MADAGASKAR
– luonnonaarteiden paratiisi
Helsingin yliopiston alumniyhdistys järjestää matkan
ainutlaatuiseen Madagaskariin 14.–30. marraskuuta 2016.
Madagaskar on jokaisen luonnosta kiinnostuneen unelma. Charles Darwinin tutkimuksista
tunnettujen Galapagos-saarten sirkkujen tavoin myös Madagaskarin kasvi- ja eläinlajit ovat
kehittyneet täysin uniikeiksi lajeiksi, joita ei tavata missään muualla. Saarta onkin
luonnehdittu eläväksi evoluutiobiologiseksi laboratorioksi.
Matkaseurueemme koostuu eri alan alumnien lisäksi Helsingin yliopiston tutkijoista ja
asiantuntijoista. Akateeminen matkaseura luo erinomaiset puitteet ikimuistoisille elämyksille.
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Pinta-alaltaan Suomea suurempi Madagaskar on maailman neljänneksi suurin saari. Se on ollut
maantieteellisesti eristyksissä miljoonien vuosien ajan ympäröivän mannermaan organismien vaikutuksen ulottumattomissa. Siten saarella on kehittynyt aivan ainutlaatuinen eläin- ja kasvimaailma.
Noin 80 prosenttia Madagaskarin kasveista ja eläimistä on kotoperäisiä lajeja. Vaikka Madagaskar
on kooltaan alle kaksi prosenttia Afrikan pinta-alasta, kasvaa siellä enemmän orkidealajeja kuin
Afrikan mantereella yhteensä. Saarella kasvaa myös seitsemän maailman kahdeksasta apinanleipäpuulajista. Madagaskarin 14 000–15 000 kasvilajista suurinta osaa voi ihailla vain tällä saarella.
Siksi viranomaiset ovat perustaneet maahan suuria luonnonsuojelualueita, joiden sisäänpääsymaksut käytetään kansallispuistojen luonnon ja eläinten suojelemiseen.
Madagaskarilla asustaa makeja, kirahvikärsäkkäitä, vangoja, siiliä muistuttavia tanrekkeja sekä
kissamaisia fossia. Kansalliseläimen makin lisäksi Madagaskar tunnetaan myös lukuisista kameleonttilajeistaan. Kaksi kolmasosaa maailman kaikista kameleonttilajeista elää Madagaskarilla.
Matkareittimme kulkee pääkaupungista Antananarivosta ylätasangon metsien, maaseudun ja eri
ilmastovyöhykkeiden halki aina Intian valtameren rannalle. Kannattaa varautua ajoittain pitkiin ja
hankaliinkin etappeihin, joiden palkkiona on aina tavallista huikeampia elämyksiä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!
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HELSINGIN YLIOPISTO TOIMII MADAGASKARILLA
Monet tutkijat Viikin kampuksen bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta ovat tehneet
väitöskirjansa Ranomafanan tutkimusasemalla. Tämä ainutlaatuinen tutkimusasema, yksi
yliopiston monista, on ihanteellinen elävä laboratorio, jossa tutkitaan ja etsitään keinoja
maailman kestävyysongelmien ratkaisemiseksi. Täällä yhdessä monien muiden kansainvälisesti
tunnettujen tutkijoiden kanssa, suomalaiset tutkijat tuottavat tietoa, jotta meitä kaikkia koskettaviin ilmiöihin, kuten ilmaston lämpenemiseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen,
energiatarpeeseen, sairauksiin ja köyhyyteen voitaisiin reagoida kestävällä tavalla.
Yksi tutkimusasemalla väitöskirjansa tehneistä on Kaisa Korhonen-Kurki bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. – Väitöskirjatutkimukseni käsitteli biodiversiteetin suojelun sosiaalista kestävyyttä. Ranomafanassa on onnistuttu suojelemaan hieno sademetsäalue, joka on koti
useille kotoperäisille lajeille. Sama alue on myös koti joukolle maailman köyhimpiä ihmisiä. On
selvää, että suojelualueiden perustaminen tällaisessa kontekstissa on haastavaa ja onnistumiseen tarvitaan tutkimustietoa usean eri tieteen näkökulmasta. Nyt Kaisa on yksi Helsingin
yliopiston Sustainability Centerin aloitteentekijöistä. – Helsingin yliopiston tutkijat ovat aina
painottaneet monitieteistä ja kestävää lähestymistapaa Ranomafanan aseman tutkimuksessa.
Myös Helsinki Sustainability Science Center on yksi avaus tähän suuntaan, hän kertoo.
”Sustainability science” – kestävyystiede – on uusi tiedekuntarajoja ylittävä tieteenala Helsingin yliopistossa. Se pyrkii innovatiiviseen tieteidenväliseen lähestymistapaan kestävyysongelmien
ratkaisemiseksi pohjaamalla perustutkimukseen, mutta määrittelemällä tutkimusongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet
yhdessä sidosryhmien kanssa. Kestävyystiede pyrkii muutokseen
ja sen toteuttamiseen systeemitasolla. Kestävyystiede lisää
ymmärrystä luonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta, ohjaa
tätä vuorovaikutusta kestävälle radalle ja edistää yhteiskunnan
oppimista, mikä on välttämätön edellytys muutoksen
pysyvyydelle.
Helsingin yliopisto pystyy ainoana toimijana Suomessa
tuottamaan kokonaisvaltaista näkemystä ympäristö-, kehitys-,
kaupungistumis- ja muista kestävyyshaasteista sekä tarvittavista
ratkaisuehdotuksista ja toimenpiteistä. Yliopisto tarjoaa tutkimusta ja opetusta kaikilta aihealueilta, joita kansainväliset sopimukset,
kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, vuoteen 2030 asettavat.
Näiden kysymysten monitieteinen tutkimus korostuu myös Helsingin yliopiston uudessa strategiassa ”Globaali vaikuttaja – yhdessä”. Yliopistossa tehdään strategiakauden aikana suuria
uudistuksia, myös rakenteellisella tasolla. Helsingin yliopisto on keskittämässä kestävyystutkimuksensa Helsinki Sustainability Science Centeriin. Yhteistyötä tiivistetään entisestään
sidosryhmien, kuten Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Aalto-yliopiston ja
Helsingin kaupungin välillä. Lisäksi Sustainability Science Center tulee toimimaan aktiivisessa
vuorovaikutuksessa yritysten, joilla on kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan
tavoitteita, kanssa. Yhdistämällä keskeinen osaaminen uudella tavalla ja lisäämällä yhteistyötä
julkisen ja yksityisen sektorin välille voidaan Helsinkiin perustaa kansainväliset mitat täyttävä
kestävyystutkimuksen keskittymä. Tämä lisää tieteenalan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä
houkuttelee uusia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia.
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PÄIVITTÄINEN MATKAOHJELMA
1. PÄIVÄ: HELSINKI-ISTANBUL (MA 14.11.2016)
Lennämme Madagaskariin kahdessa pienemmässä ryhmässä, joista toinen lentää Turkish Airlinesilla
1. päivänä ja toinen Air Francella 2. päivänä.
Turkish Airlinesilla Istanbulin kautta lentävä ryhmä:
Lento Turkish Airline TK1764, lähtö klo 18.10. Saavumme Istanbuliin samana iltana klo 21.45.
Jatkolento Turkish Airways TK 160 klo 01.00, saapuminen Madagaskariin ja Antananarivoon
klo 15 paikallista aikaa.
Madagaskar on maailman neljänneksi suurin saari ja sen väkiluku on noin 23,5 miljoonaa (2014).
Saari sijaitsee Intian valtameressä, noin 500 km Afrikan itärannikosta, jossa lähin naapurimaa on
Mosambik. Madagaskar oli aikaisemmin itsenäinen kuningaskunta, mutta vuonna 1896 siitä tuli
Ranskan siirtomaa. Runsaat 60 vuotta myöhemmin, vuonna 1960, maa sai jälleen itsenäisyyden.
Madagaskarin väestö koostuu lähinnä muinoin Indonesiasta ja Afrikasta saapuneiden jälkeläisistä.
Vaikka asukkaiden yhteisenä kielenä on malagassi, heidät on virallisesti jaettu 18 etniseen ryhmään,
joilla on omat murteensa ja osittain erilaiset tavat. Malagassi on perustuslain mukaan maan
virallinen kieli, mutta sen ohella käytetään yleisesti ranskaa. Malagassi kuuluu austronesialaiseen
kieliryhmään ja sen lähimmät sukulaiskielet löytyvät borneolais-filippiiniläisistä kielistä, joita puhutaan etelä-Borneossa Indonesiassa.
Suuri osa madagaskarilaisista tunnustaa omia alkuperäisuskontojaan: väestöstä vajaan puolen katsotaan olevan alkuperäisuskontojen kannattajia. Noin saman verran väestöstä on kristittyjä. Muslimeja
on väestöstä vain noin joka kymmenes. Kansanrunoudella ja suullisella kertomaperinteellä on pitkät
juuret, vaikka malagassilla on kielenä pitkä kirjallinen perinne ja merkittävä kirjallisuusaarteisto.
Musiikki on tärkeässä asemassa perhe- ja kylärituaaleissa.
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Madagaskar on siirtynyt virallisesti marxilais-leninistisestä yksipuoluevaltiosta parlamentaariseksi demokratiaksi monipuoluejärjestelmineen. Todellisen demokratian on ollut kuitenkin vaikea saada jalansijaa.
Nykyisin Madagaskar on presidentin johtama tasavalta ja maan pääministeri johtaa sekä hallitusta että
kaksikamarista parlamenttia. Poliittiset puolueet ovat yleensä sidoksissa tiettyihin kansanryhmiin,
alueisiin tai henkilöihin. Ideologioilla on pohjoiseurooppalaisin silmin katsottuna melko vähän merkitystä.

2. PÄIVÄ: HELSINKI – ANTANANARIVO (TI 15.11.2016)
Air Francella Pariisin kautta lentävä ryhmä:
Air Francen lento AF5003 Helsingistä lähtee klo 07.35 ja saapuu Pariisiin klo 09.40. Jatkolento Air
France AF934 klo 10.45, saapuminen Madagaskariin ja Antananarivoon klo 23.30 paikallista aikaa.
Antananarivo ei ole ainoastaan Madagaskarin pääkaupunki vaan myös maan suurin kaupunki, jossa on
esikaupungit mukaan lukien noin 2,5 miljoonaa asukasta. Antananarivo on maan kulttuuri- ja hallintokeskus ja kaupunki tunnetaan mm. tekstiili- ja elintarviketeollisuudestaan.
Antananarivo perustettiin vuonna 1610. Kaupungilla on ollut useita nimiä, mutta paikallisten suussa
kaupunki kantaa lyhennystä Tana. Kaupunki sijaitsee strategisesti saaren keskellä kohoavalla kapealla
ylätasangolla, 1250 metriä meren pinnan yläpuolella. Tanaa vartioi kaksi linnoitusta idässä ja lounaassa.
Ydinkeskustassa sijaitsee kuninkaallinen palatsi, viitisenkymmentä kirkkoa sekä moskeija.
Kaupungin nykyinen keskusta levittäytyy 550 metriä pitkän ja 80 metriä leveän Araben’ny Fahaleovantenan eli itsenäisyyden avenuen ympärillä ja sen jatkeena on rautatieasemalta alkava ja etelään
johtava Araben’ny 26 Jona 1960, jonka nimi viittaa maan itsenäistymispäivään 26.6.1960. Alueella on
useita isoja hotelleja, ravintoloita ja kahviloita. Aikaisemmin täällä sijaitsi myös suuri torialue Zoman.
Nyttemmin torit ovat hajaantuneet kaupungin eri osiin. Portaat ja kapea tie johtavat Antaninareninaan,
keskustan ylempään osaan, sekä itsenäisyyden aukiolle, Kianjan’ny Fahaleovantenaan, jolla on ravintoloita, hotelleja ja pankkeja.
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Madagaskarin väestön esivanhemmat ovat saapuneet tuhansia vuosia sitten pääasiassa Aasiasta ja Afrikasta. Uskotaan, että saaren asuttivat ensimmäisinä 100-luvulla saapuneet eteläaasialaiset merikansat.
Väestö koostuu useiden etnisten ryhmien jälkeläisistä. Ensimmäiset kirjalliset tiedot Madagaskarista
ovat 600-luvulta, jolloin arabit perustivat kauppa-aseman saaren koillisrannikolle. Ensimmäinen kosketus
eurooppalaisiin tapahtui 1500-luvulla, jolloin portugalilaiset kauppalaivat saapuivat. 1600-luvulla
ranskalaiset perustivat kauppa-asemiaan itärannikolle. Myös Intian valtamerellä väijyvät merirosvot
pitivät saaren suojaisia rannikoita pitkään tukikohtanaan.
Erään saaren etnisen ryhmän, merinoiden, muodostama Imerinan kuningaskunta hallitsi pitkään suuria
osia Madagaskaria. Vähitellen brittien vaikutusvalta alueella vahvistui ja vuonna 1817 merinohallitsijat
solmivat sopimuksen brittiläiskuvernöörin kanssa mm. orjakaupan kieltämisestä. Vuonna 1885
Madagaskarista tuli ranskalainen protektoraatti ja 10 vuotta myöhemmin Ranska otti vallan saarista ja
lopetti Imerinan monarkian. Malagassijoukot osallistuivat molempien maailmansotien aikana taisteluihin
ranskalaisten puolella Ranskassa, Marokossa ja Syyriassa.
Sotien jälkeen kansallismielinen vastarintaliike alkoi kasvaa saarella. Vuonna puhkesi aseellinen kapina,
jonka ranskalaisjoukot kukistivat. Pitkän poikkeustilan päätteeksi Ranska kuitenkin myöntyi muutoksiin
ja salli yleisen äänioikeuden 1956. Kaksi vuotta myöhemmin Ranska tunnusti alueen autonomian
ja 1960 Madagaskar julistautui itsenäiseksi valtioksi. Itsenäistymisen jälkeen maata koettelivat
vallankaappaukset ja kapinat. Vahva demokratia-aalto alkoi kasvaa 1980-luvulla ja sen myötä vaadittiin
monipuoluejärjestelmää ja vapaita vaaleja. Mielenosoitusten jälkeen, vuonna 1990, sensuuri purettiin ja
maahan saatiin monipuoluejärjestelmä. Kymmenen vuotta myöhemmin järjestetyllä kansanäänestyksellä
maa sai uuden perustuslain.
Saavumme iltapäivällä (Turkish Airlines) tai myöhään illalla (Air France) Antananarivoon. Matkanjohtajamme on meitä vastassa lentokentällä ja huolehtii kuljetuksesta hotelliimme. Loppupäivä on varattu
levolle ja omalle ajalle. Illalla voi kierrellä kaupungilla ja nauttia omatoimisesti päivällistä.
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3. PÄIVÄ: ANTANANARIVO – ANTSIRABE (KE 16.11.2016)
169 km ja noin 3 tunnin ajomatka
Aamiaisen jälkeen jätämme Antananarivon ja suuntaamme Antsirabeen vaihtelevan vuoristomaiseman ja
riisipeltojen halki. Vähintään kahdeksan kymmenestä madagaskarilaisesta saa toimeentulonsa suoraan
tai epäsuorasti maataloudesta tai karjanhoidosta. Silti vain noin kymmenesosa maan viljelykelpoisesta
maasta on viljeltyä. Huomattavasti suurempi osa maasta on karjalaitumena. Valtaosa väestöstä työskentelee perhetiloilla ja suurin osa viljelee ainoastaan kotitarpeikseen. Matkan varrella pysähdymme
Behenjyn kylässä, jossa voi lounastaa omatoimisesti.
Antsirabe on Madagaskarin toiseksi suurin kaupunki. Noin 175 000 asukkaan kaupungin sanotaan
olevan Madagaskarin kaunein. Norjalaisten lähetyssaarnaajien 1800-luvun lopulla perustama kaupunki
sijaitsee noin 1500 metrin korkeudessa. Ilmasto on miellyttävän viileä. Kaupunki tunnetaan hyvää tekevistä kuumista lähteistään ja kahdesta kraatterijärvestä. Madagaskarilaisille kaupunki on tuttu oluesta,
jota valmistetaan alueen mineraalivedestä. Teemme kaupungissa kiertoajelun, jonka aikana näemme
mm. katedraalin ja vierailemme verstaassa, jossa valmistetaan kierrätysmateriaalista pienoiskokoisia
busseja, autoja ja polkupyöriä.
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Majoitumme paikalliseen hotelliin. Iltapäivällä saa kukin omaa aikaa levätä tai esimerkiksi tutustua
kaupungin arkipäivään paikallisen riksan eli pousse-poussen kyydissä. Illalla nautimme yhteisen päivällisen hotellissa.
Madagaskarissa on runsaita mineraaliesiintymiä ja maa jalostaa ja myy kromia, kiilteitä, grafiittia ja
pieniä määriä jalokiviä. Sähköä tuotetaan lähinnä vesivoimalla, mutta vain joka neljännellä asukkaalla on
sähkö. Rikkaista luonnonvaroista huolimatta Madagaskar ei ole koskaan yltänyt suurempiin taloudellisiin
edistysaskeliin. 1970- ja 1980-lukujen suunnitelmatalouskokeilut ja myöhemmin talousuudistusten puute
ovat vaikuttaneet merkittävästi talouden taantumiseen. Maa oli eristyksissä 2009–2014 kansainvälisten
talouspakotteiden vuoksi, mikä heikensi maan tilannetta.
Madagaskarin teollisuus on suhteellisen pientä ja työllistää vain 5 prosenttia työvoimasta. Tehtaissa
valmistetaan lähinnä vaatteita, tekstiilejä ja elintarvikkeita – sekä vientiin että kotimaan markkinoille.
Kolonialistisen ajan perintönä Madagaskarin vientituotteisiin ovat kuuluneet lähinnä vanilja, mausteneilikka ja kahvi. Viime vuosina maan suurimmat vientitulot on saatu kuitenkin tekstiiliteollisuudesta
taloudellisilla vapaa-kauppavyöhykkeillä. YK-tilastojen mukaan noin 8 prosenttia madagaskarilaisista
elää köyhyydessä. Tilanne on pahin kaupungin köyhien keskuudessa, vaikka suurin osa köyhistä asuukin
maaseudulla.
Teollisuuden ja palvelualojen muodolliset työpaikat sijaitsevat kaupungeissa, mutta niihin on vaikea
päästä ilman koulutusta ja suhteita. Lapset aloittavat viisivuotisen peruskoulun 6-vuotiaina. Sen jälkeen
seuraa seitsemänvuotinen yläaste. Oppivelvollisuus päättyy virallisesti 13 vuoden iässä, mutta monet
jättävät koulun jo aikaisemmin aloittaakseen työnteon.

8/16

4. PÄIVÄ: ANTSIRABE – RANOMAFANA (TO 17.11.2016)
240 km ja noin 5 tunnin ajoaika
Aamulla jatkamme matkaa Ranomafanaan. Matka etelään kulkee Madagaskarin suurimmalla tiellä, joka
johtaa riisipeltojen, havu- ja eukalyptuspuumetsien ja vuorien yli. Matkan varrella pysähdymme Ambositran puukoristeveistoalueella, Madagaskarin keskellä, jossa meillä on aikaa omatoimiseen lounaaseen.
Saavumme Ranomafanaan iltapäivällä. Syömme kylässä myös päivällistä. Ranomafanan maisemat
tekevät lähtemättömän vaikutuksen. Kylä sijaitsee laaksossa tuuheiden sademetsien peittämien vuorien
ympäröiminä. Se on saanut nimensä kuuman lähteen mukaan, jonka tiedettiin jo 1800-luvun lopulla
tuovan helpotusta reumaattisiin sairauksiin. Suuret joet ja vesiputoukset muistuttavat sademetsän
läheisyydestä ja ympärivuotisesta sateesta.
Ranomafanan kansallispuisto kattaa 43 500 hehtaarin alueen ja sijaitsee 800–1200 metrin korkeudessa
merenpinnan yläpuolella Madagaskarin koillisosan vuoristoalueella. Puiston pohjoisosassa virtaa
Namorona-joki, joka saa alkunsa kuumista lähteistä. Virran rannalla sijaitsee amerikkalaisprofessori
Patricia Wrightin perustama ja kehittämä Centre ValBio, joka edistää sademetsien ekosysteemien
tutkimusta. Keskus perustettiin 1986, jolloin alueelta löydettiin täysin uusi makilaji, kultabokombali
(Hapalemur aureus). ValBio kuuluu nykyisin maailman merkittävimpiin puoliapinoiden tutkimiseen
keskittyneisiin keskuksiin. Vuonna 1991 Madagaskarin hallitus perusti alueelle kansallispuiston alueen
endeemisten lajien suojelemiseksi.

5.–7. PÄIVÄ: RANOMAFANA – VALBIO (PE 18. – SU 20.11.2016)
Vietämme kolme päivää ValBio-tutkimuskeskuksessa. Valbiossa ja Ranomafanassa ohjelmaan sisältyvät
lounaat ja päivälliset. Yövymme kaksi yötä ValBion tutkijatiloissa, kaksi kylän yksinkertaisessa hotellissa. Retkien ja luentojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Mar Cabeza Helsingin yliopistosta
(s. 16).
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Päivien aikana tutustumme kansallispuiston trooppiseen sademetsään patikointiretkellä ja etsimme
oppaamme johdolla harvinaisia kädellisiä ja muita mielenkiintoisia eläimiä. Metsässä elää 12 makilajia
ja niiden lisäksi myös muita nisäkkäitä, esimerkiksi Madagaskarin raidallinen sivettieläin ja mungo.
Lintuja on vähintään 115 luokiteltua lajia; näistä 30 tällä alueella endeemisiä. Ramomafanassa tavataan
myös noin 60 matelijalajia (kameleontteja, käärmeitä ja liskoja), melkein 100 erilaista sammakkolajia,
90 perhoslajia ja 350 hämähäkkilajia.
Kansallispuistossa tutustumme ainutlaatuisen kasvillisuuden ja eläimistön lisäksi myös vanhoihin asuinpaikkoihin, historiallisiin monumentteihin, vanhoihin patikkapolkuihin ja hautoihin. Yhtenä iltana teemme
patikkaretken, nk. ”nocturnal hike”, jolloin lähdemme sademetsään pimeyden laskeutuessa etsimään
aktiivisia yöeläimiä. Madagaskarin makeista noin kolmasosa on hereillä ainoastaan öisin. Patikoimme
oppaamme johdolla poluilla ja etsimme taskulampuillamme hiirimakeja, laulavia lehtisammakoita ja
puiden uloimmilla oksilla nukkuvia kameleontteja.
Varovaisena arviona voidaan sanoa, että Madagaskarilla esiintyy luonnonvaraisena noin 5 prosenttia
maailman kaikista eläinlajeista. Suurin lajirikkaus koskee hyönteis- ja sammakkopopulaatioita. Erityisesti sammakkolajeja esiintyy runsaasti. Niistä yli 250 lajia on saarella kotoperäisiä. Petoeläimiä on
vain yksi heimo, falanukit (Eupleridae). Tähän kädellisten heimoon kuuluvat mm. makit, sormieläimet
ai-ait, indrit ja hiirimakit. Juuri makit ja erityisesti rengashäntämakit kuuluvat ehkä Madagaskarin
ominaisimpiin eläimiin. Tanrekit ovat toinen tunnettu laji, joka esiintyy kotoperäisenä Madagaskarissa.
Sademetsän pinta-ala pienentyy muun muassa kaskeamisen myötä, ja monet saaren endeemiset lajit
ovat uhattuina. Tämä koskee erityisesti muutamia sorsalintuja sekä joitakin makilajeja. Samalla kun
tietyt lajit ovat vähenemässä, toiset lajit voivat hyvin, kuten erilaiset liskot ja sammakkolajit.
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8. PÄIVÄ: RANOMAFANA – RANOHIRA (MA 21.11.2016)
380 km ja noin 6,5 tunnin ajomatka
Madagaskar on muotoutunut saaren keskellä sijaitsevan ylätasangon ympärille. Ylätasangon itä- ja eteläpuolella levittäytyy sademetsäalueita ja ylängön länsipuolella on aroja, savanneja ja alavaa rantaviivaa.
Vaihtelevan topografian ansiosta saaren kasvillisuus on ainutlaatuinen.
Jätämme tutkimusaseman aikaisin aamulla ja otamme suunnan kohti etelää. Noin kolmen tunnin matkan
jälkeen saavumme Ambalavaon pikkukaupunkiin Betsileon alueen keskuksessa. Vastapainona edellispäivien luontopainotteiselle ohjelmalle vierailemme nyt viinitilalla, jossa tutustumme viininviljelyyn ja
maistelemme viinejä. Ambalavaossa nautimme myös omatoimisen lounaan.
Matkan varrella vierailemme myös Anteimoro-paperiverstaassa tutustumassa paperin valmistukseen,
josta Ambalavao on tunnettu. Paperia valmistetaan tuhatvuotisia perinteitä noudattaen. Kauniilla
paperilla sanotaan olevan maagista voimaa ja sitä käytettiin ennen erityisesti uskonnollisia, astrologisia
ja lääkitsemistä koskevia kirjoituksia varten. Nykyisin koristeellinen paperi on osa kulttuuriperintöä.
Jatkamme matkaa pieneen luonnonpuistoon Ambalavaon ulkopuolelle. Puisto, jota ylläpitävät ympäröivät
kylät, tunnetaan suuresta rengashäntämakiyhteisöstään (Lemur catta). Monista muista makilajeista
poiketen nämä makit elävät enimmäkseen maassa puiden sijaan. Suojelualueella asustaa myös muita
makilajeja ja kameleontteja.
Laskeutuessamme ylätasangolta maisema muuttuu kiviseksi ja savannimaiseksi maastoksi. Matkan
varrella näemme kuinka tiiliä valmistetaan entisten riisipeltojen kuivuneesta savesta. Noin neljän tunnin
jälkeen pääsemme perille Ranohiran kaupunkiin ja Isalon kansallispuistoon. Ranohirassa yövymme Isalo
Rock Lodge -hotellissa. Illalla nautimme yhteisen päivällisen hotellissa.
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9.–10. PÄIVÄ: RANOHIRA (TI 22.11.–KE 23.11.2016)
Vietämme kaksi kokonaista päivää Isalon kansallispuistossa. Parc National d’Isalossa luonto on ollut
lähes koskematon useiden tuhansien vuosien ajan. Sademetsät ovat täällä puustoltaan harvemmat ja
kuivemmat, minkä vuoksi myös ilma on miellyttävämpi. Isalon alue on puolittain autiomaata ja sille ovat
tyypillisiä rotkot, keitaat ja kuumaisema. Tuulen ja veden synnyttämä eroosio on muovannut hiekkakivimuodostumia ja kovertanut hiekkakiveä luoden harjumuodostumia, jotka kantavat nimeä ”runiformes”.
Entisaikoina bara-kansa käytti alueen labyrinttimaista maastoa karjan turvapaikkana ja käyttää edelleenkin korkeita kallioita hautapaikkoinaan.
Vaikka eläimistö ei olekaan yhtä runsas kuin muissa kansallispuistoissa, täällä esiintyy kuitenkin mm.
rengashäntämakeja, ruskomakeja ja 14 muuta öisin liikkuvaa makilajia, jotka piiloutuvat jokirantojen
tiheän kasvillisuuden suojaan. Isalon kuivan ilman synnyttämä kovalehtinen kasvillisuus on mielenkiintoinen ja runsas: kasvilajeja on jopa 500. Alueelta löytyy useita kotoperäisiä kasveja, kuten tiettyjä
vanhoja ja harvinaisia aloe- ja palmukasveja. Alueen museossa kerrotaan Madagaskarin biologisesta
moninaisuudesta. Päivän aikana nautimme piknik-lounaan ja iltapäivällä palaamme takaisin hotelliimme
Isalo Rock Lodgeen, jossa kokoonnumme myös yhteiselle päivälliselle.

11. PÄIVÄ: RANOHIRA – TULEAR – IFATY (TO 24.11.2016)
240 km noin 4 tunnin ajoaika + 27 km noin 1,5 tunnin ajoaika
Isalon jälkeen suuntaamme savannille. Tien varressa näemme suuria hautamonumentteja, joiden pystytystapa symboloi vainajan ammattia. Jatkamme Tuléarin kaupunkiin, joka sijaitsee saaren kuivimmassa
osassa. Maisema muuttuu hiljalleen pensaikkoiseksi. Alueella kasvaa sadoittain kasveja ja puita, joista
monet ovat endeemisiä. Alueella elää myös lukuisia eri lintulajeja. Jopa tuhatvuotiaat apinanleipäpuut
ovat tavallinen näky. Suurimmat puut kohoavat 20 metrin korkeuteen ja niiden läpimitta saattaa olla yli
11 metriä. Puut imevät valtavia määriä vettä, jota ne säilövät runkoon kestääkseen pitkiä kuivia kausia.
Puilla on aina ollut tärkeä asema kansan uskomuksissa, ja apinanleipäpuu kasvaa monen kylän keskellä.
Pysähdymme Tuléarissa, jossa vierailemme Arboretum Antsokayssa ja syömme omatoimisen lounaan.
Tuléarista jatkamme matkaa nelivetoisilla jeepeillä, jotka soveltuvat paremmin maastoon. Olemme
maan kuivimmassa osassa, jossa maisemaa hallitsevat piikikkäät kasvit, kuten kaktukset. Matkalla
rannikolle ylitämme kuivia hiekka-alueita. Saavumme pieneen Ifatyn kalastajakylään Intian valtameren
rannalle myöhään iltapäivällä. Majoitumme meren rannalla sijaitsevaan hotelliin, jossa on aikaa lepoon ja
yhteiseen päivälliseen.
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12.–14. PÄIVÄ: IFATY (PE 25.11. – SU 27.11.2016)
Mangrovepuiden reunustamalla rannikolla, Ifatyn kylässä asuvat vezot elävät kalastuksella. Näemme
mangroven rungoista koverrettuja kanootteja, joilla miehet suuntaavat kalaan kahdesti päivässä. Naiset
ja lapset odottavat rannalla, ottavat vastaan kalasaaliin ja kuljettavat sen Tuléariin myytäväksi.
Ifatyn kylä tarjoaa ihanteelliset puitteet sukeltamiseen ja snorklaukseen. Myös lintuharrastajat löytävät
runsaasti mahdollisuuksia kiehtoviin bongausretkiin. Teemme retken Renialan kansallispuistoon, joka on
paikallisen luonnonsuojelujärjestön hallinnoima pieni suojelualue ja jossa on ainutlaatuinen kasvillisuus.
Täällä kasvaa useita apinanleipäpuulajeja ja erilaista kotoperäistä piikikästä kasvillisuutta. Alueella on
myös harvinaisia lintuja ja liskoja.
Päivän ohjelmaksi voi valita leppoisan rantapäivän tai lähteä snorklausretkelle. Rantavesiä ympäröiviin
koralliriuttoihin ja merelliseen elämään voi tutustua lasipohjaveneellä. Kävelyetäisyydellä sijaitsevassa
Mangilyn pienessä kylässä saa hyvän kuvan vezo-kalastajien arkipäivästä. Lounaan syömme omatoimisesti ja illalla kokoonnumme yhteiselle päivälliselle.
13/16

15. PÄIVÄ: IFATY – TULEAR – ANTANANARIVO (MA 28.11.2016)
Rannalla vietetyn aamupäivän jälkeen pakkaamme tavaramme ja jatkamme matkaa jeepillä Ifatysta
Tuléariin, josta lennämme takaisin Antananarivoon. Välilaskun teemme Tolanarossa. Antananarivoon
saavumme alkuillasta. Siirrymme lentokentältä hotelliin, jossa nautimme jäähyväispäivällisen.

16. PÄIVÄ: ANTANANARIVO (TI 29.11.2016)
Aamiaisen jälkeen teemme kävellen kaupunkikierroksen Tanassa ja tutustumme kaupungin keskustaan.
Kaupungin ulkopuolella vierailemme UNESCOn maailmanperintölistaan kuuluvan Ambohimangan kuninkaallisella kukkulalla. Ambohimangan kuninkaallinen kaupunki ja hautapaikka liittyvät vahvasti alueen
kansalliseen identiteettiin ja vaalivat 500-vuotisten rituaalien ja kansantarujen perintöä.
Ambohimanga on edelleenkin pyhiinvaelluskohde monille Madagaskarin eri osista ja kauempaa saapuville pyhiinvaeltajille. Iltapäivällä jää aikaa omalle ohjelmalle ja omatoimiselle lounaalle. Lähdemme
lentokentälle kahdessa ryhmässä lentojen lähtöaikojen mukaan.

17. PÄIVÄ: SAAPUMINEN HELSINKIIN (KE 30.11.2016)
Turkish Airlinesilla saapuva ryhmä laskeutuu Helsinkiin klo 12.20.
Air Francella saapuva ryhmä laskeutuu Helsinkiin klo 19.20.
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TIETOA MATKASTA
HOTELLIT – TAI VASTAAVAT
Antananarivo: Carlton Hotel ****
www.carlton-madagascar.com
Antsisabe: Royal Palace ***
www.leroyalpalace.mg
Ranomafana:
ValBio tai Thermal Hotel
Ranohira: Isalo Rock Logde ****
www.isalorocklodge.com
Itafy: Paradisier Hotel ****
www.paradisier.net

Mosambikin
kanaali

MADAGASKAR

LENTOAJAT
Turkish Airlines
TK1764 14NOV
TK 160 15NOV
TK 161 29NOV
TK1761 30NOV
Air France
AF5003 15NOV
AF 934 15NOV
AF 935 30NOV
AF5000 30NOV

HEL
IST
TNR
IST

IST
TNR
IST
HEL

1810
0110
1630
0850

2145
1500
0415
1220

Antananarivo
Antsirabe
Ambositra

HEL
CDG
TNR
CDG

CDG
TNR
CDG
HEL

0735
1045
0210
1525

0940
2330
1120
1920

Ranomafana

Ranohira

INTIAN
VALTAMERI

Ifaty

MATKAN HINTA
Kahden hengen huoneessa 4950 euroa/hlö.
Pyynnöstä järjestämme myös yhden hengen huoneita.
Yhden hengen huoneista peritään 650 euron lisämaksu.
Yhden hengen huoneita on rajoitettu määrä.

Tulear

Tolanaro

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Lennot Istanbulin tai Pariisin kautta Antananarivoon meno-paluu. Ateriat lennoilla.
• Englanninkielinen matkanjohtaja ottaa ryhmän vastaan Antananarivossa ja johtaa matkaa Madagaskarissa.
Hänen lisäkseen englanninkielisiä paikallisoppaita eri kohteissa.
• Hotellimajoitus, korkeatasoinen turisti- tai ensimmäinen luokka, lukuun ottamatta yksinkertaista majoitusta
Ranomafanassa. Pyydämme huomioimaan, että hotellien taso Madagaskarissa ei ole verrattavissa eurooppalaiseen
tasoon.
• Aamiainen joka päivä
• Ateriat ohjelman mukaan, ruokajuomat eivät sisälly hintaan
• Ilmoitettu ohjelma, kuljetukset ja pääsymaksut
• Maan sisäiset lennot ohjelman mukaan
• Matkustaja-, lentokenttä- ja turvallisuusmaksut sekä lentokenttävero
• Viisumi
• Helsingin alumniyhdistyksen edustaja on mukana matkalla
• Asiantunteva matkanjohto

HINTAAN EI SISÄLLY:
• Ruokajuomat, jos matkaohjelmassa ei ole toisin ilmoitettu, henkilökohtaiset menot (esim. baarivirvokkeet, juomarahat kuljettajille, oppaille ja hotellien henkilökunnalle), matkavakuutus ja peruutusturva. Teemme yhteistyötä
vakuutusyhtiö Alandian kanssa koskien matkavakuutuksia.
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MATKAEHDOT:
• Axtours pidättää oikeuden vähäisiin ohjelmamuutoksiin,
hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat liikennöitsijöistä,
kurssivaihteluista, lentoveroista ja polttoaineen hinnankorotuksista.
• Osallistujien vähimmäismäärä 30 henkilöä
• Ilmoittautumismaksu on 400 euroa, loppulaskun eräpäivä on
3. lokakuuta 2016.

PERUUTUSEHDOT:
Peruutus ennen 5.8.2016
5.8.–12.10.2016
13.10.–20.10.2016
jonka jälkeen

ilmoittautumismaksu
50 % matkan hinnasta
75 % matkan hinnasta
100 % matkan hinnasta.

Tarkistakaa, että matkavakuutuksenne ja peruutusturvanne
kattavat tämän matkan peruutusehdot.
Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta viisumin
voimassaolon alkamispäivämäärän jälkeen. HUOM! Tarkista,
että matka on varattu passissasi ilmoitetulla ensimmäisellä
etunimelläsi, vaikka se ei olisikaan kutsumanimesi. Varauksen
tekemisen jälkeen on toimitettava myös muita täydentäviä
tietoja, kuten passin kopio. Nämä tarvitsemme ehdottomasti
viimeistään kaksi kuukautta ennen matkan lähtöpäivää.

TÄRKEÄÄ TIETOA:
Matkaohjelmassa mainitut kuljetusajat ovat arvioita ja riippuvat
paikallisista liikenneolosuhteista. Ajomatkat saattavat kestää
mainittua kauemmin suurten liikennemäärien tai ruuhkien
vuoksi.

MUUTA:
Aikaero +1. Sähkövirta on Madagaskarilla 220 V.

VARAUKSET:
Varaukset Axtoursin yhteyshenkilö Liisa Suonsivulle joko
sähköpostitse alumni@axtours.ax tai puhelimitse numerosta
040 483 4950. Pidätämme oikeudet matkaohjelman
muutoksiin.

Mar Cabeza toimii tutkijana Helsingin
yliopiston biotieteiden laitoksen metapopulaatiobiologian tutkijaryhmässä (Metapoluation
Research Centre). Cabeza suoritti perustutkintonsa Barcelonan yliopistossa Espanjassa
ja tohtoriopintonsa Helsingin ylipistossa. Tri
Miguel B. Araújon (CSIC, Espanja) kanssa
Biodiversity and Global Change Labissa
tekemänsä kolmen vuoden tutkimustyön
jälkeen Cabeza toimii nyt vastuullisena tutkijana Helsingin yliopistossa ja johtaa “Global
Change and Conservation” -tutkijaryhmää.
Suurin osa Cabezan tutkimustyöstä liittyy
vahvasti lajien suojeluun. Hän on osallistunut
teoreettisiin ja sovellettuihin hankkeisiin
sekä teollisuus- että kehitysmaissa.
Cabeza on ollut mukana useissa kansainvälisissä ilmastonmuutoshankkeissa, esim.
“Impacts of climate change on biodiversity
and ecosystem goods and services in the
Barents Region” ja Pohjoismaiden neuvoston
projektissa MACIS, EU-FP6. Hän johtaa tällä
hetkellä Biodiversity Work Package of the
EUFP7 project RESPONSES -ohjelmaa.
Cabeza arvostaa koulutusta kaikilla tasoilla
– koululaisista jatko-opiskelijoihin. Hän suunnittelee ja kehittää mielellään uusia kursseja,
joissa hän käyttää erilaisia pedagogisia
työkaluja. Hän on opettanut luonnonsuojelua
monissa teollisuusmaissa ja toimii RESPECTkenttäohjelman (Conservation Planning in the
tropics) koordinaattorina Madagaskarissa.
Cabeza on omistautunut opettamiselle ja
hänet on palkittu useaan otteeseen. Hän
ohjaa parhaillaan kahdeksaa tohtoriopiskelijaa ja kolmea maisteriopiskelijaa.
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