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સૌરાષ્ટ્રમાાં ‘ખડમોર’ પક્ષીની સેટેલાઈટ ટેલલમેરી  

ગજુરાત રાજ્યમાાં બસ્ટાર્ડ કુળના કૂલ ત્રણ પ્રકારના પક્ષીઓ – ઘોરાર્ (ગ્રેટ ઇંડર્યન બસ્ટાર્ડ), 
ખર્મોર (લેસર ફ્લોડરકન) અને મેકવિન્સ બસ્ટાર્ડ (હબૂારા) નો િસિાટ છે. આ ત્રણ પૈકી ખર્મોર સૌથી 
નાનુાં અને માત્ર ભારતીય ઉપખાંર્માાં જ જોિા મળતુાં પક્ષી છે. આઈયસુીએન ની યાદી અનસુાર તેને 
ભયગ્રસ્ત જાહરે કરિામાાં આિેલ છે. આ પક્ષીની િૈવિક િસ્તી તીવ્ર ગવતએ ઘટી રહી છે અને હાલમાાં તનેી 
કૂલ િસ્તી ૭૦૦ થી પણ ઓછી હોિાનો અંદાજ છે. ચોમાસુાં આ પક્ષીની પ્રજનન ઋત ુછે અન ેઆ સમય 
દરવમયાન આ પક્ષી સૌથી િધ ુસાંખ્યામાાં અનકુ્રમે ગજુરાત, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશમાાં જોિા મળે છે. 
આ ઉપરાાંત મહારાષ્ટ્ર અને આંધ્ર પ્રદેશમાાં પણ આ પક્ષીઓ જોિા મળે છે. પ્રજનન ઋત ુવસિાયના તેના 
િસિાટના સ્થાન વિષે કોઈ ખાસ માડહતી હજી સધુી પ્રાપ્ત નથી, પરાંત ુએક અંદાજ મજુબ તેઓ દક્ષક્ષણ 
અને દક્ષક્ષણ-પિૂડ ભારતમાાં િસતા હોિાનુાં અનમુાન છે. પ્રજનન ઋત ુ વસિાયનાાં સમય દરવમયાન આ 
પક્ષીની હાજરીની નોંધ જિલ્લે જ જોિા મળે છે તેમજ આ પક્ષીના સ્થળાાંતર બાબતે પણ કોઈ ખાસ 
માડહતી ઉપલબ્ધ નથી. ગજુરાત રાજ્યમાાં, પ્રજનન ઋત ુદરવમયાન આ પક્ષીની સૌથી િધ ુિસ્તી અનકુ્રમે 
કાક્ષળયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, િળેાિદર અને તેની આસપાસના વિસ્તારો અને કચ્છમાાં જોિા મળે છે. ગજુરાત 
િન વિભાગ દ્વારા વનયવમત રીતે કાક્ષળયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, િેળાિદર ખાતે દર ચોમાસે આ પક્ષીની 
િસ્તીનો અંદાજ કાઢિામાાં આિે છે.       

 ખર્મોરની િસ્તીમાાં થઈ રહલેા તીવ્ર ઘટાર્ાને અને ભવિષ્ટ્યની તેના સાંરક્ષણની બાબતને  ધ્યાનમાાં 
રાખતા, પ્રજનન ઋત ુતેમજ તે વસિાયના સમયમાાં આ પક્ષીનુાં સ્થળાાંતર અને િસિાટનાાં સ્થળોની તેની 
પસાંદગી સમજિી અત્યાંત અવનિાયડ હતી. આથી, સાસણ િન્યપ્રાણી વિભાગ દ્વારા ખર્મોર પક્ષી પર 
સેટેલાઈટ ટેગ લગાર્િા બાબતનો એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરિામાાં આિેલો, જેને ગજુરાત િન વિભાગ દ્વારા 
કેન્ર સરકારમાાં માંજૂરી માટે મોકલિામાાં આિેલો. ત્યારબાદ આ પ્રોજેક્ટની માંજૂરી મળતા, બસ્ટાર્ડ પક્ષીઓના 
આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય વિશેષજ્ઞો સાથ ેઆ બાબતની ઊંર્ાણપિૂડક ચચાડઓ કરિામાાં આિી તેમજ 
તેમનુાં માગડદશડન લેિામાાં આિેલ. આ પછી ખર્મોર માટે સયુોગ્ય હોય તેિા સયૂડશક્ક્ત થી ચાલતા બ ે
પીટીટી (પ્લેટફોમડ રાન્સમીટર ટવમિનલ) ટેગ ગજુરાત િન વિભાગ દ્વારા લેિામાાં આવ્યા.  

 ખર્મોર ને ટેગ કરિાનુાં કાયડ ૧ થી ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ દરવમયાન કાક્ષળયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, 
િેળાિદર ખાતે કરિામાાં આવ્યુાં, જે દરવમયાન પ્રથમ તો ચોક્કસાઈ અન ેઊંર્ાણપિૂડક નો સિે કરિામાાં 
આવ્યો, અને ત્યારબાદ એક નર અને એક માદા ખર્મોર પક્ષીને અનભુિી અને કુશળ રેપરની મદદ િરે્ 
પકર્ીને, સરુક્ષા અને યોગ્ય પદ્ધવતનુાં પાલન કરી વનયમો અનસુાર પીટીટી ટેગ લગાર્િામાાં આવ્યા. આ 
સાથે ગજુરાત િન વિભાગ દ્વારા પ્રથમિાર પક્ષીઓ પર આ પ્રકારના પીટીટી ટેગ લગાર્િામાાં આવ્યા છે. 
અહી એક બાબત નોંધિી રહી કે આ સાથ ેવિિમાાં પ્રથમિાર ખર્મોર પક્ષીની માદા પર ટેગ લગાર્િામાાં 
સફળતા મળી છે. જેથી ખર્મોર પક્ષીનાાં સ્થળાાંતર ઉપરાાંત તેના પ્રજનન સાથે જોર્ાયેલી અનેક મહત્િની 
બાબતો અંગ ેપણ માડહતી મળી શકશે. આ ટેક્ષગિંગ ની મદદથી ખર્મોરના સ્થળાાંતર, િસિાટ સ્થાનની 
તેની પસાંદગી, પક્ષીનો વ્યાપ વિસ્તાર િગેરે જેિી બાબતો ની માડહતી સરળતાથી મળી શકશે તેમજ આ 
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બાંને ખર્મોરની રોજની ગવતવિવધ બાબત ેવનયવમત માડહતી મળતી રહશે. આ તમામ માડહતી ખર્મોરના 
ચોમાસા તેમજ તે વસિાયની ઋતઓુના િસિાટ સ્થળોના સાંરક્ષણના આયોજનમાાં અત્યાંત મહત્િની સાક્ષબત 
થશે.  

ઉપરોક્ત તમામ કાયડ શ્રી શ્યામલ ટીકાદર, અગ્ર મખુ્ય િનસાંરક્ષક (િન્યજીિ) અને ચીફ િાઇલ્ર્ 
લાઈફ િોર્ડન ગજુરાત રાજ્ય; શ્રી ર્ી. ટી. િસાિર્ા, મખુ્ય િનસાંરક્ષક, જુનાગઢ િન્યજીિ િતુડળ અને ર્ો 
મોહન રામ, નાયબ િનસાંરક્ષક, િન્યજીિ વિભાગ સાસણ-ગીરના માગડદશડન હઠેળ કરિામાાં આવ્યુાં. બસ્ટાર્ડ 
પક્ષીના વિશેષજ્ઞ તરીકે ધ કોબેટ ફાઉન્રે્શનના શ્રી દેિશે ગઢિી અને શ્રી કેદાર ગોરે તેમજ ભાિનગરના 
માનદ િન્યજીિ સાંરક્ષક ર્ો ઇન્ર ગઢિીનો પણ આ કાયડમાાં સમાિેશ કરિામાાં આિલે. શ્રી મહશે વત્રિેદી, 
મદદનીશ િનસાંરક્ષક કાક્ષળયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અહીંયા સ્ટાફે પણ આ કાયડમાાં સહયોગ કરેલ. સમગ્ર 
કાયડ દરવમયાન િૈજ્ઞાવનક માડહતીના એકત્રીકરણ અને અન્ય જરૂરી બાબતો અંગનેી કામગીરી સાસણ 
િન્યજીિ વિભાગના સાંશોધન કાયડ સાથે જોર્ાયેલા ર્ો ધિલ મહતેા અને શ્રી કરશન િાળા દ્વારા કરિામાાં 
આિેલ.  

ખડમોર, નર (ઉપરની તસવીર) અને માદા (નીચેની તસવીર), પીટીટી ટેગ લગાડયા બાદ છોડતા સમયની તસવીરો 

 
નાયબ વન્યજીવ સાંરક્ષક  

વન્યજીવ વવભાગ, સાસણ – ગીર  
જુનાગઢ, ગજુરાત (ભારત) 
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