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Forord 
 
Dette var så den første af to ture med identisk rute i januar 2018 og ligeledes stort set identisk med ture i 
2015 og 2016. For man holder selvfølgelig fast i det, der fungerer. Og også denne gang fik vi et bredt møde 
med et fantastisk og varieret grønt land, et møde med naturen og også noget med, hvordan livet leves. 
Turen var som tidligere lagt hos lokalarrangøren Walk With Jith, og vi har stadig kun lutter gode erfaringer 
med firmaet. Vi fik gennemgående gode hoteller med fremragende mad, specielt selvfølgelig hvis man er til 
rice and curry i de mange varianter, og så havde vi ikke mindst en fremragende stab omkring vores gruppe.  
 
Lokalguide var Hetti (Supurna Hettiarachchi), som kender sine fugle og er allround med naturen i det hele 
taget, og så var han god til at delagtiggøre os i en fremmedartet og spændende kultur. Dette serveret med 
utrætteligt engagement, lune og humor. – Ligeledes altid venligt nærværende og professionelle på den gode 
måde var buschauffør Nuwan og hans unge hjælper Gayan. Desuden havde vi behageligt selskab af en sød 
og ihærdig guidepraktikant Sanyaja, som efter det første døgn afløste en anden praktikant, men så var han 
ellers med næsten til turens slutning. Altså en ganske stor servicegruppe til os 12 og dette jo ud over de 
mange hjælpende ånder, som var omkring os på hotellerne. I to af nationalparkerne havde vi jeeps til 
rådighed og yderligere lokale hjælpere. Også den altid betænksomme direktør Jith himself (Prasanjith 
Caldera) mødte os flere gange undervejs. - Flyrejsen var med Qatar Air, som havde den sædvanlige høje 
standard. 
 
Alt dette til en pris af kr. 21.900, som altså omfattede al transport, logi i dobbeltværelse, morgen- og 
aftensmad samt nogle af frokosterne og alle entréer og desuden DOFs faste tillæg af forskellig art, mm. 
Hertil kom så en hvaltur, som var for egen regning. 

 
Vejret var gennemgående meget varmt, om eftermiddagen en række dage pænt over 30 grader og tilmed 
ofte med stor luftfugtighed og diset sigt på en måde, der ikke var helt efter normalen. Det stillede krav til at 
sætte tempoet ned efter middag, og da vi var på det højeste niveau over 2.000 moh., med temperatur 
næsten som mild dansk vinter, var det afgjort en behagelig ændring. Til gengæld slap vi næsten helt for 
nedbør. En enkelt aften på sydkysten med timers kraftig regn var en påmindelse om, hvordan vejret også 
kan være. Det tørre vejr betød så, at selv regnskoven oplevedes som relativ tør, fx næsten uden nærgående 
igler og fuglerigdommen endnu mere pletvist fordelt end normalt. I det åbne land var mange våde 
græsområder og pytter regulært tørret ud. 
 
Alligevel havde vi stor succes med faktisk alle de mest ønskede fugle. De 34 endemiske arter blev i det 
mindste registreret, og langt de fleste blev set rigtig godt, selv nogle der ellers stort set ikke er til at få at se. I 
mange tilfælde skete det nok så meget pga. stor ihærdighed fra Hettis side. Hertil kom så de ellers svære 
Himalaya-gæster, og naturligvis rækken af smukke og interessante karakterfugle i det hele taget. Af ikke-
fugle, og måske mindre overraskende men ikke en selvfølge, lykkedes vi også med både leopard og blåhval. 
 
Gruppen var præget af veloplagt eventyrlyst og engagement, og alle fugle skulle så vidt muligt ofres 
passende opmærksomhed, hvilket jo ikke altid kunne ske. Selv når træthed, varmepres og ønsket om at få 
det hele med blandede sig på truende vis, var der stadig plads til fint kammeratskab. For undertegnede var 
det nemt og en stor glæde at have sin del af ansvaret. Derfor stor tak for turen til hele gruppen, som bestod 
af: 
 
Vagn Kjerulf Jensen, Marta Bagoly Grun, Dorrit Krabbe, Birthe Karpfen, Ingelise Aarøe Petersen, Lærke 
Aarøe Drostgaard, Lars C. Laursen, Birgit Stubkjær, Birgit Svendsen, Hans-Peter Svendsen og Marie 
Larsen. 
 
Og der skal være en særlig tak til fotograferne, der har leveret billeder til rapporten: Hans-Peter, Ingelise og 
Lars. Valget af billeder, i et fantastisk udvalg, er bestemt åbent for kritik og diskussion og er udelukkende 
undertegnedes ansvar. 
 
Jeg håber meget, at vi mødes på gode ture en anden gang…. 
 
Søren Sørensen / marie.soren@mail.tele.dk / +45 4042 3126 

mailto:marie.soren@mail.tele.dk
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Foto: Den samlede gruppe med den faste stab   

 
                                                                                                             
 

Dagsprogram 

 
Lokalitetsnavne, der er anvendt i fuglelisten, er fremhævet. 
 
Søndag 14.1 - dag 1: ankomst til Kandy, Hotel Suisse, tidlig morgen - tur i Botanisk Have – om aftenen 
besøg i templet for den hellige tand. 
 
Mandag 15.1 - dag 2: morgentur ved Kandy-søen - kørsel til Kitulgala, Kitulgala Rest House - afslapning 
ved hotellet op ad Kelani-floden, og sen eftermiddag tur i område i den østlige del af Kitulgala. 
 
Tirsdag 16.1 - dag 3: morgentur i den østlige del af Kitulgala - formiddag tur syd for floden - sen 
eftermiddagstur østligere syd for floden.  
 
Onsdag 17.1 - dag 4: morgentur i området omkring hotellet - kørsel til Nuwara Eliya, Hotel Leisure Village - 
om eftermiddagen tur i Victoria Park. 
 
Torsdag 18.1 - dag 5: morgen/formiddagstur på Horton Plains - sen eftermiddagstur til Nuwara Eliya med 
frit valg til besøget, bl.a. igen Victoria Park. 
 
Fredag 19.1 - dag 6: kørsel til Tissamahamara, Hotel Hibiscus Garden - eftermiddagstur til vådområde nær 
byen. 
 
Lørdag 20.1 - dag 7: heldagssafari i Yala NP, blok 5 omfattende Lunugamvehera NP. 
 
Søndag 21.1 - dag 8: morgen/formiddagstur med safari i Bundala NP - sen eftermiddagstur til landsby med 
ugle-obs nær Tissamahamara. 
 
Mandag 22.1 - dag 9: kørsel med stop ved Udawalawe NP og herfra til Sinharaja Regnskov, Blue Magpie 
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Lodge i landsbyen Kudawa - sen eftermiddagstur i omegnen. 
 
Tirsdag 23.1 og onsdag 24.1 - dag 10 og 11: morgen/formiddagsture i regnskoven i Sinharaja NP og i 
Kudawas omegn, omkring hotellet og Kudawa eftermiddag. 
 
Torsdag 25.1 - dag 12: morgen ved hotel i Kudawa - kørsel til Ahangama, Hotel Insight   - eftermiddagstur i 
nærområdet.  
 
Fredag 26.1 - dag 13: kørsel til Mirissa for hvalsafari - eftermiddag omkring hotellet i Ahangama. 
 
Lørdag 27.1 - dag 14: kørsel fra Ahangama med stop og sight-seeing i Galle og herefter besøg ved 
krydderiplantage og Skildpaddecenter og senere frokostrestaurant ved Bentota-floden – resterende kørsel 
til Negombo ved Colombo, Tamarind Tree Hotel - eftermiddagstur ved hotellet - kørsel til lufthavn omkring 
midnat.  

 

 
Oversigtskort med groft skitseret rute. De 7 overnatninger er markeret.    
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Foto Søren: Horton Plains mod Adams Peak 

 
 

Turens forløb 

 
Lørdag 13/1  
Mødetid i Kastrup var allerede kl. 5.30 med flyafgang to timer senere, og så gik det ellers afsted mod 
Colombo med Qatar Airlines. Service med alt ombord var som sædvanligt upåklagelig. Men i alt mere end 11 
timers flyvning samt 2½ times omstigning i Doha, Qatar, kræver trods alt sit efter en alt for tidlig 
morgenvækning. Det hele gik dog efter planen, og vi landede i Bandaranaike Lufthavn nord for Colombo lidt 
over kl.1 lokal tid, 4½ time foran Danmark.  
 
 
 
Søndag 14/1 - dag 1 
Diverse indrejsekontroller var meget hurtigt overstået, men til gengæld var der ventetid ved bagagebåndet i 
en times evighed for at få de sidste kufferter med. Ved udgangen blev vi modtaget hjerteligt af vores faste 
team gennem hele turen med lokalguiden Hetti i spidsen suppleret af direktøren Jith. Herefter gik det så 
østpå i nattemørket i vores rummelige bus med den gode chauffør Nuwan ved rattet og den unge Gayan 
som den altid parate hjælper. 
  Efter små 4 timers kørsel i nattemørket tumlede vi lettere forsovede ud ved Hotel Suisse i Kandy. Hotellet 
ligger næsten lige op til søen eller reservoiret, og før daggry fløj de store Flying Fox-flagermus rundt for at 
finde deres soveplads. Luften var fuld af abestemmer og fuglelyde, der ikke lod os i tvivl om, at vi var 
ankommet til troperne. House Sparrows (gråspurve) var heldigvis genkendelige. Der kunne ikke loves 
indlogering og seng før midt på dagen, men en god morgenmad var der immervæk. Og når nu vores indre ur 
alligevel var totalt rundt på gulvet, lød formiddagens program på besøg i Kandys botaniske have - så ind i 
bussen igen til den modsatte side af søen til den første ekskursion. 
 Botanisk Have er en stor, flot park med fantastiske træer, åbne plæner, kratbevoksninger, vandløb, og vi 
stod nu dér bare lige inden for indgangen kl. 04.30 dansk tid med begrænset søvn og trafikrundtossede – og 
måbede, mens indtrykkene væltede ind, hurtigt lysvågne. En lang række af de fugle, der skulle blive 
karakterarter i løbet af turen, meldte sig. Alle 4 barbets (skægfugle) og 2 af dem endemiske. Ikke mindst var 
der flere af den pæne Yellow-fronted Barbet (der om aftenen blev valgt som dagens fugl). De to arter 
alexander parakit fyldte i landskabet og de små Hanging Parrots hang rundt omkring. Scarlet Minivets, 
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Tickell´s Blue Flycatcher, Black-hooded Oriole, Oriental White-eye og af bulbuler, de allestedsnærværende 
Red-vented og lige så påtrængende Yellow-billed Babblers og White-throated Kingfiskers. Dette kun nævnt 
som et udvalg, og mest interessant på længere sigt var fx en fin obs af en Lesser Hill Mynah og et par Forest 
Wagtails. I luften dominerende Palm Swifts, og lejlighedsvist kom der også rovfugle på himlen som Crested 
Hawk Eagle, White-bellied Sea Eagle og naturligvis Brahminy Kites. 
  Tilbage på hotellet fik vi indlogering – langt om længe – og så var eftermiddagen på egen hånd og til hvile. 
Det var nærliggende at besøge Kandy-reservoiret med fiskende White-bellied Sea Eagles, 3 arter skarver, 
en række arter hejrer mm. Selve søkanten besøgte vi dog også igen et par fælles timer den følgende 
morgen inden videre kørsel. 
  Og så var dagens program alligevel ikke slut endnu, fordi Hetti foreslog fælles kulturudflugt til templet for 
den hellige tand, en af buddhismens internationale højborge. Denne tidlige søndag aften var der særligt 
mange gæster i en eller anden religiøs anledning, og vi fik fuld adgang til hele komplekset, også det 
allerhelligste – dog ingen synlig tand – sammen med en overvejende hvidklædt mængde troende. En stor og 
broget oplevelse. 
 
 
 
Mandag 15/1 - dag 2 
Før morgenmaden var der tur langs Kandys reservoir. Som allerede nævnt er lokaliteten god for en række 
vådområdefugle, selv om der kun er tale om en meget begrænset søbred med en sti direkte op til en tæt 
trafikeret vej. Men fuglene var denne morgen, her som andre steder, utroligt tillidsfugle. Blandt hejrerne var 
der mange Night Herons (nathejrer) og blandt de hvide, fx en Great Egret (sølvhejre) i fuldt yngleornat med 
for os ganske overraskende farver. Den sjældne skarv her var en familie af vores egen Great Cormorant 
(mellemskarv), som udgør landets vist nok eneste ynglefund – en genganger fra turen for to år siden. Blandt 
småfuglene var der bl.a. flere Pale-billed Flowerpeckkers og af de helt store ”småfugle” en Greater Coucal i 
selve hotelhaven. Også i haven kunne vi her glæde os over Purple-rumped Sunbird, Tailorbird og Magpie 
Robin, som skulle blive nogle turens andre faste kendinge. 
  Vi kørte videre mod næste hotel straks efter morgenmaden – flere timers kørsel, der startede ud af Kandys 
forstæder. Efterhånden mødte vi det typiske Sri Lankanske med landevejen langs større floder i et bølgende 
grønt bakkeland og med flere og flere temarker. En smuk tur med rovfugle og andet at kigge efter, fx en fin 
Black Eagle, og desuden Chestnut-headed Bee-eater. 
  Ved frokosttid var vi fremme ved Kitulgala Rest House i landsbyen af samme navn. Udsigten fra 
restauranten er overdådig direkte ud til Kelani Floden med regnskoven på den anden side, og som taget ud 
af scenerne fra klassikerfilmen Broen over floden Kwai. Minderne om filmholdet fra dengang i 1960erne, der 
havde hotellet som base, kunne vi så sidde og filosofere over, mens flere i gruppen kom til at vente afsindigt 
længe på den bestilte frokost. Heldigvis var den lange ventetid en engangsforeteelse, og de varme 
middagstimer kunne efterfølgende tilbringes på græsplænen ud til floden med underholdning af bl.a. Crested 
Serpent Eagle, der på et tidspunkt kom flyvende med en lang tynd slange i fangerne (den samlede fortjente 
stemmer om aftenen til at blive dagens fugl). 
  Den sene eftermiddagstur kørte vi til et område nær floden mere østligt i byen, hvor vi for første gang rigtigt 
skulle møde noget af regnskoven. Dog en regnskov med spredte huse og jordstykker. Nye spændende fugle 
kom i hastig rækkefølge med Black og Black-capped Bulbuls, Layard´s Parakeet, SL Gray Hornbill og 
Orange-billed Babbler – de 4 sidste alle SL-endemiske og arter, som vi i løbet af turen ville få yderligere stor 
glæde af. Desuden var der flere spætter, bl.a. den almindeligste art, som nu også er erklæret endemisk og 
har mange navne lige fra Lesser Goldenback til senest Red-backed Flameback. Også en Lesser 
Yellownape, en anden spætte, lod sig se godt. Det samme var tilfældet med det største egern, Giant 
Squirrel, der kunne gøre sig bemærket blandt de talrige Dusky og Palm Squirrels. - Desuden blev den 
endemiske Chestnut-backed Owlet hørt på ret nært hold men ikke fundet, selv efter ihærdig søgning. Vi fik 
tilmed hjælp i søgeområdet af de lokale beboere, og siddende i deres have blev vi gæstfrit beværtet med te. 
Hvad var der ikke sket i DK, hvis 14 mennesker var væltet ind i haven i jagten på en sjælden ugle? Men 
fuglen ville ikke vise sig, og vi nøjedes med turens første Spot-winged Thrush og første Green Imperial 
Pigeon og første SL Junglefowl, altså ikke så ringe endda. Dog… da næsten hele gruppen havde forladt 
stedet fik Marie og Birgit S., uglen på meters afstand. - Med det hurtige mørkefald tog vi tilbage til hotellet. 
 

 
 
Tirsdag 16/1 - dag 3 
Der var igen tur før morgenmaden, selvfølgelig, og typisk for den ihærdige Hetti skulle uglen fra dagen før 
have endnu en chance. Vi vidste jo nogenlunde, hvor den holdt til, og i det spæde morgenlys fik vi så set et 
par sammen på fornem afstand, uden at de virkede særligt forstyrret af os. Ligeledes fra denne morgen blev 
det til yderligere en endem, nemlig SL Green Pigeon. 
  Efter morgenmaden blev hele gruppen padlet over til den sydlige bred i mindre grupper sammen med 
lokale folk, der bruger samme pendlervej. I ventetiden var der bl.a. den første Stork-billed Kingfisher. Første 
opgave i skoven var at få fremvist Sri Lankas senest opdagede art, Serendib Scops Owl. Det lykkedes til 



7 

 

fulde, men først efter en times hårdt arbejde, hvor hovedproblemet var at finde en synlig vinkel til fuglen i 
teleskopet, uden at den var forstyrret, og hvor vi i gruppen blot kunne vente. Vi stod plantet ved en større 
skovlysning, og uglen befandt sig på den anden side af et lille vandløb. Enkelte pip om hvordan man kan 
bruge en hel time på én fugl, var vist hurtigt glemt, og ventetiden havde da også givet lejlighed til at se bl.a. 
en række forskellige rovfugle på himlen, bl.a. endnu en Black Eagle. På tilbageturen fandt Marta, og som det 
viste sig, typisk nok at det var hende, en pæn, stribet lille slange. Ved fremvisning af foto rystede Hetti på 
hovedet og fortalte, at det tilsyneladende var en Common Kraite, stort set den giftigste slange i landet, dog 
med mulighed for at det var en mimicry-type. Senere på turen blev der fundet yderligere nogle få slanger, 
bl.a. en Cobra, og også af Marta. Formiddagen bød ellers på gensyn med nu allerede kendte 
regnskovsfugle, men også flere nye arter som Brown-capped Pygmy Woodpecker og Bar-winged Flycatcher-
shrike. 
  Eftermiddagen blev også udnyttet til en skovtur – denne gang igen syd for floden men længere mod øst, 
hvor adgangen er en lang, gyngende hængebro i. Turen gav nyt gensyn med flere af dagens flotte og 
spændende fugle, bl.a. mange Layard´s Parakeets, Emerald Dove og de to larmdrosler, Orange-billed og 
Yellow-billed Babbler i flere familiegrupper.  
  Om aftenen var der stort udvalg til dagens fugl, men det kunne jo dårligt blive andet end Serendib Scops 
Owl. 
 

 
Foto Søren: Flodtransport ved Kitulgala, hotellet i baggrunden 
 

 
 
Onsdag 17/1 - dag 4 
Endnu en morgen var en stor gruppe morgenfriske ude for at suge de sidste indtryk af Kitulgala. Denne gang 
i hotellets nærmeste omgivelser, og fugle var der selvfølgelig, bl.a. de første Common Iora, og igen men nu 
meget fotogene, SL Gray Hornbill, Layard´s Parakeets, SL Swallow, mm. 
   Så gik turen i bussen højere op i bjergene mod Nuwara Eliya, "Lysets by", og til et landskab, som de første 
englændere med hjemve kaldte Little England, også fordi klimaet pga. højden er meget mere tåleligt. Med 
omkring 300 moh ved Kitulgala stiger det til op mod 2000 moh med et væld af smukke udsigter undervejs. 
Der var også lejlighed til stop ved et af de traditionelle te-steder. På ruten var de bedste observationer et 
stop med begge de 2 arter Hill Mynah og ellers den første SL White-eye som en forsmag på det større antal 
på endnu højere niveau. Desuden som typisk for køreturene et indslag af Crested Hawk Eagle, Crested 
Serpent Eagle, Brahminy Kite og Shikra. – Vi nåede frem til Hotel Leisure Village ved den nordøstlige ende 
af søen ved Nuwara Eliya til en sen frokost og blev indlogeret i det pæne, høje hus med lidt beskedne 
værelser. Men som andre steder på ruten, var en lidt ringere komfort altid kompenseret af et særdeles venligt 
personale og god mad. Hotellets næsten landlige omgivelser lagde også op til lidt obs, men desværre var 
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selve søbredden med tidligere lækre sumpede bredder blevet moderniseret med sø-parkering og 
græsplæne. 
  Den sene eftermiddagstur var vi i Victoria Park, en statelig, "engelsk" park med store sri lankanske træer 
nær bycentrum med flere bygninger i country style. Parken er blandt fuglefolk især kendt for at få 
vinterbesøg af særdeles udvalgte arter fra Himalaya, og en grundig eftersøgning de rigtige steder gav da 
også fed bonus med en noget tilbagetrukken Pied Thrush, turens første Indian Pittas og Yellow-eared Bulbul, 
samt Forest Wagtail og turens eneste Gray-headed Canary Flycatcher. Rosinen i pølseenden eller 
diamanten i den lettere snuskede parkkanal var en fornem han af Kashmir Flycatcher. Selv med det fine 
udbud af gode fugle måtte den om aftenen vinde som dagens fugl.    
   
 

 
Foto Søren: Ugle-stop i Kitulgala, vi venter 

 
  
 

 
Foto Ingelise: Kold morgenobs på Horton Plains, vi venter 
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Torsdag 18/1 - dag 5 
Vi var tidligt afsted i bussen med morgenmadpakker i bagagen for at være først ved indgangen til 
nationalparken med højlandsplateauet Horton Plains i over 2000 m. Morgenens første opgave blev at finde 
SL Whistling Thrush, den nok vanskeligste af Sri Lankas skjultlevende drosler, og det lykkedes til UG, selv 
om fotograferne nok gerne ville have haft lidt mere lys. Den næste af samme type, Indian Blackbird, som 
venter ophøjelse til at blive endnu en endem, var noget nemmere, da den bare hoppede rundt på græsset 
ved besøgscentret. Ellers stod de gode arter nærmest i kø for at blive set inde ved det magiske højlandskrat 
og ude på selve den åbne højslette med smålunde. De fleste viste sig flot frem, og flere havde 
karakteristiske stemmer. Det blev bl.a. til Yellow-eared Bulbul, Dull-blue Flycatcher, SL Scimitar Babbler (dog 
kun hørt), SL Bushwarbler og SL Wood Pigeon. I lidt større antal havde vi fornøjelsen af bl.a. Hill Swallow, 
Velvet-fronted Nuthatch, Cinereous Tit, SL White-eye og Green Warbler, samt blandt disse overraskende nok 
enkelte Greenish Warbler (lundsanger), som ellers er regnet for sjælden. Vi hørte og så også Purple-faced 
Leaf Monkeys, her af bjergracen, mens vi senere skulle opleve regnskovsracen. – Den noget sene 
morgenmadspakke spiste vi ved besøgscentret, mens de besøgende strømmede ind til stedets vandreruter. 
Dette sted fik vi udfordringen af en meget usædvanligt farvet Blue-tailed Bee-eater, med en alt for brun 
overside inkl. dele af vingen. Specielt kiggede vi også langt efter eventuelle rovfugle, men udvalget var 
desværre ikke stort, sandsynligvis pga. tungt diset vejr med varmeflimrende sigt – altså selv her i en ellers 
behagelig kølighed. 
  Efter at vi var hjemme igen over middag var der frie timer til fx at besøge Lysets By på mere fri fod. Mange 
gik på shopping og sight-seeing, mens en begrænset gruppe blev draget til Victoria Park endnu en gang. 
Parken havde ikke nyt at byde på, men det blev dog bl.a. til fineste gensyn med samme han af Kashmir 
Flycatcher og desuden en kaldende artsfælle tæt ved. - Om aftenen var der mange hårdt konkurrerende bud 
på dagens fugl, men resultatet faldt vist nok ud til SL Whistling Thrush. 
   
 
 
Fredag 19/1 - dag 6 
Inden den videre færd i bussen var der interessante småfugle i hotellets nærmeste omgivelser, bl.a. turens 
første priniaer, nemlig både Plain og Ashy Prinia. – Den lange tur mod lavlandet gik i de første timer gennem 
maleriske grønne bakker med temarker og også forbi dramatiske kløfter med stejle vandfald. Flottest var det 
kort efter byen Ella, hvor vi da også havde et kortere ophold. Og herfra gik det videre med et skifte til 
begyndende rismarker. Helt nede i lavlandet var det netop et større vådt risområde, der krævede et alvorligt 
fuglestop ved et større sammenrend af især storke/hejrefugle. Bl.a. med turens eneste Wooly-necked Storks, 
faktisk helt samme sted som på seneste DOFtur to år før, og også mange Painted Storks, Openbills og altså 
diverse hejrer. Nu vi var i lavlandet, var det mindre overraskende, at der var markante nye turarter som fx 
Indian Roller, Treeswift og Scaly-breasted Munia. 
  Vores drømmehotel lå i byen Tissamahamara (eller blot Tissa). Både hotellet og byen er omgivet af 
forskellige vådområder, flere større reservoirer og våde rismarker, og også selve hotelhaven til Hotel 
Hibiscus Garden var et eldorado for nemme fugleobservationer af næsten enhver slags. Artslisten her løb 
hurtigt op i 30+, fra det små med Pale-billed Flowerpecker og Lotens Sunbird på armslængdes afstand og til 
det større med Greater Coucal og White-breasted Waterhen med kyllinger tillidsfuldt på plænen. Det gjorde 
så heller ikke noget, at selve hotellet også var helt på toppen mht. god standard i hytterne og mad og 
betjening i restauranten -  altså ren forkælelse.                 
  Der var også tid til en tur til vådområdet i forlængelse af reservoiret nordøst for Tissamahamara med 
mængder af Flying Foxes i træerne og Mugger Crocodile på plænen. Til yderligere begejstring vrimlede det 
med fugle, så man dårligt vidste, hvad vej man skulle dreje kikkerten, og mange var på ganske tæt hold. 
Blandt det meget iøjnefaldende kan fremhæves Purple Swamphen, Pheasant-tailed Jacana, Black-headed 
Ibis, Spot-billed Pelican og White-cheecked Tern. Men særlig opmærksomhed gik til de altid vanskelige 
rørdrummer, som kunne spottes i sumpen: Black og Yellow Bittern begge med flere individer og Cotton 
Pygmy Goose med ællinger. Blandt Black-winged Stilts kunne der uden besvær findes et eksemplar af den 
østligere art White-headed Stilt, som har en stadig diskuteret forekomst som vintergæst på Sri Lanka, 
sandsynligvis fra Indonesien. Der blev også fundet en i Bundala NP et par dage efter. – Aftenens afstemning 
om dagens fugl blev ikke så mærkeligt igen en kaotisk affære med vindende bud på Pheasant-tailed Jacana.      
 
 
 
Lørdag 20/1 - dag 7 
Vi var afsted til en kop te og tog denne dag både morgenmad og frokost med i felten. Turen foregik i 3 jeeps, 
og hele dagen var afsat til Yala NP. Eller faktisk mere korrekt var det til Yalas ”Blok 5” med et smut ind i den 
direkte tilstødende Lunugamvehera NP. Formålet med dette var at undgå nationalparkens store trængsel af 
andre udflugtsjeeps på leopardjagt. Måske var det med risiko for lidt færre pattedyr, men til gengæld blev der 
bedre rum for de nødvendige fuglestop. 
  Det samlede NPområde var oprindelig delvist dyrket med flere reservoirer, men det har nu i mange år været 
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holdt som åben savanne, smålunde, kratskov og småsøer. Specielt Blok 5 indeholder en stor nyopstemmet 
sø, hvor vi ikke mindst havde fantastiske oplevelser med de 2 havørnearter, White-bellied See-eagle som vi 
allerede havde mødt fint, og her også Grey-headed Fish-eagle, disse to med i alt mindst 10 individer i 
forskellige aldre. Ja, der var tilmed en mere hjemlig Osprey (fiskeørn). Hos pattedyrene startede vi med en 
ung Elefant, der optrådte som et talentfuldt søuhyre i en lille sø, og ellers mødte vi et par tillidsfulde sjakaler, 
manguster af arten Ruddy Mongoose, flere grupper af Spotted Deer, vandbøfler og Toque Macaque-aber, 
som vi godt nok allerede kendte til, men som her optrådte mere nærgående omkring vores frokost, end det 
næsten var sjovt. Desuden den mere sky Hanuman Langur. Sidste akt før mørket faldt på, var fundet af en 
leopard, der havde placeret sig under noget krat, mens den kiggede ud på tilskuerne – afstanden var ikke 
meget mere end et halvt hundrede meter. - Og fuglene i øvrigt skuffede bestemt heller ikke: Green Bee-
eater, Indian Robin, Jerdon´s Bushlark, White-browed Fantail og Paradise Flycatcher var pletvist 
karakterfugle, samt Peafowls i fuld udfoldelse. Særligt kan også fremhæves Orange-breasted Green Pigeon, 
Blue-faced Malkohah, Grey-bellied Cuckoo, Malabar Pied Hornbill og Jungle Prinia – foruden alt det andet. 
  Vi kørte hjem i skumringen efter en fantastisk - måske noget jeep-anstrengende - dag, der kun havde været 
afbrudt af 2 længere pauser med udstigning til en sen morgenmad ved et klippefyldt vandløb i åbent terræn 
og til en frokost ved en mindre skovflod, der i varmen fristede nogle til en svømmetur. - ”Hjemme” i Hibiscus 
Garden faldt valget som dagens fugl på den smukke ”Orangebrystede Grønne Due”.  
    
 
 
Søndag 21/1 - dag 8 
Næste dag gik turen til kystområdet i Bundala NP, men ellers efter samme recept som dagen før med kørsel 
fra tidlig morgen i 3 jeeps. Nationalparken er landets ældste ramsar-reservat og for turen en helt ny 
landskabstype, som består af en række vådområder omgivet af småskove og krat. Gradvist mod havet bliver 
landskabet mere og mere til egentlige kystbiotoper, og længst ude er der nogle meget fuglerige saliner. 
Turen var begrænset til morgen og formiddag, ikke fordi der ikke var nok at opleve, men fordi varmen op ad 
dagen bliver ganske overvældende uden skygge. Specielt om morgenen under tempererede forhold var 
fuglelivet absolut enestående, og de mange små stop i køretøjerne føltes hele tiden urimelige, fordi der 
sagtens kunne bruges mere tid hvert sted, men hele forløbet var et kapløb med tiden for at nå helst det hele, 
inden varmen blev for kvælende. 28 arter vadefugle under forhold, hvor teleskoperne det meste af tiden ikke 
var brugbare, og hvor man konstant havde behov for mere tid, taler sit eget sprog. Nogle af de mest 
interessante arter, fx Yellow Bittern og Watercock, havde vi allerede stiftet bekendtskab med i 
Tissamahamaras vådområde længere inde i landet, og nu kom så 2 arter Thick-knee (trieler), 5 arter 
præstekraver, 6 arter klirer, et pænt antal Red-necked Phalaropes (odinshøns) mm. En del af fuglene var 
velkendte hjemmefra og hele tiden alligevel med muligheden for, at det var noget helt fremmedartet. Ude i 
salinerne var en del af fuglene langt væk i flimrende lys, men det modsatte var også tilfældet med nærobs 
fra køretøjerne af klirer til direkte sammenligning, og helt grotesk blev det med Small Pratincole, der havde 
rede med trykkende unge imellem dæksporene på kørevejen på den smalle dæmning. Hertil kom et stort 
udvalg af hejre- og storkefugle, Spot-billed Pelicans, Darters mm. og blandt syngende fugle især den 
gennemtrængende ”drosselrørsanger”, Clamorous Reed Warbler. – Det eneste skuffende var, at et 
tilsyneladende flot udvalg af terner, og nok også lidt måger, havde placeret sig fjernest væk i salinernes 
varmeflimmer og kun dannede udflydende hvide linjer. Heldigvis var en del af ternerne til at beskue blandt de 
nærmeste vadefugle, bl.a. Caspian Tern (rovterne) og især Little Tern (dværgterne) – så også på den yderste 
dæmning var der rigeligt at se på, og lokaliteten var svær at forlade. – En historie for sig selv var en gigantisk 
Python, vurderet ud fra tykkelsen alene, som lå sammenrullet under et krat, og det hed sig, at uhyret for nylig 
var set fortære en hjort. 
  De varmeste timer af dagen kunne bagefter nydes mageligt i Hibiscus Garden - med et poolbad og/eller 
massage samt selvfølgelig med studier af havens mange fugle. De to DOFture i 2019 har en ekstra dag 
netop på dette sted, og den dag vil givetvis være vel anbragt. 
  Den sene eftermiddag var der tilbud om ugler, så vi kørte til en af Tissamahamaras landsbyer efter aftale 
med et par lokale ungersvende. Her fik vi forevist ikke mindre end 3 forskellige arter: Jungle Owlet, Brown 
Fish Owl og Indian Scops Owl. I alle tilfælde var adgangen gennem private haver, og også her var der yderst 
venlig modtagelse fra beboernes side. – Om aftenen blev det Small Pratincole, der løb med æren, sikkert 
både fordi den er rigtig pæn og så nok også for sin dristige placering af ynglen. 
 
 
 
Mandag 22/1 - dag 9 
Det behagelige liv i Hibiscus Garden fik en afslutning, og vi kørte videre til nye eventyr op i landet mod den 
berømte regnskov ved Sinharaja NP. Efter godt en times kørsel gjorde vi holdt uden for endnu en 
nationalpark, Uda Walawe, hvor der fra et åbent engområde er god udsigt ind i parken. I forhold til normalen 
var et regulært vådområde helt udtørret, men der var også nu fint med småfugle i omgivelserne. Således 
bl.a. 3 prinia-arter, Yellow Wagtails (gul vipstjert) og en Indian Roller. 
  Efter yderligere stop med at drikke/spise fra frisk kokosnød spiste vi på en restaurant på ruten og nåede 
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hen på eftermiddagen frem til det lave højland med resterne af de store regnskove. Her var vi så også 
næsten fremme ved Sinharaja NP og kunne indlogere os på Blue Magpie Lodge i landsbyen Kudawa. Det er 
hyggelige omgivelser med et rigt fugleliv, der indebar arter, som ikke var set siden Kitulgalla eller her set for 
første gang, altså bl.a. 4 arter barbets og 5 arter bulbuls, Emerald Dove, Plum-headed Parakeet, Banded-
bay Cuckoo, Crested Hawk Eagle på rede – og faktisk alt sammen på hotelområdet eller i selve landsbyen. 
Emerald Dove fik dagens pris for sin smagfulde præsentation på hotellets foderbræt. 
 
 
 
Tirsdag 23/1 - dag 10 
Sinharaja er Unesco Naturarv, som kerneområde for Sri Lankas endemiske arter inden for hele biologien, og 
det var derfor også med meget høje forventninger, vi kørte afsted før daggry. Turen op ad til vores 
undersøgelsesområde foregik i jeeps ad en ”kørevej”, der må være besværlig selv for bæltekøretøjer. Ved 
indgangen til nationalparken blev vi modtaget af to dygtige trekkere, som så var med os disse to dage. 
Ganske vist var vi allerede pænt dækket ind med, hvad vi havde set af regnskovens fugle, men der 
manglede jo stadig nogle. Skoven ligger fra over 300 moh til toppe omkring 1100, og ad små skovveje 
bevægede vi os ad stien gennem vildnis og mere åbne partier ved vandløb - hele tiden med ører og øjne på 
stilke. Målet var at opspore og identificere fourageringsflokke, faktisk "mejsetog", med en 
artssammensætning, der varierer. Men sandsynligvis som en følge af det usædvanligt tørre vejr var de 
blandede flokke stort set fraværende, fuglelivet var splittet op, og i modsætning til i landsbyen, hvor 
frugttræer og blomster giver flere muligheder, og fuglene derfor er bredere fordelt, færdes fuglene i den 
rigtige regnskov i til dels meget spredt, og altså gerne i større grupper. Fuglene måtte lyttes til observation 
under vanskelige forhold, hvad der alligevel lykkedes fint, med uvurderlig lokal hjælp fra trekkerne og 
selvfølgelig fra Hetti. Nye arter blev SL Spurfowl (denne dag dog kun hørt), Red-faced Malkoha, Green-billed 
Coucal, Crimson-backed Flameback, SL Blue Magpie, SL Drongo (som tidligere kun var hørt), White-faced 
Starling, SL (Scaly) Thrush, altså ikke mindre end 8 nye endemer for turen, og de af dem, som blev set 
mindre godt denne dag, blev i næsten alle tilfælde fulgt godt op næste dag. Men ”hårdt arbejde” eller i hvert 
fald koncentreret indsat var det i flere tilfælde. Noget vi slap for næsten totalt under de tørre forhold, var de 
mere truende end plagsomme igler.  
  Tilbage ved hotellet over middag kunne fuglene dyrkes under anderledes afslappede forhold, og sidst på 
eftermiddagen gik eftermiddagsturen til Kudawas bagland med udbytte af bl.a. fine Sl Hill Mynahs, SL 
Drongo og Purple-faced Leaf Monkeys, her repræsenteret af den sydlige race. Dagens art blev den lidt 
mystiske mørkelevende SL Scaly Thrush, hvor især et par blev set fornemt ved bredden af skovens 
hovedvandløb. 
 
 
 
Onsdag 24/1 - dag 11 
Denne dag var vi endnu tidligere afsted, fordi vi skulle have delvist skjulte udsigtspladser ved en gård højt 
oppe i en lille nabolandsby. Det er reelt et foderskjul, hvor man på gården med morgenfodring tiltrækker 
nogle af junglens mest tilbagetrukne fugle. Vi var på forhånd advaret om, at en gruppe indiske fuglefolk også 
ville indfinde sig, så det var en god ide at være de tidligste. Faktisk var vi så tidlige, at vores indiske kollegaer 
troede, at vi havde overnattet der! Dette gav så enestående opvisning af den ellers sky og næsten umulige 
SL Spurfowl, dog først efter at en høne af SL Junglefowl havde spankuleret rundt i første række et stykke tid 
og sikkert gik ud fra, at den var hovedpersonen. Andre fine gæster på tætteste hold var en Slaty-legged 
Crake, en Indian Pitta, flere Spot-winged Thrush. Nær ved husene var der tilmed andre spændende 
morgengæster som Brown-capped Babbler, Red-faced Malkoha, Green-billed Coucal og White-faced 
Starling, og alle nu set under optimale forhold. Fx Golden-fronted Leaf Warbler og SL Grey Hornbill måtte her 
nøjes med at være i birollerne.  
  En del fra vores gruppe var forståeligt nok godt tilfredse og mætte efter morgenens imponerende opvisning 
og blev omkring lodgen, men resten fortsatte ufortrødent med jeep til nationalparkens indgang til nye eventyr. 
Første gensyn, når vi nu var i gang, var 4 SL Spurfowls, og nu i øjesyn under helt naturlige forhold. Og 
ganske snart også turens eneste manglende endem, nemlig Ashy-headed Laughingthrush, og som historien 
med ketchupflasken, der nu havde hul igennem, var det med mindst 10 individer sammen. Apropos de 
næsten manglende blandede fourageringstog af junglefugle var arten her sig selv. Andre fund der glædede 
særligt var en Malabar Trogon (nu endelig en flot han), 4 Brown-capped Babblers og SL Blue Magpie set på 
reden. Reden var på behørig afstand, og den var med to helt nyklækkede unger, som blev fodret, dog først 
efter lang, utålmodig ventetid. Dagens jungletur sluttede med forevisning af SL Frogmouth, en han der sad 
på meters afstand, direkte over den mest trafikerede sti, i helt usædvanlig camouflage godt nok. 
  I den sene eftermiddag var der mange, der var på teudflugt til et nyt, smagfuldt resort i temarkerne. – I 
aftenens hårde konkurrence blev det SL Spurfowl, der vandt. 
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Torsdag 25/1 - dag 12 
Fuglene og hyggen omkring lodgen kunne stadig nydes den sidste morgen. Samlingspunktet var det store, 
rødblomstrende kapoktræ, som fik besøg af lidt af hvert bl.a. begge arter leaf birds og da ikke mindst en 
stadig strøm af SL Hanging Parrots og flowerpeckers, og specielt denne sidste morgen også en del Legge´s 
Flowerpecker. Blandt lydene rundt om var der de mange barbets, og som en særlig kuriøs og efterhånden 
velkendt lyd var der brødmandens scooter med "Für Elise" som eneste melodi på repertoiret. Rovfuglene i 
luften var ikke dominerende, men der var da både Black Eagle, Crested Hawk Eagle og Honney Buzzard. 
  Efter afskeden med Kudawa gik turen i bussen ned fra højlandet til kystlandet og motorvejen, og det var en 
stor kontrast så kort tid efter regnskoven at få den næste kaffepause på et moderne motorvejscenter. Næste 
og sidste stop blev herefter Hotel Insight direkte ud til sydkysten i byen Ahangama. En by i en lang næsten 
sammenhængende stribe af byer ved kysten. Det pæne hotel kunne levere en pæn frokost, også helt efter 
turistens smag, og byen var bestemt et besøg værd og havde meget af det forventelige med god, sri 
lankansk charme: Et par travle hovedgader, en jernbanestation og et par buddha-templer, hvor man tog 
velkomment mod de fremmede. Fuglene i haverne var bl.a. Chestnut-headed Bee-eater og Yellow-billed 
Babbler, mens vi på kysten ud for hotellet måtte kigge langt for at finde nogle få terner. - Dette var også 
tidspunktet, hvor vi sagde farvel til Sanjayja, vores energiske guidepraktikant gennem det meste af turen. 
Han vil nok især blive husket for sin utrættelighed, når alle skulle se en aktuel fugl: ”Do you see it??”, og det 
var ikke kun Lærke han opvartede. Tak til Sanyaja!  – Ved valget af dagens fugl faldt vi tilbage til morgenens 
syn af de mange herlige SL Hanging Parrots. 
 
 

 
Foto Søren: Blåhval, dyrets længde fornemmes, og finnen sidder langt tilbage på ryggen 
 

 
 
Fredag 26/1 - dag 13 
Tidligt om morgenen var vi først med vores bus til havnebyen Mirissa, og det sidste stykke ad smalle gader 
til havnen foregik det i tuk-tuker. Sammen med mange andre turister entrede vi udflugtsbådene mod en 
betaling af ca. 350 kr. for at komme på hval-safari. Sejladserne fører ud til dybhavsskråningen, som her 
ligger meget tæt på Sri Lanka, og det er muligheden for blåhval, som er det helt store trækplaster. Vejret var 
roligt og delvis diset, men vi sejlede ud stik mod dønningerne fra oceanet, og båden huggede derfor en del i 
søen, så sejladsen derudaf blev noget, der kunne ligne jeepkørsel på uvejsomme skovstier. I selve havnen 
havde der været en Striated Heron, og godt med terner fordelt på 5 arter, inkl. en del Little Tern (dværgterne), 
desuden Brahminy Kites og turens eneste Black Kite (sort glente). Men herefter var det så stort set slut med 
fuglene, og de ca. 10 km frem til fastlandssoklen var der heller ikke meget at se i havet. Til gengæld var det 
spændende hver gang noget dukkede op. Flere gange var det havskildpadder, af forskellig størrelse og 
givetvis også forskellig art, og af hvaler først Spinner Dolphins, der muntrede sig omkring båden, og flyvefisk, 
der bevægede sig i overraskende lange flyveture over bølgerne. En større flok Rissos Dolphin, en 
interessant hval af grindehvaltypen, var et overraskende møde, mens den længe ventede og mere 
forventede blåhval holdt spændingen i live i henved 5 timer. Men så kom der også gang i den, og 15-16 både 
havde pludselig opmærksomheden mod samme mål. Det enorme dyr lod sig se i flere omgange til stor 
fornøjelse og jubelskrig, før den endelig gik i dybet for alvor, og vi kunne sejle i havn. 
  Tilbage ved hotellet var Ingelise og Lærke heldige med en Bridled Tern, men med to stemmer kunne den 
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ikke alene samle til dagens fugl, så når det heller ikke kunne blive en af hvalerne, blev det i stedet 
dværgterne.  
 
 
 
Lørdag 27/1 - dag 14 
Den sidste lange køretur i bussen var langs kysten til Colombo, selv om motorvejen havde været hurtigere 
(og kedeligere). Første stop var i Galle, oprindeligt de fremmedes handelsby på Sri Lanka og i dag noget 
præget af turisterne. Fra den gamle portugiserfæstning er der godt udsyn til mulige havfugle, og der var også 
forskellige terner denne dag. I den gamle del af byen er det bygninger fra hollændernes tid i 1700tallet, der 
falder i øjnene og bestemt seværdigt og malerisk. Næste stop var et hurtigt besøg i en krydderiplantage, 
hvor vi fik demonstreret de forskellige planters mange muligheder, som går langt ud over madlavningen. 
Endelig nåede vi på vores sight-seeing-færd frem til en skildpaddefarm, det vil sige et stort 
udklækningsanlæg for flere arter af de sårbare havskildpadder. Det var helt igennem en usædvanlig rundtur 
med beskuelse og til eftertanke med skildpadder og ikke mindst -unger i alle aldre. Lige uden for anlægget 
var den smukkeste palmestrand med dyrenes naturlige klækningsbiotop - og denne dag var med to 
Whimbrels (småspover). – Frokosten indtog vi i en nydelig restaurant med excellent udsigt nær Bentota-
flodens udløb i havet syd for Colombo. For at komme ind i restauranten måtte vi igennem en fornem 
ædelstens- og smykkeforretning, der nemt kunne have gjort frokosten meget dyrere. Som vi tidligere havde 
fået at vide, bliver ædelsten udvundet lokalt og er en vigtig beskæftigelse i landet. - Herefter var det så ”bare” 
at køre rundt om storbyen Colombo. I første omgang ad motorvejen gennem større åbne engområder med 
især en del rovfugle. Ingelise (igen hende) spottede en Blå Glente, som blev turens eneste, og ellers var der 
ikke mindst mange Brahminy´er. Et enkelt sted, muligvis nær en kollektiv overnatningsplads, næsten 40 
sammen. Efter at være kommet gennem en sidste tæt bytrafik var vi fremme ved Tamarind Tree Hotel ret 
nær lufthavnen. Det er et pænt, stateligt hotel, hvor vi blev indlogeret i rummelige bungalower til nogle 
hviletimer før afrejsen over midnat. Ventetiden kunne bruges til almindelig afslapning eller tur i hotelparken 
for at sige pænt farvel til nogle af turens karakterfugle. 
  Ud over det sidste gode hotelmåltid i god afslutningsstemning var det også tidspunktet for en afrunding af 
oplevelserne. Dagens fugl blev endelig Brahminy Kite, som havde pyntet i landskaberne næsten dagligt og 
denne dag altså også med en regulær flok.     
 
 
 
Søndag 28/1 
Vi var klar i lufthavnen efter midnat og fik sagt farvel til Hetti og tak for hans fremragende indsats. Jith, vores 
dygtige arrangør, var også mødt frem for at sende os godt afsted og for at tage imod den ankommende 
DOFtravel-gruppe. Bussens gode team, Nuwan og Gayan, havde vi sagt farvel til allerede om 
eftermiddagen. - Herefter forløb ventetiden smertefrit med afgang ved 3-tiden. Det umage tidspunkt taget i 
betragtning kom vi også nemt igennem ventetiden i Doha. Landingen i Kastrup var, som den skulle, kl. 13 
dansk tid, og vi blev modtaget af mildt vejr, så overgangen til den danske vintersøndag blev nogenlunde 
human. 
 
 
 
 

  
Turens faste team: Gayan (hjælper), Nuwan (chauffør) og Hetti (lokalguide). Sanjayja (guidepraktikant) er yderst til højre på foto s.3 
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Foto Hans-Peter: Indian Pitta  
vintergæst på Sri Lanka og en nærmest ikonisk fugl for hele subkontinentet 

 
 
Fugleliste  
 
Navnene følger anbefalingerne i IOC World Bird List (version 7,3, 2017) og et evt. andet navn fra Birds of Sri 
Lanka (Warakagoda m.fl.) 2012 er tilføjet. I en del tilfælde er arter nu splittet eller underarter evt. også samlet 
igen og altså nu konfirmeret af IOC med (nyt) navn. Andre bøger, der er anvendt undervejs og eventuelt i 
kommentarerne, er Birds of South Asia (Pamela C. Rasmussen), 2012 og Birds of the Indian Subcontinent 
(Grimmett og Inskipp) genoptryk 2013.  "En" ved navnet angiver, at arten er endemisk for Sri Lanka. Dansk 
navne er kun angivet på arter med regelmæssig forekomst i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. 
Rækkefølgen af arter følger den, der anvendt i Birds of Sri Lanka.    
 
Barred Buttonquail Turnix suscitator 
3 i Yala dag 7. 
 
Sri Lanka Spurfowl En Galloperdix bicalcarata 
2 hørt i Sinharaja dag 9 og 3 han og 1 hun set samme sted dag 10. Desuden ikke mindst han og hun set på 
morgenfoderplads i Kudawa dag 10. 
 
Sri Lanka Junglefowl En Gallus lafayettii 
Flere set og hørt i Kitulgala dag 2, 3 og 4 og flere i nationalparkerne Yala og Sinharaja dag 7 og dag 10, 11 
og 12, i Sinharaja også med kyllinger. 
 
Indian Peafowl Pavo cristatus 
Dagtal op til 25+ i det sydøstlige lavland dag 6, 7, 8 og 9. 
 
 
Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica 
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Op til 15 ved vådområderne dag 6, 8, 9 og 12.  
 
Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus 
2 hunner med pulli i vådområdet ved Tissamaharama dag 6. 
 
Garganey Anas querquedula (Atlingand) 
20 i Bundala dag 8. 
 
 

 
Foto Lars: Painted Stork 

 
 
Painted Stork Mycteria leucocephala 
Set ved flere vådområder, bl.a. 20 ved rismarker nordvest for Tissamaharama dag 6. 
 
Asian Openbill Anastomus oscitans 
Set de fleste dage i lavlandet.  
 
Woolly-necked Stork Ciconia episcopus 
3 ved rismarker nordvest for Tissamahamara dag 6. 
 
Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus 
7 i Yala dag 7. 
 
Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus 
Op til 80 i Bundala dag 8, og i øvrigt i flere af vådområderne. 
 
Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia (Skestork) 
3 flyvende ved Kandy dag 1, 1 ved Tissamahamara dag 6, og 3 i Bundala dag 8.  
 
Yellow Bittern Ixobrychus sinensis 
3 i vådområde ved Tissamahamara dag 6, og 3 i Bundala dag 8.  
 
Black Bittern Dupetor flavicollis 
3 i vådområde ved Tissamahamara dag 6. 
 
Black-crowned Night Heron Nycticorax (Nathejre) 
Ved flere vådområder, flest 10 ved Kandysøen dag 2, og 25 i Bundala dag 8. 
 
Striated Heron Butorides striata (Mangrovehejre) 
1 i Mirissa dag 13.  
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Indian Pond Heron Ardeola grayii 
Set ved næsten alle vådområderne. 
 
Grey Heron Ardea cinerea (Fiskehejre) 
Enkelte især i vådområder i det sydøstlige lavland.  
 
Purple Heron Ardea purpurea (Purpurhejre) 
Flere i diverse vådområder. 
 
Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus 
Almindelig og set alle dage. 
 
Great Egret Ardea alba (Sølvhejre) 
Flere i vådområderne især i lavlandet. 
 
Intermediate Egret Egretta intermedia 
Almindelig i vådområderne især i lavlandet. 
 
Little Egret Egretta garzetta (Silkehejre) 
Almindelig og set i de fleste af vådområderne. 
 
 
Spot-billed Pelican Pelecanus philippensis 
Flest med 10+ omkring Tissamahamara dag 6 og i Bundala dag 8, i øvrigt enkelte flere steder. 
 
Little Cormorant Microcarbo niger 
Set ved floder og vådområder næsten alle dage. 
 
Indian Cormorant Phalacrocorax fuscicollis 
Set ved flere af vådområderne, bl.a. koloni i Kandy dag 1 og 2. 
 
Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Mellemskarv) 
2 juv og 1 ad i koloni af Indian Cormorant og hvide hejrer i Kandy dag 1 og 2. Set samme sted i 2016 og 
skulle være landets eneste ynglefund. 
  
Oriental Darter Anhinga melanogaster 
Almindelig ved vådområderne i sydøst, flest: 20 i Bundala dag 8. 
 
 
Black-winged Kite Elanus caeruleus (Blå Glente) 
1 ved Colombo dag 14. 
 
Black Kite Milvus migrans (Sort Glente) 
1 ved Mirissa dag 13 – og ikke så overraskende, at der kun var denne ene. 
 
Brahminy Kite Haliastur indus 
Set de fleste dage, i alt 35 noteret – hertil en samlet flok på ca 30-40 ved Colombo dag 14. Klart den 
almindeligste rovfugl. 
 
Osprey Pandion haliaetus (Fiskeørn) 
1 i Yala dag 7. 
 
White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster 
Set de fleste dage, i alt 26. Og dermed turens næsthyppigste rovfugl! 
 
Grey-headed Fish Eagle Haliaeetus ichthyaetus  
4 i Yala dag 7. 
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Foto Lars: Grey-headed Fish Eagle, adult                                      Foto Ingelise: White-bellied Sea Eagle, juveniles 

 
 
 
 
Shikra Accipiter badius 
Enkelte set en række dage, i alt 13. 
 
Oriental Honey Buzzard / Crested H. B. Pernis ptilorhynchus 
Set flere dage, i alt 10. 
 
Crested Serpent Eagle Spilornis cheela 
Set en række dage, i alt 12. 
 
Black Eagle Ictinaetus malaiensis 
1 øst for Kandy dag 2, 1 ved Kitulgala dag 3, 2 ved Kudawa dag 11 og 2 under kørsel dag 14. 
 
Changeable Hawk-Eagle / Crested H. E. Nisaetus cirrhatus 
I alt 14 i løbet af turen, bl.a. på rede i Kudawa. - Bemærk nyeste (gamle) navn, der har skiftet frem og tilbage 
et par gange. 
 
 
Slaty-legged Crake Rallina eurizonoides 
1 ved foderplads i Kudawa dag 11. 
 
Slaty-breasted Rail Gallirallus striatus 
1 i Bundala dag 11. 
 
White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus 
Set ved en række små og større vådområder, I alt 16 noteret. Bl.a. med pulli i Tissamahamara. 
 
Watercock Gallicrex cinerea 
2 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og 4 i Bundala dag 8, heraf én udfarvet han.  
 
Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus / Purple Swamphen 
ca 30 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og ca 40 i Bundala dag 8.  
 
Common Moorhen Gallinula chloropus (Rørhøne) 
2 i vådområde ved Tissamahamara dag 6. 
 
 
Pheasant-tailed Jacana Hydrophasianus chirurgus 
Almindelig i vådområderne ved Tissamahamara og i Bundala dag 6, 8 og 9. 
 
Indian Stone-curlew / I. Thick-knee Burhinus indicus 
2 i Bundala dag 8. 
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Great Stone-curlew / Great Thick-knee Esacus recurvirostris 
I alt 8 i Bundala dag 8. 
 
Black-winged Stilt Himantopus himantopus (Stylteløber) 
6 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og ca 200 i Bundala dag 8. 
 
White-headed Stilt Himantopus leucocephalus 
1 i vådområde ved Tissamahamara dag 6 og 1 I Bundala dag 8, viste begge klart karakterer som denne nu 
splittede form fra Indonesien/Australien. Begge fugle i rapporten her med foto - kendetegnet ved skarptegnet 
sort på baghals til hvid øvre ryg og hvidt hoved. Fugle som disse er før beskrevet fra SL, bl.a. også et foto på 
netfugl.dk (Morten B.-Hansen i Bundala januar 2013). Det er ikke helt afklaret, om der eventuelt kunne 
eksistere en særlig lokal variant med de samme karakterer, eller om den, som det mest sandsynlige, er en 
fåtallig, overset vintergæst. 
  

 
Foto Søren: White-headed Stilt 19.1 og 21.1, en art til diskussion 

 

 
Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus 
4 i Yala dag 7 og 4 i Bundala dag 8. 
 
Red-wattled Lapwing Vanellus indicus 
Almindelig og udbredt i mark- og vådområder. 
 
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva (Sibirisk Hjejle) 
15 i Bundala dag 8. 
 
Grey Plover Pluvialis squatarola (Strandhjejle) 
5 Bundala dag 8. 
 
Common Ringed Plover Charadrius hiaticula (Stor Præstekrave) 
1 i Bundala dag 8 (med foto). Angivet som sjælden gæst. 
 
Little Ringed Plover Charadrius dubius (Lille Præstekrave) 
6 i Yala dag 7 og 3 i Bundala dag 8. 
 
Kentish Plover Charadrius alexandrinus (Hvidbrystet Præstekrave) 
4 i Yala dag 7 og 20 i Bundala dag 8. 
 
Lesser Sand Plover Charadrius mongolus (Mongolsk Præstekrave) 
40 i Bundala dag 8. 
 
Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii (Ørkenpræstekrave) 
3 i Bundala dag 8. 
 
Pin-tailed Snipe Gallinago stenura (Sibirisk Bekkasin) 
1 i Yala dag 7. 
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Black-tailed Godwit Limosa limosa (Stor Kobbersneppe) 
350 i Bundala dag 8. 
 
Whimbrel Numenius phaeopus (Småspove) 
2 i Bundala dag 8, 1 ved Ahangama dag 12 og 2 ved skildpaddecenter dag 14. 
 
Common Redshank Tringa totanus (Rødben) 
80 i Bundala dag 8. 
 
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis (Damklire) 
20 i Bundala dag 8.  
 
Common Greenshank Tringa nebularia (Hvidklire) 
2 i Bundala dag 8. 

 
Green Sandpiper Tringa ochropus (Svaleklire) 
1 i Victoria Park dag 4, 5 i Yala dag 7 og 3 i Bundala dag 8. 
 
Wood Sandpiper Tringa glareola (Tinksmed) 
3 ved Tissamahamara dag 6, 2 i Yala dag 7 og 25 Bundala dag 8. 
 
Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Mudderklire) 
Enkelte i flere af vådområderne og i alt 10 i Bundala dag 8. 
 
Ruddy Turnstone Arenaria interpres (Stenvender) 
8 i Bundala dag 8. 
 
Little Stint Calidris minuta (Dværgryle) 
60 i Bundala dag 8. 
 
Curlew Sandpiper Calidris ferruginea (Krumnæbbet Ryle) 
200 i Bundala dag 8. 
 
Ruff Philomachus pugnax (Brushane) 
7 i Bundala dag 8. 
 
Small Pratincole Glareola lactea 
8 i Bundala dag 8, bl.a. ad + pullus. 
 
Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus (Odinshane) 
20 i Bundala dag 8. 
 
Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus 
1+ i Bundala dag 8 og 1 ved Mirissa dag 13. 
 
Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica (Sandterne) 
Flere i en række af vådområder i lavlandet, flest 20+ i Bundala dag 8. 
 
Caspian Tern Hydroprogne caspia (Rovterne) 
10+ i Bundala dag 8. 
 
Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis (Bengalsk Terne) 
Flere i Bundala dag 8 og enkelte ved sydkysten dag 12, 13 og 14. 
 
Greater Crested Tern Thalasseus bergii (Bergiusterne) 
Flere i Bundala dag 8, og ved sydkysten 10+ dag 12 og 20+ dag 14. 
 
Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis (Splitterne) 
5+ I Bundala dag 8. 
 
Common Tern Sterna hirundo (Fjordterne) 
Flere ved sydkysten dag 8, 12, 13 og 14. 
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Little Tern Sternula albifrons (Dværgterne) 
40+ i Bundala dag 8 og flere ved Mirissa dag 13 og ved Galle dag 14.  
 
Whiskered Tern Chlidonias hybrida (Hvidskægget Terne) 
Almindelig ved vådområder og kyst i sydøst og ved Bentota-floden dag 14.  
 
White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Hvidvinget Terne) 
1 ved Tissamahamara dag 6 og 2 i Bundala dag 8. 
 
 
Rock Dove / Common Pigeon Columba livia (Klippedue / Tamdue) 
Tamduer i beboede områder. 
 
Sri Lanka Wood Pigeon En Columba torringtoniae 
3 på Horton Plains dag 5. 
 
Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto 
2 i Bundala dag 8. Arten er tilsyneladende usædvanlig I denne del af landet. 
 
Spotted Dove Spilopelia chinensis 
Almindelig de fleste steder og set alle dage. 
 
Common Emerald Dove Chalcophaps indica 
Flere i regnskovsområderne ved Kitulgala og Sinharaja, men fx også 4 i Yala dag 7. 
 
Orange-breasted Green Pigeon Treron bicinctus 
6 i Yala dag 7 og 3 i Tissamahamara dag 9. 
 
Sri Lanka Green Pigeon En Treron pompadora 
4 ved Kitulgala dag 3, 2 ved Tissamahamara dag 9 og 5 ved Kudawa dag 10. 
 
Green Imperial Pigeon Ducula aenea 
Almindelig i skove og parkområder. 
 

  
Foto Søren: Orange-breasted Green Pigeon                                  Foto Ingelise: SL Green Pigeon 

 
Sri Lanka Hanging Parrot En Loriculus beryllinus 
Almindelig i skove og parkområder. 
 
Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria (Stor Alexanderparakit) 
Registreret i Kandy dag 1 og 2, i Kitulgala dag 2-3, i Yala dag 8 og i Negombo dag 14. 
 
Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri (Lille Alexanderparakit) 
Almindelig og udbredt specielt i park- og byområder. 
 
Plum-headed Parakeet Psittacula cyanocephala 
1 i Yala dag 7 og et par alle dage i Kudawa bl.a. ved ynglested.  
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Layard´s Parakeet En Psittacula calthrapae 
Flere i skovene ved Kitulgala og Sinharja, fx op til 30 dag 10. 
 

   
Foto Lars: Layard´s Parakeet                                                    Foto Ingelise: SL Hanging Parrot 
Sri Lankas to endemiske papegøjearter 

 
Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus 
1 i Bundala dag 8. 
 
Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii 
Set og hørt i Kudawa dag 9 og 10. 
 
Grey-bellied Cuckoo Cacomantis passerinus 
5 i Yala dag 7. 
 
Asian Koel Eudynamys scolopaceus 
Almindelig, og set og specielt hørt på en række lokaliteter de fleste dage. 
 
Blue-faced Malkoha Phaenicophaeus viridirostris 
2 i Yala dag 7. 
 
Red-faced Malkoha En Phaenicophaeus pyrrhocephalus 
3 og 2 i Sinharaja dag 10 og 11. 
 
Greater Coucal Centropus sinensis 
Enkelte eller få fugle fordelt over hele turen, også i hotelhaver.  
 
Green-billed Coucal En Centropus chlororhynchos 
1 i Sinharaja dag 10 og 2 nær Kudawa dag 11. 
 

  
Foto Ingelise: Green-billed Coucal                                                       Foto Søren: Sri Lanka Frogmouth 
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Sri Lanka Frogmouth Batrachostomus moniliger 
2 i Sinharaja dag 11. 
 
 
Serendib Scops Owl En Otus thilohoffmannii 
1 ved Kitulgala dag 3. 
 
Indian Scops Owl / Collared S. O. Otus bakkamoena 
1 ved Tissamahamara dag 8. 
 
Jungle Owlet Glaucidium radiatum 
1 ved Tissamaharama dag 8. 
 
Chestnut-backed Owlet En Glaucidium castanotum 
1 hørt og set i Kitulgala dag 2 og et par samme sted dagens efter. 
 
Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis 
1 set Tissamahamara dag 8. 
 
 
Indian Swiftlet Aerodramus unicolor 
Flere ved Kitulgala dag 2, 3 og 4, 10-15 både ved Kudawa dag 11 og i Galle dag 14.  
 
Asian Palm Swift Cypsiurus balasiensis 
Almindelig og set en række dage. 
 
House Swift Apus nipalensis  
30+ i Yala dag 7, ellers få i Kandy dag 1 og i Kudawa dag 11. 
 
Crested Treeswift Hemiprocne coronata 
Flest: 30 i Yala dag 7 og 10-20 i Kudawa alle dage. 
 
Indian Roller Coracias benghalensis 
1 nordvest for Tissamahamara dag 6, 3 i Yala dag 7, 1 ved Udawalawe dag 9 og 1 ved Colombo dag 14. 
 
Green Bee-eater Merops orientalis (Lille Grøn Biæder) 
Almindelig i det sydøstlige kystland og ved Sinharaja alle dagene. 
 
Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus 
Almindelig i det sydøstlige kystland og ved Sinharaja dag 6-14. En enlig fugl på Horton Plains var afvigende 
med lyst gulbrunt hoved/ryg og skuldre, men i de øvrige karakterer svarede den ellers helt til denne art. Flere 
fugle set andre steder kunne vise tendens til brunligt i den grønne ryg og mere tydeligt på hoved, men ingen 
i samme grad og omfang som denne. Fuglen var tydeligvis skarpt og adult tegnet. (Afstandsfoto i dårlig 
opløsning) 
 
Chestnut-headed Bee-eater Merops leschenaulti 
4 øst for Kitulagala dag 2, 1 i samme område dag 4 og 2 i Ahangava dag 12. 
 
Stork-billed Kingfisher Pelargopsis capensis 
1 Kitulagala dag 3 og 1 ved Tissamahamara dag 6. 
 
White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis (Smyrnaisfugl) 
Flere set næsten alle dage. 
 
Common Kingfisher Alcedo atthis (Isfugl) 
Enkelte set ved vådområder en række dage. 
 
Pied Kingfisher Ceryle rudis (Gråfisker)  
5 i Yala dag 7 og 4 i Bundala dag 8. 
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Malabar Trogon Harpactes fasciatus 
1 hørt i Kitulgala dag 3 og 1-2 hørt og set i Sinharaja både dag 10 og 11. 
 
 
Brown-headed Barbet Psilogopon zeylanicus 
Flere hørt og set de fleste dage. 
 
Yellow-fronted Barbet En Psilogopon flavifrons 
Flere hørt og set en række dage. 
 
Crimson-fronted Barbet En Psilogopon rubricapillus 
Flere hørt og set en række dage, og flest i Sinharaja-området dag 9-12.  
 
Coppersmith Barbet Psilogopon haemacephala 
Enkelte på en række dage i løbet af turen, flest: 10 i Yala dag 7. 
 
 
Sri Lanka Grey Hornbill En Ocyceros gingalensis 
Få ved Kitulagala dag 2, 3 og 4, 1 i Yala samt 1 i Sinharaja dag 10 og 11.  
 
Malabar Pied Hornbill Anthracoceros coronatus 
2 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og i alt 6 på ruten nær Udawalawe dag 9. 
 
Brown-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos nanus 
2 ved Kitulgala dag 3 og 2 i Kudawa dag 9. 
 
Lesser Yellownape Picus chlorolophus 
2 ved Kitulgala dag 2 og 1 dag 3 samt 1 i Kudawa dag 9.  
 
Red-backed Flameback / Lesser Goldenback En Dinopium psarodes 
Enkelte eller få set de fleste dage i løbet af turen, i alt 26 noteret. 
 
Crimson-backed Flameback / Cr.-b. Goldenback En Chrysocolaptes stricklandi 
1 i Sinharaja dag 10. 
 
 
Indian Pitta brachyura 
2 i Victoria Park dag 4, 1 i Yala dag 7 og 1-2 ved foderplads nær Kudawa 11. 
 
Sri Lanka Woodshrike En Tephrodornis affinis 
3 kun hørt i Yala dag 7. 
 
Black-headed Cuckooshrike Coracina melanoptera 
1 Kandy dag 1 og 1 i Sinharaja dag 10. 
 
Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus 
2 nordvest for Tissamahamara dag 6.  
 
Orange Minivet / Scarlet M. Pericrocotus flammeus 
Flere set en række dag, i alt 40. 
 
Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus 
4 ved Kitulgala dag 3, 2 i Nuwara Eliya dag 4 og 1 i Kudawa dag 9.   
 
Brown Shrike Lanius cristatus 
Enkelte i åbent terræn på en række dage, i alt 18 noteret. 
 
Common Iora Aegithina tiphia 
3 ved Kitulgala dag 4, 4 i Yala dag 7 og i alt 10 i Sinharaja dag 10 og 11. 
 
Jerdon’s Leafbird Chloropsis jerdoni 
1 i Tissamahamara dag 6, 3 ved Udawalawe dag 9 og hhv. 8 og 3 i Kudawa dag 11 og 12.  
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Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons 
2 i Kitulgala dag 3, 2 i Tissamahamara dag 9 og flere ved Kudawa dag 10, 11 og 12. Hertil også ubestemte 
leafbirds. 
 
Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus 
Flere set fordelt på næsten alle dage. 
 
Sri Lanka Blue Magpie En Urocissa ornata 
2 i Sinharaja dag 10 og samme fugle næste dag ved rede med mindst 2 unger. Til gengæld ingen set ved 
nationalparkens besøgscenter, hvor arten traditionelt er blevet truffet. 
 
House Crow Corvus splendens 
Almindelig og set alle dage. 
 
Indian Jungle Crow / Large-billed Crow Corvus culminatus 
Almindelig også i byer og set alle dage, flere steder i overtal i forhold til ovenstående.  
 
Barn Swallow Hirundo rustica (Landsvale) 
Set en række dage, flere hundrede i Yala og Bundala dag 7 og 8. 
 
Hill Swallow Hirundo domicola 
Enkelte i Nuwara Eliya dag 4 og 5 og 25+ på Horton Plains dag 5.  
 
Sri Lanka Swallow En ecropis hyperythra 
Især ved åbne partier i regnskovsområder, og ellers enkelte i lavlandet. 
 
White-bellied Drongo Dicrurus caerulescens 
Almindelig og udbredt, i alt 35 noteret. 
 
Sri Lanka Drongo En Dicrurus lophorinus 
Hørt ved Kitulgala og i alt 5 i Kudawa/Sinharaja dag 10, 11 og 12. 
 
Forest Wagtail Dendronanthus indicus 
2 i Botanisk Have dag 1, 2 i Victoria Park dag 4 og 5 samt 3 i Yala dag 7. 
 
Western Yellow Wagtail Motacilla flava (Gul Vipstjert) 
3 ved Tissamahamara dag 6, 4 Bundala dag 8 og 4 ved Udawalawe dag 9.  
 
Grey Wagtail Motacilla cinerea (Bjergvipstjert) 
Ved flere vandløb især i højlandet, i alt 16 noteret.  
 
Richard’s Pipit Anthus richardi (Storpiber) 
4 i Yala 7. 
 
Paddyfield Pipit Anthus rufulus 
På flere åbenlandslokaliteter, men blot 12 noteret fordelt på 4 dage. 
 
Jerdon´s Bush Lark Mirafra affinis 
40 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og 2 ved Udawalawe dag 9. 
 
Oriental Skylark Alauda gulgula (Lille Sanglærke) 
3 i Bundala dag 8 og 1 hørt syngende ved Udawalawe dag 9. 
 
Ashy-crowned Sparrow-Lark Eremopterix griseus 
3 i Bundala dag 8. 
 
Black-capped Bulbul En Pycnonotus melanicterus 
3 og 5 ved Kitulgala dag 2 og 3, samt 2-3 alle dage i Sinharaja.  
 
Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer 
Almindelig og udbredt og set alle dage. 
 
Yellow-eared Bulbul En Pycnonotus penicillatus 
2 i Victoria Park dag 4 og 10 på Horton Plains dag 5. 
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White-browed Bulbul Pycnonotus luteolus 
1 i Yala dag 7 og 2 ved Kudawa dag 9 og 11.  
 
Yellow-browed Bulbul Acritillas indica 
6 ved Kitulgala dag 3, samt op til 20 i Kudawa/Sinharaja dag 9, 10 og 11.  
 
Square-tailed Bulbul / Black Bulbul Hypsipetes ganeesa 
Almindelig i regnskovsområderne, i alt 60+ noteret. 
 
Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii 
1 i Yala dag 7 og 1 ved Udawalawe dag 9. 
 
Jungle Prinia Prinia sylvatica 
1 i Yala dag 7 og 1 ved Udawalawe dag 9 (og altså som ovenstående). 

 
Ashy Prinia Prinia socialis 
1 i Nuwara Eliya 6. 

 
Plain Prinia Prinia inornata 
I det sydøstlige lavland dag 6, 7, 8 og 9, i alt 13 noteret. 
 
Zitting Cisticola Cisticola juncidis (Cistussanger) 
2 på Horton Plains dag 5 og 1 ved Bundala dag 8. 
 
Common Tailorbird Orthotomus sutorius 
Almindelig og udbredt, registreret en række dage.  
 
Sri Lanka Bush Warbler En Elaphrornis palliseri 
3 på Horton Plains dag 5. 
 
Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus (Papyrussanger) 
20+ i Bundala dag 8. 
 
Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum (Buskrørsanger) 
Enkelte i kratområder i lavlandet flere dage.  
 
Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides (Lundsanger) 
2-3 hørt og set godt på Horton Plains. Arten er angivet som sjælden vintergæst på SL i modsætning til 
nedenstående almindelige art, og bestemmelsen derfor fik særlig opmærksomhed. 
 
Green Warbler Phylloscopus nitidus (Kaukasisk Lundsanger) 
Almindelig i skove og mindre bevoksninger, i alt 40+ noteret.    
 
Large-billed Leaf Warbler Phylloscopus magnirostris 
Hørt på Horton Plains dag 5 og 1 i Yala dag 7. 
 
White-browed Fantail Rhipidura aureola 
1 i Botanisk Have dag 1, 8 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og 3 ved Udawalawe dag 9. 
 
Black-naped Monarch Hypothymis azurea 
Hørt ved Kitulgala dag 3, 1 i Yala dag 7 og 1 i Sinharaja 11. 
 
Asian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi 
Set i skovområder og haver i løbet af turen, i alt 12 noteret (og en del hvide hanner) på 9 dage.   
 
Brown-capped Babbler En Pellorneum fuscocapillus 
2 + 3 i Kudawa/Sinharaja dag 11. 
 
Sri Lanka Scimitar Babbler En Pomatorhinus melanurus 
Hørt på Horton Plains dag 5, var eneste. 
 
Dark-fronted Babbler Rhopocichla atriceps 
3 i Sinharaja dag 10. 
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Orange-billed Babbler En Turdoides rufescens 
Flere i Kitulgala dag 3, 4 og ikke mindst dagstal på op til 30+ i Kudawa/Sinharaja alle dage. 
 
Yellow-billed Babbler Turdoides affinis 
Almindelig og udbredt, og set de fleste dage. 
 
Ashy-headed Laughingthrush En Garrulax cineriefrons 
10+ i samlet flok i Sinharaja dag 11. 
 
Sri Lanka Hill Myna En Gracula ptilogenys 
1 øst for Kitulgala dag 4 og 4 I Kudawa dag 10. 
 
Southern Hill Myna / Lesser H. M. Gracula indica 
1 i Botanisk Have dag 1, 1 i Kudawa dag 3 og 3 øst for Kitulgala dag 4. 
 
Common Myna Acridotheres tristis 
Almindelig og udbredt og set hver dag. 
 
White-faced Starling En Sturnornis albofrontatus 
3 i Sinharaja dag 10 og 2 ved Kudawa dag 11. 
 
Sri Lanka Whistling Thrush En Myophonus blighi 
1 på Horton Plains dag 5. 
 
Pied Thrush Geokichla wardii 
2 i Victoria Park dag 4. 
 
Spot-winged Thrush En Geokichla spiloptera 
1 ved Kitulgala dag 2 og 1 dag 4, 4 i Sinharaja dag 10 og 5 dag 11. 
 
Sri Lanka Thrush En Zoothera imbricata 
3 i Sinharaja dag 10 og 1 dag 11. 
 
Indian Blackbird (Sri Lanka Blacbird En) Turdus (simillimus) kinnisii 
2 på Horton Plains dag 5. 
 
Oriental Magpie-Robin Copsychus saularis 
Almindelig og udbredt og set næsten alle dage. 
 
Indian Robin Copsychus fulicatus 
20 i Yala dag 7, 10 i Bundala dag 11 og 2 ved Udawalawe dag 12. 
 
Pied Bush Chat Saxicola caprata 
10 på Horton Plains dag 5, 1 nordvest for Tissamahamara dag 6 og 5 i Yala dag 7. 
 
Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica (Brun Fluesnapper) 
1 i Sinharaja dag 10. 
 
Brown-breasted Flycatcher Muscicapa muttui 
2 i Botanisk Have dag 1, og yderligere 5 på 5 dage i løbet af turen.  
 
Kashmir Flycatcher Ficedula subrubra 
1 han i Victoria Park dag 4 og 5 og yderligere 1 hørt samme sted dag 5 

 
Dull-blue Flycatcher En Eumyias sordidus 
3 på Horton Plains dag 5. 
 
Tickell’s Blue Flycatcher Cyornis tickelliae 
1 i Botanisk Have dag 1 og 4 ved Kitulgala dag 3. 
 
Grey-headed Canary-Flycatcher Culicicapa ceylonensis 
1 i Victoria Park dag 4. 
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Foto Lars: Kashmir Flycatcher                                                                     Foto Ingelise: Grey-headed Canary-Flycatcher 
To smukke højlandsspecialiteter med tilbagetrukken levevis 

 
 
Legge´s Flowerpecker En Dicaeum vincens 
1 i Kitulagala dag 4, 1 i Kudawa dag 9 og samme sted hhv. 2 og 6 dag 10 og dag 11. 
 
Pale-billed Flowerpecker Dicaeum erythrorhynchos 
Almindelig og udbredt og registreret næsten alle dage. Enkelte Thick-billed Flowerpecker er muligvis overset. 
 
Purple-rumped Sunbird Leptocoma zeylonica 
Almindeligste sunbird og set næsten hver dag. 
 
Purple Sunbird Cinnyris asiaticus 
Først og fremmest set i Tissamahamara-området også omfattende Yala. 
 
Loten’s Sunbird Cinnyris lotenius 
20+ set i løbet af turen, og mere almindelig end Purple S. 
 
Oriental White-eye Zosterops palpebrosus 
Flere især i Kandy og Kitulgala samt i Kudawa. 
 
Sri Lanka White-eye En Zosterops ceylonensis 
1 på ruten mod Nuwara Eliya og 2 i Victoria Park dag 4, samt 20 på Horton Plains dag 5 og måske mere 
bemærkelsesværdigt 2-5 i Kudawa dag 10 og 11. 
 
Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis 
10 på Horton Plains dag 5. 
 
Cinereous Tit / Great Tit Parus cinereus 
3 i Kandy dag 1, og herefter enkelte eller få de følgende dage, dog 10+ på Horton Plains dag 5.  
 
Baya Weaver Ploceus philippinus 
ca. 20 ved Udawalawe dag 9. 
 
House Sparrow Passer domesticus (Gråspurv) 
Almindelig og set i de fleste byområder. 
 
White-rumped Munia Lonchura striata 
Enkelte eller småflokke i løbet af turen, dog ingen set i de højest beliggende områder. 
 
Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata 
2 i Victoria Park dag 4, ellers småflokke i Tissamahamara-området og ved Kudawa.  
 
Tricolored Munia / Black-headed Munia Lonchura malacca 
1 i Yala dag 7, 2 i Bundala dag 8 og 1 ved Tissamahamara dag 9. 
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Foto Hans-Peter: Spinner Dolphin  

 

Liste over ikke-fugle  

Kun udvalgte arter 
 
 
Pattedyr: 
 

 

Indian Flying Fox Pteropus giganteus 
 
Toque Macaque Macaca sinica 
 
Hanuman Langur Semnopithecus priam 
 
Purple-faced Leaf Monkey Trachypithecus vetulus 
To forskellige underarter set. 
 
Golden Jackal Canis aureus 
 
Ruddy Mongoose Herpestes smithii 
 
Sri Lanka Leopard Panthera pardus kotiya 
 
Asian Elephant Elephas maximus 
 
White-spotted Mouse-deer Moschiola meminna 
 
Spotted Deer Cervus axis 
 
Sambar Cervus unicolor 
 
Water Buffalo Bubalus bubalis 
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Palm Squirrel Funambulus palmarum 
 
Dusky Striped Squirrel Funambulus sublineatus 
 
Grizzled Indian Squirrel Ratufa macroura 
 
Black-naped Hare Lepus nigricollis 
 
Blue Whale Balaenoptera musculus 
 
Spinner Dolphin Stenella longirostris 
 
Risso's Dolphin Grampus griseus 
 
 
 
Krybdyr: 
 
Indian Rock Python molurus 
 
Green Vine Snake Ahaetulla nasuta 
 
ubestemt Bronzeback Tree Snake Dendrelaphis sp. 
 
Common Krait Bungarus caeruleus (sandsynligvis denne meget giftige art) 
 
Indian Cobra Naja naja 
 
Common Green Forest Lizard Calotes calotes 
 
Oriental Garden Lizard Calotes versicolor 
 
Hump-nosed Lizard Lyriocephalus scutatus 
 
Bengal Monitor Varanus begalensis  
 
Water Monitor Varanus salvator 
 
Mugger Crocodile Crocodylus palustris 
 
Indian Black Turtle Melanochelys trijuga 
 
Indian Star Tortoise Geochelone elegans 
 
 
 
Sommerfugle og guldsmede: 
 
Ceylon Tree Nymph Idea iasonia 
 
Common Jezebel Delias eucharis 
 
Tailed Jay Graphium agamemnon 
 
Lime Butterfly Papilio demoleus 
 
Blue Mormon Papilio polymnestor 
 
Common Birdwing Troides darsius 
 
Common Bluebottle Graphium sarpidon 
 
Common Sailor Neptis hylas 
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Giant Orange Tip Hebomoia glaucippe 
 
Three-spot Grass Yellow Eurema blanda 
 
 
 
Black-tipped Flashwing Vestalis apicalis 
 
Variegated Flutterer Rhyothemis variegate 
 
Scarlet Basker Urothemis signata 
 
 

     
Foto Ingelise: Common Jezebel                                       Foto Ingelise: Scarlet Basker 
 
 

 
 
 
 
 
 
Og som afslutning naturens egne mønstre i krattet: 
 
 

   
Foto Søren: Leopard                                                                           Foto Ingelise: Indian Rock Python (eller noget af den!) 

                                                                                  


