Vogelreis Sri Lanka
01 december – 17 december 2019

Serendib Scops Owls (Roger)

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Dag 1 – 1 december 2019
Amsterdam – Colombo
Rond 10.30uur hebben de Belgische en Nederlandse deelnemers aan de reis zich verzameld voor de
check-in balies op Schiphol Airport en kan de reis beginnen. De check-in verloopt zonder problemen
en volgens schema zitten we even over enen in het luchtruim richting Koeweit waar we een overstap
maken.
Dag 2 – 2 december 2019
Colombo - Sinharaja
De vlucht Koeweit-Colombo verloopt voorspoedig. Met bagage en gepinde Sri Lankaanse roepies op
zak ontmoeten we onze lokale gids, Dhammi. Bij het eerste licht verlaten we in een comfortabele bus
de hoofdstad. Onze chauffeur voor deze reis heet Sudat.
De eerste bestemming is Sinharaja. Dit is een ongerept regenwoud met een beschermde status en
herbergt een grote diversiteit aan flora en fauna. Onderweg zien we verschillende reigersoorten,
Brahminy kites en op de elektriciteitsdraden meerdere White-breasted Kingfishers. In de middag
komen we aan bij onze lodge, gelegen op een fraaie en rustige locatie. We logeren hier drie nachten.
Na een korte break gaan we op pad naar de eerste endemische soort. Onze gids heeft bericht
gekregen dat op korte afstand van ons verblijf een Serendib Scops Owl is gezien. Deze soort is pas in
2001 ontdekt en de kleine populatie heeft een zeer klein verspreidingsgebied. We rijden in twee jeeps
een steile weg omhoog en na een korte klim staan we oog in oog met een paartje van deze super
zeldzame dwergooruiltjes. Op korte afstand zittend in een bamboestruik laten de vogels zich prachtig
bekijken.
In de middag zien we vanaf de veranda weer enkele nieuwe soorten zoals Yellow-fronted Leafbird,
Emerald Dove, Orange-billed Babbler en Sri Lanka Grey Hornbill. Het avondeten smaakt voortreffelijk
en na het bijwerken van de soortenlijst gaan we vroeg naar bed. De lange reis en de vele indrukken
van de eerste twee dagen eisen hun tol. Bovendien wacht ons morgen vroeg weer een mooie dag in
dit vogelparadijs.
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Sinharaja (Dick)

Bekerplant (Roger)
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Toque Macaque (Roger)

Green-billed Coucal (Jos)
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Dag 3 – 3 december 2019
Sinharaja
De ochtend begint met koffie en thee op de veranda. De natuur komt tot leven en de eerste vogels
laten zich zien. De rijst op de voedertafel trekt naast eekhoorns ook vogels aan waaronder een soort
die bij veel vogelaars hoog op het verlanglijstje staat: Sri Lanka Blue Magpie (Blauwe Kitta). Deze
prachtige endeem staat op de cover van de vogelgids ‘Birds of Sri Lanka’ en is een absolute topsoort.
Met omhoog geschroefde isowaarde worden enkele foto’s getrokken zoals dat in goed Vlaams heet.
Niet veel later vertrekken we in de jeeps richting het park. Onderweg maken we een stop en genieten
van het schitterende landschap. De nevel hangt in flarden boven de intens groene heuvels. In
combinatie met een donkerblauwe lucht zorgt dit voor een bijzonder beeld. Enkele Yellow-fronted
Barbets doen zich te goed aan de bessen van een hoge fruitboom. Blue-tailed Bee-eaters vliegen
rond evenals Sri Lanka Swallows.
Bij een volgende stop gaan we op zoek naar een ‘keiharde’ soort; White-faced Starling. We hebben
geluk en vinden al snel enkele vogels. Ze laten zich door de telescoop prachtig bekijken.
Bij het park aangekomen volgen we een lang breed pad met aan weerszijden dichte vegetatie.
We stuiten op een groepje luidruchtige Ashy-headed Laughingthrushes, die hun voedsel zoeken
tussen de dorre bladeren op de bosbodem. De deelnemers zijn breed geïnteresseerd in de natuur.
Naast vogels krijgen ook planten waaronder bloeiende orchideeën, vlinders, insecten en reptielen
aandacht.
Op het gebied van reptielen zijn er een groot aantal endemen zoals de Kangaroo Lizard waar we deze
ochtend meerdere exemplaren van zien. De eerste slang van de reis is een Common Bronzeback,
een mooi gekleurde, niet giftige boomslang.
Op een smal zijpaadje toont de gids van het park ons een Sri Lanka Frogmouth. De Nederlandse
benaming Kikkerbek is evident. Wat een bizar uitziende vogel!
We stoppen bij een onderzoeksstation en kijken hier wat rond. Een Malabar Trogon laat zich prachtig
zien. Er vliegen vele vlinders rond en we zien een Desilva’s Lizard, die een kuiltje graaft om haar eitjes
te leggen.
Op de terugweg komen we een kleine ‘mixed flock’ tegen. We zien enkele babblers, drongo’s en
Common Iora’s. Al snel is het weer stil in het bos. De achtergebleven Red-faced Malkoha’s laten zich
uiteindelijk prachtig in de telescoop zien.
Na een lunch en een middagpauze maken we met de jeeps nog een uitstapje. Bij mooi licht zien we in
enkele fruitbomen weer allerlei fraaie soorten zoals Crimson-fronted en Brown-headed Barbets, Sri
Lanka Hill Myna, Scarlet Minivet en Asian Paradise Flycatcher. Na ‘het gouden uurtje’ rijden we
tevreden naar de lodge.

Sri Lanka Frogmouth (Roger)
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Sri Lanka Blue Magpie (Jos)

Ashy-headed Laughingthrush (Jos)
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Blue Mormon (Roger)

Plain Tiger (Jos)

Crimson-fronted Barbet (Jos)

Grey-headed Fish Eagle (Jos)

Oriental White-eye (Jos)

Spot-winged Thrush (Jos)

Chestnut-headed Bee-eater (Roger)

Loten’s Sunbird (Jos)
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Dag 4 – 4 december 2019
Sinharaja
De wekker loopt vroeg af en na de noodzakelijke cafeïne stappen we in de jeeps. Vandaag staat de
Sri Lanka Spurfowl op het programma. Een fazantachtige en endeem. We rijden naar een huis met
een dieper gelegen tuin en wachten in de schemer achter een schutting. Een Sri Lanka Junglefowl
zorgt eerst voor enige verwarring maar uiteindelijk zien we drie Spurfowls verschijnen. Deze schuwe
vogels laten zich kort maar goed zien en verdwijnen daarna weer snel in het bos. Missie geslaagd!
Na het ontbijt gaan we weer op pad. Tussen de buien door zien we veel verschillende vlindersoorten.
Een groot deel van de middag brengen we door op de veranda waar altijd wel iets te zien is. We
noteren soorten als Spot-winged Thrush, Sri Lanka Hanging Parrot en Legge’s Flowerpecker.
Morgen verlaten we dit prachtige regenwoud.
Dag 5 – 5 december 2019
Sinharaja – Udawalawe
Deze morgen gaan we voor het ontbijt nog even op pad.
Een paar belangrijke soorten ontbreken op de lijst en deze kunnen we het beste in Sinharaja zoeken.
De eerste soort wordt al snel door Dhammi gehoord en zien we uiteindelijk schitterend voor ons,
Brown-capped Babbler. De tweede soort is Chestnut-backed Owlet en ook deze laat zich uiteindelijk
met hulp van een ‘uilenman’ verschalken. Dat gaat wel heel voorspoedig. In de jeeps rijden we naar
een andere plek en ook daar is het al snel raak. Green-billed Coucal wordt gehoord en niet veel later
kunnen we deze endeem van korte afstand bewonderen. In opperbeste stemming zijn we om 9.00uur
in de lodge waar we van een heerlijk ontbijt genieten. We gaan op weg naar Udawalawe.
In de namiddag kijken we naar vogels in de naaste omgeving van het hotel. Het aanwezige grote
meer, het Udawalawe Reservoir en de wetlands herbergen een grote variatie aan soorten. Zo zien we
onze eerste Great Stone-curlews ( Grote Grielen) en Painted Storks maar ook bekende soorten als
Oeverloper en Bosruiter. In de schemer bezoeken we een suikerrietplantage op zoek naar Indian
Nightjar. Uiteindelijk zien we meerdere vogels rondvliegen en soms vlak voor ons op het pad zitten.
Dag 6 – 6 december 2019
Udawalawe ( Udawalawe NP en Tissa Wetlands)
Vroeg in de morgen worden we opgehaald door twee safari-jeeps en brengen een bezoek aan
Udawalawe National Park. Naast interessante soorten als Blue-faced en Sirkeer Malkoha, Greybellied Cuckoo en Malabar Pied Hornbill zien we hier ook alle soorten Prinia’s. De Aziatische
Olifanten, sommige met een jong, laten zich van zeer dichtbij zien. Na deze ochtendexcursie
vertrekken we richting Thissamaharama kortweg Tissa genoemd. Hier aangekomen checken we in bij
een hotel met schitterend dakterras.

Collared Scops Owl (Roger)
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’s Middags bezoeken we de aangelegde reservoirs in de omgeving en zien hoe hier op kleine schaal
gevist wordt door de lokale bevolking. Purperreiger, Indian Pond Heron en Purple Swamphen
(ondersoort Grijskoppurperkoet) zijn talrijk.
Al snel krijgen we bezoek van twee jongemannen op een brommer, dit zijn ‘de uilenmannen’ van
Tissa. We bezoeken met hen drie verschillende particuliere tuinen en twee uur later is onze
soortenlijst uitgebreid met maar liefst drie uilensoorten; Brown Fish Owl, Jungle Owlet en Indian Scops
Owl. Easy birding!
Terug in het hotel gaan we met zijn allen naar het dakterras en onder het genot van een Lion bier zijn
we getuige van enkele duizenden Indian Flying Foxes die in de schemer hun slaapbomen verlaten op
zoek naar rijp fruit zoals mango’s en bananen. Met een spanwijdte tot 1,5 meter is dit de grootste
vleermuis van het Indisch subcontinent.

Udalawale (Dick)
Dag 7 – 7 december 2019
Yala National Park
Deze dag bezoeken we Yala NP. Dit is het bekendste NP in Sri Lanka met een oppervlakte van ca.
1000 vierkante km. In twee jeeps sluiten we in allervroegte aan bij een lange rij voertuigen die voor de
ingang wachten. Niet veel later rijden we het park binnen. Het park heeft verschillende biotopen zoals
savanne, bos, meren, mangrove en wetlands. Deze diversiteit maakt dat ook flora en fauna zeer
gevarieerd zijn. We zien vele zoogdieren zoals Ruddy Mongoose, Water Buffalo, Asian Elephant,
Golden Jackal en Spotted Deer. Hoogtepunt is een Luipaard dat op korte afstand van de weg in een
vork van een boom ligt. Helaas laat het dier maar af en toe zijn kop zien maar indrukwekkend is het
zeker. We lunchen in het park op een plek waar het toegestaan is om de jeeps te verlaten. Sommige
deelnemers maken hier een korte strandwandeling langs de Indische oceaan.
In de middag zien we weer allerlei fraais de revue passeren. Een Jerdon’s Nightjar poseert voor ons
op een dode tak en laat zich mooi fotograferen. Een kleine greep uit de fraaie vogelsoorten die we
deze dag zien; Cotton Pygmy Goose, Yellow-crowned Woodpecker, Orange-breasted Geen Pigeon,
Asian Koel, Oriental Skylark, Crested Treeswift en Braminy Starling.
Ondanks de soms pittige regenbuien kijken we terug op een mooie dag in dit unieke natuurreservaat.
Dag 8 – 8 december 2019
Bundala National Park
Deze dag brengen we een bezoek aan Bundala NP. We stoppen bij de wetlands nog voor de officiële
ingang van het park. Het gekras van de Indische Karekieten klinkt van alle kanten. Het is een waar
eldorado voor watervogels. We ontdekken verschillende Yellow Bitterns (Chinese Woudaapjes) tussen
het riet. Een Middelste Zilverreiger staat op korte afstand onverstoord in de jachtmodus.
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Brown-headed Barbet (Jos)

White-throated Kingfisher (Jos)
Een goed begin van de dag! Aangekomen bij de ingang doen we ons tegoed aan de meegebrachte
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ontbijtpakketten. Met een gids van het park gaan we verder. Wat een vogelrijkdom en wat een rust in
dit park. We komen deze morgen slechts twee andere jeeps tegen! Het open karakter van het
parklandschap maakt dat vele soorten zich erg goed laten zien. Onderweg zien we onder meer
Aziatische Goudplevieren en Pin-tailed Snipes (Stekelstaartsnippen). Piepers, leeuweriken en
verschillende kievitsoorten lopen vaak dicht tegen de weg. We bezoeken de zoutpannen die grenzen
aan het park en zien hier een grote verscheidenheid aan steltlopers en sterns. Grote Kuifsterns,
Bengaalse Sterns en Reuzensterns staan in groten getale bij elkaar en laten zich goed vergelijken.
Enkele hoogtepunten; Small Pratincoles (Kleine Vorkstaartplevieren), twee Roseate Terns, Terek
Sandpiper, twee Grote Kanoeten te midden van een grote groep Grutto’s en een groot aantal
Mongoolse Plevieren. Een zeldzame Black-necked Stork vliegt op enige afstand voorbij. Op de
terugweg zien we een Bay-backed Shrike (Bruinrugklauwier), een dwaalgast van het vasteland.
Na deze uitermate productieve ochtend maken we ’s middags nog een ontspannen wandeling langs
enkele reservoirs niet ver van het hotel. Enkele White-naped Woodpeckers laten zich fantastisch zien
en ook een Smyrna-ijsvogel die een duizendpoot naar binnen werkt is ronduit spectaculair.

White-naped Woodpecker (Jos)
Dag 9 – 9 december 2019
Tissa – Nuwara Eliya
Vandaag verplaatsen we ons naar het centraal hoogland van Sri Lanka. Onze bestemming, Nuwara
Eliya ligt op een hoogte van ruim 1800 meter. We rijden langs glooiende groene beboste
berghellingen afgewisseld met theeplantages. Onderweg maken we een korte stop bij een
theeplantage met winkel. We strekken de benen bij de Ravana Falls, een bekende waterval vlak naast
de weg. De lunch gebruiken we in een schitterend gelegen restaurant op een heuvelhelling.
Als we in de middag aankomen, brengen we eerst een bezoek aan het Victoriapark. Dit mooi
aangelegde stadspark is een goede plaats om enkele bijzondere wintergasten te vinden, zoals Pied
Thrush. Deze broedvogel van Noord-India en Nepal overwintert soms met enkele exemplaren in dit
park. Het lukt slechts twee deelnemers om de soort te zien.
Indian Pitta, een andere zeldzame wintergast van het continent wordt gehoord maar de vogel laat zich
helaas niet zien. In de schemer verlaten we het park.
We worden op onze nieuwe overnachtingsplek met schitterend uitzicht over de stad zeer hartelijk door
de staf ontvangen.
Dag 10 – 10 december 2019 Horton Plains National Park
We zorgen dat we om 6.00uur bij de ingang staan van Horton Plains NP. Dit unieke park ligt op zo’n
2000m hoogte en bestaat voor een groot deel uit nevelwoud en uitgestrekt grasland.
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Horton Plains (Dick)
Bij de ingang zien en horen we in de schemering een Sri Lanka Whistling Thrush. Deze endemische
Fluitlijster laat zich doorgaans zeer moeilijk zien. Terwijl de overige toeristen in hun auto de
doorgaande weg van het park volgen, lopen wij in alle rust over de weg en genieten van de bijzondere
flora en fauna.
Als we een smal bospad volgen, vinden een ‘mixed flock’. We zien Dull Blue Flycatcher, Orange-billed
Babbler, Sri Lanka White-eye, Sri Lanka Scimitar Babbler en Spot-winged Thrush. Ook ontdekken we
op deze plek enkele Sri Lanka Wood Pigeons. Het meegebrachte ontbijt smaakt prima en ondertussen
zien we in enkele fruitbomen meerdere Yellow-eared Bulbuls.
We vervolgen onze weg en komen in een volledig ander landschap. Uitgestrekte graslanden met
uitzicht op enkele hoge bergtoppen. Hier vinden we Pied Bush Chat. Ook zien we Hill Swallows
vliegen. Als we de alarmkreet van een hert horen ontdekken we even later een Luipaard! Weliswaar
op afstand maar het beest laat zich door de telescoop prachtig zien.
We maken een korte stop bij een restaurantje en drinken koffie met melk. Of was het thee met melk?
Na deze korte pauze gaan we dezelfde weg terug. Een groot mannetje Sambar wordt op de foto
gezet. We hebben vandaag geluk met het weer. Het zonnetje schijnt en de temperatuur is
aangenaam. We lopen weer een stukje langs de weg en Dhammi wijst ons op twee zonnende Blackcheek Lizards in een struik. In een klein plasje jaagt een ijverige Grote Gele Kwikstaart lopend over de
lotusbladeren op insecten. We verlaten dit indrukwekkende landschap en rijden terug naar het hotel.
Na de lunchpauze worden we opgehaald door een chauffeur met tuktuk die ons naar het Victoriapark
rijdt. Bij een smalle ‘rioolsloot’ aan de rand van het park krijgen nu alle deelnemers de Pied Thrush te
zien. Twee mannetjes en een vrouwtje scharrelen over de bosbodem. De Pitta laat zich helaas weer
niet zien. Wel zien we Grey-headed Canary Flycatcher. Ook Oeverloper en Witgatje lopen langs een
smalle sloot. Soorten die je nu niet direct verwacht in een stadspark in Centraal Sri Lanka. Door de
aanhoudende regen houden we het vandaag voor gezien.
We laten ons met een tuktuk afzetten bij het hotel.
Dag 11 – 11 december 2019 Nuwara Eliya – Kitulgala
In de vroege morgen bezoeken we nog een keer het Victoriapark. Op zoek naar Indian Pitta zien we in
het dichte struikgewas een stiekeme Slaty-legged Crake lopen. Een Struikrietzanger laat zich hier
eveneens mooi bekijken. Ook zien we na enige moeite een Kashmir Flycatcher, een zeldzame
wintergast uit Noord-India. We keren terug naar het hotel en na het ontbijt vertrekken we naar onze
volgende bestemming.
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Op zoek naar Pied Thrush (Dick)

Pied Thrush (Jos)
Onze lodge in Kitulgala ligt op een prachtige locatie aan de Kelani River. In de middag maken we een
korte wandeling in de omgeving. Tussen de bergen zweeft een Crested Honey Buzzard (Aziatische
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Wespendief). Langs de smalle weg die we volgen zien we veel vogels. Enkele Black-hooded Orioles
en White-bellied Drongo’s laten zich prachtig bekijken.
Dag 12 – 12 december 2019 Kitulgala (Kelani Valley Forest Reserve)
Na het ontbijt lopen we via een smalle hangbrug over de stromende rivier.
Op deze locatie is een groot gedeelte van de historische film ‘Bridge over the river Kwai’ opgenomen.
Aan de overkant gekomen, gaan we verder over een smalle rustige weg. Hier staan verspreid enkele
huisjes met vaak grote tuinen. We komen aan bij een verlaten tentenkamp en al snel zien we in het
lager gelegen bos eindelijk een Indian Pitta. De vogel zien we kort en is daarna onvindbaar.
Een Tickell’s Blue Flycatcher laat zich van dichtbij bewonderen. Inmiddels hebben we hulp gekregen
bij onze zoektocht. Een oudere man doet zijn best om de Pitta voor ons terug te vinden.
Uiteindelijk lukt het Dhammi en zien we een prachtig exemplaar in een boom zitten.
De temperatuur loopt inmiddels flink op. We wandelen langzaam terug en zien een nieuwe
spechtensoort: Lesser Yellownape, een middelgrote groene specht met een geel achterhoofd.
In de middag blijven we bij de lodge. Vanuit de prachtige tuin valt veel te zien. Enkele hoogtepunten
zijn; Black Bittern, Southern Hill Myna en enkele fantastisch poserende Stork-billed Kingfishers.
Onder het genot van een koel drankje horen en zien we een Banded Bay Cuckoo.
Een grote groep Indian Swiftlets jaagt boven de rivier op insecten.

Kitulgala (Dick)
Dag 13 – 13 december 2019 Kitulgala – Mirissa
Voor het ontbijt kijken we nog vogels in de tuin. In een hoge boom met veel bloemen zien we
meerdere soorten waaronder Southern Hill Myna, Yellow-thronted Leafbird, Sri Lanka Hanging Parrot,
Black Bulbul, Black-hooded Oriole en Scarlet Minivet. Een Sri Lanka Giant Squirrel klautert behendig
over de takken. Een grote Water Monitor steekt de rivier over.

Stork-billed Kingfisher (Jos)
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Na het ontbijt verlaten we deze fraaie plek en gaan op weg naar Mirissa. Deze plaats ligt aan de
zuidkust van Sri Lanka.
Onderweg maken we een stop langs de snelweg en lunchen bij een servicestation.
We arriveren rond 15.00uur in ons hotel met uitzicht op de Indische Oceaan. De rest van de middag is
facultatief. Sommige deelnemers maken een wandeling over het strand, andere kiezen voor een paar
uurtjes relaxen bij het zwembad.

Indian Pitta (Jos)
Dag 14 – 14 december 2019 Mirissa
Deze dag staat in de ochtend een Whale Watching tour op het programma. Al vroeg rijden we naar
een boekingskantoor dichtbij de haven in Mirissa. Na enkele formaliteiten lopen we naar de haven.
We gaan aan boord en rond 7.00uur varen we langzaam de vissershaven uit richting open zee.
Een Striated Heron vliegt tussen de schepen. Zo waar nog een nieuwe soort op de inmiddels lange
soortenlijst. De zee is kalm en als we nog maar net op open zee varen krijgen we van de bemanning
een heerlijk ontbijt aangereikt. Op het overdekte open schip is het goed toeven. De temperatuur op de
Indische oceaan is aangenaam. Er varen meerdere schepen rond met allemaal hetzelfde doel; het
zien van de Blauwe Vinvis, met een lengte tot 25 meter verreweg het grootste dier op aarde.
De bemanning speurt voortdurend het water af. Af en toe zien we een vliegende vis door het luchtruim
zweven. Opeens is er enige opwinding onder de bemanning. We zien alle aanwezige boten een zelfde
richting op varen. Dan zien we in de verte een ‘blow’. Een walvis zwemt op grote afstand van de
boten. Na een tiental minuten hebben we de walvis benaderd en zien we een gigantisch vrouwtje
Blauwe Vinvis aan de oppervlakte verschijnen. Vlak naast dit imposante dier zwemt een pasgeboren
kalf. Met een lengte van 7 meter valt deze in het niet bij zijn meer dan 20 meter lange moeder. Wat
een geweldige waarneming! De boten blijven nog enige tijd op afstand van de walvissen varen. Ook
zien we enkele groepen Spinner Dolphins, een dolfijnensoort die bekend staat om zijn sprongen
waarbij hij om zijn lengteas draait.
We varen terug naar Mirissa waar we tegen het middaguur weer voet op vaste wal zetten.
De tweede helft van de middag bezoeken we een mooi ‘nat’ gebied niet ver van ons hotel.
We verlaten de bus en maken hier een wandeling.
Enkele meertjes met veel riet en waterplanten staan garant voor een grote diversiteit aan vogels.
Pheasant-tailed Jacana’s in prachtkleed lopen over de leliebladeren op zoek naar voedsel. Op een
elektriciteitsdraad zitten een Stork-billed en White-breasted Kingfisher gebroederlijk naast elkaar.
Een Yellow Bittern klautert behendig door enkele lage struiken langs het water. Een Grey-headed Fish
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Eagle duikt vlak voor onze neus in het ondiepe water. Ook zien we baltsende Crimson-fronted
Barbets. Bij een ondergaande zon rijden we terug.
Dag 15 – 15 december 2019 Mirissa – Waikkal
Voordat we naar ons laatste logeeradres in Waikkal vertrekken brengen we een bezoek aan Galle.
Galle is een kleine stad in het zuiden van Sri Lanka. Het stadje is enorm populair bij reizigers en dat
komt in het bijzonder door de rijke historie. In de 17e eeuw bouwde de Nederlandse Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) hier een groot strategisch fort langs de kust, dat later overgenomen is
door de Britten. Dit fort staat op de UNESCO werelderfgoedlijst. Een groot deel van de
vestigingsmuren is intact gebleven en het centrum van Galle wordt door de muren ook wel “Fort Galle”
genoemd. Opmerkelijk is dat ook tijdens de tsunami in 2004 het fort heeft standgehouden. Binnen de
muren vind je gezellige restaurants, leuke winkeltjes en een aantal oude Nederlandse gebouwen.
Na een wandeling door het stadje vertrekken we naar Waikkal.
In de middag arriveren we in deze kustplaats.
Dag 16 – 16 december 2019

Waikkal (Anawilundawa) – Colombo

Anawilundawa (Dick)
De laatste volle dag van onze reis is al weer aangebroken. In de ochtend hebben we nog tijd om
vogels te kijken. In alle vroegte gaan we op pad naar Anawilundawa. Hier vinden we een schitterend
beschermd natuurgebied (Ramsar site) dat bestaat uit een aantal zoetwatermeren. Als we arriveren,
zien we een Greater Coucal op enkele meters van de bus.
In een bos hebben Spot-billed Pelicans, Asian Openbills en Black-headed Ibises hun kolonies naast
elkaar gebouwd. Grappig is dat we op deze plek onze eerste Meerkoeten en Dodaarzen van de reis
zien. Grote groepen Lesser Whistling Ducks vliegen rond. Hun geluid doet aan dat van ‘onze’
Smienten denken. Witwangsterns jagen boven het water op zoek naar voedsel. Langs een bloemrijk
pad worden een aantal prachtige vlindersoorten gezien. Het soortenspectrum is enorm in dit
beschermde gebied en we genieten van deze laatste ochtend in de Sri Lankaanse natuur.
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Brown Fish Owl (Dick)
Aan het eind van de ochtend rijden we terug naar het hotel. We hebben nog tijd om ons op te knappen
en de koffers in te pakken. Na de lunch worden we door Dhammi en Sudat naar het vliegveld
gebracht. Hier nemen we afscheid en bedanken hen voor deze fantastische reis.
Dag 17 – 17 december 2019 Colombo - Dubai – Amsterdam
Via Dubai arriveren we na een goed verlopen vlucht in Amsterdam.
We kijken terug op een indrukwekkende reis met vele mooie waarnemingen. Uiteraard lag de focus op
vogels maar mede door de brede belangstelling van de deelnemers hebben we ook genoten van
vlinders, reptielen, zoogdieren en de uitbundige flora van dit overweldigende land.
De hoogtepunten van de reis waren talrijk en te veel om allemaal op te noemen. Een kleine greep in
willekeurige volgorde; de Serendibdwergooruiltjes (en de klim er naar toe), de Smyrna-ijsvogel met
duizendpoot, het Luipaard in Horton Plains, de Blauwe Vinvis met kalf, de duizenden Vliegende
Honden in de schemer vanaf het dakterras, onze fantastische lokale gids en chauffeur; Dhammi en
Sudat, de Indian Pitta in de boom, de Blauwe Kitta vanaf de veranda, de grappen van Marc, het
voortreffelijke eten etc. etc.
Persoonlijk wil ik de deelnemers bedanken voor hun prettige gezelschap en enthousiasme.
Hopelijk treffen we elkaar nog eens op een reis van BirdingBreaks of misschien wel op Texel.

Jos van den Berg
Texel, 3 februari 2020
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