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Reisschema
Dag 1 – 16 november
Amsterdam – Antananarivo
We verzamelen om 05:00 op Schiphol om onze vlucht naar Parijs te halen. Daar aangekomen
nemen we de vlucht naar Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. We landen op tijd,
rond middernacht. Zoals altijd op Madagaskar duren de douaneformaliteiten eindeloos
zodat we pas rond 02:00 bij de bagageband staan. En daar blijkt dat de koffer van een van de
deelnemers niet is aangekomen. We worden opgevangen door de lokale agent die ons
inmiddels diep in de nacht bij ons hotel brengt.
Dag 2 – 17 november
Antananarivo – Tulear
De wekker staat vroeg, we hebben een binnenlandse vlucht om 07:30 naar Tulear. Na het
inchecken hebben we nog wat tijd om te vogelen rond de luchthaven. We maken kennis met
de algemene soorten van Madagaskar. Leukste waarneming is die van twee Woestijnvalken
die zich fraai laten bekijken. De vlucht naar Tulear vertrekt op tijd zodat we al rond 09:00
buiten staan bij de luchthaven van Tulear. Mosa, onze lokale gids voor de komende dagen
staat ons al op te wachten. We rijden een kort stukje naar een gebied dat La Table heet.
Alles wat we hier zien is natuurlijk nieuw. Desalniettemin concentreren we ons op twee
soorten die voor ons alleen hier te zien zijn: Verreaux’s Coua en Red-Shouldered Vanga.
Coua’s en Vangas, het zijn namen voor soortgroepen die alleen op Madagaskar voorkomen.
Coua’s zijn verwant aan koekoeken, en naast Verreux’s Coua zien we hier ook Running Coua.
De pas recent beschreven Red-shoudered Vanga werkt gelukkig ook prima mee. Tegen
lunchtijd checken we in in ons hotel in Tulear en nemen een pauze, geen overbodige luxe na
twee korte nachten. Eind van de middag gaan we terug naar La Table. We zien Magagascar
Hoopoe, nog meer Verreaux’s Coua’s en naar zal blijken de enige Lafresnaye’s Vanga van de
trip.
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Posten bij de zandhoenplek, Tulear, 18 november (Sander Bot)

Dag 3 – 18 november
Tulear – Anakao
We beginnen de dag bij de drinkplaats van Madagascar Sandgrouse. De plek is wat
onbetrouwbaar tegenwoordig, en inderdaad, de zandhoenders komen niet opdagen.
Gelukkig hebben we een back-up plek over drie dagen. We vermaken ons echter prima met
goede waarnemingen van Red-capped Coua, Grey-headed Lovebird en Madagascar
Mannikin. We halen onze spullen op en rijden een kort stukje naar de pier in Tulear. Met
ossenwagens worden we naar de speedboot gebracht die iets verderop in het water ligt. Het
waait stevig, en dat zorgt er voor dat de anderhalf uur durende tocht naar Anakao een
beetje hobbelig is. We worden voor het hotel afgezet met de boot. De ligging van het hotel is
geweldig: ieder huisje ligt direct aan het strand. Na een welkomstdrankje nemen we direct
een bootje naar Nosy Ve. Dat is een klein onbewoond eiland voor de kust van Anakao, je
kunt het vanaf het hotel al zien liggen. Er zitten bijna geen vogels op dit eiland maar van de
paar soorten die er zitten zijn er twee zeer de moeite waard. Ten eerste broeden er Redtailed Tropicbirds op het eiland. We zien een beest op het nest en zien er vele dichtbij
vliegen, een waar spektakel. De tweede soort waar we voor kwamen hadden we al bijna
opgegeven, maar vlak voor we moeten vertrekken zijn er door het opkomende tij toch een
paar Crab Plovers komen invliegen! Welk een enigmatische steltloper, we kunnen zeven
exemplaren bekijken. Na een siësta in de middag gaan we rond half vier nog even vogelen
achter het hotel. Onze doelsoorten lukken: Littoral Rock Thrush en Madagascar Buttonquail.
’s Nachts in onze bungalows is slechts het ruisen van de zee te horen, en Madagascar
Nightjar.
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Red-tailed Tropicbird, Nosy Ve, 18 november (Wilma van Kaathoven)

Littoral Roch Thrush, Anakao, 18 november (Erik van Winden)
Dag 4 – 19 november

Anakao – Ifaty
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Rond half acht nemen we de speedboot terug naar Tulear. Er staat nu veel minder wind, dat
vaart een stuk prettiger dan gisteren. Bus en chauffeur staan ons op te wachten en we rijden
naar Ifaty. Onderweg stoppen we bij een wadplaat en vinden er de doelsoort: Madagascar
Heron, een soort grote grijze Blauwe Reiger met gele iris. In al zijn lelijkheid best mooi
eigenlijk. Ondertussen heeft een deelnemer besloten de plaatselijke jeugd van Mentos te
voorzien. Al snel bevinden we ons in een joelende menigte kinderen, hoog tijd om weer te
vertrekken. We checken in bij ons hotel, weer aan het strand, en nemen een pauze om de
ergste middaghitte mis te lopen. Eind van de middag maken we kennis met het spiny forest
van de familie Mosa. Het spiny forest is een bostype uniek voor het zuidwesten van
Madagaskar. Het bestaat onder andere uit cactusachtige bomen en baobabs, en dat op een
rode zandgrond, erg mooi. Het bos is niet alleen mooi om te zien het herbergt ook een
aantal uniek vogelsoorten. We hebben vanmiddag en morgen om ze allemaal te vinden.
Vanmiddag zien we alvast twee goodies: Madagascar Sparrowhawk en de onwaarschijnlijk
gave Long-tailed Ground Roller. We zijn op tijd terug bij het hotel om daar de schattige Greybrown Mouse Lemurs te zien ontwaken van onder de dakpannen van het restaurant.

Madagascar Sparrowhawk, Ifaty, 19 november (Wilma van Kaathoven)
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waarschijnlijk nog onbeschreven Sportive Lemur, Ifaty, 19 november (Wilma van Kaathoven)

Dag 5 – 20 november
Ifaty
Vandaag zowel een ochtend- als middagsessie vogelen in het spiny forest van de familie
Mosa. Vader en zoons rennen en vliegen door het bos en laten ons zo alle soorten zien.
Subdesert Mesite, Hook-billed Vanga, Madagascar Cuckoo-hawk (onverwacht), Running
Coua, Themnornis, Archbold’s Newtonia, ze worden allemaal dankbaar genoteerd. Ronduit
opvallend is de aanwezigheid van Grey-headed Lovebirds. Normaal vind je die per paartje,
maar in het bos vliegen groepen af en aan, we vinden uiteindelijk op een plek een groep van
100en misschien wel 1.000 lovebirds! Ook de Mosa broers komt dit onbekend voor, ze
weten ook niet waar dit vandaan komt. Tweede deel van de ochtend bezoeken we
zoutpannen voor Madagascar Plover. Voordat de bus goed en wel stil staat hebben we er
een zo ongeveer naast de bus staan. Een meertje verderop zorgt voor Greater Flamingo,
Madagascar Swamp Warbler en verschillende eendensoorten en steltlopers. Er vliegen een
paar boerenzwaluwen boven het meer, tot genoegen van onze lokale gids, het is een
schaarse soort op het eiland. De middag in het spiny forest levert weer Long-tailed Ground
Roller op, en een mooi vrouwtje Madagascar Buttonquail.
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Long-tailed Ground Roller, Ifaty, 20 november (Erik van Winden)

Dag 6 – 21 november
Ifaty – Zombitse – Isalo
Tijd voor plan B voor het zandhoen. We staan vroeg op en rijden richting Zombitse. Maar
een uurtje voor Zombitse stoppen we, hier is een nieuwe plek voor het zandhoen. Drie
jongens staan ons al op te wachten. Ze hebben voor ons al enkele zandhoenders
gelokaliseerd in de akkers nabij de rivier. Op de plek aangekomen zijn ze natuurlijk niet te
vinden, maar na wat spannende minuten worden ze gevonden en zien we drie Madagascar
Sandgrouse! Binnen een minuut vliegen ze al op, maar als we verder zoeken in de richting
waar ze vlogen zien we een groep van ongeveer negen zandhoenders aan de grond.
Heelrijke waarneming. Maar we moeten snel door, we willen ook graag nog Zombitse forest
bezoeken voor de lunch. In dit droge loofbos aangekomen krijgen we twee lokale gidsen
toegewezen. Ze weten de soorten die we graag willen zien feilloos te vinden. We bezoeken
een slapende White-browed Owl. We genieten van twee nieuw coua-soorten: Giant en
Coquerell’s Coua, waarvan vooral eerstgenoemde indrukwekkend is. Rufous Vanga en
Appert’s Tetraka zijn ook belangrijke doelsoorten die we te zien krijgen. Boven het bos
vliegen constant roepende Cuckoo-Rollers. Verreaux’s Safaki zijn fraaie grote witte lemuren
die we hier goed te zien krijgen. Na de lunch rijden we naar ons nogal luxe uitgevallen hotel
in Isalo NP. De laatste paar uren daglicht zijn vrij te besteden rond het fraai gesitueerde
hotel.
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Blue Vanga, Zombitse Forest, 21 november (Hidde Bult)

Verreaux’s Safaki, Zombitse Forest, 21 november (Hidde Bult)
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Dag 7 – 22 november
Isalo – Ranomafana NP
Voor het ontbijt gaan we op zoen naar twee soorten die we alleen hier verwachten:
Madagascar Partridge en Benson’s Rock Thrush. De rock thrush is een ondersoort van Forest
Rock Thrush. We lopen een uurtje door hoog gras, maar vinden de patrijs niet. Terwijl we
instappen ontdekt de lokale gids ze, drie stuks. De rock thrush gaat een stuk makkelijker, die
vinden we vrijwel meteen. Na een zeer goed ontbijt in het luxe hotel vertrekken we richting
Ranomafana. Onderweg hebben we een stop bij Anja reserve. Dit kleine gebiedje herbergt
een populatie Ring-tailed Lemurs die we leuk te zien krijgen. Na nog wat kameleons
gefotografeerd te hebben gaan we weer verder en komen rond 18:30 aan bij ons hotel in
Ranomafana.

Ringstaartmaki, Anja reserve, 22 november (Sander Bot)
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Madagascar Kestrel, 22 november (Wilma van Kaathoven)
Dag 8 – 23 november
Ranomafana
Onze eerste dag in het regenwoud! Compleet anders dan het droge zuidwesten. En dus is
ongeveer elke vogel die we zien nieuw, altijd prettig. In de ochtend hebben we een
wandeling in het Vohiparara-deel van het park. We maken kennis met drie nieuwe tetraka’s.
Meer tot de verbeelding sprekend zijn Common Sunbird Asity en Velvet Asity. Misschien wel
het hoogtepunt is een fraaie waarneming van Rufous-headed Ground Roller. Brown Emutail
lukt ook zodat we tevreden terug rijden naar het hotel voor de lunch. Na een kleine pauze
gaan we in de middag naar een moerasje voor Grey Emutail. Na een wandeling door vooral
secundair bos komen we bij het moerasje aan. We vinden de emutail eenvoudig en horen
ook een Madagascar Flufftail roepen. Op de terugweg zien we Pollen’s Vanga en onze eerste
Blue Coua.
Dag 9 – 24 november
Ranomafana
We beginnen vandaag op een pad bij de officiële ingang van het prak. Op zich is de start
goed: we verbeteren Velvet Asity en zien schitterend Golden Bamboo Lemur. Maar dan
begint het te regenen. En goed ook. En het lijkt maar niet op te houden. Vogels hebben er in
de regen weinig zin in, en na drie uur proberen hebben wij het ook wel gezien. Het blijft
maar gieten, dus ook het middagvogelen valt behoorlijk in het water. We zijn niet bang voor
een buitje, maar aanhoudende harde regen maakt vogels kijken wel lastig. Tussen de
druppels door zien we wel Madagascar Snipe, Forest Rock Thrush en Ward’s Vanga. Hopen
dat het weer morgen toch iets beter is…
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Kameleon, Ranomafan NP, 24 november (Wilma van Kaathoven)

Brown Mesite, Ranomafana NP, 25 november (Sander Bot)
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Dag 10 – 25 november
Ranomafana – Antsirabe
We kunnen nog een paar uurtjes vogelen voor we door moeten naar het noorden. Die paar
uurtjes zijn niet onbelangrijk omdat we gister door de regen een en ander hebben gemist.
Aan een belangrijke voorwaarde wordt alvast voldaan: het is soort van droog. Eenmaal in het
bos gaan we direct naar het territorium van de belangrijkste soort: Brown Mesite. Enkele
hulpgidsen zijn al vooruit om deze lastige soort proberen te lokalisren. Gelukkig hebben we
erg snel succes en staan we voor we het weten naast een schitterende Brown Mesite!
Opgelucht vogelen we verder en weten White-throated Oxylabes en Pitta-like Ground Roller
aan de lijst toe te voegen. Crossley’s Vanga krijgen we helaas alleen maar te horen. Rond
half tien zijn we terug bij de bus, nemen afscheid van de plaatselijke gidsen en reizen de rest
van de dag naar Antsirabe.
Dag 11 – 26 november
Antsirabe – Perinet
We reizen het laatste stuk naar Perinet. We rijden langs de hoofdstad en wisselen daar van
bus naar jeep. Hier ook Black Herons in de rijstvelden. We stoppen langs een rivier wat goed
is voor Madagascar Pratincole. Het dier blijkt thuis en we zien een paartje met net
uitgevlogen jong op de rotsen in de rivier. Rond lunchtijd komen we in ons hotel te Perinet
aan. Het restaurant heeft een prachtig terras met uitzicht op het regenwoud. Het is dus
prettig lunchen met Malagasy Kingfisher, White-throated Rail en roepende Madagascar
Flufftail. In de middag maken we kennis met onze lokale gidsen voor komende dagen,
Patrice en zijn zoon Michael. We lopen rond in het bos niet ver van het hotel en zien al een
paar mooie regenwoudsoorten, Madagascar Ibis, Madagascan Owl en Red-breasted Coua
bijvoorbeeld. De night walk van een uurtje levert een paar mooie kameleons en kikkers op.
Dag 12 – 27 november
Perinet
Een belangrijke dag. Helmet Vanga staat op het programma, misschien toch wel de
spectaculairste vanga die er is. De Birdingbreaks tour van twee jaar geleden was de eerste
tour ooit die deze soort te zien kreeg op deze plek, inmiddels is het een bekende plek
geworden en gaan vrijwel alle tours er naar toe. Het is een hele tocht, en er zijn geen
garanties dat het lukt. Maar wat wel hielp is dat een paar dagen voor onze komst het nest
was gevonden. Na anderhalf uur rijden over een weg wat zelfs een uitdaging is voor
Landcruisers komen we in het bos aan. Vandaar nog een kleine zes kilometer over
bospaadjes voor we op de plek zijn. Het laatste stukje lopen we heel voorzichtig, en dan
krijgen we het nest in beeld, met daarop een schitterende Helmet Vanga. Wat een
onwaarschijnlijke soort! Een half uur lang kijken we uitgebreid naar de vogel, waarna we het
nest weer met rust laten. Volgens de lokale gidsen zitten er al jongen in het nest. We hebben
echt geluk dat het nest net gevonden was, maar de jongen nog niet uitgevlogen waren. Maar
het bos herbergt meer. Onderweg hadden we al schitterend Nuthatch Vanga gezien, nu gaan
we Short-legged Ground Roller proberen. Patrice rent het bos is en komt al vrij snel met
goed nieuws dat hij een vogel gevonden heeft. Ze zitten vaak tijden lang stil op dezelfde
plek, dus als we aankomen zit het dier nog waar het gevonden was en kunnen we het
uitgebreid bekijken. Na een lunch in het bos lopen we terug naar de jeeps. Laatste deel van
de middag is vrijaf om even bij te komen van deze inspannende maar zeer succesvolle tocht!
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Helmet Vanga, 27 november (Hidde Bult)

Short-legged Ground Roller, 27 november (Hidde Bult)
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Dag 13 – 28 november
Perinet
Deze ochtend bezoeken we het Mantadia-deel van het het nationaal park. Dat betekent
eerst een anderhalf uur in de jeep. Maar de weg is een stuk beter dan gisteren gelukkig.
Onderweg proberen we weer Madagascar Flufftail. We zijn weer heel dichtbij, maar slechts
een enkeling ziet hem heel even lopen. In het bos aangekomen zoeken we vooral Scaly
Ground Roller. We lopen verschillende bospaadjes, maar geen succes. Wel onze enige Redfronted Coua van de tocht. We bezoeken een meertje, traditiegetrouw goed voor
Madagascan Grebe en Meller’s Duck. Beide zijn gewoon thuis gelukkig, en we zien ook nog
Greater Vasa Parrot, Broad-billed Roller en Madagascan Spinetail. Na het meertje proberen
we nog één keer de Ground Roller, en nu wel succes. We krijgen een adulte vogel van
dichtbij te zien, spectaculaire soort! Tevreden rijden we voor een late lunch naar het hotel
terug. In de middag gaan we nog kort het Nationaal Park in voor het om 16:00 sluit. We
genieten van een Collared Nightjar met twee jongen. Ook nieuw zijn de Madagascan Green
Pigeons die we schitterend en langdurig kunnen bekijken in een besdragende boom.

Madagascan Green Pigeon, Perinet, 28 november (Erik van Winden)
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Dag 14 – 29 november
Perinet
We beginnen met een ritje naar een moeras. Doel is Madagascan Rail. In het moeras spelen
we een bandje en krijgen direct reactie. Twee vogels roepen terug waarvan er een zich goed
laat zien. Het moeras is verder ook nog goed voor een verbetering van Grey Emutail en we
zien Madagascan Snipes en Brown-throated Martins. Daarna het bos in om op zoek te gaan
naar nog missende soorten. We krijgen Madagascan Cuckoo eindelijk te zien. Voor de rest is
het vrij rustig, maar één soort weet de hele ochtend tot een succes te maken: eindelijk zien
we Madagascan Pygmy Kingfisher, en hoe! Langdurig kunnen we van dichtbij zien hoe hij
een reptiel vangt en opeet, inclusief geweldige fotokansen. Ondertussen begint het te
regenen, we zien nog Indri’s maar vinden het dan wel welletjes voor de ochtend. Tijdens de
lunch op terras van ons hotel met uitzicht op het regenwoud komt er zomaar een
Madagascan Cuckoo-Hawk langs! In de middag hebben we nog twee doelsoorten: de
Madagascan Flufftail en Crossley’s Vanga. De eerste hebben we dagelijks gehoord in het
regenwoud, maar nog steeds niet gezien. Dit keer lukt het eindelijk wel. Van de vanga horen
we alleen de zang helaas. Morgenochtend nog een laatste kans.

Madagascan Pygmy Kingfisher, Perinet, 29 november (Sander Bot)
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Collared Nightjar, Perinet, 28 november (Hidde Bult)

Mossy Leaf-tailed Gecko, Perinet, 29 november (Erik van Winden)
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Dag 15 – 30 november
Perinet - Antananarivo
We hebben voor het ontbijt nog een enkel uurtje over voor we afscheid nemen van het
regenwoud. Doel is eenvoudig: Crossley’s Vanga. De vogel vinden is niet eenvoudig. Een
constante regen helpt ook niet. Maar na een uur lopen door de regen vinden we er eentje,
wat een opluchting! Deze bijzondere vanga laat zich ook nog eens van dichtbij bewonderen.
We nemen afscheid van de geweldige lokale gidsen van dit park, ontbijten en rijden naar
Antananarivo. Na een heerlijke lunch bezoeken we Alarobia Lake. Het is een feest hier,
enorme aantallen reigers en andere watervogels. We vinden gelukkig snel een Malagasy
Pond Heron, die moesten we nog. Verder genieten we van Madagascan Grebe, Meller’s
Duck, Black Heron, Malagasy Kingfisher, Red-knobbed Coot (zeldzaam op Madagaskar) en
Madagascan Swamp Warbler. We checken eind van de middag in bij ons hotel waar we ons
kunnen opfrissen en de koffers inpakken. De helft van de deelnemers vliegt naar huis, de
rest gaat door voor de verlenging.

Malagasy Kingfisher, Perinet, 29 november (Wilma van Kaathoven)
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Dag 16 – 1 december
Antananarivo – Ampijora
Met twee resterende deelnemers, gids Yvon en chauffeur Maurice hebben we veel ruimte in
de minivan waarmee we in een dag naar Ankarafantsika NP in het noordwesten rijden. Na
een paar uur is de eerste stop op een geschikte plek voor de Malagasy Harrier en het is
vrijwel meteen raak. Twee mannetjes zijn langdurig te bewonderen aan de voet van de
heuvel. Kort na de lunch op driekwart van de rit kruisen we de Betsiboka rivier waar ook een
tiental Madagascan Pratincoles zich goed laten bekijken. In de namiddag arriveren we in de
Blue Vanga Lodge aan de zuidkant van het park. Een enorme boom naast de lodge biedt
onderdak aan twee Sickle-billed Vanga’s en twee Sooty Falcons en in de schemering komt er
nog een vijftal valken langs vliegen. Voor het diner staat er nog een nightwalk op het
programma, dit levert drie nieuwe lemurensoorten, Fat-tailed Dwarf Lemur, Mongoose
Lemur en Milne-Edwards's Sportive Lemur en de fraaie Rhinoseros Chameleon op.

Madagascan Pratincole, Betsiboka rivier, 1 december (Hidde Bult)
Dag 17 – 2 december
Ampijora
Vroeg op voor een hele dag in het park met behulp van twee lokale gidsen. Op weg naar het
beste stuk voor Van Dam’s Vanga beginnen we met een groepje prachtige Coquerel’s
Sifaka’s. Na een uurtje laat de Vanga zich aardig zien. Red-capped Coua’s lopen her en der op
het pad en maken de Coua-lijst compleet, ook Coquerel's Coua en Crested Coua kunnen we
hier nog eens goed bekijken. We wisselen naar een stuk lager gelegen bos, een kilometer
verderop, waar een vrouwtje Schlegel’s Asity rustig zit te wachten. Manlief laat zich wel
horen maar het kost wat moeite voor we hem goed kunnen bekijken. Vervolgens stuiten we
op twee White-breasted Mesites, maar omdat we die de volgende dag veel beter zouden
gaan zien laten we ze lopen. Volgende doel is Madagascan Jacana, die niet meer bij het meer
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(Lac Ampijoroabe) in het park zit, maar nog wel bij een meertje tussen de rijstvelden net
buiten het park. Hierna is het onderhand zo warm dat we na de lunch een paar uur bij het
meer in het park doorbrengen in afwachting van het boottochtje. Koereigers vliegen af en
aan naar de enorme kolonie in het rietveld. Op de boot blijkt een paar Madagascan Fish
Eagles vlakbij in een boom te zitten, maar ze hebben geen zin om een rondje te vliegen. Na
de boottocht stellen we voor om een bezoekje te brengen aan de uitkijktoren die naast de
reigerkolonie blijkt te staan. Enkele duizenden paren Koereigers en een paar honderd
Ralreigers zitten op nesten met eieren. Vlak naast de toren doet een groepje Common
Brown Lemurs een mislukte poging een eitje te kapen. De nightwalk levert naast diverse
gekko’s en kameleons de, alleen hier voorkomende, Golden-brown Mouse Lemur op.

Schlegel’s Asity, Ampijora, 2 december (Erik van Winden)

Red-capped Coua, Ampijora, 2 december (Erik van Winden)
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Dag 18 – 3 december

Ampijora

De tweede dag in het gebied blijkt nog de nodige verrassingen in petto te hebben. Van
Dam’s Vanga is weer te horen, maar een zingende Rufous Vanga laat zich fraai bekijken. Op
verzoek wordt een bezoekje aan een nest van een Frances’s Sparrowhawk gebracht, een
algemene soort die we nog misgelopen waren. Veel meer dan een staartpunt is er niet te
zien, maar een uur later vliegt er één door het bos en wordt door de gids een stukje verder
teruggevonden. Dit herhaalt hij nog een keer met een wenssoort die we, bij gebrek aan een
nest in het spiny forest niet gezien hadden. We kijken naar een paar mobbende Drongo’s en
horen een zacht kikiki waarop de gids ineens Banded Kestrel roept, en op dat moment vliegt
de vogel strak weg. Maar ondanks dat de gids zelf ook verbaasd was er een aan te treffen
wist hij een eind verder feilloos de boom te vinden waar de vogel zich bevind! De beloofde
White-breasted Mesites werkten minder goed mee en we moesten naar de locatie van de
vorige dag om ze ook goed te kunnen bekijken. In de namiddag bezoeken we een meer (Lac
Amboromalandy) ten noorden van het park. De rijstvelden blijken nog weer verder opgerukt
te zijn, maar aan de rand vinden we een Greater Painted Snipe en in de rijstvelden lopen
enkele tientallen Zwarte Ibissen rond.

Koereigers, Ampijora, 2 december (Erik van Winden)
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Dag 19 – 4 december
Ampijora – Majunga
We moeten om 9 uur in Majunga zijn voor de boottocht op de Betsiboka delta, maar
onderweg is er nog tijd voor een stop bij het Lac Amboromalandy en dit levert twee langs
vliegende African Darters op. We zijn ruim op tijd in Majunga, het is laag water en na een
half uur varen gaan we op zoek naar Bernier’s Teal en Malagasy Sacred Ibis op de wadplaten
rond de mangroven. Een zestal Ibissen zijn snel gevonden, evenals een Yellow-billed Stork en
een langsvliegende Humblot’s Heron. Het zoeken naar de taling levert de nodige steltlopers
op zoals Greater Sand Plover, Terek Sandpiper, Curlew Sandpipers en een Little Stint. Een
groep van tientallen Lesser Crested Tern wordt vergezeld van een Saunders's of Little Tern,
maar geen taling. De kapitein meldt nog dat het broedtijd is en ze daarom moeilijk te vinden
zijn en om 12 uur stevenen we, een dip rijker, terug naar de lunch in de stad. In de middag
bezoeken we een plasje in de buurt van het hotel, met weliswaar de nodige eenden, maar
Red-billed Teals en White-faced Whistling Ducks en de reguliere reigersoorten zijn een
schrale troost.

Malagasy Sacred Ibis, Majunga, 4 december (Hidde Bult)

Dag 20 – 5 december
Majunga – Antananarivo
De vlucht terug is pas om 17 uur, dus we hebben nog een dag te vullen. Het plasje van
gisteren was veelbelovend genoeg voor een ochtendbezoek. De eenden en reigers zijn nog
aanwezig en er lopen nu ook vijf Black-winged Stilts. We lopen naar het begroeide gedeelte
en zien een Madagascan Buttonquail voor ons uit lopen. Een Madagascan Jacana vliegt heen
en weer en na enig speurwerk blijkt het rumoer tussen de waterplanten van een viertal
Allen’s Gallinules te komen. Maar dan houdt de wandeling op omdat we een bewaker
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tegenkomen, Yvon had wel toestemming bij de eigenaar gevraagd, maar volgens de bewaker
is niet de hele plas van hem. Omdat de rijdende rechter niet beschikbaar is eindigt het
bezoek hier en keren we terug naar het hotel. We doen aan de rand van de stad nog een
poging om voorbij de mangroven te komen voor een blik over een slikplaat, maar de
bebouwing is te dicht en er zijn geen geschikte doorgangen. Genoeg tijd voor de lunch en op
tijd naar het vliegveld waar we stipt om 17 uur vertrekken. Na een voorspoedige vlucht met
mooi uitzicht blijkt in Antananarivo de Sooty Falcon nog op de vluchtleidingstoren te
bivakkeren, op een Kwak na onze laatste soort.

Dag 21 – 6 december
Antananarivo – Nairobi – Amsterdam
Na een hazenslaapje in het hotel vertrekt het vliegtuig om 2.40 uur naar Nairobi voor de
overstap naar Amsterdam. Het is al weer licht en we kunnen onze vogelkennis nog even
testen met o.a. Superb Starling, Plain Martin, Little Swift, Speckled Pigeon, African Pied
Wagtail en Sacred Ibis. Gelukkig is de service aan boord van Kenia Airways een stuk beter
dan op de heenreis met Air France, en na een lange vlucht staan we om 16:00 op Schiphol en
zit de reis er op.

Kameleon, Ampijora, 2 december (Hidde Bult)
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Checklist Madagaskar
16 nov - 6 dec 2017
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
White-faced Whistling
Duck
Fulvous Whistling Duck
White-backed Duck
Knob-billed Duck
African Pygmy Goose
Meller's Duck
Red-billed Teal
Hottentot Teal
Bernier's Teal
Madagascan Pochard
Helmeted Guineafowl
(introduced)
Madagascan Partridge
Common Quail
Harlequin Quail
Little Grebe
Madagascan Grebe
Greater Flamingo
Lesser Flamingo
Indian Yellow-nosed
Albatross
Shy Albatross
Black-browed Albatross
Sooty Albatross
Wandering Albatross
Southern Giant Petrel
Cape Petrel
Great-winged Petrel
Soft-plumaged Petrel
Barau's Petrel
Mascarene Petrel
Broad-billed Prion
Salvin's Prion
Jouanin's Petrel
Cory's Shearwater
Flesh-footed Shearwater
Wedge-tailed Shearwater
Audubon's Shearwater
Tropical Shearwater
Wilson's Storm-Petrel
White-bellied StormPetrel
Black-bellied StormPetrel
White-tailed Tropicbird
Red-tailed Tropicbird
Masked Booby
Brown Booby

Dendrocygna viduata

x

Dendrocygna bicolor
Thalassornis leuconotus
Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas melleri
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas bernieri
Aythya innotata

x
x

x

x
x

x

H

Margaroperdix
madagarensis
Coturnix coturnix
Coturnix delegorguei
Tachybaptus ruficollis
Tachybaptus pelzelnii
Phoenicopterus roseus
Phoenicopterus minor

x

x

x
x

x

x

Thalassarche carteri
Thalassarche cauta
Thalassarche
melanophris
Phoebetria fusca
Diomedea exulans
Macronectes giganteus
Daption capense
Pterodroma macroptera
Pterodroma mollis
Pterodroma baraui
Pterodroma aterrima
Pachyptila vittata
Pachyptila salvini
Bulweria fallax
Calonectris diomedea
Puffinus carneipes
Puffinus pacificus
Puffinus lherminieri
Puffinus bailloni
Oceanites oceanicus
Fregetta grallaria
Fregetta tropica
Phaethon lepturus
Phaethon rubricauda
Sula dactylatra
Sula leucogaster

x

x
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3

x

x
x

Numida meleagris

2

4

5

x

x

x

x

Red-footed Booby
Pink-backed Pelican
Reed Cormorant
African Darter
Great Frigatebird
Lesser Frigatebird
Little Bittern
Grey Heron
Humblot's Heron
Purple Heron
Great Egret
Dimorphic Egret
Black Heron
Western Cattle Egret
Squacco Heron
Malagasy Pond Heron
Striated Heron
Black-crowned Night
Heron
Glossy Ibis
Madagascan Ibis
Malagasy Sacred Ibis
African Spoonbill
Hamerkop
African Openbill
Yellow-billed Stork
Madagascan CuckooHawk
Bat Hawk
Yellow-billed Kite
Madagascan Fish Eagle
Madagascan Serpent
Eagle
Malagasy Harrier
Madagascan HarrierHawk
Frances's Sparrowhawk
Madagascan
Sparrowhawk
Henst's Goshawk
Madagascan Buzzard
Malagasy Kestrel
Banded Kestrel
Eleonora's Falcon
Sooty Falcon
Peregrine Falcon
White-breasted Mesite
Brown Mesite
Subdesert Mesite
Madagascan Flufftail
Slender-billed Flufftail
Madagascan Wood Rail
Madagascan Rail
White-throated Rail
Sakalava Rail
Baillon's Crake
African Swamphen
Allen's Gallinule
Common Moorhen
Red-knobbed Coot
Grey Plover

Sula sula
Pelecanus rufescens
Microcarbo africanus
Anhinga rufa
Fregata minor
Fregata ariel
Ixobrychus minutus
Ardea cinerea
Ardea humbloti
Ardea purpurea
Ardea alba
Egretta dimorpha
Egretta ardesiaca
Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Ardeola idae
Butorides striata
Nycticorax nycticorax
Plegadis falcinellus
Lophotibis cristata
Threskiornis bernieri
Platalea alba
Scopus umbretta
Anastomus lamelligerus
Mycteria ibis
Aviceda
madagascariensis
Macheiramphus alcinus
Milvus aegyptius
Haliaeetus vociferoides

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Eutriorchis astur
Circus macrosceles

x

Polyboroides radiatus
Accipiter francesiae
Accipiter
madagascariensis
Accipiter henstii
Buteo brachypterus
Falco newtoni
Falco zoniventris
Falco eleonorae
Falco concolor
Falco peregrinus
Mesitornis variegatus
Mesitornis unicolor
Monias benschi
Sarothrura insularis
Sarothrura watersi
Canirallus kioloides
Rallus madagascariensis
Dryolimnas cuvieri
Amaurornis olivieri
Porzana pusilla
Porphyrio
madagascariensis
Porphyrio alleni
Gallinula chloropus
Fulica cristata
Pluvialis squatarola

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
H

H

x

x

x

H

x
H

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
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x

x
x

Pacific Golden-Plover
Lesser Sand-Plover
Greater Sand-Plover
Kittlitz's Plover
Common Ringed Plover
Madagascan Plover
Three-banded Plover
White-fronted Plover
Crab-plover
Black-winged Stilt
African Jacana
Madagascan Jacana
Terek Sandpiper
Common Sandpiper
Green Sandpiper
Common Greenshank
Marsh Sandpiper
Wood Sandpiper
Whimbrel
Eurasian Curlew
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
Ruddy Turnstone
Sanderling
Little Stint
Dunlin
Curlew Sandpiper
Ruff
Madagascan Snipe
Madagascan Buttonquail
Madagascan Pratincole
Greater Painted-snipe
Grey-headed Gull
Sooty Gull
Kelp Gull
Brown Noddy
Lesser Noddy
Sooty Tern
Bridled Tern
Saunders's/Little Tern
Gull-billed Tern
Caspian Tern
White-winged Tern
Whiskered Tern
Roseate Tern
Black-naped Tern
Common Tern
Greater Crested Tern
Sandwich Tern
Lesser Crested Tern
Brown Skua
Pomarine Skua
Parasitic Jaeger
Long-tailed Jaeger
Madagascan Sandgrouse
Rock Dove (introduced)
Malagasy Turtle Dove
Namaqua Dove
Madagascan Green

Pluvialis fulva
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii
Charadrius pecuarius
Charadrius hiaticula
Charadrius thoracicus
Charadrius tricollaris
Charadrius marginatus
Dromas ardeola
Himantopus himantopus
Actophilornis africanus
Actophilornis albinucha
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Limosa limosa
Limosa lapponica
Arenaria interpres
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Philomachus pugnax
Gallinago macrodactyla
Turnix nigricollis
Glareola ocularis
Rostratula benghalensis
Chroicocephalus
cirrocephalus
Ichthyaetus hemprichii
Larus dominicanus
Anous stolidus
Anous tenuirostris
Onychoprion fuscatus
Onychoprion anaethetus
Sternula
saundersi/albifrons
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida
Sterna dougallii
Sterna sumatrana
Sterna hirundo
Thalasseus bergii
Thalasseus sandvicensis
Thalasseus bengalensis
Stercorarius antarcticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus
Pterocles personatus
Columba livia
Nesoenas picturata
Oena capensis
Treron australis

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

H x
x

x
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x

x

x

x

Pigeon
Madagascan Blue Pigeon
Grey-headed Lovebird
Greater Vasa Parrot
Lesser Vasa Parrot
Thick-billed Cuckoo
Madagascan Cuckoo
Giant Coua
Coquerel's Coua
Red-breasted Coua
Red-fronted Coua
Red-capped Coua
Green-capped Coua
Running Coua
Crested Coua
Verreaux's Coua
Blue Coua
Malagasy Coucal
Western Barn Owl
Red Owl
Rainforest Scops Owl
Torotoroka Scops Owl
Madagascan Owl
Marsh Owl
White-browed Hawk-Owl
Madagascan Nightjar
Collared Nightjar
Madagascan Spinetail
Mascarene Swiftlet
Malagasy Black Swift
Alpine Swift
Little Swift
African Palm Swift
Malagasy Kingfisher
Madagascan Pygmy
Kingfisher
Olive Bee-eater
Broad-billed Roller
Short-legged Ground
Roller
Scaly Ground Roller
Pitta-like Ground Roller
Rufous-headed Ground
Roller
Long-tailed Ground Roller
Cuckoo Roller
Madagascan Hoopoe
Velvet Asity
Schlegel's Asity
Common Sunbird-Asity
Yellow-bellied SunbirdAsity
Tylas Vanga
Dark Newtonia
Common Newtonia
Archbold's Newtonia
Red-tailed Newtonia
Chabert Vanga
Blue Vanga

Alectroenas
madagascariensis
Agapornis canus
Coracopsis vasa
Coracopsis nigra
Pachycoccyx audeberti
Cuculus rochii
Coua gigas
Coua coquereli
Coua serriana
Coua reynaudii
Coua ruficeps ruficeps
Coua ruficeps
olivaceiceps
Coua cursor
Coua cristata
Coua verreauxi
Coua caerulea
Centropus toulou
Tyto alba
Tyto soumagnei
Otus rutilus
Otus madagascariensis
Asio madagascariensis
Asio capensis
Ninox superciliaris
Caprimulgus
madagascariensis
Caprimulgus enarratus
Zoonavena grandidieri
Aerodramus francicus
Apus balstoni
Apus melba
Apus affinis
Cypsiurus parvus
Corythornis vintsioides
Corythornis
madagascariensis
Merops superciliosus
Eurystomus glaucurus
Brachypteracias
leptosomus
Geobiastes squamiger
Atelornis pittoides

x
x
x

H

H

x
x

H

x

H
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

H

x

H

x

H

x

x

H

x

x

H

x

x

H

x

x

x

H H H H H
x

x

x

x

x
H

x

x

H

x
x

x

x
x

H

x

x

x

x
x

H

H
x

x
x

x

H

x
x

x
x

x
x

H

H

x

x

x

x

x
x
x

x

x

H
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

H

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

H

x
H

x

x

H

H

x

H

x
x

x
x

x

H

H

x
x

x

x

x

Neodrepanis hypoxantha
Tylas eduardi
Newtonia amphichroa
Newtonia brunneicauda
Newtonia archboldi
Newtonia fanovanae
Leptopterus chabert
Cyanolanius
madagascarinus

x

x

Atelornis crossleyi
Uratelornis chimaera
Leptosomus discolor
Upupa marginata
Philepitta castanea
Philepitta schlegeli
Neodrepanis coruscans

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

H

x

H

x
x

x

x
H

x

x

H

x

H

H x

x

x
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Red-tailed Vanga
Red-shouldered Vanga
Nuthatch Vanga
Hook-billed Vanga
Helmet Vanga
Rufous Vanga
Sickle-billed Vanga
Bernier's Vanga
White-headed Vanga
Lafresnaye's Vanga
Van Dam's Vanga
Pollen's Vanga
Ward's Flycatcher
Crossley's Vanga
Madagascan
Cuckooshrike
Eurasian Golden Oliole
Crested Drongo
Malagasy Paradise
Flycatcher
Pied Crow
Madagascan Lark
Brown-throated Martin
Sand Martin
Mascarene Martin
Barn Swallow
Malagasy Bulbul
Malagasy Brush Warbler
Madagascan Swamp
Warbler
Brown Emutail
Grey Emutail
White-throated Oxylabes
Long-billed Bernieria
Cryptic Warbler
Wedge-tailed Jery
Thamnornis
Subdesert Brush Warbler
Madagascan Yellowbrow
Spectacled Tetraka
Appert's Tetraka
Dusky Tetraka
Grey-crowned Tetraka
Rand's Warbler
Common Jery
Green Jery
Stripe-throated Jery
Madagascan Cisticola
Madagascan MagpieRobin
Madagascan Stonechat
Forest Rock Thrush
Benson's Rock-Thrush
Littoral Rock-Thrush
Malagasy White-eye
Madagascan Starling

Calicalicus
madagascariensis
Calicalicus rufocarpalis
Hypositta corallirostris
Vanga curvirostris
Euryceros prevostii
Schetba rufa
Falculea palliata
Oriolia bernieri
Artamella viridis
Xenopirostris
xenopirostris
Xenopirostris damii
Xenopirostris polleni
Pseudobias wardi
Mystacornis crossleyi

x

x

x

x

x

x
H
x

x

x
x
x

x

x

H

x

x

x
x
x

x
x

H

x

H

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
H

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

H
x
x

x

Terpsiphone mutata
Corvus albus
Eremopterix hova
Riparia paludicola
Riparia riparia
Phedina borbonica
Hirundo rustica
Hypsipetes
madagascariensis
Nesillas typica

x

x

Coracina cinerea
Oriolus oriolus
Dicrurus forficatus

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

H

H

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Acrocephalus newtoni
Bradypterus brunneus
Amphilais seebohmi
Oxylabes
madagascariensis
Bernieria
madagascariensis
Cryptosylvicola
randrianasoloi
Hartertula flavoviridis
Thamnornis
chloropetoides
Nesillas lantzii
Crossleyia xanthophrys
Xanthomixis zosterops
Xanthomixis apperti
Xanthomixis tenebrosa
Xanthomixis cinereiceps
Randia pseudozosterops
Neomixis tenella
Neomixis viridis
Neomixis striatigula
Cisticola cherina
Copsychus
albospecularis
Saxicola sibilla
Monticola sharpei
Monticola sharpei
bensoni
Monticola imerina
Zosterops
maderaspatanus
Hartlaubius auratus

x
x
x

x

x

x

x

x
x
H

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
H
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
H

x
H

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
H
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x

x

x
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x

x

x
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x

x

x
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x
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x

x

x

x

x

x

Common Myna
(introduced)
Souimanga Sunbird
Malagasy Green Sunbird
Madagascan Wagtail
House Sparrow
(introduced)
Nelicourvi Weaver
Sakalava Weaver
Red Fody
Forest Fody
Common Waxbill
(introduced)
Madagascan Mannikin

Acridotheres tristis

x

x

x

Cinnyris souimanga
Cinnyris notatus
Motacilla flaviventris

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Passer domesticus
Ploceus nelicourvi
Ploceus sakalava
Foudia madagascariensis
Foudia omissa

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Estrilda astrild
Lemuresthes nana

x

x

x

x

x

ZOOGDIEREN

Lowland Streaked Tenrec
Asian Musk Shrew
Grey-brown Mouse Lemur
Goodman's Mouse Lemur
Brown Mouse Lemur
Greater Dwarf Lemur
Fat-tailed Dwarf Lemur
Hubbard's Sportive Lemur
Sportive Lemur sp.
Eastern Grey Bamboo
Lemur
Greater Bamboo Lemur
Golden Bamboo Lemur
Ring-tailed Lemur
Mongoose Lemur
Common Brown Lemur
Red-fronted Brown Lemur
Black-and-white Ruffed
Lemur
Red-bellied Lemur
Eastern Woolly Lemur
Verraux's Sifaka
Diademed Sifaka
Milne-Edwards's Sifaka
Coquerel's Sifaka
Indri
Ring-tailed Monooose
Lowland Red Forest Rat

Hemicentetes
semispinosus
Suncus murinus
Microcebus griseorufus
Microcebus lehilahytsara
Microcebus rufus
Cheirogaleus major
Cheirogaleus medius
Lepilemur hubbardi
Lepilemur sp.

x
x

x
x
x
x

x

x
x

Hapalemur griseus
Prolemur simus
Hapalemur aureus
Lemur catta
Eulemur mongoz
Eulemur fulvus
Eulemur rufus

x

x

x

x

x
x
x
x
x

Varecia variegata
Eulemur rubriventer
Avahi laniger
Propithecus verreauxi
Propithecus diadema
Propithecus edwardsi
Propithecus coquereli
Indri indri
Galidia elegans
Nesomys audeberti

x

x

x

x

x
x
x
x

H
x
x

H

x

H

x

H

AMFIBIEËN
Mascarene Grass Frog
Starry Night Reed Frog
Betsileo Reed Frog
Marbled Rain Frog
Spiny Rain Frog
Douliot's Bright-eyed Frog
Green Bright-eyed Frog
Madagascar jumping frog

Ptychadena
mascareniensis
Heterixalus alboguttatus
Heterixalus betsileo
Heterixalus luteostriatus
Scaphiophryne
marmorata
Scaphiophryne spinosa
Boophis doulioti
Boophis bottae
Boophis viridis
Aglyptodactylus

x

x
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x

madagascariensis
Baron's Painted Mantella

REPTIELEN
Southern Spider Tortoise
Nile Crocodile
Brown Leaf Chameleon
Short-horned Chameleon
O'shaughnessy's
Chameleon
Parson's Chameleon
Nose-horned Chameleon
Short-nosed Chameleon
Glaw´s Chameleon
Oustalet's Chameleon
Warty Chameleon, Spiny
Chameleon
Cuvier's Madagascar Swift
Duméril's Madagascar Swift
Merrem's Madagascar swift

Mantella baroni

Pyxis arachnoides
Crocodylus niloticus
Brookesia superciliaris
Calumma brevicorne

Calumma parsonii
Calumma nasutum
Calumma gastrotaenia
Calumma glawi
Furcifer oustaleti

x
x

Furcifer verrucosus

Antongil Velvet Gecko
Common House Gecko
Gray's House Gecko

Madagascar Day Gecko
Standing's Day Gecko
Modest Day Gecko
Lined Day Gecko

Madagascar Tree Boa
Malagasy Giant Hognose
Snake
Blonde Hognose Snake
Tiny Night Snake
Lateral Water Snake
Bernier's Striped Snake
Four-striped Snake
Common Big-eyed Snake

x

x
x

x

x

x

x

Ebenavia inunguis
Phelsuma
madagascariensis
Phelsuma standingi
Phelsuma modesta
Phelsuma breviceps
Phelsuma lineata
Phelsuma mutabilis
Paroedura sp.
Sanzinia
magadascariensis
Leioheterodon
madagascariensis
Leioheterodon modestus
Compsophis laphystius
Ithycyphus miniatus

x

x

x

Lygodactylus verticillatus
Madagascar Clawless
Gecko

x

x

x

Uroplatus phantasticus
Lygodactylus pictus
Lygodactylus tolampyae
Lygodactylus miops

Elegant Mabuya
Gravenhorst's Mabuya

x

x

x

Oplurus cuvieri
Oplurus quadrimaculatus

Satanic Leaf-tailed Gecko
Robust Dwarf Gecko
Grandidier's Dwarf Gecko
Gunther's Dwarf Gecko

Madagascar Girdled Lizard

x
x
x

Mossy Leaf-tailed Gecko

Western Girdled Lizard

x

Calumma oshaughnessyi

Oplurus cyclurus
Chalarodon
madagascariensis
Zonosaurus laticaudatus
Zonosaurus
madagascariensis
Trachylepis elegans
Trachylepis gravenhorstii
Blaesodactylus
antongilensis
Blaesodactylus sakalava
Hemidactylus frenatus
Hemidactylus mercatorius
Paroedura vazimba
Uroplatus sikorae

Madagascar Iguana

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Thamnosophis lateralis
Dromicodryas bernieri
Dromicodryas
quadrilineatus
Mimophis mahfalensis

x

x

x

x
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Vlnr: Mamy, Wilma van Kaathoven, Hidde Bult, Erik van Winden, Sander Bot, Eric van der Aa

Trip report doot Sander Bot & Erik van Winden (verlenging), december 2017.
30

Madagaskar 2017

