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Mradi wa Usimamizi wa Bonde la Mto Pangani unatayarisha na kutoa taarifa za kitaalam na za 
kifundi na kuandaa mijadala shirikishi ili kuwezesha ugawaji endelevu na wa haki wa maji ya 
Bonde la Mto Pangani, Tanzania.  Ofisi ya Maji Bonde la  Pangani inatekeleza mradi huu kwa 
msaada wa kifundi kutoka Shirika la Hifadhi ya  Uasili  Duniani (World Conservation Union – 
IUCN), Shirka la Maendeleo la Uholanzi (The Netherlands Development Organization - SNV) 
na Shirika lisilo la Kiserikali -PAMOJA TRUST la hapa nchini.  Mradi unafadhiliwa na IUCN 
Kitengo cha “Water and Nature Initiative”, Global Environmental Facility kwa kupitia UNDP, 
na ACP-EU “Water Facility” ya Tume ya Umoja wa Ulaya (European Commission).

Washirika               wa Mradi           
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Ripoti ya Hali ya Bonde 
Ripoti hii ya hali ya Bonde imetayarishwa ikiwa ni sehemu ya Tathmini ya Hali ya Maji  ya 
Mradi wa Usimamizi wa Bonde la Mto Pangani.  Madhumuni ni kukusanya na kusanisi taarifa 
zote zinazofahamika hivi sasa juu ya mfumo wa Bonde la Mto Pangani na watumiaji wake, 
na kusaidia kukuza mtazamo wa usimamizi wa pamoja kwa kuhusisha sekta mbalimbali 
katika maamuzi ya ugawaji wa maji kwa siku za baadaye.  Mtazamo  huu unafahamika kama 
Usimamizi Shirikishi wa Rasilimali za Maji.

Katika kutekeleza kazi hii wataalamu wa Ki-Tanzania na wa Kimataifa wamefanya kazi kwa 
pamoja katika kipindi cha 2005 – 2006 kuendeleza uelewa wa haidrolojia (muda na kiwango 
cha mtiririko wa maji) wa Bonde zima la Mto Pangani, maumbile yake, kemikali na biolojia 
asilia na hali ya uhai wa mfumo wa ki-ikolojia ya mto na umuhimu wa mto kwa maisha na 
ustawi wa jamii.

Ripoti hii ni muhtasari wa ripoti sita za kifundi ambazo zimekwishaandikwa na Timu ya 
wataalamu.  Ripoti hizo ni kama ifuatavyo: Haidrolojia ya Bonde la Mto Pangani, Ripoti ya 
Michoro na Ramani, Ripoti ya kuwezesha kuchagua aina za miradi ya maendeleo inayofaa, 
tathmini ya hali ya uhai wa mto, tathmini ya hali ya uchumi na ustawi wa jamii.

Ripoti hii inaelezea kuhusu hali na mfumo wa mto katika mwaka 2006 kwa kipindi cha kiangazi 
na masika na inabainisha maeneo muhimu ya kuangaliwa ya mfumo mzima wa mto, Lango 
la mto na maeneo ya ardhioevu makuu.  Aidha, inaonyesha uhusiano kati ya mto na watu 
ndani ya Bonde, inaelezea maisha yao na inaanza kutambua jinsi viumbe vinavyoguswa na 
mabadiliko ya hali ya mtiririko wa maji ya mto na mfumo  ikolojia.  

Maarifa na ufahamu huu utatumika kuongoza tafiti zijazo kuhusu mto na watumiaji wake 
katika awamu inayofuata ya mradi, na kutayarisha zana nyepesi ya kusaidia kutoa maamuzi 
sahihi na ya haki kwa miradi ya maendeleo ya maji na hifadhi ya rasilimali za mto.

Taarifa hii imeandaliwa kwa misingi ya Ripoti za Programu ya Hali ya Uhai wa Mito ya Afrika 
Kusini.
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Stahili kwa Waandishi na Wachapishaji
Kimechapishwa na: Ofisi ya  Maji  Bonde la  Pangani
   IUCN - Shirika la  Hifadhi ya Uasili  Duniani

Hakimiliki:  © 2002 Ofisi ya  Maji Bonde la  Pangani na IUCN – Shirika la Kimataifa la Hifadhi 
  ya Uasilia, Programu ya Mashariki na Kusini mwa Afrika”

Kunakili chapisho hili kwa ajili ya kueneza elimu au kwa makusudio yasiyo ya kibiashara kunaruhusiwa bila 
ruhusa ya kimaandishi kutoka kwa mmiliki, mradi ishara ya kutambua na shukrani juu ya chanzo cha habari 
kinathibitishwa.  Kunakili chapisho hili kwa kuuza tena au kwa madhumuni ya kibiashara hairuhusiwi bila ya 
kibali cha maandishi cha mmiliki.

Kumbukumbu: PBWO/IUCN (2007). Mto Pangani na Mfumo Wake - Ripoti ya  Hali ya Bonde la Mto 
Pangani – 2007. PBWO, Moshi, Tanzania na IUCN Eastern Africa Regional Program, Nairobi, Kenya.

ISBN:  978-8317-0977-2

Msanifu:  Anthony Mwangi, Antodezings

Mchapishaji: Kul Graphics

Picha:  Picha zimetolewa na Timu ya ya Wataalamu ya Kutathmini Maji kwa ajili ya Mazingira,   
  Bwana Job de Graaf na Bwana Taco Anema.

Taarifa hii imeandaliwa kwa misingi ya Ripoti za Programu ya Hali ya Uhai wa Mito ya Afrika Kusini.

Kinapatikana kutoka:
  Ofisi ya Maji Bonde la Pangani
  S. L. P.  7617, Moshi Tanzania
  pbwo@panganibasin.com
  IUCN- Ofisi ya Kanda ya Afrika Mashariki
  S. L. P  68200 Nairobi 00200 Kenya
  esaro@iucn.org

Maoni yaliyomo ndani ya chapisho hili si lazima yakubaliane na yale ya Serikali ya Tanzania  au IUCN - 
Shirika la Hifadhi  ya Uasili Duniani. Maelezo kuhusu maeneo kadhaa katika chapisho hili na utoaji taarifa 
hakumaanishi utoaji wa aina yoyote ya maoni kwa upande wa Serikali ya Tanznia au IUCN - Shirika la 
Hifadhi ya Uasili Duniani kwa kuzingatia hali ya sheria ya nchi yeyote, himaya au eneo au mamlaka au 
mipaka yake.  
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Dibaji
Mfumo bora wa ikolojia una nafasi muhimu katika upatikanaji wa bidhaa na huduma ambazo 
huchochea maisha bora na ustawi wa jamii na ukuaji wa maendeleo ya Taifa.  Uzalishaji wa 
umeme, usafishaji wa maji, mifugo, uvuvi, uchomaji wa matofali, maezeko na vifaa vingine vya 
ujenzi wa nyumba, mazao yatokanayo na kilimo cha umwagiliaji kwa ajili ya matumizi ya ndani 
na ya kusafirisha nje ya nchi, maji ya kunywa, kuoga, kufua na usafi wa mazingira ni baadhi tu ya 
bidhaa na huduma zipatikanazo ndani ya Bonde la Mto Pangani ambazo hutegemea usimamizi 
na utunzaji wa busara wa mfumo  ikolojia yetu.

Pamoja na hayo, kuongezeka kwa mahitaji ya maji, na mabadiliko ya Tabia  Nchi, matumizi 
mbalimbali yasiyo ya uwiano, uchepushwaji mkubwa wa maji na uharibifu wa eneo-bonde 
kumeendelea kuleta changamoto katika mifumo ya ikolojia na maji baridi katika Tanzania.  
Ongezeko la uchepushwaji wa maji kwa ajili ya umwagiliaji katika maeneo ya juuya mito, kwa 
mfano, kumesababisha kukauka kwa mto Nduruma katika Bonde la Mto Pangani.  

Kwa kutambua uhusiano mkubwa kati ya mifumo  ikolojia bora na maendeleo endelevu, Serikali 
ya Tanzania ilipitisha Sera ya Maji ya Mwaka 2002, ambayo inahimiza hifadhi ya mifumo  ikolojia 
na rasilimali za maji baridi nchini.  Sera ya Maji inatamka kuwa mazingira yanapewa umuhuimu 
wa pili katika ugawaji wa rasilimali maji, baada ya  maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu.   
Sheria ya Usimamizi wa Mazingira (2004) inasisitiza umuhimu wa maji kwa ajili ya mazingira kwa 
kuzitaka Bodi za Maji za Mabonde kutenga maji ya kutosha kwa ajili ya mifumo  ikolojia.

Changamoto tunazokabiliana nazo ni kufahamu: kiasi gani cha maji kinachohitajika kudumisha 
mazingira na kazi zake.

Wizara ya Maji kupitia Ofisi ya Maji Bonde la  Pangani iliyopo Moshi na kwa msaada wa kifundi 
kutoka IUCN inafanya majaribio ya tathmini ya maji katika Bonde la Mto Pangani.  Tathmini hii 
itabainisha pamoja na mambo mengine kiasi cha maji kinachohitajika kwa ajili ya kudumisha 
mifumo  ikolojia na kazi zake.  Utafiti wa kina juu ya haidrolojia, uhai wa mto, uhai wa lango la 
mto na ustawi na uchumi wa jamii katika bonde umefanyika kama hatua za awali katika Tathmini 
ya Maji.  Ripoti hii ya  Hali ya Bonde inaeleza  kwa muhtasari  mambo muhimu yaliyojitokeza 
katika tafiti hizi za kitaalamu kwa ajili ya watu kwa ujumla.  Inaweka msingi wa uelewa wetu wa 
hali ya sasa ya uhai na kazi mbalimbali zitokanazo na mto Pangani na mfumo wake.  Ripoti hii 
haijitoshelezi peke yake bali tathmini hii itazingatia na kujikita juu ya tafiti hizi za awali na ripoti 
zitakazofuatia zitachanganua gharama za ustawi wa jamii, uchumi na mazingira, manufaa,  faida 
na hasara zitokanazo na aina mbalimbali za mgao wa maji.

Ni matarajio yetu kwamba Timu ya Watanzania kutoka Sekta mbalimbali ambayo imeshiriki katika 
mchakato huu itasaidia jitihada kama hizi katika mabonde mengine nchini.

Washington Nyakale Mutayoba
Mkurugenzi wa Rasilimali za Maji
Wizara ya Maji, Tanzania
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Usimamizi Shirikishi wa Rasilimali za Maji

Usimamizi Shirikishi wa Rasilimali za Maji wa kisasa ni mchakato ambao unaendeleza 
uratibu wa matumizi ya maji, ardhi na rasilimili zinazohusiana nazo.  Unalenga kuleta 
manufaa ya hali ya juu zaidi ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii kwa kuzingatia usawa 
bila kuleta athari katika uendelevu wa mifumo  ikolojia ya majini.

Mito – uhai wa Taifa
Mito ni uhai wa uchumi wa Taifa, chanzo kikuu cha maji ya kunywa, kuoshea, kupikia, mazao ya 
biashara na chakula, uzalishaji wa nguvu za umeme na viwanda.  Hadi miongo mitatu iliyopita 
mito imetoa maji kwa matumizi haya pamoja na kuhimili ustawi wa watu na kuhifadhi makazi 
asilia ya mimea na wanyama mtoni.   Kutokana na ongezeko la watu na matumizi makubwa hivi 
sasa, hali ya mito mingi inapungua  ubora wake na kushindwa kuhimili mategemeo kwa ajili ya 
yafuatayo: 

Kilimo

Huduma za majisafi  
na majitaka  

Uchimbaji madini

Viwanda

Mifumo  ikolojia

Uvuvi

Maeneo ya mijini

Utalii

Nishati

Usafiri
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Kwa nini tunahitaji  IWRM?

Sote tunaishi ndani na pamoja na mzunguko asilia 
wa maji: maji daima hutiririka juu na chini ya ardhi, 
huyeyuka angani na kurejea kama mvua ama 
theluji.  Wakati yanapopita juu ya ardhi tunayatumia 
kwa njia nyingi, na kuna haja ya kuyatumia kwa 
pamoja kwa namna ambayo hayataharibu mifumo  
ikolojia ambayo kwayo yanapatikana.

Hatukuwa tukifanya hivi, na katika kipindi 
cha nusukarne iliyopita, ubora wa uhai wa mito 
umekuwa ukipungua duniani kote kwa sababu 
ya uchepushaji wa maji usiodhibitiwa. Maji 
yamekuwa yakichukuliwa bila ya kufikiria mahitaji 
ya maji ya mito yenyewe.   Matokeo yake, manufaa 
yaliyopatikana kutokana na miradi ya maendeleo 
ya maji hayakuwa sawia na gharama au hasara  
kadri ya uhai wa mifumo  ikolojia ilivyodidimia.  
Hasara inaweza ikawa kwenye mazao ya mifumo   
ikolojia kama vile samaki, mbao na huduma ya maji yenye ubora  unaotarajiwa, au huduma za 
mifumo  ikolojia kama vile ongezeko la maji chini ya ardhi, kudumisha njia za mito au uwezo wa 
kupunguza kasi ya mafuriko.  Mabadiliko yote haya katika mito yanamgharimu binadamu kwa njia 
moja au nyingine. 

Wakati fulani katika jitihada za kuleta maendeleo imedhihirika kwamba hasara ni kubwa kuliko 
faida lakini watu, ikiwa ni  pamoja na watoa maamuzi hawakuliona hili hadi ilipofikia takriban 
miaka ya 1970 hadi 1980.  

Hatua kwa hatua ikabainika kwamba taasisi zote na makundi ya watu wenye shauku na 
masuala ya maji walihitaji kufanya kazi kwa pamoja kutambua manufaa na gharama za matumizi 
mbalimbali ya maji na kutafuta msimamo thabiti unaoridhisha kati ya kutunza na kuendeleza 
rasilimali.  Msimamo wa mizania hii huenda ukatofautiana baina ya mto na mto.

Usimamizi Shirikishi wa Rasilimali za Maji wa kisasa umetokana na uelewa huu.  Unazingatia 
kanuni nne za Dublin, ambazo zimekubalika katika Mkutano wa Kimataifa juu ya Maji na Mazingira 
huko Dublin 1992.  Kanuni hizi zinaonyesha kwamba ili maendeleo yawe endelevu kwa siku za 
baadaye sharti yazingatie masuala matatu muhimu ya msingi: mazingira kamilifu, maendeleo ya 
kiuchumi na haki za kijamii.

KANUNI ZA DUBLIN 1992
Maji ni rasilimali yenye kikomo, na 
inayoweza kuathirika kirahisi na ni 
muhimu kwa maendeleo ya jamii, 
uchumi na mazingira. 

Uendelezaji na usimamizi wa rasilimali 
za maji ufanyike kwa kushirikisha 
kikamilifu makundi mbalimbali katika 
jamii husika, hususan watumiaji maji, 
waandaaji wa mipango na wenye 
kutoa maamuzi. 
 
Wanawake ni watumiaji, wasimamizi 
na watunzaji wakuu wa maji na 
wanapaswa kushiriki kikamilifu 
katika maamuzi ya matumizi ya maji 
hayo. 

Maji yana thamani katika matumizi 
yake yote na yanapaswa kutambuliwa 
kama bidhaa yenye thamani ya 
kiuchumi.



12                              MTO PANGANI NA MFUMO WAKE             

Sera ya Maji, Sheria na Usimamizi
Dira ya Maendeleo ya Taifa ya Tanzania 2025, Maelekezo ya Mkakati wa Kupunguza Umasikini 
(2000), na Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umasikini (MKUKUTA) vinalenga kuondoa 
umasikini na kufikia maisha bora kwa kila Mtanzania.  Nyaraka hizi zinaonyesha malengo na 
mikakati ya kufanya marekebisho ya kisiasa, kijamii na kiuchumi katika kusaidia kupambana na 
umasikini na kukuza uchumi Tanzania.

Katika kutambua mchango muhimu wa maji katika ustawi wa maisha ya watu na kuchochea 
ukuaji wa uchumi  na maendeleo, MKUKUTA umeiwekea Tanzania malengo ya Milenia ya kufikia  
katika upatikanaji wa maji safi na salama, usafi na mazingira yaliyo bora.  Ili kuyafikia malengo ya 
Milenia, Wizara ya Maji imeanzisha michakato ya kuleta mabadiliko katika Sekta,  ikiwa ni pamoja 
na: marejeo ya Sera, mtazamo wa ki-sekta, kupeleka madaraka ya huduma za maji kwenye ngazi 
ya chini, kurejesha gharama, ushirikishwaji wa sekta binafsi na matumizi ya maji kwa busara na 
ugawaji wa maji wa haki katika mabonde yote.

Rasilimali za maji nchini Tanzania 
zinasimamiwa na Wizara ya Maji chini 
ya Sheria ya Matumizi ya Maji Na. 
42 ya Mwaka 1974 na marekebisho 
yake mbalimbali.  Kama sehemu ya 
mabadiliko ya kisekta, Wizara ya Maji 
ilizindua Será mpya ya Maji ya mwaka 
2002, yenye Dira ya “Nchi ambapo kuna 
usimamizi endelevu wa rasilimali za 
maji kwa maendeleo ya jamii, uchumi 
na kwa mahitaji ya mazingira”.  Sera hii 
inapendekeza kwamba maji yasimamiwe 
katika ngazi ya Mabonde, kwa njia ya 
ushirikishwaji wa wadau na kuzingatia haki 
ambayo inasisitiza uendelevu na uhifadhi 
wa rasilimali.  Maji kwa ajili ya matumizi ya 
binadamu yamepewa kipaumbele cha juu 
, ikifuatiwa na maji kwa ajili ya  kudumisha 
mifumo  ikolojia.
Mkakati wa Kuendeleza Sekta ya Maji  
2006 – 2015 umeandaliwa ili kusaidia 
utekelezaji wa Sera.  Pamoja na mambo 
mengine, unasaidia kuainisha Sera na 
mifumo ya kitaasisi inayohusu masuala 
mbalimbali ya maji ambayo hutenganisha 
utoaji na udhibiti wa huduma.
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Mkakati huu umeandaliwa katika programu kuu tatu: Programu ya Usimamizi wa Rasilimali za 
Maji, Programu ya Taifa ya Huduma ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini, na Programu ya Maji 
Safi na Majitaka Mijini, ambazo kwa pamoja zinaunda  Programu ya Uendelezaji wa Sekta ya 
Maji (2006).

Sheria ya kusaidia utekelezaji wa Sera ya Maji na Mkakati wa Sekta inafanyiwa mapitio ili izangatie 
michakato inayoendelea sasa ya kuleta mabadiliko ya sekta.

Marekebisho ya Sheria ya mwaka 1981 (Marekebisho Na. 10) yameweka madaraka ya usimamizi 
wa maji katika ngazi ya Mabonde.  Tanzania iligawanywa katika Mabonde  makubwa tisa ya 
kihaidrolojia likiwemo Bonde la Pangani, ambalo lilitangazwa   kisheria mnamo mwaka 1981.  
Bonde la Pangani lina ukubwa wa eneo la kilometa za mraba 58,800   (kiasi cha asilimia 5  ya 
eneo hilo ipo katika Jamuhuri ya Kenya) na linajumuisha mito ya Msangazi, Pangani, Umba, 
Zigi, Mkulumuzi, na  Mabonde mdogo ya mito ya Pwani katika eneo la Kaskazini Mashariki mwa 
Tanzania.  Maziwa Chala na Jipe ni sehemu ya Bonde la Pangani.  Ripoti hii inahusu Bonde  la 
Mto Pangani lenye ukubwa wa kilometa za mraba 43,650 ambalo ndilo kubwa kati ya mabonde 
hayo madogo manne. 

Ofisi ya Maji ya Bonde la  Pangani ilianzishwa mnamo mwaka 1991 kusimamia maji katika eneo 
hili na huongozwa na Bodi ya Maji ya Bonde la Pangani, ikiwa na majukumu makuu  yafuatayo:
• Kufanya tathmini ya rasilimali za maji
• Kugawa maji kwa matumizi mbalimbali
• Kusimamia na kudhibiti matumizi ya maji
• Kufuatilia na kudhibiti uchafuzi wa maji
• Kutatua migogoro inayohusu maji
• Kujenga uelewa juu ya matumizi ya maji yanayofaa na yenye ufanisi
• Kukusanya mapato yatokanayo na matumizi ya maji na ada ya umwagaji  
 wa majitaka  mitoni
• Kushiriki katika programu za kuhifadhi maji 
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Maelezo ya Jumla Kuhusu Bonde
Bonde la Mto Pangani lina eneo la kilometa za mraba 
43,650, na asilimia 5 ya eneo hili liko Kenya, sehemu 
iliyobaki imegawanyika katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, 
Manyara, na Tanga nchini Tanzania. Mto Pangani 
unatokana na muunganiko wa vijito vidogo vinavyoanzia 
upande wa Kusini wa Mlima Kilimanjaro ambao ndio mrefu 
kuliko yote katika Africa, na Mlima Meru, ambavyo kwa 
pamoja hujikusanya na kuunda mito ya Kikuletwa na Ruvu. 
Mito hii hujiunga na kuunda Mto Pangani, ambao hupita 
ndani ya mbuga kame za Masai, na kupokea mtiririko wa 
maji kutoka safu  ya milima ya Upare na Usambara (Vijito 
vya Mkomazi na Luengera) kabla ya kufika kwenye lango 
la mto na hatimaye kuingia Bahari ya Hindi katika mji wa 
pwani wa Pangani. Mto huu una urefu wa kilomita 500.

Tabia  Nchi 
Mabadiliko ya Tabia  Nchi katika 
eneo la Bonde la Mto Pangani  
yanahusiana na hali ya topografia. 
Sehemu ya tambarare ya chini 
katika maeneo ya kusini-magharibi 
ni kame na joto, wakati sehemu 
ya safu ya milima kaskazini na 
kusini-mashariki pembezoni mwa 
mpaka wa bonde, hali ni ya baridi 
na unyevu. Sehemu za miinuko  
kwenye miteremko iliyopo juu 
ya maeneo yenye misitu katika 
Mlima Meru na Mlima Kilimanjaro, 
Tabia nchi ni ya kiafro-alpine na 
hupata mvua zaidi ya milimita 
2500 kwa mwaka. Wastani wa 
mvua kwa mwaka huongezeka 
kuelekea kusini kufuata safu  ya  
milima na viwango hutofautiana 
kati ya  milimita 650 kwa mwaka 
katika Milima ya Pare kaskazini 
na kusini  hadi milimita 800 kwa 
mwaka  katika Milima ya Usambara 
Magharibi, na milimita 2000 kwa 
mwaka katika Milima ya Usambara 
Mashariki. Eastern Usambara Mts.
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Zoni za kijamii na kiuchumi
Kuna takriban zoni za kijamii na kiuchumi nane 
za aina moja ambazo zimewekwa katika vi-
kundi kwa kuzingatia matumizi ya ardhi na uhu-
siano na mifumo  ikolojia ya majini. Zoni hizi 
ni Uwanda wa Juu wa Kaskazini, Uwanda wa 
Juu wa Mashariki, Kinamasi na Maziwa, Kina-
masi ya Kirua, Ukanda kame wa upande wa 
Magharibi, Ukanda kame wa upande wa Kusini 
Magharibi, Nyanda za Chini na Pwani zenye 
unyevu  mwingi. Watu waliopo katika zoni kame 
ya upande wa Magharibi na Kusini Magharibi 
hawana mahusiano makubwa na mfumo wa 
mto na maeneo haya hayatajadiliwa zaidi.. 

Lango la mto
Lango la Mto nalo 
huonesha zoni kutoka 
sehemu ya juu ya 
Mto yenye maji ya 
chumvichumvi hadi 
sehemu ya chini 
ambayo imetawaliwa 
na maji- chumvi ya 
baharini.

Zoni za mto
Mito katika Bonde la Mto Pangani inaweza 
kugawanywa katika zoni tisa zenye mfumo 
wa ikolojia unaofanana. Nazo ni kama ifua-
tavyo: Mlima wenye mbubujiko mkubwa wa 
nguvu za maji,

Mlima wenye vijito,
Safu za juu ya Mlima,
Safu za Mlima zilizokarabatiwa 
Kinamasi na Maziwa,
Kinamasi ya Kirua,
Safu za chini ya Mlima,
Mto uliokomaa bondeni.
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Mtazamo wa Kihistoria
Mji wa Pangani
Mji wa Pangani upo kwenye 
lango la mto Pangani na Bahari 
ya Hindi. Mji huu ulikuwa maa-
rufu sana karne nyingi zilizopi-
ta, ukiwavutia Waswahilili wengi 
(Waafrika wenye asili na uhusi-
no wa karibu na Waarabu, Wa-
hindi na ustaarabu wa kiajemi ). 
Mji wa Pangani ulikuwa na uhu-
siano na mawasiliano ya karibu 
na miji ya Bagamoyo, Zanzibar, 
Kilwa, Mombasa na miji min-
gine  ya  Magharibi ya Bahari 
ya Hindi na sehemu nyingine za 
dunia kutokana na biashara ya 
utumwa, mafuta ya nazi, mtama 
na uwele.

Wakati wa ukoloni, Pangani ili-
bakia kuwa bandari muhimu na 
kitovu cha shuguli za kiutawala 
kwa ajili ya biashara katika ukan-
da wa pwani wa Afrika Mashari-
ki na visiwa vya Magharibi ya 
Bahari ya Hindi. Baada ya ku-
komeshwa biashara ya utumwa 
na ujenzi wa miundombinu ya 
reli na barabara kuelekea bara, 
biashara katika maeneo ya 
Pangani ilipungua sana. Sasa 
hivi mji wa Pangani umebakia 
kuwa Makao Makuu ya Wilaya 
na uvuvi na  kilimo (nazi na 
tambuu) ndiyo shughuli kuu 
muhimu.
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Ukulima
Watu wa jamii ya Wachaga wamekuwa wakiishi kwenye miteremko ya Mlima Kilimanjaro kwa 
takriban miaka kati ya 300 na 450. Mnamo miaka ya 1940 uwingi wa shughuli za kilimo za wachaga 
ziliongezeka kwa kasi kubwa kiasi kwamba inasemekana, (Johnston 1946) kulikuwa na sehemu 
ndogo sana ya ardhi iliyobaki kwa matumizi ya malisho na mifugo mingi ilibidi ilishwe majumbani. 
Wachaga hawakuweza kuendeleza shughuli zao za ukulima maeneo ya juu  Mlimani kwa sababu 
maeneo hayo yalikuwa tayari yametengwa kwa ajili ya hifadhi ya misitu, na hawakuweza kwenda 
katikati ya Mlima kwa vile maeneo haya yametengwa kwa ajili ya Wazungu walowezi. Kutokana 
na sababu hizi za kuongezeka kwa kasi kubwa ya kilimo, Wachaga walibuni utaratibu wa kutumia 
mfumo wa  mifereji kuchukua  maji kutoka kwenye vyanzo vya asili na kuyaleta kwenye mimea 
yao. Utaratibu huu ambao unasemekana ulianzishwa mnamo karne ya 18 (Gillingham 1999) 
unadhaniwa kuwa mfumo wa zamani sana na mkubwa wa umwagiliaji katika Afrika. Usimamizi 
na utawala wa kijamii wa mfumo mzima umesaidia kuimarisha miundombinu ya maji; wajumbe 
wa bodi za  mifereji walitegemewa kusaidia kuidumisha, wasiokuwa wajumbe walilipa ada ya 
kuchepusha maji (IUCN 2003). Hivi sasa Bonde la Mto Pangani lina zaidi ya  mifereji ya asili 2000 
(Mujwahuzi), ambayo inahusisha sehemu kubwa katika shughuli za umwagiliaji ndani ya Bonde.  
Mifereji mingi ya asili haijabadilishwa kwa zaidi ya karne na mingine haifanyi kazi kwa ufanisi (kiasi 
cha asilimia 85 ya maji yanayochepushwa kwa ajili ya umwagiliaji huenda yanapotea). Kutokana na 
kuongezeka kwa ushindani wa matumizi ya rasilimali za maji, kuongeza ufanisi katika umwagiliaji 
kunapewa kipaumbele cha hali ya juu kwenye juhudi za kuanzisha miradi mipya, kama vile Mradi 
wa Benki ya Dunia uliogharamia Mradi wa Uboreshaji wa Kilimo cha Umwagiliaji cha Wakulima 
Wadogo-wadogo, na Shirika la Umwagiliaji wa Asili na Mpango wa Kuboresha Mazingira (TIP).    
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Masuala Muhimu Yanayohusiana  
na Maji Katika Bonde
Umaskini
Asilimia thelathini na sita ya Watanzania ni masikini.  Umasikini unawazuia watu  kuwekeza katika 
teknolojia yenye ufanisi, na katika kuratibu mipango ya maendeleo inayozingatia mahitaji ya 
watumiaji wote wa maji na mzingira. Watu masikini vijijini wanategemea moja kwa moja maliasili, 
kama zile zipatikanazo mitoni, na ambazo ni rahisi kudhurika kutokana na kushuka kwa ubora 
wa uhai wa mto.

Ubora wa maji
Ubora wa maji unapungua kutokana na matumizi mabaya ya ardhi, uchafuzi utokanao na majitaka  
na taka ngumu, na kuingia kwa maji-chumvi katika lango la mto kutokana na kupungua kwa 
kiwango cha mtiririko na wingi wa maji mtoni.

Uhaba wa maji
Uhaba wa maji unazigusa sekta zote za kiuchumi, na kusababisha kushuka kwa uzalishaji 
kiuchumi wakati wa kiangazi.  Uzalishaji katika kilimo unashuka au haukui kutokana na uhaba 
wa maji, lakini, pamoja na hali hii, mipango zaidi ya kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu za maji 
inaandaliwa katika uwanda wa juu wa upande wa Kaskazini na Mashariki na maeneo ya chini 
ya mto Pangani.  Uhaba wa maji ya matumizi ya nyumbani unatokea katika bonde lote na watu 
huenda wakalazimika kutegemea zaidi maji ya chini ya ardhi na uvunaji wa maji ya mvua.

Ugavi wa maji
Bonde la Pangani lina uhaba wa maji.  Maji yaliyopo yanapungua kutokana mabadiliko ya 
tabia  nchi na kushuka kwa ubora wa eneo-bonde (degradation), wakati mahitaji yanaongezeka 
kutokana na ongezeko la idadi ya watu, ukuaji wa uchumi na matumizi mapya ya ardhi.    Kiasi 

cha maji kilichopo hivi 
sasa katika mfumo wa mto 
kimegawiwa kuzidi kiwango, 
na kusababisha migogoro 
miongoni mwa watumiaji wa 
maji.  Ardhi  oevu na mito ya 
kudumu inakauka.

Picha kushoto inaonyesha 
wataalamu wamesimama 
katika maunganiko ya mto 
Nduruma na Kikuletwa  wakati 
wa kipindi caha kiangazi cha 
hivi karibuni.
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Mabadiliko ya Tabia Nchi
Kutokana na kupungua kwa 
kiasi cha mvua na mwelekeo wa 
kuongezeka kwa joto katika nusu  ya 
pili ya karne ya 20, theluji maarufu 
ya Mlima Kilimanjaro inakadiriwa 
kutoweka kabisa ifikapo mwaka 
2020. Hii ni ishara muhimu kitaifa 
na kimataifa ya ongezeko la joto 
duniani na mabadiliko ya tabia nchi.  
Tafiti za hivi karibuni (OECD 2003) 
zinaonyesha kuwa tishio kubwa la 
kuongezeka kwa joto na kupungua 
kwa mvua ni kuongezeka kwa wingi na athari ya mioto kwenye misitu. Kuungua kwa misitu 
tayari kumeleta athari kubwa kwenye mizania ya haidrolojia ya mabonde.. Kuendelea kwa 
mwelekeo huu wa tabia nchi, na moto wa mara kwa mara na athari zitokanazo na shughuli 
za binadamau zinaweza kusababisha kupotea kwa sehemu kubwa ya misitu hii ya ki-alpine 
iliyobaki katika miaka michache ijayo na kwa hili Mlima Kilimanjaro utapoteza eneo-bonde 
muhimu la maji (OECD 2003).  Mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi itabidi 
ilenge katika uhifadhi wa mfumo wa ikolojia wa Mlima Kilimanajro na hatua za haraka za 
kuchukua kukabiliana na hali hiyo katika sekta za kilimo na maji ili kujilinda na athari mbaya 
zinazoweza kutokea na kuzitumia fursa mpya zilizopo.

Uelewa wa mambo 
Kwa ujumla kuna uelewa mdogo kuhusu masuala yanayohusu eneo-Bonde na hifadhi ya maji 
miongoni mwa wakazi wa Bonde, na kukosekana kwa utekelezaji wa sheria inayohusu matumizi 
ya maji na usafishaji wa majitaka.  Hii ina maana kuwa mipango ya kuhimiza matumizi ya maji 
kwa busara, kama kwa kudhibiti mahitaji ya maji kwa kuwa na utaratibu wa liseni na kulipia maji 
kunaweza kusipendwe na watu wengi.  Aidha kuna uelewa mdogo miongoni mwa  wakazi wa 
Bonde kuhusu faida na hasara kati ya kuhifadhi na hatua za maendeleo zinazopaswa kuchukuliwa 
na serikali.

Data, uwezo na ustadi
Mtandao wa vituo vya kupimia mtiririko wa maji mitoni katika Bonde umeboreshwa.  Mradi huu 
unatumia data zilizopo kutayarisha modeli za kihaidroljia na nyinginezo kwenye Bonde.  Hii ni 
hatua muhimu ya awali katika utekelezaji wa mtazamo wa IWRM kwa Bonde la Mto Pangani. 
Aina nyingine za data zinazohusu mfumo wa mto na watumiaji wake wadogo bado ni haba.  Hali 
hii inazuia usimamizi madhubuti.  Ustadi na uwezo katika IWRM unahitajika haraka na suala hili 
limeanza kuangaliwa katika mradi huu na miradi mingine inayohusiana.

Athari: mfumo wa mto
Mambo yote yaliyotajwa hapo juu huathiri hali ya mfumo wa mto na uwezo wake wa kutoa 
bidhaa zenye thamani na huduma bora. 
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Matumizi ya ardhi katika Bonde la Mto Pangani kimsingi yanatawaliwa na upatikanaji wa mvua, 
lakini pia na hali ya miteremko ya milima, udongo na upatikanaji wa maji juu ya ardhi. Kahawa, 
ndizi, maua na mboga hulimwa kwenye ukanda wa juu wenye maji mengi, ambapo pia ufugaji wa 
ng’ombe wa maziwa kwa kutumia utaratibu wa malisho zizini unapewa umuhimu.

Maeneo ya  chini ya Mlima yanatumika zaidi kwa kilimo cha mazao kama vile mpunga, miwa, 
ndizi, mahindi, nyanya, maharagwe, mtama, uwele, ngano, karanga na vitunguu. Mazao mengi 
yananyweshewa kutoka kwenye mito.

Maeneo  kame ya chini ya Mlima na maeneo ya uwanda wa mafuriko yanatumika kwa kilimo cha 
mkonge. Kilimo cha mahindi na uwele hufanyika katika maeneo kame ya kusini-magharibi.

Katika maeneo tambarare ya pwani na karibu na lango la mto kuna maji ya kutosha na mazao 
muhimu ni pamoja na nazi, viazi vitamu, maboga, mihogo, bamia, mkonge na matunda.

Idadi ndogo ya ng’ombe na kondoo 
wanafugwa sehemu za juu katika 
Bonde lakini hasa  kwenye maeneo 
kame. Mazao ya mifugo kutoka 
kanda za juu ni maziwa na nyama, 
na nyama pekee kutoka maeneo 
kame ya kuchungia.   

Idadi ya watu
Watu wapatao milioni 2.6 wanaishi 
katika Bonde la Mto Pangani. Zaidi 
ya 80% kati yao hutegemea kilimo 
kwa namna moja au nyingine kwa 
kukimu maisha yao.

Maeneo ya safu za juu,  pwani na 
maeneo ya mijini yana watu wengi, 
ambapo maeneo ya ukanda wa 
kati yana makazi madogo madogo 
yaliyotawanyika.

Kiwango cha ongezeko la idadi ya 
watu ni kubwa zaidi katika maeneo 
ya nyanda za juu kuliko kwenye 
uwanda wa chini, ikimaanisha 
kwamba kuna mwenendo wa  watu  
kuelekea nyanda za juu.  

Matumizi ya Ardhi
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Rasilimali za Maji na Matumizi Yake
Bonde la Mto Pangani 
lina mabonde madogo 

matano ambamo 
Mito yake mikubwa 
inatofautiana sana 

ukilinganisha sifa-baini 
za kihaidrolojia. 

Mito ni hii ifuatayo:
Kikuletwa

Ruvu
Mkomazi
Luengera

Mto mkuu wa Pangani

Mabonde madogo ya Kikuletwa na Ruvu yana msururu wa chemchem kubwa za maji Kusini mwa 
Mlima Meru na Mlima Kilimanjario. Chemchem hizi hupata maji yake asilia kutoka miamba ya 
volkano chini ya ardhi ambayo hutoa maji kama visima vya chemchem.

Chemchem kubwa katika bonde dogo la Kikuletwa ni zile za Chemka, Rundugai na Kware. 
Chemchem hizi tatu hutoa kiasi cha asilimia 90 ya mtiririko wote wa maji wakati wa kiangazi 
katika Mto Kikuletwa

Matumizi ya Maji
Tija kwa mtazamo mpana, ikiwa ni pamoja na kilimo, uzalishaji wa nguvu za umeme kwa maji 
na mazao kutokana na mazingira na huduma zipatikanazo kutoka rasilimali na hifadhi yake, 
hutegemea upatikanaji wa maji safi na ya kutosha. Karibu asilimia 90 ya maji ya Bonde la  
Pangani yanatumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na uzalishaji umeme. Pamoja na hayo, 
bado maji yaliyopo hayatoshelezi mahitaji halisi kwa  shughuli hizo.. Ufanisi wa matumizi ya maji 
katika kilimo cha umwagiliaji mara nyingi uko chini hata kufikia asilimia 15.  Uzalishaji wa umeme 
kwa kutumia maji mara nyingi unakuwa chini ya asilimia 35 ya uwezo wa mitambo. Migogoro 
inajitokeza kati ya watumiaji mbalimbali wa maji. Kupungua kwa rasilimali za maji kunatishia 
kipato cha watu wanaotegemea kilimo cha umwagiliaji na mambo mingine muhimu ambayo 
rasilimali za maji za Bonde la Mto Pangani zinachangia kwenye uchumi wa Taifa. Kutokuwa na 
uhakika wa upatikanaji wa maji ya kutosha kunadhoofisha jitihada za Tanzania kupata maisha 
bora na kupunguza hali ya umasikini.   
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Matumizi Makuu ya Maji
Matumizi ya nyumbani
Upatikanaji wa maji kwa ajili ya matumizi 
ya nyumbani hutofautiana katika maeneo 
mbalimbali ya Bonde. Kwa kuzingatia 
takwimu za Tanzania (Faraji 2007), sehemu 
kubwa ya wakazi wa mijini wanapata maji 
ya kunywa ya kuaminika, ambapo kiasi cha 
nusu ya watu wanaoishi vijijini wanapata 
huduma ya maji.  Kaya nyingi vivijini bado 
hutegemea maji ya mtoni kwa kunywa na 
kuoga.

Kilimo
Kiasi ya asilimia 80 ya wakazi wa Bonde la Mto Pangani 
wanategemea kilimo kwa maisha yao kwa namna moja 
au nyingine.  Kilimo cha umwagiliaji hutumia maji mengi 
katika Bonde.  Kahawa, miwa, maua, na matunda na 
mbogamboga, ambazo kwa kiwango kikubwa husafirishwa 
nje ya nchi, humwagiliwa katika mashamba makubwa 
maeneo ya Kaskazini mwa Bonde.  Mazao mengine 
mengi yakiwemo mpunga, mahindi, maharagwe, ndizi na 
mbogamboga hulimwa kwa ajili ya masoko ya ndani.

Umeme wa nguvu za maji
Kuna vituo vitatu vya uzalishaji umeme 
katika mto Pangani, Nyumba ya Mungu, 
Hale na Pangani Falls ambavyo huzalisha 
megawati 91.5 au asilimia 17 ya umeme wote 
wa Tanzania.  Ingawa uzalishaji wa umeme 
haupotezi maji bali huyatumia tu kuzalishia 
umeme; mahali kilipo kituo cha Pangani Falls 
kunamaanisha kuwa maji kwa ajili ya uzalishaji 
umeme hayawezi kutumika kwa shughuli 
nyingine kwenye maeneo ya juu.  Uhaba wa 
maji wakati wa kiangazi huweza kusababisha 
kushuka kwa uzalishaji umeme hadi kufikia 
asilimia 30 ya uwezo wa mitambo.
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Uchimbaji Madini
Kuna shughuli kubwa za uchimbaji madini 
katika Bonde la Mto Pangani.  Hizi ni pamoja  
na uchimbaji wa madini ya bati maeneo ya 
Korogwe, tanzanaiti na  fosfati maeneo ya 
Arusha, mawe ya chokaa karibu na Tanga 
na uchekechaji wa dhahabu katika Milima ya 
Usambara.  Uchimbaji wa Madini ya Vito ni 
shughuli muhimu na asilimia 80 ya akiba ya 
madini ya tanzanaiti hupatikana Merereani, 
nje ya mji wa Arusha. Uchimbaji wa mchanga 
kwa ajili ya ujenzi ni shughuli ya kawaida 
kandokando ya kingo za mto.

Mifugo
Idadi kubwa ya kaya za vijijini katika  Bonde la 
Pangani zina mifugo.  Aina kuu za mifugo ni kuku, 
ng’ombe, mbuzi, na kondoo.  Wastani wa ng’ombe 
na mbuzi wanaofugwa ni mkubwa katika maeneo 
ya kati ya Bonde , ambapo idadi kubwa ya kaya za 
Wamasi hupenda kuwa na makundi makubwa ya 
ng’ombe na mbuzi. 

Sekta nyingine
Sekta ya viwanda inakua katika Bonde 
hususan karibu na miji mikuu.  Baadhi ya 
viwanda muhimu ni pamoja na viwanda 
vya mkonge, viwanda vya ngozi, mazao ya 
karatasi, madawa, nguo, mbao, viwanda vya 
metali na vya uzalishaji wa maji ya kunywa 
ya chupa.  Viwanda vya mbolea, saruji, 
usindikaji matunda na upasuaji mbao ni 
shughuli muhimu ukanda wa pwani. Viwanda 
vingine katika Bonde ni vya kutengeneza 
nguo,  kamba za katani, nondo , uzalishaji 
wa mifuko ya plastiki na vinywaji baridi. 
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Mito na Watu

Uhai wa mifumo ya mito  

Kushuka kwa ubora wa mto kunakohusiana na uendelezaji wa maji na ardhi  kunaweza 
kuonekana kwa namna nyingi ambazo, kwa namna moja au nyingine, zina gharama 
iliyosababishwa na binadamu: mmomonyoko wa kingo za mto na kupotea kwa  ardhi;  
kujaa matope na kupungua kwa uhai wa mabwawa maeneo ya chini; kumegeka kwa ardhi, 
lango la mto na uvuvi wa baharini unaotegemea mto; kushuka kwa ubora wa maji; na 
ongezeko la wadudu haribifu wa mimea na wanyama. 

Kadri mito inavyozidi kupoteza ubora, watu wanaweza kupoteza mali zilizopo kandokando 
mwa mito, chanzo muhimu cha protini, na rasilimali nyingine nyingi za mito ambazo 
ni muhimu kwa maisha yao.  Wanaweza kupoteza maeneo ya burudani na hifadhi na 
faida nyingi za mto ambazo umuhimu mkubwa kitamaduni na kidini.  Mito isiyo hai 
hutoa fursa kubwa kwa wadudu waletao maradhi kama vile mbu waletao malaria na 
ongezeko la konokono waletao kichocho.  Aidha, mito yenye maji kidogo imo katika 
hatari ya kuchafuliwa na vijidudu vinavyoleta ugonjwa wa kuhara na magonjwa mengine 
yanayoenezwa na maji machafu yanayoathiri watu na wanyama.

Itafika mahali katika maendeleo gharama ya mabadiliko haya itakua kubwa kuliko manufaa 
– hasara itakuwa kubwa kuliko faida inayopatikana.  Tunahitaji kufahamu uhusianao wa 
watu na mito yao ili kutathmini nini kinaweza kupotea pamoja na kinachoweza kupatikana 
na miradi ya maendeleo ya maji ya siku za baadaye.  

Mito yenye uhai kwa watu wenye afya 
Wananchi wa vijijini wanaoishi karibu na mito huzitumia rasilimali zao kwa maisha yao na kujipatia 
kipato.  Mto hutoa maji kwa ajili ya kunywa, kuosha na kupikia, madawa, vifaa vya ujenzi, kuni, 
na chakula kama vile samaki, na mazao kutoka mabonde yenye rutuba.  Baadhi ya mazao haya 
huvunwa kwa ajili ya matumizi ya kaya na mengine kwa ajili ya kujipatia kipato.  Aidha, mito hutoa 
huduma nyingi zenye thamani kubwa zitokanazo na mifumo ya  ikolojia, kama vile kuhifadhi maji 
ya mafuriko na hivyo kuwepo kwa maji ya uhakika wakati wa kiangazi, na kusafisha majitaka.

Mito hutumika kwa ajili ya burudani na utalii.  Shughuli hizi huleta ajira na hivyo kuchangia 
kipato  cha kaya.  Shughuli nyingi zinazotegemea mifumo ya mto, kama vile uvuvi na utalii 
hupelekea kuhitajika kwa bidhaa nyingine katika uchumi kama vile mashua, nyavu, nguo, na 
hivyo husababisha kuhitajika kwa kwa kazi nyingi na kipato zaidi kutoka sekta nyingine.  Aidha, 
mito  ina umuhimu mkubwa kwa watu kiutamaduni na kidini.

Mito yenye uhai bora hutoa faida kubwa kwa wote kwa vile ina tija kubwa huchangia mapato ya 
watu, afya na ustawi wa kiroho.
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Maji kwa ajili ya Mazingira
Mtiririko wa maji  kwa ajili ya mazingira
Tathmini za  maji  kwa ajili ya mazingira ni nyenzo muhimu katika IWRM ambayo hutuwezesha 
kufahamu  matokeo ya mpango wowote wa maendeleo au usimamizi wa mfumo wa mto kwa  
jamii, mazingira na uchumi.  Hutuonyeasha kwa nini aina mbalimbali za mitiririko ya maji mitoni 
ni muhimu kwa kudumisha uhai wa mto, na namna watu wanavyotumia mto huo.  Aidha, tathmini 
hizo hutoa maelezo juu ya uwezekano wa njia mbalimali za maendeleo ya Bonde kwa siku za 
baadaye kwa kuonyesha faida au hasara kwa kila njia itakayochaguliwa.

Mifano ya aina mbalimbali za mitiririko ya maji
Maji yenye mtiririko mdogo ni ya kina kifupina matulivu  na wakati wa kiangazi hutumiwa na 
spishi za mtoni ambazo huhitaji hali hiyo  kwa ajili ya kukamilisha mizunguko yao ya maisha.

Mafuriko madogo huongeza ubora wa maji wakati wa kiangazi, huchochea kuanza kwa 
shughuli mbalimbali kama vile kuhama kwa samaki kuelekea maeneo ya juu ya mto na mbegu 
kuanza kuota kwenye kingo za mto.

Mafuriko makubwa hueneza maji 
mabondeni na kwenye maeneo 
chepechepe, husafisha mito na 
kudumisha mimea ya kwenye 
kingo za mito.

Mabadiliko ya mtiririko asilia wa 
maji kutoka msimu mmmoja hadi 
mwingine na mwaka hadi mwaka 
hudumisha hali ya kuwa anuwai 
na unyumbukaji wa mfumo na 
kuufanya uwe na uwezo mkubwa 
zaidi wa kukabiliana na vitendo 
vya binadamu vinavyoweza 
kusababisha usumbufu.

Muda wa kuwasili mitiririko mbalimbali ya maji mtoni ni muhimu kama ukubwa 
wa mitiririko yenyewe ili kudumisha uhai wa mfumo wa mto. 

Tathmini ya pamoja ya kiasi cha mtiririko wa maji kinachohitajika kwa ajili ya mazingira huwezesha 
makundi yote ya wadau kutathmini ni uchaguzi upi wa siku za usoni watauona unakubalika, na 
upi haukubaliki, na kuitoa taarifa hii kwa serikali.  Hatimaye serikali huamua ni uchaguzi upi wa 
kufuatwa.

Ripoti za uhai wa mfumo mzima wa mto hutuwezesha kuanza kutathmini ni kwa kiasi gani tupo 
karibu na hali ambayo gharama zinazidi manufaa na hivyo kuwezesha kutambua maamuzi ya 
siku za baadaye.
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Kipimo cha Afya na Ustawi
Vipimo vya uhusiano kati ya Mto na Ustawi
Ustawi wa jamii ni hali ya kuneemeka, afya bora na furaha katika maisha ya watu. Katika muktadha 
wa kuunganisha ustawi wa jamii na mfumo ikolojia ya mto, vielezo vifuatavyo vimetumika, vyote 
vikizingatia masuala ya kaya:

Kipato cha kaya: kiwango cha kipato kinaonyesha kiasi cha utajiri au ufukara katika maeneo 
yanayohusika.

Utegemezi wa maji ya mto: kiwango cha asilimia ya kaya zinazokuwa tegemezi kwa  vyanzo 
asilia vya maji huonyesha kwa kiasi gani ubora wa maji unaweza kuhatarishwa.

Mchango wa mfumo wa mto: kiwango cha asilimia ya mchango wa rasilimali za mto kwa pato 
zima la kaya huonyesha kwa kiasi gain watu wanaweza kuathirika kutokana na  mabadiliko 
ya ikolojia ya mto.

Aidha, kielezo kifuatacho juu ya ustawi wa watu kinahusisha uchukuaji maji kutoka mfumo wa 
mto, pia kwa kuzingatia masuala ya kaya:

Mchango wa kilimo cha umwagiliaji: mchango ambao kilimo cha umwagiliaji kinatoa 
kwenye pato la kaya huonyesha ni kwa kiasi gani watu wanaweza kuathirika  kutokana 
na mabadilko ya ugawaji maji.
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Vipimo vya uhai wa mto na lango lake 

Vipengere kadhaa huchangia  mabadiliko ya uhai wa mto. Kwa kawaida vyote hivi hubadilika 
a kadri mto unavyoongezeka urefu na huweza kuleta mabadiliko  zaidi au kwa namna tofauti 
kutegemeana na uharibifu wa mto. Vipengere vifuatavyo ni vya muhimu na vimepimwa kwa 
njia ambazo zimeelezwa katika ripoti za uchunguzi.

Eneo-Bonde

Hali na matumizi ya ardhi katika bonde lenyewe ni sababu kubwa inayoathiri  uhai 
wa mto, kutokana na matope, , kemikali na mbolea zinazoweza kuingia mtoni, na pia 
kutokana na  miundombinu ambayo inaweza kubadilisha mtiririko na mkondo wa maji 
ya mto.

Mfumo wa Mtiririko wa Maji Mtoni

Aina ya mtiririko na mkondo wa maji na wakati wa maji mengi au maji kidogo ambayo 
hutokea katika sehemu mbalimbali za mto (mfumo wa mtiririko wa maji) ni msingi 
muhimu wa uwezo na tabia ya mto. Maji yana uwezo wa kusogeza na kukokota 
michanga na matope chini na pembezoni mwa mto, hudumisha mto na mara nyingi 
hutengeneza upana na kina, mchanganyiko wa mashapo ya michanga inayolundikana 
mahala pamoja mtoni na aina ya kingo za mto.

Ubora wa maji

Ubora wa maji ni muhimu kama ilivyo kwa wingi wa maji unaofaa kwa ajili ya kudumisha 
ubora na hali njema ya mfumo. Maji yaliyotibuliwa na yenye matope, mchanga na uchafu 
unaoelea, mara nyingi ni dalili ya kuwepo kwa wingi mashapo ya mto au faitoplanktoni (miea 
midogo ambayo huonekana kwa darubini hasa algi), vyote hivi huonyesha dalili ya hali mbaya 
na chafu ya maji. Kiwango cha chumvichumvi katika maji kwa kawaida huongezeka kadiri 
mto unavyokwenda chini na kinakuwa cha juu kwenye lango la mto kwa sababu ya athari ya 
bahari. Wingi wa chumvi kwenye lango la mto hubadilika wakati wote kutegemeana na kujaa 
au kupwa kwa maji na majira mwaka.

Oksijeni kutoka angahewa huingia majini kwa urahisi ambamo inatumiwa na mimea na 
viumbe vya majini. Hewa hii safi hutumika haraka kuliko inavyoingia – kama vile itumikavyo 
wakati wa kuoza kitu chenye asili ya kiumbe hai au kwenye mifereji ya maji taka, hapo maji 
yanakuwa hayana oksijeni na huweza kuua mimea ya majini. Kiwango cha oksijeni ndani ya 
maji ni kipimo kizuri cha ubora wa mazingira, kinaashiria kiasi gani maji yanaweza kukimu 
mahitaji ya viumbe na mimea ya majini.

Ukamilifu wa makazi ya asili

Mabadiliko yanayofanywa na binadamu kwenye mito na mabonde huharibu makazi ya asili 
ndani ya mto na kingo zake, na hupunguza uwezo wa mfumo ikolojia kukimu mahitaji ya 
mimea na wanyama wa mtoni. Kadri makazi ya asili  yanavyoharibika, ndivyo hali ya uhai wa 
mto inavyohatarishwa.
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Mimea na Wanyama 
Mimea na wanyama wa mtoni hubadilika kwa aina ya spishi na wingi kutegemeana na hali ya 
mazingira: spishi nyingine ni rahisi kuathirika na zinaweza kuishi tu kwenye sehemu ambazo 
hazina usumbufu; spishi nyingine ziko imara na zinaweza kuhimili kiwango fulani cha uchafuzi na 
uharibifu wa mazingira asili. Hii inazifanya kuwa kiashirio bora cha uhai wa mto, ambao unaweza 
kutathminiwa na kurekodi spishi gani zipo na zipi hazipo kwenye sehemu mbalimbali za mto. 
Mimea kwenye kingo za mto, jamii ya samaki na mimea na wanyama wadogo wadogo waishio 
majini (wanyama wasio na uti wa mgongo) mara nyingi huwa ni sehemu ya maisha iliyo dhahiri 
katika mfumo wa ikolojia na ndio jamii kubwa ya spishi iliyotumika katika tathmini hii ya uhai 
wamto. Zuuplanktoni (wanyama wadogo waoonekanao kwa darubini), faitoplanktoni (mimea 
midogo ambayo huonekana kwa darubini) na ndege nao pia wamechunguzwa kwenye lango la 
mto.
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Makundi ya Uhai wa Mto
Vipimo vingi vilivyofanyika wakati wa kutathmini  mto vinaweza kuwekwa kwa muhtasari katika 
makundi manne makubwa ya aina ya uhai wa mto. Kwa kutumia makundi haya, sehemu 
mbalimbali za mfumo ikolojia, kama vile njia ya maji au samaki zimetathminiwa na kutambuliwa 
kutegemea hali zao halisi kwa ujumla. Tathmini imefanyika kwenye sehemu kadhaa katika mfumo 
mzima wa mto.

Kundi la Uhai wa Mto

Asilia                     (A)

Asilia kiwango  
Kikubwa                (B)

Imebadilika kwa 
Wastani                 (C)

Imebadilika kwa
Kiwango kikubwa  (D)

Hali ya ki-ikolojia

Hakuna mabadiliko 
au mabadiliko kidogo 
kutoka hali ya asilia

Ufanyaji kazi wa mfumo 
ikolojia na ubora wake 
haujabadilika kwa 
kiwango kikubwa

Mabadiliko 
yanaonekana; spishi 
nyeti ni adimu au 
zimepotea, spishi zenye 
kustahamili hali ngumu 
zipo kwa wingi

Mabadiliko makubwa 
yanayoambatana na 
kuvurugika kwa ufanyaji 
kazi wa mfumo ikolojia; 
spishi zinazovumilia 
mabadiliko zimebaki 
mara nyingi 
kutegemeana na 
wadudu waharibifu 
waliopo; spishi zisizo 
na asili ya hapo zipo 
kwa wingi, mimea na 
wanyama wanaweza 
kuwa na magonjwa 

Maelezo

Madhara kidogo ya 
binadamu

Uharibifu kutokana na 
vitendo vya binadamu 
huonekana lakini havina 
athari kubwa katika  
mfumo

Uharibifu wa  wa aina 
mbalimbali, kwa kawaida 
ni kielelezo cha  kiwango 
cha maendeleo ya 
uchumi  wa  jamii 

Idadi kubwa ya watu; 
matumizi makubwa ya 
mto kupita kiwango, 
matumizi makubwa ya 
mkondo wa  mto na kingo 
zake, kupotea kwa karibu 
sifa zote asilia za mto
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Hali ya Sasa: Maumbile
Sababu kuu za kushuka kwa ubora wa uhai wa mito ni: mabadiliko ya mfumo wa mtiririko wa 
maji, mabadiliko ya sura ya kingo na chini ya mto, pamoja na ukubwa wa maeneo yanayotapakaa 
maji ya mafuriko, mabadiliko ya ubora wa maji kutokana na uchafuzi, na kuwepo kwa mimea na 
wanyama wasio na asili ya eneohusika.   Kiwango cha mabadiliko ya mambo haya  hutofautiana 
kutoka sehemu moja hadi nyingine ya mto lakini taarifa zifuatazo zinaonyesha mwelekeo mzima 
ki-zoni katika mto.  Muhtasari uliopo mwishoni mwa chapisho hili unaelezea hali ya mto sehemu 
kwa sehemu, na maelezo zaidi ya kina yanapatikana kwenye  ripoti za kitaalamu.

Mfumo wa mtiririko wa 
maji
Mito mingi ndani ya bande  hili  
kwa sasa hutiririka kwa kipindi tu 
cha mwaka kutokana na kuche-
pushwa kwa  maji.  Kwa mfano 
katika bonde dogo la Kikuletwa 
sehemu kubwa ya maji ya mto 
hutokana na chemchem zilizopo 
katika maeneo ya kati ya bonde.  
Juu ya chemchem hizi mtiririko 
wa maji sasa sio wa kudumu.

Kwa asili mito ya Luengera na 
Mkomazi ilikuwa ikitiririsha maji 
wakati wote wa mwaka lakini 
kwa sasa hutiririsha maji kwa 
msimu tu.  Mizania ya maji ya 
Bonde inaonyesha kwamba 
bonde dogo la Mkomazi ndilo 
lililoendelezwa zaidi, ambapo 
kiasi cha asilimia 58 ya maji 
yanayotiririka kwa kawaida kwa 
mwaka hutumika, ikifuatiwa na 
Bonde dogo la Kikuletwa am-
bapo asilimia 25 ya maji yake 
hutumika
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Mwelekeo wa ujumla ni kuwa mfumo wa mtiririko wa maji unakaribia uasilia wake kwenye 
maeneo ya vyanzo vya mito, na kubadilika taratibu na kuwa wa wastani na mwisho 
kubadilika kwa kiwango kikubwa katika maeneo ya chini ya mto.  Katika eneo hili mafuriko 
yanaonekana yameondoshwa kabisa kutoka uwanda wa mafuriko wa Kirua. Mfumo wa 
mtiririko wa maji unakaribia kuwa sawa na asilia yake katika lango la mto kutokana na 
kuongezeka kwa maji yatokayo vituo vya uzalishaji umeme vya Hale na Pangani Falls na 
kutoka mto Luengera.  Taarifa za kila eneo zinaonyeshwa katika muhtasari wa hali ya mto 
mwishoni mwa ripoti hii.

Mkondo wa mto 

Pamoja na kubadilika kwa mto kutokana na 
mabadiliko ya mtiririko wa maji, mkondo wa 
mto pia umegeuzwa kutokanana na ujenzi 
wa madaraja, barabara, uchimbaji wa ko-
koto na mchanga, mabwawa, na ujenzi wa 
mifereji – hasa inayopita maeneo ya kina-
masi.  Mabadiliko ya mkondo wa mtona chi-
ni ya mto yanaonekana dhahiri katika mto 
Kikuletwa, kutokana na kupanuka kwa mto, 
na kwenye mto Himo kutokana na uchimbaji 
wa kokoto.  Kwa kiwango kikubwa uwanda 
wa mafuriko wa Kirua haujaendelezwa la-
kini haufanyi kazi tena kama uwanda wa 
mafuriko kutokana na kutokuwepo kwa ma-
furiko.  Uwanda huu unaweza ukarejeshewa 
uhai wakekwa kuruhusu tena mafuriko. 

ZONI Mkondo wa  Mto: Aina ya 
Uhai wa Mto

Mbubujiko wa Maji Mlimani Haikutathminiwa

Kijto cha Mlimani B

Safu za Juu ya Mlima D

Kinamasi za Maeneo ya Juu ya Bonde 
na Ziwa Jipe C

Uwanda wa Mafuriko wa Kirua C

Safu za chini za Mlima zilizorudishiwa 
uhai B

Safu za chini ya Mlima C

Mto uliokomaa bondeni D

Lango la Mto D

ZONI Mfumo wa mtiririko wa maji: 
Aina ya Uhai wa Mto

Mbubujiko wa Maji Mlimani A

Kijto cha Mlimani BC

Safu za Juu ya Mlima CD

Kinamasi za Maeneo ya Juu ya Bonde 
na Ziwa Jipe D

Uwanda wa Mafuriko wa Kirua D

Safu za chini za Mlima zilizo karabatiwa CD

Safu za chini ya Mlima D

Mto uliyokomaa bondeni D

Lango la Mto B

Kiasi  cha maji yanayofika kwenye lango la 
mto kimebadilika sana  kulinganisha na kile  
cha asili, sababu kuu ikiwa ni mabadiliko 
ya mtiririko wa maji kutokana na ujenzi wa 
Bwawa la Nyumba ya Mungu lililopo kwenye 
mto Pangani na Bwawa la Kalimawe lililopo 
kwenye mto Mkomazi.  Wakati wa kiangazi 
mtiririko wa kiwango cha chini huwepo mto-
ni kutokana na udhibiti wa kiasi kinachofun-
guliwa toka mabwawa hayo, lakini mtiririko  
wowote mkubwa huingia ndani ya mabwa-
wa.  Wakati wa masika, mafuriko makubwa 
bado huweza kutokea chini ya mabwawa 
lakini mafuriko madogo na mtiririko wa ki-
wango cha chini wa mito  huingia  bwawani, 
na hivyo mtiririko wa maji kati ya mafuriko ni 
kiwango cha chini ya asili yake. 
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Ubora wa Maji
Ubora wa maji kwa ujumla unapungua kadri mto un-
avyo elekea chini, ingawa sehemu nyingine zenye 
maji yenye ubora wa kiwango cha chini kabisa zipo 
maeneo ya kati ya mto. Ubora wa kiwango cha chini 
mara nyingi una uhusiano na kiwango cha ongezeko 
la chumvi ndani ya maji, vinyesi vyenye wadudu, ogani 
zinazooza na maji yaliyotibuliwa na yenye matope, 
mchanga na uchafu unaoelea katika sehemu nyingi 
za mfumo mzima wa mto. 

Sababisho kubwa ni mtiririko wa maji kutoka masham-
bani na majitaka  kutoka mashamba ya katani, ma-
tumizi ya maji ya mto kwa wakazi wa mijini kwa ajili 
ya kuoga na kutupa uchafu mtoni, na maji yaliyotibu-
liwa na yenye matope chini ya mitambo ya kuzalishia 
ememe. Hali ya oksijeni iliyomo ndani ya maji ni ndogo 
sana hasa kwenye maeneo yaliyopo juu na chini ya 
Hale na Pangani Falls na sehemu ya juu ya lango la 
mto ambapo mchanganyiko wa maji ya bahari na maji 
ya mtoni ni hafifu.

Hali ya Sasa: Kemikali na Mimea

ZONI
Mfumo wa 
mtiririko wa maji: 
Aina ya Uhai wa 
Mto

Mbubujiko wa Maji Mlimani
Haikutath-

miniwa

Kijto cha Mlimani A/B

Safu za Juu ya Mlima B/C/D

Kinamasi za Maeneo ya Juu ya 
Bonde na Ziwa Jipe B/C

Uwanda wa Mafuriko wa Kirua C

Safu za chini za Mlima zilizo 
karabatiwa D

Safu za chini ya Mlima C/D

Mto uliokomaa bondeni C

Lango la Mto D
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Mimea
Hali ya mimea kwenye kingo za mto na maeneo 
ya uwanda wa mafuriko na kinamasi huonyesha 
mabadiliko fulani katika eneo husika lenyewe na hali 
hiyo si lazima ionekane bondeni kama ilivyo kwa 
sifa nyingine za mto. Sababu kuu ya kawaida kwa 
mabadiliko haya katika  sehemu kadhaa husika ni 
utayarishaji wa  ardhi kwa ajili ya kilimo au makazi 
mijini, uvunaji wa mazao, au uvamizi wa spishi za 
kigeni. Mimea iliyoneemeka kwenye kingo za mto 
inakuwa bafa na inafanya kazi ya kukinga mto 
kutokana na athari za michanga, matope, mbolea na 
madawa ya kuua wadudu waharibifu kutoka milimani 
kwenye mashamba, na pia hutoa hifadhi kwa aina 
nyingi ya wanyama pori. Maeneo finyu kati ya kinga 
ya mto na ardhi kavu yenye mimea dhaifu, hufanya 
mto uwe katika hatari ya kuchafuliwa na kuathirika 
na madhara mengine.   

ZONI Mimea: Aina ya Uhai 
wa Mto

Safu za Juu ya Mlima Haikutathminiwa

Kinamasi za Maeneo ya Juu 
ya Bonde na Ziwa Jipe B/C

Uwanda wa Mafuriko wa Kirua A/C/D

Safu za chini za Mlima zilizo 
karabatiwa C

Safu za chini ya Mlima B

Mto uliokomaa bondeni D

Lango la Mto B/C/D

Mto uliokomaa bondeni B

Lango la Mto C
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Hali ya Sasa: Wanyama

ZONI
Wanyama wasio na uti 
wa mgongo: Aina ya 
Uhai wa Mto

Mbubujiko wa Maji Mlimani Imetathminiwa A/B

Kijto cha Mlimani A/B

Safu za Juu ya Mlima B/C/D

Kinamasi za Maeneo ya Juu 
ya Bonde na Ziwa Jipe B

Uwanda wa Mafuriko wa 
Kirua C

Safu za chini za Mlima zilizo 
karabatiwa D

Safu za chini ya Mlima B/C/D

Mto uliokomaa bondeni C

Lango la Mto D

Wanyama waishio majini wasio na uti wa 
mgongo
Kwa ujumla ni maeneo ya juu tu ya mfumo wa mto 
ndiyo yenye wanyama wasio na uti wa mgongo 
wenye afya nzuri.  Mchanganyiko wa spishi hubadilika 
wenyewe unavyoelekea chini ya mto, lakini matokeo 
yaliyomo kwenye jedwali yanaonyesha mabadiliko ya 
ziada ambayo yanaweza kuhusishwa na uharibifu wa 
binadamu.  Maeneo mengine ya mto hayafuati hali 
hii ya kawaida ya kuharibika, ikionyesha kwamba mto 
unajirejeshea hali yake ya ubora kwa kiwango fulani, 
na kuharibika tena pale tu panapotokea athari mpya 
maeneno ya chini.  Mabadiliko makuu yanayowatokea 
jamii ya wanyama waishio majini wasio na uti wa 
mgongo ni kutoweka kwa anuwai ya spishi kadri 
umbali kutoka chanzo cha mto unavyoongezeka na 
wanaobaki ni wale wanaovuta hewa nje ya maji au 
spishi zilizozoea maji yenye hewa chache ya oksijeni. 

Kwa kawaida aina hiyo ya spishi huvumilia zaidi 
hali duni na wanaweza kuongezeka kuwa wadudu 
waharibifu kwenye mazingira fulani.
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Samaki
Spishi  ishirini za samaki walio katika familia tisa wameorodheshwa.  Familia hizo na nasaba zake 
ni “Cyprinidae (Barbus, Labeo and Garra), Cichlidae (Tilapia and Haplochromis), Mochokidae 
(Synodontis), Mormyridae (Mormomyrus), Gobiidae (Glossogobius), Characidae (Brycinus) 
Anguiilidae (Anguilla), Clariidae (Clarias), na Cyprinodontidae (Northobranchius)”.

Samaki aina ya cichlids ndio waliopatikana 
katika zoni zote isipokuwa sehemu ya 
chini ya mto uliokomaa. Cyprinidis ndio 
aina iliyofuatia kwa kupatikana kwa wingi, 
na aina adimu ya familia ikiwa ni gobies 
(gobiidae), milkfish (Channidae), na 
ambassids (Ambassidae).    Familia hizi tatu 
za mwisho huvumilia wigo (range) mpana 
wa hali ya chumvi na huhama kati ya bahari 
na mto.
 
Maeneo ya chini ya milima yanatoa hifadhi 
kwa aina nyingi za samaki ikifuatiwa na 
eneo la mto uliokomaa.  Mito ya Milimani 
ina spishi chache sana kuliko maeneo yote.

Ukiondoa maeneo ya kati ambapo shinikizo 
la binadamu kwa mto ni kubwa (na hasa 
kwa samaki), uhai wa mto kwa samaki 
ulikuwa kati ya wastani na bora.

ZONI Samaki:  
Aina ya Uhai wa Mto

Mbubujiko wa Maji Mlimani A

Kijto cha Mlimani A/B

Safu za Juu ya Mlima D

Kinamasi za Maeneo ya Juu ya Bonde 
na Ziwa Jipe C/D

Uwanda wa Mafuriko wa Kirua B/C

Safu za chini za Mlima zilizo karabatiwa B/C

Safu za chini ya Mlima C

Mto uliokomaa bondeni C

Lango la Mto C



36                              MTO PANGANI NA MFUMO WAKE             

Hali ya Sasa: Jinsi Watu Wanavyoutumia Mto
Maisha na ustawi wa watu vijijini kunahusisha wigo wa shughuli mbalimbali.  Huu ni mkakati wa  
kawaida wa kutawanya athari ili kupunguza madhara yatokanayo na shughuli miongoni mwa watu 
maskini, kwa sababu wapo katika hatari ya kuathiriwa na madhara yatokanayo na mabadiliko ya 
mazingira asili na tabia  nchi.  Rasilimali za mto katika bonde zinawawezesha wakulima wadogo 
kutawanya athari, na kupata bidhaa ambazo kwa namna nyingine wangelazimika kuzinunua.

Ukulima
Kaya nyingi vijijini hutegemea kilimo kama shughuli yao kuu.  Wakulima waogo hulima zao kuu la 
chakula kama vile mahindi, na mazao mengine mbalimbali ambayo hutofautiana kutoka sehemu 
moja hadi nyingine katika bonde.  Kahawa, migomba na mpunga ni mazao muhimu katika nyanda 
za juu na mashamba mengi humwagiliwa kupitia mfumo wa mifereji ya asili.  Karibu na pwani 
mazao ya miti kama vile minazi na tambuu ni maarufu  na kaya chache humwagilia mashamba 
yao.  Mifugo nayo ni chanzo muhimu cha kipato kwa kaya katika bonde na hutegemea maji 
kutoka kwenye vyanzo vya asili.

Uvuvi na rasilimali nyingine za mto 
Watu wanaoishi karibu na mto, maziwa na lango la mto wanapata kipato cha kadri kutokana na 
rasilimali mbalimbali za mto ambapo samaki ni mhimu zaidi.  Maziwa katika bonde husaidia uvuvi, 
ambao siku za nyuma ulikuwa wa tija kubwa, na kuwavuta wavuvi kutoka sehemu mbalimbali za 
kanda kushiriki katika uvuvi wa kibiashara.  Kwa familia husika uvuvi ndio hasa shughuli yao kuu. 
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Kinamasi ya Kirua nayo ilikuwa ikisaidia kuongeza tija kwenye uvuvi, lakini hali hii ilikoma tangu 
mafuriko yalipoacha kuingia kwenye eneo hili la ardhioevu kutokana na ujenzi wa bwawa la 
Nyumba ya Mungu maeneo ya juu.  Ndani ya mto wenyewe kuna uvuvi kidogo sana katika 
nyanda za juu, lakini maeneno ya chini ya mto hutoa kipato kikubwa kitokanacho na uvuvi kwa 
kaya zilizo jirani.  Uvuvi ni shughuli muhimu katika lango la mto, hususan kaa na kamba.  Kaya pia 
huvuna mimea ya pwani kama vile matete, mafunjo, mikoko na mimea ya madawa kwa matumizi 
ya kaya au kwa ajili ya kuuza.  

Maji ya kunywa
Maji ya bomba husambazwa katika maeneo ya miji mikubwa na  midogo, lakini idadi kubwa ya 
watu hutegemea maji ya kutoka kwenye mito  na visima.  Matumizi ya maji kwa mjini ni kiasi cha 
lita 70 kwa mtu kwa siku, wakati matumizi ya vijijini ni kiasi cha lita 20 – 30 kwa mtu kwa siku, 
ambapo kiwango kikubwa cha maji hayo hupatikana kutoka mfumo wa mto. 

Mapato kutokana na rasilimali za mto
Kaya katika bonde zinazoishi ndani ya kilometa 10 kutoka mitoni hupata hadi asilimia 21 ya kipato 
chao kutokana na mifumo ya mto.  Kwa ujumla, asilimia 75 ya wakazi wa bonde wanakadiriwa 
kuishi ndani ya kilometa 10 kutoka mtoni na, asilimia 47 ndani ya kilometa 5.  Kwa hiyo idadi 
kubwa ya watu katika bonde wanaishi karibu sana na mito.  Rasilimali za mifumo  ikolojia ya majini 
zilizovunwa katika bonde zilikadiriwa kuwa na jumla ya thamani kati ya Shilingi za Kitanzania  8.7 
na  2.9 bilioni kwa mwaka (US$ 7 – 10 milioni).  Asilimia hamsini ya thamani hii (Tshs 5.0 – 7.3 
bilioni) inatokana na uvuvi.

Maji yatumikayo kwenye maeneo ya juu ya mto yanaweza yasipatikane kwa ujazo au muda 
muafaka kuwezesha kuwepo kwa mtiririko wa maji unaohitajika kuhuisha mfumo  ikolojia 
wa mto maeneo ya chini.  Kwa mfano, wavuvi katika maeneo yote ya bonde wanaarifu 
kuwa upatikanaji mzuri wa samaki una uhusiano na mtiririko wa maji kwenye mto kwa 
msimu husika, na upatikanaji hafifu wa samaki hutokea wakati mtiririko wa maji ni mdogo au  
hauwiani na hali halisi katika msimu.

Zoni

Nyanda za Juu Kaskazini

Nyanda za Juu Mashariki

Maeneo ya Maziwa

Pangani- Kirua

Nyanda za chini

Lango la Mto

Kipato cha Kaya 
(Tsh/mwaka)

2 718 901

2 189 378

2 728 343

2 593 301

1 878 795

2 965 828

Kipato kutokana na 
Rasilimali za Mto

20 363

70 485

563 966

43 584

46 309

233 574

% Kutoka 
rasilimali za Mto

0.7%

3.2%

20.7%

1.7%

2.5%

7.9%
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Maeneo Muhimu ya Kushughulikiwa
Ziwa Jipe
Hadi miaka ya 1960 Ziwa Jipe lilikuwa limeneemeka kwa 
wingi wa samaki na maji ya kutosha kwa mahitaji mbalimbali 
pamoja na wanyama wa porini na ndege wahamiaji. 
Shughuli za binaadamu zimeleta madhara katika ikolojia 
ya ziwa hili. Madhara haya ni pamoja na kupungua kwa 
maji yanayoingia ziwani, ongezeko la virutubisho na 
kusababisha  kupungua kwa ubora wa maji, ongezeko 
la matope, na kupanuka kwa matete yanayofunika ziwa. 
Matokeo yake, ziwa ambalo lilikuwa na neema kubwa ya 
samaki sasa limekufa na watu wengi wamehama kutoka 
eneo la ziwa. 

Kinamasi ya Kirua
Tangu 1994, sehemu kubwa ya ardhioevu kwenye bonde 
– Kinamasi ya Kirua – imekauka kutokana na udhibiti wa 
mtiririko wa maji kutoka kwenye bwawa la NYM na mkondo 
wa mto ndani ya kinamasi. Uvuvi uliowahi kushamiri sasa 
umepungua na hufanyika kwenye mto tu, na maji na 
virutubisho vilivyokuwa vinasitawisha mimea haviletwi tena 
kwenye uwanda wa mafuriko wakati wa mafuriko ya mwaka. 
Sehemu za kinamasi ambazo bado hupata maji msimu wa 
mvua wakulima wa maeneo hayo hupata mapato sawa na 
wakulima wanaotumia umwagiliaji kwa njia ya mifereji.     

Nyumba ya Mungu
Bwawa la Nyumba ya Mungu (NYM)  limejengwa katika 
sehemu iliyokuwa kinamasi asilia. Hivi karibuni wavuvi 
wametoa taarifa kuwa wingi wa samaki wanaowavua 
umepungua sana. Hii imesababishwa na kupungua 
kwa kina cha maji (kutokana na kupungua kwa maji 
yanayoingia bwawani) na uvuvi  uliokithiri. Uvuvi 
huu ni chanzo  muhimu  cha ajira na chakula kwa 
watu, hasa katika eneo ambalo protini ni haba. Aidha 
huchangia mapato ya mkoa na wilaya kwa njia ya kodi 
wanazotozwa wavuvi.

Uchache wa maji yanayoingia ndani ya NYM pia 
umepunguza kiasi cha uzalishaji wa umeme
ambayo ndio sababu kubwa ya ujenzi  wa bwawa hilo.   
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1.  Mto Kikuletwa – Wahoga Chini 
Sehemu hii ya mto ilikuwa imekauka wakati wa kiangazi, hasa 
kutokana na kuchepushwa kwa  maji kwa ajili ya mimea. Ubora 
wa maji ulikuwa si wakuridhisha na mimea kwenye kingo za 
mto ilikuwa michache sana au hakuna kabisa hivyo kutoa kinga 
ndogo ya athari zitokanazo na shughuli za kilimo.  Kiwango 
cha maisha ya viumbe majini kimeonekana kuwa D, au vibaya 
kabisa.

2.  Mto Ruvu – Kifaru
Ubora wa maji katika sehemu hii ya mto ulikuwa ni mbaya sana 
(D), na pia kuna kiwango cha chini cha oksijeni na virutubisho 
vingi;  kiwango cha hewa ya amonia ni cha juu  kiasi cha kuwa 
sumu kwa viumbe wa majini. Hali hii huenda imesababishwa na 
ukaribu wa mto na makazi ya watu, na kuoza kwa mimea ndani 
ya mto. Kiwango cha maisha ya viumbe majini kimeonekana 
kuwa ni D.

3.  Mto Pangani – Hale 
Mtiririko wa maji mtoni ulikuwa mbaya sana (D) kwa sababu ya 
uchepushwaji wa maji kwa ajili ya mitambo ya kuzalisha umeme 
Hale.  Kiasi cha ubora wa maji kilikuwa kibaya sana (D), na 
viwango vya juu vya amonia na fosforasi ambavyo vingeweza 
kuwa sumu  kwa viumbe wa majini, na pengine ukaribu wa mto 
na makazi ya watu. Matumizi ya mimea kwenye kingo za mto 
yalikuwa makubwa, na kiwango cha maisha ya viumbe majini 
kimeonekana kuwa ni D, na samaki hawakupatikana wakati wa 
kiangazi

4. Mto Mkomazi chini ya Bwawa la  Kalimawe 
Mtiririko wa maji mtoni umebadilishwa sana kwa sababu ya 
kuwepo kwa bwawa na shughuli za kilimo cha umwagiliaji 
katika maeneo ya juu ya mto na hivyo kupewa alama ya D. 
Ubora wa maji katika sehemu hii ya mto ulikuwa sio mzuri 
na kupewa alama ya (C) kwa kuwa na  kiwango cha juu cha 
fosforasi na salfeti na kiwango cha chini cha oksijeni. Matumizi 
ya mimea kwenye kingo za mto yalikuwa makubwa sana na 
kilimo kufanyika pembezoni mwa ukanda wa maji ya mto na 
kiwango cha maisha ya viumbe majini kimeonekana kuwa ni 
C/D, na spishi za samaki ni wale wanaohimili hali mbaya iliyopo.

Kwa ujumla, uchunguzi wa hali ya mto umeonyesha kuwa uko katika hali ya kuridhisha (hasa 
katika kiwango cha B na C), lakini katika maeneo manne hali imeonekana kuwa hairidhishi. 
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Athari ya upungufu wa maji kwa uzalishaji umeme 
Vituo vitatu vya kuzalisha umeme vilivyopo katika Bonde huchangia asilimia 17 ya umeme unaozalishwa 
nchini, ambao kwa kiwango kikubwa hutokana na nguvu za maji.

Uzalishaji wa umeme Nyumba ya Mungu unategemea maji yaliyohifadhiwa kwenye bwawa wakati wa 
masika na kuyafungulia kupitia tabo za kuzalisha umeme.  Kanuni za kutumia maji kwenye bwawa 
la Nyumba ya Mungu zinahakikisha kuachiwa maji kwa  mtiririko usiobadilika sana mwaka mzima 
kwenda kwenye vituo vya uzalishaji umeme vya Hale na Kituo Kipya cha Pangani.  Vituo hivi vya 
Hale na Pangani Falls ni vya kisasa zaidi na vina ufanisi mara nane ya ule wa Nyumba ya Mungu 
kwa kuangalia nishati inayozalishwa kwa kila kipimo kimoja cha ujazo wa maji.  Hivyo ni muhimu 
kuhakikisha kuwa maji yanapatikana kutoka bwawa la Nyumba ya Mungu kwa ajili ya mitambo hii ya 
kuzalisha umeme. 

Upungufu wa maji wakati wa kiangazi huchangia kuwepo kwa uhaba wa umeme katika mtandao 
wa umeme wa Taifa, na kusababisha ukatikaji wa umeme ulio na athari kubwa kwenye uchumi wa 
Tanzania.
  
Lango la mto Pangani
Milango ya mito,  ambapo maji ya mto yanakutana na maji ya bahari, panaweza kuwa sehemu zenye 
kuzalisha na mara nyingi huwezesha kuwepo uvuvi wenye utajiri mkubwa.  Ukilinganisha na milango ya 
mito kama huu katika maeneo mengine ya tropiki duniani, lango la mto Pangani lipo katika hali mbaya.  
Lina idadi ndogo sana ya samaki, ndege na spishi nyingine za wanyama ukilinganisha na mifumo mingine 
kama huo.  Maji ya chumvi yanazidi kupanda kuelekea juu ya mto kadri mtiririko wa maji unavyozidi 
kudhoofika kutokana na kuchepushwa kwa maji maeneno ya juu ya mto; na hii huleta mmomonyoko 
wa kingo za mto na kuathiri kilimo.  Vichafuzi kama vile mimea inayooza na mchangatope kutoka 

ardhi ya kilimo, vinavyoletwa 
na mto, vinafanya kuwepo 
kiwango kidogo mno cha 
hewa ya oksijeni katika kipindi 
kirefu  cha mwaka ambapo 
samaki na wanyama wengine 
hawawezi kuendelea kuishi 
hapo. Uvuvi uliokuwa 
umeshamiri hapo awali kwa 
sasa umeshuka kwa kiwango 
cha kutisha.O
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Grafu za hapo juu zinaonyesha wingi wa oksigeni ktika lango la mto Pangani wakati wa mtiririko 
wa maji mengi na maji kidogo.  Viwango vya maji chini ya asilimia 50 (msitari mwekundu) ni kidogo 
mno kwa maisha ya viumbe vya majini. Viwango vinaongezeka kuelekea viwango ambavyo ni 
vya kawaida kwa maji ya bahari (asilimia 100) kadri maji ya mto yanavyokaribia bahari.

Maeneo Muhimu ya Kushughulikiwa
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Ukanda kandokando ya mto
Ukanda kandokando ya mto (riparian) ni eneo 
linalounganisha ardhi na mto.  Jamii ya mimea 
kandokando mwa kingo za mto huitwa mimea ya 
ukanda kandokando ya mto.  Neno hili riparian 
ambalo hapa limetafsiriwa kuwa ukanda kandokando 
ya mto limetokana na neno la lugha ya Kilatini ripa, 
ambalo maana yake ni kingo ya mto.  Zoni za ukanda 
kandokando ya mto ni maeneo muhimu ya mifumo 
ya mto kwa sababu zinaimarisha kingo, na hufanya 
kazi kama kinga, zikilinda mto kutokana na matope 
na michanga, mbolea, madawa ya kuulia wadudu 
waharibifu, na vitu vingine vinavyosombwa na maji ya 
mvua kutoka eneo-bonde.  Zoni hizi zinatoa kivuli na 
chakula kwa wanyama wengi waishio majini na nchi 
kavu na kivuli ambacho ni muhimu kurekebisha hali 
ya jota la maji na ardhi.

Utafiti unaonyesha kuwa ukanda kandokando ya mto 
unaongeza ubora wa maji ya juu ya ardhi na chini 
ya ardhi yanayoelekea mitoni, pamoja na kufyonza 
naitreti kutoka kwenye mbolea ambayo vinginevyo 
ingeweza kuharibu mfumo  ikolojia wa mto na afya ya 
binadamu. 

Hali ya ukanda kandokando ya mto katika 
bonde la Pangani
Katika maeneno mengi ya bonde la Pangani mimea 
ya ukanda kandokando ya mto imeondolewa karibu 
yote.  Mashamba yanayolimwa, barabara na maeneo 
ya mijini yanapakana na mito na hivyo hakuna bafa ya 
kuzuia uharibifu kutoka eneo-bonde linalozunguka.

Sehemu pekee ya mfumo ambapo jambo hili 
halikutokea ni maeneo ya juu ya mto, ambapo 
mwinamo wa kingo ni mkali sana na usiofaa kwa 
kilimo.

Kanda kandokando ya mto zinaweza kurudishiwa 
uhai kwa kurejesha ardhi inayopakana na mto na 
kupanda tena mimea kwa spishi za asili zinazofaa 
katika maeneo haya.  Katika maeneo mengi ya dunia, 
ukarabati wa kanda kandokando ya mto kuliboresha 
hali ya mto na kuwezesha kuwepo kwa mtiririko wa 
uhakika wa maji wakati wa kiangazi.
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Kuelekea Usimamizi Shirikishi wa Mtiririko wa Maji
Tathmini ya maji katika bonde la Mto Pangani inaandaa utaratibu ambao unaweza kufuatwa kwa 
ajili ya mendeleo endelevu ya kweli. Wataalamu wa kiufundi wataweza kuonyesha faida mbalim-
bali na gharama ya miradi ya maji mikubwa mapema zaidi ili maamuzi yaweze kufanyika kwa hali 
ya uwiano na kueleweka zaidi kuliko ilivyokuwa siku za nyuma.

Utaratibu huanza kwa kuandaa uwezekano wa aina mbalimbali wa kutumia maji (mipangilio in-
ayotabirika) kwa siku za baadaye katika Bonde la Mto Pangani. Baadhi ya mipangilio hii inawe-
za ikazungumzia kuchepushwa kwa maji mengi kutoka mtoni kuliko hivi sasa na kuchepushwa 
maji kidogo ili kudumisha, au kurudisha hali ya zamani na kupata mazao na huduma itokanayo 
na mfumo  ikolojia ambavyo sasa watu hawazipati. Kwa kila mpangilio, mtiririko wa maji huta-
biriwa kwa kutumia modeli ya kihaidrolojia. Modeli hii inatumika kutabiri athari ya mabadiliko ya 
mtiririko wa maji kutoka hali ya sasa ya mto na huduma za mfumo  ikolojia, ambavyo vinaweza 
pia kutabiriwa kutokana na athari juu ya maisha na hali ya uchumi kitaifa na kijamii.

Hivyo, mipangilio hii hutoa utabiri wa kina kuhusu maendeleo endelevu, mazingira kamilifu, 
maendeleo ya kiuchumi na haki-jamii. Haya yote yanaweza kujadiliwa na wadau mbalimbali, am-
bao hutoa mchango wao serikalini kuhusu kiwango cha kukubalika kwa kila suala. Kwa kuangalia 
faida na hasara ya kila mpangilio kuhusu maendeleo na kuhifadhi mfumo wa rasilimali za mto 
watoa maamuzi wanaweza kuangalia na kuchagua njia nzuri ya ugawaji wa maji kwa matumizi 
mbalimbali. Uangalizi bora zaidi wa faida na hasara wa namna hii unaweza kutambulika kama 
Mwongozo wa Maendeleo ya Bonde, ambamo ndani yake miradi mbalimbali ya maendeleo iliyo-
pendekezwa au aina ya usimamizi unaochaguliwa vinaweza kutathminiwa.
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Mpangilio utakaochaguliwa kwa ajili ya Bonde utaonyesha “hali inayokubalika” kwa ajili ya mto 
– kiwango cha uharibifu ambacho kinaweza kukubalika ki-nchi ili manufaa yaweze kupatikana. 
Hii hali iliyokubalika inahusiana (kupitia mpangilio uliochaguliwa) na mfumo wa mtiririko wa 
maji uliotabiriwa ambao unabainisha “mtiririko unaokubalika” au “mtiririko wa maji kwa ajili ya 
mazingira” ya mto.

Ufuatiliaji wa  mtiririko unaokubalika unatakiwa ufanyike kwa kipindi cha muongo mmoja au zaidi 
baada ya utekelezaji wa mpango wowote wa usimamizi, kama sehemu ya gharama ya mpango, 
ili kutathmini (1) kama shughuli inayoendelea inatoa mfumo wa mtiririko uliokubalika chini ya mto, 
na (2) kama shughuli hiyo inaleta mafanikio  ya kupatikana kwa hali ya mto kama ilivyokubalika.  
Kama si hivyo, kwa kuzingatia usimamizi bora wa kukabili hali hiyo, ama hali iliyokubalika au 
mtiririko wa maji ya mto itabidi virekebishwe. 

Tathmini ya uhai wa mto, uhai wa lango la mto na ya kijamii na kiuchumi ya mfumo wa mto 
Pangani, iliyowekwa kimuhtasari katika ripoti hii, ni taarifa muhimu za awali ambazo zitatumika 
kuandaa mipangilio mbalimbali ya matumizi ya maji. Tabiri zitakazofanywa zitakuwa sahihi kama 
ulivyo uelewa wetu wa mfumo wa mto na watumiaji wake.  Uwekezaji katika kuboresha uelewa 
juu ya rasilimali zetu adimu na za lazima na mifumo  ikolojia, ni muhimu.    
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Muhtasari wa Hali ya Mto sehemu mbalimbali

Maji

Mimea

Wanyama waishio majini 
wasio na uti wa mgongo

Samaki

A  Asilia

B  Asilia kwa kiwango kikubwa

C  Mabadiliko kwa wastani

D  Mabadiliko kwa kiwango kikubwa

MWoNgoZo
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