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Madagaskar - Innledning til reisen
Madagaskar er en av de virkelig store naturhistoriske juvelene på kloden. Dyrelivet på den store øya har en 
unik utviklingshistorie. Med hele fem endemiske fuglefamilier, (ca)112 endemiske fuglearter og noen av ver-
dens mest bemerkelsesverdige pattedyr, krypdyr, insekter og planter, er øya et naturlig reisemål for en NoF 
Travel tur. Med en økende turisme har verdens fjerde største øy blitt stadig lettere tilgjengelig, og det legges 
mer og mer ressurser i å verne de siste restene av de opprinnelige økosystemene. For oss ble det imidler-
tid ikke så enkelt. Turen var opprinnelig satt opp i 2009, men politiske uroligheter og råd om ikke å reise fra 
norsk UD, gjorde at turen ble satt på vent. Det skulle gå to år før turen ble realisert, og da med et litt annet 
opplegg, endel andre deltagere og ny turleder.  
 
Turen ble arrangert i samarbeid med Birding Africa, og fulgte deres relativt faste Madagaskar opplegg, alt vel 
ivarettatt av deres guide Michael Mills.  I alt var det 10 NoF Travel deltagere på turen. I tillegg deltok et par 
fra USA.  Inntrykkene fra turen er mange og varierte.  Redusert ned til arter og antall, fikk vi med oss 180 
fuglearter, 23 lemurer og en hel del kameleoner. Noen glapp, men alt i alt i overkant av hva vi kunne for-
vente å få se. 

Jeg satte meg på stien å hørte skogens ro, da hørte jeg fra lien en madagaskargjøk som gol ko-ko. (ES).

Gruppen i felt, Isalo. (JGN)
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Venstre: 
Sentrale naturområder vi
besøkte. 
 
Under:
Bilrute i rødt, innlands-
flyvninger i blått.



Andasibe-Mantida Nasjonalpark  
Mandag 14.11

Etter en solid flytur med omstigning i Paris ankom 
vi flyplassen i Tana før soloppgang.  Reisen gikk uten 
problem, (selv om ikke alle hadde samme farge på 
passet ved ankomst som ved avreise hjemmefra). 
Etter å ha fått med oss et par madagaskarnattravner 
i lysningen, tok vi avsted for å plukke opp de ameri-
kanske deltagerene Paul og Diana, som var kommet 
en dag i forveien. Etter en kvikk kaffekopp på deres 
hotell, der det krydde av rødvevere og et par gul-
bukerler, kjørte vi østover mot Andasibe.  
 
Langs veiene i og ut av byen var det endel dammer 
og mye rismark, der vi så en rekke hegrer av de 
artene som er vidt utbredt også utenfor Madagaskar, 
og som vi siden å flere steder.  Den første av de 
endemiske artene vi så på veien var madagsakarfalk 
og ikke lenge etter ble både en og to madagaskaris-
fugl sett i rismarkene.  Mot øst ble terrenget brat-
tere, og veiene svingete, men som vi fikk oppleve 
over hele øya, så var det langt mellom flekkene 
med urørt natur.  Godt halvveis på den 3 timers 
turen, stoppet vi ved Mangoro river.  Her hekket et 
par madagaskarbrakksvale, som dermed ble en av 
de første ordentlige godbitene på turen.  En time 
senere var vi framme ved Grace Lodge, overnatting-
stedet rett utenfor Anamalazaotra Special Reserve, 
også kalt Andasibe eller Perinet av de tidligere kolo-
nistene. (Vi har brukt Andasibe i artslistene her for å 
korte ned).  

Anamalazaotra er et relativt lite og mye besøkt 
regnskogsområde med mange stier.  Området er 
sammen med Ranamofana blant de mest kjente 
regnskogparkene på Madagaskar.  Andasibe henger 

så å si sammen med Mantadia National Park, som er 
betydelig større og mer urørt. Tilsammen beskytter 
disse et av Madagaskars viktigste regnskoger med et 
betydelig innslag av endemiske arter.

Etter en rask innlosjering var det rett ut i felten. Ved 
inngangen til Andasibeskogparken fikk vi med et par 
lokale guider, slik det viste seg å være i praksis i alle 
de vernede områdene vi besøkte. Guidene her var 
svært dyktige.  Som vi skulle oppleve flere ganger på 
turen skulle vi ikke gå langt før skogsartene duk-
ket opp. Den første arten som gjorde inntrykk var 
blåkoaen. Samtidig som vi fikk se en rekke end-
emiske sangere og skogsfugler som viste seg vanlige 
både her og i andre parker.  
 
Arten som flest kommer for å se i Andasibe er in-
drien.  Den flotte lemuren, som også er den største 
lemurarten hørte vi rimelig raskt, da ropene lyder 
langt, og ganske fort kom vi på en gruppe som hvilte 
rett over stien. På denne første runden før lunsj, var 
det ellers en billehauk som slo seg ned ved utgangen 
av parken som var mest spesiell.  Vi oppdaget at det 
bare var (gulnebb-)svartglente, madagaskarvåk og 
madagaskarfalk av rovfuglene som var vanlige på øya. Indri, Andasibe NP. (JER)

Fra regnskogen i Mantida NP. (JER)



Dette forble også da den eneste observasjonen av 
billehauk.   

Etter en rask lunsj gikk vi løs på 2.runde i Andasibe. 
Denne gangen var vi noe mer målrettet etter spe-
sielle skogsarter og både hvitstruperikse og smek-
kerikse ble lokket fram.  Vi støtte også på en gruppe 
“Eastern Grey Bamboo Lemur” som ble den andre 
lemurarten på turen. Dessuten brillevanga, den 
første representanten for denne sære endemiske 
fuglegruppen, men også den vanligste. På slutten 
av den andre runden var det imidlertid en tilfeldig 
rovfuglobservasjon som overrasket. En øglebaza 
som satt langs veien var ikke er art vi kunne regne 
med. Dette ble også den eneste på turen og vel 
siste art den første dagen, som ble rundet av relativt 
tidlig, da vi jo hadde startet direkte, nærmest sent på 
natten, rett ut av flyet.   

Tirsdag 15.11

Neste dag startet vi tidlig, og tok av sted lenger inn 
til Mantadia National Park. Langs veien inn kunne 
vi se hvordan svibruk og rismarker, skapte en skarp 
grense mot det vernede skogsreservatet, noe som 
viste seg typisk for alle de vesentlige gjenværende 
naturområdene vi så på øya.  Vår første tur ut av 
bussen var også ganske typisk for turen. Nemlig å 
finne en av de mer vanskelig artene som nettopp 

fantes mer eller mindre i akkurat bare i en viss 
del av denne skogen, der vegetasjonen var ekstra 
tett. Og så er det sånn da, at i ekstra tett regnskog, 
så er det ofte ekstra bratt og mange epifytter og 
vekster med pigger som snor seg på kryss og tvers. 
Det pussige var at det kunne gå så lett å finne en 
tykknebbmarkråke her én kilometer inn i krattet. 
Det hjalp vel at den sa “boo” og guiden hadde med 
lokkelyd, for det var vel den eneste fuglen vi så? Og 
fin var den, denne raringen som mest så ut som en 
krysning mellom nøttekråke og en liten ugle. 

Et stykke lenger inn- og opp med bussen bar det 
ut på ny, men her var skogen mer åpen i bunn 
og målartene noe flere. Det gikk raskt å finne 
den neste markråken, for ikke langt inn satt en 
flott skjellmarkråke åpent på elvebredden. Mada-
gaskargjøk sang flittig her og vi fikk se både en 
fløyelsasiti hunn og blåvanga. Etter hvert steg vi et 
stykke oppover der vi fant en gruppe diademsifaka, 
som utvilsomt må være en av lemurene med flottest 
fargetegninger i pelsen.

Tykknebbmarkråke, Mantadia NP. (JER)

Eastern Grey Bamboo Lemur, Andasibe NP. (ES)

Solide edderkopper i regnskogen, Mantadia. (JER)



Etter en kort feltlunsj oppsøkte vi en dam 
her ute i skogen. På grunn av erosjon, opp-
dyrking og utsetting av f.eks tilapia(fisk) er 
det bare i naturskogen at man finner dammer 
med inntakte økosystemer med rik bunn-
fauna. Flere av de endemiske vannfuglene har 
derfor blitt svært fåtallige og er akutt truet. 
Gleden var derfor stor da “vår” dam hadde 
to individer av madagaskarand og tilsammen 
fem madagaskardykkere med to unger. Typisk 
nok var dette også det eneste vi så til disse to 
artene. Livet ved dammen var rikt og det yret 
av øyenstikkere. Rundt dammen var det flere 
syngende damsangere og madagaskarseiler ble 
sett rett over dammen.        

Etter dette ble det en kort runde i skogen der vi 
hadde gått tidligere, og nå fikk vi sett madagaskaris-
fugl fint.  Ikke minst dukket pittamarkråke opp,  
en art vi så flere ganger denne og neste dag. Før vi 
til slutt fikk lokket fram en gasserdunrikse på en 
liten myr med tett vegetasjon i skogen. Vi fikk også 
med oss mustasjetimal, rødnebbvanga og smalnebb-
vanga. Da hadde det også vært en lang feltdag, og 
vi snudde nesen hjem. Vi stoppet underveis og fikk 
med oss en madagaskarrikse ved en større bevokst 
myr rett ved veien.

Noe av det som er fint på Madagaskar er muligheten 
for natturer etter at mørket har falt på, (eller prob-
lemet om man vil etter en 12 timer lang feltdag..). 
Ugler, kameleoner og nattaktive lemurer finner man 
ganske lett ved å lyse i vegetasjonen der det er natur-
skog. Derfor bar det ut igjen etter mørkets fram-
brudd langs veien ved Andasibe (parken stenger). Der 
fikk vi se vår første kameleonart, fem “Furry Eared 
Dwarf Lemur” og både sett og hørt madagaskarugle.

 
Onsdag 16.11.

Neste morgen fortsatte vi der vi slapp dagen før, 
og reiste hele veien opp igjen til Mantadia National 
Park. Målet for morgenøkten var rustmarkråke, 
som foretrekker den noe lavere vegetasjonen høyt 
i regnskogen. Det ble derfor en solid klatretur som 
startet langs en bekk i et svært vakkert landskap. På 
vei opp fikk vi med oss en flokk på ca 8 “Red-bellied 
Lemur” og 5 ind. tanaltimal. Rustmarkråken fant vi 
også til slutt helt på toppenkammen av åsen.

Når vi kom ned igjen kjørte vi tilbake der vi hadde 
vært dagen før, og forsøkte en tur opp i krattskogen 
på motsatt side av veien. Det var ikke særlig produk-
tivt. Etter lunsj ble det derfor en ny runde i skogen 
vi hadde vært dagen før. I første omgang ble det mye 
av det samme vi hadde sett dagen før, men flere fikk 
se pittamarkråke og en del av de andre artene godt.  

Madagaskarand, Mantadia. (JER)

ES

Rustmarkråke, Mantadia. (ES)



Guidene gjorde så godt de kunne med å forsøke å 
finne kragenatteravn som hadde endel kjente dag-
leieplasser i skogen, og til slutt fant de i en liggende 
rolig i toppen av en ca 2m høy palme. Litt for høyt 
for å kunne ta gode bilder.  Undertegnedes løsning 
på det problemet: Å klatre opp på en stokk for å 
ta bilde ned, ble ikke belønnet med noe blinkskudd, 
men derimot et forkjært fall, lett sjokk, albuen solid 
ut av ledd og mer til... 

Det var på alle måter på tide å dra tilbake igjen. De 
heldige fikk med seg en “Black-and-white Ruffed 
Lemur” på vei til bilen. På vei tilbake til Andasibe 
støtte på en “Parsons Giant Chameleon” langs veien. 
I landsbyen fikk vi også oppleve at helsetilbudet ikke 
er som i Norge. Det var nok et større problem for 
lokalbefolkningen som måtte leve med det, enn for 
oss, som jo kunne få all hjelp vi trengte bare vi kom 
hjem. Tida gikk imidlertid og det ble snart mørkt, så 
vi konkluderte med å utforske en furuskog i nær-
heten som skulle ha en slags dagkoloni av gasser-
hornugle. Så snart det ble mørkt, ble det liv i dem, 
men det viste seg imidlertid at det var et par med 
dununger og ingen koloni.  I området var det også 
flere madagaskarnattravner og før det mørknet ble 
turens eneste mulige madagaskarhauk sett av noen i 
gruppen. Vår guide var imidlertid ikke helt med på å 
bestemme den sikkert, så den endte vel med et lite 
spørsmålstegn. 

Torsdag 17.11. 
 
Været i Andasibe hadde vært solrikt og varmt. 
Også den siste morgenen bar det ut i flott vær. Nå 
var det en siste mulighet for å få med seg særegne 
arter for Andasibe som gjaldt. Det begynte bra med 
en tanalvever som det ikke er mange av blant alle 
rødveverne, siden sistnevnte er langt mindre kresen 
på kvalitetsskog. Mye av tiden gikk med til å finne 
rødbrystkoa. Da dette var siste sjanse for den, og til 
slutt hadde vi hellet med oss og kom helt nære en 
av disse.  Ellers ga morgenturen tre smekkerikser, 
en ny og lett fotograferbar kragenatteravn, nå med 
unger, samt tre stykk “Western Wolly Lemur” på 
dagleie i toppen av en palme langs stien. 

Deretter pakket vi og dro tilbake mot Tana og 
videre sørover til Antisirabe. En fin kjøretur i et 
vakkert men biologisk sett utpint landskap. Endel 
hegrer av flere arter ble sett i rismarkene, men 
fuglemessig var utbyttet beskjedent på denne 
transportetappen.  Vi ankom vårt overnattingsstedet 
Madalief på kvelden i utkanten av Antisirabe.   

Parsons Giant Chameleon, Mantadia. (ES)

Nattravnfotografering i Mantadia. Anbefalt metode. 
Kjetil med Espen på toppen. Paul er imponert. (ES)



Ranomafana Nasjonalpark
 
Fredag 18.11. 
 
De som var tidlig oppe fikk med seg  turens eneste 
vaktel neste morgen.  Det var imidlertid en sotfalk 
som landet i et tre rett der bussen stod når vi skulle 
dra, og som satt vel og lenge, som ble toppobser-
vasjonen her.  På veien videre til Ranamofana var det 
igjen hegrer, hyrdestær og enkelte madagaskarfalker 
og svartglenter som tok oppmerksomheten. En 
stopp halvveis i Ambositra var også trivelig. Dette 
var en “fjellandsby” med fine hus og salg av souve-
nirer og kunst laget lokalt. Målet denne dagen var å 

ES ES ES

nå fram til Ranamofana nasjonalpark, en annen av de 
aller viktigste nasjonalparkene med regnskog øst på 
øya. 

Vi ankom på ettermiddagen, men såpass sent at det 
ble nokså beskjedent med fuglekikking. Vi stoppet i 
senter av parken og gikk et stykke langs veien. Der 
fikk med oss en kurol og fikk sett både grønnjeri 
og grånakkejeri godt. Også i Ranamofana er det lite 
naturskog utenfor parkgrensen, men det er nokså 
frodig, så rundt hotellet et stykke nedenfor parken 
var det ett å annet og se. En kveldstur langs elven 
der ga fine studier av damsanger.   ES

Ranamofana har frodig og fuktig regnskog. (ES)



Lørdag 19.11.

Ranomafana, er blant de viktigste regnskogparkene 
på Madagaskar.  Området ble bevart som Nasjonal-
park for å sikre et av de større gjenværende regn-
skogsområdene på det østlige Madagaskar. Det er 
et fantastisk område med over 39 000 ha regnskog i 
midlere høyde og høyereliggende fjelltåkeskog. Her 
ble lemurarten “Golden Bamboo Lemur” oppdaget 
som ny art så sent som i 1986. Dette er også det 
beste området for å finne en av verdens sjeldneste 
primater: “Greater Bamboo Lemur”.  

Det viste seg at flertallet av de spesielle fugleartene 
holder seg i Vohipara en høytliggende lokalitet med 
moseaktig tåkeskog med skogsstier. Mye av tiden 
vår i Ranomafana ble brukt her.  Det var også her 
vi startet lørdag morgen. Det begynte greit med en 
kroknebbvanga og en syngende betsimisarakasanger 
(Cryptic Warbler for de som ikke greier å holde 
tunga rett i munnen). En art som ble oppdaget så 
sent som i 1996. Begge før vi kom ordentlig i gang 
med skogsvandringen.  Deretter kom nye endemer  
på løpende bånd og kort hold.  Først rødpannekoa, 
deretter endelig en hann av fløyelsasiti,  så gulbryn-
timal, brunflishale og solfuglasiti. På toppen kom vi 
til slutt på den lille men svært vakre dvergasitien. Med 
fuglekongeaktig lyd pilte den rundt oppi løvkronene, 
en og annen gang kom den noen sekunder for suge 
nektar i noen blomster. Stort sett innimellom bladene 
og i motlyset, så særlig gode observasjoner var det 
ikke, selv om vi glodde lenge og vel.  Til slutt ble vi av-
brutt av en flokk “Milne-Edvards’s Sifakaer” som føyk 
gjennom jungelen, og da de var passert og fotografert 
snudde vi nedover igjen. 

På ettermiddagen fikk vi med oss både tykknebb-
vanga og blåvanga før vi dro til en myr/rismark for 
å se madagaskarbekkasin. Først fikk vi med oss en 
hvitkranslo og omsider, etter en oppvisning i man-

gard og klapping blant bygdas yngre, skvatt det også 
opp to store tunge bekkasiner av myra. Det er mulig 
at alternativet til å bruke stedet som bekkasinfrem-
visningsmyr mot driks var å fulldyrke hele området. 
Uansett var det vel flere av oss som følte oss noe 
beklemte i forhold til at vår krysseaktivitet der og 
da neppe var et gode for denne utrydningstruede 
arten, selv om oppdyrking av våtmark til rismark 
helt sikkert er hovedproblemet.

Dagen hadde vært lang, men det hindret oss ikke 
fra å få med oss et stopp i mørke for å se mating av 
“Brown Mouse Lemur”, men den kom aldri fram. 
Noen nye kameleoner derimot fikk vi se i trærne 
langs veien. Tilbake på hotellet begynte det såvidt å 
regne.  

Milne-Edvards’ Sifaka, Vohipara. (JER)

Mye å holde styr på. Steinar sjekker boka. (ES)

Fløyelsasiti, hann. Vohipara. (ES)



Søndag 20.11

Egentlig hadde vi nå begynt å bli en noe sjaber gjeng. 
Gårsdagens bekkasinmyr hadde felt en av deltagerne 
i en grøft med en fra før allerede overtråkket fot.  
Turlederen hadde armen i fatle og jammen hadde 
ikke mageproblemer gjort sitt inntog og spredt seg 
blandt på deltagerne en etter en.  Det virket rett 
og slett som at mange var blitt litt slitne av å traske 
opp og ned på smale stier i regnskogen for å kikke 
etter små brune fugler, som man ikke så om de var 
lenger bort en tre fire meter pga tett skog.  Riktig 
nok fant vår fugleguide og hans lokale hjelpere et 
reir av dvergasiti, samme sted vi hadde avsluttet 
dagen før,  men det resulterte mest i å sitte og 
vente på at en liten brun skygge skulle smette inn 
i reiret 10-15m oppe. Og ja... det var motlys der 
også. Et lyspunkt var en rustmarkråke som satt og 
sang til slutt veldig nære, men den sviktende ener-
gien gjorde at de fleste i gruppen til slutt gikk lei av 
hele prosjektet med å få se dvergasiti’en godt, til vår 
lokale fugleguides store undring.  
 
Til tross for at det begynte å regne, ble imidlertid 
ettermiddagen en suksess. Nede i den sentrale 
delen av Ranamofanaskogen hadde parkvaktene hatt 
kontakt med de store bambuslemurene. Så etter 
endel, men tross alt begrenset gåing i bratt terreng, 
fikk vi kontakt med en gruppe “Golden Bamboo Le-
mur” og ikke lenge etter “Greater Bamboo Lemur”, 
som befant seg høyt oppi løvkronetaket i noen gi-
gantiske bambusstenger, kanskje 30m høye. Omsider 
kom de også ned, og vi fikk se begge de to artene 

flott. På tilbakeveien var det noen som hadde funnet 
den meget spesielle “Satanic Leaf-tailed Gecko” som 
har et ekstremt tilpasset kamuflasjeutseende. 

Da vi kom tilbake til hotellet i halvmørket var det 
tydelig at det svake regnet var nok til at den opplyste 
hvite bygningen trakk til seg mengder av knelere, bill-
er og nattsvermere, så det smalt i veggene. Medbrakt 
aktinisk lys ga også stor ansamling av nattsvermere.

 
Mandag 21.11

Dette var vel dagen der energien nådde bunnen 
blant turdeltagerne. Diaréen tok sitt og flere ble 
derfor “hjemme” på hotellet på en formiddagsdiett 
av immodium og Cola. Det ble jo ikke bedre av at 
det regnet. Hyggelig var det jo også å sitte og slappe 
av. Ikke var det helt uproduktivt heller da turens en-
este to alpeseilere strøk over.  Hovedgruppen som 
fortsatt såvidt utgjorde flertallet, brukte morgenen 
til å se etter mesitthauk nær et kjent reir. Det endte 
som all annen reirskåding på turen uten suksess, 
så vi kan vel konkludere at reirglaning er en dårlig 
strategi. Den andre målarten denne morgenen var å 
se brunmesitt, og det gikk betydelig bedre!  
 
På ettermiddagen hadde flere samlet krefter og de 
fleste var med da vi gikk for å se gråflishale. Den 
holder til på noen mindre åpne næringsfattige myrer 
i høyden. Det likte vi, for når omsider fuglen dukket 
opp var det uproblematisk å se fuglen godt.  Ja, selv 
den pussige flisete stjerten var godt synlig.  Greater Bamboo Lemur, Ranamofana. (JER)

Hjemmedag på hotellet. Jarl sliter i varmen. (ES)



Tirsdag 22.11

Vår siste morgenen i Ranamofana gjestet vi igjen de 
samme stier i Vohipara som vi hadde tråkket flere 
ganger tidligere.  Planen var å få med oss kilehale-
jeri, en egentlig ganske enkel art i området som 
hadde glimret med sitt fravær.  Men nei, jerien ville 
ikke og ble aldri sett.  I stedet fikk vi turens eneste 
observasjon av gasserisfugl med minst to individ i 
skogen, som alle fikk se fint. En aldeles praktfull liten 
juvel. En skogsteintrost kom også å satte seg fint 
synlig for hele gruppen, mens en solfuglasiti hann 
viste seg fint for den eneste som hadde misset den 
flotte hannfuglen tidligere. 

Anjaha - Isalo
Etter vår tidlige morgentur dro vi fra Ranomafana.  
Turen mot vest gikk inn i et mer åpent og stadig 
tørrere terreng.  Halvveis på den ca 300 km lange 
kjøreturen i praktfulle omgivelser ligger den vernede 
skogen i Anja.  Skogen er kjent for sine ringhale-
lemurer som ikke er særlig skye, så vi fikk se dem 
godt. Så lenge det varte, for til tross for overveiende 
fint vær fikk vi turens heftigste regnbyge akkurat 
da vi var i gang med å fotografere dem.  Det slo ut 
ikke mindre enn to kameraer for resten av turen til 
fortvilelse for de deltagerne som ble rammet. 

Store insekter klasket i veggen rundt vårt medbragte insektlys og hotellets egne lys i Ranamofana. Mada-
gaskarmånespinner ø.t.v. Svermerne på benken er ingen bildemontasje, men fotografert slik de satt. (JER)

Lav standard på de lokale kjøretøyene (ES)

Jon og Espen løser kameleongåter i nattemørket. (JER)



Videre på vei til Isalo speidet vi langs veien over 
høyslettene etter karakterarter i området. Mest 
ønsket var hvitbuksivhauken, som vi til slutt var redd 
for at vi ikke skulle få se, men akkurat da håpet var 
i ferd med å gå ut, kom en utfarget hann slengende 
lavt i terrenget rett foran bussen. Den dreidde og 
panorerte fint langs siden av bussen, så alle fikk se 
den godt.  Tre gressugler ble også sett sittende fint 
og nær på høysletten.  

Omsider kom vi fram til de spektakulære fjellene 
i Isalo massivet der vårt overnattingssted lå i en 
av Madagaskars flottest omgivelser. Isalo nasjonal-
park er et naturlig stopp på den lange turen fra 
Ranomafana til Ifaty. Ikke minst på grunna av de 
merkelige ruinaktige fjellformasjonene i erodert 
sandstein. En liten kveldstur etter mørkets fram-
brudd i området ga oss både et par gasserfalkugler 
og flere torotorokaugler. Den ene falkuglen satt 
sågar i nærmeste tre ute i hotellhagen.  

Onsdag 23.11

Neste morgen ble vi møtt av en syngende klippestein-
trost på utsiden av hotellet. Etter frokost forsøkte 
vi å gå mangard over slettene for å kunne skremme 
opp en paljetthøne eller to, men uten suksess. Et par 
hjelmperlehøne her ble imidlertid turens eneste. 

Zombitze
Vi tok av sted tidlig fra Isalo og veien til Zombitse 
Nasjonalpark er ikke veldig lang. Skogen er en meget 
spesiell overgangssone mellom den sørlige flora og 
vestlige løvskoger (som i Ankarafantsika nasjonal-
park). Skogen er tilsynelatende som i de vestlige 
områdene, men har baobabtrær som i sør.  Som de 
fleste andre isolerte skogsområdene har Zombitze 
også sine spesialiteter, og vi hadde ikke gått mange 
meterne inn skogen før vi traff på en gruppe “Ver-
raux’s Sifaka” i trærne, og kort etterpå en kjem-
pekoa i underskogen.  Vi så flere kuroler og et par 
madagaskarspringvaktler var også synlig for alle.  
 
En av artene med mest begrenset utbredelse som 
vi så var “Hubbards (Zombitze) Sportive Lemur.” Et 
par sløve stirrende eksemplarer tittet fram fra dag-
leiet i hule trær. De senere års studier av “Sportive 
lemurer” har ført til oppsplittinger i en rekke arter 
med svært små adskilte leveområder. “Zombitze 
Sportive Lemur” er en av disse, beskrevet som egen 
art i 2006, men foreløpig ikke skikkelig studert som 
egen art i det fri.

Lunsj i Anjaha i ly for regnet. (ES)

Ringhalelemurene ble sløve, og vi våte, i Anja. (ES)

Flotte fjellformasjoner ved Anja Private Reserve. (JER)



Zombitze skogen deles tragisk nok på midten av 
hovedveien i sør over Madagaskar, så vi krysset veien 
tilbake for å få med den mest spesielle fugleendemen 
i området skogbunnbylbyl, som har svært begrenset 
utbredelse. Her var den imidlertid ganske lett å loka-
lisere, og vi fikk se et par eksemplarer på kloss hold. 

Ifaty - Tulear
Fra Zombitze dro vi videre til kysten i sørvest.  Etter 
ca 4 timer kom vi til byen Toliara, og derfra dro vi 
nordover på en svært humpete vei en time til Ifaty.  
Det er langt mellom stedsnavnene på kartet her, men 
området har noe mindre mangroveskog, endel fuk-
tige områder og dammer.  Det ga oss en rekke nye 
turarter i form av overvintrende vaderfugler, de fleste 
kjent fra hjemlige strøk, men innimellom var det både 
kittlitslo, stylteløpere, hottentott- og rødnebband, 

samt en flokk på 8 flamingo. Størst interesse hadde 
imidlertid to madagaskarlo som nærmest satt i veien. 
Disse ble også turens to eneste.

Torsdag 24.11

Torsdag morgen startet vi i “The Spiny Forest” som 
er et av de merkeligste landskapene på Madagaskar. 
En skog med surrealistisk utseende, som fra en an-
nen verden.  Skogen domineres av tre meter høye 
kaktuslignende planter og enkelte dvergbaobabtrær 
eller apebrødfrukttrær (store nok, men små til å 
være baobab’er). Skogen har relativt mange endem-
iske fuglearter som er lett å se.  Det startet greit 
med antandroysanger, mahafalysanger, madgaskar-
sanger (underart lantzii), sakalavavever, samt hvit-
hode-, gapenebb- og sigdnebbvanga.  

To krumnebbmesitt, som er en av hovedattraksjon-
ene her, satt på snålt vis som stivnet i et par trær. 
Særlig den ene så bare ut som om den var kylt inn i 
en busk og blitt forsteinet der. 

Isalo. (JER)

Zombitze Sportive Lemur har liten utbredelse. (JER)

Isalo er kjent for spesielle fjellformasjoner. (ES)



ket det ikke opp en oppsynsmann med trekano midt 
utpå havet liksom og tok billett. Hvor kom han fra? 
Uansett revet var flott med fisker i alle farger og 
former - og så en fenomenal vanntemperatur da!

Ut på ettermiddagen dro vi de 30 kilometerene til-
bake mot Toliara og videre 15 km sørover på kysten 
forbi Ankilibe, der vi skulle overnatte to nye netter.  
På veien dit stoppet vi på ny ved vannene ved Be-
lalanda. Denne gangen brukte vi litt mer tid og fikk 
med 70 dvergdykkere, 100 gråhodedvergpapegøye 
og 15 flamingo. Blandt vaderne var det både ørkenlo 
og hvitkranslo. Ut i kanten av takrørskogen her fikk 
vår guide også lokket fram en dvergrikse,  åpent og 
fint, en sky art man ellers sjelden ser så godt.  

 

Ankilibe - Nosy Ve - St.Augustin 
Bay
Fredag 24.11

Nær hotellet vi lå på hadde madagaskarsandhønene 
en drikkeplass de besøker om morgenen, så det var 
første stopp neste morgen. Sandhønene skuffet ikke, 
og var på plass allerede da vi kom. Vi var dermed 
kjappt tilbake til hotellet, for så å ta turen ut med 
båt ut til Nosy Ve via Anakao. Målet med landgangen 

Turen fortsatte med løpekoa og rødkronekoa 
(Green-capped Coua). Den siste av de virkelige 
store “må-ha-artene” her er langhalemarkråke. Den 
fant de lokale guidene også til slutt, men den var 
ikke helt samarbeidsvillig, så vi avsluttet den seansen 
når alle hadde fått et godt glimt av den, så den ikke 
skulle presses for mye.

Neste post på programmet ble en liten utflukt med 
oksekjerrer for å se et par gråstripefalk som holdt 
seg i området.  Det ble en utmerket nærstudie 
med ekstra kakkerlakkfangst-oppvisningsnummer. 
Guidene hadde nemlig funnet at de kunne grave 
fram noen kjempekakkerlakker fra noen palmer, som 
falkene kom flygende for å snappe når de ble hevet 
ut på bakken. Fikk vi gode bilder av det? Neida...

Ifaty er rene paradiset med palmer, korallrev og 
lokale fiskerier med små kanoer med uteliggere og 
seil. Så midt på dagen da det var varmt, var noen 
av oss med ut på revet i en slik puslete doning og 
snorklet. Noen rev er vernet her, og jammen duk-

Krumnebbmesitt. En fugl med pussig adferd. (JER)

Gråstripefalk ekskursjon med oksekjerrer. (ES)

“Torneskog” med dvergbaobabtrær i Ifaty. (ES)



på Anakao var å få se kyststeintrost som holder til 
her. Og den saken ble enkel for de holdt seg åpent 
rundt strandbaren vi avla et besøk. Flere madgaskar-
sangere av “buskunderarten” lantzii var det også her. 

Derfra ut til Nosy Ve var det ikke lange avstanden.  
Nosy Ve forekommer som det typiske eksemplet på 
et tropisk øyparadis, med strender og krystallklart, 
blått vann. Underveis så vi et par hinduterner og ute 
på øya var det flere strandlo.  Attraksjonen på øya 
er imidlertid den vakre rødhaletropikkfuglen som 
hekker der. De er store, men var ikke synlige utover 
sjøen, så det var først når vi kom svært nær reir-
plassene at vi oppdaget dem. Fuglene hekker under 
busker og gjorde mest ut av seg da de kom inn for 
landing der de på nært hold stillet over hodene våre.  
Etter en lunsj i felt dro vi tilbake de 27 km med 
motorbåt tilbake til hotellet. 

På ettermiddagen tok vi en tur sørover mot 
St.Augustin.  Litt  opp fra kysten der fant vi en 
krattskog som var kjent for å ha småkoa, og ikke 
uventet fikk vår guide lokket fram et eksemplar. På 
vei tilbake igjen fikk vi med oss en madagaskarhegre, 
som satt i mangroveskogen langs stranden. Siste 
post på programmet i området var en tur inn i de 
tørre åssidene innenfor Ankilibe. I et forferdelig tørt, 
enformig og kjedelig tornebuskterreng (Eurphor-
bia) finnes rødskuldervangaen, som er Madgaskars 
nyeste beskrevne endemiske fugleart.  Vi labbet 
rundt her både lenge og vel uten å se særlig mye, 
men omsider dukket både brillevanga og gapenebb-
vanga opp. Michael vår guide er imidlertid av den 
seige sorten som ikke gir seg så lett, så omsider da 
alle vel nesten hadde gitt opp, fikk vi kontakt med 
den sjeldne vangaen. Da gikk det ikke lenge før alle 
hadde fått med seg den nøysomme fuglen.

Med lokal farkost til dykking ute på korallrevet. (ES)

Rødhaletropikkfuglene hekker på Nosy Ve. (JER)

Sørvestkysten har fantastisk utvalg av fisk og skalldyr, 
og minst like utrolige fisketransport. (ES)

Til Anakao og Nosy Ve med hurtige båter (ES)



Ankarafantsika Nasjonalpark verner Madagaskars 
vestlige tørre løvskoger i et slakt undulerende 
område på ca 20 000 ha. En overveiende endemisk 
flora og fauna kombinert med spesielle geologiske 
formasjoner, gjør de små gjenværende skogene på 
vestsiden av Madagaskar til helt enestående natur-
opplevelser. 

Vi ankom rett før det ble mørkt, og fikk dermed 
ikke med oss særlig mye av fuglelivet den dagen, rent 
bortsett fra et stigende antall hegrer etterhvert som 
vi nærmet oss Ampijora. Imidlertid tok vi oss en 
liten runde i mørket etter at vi hadde fått installert 
oss.  Det resulterte raskt i en observasjon av toro-
torokaugle  med unge, en “Fat-tailed Dwarf Lemur” 
og en gruppe på ca. fem “Mongoose Lemur”. 

Søndag 27.11

Vi startet tidlig med å gå en tur i skogen vest for Lac 
Ravelobe. Her kom vi raskt på et par sakalavakoa.
Deretter fikk vi kontakt med flere brunvingemesitt. 
De springer på bakken, og er ikke like enkle å få se. 
Dessuten hadde vi fått en litt ny problemstilling. Så 
langt hadde det vært våre egne deltagere som til 
tider mistet fokus i skogen på tur, og blitt for høy-
lytte. Nå var det imidlertid våre nye lokale guider 
som holdt lydvolumet oppe. Så, inntrykket var vel 
at de skremte nesten like mange fugler som de fant. 
For brunvingemesittene hjalp det imidlertid til slutt 
med litt lydspilling og geleiding, så kom de til slutt 
gående tvers over stien foran oss.

Vi fortsatte et par timer på stiene i den halvåpne 
skogen og fikk etterhvert se både rødøyevanga, et 
flott par gulasiti og flere gassergrønnduer. Topp-
koa var det også flere som hadde fått med seg. 
Vekselparadismonarken og soimangasolfuglen var 
også mer tallrik her en de plassene vi hadde vært 
tidligere. 

Tilbake blandt de store trærne i det parklignende 
Ampijora Forest Station hadde vi oss frokost. Med 
tørt varmt vær var denne campen det flotteste vi 
hadde sett så langt når det gjaldt mulighetene for 
å slappe av i skyggen og se flotte dyr og fugler i 
omgivelsene. Brednebbråkene var kanskje de mest 
dominerende her, men både den, kroknebbvanga, 
madagaskarhærfugl og madagaskarbylbyl hekket her. 
I tillegg var det stadig dvergpapgøyer, kurol, sigdneb-
bvangaer og hvithodevangaer rundt i trærne. Store 
kameleoner og flere små øgler var jevnt på farten. 
Alt dette var spennende og det var fint å gå rundt 
og fotografere. Det var imidlertid lite som var så 

Ankarafantsika Nasjonalpark
Lørdag 26.11 

Neste dag var en reisedag der vi startet med å dra 
rett til flyplassen. Før vi fløy fra Toliara til Tana, tok 
vi farvel med vår svært gode sjåfør og hans bil som 
hadde fulgt oss helt fra starten i Tana.  Etter litt 
venting i Tana fløy vi videre nordover til Mahajanga, 
som er Madagaskars nest viktigste havneby i  
nordvest. Der ble vi møtt av to biler og den lokale 
guiden ved Ankarafantsika Nasjonalpark. Deretter 
bar det av sted de par timene det tok til nasjonal-
parken og Ampijora Forest Station. 

Lavvann på vei tilbake fra Nosy Ve  (ES)

Sakalavakoa 
Ankarafantsika (JER)



fascinerende som når plutselig en eller flere “Co-
querels Sifaka” kom innom og plutselig satt på stam-
men noen få meter foran deg.

Etter frokost gikk vi stien sørover og litt oppover 
ut fra Ampijora. Her kom vi på rødkronekoa både 
en og to ganger langs den relativt åpne stien. Den 
andre målarten her var ankarafantsikavanga. Heller 
ikke den trengte vi å gå særlig lenge for å se, da to 
individer dukket opp i noen høye frittliggende trær 
etter ganske kort tid.

Neste post på programmet var å utforske Lac 
Ravelobe. I tillegg til en ganske stor sjø med kroko-
diller var det et større takområde på innsiden av 
sjøen som lå helt opp mot hyttene der vi overnattet. 
Her var det laget et fugletårn, der det var flott å sitte 
og observere det yrende livet. Mest dominerende 
var en stor koloni med flere tusen kuhegrer. Også 
bronseibis og topphegre var det flere hundre av. Mest 
oppmerksomhet fikk imidlertid de 3-4 prydhegrene 
som ble sett, mer eller mindre sammen med like 
mange madagaskarbladhøner og afrikapurpurhøner, 

og var det ikke en gasserflodørn som satt i et tre 
over sjøen i horisonten? Ellers var både skjeggslange-
hals, kamand og maskeplystreand nye turarter her.

Med i besøksopplegget er en liten tur rundt sjøen 
på en liten flåtebåt med motor og et puslete rekk-
verk til å skille folk og krokodiller. På grunn av 
beskjeden kapasitet ble gruppen delt i to, som fikk 
hver sin tur. Båten ga mulighet for nærstudier av 
både krokodiller, krabbehegerer, purpurhegre og 
topphegre. Rosinen i pølsen eller ørnen ved sjøen, 
for å si det sånn, var det å komme på nært hold av 
madagaskarflodørnen. Noe begge gruppene fikk 
oppleve. Ørna er en av verdens sjeldneste rovfugler 
og er klassifisert som kritisk truet med en totalbe-
stand på drøye 100 par.

Dagen ble avsluttet med nok en runde etter at det 
hadde blitt mørkt, på leting etter lemurer. Denne 
kvelden var vi noe heldigere og fikk med oss flere 
“Golden-Brown Mouse Lemur”, “Grey Mouse Le-
mur” og “Milne-Edvards Sportive Lemur” i tillegg til 
de to artene vi så kvelden før.

 
Mandag 27.11

Med søndagens relativt gode uttelling var det ikke 
mye nytt vi fikk med oss den neste dagen, selv om 
både sotfalk og en bedre synlig toppkoa var nye ar-
ter for flere. En runde i skogen vi gikk morgenen før 
ga ikke det helt store resultatet, så derfor søkte vi 

Sikaden Phromnia rosea, vanlig i Ankarafantsika. (JER)

Krokodillene i Lac Ravelobe tuller man ikke med (JER)



opp litt åpnere terreng for å få sett blekklatrehauk, 
noe som var vellykket.  Etter litt tid i fugletårnet 
og parken i Ampijora, der en umbradue gikk rundt 
og viste seg vel fram, var det tid for å dra tilbake 
til Mahajanga. Riktignok etter litt dramatikk der en 
ivrig voktende kineser ville hindre oss fra å redde en 
liten fugleunge fra å bli hundemat, med det resultat 

at den vesle bylbylen ble øglefôr i stedet...

Turen tilbake til Mahajanga var ikke spesielt inter-
essesant om man er fiksert på fugler, men fine 
mangotrær og folkelivet langs veien var turen vel 
verdt. På ettermiddagen kom vi til hotellet som 
hadde en høyere standard enn det meste så langt, 
med tidligere høystående gjester som landets egen 
President og President Chirac fra Frankrike og mu-
ligheter for et bad i eget svømmebasseng.

 
Mahajanga - Betsiboka delta
Tirsdag 29.11 
 
På vår siste dag på Madagaskar var det Betsiboka 
delta som var hovedmålet. Det enorme deltaet der 
munningen av Betsibokaelven møter havet. For flere 
av Madgaskars mest truede endemer er dette et av 
de siste tilholdssteder, og av alle steder på Mada-
gaskar er det trolig flere av artene her som vil bli 
utryddet først. 

Vi kjørte ned til havna tidlig på morgenen der vi gikk 
om bord i en stor cabincruiser som tok oss i tem-
melig stor fart drøye 20 km innover i deltaet. Før 
vi kom inn til noen deltaøyer var det ikke spesielt 

Vekselparadismonark 
Ankarafantsika (JER)

En grådig Madagaskariguan med en ung bylbyl (JER)

Tøff i pyjamas. Coquerels Sifika i Ampijora. (JER)



mye vi så, selv om vi søkte etter krabbeetere der 
det kunne tenkes. Det hjalp lite, men enkelte hegrer 
dukket opp, deriblant en madagaskarhegre. Omsider 
fant kapteinen imidlertid en større mudderbanke 
med spredte mangrovetrær, og det var her vi hadde 
så å si hele beholdningen av det som var noe å se. 

To madagaskaribis gikk her på mudderet, og en 
gasserkrikkand lå rett i nærheten. Riktignok er 
ikke ibisen utskilt som egen art, noe som trolig vil 
skje. Uansett er både den og gasserkrikkanda både 
sjeldne og truet av utryddelse. Som for så mange 
andre arter på Madagascar handler det om befolk-
ningsøkning, habitatødeleggelse og ikke bærekraftig 
jakt og etterstrebelse. På banken var det også flere 
vadere, der 5 tereksnipe og like mange ørkenlo var 
det mest interessante i likhet med noen bengaltern-
er som satt og hvilte.

Veldig mye mer ble det ikke, en liten skuffelse var 
det jo at krabbeeter aldri ble sett på turen. Til gjen- 
gjeld fikk vi med oss en betydelig flokk araberdverg-
terner, selv om avstanden til dem var i overkant. En 
havskilpadde som dukket opp rett før vi var tilbake i 
Mahajanga, var også en overraskelse. Den var kjem-
pestor og ikke noe vi helt hadde forutsett skulle 
komme svømmende i temmelig stor fart nær båten. 
 
Vi har mye av dagen her, men på kvelden vil dra til 
flyplassen i Mahajanga der turen går tilbake til Anta-
nanarivo og nokså direkte videre til Paris, med endel 
venting, også til Oslo i kjølig vær og julehandel... 

Gasserkrikkand, turens eneste. Betsiboka delta (JER).

Vakre veikanter Ankarafantsika - Mahajanga (ES).

Kveldstell (ES).



Fugleartsliste
 
 
MASKEPLYSTREAND, Dendrocygna viduata, (White-faced Duck) 
40 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

KAMAND, Sarkidiornis melanotos, (Comb Duck) 
6 ind 27.nov og 10 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

MADAGASKARAND, Anas melleri, (Meller’s Duck) 
2 ad. 15.nov i dam, Mantida Nasjonalpark.

RØDNEBBAND, Anas erythrorhyncha, (Red-billed Teal) 
20 ind 22.nov ved Anja (mellom Ranomafana og Isalo).  10 ind 23. og 20 ind 24. 
nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 

HOTTENTOTTAND, Anas hottentota, (Hottentot Teal) 
2 ind 21.nov Ranomafana NP.  10 ind 23. og 12 ind 24. nov.  i vannene ved 
Belalanda på vei til Ifaty. 

GASSERKRIKKAND, Anas bernieri, (Bernier’s Teal) 
1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga. 

HJELMPERLEHØNE, Numida meleagris, (Helmeted Guineafowl) 
1 ind 23.nov Isalo. 

MADAGASKARSPRINGVAKTEL, Turnix nigricollis, (Madagascar Buttonquail) 
1 hunn 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo).  2 ind (par) 23.nov i 
Zombitze NP (nord for hovedveien). 3 ind 25.nov ved Tulear.

VAKTEL, Coturnix coturnix, (Common Quail) 
1 ind sang 18. nov. ved Madalief, Antisirabe. 

DVERGDYKKER, Tachybaptus ruficollis, (Little Grebe) 
70 ind 23. og 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty, Toliara. 5 ind. 
26.nov usikker lokalitet. 

MADAGASKARDYKKER, Tachybaptus pelzelnii, (Madagascar Little 
Grebe).  5 ad + 2 juv 15.nov i dam, Mantida Nasjonalpark. 

FLAMINGO, Phoenicopterus roseus, (Greater Flamingo) 
8 ind 23. og 15 ind 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 
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JER
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RØDHALETROPIKKFUGL, Phaethon rubricauda, (Red-tailed Tropicbird) 
25+ ind 25.nov. i hekkekolonien på Nosy Ve. 

SKJEGGSLANGEHALS,  Anhinga melanogaster, (African Darter) 
2 ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

SKYGGEFUGL, Scopus umbretta, (Hamerkop) 
3 ind 14.nov og 2 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antisirabe.  
5 ind 18.nov langs veien Antisirabe - Ranomafana.

GRÅHEGRE,  Ardea cinerea (Grey Heron) 
2 ind 22.nov Ranomafana - Isalo. 1 ind 25.nov Nosy Ve.  1 ind 29.nov Betsiboka 
delta, Mahajanga.

MADAGASKARHEGRE,  Ardea humbloti, (Humblot’s Heron) 
1 ind 25.nov Sarodrano Bay, Toliara. 2 ind 27. og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, 
Ankarafantsika NP.  1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.

PURPURHEGRE, Ardea purpurea, (Purple Heron) 
1 ind 16.nov  Mantida Nasjonalpark. 1 ind 19.nov Ranomafana NP.  1 ind. 
26.nov. nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora).  10 og 8 ind 27-28. nov. Lac 
Ravelobe, Ankarafantsika NP. 1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.

EGRETTHEGRE,  Ardea alba, (Great Egret) 
30 ind 14.nov og 6 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antisirabe. 10 
ind 18.nov langs veien Antisirabe - Ranomafana. 1 ind 20 og 21.nov Ranomafana 
og 2+ ind 22.nov Ranomafana - Isalo. 1 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei 
Mahajanga-Ampijora).  1 og 4 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

SILKEHEGRE, Egretta garzetta dimorpha, (Dimorphic Egret) 
50 ind 14.nov og 20 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antisirabe. 
100 ind 18.nov koloni langs veien Antisirabe - Ranomafana. 10 ind 22.nov 
Ranomafana - Isalo. 1 ind 24.nov Ifaty og 5 ind 25.nov Nosy Ve. 10 ind. 26.nov. 
nær Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora).  1 og 3 ind 27-28. nov. Lac 
Ravelobe, Ankarafantsika NP. 100 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga. 
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SKYGGEHEGRE, Egretta ardesiaca, (Black Heron) 
2 ind 14.nov i en dam i Antananarivo. 1 ind. 26.nov. nær Ampijora (på vei 
Mahajanga-Ampijora).  3 ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

KUHEGRE, Bubulcus ibis, (Cattle Egret) 
Vanlig i områdene med rismarker i høylandet rundt Antananarivo til Antisirabe 
(14. og 17.nov).  2-10 ind 21-24. nov fra Ranamofana-Toliara. 5000 ind 26-28.
nov estimert i kolonien ved Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

TOPPHEGRE,  Ardeola ralloides, (Squacco Heron) 
6 ind 23. og 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty, 5 ind. 26.nov. nær 
Ampijora (på vei Mahajanga-Ampijora).  200+ ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, 
Ankarafantsika NP.

PRYDHEGRE,  Ardeola idae, (Madagascar Pond-Heron) 
3+ ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP.

KRABBEHEGRE, Butorides striata, (Green-backed Heron) 
3 ind 14.nov og 4 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antisirabe. 
5 ind 18.nov langs veien Antisirabe - Ranomafana. 1-2 ind 20-22. nov fra 
Ranamofana-Isalo. 10+ ind 26-28.nov ved Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

NATTHEGRE, Nycticorax nycticorax, (Black-crowned Night-Heron) 
2 ind 14.nov langs veien utenfor Antananarivo.  1 ind 18.nov langs veien 
Antisirabe - Ranomafana.  2 ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, 
Ankarafantsika NP. 

BRONSEIBIS, Plegadis falcinellus, (Glossy Ibis) 
10 ind 22.nov langs veien Ranomafana - Isalo.  20 ind. 26.nov. nær Ampijora (på 
vei Mahajanga-Ampijora).  300(?) ind 27-28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

HELLIGIBIS, Threskiornis aethiopicus, (African Sacred Ibis) 
1 ind 29.nov Betsiboka delta, Mahajanga.
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ØGLEBAZA, Aviceda madagascariensis, (Madagascar Cuckoo-Hawk) 
1 ind 14.nov Andasibe NP.   

SVARTGLENTE,  Milvus migrans parasitus,(Yellow-Billed Kite) 
2 ind 17.nov i områdene rundt Antananarivo til Antisirabe. 10 ind 18.nov langs 
veien Antisirabe - Ranomafana. 1-3 ind 19-21.nov Ranomafana. 30 ind 22.nov 
Ranomafana - Isalo.  80 ind 23.nov Isalo-Ifaty. 3-10 ind 24-26.nov Ifaty og Tulear. 
12 ind. 27.nov. nær Ampijora. 

GASSERFLODØRN, Haliaeetus vociferoides, (Madagascar Fish Eagle) 
2 ind 27.nov og 1 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

HVITBUKSIVHAUK, Circus macrosceles, (Madagascar Marsh-Harrier) 
1 ad hann 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo).  

BLEKKLATREHAUK, Polyboroides radiatus, (Madagascar Harrier-Hawk) 
1 ind 28. nov. Ampijora, Ankarafantsika NP. 

MADAGASKARHAUK, Accipiter madagascariensis, (Madagascar Sparrowhawk) 
1 ind (?) 16.nov Andasibe NP.    

BILLEHAUK, Accipiter francesii, (France’s Goshawk) 
1 ind 14.nov inngangen til parken, Andasibe NP.   

MESITTHAUK, Accipiter henstii, (Henst’s Goshawk) 
1-2  ind hørt 27-28. nov. Ampijora, Ankarafantsika NP. 

MADAGASKARVÅK, Buteo brachypterus, Madagascar Buzzard 
2-4 ind 14-16.nov  Andasibe og Mantadia NP.  4+ ind 18-20.nov Ranomafana 
NP.  2 ind 22.nov Ranomafana - Isalo.  1 ind 27.nov. og 4 ind 28.nov Ampijora, 
Ankarafantsika NP. 

MADAGASKARFALK,  Falco newtoni, (Madagascar Kestrel) 
Sett 14 av 16 dager med 1-15 ind. Flest i høylandet med 10 ind 18.nov langs 
veien Antisirabe - Ranomafana. 15 ind 22.nov Ranomafana - Isalo. og 10 ind 
23.nov Isalo-Ifaty. 

GRÅSTRIPEFALK, Falco zoniventris, (Banded Kestrel) 
2 ind 24. nov. ved Ifaty. 

SOTFALK, Falco concolor, (Sooty Falcon) 
1 ind 18. nov. ved Madalief, Antisirabe. 1-2 ind 27. og 28. nov.  Lac Ravelobe, 
Ankarafantsika NP.
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BRUNVINGEMESITT, Mesitornis variegata, (White-breasted Mesite) 
4 ind 27. nov. og 1 ind 28.nov i skogen øst for Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

BRUNMESITT, Mesitornis unicolor, (Brown Mesite) 
1 ind sett 21 nov og hørt 19.nov i Ranomafana NP. 

KRUMNEBBMESITT, Monias benschi, (Subdesert Mesite) 
2 ind sett 24 nov i Spiny Forest, Ifaty. 

GASSERDUNRIKSE, Sarothrura insularis, (Madagascar Flufftail) 
1 syngende hann sett 15.nov i starrsump, Mantida Nasjonalpark. 

SMEKKERIKSE, Canirallus kioloides, (Madagascar Wood-rail) 
3 ind  (1 sett + 2 hørt) 14.nov  og 3 ind sett 17.nov Andasibe NP.  2 ind sett 
20.nov og 1 ind hørt 21.nov i Ranomafana NP.   

MADAGASKARRIKSE, Rallus madagascariensis, (Madagascar Rail) 
1 ind 15.nov og 2-3 ind 16.nov ved åpne myrer langs veien, helt sør-vest i 
Mantida Nasjonalpark. 

HVITSTRUPERIKSE, Dryolimnas cuvieri, (White-throated Rail) 
2-3 ind + 3 pullus sett 14.nov i Andasibe. Siden hørt flere dager både i 
Ranamofana og Ampijora.
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DVERGRIKSE, Porzana pusilla, (Baillon’s Crake) 
1 ind lokket fram 24. nov.  ved vannene ved Belalanda på vei til Ifaty,

AFRIKAPURPURHØNE, Porphyrio alleni, (Allen’s Gallinule) 
3 ind 27.nov og hørt 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

SIVHØNE, Gallinula chloropus, (Common Moorhen) 
5 ind 27.nov og 3 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

TUNDRALO, Pluvialis squatarola, (Grey Plover) 
2 ind 24.nov nær Ifaty(?). 4 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  2+ ind 29.nov 
Betsiboka Delta. 

ØRKENLO, Charadrius leschenaultii, (Greater Sandplover) 
2+ ind 24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.  5 ind 29.nov Betsiboka 
Delta. 

KITTLITSLO, Charadrius pecuarius, (Kittlitz’s Plover) 
4 ind. 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo).  8 ind 23.nov og  
40 ind 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.  10 ind 25.nov Nosy Ve.  
1-2 ind.  ind 27. og 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

SANDLO, Charadrius hiaticula, (Common Ringed Plover) 
5 ind 23.nov og 6 ind 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.  
4 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  1 ind 29.nov Betsiboka Delta. 

MADAGASKARLO, Charadrius thoracicus, (Madagascar Plover) 
2 ind 23.nov langs veien på vei til Ifaty.  

HVITKRANSLO, Charadrius tricollaris,(Three-banded Plover) 
1 ind  Vohipara, Ranomafana 19.nov og 1 ind 24. nov.  i vannene ved Belalanda 
på vei til Ifaty. 

STRANDLO, Charadrius marginatus, (White-fronted Plover) 
1 ind 24.nov nær Ifaty(?). 8 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.   
4 ind 29.nov Betsiboka Delta.

STYLTELØPER, Himantopus himantopus,(Black-winged Stilt) 
20 ind 23. og 30 ind 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.  5 ind 
25.nov ved Toliara/Nosy Ve. 

MADAGASKARBLADHØNE, Actophilornis albinucha, (Madagascar Jacana) 
5 ind 27.nov og 2 ind 28. nov. Lac Ravelobe, Ankarafantsika NP. 

TEREKSNIPE, Xenus cinereus, (Terek Sandpiper) 
5 ind 29.nov Betsiboka Delta.

STRANDSNIPE, Actitis hypoleucos, (Common Sandpiper) 
1 ind 14.nov Mangoro River.   1 ind 17. nov. ved Madalief, Antisirabe.  1 ind 
19.nov i Ranomafana.  1 ind 23.nov og 5 ind 24. nov.  ved Ifaty (i vannene 
ved Belalanda?).   Hørt 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  1 ind 28. nov. Lac 
Ravelobe, Ankarafantsika NP.  1 ind 29.nov Betsiboka Delta.

GLUTTSNIPE, Tringa nebularia, (Common Greenshank) 
3 ind 23.nov og 15 ind 24. nov.  ved Ifaty (i vannene ved Belalanda?).  3 ind 
25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  

SMÅSPOVE, Numenius phaeopus, (Common Whimbrel) 
2 ind 23.nov og 2 ind 24. nov.  ved Ifaty. 5 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 
10 ind 29.nov Betsiboka Delta.
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STEINVENDER, Arenaria interpres, (Ruddy Turnstone) 
1 ind 23.nov og 4 ind 24. nov. ved Ifaty. 1 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve. 

SANDLØPER, Calidris alba, (Sanderling) 
1 ind 24.nov nær Ifaty(?). 1 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  1 ind 29.nov 
Betsiboka Delta.

TUNDRASNIPE, Calidris ferruginea, (Curlew Sandpiper) 
10 ind 23.nov og 100 ind 24. nov.  i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty.  
30 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  30 ind 29.nov Betsiboka Delta.

MADAGASKARBEKKASIN, Gallinago macrodactyla, (Madagascar Snipe) 
2 ind jaget opp  i rismark ved Vohipara, Ranomafana 19.nov

MADAGASKARBRAKKSVALE, Glareola ocularis, (Madagascar Pratincole) 
1 par hekkende Mangoro River 14.nov. 1 ind sett 18.nov ved elven v/hotellet ca. 10 
km Ø for Ranomafana NP  

ARABERDVERGTERNE, Sterna saundersi, (Saunders’s Tern) 
30 ind 29.nov i Betsiboka Delta på langt hold. 

HINDUTERNE, Sterna bergii, (Swift Tern) 
1 ind 24.nov Ifaty. 3 ind 25.nov Ankilibe, Toliara - Nosy Ve.  

BENGALTERNE, Sterna bengalensis, (Lesser Crested Tern)  
20 ind 29.nov Betsiboka Delta.

MADAGASKARSANDHØNE, Pterocles personatus, (Madagascar Sandgrouse) 
1 ind sett 23.nov mellom Isalo og Ifaty(?).  6 ind om morgenen 25.nov ved Toliara.

KLIPPEDUE, Columba livia, (Rock Dove) 
Vanlig nær bebyggelse. Få ind utenom dette med unntak områdene i Sør-vest. 
Flest 23.nov med 100+ på strekket mellom Isalo og Ifaty(?). 

UMBRADUE, Streptopelia picturata, (Madagascar Turtle Dove) 
1 ind 14.nov og 2 ind 17.nov  i Andasibe NP.  Hørt i Ranomafana 19. og 20.nov.   
1-2 ind 23-25 nov. i området Ifaty-Toliara. 2 ind 27-28.nov  Ankarafantsika NP.

MASKEDUE, Oena capensis, (Namaqua Dove) 
Relativt vanlig vest på Øya. 20-30 ind daglig 23-25 nov. i området Ifaty-Toliara. 
10 ind 26-28.nov på vei fra Mahajanga - Ankarafantsika NP.
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GASSERGRØNNDUE, Treron australis, (Madagascar Green Pigeon) 
1 ind 20.nov og 4 ind 21.nov ved hotellet utenfor Ranomafana (sett blant de 
syke som ikke var på tur). I ind 25.nov vedToliara. 6 ind 27.nov og 8 ind 28.nov 
Ankarafantsika NP.

BLODHALEBLÅDUE, Alectroenas madagascariensis, (Madagascar Blue Pigeon) 
1-2 ind. daglig 14-17.nov i Andasibe og Mantida NP.  2-4 ind 19-21 nov i 
Vohipara og Ranomafana. 

GRÅHODET DVERGPAPEGØYE, Agapornis canus, (Grey-headed Lovebird) 
Kun sett i vest. 30 +100 ind 23-24. nov. i vannene ved Belalanda på vei til Ifaty. 
10 ind 25.nov. Toliara. 30 + 4 ind 27-28.nov i Ampåijora,  Ankarafantsika NP. 

VASAPAPEGØYE, Coracopsis vasa, (Greater Vasa Parrot) 
Sett så å si daglig gjennom hele turen i områder med naturskog. Flest 15 nov. i 
Mantida Nasjonalpark med 10 ind. Kun 2 ind 28.nov i Ankarafantsika NP.

SVARTPAPEGØYE, Coracopsis nigra, (Lesser Vasa Parrot) 
Sett så å si daglig gjennom hele turen i områder med naturskog. Flest 14 nov. i 
Andasibe med 10 ind og 5-10 ind 27-28.nov i Ankarafantsika NP.
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MADAGASKARGJØK, Cuculus rochii, (Madagascar Lesser Cuckoo) 
Hørt daglig gjennom hele turen. Noen få ind. også sett godt. 

KJEMPEKOA, Coua gigas, (Giant Coua) 
1 ind observert og 2 hørt 23.nov i Zombitze.

SAKALAVAKOA, Coua coquereli, (Coquerel’s Coua) 
Hørt 23.nov i Zombitze.  4+ og 3 ind 27-28.nov Ankarafantsika NP.

RØDBRYSTKOA, Coua serriana, (Red-breasted Coua) 
1 ind sett 17 nov. i Andasibe.

RØDPANNEKOA, Coua reynaudii, (Red-fronted Coua) 
Hørt 15-17.nov Andasibe/Mantida Nasjonalpark. I ind sett 19.nov, 1 hørt 
20.nov og 1 ind sett 21.nov i Vohipara, Ranamofana NP.

RØDKRONEKOA, Coua ruficeps, (Red-capped Coua) 
1 ind av underarten C. r. olivaceiceps 24.nov Spiny Forest, Ifaty.  3 ind av 
nominatformen 27.nov i Ankarafantsika NP.

LØPEKOA, Coua cursor, (Running Coua) 
1 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty.  1 ind hørt 25.nov. Toliara.

TOPPKOA, Coua cristata, (Crested Coua) 
1 ind hørt 23.nov og 1 ind sett 24.nov Ifaty.  2 ind både 27. og 28.nov i 
Ankarafantsika NP.

SMÅKOA, Coua verreauxi, (Verreaux’s Coua) 
I ind 25.nov rett nord for St.Augustin sør for Ankilibe, Toliara.

BLÅKOA, Coua caerulea, (Blue Coua) 
Daglig i naturskog i øst. 2-6 ind. alle dager 14-22.nov i Andasibe/Mantida og 
Ranomafana/Vohipara.

TOLOSPOREGJØK, Centropus toulou, (Madagascar Coucal) 
Hørt 2-6 ind daglig gjennom hele turen. Noen få ind. også sett godt. 
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TÅRNUGLE, Tyto alba, (Barn Owl) 
1 ind. sett (bare noen) i hagen, Sunny Hotel, nær flyplassen Mahajanga 28.nov. 

MADAGASKARUGLE, Otus rutilus, (Malagasy Scops-Owl (Rainforest) 
1 sett (lokk) + 2 hørt 15.nov og 1 sett + 1 hørt 16.nov.  Andasibe. 
1 hørt Ranomofana 20.nov 

TOROTOROKAUGLE, Otus madagascariensis, (Torotoroka Scops-Owl) 
2+ ind sett Isalo 22.nov.  2 ind sett på dagleie 23.nov Zombitze.  1 ad + juv 
26.nov og 1 ind 27.nov Ampijora, Ankarafantsika NP.

GASSERHORNUGLE, Asio madagascariensis, (Madagascar Long-eared Owl) 
1 ad + 2 juv. sett i furuskog ca 1km N for Andasibe 16.nov. 

GRESSUGLE, Asio capensis, (Marsh Owl) 
3 ind. 22.nov på platået nær Ihosy (mellom Anja og Isalo). 

GASSERFALKUGLE, Ninox superciliaris, (White-browed Owl) 
1 ind sett i hagen ved Hotel Renes d’Isalo, samt 3 til hørt i området 22.nov. 

MADAGASKARNATTRAVN, C. madagascariensis, (Madagascar Nightjar) 
Vanlig i de åpne og litt tørrere områdene.  Loggført daglig utenom Ranamofana. 
Sees ofte jaktende i skumringen og høres i tillegg.  Vanligst i Tulear området 24-
25.nov med 5+ daglig. 
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KRAGENATTRAVN, Caprimulgus enarratus, (Collared Nightjar) 
1 ind på dagleie 16.nov, Mantida Nasjonalpark (ulykkesfuglen). 1ad på reir med 
min 2 unger 17.nov. i Andasibe (som var lett å fotografere...).

MADAGASKARSEILER, Zoonavena grandidieri, (Madagascar Spinetailed Swift) 
2 ind  nokså stasjonære 15.nov, Mantida Nasjonalpark. 2 ind 28.nov i  
Ankarafantsika NP. 

ALPESEILER, Tachymarptis melba, (Alpine Swift) 
2 ind 21.nov ved hotellet utenfor Ranomafana (sett av de som ikke var på tur). 

GASSERSEILER, Apus balstoni, (Madagascar Black Swift) 
30 ind 14.nov fra Tana-Andasibe. 4 ind 19.nov. Ranamofana. 30 ind 21.nov 
Ranamofana-Isalo og 2 ind Tulear 24.nov. 

AFRIKAPALMESEILER, Cypsiurus parvus, (African Palm-Swift) 
Sett daglig gjennom hele turen. Normalt 10-20 ind, men flest i i høylandet 
mellom Ranomfana og Tulear med heholdsvis 30 og 50 ind. 22 og 23 nov.   

MADAGASKARISFUGL, Alcedo vintsioides, (Madagascar  Kingfisher) 
Ikke daglig, men 1-2 ind sett 1-2 dager ved alle hovedlokalitetene vi besøkte.  
Også noen ble sett i rismarkene langs veiene. Flest 3 ind. 14.nov fra Tana-
Andasibe.

GASSERISFUGL, Ispidina madagascariensis, (Madagascar Pygmy-Kingfisher) 
2 ind. 22.nov i regnskogen ved Vohipara.

OLIVENBIETER, Merops superciliosus, (Madagascar Bee-eater) 
Sett nesten daglig. 10-15 ind daglig 15-17.nov, Mantida NP. Kun 1-4 ind 18-21.
nov. i Ranamofana/Vohipara. 10 ind 28.nov i  Ankarafantsika NP.  Flest hadde 
området rundt Tulear med 20-30 ind 22-24.nov.

BREDNEBBRÅKE, Eurystomus glaucurus, (Broad-billed Roller) 
2-10 ind daglig 15-17.nov, Mantida NP.  Kun 1-2 ind 20-21.nov. i Ranamofana/
Vohipara. 6 ind 23.nov Isalo-Ifaty (Zombitse?).  Vanligst var arten i 
Ankarafantsika 27-28.nov, der den hekket og var lite sky i leiren ved Ampijora 
Forest Station.  15 ind ble loggført her 28.nov.
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TYKKNEBBMARKRÅKE, B. leptosomus, (Short-legged Ground-roller) 
1 ind sett fint i tett skog 15.nov, nokså langt sør i Mantida Nasjonalpark.

SKJELLMARKRÅKE, Brachypteracias squamigera, (Scaly Ground-roller) 
1 ind sett fint på elvebredden 15.nov. i Mantida Nasjonalpark.

PITTAMARKRÅKE, Atelornis pittoides, (Pitta-like Ground-roller) 
3-4 ind 15-16.nov. i Mantida Nasjonalpark.  2-3 ind 20-21.nov i Ranamofana NP.

RUSTMARKRÅKE, Atelornis crossleyi, (Rufous-headed Ground-roller) 
1 ind 16.nov. relativt høyt i Mantida Nasjonalpark. 1 ind sett 19nov. og 2 ind 
sett 20.nov i Vohipara. Hørt 21.nov i Ranamofana.

LANGHALEMARKRÅKE, Uratelornis chimaera, (Long-tailed Ground-roller) 
2 ind 24.nov i Spiny Forest, Ifaty.

KUROL, Leptosomus discolor, (Madagascar Cuckoo-roller) 
Hørt daglig i Mantida/Andasibe og Ranamofana 14-21.nov, men kun 1 ind sett i 
Ranamofana 18.nov. 6 ind (flere sett) 23.nov i Zombitze. 1 ind 27.nov og 5 ind 
28 i Ankarafantsika, hvorav flere sett.

TYKKNEBBMARKRÅKE  
Brachypteracias leptosomus

SKJELLMARKRÅKE 
Brachypteracias squamigera

PITTAMARKRÅKE 
Atelornis pittoides

KUROL 
 Leptosomus discolor

LANGHALEMARKRÅKE 
Uratelornis chimaera 

RUSTMARKRÅKE 
Atelornis crossleyi

ESN

ESNJER

JER

ES JER



MADAGASKARHÆRFUGL, Upupa marginata, (Madagascar Hoopoe) 
Kun sett i de vestlige områdene med 3 ind 23.nov,  4 ind 24.nov og 2 ind 
25.nov i Ifaty/Tulear. Hekket i leiren ved Ampijora Forest Station 26-28.nov. I 
tillegg ble 4 ind sett i Ankarafantsika NP 28.nov.

FLØYELSASITI, Philepitta castanea, (Velvet Asity) 
1 hunn 15.nov og 2 ind 16.nov Mantida Nasjonalpark. 1-2 ind. alle dagene 19-22.
nov i regnskogen ved Vohipara ovenfor Ranamofana.

GULASITI, Philepitta schlegeli, (Schlegel’s Asity) 
3 ind 27.nov i skogen vest for Lac Ravalanobe, Ankarafantsika NP. 

SOLFUGLASITI, Neodrepanis coruscans, (Common Sunbird-asity) 
Hørt (guide)17.nov. i Andasibe.  3 ind 19.nov og 2 ind 20.nov.  En hann 22.nov. 
alle  i regnskogen ved Vohipara ovenfor Ranamofana.

DVERGASITI, Neodrepanis hypoxanthus, (Yellow-bellied Sunbird-asity) 
2 ind. (par med reir) 19-20.nov ved Vohipara.  Allikevel ikke sett særlig gått av 
de fleste.

SMALNEBBVANGA, Tylas eduardi, (Tylas Vanga) 
1-2 ind 15 og 16.nov. Mantadia. 1-2 ind 19-22 nov.  Vohipara/Ranamofana. 

TANALASANGER, Newtonia amphichroa, (Dark Newtonia) 
2 ind Andasibe16.nov. Hørt 19. og 22.nov i Vohipara. 

MERINASANGER, Newtonia brunneicauda, (Common Newtonia) 
Registrert daglig i skogsreservatene Andasibe/Mantadia, Ranaomafana, 
Zombitze og Ankarafantsika. Ofte bare hørt. Maksimalt 6 ind Ranomafana 
19.nov og 3 ind. Zombitze 23.nov.
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ANTANDROYSANGER 
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ANTANDROYSANGER, Newtonia archboldi, (Archbold’s Newtonia) 
2 ind Zombitse 24.nov på sørsiden av hovedveien gjennom reservatet. 

BRILLEVANGA, Leptopterus chabert, (Chabert’s Vanga) 
Den hyppigst observerte vangaen på turen. 3-4 ind daglig 15-18.nov Andasibe-
Mantadia. 2-6 ind daglig 18-21.nov. i Ranamofana/Vohipara. 2 ind 23.nov 
Zombitze(?), 10 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty og 6 ind Tulear 25.nov. Kun hørt i 
Ankarafantsika 27.nov. 

BLÅVANGA, Cyanolanius madagascarinus, (Blue Vanga) 
2 ind 15.nov Mantadia. 2 ind 19.nov. i Ranamofana. 1-2 ind 27-28.nov  
Ankarafantsika NP. 

MEISEVANGA, Calicalicus madagascariensis, (Red-tailed Vanga) 
1 ind 14-15.nov og 1 ind sett 16.nov Andasibe-Mantadia. 1 ind 20-21.nov 
Ranamofana. 1 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 

RØDSKULDERVANGA, Calicalicus rufocarpalis, (Red-shouldered Vanga) 
1 ind sett etter lang tids søking i tett lav vegetasjon rett øst for Toliara 25.nov.

RØDNEBBVANGA, Hypositta corallirostris, (Nuthatch Vanga) 
2 ind 15 og 16.nov Mantadia og 1 ind 17.nov Andasibe.  1 ind 21.nov Vohipara 

KROKNEBBVANGA, Vanga curvirostris, (Hook-billed Vanga) 
1 ind sett 19.nov og 21.nov i Vohipara. 1 par hekket Ampijora Forest Station,  
Ankarafantsika 27-28.nov.

RØDØYEVANGA, Schetba rufa, (Rufous Vanga) 
1 ind 19.nov Ranomafana. 2 ind 27.nov og 1 ind 28.nov i Ankarafantsika NP. 

SIGDNEBBVANGA, Falculea palliata, (Sickle-billed Vanga) 
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 10 ind 27-28.nov  Ankarafantsika NP. Særlig 
vanlig nær campen,  Ampijora Forest Station. 

HVITHODEVANGA, Artamella viridis, (White-headed Vanga) 
1 ind 15.nov og  2 ind 18.nov Andasibe. 1 ind 19.nov Ranamofana.  
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 4-6 ind 26-28.nov  Ankarafantsika NP.  Vanlig 
nær campen,  Ampijora Forest Station. 

GAPENEBBVANGA, Xenopirostris xenopirostris, (Lafresnaye’s Vanga) 
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 1 ind 25.nov Toliara ved rødskuldervanga 
lokalitet. 

ANKARAFANTSIKAVANGA (EN), Xenopirostris damii, (Van Dam’s Vanga) 
2 ind 27.nov sør for veien ved Ampijora,  Ankarafantsika NP. 

TYKKNEBBVANGA, Xenopirostris polleni, (Pollen’s Vanga) 
2 ind Vohipara 19.nov og 1 ind Ranamofana 20.nov. Hørt 22.nov Vohipara.

ASKELARVEETER, Coracina cinerea, (Ashy Cuckoo-shrike) 
2 ind Andasibe 17.nov. 1-2 daglig i Ranamofana 18-22.nov. 2 ind 27.nov i 
Ankarafantsika NP. 
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BELTEBIAS, Pseudobias wardi, (Ward’s Flycatcher) 
1-4 ind daglig 14-17.nov i Andasibe/Mantadia og 1-2 ind daglig 19-21.nov i 
Ranamofana. 

MUSTASJETIMAL, Mystacornis crossleyi, (Crossley’s Babbler) 
1 ind 16.nov Mantadia.

BØRSTEDRONGO, Dicrurus forficatus, (Crested Drongo) 
Sett daglig. Flest notert med 30+ ind 23.nov Isalo-Zombitze-Ifaty og 30+ ind. 
28.nov Ankarafantsika. 

VEKSELPARADISMONARK, Terpsiphone mutata, (Madagascar Paradise Flycatch.) 
Vanlig. Sett daglig med unntak av høylandet nær Isalo. Mest tallrik med 12 ind 
Mantadia 15.nov og 30 ind 28.nov  Ankarafantsika. 

HVITBRYSTKRÅKE, Corvus albus, (Pied Crow) 
Fåtallig med 1-10 ind i Andasibe/mantadia, Ranamofana og Ankarafantsika. 
Tallrik med opptil 500+ ind i høylandsområdet Isalo - Zombitze 22-23.nov. 20-
30 ind.  Ifaty-Tulear 24-25.nov.

MADAGASKARLERKE, Mirafra hova, (Madagascar Lark) 
3 ind 17.nov på vei Andasibe-Antisirabe. Vanlig med 10-20 ind daglig i de 
tørrere områdene i sørvest fra Isalo-Tulearområdet. 2 ind sett siste dag i 
Ampijora 28.nov. (På vei til Mahajanga?) 

BRUNSTRUPESANDSVALE, Riparia paludicola, (Brown-throated Sand 
Martin)  1 ind  langs veien til 15.nov, Mantida Nasjonalpark. 10 ind 17.nov på vei 
Andasibe-Antisirabe.  10 ind 19.nov Ranamofana NP. 

MADAGASKARSVALE, Phedina borbonica, (Mascarene Martin) 
Sett så å si daglig på hele turen. Flest i Ranamofana 18-20-nov med dagstall på 
30 ind. Tidvsi vanskelig å skille fra brunstrupesandsvale. 

LÅVESVALE, Hirundo rustica, (Barn Swallow) 
3 ind 23.nov og 4 ind 24.nov Ifaty- og Tulearområdet.  

MADAGASKARBYLBYL, Hypsipetes madagascariensis, (Madagascar Bulbul)  
Vanlig og tallrik.  Loggført daglig med 100+ flere dager.
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“SKOGMADAGASKARSANGER”, Nesillas typica, (Madagascar Brush Warbler)  
Vanlig og sett daglig i skogsområdene i Øst 14-22.nov. Mest tallrik i Mantadia 
15.nov med 30 ind. 

“KRATTMADAGASKARSANGER”, Nesillas lantzii, (Subdesert Brush Warbler) 
2 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 10 ind 25.nov Anakao og Tulear. 

DAMSANGER, Acrocephalus newtoni, (Madagascar Swamp Warbler) 
1 ind 15.nov Mantadia og  2 ind 18.nov Andasibe. 1 ind Vohipara 20.nov.  2 ind 
24.nov Ifaty (Spiny Forest?).

GRÅFLISHALE, Dromaeocercus seebohmi, (Grey Emu-tail) 
2+ ind 21.nov i åpen gresstuemyr  nokså høyt nær Vohipara.  

BRUNFLISHALE, Dromaeocercus brunneus, (Brown Emu-tail) 
2 ind 19. og 22.nov i  Vohipara.  

TANALATIMAL, Oxylabes madagascariensis, (White-throated Oxylabes)  
5 ind 17.nov Mantadia og 4 ind 21.nov. i Vohipara.  
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LANGNEBBYLBYL, Phyllastrephus madagascariensis, (Long-billed Greenbul) 
2 ind 19-20.nov Vohipara/Ranamofana. 2 ind 23.nov Zombitze. 4 ind 27-28.nov i 
Ankarafantsika NP. 

BETSIMISARAKASANGER, Cryptosylvicola randriansoloi, (Cryptic Warbler) 
1 syngende hann 19.nov i Vohipara. 

MAHAFALYSANGER, Thamnornis chloropetoides, (Thamnornis Warbler) 
3 ind 24.nov Spiny Forest, Ifaty. 

GULBRYNTIMAL, Crossleyia xanthophrys, (Yellow-browed Oxylabes) 
1 19.nov. i  Vohipara.  

LORGNETTBYLBYL, Phyllastrephus zosterops, (Spectacled Greenbul) 
2-6 ind 14-17.nov Andasibe-Mantida. 1 ind 20-22.nov Ranamofana. 

SKOGBUNNBYLBYL, Phyllastrephus apperti, (Appert’s Greenbul) 
2 ind 23.nov Zombitze. I skogen på sørsiden av veien.

GRÅKRONEBYLBYL, Phyllastrephus cinereiceps, (Gray-crowned Greenbul) 
1 ind Mantadia 16.nov. 1-2 ind Vohipara 20-22.nov. 

LØVKRONESANGER, Randia pseudozosterops, (Rand’s Warbler) 
1 ind 15.nov og 3 ind 17.nov Andasibe. 1 ind Vohipara/Ranamofana 20. og 
21.nov. 

GRÅNAKKEJERI, Neomixis tenella, (Common Jery) 
Sett og hørt daglig, men fåtallig gjennom hele turen. Mest tallrik med 10 ind. 24. 
og 25.nov i Ifaty - Tulear området.

GRØNNJERI, Neomixis viridis, (Green Jery) 
Sett og hørt 1-2 ind daglig 14-21.nov i Andasibe/Mantadia og Ranomafana.

STRIPESTRUPEJERI, Neomixis striatigula, (Stripe-throated Jery) 
1-2 ind daglig 14-17.nov i Andasibe/Mantadia, tilsammen 3 observasjoner 19-
22.nov i Ranamofana. 2 ind 23.nov Ifaty og 8 ind 24.nov Ifaty-Tulear.

GASSERCISTUSSANGER, Cisticola cherinus, (Madagascar Cisticola)
Relativt vanlig i de tørrere områdene. 2 ind nær Antanarivo 14.nov. 10-20 ind 
daglig 22-26.nov i områdene fra Isalo til kysten rundt Tulear.  Så vidt hørt i 
Andasibe, Ranamofana og Ankarafantsika. 

GRÅBUKBRILLEFUGL, Zosterops maderaspatanus, (Madagascar White-eye) 
10-20 ind daglig 14-23.nov i Andasibe/Mantadia, Ranomafana og Zombitze. 
1+ ind 28.nov  Ankarafantsika. 

GASSERSKJÆRESKVETT, Copsychus albospecularis, (Madagas. Magpie Robin) 
En av de mest utbredte artene.  Sett daglig på hele turen med unntak av Isalo 
området. Mest tallrik med 15-20 ind.  Ankarafantsika 27-28.nov. Dagstallene i 
Andasibe-Mantadia var 5-10 ind, mens det i Ranamofana bare ble sett 1-4 ind 
pr. dag. 

SKOGSTEINTROST, Pseudocossyphus sharpei, (Forest Rock-Thrush) 
1 ind 16.nov. Mantadia.  Reir med 3 juv 19.nov i Ranamofana. 1 ind 22.nov  
Vohipara.
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KLIPPESTEINTROST, Pseudocossyphus bensoni, (Benson’s Rock-Thrush) 
1 hann Isalo 23.nov. 

KYSTSTEINTROST, Pseudocossyphus imerinus, (Littoral Rock-Thrush) 
1 par Anakao Beach 25.nov.

SVARTSTRUPE, Saxicola torquatus, (African Stonechat) 
2-6 ind daglig 14-17.nov  Andasibe-Mantadia. 10 ind 18.nov Antisirabe-
Ranamofana. 2-3 ind daglig 19-22.nov. i Ranamofana/Vohipara.  

MADAGASKARSTÆR, Saroglossa aurata, (Madagascar Starling) 
1-7 ind Anasibe/Mantadia 14-16.nov. 2 ind Vohipara 21.nov. Henholdsvis 50+ og 
100+ 22. og 23.nov Ranamofana - Zombitze. Lokalitet?

HYRDESTÆR, Acridotheres tristis, (Common Myna) 
Vanlig. Sett daglig. Mer enn 100+ ind i de mer tettbebygde strøk. 
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SOUIMANGASOLFUGL, Cinnyris sovimanga, (Souimanga Sunbird) 
Vanlig og sett daglig. Mest tallrik med 40 ind Toliara 25.nov og 50 ind 28.nov  
Ankarafantsika.

MADAGASKARSOLFUGL, Cinnyris notatus, (Madagascar Sunbird) 
1-3 ind daglig 15-17.nov i Andasibe/Mantadia og 19-21.nov i Ranamofana.  
1 ind 24.nov Ifaty og 2 ind 28.nov  Ankarafantsika.

GULBUKERLE, Motacilla flaviventris, (Madagascar Wagtail) 
Daglig 8-10 ind 14-22.nov i øst fra  Andasibe - Tana - Ranomafana - Isalo. 

GRÅSPURV, Passer domesticus, (House Sparrow) 
1 ind Andasibe 16.nov.

HALSBÅNDVEVER, Ploceus nelicourvi, (Nelicourvi Weaver) 
1-5 ind daglig 14-22.nov i Andasibe/Mantadia og Ranamofana.  Flest med 5 ind. 
17.nov.

SAKALAVAVEVER, Ploceus sakalava, (Sakalava Weaver) 
50-100+ ind Ifaty og Tulear 24-25.nov. 100+ ind 27.nov Ankarafantsika.

RØDVEVER, Foudia madagascariensis, (Madagascar Red Fody) 
Sett daglig. Flest første morgen 14.nov i Antananarivo. 

TANALAVEVER, Foudia omissa, (Forest Fody) 
1 ind Andasibe 17.nov og 1-2 ind 19-22.nov Ranamofana.

GASSERMANNIKIN, Lonchura nana, (Madagascar Mannikin) 
1-3 ind 14 og 15.nov  og 20 ind 18.nov Andasibe. 1-2 ind 19-21.nov 
Ranamofana. 4 ind 25.nov Tulear og 2 ind 29.nov Mahajanga.
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Pattedyrliste
“GRÅ MUSELEMUR”, Microcebus murinus, (Grey Mouse Lemur) 
1 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika. 

“BRUN MUSELEMUR”,  Microcebus rufus, (Rufus (brown) Mouse Lemur) 
2 ind 16.nov  Andasibe NP. 1 ind 21.nov Ranamofana. Kun sett på nattsafari.

“GYLLENBRUN MUSELEMUR”,  M. ravelobensis, (Golden-brown M.Lemur) 
5 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika. 

“PELSØREDVERGLEMUR”, Cheirogaleus crossleyi, (Furry-eared Dwarf Lemur) 
5 ind 15.nov på nattsafari Andasibe NP. 

“TYKKHALEDVERGLEMUR”, Cheirogaleus medius, (Fat tailed Dwarf Lemur) 
1 ind 26.nov og 1 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika. 

“ANKARAFANTSIKA SPORTIV LEMUR”, L. edwardsi, (Milne-Edwards S. Lemur) 
1 ind 26.nov og 1 ind 27.nov på nattsafari, Ankarafantsika. 

“ZOMBITZE SPORTIV LEMUR”, Lepilemur hubbardi, (Hubbards Sportive Lemur) 
2 ind 23.nov ved dagleie Zombitze NP. 

“PETTERS SPORTIV LEMUR”, “Lepilemur petteri, (Petters Sportive Lemur) 
1 ind 24.nov ved dagleie Spiny Forest, Ifaty. 

“ØSTLIG GRÅ BAMBUSLEMUR”, Hapalemur g. griseus, (Eastern Grey Bamboo Lemur) 
5 ind 14.nov dagaktive, Andasibe NP. 

“GYLLEN BAMBUSLEMUR”, Hapalemur aureus, (Golden Bamboo Lemur) 
4-5 ind 20.nov dagaktive Ranamofana. 

“STOR BAMBUSLEMUR”, Prolemur simus, (Greater Bamboo Lemur) 
4+ ind 20.nov dagaktive Ranamofana. 

RINGHALELEMUR, Lemur catta, (Ring-tailed Lemurs) 
6 ind 22.nov  Anjaha (mellom Ranomafana og Isalo). 
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Fat tailed Dwarf Lemur 
Cheirogaleus medius

Eastern Grey Bamboo Lemur 
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Greater Bamboo Lemur 
Prolemur simus

Red-bellied Lemur 
Eulemur rubriventer
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“MANGUSTLEMUR”, Eulemur mongoz, (Mongoose Lemur) 
5 ind 26.nov og 27.nov på nattsafari,  Ampijora Forest Station, Ankarafantsika. 

“RØDBUKLEMUR”,  Eulemur rubriventer, (Red-bellied Lemur) 
8 ind 16.nov Mantadia.  Hørt 19. og 20.nov og sett 3 ind 21.nov Ranamofana.

“BRUNLEMUR”, Eulemur fulvus, (Common brown Lemur) 
5 ind 14.nov  Andasibe NP.  10 ind 26.nov og 27.nov,  Ankarafantsika. 

“RØDPANNEBRUNLEMUR”, Eulemur rufifrons, (Red-fronted Brown Lemur) 
10 ind 20.nov og 21.nov, samt 2 ind 22.nov Ranamofana/Vohipara.

“SVARTHVITKRAGELEMUR” Varecia variegata editorum,(Black-and-White RuffedL.) 
Hørt 15 ind og sett 1+ ind 16.nov Mantadia. 

“ØSTLIG ULLEMUR”, Avahi laniger, (Eastern Wolly Lemur (avahi) 
3 ind 17.nov på dagleie, Andasibe NP. 

“DIADEMSIFAKA”, Propithecus diadema, (Diademed Sifaka) 
6 ind 15.nov, 5 ind 16.nov og 2 ind 17.nov i Mantadia NP. 

“MILNE-EDVARD SIFAKA”, Propithecus edwardsi, (Milne-Edwards’s Sifaka) 
10 ind 19.nov, samt 2 ind 20.nov  Vohipara.

“VERRAUX SIFAKA”, Propithecus verreauxi, (Verraux’s Sifaka) 
3 ind 23.nov Zombitze NP. 

“COQUEREL SIFAKA”, Propithecus coquereli, (Coquerel’s Sifaka) 
3+ ind 26-28.nov,  Ampijora Forest Station, Ankarafantsika. 

INDRI, Indri indri, (Indri) 
5 ind 14.nov, Andasibe NP.  Hørt jevnlig 15-17.nov både i Mantadia og 
Andasibe.

En mulig “Small Indian Civet” ble sett i Ranomfana 19.nov og en ubestemt 
tenrec i Ankarafantsika 26.nov. 

Hipposideros commersoni, (Commerson’s roundleaf bat) 
1 ind 26.nov på nattsafari, Ankarafantsika. 

Nesomys rufus, (Eastern Red Forest Rat) 
1 ind 20.nov og 21.nov. Ranamofana/Vohipara.

Eliurus myoxoinus, (Western Tufted-tailed rat) 
1 ind 26.nov på nattsafari, Ankarafantsika. 

BRUNROTTE, Rattus norvegicus, (Brown rat) 
1 ind 21.nov på hotellet i Ranamofana. 
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Krypdyrliste 
Furcifer oustaleti, (Oustalet’s Chameleon) 
10+ ind 26-28.nov,  Ankarafantsika. 

Calumma parsonni, (Parson’ s Giant Chameleon) 
1 ind 14.nov Andasibe og 2 ind 15.nov Mantadia.

Calumma nasuta, (Nose-horned Chameleon) 
1 ind 27.nov,  Ankarafantsika. 

Calumma gastrotaenia, (Band-bellied Chameleon) 
1 ind 16.nov Andasibe NP.  og 1 ind 20.nov Ranamofana. Kun sett på nattsafari.

Calumma brevicornis, (Short-horned Chameleon) 
2 ind 16.nov Andasibe NP.  

Calumma oshaughnessyi, (O’Shaughnessy’s Chameleon) 
1 ind 19.nov Ranamofana. Kun sett på nattsafari.

Brookesia supercilliaris, (Stump-tailed Chameleon) 
1 ind 16.nov Andasibe NP.  

Brookesia brunoi, (Anja Reserve Stub-tailed Chameleon 
6 ind 22.nov Anja Private Reserve. 

Phelsuma madagascariensis, (Madagascar Day Gecko) 
1 ind 29.nov,  Hotellhagen, Mahajanga. 

Phelsuma lineata (Lined Day Gecko) 
1+ ind 14.nov Andasibe NP.  1 ind. 19. og 20.nov Ranamofana.

Phelsuma quadriocellata, (Peacock Day Gecko) 
1+ ind 18.nov,  Andasibe NP(?). 

Uroplatus phantasticus (Satanic leaf-tailed gecko) 
1 ind. 20.nov Ranamofana.

Chalarodon madagascariensis, (Three-eyed Lizard) 
10-20+ ind 24-25.nov Spiny Forest Ifaty og Tulear.. 

Oplurus cuvieri, (Collared Iguanid) 
20+ ind 26-28.nov,  Ankarafantsika. 

Zonosaurus laticaudatus, (Broad-tailed Girdled Lizard) 
10+ ind 26-28.nov,  Ankarafantsika. 

Zonosaurus madagascariensis, (Madagascar Girdled Lizard) 
1+ ind 15.nov Mantadia.

Mabuya gravenhorstii, (Graavenhorst’s Skink) 
2+ ind 15.nov Mantadia NP.  

Leioheterodon madagascariensis, (Giant Hog-nosed Snake) 
2 ind 27.nov og 4 ind 28.nov,  Ankarafantsika. 

Madagascarophis colubrina, (Madagaskar Cat-eyed Snake) 
1 ind 28.nov,  Ankarafantsika. 

Crocodylus niloticus, (Nile Crocodile) 
2+ 27.nov og 4 ind 28.nov Lac Ravalanobe,  Ankarafantsika. 

Havskilpadde 
1 ub. 29.nov Mahajanga.

Giant Hog-nosed Snake 
Leioheterodon madagascariensis

House Gecko 
Hemidactylus frenatus

Madagascar Day Gecko 
Phelsuma madagascariensis

Common Big-eyed Snake 
Mimophis mahfalensis

Three-eyed Lizard 
Chalarodon madagascariensis

Broad-tailed Girdled Lizard 
Zonosaurus laticaudatus
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Lined Day Gecko 
Phelsuma lineata

Peacock Day Gecko 
Phelsuma quadriocellata
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Nose-horned Chameleon 
Calumma nasuta 

Anja Reserve Stub-tailed Chameleon 
Brookesia brunoi

Oustalet’s Chameleon 
Furcifer oustaleti

Short-horned Chameleon 
Calumma brevicornis

O’Shaughnessy’s Chameleon 
Calumma oshaughnessyi

Collared Iguanid 
Oplurus cuvieri

Nile Crocodile  
Crocodylus niloticus

Parson’ s Giant Chameleon 
Calumma parsonniES
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