Korsika 29. juni til 11. juli 2012.
Under indflydelse af 3/4 års effektivt lobbyarbejde fra vores yngste søn Magnus og til slut en meget
dårlig dansk vejrudsigt besluttede vi med kort varsel at tage en tur til Korsika. Det foregik med
biltog fra Hamborg til Alessandria (norditalien) (pris 3500 kr, lavere end normalt fordi midt i ugen,
Deutche Bahn, autozug) og så med færge Livorno til Bastia (færge koster en vej ca. 1150 kr. for bil
med 4 voksne). Siden retur med færge fra Calvi til Nice og hjem for egen speederfod via et stop i de
Schweichiske alper.
Vi var os to gamle og så to store knægte på 16 og 19, men det funkede selvom vi måtte klare os med,
hvad vi kunne proppe ind i vores Citroen C3 (ex. tagboks). Boede i telt på camping-pladser hele
turen (priser fra 28 euro til 49 euro). Hele turen kostede ca. 18 500 kr. incl. mad.
Det her var en familietur, hvor der især skulle slappes af og snorkles, men alligevel fik vi oplevet en
hel masse natur, så derfor syntes jeg lige jeg ville dele vores oplevelser og erfaringer med jer til
inspiration til den her fine ø. Det bliver en kronologisk historie med input fra de dele af turen, hvor
der var spændende natur at fortælle om.
Vi vågnede op i toget i norditalien og da vi passerede Po-sletten, havde jeg selskab af en italiensk
ornitolog, der fortalte om de mange hejrer og sorte ibiser, der kan ses her, når rismarkerne om
foråret oversvømmes. Vi nåede at se mange silkehejrer, purpurhejre og nathejre. Jeg spurgte ham til,
hvordan det nu går med ulovlig jagt og fangst af småfugle i Italien. Det er blevet bedre. Bl.a. fordi
da gamle jægere simpelthen er døde, uden at deres sønner har overtaget traditionen. På Sicilien har
de dog et problem. Ikke med rigtige jægere, men med mænd der alle sammen lige skal ud og skyde
en enkelt hvepsevåge. Hvorfor dog det ?. Jo en gammel folketro siger, at hvis de skyder sådan en,
vil deres kone ikke være dem utro. Hvad hun så laver, mens de trasker rundt i makien for at få ram
på hvepsevågen, kan man jo kun gætte på.
Vi sejlede den 29. juni fra Livorno til Bastia. Trods spejden over havet intet intr. fra den front. Da vi
kørte i land, straks en rød glente, der lige skulle markere, at her er jeg karakterfugl. Vores første
campingplads var Camping California ved Pinarellu nord for Porto-Vecchio nede på sydøsthjørnet
af øen. En dyr og checket plads (bilen skulle holde på særlig P-plads). Men den ligger fedt til havet
og med et par sumpe lige op til. Her var der enkelte sumpskilpadder (tidligere har der været flere),
knap 30 stylteløbere, svaleklire, tinksmede, hvidklire, gravænder, masser af små lappedykkere,
natravn og silkehejre. Turteldue, grå fluesnapper og halemejser var karakterfugle. For de sidste 2
gjaldt det over hele øen. Hernede er halemejserne mørkt grumsede og ikke nær så flotte som vores
egne. Her var strand med masser af sand, men også klipper, der bød på fin snorkling. Man ser nok
ca. 30 fiskearter på sådan en snorkeltur. Her var bla. muræne og så oplevede drengene dykning
sammen med topskarv.
En aftentur med pandelampen bød på grønbroget tudse, en fin lille lysebrun frø, navn ?, jordkrebs
som røg ud i vandet, da sandet Magnus gik i skred ned og ikke mindst fine murgekkoer. De sidste
kan findes mange steder om aftenen, blot der er en mur med nogen gemmesteder.
Efter 3 nætter her ville vi over mod vestkysten, og tog et par dag i højderne. Noget af det fantastiske
ved Korsika er jo, at vi både har perfekte snorkelstrande og så fantastisk flotte bjerge op til 2700 m.,
med den natur, der følger med. Jeg havde jo lige googlet den korsikanske spætmejse, og fundet en
beskrivelse af noget, der hedder Col de Sorba nord for Ghisoni inde midt på øen. Spætmejsen lever
i fyrreskove i 1000 meters højde plus/minus nogen hundrede meter og vi kørte gennem et vildt flot
skovområde nord for Ghisoni, hvor træerne er 40 – 50 meter høje. Her var halvvilde tamgrise og
bjergvipstjert ved bækkene, men vi skulle jo op i passet og kigge efter spætmejsen. Som beskrevet

gik vi fra P-pladsen i passet op af stien mod vest (tv. når man kommer fra Ghisoni). Og det var
næsten for nemt, for det varede ikke længe før Magnus spottede en korsikansk spætmejse ca. 300 m.
vest for P-pladsen i nogle gamle og mere krogede fyrretræer, end dem der står i lavere højde (passet
er 1311 m.o.h). Der var en 2 – 3 stykker. Ca. 500 meter ude af vejen, hvor skoven åbner sig skulle
der så være mulighed for at se brunrygget citronsisken og sardinsk sanger. Ud af bilen og efter få
min. 2 – 3 af de fine citronsiskener. Sangeren så vi ikke, men til gengæld en smuk blådrossel.
Via den flotte gamle by i centrum af Korsika, Corte, nåede vi campingpladsen i Lozzi, lige nord for
Calacuccia som ligger lidt syd for øens højeste bjerg, Monte Cinto. Pladsen hed noget med Les
Chambres, var billig og afslappet og havde f.eks. havemøbler stående, så vi slap for at sidde på
græsset og spise. En bestigning af bjerget kræver ca. 6 timer op og 5 timer ned og det havde vi
hverken form eller tid til. En stille morgentur dagen efter bød på røde glenter på klods hold, 2 – 3
hærfugle, ravne, gærdeværlinger, der fodrede unger, sortstrubede bynkefugle, stenpikkere,
markpiber og ikke mindst redebyggende sardinsk sanger. Hjemme ved teltet afslørede ravnene en
overflyvende ung kongeørn. Skulle vi ha' set lammegrib skulle det ha' været her, men iflg. nyeste
turistbrochure er bestanden faldet til blot 5 par og ca. 30 fugle, så på Korsika ser det desværre sort
ud for ”skæggribben”. Inden vi forlod højderne dagen efter, havde vi desuden set masser af
rødhovede tornskader, hørt vagtler og skræmt en hønsefugl op, der kan ha' været både rødhøne og
berberhøne (mine bøger ikke helt enige om, hvorvidt den sidste findes på Korsika).
Ad flotte veje gennem slugter kørte vi ned til byen Porto ved vestkysten. Den ligger vildt flot i en
bugt med nogle søjleformede bjerge, der tårner sig op syd for byen. Men alt for meget turisme,
hoteller og et stinkende kloakudløb, fik os til straks at fortrække nord på, hvor vi syd for en lille by,
Osani, fandt en super camping plads. L' Gradelle. Ikke for dyr og flexibel (de kogte/stegte ris og
bøffer for os, der ikke havde kogegrej med). Kan varmt anbefales. Her var rigtig god snorkling både
ved stranden lige ved campingpladsen (bl.a. 8-armet blæksprutte), men også ved klippekyst som vi
gik ned til fra passet Col de la Croix lige nord for Osani. Her kommer vi tæt på et meget
opreklameret naturreservat, La Scandola, der skulle være meget urørt. I hvert fald var det meget
besøgt af en masse turbåde. Men snorklingen her var rigtig fin med bla. muræne og en flok på over
100 barrakudaer. (60 – 70 centimeter og ikke særlig bange for os; måske vi burde ha' været bange
for dem.) Og her så vi en af de fiskeørne, der yngler i en stigende bestand i området. (der skulle
være 20 par her, ud af en samlet bestand i Middelhavet på blot 60 par). Desuden fløj en
audouinsmåge på langs af stranden. I området nær campingpladsen, ynglede der tilsyneladende
vandrefalk, for her så jeg 3 unger ude på træningstur.
Vores sidste campingplads på øen lå i byen Calvi. La Bella Vista. Ok var den, når man nu bliver
nødt til at være i byen. Undervejs sydfra havde vi gjort et stop ved deltaet af floden Fango nord for
Galeria. Her lejede vi kanoer til en 1 timestur i det lille delta. Her var overraskende få fugle
(hejrerne kommer her på andre tider af året sagde de), men vil man gerne opleve sumpskilpadderne
er det rigtig fint. Vi så en 20 stykker. Fra Calvi fandt vi nogle gode klippefyldte bugter mod vest
(men er man til beachparty, så er her masser af muligheder også, med fine og kedelige
liggestolsbeklædte sandstrande lige ved byen). Også her super snorkling. Også den gamle fik set
muræne og vi fandt på sandbund et par fine rokker, stingrays var det. Om sommeren er der jo ikke
meget ferskvand her, men en lille bæk ved stranden gav mulighed for at vaske saltvandet af og
noget overraskende også en ung vandstær. Desuden frøer af vores grøn frø type, blot lidt mindre.
Vi havde jo godt hørt, at der findes hvaler i farvandet nord for Korsika, men vi havde jo ikke set
nogen på vejen derover, og da vi desuden ville nå frem til Nice sent om aftenen, tænkte vi at vi
måtte også hellere få lidt hvile. Efter knap en times sejlads spottede Lotte og Sigurd dog et par
danskere, der stod og pegede ud over havet. Og snart stod vi der og så på finhval, der var oppe at
vende i overfladen med sin over 20 meter lange krop og fine finne siddende langt tilbage. Waauww,
det var jo en drøm, der fik i opfyldelse for os der. Vi bemandede straks begge sider af agterdækket

og holdt udkig. Det blev til i alt 7 finhvaler, hvor vi så kroppen på fem af dem, og nøjedes med
blåstet på de sidste 2. Det gav lidt postyr når vi råbte og løb på tværs af dækket. Nogen af de andre
passagerer fik ødelagt deres færgelur, andre fik sig en enestående hvaloplevelse. Som om det ikke
var nok, så vi 3 flokke af stribet delfin, der boltrede sig langs færgen og en stor havskilpadde, der
pludselig lå der lige nedenfor for skibet og kæmpede for at komme væk. Med et kig på dybdekurver
har vi nok forklaringen på, hvorfor ruten fra Calvi til Nice gav hvaler modsat ruten fra Livorno til
Bastia. Under den første rute har vi havdybder på noget, der ligner 2 km., mens dybderne fra
Livorno til Bastia kun er ca. 200 meter.
Vi sluttede turen af med 2 overnatninger på campingplads (Mörel) lige ved Brig i Schweich lige syd
for Aletchgletcheren. Her brugte vi en dag og i alt 1000 kr til liftkort til en tur op til alpernes
længste gletcher (14 km.). Den er virkelig imponerende, som den slanger sig afsted med sorte
striber af klipper og grus i sig og omkranset af over 4 km. høje bjerge. Her var iøvr. grønspætte,
masser af nøddekriger, gemse, murmeldyr, alpejernspurv, snefinke, alpeallike.
Har ikke snakket blomster her, men floraen, også i Alperne, er jo helt overdådig, og hvis man
vælger bjergene kommer man jo på det tidspunkt hvor orkideerne og alt det andet blomstrer.
Skulle du ha' fået lyst til en Korsikatur, er du velkommen til at kontakte mig. 30245134 eller
sigurd@os.dk.
Arne Bruun.
Thurø.

