Fåglar vid Sophie House
Under perioden 23 februari till 2 mars 2016 bodde vi på Sophie House i Hikkaduwa. En hel del
tid tillbringades på takterassen, särskilt tidiga morgnar och sena eftermiddagar och kvällar.
Denna lista omfattar fåglar som jag såg från takterassen. Eftersom det förekommer olika
engelska namn på fåglarna i olika böcker har jag valt att använda namnen från boken Birds of Sri
Lanka av Deepal Warakagoda, Carol Inskipp, Tim Inskipp & Richard Grimmett (Helm Field
Guide, utgiven 2012). Fåglarna kommer även i den ordning som de presenteras i boken. Efter
det engelska namnet anges det numera vedertagna svenska namnet inom parentes.
Några av fåglarna sågs från grannhuset, där vi bodde 2–4 mars, men detta spelar mindre roll
eftersom de även hade kunnat ses från terassen på Sophie House.

En trädtopp borta vid järnvägen hyste ofta fåglar. Här är det ett par av Red-vented Bulbul (överst och
t.h.) tillsammans med en Crimson-fronted Barbet (nere t.v.) och en Blue-tailed Bee-eater.

Indian Cormorant (indisk skarv)
Sågs flyga förbi vid några tillfällen. Vanlig i Sri Lanka i sjöar, vattenmagasin och längs vattendrag.
Asian Openbill (
Denna ganska småväxta stork är vanlig i odlade marker och våtmarker i Sri Lanka. En flock med
24 individer drog förbi mot söder 2 mars.

En överraskning – en Black Bittern, som är en normalt mycket svårsedd art, dök plötsligt upp i
dammen bakom huset.
Black Bittern (svart rördrom)
En fågel i dammen bakom huset på eftermiddagen 25 februari.
Indian Pond Heron (rishäger)
Denna lilla häger, som är mycket vanlig i Sri Lanka, sågs vid några tillfällen flyga förbi över
skogen. En morgon satt en individ i en palm strax intill terassen.
Cattle Egret (kohäger)
Sågs flyga förbi då och då. Mycket vanlig på odlade marker, ofta i stora flockar.
Great White Egret (ägretthäger)
Sågs flyga förbi, främst under morgon och kväll. Vanlig i våtmarker.
Intermediate Egret (mellanhäger)
Sågs flyga förbi vid något tillfälle. Vanlig i våtmarker.
Brahminy Kite (brahminglada)
Vanligaste rovfågeln. Sedd i princip varje dag flygande över området.
Shikra (shikra)
Denna lilla hök (stor som vår sparvhök) sågs i stort sett varje dag flygande över området eller
sittande i något av träden innanför terassen.

Crested Serpent Eagle (orienthjälmörn)
Två individer i spelflykt över skogen på förmiddagen 2 mars.
White-breasted Waterhen (vattenhöna)
Ett par med minst tre ungar i dammen bakom huset. Denna art som är mycket vanlig i fuktiga
marker.
Greater Crested Tern (tofstärna)
Även om det inte är havsutsikt från Sophie House sågs enstaka individer av denna stora tärna
flyga utåt havet till.
Whiskered Tern (skäggtärna)
Sågs flyga förbi vid några tillfällen. Vanlig på Sri Lanka vintertid, ses oftast i hamnar och
åmynningar.

Spotted Dove på taket till ett av grannhusen.
Spotted Dove (pärlhalsduva)
Några par fanns runt huset hela tiden, och ofta satt en hanne och spelade i något av de närmaste
träden.
Orange-breasted Green Pigeon (orangebröstad grönduva)
Sedd vid ett par tillfällen i träden bort mot järnvägen. Denna duva är grön med lysande
orangegult bröst. Ses ofta parvis.

Green Imperial Pigeon är en stor duva med ett djupt spelläte.
Green Imperial Pigeon (grön kejsarduva)
Det djupa spellätet (whroo eller något ditåt) hördes regelbundet, främst under senare delen av
eftermiddagen. Sågs från och till i träden runt terassen.

Den enda papegoja som normalt förekommer i Hikkaduwa är Rose-ringed Parakeet. Sågs då och i
skogen bakom huset.
Rose-ringed Parakeet (halsbandsparakit)
Flög förbi då och då, enstaka eller i mindre flockar. Ett par visade också visst intresse för ett hål i
en död palm strax intill.

Asian Koel är en släkting till vår gök, och liksom göken låter den mycket och ofta. Hannen är helsvart,
medan honan är brun och vitprickig.
Asian Koel (asiatisk koel)
Ett par (hanne och hona) fanns i området hela tiden och sågs då och då. Hannens spelläte ett av
de typiska ljuden från skogen intill. Särskilt tidiga morgnar och under sena eftermiddagar
hördes flera hannar.

Greater Coucal (större sporrgök)
Spellätet, ett djupt och avtagande ”hoop-hoop-hoop . . .” (som kan föra tanken till apor) hördes
från och till från skogsbrynet på andra sidan järnvägen.
Brown Hawk Owl (brun spökuggla)
Hörd från skogen bortom järnvägen på kvällen 24 februari.
Indian Swiftlet (malabarsalangan)
Vanligaste seglaren. Ofta stora flockar högt på himlen.
Asian Palm Swift (asiatisk palmseglare)
Enstaka eller parvis då och då, snurrande runt över träden i skogen.
House Swift (stubbstjärtseglare)
Enstaka eller i små grupper över skogen samt över husen i staden.
Blue-tailed Bee-eater (blåstjärtad biätare)
En ensam fågel jagade ofta trollsländor över skogen. Favoritsittplats i en död trädtopp nära
järnvägen.
White-throated Kingfisher (smyrnakungsfiskare)
En eller två individer sågs i stort sett dagligen. Använde ofta samma sittplats som biätaren ovan.

Brown-headed Barbet – hörs mycket mera än den ses.
Brown-headed Barbet (brunhuvad barbett)*
Ett av de allra mest karaktäristiska ljuden, i stort sett dagen lång men främst under morgon och
sen eftermiddag. Flera par i skogen runt järnvägen och ett par i en död palm alldeles intill huset.
Försvarade intensivt ett bohål gentemot bruna majnor.

Crimson-fronted Barbet, en av de fågelarter som enbart finns i Sri Lanka.
Crimson-fronted Barbet (ceylonbarbett)*
Mindre och färgstarkare än ovan nämnda släkting. Endemisk för Sri Lanka, vilket innebär att den
enbart finns här i hela världen. Inte lika talrik som ovan nämnda men sedd och hörd dagligen.

Ryggen är verkligen eldigt röd på hackspetten Lesser Goldenback.
Lesser Goldenback (svartgumpad flamspett)
Denna hackspett kallas också Flameback vilket säger en del om ryggens starka färg. Sedd
regelbundet, ofta i par.
Jerdon´s Leafbird (indisk bladfågel)
Svårsedd på grund av sin gröna färg som får den att försvinna i bladverket. Enstaka vid flera
tillfällen i träden just utanför terassen.

Black-hooded Oriole är släkt med Europas sommargylling.
Black-hooded Oriole (orientgylling)
Sedd och hörd regelbundet, ofta i form av två–tre hannar som enträget följde efter en hona. Det
flöjtande lätet för tankarna till den sommargylling som finns i Europa.
House Crow (huskråka)
Regelbundet flygande förbi, oftast enstaka eller i mindre flockar.
Large-billed Crow (stornäbbad kråka)
Regelbundet flygande förbi, oftast enstaka.
Barn Swallow (ladusvala)
Enstaka eller i mindre flockar, snurrande runt över staden eller över träden i skogen.
Sri Lanka Swallow (ceylonsvala)
Denna svala, som bara finns i Sri Lanka, är djupt tegelröd under och blåsvart på ovansidan. Den
sågs då och då över husen norr om Sophie House.

White-bellied Drongo är som en stor flugsnappare med svalstjärt.
White-bellied Drongo (vitbukig drongo)
Flera individer sågs regelbundet nära terassen, ofta sittande på en högt belägen gren varifrån
den gjorde utfall mot insekter på flugsnappar-manér.

Red-vented Bulbyl, den kanske allra vanligaste fågeln runt Sophie House, liksom i bebyggda delar av
landet i övrigt.
Red-vented Bulbul (rödgumpad bulbyl)
Mycket vanlig, oftast sedd i par. Har som få andra fåglar lyckats anpassa sig till samhällen och
annan bebyggelse.

White-browed Bulbul (indisk bulbyl)
Sedd då och då, ofta högt i en trädtopp. En vanlig fågel i Sri Lanka som likt ovanstående art
anpassat sig till bebyggelse.
Common Tailorbird (långstjärtad skräddarfågel)
Ett par runt huset, ofta lågt i buskar och träd. Genomträngande läte – ett mekaniskt ”tjick-tjicktjick-tjick . . .”.

Asian Paradise-flycatcher är mycket elegant. Här en hona – hannen har kraftigt förlängda
stjärtfjädrar.
Asian Paradise-flycatcher (indisk paradismonark)
En hona runt terassen regelbundet, ofta ganska lågt i täta träd och buskar. Snappade insekter i
luften under korta utfall.

En bild som egentligen är lite missvisande – Yellow-fronted Babbler kommer nästan alltid i flockar och
kallas därför ibland för ”Seven sisters”.
Yellow-billed Babbler (ljushuvad skriktrast)
Kallas ofta för ”Seven sisters” eftersom den i regel kommer i flockar på sju–åtta individer. Sedd
regelbundet.

Common Myna är en stor släkting till vår stare. Den är vanlig, främst i bebyggda områden.
Common Myna (brun majna)
Vanlig och sedd regelbundet. Ett par försökte ta över bohål i död palm men jagades hela tiden
bort av en Brown-headed Barbet.

Den ser ut som en liten svensk skata, men den låter mycket vackrare – Oriental Magpie Robin.
Oriental Magpie Robin (orientshama)
En hanne sedd regelbundet. Påminner i sin svartvita dräkt om en liten europeisk skata. Låter
betydligt vackrare än en skata.
Pale-billed Flowerpecker (bleknäbbad blomsterpickare)
Sedd vid flera tillfällen i träden alldeles intill terassen.
Purple-rumped Sunbird (violettgumpad solfågel)
Vanlig, sedd och hörd regelbundet, ofta en hanne och en hona tillsammans.

Solfåglarna är gamla världens motsvarighet till de amerikanska kontinenternas kolibrier. De lever
delvis på nektar från blommor, men de är inte lika skickliga flygare som kolibrierna.

Loten´s Sunbird (långnäbbad solfågel)
Inte riktigt lika talrik som ovanstående, men sedd och hörd regelbundet, ofta en hanne och en
hona tillsammans.

Många fåglar utnyttjade det lilla fågelbadet här Oriental White-eye.
Oriental White-eye (indisk glasögonfågel)
Sedd regelbundet, ofta i par.

Scaly-breasted Munia (fjällig munia)
Denna lilla fink sågs vid ett par tillfällen, sittande parvis i en torr trädtopp bortåt järnvägen.
Munior förekommer för övrigt som burfåglar i Sverige.
Alla bilderna är fotograferade från takterassen på Sophie House.
* Barbetter kallades tidigare skäggökar på svenska.
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