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N.Gunatilleke and S. Wijesundera, WHTPublications (Pvt.) Ltd. 1997 (free on internet)  
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Reisprogramma  
 

Zaterdag 12/11 
14.30-00.15 

Verzamelen op Schiphol 
Vertrek vlucht Emirates EK148 naar Dubai 

Zondag 13/11 
morgen 
middag 

Vlucht EK650 Dubai-Colombo, Bandaranayake Airport 02.35-08.25  
Aankomst in Waikal, hotel Suriya Resort 
Boottocht door het Muthurawagala wetland 
Zie website bezoekerscentrum: www.muthurajawelavisitorcentre.org 

Maandag 14/11 Vertrek naar Dambulla, Paradise Resort, bezoek safari wildpark Kandalama 
Minneriya National Park: wilde olifanten, steltlopers 

Dinsdag 15/11 
 

Excursie naar Sigiriya, bezoek Leeuwenrots met oeroude fresco’s van wulpse 
vrouwen; ‘s middags naar Polonnaruwa met oude stupa’s en in de rots 
uitgehakte koningsbeelden. Watervogels 

Woensdag 16/11 
 

Vertrek naar Kandy, ca. 100 km 
Onderweg bezoek aan Dambulla, rotstempels. Spice garden. 

Donderdag 17/11 Bezoek Udawattakele park in Kandy. ’s Avonds bezoek Tempel van de Tand 

Vrijdag 18/11 Vertrek naar Kitulgala rafterscentrum. Dorpsbezoek Ginigathhena. 

Zaterdag 19/11 Hele dag wandelen in de jungle Kitulgala. Veerpontje, bloedzuigers. 

Zondag 20/11 
 

Vertrek naar Sinharaja, ca. 150 km. Picknick op oude brug, Hindoe optocht. 
Hotel Blue Magpie Lodge, Kudawa, Weddagala, midden in het groen nabij 
het Sinharaja Regenwoud 

Maandag 21/11 Hele dag excursie in Sinharaja Regenwoud 

Dinsdag 22/11 
 

Vertrek naar Nuwara Eliya op ca. 2000 m boven zeeniveau, fris 
Bezoek oude botanische tuin. Vooral bomen, rozen en orchideeën.  
Araliya Green Hills Nuwara Eliya Hotel.  

Woensdag 23/11 Vroeg op! Bezoek en uitgebreide wandeling Horton Plains, uitzichtpunt 
World’s End, waterval Bakers Fall’s. ‘s Middags bezoek theefabriekje 

Donderdag 24/11 Vertrek via toeristisch dorp Ella naar Bundala National Park voor safari. 
Hotel Blue Turtle hotel, Tissamahera. 

Vrijdag 25/11 Vroeg op ! Dagexcursie safari in Yala National Park 
Website: http://www.yalasrilanka.lk 

Zaterdag 26/11 Vertrek lange reisdag via Galle naar Waikal/Negombo, Hotel Suriya resort  

Zondag 27/11 
09.55 - 13.00 
15.15 - 20.00 
20.00 

Vroeg Op! Vertrek naar vliegveld Colombo, Bandaranayake Airport 
Vlucht Emirates EK 651 Colombo-Dubai 
Vlucht Emirates EK149 Dubai-Amsterdam 
Aankomst Amsterdam Schiphol Airport 
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Korte inleiding op natuur, landschap en cultuur van Sri Lanka 
Door Feiko Prins 
 
Inleiding 
Sri Lanka betekent letterlijk 'mooi eiland'. Het ligt als een druppel onder India in de Indische Oceaan. 
Het heeft een rijke geschiedenis en het staat bekend om zijn natuur en grote biodiversiteit. De 
natuurlijke schoonheid van Sri Lanka, de tropische bossen, stranden en landschap, evenals zijn rijke 
culturele erfgoed, maken het een gewilde bestemming. 
In Sri Lanka worden tropische wouden afgewisseld met hoog gelegen grasvlaktes. In het binnenland 
liggen uitgestrekte theeplantages . 
De totale oppervlakte van het land bedraagt 65.610 vierkante kilometer en daarmee is Sri Lanka 
ongeveer 1,5 keer zo groot als Nederland. Van noord naar zuid meet Sri Lanka 445 kilometer en van 
oost naar west maximaal 225 kilometer. De totale kustlijn van Sri Lanka bedraagt ca. 1340 kilometer 
en het eiland ligt 650 kilometer ten noorden van de evenaar. 
Tot Sri Lanka behoren behalve het hoofdeiland een twintigtal kleinere, die merendeels vlak onder de 
kust van het noordelijke schiereiland Jaffna zijn gesitueerd, onder andere Kayts, Punkudutiva en 
Delft. 
 
Het eiland is al lang bewoond en het boeddhisme is er al van af ca. drie eeuwen v. Chr. Met name in 
het eerste deel van de reis bezoeken we resten van oude steden, paleizen en tempelcomplexen in 
Polonnaruwa, Dambulla en Kandy.  
 
Geologie 
Geologisch maakt Sri Lanka deel uit van het Indiase Decca-plateau, dat in de ijstijden waarin de 
zeespiegel flink was gedaald, met Voor-Indië verbonden was. Van deze verbinding is de Adamsbrug 
in het noorden een overblijfsel. Zeer lang geleden was het Decca-plateau een machtig gebergte, dat 
echter in een daaropvolgende periode van 60 miljoen jaar door erosie en verwering afbrokkelde en 
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afsleet door de vele moessonregens. Langzaam maar zeker kreeg Sri Lanka haar huidige vormen, een 
landschap met afgeronde vormen en weinig hoogteverschil. 
Meer dan driekwart van Sri Lanka ziet er nu zo uit, maar het varieert wel van een vruchtbaar laagland 
in het zuidwesten tot droge vlakten in het noorden, oosten en zuiden, tot zelfs woestijnachtige 
gebieden aan toe. In 1881 was nog 84% van Sri Lanka met bossen bedekt, in 2002 gedaald tot 19%. 
Het centrale gedeelte van het eiland is bergachtig en wordt door diepe valleien doorsneden. Hier 
liggen een aantal bergtoppen, waaronder de Pidurutalagala of Mount Pedro met 2524 meter de 
hoogste berg van Sri Lanka. Andere hoge toppen zijn de Kirigalpotta (2394 m), de Totapalakanda 
(2356 m) en de heilige Sri Pada (Samanalakanda) of Adam’s Peak (2243 m). 
De kuststrook is over het algemeen regelmatig en vlak, maar op sommige plaatsen liggen voor de 
kust eilandjes, lagunen, koraalriffen en baaien. De kustvlakten zijn in het zuiden smaller (50-60 km) 
dan in het noorden. 
 
Biodiversiteit  
Sri Lanka staat bekend om zijn rijke natuur. Sri Lanka heeft meer soorten en vooral ook meer grote 
diersoorten dan op basis van de grootte van het eiland verwacht zouden mogen worden. Vergeleken 
met andere grote eilanden zoals Borneao en Madagascar komer er op Ceylon tot 7 keer meer 
soorten voor. Voor deze relatief grote soortenrijkdom zijn een aantal factoren van belang. 
In de eerste plaats betekende de verbinding met het indiase vasteland dat er in beginsel alle soorten 
aanwezig waren die ook op het continent aanwezig waren. Na de ijstijden steeg het zeeniveau weer 
waardoor de verbinding onder water is komen te staan. De afstand tussen het continent en het 
eiland is groot genoeg om voor voldoende isolatie te zorgen waardoor er weinig of geen genetische 
uitwisseling meer plaats vindt tussen populaties van dezelfde soort op het continent en op het 
eiland. Inmiddels heeft deze periode al zo lang geduurd dat de soorten op Sri Lanka hun eigen 
evolutionaire weg zijn gegaan.  
Het eiland is voldoende groot om alle soorten te herbergen. Maar dat niet alleen, ook de 
landschappelijke variatie is groot en door de centrale bergrug is er een verticale zonering ontstaan, in 
combinatie met de klimatologische omstandigheden. Twee keer per jaar komt er een regentijd voor, 
in het najaar vanuit het noordoosten, in het voorjaar vanuit het zuidwesten. Met name rond het 
centrale bergland maakte dit de omstandigheden voor de ontwikkeling van regenwouden gunstig. 
Tenslotte is de culturele factor van belang. Vanuit religieuze motieven gaan Singalezen met respect 
met wilde dieren om. Er wordt niet gejaagd en het is te merken dat vogels weinig schuw zijn.  
 
Oudheid 
Reeds lang is het eiland bewoond. In 543 v.Chr. kwam de Indiase prins Vijaya met zijn volgelingen 
vanuit het noordwesten van India naar Sri Lanka. Hij bezette het eiland en stichtte er de eerste 
Singalese dynastie. Hij vestigde zich aan de westkust bij het huidige Puttalam en bracht de kunst en 
de godsdienst van de hindoes uit India mee. Hij ontwikkelde de landbouw op het eiland en daardoor 
nam de welvaart en het bevolkingsaantal snel toe. De eerste hoofdstad van het eilandrijk werd in 380 
v.Chr. Anuradhapura en dat bleef zo tot halverwege de 9e eeuw. 
Rond 300 v.Chr. wordt het boeddhisme geïntroduceerd. In de tijd na de invoering van het 
boeddhisme werd Sri Lanka bijna letterlijk overspoeld door Tamils, een Dravidisch volk uit Zuid-India. 
Vooral de vruchtbare grond op het eiland en de aanwezige edelstenen trok de Tamils erg aan. De 
Tamils namen al snel zonder veel bloedvergieten de troon over van de heersers van Anuradhapura. 
Er waren bovendien grote gebieden waar de Tamils niets te zeggen hadden, en over het algemeen 
was het goed toeven op het eiland. De tegenstellingen tussen de oorspronkelijke Singhalezen en de 
Tamils bepalen echter tot in de huidige tijd de politieke situatie op het eiland. 
 
Europese overheersing 
In 1505 arriveerden de eerste Portugezen op Sri Lanka, aanvankelijk alleen op zoek naar 
handelsgebieden. Al snel hadden ze de kustgebieden in bezit genomen en nederzettingen gesticht. In 
1517 bouwden ze een vesting bij Colombo en deden ze  verwoede pogingen om de bewoners van het 
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eiland tot het katholicisme te bekeren. Zonder geweld ging dat niet en vele tempels werden 
vernietigd. Resultaten werden er al vrij snel geboekt, in 1557 liet de koning zich dopen en trouwde hij 
zelfs met een Portugese vrouw. In 1587 werd Kandy veroverd en in 1593 de nieuwe hoofdstad Jaffna. 
De Portugezen vochten in die tijd niet alleen met de Singalese koningen maar ook met de Hollanders, 
die een oogje op Ceylon hadden (zo heette Sri Lanka op dat moment). De Hollanders landden in 1602 
onder Joris van Spilbergen op Ceylon. 
 
In 1638 bezetten de Hollanders wat havenplaatsen en met hulp van de koning Rajasimha van Kandy 
werd Colombo veroverd en de Portugezen langzaam maar zeker verdreven. Rajasimha deed een 
beroep op de Hollanders om de Portugezen te verdrijven van Ceylon, succesvol afgerond in 1656. 
Tegen die tijd werd het Rajasimha duidelijk dat de Hollanders niet alleen de Portugezen wilden 
verdrijven, maar zich daarna als koloniale macht wilden vestigen op het eiland. Vanaf die tijd betrok 
Rajasimha een vijandige houding ten opzichte van de Hollanders. In 1658 verlieten de laatste 
Portugezen Ceylon. Uit de Portugese tijd zijn alleen forten en veel kerken overgebleven. 
 
De heerschappij van de Hollanders over Ceylon duurde maar 140 jaar, maar had grote invloed op het 
eiland. Het was een van de belangrijkste VOC-vestigingen in Azië en de Hollanders bouwden er forten 
en verschillende protestantse kerken. Ook lieten de Hollanders Tamils uit India overkomen om op de 
rijstvelden te werken en werden er wegen en kanalen aangelegd.  
In 1766 behaalden de Hollanders een grote overwinning op de koning van Kandy, die echter in het 
geheim, via de Britse gouverneur van Zuid-India, contacten had met de andere grote wereldmacht 
Engeland. 
 
In 1782, tijdens de vierde Nederlands-Engelse oorlog, landden Engelse troepen bij de havenstad 
Trincomalee, die prompt veroverd werd. In 1783 kregen de Hollanders met behulp van de Fransen, 
de aartsvijand van Engeland, de havenstad weer terug. Dat duurde echter niet lang en in 1796 
veroverden de Engelsen een aantal havensteden en waren de Hollanders genoodzaakt om zich terug 
te trekken van het eiland. Met de vrede van Amiens in 1802 kwam er een definitief einde aan de 
heerschappij van de Hollanders op Ceylon, dat nu een Engelse kroonkolonie werd. 
Engeland had meteen een probleem met de koning van Kandy, Sri Vikrama Rajasingha. Deze 
weigerde af te treden en er moest een flink Engels leger aan te pas komen om dat te 
bewerkstelligen. Toen de koning echter zijn eigen volk wreed en onrechtvaardig bejegende, was het 
pleit snel beslecht. De adel van Kandy spande met de Engelsen samen en in 1815 werd de koning 
gevangen genomen en naar India verbannen. Dit betekende dat er een eind kwam aan het 2300-
jarige tijdperk van de Singalese koningen. 
 
De Engelsen pakten de zaken op economisch gebied zeer voortvarend aan. Er werden spoorlijnen en 
wegen aangelegd, de landbouw werd versterkt, ziektes bestreden en er werden veel plantages 
aangelegd. De Singalezen wilden echter niet op de plantages werken, en alweer werden er Tamils uit 
Zuid-India naar Ceylon gelokt, tot afgrijzen van de Singalezen. 
 
Ceylon (Sri Lanka) zelfstandig 
Hoewel de Engelsen goed werk verrichtten op Ceylon, werd de roep om zelfstandigheid steeds 
luider. In 1917 werd de Ceylon Reform League opgericht, die openlijk streefde naar 
onafhankelijkheid. In 1924 werd er door Engeland wat zelfbestuur toegestaan, maar in 1928 besloot 
men dat Ceylon nog niet klaar was voor een onafhankelijke status. Op 4 februari 1948 werd Ceylon 
onafhankelijk, maar bleef wel lid van het Britse Gemenebest. De eerste minister-president werd Don 
Stephen Senanayake, de ‘vader van de natie’. Na 1948 namen de boeddhistische Singalezen meteen 
stelling tegen andere bevolkingsgroepen, met name tegen de hindoeïstische Tamils en de christenen, 
die ook vaak van Tamil-afkomst waren. 
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Tamil Tijgers 
Na de verzelfstandiging ontstaan al spoedig problemen met de Tamil-bevolkingsgroep. De 
burgeroorlog speelt zich vooral af in het noorden (Jaffna) en het oosten (Trincomalee) van Sri Lanka. 
In mei 2009 roept de regering de overwinning op de Tamil Tijgers uit nadat de laatste weerstand in 
het noordoosten is gebroken. De Tamil Tijgers leggen de wapens neer te leggen. In juni 2016 erkent 
de regering voor het eerst dat er 65.000 mensen vermist zijn ten tijde van de burgeroorlog en in juli 
kondigt de regering aan dat Sri Lanka in 2018 geheel gedemilitariseerd moet zijn en dat de 
bemoeienissen van het leger met het leven van de burgers teneinde komt. 
 
Tsunami 2004 
Op tweede kerstdag in 2004 werden veel landen in het zuiden van Azië getroffen door een enorme 
natuurramp, waaronder Sri Lanka. 
Er deed zich een zeebeving voor die een kracht van 9,0 op de schaal van Richter had. Het epicentrum 
van de beving lag voor de westkust van Sumatra, ter hoogte van de provincie Atjeh. 
De beving veroorzaakte een muur van water die over de kust van Sri Lanka en veel andere landen 
spoelde. De golven van deze zogenaamde tsunami bereikten op sommige plaatsen een hoogte van 
tien meter. In totaal vielen er meer dan 125.000 doden, waaronder bijna 40.000 op Sri Lanka. De 
reddingswerkzaamheden en de hulpverlening werden extra bemoeilijkt door hevige regenval en 
overstromingen.. 
 
Boeddhisme 
Volgens de overlevering zou Sri Lanka in de 3de eeuw v.C. bekeerd zijn tot het boeddhisme, dat zich 
sinds die tijd tot de grootste godsdienst van het land heeft ontwikkeld en o.a. gekenmerkt wordt 
door een invloedrijk monnikendom. Op dit moment is ca. 69% van de bevolking, met name de 
Singalezen, boeddhist. Het boeddhisme is niet alleen een geloof of levensleer, maar speelt ook een 
grote rol in het maatschappelijke en politieke leven. 
Bijzonder is dat het hinajana-boeddhisme in Sri Lanka veel kenmerken heeft van het mahajana-
boeddhisme. En vanwege de gedeeltelijke vermenging met het hindoeïsme noemt men het 
boeddhisme op Sri Lanka ook wel eens het sinhale-boeddhisme. Kenmerkend is dat er steeds meer 
staande boeddha’s verschijnen, typisch voor het mahajana-boeddhisme. 
Meest opvallende boeddhistische bouwwerken in Sri Lanka zijn de ‘dagoba’s’ (ook wel: stoepa, 
thoepa of chetiya), koepelvormige heiligdommen met een lange kegel, waarin een relikwie van 
Boeddha bewaard wordt. Veel tempels hebben een monnikenklooster en bijna alle tempels bezitten 
een heilige Bo-boom (ook wel bodhi-boom of Ficus religiosa). De monniken of ‘bikkus’ mogen niet 
getrouwd zijn, hebben een kaalgeschoren hoofd en dragen een oranje-geel gewaad. 
Aan de voet van de trap naar een tempel staan twee wachters, waar tussenin een voor het 
boeddhisme van Sri Lanka typerende maansteen ligt, die de toegang vormt tot de trap. 
De stad Anuradhapura is een heilige stad voor de boeddhisten, te vergelijken met Jeruzalem voor de 
joden en Mekka voor de moslims. In deze stad bevindt zich een van de meest aanbeden relikwieën 
van Sri Lanka, de Sri Maha Bodhi. Het is een stek van de heilige Bo-boom uit de Indiase stad Bodh 
Gaya, waaronder Boeddha zijn verlichting ontving. Elke dag komen er pelgrims uit de hele wereld 
naar Anuradhapura om de heilige boom te aanschouwen, die voor zover bekend, met zijn 22 eeuwen 
de oudste boom ter wereld is. 
Sinds 1774 houdt de stad Kandy ieder jaar in juli en augustus (de boeddhistische Esala-maand) twee 
weken lang de beroemde Perahera, die tot de grootste en kleurrijkste boeddhistische feesten ter 
wereld gerekend wordt. De Perahera bestaat uit een aantal avondlijke processies, verdeeld over tien 
dagen. Op de voorlaatste avond (Randoli Perahera) wordt de Tand van Boeddha op de rug van een 
tempelolifant in een gouden reliekschrijn rondgedragen. De linkerbovenhoektand wordt bewaard in 
de Dalada Maligawa, de ‘Tempel van de Tand’. 
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Dagverslagen rondreis Sri Lanka  

Dag 1 (zaterdag 12 nov) – Vertrek van Schiphol, door Pieter Drenth 
De reis startte om 12:00 met verzamelen op Schiphol. Feiko Prins, onze KNNV reisleider, had ons al 
ruim vooraf attent verwittigd dat er rond Schiphol door NS infrastructurele wijzigingen zouden gaan 
plaatsvinden. Hierdoor werd de reistijd naar Schiphol voor een aantal van ons langer. Namelijk alleen 

vanaf Amsterdam reden geen treinen 
naar Schiphol en werden bussen 
ingezet, die helaas niet over een 
aparte busbaan konden rijden. 
Hierdoor werd Schiphol vanuit 
Amsterdam stapvoets benaderd. Met 
het gevolg dat twee leden van de 
groep 30 minuten later op Schiphol 
aankwamen.  
Aangezien het vliegtuig ook 30 
minuten later ging vertrekken werd dit 
aardig over en weer gecompenseerd. 
Toch wel erg klantvriendelijk van 
Emirates. 
Na een overstap in Dubai kwamen we 
keurig op tijd aan in Colombo. 

 
Dag 2 (zondag 13 nov)  Aankomst Sri Lanka en bezoek wetlands van Waikkal, door Pieter Drenth 
Na onze aankomst in Colombo ‘s morgens om 08:30 zagen we al vanuit de hal na de douane de 
eerste vogels. Het waren Yellow-billed Babblers, een veel voorkomende soort op Sri Lanka. 
Voordat we in de bus stapten naar ons hotel werd nog de eerste Bee-eater gescoord. 
Na een busrit van ca. 45 minuten arriveerden we bij het hotel. Door de ligging aan een grote rivier 
konden we hier met volop plezier de nodige eerste soorten spotten, waarbij de soortdiscussies 
vanuit de verschillende vogelboeken, met de nodige gevarieerde vogelsoort afbeeldingen met verve 
werden gevoerd. 
 
Na installatie op de kamers direct weer in de 
bus voor onze eerste vogelexcursie met een 
boot door het mangrovebos en delta van 
Waikal. Dit indrukwekkende gebied is zeer 
uitgestrekt en is ruim bedeeld met vogels. 
Hoogtepunt voor mij was het zien van vier 
verschillende ijsvogels. 
Daarnaast werd in het water nog een 1,5 
meter grote watervaraan (donker gespikkeld) 
en op het land een even grote landvaraan 
(licht bruin) gezien. Tevreden gingen we aan 
het diner. 
 
Voor een volledig overzicht van geziene vogels 
op de eerste dag in Sri Lanka (tweede reisdag) 
verwijs ik kortheidshalve naar de vogellijst Sri 
Lanka KNNV 2016 (achterin). 
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Dag 3 (maandag 14 nov.): Waikal….Dambulla, Paradise Resort, door Herman Jansen 
 
Maandag is dé echte maandag: volle maan en dat is voor de Boeddhisten in Sri Lanka elke vier weken 
een (vrije) feestdag. Dan verwacht men bij de nationale monumenten veel toeristen, reden voor ons 
om pas dinsdag de Leeuwenrots met tempel te beklimmen. 
Vroege vogelaars zien nog de Indian Roller en Herons vóór de inname van een fractie van het 
overvloedige ontbijt. 
Om acht uur vertrekken we voor een forse busreis. Er staan veel kokospalmen langs de weg en de 
bus stopt bij een grote hoop kokosnootbasten. We gaan een familiebedrijfje bekijken dat de vezels 
twijnt tot touw in de kenmerkende bruine naturel kleur. We zien het touw in veel kleine shops voor 
enkele roepies te koop liggen. 
Bij de stop aan natte rijstvelden zien we White-throated Kingfisher, Eastern Cattle Egret, Great Egret 
en Indian Pond-heron (met de egaal bruingrijze rug en geel-bruin gestreepte voorkant en de - bij het 
opvliegen - verrassende witte vleugels); met Spotted Dove en Red-vented Bulbul de meest 
opvallende en gewone vogels van de reis. 
 

Aan de ingang 
van het lunch-
restaurant zit 
een cobra 
(ontgift ?)-
bezweerder te 
bedelen. Hij 
heeft ook nog 
een polsdikke 
Python 
(wurgslang), die 
onze heldin 
Jacqueline om 
de nek krijgt 
voor op de foto. 
Wat te doen als 
ie echt wil 
wurgen? 
Andries’ paniek 
bij vertrek is 
opgelost als hij 
zijn 

notitieboekje terugvindt: uit de broek gegleden op het toilet. 
Voor het middagprogram zetten we ons in de drie safari- open-jeeps voor het savanne/ wetland- 
olifantenpark ‘Kandalama’. Hier veel Blue-tailed, Little Green en Chestnut-headed Bee-eater (ons 
drietal).  
We mogen de jeep niet uit, want: park en wilde olifanten. 
 Aan het water: Cormorants, Asian Openbill, Woolly-necked (bisschopsooievaar) en Painted Stork en 
Lesser Adjudant (Javaanse Maraboe). Op zo’n dertig meter, majestueus in zit en in de vlucht: White-
bellied (met witte wig-staart) en Gray-headed Fish-Eagle. 
Na zonsondergang wordt het weer MAANDAG: een grote oranje volle maan schijnt over het water en 
olifantmoeder- en- kind….een plaatje. 
In het donker volgt een speels en stoer ritje van de jongelui- chauffeurs naar onze slaapplaats 
‘Paradise Resort’ in Dambulla. 
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Dag 4 (dinsdag 15 november): Cultureel dagje (met een beetje vogelen), door Els Zwanenburg 

Vandaag een dag cultuur: Sigiriya ’s morgens, Polonnaruwa ’s middags. 

We gáán ervoor: iedereen is stemmig gekleed (of heeft een bloesje mee) zodat we zonder problemen 

de tempels kunnen betreden. Maar voorlopig laten die zich nog niet zien: de Leeuwenrots, Sigiriya, 

vraagt veel, heel veel, tijd. In de koninklijke tuinen bedelen de varanen, de kameleons en aapjes 

immers óók om onze aandacht, naast nieuwe vogelsoorten zoals de Oosterse boomvalk. 

Onze gids leidt 

ons vaardig 

langs de 

hoogtepunten, 

zoals de 

rotstuinen met 

‘bijnamen’ als 

de olifant, de 

cobra, de leeuw; 

langs de fresco’s 

van weelderige 

vrouwen die na 

1500 jaar 

geweldig goed 

geconserveerd 

zijn, langs de 

spiegelwand, de 

leeuwenpoten en het bovenste plateau met een overweldigend uitzicht, o.a. op de witte en gouden 

boeddha’s uit de omgeving. Bovendien maken we hier voor de volle 100% het toerisme mee; veel 

verkopers willen hun spulletjes aan ons slijten: doosjes met geheime laatjes, olifantenpuzzels, 

zwangere olifantjes, waaiers … moeilijk om al die mannen af te wijzen, maar nog moeilijker om geen 

gebruik te maken van de ‘sleepdiensten’ (jawel, voor slechts € 12,-) de rots op: “Just like a king, sir”. 

En daar gaat Herman, walking like a king met een drager voor zijn telescoop. 

Daarna een heerlijke lunch aan de rand van een meer mèt ook weer interessant vogelleven en een 

smakelijk buffet. 

Daarna het hoogtepunt, de koningsstad en het tempelcomplex van Polonnaruwa. Maar het 

hoogtepunt komt te laat, pas rond 16.15 uur arriveren we in het museum; een norse gids jaagt ons 

door de zalen en laat ons daarna in sneltreinvaart de belangrijkste gebouwen van de oude stad zien. 

Toch maakt het indruk, vooral de oude boeddha’s in diverse houdingen. De mooiste vind ik de 

stervende boeddha, te herkennen aan de half geloken ogen. Maar ook de resten van de majestueuze 

stad met dikke muren van baksteen, stoepa’s met getrapt dak in plaats van koepelvorm en veel 

bewaarde versieringen in de harde steen, voornamelijk olifanten en leeuwen zijn het waard er je 

schoenen voor uit te doen. 

Na de verkopers toch nog blij gemaakt te hebben (“mooi, niet duur, eigen arbeid”) in het donker 

terug naar het Paradise resort, waar nu wél een biertje geschonken wordt. Gisteren, maandag met 

volle maan, was dat uiteraard taboe. We worden ook deze avond weer geëntertaind door een 

muziekgroepje, nu met slagwerk en accordeon. Dat hoort kennelijk bij deze ****sterren-resorts.  
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Dag 5 (woensdag 16 november), verslag door Wilma Stoof 

Vandaag weer een reisdag met een culturele stop. Nauwelijks vertrokken of we stoppen al voor een 
white breasted waterhen. Op een dijk bij stuwmeer was het een waar paradijs. Aan waterkant oa: 
slangehals, dwergsterns, sperwer ( = shikar). Aan de andere kant Brahmaanse wouwen met nest. Ook 
purperreigers. We worden enthousiast van twee scharrelaars (prachtig blauw met bruin)=Indian 
roller. 
 
We bezoeken De gouden tempel van Dambulla, die op de Werelderfgoedlijst staat. Het plaatsje is 
gebouwd rondom een grote granieten berg, waarop het boeddhistische grottencomplex Raja Maha 
Vihara te vinden is. Dit complex dateert van eerste eeuw voor Christus en is het grootste en best 
bewaard gebleven tempelcomplex in Sri Lanka. De gevluchte koning Vattagamini Abhaya liet de 
tempel in de grot bouwen. Naast heel veel beelden (ook van die koning) uit het Boeddhisme, zijn er 
ook beelden van de hindoe-goden, tevens veel wandschilderingen. 

De hele grote 

gouden Boeddha is 

op grote afstand 

zichtbaar (vanaf de 

Leeuwenrots 

hadden we hem al 

gezien). In de 

heilige boom, de 

populier, hingen 

bijennesten (). Dit 

was ook het geval 

bij het gouden 

beeld. Na een 

pittige klim 

kwamen we bij de 

oude tempel. Heel 

veel oude Boeddha 

beelden en 

muurschilderingen 

mochten gefotografeerd worden. Het meeste was van 100 BC. Er liepen ook veel apen op het terrein 

(makaken). 

 

Daarna start van een lange busreis. Even gestopt voor verse kokosmelk, uit de jonge vruchten. Dit 

was een traktatie van jarige Anneke, onze oudste deelneemster.  

Lunch bij Diana Spice garden, zeer eenvoudige locatie met een heerlijke maaltijd. Ondertussen was 

het flink aan het regenen. Na afloop een wandeling door de tuin langs de kruiden (oa kaneel, peper 

en verschillende koffiesoorten) . De charmante man vertelde uitgebreid over de geneeskundige 

werking. Er werd zelfs een demonstratie gegeven van de massage, velen hebben nek en rug laten 

masseren (hiervoor werd een vrijwillige bijdrage gevraagd). Ook verkoop van olie en kruiden hoorde 

er bij (inderdaad later betaalbaarder, zelfs in een duur hotel). 

 

We reden verder naar Kandy. Ons hotel lag op een berg met mooi uitzicht op de stad. De bus kon 

niet ter plekke komen, dit werd opgelost door een busje voor de bagage en een personen busje dat 

zijn beste tijd had gehad. Het diner was ruim gesorteerd, er was live muziek.   



KNNV rondreis Sri Lanka, vogels en koningssteden,12-27 november 2016 

14 
 

Dag 6 (donderdag 17 november) Een dag met een bloeddoorlopen wandeling en een verlichte 

afsluiting, door Gert-Jan Speckmann 

Trefwoorden: Kandy; Udawattakele park; traditionele zang en dans; tempel van de tand. 

Het Udawattakele park in Kandy is een deels aangeplant bos wat tot 1856 voorbehouden was aan de 

koninklijke familie. Het ligt aan de grens van de stad Kandy met een overgangs klimaat tussen natte- 

en droge-zone; deze dag is het 27 °C. Volgens de informatieborden komen er 400 planten-, 15 dier - 

en 80 vogel- soorten voor. De huidige structuur is onder leiding van de Engelsen in de periode 1922-

1928 aangelegd . 

 

Tijdens onze wandeling is het opvallend stil en zien we slechts 5 vogelsoorten. Bij de vijver zien we de 

zwarte waterschildpad, Europese ijsvogel en later de grijskop visarend. In het bos zelf is er de reuze 

liaan met bizarre groeivormen die volgens de borden 200 jaar oud zijn. Onderweg schiet er een 

Blafhert weg, zien we een Rattenslang van anderhalve meter en komen we een makaken-apentroep 

tegen. Aan het eind van de ochtend begint het te regenen en vliegt een termietenheuvel uit waar 

direct Indische gierzwaluwen en een groene baardvogel op afkomen. Na de warme lunch die met de 

Tuk-Tuk uit de stad is gebracht, begint het serieuzer te regen waardoor de bloedzuigers actiever zijn, 

te zien aan de bloeddoorlopen kleren bij enkelen van ons . 

 

 Door de regen breken we de wandeling af en gaan naar Kandy, een levendige stad met ruim 125 

duizend inwoners. Bij de plaats waar we koffie drinken staat de opmerkelijke kanonskogel-boom, van 

oorsprong uit Zuid Amerika, die door Buddhisten als heilig wordt beschouwd. Tegen de 

avondschemering zien we grote groepen Indische aalscholvers en kraaien de stad intrekken en er is 

een aasgier gezien. Een grote boom is afgeladen vol met vliegende honden. Tegen de avond zien we 

een kleurrijke uitvoering van traditionele zang-, muziek- en dans van de Rangahala Kandyan Dance 

groep.  

 

Na deze uitvoering gaan we met 

vijf van de groep naar de 

ceremonie van de verering van 

het relikwie van de tand van 

Buddha in de daarvoor gebouwde 

tempel. De tempel van de tand is 

voor boeddhisten over de hele 

wereld de heiligste plaats. Voor 

belangstellenden is er de 

mogelijkheid de ceremonie , die 

twee keer per dag om zes uur ’s 

morgens en ‘s avonds plaats 

vindt, bij te wonen. De tempel 

heeft prachtige fresco’s en veel 

Boeddhabeelden, bijeengebracht 

van over de hele wereld. 

 

Van de tempel worden we met een Tuk-tuk naar het hotel gebracht die boven op de heuvel van de 

stad ligt. Door het drukke stadsverkeer en de smalle bochtige weg naar boven is dit een belevenis op 

zich. Vanaf het balkon van de hotelkamer met prachtig uitzicht op de bergen is het bij daglicht 

comfortabel vogelen.  
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Dag 7 (vrijdag 18 november): Van Kandy naar Kitulgala 70 km, door Mikkel Suijker 

Keurig op tijd in het busje dat ons naar onze eigen grote bus bracht (deze stond in Kandy omdat hij te 

groot was om ons hotel te bereiken, door o.a. hele krappe bochten...). Door drukte op de weg is onze 

snelheid niet hoog, zo’n 20- 50 km/h, ook de vele bochten en slapende honden op het warme 

wegdek beperkt de snelheid. 

Het is onbewolkt en zonnig en we rijden langs groene dalen. In Nawalipita stoppen we om onder 

afdak in de schaduw comfortabel een rijstveld te bekijken dat hier nog wordt geploegd met 

waterbuffels, ook in Sri Lanka is de tractor gesignaleerd.... Dit gaat zoals gewoonlijk niet zonder 

aandacht van grote aantallen reigers, ibissen en ijsvogels die op de verstoorde insecten afkomen. 

Rond 11 uur stoppen we in het dorpje Ginigathhena waar we een kijkje nemen in de kleine kleurrijke 

winkeltjes. De zon schijnt zo fel dat we elk beetje schaduw benutten, we zitten tenslotte bijna op de 

evenaar (7° NB). Buiten het dorp zien we ook de eerste theetuinen. 

Om 12:30 bereiken we onze 

lunchplaats, een restaurant 

genaamd Aberdeen falls, 

uitkijkend over een wijds dal met 

in de verte twee watervallen 

(deze?). Om ons heen zien we 

weer een keur aan vogels, oa de 

chestnut-headed bee-eater, 

yellow-browed bulbul and brown 

shrike. En ook hier weer 

muurhagedissen op de muur, dit 

keer een heel licht gekleurde 

exemplaar (albino?). Ook hier 

weer een uitgebreid maal 

bestaande uit rijst, dahl, maniok? 

(aardappel achtig), salade, 

boontjes, bananenbloemen… weer heerlijk gekruid. Na het eten wil een aantal naar beneden lopen 

naar de rivier, maar ze komen al snel terug omdat het begint te regenen! 

We vertrekken met de bus naar ons volgende onderkomen in Kitulgala, wat dichterbij is dan we 

dachten (half uur?). We zien een mooi landhuis in koloniale stijl, helaas voor ons is dit niet ons 

verblijf. We worden naar een mooi overdekt terras langs de rivier gebracht waar we de bekende 

welkomstdrankjes krijgen. Hier blijkt dat we in avontuurlijke lodges verblijven, we slapen in open 

hutten met een bamboegordijn aan de rivier zijde, wel met bedden en muskietengaas. Het sanitair is 

tegen de hut aangemetseld met een steile trap, de douche bestaat uit een goot waar uit een forse 

waterstraal gutst. Het klimaat is hier veel vochtiger, onze schone handdoeken voelen nat/klam aan.  

Vanaf het terras nemen we de omgeving op, dit blijkt een rafters-centrum te zijn. Dit verklaart de 

woest stromende rivier! Hier kunnen we droog (er vallen verschillende buien) de rivier verkennen, er 

zit al weer een stork-billed kingfisher op een draad over de rivier. Om zes uur is het weer donker, 

tijdens de schemer waren er wat insecten rond de lampen maar tijdens donker zijn de meeste weer 

verdwenen, wel blijven vleermuizen de achterblijvers belagen. Na het eten, een eenvoudig maar 

goed verzorgd buffet, vernemen we het programma voor de volgende dag, weer heel vroeg uit de 

veren zonder ontbijt, een jungle wandeling. We gaan dan maar vroeg naar bed, en proberen te 

slapen naast een sterk ruisende rivier...  
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Dag 8 (zaterdag 19 november) Kitulgala en omgeving, door Mieke Jansen 
 
In de vroege ochtendschemering om zes uur verzamelen we ons in de eetzaal van ons hotel Rafters 
Retreat in Kitulgala. Dit hotel ligt op de oever van de snelstromende Kelani Ganga (ganga is 
Singhalees voor rivier). De Stork-billed Kingfisher heeft zijn plaats weer ingenomen op de draad die 
over de rivier gespannen is. We nuttigen een summier ontbijt: thee/koffie wat banaantjes en 
crackers. Onder leiding van gids Kanu wandelen we richting de veerpont. Op deze plek stroomt de 

rivier veel rustiger en met 
drie keer heen en weer 
varen heeft de veerman 
ons al peddelend 
overgezet. Het is een 
prachtig plekje: het 
vroege zonlicht op het 
rustig stromende water en 
de weelderig begroeide 
oevers. Veel 
vogelactiviteit is er nog 
niet, maar we scoren wel 
twee nieuwe soorten: de 
White-breasted Waterhen 
en de Grey Wagtail. Na 
een poosje lopen, komen 
we bij een kleine 
nederzetting. Huisjes 
verscholen in veel groen 
met kleine tuintjes en 

hoog opschietende palmbomen. Er zijn veel meer vogels waar te nemen, zoals Common Myna, Red-
vented Bulbul, Spotted Dove, White-bellied Drongo en Forest Wagtail. Na een paar honderd meter 
bereiken we de ingang van het Makanwanda Forest Reserve. Het begint zachtjes te regenen. De 
begroeiing in het oerwoud is eentonig: hoge bomen met veel onderbegroeiing, waardoor het 
moeilijk is vogels te spotten. Ze laten zich ook niet zien of horen. Bij een open plek in het bos hebben 
we wat meer geluk. Hoog in de bomen ontdekken we een groepje Orange Minivets en op een paaltje 
een Brown-breasted Flycatcher. 
De regen neemt toe en daarmee de aanvallen van de bloedzuigers (Engels: leeches en Singalees: 
kudalla). Het zijn nare beestjes. Door het ontdekken van bloedvlekken weet je dat je slachtoffer 
geworden bent. Bij het doorboren van de huid wordt er door de bloedzuiger een heparine-achtige 
stof ingespoten en daardoor blijft het wondje lang nabloeden. De plaatselijke bevolking lost dat als 
volgt op. In de wond wordt zout gestrooid en de as van verbrande kranten wordt erop gesmeerd en 
het bloeden is gestelpt. 
Om 10.30 uur besluiten we met algemene instemming terug te gaan naar het hotel. Halverwege 
wordt nog een heldhaftige poging (afdaling in de bush) gedaan om de Malabar Trogon te vinden. Een 
flits en dat was het. Bij de pont zien we nog een nestelend paartje Oriental Magpie-robins. 
In het hotel wacht ons een heerlijke lunch en daarna is iedereen vrij de middag naar eigen behoefte 
door te brengen. Kleine groepjes vogelaars struinen de omgeving af en weten nog een aantal mooie 
soorten te spotten zoals Black-rumped Flameback, Ceylon Green-pigeon en Jerdon’s Leafbird. 
Anderen zitten heerlijk rustig op het terras aan de rivier, waarbij de plek van de Stork-billed 
Kingfisher nu is overgenomen door de White-throated Kingfisher. De Ceylon Grey Hornbill heeft zich 
ook een paar keer prachtig laten zien. 
Het hotel ligt op een mooie plek, maar de voorzieningen in onze huisjes zijn pover: er is bijv. geen 
warmwater. We slapen onder klamboes, want de muren zijn maar tot de helft opgetrokken. Dat gaf 
ratten? of andere dieren de gelegenheid om onze zeep mee te nemen.  
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Dag 9 (zondag 20 november), door Andries van Rensen 

Bij het afscheid om ca. 9 uur van het ietwat vage Rafters Retreat achter het prachtige en mooi 

gelegen koloniale gebouw uit Engelse tijd worden we uitgeleide gedaan door enkele 

vermeldenswaardige vogels als daar zijn: Pompadour duif, Pitta en Witborstijsvogel boven het gazon. 

Na een ingewikkelde manoeuvre bij de poort, door onze aimabele buschauffeur natuurlijk tot een 

goed einde gebracht, gaan we op weg naar Singharaya en het veelbelovende Blue Magpie hotel. 

Om 11.30 uur eerste stop met koffie. In een clean restaurant trakteert ons aller Feiko op zeer 

smakelijke platte koeken in bladeren verpakt. Bij het restaurant hoort een fraaie tuin, die vergeven is 

van spannende vogels, zodat de stop al gauw 45 minuten in beslag neemt. Onder de vogels White 

browed bulbul en Zwartkopwielewaal. Bovendien een heel mooie, grote zgn. Orchideeënboom 

(Bauhinia) met bovenin een slaperige palmeekhoorn. Daarna onderweg nog een noodstop voor een 

Greater Coucal. 

Kort daarna, 13.30 

uur, een stop voor 

de meegenomen 

lunch, not spicy, die 

met de vingers 

verorberd moet 

worden. Ook hier 

weer zo veel leuke 

vogels dat Pieters 

lunch erbij inschiet. 

Gezien o.m. Gold 

fronted leafbird, 

Small minivet, 2 

soorten Munia en 

Crested serpent 

eagle. Aansluitend 

zijn we getuige van 

een kleurige 

Hindoe-optocht 

met muziek en dans. Vooraan drie dansende meisjes van wie achteraf gezegd kan worden dat twee 

ervan jongens zijn. Maar ze dansen er niet minder om! Veel zwaaien en foto’s maken. Om 16.00 uur 

aankomst bij het Blue Magpie hotel, dat zich in vergaande staat van renovatie bevindt. Maar alles 

wordt goedgemaakt door de talrijk aanwezige vogels. Een Legge’s hawkeagle wacht ons op bij de 

voordeur en blijft daar ook. Later in de verte nog zijn soortgenoot Crested serpenteagle. Na het 

uitpakken: vogelen met o.a. Purple rumped sunbird, Yellow fronted barbet, White browed fantail en 

Asian brown flycatcher. Deze zitten in een Starfruitboom, door Mikkel ook wel Carambole genoemd. 

Op een ideaal vogelplatform, nl een nieuwe betonnen verdieping: Hanging parrot, S.L. green pigeon 

en genoemde Crested serpenteagle. Minder geslaagd dat een overmoedige bouwvakker Hermans 

net ingestelde scoop gaat verplaatsen. Dat valt niet in goede aarde. Tot slot zij vermeld dat Gert-Jan 

zijn lang verbeide Crimson backed woodpecker kan scoren en wel met drie exemplaren. Zo eindigt 

een lange reisdag van bruto zeven uur voor iedereen met talrijke onverwachte en plezierige 

waarnemingen. 

P.S. Hoe kan ik het vergeten. Direct na afloop van de lunch kruist een prachtige grote landvaraan op 

zijn gemak ons pad. Met zijn ca. 1.30 meter trekt hij zich van niets en niemand wat aan.  



KNNV rondreis Sri Lanka, vogels en koningssteden,12-27 november 2016 

18 
 

Dag 10 (maandag 21 november) naar NP Sinharaja World heritage, door Wilma Stoof 

& Pieter Oomen 

'S Morgens ontbijt om zes uur, vertrek om 7:45 uur naar nabije natuurpark NP Sinharaja World 

heritage. Françoise gaat niet mee want ze is inmiddels vreselijk verkouden geworden. Iedereen heeft 

zich dik ingepakt tegen de bloedzuigers. Mooi weer om mee te beginnen. In het natuurpark 

Singharadja krijgen we gezelschap van twee parkwachters om ons te geleiden naar bijzondere vogels. 

In het park vorderen we heel langzaam want er is zoveel te zien. Heel tropisch met allerlei bijzondere 

planten en vogels. 

Veel wolfsklauwen gezien, grote apen (purple 

face leaf monkeys) en makaken, slangen, 

agamen, spinnen (giant wood spider: klein 

oranje mannetje op het enorme vrouwtje) en 

natuurlijk allerlei vogels. Gelijk bij de ingang 

de Grey hornbill, het mannetje (man met gele 

snavel, vrouw met zwart-grijs met witte 

vlekken). Verder oa Yellow-browed Bulbul, 

Black-headed Bulbul, Asian paradise 

flycatcher, Spot winged thrush (lijster). Maar 

ook de monarch vlinder. Verder de Black-

hooded oriole (dat is de enige wielewaal die 

we gezien hebben). Ook de Red-fronted 

malcoha. Helaas niet de blue magpie, 

waarvoor het hier het biotoop is. Verder 

babblers, pittas. 

 

Heel speciaal was de Frogmouth, door de 

gidsen in het bos opgezocht, een soort 

nachtzwaluw. Zaten samen op een tak, we 

moesten echt de bush in om ze te zien, 

gelukkig geen bloedzuigers opgelopen. Gekke 

kop en dikke buik met onderaan witte 

vlekken, dan een donkere staart. Ook drie slangen, eerst een lange ratelslang (Sri Lankan ratsnake, 

2,5 m) daarna een kleine giftige in  groen-grijs. Uiteindelijk nog een knalgroene soort, great vine 

snake. Prachtige planten gefotografeerd oa bamboe, orchideeën, Arundia gramidifolia. Ook 

bekerplant Nepenthes, vleesetend. Verder was er volop Rotan (zowel stukken met bast als stukjes 

zonder).  

 

Rond lunchtijd bushkippen en -haan gezien (ze waren duidelijk al gewend dat er af en toe gevoerd 

werd, wat niet de bedoeling was). Voor de regen begon, was de tocht in dit mooie park klaar. 

Onderweg onder schuildak picknickpakket opgegeten, met zes saaie witte boterhammen zonder 

korstjes, met kaas en tomatenketchup en twee gekookte eieren. Nog verder doorgelopen tot een 

onderdak exclusief voor researchers en daar gekeerd. Alles heel langzaam gewandeld. Gelukkig 

onderweg ditmaal niet al te veel bloedzuigers. Teruggewandeld naar huis en daar Françoise weer 

getroffen die aardig opgeknapt was. Tijdens die terugwandeling begon het te regenen, lang en steeds 

harder. Thuis eindelijk tijd om een paar briefkaarten schrijven. 
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Dag 11 (dinsdag 22 november) door Dirk Bais 

 

Om acht uur vertrek uit de gastvrije Blue Magpie Lodge in Kudawa. Na 5 minuten stopt de bus, even 

een stukje omlaag een pad af en daar is hij dan, de Blue Magpie in al zijn kleurenpracht. We rijden 

weer verder, eerst dalen en daarna gestaag klimmen tot 1700m hoogte. Half twaalf, koffie- en 

theetijd bij Belli Holua, een kruising tussen een tuincentrum en een restaurant. Er vliegt een arend 

boven de bergen en er zit een prachtige hagedis op een struikje.  

 

13.00 uur. We rijden de UVA provincie binnen. Lunch: een half uur later vindt de groep op 1014 m 

hoogte een aantal rotsblokken langs de weg met een grandioos uitzicht over theetuinen en 

eucalyptusbomen. Een kritische noot, de aanplant van eucalyptusbomen is volgens Andries niet 

positief omdat het blad niet verteerd.  

 

We stijgen 

verder, 

fotograferen 

een hindoe 

tempel en 

komen om half 

vier aan bij 

Hakgala 

Botanic 

Gardens. 

Oorspronkelijk 

in 1861 

opgezet als 

proefstation 

voor de teelt 

van kinabomen 

is het complex 

heden ten 

dage een 

prachtige 

subtropische tuin. Er zijn inheemse bomen zoals de Yakul Manan, Welidamba en Damba (Syzygium 

soorten) en Wal Kurundu (Cinnamon ovalifolium: kaneel is een belangrijk exportproduct van Sri 

Lanka.) Als exoten vallen de Grote Monterey Cypres (Cupressus macrocarpa) en de New South Wales 

Turpentine (Syncarpia glomulifera) op. In de varentuin boomvarens o.a. de inheemse Cyathea crinita 

die 12 m hoog kan worden. Er is een rozenperk, een Japanse tuin met Cryptomerias een mooie 

cactuskas en inheemse Rhododendrons, alles prachtig onderhouden. We wandelen hier twee uur 

rond.  

 

Op naar Nuwara Eliya, de meest Brits aandoende plaats van de reis met een door enorme Monterey 

Cypressen omzoomde golfbaan en een aan een meer liggende paardenrenbaan. Het meer heeft een 

slikveld dat er veelbelovend uitziet om watervogels te spotten. Tegen zes uur bereiken we ons hotel 

dat zeer luxueus blijkt te zijn. Het dinerbuffet biedt een overdadige keuze. En dan naar bed. Morgen 

gaan we weer klimmen, niet met de bus maar met onze benen.   
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Dag 12 (woensdag 23 november) Nuwara Eliya en Horton Plaines, door Pieter Oomen 

Héél vroeg op vandaag: opstaan om 4:15, ingepakt ontbijt ophalen om 4:45, vertrek in drie 
personenbusjes 5 uuur. Te vroeg om ook maar iets te zien, ik probeer gewoon door te slapen in een 
stoel. Om 6:20 is het licht en houden we halt bij een vijver onderaan een mooi beboste helling. En wij 
niet alleen, hele colonnes busjes met ornithologen en toeristen! Pas om zeven uur zijn we bij de 
ingang en het bezoekerscentrum, waar onze rugzakken worden gecontroleerd op aanwezigheid van 
plastic en andere potentieel verontreinigende stoffen voor het natuurpark. Plastic zakken afgeven, 
en de meegekregen limonade in het lunchpakket mag ook niet naar binnen. Nou zeg! 

We komen binnen over een ruw bestraat wandelpad in Natuurpark Horton Plaines, het drukst 
bezochte natuurpark van Sri Lanka. Dat merken we: hele colonnes natuurmensen lopen mee op, in 
de file. Gelukkig wordt het geleidelijk rustiger, de Japanners dunnen uit. We lopen in een 
heuvellandschap met mooi, laag bos op de hellingen, en grasland met rhodondendronstruiken en 
boompjes verspreid over het terrein. Heel aantrekkelijk. We vinden er slechts enkele vogels, maar 
landschappelijk is het prachtig. En ook met interessante bloemetjes zoals de graslelie (een primitief 
irisje); we herkennen onze eigen adelaarsvaren en gaspeldoorn en vinden zelfs champignons. We 
wandelen over een mooi afgesleten oranje rotspad, gelaagd en uitgesleten. Dan komen we op een 
open plek, of beter uitzichtspunt met schitterend uitzicht over een diepe afgrond en verre diepe 
vlakten, gestoffeerd met blauw en wolken, steil beboste bergen. We zien er weer grote apen en 
enkele vogels. Na ons ontbijt, jammer genoeg weer met kleffe vierkante witte boterhammetjes maar 
wel genoeg, vervolgen we ons prachtige pad, nu naar Worlds End. Weer zo'n prachtig uitzicht, met 
grote diepten onder ons geheel gevuld met witte wolken. We begrijpen dat we zonder die wolken 
anders de zee hadden kunnen zien... Mikkel maakt er een prachtige foto van een White-eye. 

We lopen verder in het 
brede heuvelachtige maar 
grazige dal, met hier en daar 
rhodondendronstruiken en 
bij meer nattigheid een 
minibamboe. Onderin 
kronkelt een mooi door 
struiken omgeven riviertje. 
Nog verderop en weer 
dichtbij de ingang staat onze 
eigen gaspeldoorn. Een paar 
typerende vogelsoorten die 
we hier zagen, zijn de Pied 
bush chat (tapuitachtig), de 
Dull blue flycatcher, de 
White-eye en de Zitting 
cisticola.  

Na 5,5 uur wandelen over 8 km zijn we eindelijk weer terug met onze drie busjes, moe en hongerig. 
Dat hongerige gaan we stillen in Nuwara Eliya met een Lankaanse maaltijd op koperen 
schoteltjes. Dan even terug naar het hotel, om om half vier naar een nabije theefabriek te 
vertrekken. Zeven van ons laten ons het theebereidingsproces uitleggen, verwonderen ons over de 
heerlijke geur in de fabriek, de ouderwetse rollers, schudzeven, karretjes, droogapparaten, laten ons 
een eerste kwaliteit kopje Broken Orange Pecco (BOP) inschenken en kopen er wat theetjes. Terug in 
Nuware Eliya wandelen we nog wat rond tussen winkeltjes, kramen en de markt, en gaan naar huis. 
Voldaan en moe.  

x-apple-data-detectors://embedded-result/146
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Dag 13 (donderdag 24 november), een reisdag van Nuwara Eliya naar Tissamahara en ’s middags 

een bezoek aan het Bundala National Park, door Françoise Oomen-Kalsbeek 

Om 07:15 vertrekken we uit ons hotel in Nuwara Eliya. Het is nog koel in de bergen en de nevel 

begint op te trekken. Vandaag rijden we naar het zuiden naar het laagland waar zich het Yala Park en 

het Bundala National Park bevinden. In het gebergte is geen stukje weg recht, maar zeker in het 

begin genieten we van fantastische vergezichten. Op de steile hellingen worden veel groenten 

geteeld op kleine terrassen: prei, kool, wortel, sperzieboontjes. De teelt is zeer intensief, 

waarschijnlijk is de bodem erg voedselrijk, maar of ze veel bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken, 

weet ik niet. Via Welimeda rijden we naar het zuidzuidoosten tot Bandarawela en dan weer naar het 

noordnoordoosten tot Ella. 

Ella is een toeristisch stadje dat vooral geliefd is door de backpackers die hier een mooie 

treinverbinding hebben tussen Colombo, Kandy, Nuwara Eliya en Ella. We stoppen voor de koffie in 

een Flowers and Bird Garden, waar vooral veel buitenlandse kooivogels te zien zijn. Gelukkig is het in 

de lucht wat interessanter voor ons: een Honey-buzzard en twee Crested Hawk-eagles. Daarna rijden 

we al snel het laagland in, richting zuiden. We zien weer rijstsawahs en aanplanten met tomaten en 

komkommerachtigen. Om elf uur een stop in Wellawaya om geld te pinnen voor de extra excursies 

middags. Pinnen op Sri Lanka is tamelijk ingewikkeld, instructies zijn niet goed te begrijpen. Bijna 

iedereen krijgt toch zijn geld uit de automaat, maar het pasje van Pieter wordt door de ATM ingeslikt 

omdat hij een paar seconden te laat het pasje eruit wil nemen. Resultaat: geen pasje meer en ook 

geen geld …. en alleen een mannetje uit Colombo kan de geldmachine openen, Colombo ligt zeker 5 

uur rijden van Wellawaya …. 

We vervolgen onze tocht door het tropisch warme laagland. Bij elke vers geploegde sawah zitten 

talloze reigersoorten en een enkele ibis; ijsvogels op de electriciteitsdraden. Alle chauffeurs stoppen 

geduldig voor langzaam overstekende agamen en rijden om de talloze lui op het asfalt soezende 

honden heen. Het recht op het leven van alle dieren wordt gerespecteerd. We stoppen korte tijd 

langs de weg om vogels te spotten in een moeras vol met bloeiende waterhyacinten. Daar ontdekken 

we o.a. Pheasant-tailed Jacana’s en in de boom vlakbij een Green Imperial Pigeon. In een natte 

sawah een eindje verder zien we wel duizend Rosse Grutto’s en acht Steltkluten. 

Na de lunchstop worden we ter plekke verdeeld 

over drie gereedstaande safariwagens en rijden 

we naar het Bundala National Park. Nog voor we 

het park bereiken zien we in het waterrijke 

gebied al talloze nieuwe vogelsoorten; onze lijst 

van waargenomen vogels wordt flink aangevuld. 

Het park is een vrij vlak gebied met waterrijke 

plekken, open grasland eromheen met her en 

der wat struiken en soms wat grotere bomen. 

Ook in het park zien we nieuwe vogels: o.a. Rosy 

Starling (Roze spreeuw), Yellow-wattled Lapwing, 

Eurasian Thick-knee (Griel), Great Thick-knee, 

Oriental Dwarf Kingfisher en Brown-capped Pygmy Woodpecker, Lesser Adjutant (Maraboe). 

Zoogdieren: Black-naped Hare, apen met een rood gezicht en apen met een zwart gezicht en Spotted 

Deer. Naast het pad scharrelen landschildpadden rond. 

Bij het vallen van de avondschemering rijden we met de jeeps in vliegende vaart naar ons hotel Blue 

Turtle bij Tissamahara. Na het diner snel naar bed, want de volgende morgen moeten we uiterst 

vroeg opstaan.  
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Dag 15 (vrijdag 25 november), Yala National park door Anneke Stemerding 

  
Vanuit het hotel Blue Turtle vertrekken we om vijf uur naar Yala National park, zonder Dirk en 
Jacqueline, hun wekker stond 
niet op scherp. Een ruige tocht 
door het donker. Aangekomen 
bij het park wordt een jeep 
besteld zodat Dirk en Jacqueline 
zich weer bij ons kunnen 
voegen. Tijd genoeg, we zijn 
bepaald niet de enigen. Hier het 
meegekregen ontbijt nuttigen. 
Als we ingeklaard zijn rijden we 
het park in. De wegen, okergeel, 
vol hobbels en bobbels en 
regenafvoergeulen, liggen als 
een spinnenweb door een 
gedeelte van her park. We 
rijden van open plek naar open 
plek, een grasvlakte met een 
meer, fraaie solitaire bomen 
met stevige stammen, kleinere struiken, leuk voor vogels. Op zulke plekken is veel te zien. Niet alleen 
vogels, o.a. ook: herten, olifanten, zwijnen, krokodillen. Sommigen van ons hebben het geluk een 
luipaard te zien. 
 
De lunch gebruiken we op enige, dicht bij het strand gelegen muurtjes. Later bleken het de 
fundamenten van door de tsunami weg-gespoelde huizen te zijn.  

Enige vogels die we 
gezien hebben: Crested 
serpent eagle, Shika, 
Grey headed fish eagle, 
Quail, Yellow wattled 
lapwing, Indian tick-
knee, Greater tick-knee, 
Greater coucal, Malabar 
pied horn-bill. Maar bij 
de plassen waren ook: 
Tureluur, Bontbek 
strandloper, Zwarte 
ruiter, Kleine plevier, 
Sterns en meer 
bekenden. 
 
Merkwaardig zijn de 
enorme rotsblokken 
verspreid, los van elkaar, 
door een gedeelte van 

het park. Één heeft de vorm van een olifant. Enige keren zien we een mangoest over de weg lopen. 
De terugtocht is bij daglicht; dan blijkt hoe mooi het landschap is.  
Goed door elkaar geschud, even later naar het diner dat, na keuze uit de kaart, wordt opgediend. Zo 
zijn we niet meer gewend.  
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Dag 16 (zaterdag 26 november) door Feiko Prins 

Het wordt een lange dag in de bus, terug richting Colombo. Maar eerst ontbijten. Dat duurt wat 

langer dan we gewend zijn, alles wordt apart gebracht. Het lijkt wel of de eieren een voor een 

gebakken worden, enfin, we hebben niet echt haast. De groepsfoto wordt in de tuin gemaakt, ook 

met Sam en de chauffeur. 

Op pad, maar eerst heeft Sam nog een verrassing voor ons. In plaats van zo snel mogelijk koers te 

zetten naar de snelweg richting Colombo, gaan we over kleine weggetjes en komen snel bij een 

uitgestrekt moeras, het Tissameer. De grote bomen hangen vol met vliegende honden. Maar ook 

veel vogels, er zit van alles, kwak, slangehals, pelikanen, allerlei reigers, woudaap, stork-billed 

kingfisher. Na dit aangename oponthoud zetten we koers naar het zuidwesten om langs de kust naar 

Galle te rijden. In Tangalle koffiestop in een restaurant aan de kust. Enkele van ons zien nog kans om 

schelpen te verzamelen op het strandje. 

We rijden door en zien plotsklaps de bekende paalvissers, maar Sam gebiedt duidelijk niet te 

stoppen. Voor een foto moet je dik betalen, daar verdienen ze hun brood mee… 

In Galle, de stad waar rond 1638 Nederlanders een onneembaar fort bouwden, lunchen we in het 

fort. Na de lunch hadden we nog 3 kwartier, dus snel een heel stuk van de buitenmuur gelopen. We 

herkennen wat plekken van "Wie is de mol".  

Toen we de stad wilden verlaten 

kwamen we in een verkeerschaos 

door een optocht. Allerlei 

scholieren en sportclubs gingen in 

een feestelijke optocht. Dankzij 

de stuurkunst van de chauffeur 

weten we ons toch nog vrij snel te 

ontworstelen aan de ontstane 

verkeerschaos. Via de snelweg, de 

enige echte op Ceylon, richting 

Colombo. We overnachten weer in Suriya in het zelfde hotel waar we onze trip zijn begonnen. 

Morgenvroeg vertrekken we naar het vliegveld voor de vlucht naar huis. 
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Waargenomen zoogdieren (door Andries van Renssen en Pieter Drenth) 

Panthera pardus Luipaard 

Elephas maximus Indische olifant 

Sus scrofa Wild zwijn 

Cervus unicolor Paardhert 

Axis axis Axishert 

Muntiacus reevesii Muntjak (Blafhert) 

Myocaster coypus Beverrat 

Tachypithecus vetulus Witbaardlangoer 

Semnopithecus priam thersites Hoelman 

Macaca sinica Tokmakaak (Ceylon kroonaap) 

Lepus nigricollis Black-naped Hare 

Funambulus palmarum  Sri Lanka Palm Squirrel 

Ratufa macroura  Sri Lankan Giant Squirrel 

Herpestes vitticollis The stripe-necked mongoose 

Herpestes edwarsii lanka  Grijze mangoeste  

Funambulus palmarum  Palmeekhoorn  

Pteropus giganteus  Vliegende hond  

Bubalis arnee Waterbuffel (wilde soort) 
 

Waargenomen reptielen (door Mikkel Suijker) 

Eutropis madaraszi,  Sri Lanka bronze mabuya, Sri Lanka bronze skink, 
Crocodylus palustris : Marsh crocodile  
Ptyas mucosusmaximus: Rat snake 
Trimeresurus trigonocephalus:  the Sri Lankan pit viper, Ceylon pit viper, Sri Lankan green pitviper 
Ahaetulla nasuta: green vine snake 
Calotes versicolor:  Changeable Lizard  (park bij lionrock)  
Calotes calotes:  Green Forest Lizard (in sinharaja) 
Otocryptis wiegmanni:  Brown-patched Kangaroo lizard,  Wiegmann's Agama or Sri Lankan Kangaroo 
Lizard 
Geochelone elegans:  Indian star tortoise 
Varanus bengalensis: Monitor Lizard,  Bengaalse varaan 
Hemidactylus frenatus: Common House Gecko, Pacific Gecko, tjitjak 
Ceratophora stoddartii:  Sri Lankan Rhinoceros-horned lizard (foto Gert-Jan) 
 

Spinnen (door Mikkel Suijker) 

 Giant wood spider man en vrouw, 
Nephila pilipes: northern golden orb weaver or giant golden orb weaver (giant wood spider) 
Nephila pilipes jalorensis (Simon, 1901) – (India, Sri Lanka)



KNNV rondreis Sri Lanka, vogels en koningssteden,12-27 november 2016 

25 
 

 

  



KNNV rondreis Sri Lanka, vogels en koningssteden,12-27 november 2016 

26 
 

 

  



KNNV rondreis Sri Lanka, vogels en koningssteden,12-27 november 2016 

27 
 

 

  



KNNV rondreis Sri Lanka, vogels en koningssteden,12-27 november 2016 

28 
 

Vogels in volgorde van waarneming (door Pieter Drenth) 

Scientific name Name Family Date Area Sex 

Anastomus oscitans Asian Openbill Storks (Ciconiidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Hirundo rustica Barn Swallow Swallows (Hirundinidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Merops philippinus Blue-tailed Bee-eater Bee-eaters (Meropidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Haliastur indus Brahminy Kite Hawks and Eagles (Accipitridae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Muscicapa muttui Brown-breasted Flycatcher Old World Flycatchers (Muscicapidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Alcedo atthis Common Kingfisher Kingfishers (Alcedinidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Acridotheres tristis Common Myna Starlings (Sturnidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Ardea cinerea Grey Heron Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Corvus splendens House Crow Crows and Jays (Corvidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Phalacrocorax fuscicollis Indian Cormorant Cormorants (Phalacrocoracidae) 13-11-2016 Indian Ocean unknown 

Terpsiphone paradisi 
paradisi 

Indian Paradise Flycatcher ssp 
paradisi Monarchs (Monarchidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Ardeola grayii Indian Pond Heron Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Coracina macei Large Cuckooshrike Cuckooshrikes (Campephagidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Microcarbo niger Little Cormorant Cormorants (Phalacrocoracidae) 13-11-2016 Negombo unknown 

Egretta garzetta Little Egret Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Cinnyris lotenius Loten's Sunbird Sunbirds (Nectariniidae) 13-11-2016 Wennappuwa male 

Copsychus saularis Oriental Magpie-Robin Old World Flycatchers (Muscicapidae) 13-11-2016 Wennappuwa female 

Ceryle rudis Pied Kingfisher Kingfishers (Alcedinidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Ardea purpurea Purple Heron Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Leptocoma zeylonica Purple-rumped Sunbird Sunbirds (Nectariniidae) 13-11-2016 Wattala female 

Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul Bulbuls (Pycnonotidae)  13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Vanellus indicus Red-wattled Lapwing Plovers (Charadriidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Psittacula krameri Rose-ringed Parakeet Parrots (Psittacidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Spilopelia chinensis Spotted Dove Pigeons and Doves (Columbidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Cecropis hyperythra Sri Lanka Swallow Swallows (Hirundinidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Pelargopsis capensis Stork-billed Kingfisher Kingfishers (Alcedinidae) 13-11-2016 Wattala unknown 
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Bubulcus ibis Western Cattle Egret Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Ardea alba Western Great Egret Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Haliaeetus leucogaster White-bellied Fish-Eagle Hawks and Eagles (Accipitridae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Halcyon smyrnensis White-throated Kingfisher Kingfishers (Alcedinidae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Chlidonias leucopterus White-winged Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 13-11-2016 Wattala unknown 

Ixobrychus sinensis Yellow Bittern Herons (Ardeidae) 13-11-2016 Wattala female 

Gorsachius melanolophus Malayan night heron   13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Turdus merula kinnisii Turdus merula kinnisii   13-11-2016 Wennappuwa unknown 

Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher Old World Flycatchers (Muscicapidae) 14-11-2016 Dambulla unknown 

Threskiornis 
melanocephalus Black-headed Ibis 

Ibisses and Spoonbills 
(Threskiornithidae) 14-11-2016 Galewela unknown 

Lonchura malacca Black-headed Munia Waxbills, Munias & Allies (Estrildidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Himantopus himantopus Black-winged Stilt Stilts and Avocets (Recurvirostridae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Nisaetus cirrhatus Crested Hawk-Eagle Hawks and Eagles (Accipitridae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Spilornis cheela Crested Serpent Eagle Hawks and Eagles (Accipitridae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill 
Ibisses and Spoonbills 
(Threskiornithidae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Haliaeetus ichthyaetus Grey-headed Fish Eagle Hawks and Eagles (Accipitridae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Pavo cristatus Indian Peafowl 
Francolins, Quails, Partridges and 
Pheasants (Phasianidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Coracias benghalensis Indian Roller Rollers (Coraciidae) 14-11-2016 Wennappuwa unknown 

Chloropsis jerdoni Jerdon's Leafbird Leafbirds (Chloropseidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Caprimulgus atripennis Jerdon's Nightjar Nightjars (Caprimulgidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Sternula albifrons Little Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Anhinga melanogaster Oriental Darter Anhingas (Anhingidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Alauda gulgula Oriental Skylark Larks (Alaudidae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Anthus rufulus Paddyfield Pipit Pipits en Wagtails (Motacillidae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Mycteria leucocephala Painted Stork Storks (Ciconiidae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia Waxbills, Munias & Allies (Estrildidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Pelecanus philippensis Spot-billed Pelican Pelicans (Pelecanidae) 14-11-2016 Hingurakgoda unknown 
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Turdoides affinis Yellow-billed Babbler Leiothrichidae 14-11-2016 Kurunegala unknown 

Cisticola juncidis Zitting Cisticola Cisticolas and Allies (Cisticolidae) 14-11-2016 Medirigiriya unknown 

Prinia socialis Ashy Prinia Cisticolas and Allies (Cisticolidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Hemipus picatus Bar-winged Flycatcher-shrike Tephrodornithidae 15-11-2016 Dambulla unknown 

Oriolus xanthornus Black-hooded Oriole Orioles and Fig Birds (Oriolidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Psilopogon zeylanicus Brown-headed Barbet Megalaimidae 15-11-2016 Dambulla unknown 

Zosterops ceylonensis Ceylon White-eye White-eyes (Zosteropidae)  15-11-2016 Dambulla unknown 

Merops leschenaulti Chestnut-headed Bee-eater Bee-eaters (Meropidae) 15-11-2016 Thamankaduwa unknown 

Psilopogon haemacephalus Coppersmith Barbet Megalaimidae 15-11-2016 Dambulla unknown 

Psilopogon rubricapillus Crimson-fronted Barbet Megalaimidae 15-11-2016 Dambulla unknown 

Prinia hodgsonii Grey-breasted Prinia Cisticolas and Allies (Cisticolidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Oriolus kundoo Indian Golden Oriole Orioles and Fig Birds (Oriolidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Copsychus fulicatus Indian Robin Old World Flycatchers (Muscicapidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Corvus macrorhynchos Large-billed Crow Crows and Jays (Corvidae) 15-11-2016 Thamankaduwa unknown 

Tachybaptus ruficollis Little Grebe Grebes (Podicipedidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Merops orientalis Little Green Bee-eater Bee-eaters (Meropidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Falco severus Oriental Hobby Caraca's and Falcons (Falconidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Falco peregrinus Peregrine Falcon Caraca's and Falcons (Falconidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Anthus richardi Richard's Pipit Pipits en Wagtails (Motacillidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Zosterops lateralis Silvereye White-eyes (Zosteropidae)  15-11-2016 Dambulla unknown 

Pericrocotus cinnamomeus Small Minivet Cuckooshrikes (Campephagidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen Rails (Rallidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Lonchura striata White-rumped Munia Waxbills, Munias & Allies (Estrildidae) 15-11-2016 Dambulla unknown 

Copsychus malabaricus White-rumped Shama Old World Flycatchers (Muscicapidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Ciconia episcopus Woolly-necked Stork Storks (Ciconiidae) 15-11-2016 Hingurakgoda unknown 

Accipiter badius Shikra Hawks and Eagles (Accipitridae) 16-11-2016 Dambulla female 

Psittacula eupatria Alexandrine Parakeet Parrots (Psittacidae) 17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Ocyceros gingalensis Ceylon Grey-Hornbill Hornbills (Bucerotidae) 17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Gracula ptilogenys Ceylon Myna Starlings (Sturnidae) 17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Motacilla cinerea Grey Wagtail Pipits en Wagtails (Motacillidae) 17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 
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Aerodramus unicolor Indian Swiftlet Swifts (Apodidae) 17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Treron pompadora Pompadour Green Pigeon Pigeons and Doves (Columbidae) 17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Acritillas indica Yellow-browed Bulbul Bulbuls (Pycnonotidae)  17-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Hypsipetes leucocephalus Black Bulbul Bulbuls (Pycnonotidae)  18-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Lonchura kelaarti Black-throated Munia Waxbills, Munias & Allies (Estrildidae) 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Glaucidium castanonotum Chestnut-backed Owlet Owls (Strigidae) 18-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Parus major Great Tit Tits (Paridae) 18-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Phylloscopus nitidus Green Warbler 
Leaf warblers and allies 
(Phylloscopidae) 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Passer domesticus House Sparrow Old World sparrows (Passeridae) 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Egretta intermedia Intermediate Egret Herons (Ardeidae) 18-11-2016 Pasbage Korale unknown 

Phylloscopus magnirostris Large-billed Leaf Warbler 
Leaf warblers and allies 
(Phylloscopidae) 18-11-2016 K.F.G. & G. Korale unknown 

Psittacula calthrapae Layard's Parakeet Parrots (Psittacidae) 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard Hawks and Eagles (Accipitridae) 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Zosterops palpebrosus 
siamensis Oriental White-eye ssp siamensis White-eyes (Zosteropidae)  18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Columba livia Rock Pigeon Pigeons and Doves (Columbidae) 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Iduna rama Sykes's Warbler Acrocephalidae 18-11-2016 Ambagamuwa unknown 

Psilopogon flavifrons Yellow-fronted Barbet Megalaimidae 18-11-2016 Kandy unknown 

Dicrurus leucophaeus Ashy Drongo Drongos (Dicruridae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Cypsiurus balasiensis Asian Palm Swift Swifts (Apodidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Dicrurus macrocercus Black Drongo Drongos (Dicruridae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed Warbler Acrocephalidae 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Aegithina tiphia Common Iora Ioras (Aegithinidae)  19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Dendronanthus indicus Forest Wagtail Pipits en Wagtails (Motacillidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Centropus chlororhynchos Green-billed Coucal Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Larvivora brunnea Indian Blue Robin Old World Flycatchers (Muscicapidae) 19-11-2016 Yatiyanthota female 

Harpactes fasciatus Malabar Trogon Trogons (Trogonidae)  19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Dicaeum erythrorhynchos Pale-billed Flowerpecker Flowerpeckers (Dicaeidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 
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Psittacula cyanocephala Plum-headed Parakeet Parrots (Psittacidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Pericrocotus speciosus Scarlet Minivet Cuckooshrikes (Campephagidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Columba torringtoniae Sri Lanka Wood Pigeon Pigeons and Doves (Columbidae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Dicrurus caerulescens White-bellied Drongo Drongos (Dicruridae) 19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Lanchura malabarica White throated silverbill   19-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Gracula religiosa religiosa Common Hill Myna ssp religiosa Starlings (Sturnidae) 20-11-2016 Kalawana unknown 

Chalcophaps indica Emerald Dove Pigeons and Doves (Columbidae) 20-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Chloropsis aurifrons Golden-fronted Leafbird Leafbirds (Chloropseidae) 20-11-2016 Nivithigala unknown 

Centropus sinensis parroti Greater Coucal ssp parroti Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 20-11-2016 Nivithigala unknown 

Ducula aenea Green Imperial Pigeon Pigeons and Doves (Columbidae) 20-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Pitta brachyura Indian Pitta Pittas (Pittidae) 20-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Ficedula subrubra Kashmir Flycatcher Old World Flycatchers (Muscicapidae) 20-11-2016 Yatiyanthota female 

Nisaetus kelaarti Legge's Hawk-Eagle Hawks and Eagles (Accipitridae) 20-11-2016 Kalawana unknown 

Eurystomus orientalis Oriental Dollarbird Rollers (Coraciidae) 20-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Loriculus beryllinus Sri Lanka Hanging Parrot Parrots (Psittacidae) 20-11-2016 Yatiyanthota unknown 

Pycnonotus luteolus White-browed Bulbul Bulbuls (Pycnonotidae)  20-11-2016 Kuruvita unknown 

Rhipidura aureola White-browed Fantail Fantails (Rhipiduridae) 20-11-2016 Kalawana unknown 

Pycnonotus melanicterus Black-capped Bulbul Bulbuls (Pycnonotidae)  21-11-2016 Kalawana unknown 

Hypothymis azurea Black-naped Monarch Monarchs (Monarchidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Batrachostomus moniliger Ceylon Frogmouth Frogmouths (Podargidae)  21-11-2016 Kalawana unknown 

Gallus lafayettii Ceylon Junglefowl 
Francolins, Quails, Partridges and 
Pheasants (Phasianidae) 21-11-2016 Kalawana male 

Gallus lafayettii Ceylon Junglefowl 
Francolins, Quails, Partridges and 
Pheasants (Phasianidae) 21-11-2016 Kalawana female 

Myophonus blighi Ceylon Whistling Thrush Old World Flycatchers (Muscicapidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Rhopocichla atriceps Dark-fronted Babbler Babblers (Timaliidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler 
Leaf warblers and allies 
(Phylloscopidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Terpsiphone paradisi 
ceylonensis 

Indian Paradise Flycatcher ssp 
ceylonensis Monarchs (Monarchidae) 21-11-2016 Kalawana male 

Turdoides rufescens Orange-billed Babbler Leiothrichidae 21-11-2016 Kalawana unknown 
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Phaenicophaeus 
pyrrhocephalus Red-faced Malkoha Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Cecropis daurica Red-rumped Swallow Swallows (Hirundinidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Geokichla spiloptera Spot-winged Thrush Thrushes (Turdidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Dicrurus lophorinus Sri Lanka Drongo Drongos (Dicruridae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Dicaeum vincens White-throated Flowerpecker Flowerpeckers (Dicaeidae) 21-11-2016 Kalawana unknown 

Ictinaetus malaiensis Black Eagle Hawks and Eagles (Accipitridae) 22-11-2016 Hildummulla unknown 

Ciconia nigra Black Stork Storks (Ciconiidae) 22-11-2016 Pelmadulla unknown 

Dinopium benghalense 
benghalense 

Black-rumped Flameback ssp 
benghalense Woodpeckers (Picidae) 22-11-2016 Kalawana unknown 

Urocissa ornata Ceylon Magpie Crows and Jays (Corvidae) 22-11-2016 Kalawana unknown 

Chrysocolaptes stricklandi Crimson-backed Flameback Woodpeckers (Picidae) 22-11-2016 Nuwara Eliya unknown 

Hirundo domicola Hill Swallow Swallows (Hirundinidae) 22-11-2016 Haputale unknown 

Prinia sylvatica Jungle Prinia Cisticolas and Allies (Cisticolidae) 22-11-2016 Kalawana unknown 

Pomatorhinus melanurus Sri Lanka Scimitar Babbler Babblers (Timaliidae) 22-11-2016 Nuwara Eliya unknown 

Sitta frontalis Velvet-fronted Nuthatch Nuthatches (Sittidae) 22-11-2016 Botanical garden female 

Euodice malabarica White-throated Munia Waxbills, Munias & Allies (Estrildidae) 22-11-2016 Imbulpe unknown 

Accipiter virgatus Besra Hawks and Eagles (Accipitridae) 23-11-2016 Horton Plains NP unknown 

Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed Warbler Acrocephalidae 23-11-2016 Nuwara Eliya unknown 

Actitis hypoleucos Common Sandpiper Sandpipers and allies (Scolopacidae) 23-11-2016 Nuwara Eliya unknown 

Orthotomus sutorius Common Tailorbird Cisticolas and Allies (Cisticolidae) 23-11-2016 Nuwara Eliya unknown 

Accipiter trivirgatus Crested Goshawk Hawks and Eagles (Accipitridae) 23-11-2016 Horton Plains NP unknown 

Eumyias sordidus Dull-blue Flycatcher Old World Flycatchers (Muscicapidae) 23-11-2016 Horton Plains NP male 

Culicicapa ceylonensis Grey-headed Canary Flycatcher Stenostiridae 23-11-2016 Nuwara Eliya unknown 

Saxicola caprata Pied Bushchat Old World Flycatchers (Muscicapidae) 23-11-2016 Horton Plains NP unknown 

Motacilla flava beema Sykes' Wagtail Pipits en Wagtails (Motacillidae) 23-11-2016 Horton Plains NP unknown 

Cyornis tickelliae Tickell's Blue Flycatcher Old World Flycatchers (Muscicapidae) 23-11-2016 Horton Plains NP unknown 

Pycnonotus penicillatus Yellow-eared Bulbul Bulbuls (Pycnonotidae)  23-11-2016 Horton Plains NP unknown 

Eremopterix griseus Ashy-crowned Sparrow-Lark Larks (Alaudidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Limosa limosa Black-tailed Godwit Sandpipers and allies (Scolopacidae) 24-11-2016 Thissamaharama unknown 
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Lanius cristatus lucionensis Brown Shrike ssp lucionensis Shrikes (Laniidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Dendrocopos nanus Brown-capped Woodpecker Woodpeckers (Picidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Hydroprogne caspia Caspian Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Tringa nebularia Common Greenshank Sandpipers and allies (Scolopacidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Gallinula chloropus Common Moorhen Rails (Rallidae) 24-11-2016 Thissamaharama unknown 

Pernis ptilorhynchus 
orientalis 

Crested Honey Buzzard ssp 
orientalis Hawks and Eagles (Accipitridae) 24-11-2016 Ella unknown 

Plegadis falcinellus Glossy Ibis 
Ibisses and Spoonbills 
(Threskiornithidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Ardea goliath Goliath Heron Herons (Ardeidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Esacus recurvirostris Great Stone-curlew Thick-knees (Burhinidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Burhinus indicus Indian Stone-curlew Thick-knees (Burhinidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Leptoptilos javanicus Lesser Adjutant Storks (Ciconiidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Dendrocygna javanica Lesser Whistling Duck Ducks, Geese and Swans (Anatidae) 24-11-2016 Thissamaharama unknown 

Charadrius dubius Little Ringed Plover Plovers (Charadriidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Ceyx erithaca Oriental Dwarf Kingfisher Kingfishers (Alcedinidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana Jacanas (Jacanidae)  24-11-2016 Thissamaharama unknown 

Pastor roseus Rosy Starling Starlings (Sturnidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Philomachus pugnax Ruff Sandpipers and allies (Scolopacidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Taccocua leschenaultii Sirkeer Malkoha Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Tringa erythropus Spotted Redshank Sandpipers and allies (Scolopacidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Porphyrio porphyrio Western Swamphen Rails (Rallidae) 24-11-2016 Lunugamvehera unknown 

Chlidonias hybrida Whiskered Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Vanellus malabaricus Yellow-wattled Lapwing Plovers (Charadriidae) 24-11-2016 Bundala NP unknown 

Turnix suscitator Barred Buttonquail Buttonquails (Turnicidae)  25-11-2016 Thissamaharama female 

Turnix suscitator Barred Buttonquail Buttonquails (Turnicidae)  25-11-2016 Thissamaharama male 

Ploceus philippinus Baya Weaver Weavers (Ploceidae) 25-11-2016 Thissamaharama female 

Rhopodytes viridirostris Blue-faced Malkoha Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 25-11-2016 Yala unknown 

Anthus godlewskii Blyth's Pipit Pipits en Wagtails (Motacillidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Sturnia pagodarum Brahminy Starling Starlings (Sturnidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 
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Upupa epops Common Hoopoe Hoopoes (Upupidae) 25-11-2016 Yala unknown 

Tringa totanus Common Redshank Sandpipers and allies (Scolopacidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Hemiprocne coronata Crested Treeswift Treeswifts (Hemiprocnidae)  25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Pluvialis squatarola Grey Plover Plovers (Charadriidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Clamator jacobinus Jacobin Cuckoo Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Mirafra affinis Jerdon's Bush Lark Larks (Alaudidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Charadrius alexandrinus Kentish Plover Plovers (Charadriidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Charadrius mongolus Lesser Sand Plover Plovers (Charadriidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Anthracoceros coronatus Malabar Pied-Hornbill Hornbills (Bucerotidae) 25-11-2016 Thissamaharama female 

Anthracoceros coronatus Malabar Pied-Hornbill Hornbills (Bucerotidae) 25-11-2016 Thissamaharama male 

Treron bicinctus Orange-breasted Green Pigeon Pigeons and Doves (Columbidae) 25-11-2016 Thissamaharama male 

Treron bicinctus Orange-breasted Green Pigeon Pigeons and Doves (Columbidae) 25-11-2016 Thissamaharama female 

Pluvialis fulva Pacific Golden Plover Plovers (Charadriidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Prinia inornata insularis Plain Prinia ssp insularis Cisticolas and Allies (Cisticolidae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Sternula saundersi Saunders's Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Aegithina nigrolutea White-tailed Iora Ioras (Aegithinidae)  25-11-2016 Thissamaharama male 

Trigna stagnatilis. Marsh sandpiper   25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Upupa epops  Eurasian hoopoe   25-11-2016 Thissamaharama unknown 

Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron Herons (Ardeidae) 26-11-2016 Thissamaharama unknown 

Numenius arquata Eurasian Curlew Sandpipers and allies (Scolopacidae) 26-11-2016 Galle Four Gravets unknown 

Thalasseus sandvicensis Sandwich Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 26-11-2016 Galle Four Gravets unknown 

Thalasseus bergii Swift Tern Gulls, Terns and Skimmers (Laridae) 26-11-2016 Sri Lanka unknown 

Eudynamys scolopaceus Asian Koel Cuckoos and Coucals (Cuculidae) 27-11-2016 Wennappuwa female 

Nettapus coromandelianus Cotton pygmy-goose   27-11-2016   unknown 
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