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Fanadihadiana nataon’ny Equator Initiative
Vahaolana ho fampandrosoana maharitra eo anivon’ny mponina, ny valajavam-boahary sy ny
fiarahamonina marefo

FANADIHADIANA ISAN-KARAZANY NATAON’NY EQUATOR INITIATIVE AVY AO
AMIN’NY UNDP
Ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony izay mipetraka sy mivelona amin’ny taniny manerana izao tontolo izao dia mandroso vahaolana
amin'ny firosoana bebe kokoa amin’ny fampandrosoana ny mponina sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Vitsy ny boky na fanadihadiana momba
ny toe-javatra no mitantara manontolo izay momba ny fivoaran'ny hetsika toy izany, ny haben'ny fiantraikany, na ny fiovany rehefa mandeha
ny fotoana. Vitsy ihany koa, amin’ireo mpikaroka momba ny fiaraha-monina no efa namoaka antotan-kevitra mitantara izany toe-javatra izany.
Manoloana ireo zava-misy ireo, ny tetik'asa Equator Initiative dia mikendry ny handray anjara amin’ny famenoana ireo lesoka ireo.
Ny Equator Initiative, tetik’asa tohanan’ny PNUD, miara-misalahy amin'ny ENDA Tiers Monde (ENDA), ny Open Initiative Open Society for
Southern Africa (OSISA), ny United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD, Fifanarahan'ny Firenena Mikambana Miady
amin'ny Fahaleovan-tena), ary novolavolain'ny Global Environment Facility (GEF) , dia mijery ny fahaizan’ny mponina eny ifotony, ny
fanavaozana izay ataony, ary ny fahaizany mitarika ny fitantanana maharitra ny tany (SLM) any amin'ny toerana main-tany amin’ny faritra
atsimon'i Sahara any Afrika. Ity fandalinana manaraka ity dia iray amin'ny andian-dahatsoratra izay mamaritra fomba fanao anisan’ny
tsara indrindra sady mahomby amin'ny fitantanana SLM, ka ny tanjona kendrena amin’izany dia ny fanentanana, ny fifanakalozan-kevitra
amin’ny politikam-pitantanana ny toekarena eny ifotony, ny fanatsarana ny fanatanterahana ireo tetikasa iraisampirenena momba
ny fiarovana ny tontolo iainana eny ifotony ary ny fikatsahana vahaolana maharitra iantohana ny fampandrosoana. Ireo fomba fanao
anisan’ny tsara indrindra ireo ihany koa dia raisina ho modely ho an’ireo toerana te-hanangana mitovy amin’izany.
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FAMINTINANA MOMBA ILAY TETIK’ASA

ZAVA-MISY LEHIBE

Miasa ao amin’ny helodranon’i Antongil sy ireo toerana rehetra
manamorona azy, helodrano lehibe indrindra amin’ireo misy ao
Madagasikara ary anisan’ny helodrano mamokatra indrindra ao
amin’ny Ranomasimbe Indiana, ny“Plateforme de Concertation
pour le Développement Durable de la Baie d’Antongil(PCDDBA)”
dia sehatra iray ivondronan’ireo mpiaramiombon’antoka
rehetra handrindràna sy hampirisihana ny fitantana maharitra
ny harena andranomasina sy amorontsiraka. Ny PCDDBA
dia natsangana ahafahana mamaha ny olana misy amin’ny
mpanjono madinika sy salantsalany ary ny mpanjono vaventy
manoloana ny fitrandrahana ireo fari-panjonoana, hiatrehana
ny fihenan’ny vokatra azo avy amin’ny fanjonoana, hiadiana
amin’ny asa fanjonoana tsy manara-dalàna manimba ny tontolo
iainana andranomasina sy amorontsiraka, hiadiana amin’ny
fanapahana ireo ala honko ho lasa tany fambolena vary. Ny
PCDDBA no sehatra voalohany eto Madagasikara ahafahana
manatanteraka ireo asa mankadiry ireo. Paik’ady apetraky ny
PCDDBA ny fametrahana sehatra iray ahafahan’ny mpisehatra
rehetra mifanakalo hevitra sy traikefa hanamoràna kokoa ny
fiaraha-miasa amin’ny fitantanana ny harena andranomasina sy
amorontsiraka. Hatramin’ny fotoana nametrahana ny PCDDBA
dia hita taratra ny fiovàna eny ifotony: nihabetsaka ireo trondro
vaventy, hita ny fiverenan’ireo karazam-biby andranomasina
mapiavaka ny helodrano, ny tontolo iainana andranomasina sy
amorontsiraka toa hita fa milamina, nitombo ny hay taon’ireo
mpanjono, nitombo ny taha-ketra voaray, mipetraka ny rafitra
entina mamaha ireo olana mahakasika ny fitrandrahana ny
harena ao amin’ny helodranon’i Antongil.

EQUATOR PRIZE MPANDRESY AMIN'NY: 2014
NIORINA TAMIN’NY: 2002
TOERANA: Helodranon’i Antongil, Faritra Analanjirofo,
Madagasikara
MPISITRAKA: Vahoaka 150,000 izay monina ao amin’ny
tanàna miisa 95 ary kaominina miisa 14
FARITRA IFANTOHANA: Fitantanana maharitra ny harena
andranomasina sy amorontsiraka, fampandraisana anjara
ireo mpisehatra rehetra voakasika
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Jeri-Todika Fohy Momba Ny Helodranon’i Antongil

Ny helodranon’i Antongil dia helodrano lehibe indrindra ao
Madagasikara ary anisan’ny helodrano mamokatra ao amin’ny
faritry ny Ranomasimbe Indiana. Mirefy 2800 kilometatra toradroa ary ahitana morontsiraka mirefy 270 kilometatra io helodrano
io. Hodidinin’ny ala-mikitroka mitahiry harena voajanahary maro
isankarazany izy ary misy renirano sivy mikoriana ao aminy. Ny
halalin’ny rano dia mahatratra hatramin’ny 70 metatra amin’ny
toerana sasany ary dia feno hazandranomasina isankarazany tokoa
no sady fonenan’ireo biby raha tsy hanambara afa-tsy ny karazantrondro miisa 140, karazana atsantsa miisa 19 ary karazana sokadranomasina miisa 3. Iveloman’ny trozona sy ny lambondriaka, ny
fesotse ary “sperms whales” ihany koa ny helodrano’i Antongil.

tanàna manan-karena sy lehibe indrindra, Rantabe sy Mananara
izay mifandray amin’ny lalana ihany koa. Ilay lalana mba hany
mampifandray ilay toerana sy ny faritra atsinanan’i Madagasikara dia
potika tsy misy fanamboarana.
Nandritry ny ampolo-taona mialohan’ny nisian’ny PCDDBA, dia
nisy ny fitrandrahana miohampampana ny harena andranomasina
nataon’ireo mpanjono manondrana vokatra ivelan’i Madagasikara.
Ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ireo mpandraraha ara-toekarena,
ny mpanjono madinika sy salantsalany ary ny mpanjono vaventy
dia nahazo laka. Narefo ny fifehezana ireo fari-panjonoana hany
ka nanitsaka ny faritra iasan’ireo mpanjono madinika eny antoerana ireo mpanjono salantsalany. Vokatr'izany, dia nihasimba
ny helodrano noho ny fitomboan’ny mpanjono tsy manara-dalàna,
mampiasa fomba fanjonoana manimba ny harena andranomasina
toy ny fampiasàna ny ramikaoko – karazana harato kely maso amin’ny
rano marivo manamorona ny torapasika ka mandraoka ireo rehetra
misy hatramin’ny zanadaoko, sy ny singa marefo, ny fampiasana
fitaovana tsy manara-dalàna manimba zava-maniry sy biby any
anaty ranomasina. Manimba ny rohy voahary amorontsiraka ihany
koa ny famadihana ny ala honko ho lasa tany fambolena vary.

Noho ny fisian’ireo harena marobe ireo, ny helodrano’i Antongil
dia loharanon-karena ho an’ny mponina ao an-toerana ary misy
karazany telo ny fomba fanjonoana ao. Ny ankamaroan’ny mponina
dia mpanjono madinika avokoa ary mandeha tongotra na mitondra
lakana kely fantatra amin’ny hoe “pirogue” izy ireo rehefa mandeha
manjono. Matetika izy ireo no mihaza amin’ny toerampanjonoana
tsy dia lalina loatra ary mitrandraka patsa be, makamba, drakaka,
horita, kalamara, dingadingana (concombre de mer), lamàtra.
Mihoatran’ny 60.000 ireo mponina mivelona amin’ny fanjonoana
nentim-paharazana. Mahazo tombotsoa kokoa ireo mpanjono
salantsalany manaraka ny fomba nentim-paharazana noho izy ireo
manana sambo misy motera ka afaka manjono lavitra kokoa ary
afaka miasa atoandro sy alina. Ny mpanjono vaventy dia mifantoka
amin’ny jono aondrana any ivelany ary mihaza patsabe (eny amin’ny
faritra tsy lalina) sy eny an-dranomasina lalina mitrandraka ireo
hazandrano mifindra monina toy ny lamàtra.

Ny Minisiteran'ny Fambolena sy ny Jono dia mitàna andraikitra
amin'ny fitantanana ny jono amin’ny helodranon’i Antongil. Izy no

Ny helodranon’Antongil dia helodrano mamatsy sakafo sy
hazandranomasina ireo mponina sahirana eo amin’ny faritra.
Manodidina ny 150,000 ny mponina ao amin’ny helodrano ka ahitana
tanàna miisa 95 mivondrona amin'ny kaominina miisa 14 anatin’ny
distrika miisa 2. Ny ankamaroan’ireo mponina ao dia miaina ao anaty
fahantrana ary mivelona tanteraka amin’ny fanjonoana avokoa. Ireo
faritra antsinanan’ilay helodrano dia ireto avy: Maroantsetra izay
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mamaritra ny torolàlana sy ny politika ilaina amin'ny fampandrosoana
ny sehatry ny jono sy ny toekarena. Ny torolàlana dia mifototra
amin'ny fikarohana, ny fomba fitantanana tsara ny jono sy ny
fampivoarana lalampihariana hafa. Ny drafitra fitantanana ny harena
dia nanamafy ny fampitomboan'ny fidiram-bolan'ny fanjakana,
fanomezana fahafaham-po ny filàna ara-tsakafo eo amin'ny firenena
amin'ny resaka trondro sy ny tontolony ary fampitomboana ny
asa eo amin’ny sehatry ny jono. Hatramin'ny vao haingana anefa,
ny ministeran’ny fambolena sy ny jono dia tsy nahatanteraka teo
an-toerana ny fisafidianana na ny fanapaha-kevitra momba ny
famolavolàna sy ny fananganana drafitr'asam-pitantanana ny
harena andranomasina sy amorontsiraka, ka namela ny mponina tao
amin'ny helodranon’i Antongil ho marefo sy voahilikilika.

pour le Développement Durable de la Baie d’Antongil (PCDDBA) dia
napetraka hamaha ireo lesoka ireo ary hampiofana ireo mpanjono
ao an-toerana ho lasa mpikatroka sy mpisehatra mavitrika amin'ny
fitantanana maharitra ny harena andranomasina sy amorontsiraky
ny helodranon’i Antongil. Ny fikambanana dia niorina tamin'ny 22
Septambra 2003 ka ny asa iantsorohany dia (i) ny fiantohana ny
firindran’ny vokatra ara-ekolojika, bilojika, ny tombon-tsoa aratsosialy sy ara-ekonomika entin’ny helodranon’i Antongil, (ii) ny
fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra amin'ny alàlan'ny
fifampidinihana amin'ireo mpiaramiombon’antoka sy mpisehatra
rehetra.
Ny PCDDBA dia sehatra iray mahomby ifanakalozan’ny mpisehatra
eny ifotony hevitra, handrindrana sy hanataterahana asa. Vao
sambany no nisy rafitra napetraka eny ifotony ka nahomby araka
ny tokony ho izy toy izany eto Madagasikara, izay mamporisika
ny mpiaramiombon’antoka sy mpisehatra rehetra hiara-misalahy
amin'ny fandaharan’asa ho fitantanana maharitra sy fiarovana
ny harena andranomasina sy amorontsiraka. Ny fikambanan'ny
mpamboly sy ny mpanjono madinika miasa sy mivelona amin’ny
helodrano ary mipetraka manamorona azy- izay tsy nanam-peo
teo amin'ny fanapahan-kevitra momba ny politikan'ny fitantanana
ny harena voajanahary teo aloha- dia nomena fahafahana hizara
ny hetahetany sy hamantatra, hanatanteraka ary hampihatra
izay paik’ady samihafa heveriny fa miantoka ny fampandrosoana
maharitra ny helodranon’i Antongil . Ny fananganana ity sehatra

Ny fivoaran’ny hetsika
Ireo manam-pahefana eny ifotony sy eo amin’ny foibe dia efa resy
lahatra sady nanaiky hatramin'ny ela ny maha sarobidy ny tontolo
iainana sy toekarena ao amin'ny helodranon’i Antongil ho an'ny
vahoaka ao amin'ny faritra ary ho an'i Madagasikara. Indrisy anefa
fa tsy misy sehatra ahafan’ireo mpiaramiombon’antoka misehatra
eo amin’ny jono, ny fiarovana ny harena voajanahary, ny famaritana
ny lalana mifanakalo hevitra mikasika ny paikady hoa an’ny soa
iombonana. Etsy andanin’izany ihany koa ny tsy fisian’ny sehapifanakalozan-kevitra izay ahafahana mampifandray ny zo sy ny
filàn'ny mpanjono ao an-toerana. Ny Plateforme de Concertation
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fifanakalozan-kevitra ity, izay ahafahana mandray sy mihaino ny
hetahetan’ny mponina eny ifotony amin’ny alalan’ny fikambanana
maro mivondrona ao aminy, dia nanampy tamin'ny fanatsarana
ny fahaiza-manao amin’ny fitantanana ny harena voajanahary
sy ny fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny
manampahefana isan-tsokajiny ao amin'ny governemanta sy ireo
ONG ary ny sehatra tsy miankina. Ny PCDDBA dia nanankinan’ny
fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny faritra Analanjirofo ny
fikarohana ireo asa lehibe manaraka amin’ny fampandrosoana
maharitra, ny fitrandrahana/fampiasana ara-drariny sy mirindra ireo
harena voajanahary ary ny fiahiana ny tontolo iainana eo amin’ny
faritry ny helodranon’i Antongil.

na mpandray anjara. Ireo mpikambana mpanorina dia miantoka ny
faharetana sy ny firaisankinan'ny fikambanana. Ireo mpikambana
mpanohana kosa dia manome fanohanana ara-bola, ara-pitaovana
ny asan'ny PCDDBA. Ny mpikambana mpandray anjara dia manampy
amin'ny filàn'ny PCDDBA olona mandritra ny hetsika rehetra. Ny
saram-pidirana isaky ny mpikambana dia mitovy ho an'ny olona iray
na fikambanana iray isaky ny sokajy tsirairay - 24,000 MGA isan-taona
(manodidina ny US$8 isan-taona).
Ny Sehatra Fifanakalozan-kevitra Fototra ao amin'ny Fihaonambe dia
ampian’ny fanaraha-maso ifotony mba ahazoana antoka fa manana
ny hetahetany avokoa ny mpandray anjara rehetra, na lehibe na kely.
Ny vondrom-piarahamonina 14 ao amin’ny helodranon’i Antongil
dia manana komity mpanolo-tsaina ao an-toerana. Ireo vondrona
manana tombon-dahiny manokana, toy ny tambajotran'ny mpitantana
Tahirindaoko (Locally Managed Marine Area) dia mivory tsy tapaka ihany
koa mba hanaovana drafitr'asa iombonana. Ny solontenan'ny vondrompiarahamonina ao an-toerana sy ny vondron'olona manokana dia
manatrika fivoriambe miaraka amin'ny andiam-pivoaran'ny mpandray
anjara, ka miantoka fa ny rafitra politika ao an-toerana dia tafiditra ao
anatin'ny drafitra sy ny fanapaha-kevitra momba ny fanapahan-kevitra
amin'ny PCDDBA. Ity dingana ity dia miantoka fa ny tombontsoan'ny
mponina, ny manampahefana ao amin'ny governemanta ary ny orinasa
tsy miankina dia mitovy lanja amin'izany.

Ny PCDDBA dia manana fomba fijery mivelatra, sy mazava tsara
ho an'ny mpiaramiombon’antoka sy mpisehatra rehetra miainga
hatreny ifotony, ary namolavolàna paikady tsara hampiroboroboana
ny fitantanana sy fahazoana rano, ny fambolena, ny fanjonoana, ary
ny fampandrosoana ara-toekarena. Ny mpikambana ao amin'ny
PCDDBA dia ahitana ny koperativan'ny mpanjono (75 isan-jaton'ny
mpikambana), ONG, mpanjono vaventy, mpandraharaha arampizahantany, tompon'andraikitra misahana ny valan-javaboahary
eto Madagasikara, ny manam-pahefana eo amin'ny distrika, ary ny
manampahefana ara-pirazanana eny ifotony.

Fitantanam-pitondrana sy rafitra

Amin'ny alàlan'ny fihaonambe sy ireo rafitra fanorenana eo antoerana ireo dia miara-miasa avokoa ireo mpandray anjara rehetra
mba hamantatra ireo olana ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary
ara-toekarena misy amin’ny faritry ny helodranon’i Antongil. Mba
hanohanana ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo rehetra handray
anjara mavitrika amin'ny fanatanterahana ny hetsika efa nomanina, ny
PCDDBA sy ireo mpiara-miasa dia mampihatra ny asa fanorenana. Ireo
vondrom-piarahamonina ao an-toerana manokana dia manohana
ny fiarovana ny tombontsoany ary mandray andraikitra bebe kokoa
amin'ny fitantanana ny harena voajanahary ao amin'ny helodrano.

Ny PCDDBA dia ahitana fikambanana miisa 80 ary tarihin'ny
Fihaonambe, ny Birao Mpanatanteraka, ary ny kaomisiona samihafa.
Ny Fihaonambe dia fanapahan-kevitra faratampony eo amin’ny
fikambanana ary misy solontena avy amin'ireo fikambanana ao aminy
ivondronan’ny mponina eny ifotony. Ireo solontena roa avy amin'ny
fikambanana tsirairay dia mahazo alàlana handray fanapahan-kevitra
amin'ny fifidianana izay atao. Ny Birao maharitra dia voasolontena ao
anaty Fivoriambe ihany koa, izay ahitana filoha lefitra roa, mpitantsoratra roa, mpitahiry vola, ary mpanolotsaina enina. Ny mpikambana
ao amin'ny Fihaonambe dia misy sokajy telo: mpanorina, mpanohana

Fivoriambe
Komity
Mpanadihady Eo
An-Toerana
Birao Maharitra

Naniraka

Ekipa
Mpanatanteraka

Fokonolona Eo
An-Toerana
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Vondra Liana
Manokana

Hetsika Fototra Sy Fanavaozana

Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie
d’Antongil dia miandraikitra ny ahazoana antoka fa ny jono nentimpaharazana dia omena toerana manokana amin'ny fitantanana ny
harena voajanahary; izy ihany koa dia miantoka ny hisian’ny serasera
mangarahahara sy mahaleo tena eo anivon’ireo mpiantsehatra miasa
eo amin’ny helodranon’i Antongil. Ny loha laharana ho an'ny PCDDBA
dia ny fampandrosoana ifotony izay manao laharam-pahamehana
ny fakan-kevitra amin'ireo mpanjono nentim-paharazana. Amin’ny
alalan'izany dingana izany, ny fikambanana dia namorona fizaramparitra ofisialy sy fanaovana drafitra ho an'ny helodranon’i Antongil,
nanorina ny tambajotra lehibe indrindra ao an-toerana amin’ny faritra
an-dranomasina ao andrefan'ny Ranomasimbe Indiana, izay maneho
ny politika maharitry ny jono amin'ny alalan'ny haino aman-jery
samihafa, ary namporisika ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena mba
hiantohana ny fampandrosoana maharitra ara-toekarena. Ny ivon’ny
tetikasan’ny PCDDBA rehetra dia ny famoronana sehatra vaovao ho
an'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiaraha-monina, ny manam-pahefana
isantsokajiny eo amin'ny governemanta, ny orinasa mpanjono tsy
miankina, ny fikambanana tsy miankina, ary ny mpandray anjara hafa.

fampandrosoana eo amin'ny tontolo iainana. Ny PCDDBA dia sehatra
nahafahan’ny mponina eny ifotony mandray anjara mivantana amin’ny
fitantanana ny faritra amoron-dranomasina. Izany no nahatonga ny
PCDDBA nametraka fanamby lehibe manoloana ny fiarovana ny tontolo
iainana sy ny fampandraisana andraikitra ireo vondrona isantsokajiny eny
ifotony hiadiana amin’ny fitrandrahana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna
toy ny fandripahana ala, ny fiarovana ny zavaboahary sy hialana amin’ny
ady an-trano.
Tamin'ny 2008, ny PCDDBA dia nametraka drafi-panajariana iombonana
niaraka tamin'ireo mpiaramiombon’antoka rehetra ao amin’ny
helodranon’i Antongil, ka natomboka tamin’ny fanadihadiana ny zavamisy amin’ireo tanàna rehetra mivondrona ao amin’ny kaominina 14
mandrafitra ny helodrano izany. Morontsiraka sy toeram-ponenana
amoron-dranomasina maherin’ny 80 km tora-droa no natao laharampahamehana ny fiarovana azy. Tahaka izany koa, tamin'ny volana
septambra 2013, noho ny ezaka rehetra nataon'ny PCDDBA sy ny
Wildlife Conservation Society, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Jono
eto Madagasikara dia nametraka ny drafi-panajariana ny fanjonoana
mandritry ny dimy taona sao amin’ny helodrano izay mamaritra ny
zo sy andraikitr'ireo mpisehatra sy mpiaramiombon’antoka rehetra
ka voakasika indrindra amin’izany ny mpanjono madinika, mpanjono
salantsalany ary ny mpanjono vaventy. Io drafi-panajariana io dia
mahakasika faritra mirefy 3,746 kilometatra tora-droa ary manome
fahefana feno ireo fikambanana eny ifotony ivondronan’ny mpanjono
amin’ny fitantanana ny fari-panjonoana. Io no drafi-panajariana ny
jono voalohany eto Madagasikara, izay nametraka fenitra vaovao
amin’ny fampandraisana anjara feno ny mponina eny ifotony amin'ny
fitantanana ny harena voajanahary.

Fametrahana ny ICZM “Integrated coastal zone management”: Fitantanana ny ranomasina sy ny morontsiraka
Miaraka amin'ny fanohanan’ny Wildlife Conservation Society sy ny
mpiara-miombon'antoka hafa, ny PCDDBA dia mikendry hatrany
ny fahazoana antoka fa ny mpanjono sy ny mponina ao amin’ny
helodranon’i Antongil dia mandray anjara amin'ny famolavolana sy
fampiharana ny teti-panajariana ny fanjonoana andranomasina sy
amorontsiraka. Mba hanaovana izany, ny PCDDBA dia nametraka fomba
iray antsoina hoe ICZM “Integrated coastal zone management”, dingana
iray amin'ny fitantanana amin'ny alàlan'ny fametrahana rafitra ara-dalàna
sy ara-panjakana izay manome antoka fa ny drafitr’asa fampandrosoana
ny faritra, dia mifanandrify amin'ny tanjona ara-tontolo iainana sy
ara-tsosialy. Ny tanjon'ny ICZM dia ny hampitombo ny tombontsoa
azo avy amin'ny faritra amoron-dranomasina, ary ny hampihenana
ny disadisa amin'ireo mpiaramiombon’antoka sy ny voka-dratsin’ny

Fametrahana tambazotran’ny Tahirindaoko ao amin’ny
helodranon’i Antongil
Iray amin'ireo vokatra azo manan-danja indrindra ary azo tsapaintanana
nanomboka ny taona 2008 avy amin'ny fametrahana ny rafitra ICZM ny
fananganana ny Tahirindaoko (LMMA) ao amin’ny helodranon’i Antongil
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izay ahitana Tahirindaoko miisa 20 miparitaka any amin'ireo tanàna 20
manerana ny 200 kilometatra manamorina ny helodrano. Hatreto, ny
helodranon’i Antongil no faritra ahitana tambazotran’ny Tahirindaoko
maro sy be velarana indrindra eto Madagasikara. Ny fikambanana eny
ifotony miisa 20 mitantana ireo Tahirindaoko ireo dia mpikambana ao
amin'ny PCDDBA avokoa ary miara-miasa amin'ny manampahefana
mahefa momba ny fanatanterahana ny tetik’asa itantanana ny
Tahirindaoko, indrindra ny fampiharana ny lalàna hiadiana amin’ny asa
fanao tsy manara-dalàna. Ireo fikambanana Tahirindaoko ireo dia manaramaso ny faritra rehetra misy azy araky ny lalàna sy Dina napetraka. Ny
fanadihadiana dia mampiseho fa ny Tahirindaoko dia mahomby tamin'ny
fiarovana ny harena an-dranomasina sy nampitombo ny vokatra azo avy
amin’ny asa fanjonoana: tsara kokoa ny vokatra eo amin’ny tahirindaoka
miohatra amin’ny faritra tsy misy mpitantana.

ady amin’ny fahantrana ho an’ny mponina amoron-dranomasina sy
ny resaka fanajariana ara-tsakafo amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny
jono mihoampampana sy fananganana faritra mifody maharitra na
vonjimaika izay mamela ny tahirin-trondro ary manosika ny karazana
zava-manana aina an-dranomasina mba hihamaro indray.

Fampiharana ny Dina hiarovana ny tontolo iainana
Ny fametrahana ny PCDDBA sy ny fametrahana Tahirindaoko no
nahatonga ny mponina eny ifotony hametraka ny Dina. Ny Dina dia
fitsipika eo an-toerana mifototra amin'ny fitsipika sosialy nentimpaharazana malagasy. Izy ireo dia noforonina sy notohanan'ireo
vondrom-piarahamonina ary mety heken'ny fitsarana eto Madagasikara,
ka hampihatra azy ireo araka ny lalàna. Ny Dina dia novolavolaina avy
amin'ny fahalalana iraisan'ny fokonolona, ary napetraka tamin'ny hetsika
malalaka amin'ny Tahirindaoko. Ny fokonolona dia rafitra fanampiny ho
an'ny Dina ary azo heverina ho governemanta kely. Matetika dia misy
filan-kevitry ny tanàna izay ahitana loholona eo an-tanàna sy ireo mpiray
antoka an-toerana hafa. Ny Fokonolona dia mampifamatotra ny olona
ao anaty tambazotra iray amin'ny adidin'ny sy andaniny ary manambatra
olona avy amin'ny vondron'olona samihafa mba hamoronana rivopiainana amam-pirahalahiana sy firaisankina, fototry ny fiaraha-miasa
amim-pahatsoram-po. Rehefa avy niasa an-keriny sy namporisihan'ny
manampahefana mpanjanaka Frantsay ny tompon'andraikitra Frantsay

Ny Tahirindaoko dia natao ho vahaolana mahomby ho an'ireo
fanamby isan-karazany atrehan’ ny mpanjono nentim-paharazana
ao amin’ny helodranon’i Antongil. Ny fametrahana Tahirindaoko dia
nanampy ireo mponina eny ifotony hampifandrindra ny fomba fanao
(nentim-paharazana sy maoderina mba ahafahana mametraka drafipitantanana mifanaraka amin'ny filàny. Ny fomba fiasa dia mora sy
mahomby, ary mora ampiharina eo anivon’ny fiarahamonina noho
ny politika ambony izay efa navoaka taloha. Ny tena zava-dehibe,
ny Tahirindaoko dia mahomby ary miteraka fanantenana amin'ny
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dia namelona ny fokonolona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona
1962 izy ireo mba hitarika ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana
amin'ny sehatry ny fandrosoana ara-toekarena sy sosialy. Tamin'ny taona
1975, ny fokonolona dia nomena ny fankatoavan'ny lalàm-panorenana
ho toy ny "ivondronan'ny vondron'antoko tompon'andraikitra amin'ny
fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-kolontsaina eo
amin'ny faritra.

hasarotry ny lalana. Ka izany no antony nahatonga ny PCDDBA nandray
ny andraikiny tamin’ny fanaparitahana ny radio VHF.

Fanangonam-baovao momba ny fahasalaman'ny tontolo
iainana sy ny fanjonoana nentim-paharazana
Ny PCDDBA dia niantsoroka ny fanangonana atotan-kevitra mikasika
ny fahasalaman’ny tontolo iainana ao amin’ny helodranon’i Antongil, sy
ny atotan-kevitra ara-tsosialy sy ekonomika mahakasika ny fanjonoana
nentim-paharazana. Ny PCDDBA dia nampiandraiketan’ny Faritra
Analanjirofo mba hametraka ny rafitra ahafahana manangona ireo
atotan-kevitra sy vaovao rehetra mikasika ny asa sahanin’ny mpisehatra
sy ny mpiaramiombon’antoka rehetra miasa ao amin’ny helodrano.
Napetraka àry ny helodrano“Système d'Information de la Baie d'Antongil”
(SIBA) izay manome ireo manampahefana sy rafitra miasa eo anivon’ny
helodrano, vaovao sy ny fomba fanao tsara mikasika ny fahasalaman’ny
tontolo iainana sy ny mahakasika ny fandrindrana ny asa fanjonoana.
Ny SIBA dia nankatoavin’ireo manampahefana eny ifotony fa fitaovana
fototra amin'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra sy ny
fitantanana ny harena an-dranomasina sy amorontsiraka manerana ny
Faritra Eo an-dalam-pampivoarana ny SIBA ankehitriny miaraka amin’ny
fiaraha miombon'antoka amin'ny Wildlife Conservation Society sy ny
Banky Iraisampirenena. Ireo mpikambana rehetra ao amin'ny PCDDBA
dia tompon'andraikitra avokoa amin'ny fanangonana ireo atotankevitra sy vaovao mikasika ny jono nenti-paharazana izay ampidirina
ao amin’ny SIBA. Ny fametrahana ny SIBA, ahafahana mampandray
anjara ny fikambanana eny ifotony amin’ny fanangonam-baovao sy
antotan’isa mahakasika ireo asa fampandrosoana atao, dia nanome
lanja ny fahalalana nentim-paharazana amin’ny fampandrosoana ny
faritra sy nametraka ny mpanjono ho anisan’ny mpiantsehatra lehibe
amin’ny fitantanana ny helodrano.

Ny Wildlife Conservation Society, ny Development and Environmental
Law Center DELC sy ny PCDDBA dia naira-niasa mba hamelomana ny
rafitra Dina sy Fokonolona amin'ny resaka fitantanana ny harena andranomasina sy amorontsiraka. Ny Dina izay nampiharin’ny Fokonolona
dia nahitana fahombiazana tamin’ny fiarovana ny tora-pasika sy
handrarana ny fampiasana fitaovam-panjonoana tsy manara-penitra
manimba ny fanambanin’ny ranomasina toy ny ramikaoko, handrarana
ny fianjonoana ireo karazana hazandrano sy biby atahorana ho lany
tamingana. Ny Dina ihany koa dia nampiasaina mba hametrahana
faritra arovana ary arahi-maso tanteraka ahafahana mamerina ny maha
izy azy ara-biolojika azy. Ny famelomana ny Dina dia nahitana vokatra
tsara tamin’ny fanatsarana nyfomba fanjonoana, sy fampihenana ny
fampaisana ny fitaovam-panjonoana tsy manara-dalana sy manimba
ny harena andranomasina.

Ny Onjam-peo hanairana ny sain'ny olona
Ny PCDDBA dia mandefa fandaharana amin'ny onjam-peo ho fomba
iray ifandraisana amin’ireo mpikambana ao aminy ary ampitana ireo
laharam-pahamehana amin'ny sehatry ny jono ho an'ny vahoaka
manerantany. Ny onjam-peo dia hita ho fitaovana manan-danja
sy mifanentana amin'ny zava-misy anatin’ny Faritra Analanjirofo.
Ny Radio ihany koa no fomba iray nahomby tokoa tamin’ny
fampandrenesana ny mponina eny ifotony mikasika ny fanganana
Comité ad’hoc araky ny Didy N°008/2012, mamaritra ny fametrahana
ny “Comité ad’hoc”, komity manokana ivondronan’ny mpitondra
fanjakana sy ny manampahefana isantsokajiny anatin’ny distrika
natao hiady amin’ny fampiasana ny ramikaoko. Satria nampiditra
fitsipika vaovao voarakitra amin’ny Dina anamafisana ny lalàna
velona, ary koa sazy ho an'izay tsy Mankato ireo fitsipika sy lalàna
ireo, ny PCDDBA dia nisafidy hampiasa onjam-peo ho fitaovana
hanentanana ny sain'ny besinimaro. Ny tanjona amin’izany dia ny
hampita amin'ny fomba mazava tsara ny endri-tsoratry ny lalàna sy
ny Dina mba hahafahan'ny mpisehatra sy mpiaramiombon’antoka
rehetra, indrindra fa ny mpanjono nentim-paharazana mahafantatra
tsara sy manaja ireo lalàlana sy Dina mifehy ny asa fanjonoana ireo.

Fampihenana ny fahantrana sy ny tsy fanjariana ara-tsakafo
Miara-miasaamin'nympiara-miombon’antokaisantsokajinymampiroborobo
ny sehatry ny fambolena ihany koa ny PCDDBA mba ahafahana mampihena
ny fahantrana sy ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Ny PCDDBA dia nosafidiana
hiara-hiasa amin'ny Wildlife Conservation Society sy ny Groupe de Recherches
Technologique tamin'ny fanatanterahana ny tetik’asa antsoina hoe
FIAVOTANA nandritry ny 30 volana. Ny tanjon'ilay tetikasa dia ny hanatsara
ny fari-piainan'ny mponina ao amin’ny helodranon’i Antongil amin'ny
alàlan'ny fanatsarana ny teknika momba ny fambolena sy ny famatsiam-bola
amin'ny sehatry ny fambolena. Ny vola miditra amin’ny tokantrano tsirairay
dia miankina betsaka amin'ny seha-pihariana ara-barotra toy ny vanila sy ny
jirofo. Ny vidin’ireo vokatra ireo dia misedra fiovana matetika ka mahatonga
ny tantsaha marefo manoloana ny fiovan’ny tsena. Rehefa mihena ny vola
miditra avy amin’ireo seha-pihariana ireo dia mitombo ny fandripahana ala,
satria lasa mirona amin’ny fanapahana ala honko sy ny ala manodidina ny
ankamaroan’ny tantsaha ahafahany mamaly ireo filany fototra.

Mba hanatanterahana izany, dia nizara onjam-peo VHF, ho an'ny
fikambanana eny ifotony ao anatin’ny helodranon’i Antongil ny
PCDDBA. Ao anatin'ny fikambanana tsirairay eny ifotony dia misy
olona miandraikitra ny fampitam-baovao mizara sy mampahafantatra
ary mampandre amin’ny mponina rehetra voakasika ny hafatra
ampiatain’ny PCDDBA. Ity fanentanana amin'ny radio ity dia ampahany
amin'ny tetik’ady lehibe kokoa nokarakarain'ny PCDDBA mba hiarovana
ny tombontsoan'ny mpanjono amin'ny alàlan'ny fampitaovana azy ireo
amin'ny fampahalalana betsaka araka izay azo atao amin'ny zon'izy ireo
sy ny andraikiny amin'ny fampiharana ny Dina sy ny lalàna. Teo amin’ny
sehatry ny fanentanana sy fanapariaham-baovao dia nisedra olana
ny fikambanana manoloana ny fizarazarana ara-jeografika goavana
fa ny fifankalaviran’ny samy fikambanana manerana ny helodrano, ny

Ny FIAVOTANA dia tetik’asa iray manohana ny mponina eny ifotony
mba hiady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, hampitomboana ny traikefampambolena amin’ny alalan’ny fampidirana teknika mahomby sady
manaraka ny zava-misy eny ifotony, ny fitadiavana seha-pihariana
vaovao hanalefahana ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny tsena.
Ny
tetik’asa FIAVOTANA no nahafahan’ny PCDDBA namaritra ny laharampahamehana toy ny toerana iasana, ny fanatsarana ny fambolena,
ireo toerana mila toha-drano ho an’ny fambolena, sy ny toerana mila
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fanatsarana ny fampidiran-drano, nitily ireo faritra. Nomena fiofanana
ny tambazotran’ny tantsaha ahafahany manandrana sy mampihantra
ary mampiely ireo teknika ara-pambolena mivoatra sy mety ao antoerana ka manaraka ny fenitra ilaina amin’ny fiarovana ny tontolo
iainana. Ny tambazotran'ny mpamboly voaofana tamin’ny tetik’asa
irery ihany no tsikaritra fa mamokatra kalitaom-bary maherin’ny
1 taonina isaky ny fotoam-pamokarana. Ohatra iray hafa ihany
koa, ny tambazotran’ny mpamboly dia nanatsara ny fambolena
mucuna (Mucuna spp.), zavamaniry mitahiry azota (azote) afaka
manamasaka ny tany aorian'ny fotoana fambolena vary antanety.
Ny fampiroboroboana ny fampiasana mucuna mandritra ny vanimpotoana iray voafetra dia mampitombo ny fahatsaran’ny nofo-tany,
ka mampihena ny filàna famolahana sy fampiasana tany vaovao hafa
tokony ampiasaina amin’ny fambolena hafa. Ny tetik’asa dia nikendry
ihany koa ny fametrahana fitantanana maharitra ny fampiasana ny
rano ka tantsaha miisa 240 miaina sy mivelona amin'ny sisin'ny valanjavaboahary Mananara Avaratra no mivondrona anaty rafitra iray
nahafana nanampy azy ireo amin’ny fampihenana ny loza ateraky ny
tondra-drano sy ny hain-tany amin'ny tanimbary. Ny fandaharan'asa
dia nampirisika ny teknika iray fantatra amin'ny anarana hoe
"thermotherapy" (asoaka amin’ny rano mafana ny zanaka balahazo
mialohan’ny hambolena azy) hiadiana amin’ny tsimokaretina mazia
cassava amin’ny balahazo. Ankoatry ny fanatsarana ny fambolena, ny

tetik’asa dia mampiroborobo ny fomba fitrandrahana maharitra ny
ala voajanahary anisan’ny loharanom-bola manana ny anjara toerany
amin’ny fampiroboroboana ny harinkaren’ny isan-tokantrano.
Mba hampiroboroboana ny fitantanana maharitra ny harena
voajanahary sy ny fiantohana ny fanjariana ara-tsakafo, dia nanangana ny
Komity Mpanara-maso ny Jono ny mpanjono, rafitra iray natao hitandro
ny fampiharana ny Dina sy ny lalàna amin’ny fiadiana amin’ny asa
fanjonoana tsy manara-dalàna eo anivon’ny Tahirindaoko. Nohamafisina
ihany koa ny traikefan’ireo mpanjono amin’ny fametrahana ny “jono
tompon’andraikitra” ao amin’ny helodrano: fanapariahana karazana
teknika mpanjonoana maharitra mba itazomana ny habetsaka sy
haben’ny trondro. Misy amin’ireo tanàna ihany koa no nametrahana
lafaoro-fitaovana iray ahafahana manodina ny hazandrano indrindra
fa ny trondro ho azo tahirizina maharitra iatrehana ny maitso ahitra,
ka fianakaviana mpanjono maro no efa misitraka izany fotodrafitrasa
izany. Ireo asa rehetra ireo izay niantsorohan’ny tetik’asa FIAVOTANA dia
mifameno amin’ny fomba fanjonoana nentim-paharazana ary mikendry
ny fanatsana ny vola miditra eo amin’ny mpanjono no miahy ihany koa
ny fiarovana maharitra ny tontolo iainana. Ny fanatsarana ny teknika
fambolena, ny fampidirana seha-pihariana hafa, dia nampitombo
ny fanjariana ara-tsakafo teo anivon’ireo fianakaviana eny ifotony sy
nampihena ny tsindry teo amin’ny ala.
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Fiantraikany

FIANTRAIKANY EO AMIN’NY TONTOLO IAINANA

anatin’ny kaominina 14 manamorona ny helodrano, ka tafapetraka
nandritra izany ny vondrom-piarahamonina isankarazany izay
ivondronan’ny mpisehatra maro toy ny fanjakàna sy ny sehatra tsy
miankina. Ny drafi-panajariana vaovao izay napetraka dia mametraka
ny fiarovana ny 80 kilaometatra tora-droan’ny helodrano.

Ny helodranon’i Antongil dia ahitana karaza-trondro maherin'ny
200, ka 19 no antsantsa. Karazana sokatra telo ihany koa no hita
ao: Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata ary Dermochelys
coriacea. Ny faritr'ora dia GMT + 3. Maro ny karazana trozona miaina
ao amin’ny helodrano toy ny Physeter microcephalus, Ziphius
cavirostris, Mesoplodon spp., Tursiops spp., Stenella longirostris,
Stenella attenuate, Lagenodelphis hosei, Pseudorca crassidens,
Peponocephala electra. Ny helodranon’i Antongil no anisan’ny
toerana iray ahafahan’ny trozona miaina tsara aty andrefan’ny
Ranomasimbe Indianina. Ahitana karazambiby miisa 5000 ka
hatramin’ny 8000 no miaina sy mivelona ao amin’ny helodrano. Ny 50
isan-jaton’ny fahasamihafana mampiavaka an’i Madagasikara raha
resaka zava-maniry dia hita avokoa ao anaty helodrano’i Antongil sy
ireo ala manodidina azy. Manana faritra voaro telo ny helodrano dia
ny valanjavaboahary Masoala ny valanjavaboahary iraisampirenena
Mananara Nord, ary ny valanjavaboahary Makira. Ny helodranon’i
Antongil dia nofaritan’ny UNESCO ho harena iraisampirenena
tamin'ny taona 2012.

Nandritry ny taona 2005 ka hatramin’ny 2009, ny mpisehatra eny
ifotony izay miara-miasa amin'ny Wildlife Conservation Society
dia nanangana tambajotran’ny Tahirindaoko ahitana Tahirindaoko
miisa 25 manerana ny helodrano ao anatin’ny kaominina 10 ary
mahakasika morontsiraka mirefy 200 kilometatra tora-droa. Io no
tambajotra lehibe indrindra amin’ny Tahirindaoko eto Madagasikara.
Ny tambajotra dia tena mahomby amin'ny fampiharana lalàna izay
mandràra ny fomba fanjonoana tsy manara-penitra, anisan'izany

Ny helodrano anefa dia tandindomin-doza. Ny fitrandrahana ny
loharanon-karena – indrindra ny fitrandrahana ny ala sy ny ala honko
- dia olana manahirana izay manohintohina ny fahasalaman’ny
tontolo iainana an-dranomasina sy amorontsiraka. Hatramin'ny
nanombohany, ny PCDDBA dia azo lazaina fa nahomby tamin'ny
fifanakalozan-kevitra tamin'ny maro tamin'ireo mpisehatra fototra
momba ny fiadiana amin’ireo fomba fitrandrahana tsy ara-dalàna
ny harena andranomasina sy amorontsiraka ary ireo ala manodidina
ny helodrano. Ny fiarovana sy ny hetsika fitantanana maharitra - ary
ny fanamafisany ny fampahatanjahana ny vondrom-piarahamonina
ao an-toerana - dia nisy fiantraikany tsara tamin'ny fiarovana ny
zavaboahary indrindra fa ny fiarovana ny ala honko. Afaka nametraka
drafi-pitantanana vaovao ho an’ny morontsiraka ny mpisehatra
rehetra sy ny mpiaramiombon’antoka noho ny fanomezana lanja ny
fifanakalozan-kevitra. Nahomby tsara fifanakalozan-kevitra natao tao
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ny ramikaoko sy ny fampiasana harato kely maso, ny tsy fanajana
ireo faritra arovana, ny haben’ny trondro jonoina. Ny fikambanana
mpitantana Tahirindaoko dia manara-maso ireo mpanjono
mpikambana ao aminy miasa sy mivelona amin’ny faritry ny
Tahirindaoko ary miantoka ny fampanarahan-dàlana sy ny fitsipika
momba ny jono anadranomasina. Ny fanadihadiana dia maneho
fa avo kokoa ny tahan’ny trondro andranomasina eo anivon’ny
Tahirindaoko (760 kg/ha) miohatra amin’ny salan’isa ankapoben’ny
Faritra Analanjirofo 314kg/ha. Ny fikambanana mpitantana
Tahirindaoko ihany koa dia nahavita nampitombo avo folo heny ny
sehatry ny fitrandrahana trondro teo anelanelan'ny taona 2013 ka
2015. Ireo fiantraikany tena tsara - izay manalavitra ny zava-misy hita
amin'ny valanjavaboahary andranomasina misy ao an-toerana - dia
manondro ny andraikitra matanjaka ho sahanin’ireo fikambanana
mitantana Tahirindaoko ireo amin’ny fandaminana ny fiarahamonina
mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny
fitantanana maharitra ny harena voajanahary.

ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny hazan-dranomasina sy ny ala honko
dia manome fiarovana voajanahary miaro ny tanàna amorondranomasina rehefa misy ny loza voajanahary. Ny tetik’asan'ny
PCDDBA hanamafisana ny fahamarinan-toerana momba ny
tontolo iainana amin'ny alàlan'ny Tahirindaoko dia tetik’ady
fampifanarahana ny zava-misy amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro.
Araka ny tatitra avy amin'ireo komity mpanara-maso eny ifotony,
ny filatsahan’ireo mpanjono antsitrapo hiaro ny tontolo iainana dia
nanamaivana ny fandripahana ala honko. Hatramin'ny taona 2010,
ny mpiaramiombon’antoka sasany mikambana amin’ny PCDDBA
dia manatateraka isan-taona fanaraha-maso ny fiantraikan'ny
fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny haran-dranomasina ao amin’ny
helodranon’i Antongil. Ireo fanadihadiana ireo dia maneho fa ny
haran-dranomasina any amin'io faritra io dia marefo ka mila paikady
mahomby ny fiarovana azy.

NY FIANTRAIKAN’NY ARA-TSOSIALY SY ARA
TOE-KARENA

Miaraka amin'ny fanohanana ataon’ny Wildlife Conservation Society,
ny PCDDBA dia nahomby indrindra tamin'ny fampihenana ny
isan’ny sambo vaventy miasa sy mitrandraka ny harena ao anaty
helodrano. Niara-niasa tamin'ny Minisiteran'ny Jono sy ny Harena
Anaty Rano sy ny sehatra tsy miankina misy ireo mpanjono vaventy
miasa ao amin’ny helodrano ny PCDDBA nahafahana mampihena
ny isan’ny sambo vaventy mitrandraka patsabe eny anivon’ny
Tahirindaoko. Miasa mba hitsinjovana ny tombotsoan’ny mponina
eny ifotony ka nojerena manokana tamin’izany ireo mpitantana
Tahirindaoko. Nahomby tamin'ny fiaraha-miasan’izy ireo tamin'ny
manampahefana tao an-toerana sy ny firenena amin’ny famerana
ho roa monja ny sambo vaventy afaka miasa ao an-toerana. Toy
izany koa, ny PCDDBA dia miara-miasa amin'ny Minisiteran'ny Jono
sy ny Harena Anaty Rano mba handrarana ireo fihazana antsantsa
atahorana ho lany tamingana. Ny ampahatelon'ireo karazana
antsantsa ao amin’ny helodranon’i Antongil dia atahorana ho lany
tamingana, araka ny lisitra mena ananan’ny IUCN.

Ny helodranon’i Antongil dia ahitana tokantrano maherin'ny 150.000
monina any amin'ny tanàna 95, mivondrona amin’ny kaominina miisa
14 manamorona ny morontsiraka. Ny ankamaroan’ireo mponina
ireo dia miankina ampahany na manontolo amin'ny fitrandrahana
ny harena andranomasina sy amorontsiraka. Ny toekaren’izy
ireo araka izany dia miankina amin’ny fitantanana ny harena
voajanahary andranomasina sy amorontsiraka. Ny fahasalaman’ny
tontolo andranomasina sy amorontsiraka ao amin’ny helodrano dia
mifamatotra tanteraka ami’ny velontena andavan’andron’ny mponina.
Ny PCDDBA dia hery iray ho an'ny fanovana tsara eo amin'ny sehatry
ny jono, izay mitondra ny mpanjono nentim-paharazana ho amin'ny
drafitra-panajariana mifototra amin’ny politika fampandraisana
anjara ny rehetra. Tsapa fa nihabetsaka sady nihavaventy ny trondro
vokarina amin’ny Tahirindaoko. Fomba iray ahafahana mampandray
anjara feno ny mpanjono amin’ny fitantanana ny Tahirindaoko
mba hikajiana ny tontolo iainana sy iantohana hatrany ny fisian’ny
loharanon-karena voajanahary itsinjovana ny fiveloman’ny tsirairay,
ny fitomboan'ny vokatra trondro, ny fitomboan'ny zana-trondro aradalàna ary ny fikolokoloana ireo karaza-trondro hafa mampidibola
toy ny sardines. Ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina ihany
koa dia manantitrantitra ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo
an-dranomasina, hampitombo ny fahafaha-manao eo an-toerana
hitantanana ny loharanon-karena, fihenan'ny fampiasana ny
fitaovam-panjonoana tsy manara-penitra toy ny ramikaoko, ary ny
fampiroboroboana ny sehatry ny jono hampiakatra ny harinkarena.
Ny fanarahamaso amin’ny siansa momba ny harena voajanahary ao
amin'ny helodranon’i Antongil dia azo itarafana ireo fiovana goavana
ireo ary mampiseho ny fihatsaran’ny vokatra andranomasina
indrindra fa ny trondro.

Ny helodranon’i Antongil dia iharan'ny rivo-doza tsy tapaka,
mihamitombo ny hamafiny sy ny hafanan'izy ireo rehefa miakatra

Zava-dehibe toy izany ihany koa ny famoronana sehatra iray izay
mampifandray ireo mpisehatra sy mpiaramiombon’antoka rehetra
mba hiatrehana ireo fanamby iombonana ary hifanakalo hevitra
momba ny safidy politika. Nihatsara hatrany ny fifandraisana misy
eo amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny manampahefana ao
an-toerana ary mametraka mari-drefy vaovao ny PCDDBA sy ny
mpiaramiombon’antoka aminy amin’ny fanatanterahana ny tanjona
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mikasika ny fametrahana jono tompn’andraikitra. Nahomby ny
PCDDBA satria afaka nanatsara ny fahaleovantena ara-tsakafo sy
nampiakatra ny harinkarena amin’ny alalan’ny fitantanana aradrariny ny harena andranomasina sy amorontsiraka.

hamolavola ny politika hampiharana ny fandraràna ny fampiasana
ramikaoko. Ny Sekretera jeneraly ao amin'ny Faritra Analanjirofo
dia nanatrika ny atrik’asa miaraka amin'ny Lehiben'ny distrika
Maroantsetra, solontenan'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny haino
aman-jery ary ireo mpisehatra hafa. Natsangana nandritry ny
atrikasa ny fananganana ny komity antsoina hoe “Comité ad’hoc”
ivondronan’ny hery velona rehetra ao amin’ny distrika. Io komity
io no misahana ny fampiharana eny ifotony ny lalàna mikasika ny
ady amin’ny fivarotana, fampiasana ny ramikaoko anatin’ny distrika
iandraiketan’izy ireo. Ny taoana 2012 ihany ny PCDDBA, ny Wildlife
Conservation Society, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Jono, ary
ireo mpiaramiombon’antoka sy mpisehatra hafa dia nanohana
ny fananganana ny Komity ICZM. Ny PCDDBA araka izany dia
manolotra sehatra tsy mbola nisy hatrizay ho an'ny mpanjono sy
ny mpiaramiombon’antoka rehetra mba handraisana ireo sosokevitra indrindra fa ara-politika amin'ny fitantanana ny harena
voajanahary ao amin’ny helodranon’i Antongil sy manerana ny
faritra Analanjirofo. Natao tamin'ny volana septambra 2013, ny
teti-panajariana ny fanjonoana ao amin’ny helodranon’i Antongil
mandritry ny dimy-taona helodrano dia napetraka tamin'ny fomba
fijery mivelatra ampandraisana anjara ny mpisehatra rehetra
izay nanatanterahana fivoriana miisa 108 teny ifotony, atrik’asa
miisa 6 ary mpandray anjara miisa 1466. Ny Teti-panajariana
dia mandrakotra velarana hatramin’ny 3,746 kilaometatra toradroa ary manome ny fahefana feno ny fikambanana mpanjono
eny ifotony hatantana ireo fari-panjonoana ka anatin’izany ny
fikambanana mpitantana Tahirindaoko. Ny tena zava-dehibe, ny
teti-panajariana dia novolavolaina sy nosoniavin'ny Minisiteran'ny
ny Fambolena sy ny Jono, ny PCDDBA, ireo manampahefana
amin'ny Faritra, ireo mpanjono amin’ny sehatra rehetra na ny
mpanjono madinika na ny salantsalany na ny mpanjono vaventy
ary ireo mpiaramiombon’antoka hafa.

Ny PCDDBA sy ny mpiaramiombon’antoka aminy dia nanao
fanandramana sy hanaparitaka fomba fanjonoana vaovao miaro
ny karazan-trondro madinika sy mihaza ireo karazan-trondro mora
mitombo. Ireo ezaka ireo dia nampiarahina tamin’ny fanatsarana
ny fahaiza-manao ara-barotra ho an'ny mpanjono, izay mitarika
ho amin'ny fanatsarana ny lafiny ara-tsakafo sy ny fidiram-bola
isan-tokantrano. Ny sehatra sy ny fikambanana mpamboly dia
niaranisalahy ihany koa hanatsarana ny fambolem-bary amin'ny
faritra amoron-dranomasina.
Ny vehivavy dia anisan'ireo mpandray anjara fototra amin'ny
fandraisana andraikitra. Izy ireo dia mpikambana mavitrika ao
amin'ny komity rehetra ary mandray anjara amin'ny fihaonamben'ny
PCDDBA, ny rantsan’ny PCDDBA eny anivon’ny kaominina, ny komity
mpitantana Tahirindaoko, izay manara-maso ireo fomba fanjonoana
tsy ara-dalàna. Ny PCDDBA sy ny mpiara-miombon'antoka dia
nametraka drafitr’asa samihafa ho fampiainana ny fikambanambehivavy ao amin’ny helodranon’i Antongil ka anisan’izany drafitr’asa
izany ny fampidirana azy ireo ho ara-dalàna ara-panjakana. Maro
amin'ireo fikambananm-behivavy ireo no mandray anjara amin'ny
fivarotana vokatra trondro ao an-toerana. Tamin'ny taona 2013, ohatra,
40 ny mpikambana vehivavy ao amin'ny fikambanana mpitantana
Tahirindaoko no nahazo fiofanana mikasika ny teknika vaovao sy
mahomby kokoa amin'ny fanodinana sy fomba fitahirizana trondro.

FIANTRAIKANY ARA-POLITIKA
Ny PCDDBA dia namorona sehatra matanjaka ahafahana mandray
anjara mivantana amin’ny politika fampandrosoana ny helodranon’i
Antongil. Ny hetsika nataon'ny PCDDBA dia nitarika tamin'ny
famoahana didim-panjakana tamin'ny taona 2008 izay nandràra
ny fampiasana, ny fivarotana ny ramikaoko manerana ny faritra
Analanjirofo. Nahazo vahana taloha ny fampiasana ramikaoko
ka nitarika ny fanimbana ny tontolo iainana an-dranomasina sy
amorontsiraka sy fihenan’ny vokatra andranomasina azo. Io didimpanjakana io no voalohany eto Madagasikara mandrara tsy misy
fepetra ny fampiasana ramikaoko.
Na dia laharampahamehana aza ny fanatanterahana io Didimpanjakana mandrara ramikaoko io dia, tsapa fa tsy ampy ny tetik'asa
ny fampiharana azy. Io tsy fahampian’ny lalàna io dia nampanano
sarotra ny fanatanterahana ny asa. Tamin'ny Febroary 2012,
niaraka tamin'ny fanohanan'ny Wildlife Conservation Society, ny
PCDDBA dia niasa tao anatin'ny ekipa iray izay nandamina atrik’asa
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iraisam-pirenena ny harena andranomasina sy ny morontsiraka ao
amin’ny helodranon’i Antongil. Tamin'ny 2011, PCDDBA koa dia
nanangana fiaraha-miasa tamin'ny IUCN France sy Région Bretagne
Aid. Ny IUCN France dia mamatsy vola ny PCDDBA - anisan'izany
ny fametrahana ny Tahirindaoko sy ny fanamafiasana fahaizamanao samihafa - amin'ny alalan'ny Global Environment Facility.
Région Bretagne Aid miasa manokana amin'ny PCDDBA momba
ny fampiroboroboana ny sehatry ny jono ao amin’ny helodranon’i
Antongil. Tamin'ny taona 2012, ny PCDDBA dia namolavola fiarahamiasa niaraka tamin'ireo fikambanana tsy miankina maromaro,
anisan'izany
ny Groupe de Recherches Technologiques, ny
Madagascar National Parks mba hananganana tetik’asa vaovao
novatsian'ny Firaisambe Eoropeana hanohanana ny fitantanana
Tahirindaoko amin’ny faritra atsimo ao anaty helodranon’i
Antongil. Tamin'ny taona 2006, ny tompon’andraikitra ao amin’ny
Faritra Analanjirofo dia nanaiky fa ny PCDDBA dia mpitantana
ny fampandrosoana maharitra, mpiaro ny tontolo iainana ary
mpitantana ireo harena an-dranomasina ao amin’ny helodranon’i
Antongil. Nihavao indray ilay fifanarahana.

Nahavita zavatra mahatalanjona nandritra ny folo taona lasa ny PCDDBA,
na eo aza ny tsy fitoviana ara-politika, ny kolikoly, ary ny firongatry ny
fahantrana manerana ny firenena. Ny PCDDBA dia sehatra tsy manampaharoa mifototra tanteraka amin’ny ara-tsosialy sy ara-kolontsaina.
Ny fanamafisana ny fitantanana ny seha-pihariana misy ao an-toerana,
ny fanapaha-kevitra, ary ny tambazotran'ny manam-pahefana
tompon'andraikitra amin'ny sehatra rehetra dia mikendry tsara ny
faharetany. Ny fampandrosoana maharitra ny PCDDBA dia miankina
betsaka amin’ny fisian’ny loharanom-bola ahafahana mampiaina
sy mampihodina azy ahafahany manatanetraka ny asa mankadiry
iantsorohany. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny PCDDBA dia mpiasa antsitrapo tsy mandray karama. Ny fampandehanana ny SIBA dia miankina
betsaka amin'ny fanoloran-tena an-tsitrapo. Vokatr’izany, ny fitadiavana
loharanom-bola dia fanamby mitohy hatrany ho an’ny PCDDBA.

FANAPARITAHANA NY TETIK’ASA
Ny PCDDBA dia mazoto mizara ny asa tsara vitany ho modely
manerana ny firenena. Ny fitsidihan'ny delegasiona avy amin'ny
PCDDBA mankany Antananarivo sy Fianarantsoa, any ivelan'ny Faritra
Analanjirofo, dia anisan'ireo ezaka maro natao mba ahafahan’ireo
Faritra hafa maka lesona. Ny fikambanana koa dia mandray anjara
amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena izay miasa amin'ny
fampandrosoana maharitra mba hizara ny traikefany amin'ny
fampiroboroboana rafitra fitantanana mahomby. Ny asa ataon'ny
PCDDBA ao an-toerana sy manodidina ny helodranon’i Antongil dia
namorona modely manan-danja izay mifototra amin'ny fitantanana
ny harena voajanahary ho tombotsoan’ny mponina eto Madagasikara.

Ny PCDDBA ihany koa dia nanorina fiaraha-miasa maoderina
tamin’ireo mpiaramiombon’antoka isankarazany toy ny Ministeran’ny
Fambolena sy ny Jono, ny Vondron’ny Orinasa Mpanjono ho an’ny
fitantanana maharitra ny harena an-dranomasina sy amaorontsiraka
ao amin’ny helodranon’i Antongil.

IREO MPIARA-MIASA
Ny PCDDBA dia namolavola fiaraha-miasa marobe. Anisan'ireo
mahomby indrindra ny Wildlife Conservation Society, izay nanohana
ny PCDDBA mba hamolavola sy hampiharana ny fomba fitantanana
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