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‘ಕಾಡುನಾಡು’ ಓದುಗರಿಗ್ಟಲ್ಾಾ ೬೨ನಟೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜಟ್ಯೇತ್ಸರ್ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
೬೨ ರ್ರ್ೆಗಳ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಪಾಯಾಣ್ದಲ್ಲಾ, ಕನ್ನಡದ ಉಳ್ಳರ್ು ಹಾಗು ಅದರ ಉದ್ಾಾರಕಾಾಗಿ ಶಾಮಸಿದ ಹಾಗು
ಶಾಮಸುತ್ತಿರುರ್ ಮಹಾನ್ುಭಾರ್ರಿಗ್ಟಲ್ಾಾ ಕಾಡುನಾಡು ತ್ಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನ್ಂತಾನ್ಂತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ‘ಕನ್ನಡ
ನ್ನ್ನ ಭಾಷಟ’ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ್ವಿರುರ್ ಎಲ್ಾಾ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ್ಳಗ್ ಹೃತ್್ೂರ್ೆಕ ರ್ಂದನಟಗಳು.
ಇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ್ದ ಜಟ್ತಟಗ್ಟ ಪರಿಸರಾಭಿಮಾನ್ರ್ನ್ುನ ಮಕಾಳಲ್ಲಾ ರ್ಟಳಟಸುರ್ುದು ಅತ್ಯಂತ್

ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ಟ. ಮಕಾಳನ್ುನ ಪುಸಿಕದಹುಳು ಮಾಡದ್ಟ ಅರ್ರನ್ುನ ಹಟಚುು ಹಟಚುು ಪರಿಸರಕಟಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುರ್ಂತಟ
ರ್ಟಳಟಸರ್ಟೇಕು. ಇಂದಿನ್ ಮೊರ್ಟೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಾ ಮಕಾಳನ್ುನ ಮನಟಯಂದ ಹಟ್ರತ್ರುರ್ುದ್ಟೇ ಕರ್ೆವಾಗಿದ್ಟ, ಹಾಗ್ಾಗಿ
ಇದು ಹಟತ್ಿರ್ರ ಹಾಗು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಹು ದ್ಟ್ಡಡ ಜವಾರ್ಾಾರಿಯಾಗಿದ್ಟ.
ಭ್ಮಯ ಮೇಲ್ಟ ಕಟ್ನಟಯ ಮರವಂದು ಸಾಯುರ್ ತ್ನ್ಕ, ಕಟ್ನಟಯ ನ್ದಿಯಂದು ವಿರ್ವಾಗುರ್ ತ್ನ್ಕ,
ಕಟ್ನಟಯ ಮೇನಟ್ಂದು ಅಸುನಿೇಗುರ್ ತ್ನ್ಕ ಕಾದು ನ್ಂತ್ರ ರ್ಯಥಟ ಪಡುರ್ುದರಲ್ಲಾ ಯಾರ್ುದ್ಟೇ ಅರ್ೆವಿಲ್ಾ.
‘ಕ ಮತ್ುಿ ಕಾ’ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ುಿ ಕಾನ್ನ್) ಉಳ್ಳಸಲ್ು ಕನ್ನಡಿಗರಟಲ್ಾರ್ ಕಟೈ ಜಟ್ೇಡಿಸಟ್ೇಣ್.
—ಕಾಡುನಾಡು ತ್ಂಡ
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಚುಳ್ಳಿ

© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್

ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯು ಒೆಂದ್ು ಸಣ್ಣ ಹಕಿಯಾಗಿದ್ುು, ‘ಕೊ ರಾಸಿಫಾರ್ಮ್ಸ್’ ಎೆಂಬ ಗುೆಂಪಿಗೆ ಸೆ ರಿದೆ. ಒಟ್ಾೆರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ೯೦ ಜಾತ್ತಯ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳ್ಳವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಾಾಗಿ
ಉಷ್ಣವಲಯದ್ ಪರದೆ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಿಗುತ್ಿವೆ. ಇವುಗಳ ರೆಕೆಿಗಳು ನಿ ಲ್ಲ, ಕತ್ಿಳ ೆ ಹ ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳ್ಳೆಂದ್ ಕೂಡಿರುತ್ಿದೆ. ಇವುಗಳ್ಳಗೆ ದೊಡಡ ತ್ಲೆ, ಉದ್ು ನೆಯ ಚೂಪಾದ್
ಕೊಕುಿ, ಚಿಕಿ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ುಿ ಗಿಡಡದಾದ್ ರ್ಾಲವಿರುತ್ಿದೆ.

ಇತ್ತಿ ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ “ಸಾಮಾನಯ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿ (Common Kingfisher)” ಆಕಾಶದಿೆಂದ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದ್ು ಒೆಂದ್ು ವಿಷಾದ್ದ್ ಸೆಂಗತ್ತ. ಪರಖ್ಾಯತ್ ಛಾಯಾಗಾರಹಕರಾದ್
ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್ ರವರು ಈ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯ ರ್ೆನುು ಹಡಿದ್ು ಹೊ ದ್ ತ್ಮಮ ಪರಯಾಣ್ವನುು ಹ ಗೆ ವಿವರಿಸುತಾಿರೆ.
‘ನಗುವನಹಳ್ಳಿ’, ಮೆಂಡಯ ತಾಲೂಿಕನ, ಶ್ರ ರೆಂಗಪಟ್ೆಣ್ ನಗರದ್ ಸಮ ಪದ್ಲ್ಲಿರುವ ಒೆಂದ್ು ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ಸಥಳ, ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ೩ ಗೆಂಟ್ೆ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿದೆ. ನಗುವನಹಳ್ಳಿ
ಸುಮಾರು ೪೬ ಜಾತ್ತಯ ವಿಧವಿಧವಾದ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳಗೆ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ರ್ೆಳ್ಳಗೆೆ ೭:೩೦ ಕೆಿ ಹೊರಟ್ ನನಗೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳ (Common Kingfisher)
ಆವಾಸಸಾಥನವನುು ಕೆಂಡು, ಅದ್ನುು ಚ್ೆನಾುಗಿ ಅರೆಥ್ಸಿಕೊಳುಿವುದೆ ಪರಮುಖ ಉದೆು ಶವಾಗಿತ್ುಿ.
ನಾನು ಭಾರವಾದ್ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನುು ಹೊತ್ುಿಕೊೆಂಡು, ಮರೆಮಾಚುತಾಿ ಮೆಲಿಗೆ ಕಾವೆ ರಿ ನದಿ ದಾಟಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಸಾಿನವನುು ಯಾವುದೆ ರಿ ತ್ತ
ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಮುನುಡೆಯುವುದ್ು ತ್ುೆಂರ್ಾ ಮುಖಯ.
ನನಗೆ ಚಿಕಿೆಂದಿನಿೆಂದ್ಲೂ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ು ಬಗೆಯ ಕುತ್ೂಹಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯನುು ಚಿತ್ತರ ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ತ ವ ಆಸಕಿ. ಈ ಹಕಿಯ ಬಣ್ಣ ಗಳನುು, ಅದ್ರ
ಅವಾಸಸಾಥನದ್ಲ್ಲಿಯ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿೆಂದ್ ಚಿತ್ತರ ಕರಿಸುವುದ್ು ನನು ಆಸೆಯಾಗಿತ್ುಿ.
ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯ ಛಾಯಾಗರಹಣ್ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನು ಅಲ್ಲಿನ ಭೂವಿವರಣೆ ಮತ್ುಿ ಪಕ್ಷಿಯ ನಡವಳ್ಳಕೆಯನುು ಚ್ೆನಾುಗಿ ಅರ್್ ಮಾಡಿಕೊಳಿರ್ೆ ಕು. ಹಾಗೆಯ ಅವುಗಳ
ಗೂಡಿನಿೆಂದ್ ಆದ್ಷ್ುೆ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿ ನಿಲಿರ್ೆ ಕು.
ನಾನು ಬಹಳ ವಷ್್ಗಳ್ಳೆಂದ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳನುು ಛಾಯಾಗರಹಣ್ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇವುಗಳು ಸೆು ಹಪರ ಹಕಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರನುು ಕೆಂಡು
ದ್ೂರಕೆಿ ಹಾರಿಹೊ ಗುವ ಹಕಿಗಳಲಿ. ಇವುಗಳ ಹೆಸರು ‘ಸಾಮಾನಯ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿ’ ಎೆಂದಾಗಿದ್ುರೂ, ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ ಸಿಗುವ ಹಕಿಗಳಲಿ. ಒೆಂದೆ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಈ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕಿದ್ುು ನನು ಅದ್ೃಷ್ೆವೆ ಸರಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಾಾಗಿ ನಿ ರಿನ ಮೆ ಲೆ ತ್ೂಗುವ ರೆೆಂರ್ೆಗಳ ಮೆ ಲೆ ಅರ್ವಾ ನಿ ರಿನ ಮೆ ಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳ ಮೆ ಲೆ
ಕುಳ್ಳತ್ುಕೊಳುಿತ್ಿವೆ.
ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ನದಿ, ಕೆರೆ, ಕೊಳಗಳ ದ್ಡದ್ಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಗುೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟಿೆಕೊಳುಿತ್ಿವೆ. ಗೂಡು ಕಟ್ೆಲು ತ್ಮಮ ಚೂಪಾದ್ ಕೊಕುಿ ಹಾಗು ಕಾಲುಗಳನುು
4
ಉಪಯ ಗಿಸುತ್ಿವೆ. ಇವು ಗೆಂಟ್ೆಗೆ ೨೫ ಮೆಥಲ್ಲ ವೆ ಗದ್ಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲಿವು ಮತ್ುಿ ನಿ ರಿನಲ್ಲಿ ೨ ಅಡಿ ಕೆಳಗಿನಿೆಂದ್ ಮ ನು ಹಡಿಯಬಲಿವು.
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ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮದ್ಲ ವಷ್್ದ್ಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ೆೆಗಳನುು ಇಡುತ್ಿವೆ. ಫೆಬರವರಿ ತ್ತೆಂಗಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೊ ಡಿಯಾಗುವಿಕೆ ಪಾರರೆಂಭವಾಗುತ್ಿದೆ. ಹೆಣ್ುಣ ಮತ್ುಿ ಗೆಂಡು
ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಅಕಿ ಪಕಿದ್ ಕ್ೆ ತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ುರೆ, ಅವುಗಳು ಜೊ ಡಿಯಾಗಿ ತ್ಳ್ಳವಧ್ನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ಿವೆ. ಎರಡು ಹಕಿಗಳು ಹೊಳೆ ದ್ಡದ್ಲ್ಲಿ ಮರಳು ರಹತ್ ಮಣ್ಣನುು ಉತ್ಖನನನ
ಮಾಡಿ ಬಿಲ ತೊ ಡಿಕೊಳುಿತ್ಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹೆಚುಾ ಸಸಯ ರಾಶ್ ಇಲಿದ್ ದ್ಡ ಆಯಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಿತ್ಿವೆ, ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಪರಭಕ್ಷಕರಿೆಂದ್ ಮಟ್ೆೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಿವುದ್ು
ಸುಲಭವಾಗುತ್ಿದೆ. ಬಿಲದ್ ಉದ್ು ೬೦-೯೦ ಸೆ.ಮ ಹಾಗು ೬ ಸೆ.ಮ ಅಗಲವಿರುತ್ಿದೆ.
ಬಿಲದ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ು ಹಳಿವನುು ಮಾಡಿ, ಮಟ್ೆೆಗಳು ಉರುಳ್ಳ ಹೊ ಗದ್ೆಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಿತ್ಿವೆ. ಈ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಾಮಗಿರ ಈ ಹಕಿಗಳು ತ್ರುವುದಿಲಿ . ೨
– ೩ ಮರಿಗಳನುು ಈ ಬಿಲದ್ಲ್ಲಿಯ

ರ್ೆಳೆಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. ಮದ್ಲ ೬ – ೭ ಮಟ್ೆೆಗಳನುು ಏಪಿರಲ್ ತ್ತೆಂಗಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ಿವೆ. ಮಟ್ೆೆಗಳ್ಳಗೆ ಹೆಣ್ುಣ ಮತ್ುಿ ಗೆಂಡು

ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳೆರಡೂ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ಿವೆ. ೧೯ – ೨೧ ದಿನಗಳ ನೆಂತ್ರ ಈ ಮಟ್ೆೆಗಳು ಒಡೆದ್ು ಮರಿಯಾಗುತ್ಿವೆ. ಒೆಂದ್ು ಮರಿ ದಿನವೆಂದ್ಕೆಿ ೧೨ – ೧೮ ಮ ನುಗಳನುು
ತ್ತನುಬಲಿವು, ಪ ಷ್ಕ ಹಕಿಗಳು ಸರತ್ತ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ್ಳಗೆ ಉಣ್ಬಡಿಸುತ್ಿವೆ.

೨೪ – ೨೫ ದಿನಗಳಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಈ ಮರಿಗಳು ಗೂಡಿನಿೆಂದ್ ಹಾರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ಿವೆ. ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ಮರಿಗಳ್ಳಗೆ ಹಾರಲು ೩೭ ದಿನಗಳು ರ್ೆ ಕು.
ವೆ ಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆ ಮತ್ುಿ ಅಶುದ್ಧ ನಿ ರಿನಲ್ಲಿ ಮ ನುಗಳು ಇರದ್ ಕಾರಣ್, ಅೆಂತ್ಹ ಕಡೆ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಾಾಗಿ ಮನೊು ವ್
(Minnow) ಮತ್ುಿ ಸಿೆ ಕಲ್ ರ್ಾಯಕ್ (Stickleback) ಜಾತ್ತಯ ಮ ನುಗಳನುು ತ್ತನುುತ್ಿವೆ. ಅಷೆೆ ಅಲಿದೆ ನಿ ರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕರಮ ಕ ಟ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಪೆೆ ಮರಿಗಳನುು ತ್ತನುುತ್ಿವೆ.
ಇವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ೨೩ ಮ.ಮ ಉದ್ುದ್ ಮ ನುಗಳನುು ಆಯುುಕೊಳುಿತ್ಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ೮೦ ಮ.ಮ ಉದ್ುದ್ ಮ ನುಗಳನುು ಹಡಿದ್ು ತ್ತನುಬಲಿವು.’
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ನಿ ರಿನ ಮೆ ಲೆ ತ್ೂಗುವ ರೆೆಂರ್ೆಗಳ ಮೆ ಲೆ ಕುಳ್ಳತ್ು ಮ ನುಗಳನುು ಹಡಿಯುತ್ಿವೆ. ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯು ಒೆಂದ್ು ಮ ನನುು ಗುರುತ್ತಸಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ್, ಅದ್ರ ಆಳವನುು ಅಳೆದ್ು ನಿ ರಿನ
ಒಳಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ಿದೆ. ನಿ ರನುು ಪರವೆ ಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಕೊಕುಿ ತೆರೆದಿದ್ುು, ಅದ್ರ ಕಣ್ುಣ ರೆಪೆೆಯೆಂದ್ ಮುಚಿಾರುತ್ಿವೆ. ಹ ಗಾಗಿ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿ ಮ ನು ಹಡಿಯುವಾಗ
ವಾಸಿವವಾಗಿ ಕುರುಡಾಗಿರುತ್ಿದೆ. ಮ ನನುು ರೆೆಂರ್ೆಯ ಮೆ ಲೆ ತ್ೆಂದ್ು ಅದ್ನುು ಪದೆ ಪದೆ ಕೊೆಂರ್ೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ು ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನುು ತ್ತನುುತ್ಿದೆ. ಒೆಂದ್ು ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯು
ದಿನವೆಂದ್ಕೆಿ ತ್ನು ದೆ ಹದ್ ತ್ೂಕದ್ಷ್ುೆ ಆಹಾರ ಸೆ ವಿಸುತ್ಿದೆ.
ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಕ್ೆ ತ್ತರ ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಸಾಕಷ್ುೆ ಆಹಾರದೊೆಂದಿಗೆ ತ್ನು ಕ್ೆ ತ್ರವನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗದ್ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿ ಸಾವನುಪುೆತ್ಿದೆ. ಸೆಪೆೆೆಂಬರ್ ತ್ತೆಂಗಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಕ್ೆ ತ್ರಕಾಿಗಿ ಹೊಡೆದಾಟ್ ನಡೆಸುತ್ಿವೆ. ಚಳ್ಳಗಾಲ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನು ಕ್ೆ ತ್ರಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುಿವುದ್ು ತ್ುೆಂರ್ಾ ಮುಖಯ, ಒಮಮಮೆಮ ಚಳ್ಳ ಹೆಚ್ಾಾದಾಗ ತ್ನು ಕ್ೆ ತ್ರವನುು
5
ಬಿಟ್ುೆ ರ್ೆ ರೆ ಕ್ೆ ತ್ರಕೆಿ ಹೊ ಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮರಗಳು ನಡೆಯುವುದ್ುೆಂಟ್ು.
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ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯ ಕ್ೆ ತ್ರದ್ ಉದ್ುಗಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಣ್ತ್ತಯ ಮೆ ಲೆ ಅವಲೆಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತ್ಿದೆ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಕ್ೆ ತ್ರ ೧ ಕಮ ನಷ್ುೆ
ನದಿ ಅರ್ವಾ ಕೆರೆಯನುು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತ್ಿದೆ. ಕೆಲವಮೆಮ ೩ – ೫ ಕಮ ವರೆಗೂ ಇವುಗಳ ಕ್ೆ ತ್ರ ವಿಸಿರಿಸಿರುತ್ಿದೆ, ಅಕಿ ಪಕಿದ್ಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ೆ ನಿ ರಿನ ಮೂಲಗಳನುು
ಅದ್ು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತ್ಿದೆ.

ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಅಲಾೆಯುಷಿಗಳು. ಬಹಳಷ್ುೆ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ತ್ಮಮ ಪ ಷ್ಕರ ಕ್ೆ ತ್ರದಿೆಂದ್ ಹೊರ ಬರುವ ಮುನು ಮ ನು ಹಡಿಯುವ ಕಲೆಯನುು ಕಲ್ಲತ್ತರುವುದಿಲಿ.
ಮಟ್ೆೆಯೆಂದ್ ಹೊರಬೆಂದ್ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ವಲ ಅಧ್ದ್ಷ್ುೆ ಮರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದ್ುಕುಳ್ಳಯುತ್ಿವೆ. ಮತೆಿ ಹಲವಾರು ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಅತ್ತಯಾದ್ ಚಳ್ಳ ಅರ್ವಾ
ಬಿಸಿಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ ಸಾವನುಪುೆತ್ಿವೆ.
ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯು ಆಹಾರ ಸರಪಳ್ಳಯಲ್ಲಿ ಅಗರ ಸಾಥನದ್ಲ್ಲಿದೆ, ಹ ಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯೆಂದ್ ಅತ್ತ ಹೆಚುಾ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯ ಮತ್ುಿ
ಮತ್ತಮ ರಿದ್ ಕೃಷಿಯೆಂದ್ ನಿ ರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮಲ್ಲನಗೊೆಂಡು, ಹೆಚುಾ ಹೆಚುಾ ಮ ನುಗಳು ಸಾವನುಪುೆತ್ತಿವೆ, ಹ ಗಾಗಿ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಯೆಂತ್ಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಹಾರವಿಲಿದೆ,
ನೆಲೆಯಲಿದೆ ಪರದಾಡುವೆಂತಾಗಿದೆ. ಮೆಂಚುಳ್ಳಿ ಗಣ್ತ್ತಯಲ್ಲಿ ೧೯೭೦ರಿೆಂದ್ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕುಸಿತ್ಕೆಿ ಮುಖಯ ಕಾರಣ್ ನದಿಗಳ ಮಾಲ್ಲನಯ.
ಮಾನವನು ಉೆಂಟ್ು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳ್ಳೆಂದ್ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳ ಸೆಂಸಾರಗಳು ಆವಾಸಸಾಥನವಿಲಿದೆ ಅಸುನಿ ಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಸವಭಾವದಾುದ್ುರಿೆಂದ್,
ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಗೂಡಿನ ಬಳ್ಳಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಸಿಥತ್ತಯೆಂದ್ ಅವು ಬಹಳಷ್ುೆ ದಿನ ಗೂಡಿಗೆ ತೆರಳದ್ೆಂತಾಗಿ ಮರಿ ಮೆಂಚುಳ್ಳಿಗಳು ಅಸುನಿ ಗುತ್ತಿವೆ.
ಇನಾುದ್ರೂ ನಾವೆಲಿರೂ ಎಚ್ೆಾತ್ುಿಕೊೆಂಡು ಈ ಸುೆಂದ್ರ ಹಕಿಗಳ ರ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸೊ ಣ್.
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ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್

ಈ ಸಂಚಿಕಟಯ ಛಾಯಾಗ್ಾಾಹಕರು ಶಿಾೇ ರಾಘವಟೇಂದಾ ಪತ್ಿರ್.
ಇವರು ಹುಟಿೆದ್ುು ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮೂಲತ್ಃ ರ್ೆಳಗಾೆಂ ಜಿಲೆಿಯ ರ್ೆಥಲುಹೊೆಂಗಿ
ಗಾರಮದ್ವರು. ಇವರ ತ್ೆಂದೆ ಡಾ. ವಿ.ಎೆಂ. ಪತ್ಿರ್ ರವರು ೨೦ ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ ಲಾಲ್ ರ್ಾಗಿನ

ದ್ಟ್ಡಡ ಚಾಣ್

ತೊ ಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಿದೆ ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾಯ್ ನಿವ್ಹಸಿದ್ುರು. ಲಾಲ್ ರ್ಾಗಿನ ಇೆಂದಿನ
ಸಸಯ ವೆಥಭೊ ಗಕೆಿ ಡಾ. ವಿ.ಎೆಂ. ಪತ್ಿರ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖಯ. ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರರವರ
ತಾಯ

ಶೆ ಭಾ

ಪತ್ಿರ್

ಒಬಬ

ಗೃಹಣಿ

ಹಾಗು

ಪತ್ಿರ್

ಕುಟ್ುೆಂಬದ್

ರ್ೆನೆುಲಬು.

ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರರವರು ಛಾಯಾಗರಹಣ್ ಕ್ೆ ತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ ಸಾಧನೆಗಳ್ಳಗೆ ತ್ಮಮ
ಪತ್ತುಯಾದ್ ಉಮಾ ಪತ್ಿರ್ ರವರ ಸಹಕಾರವನುು ಬಹಳ ಗವ್ದಿೆಂದ್ ನೆನೆಯುತಾಿರೆ. ಉಮಾ
ಅವರು ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರರವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ್ಳಗೆ ಒಳೆಿಯ ವಿಮಶ್ಕರೂ ಆಗಿದಾುರೆ. ಪರಸುಿತ್
ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರರವರು ಪರತ್ತಷಿಿತ್ ಐಟಿ ಕೆಂಪನಿ ಒೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ ನಿವ್ಹಸುತ್ತಿದಾುರೆ. ತ್ಮಮ
ಛಾಯಾಗರಹಣ್ದ್ ಪಯಣ್ವನುು ಅವರು ಈ ರಿ ತ್ತಯಾಗಿ ನಮಮೆಂದಿಗೆ ಹೆಂಚಿಕೊೆಂಡರು.

ನನಗೆ ಛಾಯಾಗರಹಣ್ ಮಾಡಲು ದೊಡಡ ಪೆರ ರಣೆಯೆಂದ್ರೆ ಅದ್ು ನನು ತಾತ್, ಎೆಂ.ವಿ. ಪತ್ಿರ್
ರವರು. ತಾತ್ನವರು ಒಬಬ ದೊಡಡ ಚಿತ್ರಕಲಾ ನಿಪುಣ್ರಾಗಿದ್ುರು. ಸುರೆ ಶ್ ಹೆಬಿಿಕರ್, ಗಿರಿ ಶ್
ಕಾನಾ್ರ್ಡ ಮತ್ುಿ ಹಲವಾರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಲ್ಲಯಲು
ಬರುತ್ತಿದ್ುರು.
ನಾನು ೮ ವಷ್್ದ್ ಹುಡುಗನಾಗಿದಾುಗಿೆಂದ್ಲೆ ಛಾಯಾಗರಹಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಸಕಿ ಇತ್ುಿ. ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ು
ಜೆ ಬು ಖಚಿ್ನ
ಉದೊಯ ಗದ್ಲ್ಲಿ

ಹಣ್ವನುು
ದ್ುಡಿಯಲು

ಉಳ್ಳಸಿ

ಕಾಯಮೆರಾ

ಶುರುಮಾಡಿ

ರೊ ಲೆಳನುು

ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ

ಖರಿ ದಿಸುತ್ತಿದೆು.

ಅನಿಬ್ೆಂಧಿತ್ನಾದ್

ನಾನು
ನೆಂತ್ರ

ಛಾಯಾಗರಹಣ್ವನುು
8
೨೦೦೬ರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಗೆಂಭ ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತೊಡಗಿದೆ. ರೊ ಲ್
ಕಾಯಮೆರಾದಿೆಂದ್ ಪರಯಾಣ್ವನುು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಈಗ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಕಾಯಮರಾಗಳನುು

ಬಳಸುತೆಿ ನೆ.
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೯

ನಿೇಲ್ಲರ್ಾಲ್ದ ಕಳ್ಳಿಪೇರ

ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆಗುವ ಭ ಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ನೆನೆದ್ರೆ ಮನಃ ಕೆಂಪನವಾಗುತ್ಿದೆ. ನನು ಛಾಯಾಗರಹಣ್ದ್ ಮೂಲಕ ಮುೆಂದಿನ ಪಿ ಳ್ಳಗೆಗೆ ಒೆಂದ್ು
ಸೆಂದೆ ಶವನುು ನಿ ಡುವುದೆ ನನು ಮುಖಯ ಉದೆು ಶವಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗರಹಣ್ವು ಒೆಂದ್ು ಪರಬಲವಾದ್ ಅಸರ, ಇದ್ನುು ಬಳಸಿಕೊೆಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆಂದೆ ಶಗಳನುು ಜನರಿಗೆ
ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ತೊ ರಿಸಬಹುದ್ು.
ಯಾವುದೆ ಪಾರಣಿ ಅರ್ವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗೆೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅವುಗಳ ಜಿ ವನ ಚಕರವನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನುು ಸೆಂಪೂಣ್್ವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದ್ು ತ್ುೆಂರ್ಾ
ಮುಖಯ. ನಾನು ಮದ್ಲ್ಲಗೆ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಲು ‘ನಿ ಲ್ಲ ರ್ಾಲದ್ ಕಳ್ಳಿಪಿ ರ (Blue tailed Bee eater)’ ವನುು ಅಯುುಕೊೆಂಡೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಡಿ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಪರದೆ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭಯ. ಅದ್ೃಷ್ೆವಶಾತ್ ಈ ಹಕಿಗಳನುು ಮೆಥಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಗುವನಹಳ್ಳಿ ಎೆಂಬ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಾನ ಸೆಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದ್ು. ಈ ಕಳ್ಳಿಪಿ ರಗಳ
ಜಿ ವನ ಚಕರವನುು ಸೆಂಪೂಣ್್ವಾಗಿ ಅಧಯಯಸಿ, ಅದ್ರ ಪರತ್ತಯೆಂದ್ು ವಿವರವನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿದೆು ನೆ. ಕಳ್ಳಿಪಿ ರಗಳ ಅಧಯಯನಕಾಿಗಿ ನಾನು ೨ ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ ಶರಮಸಿದೆು ನೆ.
ಆ ೨ ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಕಿಗಳು ನನು ಕುಟ್ುೆಂಬದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅೆಂಗವೆೆಂದೆನಿಸಿದ್ವು ಮತ್ುಿ ೨ ಋತ್ುಗಳು ಹೆ ಗೆ ಕಳೆದ್ುಹೊ ದ್ವು ಎೆಂಬುದೆ ನನಗೆ ಗೊತಾಿಗಲ್ಲಲಿ.
© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್

9

ಕಟಂಪು ರಾಟವಾಳ
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ಕಟಂಪು ರಾಟವಾಳ

© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್

ಹ ಗೆ ಒೆಂದೆ

ಪಾರಣಿ ಅರ್ವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗೆೆ ತ್ಜ್ಞತೆ ಪಡೆದ್ುಕೊಳಿಲು ನನಗೆ ನನು

ಹಾಲ್ಕ್ಕಾ

ಗುರುಗಳಾದ್ ರಘುರಾವ್ ಅವರು ಪೆರ ರೆ ಪಿಸಿದ್ರು. ಹ ಗೆ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಜನರಲ್ಲಿ
ಆ ಪಾರಣಿ ಅರ್ವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಾಾಗಿ, ನಮಮ ಶರಮಕೆಿ ಜನರ ರ್ೆೆಂಬಲ
ಸಿಗುತ್ಿದೆ. ರಘುರಾವ್ ರವರು ಏನ್.ಜಿ ಟ್ಾರವೆಲಿರ್ ಪತ್ತರಕೆಗೆ ಲೆ ಖನಗಳನುು
ಬರೆಯುತಾಿರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೆ

೨-೩ ಜಾತ್ತಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೆ ಲೆ ಅಧಯಯನ

ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿದೆು ನೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಅಧಯಯನಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ
ಅರ್ವಾ

ಪಾರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ

ಛಾಯಾಗರಹಣ್ವನುು

ಪಾರಣಿಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳಗೆ ಯಾವುದೆ

ಹವಾಯಸಕಾಿಗಿ

ಮಾಡುವಾಗ,

ತೊೆಂದ್ರೆಯಾಗದ್ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ನೊ ಡಿಕೊಳುಿವುದ್ು

ಬಹಳ ಮುಖಯ.
ನಾನು ಹಲವಾರು ಪತ್ತರಕೆಗಳ್ಳಗೆ ಲೆ ಖನಗಳನುು ಬರೆಯುತೆಿ ನೆ. ಈ ರಿ ತ್ತಯಾಗಿ
ಲೆ ಖನ

ಬರೆಯುವಾಗ,

ಜನರು

ಅದ್ನುು

ಹೆ ಗೆ

ಗರಹಸುತಾಿರೆ

ಎೆಂಬುವ

ಮುೆಂದಾಲೊ ಚನೆಯೆಂದ್ ತ್ುೆಂರ್ಾ ಜವಾರ್ಾುರಿಯುತ್ವಾಗಿ ಬರೆಯರ್ೆ ಕು.
ವನಯಜಿ ವಿಗಳ ಅಳ್ಳವು ಉಳ್ಳವಿಗೆ ಪರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗು ಪರೊ ಕ್ಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೆ
ಕಾರಣ್. ಹ ಗಾಗಿ ವನಯಜಿ ವಿ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯ್
ಶಾಲೆಗಳ್ಳೆಂದ್ಲೆ
ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿಯ

ಶುರುವಾಗರ್ೆ ಕು. ಪರಿಸರದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ್ವನುು ಚಿಕಿ
ಮಕಿಳ್ಳಗೆ

ತ್ತಳ್ಳಸಿ

ಹೆ ಳರ್ೆ ಕು.

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಮಾತ್ರವಲಿದೆ

ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸರ್ೆ ಕು. ಇೆಂದಿನ
ಪಿ ಳ್ಳಗೆಯು ಕೆ ವಲ ಆರ್ಥ್ಕ ರ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಾರಮುಖಯತೆಯನುು ಕೊಟ್ುೆ, ಪರಿಸರ
ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಯನುು

೧೦

ಸೆಂಪೂಣ್್ವಾಗಿ

ನಿಲ್ಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ

ಮುೆಂದೆ

ಉೆಂಟ್ಾಗಲ್ಲರುವ10ಅನಾಹುತ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಾವೆಲಿರೂ ಎಚ್ೆಾತ್ುಿಕೊೆಂಡು,
ಪರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಯನುು ಗೆಂಭ ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸರ್ೆ ಕು.

© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್
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೧೧

ಚಂದಾಮುಕುಟ

© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್

ಹಾಲ್ಕ್ಕಾ

© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್

ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿ
11 ರ್ ರವರು ಛಾಯಾಗರಹಣ್ ಕ್ೆ ತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ುೆ ಸಾಧನೆಗಳನುು ಮಾಡಿದ್ುರೂ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ೫ ವಷ್್ಗಳ ಹೆಂದೆ ೧೦ ಅಡಿ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿ
ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಚಿರತೆಯ ಬಗೆೆ ಹಾಗು ಅದ್ರೊೆಂದಿಗೆ ಕಳೆದ್ ೨೦ ರೊ ಮಾೆಂಚನಕಾರಿ ನಿಮಷ್ಗಳನುು ಬಹಳ ಮುಗಧವಾಗಿ ಇೆಂದಿಗೂ ನೆನೆಯುತಾಿರೆ. ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ಪತ್ಿರ್ ರವರ

ಭವಿಷ್ಯದ್ ಯ ಜನೆಗಳ್ಳಗೆ ಕಾಡುನಾಡು ತ್ೆಂಡದ್ ವತ್ತಯೆಂದ್ ಶುಭ ಹಾರೆಥಸುತೆಿ ವೆ.

12

ಕಿಕ್ ಮ ಡಿ

೧೨

© ನಾಗೆ ೆಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತಿ ಘಟ್ೆ
ಚಂದ್ರ ಮುಕುಟ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೀನ್ D500, f8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/500, ಐಎಸ್ಓ 500, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸಂಟರ್ ವೈತ್ದ್ ಆವರೇಜ್

© ನಾಗೆ ೆಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತಿ ಘಟ್ೆ
ಭಾರತಿಯ ಕೊಂಬಿನ ಗೂಬೆ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೀನ್ D500, f6.3, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/5000, ಐಎಸ್ಓ 1600,
ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸಂಟರ್ ವೈತ್ದ್ ಆವರೇಜ್

© ನಾಗೆ ೆಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತಿ ಘಟ್ೆ

ನಾಗೆ ೆಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತಿ ಘಟ್ೆ

12
ಗೊಂತರ್ ಬಳ್ಳಿ ಹಾವು
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೀನ್ D500, f1.8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/2500, ಐಎಸ್ಓ 160,
ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸಂಟರ್ ವೈತ್ದ್ ಆವರೇಜ್

13

ಕಿಕ್ ಮ ಡಿ

೯
೧೩

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆರ ರ್ಮ್ ಕುಮಾರ್
ಕಾಳ್ಳೊಂಗ ಸಪಪ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 5D Mark III, f2.8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/320, ಐಎಸ್ಓ 500, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಪ್ಯಯ ಟನ್್

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆರ ರ್ಮ್ ಕುಮಾರ್
ನೀಲಿಚಟಕ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 7D , ಅಪರ್್ರ್ - f5.6, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/20, ಐಎಸ್ಓ
2000 ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸ್ಪಪ ಟ್

ಸುಹಾಸ್ ಪೆರ ರ್ಮ್ ಕುಮಾರ್

13

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆರ ರ್ಮ್ ಕುಮಾರ್
ಮಲಬಾರ್ ಜಾರು ಕಪ್ಪೆ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೀನ್ D7200, f3.2, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/10, ಐಎಸ್ಓ 1000,
ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸ್ಪಪ ಟ್

14

ಕಿಕ್ ಮ ಡಿ

© ಜಿನಿ ಶ್ ಮಲ್ಲಿಷೆರಿ
ಹುಲಿ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 7D , f4, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/1000, ಐಎಸ್ಓ 1250, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮೀಟರಂಗ್

© ಜಿನಿ ಶ್ ಮಲ್ಲಿಷೆರಿ
ಆಫ್ರರ ಕಾ ಸೊಂಹ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 5D Mark IV, ಅಪರ್್ರ್ - f8, ಷಟರ್
ಸಿಪ ೀಡ್ 1/6000, ಐಎಸ್ಓ 400 ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್
ಮೀಟರಂಗ್

ಜಿನಿ ಶ್ ಮಲ್ಲಿಷೆರಿ

© ಜಿನಿ ಶ್ ಮಲ್ಲಿಷೆರಿ

14

ಕಡಲಕ್ಕಿ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 7D, ಅಪರ್್ರ್ - f4, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್
1/1000, ಐಎಸ್ಓ 1250 ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮೀಟರಂಗ್

೧೪

15

ಕವಿಶೈಲ
‘ಕವಿಶೆಥಲ’ ಕವಿಗಳ್ಳಗೆ ಸೂೂತ್ತ್ದಾಯಕ,
ಓ ಪರಕೃತ್ತಯ ನಿನಗೆ ನಮಸುವೆ
ಹೃತ್ೂೆವ್ಕ,
ಮನಸನಾಗಿಸುವೆ ನಿ ಉತಾಸಹದಾಯಕ,
ಕಲೆನಾ ಜಿ ವಿಗಳ್ಳಗೆ ನಿ ನೆ ಪೆರ ರಣಾತ್ಮಕ.
ಹಸಿರಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲ ತೊ ಯುವ ಬಯಕೆ,
ಈಡೆ ರಿಸುವೆ ನಿ ತಾರಸವಿಲಿದೆ ಜಿ ವಕೆ,
ನಿನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಂದ್ು ರ್ೆ ಕೆ ಕೆ?
ಹರೆಯದ್ ಹಸಿರಿನ ಛಾವಣಿಯ ಸಾಕೆ?
ಮೆಥಮರೆತ್ ಕೊ ಗಿಲೆಯ ಕುಹೂ ಕುಹೂ
ನಾದ್ದ್ಲ್ಲ,
ಹಾರಾಡಿದೆ ತ್ೆಂಗಾಳ್ಳಯ ತ್ೆಂಪಿನ
ಅನುಭವದ್ಲ್ಲ,
ಗರಿಗೆದ್ರಿದೆ ನವಿಲೆಂತೆ ಮ ಡಗಳ
ಜೊತೆಯಲ್ಲ,
ಮೂಕವಿಸಿಮತ್ಳಾಗಿ ನಿೆಂತ್ುಬಿಟ್ೆೆ ಕರಿ
ಬೆಂಡೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲ.

೧೫

ಕಾಳಜಿ-ಕಳಕಳ್ಳ
ತ್ತೆಂಗಳ್ಳನ ಎದೆ ಮೆ ಲೆ
ಕಾಲ್ಲಟ್ುೆ ಬೆಂದ್ವರೆ;
ಮೆಂಗಳನ ಅೆಂಗಳದಿ
ಜಿ ವನವ ಕೆಂಡವರೆ!

ನೂರೊೆಂದ್ು ಮಹಡಿಗಳ
ಕಟ್ೆಡವ ಕಟ್ುೆವರೆ;
ಹಾರಿ ಸಾಗರದಾಚ್ೆ
ಊರುಗಳ ಸೆ ರುವರೆ!
ಹೊರಗೊೆಂದ್ು ನೆಲೆಯನುು
ಹುಡುಕುವಾ ಮುನು;

ನೆಲೆ ಕೊಟ್ೆವಳ ಬಗೆಗೆ
ಕಾಳಜಿಯು ಚ್ೆನು!
ನಮಗೊೆಂದೆ ದೆ ಗುಲವು
ಭೂಮತಾಯ;
ಅವಳ ಪರೆವುದೆ ನಮಮ
ಪರಮ ಧೆಯ ಯ;

ಶೆಥಲ ಶೆರ ಣಿಗಳ ಅೆಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ
ಎೆಂದ್ು ಕಣ್ಣರಳ್ಳಸಿ ನೊ ಡಿದೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಸವಗ್ದ್ಲ್ಲಿರುವೆಂತೆ ಭಾಸವಾಯತ್ು
ನನಗಲ್ಲಿ,
ಚೆಂದಿರನಾಗಮನವೆ ತ್ತಳ್ಳಯದಾಯತ್ು
ರ್ಾನಿನಲ್ಲಿ.
- ದಿ ಪ ರಾವ್

15

ಕವನಗಳು

ಕೆಂಕಣ್ವ ತೊಟ್ುೆ ಹ-ಬಿಬಸರ್ೆ ಕು ಹಸಿರು;
ಇೆಂಗಿ ಹೊ ಗುವ ಮುನು
ಇಳೆಯ ಉಸಿರು;
-ಅರುಣ್ ಅೆಂಚ್ೆ

ಛಾಯಾಗಾರಹಕ ಅವಲೊ ಕಸಿದ್ೆಂತೆ

೧೬

16

ಟುವಿಿ ಹಕ್ಕಾ

© ಪರಮ ದ್ ಅೆಂಕದ್

ಅೆಂದ್ು ಪಕ್ಷಿವಿ ಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಸರಘಟ್ೆ ಸರೊ ವರಕೆಿ ತೆರಳ್ಳದೆ. ಹಕಿಯೆಂದ್ನುು ಅದ್ರ ರ್ೆ ಟ್ೆಯಡನೆ ಚಿತ್ತರ ಕರಿಸಲು ಮನಸಾಸಗಿತ್ುಿ, ಆದ್ರೆ ಅೆಂತ್ಹ ಯಾವುದೆ ಪಕ್ಷಿಯು
ಇನೂು ಸಿಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೂ ವಿಶಾವಸ ಕಳೆದ್ುಕೊಳಿದೆ ಸರೊ ವರದ್ ಮತೊಿೆಂದ್ು ಬದಿಗೆ ಹೊ ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂದ್ರಮಕುಟ್ (Hoopoe) ಹಕಿಯನುು ಕಾಯಮೆರಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಡಿದೆ.

ಆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಅಷ್ುೆ ಚ್ೆನಾುಗಿ ರ್ಾರದ್ ಕಾರಣ್ ಮತ್ಿಷ್ುೆ ಅದ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಸೆರೆಹಡಿಯಲು ಅದ್ರ ಹೆಂದೆ ಓಡಿದೆ. ದ್ುರಾದ್ೃಷ್ೆವಶಾತ್ ಚೆಂದ್ರಮಕುಟ್ವು ಅೆಂದ್ು
ಮತೆಿ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.
ಅಷ್ೆರಲ್ಲಿ ಮತೊಿೆಂದ್ು ಹಕಿಯ ಕೂಗು ಕೆ ಳ್ಳಸತೊಡಗಿತ್ು. ಒೆಂದ್ು ಪುಟ್ೆ ಹಕಿಯು ಒೆಂದ್ು ಪದೆಯೆಂದ್ ಇನೊುೆಂದ್ು ಪದೆಗೆ ಅವಿಶಾರೆಂತ್ವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿತ್ುಿ. ನಾನು
ನನು ಕಾಯಮೆರಾವನುು ಜೂರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನೊ ಡಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿದೆು ಟ್ುವಿವ ಹಕಿ (Ashy Prinia), ಅದ್ೂ ಕೂಡ ತ್ನು ರ್ೆ ಟ್ೆಯ ಜೊತೆ. ಯಾವುದೆ ಕಾರಣ್ಕೂಿ ಈ
ಅವಕಾಶ ಕಳೆದ್ುಕೊಳಿಲು ನನಗೆ ಇಷ್ೆವಿರಲ್ಲಲಿ. ೧೦ – ೧೫ ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ತಾಳೆಮಯೆಂದ್ ಇದ್ುು ಈ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ಚಿತ್ರವನುು ಸೆರೆಹಡಿದೆ.
ಟ್ುವಿವ ಹಕಿಯು ಒೆಂದ್ು ಪುಟ್ೆ ಉಲ್ಲಹಕಿ. ಇದ್ು ಭಾರತ್ ಉಪಖೆಂಡದ್ ನಿವಾಸಿ ತ್ಳ್ಳಗಾರ ಹಕಿಯಾಗಿದ್ುು, ನೆ ಪಾಳ, ರ್ಾೆಂಗಾಿದೆ ಶ, ಭೂತಾನ, ಶ್ರ ಲೆಂಕಾ ಮತ್ುಿ
ಮಾಯನಾಮರ್ ದೆ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಕಿಯನುು ಕಾಣ್ಬಹುದ್ು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಇವನುು ನಗರದ್ ಉದಾಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಕೃಷಿಭೂಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದ್ು.
ಟ್ುವಿವ ಹಕಿಗಳು ೧೩ – ೧೪ ಸೆಮ ಉದ್ುವಿರುತ್ಿವೆ. ಇವುಗಳ್ಳಗೆ ಚಿಕಿ ದ್ುೆಂಡಾದ್ ರೆಕೆಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಉದ್ುನೆಯ ಕಪುೆ ಚುಕೆಿಗಳುಳಿ ರ್ಾಲವಿರುತ್ಿದೆ. ಇವುಗಳ ಶಕಿಯುತ್
ಕಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿಳ್ಳಯಲು ಮತ್ುಿ ನೆಲದ್ ಮೆ ಲೆ ಜಿಗಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕೊಕುಿ ಗಿಡಡವಾಗಿದ್ುು ಕಪುೆ ಬಣ್ಣದಾುಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ನೆತ್ತಿ ಕೆಂದ್ು ಬಣ್ಣ ಹಾಗು
ಉಳ್ಳದ್ ರೆಕೆಿಪುಕಿಗಳು ಕೆೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾುಗಿರುತ್ಿದೆ.

16

ಮ್ಲ್ ಬರಹ : ಪಾಮೊೇದ್ ಅಂಕದ್

ಕನ್ನಡ ಅನ್ುವಾದ : ಕಾಡುನಾಡು ತ್ಂಡ
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೧೭

“ಚಿಟ್ೆೆ” ಎೆಂಬ ಯಕ್ಷಿಣಿಯು ತ್ನು ಬಣ್ಣಗಳ್ಳೆಂದ್ ಸೂಯ್ನ ಹೊೆಂಗಿರಣ್, ಪುಷ್ೆಭರಿತ್ ಉದಾಯನ ಹಾಗು ಉಲಾಿಸಭರಿತ್ ಉಪವನಗಳು ಕೂಡಿದ್ ಒೆಂದ್ು ಇೆಂದ್ರಜಾಲವನೆು
ಸೃಷಿೆಸುತ್ಿದೆ.
ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ನಮಮ ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಮುಖಯವಾದ್ ಪಾತ್ರವನುು ವಹಸುತ್ಿವೆ. ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಸಯಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವವಾದ್ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಸೆಂಬೆಂಧವೆಂದಿದೆ.
ತ್ಮಮ ಸ ೆಂದ್ಯ್ ಪರದ್ಶ್ನದಿೆಂದ್ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಹಾರಾಡುವ ಒಡವೆ, ಹಾರಾಡುವ ಹೂವುಗಳು ಎೆಂದ್ೂ ಕರೆಯಲೆಡುತ್ಿವೆ. ಈ ಕ ಟ್ಗಳು ತ್ಮಮ ರೆಕೆಿಗಳ ಮನೊ ಹರವಾದ್
ಬಣ್ಣಗಳ್ಳೆಂದ್ ನಮಮ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪರಿಸರದ್ ಸ ೆಂದ್ಯ್ವನುು ವಧಿ್ಸುತ್ಿವೆ. ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಥಯ ವಿಸೃತ್ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ; ಈ ಕ ಟ್ಗಳು ಪರಿಸರ ವಯವಸೆಥಯ
ಆರೊ ಗಯದ್ ಬಗೆೆ ಸಾಕಷ್ುೆ ಮಾಹತ್ತ ಕೊಡುತ್ಿವೆ. ಇವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಾಗಸೆಷ್್ಕಗಳಾಗಿವೆ, ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಹೂವಿೆಂದ್ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಿ ಮಕರೆಂದ್ ಹ ರುವುದ್ರಿೆಂದ್,
ಇವುಗಳ ಮಧೆಯ ಪರಸೆರ ಪರಯ ಜನಕಾರಿ ಸೆಂಬೆಂಧವೆಂದ್ು ಉೆಂಟ್ಾಗುತ್ಿದೆ.
ಕತ್ತಿ ರ್ಾಲ್ದ ಚಿಟ್ಟೆ (Spot swordtail)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಕೆಲವು ಜಾತ್ತಯ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಬಹಳ ದ್ೂರ ವಲಸೆ ಹೊ ಗುತ್ಿವೆ; ಅೆಂತೆಯ ತ್ಮಮಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಗವನುು ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿರುವ ಮತೊಿೆಂದ್ು ಹೂವಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ಿವೆ.
ಅೆಂಟ್ಾಕೆ್ಕ ಮತ್ುಿ ಸಾಗರಗಳನುು ಬಿಟ್ೆರೆ ಪರಪೆಂಚದ್ ಎಲಾಿ ಮೂಲೆಗಳಲೂಿ ನಾವು ಚಿಟ್ೆೆಗಳನುು ಕಾಣ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮನಾಕ್್ ನೆಂತ್ಹ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಬಹು ದ್ೂರ ವಲಸೆ ಹೊ ಗಬಲಿವು. ಕೆಲವಮೆಮ ಈ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ರ್ೆ ರೆ ಪಾರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳಗೆ ತಾವೆ ಆಹಾರವೂ ಆಗುತ್ಿವೆ, ಇದ್ು ಜೆಥವಿಕ ಕ ಟ್
ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ಕೆಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತಿ ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ೆೆಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಯಯು ವೆ ಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದ್ು ಕೆಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದ್ಕೆಿ ಮುಖಯ ಕಾರಣ್ ಕ್ಷಿಪರವಾದ್ ನಗರಿ ಕರಣ್, ಚಿಟ್ೆೆಗಳ ಸಹಜ ವಾಸಸಾಥನಗಳ
ಧವೆಂಸ, ಅತ್ತ ಹೆಚುಾ ಕ ಟ್ನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ೆೆಗಳ ಮಹತ್ವದ್ ಬಗೆೆ ಅರಿವಿಲಿದಿರುವುದ್ು. ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ತ್ುೆಂರ್ಾ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿ ವಿಗಳಾದ್ುರಿೆಂದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ್ಳಗೆ
ಶ್ ಘರವಾಗಿ ಪರತ್ತಕರಯಸುತ್ಿವೆ, ಹ ಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬದ್ುಕುಳ್ಳಯುವ ಸೆಂಘಷ್್ ಪರಿಸರಕೆಿ ಗೆಂಭ ರವಾದ್ ಒೆಂದ್ು ಎಚಾರಿಕೆಯ ಗೆಂಟ್ೆ.
ಚಿಟ್ೆೆಗಳ ಸಹಜ ವಾಸಸಾಥನಗಳನುು ಬೃಹತ್ ಪರಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಾಶಗೊಳ್ಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ತ ವರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರಿ ಯ ಅವನತ್ತಯೆಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗು
ವಾತಾವರಣ್ಗಳಲಾಿಗುತ್ತಿರುವ ಅನಿರಿ ಕ್ಷಿತ್ ವಯತ್ಯಯಗಳ್ಳೆಂದ್ ಈ ನಾಜೂಕು ಕ ಟ್ಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದ್ು ಪರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚ್ಾರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ು ಆತ್ೆಂಕಕಾರಿ
17
ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.
© ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ
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೧೮

ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ಟಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ಟೆ (Common Silverline)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಪಾರ್ತ್ೆಕ ಚಿಟ್ಟೆ(Pioneer )

ಚಿಟ್ೆೆಗಳನುು ೫ ವಗ್ಗಳಾಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

•

ಪಾಪಿಲ್ಲಒನಿಡೆ (Papilionidae)

•

ಪಿಎರಿಡೆ (Pieridae)

•

ನಿಮಾೂಲ್ಲಡೆ (Nymphalidae)

•

ಲೆಥಕಾನಿಡೆ (Lycaenidae)

•

ಹೆಸಿೆರಿಡೆ (Hesperiidae)

ಚಿಟ್ೆೆಗಳ ಜಿ ವನ ಚಕರದ್ಲ್ಲಿ ಮುಖಯವಾಗಿ ೪ ಹೆಂತ್ಗಳ್ಳವೆ – ಮಟ್ೆೆ, ಲಾವ್ (ಚಿಟ್ೆೆಯ ಮರಿ
ಹುಳ), ಪರೆಹುಳ, ಚಿಟ್ೆೆ.
ಉಷ್ಣವಲಯದ್ ಕೆಲವು ಜಾತ್ತಯ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಒೆಂದ್ು ವಷ್್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಿ ಳ್ಳಗೆಗಳನುು

ಹುಟಿೆಸಬಲಿವು. ಮತೆಿ ಕೆಲವು ಜಾತ್ತಯ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ವಷ್್ವೆಂದ್ಕೆಿ ಒೆಂದ್ು ಪಿ ಳ್ಳಗೆಯನುು
ಮಾತ್ರ ಹುಟಿೆಸಬಲಿವು. ಶ್ ತ್ ಪರದೆ ಶದ್ಲ್ಲಿನ ಚಿಟ್ೆೆಗಳ್ಳಗೆ ಒೆಂದ್ು ಜಿ ವನ ಚಕರ ಮುಗಿಸಲು
ಹಲವಾರು ವಷ್್ಗಳೆ ರ್ೆ ಕಾಗುತ್ಿದೆ.
ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕರಿೆಂದ್ ಪಾರಾಗಲು ಛದ್ಮವೆ ಷ್, ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ುಿ ಎಚಾರಿಕೆಯ
ಸೂಚನೆಗಳನುು ಬಳಸುತ್ಿವೆ.

18
© ಸುಧಿೀಂದ್ರ ರಾವ್
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ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ೧೭೦ ಜಾತ್ತಯ ಚಿಟ್ೆೆಗಳನುು ಕಾಣ್ಬಹುದ್ು. ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನ ಉದಾಯನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕೆಂಡ ಚಿಟ್ೆೆಗಳನುು ಕಾಣ್ಬಹುದ್ು

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಸಾಮಾನಯ ವಲಸೆಗಾರ ಚಿಟ್ೆೆ (Common Emigrant)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಸಾಮಾನಯ ಹಳದಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಚಿಟ್ೆೆ (Common grass yellow)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಹುಲ್ಲ ಚಿಟ್ೆೆ (Plain tiger)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

19
ಸಾಮಾನಯ ನಾಲುಿ ಚಕರ ಚಿಟ್ೆೆ (Common four ring)

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಸೆರ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Common Caster)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ದೊಡಡ ಕೆೆಂಗಣಿಣನ ಚಿಟ್ೆೆ (Giant redeye)

© ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ
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ಜೆಜೆರ್ೆಲ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Jezebel)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ತೊವಿು ಕೊ ಸೆರ್ (Tawny Coster)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ರ್ಾಲದ್ ಜೆ ಚಿಟ್ೆೆ (Tailed Jay)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ
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೨೦

ಸಾಮಾನಯ ಜೆ ಚಿಟ್ೆೆ (Common Jay)

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಗುಲಾಬಿ ಚಿಟ್ೆೆ (Crimson Rose)

ಸಾಮಾನಯ ಮಾಮ್ನ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Common Mormon)

© ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ
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ಸಾಮಾನಯ ಪಟ್ೆೆ ಚಿಟ್ೆೆ (Common banded awl)

ಸಾಮಾನಯ ಚಿರತೆ ಚಿಟ್ೆೆ (Common leopard)

ಕೆಲವು ಅಸಾಧಾರಣ್ ಚಿಟ್ೆೆಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಗುವುದ್ು ತ್ುೆಂರ್ಾ ಅಪರೂಪ, ಕೆಲವು ಚಿಟ್ೆೆಗಳ ಗಾತ್ರ ತ್ುೆಂರ್ಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವುಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದ್ು ಕಷ್ೆ.

•

ಅಸೆಂಬದ್ಧ ನವಾಬ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Anomalous Nawab)

•

ಕೆೆಂಪು ಚುಕೆಿಯ ಚಿಟ್ೆೆ (Redspot)

•

ಕತ್ತಿ ರ್ಾಲದ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Spot swordtail) – ಈ ಚಿಟ್ೆೆಗಳನುು ಅವು ಪೂತ್ತ್ ರ್ೆಳೆದ್ ನೆಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೊ ಡಲು ಸಿಗುತ್ಿವೆ. ಇವುಗಳನುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ರ್ೆ ಸಿಗೆ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ

•
•

(ಫೆಬರವರಿ – ಜೂನ್) ನೊ ಡಬಹುದ್ು.
ಸಾಮಾನಯ ರ್ೆಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ೆೆ (Common Silverline) – ಇದ್ು ಗಾತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ುೆಂರ್ಾ ಚಿಕಿದಾಗಿದ್ುು, ಅತ್ತ ವೆ ಗವಾಗಿ ಹಾರಬಲಿ ಚಿಟ್ೆೆ.
ಹುಲಾಿಭರಣ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Grass Jewel) – ಇದ್ು ಭಾರತ್ದ್ ಅತ್ತ ಚಿಕಿದಾದ್ ಚಿಟ್ೆೆ, ಈ ಚಿಟ್ೆೆ ಕಾಣ್ಸಿಗುವುದ್ು ತ್ುೆಂರ್ಾನೆ ಅಪರೂಪ.

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಅಸೆಂಬದ್ಧ ನವಾಬ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Anomalous Nawab)

ಕೆೆಂಪು ಚುಕೆಿಯ ಚಿಟ್ೆೆ (Redspot)
ಮೂಲಬರಹ : ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ರೊ ಹತ್

ರವರು

೨೦

ವಷ್್ಗಳ್ಳೆಂದ್

ಐಟಿ

ಸೆಂಸೆಥ

ಒೆಂದ್ರಲ್ಲಿ

ಕಾಯ್

ನಿವ್ಹಸುತ್ತಿದಾುರೆ. ಕಳೆದ್ ೭ ವಷ್್ಗಳ್ಳೆಂದ್ ಚಿಟ್ೆೆಗಳನುು ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ
ಗಮನಿಸುತ್ತಿದಾುರೆ. ೬ ವಷ್್ಗಳ್ಳೆಂದ್ ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳಯದ್ ಅರಣ್ಯ ಪರದೆ ಶದ್ಲ್ಲಿ ೧೫
ದಿನಗಳ್ಳಗೊಮೆಮ ಚಿಟ್ೆೆ ನಡಿಗೆಯನುು ಆಯ ಜಿಸುತಾಿ ಬೆಂದಿದಾುರೆ.
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© ರೊ ಹತ್ ಗಿರೊ ತ್ರ

ಹುಲಾಿಭರಣ್ ಚಿಟ್ೆೆ (Grass Jewel)

ಕನುಡ ಅನುವಾದ್ : ಕಾಡುನಾಡು ತ್ೆಂಡ

© ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ
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ಚಿತ್ರಕಲೆ

© ಅನ್ನಪಮ್ ಮೂತ್ರ್

22

೨೨

© ವಸುಧಿ ಶ ಹೆಚ್

© ರಾಘವೆ ೆಂದ್ರ ರಾವ್

ನಿೀವೂ ಚಿತರ ಕ್ಯರರಾದ್ಲ್ಲಿ , ನಿೀವು ಬರೆದ್ ಚಿತರ ನ್ಮ್ಮ ಮಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸ್ಪಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕ್ಯಡುನಾಡು'
ಆಧಾರತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ರಚಿತ ಚಿತರ ಗಳನ್ನು ನ್ಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಖಂತರ ಕಳುಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗೂಡು

೨೩

ಹುಲ್ಲ
ಆನಟ

© ಬಿಡ್ಯಯ ಟ್ ಸೈಕಿಯಾ

© ಕಾತ್ತ್ಕ್ ರೆಂಗರಾಜ್

ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಪೇರ

23
©©
ಕ್ಯತ್ರ್ಕ್
ರಂಗರಾಜ್
ಸುನಲ್
ಸಾಚಿ

24

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗೂಡು

೨೪

ಹುಲ್ಲ

© ಬಿಡೂಯಟ್ ಸೆಥಕಯಾ

ಹುಲ್ಲ
ದ್ಾಸ ಕಟ್ಕಾರಟ ಮತ್ುಿ ಮೊಸಳಟ

© ಬಿಡೂಯಟ್ ಸೆಥಕಯಾ

24
© ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ

25

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗೂಡು

ತ್ಂತ್ತರ್ಾಲ್ದ ಕರ್ಲ್ುತಟ್ೇಕಟ
ಜಟೇನ್ುಗಿಡುಗ

೨೫

ಉಬುು-ಮ್ಗಿನ್ ಮಂಡಲ್ದ ಹಾರ್ು

© ನಾಗೆ ಶ್ ಕೆ ಜಿ ಗ ಡ

© ನಾಗೆ ಶ್ ಕೆ ಜಿ ಗ ಡ

ಆನಟ

© ಪಿರಯ ಮುಗಳ್ಳ

ಬ್ದಿ ಮಂಗಟ್ಟೆ

© ಬಿಡೂಯಟ್ ಸೆಥಕಯಾ
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© ಸುನಲ್ ಸಾಚಿ
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ದಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬುಕ್

೨೬

“ದಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ (The Guardbook)” ಎೆಂಬುದೊೆಂದ್ು ಸಕಾ್ರೆ ತ್ರ ಸೆಂಸೆಥ (NGO). ಭಾರತ್ದ್ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳ ರ್ೆೆಂಬಲವೆ ಈ ಸೆಂಸೆಥಯ ಮುಖಯ ಉದೆು ಶ.
ಕಳೆದೆರಡು ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಸೆಥಯು ಭಾರತ್ದ್ ಹಲವಾರು ಹುಲ್ಲ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಪರದೆ ಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸೆಂಸೆಥಯು ಯಾರೊಬಬರಿೆಂದ್ಲೂ ನಗದ್ು ತೆಗೆದ್ುಕೊಳುಿವುದಿಲಿ. ಪಾರಯ ಜಕರು ತಾವೆ

ಖುದ್ುು ಸಾಮಾನುಗಳನುು ಖರಿ ದಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನುು ಸೆಂಸೆಥಯ

ಮುಖಯಸಥರಿಗೆ ಕಳ್ಳಸುವೆಂತೆ ಸೆಂಸೆಥಯು ಕೆ ಳ್ಳಕೊಳುಿತ್ಿದೆ. ಸೆಂಸೆಥಯ ಮುಖಯಸಥರು, ಅರಣಾಯಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಸೆಂಪಕ್ಸಿ, ಆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ್ೆ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳ್ಳಗೆ
ತ್ಲುಪುವೆಂತೆ ನೊ ಡಿಕೊಳುಿತಾಿರೆ.
“ದಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬುಕ್” ಸೆಂಸೆಥಯು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನು ಸಹಾಯಹಸಿ ನಿ ಡಿದೆ.
•

ಪೆೆಂಚ್ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ (ಸೆ ಒನಿ – ಮಧಯಪರದೆ ಶ) : ಬೂಟ್ುಗಳು, ಚಳ್ಳಗಾಲ ಮತ್ುಿ ಮಳೆಗಾಲದ್ ಜಾಕೆಟ್ ಗಳು, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಹೊಗೆರಹತ್
ಒಲೆಗಳು, ೧ ಕೆ ವಿ ಸ ರಶಕಿ ಕೆ ೆಂದ್ರ

•

ಪೆೆಂಚ್ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ (ಕುಸಾ್ಪುರ್ – ಮಹಾರಾಷ್ರ) : ಸ ರ ಹಾಗು ಡೆಥನಮ ಲಾಟಿ ನುಗಳು

•

ಕಾನಹ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ : ಚಳ್ಳಗಾಲ ಮತ್ುಿ ಮಳೆಗಾಲದ್ ಜಾಕೆಟ್ ಗಳು

•

ರ್ಾೆಂಧವಗಡ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ : ರ್ೆ ಟ್ೆ ವಿರೊ ಧಿ ಶ್ಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ರ ದಿ ಪ ವಯವಸೆಥ, ೧ ಕೆ ವಿ ಸ ರಶಕಿ ಕೆ ೆಂದ್ರ

•

ನ ರದೆ ಹ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ : ರ್ೆ ಟ್ೆ ವಿರೊ ಧಿ ಶ್ಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ರ ದಿ ಪ ವಯವಸೆಥ

•

ಗಾೆಂಧಿಸಾಗರ್ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ : ರ್ೆ ಟ್ೆ ವಿರೊ ಧಿ ಶ್ಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ರ ದಿ ಪ ವಯವಸೆಥ

•

ಪಲಪುರ್ ಕುನೊ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ : ರ್ೆ ಟ್ೆ ವಿರೊ ಧಿ ಶ್ಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ರ ದಿ ಪ ವಯವಸೆಥ

•

ಸುೆಂದ್ರಬನ ರಾಷಿರ ಯ ಉದಾಯನವನ : ಅಕಾವಗಾರ್ಡ್ ನಿ ರು ಶುದಿು ಕರಣ್ ರ್ಾಟ್ಲ್ಲಗಳು

•

ಬಕಸ ಹುಲ್ಲ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆ ೆಂದ್ರ : ಸ ರ ಹಾಗು ಡೆಥನಮ ಲಾಟಿ ನುಗಳು

•

ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆ ೆಂದ್ರ (ಕಬಿನಿ) : ಅಧಿಕ ಶಕಿಯ ಡೆಥನಮ ಟ್ಾಚ್್ ಗಳು

ಈ ಸೆಂಸೆಥಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಾ ವಿವರಗಳನುು ಅವರ ಜಾಲತಾಣ್ದಿೆಂದ್ ಪಡೆಯಬಹುದ್ು : theguardbook.com
ಸೆಂಸೆಥಯ ಫೆ ಸುಬಕ್ ಪೆ ಜ್ : https://www.facebook.com/groups/879450602145991/?ref=bookmarks

26

ಮ್ಲ್ ಬರಹ : ವಿಶುಾತ್ (ದಿ ಗ್ಾರ್ಡೆ ಬುಕ್ ಸಂಸಟೆಯ ಸದಸಯ)

ಕನ್ನಡ ಅನ್ುವಾದ : ಕಾಡುನಾಡು ತ್ಂಡ
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ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪವ್

೨೭

ಆನಟ

© ಸುಧಿ ೆಂದ್ರ ರಾವ್

ಸುಪರಸಿದ್ಧ ಛಾಯಾಗಾರಹಕರಾದ್ ಸುಧಿ ರ್ ಶ್ವರಾೆಂರವರ ಮಾಗ್ದ್ಶ್ನದ್ ಆಕಾೆಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನುದೊೆಂದ್ು ವಿಸಮಯ ಪಯಣ್ ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಮದ್ಲಾಗಿತ್ುಿ .
ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಕಾರ್ೆ್ಟ್ೆೆ ಏಕಾೆಂಗಿಯಾಗಿ ಪಯಣಿಸರ್ೆ ಕಾಗಬಹುದೆೆಂದ್ು ನಾನು ಊಹಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಮುೆಂದಿನದ್ು ರ್ೆ ರೆ ನೂ ತೊ ಚದ್ೆಂತೆ, ವಿಮಾನದ್ ಕಟ್ಕಯೆಂದ್ ಹೊರಗೆ
ಇಣ್ುಕದಾಗ ಕೆಂಡ ವಿಶಾಲ ನಿ ಲ ಗಗನದ್ೆಂತೆ ನನು ಮನವೂ ಬರಿದಾಗಿತ್ುಿ.
ನವದೆಹಲ್ಲ ಮುಟಿೆದಾಗ ಮಧಾಯಹು ೧೨ ಗೆಂಟ್ೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲಾುಣ್ದ್ಲ್ಲಿಯ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ, ಟ್ಾಯಕಸಯ ರಿ ಹಳೆದೆಹಲ್ಲ ರೆಥಲೆವ ನಿಲಾುಣ್ದ್ ಹಾದಿ ಹಡಿದಿದೆು. ಸೆಂಜೆ ನಾಲಿಕೆಿ ರಾರ್ಮ್

ನಗರದ್ ರೆಥಲು ಹತ್ತಿ ಕುಳ್ಳತಾಗ ಅದೆ ನೊ ಒೆಂದ್ು ತೆರನಾದ್ ಅವಯಕಿ ತ್ಳಮಳ ಕಾಡಹತ್ತಿತ್ುಿ . ಬಹುಶಃ ಮದ್ಲ ರ್ಾರಿಗೆ ಒೆಂಟಿಯಾಗಿ ಇಷ್ುೆ ದ್ೂರ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ುುದೆ
ಕಾರಣ್ವಿದಿುರಬಹುದ್ು.
ಅೆಂದ್ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಸುಧಿ ೆಂದ್ರ ರಾವ್. ರ್ೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಇ ಟ್ ಉದ್ಯಮ. ಛಾಯಾಗರಹಣ್ದ್ ಬಗೆೆ ನಾನು ಅತ್ತ ವ ಅಭರುಚಿಹೊೆಂದಿದೆು ನೆ.
ರಾರ್ಮ್ ನಗರ ತ್ಲುಪಿದಾಗ ರಾತ್ತರ ಹನೊುೆಂದ್ು ದಾಟಿತ್ುಿ . ಹೊ ಟ್ೆಲ್ಲಿಗೆ ಚ್ೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿದೆು , ಪರಯಾಣ್ದ್ ಆಯಾಸವು ನಿದೆರಯ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ
ಆವರಿಸಿಕೊೆಂಡುಬಿಟಿೆತ್ುಿ.
ರ್ೆಳ್ಳಗೆೆ ಏಳಕೆಿಲಾಿ ಅಣಿಯಾಗಿ ರಿಸೆಪಷನ್ ಬಳ್ಳ ಅತ್ತಿತ್ಿ ಸುಳ್ಳದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನಮಮ ಮಾಗ್ದ್ಶ್್ ಸುಧಿ ರ್ ಶ್ವರಾೆಂ ಅವರ ಭೆ ಟಿಯಾಯತ್ು. ಅವರ ಭೆ ಟಿಯೆಂದ್ ನನು
ಪರಯಾಣ್ದ್ ಆಯಾಸವೆಲಾಿ ಕಳೆದ್ು ಉತಾಸಹದ್ ಸೆಲೆಯೆಂದ್ು ಮನದ್ಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ು. ಹಾಗೆಯ ಕೆಲಹೊತ್ುಿ ಮಾತ್ನಾಡುವಷ್ೆರಲ್ಲಿ ನಮಮ ಆತ್ತೀಯತೆ ರ್ೆಳೆದ್ು ಹೊ ಗಿತ್ುಿ .

ಅಷ್ೆರಲ್ಲಿ ತ್ೆಂಡದ್ ಇತ್ರರೂ ನಮಮನುು ಕೂಡಿಕೊೆಂಡರು. ಸಫಾರಿ ಜಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ೆ್ಟ್ು ದಿಕಾಿಲ ವಲಯದ್ತ್ಿ ನಮಮ ಯಾತೆರ ಮದ್ಲಾಯತ್ು.
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುೆಂದ್ರ ಹಕಿಗಳಾದ್ ರಾಜಹಕಿ/ನೊಣ್ ಹಡುಕ , ಚಿತ್ರಪಕ್ಷಿ , ಉದ್ು ರ್ಾಲದ್ ಅಗಲ ಕೊಕಿಗ, ಖಲ್ಲ ಜ್ ಜಿ ವೆಂಜಿ ವಕಿಗಳು ಎದ್ುರಾದ್ವು. ಮಾಗ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಒೆಂದಿಷ್ುೆ ವಿರಮಸಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ತ್ಲುಪುವ ವೆ ಳೆಗೆ ಮಧಾಯಹುದ್ ಹನೆುರಡಾಗಿತ್ುಿ.
ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ರೂಮುಗಳು ಕಾದಿರಿಸಲೆಟಿೆದ್ುವು. ಸವಲೆ ಫೆರಶ್ ಆಗಿ ಇತ್ಿ ರೆಸೊೆ ರೆೆಂಟಿನ ಬಳ್ಳ ಊಟ್ಕೆಿ ಬೆಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಲವರು ಊಟ್ಕಾಿಗಿ ಕುಳ್ಳತ್ತಿ ದ್ುರು. ಅವರೆಲಿರೂ
ನನುೆಂತೆಯ ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಬೆಂದಿದ್ುವರೆ . ಮುೆಂದಿನ ನಾಲುಿದಿನಗಳು ಒಟಿೆಗೆ ಕಳೆಯರ್ೆ ಕದ್ು ಅವರೊಡನೆ ನನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡೆ.
27
ಸರಿಯಾಗಿ ೨.೫೦ಕೆಿ ನಾವೆಲಿರೂ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯೆಂಟ್ುಲ್ಲಿ ಸೆ ರಿದೆವು. ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನ ಮಧಾಯಹುದ್ ಸಫಾರಿಯ ಅವಧಿಯು ಮೂರಕೆಿ ಶುರುವಾಗಿ ಸೆಂಜೆ ಏಳಕೆಿ ಕೊನೆಗೊಳುಿತ್ಿದೆ.

28

ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪವ್

ಮೂರು ಜನರಿಗೊೆಂದ್ು ತ್ೆಂಡದ್ೆಂತೆ ಮಾಡಿ ಒೆಂದೊೆಂದ್ು ಗುೆಂಪಿಗೂ ಒೆಂದೊೆಂದ್ು ಪರತೆಯ ಕವಾದ್ ಜಿ ಪನುು ಗೊತ್ುಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ುಿ. ಜಿ ಪಿನ ಚ್ಾಲಕರೆ

೨೮

ಅರಣ್ಯದ್

ಮಾಗ್ದ್ಶ್್ಗಳಾಗಿದ್ುರು. ಹೊರಡುವ ಮುನು ಸುಧಿ ರ್ ಅವರು ಕಾಯಮೆರಾದ್ ರ್ೆ ಸಿಕ್ ಸೆಟಿೆೆಂಗುಗಳ್ಳೆಂದ್ಲೆ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ಕಿಕಿಸುವೆಂತೆಯೂ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ತಾವು ಅವುಗಳ
ನೆಥಜತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣ್ಮಟ್ೆವನುು ಪರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿ ಸಲಹೆಗಳನುು ನಿ ಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೆೆಂದ್ೂ ಹೆ ಳ್ಳದ್ರು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಗೆಂಟ್ೆಗೆ ಗೆ ಟ್ುಗಳು ತೆರೆದ್ವು. ಎಲಾಿ ಜಿ ಪುಗಳೂ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೊರಡಲಾರೆಂಭಸಿದ್ವು.
ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೊರಟ್ ನಮಮ ಜಿ ಪು ಪರಖ್ಾಯತ್ ಸಾೆಂರ್ಾರ್ ರೊ ಡನುು ಹಾದ್ು ಮುೆಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ ನಮಮ ಜಿ ಪಿನ ಡೆೈವರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಗ್ದ್ಶ್ಕನಾಗಿದ್ು
'ನನೆು'(ಇಫಾ್ನ್ ಖ್ಾನ್) ಯಡನೆ ನನುನುು ಪರಿಚಯಸಿಕೊೆಂಡೆ. ಮತ್ಿಷ್ುೆ ಮುೆಂದೆ ಸಾಗುವಷ್ೆರಲ್ಲಿ, ಕಾಡನುು ಹಾದ್ು ಹೊ ಗುವ ರಾರ್ಮ್ ಗೆಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ
ಲೊ ಕಾಭರಾಮವಾಗಿ ಆಟ್ವಾಡುತ್ತಿದ್ು ಕೆಲ ಆನೆಗಳು ಗೊ ಚರವಾದ್ವು.
ಮುೆಂದೆ ಸಾಗಿ ರಾರ್ಮ್ ಗೆಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಕಟಿೆರುವ ಮಾನವನಿಮ್ತ್ ಕೆಳಸೆ ತ್ುವೆಯನುು ದಾಟಿ ನದಿಯ ಇನೊುೆಂದ್ು ದ್ಡವನುು ತ್ಲುಪಿದೆವು. ನಾನೆಂತ್ೂ ಆ
ರಮಣಿ ಯ ದ್ೃಶಯಗಳನುು ಕಣ್ುಿೆಂಬಿಕೊಳುಿತ್ತಿದೆು. ನಮಮ ಜಿ ಪನುು ಹೊರತ್ು ಪಡಿಸಿ ಕಾಡಿನ ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಮತಾಿವ ಮಾನವರ ಸುಳುಹೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಊಟ್ದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ
ನಾನು ಹಾಗೂ ಆಶು ಚ್ೊ ಪಾರ ಮಾತ್ನಾಡುತಾಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹುಲ್ಲಗಳನುು ಕಾಣ್ುವ ಸೆಂಭವಗಳನುು ಚಚಿ್ಸಿದೆವು. ಅದ್ನುು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗಲೆ 'ನನೆು'ಯ
ಉದಾೆರ ನಮಮ ಕವಿಗೆ ತ್ಗುಲ್ಲತ್ು "ಸರ್, ಅಗೊ ಅಲ್ಲಿ ನೊ ಡಿ, ಹುಲ್ಲ!!" ಎಲಿರೂ ಸಿಬಧರಾಗಿ ಬಲಕೆಿ ತ್ತರುಗಿ ನೊ ಡಲು .......
ಹುಲ್ಲ
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ಇದೆ , ಮೆ ೨೦೧೬ರಿೆಂದ್ ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನ ಪರಸಿದ್ಧ ಹುಲ್ಲ ಎೆಂದೆ ಪರಖ್ಾಯತ್ವಾಗಿರುವ, ಪಾರೊ ಎೆಂದ್ು ಪಿರ ತ್ತಯೆಂದ್ ಕರೆಯಲೆಡುವ ‘ಪಾರ್ ವಾಲ್ಲ’.
28
ಈಗಾಗಲೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ್ೆಂತೆ
ನಮಮ ಜಿ ಪು ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುುದ್ರಿೆಂದ್ ಪಾರೊ ಳ ಈ ದ್ಶ್ನ ನಮಗಾಗಿಯ ಮ ಸಲ್ಲಟ್ೆೆಂತೆ ಭಾಸಗೊೆಂಡೆವು. ಮತಾಿವ ಮಾತ್ುಗಳೂ
ಹೊರಡದ್ೆಂತೆ ಕಾಯಮರಾದ್ ಶಟ್ರ್ ಬಟ್ನ್ ಕಿಕ್, ಕಿಕೆಿೆಂದ್ು ಪಠಿಸುವುದ್ು ಮಾತ್ರವೆ ಕವಿಗೆ ಬಿ ಳುತ್ತಿತ್ುಿ.
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೨೯

ಹುಲ್ಲ

© ಸುಧಿೀಂದ್ರ ರಾವ್

ಪಾರೊ ಸುಮಾರು ಐದ್ು ವಷ್್ದ್ ಆಕಷ್್ಕವಾದ್ ಹೆಣ್ುಣ ಹುಲ್ಲ. ದಿಕಾಿಲ ಅರಣ್ಯದ್ ವಿಶಾರೆಂತ್ತ ಗೃಹದ್ ಎದ್ುರು ಭಾಗಕೆಿ, ರಾರ್ಮ್ ಗೆಂಗಾ ನದಿಯ ಗುೆಂಟ್ ಹಬಿಬರುವ ಅರಣ್ಯವೆ
ಪಾರೊ ಳ ಸಾಮಾರಜಯ!
ಅಷ್ುೆ ಸಮ ಪದಿೆಂದ್ ಹುಲ್ಲಯೆಂದ್ನುು ನಾನು ಕೆಂಡದ್ುು ಇದೆ ಮದ್ಲು. ಹುಲ್ಲಯ ದ್ಶ್ನದಿೆಂದ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ು ಎಲಿರ ನಡುವೆ hi -fi ಗಳ ವಿನಿಮಯಗಳಾದ್ವು. ಜನರನುು
ಅನುದಿನವೂ ನೊ ಡಿ ಅಭಾಯಸವಿದ್ುುದ್ರಿೆಂದ್ಲೊ ಅರ್ವಾ ನಾವೆಲಿರೂ ನಿಶಶಬುದಿೆಂದ್ ಇದ್ುುದ್ರಿೆಂದ್ಲೊ , ಒಟ್ಾೆರೆ ಪಾರೊ ನಮಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕೆಂಚಿತ್ೂಿ ಲಕ್ಷಯ
ಕೊಡದೆ ನಾಲುಿ ನಿಮಷ್ಗಳ ನೆಂತ್ರ ತ್ನು ದಿವಯ ನಿಲ್ಕ್ಷಯತೆಯೆಂದ್ ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನ ಉದ್ುುದ್ುಕೆಿ ರ್ೆಳೆದಿದ್ು ಹುಲುಸಾದ್ ಚಿನುದ್ ಬಣ್ಣದ್ ಹುಲುಿಗಾವಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೊ ದ್ಳು!

ನಮಮ ಸಫಾರಿಗೆ ಅದ್ುುತ್ವಾದ್ ಪಾರರ0ಭ ದೊರಕತ್ುಿ. ನೆಂತ್ರ ದಿಕಾಿಲದ್ ಹುಲುಿಗಾವಲ್ಲನೆಡೆಗೆ ನಮಮ ಸಫಾರಿಯು ಮುೆಂದ್ುವರೆದ್ೆಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆ ವಿನಲ್ಲಿ ನಿರತ್ವಾಗಿದ್ು
ಒೆಂದ್ಷ್ುೆ ಆನೆಯ ಹೆಂಡುಗಳು ಗೊ ಚರವಾದ್ವು. ಅವುಗಳ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ನಾನು ಕಿಕಿಸಿಕೊೆಂಡೆನಾದ್ರೂ ಫ ಟ್ೊ ತೆಗೆದ್ ಬಗೆಗೆ ಅಷೊೆೆಂದ್ು ತ್ೃಪಿಿಯಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಸೆಂಜೆಯ ಏಳರ ವೆ ಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಡಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ವಿಶಾರೆಂತ್ತಗೃಹಕೆಿ ಮರಳ್ಳದೆವು. ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳ ಕಟ್ುೆನಿಟ್ುೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಡೆೈವಗ್ಳು
ಅದ್ನುು ಅಷೆೆ ಕಟ್ುೆನಿಟ್ಾೆಗಿ ಪಾಲ್ಲಸುತಾಿರೆ.
ನಮಮ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ಪರಿಶ್ ಲ್ಲಸಿದ್ ಸುಧಿ ರ್ ಮರುದಿನದ್ ಕಿಕುಿಗಳ್ಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನುು ನಿ ಡಿದ್ರು. ಅಷ್ೆರಲ್ಲಿ ಊಟ್ದ್ ಸಮಯವಾದ್ುರಿೆಂದ್ ಊಟ್ ಮಾಡಿ
ವಿರಮಸುವಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಲನೆಯ ದಿನವು ಕಳೆದ್ು ಹೊ ಗಿತ್ುಿ.
2ನೆಯ ದಿನ:

ನಾವೆಲಿರೂ ರ್ೆಳಗಿನ ಜಾವವೆ ಎದ್ುು ಎರಡನೆಯ ದಿನದ್ ಸಫಾರಿಗೆ ತ್ಯಾರಾಗಿದೆುವು. ರ್ೆಳಗಿನ ಸಫಾರಿಯು ಮುೆಂಜಾವಿನ 6ಕೆಿ ಶುರುವಾಗುತ್ಿದೆ. ಎೆಂದಿನೆಂತೆ ನಮಮ ನಮಮ
ಜಿ ಪುಗಳನೆು ರಿ ಕುಳ್ಳತೆವು. ಹೆಂದಿನ ದಿನದ್ ಸುಧಿ ರ್ ಸಲಹೆಗಳ್ಳೆಂದ್, ನಮಮ ಫ ಟ್ೊ ಗರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂದ್ು ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬರುವ ವಿಶಾವಸದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂದಿನ ಸಫಾರಿಗೆ
ಹೊರಟಿದೆುವು. ಕಾಯಮರದಾ ಬಗೆಗಿನ ಒೆಂದ್ಷ್ುೆ ತ್ತಳುವಳ್ಳಕೆ ಹೆಚ್ಾಾಗಿದ್ುರಿೆಂದ್ ನನುಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸ ಇಮಮಡಿಸಿ ಇೆಂದಿನ ಸಫಾರಿಯ ಬಗೆಗೊೆಂದ್ು ಸಹಜವಾದ್ ಕ ತ್ುಕವು
ಏಪ್ಟಿೆತ್ುಿ.
ಮದ್ಲು ದಿಕಾಿಲದ್ ಹುಲುಿಗಾವಲ್ಲನೆಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ೆವು. ಅಲ್ಲಿದ್ು ಆನೆಗಳ ಹೆಂಡು ನಮಮನುು ಸಾವಗತ್ತಸಿದ್ವು. ಅವುಗಳ ಒೆಂದ್ಷ್ುೆ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಂಡು ಸಾೆಂರ್ಾರ್
ರಸೆಿಯಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ೆವು. ಅಷ್ೆರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿ ಪುಗಳು ಪಾರೊ ಳ ದ್ಶ್ನದ್ ಅದ್ೃಷ್ೆ ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ುವು.
29
ರಾರ್ಮ್ ಗೆಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮ ಯುತ್ತಿದ್ು ಕೆಲವು ಆನೆಗಳನುು ಕಾಯಮರಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಡಿದ್ು ನೆಂತ್ರ ಪಾರೊ ಳ ಸಾಮಾರಜಯದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ು ನಿೆಂತೆವು.
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ಇೆಂದ್ು ಕೂಡಾ ಪಾರೊ ಪರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗುವಳೆೆಂಬ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿದೆುವು.
ಆದ್ರೆ, ಕಾಡಿನ ನಿಯಮವೆ

ಹಾಗೂ

ಹೆ ಗೆ

ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿಪೇರ

ರ್ೆ ರೆಯಲಿವೆ ! ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಿರ್ೆ ಕೆೆಂಬುದ್ು

ಪಾರಣಿಗಳ್ಳಗೆ

ಬಿಟ್ೆ

ವಿಷ್ಯವೆ ವಿನಃ ಮಾನವರಾದ್ ನಾವು ಕೆ ವಲ ಕಾಯುವಿಕೆಯನುು
ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಮತಾಿವ ಕಾಯ್ಶಕಿರೂ ಆಗಿರಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ!
ಉತ್ಿಮ ಫ ಟ್ೊ ಗರಫಿಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಅಪಾರ ಸಹನೆಯನುು
ಮನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ುೆಂಬಿಕೊೆಂಡು ಗೆಂಟ್ೆಗಟ್ೆಲೆ ಕಾದ್ರೂ

ಪಾರೊ ಳ

ಪತೆಿಯ ಇಲಿ!
ಅರಣ್ಯದ್ ನಿಯಮದ್ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಿತಾಿ ಹೆಂದಿರುಗಿದಾಗ
ರ್ೆ ರೆಯ ಜಿ ಪಿನವರು ಪಾರೊ ಳನುು ಮತೆಿಲೊಿ
ತ್ತಳ್ಳಸಿದ್ರು. ಪಾರೊ

ಸೆಂಧಿಸಿದ್ುನುು

ಸಿಗದಿದ್ುರೂ ಆನೆಗಳ ಒೆಂದ್ಷ್ುೆ ಒಳೆಿಯ

ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ಕಿಕಿಸಿದ್ುರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಏನೂ ರ್ೆ ಸರವೆನಿಸಲ್ಲಲಿ.
ಮಧಾಯಹುದ್

ಸಫಾರಿಗೆ

ಹೊರಡುವ

ಮುನು

ಕಾಯಮರಾ

ಪಾಯರಾಮ ಟ್ರ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮತೊಿೆಂದ್ು ಪಾಠ ಇತ್ುಿ.
ಮಧಾಯಹುದ್ ಸಫಾರಿಯನುು ಕೂಡಾ ಆನೆ, ಜಿೆಂಕೆಗಳ ಹಾಗೂ
ಹಲವಾರು ಹಕಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಸೆರೆ ಹಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆವು.
ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಗಳೂ ಕೂಡಾ ಆಕಷ್್ಣೆಯ ಒೆಂದ್ು ಭಾಗವೆ
ಹೊರತ್ು ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ಕೆ ವಲ ಹುಲ್ಲಗಳ ಧಾಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಉಳ್ಳದಿಲಿ.

೩೦

ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನ

ಆ

ದ್ಟ್ಾೆರಣ್ಯದ್ಲ್ಲಿ

ಬೃಹದಾೆತ್ರದ್

ಸಸಿನಿಯಾದ್ ಆನೆಗಳು ಕೂಡಾ ಅರಣ್ಯದ್ ದ್ಟ್ೆತೆಯ ಎದ್ುರು
ಅದೆಷ್ುೆ ಚಿಕಿದಾಗಿ ಕಾಣ್ುತ್ಿವೆ! ಮನೊ ಲಾಿಸ ನಿ ಡುವ ಸುೆಂದ್ರ
ಭೂದ್ೃಶಾಯವಳ್ಳಗಳ್ಳೆಂದ್

ಕೂಡಿ

ಹಾಗೂ

ವಿವಿಧ

ಪಾರಣಿ-ಪಕ್ಷಿ

ಸೆಂಕುಲಕೆಿ ಆಶರಯತಾಣ್ವಾಗಿ ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ಹಬಿಬ ನಿೆಂತ್ತಹುದ್ು.
ದಿಕಾಿಲ ಅರಣ್ಯ ಪರದೆ ಶ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಪರಖ್ಾಯತ್ ಹುಲುಿಗಾವಲು,
ಕಾಡಿನ ಜಿ ವವಾಹನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ ರಾರ್ಮ್ ಗೆಂಗಾ ನದಿ, ಓಹ್!
30
ಅದೊೆಂದ್ು ಸವಗ್ಸದ್ೃಶ ವಾತಾವರಣ್ವೆ ಸರಿ.
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೩೧

ಮತ್ತಿತ್ರ ಪರವಾಸಿಕೆ ೆಂದ್ರಗಳಾದ್ 'ರ್ೆಂಡಿ ಸಡಕ್ ', 'ಸಾೆಂರ್ಾರ್ ರಸೆಿ', ನದಿ ಪಾರ್ ಅರ್ವಾ ಪಾರೊ ಳ ಸಾಮಾರಜಯ ಹಾಗೂ ನದಿಯ ಮೆ ಲುೆಂಡೆಗಳು ನನು ಮನಸಿಸನ ಮೆ ಲೆ
ಇನಿುಲಿದ್ೆಂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ರಿದ್ವು.
ಈ ಹೆಂದೆ ಹೆ ಳ್ಳದ್ೆಂತೆ ಹುಲ್ಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗೊ ಚರವಾಗುವುದ್ು, ಬಿಡುವುದ್ು ಸೆಂಪೂಣ್್ವಾಗಿ ಅದ್ರ ಆಯಿಗೆ ಬಿಟ್ೆ ವಿಚ್ಾರವೆ ಹೊರತ್ು ನಮಮದ್ು ಎನುುವೆಂತ್ಹದೆು ನೂ ಇಲಿ .
ಇದೆ ಕಾಡಿನ ತ್ತ್ವ! ಅದ್ೃಷ್ೆವಿದ್ುರೆ ಸಫಾರಿ ಮುಗಿದ್ು ಮರಳ್ಳ ಹೊ ಗುವಾಗ ರ್ೆ ಕಾದ್ರೂ ಪಾರೊ ಪರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಾಳು! ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ುಿ!
ನಮಮ ಎರಡನೆಯ ದಿನದ್ ಸಫಾರಿಯು ಮುಗಿಯುವ ಹೆಂತ್ಕೆಿ ಬೆಂದ್ರೂ ಪಾರೊ

ಮಾತ್ರ ಪರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಲ್ಲಲಿ . ಬಹುಶಃ ರ್ೆ ರೆಲ್ಲಿಯ ವಿರಮಸಿದಿುರಬಹುದೆೆಂದ್ು ನಾವು

ಊಹಸಿದೆವು. ನಮಮ ಜಿ ಪಿನ ಡೆೈವರ್ "ಪಾರೊ ಹಸಿದಿದಾುಳ ೆೆಂದ್ು ತೊ ರುತ್ಿದೆ.ಇಷ್ೆರಲೆಿ ಶ್ಕಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊೆಂಡು ಬರಬಹುದ್ು" ಎೆಂದ್ು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ್. ವಿಶಾರೆಂತ್ತಗೃಹಕೆಿ
ಹೆಂದ್ುರಿಗಿದ್ ಮೆ ಲೆ ಸುಧಿ ರ್ ಜೊತೆ ಮತೊಿೆಂದ್ು ತ್ರರ್ೆ ತ್ತಯೆಂದಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ದಿನವನುು ಮುಗಿಸಿದೆನು.
ಆ ದಿನ ರ್ೆಳ್ಳಗೆೆ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಯೆಂದ್ ತ್ುೆಂಬಿದ್ು ಕೊಳವೆಂದ್ನುು ಹಾದ್ು ಹೊ ಗುವಾಗ ಈ ಕೊಳದ್ಲ್ಲಿದಾುಗ ಹುಲ್ಲಯನುು ಕಾಯಮರಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಡಿಯರ್ೆ ಕೆೆಂದ್ು ಎಣಿಸಿಕೊೆಂಡು,
ನೆಂತ್ರ ಕಾಡಿನ ತ್ತ್ವವು ಪಾರಣಿಗಳ ಪರವಾಗಿಯ ಹೊರತ್ು ಕಾಯಮರಾ ಹೊತ್ುಿ ಹೊರಡುವ ಮಾನವನ ಪರವಲಿವೆೆಂದ್ು ನೆನೆದ್ು ಮರಳ್ಳದೆು . ಆದ್ರೂ ನನು ಅದ್ೃಷ್ೆ
ಚ್ೆನಾುಗಿಯ ಇತೆಿೆಂದ್ು ಹೆ ಳರ್ೆ ಕು. ಹುಲ್ಲಯನುು ಆ ಕೊಳದ್ಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗರಹಸದಿದ್ುರೂ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ಜಿೆಂಕೆಯೆಂದ್ನುು ನನು ಕಾಯಮೆರಾ ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ ಸರೆಹಡಿದೆ!
ಸಾಂರ್ಾರ್ ಜಂಕಟ
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3ನಟಯ ದಿನ್:
ಮುೆಂಜಾನೆಯ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಹುಲುಿಗಾವಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒೆಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ, ಹೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ು ಹಾಗೂ ಮೆಥರ್ುನದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಕೆಲ ಆನೆಗಳನುು ಕೆಂಡೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದಿಷ್ುೆ
ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಂಡು ರ್ೆ ಗರ್ೆ ಗನೆ ನಾವು ಪಾರೊ ಳ ದ್ಶ್ನಾರ್ಥ್ಯಾಗಿ ಹೊರಟ್ೆವು, ಇೆಂದಾದ್ರೂ ಪಾರೊ ಳನುು ಕಾಣ್ುವ ಒೆಂದ್ು ಭರವಸೆಯನುು
ಇರಿಸಿಕೊೆಂಡು!31
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾದ್ದ್ ಹೆಜೆೆಗುರುತ್ುಗಳನುು ಕೆಂಡೆವಾದ್ರೂ ಅವು ಹುಲ್ಲಯದೆು ಎೆಂದ್ು ಖಡಾಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನಿಧ್ರಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ.
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೩೨

ಕಳೆದ್ ರ್ಾರಿ ಗೊ ಚರವಾಗಿದ್ು ರ್ೆಟ್ೆದಿೆಂದ್ ಪಾರೊ ಕೆಳಗಿಳ್ಳದ್ು ಬರಬಹುದೆೆಂಬ ನಿರಿ ಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ೆಟ್ೆದ್ ತ್ಪೆಲಲೆಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆುವು. ಆದ್ರೆ! ಪಾರೊ ನಮಮ ಊಹೆಗೆ
ಪೂಣ್್ ವಯತ್ತರಿಕಿವಾಗಿ ಹೆಂದಿನಿೆಂದ್ ಪರತ್ಯಕ್ಷಳಾದ್ಳು.
ಕಾಡು! ಎಚಾರಿಕೆಯೆಂಬುದ್ು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದ್ ಅೆಂಶ. ನಮಮ ಕಲೆನೆ-ಲೆಕಾಿಚ್ಾರಗಳೆಲಿವನೂು ತ್ಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುವ ದೆಥತ್ಯಶಕಿ ಕಾಡಿಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೆ ಲ್ಲನ ನಮಮ
ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ವೆೆಂಬುದ್ು ಕೆ ವಲ ಸೊನೆುಯಷೆೆ !
ನಿನೆು, ನಮಮ ಡೆೈವರ್ ಹೆ ಳ್ಳದ್ುು ಸರಿಯ ಆಗಿತ್ುಿ. ಪಾರೊ ತ್ನು ಶ್ಕಾರಿಯನುು ಮುಗಿಸಿ ಹೆಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ುಳು. ಅವಳ ಶ್ಕಾರಿಗೆ ನಾವು ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರದಿದ್ುರೂ ಅವಳ
ಕೊ ರೆಹಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ ಪಾದ್ದ್ ಉಗುರುಗಳ ಮೆ ಲ್ಲದ್ು ರಕಿದ್ ಕಲೆಗೆಳು ಅದ್ನುು ಸಾರಿ ಹೆ ಳುತ್ತಿದ್ುವು. ಪಾರೊ

ನೆ ರವಾಗಿ ನಿ ರಿಗಿಳ್ಳದ್ು ತ್ನು ಶ್ಕಾರಿಯ ಕಾವನುು

ತ್ಣಿಸಿಕೊೆಂಡು ಮತೆಿ ರ್ೆಟ್ೆವೆ ರಿ ತ್ನು ಆಹಾರ ಪೆ ರಿಸಿಟ್ೆ ಸಥಳಕೆಿ ಹೊರಟ್ುಹೊ ದ್ಳು.
ಹುಲ್ಲ

ಹುಲ್ಲ
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೭ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಘಟಿಸಿದ್ ಈ ನೊ ಟ್ ಅವಿಸಮರಣಿ ಯ. ಪಾರೊ ಳನುು ಕೆಂಡ ಮೆ ಲೆ ಸೆಂತ್ಸಗೊೆಂಡು, ರ್ೆ ರೆಯ ಪಾರಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ಹುಡುಕುತಾಿ ಇನುಷ್ುೆ ವಲಯಗಳ್ಳಗೆ
ತೆರಳ್ಳದೆವು. ಪಾರೊ
ಮಾತಾಗಿತ್ುಿ.
ಹುಲ್ಲ
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ಕಾರ್ೆ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪವ್

33

ಊಟ್ದ್ ನೆಂತ್ರದ್ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನು ಮದ್ಲ ಸೆರೆಯ ಈ ಕೆಂದ್ು ಬಣ್ಣದ್ ಗೂರ್ೆ.

೩೩

ಮೇನ್ುಗ್ರ್ಟ

ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆನ ಸಫಾರಿಯು ಇಷೊೆೆಂದ್ು ಅನುಭವವೆ ದ್ಯವಾಗಿರುವುದೆೆಂದ್ು ನಾನು
ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ನಿಜಕೂಿ ಇದ್ು ನನು ಜಿ ವಮಾನದ್ ಶೆರ ಷ್ಿ
ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಾಗುವುದ್ೆಂತ್ೂ ಸತ್ಯ.
ಒೆಂದ್ು ಕಣ್ುಮಚಿಾ ಮತೊಿೆಂದ್ು ಕಣ್ುಣ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದ್ು ಕುಳ್ಳತ್ತದ್ು ಗೂರ್ೆಯು ತ್ನುದೆ
ಆದ್ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಷ್ೆವಾಗಿ ಕೆಂಡಿತ್ು. ಅದ್ರ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ಕಿಕಿಸುವಾಗಲೆ
ಪಾರೊ

ಯಾವ

ಗಳ್ಳಗೆಯಲ್ಲಿ

ರ್ೆ ಕಾದ್ರೂ

ಕೆಳಗಿಳ್ಳದ್ು

ಬೆಂದಾಳೆೆಂಬ

ಜ್ಞಾನೊ ದ್ಯವಾಗಿ ಮುೆಂದ್ುವರೆದೆವು. ಡೆೈವರ್ "ಆ ಗೂರ್ೆಯು ನಾವು ವಾಪಸ್
ಬರುವ ತ್ನಕವೂ ಇಲೆಿ

ಇರುವುದ್ು. ಈಗ ಮುೆಂದೆ ಹೊ ಗೊ ಣ್" ಎೆಂಬ

ಸಲಹೆಯನಿುತ್ಿ. ಆತ್ನ ಮಾತ್ತನೆಂತೆಯ ನಾವು ಹೆಂದಿರುಗುವಾಗಲೂ ಆ ಗೂರ್ೆಯು
ಅಲೆಿ ಕುಳ್ಳತ್ತತ್ುಿ! ಆಗಲೂ ಒೆಂದ್ಷ್ುೆ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ಕಿಕಿಸಿಕೊೆಂಡೆವು.
ನಿಜ, ಇದ್ು ಮತೆಿ ಹುಲ್ಲಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ. ಈ ಸಲ ನಮಮ ಎಣಿಕೆಯೆಂತೆಯ
ರ್ೆಟ್ೆದಿೆಂದ್

ಕೆಳಗಿಳ್ಳದ್ು

ನಿ ರಿಗಿಳ್ಳಯುವ

ಭೆಂಗಿ,

ಬೆಂದ್

ಪಾರೊ

ಜಲಕರ ಡೆಯಲ್ಲಿ

ಸಿ ದಾ

ನಿ ರಿಗಿಳ್ಳದ್ಳು.

ನಿರತ್ಳಾಗಿದ್ು

ಅವಳ

ಅವಳು
ಕೆಲವು

ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ಕಿಕಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸಿವಯಾಗಿದೆು.
ಒಟ್ಾೆರೆಯಾಗಿ ಆ ಒೆಂದ್ು ಗೆಂಟ್ೆಯು ನಿಮಷ್ವೆಂದ್ರೆಂತೆ ಕಳೆದ್ು ಹೊ ಗಿತ್ುಿ. ಅತ್ಿ
ಪಾರೊ ತ್ನು ರ್ೆ ಟ್ೆಯನುು ಇಟಿೆದ್ು ರ್ೆಟ್ೆದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ ಕೂಡಲೆ ನಾವು ಇತ್ಿ
ವಿಶಾರೆಂತ್ತಗೃಹದೆಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ೆವು.
© ಸುಧಿ ೆಂದ್ರ ರಾವ್
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ಹುಲ್ಲ

© ಸುಧಿ ೆಂದ್ರ ರಾವ್

4ನಟಯ ದಿನ್:
ಹೆಂದಿನ ದಿನ ಪಾರೊ ಳನುು ಎರಡು ರ್ಾರಿ ದ್ಶ್್ಸಿದ್ು ಕ್ಷಣ್ಗಳನೆು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ಿ ನಾಲಿನೆಯ ದಿನವನುು ಮದ್ಲು ಮಾಡಿದೆವು. ಇೆಂದ್ು ಆನೆಗಳ ಹೆಂಡು, ಜಿೆಂಕೆಗಳು,
ಹಾಡುಹಕಿ, ಲಾೆಂಗೂರ್ ಮೆಂಗ, ಘಾರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ರ್ಾರ್ೆ್ಟ್ೆ ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊ ಚರವಾದ್ವು. ರ್ೆ ರೆಯ ಜಿ ಪಿನವರು ತ್ಮಗೆ ಹುಲ್ಲ ಕೆಂಡಿತೆೆಂದ್ು ಹೆ ಳ್ಳದ್ರಾದ್ರೂ ನಾವು
ಈಗಾಗಲೆ ಸಾಕಷ್ುೆ ರ್ಾರಿ ಪಾರೊ ಳನುು ಕೆಂಡು ಒೆಂದ್ಷ್ುೆ ಒಳೆಿಯ ಫ ಟ್ೊ ಗಳನುು ತೆಗೆದ್ುಕೊೆಂಡದ್ುರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ನೂ ಅೆಂತ್ಹ ರ್ೆ ಸರವೆನಿಸಲ್ಲಲಿ .
ಊಟ್ದ್ ನೆಂತ್ರ, ರ್ಾಯಗ್ ಗಳನೆುಲಾಿ ಪಾಯಕ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡು ಕಾರ್ೆ್ಟಿೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೆ ಳಲು ಕೊನೆಯ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೊರಟ್ು ನಿೆಂತೆವು. ನದಿದ್ೆಂಡೆಯ ಬಳ್ಳ ಹೊ ಗುವಷ್ೆರಲ್ಲಿ
ಪಾರೊ ಆಗಲೆ ನಿ ರಿಗಿಳ್ಳದ್ು ತ್ೆಂಪಾಗುವ ಸನಾುಹದ್ಲ್ಲಿದ್ುಳು. ಬರೊ ಬಬರಿ ಮೂವತ್ುಿ ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಆ ದ್ೃಶಯವನುು ಕಣ್ುಿೆಂಬಿಕೊೆಂಡು ರಾರ್ಮ್ ನಗರದೆಡೆಗೆ ತ್ತರುಗಿ
ಹೊರಟ್ೆವು. ರಾರ್ಮ್ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ದೆಹಲ್ಲಯ ರೆಥಲು ಹಡಿದ್ು ಸಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳತಾಗ ಕಳೆದ್ ನಾಲುಿದಿನದ್ ಎಲಿ ನೆನಪುಗಳೂ ಒೆಂದೊೆಂದಾಗಿ ಸೃತ್ತಪಟ್ಲದ್ ಮೆ ಲೆ
ಬೆಂದ್ು ನಿೆಂತ್ವು.
ದೆಥತಾಯಕಾರದ್ ಕಾಡು, ಅದ್ರದೆು ಆದ್ ಗಾೆಂಭ ಯ್, ಅದ್ರೆದ್ುರು ನಿೆಂತಾಗ ನಮಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಅಲೆತೆ! ಜೊತೆಗೆ ಹೆಗಲಲ್ಲ ನೆ ತಾಡುವ ಮೆಚಿಾನ ಸೆಂಗಾತ್ತ, ವಿಚ್ಾರಗಳನುು
ಹೆಂಚಿಕೊಳಿಲು ಸಮಾನ ಮನಸಿರಾದ್ ಅಷ್ುೆ ಗೆಳೆಯರು. ಒೆಂದ್ು ಅನುಭವವು ಉತ್ೃಷ್ೆ ಎೆಂದ್ು ಹೆ ಳಲು ಮತ್ತಿನಾುವ ಪರಮಾಣ್ಗಳು ತಾನೆ ರ್ೆ ಕಾದಿ ತ್ು!
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ರಾಜ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು (ಮೊನಾಕ್ೆ ಚಿಟ್ಟೆ) ಪಾತ್ತ ರ್ರ್ೆ ೩೦೦೦ ದಿಂದ ೪೦೦೦ ಕ್ಕಮೇ ದ್ರದರ್ುೆ ರ್ಲ್ಸಟ
ಹಟ್ೇಗಬಲ್ಾರ್ು.



ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕಣಿಣನ್ಲ್ಲಾ ಸರಿಸುಮಾರು ೬೦೦೦ ಲ್ಟನ್ಸಸ ಗಳ್ಳದುಾ, ಅರ್ು ಚಿಟ್ಟೆಗಳ್ಳಗ್ಟ ನಟೇರಳಾತ್ತೇತ್
ಕ್ಕರಣ್ಗಳನ್ುನ ನಟ್ೇಡಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಿವಟ.



ಪೊರಟ ಹುಳಗಳು (ಕಾಯಟಪೆಲ್ಾರ್) ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿ ರ್ಪಾಂತ್ರಗ್ಟ್ಳಿಲ್ು ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ದಿನ್ಗಳು
ರ್ಟೇಕು.



ಕಟಲ್ರ್ು ಅಟ್ಾಾಸ್ ಪತ್ಂಗಗಳ ರಟಕಟಾ ವಾಯಪಿ ೧ ಅಡಿ ಇದಾರ್ ಆಶುಯೆವಟೇನಿಲ್ಾ.



ಕಟಲ್ರ್ು ರ್ಯಸಾ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತಾರ್ು ತ್ತನ್ುನರ್ ಎಲ್ಾಾ ಆಹಾರದ ಶಕ್ಕಿಯನ್ುನ ಸಂಪೂಣ್ೆವಾಗಿ ಹಾರುರ್ುದಕಟಾ
ಬಳಸಿಕಟ್ಳುಿರ್ುದರಿಂದ ಅರ್ು ಮಲ್ ವಿಸಜೆನಟ ಮಾಡುರ್ುದಿಲ್ಾ.
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