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Viatge ornitològic a SRI LANKA
Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
Dia 1-2: Barcelona – Colombo - Kitulgala

26-27 Desembre 2019

De Colombo a Kitulgala– 95 km / 3 hores

12 Dies

Oriol capnegre oriental

Trobada del grup a l’aeroport de Barcelona amb el nostre guia i sortida cap a Sri Lanka. Nit a bord i
arribada a Colombo l’endemà a la tarda. Trobada amb el guia local i trasllat del grup en vehicle privat a
l’hotel, situat a 95 km a Kitulgala. Pel camí podrem començar a gaudir dels paisatges de Sri Lanka. La
ruta a Kitulgala dura unes tres hores depenent de les parades. Entre els ocells que ja podem començar
a veure està l’alció d’Esmirna (Halcyon smyrnensis), l’esparver shikra (Accipiter badius), la tórtora
colltacada oriental (Spilopelia chinensis), el tordenc de bec groc (Turdoides affinis), el cucut coel
(Eudynamys scolopaceus), el rossinyol garser (Copsychus saularis), el bulbul cafre (Pycnonotus
cafer), la fredeluga de mascara roja (Vanellus indicus), el drongo panxablanc (Dicrurus caerulescens) o
l’oriol capnegre asiàtic (Oriolus xanthornus) entre d’altres, tots ells espècies bastant fàcils d’observar.
Sopar de benvinguda.

Foto: Jean Luc Baron

Drongo panxablanc

Organitza:
Kitulgala

Alció d’esmirna
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Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
Dia 3: Bosc Pluviós de Kitulgala

12 Dies

28 Desembre 2019

Avui ens aixecarem ben aviat a la recerca d’endemismes. Abans d’esmorzar farem un petit recorregut
per veure ocells al voltant del nostre hotel. Després d’esmorzar, si el nivell del riu ens ho permet
creuarem el riu amb una canoa o caminant per un pont penjant per explorar els tranquils senders dels
boscos de Kitulgala, que és hàbitat d’endemismes com el tímid lloret ratpenat de Sri Lanka (Loriculus
beryllinus), barbut verd frontgroc (Psilopogon flavifrons), tordenc de bec carbassa (Turdoides
rufescens), i el calau gris de Sri Lanka (Ocyceros gingalensis). A banda d’aquest ocells residents
també podem trobar altres com el Picot ardent de Bengala (Dinopium benghalense), falciot arbori
coronat (Hemiprocne coronata), salangana de Malabar (Aerodramus unicolor), mussolet de Sri Lanka
(Glaucidium castanotum), la cotorra de Sri Lanka (Psittacula calthrapae), cucal de Sri Lanka
(Centropus chlororhynchus), la perdiu d'esperons de Sri Lanka (Galloperdix bicalcarata), matinera de
casc bru (Pellorneum fuscocapillus), el tord de Sri Lanka (Geokichla spiloptera), Blauet pigmeu de dors
vermell (Ceyx erithaca), suimanga de carpó porpra (Leptocoma zeylonica), suimanga de Loten
(Cinnyris lotenius), el picot nucagroc petit (Picus chlorolophus) i molts més. Sopar a l’hotel.

Mussolet de Sri Lanka

Blauet pigmeu

Lloret ratpenat

Organitza:

Falciot arbori coronat
Calau gris
Suimanga de carpó porpra
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Dia 4: Kitulgala – Nuwara Eliya

12 Dies

29 Desembre 2019

De Kitulgala a Nuwara Eliya – 75 km / 3 hores

Ens aixecarem ben aviat a la recerca d’ocells endèmics, exclusius de la zona. Abans d’esmorzar farem
un petit recorregut al voltant del nostre hotel i cercar algunes espècies més. Després d’esmorzar,
sortirem en direcció a les terres altes esperant arribar a Nuwara Eliya a l’hora de dinar. Entre les
espècies previstes avui tenim el papamosques de caixmir (Ficedula subrubra), la cuereta forestal
(Dendronanthus indicus), la pita de l’índia (Pitta brachyura), la griva de Ward (Geokichla wardii), el
papamosques de Sri Lanka (Eumyias sordidus), el rossinyol de l’Índia (Larvivora brunnea), el bulbul
orellut (Pycnonotus penicillatus), el zostèrop de brides (Zosterops ceylonensis), la pita índia (Pitta
brachyura) entre molts altres. Sopar a l’hotel de Nuwara Eliya.
Papamosques de caixmir
Papamosques de Sri Lanka

Cuereta forestal

Organitza:

Nuwata Eliya

Bulbul orellut
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Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
Dia 5: Parc Nacional Horton Plains

12 Dies

30 Desembre 2019

Visitarem el Parc Nacional de Hortons Plains, un paisatge singular amb rododendres gegants i
cascades on també viuen endemismes. El parc està situat a un altiplà per sobre dels 2.000 metres
d’altitud en el cor de l’illa i envoltat per les famoses plantacions de te de Ceilan. A Hortons Plains
podem trobar boscos primigenis on observar els ocells i altres animals considerats més rars de Sri
Lanka, com la griva xiuladora de Sri Lanka (Myophonus blighi) o, amb una mica de sort, el langur de
cara porprada (Trachypithecus vetulus) o l’esquirol gegant de Sri Lanka (Ratufa macroura), colom de
Sri Lanka (Columba torringtoniae), el picot sultà gros (Chrysocolaptes guttacristatus), el papamosques
capgris (Culicicapa ceylonensis), el bitxac clapejat (Saxicola caprata), l’àliga de muntanya (Nisaetus
nipalensis) o l’àliga negra (Ictinaetus malaiensis) entre d’altres. Sopar a l’hotel de Nuwara Eliya.

Esquirol gegant de Sri Lanka

Papamosques de Sri Lanka

Ninfa arborícola de Ceilan
Griva xiuladora de Sri Lanka
Organitza:

P.N Hortons Plains

Langur de cara porprada

Papamosques capgris

Viatge ornitològic a SRI LANKA
Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
Dia 6: Nuwara Eliya – Bundala - Tissamahara

12 Dies

31 Desembre 2019

De Nuwara Eliya a Tissamaharama – 145 km / 5 hores

Després d’esmorzar partirem cap a Tissamaharama a unes 5 hores de camí, depenent de les parades
que fem pel camí. Per la tarda anirem als aiguamolls de Bundala declarat el primer parc nacional de Sri
Lanka dins el conveni de Ramsar per protecció de zones humides d’interès internacional. El parc és
una extensió de selva baixa que arriba fins al litoral i zones inundades de baixa profunditat. Aquest és
un molt bon lloc per veure gran nombre d’ocells com el torlit becgròs de l’Índia (Esacus recurvirostris),
la polla crestada (Gallicrex cinerea), el martinet menut de la xina (Ixobrychus sinensis), el martinet
menut collgroc (Dupetor flavicollis), la terrerola de capell gris (Eremopterix griseus), la fredeluga de
l’Índia (Vanellus malabaricus), la malcoha ullblau (Phaenicophaeus viridirostris), el pigarg capgris
(Ichthyophaga ichthyaetus), el pigarg ventreblanc (Haliaeetus leucogaster), l’àliga variable (Nisaetus
cirrhatus), el marabú collgroc (Leptoptilos javanicus), el jabirú asiàtic (Ephippiorhynchus asiaticus),
entre molts altres.

Jaribú asiàtic

Torlit becgròs de l’india

Terrerola de capell gris

Organitza:

Àliga variable

Bundala

Pigarg ventreblanc

Marabú collgroc
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Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
Dia 7: Parc Nacional de Yala

01 Gener 2020

Sortirem molt aviat de l’hotel i agafarem un esmorzar i també el dinar pícnic. A aproximadament una
hora de camí començarem un safari en jeep que ens permetrà recórrer durant tot el dia un dels més
antics i famosos parcs nacionals de Sri Lanka, constituït per zones de selva arbustiva, sabana,
aiguamolls i boscos de ribera. Aquí podem trobar un gran nombre d’animals, com cocodrils d’aigua
salada (Crocodylus porosus), cocodril persa (Crocodylus palustres), gran quantitat de langurs grisos
meridionals (Semnopithecus priam), el sambar (Rusa unicolor), l’axis (Axis axis) i el lleopard (Panthera
pardus), essent Yala segurament el millor lloc en tot l’Àsia per veure i amb sort al menys veure un és
força probable al llarg del nostre dia a Yala. L’os morrut (Melursus ursinus) és també comú al parc tot i
que és més difícil de veure’l. Evidentment també gran quantitat d’ocells de bosc i aquàtics. Sopar a
l’hotel.

Calau becfalçat de l’india
(Anthracoceros coronatus)

Jaribú asiàtic
Terrerola de capell gris

Organitza:

Àliga variable
Polla crestada

Bundala

Pigarg ventreblanc
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Dia 8: Tissamaharama – Sinharaja (Reserva selva tropical)

02 Gener 2020

Tissamaharama a Sinharaja – 140 km / 6 hores

Anirem a la recerca d’ocells endèmics a la reserva de selva tropical de Sinharaja, però primer, abans
d’esmorzar, farem una caminada pels aiguamolls que hi ha a prop de l’hotel per intentar veure
espècies com el Pigarg capgris (Ichthyophaga ichthyaetus), Martinet menut de la xina (Ixobrychus
sinensis) i el Martinet menut collgroc (Dupetor flavicollis), el teixidor baya (Ploceus philippinus), el
maniquí capnegre (Lonchura atricapilla), el Duc pescador bru (Ketupa zeylonensis) i el picot de dors
blanc (Chrysocolaptes festivus) entre d’altres.
Després d’esmorzar partirem cap a la reserva de selva tropical de Sinharaja, patrimoni de la humanitat,
el darrer reducte de bosc plujós primigeni que queda a l’illa i és hàbitat predilecte de la majoria
d’espècies endèmiques, tant de flora com de fauna. Sopar a l’Hotel.
Gall de Sri Lanka

Duc pescador bru

Torlit becgròs de l’India

Jaribú asiàtic
Terrerola de capell gris
Organitza:

Picoc de dors blanc

Serpentari comú

Martinet menut collgroc
Àliga variable
Polla crestada
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Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
Dia 9-10: Reserva de Sinharaja

03-4 Gener 2020

Dos dies sencers per explorar la reserva de bosc plujós, situada en el cor de la zona humida de Sri
Lanka. La llista d’espècies que podem veure en aquest parc nacional és llarga i inclou la major part
d’espècies endèmiques de Sri Lanka. Serà quan tindrem la millor oportunitat per veure la major part
d’elles. Algunes amb més facilitat que d’altres.
Entre els ocells endèmics que intentarem veure està el Cucal dels papirs (Centropus chlororhynchos),
el malcoa cara-rogenc (Phaenicophaeus pyrrhocephalus), la garsa blava de Sri Lanka (Urocissa
ornate), l’estornell de Sri Lanka (Sturnornis albofrontatus), el xerraire capgris (Garrulax cinereifrons), el
picaflor de Sri Lanka (Dicaeum vincens), el mina de Sri Lanka (Gracula ptilogenys),
la perdiu
d’esperons de Sri Lanka (Galloperdix bicalcarata), el gall de Sri Lanka (Gallus lafayettii), el xot de Sri
Lanka (Otus thilohoffmanni), la matinera de casc bru (Pellorneum fuscocapillus), la griva daurada
(Zoothera imbricate), el tord de Sri Lanka (Geokichla spiloptera), el drongo de Sri Lanka (Dicrurus
lophorinus), entre d’altres. Sopar a l’hotel.

Calau becfalçat de l’india
(Anthracoceros coronatus)

Picaflor de Sri Lanka

Organitza:

Barbur verd frontgroc

Garsa blava de Sri Lanka

Polla crestada

Malcoa cara-rogenc
Estornell de Sri Lanka
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Dia 11: Sinharaja – Galle – Colombo - Tornada

05 Gener 2020

Sinharaja a l’aeroport – 130 km / 4 hores

Avui partirem de tornada a la capital, Colombo per agafar el nostre vol de tornada que surt al vespre. Si
hi ha prou temps, aprofitarem per visitar una de les ciutats colonials més boniques de Sri Lanka, Galle.

Organitza:

Polla crestada

Viatge ornitològic a SRI LANKA
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Cap d’any ornitològic a Sri Lanka
PREUS
El preu inclou:
- Vols Barcelona – Colombo – Barcelona, amb maleta facturada.
- Guia ICO professional acompanyant des de Barcelona.
- Guia local ornitòleg expert durant tot el recorregut.
- Totes les visites i activitats descrites en aquest itinerari.
- Transport privat exclusiu pel grup.
- Jeeps 4x4 pel safari al Parc Nacional de Yala
- Totes les entrades i permisos per entrar als Parcs Nacionals i reserves.
- Allotjament durant tot el recorregut en hotels confortables.
- Tots els esmorzars i sopars (excepte dia de retorn)
- Assegurança completa de viatge + assegurança d’anul·lació.
- Taxes aèries i impostos
El preu No inclou:
- Els dinars
- Les propines
- Despeses personals
- Tot el que no estigui especificat a l’apartat de inclou
Política d'anul·lació*:
- Si anul·leu fins a 45 dies abans de la sortida: 0% de costos (0 €)
- Entre 45 i 15 dies abans de la sortida: 30% de costos.
- Entre 14 i 2 dies abans de la sortida: 50% de costos.
de Petra100% de costos.
- 48 hores o menys abansFortalesa
de la sortida:
*Si el motiu de l’anul·lació és degut a un problema de salut propi o d’un familiar proper, els
costos d’anul·lació quedaran coberts per l’assegurança d’anul·lació.

Grup mínim 10 viatgers – màxim 12

PREU PER PERSONA:
Socis ICO: 2.945 €*
No socis: 2.995 €*
Suplement Individual: 335€
*Preus en base a ocupació doble*
• Els viatgers que viatgin sols, per evitar
suplement individual, poden compartir
habitació amb un altre membre de
l’expedició (del mateix sexe) sempre que
sigui possible. Indicar-ho al moment de fer
la reserva.

Forma de pagament i terminis:
Papamosques menut

400€ en el moment de fer la reserva.
Resta abans 15 novembre de 2019
Per transferència bancària

Organitza:

