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Wanyamapori kwa watanzania wote:
Kusimamisha upotevu, kuendeleza
raslimali na kupanua mafao

CHAPISHO NA. 3
KUKUZA MADUHULI KUTOKANA NA MATUMIZI ENDELEVU YA WANYAMAPORI
MASUALA MUHIMU:
 Wanyamapori ni moja ya maliasili muhimu Tanzania na chanzo nyeti cha uchumi
shindani kitaifa.
 Ili kupata manufaa makubwa kutokana na wanyamapori ni muhimu kuhimiza soko
shindani la uwazi kwa kuwa na uhakika wa kuwatumia wanyamapori kupitia shughuli
za utalii wa uwindaji na ule wa picha.
 Tatizo la uwindaji usio na thamani haliwezi kutatuliwa na serikali kwa kupandisha
bei za kulipia vitalu vya uwindaji na nyara. Si serikali wala makampuni ya uwindaji
anayeelewa bei ingekuwaje. Ni kwa kupitia tu soko shindani la uwazi tunaweza kupata
bei halisi.
 Utalii wa picha na ule wa uwindaji ni njia mbadala za kutumia wanyamapori.
Uwindaji huleta maduhuli mengi kutoka kwa wageni lakini utalii wa picha unaweza
kupanuka na kukua haraka kuliko ule wa uwindaji.
 Uwindaji wa kiutalii utaendelea kuwa ni muhimu hasa katika maeneo yale ambayo
yana uwezekano mdogo wa utalii wa picha (utalii wa kuona wanyama) ambako hubakia
ndiyo uchaguzi pekee wa kutumia wanyamapori.
 Katika maeneo ambayo utalii uko juu, kiuchumi inalipa zaidi kwa kuwatumia
wanyamapori kwa kupitia utalii wa picha. Uwindaji wa kitalii unaweza kufanyika
pamoja na utalii wa picha kama kuna mipango mizuri.
 Idara ya Wanyamapori inahitaji kufadhiliwa vizuri na kupewa raslimali ili kusimamia
kwa tija wanyamapori kwa kushirikiana na sekta binafsi, jamii na mashirika ya hiari.
Kwa sasa hakuna uwekezaji wa kutosha katika sekta ya wanyamapori nje ya maeneo
yaliyohifadhiwa.
Kwa kushirikiana na
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Wanyamapori na mandhari ya Tanzania ni
samani za kipekee katika uliwengu wa leo.
Hata hivyo raslimali haijasimamiwa kwa
namna ambayo inatoa faida kwa Taifa.
Chapisho hili linaangalia kwanini hali hiyo
iko hivyo na nini kifanyike ili kukuza manufaa
ya kitaifa kutokana na wanyamapori.

Wanyamapori wanaweza kuchangia
zaidi katika ukuaji wa uchumi

Hakuna nchi duniani ambayo ina ushindani wa
kiasili unapozungumzia wanyamapori kama
Tanzania. Hakuna nchi inayoweza kuzalisha
wanyama kama Tanzania kwa sababu Tanzania
ina ushindani wa kiasili kwa kuzingatia utajiri wa
kiikolojia. Kwa sababu Tanzania ina ushindani wa
kiuchumi kuhusiana na wanyamapori, lengo la
kimantiki la sera ya wanyamapori linatakiwa kuwa
ni kukuza mapato ya kiuchumi kutokana samani hii
ya kitaifa.

Idadi ya wanyamapori Tanzania ambayo ni
kubwa kuliko nchi yoyote Afrika na duniani
inathaminiwa kuwa utalii wa picha na ule
wa uwindaji. Kwa hiyo wanyamapori ni
chanzo cha uchumi shindani wa Taifa. Hii
ina maana kuwa Tanzania ina tabia za asili
ambazo zinaifanya kuwa nzuri kuliko nchi Kielelezo Na. 1: Jumla ya mapato kutokana na utalii Tanzania,
nyingine katika kuendeleza wanyamapori 1989-2006
na kuiuzia dunia kupitia uwindaji wa kitalii
na utalii wa picha. Wakati Tanzania ikiwa na
vyanzo muhimu vya maduhuli na biashara
kama vile kahawa, maua na korosho, ni
rahisi zaidi kwa nchi nyingine duniani
kushindana na Tanzania katika biashara ya
mazao haya.
Kwa mfano:

Nchi nyingine huzalisha kahawa
au korosho katika hekta moja kuliko
Tanzania kwa sababu ya tofauti ya hali ya
hewa, magonjwa ya mazao na teknolojia
za uzalishaji.
 Katika miaka ya 1990 biashara ya
kahawa Tanzania ilishuka ghafla kwa
sababu nchi nyingine ziliongeza uzalishaji
katika maeneo mazuri ya kilimo yenye
hali nzuri kwa kahawa.
Kwa sasa wanyamapori ni moja ya raslimali
nyeti Tanzania. Wana thamani kuu katika
biashara ya kitalii inayokadiriwa kufikia
dola za kimarekani milioni 862 (TZS trilioni
1.03) kwa mwaka 2006. Utalii umekuwa
ni moja ya vichocheo vikuu vya ukuaji wa
uchumi na urejeshwaji wa uchumi kwa
kipindi cha miaka 20 iliyopita (angalia
Kielelezo Na. 1). Kupitia utalii wanyamapori
wanaongoza kwa mchango wa ukuaji wa
pato la Taifa kwa fedha za kigeni. Serikali ya
Tanzania imeanza kuhimiza mapato kutoka
utalii ikiwa ni pamoja na jitihada mpya ya
kutangaza vivutio vya kitalii vya nchi.

Chanzo:Wizara ya Maliasili na Utalii (MNRT),
Economic Survey, 2006

Kwa sekta nyingi za uchumi kama vile ndege hutegemea moja kwa
moja sekta ya wanyamapori.
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Wanyamapori hutoa msingi wa utalii wa uwindaji
Tanzania, ambayo ni moja ya maeneo makubwa
Afrika kwa uwindaji (ya pili tu kutoka Afrika Kusini)
na ambayo huzalisha wastani wa dola za kimarekani
milioni 30 (TZS bilioni 36) kwa jumla (kwa mwaka
2006), ukiwa na takribani dola za kimarekani milioni
11 (TZS bilioni 13.2) wastani wa mapato ya serikali
(angalia Kielelezo Na. 2). Kama kilomita za mraba
250,000 zinatumika kwa uwindaji wa kitalii (angalia

Kielelezo Na. 3) - karibu theluthi moja ya eneo la
Tanzania ikijumuisha Mapori ya Akiba na maeneo
mengi nje ya yale yaliyohifadhiwa. Vitalu vya uwindaji
hutolewa kwa miaka mitano mitano na husimamiwa
na Idara ya Wanyamapori; mikataba ya sasa muda wa
kuisha ni mwaka 2009.

Moja ya malengo muhimu ya sera Tanzania katika
ngazi ya kitaifa ni kukuza maduhuli endelevu kutoka
wanyamapori na mapato kiuchumi. Ili
Kielelezo Na. 2: Kadirio la mapato ya uwindaji wa kitalii, 1988-2006
kufikia lengo hilo kuna masuala mawili ya
kiusimamizi ambayo lazima yafikiriwe.
1. Je, mikataba ya uwindaji imetolewa
kwa njia ambayo italeta maduhuli zaidi
kutokana na matumizi endelevu ya
wanyamapori?
2. Je, mfumo wa matumizi wa
wanyamapori ikiwemo uwiano baina
ya uwindaji wa kitalii na utalii wa picha
unafikiriwa kwa namna ambayo utakuza
mapato ya Taifa kiuchumi kutokana na
wanyamapori?

Chanzo: MNRT Economic Survey, 2006; Baldus & Cauldwell 2004;
Lindsey, et al 2007

Kielelezo Na. 3: Maneneo yaliyohifadhiwa Tanzania, 2004 (Muhimu: Mapori
yote ya Akiba yana vitalu vya uwindaji isipokuwa kaskazini mwa Selous)
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Taratibu za Mikataba ya Vitalu vya Uwindaji Kwa mfano:
Ni kanuni ya msingi ya kiuchumi kwamba ushindani

Ada ya pembe ya ndovu nchini Zimbabwe
wa wazi uwepo kati ya wanunuzi kwa kununua
iliongezeka kutoka dola za kimarekani 1,200 (TZS
bidhaa kufuatia maamuzi ya soko kwa bei nzuri
1.4) mwaka 1984 hadi dola za kimarekani 9,000
na sahihi ya bidhaa. Hii ndiyo maana, kwa mfano,
(TZS milioni 10.8) mwaka 1999 kama matokeo
wafugaji katika Tanzania hupeleka mifugo yao sokoni
ya soko shindani na wazi ambalo lilichochea bei
kuiuza kwa kila soko la wiki ili waweze kupata bei nzuri
kupanda.
ya kuuza bidhaa zao katika soko shindani. Hii inaitwa
Katika Tanzania, ada ya kitalu cha uwindaji kwa miaka
‘sheria ya ugavi na mahitaji ’.
mingi ilibakia kuwa dola za kimarekani 7,500 (TZS
milioni 9), ambayo ilikuwa chini ya thamani ya soko
Tanzania ndiyo nchi pekee mashariki na kusini mwa
ukilinganisha na nchi nyingine za SADC. Vilevile ada ya
Afrika ambayo haitumii kanuni ya soko shindani
nyara kwa wanyamapori wa Tanzania ilipangwa katika
ili kuisaidia kupata mapato kutoka raslimali ya
madaraja ambayo yako chini kwa wanyama wale
wanyamapori. Tanzania haitumii minada ya wazi
wale katika nchi zingine za kanda hii. Kwa kutambua
ili kupanga maeneo ya uwindaji na badala yake
hili lilikuwa ni tatizo Wizara ya Maliasili na Utalii
hutumia utaratibu wa kutoa vitalu vya uwindaji
ilipandisha ada za vitalu vya uwindaji katika mwaka
vinavyosimamiwa na Idara ya Wanyamapori na
2007 kupitia kikao cha bajeti ya Bunge bila taarifa
wakisaidiwa na Kamati ya Ushauri. Mfumo wa
ya kimbele. Mabadiliko hayo yalisabibisha upinzani
Tanzania wa kutoa maeneo ya uwindaji una matokeo
kutoka kwa wajumbe wa biashara ya uwindaji na
mawili yenye matatizo: wanyamapori kupewa
hivyo ada zikashushwa tena.
thamani ndogo na kuendekeza ufisadi.
Somo tunalojifunza kutokana na uzoefu huu ni
Ushindani miongoni mwa makampuni ya uwindaji kwamba tatizo la kuweka thamani ndogo ya maeneo
ili kupata vitalu vizuri ungepelekea kupanda kwa bei ya uwindaji haliwezi kutawaliwa na utaratibu wa
katika vitalu ambavyo ni bora zaidi. Na hii hufanyika kuongeza ada ya maeneo ya uwindaji na nyara
katika nchi nyingine ambazo hutumia mifumo za wanyamapori. Si serikali wala makampuni ya
shindani kama minada ya wazi na mfumo wa zabuni uwindaji wanaelewa ‘bei sahihi’ iweje.
- bei hupanda kutokana na ugavi na mahitaji.
Ni kupitia tu ushindani wa soko miongoni mwa
makampuni kwa maeneo ya uwindaji itahakikisha
Tanzania inaweza kukuza mapato kutokana na

Kisanduku Na. 1: Mambo muhimu katika kuboresha biashara ya uwindaji wa kitalii
Kuboresha biashara ya uwindaji wa kitalii ili iweze kuakisi thamani halisi ya soko la wanyamapori katika
Tanzania itahitaji maandalizi muhimu kwa upande wa serikali kwa kushirikiana na wawindaji, wataalam
na mashirika ya hiari. Imependekezwa na watalaam kwamba mfumo wa zabuni za wazi zikiwa na
maombi na viwango yaweza kuwa ndiyo njia nzuri. Katika kubuni mfumo huo masuala yafuatayo
yanahitaji kufikiriwa kwa uangalifu kwa lengo la kuyafikia yafuatayo:
• Kuyavutia makampuni yenye rekodi nzuri ya usimamizi na utendaji;
• Kuanzisha mfumo wa uwindaji wenye uwiano wa utendaji wa kiuchumi na ulinzi wa raslimali kwa
kipindi sahihi na ushindani katika kuomba upya;
• Kujenga ubia wa muda mrefu unaochochewa na utendaji kati ya serikali na sekta binafsi ikiwa na
ufuatiliaji wa uwazi na tathmini kulingana na vigezo vilivyowekwa;
• Kutoa vivutio vyenye nguvu kwa ulinzi wa wanyamapori na makazi na kuboresha maeneo ya
wanyamapori yaliyoharibiwa ama kupungua kwa thamani ya nyara;
• Kuvutia maslahi katika vitalu vizuri vya uwindaji na vitalu visivyo na mvuto vinavyohitaji kuboreshwa;
• Kuwarekebisha wazabuni wakubwa ambao hawana rekodi nzuri ya kiusimamizi na matumizi ya vitalu
vya uwindaji;
• Kuhimiza makampuni ya kitanzania ili yaweze kuingia na kushindana na makampuni ya kutoka nje;
• Kuyapa makampuni uhuru ili kufikia utendaji wa juu.
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uwindaji wa wanyamapori. Ni soko tu
linaloelewa bei halisi! Uwepo uhakiki wa
kuwa soko linaendeshwa kwa haki na kwa
tija na halijaghushiwa (angalia Kisanduku
Na. 1).
Kwa kukosekana kwa uwazi na mifumo
shindani ya kugawanya maeneo ya uwindaji
siku zote kutatoa na kulea mianya ya ufisadi
katika ugawanyaji wa vitalu vya uwindaji. Na
hii ilikuwa hitimisho la taarifa ya uwindaji
wa kitalii katika Jumuiya ya Maendeleo
Kusini mwa Afika (SADC) na ilitolewa na
taasisi ya ufuatiliaji ya kimataifa, TRAFFIC:
‘Kushindwa kufuata mchakato wenye
Mwindaji wa kitalii, mteja na wasaidizi wakiwa na nyara - pofu
uwazi na uwajibikaji katika kutoa maeneo
(mbunju) (Taurotragus oryx) katika Tanzania kati
ya uwindaji kwa serikali au kwa maeneo
ya jamii kunaalika malalamiko ya ufisadi,
Kuwianisha uwindaji wa kitalii na utalii wa
ubadhilifu na usimamizi mbovu. Mchakato wa zabuni
picha
za maeneo ya uwindaji ni budi uwe na ushindani kwa
Uwindaji wa kitalii na utalii wa picha ni njia mbili
makampuni na ubuniwe kukuza faida za kifedha kwa
tofauti lakini zote ni muhimu kiuchumi na kifedha
wamiliki wa ardhi ili kuzuia njama ambazo zitapelekea
kwa kuzalisha maduhuli na uwekezaji dhidi ya
kuwanufaisha watu binafsi badala ya serikali na ama
wanyamapori. Uwindaji wa kitalii huleta ada kubwa
jamii na wadau.’
kutoka kwa mgeni; uwindaji wa wiki tatu wenye
Chanzo: Barnett & Patterson, 2006 mteja mmoja au wawili tu unaweza kuuzwa kwa dola
za kimarekani 50,000 (zaidi ya TZS milioni 55). Wakati
Ikumbukwe kuwa mwaka 1995 Wizara ya Maliasili na utalii wa picha ambao hata ni ghali, wenye malazi
Utalii iliandaa ‘Mpango wa Usimamizi wa Uwindaji katika makambi ya hadhi ya juu na hoteli hauwezi
wa Kitalii’ ambao ulihitaji kufuata mfumo wa kisoko kuleta fedha zinazolingana na zile za uwindaji wa
ulio wazi katika ugawaji wa vitalu vya uwindaji, lakini kitalii. Hata hivyo, uwindaji unaweza tu kuchukua idadi
mpango huo haukutekelezwa. Pia ikumbukwe kuwa ndogo ya wateja katika eneo husika kila mwaka kwa
katika Sheria ya Manunuzi ya Tanzania inasema sababu wanyama wanaoweza kuwindwa kiutaratibu
raslimali za umma lazima zipatikane kwa mfumo ni wachache na hivyo kundi moja tu la wateja laweza
wa uwazi na mfumo wa zabuni. Ajabu, raslimali ya kuwinda eneo moja kwa wakati moja.
wanyamapori imekuwa tofauti na sheria na hii ni
hasara kwa uchumi wa nchi. Hii pia ina mkito hasi Kiyume chake, utalii wa picha unaweza kupokea wateja
dhidi ya uwezo wa mamlaka zilizo na dhamana ya wengi na zaidi ya maelfu ya watu wanaweza kuona
kusimamia wanyamapori.
na kupiga picha simba mmoja ndani ya Serengeti,
wakati ni mwindaji mmoja anayeweza kupiga simba
katika kitalu cha uwindaji ndani ya Selous. Utalii wa
picha una bei ya chini lakini una mauzo makubwa
kuliko uwindaji. Tofauti nyingine ni kwamba utalii wa
picha huhitaji miundombinu zaidi - kama barabara,
Matumizi ya raslimali ya wanyamapori makambi, hoteli - wakati uwindaji wa kitalii huweza
hayajapewa thamani na hivyo sekta hii inachangia kufanyika mahala ambapo hakuna miundombinu
kidogo sana kitaifa kuliko ilivyotegemewa. Licha ya kudumu. Utalii wa picha, kwa sababu huhusisha
ya kuwepo uwezo wa kuzidisha mapato kutokana wageni wengi, huvutia uwekezaji, ajira na mapato
na wanyamapori kupitia misingi ya ushindani kupitia huduma mbalimbali - hivi huitwa ‘matokeo
wa kiuchumi, hili halifanyiki. Hii inatoa fursa zidisho.’
kwa ufisadi. Kawaida iliyopo katika usimamizi
wa wanyamapori kwa sasa hairuhusu kukuza Tofauti kati ya uwindaji wa kitalii na utalii wa picha
manufaa ya uchumi kitaifa kutokana raslimali kuna viashiria muhimu kwa jitihada za kukuza pato la
wanyamapori.
Taifa kutokana na wanyamapori. Kwa ujumla, uwindaji
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Kielelezo Na. 3: Mapato ya Taifa kwa eneo kutoka utalii wa picha
katika Hifadhi za Serengeti,Tarangire, na Ruaha, na uwindaji wa
kitalii katika Pori la Akiba la Selous

Chanzo: 2006 takwimu toka WMU Economic Survey, 2006;
2003 takwimu toka Baldus & Cauldwell 2004

Muhimu: Takwimu kutoka Hifadhi za Taifa tatu tangu mwaka
2006, wakati Selous ni kuanzia 2003.

wa kitalii ni njia muhimu ya kupata
mapato kutokana na wanyamapori
katika maeneo ya mbali na asili yasiyo
na miundombinu, mandhari za kuvutia na
idadi kubwa ya wanyamapori ambavyo
ni vivutio vya utalii wa picha. Lakini pale
utalii wa picha unapokomaa mapato
kutokana na kuongezeka kwa utalii
wa picha yanaweza kuzidi mapato
yanayozalishwa na uwindaji wa kitalii.
Mapato ya wastani kutoka katika
maeneo ya uwindaji wa kitalii kitaifa
katika mwaka 2004 yalikadiriwa kufikia
dola za kimarekani 40 kwa kilomita moja
ya mraba (TZS 48,000 / km2); katika pori
la Akiba la Selous kiwango ni dola za
kimarekani 70 (TZS 84,000) kwa kilomita
ya mraba (angalia Kielelezo Na. 3). Kwa
msingi wa kielelezo hiki, Pori la Akiba
la Selous lilizalisha dola za kimarekani
milioni 3.3 (TZS bilioni 3.96) kwa mwaka
2003. Kwa bahati mbaya takwimu za
hivi karibuni kutoka katika mapato ya
kiuwindaji hazijatolewa kwa umma.
Kinyume chake hifadhi ya Serengeti
pekee ambayo ni hifadhi ya pili kimapato
baada ya Kilimanjaro inataarifiwa kupata
dola za kimarekani milioni 21 (TZS bilioni
25.2) kwa mwaka 2006, ambayo ni zaidi
ya mapato yote ya serikali kutokana na
biashara ya uwindaji wa kitalii. Kielelezo
Na. 3 kinaonesha kuwa hifadhi za kaskazini
mwa Tanzania hupata mapato zaidi kwa
kila kilomita ya mraba kuliko maeneo ya
uwindaji ndani ya Selous kusini.
Ni muhimu kuelewa kuwa vielelezo hivi
vya mapato na sababu zinazoandamana
kwa sababu watunga sera na wasimamizi
wa wanyamapori (Idara ya Wanyamapori
na jamii), wanapaswa kuelewa manufaa
na hasara za kutenga maeneo ya uwindaji
au utalii wa picha.

Utalii wa picha ni chanzo kikuu cha maduhuli katika maeneo nyeti ya
wanyamapori Tanzania

Mathalani:
 Kama Hifadhi za Taifa katika kanda
ya kaskazini zingetumika kwa uwindaji
wa kitalii badala ya utalii wa picha,
hii ingekuwa na matokeo makubwa
kimapato. Ingawa uwindaji huonesha
tija ya uzalishaji mapato kutokana
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na wanyamapori katika maeneo mengi hususan
magharibi na kusini mwa nchi (mf. Mikoa ya
Tabora, Rukwa na Lindi) ambako idadi ya wageni
wa utalii wa picha inakwamishwa kwa sasa. Lakini
kadiri idadi ya wageni inavyoongezeka katika
maeneo mengine kama vile Selous, inakuwa ni vizuri
kiuchumi kufikiria kubadilisha maeneo ya uwindaji
kuwa ya utalii wa kupiga picha. Na hii imekwisha
kufanyika kwa sehemu katika pori la Selous na
eneo lote lililotengwa kwa utalii wa picha kinyume
na uwindaji wa kitalii linaweza kuongezeka siku za
usoni. Mbadala wake ni kuunganisha uwindaji
wa kitalii na utalii wa picha katika eneo moja
kutegemea msimu na eneo.
Masuala haya ya kiuchumi ni ya muhimu pia katika
ardhi ya kijiji.
Mathalani:
 Kijiji cha Emboreet, Wilayani Simanjiro hupata
dola za kimarekani zaidi ya 40,000 (TZS milioni
48) kwa mwaka kutoka kwa wawekezaji wawili wa
kitalii waliopanga katika eneo la kilomita za mraba
156 ndani ya ardhi ya kijiji kwa mapato ya dola
za kimarekani 270 (TZS 324,000) kwa kilomita ya
mraba. Maeneo yote ya uwindaji ndani ya Wilaya
ya Simanjiro huipatia Idara ya Wanyamapori kiasi
cha dola za kimarekani 250,000 (TZS milioni 300)
katika eneo la kilomita za mraba 12,000 na huzalisha
dola za kimarekani 20 (TZS 24,000) kwa kilomita ya
mraba (Kibebe 2005; Sachedina 2006). Ni dhahiri
katika ardhi za vijiji ambako kuna uwezo mkubwa
wa kiutalii - kama vile vijiji kando kando ya Hifadhi
za Taifa za Tarangire, Ziwa Manyara na Serengeti

- huzalisha zaidi kiuchumi ikiwa maeneo haya
yatatumiwa kwa utalii shirikishi wa wanavijiji
na wawekezaji kuliko maeneo ya uwindaji wa
kitalii. Uwezo wa kukua kwa uchumi kiutalii katika
maeneo ya kaskazini mwa Tanzania sasa ni wa juu
zaidi kuliko uwindaji wa kitalii kufuatia ukuaji wa
biashara ya kitalii Tanzania kwa miongo miwili.

Uwekezaji duni katika usimamizi wa
wanyamapori
Katika ngazi ya kijamii kumekuwa na urejeshwaji
duni wa matumizi ya wanyamapori, mafao na haki za
kusimamia na hizo ni sababu muhimu katika kupungua
kwa idadi ya wanyamapori na hiyo inaweza kuonekana
pia kama ni uwekezaji duni. Ingawa serikali ina
mipango mbalimbali inayoendelea kama vile Uhifadhi
wa Kijamii (CBC, Idara ya Wanyamapori), Ujirani
Mwema (TANAPA) na Maendelelo ya Jamii (Mamlaka
ya Hifadhi ya Ngorongoro), namna na kiwango cha
uwekezaji katika jamii bado havitoshelezi.
Vilevile, kiwango cha raslimali ambacho Idara ya
Wanyamapori inapewa na hazina kinachangia
uwekezaji duni katika usimamizi wa wanyamapori
katika maeneo ya kilomita za mraba 250,000 ya
maeneo yaliyohifadhiwa. Idara ya Wanyamapori ina
upungufu wa uwezo wa raslimali watu, mifumo ya
usimamizi an utaratibu wa usimamizi wenye tija katika
maeneo hayo yaliyohifadhiwa. Pamoja na ushirikiano
na msaada kutoka katika sekta binafsi jamii na
mashirika ya hiari, utekelezaji bado unasuasua. Hali
ya sasa ya vitendea kazi duni, upungufu wa watumishi
na maslahi duni ni chachu ya kuendeleza ufisadi na
utendaji mbovu.

Takwimu za serikali zinaonesha kuwa:
TANAPA ina uwezo wa kutumia takribani dola za kimarekani 1,130 kwa kila kilomita ya mraba kwa
mwaka kwa ajili ya usimamizi wa wanyamapori,
...wakati...
Idara ya Wanyamapori inaweza tu kutumia kiasi kinachofikia dola za kimarekani 24
katika kilomita moja ya mraba kwa mwaka
Hata hivyo,
Mwaka 2007 Hifadhi za Taifa (TANAPA) walipata TShs bilioni 69.0 lakini ni asilimia 1.8 tu zilipelekwa kwa
miradi ya ujirani mwema (TANAPA Annual General Report 2007).
Kinyume chake, katika mwaka 2006 Idara ya Wanyamapori ilipata TShs bilioni 15.3 kutokana na
matumizi endelevu ya wanyamapori, na ilikuwa na uwezo wa kurudisha asilimia 12.8 katika Wilaya
husika (Economic Survey 2006).
Kwa nini ni mapato kidogo sana hurudishwa kwa jamii na usimamizi wa wanyamapori - hususan kwa
TANAPA - wakati wanyama wanaendelea kupungua?
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Linganisha hali ya Hifadhi za Taifa (TANAPA) na
ile ya Idara ya Wanyamapori. Hifadhi za Taifa ni
shirika la serikali lenye bodi, muundo na mifumo ya
usimamizi na watumishi. TANAPA hulipa asilimia 20
ya ongezeko la thamani katika mapato yake na kiasi
kinachobaki hutumika katika uendeshaji wa shirika.
Kwa kulinganisha, Idara ya Wanyamapori hupokea
asilimia 25 ya mapato yote yaliyokusanywa kutokana
na matumizi ya wanyamapori nje ya Hifadhi za
Taifa na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro na pia
hupata zidio la asilimia 25 ambalo hupelekwa katika
Mfuko wa Hifadhi za Wanyamapori Tanzania (TWPF).
Mfuko huo hausimamiwi kwa uwazi na hesabu zake
zilizokaguliwa haziko wazi kwa umma.

Ni kwa vipi mapato ya sekta ya wanyamapori
yanaweza kutumika kwa ufanisi kuendeleza
wanyamapori?
Serikali ya Tanzania iko chini ya shinikizo kubwa
kuongeza makusanyo ya mapato ya maliasili ili
kuweza kuongeza bajeti ya Taifa, ili kutoa huduma na
kuendeleza miundombinu.
Kwa vile ni dhahiri wanyamapori ni moja ya maliasili
muhimu ambayo hutoa msingi wa biashara ya utalii
nchini, fikra kubwa zinatakiwa zielekezwe katika
kuboresha uwekezaji ambao ni duni katika usimamizi
wa wanyamapori Tanzania. Wanyamapori wana
matokeo mazuri ya kuzidisha shughuli za kiuchumi na
hivyo kupanua uwigo wa kodi kwa nchi.
Msingi wa raslimali ya wanyamapori unaweza
kuwekezwa kwa kutumia njia mchanganyiko:

 Kuruhusu Idara ya Wanyamapori ibakize ada
zote za matumizi ya wanyamapori na ada za
maeneo ya uwindaji katika Mapori ya Akiba
 Kuruhusu jamii (asasi zilizoidhinishwa na serikali
za vijiji) kubakiza ada za uwekezaji katika ardhi za
vijiji
Kuruhusu jamii (asasi zilizoidhinishwa na serikali
za vijiji) kugawana ada za matumizi na Idara
ya Wanyamapori moja kwa moja kutokana na
kutumia wanyama katika ardhi za vijiji
Hii itaongeza shughuli za uchumi na uzalishaji wa
wanyamapori kupitia kodi ya ongezeko la thamani
(VAT), kodi ya mashirika na ushuru mwingine. Serikali
za vijiji na asasi zilizoidhinishwa zinaweza pia kulipa
ongezeko la thamani kwa vile ni taasisi zinazojitegemea
kisheria.
Kwa kubakiza fedha za kutosha katika Idara ya
Wanyamapori na jamii kwa ajili ya kuwekeza katika
usimamizi wa wanyamapori kwa kushirikiana na
sekta binafsi kuna uwezekano mkubwa kuwa
idadi ya wanyamapori itaboreshwa. Idadi nzuri
ya wanyamapori itaongeza pato katika Idara ya
Wanyamapori na jamii na pia kuongeza kodi kwenda
hazina kupitia ongezeko la matokeo zidisho.
Ni wajibu wa serikali kuwekeza katika
wanyamapori kama raslimali ya umma. Kulingana
na umuhimu wake kiuchumi haishauriwi
kuendelea ‘kumkamua ng’ombe hadi akauke.’
Hii ni kuiomba Idara ya Wanyamapori, Serikali za
Mitaa, Asasi zilizoidhinishwa na Jamii kukifikia
kisichowezekana.

Kielelezo Na. 4: Mchoro wa dhana kuonesha jinsi muundo wa mapato kutoka sekta ya wanyamapori
ungepaswa kuwa. Hazina hukusanya tu kodi za ongezeko la thamani, zingine zinawekezwa katika
usimamizi wa wanyamapori na maendeleo ya jamii.
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