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MIRADI YA UNDP EQUATOR 
Kote duniani, jamiii zinazidi kubuni mbinu zinazonuiwa kuyakidhi  mahitaji yao ya kila siku na ya kimazingira. Kuna kazi 
chache ambazo zimechapishwa za kuelezea kinagaubaga hizo mbinu bunifu na vile zilianzishwa,vile ziliathiri wakaaji wa 
sehemu mbali mbali na vile zimekuwa zikibadilika pindi wakati unapotita. Wachache wamejitokeza kuelezea wazi wazi juu 
ya miradi yao, na hata wale ambao wamefanya hivyo  ni wakuu wa vijiji ambao wamefanya kuelezea kufaulu kwao. 

Mradi huu wa Equator Katika unadhamiria kujaza hili pengo kama njia moja ya kuadhimisha miaka kumi tangu kuanzishwa 
kwake. Masimulizi juu ya huu mradi ni baadhi tu ya mingi ambayo imefaulu na kushinda tuzo za Equator baada ya kukaguliwa 
na kutathiminiwa katika kitengo cha makundi ya kijamii yanayo hifadhi  mazingira na kuinua  maisha ya wanafijiji. Miradi hii 
inakusudiwa kuwa mifano ya kuiwa na kuwatia shime kuzungumzia ilivyofaulu ili kuhamasisha ulimwengu juu ya uhifadhi 
wa mazingira.
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MAELEZO KUHUSU MRADI HUU
Mwaka 1993, serikali ya Tanzania iliuteua Msitu wa Suledo 
kuwa Hifadhi Kuu ya Msitu wa Serikali, katika kujaribu 
kuzuia matumizi ya kuzidi ya rasilimali za msitu katika eneo 
hili zuri lenye miti ya miombo la hekta 167,400. Mkakati huu 
ulifanywa bila mawasiliano ya awali na wenyeji, matokeo 
yake ni kuondolewa kwa nguvu kwa vijiji tisa vya jirani vya 
wamasai ambao wanautegemea msitu.

Jamii hizi ziliupinga mpango huo mpya na kuifanya serikali 
kuanza mkakati wa kukabidhi madaraka ya haki ya matumizi 
ya msitu kwa wenyeji, kupitia Kamati za Mazingira za Kijiji, 
ambapo jamii za wenyeji walipelekewa jukumu la kuandaa 
mikakati ya kusimamia msitu na kutunga sheria ndogo na 
kuzisimamia. Mwishowe, Msitu wa Suledo ulipewa hadhi ya 
kisheria ya Ardhi ya Kijiji ya Hifadhi ya Msitu, ambayo awali 
ilianzisha Mamlaka ya usimamizi ya wanyeji, na kuruhusu 
biashara endelevu ya uvunaji wa rasilimali ya msitu kwa 
faida ya wamasai.
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Jamii ya Msitu wa Suledo inaundwa na vijiji tisa (Laiseri, Olkitikiti, 
Loltpesi, Muturu, Asamatwa, Olgira, Sunya, Lesoit na Lengatei), 
makazi yanayokadiriwa kuwa na jumla ya watu 54,000. Vijiji hivyo 
vipo upande wa pembe ya Kusini-Mashariki mwa Wilaya ya Kiteto 
katika mkoa wa Manyara, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 
Vijiji hivyo tisa vinavyounda Jamii ya Msitu wa Sulebo ni vikubwa, 
vikianzia hekta 8,700 hadi 52,000 vikiwa na ukubwa wa wastani wa 
hekari 30,000. Kila kijiji kinaundwa na vitongoji vitano hadi vinane.

Ndani ya mipaka rasmi ya hivi vijiji tisa vilivyosajiliwa, unapatikana 
Msitu wa Suledo wenye hekta 167,400 zenye miti mizuri ya spishi 
ya miombo, ambayo jina lake linatokana na mahali ulipo ndani ya 
kata tatu za Sunya, Lengatei na Dongo. Miombo, ni jina la Kiswahili 
la Brachystegia, jenisi ya mti unaojumuisha idadi kubwa ya spishi, 
unafanya sehemu kuu ya aina ya uoto katika msitu wa Suledo, 
pamoja na mchanganyiko wa spishi za Acacia and Combretum, 
vichaka na milima ya misitu mikavu. Msitu huu pia una spishi zenye 
thamani za Mipingo (Dalbergia melanoxylon) na Mivule (Pterocarpus 
angolensis) ya kiafrika. Msitu huu kwa asili ulikuwa ukitumika na 
wenyeji wahamaji wa kabila la Kimasai kwa kuchungia mifugo, na 
wakati wa utawala wa kikoloni, eneo hilo lilikuwa likitawaliwa kama 
Wilaya ya Masaai, hapakuwa na matumizi mengine ya ardhi mbali na  
malisho, na kuwapa wamasai udhibiti kamili wa msitu. 

Hata hivyo, mwanzoni mwa miaka ya 1990, makabila mengine 
yalianza kuhamia taratibu katika eneo hili na kusababisha ushindani 
katika rasilimali na matumizi mengine ya ardhi. Shughuli za ukataji 
wa miti ziliilenga miti mikubwa ya mbao na hasa spishi za miti 
yenye thamani kubwa katika msitu iliondolewa. Maeneo ya misitu 
yalisafishwa kwa ajili ya kilimo ambacho kwa sehemu kubwa kilikuwa 
cha kiwango cha kibiashara na kusababisha uharibifu mkubwa wa 
mifumo ya kijadi ya malisho, siyo tu kwa kupunguza eneo la malisho 
bali pia kwa kuziba njia za mifugo kuelekea vyanzo vya maji. Athari 
za shughuli hizi ziliongezeka kutokana na rushwa, kutokuwepo 
kwa uwazi na uwajibikaji kwa maafisa misitu waliopo katika eneo 
hilo. Hata miti ilipokuwa ikikatwa kisheria, ni asilimia 20 tu ndiyo 
iliyopelekwa wilayani na asilimia nne tu ilifika kwenye ngazi ya kijiji. 

Hali hiyo iliendelea hadi mwaka 1993 ambapo wasiwasi kuhusu 
matumizi mabaya ya misitu yalisababisha maafisa wa serikali ya 
mkoa kuuatangaza msitu kuwa Hifadhi ya Msitu ya Serikali Kuu. Hata 
hivyo hapakuwepo na utafiti uliofanywa kuhusu hali ya kijamii na 
kiuchumi na, pamoja na kuwepo vijiji vilivyojiimarisha, mashamba 
yanayolimwa na makazi ndani ya hifadhi, hakuna mashauriano 
yaliyofanywa na jamii za wenyeji. Sheria zilitungwa kuharamisha 
malisho na kuziondoa jamii za kimaasai katika mfumo wa maisha wa 
kijadi. Badala ya kuzuia uharibifu wa msitu, hatua hii ilitishia vikali 
ustawi wa jamii za kimaasai. Hata hivyo, uongozi wa msitu uliendelea 
kuweka mipaka ili kuyafikia malengo makubwa yaliyowekwa mwaka 
1989 na Mpango wa Utekelezaji wa Misitu ya Kitropiki (TFAP) wa 
kuongeza eneo la hifadhi ya misitu nchini. 
  
Uwekaji wa mipaka ulisababisha hatua ya haraka kutoka kwa wakazi 
wa vijiji vya karibu ambao walitoa hoja kwamba usimamizi endelevu 
wa msitu ni lazima ufanywe na vijiji. Hoja hii iliungwa pia mkono na 
utafiti wa kiuchumi na kijamii uliofanywa 1994, ambao ulipendekeza 
kuwepo kwa usimamizi wa msitu unaoihusisha jamii. Serikali 
ililichukua pendekezo hilo, na mwaka 1995 ikaanzisha mchakato 
wa kutayarisha mfumo wa kupeleka usimamizi wa msitu vijijini. 
Baada ya kukubaliwa rasmi mwezi Juni 1995, usimamizi wa msitu 
wa Suledo unaofanywa na vijiji ulianza kutekelezwa kwa ushirikiano 
na Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto na Maafisa Misitu wa Wilaya 
ambao walikuwa na wajibu wa kutekeleza kanuni za matumizi ya 
ardhi. Awali, utekelezaji wa mradi huu ulifanywa chini ya Programu 
ya Misitu ya Mkoa wa Arusha na baadaye ukajumuishwa kwenye 
Programu ya Taifa ya Usimamizi wa Ardhi (LAMP). 

Hadi mwaka 1997, Msitu wa Suledo ulikuwa chini ya usimamizi wa 
Jamii ya Msitu wa Suledo ambayo hufanya kazi kama mtandao wa 
asasi huru za kijamii zinazowakilisha maslahi ya vijiji vyote tisa. Jamii 
hii hupata fedha na msaada kutoka Shirika la Kimataifa la Maendeleo 
la Uswidi (SIDA) kupitia Mshauri wa Wilaya wa Programu ya Taifa 
ya Usimamizi wa Ardhi (LAMP) ambayo inafadhiliwa na SIDA na 
kuendeshwa kupitia kampuni ya kibiashara ya Orgut Consulting ya 
Uswidi. 

Historia na Mandhari
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Usimamizi wa kijamii wa msitu. 

Mchakato wa uanzishaji wa usimamizi wa kijamii wa msitu ulianza 
kwa kuunda Kamati za Mazingira za Vijiji katika vijiji vyote tisa, na 
kamati za umilikishaji wa ardhi katika kila kitongoji. Kila kamati ya 
mazingira ya kijiji ilikuwa na uwakilishi kwenye Kamati ya Mazingira 
ya Kanda (kanda ni eneo lote la Hifadhi ya Msitu ya Ardhi ya Suledo). 
Kamati zilikuwa na uwiano wa kijinsia na kikabila, zikiwawakilisha 
wadau wote wa vijiji husika na ziliundwa kupitia chaguzi za mara 
kwa mara. Jamii zilikutana mara kwa mara na zilikuwa na majukumu 
yaliyo bayana ikiwemo hadidu za rejea kwa ajili ya majukumu ya 
mweneyekiti, Katibu na Mhazini. 

Lengo la kamati hizi lilikuwa ni kuboresha hali ya kiuchumi na kijamii 
ya Jamii za Suledo na kupunguza umasikini kwa kuboresha usimamizi 
wa maliasili kwa kutumia njia za usawa na endelevu hasa kwa ajili 
ya shughuli za ufugaji, kilimo na shughuli nyingine za kimaisha 
kama vile ufugaji wa nyuki na uvunaji wa mazao ya misitu yasiyo 
ya mbao. Kila kijiji kiligawanya ardhi yake katika kanda za usimamizi 
na kuweka kanuni rahisi za matumizi kwa kuwezeshwa na mpango 
shirikishi wa matumizi ya ardhi, kila kijiji kiligawanya ardhi yake 
katika kanda za kiusimamizi na kuweka sheria ndogo za matumizi. 
Kamati zilianzisha mifumo ya doria kwa ajili ya kuhakikisha utii wa 
sheria. Doria hizi za misitu ziliwahusisha vijana wengi wa kimasai na 
wa makabila mengine walio katika umri wa kishujaa. 

Elimu na taasisi za kijadi ndizo zilikuwa msingi wa mipango hii ya 
usimamizi wa ardhi, na kadri ilivyokuwa ikiandaliwa na kupitishwa 

na mabaraza ya kila kijiji na kuingizwa katika sheria ndogo za vijiji, 
mipango hii ilipata hadhi ya kisheria. Msitu ulipewa hadhi ya Hifadhi 
ya Msitu ya Ardhi ya Kijiji mwaka 2007, hadhi ambayo imetajwa na 
Sheria ya Misitu ya Tanzania ya 2002 ambayo ndiyo imefungua njia 
ya kuwepo kwa usimamizi wa misitu wa vijiji katika maeneo mengi 
Tanzania.

Vijiji vya Jamii ya Msitu wa Suledo vinasimamia kwa pamoja msitu 
wao kupitia Kamati Kuu ya Mazingira ya Kanda (ZEC) ambayo hupata 
wajumbe wake kutoka kwenye Kamati za Mazingira za Vijiji, kutoka 
vijiji vyote tisa. ZEC inaundwa na wajumbe ishirini na saba (watatu 
kutoka katika kila Kamati ya Mazingira ya Kijiji) na inaongozwa na 
katibu. Jukumu la ZEC ni kusimamia masuala yanayovihusu vijiji 
vyote, kama vile migogoro ya mipaka baina ya vijiji au kutokuwepo 
kwa mipaka ya wazi na wilaya za karibu.  

Baada ya Msitu wa Suledo kutajwa kama Hifadhi ya Msitu wa Ardhi 
ya Suledo mwaka 2007, makubaliano ya kisheria kati ya vijiji na ZEC 
(kama kamati ya usimamizi wa msitu) yaliiwezesha ZEC kuingia 
mikataba ya uvunaji wa mbao na mazao mengine ya misitu na kuweza 
kulipa gharama za usimamizi wa Msitu wa Suledo kwa kukusanya 
sehemu ya mapato kutokana malipo na leseni zinazotolewa. Kiasi 
fulani cha mapato kilikuwa kikigawanywa kwa usawa kwa Kamati 
za Mazingira za Vijiji. Mwaka 2009, Jamii ya Msitu wa Suledo ilianza 
mchakato wa kutoa zabuni kwa ajili ya uvunaji wa baadhi ya miti 
kutoka katika msitu huu na ikaingia mkataba na kampuni ili iendelee 
na kazi hii. Baada ya uchelewashaji wa muda mrefu, uvunaji huu 
ulitakiwa uanze katika eneo la hekta 500 mwaka 2010. 
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Majukumu Makuu na Ubunifu
Kila kijiji cha Jamii ya Msitu wa Suledo kimegawanywa katika 
maeneo makuu mawili: eneo la makazi na eneo la msitu. Eneo la 
makazi linatumiwa kwa ajili ya nyumba za makazi na pia kwa ajili 
ya kilimo cha mashamba madogo na ukusanyaji wa mazao ya msitu 
yasizo ya mbao. Eneo lililoungana la msitu ndilo linalounda Hifadhi 
ya Msitu wa Ardhi ya Kijiji likiwa na jumla ya hekta 167,416. Hakuna 
makazi yanayoruhusiwa katika eneo hili ambalo limegawanywa 
katika kanda kuu tatu: asilimia 80, kwa ajili ya malisho ya wanyama, 
asilimia tano, kwa ajili kilimo na asilimia 15, kwa ajili ya hifadhi ya 
msitu. Kimsingi, matumizi ya malisho yanaruhusiwa katika eneo la 
malisho na eneo la kilimo lakini katika eneo la msitu yanaruhusiwa 
tu nyakati za ukame endapo itaidhinishwa na kamati za usimamizi 
wa mazingira za vijiji. Hii inatokana na ukweli kwamba ufugaji bado 
ndiyo shughuli katika vijiji vya Wamasai. Hata hivyo, Wamasai walio 
wengi wameanza kujishughulisha na kilimo cha mashamba madogo, 
katika miaka ya karibuni. 

Sheria za matumizi ya ardhi

Alama za mipaka ya kanda za malisho, kilimo na hifadhi ya msitu 
zimewekwa kwenye miti na mawe kwa kutumia rangi ya njano 
ili zionekane zaidi. Maeneo hayo pia yamechorwa na wanakijiji. 
Kutokana na uwekaji wa kanda ya msitu na hali halisi ya sasa ya 
rasilimali katika kila eneo, kanuni ndogo ndogo zimewekwa na kila 
kijiji. Kanuni zinaeleza endapo kanda hizo hazitakiwi kutumika, ziko 
huru kutumika, zinatumika kwa kibali kutoka Kamati ya Mazingira ya 
Kijiji, au zinatumika kwa kibali na malipo. Kwa mfano, ukusanyaji wa 
mazao ya msitu ndani ya Hifadhi ya Msitu wa Ardhi ya Kijiji huhitaji 
kibali na endapo ukusanyaji huo ni wa kibiashara, basi kutakuwa na 
malipo.  

Sheria za malisho zinatokana na mifumo ya kijadi ya ufugaji katika 
Wilaya ya Kiteto ambayo inahusisha maeneo makubwa na haizingatii 
mipaka ya kiutawala. Kanuni za malisho zinaweza kubadilika wakati 
wowote kulingana na uwepo wa maji na mahali maji hayo yalipo. 
Kushirikiana eneo la malisho na kuruhusu mifugo kutembea kwa 
uhuru ni muhimu ili mifugo iweze kustahimili vipindi vya ukame 
mkali. Sheria ndogo za vijiji zimeundwa kwa kuzingatia mifumo ya 
kimila ili kuwepo kwa eneo kubwa la malisho. Uvunjaji wa sheria hizi 
huadhibiwa kwa fidia kubwa-kwa kawaida huwa ni fahari aliyekomaa 
ambaye huchinjwa na kugawiwa kwa wanajamii. 
 
Inapotokea ukataji haramu wa magogo, ZEC inaweza kuzifilisi mbao 
kama kidhibiti, kuwajulisha polisi na kuwafikisha mahakamani 
watuhumiwa wa ukataji wa miti. Endapo jamii itashinda kesi, 
wanajamii wanaweza kuuza mbao na kujimilikisha magari yoyote au 
vifaa vilivyofilisiwa kutoka kwa wakatji haramu wa magogo. 

Doria za Msituni

Sheria zinasimamiwa na doria ambazo hufanywa na vijana kutoka 
kijijini. Wahusika katika doria huwa na kadi za utambulisho na kwa 
sasa wanafanya kazi katika vijiji tisa. Hata hivyo, kazi ya doria haina 
malipo na inawategemea watu wanaojitolea ambao husamehewa 
majukumu mengine kama fidia ya kazi yao ya doria. Hata hivyo, 
kuendelea kujitolea na kuipenda kazi ya doria ya msitu imekuwa 
ni changamoto. Doria hizi hujielekeza kwenye maeneo ya msitu 
yanayolengwa zaidi na wakataji wa magogo na wawindaji haramu 
na pia hutegemea uangalizi unaofanywa na wafugaji wa kimasai. 
Pamoja na kwamba awali mradi ulifanikiwa kuhakikisha utii wa 
sheria ndogo mpya, makazi haramu yalianza kujitokeza ndani ya 
eneo la malisho la msitu kasi ya doria na usimamizi wa maeneo ya 
msitu kushuka. 

Jamii imeomba msaada kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto ili 
kukabiliana na uvamizi mkubwa hasa inapotokea ukataji mkubwa wa 
msitu kwa ajili ya kilimo. Kadhalika, mahakama ya wilaya ya Kijunga 
imekuwa ni muhimu katika kusaidia kutoa adhabu kwa wanaovunja 
sheria. Msaada endelevu kutoka katika taasisi hizi ni muhimu kwa 
mafanikio endelevu ya Mradi wa Msitu wa Suledo. 
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Uvunaji Ulioruhusiwa 

Ingawa Jamii ya Msitu wa Suledo hujipatia kipato kwa kutoa vibali 
na kutoza fidia, chanzo kikubwa cha kipato kinachotegemewa ni 
ukataji wa magogo ya miti iliyochaguliwa ambayo ni migumu na 
yenye thamani katika msitu huo. Kutokana na kuwa chini ya ulinzi 
wa jamii tangu miaka ya 1990, msitu wa Suledo upo katika hali nzuri 
na unaweza kuzalisha kipato kikubwa kwa jamii za wenyeji, endapo 
utavunwa kwa uangalifu. Uvunaji endelevu wa miti unaweza kusaidia 
kudumisha ulinzi wa msitu. Mipango ya kuzalisha mkaa kutokana 
na mabaki ya miti iliyovunwa inaweza pia kuwa chanzo cha kipato 
na ajira kutoka kwenye msitu. Hata hivyo, kutokana na kutokuwepo 
kwa sheria, biashara hii imekuwa na ukinzani na mpango wa jumla 
wa kuendelea nayo haujawekwa.  

Manufaa ya kiuchumi na kijamii ya uvunaji wa kibiashara wa 
rasilimali hizi yamefifishwa na masuala ya kiuongozi. Mradi wa 
Msitu wa Suledo umekuwa miongoni mwa miradi michache nchini 
inayosimamiwa na jamii, kujumuisha uvunaji endelevu wa mbao 
katika kazi ya uhifadhi. Hii inatokana na faida kubwa ya kiuchumi ya 
uvunaji wa mbao kwa Jamii ya Msitu wa Suledo. Kulingana na utafiti 
uliofanywa mwaka 2010, mapato ya mwaka ya Suledo yanayotokana 
na mbao ni dola za Kimarekani 213,000 (dola 23,000 kwa kila kijiji). 

Baada ya miaka kadhaa ya usimamizi makini wa rasilimali za msitu, 
mwaka 2007, uamuzi wa kufanya majaribio ya uvunaji wa mbao 
ulifanywa katika eneo hili. Mpango wa usimamizi ulifanyiwa mapitio 
ili kuujumuisha mradi huu na kuwasilishwa kwenye Kitengo cha 
Misitu na Ufugaji wa Nyuki Tanzania (FBD). 

Msitu wa Suledo una umri wa miaka 60 au 80 kwa miti ya Mpingu 
(Dalbergia melanoxylon). Baada ya majadiliano mengi baina ya 
vijiji, msitu wa Sunya wenye hekta 10,000 ulichaguliwa kuwa kitalu 
cha majaribio kwa ajili ya uvunaji wa mbao. Kwa kutumia mfumo 
wa mzunguko wa miaka 60, iliamriwa kuwa eneo la ukataji liwe 
hekta 167. Kitalu cha kwanza kiliteuliwa, na miti yenye kipenyo 
cha sentimeta 40 iliwekwa alama kwa ajili ya uvunaji. Miti kadhaa 
mikubwa zaidi na yenye afya zaidi iliachwa kwa ajili ya mbegu 
kwa ajili ya uzalishaji wa baadaye. Uvunaji wa majaribio wa mbao 
uligharamiwa na ZEC, wakati Ofisi ya Misitu ya Wilaya ya Kiteto 
ilisaidia kazi ya kiufundi katika uwekaji wa mipaka kwa ajili ya miti 
ya kukata. Makadirio ya awali yaliyofanywa mwaka 2007 ya eneo 
la mbao na mapato yanayotokana na ukataji huu yalionyesha 
kwamba kusingeweza kuwa na manufaa kiuchumi, na kusababisha 
ulazima wa kutenga eneo la ziada kutoka kwenye msitu wa kijiji cha 
jirani. Hatimaye, mkataba na kampuni ya uvunaji ulisainiwa mwezi 
Desemba 2009, ingawa uchelweshaji wa mchakato huu ulisababisha 
kutokuanza kwa kazi ya uvunaji hadi mwishoni mwa 2010. 

Jedwali 1: Orodha ya spishi za miti ya mbao kwa ajili ya biashara katika Msitu wa Suledo. 

Jina la 
Kibotania Familia Jina la Kawaida Jina la 

Kienyeji Matumizi yanayofahamika

Pterocarpus 
angolensis Fabaceae Transvaal teak Mninga Mbao (ujenzi, samani na madawa)

Brachystegia 
spiciformis Fabaceae Zebrawood, Msasa Mkalakala

Mbao (samani, mataluma ya reli) chakula cha mifugo, ufugaji 
wa nyuki, kuni na mkaa, nyuzi (kamba kwa ajili kusukia mapaa, 
magunia, nguo, madebe ya nafaka, mizinga ya nyuki) tanini, 
madawa (mizizi)

Brachystegia 
microphylla Fabaceae Miombo (generic) Msane Mbao, chakula cha mifugo, ufugaji wa nyuki. 

Albizia 
versicolor Fabaceae Large-leaved false 

thorn Mkingu
Mbao (samani, kabineti, vitako vya pakiti) chakula cha mifugo, 
ufugaji wa nyuki, tanini, madawa (magome ya mizizi), miti 
iliyochemshwa hutumika kama sabuni

Dalbergia 
melanoxylon Fabac cae

African 
blackwood, 
African ebony

Mpingo Uchongaji, chakula cha wanyama, ufugaji wa nyuki, kuni, dawa 
(mizizi na moshi) 

Julbernadia 
globiflora Fabaceae Mhangala Mbao (ujenzi, mbao kwa ajili ya uchimbaji wa madini, mataluma 

ya reli), kuni na mkaa. 

Grewia 
bicolor Tiliaceae Bastard brandy 

bush Mkole

Mbao, fimbo za kutembelea, vishikio vya vyombo, silaha, 
mihimili ya vibanda, nguzo za mahema kwa jamii za wahamaji, 
matunda (ya kula na kuozesha), majani ya gundi (yanayotumika 
kugundishia), nyuzi (kamba), chakula cha mifugo 
(kinachopendelewa zaidi na kondoo na mbuzi kuliko farasi 
punda na ng’ombe, kuni, dawa (majani, mizizi, mti na magome), 
majani yanatumika badala ya sabuni kwa ajili ya kufulia nguo

Combretum 
molle Combretaceae Velvet bush willow Mlamamweusi

Mbao (vishikio, fito, stuli, nguzo za ujenzi na uzio), chakula cha 
ng’ombe, ufugaji wa nyuki, kuni na mkaa, tanini, dawa (mizizi, 
majani na utomvu) 

Chanzo: Walker Painemilla, K., et al.  2010.
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Matokeo
MATOKEO YA KIMAZINGIRA
Utafiti wa maliasili uliofanywa katika vijiji vyote kati ya 1999 na 
2000 ulibainisha spishi 80 za miti na vichaka na aina mbalimbali 
za mamalia na reptilia wanaopatikana katika misitu ya savana 
ya Tanzania. Wanyama hawa ni pamoja na jamii za nyani kama 
vile ngedere wa njano (P. cynocephalus) na tumbili (Chlorocebus 
pygerythru), na aina nyingine za mamalia kama vile sungura pori 
(Lepus saxatilis), mbweha (Otocyon megalotis), mbwa mwitu (Lycaon 
pictus), fisi mwenye madoa (Crocuta crocuta), tandala mkubwa na 
mdogo (Tragelaphus strepsiceros and Ammelaphus imberbis), digidigi, 
swalapala, mbawala, na chui, samba, pundamilia na aina nyingine 
nyingi. 
 
Pamoja na changamoto zisizoepukika zinazoikabili Jamii ya Msitu 
wa Suledo, ikiwemo kasi ndogo ya mafunzo ya kujenga uwezo na 
uwezeshaji, haja ya kuweka mifumo mipya ya usimamizi wa msitu, 
na mabadiliko ya sera za serikali na uongozi, viwango vikubwa vya 
kuurejesha msitu vimeonekana tangu jamii ilipochukua jukumu 
la usimamizi wake. Ukuaji wa msitu na uchipuaji katika eneo la 
hekta 167 za hifadhi ya msitu unaosimamiwa vimeboreka na sasa 
kuna malisho bora zaidi kwa ajili ya ufugaji. Idadi ya tembo na pofu 
vimeongezeka tangu kuanzishwa kwa Hifadhi ya Msitu wa Suledo 
kutokana na kupungua kwa uwindaji haramu. 

Hii inaonyesha hatua kubwa iliyofikiwa na inauhalalisha mfumo wa 
kijamii wa usimamizi wa msitu ambao Suledo imesaidia kuuendeleza 
Tanzania. Mabadiliko kutoka mfumo huru wa matumizi ya rasilimali 
kwenda ule wa mipango ya usimamizi yamesababisha kuwepo kwa 
manufaa haya; kwanza kwa kupunguza uvunaji wa msitu uliokuwa 
ukifanywa na vikundi vya nje kwa ajili ya biashara. Ingawa imesemwa 
kwamba malisho katika msitu yanapunguza ukuaji na kuathiri 
uendelevu wake, matokeo ya mfumo wa mzunguko unaotumiwa 
katika Msitu wa Suledo umekuwa na athari ndogo zaidi katika 
mfumo wa ikolojia kuliko ukataji mkubwa wa magogo na usafishaji 
wa mashamba kwa ajili ya kilimo ambao ulikuwa ukiendelea kabla. 
Uwekaji wa mipaka ya uvunaji wa misitu umesaidia spishi za miti 
zilizopo katika hatari ya kutoweka kama vile msandali (Santalum 
album) na mninga kuendelea kuwepo. Uvunaji endelevu wa miti 
kwa ajili ya mbao, kuni na mkaa umefanywa vizuri sana miaka ya 
karibuni na sasa umeanza kujiimarisha. 

MATOKEO YA KIJAMII
Kwa kuzingatia malengo ya awali ya jamii za wafugaji za Msitu wa 
Suledo, mpango wa usimamizi wa msitu umewezesha kuwepo 
kwa ufugaji mkubwa wa ng’ombe. Kwa kutumia asilimia 80 ya eneo 
lililotengwa kwa ajili ya malisho na taratibu zinazofanywa kuongeza 
eneo kwa ajili ya wakati wa ukame, msitu umehimili malisho ya 
mifugo 40,000. Hii ndiyo shughuli kuu ya kiuchumi kwa jamii za 
kimasai inayowaletea manufaa ya kiuchumi na kulinda utamaduni 

wao wa kijadi. Chini ya mpango wa Serikali wa kuhifadhi misitu 
wa 1993, wamasai wangezuiwa kabisa kulisha mifugo yao ndani 
ya msitu. Kwa hiyo, kuendelezwa kwa haki za malisho ni ushindi 
mkubwa wa mpango huu. Pia kutoa maeneo kwa ajili ya kilimo cha 
mashamba madogo kumeleta manufaa ya lishe na fedha kwa jamii 
za Suledo. Uzalishaji wa maziwa umeongezeka kutoka lita 1 hadi lita 
1.5 kwa ng’ombe kila siku. Wanakijiji wameeleza pia kuwa magonjwa 
ya ng’ombe yamedhibitiwa zaidi kutokana na kuongezeka kwa eneo 
la malisho, na mipango ya usimamizi imepunguza migogoro baina 
ya jamii za wafugaji na wakulima. 

Pia msitu huu una manufaa mengine ya kimaisha kwa jamii za 
wenyeji. Msitu unatoa fursa kwa ufugaji wa nyuki kwa vile una aina 
mbalimbali za mimea inayotoa maua na vyanzo vya maji. Ukusanyaji 
wa matunda, mbegu za jamii ya karanga, mimea ya dawa na 
uyoga vinaruhusiwa  chini ya mpango wa usimamizi wa msitu wa 
Suledo, ili kusaidia  lishe ya wanakijiji, ustawi na kipato. Hifadhi ya 
msitu pia ni eneo la sherehe mbalimbali za kijadi kwa wamasai na 
makabila mengine. Kuongezeka kwa upatikanaji wa mbao katika 
maeneo ya wenyeji kwa ajili ya kujengea nyumba na majengo ya 
jumuia, vimepunguza matumizi ya kaya katika mbao zinazovunwa 
kibiashara. Kupitia uhifadhi na usimamizi sahihi, kuongezeka kwa 
upatikanaji wa maji kutokana na vyanzo asilia  kumewawezesha 
wanakijiji  kuanzisha vitalu vya miti, bustani za mboga za majani na 
matunda ambazo huchangia moja kwa moja kuimarisha ustawi wa 
maisha ya jamii. Upatikanaji rahisi na wa uhakika wa maji unasaidia 
kupunguza mzigo wa kazi kwa wanafamilia hasa wanawake.

Mafunzo na shughuli za kujenga uwezo vimewezesha jamii ya msitu 
wa Suledo kusimamia rasilimali zake, na wanawake kwa upekee 
wamepata mafunzo na nafasi katika uongozi. Mashirika yasiyo ya 
kiserlkali (NGOs) yametoa mafunzo kwa idadi sawa ya wanaume 
na wanawake katika usimamizi wa fedha, maswala ya kisheria, 
ufuatiliaji wa fedha za mradi, ushughulikiaji wa zabuni na uthamini 
wa zabuni, mikataba, shughili za uvunaji, utengenezaji wa mkaa na 
udhibiti na haki za ardhi. Katika utamaduni wa kimasai, wanawake 
wana nafasi ndogo katika maamuzi. Kamati zilizoundwa kwa ajili ya 
usimamizi wa msitu zilihoji utamaduni huu kwa kuhakikisha kuwepo 
kwa uwakilishi sawa wa wanawake katika mabaraza na upatikanaji 
wa ajira ambazo hutolewa na mipango ya usimamizi wa msitu. 
Wanawake na wanaume walipewa fursa sawa za mafunzo na, hivi 
sasa, wanawake wako pamoja na wanaume wakifanya kazi kama 
watunza mahesabu, wasimamizi, walinzi wa misitu na kazi nyingine 
mabalimbali katika mchakato wa uvunaji wa miti huku wakilipwa 
sawa na wanaume.  

Mapato yanayotokana na mbao

Mapato yanayotokana na uvunaji endelevu wa miti na uchomaji 
wa mkaa vilitakiwa kuwa chanzo endelevu cha kipato kwa jamii 
zinauzunguka msitu, lakini hili halijawezekana kutokana na 
ucheleweshwaji wa mchakato wa uvunaji na kutokukubaliana 



kuhusu mgawanyo wa mapato yatakayotokana na mauzo ya 
mbao na mkaa. Kutokana na utafiti uliofanywa mwaka 2010, kiasi 
cha mapato yanayotokana na mbao na mkaa Suledo yanaweza 
kufikia dola za Kimarekani 213,000 (dola 23,700 kwa kila kijiji), 
kiasi ambacho kingetoa mchango mkubwa kwa maisha endapo 
faida hiyo itagawanywa baina ya vijiji na kutumiwa kwa ajili ya 
usimamizi wa msitu. Hadi sasa, juhudi za uvunaji endelevu wa miti 
zimecheleweshwa, ingawa mavuno ya kwanza yalishafanywa na 
vijiji vikapata ajira kutokana na awamu hiyo ya kwanza. 

Kadhalika, jitihada za uvunaji endelevu  wa mazao ya msitu yasiyo 
ya mbao hasa kuni na mkaa zimekutana na vikwazo. Wilaya za Kiteto 
na Simanjiro zinatoa mkaa kwa ajili ya maeneo ya mijini kama vile 
Moshi na Arusha. Sehemu kubwa ya biashara hii haina usimamizi 
na ni haramu na ina athari kubwa za kimazingira katika wilaya zote 
mbili. Vijiji vya Suledo vilitakiwa kuzalisha mkaa kutokana na matawi 
yanayobaki baada ya kupasua mbao ambayo ni karibu asilimia 
60 ya miti inayokatwa. Hii ingetoa chanzo muhimu cha kipato 
kwa vijiji vya Suledo na ingeyalenga makundi maalum ya jamii za 
wenyeji hasa makundi ya wanawake. Ilikadiriwa kuwa mauzo ya 
mkaa yangezalisha hadi dola za kimarekani 30,000 kwa mwaka. 
Hata hivyo, kwa sababu biashara hii haina usimamizi, kumekuwa na 
utata na mpango wa kuiendeleza haujawekwa. Mchakato huu pia 
umekutana na vikwazo vya kutokuwepo kwa makubaliano baina ya 
Ofisi ya Wilaya ya Misitu na Kitengo cha Misitu na Nyukia kuhusu 
mgawanyo wa mapato yanayotokana na mauzo ya kuni na mkaa. 
Kitengo cha Misitu na Nyuki kimetaka mapato yapelekwe moja kwa 
moja kwenye serikali kuu, jambo ambalo halijakubaliwa na wenyeji. 

MATOKEO YA KISERA
Ingawa Mradi wa Jamii ya Msitu wa Suledo umekuwa na manufaa 
mengi mazuri katika sera ya taifa ya misitu, hakujawa na msaada wa 
kutosha kutoka serikali za mitaa na serikali kuu. Athari hizo za kisera 
zinahusiana na udhibiti wa shughuli haramu na katika hifadhi ya 
msitu na mgawanyo wa mapato. Kwa bahati mbaya, masuala haya 
ya kiuongozi yamepunguza uwezo wa mradi kuyafikia malengo 
yake ambata ya kijamii na kiuchumi. 

Katika utekelezaji wa usimamizi wa jamii wa msitu kumekuwa 
na matatizo. Shughuli haramu zikiwemo za upasuaji mbao na 
uwindaji haramu zinaendelea kufanyika katika msitu. Wakati fulani, 
mashamba haramu yalianzishwa katika msitu kwa kiwango ambacho 
hata wafanya doria hawakuweza kukidhibiti. Kwa baadhi ya nyakati, 
sheria ndogo zimetumika kuwapeleka jela wavunjaji wa sheria, 
wakiwemo mwenyekiti mmoja wa kitongoji na mwalimu mmoja. 
Hata hivyo, katika mazingira mbalimbali, Kamati za Mazingira za Vijiji 
zimekosa mamlaka ya kuwaadhibu kikamilifu wavunjaji wa sheria. 
Zaidi ya hayo, kumekuwa na kukosekana kwa utoaji wa taarifa sahihi 
na uwekaji wa kumbukumbu na pia uwazi katika matumizi ya fedha 
za fidia zinazokusanywa na vijiji.katika vijiji vyote, misitu na maeneo 
ya malisho yanaendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kilimo na watu wa 
kutoka nje ya vijiji wakisaidiwa na viongozi wa vijiji. 

Ingawa hatari hizi zingeweza kuondolewa kwa msaada kutoka 
Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto na Mahakama ya Wilaya ya Kijungu, 
taasisi hizi hazijaweza kuwajibika ipasavyo. Kadhalika, kutokuwepo 
kwa maelewano na uwazi katika matumizi ya mapato yanayotaokana 
na mauzo ya mbao na mazao mengine ya msitu zimeathiri kwa kiasi 
kikubwa jitihada za kuweka uvunaji endelevu kama njia mbadala ya 
kuendesha maisha. 

Hata hivyo, kutambuliwa kwa Mradi wa Msitu wa Suledo katika 
hatua zake za awali kumeisadia serikali katika uandaaaji wa sera. 
Usimamizi wa msitu na jamii za wenyeji uliwezeshwa na sheria za 
serikali zilizokuwepo ambazo ziliiwezesha Kamati ya Kanda ya Suledo 
kutunga sheria ndogo na kuingia ubia na Halmashauri ya Wilaya ya 
Kiteto. Kwa kipindi hicho, sheria iliyokuwepo ilikuwa hairuhusu jamii 
kusimamia na kumiliki misitu. Kwa kuonyesha athari chanya katika 
eneo la mradi, uzoefu wa Msitu wa Suledo (na mwingine kutoka 
maeneo ya kati na kaskazini mwa Tanzania) ulitumiwa kushawishi na 
kuchangia katika uundaji wa sera ya Misitu ya (1998) ambayo ilisaidia 
kuundwa kwa Sheria ya Misitu (2002) ambayo inatambua bayana 
wajibu wa jamii za vijijini katika usimamizi wa misitu na kutoa msingi 
wa kisheria wa usimamizi shirikishi wa misitu unaotekelezwa sasa 
nchini Tanzania. 

Hii ni moja ya sheria za misitu zinazokubalika kabisa Afrika, ikitoa 
mamlaka kwa serikali za vijiji kuweka mipaka, kusajili, kumiliki, 
kusimamia na kuitumia misitu katika ardhi za vijiji kwa ajili ya 
usimamizi endelevu na kuongeza mapato ya vijiji. Zaidi ya hekta 
million 1.8 za misitu na ardhi zenye miti zipo chini ya umiliki na 
usimamizi wa vijiji. 

Mpango wa Suledo ulitambuliwa pia kimataifa kwenye Warsha 
ya Pili ya Kimataifa kuhusu Usimamizi shirikishi wa Misitu Afrika, 
iliyoandaliwa na Shirika la Chakula Duniani (FAO) na Serikali ya 
Tanzania, Arusha Tanzania, Mwezi Februari 2002. Katika mwaka huo 
huo, mpango huu ulipewa zawaidi ya Ikweta ya Shirika la Maendeleo 
Duniani (UNDP). 
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Jinsi ya Kudumisha Mradi Huu
JINSI YA KUDUMISHA MRADI HUU
Jamii ya Msitu wa Suledo inakabiliana na changamoto za kifedha, 
kimazingira na uendelevu wa mradi. Kuendelea kuwepo kwake 
kama chombo cha utawala tangu mwaka 1994 na mafanikio yake 
katika kuhifadhi rasilimali za msitu na kuwa na manufaa kwa maisha 
ya jamii, wakati huu wote, ni viashiria vya kiwango cha uendelevu, 
ingawa kuna sababu nyingi zinanazotishia mafanikio haya. 
Uendelevu wa kifedha umekuwa changamoto kubwa baada ya SIDA 
kuondoa ufadhili wao katika miaka ya karibuni. Ingawa huu ulikuwa 
ni mpango wa muda mrefu kwa kusudi la kuufanya mpango huu 
ujitegemeze, vyanzo vingine vya fedha bado havijaendelezwa.  

Moja ya njia kuu za kusaidia gharama za uendeshaji wa mradi 
ingekuwa ni uvunaji endelevu wa mbao ambao faida zake 
zingetumika katika usimamizi wa mpango huu. Mwenendo hafifu wa 
makubaliano kwa ajili ya uvunaji umezuia shughuli hii kuendelezwa 
na kuwa chanzo thabiti cha fedha. Njia nyingine imekuwa ni kupata 
cheti cha Halmashauri cha Uwakili wa Msitu kwa ajili ya mbao 
zilizovunwa. Hii ingeweza kufungua masoko yenye faida kubwa kwa 
ajili ya jamii na pia kuwa chanzo cha msaada wa nje wa usimamizi 
lakini mchakato huu una gharama kubwa na haiwezekani kuuanza 
labda kuwe na mdau anayeweza kuwekeza katika mchakato huu. 

Njia mbadala ya kukuza uchumi endelevu kwa muda mrefu ni 
kuanzisha maeneo ya utalii au uwindaji wa kibiashara. Makubaliano 
yoyote na waendeshaji wa utalii yanahitaji majadiliano ya kina 
kati ya vijiji, na jamii inaweza kuathirika kutokana na matatizo 
yanayoweza kuhusishwa na ugawanyaji wa mapato yanayotokana 
na utalii. Matumaini ya kuongeza fedha kwa ajili ya kuendeleza 
msitu kupitia malipo ya REDD kwa ajili ya kufyonza hewa ya ukaa 
yametajwa, lakini kwa kuwa lengo moja la Tanzania katika mkakati 
wa REDD, ni kusaidia kuongeza wigo wa kipato katika shughuli za 
uchumi ambazo hazihusishi matumizi ya msitu; yawezekana malisho 
yasiruhusiwe kwenye msitu unaosimamiwa na REDD. 

Kama tulivyotaja hapo nyuma, bado kuna hofu nyingi ya ardhi ya 
msitu kunyang’anywa kwa ajili ya kilimo. Vitisho hivi vya kimazingira 
vinatoa changamoto kwa mafanikia ya mpango huu. Wakati 
huo huo, maboresho ambayo yameonekana katika bayoanuwai 
yanaweza kugeuka na kuwa matatizo ya kijamii. Katika maeneo 
ambako idadi ya wanyamapori imeongezeka, inaweza kusababisha 
uhaharibifu wa mazao. Migogoro kati ya wakazi na wahifadhi wa 
wanyamapori  inaongezwa na kukosekana kwa sheria bayana 
zinazohusu usimamizi wa wanyamapori wa Msitu wa Suledo na 
ukaribu wa makazi ya binadamu na yale ya wanyamapori. Hali hii 
inatakiwa kushughulikiwa ili masuala haya yasije yakapunguza jamii 
kuunga mkono mradi. 

Ni dhahiri kuwa kumekuwepo na manufaa ya kijamii ambayo 
yanaweza kuziongezea jamii uwezo wa kusimamia msitu wa Suledo 
kwa mafanikio hapo baadaye. Mafunzo ya kujenga uwezo yamekuza 
uwezo wa wanajamii katika uzimamizi wa msitu na kuzitambua pia 
haki zao. Hata hivyo, hali bado ni mbaya na bado kuna uwezekano 
kuwa uzoefu wa wanakijiji katika shughuli za uvunaji na kusimamia 
fedha bado ni mdogo sana na haujaimarika kwa kiwango cha kijamii. 

WAHISANI
Mradi wa usimamizi wa vijiji wa Msitu wa Suledo ulitekelezwa kwa 
ushirikiano na Halmashauri ya Wilaya ya Kiteto na Maafisa Misitu wa 
Wilaya. Awali ulitekelezwa chini ya Mpango wa Misitu wa Mkoa wa 
Arusha lakini baadaye ukajumuishwa katika Programu ya Taifa ya 
Usimamizi wa Ardhi (LAMP). Kupitia mshauri wa Wilaya wa LAMP, 
Jamii ya Msitu wa Suledo hupata msaada na fedha kutoka Shirika 
la Kimataifa la Maendeleo la Uswidi (SIDA) ambalo hugharamia 
mpango wa LAMP na kufanya kazi kupitia kampuni ya Orgut 
Consulting ambayo ni kampuni ya kibiashara ya Uswidi inayojikita 
katika usimamizi wa programu za muda mrefu za maendeleo vijijini. 
Jamii ya Msitu wa Suledo inaendelea kufanya kazi kwa ushirikiano 
wa karibu na wakala wa serikali za mitaa kama vile Halmashauri ya 
Wilaya ya Kiteto na Kitengo cha Misitu na Ufugaji wa Nyuki Tanzania. 
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