleten  
granieten rotsformaties. Deze “Taffoni” of wankelrotsen lijken in de lucht te 
hangen. In de verte zie je de zee. Een steil pad loopt naar beneden naar de voet 
van de waterval. Van hieruit heb je fraai zicht op het  over 70 meter  naar 

Foto’s:  Tineke Schwab 
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beneden stortende water dat verder gaat als de Oso. Mooie geslaagde wandeling, 
waardering 8 
 

26 april 

Zie autoroute excursie 11 - Een excursie  met vier deelexcursies. Ruud en Ellen 
met nog twee anderen maken er een rondrit van, verslag Eleonora.  Loek en 
Geertje gaan samen op pad evenals Harry en Erna. Luc, Dorine en Tineke D. lopen 
nog een ander stuk. Geparkeerd bij Maria Notre Dame des Neiges. Als we goed 
tellen zijn dat in totaal 11 deelnemers.. Auto-kms dus 108 in totaal. 
 

   
 
 
Excursie 13 - Geertje: doel is de Refuge de Paliri. Om ons stuk GR20 op te pakken 
moeten we weer even omlaag naar het dorp. Aan het begin staat een gele 
wegwijzer bij een bron met kraan. Daar gaat de route het dorp uit, eerst met een 
breed pad. Al gauw slaan we links af naar een kleiner pad. Het bos is helemaal 
doorgraven door wilde zwijnen. Wij zoeken bij de beekjes die we kruisen naar 
varens. Het pad daalt meteen heel snel af. Het pad is ruig met veel boomwortels! 
Waar het pad een beek  oversteekt is iets stroomopwaarts een leuk watervalletje  
met mooie varens. Daarna hebben we geen zin meer het pad verder naar de 
Refuge de Paliri te volgen want het gaat nog verder omlaag door het omgewoelde 
bos en uitzicht is er ook niet meer. We klimmen terug naar de Col en gaan daar bij 
de crocusjes zitten voor de lunch. Prachtig uitzicht, dus we ontdekken pas na een 
tijdje dat er heel kleine andere crocusachtige bloemetjes van Romulea staan. Na 
de lunch het rotsige moeilijke pad op omhoog tot een plek met prachtig uitzicht. 
Als we daar een tijdje zitten komen Harry en de anderen terug en gaan we met 
hen mee naar de parkeerplaats. De route naar Paliri Is dus leuk voor varens maar 
landschappelijk niet. Het is vast meer dan 200 meter klimmen. 

Excursie 12 - Tineke D.:  totaal hoogteverschil van de route is 393 meter, totaal 
geklommen 950 meter, gelopen tijd 6uur 30 minuten, gerust 2 uur 30 minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De parkeergelegenheid op de Col is nu gratis maar ’s zomers en misschien op den 
duur altijd, kost het parkeren 4 euro. De GR 20 loopt vanaf de Col de Bavella met 
een grote boog ten Zuidwesten om de rotspunten van de Aiguilles de Bavella 
heen naar het Noorden toe. Er is een variant die vanaf de Col direct naar het 
Noorden gaat en die tussen de Aiguilles door loopt. De route van deze excursie is 
vanaf de pas naar het Noorden over die variant en dan over de gewone GR 20 
terug naar de Col. Hiervoor staat 6 uur en 15 minuten looptijd. De route is heel 
goed aangegeven met een dubbele gele streep. Bij het klimmen naar de Col de 
l’Oiseau op 1330 meter (Bocca di…?) moet je veel klauteren en je handen 
gebruiken, maar het is goed beloopbaar en nooit erg spannend.  Steil omhoog. 
Let goed op de tekens. Er staan ook steenmannetjes maar daardoor komen wij op 
een dwaalspoor en moeten we terug om de tekens weer te vinden. Dus niet de 
steenmannetjes volgen maar alleen de dubbele gele streep. Vanaf de Col de 
l’Oiseau steil naar beneden en m.b.v. de tekens je weg zoeken naar de Col tussen 
Toren 2 en Toren 3, de Bocca di Pargula op ongeveer 1500 meter. Je denkt 
regelmatig dat je ziet naar welke Col je moet en dan wijkt de route toch weer af in 
een andere richting. Na die Col naar het Noordwesten langs de hoogtelijnen of 
minimaal dalend. Dan ga je wat meer naar het Westen en daal je over een steil 
pad af door het bos naar de GR 20. Het pad is zand-/grinderig en daardoor soms 
wat lastig omdat het ook steil afdaalt. Vermoeiend lopen. Dan kan je op de GR 20 
linksaf naar het Zuidwesten over de hoogtelijnen. Heel comfortabel maar na een 

Foto: Luc – “ontmoeting”    Foto - Tineke Schwab 

Foto’s:  Borago pygmaea                  Salvia Verbenaca         Foto’s: Ruud Kuijpers 
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tijdje dalen ga je weer een tiental meter omhoog en dat herhaalt zich nog wel 
heel vaak. De 8 km van de GR 20 lijkt zo makkelijk maar daar hebben we ruim drie 
uur over gedaan. GR’s worden met roodwitte verfstrepen aangegeven. 
Ervaringen: het klauteren omhoog naar de eerste Col is avontuurlijk, gevarieerd 
en je bent er vrij snel. De afdaling en klim daarna is iets ingewikkelder maar heel 
goed te doen. Je loopt tussen gigantische rotsformaties. De vier Torens torenen 
ook echt hoog boven je uit. Je voelt je als miertjes tussen die grote gevaarten. Op 
de beide Cols heb je prachtige uitzichten naar andere rotsen en bergkammen. Het 
bos heeft hoge naaldbomen. Het kunnen echt gigantische reuzen zijn. De route 
van de GR 20 valt op door de vele rode rotsen in verschillende tinten en vreemde 
vormen.  
 

  
 
 
Excursie 10 - Schiereiland Bruzzi, Pianottoli-Caldarello, 19 deelnemers, 
excursieleider Wilfred, verslag Erik, auto-kms 96 in totaal, lopen 5 km 
N198 zuidwaarts, bij Porto-Vecchio de D859 op, weer bij de N198 aangekomen 
naar rechts, zie de kaart en bijgevoegde routebeschrjving. De route is, ook in de 
buurt van de eindbestemming, geschikt voor campers mits de aanbevolen weg 
wordt gebruikt. Makkelijk tot matig qua dalen en klimmen. 
De entree van het schiereiland Bruzzi geeft een schitterend zicht op het gebied 
met de blauwe zee op de achtergrond. Omhoog  wandelend maakt de grote 
groep (19 m/v) dat het tempo niet te hoog is. Daarom niet getreurd, het zou een 
mooie wandeltocht worden met aangenaam weer (25 graden) en een fris 
zeebriesje. Hoogtepunt tijdens de lunchpauze zijn de ontelbare bezaantjes, kleine 

kwalletjes die en masse in de vele baaitjes op het strand aanspoelen, een 
fantastisch gezicht. Oppassen bij het pootje baden vanwege de zee-egels in de 
branding. Aanrader 1: een badpak mee te nemen en te gaan zwemmen in een 
baai met fijn zand. Aanrader 2: beperk de groep tot maximaal 12 personen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
       

27 april  

Excursie 14 - Pinarellu kust en langs rivier de l’Osu, 6 deelnemers, ieder op eigen 
gelegenheid, vooral langs de rivier, Geertje en Loek, 30 autokilometers in totaal, 
weinig gelopen, verslag Geertje 
Bij verkeerslicht in Sainte-Lucie afslaan naar de D168A naar Pinarellu. Deze weg 
volgen tot vlak bij zee. Dan om de kerk heen rechts de D468 op richting Cirendinu. 
Waar je Pinarellu uitrijdt is een parkeerplaats voor het strand met een meer aan 
landzijde. Daar parkeren. Zandweg inlopen (aan de kant van het meer het verst 
weg van Pinarellu) naar Chapelle  St. Barbara (Dodaars, Snor, Asperge-orchis, 
Zeeaster). Het plankier achter de kapel is eigenlijk privé-eigendom van een hotel. 
Verder rijden en afslaan naar D1468, Padulatu-meer. Dat is erg leeg. Maar er ligt 
een klein meertje in de hoek met een privéweg,  daar mag je langs wandelen en 
het wordt een pad naar een strand. In dat kleine meer zitten Flamingo’s en heel 
veel Dodaarsjes. Je moet vandaar weer terug naar de D468, want de weg langs 
het meer is verderop privé. Vanaf Cirendinu naar meer Padulu Tortu. Allemaal 
nieuwbouw en privéwegen, dus dat lukt niet. Weer naar D468 richting Porto-
Vecchio. Via 468A naar Punta de Benedettu, naar oude zoutpannen zonder 
vogels. Terug over de D468 naar de rotonde met de D668, richting Ponts d’Osu.   
 

Foto Ruud       Foto: Luc  

Serapias Cordigera       Ophrys Lutea              Foto’s: Ruud 
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Die af rijden tot zandpad naar links (vóór je bij een Pépinière-boomkwekerij 
rechts bent). Bovenaan in de kurkeikenboomgaard parkeren, want de brug over 
de rivier is een nette betonplaat, maar de oprit is van grote keien. Te voet verder. 
Voor de brug is links een rotswandje met mooie kleine varentjes (Anogramma en 
Selaginella) , erover heen links achterom kijken naar hele rij Koningsvarens. Over 
de brug nemen we het zandpad rechts en wandelen langs mooie bruine koeien 
met veel Koereigertjes in het hoge gras. Verderop buigt het pad weg van de rivier 
en gaan we terug. Met de auto de D668 verder volgen tot de grote weg. Die 
oversteken en daar wordt de weg een zeer hobbelige zandweg langs de rivier. 
Geen leuke stopplekken meer. Rechtsaf naar Lecci, daar kom je uit op de rotonde 
in het centrum en rechtsaf naar de camping. 
 
Excursie 5 , Rundinara, herhaling, ook op 24 april gedaan, 5 deelnemers, 
excursieleider Ruud K., verslag Ruud K., 68 auto-kms in totaal, geschat 5 km lopen 
in totaal. 
Op de route naar Bonifacio afslaan naar Suartone, de D158 op. Aldaar via een 
onverharde weg naar Reserve Naturelle des Tre Palude de Suartone. P bij hek en 
lopen door de maquis tot kleine vijver, met struiken tot aan de oevers. Moeilijk te 
overzien. Hier rondgekeken en weer teruggelopen. Met auto verder voor het 
tweede doel, het schiereiland Pisarella. Dit laatste is een herhaling van een eerder 
gedane excursie. 
Deel 1. Aantrekkelijk pad door maquis, met veel  witte Cystus en Kuiflavendel en 
witte Uien (A. Subhirsutum) en Kerrieplant (Heliochrisum Italicum). Kleine 

Zwartkop en Sardijnse Grasmus laten zich horen. Wat vlinders vliegen, ook de 
Blauwe IJsvogelvlinder. Bij de vijver geen vogels voor zover te overzien. Wel wat 
libellen. Ik vind een Mediterraan Moerasscherm (Apium Crassipes), heel fijntjes. 
We zien af van verder lopen naar een volgend meertje.  
Deel 2. Mooie ronde baai van Rundinara, aantrekkelijk zwemgebied, met daarvan 
door een zandstrip afgescheiden lagune, die mogelijk bij zeer hoge waterstand 
nog contact met zeewater heeft. Begroeide en kale oevers, kiezelbankje, 
moerasoever vol bloeiend Goudknopje (Cotula Coronipifolia), zandig strand met 
veel kleine plantjes, Blauwe Zeedistel, Gele Hoornpapaver. Er vliegen kleine 
plevieren rond! We maken de rondwandeling over het schiereiland, voor een deel 
in de schaduw van bomen van de maquis. Opvallend hierbij zijn de exemplaren 
van de Phoenicische Jeneverbes, met dikke boomstronken die grillig en gevormd 
door de wind zijn uitgegroeid. In de ondergroei vallen enkele kale plekken vol 
hartvormige bladeren van Arisarum op (nog niet bloeiend). Er volgen een 
keienstrandje en een zandstrandje en we zijn al vrij gauw weer terug. 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 april 

Reisdag - Van Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio naar Corte. 
 

Foto: Tineke Schwab 

Allium Subhirsutum       Poppenorchis             Foto’s: Ruud 
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29 april 

Excursie 1 - Gorges de Tavignano, 24 deelnemers, excursieleider Tineke D., 
verslag Tineke D., 8 auto-kms, 11 loop-kms door de lopers, 7 kms door de 
kruipers. 
Met 24 mensen naar het startpunt:  parkeren voor de citadel. Sommigen zijn per 
fiets, de meesten per auto naar Rue Saint-Joseph. De club wordt opgedeeld in 7 
kruipers en 17 lopers. Vertrek 9.40 uur. 
 
De 17 lopers wandelen rustig langs de hoogtelijnen in een grote brede kloof die 
dicht begroeid is met weinig bomen en veel hoge en lage struiken. Na de koffie in 
de volle zon  onder een grote boom blijven er 5 mensen achter. Met 12 mensen 
lopen we door tot 12 uur. Bij een klein hutje is er een beekoversteek. Het hutje is 
een mooie schone abri als onderkomen voor noodgevallen. Daar is ook een 
paadje naar beneden, waarschijnlijk naar de rivier. Niet uitgeprobeerd. Op dat 
punt blijven er 7 mensen zitten. We klimmen met 5 verder langs de kloof van de 
rivier. Het is er magnifiek, hoog, steil, imposant met de rivier diep onder je.  
 
 
Om 13.30 Uur zijn we bij de brug en dus bij de rivier. Zwemmen is héél koud en 
dus héél kort. 14.00 Uur gaan we terug en zijn 17.30 weer bij het startpunt. 
Prachtige wandeling.  
 
De 7 kruipers rusten ook bij de grote boom bij het kapelletje. Vandaar lopen ze al 
dalende terug. Bij het stippelpad (op de kaart) naar de rivier. Heen en terug naar 
het originele pad en terug naar het startpunt, veel meer schaduw, 7kms. 
    

Excursie 7 - Sentier Botanique in San Pietro di Venaco, 13 deelnemers, 
excursieleider Claudine, verslag Inge, 22 auto-kms in totaal, 5 loop-kms, ongeveer 
120 meter stijgen. 
N200 naar Corte, daarna de N193 naar San Pietro di Venaco, daar parkeren bij de 
brug over de rivier de Misongho. Bij de stroomversnelling/waterval begint het 
pad. Joop vdN. en Rita blijven daar wat hangen en houden zich bezig met bijen 
vangen, koffie drinken en kouten. De tafelpoot van het terrastafeltje wordt 
gebruikt door twee bijen, wsch. de Osmia Bicornis, die daarin een nest hebben en 
in en uit vliegen! Bij de stroomversnelling wordt een waterspreeuw gezien. Een 
mooi klimmend en slingerend pad loopt door licht bos met veel bloemen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orchideeën, een buizerd, bergviooltje, dikke Corsicaanse dennen, kastanjebomen 
(waarvan we de dikste helaas mislopen. We doen het met het verslag van een van 
ons die wel even afslaat en dan een z.g. veteranenboom ziet, een kastanje die op 
hogere leeftijd z’n kroon laat afsterven en lager op weer nieuwe takken gaat 
vormen). Eten bij twee bergeries, honderden jaren oude stenen onderkomens 
waarvan een voor de kaasbereiding, voor herders in de bergen. We lopen rustig 
terug langs nog verschillende soorten bomen met naambordjes erbij. Terug in het 
dorp cirkelt een rode wouw voor ons genoegen ettelijke rondjes vlak boven ons 
hoofd. Waardering 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto door  Koos 

Italiaanse Muurhagedis?     Spaannse Mus                        Foto’s: Ruud 
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30 april 

 
Excursie 2a  - Restonica-dal Bergerie de Grotelle richting Lac de Melo, 
excursieleider Tineke D., verslag Tineke D., 14 auto-kms in totaal,    ?   loop-kms 
Het plan is om te starten op de parkeerplaats bij Bergerie de Grotelle maar vanaf 
Pont de Tragone (op 943 meter hoogte) is de weg afgesloten. We gaan lopen, 
eerst terug naar Pont de Frasseta. Daar kruist de weg het wandelpad. Na 50 
meter klimmen is er een splitsing, links naar Plateau d’Alzo en rechts naar 
Bergerie de Grotelle. Wij gaan naar rechts. Een mooi bospad door hellingbos, 
soms niet goed onderhouden. Houd de tekens goed in de gaten anders loop je 
fout. De brug over een wilde zijrivier was weggespoeld en we halen halsbrekende 
toeren uit om de overkant te bereiken totdat Fransen ons beduiden dat er 
verderop een nieuwe overgang gemaakt is, nou ja, een plank over de rivier. Bij de 
Pont de Grotelle de brug over en het pad volgen, door de sneeuw en weer een 
gigantische waterval. Ook daar overheen met veel acrobatische toeren! 14.30 Uur 
aangekomen bij de Bergerie. Het Lac de Melo ligt nog onder de sneeuw. Boven 
waait het en is het ijzig koud. Je moet er echt volledig op gekleed zijn inclusief 
ijzers onder je schoenen en dan is het nog 1 uur klimmen. Hebben we niet gedaan 
dus! Mooie wandeling, twee lastige oversteken. Goed eten en drinken in de 
Bergerie.  
 
Excursie 3 - Verghello-dal, Ponte di  Vecchio, Forêt de Cervello, aantal deelnemers 
3, excursieleider Cees, verslag Cees, totaal aantal auto-kms ongeveer 45, ? loop-
kms  
Route: naar Corte en dan de N193 naar het Zuiden tot de D 723. 
We hebben even flink moeten zoeken om de juiste ingangsweg te vinden naar 
ons dal. De naam Verghello komt nergens voor evenals de D72, Wel vonden we 
de D723, een geasfalteerde weg niet breder dan 1 auto. We parkeren de auto op 
een insteekhaventje en gaan lopen. We maken er een echte KNNV-excursie van: a 
we houden ons precies aan de rusttijden en b  we staan stil bij elk plantje en zien 
zodoende veel verrassends. De omgeving is schitterend, een lust voor het oog. 
Vogels zien en horen we nauwelijks, terwijl dit dal door vogelaars wordt 
aanbevolen. Wij gaan er vanuit dat hij met doppen in zijn oren naar de app. 
Vogelgeluiden heeft lopen luisteren. We komen wel 6 langharige berggeiten 
tegen. We denken wilde totdat de verrekijker ons uit de droom helpt: twee gele 
plaatjes met nummer. 
 

 
 
  

Mannetjesbooom    foto: Luc 

Foto: .. 



Kampverslag KNNV-kamp Corsica - 21 april t/m5 mei 

 

 
15/52 

Excursie 11a - Dorpjes in de omgeving, in een rondje, 10 deelnemers, 
excursieleider Harry, verslag Marianne, auto-kms 35, lopen minimaal. 
 
Vanaf de camping naar links de N200 op, het Zuidoosten dus, na 1 km naar links 
de D39 op en via Favalello en Alando naar Bustanico. Vandaar is de route 
“barrée” zodat we weer omkeren. Favalello heeft een mooi  kerkje uit de 
dertiende eeuw. Joop vdN. komt aan de praat met een inwoner over een 
oorspronkelijke Jeep die die voor zijn deur heeft staan. Van het een komt het 
ander, en de man biedt aan het kerkje te openen. Binnen zijn er vijftiende- 
eeuwse fresco’s te zien. Verrassing! Langs de kant van de weg staan verder weer 
leuke plantjes. Op naar het volgende dorp, Alando. Daar is op een heuveltopje 
een flinke oriëntatie-tafel  gebouwd van waaruit je de hele omgeving kunt 
overzien. Het miezerige weer verhindert dat we zicht krijgen op de hoogste top 
van Corsica (2700 meter en nog wat). We praten wat over de tweede 
wereldoorlog en hoe hard hier gevochten is. Het derde en laatste dorp Bustanico 
heeft een hele mooie Romaanse toren. Het kerkje is van binnen niet zo 
interessant. De huizen staan op een helling, zijn hier en daar nogal verwaarloosd, 
honderden jaren oud en maken dat je je door de geschiedenis voelt lopen. Verder 
kunnen we niet. We rijden terug tot de N200 waarna Joop vdN. en ik naar de 
camping gaan en de anderen naar de D341 rijden om nog wat andere dorpen te 
zien en misschien de deelnemers aan excursie 11B te ontmoeten die het rondje   
andersom zouden doen maar ook natuurlijk vastlopen. Iedereen vroeg weer op 
honk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vleermuizen in kapel van Santa Maria Assunta 

 

 
 
Excursie 11b - Rondje andersom, 8 deelnemers, excursieleider Joop S., verslag 
Joop S., ongeveer 40 auto-kms, lopen minimaal 
route: via de D341, een korte stop bij Statu Menhir in tuin van Poretto. Na brug 
over de rivier de Santa Lucia rechts af naar boven. Bloemrijke bermen. Naar 
hoofddorp van Santa Lucia di Mercurio. Vandaar nar Sermano. Weg naar 
Busticano is “barrée”. Daarom langs Castellare di Mercurio (niet bezocht) naar 
D14-D215: Favalello, Alando, Mazolla, via Poggio (D15) terug naar Corte. 
Fraai landschap, goede wegen en bijzondere planten. Weinig vogels. Eerst een 
zachte drupregen, daarna stevige neerslag. Snel naar de camping. 

 
Excursie 4 - Vivario, Vezzani  en Sorbapas, 4 deelnemers, excursieleider Ruud L., 
verslag Ellen, ong. 80 auto-kms in totaal, lopen minimaal 
route N200 richting Aleria, naar rechts de D143 (naderhand 43) in, via Noceta 
naar Rospigliani, Vezzani,Vivario en de Sorbapas, over de N193 weer naar Corte 
en de camping. I.v.m. parkeren onderweg maximaal twee auto’s. Rondrit met 
vogels kijken onderweg. 
We stoppen regelmatig om vogels te kijken. Vanaf Rospigliani is er een mooi  
uitzicht. De vele dorpjes lijken tegen de bergwand aangeplakt te zijn. Tijdens de 

Vleermuizen in kapel van Santa Maria Assunta D'Arca Xème siècle 
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lunch horen en zien we de Corsicaanse Boomklever en de Bergfluiter. Bij de 
Sorbapas is geen parkeermogelijkheid. We keren om en rijden via de N193 terug 
naar Corte. Excursie is de moeite waard volgens ons. 
 

1 mei 

Excursie 8 - Etang de Biguglia, 8 deelnemers, excursie leider Freek, verslag Freek, 
150 auto-kms in totaal, lopen minimaal. 
Route de N193 naar Bastia, ten Noorden van Etang onder Bastia .richting Peneto. 
Waarnemingsplaatsen: 
P1 parkeerplaats noordelijk, niet toegankelijk voor campers. Uitzicht over 
duinachtig landschap, op etang en op rietkragen tot overkant. 
P2 schiereiland (île San Damiano) Kleinschalig landschap met bosschages en 
verwaarloosde weiden. 
P3 rivier Golo, parkeren bij toegangs-karrespoor naar de rivier. Veel afval. Weinig 
aantrekkelijk. 
Bij P1, waar we uitzicht over het meer hebben,  gewacht op 4 deelnemers. Start 
miezerregen. Bij P2  een wandeling over het schiereiland gemaakt. Bij P3 naar 
rivier. Daarna nog poging gedaan om de westkant van het meer te bezoeken, 
maar inmiddels regent het flink. We breken de excursie af. Waardering 7, vooral 
vanwege de regen, deze excursie overigens zeker doen, telescoop mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herhaling excursie 7. (29-4).   
Vijf deelnemers, excursieleider Cees, verslag Cees. 
Op weg met een kleine groep naar San Pietro di Venaco, een dorpje met 198 
inwoners. Bij de eerste overgang over de Ruisseau de Misongho even uitgestapt 
om te kijken naar de waterspreeuw. We hebben geluk. Binnen 5 minuten meldt 
hij zich en krijgen we hem vol in beeld. Vervolgens rijden we langs de kerk rechts 
omhoog naar een parkeerplaats vlakbij  Ruisseau. Ook daar zien we de spreeuw. 
Ondertussen begint het zachtjes te regenen. Een visser die aan het vliegvissen is 
waarschuwt ons voor het weer in de bergen. In de veronderstelling dat we niet zo 
hoog zullen komen beginnen we toch aan het Sentier. Uiteindelijk is het allemaal 
goed gegaan en hebben we genoten van deze educatieve tocht. Natuurlijk 
hebben we ook de Chatagnier Veterane bezocht met zijn 12 meter omvang en zijn 
onuitputtelijke levenskracht. 
 
 

Foto: Luc: Kolos 

Foto: Jan van der Sluis 
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2 mei 

Excursie 10 - Ajaccio via Vizzavona - 
treinexcursie, 16 deelnemers, excursieleider 
Tineke S./Claudine, verslag Tineke S., in 
totaal 8 auto-kms (naar het station), loop-
kms naar believen 
Het station ligt bijna aan dezelfde weg als 
de camping. De weg naar Corte, vlak vóór 
de spoorwegonderdoorgang naar links het 
parkeerterrein van de SNCF opdraaien, 
aldaar ruime parkeergelegenheid althans in 
dit jaargetijde. Daar is een 
voetgangersoversteekplaats over de rails 
naar het stationsgebouw. 
Het is na een zeer regenachtige nacht nog 
steeds nat en we gaan daarom naar Ajaccio. 
Het weer zou daar beter zijn. De trein 
vertrekt 9.36 volgens de dienstregeling. 

Kaartje kopen gaat snel. Het is een mooie reis hoewel het weer, regen en wolken, 
ons niet het mooiste uitzicht oplevert. De trein gaat ook vaak tussen de bomen en 
struiken door en dan is het wachten op weer een blik op de bergen. In Vizzavona 
stapt Claudine uit. Die gaat daar een wandeling maken. Aankomst Ajaccio 11.43 
uur. Ieder gaat alleen of in kleine groepjes zijn weg. Het museum en de 
bibliotheek (prachtig!) zijn te bezoeken en je kunt langs de citadel lopen (die niet 
toegankelijk is, militair terrein) 
en de versmarkt bezoeken. In 
het weekend zijn er ook andere 
waren te koop. De trein 
vertrekt weer om 15.25 uur en 
is netjes op schema om 17.24 
uur in Corte. 
Op de kademuur bij de citadel 
gezien: Hyosciamus Albus 
(Bilzenkruid met geelachtige 
witte bloemen) en Zeevenkel. 
 

3 mei  

Excursie 4 - Vivario en Venzani, 5 deelnemers, excursieleider Rita, verslag Rita, 74 
auto-kms in totaal, lopen minimaal. 
Santo Pietro de Venaco en Vivario. Route zie elders. 
Mooie tocht met intensief zoeken naar de highlights: Waterspreeuw, Grote Gele 
Kwik, Corsicaanse Boomklever. 
 
Excursie 6 -  Ascodal  ten Noord-Noord-Westen van Corte, herhaling van 2 mei, 
toen excursieleider Loek , in totaal 88 auto-kms,  6  loop-kms, volgens Loek het 
mooiste dal tot nu toe. 
 
Excursie 15  - Vlak bij de camping. Wandeling vanaf de kruising van de D39 met 
een GR (oranje stippen) achter het vliegveldje,5 deelnemers,  excursieleider Joop 
S., verslag Marianne, totaal ongeveer 14 auto-kms, en 4 loop-kms 
Route: vanaf de camping twee keer linksaf en dan even zoeken naar die kruising.  
Half tien vertrokken, half vijf thuis. Lauw weer, de voorspelde 0,1 mm regen. Een 
ideale eerste-dag-excursie met ruim aanbod van planten, zoetjes een beetje 
omhoog en weer omlaag en weer omhoog enz., langs de Nachtegaal en de C. 
Boomklever, een oversteek over een beekje tot aan de onderdoorgang van het 
spoor, en weer terug. Fijne dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Foto: Geertje 

Foto’s: Ruud Luttmer 
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En verder 

Excursie Bastia - Luc en Dorine hebben een tochtje gemaakt naar Bastia, wat ten 
Noorden van Bastia naar het Westen en langs o.a. de westkust weer terug naar 
Corte. Landschappelijk heel mooi. De Noord-Oostkust valt nogal tegen. 
 
Excursie Porto -Freek en Tineke D. rijden 4 mei  naar Porto en komen onderweg 
veel varkentjes tegen die rustig de bossen in en uit lopen en op de weg liggen als 
het zo uitkomt. I.t.t. het binnenland waar het die dag flink regent hebben ze aan 
de kust zon en hebben gezwommen. 
  

Foto door Luc – Col de Bavella 

Foto’s Ruud Luttmer 
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4. Sfeerverslagen - Eleonora de Boer 
 
Maandag 23 april 2018 naar l'Ospedale.  

Ruud Luttmers was excursieleider. 
30 km met de auto en 3,4 te voet. De 
lichte voettocht duurde bijna 3 uur 
met een hoogte verschil van 135 

meter. 18 deelnemers  
Vlak na de camping viel het oog op in 
plastic gewikkelde speedboten. 
Verwonderlijk op deze hoogte. 
Nadat de route overgegaan was in 
een slingerweg omhoog bleven de 
borden einde 70 km verbazen. Af en 
toe werd een prachtig, zij het heiig, 
vergezicht op de baai gegund.  

Wat achteraf de  parkeerplaats bleek te zijn, was bezet ivm wegwerkzaamheden en de 
doodlopende weg was doodlopend. De beste manier om terug te gaan was een stuk 
achteruit omhoog te rijden en op een geëigende plek te keren en daar te parkeren. Een 
heikele zaak op de smalle weg en de dorpsbevolking keek dan ook nieuwsgierig toe net als 
een hond die één en ander geduldig inspecteerde. 
Tussen de hoge dennen had iemand toch flink wat enorme rotsblokken in de rondte 
gesmeten, her en der bedenkt met klauwtjes mos. Voor de vogels en planten verwijs ik 
naar de lijsten. Enkele wild stromende watertjes, geflankeerd door water minnende 
planten, moesten genomen worden. Eikenvarens bedekten,  in de vochtige koelte , een 
hol plateau op een megaliet. De kortsnavel boomkruiper, de raaf en de zwarte mees 
lieten zich goed zien en horen.  
De koffie werd genoten langs het pad, in de schaduw, op stoelen van aarde, steen, hout of 
textiel.  
Corsicaanse bosviooltjes en cyclaampjes zorgden voor de vrolijke accenten in het bos. Met 
boven de kruinen een strak blauwe lucht. Verrassend was een met witte miniklavers 
bedekt weidje.  
Naast de parkeerplaats bij Cartalavonu werd de lunch gebruikt, onder hoge dennen, voor 
een megalieten altaar met kruis en op “Flinstone” steentafel , begeleid door de riedels 
van roodborst en zwartkop. Zandhagedissen schoten verschrikt weg. Het grasveld naast 
de parkeerplaats leek bestrooid met een paarse en witte confetti van de Corsicaanse 
krokus en madelief. 
De heenweg waarbij alles werd afgestroopt kostte 2 uur. De terugweg van deze koele en 
leuke wandeling duurde slechts 3 kwartier. 

 

Dinsdag 24 april naar Prisarella; Punta di Rondinara  
38 km met de auto en 1,5 te voet. Excursieleider Thijs Krösschell. 9 deelnemers. 
De rondwandeling bleek 3 km met een hoogte verschil van 12 meter en duurde 3 uur.  
 
De route ging over de rechte D198 met aan weerszijden op afstand begroeide 
heuvelachtige bergen waar de rotsen tussendoor piepten. Af en toe werd een heiige blik 
op zee gegund. Het sappige grasveld voor de afslag naar de D158, die naar de Punta liep, 
bleek een golfbaan te zijn.  
Deze weg was tot het dorp en prima weg. Daarna was het net één grote gatenkaas. Met 
dicht begroeide bermen die continue o.a. kuiflavendel, zonneroosjes, affodil, een enkele 
klaproos en mastiekstruiken toonden.  Het gehussel was echter de moeite waard. Vanaf 
de parkeerplaats was er al een prachtig vergezicht over de baai en verderop op de zee. De 
plantenkenners doken naast de auto direct likkebaardend de berm in. Een enorme 
diversiteit aan planten liet zich zien zich. Zie hiervoor de plantenlijst.  
Een ronde trap van bielsachtig hout voerde, tussen het sappige plantenrijk dat gelardeerd 
was met lage struiken, het eerste stuk naar beneden. Daarna waren de struiken zo hoog 
dat niemand bang hoefde te zijn om te verbranden in deze werkelijke oase voor 
plantenliefhebbers en daalde langzaam af naar zeeniveau. Wel liet het struweel 
regelmatig een doorkijk over de zee met rotsen en terra kleurige stranden zien.  
De koffie werd, na een uur en 300 meter ver, gedronken op een strandje van grof 
korrelige zand, met rechts een meertje dat deels een vettige laag droeg en links uitzicht 
over de azuurblauw gekleurde baai waar witneuzen, verderop, een rode kleur probeerden 
op te lopen. Op de 
verhoging naast het 
strand werden we 
vergast op zout 
minnende planten.  
De rondwandeling over 
het schiereiland werd 
nu opgepakt de natuur 
liet een sterke 
kleurenwisseling van de 
zee zien, sterk 
afhankelijk van waar we 
stonden. Dit gold ook 
voor de kleur van de 
rotsen.  

Foto’s Ruud Luttmer 
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Het voor ons gevoel toch redelijke stijgen en dalen bleek maar een verschil van 12  meter 
te zijn. De lunch die naar ons gevoel genuttigd werd, op een hoge rots, tevens het hoogste 
punt van het schiereiland  bleek maar 18 meter boven zeeniveau te liggen. Toch was het 
uitzicht op landtongen, zee en zelfs Sardinië fenomenaal alhoewel dit wat wazig in de 
verte lag. De vogels lieten het op deze wandeling wat afweten. Wel was er een schildpad 
die ons pad kruiste.  
Verbazing was er alom over de hoeveelheid en de mogelijke herkomst van de vezelbollen 
die hoog en laag verspreid lagen over het hele eiland. (Neptunesgras) 
Wat betreft planten en natuurschoon een bijzonder mooie en interessante excursie. 

 

Woensdag 25 april 
richting Pertusato 
 
Met 14 personen naar de 
parkeerplaats op militair terrein 
voorbij Bonifacio richting 
Pertusato nog voor de 
uitkijktoren. 45 km met de auto 
(klein uur rijden) en 10 km te 
voet. De wandeling werd met 10 
personen gedaan. Duur 5 uur. 
Hoogteverschil 70 meter. 
Excursieleidster Ellen Luttmer. 
 

Het gemeenschapsveld van Lecci was bezet door een enorme markt, goed in de gaten 
gehouden door minstens 3 bewapende agenten. Deze markt moesten wij helaas aan ons 
voorbij laten gaan. Langs eigenlijk de hele route waren er uitgestrekte gele velden. De 
stroken langs de weg werden regelmatig opgefleurd met klaprozen. Nabij Bonifacio werd 
vlak langs de amorf uitgesleten kalkwanden bedekt met bijbehorende vegetatie gereden.  
 
Op de parkeerplaats spatten de felgele Asterisci ons tegemoet omringd door paarse 
violeren. Ook werden de eerste vogels gespot o.a. Grasmussen en zwaluwen. 
Een krijsende raaf gaf de ruïnes van de verdedigingslinies, die langs de hele route lagen, 
een macaber tintje. Natuurlijk een ideale plek voor een bakje. 
Op de rand van het klif was er een fraai uitzicht op, het uiterste punt van de krijtrotsen 
gelegen, Bonifacio. Kijkend over de azuurblauwe zee en onder de hemelsblauwe lucht met 
Sardinië wazig op de achtergrond.  
 

De bodem van de druk bevaren heldere zee gaf 
vele kleur nuances aan en op het water lagen 
hele zwermen bazaantjes ( paarse kwalletjes) 
soms helder paars oplichtend in de zon. Bizar 
ogende inhammen en uitgesleten holtes vielen 
op vanaf de vele uitzichtpunten die er langs het, 
deels met grove keien vol gestrooide, 
wandelpad waren.  
Langs het hele pad bloeiden bloemen en 
struiken uitbundig. Een groot veld liet een 
uitbundig feest van gele ganzenbloemen en 
margrieten zien. Om 12.00 luiden de klokken 
voor de maaltijd die we nog een half uur uit 
moesten stellen om deze in de schaduw op de 
trappen van de open markthal te kunnen 
genieten. Helaas wel in de uitlaatgassen op het 
drukste kruispunt van de stad.  
Op 500 meter was het oudste kerkhof van 
Corsica, eigenlijk letterlijk een dodenstadje met 
straatnamen met daaraan de grafhuisjes. In 
ieder huisje waren meerdere personen bijgezet. 

Sommige huisjes van glanzend marmer en andere grotere, met crypte, toebehorend aan 
de vergane glorie, waren in een deplorabele toestand.  
Vanaf de uiterste punt van de landtong naast het kerkhof werd het uitzicht bewonderd 
net als de volop bloeiende rijk begroeide bermen met o.a. ijsbloemen. In het stadje werd 
nog even aangedaan voor een verfrissing om vervolgens gestaag doorlopend de 
terugtocht te volbrengen. 
Een prachtige wandeling met veel natuurschoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s Ruud Luttmer 
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Donderdag 26 april naar de Col de Bavella.  
54 km met de auto. 4 deelnemers. Excursieleidster Ellen Luttmer. De wandeling is niet 
gelopen. Duur van de hele rit 5 uur.  
Halverwege de slingertocht werd bij de stuw van Bavella uitgestapt om bij het klotsende 
water, in een fris windje, met uitzicht op de rondom gelegen bergen, van een bakje leut te 
genieten. Een Olmeek tekende zich in de rotsen af. Overal spatten hagedissen opzij.  
 

 Ruud Luttmer 
 
Een klein uitstapje richting waterval gaf onder hoge dennenbomen fris groene begroeing 
bezaaid met cyclaampjes prijs en liet een  klaterende beekje zich horen dat verderop toch 
een miniwaterval van ca. 5 meter vormde. In de serene stilte waarbij de  aromatische 
dennengeur zich opdrong werd een sfeer van totale rust ervaren. Vanaf hier keerden we 
op onze schreden terug.  
Spitse bergpieken van de 1581 meter hoge col de anguilla flankeerden, met smoezelige 
sneeuw bedekte bergen. Iets lager dan de weg was tussen sappig groen een 
paardenrenbaan aangelegd.  
Op 3 km voor het einddoel was een prachtig uitzichtpunt. Toch werd besloten om de 
lunch bij het einddoel te nuttigen. Dat ging niet door. Het was er zo druk en lastig 
inparkeren voor de bus dat besloten werd door te rijden en elders ons vertier te zoeken. 
Met het zicht op de majestueuze stijle bergmassieven liep de steile daling met de vele 
haarspeldbochten langs een verlaten dorpje. De pluimes gaf vrolijke noten aan de naar 
het leek dicht met  boerenkool begroeide hellingen. Uiteindelijk werd langs de weg 
gestopt waar de inmiddels wazige bergmassieven nog tussen de bomen door waren te 
bewonderen.  
Een in de berm grazende loslopende stier sprak tot onze verbeelding. Verder naar 
beneden slingerde een brede heldere lichtblauwe rivier zich door de afgeronde 
rotsachtige bedding.  

De kust weg toonde wederom een azuurblauwe zee met hemelsblauwe luchten, tijdens 
de wedstrijd met een jacht op zee.  
Nogmaals vielen de in mintkleur  
geschilderde bruggen met bijbehorende  
vangrail op. Dus waarschijnlijk toch geen 
 partij verf die over was. 
Een heel mooie route door een enorm  
afwisselend landschap met fenomenale  
vergezichten. 
 
 

 

 

Zondag 29 april. Door de vallei van de Tavignani.  
Startpunt Citadelle in Corte. Met de auto/fiets 4,8 km. De groep van 24 mensen werd 
opgesplitst in langzame en snelle groep. Wandeling 7,8 km voor langzame groep met 8 
mensen. Duur 4,5 uur. Hoogte verschil ca. 120 meter. Excursieleider Loek Batenburg.  
 
De route was in principe voor beide groepen dezelfde. De oranje markering.  
Onze voorstelling van de wandeling van te voren was een vlak pad langs de rivier, deels 
overschaduwd door struweel. Echter het steile rotspad gaf te denken. Maar stug 
volhouden in de volle zon. Op de enkele schaduwrijke vochtige plekjes lieten varens zich 
af en toe bewonderen, net als wat spinnenorchissen.  
De hoge zuidhelling was lichtrose gekleurd van de Affodillen, de hoge noordhelling 
boerenkoolgroen, doorstippeld, met pluimessen. F  
Een nieuwkomertje op plantengebied was het pittig op de tong aanvoelende  
koriandertijm.  
De vlakkere rotspartijen, van naar het leek gestolde lavastromen, waren soms ware 
landschapskunst.  
Vogels lieten zich regelmatig horen en zien. Dit laatste deden ook de vlinders. Echter de 
blauwe rotslijster liet zich luidkeels en vaak horen  maar wilde absoluut niet gezien 
worden. Een koe kwam nieuwsgierig tussen ons in op het pad staan om vervolgens toch 
weer af te dalen naar sappiger gewassen.  
Het pad bleef voornamelijk stijgen tot op een gegeven ogenblik diep beneden een pad 
langs de rivier te zien was. Na de koffie in een minuscuul stukje schaduw bleef het pad 
stijgen. Toen zich kort daarna een picknickbankje in de schaduw aandiende boven een 
oversteekje van een klein stroompje, waar ook een fonteintje was aangebracht, werd 
wederom naar de koffiepot gegrepen en bovendien een nieuweroute samengesteld, met 
behulp van pocket earth pro version. En wel naar de koelte van de rivier. Het 

Foto’s: Tineke Schwab 
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bokkenpaadje daalde snel af naar de rivier waar hete voeten een warm bad vonden in de 
woeste en luid razende ijskoude rivier die zich, om rotsblokken heen, door de afgesleten 
bedding richting kloof wurmde. Op de rotsen aldaar, af en toe versierd met witbloeiende 
struikheide, werd ook de lunch genoten met 2 ontluikende asperge orchissen voor onze 
neus en enorme bosmieren die in slagorde in de spleten van de grove dennenbast 
verdwenen. De frisse ozongeur werd hier en daar onderdrukt door de geur van een 
genotsmiddel.  
Op de terug weg gaf het fonteintje verkoeling door de hoed met water te vullen en deze 
op te zetten.  
Op het smalle rotsige pad naar beneden lopend, viel het weer op dat een ieder, net als in 
het gewone leven, toch zijn eigen weg kiest. Dat we ook de neiging hebben selectief te 
kijken bleek uit het feit dat zowel ik als een aantal mede wandelaars de 
hutjes/bouwseltjes vlak bij het begin van de wandeling totaal niet hadden opgemerkt.  
Een wandeling om met plezier op terug te kijken. 
 
 
 

Maandag 30 april naar Sorba pas hoogte 1311 meter.  
Met 21 mensen. 32 km met auto via de N193 en de D69. Wandeling 3,2 km. 
Excursieleidster Dieuwke Bos.  
 
In colonne reden de auto's over de N193 achter een bus. In Vivario stopte de bus voor een 
bocht en begon achteruit te rijden. De hele inmiddels fors aangegroeide rij auto's dus ook. 
Er bleken een aantal enorme vrachtauto's vanuit de nauwe dorpsstraat de bocht niet te 
kunnen nemen.  
De bermen waren regelmatig geel gekleurd door wede. Ook de diep paarsblauwe irissen 
vielen op. De vuilwitte sneeuwtoppen kwamen tijdens het nemen van de serpentine weg 
heel dichtbij.  
Op de Col was geen P en ook waren er geen  2 restaurants. Dus ging de route de pas over. 
De twijfel sloeg toe. Verderop werd beraadslaagd wat te doen en werd dikkere kleding 
aangetrokken. Terug naar de pas bleek toch wel ruimte om te parkeren te zijn. Het 
infobord gaf uitleg over de omgeving maar de col lag buiten de kaart.  
Na de koffie met fraai uitzicht op deels met sneeuw bedekte bergen en dalen en 2 
kruisbekken hoog in een boom werd door de rood-blauwe verlokking om een boom 
begonnen aan een steil naar boven lopend pad dat volledig door zwijnen omgewoeld was 
en bedekt met een zacht tapijt van kleinere dennenappels. De markering werd ineens 
rood-geel. De waaghalzen gingen verder tot de hogere rotsen maar een echt pad was niet 
meer te ontdekken. Dus werd de meute teruggefloten. Een enkeling huppelde als 
volleerde berggeit naar beneden.  

Na overleg werd afgesproken elkaar op de 
parkeerplaats voor Vivario weer te treffen. Dat is 
niet gelukt. Per auto werd een eigen programma 
gemaakt.  
Ons groepje lunchte in Vivario op een bankje 
onder een den in de vorm van een loofboom.  
Het was even zoeken om vervolgens een 
aangeven wandeling te maken omdat bordjes 
ontbraken. De dorpsbewoners stuurden ons een 
tegengestelde kant op. Maar wij lieten ons niet 
kisten. Sappige bermen met o.a. geel walstro, 
oregano en bij stroompjes ook munt. Een verroest 
autowrak hing tegen de schuine berghelling 
tussen het struweel. Er was een prachtig 
vergezichten op o.a. een oude ruïne en aan de 
andere kant, op de weg en het spoorwegstation in 
de diepte.  
Een wat rommelige excursiedag die toch mooi 
afgerond werd.  
 
 
 
 
 

 
Foto Luc 

Foto: Luc 
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Dinsdag 1 mei naar de Baignade Tavignanu en bezoek Corte  
Met 5 personen. Met auto 6 km en wandeling 5,4. Hoogte verschil 70 meter. 
Excursieleider Geen.  
 
Onderaan in de stad werd geparkeerd en nadat de regenjassen aangetrokken waren 
volgde de bestijging van vele trappen. Op een tussenpleintje schoten de zwaluwen tussen 
de gaten in de natuurstenen van de huizen met afgebladderd stucwerk. In de Chapella 
Santa Croce was geen stukje muur onbeschilderd. Het waren zowel versierselen als 
bijbelse voorstellingen. Maar alles wat marmer leek, bleek natuurgetrouw nageschilderd 
te zijn (trompe-l'oeil). Ook de pilaren.  
Nog meer trappen naar boven om eigenlijk verwonderlijk snel bij het begin van de 
wandeling te komen dat keurig met een bordje aangegeven was. Het pad naar Bainade 
Tavignanu liep naar beneden en begon met een strook beton.  
Een wei beneden was voorzien van zowel witte als zwarte schapen met gekrulde horens, 
een lange vacht en daardoor een enorme kwastachtige staart. Maar ook een zwart ras 
met alleen aan het eind van de staart ca. 10 cm wit. De vogels lieten zich gedurende de 
hele wandeling goed horen.  
De tuin van een huis verderop was versierd met delen van skeletten. O.a naar het leek de 
romp van een kind, koeien- en andere koppen die her en der op staken of het hek 
gespietst waren.  
Het voornamelijk vlakke pad liep meestal ca. 10 meter boven de rivier en werd 
geflankeerd door een sappig groene begroeiing. Muurtjes en rotsen toonden o.a. 
steenbreek- en  schubvaren.  
Koffie werd er gedronken op de rotsen naast het pad boven de kabbelende rivier. Het 
talud was hier vrolijk getooid met kuifhyacint en klaproos. De bergtoppen begonnen zich 
in de wolken te verstoppen.  
Op de splitsing werd voor het pad naar beneden gekozen dat uiteindelijk uitkwam bij de 
rivier waar 4 cm grote schaatsenrijders in een wedstrijd verwikkeld waren. Over de grote 
rotsen klimmend kon er deels bukkend door een kloof gelopen worden maar daarna was 
er geen doorkomen meer aan.  
Nu werd het pad naar boven genomen. Dat ging een tijd goed tot er om een rots heen 
gestapt moest worden op een richel van slechts 15 cm met om de rots heen op 80 cm een 
slapjes hangende horizontale ketting in de rotswand. Hier durfden we ons niet aan te 
wagen. Een stukje terug bleek een alternatief pad zich gevormd te hebben maar dat 
betekende klauteren. Het kwam na de rots weer op het vlakke pad uit. Voor sommigen in 
de groep was dit absoluut geen optie en zeker niet met regen in het vooruitzicht. Dus op 
onze schreden teruggekeerd verbaasd neerkijkend op 3 honden met 2 dames die blijkbaar 
vrolijk om de rots heengelopen waren.  
De rotsformatie boven ons deed denken aan een enorm groot stuk zwarte gatenkaas. Een 
atypische ooievaarsbek plaatste ons nog voor een raadsel.  

Terug werd er gelopen over het plein van de Citadelle. De lunch werd genoten op het 
place d'armes, gezeten op muurtjes, beschut onder de met kaarsen versierde 
kastanjebomen en bij het gierende geluid van de gierzwaluwen. De bergen verstopten 
zich langzaam verder in het wolkendek. 
Na nog wat straatjes met huizen in deplorabele toestand doorgelopen te hebben, het 
stadje geeft een gevoel van vergane glorie, eindigde deze excursiedag in een klein 
etablissement met cappuccino en Corsicaanse lekkernijen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 mei met de trein naar Ajaccio.  
Hele dag. Vertrek naar Ajaccio om 9.39 reisduur 2 uur. Met 16 mensen. Bezichtigingstijd 
4,5 of 5,5 uur. Excursieleidster Tineke Schwab. 
 
De hele ploeg dromde zich, KNNV-ers eigen, veel te vroeg samen in de wachtruimte van 
het station waar de kaart verkoop veel vlotter verliep dan verwacht. Het kleine 
wachthokje bij het juiste spoor stond vol geperst met passagiers i.v.m. de stromende 
regen.  
De korte trein had grote panoramaruiten die helaas geen soelaas konden bieden tegen de 
mistbanken en het condens aan de binnenkant waardoor er niet veel van het uitzicht te 
zien was. Dit ondanks het afnemen van de beslagen en naar bleek zeer vieze ruiten. 
Opvallend waren ook de vele en vaak lange tunnels, stenen muurtjes en bosjes die het 
uitzicht belemmerden. Hogerop vielen omhoog stijgende dampen op die het landschap 
een feeëriek uiterlijk gaven net als de benevelde dalen.  

Foto: Tineke Schwab 
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De diesel moest hard werken om omhoog te komen op de Col de Vizzavone die 1160 
meter meet. Mede door het bochtige traject, husselde de trein nogal, hetgeen wat kunst 
en vliegwerk vergde bij het inschenken van de koffie of het toiletbezoek.  
In Ajaccio viel het gezelschap in meerdere groepen uiteen die hun eigen weg gingen. Toch 
bleek iedereen, bij het doorkruisen van de typisch zuidelijke straatjes, met hoge huizen, 

wel de Citadelle met de daaronder 
grazende ezels, het standbeeld van 
Napoleon, de kathedraal van 
Ajaccio, die vanbinnen prachtig 
beschilderd is, de Bibliotheek en 
het Maison de Napoleon gezien te 
hebben, als ook een blik geworpen 
te hebben op de haven. De bergen 
werden deels door lange 
horizontale nevelslierten aan het 
oog onttrokken. 
Bijzonder was het dat er kunstgras 
langs de boulevard bij het Casino 
lag. Overigens zijn daar alle 

gerechten en drankjes een stuk goedkoper dan in het centrum.  
Om 12.00 uur werd het gelukkig droog.  
Opvallend waren de vele winkels waar bloedkoraal verkocht werd. Dat koraalpatroon lijkt 
hier een ware hype. Schorten, vazen, wanten, serviezen etc. allemaal met het 
koraalpatroon.  
2 uur lang was het op de terugreis  genieten van spectaculaire vergezichten, diepe 
ravijnen en doorkijkjes op dalen, af en toe bekleed met sterk stromende riviertjes.  
 
Enorme rots massieven doken op en één keer een waterval die haar water van grote 
hoogte naar beneden liet vallen.  
Een fijne maar vermoeiende excursiedag waarvan de terugreis zeker de moeite waard 
was!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto: Tineke Schwab 

Foto’s: .. 
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5. Vogellijst  
Samenstelling Loek Batenburg 

 
 

28

K1 2 3 2a 2b 4 5 7 9 1 7 11 10 13 5 14 reis K2 1a 7 * 3 4 7 8 4 6

Bergeend Tadorna tadorna x

Krooneend Netta rufina x

Tafeleend Aythya ferina x

Kuifeend Aythya fuligula x

Krakeend Anas strepera x

Wilde Eend Anas platyrhynchos x

Fazant Phasianus colchicus x x x

Aalscholver Phalacrocorax carbo x x

Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis x x x x x x

Kw ak Nycticorax nycticorax x

Koereiger Bubulcus ibis x x

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta x x x x x x x

Grote Zilverreiger Casmerodius albus x

Blauw e Reiger Ardea cinerea x x

Purperreiger Ardea purpurea x

Flamingo Phoenicopterus roseus x x x x

Dodaars Tachybaptus ruficollis x

Fuut Podiceps cristatus x x

Rode Wouw Milvus milvus x x x x x x x x x x x x x x x

Grauw e Kiekendief Circus pygargus x

Havik Accipiter gentilis x

Buizerd Buteo buteo x x x x x x x x x

Torenvalk Falco tinnunculus x x x x x x x

Boomvalk Falco subbuteo x

Slechtvalk Falco peregrinus x

Waterhoen Gallinula chloropus x x x

Meerkoet Fulica atra x x x x x x x

Kleine Plevier Charadrius dubius x x x

Bonte Strandloper Calidris alpina x

Oeverloper Actitis hypoleucos x x x x

Audouins Meeuw Larus audouinii x x

Geelpootmeeuw Larus michahellis x x x x x x x x x x

Grote Stern Sterna sandvicensis x

Visdief Sterna hirundo x

Rotsduif Columba livia x x

Houtduif Columba palumbus x x x x x x x

Turkse Tortel Streptopelia decaocto x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zomertortel Streptopelia turtur x x

1 3

excursienr.

datum  (april resp. mei) 22 23 24 25 26 27 29 30

Foto: Tineke Schwab 

Foto: Volkert 
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28

K1 2 3 2a 2b 4 5 7 9 1 7 11 10 13 5 14 reis K2 1a 7 * 3 4 7 8 4 6

Koekoek Cuculus canorus x x x x x x x x x x x x x x

Kerkuil Tyto alba x x

Dw ergooruil Otus scops x x x

Bosuil Strix aluco x

Gierzw aluw  Apus apus x x x x x x x x

Vale Gierzw aluw Apus pallidus x

Alpengierzw aluw Apus melba x

Bijeneter Merops apiaster x x x x x x x x

Hop Upupa epops x x x x x x x

Draaihals Jynx torquilla x x x

Groene Specht Picus viridis x

Grote Bonte Specht Dendrocopos major x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wielew aal Oriolus oriolus x

Grauw e Klauw ier Lanius collurio x

Gaai Garrulus glandarius x x x x x x x x x x x x x x

Bonte Kraai Corvus corone cornix x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Raaf Corvus corax x x x x x x x x x x x x x x x

Goudhaan Regulus regulus x x x x x x

Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla x x x x x

Pimpelmees Cyanistes caeruleus x x x x x x x x x x x x x x x x x

Koolmees Parus major x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Zw arte Mees Parus ater x x x x x x x x x x x x x x x x x

Glanskop Parus palustris x

Boomleeuw erik Lullula arborea x x x x

Veldleeuw erik Alauda arvensis x

Rotszw aluw Ptyonoprogne rupestris x x

Boerenzw aluw Hirundo rustica x x x x x x x x x x x x x x x x

Huiszw aluw Delichon urbicum x x x x x x x x x x x x x

Roodstuitzw aluw Cecropis daurica x

Cetti’s Zanger Cettia cetti x x x

Staartmees Aegithalos caudatus x x x

Bergfluiter Phylloscopus bonelli x x x

Tjiftjaf Phylloscopus collybita x x

Fitis Phylloscopus trochilus x

Sardijnse Grasmus Sylvia sarda x x x

Kleine Zw artkop Sylvia melanocephala x x x x x x x x x x x x x x

Grasmus Sylvia communis x x

Zw artkop Sylvia atricapilla x x x x x x x x x x x x x x x x x

excursienr.

26 27 29 30 1 3datum  (april resp. mei) 22 23 24 25

Foto: Koos 
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28

K1 2 3 2a 2b 4 5 7 9 1 7 11 10 13 5 14 reis K2 1a 7 * 3 4 7 8 4 6

Snor Locustella luscinioides x x

Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus x

Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus x

Graszanger Cisticola juncidis x x

Corsicaanse Boomklever Sitta whiteheadi x x x x

Taigaboomkruiper Certhia familiaris x

Winterkoning Troglodytes troglodytes x x x x

Zw arte Spreeuw Sturnus unicolor x x x x x x x x x x x x x x x x

Waterspreeuw Cinclus cinclus x x x x

Merel Turdus merula x x x x x x x x x x x x x x

Grote Lijster Turdus viscivorus x x

Grauw e Vliegenvanger Muscicapa striata x

Roodborst Erithacus rubecula x x x x x x x x x x x x x x x x

Nachtegaal Luscinia megarhynchos x x x x x x x x x x x x x x

Paapje Saxicola rubetra x

Tapuit Oenanthe oenanthe x

Blauw e Rotslijster Monticola solitarius x x x

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca x

Italiaanse Mus Passer domesticus italiae x x x x x x x x x

Spaanse Mus Passer hispaniolensis x x

Gele Kw ikstaart Motacilla flava x x

Grote Gele Kw ikstaart Motacilla cinerea x x

Boompieper Anthus trivialis x

Vink Fringilla coelebs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Corsicaanse Citroensijs Serinus citrinella corsicana x x x x x x

Europese Kanarie Serinus serinus x x x x x x

Groenling Chloris chloris x x x x x x x x x x x x x x

Putter Carduelis carduelis x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sijs Spinus spinus x

Kneu Linaria cannabina x x x x

Kruisbek Loxia curvirostra

x x

Appelvink Coccothraustes x

Cirlgors Emberiza cirlus x x x x x x

Grauw e Gors Emberiza calandra x x x

K1: op, vanaf of nabij Camping Santa Lucia; K2 idem Camping Santa Barbara                                                                             * Col de Sorba

excursienr.

26 27 29 30 1 3datum  (april resp. mei) 22 23 24 25

Foto: Koos 

Foto: Tineke Schwab 
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6. Waarnemingen reptielen en amfibieën – Tineke Doedens 
 
In Corsica zijn weinig soorten reptielen en amfibieën. Veel minder dan op het 
vaste land rond de Middellandse Zee. 
In ons kamp zijn een paar hagedissen en is één slang waargenomen.  
Ze zijn niet gevangen en precies gedetermineerd, maar op basis van hun globale 
uiterlijk en vindplaats, kostte het niet veel moeite om ze achteraf op naam te 
brengen met behulp van de veldgids  ‘Amfibieën en reptielen’  van de KNNV. 
 
 
 
 

In Corsica komen 2 slangen voor:  

 de ringslang  

 de geelgroene toornslang. 
En er komt één algemeen verspreide hagedis voor:  

 de ruïnehagedis. 
Daarnaast zijn er 3 endemische soorten:  

 de Thyreense muurhagedis (groengrijs),  

 de Thyreense berghagedis (bruingrijs)  

 de Thyreense kielhagedis (grijs of bruin-beige) 

Datum Slangen  

Tussen  
21-4-2018 en  
28-4-2018 

Coluber viridiflavus: Geelgroene toornslang 
 
Verspreiding: Frankrijk, Noord Spanje, Italië, Corsica en 
Sardinië 
Herkenning: 1.20-1.50 m lang. Zwart met rijen gele stipjes in 
het westelijk deel, alleen zwart in het oostelijk deel van het 
verspreidingsgebied. 
 

 
 
Vindplaats 
Camping St.Lucie de Portovechio. 
Aan de ingang van de camping was een moerasje. Daar stak hij het pad over. 
 Kenmerk 
De slang was + 1.50m lang en zwart van kleur. 
Dus de oostelijke vorm. 

 Hagedissen  

28-4-2018 
 
 

Podaricis sicula: Ruïne hagedis 
 
Herkenning: veel kleuren, vele ondersoorten 
Verspeiding: Spanje en Frankrijk op een paar locaties 
uitgezet, Italië, Corsica, Sardinië 
 

 
Vindplaats 
De oude nederzetting boven Aleria, bij het 
museum op het terras. 
Kenmerk 
De hagedis was geheel groen. 

 

Tussen  
21-4-2018 en  
5-5-2018 

Podarcis tiliguerta Thyreens muurhagedis 
 
Verspreiding: Corsica en Sardinië 
Herkenning: Van afbeelding van internet: groengrijs uiterlijk 
met zwarte vlekken in lengterichting 

 
 
Vindplaats 
Vaak waargenomen op wandelingen in stenig gebied. 
Kenmerk 
De meest waargenomen hagedis, op allerlei locaties 

 
  

Foto’s: Volkert 
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7. Vlinderlijst – Volkert Bakker 
 
Er zijn niet veel vlinders gezien. Hoewel de weersomstandigheden, zeker de 
eerste week, uitstekend waren, was het resultaat mager. 
Een kanttekening is wel, dat er niet speciaal naar vlinders is gezocht en er weinig 
echte vlinderaars waren. 
Dat neemt niet weg, dat er toch 3 endemische soorten zijn waargenomen: het 
Corsicaans marmerwitje, het Corsicaans hooibeestje en de Vale argusvlinder. Een 
bijzondere waarneming was ook het Geraniumblauwtje, dat niet zo vaak wordt 
waargenomen. 
De allereerste dag op de camping en in de directe omgeving werden 7 
verschillende soorten waargenomen. Maar tijdens de meeste excursies waren het 
er niet meer dan 2-4 verschillende soorten, en sowieso maar kleine aantallen. Er 
waren eigenlijk maar twee excursies waarbij een flink aantal (12) verschillende 
soorten zijn waargenomen. Dat was een middagje struinen langs de Osu, langs de 
D-668 vlakbij Sainte-Lucie de Porto Vecchio en de wandeling door het 
Travignanodal bij Corte. 
 

Totaal werden 26 verschillende dagvlinders waargenomen. 
 
Er zijn 4 nachtvlinders op naam gebracht: een smaragdgroene zomervlinder, een 
kolibrievlinder, een Kantstipspanner en een Gele kustspanner. De determinatie 
van deze laatste vlinder is gebaseerd op de Veldgids Nachtvlinders voor 
Nederland en België van de Vlinderstichting en laat derhalve enige twijfel. Over 
de aanwezigheid van deze vlinder op Corsica kon geen informatie worden 
gevonden. 
 
Van de meeste soorten is een foto beschikbaar voor de determinatie. 
Enkele soorten zijn zonder foto gedetermineerd. Dat zijn ook in Nederland veel 
voorkomende en bekende soorten, die eigenlijk niet kunnen missen, zoals de 
Atalanta, de Dagpauwoog, Oranjetipje, Distelvlinder en de Kolibrievlinder. De 
Oranje luzernevlinder (op kleur) en de Blauwe ijsvogelvlinder (op basis van de 
tekening bovenkant vleugel) konden worden vastgesteld, omdat de soorten, die 
er op lijken niet op Corsica aanwezig zijn. 

 
  

Corsicaans Hooibeestje        Corsicaans marmerwitje                Koninginnepage    Foto’s: Volkert 
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Excursie 01 04 7 10 20 ???  21  1a 7 4 
 

22 23 24 

 22-4 23-4 24-4 26-4 27-4   28-4  29-4 29-4 30-4 3-5 4-5 5-5 

Dagvlinders                
Koninginnenpage     f           
Koningspage x         x     f 

Citroenvlinder f  f  f     x      
Cleopatra x  f  x           
Oranje luzernevlinder               x 

Klein geaderd witje f         f      
Klein koolwitje     x       x    

Oranje tipje x x   x     x x x x   
Corsicaans marmerwitje     f     f      
Resedawitje     f     x      
Boswitje             f   
Groentje      x    f      
Kleine vuurvlinder f         x x   x  
Geraniumblauwtje     f           
Bruin blauwtje     f         x  
Boomblauwtje            f    

Icarusbluawtje          f    x  
Blauwe ijsvogelvlinder     x           
Distelvlinder      x          

Atalanta   x             
Dagpauwoog      x          
Bont zandoogje f   f            
Vale argusvlinder  f f  f   f  x      
Bruin zandoogje     f           
Hooibeestje          f   f   
Corsicaans hooibeestje    f      f      

 
 
 
                

Vale argusvlinder 

Geranium blauwtje 

Groentje 
 
Foto’s: Volkert 
 



Kampverslag KNNV-kamp Corsica - 21 april t/m5 mei 

 

 
31/52 

 

                

Excursie 01 04 7 10 20 ???  21  1a 7 4 22 23 24 

 22-4 23-4 24-4 26-4 27-4   28-4  29-4 29-4 30-4 3-5 4-5 5-5 

Nachtvlinders                
Smaragdgroene zomervlinder     f           
Kolibrievlinder   x             
Kantstipspanner    f            
Gele kustspanner     f           

                
Dagvlinders 7 2 4 2 12 3  1  12 2 3 3 3 2 

Nachtvlinders   1 1 2           

                
Totaal soorten dagvlinders 26               
Totaal soorten nachtvlinders 4               

 

20: Struinen langs de Osu bij de D668               
21: Van Sainte-Lucie de Porto Vecchio naar Corte             
22: Op zoek naar orchideeën                

    

23: Achter de camping in Corte                
    

24: Op weg naar de boot in Bastia               
    

 
   Libellen Corsica 
   Er is twee keer een Lantaarntje waargenomen. Bij excursie 04 (Bloemenbermen en strandje) en bij excursie 20 (Struinen langs de Osu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smaragdgroene zomervlinder 

Kantstip spanner 

Kleine vuurvlinder    Boswitje    Cleopatra    Gele kustspanner   Hooibeestje                    Foto’s: Volkert 
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8. Plantenlijst  
 
Samenstelling: Geertje Pettinga  
 
Deze lijst is samengesteld uit de plantenlijstjes van de groene formulieren en 
nagekomen lijstjes, soms met mooie foto’s.      
 
De nummers van de excursies zijn die van de lijst van de excursieregelaar in het 
kampverslag.          
In kolom 1 staan de waarnemingen op het kampterrein Santa Lucia en in kolom 
12 staan de soorten van de overkant van de Tavignano vanaf Santa Barbara, Corte 
van exc. 12 en de excursie van 4 mei en enkele soorten van de camping.  
Op de lijst staat achter sommige soorten s.l. voor sensu lato, in brede zin, omdat 
die soorten nog in ondersoorten verdeeld kunnen worden volgens de 
Nederlandse en buitenlandse flora's.       
 
De families staan zoveel mogelijk op de volgorde van de 'Heukels', maar niet alle 
families staan daarin. Sommige buitenlandse families staan daarom misschien 
niet op de correcte plek. Verder zijn families als Liliaceae, Amaryllidaceae en 
Asparagaceae anders ingedeeld en kunnen buitenlandse soorten verkeerd 
ondergebracht zijn. Bijv.: de Lookfamilie (Alliaceae) staat apart in deze lijst, maar 
valt in de ‘Flora Gallica’ onder de Narcisfamilie (Amaryllidaceae) en het geslacht  
Asphodelus  is hier bij de Leliefamilie (Liliaceae) geplaatst, terwijl die in de ‘Flora 
Gallica’  in de Xanthorrhoeaceae horen. 
 
Een endeem is een plantensoort, ondersoort of varieteit die alleen in een bepaald 
gebied voorkomt. Met endeem C.-S. wordt een endeem aangeduid die op Corsica 
en Sardinië voorkomt.        
        
De plantenlijstjes van 24 april en 25 april van de excursies naar Bonifacio zijn 
samengevoegd onder 24 april, excursie 7. Planten van Asco 4 mei staan bij 3 mei, 
excursie 6.  
Van de reisdag 28 april staan er vooral planten van het mooie Etang de Palu op de 
lijst. Daar waren veldjes Tongorchissen in soorten en Rode vlinderorchis.  
 
De excursie van 30 april naar de Col de Sorba  is aangeduid met een *. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto: Volkert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ophrys morissii (endeem)               Foto: Luc 
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9. Orchideeënlijst KNNV-kamp K01 Corsica 21 april – 5 mei 2018 
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10. Varenlijst (inclusief andere vaatcryptogamen) 

Samenstelling:  Loek Batenburg 

Deze lijst is voornamelijk samengesteld uit de plantenlijstjes van de groene formulieren en eigen waarnemingen. 
De nummers van de excursies zijn die van de lijst van de excursieregelaars in het kampverslag.  
In kolom 1 staan de waarnemingen op het kampterrein Santa Lucia en in kolom 12 staan de soorten van de overkant van de Tavignano vanaf Santa Barbara, Corte van  exc. 
12 en de excursie van 4 mei.                  

  

 

2

1 3 2a 2b 7 9 1 11 10 13 5 14 1a 7 * 3 4 8 11b 12 3 6

Nederlandse naam wetenschappelijke naam

Selaginellafamilie Selaginellaceae

   geen NL naam Selaginella denticulata x x x x x x

Paardenstaartenfamilie Equisetaceae

Heermoes Equisetum arvense x

Vertakte paardenstaart Equisetum ramosissimum x

Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia x

Koningsvarenfamilie Osmundaceae

Koningsvaren Osmunda regalis x x x x x x

Lintvarenfamilie Pteridaceae

   geen NL naam Allosorus acrosticus (Cheilanthes acrostica) x

   geen NL naam Allosorus pteridioides (Cheilant. 

maderensis)

x x x x

   geen NL naam Allosorus (Cheilanthes) tinaei x x

   geen NL naam Anogramma leptophylla x x x

   geen NL naam Paragymnopteris (Notolaena) marantae x

Eikvarenfamilie Polypodiaceae

Zuidelijke eikvaren Polypodium cambricum x x x x x x x x x x x

Gew one eikvaren Polypodium vulgare x x x x x

Adelaarsvarenfamilie Dennstaedtiaceae

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum x x x x x x x x x x x

30 1 3

excursienr.

datum  (april resp. mei) 22 23 24 25 26 27 29
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Prelli, R., 2015: Guide des Fougères et Plantes Alliées France et ’Europe. Éditions Belin, Paris.           

 

* Col de Sorba                                                                                                                                                                                                   
    
  

2

1 3 2a 2b 7 9 1 11 10 13 5 14 1a 7 * 3 4 8 11b 12 3 6

Streepvarenfamilie Aspleniaceae

Zw artsteel Asplenium adiantum-nigrum x x x x x x x x x x x

Schubvaren Asplenium ceterach x x x x x x x x

   geen NL naam Asplenium obovatum ssp. billotii x

   geen NL naam Asplenium obovatum ssp. obovatum x

   geen NL naam Asplenium onopteris x x x x x x x x

Noordse streepvaren Asplenium septentrionale x

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens x x x x x x

Wijfjesvarenfamilie Athyriiaceae

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina x x x x x x

Blaasvarenfamilie Cystopteridaceae

Blaasvaren Cystopteris fragilis x x x x

   geen NL naam Cystopteris montana ? niet op Corsica?

Niervarenfamilie Dryopteridaceae

Geschubde mannetjesvaren Dryopteris affinis s.l. x x x x

   geen NL naam Dryopteris affinis ssp. cambrensis x

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas x

Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum x x

Zachte naaldvaren Polystichum setiferum x x x x x x

Dubbellooffamilie Blechnaceae

Dubbelloof Blechnum spicant x

excursienr.

26 27 29 30 1 3datum  (april resp. mei) 22 23 24 25



Kampverslag KNNV-kamp Corsica - 21 april t/m5 mei 

 

 
52/52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking bij de foto’s 
De foto’s zijn niet bij de betreffende excursies geplaatst omdat hiervoor de informatie ontbrak. 
Ook de naam van de fotograaf of de naam van de plant was niet voor iedere foto bekend. 

Foto: .. 

Datum: Samenstelling:  November 2018 en eindredactie 21-010-2019 


