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ಶನಿವಾರ l ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2016

ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವಷಷ 77 ಹುಲ ಸಾವಿನ
ಪ್ರಾಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಮಾಣ ಕಡಿಮ
ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೀಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರಾಗಳ
ಭವಿಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅಪಯವೂ ಎದುರಾಗಿದ. ಇಂತಹ
ಸ್ಥಿತಯಲ್ಲಿ ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೀಗೆ? ಸವಲುಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂತ?

ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯಿಂದ ಕುತ್ತು
ಯಲ್ಲುರುವ ಬೋಡಕಯಂದಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲು
ಹುಲ ಬೋಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ. 1993ರಲ್ಲು ಹುಲಯ
ವಹವಟಗ ಚೋನ ನಷೋಧ ಹೋರದ್ದರೂ ಕಳ್ಳ
ಮಾಗಷದಲ್ಲು
ವಹವಟ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ.
ಮುಂಗುಸಯ ಕದಲ, ಹಾವನ ಚಮಷ,
ಘೋಂಡಾಮೃಗದ ಕಂಬ, ಹುಲ ಮತ್ತಿ ಚರತ
ಚಮಷ, ಉಗುರು, ಆಮ ಚಪ್ಪ, ಆನ, ಜಂಕಯ
ಕಂಬನ ಸಂಘಟತ ಅಕ್ರಾಮ ವಹವಟೋ ಅಂತರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದ. ಈ ವಹ
ವಟ ಭಾರತದಲ್ಲು ಅಕ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲುಂದ ನೋಪಳ,
ಬಾಂಗ್ಲು ಕಳ್ಳಮಾಗಷದ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಗಳನ್ನು ತಲಪ ಅಲ್ಲುಂದ ಚೋನ ಸೋರುತ್ತಿವ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಜನ್ಯಾ ವಸ್ತಿಗಳಗ ಚೋನ
ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಯಾಗದ. ಹುಲಯ ಪ್ರಾತ
ಅಂಗಕ್ಕಾ ಕಳ್ಳ ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲ್ಲು
ಚನ್ನುದ
ಬಲಯದ. ಕೋಲನೋವು, ಮೂರ್ಷರೋಗ
ನವರಕ ಹಾಗೂ ಪರುಷಶಕ್ತಿವಧಷಕವಗ
ಪರಣಮಕರ ಎನ್ನುವ ನಂಬಕಯಂದ ಹುಲ
ಮೂಳ ಬಳಕಯಾಗುತ್ತಿದ. ಹುಲ ಚಮಷವನ್ನು
ಆಲಂಕರಕವಗ ಬಳಸಲಗುತ್ತಿದ. ಈ ನಂಬಕ
ಗಳೋ ಹುಲಯಂತಹ ಪ್ರಾಣಗಳ ಅವನತಯತ್ತಿ
ತಲಪಲ ಕರಣ ಎನ್ನುಬಹುದ. ನರು
ವಷಷಗಳ ಹಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲು ಒಂದ ಲಕ್ಷದಷ್ಟದ್ದ
ಹುಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಇದೋಗ 3,890ಕ್ಕಾ ಇಳದದ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲು ಹುಲ ಕಳ್ಳಬೋಟಯಲ್ಲು
ತಡಗರುವ ಸಂಘಟತ ಗುಂಪಗಳಲ್ಲು. ಉತ್ತಿರ
ಭಾರತದಲ್ಲು ಸಕ್ರಾಯವಗದ್ದ ಗುಂಪಗಳ ಇದೋಗ
ಛಿದ್ರಾವಗವ. ಕಳ್ಳಬೋಟ ಮತ್ತಿ ಸಗಣಯಲ್ಲು
ತಡಗದ್ದ ಸಂಸರ್ಚಂದ್ 2014ರಲ್ಲು ಹತನದ.
ಈತ ‘ಉತ್ತಿರ ಭಾರತದ ವೋರಪ್ಪನ್’ ಎಂದೋ

ಯತೋಶ್ ಕಮಾರ್ ಜ.ಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾ

ಡಗ ಹೋದಗ ಆನ, ಚರತ, ಕರಡ ಕಂಡರೂ
ಪಟ್ಟ ಹುಲ ಕಣದದ್ದರ ಪ್ರಾವಸಗರು ಬೋಸರ
ಮಾಡಕಂಡ, ‘ಹುಲ ಬಾಲವನ್ನುದರೂ
ತೋರಸ’ ಎಂದ ಗೈಡ್ಗ ದಂಬಾಲ ಬೋಳವು
ದನ್ನು ಕಂಡದ್ದೋನ. ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವು ಸಲ
ಕಡ ಸತ್ತಿದರೂ ವ್ಯಾಘ್ರಾನ ದಶಷನ ಆಗುವುದಲ್ಲು.
ಇಂತಹ ಸಂದಭಷದಲ್ಲು ಹುಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ
ಅನಮಾನ ಮೂಡತ್ತಿದ.
ಭಾರತದ ಕಡಗಳಲ್ಲು 2,226
ಹುಲಗಳವ. ಇದ ವಶ್ವದಲ್ಲುೋ ಅತ
ಹಚ್ಚ ಎಂದ ಕೋಂದ್ರಾ ಸಕಷರ
ಬೋಗುತ್ತಿದ. ಆದರ, ಈ ಅಂಕಯನ್ನು ಕಲ
ಸಕಷರೋತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಅಲ್ಲುಗಳದ,
ಲಕ್ಕಾಚರದಲ್ಲುೋ ತಪ್ಪಗದ ಎಂದ ವದಸತ್ತಿವ.
ಅದೋನ ಇದ್ದರೂ, ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲು
ಹುಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲು ಹಚ್ಚಳವಗದ್ದರೂ,
ಕಡನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಸತ, ರಸ್ತಿ ನಮಾಷಣ
ಸೋರದಂತ ಮರ ಕಡತದಂತಹ ಅನೋಕ
ಕರಣಗಳಂದ ಕಡನಂದ ಹರಬರುತ್ತಿರುವ
ಹುಲಗಳ ಅಪಯ ಎದರಸತ್ತಿವ’ ಎಂದ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಸಗಷ ಸಂರಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಐಯುಸಎನ್) ಎಚ್ಚರಕ ನೋಡದ. ಇದಕ್ಕಾ
ಪೂರಕವಗ, ಈ ವಷಷವೋ 77 ಹುಲಗಳ ಸತ್ತಿವ
ಎಂದ ಕೋಂದ್ರಾ ಸಕಷರ ಲೋಕಸಭೆಗ ಮಾಹತ
ನೋಡದ. ಕೋಂದ್ರಾ ಅರಣ್ಯಾ ಮತ್ತಿ ಪರಸರ ಸಚವಲ
ಯದ ಅಡಯಲ್ಲುರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹುಲ ಸಂರ
ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಧಿಕರದ (ಎನ್ಟಸಎ) ಪ್ರಾಕರ ಹುಲ
ಕಣ್ಮೆರಗ ಕಳ್ಳಬೋಟ, ಮಾನವ– ಹುಲ ಸಂಘಷಷ,
ಕರದಗುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯಾ, ಅರಣ್ಯಾಗಳ ನಡವನ
ಕರಡಾರ್ ನಶ ಕರಣ. ಇದರ ಜತಯಲ್ಲು
ಪ್ರಾದೋಶ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಾಕ್ಕಾಗ ಹುಲಗಳ ನಡವ ನಡೆ
ಯುವ ಹೋರಾಟವೂ ಅವುಗಳ ಸವಗ ಕರಣ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲು ಹೋಳವುದ
ದರ ಚೋನದ ಪರಂಪರಕ ಔಷಧ ಮಾರುಕಟ್ಟ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಕಳ್ಳವ್ಯಾಪರಕ್ಕಾಗ ಹುಲಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಲುವ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಕರಣ ದಕ್ಷಿಣ
ಭಾರತದಲ್ಲು ದಖಲಗಲ್ಲು.
ಆದರ ಹುಲ ಕಡನಂದ
ಹರಹೋದಗ ವವಧ ಕರಣಗಳಂದ
ಹತ್ಯಾಗಳ ನಡೆದವ.
ಪಿ.ಎಸ್.ಸೋಮಶೋಖರ್, ಐಜಿ, ದಕ್ಷಿಣ
ವಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
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ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಯತĺ
ಚಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತಿದಲ್ಲು ಹುಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಚ್ಚತ್ತಿದ.
ಬಳಗರರಂಗನ ಬಟ್ಟವನ್ನು ದಟ ಮಲಮಹದೋಶ್ವರ ಬಟ್ಟದ
ಅರಣ್ಯಾದಲ್ಲು ಹುಲಗಳ ವಸಸವುದ ಇದಕ್ಕಾ ಸಕ್ಷಿ. ಬಳಗರರಂಗನ
ಬಟ್ಟದಲ್ಲು 60 ಹುಲಗಳ ಇದ್ದರ, ಮಲಮಹದೋಶ್ವರಬಟ್ಟದಲ್ಲು 15ರಂದ

18 ಹುಲಗಳ ಇವ.
ಹುಲ ರಕ್ಷಣ ವಶೋಷ ಪಡೆ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲು. ಆದರ, ಆ್ಯಾಂಟ ಪೋಚಂಗ್ ಶಬರಗಳ ಇವ
(ಸಮಾರು 115). ಇವುಗಳಲ್ಲು ಸ್ಥೆಳೋಯರೋ ಅಧಿಕ ಮಂದ ಇದ್ದರ. ಇವರು ಯಶಸ್ವಯಾಗ ಹುಲ
ಸಂರಕ್ಷಣ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದರ. ಬೋಸಗಯಲ್ಲು ಕಳ್ಗೆಚ್ಚ ಉಂಟಗದಂತ ಕಟ್ಟಚ್ಚರ ವಹಸಲಗುತ್ತಿದ.
ನೋರನ ಹಂಡಗಳನ್ನು ನಮಷಸಲಗುತ್ತಿದ. ಕಳದ ವಷಷದಂದ ಈಚೆಗ ಯಾವುದೋ ಹುಲ
ಬೋಟಗರರ ಪಲಗಲ್ಲು.

ಬ.ಪ.ರವ

ಮುಖ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತಿ

ಕಖ್ಯಾತ. ಈತನ ಮಗ ಆಕಶ್ನನ್ನು 2016ರ
ಜುಲೈನಲ್ಲು ದಹಲ ಅಪರಾಧ ದಳವು ದಕ್ಷಿಣ
ದಹಲಯಲ್ಲು ಬಂಧಿಸತ.
ನಗರಹಳಯ ಡ.ಬ.ಕಪ್ಪ ವಲಯದಲ್ಲು
2001ರಲ್ಲು ‘ಜ ಟ್ರಾಪ್’ ಪ್ರಾಕರಣ ಪತ್ತಿಯಾಯತ.
ಮುಂಗಲಗ ಜ ಟ್ರಾಪ್ ಸಕ್ಕಾಹಾಕಕಂಡದ್ದ
ಭಾರ ಹುಲ ಟ್ರಾಪ್ ಎಳದಕಂಡ ಓಡಾಡ
ತ್ತಿತ್ತಿ. ಹುಲಗ ಅರವಳಕ ನೋಡ ಮೈಸೂರು
ಮೃಗಲಯಕ್ಕಾ ರವನಸಲಯತ. ಇದರ ತನಖ
ನಡೆದಗ ಉತ್ತಿರ ಭಾರತದ ಖಟ್ನು ಬಡಕಟ್ಟ
ಗುಂಪ ಇದರ ಹಂದ ಇತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದ ಪತ್ತಿ
ಯಾಯತ. ಅರಣ್ಯಾದ ಅಂಚನಲ್ಲು ತತ್ಕಾಲಕ ಗುಡ
ಸಲ ಹಾಕಕಂಡ ಗಡಮೂಲಕ ಔಷಧ,
ಪ್ಲುಸ್ಟಕ್ ಹೂ ಮಾರುವ ಸೋಗನಲ್ಲು ಇರುವ ಬಡ
ಕಟ್ಟ ಜನ, ಸ್ಥೆಳೋಯ ಅರಣ್ಯಾದಂಚನ ನವಸಗಳ
ಜತ ಸ್ನುೋಹ ಬಳಸ ಹುಲ ಓಡಾಟದ ಮಾಹತ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜ ಟ್ರಾಪ್ ಅಳವಡಸ
ತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಕರಣದಲ್ಲು 8 ಜನರ ಬಂಧನವಗತ್ತಿ.
ಇದೋ ರೋತಯ ಜ ಟ್ರಾಪ್ ಅಳವಡಕ
ಪ್ರಾಕರಣ 2012ರಲ್ಲು ಬಳಗರರಂಗನ ಬಟ್ಟದ
ಗುಂಡಾಲ ಪ್ರಾದೋಶದಲ್ಲು ನಡೆಯತ. ಇದರಲ್ಲು
ಹರಯಾಣದ ಗುಂಪ ಭಾಗಯಾಗತ್ತಿ. ಗುಂಪನ
ಮಹಳಯರು ವ್ಯಾಪರದ ಸೋಗನಲ್ಲು ಅರಣ್ಯಾ
ದಂಚನಲ್ಲು ತಂಗದ್ದರ, ಒಬ್ಬ ಪರುಷ ದಟ್ಟ ಕಡಗ
ನಗ್ಗೆ ಹುಲ ಓಡಾಡವ ಜಗದಲ್ಲುೋ ಸರಯಾಗ
ಟ್ರಾಪ್ ಅಳವಡಸದ್ದ. ಆತ ಅದಷ್ಟ ನಖರವಗ
ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕದ್ದ ಎಂದರ, ಟ್ರಾಪ್ನ ಹಂದ ದರಗ
ಅಡ್ಡಲಗ ಕಡ್ಡಯಟ್ಟದ್ದ. ಸಮಾನ್ಯಾವಗ ಹುಲ
ಇಂತಹ ಕಡ್ಡ ತಳದ ಸದ್ದಗಲ ಅವಕಶ ನೋಡ
ವುದಲ್ಲು. ಅದನ್ನು ದಟ ಮುಂದ ಕಲಟ್ಟರ ಹುಲ
ಟ್ರಾಪ್ಗ ಬೋಳತ್ತಿತ್ತಿ. ಟ್ರಾಪ್ಗ ಸಕ್ಕಾದ ಹುಲಯ
ಬಾಯಗ ಚೂಪದ ಬಜಷ ಚಚ್ಚ ಅಮಾನಷ
ವಗ ಸಯಸತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರ ಟ್ರಾಪ್
ಅನ್ನು ಆನಯಂದ ತಳದ ಹಾಳ
ಮಾಡತ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಸರಪಡಸಲ
ವಪಸ ಕಡನಂಚಗ ಬಂದಗ
ಮಾಹತ ಆಧರಸ, ಅಂದ ವಲಯ
ಅ ರ ಣ್ಯಾ ಧಿ ಕ ರ ಯಾ ಗ ದ್ದ
ಕ.ಟ.ಬೋರಯ್ಯಾ ಮತ್ತಿ ತಂಡ ಆರು
ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸತ್ತಿ. ಅವರಗ 3
ವಷಷ ಜೈಲ ಶಕ್ಷೆಯಾಗತ್ತಿ ಎಂದ ಅರಣ್ಯಾ
ಸಂರಕ್ಷಣಧಿಕರ
ಎಸ.ಲಂಗರಾಜು
ಜ್ಞಾಪಸಕಳ್ಳತ್ತಿರ.
ಕಲ ವಷಷಗಳ ಹಂದ ನಗರಹಳಯ
ಡ.ಬ.ಕಪ್ಪ ಅಂಚನಲ್ಲು ವಷಪ್ರಾಶನದಂದ ಹುಲ
ಸತ್ತಿ ಘಟನ ಇನ್ನು ಸಐಡ ತನಖ ಹಂತದಲ್ಲುೋ
ಇದ. ಎನ್ಟಸಎ ಮಾಹತ ಪ್ರಾಕರ, ಈ ವಷಷ
ಆಗಸ್ಟ 3ವರಗ ಎಂಟ ಹುಲ ಸವು ಪ್ರಾಕರಣಗಳ
ರಾಜ್ಯಾದಲ್ಲು ದಖಲಗವ. ಇವುಗಳ ಪೈಕ ಮೂರು
ಪ್ರಾಕರಣಗಳ ತನಖ ಪೂಣಷವಗಲ್ಲು. ಉಳದವು
ನೈಸಗಷಕ ಸವು.
ಇದವರಗ ಹಣ ಮಾಡವ ಉದ್ದೋಶದಂದ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರಾನ ಹತ್ಯಾ, ಇದೋಗ ಹಸರು
ಮಾಡವ ಉದ್ದೋಶದಂದಲ ನಡೆದರುವ ಅಂಶ
ಬಳಕಗ ಬಂದದ. 2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲು
ಖಚತ ಮಾಹತಯ ಮೋಲ ತಮಳನಡನ ಸತ್ಯಾ
ಮಂಗಲದಂದ ಚಮರಾಜನಗರದ ಪಣಜೂರು
ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಲ್ವರಂದ ಆರು ಕ.ಜ ಹುಲ
ಮೂಳ ಮತ್ತಿ ಹಸ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅರಣ್ಯಾ ಇಲಖ
ಸಬ್ಬಂದ ವಶಪಡಸಕಂಡದ್ದರು. ಇವರನ್ನು
ವಚರಣಗ ಗುರಪಡಸದಗ, ತಮಳನಡನ
ವನ್ಯಾಜೋವ ಸಂಘಟನಯ ಸದಸ್ಯಾನಬ್ಬ ಹಣ ನೋಡ
ಹುಲ ಹತ್ಯಾ ಮಾಡಲ ಇವರಗ ಪ್ರಾಚೋದನ
ನೋಡದ್ದ ಎನ್ನುವ ಮಾಹತ ದೊರಕತ್ತಿ.
ಗುತ್ತಿಗ ನೌಕರರೋ ತಂಬರುವ ಕಳಹಂತದ
ಸಬ್ಬಂದ, ವಹನ ಮತ್ತಿ ಬಂದೂಕ ಕರತ
ಅರಣ್ಯಾ ಇಲಖಯನ್ನು ಕಡತ್ತಿದ. ರಾಜ್ಯಾ ಸಕಷರ
ಅತ ಕಡಮ ಅನದನ ನೋಡವ ಇಲಖಯಲ್ಲು
ಅರಣ್ಯಾವೂ ಒಂದ. ಇಂತಹ ಸ್ಥೆತಯಲ್ಲು ಸಂರ
ಕ್ಷಣ ಕಯಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದ. ರಾಜ್ಯಾದಲ್ಲು ಹುಲಗಳ
ಸಂಖ್ಯಾ ದೋಶದಲ್ಲುೋ ಅತ ಹಚ್ಚದ. ಕಡನ ಸಂರ
ಕ್ಷಣಯಾದರ ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಯಾಗುತ್ತಿದ.
ಮಾಂಸಹಾರ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಚ್ಚದರ ಬಲ
ಪ್ರಾಣಗಳ ಹಚ್ಚಗವ ಎಂದಥಷ. ಸಂರಕ್ಷಣ
ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಸಮಪಷಕವಗ ನಡೆಯಲ ಸಕಷರದ
ಜತ ಖಸಗ ಅನದನವೂ ದೊರಕಬೋಕ.

ಇನ್ನೂ ಕಾಲ
ಮಿಂಚಿಲ್ಲ

ಪ್ರಾವೋಣ್ ಭಾಗಷವ್

ವ್ಯಾವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟ, ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ

ಹುಲಿಯೊಂದು ಸತ್ತಿಗ, ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಗ ಅಗತ್ಯಾ ಕ್ರಾಮ ಕೈಗಳ್ಳಬೋಕ
ಎಂದ ಒತ್ತಿಯಸವವರ ಸಂಖ್ಯಾ ದೊಡ್ಡದದ. ಆದರ, ಮೂಲ ಪ್ರಾಶ್ನು
ಅದಲ್ಲು. ಹುಲಗಳ ಆವಸಸ್ಥೆನ ಏನಗುತ್ತಿದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನವು
ಗಮನ ಹರಸಬೋಕ. ಮಾನವನ ಹಸ್ತಿಕ್ಷೆೋಪ ಇಲ್ಲುದ, ಹುಲ್ಲುಗಳ
ಸಂತತಯೂ ಸಕಷ್ಟರುವ ಸಮೃದ್ಧ ನಲ ಎಲ್ಲುದ ಎಂಬದ ಮುಖ್ಯಾ.
ಇವರಡೂ ಇಲ್ಲುದದ್ದರ ಹುಲಗಳನ್ನು ನವು ಶಾಶ್ವತವಗ ಕಳದಕಳ್ಳ
ಬೋಕಗುತ್ತಿದ. ಇಂತಹ ನಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ ಏನ ಕ್ರಾಮ ಕೈಗಂಡದ್ದೋವ
ಎಂಬದ ಹುಲಗಳನ್ನು ಉಳಸಕಳ್ಳವ ನಟ್ಟನಲ್ಲು ಪ್ರಾಮುಖವದದ.
ಹುಲಗಳ ನಲಗಳ ಕತ್ತಿ ಎದರಸತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾ ಅನೋಕ ಕರಣಗಳವ.
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹದ್ದರ, ರೈಲ್ವ ಮತ್ತಿತರ ಅಭವೃದ್ಧ ಯೋಜನಗಳ, ಕೈಗರಕಗಳ,
ಗಣಗರಕ, ಅದರಲ್ಲು ಪ್ರಾಮುಖವಗ ಕಲ್ಲುದ್ದಲ ಮತ್ತಿ ಅದರು ಗಣಗರಕ
ಹುಲಗಳ ಪಲಗ ಸಂಚಕರ ತರುತ್ತಿವ. ಇಂತಹ ಯೋಜನಗಳಗ ಕೋಂದ್ರಾ ಸಕಷರ
ವವೋಚನ ಬಳಸದಯೋ ಹಸರು ನಶಾನ ತೋರಸತ್ತಿರುವುದ ಹುಲಗಳ ಸಂತತ
ರಕ್ಷಣ ನಟ್ಟನಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಸದ. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹದ್ದರ ಬೋಡ ಎಂದ
ಯಾರೂ ಹೋಳತ್ತಿಲ್ಲು. ಹದ್ದರಯು ಅತಸೂಕ್ಷ್ಮೆವದ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ವನ್ಯಾಜೋವ
ಆವಸಸ್ಥೆನಗಳ ಮೂಲಕವೋ ಹಾದ ಹೋಗಬೋಕಂಬ ಜಡ್ಡತನ ಏಕ ಎಂಬದೋ
ಅಥಷವಗುವುದಲ್ಲು. ದೋಶದ ಉತ್ತಿರ–ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಾ 6 ಸವರ ಕಲ ಮೋಟರ್
ಉದ್ದದ ಕರಡಾರ್ ರಸ್ತಿ ನಮಷಸವಗ ಅದ ಸಗುವ ಮಾಗಷದಲ್ಲು ಕಂಚ
ಬದಲವಣ ಮಾಡದರ ಆಗುವ ನಷ್ಟವದರೂ ಏನ? ಹದ್ದರಗಗ ವನ್ಯಾಜೋವ
ಆವಸಸ್ಥೆನಕ್ಕಾ ಧಕ್ಕಾ ಉಂಟ ಮಾಡ, ಪರಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲು ಬೋರ ಕಡೆ ಗಡ
ನಡವುದರಂದ ಸಮಸ್ಯಾ ಬಗಹರಯುವುದಲ್ಲು ಎಂಬದನ್ನು ನನಪಡಬೋಕ.
‘ಹುಲ ಅಥವ ನಸಗಷದ ಸಂರಕ್ಷಣಯು ಅಭವೃದ್ಧಗ ಅಡ್ಡಯಾಗಲ್ಲು
ಎಂಬ ವಚರದಲ್ಲು ನನಗ ಬಲವದ ನಂಬಕ ಇದ. ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣಯನ್ನು
ಆದ್ಯಾತಯಾಗ ಹಂದರದ ಕ್ಷೆೋತ್ರಾಗಳಲ್ಲು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಯ ಬಗ್ಗೆ
ಕಳಜ ಮೂಡಸವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆ ಕಯಷತಂತ್ರಾದಲ್ಲು ಬದಲವಣ
ಮಾಡಕಳ್ಳಬೋಕದ ಅಗತ್ಯಾವದ. ತನ್ಮೆಲಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಯಷವು
ಅಭವೃದ್ಧ ವರೋಧಿಯಲ್ಲು, ಅದ ಅಭವೃದ್ಧ ಸಧಿಸಲ ಇರುವ ಮಾಗಷ
ಎಂಬದನ್ನು ನರೂಪಸಬೋಕಗದ’ ಎಂದ ಪ್ರಾಧಾನ ನರೋಂದ್ರಾ ಮೋದ
ಇತ್ತಿೋಚೆಗ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಸಚವರ ಸಮ್ಮೆೋಳನದಲ್ಲು ಹೋಳದ್ದರ. ಆದರ, ಅವರ
ಮಾತಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನೋತಯಾಗ ಜರಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲು. ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ
ವಚರದಲ್ಲು ಎದರಾಗರುವ ದೊಡ್ಡ ತಡಕ ಇದ.
ಅಭವೃದ್ಧ ಚಟವಟಕಗಳ ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಆವಸಸ್ಥೆನಗಳನ್ನು ಸೋಳಕಂಡ
ಹೋಗುವುದರಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ಕಾಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಯಾಗುತ್ತಿದ. ಬೈಪಸ ನಮಷಸವ
ಮೂಲಕ ನಗರಗಳಲ್ಲು ಹದ್ದರ ಹಾದಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಸಲ ಸಧ್ಯಾವಗು
ತ್ತಿದ ಎಂದದರ ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ರಕ್ಷಣ ವಚರದಲ್ಲು ಇದ ಏಕ ಸಧ್ಯಾವಲ್ಲು?
ಪಯಾಷಯ ಮಾಗೋಷಪಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಕಳ್ಳವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಗ ಇಂದ
ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಿ ವಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೋತ್ರಾಗಳ ಬಳವಣಗ ಹಂದಲ್ಲುವೋ?
ಹದ್ದರಯು ಹುಲಗಳ ಆವಸಸ್ಥೆನವನ್ನು ಸೋಳಕಂಡ ಹೋಗುವುದನ್ನು
ತಪ್ಪಸಲ ಮೋಲ್ಸೋತವ ಅಥವ ಕಳಸೋತವ ನಮಾಷಣ, ನವೋನ ವನ್ಯಾಸದ
ಸೋತವ... ಹೋಗ ಅನೋಕ ಮಾಗೋಷಪಯಗಳವ. ಆದರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ
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ಆಧಾರ: ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ ಯೂನಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸವೋಷಷನ್
ಆಫ್ ನೋಚರ್ (ಐಯುಸಎನ್)
ಗ್ಲುೋಬಲ ಟೈಗರ್ ರಕವರ ಪ್ರಾೋಗ್ರಾಂ (ಜಟಆರ್ಪ)

ರ್ಹನಗಳಿಗೆ ವೀಗಮಿತಿ

ವನŀಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯ

ಕಳ ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಿತರಣ್ಯಾ (ಕಟಆರ್) ಪ್ರಾದೋಶವು
1,345 ಚದರ ಕಲ ಮೋಟರ್ ವಸ್ತಿೋಣಷ
ಹಂದದ್ದ, ಸಮಾರು 20 ಹುಲಗಳವ. 2013ರಲ್ಲು
ನಡೆದ ಹುಲ ಗಣತಯಲ್ಲು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲು 18 ಹುಲಗಳ
ಕಂಡಬಂದದ್ದವು. ಇಲ್ಲುನ ಹುಲಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಗ
ಹಲವರು ಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನಷ್ಠಾನಕ್ಕಾ ತಂದದ್ದೋವ.
ಇಲ್ಲುರುವ 43 ಕಳ್ಳಬೋಟ ತಡೆ ಶಬರಗಳಲ್ಲುನ ಸಬ್ಬಂದಗ ಸಸಜ್ಜಿತ ವೈರ್ಲಸ
ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಗದ್ದ, ಇದರಂದ ಅವರು ಗಸ್ತಿ ಕಯಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಗ
ಇರಸಲ ಅನಕಲವಗದ. ಅವರು ಬಳಗ್ಗೆ ಗಸ್ತಿ ಕಯಷಕ್ಕಾ ಹರಡತ್ತಿದ್ದಂತ
ಈ ಸರ್ನಲ್ಲುನ ‘ಸ್ಟರ್ಷ’ ಎನ್ನುವ ಗುಂಡಯನ್ನು ಒತ್ತಿಬೋಕ. ಆನಂತರ ಅವರು
ಯಾವ ದಕ್ಕಾ, ಯಾವ ಪ್ರಾದೋಶದಲ್ಲು ಗಸ್ತಿ ತರುಗುತ್ತಿದ್ದರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನವು
ಕಳತಲ್ಲುೋ ಪರಶೋಲಸಬಹುದ. ಅಲ್ಲುದ ಗಸ್ತಿ ಕಯಾಷಚರಣಯಲ್ಲು ಬಟ್ಟ
ಹೋಗರುವ ಸ್ಥೆಳಗಳಗ ಹೋಗುವಂತ ಸೂಚಸಲ ಇದ ಅನಕಲವಗದ.
ಸಬ್ಬಂದಯ ಕಯಷಕ್ಷಮತಯೂ ಹಚ್ಚಗದ.
ಅರಣ್ಯಾದಲ್ಲು ಸಮಾರು 100 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಸದ್ದೋವ. ಕಳದ
ವಷಷ ರಾತ್ರಾ ವೋಳ ಆಯುಧ ಹಡದ ಸಂಚರಸತ್ತಿದ್ದ ನಲ್ವರು ಬೋಟಗರರನ್ನು
ಇದರಂದ ಪತ್ತಿಹಚ್ಚಲ ಸಧ್ಯಾವಯತ. ಅಲ್ಲುದ ಅವರ ವರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾ ಕಯ್ದ
ಯಡ ಪ್ರಾಕರಣ ದಖಲಸಲಯತ. ಕಡನಲ್ಲು ಹಾದ ಹೋಗರುವ ಪ್ರಾಮುಖ
ರಸ್ತಿಗಳಲ್ಲು ವಹನಗಳ ವೋಗಮತ ನಯಂತ್ರಾಸವ ಸಲವಗ ರಸ್ತಿ ಉಬ್ಬಗಳನ್ನು
ನಮಷಸದ್ದೋವ. ಭಾರ ವಹನಗಳ ಸಂಚರಕ್ಕಾ ನಬಷಂಧ ಹಾಕಲಗದ. ಕಡ
ನಲ್ಲು ಪ್ಲುಸ್ಟಕ್ ವಸ್ತಿ ಬಸಡದಂತ ಪ್ರಾವಸಗರಲ್ಲು ಅರವು ಮೂಡಸಲಗುತ್ತಿದ.

ಇಡೋ ದೋಶದಲ್ಲು ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣ ಯೋಜನ
ಅತ್ಯಾಂತ ಯಶಸ್ವಯಾಗ ಮತ್ತಿ ಪರಣಮಕರ ಅನ
ಷ್ಠಾನದಲ್ಲುರುವ ಅಭಯಾರಣ್ಯಾಗಳಲ್ಲು ಭದ್ರಾ ಹುಲ ಸಂರ
ಕ್ಷಿತ ಅಭಯಾರಣ್ಯಾ ಮುಂಚೂಣಯಲ್ಲುದ. ಕಳದ 10
ವಷಷಗಳ ಅಂಕ ಅಂಶ ತಗದ ನೋಡ, ಒಂದೋ ಒಂದ ಹುಲ, ಆನ
ಬೋಟಗರರ ಬಂದೂಕಗ ಬಲಯಾದ, ಜ ಟ್ರಾ್ಯಾಪಗ ಸಕ್ಕಾ ಜೋವತತ್ತಿ ಅಥವ
ಬಂಕ ಅವಘಡ ಸಂಭವಸ ಅರಣ್ಯಾ ನಶವದ ಪ್ರಾಕರಣ ನಮಗ ಭದ್ರಾ ಅಭ
ಯಾರಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲು ಕಣಸಗುವುದಲ್ಲು. ಸಕಷರದ ಒತ್ತಿಸ, ಇಲಖ ಅಧಿಕರ
ಗಳ ಮತ್ತಿ ಸಬ್ಬಂದಯ ಮುತವಜಷ, ಜನರ ಸಹಭಾಗತ್ವದಂದಗ ಇಂದ
ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣಯಲ್ಲು ಈ ಪ್ರಾದೋಶ ದೋಶದ ಗಮನ ಸಳಯುತ್ತಿದ.
ಸಮಾರು 500 ಚದರ ಕ.ಮೋ. ವಸ್ತಿೋಣಷದ ‘ಕೋರ್ ಜೋನ್’ ಹಂದ
ರುವ ಅಭಯಾರಣ್ಯಾ ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣಗ ಹೋಳ ಮಾಡಸದ ತಣ ಎನ್ನುವುದ
ವೈಜ್ಞಾನಕವಗಯೂ ಸಬೋತಗದ. ಇಲ್ಲು ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಣಗ ಕೈಗಂಡ ಅತ್ಯಾಂತ
ಪರಣಮಕರ ಯೋಜನಗಳಂದಗ ಕಳ್ಳ ಬೋಟ, ಮರ ಕಡತಲ, ಬಂಕ ಅವ
ಘಡ ಸಂಪೂಣಷ ನಯಂತ್ರಾಣಕ್ಕಾ ಬಂದವ. ಕಳದ ವಷಷ ಬರದ ಛಾಯ ಇದ್ದರೂ
ಅಭಯಾರಣ್ಯಾದಲ್ಲು ಪ್ರಾಣಗಳಗ ಕಡಯುವ ನೋರು, ಮೋವನ ಕರತ ಕಣಸ
ಲಲ್ಲು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಗ ಇಲ್ಲು ವನ್ಯಾಜೋವಗಳಗ ‘ಅಭಯ’ವದ. ಹುಲ ಸಂತತ ಆಶಾ
ದಯಕವಗದ. ಅಂದಜು 30 ಹುಲಗಳ ವಸಸತ್ತಿರುವುದ ಕ್ಯಾಮರಾ
ಟ್ರಾ್ಯಾಪಂಗ್ನಲ್ಲು ಕಂಡಬಂದದ. ಇನ್ನು ಸಮಾರು 50 ಹುಲಗಳ ಆವಸಕ್ಕಾ
ಬೋಕಗುವಷ್ಟ ಅರಣ್ಯಾ ವಸ್ತಿೋಣಷವದ.

ಶ್ರಾೋನವಸಲ

ಪ.ಬ.ಕರುಣಕರ

ಅರಣ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತಿ ನಿದೀಷಶಕ, ಭದ್ರಾ ಹುಲ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅಭಯಾರಣ್ಯಾ
ಮುಖ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹುಲ ಯೀಜನೆ ನಿದೀಷಶಕರು (ಕಟಿಆರ್)

ಹದ್ದರ ಪ್ರಾಧಿಕರ ಇಂತಹ ಆಧುನಕ ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನ ಬಳಕ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುೋ
ಹಂದಲ್ಲು. ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಗ ಗಂಭೋರ ಸಮಸ್ಯಾ ಎದರಾಗರುವುದ
ಕೈಗರಕಗಳ ಬಳವಣಗಗ ಉತ್ತಿೋಜನ ನೋಡವ ಸಕಷರದ ನೋತಯಂದ.
ವನ್ಯಾಜೋವಗಳನ್ನು ಉಳಸವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಜ ವಹಸಬೋಕದ ಪರಸರ
ಸಚವಲಯವು ಬಾಗಲ ತರದ ಎಲ್ಲು ಕೈಗರಕ ಯೋಜನಗಳಗ ಕಣ್ಣು
ಮುಚ್ಚ ಅನಮತ ನೋಡತ್ತಿದ. ಅಭವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣ ನಡವ
ಸಮತೋಲನ ಸಧಿಸವ ವಚರದಲ್ಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮೆಮತ ಪ್ರಾದಶಷಸಬೋಕದ
ಸಚವಲಯದ ಈ ನಡೆ ಆಘಾತಕರ.
ಅರಣ್ಯಾ ಭೂಮಯನ್ನು ಅರಣ್ಯಾೋತರ ಉದ್ದೋಶಕ್ಕಾ ಬಳಸದರ ಅದಕ್ಕಾ ದಂಡ
ಪವತಸಬೋಕ. ಅರಣ್ಯಾೋಕರಣ ಪರಹಾರ ನಧಿ ನವಷಹಣ ಮತ್ತಿ ಯೋಜನ
ಪ್ರಾಧಿಕರದ (ಕ್ಯಾಂಪ) ಖತಯಲ್ಲು ಇದವರಗ ₹40 ಸವರ ಕೋಟ ಜಮ
ಯಾಗದ. ಗಡ ನಡವ ಕಯಷಕ್ರಾಮಗಳಗೂ ಈ ಹಣ ಬಳಸಲಗುತ್ತಿದ.
ಇದರಂದ ಅರಣ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ಉದ್ದೋಶ ಸಕರ ಆಗುವುದಲ್ಲು. ಇದ ಹಣ
ದಬಷಳಕಗ ದರ ಮಾಡಕಟ್ಟಂತ. ಗಡ ನಡವುದಕ್ಕಾ ಹಣಕಸನ ವ್ಯಾವಸ್ಥೆ
ಕಲ್ಪಸಲ ಬೋರ ಅನೋಕ ಮಾಗೋಷಪಯಗಳವ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಅರಣ್ಯಾ ಛಿದ್ರಾೋ
ಕರಣ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೋಶಕ್ಕಾ ಮಾತ್ರಾ ಬಳಸಬೋಕ ಎಂದ ನನ ಸಲಹ ನೋಡದ್ದ.
ಆದರ ಅದನ್ನು ಸಕಷರ ಒಪ್ಪಲ್ಲು. ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ನಲಯಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರಾೋರತರಾಗ
ಹರ ಬರಲ ಬಯಸವವರಗ ಪರಹಾರ, ಪನವಷಸತ ಕಲ್ಪಸಲ ಕ್ಯಾಂಪ ನಧಿ
ಬಳಸಲ ಕೋಂದ್ರಾ ಇತ್ತಿೋಚೆಗ ಅನಮತ ನೋಡರುವುದ ಸಕರಾತ್ಮೆಕ ಬಳವಣಗ.
ಅರಣ್ಯಾ ಒತ್ತಿವರ ಇನ್ನುಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯಾ. ಅರಣ್ಯಾ ಮತ್ತಿ ಪರಸರ ಸಚವರ
ಪ್ರಾಕರ, ದೋಶದಲ್ಲು ಇದವರಗ 18.99 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟೋರ್ ಅರಣ್ಯಾ ಒತ್ತಿವರಯಾಗದ.
ಅಂದರ ಸರಸಮಾರು 19 ಸವರ ಚದರ ಕ.ಮೋ.ನಷ್ಟ ಅರಣ್ಯಾವನ್ನು ಕಳದ
ಕಂಡದ್ದೋವ. ಇದ ಒಂದ ರಾಜ್ಯಾದ ಗತ್ರಾಕ್ಕಾ ಸಮ. ಅರಣ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಕಯ್ದ ಅಡ
ಜನರಗ ಭೂಮ ಹಕ್ಕಾ ನೋಡವುದರಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟೋರ್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ಕಾ ಕತ್ತಿ
ಬರುವ ಆತಂಕವದ. ಇದೊಂದ ಮುಗಯದ ಕತ.
ಹಂದನ ಯುಪಎ ಸಕಷರ ವನ್ಯಾಜೋವ ಕಯ್ದಗ ತದ್ದಪಡ ತಂದ, ದಂಡ
ಹಚ್ಚ ಮಾಡದವು ಎಂದ ಹೋಳಕಂಡತ. ಶಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಮಾಣ ಹಚ್ಚ ಮಾಡವುದ
ರಂದ ಏನ ಆಗುವುದಲ್ಲು. ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಗ ಈಗರುವ ಕನನಗಳ
ಸಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬಲವಗವ. ಅವನ್ನು ಸಮಪಷಕವಗ ಅನಷ್ಠಾನ ಮಾಡದರ ಸಕ.
ಪರಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಯ್ದಗಳಗ ತದ್ದಪಡ ತರುವ ಸಲವಗ ಕೋಂದ್ರಾ ಸಕಷರ
ಟ.ಎಸ.ಆರ್. ಸಬ್ರಾಮಣಯನ್ ಸಮತಯನ್ನು ರಚಸತ್ತಿ. ಈ ಸಮತಯ
ಶಫಾರಸಗಳ ಅಪಯಕರಯಾಗದ್ದವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಪಸಮತ
ಈ ಶಫಾರಸಗಳನ್ನು ತರಸ್ಕಾರಸತ. ಕನನ ತದ್ದಪಡ ಮಾಡದದ್ದರೂ ಕಲವು
ಸತ್ತಿೋಲಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾಗಷದಶಷ ಸೂತ್ರಾಗಳನ್ನು ಹರಡಸವ ಮೂಲಕ
ಕನನ ಸಡಲ ಮಾಡವ ಪ್ರಾಯತ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದ ಆತಂಕಕರ. ಉದ
ಹರಣಗ, ಈ ಹಂದ ಗಣಗರಕಗ ಗುತ್ತಿಗ ಅವಧಿ 30 ವಷಷಗಳಗ ಸೋಮತ
ವಗತ್ತಿ. ಖನಜ ವನಯತ ನಯಮಗಳಲ್ಲು (ಮನರಲ ಕನ್ಸಷನ್ ರೂಲ್ಸ)
ಬದಲವಣ ತಂದ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 50 ವಷಷಗಳವರಗ ವಸ್ತಿರಸಲಗದ.
ಇದೊಂದ ರೋತ ಹತ್ತಿಲಬಾಗಲನಂದ ಪ್ರಾವೋಶ ಮಾಡದಂತ.
ದೋಶದಲ್ಲು ಶೋ 4ರಷ್ಟ ಭೂಪ್ರಾದೋಶವನ್ನು ಮಾತ್ರಾ ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಗ
ಕಯ್ದರಸಲಗದ. ಉಳದ ಶೋ 96ರಷ್ಟ ಭೂಪ್ರಾದೋಶವನ್ನು ಬಳಸಕಂಡ
ಬಳಕವೂ ನಮಗ ಸಮಾಜಕ ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪಸಲ ಸಧ್ಯಾವಗಲ್ಲು. ಈಗಲ ಕಲ
ಮಂಚಲ್ಲು. ವಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನದ ನರವೂ ಲಭ್ಯಾ. ಹಣದ ಕರತ ಇಲ್ಲು. ಆದರ
ರಾಜಕೋಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕರತ ಇದ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲುೋ ಸಕರಾತ್ಮೆಕ ಬದಲವಣ
ತರಲ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನೋತ ರೂಪಸವುದ ತತಷಗ ಆಗಬೋಕದ ಕಲಸ.
ನಿರೂಪಣೆ: ಪಿ.ವ.ಪ್ರವೋಣ್ ಕುಮಾರ್

ಸಭೆಯೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ
ದೋಶದಲ್ಲು ವನ್ಯಾಜೋವಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ ಹಣ ಹತ್ತಿರುವುದ
ಸಂವಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವನ್ಯಾಜೋವ ಮಂಡಳ. ಪ್ರಾಧಾನ
ಇದರ ಅಧ್ಯಾಕ್ಷರು. ಮಂಡಳಯಲ್ಲು 47 ಸದಸ್ಯಾರು ಇರಬೋಕ. ಅವರಲ್ಲು 10
ಸದಸ್ಯಾರು ಪರಸರ ವಜ್ಞಾನಗಳ ಹಾಗೂ ಐವರು ಸ್ವಯಂಸೋವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾತನಧಿಸವವರಾಗರಬೋಕ. ಉಳದವರು ಸಂಸದರು, ರಾಜ್ಯಾ ಸಕಷರದ
ಪ್ರಾತನಧಿಗಳ, ಅಧಿಕರಗಳ. ಭಾರ ಯೋಜನಗಳಗ ಮಂಡಳಯ ಅನ
ಮತ ಪಡೆಯುವುದ ತೋರಾ ಮುಖ್ಯಾ. ಅಚ್ಚರಯಂದರ ಮಂಡಳ ಎರಡ
ವಷಷಗಳಲ್ಲು ಒಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಲು. ಈಗನ ಎನ್ಡಎ ಸಕಷರ
ಮಂಡಳ ರಚನ ಬಗ್ಗೆ ತಲಯನ್ನುೋ ಕಡಸಕಂಡರಲಲ್ಲು. ಸಪ್ರಾೋಂ ಕೋರ್ಷ
ಮಧ್ಯಾ ಪ್ರಾವೋಶದ ಬಳಕವಷ್ಟೋ ಕಲವು ಸದಸ್ಯಾರನ್ನು ನೋಮಸಲಯತ.
ವನ್ಯಾಜೋವ ಸಂರಕ್ಷಣಗ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಹಚ್ಚನ ಅಧ್ಯಾಯನಕ್ಕಾಗ
ಮಂಡಳಯು ಸ್ಥೆಯ ಸಮತಗಳನ್ನು ರಚಸಬಹುದ. ಮಂಡಳ ಪೂಣಷ
ಪ್ರಾಮಾಣದಲ್ಲು ರಚನಯಾಗದದ್ದರೂ ಐವರು ಸದಸ್ಯಾರ ಸ್ಥೆಯ ಸಮತಯನ್ನು
ರಚಸಲಗದ. ಈ ಸಮತ ಎರಡ ವಷಷಗಳಲ್ಲು 8 ಬಾರ ಸಭೆ ಸೋರದ. 301
ಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಶೋಲಸದ್ದ ಈ ಪೈಕ ಕೋವಲ ನಲ್ಕಾ ಯೋಜನಗಳನ್ನು
ತರಸ್ಕಾರಸದ. ಶೋಕಡ 1.29ರಷ್ಟ ಯೋಜನಗಳ ಮಾತ್ರಾ ತರಸ್ಕಾೃತಗಂಡ
ರುವುದ ಅನಮಾನಗಳಗ ಎಡೆಮಾಡಕಡತ್ತಿದ. ಮಂಡಳಯ ಆದೋಶ
ದಂತ ಕಯಷ ನವಷಹಸಬೋಕದ ಸ್ಥೆಯ ಸಮತಯು ಮಂಡಳಯ ಮೋಲೋ
ಪ್ರಾಭುತ್ವ ಸಧಿಸದಂತದ. ಇದರಂದ ಮಂಡಳಯ ಪರಸ್ಥೆತ ನಯಯನ್ನುೋ
ಬಾಲ ಅಲ್ಲುಡಸದಂತಗದ.

ಕಟıನಿಟıನ ತನಿಖೆ

ಪ್ರಾತ ಹುಲಯ ಸವನ್ನು ಅನಮಾನಸ್ಪದ
ದೃಷ್ಟಯಂದಲೋ ನವು ನೋಡತ್ತಿೋವ. ಅದರ
ಒಳ ಅಂಗಂಗಳನ್ನುಲ್ಲು ತಪಸಣ ಮಾಡ
ಅದರದ ನೈಸಗಷಕ ಸವು ಎಂದ ಖಚತವದ
ಬಳಕವಷ್ಟೋ ತನಖ ಮುಗಸತ್ತಿೋವ. ಕಳದ
ನಲ್ಕಾ ವಷಷಗಳಂದ ಮೈಸೂರು ವಲಯದ
ಬಂಡೋಪರ ಹಾಗೂ ನಗರಹಳ ಹುಲ ರಕ್ಷಿತರಣ್ಯಾದಲ್ಲು ಯಾವುದೋ
ಹುಲಯು ಬೋಟಗರರಗ ಸಕ್ಕಾಲ್ಲು. ಕಳ್ಳಬೋಟ ತಡೆಯಲ ವ್ಯಾಪಕ
ಕ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳ್ಳಲಗದ. ಎಲ್ಲುಯಾದರೂ ಬೋಟಯಂತಹ
ಪ್ರಾಕರಣಗಳ ವರದಯಾದರ, ಅನಮಾನಸ್ಪದ ವ್ಯಾಕ್ತಿಗಳ
ಸಳದಡತ್ತಿದ್ದರ ಅಂತಹವರನ್ನು ವಶಕ್ಕಾ ತಗದಕಂಡ ತೋವ್ರಾ
ವಚರಣ ನಡೆಸಲಗುತ್ತಿದ.
ಹುಲ ಆವಸಸ್ಥೆನಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಪಡಸವ ಮೂಲಕ ಹುಲಗ
ಎಲ್ಲು ಅಗತ್ಯಾಗಳ ಪೂರೈಕಯಾಗುವಂತ ನಗ ವಹಸಲಗದ.
ಬೋಸಗಯಲ್ಲು ನೋರಗ ತಂದರಯಾಗಬಾರದ ಎಂದ ಕಡನ ಅಲ್ಲುಲ್ಲು
ಹಂಡಗಳನ್ನು ನಮಷಸಲಗುತ್ತಿದ. ಹುಲಗ ಆಹಾರವಗುವಂತಹ
ಪ್ರಾಣಗಳ ಮೋಲ ನಗ ವಹಸಲಗುತ್ತಿದ. ಇದರಂದ ವಷಷದಂದ
ವಷಷಕ್ಕಾ ಹುಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಚ್ಚತ್ತಿದ.

ಜ.ವ.ರಂಗರಾವ್

ಹುಲ ಯೀಜನೆಯ ಹಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಧಾನ ಮುಖ್ಯಾ ಅರಣ್ಯಾ
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