
Ana afya bora?

Ndiyo

Kuhamisha mnyama kwenye 
Kituo cha Hifadhi ya Dharura 
yenye vituo mwafaka vya 
kuhakikisha ustawi na kuishi 
kwa mnyama huyu

Afya na siha yake inaweza 
kurejeshwa na usawa ili 
awe na (1) uwezekano 
mkubwa wa kuishi porini 
na (2) hatasambaza 
ugonjwa wowote porini?

UUAJI WA HURUMA
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Hapana

Hapana

UTAMBULISHO 
WA SPISHI

VIPAUMBELE NA 
HALI YA HIFADHI 
YA IUCN

Kila mnyama aliyeokolewa ni wa 
spishi gani?

Utambuzi wa mtaalam 
unahitajika (unaopatikana kupitia 
mashirika ya uainishaji viumbe)?

Upana wake wa makazi ni gani?

Inapatikana katika nchi 
aliyookolewa?

Nchi ambapo aliokolewa imo 
ndani ya upana asili wa makazi?

Mamlaka zote zinazohusika 
zimeombwa ushauri k.m. 
karantini?

Kuna mpango uliopo wa hatua za 
ulinzi wa spishi hizi?
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Spishi hii inaainishwa kuwa 
'Spishi Zilizo Hatarini' kulingana 
na IUCN Red List of Threatened 
Species™ (yaani Inaainishwa 
kuwa Spishi Iliyo Katika Hatari ya 
Kawaida au Kubwa?) Tembelea 
www.redlist.org 

Hatua za hifadhi zilizochukuliwa 
kulinda spishi hii ni gani kwa 
mujibu wa ushauri wa IUCN Red 
List? 

Ikiwa haijaorodheshwa kwenye 
IUCN Red List au 
Imeorodheshwa kuwa NE au DD, 
omba ushauri wa Tume ya 
Ustawi wa Spishi ya IUCN

Mnyama huyu ni wa spishi 
ambayo ni muhimu kulindwa 
kitaifa kwa mujibu wa Data ya 
National Red List au orodha 
nyingine ya hifadhi ya wanyama 
walio katika hatari zaidi?

UWEZO WA 
KUENDELEA 
KUISHI

Mnyama huyu ameondolewa 
kwenye makazi yake asili ya 
porini?

Huyu ni mnyama aliyetekwa 
ambaye alizaliwa au kuzalishwa 
kisayansi?

Huyu ni mnyama wa spishi 
ambayo inahifadhiwa katika 
mpango wowote wa uzalishaji 
wa hifadhi?

Ikiwa ndivyo, spishi hii inaweza 
kuchangia katika mpango wa 
uzalishaji wa hifadhi?

4
SABABU YA 
KUOKOLEWA

Mnyama huyu ni wa spishi 
inayoweza kuuzwa kwa njia 
halali? 

Ikiwa ndivyo, taratibu sahihi za 
kuuza/kumiliki zimefuatwa?

Inawezekana kuwa taratibu 
sahihi na hatua za kirasimu 
zitakamilishwa katika siku 
chache zijazo?

Ikiwa ndivyo, lini?
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NCHI ASILI NA 
ANAPOENDA

Mahali ambapo mnyama huyu 
aliyeokolewa porini palikuwa 
wapi: katika nchi gani; katika 
eneo gani?

Ikiwa 'HAPAJULIKANI', mahali 
hapa panaweza kutambuliwa?

Nchi yake asili imesaini mkataba 
mojawapo kati ya hizi? Mkataba 
wa Utofauti wa Kibaolojia; Itifaki 
ya Nagoya Kuhusu Ufikiaji na 
Ushiriki wa Manufaa (ABS); 
Mkataba wa Biashara ya 
Kimataifa ya Spishi Zilizo Hatarini 
(CITES); Mkataba wa Kimataifa wa 
Rasilimali za Jeni ya Mimea kwa 
Vyakula na Kilimo (ITPGRFA)?

Nchi ambayo mnyama huyu 
alitoka ni sawa na nchi yake ya 
asili?

Nchi ambayo mnyama huyu 
alitoka ingependa kumsimamia 
mnyama aliyeokolewa?

Kuna wasiwasi wowote wa ustawi 
ikiwa mnyama huyu atarudishwa 
nchi asili? 
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Kwa msaada wa

MFUMO WA 
MTANDAO 
WA KUOKOA 
WANYAMA

UKAGUZI 
WA AFYA3

Ukaguzi wa kiafya umefanywa 
kulingana na Mwongozo wa 
IUCN-OIE wa Uchambuzi wa 
Hatari ya Magonjwa ya 
Wanyamapori? 

Mnyama huyu ana 'Afya Bora'? 
Mnyama binafsi anaainishwa 
kuwa mwenye 'Afya Bora' ikiwa 
amefanyiwa uchunguzi wa kina 
wa mifugo na karantini, na 
haonyeshi dalili ya magonjwa ya 
kuambukiza au ulemavu ambao 
ungeathiri uwezo wake wa kuishi 
kwa kujitegemea 

Ikiwa mnyama huyu 'Hana Afya 
Bora', anaweza kufanywa 
mwenye 'Afya Bora' kupitia 
matibabu? Kituo/raslimali 
zinapatikana ili matibabu 
kufanyiwa mle?

Mnyama huyu anahitaji uuaji wa 
huruma ili kuzuia asiteseke 
zaidi? Anahitaji kukaguliwa na 
Mtaalam/Daktari wa Wanyama

KUKUSANYA MAELEZO NA 
TATHMINI YA KWANZA

Leucocephalon yuwonoi (Leucocephalon yuwonoi) CR 
© Craig Stanford.

Merops ornatus (Merops ornatus) LC 
© Kira Mileham.
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