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ዓላማ
የዚህ  የአሠራር ሂደቶች መመሪያ ዋና ዓላማ ስለ በረሃ አንበጣ  ስነ-
ህይወት እና ባህሪ  መሠረታዊ የሆነ  አጭር ቅኝትና መረጃ  ማቀረብ ነዉ። 
ይህ ደረጃዉን የጠበቀ መመሪያ (SOP) በዳሰሳ ጥናት እና በቁጥጥር 
ሥራዎች ውስጥ የሚሳተፉ   የመስክ ሰራተኞች እንዲጠቀሙበት የታሰበ 
ነው ።  ለከፍተኛ ባለሙያዎች እና ለአለም አቀፍ አጋሮችም ሊጠቅም 
እንደሚችል ይታመናል። ይህ መመሪያ በዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት 
ከተዘጋጀዉ የበለጠ ዝርዝር መረጃ እና ማጣቀሻዎች ከሚገኙበት የአንበጣ 
መመሪያ ላይ ተመሥርቶ በአጭሩ የተዘጋጀ  ነው ።

በዚህ አጭር መመሪያ ዉስጥ የሚከተሉት ርዕሶች ተካተዋል፤

• የበርሃ አንበጣ የህይወት ኡደት

• የበርሃ አንበጣ በኩብኩባ (ሆፕር) እና በጎልማሳ የእድገት ደረጃዉ 
የሚኖሩት ባህሪያት

• መንጋ የመሆን ወቅት (gregarization)

• የበርሃ አንበጣ ፍልሰት እና እርባታ
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1. የበርሃ አንበጣን በተመለከተ በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች

• የበረሃ አንበጣ የፌንጣ (ሳርበሬ)  ቤተሰብ አባል ነው። ነገር ግን ከሳርበሬ  በብዙ 
መንገዶች ይለያል፤

• የበረሃ አንበጣ ባህሪዉን እና አካላዊ ቅርፁን ( ፊዚዮሎጂዉን) ይቀይራል ፣ 
በተለይም  ቀለሙን እና ቅርፁን ይለዉጣል፡ ይህንንም የሚያደርገዉ  በአከባቢው 
ለዉጥ እና በመራባት ምክንያት ለሚከሰተዉ የአንበጣ ብዛት መጨመር/መቀነስ 
ምላሽ ለመስጠት ነዉ።

• በጎልማሳ የዕድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ አንበጣዎች እንደ ነጠላ እና የተቀናጀ ክፍል 
ሆነው ሊንቀሳቀሱ መንጋዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ ፣ በቀን እስከ 150 ኪ.ሜ. ድረስ  
በመብረር  መሰደድም ይችላሉ።

• የማይበር ገና በእንጭጭ (የኒምፋል) ወይም በኩብኩባ (ሆፐር) የዕድገት 
ደረጃ ላይ ያለ አንበጣ እንደ አንድ ተጣማሪ ሆነዉ የሚንቀሳቀሱ  መንጋዎችን 
(ባንዶችን) መፍጠር ይችላል ፣ እነዚህም በአንድ ቀን ውስጥ እስከ 1.7 ኪ.ሜ. 
ድረስ መብረር ይችላሉ።

• አንበጣ ሁለት የዕድገት ደረጃዎች አሉት። እነዚህም ግለኛ (ብቸኛ) እና የመንጋ 
የሽግግር ወቅት  ይባላሉ።

• አንበጦች በመደበኛነት ለሦስት ወር ያህል በህይወት ለመቆየት ይችላሉ።  ነገር ግን  
በቀዝቃዛ እና ደረቅ የአየር ሁኔታ  እስከ ዘጠኝ ወር ድረስ መኖር ይችላሉ ።

• አንበጣዎች በእያንዳንዱ አዲስ የመራባት ትውልድ ከ16-20 ጊዜ ያህል 
ይጨምራሉ። ይህ ከፍተኛ ጭማሪ ከሶስት ወር በኋላ ከ20 ጊዜ በላይ የበለጠ 
አንበጣ ያስከትላል ፣ ከስድስት ወር በኋላ  ደግሞ ከ400 እጥፍ ይበልጣል ፣ 
ከዘጠኝ ወር በኋላ 8000 እጥፍ  እያለ ይቀጥላል ማለት ነዉ።

• አንድ ኪሎ ካሬ የሚሸፍን መንጋ ከ40-80 ሚሊዮን የአንበጣ ጎልማሶችን የሚይዝ 
ሲሆን፤ በአንድ ቀን ውስጥ ለ35000 ሰዎች የሚበቃ  መጠን ያለው ምግብ 
መብላት ይችላል።

• የአንበጣ ጎልማሶች የንነፋሱን አቅጣጫ ይዘዉ ከመሬት በላይ እስከ 2000 ሜትር 
ከፍታ ያህል ይበርራሉ ። 
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2. የሕይወት ዑደት
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2. የሕይወት ዑደት

1. ዕንቁላሎች በሴት አንበጣዎች ከተጣሉ ኋላ በሞቃታማ የአየር ሁኔታ ከሆነ 
ለመፈልፈል  ወደ ሁለት ሳምንታት ያህል ይወስዳል። በጣም በሞቃት ወቅት ግን 
በ10 ቀናት ውስጥ መውጣት ይችላሉ የሙቀት መጠኑ ዝቅተኛ  ከሆነ ግን እስከ 
65 ቀናት ሊወስድ ይችላል።

2. እንቁላሎች  ክንፍ ወደ የሌላቸው እንጭጮች ወይም (ኩበኩባዎች) ይለወጣሉ 
እነዚህም  (ሆፕር) ተብለው ይጠራሉ፤ ቆዳቸውን ከ5-6 ጊዜ  በማረገፍ (molt-
ing) በእየጊዜዉ ትልልቅ ይሆናሉ፤ እያንዳንዱ ቆዳ የማረገፍ ሂት አንድ ሳምንት 
ያህል ይወስዳል፤ እያነዳነዱ የኩብኩባ ወቅት ግልፍ (ኢንስታር) ይባላል::

3. ክንፍ ከሌለው አምስተኛው ወይም ስድስተኛው ግልፍ (ኢንስታር) በኋላ 
የሚመጣዉ  ክንፍ ያዋጣ ጎልማሳ አንበጣ ያልጠና (ፍሌጅሊንግ) ይባላል። ይህ 
ገና ያልጠና ጎልማሳ አንበጣ በጣም ደካማና ለስላሳ ክንፎች ይኖሩታል። ክንፎቹ 
ለመጠንከርና ረዥም ርቀት ያለማቋረጥ ለመብረር እስኪችል ወደ አስር ቀናት 
ይወስዳል። 

4. አዋቂ አንበጣዎች ቆዳቸዉን አያረግፉም  ወይም  የአካል መጠናቸውን  
አይጨምሩም  ግን ቀስ በቀስ ክብደታቸዉ ይጨምራል።  መጀመሪያ ላይ  
ወሲባዊ ድርጊት/ስሪያ ለመፈጸም ያልበቁ ናቸው። ይህ ሁኔታ ብስለትን 
የሚያነቃቃ እንደ ዝናብ ያለ ሁኔታ እስኪያጋጥማቸው ድረስ ይቆያል። 
የማብቂያዉ ጊዜ እንደ የመኖሪያ ሁኔታ በጣም ተለዋዋጭ ነው ፣ ወደሌላ ምቹ 
ሁኔታዎች  ወደ አለባቸዉ አካባቢዎች  መሰደድን ሊያካትትም ይችላል። በጥሩ 
ሁኔታዎች ውስጥ ከሆነ ፣አዋቂ/ጎለማሳ አንበጣ በሶስት ሳምንታት ጊዜ  ለተዋስቦ 
መድረስና ለመራባት ዝግጁ ሊሆን ይችላል። ይሁን እንጂ በብርድ ፣ በደረቅ 
የአየር ሁኔታ ወይም በማይመች መኖሪያ አካባቢ ውስጥ እስከ ዘጠኝወራት ድረስ 
ሊራዘም ይችላል።

በተመቻቸ ሁኔታ ዉስጥ እያነዳንዱ የዕድገት  ደረጃ ለወስድ የሚችለዉ 
አማካይ የጊዜ ተመን

እንቁላል ለመፈልፈል ሁለት 
ሳምነታት ያህል

ሆፐር ለመሆን ተጨማሪ ስድስት 
ሳምንታት

ጎልማሳ ለመሆን ተጨማሪ አራት 
ሳምንታት ጊዜ ይወስዳሉ
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3. እንቁላል መጣል

5–
10

 c
m

• ሴት አንበጣዎች እንቁላሎቻቸዉን በተራቆተ አሸዋማ አፈር ውስጥ ከመሬቱ 
በታች ከ5-10 ሴ.ሜ ያህል ውስጥ በአንድ በተወሰነ ቦታ ላይ በብዛት 
(በዝርንቡጥ/ክምችት) ይጥላሉ። እንቁላሏን ከመጣሏ በፊት አፈሩ እርጥብ 
መሆኑን ለማወቅ በሆዷ በመነካካት ምርመራዋን ታደርጋለች ።

• ሴቶች ብዙውን ጊዜ እያንዳንዳቸው 90-160 እንቁላሎች የያዙ ከ2-3 ያህል 
ዝርንቡጦችን (ፖዶችን) ይጥላሉ። ይህም ሁኔታ የብቸኛ  ደረጃ  ሲባል አስከ 80 
እንቁላሎችን የሚይዝ ከሆነ ደግሞ በጋርዮሽ ወይንም በመንጋ የሚከወን ተብሎ 
ይጠራል።

• በያንዳንዱ የዕንቁላል መጣያ ወቅት መካከል ያለው ጊዜ ከ6-11 ቀናት ያህል ነው።

• አንዲት ብቸኛ ሴት በድምሩ ወደ 400 እንቁላሎችን የምትጥል ሲሆን ጋርዮሽ 
የምትኖረዉ ሴት አንበጣ ግን  ወደ 140 እንቁላሎችን  ትጥላለች።

• የእንቁላል ሞት መጠን ከ5-65% ነው ፣ይህም የሚሆነዉ በአጥቂ እንስሳት፤ጥገኛ 
ተውሳኮች ተጋላጭነት ፣ ነፋስ ፣ ጎርፍ እና ድርቅ ምክንያት ነዉ።

• እንቁላል እስኪፈለፈል  ድረስ ከ10-65 ቀናት ሊወስድ ይችላል ። ብዙውን ጊዜ  
በተለይ በተለመደው ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ግን ሁለት ሳምንታት ያህል ይወስዳል።
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ኩበኩባዎችና ጎልማሶች
በዕጸዋት ውስጥ

ጎልማሶች በመሬት 
ወይንም በአየር ላይ

ምንም 
እንቅስቃሴ የለም

ኩበኩባዎችና ጎልማሶች
በመሬት ላይ ሙቀት

እየወሰዱ

ጎልማሶች 
ሲሳደዱ ሲበሩ

ፀሐይ ስትወጣ

ፀሐይስትገባ

የአንበጣ ኩበኩባዎችና 
ጎልማሶች አርፈው/ሰፍረው 

ሙቀት ሲያገኙ

ጎልማሶች በመሬት 
ወይንም በአየር ላይ

ኩበኩባዎችና ጎልማሶች
በጎጇቸው ሰፍረው ሙቀት 

እያገኙ

ኩበኩባዎችና ጎልማሶች
ሰፍረዋል

ብቸኛ ኩብኩባዎችም ሆኑ ጎልማሶች  በደመናማ ሰማይ ስር ወይም 
በመጀመሪያዎቹ ሰዓታት ወይንም  ቀዝቀዝ ባለ  ጠዋት ላይ እምብዛም 
ንቁ አይሆኑም። በጣም በሞቃት  ቀናትምበእጽዋት ውስጥ መጠለያ 
ይፈልጉ ይሆናል።

4. ኩብኩባዎችና ጎልማሶች
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አበዛኛዉን ጊዜ የበርሃ አንበጦች በብቸኛ ነጠላ ሁኔታ ይገኛሉ፡፡ በመራባት 
አማካይነት ቁጥራቸዉ ሲጨምር በቡድንበ መሰባሰብ ክምችት ይፈጥራሉ። 
አብዛኛዉን ጊዜ አንድ  የተሟ ላ ክምችት ለመፍጠር ቢያንስ ሁለት ዙር 
የመራባት ሂደት ወይንም ተዉልድ ያስፈልጋቸዋል፡፡

በተበታተነ ሁኔታ ላይ ያሉ 
አንበጣዎች

መከማቸት ላይ ያሉ አንበጦች
መጠነ ሰፊ በሆነ ሁኔታ

በተለይም ወደ አንድ አቅጣጫ 
ተሰብስቦ በሚነፍስ ንፋስ ውስጥ 
በለምለም ቦታዎች ላይ ሲሰፍሩ

መራባት
ከጥሩ የዝናብ ወቅት በኋላ 

ቁጥራቸው ይጨምራል 
መቀራረቡም ወደ መንጋ 

መፍጠር ያመራል
ቡድኖች ይፈጠራሉ 

መከማቸትና መንጋ ወደ 
መሆን ያደርሳቸዋል

በአነስትኛ መጠን ስደተኞቹ 
እንቁላል ለመጣል ወደ 

ሚመቻቸው ውስን ቦታዎች 
ሲንቀሳቀሱ

የሚ
ገለሉ

የሚ
ከ

ማ
ቹ

5. የዕድገት ደረጃ ለዉጥ
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አንበጣዎች በሽግግር/ህልፈታዊ (ትራንስሴንስ)  የዕድገት ደረጃ ላይ 
በሚሆኑበት ወቅት ቀለማቸዉ የብቸኛና ስብስበ ድብልቅ ይይዛል። ለምሳሌ፤
• አረንጓዴ ክንፍ አልባ ኩበኩባዎች(ሆፐሮች) ከጥቁር  ነጠብጣብ 

ምልክቶች ጋር፤
• ያልጠነከሩ ቡናማ ቀለም ያላቸው  ጎልማሶች ቀላ ያለ አምራዊ ነጠብጣብ 

ምልክቶች ጋር፤
• ሙሉ ጎልማሳ አንበጣዎች ከሆኑ ደግሞ ቡናማ ቀለም ከ በቢጫ 

የነጠብጣብ ምልክቶች ጋር የኖራቸዋል ማለት ነዉ።

ለአከባቢው እና ለቁጥራቸዉ/ብዛታቸዉ መጨመር ጋር ጠያይዞ ለሚመጣዉ ለዉጥ 
ምላሽ ለመስጠት አንበጦች ባህሪያቸውን ይለውጣሉ። ብዙውን ጊዜ በመራባቱ ሂደት 
መጨረሻ ላይ እፅዋት መድረቅ በሚጀምርበት ወቅት ቡድኖች ይመሰረታሉ ። ይህም 
ክምችት (gregarization) እየተካሄደ መሆኑን የሚጠቁም አስፈላጊ ሁኔታ ነው ።

ብቸኛ ስብስብ
የዕንቁላል ብዛት በእያንዳንዱ ዝንቡጥ (ፖድ) 90-160 80
የሚፈለፈል ዕንቁላል ቀለም ጥርት ያለ ጥቁር
ክንፍ የለሽ ኩብኩባ ቀለም አረንጓዴ ቢጫ/ጥቁር
ክንፍ አልባ ኩብኩባዎች ብዛት 6 5
የክንፍ አልባ ኩብኩባ ለማደግ የሚወስድበት ጊዜ 34-45 ቀናት 25-57 ቀናት
የአንበጣዉን ጓድ ለማፍለስ/ ለመተካት 
የሚወስደዉ ጊዜ

- 1-100 ሚ/በቀን

ያልጠናዉ ጎልማሳ የሚኖረዉ ቀለም ቡናማ ቀላ ያለ አምራዊ (ፒንክ)
የሙሉ ጎልማሳዉ ቀለም ቡናማ ቢጫ
ወደ ሙሉ ጎልማሳነት ለመድረስ የሚወስደዉ ጊዜ 3-24 ሳምንታት 3-24 ሳምንታት
ጎልማሳዉ የመብረሪያ ጊዜ በማታ በቀን 

5. የዕድገት ደረጃ ለዉጥ
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ብቸኛ

ህልፈታዊ

ስብስብ

የመ
ሰባሰብ

 ሂደ
ት

6. የክንፍ አልባ ኩብኩባዎች መሰባሰብ (Hopper gregarization)
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ብቸኛ

ቀለል ያለ ቡኒ ሆኖ አሸዋማ ቀልም

በመድረቅ ላይ ያሉ ዕፀዋት

ስብስብ/ክምችት

ቀያማ(ያልጠነከረ) ቢጫማ(የጠነከረ)

በመብረር ላይ

ዛፍ ላይ አርፈው/ሰፍረውሙቀት እያገኙ

7. የጎልማሳ አንበጣዎች መሰባሰብ (Adult gregarization)
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እንቁላል ከተፈለፈለ 
አጭር ቆይታ በኋላ 
ክንፍ አልባ ኩብኩባዎች 
አነስተኛ ጥግግት ያለው 
ጥቁር መደብ ይፈጥራሉ

እነዚህ አነስተኛ ስብስቦች 
ወደ አንድ በመሰባሰብ 
ትልቅ ጓድ/ጭፍራ 
ይፈጥራሉ

በአንድ ጓግ ውስጥ ያሉ 
ክንፍ አልባ ኩበኩባዎች 
አንድ ላይ በመሆን 
ወደ አንድ አቅጣጫ 
ይንቀሳቀሳሉ

1.

2.

3.

8. የክንፍ አልባ አንበጣ ጓድ (የሆፐር ባንድ) ባህሪ 
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08.00

09.00

10.00

ፀሐይ ስትወጣ

ፀሐይ ስትገባ

የተወሰኑት በዛፍ ላይ 
ፀሐይ ላይ ሲሞቁ አጭር በረራ እያደረጉ 

መልሰው ያርፋሉ

ዘላቂ/ ረጅም በረራ ሲያደርጉ

መንጋው መሬት ላይ
አርፎ ሲመገብ

ዛፍ ላይ

ከእፅዋት ወደ 
መሬት ሲወርዱ

ብዙ እየሆኑ ሲለያዩ

ቁልል ቅርጽ ያለው
የአንበጣ ጭፍራ

ንብብር/ መስመር ቅርጽ 
ያለው መንጋ

9. የአንበጣ ጭፍራ ባህሪ 
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ሙቀቱ ከ 15-17 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ሲደርስ
ፀሃይ ከወጣች ከ 2-3 ሰዓት በኋላ ፀሃይ ከወጣች ከ 4-6 ሰዓት በኋላ 

ሙቀቱ ከ 23-24 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ሲደርስ

ፀሃይ ከመውጣቷ 2 ሰዓት 
አስቀድሞ ከወጣች በኋላ 
እስከ 0.5 ሰዓት ድረስ                       ከባድ ዝናብ

አረንጓዴ ዕፅዋት              

መንጋዉ ወደ መሬት አረፈ

መንጋዉ ሲበር

ሙቀቱ ከ 9-17 ዲ.ሴ  በላይ 
ወይንም ከ40 ዲ.ሴ በታች

ከ 9-10 ሰአት በቀን
<በቀን ከ200 ኪ.ሜ          

15
-1

70
0

m

በመሬት ላይ ካለው ነፋስ  10 ዲ ወደ  ታች ወይንም ከ 10-20 ወደ ቀኝ

5 ኪ.ሜ  በቀን

ከ 6-10 ሜትር 
በሰከንድ ይሆናል፡፡

መንጋው ለመብረር ተነሳ
የነፋሱ ፍጥነት

10. የአንበጣ መንጋ በረራ
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በክረምት/ፀደይ የመራቢያ አካባቢ 
መሰደድንም ያስከትላል

በበጋ ወቅት የመራቢያ አካባቢ ይህም 
መሰደድን ያስከትላል

አንበጣዉ  
አድፍጦ/እረፍት 
ላይ የሚቆይበት 

የበጋ (ሰመር) እርባታ በሰኔ እና ሐምሌ እስከ ጥቅምት ድረስ ይካሄዳል
• ከምዕራብ አፍሪካ ሳህል ወደ ኤርትራ; የኢንዶ-ፓኪስታን ድንበር ድረስ
የክረምት (ዊነተር) እርባታ በጥቅምት እና ህዳር እስከ መጋቢት ድረስ 
ይካሄዳል
• የቀይ ባህር እና የአደን ባህረ ሰላጤ የባህር ዳር ሜዳዎች አመቺ ናቸዉ
የፀደይ(ስፕሪንግ) እርባታ  በ መጋቢት እ ና ሚያዚያ እስከ ሰኔ ድረስ ይካሄዳል
• የአረብ ባሕረ ገብ መሬት ; ደቡብ ምስራቅ ኢራን እና ደቡብ ምዕራብ ፓኪስታን; 

ከአትላስ ተራሮች በስተደቡብ የሚገኙት አካባቢዎች ተስማሚ ናቸዉ

11. ሥደትና መራባት






