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Madagascar is wereldberoemd vanwege zijn enorme diversiteit aan flora en fauna en dat is terug te zien in de
vogelsoorten die op het eiland voorkomen. Van de 280 soorten op Madagascar zijn er maar liefst 111 endemisch
en nog eens 22 bijna endemisch. Wat misschien wel net zo interessant is, is dat er 5 vogelfamilies uniek zijn voor
Madagascar namelijk de mesites, asities, cuckoo-rollers, vanga's en de prachtige ground-rollers. Daarnaast is
Madagascar beroemd vanwege het voorkomen van lemuren, maki's en reptielen. Tweederde van alle bekende
kameleon soorten in de wereld komen voor op Madagascar! Madagascar ligt 400 km van de oostkust van Afrika,
is 1600 km lang en 160 km op zijn breedst. Een bergrug die noord-zuid over het eiland loopt, zorgt voor neerslag
in het oosten vanwege aanlandige wind van de Indische Oceaan. Dit zorgt voor tropische bossen in het oosten en
meer droge vegetatie typen in het zuidwesten. Tijdens deze reis, die zowel het oosten als het zuidwesten
aandoet, bezoeken we beide biotopen.
19 november
Amsterdam - Antananarivo
Vertrek vanaf Schiphol om 6.45 voor de vlucht via Parijs naar Antananarivo. Aankomst in Antananarivo om
23.20h waar Tiana, onze lokale gids, ons opwachtte. Vervolgens transfer naar Hotel Orchid.
20 november
Antananarivo - Perinet
Voor ontbijt de eerste soorten vanuit het hotel gezien zoals Mascarene Martin, Madagascar Bulbul, Red Fody,
Madagascar Stonechat, Madagascar Wagtail en Woestijnvalk. Na ontbijt op weg naar Perinet, ca 4 uur rijden
door fraai landschap met veel rijstvelden maar ook veel ontboste gebieden. Vogels onderweg: Grote Zilverreiger,
Koereiger, Mangrovereiger, Ralreiger, Black Heron, Dimorpic Egret , Madagascar Bee-eater en als hoogtepunt
Madagascar Pratincole. Aankomst in hotel Feon’ny Ala rond 1300h en na de lunch vogels kijken in
Analamazaotra (Perinet) Special Reserve. Hoogtepunten deze middag en avond waren: White-throated Rail,
Madagascar Wood-Rail, Madagascar Long-eared Owl, Lesser Cuckoo, Madagascar Nightjar, Madagascar Whiteeye, Madagascar Paradise-Flycatcher, Common en Stripe-throated Jery, Madagascar Green Sunbird,
Souimanga Sunbird, Brown Emutail, Red-tailed Vanga, Madagascar Cuckooshrike, Tylas, Cuckoo-Roller, Hookbilled en White-headed Vanga en Nelicourvi Weaver. Daarbij ook fraaie Indri’s gezien en gehoord. ‘S avonds riep
er een Madagascar Scops Owl bij de lodge die door enkele is gezien.
21 november
Perinet (Mantadia)
Vroeg op om op tijd richting Mantadia NP te rijden (c 15 kilometer over smalle bosweggetjes). Bij ontbijt al Wards
Flycatcher en Rands Warbler. Onderweg enkele fraaie soorten zoals Madagascar Kestrel, Black-and-white
Ruffed Lemur en Madagascar Flufftail (gezien op 2 meter!). Vervolgens de hele ochtend gelopen op de bostrails
op zoek naar Ground-Rollers en andere specialiteiten. Hoogtepunten waren: Madagascar Little Grebe,
Madagascar Rail, Mellers Duck, Greater en Lesser Vasa Parrots, een fraaie Collared Nightjar met jong,
Madagascar Kingfisher en Pygmy Kingfisher, Madagascar Brush- en Swamp-warbler, een gehoorde Redbreasted Coua, Blue Coua, Crossley’s Babbbler op nest, Nuthatch Vanga, Red-tailed Vanga, Ward’s Flycatcher,
Madagascar Cuckooshrike, Tylas, White-headed Vanga, Blue Vanga, Madagascar Blue Pigeon, Common
Newtonia en Madagascar White-eye,
Na de lunch (in het veld) begon het te regenen zodat we een kleine pauze inlastten. Deze werd echter na een half
uur verstoord door Lucas (de lokale gids) die kwam melden dat ie een Short-legged Ground-Roller had gevonden
niet ver van de bus, maar nog steeds in de stromende regen. Een klein deel van de groep was er op tijd en kon
de vogel nog net ziet zitten voordat ie wegvloog. De dag werd afgesloten met enkele fraaie Madagascar Rails op
de terugweg naar de lodge.
Een avondexcursie leverde nog enkele Greater Dwarf Lemurs en fraaie kikkers en kameleons op.
22 november
Perinet (Mantadia)
Vandaag opnieuw de hele dag naar Mantadia voor de Ground-Rollers. Onderweg enkele leuke soorten zoals
Madagascar Pygmy Kingfisher, Forest Fody, Velvet Asity en Red-fronted Coua, In de ochtend eerst de Shortlegged geprobeerd maar die lukte niet. Daar overigens wel een fraaie Pitta-like Ground-Roller! Toen via het fraaie
netwerk aan bospaden op zoek naar de Scaly Ground-Roller, een andere soort die je eigenlijk in Mantadia moet
doen. Na lang zoeken vond de gids er een. Het duurde vervolgens nog een goede 3 kwartier voordat iedereen de
vogels goed had gezien. We vonden zelfs een nest daar (een smal holletje in de grond). Een leuke bijkomstigheid
was de Red-breasted Coua die daar ook een nest had zodat we die met voer in de bek prachtig konden bekijken.
Andere soorten die ochtend waren Chaberts, Red-tailed en Hook-billed Vanga, Common Newtonia, Wedge-tailed
Jery en Diademed Sifaka (een lemur), Na de lunch nog even het meertje bezocht met vergelijkbare soorten als
gisteren. Daarna nog een poging voor de Short-legged Ground-Roller maar opnieuw was ie onvindbaar. Hier nog
wel Pitta-like Ground-Roller, Velvet Asity en White-throated Oxylabes.
23 november
Perniet (Analamazaotra)
Vandaag de hele dag in Analamazaotra (Perinet) Special Reserve voor enkele ontbrekende soorten. Doelsoort
was de Madagscar Crested Ibis die we gelukkig snel zagen. Het bos was wel wat stilletjes maar leverde, naast
een mooie wandeling, ook nog Rufous-headed Ground-Roller (gehoord), France’s Sparowhawk en Common

Sunbird Asity op. Na de lunch nog een poging voor de Madagascar Wood-rail die helaas niet lukte. Andere leuke
middagwaarnemingen waren Madagascar Flufftail (gezien op 1 meter!), Green Jery. White-throated Rail,
Madagascar Turtle Dove, Long-billed Greenbul en Velvet Asity (vrouwtje). Laat in de middag nog enkele fraaie
lemuren gezien zoals Eastern Grey Bamboo Lemur, Common Brown Lemur en Furry-eared Dwarf Lemur.
24 november
Perinet - Antsirabe
Vandaag grotendeels een reisdag. Rondom de lodge nog enkele soorten zoals Common Jery, White-throated
Rail en Madagascar White-eye. Na ontbijt vertrokken richting Antsirabe, op c 320 km van Perinet. Onderweg weer
veel rijstvelden en open gebieden met aanplant van Eucalyptus bomen. Niet zoveel variëteit maar wel weer
Hamerkop, Black Egret, Madagascar Kingfisher, Malagasy Green Sunbird en Broad-billed Roller. Aankomst in
Antsirabe om 13.15h. Bij het hotel zat een fraaie Madagascar Kestrel. In de middag brachten we een bezoek aan
een vulkaanmeer op c 6 kilometer van het plaatsje. Interessante soorten daar waren Madagascar Cisticola,
Madagascar Lark, Oeverloper, Red-billed Teal, Madagascar Munia, Madagascar Brush-Warbler en Red Fody.
Overnachting in Arotel in Antsaribe.
25 november
Antsirabe-Ranomafana
Vandaag opnieuw grotendeels een reisdag. Onderweg een paar stops en in de rijstvelden zaten opnieuw Black
Egret, Malagasy Kingfisher, Yellow-billed Kite, Dimorphic Egret, Striated Heron en Madagascar Kestrel. Een stop
langs een natuurlijk moerasgebiedje leverde 2 Madagascar Snipes op. Op weg naar het plaatsje Ramonafana rijd
je door het park waar we Forest Rock Thrush zochten en vonden, fraai langs de weg zittend. Rond 15.00h
aankomst in Ramonafana en inchecken in hotel Centrest, waar we werden verwelkomd door een Madagascar
Harrier-Hawk. Vervolgens terug naar het park en langs de weg gaan vogelen. Hier nog enkele leuke soorten
zoals Common Newtonia, Madagascar Starling, Green Jery, Blue Coua, Madagascar Blue Pigeon, Madagascar
Lesser Cuckoo (algemeen), Chaberts Vanga en Forest Fody. Bij schemer nog 2 fraaie Brown Mouse Lemurs.
Overnachting in Hotel Centrest in Ranomafana dorp.
26 november
Ranomafana
Na ontbijt de trails gelopen bij de entree van het park. Al snel hadden we een Pollen’s Vanga, een specialiteit van
het park. Vervolgens op verschillende plekken het geluid van de Brown Mesite afgespeeld, een eigenaardige
vogel die veel wegheeft van een kruising tussen een ral en een duif, maar helaas reageerde de vogel niet.
Andere soorten op de trails waren ondermeer Blue Vanga, Pollens Vanga en een gehoorde Henst’s Goshawk,
Later op de ochtend opnieuw de Brown Mesiite geprobeerd maar ook toen kwam er aanvankelijk geen reactie.
Wel hiereen Dark Newtonia, een nieuwe voor de lijst. Het duurde wel 45 minuten voordat de vogel plotseling van
dichtbij reageerde en de lokale gidsen Sabine en Fidi de vogel zagen scharrelen in de ondergroei. Het bleken er
zelfs drie te zijn, een paartje met een kuiken van enkele dagen oud en ze lieten zich fantastisch bekijken (hoewel
wat kort)! Andere interessante soorten deze ochtend waren Pitta-like Ground-Roller, White-headed Vanga, Velvet
Asity en Long-billed Greenbul. Na de lunch werd een moerasgebied bezocht voor de Grey Emutail die zich vrij
snel liet zien, Een poging voor de Madagascar Flufftail leverde alleen een dichtbij roepende vogel op. De late
middag werd besteed aan een poging om de Rufous-headed Ground-Roller te zien te Ru picknick plaats in het
bos riep een vogel maar die liet zich helaas niet zien. Wel 2 prachtige Pitta-like Ground-Rollers hier. Op de
terugweg werd door enkelen een Yellowbrow (oude naam: Yellow-browed Oxylabes) en Crossley’s Babbler
gezien in de ondergroei.
27 november
Ranomafana
Vanmorgen een nieuwe poging gedaan voor de Rufous-headed Ground-Roller en ditmaal met succes. De vogel
bevond zich opnieuw bij de picknickplaats en liet zich na c een half uur een iedereen zien, heel even op het pad
en verder hippend in de ondergroei. Hier ook weer een Pitta-like Ground-Roller en Cryptic Warbler. Vervolgens
gingen we met succes op zoek naar Yellowbrow en, even later, naar de Yellow-bellied Sunbird-Asity, een fraai
jong mannetje. Bij een uitzichtpunt over het park vlogen enkele Madagascar Buzzards en Cuckoo-Rollers en even
later ook een Madagascar Cuckoo-Hawk, nieuw voor de lijst. Aan het eind van de ochtend hadden we nog een
nieuwe: Grey-crowned Greenbul, een lastige en moeilijk zichtbare soort hoewel die op 2-8 m boven de grond zit.
Tijdens de lunch was het druk met het fotograferen van verschillende soorten kameleons en kikkers die op het
terrein van het hotel zaten.,Na de lunch waren het nog steeds kameleons die de show stalen met enkele Parson’s
Camelons die op 20 km van het hotel langs de weg in de fruitbomen zaten. De rest van de middag werd besteed
langs de weg door het park met mooie waarnemingen van Chabert’s Vanga, Forest Rock-Thrush en Green Jery
maar helaas niet de gehoopte Henst’s Goshawk.
28 november
Ranomafana - Isalo
De vroege ochtend nog gevogeld in het park op de trails en bij het Belle Vue uitkijkpunt. Leuke waarnemingen
waren vooral van lemuren. We hadden twee prachtige Greater Bamboo Lemurs waar er nog maar c 50 individuen
van in het wild leven, en 3 Golden Bamboo Lemurs. Vogels deze ochtend waren ondermeer Pollen’s Vanga (3),
Madagascar Wood-Rail (2 gehoord) en Henst’s Goshawk (1 gehoord en gezien door een deel van de groep).
Vervolgens was het een groot deel van de dag rijden naar het zuiden in een steeds droger wordend landschap.
De afwisseling was echter fraai met mooie uitzichten op bergen, kliffen en uitgesrtekte steppe-achtige gebieden.
Vogels onderweg waren er in de vorm van Alpengierzwalluw (100), Madagascar Harrier (een mannetje c 80 km
voor Isalo), 2 Harlequin Quails en 1 Madagascar Buttonquail beiden langs de weg in de graslanden. Overnachting
in Motel d’Isalo, prima accommodatie met zwembad.
29 november

Isalo – Tulear

Na ontbijt eerst c 15 kilometer naar een gebied gereden met open landschap afgewisseld met kliffen voor de
lokale Benson’s Rock Thrush die zich snel fraai liet bekijken. De vogel had jjongen die zich beiden schuil hielden
in het lokale museum waardoor er soms 3 vogels binnen zaten! Een kilometer of 10 verderop maakten we een
succesvolle stop voor de Madagascar Partridge, een fraai mannetje liet zich kort zien voordat ie wegvloog over de
weg. Om 9.00h kwamen we aan bij ZombitseForest, ,een open bos- en struikgebied op c 90 km van Isalo. Op de
parkeerplaats vloog al snel een Madagascar Cuckoo-Hawk en een Eleonora’s Valk. Er is een mooi netwerk aan
bospaden en de lokale gidsen weten de specialiteiten goed te vinden. Zo hadden we al snel een prachtige Whitebrowed Owl, Giant Coua, de lokale en bedreigde Appert’s Greenbul, Coquerel’s Coua, Rufous Vanga en Crested
Coua. Om 12.15 vertrokken we alweer nadat we de gidsen eerst goed hadden getipt. Van Zombitse is het nog
150 km naar Tulear. Late lunch in het hotel Victory in Tulear waarna we nog een middag vogels gingen kijken in
de struikachtige begroeiing op c 15km van het hotel. Dit is de plek voor een aantal specialiteiten zoals de in de
jaren 90 ontdekte Red-shouldered Vanga. De eerste soort was Sakalava Weaver, gevolgd door een fraaie
Verraux’s Coua. Het duurder echter een tijdje voordat we andere soorten zagen maar tegen 6-en kwamen er 3
soorten Vanga’s in 5 minuten tijd: Lafresnaye’s en Sickle-billed Vanga en even later een mooi mannetje Redsouldered Vanga. Avondeten en overnachting in Victory Hotel.
30 november
Tulear – Anakoa (Nosy Ve)
Na ontbijt eerst een grasvlakte bezocht voor de Madagascar Sandgrouse die zich binnen enkele minuten fraai liet
zien. Andere soorten hier waren Subdesert Brush Warbler, Grey-headed Lovebird, Boerenzwaluw en Kittlitz
Plover. Daarna werden we naar de plek gebracht vanwaar we per boot naar Anakoa zouden varen. Het ritje over
het slik naar de boot werd per zebu en kar uitgevoerd, een grappige belevenis. Op het slik zaten Regenwulpen,
Zilverplevieren en Dimorphic Egrets. Vervolgens 45 kilometer in een speedboat afgelegd naar het zuidelijker
gelegen Anakoa waar we incheckten in hotel Safari Vezo, een prachtig verblijf met bungalows aan zee. Van hier
kun je Nosy Ve Island zien liggen, op c 15 minuten varen van het hotel. Het eiland is klein en heeft prachtige witte
zandstranden omgeven door een groenblauwe zee. Bij aankomst vloog er al een Bonte Stern en zagen we 1000en Bengaalse Sterns, enkele Dougalls Sterns en c 30 Krabplevieren! Geen slecht begin. Verder op het eiland
White-fronted Plover en de eerste overvliegende Red-tailed Tropicbird, de specialiteit van het eiland. Op het
eiland zitten c 20 paar en je kunt de vogels hier fantastisch bekijken en fotograferen. De rest van de dag was het
relaxen bij de bungalows van Safari Vezo met in de namiddag een wandeling over het terrein van de lodge voor
Littoral Rock Thrush. Deze endeem komt uitsluitend in het uiterste zuiden van Madagascar voor. Mannetje,
vrouwtje en jong lieten zich goed bekijken rondom de bungalows. Andere soorten hier waren Subdesert Brush
Warbler, Souimanga Sunbird en Madagascar Kestrel. Avondeten en overnachting in Safari Vezo.
1 december
Anakoa – Ifaty
Na ontbijt per boot terug naar Tulear. Bij aankomst konden we op het slik Woestijnplevier en Little/ Saunders Tern
noteren. In Tulear stonden 4 jeeps klaar om ons naar Ifaty te brengen, net ten noorden van Tulear bestaat de weg
uit rulle zandpaden en dat gaat door tot ver voorbij Ifaty. Het landschap verandert langzaam in droge struikachtige
begroeiing met Eurphorbia’s en Baobabs. Onderweg was het zoeken naar Humblot’s Heron en Madagascar
Plover. Enkele brakwater meertjes leverden nieuwe soorten voor de lijst op zoals Dodaars, Knobbelmeerkoet,
Steltkluut en Hottentot Teal. Een grasveld halverwege was de plek voor Madagascar Plover waarvan we er een
fraai van dichtbij konden bekijken. Rond 11.00h aankomst in hotel La Plage met fraaie bungalows direct aan het
strand. Na de lunch bezoek aan het spiny forest op c 20 minuten rijden van het hotel. Dit is de plek voor een
aantal van de specialiteiten van het droge zuidwesten zoals Long-tailed Ground-Roller en Subdesert Mesite. We
kregen hulp van een paar lokale godsen voor het vinden van de specialiteiten. Het begon al goed met de
waarneming van een roestende Madagascar Nightjar en Running Coua. Vervolgens werd er door de gidsen over
en weer gefloten en haastten we ons door het ‘bos’ naar een prachtige Subdesert Mesite die roerloos in de boom
zat. Nog even later stonden we oog in oog met een bijzonder mooie Long-tailed Ground-Roller die een nest bleek
te hebben in de buurt, een gat in de grond. Andere endemen deze middag waren Thamnornis Warbler,
Archbold’s Newtonia, Crested Coua en een gehoorde Green-capped Coua. Avondeten en overnachting in hotel
La Plage.
2 december
Ifaty – Tulear
Voor ontbijt nog een rondje gemaakt door het spiny forest voor enkele ontbrekende soorten. Omdat het snel
warm wordt kozen we ervoor om al om 5.30h te starten met de wandeling. Na 9.30h is de activiteit al vrijwel weg
vanwege de warmte, overdag is het hier tussen de 35 en 40 graden Celsius! Al snel hadden we zowel Greencapped als Running Coua, beide fraai en geheel vrij te zien. Even later zagen we de Long-tailed Ground-Roller op
dezelfde plak als gisteren. Andere hoogtepunten deze ochtend waren Grey-headed Lovebird, Lafresnaye’s en
Sickle-billed Vanga, Crested Coua, White-footed Sportive Lemur en Sand Snake. Later in de ochtend probeerden
we de Banded Kestrel te vinden maar dit leverde alleen Madagascar Harrier-Hawk, Madagascar Cuckoo-Hawk,
Madagascar Kestrel en Chaberts Vanga op. De rest van de ochtend en begin van de middag werd gezwommen
en gerelaxt. Om half vier reden we weer terug naar Tulear met de jeeps, opnieuw op zoek naar Humblot’s Heron
en Banded Kestrel maar beide soorten werden helaas niet gevonden….Wel werden in de estuaria onderweg
leuke soorten gezien zoals Terek Ruiter, Woestijnplevier, Goudsnip, Madagascar, Three-banded en Kittlitz
Plovers en Kleine en Krombekstrandlopers. Boven de droge bossen vlogen Madagascar Harrier-Hawks, Yelllowbilled Kites en African Palm Swifts. Rond 1930h aankomst in hotel Victory in Tulear waar we werden verwelkomd
door een roepende Madagascar Nightjar.
3 december

Tulear – Antananarivo

Na ontbijt transfer naar het vliegveld van Tulear voor de 8.15h vlucht naar Antananarivo. Na aankomst in Tana
wat gerelaxt in hotel Orchid. Vervolgens lunch meegebracht voor in de bus en gereden naar de reigerkolonie aan
de rand van de stad. Een interessante plek want het is een van de weinige bekende broedplaatsen van de
bedreigde Madagascar Pond Heron. Na een half uur kwamen we aan en al snel hadden we een adulte vogel. Het
waren echter met name andere reigerachtigen die hier uitbundig broeden zoals Ralreiger, Dimorphic Egret, Black
Egret, Koereiger, Kwak en Grote Zilverreiger. Het aantal Madagascar Pond Herons bleef steken op drie….Andere
leuke soorten waren White-faced en Fulvous Whistling Duck, Waterhoen, Madagascar Turtle Dove en
Madagascar Kingfisher. Vervolgens brachten we een bezoek aan het Lemurpark waar 7 lemursoorten in een
halfwilde toestand worden gehouden. Dat gaf interessante foto- en videomogelijkheden! De soorten waren
Common Brown, Black-and-white Ruffed en Eastern Grey Bamboo Lemur, Ringstaartmaki en Coquerel’s en
Crowned Sifaka’s. Op de terugweg naar het hotel konden we de laatste soorten van de lijst bijschrijven: een
groep Huisgierzwaluwen in de stad (die hadden we de eerste dag waarschijnlijk ook al gezien maar toen nog nitg
met zekerheid). Overnachting en avondeten in Hotel Orchid
4 december
Antananarivo - Nairobi – Amsterdam
Ochtend rustig aan gedaan, spullen gepakt en om 10.15h gaan rijden naar het vliegveld. Afscheid genomen van
Tiana en onze chauffeurs Chris en John en ingecheckt voor de vlucht naar Amsterdam via Nairobi.
5 december
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