
ጣና፡ ተግዳሮቶቹና የእኛ ተግባራት
አለም አቀፍ ህብረት ለጣና ሃይቅ መልሶ ማገገም 

Global Coalition for Lake Tana Restoration

ይሁን ድሌ (ዶ/ር) እና አብዮ ዋለ (ዶ/ር) 

ቴክሳስ ኤ&ኤም ዩኒቨርስቲ 

ዳላስ 2010 አ ም



ጣና ሃይቅ
 በኢትዮጵያ ትልቁ ሃይቅና በአፍሪካ ሁለተኛው

ጨዋማ ያልሆነ ሃይቅ

 4 ትላልቅ ገባር ወንዞች ያሉት

 ከ 65 በላይ የአሳ ዝርያዎችና ከ 13 000 ቶን

በላይ የአሳ ምርት በአመት ሊሰጥ የሚችል አቅም

አለው፡፡

 ከ 217 በላይ የወፍ ዝርያዎችና ከ 20 000 በላይ 

ወፎች ያሉት

 460 ሜጋዋት ሃይል በማመንጨት ላይ የሚገኝ

 ከ 4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በዙሪያው የሚኖሩ፡፡



የጣና ነባራዊ ሁኔታ

 የህዝብ ቁጥር መጨመር

 የአየር ሁኔታ መለዋወጥ

 የልማት ጣልቃ ገብነት

 ተገቢ ያልሆነ የእርሻና የከተማ 

አጠባበቅ እና

 ሌሎችም 

 የጭስ አባይ ፏፏቴ እንዲጠፋ

 የአሳ ምርት እንዲቀንስ 

 የደንገል ሳር እንዲመናመን

 የሃይቁ ጥልቀት እንዲዋዠቅ

ትልቁ ዝሆን ግን እምቦጭ ነው  
 በጣም ተስፋፊ ተክልና ራሱን ከ 2 እሰከ 3 

ሳምንት ውስጥ የሚደግም

 ዘሩ ውሃ ውስጥ እስከ 30 አመት የሚቆይ

 ጣና ሃይቅ ላይ የታየው በ2004 አካባቢ ነው

 ዘሩ ወደ ጣና ሃይቅ እንዴት እንደገባ ምክንያቱ 

በውል አይታወቅም



እምቦች የሚያስከትላቸው ጉዳቶች
 ንጹህ አየር እና የጸሃይ ብርሃን በመከለከል አሳዎችን እና የእነሱን ምግብ ማጥፋት

 ሃይቁ ውስጥ ያለ የእጸዋት እና የነፍሳት ብዛህነትን ማመናመን

 የውሃ ላይ ጉዞን ማወክ - የጀለባዎችን እና የታንኳዎችን እንቅስቃሴ ማስተጓጎል

 የትነት መጠንን በመጨመር የሃይቁን ህልውና መፈታተን

 በሚረግፉ ቅጠሎቹ ደለል እንዲጨምር ማድረግ

 የእርሻ መሬትን መሻማት

 የከበቶችን ጤና ማወክ

 የአርሶ አደሮችን ጊዜ መሻማት እና ውጤታማነታቸውን መቀነስ



እምቦጭ እንዲስፋፋ ያደረጉ ምክንያቶች

 ከእርሻ ቦታዎች ላይ ታጥቦ የሚገባ ንጥረ ነገር  

 የአፈር መሸርሸር - አፈር ብስባሽን እና 

ፎስፎረስን ተሸክሞ መግባት  

 በሃይቁ ዙሪያ ያለ ረግራጋማ መሬት ወደ እርሻ 

መቀየር 



ማህበረሰባችን ምን አደረገ

የጣና ኬኛ አቀባበል 

በደበረ ማርቆስ



የዛሬ አመት የነበረ ነባራዊ ሁኔታ
 እምቦጭን የማስዎገድ ፍኖተ ካርታ አልነበረም

 የተደራጀ መረጃ ፣ ክትትልና ግምገማ አልነበረም

 በእምቦጭ ላይ የዳበረ ልምድና እውቀት ያለው ባለሙያ አልነበረም

 የእምቦጭም መስፋፋት እምቦጭን ከማስወገዱ በላይ እየፈጠነ እየሄደ ነበር

 እምቦጭ ሲወገድ የነበረው በእጅ ብቻ ሲሆን ቅንጅትም የጎደለው ነበር

 የእምቦጭ ማስወገጃ ማሽን መጠቀም አስገዳጅ ነበር



ለዘላቂ መፍትሄ ምን እናድርግ?  



ህጋዊ ማህበር ስለማቋቋም 



የማህበራችን አደረጃጀት

www.tanacoalition.org

http://www.tanacoalition.org/


የኛ ተሳትፎ
 ችግሩን ለመረዳት ጥናትና ምርምር ማድረግ

o እምቦጭን ለማስወገድ የሚጠቅሙ መፍትሄዎችን መለየት

o እምቦጭን እስከ ዘለቄታው ለማጥፋት የሚረዳ ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ላይ መርዳት

 የቁሳቁስ ድጋፍ

o ማጨጃ ማሽን

o ፈጣን ጀልባዎችና 

o ማቀቢያ ግድግዳ

 ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር ስርአት ለመዘርጋት መርዳት

 ሳይንሳዊ ተሞክሮዎችን ወደ መሬት ማውረድ ላይ መርዳት  

የአጭር ጊዜ (እስከ 6 ወር) የመካከለኛ ጊዜ (እስከ 2 አመት) የረጅም ጊዜ (እስከ 5 አመት)

 በችግሩ አሳሳቢነት ላይ 

እውቅና መፍጠር

 የእምቦጭ መከላከያ ዘዴዎችን 

መለየት

 ማስወገጃ ማሽን መግዛት

 ስልጠና መስጠት

 እውቀት ማመንጨት

 የክትትልና ቁጥጥር ስርአት 

መዘርጋት

 ፈጣን የሆኑ ጀልባዎችን 

መግዛት

 ተጨማሪ ማስወገጃ ማሽኖችን 

መግዛት

 ስልጠና መስጠት

 የተፋሰሥ ሥራዎችን 

ተግባራዊ ማድረግ

 የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን 

ማሳተፍና መደገፍ

 የስነ ህይዎት መከላከያ 

ዘዴዎችን መጠቀም



የመግባቢያ ሰነድ ከአማራ ክልል የአካባቢና ደን 

ጥበቃ ቢሮ ጋር መፈራረም 

ጥቅምት 2010



ውይይት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር

ጥር 2010

ከአማራ ክልል የአካባቢ ጥበቃ 

ባለሙያዎች ጋር

መስከረም 2010

ከባህር ዳር ዩኒቨርስቲ መምህራን ጋር 



የእምቦጩ ስርጭት

የተሸፈኑ ቀበሌዎች፡ 10

የተሸፈነው ስፋት፡ 

5 000 ሄክታር



July 12 2017 Aug 5 2017 Sep 8 2017 

Oct 9 2018 Nov 12 2017 Dec 13 2017 

የእምቦጩ ስርጭት

PlanetScope

ም

ሰ



Oct 9 2018 

Jan 13 2018 Feb 15 2018 March 13 2018 

April 14 2018 May 14 2018 Jun 16 2018 

የእምቦጩ ስርጭት



July 21 2018 July 31 2018 Aug 3 2018 

የክረምት ስርጭት፡ 13 ሄክታር 

በቀን መጨመር

የበጋ ስርጭት፡       5 ሄክታር 

በቀን መቀነስ
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የሃይቁ ጥልቀትና የእምቦጩ ስርጭት

 ወደ 160 000 አካባቢ የሚሆኑ ቦታዎች ላይ የጥልቀት ናሙና ተወስዶ ነው የሃይቁ የጥልቀት 

ካርታ የተሰራው

 በሰው ሊጸዳ የሚችለው እስከ 1 ሜትር ጥልቀት (37%) ላይ የሚገኘው ነው

 ቀሪው ክፍል በማሽን ወይም በሌላ መንገድ ለማስወገድ ግድ ይላል



All the posters here

የጥናት ውጤት ለህዝብ ሲደርስ



ልምድ ልውውጥ - ኦችሆቤ ሃይቅ : ፍሎሪዳ 



የተቀሰሙ ተሞክሮዎች 

የመቆጣጠሪያ መንገዶች

 መጀመሪያ አካባቢ ሜካኒካል አማራጮችን ነበር የሚጠከሙት - አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብቻ ነው 

የሚጠቀሙት

 አንዳንድ ቦታዎች ላይ የስነ ህይዎት አማራጮችንም የጠቀማሉ

 በብዛት የሚጠቀሙት የኬሚካል አማራጭን ነው

 እምቦጩ አንዳንድ መሰረተ ልማቶችን እንዳይሸፍን ማቀቢያ ግድግዳ (containment boom) ይጠቀማሉ

 ብክለትን ሰው ሰራሽ ቦይ እና ሃይቅ ገምብቶ በተፈጥሯዊ የአታክልት ማጥፋት 

ችግሩን ለመቆጣጠር መዋቅራዊ አደረጃጀት 

 South Florida Water Management district
 Florida Fish & Wildlife Conservation Commission
 US Department of Agriculture

የህዝባዊ ትምህርት ሚና

 አርሶ አደሮች ብክለትን የሚቀንስ የአስተራረስ ዘዴ እንዲጠቀሙ ማድረግ 

 ኬሚካል እና ስነ ህይወት ዘዴዎችን መጠቀም ላይ ያለውን ተቃውሞ ማስረዳት

የኦቾሆቤ ተሞክሮ በቀጥታ ጣና ላይ ይውላል ወይ?

 ኦችሆቤ ሃይቅ ላይ እምቦጩን ወደ ሃይቁ የሚያስገቡት ገባር ወንዞች ናቸው

 ጣና ላይ ግን እዛው ሃይቁ ዳርቻ ነው የሚበቅለው 

 የሁለቱ አካባቢዎች የአየር ባህሪያም በተወሰነ ደረጃ ቢሆንም ይለያያል



የአትላንታ የገቢ ማስባሰቢያ፡ Dec 16, 2017

50,000 USD



የእስራኤል የገቢ ማስባሰቢያ፡ Dec, 2017

$12,600 USD



የአትላንታና እስራኤል ፍሬ

67,290 USD

 በድምሩ 62,600 USD
 የመጀመሪያውን ማጨጃ ማሽን በ 

67,290 USD



የመስክ ስልጠና እና ውይይት



የውይይቱ ውጤቶች
 ጣና ላይ ስላለው ችግር ጠቅለል ያለ ውይይት 

 እምቦጭን በማስወገድ ዙሪያ የመንገድ አስፈላጊነት እና ክልሉ በዛ ዙሪያ አትኩሮት 

እንዲሰጥ ማሳሰብ

 ስለ ዘላቂ የጣና ህልውና መጠበቂያ መፍትሄዎች መምከር

 የተፋሰስ ስራዎች

 የደን ልማት

 ማዳበሪያ አጠቃቀም

 የረግረጋማ መሬት ጥቅም 

 አካባቢ ጥበቃ ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ ሌሎች ተቋማትን ማሳተፍ

o የጣና የውሃ ትራንስፖርት ማጨጃ ማሽኖችን እንዲያሰማራ ማድረግ

o የአማራ ክልል እርሻ ምርምር 

ደግሞ የስነ-ህይወት መቆጣጠሪያዎችን 

እንዲመራ ማድረግ

 በሂደት አንድ ጣና ላይ ያተኮረ ተቋም

መመስረት

 ከእምቦጭ ባሻገር በጣና እና አካባቢው

ዘላቂ ልማት ላይ ሙያዊ ድጋፍ መስጠት



የዋሽንግተን ገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት, March 17, 2018
Type of Income/Expense Nr. Amount in USD
Tickets sold Printed tickets 1,309 39,270

Online tickets 40 1,200
Donations By credit card 216 62,883.20

Cash ** 15,728
Check 62 34,720
PayPal 4 3,450

Sales T-shirt sales by GGA ** 1,375
Food and water ** 2,489.90

Church cash donations 4,124.00

Total income 165,240
Hall rent and 
associated expenses 4,734.98

Expenses

Entertainment (sound, 
band, etc), graphics 
(design, banners, 
posters, etc) and 
printing materials 
(tickets, flyer, 
brochures, etc) 7,969.53

Total expenses 12,704.51

Net Income 152,535.49



ቺካጎ ገቢ ማሰባሰቢያ - May 20, 2018

29,000 USD



ኒውዝላንድ የገቢ ማሰባሰቢያ - June 30, 2018

6,000 USD



ለንደን ገቢ ማሰባሰቢያ - June 23, 2018

37,500 pounds



ሄግ ኔዘርላንድስ የገቢ ማሰባሰቢያ - June 30, 2018

14,000 Euro



Activity Description  Budget (in USD)

Harvesting 

Machines

 Heavy-duty water hyacinth harvestor

 Customized airboats for distributing biogents and chemical

 Containment booms to control movement of the weed 

 Heavy-duty machine (175-

600k USD)

 1 airboat costs $57,000

 Containment boom for 2 km 

($90.000)

Biocontrol  Building greenhouse

 Training experts and experience sharing in Uganda at Lake 

Victoria

 Building greenhouse  = 

$20,000

 Training experts in Uganda 

($5,000)

Monitoring and 

evaluation

 Developing a monitoring and evaluation tool that can 

record and analyze data real-time

 Training experts at the regional env. Bureau

 Trainings =$6,000

 Software, water quality 

monitoring equipment 

($50,000)

Herbicides 

testing

 Testing EPA approved herbicides on water hyacinth in the 

greenhouse

 Research, training, equipment and chemicals

 Experimental tests = $3000 

 Research, training and 

equipment = $10,000

Studies  Two Ph.D. students

o Assess distribution of the weed 

o Environmental rehabilitation – how to restore the 

ecosystem

~$30,000

Total budget needed for 2+ years $500,000

ያሰብናቸው ተግባራት



አመታዊ ገቢ እና ወጪ

Annual financial report - Sept 2017-Aug 2018

Items Description USD

Funds raised Atlanta, Israel, DC, Chicago, New Zealand 269,895 

Harvesting Machines 

Purchased One machine purchased and delivered -67,290

Harvesting machine 

ordered

One machine with conveyer ordered (down 

payment paid) -37,000

Trainings

International and local trainings for Regional 

Env. Authority experts -2,250

Assessment, Monitoring 

and Evaluation

Field assessments and M&E activities 

conducted in collaboration with Bahir Dar 

University -2,500

Expenses to conduct 

fundraisings Printing, entertainment, designs etc -14,910

Current balance 145,695



ማጠቃለያ

?
ዳላስ

እናመሰገናለን


