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Geografski položaj
SZ Etiopija



Pot od Kobba do Bahir Darja je dolga 410 km



Potujemo mimo vasic, čez planote…



Mimo okroglih hišk iz zemlje, tukulov…



V Bahir Dar pridemo šele zvečer…

• ime Bahir Dar pomeni Morska obala
• leži ob jezeru Tana
• v 19. st. je tu živelo le kakih 2000 prebivalcev
• 1936 – italijanska okupacija
• danes je glavno mesto Amharske regije
• je tudi  njeno upravno, trgovsko, prometno, industrijsko in ekonomsko 

središče 
• V Bahir Darju je ena največjih univerz v Etiopiji, kjer študira več kot 
• 50 tisoč študentov
• je tudi sedež škofije
• in priljubljena turistična točka



S čolnom se bomo zapeljali do otokov na jezeru Tana…



Nismo edini potniki…



Jezero Tana…

• dolgo je 90 km, široko 66 km

• površina je skoraj 3500 km2

• napajajo ga več rek, med njimi Megech, Gilgel Abay, Reb in  Gumara

• tu živijo številne živalske in rastlinske vrste…

• jezero Tana je izvir Modrega Nila

• na jezeru je 37 otokov

• na 27ih otokih so koptske cerkve in samostani

• na nekaterih otokih živijo samo nune in menihi, na drugih so tjudi vasice s 
stalnimi prebivalci

• Jezero Tana je na Unescovem seznamu svetovne dediščine



Ta mož denarja ne zasluži zlahka…



Obiskujemo koptske cerkve…



Narahlo pozvonimo na kamnite zvonce…



Pred vhodom pustimo čevlje…



Ob vratih so obredni bobni in pripomočki za kuhanje kave…



Cerkve so okrogle in stene bogato poslikane s prizori iz Svetega Pisma…



Oltarne niše…



Koptski menihi obiskovalcem razlagajo 
svetopisemske  zgodbe



Menihi in nune se posvečajo molitvi in delu,
živijo v samoti in tišini, zbirajo se le pri molitvah



Prizori iz Stare in Nove Zaveze  -
od Noetove barke do Samarijanke pri vodnjaku



V človeški zgodovini krutosti ne manjka…



Beg v Egipt … Jezusova mati Marija



Učenci z Jezusom v čolnu



Postaje križevega pota…in vstajenje



Sveti Jurij je zavetnik Etiopije



Stalni prebivalci živijo od prodaje spominkov



Vsi izdelki so unikatni in ročno narejeni





Nasadi kave…



…in postanek za kavo



Slikajo z rastlinskimi barvami na strojeno kožo, les, papir



Še pot do slapov Modrega Nila



Peljemo se kar s šolskim čolnom…



In nazaj v Kobbo…


