Sardinien
Alghero og vestlige Sardinien

7-14 juli- 2009
( fugle alm i Dk ikke nævnt, kun int obs + de lokale racer)

Indkvartering på Hotel Buganvilla i Alghero, i gå afstand til centrum, et udmærket hotel med lejligheder og
godt beliggende til bilture, på Via Lido som er kystvejen nordpå og nemt sydpå gennem byen.

Byens alm fugle: Middelshavssølvmåge, sardinsk grønirisk, sardinske spurv, mursejler, bysvale, sardinsk
gråkrage, sardinsk grå fluesnapper, sardinsk rødhals ( Sardinien har en del endemiske racer).

Togtur til Sassari: Togstationen er 5-10 min. fra Via Lido, vi tog togtur kl 9.47 og retur kl 13.18.
en rundtur i byen gennem den gamle bydel og parken gav bla: Grønirisk, Munk, Stillits, mange grå
fluesnapper bla 2 ad . fodrende 3 unger på nært hold, musvåge, musvit mv, alle de nævnte er igen
Sardinske racer. Turen går gennem delvist flot kuperet landskab. Returbillet : ” Ritorno Sassari” .
Biltur nordpå:
Stintino og NV øen. Der er direkte vej til Stintino af vej 291 ( mod Porto Torres ) som udgår fra stranden
nord for havnen, men den er kun for dem der vil hurtigt frem, hvis man vil se øens smukke natur og
lokalhistoriske steder og ikke mindst fuglene, skal man i stedet tage de mindre veje med afvekslende
landskaber, panoramaudsigter, næsten ingen trafik og mulighed for at holde og fotografere / se på fugle,
hvilket er næsten umuligt på de store veje.
En smuk tur til Stintino: kør af Via Lido (”strandvejen”) nordpå ud af Alghero, via Fertilia og følg denne
kystvej langs bugten ud til Capo Caccia. Ca 4 km efter Fertilia i grønt omr. ligger en nuraghe Palmavera
(historisk ruin) th nær vejen. Man kan ta en kort afstikker tv ud mod Torre Nouva ,med et gl fyr og fin
udsigt over hele Porto Conte bugten og Capo Caccia.
Capo Caccia: I week er det svært at få P mod fyrtårnet og nedgangen til de berømte grotter. P evt lidt før
eller på Panorama P lidt inden, hvor der er 5 stjernet udsigt begge veje, et must for natur elskere, udsigten
krydres også med mange fugle tæt på bla mange mursejlere, alpesejlere, sardinsk sanger i krat nær vejen,
og vandrefalke yngler her.
Mod Agentiera: Kør tilbage af samme vej ca 10 km og drej tv mod nord ( denne vej er ikke på et mindre
bil udlejnings kort, men er stor og god vej) , biædere sidder på tlf trådene på de første 500 m af denne vej.
Efter 4 km kan man dreje tv ud til fyrtårn med fin udsigt: Torre Bantine Sale ( sorthoved sanger , sardinsk
sanger) eller fortsætte endnu 2 km og derefter dreje tv nordpå mod Palmaduala og Argentiere. Evt en
afstikker til Lago Baratz få km efter Torre Bantine Sale. Hvor vejen ender kører man af jordvej ( th ved P ,
asfaltvejen slutning) et par km ud til vejen nordpå mod Argentierea ( drej her tv) .
obs langs jordvejen, bla kirkeugle ( Sardinsk race) på elmast ved første gård nær vejen, samt stillits,
tårnfalk , musvåge, sardinske spurve mv.
Undervejs nordpå mod Argentiera, bla alliker og musvåge.

I Argentiera er man ved at restaurere et spændende gl mineanlæg som skal blive et museum. En bugt få
km inden byen har mindre havn og strandrestaurent. Her og ca 500m inden, er P mulig ved elmasterne,
med bla grå fluesnapper, hærfugl, gærdeværloing, mange biædere mv. Videre nordpå , tv i Palmedula, og
efter 14 km tv mod Stantino (undervejs gulirisk hørt). Lidt inden byen går en lille vej ”Panoramic” langs
vandet ind mod havnen. Følg havnen rundt så ligger her små frokost restaurenter med flot udsigt over
havnen. Enkelte Kuhls skråpe set øst for havnen sammen med mange midh.sølvmåger
Hurtigt hjem, via vej 291 mod Alghero ( vest for Porto Torres) med et par røde glenter undervejs.

Biltur sydpå: Bosa og Capo Mannu.
(Og alternativt panorama bjergtur hjem til Alghero.)

Vi fulgte sydlige kystvej ud af Alghero. Nemmest hvis man følger Lidovejen gennem byens smalle gader
( i havneområdet hold th ved benzintanken, ad Via Sassari ) og drej th efter 0,5-1 km, ned til bykystvejen
( Lungomare) som fører ud til Bosa vejen.
Turen byder på smukke udsigter flere steder f.eks strækningen vejskilt SP 49 / 13-16km , der er et par P
omkring km 14 og 15 med storslået panorama og gåsegribbe, ca 20 par som er Italiens største Bestand .
Undervejs også skovskade, ravne og et par ubestemte sangere set fra bilen.
I Bosa over broen og vejen mod Suni og Cuglieri. Kort efter Suni to små byer Tinnura og Flossio som er et
stop værd. Flere husgavle i byerne prydes af smukke malerier på husene med scenerier fra livet på landet.
Gulirisk hørt og set mens vi kiggede på malerierne. På vejen set bla en Kirkeugle på stendynge nær ved
Nuraghe Tradori ruinen ca 4 km nord for Riola, ikke langt før vejen th ud mod Capo Mannu.
Efter Cuglieri, ca 29 km og th ud mod Capo Mannu, Putzu idu og Porto Mandriola.
Undervejs ses en saltsø som i juli var delvis udtørret, med midre flok flamingoer.
I Putzu Idu, er der gratis P overfor strandrestaurenten eller ved saltsøen overfor ( her skulle betales P i lille
træhus indtil kl 14) I saltsøen masser af vand og flamingoer ca 1000 fint tæt på , stylteløber 6 , en
silkehejre mv)
Man kan køre videre ud til Su Pallosu fyrtårnet , her Biædere og større stillits flokke. Vi fortsatte syd mod
San Salvatore/ Cabras. Undervejs på markerne 28 Kohejrer, et par silkehejrer mv. ved en større sø ca 900
flamingoer.
Efter ca 12 km , tv ind af jord vej som går NV mellem søer ved Pauli Trottas, en 9 km jordvej mod vej 292 ,
nord for Riola.
En god vej med agerland og mange småsøer med flamingoer, ænder, gæs, lappedykkere, røde glenter,
hedelærke, vagtel, musvåge, gøg, større flokke af sardinske spurve mv.
Hjemtur af samme kystvej via Bosa til Alghero, eller flot bjergtur hjem op over bjergene via Villanova til
Alghero, med storslået udsyn over landskabene.

Panorama bjergtur til Alghero:
Mod Bosa: Ringdue, skovskade, ravn, sardinsk sanger, sortstr. bynkefugle, gulirisk mv.

Bjergrute hjem:
Syd for Bosa, i Suni, tag vejen th mod Marcomer. Efter ca 10-12 km, tv nord af lille vej, ca 2 km efter
Sindia ( vejen fører op til lidt større vej mod Pozzamagggoria).
På denne vej noteres bla: Biæder 7, hærfugl , rødhovedet tornskade , turteldue , kirkeugle , sortstr.
bynkefugl 5, klippesvaler, var blot nogle af fuglene på denne fine jordvej..
Ca. 3 km vest for Pozzamaggio. Et kort stop inden Padria, på P med udsigt ned til byen, mange munke og
turtelduer hørt. Vi kørte 5-6 km ad forkert vej ( vej 292 mod Bosa) for at finde lille vej nordpå, og kørte ind
af (senere) stejl blind lokalvej, forbi en gård og måtte vende senere af barsk vejstykke ved endnu en gård.
Det gav dog gevinst : Sortstr. bynkefugl 3, skovskade, hærfugl 2, ellekrage 4, St. flagspætte, ravn 2,
turteldue, rød glente, mv.
Vi kørte tilbage tilbage til Paidre:
I Paidre by, vejen tv/ vest mod Monte Navrino / Villanova. Et par km efter, et stop ved bro og
renseanlæg ca 100 m th ad grusvej : bjergvipstjert par, sydlig nattergal, grå fluesnapper, gærdeværling 2,
svalehale 2, en flagermus, flere ”brune vandnymfer” ? , mv. Et kort stop lidt senere ved ruinbygning gav 5
sardinske ravne og sardinske alliker.
Et stop ved næste større bro ; vagtel, biædere 4 + flere hørt , hærfugl, og ved efterflg. bro ved klippeslugt
flere klippesvaler og en musvåge. På resten af turen er der få fugle bortset fra 2 gærdeværlinger , en ad .
som fodrer en unge i en busk nær vejen. Her er næsten ingen trafik og god vej med imponerende udsigter
oppe i højderne, med især fantastiske lange udsigter over Sardiniens indland. Det sidste stykke nedad ses
Alghero by og hele kysten ud til Capo Caccia imponerende flot ovenfra, med 100 ´vis mursejler og mange
alpesejlere i luften.
Alghero by :
En flot vandretur. Hvis man går af Via Lido forbi havnen og følger vejen nærmest vandet kommer man ud
på den gamle byvold, og kan gå rundt om den gamle bydel med havudsigt hele vejen. herefter er der
mange små og gamle gader at krydse rundt i med mange butikker. Ude på byvolden ligger flere
restaturenter med havudsigt og mere luft end i de trange gader. Langs havnen ligger et par restaurenter
med fin udsigt og spændende fiskeretter til helt fornuftige priser. I luften mange hundrede mursejlere.
Der er flere spændende kirker i den gamle bydel som absolut er et besøg værd og hvor der er fri adgang
også om aftenen - selv i ferietøj. Smukke altre og især vægmalerier med klassiske motiver fra biblen pryder
væggene.
Benzin på bilen fås på tanken i byen ved havnen/den gl bydel, men med automat/sedler og selvbetjening og
oftest kø her. Noget nemmere er tanken ude ved Fertilia, få km nord for hotel Buganville / campingpladsen,
som har betjening og man kan få fyldt tanken helt op inden aflevering.

Fugle:
(Arter som er alm i Dk, er ikke nævnt. / Racer på sardinien: S: endemisk på Sardinien, SC : endemisk for Sardinien og Corsica)

Kuhls skråpe
Stintino havn, få ex ved middagstid ( formentlig mange flere morgen + aften)
Silkehejre
få obs på marker langs vejen Putzu Ido ( Capo Mannu) mod San salvatore
Kohejre
28 ex på marker langs vejen Putzu Ido ( Capo Mannu) mod San salvatore
Flamingo
Ca. 2500 ex på Capo Mannu halvøen, især Sal. Mannu, Sale Porcus, samt jordvejen langs P. Trottis med småsøer.
Gåsegrib
Kystvejen Alghero til Bosa, 6-7 ex ved 10 tiden, d. 10 juli, ved de to P. pladser i omr. med vejskiltene; km 14 og km
15/ SP 49. Iflg ”Where to watch Birds in Italy” , det bedste sted med Italiens største bestand på 20 par i omr. Især et
par hundrede meter inden den sydligste større P, var der fin udsigt med nærobs til gribbene.
Musvåge
race sc, arrigonii , udbredt men fåtallig obs i bjerg-agerland
Duehøg
race sc, arrigonii
Spurvehøg
race sc, wolterstorffi, få obs.
Rød glente
flest obs i agerland SV for Bosa, især småveje mellem San Salvatore-Riola.
Vandrefalk
race brookeri ( S Europa og NV Afrika), Capo Caccia, klippekyster mv.
Eleonorafalk
Saint Pietro Island, på NV øen ( færge) med 100 par, bedst mellem Capo Fico - Cala Vino
Berberhøne
eneste sted i Europa ( udenfor NV Afrika) især Giari Di Gesturi sletten (Oristano-Cagliari)
Vagtel
få hørt i agerland; vest for Padria mod Monte Navrino/ Villanova, og småveje SV Riola.
Dværgtrappe
især omr. NV og NØ Marcomer, ad mindre lokalveje feks mod Pozzonmaggiore mv.
Sultanhøne
marsk og salinaer, syd for Cagliari
Stylteløber
feks Salina Manna, 6 ex i Flamingosøen, vest for Riola ( inden Capo Mannu) o.a. i området.
Triel
hele Sardinien, men ikke talrig.
Middelhavssølvmåge
alm. på hele øen, ses ”overalt”
Audouinsmåge
lokal, syd for Cagliari og halvøen ved Capo Mannu.
Tyndnæbbet måge
lokal , syd for Cagliari og halvøen ved Capo Mannu.
Sardinsk ringdue
race s, ghigii, set få, på agerland, og 3 ex på turen mod Bosa ( tyrkerdue er altdominerende)

Sardinsk turteldue
race s, moltonii, hørt få steder lokalt, især SV Paidre (NV Marcomar)
Sardinsk gøg
race s, sardus, et ex på småvejene SØ Capo Mannu
Sardinsk Kirkeugle
race s, sarda, fåtallig på øen, 3 obs; Lago Baratz, jordvejen NV ved vejens ende, på mark ca 4 km nord Riola på
stendynge ved nuragh, samt på stendynge nær nordl. Lokalvej, tv ca 2 km efter Sindia, retning Marcomer .
Slørugle
race sc, ernesti, ved bygninger på landet.
Alpesejler
mange ex + nærobs ved Capo Caccio + ” Panorama P.” samt Argentiera turen.
Biæder
mangfoldig ynglefugl lokalt, fex 500m nord ad vejen mod Torre Bantine Sale ( vejen tv ca 10 km fra Capo Caccia mod
Alghero på tlf trådene, et par km inden Argentiera, ved fyret Su Pallosu ( Capo Mannu) o.a. steder.
Hærfugl
få ex set langs småveje med landbrug vest for Pozzamaggio / Paidre omr.
Sardinsk St. Flagspætte
race s, harterti, en enkelt obs SV Paidre.
Hedelærke
race sc, familiaris, hørt på jordvejen langs Pauli Trottas søen, Capo Mannu halvøen.
Bjergvipstjert
et yngle par ved bro ca 2 km vest for Paidre ( mod Monte Navrino -Villanova)
Rødrygget Tornskade
Capo Mannu omr.
Rødhovedet Tornskade
race sc, badius, Hele Syd/ vest Sardinien, bedste obser langs lokalvejen NV, ca 2 km efter Sindia, efter vejfletning,
retning mod Marcomer, mv.
Sardinsk Skovskade
race s, ichnusae, få obs ved kyst, bjerge og agerland.
Sardinsk Allike
race s, spermogolus, flere obs langs kyst og bjergveje.
Gråkrage
race sc, sardonius, talrig kragefugl overalt.
Sardinsk ravn
race s, sardus, småflokke 2-5 ex i bjergområder + vest Paidre
Gærdesmutte
race sc, koenigi, få ex hørt på Capo Mannu halvøens småveje
Sardinsk Munk
race s, pauluccii, høres overalt på øen
Sorthovedet sanger
en obs i krattet ved Torre Bantine Sale ( Nord Capo Caccia) .
Hvidskægget sanger
findes på hele øen
Sardinsk sanger
endemisk sc art, bla i krattet ved Torre Bantine Sale mv.
Sortstrubet bynkefugl
race rubicola, alm. på biotop.

Grå fluesnapper
race sc, tyrrhenica, alm. flest obs i parken i Sasseri, før Argentiera mv.
Blådrossel
yngler på isolerede klippeområder på vestlige Sardinien.
Rødhals
race sc, sardus, få ex. hørt Capo Caccia halvøens småveje
Musvit
race sc , corsus, få ex hørt bla parken i Sasseri.
Sardinsk spurv
race sc, race af spansk spurv, ofte i større flokke.
Grønirisk
race sc, madaraszi, både i byområder og på landet
Citronsisken
race sc , corsicana, bjerge vest Alghero-Macomer og sydøen.
Sardinsk stillits
race s, tschuslii, lokalt alm. ofte i større flokke, feks Capo Mannu halvøen ved Su Pallosu fyret, inden Arghentiera mv.
Gærdeværling:
flere obs , i både højland og lavland, bla fodrende unge.
Andre obs:
Svalehale , hvid admiral , tidselsommerfugl, citronsommerfugl, ”brunlige” vandnymfer , div. guldsmede/libeller , en
større hvid edderkop ( fotos vil senere blive lagt ind på Fugleognatur for bestemmelse)
dagflyvende flagermus, kanin.
Nogle af ovenst. er muligvis lokaler racer ?

Kommentarerne er baseret på egne obser, samt (korte) noter fra:

Where to watch birds in Italy (1994)
Christopher Helm, A & C Black , London England. Glimrende bog med lokaliter for arter, vejbeskrivelser mv.

Guida Pratica, alla Flora alla Fauna della Sardegna / Salvatore Colomo. Bogen købtes på lokal markedet i Alghero,
(mest tøj og mad) - hver onsdag formiddag på gaden Viale Sardegna, 3 min. fra Via Lido, til halv pris 10 Euro. Trods den
er på italiensk var den særdeles brugbar, med latinske navne, fotos, alle de lokale racer for S + C ( Sardinien og
Corsika) og mange lokaliteter. Desuden med Sardiniens pattedyr, krybdyr, flora.
Kort anvendt : Sardinien 1 : 150 000 / Freytag & Bernt , købt hos Nordisk korthandel. Fremragende med lokalveje.
Man kan indhente fotokopier fra bøgerne, og mere info hvis ønskes. Desuden fotokopier af kort med indtegnede
ruter/lokaliteter,
Evt. kommentarer om Sardinien til disse turnoter er meget velkomme for større udbytte af fremtidige besøg på øen .
Bil. Fiat Panda 3 dage, 180 Euro incl alm forsikringer, med extra selvrisk. forsikring i alt 216 EU. 699 km kørt.

Paul Nilsson

