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Baadaye kupata amani kwa tembo wa
kusini mwa Tanzania, na zaidi

Karibu kwenye jarida la STEP la robo ya kwanza ya Mwaka! January-April 2015
The Southern Tanzania Elephant Program (STEP) ni mradi wa uhifadhi wa tembo ulioko kusini mwa
Tanzania. Tunafanya kazi na mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori na jamii inayoishi maeneo ya hifadhi
ili kuwahifadhi tembo na binadamu kuendelea kuishi na tembo kwa uvumilivu. Pia tunafanya tafiti
husika za kisayansi za uhifadhi. Tunayo furaha kushiriki na wewe baadhi ya habari tangu mwaka
mpaka sasa.

Kurejesha dhamana muungano: kati ya tembo na watu katika hifadhi ya milima
Udzungwa;
Iin

Katika hifadhi Taifa ya milima ya Udzungwa, mpaka
usio na mwanya kati ya misitu na mashamba
umekuwa ukipelekea migogoro kati ya tembo na
watu.
Ili kupunguza uvamizi haribifu wa mazao
unaosababishwa na tembo na kuongeza kipato kwa
wakulima waathirika, STEP na Kikundi cha wakulima
wa Njokamoni (Njokomoni Farmers Group)
wameazisha uzio wa mizinga ya nyuki kuzunguka
mashamba katika maeneo vamizi makuu ya mazao.
Mnamo mwaka 2014, STEP iliandaa siku 10 za
mafunzo ya kuwaongeza ufahamu wakulima kwa
msaada wa Jasmine Bee. Kikundi cha wakulima kwa
sasa wanapata soko la hali ya juu la kuuza asali yao
Dar es Salaam.
Mnamo January, 2015, Jasmine Bee na Dr. Danstan
Kabialo kutoka Tanzania Honey Council pia
walitembelea uzio wa mizinga ya nyuki na
walikutana na wakulima, na kuwapatia ushauri zaidi
katika kuongeza umiliki wa mizinga, na uvunaji wa
asali.
Tafadhali, fikiria namna ya kuwasaidia wakulima hawa na nia yao ya kuishi na tembo kwa kununua
asali rafiki ya tembo (inayopatikana Butcher Shop - Dar es Salaam), na kwa kuchukua ziara ya
kuongozwa kwenye uzio wa mizinga ya nyuki endapo utatembelea hifadhi ya Taifa ya Milima
Udzungwa.

Kuboresha ulinzi wa tembo kwa uchunguzi wa anga
Programu ya STEP ya kuruka angani ilipata mwanzo mzuri
mnamo Septemba-Novemba 2014, wa kuruka angani karibu
masaa 100 ya doria na askari wa hifadhi ya taifa ya Ruaha na
kutoa msaada mkubwa unaohitajika wa angani na katika jitihada
za ulinzi wa ardhini. Timu ya pailot wetu wa kujitolea, Bwana
Charles Nagy na Anne Yeoman, wanashughulika kwasasa katika
kukamilisha mipango ya kurudia programu hii mwezi Juni (na,
tunatumaini kuongeza eneo kwenye maeneo mengine ya tembo
wa mbali Ruaha-Rungwa elephant range – na mengine zaidi ya
haya siku za hivi karibuni). Maandalizi ya vifaa yapo katika uzio
kamili kwa ajili ya safari yao: Mnamo mwezi Mei watakuwa
wakiruka angani kwa siku 5 za safari kutoka Afrika ya Kusini kuja
kwenye makazi mapya nchini Tanzania.

Ufuatiliaji wa Tembo katika hifadhi ya Taifa ya Ruaha
Tangu mwezi Februari, timu ya porini ya STEP imekuwa ikifanya transekti za kila mwezi kuongeza
ukusanyaji wetu wa takwimu juu ya wingi wa tembo na mtawanyiko wao katika Mazingira
(ekosistimu) ya Ruaha. Transekti zetu zinatupeleka katika maeneo ya mbali zaidi ya hifadhi, kwa
maana hiyo tunatenda kazi kama masikio na macho ya ziada ardhini. ID data base yetu (Mkusanyiko
wa taarifa) ya tembo wanaojulikana kwasasa ni kiasi kinachokaribia tembo 800, na zinaturuhusu sisi
kupata kujua familia mbali mbali na kujifunza kuhusu harakati za msimu na tabia za tembo. Msimu wa
mvua ni kijani na ni wakati mahiri katika hifadhi ya taifa ya Ruaha, na tulikuwa na bahati ya kuona
makundi mengi ya tembo, ya kustaajabisha, yakizunguka zunguka katika mto Ruaha, na kufurahia
safari changamoto na kuchimba wenyewe pindi tunapokwama safarini!

STEP na chakula cha usiku kwa harambee ya tembo na Dr. Jane Goodall
Mnamo mwezi Februari, tulikuwa wenyeji wa warsha ya songa mbele kwa ajili ya tembo iliyofanyika
Dar es Salaam kwa ajili ya kuongeza ufahamu/ uelewa juu ya janga la ujangili wa tembo nchini
Tanzania – ikiwa ni pamoja na matumizi ya mabango ya taarifa katika mitaa ya mji - na kuchangia
fedha juu ya ulinzi wa tembo. Mkurugenzi wa STEP Dr. Trevor Jones alitoa mada juu ya janga la
ujangili na jinsi gani ya kutatua tatizo hili, na mgeni rasmi Dr. Jane Goodall aliwasilisha hotuba yenye
hisia na msukumo wa kulinda tembo wa Tanzania. Tunatoa Shukrani za dhati kwa Yasmine Haji na
kamati yake ya wapenda tembo kwa ajili ya maandalizi ya hafla, kwa wadhamini wetu wakarimu, na

kwa woote waliohudhuria hafla na kutufadhili. Kwa fedha zilizochangishwa, tunaweza kuruka masaa
90 katika ndege yetu ndogo (microlight) juu ya anga la ekosistimu (Mazingira) ya Ruaha-Rungwa
ekosistimu, kutoa mafunzo ya ziada na mizinga ya nyuki kwa wakulima, kununua kamera mitego tatu
kwa ajili ya msaada wa kupambana na ujangili, na kusogea karibu na lengo letu la kununua gari ya pili
ya field kwa ajili ya ufuatiliaji wa tembo katika hifadhi ya taifa ya Ruaha (Dola za kimarekani 5,000
kama kiasi kilichosalia!).

Katika habari nyinginezo
Mradi wa STEP sasa una ofisi katika mji wa Iringa! Tafadhali endapo utakuwa mjini Iringa,
tutembelee na uone ofisi zetu. Shukrani kwa wote mliochangia na kutusaidia ukarabati wa ofisi
yetu.
Pongezi za dhati zimuendee mwana sanaa Paul Ndunguru na Nafasi Art Space, kwa ajili yao
imekuwa maarufu programu ya kampeni ya mwamko ya Peke The Last Elephant iliyofanyika Dar es
Salaam mwezi uliopita.
Conservation Interaction inaandaa maandamano kwa ajili ya tembo yatakayofanyika Dar es
Salaam mnamo mwezi Juni (tarehe TBC), watoa mada waalikwa ni pamoja na waziri wa maliasili
na utalii, mheshimiwa. Lazaro Nyalandu, mtaalamu wa tembo Dr. Alfred Kikoti, na mwakilishi wa
STEP Dr. Trevor Jones. Tafadhali ungana na sisi!

Tokomeza biashara ya pembe za ndovu
Kampeni ya STEP kwa ajili ya kutokomeza kabisa biashara yote ya pembe za ndovu. Sisi tunafuraha ya
kwamba nchi zaidi na zaidi zinaamua kuharibu hifadhi yao ya pembe za ndovu. Mnamo mwezi wa
Februari na Machi nchi za Kenya, Ethiopia na Malawi ziliamua kuteketeza hifadhi yao yoote. Wakati
wa uandishi huu, habari zilizojiri ni kwamba, nchi ya Dubai inakusudia kuteketeza kiasi cha tani 5 za
pembe za ndovu. Hongera saana kwa nchi zote hizi kwa kusimama imara kwa ajili ya tembo!

Kusaidia STEP
STEP hutegemea ukarimu na wema wa wafadhili wetu – unaweza kutusaidia kufanya mengi zaidi kwa
ajili ya tembo. Tafadhali, fikiria kutusaidia katika njia zifuatazo:
Fuatilia STEP kwenye Facebook na Twitter, na shiriki katika kazi yetu na habari zetu juu ya
mambo yote ya tembo.
Saidia kuongeza ufahamu kwa kununua tisheti zetu za "Okoa Tembo wa Tanzania" na makava
ya matairi ya magari
Saidia wakulima wadogo wadogo kwa kununua asali rafiki ya - tembo (ipatikanayo Butcher
Shop - DSM)
Changia kwenye Nyanja ya kazi yetu ya uchaguzi wako (email info@stzelephants.org)

Asante saana kwa msaada wako
Timu STEP
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