1

ನಾಲ್ಕನ ೇ ಆವೃತ್ತಿ - ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮
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ಮಹಿಳಾ ಛಾಯಾಗ್ಾಾಹಕರು

ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಅಂತರಜಾಲ ಪತ್ರರ ಕೆ

ಸಂಪಾದಕೇಯ

2

೨

‘ಕಾಡುನಾಡು’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಾಾ ೨೦೧೮ ರ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ಾಾಗತ.
ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಲಕನೆೇ ಆವೃತ್ರಿ ಎಂಬುದೆೇ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಲ್ಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಮಲಾರ ಸಹಕಾರ,
ವಿಶ್ಾಾಸವನುು ಹೇಗೆಯೇ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಾಯೂ ಮ್ುಂದುವರಿಸಬೆೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೆೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ರಿದೆದೇವೆ.
ಹೊಸ ವಷಷ ಬಂತೆಂದರೆ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪಿತ್ರಯೊಬಬರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ವಷಷದ ಸಂಕಲಪವನುು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಾಿರೆ. ಆ ಸಂಕಲಪವನುು ಎಷಟರ ಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಾಿರೆ ಎಂಬುದು ಅವರವರ ನಿಷ್ೆೆಯ
ಮ್ಮೇಲ್ೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಿದೆ. ಜಗತ್ರಿನ ಇಂದಿನ ಆಗುಹೊೇಗುಗಳ್ನುು ನೊೇಡುತ್ರಿದದರೆ ನನು ಮ್ನುಸಿಿಗೆ
ಬರುವುದು ಒಂದೆೇ – ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದೆೇ ಪಿತ್ರಯೊಬಬ ಮ್ನುಷಯನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ುಬೆೇಕಾದ ಹೊಸ ವಷಷದ
ಸಂಕಲಪ.

ಈ

ಸಂಕಲಪವನುು

ಪಿತ್ರಯೊಬಬರೂ

ಅತ್ರೇವ

ನಿಷ್ೆೆಯಂದ

ಹಾಗೂ

ಸಮ್ಪಷಣಾಭಾವದಿಂದ

ನೆರವೆೇರಿಸುವುದು ಬಹಳ್ ಮ್ುಖ್ಯ.
ನಾವೆಲಾರೂ ಪಿತ್ರ ದಿನ ಪಿತ್ರ ಕ್ಷಣ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕೆೇವಲ ಪಡೆಯುತಾಿ ಬಂದಿದೆದೇವೆ, ಪರಿಸರಕೆಕ ಹಂತ್ರರುಗಿ ಕೊಡುಗೆ

ನಿೇಡುವ ಸಮ್ಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಾ ಎಲಾರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಾರುವ ಭೆೇದಭಾವ ಹಾಗು ಅಂತರಗಳ್ನುು
ಮ್ರೆತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯೊೇಣ.
—ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡ
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ಪರಿವಿಡಿ
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ಪರಿವಿಡಿ
ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
ಭದ್ಾಾ ಉಡಗಳು
ಸಂಚಿಕ ಯ ಛಾಯಾಗ್ಾಾಹಕರು
ಕಿಕ್ ಮೇಡಿ
ಕವನಗಳು
ಮಾದಪಪನ ಜಾತ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಲಗ್
ಚಿತ್ಾಕಲ
ಛಾಯಾಚಿತ್ಾ ಗೂಡು
ಚಳಿಗ್ಾಲ್ - ಭಾರತ್ತೇಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ
ಹಬ್ಬದ ಋತ್ು
ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾ – ಒಂದು ನ ೂೇಟ
ಜಯಮಂಗಲ್ಲ
ವಾಸಿವಾಂಶ - ನಿಮಗಿದು ಗ್ ೂತ್ ಿೇ?
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ಪಶ್ಚಿಮಘಟಟಗಳ ಸುಂದರ ಪಾಕೃತ್ತ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಭದ್ಾಾ ಹುಲ್ಲ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನುು ಅ ದ್ ೇವರು ಬ್ಹಳ
ಯೇಚಿಸಿ ನಿರ್ಮ್ಸಿದಂತ್ತದ್ . ದಟಟವಾದ ಅರಣ್ಯಕ ಕ ಭದ್ಾಾ ನದಿಯು ಜಿೇವಜಲ್. ಲ್ಕಕವಳಿಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜಸ್

ಬೂದುತಲ್ೆಯ ಮೇನುಗಿಡುಗ

ಪಾವಾಸಿಗೃಹ ಉಳಿದುಕ ೂಳಿಲ್ು ಸೂಕಿ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾಸಗೃಹಗಳಿಂದ ನದಿ ಹಾಗು ಅರಣ್ಯದ ನ ೂೇಟವು ಬ್ಹಳ ಮನಮೇಹಕ.
ಸರಿಸುಮಾರು ೫೧೭ ಚದರ ಕಲ ೂೇರ್ಮೇಟರು ವಾಯಪಿಸಿರುವ ಭದ್ಾಾ ಅರಣ್ಯ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಹಾಗು ಶ್ಚವಮಗಗ
ಜಿಲ ಿಗಳಿಗ್ ಸ ೇರಿದ್ . ಭಾರತ್ದ ೨೫ನ ಯ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲ್ಯ ಎಂದು ೧೯೯೮ ರಲ್ಲಿ ಗುರಿತ್ತಸಿಕ ೂಂಡಿತ್ು. ಕಲ್ಿಹತ್ತಿ
ಗಿರಿಯು ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಅತ್ತೇ ಉನುತ್ ಶ್ಚಖರವಾಗಿದುು ಅದರ ಉದುಳತ್ ಸುಮಾರು ೧೮೭೫ ರ್ಮೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ಿದ್ .

೧೨೦ ವಿಭಿನು ಜಾತ್ತಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಿಗುತ್ಿದ್ . ೨೦೦ಕೂಕ ಹ ಚುಿ ಜಾತ್ತಯ ಹಕಕಗಳಿಗ್ ನ ಲ ಕ ೂಡುವ ಈ
ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲಗಳು, ಚಿರತ್ ಗಳು, ಕಾಡುಕ ೂೇಣ್, ಆನ , ಕರಡಿ, ನಾನಾ ರಿೇತ್ತಯ ಜಿಂಕ ಗಳು, ಕಾಡು ನಾಯಿ,
ಮಂಗಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ ಸಸಿನಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ಿವ .
ಬ ಂಗಳೂರಿನಿಂದ ೨೭೦ ಕಲ ೂೇರ್ಮೇಟರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಸ ೂಬ್ಗನುು ಅನುಭವಿಸಬ ೇಕ ಂದು
ಅನಿಸಿದ್ಾಗ ನ ನಪಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜಸ್ - ಅದು ರಿವರ್ ಟರ್ನ್ ಎಂದು ಕರಿಯಲ್ಪಡುತ್ಿದ್ . ನದಿ ರಿೇವ
ಹಕಕಗಳಿಗ್ ಸಂಸಾರ ಬ ಳ ಸಲ್ು ಆಶಾಯ ತ್ಾಣ್ವಾಗಿದ್ ಈ ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ. ಏಪಿಾಲ್ – ಮೇ ತ್ತಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗ್
ಹ ೂೇದರ ,

ಸಾವಿರಾರು ನದಿ ರಿೇವ ಹಕಕಗಳು ತ್ಮಮ ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ್ ಯನುು ಬ್ರಮಾಡಿ ಕ ೂಳುಿವ ದೃಶಯವನುು

ನ ೂೇಡಬ್ಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿೇತ್ತಯ ಸಫಾರಿಗ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ . ದಟಟ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ ರ ದ ಜಿೇಪ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಬ್ಹುದು,
ಇಲ್ಿವ ೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ ೂೇಣಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಯಾವುದು ಉತ್ಿಮ ಎಂದು ಕ ೇಳಿದರ ಉತ್ಿರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
ನಾನು, ಎರಡು ಸಫಾರಿಗಳಲ್ೂಿ ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳನುು ಕಂಡಿದ್ ುೇನ . ಭದ್ಾಾಗ್ ಹ ೂೇಗುವಾಗ ಅರಣ್ಯವನುು ಆನಂದಿಸುವ
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಹ ೂೇಗಿ. ಹುಲ್ಲಯನುು ಕಾಣ್ಲ ೇಬ ೇಕು ಎಂಬ್ ಮನಸಿಿದುರ ಕಾಡಿನ ಬ್ದಲ್ು ಮೃಗ್ಾಲ್ಯಕ ಕ ಹ ೂೇಗಿ, ಏಕ ಂದರ
ಕಾಡಿನ ನಿಯಮವ ೇ ಬ ೇರ . ಕಾಡು ಹಾಗು ಕಾಡಿನ ಜಿೇವರಾಶ್ಚಯ ಮೇಲ ನಮಮ ದಬಾಬಳಿಕ ನಡ ಯುವುದಿಲ್ಿ. ದಬಾಬಳಿಕ
ಮಾಡಿದರ ಕಾಡ4 ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಿ. ಪಿಾೇತ್ತಯಿಂದ ಹ ೂೇಗಿ, ಕಾಣ್ುವ ಎಲಾಿ ವನಯಜಿೇವಿಗಳನುು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ .
© ಸುಧೇಂದಾ ರಾವ್
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ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ನಿಸಗ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಜಯರವರು ತ್ಾವು ಛಾಯಾಗಾಹಿಸಿದ ಹುಲ್ಲಯ
ಚಿತ್ಾಗಳನುು ನಮಮಂದಿಗ್ ಹಂಚಿ ಕ ೂಳುಿತ್ಾಿ, “ನಮಮ ಭದ್ಾಾ ಅರಣ್ಯ
ನಮಗ್ ದಿನಕ ೂಕಂದು ಹ ೂಸ ವಿಷ್ಯ ಹ ೇಳಿ ಕ ೂಡುತ್ಿದ್ ” ಎಂದು
ಹ ೇಳಿದರು. ಅವರ ನಮಮತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯದ ಬ್ಗ್ ಗ ಅವರಿಗಿರುವ
ಕಾಳಜಿ ತ್ತಳಿಯುತ್ಿದ್ .
ನಾನು ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಬ್ಗ್ ಗ ಏನು ಹ ೇಳಲ್ಲ, ಕ ೇವಲ್
ಸುಂದರವ ಂದು ವಣಿ್ಸಿದರ ಸುಳುಿ. ಉದಯಿಸುವ ಸೂಯ್ನ
ಕರಣ್ಗಳು ಭದ್ ಾಯನುು ಕ ಂಪು ಗ್ ೂಳಿಸಿದರ . ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್್
ಮುಳುಗಿರುವ ಮರಗಳ ಕ ೂಂಬ ಯ ಮೇಲ ಕುಳಿತ್ ‘ಡ ೇಗ್ ಹಕಕ’ಯು
(Osprey)

ನಿಮಮ

ಗಮನ

ಸ ಳ ಯುತ್ಿದ್ .

ನಾನು

ಭದ್ಾಾಗ್

ಹ ೂೇದ್ಾಗಲ ಿಲಾಿ ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡಿದ ಒಂದು ಹಕಕ ‘ಡ ೇಗ್
ಹಕಕ’ ಎಂದರ ತ್ಪಾಪಗದು.
ನನು ಹಿಂದಿನ ಪಾಯಾಣ್ದ ಒಂದು ದೃಶಯ ನ ನಪಿಗ್ ಬ್ರುತ್ತಿದ್ . ‘ನದಿ
ರಿೇವ’ (River Tern) ಒಂದು ಡ ೇಗ್

ಹಕಕ ಹಿಡಿದ ರ್ಮೇನನುು

ಕಸಿದುಕ ೂಳಿಲ್ು ಪಾಯತ್ತುಸಿದ ಸನಿುವ ೇಶ. ಇದನುು ಛಾಯಾಗಾಹಣ್
ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗಯ ನನುದ್ಾಗಿತ್ುಿ. ಇದ್ ೇ ದ್ ೂೇಣಿ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ
5
ನಾನು ೭ ರಿೇತ್ತಯ
ಹಿಂಸಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ಕಂಡ .
© ಸುಧೇಂದಾ ರಾವ್
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ಡೆೇಗೆ ಹಕ್ಕಕ
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ಕ ಲ್ವರು ದ್ ೂೇಣಿ ಸಫಾರಿ ಬ ೇಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲ ಚಿರತ್ ಗಳು ಕಾಣ್ುವುದಿಲ್ಿ ಎಂದು ಕ ೇವಲ್ ಜಿೇಪ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಡುತ್ಾಿರ . ಆದರ ಇದು ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ. ನಿೇವು
ಅಂದುಕ ೂಂಡಿದುು ನಡ ಯೇದಿಲ್ಿ. ನಾನು ದ್ ೂೇಣಿ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಯನುು ಕಂಡಿದ್ ುೇನ , ಚಿರತ್ ಯನುು ಕಂಡಿದ್ ುೇನ , ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ಆನ ಗಳನುು ಕಂಡಿದ್ ುೇನ .
ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವನುು ಕಂಡರ , ಮತ್ ಿ ಮತ್ ಿ ಹ ೂೇಗುವ ಆಸ ಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ್. ತ್ನು ಸುಂದರ ಪಾಕೃತ್ತಯ ಮಡಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ನಿಮಮನುು ಎಳ ಕಂದನಂತ್

ಕುತ್ೂಹಲ್ಕ ಕ ಒಳಪಡಿಸುವ ಶಕಿ ಹ ೂಂದಿರುವ ಭದ್ಾಾ ಅರಣ್ಯವನುು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬಾುರಿ ಕ ೇವಲ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಯದುಲ್ಿ. ಕಾಡನುು

ನ ೂೇಡಲ್ು ಹ ೂೇಗುವಾಗ ನಾವು ಕ ಲ್ವು ನಿಯಮಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸಿದರ ಒಳಿತ್ು.
•

ಮಧ್ಯಪಾನ ಹಾಗು ಧ್ೂಮಪಾನ ಮಾಡಬ ೇಡಿ

•

ಕಣಿಿಗ್ ಕುಕುಕವಂಥ ವಸರಗಳನುು ಧ್ರಿಸಬ ೇಡಿ

•

ಸುವಾಸಿತ್ ದಾವಯಗಳನುು ಬ್ಳಸಬ ೇಡಿ

•

ಕರುಚುವುದು, ಗಲಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಷ ೇಧ್

•

ಪಾಾಣಿಗಳನುು ಕೇಟಲ ಮಾಡುವುದ್ಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗ್ ತ್ ೂಂದರ ಕ ೂಡುವುದ್ಾಗಲ್ಲೇ ಮಾಡಬ ೇಡಿ

ಹಾವು ಗಿಡುಗ / ತುರಾಯ ಪನುಗಾರಿ

ನದಿ ರಿೇವ

6
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© ಸುಧೇಂದಾ ರಾವ್

7

ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ

೭

ಭದ್ಾಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುರುಷ್ ನಿಸಗ್ವಾದಿಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ, ತ್ಮಮದ್ ೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಅರಣ್ಯದ ಬ್ಗ್ ಗ ತ್ತಳಿಹ ೇಳುವ ಕರುನಾಡ ಹ ಮಮಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಸಗ್ವಾದಿ ಸಾಧಿ
ಯವರು. ಇವರನುು ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದ್ಾಗ ಇವರ ಪಾಕೃತ್ತ ಪ ಾೇಮವು ನಮಮ ಮನವನುು
ತ್ಲ್ುಪಿತ್ು.
ಸಾಧಿಯವರು ತ್ಮಮ ಅನುಭವವನುು ನಮಮಂದಿಗ್ ಈ ರಿೇತ್ತಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕ ೂಂಡರು:
“ನನು ಹುಟೂಟರು ಭದ್ಾಾವತ್ತ ಬ್ಳಿಯ ಹ ೂಳ ಹ ೂನೂುರು. ತ್ಂದ್ ಮಂಜುನಾಥ್,
ತ್ಾಯಿ

ಶಶ್ಚಕಲಾ,

ನಾವು

ಕೃಷಿಕ

ಕುಟುಂಬ್ಕ ಕ

ಸ ೇರಿದವರು.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ

ತ್ತೇಥ್ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿದು ಅಜಜನ ಮನ ಗ್ ಹ ೂೇದ್ಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ
ತ್ತರುಗ್ಾಡುತ್ತಿದುುದು ನನಗಿನೂು ನ ನಪಿದ್ .

ಅಂದಿನಿಂದಲ ೇ ಕಾಡಿನ ಬ್ಗ್ ಗ ಆಸಕಿ

ಮೂಡಿತ್ುಿ ಆದರ ಕಾಡಿನ ಬ್ಗ್ ಗ ಹ ಚಿಿನ ಮಾಹಿತ್ತ ಗ್ ೂತ್ತಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ನಾನು ಬಿ.ಎ ಮುಗಿಸಿ ಟೂರಿಸಂ ನಲ್ಲಿ (Tourism) ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಿೇಮಾ ಕುವ ಂಪು
ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದಿಂದ ಮುಗಿಸಿದ್ . ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಭದ್ಾಾ

ಜಂಗಲ್ ಲಾಡಜಸ್

ತ್ ರ ಯುವ ವಿಚಾರ ಗ್ ೂತ್ಾಿಯಿತ್ು. ಕಾಡಿನ ಬ್ಗ್ ಗ ಮದಲ್ಲನಿಂದಲ್ೂ ಆಸಕಿ ಹ ೂಂದಿದು
ನಾನು,

ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಂದು

ನಿಸಗ್ವಾದಿಯಾದ

ನಿಸಗ್ವಾದಿಯಾಗಲ್ು

ಕಾತ್ತ್ಕ ೇಯರ್ನ

೧

ಅವರಿಂದ

ತ್ತಂಗಳ ಕಾಲ್
ತ್ರಬ ೇತ್ತ

ಪಾಧಾನ

ಪಡ ದುಕ ೂಂಡ .

ತ್ರಬ ೇತ್ತಯ ಸಮಯದಲ ಿೇ ಹುಲ್ಲ ಹಾಗು ಸಾಕಷ್ುಟ ಬ್ಗ್ ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ನ ೂೇಡಿದ್ .

ಇದರಿಂದ

ಪಾಭಾವಿತ್ಳಾಗಿ

ನಿಸಗ್ವಾದಿ

ಹುದ್ ುಯನುು

ಉದ್ ೂಯೇಗವಾಗಿ

ತ್ ಗ್ ದುಕ ೂಂಡ . ನಾನು ಸರಿಸುಮಾರು ೧೫೦ ಜಾತ್ತಯ ಹಕಕಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಬ್ಲ ಿ.
ಹಲ್ವಾರು ಬಾರಿ ಹುಲ್ಲ ಹಾಗು ಆನ ಗಳ ೂಂದಿಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭ ೇಟ್ಟಯೂ ಆಗಿದ್ .
ಆದರ ಯಾವ ಪಾಾಣಿಯಿಂದಲ್ೂ ಯಾವುದ್ ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಅನಾಹುತ್ಗಳು ಆಗಿಲ್ಿ. ಇನುು
ಮುಂದ್ ಯೂ ಇದ್ ೇ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ ಯಬ ೇಕ ಂಬ್ ಆಸ .
ಕೊೇಗಿಲ್ೆಚಾಣ

ನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗ್ ಬ್ರುವ ಪಾವಾಸಿಗರಿಗ್ ಲಾಿ ನಾನು ಹ ೇಳಬ್ಯಸುವುದ್ ೇನ ಂದರ ,
ನಿಜವಾದ ಕಾಡನುು ಅಥ್ಮಾಡಿಕ ೂಳಿಿ. ಕ ೇವಲ್ ಹುಲ್ಲ ಚಿರತ್ ಗಳಷ ಟೇ ಕಾಡಲ್ಿ.
ಇಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಗಳು, ಚಿಟ ಟಗಳು, ಸರಿಸೃಪಗಳು, ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮರ ಗಿಡಗಳು
ಎಲಾಿ ಸ ೇರಿದರ ೇನ ಕಾಡು. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ವರು ಎಷ್ುಟ ತ್ತಳಿಹ ೇಳಿದರೂ ಗಲಾಟ
ಮಾಡುತ್ಾಿರ , ಇದರಿಂದ ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳಿಗ್ ತ್ ೂಂದರ ಉಂಟಾಗುತ್ಿದ್ . ಅಷ ಟೇ ಅಲ್ಿದ್
ಅರಣ್ಯ ಹಾಗು ಅದರ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ ಪಾದ್ ೇಶದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕ ಹ ೂೇಗುತ್ಾಿರ . ಅದು
ನಮಮ ಕಣಿಿಗ್ ಬಿದುಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗ್ ತ್ತಳಿ ಹ ೇಳುತ್ ಿೇವ , ಇಲ್ಿವಾದಲ್ಲಿ ನಾವ ೇ ಅದನುು
ಸವಚಿಗ್ ೂಳಿಸುತ್ ಿೇವ . ತ್ಂದ್ ತ್ಾಯಂದಿರು ತ್ಮಮ ಮಕಕಳಿಗ್ ಚಿಕಕ ವಯಸಿಿನಿಂದಲ ೇ
ಕಾಡಿನ ಬ್ಗ್ ಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುು ಕ ೂಟುಟ, ಪಾಕೃತ್ತಯ ಬ್ಗ್ ಗ ಆಸಕಿಯನುು
ಮೂಡಿಸಬ ೇಕು”.

ಸಾಧಿಯವರ ಪಾಕೃತ್ತ ಪ ಾೇಮ ಹಾಗು ಕಳಕಳಿಗ್ ಕಾಡುನಾಡು ತ್ಂಡದ
ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ ಗಳು.
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ಚಿರತೆ
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ಭದ್ಾಾಗ್ ಬ್ರುವ ಮದಲ್ು ನಾಗರಹ ೂಳ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಸಗ್ವಾದಿಯಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ ು. ಆದುರಿಂದ, ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ (ಹಲ್ಲಿಗಳ) ಮದಲ್ ದಶ್ನವು
ನನಗ್ ನಾಗರಹ ೂಳ ಯಲಾಿಗಿತ್ುಿ. ಭದ್ಾಾಗ್ ಬ್ಂದ ನಂತ್ರ, ಮತ್ ಿ ಈ ಉಡಗಳನುು ನ ೂೇಡಲ್ು ನಾನು ಅವಕಾಶವನುು ಪಡ ದುಕ ೂಂಡ . ಭದ್ಾಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಉಡಗಳನುು ಹ ಚುಿ ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಹಾಗ್ಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳನುು ನಿಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಡುತ್ತಿರುತ್ ಿೇನ .
ಮಾನಿಟರ್ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸರಿೇಸೃಪಗಳು ಮತ್ುಿ ಮುಖಯವಾಗಿ ಕೇಟಾಹಾರಿಗಳಾಗಿವ . ಕಳ ದ ಹಲ್ವಾರು ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲಾಿ ಗ್ಾತ್ಾದ ಮಾನಿಟರ್ ಹಲ್ಲಿಗಳನುು
ನ ೂೇಡಿದ್ ುೇನ , ಒಮಮ ೬-೭ ಕ.ಗ್ಾಾಂ ತ್ೂಕದ ಹಲ್ಲಿಯನೂು ಸಹ ನ ೂೇಡಿದ್ ು. (ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ೮-೯ ಕ.ಗ್ಾಾಂ ಗಳಷ್ುಟ ಬ ಳ ಯಬ್ಲ್ಿವು). ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಒಬ್ಬಂಟ್ಟಗಳು ಮತ್ುಿ ಶ್ಚೇತ್-ರಕಿದ ಜಿೇವಿಗಳು (ಪ್ಕಲ ೂಥರ್ಮ್ಕ್).
ಭದ್ಾಾ ಅರಣ್ಯ ಪಾದ್ ೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ತ್ುಂಬಾ ಉದುವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುತ್ಿವ . ಬಾಲ್ವನುು ಒಳಗ್ ೂಂಡಂತ್ ೩ ರಿಂದ ೩.೫ ಅಡಿ ಉದುದ ಹಲ್ಲಿಗಳನುು ನಾನು ನ ೂೇಡಿದ್ ುೇನ .
ಹಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ವು ಉದುವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಲಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ಿದ್ . ಈ ಮಾನಿಟರ್ ಹಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲ್ವಾದ ಕಾಲ್ುಗಳು ಅದರ ಭಾರಿ ತ್ೂಕದ ದ್ ೇಹವನುು ಹ ೂರುವುದಕ ಕ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ಿದ್ .
ಕಾಲ್ುಗಳಲ್ಲಿನ ಚೂಪಾದ ಉಗುರುಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳು ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದಕ ಕ ಹಾಗು ಮರಗಳನುು ಸಲ್ಲೇಸಾಗಿ ಏರಲ್ು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವ .
ಬ ೇಸಿಗ್ ಮತ್ುಿ ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳನುು ರಸ ಿ ಮತ್ುಿ ಮರಗಳ ಮೇಲ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಇವುಗಳು ಮರಗಳ ಪ್ಟರ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ಿವ .

ಆದುರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿೇವು ಮರದ ಕುಳಿಯನುು ನ ೂೇಡಿದ್ಾಗ ಅದು ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ ಕ ನ ಲ ಯಾಗಬ್ಹುದ್ ಂದು ಮರ ಯದಿರಿ. ಮರಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಆಲ್ಲವ್ ಬ್ೂದು
ಕಂದು ಬ್ಣ್ಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುು ಅವುಗಳ ಮೈ ಮೇಲ ಹಳದಿ ಬ್ಣ್ಿದ ಪಟ ಟಗಳಿರುತ್ಿವ . ವಯಸಕ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಮೈ ಮೇಲ ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಬಿಳಿ ಬ್ಣ್ಿದ ಕಲ ಗಳನುು ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು.
ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ ದ್ ೇಹದ ಉಷ್ಿತ್ ಯು ಹ ೂರಗಿನ ಉಷ್ಿತ್ ಯಂದಿಗ್ ಬ್ದಲಾಗುತ್ಿದ್ (ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಸಸಿನಿಗಳಂತ್ ಬಿಸಿ ರಕಿ ಜಿೇವಿಯಲ್ಿ). ಇವುಗಳ ದ್ ೇಹ
ನಿರ ೂೇಧ್ನ ಮತ್ುಿ ತ್ಣಿಯುವಿಕ ಯ ಪಾಕಾಯೆ ತ್ುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣ್ವಾದದುು. ಈ ಉಡಗಳಿಗ್ ಬ ವರು ಗಾಂಥಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಆದರ ಇವುಗಳು ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲನ
ಪರಿಸರವನುು ಬ್ಳಸಿಕ ೂಂಡು ತ್ಮಮ ದ್ ೇಹದ ಉಷಾಿಂಶವನುು ನಿಯಂತ್ತಾಸಲ್ು ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸಾಮಥಯ್ ಹ ೂಂದಿವ . ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಈ ಉಡಗಳು ಹ ಚಾಿಗಿ ಬಿಸಿಲ್ು
ಕಾಯಿಸಿಕ ೂಳುಿತ್ತಿರುವುದನುು ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಇವುಗಳ ಸಾುಯುಗಳು ಬ ಚಿಗ್ಾದ್ಾಗ ಹ ಚುಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ಿವ .
10
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ಮಳ ಗ್ಾಲ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರ ಮಳ
ನಿಂತ್ ಮೇಲ , ಈ ಬ್ೃಹತ್ ಹಲ್ಲಿಗಳು ತ್ಮಮ ಅಡಗುತ್ಾಣ್ದಿಂದ ಹ ೂರಬ್ಂದು ಸೂಯ್ನಡಿ
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ಮೈ ಕಾಯಿಸಿಕ ೂಳಿಲ್ು ಶುರುಮಾಡುತ್ಿವ . ಇವುಗಳು ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಬ್ಲ್ಿವು ಹಾಗು
ನಡ ಯಬ್ಲ್ಿವು. ವಾಸನ ಯನುು ಗಾಹಿಸಲ್ು ಇವು ನಾಲ್ಲಗ್ ಯನುು ಬ್ಳಸುತ್ಿವ . ನಾಲ್ಲಗ್ ಯ
ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿೇರಿನ ೂಳಗ್ ಅಪಾಯ ಹಾಗು ಬ ೇಟ ಯ ವಾಸನ ಯನುು ಗಾಹಿಸುತ್ಿವ .
ಮಾನಿಟರ್ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಕಾಯವಾಗಿ ಬ ೇಟ ಯಾಡುತ್ಿವ . ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲಗಳು,
ಕಾರ್ಮ ಕೇಟಗಳು, ಮಟ ಟಗಳು, ಗ್ ದುಲ್ು ಹಾಗು ಸಣ್ಿ ಪುಟಟ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ತ್ತನುುತ್ಿವ .
ತ್ಮಮ ಅಡಗು ತ್ಾಣ್ದಿಂದ ಹ ೂರಬ್ಂದ ಉಡಗಳ ಪಾಾಣ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ಿದ್ . ಇವುಗಳು
ತ್ಮಮ ಮರ ಮಾಚುವಿಕ ಯ ಮೇಲ ಅವಲ್ಂಬಿತ್ರಾಗಿದುರೂ, ಹದುುಗಳು, ಹಾವುಗಳು ಮತ್ುಿ
ಇತ್ರ ಪಾಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳನುು ಬ ೇಟ ಯಾಡುತ್ಿವ .
ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳು ಕಡಿಮ ಅಂತ್ರಗಳನುು ಅತ್ತ ವ ೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಸಬ್ಲ್ಿವು ಹಾಗು
ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಮರಗಳನುು ಏರಬ್ಲ್ಿ ಸಾಮಥಯ್ ಹ ೂಂದಿವ .
ಜನರು ಮಾಂಸ, ಮಟ ಟ ಮತ್ುಿ ಚಮ್ಕಾಕಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ ಬ ೇಟ ಯಾಡುತ್ಾಿರ .
ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸಾಾನದ ವಿನಾಶವೂ ಕೂಡಾ ಈ ಉಡಗಳ ಪತ್ನಕ ಕ ಕಾರಣ್ವಾಗುತ್ತಿದ್ .

ಪರಿಸರ ಹಾಗು ಪಾಾಣಿಗಳ ಬ್ಗ್ ಗ ಅತ್ತೇವ ಆಸಕಿಯುಳಿ ಕಶ ೇರ್ ಅವರಿಗ್ ಕಾಡುನಾಡು
ತ್ಂಡ ಶುಭ ಕ ೂೇರುತ್ಿದ್ .

© ಕಶ ೇರ್
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ಕನುಡ ಅನುವಾದ : ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡ
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೧೩

ಮೇಹರ್ನ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ುಿ ಅವರ ಮಗ

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗಾಿಹಕರು ಶ್ಿೇ ಮೊೇಹನ್ ಥಾಮ್ಸ್.
ತ್ಂದ್ ತ್ಾಯಿಯ ದ್ ೂಡಡ ಮಗನಾಗಿರುವ (ಇಬ್ಬರು ತ್ಮಮಂದಿರು) ಮೇಹರ್ನ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಾುರ . ಇಬ್ಬರು ಮಕಕಳ ತ್ಂದ್ ಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ತ್ಮಮ
೧೮ ವಷ್್ಗಳ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ದ ಪಯಣ್ವನುು ಈ ರಿೇತ್ತಯಾಗಿ ನಮಮಂದಿಗ್ ಹಂಚಿಕ ೂಂಡರು.
ನನಗ್ ಚಿಕಕ ವಯಸಿಿನಿಂದಲ್ೂ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ ಮಾಡುವುದ್ ಂದರ ತ್ುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ ಮದಲ್ ಬಾರಿಗ್ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬ ಟಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯತ್ದ್ ೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ
(K Gudi) ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿದ್ . ಅಲ್ಲಿಂದ ವನಯಜಿೇವಿ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ದಲ್ಲಿ ನನು ಆಸಕಿ ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರ ಗೂ ವನಯಜಿೇವಿ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ ಮಾಡುತ್ಾಿ
ಬ್ಂದಿದ್ ುೇನ .
ನನಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳನುು ತ್ ಗ್ ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಲ್ವು ಹ ಚುಿ, ಆದರೂ ಒಂದ್ ರಡು ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ಾಗಳನೂು ಚಿತ್ತಾಸಿದ್ ುೇನ — ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ ರಿಯಾರ್ ಹುಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ ತ್ ಗ್ ದ
ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ಾ.
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ಕ ಕ ನನಗ್ ತ್ುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗಗಳ ಂದರ ಕಾಬ ್ಟ್, ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾ ಹಾಗು ಕಾನಾಾ. ಚಿರತ್ ಗಳು ಮತ್ುಿ ಹುಲ್ಲಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳನುು
ಸ ರ ಹಿಡಿಯುವುದ್ ಂದರ ನನಗ್ ತ್ುಂಬಾ ಖುಷಿ.

ಭಾರತ್ದಿಂದ ಹ ೂರಗ್ ನನಗ್ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗವ ಂದರ ಆಕ್ಟ್ಟಕ್. ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಟಕ್ ಗ್ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಿಮ ಕರಡಿ (Polar bear), ಹಿಮಸಾರಂಗ
(Reindeer), ಕಡಲ್ುಗದುರ (Walrus) ಹಾಗು ಬ್ಗ್ ಬ್ಗ್ ಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನನಗ್ ಇಂದಿಗೂ ನ ನಪಿನಲ್ಲಿದ್ .
ಇನ ೂುಂದು ನನಗ್ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗವ ಂದರ ರಷಾಯ ದ್ ೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಚಾಟಕ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಂದು ಕರಡಿ (Brown bear) ಇಂದಿಗೂ ನನಗ್ ಅಚುಿಮಚುಿ.
ಹಿಮ ಚಿರತ್ , ಕೌಿಡ ಡ್ ಚಿರತ್ , ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾದ ಹುಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳನುು ತ್ ಗ್ ಯಬ ೇಕ ಂಬ್ ನನು ಕನಸನುು ಆದಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ನನಸು ಮಾಡ ಂದು ದ್ ೇವರಲ್ಲಿ
ಕ ೇಳಿಕ ೂಳುಿತ್ ಿೇನ .
ನನಗ್ ಕಾಡು, ಕಾಡು ಪಾಾಣಿಗಳ ಂದರ ಬ್ಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ುಟ ಪಾವಾಸಗಳನುು ಕ ೈಗ್ ೂಳುಿತ್ತಿರುತ್ ಿೇನ . ನನು ಕುಟುಂಬ್ದವರೂ ಇದ್ ೇ ಆಸಕಿ
13
ಹ ೂಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನಗ್ ಅವರಿಂದಲ್ೂ ಬ ಂಬ್ಲ್ ದ್ ೂರ ಯುತ್ಿದ್ . ನನು ಮಗನಿಗ್ ಅವನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲ ೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಬ ಸ್ಟ ವ ೈಲ ಡಲೈಫ್
ಫೇಟ ೂೇಗ್ಾಾಫರ್’ ಪಾಶಸಿಿ ದ್ ೂರ ತ್ತದ್ . ಅವನ ೇ ಹ ೇಳುವಂತ್ ಅವನ ಪಾಯತ್ುಕ ಕ ನಾನ ೇ ಸೂೂತ್ತ್.
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ಹುಲ್ಲ

© ಮೇಹರ್ನ ಥಾಮಸ್

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಯ ದಶ್ನಕ ಕ ನಾನು ೧೨ ವಷ್್ ಕಾದಿದ್ ುೇನ . ಮದಲ್ ಬಾರಿ

ಆನೆ

ನಾನು ಹುಲ್ಲಯನುು ನ ೂೇಡಿದ ಅನುಭವ ಇಂದಿಗೂ ಮರ ಯಲ್ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ಂಡಿೇಪುರದಲ್ಲಿ
ಮಧಾಯಹುದ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಾರ್ನಿ ಹುಲ್ಲಯು ಕಾಣಿಸಿತ್ು. ಮದಲ್ ಬಾರಿಗ್ ಹುಲ್ಲಯನುು
ಕಂಡು ನನಗ್ ಕ ೈಗಳು ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು — ಭಯದಿಂದಲ್ಿ, ಆದರ ಹುಲ್ಲ
ನ ೂೇಡಿದ್ ನಲಾಿ ಎಂಬ್ ಸಡಗರದಿಂದ. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಆ ಹುಲ್ಲಯ ಒಂದ್ ೇ ಒಂದು
ಛಾಯಾಚಿತ್ಾವನೂು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದಕಾಕಗಿ ನನಗ್ಾವ ಬ ೇಜಾರೂ
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ೧೨ ವಷ್್ಗಳ ನಂತ್ರ ಹುಲ್ಲಯನುು ನ ೂೇಡಿದ ಸಂಭಾಮವ ೇ ಹ ಚಾಿಗಿತ್ುಿ.
ಇಂತ್ಹುದ್ ೇ ಇನ ೂುಂದು ಅದುುತ್ ಕ್ಷಣ್ ಎಂದರ ದ್ಾಂಡ ೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತ್ ಯಂದನುು
ನ ೂೇಡಿದುು. ದ್ಾಂಡ ೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತ್ ಕಾಣ್ಸಿಗುವುದು ತ್ುಂಬಾನ ೇ ಅಪರೂಪ.
ಅಂತ್ಹದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರತ್ ದ್ಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ು ನಮಮನುು ನ ೂೇಡಿದುು ಒಂದು
ಮರ ಯಲಾಗದ ದೃಶಯ.
ನಾನು ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ವನುು ಎಂದೂ ವಾಯಪಾರದ ದೃಷಿಟಕ ೂೇನದಿಂದ ನ ೂೇಡಿಯೆೇ ಇಲ್ಿ.
ನನು ಸ ುೇಹಿತ್ರು ಕ ಲ್ವರು ನನಗ್ ವನಯ ಜಿೇವಿ ಆಧಾರಿತ್ ಒಂದು ‘ಕಾಫಿ ಟ ೇಬ್ಲ್ ಬ್ುಕ್’
ಮಾಡು ಎಂದು ಒತ್ಾಿಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ಾಿರ . ಮುಂದ್ ೂಂದು ದಿನ ಅಂತ್ಹದ್ ೂಂದು ಪುಸಿಕ
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಆಸ ಯನುು ಹ ೂಂದಿದ್ ುೇನ .
ನನು ಪಾಕಾರ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ವು ವನಯಜಿೇವಿ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ್ ಒಂದು ಅಸರವಾಗಬ ೇಕು.
ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳು ಸಾಮಾನಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಬ್ಗ್ ಗ ಹಾಗು ಕಾಡಿನ ಜಿೇವಿಗಳ ಬ್ಗ್ ಗ
ಪಿಾೇತ್ತ

ಹುಟುಟಸುವಂತ್ತರಬ ೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ್ ಗ್ , ಮಕಕಳಿಗ್
ಸಂರಕ್ಷಣ ಯು 14
ಎಷ್ುಟ ಮುಖಯ ಎಂಬ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ್ತರಬ ೇಕು.

ವನಯಜಿೇವಿ

© ಮೇಹರ್ನ ಥಾಮಸ್
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೧೫

ವಾಸಿವವಾಗಿ ಈ ಪಾಕೃತ್ತಯು ಒಂದು ವತ್ು್ಲ್ದಂತ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಿದ್ . ಈ ವತ್ು್ಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಳ ದುಹ ೂೇದರೂ ಪಾಕೃತ್ತಗ್ ಅತ್ತೇವ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲದ್ .
ಇದಕ ೂಕಂದು ಉದ್ಾಹರಣ ಯೆಂದರ , ಹುಲ್ಲಗಳು ಜಿಂಕ ಯನುು ತ್ತನುುತ್ಿವ , ಅಕಸಾಮತ್ ಹುಲ್ಲಗಳ ಸಂಖ ಯ ಕಡಿಮ ಆದಲ್ಲಿ, ಜಿಂಕ ಗಳ ಸಂಖ ಯ ಹ ಚಾಿಗುತ್ಿದ್ . ಇದರಿಂದ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಕಡಿಮಯಾಗಿ, ಗ್ಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮಿಜನಕದ ಪಾಮಾಣ್ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ಿದ್ . ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಪಾಕೃತ್ತಯ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನದ ಮಹತ್ವ ಜನರಿಗ್
ತ್ತಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕಾಕಗಿಯೆೇ ನಾನು ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಕಡ ಮಕಕಳಿಗ್ಾಗಿ ವಕ್್ ಶಾಪ್ ಗಳನುು (Workshop) ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ ುೇನ .
ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ವನುು ಹ ೇಗ್ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗ್ ಒಂದು ಅಸರವನಾುಗಿ ಬ್ಳಸಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ುದಕ ಕ ಒಂದು ಒಳ ಿಯ ಉದ್ಾಹರಣ ನಿೇಡುತ್ ಿೇನ . ಕ ಂಪು ಕಾಲ್ಲನ ಚಾಣ್ (Amur Falcon)
ಎಂಬ್ ಪಕ್ಷಿಯು ಪಾತ್ತ ವಷ್್ವೂ ಲ್ಕ್ಾಂತ್ರ ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ನಾಗ್ಾಲಾಯಂಡ್ ರಾಜಯದ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದು ಆಫಿಾಕಾ ದ್ ೇಶಕ ಕ ವಲ್ಸ ಹ ೂೇಗುತ್ಿವ . ಈ ವಲ್ಸ ಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಾಲಾಯಂಡ್ ಜನರು ಈ ಪಕ್ಷಿಯನುು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ ಕ ೂಂದು ತ್ತನುುತ್ತಿದುರು. ಇದನುು ಗಮನಿಸಿದ ಛಾಯಾಗ್ಾಾಹಕರ ೂಬ್ಬರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ
ಬ ೇಟ ಯನುು ತ್ಮಮ ಕಾಯಮರಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾೇಕರಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ ೇದಿಕ ಗ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರ ಪಾತ್ತಫಲ್ವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ಯಾರೂ ಕ ೂಲ್ುಿವಂತ್ತಲ್ಿ , ಇವುಗಳು
ವಲ್ಸ ಹ ೂೇಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ ಾಗಳು ಹಾಗು ಪ್ಲ್ಲೇಸರು ಕಾವಲ್ಲರುತ್ಾಿರ .
ಈಗಿನ ಪಿೇಳಿಗ್ ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದ್ ೇನ ಂದರ , ಯುವಕರು ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ವನುು ಕ ೇವಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ್ತ್ಾಣ್ಗಳಲ್ಲಿ (Facebook, Instagram….)
ತ್ ೂೇರಪಡಿಸುವಿಕ ಗ್ಾಗಿ, ಲ ೈಕ್ಿ ಪಡ ಯುವುದಕಾಕಗಿ ಮಾತ್ಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಾುರ . ಯುವಕರ ಈ ನಿಲ್ುವು ಬ್ದಲಾಗಬ ೇಕು. ವನಯಜಿೇವಿ ಸಂರಕ್ಷಣ ಬ್ಗ್ ಗ ಹ ಚುಾ ಹ ಚುಿ ತ್ತಳುವಳಿಕ
ಮೂಡಬ ೇಕು. ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳನುು ತ್ ಗ್ ಯುವ ಮುನು ಆ ಪಾಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಬ್ಗ್ ಗ ಅದರ ನಡವಳಿಕ ಯ ಬ್ಗ್ ಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಿದುಕ ೂಳಿಬ ೇಕು. ವನಯಜಿೇವಿ
ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ವನುು ಮದಲ್ು ತ್ಮಮ ಮನಸುರಪಿಿಗ್ಾಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಬ ೇರ ಯವರನುು ಮಚಿಿಸುವುದಕ ಕ ಮದಲ್ ಆದಯತ್ ಕ ೂಡಬಾರದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೇ ರಿೇತ್ತಯ
ಉಲ್ಿಂಘನ ಕಂಡುಬ್ಂದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ ೇದಿಕ ಯ ಗಮನಕ ಕ ತ್ರಬ ೇಕು. ಅದನುು ಬಿಟುಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ್ತ್ಾಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖ ಯ ಬ್ಗ್ ,ಗ
ಅಧಕಾರಿಗಳ ಬ್ಗ್ ಗ ತ್ಪುಪ ತ್ಪಾಪಗಿ ಬ್ರ ಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದ್ ೇ ಪಾಯೇಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಿ.
ವನಯಜಿೇವಿ ಛಾಯಾಗಾಹಣ್ ಮಾಡಲ್ು ಕಾಡಿಗ್ ಹ ೂೇಗುವವರಿಗ್ ನಾನು ಹ ೇಳುವ ಮೂರು ಕವಿ ಮಾತ್ುಗಳು:
•

ಪಾಾಣಿಗಳಿಗ್ ತ್ ೂಂದರ ಕ ೂಡಬ ೇಡಿ

•

ಪಾಾಣಿಗಳನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ

•

ನಿಮಮನುು ನಿೇವು ಪಾಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕ ೂಳಿಿ
ಚಿರತೆ

15
© ಮೇಹರ್ನ ಥಾಮಸ್

ಮೇಹರ್ನ ಥಾಮಸ್ ರವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ್ ಕಾಡುನಾಡು ತ್ಂಡದ ವತ್ತಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರ ೈಸುತ್ ಿೇವ .

16

ಕಿಕ್ ಮೇಡಿ

೯
೧೬

©© ಸುಹಾಸ್
ಪ ಾೇಮ್ ಚೌಧ್ರಿ
ಕುಮಾರ್
ಮೇಗ್ ರಾಯ್
ಕೆಂಪು ಪೆಂಡಾ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D X, f7.1, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/40, ಐಎಸ್ಓ 3200, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸಂಟರ್ ವೈತ್ದ್

© ಮೇಗ್ ರಾಯ್ ಚೌಧ್ರಿ

16

ಕೆಂಬಿನ ಗೂಬೆ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D X, f5.6, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/1600, ಐಎಸ್ಓ 1250, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : evaluative

17

ಕಿಕ್ ಮೇಡಿ

೯
೧೭

© ಮೇಗ್ ರಾಯ್ ಚೌಧ್ರಿ
ರಫೂಸ್ ಮಂಗಟ್ಟೆ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D X, f8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/2000, ಐಎಸ್ಓ 500, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಸಂಟರ್ ವೈತ್ದ್

ಮೇಗ್ ರಾಯ್ ಚೌಧ್ರಿ

© ಮೇಗ್17
ರಾಯ್ ಚೌಧ್ರಿ
ಚುಕೆ ಯ ಗಿಡುಗ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 1D X, f8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/500, ಐಎಸ್ಓ 400, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ :
ಸಂಟರ್ ವೈತ್ದ್

ಕಿಕ್ ಮೇಡಿ

18

೧೮

© ಕವಿತ್ಾ ಅರ್
ಮಲೆ ದಾಸಮಂಗಟ್ಟೆ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ಕ್ಯಯ ನ್ನ್ 7D, f5.6, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/160, ಐಎಸ್ಓ 500, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : Evaluative

© ಕವಿತ್ಾ ಅರ್
ಆನೆ
ತ್ಾಂತ್ತಾಕ ಮಾಹಿತ್ತ:

ಕಾಯಮರಾ

ಕಾಯನರ್ನ

7D, f4.5, ಷ್ಟರ್ ಸಿಪೇಡ್ 1/320, ಐಎಸ್ಓ 1000, ರ್ಮೇಟರಿಂಗ್

ಮೇಡ್ : Spot

ಕವಿತ್ಾ ಅರ್

© ಕವಿತ್ಾ ಅರ್

18

ಹುಲಿ
ತ್ಾಂತ್ತಾಕ ಮಾಹಿತ್ತ:
evaluative

ಕಾಯಮರಾ ಕಾಯನರ್ನ 7D, f4.5, ಷ್ಟರ್ ಸಿಪೇಡ್ 1/100, ಐಎಸ್ಓ 400, ರ್ಮೇಟರಿಂಗ್ ಮೇಡ್ :

ಕಿಕ್ ಮೇಡಿ

19

೧೯

© ಮಮತ್ಾ ರಾವ್
ಕಪುು ಹೆಂಗತ್ತಿ ನ ರಾಜಹಕ್ಕೆ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೊನ್ D7100 , f8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/80, ಐಎಸ್ಓ 1400, ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್ಸ್ ಮೀಟರಂಗ್

© ಮಮತ್ಾ ರಾವ್

© ಮಮತ್ಾ ರಾವ್

ನವರಂಗ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೊನ್ D7100, ಅಪರ್ಚರ್ - f7.1, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್
1/8, ಐಎಸ್ಓ 1250 ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್ಸ್ ಮೀಟರಂಗ್

ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆ ಯ ಮಟಪಕ್ಕಿ
ತಂತ್ರರ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ಕ್ಯಯ ಮೆರಾ ನಿಕೊನ್ D7100, ಅಪರ್ಚರ್ - f8, ಷಟರ್ ಸಿಪ ೀಡ್ 1/640,
ಐಎಸ್ಓ 800 ಮೀಟರಂಗ್ ಮೀಡ್ : ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್ಸ್ ಮೀಟರಂಗ್

19

ಮಮತ್ಾ ರಾವ್

20

ಭದಾರ ವನ

ಕವನಗಳು

ಭದಾ ವನ , ಭದಾ ವನ

೨೦

ಪರ ಕೃತ್ತ-ದೈವ
ಜಟಾಲ್ಂಕೃತ್ಾಂಬ್ುಧ

ನಿೇನು ಎಷ್ುಟ ಚಂದ

ಶಾಂತ್ ಸಾಗರ;

ಭದಾ ವನ , ಭದಾ ವನ

ತ್ ರ ಯದ್ಾ ನಿಟ್ಟಲ್ನ ೇತ್ಾ

ನಿೇನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವನದ್ ೇವತ್

ಭುವಿಯ ಎದ್ ಯ ಅಗಿುರಸ;
ಕಂಠಾವೃತ್ ಕಾಕ ೂೇ್ಟಕ

ಭದಾ ಮರಗಳ ಚ ಲ್ುವು

ಜ ೈವಿಕ ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನ;

ಏಪಿಾಲ್ ಮೇ,

ತ್ಪ್ೇನಿರತ್ ಈಶವರ

ನದಿ ರಿೇವಗಳ ಉತ್ಿವವು

ರಮಾಯ ಪಾಕೃತ್ತ;

ಭದಾ ವನ , ಭದಾ ವನ
ಮನದ ಆಸ ಕಾಮನಾಗಿ

ಭದಾ ನದಿಯು ರ್ಮರಿ ರ್ಮರಿ

ತ್ಪಃ ಭಂಗ ಮದಲಾಗ್

ಅಲ್ಲಿರುವ ರ್ಮೇನುಗಳು ನಿೇರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಗಿಲ್ಲ

ಜಟ ಯಂಬ್ುಧ ಅಪಪಳಿಸಲ್ು

ಭೂರ್ಮಯನುು ಅಲ್ುಗ್ಾಡಿಸುವ ಆನ ಗಳು

ಭಿೇಕರ ಪಾವಾಹವು!

ಜ ೂೇರಾಗಿ ಘಜಿ್ಸುವ ಹುಲ್ಲಗಳು

ಅಗಿುಗಣ್ಿ ಜಾಗೃತ್ಕ ಕ

ಭದಾ ವನ , ಭದಾ ವನ

ಜಾವಲಾಮುಖಿ ಸ ೂೂೇಟವು!
ಕ ೂರಳ ವಿಷ್ವು ಜಿನುಗಿ ಹ ೂರಗ್

ಕಾಡು ಕ ೂೇಣ್ಗಳ ಗುದ್ಾುಟ

ಸಮತ್ ೂೇಲ್ನ ನಾಶವು!

ಹದುುಗಳ ಹಾರಾಟ
ನಿೇರಲ್ಲಿ ಮಸಳ ಗಳ ಕಾಟ

ತ್ಪ್ೇಭಂಗ ರುದಾನಾ

ದಡದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ ಗಳ ಆಟ

ಪಾಳಯ ತ್ಾಂಡವ;

ಭದಾ ವನ , ಭದಾ ವನ

ಸಹನ ತ್ ೂರ ದ ಧಾತ್ತಾಯಾ
ವಿಲ್ಯ ತ್ಾಂಡವ!
- ಸಿದ್ಾಧಂತ್ ಎಸ್ ರಾವ್
(೩ನ ಯ ತ್ರಗತ್ತ, ೮ ವಷ್್)

ತ್ಪಸಿಿಗ್ ಕುಳಿತ್ ಈಶವರನೂ, ಅದನುು ಭಂಗಗ್ ೂಳಿಸಲ್ು
ಹ ೂರಟು ಭಸಮವಾಗಿ ಹ ೂೇದ ಕಾಮನೂ, ಇಂದು ಪರಿಸರದ
ಮೇಲ ವಿವಿಧ್ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅವಾಯಹತ್ವಾಗಿ ನಡ ಯುತ್ತಿರುವ
ದ್ಾಳಿಯ ಸೂಚಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ುವುದಿಲ್ಿವ ೇ! ಪರಿಸರವನುು
ಉಳಿಸ ೂೇಣ್;

ಭೂರ್ಮಯೆೇ

ದ್ ೇವರ ಂದು

ತ್ತಳಿದು

ಆರಾಧಸ ೂೇಣ್.
-ಅರುಣ್ ಅಂಚ
20

ಮಾದಪಪನ ಜಾತ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಲಗ್ ಆದ್ಾಗ...

೨೧

21

ಮಾದಪಪನ ಜಾತ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಲಗ್ ಆಯಿತ್ಾ ಅಂತ್ ಹುಬ ಬೇರಿಸುತ್ತಿದಿುೇರಾ??? ನಾ ಹ ೇಳಲ್ು ಹ ೂರಟ್ಟರುವುದು ಹಳ ಯ ಕಾಲ್ದ ಗ್ ೂಡುಡ ಮೈಲ್ಲಗ್ ಅಲ್ಿ ಆದರ ಮನ ು ನಡ ದ,
ಈಗಿನ ಕಾಲ್ದ ಅಸಹಯ ಮೈಲ್ಲಗ್ ಯ ಬ್ಗ್ ಗ.
ದಯವಿಟುಟ ಪೂತ್ತ್ ಓದಿರಿ. ನಿಮಮ ತ್ಾಳ ಮಗ್ ನನು ಅಭಿನಂದನ ಗಳು.
ಕಳ ದ ವಾರ ಬ ೇಲ್ದಕುಪ ಪ ಎಂಬ್ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಒಂದು ಜಾತ್ ಾಗ್ ಸವಯಂಸ ೇವಕನಾಗಿ ತ್ ರಳಿದ್ ು. ಈ ಬ ೇಲ್ದಕುಪ ಪ ಇರುವುದು ಬ್ಂಡಿೇಪುರ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಪಾದ್ ೇಶದಲ್ಲಿ.
ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಪಾದ್ ೇಶ ಎನುುವುದು ದಟಾಟರಣ್ಯವಾಗಿರುತ್ಿದ್ ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಾಣಿಗಳ ಚಲ್ನವಲ್ನ ಬ್ಹಳ ಇರುತ್ಿದ್ . ಹಾಗ್ಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಓಡಾಟವನುು
ಇಂತ್ಹ ಪಾದ್ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬ್್ಂಧಸಲಾಗಿರುತ್ಿದ್ .
ಕುತ್ೂಹಲ್ವಾಗಿರಬ ೇಕಲ್ಿವ ೇ?? ಹಾಗ್ಾದರ ಈ ಜಾತ್ ಾಯನುು ಯಾಕ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಪಾದ್ ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಾುರ ಎಂದು?? ಅದ್ ೇಕ ಂದರ , ಬ ೇಲ್ದಕುಪ ಪಯಲ್ಲಿ

ನ ಲ ಸಿರುವುದು ಬ ೇರಾರು ಅಲ್ಿ, ಏಳು ಮಲ ಮಾದಪಪ. ಬ್ಹಳ ಹಿಂದ್ ಮುನಿಗಳ ೂಬ್ಬರು(ಶಂಕರಾಚಾಯ್ರ ಹಾಗ್ ಗುರುಗಳ ೂಬ್ಬರು) ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನ ಲ ಸಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಶ್ಚವ ಭಕಿ
ಇಂದ ಶ್ಚವನ ಅಂಶವ ೇ ಆದರು ಎಂಬ್ ನಂಬಿಕ ಇದ್ . ಅವರ ೇ ಮಹದ್ ೇಶವರ(ಜನರು ಪಿಾೇತ್ತ ಇಂದ ಮಾದಪಪ ಎನುುವರು). ಇಲ ೂಿಂದು ಗಮನಿಸಬ ೇಕಾದ ಅಂಶವೊಂದಿದ್ . ಎಲ್ಿ
ದ್ ೇವರುಗಳ ಹಾಗ್ ಮಹದ್ ೇಶವರ ಸಾವರ್ಮಗೂ ಒಂದು ವಾಹನ ಇದ್ . ಅದು ಹುಲ್ಲ. ಜನರು ಮಾದಪಪನನುು ಎಷ್ುಟ ಭಯ ಭಕಿ ಇಂದ ಪೂಜಿಸುವರ ೂೇ ಅಷ ಟೇ ನಿಧಾ್ಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ
ಹುಲ್ಲಯನುು ಕ ೂಲ್ಿಲ್ು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಿ. ವಿಚಿತ್ಾವಾದರೂ ಸತ್ಯ.
ಇಂತ್ಹ ಪವಿತ್ಾ ಬ ೇಲ್ದಕುಪ ಪಯಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ತ ವಷ್್ ಕಾತ್ತೇ್ಕ ಮಾಸದ ಕ ೂನ ಯ ಅಥವಾ ಮೂರನ ಯ ಸ ೂೇಮವಾರದಂದು ಬ್ೃಹತ್ ಜಾತ್ ಾ ನಡ ಯುತ್ಿದ್ . ಜಾತ್ ಾಯ ಪಾಮುಖ
ಆಕಷ್್ಣ ಯಂದರ ಅಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವ ಕ ೂಂಡ. ಕ ೂಂಡ ಎಂದರ , ಕ ಂಡದ ಹಾಸಿಗ್ . ಮಾದಪಪನ ಭಕಿರು ಅತ್ಯಂತ್ ಮಡಿ ಇಂದ ತ್ಮಮ ಹರಕ ಗಳನುು ತ್ತೇರಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಈ
ಕ ಂಡದ ಹಾಸಿಗ್ ಯ ಮೇಲ ಬ್ರಿಗ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಡ ಯುತ್ಾಿರ ಹಾಗು ತ್ಮಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನುು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲ ನಡ ಸುತ್ಾಿರ . ಈ ಕ ೂಂಡಕ ಕ ಅದ್ ಷ್ುಟ ಮಹತ್ವವ ಂದರ ,
ಕಳ ದ ವಷ್್(೨೦೧೬), ಯಾವ ಹಳಿಿಯವರು ಮದಲ್ು ಕ ೂಂಡ ಹಾಯಬ ೇಕು ಎನುುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಜಗಳವಾಗಿ, ನೂಕು ನುಗಗಲಾಗಿ ಬ್ಹಳ ಮಂದಿ ಮೈ ಸುಟುಟಕ ೂಂಡು ತ್ತೇವಾ
ಗ್ಾಯಗಳಾದವು.
೩-೪ ದಿನಗಳವರ ಗೂ ನಡ ಯುವ ಈ ಜಾತ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ ಎಲ್ಿ ಹಳಿಿಗಳಿಂದ ಭಕಾಿದಿಗಳು ಆಗರ್ಮಸುತ್ಾಿರ . ಕನಿಷ್ಠವ ಂದರೂ ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಜನರು ತ್ಮಮ
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಮೇತ್ರಾಗಿ ಈ ಸಂಧ್ಭ್ದಲ್ಲಿ ದ್ ೇವಸಾಾನಕ ಕ ಭ ೇಟ್ಟಕ ೂಡುತ್ಾಿರ . ಒಮಮ ಯೇಚಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಜನ, ತ್ಮಮ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ, ಎತ್ತಿನ
ಬ್ಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ೂಳಕ ಕ ನುಗುಗವುದನುು. ವಾಹನಗಳ ಆ ಶಬ್ು, ಕೂಗ್ಾಟ, ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ, ಇತ್ಾಯದಿ. ಬ ೇಸರದ ಸಂಗತ್ತ ಎಂದರ , ಬ್ಹಳ ಯುವಕರು ಜಾತ್ ಾಯ ನ ಪದಲ್ಲಿ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮೇಜು ಮಸಿಿ ಮಾಡಲ್ು ಬ್ರುತ್ಾಿರ . ಎಷ್ುಟ ಭಯವಾಗಬ ೇಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಆನ ಗಳಿಗ್ , ಜಿಂಕ , ಹುಲ್ಲಗಳಿಗ್ ...!! ಕಾಡು ವನಯ ಮೃಗಗಳ ಮನ ಯಲ್ಿವ ೇ??
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ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬ ೇಕಾದ ಬ್ಹು ಮುಖಯವಾದ ಇನ ೂುಂದು ವಿಷ್ಯವ ೇನ ಂದರ ಈ ದ್ ೇವಸಾಾನದ ಆಡಳಿತ್ವು ಸರಕಾರದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖ ಯ ಸುಪದಿ್ಯಲ್ಲಿಲ್ಿ, ಬ್ದಲ್ಲಗ್ ,
ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ ಹಳಿಿಯವರು ತ್ಮಮದ್ ೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಘ ಸರ್ಮತ್ತಯನುು ರಚಿಸಿಕ ೂಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆಡಳಿತ್ವನುು ನಡ ಸುತ್ತಿದ್ಾುರ . ದ್ ೇವಸಾಾನದ ಎಲ್ಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ೂಿ
ಈ ಸರ್ಮತ್ತಯೆೇ ನಿಧಾ್ರಗಳನುು ಕ ೈಗ್ ೂಳುಿತ್ಿದ್ . ವಿಪಯಾ್ಸವ ಂದರ ಈ ಸರ್ಮತ್ತಗ್ , ಕಾಡಿನ ಮೇಲ ಜಾತ್ ಾಯಂತ್ಹ ಆಚರಣ ಯಿಂದ್ಾಗುವ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವು
ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಿ. ಜಾಣ್ ಕುರುಡು ಎಂದರ ತ್ಪಾಪಗಲಾರದು.
ಇದನ ುಲಾಿ ಅತ್ತ ಸೂಕ್ಷಮದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ಾಿ ಬ್ಂದ ರಾಜಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ , ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಾಖ ಹಾಗು ಕ ಲ್ ಸವಯಂ ಸ ೇವಾ ಸಂಘಗಳ ನ ರವಿನ ೂಂದಿಗ್ , ಈ ಜಾತ್ ಾಯನುು
ಆದಷ್ುಟ ಮಾಲ್ಲನಯ ರಹಿತ್ ಹಾಗು ಕಾಡಿಗ್ ಹ ಚುಿ ಹಾನಿಯಾಗದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಡ ಸಲ್ು ಪಾತ್ತ ವಷ್್ವೂ ಪಾಯತ್ತುಸುತ್ತಿದ್ಾುರ . ಇಡಿೇ ಜಾತ್ ಾಯಿಂದ ಕಾಡಿಗ್ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿನ
ಪಾಾಣಿಗಳಿಗ್ ಆಗುವ ತ್ ೂಂದರ ಗಳನುು ಆದಷ್ುಟ ನಿವಾರಿಸಲ್ು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಯವರು ಹಲ್ವು ಮಾಗ್ ೂೇ್ಪಾಯಗಳನುು ರೂಪಿಸಿದ್ಾುರ .
ಕ ಲ್ವು ಮಾಗ್ ೂೇ್ಪಾಯಗಳ ಂದರ , ದಿನ ನಿತ್ಯ ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ ೇ ವಾಹನ ಕಾಡಿನ ೂಳಗಿಂದ ದ್ ೇವಸಾಾನವನುು ತ್ಲ್ುಪತ್ಕಕದುು(ಈ ಎಲ್ಿ ವಾಹನಗಳ
ಹಾಗು ಸವಾರರ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಯವರು ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿಕ ೂಳುಿತ್ಾಿರ ) ಹಾಗು ಜಾತ್ ಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ ೇವಸಾಾನಕ ಕ ತ್ ರಳಲ್ು ಕ ೇವಲ್ ಸಕಾ್ರಿ ಬ್ಸಗಳು,
ಎತ್ತಿನ ಗ್ಾಡಿಗಳು ಹಾಗು ದಿವಚಕಾ ವಾಹಗಳನುು ಮಾತ್ಾ ಬ್ಳಸತ್ಕಕದುು. ಕಾಡಿನ ೂಳಗ್ ಯಾವುದ್ ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಮಾರಕಾಸರಗಳನುು ಬ್ಳಸುವುದ್ಾಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಪಾನ
ಮಾಡುವುದ್ಾಗಲ್ಲ ಹಾಗು ಧ್ಿನಿವಧ್್ಕಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಶಬ್ು ಮಾಲ್ಲನಯ ಮಾಡುವುದನುು ನಿಬ್್ಂಧಸಲಾಗಿದ್ . ಅಂತ್ೂ ಕೂಡ ಜನರು ದ್ ೇವರ ಹರಿಕಥ ಯ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ
ಕಾಡಿಗ್ ಕ ೇಳುವ ಹಾಗ್ ಧ್ಿನಿ ವಧ್್ಕಗಳನುು ಅಳವಡಿಸುವುದನುು ಇಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಿ. ಜಾತ್ ಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ರಿೇತ್ತಯ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನುು ಕಾಡಿನ ೂಳಗ್
ಪಾವ ೇಶ್ಚಸದಿರುವಂತ್ ನಿಬ್್ಂಧಸಲಾಗುತ್ಿದ್ . ಆದರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಮಮಕಕನಿಂದ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಕತ್್ವಯವನುು ತ್ುಳಿದು ತ್ರ್ಮಮಚ ೆಯಂತ್ ಒಳಹ ೂೇಗುವವರು ಅದ್ ಷ ೂಟೇ
ಮಂದಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಮೇತ್ರಾಗಿ.
ಕಳ ದ ವರುಷ್, ಅಂದರ ೨೦೧೬ ರ ಜಾತ್ ಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಯವರು ಈ ಎಲಾಿ ಮಾಗ್ ೂೇ್ಪಾಯಗಳನುು ಕಟುಟನಿಟ್ಟಟನಿಂದ ಪಾಲ್ಲಸಲ್ು ಅಣಿಯಾಗಿದುರು.
ಇದನುರಿತ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಳಿೇಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬ್ಬ(ಹ ೇಳಿಕ ೂಳುಿವುದಕ ಕ ಆ ಪಾಾಂತ್ಯದ ಶಾಸಕ) ಜಾತ್ ಾಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತ್ನು ಹಿಂಬಾಲ್ಕರ ೂಂದಿಗ್ ಕಾಡಿನ ಪಾವ ೇಶ ದ್ಾವರಕ ಕ

ನುಗಿಗ, ಅಧಕಾರಿಗಳನುು ಜಾಡಿಸಿ, ತ್ನ ುಲ್ಿ ಜನರ ೂಂದಿಗ್ ಸಿಕಕ ಸಿಕಕ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ೂಳಕ ಕ ನುಗಿಗ ಧಾಂಧ್ಲ ಎಬಿಬಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಪ ಾೇರ್ಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ,
ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಾಖ , ಸವಯಂ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿದು ಎಲಾಿ ಪಾಯತ್ುಗಳು ಹ ೂಳ ಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಸ ಕವುಚಿದ ಹಾಗ್ ನಾಶವಾಯಿತ್ು. ಈ ವಷ್್ವೂ ಅಂತ್ಹುದ್ ುೇನಾದರೂ
ನಡ ಯುತ್ಿದ್ ೇನ ೂೇ ಎನುುವ ಆತ್ಂಕ ಎಲ್ಿರಲ್ೂಿ ಇತ್ುಿ. ವಿಪಯಾ್ಸವ ಂದರ ಆ ಶಾಸಕ ಈ ಸಲ್ದ ಜಾತ್ ಾಯನುು ಕಾಣ್ಲ್ು ಬ್ದುಕರಲ ೇ ಇಲ್ಿ. ಮಾದಪಪನ ಆಟ ಬ್ಲ್ಿವರಾರು.
ಅಂತ್ೂ ಈ ವಷ್್ ಈ ಎಲಾಿ ಮಾಪಾ್ಡುಗಳನುು ಬ್ಹಳ ಕಟುಟ ನಿಟಾಟಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಲ್ು ಕಾಮಗಳನುು ಕ ೈಗ್ ೂಳಿಲಾಗಿತ್ುಿ. ಅಂತ್ ಯೆೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಿಖ ಯ ಅನುಮತ್ತ
ಹಾಗು ವಿನಂತ್ತಯ ಮೇರ ಗ್ ಜಾತ್ ಾಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸವಯಂ ಸ ೇವಕನಾಗಿ "ಅಳಲ್ಹಳಿಿ ಗ್ ೇಟ್"ಗ್ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯಹು ಬ್ಂದು ತ್ಲ್ುಪಿದ್ . ಬ್ಂದವನ ೇ ಅರಣ್ಯ
ಇಲಾಖ ಯವರ

ಜ ೂತ್ ಗೂಡಿ

ಎತ್ತಿನಗ್ಾಡಿಗಳ

ಹಾಗು

ದಿವಚಕಾ

ವಾಹನಗಳ

ತ್ಪಾಸಣ ಯಲ್ಲಿ

ಪಾಲ ೂಗಂಡ .

ಅಳಲ್ಹಳಿಿ

ಗ್ ೇಟ್

ಮೂಲ್ಕವ ೇ

ಕಾಡಿನ ೂಳಕ ಕ

ಪಾವ ೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲಾಿ ವಾಹನಗಳನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ದ್ಾಖಲ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡು, ಅವರಿಗ್ ಕ ಲ್ವು ಎಚಿರಗಳನೂು ಕ ೂಟುಟ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ ುವು.
ಆಶಿಯ್ವ ಂದರ , ಮಾದಪಪನ ಜಾತ್ ಾಗ್ ತ್ ರಳುವ ಹಲ್ವು ಮಂದಿ ತ್ಮಮ ಜ ೂತ್ ಗ್ ಮಧ್ಯಪಾನಿೇಯಗಳನುು ತ್ಂದಿದುರು. ಮರುಮಾತ್ತಲ್ಿದ್ ಅಂತ್ಹ ಎಲ್ಿವನುು ಜಪಿಿ

ಮಾಡಿದ್ ವು. ಅಂದಿನ ರಾತ್ತಾ ಮಲ್ಗುವ ಹ ೂತ್ತಿಗ್ ಬ ಳಗಿನ ಜಾವ ೨ ಆಗಿತ್ುಿ. ಮತ್ ಿ ಎದಿುದುು ಕ ೇವಲ್ ೩ ಗಂಟ ಗಳ ನಿದ್ ಾಯ ನಂತ್ರ.
ಸ ೂೇಮವಾರ ಬ ಳಗ್ ಗ ನಾವು ಕಂಡಿದುು ಸಾಗರ ೂೇಪಾದಿ ಜನರನುು. ಸಾವಿರಾರು ಎತ್ತಿನ ಗ್ಾಡಿಗಳು, ದಿವಚಕಾ ವಾಹನಗಳು, ಇದಕ ಕಲ್ಿ ರ್ಮಗಿಲಾಗಿ ಬ್ಸುಿಗಳು. ಎಲ್ಿರ ಮೇಲ್ೂ
ನಿಗ್ಾವಹಿಸಬ ೇಕದಿುದುು ನಮಮ ಕತ್್ವಯವಾಗಿತ್ುಿ. ಎತ್ತಿನ ಗ್ಾಡಿ ಹಾಗು ದಿವಚಕಾ ವಾಹನಗಳವರಿಗ್ , ಕಾಡಿನ ೂಳಗ್ ಎಲ್ೂಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಂತ್ ಯೂ ಹಾಗು ತ್ಮಮ ರಾಸುಗಳನುು ಎಲ್ೂಿ
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿೇರು ಕುಡಿಸದಂತ್ ಯೂ ಸೂಚಿಸಿತ್ತಿದ್ ುವು. ಬ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪಾಸಣ ನಡ ಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದ್ ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಮಾರಾಟದ ವಸುಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ
ಪಾಿಸಿಟಕ್ ವಸುಿಗಳನುು ಕ ೂಂಡ ೂಯುಯತ್ತಿರುವರ ೇ ಎಂದು ಪರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸುತ್ತಿದ್ ುವು. ವಾಹನ ದಟಟಣ ಹಾಗು ಮನುಷ್ಯರ ಚಲ್ನವಲ್ನ ಎಷ್ುಟ ದಟ ಟೈಸಿತ್ ಿಂದರ , ಜ ೇನು ಗೂಡಿಗ್ ಜ ೇನು
ಹುಳುಗಳು ಮುತ್ತಿದಂತ್ತತ್ುಿ ಬ್ಂಡಿೇಪುರ ಅರಣ್ಯ. ದಿವಚಕಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸುತ್ತಿದು ಯಾವೊಬ್ಬನಿಗೂ ರಸ ಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅರಿವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಮಮ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತ್ತಯೆೇ ಅಷ್ುಟ.
ಅಸಹಯಕರ.
ಸ ೂೇಮವಾರ ಮಧಾಯಹು ಬ್ಂಡಿೇಪುರ ಕಾಡು ವಾಹನ ದಟಟಣ ಯಿಂದ ರೌರವ ನರಕದಂತ್ಾಗಿತ್ುಿ. ಅತ್ಿ ದ್ ೇವಸಾಾನದ ಬ್ಳಿ ಕ ೂಂಡವು ಸರಿ ಸುಮಾರು ೧ ಗಂಟ ಗ್

ಮುಕಾಿಯಗ್ ೂಳುಿತ್ತಿದುಂತ್ ಯೆೇ ಸಹಸಾಾರು ಭಕಾಿದಿಗಳು ಒಂದ್ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹ ೂರಗ್ ಹ ೂರಡಲ್ು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತ್ ಯೆೇ ಅಷ ಟೇ ಸಂಖ ಯಯ ಜನರು
ಇನೂು ಕಾಡನುು ಪಾವ ೇಶ್ಚಸುತ್ತಿದುರು. ಜನರ ದಟಟಣ ಯನುು ನಿಯಂತ್ತಾಸಲ್ು ನಮಮಲ್ಿ ಶಕಿ ಹಾಗು ಯುಕಿಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದ್ ವು, ಆದರ ಪಾಯೇಜನವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.
ದುವಿ್ಧಯೇ ಎಂಬ್ಂತ್ ಬ್ಸುಿಗಳ ಸಂಖ ಯ ಕಡಿಮಯಾಗಿದುರಿಂದ ಸಹಸಾಾರು ಜನರು ಆ ದಟಟ ಕಾಡಿನ ೂಳಗ್ ನಡ ದ್ ೇ ತ್ ರಳಲ್ು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮುಗಿಯಿತ್ು.
ದ್ ೇವಸಾಾನದಿಂದ ಗ್ ೇಟ್ಟನ ಬ್ಳಿ ಬ್ರುವ ದ್ಾರಿ ೭ ಕಲ ೂೇರ್ಮೇಟರ್ ಆಗುತ್ಿದ್ ಹಾಗು ಅದ್ ೂಂದು ದುಗ್ಮ ಹಾದಿ. ಬಿಸಿಲ್ ಪಾಹಾರ ಬ ೇರ . ಬ್ಸುಿಗಳು ಸಿಗದ್ ೇ ರ ೂೇಸಿ
ಹ ೂೇಗಿದು, ಬಿಸಿಲ್ಲನ ಝಳಪಿಗ್ ಬ ಂಡಾಗಿದು, ಹ ೂಸ ನಿಮಯಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಗ್ ೂಳಗ್ಾಗಿದು ಜನರು, ಕಾಡಿನ ೂಳಗ್ ಕತ್್ವಯ ನಿವ್ಹಿಸುತ್ತಿದು ನನುನುು ಮತ್ುಿ ನನು ಜ ೂತ್ ಗಿದು
ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಳಿೇಯ ಹಳಿಿಯ ಹುಡುಗನ ೂಬ್ಬನನುು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಯವರು ಎಂದು ತ್ತಳಿದು, ಜನುಮಕಾಕಗುವಷ್ುಟ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕದರು. ಮರು ಮಾತ್ನಾಡದ್ ಅದ್ ಲ್ಿ
ಬ ೈಗುಳಗಳನುು ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೂಳಿಬ ೇಕಾಯಿತ್ು. ಈ ಗ್ ೂಂದಲ್ಗಳ ನಡುವ ಯೆೇ ನಾನು ಕಾಡಿನ ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೌಚದ ವಸರವನುು ರಸ ಿಯ ಮೇಲ ಕಂಡದುು. ಆರಿಸಿ
22
ಹಿಡಿದುಕ ೂಳಿಲ್ು ಯಾವುದ್ ೇ ಉಪಕರಣ್ ಸಿಗದಿರಲ್ು ಬ್ರಿಗ್ ೈಯಲ ಿೇ ಅದನುು ಎತ್ತಿ ಕಾಡಿನ ಹ ೂರಕ ಕ ನಡ ದ್ . ಆ ಶೌಚದ ವಸರವನುು ಯಾವುದ್ ೇ ಪಾಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ
ಮುಟುಟವುದು ನನಗ್ ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲ್ಿ.

ಮಾದಪಪನ ಜಾತ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಲಗ್ ಆದ್ಾಗ...

೨೩
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ಸಂಜ ಜನರ ದಟಟಣ ಕಡಿಮಯಾದ ಮೇಲ ನಾನು ದ್ ೇವಸಾಾನಕ ಕ ತ್ ರಳಿದ್ . ಅಲ್ಲಿಯ ವಸುಿ ಸಿಾತ್ತ ಎಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ಪ ಾೇರ್ಮಯ ಮನ ಕಲ್ಕುವಂತ್ತತ್ುಿ. ಎಲ್ಲಿ ನ ೂೇಡಿದರು ಕಸದ
ರಾಶ್ಚ, ಮಾಲ್ಲನಯ, ಮಾಲ್ಲನಯ ಮತ್ಿಷ್ುಟ ಮಾಲ್ಲನಯ. ಮಾನವ ಜನುಮ ಅದ್ ಷ್ುಟ ಹಿೇನಾಯ ಎನಿಸಿದುು ಆವಾಗಲ ೇ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ ಾಯ ಕಾಯ್ವನುು ಪೂಣ್್ಗ್ ೂಳಿಸಿ ಭಾರವಾದ ಮನಸಿಿನಿಂದಲ ೇ ಕಾಡಿನಿಂದ ಮನ ಗ್ ಹ ೂರಟ . ಭೂರ್ಮ ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ದ್ ೇವರೂ ಕೂಡ ತ್ನು
ಭಕಾಿದಿಗಳಿಗ್ ಯಾವುದ್ ೇ ಆಚರಣ ಗಳನುು ಹಿೇಗ್ ಯೆೇ ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಂದು ಹ ೇಳಿಲ್ಿ. ಮನುಷ್ಯನು ತ್ನು ಉಪಯೇಗ್ಾನುಸಾರ ದ್ ೇವರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣ ಗಳ ನ ಪದಲ್ಲಿ
ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಾುನ . ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಅಪಪನ ಬ್ಳಿ ಇದ್ ಲ್ಿವನುು ಹ ೇಳಿದ್ . ಬ ಳದಕುಪ ಪಯ ಜಾತ್ ಾಯನುು ೪ ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ್ ನಡ ಸಿದ ಅನುಭವವಿದು ನನು ತ್ಂದ್
ಕ ಲ್ವೊಂದು ಸಲ್ಹ ಗಳನುು ಕ ೂಟಟರು.
ಈ ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯ ಸಮಸ ಯ ಕ ೇವಲ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ್ಾಗುವುದಲ್ಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಪಡುವ ಜನರ ನ ೇರ ಕ ೈವಾಡವಿರುತ್ಿದ್ . ಮದಲ್ಲಗ್ ದ್ ೇವರ
ಆಚರಣ ಯ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಕಾಡಿಗ್ ಭ ೇಟ್ಟ ಕ ೂಡುವ ಭಕಿರು, ಆನಂತ್ರ, ಸಂಪೂಣ್್ ಕಾಡಿನ ಆಗುಹ ೂೇಗುಗಳನುು ನಿಯಂತ್ತಾಸುವ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗು ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಾಖ ಹಾಗು
ಕ ೂನ ಯದ್ಾಗಿ ಇದ್ ಲ್ಿವನುು ನಿಭಾಯಿಸಲ್ು ಹುಚುಿ ನಿಧಾ್ರಗಳನುು ಕ ೈಗ್ ೂಂಡು ಜನರನುು ಹಾಗು ಇಲಾಖ ಯವರನುು ಗ್ ೂಂಬ ಗಳಂತ್

ಆಡಿಸುವ ಅರಿವಿಲ್ಿದ

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು.

© ಯಶಸ್ ಬಿ ಡಿ

ಇದ್ ಲ್ಿವನುು ಗಮನಿಸಿ ಅಪಪ ಒಂದು ಮಾಗ್ ೂೇ್ಪಾಯವನುು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದ್ ೇನ ಂದರ ...
ಜಾತ್ ಾಯು ಇನೂು ೩-೪ ತ್ತಂಗಳುಗಳು ಇರುವಂತ್ ಯೆೇ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖ ಯವರು ಪ್ಲ್ಲೇಸರ ೂಡಗೂಡಿ ಕಾಡಿನ ಸುತ್ಿ ಮುತ್ಿ ಹಳಿಿಗಳಿಗ್ ಭ ೇಟ್ಟ ಕ ೂಟುಟ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರನುು
ವಿಶಾವಸಕ ಕ ತ್ ಗ್ ದುಕ ೂಂಡು, ಹಳಿಿಯ ಜನರಿಗ್ ಇಂತ್ಹ ಆಚರಣ ಗಳಿಂದ ಕಾಡಿಗ್ ಹಾಗು ಪರಿಸರಕ ಕ ಹಾಗುವ ಹಾನಿಗಳ ಬ್ಗ್ ಗ ತ್ತಳಿಸಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕು. ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುವ
ಅಗತ್ಯತ್ ಯನುು ಹಾಗು ಅದರ ಅನಿವಾಯ್ತ್ ಯನುು ಜನರಿಗ್ ತ್ತಳಿಸಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕು. ಇಂತ್ಹ ಆಚರಣ ಗಳನುು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹ ೂರಗಡ ನಡ ಸುವ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಜನರ
ಅಭಿಪಾಾಯವನುು ಪಡ ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುಟ ಜನರ ಮನವೊಲ್ಲಸಬ ೇಕು. ಇಲ್ಿವಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಾಗದ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹ ೇಗ್ ಆಚಾರಣ ಗಳನುು ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ುದರ
ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಜನರಿಗ್ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಕಲ್ಲಪಸಿ ಅವರಿಂದ ಒಪಿಪಗ್ ಯನುು ಪಡ ಯಬ ೇಕು. ಜನರು ಮನಸೂಪವ್ಕವಾಗಿ ಒಪಿಪದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಲನಯಕಾಕಗಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಬ ೈಗುಳಗಳಿಗ್ಾಗಲ್ಲ ಅವಕಾಶವ ೇ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇದುರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಪಟ ನಾಟಕಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಿ ಪಾಕಾಯೆಗಳು
ಸುಸೂತ್ಾವಾಗಿ ನಡ ಯುವಂತ್ಾಗುತ್ಿವ .
ನನು ಮನದ್ಾಸ ಏನ ಂದರ , ಮುಂದಿನ ವರುಷ್ವಾದರೂ ಮಾಲ್ಲನಯ ರಹಿತ್ ಜಾತ್ ಾಯನುು ಆಚರಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು.
23
ಈ ಮೂಲ್ಕ ನನು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನ ಂದರ ದಯವಿಟುಟ ಪರಿಸರವನುು ಉಳಿಸಿ ಹಾಗು ಬ ಳ ಸಿ.

ಮ್ೂಲ ಬರಹ : ಯಶಸ್.ಬಿ.ಡಿ
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ನಿೀವೂ ಚಿತರ ಕ್ಯರರಾದಲ್ಲಿ , ನಿೀವು ಬರೆದ ಚಿತರ ನ್ಮ್ಮ ಮಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ. 'ಕ್ಯಡುನಾಡು'
ಆಧಾರತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವ ರಚಿತ ಚಿತರ ಗಳನ್ನು ನ್ಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಖಂತರ ಕಳುಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಛಾಯಾಚಿತ್ಾ ಗೂಡು
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ಚಿರತೆ

© ಅಮಲ್ ಜಾಜ್್

ಚಿರತೆ
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ಛಾಯಾಚಿತ್ಾ ಗೂಡು

೨೬

ಊಸರವಳಿು

© ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ ಎರ್ನ

ಹುಲ್ಲ

ಹುಲ್ಲ
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© ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ ಎರ್ನ

© ಅವಿನಾಶ್ ಅರ್ ಎರ್ನ
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ಛಾಯಾಚಿತ್ಾ ಗೂಡು

೨೭

ಹುಲ್ಲ

© ಭರತ್ ಶ್ಚಾೇನಿವಾಸ್

ಆನೆ

© ಭರತ್ ಶ್ಚಾೇನಿವಾಸ್
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ನಿೀವೂ ಛಾಯಾಗರ ಹಕರದಲ್ಲಿ , ನಿೀವು ತ್ಗೆದ ಚಿತರ ನ್ಮ್ಮ ಮಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ತ್ ಇದೆ.
'ಕ್ಯಡುನಾಡು' ಆಧಾರತ ನಿಮ್ಮ ಚಿತರ ಗಳನ್ನು ನ್ಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಖಂತರ ಕಳುಹಿಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com

ಚಳಿಗ್ಾಲ್ - ಭಾರತ್ತೇಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಬ್ಬದ ಋತ್ು

೨೮
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ಬಾನ್ಷ ಕವಲುತೊೇಕೆ (Barn Swallow )

© ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾಜಸ ೇಕರರ್ನ

ಭಾರತ್ದ ಚಳಿಗ್ಾಲ್, ಭಾರತ್ದ ಪಕ್ಷಿಪಿಾಯರಿಗ್ ಸಂತ್ ೂೇಷ್ಕರ ಸಮಯ. ಹಿಮಾಲ್ಯ, ಚಿೇನಾ, ಯುರ ೂೇಪ್ ಮತ್ುಿ ರಷಾಯದಿಂದ ಬ್ರುವ ವಿವಿಧ್ ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳು ಭಾರತ್ದ

ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಗ್ ಕಾಣ್ುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಲ್ಸ ಸವತ್ಃ ಒಂದು ಪವಾಡ. ವಲ್ಸಿಗ ಹಕಕಗಳು ಉತ್ಿಮ ವಾತ್ಾವರಣ್ ಮತ್ುಿ ಆಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಕಲ ೂೇರ್ಮೇಟಗ್ಳಷ್ುಟ ದೂರ
ಹಾರುತ್ಿವ . ರ ಡ್ ನಾಟ್ (Red Knot) ಎಂಬ್ ಪಕ್ಷಿಯು ವಷ್್ಕ ಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ೧೬೦೦೦ ಕಲ ೂೇರ್ಮೇಟರುಗಳಷ್ುಟ ದೂರ ಪಾಯಾಣಿಸುತ್ಿದ್ . ಈ ಹಕಕಯು ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾ
ದ್ ೇಶದ ತ್ಳಿ, ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ಆಫಿಾಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫಿಾಕಾದ ತ್ುದಿಗ್ ಹ ೂೇಗುತ್ಿವ .
ಭಾರತ್, ಉಷ್ಿವಲ್ಯದ ರಾಷ್ರವಾಗಿದುು, ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಲ್ಸ ಪಕ್ಷಿ ಪಾಭ ೇದಗಳಿಗ್ ಮನ ಯಾಗಿದ್ . ಭಾರತ್ವು ದ್ ೂಡಡ ದ್ ೇಶವಾದುರಿಂದ, ಎಲಾಿ ವಲ್ಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಭಾರತ್ದ ಎಲಾಿ ಪಾದ್ ೇಶಗಳಿಗ್ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಕೌಾಂಚ (Demoiselle crane) ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ಗುಜರಾತ್ುಲ್ಲಿ,

ಪಟ ಟ ತ್ಲ ಹ ಬಾಬತ್ು (Bar-headed geese)

ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಇಷ್ುಟ ವಷ್್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಸಿದ ಸಂಶ ೇಧ್ನ ಮತ್ುಿ ವಿದುಯನಾಮನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದ - ಫ ೇಸುಬಕ್, eBird.org ಗ್ ನನು
ಧ್ನಯವಾದಗಳು. ಪಕ್ಷಿಪಿಾಯರು ತ್ಮಮ ನ ಚಿಿನ ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳನುು ಪತ್ ಿಹಚಿಲ್ು ಬ ೇಕಾದ ಮಾಹಿತ್ತ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಈಗ ಲ್ಭಯವಿದ್ .
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಯಾಣ್ವನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳನುು ವಿವಿಧ್ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ ವಗಿೇ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ . ಮಧ್ಯಮ ದೂರದ ವಲ್ಸಿಗರು ಖಂಡದ್ ೂಳಗ್ ಕ ಲ್ವು ರಾಜಯಗಳನುು
ಪಾಯಾಣಿಸಬ್ಹುದು. ಉದ್ಾಹರಣ ಗ್ , ನಿೇಲ್ಲಬಾಲ್ದ ಕಳಿಿಪಿೇರ (Blue tailed Bee Eater) ಮತ್ುಿ ಭಾರತ್ತೇಯ ಹ ೂನುಕಕಗಳು (Indian Golder Oriole) ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಉತ್ಿರ ಮತ್ುಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ್ದ ರಾಜಯಗಳಿಗ್ ವಲ್ಸ ಹ ೂೇಗುತ್ಿವ . ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾದ ಕಲ್ುಿ ಚಟಕ (Siberian Stone Chat) ನಂತ್ಹ
ದೂರದ ವಲ್ಸಿಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾದಿಂದ ತ್ರ್ಮಳುನಾಡಿನವರ ಗ್ ವಲ್ಸ ಹ ೂೇಗುತ್ಿವ .
ನಾನು ಕಳ ದ 3 ವಷ್್ಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡವಳಿಕ ಯನುು ಗಮನಿಸುತ್ಾಿ ಬ್ಂದಿದ್ ುೇನ . ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಬ ಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲ್ಲರುವ ಕ ಲ್ವು ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳನುು ನಾನು
ನ ೂೇಡುವ ಮತ್ುಿ ದ್ಾಖಲ್ಲಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕತ್ು. ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾದ ಕಲ್ುಿ ಚಟಕ (Siberian Stone Chat), ಕಪುಪ ಬಾಲ್ದ ಕ ೂೇಗಿಲ (Common Cuckoo), ಹಳದಿ ಸಿಪಿಲ
28 ಪಟ್ಟಟರ ಕ ಕಯ ಸ ಳ ವ (Montagu’s Harrier), ಗದ್ ಗ್ು ೂರವ (Sandpipers), ಕಡಲ್ ಉಲ್ಿಂಕ (Stints), ಚಲ್ುಕ ಬಾತ್ು (Northern Shoveler), ಸೂಜಿ
(Yellow Wagtail),
ಬಾಲ್ದ ಬಾತ್ು (Northern Pintail), ಸ ುೈಪ್ಿ (Snipes) ಮತ್ುಿ ಮುಂತ್ಾದವುಗಳು ನಾನು ಈ ವಷ್್ ನ ೂೇಡಿದ ಕ ಲ್ವು ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳಾಗಿವ . ನಾನು ನನು ಜಿೇವನದುದುಕೂಕ
© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
ಈ ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳನುು ನ ೂೇಡುವಂತ್ಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಾಥಿ್ಸುತ್ ಿೇನ .
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ಕ ಲ್ವು ವಲ್ಸ ಹಕಕಗಳ ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿ ಸಂಗತ್ತಗಳು ಮತ್ುಿ ಚಿತ್ಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವ .
ಸ್ೆೈಬಿೇರಿಯಾದ ಕಲುಾ ಚಟಕ (Siberian Stone Chat)
ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾದ ಕಲ್ುಿ ಚಟಕ ಎಂಬ್ುದು ಸುಮಾರು ೧೮ ಸ ಂಟ್ಟರ್ಮೇಟರ್ ಉದುದ ಒಂದು ಸಣ್ಿ ಕೇಟನಾಶಕ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ . ಸ ೈಬಿೇರಿಯಾ, ಹಿಮಾಲ್ಯ, ನ ೈರುತ್ಯ ಚಿೇನಾ,
ಈಶಾನಯ ಯುರ ೂೇಪಗಳನುು ಒಳಗ್ ೂಂಡ ಏಷಾಯದ ಸಮಶ್ಚೇತ್ ೂೇಷ್ಿ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿವಧ್್ನ ಮಾಡುತ್ಿವ . ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ದಕ್ಷಿಣ್ ಜಪಾರ್ನ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಥ ೈಲಾಯಂಡ್, ಭಾರತ್,
ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಈಶಾನಯ ಆಫಿಾಕಾ ಮತ್ುಿ ಉತ್ಿರ ಅಮರಿಕದ ಅಲ್ಸಾಕದಂತ್ಹ ಬ ಚಿಗಿನ ಸಾಳಗಳಿಗ್ ವಲ್ಸ ಹ ೂೇಗುತ್ಿವ . ಇವುಗಳು ಅಮೇ್ನಿಯಾದಂತ್ಹ ಕ ಲ್ವು ದ್ ೇಶಗಳ
ನಿವಾಸಿಯೂ ಹೌದು.
ಯುರೆೇಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕಪುಪ ಬಾಲದ ಕೊೇಗಿಲ್ೆ (Eurasian or Common Cuckoo)

ಯುರ ೇಷಿಯರ್ನ ಅಥವಾ ಕಪುಪ ಬಾಲ್ದ ಕ ೂೇಗಿಲ ಬ ೇಸಿಗ್ ಯ ವಲ್ಸ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ . ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಉತ್ಿರ, ಈಶಾನಯ ಹಾಗು ಮಧ್ಯದ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು
ಬ್ರುತ್ಿವ . ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನುು ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಇವುಗಳ ಕೂ ಕೂ ಕೂಗು ತ್ುಂಬಾ ಸುಮಧ್ುರ ಆದರ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕ ಟಟ ಪ್ೇಷ್ಕ
ಕೌಶಲ್ಯಕ ಕ ಹ ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವ . ಇವು ಪರಾವಲ್ಂಬಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದುರಿಂದ ಅವು ಮಟ ಟಗಳನುು ಬ ೇರ ಹಕಕಗಳ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ಿವ .
ಬಾನ್ಷ ಕವಲುತೊೇಕೆ (Barn Swallow)
ಬಾರ್ನ್ ಕವಲ್ುತ್ ೂೇಕ ಅತ್ಯಂತ್ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸಿಗುವ ಕವಲ್ುತ್ ೂೇಕ ಜಾತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗಿದ್ . ಬಾರ್ನ್ ಕವಲ್ುತ್ ೂೇಕ ಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬ್ಗ್ ಯ ಉಪಜಾತ್ತಗಳಿವ .
ಯೂರ ೂೇಪಿನ ತ್ಳಿಗಳು ಯುರ ೂೇಪ್ ಮತ್ುಿ ಏಷಾಯ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಳಿವಧ್ಸಿಕ ೂಂಡು ಆಫಿಾಕಾ ಮತ್ುಿ ಭಾರತ್ದತ್ಿ ವಲ್ಸ ಹ ೂೇಗುತ್ಿವ .
ಪಟ್ಟಟ ರೆಕೆಕಯ ಸ್ೆಳೆವ (Montagu’s Harrier)
ಪಟ್ಟಟ ರ ಕ ಕಯ ಸ ಳ ವ ಪಕ್ಷಿಯು ಬ ೇಟ ಯಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಾತ್ತಗ್ ಸ ೇರಿದ್ . ಇದ್ ೂಂದು ದೂರದ ವಲ್ಸಿಗ ಹಕಕ. ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂವ್ ಯುರ ೇಷಿಯಾದಿಂದ

ಭಾರತ್ಕ ಕ ವಲ್ಸ ಬ್ರುತ್ಿವ .

ಪಟ್ಟಟ ರೆಕೆಕಯ ಸ್ೆಳೆವ (Montagu’s Harrier)
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ಸ್ೆೈಬಿೇರಿಯಾದ ಕಲುಾ ಚಟಕ (Siberian Stone Chat)

ಸ್ೆೈಬಿೇರಿಯಾದ ಕಲುಾ ಚಟಕ (Siberian Stone Chat) - ಗಂಡು (Male)
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ಯುರೆೇಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಕಪುಪ ಬಾಲದ ಕೊೇಗಿಲ್ೆ (Eurasian or Common Cuckoo)

© ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾಜಸ ೇಕರರ್ನ

30

ಮ್ೂಲ ಬರಹ : ಮ್ಲ್ಲಾಕಾ ರಾಜಸ್ೆೇಕರನ್

© : ಸುನಿಲ್
ಸಾಚಿ
ಕನುಡ ಅನುವಾದ
ಕಾಡುನಾಡು
ತಂಡ

31

ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾ – ಒಂದು ನ ೂೇಟ

೩೧

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ

ನಾನು ಮದಲ್ು ಬ ಂಗಳೂರಿಗ್ ಬ್ಂದು ಹ ರ್ಚ ಪಿ ಸಂಸ ಾ ಸ ೇರಿದ್ಾಗ ಅಸಾಿಂನಿಂದ ಬ್ಂದ ಒಬ್ಬರು ನನು ಸಹ ೂೇದ್ ೂಯೇಗಿಯಾಗಿದುರು, ಅವರು ಡಿಸ ಂಬ್ರ್ ಫ ಬ್ಾವರಿಗ್ ಮನ ಗ್
ಹ ೂೇಗುವಾಗಲ ಲಾಿ ನನುನುು ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾಗ್ ಅವರ ೂಡನ ಹ ೂೇಗಲ್ು ಆಹಾವನಿಸುತ್ತಿದುರು. ಕ ಲ್ವಾರು ಕಾರಣ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಸ ಾಯಲ್ಲಿರುವವರ ಗೂ ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾಗ್
ಹ ೂೇಗಲಾಗಲ ೇ ಇಲ್ಿ. ಮುಂದ್ ೂಮಮ ನನು ಸ ುೇಹಿತ್ರ ೂಬ್ಬರು ನನುನುು ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾಗ್ ಕರ ದ್ಾಗ ಬ ೇಡ ಎನುಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಾಯನವನುು
ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡುವುದನುು ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೂಳುಿವುದು ನನಗ್ ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲ್ಿ.
ಭಾರತ್ತೇಯ ಉಪಖಂಡದ ಈಶಾನಯ ಗಡಿನಾಡುಗಳು ಅನ ೇಕ ಗುಪಿ ಆಸಿಿಗಳನುು ಹ ೂಂದಿರುವ ಸೂೂತ್ತ್ದ್ಾಯಕ ಪಾದ್ ೇಶವಾಗಿದ್ . ವಿಶವದ ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ರಾಷಿರೇಯ
ಉದ್ಾಯನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾದ ಅಸಾಿಂನ ಕಾಜಿರಂಗ್ಾ ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವು ಬ್ಾಹಮಪುತ್ಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ .
ಹಿಂದ್ ೂಮಮ ಭಾರತ್ತೇಯ ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಆವಾಸಸಾಾನವು ಪಾಕಸಾಿನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಉತ್ಿರ ಭಾರತ್, ನ ೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಾಿದ್ ೇಶ, ಭೂತ್ಾರ್ನ ಗಳನುು ಒಳಗ್ ೂಂಡು
ಇಂದಿನ ಮಯನಾಮರ್ ವರ ಗ್ ವಿಸಿರಿಸಿತ್ುಿ. ಆದರ ಇವುಗಳ ಆವಾಸಸಾಾನಗಳ ಧ್ಿಂಸ ಹಾಗು ಇವುಗಳ ಔಷ್ಧೇಯ ಗುಣ್ವುಳಿ ಕ ೂಂಬಿಗ್ಾಗಿ ಅತ್ತೇವ ಬ ೇಟ ಯಾಡುವಿಕ ಯಿಂದ
ಭಾರತ್ ಮತ್ುಿ ನ ೇಪಾಳಗಳನುು ಹ ೂರತ್ುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ದ್ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಅಳಿವು ಉಂಟಾಯಿತ್ು. ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ ಯುನ ಸ ೂಕೇ ಸಂಸ ಾಯು ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾವನುು ವಿಶವ
ಪರಂಪರ ತ್ಾಣ್ವನಾುಗಿ ಘೂೇಷಿಸಿತ್ು. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ ಖಡಗಮೃಗಗಳನುು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಿಂದ ಹ ೂರತ್ರುವಲ್ಲಿ ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾ ಉದ್ಾಯನವನದ ಪಾತ್ಾ ತ್ುಂಬಾ ದ್ ೂಡಡದು. ಈ

ಉದ್ಾಯನವನದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಗಳ ಸಂಖ ಯಯೂ ಹ ಚಾಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ ೇಂದಾವೂ ಹೌದು. ವಿಸೃತ್ ಹುಲ್ುಿಗ್ಾವಲ್ುಗಳು, ಕ ಸರು ಭೂರ್ಮ ಮತ್ುಿ ದಟಟವಾದ
ಉಷ್ಿವಲ್ಯದ ತ್ ೇವಾಂಶದ ವಿಶಾಲ್ವಾದ ಕಾಡುಗಳು ವನಯಜಿೇವಿಗಳ ಅಸಿಿತ್ವಕ ಕ ಒಂದು ಪರಿಪೂಣ್್ವಾದ ವಾತ್ಾವರಣ್ವನುು ರೂಪಿಸುತ್ಿವ . ಈ ಸಾಳವು ಎಲಾಿ ಪಾಕೃತ್ತ
ಪಿಾಯರಿಗ್ ಒಂದು ತ್ಡ ರಹಿತ್ ಸವಗ್ವಾಗಿದ್ .
ಕಾಜಿರಂಗ್ಾವು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗಿದ್ . ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಬ್ಗ್ ಯ ಸಸಿನಿಗಳನುು ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು - ಭಾರತ್ದ ಖಡಗಮೃಗ,
ಏಷಾಯದ ಆನ , ಬ ಂಗ್ಾಲ್ ಹುಲ್ಲ, ಜೌಗು ಜಿಂಕ ಮತ್ುಿ ನಿೇರ ಮಮ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಗಳ ಸಂಖ ಯಯು ಹ ಚಾಿಗಿದ್ ಆದರ ಎತ್ಿರದ ಹುಲ್ುಿಗ್ಾವಲ್ಲನ ಕಾರಣ್, ಅವುಗಳನುು
ಗುರುತ್ತಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಸಾಿಂನ ಉಪ-ಉಷ್ಿವಲ್ಯದ ಹವಾಮಾನ, ಮಳ ಗ್ಾಲ್ದ ಭಾರಿೇ ಮಳ , ಸಮೃದಧ ಹಸಿರು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ುಿ ಪಾಬ್ಲ್ವಾದ ಬ್ಾಹಮಪುತ್ಾ ನದಿ
31
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೩೨

ಅಸಾಿಂ

ಈಗ

ಐದು

ಉದ್ಾಯನವನಗಳು
ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ
ವನಯಜಿೇವಿ

ರಾಷಿರೇಯ

ಮತ್ುಿ

ಅನ ೇಕ

ಕಾರಣ್ದಿಂದ

ಪಾವಾಸ ೂೇದಯಮ

ಜನಪಿಾಯ

ತ್ಾಣ್ವಾಗಿದ್ .

ಕಾಜಿರಂಗ್ಾ ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನ, ಮಾನಸ್
ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವನ, ದಿಬ್ುಾ-ಸ ೈಕ ೂಾೇವಾ
ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವನ, ನಮೇರಿ ರಾಷಿರೇಯ
ಉದ್ಾಯನವನ ಮತ್ುಿ ಒರಾಂಗ್ ರಾಷಿರೇಯ

ಉದ್ಾಯನವನ ಜನಪಿಾಯ

ಇವು ಅಸಾಿಂನ ಅತ್ಯಂತ್
ಪಾವಾಸಿ

ಆಕಷ್್ಣ ಗಳು.

ಪ್ಬಿಟ ೂರಾ ವನಯಜಿೇವಿ ಧಾಮ, ದಿಹಿಂಗ್
ಪಟ ಕೈ ವನಯಜಿೇವಿ ಧಾಮ, ಗಿಬ್ಬರ್ನ ವನಯಜಿೇವಿ
ಧಾಮ

ಮತ್ುಿ

ಧಾಮಗಳು

ಗರಂಪನಿ

ವನಯಜಿೇವಿ

ವಿಚಿತ್ಾ

ಪಾಾಣಿಗಳ

ಇತ್ರ

ಆವಾಸಸಾಾನಗಳಾಗಿವ .
ಚಳಿಗ್ಾಲ್ದ

ತ್ತಂಗಳುಗಳು,

ಮುಖಯವಾಗಿ

ಅಕ ೂಟೇಬ್ರ್ ನಿಂದ ಏಪಿಾಲ್ ವರ ಗ್ , ಅಸಾಿಂಗ್
ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಲ್ು ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ ,
ಹವಾಮಾನವು

ಬಿಸಿಲ್ಲನಿಂದ

ಕೂಡಿದುು,

ಆಹಾಿದಕರವಾಗಿರುತ್ಿದ್ .
ಡಿಸ ಂಬ್ರ್

ನಲ್ಲಿ

ನವ ಂಬ್ರ್-

ಎಲ ಗಳು

ದಟಟವಾಗಿದುು,

ಹುಲ್ುಿಗಳು ಬ್ಹಳ ಎತ್ಿರವಾಗಿ ಬ ಳ ದಿರುತ್ಿವ .
ಫ ಬ್ುಾವರಿ ವ ೇಳ ಗ್ ಈ ಹುಲ್ುಿಗಳು ನಿಯಂತ್ತಾತ್
ಬ ಂಕಗಳಲ್ಲಿ

ಸುಟುಟಹ ೂೇಗುತ್ಿವ ,

ಆದುರಿಂದ

ಮುಂಗ್ಾರು ಮತ್ ಿ ಪಾಾರಂಭವಾಗುವ ಮದಲ್ು
ಹ ೂಸ

ಹುಲ್ುಿ

ಚಿಗುರುಗಳು

ಬ್ರಬ್ಹುದು.

ಆದುರಿಂದ ಫ ಬ್ಾವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ತಂಗಳುಗಳು
ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಲ್ು ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ಸಮಯ.

ಕಾಜಿರಂಗ್ಾ ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವು ಸಫಾರಿಗಳಿಗ್ಾಗಿ ೩ ಪಾವ ೇಶ ದ್ಾವರಗಳನುು ಹ ೂಂದಿದ್ -

ಕ ೂೇಹ ೂರಾ (ಮಧ್ಯ) ವಲ್ಯ, ಬ್ಗ್ ೂೇರಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ವಲ್ಯ ಮತ್ುಿ

ಅಗ್ ೂೇರಾಟ ೂಲ್ಲ (ಪೂವ್) ವಲ್ಯ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ುಿ ಮಧ್ಯ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಾಣಿಗಳನುು ಹ ಚಾಿಗಿ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು ಮತ್ುಿ ಪೂವ್ದ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ ಚಾಿಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು

ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವನದ ಯಾವ ಭಾಗವನುು ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡಲ್ು ಬ್ಯಸುತ್ತಿೇವೊೇ ಅದರ ಮೇರ ಗ್ ಸಫಾರಿ ಜಿೇಪ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಧಾ್ರವಾಗುತ್ಿದ್ .
ಬ ಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹ ೂರಟ ಗುವಾಹಾಟ್ಟಯ ವಿಮಾನವು ಗುವಾಹಾಟ್ಟಯನುು ೩ ಗಂಟ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಲ್ುಪಿತ್ು. ಗುವಾಹಟ್ಟಯಿಂದ ಕಾಜಿರಾಂಗ್ಾ ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನವನಕ ಕ ೪
ಗಂಟ ಗಳ ಪಾಯಾಣ್. ನಮಮ ಮದಲ್ ಸಫಾರಿ ಕ ೂೇಹ ೂರಾ (ಮಧ್ಯ) ವಲ್ಯಕ ಕ ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ುಿ, ನಾವು ಸಫಾರಿ ಸಮಯ ೧.೩೦ ಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ತ್ಲ್ುಪಿದ್ ುವು
ಹಾಗ್ಾಗಿ ನ ೇರವಾಗಿ ಸಫಾರಿಗ್ ೇ ತ್ ರಳಿದ್ ವು. ನಮಗ್ ಮದಲ್ು ಕಂಡಿದುು ರಸ ಿ ಬ್ದಿಯಲ್ಲಿದು ಹಾಗ್ ಜಿಂಕ (Hog Deer), ಹಾಗ್ ೇ ಮುನುಡ ಯುತ್ತಿದುಂತ್ ಕಂಡಿದುು ಎತ್ಿರವಾಗಿ
ಬ ಳ ದು ನಿಂತ್ ಹುಲ್ುಿಗ್ಾವಲ್ು. ಈಶಾನಯ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಯಾ್ಸಿ ಬ ೇಗ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಡಿನ ತ್ುಂಬಾ ಒಳಗ್ ಹ ೂೇಗುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ. ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿದ
ಹಳಿವೊಂದರ ಬ್ಳಿ ನಿದಿಾಸುತ್ತಿದು ಖಡಗಮೃಗವೊಂದನುು ನ ೂೇಡಿದ್ ವು. ನಂತ್ರ ನಾವು ಸೂಯಾ್ಸಿದ್ ೂಂದಿಗ್ , ಖಡಗಮೃಗ ಮತ್ುಿ ನಿೇರಿಗ್ಾಗಿ ಬ್ರುವ ಹುಲ್ಲಗಳನುು ನ ೂೇಡಲ್ು
32
ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ್ ೂೇಪುರಕ ಕ ತ್ ರಳಿದ್ ವು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಯಾ್ಸಿ ಹಾಗು ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳನುು ಸ ರ ಹಿಡಿದು ನಮಮ ತ್ಂಗುದ್ಾಣ್ಕ ಕ ಹಿಂತ್ತರುಗಿದ್ ವು.
© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
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೩೩

ಖ್ಡಗಮ್ೃಗ

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ

ಮರುದಿನ ಬ ಳಿಗ್ ಗ ನಾವು ಜಿೇಪ್ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂವ್ (ಅಗ್ ೂೇರಾಟ ೂಲ್ಲ) ವಲ್ಯಕ ಕ ಹ ೂರಟ ವು. ಈ ವಲ್ಯವು ಪಕ್ಷಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ್ ಅತ್ುಯತ್ಿಮವಾಗಿದ್ . ಇಂತ್ಹ ಸಾಳವೊಂದನುು
ನಾನು ಮದಲ ಂದೂ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಿಗುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ಎಣಿಸಲ್ು ಪಾಾರಂಭಿಸಿದರ ಎಣಿಕ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ್ ನಾವು ಖಡಗ ಮೃಗ, ಆನ ಗಳು
ಮತ್ುಿ ನಿೇರ ಮಮಗಳನುು ಸಹ ನ ೂೇಡಿದ್ ವು.
ನಿೇರೆಮ್ಮಮ

33
© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
ಸಾಚಿ
© ಸುನಿಲ್
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೩೪

ಸಂಜ ಸಫಾರಿಗ್ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲ್ಯಕ ಕ ಹ ೂರಟ ವು (ಈ ವಲ್ಯದ ಪಾವ ೇಶದ್ಾವರವನುು ತ್ಲ್ುಪಲ್ು ೨೫ ನಿರ್ಮಷ್ಗಳು ಬ ೇಕು). ಈ ವಲ್ಯವು ಹ ಚುಿ ಸಣ್ಿ ಹುಲ್ುಿ
ಪಾದ್ ೇಶಗಳನುು ಹ ೂಂದಿದ್ ಮತ್ುಿ ಇದು ಖಡಗಮೃಗ ಮತ್ುಿ ನಿೇರ ಮಮಗಳ ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ಆವಾಸಸಾಾನವಾಗಿದ್ . ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮದಲ್ು ನ ೂೇಡಿದುು ಕಾಡು ಬ ಕುಕ.
ಹುಲ್ಲಗಳನುರಸುತ್ಾಿ ವಿವಿಧ್ ನಿೇರು ಕ ೂಳಗಳನುು ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ವು. ಹುಲ್ಲಗಳು ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿವಾದರೂ, ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಉತ್ಿಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳನುು ಸ ರ ಹಿಡಿದ್ ವು.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಾಯನವನದ ಎಲಾಿ ಮೂರು ವಲ್ಯಗಳನುು ಮತ್ ೂಿಮಮ ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ವು. ಆದರ ಅಷ್ೂಟ ಬಾರಿಯೂ ಹುಲ್ಲಯನುು
ನ ೂೇಡಲಾಗಲ ೇ ಇಲ್ಿ. ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಯನುು ನ ೂೇಡುವುದು ಎಂಥವರಿಗ್ಾದರೂ ಒಂದು ಅದುುತ್ ಕನಸಿನ ದೃಶಯವ ಂದರ ತ್ಪಾಪಗಲಾರದು. ಯಾವುದ್ ೇ ರಿೇತ್ತಯ
ನಿರಾಸ ಯಿಲ್ಿದ್ , ಒಂದು ಕ ೂಂಬಿನ ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಸುಂದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗಳ ೂಂದಿಗ್ ಮತ್ುಿ ಮರ ಯಲಾಗದ ನ ನಪುಗಳ ೂಂದಿಗ್ ಉದ್ಾಯನವನದಿಂದ ಹ ೂರಟ ವು. ಆದರ
ಮತ್ ೂಿಮಮ ಇಲ್ಲಿಗ್ ನಾನು ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡುವುದಂತ್ೂ ಸತ್ಯ.
ಒಂದು ಕ ೂಂಬಿನ ಖಡಗಮೃಗಗಳು ಕ ೇವಲ್ ಕಾಜಿರ೦ಗ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾ ನ ೂೇಡಲ್ು ಸಾಧ್ಯ, ಜಗತ್ತಿನ ಬ ೇರಾವುದ್ ೇ ಕಾಡಿನಲ್ೂಿ ಇವುಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಿ. ಈ ಭವಯವಾದ
ಪಾಾಣಿಗಳನುು ನ ೂೇಡುವ ಕಣ್ುಿಗಳಿಗ್ ಇದು ಒಂದು ಔತ್ಣ್.
ಸ್ಾಂಬಾರ್ ಜಂಕೆ

© ಸುನಿಲ್ ಸಾಚಿ
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ಜಯಮಂಗಲ್ಲ

೩೭

ಕೃಷಣಮ್ೃಗ

© ಪಾಮೇದ್ ಕುಮಾರ್

‘ಜಯಮಂಗಲ್ಲ’ ಎಂಬ್ುದ್ ೂಂದು ಕೃಷ್ಿಮೃಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವನಯಧಾಮ. ಇದು ತ್ುಮಕೂರು ಜಿಲ ಿಯ ಮಧ್ುಗಿರಿ ತ್ಾಲ್ೂಿಕಗ್ ಸ ೇರಿದ್ . ಕನಾ್ಟಕದ ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳ ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿ
ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ಎರಡನ ಯ ಸಾಾನದಲ್ಲಿದ್ (ಮದಲ್ನ ಯ ಸಾಾನ ರಾಣಿಬ ನೂುರು ಕೃಷ್ಿಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯ). ಪಾಮೇದ್ ಕುಮಾರ್ ದವರು ಜಯಮಂಗಲ್ಲಯ ತ್ಮಮ
ಅನುಭವವನುು ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ಾುರ .
ನಮಮ ಯೇಜನ ಯಂತ್ ನಾವು ಬ ಳಿಗ್ ಗ ೬ ಗಂಟ ಗ್ ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ತ್ಲ್ುಪಿದ್ ವು. ಅಂದು ಮಂಜುಕವಿದ ವಾತ್ಾವರಣ್ವಿತ್ುಿ, ಒಂದ್ ಡ ಸೂಯ್ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದುರ , ಕಾಜಾಣ್
ಹಕಕಯು ತ್ನು ಮಧ್ುರವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ನಮಮನುು ಸಾವಗತ್ತಸಿತ್ು.

ನಮಮ ಕಾಯಮರಾವನುು ತ್ಗ್ ದುಕ ೂಂಡು ಮಂದಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮುನ ುಡ ದ್ ವು. ಎರಡು ಕಡ ಯಲ್ೂಿ

ಹುಲ್ುಿಗ್ಾವಲ್ಲನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೂದೃಶಯವು ಸೂಯ್ನ ಚಿನುದ ಕರಣ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸವಗ್ ಭುವಿಯನ ುೇ ಕಂಡಂತ್ಾಯಿತ್ು. ಹಿೇಗ್ ಮುನುಡ ಯುತ್ತಿದುಂತ್ ಒಂದ್ ಡ
ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳ ಹಿಂಡನುು ಕಂಡ ವು. ಬ್ಹುಶಃ ಎರಡು ನಾಯಕರ ನಡುವ

ಕದನವಾಗುತ್ತಿದುಂತ್

ಕಾಣಿಸತ್ ೂಡಗಿತ್ು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗ್

ತ್ಲ್ುಪಿದುು ನಾಯಕರಿಗ್

ದಕ ಕಯಾಯಿತ್ ೇನ ೂೇ? ತ್ಕ್ಷಣ್ವ ೇ ಅವುಗಳು ದೂರ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕ ಲ್ವು ಛಾಯಾಚಿತ್ಾವನುು ತ್ ಗ್ ದು ಮುನುಡ ದವು.
ನಮಗ್ ತ್ತಳಿದಂತ್ ಜಯಮಂಗಲ್ಲಯು ಕ ೇವಲ್ ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳ ತ್ಾಣ್ವಲ್ಿದ್ ೇ ವಿವಿಧ್ ಬ್ಗ್ ಯ ಹಕಕಗಳಿಗ್ ವಾಸಸಾಾನವೂ ಹೌದು. ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಹಕಕಗಳ ಗ್ಾನವಾದನವನುು
ಕ ೇಳಿದ್ ವು ಹಾಗು ಕ ಲ್ವೊಂದು ಹಕಕಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾವನುು ಸ ರ ಹಿಡಿದ್ ವು. ಅದರಲ್ೂಿ ನಮಗ್ ಆಶಿಯ್ವಾಗಿದ್ ುೇನ ಂದರ ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಸಂಖ ಯಯಲ್ಲಿದು ಕಳಿಂಗ ಹಕಕಗಳು.
ನಮಮಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅದನುು ಮದಲ್ನ ಬಾರಿ ನ ೂೇಡಿದುು, ಆದುರಿಂದ ಅದರ ಅಂದಕ ಕ ಮನಸ ೂೇತ್ತದ್ ುವು. ಅದರ ಬ್ಗ್ ಗ ಇನುಷ್ುಟ ತ್ತಳಿದ್ಾಗ ನಾವು ಬಿಟಟ ಬಾಯಿ ಬಿಟಟಂತ್
ಬ ರಗ್ಾದ್ ವು. ಹೌದು! ‘ಕಳಿಂಗ ಹಕಕಯು ಹಕಕಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಕೃತ್ ಕ ೂಲ ಗಡುಕ!!!’.
ಇಂತ್ಂಹ ಅಂದವಾದ ಹಕಕ ವಿಕೃತ್ ಕ ೂಲ ಗಡುಕ??? ನಂಬ್ಲ್ು ಅಸಾಧ್ಯ, ಆದರ ಸತ್ಯ! ಅದುವ ೇ ಪಾಕೃತ್ತಯ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ ೈಚಿತ್ಾಯ. ಈ ಹಕಕಯು
ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿದುು
, ಆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ‘ಬ್ುಚರ್ ಬ್ಡ್್ (Butcher Bird)’ ಎಂದು ಅದರ ಆಹಾರದ ಅನುಗುಣ್ಕ ಕ ತ್ಕಕಂತ್ ಹ ಸರಿಡಲಾಗಿದ್ . ಕಳಿಂಗ ಹಕಕಯು
37
ಮಧ್ಯಮ ಗ್ಾತ್ಾದ ಹಕಕಯಾಗಿದುು, ೨೦ ಇಂಚು ಉದುವಿದುು, ಬ್ೂದು, ಕಂದು ಇಲ್ಿವ ೇ ಕಪುಪ ಹಾಗು ಬಿಳುಪಿನ ಬ್ಣ್ಿ ಹ ೂಂದಿರುತ್ಿದ್ . ಅದರ ಕ ೂಕುಕ ಇತ್ರ ಬ ೇಟ ಯ

ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ್ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪಾಕೃತ್ತಯನುು ಪಾತ್ತಬಿಂಬಿಸುತ್ಿದ್ ಹಾಗು ಅದರ ಗ್ಾನವು ಕಠಿಣ್ವಾಗಿರುತ್ಿದ್ .
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ಜಯಮಂಗಲ್ಲ

ಕಳಿಂಗ

೩೮

ಇವುಗಳ ಬ ೇಟ ಯ ವ ೈಶ್ಚಷ್ಟಯತ್ ಎಂತ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ
ಬ ರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ಿದ್ . ಕಳಿಂಗ ಹಕಕಯು ಕೇಟಗಳು
ಅಥವಾ ಸಣ್ಿ ಕಶ ೇರುಕಗಳನುು ಹಿಡಿದು, ಅವುಗಳ
ದ್ ೇಹವನುು

ಸಿೇಳಲ್ು

ಲ್ಭಯವಿರುವ

ಯಾವುದ್ ೇ

ಚೂಪಾದ ವಸುಿವಿನ ಮೇಲ ಹ ೂಡ ಯುತ್ಿದ್ . ಹಿೇಗ್
ಚುಚಿಿದ

ಆಹಾರವನುು

ಗುರುತ್ುಪಡಿಸಲ್ು

ತ್ನು

ಅಥವಾ

ಪಾದ್ ೇಶ
ಜ ೂೇಡಿಯನುು

ಆಕಷಿ್ಸಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ ೂಳುಿತ್ಿದ್ . ಇದಲ್ಿದ್
ಜ ೂೇಡಿಯನುು

ಆಕಷಿ್ಸಲ್ು

ತ್ಾನು

ಬ ೇಟ

ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದ್ ೇ ಸಣ್ಿ ಪಾಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯ
ನರಳಾಡುವಿಕ ಯನುು

ಅನುಕರುಣ

ಮಾಡಿ

ಕುಣಿಯುತ್ಿದ್ . ಇಂತ್ಹ ನಡವಳಿಕ ಯಿಂದ್ಾಗಿಯೆೇ
‘ಹಕಕಗಳ ಜಗಗತ್ತಿನ ವಿಕೃತ್ ಕ ೂಲ ಗಡುಕ’ ಎಂಬ್
ಪಾಸಿದಿಧಯನುು ಪಡ ದಿದ್
© ಪಾಮೇದ್ ಕುಮಾರ್

ನಮಗ್ ಕಂಡ ಇತ್ರ ಹಕಕಗಳು – ಕಾಜಾಣ್ (Black Drongo), ಕಂದು ಬ ಳವ (Laughing Dove), ಕ ಂಪು ರ ಕ ಕಯ ನ ಲ್ ಗುಬಿಬ (Indian Bush Lark), ಗಿೇಜಗ (Baya Weaver),
ಚ ೂೇರ ಹಕಕ (Spotted Dove), ಕ ಂಪು ಕಬ ೂಬಟ ಟಯ ಪಿಕಳಾರ (Red Vented Bulbul), ಗ್ ೂರವಂಕ (Common Myna), ಸೂರಕಕ (Sun Birds), ಬ್ೂದು ಬ ಳವ (Eurasian Collared Dove), ಗದ್ ು ರ್ಮಂಚುಳಿಿ (White Breasted Kingfisher), ಸಣ್ಿ ಕಳಿಿಪಿೇರ (Green Bee Eater), ಕರಿ ಕ ಂಬ್ರಲ್ು (Red Napped Ibis), ಗದ್ ುಗ್ ೂರವ (Sand Piper),
ಗ್ೌಜಲ್ಕಕ (Sandgrouse), ಜ ೇನುಗಿಡುಗ (Honey Buzzard), ಟುವಿವ ಹಕಕ (Prinia).
ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಮುಂಜಾನ ಹಾಗು ಸಂಜ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಇರುತ್ಿವ . ಇವುಗಳು ಸವಲ್ಪ ಪಾಮಾಣ್ ನಿೇರು ಇರುವ ಹುಲ್ುಿಗ್ಾವಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ಿವ . ಗಂಡು
ಕೃಷ್ಿಮೃಗವು ಹ ಣಿಿಗಿಂತ್ ಅಧಕ ತ್ೂಕವಿರುತ್ಿದ್ . ೩೫ - ೭೫ ಸ ಂಟ್ಟರ್ಮೇಟರ್ ಗಳಷ್ುಟ ಉದುವಿರುವ ಸುದಿೇಘ್, ಸುತ್ುಿವ ಕ ೂಂಬ್ುಗಳು ಗಂಡುಗಳ ಮೇಲ ಮಾತ್ಾ ಇರುತ್ಿವ .
ಗಂಡು ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಎರಡು ಬ್ಣ್ಿಗಳನುು ಹ ೂಂದಿರುತ್ಿವ : ಕಾಲ್ುಗಳ ಮೇಲಾುಗ ಮತ್ುಿ ಹ ೂರಭಾಗಗಳು ಗ್ಾಢ ಕಂದು ಬ್ಣ್ಿ ಅಥವಾ ಕಪುಪ ಬ್ಣ್ಿದಲ್ಲಿರುತ್ಿವ , ಕ ಳಭಾಗ
ಮತ್ುಿ ಕಾಲ್ುಗಳ ಒಳಭಾಗಗಳು ಬಿಳಿ ಬ್ಣ್ಿದ್ಾುಗಿರುತ್ಿವ . ಹ ಣ್ುಿ ಮತ್ುಿ ಮರಿ ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಹಳದಿ ಹಾಗು ಕಂದುಬ್ಣ್ಿವನುು ಹ ೂಂದಿರುತ್ಿವ .
ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಮೂರು ವಿಧ್ದ ಗುಂಪುಗಳನುು ಹ ೂಂದಿರುತ್ಿವ - ಸಿರೇ, ಪುರುಷ್ ಮತ್ುಿ ಬ್ಾಹಮಚಾರಿ ಹಿಂಡುಗಳು. ಪಾಾಬ್ಲ್ಯದ ಗಂಡು ಪಾದ್ ೇಶವನುು ಮೂತ್ಾ ವಿಸಜಿ್ಸುವ
ಮೂಲ್ಕ ಗುರುತ್ತಸಿಕ ೂಳುಿತ್ಿವ ಮತ್ುಿ ಯಾವುದ್ ೇ ಹ ಣ್ುಿ ಕೃಷ್ಿಮೃಗವು ತ್ನು ಪಾದ್ ೇಶದ್ ೂಳಗ್ ಪಾವ ೇಶ್ಚಸಬ್ಹುದು. ಸಂತ್ಾನ ೂೇತ್ಪತ್ತಿ ವಷ್್ದುದುಕೂಕ ನಡ ಯುತ್ಿದ್ . ಹ ಣ್ುಿ
ಮರಿಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ್ ಯು ೬ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣ್್ಗ್ ೂಳುಿತ್ಿದ್ , ಆದರ ೨ ವಷ್್ ವಯಸಿಿನ ನಂತ್ರವ ೇ ಹ ಣ್ುಿಗಳು ಗಂಡಿನ ಜ ೂತ್ ಕೂಡುತ್ಿದ್ . ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳ ವಿಶ್ಚಷ್ಟ
ಗುಣ್ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳಲ ೂಿಂದು ‘ಲ ಕಂಗ್’ (Lekking), ಇದರ ಅಥ್ವ ೇನ ಂದರ ಸಂಯೇಗದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಒಂದ್ ಡ ಸ ೇರಿ ತ್ಮಮ ಸಪಧಾ್ತ್ಮಕ ಪಾದಶ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಹ ಣ್ುಿಗಳನುು ಆಕಷಿ್ಸುತ್ಿವ . ಸರಳವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುು ಸವಯಂವರ ಎಂದ್ ನುಬ್ಹುದು.
ಇವುಗಳು ತ್ ೂೇಳ, ಚಿರತ್ ಮತ್ುಿ ನಾಯಿಗಳಂತ್ಹ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗ್ ಬ್ಹಳ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ್ಹ ಆಹಾರ.
ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಸಮಯದ ಹುಡುಕಾಡುವಿಕ ಯ ನಂತ್ರ, ನಾವು ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಹುಲ್ುಿಮೇಯುತ್ತರುವುದನುು ನ ೂೇಡಿದ್ ವು; ಯಾವುದ್ ೇ ವಿಳಂಬ್ವಿಲ್ಿದ್ ನಾವು ಅದುುತ್ ಕ್ಷಣ್ಗಳನುು
ಸ ರ ಹಿಡಿದ್ ವು.

ಮುಸಿಂಜ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಯಾಶ್ಚೇಲ್ವಾಗಿ ಕಾಯಮರಾದ ಕಣಿಿಂದ ಸ ರ ಯಿಡಿಯಲ್ು ನಾವು ಬ್ಯಸಿದ್ ವು. ಹಾಗ್ ೇ

ಯೇಜಿಸಿದಂತ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಹ ಚುಿ ಇರುವ ನಿದಿ್ಷ್ಟ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯತ್ ೂಡಗಿದ್ ವು. ಕ ಲ್ವ ೇ ಸ ಕ ಂಡುಗಳ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ಾ ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ರಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುತ್ಿ
ಹಾದುಹ ೂೇದವು ಮತ್ುಿ ಕ ಲ್ವರ ಕಾಯಮರಾ ಫ ಾೇಮಗ ಸಿಕಕವು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಶಟರ್ ಬ್ಟರ್ನ ಅನುು ಒತ್ಿಲ ೇ ಇಲ್ಿ, ಏಕ ಂದರ ನನು ಮನಸುಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ್
ನಿಂತ್ುಹ ೂೇದ ಹಾಗ್ ಆಯಿತ್ು. ಕ ಲ್ವು ಕ್ಷಣ್ದ ನಂತ್ರ ನಾನು ಇಂದಿಾಯಗಳಿಗ್ ಮರಳಿದ್ ಮತ್ುಿ ಪಾತ್ತಯಬ್ಬರೂ ತ್ಮಮ ಕಿಕ್ ಅನುು ಹಂಚಿಕ ೂಳುಿತ್ತರುವಾಗ, ಸೂಯ್ನ
ಬ ಳಕನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಏಕ ೈಕ ಕೃಷ್ಿಮೃಗವನುು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಶ್ಚಲ್ಔಟ್ ಶಾಟ್ ಅನುು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ .
ನಮಮ ಕಾಂಕಾೇಟ್ ಅರಣ್ಯಕ ಕ ಹಿಂತ್ತರುಗುತ್ತಿದ್ಾುಗ, ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಳಿಂಗವನುು ನ ನ ದ್ ವು.
ನಿಸಿಂದ್ ೇಹವಾಗಿ, ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಿಮೃಗಗಳ ಹಾಗು ಹಕಕಗಳ ಸವಗ್ ಭುವಿಯೆೇ ಸರಿ!!!!
38

ಮ್ೂಲ ಬರಹ : ಪಿಮೊೇದ್ ಕುಮಾರ್

39

ಜಯಮಂಗಲ್ಲ

ಕೃಷಣಮ್ೃಗ

೩೯

ಬೂದು ಬೆಳ್ವ
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ವಾಸಿವಾಂಶ - ನಿಮಗಿದು ಗ್ ೂತ್ ಿೇ?
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ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ್ ಎಂಜಲು ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿದುದ, ಅದು ತನು ಬೆೇಟೆಯನುು ಕೊಲಾಲು
ಮ್ತುಿ ಇತರ ಪ್ಾಿಣಿಗಳಿಂದ ತನುನುು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ುಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ



ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ್ಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಾ ೮ ರಿಂದ ೩೦ ವಷಷಗಳ್ವರೆಗೆ ಬದುಕ್ಕರುತಿವೆ



ಬೆೇರೆ ಹಲ್ಲಾಗಳ್ಂತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಹಲ್ಲಾಗಳ್ ಬಾಲ ಒಮ್ಮಮ ತುಂಡಾದರೆ ಮ್ತೆಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲಾ



ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ್ಳ ಅತುಯತಿಮ್ ಈಜುಗಾರ ಪ್ಾಿಣಿಗಳ್ಳ



ಮಾನಿಟರ್ ಉಡಗಳ್ಳ

ಕ್ೆೇತ್ರಿೇಯ ಪ್ಾಿಣಿಗಳ್ಳ, ಇವು

ಗಿಂಥಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ೆೇತಿವನುು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಿವೆ
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ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡ
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