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‘ಕಾಡುನಾಡು’ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಾಾ ಮುುಂಗಾರು ಸುಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ಾಾಗತ. 
ಇನ್ನೂ ಮಾವಿನ್ ಹಣ್ಣಿನ್ ಸವಿ ಎಲ್ಾರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಾಗಲ್ೆೇ, ಚಿಟ ಪಟ ಚಿಟ ಪಟ ಎುಂಬ ಮಳ  ೆಹನಿಗಳ 
ಸದುು ಕಿವಿಗೆ ಮುಟುುವಾಗ ಆಗುವ ಸುಂಭ್ರಮ ಹೆೇಳತೇರದು. ಬೆೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಾಾ ಶಾಲ್ೆಗೆ ಹೆನರಡುವ 
ಕಾಲ್, ‘ಹೆನರಗೆ ಹೆನೇಗಬೆೇಡ, ಸ್ೆಾಟರ್ ಹಾಕಿಕೆನೇ’ ಎುಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮಮುಂದಿರು ಮಾಡುವ ಬಲ್ವುಂತ, ಇನೊೇನ್ು 
ಆಫೇಸ್ ನಿುಂದ ಹೆನರಡಬೆೇಕೆನ್ುೂವಾಗ ಶುರುವಾಗುವ ತುುಂತುರು ಮಳ ,ೆ ಅದನ್ುೂ ನೆನೇಡಿ ಗೆನಣಗಿಕೆನಳಳುವ ಜನ್, 
ಎಲ್ ಾೆಲ್ನಾ ರುಂಗುರುಂಗಿನ್ ಛತರಗಳ ಮಾರಾಟ ಇದೆಲ್ಾಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನೇಡ ಸಿಗುವ ದೃಶಯಗಳಳ. 
ಇವೆಲ್ಾದುರ ಜೆನತೆ ನೆಲ್, ಗಿಡ, ಮರಗಳಳ ಹಸಿರಿನಿುಂದ ಕ್ುಂಗೆನಳಿಸುತಾಾ, ಆಕ್ರ್ಷಣ್ಣೇಯವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತಾಾ, 
ಕ್ಣುಿಗಳಿಗೆ ತುಂಪನೆರೆಯುವ ಸುಸಮಯ ಇದು. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿುಂದ ದಣ್ಣದು ಹೆನೇಗಿದು ಪ್ಾರಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಷವೆೇ 
ಧರೆಗಿಳಿದು ಬುಂದುಂಥಹ ಅನ್ುಭ್ವ. ಇನ್ುೂ ಭ್ನಮಿಯನ್ುೂ ಉತಾ ಬಿತಾದ ರೆೈತನಿಗೆ ಮರುಜೇವವೆೇ ಬುಂದುಂಥಹ 
ಅನ್ುಭ್ನತ.  
ಈ ವರ್ಷದ ಮಳ  ೆಮಾರುತವು ಎಲ್ಾರ ಜೇವನ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರೇತ,  ನ್ಗು, ನೆಮಮದಿ ತುುಂಬಲ್ಲ ಎುಂದು ಆಶಿಸುವ 
                     

                                                                                                                 —ಕಾಡುನಾಡು ತುಂಡ 

ಸಂಪಾದಕೀಯ 
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ಆಗ ುಂಬೆ – ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡ  
ದ್ಣಿವಿನಿುಂದ್ ಆಕಾಶದ್ತ್ತ ನೊೀಡ ತ್ತತರ ವ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ಚಲಿಸ ವ ಮೀಡಗಳನ ು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್  ಮಳ  ೆ ಸ ರಿಸಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ದ್ಣಿವಾರಿಸ ತ್ತತರ ವ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ 
ಕಾಡ ಗಳು. ಇುಂತ್ಹದೊುಂದ್  ಕಾಡ , ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಭಾರತ್ದ್ ಚಿರಾಪ ುಂಜಿ ಎುಂದೆೀ ಹೆಸರ ವಾಸಿಯಾದ್ ಆಗ ುಂಬೆಯ ಕಾಡ . 

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅುಂಗವಾಗಿರ ವ ಆಗ ುಂಬೆಯ  ಶ್ಚವಮಗಗ ಜಿಲ್ೆೆಯ, ತ್ತೀರ್ಣಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ೂೆಕಗೆ ಸೆೀರಿದೆ. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮ ದ್ರದುಂದ್ ಸರಿಸ ಮಾರ  ೧೦೦ ಕಮಿೀ 

ದ್ೂರದ್ಲಿೆದ್ ು, ಸಮ ದ್ರ ಮಟ್ಟದುಂದ್ ೬೭೩ ಮಿೀ ಎತ್ತರದ್ಲಿೆದೆ. ಆಗ ುಂಬೆಯ  ಉಷ್ಣವಲ್ಯದ್ ಹವಾಮಾನ ಹೊುಂದದೆ. ಇಲಿೆ ವಷ್ಣವುಂದ್ಕೆೆ ಅುಂದಾಜ  ೩೦೦ ಅುಂಗ ಲ್ 

ಮಳೆಯಾಗ ತ್ತದೆ. ಆಗ ುಂಬೆಯ ಈ ಪರಿಸರವ  ಅನೆೀಕ ಜಿೀವವೆೈವಿಧ್ಯಗಳ್ಳಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆಗ ುಂಬೆಯಲಿೆ ಬಹಳಷ್ ಟ ಅಪರೂಪದ್ ಔಷ್ಧೀಯ ಗ ರ್ವ ಳಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ ು 

ಕಾರ್ಬಹ ದ್ . ಅಷೆಟೀ ಅಲ್ೆದೆ ಅನೆೀಕ ಜಾತ್ತಯ ಸರಿೀಸೃಪಗಳು, ಉಭಯಚರಗಳು ಹಾಗೂ ರುಂಗ ರುಂಗಿನ ಕರಮಿ ಕೀಟ್ಗಳ್ಳಗೆ ಆಗ ುಂಬೆಯ  ತ್ವರ  ಮನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಳ್ಳವಿನುಂಚಿನಲಿೆರ ವ ಕಾಳ್ಳುಂಗ ಸಪಣಗಳ (King Cobra) ರಾಜಧಾನಿಯುಂದೆೀ ಆಗ ುಂಬೆಯ  ಹೆಸರ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಳ್ಳುಂಗ ಸಪಣವನೊುಳಗೊುಂಡ  ಆಗ ುಂಬೆಯಲಿ ೆಕೆಳಕುಂಡ 

೨೦ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಬಗೆಯ ಹಾವ ಗಳನ ು ಇದ್ ವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
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©  ಸುಹಾಸ್ಟ  ಪ್ರ ೀಮ್ ಕುಮಾರ್ 

© ಸುಧಿೀಂದರ  ರಾವ್ 

ಕಾಳ್ಳುಂಗ  ಸಪಣ 
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ಆಗ ುಂಬೆ – ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡ  
 

 

 

 

   ೫ 

 ಮಲ್ೆ ಮುಂಡಲ್ ಹಾವ  ಅರ್ವ ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವ  (Malabar Pit Viper) 

 ಉಬ ಬ ಮೂಗಿನ ಮುಂಡಲ್ದ್ ಹಾವ  (Hump Nosed Pit Viper) 

 ಬ್ದರ  ಮುಂಡಲ್ದ್ ಹಾವ  (Bamboo Pit Viper) 

 ಕ ದ್ ರೆ ಲ್ಾಳ ಮುಂಡಲ್ದ್ ಹಾವ  (Horseshoe Pit Viper) 

 ದೊಡಡ ಪಟೆಟಯ ಮುಂಡಲ್ದ್ ಹಾವ  (Large Scaled Pit Viper)  

 ಕ ಕರ ಹಾವ  (Banded Kukri) 

 ಗ ುಂತ್ರ್ ಬಳ್ಳಿ ಹಾವ  (Green Vine Snake) 

 ತೊಗಟೆ ಹಾವ  (Montane Trinket Snake) 

 ಬೆನೆುರ್  ಹಾವ  (Wayanad keelback) 

 ಟಾರವೆುಂಕೊೀರ್ ತೊೀಳದ್ ಹಾವ  (Travancore Wolf Snake) 

 ಬೆಕೆನ ಹಾವ  (Beddome’s Cat Snake) 

 ಗ ರಾಣಿ ಹಾವ  (Khaire’s Black Shieldtail) 

 ಮರದ್ ಹಾವ  (Giri’s Bronzeback Tree Snake) 

 ಕೆೀರೆ ಹಾವ  (Indian Rat Snake) 

 ಹೆಬಾಬವ  (India Rock Python) 

 ನಾಗರ ಹಾವ  (Indian Cobra) 

 ಕೊಳಕ  ಮುಂಡಲ್ (Russell’s Viper) 

 ಗರಗಸ ಮುಂಡಲ್ದ್ ಹಾವ  (Saw Scaled Viper) 

 ಕಟ್ ಟ ಹಾವ  (Indian Krait) 

ಹಾವ ಗಳ ಪಟ್ಟಟ 

ಈ ಹಾವ ಗಳ್ಳಗೆ ಆಹಾರವಾಗಲ್ೆುಂದೆೀ ಆಗ ುಂಬೆಯ  ಕಪ್ೆಾಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಮಾರಜಯವನೆುೀ ತ್ನೊುಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊುಂಡಿದೆ ಎುಂದ್ರೆ ತ್ಪ್ಾಾಗಲ್ಾರದ್ . ಕಪ್ೆಾಗಳು ಬಾಲ್ರಹಿತ್ 
ಉಭಯಚರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗ ುಂಬೆಯಲಿೆ ಹಲ್ವಾರ  ಜಾತ್ತಯ ಕಪ್ೆಾಗಳನ ು ಕಾರ್ಬಹ ದ್ , 

 ಮಲ್ಬಾರ್ ಜಾರ  ಕಪ್ೆಾ (Malabar Gliding Frog- Rhacophorus 

Malabaricus) 

 ಮಾಬಣಲ್ಡ ರಾಮನೆಲ್ಾೆ ಕಪ್ೆಾ 
 ಅುಂಬೊೀಲಿ ಪೊದೆ ಕಪ್ೆಾ (Amboli Bush Frog)  

 ಸಾಮಾನಯ ಭಾರತ್ತೀಯ ಕಾಡ ಗಪ್ೆಾ (Common India Toad- Dutta-

phrynus melanostictus) 

 ರ ಫೀಸ್ ಕರಕೆಟ್ ಕಪ್ೆಾ (Rufous Cricket Frog) 

 ಗೂಳ್ಳ ಕಪ್ೆಾ (Bull frog) 

 ಬ್ಲ್ ಕಪ್ೆಾ (Burrowing Frog) 

 ಮರಗಪ್ೆಾ (Tree Frog) 

 ವೆೀನಾಡ್ ಪೊದೆ ಕಪ್ೆಾ (Pseudophilautus wynaadensis) 

 ದವಬರ್ಣ ಕಪ್ೆಾ (Clinotarsus curtipes) 

 ಚಿನುದ್ ಬೆನಿುನ ಕಪ್ೆಾ  (Hylarana aurantiaca) 

 ನಿೀಲಿ ಕರ್ಣ ಕಪ್ೆಾ (Blue Eyed Frog) 

 ಹಳದ ಪೊದೆ ಕಪ್ೆಾ 
 ಕಲ್ೆಾಟ್ಟ ಹಳದ ಪೊದೆ ಕಪ್ೆಾ (Raorchestes nerostagona) 

 

ಕೆಲ್ವ  ಕಪ್ೆಾಗಳ ಪಟ್ಟಟ 

© ಸುಧಿೀಂದರ  ರಾವ್ 

© ರಂಜತ್ ರಾಫೆಲ್ 

ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವು 

ಅುಂಬೆನೇಲ್ಲ ಪೊದೆ ಕ್ಪ್ೆಾ 
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ಆಗ ುಂಬೆ – ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡ  
 

   ೬ 

ಇನ ು ಕಪ್ೆಾಗಳ ಆಹಾರದ್ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಬುಂದ್ರೆ, ಬೆೀಕಾದ್ಷ್ ಟ ಬಗೆಯ ಕರಮಿ ಕೀಟ್ಗಳನ ು ನಾವ  ಕಾರ್ಬಹ ದ್ . ಅಟಾೆಸ್ ಪತ್ುಂಗ (Atlas Moth), ಸೆೈಕೊೀೆಟೊಮಾ ಅಲ್ೆೆೀನಿ 
(Cyclotoma Alleni) ಎುಂಬ ಜಿೀರ ುಂಡೆ, ಸೆೀಲ್ೆನೊೀಪ್ಸ್ ಆಗ ಮ್ಬೀನಿ್ಸ್ (Selenops Agumbensis) ಎುಂಬ ಜೆೀಡ , ಉದ್ು ಕೊುಂಬ್ನ ಜಿೀರ ುಂಡೆ (longhorn beetles -

Cerambycidae) ಇವ ಗಳನ ು ನೊೀಡಬಹ ದಾಗಿದೆ. 

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾ್ರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ  ವಣಿಣಸಿದ್ುಂತೆ  
 
“ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ವನದ್ ತೆೀಗ ಗುಂಧ್ ತ್ರ ಗಳಲಿ ೆ 
ನಿತೊಯೀತ್್ವ ತಾಯಿ ನಿತೊಯೀತ್್ವ ನಿನಗೆ ನಿತೊಯೀತ್್ವ” 
 

ಆಗ ುಂಬೆಯ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡ ಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವನ ಕಣಿಣಗೆ 
ನಿತೊಯೀತ್್ವವೆೀ ಸರಿ.  

© ಚೇತನ್ ಸಂಧಿರ್ © ಅಜತ್  ಪಡಿಯಾರ್ 

© ವಸುಧಿೀಶ ಹೆಚ್ © ಮಂಜತ್ ಎಂ 

ಉದು ಕೆನುಂಬಿನ್ ಜೇರುುಂಡೆ  

ಹಸಿರು ಜೇರುುಂಡೆ  
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ಆಗ ುಂಬೆ – ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡ  
 

   ೭  

© ಸುಧಿೀಂದರ  ರಾವ್ 

© ಸುಧಿೀಂದರ  ರಾವ್ ©  ಸುಹಾಸ್ಟ  ಪ್ರ ೀಮ್ ಕುಮಾರ್ 

ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವು 

ಅಟಾಾಸ್ ಪತುಂಗ 

ಗುುಂತರ್ ಬಳಿು ಹಾವು  
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ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರರ ಹಕರು 
 

 

   ೮  

ಈ ಸುಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ್ರು ಶಿರೇ ಅನ್ುಂತ ಮನತಷ. 
ಇವರ  ಹ ಟ್ಟಟದ್ ು ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ್ಲಿೆ, ಬೆಳೆದದ್ ು ರಾಜಾಜಿನಗರದ್ಲಿೆ, ಈಗ 
ನೆಲ್ೆಸಿರ ವ ದ್  ಜೆ ಪಿ ನಗರದ್ಲಿೆ. ಇವರ ತ್ುಂದೆ ದವುಂಗತ್ ಶ್ಚರೀ ರಾಮಪಾ, 
ಚಿಕೆಬಳಾಿಪ ರದ್ವರ  ಹಾಗ  ತಾಯಿ ದವುಂಗತ್ ಶ್ಚರೀಮತ್ತ ಸರೊೀಜಾ ರಾಮಪಾ, 
ಶ್ಚವಮಗಗದ್ವರ .  
ಮೂತ್ತಣಯವರ  ಪರಸ ತತ್ LIC ಯಲಿೆ ಡೆವಲ್ಪ್ೆಮುಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ೩೦ ವಷ್ಣಗಳ್ಳುಂದ್ 
ಕಾಯಣ ನಿವಣಹಿಸ ತ್ತತದಾುರೆ. ಇವರ ಪತ್ತು ಕಲ್ಾ ಅನುಂತ್ ಮೂತ್ತಣ, ಶ್ಚಶ ವಿಹಾರವುಂದ್ರಲಿೆ 
ಶ್ಚಕ್ಷಕಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ ತ್ತತದಾುರೆ. ಇವರ ಮಗ ರಾಹ ಲ್ ಕ ುಂಡಿನಯ, ೨ನೆೀ ವಷ್ಣದ್ BBM 

ಓದ್ ತ್ತತದಾುರೆ.  
ಅನುಂತ್ ಮೂತ್ತಣಯವರ  ಒಬಬ ಪ್ಾರಜ್ಞ ಛಾಯಾಗಾರಹಕರಾಗಿದ್ ು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ೀಲ್ೆ ಅತ್ತೀವ 
ಒಲ್ವ  ಹೊುಂದದಾುರೆ. ಚಿಕೆ ವಯಸಿ್ನಲಿೆ ಕೆೀವಲ್ ಭೂದ್ೃಶಯ ಹಾಗ  ದೆೀವಸಾತನಗಳ 
ವಾಸ ತಶ್ಚಲ್ಾ ಛಾಯಾಗರಹರ್ ಮಾಡ ತ್ತತದ್ು ಇವರಿಗೆ, ನಾನೊುಂದ್  ದನ ಖ್ಾಯತ್ ವನಯ ಜಿೀವಿ 
ಛಾಯಾಗಾರಹಕನಾಗ ತ ತೆೀನೆ ಎುಂಬ ಕಲ್ಾನೆ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ೆ. ತ್ಮಮ ಛಾಯಾಗರಹರ್ದ್ 
ಪಯರ್ವನ ು ಅವರ  ಈ ರಿೀತ್ತಯಾಗಿ ನಮಮುಂದಗೆ ಹುಂಚಿಕೊುಂಡರ . 

ನಾನ  PUC ಓದ್ ತ್ತತರ ವಾಗಲ್ೆೀ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್  ಶ ರ  ಮಾಡಿದೆ. ಮ್ೈಸೂರ್ ಸೊೀಪ್ಸ ಕಾಖ್ಾಣನೆಯಲಿೆ ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳ್ಳಗಾಗಿಯೀ ವಿಶೆೀಷ್ ತ್ುಂಡವುಂದ್ನ ು ಮಾಡಿದ್ುರ , ಅಲಿೆ 

ನಾನ  ಪ್ಾಯಕುಂಗ್ ವಿಭಾಗದ್ಲಿೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಾರುಂಭಿಸಿದೆ.  ಪರತ್ತ ತ್ತುಂಗಳು ೬೦ ರೂಪ್ಾಯಿ ಸುಂಪ್ಾದಸ ತ್ತತದ ುೆ. ಬೆಳ್ಳಗ ಗೆ ಕಾಲ್ೆೀಜ್ ಮ ಗಿಸಿ, ಮಧಾಯಹು ೨ ರಿುಂದ್ ೬ 

ಗುಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಖ್ಾಣನೆಯಲಿೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ ತ್ತತದ ುೆ. ಅುಂದನಿುಂದ್ ಇುಂದನವರೆಗೂ ಒುಂದ್  ದನವೂ ವಿಶರಮಿಸಲಿಲ್ೆ. ಜಿೀವನದ್ ಎಲ್ಾೆ ಬದ್ುತೆಗಳನ ು ನಿವಣಹಿಸ ತಾತ ಬುಂದೆ. 

ನನಗೆ ೫೦ ವಷ್ಣಗಳಾದಾಗ ನನು ಎಲ್ಾೆ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನ ು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಿವಣಹಿಸಿದ ುೆೀನೆ ಎುಂದೆನಿಸಿದ್ ನುಂತ್ರ, ಈಗ ನನಗಾಗಿ ನಾನೆೀನಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ನೆ 

ಮಾಡಲ್ೆೀಬೆೀಕೆುಂಬ ಮನಸಾ್ಯಿತ್ . ಹಿೀಗೆ ನನಗೆ ೫೦ ವಷ್ಣಗಳಾದ್ ನುಂತ್ರ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಛಾಯಾಗರಹರ್ವನ ು ಹವಾಯಸವಾಗಿ ಶ ರ  ಮಾಡಿಕೊುಂಡೆ. 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 
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೨೦೧೧ರಲಿೆ ನನು ಗೆಳೆಯನಾದ್ ಅರ ಣ್ ನನಗೆ ಪರಖ್ಾಯತ್ ಛಾಯಾಗಾರಹಕರಾದ್ ಸ ರೆೀಶ್ ಬಸವರಾಜ ರವರನ ು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ . ಅುಂದನಿುಂದ್ ಸ ರೆೀಶ್ ನನಗೆ 
ಛಾಯಾಗರಹರ್ದ್ ಗ ರ ವಾದ್ರ . 
‘ಇುಂಡಿಯಾ ನೆೀಚರ್ ವಾಚ್’ ಜಾಲ್ತಾರ್ದ್ಲಿೆ ಬೆುಂಗಳೂರಿನಲಿೆರ ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ ು ನೊೀಡಿ, ಇಷೊಟುಂದ್  ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆುಂಗಳೂರಿನಲಿೆವೆಯೀ ಎುಂದ್  
ತ್ ುಂಬಾ ಆಶಿಯಣವಾಯಿತ್ . ಇವ ಗಳ ಬಗ ಗೆ ಕಲಿಯಬೆೀಕೆುಂದ್  ಮನಸ ್ ಮಾಡಿ ನನುಲಿೆದ್ು ಕಾಯಮ್ರಾ ತೆಗೆದ್ ಕೊುಂಡ  ಸ ರೆೀಶ್ ರವರ ಬಳ್ಳ ಹೊೀದೆ. ಅುಂದ್  ಭಾನ ವಾರ, 
ಹೆೀಸರಘಟ್ಟಕೆೆ ಹೊರಟೆವ . ಅಲಿೆ ಮಟ್ಟಮದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ ದಾಸ ಮಗರೆ ಪಕ್ಷಿ ನೊೀಡಿದ್ ನಾನ  ಚಿಕೆ ಮಗ ವಿನುಂತೆ ಸುಂಭರಮಿಸಿದೆ, ೨೦೦ ರಿುಂದ್ ೩೦೦ ಫೀಟೊೀಗಳನ ು 
ಕೆಕೆಸಿದೆ.  
ಫೀಟೊೀಗಳನ ು ತೆಗೆದ್ ಮ್ೀಲ್ೆ ಅದ್ರ ಪರಿಷ್ೆರಣೆ ತ್ ುಂಬಾ ಮ ಖಯ. ನನಗೆ ಕುಂಪೂಯಟ್ರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಭಾಯಸ ಇರಲಿಲ್ೆ. ಸ ರೆೀಶ್ ರವರೆೀ ಕರಮವಾಗಿ ಕುಂಪೂಯಟ್ರ್ ಬಳಕೆ 

ಹಾಗ  ಫೀಟೊೀಗಳ ಪರಿಷ್ೆರಣೆ ಹೆೀಳ್ಳಕೊಟ್ಟರ . 

ಆನುಂತ್ರ ನಾನ  ಸೆುೀಹಿತ್ರೊಡನೆ ಕಬ್ನಿಗೆ ಹೊೀದೆ. ಅಲ್ೆೆೀ ನಾನ  ಮದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಹ ಲಿಯನ ು ಕುಂಡೆ. ಚೊಟ್ಟಟ ಗಿಡ ಗ (Crested hawk eye eagle) ಕೂಡ ನೊೀಡಿದೆ. ಈ 

ಪಕ್ಷಿಯ  ಇವತ್ತತಗೂ ಕೂಡ ನನು ಅಚ ಿಮ್ಚಿಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿೆ ಒುಂದ್ . 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ © ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 
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ನುಂತ್ರದ್ ದನಗಳಲಿೆ ನಾನ  ಅತಾಯಧ್ ನಿಕ ಕಾಯಮ್ರಾ ಉಪಕರರ್ಗಳನ ು ಖರಿೀದಸಿದೆ. 
ನಾನ  ಮ ುಂದನ ಪರಯಾರ್ ಕೆೈಗೊುಂಡಿದ್ ು ಭರತ್ಪ ರಕೆೆ. ಇದ್  ನಾನ  ಒಬಬುಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಹೊೀದ್ ಪರವಾಸ. ಈ ಪರವಾಸದ್ಲಿೆ ನಾನ  ಕಾಯಮ್ರಾ ಬಳಸ ವ ಸಾಕಷ್ ಟ ರಿೀತ್ತ 
ಹಾಗ  ವಿಧಾನಗಳನ ು ಕಲಿತ್ ಕೊುಂಡೆ. ಇದಾದ್ ಮ್ೀಲ್ೆ ಸತಾತಲ್ ಪರವಾಸವನೂು ಮ ಗಿಸಿದೆ. 
ಈ ಹೊತ್ತತಗೆ ನಾನ  ಇನುಷ್ ಟ ಆಧ್ ನಿಕ ಕಾಯಮ್ರಾ ಉಪಕರರ್ಗಳನ ು ಖರಿೀದಸಿ ಗುಂಭಿೀರ ಛಾಯಾಗರಹರ್ಕೆೆ ಸಜಾಾದೆ. 
ಕಾಬೆಣಟ್, ಗಣೆೀಶಗ ಡಿ, ಚೆನೆುೈ, ತ್ಡೊೀಬ, ಕಾಜಿರ೦ಗಾ, ರಾಜಸಾತನ್, ಗ ಜರಾತ್ ಹಿೀಗೆ ಸಾಕಷ್ ಟ ಪರವಾಸಗಳನ ು ಕೆೈಗೊುಂಡೆ. ತ್ಡೊೀಬಾನಲಿೆ ಕುಂಡ ಹ ಲಿಗಳನ ು ನಾನ  
ಇುಂದಗೂ ಮರೆಯಲ್  ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲ್ೆ. 
೨೦೧೪ ರಲಿೆ ಮದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾನ  ಮಸೆೈ ಮಾರಾಗೆ ಹೊೀದೆ. ಅದೊುಂದ್  ಅದ್ ುತ್ ಅನ ಭವ, ಬೆೀರೆಯದೆೀ ಪರಪುಂಚ. 

ನಾನ  ತೆಗೆದ್ ಹಲ್ವಾರ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ‘ಬಾುಂಬೆ ನಾಚ ರಲ್ ಹಿಸಟರಿ ಸೊಸೆೈಟ್ಟ’ಯಲಿೆ ಪರಕಟ್ವಾಗಿವೆ. ಇನ ು ಕೆಲ್ವ  ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾರೆೈಕೆಯೀಲ್ೆಗಳಲಿೆ ಮ ದರತ್ವಾಗಿವೆ. 

‘ಮಹಾರಾಷ್ರ ಬಡ್ಣ ಬ ಕ್’ನಲಿೆ ನನು ಎರಡ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮ ದರತ್ವಾಗಿವೆ – ಓಸೆೆ(osprey) ಮತ್ ತ ಬೂದ ತ್ಲ್ೆಯ ಗರ ಡ (Grey headed fish eagle). ಈ 

ಪ ಸತಕವ  ಮರಾಠಿ, ಹಿುಂದ ಮತ್ ತ ಆುಂಗೆ ಭಾಷೆಗಳಲಿೆ ಮ ದರತ್ವಾಗಿದೆ. ಇಷೆಟೀ ಅಲ್ೆದೆ ನನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ‘NGC ಟಾರವೆಲ್ೆರ್’ ಹಾಗ  ‘ವೆೈಲ್ಡ ಬಡ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ’ ಗಳಲಿೆಯೂ 

ಕೂಡ ಪರಕಟ್ವಾಗಿವೆ. 

ನಾನ  ಈಗ ಸರಿಸ ಮಾರ  ೧೦೦೦ ಜಾತ್ತಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ ು ಗ ರ ತ್ತಸಬಲ್ೆೆ. ಅದ್ರಲಿೆ ೬೦೦ ಜಾತ್ತಯ ಭಾರತ್ದ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗ  ೧೫೦ ಜಾತ್ತಯ ಆಫರಕಾದ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಈ 
ಹವಾಯಸವ  ನನುನ ು ೨೦ ವಷ್ಣ ಕರಿಯನನಾುಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 
೨೦೧೭ ರ ಫೆಬರವರಿಯಲಿೆ ಹಿಮ ಚಿರತೆಯನ ು ಹ ಡಿಕಕೊುಂಡ  ಹಿಮಾಲ್ಯಕೆೆ ಹೊೀಗಿದ ುೆ. ಹವಾಮಾನ ವೆೈಪರಿೀತ್ಯದುಂದ್ ಉಸಿರಾಡಲ್ೂ ತ್ ುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೆೀಕಾದ್ 

ಪರಿಸಿಿತ್ತಯಲ್ೂೆ ಹಿಮ ಚಿರತೆಯನ ು ಕುಂಡ  ಬುಂದೆನಲ್ೆ ಎುಂಬ ಸುಂತ್ೃಪಿತ ನನಗಿದೆ. ನನು ಪರಕಾರ ಇದ್  ನನು ಜಿೀವನದ್ ಅತ್ತ ದೊಡಡ ಸಾಧ್ನೆ ಎುಂದ್ರೆ ತ್ಪ್ಾಾಗಲ್ಾರದ್ . ನನು ಕೆೈ 

ಬೆರಳುಗಳು ಚಳ್ಳಯಿುಂದ್ ಕುಂದ್  ಬರ್ಣಕೆೆ ತ್ತರ ಗಿದ್ ು, ಇನೂು ಸಹ ಹಾಗೆಯೀ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಪ್ಾುಂಡಾ ಸಿಗಲಿಲ್ೆ ಎುಂಬ ಬೆೀಸರ ಇದ ುೆೀ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಪ್ಾುಂಡಾ ಹ ಡಿಕಕೊುಂಡ  

ನಾನ  ಮತೆತ ಹಿಮಾಲ್ಯಕೆೆ ಹೊೀಗ ವ ದ್ುಂತ್ೂ ಖುಂಡಿತ್. ನನು ಅನ ಭವದ್ಲಿೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆುಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲ್ಯವನ ು ನೊೀಡದ್ವನ  ಸುಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ್ತೀಯನೆೀ ಅಲ್ೆ. 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 
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ಇುಂದನ ಯ ವಕರಿಗೆ ನಾನ  ಹೆೀಳುವ ದಷೆಟೀ, ವನಯ ಜಿೀವಿ ಛಾಯಾಗರಹರ್ವನ ು ಹವಾಯಸವನಾುಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ೆೆೀ ಜಿೀವನ ನಡೆಸ ತ ತೆೀನೆ ಎುಂಬ ನಿಧಾಣರಕೆೆ 
ಬರ ವ ಮ ನು ಸವಲ್ಾ ಯೀಚಿಸಿ. ಈ ಉದ್ಯಮದ್ಲಿೆ ಹರ್ ಸುಂಪ್ಾದ್ನೆ ತ್ ುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹವಾಯಸವನ ು ಮ ಖಯ ಉದೊಯೀಗವನಾುಗಿ ಮಾಡ ವ ಆಲ್ೊೀಚನೆ ಮಾಡದೆ 
ಇರ ವ ದೆೀ ಒಳ್ಳತ್ . ಇನ ು ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸುಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಬುಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಪಿೀಳ್ಳಗೆ ಸುಂರಕ್ಷಣೆಯನ ು ಕೆೀವಲ್ ಫೆೀಸ ಬಕ್, ಟ್ಟವಟ್ಟರ್ ಗಳಲಿೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕೆುಂದ್  
ಕೊುಂಡಿದಾುರೆ. ಸುಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯಣವನ ು ನಾವ  ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ತ್ಜ್ಞರಿಗೆ ಬ್ಟ್ ಟಬ್ಡ ವ ದೆೀ ಒಳ್ಳತ್ .  
ನಮಮ ಫೆೀಸ ಬಕ್ ಗೂರಪ್ಸ ‘ವೆೈಲ್ ಡೆಲೈಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೀಟೊೀಗರಫ’ ಯ ಮೂಲ್ಕ ನಾವ  ಛಾಯಾಗರಹರ್ ತ್ರಬೆೀತ್ತ ಶ್ಚಬ್ರಗಳು ಹಾಗ  ಪರವಾಸಗಳನ ು ಆಯೀಜಿಸ ತ ತೆೀವೆ. 
ಹಾಗೆಯೀ ಹಲ್ವಾರ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಫಧೆಣಗಳನ ು ಏಪಣಡಿಸ ತ ತೆೀವೆ. 
ಭವಿಷ್ಯದ್ಲಿೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ ಗೆ ಒುಂದ್  ಪ ಸತಕವನ ು ಬ್ಡ ಗಡೆ ಮಾಡ ವ ಅಭಿಲ್ಾಷೆ ಹೊುಂದದ ುೆೀನೆ.  

ಅನುಂತ್ ಮೂತ್ತಣಯವರ ಭವಿಷ್ಯದ್ ಯೀಜನೆಗಳ್ಳಗೆ ಕಾಡ ನಾಡ  ತ್ುಂಡದ್ ವತ್ತಯಿುಂದ್ ಶ ಭ ಹಾರೆೈಸ ತೆತೀವೆ.  

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

 

   ೧೧  

ಖಡಗಮೃಗ 

ಮನರುಬೆರಳಿನ್ ಮಿುಂಚುಳಿು 



12  

12  

 

ಆಫ್ರಾ ಕಾ ಆನೆ    

ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ನಿಕೀನ್ D800, Mode - ಅಪರ್ಿರ್  ಪ್ರರ ಯೀರಿಟಿ , -0.3, f5.6, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/250, ಐಎಸ್ಟಓ 400 ,ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮಾಯ ಟಿರ ಕ್್  ಮೀಟರಿಂಗ್ 

ಚಿರತೆ 
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ನಿಕೀನ್ D4, Mode - ಅಪರ್ಿರ್  ಪ್ರರ ಯೀರಿಟಿ , -0.3, f4, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/125, ಐಎಸ್ಟಓ 800, ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮಾಯ ಟಿರ ಕ್್  ಮೀಟರಿಂಗ್ 

© ಗಿರಿ ಕ್ಯವಳೆ 

ಕಿಕ್ ಮೀಡಿ  

© ಗಿರಿ  ಕ್ಯವಳೆ  
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ಕಿಕ್ ಮೀಡಿ  
 

ಪನ್ನ ಗ್ರರ  
 ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D Mark IV,   ಅಪರ್ಿರ್  - f10, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/1600, ಐಎಸ್ಟಓ 640  

 

   ೯  

ಕಿರು ಚಾಣ 
 ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 7D Mark II, ಅಪರ್ಿರ್  - f4, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/8000, ಐಎಸ್ಟಓ 500  

© ಕರಣ್  ಪೂನ್ರ್  

© ಕರಣ್  ಪೂನ್ರ್  

 

   ೧೩  



14  

14  

ಕಿಕ್ ಮೀಡಿ  

 

ಕಾಡು ಕಾಗೆ 
 ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D Mark IV,  ಅಪರ್ಿರ್  - f13, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/250, ಐಎಸ್ಟಓ 800 

 
     

 ಬಿಳಿಗಣಿ್ಣ ನ್ ಗಿಡುಗ 
 ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D Mark IV,  ಅಪರ್ಿರ್  - f5.6, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/2500, ಐಎಸ್ಟಓ 800 

© ಕರಣ್  ಪೂನ್ರ್  
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ಕಿಕ್ ಮೀಡಿ  

ಜೇನು ಗಟುರ 
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 5D Mark III,  ಅಪರ್ಿರ್  F9, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 
1/320, ಐಎಸ್ಟಓ 1000 

ಹುಲಿ  
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ:   ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ  ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 5D Mark III,  ಅಪರ್ಿರ್  F5.6, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/800, ಐಎಸ್ಟಓ 500 

© ಪರ ಕ್ಯಶ್  ರಾಮಕರ ಷಣ ನ್ 
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© ಪರ ಕ್ಯಶ್  ರಾಮಕರ ಷಣ ನ್ 
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ಇರುವೆ 

 

ಗಡಿಬ್ಡಿಯ ಚಟ್ ವಟ್ಟಕೆಯಲಿೆ ತೊಡಗಿದೆ ಇರ ವೆ ಸಮೂಹ. ಸಾವಿರಾರ  ಇರ ವೆಗಳು 
ಸಾಲ್ಾಗಿ ಹೊೀಗ ವ ದ್ನ ು ಕುಂಡರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಮಮಮ್ಮ ಆಶಿಯಣವಾಗ ತ್ತದೆ. 
ಇರ ವೆಗಳು ದಾರಿ ತ್ಪ ಾವ ದಲ್ೆವೆೀ ಎುಂಬ ಪರಶೆು ನಮ್ಮಲ್ೆರಲ್ೂೆ ಮೂಡಿರ ವ ದ್  
ಸಹಜ. ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ತರ ಇಲಿೆದೆ. 
‘ಫೆರೊಮೀನ್’ ಎುಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದ್ ಮೂಲ್ಕ ಇರ ವೆಗಳು ಪರಸಾರ ಸುಂಪಕಣ 
ಸಾಧಸ ತ್ತವೆ. ‘ಹೆಮುೀಪ್ೆಟಾರ’ ವಗಣದ್ ಇತ್ರ ಜಿೀವಿಗಳ್ಳಗಿುಂತ್ ಇರ ವೆಗಳಲಿೆ ಈ 
ಸುಂಕೆೀತ್ ವಯವಸೆಿಯ  ಹೆಚ ಿ ಪರಬ ದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ಕೀಟ್ಗಳುಂತೆಯೀ ಸಾಕಷ್ ಟ 
ಚಲ್ನಶಕತಯನ ು ಹೊುಂದರ ವ ಇರ ವೆಗಳು, ಮಿೀಸೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ  ವಾಸನೆಯನ ು 
ಗರಹಿಸ ತ್ತವೆ. ಶ್ಚರದ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿೆ ಇರ ವ ಈ ಮಿೀಸೆಗಳು ವಾಸನೆಯ ತ್ತೀವರತೆ 
ಮತ್ ತ ದಕ ೆಗಳೆರಡನೂು ಕರಾರ ವಕಾೆಗಿ ಅರಿಯಲ್  ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇರ ವೆಗಳು ತ್ಮ್ಮಲ್ೆ ಜಿೀವನಾವಧಯನ ು ನೆಲ್ದ್ 
ಸುಂಪಕಣದ್ಲಿೆಯೀ ಕಳೆಯ ವ ದ್ರಿುಂದ್ ಫೆರೊಮೀನ್ ರಾಸಾಯನಿಕವನ ು 
ಉಳ್ಳಸಿಕೊಳುಿವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೆಲ್ವನ ು ಬಳಸಿಕೊಳುಿತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕದ್ 
ಜಾಡನ ು ಹಿಡಿದ್  ಉಳ್ಳದ್ ಇರ ವೆಗಳು ಹಿುಂಬಾಲಿಸಲ್  ಅನ ವಾಗ ತ್ತದೆ. ಗ ುಂಪ್ಾಗಿ 
ಹೊರಟ್  ಆಹಾರವನ ು ಹ ಡ ಕ ವ ಇರ ವೆಗಳು, ಆಹಾರವ  ಕುಂಡಾಗ ಆ 
ಸಾಿನದುಂದ್ ತ್ಮಮ ಗೂಡಿನವರೆಗೆ ಫೆರೊಮೀನ್ ರಾಸಾಯನಿಕದ್ ಮೂಲ್ಕ ಒುಂದ್  
ದಾರಿಯನ ು ಗ ರ ತ್  ಮಾಡ ತ್ತವೆ. ಗೂಡಿನ ಇತ್ರ ಇರ ವೆಗಳು ಈ ಜಾಡಿನಲಿೆ 
ಸಾಗಿ ಆಹಾರವಿರ ವ ಸಿಳವನ ು ತ್ಲ್ ಪ ವ ವ . ಈ ಜಾಡಿನಲಿೆ ಯಾವ ದಾದ್ರೂ 
ಹೊಸ ಅಡಚಣೆಗಳುುಂಟಾಗಿ ದಾರಿಯ  ಮ ಚಿಿಹೊೀದಾಗ ಎಲ್ೆಕೂೆ ಮ ುಂದರ ವ 
ಇರ ವೆಗಳು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ ು ಹ ಡ ಕತೊಡಗ ತ್ತವೆ. ಇದ್ರಲಿೆ ಯಶಸಿವಯಾದ್ 
ಇರ ವೆಯ  ಹಿುಂದ್ಕೆೆ ಮರಳುವಾಗ ಮತೊತಮ್ಮ ಫೆರೊಮೀನ್ ಅನ ು ಉದ್ ರಿಸ ತಾತ 
ಹೊಸ ಜಾಡನ ು ಸೃಷ್ಟಟಸ ತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸದಾದ್ ಜಾಡನ ು ಮತ್ತಷ್ ಟ ಇರ ವೆಗಳು 
ಹಿುಂಬಾಲಿಸಿ ಎಲ್ೆವೂ ಈ ದಾರಿಯಲಿೆ ರಾಸಾಯನಿಕವನ ು ಉದ್ ರಿಸ ತಾತ ಸಾಗ ತ್ತವೆ. 

ಹಿೀಗೆ ಅತ್ಯುಂತ್ ಗಾಢವಾದ್ ರಾಸಾಯನಿಕವ ಳಿ ಜಾಡ  ಉಳ್ಳದ್ ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ ಅಧಕೃತ್ ಹಾದಯಾಗ ವ ದ್ . ಆಹಾರವನ ು ಅರಸ ತ್ತ ಗೂಡಿನಿುಂದ್ ಬಲ್  ದ್ೂರ ಸಾಗ ವ 
ಇರ ವೆಗಳು ಕೆಲ್ ಗ ರ ತ್ ಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮ್ೀಲ್ೆ ಮತ್ ತ ಸೂಯಣನ ಸಾಿನದ್ ಮ್ೀಲ್ೆ ತ್ಮಮ ಮನೆಯನ ು ಸೆೀರಿಕೊಳುಿತ್ತವೆ.  
ಫೆರೊಮೀನ್ ರಸಾಯನವ  ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ ಇತ್ರ ರಿೀತ್ತಯಲಿೆಯೂ ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬರ ವ ದ್ . ತ್ ಳ್ಳಯಲ್ಾಟ್ಟ ಅರ್ವಾ ಜಜಾಲ್ಾಟ್ಟ ಇರ ವೆಯ  ಅತ್ತ ದೊಡಡ ಪರಮಾರ್ದ್ಲಿೆ ಈ 
ರಾಸಾಯನವನ ು ಬ್ಡ ಗಡೆಗೊಳ್ಳಸ ವ ಮೂಲ್ಕ ತ್ನು ಸುಂಗಾತ್ತಗಳ್ಳಗೆ ಅಪ್ಾಯದ್ ಮ ನೂ್ಚನೆಯನ ು ನಿೀಡ ತ್ತದೆ. ಇುಂತ್ಹ ಸೂಚನೆ ದೊರೆತ್ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಸ ತ್ತಲಿನ 
ಇರ ವೆಗಳು ಆಕರಮರ್ಕೆೆ ಸನುದ್ಧವಾಗ ತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಪರಮಾರ್ದ್ಲಿೆ ಬ್ಡ ಗಡೆಯಾದ್ ಫೆರೊಮೀನ್ ಇರ ವೆಗೆ ಸ ತ್ತಲಿನ ಇರ ವೆಗಳನ ು ತ್ನುತ್ತ ಆಕಷ್ಟಣಸಿಕೊಳಿಲ್  
ನೆರವಾಗ ವ ದ್ . 
ಅನೆೀಕ ತ್ಳ್ಳಗಳ ಇರ ವೆಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಳ್ಳಯ ಫೆರೊಮೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ೆದೆ ಇತ್ರ ತ್ಳ್ಳಗಳ ಫೆರೊಮೀನ್ ಗಳನ ು ಸಹ ಉತಾಾದಸ ವ ಶಕತ ಪಡೆದವೆ. ಶತ್ ರ ಇರ ವೆಗಳು 
ಎದ್ ರಾದಾಗ ಇವ  ಶತ್ ರ ಗ ುಂಪಿನವ ಗಳ ಫೆರೊಮೀನ್ ಅನ ು ದೊಡಡ ಪರಮಾರ್ದ್ಲಿೆ ಹೊರಹಾಕ ಶತ್ ರಗಳಲಿೆ ಗೊುಂದ್ಲ್ ಮೂಡಿಸ ತ್ತವೆ. ಇದ್ರಿುಂದಾಗಿ ಅನೆೀಕ ವೆೀಳ  ೆ
ಶತ್ ರಗಳು ತ್ಮಮತ್ಮಮಲ್ೆೆೀ ಕಾದಾಟ್ ನಡೆಸ ವ ದ್ೂ ಉುಂಟ್ . 
ಇರ ವೆಗೆ ಫೆರೊಮೀನ್ ನ ಅವಶಯಕತೆ ಬಹಳ ಹೆಚಾಿಗಿರ ವ ದ್ರಿುಂದ್ ಬೆೀಡಿಕೆಯನ ು ಪೂರೆೈಸಲ್  ದೆೀಹದ್ ಅನೆೀಕ ಗರುಂರ್ಥಗಳು ಈ ರಾಸಾಯನದ್ ಉತಾಾದ್ನೆಯನ ು 
ಮಾಡ ತ್ತವೆ. ಅಹಾರದ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರೊಮೀನ್ ಅನ ು ಮಿಶರಮಾಡಿ ಇತ್ರ ಇರ ವೆಗಳೂೆುಂದಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುಿವ ದ್ರ ಮೂಲ್ಕ ಇರ ವೆಗಳು ಪರಸಾರ ಯೀಗಕ್ೆೀಮ 
ತ್ತಳ್ಳದ್ ಕೊಳುಿತ್ತವೆ. ಇದೆೀ ಫೆರೊಮೀನ್, ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಇರ ವೆಯ ನಿಗದತ್ ಕಸ ಬ್ನ ಬಗ ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೀಡ ತ್ತದೆ.  
ಇರ ವೆಯ ತ್ಲ್ೆಯಲಿೆ ಹಲ್ವ  ಸಾಶೆೀಣುಂದರಯಗಳ್ಳವೆ. ಇರ ವೆಯ  ನೊರ್ದ್ುಂತೆ ಸುಂಕೀರ್ಣ ಕರ್ ಣಗಳನ ು ಹೊುಂದರ ವ ದ್ . ಈ ಸುಂಕೀರ್ಣ ಕರ್ ಣ ಒತಾತಗಿ ಜೊೀಡಿಸಲ್ಾಟ್ಟಟರ ವ 
ಹಲ್ವ  ಸರ್ಣಸರ್ಣ ಮಸೂರಗಳ್ಳುಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ು ಸ ತ್ತಲಿನ ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮ ಚಲ್ನೆಗಳನ ು ಸಹ ಗ ರ ತ್ತಸ ವಲಿೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ ವೆಯ  ಎರಡ  ಸರಳ 
ಕರ್ ಣಗಳನ ು ತ್ಲ್ೆಯ ಮ್ೀಲ್ಾುಗದ್ಲಿೆ ಹೊುಂದದ್ ು ಇವ  ಬೆಳಕನ ು ಗರಹಿಸ ವಲಿೆ ನೆರವಾಗ ತ್ತವೆ.  
ಇವ ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇರ ವೆಗಳ ದ್ೃಷ್ಟಟ ಬಲ್  ಮುಂದ್ ಮತ್ ತ ಹಲ್ವ  ತ್ಳ್ಳಯ ಇರ ವೆಗಳು ಪೂತ್ತಣ ಕ ರ ಡ . ಇದ್ಕೆೆ ಅಪವಾದ್ವೆುಂಬುಂತೆ ಆಸೆರೀಲಿಯಾದ್ ಬ ಲ್ ಡಾಗ್ 
ಇರ ವೆಯ  ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮದ್ೃಷ್ಟಟಯನ ು ಹೊುಂದದೆ. ತ್ಲ್ೆಯ ಭಾಗಕೆೆ ಸೆೀರಿದ್ುಂತೆ ಇರ ವೆಯ  ಎರಡ  ಫೀಲ್ರ್ ಎುಂದ್  ಕರೆಯಲ್ಾಡ ವ ಗಾರಹಕಕಡಿಡಗಳನ ು (ಮಿೀಸೆ) 
ಹೊುಂದರ ತ್ತದೆ. ಈ ಗಾರಹಕಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ ು ಗ ರ ತ್ತಸ ವಲಿೆ ಇರ ವೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರ ವೆಗೆ ಈ ಮಿೀಸೆಗಳು ಸುಂಪಕಣಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಸಹ ಬಳಕೆಗೆ 
ಬರ ತ್ತವೆ. 

© ಸುಧಿೀಂದರ  ರಾವ್  
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ಇರುವೆ 

 

ಇತ್ರ ಇರ ವೆಗಳು ಹೊರಸೂಸಿದ್ ಫೆರೊಮೀನ್ ಪತ ತೆಹಚ ಿವಲಿೆಯೂ ಸಹ ಮಿೀಸೆ ಬಳಸಲ್ಾಡ ವ ದ್ . ಈ ಗಾರಹಕಗಳು ತ್ನು ಮ ುಂದರ ವ ವಸ ತವಿನ ಬಗ ಗೆ ತ್ತಳ್ಳಯಲ್  ಇರ ವೆಗೆ 
ನೆರವಾಗ ತ್ತವೆ. ಇರ ವೆಯ ಶ್ಚರದ್ಲಿೆ ಎರಡ  ಬಲಿಷ್ಠ ಒಸಡ ಗಳು ಇದ್ ು, ಇವ  ನಾನಾ ರಿೀತ್ತಯಲಿೆ ಬಳಸಲ್ಾಡ ತ್ತವೆ. ಇವ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಇರ ವೆಯ  ಆಹಾರವನ ು 
ಹೊತೊತಯ ಯವ ದ್ , ವಸ ತಗಳನ ು ಅಲಿೆುಂದಲಿೆಗೆ ಎತ್ತತಡ ವ ದ್ , ಗೂಡ ಗಳನ ು ನಿಮಿಣಸ ವ ದ್  ಮತ್ ತ ತ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಯ ಧ್ವನಾುಗಿ ಸಹ ಬಳಸ ವ ದ್ . 
ಕೆಲ್ ತ್ಳ್ಳಗಳ ಇರ ವೆಗಳು ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಸರ್ಣ ಚಿೀಲ್ವನ ು ಹೊುಂದದ್ ು ಇವ ಗಳಲಿೆ ಇರ ವೆಯ  ತ್ನು ಸುಂಗಾತ್ತಗಳ್ಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಮಟೆಟಯಡೆದ್  ಬುಂದ್ ಎಳೆಯ 
ಲ್ಾವಾಣಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ ು ಸುಂಗರಹಿಸಿಟ್ ಟಕೊಳುಿವ ದ್ . ‘ಥೊರಾಕ್್’ ಎುಂದ್  ಕರೆಯಲ್ಾಡ ವ ಇರ ವೆಯ ಮ ುಂಡದ್ಲಿೆ ಆರ  ಕಾಲ್ ಗಳ್ಳರ ತ್ತವೆ. ಪರತ್ತ ಕಾಲಿನ ತ್ ದಯಲಿೆ 
ಕೊಕೆೆಯುಂತೆ ಬಾಗಿರ ವ ಉಗ ರಿನ ರಚನೆಯಿದ್ ು ಇದ್  ಇರ ವೆಗೆ ಹತ್ ತವಲಿೆ ಮತ್ ತ ವಸ ತಗಳ್ಳಗೆ ಜೊೀತ್ ಬ್ೀಳುವ ದ್ಕೆೆ ನೆರವಾಗ ತ್ತದೆ. 
ಹೆಚಾಿಗಿ ರಾಣಿ ಇರ ವೆ ಮತ್ ತ ಗುಂಡಿರ ವೆಗಳು ರೆಕೆೆಗಳನ ು ಹೊುಂದರ ತ್ತವೆ. ರಾಣಿಗಳು ತ್ಮಗೆ ಸುಂಗಾತ್ತ ದೊರೆತ್ ನುಂತ್ರ ರೆಕೆೆಗಳನ ು ಉದ್ ರಿಸಿಬ್ಡ ತ್ತವೆ. ಇರ ವೆಯ 

ಹೊಟೆಟಯ ಭಾಗದ್ಲಿೆ ಹೆಚಿಿನ ಪರಮ ಖ ಅುಂಗಗಳು ಮತ್ ತ ಜನನಾುಂಗಗಳು ಇರ ತ್ತವೆ. ಹಲ್ವ  ಜಾತ್ತಯ ಇರ ವೆಗಳು ಕೊುಂಡಿಗಳನ ು ಪಡೆದದ್ ು ಇವ  ತ್ಮಮ ಮತ್ ತ ತ್ಮಮ 

ಗೂಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಯ ಧ್ಗಳುಂತೆ ಬಳಸ ತ್ತವೆ.  

© ಶಶಂಕ್  ಎಸ್ಟ  ಬಿ 

© ಶ್ರ ೀಯಸ್ಟ ಸಿ್ವ ಮ 

© ಸುಧಿೀಂದರ  ರಾವ್ 

 

   ೧೭  
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ಇರುವೆ 
ತಾರಿತ ಟಿಪಾಣ್ಣ 
• ಇರ ವೆಯ  ವಗಿೀಣಕರರ್ದ್ ಪರಕಾರ ‘ಹೆೈಮ್ನೊೀಪ್ೆಟಾರ’ ವಗಣದ್ಲಿೆ ‘ಫಾಮಿಣಸಿೀಡೆೀ’ ಕ ಟ್ ುಂಬಕೆೆ ಸೆೀರಿದ್ ಜಿೀವಿ. 
• ಇರ ವೆಗಳು ತ್ಮಮ ಕಟ್ ಟನಿಟಾಟದ್ ಮತ್ ತ ಶ್ಚಸ ತಬದ್ಧ ಕ ಟ್ ುಂಬದ್ ಜಿೀವನಕೆೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. 
• ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ೆ. ಅದ್  ತ್ನು ಕಾಲ್ ಗಳ ಸಹಾಯದುಂದ್ ನೆಲ್ದ್ ಮೂಲ್ಕ ಕುಂಪನವನ ು ಗರಹಿಸ ತ್ತದೆ. 
• ಪ ರ ಷ್ ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ ಜಿೀವನದ್ ಏಕೆೈಕ ಕೆಲ್ಸವೆುಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಮಿಲ್ನ ನಡೆಸ ವ ದ್ . ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮ ಗಿಸಿದ್ ಬಳ್ಳಕ ಅವ  ಸತ ತೆೀ ಹೊೀಗ ತ್ತವೆ. 
• ಇರ ವೆಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ೂಕಕೆುಂತ್ ಹಲ್ವಾರ  ಪಟ್ ಟ ಹೆಚ ಿ ತ್ೂಕವನ ು ಎತ್ತಬಲ್ೆವ , ಎತ್ತತಕೊುಂಡ  ಸಾಗಬಲ್ೆವ . ಕೆೀವಲ್ ದ್ವಡೆಯಲಿೆ ೫೦೦ ಮಿಗಾರುಂ ಭಾರ ಎತ್ ತವ ಶಕತ 

ಅವ ಗಳ್ಳಗಿದೆ. ಇರ ವೆ ತ್ನು ದೆೀಹದ್ ತ್ೂಕಕೆುಂತ್ ೨೦ ರಷ್ ಟ ಭಾರವನ ು ಎತ್ತಬಲ್ೆದ್ . 
• ಜಗತ್ತತನಲಿೆ ಎಷೊಟುಂದ್  ಇರ ವೆಗಳು ಇವೆ ಎುಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತತನ ಎಲ್ೆ ಮನ ಷ್ಯರ ತ್ೂಕಕೆುಂತ್ ಇರ ವೆಗಳ ತ್ೂಕವೆೀ ಹೆಚ ಿ! 
• ಯಾವಾಗ ಒುಂದ್  ಇರ ವೆ ಇನೊುುಂದ್  ಇರ ವೆಯಡನೆ ಯ ದ್ಧವನ ು ಮಾಡ ತ್ತದೆಯೀ, ಆ ಸಮಯದ್ಲಿೆ ಅದ್  ಸಾವನುಪ ಾತ್ತದೆ. 
• ರಾಣಿ ಇರ ವೆಯ ಆಯಸ ್ ೩೦ ವಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ, ಕಾಮಿಣಕ ಇರ ವೆಗಳು ಬದ್ ಕ ವ ದ್  ಕೆೀವಲ್ ಮೂರ  ವಷ್ಣ ಮಾತ್ರ!, ಇನೂು ಕೆಲ್ವ  ಇರ ವೆಗಳು ಬದ್ ಕ ವ ದ್  ೪೫ 

ರಿುಂದ್ ೬೦ ದನಗಳು ಮಾತ್ರ. 
• ಸೆೈನಿಕ ಇರ ವೆಗಳ ಕೆಲ್ಸದ್ ವೆೀಗ ಮತ್ ತ ಹಸಿವ  ಎಷ್ಟಟದೆಯುಂದ್ರೆ ಅವ  ಪರತ್ತದನ ಒುಂದ್  ಲ್ಕ್ಷಕೂೆ ಅಧಕ ಪ್ಾರಣಿಗಳನ ು ತ್ತುಂದ್  ತೆೀಗಬಲ್ೆವ ! 
• ಇದ್ರ ದ್ವಡೆಗಳು ಬದಗೆ ಇದ್ ು. ಇದ್  ಆಹಾರವನ ು ಕತ್ತರಿಯುಂತೆ ಕತ್ತರಿಸ ತ್ತವೆ. 
• ಪರತ್ತಯುಂದ್  ಇರ ವೆಗಳ ಸಮೂಹದ್ಲಿೆ ಒುಂದ್  ಅರ್ವಾ ಎರಡ  ರಾಣಿ ಇರ ವೆಗಳ್ಳರ ತ್ತವೆ. 
• ಕೆುಂಪ  ಇರ ವೆಗೆ ಮ ಳುಿ ಇರ ತ್ತದೆ. ಅದ್ರಿುಂದ್ ಇದ್  ತ್ನು ಗೂಡನ ು ರಕ್ಷಿಸ ತ್ತದೆ. 
• ಇರ ವೆಗೆ ಎರಡ  ಕರ್ ಣಗಳ್ಳದ್ ು, ಪರತ್ತಯುಂದ್ರಲಿೆ ಅನೆೀಕ ಸರ್ಣ ಸರ್ಣ ಕರ್ ಣಗಳು ಇರ ತ್ತವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಸುಂಯ ಕತ ಕರ್ ಣಗಳು ಎನ ುತಾತರೆ. 
• ಇರ ವೆಯ ಮ್ದ್ ಳ್ಳನಲಿೆ ಸ ಮಾರ  ೨,೫೦,೦೦೦ ನರ ಕೊೀಶಗಳ್ಳರ ತ್ತವೆ. 
• ಪರತ್ತ ಇರ ವೆಯ  ತ್ನು ಕಾಲಿನಲಿೆ ಆರ  ಬೆರಳುಗಳನ ು ಹೊುಂದರ ತ್ತದೆ. 
• ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ ಶಾವಸಕೊೀಶ ಇಲ್ೆ. ಇದ್  ತ್ನು ಸರ್ಣ ರುಂಧ್ರದ್ (ಸಿಾರಾಕಲ್್) ಮೂಲ್ಕ ಆಮೆಜನಕವನ ು ತ್ನು ದೆೀಹಕೆೆ ತೆಗೆದ್ ಕೊಳುಿತ್ತದೆ ಮತ್ ತ ಟಾರಕೆಿಲ್ ಟ್ೂಯಬಗಳು ಎುಂಬ 

ಸರ್ಣ ಟ್ೂಯಬಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆಮೆಜನಕವ  ದೆೀಹದ್ಲಿೆ ಹರಡ ತ್ತದೆ. ಟಾರಕೆಿಲ್ ಟ್ೂಯಬ್ ಇರ ವೆ ಬಯಸಿದ್ಲಿೆ ತೆರೆಯಬಹ ದ್  ಅರ್ವಾ ಮ ಚಿಬಹ ದ್ . 
• ದ್ಕ್ಷಿರ್ ಅಮ್ರಿಕ ಸೆೈನಿಕ ಇರ ವೆಯ ಒುಂದ್  ಗೂಡಿನಲಿೆ ಸ ಮಾರ  ೭,೦೦,೦೦೦ ಇರ ವೆಗಳು ವಾಸಿಸ ತ್ತವೆ. 
• ಇರ ವೆಗಳಲಿೆ ಸ ಮಾರ  ೧೦,೦೦೦ ಪರಭೆೀದ್ಗಳು ಇವೆ. 
• ಒುಂದೆೀ ಗೂಡಿನಲಿೆ ಎರಡ  ವಿಭಿನು ಜಾತ್ತಯ ಇರ ವೆಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸ ತ್ತವೆ. 
• ಇವ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ್ ಆಹಾರಗಳೆುಂದ್ರೆ ತ್ ುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಇವ  ಸಿಹಿಯಾದ್ ಆಹಾರಗಳನ ು ಹ ಡ ಕಕೊುಂಡ  ವಲ್ಸೆ ಹೊೀಗ ತ್ತವೆ. 
• ಇರ ವೆಗೆ ಹೊಟೆಟಯ  ಎರಡ  ಭಾಗಗಳಾಗಿರ ತ್ತವೆ. ಒುಂದ್ರಲಿೆ ತ್ನಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಸುಂಗರಹಿಸ ತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದ್ರಲಿೆ ಇದ್  ಆಹಾರವನ ು ಬೆೀರೆ ಇರ ವೆಗಳೂೆುಂದಗೆ 

ಹುಂಚಿಕೊಳುಿವ ದ್ಕೆೆ ಮಿೀಸಲಿಟ್ಟಟರ ತ್ತದೆ. 
• ಇರ ವೆಗಳ್ಳಗೆ ಮೂಗ  ತ್ ುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರ ವ ದ್ರಿುಂದ್ ಇವ  ವಾಸನೆಯನ ು ತ್ ುಂಬಾ ದ್ೂರದುಂದ್ಲ್ೆೀ ಗರಹಿಸ ತ್ತವೆ. 
• ಇರ ವೆಯ ದೆೀಹವನ ು ಮನ ಷ್ಯನ ದೆೀಹಕೆೆ ಹೊೀಲಿಸಿದಾಗ ಇರ ವೆಯ ವೆೀಗದ್ಲಿೆ ಮನ ಷ್ಯ ಓಡಬೆೀಕಾದ್ರೆ, ಅವನ  ಜೂಜಿನ ಕ ದ್ ರೆಯ ವೆೀಗದ್ಲಿೆ ಓಡಬೆೀಕಾಗಬಹ ದ್ . 

 

   ೧೮  

- ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ ಟ  
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ಛಾಯಾಗ್ರರ ಹಕ ಅವಲೀಕಸಿದಂತ್  

 

 

 

   ೧೯ 

ಮನ ಷ್ಯನ  ಹೆೀಗೆ ತ್ನು ಭೂಪರದೆೀಶವನ ು ಬೆೀಲಿ ಹಾಕಕೊುಂಡ , ಇತ್ರರ  ಅತ್ತಕರಮರ್ 
ಮಾಡದ್ುಂತೆ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುಿತಾತನೊೀ, ಅದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಪ್ಾರಣಿಗಳೂ ಸಹ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ 
ಕ್ೆೀತ್ರವನ ು ಬೆೀರೆ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಅತ್ತಕರಮರ್ ಮಾಡದ್ುಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳುಿತ್ತವೆ. ಅನೆೀಕ 
ಪ್ಾರಣಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪರದೆೀಶಗಳನ ು ಗ ರ ತ್ತಸಲ್  ಮೂತ್ರವನ ು ಸಿುಂಪಡಿಸ ವ ದ್ , 
ಮಲ್ವನ ು ಹಾಕ ವ ದ್ , ತ್ಮಮ ವಾಸನೆ ಗರುಂರ್ಥಗಳನ ು ಭೂಪರದೆೀಶಗಳ ಗಡಿಯ ಸ ತ್ತ 
ಉಜ ಾವ ದ್  ಇತಾಯದಗಳನ ು ಮಾಡ ತ್ತವೆ.  

 

ಈ ಭೂಪರದೆೀಶವನ ು ಸಮಿೀಪಿಸ ವ ಇತ್ರ ಪ್ಾರಣಿಗಳು, ಈ ವಾಸನೆಯನ ು ಗರಹಿಸಿ, ಆ 
ಜಾಗದುಂದ್ ಕಾಲಿೆೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎಚಿರಿಕೆಯನ ು ನಿಲ್ಣಕ್ಷಿಸಿ, ಎರಡ  ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಎದ್ ರ  
ಬದ್ರ  ಆಗ ವ ಸುಂದ್ಭಣ ಬುಂದ್ರೆ, ಪ್ಾರಣಿಗಳ ನಡ ವೆ ದೊಡಡ ಹೊೀರಾಟ್ವೆೀ 
ನಡೆಯ ತ್ತದೆ. ಕೆಲ್ವಮ್ಮ ಅವ  ಪರಸಾರ ಸಾಶ್ಚಣಸದೆೀ, ಕೆೀವಲ್ ಚಲ್ನವಲ್ನದುಂದ್, ಭಾವ 
ಭುಂಗಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ (ರೊೀಮ ನಿಮಿರಿಸ ವ ದ್ , ಹಕೆಗಳು ತ್ನು ರೆಕೆೆಯನ ು ಉಬ್ಬಸ ವ ದ್  
ಇತಾಯದ)  ಪರಸಾರ ಬೆದ್ರಿಕೆ ಒಡಡಬಹ ದ್ . ನಿಜವಾದ್ ಹೊೀರಾಟ್ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ವಿಪರಿೀತ್ ಪರಿಸಿಿತ್ತಗಳಲಿೆ, ಅರ್ವಾ ಸುಂಪನೂಮಲ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದಾುಗ ನಡೆಯ ತ್ತದೆ. 
ಇದ್ರಲಿೆ ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ಳಗೆ ಗುಂಭಿೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹ ದ್ , ಮತ್ ತ ರೊೀಗಗರಸಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳು 
ಸಾವನಪಾಬಹ ದ್ . ಇುಂತ್ಹ ಹೊೀರಾಟ್ಗಳು ಕಾಡಿನಲಿೆ ನೆೈಸಗಿಣಕವಾಗಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳ 
ಸಮತೊೀಲ್ನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುಿವ ಒುಂದ್  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಗಣವಾಗಿದೆ.  

 

ದನೆೀಶ್ ಚಲ್ವಾದ ರವರ  ಕುಂಡ ಇುಂತ್ಹದೆೀ ಒುಂದ್  ಕ್ೆೀತ್ತರೀಯ ಹೊೀರಾಟ್ವನ ು ಹಿೀಗೆ 
ವಣಿಣಸಿದಾುರೆ. 

ಅುಂದ್  ಕಬ್ನಿ ಅಭಯಾರರ್ಯದ್ಲಿೆ ಧ್ಗ ಧ್ಗ ಬ್ಸಿಲ್ , ಕೊಳಗಳೆಲ್ಾೆ ಬತ್ತತ ಹೊೀಗಿವೆ. ಟೆೈಗರ್ ಟಾಯುಂಕ್ ನಲಿೆ ಬೊೀರ್ ವೆಲ್ ವಯವಸೆಿ ಇರ ವ ದ್ರಿುಂದ್ ಆ ಕೊಳದ್ಲಿೆ ಮಾತ್ರ ನಿೀರ  
ತ್ ುಂಬ್ತ್ ತ. ನಮಮ ಸಫಾರಿ ಜಿೀಪ್ಸ ಅದೆೀ ಕೊಳದ್ ಬಳ್ಳ ಬುಂದ್  ನಿುಂತ್ತತ್ ತ. ಟೆೈಗರ್ ಟಾಯುಂಕ್ ಪರದೆೀಶದ್ಲಿೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ು ಒುಂದ್  ಕಡವೆಯ ಕ ಟ್ ುಂಬವ  (ಒುಂದ್  ಗುಂಡ  ಮತ್ ತ 
ಒುಂದ್  ಹೆರ್ ಣ) ಕೊಳದ್ಲಿೆ ನಿೀರ  ಕ ಡಿಯ ತ್ತತದ್ುವ . ಇದೆೀ ಸಮಯಕೆೆ ನಿೀರನುರಸಿ ಇನೊುುಂದ್  ಕಡವೆ ಕ ಟ್ ುಂಬವ  ತ್ನು ಪರದೆೀಶವನ ು ಬ್ಟ್ ಟ, ಟೆೈಗರ್ ಟಾಯುಂಕ್ ಬಳ್ಳ ಬುಂದ್ವ . 
ಆಗ ಅಲಿೆ ಶ ರ ವಾಯಿತ್  ಕಡವೆಗಳ ಕ್ೆೀತ್ತರೀಯ ಸಮರ. 

© ದ್ವನೇಶ್ ರ್ಲವಾದ್ವ 

© ದ್ವನೇಶ್ ರ್ಲವಾದ್ವ 

© ದ್ವನೇಶ್ ರ್ಲವಾದ್ವ 
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ಕವನ್ಗಳು  

ಕ್ಯಡಿಂದ ನಾಡು 
 

ರಸೆತ ನಿಮಾಣರ್ 
ಕಾಡ ಗಳ ಮರರ್ 
ಮನೆಗಳ ಜನನ 
ಮರಗಳ ಪತ್ನ 
 

 ಟೆಲಿಫೀನ್ ಕುಂಬಕಾೆಗಿ 
 ಲ್ೆೈಟ್ ಕುಂಬಕಾೆಗಿ 
 ಮರಗಳನ ುರ ಳ್ಳಸಿದ್ರೆ 
 ನಾಳ  ೆನಿಲ್ ೆವ ದ್ಲ್ೆ ನಮಮಉಸಿರೆೀ? 
 

ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಶ  
ಅರರ್ಯ ಸುಂಪತ್ ತ 
ಕಟ್ಟಟಟ್ಟ ಬ ತ್ತತ 
ವಿಪತ್ ತ. 
 

 ಅರರ್ಯ ನಾಶ 
 ಮಾನವನ ವಿನಾಶ 
 ಎುಂದ್ರಿತ್  ನಿೀ 
 ಇನಾುದ್ರೂ ಮನ ಜ 
 

ತೊೀರ  ಕರ ಣೆ 
ಮಾಡ  ರಕ್ಷಣೆ 
ಅದ್  ನಿನು ಹೊಣೆ 
ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗೆ 
 

 ಹಾಕದರ  ಕೊಡಲಿ 
 ಹಸಿರ  ತ್ ುಂಬಲಿ 
 ಉಸಿರ  ನಿೀಡಲಿ 
 ಜಿೀವಗಳು ಬದ್ ಕಲಿ 
 

     -ಗಿೀತಾರವಿ ಬನೂುರ   

ಮಳೆ  
 
ಓ ಮಳೆಯೀ ನಿೀ ಬುಂದ್ರೆ 
ನನು ಕುಂಠ ಶ ದ್ಧವಾಯಿತೆುಂಬ ಭಾವನೆ, 
ನಿೀ ತ್ುಂಪ್ಾದ್ ಗಾಳ್ಳಯ ತ್ುಂದ್ರೆ  
ನನು ಮನಸ ್ ಹಗ ರವಾಯಿತೆುಂಬ ಕಲ್ಾನೆ, 
ನಿೀ ಹಿೀಗೆೀ ಸ ರಿದ್  ಜಗತ್ತತನ ಕೊಳೆಯನೆುಲ್ಾೆ 
ತೊಳೆಯ ತ್ತತಯೀನೊೀ ಎುಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ 
 
ಹಸಿರನ ು ನಗ ವುಂತೆ ಮಾಡ ವೆ ನಿೀನ , 
ನನುನ ು ಹಾಡ ವುಂತೆ ಪ್ೆರರೆೀಪಿಸ ವೆ ನಿೀನ , 
ರೆೈತ್ನ  ನಿನುನ ು ಕಾಯ ವುಂತೆ ಮಾಡ ವೆ ನಿೀನ , 
ಆದ್ರೆೀಕೆ ಒಮಮಮ್ಮ ಕೊೀಪಗೊುಂಡ   
ಜಿೀವರಾಶ್ಚಯನೆುೀ ನಾಶಪಡಿಸ ವೆ ನಿೀನ ? 
ಒಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಬುಂದ್ವನ  
ಮತೊತಮ್ಮ ಹಿತ್ಶತ್ ರವಾಗಿ ತೊೀರ ವೆಯಲ್ಾೆ ನಿೀನ ? 
 
ಹೂವ ಗಳ ಪಿರಯಕರನ  ನಿೀನ , 
ಎುಂದ್  ನುಂಬ್ರ ವವಳು ನಾನ , 
ಪ್ಾರರ್ ಉಳ್ಳಯಲ್  ಸುಂಜಿೀವಿನಿ ನಿೀನ , 
ಆದ್ರೆ ನನುನ ು ಕಾಡ ತ್ತತರ ವ ಪರಶೆು ಏನ  ಎುಂದ್ರೆ 
ಒಮ್ಮ ಭೊೀಗಣರೆದ್ , ಮತೊತಮ್ಮ 
ತ್ ುಂತ್ ರ  ಹನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳ್ಳವ ನಿೀನ , 
ಮಾನವರ ಸಾವರ್ಣ ಬ ದಧಯನ ು  
ಶ ದ್ಧಗೊಳ್ಳಸಬಾರದೆೀಕೆ ನಿೀನ  ? 
                                          - ದೀಪ ರಾವ್ 

 

   ೨೦  
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ನಾನು ಕಂಡ ಕೀನ್ಯ  

ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ  ಧನಿಕನಿದದ ನು. ಅವನು ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಹಣದ 

ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದದ ರೆ, ಬ್ಡಿಿ ರಹಿತ ಸ್ವಲ ಕಡುತಿ್ರದದ ನು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲವನುು  

ಬೇಗನೆ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  ಧನಿಕನು, ಸ್ವಲಗ್ರರನ್ನುು  ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸ್ವಲ 

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತ್ ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರದದ ನು. ಅದೇ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಎಂಬ್ 

ಒಬ್ಬ  ರೈತನಿದದ . ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರಿ ಹಣದ ಅವಶಯ ಕತ್ ಬಂತು. ಎಲಿರಂತ್ 

ಅವನೂ ಕೂಡ ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಕಷ್ ವನುು  ವಿವರಿಸಿ, ತನ್ಗೆ ಸ್ವಲ 

ಕಡುವಂತ್ ಕೇಳ್ಳಕಂಡ. ಸ್ವಲ ಕಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ದ ಧನಿಕ, ಒಂದು 

ತ್ರಂಗಳ ಒಳಗ್ರಗಿ ಕಟ್  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ್ ಷರತಿು  

ವಿಧಿಸಿದನು. ಹೇಳ್ಳದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಲಾಗದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  

ನಾನು ಸ್ದಾ ನಿನ್ು  ಬೆನುು ಹತಿ್ರ , ಕಟ್  ಸ್ವಲವನುು  ಮರಳ್ಳಸುವಂತ್ 

ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರರುತಿ್ೀನೆ ಎಂದು ಧನಿಕನು ರೈತನಿಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದನು. ಆ ರೈತ 

ಷರತಿ್ರ ಗೆ ಒಪ್ರಪ  ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಸ್ವಲ ಪಡೆದ. ಸ್ವಲ ಪಡೆದು ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ 

ಮೇಲಾದರೂ ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಬಾರಾದಾಗ, ಧನಿಕನು ಪರ ತ್ರದ್ವನ್ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  

ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ರೀಡಿಸ್ತೊಡಗಿದ. 

ಹಿೀಗೆಯೇ ಒಂದು ವಷಿ ಕಳೆದರೂ, ಕಟ್  ಹಣ ಧನಿಕನಿಗೆ ವಾಪಸ್ು  ಸಿಗಲೇ 

ಇಲಿ .  ಇದೇ ದುುಃಖದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದ್ವನ್ ಧನಿಕನ್ ಪಾರ ಣ ಪಕಿಯು ಹಾರಿ 

ಹೀಯಿತು. ಅದೇ ಧನಿಕ, ಕುಟ್ರರ ಪಕಿಯಾಗಿ (White cheeked Barbet) ಹುಟ್ಿ , 

ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ ಗೆ ಕಟ್  ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಕೇಳುತಿ  ಇರುತಿನೆ - 

“ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು.....” (ತುಳುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕರು 

ಎಂದರೆ ಕಡು). 

 

ಇಂತಹ ಹಳಿ್ಳ ಯ ಸೊಗಡಿನ್ ಕಥೆಗಳನುು  ಕೇಳ್ಳಕಂಡು, ಉಜರೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಬಾಲಯ ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನುು  ಕಳೆದ ನಾವು ಅದೃಷ್ ವಂತರೇ 
ಸ್ರಿ. 

ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ. 

ವಸುಧೀಶ ಹೆಚ್  

ನಾನ  (ಅನುಂತ್ ಮೂತ್ತಣ) ೮ ವಷ್ಣದ್ ಬಾಲ್ಕನಾಗಿದಾುಗ ನನು ತ್ುಂದೆಯಡನೆ ನೊೀಡಿದ್ ‘ಹಟಾರಿ’ ಎುಂಬ ಚಲ್ನಚಿತ್ರವ  ನಾನ  ನನು ಜಿೀವಮಾನದ್ಲಿೆ ಆಫರಕಾವನ ು 
ನೊೀಡಲ್ೆೀಬೆೀಕೆುಂಬ ಬಯಕೆ ಹ ಟ್ ಟಹಾಕತ್ . ಈ ನನು ಕನಸ  ೨೦೧೪ ರ ಆಗಸ್ಟ ತ್ತುಂಗಳ್ಳನಲಿೆ ನನಸಾಯಿತ್ . 
 
ನನು ಮದ್ಲ್ ಕೀನಯ ಪರವಾಸದ್ ಅನ ಭವಗಳನ ು ನಿಮಮುಂದಗೆ ಹುಂಚಿಕೊಳುಿತ್ತತದ ುೆೀನೆ.  

ಕೀನಯ ಪರವಾಸ ನನಗೆ ತ್ ುಂಬಾ ವಿಶೆೀಷ್ವೆನಿಸಲ್  ಕಾರರ್ ಇದ್  ನನು 
ಮದ್ಲ್ ಆಫರಕ ಪರವಾಸ, ಅಲ್ೆದೆ ನನು ಜೊತೆ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ 
ಗ ರ ಗಳಾದ್ ಸ ರೆೀಶ್ ಬಸವರಾಜ  ಮತ್ ತ ಪ್ಾರುಂಗತ್ 
ಛಾಯಾಗಾರಹಕರಾದ್ ಯಶಾಾಲ್ ರಾತೊಹೀರ್ ರವರ  ಜೊತೆಗಿದ್ುರ . 
 

ಕೀನಾಯದ್ ೯ ದನಗಳ ಪರವಾಸ ನೆೈರೊೀಬ್ಯಿುಂದ್ ಶ ರ ವಾಯಿತ್ . ನಮಮ 
ಮಾಗಣದ್ಶ್ಚಣ, ಸೆೈಮನ್ ಕೆ ರವರ  ನಮಮನ ು ನಯಿವಶ ಸರೊೀವರಕೆೆ 
ಕರೆದೊಯುರ . ಈ ಸರೊೀವರವ  ಗೆರೀಟ್ ರಿಫ್ಟ ಕಣಿವೆಯಲಿೆದೆ. ನಾನ  
ಅತ್ತೀವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ೆರೀಮಿಯಾದ್ುರಿುಂದ್ ಈ ಜಾಗದ್ಲಿೆ ಕುಂಡ ಆಫರಕಾದ್ ಮಿೀನ  

ಹದ್ ು (African fish eagle), ದೆೈತ್ಯ ಮಿುಂಚ ಳ್ಳಿ (Giant kingfisher) 

ಹಾಗ  ಇನಿುತ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನನು ಮನಸ್ನ ು ಉಲ್ಾೆಸಗೊಳ್ಳಸಿದ್ವ . ಈ 
ಜಾಗಕೆೆ ಹೊೀಗ ವಾಗ ನಾನ  ಯಾವ ದೆೀ ರಿೀತ್ತಯ ಅಪ್ೆೀಕ್ೆಗಳನ ು 
ಇಟ್ ಟಕೊುಂಡಿರಲಿಲ್ೆ. ಆದ್ರೆ ೩ ಗುಂಟೆಗಳ ನಯಿವಶ ಸರೊೀವರದ್ ದೊೀಣಿ 
ವಿಹಾರದ್ಲಿೆ ನಮಗೆ ಹಲ್ವಾರ  ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಂಡವ . ಅದ್ರಲಿೆ 
ಮರೆಯಲ್ಾರದ್ ನೆನಪ ಗಳೆುಂದ್ರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಿೀನ  ಹಿಡಿಯ ತ್ತತದ್ು 
ಆಫರಕಾದ್ ಮಿೀನ  ಹದ್ ು ಹಾಗ  ಕಪ್ೆಾಯನ ು ಹಿಡಿದ್  ತ್ತನ ುತ್ತತದ್ು ದೆೈತ್ಯ 
ಮಿುಂಚ ಳ್ಳಿ.  

 

   ೨೧ 
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ಆನೆಗಳಳ 

ಆಫರಕಾದ ಮಿೇನ್ು ಹದುು 
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ನಾನು ಕಂಡ ಕೀನ್ಯ  

ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ  ಧನಿಕನಿದದ ನು. ಅವನು ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಹಣದ 

ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದದ ರೆ, ಬ್ಡಿಿ ರಹಿತ ಸ್ವಲ ಕಡುತಿ್ರದದ ನು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲವನುು  

ಬೇಗನೆ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  ಧನಿಕನು, ಸ್ವಲಗ್ರರನ್ನುು  ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸ್ವಲ 

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತ್ ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರದದ ನು. ಅದೇ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಎಂಬ್ 

ಒಬ್ಬ  ರೈತನಿದದ . ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರಿ ಹಣದ ಅವಶಯ ಕತ್ ಬಂತು. ಎಲಿರಂತ್ 

ಅವನೂ ಕೂಡ ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಕಷ್ ವನುು  ವಿವರಿಸಿ, ತನ್ಗೆ ಸ್ವಲ 

ಕಡುವಂತ್ ಕೇಳ್ಳಕಂಡ. ಸ್ವಲ ಕಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ದ ಧನಿಕ, ಒಂದು 

ತ್ರಂಗಳ ಒಳಗ್ರಗಿ ಕಟ್  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ್ ಷರತಿು  

ವಿಧಿಸಿದನು. ಹೇಳ್ಳದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಲಾಗದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  

ನಾನು ಸ್ದಾ ನಿನ್ು  ಬೆನುು ಹತಿ್ರ , ಕಟ್  ಸ್ವಲವನುು  ಮರಳ್ಳಸುವಂತ್ 

ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರರುತಿ್ೀನೆ ಎಂದು ಧನಿಕನು ರೈತನಿಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದನು. ಆ ರೈತ 

ಷರತಿ್ರ ಗೆ ಒಪ್ರಪ  ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಸ್ವಲ ಪಡೆದ. ಸ್ವಲ ಪಡೆದು ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ 

ಮೇಲಾದರೂ ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಬಾರಾದಾಗ, ಧನಿಕನು ಪರ ತ್ರದ್ವನ್ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  

ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ರೀಡಿಸ್ತೊಡಗಿದ. 

ಹಿೀಗೆಯೇ ಒಂದು ವಷಿ ಕಳೆದರೂ, ಕಟ್  ಹಣ ಧನಿಕನಿಗೆ ವಾಪಸ್ು  ಸಿಗಲೇ 

ಇಲಿ .  ಇದೇ ದುುಃಖದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದ್ವನ್ ಧನಿಕನ್ ಪಾರ ಣ ಪಕಿಯು ಹಾರಿ 

ಹೀಯಿತು. ಅದೇ ಧನಿಕ, ಕುಟ್ರರ ಪಕಿಯಾಗಿ (White cheeked Barbet) ಹುಟ್ಿ , 

ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ ಗೆ ಕಟ್  ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಕೇಳುತಿ  ಇರುತಿನೆ - 

“ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು.....” (ತುಳುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕರು 

ಎಂದರೆ ಕಡು). 

 

ಇಂತಹ ಹಳಿ್ಳ ಯ ಸೊಗಡಿನ್ ಕಥೆಗಳನುು  ಕೇಳ್ಳಕಂಡು, ಉಜರೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಬಾಲಯ ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನುು  ಕಳೆದ ನಾವು ಅದೃಷ್ ವಂತರೇ 
ಸ್ರಿ. 

ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ. 

ವಸುಧೀಶ ಹೆಚ್  

ನಕ ರ  ಸರೊೀವರ ನಮಮ ಮ ುಂದನ ತ್ಲ್ ಪ ದಾರ್. ಈ ಸರೊೀವರದ್ ಸ ುಂದ್ಯಣವನ ು ಸವಿಯಲ್  ಎರಡ  ಕರ್ ಣಗಳೂ ಸಾಲ್ದ್ ! ಈ ಸರೊೀವರದ್ ವೆೈಶ್ಚಷ್ಟಯತೆ ಎುಂದ್ರೆ ಇಲಿೆ 
ಕಾರ್ಬಹ ದಾದ್ ತ್ತೀವರವಾಗಿ ಅಳ್ಳವಿನುಂಚಿನಲಿೆರ ವ ಕಪ ಾ ಹಾಗ  ಬ್ಳ್ಳ ಖಡಗಮೃಗಗಳು. ಈ ಸರೊೀವರದ್ಲಿೆ ಲ್ಕ್ಷಗಟ್ಟಲ್ೆ ಗ ಲ್ಾಬ್ ಬರ್ಣದ್ ಕೊಕೆರೆಗಳು (Pink Flamingo) 

ಹಿುಂಡ  ಹಿುಂಡಾಗಿ ಗ ಲ್ಾಬ್ ತ್ರುಂಗಗಳನ ು ರೂಪಿಸ ತ್ತವೆ. ಇದ್  ಎಲ್ೆರೂ ತ್ಮಮ ಜಿೀವನದ್ಲಿ ೆ ಒಮ್ಮಯಾದ್ರೂ ನೊೀಡಲ್ೆೀ ಬೆೀಕಾದ್ ವಿಸಮಯಕಾರಿ ದ್ೃಶಯ. ಆದ್ರೆ 
ದ್ ರದ್ೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವ  ಹೊೀದ್ ಸಮಯದ್ಲಿೆ ಆ ಕೊಕೆರೆಗಳು ಬೆೀರೆಲಿೆಗೊೀ ವಲ್ಸೆ ಹೊರಟ್  ಹೊೀಗಿದ್ುವ . ಸರೊೀವರದ್ ಸ ುಂದ್ಯಣ ಸವಿಯ ತ್ತತದ್ು ಸಮಯದ್ಲ್ೆೆೀ 
ಚಿರತೆಯುಂದ್  ನಮಮನ ು ಭೆೀಟ್ಟಯಾಯಿತ್ .  

 

   ೨೨  

ನಕ ರ  ಲ್ೆೀಕ್ ಬ್ಡದಯ ಕೊನೆಯ ದನದ್ುಂದ್  ಅಲಿೆನ ಸಿಬಬುಂದಗಳು ಆಫರಕಾದ್ ಸಾುಂಪರದಾಯಿಕ ಉಡ ಗೆ ತೊಟ್ ಟ, ನಮಮ ಸ ತ್ತ ನಿುಂತ್ , ಹಿುಂದಯಲಿೆ ಒುಂದ್  ಹಾಡ  
ಹಾಡಿದ್ರ . ಅವರ ಅತ್ತರ್ಥ ಸತಾೆರಕೆೆ ನಾವೆಲ್ೆರೂ ಮನಸೊೀತೆವ . 
 

ಅಲಿೆುಂದ್ ಹೊರಟ್ ನಾವ , ಆಫರಕಾದ್ ಅತ್ತ ಪರಖ್ಾಯತ್ ಸಿಳವಾದ್ ಮಸೆೈ ಮಾರಾಗೆ ಬುಂದ್  ತ್ಲ್ ಪಿದೆವ . ಮಸೆೈ ಮಾರಾದ್ ಅದ್ ುತ್ ಕಾಡ  ಹಾಗ  ಅಸುಂಖ್ಾಯತ್ ಪ್ಾರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು 
ನಮಮ ಮನಸೂರೆಗೊುಂಡವ . ಆಫರಕಾದ್ ಬ್ಗ್ ೫ ಎುಂದ್  ಕರೆಯಲ್ಾಡ ವ ಆಫರಕ ಆನೆ, ಖಡಗಮೃಗ, ಆಫರಕ ಸಿುಂಹ, ಚಿರತೆ ಮತ್ ತ ಆಫರಕ ಎಮ್ಮಗಳನ ು ಇಲಿೆ ಕಾರ್ಬಹ ದಾಗಿದೆ. 
ಇವೆಲ್ೆದ್ ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ  ನೊೀಡಲ್ೆೀ ಬೆೀಕೆುಂದ್  ಬುಂದ್ ವೆೈಲ್ ುೆಬ್ೀಸ್ಟ (Wildebeest) ವಲ್ಸೆಯನ ು ಕರ್ ತುಂಬ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದೆವ . 

ಆಫರಕಾದ್ ಬ್ಗ್ ೫ ಮತ್ ತ ಸ ುಂದ್ರ ಸೂಯಾಣಸತದ್ ದ್ೃಶಯ ನೊೀಡ ತಾತ ಕ ಳ್ಳತ್ತತದ್ು ನನಗೆ ನಾನೆಷ್ ಟ ಅದ್ೃಷ್ಟವುಂತ್ ಎುಂಬ ಅನ ಭೂತ್ತಯಾಯಿತ್ . ನಾನ  ಸದಾ ಮ್ಲ್ ಕ  ಹಾಕ ವ 
ಮರೆಯಲ್ಾರದ್ ಕೆಲ್ವ  ನೆನಪ ಗಳೆುಂದ್ರೆ ಸಿುಂಹಗಳ ಮಿಲ್ನದ್ ಘಜಣನೆ ಹಾಗ  ಅತ್ತ ವೆೀಗವಾಗಿ ಓಡ ತ್ತತದ್ು ಮಲ್ೆೈಕ ಎುಂಬ ಚಿರತೆ ಮತ್ತದ್ರ ಮರಿಗಳು. 
 
ಅಲಿೆುಂದ್ ಭಾರತ್ಕೆೆ ಹೊರಡ ವ ದನ ನಾನ  ನನು ಮನಸಿ್ನಲಿೆ ಅುಂದ್ ಕೊುಂಡೆ – ಇದ್  ಕೆೀವಲ್ ಆರುಂಭವಷೆಟೀ!  
ಅುಂದನಿುಂದ್ ಪರತ್ತ ವಷ್ಣ ಆಫರಕಾಗೆ ನಾನ  ನಿಯಮಿತ್ ಪರವಾಸಿಯಾಗಿದ ುೆೀನೆ. 
 
 
 

ಮನಲ್ ಬರಹ : ಅನ್ುಂತ ಮನತಷ                                                                                                                              ಕ್ನ್ೂಡ ಅನ್ುವಾದ : ಕಾಡುನಾಡು ತುಂಡ 
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© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ © ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

ಖಡಗಮೃಗ ಚಿರತೆ 

ಆಫರಕಾ ಸಿುಂಹ ಆಫರಕಾ ಸಿುಂಹ 
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ನಾನು ಕಂಡ ಕೀನ್ಯ  

ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ  ಧನಿಕನಿದದ ನು. ಅವನು ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಹಣದ 

ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದದ ರೆ, ಬ್ಡಿಿ ರಹಿತ ಸ್ವಲ ಕಡುತಿ್ರದದ ನು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲವನುು  

ಬೇಗನೆ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  ಧನಿಕನು, ಸ್ವಲಗ್ರರನ್ನುು  ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸ್ವಲ 

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತ್ ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರದದ ನು. ಅದೇ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಎಂಬ್ 

ಒಬ್ಬ  ರೈತನಿದದ . ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರಿ ಹಣದ ಅವಶಯ ಕತ್ ಬಂತು. ಎಲಿರಂತ್ 

ಅವನೂ ಕೂಡ ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಕಷ್ ವನುು  ವಿವರಿಸಿ, ತನ್ಗೆ ಸ್ವಲ 

ಕಡುವಂತ್ ಕೇಳ್ಳಕಂಡ. ಸ್ವಲ ಕಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ದ ಧನಿಕ, ಒಂದು 

ತ್ರಂಗಳ ಒಳಗ್ರಗಿ ಕಟ್  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ್ ಷರತಿು  

ವಿಧಿಸಿದನು. ಹೇಳ್ಳದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಲಾಗದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  

ನಾನು ಸ್ದಾ ನಿನ್ು  ಬೆನುು ಹತಿ್ರ , ಕಟ್  ಸ್ವಲವನುು  ಮರಳ್ಳಸುವಂತ್ 

ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರರುತಿ್ೀನೆ ಎಂದು ಧನಿಕನು ರೈತನಿಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದನು. ಆ ರೈತ 

ಷರತಿ್ರ ಗೆ ಒಪ್ರಪ  ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಸ್ವಲ ಪಡೆದ. ಸ್ವಲ ಪಡೆದು ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ 

ಮೇಲಾದರೂ ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಬಾರಾದಾಗ, ಧನಿಕನು ಪರ ತ್ರದ್ವನ್ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  

ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ರೀಡಿಸ್ತೊಡಗಿದ. 

ಹಿೀಗೆಯೇ ಒಂದು ವಷಿ ಕಳೆದರೂ, ಕಟ್  ಹಣ ಧನಿಕನಿಗೆ ವಾಪಸ್ು  ಸಿಗಲೇ 

ಇಲಿ .  ಇದೇ ದುುಃಖದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದ್ವನ್ ಧನಿಕನ್ ಪಾರ ಣ ಪಕಿಯು ಹಾರಿ 

ಹೀಯಿತು. ಅದೇ ಧನಿಕ, ಕುಟ್ರರ ಪಕಿಯಾಗಿ (White cheeked Barbet) ಹುಟ್ಿ , 

ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ ಗೆ ಕಟ್  ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಕೇಳುತಿ  ಇರುತಿನೆ - 

“ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು.....” (ತುಳುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕರು 

ಎಂದರೆ ಕಡು). 

 

ಇಂತಹ ಹಳಿ್ಳ ಯ ಸೊಗಡಿನ್ ಕಥೆಗಳನುು  ಕೇಳ್ಳಕಂಡು, ಉಜರೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಬಾಲಯ ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನುು  ಕಳೆದ ನಾವು ಅದೃಷ್ ವಂತರೇ 
ಸ್ರಿ. 

ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ. 

ವಸುಧೀಶ ಹೆಚ್  

 

   ೨೩  

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ © ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

ಕೆನೇರಿ ಎಲ್ಷಡುು ಲ್ಾಪ್ೆಾಟ್ ಮುಖದ ರಣಹದುು 

ಚಿರತೆ (ಚಿೇತಾ) 

© ಅನಂತ ಮೂತ್ರಿ 

ಚಿರತೆ (ಚಿೇತಾ) 

ಆಫರಕಾ ಸಿುಂಹ 



24  

24  
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ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ  ಧನಿಕನಿದದ ನು. ಅವನು ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಹಣದ 

ಅವಶಯ ಕತ್ ಇದದ ರೆ, ಬ್ಡಿಿ ರಹಿತ ಸ್ವಲ ಕಡುತಿ್ರದದ ನು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲವನುು  

ಬೇಗನೆ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  ಧನಿಕನು, ಸ್ವಲಗ್ರರನ್ನುು  ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸ್ವಲ 

ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸುವಂತ್ ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರದದ ನು. ಅದೇ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಎಂಬ್ 

ಒಬ್ಬ  ರೈತನಿದದ . ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರಿ ಹಣದ ಅವಶಯ ಕತ್ ಬಂತು. ಎಲಿರಂತ್ 

ಅವನೂ ಕೂಡ ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಕಷ್ ವನುು  ವಿವರಿಸಿ, ತನ್ಗೆ ಸ್ವಲ 

ಕಡುವಂತ್ ಕೇಳ್ಳಕಂಡ. ಸ್ವಲ ಕಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ರಪ ದ ಧನಿಕ, ಒಂದು 

ತ್ರಂಗಳ ಒಳಗ್ರಗಿ ಕಟ್  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ್ ಷರತಿು  

ವಿಧಿಸಿದನು. ಹೇಳ್ಳದ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸ್ಲಾಗದ್ವದದ ಲಿ್ಲ  

ನಾನು ಸ್ದಾ ನಿನ್ು  ಬೆನುು ಹತಿ್ರ , ಕಟ್  ಸ್ವಲವನುು  ಮರಳ್ಳಸುವಂತ್ 

ಪ್ರೀಡಿಸುತಿ್ರರುತಿ್ೀನೆ ಎಂದು ಧನಿಕನು ರೈತನಿಗೆ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳದನು. ಆ ರೈತ 

ಷರತಿ್ರ ಗೆ ಒಪ್ರಪ  ಧನಿಕನ್ ಬ್ಳ್ಳ ಸ್ವಲ ಪಡೆದ. ಸ್ವಲ ಪಡೆದು ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ 

ಮೇಲಾದರೂ ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಬಾರಾದಾಗ, ಧನಿಕನು ಪರ ತ್ರದ್ವನ್ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  

ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ, ತನ್ು  ಹಣವನುು  ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ರೀಡಿಸ್ತೊಡಗಿದ. 

ಹಿೀಗೆಯೇ ಒಂದು ವಷಿ ಕಳೆದರೂ, ಕಟ್  ಹಣ ಧನಿಕನಿಗೆ ವಾಪಸ್ು  ಸಿಗಲೇ 

ಇಲಿ .  ಇದೇ ದುುಃಖದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದ್ವನ್ ಧನಿಕನ್ ಪಾರ ಣ ಪಕಿಯು ಹಾರಿ 

ಹೀಯಿತು. ಅದೇ ಧನಿಕ, ಕುಟ್ರರ ಪಕಿಯಾಗಿ (White cheeked Barbet) ಹುಟ್ಿ , 

ಈಗಲೂ ಸ್ಹ ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ ಗೆ ಕಟ್  ಸ್ವಲ ವಾಪಸ್ು  ಕೇಳುತಿ  ಇರುತಿನೆ - 

“ಕುಕುರು ಶ್ಟ್ಿ  ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು ಕರು.....” (ತುಳುವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕರು 

ಎಂದರೆ ಕಡು). 

 

ಇಂತಹ ಹಳಿ್ಳ ಯ ಸೊಗಡಿನ್ ಕಥೆಗಳನುು  ಕೇಳ್ಳಕಂಡು, ಉಜರೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಬಾಲಯ ದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನುು  ಕಳೆದ ನಾವು ಅದೃಷ್ ವಂತರೇ 
ಸ್ರಿ. 

ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ. 

ವಸುಧೀಶ ಹೆಚ್  

 

   ೨೪  
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ಚಿತರ ಕಲೆ 
 

ನಿೀವೂ ಚಿತರ ಕ್ಯರರಾದಲಿ್ಲ , ನಿೀವು ಬ್ರೆದ  ಚಿತರ  ನ್ಮಮ  ಮಂದ್ವನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸ್ವಧಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕ್ಯಡುನಾಡು' 

ಆಧಾರಿತ ನಿಮಮ  ಸಿ್ ರಚಿತ ಚಿತರ ಗಳನುು  ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಖಂತರ ಕಳುಹಿಸಿ.  editor.kaadunaadu@gmail.com 

© ಸುಧೀಿಂದ್ಾ  ರಾವ್ 

© ರಾಘವಿಂದ್ಾ  ರಾವ್  

© ರಾಘವಿಂದ್ಾ  ರಾವ್  

 

   ೨೫ 
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಛಾಯಾಚಿತರ  ಗೂಡು 
 

 

   ೨೬ 

© ರೀಶನ್  ಕ್ಯಮತ್ 

ತುಂತಬಾಲ್ದ ಕ್ವಲ್ುತೆನೇಕೆ  

ಮನರುಬೆರಳಿನ್ ಮಿುಂಚುಳಿು 

© ರೀಶನ್  ಕ್ಯಮತ್ 
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಛಾಯಾಚಿತರ  ಗೂಡು 
 

 

   ೨೭ 

ದಾಸ ಕೆನಕ್ಕರೆ ಮತುಾ  ಮೊಸಳ  ೆ

© ನಾಗಂದರ  ಭಟ್ ಮತಿ್ರಘಟ್  

ಹಾಲ್ಕಿಕ  

© ನಾಗಂದರ  ಭಟ್ ಮತಿ್ರಘಟ್  
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಛಾಯಾಚಿತರ  ಗೂಡು 

 

© ವಿಶ್ರರ ಥ್  ಸಿ 

 

   ೨೮ 

ಹುಲ್ಲ 

ಹುಲ್ಲ 

© ಮನೀಜ್  ಗನ್ು   
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಛಾಯಾಚಿತರ  ಗೂಡು 
 

 

   ೨೯ 

ಹುಲ್ಲ 

ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವು 

© ಪದ್ಮರಾಜ್ ಎಸ್ ಉತ್ೂತರ್  

© ಮನೀಜ್  ಗನ್ು   
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಛಾಯಾಚಿತರ  ಗೂಡು 
 

ನಿೀವೂ ಛಾಯಾಗ್ರರ ಹಕರಾದಲಿ್ಲ , ನಿೀವು ತ್ಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತರ ವು ನ್ಮಮ  ಮಂದ್ವನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸ್ವಧಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕ್ಯಡುನಾಡು' 

ಆಧಾರಿತ ಛಾಯಾಚಿತರ ಗಳನುು  ನ್ಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಖಂತರ ಕಳುಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com 

 

   ೩೦ 

© ಪರ ಕ್ಯಶ್  ರಾಮಕರ ಷಣ ನ್ 

ಮಾಟೆಷನ್ 

© ಕರಣ್  ಪೂನ್ರ್  © ಕರಣ್  ಪೂನ್ರ್  

ಪನ್ೂಗಾರಿ  ದೆನಡುಚುಕೆಕಯ ಗಿಡುಗ  
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಚಾರರ್ 
 

 

   ೩೧ 

ನಿೀವ  ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ವೆೀಗದ್ ಜನಜಿೀವನ ಹಾಗ  ಟಾರಫಕ್ ಜುಂಜಾಟ್ದುಂದ್ 
ವಾರುಂತ್ಯದ್ಲಿೆ ಪ್ಾರಗಬೆೀಕೆುಂದದುೀರಾ? 

ಹಾಗಿದ್ುಲಿೆ  ಕ ದ್ ರೆಮ ಖ ರಾಷ್ಟಟೀಯ ಉದಾಯನವನದ್ಲಿೆರ ವ ಕ ರಿುಂಜಲ್ 
ಶ್ಚಖರ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳ್ಳ ಮಾಡಿಸಿದ್ ಸಿಳ. ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಶ್ಚಖರವ  ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ 
ಶೆರೀಣಿಗೆ ಸೆೀರಿದ್ ು, ಉಷ್ಣವಲ್ಯದ್ ಕಾಡ ಗಳ್ಳುಂದ್ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಶ್ಚಖರವ  
ಭೂದ್ೃಶಯದ್ ಸ ುಂದ್ಯಣತೆ, ಝ ಳು ಝ ಳು ಹರಿಯ ವ ಝರಿಗಳು ಹಾಗ  
ವಿಭಿನು ಪ್ಾರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳುಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ು ಎಲ್ೆರ ಕರ್ಮನ ಸೆಳೆಯ ತ್ತದೆ. 
 

ಕ ದ್ ರೆಮ ಖ ರಾಷ್ಟರೀಯ ಉದಾಯನವನವ  ಕನಾಣಟ್ಕದ್ ಚಿಕೆಮಗಳೂರ  

ಜಿಲ್ೆೆಗೆ ಸೆೀರಿದ್ ು. ಇದ್  ಬೆುಂಗಳೂರಿನಿುಂದ್ ಸ ಮಾರ  ೩೦೦ ಕಮಿೀ 

ದ್ೂರದ್ಲಿೆದೆ. ಮ ಳಿಯಯನಗಿರಿ ಮತ್ ತ ಬಾಬಾಬ ಡನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನುಂತ್ರ 

ಅತ್ತ ಎತ್ತರದ್ ಶ್ಚಖರ ಈ ಕ ದ್ ರೆಮ ಖ. ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಶ್ಚಖರದ್ ಉತ್ ತುಂಗವನ ು 

ತ್ಲ್ ಪಲ್  ೭ ಕಮಿೀಗಳಷ್ ಟ ಚಾರರ್ ಮಾಡಬೆೀಕ . 

ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಚಾರರ್ದ್ ತ್ಮಮ ಅನ ಭವವನ ು ಸ ನಿಲ್ ಸಾಚಿರವರ  ಕೆಳಕುಂಡುಂತೆ ವಿವರಿಸ ತಾತರೆ. 
ನಾನ , ನನು ತ್ುಂಡ ಶ ಕರವಾರ ರಾತ್ತರ ೭ ಗುಂಟೆ ಹೊತ್ತತಗೆ ಕ ದ್ ರೆಮ ಖದ್ತ್ತ ಪರಯಾರ್ ಬೆಳೆಸಿದೆವ . ಈ ಬಾರಿ ನಮಮ ತ್ುಂಡದ್ಲಿೆ ಐ ಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವೆೈದ್ಯರ , ವಕೀಲ್ರ , 

ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳು ಹಾಗ  ವಾಯಪ್ಾರಿಗಳ್ಳದ್ುರ . ನಮ್ಮಲ್ೆರ ನಡ ವೆ ೧೦ ವಷ್ಣದ್ ಸರ್ಣ ಹ ಡ ಗನಿದ್ು. 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಚಾರರ್ 
 

 

   ೩೨ 

ಶನಿವಾರ ಬೆಳ್ಳಗೆಗ ೮ ಗುಂಟೆಗೆ ನಾವ  ಕ ದ್ ರೆಮ ಖದ್ ಬಲ್ಾಗಲ್ ಸಾಟಪ್ಸ ತ್ಲ್ ಪಿದೆವ . ಅಲಿೆುಂದ್ ಜಿೀಪ್ಸ 
ಮ ಖ್ಾುಂತ್ರ ೭ ಕಮಿೀ ಪರಯಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮ ಲ್ೊೆೀಡಿ ಗಾರಮದ್ಲಿೆರ ವ ನಮಮ ಮೂಲ್ ಶ್ಚಬ್ರವನ ು 
ತ್ಲ್ ಪಬಹ ದ್ . ಈ ಗಾರಮದ್ಲಿೆ ಉಳ್ಳದ್ ಕೊಳಿಲ್  ಒುಂದೆರಡ  ಹೊೀುಂಸೆಟೀಗಳು ಲ್ಭಯವಿದೆ. 
 

ನಾವ  ಬಲ್ಾಗಲ್ ಸಾಟಪುಲಿೆಯೀ ನಿತ್ಯಕಮಣಗಳನ ು ಮ ಗಿಸಿ, ಸತ್ತೀಶ್ ಅವರ  ತ್ುಂದ್ ಬ್ಸಿ ಬ್ಸಿ ಇಡಿ ೆ

ಸಾುಂಬಾರ್ ತ್ತುಂದ್ , ಮಧಾಯಹುಕೆೆ ಊಟ್ದ್ ಪೊಟ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಟಕೊುಂಡ , ಕ ದ್ ರೆಮ ಖ ಅರಣಾಯಧಕಾರಿ 

ಕಛೆೀರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಅನ ಮತ್ತಯನ ು ಪಡೆಯಲ್  ಹೊರಟೆವ . 

 

ನಮಮ ಮಾಗಣದ್ಶ್ಚಣಯಾದ್ ಮುಂಜ ನಾಥ್ ಅವರ  ತಾವ  ಸವಲ್ಾ ಹೊತ್ತತನ ಮ ುಂಚೆ ಕುಂಡ ಕಾಡ  

ನಾಯಿಗಳ ಹಿುಂಡಿನ ಬಗ ಗೆ ಹೆೀಳ್ಳದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ೆರ ಉತಾ್ಹವ  ದವಪಾಟಾಟಯಿತ್ . ಅರಣಾಯಧಕಾರಿ 

ಕಛೆೀರಿಯಿುಂದ್ ಹೊರಟ್ ನಾವ  ಹತ್ತತರದ್ಲ್ೆೆೀ ಇದ್ು ಒುಂದ್  ಸೆೀತ್ ವೆಯ ಬಳ್ಳ ನಿುಂತೆವ . ಅಲಿೆ ಭದಾರ 

ನದಯ ಉಪನದಗಳು ಹಾಗ  ಪರಕೃತ್ತ ಸೊಬಗನ ು ನೊೀಡ ತಾತ ಆನುಂದಸಿದೆವ . ಭಗವತ್ತ ನೆೀಚರ್ 

ಕಾಯುಂಪ್ಸ ಬಳ್ಳ ನಮಮ ವಾಹನವನ ು ನಿಲಿೆಸಿ, ಅಲಿೆುಂದ್ ಚಾರರ್ವನ ು ಕೆೈಗೊುಂಡೆವ . 
 

ಚಾರರ್ ಶ ರ  ಮಾಡ ತ್ತತದ್ುುಂತೆಯೀ ಮಳ  ೆ ಹನಿಯಲ್ಾರುಂಭಿಸಿತ್ . ಕೆಲ್ವರ  ಮಳೆಯುಂಗಿ 

ಹ ಡ ಕ ತ್ತತದ್ುರೆ, ಇನೂು ಕೆಲ್ವರ  ಜಿಗಣೆಯಿುಂದ್ ಪ್ಾರಾಗಲ್ೆತ್ತುಸ ತ್ತತದ್ುರ . ನಾನ  ಮದ್ಲ್ೆೀ ಎಲ್ೆರಿಗೂ 

ಜಿಗಣೆಯಿುಂದ್ ಪ್ಾರಾಗಲ್  ಔಷ್ಧಯ ಬದ್ಲ್  ಉಪಾನ ು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೆೀಕೆುಂದ್  ಕಟ್ ಟ ನಿಟಾಟದ್ 

ಎಚಿರಿಕೆ ನಿೀಡಿದ ುೆ. ನನಗೆ ಜಿಗಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ೆದ್ ದ್ರಿುಂದ್ ಅಷಾಟಗಿ ತ್ಲ್ೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳಿಲಿಲ್ೆ. 

 

ಸವಲ್ಾ ದ್ೂರ ನಡೆದ್  ಒುಂದ್  ಸೆೀತ್ ವೆ ದಾಟ್ಟದ್ ನುಂತ್ರ ಸಾುಂಬಾರ್ ಜಿುಂಕೆಯ ದ್ಶಣನವಾಯಿತ್ . 

ಎಲ್ೆರೂ ತ್ಕ್ಷರ್ ಜಿುಂಕೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ ು ತೆಗೆಯಲ್ಾರುಂಭಿಸಿದ್ರ . ಕೆಲ್ವೆೀ ಕ್ಷರ್ಗಳಲಿೆ ಜಿುಂಕೆಯ  

ಕಾಡಿನಲಿೆ ಮರೆಯಾಯಿತ್ . ನುಂತ್ರ ನಾವೆಲ್ೆರೂ ಅಲಿೆಯೀ ನಿುಂತ್  ಒಬಬರನೊಬಬರ  ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊುಂಡೆವ . ಅುಂದ್  ಅಲಿೆ ಬುಂದ್ವರೆಲ್ಾೆ ಪರಕೃತ್ತ ಪ್ೆರೀಮಿಗಳ ೀೆ ಆಗಿದ್ುರ . 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಚಾರರ್ 
 

 

   ೩೩  

ಹಿೀಗೆೀ ಮ ುಂದೆ ಸಾಗ ತ್ತತರ ವಾಗ ಅಲ್ೆಲಿೆ ಝರಿಗಳು ಹಾಗ  ತ್ ುಂಬಾ ಎತ್ತರದ್ ಮರಗಳನ ು ಕಾರ್ಬಹ ದ್ . ಈ ಉದ್ ುದ್ು ಮರಗಳು ಮ್ೀಲ್ಾವರರ್ದ್ ಅನ ಭೂತ್ತಯನ ು 

ನಿೀಡ ತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಡಿನಲಿೆ ಲ್ುಂಗೂರ್, ವನವೃಷ್ಭ (Gaur), ಹ ಲಿ ಮತ್ ತ ಅನೆೀಕ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳದ್ ು, ಅವ ಗಳ ಕೂಗ  ನಮಗೆ ಅರರ್ಯದ್ ಉಗರತೆಯನ ು ಪರಿಚಯಿಸ ತ್ತದೆ. 

 

ಉತ್ ತುಂಗವನ ು ತ್ಲ್ ಪ ವ ಕೊನೆಯ ೩೦೦ ಮಿೀಗಳ ಮಾಗಣವ  ಬಹಳ ಆಕಷ್ಣಣಿೀಯವಾದ್ ದ್ . ಕೊನೆಯಲಿೆ ಸ ಮಾರ  ೬೦ ಡಿಗಿರ ಬಾಗಿರ ವ ಕಲ್ ೆ ಬುಂಡೆಗಳನೆುೀರಿ ಉತ್ ತುಂಗ 

ತ್ಲ್ ಪಬೆೀಕ . ನಾವ  ಶ್ಚಖರದ್ ತ್ ದಯನ ು ತ್ಲ್ ಪಿದಾಗ ಮೀಡಗಳು ನಮಮನ ು ಸ ತ್ತಲ್ೂ ಆವರಿಸಿಕೊುಂಡ , ನಾವ  ಆಕಾಶದ್ಲಿೆಯೀ ನಿುಂತ್ತದ ುೆೀವೆ ಎನ ುವುಂತ್ಹ ಭಾವನೆ 

ಉುಂಟಾಗ ತ್ತದೆ.  

ಈಗ ಎಲ್ೆರಿಗೂ ಸೆಲಿಫ ಸಮಯ. ರಾಕ್ ಆಕಣಡಗಳು ಮತ್ ತ ಪರಕೃತ್ತ ಸ ುಂದ್ಯಣವನ ು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯ ತ್ತತದಾುಗ ಶಾಹಿೀನ್ ಗಿಡ ಗ ಪಕ್ಷಿಯ ದ್ಶಣನವಾಯಿತ್ . ಶಾಹಿೀನ್ ಗಿಡ ಗವ  

ವಿಶವದ್ಲಿೆಯೀ ಅತ್ತೀ ವೆೀಗವಾಗಿ ಹಾರಬಲ್ೆ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್  ಬೆೀಟೆಯಾಡ ವ ಸಮಯದ್ಲಿೆ ಪರತ್ತ ಗುಂಟೆಗೆ ೩೨೦ ಕಮಿೀ ವೆೀಗದ್ಲಿೆ ಹಾರಬಲ್ೆದ್ . 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ ©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 

ಶಾಹಿೇನ್ ಗಿಡುಗ 
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   ೩೪  

ಅಲಿೆಯೀ ಪರಕೃತ್ತಯ ಮಡಿಲಿನಲಿೆ ಕ ಳ್ಳತ್  ನಾವ  ಮಧಾಯಹುದ್ ಊಟ್ವನ ುಮ ಗಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ಳಯಲ್ಾರುಂಭಿಸಿದೆವ . ಇಷ್ ಟ ಹೊತಾತದ್ರೂ ನನು ನೆಚಿಿನ ಹಾವ ಗಳು ಇನೂು 

ನೊೀಡಲ್  ಸಿಕೆರಲಿಲ್ೆ. ನಾನ  ಮತ್ ತ ಕರಣ್ ಹಾವ ಗಳನ ು ಹ ಡ ಕ ತಾತ ಹೊರಟೆವ . ಅದ್ೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮಗೆ ಒುಂದ್  ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವ  ಕಲ್ ೆ ಬುಂಡೆಗಳ ಮ್ೀಲಿರ ವ ದ್  ಕಣಿಣಗೆ 

ಬ್ತ್ ತ. ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವ  ಒುಂದ್  ಬಗೆಯ ವಚಣಸಿವ ಹಾವಾಗಿದ್ ು, ೭ ರಿುಂದ್ ೮ ಬಗೆಯ ಬರ್ಣಗಳಲಿೆ ನಾವಿದ್ನ ು ಕಾರ್ಬಹ ದಾಗಿದೆ. ಇವ ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲಿೆ ಬ್ಟ್ಟರೆ ಬೆೀರೆಲ್ೂೆ 

ಕಾರ್ಸಿಗ ವ ದಲ್ೆ. 

 

ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವನ ು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲಿೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ ನುಂತ್ರ ನಾನ  ಮತ್ ತ  ಕರಣ್ ತ್ಪ ಾ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್  ಬುಂದದ ುೆೀವೆ ಎುಂದ್  ಅರಿವಾಯಿತ್ . ಅಷೊಟತ್ತತಗಾಗಲ್ೆೀ ಸಮಯ 

ಸುಂಜೆಯ ೫.೪೫ ಆಗಿತ್ ತ. ತ್ಕ್ಷರ್ ನಾವ  ಅಲಿೆುಂದ್ ಹೊರಟ್  ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯ ತ್ತತದ್ು ನಮಮ ತ್ುಂಡವನ ು ಸೆೀರಿದೆವ . ಆಗಲ್ೆೀ ಕತ್ತಲ್ಾಗ ತಾತ ಬುಂದತ್ ತ. ರಾತ್ತರ ೭.೩೦ 

ಸಮಯದ್ಲಿೆ ಕದ್ುಂಬ್ ಜಲ್ಪ್ಾತ್ದ್ ಒುಂದ್  ನೊೀಟ್ವನ ು ಸೆರೆಹಿಡಿದ್ , ಮೂಲ್ ಶ್ಚಬ್ರದ್ತ್ತ ಪರಯಾರ್ ಬೆಳೆಸಿದೆವ . ನಾವೆಲ್ೆರೂ ಹಸಿವಿನಿುಂದ್, ದ್ಣಿವಿನಿುಂದ್ ಕ ುಂದದ ುೆವ . ಬ್ಸಿ 

ನಿೀರಿನ ಸಾುನವನ ು ಮಾಡಿ, ಒಳೆಿಯ ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಅುಂದನ ದನವನ ು ಮ ಗಿಸಿದೆವ . 

 

ಮಾರನೆೀ ದನ ಎಲ್ೆರೂ ಸೊೀಮವತ್ತ ಜಲ್ಪ್ಾತ್ದ್ಲಿೆ ಆಟ್ವಾಡಿ, ನುಂತ್ರ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲಿೆರ ವ ನಮಮ ಮನೆ ತ್ಲ್ ಪಿದೆವ . ೧೦೦ ವಷ್ಣ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ ು ಎಲ್ೆರೂ 
ಆನುಂದಸಿ, ಕಾಫ ತೊೀಟ್ದ್ಲಿೆ ತ್ತರ ಗಾಡಿ, ಹಲ್ಸಿನ ಹರ್ಣನ ು ತ್ತುಂದ್ , ಬೆುಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಹೊರಟೆವ . 
 

ನನು ಅನ ಭವದ್ಲಿೆ ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಬೆಟ್ಟವ  ಅತ್ಯುಂತ್ ಮನೊೀಹರವಾದ್ ಸಿಳ, ವಾರಾುಂತ್ಯದ್ಲಿೆ ಪರಕೃತ್ತಯ ಸೊಬಗನ ು ಸವಿಯಲ್  ಸೂಕತವಾದ್ ಜಾಗ.  

ನಿಮಮ ಗಮನಕೆೆ – ಇಲಿೆ ಯಾವ ದೆೀ ರಿೀತ್ತಯ ದ್ೂರವಾಣಿ ಸುಂಪಕಣಗಳು ಇರ ವ ದಲ್ೆ. ಕೆೀವಲ್ ನಿೀವ  ಹಾಗ  ಪರಕೃತ್ತಯಷೆಟೀ ! 

ಮನಲ್ ಬರಹ : ಸುನಿಲ್ ಸ್ಾಚಿ                                                                                                                               ಕ್ನ್ೂಡ ಅನ್ುವಾದ : ಕಾಡುನಾಡು ತುಂಡ 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 

ಹಪ್ಾಾಟೆ ಹಾವು 
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©  ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ 

ಕ ರಿುಂಜಲ್ ಚಾರರ್ 
 

 

   ೩೫ 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 

©  ಸುನಿಲ್ ಸ್ವಚಿ 
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ವಾಸಿ್ವಾಂಶ - ನಿಮಗಿದು ಗೊತಿ್ೀ? 
 

   ೩೬  

ಕ್ಪ್ೆಾಗಳಳ ನಿೇರು ಕ್ುಡಿಯುವುದಿಲ್ಾ. 
ತಮಮ ಚಮಷದ ಮನಲ್ಕ್ ನಿೇರನ್ುೂ 
ಹಿೇರಿಕೆನಳಳುತಾವೆ. 

ಆಮೆಗಳ ಕ್ವಚ ಅವುಗಳ ಬೆನ್ುೂ 
ಮನಳ  ೆಹಾಗು ಪಕೆಕ ಗನಡಿನ್ 

ವಿಸಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ವಚವನ್ುೂ 
ಬೆೇಪಷಡಿಸಿದರೆ ಆಮೆಗಳಳ 
ಬದುಕ್ುವುದಿಲ್ಾ. 

ಮಿೇನ್ುಗಳಿಗೆ ಕ್ಣುಿ ರೆಪ್ೆಾಗಳಿಲ್ಾದ 
ಕಾರಣ ಅವುಗಳಳ ಕ್ಣಿನ್ುೂ 
ತೆರೆದಿಟೆು ನಿದಿರಸುತಾವೆ. 

ಗಿಡುಗದ ಕೆನಕ್ುಕ ಕೆರಟಿನ್ ನಿುಂದ 
ಮಾಡಲ್ಾಟಿುದುು ಅವುಗಳ 
ಜೇವನ್ದುುದುಕ್ನಕ ಬೆಳೆಯುತಾಾ 
ಇರುತಾದೆ. 
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ನಿೀರಿಗ್ರಗಿ ಅರಣಯ  

ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ಹೆರ್ೂಣರ  ಬಯೀ ಡೆೈವಸಿಣಟ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಣ ನಲಿೆ ನಡೆದ್ ವಿಶವ ಪರಿಸರ ದನಾಚರಣೆ – ೨೦೧೭ ರ ಸವಿ 

ನೆನೆಪಾನ ು ನಿಮಮುಂದಗೆ ಹುಂಚಿಕೊಳುಿರ್ಥದೆೀವೆ . 

ಬೆುಂಗಳೂರಿನುಂತ್ಹ ಮಹಾ ನಗರಿಯ ವಾತಾವರರ್ದ್ ಬಗ ಗೆ ಒುಂದ್  ಕಾಲ್ದ್ಲಿೆ ವಿಶೆೀಷ್ರ್ಗಳು ಕೆೀಳ್ಳಬರ ತಾತ ಇತ್ ತ, ಬೆುಂಗಳೂರ  ವಷ್ಣವಿಡಿೀ ಆಹಾೆದ್ಕರ ವಾತಾವರರ್ 
ಹೊುಂದದೆ ಎುಂದ್ . ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ವಾತಾವರರ್ ಇಲ್ೆ, ಆಧ್ ನಿೀಕರರ್ದ್ ಭರದ್ಲಿೆ ನಾವ  ಮರಗಳನ ು ಕಡಿದ್  ಅಲಿೆ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ ು ಕಟ್ಟಟ, ಬೆುಂಗಳೂರಿನ 
ವಾತಾವರರ್ವನೆುೀ ಬದ್ಲ್ಾಯಿಸಿ ಬ್ಟ್ಟಟದ ುೆೀವೆ.  
 

ಬೆುಂಗಳೂರಿನಲಿೆ ಜನರಿಗೆ ಶ ದ್ಧವಾದ್ ಗಾಳ್ಳ ಕೆಲ್ವೆೀ ಕೆಲ್ವ  ಜಾಗಗಳಲಿೆ ಉಳ್ಳದ್ ಕೊುಂಡಿದೆ, ಅದ್ರಲಿೆ ಲ್ಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮತ್ ತ ಕಬಬನ್ ಪ್ಾಕ್ಣ ಪರಮ ಖವಾಗಿ ಕೆೀಳ್ಳ ಬರ ವ 
ಹೆಸರ . ಅದೆೀ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸೆೀರ ವ ಇನೊುುಂದ್  ಹೆಸರ  “ಹೆರ್ೂಣರ  ಬಯೀ ಡೆೈವಸಿಣಟ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಣ”. ಕನಾಣಟ್ಕ ಅರರ್ಯ ಇಲ್ಾಖ್ೆಯ ದ್ಕ್ಷ ಅಧಕಾರಿ ಶ್ಚರೀಮತ್ತ ದೀಪಿಕ 
ಬಾಜಪ್ೆೀಯಿಯವರ ಸಾರರ್ಯದ್ಲಿೆ ೩೪ ಎಕರೆಯ, ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ಮೂರನೆೀ ದೊಡಡ ಪ್ಾಕ್ಣ, ಮರ, ಗಿಡ, ಕೃತ್ಕ ಕೆರೆಗಳ್ಳುಂದ್ ಕುಂಗೊಳ್ಳಸ ತ್ತತದೆ. ಜೂನ್ ೧೧, ೨೦೧೭ 
ರುಂದ್  ಇಲಿೆ ವಿಶವ ಪರಿಸರ ದನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತ್ . ಈ ವಷ್ಣದ್ ಘೂೀಷ್ ವಾಕಯ “ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಅರರ್ಯ”.  
 

ಕನಾಣಟ್ಕದ್ ನಗರಾಭಿವೃದು ಸಚಿವ ಕೆ ಜೆ ಜಾಜ್ಣ ರವರ  ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನೆಡ ವ ಮೂಲ್ಕ, ಈ ಕಾಯಣಕರಮಕೆೆ ಚಾಲ್ನೆ ನಿೀಡಿದ್ರ . ಬಳ್ಳಕ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ ಅವರ , 
ಈಗಾಗಲ್ೆೀ ಸರಕಾರ ಘೂೀಷ್ಟಸಿದ್ ೫ ಕೊೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಾಯಿಯಲಿೆ ಸ ಮಾರ  ೨ ಕೊೀಟ್ಟ ರೂಪ್ಾಯಿ ಈಗಾಗಲ್ೆ ಹೆರ್ೂಣರ  ಬಯೀ ಡೆೈವಸಿಣಟ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಣ ಗೆ ಸುಂದಾಯ ವಾಗಿದೆ, 
ಇನ ು ಉಳ್ಳದ್ ಹರ್ ಶ್ಚೀಘರದ್ಲ್ೆೆೀ ಸುಂದಾಯ ಮಾಡ ವ ದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನಿೀಡಿದ್ರ .  
 

ಅಲಿೆ ನೆರೆದದ್ು ಮಕೆಳನ ು ಉದೆುೀಶ್ಚಸಿ ಮಾತ್ನಾಡ ತಾತ, ಎಲ್ಾೆ ಮಕೆಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒುಂದ್  ಸಸಿ ನೆಟ್ ಟ, ಅದ್ರ ಪೊೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆುಂದ್  ಹೆೀಳ್ಳದ್ರ . ಸಭಾ ಕಾಯಣಕರಮ 
ಮ ಗಿದ್ ಮ್ೀಲ್ೆ ಮಕೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬ್ಡಿಸ ವ ಸಾಧೆಣ ನಡೆಯಿತ್ , ಸ ತ್ತ ಮ ತ್ತಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ ತ ಖ್ಾಸಗಿ ಶಾಲ್ೆಯ ಸ ಮಾರ  ೧೦೦ ಮಕೆಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ುರ . ಚಿತ್ರ 
ಬ್ಡಿಸ ವ ವಿಷ್ಯ “ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಅರರ್ಯ”, ಇದ್ರಲಿೆ ಅತ್ ಯತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬ್ಡಿಸಿದ್ ೫ ಮಕೆಳ್ಳಗೆ ಬಹ ಮಾನ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಾಯಿತ್ . 
 

ದೊಡಡವರಿಗಾಗಿ ಚಿಟೆಟ ನಡಿಗೆ (Butterfly walk) ಏಪಣಡಿಸಲ್ಾಗಿತ್ ತ. ಇದ್ರಲಿೆ ಬೆುಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಾಯತ್ ಚಿಟೆಟ ತ್ಜ್ಞರಾದ್ ಅಶೆ ೀಕ್ ಸೆೀನ್ ಗ ಪತ, ಗಿರಿೀಶ್ ಕ ಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ 
ಮತ್ ತ ಮೀಹನ್ ಪರಶಾುಂತ್ ರವರ  ಚಿಟೆಟಗಳ ಬಗ ಗೆ ಸಮಗರ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೀಡಿದ್ರ , ಚಿಟೆಟ ನಡಿಗೆ ಮಾಡ ತಾತ ಸ ಮಾರ  ಹತ್ ತ ಬಗೆಯ ಚಿಟೆಟಗಳನ ು ಗ ರ ತ್ತಸಲ್ಾಯಿತ್ —
ಕಾಮನ್ ಅವ್ಿ (common awl), ಡಾಕ್ಣ ಸೆರ ಲಿಯನ್ (Dark Cerulean), ಗಾರಸ್ ಯಲ್ೊೆೀ (Grass Yellow), ಪ್ೆೆೈನ್ ಟೆೈಗರ್ (Plain Tiger), ಕಾಮನ್  ಸೆರ ಲಿಯನ್ 
(Common Cerulean), ಕಾಮನ್ ಕಾಸೊತೀರ್ (Common Castor), ಕಾಮನ್ ಮಾಮಣನ್ (Common Mormon), ಇುಂಡಿಯನ್ ಓಕ್ ಬೂೆ (Indian Oak Blue) ಲ್ೆಮನ್ ಪ್ಾಯನಿ್ 
(Lemon Pansy) ಮತ್ ತ ಬೂೆ ಪ್ಾಯನಿ್ (Blue Pansy). 
 

ಆ ದನದ್ ಮತೊತುಂದ್  ವಿಶೆೀಷ್, ಕನಾಣಟ್ಕ ಅರರ್ಯ ಇಲ್ಾಖ್ೆ ಕೆೀವಲ್ ೩ ರೂಪ್ಾಯಿಗೆ ಒುಂದ್  ಸಸಿ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡ ತ್ತತದ್ುರ , ಕಾಯಣಕರಮಕೆೆ ಬುಂದ್ವರೆಲ್ೆರ  ೩ – ೪ ಸಸಿ 
ಕೊುಂಡ  ಕೊುಂಡರ .  
 

ಭಾರತ್ತೀಯ ಅುಂಚೆ ಇಲ್ಾಖ್ೆಯವರ  ಬಯೀ ಡೆೈವಸಿಣಟ್ಟ ಪ್ಾಕ್ಣ ಒಳಗೆ ಇರ ವ “ಜಿೀವ ವೆೈವಿಧ್ಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಕೆೀುಂದ್ರ” ದ್ಲಿೆ ಅುಂಚೆ ಚಿೀಟ್ಟ ಪರದ್ಶಣನ ಹಾಗ  ಮಾರಾಟ್ದ್ 
ವಯವಸೆಿ ಮಾಡಿದ್ುರ , ಅಲಿೆ ದೆೀಶ ವಿದೆೀಶಗಳ, ಪರಿಸರದ್, ಪ್ಾರಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅುಂಚೆ ಚಿೀಟ್ಟಗಳನ ು ಪರದ್ಶಣನಕೆೆ ಇಟ್ಟಟದ್ುರ  . 
 

ಈ ಒುಂದ್  ಕಾಯಣಕರಮ ಮಕೆಳ್ಳಗೆ ಪರಿಸರದ್ ಬಗ ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉುಂಟ್ ಮಾಡ ವಲಿೆ ಯಶಸಿವಯಾಯಿತ್ .  
 

ಪರಿಸರದ್ ಜೊತೆ ಸವಲ್ಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯ ವ ಒುಂದ್  ಸ ಯೀಗ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಕನಾಣಟ್ಕ ಅರರ್ಯ ಇಲ್ಾಖ್ೆಯವರಿಗೆ “ಕಾಡ ನಾಡ ” ವತ್ತಯಿುಂದ್ ಧ್ನಯವಾದ್ಗಳು. 

 

   ೩೭ 
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ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಅಂತರಜಾಲ ಪತ್ರರ ಕೆ 

ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡ ಸಂಪಕಿಣಸಿ  
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