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ಮುನ್ನು ಡ
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ಎಂಬುದು ಕನ್ು ಡದ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕ
ಅಂತರಜಾಲ ಪತ್ರಾ ಕೆಯಾಗಿದೆ.

'ಕಾಡುನಾಡು'

ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪ್ಾ ೀತ್ರಸುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಬಗೆಿ ತ್ರಳ್ಗದುಕೊಳ್ಳು ವ ಆಸಕ್ಷಿ
ಇರುವವರಿಗೆ, ಮಕಕ ಳ್ಗಗೆ, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ್ಗಗೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲ್ಲಿ
ಕನ್ು ಡಗರಿಗೆ ಉಪಯುಕಿ ವಾಗಲಂದು 'ಕಾಡುರ್ನಡು' ಕನ್ು ಡ ವನ್ಯ ಜೀವಿ
ಪತ್ರಾ ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಈ ಪತ್ರಾ ಕೆಯ ಮೂಲಕ ರ್ನವು ಜ್ನ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ ಬಗೆಿ , ಕಾಡನ್ ಜೀವರಾಶಿಗಳ
ಬಗೆಿ ಯಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ ದೇ ರ್ನಡನ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಪ್ರಾ ಣಿಪಕ್ಷಿ ಗಳ ಬಗೆಿ ಯೂ ಅರಿವು
ಮೂಡಸುವ ಪಾ ಯತು ಮಾಡುತ್ರಿ ದೆದ ೀವೆ.
ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ರಿ ನ್ ಉಳ್ಗವಿಗ್ರಗಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಿ ೀಮಕಾಕ ಗಿ ದುಡಯುವವರ
ಬಗೆಿ ಯೂ ಈ ಪತ್ರಾ ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡಲ್ಲದೆ.
ಈ ನ್ಮಮ ಪಾ ಯತು ಕೆಕ ಕನ್ು ಡಗರೆಲಿ ರ ಆಶಿೀವಾಾದವನ್ನು ಬಯಸುತ್ರಿ ದೆದ ೀವೆ.
— ಕಾಡುರ್ನಡು ತಂಡ
(editor.kaadunaadu@gmail.com)
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© ರ್ನಗಂದಾ ಭ್ಟ್ ಮತ್ರಿ ಘಟಟ

'ದಾಸ ಮಗರೆ'

ಪಕ್ಷಿ ಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ . ಇದನ್ನು ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಯನ್ ರೀಲರ್'
ಹಾಗು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ನೀಲಕಂಠ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿ ರೆ.
'ದ್ಯಸ ಮಗರೆ'ಯು ಮಧ್ಯ ಮ ಗ್ರತಾ ದ, ಪ್ರರಿವಾಳವನ್ನು ಹೀಲುವ, ನೇರಳೆ, ನೀಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಗಳ ಹಕ್ಷಕ ಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಪಕ್ಷಿ ಯು ಕುಳ್ಗತ್ರರುವಾಗ ನೀಲ್ಲ ನೆತ್ರಿ ಹಾಗು ಬಹುತೇಕ ದೇಹವು ನೀರಸ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ದ್ಯಾ ಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ
ಹಾರುವಾಗ ರೆಕೆಕ ಯಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ವು ಎದುದ ಕಾಣುತಿ ದೆ.
ಹೆಣುಣ ಮತ್ತಿ ಗಂಡು ದ್ಯಸ ಮಗರೆ ಪಕ್ಷಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
ಗುರುತ್ರಸುವುದು ಕಠಿಣ್.

ವಯ ತ್ತಯ ಸಗಳ್ಗಲಿ ದಿರುವ ಕಾರಣ್ ಅವುಗಳನ್ನು

ಪಾ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ

ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ಷಾ ಮಿ ಕ್ಷೀಟಗಳ್ಳ, ಚೇಳ್ಳ, ಜೇಡ, ಸಣ್ಣ ಸರಿೀಸೃಪಗಳ್ಳ, ಹಾವುಗಳ್ಳ ಮತ್ತಿ ಉಭ್ಯಚರಗಳ್ಳ (ಕಪ್ಪೆ
ಇತ್ತಯ ದಿ). ಬೆಳೆ ರ್ನಶಪಡಸುವ ಕ್ಷಾ ಮಿ ಕ್ಷೀಟಗಳ್ಳ (ರೆಕೆಕ ಹುಳ) ಇದರ ಪಾ ಮುಖ ಆಹಾರವಾದುದರಿಂದ, ದ್ಯಸ
ಮಗರೆಯನ್ನು 'ರೈತ ಮಿತಾ ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತಿ ದೆ.
ಭಾರತ್ತದಯ ಂತ ಕಾಣ್ಸಿಗುವ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ರಸ್ತಿ ಬದಿಯ ವಿದುಯ ತ್ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲ ಕುಳ್ಗತ್ರರುವುದನ್ನು
ನೀಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ನವಾಸಸಾಾ ನ್ವು ಕೃಷಿ ಪಾ ದೇಶಗಳ್ಳ, ಕೃಶವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪಾ ದೇಶಗಳ್ಳ ಹಾಗು ಹುಲುಿ ಗ್ರವಲು.
ದ್ಯಸ ಮಗರೆಯು ವಿಷ್ಣಣ ವಿಗೆ ಶ್ಾ ೀಷಠ ವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜ್ನ್ರಲ್ಲಿ ರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ
ದುಗ್ರಾಷಟ ಮಿಯ ದಿನ್ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯನ್ನು ಹಿಡದು, ಜ್ನ್ರಿಗೆ ತೀರಿಸಿ, ಹಾರಿ ಬಿಡುವ ಪದದ ತ್ರಯು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ದೆ.
4
ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜ್ಯ ವಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ ದೇ ಆಂಧ್ಾ ಪಾ ದೇಶ, ತ್ಲಂಗ್ರಣ್ ಹಾಗು ಒಡಶಾ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಯು ಈ
'ದ್ಯಸ ಮಗರೆ'.
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ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರು ಶಿಾ ೀ
ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ.
ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಲಿ ಯ ಮೂಡಗೆರೆ
ತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಜ್ನಸಿದ ಇವರು, ಹೆಚ್ ಪ್
ಸಂಸ್ತಾ ಯಲ್ಲಿ
ಹತ್ತಿ
ವಷಾಗಳ್ಗಂದ
ಕಾಯಾ ನವಾಹಿಸುತ್ರಿ ದ್ಯಾ ರೆ.
ಇವರ ತಂದೆ ಶಿಾ ೀ ಜ್ಯರಾಮ್ ಮತ್ತಿ
ತ್ತಯಿ ಶಿಾ ೀಮತ್ರ ಸುಮತ್ರ.
ಸುನಲ್
ಅವರು
ಒಬಬ
ಉತ್ತಾ ಹಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರಾಗಿದುದ ,
ಉಭ್ಯಚರಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸರಿೀಸೃಪಗಳ
ಬಗೆಗೆ ಅತ್ರೀವ ಒಲವು ಹಂದಿರುವರು.
ಈ ಒಲವನ್ನು ಇವರ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ನವು ಕಾಣ್ಬಹುದು.
ಈ ಸಂದಶಾನ್ದ ಮೂಲಕ ರ್ನವು ಇವರ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ ಕೆಿ ೀತಾ ದ ಪಯಣ್ವನ್ನು

ಸಂಕ್ಷಿ ಪಿ ವಾಗಿ ನಮಮ

ಮುಂದೆ

ಇಡುತ್ರಿ ದೆದ ೀವೆ.
ಛಾಯಾಗರ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ಗ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಯಲು
ಕಾರಣವೇನು?
ರ್ನನ್ನ ೬ ನೇ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನ್ಲ್ಲಿ ರುವ ನ್ನ್ು
ದೊಡಡ ಪೆ ನ್ ಹಾಟ್ ಶಾಟ್ ಕಾಯ ಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ರಿ ದೆದ .
ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ರಿ ದ್ಯದ ಗ ಕನ್ು ಡ ಪಠಯ ಕಾ ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಾ ಚಂದಾ
ತೇಜ್ಸಿಿ ಯವರ "ಪರಿಸರದ ಕಥೆಗಳ್ಳ" ಎಂಬ ಪ್ರಠವಿತ್ತಿ . ಕನ್ು ಡದ
ಗುರುಗಳಾಗಿದದ
ಪಾ ಸಾದ್ ಸರ್ ರವರು ಈ ಪ್ರಠವನ್ನು
ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಾಗಳ್ಗಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಮನ್ಮುಟ್ಟಟ ವಂತ್ ವಿವರಿಸಿದಾ ರು.
ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ ಕೆಿ ೀತಾ ದಲ್ಲಿ ನ್ ತೇಜ್ಸಿಿ ಯವರ ಸಾಧ್ನೆ, ಅವರು
ಅದಕಾಕ ಗಿ ಪಟಟ ಶಾ ಮ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಮ ನ್ನು
ತಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರಿೀತ್ರಯನ್ನು ನ್ಮಮ ಪಾ ಸಾದ್ ಸರ್ ಕಣಿಣ ಗೆ
ಕಟ್ಟಟ ವಂತ್ ತ್ರಳ್ಗಸಿದಾ ರು. ೧೦ ನೇ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ತೇಜ್ಸಿಿ ಯವರನ್ನು
ಕುರಿತ್ತ ಕನ್ು ಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ
ಸಿಕ್ಷಕ ತ್ತ. ಅದೇ ಮದಲ ಸಲ ತೇಜ್ಸಿಿ ಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ
ಮತಿ ಷ್ಣಟ ಅವರ ಬಗೆಿ ತ್ರಳ್ಗದುಕೊಂಡೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ ತೇಜ್ಸಿಿ ಯವರ
ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ ಹಾಗೂ ಪಾ ಸಾದ್ ಸರ್ ರವರ ಬೀಧ್ನೆ ನ್ನ್ಗೆ
ಮಟಟ ಮದಲ ಸೂೂ ತ್ರಾ ಎಂದರೆ ತಪ್ರೆ ಗದು.

ನಿಮಗ್ಗ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗ್ಗ?
ರ್ನನ್ನ ಚಿಕಕ ವನದ್ಯಾ ಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷದೆಾ ವು.
ಅವುಗಳ ಮಟ್ಟಟ ತ್ರನ್ು ಲು ಹಾವುಗಳ್ಳ ಬರುತ್ರಿ ದಾ ವು. ಆಗ ನ್ನ್ಗೆ
ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೇವಲ ಭ್ಯವಿತಿ ಷ್ಟ . ಪ್ ಯು ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಾ ಗ
ಪ್ರಾ ಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಿ ಕಾಯಾಕಾ ಮವಂದನ್ನು ನೀಡದೆ. ಆ
ಕಾಯಾಕಾ ಮದಿಂದ ಕೇವಲ ಹುಲ್ಲ, ಚಿರತ್, ಜಂಕೆ ಇತ್ತಯ ದಿಗಳನ್ು ಷ್ಟ ೀ
ಅಲಿ ದೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿ ಸುವುದು ಕೂಡ್ತ ಅಷ್ಟ ೀ ಮುಖಯ
ಎಂಬ ಅರಿವಾಯಿತ್ತ. ಅಂದಿನಂದ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆಿ ನ್ನ್ು ಕುತೂಹಲ
ಹೆಚ್ಚು ಯಿತ್ತ. ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ರ್ನಗರ ಹಾವಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿ ಸುವ
ಅವಕಾಶ ರ್ನನ್ನ ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ಲ್ಲಿ ದ್ಯಾ ಗ ದೊರಕ್ಷತ್ತ.
ಅಂದಿನಂದ ಇಂದಿನ್ವರೆಗೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿ ಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಮಾಡಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ. ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ದ ಬಗೆಗಿದದ ಒಲವು,
ಹಾವುಗಳ
ಛಾಯಾಚಿತಾ
ತ್ಗೆಯುವ
ಮೂಲಕ
ಅವುಗಳ
ಸಂದಯಾವನ್ನು
ಜ್ನ್ರಿಗೆ ತೀರಿಸಲು
ಅನ್ನಕೂಲವಾಯಿತ್ತ.
ಹಾಗೆಯೇ ಹಾವು ಸಾಿ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಾನಕಾರಕ ಪ್ರಾ ಣಿಯಲಿ ಎಂಬ
ಅರಿವನ್ನು ಜ್ನ್ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಸುವಲ್ಲಿ ಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತ್ತ.

ನಿೀವು ಕಪ್ಪೆ ಗಳ ಛಾಯಾಗರ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಬಿದಿರು ಮಂಡಲ ಹಾವು
ಮಳೆಗ್ರಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಣಟ ಕಪ್ಪೆ ಗಳನ್ನು
ನೀಡ್ತಿ ಇದಿಿ . ಹಾಗೆ ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಕಪ್ಪೆ ಗಳ ಮೇಲ ನ್ನ್ು
ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿ ಹೀಯುಿ . ಉಭ್ಯಚರಗಳ ಬಗೆಿ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಲ್ಲಕೆಕ ಶುರು ಮಾಡದೆ. ಆಗ ನ್ನ್ಗೆ
ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ರಗಳ್ಳ
ಬಿಾ ಟಿಷರಿಂದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲೆ ಟಿಟ ದುದ ಎಂದು.
ನ್ಮಮ
ಪಶಿು ಮ ಘಟಟ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಬಗೆಯ ಉಭ್ಯಚರಗಳನ್ನು
ಕಾಣ್ಬಹುದು.
ಅವುಗಳ
ಬಗೆಿ
ಏಕೆ
ಅನೆಿ ೀಷಣೆ
ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಯೀಚನೆ ಮನ್ಸಿಾ ಗೆ ಬಂತ್ತ. ಹಿೀಗೆ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಭ್ಯಚರಗಳ ಬಗೆಿ ಜ್ನ್ರಲ್ಲಿ ರುವ
ತಪುೆ
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನ್ನು
ಹೀಗಲ್ಲಡಸಬಹುದೆಂದು
5
ಅನು ಸಿತ್ತ.
© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ

ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರು

೬

6

ಪೊದೆ ಕಪ್ಪೆ

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
"ಸ್ನ ೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂರ್ಗ್" ಪುಸಿ ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ
ಕೊಡಗಿನ್ವರಾದ
ಸತ್ರೀಶ್
ಎಂಬುವವರ
ಹಾವು
ರಕ್ಷಣಾ
ಕಾಯಾಕಾ ಮವನು ಮೆಮ
ದೂರದಶಾನ್ದಲ್ಲಿ
ನೀಡದೆ.
ಅವರನ್ನು ಸಂಪಕ್ಷಾಸಿ, ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಹಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ
ಕಾಯಾದಲ್ಲಿ
ತಡಗಿರುವ
ಬಗೆಿ
ತ್ರಳ್ಗಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು
ಭೇಟಿಯಾದ್ಯಗ, ಅವರು ಕೊಡಗಿನ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆಿ ಒಂದು
ಪುಸಿ ಕ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ನ್ನ್ಗೆ ತ್ರಳ್ಗದು ಬಂತ್ತ. ಹಿೀಗೆ
ನ್ನ್ು ಲ್ಲಿ ದದ ಹಾವುಗಳ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳ್ಳ "ಸ್ತು ೀಕ್ಾ ಆಫ್ ಕೂಗ್ಾ"
ಎಂಬ ಪುಸಿ ಕಕೆಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಯಿತ್ತ.

ಹೆಚ್ ಪಿ ಸೇರಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದು ವು?
ಹೆಚ್ ಪ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಸಮಾನ್ ಮನ್ಸಕ ರಡನೆ ಟ್ಟಾ ಕ್ಷಕ ಂಗ್ ಗೆ
ಹೀಗಲ್ಲರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ "ಕ್ಷಂಗ್ ಕೊೀಬಾಾ
ಟ್ಟಲ್ಲಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾ ಜೆಕ್ಟ "ನ್ಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ
ಲಭಿಸಿದುದ , ಪಶಿು ಮ ಘಟಟ ಗಳ ಕಾಡನ್ನು
ಇನೂು
ಹೆಚ್ಚು ಗಿ
ಅನೆಿ ೀಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತ್ತ. ಈ ಅವಕಾಶವು ನ್ನ್ು
ಜೀವನ್ವನೆು ೀ ಬದಲ್ಲಯಿಸಿತ್ತ. ತದನಂತರ ರ್ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ
ಪಶಿು ಮ ಘಟಟ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಹಾವುಗಳ ಹಾಗೂ ಉಭ್ಯಚರಗಳ
ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು
ತ್ಗೆಯಲು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೀಗಲು
ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಸುತಿ ಲ್ಲನ್ ಹಳ್ಗು ಜ್ನ್ರು ನ್ನ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು
ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರಿ ದಾ ರು.

ನಿಮಗ್ಗ ದೊರೆತ್ತರುವ ಪ್ರ ಶಸಿಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಾಾ ರಗಳ ಬಗ್ಗಗ್ಗ
ತ್ತಳಿಸಿ
ಹೆಚ್ ಪ್ ಸಂಸ್ತಾ "ಗೊೀ ಗಿಾ ೀನ್ ಇನಶಿಯೇಟಿವ್" ಅಡಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗೆ
ಪಾ ಶಸಿಿ ನೀಡದೆ. "ಸಾಂಕುು ರಿ ಏಷ್ಯಯ ಅಂಡ್ ಲ್ಲಸ್ಟಟ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಾ
ಆಫ್ ಇಂಡಯಾ" ಸೆ ರ್ಧಾಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಛಾಯಾಚಿತಾ ಕೆಕ ಮೂರನೇ
ಸಾಾ ನ್ ದೊರೆತ್ರದೆ. ಇವುಗಳಲಿ ದೆ ಇನೂು ಹಲವಾರು ಪಾ ಶಸಿಿ ಗಳ್ಳ
ಹಾಗೂ ಮನ್ು ಣೆಗಳ್ಳ ದೊರೆತ್ರವೆ.

ಛಾಯಾಗರ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಬಯಸುವ ಹೊಸಬರಿಗ್ಗ ನಿಮಮ
ಸಲಹೆ ಏನು?
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ಕೆಕ ತಡಗುವ ಮುಂಚೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆಿ
ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುವುದು ತ್ತಂಬಾ ಮುಖಯ . ಅವುಗಳ ಸಹಜ್
ವಾಸಸಾಾ ನ್,
ನ್ಡವಳ್ಗಕೆ,
ಆಹಾರಕಾ ಮ
ಇವೆಲಿ ದರ
ಬಗೆಿ
ತ್ರಳ್ಗದುಕೊಳು ಬೇಕು. ಕಾಯ ಮೆರಾವನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸುವ ರಿೀತ್ರಯನ್ನು
ವಕ್ಾ ಶಾಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆನೆಿ ೈನ್ ವಿಡಯೀ ಗಳ
ಮೂಲಕ ತ್ರಳ್ಗದುಕೊಳು ಬಹುದು. ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ಕೆಕ
ಅತ್ರೀವ ತ್ತಳೆಮ ಅತಯ ಗತಯ . ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವಮೆಮ ಒಂದು ಚಿತಾ ಕಾಕ ಗಿ
ವಷಾಗಟಟ ಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.

6
ನ್ಮಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂದಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಶಿಾ ೀ ಸುನಲ್ ಸಾಚಿರವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ.

ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರು

೭

7

ಕಪ್ಪೆ : ರಕೊಫೊರಸ್ಟ ಲ್ಲಯ ಟಲ್ಲಸ್ಟ

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
ಉಬುಬ -ಮೂಗಿನ್ ಮಂಡಲದ ಹಾವು

7
© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ

ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರು

೮

8

ಕಪ್ಪೆ : ರಓಚೆಾಸಟ ಸ್ಟ ಇಂಡಗೊೀ

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ

8

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ

9

ಕ್ಷಿ ಕ್ ಮೀಡ

© ರಾಘವಂದಾ ಪತಿ ರ್
ನಿೀಲ್ಲ ಮಿಂಚುಳಿಿ
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ನಕೊೀನ್ D7100, ಲನ್ಾ - ನಕೊೀನ್ 500mm F4 ಪ್ಪಾ ೈಮ್ , Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ - f4,
ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/2500, ಐಎಸ್ಟಓ 200

೯

© ರಾಘವಂದಾ ಪತಿ ರ್
ಬೂದಿ ಮಂಗಟ್ಟೆ
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ನಕೊೀನ್ D7100, ಲನ್ಾ
- ನಕೊೀನ್ 500mm F4 ಪ್ಪಾ ೈಮ್ , Mode - ಅಪಚಾರ್
ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ - f5.6 , ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/160, ಐಎಸ್ಟಓ
200

ನ್ಮಮ ಮದಲ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡ, ನ್ಮಮ ನ್ನು ಪೊಾ ೀತ್ತಾ ಹಿಸಿದ ಶಿಾ ೀ ರಾಘವಂದಾ ಪತಿ ರ್ ಅವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ.

© ರಾಘವಂದಾ ಪತಿ ರ್

9
ನಿೀಲ್ಲ ಬಾಲದ ಗಣಿಗಾರಲು ಹಕ್ತಾ
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ನಕೊೀನ್ D7100, ಲನ್ಾ - ನಕೊೀನ್ 500mm F4 ಪ್ಪಾ ೈಮ್ , Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ - f6.3, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/500, ಐಎಸ್ಟಓ 200

10

ಕ್ಷಿ ಕ್ ಮೀಡ

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಾ
ಮಂಗಟ್ಟೆ - ಚಿತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ ಸಥ ಳ: ಮಾಪುಸಾ, ಗೀವಾ.
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ D800, ಲನ್ಾ - ಸಿಗಮ
800mm f5.6, Mode - ಅಪಚಾರ್
ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ , -2/3, F8, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/1600, ಐಎಸ್ಟಓ 1600,

೧೦

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಾ
ಚಿಟ್ಟೆ ಗುಟ್ಟರ - ಚಿತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ ಸಥ ಳ: ಗಣೇಶಗುಡಿ,ಕನಾ್ಟಕ .
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:
ಕಾಯ ಮೆರಾ D4, ಲನ್ಾ
- ಸಿಗಮ
800mm f5.6, Mode - ಅಪಚಾರ್
ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ , -1/3, F8, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/1250, ಐಎಸ್ಟಓ 1600,

ನ್ಮಮ ಮದಲ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡ, ನ್ಮಮ ನ್ನು ಪೊಾ ೀತ್ತಾ ಹಿಸಿದ ಶಿಾ ೀ ಅನಂತ ಮೂತ್ರಾಯವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ.

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಾ

10

ಶಾಹೀನ್ ಗಿಡುಗ - ಚಿತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ ಸಥ ಳ: ಬೆಿಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ,ಕನಾ್ಟಕ .
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ D800, ಲನ್ಾ - ಸಿಗಮ 800mm f5.6, Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ , -2/3, F8, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/2500, ಐಎಸ್ಟಓ 1600

11

ಕ್ಷಿ ಕ್ ಮೀಡ

೧೧

© ಮೀಹನ್ ಥಾಮಸ್ಟ
ಹುಲ್ಲ - ಚಿತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ ಸಥ ಳ: ಕಾಜಿರಂಗಾ ,ಅಸಾ್ ಿಂ .
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ನಕೊೀನ್ D5, ಲನ್ಾ - 600mm f4, Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ , -1, f4, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/8000, ಐಎಸ್ಟಓ 4000

ನ್ಮಮ ಮದಲ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡ, ನ್ಮಮ ನ್ನು ಪೊಾ ೀತ್ತಾ ಹಿಸಿದ
ಶಿಾ ೀ ಮೀಹನ್ ಥಾಮಸ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ.

© ಮೀಹನ್ ಥಾಮಸ್ಟ
11 ಸಥ ಳ:ಕಬಿನಿ ,ಕನಾ್ಟಕ.
ಚಿರತೆ - ಚಿತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ನಕೊೀನ್ D5, ಲನ್ಾ - 600mm f4 +1.4
TC, Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ , -1, f5.6, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/640,
ಐಎಸ್ಟಓ 1600

12

ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು

೧೨

“ಹಾರೀ ಹಕ್ಷಕ ರ್ನ ತಂದು ಕೂಡ ಹಾಕೊೀದು
ಕಟ್ಟ ೀ ಜೇನ್ರ್ನು ಸುಟ್ಟಟ ತ್ರಂದು ಹಾಕೊೀದು
ನ್ರಮನ್ನಷ ಕಲ್ಲಯಲಿ , ಒಳೆು ೀದು ಉಳ್ಗಸಲಿ
ಅವ ನ್ಡೆಯೀ ದ್ಯರಿೀಲ್ಲ ಗರಿಕೇನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ ”
ರಾಮಾಚ್ಚರಿ ಚಿತಾ ದ ಈ ಹಾಡನ್ ಸಾಲುಗಳ್ಳ ನಜ್ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ಸತಯ ಎಂಬುದಕೆಕ
ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು .

೧೮ ಫೆಬಾ ವರಿ ೨೦೧೭ ರಂದು ಮಾನ್ವಕೃತ ಅನ್ಥಾವಂದು ಕಾಳ್ಗಿಚಿು ನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನ್ವನ್ಕೆಕ ಬಂದೊದಗಿತ್ತಿ . ಸರಿಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಹೆಕೆಟ ೀರ್
ನ್ಷ್ಣಟ

ಕಾಡು ಬೆಂಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಗಿತ್ತಿ . ಆ ಬೆಂಕ್ಷ ಅದೆಷ್ಟ ೀ ಅತಯ ಮೂಲಯ

ಸಸಯ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾ ಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಳನ್ನು

ಜೀವಂತ ಸುಟ್ಟಟ

ಮುಗಿಸಿತ್ತಿ . ದಕ್ಷಿ ಣ್ ಏಷ್ಯಯ

ಖಂಡದಲಿ ೀ ಅತ್ರೀ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳ್ಗಗೆ ವಾಸಸಾಾ ನ್ವಾಗಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ, ಅಂದು ಅಗಿು ಯಿಂದ
ಸುಟ್ಟಟ ಕರಕಲ್ಲಗಿತ್ತಿ . ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಾ ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟ
ಬೆಂಕ್ಷಯನ್ನು

ನಯಂತ್ರಾ ಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದರು. ಬೆಂಕ್ಷ ನಂದಿಸುವ ಪಾ ಕ್ಷಾ ಯೆಯಲ್ಲಿ ೪ ಜ್ನ್

ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ ಸುಟಟ
ದಿ||ಮುರಗಪೆ

ಗ್ರಯಗಳಾದವು. ಇದೂ ಅಲಿ ದೆ ಅರಣ್ಯ

ತಮಮ ನ್ಗೊೀಳ್ ಈ ಅಗಿು

ದುರಂತಕೆಕ

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ ಸಿಬಬ ಂದಿ

ಬಲ್ಲಯಾದರು. ಇವರಿಗೆ ನ್ಮಮ

ಭಾವಪೂಣ್ಾ ಶಾ ದ್ಯಾ ಂಜ್ಲ್ಲ.
ಜಾಗತ್ರಕ ತ್ತಪಮಾನ್ ದಿನ್ದಿಂದ ದಿನ್ಕೆಕ ಏರುತ್ರಿ ರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಷಯ ರಾದ ನ್ಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತಿ ನ್ನು
ಕಾಪ್ರಡಕೊಳ್ಳು
ವುದು ಬಹು ದೊಡಡ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯ ಅರಿವಿಲಿ ದೆ ಬಹಳಷ್ಣಟ ಜ್ನ್ ತಮಮ
12

ಬೇಜ್ವಾಬಾದ ರಿ ನ್ಡವಳ್ಗಕೆಯಿಂದ್ಯಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ರಿ ನ್ ಅಳ್ಗವಿಗೆ ಕಾರಣ್ರಾಗುತ್ರಿ ದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಿಂದ್ಯಗಿ ಮುಂದೊಮೆಮ
ಮನ್ನಕುಲವು ಅಳ್ಗದು ಹೀಗುವುದೆಂದರೆ ತಪ್ರೆ ಗಲ್ಲರದು.
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ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು

ಜ್ವಾಬಾದ ರಿಯುತ ಪಾ ಜೆಗಳಾಗಿ ಪಾ ಕೃತ್ರಯ ಈ ಪವಿತಾ

೧೩

ಗಭ್ಾಗುಡಯ ಉಳ್ಗವಿಗ್ರಗಿ ಕೆಲವು ನಯಮಗಳನ್ನು

ರ್ನವೆಲಿ ರೂ ಪ್ರಲ್ಲಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ.


ಅರಣ್ಯ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಸಿಟ ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.



ಸಿಗರೇಟ್, ಬಿೀಡ ಮುಂತ್ತದ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಹತ್ರಿ ಉರಿಯುವ ವಸುಿ ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.



ವನ್ಭೀಜ್ನ್ದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹರಡಬಾರದು ಹಾಗು ಕಾಯ ಂಪ್ ಫೈರ್ ಹತ್ರಿ ಸಬಾರದು.



ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು

ಕ್ಷೀಟಲ

ಮಾಡುವುದ್ಯಗಲ್ಲೀ

ಅಥವಾ

ಅವುಗಳ್ಗಗೆ

ತಂದರೆ

ಕೊಡುವುದ್ಯಗಲ್ಲೀ

ಮಾಡಬಾರದು.


ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು

ಮನೀರಂಜ್ನೆಗ್ರಗಿ,

ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ

ಅಥವಾ

ಬೇರೆ

ಯಾವುದೇ

ಕಾರಣ್ಕಾಕ ಗಿ

ಬೇಟ್ಟಯಾಡಬಾರದು.


ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು

ವಾಸನೆ ಬಿೀರುವ ಸುಗಂಧ್ ತೈಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಾಸಾಯನಕ

ಪದ್ಯಥಾಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.


ಕಾಡನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನೈತ್ರಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಬಾರದು.

ಮುಂದಿನ್ ಪ್ೀಳ್ಗಗೆಗ್ರಗಿ ಒಂದು ಆರೀಗಯ ಕರ ವಾತ್ತವರಣ್ ಸೃಷಿಟ ಸುವ ಪಾ ಯತು ಕೆಕ ಎಲ್ಲಿ ರೂ ಕೈ ಜೀಡಸೊೀಣ್.

ಭಾಗಯ ಲಕ್ತಮ ಮ
13

ಈ ಲೇಖನ್ಕೆಕ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಾಗು ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಿ ಮ ಅವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ.

ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕ ಅವಲೀಕ್ಷಸಿದಂತ್

೧೪
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© ಯೀಗಶಿ ರಾಕೃಷಣ ನ್ ಕೃಷ್ಯಣ ನಂದ್
ಕರಿ ಚಿರತೆ - ಚಿತ್ತರ ೀಕರಿಸಿದ ಸಥ ಳ: ಕಬಿನಿ, ಕನಾ್ಟಕ.
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ಕಾಯ ನ್ನ್ 1DX ಮಾಕ್ಾ II, ಲನ್ಾ - 500mm, Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ F7.1, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/400, ಐಸ್ಓ 640, ಮಿೀಟರಿಂಗ್ - Eativaluve.

ನ್ವೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತ್ಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ್ ನೀಡದ್ಯದ ಗಿನಂದ, ರ್ನನ್ನ ಕಬಿನಗೆ ನಯಮಿತ ಪಾ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆದ ೀನೆ. ಕರಿ
ಚಿರತ್ಯ ಒಂದು ನೀಟಕಾಕ ಗಿ, ಪಾ ತ್ರ ತ್ರಂಗಳ್ಳ ರ್ನನ್ನ ಕಬಿನಗೆ ಹೀಗಲ್ಲರಂಭಿಸಿದೆ. ಕರಿ ಚಿರತ್ ನನೆು ಕಂಡತ್ತ, ಹೀದ ವಾರ ಕಂಡತ್ತ,
ಹೀದ ತ್ರಂಗಳ್ಳ ಇಲಿ ೀ ಕಂಡತ್ತ ಎಂಬ ಮಾತ್ತಗಳ್ಳ ಎರಡು ವಷಾಗಳ್ಗಂದ ಕೇಳ್ಗ ಬರುತ್ರಿ ತ್ತಿ . ನ್ನ್ು ಸರದಿ ಇನೂು ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ , ಆದರೆ
ಮನ್ಸಿಾ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಸರದಿ ಬಂದೇ ಬರುತಿ ದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿ .
ಇದೇ ವಷಾ ಫೆಬಾ ವರಿ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ , ರ್ನನ್ನ ಕಬಿನಯಲ್ಲಿ ೪ ಸಫಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿದ ರಿಸಿದೆದ . ಮದಲ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತ್ಯ ಒಂದು
ತ್ತಣುಕು ನೀಡಲು ಸಿಕ್ಷಕ ತ್ತ. ಎರಡನೇ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ನೀಡಸಿಗಲ್ಲಲಿ .
ಮೂರನೇ ಸಫಾರಿ ಪ್ರಾ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. ರ್ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಎರಡು ನಮಿಷ ಬೇಡಕೊಂಡೆ. ಇನೆು ೀನ್ನ ಸಫಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ರಿ ದೆ ಅನ್ನು ವಾಗ
ನ್ಮಮ ನಸಗಾವಾದಿ ಜೀಪನ್ನು ನಲ್ಲಿ ಸಲು ಹೇಳ್ಗದರು. ರ್ನವು ಪವರ್ ಲೈನ್ ಹತ್ರಿ ರ (ಕಬಿನಯ ಒಂದು ಸಾ ಳ) ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದೆವು. ದೂರದ
ಮರದಲ್ಲಿ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ ಭೂತ ಎಂದೇ ಕರಿಯಲೆ ಡುವ ಕರಿ ಚಿರತ್ ಕುಳ್ಗತ್ರಿ ತ್ತಿ . ಅಬಾಬ ಇಷ್ಣಟ ವಷಾದ
ಮೇಲ್ಲದರೂ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಿಕ್ಷಕ ತಿ ಲಿ ಎಂದು ಸಂತೀಷವಾಯಿತ್ತ.
ರ್ನಲಕ ನೇ ಸಫಾರಿ, ಹರಡುವ ಮುನ್ು ಮತ್ಿ ದೇವರನ್ನು ಎರಡು ನಮಿಷ ಬೇಡಕೊಂಡೆ. ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಬೆಳ್ಗಗೆಿ ೮:೦೦ ಗಂಟ್ಟಯಾಗಿತ್ತಿ ,
ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ್ಳ ಕೊಡುವ ಎಚು ರಿಕೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಆಲ್ಲಸಿ ರ್ನವು ಕೆವಿ ಜಂಕ್ಷನ್ (ಕಬಿನಯ ಒಂದು ಸಾ ಳ) ಹತ್ರಿ ರ ಬಂದು ಕಾಯುತ್ರಿ ದೆದ ವು. ನ್ಮಮ
ನಸಗಾವಾದಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿ ಇದದ ರು. ನ್ಮಮ ವಾಹನ್ ಚ್ಚಲಕ ‘ಸಾರ್ ಬಾಿ ಯ ಕ್ಷ ,ಬಾಿ ಯ ಕ್ಷ' ಎಂದು ನ್ಮಮ ಗ್ರಡಯ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲು
ಹೇಳ್ಗದರು. ಪೊದೆಗಳ ಮರೆಯಿಂದ ಹರಗೆ ಬಂತ್ತ ರ್ನನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸದ್ಯ ಬಯಸುತ್ರಿ ದದ
ಕರಿ ಚಿರತ್. ೧೫ ರಿಂದ ೨೦
ನಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನ್ಮಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ರ್ನರ್ನ ರಿೀತ್ರಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತ್ತ. ಮಣ್ಣ ಲ್ಲಿ ಹರಳಾಡ, ತನ್ು ಗಡಯ ಗುರುತನ್ನು
ಹಾಕ್ಷ ಮತ್ಿ ಕಾಡನ್ಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ು ನ್ಮಮ ಕಡೆ ತ್ರರುಗಿ ಒಂದು ದಿಟಟ ನೀಟವನ್ನು ಬಿೀರಿತ್ತ.
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ಅದು ಮರೆಯಾದ ಕ್ಷಣ್, ನ್ನ್ು ಮನ್ಸಿಾ ನ್ಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಭಾವನೆ, ರ್ನವು ಚಿತಿ ಮನ್ಸಿಾ ನಂದ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡದರೆ, ನ್ಮಮ
ಆಸ್ತ ನೆರೆವರುವುದು ಎಂದು. ಶತಪಾ ಯತು , ಹಾಗೂ ಛಲವಿದದ ರೆ ಏನ್ನೂು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುವುದಕೆಕ ಇದೊಂದು
ನದಶಾನ್.
ನ್ಮಮ ಮದಲ ಸಂಚಿಕೆಗೆ, ತಮಮ ಕಬಿನಯ ಕರಿ ಚಿರತ್ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಾ ೀ ಯೀಗಶಿ ರಾಕೃಷಣ ನ್ ಕೃಷ್ಯಣ ನಂದ್ ಅವರಿಗೆ
ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ

ಕವನ್ಗಳ್ಳ

15

೧೫

ನ್ಮೀ ತ್ತಯೆ ವನೆ
ಘಮಿಪ ಕುಸುಮಗಳ ಅಪಾ ತ್ರಮಾಕೃತ್ರ
ಕೊೀಕ್ಷಲ ಕಾಜಾಣ್ದ ಇಂಪ್ನ್ ಶುಾ ತ್ರ
ನ್ವವಧುಗೊಂಡಹ ಅಲಂಕಾರ ಪಾ ತ್ರ
ನ್ಮೀ ತ್ತಯೆ ವನೆ ವಷ್ಯಾಗ್ರಮಿತ್;
ನತಯ ಹಸಿರ ಬಸಿರಾಗಿಹ ಕೊೀಮಲ
ಕೊೀಟಿ-ಕೊೀಟಿ ಮೃಗಖಗಗಳ ಸಿರಿನೆಲ
ಪವಾತ ಸಾಲ್ಲಲಂಕೃತ ಶಾಯ ಮಲ
ನ್ಮೀ ತ್ತಯೆ ವನೆ ಸುರನ್ ಕಲ;
ಶುದಾ ದುಸಿರ ಪಸರಿಸುತ್ರಹ ಪ್ರವನೆ
ತ್ತಯ ಗ ತವರು ತರುಗಳ ಶಿಾ ೀ ತ್ತಣೆ
ದೈವ ಸಂಜಾತ್ ಪಾ ಸನ್ು ವದನೆ
ನ್ಮೀ ತ್ತಯೆ ವನೆ ಜ್ಗ ನ್ಯನೆ;

ಕಾನ್ನ್ದಿ ಕಂಡೆ ಕೈಲ್ಲಸವ

- ಅರುಣ್ ಅಿಂಚೆ

ಕಾನ್ನ್ದಿ ಕಂಡೆ ಕೈಲ್ಲಸವ
ಕಾನ್ನ್ದಿ ಕಂಡೆ ಕೈಲ್ಲಸವ
ಚಿಲ್ಲಪ್ಲ್ಲ ಸದುದ
ಅಲಿ ಲ್ಲಿ ಹದುದ
ಕುಣಿಯುತ್ರದೆ ಜಂಕೆ
ನ್ಲ್ಲಯುತ್ರದೆ ನ್ವಿಲು
ಕಾನ್ನ್ದಿ ಕಂಡೆ ಕೈಲ್ಲಸವ ||
ಸಿಂಹದ ನ್ಡೆಯು
ಹಾವಿನ್ ಹೆಡೆಯು
ಆನೆಯ ಹಿಂಡು
ಜೇನನ್ ಬಂಡು
ಕಾನ್ನ್ದಿ ಕಂಡೆ ಕೈಲ್ಲಸವ ||
ಹಸಿರಾದ ಮರಗಳ್ಳ
ಅಲಿ ಲ್ಲಿ ನ್ರಿಗಳ್ಳ
ಜಗಿಯುವ ಕಪ್ಗಳ್ಳ
ಹರಿಯುವ ಝರಿಗಳ್ಳ
ಕಾನ್ನ್ದಿ ಕಂಡೆ ಕೈಲ್ಲಸವ ||
-ಸುಧೀಿಂದರ ರಾವ್
15

ನೀವೂ ಕವಿಗಳಾದಲ್ಲಿ , ನಮಮ ಕವನ್ ನ್ಮಮ ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕಾಡುರ್ನಡು'
ಆಧಾರಿತ ನಮಮ ಸಿ ರಚಿತ ಕವನ್ಗಳನ್ನು ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖ್ಯಂತರ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಕಾಡು ಸೊಗಡು

೧೬

ಕುಟ್ಟರ ಪ್ಕ್ತಮ ಯ ಸಾಲ
ರ್ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನ್ ಕೃಷ್ಯಣ ಪುರದವನ್ನ. ರ್ನನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ, ಅತಿ ಹಳ್ಗು ಯೂ ಅಲಿ , ಇತಿ ಪಟಟ ಣ್ವೂ ಅಲಿ .
ಅಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನ್ನ್ಗೆ ಉಜರೆ ಎಂಬ ಪುಟಟ ಹಳ್ಗು ಗೆ ಹೀಗುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಿ ದ ಸಂಭ್ಾ ಮ. ಉಜರೆಯಲ್ಲಿ
ನ್ನ್ು

ಅತ್ಿ ಯ (ತಂದೆಯ ಅಕಕ ನ್) ಮನೆ ಇತ್ತಿ . ರ್ನನ್ನ ಅವರನ್ನು

ಉಜರೆ ಆಂಟಿ, ಉಜರೆ ಅಂಕಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ರಿ ದೆದ .

ಅವರದು ಅಪೆ ಟ ಕೃಷಿ ಜೀವನ್, ತ್ಂಗು, ಕಂಗು, ಬಾಳೆ, ಗರು, ಭ್ತಿ ಮತ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ರದದ ರು. ಅವರ ಮನೆಯ ಪರಿಸರದ
ಬಗೆಿ ಹೇಳ್ಳವುದ್ಯದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಪೆ ಟ ಹಳ್ಗು ಯ ಪರಿಸರ, ಹಚು

ಹಸುರಿನ್ ಗದೆದ , ಬೆಟಟ , ಝರಿ, ಕಾಡು ಇವುಗಳ್ಗಂದ

ಸುತ್ತಿ ವರೆದಿತ್ತಿ . ಆ ಕಾಡನ್ ತರಗೆಲಯ ಮೇಲ ನ್ಡೆದ್ಯಡುವುದು, ಸಣ್ಣ

ಝರಿಯ ದ್ಯಟಲು ಹಾಕ್ಷದ ಮರದ ಸಂಕ (ಸೇತ್ತವೆ)

ಬಿೀಳದ ಹಾಗೆ ಮೆಲಿ ನೆ ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ದ್ಯಟ್ಟವುದು, ಇದನೆಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆನ್ಪ್ಸಿ ಕೊಂಡರೆ, ನ್ಮಮ
ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಿ ಎಂದೆನಸುತಿ ದೆ.

ಬಾಲಯ ದ ಜೀವನ್ ಎಷ್ಣಟ

ರ್ನವು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಜರೆಗೆ ಹೀದರೆ ನ್ಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ್ಳ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಿತ್ತ

ಎಂದು ಗೊತ್ತಿ ಗುತ್ರಿ ರಲ್ಲಲಿ .
'ಕಾಡುರ್ನಡು' ಪತ್ರಾ ಕೆಯ ಈ ಅಂಕಣ್ದ ಮೂಲಕ ರ್ನನ್ನ ಉಜರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ್ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಉಜರೆ ಅಂಕಲ್
ಹೇಳ್ಳತ್ರದದ ಪರಿಸರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು

ನಮಮ ಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿ ದೆದ ೀನೆ. ಉಜರೆ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ಗದ ಒಂದು ಹಕ್ಷಕ ಯ ಕಥೆ ನ್ನ್ಗೆ

ಈಗಲ್ಲ ನೆನ್ಪ್ದೆ.
ಒಂದು ಹಳ್ಗು ಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ

ಧ್ನಕನದದ ನ್ನ. ಅವನ್ನ ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಹಣ್ದ

ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದದ ರೆ, ಬಡಡ ರಹಿತ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ರಿ ದದ ನ್ನ. ಆದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು
ಬೇಗನೆ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸದಿದದ ಲ್ಲಿ ಧ್ನಕನ್ನ, ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ್ನು

ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸಾಲ

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತ್ ಪ್ೀಡಸುತ್ರಿ ದದ ನ್ನ. ಅದೇ ಹಳ್ಗು ಯಲ್ಲಿ ಕುಕುರು ಶ್ಟಿಟ ಎಂಬ
ಒಬಬ ರೈತನದದ . ಅವನಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಣ್ದ ಅವಶಯ ಕತ್ ಬಂತ್ತ. ಎಲಿ ರಂತ್
ಅವನೂ ಕೂಡ ಧ್ನಕನ್ ಬಳ್ಗ ಹೀಗಿ, ತನ್ು ಕಷಟ ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ತನ್ಗೆ ಸಾಲ
ಕೊಡುವಂತ್ ಕೇಳ್ಗಕೊಂಡ. ಸಾಲ ಕೊಡುವುದ್ಯಗಿ ಒಪ್ೆ ದ ಧ್ನಕ, ಒಂದು
ತ್ರಂಗಳ

ಒಳಗ್ರಗಿ

ಕೊಟಟ

ಹಣ್ವನ್ನು

ವಿಧಿಸಿದನ್ನ. ಹೇಳ್ಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ರ್ನನ್ನ

ಸದ್ಯ

ನನ್ು

ಬೆನ್ನು ಹತ್ರಿ ,

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ

ಹಣ್ವನ್ನು
ಕೊಟಟ

ಷರತ್ತಿ

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಲ್ಲಗದಿದದ ಲ್ಲಿ

ಸಾಲವನ್ನು

ಮರಳ್ಗಸುವಂತ್

ಪ್ೀಡಸುತ್ರಿ ರುತ್ಿ ೀನೆ ಎಂದು ಧ್ನಕನ್ನ ರೈತನಗೆ ಸೆ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಗದನ್ನ. ಆ ರೈತ
ಷರತ್ರಿ ಗೆ ಒಪ್ೆ

ಧ್ನಕನ್ ಬಳ್ಗ ಸಾಲ ಪಡೆದ. ಸಾಲ ಪಡೆದು ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ

ಮೇಲ್ಲದರೂ ಸಾಲ ವಾಪಸುಾ ಬಾರಾದ್ಯಗ, ಧ್ನಕನ್ನ ಪಾ ತ್ರದಿನ್ ಕುಕುರು ಶ್ಟಿಟ
ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ, ತನ್ು

ಹಣ್ವನ್ನು

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ೀಡಸತಡಗಿದ.

ಹಿೀಗೆಯೇ ಒಂದು ವಷಾ ಕಳೆದರೂ, ಕೊಟಟ ಹಣ್ ಧ್ನಕನಗೆ ವಾಪಸುಾ ಸಿಗಲೇ
ಇಲಿ .

ಇದೇ ದುುಃಖದಲ್ಲಿ

ಒಂದು ದಿನ್ ಧ್ನಕನ್ ಪ್ರಾ ಣ್ ಪಕ್ಷಿ ಯು ಹಾರಿ

ಹೀಯಿತ್ತ. ಅದೇ ಧ್ನಕ, ಕುಟ್ಟಾ ಪಕ್ಷಿ ಯಾಗಿ (White cheeked Barbet) ಹುಟಿಟ ,
ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಕುಕುರು ಶ್ಟಿಟ ಗೆ ಕೊಟಟ ಸಾಲ ವಾಪಸುಾ ಕೇಳ್ಳತ್ತಿ ಇರುತ್ತಿ ನೆ “ಕುಕುರು ಶ್ಟಿಟ ಕೊರು ಕೊರು ಕೊರು ಕೊರು ಕೊರು.....” (ತ್ತಳ್ಳವಿನ್ಲ್ಲಿ ಕೊರು
ಎಂದರೆ ಕೊಡು).
ಇಂತಹ ಹಳ್ಗು ಯ ಸೊಗಡನ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಗಕೊಂಡು, ಉಜರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಬಾಲಯ ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ರ್ನವು ಅದೃಷಟ ವಂತರೇ
ಸರಿ.
ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ.

ವಸುಧೀಶ ಹೆಚ್
16
ನೀವೂ ಲೇಖಕರಾದಲ್ಲಿ , ನಮಮ ಲೇಖನ್ವು ನ್ಮಮ ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕಾಡುರ್ನಡು' ಆಧಾರಿತ ನಮಮ
ಸಿ ರಚಿತ ಲೇಖನ್ವನ್ನು ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖ್ಯಂತರ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗೂಡು

೧೭

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಾ

17
© ಸುಧೀಿಂದರ ರಾವ್

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
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ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗೂಡು

೧೮

© ಪದಮ ರಾಜ್ ಎಸ್ಟ ಉತೂಿ ರ್

© ಸುಧೀಿಂದರ ರಾವ್

18
ನೀವೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರಾದಲ್ಲಿ , ನೀವು ತ್ಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತಾ ವು ನ್ಮಮ ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕಾಡುರ್ನಡು'
© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
ಆಧಾರಿತ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖ್ಯಂತರ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಮಾಯ ಕೊಾ ಜ್ಗತ್ತಿ

೧೯

ಪುಟಾಣಿ

ಜೀವಿಗಳ

ಇಲಿ ವ

ವಸುಿ ಗಳ

ಸಂದಯಾವನ್ನು ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗು
ಮನ್ಸಿಾ ಗೆ

ಮುಟ್ಟಟ ವ

ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ

ತೀರಿಸುವ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತಾ ಕಲ,
ಮಾಯ ಕೊಾ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್.
ನ್ನ್ು ಲ್ಲಿ
ಕಾಯ ಮೆರಾ

ಬೇಸಿಕ್
ಮತ್ತಿ

ಎಸ್ಟ
ಕ್ಷಟ್

ಎಲ್

ಆರ್

ಲನ್ಾ

ಇದೆ,

ಮಾಯ ಕೊಾ ೀ ಲನ್ಾ ಗಳ್ಳ ಇಲಿ , ಆದರೆ ನ್ನ್ಗೆ
ಮಾಯ ಕೊಾ ೀ
ನಮಮ ನ್ನು

ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್

ಇಷಟ .

ಈ ಪಾ ಶ್ು ಕಾಡುತ್ರಿದದ ರೆ , ಅದಕೆಕ

ಉತಿ ರ ರಿವಸ್ಟಾ ರಿಂಗ್.

© ಫಣಿರಾಜ್ ರಾವ್

© ಫಣಿರಾಜ್ ರಾವ್

ರಿವಸ್ಟಾ ರಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ತ್ಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತಾ

19
© ಸುಧಿೀಂದಾ ರಾವ್

ನಮಮ
ಕ್ಷಟ್
ಲನ್ಾ
ವಾಯ ಸಕೆಕ
ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ರಿವಸ್ಟಾ ರಿಂಗ್ ಖರಿೀದಿಸಿ.
ಇದನ್ನು
ನಮಮ
ಕ್ಷಟ್
ಲನಾ ನ್
ಮುಂಭಾಗಕೆಕ ಜೀಡಸಿ. ಲನ್ಾ ಅನ್ನು
ಮಾನ್ನಯ ಯಲ್ ಮೀಡಗೆ ಬದಲ್ಲಯಿಸಿ.
ಕಾಯ ಮೆರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ. ಲನ್ಾ ನ್ನು ಹರ
ತ್ಗೆದು ತ್ರರುಗಿಸಿ ಮತ್ಿ
ಕಾಯ ಮೆರಾಗೆ
ಜೀಡಸಿ. ರಿವಸ್ಟಾ ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಲನ್ಾ
ಅನ್ನು ತ್ರರಗಿಸಿ ಕಾಯ ಮೆರಾಗೆ ಅಳವಡಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ ದೆ. ಈಗ ನಮಮ ಲನ್ಾ
ಭೂತಗನ್ು ಡಯಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ ದೆ.
ಕೆಲವು ನೆನ್ಪ್ಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ್ಳ
 ನಮಮ ಕಾಯ ಮೆರಾದ ಆಟ್ೀ ಫೊೀಕಸ್ಟ,
ಲನ್ಾ
ರಿವಸ್ಟಾ ಮಾಡದ್ಯಗ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಿಲಿ .
 ಕಾಯ ಮೆರಾವನ್ನು
ಹಿಡದು
ಹಿಂದೆಮುಂದೆ
ಮಾಡ
ಫೊೀಕಸ್ಟ
ಮಾಡಬೇಕು.
 ನೀವು
ತ್ಗೆಯುವ
ಕ್ಷಾ ಮಿಕ್ಷೀಟಗಳ್ಳ
ನಮಮ
ಲನ್ಾ
ಒಳಗೆ ಹೀಗದಂತ್
ಜಾಗಾ ತ್ ವಹಿಸಿ.

ನಸಗಾದತಿ

20
ಶಿಾೀ ಶಶಿಧ್ರ್

ಹಾಗು ಶಿಾೀಮತ್ರ ಕವಿತ್ತ ದಂಪತ್ರಗಳ್ಳ ಐಟಿ

© ಶಶಿಧ್ರ್ ಸತಯ ರ್ನರಾಯಣ್

ಫಿೀಲ್ಡ ನ್ಲ್ಲಿ ದದ ರೂ ಸಹ ಇವರಿಗಿರುವ ಪಾ ಕೃತ್ರಯ ಪ್ಪಾ ೀಮ
ಇವರನ್ನು

ಕಾಡನ್ತಿ

ಇವರು

ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗುತ್ರಿರುತಿದೆ.

ಸುಮಾರು

೧೨

ವಷಾದ

ದ್ಯಂಪತಯ ದಲ್ಲಿ

ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾ ಣಿ

ಪಕ್ಷಿ ಗಳ

೨೦೦೫

ರಿಂದ

ಸುತ್ರಿ , ಹಲವಾರು

ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ತ್ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ.
ಸಾಂದಭಿಾಕ

ತ್ಗೆಯುತ್ರಿ ದದ ರೂ, ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಭ್ವ

ಇವರನ್ನು

ಕೆ-ಗುಡಗೆ ಹೀದ್ಯಗ ಆದ
ಮಸೈ ಮಾರಗೆ

ಡ ಎಸ್ಟ

ಖರಿೀದಿಸದರು.

ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು

ಗಂಭಿೀರ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ದತಿ

ಎಳೆದಿತ್ತಿ . ೨೦೦೮ ರಲ್ಲಿ
ಹೀಗುವ ಮುನ್ು

೨೦

ಅಲ್ಲಿ

(ಆಫಿಾ ಕಾ)

ಎಲ್ ಆರ್ ಕಾಯ ಮೆರಾವನ್ನು
ಇವರಿಗೆ

ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್

ಮಾಡುವಾಗ ಅದುು ತ ಅನ್ನಭ್ವಗಳಾದವು. ಆಫಿಾ ಕಾದಲ್ಲಿ
ನೀಡದ ವೈಲ್ಡ ಬಿೀಸ್ಟಟ ವಲಸ್ತ ಇವರ ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಟಿಟ ದಂತ್
ಇನೂು

ಉಳ್ಗದಿದೆ ಎಂದು ಶಶಿಧ್ರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಳತ್ತ
ಿ ರೆ .

ಕವಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಆಫಿಾ ಕಾದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ೨೦ ಅಡ
ದೂರದಲ್ಲಿ

ಕಂಡ

ರೀಮಾಂಚನ್

ಜರಾಫೆ

ಉಂಟ್ಟ

ಮಾಡುತಿ ದೆ.

ಬಂದ ಮೇಲ ಶಶಿಧ್ರ್ ರವರು
ಗಳ್ಗಗೆ

ಹೀಗಿ

ಈಗಲ್ಲ

ನೆನೆದರೆ

ಆಫಿಾ ಕಾದಿಂದ

ಹಲವಾರು ವಕ್ಾ ಶಾಪ್

ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ದ

ಚಿರತ್ ತನ್ು ಬೇಟ್ಟಯಂದಿಗೆ - ಚಿತ್ರಾ ೀಕರಿಸಿದ ಸಾ ಳ:ಕಬಿನ ,ಕರ್ನಾಟಕ.
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ನಕೊೀನ್ D500, ಲನ್ಾ - 200-500mm , Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ
f5.6, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/800, ಐಸ್ಟಓ 500

© ಶಶಿಧ್ರ್ ಸತಯ ರ್ನರಾಯಣ್

ತ್ತಂತ್ರಾ ಕತ್ಯನ್ನು

ತ್ರಳ್ಗದುಕೊಂಡರು.
ಕವಿತ್ತರವರೂ

ಕೂಡ

ಒಂದೆರಡು

ವಕ್ಾ ಶಾಪ್ ಗಳ್ಗಗೆ

ಹೀಗಿ ಕಾಯ ಮೆರಾ ಬಗೆಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕೊಂಡು, ತನ್ು

ಗಂಡನ್

ಜತ್ ಛಾಯಾಗಾ ಹಣ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡದರು.
ಈ ದಂಪತ್ರಗಳ್ಳ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಹಲವಾರು ಕಾಡುಗಳ್ಗಗೆ
ಹೀಗಿದ್ಯದ ರೆ,

ಇವರಿಗೆ

ಲಂಗೂರ್ ಒಂದನ್ನು
ನೆನ್ಪು. ಶಶಿಧ್ರ್
ರ್ನಯ ಷನ್ಲ್

ಕಬಿನಯಲ್ಲಿ

ಚಿರತ್ಯು

ಬೇಟಿಯಾಡದ ದೃಶಯ

ಮರೆಯದ

ಅವರ ಕೆಲವು ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳ್ಳ
ಜಯಾಗಾ ಫಿ

ಜಾಲತ್ತಣ್ದಲ್ಲಿ

ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಇವರು ಹಸಬರಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತಾಣ್ದ ಬಗೆಿ

ಒಂದು ಕ್ಷವಿ

ಮಾತ್ತ ಹೇಳ್ಳತ್ತಿ ರೆ -"ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು
ಮುಖಯ ವಾಗಿ

ಬೇಕಾದುದು

ಛಾಯಾಚಿತಾ

ಉಪಕರಣ್ವನ್ನು

ಉಪಕರಣ್ವನ್ನು

ಹಾಗು

ಖರಿೀದಿಸುವ

ಬಾಡಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಪಾ ಯತು

ಕೊನೆಯದ್ಯಗಿ ನಮಮ
ಬಿಟ್ಟಟ

ಬಾಧ್ಯ ತ್

ತ್ಗೆಯಲು

ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಛಾಯಾಗ್ರಾ ಹಕರ್ನಗುತ್ಿ ೀನೆ

ಬಾಿ ಕ್ ನೇಪ್ಡ ಮರ್ನಕ್ಾ ಚಿತ್ರಾ ೀಕರಿಸಿದ ಸಾ ಳ: ತಟ್ಟಟ ೀಕಾಡು, ಕೇರಳ.
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ಕಾಯ ನ್ನ್ 7D, ಲನ್ಾ - 100-400mm , Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ f5.6,
ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/60, ಐಸ್ಟಓ 400

ತ್ತಳೆಮ .
ಮುನ್ು
ಮಾಡ.

ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಅನ್ನು ವ

ಮುನ್ು

ಒಂದು ಸಲ ಯೀಚಿಸಿ".

ನ್ಮಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂದಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡದ
ಶಿಾ ೀ ಶಶಿಧ್ರ್ ಹಾಗು ಶಿಾ ೀಮತ್ರ ಕವಿತ್ತರವರಿಗೆ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳ್ಳ.
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© ಶಶಿಧ್ರ್ ಸತಯ ರ್ನರಾಯಣ್
ಹುಲ್ಲ - ಸುಂದರಿ -ಟಿ೧೭ ಚಿತ್ರಾ ೀಕರಿಸಿದ ಸಾ ಳ: ರಣ್ತಂಬೀರ್ , ರಾಜ್ಸಾಾ ನ್.
ತ್ತಂತ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕಾಯ ಮೆರಾ ಕಾಯ ನ್ನ್ 7D, ಲನ್ಾ - 100-400mm , Mode - ಅಪಚಾರ್ ಪ್ಾ ಯೀರಿಟಿ f5, 1, ಷಟರ್ ಸಿೆ ೀಡ್ 1/200, ಐಸ್ಟಓ 100
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ಚಿತಾ ಕಲ

© ಸುಧೀಿಂದರ ರಾವ್

೨೧

© ರಾಘವೇಿಂದರ ರಾವ್

© ರಾಘವೇಿಂದರ ರಾವ್
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ನೀವೂ ಚಿತಾ ಕಾರರಾದಲ್ಲಿ , ನೀವು ಬರೆದ ಚಿತಾ ನ್ಮಮ ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕಾಡುರ್ನಡು'
ಆಧಾರಿತ ನಮಮ ಸಿ ರಚಿತ ಚಿತಾ ಗಳನ್ನು ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖ್ಯಂತರ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com

ವಾಸಿ ವಾಂಶ - ನಮಗಿದು ಗೊತ್ಿ ೀ?
22

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ರೀ ಉದದ ನೆಯ, ಮಸಳೆಯ ಜಾತ್ರಗೆ ಸೇರಿದ, 'ಘರಿಯಾಲ್' ಎಂಬ ಸರಿೀಸೃಪವು ಗಂಗ್ರ,
ಚಂಬಾಲ್ ಹಾಗು ಬಾ ಹಮ ಪುತಾ ನ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಿಗುತಿ ವೆ. ಪಾ ಸುಿ ತ ಈ ಮಸಳೆಗಳ ಸಂತತ್ರ ಅತ್ರ
ವಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ರಿ ರುವುದರಿಂದ, ಘರಿಯಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಳ್ಗವಿನಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಸರಿಸೃಪಗಳೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

'ಮಾನ್ವ' ಅತ್ರೀ ಉದದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವ ಸಸಿ ನ. ಎರಡನೇ ಸಾಾ ನ್ದಲ್ಲಿ ರುವ ಅತ್ರೀ ಉದದ ಕೂದಲು
ಬೆಳೆಯುವ ಸಸಿ ನಯ ಹೆಸರು 'ಕಸೂಿ ರಿ ಎತ್ತಿ (Musk Ox)'.

ಊಸರವಳ್ಗು ಯ ರ್ನಲ್ಲಗೆ ಎಷ್ಣಟ
ಚ್ಚಚಿಕೊಳ್ಳು ತಿ ದೆ.

ಉದದ ವಿರುತಿ ದೆಂದರೆ, ಕೆಲವಮೆಮ

ತನ್ು

ದೇಹಕ್ಷಕ ಂತಲ್ಲ ಉದದ ವಾಗಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨೭೦ ಕೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತ್ರಯ ಹಾವುಗಳ್ಗವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೬೦ ಜಾತ್ರಯ ಹಾವುಗಳ್ಳ ವಿಷಪೂರಿತ
ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ರ್ನಗರ ಹಾವು, ಕಟ್ಟಟ ಹಾವು, ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಮತ್ತಿ ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಹಾವುಗಳ್ಳ
ಭಾರತದ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಚೂಪ್ರದ ಮುಳ್ಳು ಗಳೇ ಪ್ರಪಸು ಕಳ್ಗು ಗಿಡದ ಮಾಪಾಟಟ ಎಲಗಳ್ಳ.
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ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡ
23
ವಸುಧೀಶ
ಹೆಚ್

ಸುಧೀಿಂದರ ರಾವ್

ಸಂಪ್ಕ್ತ್ಸಿ
ದಿೀಪ್ ರಾವ್

editor.kaadunaadu@gmail.com

ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ್ಾ ೈಮಾಸಿಕ ಅಂತರಜಾಲ ಪತ್ರಾ ಕೆ

