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Dag 1 & 2 - 2 & 3 december
Amsterdam - Colombo - Sinharaja
We verzamelen in de vroege ochtend op Schiphol om via Frankfurt naar Colombo te vliegen.
Aankomst is om 04:30h de volgende ochtend en na enkele formaliteiten ontmoeten we Dhammi (gids)
en Sunil (chauffeur) die ons de komende twee weken begeleiden, ondersteund door Dashan
(assistent in de bus) en Rohanna (chauffeur van de bagage). Het is net licht geworden, we voelen de
tropische warmte en zien al de eerste Large-billed en House Crows op het vliegveld. Het is ongeveer
4 uur rijden naar het centraal zuidelijk gelegen Sinharaja Forest Reserve waar we verblijven in de Blue
Magpie Lodge. Vanuit onze comfortabele bus rijden we langs moeras-gebieden met veel Indian Pond
Herons, maar ook Great, Intermediate, Little en Purple Herons. Enkele Oriental Darters vliegen langs,
net als Little Cormorants. Brahminy Kites cirkelen in de lucht en bij de eerste theestop vliegen Sri
Lanka Hanging Parrots over: de eerste endeem is binnen! Even later laat een Shikra op een paal zich
mooi bekijken. Onderweg naar de lodge zien we al enkele roofvogels: Oriental Honey Buzzard, Black
Eagle en Crested Serpent Eagle.

Uitzicht vanuit de Blue Magpie Lodge, LS
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De Blue Magpie Lodge is mooi gelegen tussen de weelderige tropische begroeiing. Een heerlijke
lunch wacht op ons bij aankomst, maar niet voordat we de tuin van de lodge hebben verkend! Al snel
vinden we Black Bulbul maar ook een prachtige witte Asian Paradise Flycatcher! Spotted Doves zijn
algemeen, net als Red-vented Bulbuls. Een Brown Shrike zit op een paaltje vlak bij de lodge terwijl
een Brown Flycatcher meer verscholen in de lage delen van een boom vliegen vangt. Yellow-fronted
Barbets en Black-capped Bulbuls zitten in de boom naast de lodge, net als een tamme jonge Crested
Hawk-Eagle, wauw!

Asian Paradise Flycatcher en Crested Hawk-Eagle, Blue Magpie Lodge, LS

Dan wordt het tijd om te lunchen, een heerlijk Sri Lankaans buffet (mild bereid...) staat voor ons klaar.
Wat een heerlijke keuken (en goede kok)! Na de lunch maken we een wandeling in de buurt en horen
we de eerste Green-billed Coucal, maar de vogel laat zich helaas niet zien. Orange-billed Babblers
zijn algemeen en twee Sri Lanka Jungle Fowl laten zich van erg dichtbij zien. Een Brown-capped
Babbler – alweer een endeem – scharrelt over de bosbodem en is helaas maar voor enkelen uit de
groep weggelegd. Op de terugweg horen en zien we een Banded Bay Cuckoo boven ons roepen. Dan
wordt het tijd om de eerste indrukken vast te leggen in de checklist en te gaan eten. Door de lange
reis is het vroeg slapen …
Dag 3 - 4 december
Sinharaja
Vroeg op zodat we op tijd in het park zijn. We rijden met jeeps want de weg ernaartoe lijkt meer op
een rivierbedding… Eerst moeten we echter tickets kopen en bij de ticketcounter is een voederplaats.
Een Sri Lanka Grey Hornbill laat zich prachtig bekijken, net als Yellow-browed Bulbul, Brown-breasted
Flycatcher en Emerald Dove. Dan rijden we het laatste stukje naar de ingang en beginnen we onze
wandeling in het park. We zien al snel White-faced Starling, een specialiteit van Sinharaja. Dan lopen
we het park in. Al snel heeft een van de lokale gidsen een Sri Lanka Frogmouth ontdekt. We lopen via
een kruip-door-sluip-doorpaadje door de begroeiing – en door de blubber – naar de plek… onze gids
wijst ze aan en daar zit een prachtig verscholen paartje op een stengel van een boomvaren.
Spectaculair!
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Een ‘flock’ komt langs in Sinharaja NP, LS
Als iedereen een voor een de vogels gezien heeft, lopen we verder door het regenwoud, op zoek naar
de wereldberoemde flocks. Dhammi hoort een Sri Lanka Drongo, een van de soorten die zich altijd in
flocks ophoudt. Even later zien we de vogel maar ook een scala aan andere soorten! Gelukkig
beweegt de flock zich betrekkelijk langzaam zodat we de tijd krijgen om de soorten te zien én te
determineren. We zien prachtige Red-faced Malkoha’s maar ook Malabar Trogon, Sri Lanka Drongo,
Lesser Yellownape en Ashy-headed Laughingthrush laten zich goed bekijken. Even verderop doen we
een poging voor Sri Lanka Thrush (split van Scaly Thrush) maar meer dan een opvliegende vogel zien
we helaas niet.

Red-faced Malkoha en Malabar Trogon, Sinharaja, LS
We hebben lunch bij de ingang van het park met uitzicht over het regenwoud en terwijl we daarvan
genieten, vliegen er twee Sri Lanka Myna’s over, gaaf! Een Brown-breasted Flycatcher zit op nog
geen 5 meter afstand terwijl Golden-fronted Leafbirds zich tegoed doen aan de vruchten van
kokospalmen. Gedrag dat gekopieerd wordt door een Giant Squirrel want even later zit deze
reusachtige eekhoorn aan de vruchten te peuzelen.
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Sri Lanka Frogmouth en Indian Pitta, Sinharaja, LS
De middag wordt besteed in de buurt van de lodge. We wandelen tussen de kleinschalige akkertjes en
rijstvelden en zien enkele mooie endemen zoals Green-billed Coucal en Crimson-fronted Barbet. Het
volgende hoogtepunt dient zich alweer aan wanneer een Indian Pitta zich prachtig laat bekijken terwijl
hij in een boom zit te roepen, heel fraai en een mooie afsluiting van een indrukwekkende eerste dag.
Het regenwoud van Sinharaja is nog volledig onaangetast en is een van de ‘biodiversity hotspots’ van
het land en zeer rijk aan endemische soorten. Deze houden zich vaak op in zogenoemde ‘mixed
species feeding flocks’ waarin een groot aantal soorten vertegenwoordigd is. De flocks in Sinharaja
worden al sinds 1981 bestudeerd en zijn daarmee de best gedocumenteerde ter wereld. Onderzoek
heeft uitgewezen dat deze flocks gemiddeld bestaan uit maar liefst 12 soorten verdeeld over 41
individuen. 12 soorten is het gemiddelde aantal, maar er zijn hier ook flocks waargenomen waarbij het
aantal op 59 soorten uitkwam! Wanneer een flock weer verdwenen is, lijkt het bos vrijwel verlaten. De
flocks bestaan vaak ook uit endemische soorten zoals de Ceylon Hanging-Parrot, Red-faced Malkoha,
Ceylon Grey Hornbill, Yellow-fronted Barbet en Ceylon Crested Drongo. De flocks zijn een fascinerend
ecologisch verschijnsel omdat het haast lijkt dat de verschillende soorten, gebundeld in de flock, als
een super-organisme te werk gaan.
Dag 4 - 5 december

Sinharaja

Vandaag gaat de wekker om 4.45 uur in de Blue Magpie Lodge. Om 5 uur vertrekken we om voor
zonsondergang om vanuit de keuken van een huis de Sri Lanka Spurfowl (Ceylonhoen) te kunnen
zien. Het regent stevig als we met 3 jeeps de Kudawabridge passeren en direct daarna rechtsaf
gaan. De weg is slecht - verder slapen is er niet bij.
Plots houden we stil: de weg is geblokkeerd door een omgevallen boom. Onze bijrijders gaan te voet
op zoek naar bewoning om een kapmes te lenen. Na ongeveer 15 minuten wordt de boom vakkundig
door midden gehakt en vervolgen we onze weg. Nog in het donker staan we te wachten in de
’keuken’. Op afstand is de Spurfowl al te horen: ondertussen vermaken we ons met een Spot-winged
Thrush die op slechts enkele meters voor ons wormen aan het zoeken is. Uiteindelijk krijgen we de
hoenders allemaal prachtig te zien. Inmiddels is het nagenoeg droog en vogelen we in de omgeving:
Sri Lanka Blue Magpie, Sri Lanka Grey Hornbill, Sri Lanka Hill Myna’s en heel fraai de Green-billed
Coucal. Op de weg ligt nog een klein addertje: Millard’s Hump-nosed viper.
Na het ontbijt in de lodge gaan we weer naar het Sinharaja park. Met bloedzuigersokken aan doen we
dezelfde wandeling als gisteren. We proberen om toch nog de Serendib Scops Owl en de Scaly
Thrush te kunnen zien. Onderweg vandaag helaas geen flock, wel een Sri Lanka Junglefowl haan die
uit de hand van Dorine komt eten. Dhammi – onze gids – houdt steeds contact met de park-rangers,
maar er is nog steeds geen dwergooruiltje gevonden. Onze groep gaat opnieuw proberen om
de Scaly Thrush te vinden op de plaats waar we gisteren enkele flitsen van de zeer schuwe vogel
gezien hebben. Dat betekent heel goed de ondergrond afturen in het drassige bos. We zijn hier echter
niet de enigen die deze fraaie Goudlijster willen zien: een gids van een andere groep roept dat hij de
lijster ziet - iedereen als een speer zijn kant op! Op een eigenwijze vogelaar na die blijft staan, de
vogel vlak voor hem op een tak krijgt en ook nog fraai kan fotograferen. De dag vordert en het lijkt
erop dat we het uiltje gaan (seren-) dippen. Inmiddels wordt ook buiten het park gezocht.
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Als we bijna bij de uitgang van het park zijn, bereikt ons het goede nieuws er is toch nog een Scops
Owl gevonden! Dus met gezwinde spoed de berg op. Na een stevige klauterpartij over een modderig
– en dus spekglad – parcours, bereiken we uiteindelijk de plaats waar het uiltje slaapt: verscholen in
de dichte vegetatie op ongeveer 1 meter hoogte zit-ie dan. Onvoorstelbaar dat iemand daar gaat
zoeken, laat staan dat je dan dat uiltje nog vindt ook. Omdat het Serendib Scops Owltje heel moeilijk
te vinden is, en we ‘m alleen vanuit de juiste hoek – balancerend op de gladde helling – kunnen zien,
besluiten we om de scope op te zetten zodat iedereen op z’n beurt kan komen kijken. Werkelijk
prachtig! Toch nog gelukt! Ik vraag me af of het toch geen vooropgezet plan is om zo de spanning erin
te houden ... Ook vragen we ons af hoe de na ons komende groep Chinese fotografen zich staande
zullen gaan houden met elk een statief en een enorme rugzak voor hun gigantische lenzen.
‘s Avonds maken we nog een wandelingetje vanuit de lodge langs de rivier: een fraaie omgeving maar
het levert uiteindelijk geen nieuwe soorten meer op. Helaas moeten we morgen deze fantastische
plek verlaten en ons geluk elders gaan beproeven.

Sri Lanka Spurfowl en Spot-winged Thrush, Sinharaja, LS

Sri Lanka Hanging Parrot en Serendib Scops Owl, Sinharaja, LS

Dag 5 - 6 december
Sinharaja - Udawalawa
Vandaag verlaten we Sinharaja om via een 3 uren durende rit naar Udawalawa te rijden. De weg loopt
door heuvelachting terrein tussen theeplantages en rijstvelden. Maar naar goede gewoonte wordt er
eerst nog voor het ontbijt gevogeld rond de lodge. En dit levert al direct enkele leuke soorten op zoals
Black-headed Cuckoo-Shrike, Green-billed Coucal en Tawny-bellied babbler.
We komen uiteindelijk aan in een mooi hotel dat direct naast Centauria Lake gelegen is. Er vliegen
veel Whiskered Terns, Little Cormorants maar ook enkele Spot-billed Pelicans. Juist als we de
middagexcursie willen starten worden we gewezen op twee Indian Scops Owls die in een boom op de
parkeerplaats op ons neerkijken, heel fraai!
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Green-billed Coucal, Sinharaja, LS
We vertrekken met de bus en stoppen bij Kalamatiya, een prachtig wetland langs de kust waar het
alweer schitterend vogelen is. We zien er ook nog enkele restanten van de ravage die de tsunami er in
2004 aanrichtte. Pheasant-tailed Jacana’s lopen over de plompebladeren terwijl langs de oevers
Great en Indian Thick-knees zitten, naast vele Grutto’s, Poelruiters, Mongoolse Plevieren en als
e
klapper een Grey-headed Lapwing! Het blijkt pas de 4 waarneming voor Sri Lanka te zijn, een echte
dwaalgast dus…wauw!

Grey-headed Lapwing (met Great Thick-knee) en Blue-tailed Bee-eater, Kalamatiya, LS
Resultaat vandaag: 110 soorten, met dank aan Dhammi, onze gids. Op de terugweg naar het hotel
zien we in de schemering nog enkele Indian Nightjars die zich midden op de weg mooi laten
bewonderen. Na een uitgebreid diner gaan we weer vroeg in bed want morgen starten we op tijd!
Dag 6 - 7 december
Udawalawa - Tissamaharama
Om 5 uur in de ochtend staat de koffie en thee klaar en om half zes vertrekken we naar Uduwalawa
National Park, niet ver van het hotel, voor de eerste jeepsafari van deze reis. We rijden door een mooi
open en savanne-achtig gebied met veel Jerdon’s Bushlarks, enkele Blyths Pipits, vier soorten
prinia’s, Black-winged Kite en Grey-headed Fish Eagle. Én veel Sri Lankaanse olifanten die vlak langs
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het pad komen drinken! Bij een prachtig meertje vol met vogels picknicken we uit de ‘breakfast boxes’
die we van het hotel hebben meegekregen.
Bij terugkomst in het hotel is daar een trouwfeest in volle gang, de gasten zien er prachtig en feestelijk
uit – wij banjeren er enigszins lomp doorheen in onze outdoor-plunje, behangen met rugzakjes en
fototoestellen. Erg lekker ruiken doen we waarschijnlijk ook al niet maar voor douchen is geen tijd
want na de lunch verkassen we alweer naar onze volgende stek, de wetlands bij Tissamaharama,
kortweg Tissa genoemd.
Na een rit van anderhalf uur komen we aan bij het sfeervolle Wila Safari Hotel. Het ligt direct aan een
schitterend ondiep water dat vol zit met vogels. Even scannen levert al meteen Yellow Bittern en Greyheaded Swamphen op. We rijden een klein stukje naar de door mensenhanden aangelegde reservoirs
die dienen ter irrigatie van de omliggende boerenakkertjes. Sommige van deze reservoirs dateren uit
e
e
de 1 en 2 eeuw voor Christus en worden nog steeds gebruikt. In het drasgebied zien we onder ander
een Watercock en de eerste krokodil ligt op de uitkijk op een heuveltje. In de invallende schemer
komen er ineens van alle kanten grote aantallen Indian Pond Herons langs en over ons heen vliegen
– een paar meter achter ons blijken ze in de lage palmen hun slaapplaats te hebben.
Dag 7 - 8 december
Tissa - Bundala - Tissa
Vandaag bezoeken we vanuit Tissa het Bundala National Park, de eerste Ramsar site (een moeras- of
watergebied van internationaal belang) van Sri Lanka. Bij de ingang wisselen we van voertuig en gaan
we met mooie safarivoertuigen het park in. Al na enkele minuten stoppen we bij een lagune die vol zit
met vogels. We zien Strandplevieren, Mongoolse Plevieren en Terek Ruiters, maar ook veel Middelste
Zilverreigers en enkele Grey-headed Swamphens. Het is een savanne-achtig gebied waar we
doorheen rijden, afgewisseld met uitgestrekte lagunes met brak water en zandduinen vlak achter de
kust.

Vogels kijken in Bundala, LS
Een White-browed Fantail zit op het pad voor de auto en laat zich uitgebreid bekijken. Twee soorten
apen - Toque Macaque en Grey Langur – zitten in de acacia’s terwijl een jonge Shikra zich stil houdt
in een grote oude boom. We rijden verder en de begroeiing wordt schaarser en schaarser totdat we bij
de zoutpannen komen. En hier is het echt een feestje, wat een vogels! Niet alleen vele sterns en
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meeuwen, maar ook duizenden steltlopers! We nemen de tijd en scannen het gebied zorgvuldig af, en
dat resulteert in een indrukwekkende lijst aan soorten: Woestijn- en Mongoolse Plevier,
Breedbekstrandloper, Small Pratincole, Bruinkopmeeuw, Kuif-, Bengaalse, Witwang- en
Witvleugelsterns en als klap de op vuurpijl een winterkleed Roodkeelstrandloper!

Yellow-wattled Lapwing en Roodkeelstrandloper, Bundala, LS
Terug bij Tissa hebben enkele jongetjes contact gehad met Dhammi: er blijkt een Forest Eagle Owl te
zitten op nog geen 20 minuten rijden van het hotel…erheen dus! We zetten de bus neer in een
bosrijke omgeving met woningen en volgen de aanwijzingen. De vogel is schuw dus we moeten heel
voorzichtig zijn, niet meer dan 2 personen tegelijk. De eerste twee lopen erheen en zien de vogel
hoog in de boom tussen de takken zitten. Maar binnen enkele seconden begint de vogel al te
bewegen en vliegt de boom uit, naar de overkant van de rivier…..balen! Maar de vogel is geland dus
misschien zit ie daar wel ergens zichtbaar. Omrijden dus en opnieuw zoeken. Het begint echter aardig
te regenen zodat we een korte pauze moeten houden. Daarna kunnen we de vogel helaas niet meer
vinden, een Orange-headed Thrush was een schrale troost.

Forest Eagle Owl en Orange-headed Thrush, Tissa, LS
Dag 8 - 9 december
Tissa - Yala - Tissa
Om half zes vertrekken we met onze bus vanuit ons hotel in Tissamaharama. Het is nog donker, er
staan wat sterren aan de hemel. Het belooft een zonnige dag te worden, wetende dat het Yala
National Park aan de zuidoostkust ligt. Ook het weerbericht (24-29°C, bewolkt met een bui) ziet er niet
slecht uit. Maar onderweg begint het al snel te regenen dat het giet. Even na zonsopkomst, iets na zes
uur, komen we bij een van de toegangspoorten van het Yala NP. Dat dit het meest bezochte NP van
Sri Lanka is, is al direct te zien aan het groot aantal jeeps die er staan te wachten. Yala is bekend voor
zijn luipaarden: nergens ter wereld zouden ze in zo'n grote dichtheid voorkomen als hier!
2
Yala is het 2e grootste NP van Sri Lanka. Momenteel 1.260 km groot met vijf deelgebieden waarvan
er maar twee toegankelijk zijn voor het publiek. Gelukkig maar dat niet het gehele park opgeofferd
wordt aan het massatoerisme!
We stappen over in 3 jeeps met comfortabele stoelen ('t is ook voor de hele dag, want omwille van de
grote zoogdieren die in het park voorkomen, mogen we niet uitstappen). Al snel zien we Indian
Rollers, een Wild Boar en een groepje Spotted Deer. Om te voorkomen dat de jeeps te snel rijden,
liggen er op regelmatige afstanden verkeersdrempels. Het landschap ziet er wat uit als een boom-enstruiksavanne met hier en daar grote ronde rotsblokken en waterplassen. Na een Woolly-necked Stork
en een Painted Stork wordt onze aandacht getrokken door een Grey-necked Bunting. Dwaalgast voor
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Sri Lanka en pas de tweede waarneming voor het land! Da’s geen slechte start van de dag! Een
Malabar Pied Hornbill laat zich mooi fotograferen. Alhoewel, met die regen... En na regen, kwam er
nog meer regen. De talrijke Water Buffalo’s voelen zich duidelijk in hun schik! Maar uiteindelijk komt
de zon te voorschijn, en dat zal voor de rest van de dag zijn! Barred Buttonquails laten zich
bewonderen onder enkele struiken. De vrouwtjes zijn mooier dan de mannetjes!

Green Bee-eater en Painted en Woolly-necked Stork, Yala NP, LS

e

Grey-necked Bunting (2 voor Sri Lanka!) en Barred Button-Quail, Yala NP, LS
Weldra komen we op een paradijselijke waterrijke locatie met Asian Elephant, Water Buffalo, Spotted
Deer, Pintail Snipe, Lesser Sand Plover, Red-wattled Lapwing, Yellow Bittern, Lesser Adjutant, Pacific
Golden Plover, en allemaal heel dicht bij onze voertuigen. Moeilijk zichtbaar tussen de takken zien we
nog een Brown Fish Owl. We ontbijten aan een idyllisch zeestrand met zicht op Elephant Rock. Er
staat ook een monumentje ter nagedachtenis aan de tsunami in 2004. In dit park alleen al kwamen
250 mensen om het leven door 6 meter hoge golven die via de riviermondingen tot 1,5 km ver
landinwaarts reikten! Purple-rumped Sunbirds fladderen er in de bomen waar we ook de eerste Thickbilled Flowerpecker van de reis te zien krijgen.

Op safari in Yala NP, LS
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We zetten onze tocht voort in een landschap waarin bos- en struiksavanne afwisselt met grote
waterpartijen. Een Ruddy Mongoose komt vanonder een bosje tevoorschijn en enkele Sri Lankan
Jackals rusten op een zandstrandje. We doen mooie waarnemingen te midden van een waterrijk
gebied: White-throated Kingfisher, Blue-tailed Bee-eater, Black-crowned Night Heron en Lesser
Whistling Duck. We keren terug naar de picknickplaats aan het strand voor de lunch. Het is behoorlijk
heet, zeker in de zon. Tijdens een daaropvolgende strandwandeling zien we White-bellied Sea Eagle,
Amur Falcon, Brahminy Kite zwevend in de lucht en in het achterland vertoeven enkele tientallen
Painted Storks en Spot-billed Pelicans.

Spot-billed Pelican en White-bellied Sea Eagle, Yala NP, LS
Rond half twee zetten we onze jeepsafari voort. Nabij een stroomversnelling in een riviertje zien we
verschillende grote Marsh Crocodiles. Al snel krijgt onze chauffeur een telefoontje met het bericht dat
er een Sri Lankan Leopard gesignaleerd is in het park. In versnelde vaart rijden we ernaartoe. De
verwachtingen zijn hooggespannen want voor vele bezoekers is een waarneming van deze
toppredator het hoogtepunt van de dag. En ja, daar ligt hij (of zij), in de verte op een zij op de grond
aan de bosrand. We zien 'm even op z'n rug draaien en z'n kop opheffen. Het is een ondersoort van
het luipaard die enkel op Sri Lanka voorkomt.

Vogelen bij de lunchplek in Yala NP, LS
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Luipaard in Yala NP, LS
Allerlei watervogels passeren de revue waaronder Ruddy Turnstone, Yellow-wattled Lapwing en
Marsh sandpiper. Met een perfecte schutkleur, bijna onzichtbaar, zien we een Indian Nightjar zitten op
een tak in het struikgewas.
Even verderop zien we Baya Weavers alsook hun nesten. Een Crested Hawk Eagle liet zich van nabij
fotograferen. Even later zien we nog een Plaintive Cuckoo en een Chestnut-headed Bee-eater. En
voordat we het park uitrijden (net voor zonsondergang om 17.30 uur) laten Sambars en op een droog
strandje een Great Stone-curlew zich nog mooi bewonderen. In totaal zagen of hoorden we vandaag
maar liefst 118 vogelsoorten, waaronder 8 soorten die we deze reis nog niet eerder waarnamen.
In het hotel staat 's avonds een heerlijke BBQ op ons te wachten.
Dag 9 - 10 december
Tissa – Nuwara Eliya
Vandaag een reisdag van Tissa naar Nuwara Eliya. Maar niet voordat we nog een laatste rondje
hebben gedaan bij de accommodatie. En daar blijkt nog een fraaie Yellow Bittern in het aangrenzende
wetland te zitten die zich ook mooi liet vereeuwigen.
We rijden vandaag van min of meer zeeniveau naar 2000+ meters. Voor de klim stoppen we nog
langs de weg voor de White-rumped Shama. Poging no: 1 mislukte. In een stadje worden batterijen en
toffees ingeslagen. We vervolgen onze weg, iedereen keuvelt gezellig met elkaar onder het genot van
(de eerder genoemde toffees) en schoolkrijtjes. Langzaam klimt de bus hoger en bij de volgende stop
is het gelukkig wel raak: de eerste nieuwe soort van de dag was de White-rumped Shama.
Waarschijnlijk alleen te zien als je de plekjes kent.
Wat bijna niet opvalt is dat de buitentemperatuur langzaam aan het dalen is. Van vochtig warm bij
vertrek naar een aangenaam temperatuurtje. De volgende stop is bij de watervallen van Rawana.
Mooi en groen en met handtamme aapjes.
De lunchstop is onverwacht snel – net na het middaguur - bij de Surrey Bird Sanctuary. Hier moet een
Brown Wood Owl – inderdaad familie van onze eigen Bosuil - zitten dus gaat Dhammi snel op
zoektocht terwijl de rest de lunch bestelt. Keuze uit, jawel: sandwich met kaas, ei of kip! De zoektocht
naar de uil heeft snel resultaat en we dalen af de tuin in. Niet veel later staat iedereen op een smal
paadje te genieten via de telescoop van deze indrukwekkende vogel. Een korte wandeling in en rond
de tuin levert een tweede exemplaar op en de ook niet zo heel gemakkelijk te vinden Sri Lanka Wood
Pigeon (ook 2 stuks). Zoals de naam al doet vermoeden een echte endeem. Enige waarneming van
deze twee soorten deze reis. Tussen de regenbuien door vinden we vlakbij de lodge de eerste Dullblue Flycatcher. De tweede nieuwe endeem voor deze dag in deze tuin: mooi plekkie voor de lunch.
Het duurt even voor de broodjes met frietjes klaar zijn dus wordt het alsnog een late lunch.
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Sri Lanka Wood Pigeon en Dull-blue Flycatcher, endemen van het hoogland van Sri Lanka, Surrey
Estate, LS
De reis richting Nuwara Eliya wordt na de lunch nog even onderbroken om op zoek te gaan naar de
lastige Sri Lanka Whistlingtrush maar helaas zonder succes. Langs het snelstromende beekje vliegt
nog wel een flock en gaf de gelegenheid om enkele soorten in te halen of nu wel goed te kunnen zien.
Een wandeling in het Victoria Parc van Nuwara Eliya in de late middag was regenachtig en leverde
Indian Blue Robin, Indian Pitta en Forest Wagtail maar nog niet de gehoopte Pied Thrush en Kashmir
Flycatcher. Het stadspark beslaat slechts 11 hectare en hoewel de meeste vegetatie hier van
ornamentele aard is, levert een korte wandeling hier toch vaak goede soorten op. Het is in ieder geval
de belangrijkste plek in Sri Lanka voor overwinterende soorten als Pied Thrush en Kashmir Flycatcher.
Het werd al behoorlijk donker toen we het park verlieten en nog even verder omhoog moesten naar
het hotel. Na het uitdelen van de kamersleutels volgt het gebruikelijke ritueel van lijsten (19:00) en
dineren (20:00). Gelukkig hebben ze een buffet maar helaas niet met endemische (Sri Lankaanse)
gerechten. De chili paste werd apart geserveerd. Het tochtte behoorlijk in de eetzaal en de truien
konden aan, voor het eerst deze reis is het fris.
Dag 10 - 11 december
Nuwara Eliya – Horton Plains – Nuwara Eliya
We gaan vandaag de Horton Plains op en omdat het nogal een stukje rijden is, vertrekken we in het
donker vanuit ons hotel. De weg omhoog is smal en bochtig maar onze chauffeur neemt hem prima
zodat we rond 06.00 uur bij de ingang van het reservaat aankomen.
e

De Horton Plains, vernoemd naar Sir Robert Wilmot-Horton, Brits gouverneur in de 19 eeuw, is een
golvend hoogland waarvan zo’n 2.000 hectare bestaat uit wat de Singalezen ‘patana’ noemen: nat
grasland. De rest van het park is bos. We hopen hier de laatste endemen van onze reis te zien. Het
weer zit ons echter niet zo mee. Bij vertrek regent het, waait het nogal en het is fris. Op de eerste plek
waar we de bus uitstappen is het niet veel anders. We staan bij een vijvertje genaamd Arrenga Pond,
een goede plek voor een van de targets van vandaag, de Sri Lanka Whistling Thrush, die de naam
heeft een van de lastigste endemen van Sri Lanka te zijn. Hij maakt die naam waar want hoe hard we
ook werken, we krijgen de vogel niet te zien. Het blijft bij een paar reacties op onze tape, maar dat is
het dan ook. Jammer, meer dan audio-waarnemingen zit er niet in.
Intussen wordt de hemel lichter en even later gaat zowaar de zon schijnen. ‘Lekker Hollands weertje’,
merkt een van ons op. En dat is het ook. Resultaat is ook dat het vogelleven goed op gang komt. We
zijn een stukje doorgelopen en komen zo in een mooie flock terecht. De obligate Orange- en Yellowbilled Babblers en Red-vented Bulbuls voeren de boventoon, maar we zien ook een prachtige Sri
Lanka Scimitar Babbler, Yellow-Eared Bulbul, Dark-fronted Babbler, Grey-headed Canary Flycatcher,
Sri Lanka White-eye, Velvet-fronted Nuthatch, behoorlijk wat Green Warblers en ook een Large-billed
Leaf Warbler die zich voor het eerst tijdens onze reis mooi laat zien. Dit geweld is gauw vergeten
wanneer we een Sri Lanka Bush Warbler horen roepen, een van de andere doelsoorten van vandaag.
Met een beetje geduld krijgen we de vogel allemaal fantastisch te zien. Wauw!
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Sri Lanka Bush Warbler, Horton Plains, LS
We gaan verder de Plains op en zien dat een van de kenmerkende vogels hier de Pied Bushchat is.
Bij een plek waar wat gebouwen staan en waar we van koffie en thee kunnen genieten zien we aardig
wat Hill Swallows. We zien ook nogal wat Sambar Deers, zelfs een die handtam is en met brood
gevoerd kan worden. Wanneer we wat verderop gereden zijn ziet Dhammi, onze gids, vanuit de bus
een koekoek-achtige langs een bosrand vliegen. We stappen uit, vinden de vermeende koekoek niet
maar wel een mooie specht, de Greater Goldenback. Achter ons langs zweeft een Buizerd, naar later
blijkt de enige van onze reis. De vogel lijkt nog het meest op een vulpinus type, een subspecies die
nog niet eerder is vastgesteld in Sri Lanka. Omdat de vogel van ons af drijft, lukt het niet goed alle
kenmerken vast te leggen, zodat we het moeten houden op Buizerd, waarschijnlijk een Steppebuizerd
ssp vulpinus.
Na de lunch bezoekt een deel van groep Victoria Park opnieuw en heeft nu meer geluk met een
mannetje Pied Thrush, hoewel de waarnemingen steeds erg vluchtig zijn. De vliegenvanger is veel
lastiger. Nadat Dhammi de vogel een paar keer heeft horen roepen, zien twee van ons – heel kort –
de vogel, die vervolgens een beekje oversteekt en in de begroeiing verdwijnt. Het spectaculairste
moment komt als we denken naar een vrouwtje Pied Thrush te kijken. De vogel zit hoog in de boom
en verscholen achter takken. Als de vogel naar beneden vliegt en in een boom vruchten gaat zitten
eten blijkt het om Eye-browed Thrush te gaan! En niet één, maar twee vogels doen zich tegelijkertijd
e
e
tegoed aan de vruchten. Dhammi meldt dat het pas de 3 en 4 vogel voor Sri Lanka zijn! Inmiddels
grossieren we dus in dwaalgasten voor het land.
De avond valt maar we hebben nog tijd om te genieten van een Indian Pitta en een Indian Blue Robin.
Tevreden keren we terug naar het hotel waar we na het lijsten kunnen aanschuiven voor weer een
prima maaltijd.
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Een van de twee Eye-browed Thrush in Victoria Park, de 3 en 4 vogel voor Sri Lanka! Foto LS

Indian Pitta, Victoria Park, Nuwara Eliya, LS

Dag 11 - 12 december
Nuwara Eliya - Kitulgala
We doen nog een ultieme poging (met onze walkie talkies) om Pied Thrush en Kashmir Flycatcher te
zien te krijgen in het Victoria Park. Om 06.00 uur lopen we het park in, het is mooi rustig en droog
weer. Het duurt niet langer dan 10 minuten voordat Dhammi een prachtig mannetje Pied Thrush ziet
hippen in de donkere ondergroei… wauw, wat een spectaculair mooie vogel! We kunnen er zeker 5
minuten van genieten en zien ook weer een Eye-browed Thrush hippen op dezelfde plek. Indian Blue
Robin en Indian Pitta maken het compleet. Nu kunnen we ons maximaal richten op de Kashmir
Flycatcher maar we zien en horen helaas niks. Een vrouwtje Pied Thrush laat zich nog wel uitgebreid
bekijken en fotograferen, maar dan wordt het tijd om te gaan ontbijten en op pad te gaan naar onze
volgende bestemming: het regenwoud van Kitulgala.
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Pied Thrush vrouwtje (l) en mannetje, Victoria Park, Nuwara Eliya, LS
Dit gebied is ook bekend onder de naam Kelani Valley Forest Reserve en is qua habitat en soorten
vergelijkbaar met het eerder bezochte Sinharaja Forest Reserve. Kitulgala is opgericht ter
bescherming van de afwatering van de Kelani River. Onderweg stoppen we om de Sri Lanka Whistling
Thrush te zien, maar die zien we helaas niet. Wel zien we de Black-lipped Lizard (vrouwtje); deze
soort heeft zijn naam te danken aan het mannetje: hij heeft zwarte lippen.
Tijdens deze werkelijk prachtige route langs oneindig veel theeplantages, zien we honderden
slapende vleermuizen in één boom. Dhammi vertelt dat de zogenoemde ‘up country black tea’
voornamelijk wordt geëxporteerd naar Rusland, Japan en Europa terwijl de mid- en low country tea
naar de Arabische Landen en het Midden Oosten gaat.
Na ongeveer 4 uur reizen komen we aan en worden we welkom geheten met een koel sapje. Daarna
kunnen we genieten van een heerlijke lunch. Het Kitulgala Resthouse is werkelijk schitterend gelegen!
Vanaf het tuinterras kijk je uit over de rivier en het regenwoud. We zien al snel de eerste Jerdon’s
Leafbird en Alexandrine Parakeets. Een poging voor Chestnut-backed Owlet is nog niet succesvol.
Emerald Doves scharrelen over de grond en een Sri Lanka Grey Hornbill vliegt over. Een wandeling in
de buurt levert twee Lesser Goldenbacks op die zich kort laten zien. De leukste soort is echter Lesser
Hill Myna die mooi in een boom te zien waren, een nieuwe is voor de lijst!
Het Kitulgala Resthouse werd in 1957 volledig gebruikt als locatie voor de verfilming van de Franse
novelle ‘Bridge on the River Kwai’. De film won destijds 7 Oscars en is nog steeds een van dé
klassiekers uit die tijd. De dag wordt – zoals gewoonlijk – afgesloten met lijsten en eten, met daarbij
een verkoelend Sri Lanka Lion biertje. De sfeer in de groep is uitstekend en we hebben veel lol.

Dag 12 - 13 december
Kitulgala
Het zijn een paar ontspannen uurtjes voor het ontbijt: de boom in de hoteltuin (vlak naast de kamers)
zit vol met vogels! Het is een komen en gaan en in totaal tellen we maar liefst 12 soorten. Nieuw is
Tickell’s Blue Flycatcher maar we zien ook Legge’s Flowerpecker en Jerdons Leafbird. Dan wordt het
tijd om een nieuwe poging te doen voor de Chestnut-backed Owlet. We lopen naar de hoteltuin van de
buren en zien binnen 5 minuten een vogel aan komen vliegen die op een tak landt waar hij zich
prachtig laat zien en fotograferen. Te gek!
Na het ontbijt maken we een wandeling aan de overkant van de rivier. Geen nieuwe soorten maar wel
weer prachtige Orange Minivets, Tickels Flycatchers, Dark-fronted Babblers en een Lesser
Yellownape. Een Brown-capped Babbler laat zich nu eindelijk aan iedereen mooi zien. We doen het
verder rustig aan vandaag en vogelen veel vanuit de hoteltuin en in de buurt.
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Vogelen vanuit de hoteltuin in Kitulgala, LS

Sri Lanka Grey Hornbill en Chestnut-backed Owlet, Kitulgala, LS
Dag 13 - 14 december
Kitulgala - Mirissa
Een uurtje posten in de tuin van het hotel levert weer leuke waarnemingen op maar geen nieuwe
soorten. Na het ontbijt rijden we naar Mirissa aan de zuidkust. Het is vooral een reisdag maar na
aankomst is er ‘s middags nog tijd om te vogelen bij nabij gelegen ‘tanks’ (moerasgebieden). We
wandelen door een mooi afwisselend gebied en zien veel Asian Koels en enkele Pied Kingfishers,
maar ook een Stork-billed Kingfisher. Nico ziet in de verte op een elektriciteitsdraad een valk die zich
snel laat herkennen als een jonge Amoervalk! Dan roept Dhammi dat hij een Black Bittern ziet lopen
aan de overkant van het smalle kanaal waar we langs lopen. De vogel sluipt door de dichte
oeverbegroeiing maar we kunnen ‘m uiteindelijk allemaal goed zien, leuk!
Vanuit het prachtig aan zee gelegen hotel proberen we nog wat zeevogels te zien te krijgen maar
verder dan een enkele Bengaalse Stern komen we niet.
Dag 14 - 15 december
Mirissa
We vertrekken vroeg om op tijd te zijn voor de walvisexcursie. Vanuit de haven van Mirissa varen we
met enkele andere boten de zee op. Het is heerlijk rustig weer en we zien al snel de eerste
Witwangsterns, Dwergsterns en Bengaalse Sterns. Dan zie ik een stern aan komen vliegen met een
donkere mantel, het heeft wat weg van een juveniele Zwarte Stern maar de staart is te lang en de
vlucht sierlijk als van een Visdief. Ik maak snel foto’s en degenen die voor op de boot zaten, zagen de
vogel ook. De vogel verdwijnt even snel als ie gekomen is en helaas konden de deelnemers achter op
het dek ‘m niet te pakken krijgen. Snel bekijk ik de foto’s, het is inderdaad een visdiefachtige met een
erg donkere mantel en grijzige staart, een Arabische Stern? Iets om later uit te zoeken… Dan wordt de
eerste ‘blow’ gezien en varen we in hoog tempo naar de plek waar de walvis moet rondzwemmen.
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Even later zien we een mooie rug mét vin uit het water komen. Geen Blauwe Vinvis, daarvoor is de vin
te groot. De bemanning aan de voorzijde van de boot houdt het op Fin Whale (Gewone Vinvis) terwijl
die aan de achterzijde het juist had: Bryde’s Whale. We zien ‘m nog een paar keer fraai bovenkomen,
soms vlak naast de boot!

e

Arabische Stern, de 3 voor Sri Lanka, en een vliegende vis tijdens de walvistocht vanaf Mirissa, LS

Bryde’s Whale tijdens de walvistocht vanaf Mirissa, LS
Op de terugweg zien we een mooie groep Spinnerdolfijnen maar qua vogels blijft het verder rustig. Na
een heerlijk ontspannen middag in het hotel (zwembad én zee voor de deur!) zoeken we in de
namiddag nog naar plekken voor roestende sterns. Na consult met Nils van Duivendijk wordt namelijk
bevestigd dat de gefotografeerde stern een eerste winter Arabische is, de derde waarneming voor Sri
Lanka! Het kan niet op deze reis… We proberen de haven omdat daar bij terugkomst veel
Witwangsterns zaten maar zo laat in de middag zijn ze allemaal al vertrokken. In de verte zien we wel
een rotseilandje liggen, mét sterns! Het is te ver om er iets van te maken zodat we een schipper
vragen of hij ons tegen een vergoeding even daarheen kan varen. Nou, dat was geen probleem! Dus
binnen 5 minuten zitten we in een professionele zodiac met een 150pk motor en zijn we binnen enkele
minuten op de plek! We zien veel Kuifsterns maar ook enkele Bengaalse en Lachsterns. Door de
kijker zie ik ook een visdiefachtige op de rost zitten en voor we er erg in hebben vliegt juist deze vogel
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van het eilandje af, in een rechte lijn naar ons bootje. Camera in de aanslag en snel foto’s maken, de
vogel komt fraai voorlangs vliegen, maar wat het is…? Dat zoeken we later dan wel uit. De Kuifsterns
laten zich in ieder geval wél mooi zien op de rots. We varen terug naar de haven en rijden terug naar
het hotel. In de avond stuur ik foto’s van deze nieuwe stern opnieuw naar Nils maar dit kleed is toch
e
een stukje moeilijker. Een 2 -winter-vogel met kenmerken van zowel Arabische Stern als Visdief…
daar komen we niet meteen uit.

Kuifsterns, een Bengaalse Stern en een Lachstern, Mirissa, LS
Dag 15 - 16 december
Mirissa - Waikkal
We rijden vandaag naar Waikkal, ten noorden van Negombo. Onderweg zien we veel vogels – een
Slechtvalk op een mast is een nieuwe voor de lijst. Het hotel in Waikkal is super de luxe met een
enorm zwembad en is schitterend aan zee gelegen. Na de lunch bezoeken we wat ‘tanks’ langs de
weg. In de fraaie, lelierijke vijvers miegelt het van de vogels: veel Intermediate Egrets, maar ook Great
en Little Egrets. Asian Open-billed Storks fourageren langs de kant van de weg op de rijstvelden en
een Dwergarend vliegt hoog over.

Pheasant-tailed Jacana en Asian Open-billed Storks, Waikkal, LS
Dag 16 - 17 december
Waikkal - Anawilundawa - Colombo
We hebben vandaag nog de hele dag tot onze beschikking om te vogelen in Anawilundawa. Deze
locatie bestaat uit een aantal zoetwatertanks en wordt gezien als een van de beste wetland habitats
van het land. Het is dan ook sinds 1997 de tweede Ramsar site van Sri Lanka. Onderweg zien we
Ashy Woodswallows zitten op elektriciteitsdraden langs de weg, de eerste nieuwe soort voor de lijst is
binnen vandaag! Bij aankomst lopen we eerst naar een open plek met struikgewas en verspreid
staande bomen. Het begint al meteen goed met enkele Large Cuckoo-shrikes terwijl Brown-headed
Barbets en Jerdon’s Leafbirds in de bomen zitten.
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Blue-tailed Bee-eater en Stork-billed Kingfisher, Anawilundawa, LS
Vervolgens maken we een wandeling door het gebied over de onverharde weg. Wat een schitterend
gebied is dit! Links en rechts van de weg liggen grote waterpartijen met bloeiende waterlelies,
afgewisseld met fraaie oude bomen. Als we beter zicht krijgen op het water scannen we het meer af
en vinden al snel Meerkoet en Dodaars, beide nog niet gezien deze reis. In het water staan oude
bomen waarin zich grote broedkolonies bevinden van Asian Openbill, Intermediate Egret en Spotbilled Pelicans. Werkelijk overal waar je kijkt zijn vogels. Het park heeft wel wat weg van Keoladeo NP
in Bharatpur, India. Andere soorten die we zien zijn Common Hawk-Cuckoo, Grey-headed Fish-Eagle,
veel Lesser Whistling Ducks en enkele Cotton Teals, Indian, Little en Great Cormorants, Brown
Shrike, Indian Roller, Loten’s Sunbird, Stork-billed Kingfisher en veel Blue-tailed Bee-eaters.

Veel waterlelies in Anawilundawa Ramsar Site, LS
Dan rijden we naar de volgende plek: de zoutpannen bij Puttalam. Het is inmiddels aardig warm
geworden maar de steltlopers laten zich goed zien. Een Temminck’s Strandloper en verre Terekruiter
zijn beide nieuw voor de lijst. Later zien we er zes Terekruiters en ook van een stuk dichterbij, altijd
een prachtige grote soort om te zien. Er zitten verder grote aantallen Mongoolse Plevieren, Poelruiters
en Kleine en Krombekstrandlopers. Bij terugkomst bij de bus wacht er een verrassing, twee Grey
Francolins zijn in de berm van de weg geland en laten zich even later mooi vliegend zien. Leuk! Een
grote groep sterns blijkt te bestaan uit Reuzenstern, Lachstern, Dwergstern en Visdief. Tussen de
steltlopers zien we een Breedbekstrandloper.
We lunchen in een lokaal restaurantje met heerlijke (milde) Sri Lankaanse curry’s. Dan bezoeken we
nog wat laatste zoutpannen met opnieuw een prachtige reeks aan soorten, maar nu een stuk
dichterbij: we tellen drie Terekruiters, zeven Breedbekstrandlopers en vele Woestijn-, Mongoolse en
Strandplevieren.
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Hier eindigt onze prachtige reis door Sri Lanka. We rijden terug naar het hotel, hebben nog een
heerlijk diner en bedanken Dhammi, Sunil, Rohanna en Dashan voor een schitterende reis. Aan het
begin van de nacht vliegen we via Parijs terug naar Amsterdam.
Een stemming onder de groepsleden levert als top-3 van de reis op:
1. Sri Lanka Frogmouth
2. Serendib Scops Owl
3. Pied Thrush

De groep in Bundala NP. V.l.n.r: Erik, Nico, Chris, Marianne, Hans, Corry, Laurens, Gert, Dorine,
Peter, Marleen, Bertie en Kees.

Met dank aan Nico, Chris, Hans, Corry, Peter, Bertie en Dorine voor hun bijdragen aan dit reisverslag!

Laurens Steijn, januari 2016

21

