ጽሁፍ
Juan Andrés Oria de Rueda
ስዕል
Rocío Silva Vicente

የማይቋረጥ ወዳጅነት
ዛፎችና እንጉዳይ

ተርጓሚ
ታጠቅ ደጀኔ
እና
ውብአለም ታደሰ
አዲስ አበባ
ኢትዮጵያ
2020
ድርሰት በJuan Andrés Oria de Rueda

ስዕል በRocio Silva Vicente

ISBN

ምስጋና
ከጎናችን ለነበሩ ሁሉ!

መግቢያ
ይህ መጽሐፍ ለህትመት የበቃው ልጆቻችን በተለይም ወጣቶች
ለተፈጥፎ ያላቸው ስሜት እንዲነሳሳ እና በውስጣቸው ተደብቆ
ያለው የተፈጥሮ ጥልቅ ፍቅር የበለጠ እንዲቀሰቀስ ለማድረግ ታስቦ
ነው፡፡ በዚህም ልጆች፣ ወጣቶች እንዲሁም አዋቂዎች ከዛፎች ጋር
በቅለው ስለሚገኙ የተለያዩ የእንጉዳይ ዝርያዎች የበለጠ እውቀት
እንዲኖራቸው፣ በልባቸው ቦታ እንዲያገኙ እና ለዛፎች እና
ለእንጉዳዮች ትኩረት እንዲሰጡ ለማድረግ ታስቦ ነው፡፡
በጫካ እና በህዝብ መናፈሻ (መዝናኛ ስፍራዎች) ውስጥ የሚገኙ
የተለያዩ የዛፍ ዝርያዎች በጣም ያምራሉ፡፡ ከእነዚህ የዛፍ ዝርያዎች
ጋር ተዳምረው በተራሮች ላይ እና አረንጓዴ መስኮች ውስጥ
የምናገኛቸው፣
ሚስጥራዊ
ነገሮች
እና
ለምግብነት
የምንጠቀምባቸው እንጉዳዮችም እንደዚሁ፡፡ የእንጉዳዮች አስደናቂ
ህብረ ቀለም እና ቅርጽ የተለያዩ ሲሆን አፈጣጠራቸውም ከጥንት
ጀምሮ በሰው ልጆች ሲደነቅ ኗራል፡፡ በጣም የሚያጓጓው እና
የተወሳሰበ የሆነው ደግሞ በዛፎች እና እንጉዳዮች መካከል ያለው
ጥምረት ነው፡፡ ሁለቱም በመደጋገፍ የተክሎችን እድገት
ከማበልጸጋቸው በተጨማሪም የተክሎችን በሽታዎች እየተከላከሉ
ይኖራሉ፡፡ ነገር ግን፣ አንዳንድ ጊዜ ካለማወቅ እንጉዳዮችን የተክሎች
ጠላቶች ተደርገው የሚታዩበት አጋጣሚ አለ፡፡ ሆኖም ግን ጥናቶች
እንደሚያረጋግጡት እንጉዳዮች ለተክሎች ወዳጆች እና ተባባሪዎች
እንጂ ጎጂዎች አለመሆናቸውን ነው ፡፡
በዩኒቨርስቲ ማስተማር ከጀመርኩበት እ.ኤ.አ. 1990 ጀምሮ

በአቅራቢያችን ከሚገኙ የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት
ቤቶች ታዳጊ ተማሪዎችን ወደ ዩኒቨርሲቲያችን መጥተው በመኸር
ወቅት በሙከራ ጣቢያው ለሙከራ ያበቅልናቸው እንጉዳዮች
የሚጎበኙበት ኤግዚቪሽን አዘጋጅተን እንዲጎበኙ በመጋበዝ፣
አስገራሚ ስለሆነው የእንጉዳዮች ተፈጥሮ እንዲያወቁ ስናደርግ
ቆይተናል፡፡
እንደተረዳነው፣ ለምግብነት የምንጠቀምባቸው እንጉዳዮች የልጆችን
ትኩረት እንደሳቡ እና ለሰው ልጆች ጠቀሜታቸው የጎላ እንደሆነ
እንዳወቁና በዚህም እንደተገረሙ ነው፡፡
ልጆች፣ ስለ ገጠር እና ሳይንሳዊ ፕሮግራሞች ቡዙ ነገሮች አውቀው
ለእኛ ተረት እና ታረክ ይነግሩናል፡፡ ቡዙ ጊዜ የሚያስደንቅ የሳይንስ
እውቀት ይኖራቸዋል፡፡ በሚነግሩን ጉዳዮች አፋችንን ከፍተን
እንድንቀር ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ ልጆች በዘልማድ ከሚገመተው በላይ
በጣም ከፍተኛ የሆነ የመማር ችሎታ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ይህንንም
መጽሐፍ ለመጻፍ ስንነሳ ህጻናትን ታሳቢ በማድረግ የተነሳነው፡፡
በዚህ መጽሐፍም ውስጥ ለህፃናት የሚሆኑ አጫጭር ተረቶች
ተጨምረውበታል፣ ለአዋዊዎችም አንብበውት ለልጆቻቸው ቀለል
ባለ
መልኩ
እንዲያስረዷቸው
ተጨማሪ
መግለጫዎች
ታክለውበታል፡፡ ወላጆች፣ አስልጣኞች እና አስተማሪዎች በመጽሐፉ
ውስጥ በሚገኙ ስዕሎች እና መሳጭ የሆኑ ቁምነገሮች ለግንኙነት፣
ለውይይት እና ለሥራ ልምምድ እንደ ግብአትእንዲጠቀሙበት
ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡

1

ምዕራፍ 1

የታሪኩ ጅማሬ

የሁሉም ነገር ጅማሬ ብቅለት(Germination) ነው!

በመስከረም ወር ላይ አንድ የጥድ ዛፍ ዘር በወቅቱ በነበረው ንፋስ ተገፍቶ አንድ አረንጓዴ መስክ ላይ አረፈ፡፡ ይህ ዘር በመስኩ ላይ ከነበሩት የእንጉዳይ
የዘር ዱቄቶች ጋር በወቅቱ ዘንቦ በነበረው ዝናብ አማካኝነት ለመገናኘት ቻለ፡፡ መሬቱ በወቅቱ በነበረው ዝናብ ረጥቦ ስለነበር የጥዱ ዘርና የእንጉዳይ የዘር
ዱቄቶች አብረው እንዲበቅሉና እርስ በእርስ እንዲተዋወቁ ምክንያት ሆነ፡፡
ከጥቂት ጊዜ በኃላ፣ የጥዱ ዘር አፈሩ ላይ በማረፍ ከእንጉዳይ የአገዳ መረብ ጋር ተገናኘ፣ በዚህም ትንንሽ ስሮች አውጥቶ፣ ረዣዥም እና ነጫጭ ተክል
ለመሆን ቻለ፡፡
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የእርስ በእርስ ትውውቅ እና ወዳጅነት

ከተወሰኑ ሳምንታት በኃላ፣ የጥዱ ራስ ለጋ አገዳ እና እንደ መርፌ ረዣዥም የሆኑ ለጋ ቅጠሎች እና ግንዶች ማውጣት ጀመረ፡፡ ከጊዜ ብዛትም ወደ አንድ ትንሽ
ዛፍነት ተለወጠ፡፡ ከአፈሩ በታች፣ የጥዱ ስሮች እና የእንጉዳዩ ትንንሽ አገዳዎች እርስ በእርስ ተገናኝተው እጅ ለእጅ በመጨባበጥ ሞቅ ያለ ሰላምት ተለዋወጡ፡፡
አንድ መሆናቸውን እና መተባበራቸውን ሲያውቁ የበለጠ ጠንካሮች ሊሆኑ እንደሚችሉ ተረዱ፡፡ ከዚህ በኃላ የማይለያዩ ጓደኞች ለመሆንም ቻሉ፡፡ አብረው፣ አንዱ
ሌላውን በመደገፍ፣ ተራቁቶ የነበረውን መሬት ወደ አንድ አስደናቂ እና መሳጭ ቦታነት ለወጡት፡፡ በዚህም የተነሳ ሁለቱ የተገናኙበትን ቦታ ሰዎች በትርፍ
ጊዜያቸው ሊጎበኙት እና ጊዜያቸውን ሊያሳልፉበት የሚችሉበት የመዝናኛ ስፍራ (መናፈሻ ቦታ) እንዲሆን አስቻሉት፡፡
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የወዳጅነት ቋጠሮ
የጥዱ ዛፍ እና ለምግበነት የምንጠቀመው እንጉዳይ ወደ ሁለት ወጣቶች
ራሳቸወ በመለወጥ ጠንካራ የሆነ ወደጃነት መሰረቱ፡፡ የጥዱ ዛፉ ስሮች
ከትንንሽ የእንጉዳዩ ስር መሰል አካላት ጋር በመገናኘት በመሬት ውስጥ
በዓይን ማየት የማይቻሉ ጥቃቅን የሆኑ ሥሮች እንዲፈጠሩ አደረጉ፡፡ በእነዚህ
ጥቃቅን የሆኑ ሥሮች አማካይነት የጥዱ ዛፍ ለእንጉዳዩ በእጸዋት ውስጥ
የሚገኝን ምግብ በቀላሉ ከእርሱ እንዲያገኝ አደረገ፡፡ እንጉዳዩ ደግሞ የጥዱን
ዛፍ በበቂ ሁኔታ እንዲያድግ የሚረዳው ውኃ እና የማህድን ንጥረ ነገሮች
ከመሬት ውስጥ በመሰብሰብ በቀላሉ ማቀበል ጀመረ፡፡
ከእለታት በአንዱ ቀን የሰማዩን አየር እየቀዘፈ፣ አንድ የሚያምር ወፍ
በወዳጅነት አብረው መኖር ወደጀመሩት እንጉዳዩና ወደ ጥዱ ዛፍ መጣ፣
ስሙም ጋያ ይባላል፡፡ በአቅራቢያቸውም በቅርቡ የተወለደች አንዲት የበሉጥ
(ዛፍ) ፍሬ በአረንጓዴው መስኩ ተደብቃ የሶስቱን ሁኔታ ትከታተል ነበር፡፡

5

አዲስ ወዳጅ፡- የበሉጥ ዛፍ
የበሉጥ ዛፍ እንድ የጥዱ ዛፍ አይነት ስትሆን ለጋ አገዳ እና የሚያስደንቁ ቅጠሎችን ይዛ ከአፈሩ ፈንቅላ
በቅርቡ የወጣች ነበር፡፡ ይህች አዲስ የበቀለች ትንሽ ተክል ለጎረቤትዋ ራስዋን እንዲህ በማለት
አስተዋወቀች፡፡

#እንደምን ዋላችሁ፣ ስሜ በሉጥ ዛፍ ይባላል፡፡; #ለጋ ግንዶቹን ሳያንቀሳቅስ ለቡዙ ጊዜ የሚቆይ ተክል
ማን እንደሆነ ለማየት የሚያስችለውን ጨዋታ እንድንጫወት ፈቃዳቹህ ነው ወይ?; ብላ ጠየቀች፡፡

የጥዱ ዛፍ ለጊዜው ትንሽ ተደናግጦ ፍርሃት ተሰምቶት ቢቆይም፣ ትንሽ ቆይቶ ግን ከእዚች አዲስ ተክል ጋር
ለመጫወት ፍቃደኛ በመሆኑ ይደሰት ነበር፡፡

ከተወሰኑ ወራት በኃላ፣ የበሉጥ ዛፍ እና የጥዱ ዛፍ አንድ ላይ በመሆን ደስ የሚል መአዛ ላላቸው
የሀበሎማ እንጉዳይ ቤተሰብ አባላት ራሳቸውን አስተዋወቁ፡፡ የሀበሎማ ቤተሰብ ለሁለቱም ዛፎ ክር
መሰል አካላቸው አማካኝነት ለእድገታቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮን ከመሬት ውስጥ በቀላሉ እንዲያገኙ
ያግዙዋቸው ጀመር፡፡

6

በአንድ መኽር…..
ከዓመታት በኃላ፣ የጥድ እና የበሉጥ ዛፎች አድገው ትልልቅ ሆኑ፡፡ ሁለቱም ለዱር እንጉዳይ ቤተሰብ
ከመሆናቸውም በላይ የጥድ ዛፍ ከአማኒታ፣ የበሉጥ ዛፍ ደሞ ከሀበሎማ እንጉዳዮች ጋር ጥብቅ
ቁርኝትን መፍጠር ጀመሩ፡፡ በመኸር ወቅት ሁሉጊዜ በጣም ደስተኞች ነበሩ፡፡ በዛፎች እና
በተለያዩ እንጉዳዮች መካከል የሚደረጉ ውይይቶች በጣም አዝናኝ ነበር፡፡ አልፎ ነፋስ ሲነፍስ
የበሉጥ ዛፍ ቅጠሎቹ ከላዩ እየተራገፉ ችግር ስለፈጠሩ ደጋግሞ ይቅርታ ይጠይቅ ነበር፡፡ ይህም
በራሱ አስደሳች ነበር፡፡ አሁን ላይ ግን ያልፈነዱ የአበባ ኳሶች ከበሉጥ ዛፍ ላይ እየረገፉ መሬቱን
በኃይል ይመቱት ነበር፡፡ ይህም ሆኖ ግን ሌሎች የእንጉዳይ ቤተሰቦች እንደ ኒሰካሎስ፣ የቲዛ
እንጉዳይ እና ለስላሳ ቆዳ ያላቸው ሌሎች መምጣት ጀምረው ነበር፡፡ አመጣጣቸውም ከጥድ
እና ከየበሉጥ ዛፍ ጋር በመሆን እንዲያድጉ በማሰብ ነበር፡፡
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የክረምት ወቅት መግባት
የክረምት ወቅት ገብቶ ብርድ እና የበረዶ ዝናብ መጣል ሲጀምር፣ የበሉጥ ዛፍ ቅጠሎቹን
ይረግፋሉ፣ ከዚያ በኃላ ቅጠሎቹ መሬት ላይ እንደወደቁ ወደ ቀያይ እና ወርቃማ ቀለም
ይለወጣሉ፣ በዚህን ጊዜ ጥድ ግን እንደ ወትሮው አረንጓዴ ይሆናል፡፡

በዚህ ወቅት ግን እንጉዳዮች በለጋ አገዳዎቻቸው ውስጥ ተደብቀው፣ ሙቀት በደንብ እያገኙ፣
የዛፎቹን ትንንሽ ስሮች ሽፍነዋቸው ይቆያሉ፡፡ ይህን የሚያደርጉት ከባዱ የክረምት ወቅት
እስኪወጣ ድረስ ነው፡፡ ክረምቱም በሞላ፣ ንቁ እና ሁሉጊዜ አረንጓዴ ቅጠሉ ይዞ የሚቆየው የጥዱ
ዛፍ ደግሞ ለበሉጥ ዛፍ የሚሆን ምግብ ይልክለታል፣ በመሬት ውስጥ ለሚገኙ የእጉዳይ ክር
መሰል አካላት ምስጋና ይግባቸውና በዚህ ወቅት የበሉጥ ዛፍ ቅጠሎቹን በሙሉ ስለሚያረግፍ
ምግብ ለማዘጋጀት ስለማይችል በእንጉዳዮች አማካኝነት በህይወት ለመቆየት የሚያስፈልገውን
ምግብ ወይም ጉሉኮስ በቀላሉ ለማግኘት ይችላል፡፡

8

ፀደይን እንደ አዲስ
የፀደይ ወቅት እንደ ጀመረ፣ በረዶው በጸሃይዋ እና በዝናቡ አማካኝነት መቅለጥ ይጀምራል፡፡ ሁሉም እንደ አዲስ ህይወት የሚዘራ ይመስላል፡፡
በርከት ያሉ ሳሮች እና አበባዎች መብቀል ይጀምራሉ፣ በዚህም ወቅት የአስማተኞች ቀለበት የሚመስሉ ትልልቅ ክብ ቅርጽ ያላቸው እንጉዳዮች
በአካባቢው ብቅ ብቅ ማለት ይጀምራሉ፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች በመስመር ሁነው የእግረኞች መንገድ ላይ በርከት ብለው በቅለውም ይታያሉ፡፡ የትንንሽ
የብረት ድስቶች ወይም አስገራሚ የትንንሽ ገንቦዎች ቅርጽ ይዘውም ይታያሉ፡፡ የንብ ቀፎ የሚመስል ገጽታ ያላቸውም ከፍ ብለው መብቀል
ይጀምራሉ፡፡ ፀሐይ በመውጣትዋ እንጉዳዮችና ዛፎች ራሳቸውን ለሥራ ዝግጁ ያደርጋሉ፡፡ ተክሎች ምግብ በማዘጋጀት፣ እንጉዳዮቹ ደሞ ተክሎቹ
ምግብ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጓቸውን ንጥረ ነገሮች እና ውሃ በማቀበል ከማገዛቸውም በላይ ተክሎቹን ከበሽታ ይከላከሉላቸዋል፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ ጠቃሚ ነብሳት፣ እንደ ንቦች እና ቢራቢሮዎች ከተክሎች ወደ ተክሎች በመብረር ለማር ስራ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ከተክሎች
ይለቅማሉ፡፡

ብዛት ያላቸው እንጉዳዮች በዚህ ወቅት ደሞ በመሬት ላይ ወድቀው የሚገኙ የተለያዩ ብስባሾችን እና ቅጠላ
ቅጠሎችን ወደ ጠቃሚ ንጥረ ነገር እንዲለወጡ ያበሰብሷቸዋል፡፡
የጥድ ዛፍባ የበሉጥ ዛፍ በመሬቱ ላይ ትልልቅ ባርኔጣ ላላቸው ሌሎች እንጉዳዮች እንዲበቅሉ ምክንያት
ሲሆኑ፤ እነዚህም አዲስ የመጡ እንጉዳዮች ብዛት ያላቸው እና አስደናቂ የሆኑ ጎረቤቶቻቸው
ለመሆን በቅተዋል፡፡
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የበጋ ወቅት...
የበጋው ወቅት ሲገባ መብረቅ (ነጎድጓድ) ይጀምራል፡፡ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥቁር ደመና ይፈጠራል፡፡ ደመናውን
ተከትሎ ከባድ እና በረዶ የቀላቀለ ዝናብ መጣል ይጀምራል፡፡ በዚህም መሬቱ መርጠብ ስለሚጀምር የአካባቢው አየር
ይቀዘቅዛል፡፡ በአንድ ነጎድጓዳማ ቀን አንድ አደጋ ተከሰተ፡፡ ነጎድጓዱን ተከትሎ የመጣው መብረቅ ተራሮቹ ላይ ወደቀ፡፡
የወደቀው መብረቅ የጥዱ ዛፍ ላይ በማረፉ የተወሰኑ ቅርንጫፎቹ ተሰብረው ወደቁ፡፡ እንደ እድል ሆኖ ግን በወቅቱ ጥሎ
የነበረው ከባድ ዝናብ ጫካው ከቃጠሎ ሊታደገው ቻለ፡፡
ከፍተኛ የሆነው ነጎድጓድ ተከትሎ የወረደው ዝናብ ተክሎችን እንዲያድጉ ረድቷል፣ ከጥቂት ቀናት በኃላ፣ መሬት ላይ
ወደነበሩት እንጉዳዮች ደረሰ፡፡ እነዚህ ከመሬት በታች በቅለው የሚገኙ እንጉዳዮች፣ ከላይ የተጠቀሰው ነጎድጓዳማ ዝናብ
እንዳለፈ፣ በጥሩ ሁኔታ ማደግ ጀመሩ፡፡ እነዚህም በተራቸው ለትንንሾቹ አገዳዎች እና ስሮች ንፁህ የሆነ ውኃ እንዲያገኙ
ምክንያት ሆኑ፡፡ በመሆኑም የበሉጥ ዛፍ እና አረንጓዴው የጥድ ዛፍ በጋራ ሁነው ጥገኛ የሆኑ ህዋሳት ፈጠሩ፡፡ ምንም
እንኳን መጥፎ ሽታ መኖሩ ቢያውቁም፣ ዓይነ አፋር በመሆናቸው ከመሬት ስር ተደብቀው መቆየቱን ይመርጣሉ፤ ከእነሱ
የሚመጣው ሽታ (መአዛ) መኖር በአካባቢው ውሾች፣ ከርከሮዎች፣ እና የዱር አሳማዎችን ይስባል፡፡
ከትንንሽ እንጉዳዮች በተጨማሪም በጣም ረቂቅ እና ጣፋጭ የሆነው ጥቁር እንጉዳይ ወይም ትንንሽ ድንኳን (ቦለቱስ
አይረውስ) ጭምር በአካባቢው በቅለው ነበር፡፡ በእነዚያ አረንጓዴ መስኮች ላይ በሺህ የሚቆጠሩ ነጫጭ እንጉዳዮችም
በቅለዋል፡ የበረዶ ትንንሽ ኳሶች ይመስሉ ነበሩ፡፡
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ያለፉት10 ዓመታት …
እነዚህ ዓመታት በከንቱ አላለፉም፡፡ የጥድ ዛፍ እና የሉጥ (ዛፍ) ዓይነት የፀሐይ ብርሃን፣ አየር፣ ውኃ እና የተወሰነ ከመሬት ላይ እፀዋት ውስጥ
የሚገኝ ምግብ የሚያስተላለፍ ጣፋጭ ፈሳሽ በመጠቀም ለጋ ግንዶች፣ ቅጠሎች እና አገዳዎች እንዲያድጉ ለመርዳት ስራቸውን በፍላጎት እና
በጎነት መስራታቸው አይተዉም፡፡ ይህ የሚደንቅ በብርሃን አማካኝነት ተክሎችን ምግባቸው የሚያዘጋጁበት ሂደት ነው፡፡
ቅጠሎች፣ ግንዶች፣ ከታች ሰፋ ብሎ ከጫፉ እየጠበበ የሚሄድ ቅርጽ ያለው የጥድ አበባ እና አገዳዎች በማብቀል ለመሬቱ ጥሩ አስተዋጽኦ
ስለሚያበረክቱ የጥድ ዛፍ እና የሉጥ ዛፍ ዓይነት በእነርሱ እግር ቡዙ ህይወት ያላቸው ተክሎች በአድናቆት ማየት ያዘወትራሉ፡፡ እና አሁን፣
በምትኩ ምን ያገኛሉ? በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው እንስሳት፣ ተክሎች እና የዱር እንጉዳዮች ማለትም ቅርንጫፎቻቸው፣ የእነሱ ግንዶች፣ በመሬት
ስር የሚገኙ እና የእነሱ ስሮች ወደ መሬት ያላቸው ጥልቀት ሁሉ ታሳቢ ያደርጋል፡፡ መስጠት እና መቀበሌ (ሰጥቶ መቀበል)፡፡ የእነዚያ ሰዎች
በሙሉ አንድ ላይ ሆነው መፈክር የሚያሰሙ ነው የሚመስሉት፡፡
በከንቱ አልነበረም፣ የጥድ ዛፍ እና የሉጥ (ዛፍ) አይነት አንዲት የታመመች ፣አንዲት በሽተኛ ከነበረባት ከባድ በሽታ፣ መሬት ላይ ወደቀው
ከበሰበሱ ሥሮች ከበቀለ እንጉዳይ በተቀመመ መድኃኒት ምስጋና ይግባውና መዳንዋ እንዳወቁ በጣም ደስ አላቸው፡፡ ጋኖደርማ ወይም
ከእንጉዳይ ተክል የሚሰራ ፒፓ መሰል ተክል ከሌሎች ከእንጉዳይ የሚቀመሙ መድኃኒቶች የሚበቅሉት ጋር፣ እንደ የስኬኤሮ ባለ ቡዙ ቀለም
(ኮሪአሉስ ቨርሲኮሎር) እና የቡአይ ጉበት (ፊስቱሊና ሀፓቲካ) ነው፡፡ ሁሉም በዚህ አካባቢ የሚኖሩ የተፈጥሮ ነዋሪዎች ግዴታቸውን ይፈጽማሉ፡፡
!በጣም ትንንሽ የሆኑት እና ለሌላ ትልቅ ነገር ዋጋ የማይሰጡ መስለው የሚታዩ!
አንድ ቀን፣ መሬቱ በትንንሽ የወፎች ጎጆ ቤት የአንድ ምስር ፍሬ መጠን ያለው መሬቱ የተሸፈነ
ይመስላል፡፡ በሃረግ ውስጥ ከሚገኙ ነጫጭ እንቁላሎች- ሁሉም በጫካ ውስጥ ኗሪ የሆኑ ነዋሪዎች
በተፈጠረው ሁኔታ ተገርመዋ፡፡ አንዳንዶቹ ለሌሎች በራሳችን ጫካ ውስጥ በጣም ትንሽ የሆነች እርግብ
(ወፍ) የለችም›› ይላሉ፡፡ እንደዚህ ከሆነ በኃላ፣ ይህ ምን ሊሆን ይችላል? ይህ የሚያሳየው የኒዶ እንጉዳይ
(ስያቱስ ኦላ) ነው፡፡ እና እነዚህ እንጉዳዮች በሚገርም ሁኔታ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ፤ አንድ እውነተኛ
የማሳሳቻ በአል!
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ማይክሮኔት፡የደንማህበራዊመረብ
አሁን ጫካው በጣም ትልቅ ሆኖል፡፡ የጥድ እና የበሉጥ ዛፍ ቀጣይ ትውልዶች ከወላጆቻቸው ራቅ ብለው
መብቀልና ማደግ ጀምረዋል፡፡ ይህም ለእንጉዳዮቹ አዲስ የግንኙነት ስርዓት ለመፍጠር እድልን
ፈጥሮላቸዋል፡፡ ይህ አዲስ ስርዓት ማይክሮኔት ተብሎ ይጠራል፡፡
የጥድ እና የበሉጥ ዛፎች በጣም ተደስተዋል፣ ይህም የሆነው በተራራማው አካባቢ ያለው መረጃ በሙሉ
ለእነሱ በየጊዜው ይደርሳቸ ስለነበር፡፡ ዘወትር መረጃ ማግኘታቸው ብቻ ግን በቂ መስሎ አልታያቸውም፡፡
ነገር ግን በተገኘው ግንኙነት በአካባቢው የሚገኙ የተለያዩ ህጽዋቶችን እንቅስቃሴ እና ህይወት የማዳን
ሥራ ለመስራትም ፈቃደኛ ሁነዋል፡፡
አንድ ቀን አንድ ትንሽ የጥድ ዛፍ በአባጨጓሬ ተጠቅቶ በደረሰበት ጉዳት ቅጠሎቹ በከፊል ረገፉ፡፡
አባጨጓሬው የጥዱን እንቡጥ ለጋ ቅጠሎች ያለማቋረጥ እየተመገበ ደስተኛ ሆኖ ነበር፡፡ ይህ በእንዲህ
እንዳለ ግን የጥዱ ዛፍ በማይክሮኔት በኩል መልእክት በማስተላለፍ በተራራው ለሚገኙ ወገኖቹ በሙሉ
ጉዳዩን እንዲረዱት አደረገ፡፡
ይህም ጉዳይ በፍጥነት ከቦታ ወደ ቦታ በአጭር ጊዜ ደረሰ፡፡ ሁሉም በተራራው የሚገኙ ህጽዋቶች ጉዳዩን
በሚገባ አውቀው ለችግሩ መፍትሄ የሚሆን መልዕክት መላክ ጀመሩ፡፡ በዚህም አባጨጓሬዎች
ወደሌሎች ዛፎች እንዳይዛመት እና ሌሎችን እንዳያጠቃ ማስቆም ቻሉ፡፡ በመጨረሻም የጥድ ዛፉ
ከጥቃቱ ራሱን ተከላክሎ፣ ራሱን አጠናክሮ ቀደም ሲል ያስቀመጠው ግብ ማሳካት ቻለ፡፡ ማይክሮኔት
የደን ማኅበራዊ መረብ ለደኖች ግንኙነት በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነገር ነው፡፡
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ምንም እንኳን የጥድ እና የበሉጥ ዛፎቹ አሁን ላይ በእድሜ የገፉ ቢሆንም፣ ቅጠሎቻቸው መንቀሳቀስ ቢያቆሙም የእርጅና ስሜት
አይሰማቸውም ነበር፡፡ በአካባቢያቸው በቅለው የሚገኙ ሁሉም ጎረቤቶቻቸው አሁን አዋቂዎች ሆነዋል፣ ልዩ የሆነ ክብርም እየሰጥዋቸው እንደሆነ
በሚገባ ተረድቷዋል፡፡ በመሆኑም፣ ቡዙ ጊዚያቸው የሚያሳልፉት በወጣትነታቸው ጊዜ ስለሰሩት ነገር እና የነበረውን ታረክ በመተረክ ሲሆን
በተለይም በአካባቢያቸው የነበረው የተፈጥሮ ትእይንት እንዴት እንደተቀየረ ለተተኪዎቹ በመተረክ ነው፡፡ ገላጣ የነበሩት ቦታዎች ተቀይረው
አሁን ጥሩ መስክ ሆነዋል፡፡ አሁን ላይ በበሉጥ ዛፍ ግንድ ስር ትንንሽ እንስሳቶች ተጠግተው መኖር ጀምረዋል፡፡ ይህ የሆነውም፣ ከባዱ ነጎድጓድ
ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ ካለፈ በኋላ ነው፡፡ በዚህ ወቅት የበሉጥ ዛፍ ግንዱ በመጠኑ ተጎድቶ የመሰንጠቅ አደጋ ደርሶበት ነበር፣ በመሆኑም በጉዳቱ
በትንሹ በስብሶ ነበር፡፡ ከበሰበሰው ግንድ ስር የሚኖሩ እንጉዳዮች የተወሰኑት የግንዱ አካል የበለጠ እንዲጎደጉድ አድርገውታል፡፡ ይህ ጉድጓድ
የሚመስል ነገር በመጨረሻም ወደ በርነት የሚመስል ነገር ተቀይሮ ነበር፡፡ በዚህ በር ስር አይጦች፣ ጢንዚዛዎች፣ ሽኮኮዎች፣ ጉጉቶች ይገቡ ጀመር፡፡
የተለያዩ እንስሶች በአካባቢው መገኘታቸው እና የበሉጥ ዛፍን መሸሸጊያ በማድረጋቸው የበሉጥ ዛፍ ደስተኛ ነበር፡፡ የእነዚህ ትንንሽ እንስሶች እበት
ለአፈሩ የበሉጥ ዛፍ ለበቀለበት ቦታ ለሚገኘው አፈር እንደ ተጨማሪ ማዳበሪያ ሆኖለታል፡፡
በዚህ ሁሉ አመታት የበሉጥ እና የጥድ ዛፎች ዘር የያዙ ፍሬዎችን በማፍራት በዝናብ እና በንፋስ ሃይል አማካኝነት ወደ መሬት እንዲወድቅ
በማድረግ በአካባቢው በርከት ያሉ ችግኞች እንዲበቅሉ ምክንያት ሆነዋል፡፡ በዚያ አካባቢ የሚበቅሉ ትንንሽ ዛፎች ምንም ነገር
እንዳይጎድላቸውም ዘወትር የሚገባቸውን ተግባራት ይፈጽሙ ነበር፡፡
እንደ ግዜው ሁኑታ አንዳንዴ የተወሰኑ ሌላ ጊዜ ደግሞ በርከት ያሉ ዘሮች ይገኙ ነበር፡፡ በአካባቢውም ይገኙ የነበሩ ዛፎች በተፈጥሮ የበቀሉ
ስለነበር ራሳቸውን ለማጠንከር ዘወትር ይጥሩ ነበር፡፡ ይህ እንግዲህ በነባሮቹ ዛፎች እና አዲስ በተወለዱት ዛፎች መካከል ያለውን ግንኙት
ያጠናከረ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በርከት ያሉ የተለያዩ እንጉዳዮችም ነበሩ፡፡ ከነባሮቹ እና ከአዲሶቹ ዛፎች ላይ ዘወትር የሚወድቁ ቅጠሎች እና
የተለያዩ የዛፎች ክፍል በመሬት ላይ በብዛት ስለነበሩ እነርሱን በማበስበስ በተለይም እንጉዳዮች ይመገቡዋቸው ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪም
እንጉዳዮች ላይ ተጣብቀው ይኖሩ የነበሩ ትንንሽ ተሳቢ እንስሳትም ነበሩ፣ ስማቸውም ቀንዳውጣ ይባላል፡፡
እነዚህ ሁሉ የአንዱ ጫካ የተለያዩ አካላት ሲሆኑ፣ ሁሉም፣ በእኩልነት እና አንዱ አንዱን በመደገፍ እና በተመጋገዝ አብረው ይኖራሉ፡፡
እያንዳንዱም ስራውን በደስታ ነበር የሚያከናውነው፡፡ ሁሉም የየራሱን አስተዋፅኦ ለማበርከት በትጋት በደንብ ይሰራል፡፡
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ከእለታት አንድ ቀን በአንድ ሹፌር የምትነዳ ትንሽ የጭነት መኪና ወደ
ጫካው መጣች፡፡ በወቅቱ እንጉዳይ ለመልቀም፣ በእግር
ለመንሸራሸር፣ በመስኩ ላይ እየተደሰቱ ምሳ ለመብላትም
የመጡ ሰዎች ነበሩ፡፡ ከእነዚህ ሰወች በተቃራኒው ደሞ በጫካው
ውስጥ ለመጸዳዳት የሚመጡም ሰዎች ነበሩ፡፡ ይህ እዳሪ ግን
ለተክሎች እና ለእንጉዳዮች ጠቃሚ ዓይነት የተፈጥሮ ማዳበሪያ
(ኮምፖስት) አልነበረም፡፡
ሹፌሩ ሰውዬ በከረጢቶች የተሞሉ ቆሻሻ ይዞ ነበር፤ ሌሎች ሰዎች
እንዳላዩት ካረጋገጠ በኋላ ቆሻሻውን ጫካው ውስጥ ደፍቶት
ወደመጣበት ተመለሰ፡፡ በዚህ ቆሻሻ ምክንያት የጥድ እና
የበሉጥ ዛፎች ቀለማቸው ተቀየረ፡፡ ስራቸውም ተበክሎ
ለመሞት ተቃረቡ፡፡
ሌሎች ተክሎች እና እንጉዳዮችም በቆሻሻው ብክለት ምክንያት ዳፊት
ህይወታቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ መረዳት ቻሉ፡፡ ይህ በእንዲህ
እንዳለ ግን በጫካው ውስጥ ኑሯቸውን ያደረጉ ልዩ እንጉዳዮች
ነበሩ፡፡ እነዚህ የእንጉዳይ አይነቶችም ኮፕሪኑስ ኮማቱስ እና
አጋሪኩስ አርቨንሲስ በመባል ይታወቃሉ፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች
ቆሻሻን እና ጥሩ ያልሆነን ሽታ በቀላሉ ማስወገድ የሚችሉ ነበሩ፡፡
ከጎረቤቶቻቸው ጋር በመተባበርም ቆሻሻውን በማስወገድ ወደ
ጠቃሚ የአፈር ውስጥ ነጥረ ነገር በመለወጥ መጥፎ ጠረኑን
ከጫካው ማስወገድ ቻሉ፡፡ በዚህም በጫካው ውስጥ
የነበረውን ደስታ መመለስ ቻሉ፡፡
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የበሉጥ ዛፍ እና የጥድ ዛፍ በዚህ አካባቢ ከመጡበት
ጊዜ አንስቶ በከንቱ ያሳለፉት ጊዜ አልነበራቸውም፡፡
ምንም እንኳን የበሉጥ ዛፍ አልፎ አልፎ በእሳት
አማካኝነት እየተጎዳ የነበረ ቢሆንም፣ የነበሩበት ጫካ
ለወደፊት እንዲቀጥል የሚያረጋግጡ ትንንሽ የበሉጥ
እና የጥድ ዘሰፎች በርከት ብለው አካባቢው ላይ
መገኘት ችለዋል፡፡ ከእነዚህ ጎን ለጎን ደሞ ብዙ
እንጉዳዮች፣ አበቦች እና እንስሶችም አሉ፡፡
የበሉጥ ዛፍ ለጥዱ ዛፍ እንዲህ አለው፡ ‹‹ጥሩ ጓደኞች
ለመሆን ቻልን አይደል ››
ስንጀምር ሁለታችን ብቻ ነበርን፣ አሁን ግን በዝተናል፣
አካባቢውንም ተቋጠጥረነዋል፡፡
‹‹መቼ እንደተዋወቅን ታስታውሰዋለህ ግን?››
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እንጉዳዮችየበሉጥዛፍንእንዲያድግእናፍሬእንዲያወጣስለመርዳታቸው
ሰዎች እንደ ከዚህ በፊቱ ወደ ጫካው ለሽርሽር በመኪና ወይም በብስክሌት አቁመዋል፡፡ ጊዜው አሁን በጣም ተቀይሯል፣ የበሉጥ ዛፍ
ከተወለደ አንድ ሺ ዓመት አልፎታል፡፡ የበሉጥ ዛፍ ጸጥታ ይወዳል እና በሰላም ማንም ሳይረብሸው ማሸለብ ይፈልጋል፡፡ እርሱ የዚህ ሰፊ ጫካ
ኮከብ ነበር፡፡ ከ1,000 ዓመት በላይ ስለሆነው፣ ግንዱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ወፍሯል፡፡ በግንዱ ላይም ያሉ ትንንሽ ቀዳዳዎች ሽኮኮዎች፣
ጉጉቶች፣ አይጦች፣ ፍልፈሎች፣ አይጠ መጎጦች፣ የተወሰኑ ሌሎች እንሽላሊቶች፣ የተለያየ ዘር ያላቸው ወፎች እና የተሉዩ ነፍሳት መኖር
ጀምረዋል፡፡ በዚህም የበሉጥ ዛፍ ራሱን የቻለ አንድ ትንሽ ከተማ ይመስል ነበር፡፡ ትልቁ ቀዳዳ ቦታ የሚገኘው ደግሞ በግንዱ ታችኛው ክፍል
ነው ፣ ከመሬት ጋር የተገናኘ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ዝናብ በሚጥልበት ወቅት ሰዎችም በዚህ ቀዳዳ በኩል ይጠለሉበታል፡፡
ይህንን ሁሉ ግልጋሎት ለሰው ልጆች እየሰጠ ቢኖርም፣ በዚህ ረጅም እድሜው በጣም የተቸገረበት ጉዳይ ቢኖር ባካባቢው ባሉ ሰዎች
የሚደርስበት ጉዳት ብቻ ነበር፡፡ ሰዎቹ የበሉጥ ዛፍን ከመጉዳት እና አካባቢውን ከመረበሽ ባለፈ የሚያደርጉለት እንክብካቤም ሆነ ጥበቃ
አልነበረም፡፡ በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ጫካው ሲመጡ ይፈራ ነበር፣ በጩህታቸውም ይረበሽ ነበር፡፡ በዚህ ሁሉ ግን ከሰዎች
የሚደርስበትን ጫና እየተከላከለ በስሩ ላሉ ብዙ እጽዋት እና ሌሎች እንስሳት ከለላ ይሰጣቸዋል፡፡ ከራሱም ፍሬ ለበቀሉት ትንንሽ የበሉጥ
ዛፎች ከለላ በመሆን ያገለግላቸዋል፣ ከሰዎችም ድንገተኛ ጥፋት ተከላክሎ ያድናቸዋል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ካቅሙ በላይ ሆኖ አብረውት ያሉትን
ከሰዎች ጥቃት ማዳን ሳይችል ሲቀር በጸጥታ ውስጥ ሆኖ ያለቅስና ያዝን ነበር፡፡
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ይህን ያውቃሉ …
ከትልልቅ ዛፎች ግንድ ላይ የሚበቅሉ ብዙ አይነት የእንጉዳይ ዝርያዎች አሉ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ባለ ቀይ
ቀለም እና ሦስት መዓዝን ቅርጽ ያላቸው እንጉዳዮች እንጉዳዮች ተጠቃሽ ናቸው፡፡ እነዚህ ዝርያዎች
የዛፎችን ግንዶች ውስጥ በመውደቅ እና በግንዱ ላይ በመሆን ከእንጨቱ ክፍል የሆኑትን በመመገብ
የሚያድጉ ናቸው፡፡ ባለ ቀያይ ቀለም እንጉዳዮች የወዳደቁ እንጨቶችንም በመመገብ ወደ ጠቃሚ ነገር
እንዲለወጡ ያደርጓቸዋል፡፡
ለእነዚህ እንጉዳዮች ምስጋና ይግባቸውና አንዳንድ ዛፎችን የውስጣዊ ግንዳቸውን በመቦርቦር የዱር ድመት፣ ስጋ በል ትንንሽ
አውሬዎች ፣ ሸለምጥማጥ ፣ አይጠ መጎጥ፣ ጉጉት እና የመሳሰሉ እንስሳት ተደብቀው የሚቀመጡበት ቦታ ሆኖ እንዲያገለግል
ያስችሉታል፡፡ ይህን የሚያደርጉት ዛፉን ሳይጎዱት ነው፡፡ ከእነዚህ እንስሳት የሚወጣው ኩስ ደግሞ ዛፉን ህይወት አግኝቶ
እንዲቀጥል የሚረዳውን ንጥረ ነገር ይሰጡታል በዚህም ህይወቱን ያግዙታል፡፡ በክረምት ወቅት፣ የሌሊት ወፎች ደግሞ
እንጉዳዮቹ በፈጠሩት ቀዳዳዎች ውስጥ በመቀመጥ ክረምቱን ተሸሽገው ያሳልፋሉ፡፡
በዚህ ሁሉ ግን አንዳንድ እንጉዳዮቹ የበሉጥ ዛፍ ግንድን እየቦረቦሩ ጠቃሚ የሆኑ ማዕድናት ወደ መሬቱ እንዲገቡ ያደርጋሉ፡፡
በዚህም የበሉጥ ዛፍ ከራሱ አካል ከሚወድቁ ቅርፊቶች አማካይነት ከአካባቢው በቀላሉ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን እንዲያገኝ
ያግዙታል፡፡ ይህን ከሚከውኑ እንጉዳዮች መካከል ደግሞ ፌሊኑስ፣ ጋኖደርማ፣ ፖሊፖሩስ ወዘተ… የሚባሉ የእንጉዳይ ዝርያዎች
ናቸው፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች እየቦረቦሩ የሚፈጥሩት የበሉጥ ዛፍ ግንድ ቀዳዳ፣ ዛፉን ከአውሎ ንፋስ እና ከነጎድዳማ ዝናብ ጉዳት
ራሱን መከላከል እንዲችል ያስችለዋል፡፡ ብዙውን ጊዜ በንፋስና በነጎድጓዳማ ዝናብ ወቅት ግንዳቸው ድፍን የሆኑት ዛፎች በጥቃቱ
ተጎጂ ይሆናሉ፡፡ ይህን ስናይ እንጉዳዮቹ የበሉጥ ዛፍን ግንድን እየቦረቦሩ ከጥቃት ራሱን እንዲከላከል ከማገዛቸውም በላይ ዛፉ
ለሺ ዓመታት እንዲኖሩም አስተዋጽኦ ያደርጋሉ፡፡
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ምዕራፍ 2

የእንጉዳዮች ዘር

የእንጉዳይ ዘር
እንጉዳዮቹ ብርቱ ህይወት ያላቸው ተክሎች ሲሆኑ ዝርያቸውም ፈንገስ ተብሎ ከሚጠራው ረቂቅ ህዋስ ስር ይመደባሉ፡፡ ስለ ፈንገስ የሚያጠኑ
ምሁራን በአለም ከ10,000 በላይ የፈንገስ ዝርያዎች እንዳሉ ይገልጻሉ፡፡ እነዚህ ዝርያዎች መጠሪያቸው በሁለት የላቲን ሳይንሳዊ ስም የተዋቀረ
ነው፡፡ ለምሳሌ የኮሸሽላ እንጉዳይ Pleurotus eryngii የሚባል መጠሪያ ስም አለው፡፡ አንዳንድ ጥናቶች እንዳረጋገጡት በየአመቱ በአለማችን ላይ
ከአንድ ሚሊዮን የማያንሱ የተለያዩ የእንጉዳይ ዝርያዎች እንደ አዲስ ይመዘገባሉ፣ ሳይንሳዊ ስምም ይወጣላቸዋል፡፡ እንጉዳዮች ከዚህ በታች
የተዘረዘሩት ዋና ዋና ክፎሎች አሏቸው፡1. ማይሰሊዩም (Mycelium): ይህ ክፍል የፈንገስ የመራቢያ (vegetative part) ክፍል ሲሆን፣ በአይነቱም እርስ በርሱ የተጠላለፈ ክር መሰል
(thread-like hyphae) የሸረሪት ድር የመሰለ አካል ነው፡፡ መሬት ውስጥ ተጅም አመታት ተቀብሮ ሳይጠፋ መቆየት ይችላል፡፡ ይህ ክር
መሰል አካል እንጉዳዮችን ከተክሎች ስር ጋር የማገናኘትን ተግባር ያከናውናል፣ ለዚህም ነው ይህ ክር መሰል ጥልፍልግ አካል የጫካ
ማህበረሰብ የግንኙት መረብ የሚባለው፡፡

2. አንዳንድ ፈንገሶች የመራቢያ ክፍላቸው ደሞ የዱር እንጉዳይ ወይም ካርፖፎሮ (carpophores) ነው፡፡ የዱር እንጉዳይ የተለያየ ቅርጽ
ያላቸው ናቸው፡፡ አብዛኛዎቹ ግን ትንንሽ ባርኔጣና እግር ወይም ጭራ ያላቸው ናቸው፡፡

የእንጉዳይ ዘሮች በጣም ትንንሽ እና በማይክሮስኮፕ ካልሆነ በዓይን የማይታዩ እንደ ዱቄት
የሚመስሉ ናቸው፡፡ እነዚህ ዱቄት መሳይ የመራቢያ ብናኞች ሂመኒዩም (hymenium) ይባላሉ፡፡
እነዚህ ሂመኒዩም በቡዙ ሚሊዮን እና ትሪሊዮን የሚቆጠር ዘሮች አሏቸው፡፡
የተለያዩ የእንጉዳይ ዝርያ ያሉ ሲሆን አንዳንዶቹ የብረት ድስት ቅርጽ አላቸው፡፡ አንዳንዶቹ ደግሞ
እንደ የንብ ቀፎ የመሰሉ እና የማር ማበጠሪያ አይነት ቅርጽ ያላቸው ናቸው፡፡ ሎሎች የጨረቃ እና
የተለያዩ ቀለም ያላቸው ናቸው፡፡
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የእንጉዳይ አይነቶች

ክብ ኮፍያ ቅርጽ ያላቸው እንጉዳይ

የብረት ድስት አይነት እንጉዳይ

የማጥለያ ቅርጽ ያላቸው እንጉዳይ

የጨረቃ ቅርጽ አይነት እንጉዳይ

የማር ማጥለያ ቅርጽ ያላቸው እንጉዳይ

ክብ ቅርጽ ያላቸው እንጉዳይ
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እንጉዳዮች ለምግብነት ጥቅም የሚውሉ ናቸው፡፡ ነገር ግን በውስጣቸው መርዛማ የሆኑ ዝርያዎች አሉ፡፡ ስለሆነም የሚበሉትን እና መርዛማ የሆኑ
ዝርያዎችን በደንብ መለየት አለብን፡፡ በምንም አይነት ሁኔታ በደንብ የማታውቁ እንጉዳዮችን መብላት የለብንም፡፡
1. እንጉዳዮች ተክሎች አይደሉም፣ ምክንያቱም የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት አይችሉም፡፡ እንጉዳዮች በሌሎች ህይወት በሌላቸው እና ባላቸው
ተክሎች ቅሪት ላይ ነው የሚኖሩት፣ የሚያድጉት፣ ለምሳሌ እንደ እንስሳት እና ቅጠላ ቅጠሎች ላይ፡፡ እንጉዳዮች ከእንስሳት የሚለዩት የስሜት
ህዋሳት ስለሌላቸው እና ከቦታ ወደ ቦታ ሊንቀሳቀሱ ባለመቻላቸው ብቻ ነው፡፡
እንጉዳዮች ከ15 ቀን እስከ 1 ወር የሚደርስ የህይወት ቆይታ ብቻ ነው ያላቸው፡፡ ነገር ግን ሚሲሊዩሙ እንጉዳዮቹ ቢጠፉም በመሬት ውስጥ
መኖሩን ይቀጥላል፡፡ ይህን ቀለል ባለ ቋንቋ ስንገልጠው አንድ ዛፍ እስካለ ድረስ ፍሬ ሊያፈራ ይችላል፡፡ ፍሬዎቹ በዛፉ ላይ ሊቆዩ የሚችሉት
ለተወሰነ ግዜ ብቻ ነው፡፡ ፍሬዎቹ ባይኖሩም ዛፉ ለዘላለም መኖር ይችላል፡፡ እንጉዳይም እና ሚሲሊዩሙም እንዲያው ናቸው፡፡ እንጉዳይ
የሚሲሊዬሙ ፍሬ ሲሆን ሚሲሊዬሙ ግን ግንዱ ነው ማለት ነው፡፡ እንጉዳዮቹ ደርስው ፍሬ ከሆኑ በኋላ በውስጣቸው የሚይዙትን ዘር በንፋስ
አማካኝነት ወደ አየር ይበትኑታል፡፡ የተበተኑት ዘሮች ምቹ ሁኑታ ሲፈጠርላቸው መብቀል ይጀምራሉ፡፡ አዳዲስ እና አምሳያ የሆኑ እንጉዳዮችን
በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንዲበቅሉ ይሆናሉ፡፡ እነዚህም እንጉዳዮች ሶስት አይነት ሊሆኑ ይችላሉ፡

1. ማይኮራይዛል እንጉዳይ፡ እነዚህ
ራሳቸውን ከተክሎች ጋር በማገናኘት
ተክሉን እያገዙ ምግባቸውን ከተክሉ
በቀላሉ የሚያገኙ ናቸው፡፡

2. ሳፕሮትሮፕስ እንጉዳይ፡ እነዚህ
ደሞ የወደቁ ወይም የሞቱ ነገሮች
ላይ በመብቀል ምግባቸውን በቀላሉ
በማግኘት የሚኖሩ ናቸው፡፡

3. ጥገኛ እንጉዳዮች፡ እነዚህ ህይወት
ያላቸው ላይ ተጣብተው ምግባቸውን
የሚሰበስቡና የሚያድጉ ናቸው፡፡
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እንጉዳይ አሰባሰብስልት
1. እንጉዳዮች ባብዛኛው ጫካ ውስጥ ስለሆነ የሚገኙት፣ ወደ ጫካ ስትሄድ ብቻህን አትሂድ፣ ወደ
ጫካው ከገባህ በኋላ መውጫው እንዳያስቸግርህ የገባህበትን መንገድ ልብ በል፡፡
2. እንጉዳዮችን ለመያዣነት የሚያገለግል ከቀርከሃ የተሰራ ቅርጫት ያስፈልግሃል፡፡ ይህም የህፃን አልጋ
ቅርጽ ያለው ቢሆን ይመረጣል፡፡ ይህ ቅርጫት እንጉዳዮቹን በጥሩ ሁኔታ ሳይሰባበሩ
እንድናጓጉዝበት ያግዘናል፡፡ አየር በውስጣቸው ማዘዋወር በማይችሉ እቃዎች እንጉዳዮችን
ለመሰብሰብ አትሞክር፣ አየር በውስጣቸው የማይዘዋወር ከሆነ ሊብላሉ (ፈርሜንት) ወይም
ሊበሰብሱ ይችላሉ፡፡
3. የፕላስቲክ ቦርሳ ወይም ከፕላስቲክ የተሰራ ቅርጫት ውስጥ እንጉዳዮችን መሰብሰብ ወደ መርዝነት
ሊለውጣቸው ስለሚችል በላስቲክ ባይሰበሰብ ይመከራል፡፡
4. አንዳንድ እንጉዳዮችን ወደ ማስቀመጫው ቅርጫት ከመጨመራችን በፊት በአነስተኛ ሰንጢ መሳይ ነገር ማጽዳት ጥሩ ነው፡፡ አንዳንዶች
በሚሰበሰቡበት ጊዜ የመሰበር እድል ስለሚኖራቸው በጥንቃቄ በአነስተኛ ሰንጢ በመጠቀም ከመሬት ወይም ከበቀሉበት ቦታ ላይ መንቀል
ያስፈልጋል፡፡
5. እንጉዳይ የሚሰበሰቡበት ቦታ ዳገታማ ከሆነ ለቦታው የሚመጥን አለባበስ ብትጠቀሙ ይመከራል፡፡ ዝናብ ወቅትም ከሆነ የዝናብ ልብስ መያዝን
አትርሱ፡፡
6. ጫካ ውስጥ ደማቅ ቀለም ያለው ልብስ ለብሶ መግባት ይመከራል፣ ምክንያቱም ምናልባት ብትጠፋ እንኳን በቀላሉ ከርቀት ለመታየት ትችላለህ
እና፡፡
7. ለእንጉዳይ ለቀማ ወደ ጫካ ስትሄድ አነስ ያለ ዱላ መያዙ በምታልፍባቸው ቁጥቋጦዎች ወይም ደን ውስጥ መንገድን እየከፈትክ ለመሄድ
ያገለግላል እና፡፡
8. በደንብ የማታውቁት እንጉዳይ በፍጹም እንዳትመገቡ፡፡
9. ማታ ላይ እንጉዳይን ባንመገብ ይመከራል፣ ምክንያቱም ፕሮቲን ነክ ስለሆኑ ለመፈጨት ትንሽ ስለሚያስቸግሩ፡፡
10. ያረጁ እና የተሰባበሩ እንጉዳዮችን በፍጹም አትሰብስቡ፣ እነዚህ ለመበላት አይችሉም፡፡
11. እንጉዳይ ለመሰብሰብ ወደ ጫካ ስትሄድ እንጉዳዮችን በቀላሉ ለመለየት የሚያስችልህ አጋዥ መጽሐፍ መያዝህን አትዘንጋ፡፡
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ለዛፎች ጠቃሚ የሆኑ እንጉዳዮች
በአካባቢያችን የሚገኙ በርካታ ዛፎች ለማደግ የሚያስፈልጉዋቸው በርካታ ነገሮች አሉ፡፡
ከሚያስፈልጉዋቸው በርካታ ጉዳዮች መካከል ለመኖር እና ለማደግ ዋነኛ የሆኑትን
ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች እና ውሃ ናቸው፡፡ እነዚህን ነገሮች የሚያገኙት ደሞ አብረዋቸው
በመተባበር ከሚኖሩት ማይኮራይዛል እንጉዳዮች ነው፡፡ የዛፎች እና የማይኮራይዛል
እንጉዳዮች ግንኙነት ደግሞ ማይኮራይዛል አሶሲየሽን ይባላል፡፡
ይህ ግንኙነት ለዛፎች ብቻ ሳይሆ ከእንጉዳዮቹም እጅግ ጠቃሚ ግንኙነት ነው፡፡
እንጉዳዮች በተፈጥሮዋቸው ምግብ ማዘጋጀት ስለማይችሉ ለመኖር እና ለማደግ
የሚያስፈልጋቸውን ምግብ ወይም ግሉኮስ ከተክሎች በቀላሉ በግንኙነቱ አማካኝነት
ማግኘት ይችላሉ፡፡
በርካታ እንጉዳዮች ለምሳሌ እንደ Boletus, Suillus, Lactarius, Tuber,
Russula, Hygrophorus, Cantharellus, እና ሌሎችም በዚህ አይነት
ግንኙነት ከዛፎች ጋር በህብረት የሚኖሩ ዝርያዎች ናቸው፡፡ ማይኮራይዛል
እንጉዳዮች ከዛፎች በተጨማሪም ለፍራፍሬ ዛፎች እና ለተለያዩ የጓሮ
አትክትልቶችም እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ናቸው፡፡ ልክ እንደዛፎቹ ለእነዚህም
ለእድገታቸው የሚያስፈልጋቸውን ውሃና ንጥረ ነገርን ከመሬት ውስጥ
በቀላሉ እንዲያገኙ ያግዟቸዋል፣ ጤንነታቸውንም ይጠብቁላቸዋል፡፡
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ለሰዎች ጠቃሚ የሆኑ እንጉዳዮች
እንጉዳዮች ለአካባቢያችን እና ለእኛ እጅግ ጠቃሚ ናቸው፡፡ ምክንያቱም የተበከለውን መሬት እና የተበከሉ የፍሳሽ ቆሻሻዎችን የማጣራት ችሎታ
ስላላቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እንጉዳዮች የዛፍ ልማትን ያግዛሉ ስለዚህም በጫካ ውስጥ በብዛት እንዲበቅሉ ይደረጋል፡፡ የግብርና ምርት እና
ምርታማነትንም ለማሳደግ ያግዙናል፣ ጎጂ የሆኑ ተባይና ነብሳትንም ለመከላከል ይጠቅሙናል፡፡ እንጉዳዮች ጠቀሜታቸው ከዚህም በላይ ነው፡፡
አዘውትረን ብንመገባቸው፣ ከምግብነትም በላይ አብዛኞቹ ለመዳኒትነትም ያገለግሉናል፡፡ እንደ ካንሰር፣ የወፍ ጉንፋን፣ የስኳር እና አልዛይመር
የመሳሰሉ በሽታወችን ለማከም እና ለመከላከል ያገለግላሉ፡፡ በፋብሪካ ውስጥም ምግቦችን፤ ቢራ እና ለስላሳ መጠጦችንም ለማዘጋጀት
የሚያግዙን ማይክሮ የሚባሉ ፈንገሶችም አሉ፡፡ እንደ ቴኒሲሊየም ያሉ ሌሎች ሰማያዊ እንጉዳዮች ደግሞ አይብ ለመስራት እንዲሁም ለተለያዩ
ኢንፌክሽኖች ለመዳኒትነት እና ለአንቲባዮቲክስነት ያገለግላሉ፡፡

በንጥረ ነገር ይዘታቸው ለምግብነት የሚመረጡ በርካታ
የእንጉዳይ ዝርያዎች አሉ፡፡ ነገር ግን እንጉዳይን ለምግብነት
ስንመርጥ ልንጠነቀቅ ይገባል፣ ምክንያቱም በርካታ መርዛማ
ዝርያዎች አሉና፡፡ ስለዚህ አዘውትረን ከምንጠቀምባቸው እና
ሰዎች

ከሚጠቀሙባቸው

የተለየ

እንጉዳይ

ለምግብነት

እንዳንጠቀምና እንዳንጎዳ አብዝተን መጠንቀቅ አለብን፡፡
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የጫካን ጤንነት የሚጠብቁ እንጉዳዮች
እንደ Agaricus arvensis, Clitocybe nebularis እና Coprinus comatus ያሉ የዱር እንጉዳዮች በፍግ እና የቅጠል ቆሻሻ ላይ በቀላሉ
መብቀል ይችላሉ፡፡ እነዚህ ዝርያዎች ህይወታዊ የሆነ አካል ላይ በማደግም ቶሎ እንዲበሰብስ በማድረግ በጫካው ለሚገኙ ተክሎች ምግብ
እንዲሆኑ ያግዛሉ፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች የአፈርና የደን ጥበቃ ስራም ያከናውናሉ፡፡ በደን አካባቢ የሚገኙ ለደኑ ጤና ጥሩ ያልሆኑ እንደ ብረት ያሉ
መርዛማ ንጥረ ነገሮችን በቀላሉ ከደኑ ውስጥ በማጥፋት ጥሩ አካባቢን መፍጠር ይችላሉ፡፡ እነዚህን ዝርያዎች ለምግብነት እንዳንጠቀም
ይመከራል፣ ምክንያቱም ከአካባቢያችን ያሉ የማያስፈልጉ ኬሚካሎችን የማስወገድ ስራ ስለሚሰሩ በውስጣቸው ለጤና ጥሩ ያልሆኑ ንጥረ
ነገሮችን ይዘው ስለሚገኙ፡፡ ይህ ማለት ከምግብነት ይልቅ ለአካባቢዊ ጉዳዮች ፋይዳቸው የጎላ ስለሆነ ልንንከባከባቸው ይገባል የሚል ምልከታ
አለን፡፡ ከላይ ከተጠቀሱት እንጉዳዮች ቤተሰብ ውስጥ የሚካተቱ በርካታ ዝርያዎች ደሞ ለመዳኒትነት ጥቅማቸው የጎላ ነው፡፡ አንዳንዶቹ
እንደውም እጅግ ውድ እና በቀላሉ ልናገኛቸው የማንችላቸውን የህክምና ንጥረ ነገር በውስጣቸው ስለሚገኝ፣ በሰው ሰራሽ መንገድ በተለያዩ
አካባቢዎች ለመዳኒትነት እንዲመረቱ ይደረጋል፡፡

ይህን ታውቃለህ...? በርከት ያሉ እንጉዳዮች በራዲዮአክቲፍ ቅሬታዎች ላይ ሊያድጉ ይችላሉ፡፡ በአንድ
ወቅት በሩሲያ የኒውክለር አደጋ ደርሶ ነበር፡፡ አደጋው በደረሰበት ቦታ ላይ የበቀሉ እንጉዳዮች በቦታው የነበሩ የራዲዮ
አክቲብ ዝቃጮችን በቀላሉ ከአካባቢው ለማስወገድ ችለው ነበር፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች የራዲዮ አክሪቮችን ይመገቡ
ስለነበር ራዲዮአክቲፍ ተመጋቢዎች ተብለው ይጠሩ ነበር፡፡
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በዚህ ስዕል ላይ የሚመለከቱት እንጉዳዮች የደከሙ ዛፎችንና ቆሻሻ ነገርን ከጫካ ወደ ጠቃሚ ነገር
በመለወጥ የጫካውን ጤንነት የሚጠብቁ እንጉዳዮች፡፡
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ትራፍል፡ የተደበቀው ሃብት
ትራፍል በደን መሬት ውስጥ ተደብቆ የሚገኝ ውድ የሆነ እንጉዳይ ነው፡፡ የዝናብ ወቅቱ ሊወጣ ሲል ሁል ጊዜ በብዛት መገኘት ይችላል፡፡ ሰዎች
ይህን ውድ የሆነ እንጉዳይ በቀላሉ ማግኘት ስለማይችሉ፣ አሳማዎችን ወይም ወሻዎችን ያሰለጥኑዋቸዋል፡፡ እነዚህ የሰለጠኑ እንስሳትም ሁል ጊዜ
ወደ ጫካ ከአሳዳሪዎቻቸው ጋር በመሄድ በሽታ ትራፍሉን እየፈለጉ ለአሳዳሪዎቻቸው ይጠቁማሉ፡፡

ይህን ታውቃለህ ...?
ትራፍል ብዙውን ጊዜ ከጥድ እና ከኦክ ዛፍ ጥላ ስር በአፈሩ ውስጥ ተደብቆ ይገኛል፡፡ ይህ እንጉዳይ
ጥሩ የሆነ መዓዛ ስላለው የዱር እንስሳትንም ሆነ ለማዳ እንስሳትን በሽታው ለመሳብ ይችላል፡፡
በዚህም አሳማዎች፣ የዱር ውሾች፣ ድቦች እና ሌሎችም ይህን እንጉዳይ እየፈለጉ ይመገቡታል፡፡ ይህ
እንጉዳይ ብዙውን ግን ለምግብ ማጣፈጫነት ሰዎች ይጠቀሙበታል፡፡ ሽታውም ጥሩ ስለሆነ ምግብ
ላይ ሲጨመር መዓዛው ከሩቅ ያውዳል፡፡

የትራፍል እንጉዳይን በአካባቢህ ለማብቀል ከፈለግክ የተወሰኑ የኦክ ዛፍ ችግኞችን በአካባቢክ መትከል አለብህ፡፡ ይህ ዛፍ እድሜው ከአራት እስከ
ስምንት አመት ሲሞላው ትራፍል ማምረት ይጀምራል፡፡ በዚህ ጊዜ አፈሩን እየቆፈሩ የደረሰ ትራፍልን መፈለግ ያስፈልጋል፡፡ በርካታ የትራፍል
ዝርያዎች አሉ፣ ከእነዚህ ውስጥ በዝናብ ወቅት የሚበቅለው ጥቁር ትራፍል ሲሆን በበጋ ወቅት ደሞ ወደ ነጭ የሚያደላ ትራፍል ይገኛል፡፡ የተለያዩ
የምግብ አይነቶችን ለማጣፈጥ እና መዓዛማ ለማድረግ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ እንጉዳዮች ናቸው፡፡

28

29

የደን መድሃኒት
ትንሹ ዝንጀሮ አንድ ቀን እናቱ እናቱ ከጫካው ውስጥ አንድ ቀይ አንጸባራቂ ነገር
እየለቀመች ይመለከት ነበር፡፡ ምንም እንኳን ከእናቱ ጋር ሰፋ ያለ ጊዜ
በጫካው ውስጥ በመጫወት እንደሚያሳልፍ እያሰበ ቢሆንም የእናቱ ስራ
ግን ትኩረቱን ስቦት ነበር፡፡ እናቱ ለእርሱ ህመም መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ
ዛፎች ላይ በቅለው የሚገኙ ትንንሽ እንጉዳዮችን እየለቀመች እንደነበር
ተረዳ፡፡
ትንሽ ቆይታ እናቱ ለትንሹ ዝንጀሮ
ከለቀመችው እንጉዳይ ላይ እንዲበላ
ሰጠችው፡፡ ይህ የሰጠችው እንጉዳይ ለትንሹ
ዝንጀሮ የሆድ ህመም መፍትሄ ሊሆን የሚችል
የእንጉዳይ ዝርያ ነበር፡፡ ትንሽ በትንሽም እየበላ
የእንጉዳዩን ጣህም ተለማመደው፣ ከዚያም
ከትንሽ ቆይታ በኋላ ያመው የነበረው ሁሉ
ይሻለው ጀመር፡፡ ትንሹን ዝንጀሮ
ከበሽታው ያሻለውን የሚመሳስሉ በርካታ
የእንጉዳይ ዝርያዎች በጫካው ውስጥ
ሞልተው ነበር፡፡
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ይህን ታውቃለህ...?
በአለማችን

ላይ

የተለያዩ

ለመዳኒትነት

የምንጠቀምባቸው በርካታ የእንጉዳይ ዝርያዎች አሉ፡፡
ለምሳሌ Ganoderma lucidum የሚባለውን የእንጉዳይ
ዝርያ ብናይ ለበርካታ ህመሞች መዳኒት ከመሆኑም
በላይ በሽታ የመከላከል አቅማችንን የማጎልበት አቅም
አለው፡፡

ብዙ እንጉዳዮች በሽታዎችን የሚያስወግዱ አንቲባዮቲኮችን ያመነጫሉ። ከእነዚህም ውስጥ ከባድ በሽታ አምጭ ባክቴሪያዎችን የሚገድል
ፔኒሲሊን የተባለ አንቲባዮቲክ ንጥረ ነገር የሚያመነጨው Penicillium እንጉዳይ አንዱ ነው። ይህንን የፈንገስ ዝርያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘውና
ብዙዎችን ከሳንባ ነቀርሳ በሽታ መዳን እንዲችሉ ምክንያት የሆነው የእስኮትላንዳዊ ተመራማሪ አሌክሳንደር ፍሌሚንግ (Alexander Fleming)
ነው፡፡ ከዚህም በላይ በርካታ እንጉዳዮች የተለያዩ ቁስሎችን ለመፈወስም የሚያስችል ንጥረ ነገርን በውስጣቸው ይዘዋል፡፡ ለምሳሌ
የአሮጊት ፈስ ብለን የምንጠራው የእንጉዳይ አይነት አንዱ ነው፡፡ ይህ እንጉዳይ በሰውነታችን ላይ የሚወጣን ቁስል ለማከም
ከተጠቀምንበት ምንም አይነት የቁስሉን ጠባሳ ሳይተው ሊያድነን የሚችል ኦርጋኒክ ውህድ በውስጡ ይዟል፡፡
በተመሳሳይ በጣም ትንንሽ የሆኑ ነገር ግን ከጭንቅላት ህመም ጋር የተዛመዱ በሽታዎችን በቀላሉ ለማዳን
የሚያግዙ Psilocybe semilanceata የሚባሉ የእንጉዳይ ዝርያዎችም አሉ፡፡ እንጉዳዮች ለሰው ልጅ
ከሚሰጡት ግልጋሎት በተጨማሪም ለእንስሳትም በመዳኒትነት ያገለግላሉ፡፡ የዱር እንስሳትም
በተለያየ መንገድ ህመም ሲያጋጥማቸው እንጉዳዮችን እየተመገቡ ከህመማቸው ይፈወሳሉ፡፡
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የተለዩ እንጉዳዮች
ማርታ ከትምህርት ቤት ስትመለስ እናትዋን እንዲህ የሚል ጥያቄ ጠየቀች
-"እማዬ ዛፎች በእላያቸው ተባይ ይይዛሉ እንዴ "
-"ደህና በርግጥ ዛፎችን ሊጎዱ የሚችሉ ተባዮች አሉ፣ እነዚህም ዘወትር የምናያቸው ናቸው፡፡ ግን ለምን ጠየቅሽኝ " አለቻት ማርታን እናትዋ፡፡
- "ዛሬ ትምህርት ቤት ወደ ዛፎቹ እንድንሄድ አልፈቀዱልንም፡፡ ምክንያቱን ዛፎቹ በጸረ ተባይ እየተረጩ ስለነበር ነው፡፡" አለች ማርታ፡፡
ዋና ዋና የዛፎች በሽታ ምን ምን እንደሆኑ ለማወቅ የማርታ እናት ኮምፒውተርዋን ከፍታ ኢንተርኔት ላይ ትፈልግ ነበር፡፡ በመጨረሻም በቫይረስ፣
በፈንገስ፣ በትላትሎች እና በትንንሽ ነብሳት አማካኝነት የሚነሱ የዛፍ በሽታዎች እንዳሉ ለማወቅ ችለዋል፡፡ እግረ መንገዳቸውንም ባህድ ኬሚካል
ሳይጠቀሙ በተፈጥሮ ብቻ የዛፎችን በሽታ ማከም እንደሚቻል ለማወቅ ችለዋል፡፡

ይህን ታውቃለህ...?

በእንጉዳዮች እና በዛፎች መካከል ካሉት ግንኙነቶች መካከል አስደናቂ የሆነው፣

እንጉዳዮች/ፈንገሶች ዛፎች በሽታን ለመከላከል እንዲችሉ ማገዛቸው ነው፡፡ ይህ የሚሆነው ደሞ ፈንገሶች/እንጉዳዮች ጥሩ የሆኑ
የተፈጥሮ መዳኒቶች በመሆናቸው ነው፡፡ እነዚህ ፈንገሶች መካከል ዛፎች ጤንነታቸው ተጠብቆ በጥሩ ሁኔታ እንዲያድጉ
የሚረዱዋቸው ማይክሮፈንገሶች አሉ፡፡ እነዚህ ፈንገሶች ከባክሬሪያዎች፣ ከጥገኛ ህዋሳት እና መርዛማ እና ጎጂ ከሆኑ ነገሮች ዛፎን
ለመከላከል የሚያስችላቸው ፀረ-ባክቴሪያዎች ስሏሏቸው ነው፡፡ ለምሳሌ Amanita muscaria ዛፎችን ከበሽታ እና መሰል ጎጂ
ነገሮች እንደሚከላከልላቸው ይታወቃል፡፡

33

ሌሎች ጥገኛ ተብለው የሚጠሩ ነገር ግን በጫካ ውስጥ ብዙ አገልግሎት ያላቸው እንጉዳዮች አሉ፡፡ ከእነዚህ እንጉዳዮች መሃል Cordyceps militaris
የሚባለው እንጉዳይ አንዱ ነው፡፡ ይህ እንጉዳይ ዛፎችን ተጠግተው የሚጎዱ ተባዮችን እና የዛፎችን ቅጠል የሚያረግፉ ተባዮችን በመከላከል
በዛፎች ጤንነት ላይ ሁነኛ ሚና ይጫወታል፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች ለየት የሚያደርጋቸው ደሞ በላያቸው ላይ የሚበቅለው ጸጉር መሳይ ነገር
መርዛማ ስለሆነ ሰዎች ሲነኩት ሊመረዙ ብሎም ወደአፋቸው ካስጠጉት ሊገላቸው ሁሉ ይችላል፡፡ ከሰዎችም በተጨማሪ ለእንስሳትም ጥሩ ያልሆነ
ነው፡፡ ስለዚህ ወደ ጫካ ሲኬድ እንደ Cordyceps militaris ያሉ የእንጉዳይ ዝርያዎችን ስናገኝ መጠንቀቅ አለብን፡፡
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የቀንዳውጣው ምግብ
ቀንዳውጣዎች ከምንም ነገር በላይ እንጉዳይን ለምግበነት ይመርጣሉ፡፡
በዚህም የተነሳ እንጉዳዮች በሚኖሩበት ጊዜ ቀንዳውጣዎች ጊዜያቸውን
በእንጉዳዮቹ ውስጥ ማሳለፍን ይመርጣሉ፡፡ ከቀንዳውጣዎች በተጨማሪ
ትንንሽ ነብሳትም ምግባቸውን ከተለያዩ እንጉዳዮች ላይ ይወስዳሉ፡፡ ነገር ግን
ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል፡፡ እነዚህ በዱር የሚገኙ ትንንሽ ነብሳቶች ምንም
ልዩነት ሳያደርጉ የተለያዩ እንጉዳዬችን ይመገባሉ፡፡ መርዛማ የሆኑትንም
ጨምረው፡፡ ሰዎች ግን መርዛማ የሆኑትን ቢመገቡ ሊሞቱ ስለሚችሉ
እንጉዳይ ስንለቅም መርዛማዎችን እንዳንለቅም እና እንዳንመገብ ጥንቃቄ
ልናደርግ ይገባል፡፡
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ባለ ጥላው እንጉዳይ
በርካታ እንስሳት እንጉዳዮችን ይመገባሉ፡፡ እነዚህ እንጉዳይ ተመጋቢ እንስሳት በተለምዶ ፈንጊቮርስ (fungívoros) ተብለው ይጠራሉ፡፡ በጎች፣
ከብቶች እና ፍየሎች ለምሳሌ በርካታ እንጉዳዮችን ከመስክ ላይ ይመገባሉ፡፡ እንስሶቹ የዱር የሆኑትንም ለምሳሌ እንደ ጥንቸል፣ አይጥ፣
አይጠሞገጥ፣ ድብ እና አጋዘንንም ያካትታል፡፡
በአንዳንድ አካባቢዎች ለየት ያሉ እንጉዳዮች አሉ፡፡ ለምሳሌ በቆላማ አካባቢ ምስጦች በሚበዙበት ቦታ ከምስጦች ኩይሳ ላይ የሚበቅሉ የተለያዩ
እንጉዳዮች አሉ፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች ለምግብነት እጅግ ጠቃሚ በመሆናነው፣ አንዳንድ ሰዎች ምስጦችን ብልህ ገበሬ ናቸው፣ በጓሮአቸው ውስጥ
ጥሩ የሆነ የአትክልት ስፍራን ማዘጋጀት እና እንጉዳዮችን ማልማት ችለዋል ይሉዋቸዋል፡፡
በላቲን አሜሪካ እስከ 200 የሚደርሱ የምስጥ ዝርያዎች አሉ፡፡ እነዚህ
የተለያዩ

ምስጦች

ቅጠላ

ቅጠሎችን

እና

ሌሎች

ከጫካ

የሚያገኙዋቸውን ነገሮች በመሰብሰብ ኩይሳቸውን ከአፈር ጋር
በመቀላቀል ይገነባሉ፡፡ በገነቡት ኩይሳ ላይ የሚበቅሉትን እንጉዳዮች
ሊመገቡ

የሚመጡ

ትንሽ

ይመገቡዋቸዋል፡፡ እ ነዚ ህ

ነብሳትን

የ ም ስጥ

ደሞ
ኩይሳ

ምስጦቹ
ላይ

እያደኑ

የ ሚ በ ቅሉ

እ ን ጉዳ ዮ ች Termitomyces ሲባሉ በአፍሪካ እና በእስያ አህጉር
ውስጥ በጣም ግዙፍ ሆነው መብቀል ይችላሉ፡፡ እንዳንዶቹም በቁመት
እስከ አንድ ሜትር የሚደርሱ ይሆናሉ፡፡ በመሆኑም በአፍሪካ እና እስያ
አካባቢ የሚኖሩ እጻናት እንደ ዣንጥላ አድርገው እቃ እቃ
ይጫወቱባቸዋል፡፡
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የእንስሳት መጠለያ
የፈረስ ኮቴ አይነት ቅርጽ ያላቸው እንጉዳዬች ብዙውን ጊዜ በዛፎ ግንድ ላይ
ይበቅላሉ፡፡ ይህ እንጉዳይ በሚበቅልበት ቦታ ላይ የተለያዩ አህዋፍ ግንዱን
በመቦርቦር ጎጆቸውን ይሰሩበታል፡፡ በዚያም እንቁላላቸውን ጥለው
ጫጩቶቻቸውን ይፈለፍላሉ፣ የተቦረቦረውም ቦታ በክረምት ወቅት ሞቃት
ስለሚሆን በዚያው ልጆቻቸውን ያሳድጉበታል፡፡
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ድስት መሳይ እንጉዳዮች
እንዚህ ድስት መሳይ እንጉዳዮች በተለይም በጥድ እና በሸውሸዌ ዛፎች ስር በብዛት የሚበቅሉ የእንጉዳይ ዝርያዎች ናቸው፡፡ በመጀመሪያ ከመሬት
ውስጥ ሲወጡ ድንች የሚመስል ቅርጽ ይዘው የሚወጡ ሲሆን ቆይተው ሲደርሱ ይፈነዱ እና ከታች በስዕሉ ላይ እንደሚታየው አይነት ቅርጽ
እንዲኖራቸው ይሆናሉ፡፡ ለዚህም ነው በተለያየ አካባቢ የተለያየ ስም የተሰጣቸው፡፡ በክረምት ወቅት በብዛት የሚፈጠሩ ስለሆነ የጥድ እና
የሸውሸዌ ደኖች ውስጥ በብዛት ይገኛሉ፡፡ በተቃራኒው ግን በበጋ ወቅት እነዚህም መሰል እንጉዳይ ለማግኘት አዳጋች ነው፣ ምክንያቱም በርካታ
ውሃ የሚፈልጉ እንጉዳዮች ስለሆኑ፡፡ አብዛኛው የድስት ማሰይ ቅርጽ ያላቸው እንጉዳዮች በስለው ተበይ ሲሆኑ፣
ጥሬውን መመገብ ጤና ላይ ችግር ሊያስከትል ይችላል፡፡
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የጫካ መብራቶች
ከዕለታት አንድ ቀን በኦክ ደን ውስጥ በሚኖሩ ወፎች ጋር አብራ የምትኖር ሉሚ የተባለች የእሳት ነበልባል ነበረች ፡፡ አንድ ክረምት ወቅት
ከተሰቀለችበት የኦክ ዛፍ ላይ ወድቃ የት እንደገባች ማወቅ አልተቻለም፡፡ አንዳንድ ሰዎች የኦክ ደኑን ሊጎበኙ ቀኑን ሙሉ እዛ ነበሩ፡፡ አመሻ ላይ
ጉብኝታቸውን ጨርሰው ወደ ደኑ መውጫ አካባቢ ሲደርሱ ደማቅ የሆነ ብረሃን ታያቸው፡፡ ይህን ብረሃን ከዚህ በፊት አይተውት አያውቁም ነበር፡፡ .
ወደ ብረሃኑ ሲቀርቡ ብርሃኖን ከበው የነበሩ በርከት ያሉ ትንንሽ እንስሳት እና ነብሳትንም ጭምር ለማየት ቻሉ፡፡ በዚህ ጊዜ አንዳንድ እንጉዳዮች
በውስጣቸው ብረሃን ያላቸው እና በጨለማ ጊዜ በደን ውስጥ እንደ መብራት በማብራት አቅጣጫን የሚያመላክቱ መሆናቸውን በጉብኝቱ ላይ
የነበሩ ሰዎች ለመረዳት ቻሉ፡፡

ይህን ታውቃለህ ...?
በተለያዩ ደኖች ውስጥ ባዮሉሚኔሽን የተባሉ እንጉዳዮች ይገኛሉ፡፡ እነዚህ እንጉዳዮች ማታ ማታ ብርሃን ያመነጫሉ፡፡
በዚህም የተለያዩ ነብሳትን እና እንስሳትን ወደራሳቸው ይስባሉ፡ ፡ ከ 7 0 የ ሚ በ ል ጡ ባ ዮ ሊ ሚ ኔ ሽ ን ተ ብ ለ ወ
የተሰየሙ የእንጉዳይ ዝርያዎች በአለም ላይ ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል፡፡ ከእነዚህ ዝርያዎች
ው ስ ጥ ም እ ን ደ Mycena, Omphalotus Panellus እ ና Armillaria የመሳሰሉት ይገኙበታል፡፡ እነዚህ ዝርያዎች ድንቅ
እና ሚስጥራዊ የሆነ ብረሃንን ከውስጣቸው ያፈልቃሉ፡፡
የArmillaria እንጉዳይ ሚስሊዩም በመሬት ውስጥ በጣም የተያያዘ እና የበዛ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ደኑን
የመሸፈን ዝንባሌ አለው፡፡ ይህ እንጉዳይም በአለም ላይ ረጅም ሚሰሊዩም ያለው ተብሎ የተመዘገበ ሲሆን፣ እስከ 10 ኪሎሜትር የሚደርስ
ሚስሊዩም እርዝመት አለው፡፡ ይህ ሚስሊዩም ከፍተኛ ብረሃን ስላለው በምሽት ውስጥ ትልቅ የፍሎረሰንስ ብረሃንን የሚመስል ብረሃን በጫካ
ውስጥ ይለቃል፡፡
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የሩጫ ውድድር
የትምህርት ቤቱ ደውል ሲሰማ የእረፍት ሰዓት መሆኑን ሶፊያ እና ሃና አወቁ፡፡ የእረፍት ጊዜያቸውንም የሩጫ ውድድር በመጫወት ሊያሳልፉ
አስበው ወደ ሜዳው ወጡ፡፡ እግረመንገዳቸውንም አዲስ የወጣውን የልጆች መዝሙር እየተለማመዱ እና በቃላቸው እየተወጡት ነበር፡፡
ወደ እንጉዳዮቹ እንሮጣለን
ወደ ተራራው እንዘላለን
የጦጣዎቹ ድምጽ አያስፈራንም
ለእነርሱም ጆሯችንን አንሰጥም
ሶፊያ ጎበዝ ነበረች፣ መዝሙሩን እየዘመረች ሌሎች ልጆች በሩጫው እንዲወዳደሩ ታበረታታ ነበር፡፡ ሩጫው እያደገ ሲመጣ ፣ ሌሎች ልጆችም
በጨዋታው መካተት እና መድመቅ ሲጀምር፣ ውድድሩን ሲመለከቱ የነበሩ መምህራን የሚከተለውን ስንኝ ለተማሪዎቹ በማቀበል በመዝሙሩ
መተባበር ጀመሩ፡፡
ወደ lepiota እሮጣለው
እየዘለልን እንጨፍራለን
ጥሩ እንጉዳዮች ይበቅላሉ
እንደቀልድ የተጀመረው ሩጫ አድጎ፣ ይዘመር የነበረውም መዝሙር ስንኞቹ ጨምረው የእረፍቱ ሰዓቱን የደመቀ አድርጎት አረፈደ …

ይህን ታውቃለህ...?
በደን ውስጥ እንጉዳዮች ክብ ቀለበት ሆነው የመብቀል ልማድ አላቸው፡፡ እንዲህ አይነት አበቃቀል ልማድ ያላቸውን
እንጉዳዮች ሰዎች የጠንቋይ ቀለበቶች ይሏቸዋል፡፡ አንዳንድ እንዲህ አይነት እንጉዳዮች ረጅም ክብ ቀለበት መስራት
ስለሚችሉ የቀለበቱ ቅርጽ ከረጅም ርቀት እንኳን ሳይቀር ለማየት ይቻላል፡፡
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እንዲህ አይነት ቅርጽ የሚሰሩ እንጉዳዮች ብዙ
የሚነገርላቸው አፈታሪኮች አሏቸው፡፡ ከእነዚህ አፈ
ታሪኮች መካከል እንዲህ የሚል ይገኝበታል፡፡
ከእለታት አንድ ቀን አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ነበር፡፡ ይህ
ሰው ዘወትር ወደ ጫካ እየሄደ ብቻውን ይደንስ
ነበር፡፡ ይህን ብቸኝነቱን የተመለከቱ እንጉዳዮች
ሊያጅቡት እና ብቸኝነቱን ሊጋሩት ዘወትር እርሱ
ሲደንስ እነርሱ ደሞ እጅ ለእጅ በመያያዝ እንዲህ
ከበውት ይደንሱ ነበር ይባላል፡፡
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የተፈጥሮ ግኝቶች
አብዛኛው አሁን ላይ የሰው ልጆች ጥቅም ላይ የሚያውሏቸው ነገሮች፣ ተፈጥሮን መነሻ አድርገው የተፈበረኩ ናቸው፡፡ ከዚህ በታች ያለውን ስዕል
ስትመለከት ምን ትዝ አለህ ?

ዣንጥላ እና ኮፍያ ዝናብን ለመከላከል!
ተፈጥሮን መሰረት አድርገው የሰው ልጆች
ብዙ

የፈጠራ

ስራዎች

ቢኖሯቸውም፡፡

እንጉዳይን በመመልከት ተቀድተው ለሰው
ልጆች ግልጋሎት እንዲውሉ ከተደረጉ ነገሮች
መካክለ ኮፍያ እና ዣንጥላ ተጠቃሾች
ናቸው፡፡ በስዕሉ ላይ የሚታዩት አያምሩም?
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ቢጫው እንጉዳይ
በተለምዶ ቢጫው እንጉዳይ የሚባለው Cantharellus cibarius ሲሆን፣
ይህም እንጉዳይ እጅግ የሚያምር፣ ዋጋውም ውድ እና ቢጫማ ቀለም
ያለው ነው፡፡

ብዙውን ጊዜ በዝናብ ወቅት በተመረጡ ደኖች ውስጥ

ይበቅላል፡፡ ቢጫው እንጉዳይ ለየት የሚያደርገው በሰው ልጆች ዘንድ ተበይ
ቢሆንም፣ ጥቃቅን ነብሳት እና እንስሳት ሊመገቡት አይችሉም፡፡ ኤክቶ
ማይኮራይዛል ስለሆነ፣ ብዙውን ጊዜ ከተክሎች ጎን በቅሎ ይገኛል፡፡

45

የኮሸሽላ ወዳጆች
ፔድሮ ኳስ ለመጫወት ወደ ሜዳ ሲሄድ ሁሉ ጊዜ እሾህ ያለባቸውን ቅጠሎች ያገኛል፡፡ እነዚህ ባለእሾህ ቅጠሎች ብዙ ጊዜ ስለሚወጉት ከበረኝነት
ይልቅ ተጫዋችነትን ይመርጥ ነበር፡፡ በረኛ ሲሆን ኳሷን ለመያዝ ሲወድቅ እሾሃማ ቅጠሎቹ ይወጉት ነበርና፡፡ እንድ ቀን ማለዳ ግን በእነዚህ እሾማ
ቅጠሎች መካከል አንድ የሆነ ነገርን የሚፈልግ ሰው ለመመልከት ቻለ፡፡ ወደ ሰውዮው ሲጠጋ እንጉዳዮችን ከቅጠሎቹ ስር እየፈለገ እና እየለየ
በያዘው ቅርጫት ውስጥ ይከት ነበር፡፡

- እንደምን አደርክ ወዳጄ፣ ለመሆኑ ምን እያደረግክ ነው ያለህው?
- እንደምን አደርክ አንተም ወዳጄ? ለምግብነት ጥሩ የሆኑ እንጉዳዮችን ከቅጠሎቹ ውስጥ እየፈለኩ እና እየሰበሰብኩ እገኛለው፡፡ እንጉዳዮቹ
በእሾሃማ ቅጠሎች መካከል ያደጉ ስለሆነ፣ እሾሆቹ እንዳይጎዱኝ በጥንቃቄ እየለቀምኳቸው ነው ያለሁት፡፡
ይህን ከተረዳ በኋላ ፔድሮ እርሱም እንደ ሰውዬው የተለያዩ እንጉዳዮችን ከእነዚህ እሾሃማ
ቅጠሎች መሃል የመፈለጉን ዝንባሌ አዳበረ፡፡

ይህን ታውቃለህ...?

Pleurotus eryngii

በተለምዶ እሾሃማው እንጉዳይ ይባላል፡፡ እንዲህ የተባለበት ዋናው
ምክንያት ደሞ ኮሸሽላ በሚባለው የዛፍ አይነት ስር በብዛት
መብቀል ስለሚችል ነው፡፡ በተጨማሪም የእቤት እንስሳት በብዛት
በሚውሉበት ቦታ ላይ ብብዛት ይገኛል፡፡
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የጫካውንጉስ
ጫካው ውስጥ በርካታ የሚበሉ እና ዋጋቸውም እጅግ ውድ የሆኑ የእንጉዳይ ዝርያዎች አሉ፡፡ ከእነዚህ የእንጉዳይ
ዝርያዎች ውስጥ እንደ Boletus y Agaricus ያሉ ዝርያዎች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ boletus በተለይ እጅግ ጣፋጭ ከመሆኑ
የተነሳ ብዙ ሰዎች እርሱን ለመሰብሰብ በዝናብ ወቅት ወደ ጫካ ይሄዳሉ፡፡

የተለያየ መልክ ያላቸው የ boletus

ዝርያዎቸ አሉ፡፡
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የቄሳር እንጉዳይ
ጥንት በሮማውያን ዘመን፣ የሮማ ቄሳሮች እንጉዳዮችን ለምግብነት ይመርጡ ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ዘወትር በምግባቸው ውስጥ
እንጉዳይን ማየት የተለመደ ነገር ነበር፡፡ በቄሳሮች የምግብ ዝርዝር ውስጥ ከሚቀርቡ በርካታ የእንጉዳይ ዝርያዎች ውስጥ ዋናዎቹ Boletus
edulis, B. pinicola እና Boletus aereus ናቸው፡፡ ቆየት ያሉ መዛግብቶች እንደሚያስረዱት ከ2000 ዓመት በፊት ጀምሮ እንጉዳዮች
በሮማውያን ዘንድ የታወቁና የተለመዱ እንደነበሩ ያስረዳሉ፡፡ ለዚህም ይሆናል በቀደምት ስራዎቻቸው ውስጥ ሮማውያን የBoletus, Suillus,
Tuber, Fungi, ወዘተ ስሞችን አዘውትረው የሚጠቀሙት፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሮማውያን እንጉዳይን በምግብነት ሲጠቀሙ
የሚያቀርቡበት ለየት ያለ ትሪ ነበራቸው፡፡
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ማይክሮኔት: የጫካው የመረጃ መረብ
ዛፎች እርስ በርስ የሚረዳዱ እና መረጃን መለዋወጥ የሚችሉ ህይወታዊ ፍጥረታት ናቸው፡፡
ይህንንም መረዳዳት እና መረጃ የመለዋወጥን ስራ የሚያከናውኑት ማይክሮኔት በሚባል
በአፈር ውስጥ በሚገኝ ክር መሰል አውታረ መረብ ነው፡፡ ይህ አውታረ መረብ በደን
ውስጥ በሚገኙ የዛፎች ስር፣ የአፈር ውስጥ በሚገኙ ማይሴሊዩም እና ሌሎች ህይወት
ያላቸው ጠቃሚ ደቂቀ አካላት እ ር ስ በር ሳቸ ውን በመ ገ ና ኘ ት የ ሚ ፈጥ ሩ ት
የ መ ረ ጃ መ ረብ ነ ው፡ ፡ ይ ህ አ ውታ ረ መ ረብ

በመሬት ላይ ስንራመድ ልብ ልንን የሚገባን ተክሎች እና ሌሎች ደቂቀ አካላት እርስ በርሳቸው
የተገናኙበት የመረጃ መረብ ላይ እየተራመድን እንደሆነ ነው፡፡ ይህ የመረጃ መረብ
ከመሬት ውስጥ ላሉ አካላት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ በተለይ ለተክሎች እርስ በርሳቸው
መረጃ እንዲለዋወጡ ከማገዙም በላይ፣ በደን ውስጥ የሚገኙ ዛፎች ምግብ፣ ቫይታሚን፣
ሜኔራልስ እና አንቲባዮቲክስ በቀላሉ እንዲለዋወጡ ከማገዙም በላይ ዕጽዋትን ከተለያዩ
በሽታዎችና ተባዮች ይከላከላቸዋል፡፡ ይህ ጠቃሚ የግንኙነት መ ረብ በእ ን ግሊ ዘ ኛ
my co r h iz al n et wo r k ተ ብ ሎ ይጠ ራል ፡ ፡ በ ደን ው ስጥ ይ ህን ን ግን ኙነ ት
የ ሚያ ሳ ልጡ እ ና የ ሚ ፈ ጥ ሩ በ ርካታ እ ን ጉዳ ዮ ች አ ሉ ፡ ፡ እ ነ ዚ ህ ም እ ን ጉዳ ዮ ች
ማይ ኮ ራይ ዛል እ ን ጉዳ ይ ይ ባላ ሉ ፡ ፡
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ባለወፍራሙ ጃኬት እንጉዳይ
ባለወፍራሙ ጃኬት እንጉዳይ Hygrophorus marzuolus የሚባለው እንጉዳይ ነው፡፡ ባለወፍራሙ ጃኬት እንጉዳይ የተባለበት ምክንያት በክረምት
ወር የሚደርስ ሲሆን፣ እጅግ ቀዝቃዛ የሚባለውን የአየር ንብረትና በረዶማ ወቅትን ተቋቁሞ መኖር የሚችል በመሆኑ ነው፡፡ ይህ እንጉዳይ ተበይ
በመሆኑ ወደ ጫካ የሚሄዱ ሰዎች በብዛት ይሰበስቡታል፡፡ በአሁኑ ወቅት ይህ እንጉዳይ ዝርያው እየጠፋ ስለሆነ ከጫካ ውስጥ በብዛት
እንዳይሰበሰብ ይመከራል፡፡ የሚሰበስቡ ሰዎችም በተወሰ ደረጃ ለዘር የሚሆን በየቦታው እንዲተው ይመከራል፡፡
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ምዕራፍ 3

ሸውሸዌና እንጉዳይ
እስካሁን የተመለከትናው ሁሉ በተፈጥሮ ውስጥ የመናገኛቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡
እነዚህ ጉዳዮችም በየአመቱ የማያቋርጡ ውሁዶች ናቸው፡፡

እነዚህ የተፈጥሮ ክስተቶች አስገርሞክ ከሆነ፣ ከዚህ የበለጠውን ለመመልከት እና በአካል ለማየት ወደ አካባቢህ ወዳለ አንድ ጫካ በመሄድ
እነዚህን ድንቅ የተፈጥሮ ጸጋ የሆኑትን እንጉዳዮችን የበለጠ ይተዋወቋቸው፡፡ ከጫካዎችም በተጨማሪ ወደ ጓሮ፣ የአትክልት ስፍራዎች እና
መናፈሻዎች አካባቢም ስለሚገኙ ጊዜ ሲኖርህ እነኝህን ድንቅ ፍጥረታት ለማየት ወደ እነዚህ ቦታዎች ጎራ ለማለት ሞክር፡፡

ምን ጠቃሚ ጉዳይ አገኘህ
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የሸውሸዌ ዛፍ ፍሬ እንደ ወፎች ከዛፍ ዛፍ ለመብረር በጣም ይፈልግ ነበር፡፡ ነገር ግን ለመብረር እስኪችል የተወሰኑ ቀናቶችን በሸውሸዌ ዛፍ የዘር
ቀፎ ውስጥ መቆየት ግድ ነበረበት፡፡ ይህንንም በትዕግስት አድርጎታል፡፡
በመጋቢት ወር በአንዱ ቀን፣ የሸውሸዌ ዛፍ የዘር ቀፎ መከፋፈት ጀመረ፡፡ በተከፈተው በኩል የሸውሸዌ ፍሬ ውጪውን መመልከት ቻለ፡፡ የተራራዎቹ
ማማር፣ ባካባቢው ያሉ ዛፎች ውበት፣ እንዲሁም ከአበቦች ውስጥ የሚወጣው መልካም የሆነ ሽታ ይስበው ጀመር፡፡
አንድ ቀን ማለዳ ላይ የሸውሸዌ ዛፍ ዘር በነፈሰው ንፋስ እየተገፋች ከቀፎው ወጣ፡፡ በመቀጠልም በተፈጥሮ ራሱ ላይ የነበረውን ለመብረር
የሚያገለግለውን ክንፍ መሳይ ነገር ዘረጋውና ለመብረር ሙከራ አደረገ፡፡ በመጨረሻም በረረ፡፡ በዚህ የመጀመሪያ የበረራ ጊዜዋም እጅግ ደስተኛ
ነበረች፡፡ የሸውሸዌ ዛፍም የሚያበረታ መዝሙር እየዘመረ የበለጠ እንድትበር ያበረታታት ነበር፡፡
የየሸውሸዌ ዛፍ ዘር በዚህ ሁሉ የበረራ ጊዜ ጥሩ ትምህርትን መውሰድ ቻለ፡፡ እንዴት ከፍ
እና ዝቅ እያሉ እና በንፋስ እየታገዙ ረጅም ርቀት መብረር እንደሚቻል በሚገባ
ተረዳ፡፡ በዚህም በጣም ደስተኛ ነው፡፡ ነገር ግን በዚህ ሁሉ ደስታ መሃል አንድ
ያልጠበቀው ክስተት ተፈጠረ፡፡ ሳያስበው ከጫካው ውስጥ ከሚገኝ አንድ ዛፍ ጋር ተጋጨ፡፡
በዚህም ወደ መሬት ወደቀ፣ ግን የመሰበር አደጋ አላጋጠመውም፣ ምክንያቱም ከዛፎች ላይ
የሚረግፉት ቅጠሎች ምቹ የሆነ መደላድል ፈጥረው ስለነበር እንደ እስፖንጅ በመሆን
ከጉዳት እና ከበለጠ መሰበር ታድገውታል፡፡ ክንፎቹ ግን ተሰብረው ስለነበር መብረር
አዳገተው፡፡ በዚህም አዝኖ ያለቅስ ነበር፡፡
ጫካው ውስጥ ብቻውን ስለነበረም
ፍረሃት ይዞት እና ይጨነቅ ነበር፡፡
"እንዴት ያስፈራል!" አለ፡፡
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— በወደቀበት ቦታ ላይ ሆኖ ፍረሃቱ እየበዛበት ሲሄድ የሸውሸዌ ዛፍ ፍሬ "አግዙኝ! አግዙኝ!" ብሎ ማልቀስ ጀመረ፡፡ በዚህ የእርዳታ ጩህት ውስጥ
የሚመልስለት ድምጽ መስማት ቻለ፡፡
— "ሰላም ነው?" "ስለምንስ ነው የምታለቅሰው?" የሚል ድምጽ ሰማ፡፡
የሸውሸዌ ዛፍ ፍሬ ማን እንዳናገረው ስላላወቀ የበለጠ ይፈራ ጀመር፡፡ ስለዚህ ለሰማው ድምጽ ምላሽ በመስጠት ማንነቱን ለማረጋገጥ ፈለገ፡፡
— "ሰላም ማን ነህ አንተ? የት አካባቢ ነህ ያለህው?" በማለት ጠየቀ
— "እኔ አንድ የእንጉዳይ ዘር ነኝ. እዚሁ አጠገብህ ነው ያለሁት ከመሬቱ ውስጥ. ወዳንተ ለመምጣት እና ሰላም ልልህ አልችልም፣ ምክንያቱም
መንቀሳቀስ አልችልንና" በማለት መለሰለት፡፡
— "የእንጉዳይ ዘር? የእንጉዳይ ዘር ደሞ ምንድን ነው?" በማለት የሸውሸዌ ዛፍ ፍሬ መልሶ ወደሚሰማው ድምጽ በኩል ጠየቀ፡፡
— እኔ በዚህ ጫካ ውስጥ ከሚኖሩ ትልልቅ እንጉዳዮች የተወለድኩ ትንሽ ልጅ ነኝ፡፡ ከጥቂት ቀናቶች በፊት ከቤተሰቦቼ ጋር እኖር ነበር፡፡ እናቴ
ከዝናብ እና ከውርጭ ትጠብቀኝ ነበር፡፡ ነገር ግን በወቅቱ በተነሳ ንፋስ አማካኝነት ተገፍቼ ከእናቴ ተለየው እና እዚህ ቦታ ላይ ለመውደቅ ቻልኩኝ፡፡
አንተስ እዚህ ቦታ ላይ ልትገኝ እንዴት ቻልክ፣ ስምህስ ማን ይባላል?

— "እኔ ስሜ ትንሹ የሸውሸዌ ዛፍ ፍሬ ነው፡፡ ሳድግ ትልቅ ዛፍ መሆን የምችል ነኝ፡፡ ከወንድሞቼ ጋር እኖር ነበር፡፡ ሳላስበው ነው እኔም በንፋስ ተገፍቼ
ወደዚህ አካባቢ የመጣሁት፡፡ ክንፍ ነበረኝ ነገር ግን ጫካው ወስጥ ካለ ዛፍ ጋር ተጋጭቼ ክንፌ ተሰባበረና መብረር እንደማልችል ሆንኩኝ፡፡" አለ የሸውሸዌ
ዛፍ ፍሬ፡፡
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ይህንን ሲሰማ የእንጉዳይ ዘር በጣም አዘነ፣ የሸውሸዌ ዛፍ ዘርንም ሊያግዘው ፈለገ፣ ግን መንቀሳቀስ አልቻለም፡፡ ስለዚህ ያለው አማራጭ
የሚችለውን መዝሙሮች እየዘመረ የሸውሸዌ ዛፍ ዘርን ማጽናናት ጀመረ፡፡ መዝሙሮቹ የሸውሸዌ ዛፍ ዘርን ተመችተውነት ስለነበር ሳያስበው
እንቅልፍ ይዞት ሄደ፡፡ በዚያን ለሊት ጥሩ ዝናብ ዘንቦ ሰለነበር፣ መሬቱን አርጥቦት ነበር፡፡ የሸውሸዌ ዛፍ ዘር ከእንቅልፉ ሲነቃ አንድ ነገር እላዩ ላይ
አስተዋለ፣ እጅ የሚመስሉ ሁለት ነገሮች በቅለውለት ተመለከተ፡፡ ባየው ነገር ተገርሞ እጆቹን ሊያንቀሳቅሳቸው ሞከረ፡፡ በወቅቱ ሊያንቀሳቅሳቸው
ባይችልም ቀና ሊያደርጋቸው ብዙ ይጥር ነበር፡፡ በዚህ ትግል ውስጥ ድንገት ከዚህ በፊት ሰምቶት የማያውቅን ድምጽ ሰማ ….
— "ይቅርታ ጋደኛዬ የእንጉዳዩ ዘር ነህ " በማለት ጠየቀ፡፡
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— "እኔ የእንጉዳዩ ዘር አይደለውም፣ ቨርሚ እባላለው፣ በመሬት ውስጥ ነው የምኖረው፡፡ እኔም እንደ እንጉዳዩ ዘር ጋደኛህ መሆን የምችል ነኝ፡፡
በመሬት ውስጥ ያሉና ሊበቅሉ የሚችሉ ነገሮችን የማግዝ ፍጥረት ነኝ፡፡ ላንተም አጋዥህ ነኝ፡፡ ስር እንድትሰድድ እና በደንብ እንድታድግ ላግዝህ
እና ልረዳህ እችላለው" አለው፡፡ በተነጋገሩት ነገር የሸውሸዌ ዘር ተደስቶ ለእርዳታ ወደ ቨርሚው ተጠጋ፡፡ ቨርሚውም አገዘው፡፡ በመጨረሻም
ቀድሞ መሬት ውስጥ ሆኖ እጅ መሰል ስር አብቅሎ የነበረውን የእንጉዳይ ዘር ጋር ሊያገናኘው እና እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ ለማድረግ ወሰነ፡፡
በመቀጠልም የሸውሸዌ ዘርን እጅ እና የእንጉዳዩን እጅ ለማጨባበጥ ቻለ፡፡ በዚህም ሁሉም ደስተኛ ሆኑ፡፡
ልጆች ቬርሞ ማለት በመሬት ውስጥ የሚገኝ ትንሽ ትል ሲሆን መሬትን በማለስለስ፣ ማይኮራይዛል ግንኙነትን በእንጉዳይ እና በዛፎች መካከል
እንዲኖር የማገዝን ተግባር ዘወትር ያከናውናል፡፡
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ይሄ ግንኙነት በሸውሸዌው ዛፍ ዘርና በእንጉዳዩ መካከል ከተፈጠረ በኋላ፣ የሸውሸዌው ዛፍ ምንም አይነት ችግር ሊያጋጥመው አልቻለም፡፡
የሚያስፈልገውን ምግብና ውሃ ከመሬት በታች በተዋወቀው እንጉዳይ አማካኝነት በቀላሉ ማግኘት ችሏል፡፡ በዚህም ስሮቹ የበለጠ እያደጉ መሄድ
ችለው ነበር፡፡
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሌሎች የሸውሸዌ ዛፍ ዘሮችም በአካባቢው መገኘት ጀመሩ፣ እነርሱም ወደ ችግኝነት ወደ ማደግ የደረሱ ነበሩ፡፡ በመካከላቸው
ደስ የሚል ግንኙነት በእንጉዳዮች አማካኝነት መፈጠር ጀመረ፡፡ የሸውሸዌ ዛፍ ዘርም እድገሩ ከግዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እና ትልቅ ወደ መሆን
ደረሰ፡፡
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የሸውሸዌ ዛፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ በቁመትም በውፍረትም ከመሬት በላይ
ማደግ ጀመረ፡፡ በዚህም ከመሬት በታች ያሉት ጋደኞቹ ደስተኞች ነበሩ፡፡
አንድ ማለዳ ላይ የሸውሸዌ ዛፍ ልደቱን ለማክበር ፈለገና ወዳጆቹን
ምን መጋበዝ እንዳለበት አሰበ፡፡ በዚህም ጥሩ ምግብ ሰርቶ
ሊጋብዛቸው እና ቀኑን ሙሉ አብረው እንዲውሉ ወሰነ፡፡ በእለቱም
ከውሃ፣ ከጸሃይ ብረሃን እና ከመሬት ውስጥ ካሉ የተለያዩ ጠቃሚ ንጥረ
ነገሮች ጣፋጭ የሆነን ምግን በቅጠሎቹ አማካኝነት አዘጋጀ፡፡ የምሳ
ሰዓት ሲሆን ጓደኞቹን ጠራና ምግቡን ይሰጣቸው ጀመር፡፡ እነርሱም
በሳህን በሳህን እየተቀበሉ በምግቡ ጥፍጥና እየተገረሙ ይበሉ ጀመር፡፡
ምግቡን ስለወደዱለት ከእንግዲህ በኋላ ሁሌ ምግብ እያዘጋጀ
እንደሚሰጣቸው ገለጸላቸው፡፡ እነርሱ ደሞ ይህን ጣፋጭ የሆነ ምግብ
ለማዘጋጀት የሚያገለግለውን ውሃና የተለያዩ ማዕድናትን ከመሬት
ውስጥ እየሰበሰቡ እንደሚያመጡ ቃል ገቡ፡፡ በዚህም ደስተኞች ነበሩ፡፡
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ግንኙነታቸው ከእለት ወደ እለት እየበረታ ሄደ፡፡ እርስ በርስ
መደጋገፋቸውን በፍቀጹም አላቆሙም፡፡ አብሮ ሰርቶ አብሮ
መብላትን ተምረዋል፡፡ ከጊዜ ብዛትም የሸውሸዌ ዛፍ ትልቅ
ሆኖ አደገ፡፡ የተለያዩ አህዋፎችን በላዩ ለመሸከም ችሏል፡፡
በዙሪያው ያሉትን ነገሮች ለማወቅ አካባቢውን ይመለከት
ነበር፡፡ በዙሪያው ግን ያገኘው ነገር ከመሬት ስር ሆነው
ሲያወሩት እና ሲያግዙት የነበሩ የእንጉዳይ ዝርያዎችን ነበር፡፡
የተለያዩ

ነበሩ፡፡

በቀለማቸው፣

በቅርጻቸው

እንዲሁም

በቁመታቸው ልዩ ልዩ ነበሩ፡፡ ከመሬት በላይ ስላገኛቸው ደስተኛ
ነበር፡፡ እነርሱም ደስተኛነታቸውን ገለጹለት፡፡ እርሱ ያለ
እንጉዳዮቹ፣ እንጉዳዮቹ ደግሞ ያለ እርሱ ሊኖሩ እንደማይችሉ
ገለጹለት፡፡ እኛ እና አንተ ተለያይተን መኖር አንችልም ስለዚህ
ወዳጅነታችን አይቋረጥም፣ የዘላለም ወዳጆች ነን ተባባሉ፡፡
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