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Kulinda amani ya baadae kwa tembo wa kusini
mwa Tanzania na kwingineko

Karibu kwenye jarida la STEP, robo ya pili, Aprili-Juni 2015
Southern Tanzania Elephant Program (STEP) ni mradi wa uhifadhi wa tembo ulioko kusini mwa
Tanzania. Tunafanya kazi na mamlaka za uhihifadhi wa wanyamapori na jamii inayoishi maeneo ya
hifadhi ili kuongeza ulinzi 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 Aprili mpaka Juni 2015

Ufuatiliaji wa Tembo, Hifadhi ya Taifa Ruaha: Mabadiliko katika majira ya kiangazi
Mwezi mei unatajwa kuwa ni mwanzo wa majira ya kiangazi katiaka hifadhi ya Taifa Ruaha, pasipo na
mategemeo ya kupata mvua kwa miezi mingi, uoto wa majani ya ardhi hubadika kidogo kidogo na
kuwa wa manjano. Maji ya uso wa ardhi hukauko sehemu zote, tembo wengi hurudi katika bonde la
Ruaha na katika mto Ruaha mkuu uliyo chanzo muhimu cha maji kwa wanyama pori wote wa hifadhi
ya Ruaha katika kipindi chote kirefu cha majira ya kiangazi. Transekti zetu za majira ya kiangazi
zimetusaidia kuona tembo wengi wapya, ambao tunawaongeza katika mfumo wetu wa kumbukumbu
(elephant ID database) ambao uaaendelea kukua, mpaka sasa unakaribia kuwa na takribani tembo
mia tisa(900). Mfumo huu wa kumbukumbu (Elephant ID database) ndio ufunguo mahususi katika
kutathmini muundo wa tembo wa Ruaha na pia kuweka nyaraka juu ya msukumo dhidi ya ujangili.

Sayansi ya Raia - Ruaha
Tunayo furaha kwa ushirikiano wetu na Ruaha Carnivore Project na waongozaji watalii kutoka kambi
nane za kitalii za hifadhi ya Taifa Ruaha katika mpango wa ukusanyaji wa takwimu za uonekanaji wa
tembo wakati wa shughuli zao za kitalii. Kuanzia majira haya ya kiangazi, waongozaji watalii watatuma
kwetu taarifa za picha na takwimu za uoekanaji wa tembo wanazozipata kutoka katika shughuli zao za
kitalii. Hii itasaidia katika kuongeza idadi ya tembo wapya katika mfumo wetu wa kumbukumbu
(Ruaha ID database) na kuongeza idadi ya tembo wanaotambulika na kuonekana zaidi ya mara moja.
Mnamo mwezi Juni timu ya utafiti kutoka STEP ilikutana na waongoza watalii kutoka kambi ya

Jongomero na Mdonya Old River Camp kutoa mafunzo juu ya namna ya kutambua jinsia na umri wa
tembo na namna ya kuhifadhi taarifa wanazokusanya katika fomu maalum. Shukrani za dhati ziende
kwa Ruaha Carnivore Project kwa kutoa vitendea kazi (Tablet na kamera) kwa ajili ya ukusanyaji wa
taarifa za tembo, pia tunawashukuru waongoza watalii wote walioshiriki pamoja na kambi zao.

Meneja wa Utafiti, Josephine Smit akitoa mafunzo katika kambi ya Jongomero

Kama sehemu ya jitihada zetu kwa kuongeza uwezo wa macho na masikio yetu katika ardhi, pia
tunatengeneza ramani na kufuatilia chem chem za majira ya kiangazi ambazo ni chanzo muhimu cha
maji kwa tembo na viumbe wengine wa porini na hivyo kuwa eneo muhimu kwa lengo la ujangili.
Mnamo mwezi Aprili 2015, tulitoa mafunzo kwa
timu ya utafiti kutoka hifadhi ya taifa Katavi,
inayoundwa na Wildlife Consevation Society
(WCS) na mtumishi kutoka idara ya ikolojia
ambao walipata mafunzo juu ya transekti za
tembo, ufuatiliaji na mfumo wa kutunza
kumbukumbu ambao tunautumia katika hifadhi
ya taifa ya Ruaha. Tutakuwa tukiwashauri na
kuwasaidia kwa ajili ya badae ili kuendeleza
mpango ya program ya ufuatiliaji na utunzajii wa
kumbukumbu kwa tembo wa magharibi mwa
Tanzania.
STEP wakiwa na timu ya utafiti wa tembo kutoka Katavi.

Elimu juu ya mshikamano baina ya Watu na Tembo katika bonde la Kilombelo
Katika jamii zenye mgogoro baina ya Watu na Tembo, moja kati ya vipaombele vyetu ni kuleta
mtazamo chanya dhidi ya tembo kupitia mipango kama miradi ya uzio wa mizinga ya nyuki na kupitia
elimu kuhusu thamani ya tembo. Kwa kushirikiana na Associazione Mazingira, tunaendeleza mada ya
elimu katika kozi (moduli) juu ya mshikamano baina ya Watu na tembo ili ifundishwe kama sehemu ya
mpango wa elimu ya mazingira katika shule kumi na tatu (13) za msingi na kumi na tano (15) za
sekondari katika bonde la Kilombero. Moduli zitafundisha baadhi ya sababu na chanzo cha migogoro
baina ya watu na tembo, na kwa umuhimu kufikisha ujumbe kwamba tembo na watu wanaweza
kuishi kwa kushikamana.

STEP waliandaa mkutano wa saba wa Ruaha Round Table
Mnamo tarehe sita ya mwezi Juni 2015, STEP ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa saba wa Ruaha
Round Table, ni jukwaa kwa watafiti na wahifadhi waliojitolea na kusaidia na kuendeleza mazingira na
viumbe katika hifadhi ya Ruaha. Miongoni mwa walioudhuria ni pamoja na WCS Tanzania Program,
Ruaha Carnivore Project, SPANEST, Wildlife Connection, HALI Project, na Wild Dog researcher Monty
Kalyahe. Ilikuwa ajabu na yakupendeza kusikia kuhusiana na mpango huo, na kuendeleza zaidi
ushirikiano uliopo baina ya miradi. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa na ni upendeleo kuwa sehemu ya
kundi linalofanya kazi pamoja kwa lengo moja la kuhifadhi eneo hili muhimu na la kuvutia.

Shukrani kwa wote walioudhuria

Mtafiti wa tembo, Lameck Mkuburo kutoka STEP

Ajira mpya STEP
Tunayo furaha kuwatambulisha kwenu watumishi wapya wawili wa timu ya STEP: Nanginyi Mollel,
Afisa utawala na Fedha na Lameck Mkuburo, Mtafiti wa tembo. Nanginyi ni muhitimu wa shahada ya
uhasibu na fedha na ndiye muendeshaji wa shughuli zote za kiofisi za STEP. Lameck ni muhitimu wa
shahada ya sayansi ya uhifadhi wanyama pori, na kabla ya kujiunga na STEP amewahi kufanya kazi
ndani ya mwaka mmoja katika sensa ya kanivora kitaifa. Yeye ni mwanachama muhimu wa timu ya
utafiti na ufuataliaji wa tembo wa Ruaha.

Nanginyi Mollel
Uongozi na Fedha

Lameck Mkuburo
Mtafiti wa Tembo

Habari za tembo Tanzania: Matokeo ya sensa yatangazwa, China kuvunja biashara
dhidi ya meno ya tembo?
Mnamo tarehe moja mwezi Juni 2015, Mh. Lazaro Nyalandu, waziri wa maliasili na utalii, Mw. Lazaro
Nyalandu, alitangaza matokeo ya kitaifa ya sensa ya tembo ambayo ilifanywa kuanzia mwezi mei hadi
mwezi novemba 2014 na taasisi ya utafiti wa wanyama pori Tanzania(TAWIRI). Matokeo yanaonesha
wazi na kuthibitisha hofu mbaya. Kwa ujumla idadi ya kitaifa inakadiriwa kushuka kwa asilimia sitini
(60%) katika kipindi cha muda wa miaka mitano, kutoka 109,051 mwaka 2009 hadi 43,330 mwaka
2014. Mazingira yaliyoathiriwa sana na yaliyokuwa na makundi makubwa sana ya tembo ni ya kusini
mwa Tanzania, Selous-Mikumi, idadi imeshuka kutoka 55,000 mwaka 2006 na 39,000 mwaka 2009
hadi 15,217 mwaka 2014; Ruaha-Rungwa inakadiriwa kushuka kutoka 20,009 mwaka 2013 hadi 8,272
mwaka 2014.
Matokeo haya ya Ruaha-Rungwa ni ya kushitusha na uchunguzi zaidi unahitajika. Kutakuwa na
marudio ya sensa kwa Ruaha-Rungwa baadae mwaka huu na tutakuwa tunafanya kazi kwa pamoja na
TAWIRI kwa muda ili kujua hadhi ya idadi ya tembo hawa dhidi ya ujangili. Jambo ambalo halina
mashaka ni kwamba ujangili wa tembo Tanzania unaendelea na muda wa kudhibiti umekwisha.
Msukumo mkubwa wa janga hili unatokana na mahitaji ya meno ya tembo katika soko la china,
ambapo asilimia tisini (90%) ya meno yanayotokana na ujangili wa tembo kutoka Tanzania huishia
hapo. Uwiano mkubwa wa meno ya tembo yanauzwa chini ya kivuli cha biashara halali ya meno ndani
ya nchi ya China. Kwa hiyo kufungwa kwa soko hili itakuwa ni muhimu sana kwa kuokoa tembo
waliosalia Tanzania. Tulishangazwa na kufurahi kusikia tangazo kutoka China mwishoni mwa mwezi
mei kwamba kuna mpango wa kuzuia soko lao la meno ya tembo. Hata hivyo bado hakuna muda
maalumu wa kutekeleza jambo hilo, kwa faida ya tembo, jambo hilo linatakiwa lifanyike SASA!
Unaweza kusoma zaidi pamoja na makala mbalimbali, bofya hapa.

Taarifa za STEP kwa ufupi
Utafiti wetu na ufuatitiliaji wa tembo kwa njia ya anga kwa kutumia ndege ndogo unakaribia
kufika Ruaha-Rungwa kutoka Afrika kusini kukiwa na timu ya mapailoti, Charles na Annie.
Tunawatakia safari njema!
Dr. Trevor Jones aliwasilisha mada juu ya mpango wetu wa uzio wa mizinga ya nyuki
Udzungwa katika mkutano wa IUCN/AWF 'SUSTAIN' mwezi mei huko Morogoro. Matokeo
yalikuwa mazuri na nimepata mwaliko wa kufanya kazi katika vijiji mabalimbali ndani ya bonde
la Kilombelo. Tunafanya kazi ya kuchangisha mfuko wa fedha na tunaamini kuwepo hivi
karibuni.
Mwezi huu tunaelekea katika vijiji vinavyopakana na hifadhi ya taifa ya Ruaha kutathimini
mahusiano yaliyopo baina ya watu na tembo, matokeo yatatuongoza jinsi ya kusaidia.

Kusaidia STEP
STEP hutegemea zaidi ukarimu kwa namna ya pekee kutoka kwa wafadhili wetu-Mnatusaidia kufanya
mengi kwa ajili ya tembo. Tafadhali fikiria kutusaidia kwa kutumia njia zifuatazo:
.

Fuatilia STEP katika Facebook, Twitter, na kupitia tovuti, na shiriki kazi zetu na habari juu ya
mambo yote kuhusu tembo.
Saidia kuongeza ufahamu kwa kununua fulana zetu za "Okoa Tembo wa Tanzania" na makava
ya matairi ya magari (Tsh 80,000) (email info@stzelephants.org)
Saidia wakulima wadogo wadogo kwa kununua asali, rafiki - tembo (ipatikanayo Butcher Shop
- DSM)
Changia katika Nyanja ya kazi zetu kwa chaguo lako (email info@stzelephants.org)
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