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ગજુરાત રાજ્યમાાં ‘ગીધ’ પક્ષીની સટેલેાઈટ ટલેલમટે્રી  

હાલમાાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગીધ પક્ષીના સાંરક્ષણ માટેનો વર્ષ ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૫ સધુીનો એક્શન પ્લાન ભારતના 

મહાન પક્ષીલવદ પદ્મ લવભરૂ્ણ ડો સાલીમ અલીની યાદમાાં તેમની ૧૨૪ મી જન્દ્મજયાંતી ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦ ના બહાર પાડવામાાં 

આવ્યો. ગજુરાત વન લવભાગ દ્વારા પણ આ બાબત ેએક અનન્દ્ય વજૈ્ઞાલનક પગલુાં લેવામાાં આવ્યુાં છે, જે અન્દ્વયે કૂલ ૬ ગીધ પક્ષીઓન ે

સૌરઊર્જષ સાંચાલલત ટગે લગાવવામાાં આવ્યા છે. આ કાયષમાાં હાલમાાં બે સફેદ પીઠ ગીધ, ત્રણ ગીરનારી ગીધ અને એક રાજગીધને ટગે 

કરવામાાં આવ્યા છે.           

ભારત દેશમાાં કૂલ ૯ (નવ) પ્રકારના ગીધ પક્ષીઓ જોવા મળે છે, જે પકૈી ગુજરાત રાજ્યમાાં આઠ પ્રર્જલતઓ નોંધાયેલી છે, 

જેમાાં ચાર સ્થાલનક છે જ્યારે ચાર યાયાવર છે. વર્ષ ૧૯૯૨ થી ૨૦૦૭ દરલમયાન થયેલા અભ્યાસ અનસુાર, ભારતમાાં સફેદ પીઠ 

ગીધની વસ્તીમાાં ૯૯.૯% અને અન્દ્ય ‘જીપ્સ’ પ્રર્જલતના ગીધની વસ્તીમાાં સરેરાશ ૯૫% નો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો. ગીધની આ 

નાજુક પરરલસ્થલતન ે ધ્યાન પર લેતા, આઇયુસીએન (IUCN) દ્વારા ગીધની પ્રર્જલતઓન ે ‘લવલુલપ્તને આરે આવેલી’ પ્રર્જલત ક ે

‘ભયગ્રસ્ત’ પ્રર્જલતની યાદીમાાં મૂકવામાાં આવ્યા છે.  

વર્ષ ૨૦૧૯માાં પ્રલસદ્ધ થયેલા અહેવાલ મુજબ હાલ રાજ્યમાાં કૂલ ૩૫૨ જેટલા ‘સફેદ પીઠ ગીધ’ અને ૨૮૫ જેટલા 

‘ગીરનારી ગીધ’ હોવાનો અાંદાજ છે. રાજ્યમાાં ‘સફેદ પીઠ ગીધ’ની લગભગ ૪૫% જેટલી વસ્તી હાલમાાં સૌરાષ્ટ્રમાાં વસી રહી છે, જે 

પૈકી ભાવનગર લજલ્લાની ખાસ કરીને મહુવા લવસ્તારની ગીધની વસ્તી વર્ષ ૨૦૧૨થી લસ્થર હોવાનુાં મનાય છે. આજ પ્રમાણ ે

‘ગીરનારી ગીધ’ની લગભગ ૫૨% જેટલી વસ્તી પણ સૌરાષ્ટ્ર લવસ્તારમાાં અને તમેાાં પણ ખાસ કરીને જુનાગઢ લજલ્લામાાં વધુ મળતી 

હોવાનુાં નોંધાયુાં છે. 

ગીધની વસ્તીમાાં થઈ રહેલા તીવ્ર ઘટાડાને અને ભલવષ્યની તેના સાંરક્ષણની બાબતને  ધ્યાનમાાં રાખતા; તેના ખોરાકના 

સ્થળો, પ્રવાસ ના માગો અને તનેી ચોક્કસ ઊંચાઈઓ, રાતવાસાના અને પ્રજનનના સ્થળો તમેજ તેના વ્યાપ લવસ્તાર અાંગેની ઊંડાણ 

પૂવષકની અને વજૈ્ઞાલનક માલહતી હોવી અત્યાંત અલનવાયષ છે. આથી, વન્દ્યપ્રાણી લવભાગ, સાસણ-ગીર, વન લવભાગ ગજુરાત રાજ્ય 

દ્વારા ગીધ પક્ષી પર સેટેલાઈટ ટગે લગાડવા બાબતનો એક પ્રોજેક્ટ કને્દ્ર સરકારની માંજૂરી સાથે શરૂ કરવામાાં આવ્યો. આ પ્રોજેક્ટ 

અાંતગષત, ગીધ પક્ષીઓના આાંતરરાષ્ટ્રીય લવશેર્જ્ઞો સાથે આ બાબતની ઊંડાણપૂવષક ચચાષઓ કરવામાાં આવી તેમજ તેમનુાં માગષદશષન 

મેળવી ગીધ માટે સુયોગ્ય હોય તેવા સૂયષશલક્ત થી ચાલતા ટેગ કૂલ છ ગીધ પર લગાવવામાાં આવ્યા.  

 ગીધને ટેગ કરવાનુાં કાયષ ૧૨ ઓકટોબર થી ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૨૦ દરલમયાન સાસણ અને મહુવા ખાતે કરવામાાં આવ્યુાં.  જે 

દરલમયાન તજજ્ઞો સાથે પ્રથમ ચોક્કસાઈ અને ઊંડાણપૂવષકનો સવે કરવામાાં આવ્યો, અને ત્યારબાદ ગીધ પક્ષીઓને અનભુવી અન ે

કુશળ ટ્રેપરની મદદ વડે પકડીને, સુરક્ષા તેમજ યોગ્ય પદ્ધલતનુાં પાલન કરી, લનયમો અનુસાર ટેગ લગાડવામાાં આવ્યા. આ કાયષથી ગીધ 

પક્ષીની વતષણૂક બાબતની અનેક વૈજ્ઞાલનક માલહતી પ્રાપ્ત થશ ેકે જેની મહત્વતા અને જરૂરીયાત અાંગ ેકેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બહાર 

પાડવામાાં આવેલા એક્શન પ્લાનમાાં પણ ઉલ્લેખ છે. આ ટેગગાંગ ની મદદથી ગીધના સ્થળાાંતર, વસવાટ સ્થાનની પસાંદગી, વ્યાપ 

લવસ્તાર વગેરે બાબતોની માલહતી મળી શકશે. આ તમામ માલહતી ગીધના સાંરક્ષણના આયોજનમાાં અત્યાંત મહત્વની સાલબત થઈ 

શક ેછે.  

ઉપરોક્ત તમામ કાયષ શ્રી શ્યામલ ટીકાદર, અગ્ર મુખ્ય વન સાંરક્ષક (વન્દ્યજીવ) અન ેચીફ વાઇલ્ડ લાઈફ વોડષન ગજુરાત 

રાજ્ય; શ્રી ડી. ટી. વસાવડા, મુખ્ય વન સાંરક્ષક, જુનાગઢ વન્દ્યજીવ વતુષળ અને ડો.  મોહન રામ, નાયબ વન સાંરક્ષક, વન્દ્યજીવ લવભાગ 

સાસણ-ગીરના માગષદશષન હેઠળ કરવામાાં આવ્યુાં. પક્ષીના લવશેર્જ્ઞ અને અગાઉ ટેગગાંગ બાબત ેઅનભુવ ધરાવતા ધ કોબેટ ફાઉન્દ્ડેશનના 

શ્રી દેવેશ ગઢવીની તજજ્ઞ તરીક ેમદદ લેવાઈ હતી. ભાવનગર ખાતે સ્થાલનક તજજ્ઞ તરીક ેમાનદ વન્દ્યજીવ સાંરક્ષક ડો ઇન્દ્ર ગઢવી અન ે

મહુવા ખાતે અગાઉ ગીધ પર કાયષ કરી ચૂકેલા ડો પી. પી. ડોડીયા પણ સહાયરૂપ થયા હતા. તમામ કાયષમાાં સલગ્ન પરરક્ષતે્ર વનઅલધકારી, 

વનલવભાગના અનભુવી વન્દ્યજીવ પશુલચરકત્સક અને સ્થાલનક સ્ટાફ ેસહયોગ કરેલ. સમગ્ર કાયષ દરલમયાન વજૈ્ઞાલનક માલહતીના 

એકત્રીકરણ અને અન્દ્ય જરૂરી બાબતો અાંગનેી કામગીરી સાસણ વન્દ્યજીવ લવભાગના સાંશોધન કાયષ સાથ ેજોડાયેલા ડો ધવલ મહેતા 

અને શ્રી કરશન વાળા દ્વારા કરવામાાં આવેલ. 

ડો. મોહન રામ (ભાવસ)ે 

નાયબ વન સાંરક્ષક  

વન્દ્યપ્રાણી  લવભાગ, સાસણ – ગીર  

જુનાગઢ, ગજુરાત (ભારત) 
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ટગે લગાડ્યા બાદ ગીધન ેછોડતા સમયની તસવીરો 
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ટગેગાંગ કાયષની તસવીરો  
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