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Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

NAIBU WAZIRI WA MAJI AITAKA TMA KUFIKISHA TAARIFA
ZAKE MAENEO YOTE NCHINI.
Morogoro,

wa hali ya hewa wa TMA,
Dkt. Alfred Kondowe
aliishukuru Serikali kwa
kuendelea
kuboresho
mtandao wa vituo vya hali
ya hewa ikiwa ni pamoja na
Rada za hali ya hewa.

Naibu Waziri wa Maji Mhe. Jumaa Aweso akitoa maagizo mara baada
ya kupata elimu ya hali ya hewa alipotembelea banda la TMA lililokuwa
katika maonesho ya NaneNane 2020, Morogoro.

Naibu Waziri wa Maji,
Mhe. Jumaa Aweso aliitaka
Mamlaka ya Hali ya Hewa
Tanzania (TMA) kuboresha
njia za usambazaji wa
taarifa za hali ya hewa ili
ziweze kuwafikia wananchi
maeneo yote nchini kwa
vile hivi sasa kuna maeneo
taarifa
hizo
hazifiki.
Alizungumza hayo wakati
alipotembelea banda la
TMA katika maonesho ya
NaneNane 2020, Morogoro.
Aidha,
Mhe.
Aweso
aliihasa TMA kuhakikisha

kiwango cha usahihi
kinaongezeka zaidi kwa
vile Serikali imeendelea
kuipa uwezo huo TMA
kwa kuwapatia vifaa vya
uangazi kama vile Rada za
hali ya hewa, na kuwataka
watumishi wa Mamlaka
hiyo kuwa wazalendo kwa
kufanya kazi kwa bidii ili
kujenga nchi kwa pamoja.

Kwa
upande wa
Zanzibar, banda la TMA
lililokuwa katika maonesho
ya NaneNane, viwanja
vya Dole, Kizimbani –
Unguja, lilitembelea na
Naibu Katibu Mkuu wa
Wizara ya Kilimo, Mifugo
na Uvuvi - Zanzibar, Bi.
Mansura Kassim ambaye
alisisitiza kuimarisha zaidi
ushirikiano wa kiutendaji
baina yao na TMA.

Mkoani
Simiyu
wananchi
waliendelea
kumiminika katika banda
la TMA ambapo elimu
ya mchango wa TMA
katika maendeleo ya nchi
hususan katika sekta zote
Awali, akimkaribisha za kiuchumi na kijamii
mgeni rasmi katika banda ilitolewa.
la TMA, msimamizi
wa banda na mtaalam
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Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

VULI 2020: MAENEO MENGI YA NCHI YANATARAJIWA
KUPATA MVUA ZA CHINI YA WASTANI HADI WASTANI

Dar es Salaam,
Mamlaka ya Hali ya Hewa
Tanzania
(TMA)
imetoa
utabiri wa msimu wa mvua
za VULI 2020 kwa maeneo
yanayopata mvua mara mbili
kwa mwaka. Akizungumza
wakati wa mkutano na vyombo
vya habari, Mkurugenzi Mkuu
na Makamu wa tatu wa Rais
wa Shirika la Hali ya Hewa
Duniani Dkt. Agnes Kijazi
alisema maeneo yanayopata
mvua mara mbili kwa mwaka
ni Mikoa ya Arusha, Manyara
na Kilimanjaro, Mikoa ya Dar
es Salaam, Pwani ikijumuisha
kisiwa cha Mafia Tanga na
maeneo ya kaskazini mwa
mkoa wa Morogoro pamoja na
visiwa vya Unguja na Pemba,
Mikoa ya Kagera, Geita,
Mwanza, Shinyanga, Simiyu na
Mara pamoja na kaskazini mwa
mkoa wa Kigoma (wilaya za
Kibondo, Kakonko na Kasulu).

Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania(TMA) na Makamu wa Tatu wa
Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO) Dkt. Agnes Kijazi, mbele ya waandishi wa
habari akichambua mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa mbele ya wanahabari (hawapo
pichani) na kutoa mwelekeo wa mvua za msimu wa Vuli (Oktoba – Desemba 2020) katika
ukumbi wa mikutano wa TMA, Makao Makuu.

zitakazoambatana na vipindi
virefu vya ukavu katika maeneo
mengi ya nchi, aidha mvua za
Vuli zinatarajiwa kuanza kwa
kuchelewa kati ya wiki ya pili
na ya tatu ya mwezi Novemba,
2020 katika maeneo ya nyanda
za juu kaskazini mashariki,
na ukanda wa pwani ya
Kaskazini pamoja na kaskazini
mwa mkoa wa Morogoro.

Akizungumza kuhusu athari
zinazotarajiwa kujitokeza, Dkt.
Kijazi alisema upungufu wa
unyevunyevu katika udongo
Dkt Kijazi alisema, mvua unatarajiwa kujitokeza katika
za Vuli kwa mwaka huu maeneo mengi, magonjwa ya
zinatarajiwa kuwa za chini ya mlipuko kutokana upungufuwa
maji
safi
na
salama,
wastani hadi wastani na

upungufu wa malisho na
maji
unaweza
kujitokeza
hivyo uwezekano wa kutokea
migogoro kati ya wakulima
na
wafugaji
unatarajiwa.
“Matukio ya moto katika
mapori na misitu yanategemewa
kutokea, mamlaka husika
zinashauriwa kupanga mikakati
mahsusi ya kukabiliana na hali
hiyo, nitoe angalizo,ingawaje
maeneo mengi yanatarajiwa
kupata mvua za chini ya
wastani hadiwastani, izingatiwe
kuwa matukio ya vipindi vifupi
vya mvua kubwa yanaweza
yakajitokeza katika maeneo
machache”. Aliongezea Dkt.
Kijazi.
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Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

TMA YAWAZAWADIA WANAHABARI BORA
WA HABARI ZA HALI YA HEWA
Dar es Salaam,
Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania
(TMA) imewazawadia wanahabari
waliofanya vizuri katika kuandika
habari za hali ya hewa kwa kipindi
cha mwaka mmoja kuanzia Septemba
2019 hadi Septemba 2020. Tuzo hizo
zilitolewa rasmi na Mwenyekiti wa
Bodi ya TMA, Dkt. Buruhani S. Nyenzi
katika warsha ya wanahabari kuhusu
mweleko wa msimu wa mvua za vuli
2020, ambaye aliwapongeza washindi
wa tuzo hizo na kuwataka wanahabari
wote kuendelea kuzipa taarifa za hali
ya hewa kipaumbele zaidi na wasisite
kuziwasilisha kwaajili ya ushindani.
“Shindano kama hili linaleta morali
kwenu ninyi na hata kwa wanahabari
wengine wasiokuwepo hapa, hivyo
niwaahidi tu kuwa huu ni mwanzo
na hizi tuzo zitaboreshwa zaidi hapo
mbeleni na kuongeza ushindani, hivyo
mjipange katika hilo”. Alizungumza
Dkt. Nyenzi, Mgeni Rasmi wa tuzo
hizo na Mwenyekiti wa Bodi ya TMA.
“Hata kama TMA haijawaita
kufanya kazi kwa mwaliko rasmi basi
nyie mtumie weledi wenu kuzitafuta
sehemu za kuzungumzia kwani
ziko nyingi sana”. Aliongeza Dkt.
Nyenzi. Awali wakati akizungumza
wakati wa ufunguzi wa warsha hiyo,
Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka
ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)
ambaye pia ni Makamu wa tatu wa
Rais wa Shirika la Hali ya Hewa
Duniani (WMO), Dkt. Agnes Kijazi
alieleza kuwa ili kuhakikisha taarifa
za hali ya hewa zinaifikia jamii
kwa wakati na usahihi, Mamlaka

Mgeni rasmi ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi - TMA Dkt. Buruhani
Nyenzi (katikakati) akiwa katika picha ya pamoja na wanahabari bora wa
habari za hali ya hewa (walioshikilia vyeti) katika warsha ya wanahabari
kujadili utabiri wa mvua za msimu wa Vuli (Oktoba – Desemba 2020)
katika ukumbi wa mikutano wa TMA, Ghorofa ya tatu – Ubungo Plaza –
Dar es Salaam.

wakati na usahihi, Mamlaka imekuwa hali ya hewa husika, kwa vile hali ya
ikitumia njia mbalimbali ikiwemo hewa ni maisha.
wanahabari ambao ni daraja muhimu
katika kuwafikia wananchi wote. Naye mshindi wa pili wa tuzo hizo, Bw.
Jerome Risasi kutoka Clouds Media
“Katika kuonesha umuhimu wa aliwahimiza wanahabari kufuatilia
tasnia hii, Tarehe 3 mwezi huu, mara kwa mara taarifa za hali ya hewa
Mamlaka ilikutana na wadau wa sekta zinazotolewa ili wananchi wapate
zingine na baadhi yenu mlishiriki taarifa za uhakika ikiwa ni pamoja na
katika mkutano huo, lakini leo kujua athari za hali ilitolewa.
tumeamua kuwa na mkutano huu Lengo kuu la warsha hiyo lilikuwa
ambao ni mahususi kwa wanahabari kujadili mwelekeo wa msimu wa
peke yenu”. Alisema Dkt. Kijazi. Kwa mvua za vuli kwa kipindi cha mwezi
upande wa mshindi wa kwanza wa Oktoba hadi Disemba 2020 ili kupata
tuzo hizo, Bi. Theopista Nsanzugwako uelewa wa pamoja na kurahisisha
kutoka gazeti la Habari Leo alitoa wito uwasilishwaji wake kwa jamii katika
kwa wanahabari kuilisha jamii taarifa lugha inayoeleweka, pamoja na
za hali ya hewa ili wananchi waweze kuwapongeza wanahabari waliofanya
kuzitumia katika kukabiliana na vizuri kwa kipindi cha mwaka mmoja.
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DKT. KIJAZI AELEZA MAFANIKIO SADC
Dar es Salaam,
Mkurugenzi Mkuu wa
Mamlaka ya Hali ya Hewa
Tanzania (TMA) na Makamu wa
Tatu wa Rais wa Shirika la Hali ya
Hewa Duniani (WMO), ambaye
pia alikuwa Mwenyekiti wa
Kamati ndogo ya Sekta ya Hali
ya Hewa ya Nchi Wanachama wa
Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini
mwa Afrika (SADC) – “SADC
Sub-Sectoral Committee on
Meteorology (SADC SCOM)”,
Dkt. Agnes Kijazi, amesisitiza
nchi
wanachama
kuweka
nguvu zaidi katika mpango wa
kuhakikisha zinapata cheti cha
ubora wa kimataifa kwenye
utoaji wa huduma za hali ya
hewa katika sekta ya usafiri wa
anga (QMS, ISO 9001:2015 ).
Dkt. Kijazi alizungumza hayo
katika mkutano wa Kamati
hiyo uliofanyika tarehe 20 na 21
Agosti 2020 kwa njia ya mtandao
alipokuwa akitoa taarifa fupi ya
utekelezaji wa shughuli za sekta
ya hali ya hewa katika kipindi
cha Uenyekiti wake katika sekta
hiyo kuanzia Agosti 2019 hadi
Agosti 2020.
”Mpaka hivi sasa ni nchi
saba (7) tu kati ya kumi na sita
(16) za SADC ambazo zimepata
cheti cha ubora wa kimataifa
katika utoaji wa huduma za hali
ya hewa kwenye sekta ya usafiri

wa anga. Nchi hizo ni pamoja
na Tanzania, Afrika ya Kusini,
Angola, Botswana, Mauritius,
Msumbiji na Zimbabwe. Kwa
kuwa hili ni moja ya malengo
tuliyojiwekea na yanayoendana
na matakwa ya utoaji wa huduma
za hali ya hewa Kimataifa, ni
vyema tuweke msisitizo zaidi
kuhakikisha kuwa nchi zote
za SADC zinafikia lengo hili”.
Alisema Dkt. Kijazi
Aidha, Dkt. Kijazi alielezea
mafanikio
yaliyopatikana
kwa kipindi cha mwaka
mmoja wakati Tanzania ikiwa
Mwenyekiti wa SADC licha ya
changamoto za ugonjwa wa
COVID-19, ikiwa ni pamoja na:

i) Utekelezaji wa miradi
mbalimbali
itakayochangia
kuboresha huduma za hali
ya hewa hususani uboreshaji
wa
miundombinu.
Miradi
hii ni pamoja na mradi wa
kikanda wa ”Southern African
Regional Climate Information
Service for Disaster Resilience
Development
(SARCIS-DR)”
ambao umefanikisha upatikanaji
wa
vituo
vinavyojiendesha
vyenyewe ”Automatic Weather
Stations-(AWS)” na Kompyuta
mahsusi za uchakataji wa taarifa
za hali ya hewa ”High Perfoming
Computers (HPC)” ambazo
zitasaidia katika juhudi za nchi
wanachama kukabiliana na
majanga ya hali mbaya ya hewa.
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Mkurugenzi Mkuu wa TMA na Makamu wa Tatu wa Rais wa WMO, Dkt. Agnes Kijazi akieleza mafanikio katika
kipindi cha mwaka mmoja cha uenyekiti wa Tanzania kwenye mkutano wa SADC-SCOM.

ii)
Wataalamu wa hali ya hewa walipata
mafunzo
mbalimbali
kupitia
warsha
zilizoandaliwa na Sekretariati ya SADC. Mfano
ni warsha ya mafunzo ya kujenga uwezo wa
wataalamu wa hali ya hewa ili waweze kutoa
utabiri bora zaidi wa msimu yaliyoendeshwa
sambamba na kongamano la 23 la nchi za
SADC la utoaji wa utabiri wa hali ya hewa wa
msimu linalojulikana kama “Southern Africa
Climate Outlook Forum (SARCOF)”. Mafunzo
haya yalifanyika kuanzia tarehe 19 hadi 27
Agosti 2020, Luanda, Angola. Utabiri huo wa
hali ya hewa wa msimu-kikanda husaidia kila
nchi mwanachama kuandaa utabiri wa hali ya
hewa wa msimu katika eneo la nchi zao.
iii) Kuendelea kufanyika kwa mikutano
muhimu iliyochangia katika maamuzi ya

uendelezaji wa sekta ya hali ya hewa kwa
nchi wanachama wa SADC kwa maendeleo
ya kiuchumi na kijamii. Mikutano hiyo ni
pamoja na Mkutano wa Mawaziri wa Sekta
za Uchukuzi, TEHAMA, na Hali ya Hewa,
Mkutano wa Mawaziri wanaoratibu Maafa
na Mikutano ya Wakuu wa Taasisi za hali ya
hewa za SADC.
Mkutano huo wa SCOM ulihudhuriwa
na Wakuu wa Taasisi za Hali ya Hewa za
Nchi Wanachama wa SADC, Shirika la Hali
ya Hewa Duniani (WMO) na Umoja wa
Taasisi za Hali ya Hewa za Kusini mwa Afrika
(Meteorological Association of Southern
Africa (MASA).
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TMA YASISITIZA MATUMIZI YA TAARIFA MAHUSUSI ZA HALI YA
HEWA KWA MAENDELEO YA UCHUMI WA VIWANDA.

Mgeni rasmi ambaye pia ni Mwenyekiti wa Bodi ya TMA Dkt. Buruhani Nyenzi akizungumza kwa kusisitiza wakati
akifungua warsha ya wadau kujadili utabiri wa msimu wa mvua za Vuli 2020 uliotolewa rasmi Tarehe 08 Septemba 2020
katika ukumbi Taasisi ya Mafunzo ya Uanasheria kwa Vitendo Tanzania (The Law School of Tanzania), Dar es Salaam.

Dar es Salaam,
Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)
imeweka msisitizo wa matumizi ya taarifa mahususi
za hali ya hewa kwa maendeleo ya uchumi wa
viwanda. Hayo yalizungumzwa wakati wa ufunguzi
wa mkutano wa wadau wa utabiri wa mvua za vuli
2020, uliofanyika katika Ukumbi wa Taasisi ya
Mafunzo ya Uanasheria kwa Vitendo Tanzania (The
Law School of Tanzania), Dar es Salaam.
“Taarifa za hali ya hewa zinalenga kusaidia katika
kufikia malengo ya Mpango wa Taifa katika kujenga
uchumi wa viwanda. Kwa mfano, katika eneo la
uzalishaji mazao ya chakula na biashara, Nishati na
maji; huduma za hali ya hewa zikitumika ipasavyo
tutajihakikishia upatikanaji wa malighafi na nishati
kwa viwanda vyetu”. Alizungumza Dkt. Nyenzi,
Mgeni Rasmi katika mkutano huo na Mwenyekiti wa
Bodi ya TMA.
“Ni matumaini yangu kuwa mkutano wa leo
utakuwa ni hatua muhimu kuelekea mashirikiano ya
kisekta kati ya Mamlaka ya Hali ya Hewa na

watumiaji wa huduma za hali ya hewa na hivyo kuongeza
matumizi ya huduma hizo kwa maendeleo endelevu. Kila
mmoja wetu ana mchango na jukumu la kufuatilia kwa
karibu, kuelewa na kukabiliana na hali ya hewa ilivyo leo
na itakavyokuwa siku zijazo. Tuendelee kuelimishana
kupitia njia zote stahiki kuhusu mabadiliko ya hali ya
hewa na namna ya kukabiliana nayo na wakati huohuo
tukiendelea kutekeleza sera ambazo zitatusaidia sasa na
siku zijazo”. Aliongeza Dkt. Nyenzi.
Kwa upande wake Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka
ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA) ambaye pia ni
Makamu wa tatu wa Rais wa Shirika la Hali ya Hewa
Duniani (WMO), Dkt. Agnes Kijazi alisisitiza kuwa
kuna uhusiano mkubwa wa hali ya hewa na uzalishaji
wa malighafi kwa ajili ya viwanda pamoja na ujenzi wa
viwanda vyenyewe. Hivyo alieleza umuhimu wa kutumia
taarifa za hali ya hewa katika uchumi wa viwanda.
Alieleza kwamba Mamlaka imeanzisha huduma za utoaji
taarifa mahususi kwa matumizi katika sekta mbalimbali.
Maandalizi ya taarifa hizo yanahusisha ushirikiano na
wadau husika, ambapo wadau katika sekta ya utalii na
madini wameanza kunufaika.
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“Mamlaka imedhamiria kuendelea kuandaa
taarifa za aina hiyo kwa kushirikiana na wadau
wa sekta nyingine. Natoa wito kwa wadau
mliopo hapa tuendelee kushirikiana katika
kuandaa taarifa katika sekta zenu. Wakati huo
huo tukizingatia utekelezaji wa sheria Na. 2 ya
2019 iliyoanzisha Mamlaka ya Hali ya Hewa
ambayo imeweka bayana mahitaji ya wadau wa
sekta mbalimbali ”. Alisema Dkt. Kijazi
Naye mdau kutoka Wizara ya Kilimo Bi.
Halima Kwikwega aliungana na wadau wengine
kuipongeza TMA kwa kazi nzuri ya kutoa utabiri
ambao kwa kiasi kikubwa umekuwa na uhalisia
wa hali ya juu, vilelvile alieleza kufurahishwa
na maandalizi yanayofanywa na TMA katika
kuandaa mikutano kama hii na kuahidi
kuendelea kutumia utabiri unaotolewa kwa
manufaa ya sekta ya kilimo na nchi kwa ujumla.
Alisema ni muhimu kuzingatia kuwa kilimo
ndiyo uti wa mgongo wa Taifa letu, akitolea

Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

mfano utabiri wa msimu uliopita uliwasaidia
wakulima kupata mavuno yakutosha na hivyo
kuongeza tija katika uchumi wa Taifa letu.
Wadau wengine kutoka sekta mbalimbali
ikiwemo Wizara ya Kilimo – Zanzibar, TANESCO,
Vyombo vya Habari, TPDC, Red Cross, Mifugo
na Uvuvi, Shirika la Chakula Duniani (FAO) n.k
waliipongeza TMA kwa utabiri wa uhakika ambao
umeongeza tija katika sekta zao.
Lengo la mkutano huo wa kikazi ni kuongeza
mchango wa wataalam juu ya matumizi ya taarifa
za hali ya hewa na athari zinazotarajiwa katika
sekta mbalimbali, kukusanya maoni na ushauri
kutoka katika makundi ya wadau yanayotumia
taarifa za hali ya hewa pamoja na kuongeza uelewa
wa wadau na jamii kwa ujumla juu ya tafsiri bora
na sahihi za utabiri wa mvua za vuli kwa sekta
mbalimbali. Utabiri wa mvua za vuli utatolewa
rasmi tarehe 8/9/2020.

Wadau mbalimbali wakisikiliza mada zilizokuwa zikiwasilishwa katika warsha ya wadau kujadili utabiri wa msimu wa mvua
za Vuli 2020
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DKT. KIJAZI AHAMASISHA WATAALAM BINGWA WA HALI YA HEWA
(METEOROLOGISTS) KUFANYA TAFITI MBALIMBALI ZITAKAZOSAIDIA
KUBORESHA ZAIDI UTABIRI WA HALI YA HEWA.

Mkurugenzi Mkuu wa TMA na Makamu wa Tatu wa Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO), Dkt.
Agnes Kijazi akihamasisha jambo wakati akifungua warsha ya wataalamu bingwa wa hali ya hewa hapa nchini
walipokutana kujadili msimu wa Mvua za Vuli, 2020.

Dar es Salaam,
“Napenda kuwahamasisha
ninyi wataalam bingwa wa
hali ya hewa kufanya tafiti
mbalimbali za hali ya hewa
zitakazotusaidia kuboresha
zaidi utabiri wa hali ya hewa
unaoendana na changamoto
za mabadiliko ya hali ya hewa
yanayotukabili mara kwa mara
hapa nchini”. Alizungumza
Dkt. Kijazi

pia ni Makamu wa tatu wa
Rais
wa Shirika la Hali ya
Hewa
Duniani
(WMO)
alipokuwa akifungua kikao
kazi
kilichowakutanisha
wataalamu bingwa wa hali
ya hewa kutoka katika vituo
mbali mbali vya hali ya hewa
hapa nchini ili kujadili utabiri
wa msimu wa Vuli 2020.

Aidha, Dkt. Kijazi
aliwataka wataalam bingwa
Alisisitiza hayo Dkt. Agnes hao kuhakikisha wanatumia
Kijazi, Mkurugenzi Mkuu wa vyema kikao hicho kufuatilia
Mamlaka ya Hali ya Hewa mifumo ya hali ya hewa na
Tanzania (TMA) ambaye
kutumia utaalamu wao kutoa

utabiri wa vuli 2020 na athari
zinazoweza
kujitokeza
kutokana
na
utabiri
huo.
Alisema,
athari
watakazozijadili zitajadiliwa
zaidi katika kikao cha wadau.
Kwa upande wa wataala hao
bingwa walioshiriki kikao
hicho walishukuru kufanyika
kikao hicho muhimu ikiwa ni
mwendelezo wa maboresho
ya utendaji kazi wa pamoja
katika kujadili mwelekeo
wa misimu ya mvua.
Mkutano huo ulifanyika
katika Ukumbi wa Mikutano
wa Makao Makuu- TMA,
Ubungo Plaza.
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TAARIFA MAALUM

MWELEKEO WA MVUA ZA VULI (OKTOBA – DISEMBA, 2020)

safi na salama.
iii.
Upungufu wa malisho na
maji unaweza kujitokeza hivyo
kusababisha kujitokeza kwa migogoro
kati ya wakulima na wafugaji.
iv.
Uwezekano wa kutokea
matukio ya moto katika mapori
na misitu, hivyo mamlaka husika
zinashauriwa kupanga mikakati
mahsusi ya kukabiliana na hali hiyo.

(I) MWELEKEO WA MSIMU
WA MVUA KIPINDI CHA
OKTOBA – DISEMBA, 2020

Kutokana na mifumo ya
hali ya hewa ilivyo kwa sasa na
inavyotarajiwa kuwa kwa kipindi
cha Oktoba – Disemba, 2020
(kipengele II cha taarifa hii), mvua
za chini ya wastani hadi wastani
Dondoo muhimu za msimu wa mvua za Vuli kipindi zinatarajiwa katika maeneo mengi
ya ukanda wa Ziwa Viktoria, nyanda
cha Oktoba – Disemba, 2020
za juu kaskazini mashariki, pwani
ya Kaskazini pamoja na maeneo ya
Taarifa hii inatoa uchambuzi wa
a) Mvua za Vuli, 2020
Kaskazini mwa mkoa wa Kigoma
mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa i.
Mvua za Vuli zinatarajiwa kuwa (wilaya ya Kibondo, Kakonko na
na mwelekeo wa msimu wa mvua za za chini ya wastani hadi wastani na Kasulu).
vuli kipindi cha Oktoba - Disemba zitakazoambatana na vipindi virefu vya
2020, ushauri na tahadhari kwa wadau ukavu katika maeneo mengi ya nchi.
1.
Mvua za Vuli
wa sekta mbalimbali kama vile kilimo ii.
Mvua za Vuli zinatarajiwa kuanza
Msimu wa mvua za Oktoba –
na usalama wa chakula, mifugo na kwa kuchelewa kati ya wiki ya pili na
Disemba
(Vuli) ni mahsusi katika
uvuvi, maliasili, wanyamapori na utalii, ya tatu ya mwezi Novemba, 2020 katika
nishati na maji, usafirishaji (nchi kavu, maeneo ya nyanda za juu kaskazini maeneo yanayopata mvua mara
kwenye maji na angani), mamlaka za mashariki, na ukanda wa pwani ya mbili kwa mwaka ambayo ni nyanda
miji, afya pamoja na menejimenti za Kaskazini pamoja na kaskazini mwa za juu kaskazini-mashariki, pwani
ya Kaskazini pamoja na visiwa vya
maafa. Utabiri huu ni mahsusi kwa mkoa wa Morogoro
Unguja na Pemba, ukanda wa Ziwa
maeneo yanayopata misimu miwili
Viktoria pamoja na Kaskazini mwa
ya mvua kwa mwaka (Nyanda za
b) Athari zinazotarajiwa
mikoa ya Kigoma na Morogoro.
juu kaskazini mashariki, Pwani ya
i.
Upungufu wa unyevunyevu Katika msimu wa Vuli, 2020 mvua
kaskazini, Ukanda wa Ziwa Viktoria
katika udongo unatarajiwa kujitokeza zinatarajiwa kuwa za chini ya wastani
pamoja na kaskazini mwa mkoa wa
katika maeneo mengi.
hadi wastani katika maeneo mengi
Kigoma). Kwa muhtasari, mwelekeo
ii.
Kujitokeza kwa magonjwa ya yanayopata mvua mara mbili kwa
huo na athari zake unaonesha kuwa:
mlipuko, kutokana na upungufu wa maji mwaka.
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1.1 Kanda ya Ziwa Viktoria (Mikoa ya kiwango cha chini ya wastani hadi wastani na
Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Simiyu na zinatarajiwa kuanza kwa kuchelewa katika wiki ya pili
Shinyanga) pamoja na Kaskazini mwa mkoa na ya tatu ya mwezi Novemba, 2020 na kuisha katika
wiki ya nne ya mwezi Disemba. Aidha, mvua za
wa Kigoma:
Mvua zinatarajiwa kunyesha kwa kiwango cha chini ya
wastani hadi wastani katika maeneo mengi na zinatarajiwa
kuambatana na vipindi virefu vya ukavu. Mvua hizi
zinatarajiwa kuanza wiki ya pili ya mwezi Septemba, 2020
katika mkoa wa Kagera na kutawanyika katika mikoa ya
Mwanza, Geita, Mara, Simiyu, Shinyanga na Kaskazini mwa
mkoa wa Kigoma katika wiki ya tatu ya mwezi Septemba,
2020 na zinatarajiwa kuisha mwezi Januari, 2021.

1.2 Ukanda wa Pwani ya Kaskazini: (Mikoa
ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Visiwa vya
Unguja na Pemba pamoja na Kaskazini mwa
mkoa wa Morogoro):

Vuli zinatarajiwa kuambatana na vipindi virefu vya
ukavu katika maeneo mengi.

1.3 Nyanda za juu Kaskazini Mashariki: (Mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na
Manyara):
Mvua zinatarajiwa kuwa za chini ya wastani
hadi wastani katika maeneo mengi. Mvua hizi zinatarajiwa kuanza kwa kuchelewa katika wiki ya pili
na ya tatu ya mwezi Novemba, 2020 na zinatarajiwa

Mvua katika maeneo haya zinatarajiwa kunyesha kwa

Angalizo:

Ingawa maeneo mengi yanatarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani, izingatiwe kuwa matukio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa yanaweza yakajitokeza katika maeneo machache.
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(II) MIFUMO YA HALI YA HEWA

Hali ya joto la bahari katika eneo la kati la kitropiki
ya bahari ya Pasifiki liko chini ya wastani na inatarajiwa
kuendelea kuwa hivyo katika kipindi chote cha msimu wa
Oktoba – Disemba 2020. Hali hii inatarajiwa kupunguza
nguvu ya mifumo inayosababisha mvua katika maeneo
mengi yapatayo misimu miwili ya mvua kwa mwaka hapa
nchini. Joto la bahari la wastani linatarajiwa katika maeneo
ya upande wa magharibi mwa Bahari ya Hindi wakati upande
wa mashariki mwa Bahari ya Hindi unatarajiwa kuwa na joto
la bahari la juu ya wastani. Hali hii inatarajiwa kupunguza
msukumo wa upepo wenye unyavunyevu kutoka baharini
kuelekea katika maeneo ya pwani na nyanda za juu kaskazini
mashariki mwa nchi. Aidha, joto la wastani hadi juu kidogo
ya wastani linatarajiwa katika maeneo ya kusini-mashariki
mwa Bahari ya Atlantiki (karibu na pwani ya Angola). Hali
hii inatarajiwa kuendelea katika kipindi chote cha msimu wa
Oktoba – Disemba 2020 na hivyo kupunguza msukumo wa
upepo wenye unyevunyevu kutoka katika misitu ya Kongo
kuelekea katika maeneo mengi nchini.

(III) ATHARI NA USHAURI

Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

wa maji unatarajiwa kusababisha uzalishaji mdogo wa
mazao ya samaki na mifugo. Aidha, kutokana na upungufu
wa malisho na maji kuna uwezekano wa migogoro baina
ya wakulima na wafugaji kujitokeza. Wafugaji na wavuvi
wanashauriwa watumie utabiri wa hali ya hewa na kufuata
ushauri wa maafisa ugani.

c)

Utalii na Wanyamapori

Upungufu mkubwa wa malisho na maji kwa wanyamapori
katika mbuga unaweza kusababisha migogoro kati ya sekta
husika na jamii wakati wanyamapori wanapotafuta malisho
na maji. Aidha, kuna uwezekano wa kutokea kwa magonjwa
ya mlipuko kwa wanyamapori kutokana na ukosefu wa
malisho na maji. Hali ya hewa inayotarajiwa, inaweza
kupelekea magonjwa ya wanyamapori kusambaa kwa
wanyama wanaofugwa kutokana na wanyamapori kuingia
katika makazi ya jamii zinazozunguka hifadhi na mbuga.
Mamlaka husika zinashauriwa ziendelee kutoa elimu kwa
jamii husika. Aidha, jamii inayozunguka mbuga itoe
taarifa mapema kwa sekta ya wanyamapori pindi wanyama
wanapokuwa wameingia katika maeneo yao.

Taarifa ya athari na ushauri imeandaliwa na Mamlaka ya d)
Usafirishaji
Hali ya Hewa kwa kushirikiana na wataalam wa sekta husika
Kutokana na utabiri huu sekta ya usafirishaji inatarajiwa
katika mkutano wa wadau wa hali ya hewa uliofanyika tarehe kunufaika hususan katika usafiri wa anga na nchi kavu. Sekta
3 Septemba, 2020.
husika wanashauriwa kutumia muda huu kuimarisha ujenzi
wa miundombinu ya usafirishaji hasa kwa ujenzi unaohusisha
maeneo yanayoathiriwa na mafuriko. Aidha, watumiaji wa
a)
Kilimo na Usalama wa Chakula
Upungufu wa unyevunyevu katika udongo unatarajiwa bahari wanashauriwa kufuatilia na kutumia taarifa za utabiri
kujitokeza katika maeneo mengi. Aidha, visumbufu vya wa matukio ya vimbunga pindi utakapotolewa.
mazao na magonjwa vinatarajiwa kuongezeka. Hali hii
inatarajiwa kusababisha ukuaji hafifu wa mazao na uzalishaji e)
Nishati, Maji na Madini
kupungua. Wakulima wanashauriwa kupanda mbegu na
Kutokana na utabiri uliotolewa upungufu kidogo wa kina
mazao yanaweza kukomaa ndani ya muda mfupi. Mbinu cha maji kwenye mabwawa unatarajiwa, hali hiyo itapunguza
na teknolojia za kilimo himilivu za kuhifadhi unyevunyevu changamoto ya mabwawa kujaa maji kupita kiasi. Hata hivyo
na maji zinashauriwa kutumika. Wakulima wanashauriwa maandalizi ya nishati mbadala za umeme yanashauriwa ili
kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani juu ya namna kukabiliana na upungufu endapo utajitokeza.
bora ya kuendesha kilimo kwa usalama wa chakula na Upungufu wa maji kwa matumizi ya nyumbani unaweza
lishe. Mamlaka husika zinashauriwa kuweka mipango kujitokeza kutokana na mvua chache na za muda mfupi
tahadhari na kutoa elimu na ushauri kwa wakulima juu ya zinazotarajiwa. Hivyo, matumizi sahihi ya maji kwa ajili ya
njia bora na namna ya kutumia kiwango kidogo cha mvua uchakataji wa madini, umwagiliaji, matumizi ya majumbani
kinachotarajiwa Pamoja na matumizi mazuri ya chakula pamoja na kuendesha mitambo ya umeme yazingatiwe.
kilichopo.

b)

Mifugo na Uvuvi

f)

Mamlaka za Miji

Kutokana na matarajio ya upungufu wa mvua, mamlaka
Hali ya kupungua kwa magonjwa ya mifugo na mazao ya za miji zinashauriwa kutumia fursa hiyo kuboresha mifumo
uvuvi kama samaki na mwani inatarajiwa. Mtiririko hafifu ya usambazaji wa maji safi na taka pamoja na kuhakikisha

12

JARIDA LA HABARI

ISO 9001: 2015 Huduma za Hali ya Hewa kwa Usafiri wa Anga

Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

kuwa mifumo na njia za kupitisha maji zinafanya kazi katika kiwango kinachostahili.

g)

Sekta ya Afya

h)

Menejimenti za Maafa

i)

Vyombo vya habari

Magonjwa ya mlipuko yanaweza kujitokeza, kutokana na upungufu wa maji safi na salama. Hivyo, ushauri unatolewa kwa mamlaka husika na jamii kwa ujumla kuchukua hatua stahiki kupunguza athari za kiafya zinazoweza
kujitokeza. Aidha, jamii inaaswa kuhakikisha hakuna mazalia ya wadudu kwa kuyaharibu na kuimarisha usafi wa
mazingira. Pia jamii inashauriwa kupata elimu ya afya kwa ujumla ili kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Kuna uwezekano wa kutokea matukio ya moto katika mapori na misitu, hivyo mamlaka husika zinashauriwa kupanga mikakati mahususi ya kukabiliana na hali hiyo. Aidha, hatua stahiki za maandalizi na mbinu za kukabiliana na
upungufu wa mvua ziendelee kuchukuliwa.

Ushauri unatolewa kwa vyombo vya habari kufuatilia mara kwa mara na kusambaza taarifa sahihi za mwenendo
wa hali ya hewa na mirejeo inayotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA). Wanahabari wanashauriwa
kutafuta na kutumia maelezo ya wataalam wa sekta husika katika kuandaa na kufikisha taarifa za masuala mtambuka
ya hali ya hewa kwa jamii.
Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inawashauri watumiaji wa taarifa za hali ya hewa ikiwa ni pamoja na wakulima, wafugaji, Mamlaka za Wanyamapori, Mamlaka za Maji na Afya waendelee kutafuta, kupata na kufuata ushauri wa
wataalamu katika sekta husika.
Mwelekeo wa mvua uliotolewa hapa umezingatia zaidi kipindi cha msimu (miezi mitatu) na hali ya mvua katika
maeneo makubwa. Hivyo, viashiria vinavyochangia mwenendo wa mifumo ya mvua na mabadiliko ya muda mfupi
katika maeneo madogo vitazingatiwa katika uchambuzi wa utabiri wa muda wa kati na mfupi. Watumiaji wa taarifa za utabiri huu wanashauriwa pia kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10 pamoja na mwezi kama unavyotolewa na
Mamlaka ya hali ya Hewa Tanzania.
Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania itaendelea kufuatilia mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa na kutoa mirejesho ya mwelekeo wa mvua nchini kadri inavyohitajika. Aidha, wadau wanashauriwa kuwasiliana na Mamlaka ili
kupata taarifa mahsusi ya utabiri wa msimu ili kukidhi mahitaji maalum katika sekta zao.
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KO

MASWALI NA MAJIBU
A MTEJA
Y
NA

JARIDA HILI
LIMEANDALIWA NA:
Mhariri
Dkt. Agnes Kijazi
Mhariri msaidizi
Monica Mutoni
Waandishi
Monica Mutoni
Godfrey Kazinja
Msanifu Kurasa
Kennedy Mgeta

Tsunami ni nini?

Tsunami ni mfululizo wa mawimbi makubwa yaliyo
na nguvu kubwa yanayotokana na tetemeko la ardhi
chini ya bahari kuhamisha ghafla kiasi kikubwa cha
maji ya bahari. Jina la mawimbi haya yaani “Tsunami“
limetokana na maneno ya kijapani “tsu“ na “nami“
yenye maana ya “bahari“ na “wimbi“.

ELIMIKA NA KIBONZO
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MATUKIO MBALIMBALI KATIKA PICHA

Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo
Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano( na Uvuvi - Zanzibar, Bi. Mansura Kassim akisisitiza jambo kwa
Sekta ya Uchukuzi) Mhandisi. Leonard Chamriho Mkurugenzi wa TMA - Zanzibar, Ndg. Mohamed Ngwali mara
akikaribishwa na watumishi wa TMA alipotembelea banda la baada ya kupata elimu ya Sayansi ya hali ya hewa alipotembelea
banda la TMA katika maonesho ya NaneNane 2020, Zanzibar
TMA katika maonesho ya NaneNane 2020, Simiyu.

Mkurugenzi Mkuu TMA, Dkt. Agnes Kijazi akitoa
elimu kwa wanafunzi katika banda TMA, katika
maonyesho ya Nanenane 2020, Mkoa wa Morogoro.

Mtaalamu wa hali ya hewa Bi. Meclina Merchedes akitoa elimu ya
sayansi ya hali ya hewa kwa wanafunzi mbalimbali waliotembelea
banda la TMA katika maonesho ya NaneNane 2020, Simiyu.

Mtaalam wa hali ya hewa Bi. Asya Omary Hamad akitoa
elimu ya sayansi ya hali ya hewa kwa wadau waliotembelea
banda la TMA katika maonesho ya NaneNane 2020, Zanzibar

Wageni mbalimbali wakipokea zawadi kutoka banda la
TMA katika maonesho ya NaneNane 2020, Zanzibar.
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Mkurugenzi wa Utafiti na Matumizi wa TMA, Dkt. Ladislaus
Chang’a, akitoa elimu ya hali ya hewa kwa wanafunzi wa
shule ya Sekondari ya wasichana Maswa iliyopo wilaya ya
Maswa, Simiyu katika msimu wa maonesho ya NaneNane
2020, Simiyu.

Wanafunzi wa shule ya Sekondari ya Mkuza iliyopo wilaya ya
Busega - Simiyu wakifanya mtihani wa majaribio mara baada
ya kupata elimu ya hali ya hewa katika msimu wa maonesho
ya NaneNane 2020, Simiyu.

Meneja wa TMA kanda ya Ziwa Bw. Augustino Nduganda
akitoa elimu ya hali ya hewa kupitia chombo cha habari
(TBC 1) katika maonesha ya NaneNane 2020, Simiyu.

Wageni mbalimbali wakipokea zawadi kutoka banda la TMA
katika maonesho ya NaneNane 2020, Simiyu

Msimamizi wa Kitengo cha Masoko na Uhusiano Bi. Monica
Mutoni akitoa elimu ya hali ya hewa katika shule ya sekondari
Mwamapalala wilaya ya Itilima - Simiyu katika msimu wa
maonesho ya NaneNane 2020, Simiyu.

Meneja wa TMA, Kanda ya Ziwa Bw. Augustino Nduganda
akitoa elimu ya hali ya hewa katika shule ya Sekondari ya
Biashara iliyopo wilaya ya Bariadi, Simiyu katika msimu
wa maonesho ya NaneNane 2020, Simiyu.

16

JARIDA LA HABARI

ISO 9001: 2015 Huduma za Hali ya Hewa kwa Usafiri wa Anga

Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (TMA)

MATUKIO MBALIMBALI KATIKA PICHA

Mwanahabari bora wa kwanza wa habari za hali ya hewa
Bi. Theopista Nsanzugwako kutoka gazeti la Habari Leo,
akipokea zawadi kutoka kwa Mgeni rasmi ambaye pia ni
Mwenyekiti wa Bodi - TMA Dkt. Buruhani Nyenzi katika
warsha ya wanahabari kujadili utabiri wa mvua za msimu wa
Vuli (Oktoba – Desemba 2020) iliyofanyika katika ukumbi wa
mikutano wa TMA, Makao Makuu.

Mwanahabari bora wa pili wa habari za hali ya hewa Bw.
Jerome Risasi kutoka Clouds Media akipokea zawadi kutoka kwa Mgeni rasmi ambaye pia ni Mwenyekiti wa Bodi
- TMA Dkt. Buruhani Nyenzi katika warsha ya wanahabari
kujadili utabiri wa mvua za msimu wa Vuli (Oktoba – Desemba 2020) iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa
TMA, Makao Makuu.

Mwanahabari bora wa tatu wa habari za hali ya hewa Bw.

Mkurugenzi Mkuu - TMA, ambaye pia ni Makamu wa tatu wa
Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO) Dkt. Agnes
Kijazi akiwa katika picha ya pamoja na wataalamu bingwa
wa hali ya hewa kutoka kiwanja cha ndege, DSM alipokuwa
akifungua kikao kazi cha kujadili utabiri wa msimu wa mvua
za Vuli 2020.

Daniel Samson kutoka Nukta.com akipokea zawadi kutoka
kwa Mgeni rasmi ambaye pia ni Mwenyekiti wa Bodi TMA Dkt. Buruhani Nyenzi katika warsha ya wanahabari
kujadili utabiri wa mvua za msimu wa Vuli (Oktoba –
Desemba 2020) iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa
TMA, Makao Makuu.

Mkurugenzi Mkuu - TMA, ambaye pia ni Makamu wa tatu
wa Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO) Dkt.
Agnes Kijazi akiwa katika picha ya pamoja na wanawake
ambao ni wataalamu bingwa wa hali ya hewa- TMA
alipokuwa akifungua kikao kazi cha kujadili utabiri wa
msimu wa mvua za Vuli 2020.

Mkurugenzi Mkuu - TMA, ambaye pia ni Makamu wa tatu wa
Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO) akiwa katika
picha ya pamoja na wataalamu bingwa wa hali ya hewa kutoka
TMA - Bandarini, alipokuwa akifungua kikao kazi cha kujadili
utabiri wa msimu wa mvua za Vuli 2020.
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MATUKIO MBALIMBALI KATIKA PICHA

Mkurugenzi Mkuu - TMA, ambaye pia ni Makamu wa tatu wa
Rais wa Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO) Dkt. Agnes
Kijazi akiwa katika picha ya pamoja na wanahabari katika
warsha ya wanahabari kujadili utabiri wa mvua za msimu wa
Vuli (Oktoba – Disemba 2020) iliyofanyika katika ukumbi wa
mikutano wa TMA, Makao Makuu.

Wadau kutoka sekta mbalimbali katika picha ya pamoja na
mgeni rasmi ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya TMA, Dkt.
Buruhani Nyenzi kwenye warsha ya wadau kujadili utabiri
wa msimu wa mvua za Vuli 2020 unaotarajiwa kutolewa
rasmi Tarehe 08 Septemba 2020 katika ukumbi wa mikutano
wa TMA, Makao Makuu.

Wadau
kutoka
sekta
mbalimbali wakiwa katika
makundi wakijadili athari
na ushauri kwa msimu wa
mvua za Vuli 2020 katika
warsha ya wadau kujadili
utabiri wa msimu wa mvua
za Vuli 2020, uliotolewa
rasmi Tarehe 08 Septemba
2020 katika ukumbi wa
mikutano wa TMA, Makao
Makuu.
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