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ગીરમ ાં ર ખોડી ચિલોત્ર નુાં પનુઃસ્થ પન અને સેટેલ ઈટ ટેચલમેટ્રી દ્વ ર  અભ્ય સ   
 

 ભારતમાાં જોવા મળતી કુલ પક્ષીઓની પ્રજાવતઓમાાંથી લગભગ 45% (~609 પક્ષીઓની 
પ્રજાવતઓ) ગજુરાતમાાં જોવા મળે છે. ગીર એ ગજુરાતનાાં 19 ‘મહત્વના પક્ષી વવસ્તારો’ (IBAs) પૈકીનુાં 
એક છે, અન ેતેના વૈવવધ્યસભર વવસ્તારો 300 થી વધ ુપ્રજાવતઓના પક્ષીઓને આશ્રય આપે છે. વૈવિક 
સ્તરે હોનનબિલ્સ (બિલોત્રા)ની 62 પ્રજાવતઓમાાંથી, લગભગ 48% પ્રજાવતઓ ભયગ્રસ્ત છે. ભારતીય 
ઉપખાંડમાાં બિલોત્રાની દસ પ્રજાવતઓ જોવા મળે છે. ગજુરાતમાાં બિલોત્રાની માત્ર એક જ પ્રજાવત ‘રાખોડી 
બિલોત્રો’ જોવા મળે છે. ઐવતહાવસક નોંધ મજુિ, તે ગીરની અસામાન્ય પ્રજાવત ન હતી, અને ખાસ કરીન ે
વિયાળાના મહહનાઓમાાં પષુ્કળ પ્રમાણમાાં જોવા મળતા હતા. ગીરમાાં, રાખોડી બિલોત્રાની હાજરી 1936 
સધુી નોંધવામાાં આવી હતી, અને તે પછી, ગીર અને તેની આસપાસના વવસ્તારોમાાં તેમની હાજરીની 
છૂટીછવાઈ અને દુલનભ નોંધ જોવા મળે છે. ખ્યાતનામ પક્ષીવવદ્ સ્વ. આર. એસ. ધમનકુમારવસિંહજીએ 
ગીરમાાં રાખોડી બિલોત્રાને પનુઃસ્થાવપત કરવાનુાં સિૂન કર્ુું હત ુાં, કારણ કે આ પક્ષી જ ાંગલ પહરસરતાંત્રમાાં 
મહત્વની ભવૂમકા ભજવ ેછે. 
  

 ગજુરાત વન વવભાગ દ્વારા સક્ષમ સત્તાવધકારીઓની પવૂન પરવાનગી સાથે રાખોડી બિલોત્રાને 
ગીરમાાં પનુઃસ્થાવપત  કરવાનુાં એક અનોખુાં પગલુાં િરૂ કરવામાાં આવર્ુાં છે, જે ગીરમાાં તેની વસ્તી પાછી 
લાવવામાાં મદદરૂપ િની િકે છે. આ પ્રોજેક્ટ હઠેળ, અનભુવી પક્ષી પકડનારા અને વવષય વનષ્ણાતોની 
મદદથી ગજુરાત રાજ્યના રાખોડી બિલોત્રાના જાણીતા વસવાટ સ્થળો પરથી નવ પક્ષીને પકડવામાાં 
આવયા છે. ગીરમાાં 28 ઓક્ટોિર અને 27 હડસેમ્િર 2021ના રોજ, અનકુ્રમે 5 અને 4 પક્ષીઓની એમ 
કૂલ િે િેિમા સફળતાપવૂનક છોડવામાાં આવયા છે. આ પક્ષીઓને છોડતા પહલેા, િે નર પક્ષીઓન ેસૌર 
ઉજાનથી િાલતા સેટેલાઇટ ટેગ લગાડવામાાં આવયા છે. ગીર હાઇ-ટેક મોવનટહરિંગ ર્વુનટ, સાસણ-ગીર દ્વારા 
ટ્રાન્સવમટસનમાાંથી મેળવેલા ડેટાની મદદથી આ પક્ષીઓનુાં વનયવમતપણ ેવનરીક્ષણ કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે. 
ગીરમાાં છોડવામાાં આવેલા રાખોડી બિલોત્રા સામાન્ય વતનણકૂ કરતાાં જોવા મળી રહ્ાાં છે. 
  

 પ્રથમ િે િેિમાાં પક્ષીઓને છોડયાની સફળતા પછી, 24 ફેબ્રઆુરી 2022ના રોજ 11 પક્ષીઓની 
ત્રીજી એક િેિને છોડવામાાં આવી છે. આ 11 પક્ષીઓમાાંથી િે નર પક્ષીઓન ેસૌર ઉજાનથી િાલતા 
સેટેલાઇટ ટ્રાન્સવમટર લગાડવામાાં આવયા છે. ભારતના જાણીતા પક્ષીવવદ સ્વ.લવકુમાર ખાિરની 
સ્મવૃતમાાં એક ટેગ કરેલા નર પક્ષીનુાં નામ ‘LK’ રાખવામાાં આવર્ુાં છે, કારણ કે તેમના જન્મહદવસ 24 
ફેબ્રઆુરીના હદવસે જ આ પક્ષીને છોડવામાાં આવયા છે. આ ઉપરાાંત, અગાઉ જેમણે ગીરમાાં આ પક્ષીના 
પનુઃસ્થાપન કરવા સિૂવર્ુાં હત ુાં તેવા રાઓલ શ્રી ધમનકુમારવસિંહજીની સ્મવૃતમાાં, અન્ય એક ટેગ કરેલા નર 
પક્ષીનુાં નામ ‘RSD’ રાખવામાાં આવર્ુાં છે. તદુપરાાંત, આ 11 પક્ષીઓન ેતેમના ડાિા પગમાાં રાંગીન વીંટીઓ 
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જેવી હરિંગ દ્વારા પણ બિહ્નિત કરવામાાં આવયા છે, જે ભવવષ્યમાાં તેમને ઓળખવામાાં મદદ કરિ.ે આ 
ઉપરાાંત આ પક્ષીઓના પહરવહન અને ટેબગિંગકાયન તથા સમગ્ર પ્રહક્રયા દરવમયાન યોગ્ય પદ્ધવત, 
સલામતીના પગલાાં અને કાળજી લેવામાાં આવી છે. આ કાયન ગીરમાાં એક મહત્વપણૂન પક્ષીની પ્રજાવત તેવા 
રાખોડી બિલોત્રાન ેઘણા દાયકાઓ પછી પનુઃસ્થાવપત કરવામાાં મદદરૂપ થિે. સેટેલાઇટ ટેગીંગથી તેમની 
વતનણકૂ અને જે-તે વવસ્તારમાાં તેમની ગવતવવવધ સમજવામાાં મદદ મળી રહિેે. આ કાયનથી અવતમહત્વની 
વૈજ્ઞાવનક માહહતી મળિે, જે ગીરમાાં રાખોડી બિલોત્રાના સાંરક્ષણ માટે આધારભતૂ રહિેે. 
  

 આ સમગ્ર કાયન શ્રી શ્યામલ ટીકાદર, અગ્ર મખુ્ય વનસાંરક્ષક (વન્યજીવ) અને િીફ વાઈલ્ડલાઈફ 
વોડનન, ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા આપવામાાં આવેલ વનદેિ અને માગનદિનન મજુિ, અને  શ્રી ડી. ટી. વસાવડા, 
મખુ્ય વનસાંરક્ષક, વાઇલ્ડલાઇફ સકનલ જૂનાગઢ તેમજ ડૉ. મોહન રામ, નાયિ વનસાંરક્ષક, વન્યપ્રાણી 
વવભાગ, સાસણ-ગીરની દેખરેખ હઠેળ અને સક્કરિાગ ઝૂના વનયામક શ્રી સાથ ેસાંકલનમાાં રહીને કરવામાાં 
આવેલ. શ્રી પી. પરુૂષોથમા, નાયિ વનસાંરક્ષક, અરવલી અન ેતેમની ટીમ દ્વારા આ કાયન માટે સ્થાનીક 
સહયોગ કરવામાાં આવયો હતો. ધી કોિેટ ફાઉન્ડેિનના ડો. દેવેિ ગઢવી, જેઓ એક જાણીતા પક્ષીવવદ્ છે 
અને ટેબગિંગના કામનો પવૂન અનભુવ પણ ધરાવે છે, અને તેમની ટીમના સભ્યોએ પણ વનષ્ણાત તરીકે 
કાયન કર્ુું હત ુાં. વન્યજીવ વવભાગ, સાસણ-ગીરના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓહફસર, ફોરેસ્ટર, અનભુવી પશબુિહકત્સકો 
અને સ્થાવનક હફલ્ડ સ્ટાફે પણ આ કાયનમાાં ભાગ લીધો હતો. આ કાયન દરવમયાન દસ્તાવેજીકરણ અને 
અન્ય જરૂરી કાયન શ્રી કરિન વાળા અને શ્રી લહર ઝાલા દ્વારા કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં, જેઓ વન્યજીવ વવભાગ, 

સાસણ-ગીર માટે કાયન કરી રહ્ા છે.   

 

ડો. મોહન ર મ (ભ .વ.સે.) 

નાયિ વન સાંરક્ષક 

વન્યજીવન વવભાગ, સાસણ-ગીર 

જૂનાગઢ, ગજુરાત (ભારત) 
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