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MADAGASKAR, HET LAND VAN DE ENDEMEN

Madagaskar
het land van de endemen

Jeroen van Leeuwen

jeroen.p.van.leeuwen@gmail.com

Foto’s van de auteur

Veel mensen zullen Madagaskar kennen van de gelijknamige Dis-
ney!lm (die overigens vanuit natuurhistorisch oogpunt volledig 
misleidend is). Natuurliefhebbers weten dat het land rijk is aan veel 
bijzondere dieren- en plantensoorten. Aangezien mijn persoonlijke 
interesse breder is dan alleen reptielen en am!bieën stond een bezoek 
aan het land dan ook al enige jaren op mijn wensenlijst. In novem-
ber 2015 is het dan eindelijk zo ver, een bezoek van 3 weken aan het 
land, met als doel natuurlijk om zoveel mogelijk dieren te vinden en 
observeren. In dit verslag zal ik mijn herpetologische waarnemingen 
tijdens de reis beschrijven.
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Aangezien ik het land niet geschikt vond 
om in mijn eentje rond te reizen besloot 
ik mee te gaan met een georganiseerde 
reis. Na enig wikken en wegen heb ik 
gekozen voor de vogelreis georganiseerd 
door de organisatie Birdingbreaks, een 
Nederlandse organisatie die zich speci!ek 
richt op vogelreizen. Het meegaan met een 
vogelreis heeft voor een reptielenliefhebber 
het nadeel dat de timing en keuze van ge-
bieden uiteraard gericht zijn op het vinden 
van zoveel mogelijk vogelsoorten, wat 
vooral inhoudt vroeg opstaan en weinig 
nachtwandelingen. Voor mij persoonlijk 
is dit niet echt een probleem, aangezien ik 
ook fervent vogelaar ben, en vaak genoe-
gen neem met kortere nachten, dus ook 
de combinatie prima te doen is. Een ander 

nadeel was dat de vogelreizen in Madagas-
kar georganiseerd worden vlak voor het 
regenseizoen, in november-december, wan-
neer de vogels midden in hun broedseizoen 
zitten. Dit betekent dat kikkers wat minder 
actief zijn in deze periode. Er worden ook 
wel reizen georganiseerd speci!ek gericht 
op het vinden van reptielen en am!bieën, 
en die worden dan vooral aan het eind van 
de regentijd, in maart-april gedaan, op het 
moment dat het “kikkerseizoen” piekt. 
Maar een vakantie in die periode komt op 
mijn werk wat minder goed uit. Achteraf 
gezien was mijn keuze voor de vogelreis 
een fantastische keuze, want het reis-
schema liet ruim voldoende mogelijkheden 
voor het zoeken naar reptielen en am!-
bieën, en door het meereizen met de groep 
vond ik veel meer soorten dan ik in mijn 
eentje zou kunnen vinden. Daarnaast was 
het regenseizoen vroeg, dus ook kikkers 
waren volop te vinden en kreeg ik eigenlijk 
het beste van beiden. En gelukkig hadden 
mijn medereizigers ook aandacht voor rep-
tielen, am!bieën en zoogdieren, dus was 
het een complete reis, en voortdurend wat 
moois te zien. Zeker een aanrader dus.

Ik beperk de informatie over de geogra-
!e en geologie van Madagaskar door te 
verwijzen naar de artikelen van Piet van 
Beest die eerder in dit blad zijn verschenen 
(B""#$, %&&'a-d). De reis die ik gemaakt 
heb bestreek eigenlijk drie verschillende 
klimaatzones (zie !guur voor de route). Als 
eerste bezochten we de natte regenwouden 
in de nationale parken Perinet, Mantadia, 
Foret d’Laroka en Ranomafana in het 
oosten van het land. Daarna reden we via 
Fianarantsoa en Isalo naar het zuidwesten, 
waar we Toliara, Ifaty en het eiland Nosy 
Vé bezochten. Als laatste hebben we nog 
de Betsiboka delta nabij Mahajanka en 
het droge bos in Ankarafantsika NP in het 
noordwesten van het land bezocht. Het 
vervoer ging grotendeels met een mini-
busje, gecombineerd met binnenlandse 
vluchten Toliara-Antananarivo en Anta-
nanarivo-Mahajanga. In tegenstelling tot 
de eerdere artikelen in dit blad (B""#$, 
%&&'a-d; K())"*, 1993) waren er wel 

ß

Boophis madagas-

cariensis, Perinet 
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à
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ops, Lake Alarobia
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degelijk meerdere asfaltwegen die het land 
doorsneden, blijkbaar is er in de loop van 
de jaren toch wel wat gebeurd in het land, 
hoewel er nog steeds wegen zijn die de 
naam weg niet rechtvaardigen. 

Antananarivo en Perinet
We vertrokken op 19 november vanaf 
Schiphol, om via Parijs naar Antananarivo 
te vliegen. Na de aanslagen in Parijs het 
weekend ervoor waren we bang voor veel 
vertraging, maar de reis verliep vlotjes, en 
volledig volgens schema. Rond midder-
nacht landen we in Antananarivo (kortweg 
Tana), waar we werden opgewacht door 
de lokale gids Mamy. We overnachten in 
een comfortabel hotel aan de rand van de 
stad. De volgende dag (20 november), na 
een vroeg ontbijt, vertrokken we naar Ala-
robia Lake, een park midden in de stad. In 
het meertje huisde een grote reigerkolonie 
en dat vormde een mooi begin van de reis. 
Langs het meertje vond ik ook de eerste 

gekko’s, de kleine bruine daggekkootjes 
van de soort Lygodactylus miops. Prettig 
algemeen, wonend op de stammen van de 
bomen langs het water, veelal op plekken 
waar ze zowel zon als schaduw konden 
vinden. Ze lieten zich ook goed benaderen 
en fotograferen. Na een uurtje rondkijken 
vertrokken we weer, op weg naar het oos-
ten. In het begin van de middag kwamen 
we aan in Perinet (vlakbij Andasibe). 
Na de late lunch waren er nog een paar 
uurtjes daglicht over, dus bezochten we 
het regenwoud van Perinet NP (of!cieel 
heet het Analamazoatra Reserve), onder 
begeleiding van de lokale gidsen Patrice 
en zijn zoon. Veel mooie vogelsoorten pas-
seerden hier de revue, en daarnaast lieten 
ook Indri’s hun bizarre gezang horen. Tij-
dens de wandeling vond ik ook de eerste 
slang, Thamnosophis infrasignatus (familie 
L+,-*(-.//0+") van ongeveer 70 cm die 
onderin de struiklaag rondkroop. Slangen 
zoeken in Madagaskar is prettig in de we-

Thamnosophis 

infrasignata, 

Perinet NP

à boven:

Ptychadena 

mascareniensis, 

Ranomafana NP

à onder:

Boophis opistho-

don, Perinet NP
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tenschap dat er slechts een aantal zwakgif-
tige, opisthoglyfe soorten voorkomen, en 
alle slangen zonder gevaar te vangen zijn 
voor een goede foto. Tijdens een nachtelijk 
rondje rondom de accommodatie vond ik 
ook een aantal kikkersoorten. Allereerst 
Ptychadena mascareniensis (familie R+1/-
0+"), een bijzonder algemene soort, die we 
later op andere plekken weer terug zagen. 
Hij deed in uiterlijk en doen en laten sterk 
denken aan de groene kikkers (Pelophylax 
sp.) in ons eigen land. De soort is te vinden 
in de vegetatie in en langs traag stro-
mende beken of stilstaande plassen. Langs 
dezelfde beek stonden een aantal bananen-
planten waar vanaf een grote boomkikker 
zat te roepen, Boophis ophistodon. Het is 
een grote soort van ongeveer 10 cm, vaak 
ongetekend bruin gekleurd, met soms een 
vage bandering op de poten. Op de huisjes 
zelf hoorden er natuurlijk ook gekko’s 
thuis, in dit geval betrof het Hemidactylus 
mercatorius.

Ook dag 3 brachten we door in het re-
genwoud in Perinet NP. Op zoek naar een 
aantal endemische vogelsoorten betekende 
deze dag veel lopen, vaak over heuvels 
waar geen paden te vinden waren als er 

ergens een roepje gehoord werd. Gelukkig 
zijn er ook leuke soorten op herpetologisch 
vlak te vinden. Allereerst wees de gids 
een vrouwtje van de kameleon Calumma 
brevicorne aan, die in een struikje bij de 
ingang van het park zat. Vermoedelijk is 
het dier hier geplaatst om aan toeristen 
te kunnen laten zien, maar het dier zag 
er gelukkig goed uit. Later op de dag 
vonden we ook een jong vrouwtje een stuk 
verderop langs de bosrand. Zowel bij het 
informatiecentrum, als op een open plek 
in het bos vond ik ook de mooie daggekko 
Phelsuma lineata. Prachtig uitgekleurde 
dieren die zich rustig lieten observeren. Ze 
leken een duidelijke voorkeur te hebben 
voor grote, gladde bladeren, zoals van een 
banaan en schroefpalm, wat ook wel in 
gevangenschap bekend is. In het bos, langs 
een beekje, vond ik ook een kleine kikker 
met grijsblauwe poten en een geelbruine 
rug: Mantidactylus opiparis. Het diertje 
sprong door het dode blad langs het pad. 
Langs de weg in het dorp aan het eind van 
de middag wees de gids me op een kleine 
Calumma nasutum, die onderin de kale 
takken van een boom zat, op ongeveer 
ooghoogte. Het betrof een vrouwtje, met 
prachte lichtblauwe vlekjes op de licht-

Hemidactylus 

mercatorius, Ra-

nomafana NP
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groene 2anken, en een ronde uitstulping 
op de neus. Deze soort blijft met een 
totale lengte van ongeveer 12 cm klein. 
Weer terug bij het huisje bleken ook hier 

Phelsuma lineata te zitten. Ze gedroegen 
zich als Hemidactylus door in het donker 
bij de lampen onder de dakranden op 
insecten te jagen.    

Phelsuma lineata, 

Perinet NP

Calumma nasutum, 

Ranomafana NP
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Mantadia NP en Foret d’Laroka
Op 22 november bezochten we Mantadia 
NP. De rit naar het park betekende ruim 2 
uur rondhobbelen in 4x4 auto’s, wat zeker 
geen overbodige luxe bleek te zijn gezien 
de staat van de weg. In het bos schoot er 
een volwassen Zonosaurus madagasca-
riensis, een van de algemene schildhagedis-
sen van het land, van de weg af, helaas 
te snel voor een foto. Langs een beekje in 
het regenwoud bleken ook verscheidene 
Mantella baroni rond te huppen. Dit is 
een van de kleurrijkere soorten uit het 
genus met een zwarte basiskleur, daarop 
lichtgroene vlekken rond de ledematen, en 
oranje achterpoten. De buikzijde is zwart 
met lichtblauwe vlekken. Daarmee is het 
genus een duidelijke tegenhanger van de 
D"10*(3+$/0+" in Zuid- en Midden 
Amerika. De rest van de dag ging voor 
mij verloren door een verkeerd gevallen 
malaria-pil. Na een goede nachtrust was 
ik gelukkig de volgende dag weer hersteld. 
Op 23 november stond een extra locatie 
ingepland, het Foret d’Laroka, op ruin een 
uur rijden. Dit extra park werd bezocht 
omdat hier volgens de gids de haast magi-
sche Helmet Vanga (Euryceros prevostii) 
zou broeden, een prachtige vogel met een 
knalblauwe snavel, die voorheen eigenlijk 
alleen in een lastig te bereiken stuk regen-
woud in het noordoosten van Madagaskar 
voorkwam. De moeite waard om een dag 
aan te besteden dus. Bij het uitstappen van 
de jeeps vond ik al gelijk een klein skinkje, 
Trachylepis gravenhorstii. Het betreft een 
algemene soort die op de open plekken en 
langs paden in het regenwoud voorkomt. 
Op een pad stak er ook een klein slan-
getje van ongeveer 40 cm over, met een 
mooie rozige buikkleur, Liopholidophis 
rhadinaea (familie L+,-*(-.//0+"). Na 
drie uur zoeken vonden we inderdaad de 
gewenste Helmet Vanga, en wel twee uit-
gevlogen jongen die gevoerd werden door 
een van de ouders, een fantastische waar-
neming! Na het avondeten was het tijd 
voor een nachtwandeling langs de weg, op 
zoek naar muismaki’s, kikkers en kamele-
ons. De druilerige regen die de hele avond 

bleef vallen maakte de omstandigheden 
eigenlijk ideaal voor kikkers. Dit leverde 
dan ook maar liefst vier soorten Boophis 
sp. op. Allemaal prachtige kleine boomkik-
kertjes die voorkomen in de open plekken 
in het regenwoud, en door de regen rond-
kropen over de weg en in de struiken langs 
de weg. De eerste was B. madagascariensis, 
een bruine wat grotere soort, met scherp-
hoekige hielen, en een scherprandige kop. 
B. luteus is een haast doorzichtige groene 
kikker met pracht gekleurde ogen (een 
roodbruine iris omringd door een blauwe 
rand). Het diertje sprong rond op het as-
falt van de weg. B. tasymena heeft dezelfde 
basiskleur, maar het lichaam is bedekt met 
roodbruine stippen, en de bovenzijde van 
de ogen heeft dezelfde roodbruine kleur. 
De soort werd gevonden in een struik, on-
geveer op ooghoogte. Ook B. viridis werd 
gevonden in de vegetatie langs de weg. 
Deze soort is iets minder doorzichtig, en 
heeft een meer geelgroene grondkleur met 
witte buik, waarop vaak een roodbruine 
“spray” zit. Naast kikkers waren de weg-
bermen ook rijk aan kameleons. Allereerst 
werden er twee individuen van Calumma 
brevicorne gevonden, slapend op een 
hoogte van ongeveer 2,5 m in de buitenste 
takken van bomen. Op eenzelfde manier 
vond ik ook een slapend vrouwtje van Ca-
lumma nasutum. De mooiste waarneming 
van de dag betrof een bladstaartgekko, 
Uroplates sikorae, die dwars over een dun 
takje van een klimplant hing. Helaas hing 
hij op een dusdanige onbereikbare plek dat 
goede foto’s niet lukten. 

Ranomafana NP
24 november betrof een reisdag, waarop 
we geen herpetologische waarnemingen 
deden.  Op 25 november kwamen we rond 
lunchtijd aan in Ranomafana NP aan, in 
het montane regenwoud op een hoogte 
van ongeveer 1000m, waar onze lokale 
gids Jeanry al stond te wachten. Rond 
de lunchplek aan de ingang van het park 
scharrelden er een paar kleine skinkjes in 
de wegberm, Trachylepis gravenhorstii. 
In het restaurantje hing een prachtige 

à

Mantella baroni, 

Ranomafana NP
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komeetvlinder in de gordijnen, wat een 
onwerkelijk grote nachtvlinder! We staken 
de brug over het park in, en zagen vanaf 
de brug een kleine bruine boomkikker 
in een struik slapen. Het bleek na later 
uitpluizen van de literatuur een metamorf 
van Guibemantis tornieri te zijn. In het 
regenwoud zelf hoorde ik her en der kleine 
boomkikkertjes roepen, en na lang zoeken 
kon ik de makers van de hoge piepgelui-
den traceren. De kikkertjes zaten te roepen 
vanuit boomholtes op 1-2 m hoogte. Ver-
moedelijk betrof het de soort Anodonthyla 
boulengeri, maar zeker ben ik er niet van.

Na een korte rondwandeling vertrekken 
we naar ons hotel, dat net buiten het park 
ligt. In de tuin van het hotel is er ’s avonds 
veel activiteit te beleven in de vorm van 
gekko’s en kikkers. Allereerst zaten er op 
de muur rondom de verlichting een aantal 
exemplaren van de huisgekko Hemi-
dactylus mercatorius. Gek genoeg werd 
hetzelfde habitat ook bewoond door een 
enkel dier van Gehyra mutilata, blijkbaar 
geïntroduceerd vanuit Zuidoost Azië. Een 
stukje verder van de verlichting zaten er 
ook een aantal exemplaren van de mooie 
gekko Ebenavia inunguis op de muur. Het 
zijn kleine, slanke gekko’s met een totale 
lengte van krap 10 cm met een spitse kop. 
Tussen de huisgekko’s kropen er ook een 
groot aantal prachtige rietkikkers rond. 
Heterixalus alboguttatus heeft een oranje 
onderzijde (vooral de ledematen) en een 
grijs bruine bovenzijde, meer of minder 
bedekt met bruinomrande gele stippen. 
De mannen zien er iets minder mooi uit, 
met duidelijk minder gele stippen op de 
rug, en een meer bruine grondkleur op de 
bovenzijde.

De volgende ochtend trokken we om 
5 uur met de bus op weg naar een ander 
gedeelte van het regenwoud in Ranomafa-
na. Ook hier waren veel kikkers actief. 
De eerste die ik vond zat te roepen vanuit 
een beekje in het dichte bos. De precieze 
identi!catie is me nog niet helemaal 
duidelijk, maar vermoedelijk betrof het een 
Mantidactylus sp. Een stukje verder zat 
er onder op een bemoste boomstam een 

prachtige ”bemoste” kikker, Spinomantis 
aglavei. Het dier was een cm of 8 groot, en 
zijn lichaam en ledenmaten waren bedekt 
met uitstulpingen. Hierdoor, en door 
de gemarmerde geelbruine,  mosgroene 
grondkleur was het dier erg goed gecam-
ou2eerd, en vertrouwde hier dan ook 
volledig op bij benadering. Voor de lunch 
trokken we terug naar het hotel, waar we 
meekregen hoe het weer hier ook kan zijn. 
Vanuit een pikzwarte lucht barstte een 
knetterharde hoosbui met bliksem2itsen, 
donder, windstoten en hagel los waardoor 
bijna alle hotelkamers blank kwamen te 
staan. Voordat de bui kwam zag ik nog 
wel kans de daggekko’s op de buitenmuren 
eens goed te bekijken en te fotograferen. 
Het betrof hier twee soorten, de al eerder 
gevonden Phelsuma lineata, en de pauw-
oog-gekko Phelsuma quadriocellata. Met 
name de laatste was hier prachtig getek-
end, met veel rode strepen op het lichaam. 
De middag brachten we door met een 
wandeling rond een zeggenmoerasje in de 
nabije omgeving. Hier vonden we helaas 
geen reptielen of am!bieën. Nadat we het 
diner hadden genuttigd in het hotel was 
er nog ruim de tijd om in de tuin van het 
hotel te gaan zoeken. Door de vele regen 
overdag waren er veel kikkers actief. Net 
als de dag ervoor kropen er veel Heterix-
alus alboguttatus rond in de vegetatie, 
zowel juvenielen als adulten, waaronder 
een mannetje zonder gele stippen op de 
rug. Ook Boophis tephreaomystax liet zich 
zien. Een volwassen dier zat op de buiten-
muur van het hotel, terwijl een juveniel in 
een van de palmen in de tuin vertoefde. De 
soort is te herkennen aan de gele tekening 
in de liesstreek. Van Guibemantis tornieri 
vond ik twee volwassen exemplaren in 
de struiken, een daarvan had een dunne 
dorsale streep, en beide dieren hadden een 
vaag vlekkenpatroon op de achterpoten. 
De dieren bleken erg goede springers met 
hun lange achterpoten. Een andere prach-
tige soort die ik hier voor het eerst vond 
was Boophis elenae. Twee mannetjes zaten 
in de boomvarens langs een beekje. De 
dieren hadden een blauwe keel en voor-

Trachylepis 

gravenhorstii, 
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Hemidactylus mercatorius, Perinet NP

Ebenavia inunguis, Ranomafana NP
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poten, en een mooie roodbruine iris. De 
grondkleur was bij de een prachtig groen, 
de andere meer geelbruin. Ook Ptychadena 
mascareniensis kwam veel voor in het gras 
langs de beek. Net als gisteren kwam ik 
ook weer een aantal gekko’s tegen: Gehyra 
mutilata en Ebenavia inunguis. In de 
Pandanus-achtige planten langs een beekje 
zat ook een mannetje van de kleine kame-
leonsoort Calumma nasutum te slapen, 
ongeveer een halve meter boven de grond.

27 november brachten we weer een volle 
dag in het regenwoud door. Langs een 
bospad, op en onder boomstronken zag 
ik verscheidene juveniele schildhagedissen 
rondkruipen, Zonosaurus madagascarien-
sis, de meesten met een totale lengte van 
ongeveer 15 cm. Boven een klein poeltje in 
het bos hing een legsel van een onbekende 
kikkersoort. Het was duidelijk dat het 
regenseizoen met bijbehorende voortplant-
ingsactiviteit net begonnen was. Langs een 
beekje, in enigszins verstoorde vegetatie 
zat ook een kleine populatie Mantella 
baroni. ’s Avonds liepen we in de regen de 
weg langs het park af. Door de continue 
druilerige regen bleken er weer veel kik-
kers actief, en ook verscheidene kameleons 
werden gevonden, vrijwel allemaal in 
de buitenste takken van lage bomen en 
struiken, op een hoogte van 1,5-3 meter.  
De eerste was een Calumma nasutum. 
Vervolgens twee exemplaren, een mannetje 
en een vrouwtje, van Calumma oshaugh-
nessyi. De soort is te herkennen aan de 
twee uiteenlopende uitstulpingen op de 
neus, die bij het mannetje groter zijn dan 
bij het vrouwtje. Een stukje verder zat ook 
een mannetje van Calumma crypticum in 
een struik, met blauwachtige poten en een 
enkele uitstulping op de neus. Tussendoor 
bleken ook de bruine muismaki’s weer op 
hun stek te vinden, die gelokt werden door 
de gidsen met uitgesmeerde banaan. In de 
afvoergoten langs de asfaltweg zaten en-
kele Boophis madagascariensis, waarbij de 
dieren in het water een donkerbruine kleur 
vertoonden, ten opzichte van de lichtbru-
ine dieren in de struiken. Dit zou mogelijk 
met de roepactiviteit van de mannen te 

Phelsuma  
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maken kunnen hebben, een verschijnsel 
wat ik ook ken van de gifkikkers Man-
nophryne trinitatis en M. olmonae van 
Trinidad en Tobago, die in enkele seconden 
volledig zwart kleuren bij het roepen. 

Anja Community Reserve en 
 Zombitse NP
Na een paar dagen Ranomafana werd het 
op 28 november tijd om verder naar het 
zuiden door te rijden, en het natte regen-
woud voor drogere gebieden te verruilen. 
Na een laatste ochtendrondje reden we 
rond half 9 het bos uit en kwamen rond 
lunchtijd aan bij het Anja Community 
Reserve, dat bekend staat om de kolonie 
ringstaartmaki’s die daar leeft. Het reserve 
wordt gevormd door een opvallende 
rotsformatie in een verder vlak, droog 
graslandschap. Rond de rotsen is er echter 
meer vocht, en is er een beschermd  stuk 
bos waarin de maki’s rondkruipen. Naast 
de maki’s bleek dit ook een rijk stuk voor 
reptielen. De meest algemene soort bleek 
de reuzenkameleon Furcifer oustaleti 
waarvan we meer dan tien exemplaren 
vonden waaronder fantastisch uitge-
groeide adulte mannen. De bomen waren 
hier ongeveer een meter of 5 hoog, en de 
meeste van de kameleons kropen rond in 
het bladerdak bovenin. Voor een mooi 

contrast werden er in de strooisellaag op 
de bodem ook dwergkameleons, Brookesia 
brygooi, gevonden, een volwassen man-
netje en een juveniel. Het juveniele beestje 
had een totale lengte van niet meer dan 4 
cm inclusief staart! In hetzelfde biotoop 
kroop ook een Thamnosophis lateralis (fa-
milie L+,-*(-.//0+") rond van ongeveer 
70 cm. Op de grote rotsblokken in de zon 
zaten een aantal agamen, Oplurus quadri-
maculatus. De dieren vormden territoria, 
waarbij het territorium van het dominante 
mannetje de territoria van twee of drie 
vrouwtjes omvatte. Aan de randen van het 
bos, tussen boomstronken en stenen kro-
pen er ook een aantal behoorlijk tamme 
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Brookesia brygooi juveniel, Anja Community Reserve
Thamnosophis lateralis in dreighouding, Ankarafantsika NP
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Oplurus quadrimaculatus, Anja Community Reserve
Zonosaurus laticaudatus, Anja Community Reserve
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schildhagedissen (Zonosaurus laticauda-
tus) rond. De dieren hadden een opval-
lende crèmekleurige dorsolaterale streep, 
die ook de bovenkant van de kop bedekte. 
Na een rondwandeling van ruim een uur 
gingen we verder. Bij een stop onderweg 
in een savanneachtig  graslandschap vond 
ik een kleine skinkensoort, Trachylepis 
elegans, te herkennen aan de oranje waas 
aan de zijkant van de nek. Buiten dat 
vertoonden de skinkjes veel gelijkenis met 
T. gravenhorstii. 

We overnachtten in een luxe resort bij 
het Isalo NP. De volgende ochtend zaten de 
muurtjes en rotsen rondom het resort vol 
met Oplurus quadrimaculatus. Na een laat 
ontbijt om 7 uur (voor vogelaar-begrippen 
dan) vertrokken we naar Zombitse NP. Dit 
park is makkelijk bereikbaar, omdat het 
doorsneden wordt door de snelweg naar 
Toliara. Het omvat een mooi stuk droog 
bos, wat door de geïsoleerde ligging een 

2inke aantrekkingskracht uitoefent op 
alle fauna. Ook hier zaten prachtige grote 
Furcifer oustaleti in de boomtoppen. Op 
de zandpaden in de open stukken van het 
bos kropen leuke Madagaskarleguaantjes, 
Chalarodon madagascariensis, rond. De 
dieren zijn erg snel, maar bij voorzichtige 
benadering prima fotografeerbaar. Met 
hun lange poten en tenen joegen ze actief 
achter allerlei kleine insecten op het zand 
aan. Op dunne boomstammen in het bos, 
meestal een meter boven de grond, zaten 
ook de kleine daggekko’s Lygodactylus 
tolampyae. Het genus bevat op Madagas-
kar een aantal sterk gelijkende soorten 
die eigenlijk alleen op basis van locatie en 
biotoop uit elkaar te houden zijn. In een 
holle afgebroken tak schoot een skinkje 
weg, dat na enig geduld weer een beetje 
naar buiten kwam. Het schuwe diertje had 
mooie gele stippen op de kop en eerste 
deel van de rug: Trachylepis aureopunc-

Trachylepis ele-

gans, onderweg 

naar Isalo NP
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tata. Ook twee slangensoorten werden 
gevonden in het bos. Een 1,5 m lange 
Leioheterodon madagascariensis stak het 
pad over en dook de struiken in. Met hulp 
van de andere reisgenoten lukte het om 
het dier op de foto te krijgen. Een week 
later bleek de soort ook erg algemeen in 
het droge bos in het noordwesten van 
Madagaskar. De andere slangensoort was 
Ithycyphus oursi, een mooie grijze slang 
van ongeveer 80 cm die op de bosbodem 
rondkroop. Na de zoektocht in het bos 
waarbij al snel de doelsoorten op vogel-
gebied werden gevonden ondanks de hitte 
reden we door naar Toliara, waar we over-
nachten. Op de buitenmuren van het hotel 
was het ’s avonds natuurlijk even zoeken 
naar de lokale gekkosoorten. Dit bleken 
hier Phelsuma modesta en Hemidactylus 
frenatus te zijn. 

Rondom Toliara en Ifaty
Op 30 november vertrokken we, na een 
vroeg uitstapje bij een aantal plassen aan 
de binnenrand van de duinen op zoek naar 
drinkende zandhoenders (zonder succes 

helaas), met een speedboot naar het kleine 
eilandje Nosy Vé. Het doel van het bezoek 
waren de rustende krabplevieren en de 
broedkolonie roodsnavelkeerkringvogels 
die zich goed lieten zien. Op het eilandje 
scharrelden ook een aantal Chalarodon 
madagascariensis rond tussen de droogte-
bestendige vegetatie. Blijkbaar doorstaan 
de dieren hoge temperaturen, veel zon en 
droogte. We vertrokken vervolgens met 
de boot naar een lodge op het strand, bij 
het plaatsje Anakao. Eind van de mid-
dag maakten we een wandeling door de 
droge, stekelige vegetatie achter de duinen, 
die bekend staat als “Spiny-forest”. De 
hogere vegetatie bestond hier vooral uit 
Euphorbia stenoclada en Acacia’s. Na een 
2ink aantal bomen en struiken te hebben 
afgezocht vond ik een juveniele Phelsuma 
breviceps, die uitsluitend voorkomt op E. 
stenoclada. Het diertje had zich ver tussen 
de stekels teruggetrokken. In een klein 
struikje vonden we ook een klein slange-
tje, niet langer dan 50 cm. Het betrof een 
Mimophis mahfalensis. Tussen de struik-
jes op de open stukken bleek de spin-
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schildpad, Pyxis arachnoides, behoorlijk 
algemeen. We vonden tijdens de twee uur 
durende wandeling tenminste vier volwas-
sen dieren. Terug bij de lodge zocht ik na 
het eten nog even de directe omgeving af. 
In de struiken rondom de huisjes zaten en-
kele Furcifer verrucosus. De dieren zijn vrij 
slank, en hebben een wat hogere rij stekels 
op de rug in vergelijking tot F. oustaleti. 
Daarnaast hebben de dieren vaak een 
groene of grijze grondkleur. Op en onder 
de houten daken van de huisjes vond ik ’s 
avonds ook verschillende Hemidactylus 
frenatus in gezelschap van H. mercato-
rius. Ik vermoed dat H. frenatus hier later 
is gearriveerd, waar H. mercatorius de 
oorspronkelijke huisgekko op het eiland 
is. Welke van de twee soorten uiteinde-
lijk de concurrentiestrijd zal winnen is 
afwachten. Tussen de huisgekko’s zat ook 
een dik vrouwtje van Phelsuma mutabilis 
met een geregenereerde staart. Ik herkende 
het dier direct als zijnde een Phelsuma sp. 
door de ronde pupil, maar de uiteindelijke 
determinatie is achteraf gelukt met dank 

á Ithycyphus oursi, Zombitse NP

á Phelsuma breviceps juveniel verscholen in Euphorbia stenoclada, 
Anakao, Toliara

â Mimophis mahfalensis, Anakao, Toliara
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aan Remco Hendriks. Het dier oogde 
duidelijk anders dan de P. mutabilis die ik 
later vond, maar blijkbaar is de kleur en 
tekening binnen de soort variabel. 

De volgende dag voeren we met de 
speedboot terug naar Toliara, alwaar we  
werden opgewacht door onze chauffeur, 
en met het personenbusje reden we naar 
Ifaty. Een jaar eerder werd de tocht gedaan 
met jeeps, maar volgens de organisatie was 
de weg verbeterd en waren de jeeps niet 
meer nodig. Wij merkten weinig van de 
verbeteringen, en al rammelend kwamen 
we bij de lodge in Ifaty aan. Door de hitte 
in de middag was het tijd voor siësta, en 
deden we pas eind van de middag een 
wandeling in het Spiny forest van de Mosa 
familie. De familie beheert een privé reser-
vaat waarin een mooi intact bos, bestaand 
uit baobabs en doornstruiken, groeit. Op 
het rode zand van de vele paden in het 
bos renden veel leguaantjes (Chalarodon 
madagscariensis) rond. Langs het pad lag 
een alerte Dromicodryas bernieri van een 
cm of 80, die vlak voor onze voeten (en 
camera’s) een leguaantje greep, wurgde en 

naar binnen werkte. Dit was een waar-
neming die nog lang in mijn geheugen zal 
blijven steken! Net als bij Anakao kwamen 
we ook hier Pyxis arachnoides en Furcifer 
verrucosus tegen. Terug bij de lodge bleek 
er ’s avonds een vergelijkbare herpetofauna 
te vinden als de dagen ervoor. De huisjes 
werden bewoon door H. frenatus, H. mer-
catorius, Phelsuma modesta en als nieuwe 
soort ook P. standingi, die zich vooral rond 
het dak van het restaurantgedeelte bevon-
den. Tijdens een nachtrondje vond ik ook 
een kleine wormslangetje, Indo typhlops 
braminus. Het 20 cm lange diertje kroop 
door de laag dode bladeren onder een 
klein struikje. Ook de daaropvolgende 
avond werden dezelfde gekkosoorten 
gevonden. 

Mahajanga en Ankarafantsika NP
Op 3 december vlogen we in de vroege 
ochtend, met een tussenstop in Fort Dau-
phin, terug naar Tana. Aangezien de vlucht 
eigenlijk pas in de middag gepland stond 
was er geen vast programma, en besloten 
we de tijd door te brengen bij Laka Ala-
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robia. Daar vond ik geen nieuwe soorten, 
maar zag ik wel verscheidene Lygodac-
tylus miops en een enkele Hemidactylus 
mercatorius. Deze laatste kostte wel wat 
hoofdbrekens door de duidelijk andere 
kleur en huidstructuur dan de overige die-
ren die ik van deze soort had gezien, maar 
na uitpluizen van de literatuur kom ik toch 
tot de conclusie dat het H. mercatorius 
moet zijn.  We overnachtten in hetzelfde 
hotel als waar we aan het begin van de reis 
vertoefden, en na een ochtendwandeling 
door de omliggende rijstvelden vlogen we 
via de noordelijke punt van Madagaskar 
naar Mahajanga in het noordwesten, waar 
we ’s avonds aankwamen. Na inchecken 
in het hotel, en een laat diner maar snel 
het bed opgezocht. Op 5 december zijn we 
’s morgens vroeg met een klein bootje de 
Betsiboka delta opgevaren, om daar op de 
drooggevallen zandplaten in de mangrove 
op zoek te gaan naar vogels. Bij terug-
komst op het strand vond ik op de huisjes 
een nieuwe Phelsuma-soort: P. madagas-
cariensis. Net buiten de stad kwam ik op 
een palm ook een leuk kikkertje tegen, met 

mooie gele dorsolaterale strepen, met de 
toepasselijke naam Heterixalus luteostria-
tus. Terug bij het hotel ook de directe om-
geving daar nog eens goed nagezocht. Op 
en in het hotel liepen zelfs twee Phelsuma 
soorten door elkaar: P. madagascariensis 
en P. dubia. Blijkbaar verschillen deze 
soorten genoeg in dieet om sympatrisch 
voor te kunnen komen, aangezien ik geen 
verschil zag in habitatvoorkeur. Overigens 
ook hier natuurlijk weer H. mercatorius 
bij de verlichting. Bij het zwembad (of ei-
genlijk in het zwembad) zat ook een kleine 
bruine boomkikker, Boophis doulioti. Het 
was onduidelijk of het dier bewust of per 
ongeluk in het zwembad terecht was geko-
men, na het fotograferen verdween het dier 
in de struiken verderop in de tuin.

De volgende ochtend (6 december) 
vetrokken we al vroeg om na een paar 
uur rijden in Ankarafantsika NP aan te 
komen, waar onze lokale gidsen Jacky 
en Justin ons al op stonden te wachten. 
Halverwege de ochtend was de hitte al 
behoorlijk, maar het was een mooi droog 
bos met bijbehorende soorten. Direct uit 
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de bus scharrelden al enkele Zonosau-
rus laticaudatus tussen de stenen in de 
wegberm. Ik kwam de dieren later ook 
tegen in de directe omgeving van de huisjes 
waarin we overnachtten. In het bos bleek 
de al eerder vermelde slang Leioheterodon 
madagascariensis erg algemeen te zijn, 
en staken er regelmatig vaak forse dieren 
(tot ruim 1,5 m) het pad over. Rondom de 
accommodatie werd er later na de lunch 
ook een verwante soort, L. modestus, 
gevonden, die behoorlijk fel reageerde, 
maar toch goed fotografeerbaar was. Ook 
in dit bos was Furcifer oustaleti de meest 
algemene kameleon. Op boomstammen 
vond ik, op ongeveer anderhalve meter 
hoogte, ook een drietal Phelsuma mada-
gascariensis, op plaatsen waar langs het 
pad nog net een straaltje zon de bosbodem 
bereikte. Rondom de accomodatie waren 
de boomstammen vooral bewoond door 
de tamme Oplurus cuvieri. De stekelige 
agamen hadden een duidelijk voorkeur 
voor boomstammen op open plekken of 
langs brede bospaden. De soort is makke-
lijk herkenbaar aan de zwarte halsband. 
Net als in het droge bos in Zombitse NP in 
het zuiden van Madagaskar vond ik ook 
hier (slechts eenmaal) een Lygodactylus 
tolampyae op een dun boomstammetje. 
Terwijl we bij het nest van een Schlegel’s 
Asity stonden te wachten op de terugkeer 
van een van de ouders wees Jacky ons op 
een boomstam twee meter verderop. Ik zag 
direct wat hij bedoelde, maar de andere 
reisgenoten hadden duidelijk meer moeite. 
Op ooghoogte zaten twee prachtige vol-
wassen platstaartgekko’s, Uroplatus hen-
keli vlak naast elkaar!! Wat een geweldige 
camou2age hebben die!

Aan het eind van de middag werd er 
nog een vaartochtje gemaakt over het 
nabijgelegen Lac Ravelobe. Langs de 
oever lag een kleine (ongeveer 1 m lange) 
Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus) in het 
water, die zich goed liet bekijken. Door de 
pittige regen in de avond werd besloten 
de nachtwandeling met de gids een dag 
te verplaatsen en had ik zelf ook niet veel 
zin om op pad te gaan. Maar toen ik bij 

á Phelsuma dubia, Mahajanga

ä Leioheterodon madagascariensis, 

Zombitse NP

æ Leioheterodon modestus, 

Ankarafantsika NP
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ons huisje aankwam werd ik geroepen 
door een van de groepsgenoten die twee 
huisjes verderop sliep. Er bleek een boa, 
Sanzinia madagascariensis voluntany, 
onder de houten vloer van het huisje te 
hangen (de huisjes stonden een beetje op 
een helling, waardoor er aan een kant veel 
ruimte onder zat). Het dier had zich tussen 
de balken verscholen. Vlak naast de slang 
vond ik ook een Geckolepis maculata. De 
gekko’s uit dit genus hebben een bijzonde-
re afweertechniek tegen predatie. Zodra ze 
gegrepen worden laten de dakpansgewijze 
schubben (“visschubben”) snel los, waar-
door de predator met een bek vol schub-
ben eindigt, en de naakte gekko ervandoor 
gaat. De huid herstelt zich in een periode 
van twee maanden ongeveer. De soorten 
binnen Geckolepis zijn overigens lastig op 
naam te brengen, dus de determinatie op 
soortniveau van het dier dat ik vond is niet 
helemaal zeker. Ook de volgende dag in 
Ankarafantsika NP (onze laatste dag in het 
veld) was succesvol voor wat betreft nieu-

we vogelsoorten en reptielen. Wederom 
vonden we een aantal Leioheterodon mad-
agascariensis op de bospaden. Ook Tham-
nosophis lateralis bleek in dit bos voor 
te komen, en liet bij benadering blijken 
niet op mijn aanwezigheid gesteld te zijn. 
Het dier liet een duidelijk afgeplatte hals 
zien, en hield het lichaam in een zijwaartse 
dreighouding. Op een dun boompje langs 
een open bospad vond ik ’s middags een 
nieuwe kameleonsoort: Furcifer rhinoc-
eratus. Het bruine dier had een dubbele 
uitstulping op de neus die samenkwam tot 
één “hoorn”, en zat met de kop naar ben-
eden tegen de stam. Een paar meter verder 
zat er op eenzelfde stammetje een vrouwtje 
van Phelsuma mutabilis, met een blauwe 
gloed over de staart, zoals ik de soort 
eigenlijk kende van de foto’s in de veldgid-
sen, dit in tegenstelling tot het dier dat ik 
eerder in het zuiden tegenkwam. Tijdens 
een nachtwandeling met de gidsen (nu het 
wel droog was), werd er nog een mannetje 
van een andere kameleonsoort gevonden, 

Oplurus cuvieri, 

Ankarafantsika 

NP

à

Uroplatus henkeli, 

Ankarafantsika 

NP
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Furcifer angeli. Deze onderscheid zich 
door een duidelijk korte neus-uitstulping. 
Op het zandweggetje langs de bosrand 
werden er ook een aantal plompe kik-
kers gevonden van de soort Laliostoma 
labrosum. De dieren waren met ruim 10 
cm behoorlijk fors, en zagen er met de 
brede kop behoorlijk vraatzuchtig uit. Bij 
terugkomst bij de huisjes lag er langs de 
weg een doodgereden boa, ditmaal Acran-
tophis madagascariensis. Dit wijst erop dat 
ook in nationale parken de lokale bevolk-
ing duidelijk niet vriendelijk is voor deze 
mooie slangen, zoals eerder ook door René 
Koller beschreven (K())"*, 1993)... De 
volgende dag reden we terug met de bus 
naar Tana, vanwaar we rond middernacht 
vertrokken terug naar Nederland. 

Al met al heb ik erg genoten van de drie 
weken die we in dit prachtige land door-
brachten. Het bevat mooie landschappen 
waarin we heel veel vogels (177 soorten), 
zoogdieren (22 soorten) en herpetofauna 
(62 soorten) waarvan een groot deel van 
de soorten en zelfs complete families alleen 
in dit land voorkomen, hebben mogen 
bewonderen, en was ik in het goede ge-

zelschap van mensen die dit net als ik erg 
waardeerden en een brede interesse in de 
natuur hadden. 

Ik moet echter wel een kanttekening aan 
mijn ervaringen toevoegen. Hoewel wij 
mooie natuurgebieden bezocht hebben, 
hebben we door met de bus van het ene 
park naar het andere te rijden ook de tus-
senliggende gebieden gezien, en daarmee 
ook de schrijnende toestand waarin een 
groot deel van het land verkeert. Vrij-
wel het gehele binnenland is omgevormd 
van bos naar een zeer arm grasland, met 
enige akkerbouw in de dalen waar nog 
wat water stroomt. De bevolking is er erg 
arm, zodat er weinig lange termijn beheer 
van gebieden plaatsvindt, wat het in stand 
houden van het natuurlijke landschap 
zeker niet bevorderd. Ecotoerisme vormt 
een belangrijke inkomstenbron voor veel 
mensen, dus laten we hopen dat de lokale 
gemeenschappen leren dat er meer te ver-
dienen is aan een duurzaam beheerd intact 
landschap, dan aan korte termijn winst 
met een volledig geërodeerd landschap als 
gevolg.

ß
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Geckolepis maculatus, 

Ankarafantsika NP
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Furcifer rhinoceratus, 

Ankarafantsika NP
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Tabel 1. Waargenomen soorten reptielen in Madagaskar tussen 20 november en 8 december 2015
Datum 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

Pyxis arachnoides           ü ü        

Crocodylus niloticus                 ü   

Brookesia brygooi         ü           

Calumma brevicorne  ü  ü                

Calumma oshaughnessyi        ü            

Calumma nasutum  ü  ü    ü            

Calumma crypticum        ü            

Furcifer oustaleti         ü ü       ü   

Furcifer verrucosus           ü ü        

Furcifer rhinoceratos                  ü  

Furcifer angeli                  ü  

Oplurus cuvieri                 ü ü ü

Oplurus quadrimaculatus         ü ü          

Chalarodon madagascariensis          ü ü ü ü       

Ebenavia inunguis      ü ü             

Geckolepis maculata                 ü   

Gehyra mutilata      ü ü             

Hemidactylus frenatus  ü        ü ü ü        

Hemidactylus mercatorius ü     ü   ü  ü ü ü ü ü ü    

Lygodactylus tolampyae          ü       ü   

Lygodactylus miops ü             ü      

Phelsuma madagascariensis                ü ü ü  

Phelsuma standingi            ü ü       

Phelsuma modesta          ü   ü       

Phelsuma breviceps           ü ü        

Phelsuma lineata  ü     ü             

Phelsuma dubia                ü    

Phelsuma mutabilis           ü       ü  

Phelsuma quadriocellata       ü             

Uroplatus henkeli                 ü   

Uroplatus sikorae    ü                

Zonosaurus laticaudatus         ü        ü ü  

Zonosaurus madagascariensis   ü     ü            

Trachylepis elegans         ü           

Trachylepis gravenhorstii   ü   ü              

Trachylepis aureopunctata          ü          

Sanzinia madagascariensis volontany                 ü   

Acrantophis madagascariensis                  ý  

Thamnosophis infrasignatus ü                   

Thamnosophis lateralis         ü         ü  

Dromicodryas bernieri            ü        

Indotyphlops braminus            ü        

Ithycyphus oursi          ü          

Leioheterodon madagascariensis          ü       ü ü  

Leioheterodon modestus                 ü   

Liopholidophis rhadinaea    ü                

Mimophis mahfalensis           ü         

ý Road kill, traffic victim
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Tabel 2. Waargenomen soorten amfibieën in Madagaskar tussen 20 november en 8 december 2015
Datum 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

Boophis tephraeomystax       ü             

Boophis doulioti                ü    

Boophis opisthodon ü                   

Boophis elenae       ü             

Boophis tasymena    ü                

Boophis viridis    ü                

Boophis luteus    ü                

Boophis madagascariensis    ü    ü            

Guibemantis tornieri      ü              

Laliostoma labrosum                  ü  

Mantella baroni   ü     ü            

Mantidactylus opiparis  ü                  

Mantidactylus sp.       ü             

Spinomantis aglavei       ü             

Anodonthyla boulengeri ? ü

Heterixalus alboguttatus      ü ü ü            

Heterixalus luteostriatus                ü    

Ptychadena mascareniensis ü ü ü     ü            

Summary

Madagascar, land of endemic species
The author describes his three-week trip to Madagascar in November-December 2015. The trip was arranged by an organi-

sation focused on birdwatching, but nevertheless the trip was also very successful in finding reptiles and amphibians. During 

the trip, several different ecosystems were visited, including the wet rainforest in the eastern part of the country (Perinet 

NP, Mantadia NP, Foret d’Laroka, Ranomafana NP), the dry forests in central and south-west Madagascar (Anja, Zombitse, 

Ifaty) and the dry forests in the northwest (Ankarafantsika NP). During the visits a large number of species of snakes, cha-

meleons, diurnal and nocturnal geckos, iguanids and  frogs were found. Among these several beautiful Calumma sp., Furcifer 

sp., Phelsuma sp. and Boophis sp. As the wet season just started in the rainforests, frogs were already becoming active, and 

the first clutch of eggs was already found.  Unfortunately also the clear signs of severe land degradation were quite visible in 

the inland areas.
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Tien jaar geleden kwam ik voor het 
eerst in Andasibe. Het was een mistige 

dag toen ik over de onverharde weg het 
dorp inliep. Muziek klonk vanuit radio’s in 
houten, door rook zwart gekleurde huizen, 
en ik herinner me de indringende roep van 
Indri’s die door het omliggende bos galm-

de. Mijn toenmalige doel was het vinden 
en fotograferen van Mantella aurantiaca in 
situ, waarvan bekend is dat ze in een klein 
gebiedje in de nabijheid van Andasibe 
voorkomen. Het originele plan was om één 
dag in het dorp te verblijven om de kikkers 
te vinden, en daarna verder te reizen om 

Bescherming van kikkers door de 

Mitsinjo Association 

in Andasibe, Madagaskar
Devin Edmonds 

dedmonds@lemurreserve.org
Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld

Vertaling: Jeroen van Leeuwen
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naar reptielen en am!bieën te zoeken op 
andere plekken op het eiland.

Meer dan een week later dan gepland 
vertrok ik weer uit Andasibe, onder de 
indruk van de ongeloo2ijke diversiteit aan 
kikkersoorten in dit gebied. We vonden 
Mantella aurantiaca al direct op de eerste 
dag na aankomst, en in de daaropvolgende 
dagen vonden we ook M. baroni, M. 
crocea, M. milotympanum, en M. pulchra, 
allemaal tijdens korte tripjes vanuit het 
dorp. Het leek wel alsof er elke keer dat ik 
een gids vroeg naar een kikker waarvan ik 
ergens in een boek een foto had gezien, er 
wel iemand wist waar de soort te vinden 
was. Dit avontuur is reeds beschreven in 
het DN magazine (E0,(10#, %&&4). 

Tijdens de dagtripjes op zoek naar 
Mantella sp. kwam ik allerlei andere kik-
kersoorten tegen waar ik nog nooit van 
gehoord had. Vreemd cryptisch gekleurde 
Spinomantis sp. met groene vlezige tuber-
cules en lange stijve poten, groepen van 
Guibemantis sp. ter grootte van een boon, 
verborgen in de met water gevulde blad-

oksels van Pandanus schroefpalmen. Deze 
kikkers deden denken aan kikkersoorten 
die leven in bromelia’s in de neotropen. 
Ook vond ik prachtige boomkikkers met 
blauwe ogen en felgekleurde patronen op 
de rug die makkelijk rivaliseerden met de 
aposematische kleuren van de Mantella 
die me in Madagaskar brachten. Hoewel 
ik het tijdens deze eerste reis nog niet wist, 
worden er meer dan 100 soorten kikkers 
gevonden in de omgeving rondom Anda-
sibe, waarbij de natuurlijke historie van de 
meeste soorten nauwelijks bekend is. 

Milieuproblemen in Madagaskar
Zoals de meeste toeristen die Madagaskar 
bezoeken liet de bijzondere fauna niet de 
enige indrukken achter. De enorme mate 
van degradatie van het natuurlijk habitat 
die ik tegenkwam tijdens het zoeken naar 
kikkers liet ook sporen na. Landbouw 
bedreven met behulp van slash-and-burn 
praktijken bleken net zo verankerd in de 
lokale cultuur als autorijden is bij de Ame-
rikanen. Het is overduidelijk de oorzaak 

Adulte vrouw 

Boophis pyrrhus in 

gevangenschap. 

Stenen bedekt 

met dood blad 

worden gebruikt 

als substraat.
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van ernstige milieuproblemen, maar ieder-
een lijkt er aan mee te doen. Vrachtwagens 
volgeladen met boomstammen reden langs 
de modderige wegen die ik bewandelde om 
populaties van sterk bedreigde Mantella-
soorten te bereiken, en verscheidene malen 
vond ik Mantella die rondsprongen in 
houtsnippers van recente houtkap. 

Rivieren waren troebel door het sedi-
ment afkomstig van continue erosie van 
de boomloze heuvels die nu het grootste 
deel van het land bedekken, en het water 
wordt nog modderiger door de mijnbouw-
activiteiten die ontspringen zodra er ergens 
edelstenen, goud of andere dure mineralen 
worden gevonden. Een van ‘s werelds 
grootste nikkelmijnen ligt op een plek 
waar eens bijna een derde van de bekende 
voortplantingsplekken van M. auranti-
aca te vinden was. Deze plekken zijn of 
worden gekapt voor het winnen van het 
metaal, dat een belangrijk onderdeel vormt 
van bijvoorbeeld roestvrij staal en oplaad-
bare batterijen. 

Terwijl Madagaskar het icoon vormt 
van de ongeloo2ijke biodiversiteit die 
onze planeet kan bevatten, is het tegelij-
kertijd ook een duidelijk voorbeeld van 
de verwoestende effecten die de mens kan 
hebben op het voortbestaan van het leven 
op aarde zoals we het kennen.

Mitsinjo – Zorgen voor de toekomst
Opgezet in 1999, als een organisatie 
van gidsen voor ecotoeristen, door een 
zestal inwoners van Andasibe, is Mitsinjo 
inmiddels gegroeid naar een actieve lokale 
beschermingsorganisatie in het gebied en 
heeft momenteel meer dan 50 leden. In 
Malagasy kan het woord mitsinjo verschil-
lende betekenissen hebben die te maken 
hebben met vooruitkijken of het helpen 
van anderen. Het kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt wanneer je op een heuvel staat 
om een overzicht te krijgen van het land-
schap, of als je een ouder familielid helpt 
met het halen van hun medicijnen bij de 
lokale apotheek. Mitsinjo’s missie is om 
bescherming te integreren met duurzame 
ontwikkeling, en daarmee zowel de levens-

standaard van de arme lokale bevolking te 
verbeteren als de unieke biodiversiteit van 
de regio Andasibe te beschermen. 

De beschermingsactiviteiten zijn divers. 
Herstel van het regenwoud blijft een van 
de belangrijkste componenten, en sinds 
2006 heeft de boomkwekerij in Mit-
sinjo meer dan 300.000 inheemse bomen 
geteeld, welke geplant zijn om geïsoleerde 
fragmenten regenwoud met elkaar te 
verbinden en gedegradeerd habitat te 
verbeteren. 

Mitsinjo beheert ook het Analamazaotra 
Forest Station dat grenst aan het nationale 
park Andasibe, beschermt de vindplaats 
van de noordelijke populatie van Mantella 
aurantiaca en werkt nauw samen met lo-
kale gemeenschappen in het Torotorofotsy 
moeras, wat internationaal beschermd is 
als Ramsar site. Medewerkers van Mit-
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sinjo assisteren ook regelmatig onderzoe-
kers, zetten milieueducatieprogramma’s 
voor schoolkinderen op, ondersteunen het 
gebruik van alternatieve landbouwmetho-
den, hebben gewerkt aan gezondheids-
programma’s in de gemeenschap zoals 
seksuele voorlichting, en het installeren 
van drinkwaterbronnen in kleine dorpen 
die nog zonder toegang tot schoon drink-
water zaten.

Doordat de diversiteit aan am!bieën 
in Andasibe behoort tot de hoogste in 
de wereld, begonnen de discussies over 
het beschermen van deze diversiteit door 
Mitsinjo in 2005. Een groep medewerkers 
binnen de organisatie, waaronder een 
Mantella-hobbyist uit Duitsland, raakte 
geïnteresseerd in het ontwikkelen van ken-
nis en mogelijkheden om populaties van 
kikkers in gevangenschap op te zetten. 

Toen ik (toen nog een hobbymatige kik-
kerkweker) tijdens mijn reis naar Anda-
sibe in 2006 hoorde van de mogelijkheid 
om een kweekcentrum van kikkers op te 
zetten, zag ik mijn kans schoon om mee 
te draaien. Vanaf toen zijn we begonnen 
met het uitwerken van de gedetailleerde 
ideeën en uiteindelijk hebben we genoeg 
!nanciering bijeen kunnen brengen om 

verschillende initiatieven gericht op de 
bescherming van kikkers op te starten. 
Voorbeelden van de initiatieven zijn het 
eerste biologisch veilige kweekstation van 
kikkers in Madagaskar, een programma 
gericht op het testen op ziekten, en meest 
recent het monitoren van veranderingen 
in de kikkerpopulaties in Andasibe op de 
lange termijn. 

Toby Sahona
In april 2011 werd in samenwerking met 
de Direction Générale des Forêts van 
de Malagassische overheid en de IUCN 
Amphibian Specialist Group van Mada-
gaskar het Mitsinjo Toby Sahona opgezet. 
Toby Sahona (“toby sahona” is Malagasy 
voor “kikker centrum”) was ontwikkeld 
om lokale kikkers in Andasibe via ex situ 
programma’s tegen bedreigingen te be-
schermen. Het is het eerste project van dit 
type in Madagaskar en is onderdeel van de 
nationale beschermingsstrategie voor am-
!bieën dat bekend staat als de Sahonagasy 
Action Plan. Het project kent drie doelen:

Het bouwen van een centrum in Mit-
sinjo om kikkerpopulaties te beheren in 
gevangenschap en het delen van specialis-
tische kennis met andere organisaties in 
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Madagaskar voor mogelijke toekomstige 
kweekprogramma’s. 

Het uitvoeren van studies naar het hou-
den en kweken van lokale kikkersoorten 
uit de verschillende ecologische groepen 
om hun speci!eke eisen beter te begrijpen. 
Dit heeft als doel om het soortbehoud ex 
situ mogelijk te maken in de toekomst, 
indien dat nodig is.

Het opzetten van populaties in gevan-
genschap van lokaal bedreigde soorten die 
momenteel in aantal afnemen. Het ontwik-
kelen van programma’s voor herintro-
ductie of populatie versterking indien dat 
nodig blijkt te zijn.

Het kweekcentrum
Het kweekcentrum is gebouwd op de 
resten van een verlaten boswachterspost en 
heeft een oppervlakte van 185 m2. Er zijn 
drie ruimten – een voor het kweken van le-
vende voedseldieren, een voor het houden 
en kweken van kikker populaties, en een 
geïsoleerde quarantaineruimte. 

Omdat Toby Sahona gebouwd was 
vanwege de potentiele dreiging van een 
uitbraak van een besmettelijke ziekte op 
Madagaskar, zijn er strikte biologische vei-
ligheidsmaatregelen getroffen. Voorbeelden 
hiervan zijn het beperken van de gehouden 
soorten tot alleen lokale soorten die voor-
komen in de omliggende Andasibe-regio, 
kikker en plaagdierbestendige ramen en 
deuren, een gereguleerd werkproces van 
technici, geschikte kleding en schoeisel 
en een entreebeleid dat controleert wie er 
binnen komt en waarom. Sinds september 
2016 bevat de Toby Sahona meer dan 150 
bewoonde terraria en aquaria, variërend 
in grootte tussen 40 x 25 x 25 cm en 70 
x 40 x 40 cm. Verblijven als deze kunnen 
niet worden gekocht in Madagaskar, dus 
ze zijn gebouwd door technici van Mit-
sinjo gebruik makend van glas, silicone, 
aluminium en gaas dat lokaal gekocht is. 
De meeste terraria zijn opgezet volgens het 
“open systeem”, met afvoeren via PVC-
pijpen naar de centrale riolering. Dit regu-
leert de bodemvochtigheid in de verblijven 
en vergemakkelijkt het schoonmaken. 



Omdat alle materialen die het gebouw bin-
nen komen eerst gedesinfecteerd moeten 
worden, kunnen sommige substraten die 
veel gebruikt worden door hobbyisten, 
zoals grond of turf, niet gebruikt worden. 
In plaats daarvan maken we grotendeels 
gebruik van grind, stenen en dood blad. De 
meeste terraria bevatten levende planten 
die zoveel mogelijk uit het omliggende bos 
komen en voordat ze het gebouw binnen 
komen gedesinfecteerd worden met een 
bleekoplossing.

Alle levende voedseldieren die in het 
centrum gekweekt worden zijn lokaal ge-
vangen om te voorkomen dat er potentiële 
plaagdieren geïntroduceerd worden. Er 
wordt geen weideplankton direct aan de 
kikkers gevoerd. Het heeft meer dan een 
jaar gekost om kweken van lokale onge-
wervelden op te zetten, en uit te vinden 
hoe ze het beste gekweekt kunnen worden. 
Er worden veel technieken gebruikt waar-
mee ik bekend was vanuit de commerciële 
kweek van kikkers in de Verenigde Staten. 
Veel materiaal dat in het buitenland 
eenvoudig verkrijgbaar is, is echter in 
Madagaskar niet of nauwelijks te vinden. 
Zelfs eenvoudige dingen als plastic bakken 
kosten veel moeite om te vinden, dus het 
vinden van nieuwe methoden op basis van 
lokale middelen was erg belangrijk. 

Op het moment vormen vijf soorten kre-
kels, een fruitvliegensoort en een spring-
staartsoort de basisvoeding van de kikkers 
in gevangenschap. Het team in Mitsinjo 
kweekt graankevers om de larven te kun-
nen voeren aan kleine kikkers een of twee 
keer per maand. De krekels en fruitvliegen 
worden bepoederd met vitamine en mine-
ralenpreparaten die in het buitenland wor-
den gekocht. De kikkers krijgen dagelijks 
tot drie keer per week verzorging, afhan-
kelijk van de soort, leeftijd en temperatuur 
waarbij de kikkers worden gehouden.

Doelsoorten
Momenteel worden er twaalf soorten 
gehouden voor gedragsonderzoek. Ze zijn 
uitgekozen met behulp van de Amphibian 
Ark’s Conservation Needs Assessment Tool 

Nakweek Mantidactylus betsileanus etend van fruitvliegen. Foto Sido-

nie Samina Sam

Terrarium met een groep Mantidactylus betsileanus.

Larve van Mantidactylus betsileanus in gevangenschap
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(www.conservationneeds.org):
Anodonthyla pollicaris
Blommersia blommersae
Boophis bottae
Boophis pyrrhus
Gephyromantis boulengeri
Guibemantis aff. albolineatus “Andasibe”
Guibemantis pulcher
Heterixalus betsileo
Mantidactylus betsileanus
Platypelis barbouri
Plethodontohyla notosticta 
Stumpf!a sp. “Ranomafana”

Tot dusverre hebben Boophis pyrrhus 
en Mantidactylus betsileanus zich voort-
geplant en wordt er onderzoek gedaan 
naar de beste manier om de larven op te 
kweken. Van M. betsileanus is er ook al 
een tweede generatie gekweekt. Onze hoop 
is dat de ervaring en kennis opgedaan met 
het houden van deze gangbare soorten 
in gevangenschap gebruikt kan worden 
om reservepopulaties op te bouwen van 
soorten met een vergelijkbare levenshis-
torie. Deze populaties kunnen gebruikt 
worden indien er in de toekomst bijvoor-

beeld natuurlijke populaties verdwijnen 
door toedoen van de schimmel chytridi-
omycosis. Deze mogelijke bedreiging ve-
randert steeds meer in de realiteit. Batra-
chochytrium dendrobatidis, de veroorzaker 
van de ziekte chytridiomycosis is recent 
aangetroffen in Madagaskar. Hoewel het 
nog niet duidelijk is of het type schimmel 
erg besmettelijk is, wordt de noodzaak om 
reservepopulaties in gevangenschap van de 
kikkers van Madagaskar op te zetten wel 
steeds duidelijker.

Mantella auranti-

aca in situ in het 

Torotorofotsy 
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Een terrarium 

als huisvesting 

van Mantella 

aurantiaca in Toby 

Sahona
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Als toevoeging op de soorten die 
gehouden worden voor het gedragsonder-
zoek, is er ook een populatie van de ernstig 
bedreigde Mantella aurantiaca in het 
kweekcentrum aanwezig. Er zijn van deze 
soort 25 kweekgroepen aanwezig, waar-
van de nakomelingen onderzocht worden 
op ziekten en gebruikt worden om wilde 
populaties die recent naar een beschermd 
gebied zijn verplaatst door aanleg van een 
nikkel en kobaltmijn aan te vullen. 

Training en de bouw van het 
kweekcentrum
Op dit moment werken er zes leden van 
Mitsinjo in het Toby Sahona kweekcen-
trum in de verzorging van de kikkers 
en het kweken van voedseldieren. Hun 
training bestond uit bezoeken aan andere 
kweekcentra van am!bieën in het buiten-
land, zoals in Toledo Zoo en Jersey Zoo. 
Er waren daarnaast theoretische opdrach-
ten, zoals het lezen van artikelen over het 
houden van kikkers en insecten, als ook 
praktische oefeningen, zoals het kweken 
van voedseldieren en het bouwen van 
terraria. De training vond plaats voordat 
de bouw van het kweekcentrum voltooid 
was, en duurde langer dan vier maanden. 
Mitsinjo heeft aanvullend ook een cursus 
over het behoud van am!bieën gegeven. 
Deze cursus werd in november 2012 gege-
ven door het Durrell Wildlife Conservation 
Trust en de Chester Zoo. Meer dan dertig 
medewerkers van andere organisaties in 
Madagaskar hebben in de cursus geleerd 
hoe kikkers in gevangenschap verzorgd 
moeten worden, en hoe de kweekprogram-
ma’s gebruikt kunnen worden om afne-
mende wilde populaties te ondersteunen.

Monitoring programma’s voor 
amfibieën
Hoewel ik geniet van het houden van 
kikkers in terraria, en ondanks het hoge 
niveau van kweekprogramma’s, is de 
realiteit dat dit slechts een laatste vangnet 
is waar het gaat om het behoud van deze 
dieren. Ze zijn alleen nodig als een soort of 
populatie verdwijnt indien ze niet in gevan-
genschap worden gehouden of aangevuld 
kunnen worden met nakweekdieren. Het 
is daarom cruciaal om te weten hoe het 
gesteld is met de populaties van de kikkers 
in het wild wanneer je de noodzakelijke 
capaciteit voor ex situ kweekprogramma’s 
wilt bepalen. Daarom heeft Mitsinjo recent 
twee monitoringsprogramma’s ingesteld 
die het kweekcentrum ondersteunen, en die 
ook in de strategie van het Sahonagasy ac-
tieplan passen. De eerste is onderdeel van 
een nationale strategie om vast te stellen 
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wanneer chytrid op Madagaskar optreedt, 
en de tweede bestaat uit inventarisaties om 
aantallen en verspreiding van kikkersoor-
ten op de lange termijn te volgen.

Onderzoek naar ziekten
De schimmelziekte Batrachochytrium 
dendrobatidis heeft veel aandacht gekre-
gen door de mate waarin het populaties 
van am!bieën heeft verkleind of laten 
uitsterven in de laatste jaren. In som-
mige gebieden is meer dan de helft van 
de kikkersoorten verdwenen binnen een 
paar maanden nadat de schimmel was 
geïntroduceerd, hoewel in andere gebieden 
soorten onaangeroerd lijken te blijven. 
De schimmelziekte is inmiddels gevonden 
in de hele wereld, inclusief op Madagas-
kar. Om een waarschuwingsplan voor 
chytrid op Madagaskar in te richten is er 
in oktober 2010 een workshop over de 
ziekte gehouden door de Durrell Wildlife 
Conservation Trust en de Amphibian Spe-
cialist Group van Madagaskar gericht op 
Malagassische beschermers. Acht plekken 
zijn uitgekozen, verspreid over Madagas-
kar om kikkers twee keer per jaar te on-
derzoeken op chytrid. Een van de plekken 
die werd geselecteerd was Andasibe, en 
Mitsinjo zorgt voor de testen in dit gebied. 

Het monitoren van populaties op 
de lange termijn
Hoe komen we erachter welke kikkersoor-
ten in Andasibe het goed doen, en welke 
afnemen? En welke kikkersoorten snelle 
beschermingsacties nodig hebben, en welke 
soorten het goed zullen doen wanneer 
alleen het habitat voldoende beschermd 
wordt? Om de veranderingen in de ver-
spreiding en aantallen van kikkersoorten 
in het gebied te volgen voert Mitsinjo 
meerdere keren per maand inventarisaties 
uit. Dit programma was in 2011opgestart 
met ondersteuning van een vrijwilliger 
verbonden aan de universiteit van Braun-
schweig in Duitsland. Deze vrijwilliger 
trainde een deel van de leden van Mitsinjo 
in het inventariseren en de identi!catie 
van de kikkersoorten, wat lastig is door de 

Plastic bakken met krekelkweken in Toby Sahona
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hoge diversiteit aan kikkers die elke maand 
gevonden wordt. Samen met de soort en de 
aantallen die gevonden worden wordt er 
ook bijgehouden waar de kikkers in het ge-
bied gevonden worden, onder welke weers-
omstandigheden en in welk seizoen, en of 
er dode of zieke dieren gevonden worden. 
Het doel is om dit onderzoek op lange ter-
mijn door te zetten, zodat wanneer er een 
sterke afname van populaties plaatsvindt, 
dit op tijd ontdekt wordt zodat er bescher-
mingsacties kunnen worden uitgevoerd om 
de bedreigingen in te perken. 

Vooruitzichten voor de kikkers van 
Andasibe
Succesvolle strategieën voor het bescher-
men van soorten lukt alleen met een mul-
tidisciplinaire benadering. Je kunt het hui-
dige uitsterven van am!bieën niet beperken 
door kikkers simpelweg in gevangenschap 
te houden, of alleen gebieden waar de kik-
kers voorkomen te beschermen wanneer er 
sprake is van een ziekte uitbraak, of wan-
neer soorten teveel weg worden gevangen 
voor de handel. Mitsinjo heeft een aantal 
beschermingsprogramma’s in het gebied 
rondom Andasibe opgestart die hopelijk 
zorgen voor het overleven van de unieke 
diversiteit van kikkers in het gebied in de 
toekomst. Ik prijs me erg gelukkig dat ik 
heb kunnen luisteren naar het roepen van 
rietkikkers uit het geslacht Heterixalus 

vanuit de vijver onder mijn slaapkamer-
raam, en voel me bevoorrecht wanneer ik 
een dikke groene Scaphiophryne mar-
morata door het dorp zie huppen. Er zijn 
maar weinig plaatsen zoals Andasibe en 
met de juiste bescherming van het habitat, 
consistente testen op ziekte en monitoren 
van de populaties, en de mogelijkheid om 
ex-situ beschermingsmaatregelen uit te 
voeren heb ik de goede hoop dat het gebied 
rondom Andasibe behouden blijft als één 
van de belangrijkste gebieden voor kikkers 
ter wereld.

Dankwoord
Mitsinjo is dankbaar voor de !nanciële 
steun aan de activiteiten voor het behoud 
van kikkers door de organisaties genoemd 
in het artikel: Amphibian Ark, the Associa-
tion of Zoos and Aquariums Conservation 
Endowment Fund, Ambatovy Minerals 
S.A., Understory Enterprises, the Wildlife 
Conservation Society, Durrell Wildlife 
Conservation Trust, Cleveland Metroparks 
Zoo, Africa Seed Grant, Tree Walkers In-
ternational, Biopat, Deutsche Gesellschaft 
für Herpetologie und Terrarienkunde 
(DGHT), American Frog Day, Conservati-
on International, Toronto Zoo, Niaibi Zoo, 
Knoxville Zoo, en Woodland Park Zoo. 

á v.l.n.r.
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Summary

The author describes his own experiences with 

the high amphibian diversity during a trip to An-

dasibe, Madagascar in 2006. This high diversity in 

combination with the severe threats coming from 

land degradation and the risk of potential disease 

outbreaks such as chytrid led to the foundation 

of Mitsinjo, a local conservation organisation, by 

a group of Eco guides in 1999. Mitsinjo’s mission 

is to integrate conservation with sustainable de-

velopment, improving the living standards of the 

rural poor while conserving the unique biodiversity 

of the Andasibe-area. As part of the conservation 

efforts, a bio secure breeding centre for frogs was 

build (Toby Sahona), to enable studying frog hus-

bandry, gain knowledge of their natural history, 

and establish captive assurance colonies. At the 

moment, thirteen species of frogs are kept, of 

which four are reproducing including the Critically 

Endangered Mantella aurantiaca. In addition to 

maintaining the captive frog populations, also the 

wild populations in the Andasibe area are moni-

tored with a long term perspective. This enables 

fast conservation actions when declines of frog 

populations are detected.
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Reisverslag Madagaskar
2015

In mei 2015 is een groep onder leiding 
van René Zwart van Terrafauna op 
vakantie geweest naar Madagaskar. De 
samenstelling van de groep was zeer 
divers en bestond uit drie vrouwen en ne-
gen mannen variërend in leeftijd van 22 
(de Benjamin) tot 63 jaar (de nestor). Een 
aantal leden van de groep kende elkaar 
al van eerdere reizen welke door René 
waren georganiseerd, of uit de winkel 
bij René. Het doel van deze reis was het 
leren kennen van het land en het vinden 
van de nodige dieren, waaronder lemu-
ren, reptielen, vogels en kikkers.
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De deelnemerswaren: René Zwart (or-
ganisator en penningmeester), Robbert 
Kurpershoek, Ina Tuns, Jan Tuns, Sigurd 
Haak, Arnold van Dongen, Titia Hoog-
eveen, Max van Drunen, Twan van de 
Munckhof, Joan Slaats, Marcel Boer en 
Henk Tops.

Door sommigen van de groep zijn korte 
verslagen bijgehouden van de dagelijkse 
belevenissen en deze zijn aangevuld met 
algemene informatie over Madagaskar ver-
werkt tot het reisverslag dat nu voorligt. 
Dagelijks werd bij het ontbijt de vraag aan 
iedereen gesteld wat het moment van de 
vorige dag was geweest. Aan de hand van 
de antwoorden ontstond voor iedereen een 
aardig beeld hoe betreffende persoon de 
dag had beleefd. 

Het verslag is opgebouwd uit een alge-
meen deel over Madagaskar (Wikipedia) 
en de belevenissen per dag. Indien een 
Nationaal Park is bezocht is bij die dag 
ook algemene informatie opgenomen over 
het park. Verder is geprobeerd om zoveel 
mogelijk dieren te determineren welke 
op die dag zijn waargenomen. Er volgen 
geen beschrijvingen van de waargenomen 
diersoorten omdat het artikel dan wel heel 
omslachtig zou worden.

Al met al is het een fantastische vakantie 
geweest met een geweldige groep mensen 
waar heel veel plezier mee is gemaakt.

Madagaskar algemeen 
Madagaskar, ook wel Malagasi, of!cieel 
de Republiek Madagaskar, is een eiland en 
een land dat ten oosten van het vaste-
land van het continent Afrika ligt, ervan 
gescheiden door Straat Mozambique. Het 
is het op drie na grootste eiland ter wereld, 
na Groenland, Nieuw-Guinea en Borneo, 
de totale oppervlakte bedraagt ongeveer 
587.041 km5.

De afstand van noord naar zuid is zo’n 
1.5806km en van oost naar west zo’n 
5796km. Het hoogste punt is de Maromo-
kotro met een hoogte van 2.8766meter. De 
belangrijkste rivieren zijn de Manambolo 
en de Tsiribihina.

Madagaskar kent één doorgaande weg 
over het eiland met enkele aftakkingen. 
Deze weg, opeenvolgend de N6, N4 en 
N7, loopt van de noordpunt van het eiland 
(Antsiranana) via Ambondromamy, de 
hoofdstad Antananarivo, Fianarantsoa, 
Ihosy en Ambovome naar Tôlanaro 
nabij de zuidoostpunt. De belangrijkste 
aftakkingen zijn van Ambondromamy 
naar Mahajanga aan de westkust, van de 
hoofdstad naar Toamasina (Tamatave) aan 
de oostkust en van Ihosy naar Toliara aan 
de westkust. Alleen de hoofdweg en enkele 
belangrijke aftakkingen zijn geasfalteerd 
en in redelijke staat (met hier en daar wat 
gaten in het wegdek). De andere wegen 
zijn in slechte staat en alleen berijdbaar 
door 4x4 auto’s en broussetaxi’s. Parti-
culiere auto’s rijden er haast niet en het 
meeste personenvervoer vindt plaats met 
volgepropte minibussen. Lokaal vervoer 
is hoofdzakelijk te voet, !ets, ossenkarren, 
lokale buslijnen, allerlei hand geduwde 
karren en riksja’s.

Het eiland kan in de volgende geogra!-
sche gebieden worden verdeeld:

• Centraal: Het Centrale Hoogland: 
800-1500 m hoog, steppegebied, 
hoogvlaktes: roodachtig, rotsforma-
ties. Madagaskar wordt ook wel “Het 
Rode Eiland” genoemd.

• Oost: opeenvolging van steile kusten 
met bomen, ontboste delen, klein 
struikgewas, moerassige delen die uit-
lopen in lagunes en uiteindelijk in een 
smalle kuststrook van 50 km breed.

• West: grote alluviale vlaktes, en veel 
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sedimentaire vlaktes, kalkplateau.
• Zuid: droge vlaktes (behalve de oost-

kust die regen krijgt)

Madagaskar heeft een unieke 2ora en 
fauna die zich deels onafhankelijk van het 
vasteland van Afrika hebben ontwikkeld, als 
gevolg van de geïsoleerde ligging als eiland. 
De bekendste dierengroep vormen de lemu-
ren, een gevarieerde groep halfapen die alleen 
op het eiland voorkomt.

Andere bekende dieren die alleen op 
Madagaskar leven zijn de Madagaskar-
daggekko’s (genus Phelsuma), de komeet-
staartvlinders, de steltrallen, de tenreks 
en de fossa’s of fretkatten, het grootste 
inheemse roofdier. Ook komt er een groot 
aantal soorten kameleons voor op het eiland. 
Soorten uit het geslacht Furcifer worden ook 
wel Madagaskar-kameleons genoemd. De 
nationale bomen van Madagaskar zijn de 
baobab en de reizigersboom. Een bekende 
boom uit Madagaskar die wereldwijd in de 
tropen wordt aangeplant, is de Flamboyant. 
Ook de bekende kamerplant Dracaena mar-
ginata komt oorspronkelijk uit Madagaskar. 
In 2008 werd de op Madagaskar endemi-
sche palm Tahina spectabilis voor het eerst 
beschreven.

Voor zover bekend leven in Madagaskar 
ruim 400 soorten reptielen, waarvan ruim 
90% endemisch. Ondanks wat dit grote 
aantal doet vermoeden, zijn er relatief weinig 
verschillende families vertegenwoordigd op 
het eiland.

De bekendste hagedissen van Madagas-
kar zijn de kameleons; twee derde van alle 
kameleonsoorten zijn hier te vinden. Naast 
de kameleons zijn gekko’s en skinken de best 
vertegenwoordigde hagedissoorten. Andere 
hagedissen op Madagaskar zijn Madagaskar-
leguanen, schildhagedissen en agamen (met 
slechts één soort: de kolonistenagame).

Meer dan 80 soorten slangen van de 
familie L+,-*(-.//0+" komen voor op 
Madagaskar, veertien soorten wormslangen 
en vier soorten boa’s. Geen van deze slangen 
is gevaarlijk voor de mens.

Op het land leven zeven verschillende 
soorten landschildpadden, vrijwel allemaal 
zijn ze endemisch. In de rivieren en langs 
de kust komen verder lederschildpadden, 

scheenplaatschildpadden, zeeschildpadden 
en schildpadden van de familie P(0(71",/-
0/0+" voor. Ten slotte kent Madagaskar één 
krokodillensoort: de Nijlkrokodil. Wegens de 
jacht wordt deze krokodil steeds zeldzamer 
op het eiland.

Er zijn ongeveer 290 soorten amfibieën 
op Madagaskar. Het is typisch dat dit al-
lemaal kikkers zijn, andere am!bieën komen 
op Madagaskar niet voor. De kikkers zijn 
vrijwel allemaal endemisch en bevinden zich 
in oerbossen.

Madagascar National Parks heeft tegen-
woordig 20 nationale parken, drie natuur-
reservaten en 21 wildreservaten in beheer 
(http://www.parcs-madagascar.com).
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Dag 1 (zondag10 mei)
Reis van Amsterdam naar Nairobi
Voor iedereen begon deze eerste dag van 
de vakantie met vroeg opstaan, want 
we hadden afgesproken om elkaar om 
05.00 uur te ontmoeten bij het meeting-
point op Schiphol. De eerste etappe ging 
van Amsterdam naar Parijs. De vliegtijd 
bedroeg iets minder dan een uur, en na 
een voorspoedige vlucht landden we op 
vliegveld Charles de Gaulle. Hier was het 
zaak om de koffers op te halen en opnieuw 
in te checken voor de tweede etappe naar 
Nairobi. De vliegtijd naar de Keniaanse 
hoofdstad was iets langer, ongeveer 8 uur, 
dus we gingen er maar eens goed voor 
zitten. 

Ook deze vlucht verliep zeer voorspoe-
dig, maar op het vliegveld aangekomen 
liepen we tegen de eerste stagnatie 
op. Aangezien we in eerste instantie 
rechtstreeks zouden vliegen naar Tana 
hadden we geen visum voor Kenia. De 
douane wilde ons niet doorlaten dus 
was het wachten op iemand van de 
vliegmaatschappij om ervoor te zor-
gen dat we toch het vliegveld kon-
den verlaten voor een welverdiende 
nachtrust in de Keniaanse 
hoofdstad.

Na wat administratieve 
handelingen konden we afrei-
zen naar het hotel, waar we om-
streeks middernacht aankwamen. 
Tot onze verrassing was de keuken 
nog open, dus hebben we nog van een 
zeer laat diner kunnen genieten. Moe 
maar voldaan gingen we allemaal ons 
bedje opzoeken. Een zeer enerverende dag 
welke dus hoofdzakelijk uit reizen en uit 
wachten bestond.

Dag 2 (maandag 11 mei)
Reis van Nairobi naar Tana
We hadden afgesproken om rond de klok 
van 08.00 uur te ontbijten. Het ontbijt 
bestond uit een buffet met voor ieder wat 
wils. Voor en na het ontbijt werden de 
eerste vogelsoorten al gespot waaronder 
een nestelend koppel kroonkraanvogels. 
Na het ontbijt gingen we weer in de bus en 
hup weer het vliegtuig in, voor een vlieg-
reis van ongeveer drie uur naar Antanana-
rivo (Tana genaamd). Hier aangekomen 
volgden weer de nodige douane formali-
teiten en hierna een ontvangst door Jonah 
(van Ramartour). Deze organisatie had het 
reisschema samengesteld in overleg met 
René. Omdat er in Madagaskar niet overal 

aan contant geld is te komen gingen 
we eerst naar het wisselkantoor. Door 

de wisselkoers en het aantal euro’s wat 
werd gewisseld waren sommige leden 

van de groep in één klap miljonair. Na 
deze grote wisseltruc gingen we naar de 
bus, welke ons de komende dagen door 
een deel van Madagaskar ging vervoeren. 
Onderweg werd de eerste herpetologische 
waarneming gedaan door Max, aan een 

tjitjak (Hemidactylus). Bij het hotel 
aangekomen zaten er nog een aantal 
van deze dieren, en de eerste foto-
shoot was een feit. Voor het slapen 

gaan gingen we nog even de tuin van 
het hotel in, welke uitzonderlijk klein 

was. Hier werden nogmaals 
een aantal tjitjaks gezien, 
waarschijnlijk ging het om 
Hemidactylus mercatorius, 

gezien de dwarsban-
den over de rug en 
staart, en een mooie 
bidsprinkhaan. 

à Laat diner in 

Nairobi

àà Uitzicht 
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Dag 3 (dinsdag 12 mei)
Reis van Tana naar Andasibe, 140 km
Het ontbijt, stokbrood, omelet en pan-
nenkoeken, stond om 07.00 uur voor ons 
klaar en om 08.00 uur waren we allemaal 
zover om aan onze eerste reisdag in Mada-
gaskar te gaan beginnen. We hadden een 
rit van 140 km voor de boeg, en wat we 
toen nog niet wisten is dat de gemiddelde 
snelheid in Madagaskar net zoals in Costa 
Rica maximaal 50 km per uur bedraagt, in 
Tana zelfs nog veel minder omdat er daar 
dagelijks lange !les staan welke je niet 
kunt omzeilen. 

Onze eerste stop was bij de supermarkt 
(Jumbo) om vocht in te slaan voor de ko-
mende drie dagen, omdat de kans bestond 
dat we hier geen gelegenheid meer voor 
zouden krijgen. De tweede stop was bij 
een klein dierenpark genaamd Peyereras 
reserve. Hier konden we in geconditio-
neerde omstandigheden kennis maken 
met enkele reptielen en kikkers welke in 
Madagaskar voorkomen. Volgens de gids 
zouden hier alleen dieren zitten welke 
in dit deel van Madagaskar voorkomen 
maar er zaten ook Phelsuma laticauda 
laticauda, en die komen toch echt uit een 
heel ander gebied. De gidsen waren zeer 
bereidwillig en haalden diverse platstaart-
gekko’s (Uroplatus) en kameleons uit hun 
hok, zodat we die goed op de foto konden 
zetten in de hoop ze later nog echt in het 
wild tegen te komen. Onze reisleider kreeg 
direct een indicatie van de tijd welke de 
groep nodig had voor een wandeling, en 

kon hier zijn tijdschema op aanpassen. De 
doorsnee toerist zou na ongeveer één uur 
het dierenparkje wel hebben gezien, maar 
wij hebben er zeker 28 uur rondgelopen. 
Rond 16.00 uur waren we bij het hotel in 
Andasibe. Voor het diner gingen we nog 
even op stap om wat dieren te spotten, en 
dat lukte wonderwel vlak langs de weg. 
We vonden wat rietkikkers, bidsprikhanen 
en wandelende takken. Rond 19.00 uur 
aan het diner, en direct daarna gingen we 
weer op stap om de nacht actieve dieren 
te vinden. Ook nu weer liepen we langs de 
weg en werden weer rietklikkers en de no-
dige spinnen en andere insecten gevonden. 
Rond 22.00 uur was het weer bedtijd.

De lijst met waargenomen dieren be-
stond vandaag uit: Dyscophus antongilii, 
Phelsuma laticauda laticauda, Phelsuma 
madagascariensis grandis, Phelsuma line-
ata lineata, Uroplatus lineatus, Uroplatus 
sikorae, Uroplatus frimbriatus, Uroplatus 
ebenaui, Brookesia superciliaris, Oplu-
rus cuvieri, Sanzinia madagascariensis, 
Heterixalus punctatus, Calumma parsonii, 
Calumma gallus, Calumma gastrotaenia, 
Furcifer lateralis, Furcifer pardalis, Fur-
cifer antimena, Furcifer willsii, Mantella 
madagascariensis, Mantella aurantiaca, 
Crocodylus niloticus en verder vleermuizen 
(Eidolon dupreanum) en tenreks (Tenrec 
ecaudatus). De meeste dieren hebben we in 
het kleine dierenparkje gezien.

Mantella mada-

gascariensis
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Dag 4 (woensdag 13 mei)
Bezoek aan NP Andasibe Mantadia
Het Nationaal park Andasibe Manta-
dia is een beschermd natuurgebied van 
155 km5 dat hoofdzakelijk uit oerbossen 
bestaat. Het ligt vlak bij Andasibe, een 
stad in Alaotra-Mangoro in het oosten van 
Madagaskar. Het park bestaat uit twee 

gedeeltes: Het Nationaal park Mantadia 
en het Analamazoatra-reservaat, ook wel 
Périnet genoemd, naar de oude Franse 
naam voor Andasibe. Het bezoek aan 
zowel het park als het reservaat is uitslui-
tend toegestaan onder begeleiding van een 
lokale gids. Het park ligt tussen de 900 
en 1250 meter boven de zeespiegel. Met 
een jaarlijkse neerslag van 170 cm en een 
gemiddelde temperatuur van 18°C heeft 
het park een koel en vochtig klimaat. 

Er zijn 51 soorten reptielen en 84 soor-
ten am!bieën te vinden in het park. Zowel 
in Mantadia als in Analamazoatra is de 
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Parsons kameleon (Calumma parsonii) te 
vinden, Madagaskars grootste kameleon.

Op woensdag 13 mei hadden we 
afgesproken rond 06.30 uur te ontbijten 
zodat we weer om 07.00 uur konden 
vertrekken. De weg naar het park was 
een zogenaamde dirt road en de brug 
voor de ingang van het park was bij de 
laatste cycloon vernield, wat betekende 
dat we eerst nog een stukje moesten lopen 
alvorens echt het park in te gaan. Ook hier 
kregen we weer een aantal lokale gidsen 
mee, omdat je zonder nu eenmaal niet de 
Nationale parken in mag (is natuurlijk ook 
gelijk een stukje werkgelegenheid voor de 

lokale bevolking). De wandeling was 
nog maar net begonnen of Sigurd 

vond de eerste kameleon van die 
dag. Ook de eerste bloedzuigers 

waren een feit. 
Aangezien we als groep 
veel foto’s maakten 

en zoveel mogelijk 
wilden zien was het 
tempo niet echt 
hoog (vermoedelijk 
haalden we de 2 km 
per uur niet eens). 

Onderweg zagen we nog 
diverse Phelsuma soorten. 

Aangezien het grootste gedeelte 
van de trail bergop ging was dit wel even 
een aanslag op de conditie van sommigen. 
Het bos was erg stil in de hogere regionen 
en we kwamen ook niet echt veel dieren 
tegen. Na een korte break op ongeveer het 
hoogste punt van deze trail ging het hoofd-
zakelijk bergaf en hoe dichter we in de 
buurt van de rivier kwamen hoe meer kik-
kers er werden gevonden. Een aantal leden 
van de groep had ook nog een Brookesia 
gevonden. Nadat de nodige foto’s weer 
waren gemaakt hadden we een lunch bij 
de rivier. De trail werd verder afgemaakt 
waarbij de groep in verschillende groepjes 

verdeeld geraakt was. Eenmaal weer bij 
de bus was het tijd om terug te gaan naar 
het hotel. Onderweg werd nog een stop ge-
maakt bij een dorpje en daar werden weer 
de nodige foto’s gemaakt. Met name de 
kinderen uit het dorp vonden het prachtig 
om zichzelf terug te zien op de schermpjes 
van onze camera’s. Rond 17.30 uur waren 
we weer bij het hotel waar we nog even 
30 minuten konden relaxen voordat we 
een zogenaamde nachtwandeling naar een 
privaat terrein gingen maken.

Nog voordat de wandeling eigenlijk 
zou starten had de gids al een kameleon 
gevonden, dit was een goed voorteken. De 
gids had eigenlijk moeten weten dat onze 
groep geen snelheidsrecords breekt tijdens 
dergelijke wandelingen (dat hadden we 
immers overdag al aangetoond) maar hij 
ging er weer als een haas vandoor, met als 
gevolg dat de groep helemaal uit elkaar 
viel. Na een fotoshoot bij een kameleon 
namen René, Joan en Jan een andere afslag 
en kwamen daarmee op een andere trail 
dan eigenlijk de bedoeling was. Na enige 
tijd kwam de gids ze halen om ze weer bij 
de groep te brengen. Deze hadden inmid-
dels een boa gevonden en nog een aantal 
kameleons en kikkers. Vlak voor de uit-
gang vonden we nog een slang, welke in al 
zijn onschuld in de tas van Titia verdween 
omdat die open op de grond lag. Al met 
al weer een enerverende dag waarop we 
weer veel indrukken hebben opgedaan 
en veel dieren hebben gezien. De lijst van 
deze dag was als volgt: Calumma nasutum, 
Phelsuma quadriocellata parva, Brookesia 
therenzieni, Furcifer willsii, Sanzinia mada-
gascariensis, Scaphiophryne marmorata, 
Compsophis infralineatus, Boophis sp., 
Mantidactylus argenteus, Paroedura graci-
lis, Mantidactylus opiparis, Mantidactylus 
albofrenatus en nog een aantal kikkers 
welke nog niet zijn gedetermineerd maar 
behoren tot het genus Mantidactylus.

á

Phelsuma quadrio-

cellata parva

ß

Calumma parsonii 

parsonii
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Donderdag 14 mei hebben we een bezoek 
gebracht aan het Analamazoatra-reservaat. 
Dit is dus het andere gedeelte van het park. 
Helaas moesten Arnold en Marcel verstek 
laten gaan i.v.m. lichamelijk ongemak. 
De gidsen wisten nu wat ons gemiddelde 
tempo was en zij pasten zich hier nu wel 
op aan. Het was niet echt een zware wan-
deling maar we hebben weer veel dieren 
gezien in een bosrijke omgeving. Heel 
indrukwekkend was het roepen van de 
Indri (de grootste lemuur soort in Mada-
gaskar). Beetje jammer was dat deze dieren 
een halsband om hadden, zodat ze vrij 
makkelijk waren te vinden door de gidsen. 
Er waren deze dag heel veel mensen in het 
reservaat, waardoor het niet echt mogelijk 
was om rustig te genieten van deze prach-
tige dieren. Ook aan het bos was goed te 
zien dat hier veel toeristen kwamen, omdat 
er overal wandelpaden waren om bij de 
Indri’s te komen. Dat hierdoor de beplan-
ting grotendeels wordt vernield scheen niet 
ter zake te doen.

Na de wandeling stapten we weer in de 
bus op weg naar de lunch. Door één van 
gidsen was langs de weg nog een Uropla-
tus gezien en daar moesten we natuurlijk 
ook even bij kijken. Een uitgebreide foto 

sessie was het gevolg en we gingen daarna 
weer naar de bus, waar ook nog een ka-
meleon was gespot. Ook het programma 
na de lunch zou niet al te inspannend zijn, 
dus gingen we maar te voet voor een korte 
wandeling naar het Vakona reservaat. 
Dit is een eiland en hier zitten een aantal 
lemuur soorten, welke door de toeris-
ten vrij makkelijk benaderbaar zijn. De 
parkwachters gaven je een stukje banaan 
en de lemuren kwamen vanzelf. Om op het 
eiland te komen is een kleine oversteek no-
dig in een traditionele kano. Op het eiland 
hebben we meegedaan aan de toeristenac-
tiviteit en hier zijn de nodige leuke plaatjes 
van geschoten. Na een korte wandeling 
over het eiland kwamen we bij een punt 
waarop we aan de overkant van het water 
konden genieten van de Golden sifaka. 
Dit is een prachtig dier wat niet kan lopen 
zoals veel lemuren maar danst om zich op 
de grond voort te bewegen (dit is echt een 
schitterend gezicht). Na dit bezoek stond 
er nog één activiteit op het programma 
namelijk een bezoek aan een krokodil-
lenfarm. Hier lagen krokodillen van klein 
tot exemplaren van ruim vier meter. Het 
is niet echt iets waar we als groep op uit 
waren, maar aan de andere kant konden 
we weer wel leuke plaatjes schieten. We 
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Dag 5 (donderdag 14 mei)
Tweede bezoek aan NP Andasibe Mantadia

Calumma 

 nasutum



vonden ook nog een aantal kameleons en 
een klein kikkertje. 

Rond de klok van vijf uur waren we 
weer bij het hotel. Ook nu hadden we 
weer een wandeling gepland na het diner 
en deze zou weer langs de weg zijn. We 
vonden al weer snel enkele kameleons en 
kikkers, maar werden verrast door grote 
regendruppels. Aangezien niemand hier 
rekening mee gehouden had en er dus geen 
plastic zakken waren meegenomen om de 
camera droog te houden was het in galop 
terug naar het hotel. Max en Sigurd zijn na 
de regen nog even terug gegaan en zij heb-
ben nog een boa gevonden, welke in het 
kameleonnet van Max werd bewaard om 
zodoende de andere morgen bij daglicht 
nog wat foto’s te kunnen maken. De lijst 
voor deze dag: Phelsuma lineata lineata, 
Calumma parsonii parsonii, Platypelis 
tuberifera, Phelsuma madagascariensis 
boehmei, Uroplatus sikorae, Calumma 
brevicorne, Lepidodactylus lugubris, 
Calumma nasutum, Crocodylus niloticus, 
kameleon (nog te determineren), kikkers 
(nog te determineren), Indri (Indri indri), 
Bonte maki (Varecia variegata), Oostelijke 
wolmaki (Avahi laniger), Grijze halfmaki 
(Hapalemur griseus) en Golden sifaka 
(Propithecus tattersalli).

Dag 6 (vrijdag 15 mei)
Reis van Andasibe naar Antsirabe, 320 km
Vandaag moesten we weer vroeg uit de veren, want er stond 
weer een lange busrit op ons te wachten van ongeveer acht 
uur. We wilden omstreeks 06.30 uur vertrekken en na een 
lekker ontbijtje lukte ons dit aardig. Voor het vertrek was 
er eerst nog een fotosessie om de slang, welke de avond 
daarvoor was gevonden door Max en Sigurd, op de gevoelige 
plaat vast te leggen. Nadat we dit hadden gedaan hebben 
we de slang losgelaten op een plaats waar niemand dit zag, 
omdat we tijdens de fotosessie zagen dat een aantal lokale 
inwoners wel erg geïnteresseerd bleven kijken naar de slang. 
Onderweg hebben we diverse landschappen mogen aan-
schouwen maar de rijstvelden liepen hier toch wel als een 
rode draad doorheen. 

Aan het einde van de middag kwamen we bij het hotel aan 
en konden de koffers weer van het dak en naar de kamers. 
Voor we aan het diner gingen kwamen we nog even bij onder 
het genot van een biertje. De tuin van het hotel was erg klein 
en de omliggende omgeving hoofdzakelijk bebouwd, zodat 
werd afgezien van een nachtwandeling. Er was op de omhei-
ning van het hotel nog wel een Lygodactylus soort waargeno-
men. De lijst voor deze dag was dus zeer kort: Lygodactylus 
sp. en Sanzinia madagascariensis (avond tevoren gevangen).

Lygodactylus sp.
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Rond de klok van 07.30 uur waren we 
weer zover om op stap te gaan voor weer 
een lange busrit. Omdat we het stedelijk 
gebied wel even hadden gezien hebben 
we het programma iets gewijzigd en 
brachten we geen bezoek aan Antsirabe 
maar aan een stukje bos met fruitbomen 
langs de weg, om daar op zoek te gaan 
naar dieren. Er werden al snel een aantal 
kameleons (vijf in totaal) gevonden en 
ook nog een paar kleine boomkikkertjes. 
Langs de berm en rond de rotsen werden 
ook nog skinken waargenomen, maar 
deze waren zo schuw dat hier geen foto 
van is gemaakt. Na ongeveer een uurtje 
gingen we weer in de bus om naar alweer 
een luxe lodge te gaan, waar we de lunch 
gebruikten. Bij het restaurant werd een 
aantal vogels gespot, en ook een Lygod-
actylus soort en een Phelsuma lineata 
lineata. Toen weer hup in de bus naar 
een stukje Mimosabos om ook daar weer 
naar kameleons te zoeken. We hadden 

hier niet al teveel tijd omdat we anders 
vrij laat in het hotel zouden aankomen en 
de chauffeur een heel stuk in het donker 
over slechte weg zou moeten rijden. Zoals 
gebruikelijk vonden we weer wat dieren 
en duurde het bezoekje toch ook weer 
langer dan gepland. Het laatste stuk naar 
het hotel ging dus over zeer slechte weg, 
en het was in het donker zeker geen pretje 
voor de chauffeur. Desondanks wist hij ons 
veilig bij het hotel te krijgen (waarvoor de 
complimenten). Ook hier was weer een 
zeer kleine tuin, maar er werd toch nog 
snel voor het eten een Hemidactylus en 
een kikker gezien. In het restaurant liepen 
nog een aantal Phelsuma soorten bij de 
lampen om lekker insecten te kunnen 
vangen. De lijst werd al maar uitgebreider 
en deze dag hebben we de volgende dieren 
gezien: Furcifer minor, Boophis sp. Furcifer 
oustaleti, Lygodactylus sp., Hemidactylus 
sp., Furcifer lateralis, Heterixalus sp. en 
Hoplobatrachus tigerinus.

Dag 7 (zaterdag 16 mei)
Reis van Antsirabe naar Ranomafana, 270 km

Calumma 

 nasutum
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Dag 8 (zondag 17 mei)
Bezoek NP Ranomafana
Nationaal park Ranomafana is een 
nationaal park in Centraal-Madagaskar. 
Het park heeft een oppervlakte van 416 
km5. De naam betekent ‘heet water’ (Rano 
= water; Mafana = heet) en verwijst naar 
het nabijgelegen dorp Ranomafana waar 
zich warmwaterbronnen bevinden waar 
de Fransen in de koloniale periode een 
kuuroord aanlegden, waaromheen het 
dorp ontstond.

Bij de ingang van het park bevindt zich 
Centre Valbio, het belangrijkste weten-
schappelijke instituut van Madagaskar op 
het gebied van biodiversiteit. Het centrum 
is opgericht en wordt geleid door de Ame-
rikaanse primatoloog Patricia Wright.

Het park ligt in een bergachtig deel van 
het Centraal Hoogland op een hoogte 
van 600 tot 1400 meter en is grotendeels 
bedekt met een dicht tropisch regenwoud, 
waaronder nevelwoud, laaglandregenwoud 
en hooglandbos. In de bossen komen 
verschillende zeldzame soorten 2ora en 
fauna voor.

Het park is gelegen op 65 kilometer 
ten noordoosten van Fianarantsoa en 
139 km ten westen van Mananjary op 
de grens van de regio’s Haute Matsiatra 
en Vatovavy-Fitovinany. De natio-

nale wegen RN 45 en RN 25 lopen 
door het park. Nabij het park ligt het 
dorp Ranomafana. De ingang van het 
park ligt 6,5 kilometer verderop bij het 
dorp Ambodiamontana. Naast het park 
stroomt de rivier de Namorona, waarin de 
Andriamamovoka waterval zich bevindt. 
Door het park lopen een aantal zijrivieren 
van de Namorona.

Verder zijn er een groot aantal rep-
tielensoorten te vinden zoals gekko’s, 
kameleons (zoals Calumma nasutum en 
Brookesia superciliaris), boa’s en am!bieën 
zoals Aglyptodactylus madagascariensis, 
Boophis bottae, Boophis arcanus, Boophis 
erythrodactylus, Blom mersia blommersae, 
Heterixalus alboguttatus, Mantella baroni, 
Mantella  bernhardi, Mantella madagas-
cariensis, verschillende soorten Mantidac-
tylus, Platypelis grandis, Scaphiophryne 
marmorata en Scaphiophryne spinosa.

We namen weer twee lokale gidsen om 
ons in dit Nationaal Park de weg te wijzen, 
ons iets over het park te vertellen, en het 
belangrijkste, dieren voor ons te spotten. 
De start begon met het aantrekken van de 
poncho’s, omdat we te maken hadden met 
lichte regenval. Op zich is dit een prachtig 
bos, maar wel heel stil als het om dieren-

Boophis 

 madagascariensis
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leven gaat (had misschien ook te maken met de regen). Na 
enige tijd kwamen we bij een klein riviertje en hier vonden 
we de eerste kikkers. Na kort overleg met de gidsen werd 
besloten om dit deel van het bos te gaan verlaten en te gaan 
verhuizen naar een andere plaats, waar we wellicht meer 
dieren zouden kunnen zien. Op de terugweg kwamen we 
nog lemuren tegen. Na de nodige foto’s en minuten !lm gin-
gen we naar de plaats waar de bus ons zou oppikken. Hier 
aangekomen was de bus er nog niet, dus zochten we maar 
even langs de weg naar dieren. Al heel snel werden er twee 
kameleons en tientallen kikkers gevonden. Ook nu weer het 
bekende tafereel van fotograferende 
toeristen. Met enige vertraging 
stapten we toch in de 
bus om naar de volgende 
vindplaats te gaan. Het 
was de bedoeling om 
Mantella madagascarien-
sis te vinden. Hiervoor 
stopte de bus op een 
afgelegen weggetje en 
gingen de gidsen met een 
aantal leden van de groep 
het bos in om deze kikker 
te vinden. De rest van de 
groep bleef langs de weg en 
al snel werd er weer een kame-
leon gevonden door Valerio. Op een 
bepaalde plant langs de weg zaten 

Calumma 

 brevicorne
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vele girafkevers waardoor Robbert de dag van zijn leven 
had. Hadden we in Andasibe nog moeite om deze kever te 
vinden hier zaten ze bij bosjes langs de weg. Ook werden 
nog een aantal kleine kameleons gevonden. Na enige tijd 
kwamen de mannen weer uit het bos, maar helaas met 
lege handen, tot de laatste gids met de zo gewilde Mantella 
aankwam. Met behulp van wat groene bladeren, welke op 
het mooie zwarte asfalt werden neergelegd, volgde weer een 
uitgebreide fotosessie. 

Het geschrokken dier werd weer terug gebracht naar zijn 
natuurlijke omgeving, waar ook nog een aantal foto’s werd 
gemaakt. Vlakbij de bus werd ook nog een boomkikker ge-
vonden en toen was het echt tijd om te gaan lunchen. Na de 
lunch had iedereen de gelegenheid om de rest van de mid-
dag zelf in te vullen. Omstreeks 17.30 uur moesten we weer 

in de bus voor een avondwandeling. Deze was langs de 
weg en we waren niet de enige toeristen hier. Ondanks 

de drukte hebben we toch weer veel dieren gezien, 
waaronder kikkers en kameleons. We werden ook 

nog even verrast door een klein regenbuitje, 
maar dat mocht de pret verder niet drukken. 

De lijst van deze dag: Calumma nasutum, 
Mantella madagascariensis, Phelsuma 

lineata lineata, Phelsuma quadriocellata 
parva, Calumma brevicornis, Boophis 
madagascariensis, Aglyptodactlus ma-
dagascariensis, een bruine slang (niet 
gedetermineerd) en een aantal nog te 
determineren kikkers.
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Dag 9 (maandag 18 mei)
Tweede bezoek NP Ranomafana
Maandag 18 mei begon weer om 07.00 
uur met een lekker ontbijtje en rond 
07.45 uur gingen we weer op weg naar 
Nationaal Park Ranamofana. Deze keer 
gingen we naar een ander gedeelte van het 
park, onder leiding van zelfs drie lokale 
gidsen. De poncho’s konden weer aan 
omdat we te maken hadden met lichte 
regen. Dit duurde echter niet al te lang, 
zodat ze snel weer uit konden. Het was 
een prachtig stuk bos waar we weer veel 
dieren hebben gezien zoals lemuren en 
platstaartgekko’s (Uroplatus). Het vinden 
van de platstaartgekko was toch wel een 
compliment waard aan één van de gidsen, 

want zo makkelijk zijn ze niet te zien. 
Met name de vondst van een Uroplatus 
phantasticus was een ware prestatie. Op 
de terugweg zagen we vlakbij de uitgang 
nog een paar mooie daggekko’s (Phelsu-
ma). In een achteraf straatje vlakbij ons 
hotel vonden we nog een aantal echt 
prachtig gekleurde Phelsuma lineata 
lineata. Dit was weer een prachtige dag 
en de lijst werd almaar langer: Uroplatus 
phantasticus, Phelsuma lineata lineata, 
Phelsuma quadriocellata parva, Uropla-
tus sikorae, Heterixalus alboguttatus, 
Trachylepis boettgeri, lemuren en nog een 
aantal nader te identi!ceren kikkers.

Uroplatus 

 phantasticus
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Dag 10 (dinsdag 19 mei)
Reis van Ranomafana naar Ranohire (Isalo NP), 310 km
Deze dag hadden we weer een reisdag op 
het programma staan. Er waren vooraf 
een aantal tussenstops afgesproken om de 
benen te strekken en indien nodig mooie 
landschapsplaatjes te schieten. De eerste 
stop was gewoon langs de weg om van 
het uitzicht te genieten. Zoals gewoonlijk 
werden er ook nu weer dieren gevonden 
waaronder een skink. Er stonden deze dag 
nog drie stops op het programma, dus dat 
werd weer spannend of we redelijk op 
tijd bij het hotel aankwamen. De lunch 
(vooraf klaargemaakt en bestaande uit 
een stokbrood met beleg) gebruikten we 
in een klein reservaat, waar ruim vier-
honderd ringstaartmaki’ s verbleven. Na 

de lunch gingen we dus op pad voor een 
wandeling van maximaal één uur. Wonder 
boven wonder lukt het ons deze keer om 
ons aardig aan dit ene uur te houden. We 
hebben weer prachtige foto’s kunnen ma-
ken van de ringstaartmaki’s en de omge-
ving. De aankomst bij het hotel was in het 
donker en de eerste kikker werd al heel 
snel gespot, evenals een aantal kameleons 
(en dit nog voor het eten). Omdat het een 
reisdag was, was de lijst van waargeno-
men dieren niet al te groot deze keer.
We hebben gezien: Furcifer oustaleti, 
Trachylepis aureopunctata, Mantidac-
tylus sp., een valk en de Ringstaartmaki 
(Lemur catta).

Trachylepis 
 aureopunctata
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in te gaan. Het was die dag erg warm met 
weinig schaduw op het plateau waar we 
overheen gingen. De vergezichten deden 
ons soms denken aan de uitgestrekte vlak-
ten van het Afrikaanse vasteland en dat 
geeft ook direct weer dat Madagaskar ooit 
een onderdeel is geweest van dit vasteland. 
De beplanting in het park is zeer divers en 
bestaat uit grassen, Pandana’s, Baobabs, 
Aloe vera en andere succulenten. We zagen 

Dag 11 (woensdag 20 mei)
Bezoek aan Isalo NP
Nationaal park Isalo is een natio naal park 
in de zuidelijke Malagassische regio 
Ihorombe. Het nationaal park werd 
ingesteld in 1962 en wordt vanwege 
de grillige rots-massieven ook wel het 
‘Colorado van Madagaskar’ genoemd. 
Het nationaal park heeft een oppervlakte 
van 815,4 km5, waarmee Isalo na het 
nationaal park Masoala het op een na 
grootste nationale park van Madagaskar 
is. Het nationale park bevindt zich op een 
hoogte van 820 tot 1240 meter boven de 
zeespiegel. Het ligt in een gebied met een 
tropisch droog klimaat. Het park bestaat 
uit een bergmassief (Isalogebergte) dat 
zich van noord naar zuid uitspreidt over 
bijna 100 kilometer en getekend wordt 
door bizarre met rotsplanten begroeide 
Jurassische zandsteenformaties, diepe 
kloven, steile pieken, uitgeloogde grotten, 
met (vooral) Bismarckpalmen (Bismar-
ckia nobilis) begroeide en met rivieren 
doorstroomde graslanden, die lijken op 
de continentale Afrikaanse savannes. 
Het park wordt bedreigd door illegale 
natuurbranden, die bossen in de as leggen 
en zo het areaal grasland dat door het vee 
kan worden gebruikt vergroten.

Tot de reptielensoorten in het park beho-
ren de Dumeril’s Madagaskar-boa (Acran-
tophis dumerili), Thamnosophis lateralis, 
Madagascarophis colubrinus en een 
aantal soorten kortstaartkameleons 
en Madagaskar-kameleons. Kikker-
soorten in het park zijn  onder andere 
Boophis occidentalis,   Ge phy ro mantis corvus,  
Heterixalus luteostriatus, Mantella bet si leo, 
Mantella expectata en Scaphiophryne 
gottlebei.

Aangezien we weer een nieuwe gids 
hadden was deze nog niet op de hoogte 
van onze gemiddelde snelheid en hij ging 
voortvarend van start. Een aantal achter-
blijvers zag vlak na vertrek al een prach-
tige grote kameleon en nog iets verder een 
prachtig goudbruin gekleurde boomkik-
ker. Bij de ingang van het park was het 
verzamelen geblazen om als groep het park 

in verhouding ook veel roofvogels vliegen. 
De lijst met dieren kon weer verder wor-
den uitgebreid, al kwamen we nu wel re-
gelmatig dezelfde soorten tegen. Deze dag 
werd gezien: Furcifer oustaleti, Heterixa-
lus luteostriatus, Oplurus quadrimacula-
tus, Zonosaurus ornatus, een schorpioen, 
roofvogels, lemuren, twee verschillende 
soorten slangen (niet gedetermineerd) en 
nog twee nader te determineren kikkers. 

Heterixalus 

luteostriatus
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Dag 12 (donderdag 21 mei)
Reis van Ranohira naar Toliara, 250 km
Na de inspanning van de vorige dag stond er voor deze dag weer een 
busrit op het programma, welke ongeveer vijf uur zou duren. Er stond een 
bezoekje gepland aan een klein Nationaal park genaamd Zombitse. Dit is 
een park langs de doorgaande weg, en de wandeling welke we daar onder 
leiding van gidsen gingen maken zou ongeveer twee uur duren. Hier heb-
ben we weer een aantal lemuren gezien, waaronder nachtlemuren. 

Verder stonden er in dit park een aantal reusachtige Baobabs van 600 en 
800 jaar oud. De kameleonliefhebbers onder ons kwamen ook weer aan 
hun trekken en ook de mensen die graag gekko’s zien werden niet vergeten. 
Voor een aantal was het zien van Phelsuma standingi op een grote Baobab 
toch wel het moment van die dag. Wat ons wel opviel in dit park was dat 
hier vrij veel insecten leefden, iets wat we in andere parken nog niet echt 
hadden gezien. Met name het grote aantal mooie vlinders sprak menigeen 
aan. Het landschap onderweg veranderde naarmate we dichter naar de 
kust gingen. In eerste instantie reden we nog door een vrij open en droog 
landschap wat nog steeds deed denken aan het savannelandschap van 
Afrika, maar dit veranderde geleidelijk in een iets meer groen landschap. 
De straat waarin ons hotel stond werd nog even uitgelopen op zoek naar 
daggekko’s (Phelsuma). Ook deze keer zijn er weer diverse mooie exem-
plaren waargenomen. In het hotel zaten heel veel tjitjaks (Hemidactylus) 
van klein tot groot. De lijst van vandaag: Phelsuma standingi, Furcifer 
oustaleti, Hemidactylus sp., Lygodactylus sp., Phelsuma modesta leiogas-
ter, Phelsuma mutabilis, lemuren waaronder een nachtlemuur, en nog een 
aantal vogels.

ßHemidactylus 

sp.

äLygodactylus 

sp.

à Phelsuma 

mutabilis
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Dag 13 (vrijdag 22 mei)
Vliegreis van Toliara naar Morondava
In verband met onze binnenlandse vlucht 
vandaag moesten we weer vroeg op om 
rond 06.30 uur aan tafel te gaan. Om-
dat het nog lekker vroeg was toen we in 
Morondava aankwamen zijn we naar het 
strand gegaan, waar een aantal mensen een 
lekkere duik in de straat van Mozambique 
heeft genomen. Tijdens deze wandeling 
werden weer de nodige daggekko’s gezien. 
Ook voor deze dag natuurlijk weer een 
lijstje met alle waargenomen dieren. Dit 
waren Phelsuma mutabilis, Phelsuma hiel-
scheri, Furcifer lateralis, Oplurus quadri-
maculatus en slijkspringers.

Phelsuma hielscheri

De eerste Baobabs 

van formaat                              

260 Lacerta  Nummer 5/6 Jaargang 74



REISVERSLAG MADAGASKAR 2015

Jaargang 74 Nummer 5/6 Lacerta 261

Het was nog vroeg toen de wekker a2iep, 
namelijk 05.30 uur. Dit was met de reden 
dat vandaag de rit met de fourwheeldrives 
op het programma stond. De rit zou alles 
bij elkaar ongeveer 10 uur duren en we 
hoopten weer net voor het donker aan 
te komen bij het hotel. In het landschap 
werden de eerste Baobabs zichtbaar en dit 
vroeg natuurlijk om wat foto’s. Bij Baobab 
avenue zijn we uit de auto’s gegaan om 
rustig wat foto’s te maken van de grote 
aantallen Baobabs. Rond 19.30 uur waren 
we dan uiteindelijk bij het hotel. We heb-
ben deze dag niet veel dieren gezien maar 
er kunnen aan onze lijst wel een aantal 
roofvogels worden toegevoegd, verder 
een Furcifer lateralis en een Trachylepis 
gravenhorstii.

Dag 14 (zaterdag 23 mei)
Met de 4x4 van Morondava naar Bekopaka, 200 km Trachylepis 

gravenhorstii
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Dag 15 (zondag 24 mei)
Bezoek aan de grote Tsingy de 
Bemaraha NP
Vandaag was een bijzondere dag, en 
niet alleen omdat het eerste Pinksterdag 
was. Ina was jarig dus de dag begon met 
felicitaties en daarna weer een over-
heerlijk ontbijt. Tsingy de Bemaraha 
is een natuurreservaat in Madagaskar 
dat sinds 1990 op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO staat. Het reservaat 
biedt een zeer gevarieerd landschap: van 
karstlandschap en kalkmassief (de zoge-
naamde Tsingy), over de vallei van de ri-
vier de Manambolo, tot glooiende heuvels 
met hoge toppen. Dit landschap is bedekt 
met intacte tropische wouden, meren en 
mangroven, die een habitat zijn voor vele 
diersoorten, waaronder verscheidene be-
dreigde vogelsoorten. Het natuurreservaat 
is 157.710 ha groot en ligt in het westen 
van Madagaskar, in het district Antsalova 
in de regio Melaky, op zo’n 300 km van 
de hoofdstad Antananarivo en op zo’n 
60-80 km van de westkust. Het park heeft 
een droog seizoen van zo’n zes tot acht 
maanden en een nat seizoen van december 
tot maart. De jaarlijkse neerslag bedraagt 
ongeveer 980 mm. Het gebied van de 
Tsingy is natter dan de andere gebieden 
die in het westen liggen. De gemiddelde 
jaarlijkse temperatuur ligt boven de 26°C. 
Er zijn temperatuurextremen van 38°C in 
de maand december en 9°C in de maand 
juli geregistreerd. In het park komen 22 
soorten amfibieën en 66 soorten reptielen 
voor.

De lunch hebben we gebruikt in een 
open ruimte midden in de Tsingy en hier 
werden we verrast door de aanwezig-
heid van een rat en een mangoest. Allebei 
prachtige dieren al zou je dat van een rat 
niet snel zeggen. Toen we dachten dat 
we het voor vandaag allemaal wel gezien 
hadden werden we vergast op een soort 
krachtmeting tussen twee slangen. Zelfs de 
gidsen waren hier nog nooit getuige van 
geweest dus we hebben daar zeker een half 
uur staan !lmen en fotograferen. 

De dierenlijst van vandaag: Phelsuma 

äTrachylepis ma-

dagascariensis

àPtychadena 

mascareniensis
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madagascariensis kochi, Trachylepis mada-
gascariensis, Furcifer oustaleti, Leiohetero-
don madagascareniensis, Lygodactylus sp., 
Oplurus cuvieri, een kikker (Ptychadena 
mascariensis), lemuren, een rat en een 
mangoest.

Phelsuma mada-

gascariensis kochi



Dag 16 (maandag 25 mei)
Bezoek aan de kleine Tsingy en een 
vaartocht over de rivier
We gingen deze dag een boottochtje en een 
wandeling door de kleine Tsingy maken. 
Voor we vertrokken stond er eerst nog 
een fotoshoot op het programma van een 
jonge gekko, welke de avond daarvoor 
door René was gevangen. 

Onderweg zagen we prachtige rotspar-
tijen begroeid met kleine Baobab soorten 
en andere prachtige planten, waaronder 
veel succulenten. Op een rots net boven 
het water werd een slang gezien, en dat 
was natuurlijk het teken aan de boots-
mannen om hier stil te gaan liggen zodat 

we foto’s konden maken. Enige tijd later 
legden we aan bij een grot waar prachtige 
stalagmieten en stalactieten te zien waren. 
We zagen ook nog een drijvend eiland van 
plantenresten, waarop we vijf kameleons, 
een skink en een Madagaskar-leguaan 
(Oplurus) zagen zitten. Op de weg terug, 
dit ging iets makkelijker met de stroom 
mee, werd weer even aangelegd bij een 
grot met mooie druipsteen formaties. Er 
zaten ook nog kleine vleermuizen, waar-
van we er slechts één te zien kregen. 

Eenmaal weer aan land stond de Furcifer oustaleti
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weer thuis waren. Na een smakelijk diner 
ging een aantal van de groep nog even 
wandelen langs de weg. Er werden weer 
veel kameleons gevonden en ook nog een 
aantal boomkikkers. De lijst bleef groeien: 
Furcifer oustaleti, Zonosaurus karsteni, 
Paroedura bastardi, Phelsuma madagas-
cariensis kochi, Leioheterodon modestus, 
Oplurus cuvieri, Phelsuma abbotti chekei, 
Mantidactylus opiparis, Stenophis pseu-
dogranuliceps, een vleermuis, twee nog te 
determineren kikkersoorten.

wandeling naar de kleine Tsingy op het 
programma. De wandeling naar de uitgang 
van het park ging deels door bos en deels 
langs water en rotsen, waar weer de 
nodige dieren zijn gespot. Zo waren we 
getuige van een slang welke vlak langs de 
voeten van een !lmende Sigurd zijn weg 
vervolgde. Een klein stukje verder dachten 
we dat we deze slang weer zagen maar 
het bleek waarachtig een tweede slang 
te zijn. De lijst met waargenomen dieren 
nam almaar toe, waardoor het straks nog 
een hele uitzoekerij zou worden als we 
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Dag 17 (dinsdag 26 mei)
Reis van Bekopaka naar Moronda-
va, 200 km
Vandaag moesten we weer vroeg uit de 
veren want de lange terugreis naar Mo-
rondava stond voor de deur. We zagen een 
aantal dieren onderweg, waaronder een 
kameleon, een schildpad, een Madagaskar-
leguaan (Oplurus) en een wegrennende 
fossa. We hadden afgesproken om de lunch 
op de pont te nuttigen, zodat we wat meer 
speling hadden om op tijd bij een speciale 
gedraaide Baobab te zijn en vervolgens 
ook voldoende tijd over te hebben om 
de zonsondergang op Baobab avenue te fo-
tograferen. Er werden ook nog een aantal 
skinken en kameleons gezien. Het was 
toen hoog tijd om naar Baobab avenue te 
gaan zodat we hier rustig een plekje kon-
den uitzoeken waar vandaan we de zons-
ondergang op de foto konden zetten. Het 
was hier best druk met andere toeristen, 
maar niemand liep elkaar in de weg, dus 
het fotograferen kon in alle rust vanuit alle 
hoeken en standen worden gedaan. Deze 
keer niet zo’n lange dierenlijst omdat we 
veel tijd in de auto hebben doorgebracht. 
Wat hebben we gezien: Furcifer oustaleti, 
Oplurus quadrimaculatus, Erymnochelys 
madagascariensis en Trachylepis elegans.

Erymnochelys 

 madagascariensis
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Ook deze dag was uitslapen geen optie 
omdat we op tijd op het vliegveld moesten 
zijn voor onze vlucht naar Tana. Na het 
ontbijt kregen we te horen dat het plan 
was gewijzigd en dat we een uur later 
vertrokken. Dit deed een aantal van ons 
besluiten om de koffers in de bus te laden 
en alvast te voet vooruit te gaan. Dit le-
verde weer de nodige plaatjes van diertjes 
op, welke ook net ontwaakten en zich 
lekker in het zonnetje zaten op te warmen. 
Op het vliegveld hadden we nog tijd over, 
en voor een aantal was dit weer reden om 
de bomen in de buurt van het luchthaven-
gebouw even af te struinen. Dit had weer 
als resultaat dat er een groot aantal dag-

gekko’s werd gespot, een aantal skinken en 
ook nog een kameleon. 

Na een voorspoedige vlucht en een 
werkelijk sublieme landing waren we weer 
in Tana, waar onze reis een aantal weken 
eerder was begonnen. De temperatuur was 
rond de 19ºC, dus voor ons Nederlanders 
goed te doen, al moesten we nog wel even 
wennen aan de overgang, want bij vertrek 
was het aanmerkelijk warmer (ruim boven 
de 20ºC). Ondanks het vele reizen van-
daag en een bezoek aan een kindertehuis 
werden toch weer een aantal dieren gezien; 
Phelsuma mutabilis, Furcifer oustaleti en 
Trachylepis elegans.

Dag 18 (woensdag 27 mei)
Vliegreis van Morondava naar Tana 

Trachylepis 

boettgeri
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Dag 19 (donderdag 28 mei)
Bezoek aan Lemurenpark 
net buiten Tana 
Vandaag was onze voorlaatste dag 
in dit toch wel bijzondere land. Na 
het ontbijt, dat ook nu weer goed 
van smaak was, gingen we op stap 
naar een Lemurenpark net buiten 
Tana. Aangekomen bij het park 
gingen we weer op stap onder leiding 
van een gids en zijn hulpje. De taak 
van het hulpje was hoofdzakelijk het 
op de plaats houden van de lemuren, 
zodat we ze goed konden zien en de 
nodige foto’s konden maken. De lemu-
ren waren wel vrij om zich te bewegen, 
maar zodra ze in het zicht kwamen 
ging het hulpje er dus voor zorgen dat 
ze niet direct wegvluchtten maar even 
op de plaats rust namen. Het park op 
zich was niet echt spectaculair, maar we 
hebben toch weer een aantal soorten 
lemuren gezien, waarvan mooie foto’s 
zijn gemaakt. In dit park hadden ze 
ook nog een groot aantal schildpadden 
met jongen zitten. Op de vraag of deze 
weer werden uitgezet in het wild was 
het antwoord negatief maar het waarom 
niet werd niet verklaard. Er was ook nog 
een nachtverblijf voor de nacht actieve 
soorten lemuren. Deze hokken waren 
niet al te groot en de vraag of de diertjes 
zich hier gelukkig voelden kwam al snel 
boven. Aan het einde van de wandeling 
werden we nog getrakteerd op de dan-
sende manier van voortbewegen door een 
Golden sifaka. 

De dierenlijst vandaag: Furcifer ousta-
leti, Oplurus cuvieri, Astrochelys radiata, 
Phelsuma lineata lineata, Furcifer lateralis 
en lemuren.

Oplurus cuvieri
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Dag 20 (vrijdag 29 mei):
Bezoek aan dierentuin in Tana en 
naar het vliegveld voor de terugreis
Onze laatste dag in Madagaskar voor deze 
vakantie was een feit en om in het ritme te 
blijven gingen we ook nu maar weer vroeg 
uit de veren. Het ontbijt stond om 06.00 
uur klaar zodat we om 07.00 uur konden 
vertrekken naar een dierentuin annex 
botanische tuin in Tana. We moesten wel 
vroeg vertrekken, omdat we wellicht weer 
te maken zouden krijgen met het drukke 
verkeer en we toch ook tijdig op het vlieg-
veld moesten zijn. Het was vandaag een 
drukte van belang in de dierentuin, want 
er waren heel veel schoolkinderen welke 
op bezoek waren en allerhande opdrach-
ten moesten uitvoeren. Als de dieren in 
Nederland werden gehuisvest zoals ze 
hier werden gehouden zou de dierentuin 
acuut zijn gesloten. Aan de andere kant is 
het wel zo dat de mensen uit de stad toch 
een beetje beeld kregen bij al het moois 
wat hun land te bieden heeft aan 2ora en 
fauna. De aandacht van de meeste leden 
van de groep ging niet zozeer uit naar 
de dieren in de hokken maar meer naar 
wat er allemaal los te zien was zoals veel 
daggekko’s en vogels. Al met al weer een 
bijzondere ervaring, welke werd afgesloten 
met het voeren van de fossa’s. Ze kregen 
een levende kip voorgeschoteld, welke ze 
dan zelf dienden te vangen. Dat deze die-
ren hier heel bedreven in waren bleek wel, 
want binnen een paar seconden hadden ze 
de kip te pakken. 

Tussen de middag volgde nog een laatste 
gezamenlijke lunch, voordat we naar het 
vliegveld vertrokken. Hier aangekomen 
was het een kwestie van inchecken en de 
koffers op de band zetten. De terugvluch-
ten (via Nairobi naar Parijs en vervolgens 
naar Schiphol) liepen alle zonder noemens-
waardige incidenten en op zaterdag 30 mei 
kwamen we halverwege de ochtend weer 
aan in Nederland.

Conclusie
De eindconclusie is dat het echt een 
geweldig mooie reis is geweest met een 
fantastische groep mensen. We hebben heel 
veel gezien en zeker zo belangrijk heel veel 
plezier gehad. Nog lang niet alle dieren 
zijn op naam gebracht en de lijst is in feite 
een stuk langer dan in dit artikel opgeno-
men. In de tabel staan achter de waarge-
nomen dieren kruisjes bij een bepaalde 
datum maar het kan heel goed zijn dat 
deze dieren ook op andere dagen nog zijn 
gezien maar dit is dan niet in het verslag 
opgenomen.

Onze reis was op initiatief van René 
georganiseerd door Ramartour.

Organisatie

Terrafauna/René Zwart
Oudendijk 14a
4285 Woudrichem
Tel: 0183-304228
www.terrafauna.nl
info@terrafauna.nl
webshop.terrafauna.nl
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Tabel 1. Waargenomen soorten reptielen in Madagaskar tussen 11 mei en 28 mei 2015
Datum 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Astrochelys radiata G

Brookesia superciliaris G

Brookesia therenzieni ü

Calumma brevicorne ü ü

Calumma gallus G

Calumma gastrotaenia G

Calumma nasutum ü ü ü

Calumma parsonii parsonii G ü

Crocodylus niloticus G G

Erymnochelys madagascariensis ü

Furcifer antimena G

Furcifer lateralis G ü ü ü ü

Furcifer minor ü

Furcifer oustaleti ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Furcifer pardalis G

Furcifer wilsii G ü

Compsophis infralineatus ü

Hemidactylus mercatorius ü

Hemidactylus sp. ü ü

Leioheterodon madagascariensis ü

Leioheterodon modestus ü

Lepidodactylus lugubris ü

Lygodactylus sp. ü ü ü ü

Oplurus cuvieri G ü ü ü

Oplurus quadrimaculatus ü ü ü

Paroedura bastardi ü

Paroedura gracilis ü

Phelsuma abbotti chekei ü

Phelsuma hielscheri ü

Phelsuma laticauda G

Phelsuma lineata lineata G ü ü ü ü

Phelsuma madagascariensis boehmei ü

Phelsuma madagascariensis grandis G

Phelsuma madagascariensis kochi ü ü

Phelsuma modesta leiogaster ü

Phelsuma mutabilis ü ü ü

Phelsuma quadriocellata parva ü ü ü

Phelsuma standingi ü

Platypelis tuberifera ü

Sanzinia madagascariensis G ü ü

Stenophis pseudogranulipes ü

Thamnosophis lateralis ü

Trachylepis aureopunctata ü

Trachylepis boettgeri ü

Trachylepis elegans ü ü

Trachylepis gravenhorstii ü

Trachylepis madagascariensis ü

Uroplatus ebenaui G

Uroplatus frimbiatus G

Uroplatus lineatus G

Uroplatus phantasticus ü

Uroplatus sikorae G ü ü

Zonosaurus karsteni ü

Zonosaurus ornatus ü
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Tabel 2. Waargenomen soorten amfibieën in Madagaskar tussen 11 en 28 mei 2015
Datum 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Aglyptodactylus madagascariensis ü

Boophis madagascariensis ü

Boophis sp. ü ü

Dyscophus antongilii G

Heterixalus alboguttatus ü

Heterixalus luteostriatus ü

Heterixalus punctatus G

Hetrixalus sp. ü

Hoplobatrachus tigerinus ü

Mantella aurantiaca G

Mantella madagascariensis G ü

Mantidactylus albofrenatus ü

Mantidactylus argenteus ü

Mantidactylus opiparis ü ü

Mantidactylus sp. ü ü

Ptychadena mascareniensis ü

Scaphiophryne marmorata ü

G = aangetroffen in gevangenschap; ü= aangetroffen in het wild

Mantidactylus sp.
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Summary
Journey-report Madagascar 2015

In May 2015 a group of twelve people went to Madagascar 

for a vacation to see the flora and fauna of this beautiful 

island. We started on May 10 and returned on May 29. 

The first stage was from Amsterdam to Paris and then to 

Nairobi. The next day, after one night in Nairobi, we flew to 

Antananarivo (Tana).

Every morning at breakfast each one of the group told his/

her highlight of the day before and these highlights are the 

basis of this report.

During this trip we visited a lot of the national parks of 

Madagascar (http://www.parcs-madagascar.com).

Most of the group were interested in de reptiles and 

amphibians of Madagascar, but some of them had special 

interests in birds or plants.  We travelled with a minivan 

from Tana throughout the central region, from the East 

coast to the West coast. In Madagascar you can find 400 

species of reptiles, 80 species of snakes and 290 species of 

frogs. Furthermore there are lemurs, the fossa and a lot of 

bird species.

We started every day around seven o’clock am, with a 

breakfast French style (Madagascar is a former French 

colony). After this we went with the minivan to one of the 

parks to try and find some animals. In Madagascar it is not 

allowed to enter the park without a local guide. Because of 

the size of the group we were most often escorted by two 

guides. The guides often knew how to find the animals, so 

they could show us some beautiful species like Uroplatus 

phantasticus.

Because many participants wanted to take pictures, the 

hikes lasted much longer than the guides had in mind. After 

a few days it was finally clear to our tour-operator that 

we needed more time during the hikes, so our schedule 

changed now and then.

Ranomafana has beautiful rainforests, just as you would 

expect in other tropical countries, like Costa Rica. The land-

scape at Isoala on the contrary looked very similar to the 

mainland of Africa. You can imagine that Madagascar once 

was a part of it. But of course only Africa has an abundance 

of large animals like lions, rhino’s and elephants.

Because the island is so big we needed an inland flight to 

get from Toliara to Morondava. The biggest adventure of 

this trip started here. We went from Morondava to Bepota-

ka by four wheel drive jeep and we had to cross some rivers. 

During this trip one of the jeeps got stuck in the mud and 

had to be dug out by bare hand. When we arrived in Bep-

otaka it was already dark and after a good diner everyone 

went to bed, because the next day a trip to the Tsingy was 

planned. The Tsingy the Bemaraha is on the UNESCO World 

Heritage Site list since 1990. For most of the group this park 

was the most impressive one of this vacation.

We had a wonderful vacation; we laughed a lot and saw a lot 

of animals. 

A table is added with the day by day observations during 

this trip.



Furcifer lateralis
Foto Jan Tuns



Calumma brevicorne
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