
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO 
MADAGASKARILLA

Suomen luonnonsuojeluliitto on toiminut 
Madagaskarilla vuodesta 2011 lähtien. 
Käynnissä on tällä hetkellä kaksi hanketta:  
Manondroala keskittyy saaren metsä- 
alueiden suojeluun ja ennallistamiseen, 
Torotorofotsy kosteikkoalueen suojeluun ja 
kestävien viljelymenetelmien edistämiseen. 
Molempiin hankkeisiin sisältyy paikallista 
ympäristökasvatusta ja yhteistyöverkostojen 
vahvistamista. Hankkeiden päärahoittaja 
on Suomen ulkoasiainministeriö. 

Projektikoordinaattorina hankkeissa toimii 
Elina Mähönen, elina.mahonen@sll.fi,  
p. 040 668 3699. Hankeblogia voi lukea 
osoitteessa manondroala.wordpress.com.

Madagaskar

MITEN SINÄ VOIT OSALLISTUA?

• Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
 sll.fi/vapaaehtoiset

• Tee lahjoitus verkossa:  
 sll.fi/lahjoita/kertalahjoitus

• Istuta puita Finnair Plus -pisteillä: 
 finnairplusshop.com/lahjakortit- 
 palkintosetelit-hyvantekevaisyys- 
 suomen-luonnonsuojeluliitto

MONIMUOTOISEN  
LUONNON PUOLESTA

Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Itälahdenkatu 22 b A 
FIN-00210 Helsinki 
sll.fi/madagaskar



HANKE 1 // MANONDROALA 
SATELLIITTITEKNOLOGIA APUNA  
METSIEN SUOJELUSSA 

Manondroala-hankkeessa kehitetään kokonais- 
valtaista toimintamallia metsien säilyttämiseksi 
yhdessä paikallistoimijoiden kanssa. Suomen  
luonnonsuojeluliiton ja kumppanijärjestöjen  
kehittämä kartoitusmenetelmä yhdistää maastossa 
kerättävän metsätiedon ja maksuttomat satelliitti- 
kuvat metsien tilaa kuvaaviksi kartoiksi. Metsät 
luokitellaan malagassin kielellä ja luokittelu pohjau-
tuu alueen asukkaiden tietoon metsän kehityksestä. 
Paikallisyhteisöt voivat näin osallistua paremmin 
ympäristöön ja maankäyttöön liittyvään päätöksen-
tekoon, mikä on ratkaisevaa tasa-arvon ja demokra-
tian kehittymiselle koko Madagaskarilla.

Kartoituksen ohella hanke tukee metsien ennallis-
tamista. Tavoitteena on yhdistää pahoin pirstaloi-
tuneet metsälaikut ja niissä asuvien uhanalaisten 
lajien, kuten maailman viimeisten indrien ja sifako-
jen (kansikuvassa), eristyksiin joutuneet kotimetsät 
toisiinsa. Metsityksestä vastaa paikallinen järjestö 
Mitsinjo, jonka taimitarhassa kasvaa istutettavaksi 
lähes 200 kotoperäistä puulajia.

HANKE 2 // TOROTOROFOTSY 
KOSTEIKKOJEN SÄILYMISEN JA  
MONIMUOTOISUUDEN PUOLESTA

Torotoroftsy-hanke keskittyy Madagaskarin itä- 
osissa sijaitsevan, Ramsar-suojelusopimuksen 
alaisen kosteikkoalueen suojeluun. Kosteikolla 
on merkittävä rooli alueen vesitalouden, luonnon 
monimuotoisuuden ja ilmastonmuutokseen so-
peutumisen kannalta. Se on tärkeä elinympäristö 
lukuisille uhanalaisille lajeille, kuten äärimmäi-
sen harvinaiselle kultamantellalle (kuvassa).  
Kosteikkoa uhkaa alati laajeneva riisinviljely, 
nopea väestönkasvu ja viereisen kaivosalueen 
laajenemispyrkimykset.

Hankkeessa rakennetaan kestäviä toimintatapoja 
yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa. Tämä tarkoit-
taa sekä kestävämpien viljelytekniikoiden käyttöä 
että vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittämistä.  
Yksi uusista toimijoista on käsityöyhdistys Mena- 
lamba Torotorofotsy, joka tukee kosteikkoalueen 
suojelua ja paikallista hyvinvointia tarjoamalla 
syrjäisten kylien naisille mahdollisuuden omaan 
toimeentuloon käsitöiden avulla.

Madagaskarin saari on yksi maailman 
tärkeimmistä biodiversiteetin keskit-
tymistä. Lähes 90 prosenttia Mada-
gaskarin eliölajeista on kotoperäisiä  
eli niitä ei esiinny missään muualla 
maailmassa. Saarella elää lähes yhtä 
paljon kasvilajeja kuin Euroopassa 
yhteensä. 

Rikkaasta luonnostaan huolimatta 
Madagaskar on yksi maailman köy-
himmistä valtioista. Jatkuvat metsä-
hakkuut ja maaperän köyhtyminen uh-
kaavat saaren monimuotoista luontoa. 
Hedelmällisen maaperän väheneminen 
asettaa haasteensa myös maanvilje-
lystä riippuvaiselle väestölle. 
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