[1] የተፈጥሮ ባህሮችን መጠበቅ የመምርያ እርዳታ ወረቀት

የተፈጥሮ ባህሮችን መጠበቅ የመምርያ እርዳታ ወረቀት
•

የተፈጥሮ ጥበቃ ትርጉም - አንድ አካባቢ የሚገለፀው በዉስጡ ባሉት እፅዋቶች
በተፈጥሮ አዊ መልከአ ምድር እና በውስጡ በሚኖሩ እንስሳዎች ነው። እነሱም
አብዛኛዎቹ ልዩና አልፎ አልፎ በመንግስት ሃይል ደንብ ህግ ከሰው ጥፋት ሙስና እና
አምክኖት የተከለከሉና የተጠበቁ ናቸው ።

•

የሰው ውስንነት በተፈጥሮ ጥበቃ ( መስርያ-ቤት ) የተወሰነ ሲሆን የእገታው/ የመከላከሉ /
ሁኔታ በመጠባበቂያዎች መካከል ሊለያይ ይችላል። እናም የተለያዩ አውራጃዎች
ከአካባቢው ህዝብ ተፈጥሮና አኗኗር ዘይቤ ጋር የተቆራኙ የተለያዩ የፖሊሲ ( መመርያ )
አቀራረቦችን ልያጋጥሙ ይችላሉ።

•

የተፈጥሮ ባህር ጥበቃ ከየብስ ጥበቃ ጋር ሲነፃፀር ብቻ በባህር ውስጥ ነው።

•

በ 2006 አ/ም የተባበሩት መንግስታት እስከ 2010 አ/ም ድረስ 10 በመቶ አካባቢዎችን
በማነጣጠር ( ኢላማ) ለማድረግ አወጁ።

•

የእስራኤል ሃገር ባህር 3% ሜዲተራንያን ባህር የተከለከለ እንደ ተፈጥሮ ጥበቃ ታውጇል (
ቀይ ባህርን ጨምሮ ካሰቡት 3.2 ይሆናል ።

•

ከ 60 ዎቹ መሃል አመት ጀምሮ እስከ መጀመርያዎቹ 2000 አ/ም ጀምሮ ትንንሽ ባህሮች
ጥበቃዎች ስፋታቸው ጨምሮ 10.4 ኪሎ ሜትር ከእስራኤል ስፋት እሩብ ከመቶው
በሜዲተራንያን ብዙውን ጊዜ ከባህር ዳርቻው እስከ ምእራብ እስከ ብዙ መቶ ሜትሮች
ድረስ ባህሩ ይዘልቃል ።

•

የታሰበው የባህር ( የተፈጥሮ-ባህር ) ክምችት በሜዲተራንያን ውስጥ ካለው አጠቃላይ
የዉሃ ሉአላዊነት የእስራኤል 20 በመቶ ነው ።

•

አብዛኛው የባህር ውስጥ ቦታ በየትኛውም ሃገር ቁጥጥር ስር ስላልሆነ ስነ- ምህዳራዊ እና
ዘላቂ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች ክፍት ቦታ ይሆናሉ ።

•

ተፈጥሮን መጠበቅ እና ገዳቢ ህግ በህይወታቸው በእያንዳንዱ የህይወት ደረጃ ስነምህዳራዊ መስፈርቶችን ለማቆየት አስፈላጊ ናቸው ።

•

የተለያዩ እንስሳዎች በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ጊዜያቶች በህይወታቸው ወይም
በተለያዩ ተስማሚ ስራዎች ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ።

•

ለምሳሌ መራባት፣ለምግብ ማቅለሚያ፣የመጠሊያ ጣቢያዎችና የመሳሰሉት )

•

አንድ ክፍል ለእንስሳ ሲባል የተጠበቀ አካባቢ ሲታወጅ በእንስሳው የተለያዩ ተግባራትና
በሚከሰቱበት ቦታ በክልል መካከል የተጠበቀ ቦታ እና ጥበቃ የሚደረግለት ሽግግር
ማረጋገጥ አለበት ።

•

የተረጋገጠና ተግባራዊ አገልግሎት የተለያዩ ዝርያዎች ከእርባታው ወቅት በኋላ ወጣት
ግለሰቦችን ወደ መላው ህብረተሰብ እንዲመለሱ ያስችላቸዋል።

[2] የተፈጥሮ ባህሮችን መጠበቅ የመምርያ እርዳታ ወረቀት

•

ምልመላ አዳዲስ ዝርያዎችን ወደ ነባር የአንድ የተወሰነ ዝርያ ህዝብ መጨመሩን
የሚያመለክት ፅንስ ሃሳብ እንደዚህ አይነቱ ምልመላ በህዝቦች መካከል አብዛኛውን ጊዜ
በወጣት ግለሰቦች መካከል የመራባት ወይም የፍልሰት ውጤት ሊሆን ይችላል።

•

ተፈጥሮ ጥበቃ ለተለያዩ ዝርያዎች ለአካላዊ መጠን የበለጠ ትልቅ እንዲሆኑና ከዚያም
በኋላ ለወሲባዊ ብስለት እንዲደርሱ ይፈቀዳል ።
o አጠቃላይ ህይወት ያላቸው ፍጥረቶች አቅጣጫ በተለለከሉ ቦታ ላይ ብቻ
አይገኙም። እንክንካቤ በሚሆንላቸው ቦታ ብቻ አይገኙም። እነሱም ከእርሱ
ውስጥ ተንሸራትተው ይወጣሉ። እነርሱ በውስጡ ይፈሳሉ፣ እና በአንተ ውስጥ
ብዝሃ ህይወት ጥበቃ ከተደረገለት አካባቢም ቢሆን ተጠብቆ ይገኛል ።

•

ለሰው ምግባር ይህ ስነ ምግባራዊ አካባቢ ትክክለኛ የስርአት አገልግሎቶችን መስጠቱን
እንዲቀጥል ያስችለዋል ።

•

የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳራዊ ኣአገልግሎቶች አለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ እሴት በግምት በ
49.7 ትሪልዮን ዶላር ይገመታል፣በአጠቃላይ የአውሮፓን ህብረት በአጠቃላይ የሃገር
ውስጥ ምርት ወደ 16.3 ትሪልዮን ዶላር ይገመታል ።

•

አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ አዋጅ ይደረጋል፣ ነገር ግን በህዝብ ዘንድ ወደተከናወነው
ሂደት መጀመርያ እድገት ይመራል ።

•

የውክልና ተፈጥሮ መርህ በአጠቃላይ ሁሉንም የባዮሎጂኦግራፊክ ክልላዊ መመርያዎችን
ይወክላል፣ በስነ ህይወታዊ ብዝሃነት ላይ በአውራጃው ውስጥ መልህቅ ።

•

የመባዛት መርህ እያንዳንዱ መኖርያ ቤት በበርካታ የተለያዩ ጣቢያዎች፣ ይጠበቃሉ።

