CRÒNICA DEL VIATGE A L’ÍNDIA I SRI LANKA
Nadal 2019-2020
Ara fa dos anys i mig, l’estiu de 2017, en Ben i la Peta varen venir un parell de setmanes a casa.
Una vegada més aprofitàvem l’intercanvi de casa a través de la pàgina web HomeExchange.org
per conèixer gent d’un altre lloc del món espectacular, Sri Lanka. Malgrat la seva insistència
que els anéssim a visitar, anaven passant els mesos i no trobàvem ni el moment ni tampoc els
estalvis per comprar els quatre bitllets d’avió.
A més, la millor època per visitar aquest país és l’hivern, estació eixuta i moment quan aquest
país situat a l’extrem sud del subcontinent indi recull tota la hivernada d’ocells del centre i
nord d’Àsia. Finalment, però, vàrem aconseguir buscar, amb temps, bitllets a un preu raonable
(a través d’Etihad, amb escala a Abu Dhabi) i fer una combinació entre 5 dies al nord de l’Índia
(Agra, el Taj Mahal i el parc de Jim Corbett) i gairebé 10 dies a Sri Lanka, enllaçant alguns dies a
casa d’en Ben i la Peta, a l’extrem sud de l’illa, prop de Galle, amb una incursió per les
muntanyes i aiguamolls d’altres punts meridionals de l’illa.
El viatge va començar el dia 21 de desembre al matí i va acabar el dia 5 de gener a les 7 del
matí, a punt per anar cap a Girona i ser a temps d’esperar els Reis. Vàrem veure 336 espècies
d’ocells (147 eren bimbos) i 30 espècies de mamífers, unes xifres impressionants. A nivell
logístic, a l’Índia en Pawan i en Sansheev Acharya (sanzeev.acharya@gmail.com), dos bons
ornitòlegs (el primer indi, el segon nepalès), grans coneixedors del nord de l’Índia, ens guiaren.
La segona part va ser organitzada per nosaltres i la nostra “família srilankesa”, en Ben i la Peta,
seguida de tres dies acompanyats d’un ornitòleg extremadament eficient, l’Athula Sampath,
qui treballa conjuntament a en Nandala Hewagamage (nandanatgl@gmail.com), que ens va
permetre veure (o sentir), els 34 ocells endèmics d’aquesta illa en un temps rècord. A
continuació teniu un relat en forma de diari d’algunes de les experiències més interessants que
vàrem veure durant els dies que vàrem estar al subcontinent indi.
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1) EL PARC NACIONAL DE JIM CORBETT. 23 de desembre
Sempre m’havia intrigat veure com és la vida, el menjar, la gent i els paisatges a l’Índia.
Certament, el subcontinent indi era un dels pocs grans àmbits biogeogràfics del món que
encara no havia trepitjat, i em feia especial il·lusió. És per això que, complementant l’estada a
casa en Ben i la Peta, hem decidit fer una escala “generosa” de 5 dies al nord de l’Índia.

Abans d’ahir vàrem aterrar a Delhi, de bon matí, i vàrem començar a recórrer els poc més de
300 quilòmetres que separen aquesta gran capital dels vessants meridionals de l’Himàlaia, en
concret al parc de Jim Corbett, l’objectiu d’aquests dies. Pel camí, malgrat que era fosc, ja
s’albiraven les peculiaritats d’aquest país; desordre, poca endreça, caos, superpoblació,
omnipresents clàxons, carreteres precàries, persones amb pell bruna, vaques pasturant pels
marges urbans, vehicles amb càrregues desorbitades...

Després d’una aturada per fer un primer esmorzar (aquí va començar el nostre periple
alimentari, poc tolerants com som als menjars picants), va començar a clarejar i el paisatge
humà i natural seguia amb la mateixa tònica. En Pawan, hàbil conductor i bon ornitòleg, anava
esquivant vehicles, persones i animals, al ritme que compartíem les primeres observacions de
fauna. Els primers ocells (mines, corbs, limícols i ardeids en creuar cursos fluvials...) prometien.

Al migdia posàvem els peus a Ramnagar, el poble on ens estaríem els propers dies, inclòs el dia
de Nadal. Fa molta fred, i hem de sopar amb gorra i jaqueta. No ens traiem la fred de sobre!

Jim Corbett, parc natural fundat per aquest naturalista anglès al segle XIX, té com a principal
objectiu la protecció del tigre. Però, com passa sempre, conservant el gran depredador, hom
s’assegura la preservació de tot el patrimoni natural de l’ecosistema, des de la jungla en
general fins a la seva fauna i flora.

I així és com gràcies al turisme de gent que, com nosaltres, visita l’espai atreta pels seus valors
naturals –sobretot el tigre-, es pot salvaguardar un conjunt de boscos magnífics, curulls de
biodiversitat.

El que no ens acaba d’agradar és la manera que tenen aquí de buscar el tigre. Enlloc de tenir
aguaits elevats, des d’on fer esperes pacients i gaudir de la calma, el silenci i la fauna, es
limiten a fer voltes i més voltes, fins a una trentena de jeeps alhora, tot provant sort per
camins una i altra vegada, a veure si apareix el rei dels felins asiàtics.

No li veig gaire sentit, la veritat. Fressa, contaminació i unes possibilitats potser lleugerament
més elevades que fent esperes, però amb un impacte molt més elevat.

Durant els tres dies que portem aquí, menys el tigre ho hem vist pràcticament tot. Gràcies a
l’ajuda d’en Pawan i especialment d’en Sansheev, hem vist meravelles; des de xacals i esquirols
fins a sambars i muntjacs, des d’enormes guilles voladores (ratpenats de més d’un metre
d’envergadura) fins a martes de gola groga, des d’elefants fins a cérvols tacats.

Pel que fa a ocells, portem prop de 200 espècies, incloent dues espècies de duc pescador, galls
salvatges, paons reials, àguiles marines (petita i de Pallas), àguiles serperes, picots, garses
blaves, tords, mosquiters, prínies, pica-soques, etc.

Hem trobat petjades del gran senyor de la jungla. I rastres frescos, com unes urpades a la soca
d’un arbre per marcar territori. Hem sentit crits d’alarma dels sambars, cérvols de bona mida
que fugen esparverats quan perceben la presència del gran felí, que atemoreix la jungla
sencera. Però no hem tingut sort. De fet, dels 28 vehicles que érem a la zona de Dikhala,
només un d’ells i en un únic dels safaris (en total n’hem fet tres), ha vist un exemplar de tigre a
la zona.

Amb la Mercè dèiem que és la primera vegada que un gran objectiu faunístic d’un viatge ens
falla. Però com que sempre són els Déus els qui ens defineixen el destí, estem convençuts que
és perquè volen que el veiem al Nepal, país originari d’en Sansheev que tard o d’hora volem
visitar amb ell, després de la seva insistència i alhora de veure com de bo és com a guia.

Diem adéu a aquest impressionant parc indi, paradís de fauna i de paisatges impressionants,
després de tres dies que recordarem per sempre.

Tenim l’espina clavada del tigre, però érem conscients que era un repte majúscul. No ens
rendirem. Algun dia més endavant, tots quatre junts de nou, veurem aquest coi de gat...

2) EL TAJ MAHAL. Agra, 26 de desembre
Quin llamp de monument! Que esvelt, altiu, grandiós... Per més vegades que l’hagis vist i revist
en anuncis, imatges o pel·lícules, no pots deixar d’impressionar-te davant una bellesa així. És
volgudament la perfecció, la simetria exacta, vista des del perfil que es miri.

Només una imperceptible asimetria interromp aquesta joia, i és la posició on hi ha la tomba de
l’emperador musulmà Shah Jahan; ell s’havia d’enterrar en un altre monument semblant,
ubicat a la llera oposada del riu però fet de pedra negra, per emmirallar-se davant la tomba de
la seva dona, Mumtaz Mahal. Però una truculenta història familiar, traït per un dels seus fills,
va fer que no pogués construir aquest segon monument, pel que fou enterrat al costat de la
seva dona al propi Taj Mahal. Malgrat aquesta minúscula taca en la perfecció de l’edifici,
aquest palau funerari de mitjan de segle XVII ha estat una icona de l’Índia i del món sencer.

Hi hem passejat amb tota la calma del món, juntament a en Pawan, en Sansheev i un amic d’en
Sansheev, gran coneixedor del monument i qui ens ha guiat pels seus jardins, de prop de 17
hectàrees, el seu perímetre i fins a l’interior mateix del temple.

A l’altre costat, les amples ribes fluvials d’Agra acullen milers d’ocells aquàtics. Hi veiem corbs
marins, flamencs, bec-planers, gavines, fumarells, ànecs, cueretes, bernats, oques, martinets. I
als jardins, cueretes grogues, blanques i cetrines, papamosques de la Taigà, mosquiters de
Hume, minàs, i fins i tot alguns barbets i hornbills.

Tant en Ponç com en Quim han quedat emocionats de veure una joia així, una de les set
meravelles de la Humanitat segons la UNESCO.

Ja al vespre hem fet la tornada fins a Delhi. Només 150 quilòmetres, però que han resultat tan
esgotadors, enganxant cues inacabables de cotxes, embussos inhumans, núvols de
contaminació, concerts de clàxons, curses de tuc-tucs i motos per sobre les voreres, que hem
trigat 5 hores a fer-los. Hem pogut presenciar l’essència del caos de vehicles en un país de
1.200 milions d’habitants. I hem pogut respirar els aires més pol·luïts del món, segons es diu.

Ens acomiadem així de l’Índia, després d’uns dies intensos combinant jungla i Taj Mahal,
sorpresos per la immensitat i densitat d’un país únic al món, diferent de tot allò que havíem
vist fins al moment. Enfredolits, cansats dels horaris, de les moltes hores en cotxe, en jeep,
respirant aire nociu per Delhi, deixem el nord del subcontinent indi per avançar cap a noves
aventures, aquest cop més tropicals.

3) LA NOSTRA CASA A SRI LANKA. Galle, 28 de desembre
El contrast amb Índia és enorme. Sri Lanka és endreçat i net. Ordenat i verd. Els carrers –no pas
tots- solen tenir vorera, i a les carreteres hi circulen els cotxes amb certa normalitat. No s’hi
senten tants de clàxons ni cridòria.

A més, el clima tropical, el sol (enlloc de la boira densa) i la verdor omnipresents, contribueixen
més a la sensació que estem tenint aquests dies; hem canviat no només de país, sinó de
manera de fer dels seus habitants. No debades, Sri Lanka és un país a l’alça, amb milers de
turistes que busquen el sol d’hivern, fugint de Rússia, d’Europa o de la mateixa Índia
septentrional. Si bé encara no està massificat, tot indica que van per aquest camí i que, si no hi
saben posar remei aviat, poden acabar prostituint-ne la bellesa i autenticitat.

La casa on ens estem, de la Peta i en Ben, és senzilla i modesta. Però està molt ben ubicada
entremig de petits arrossars, palmerars i jungla frondosa. El més curiós és la seva distribució,
perquè el lavabo és a l’aire lliure; quan vols utilitzar-lo pots anar contemplant ocells, micos,
insectes, dragons i altra fauna des de la tassa estant. Literalment, el primer dia que l’he
utilitzada he estat gaudint d’un oriol de cap negre endrapant una enorme eruga verda. El
problema ve quan plou, perquè l’aigua cau a raig sobre el lavabo...

La dutxa també és singular. L’aigua (també la de pluja), cau sobre una gran fulla de marquesa,
per seguir degotant llavors sobre l’usuari. En Ben i la Peta són amants de les teràpies
alternatives, la ioga i altres pràctiques orientals, i la casa n’és un bon reflex i testimoni, arreu
de l’estança, amb molts detalls. És acollidora. Hi estem bé.

La Nilu i en Gayan, amics seus i veïns de la zona de Thalpe (a l’est de Galle, la ciutat més
important d’aquest sector de l’illa) són molt amables i ens cuiden molt bé. La Nilu ens ha fet un
parell d’àpats deliciosos, amb l’únic inconvenient que, malgrat la nostra insistència i el seu
assentiment, el menjar no deixava de ser molt picant. Quan li dèiem “zero spicy” ens deia
tranquil·lament que sí, que no patíssim que seria suau, sense gens ni mica de pebre, de xili o
del que fos que piqui. Però un cop als fogons, ni ella ni cap cuiner o ho poden evitar; és com si
aquí ens diguessin que no podem posar sal o oli a un plat mediterrani. Sempre n’hi acabaríem
posant una mica, pensant que “no faria cap mal”. En resum, picor o coïssor a cada àpat de la
Nilu, suor, calor i mal de ventre. Però els darrers dies ja ens hi vàrem acabar acostumant...

Galle és una ciutat colonial, típica de les èpoques imperials britàniques. Emmurallada, amb un
far, un fort i un bonic port, va ser una de les principals viles als segles de domini anglès de l’illa
d’Sri Lanka. Avui en dia encara molts elements hi romanen dempeus, tot i que alguns murs han
anat esmicolant-se, sobretot aquells construïts amb “pedres” de corall, perquè a la zona hi
havia poca pedra i molts de “rocams” orgànics de madrèpores i coralls. El comerç també hi és
molt actiu, amb preus molt bons de productes tan valorats a occident (roba esportiva,
motxilles, espècies, joies i gemmes, etc.).

Hi hem passat bones estones. Moltes d’elles regatejant; m’encanta, m’ho passo bé i és una
bona manera d’entrar en contacte amb la gent local; més que pels pocs diners que estalvio, ho
faig per parlar i viure amb més intensitat el comerç d’un país. També hi hem estat passejant o,
simplement, contemplant aquest racó de món, la seva fauna, els seus colors, la seva llum, la
seva gent i els seus paisatges. Això sí, intentant que un tuc-tuc, un camió o un gos, no ens
fessin alguna mala passada. Quina quantitat de gossos (tres o quatre a cada casa!), camions i
tuc-tucs que hi ha en aquesta illa!

4) BALENES BLAVES, CORALLS, TORTUGUES I SURF. Mirissa, 29 de desembre
L’Índic és un mar molt càlid, però alhora força estèril, en termes ornitològics. Per això sobta
que sigui un lloc amb una fidelitat tan elevada pel que fa a la població de balenes blaves
hivernants, especialment a la zona circumdant del sud de l’illa d’Sri Lanka.

Certament, una sortida amb barca des del port de Mirissa és gairebé sinònim d’èxit pel que fa
a l’observació de la balena blava, l’ésser animal més gros que hagi existit mai, fins i tot més
que els enormes dinosaures d’èpoques pretèrites. Avui al matí ens hem embarcat en una de
les moltíssimes barques que encaixonen turistes com nosaltres a mirar de tenir sort. Ens
havíem llevat a les 5 del matí, i en Gayan ens ha acompanyat amb el seu tuc-tuc durant més de
30 quilòmetres fins al port d’aquesta vila pescadora.

A mesura que anava clarejant, cada vegada més i més turistes anaven omplint les barques, fins
que al final un total de 19 embarcacions (potser me n’he deixat alguna), solcaven les aigües
buscant cetacis. Feia molt de vent, i una vintena de persones han acabat com una sopa,
marejats. La veritat és que ha estat poc agradable i molt dur. Fins i tot en Ponç s’ha marejat. La
resta estàvem aguantant pacients les ones, els embats del vent i les gronxades d’una barca
plena a vessar, amb l’esperança de veure el gran cetaci. Ha costat, però al final de tot ha sortit.

Tanmateix, enlloc de tornar aviat a port, la llarga recerca ha suposat arribat cap a les 13h a
Mirissa de nou. Pel camí, alguns xatracs de bec groc (Lesser Crested Tern) i un parell d’Spinner
Dolphin, el dofí més abundant a l’índic. No gaire res més...

Des d’allà, una nova activitat marina, el surf. Ens ho hem passat de meravella. Els nens, amb
molta facilitat, han après de seguida com pujar damunt la taula amb equilibri i destresa,
aguantar tota l’onada fins a la llongada de la platja. La Mercè i jo hem patit una mica més, però
ho hem aconseguit en algunes ocasions.

Després d’un parell d’hores, el dia marí s’ha acabat, recordant balenes, surf, i les estones del
dia abans, quan a Jungle Beach vàrem fer capbussades entre uns quarantena d’espècies de
peixos dels esculls de corall (el fons estava trinxat, però els peixos hi eren, com papallones,
àngels, cirurgans, fadrins, lloros, cofre, ballesta, globus, etc.).

O, potser encara més memorable, el bany al matí amb enormes tortugues verdes ben a prop
dels nedadors, banyistes locals i turistes que hi passàvem l’estona.

5) LA JUNGLA. Sinharaja, 30 de desembre
En una illa tan boscosa i tropical sembla estrany que no hi hagi més boscos ben conservats i
perfectes com el de Sinharaja. Aquí hi podem trobar fins a 31 de les 34 espècies endèmiques
d’ocells que viuen a Sri Lanka, l’objectiu de tot ornitòleg que visita l’illa.

Ahir hi vàrem arribar al matí, de la mà de l’Athula, que ens va venir a buscar a casa a les 4 del
matí. A les 7:30, ja clarejant, estàvem esmorzant a l’entrada del parc, fent un bimbo darrera
l’altre. El festival ornitològic era majúscul, bulbuls, galls, barbets, white-eyes, magpies,
malkohas, drongos, hanging-parrots, babblers, etc.

El més impressionant va ser el tema mussols; a aquelles hores mai hagués pensat que els
veuríem. Però els locals saben que són la joia més preuada dels qui visiten el parc, i els miren
de localitzar la nit anterior, seguint-los fins que van al seu ajocador diürn. I així fou; en 5 minuts
havíem vist de ben a prop l’endèmic xot de Senderib i el frogmouth d’Sri Lanka, tots dos a 2
metres nostres. Acollonant!

A més, seguint el festival de nocturnes, un preciós Chestnut-backed Owlet se’ns acostava ben a
prop, mentre que ja a la nit, un Sri Lanka Bay Owl era la cirereta d’un dia irrepetible. Pel camí,
a més de desenes d’ocells (més de 30 bimbos en un dia!), centenars de sangoneres ens
obsequiaven amb les seves danses i les seves succions, tan inofensives i imperceptibles, com
visibles un cop la sangonera ha deixat de xuclar; efectivament, segreguen una substància que
es diu hirudina, que és un anticoagulant potent, que els permet anar xuclant sang sense parar.

El problema és que, un cop ha marxat de l’hoste, la taca de sang segueix vessant i vessant. De
mal, gens. De possibles malalties, cap. Per això ens ho vàrem prendre a la valenta, i vàrem fer
una petita aposta, a veure qui rebria més picades; la Mercè cap, en Quim cap, en Ponç dues,
l’Athula tres i jo quatre. Em va tornar a tocar el rebre a mi...

I aquest matí, abans de deixar definitivament el bosc, hem provat sort de nou amb l’Sri Lanka
Spurfowl, un francolí endèmic de l’illa. En un aguait al mig del bosc, on sovint hi tiren arròs els
locals, a trenc d’alba ja sonaven les melodies i la cridòria dels ocells de la jungla, entre els quals
un francolí sorollós i diversos galls escandalosos.

És ben curiós això de poder veure els galls salvatges, i descobrir l’origen d’una espècie, el gall
domèstic, que alimenta a mig món i del qual se’n fan ous ferrats i truita, nuggets i pollastre al
forn, a l’ast o a la brasa, cuixes o pits, etc. I tot aquest gran món del pollastre té l’origen aquí,
entre l’Índia i Sri Lanka. Ben curiós que fos aquesta i no les centenars d’altres gallinàcies que hi
ha pel món, l’escollida pels humans per ser domesticada i tan omnipresent.

6) EL PARC NACIONAL DE YALA, 31 de desembre
Si bé la part central del país està caracteritzada per molt de muntanyam, el litoral d’Sri Lanka,
molt planer i amb elevada precipitació, acull un gran nombre de zones humides, les més
famoses de les quals són els parcs nacionals de Yala i de Bundala, a l’extrem sud-est del país.
Aquí és, justament, on més mal va fer el tsunami de fa més d’una dècada. Hi va impactar amb
una onada de més de 8 metres als espais litorals i costaners. Avui en dia, però, no se’n
perceben els seus efectes sobre els espais humanitzats i, lògicament, encara menys sobre els
espais naturals.

Aquest matí ens hem llevat novament de nits. Hem fet un bon tram de recorregut durant tot el
dia, després de passar el darrer matí a Sinharaja (on hem acabat de fer el “clean-up” de les
espècies endèmiques de la zona), i hem conduit fins a Yala, on ens hem instal·lat en un hotelet
agradable. Hi passarem el cap d’any.

A la tarda novament més cotxe (que poc exercici que estem fent, en aquest viatge, a diferència
del que habitualment fem en d’altres!), però aquest cop un jeep de safari, per endinsar-nos als
aiguamolls de Yala National Park.

Malgrat que ja estàvem advertits de nombroses cròniques de viatges i d’altres amics que
havien estat per la zona, ens va sobtar veure tants cotxes fent safari al mateix temps. Seguint
una línia inacabable, desenes (potser centenars) de jeeps enfilaven les polsegoses pistes del
parc a la recerca de fauna diversa, especialment la joia del parc, el lleopard.

Pel camí, cridòria, acumulacions de vehicles als espais més interessants, o davant de cocodrils.
Per sort, i com sempre passa en aquests casos, ningú s’aturava davant de petits ocellets, de
limícols o d’ardeids, tan freqüents arreu del parc. Als espais on només hi havia ocells estàvem
ben sols, entre pelicans, torlits de bec gros i torlits indis, gambes, territs, corriols, agrons...

Feia quinze dies hi havia hagut uns aiguats imponents, que havien inundat prats i brolles, i
encara se’n percebien les conseqüències, molt positives pel que a la fauna es refereix.
Cigonyes de diferents espècies (Asian Openbill, Black-necked Stork, Woolly-necked Stork,
Painted Stork...) i molts bernats, martinets i agrons hi pescaven. Alguns d’ells utilitzaven els
lloms dels búfals aquàtics –salvatges- com a punt idoni al mig de la llacuna.

Mentrestant, en arbres i als espais de brolla, els “bimbos també anaven caient”; Jerdon’s
Bushlark, Sparrow Lark, Woodshrike, alguns Sunbirds, etc. Els milans de Brahminy, abundants
als espais d’aigua dolça, ens obsequiaven amb els seus vols i acrobàcies, i els cocodrils estaven
atents als marges de les llacunes, a la recerca de peixos, serps o el que pogués atansar-se’ls.

Pel que fa als mamífers, les mangostes, xacals, sambars, cérvols tacats, búfals i fins i tot una
geneta (Palm civet) anaven apareixen a mesura que la tarda avançava. Però el lleopard, com ja
ens va succeir amb el tigre, no volia treure el cap.

No ha estat fins al capvespre –un capvespre màgic, no només per la llum, sinó també perquè
ha estat el darrer de l’any-, que un mascle jove de lleopard ha decidit deixar-se veure. I de
quina manera! Tenim un vídeo espectacular, amb l’animal a 3-4 metres nostres, mirant-nos,
caminant tranquil·lament i fent una exhibició al nostre davant.

Amb aquesta joia, amb aquest premi majúscul, tanquem un any. Un any més que ha estat
esplèndid, meravellós. Un any en el qual, acompanyat de la Mercè, he pogut gaudir del món i
d’en Ponç i en Quim, que vibren i s’emocionen davant de cada quadre de Natura que els
ofereix la vida. Es fan grans però de moment segueixen volen descobrir món amb nosaltres.

7) LES MUNTANYES DE TE. Nuwara Eliya, 1 de gener
Quan els colonitzadors britànics, ara fa uns quants segles, varen posar els peus en aquesta illa
tropical varen buscar els paisatges i indrets que climàticament fossin més semblants als del seu
país d’origen. Fugien de la calor. Fugien dels mosquits i de la malària. De les sangoneres. I de
palmeres, cocos i humitat constant. És per això que, de seguida, varen preferir instal·lar-se al
centre de l’illa, a les muntanyes interiors, més fresques. Allà hi varen establir ciutats i pobles,
com Ela, Kandy i Nuwara Eliya.

Avui en dia, a més de bonics parcs urbans, edificis colonials i altres testimonis d’una època ja
llunyana (Sri Lanka és independent des d’un any després de la Índia, el 1948), el gran
dominador del paisatge són les immenses i inacabables plantacions de te que davallen pels
vessants, d’una verdor esclatant.

També és una zona amb molta fauna, especialment ocells. Si bé la jungla no és tan extensa ni
ben conservada com a Sinharaja (en aquest sentit, els milers d’hectàrees de te no ajuden
gaire...), els parcs urbans, els entorns de les boniques cascades i algunes zones que alternen
prats i boscos (com Horton Plains, tot i que no vàrem tenir temps per anar-hi), són molt bones
per a observar ocells, ja siguin els residents com els hivernants que, fugint del fred hivernal del
continent asiàtic septentrional, troben un hivern suau i molt temperat, ple d’aliment.

Aquest és el cas de molts mosquiters, papamosques, mastegatatxes, la mítica Indian Pitta,
piules i cueretes com la Forest Wagtail (o cuereta boscana), ocell que em va fer molta il·lusió,
en ser la meva espècie número 1000 del llistat dels ocells del FWP.

L’Athula ja ens havia fet una exhibició de com buscar (i trobar!) ocells amagadissos a les
jungles de Sinharaja, però a aquesta zona de muntanyes va ser espectacular com, en poques
hores, va trobar tots els ocells anhelats, com el Brown Wood Owl, un gamarús ratllat, preciós i
enigmàtic. O el tudó d’Sri Lanka, l’oreneta cua-rogenca endèmica a l’illa, àligues, esparvers o
enganyapastors, ja de nits.

I no només hi hem descobert Natura i paisatge, sinó novament (i com deia en Pablo Neruda
“pájaro a pájaro conocí la Tierra”) la gent d’aquest racó de món; des de les treballadores de les
plantacions de te, fins als venedors ambulants, des dels vailets budistes ben jovenets, fins als
conductors de tuc-tucs... Tot plegat, un viatge meravellós, que mai més oblidarem. Ens deixa
molts records, aventures, aprenentatges i vivències que, espero, hagin impregnat en Ponç i
Quim als seus 10 i 13 anys de vida.

LLISTAT DELS MAMÍFERS OBSERVATS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Asian Elephant
Golden Jackal
Leopard
Jungle Cat
Golden-throated Marten
Palm Civet
Ruddy Mangoose
Brown Mangoose
Spotted Deer
Muntjac
Nilgai
Water Buffalo
Wild boar
Rhesus Macaque
Red-faced Macaque
Leaf Monkey
Grey Langur
Giant Flying Fox
Fulvous Fruit Bat
Pipistrel Bat
Five Striped Squirrel
Palm Squirrel
Sri Lanka Giant Squirrel
Dusky Squirrel
Black-necked Hare
House Mouse
Black Rat
Musk Shrew
Spinner Dolphin
Blue Whale

LLISTAT DELS OCELLS OBSERVATS:
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11)
12)
13)

Grey Francolin
King Quail
Sri Lanka Spurfowl
Red Junglefowl
Sri Lanka Junglefowl
Kalij Pheasant
Indian Peafowl
Lesser Whistling-duck
Knob-billed Duck
Ruddy Shelduck
Gadwall
Indian spot-billed Duck
Northern Shoveler
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63)

Common Teal
Common Pochard
Little Grebe
Great Crested Grebe
Painted Stork
Asian Openbill
Black Stork
Wooly-necked Stork
Black-necked Stork
Greater Flamingo
Black-headed Ibis
Red-napped Ibis
Eurasian Spoonbill
Yelow Bittern
Cinnamon Bittern
Black-crowned Night-Heron
Indian Pond Heron
Grey Heron
Purple Heron
Cattle Egret
Little Egret
Intermediate Egret
Great Egret
Spot-billed Pelican
Darter
Little Cormoran
Indian Cormoran
Great Cormoran
Collared Falcon
Common Kestrel
Laggar Falcon
Black-winged Kite
Black Kite
Black-eared Kite
Brahminy Kite
Osprey
Black-bellied Sea Eagle
Lesser Fish Eagle
Palla’s Fish Eagle
Black Eagle
Oriental Honey-Buzzard
Egyptian Vulture
Indian Vulture
Red-headed Vulture
Hymalian Vulture
Crested Serpent Eagle
Eurasian Marsh Harrier
Shrika
Besra
White-eyed Buzzard

64) Indian Spotted Eagle
65) Steppe Eagle
66) Booted Eagle
67) Rufous-bellied Eagle
68) Crested Hawk Eagle
69) Changeable Hawk Eagle
70) Legge’s Hawk Eagle
71) Slaty-legged Crake
72) Watercock
73) White-breasted Waterhen
74) Purple Swamphen
75) Common Moorhen
76) Sarus Crane
77) Indian Thick-knee
78) Great Thick-knee
79) Pheasant-tailed Jacana
80) Bronze-winged Jacana
81) Black-winged Stilt
82) Pied Avocet
83) Northern Lapwing
84) River Lapwing
85) Yellow-wattled Lapwing
86) Red-wattled Lapwing
87) Pacific Golden Plover
88) Grey Plover
89) Little Ringed Plover
90) Kentish Plover
91) Lesser Sand Plover
92) Ruff
93) Black-tailed Godwit
94) Bar-tailed Godwit
95) Whimbrel
96) Spotted Redshank
97) Common Redshank
98) Marsh Sandpiper
99) Common Greenshank
100)
Green Sandpiper
101)
Wood Sandpiper
102)
Common Sandpiper
103)
Little Stint
104)
Temminck’s Stint
105)
Dunlin
106)
Caspian Gull
107)
Black-headed Gull
108)
Gull-billed Tern
109)
Lesser Crested Tern
110)
Greater Crested Tern
111)
River Tern
112)
Common Tern
113)
Little Tern
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163)

Black-bellied Tern
Whiskered Tern
Common Pigeon
Sr Lanka Wood Pigeon
Green Imperial Pigeon
Emerald Dove
Oriental Turtle Dove
Eurasian Turtle Dove
Spotted Dove
Orange-breasted Green Pigeon
Sri Lanka Green Pigeon
Yellow-fronted Green Pigeon
Pin-tailed Green Pigeon
Sri Lanka Hanging Parrot
Alexandrine Parakeet
Rose-ringed Parakeet
Plum-headed Parakeet
Layard’s Parakeet
Common Hawk Cuckoo
Drongo Cuckoo
Asian Koel
Red-faced Malkoha
Greater Coucal
Southern Coucal
Green-billed Coucal
Sri Lanka Bay Owl
Serendib Scops Owl
Chestnut-backed Owlet
Jungle Owlet
Brown Fish-Owl
Tawny Fish-Owl
Brown Wood Owl
Sri Lanka Frogmouth
Jerdon’s Nightjar
Indian Nightjar
Indian Swiftlet
Himalayan Swiftlet
Asian Palm Swift
Alpine Swift
Crested Treeswift
Little Swift
Common Hoopoe
Malabar Trogon
Indian Roller
Stork-billed Kingfisher
White-throated Kingfisher
Common Kingfisher
Crested Kingfisher
Pied Kingfisher
Green Bee-eater
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213)

Blue-tailed Bee-eater
Chestnut-headed Bee-eater
Indian Grey Hornbill
Sri Lanka Grey Hornbill
Malabar Pied Hornbill
Yellow-fronted Barbet
Brown-headed Barbet
Lineated Barbet
Crimson-fronted Barbet
Coppersmith Barbet
Grey-capped Pygmy Woodpecker
Fulvous-breasted Woodpecker
Himalayan Woodpecker
Streak-throated Woodpecker
Grey-headed Woodpecker
Himalayan Goldenback
Lesser Goldenback
Greater Goldenback
Crimson-backed Goldenback
Indian Pitta
Common Woodshrike
Sri Lanka Woodshirke
Large Cuckooshrike
Bar-winged Flycatcher-Shrike
Common Iora
Marshall’s Iora
Orange Minivet
Small Minivet
Long-tailed Minivet
Scarlet Minivet
Brown Shrike
Bay-backed Shrike
Grey-backed Shrike
Long-tailed Shrike
Sprangled Drongo
Sri Lanka Drongo
Black Drongo
White-bellied Drongo
Ashy Drongo
Marron Oriole
Black-hooded Drongo
White-browed Fantail
White-throated Fantail
Asian Paradise-flycatcher
Sri Lanka Blue Magpie
Common Green Magpie
Rufous Treepie
Indian Jungle Crow
House Crow
Black-lored Tit
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263)

Great Tit
Black-throated Tit
Plain Martin
Dusky Crag Martin
Nepal House Martin
Streak-throated Swallow
Barn Swallow
Red-rumped Swallow
Sri Lanka Swallow
Jerdon’s Bushlark
Ashy-crowned Sparrow Lark
Himalayan Bulbul
Red-whiskered Bulbul
Black-capped Bulbul
Black-crested Bulbul
Red-vented Bulbul
Yellow-eared Bulbul
White-browed Bulbul
Yellow-browed Bulbul
Square-tailed Bulbul
Grey-breasted Prinia
Jungle Prinia
Ashy Prinia
Plain Prinia
Zitting Cisticole
Common Tailorbird
Sri Lanka Bush Warbler
Clamorous Reed Warbler
Blyth’s Reed Warbler
Chestnut-headed Tesia
Common Chiffchaff
Mountain Chiffchaff
Dusky Warbler
Hume’s Leaf Warbler
Greenish Warbler
Large-billed Warbler
Green Warbler
Grey-hooded Warbler
Brown-capped Babbler
Pygmy Wren Babbler
Rusty-cheeked Scimitar Babbler
Sri Lanka Scimitar Babbler
Large Grey Babbler
Jungle Babbler
Orange-billed Babbler
Yellow-billed Babbler
Ashy-headed Laughingthrush
White-throated Laughingthrush
White-crested Laughingthrush
Yellow-eyed Babbler
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313)

Oriental White-eye
Sri Lanka White-eye
Eurasian Wren
Brown Dipper
Chestnut-bellied Nuthatch
Sri Lanka Hill Myna
Lesser Hill Myna
Bank Myna
Common Myna
Asian Pied Starling
White-faced Starling
Sri Lanka Whistling Thrush
Blue Whistling Thrush
Pied Thrush
Orange-headed Thrush
Spot-winged Thrush
Sri Lanka Thrush
White-winged Blackbird
Tibetian Blackbird
Indian Blackbird
Tickell’s Thrush
Black-throated Thrush
Bluethroat
Indian Blue Robin
Oriental Magpie Robin
Indian Robin
White-rumped Shama
Plumbeous Water Redstart
White-capped Redstart
Black Redstart
Common Stonechat
White-tailed Stonechat
Pied Bushchat
Grey Bushchat
Asian Brown Flycatcher
Brown-breasted Flycatcher
Red-breasted Flycatcher
Taiga Flycatcher
Slaty-blue Flycatcher
Dull-blue Flycatcher
Tickell’s Blue Flycatcher
Grey-headed Canary Flycatcher
Rufous-bellied Niltava
Jerdon’s Leafbird
Golden-fronted Leafbird
Pale-billed Flowerpecker
Thick-billed Flowerpecker
Legge’s Flowerpecker
Purple-rumped Sunbird
Purple Sunbird
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319)
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330)
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336)

Loten’s Sunbird
Crimson Sunbird
House Sparrow
Streaked Weaver
Indian Silverbill
Red Avadavat
White-rumped Munia
Scaly-breasted Munia
Black-headed Munia
Yellow Wagtail
Citrine Wagtail
White-browed Wagtail
Grey Wagtail
White Wagtail
Forest Wagtail
Richard’s Pipit
Paddyfield Pipit
Tawny Pipit
Upland Pipit
Olive-backed Pipit
Rosy Pipit
Yellow-breasted Greenfinch
White-capped Bunting

