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પાના ન ં1 

આ લેખમા ંવિવિધ તસ્િીરોમા ંઆિેલા ‘ઘોરાડ’ પક્ષીથી આપ કદાર્ અજાણ હશો. અને આ ર્બાર્બતમા ંકોઈજ સકંોર્ 

રાખિા જેિો પણ નથી, કારણકે ભારતના ંહજારો કે કદાર્ લાખો લોકો આપની જેમ જ આ પક્ષીને ઓળખતા ંનથી. 

આ લેખની શરૂઆત થાય તે પહલેા આ ભવ્ય પક્ષી વિષે એક ટ ંકી સમજ મેળિી લઈએ.  

‘ઘોરાડ’ પક્ષી મ  ળ રૂપે ભારતીય પક્ષી છે. સમગ્ર પથૃ્િી પર હાલમા ં

કુલ ૨૫૦થી પણ ઓછા ઘોરાડ પક્ષી ર્બચ્યા છે. આ પક્ષી આશરે      

૧ મીટર જેટલુ ં ઊંચુ ં હોય છે અને પ્રજનન સમયે (આપણે તયા ં

ર્ોમાસા દરવમયાન) ઘાવસયા મેદાનોમા ંિસિાટ કરે છે, અને ર્બાકીના 

સમયે એટલે કે વશયાળા-ઉનાળા દરવમયાન ખલુ્લી પડતર જમીનો, 

િઢાઈ ગયેલા ખલુ્લા ં પડેલા ખેતરો અને ક્યારેક જુિાર-ર્બાજરાના ં

ખેતરોમા ં જોિા મળે છે. ખોરાકમા ં મખુ્યતિે કીટકો ખાત ુ ં આ પક્ષી, 

સાર્ા અથચમા ં‘ખેડતૂ તમત્ર’ છે, અન ેઆથી જ તનેી હાજરી કોઈજ રીત ે

ખેડ તો માટે નકુસાનકારક નથી. કીટકો ઉપરાતં આ પક્ષી નાના ં

સરીસપૃો, ર્ણીર્બોર, કેરડાનંા ફળ અને પાક િઢાઈ ગયેલા ખેતરોમા ં

પડી રહલેા ર્બીજ પણ ખાય છે. 

આ પક્ષીની તમામ િસ્તી માત્ર ભારતમા ંજ િસે છે. ભારતમા ંતેની િસ્તી રાજસ્થાન, ગજુરાત, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ 
અને કણાચટકમા ંઆિેલી છે. જે પૈકી એક અંદાજ મજુર્બ રાજસ્થાનમા ંઅંદાજે ૬૦ થી ૭૦ જેટલા ંપક્ષીઓ, ગજુરાતમા ં
૩૦થી પણ ઓછા પક્ષીઓ અને ર્બાકીના ંરાજ્યોમા ંકુલ મળીને ૩૦થી પણ ઓછા પક્ષીઓ જીિી રહ્ા ંછે. તેમ છતા,ં 
િૈજ્ઞાવનક અભ્યાસોને આધારે તેની િૈવિક િસ્તીનો અંદાજ કુલ ૫૦-૨૪૯ની સખં્યાનો રાખિામા ંઆિેલ છે. મતલર્બ 
કે, આ પથૃ્િી પર ૫૦ થી િધ ુપરંત ુ૨૫૦થી ઓછી સખં્યામા ંઘોરાડ આિેલા છે. 

ગજુરાતનાાં અંતતમ ઘોરાડ  

નર ઘોરાડ  
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પાના ન ં2 
િષચ ૧૯૫૦-૬૦ સધુી ઘોરાડ પક્ષી ગજુરાત રાજ્યમા ં સૌરાષ્ટ્ર 

વિસ્તાર અને કચ્છ જજલ્લામા ંજોિા મળતા ં હતા. સમય જતા, 

તેના ં િસિાટના સ્થળોમા ં થયેલા ં દર્બાણોને લીધે આ પક્ષીના ં

રહઠેાણોમા ંઘણો જ ઘટાડો થયો. આ સાથે તેનો આડેધડ વશકાર 

પણ કરિામા ં આિતો, આથી તેની િસ્તી ખરુ્બ જ ઝડપથી 

ઘટિા લાગી. આ સમયે એ જાણવુ ં ખરુ્બ જ અવનિાયચ છે કે 

ઘોરાડ પક્ષી િષચમા ં માત્ર એક જ ઈંડુ ં મકેુ છે, આથી તેની 

િસ્તીમા ંનિા ંપક્ષીઓનો ઉમેરો પણ ખરુ્બ જ ધીમી ગતીએ થાય છે. આિી પરરસ્સ્થવતમા ં તેમનો આડેધડ થયેલો 

વશકાર અને તેના રહઠેાણોમા ંથયેલો વનરંતર ઘટાડો તેને વિલપુ્તતના આરે લઇ આવ્યો. 

િષચ ૧૯૬૦મા ંભારતના ંવિખ્યાત પક્ષીવિદ શ્રી. સલીમ અલીએ આ પક્ષીને ભારતનુ ં‘રાષ્ટ્રીય પક્ષી’ જાહરે કરિા 

સ  ર્ન કરેલુ ંઅને જણાિેલુ ં કે આ દ્વારા તેનુ ંમહતિ સામાન્ય લોકો સમક્ષ લાિી શકાશે અને તેને ર્બર્ાિી શકાશે. 

દુભાચગ્યિશ તેમનુ ંઆ સપનુ ંપ  રંુ ન થયુ,ં અને તેમના ંઅનમુાન મજુર્બ આ પક્ષીની સખં્યામા ંખરુ્બ જ તીવ્ર ગવતએ 

ઘટાડો થયો. ૧૯૬૯ના દાયકામા ંથયેલા એક અભ્યાસ મજુર્બ, આશરે ૧૨૬૦ જેટલા ંઘોરાડ પક્ષી તે સમયે ભારતમા ં

હતા; જે સખં્યા આજે ઘટીને ૨૫૦થી પણ નીર્ે જતી રહી છે. િષચ ૧૯૮૦ આસપાસ ભયગ્રસ્ત જાહરે કરાયેલુ ંઆ 

પક્ષી આજે વિલતુતીને આરે આિીને ઉભુ ં છે, અને તેમ છતા ંઆજેપણ ભારતના ંમોટાભાગના લોકો આ પક્ષી અને 

તેની ગજુરાત રાજ્યમા ંહાજરીથી અજાણ છે. 

આપણે સૌ ગજુરાતમા ંગીરના ં વસિંહ અને કચ્છના ંરણમા ંરહતેા 
ઘડુખરની હાજરીથી ગૌરિાસ્ન્િત છીએ અને તે ખોટંુ પણ નથી. 
પરંત,ુ ગજુરાતને ઘોરાડ રૂપે મળેલ ુ ‘કુદરતનુાં નઝરાણુાં’ આપણે 
વિસરી રહ્ા ંછીએ. કોઇપણ પ્રજાવતની કુદરતમા ં વિલતુતી પહલેા ં
લોકોની યાદમાથંી તેનુ ં વિલતુત થઇ જવુ ં તે પ્રજાવત માટેની સૌથી 
દુુઃખદ ર્બાર્બત છે. ગજુરાત રાજ્યમા,ં આ પક્ષી અતયારે માત્ર કચ્છ 
જજલ્લાના અર્બડાસા અને મહદઅંશે માડંિી તાલકુામા ંજીિી રહ્ા 
છે. કચ્છમા ંઅંદાજે ૧૦૦૦ ર્ો.રકમી. વિસ્તારમા ંવ્યાપ ધરાિતા 
ઘોરાડ પક્ષી માટે અર્બડાસાનો ૨૫૦ ર્ો. રકમી. વિસ્તાર અતયતં સિેંદનશીલ અને મહતિનો છે. દુભાચગ્યની િાત છે કે 
આિા વિરલ પક્ષી માટે પણ કચ્છ જજલ્લામા ંમાત્ર ૨ ર્ો. રકમી. વિસ્તાર જ રક્ષક્ષત વિસ્તાર ‘કચ્છ ઘોરાડ અભયારણ્ય’ 
તરીકે  જાહરે થયેલો છે. આ અભયારણ્યના નાના વિસ્તારને કારણે જ, ઘોરાડ મોટેભાગે ર્બહારના ં અસરુક્ષીત 
વિસ્તારમા ંજીિિા માટે મથી રહ્ા ંછે. આ વિસ્તારમા ંઆશરે ૩૦ ગામોની સરકારી પડતર જમીનનો સમાિેશ થાય 
છે અને થોડો ભાગ તેમા ંઆિેલી િનવિભાગ હઠેળની જમીનનો પણ છે. દુખની િાત એ છે કે આ તમામ વિસ્તારોને 
‘સરકારી ખરાર્બા’ તરીકે ઓળખિામા ંઆિે છે કે જે મ  ળરૂપે અતયતં મહતિના ંિન્યજીિ વિસ્તારો છે. 
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પાના ન ં3 

હાલમા ં િષચ ૨૦૧૩ દરવમયાન, સરકારશ્રી દ્વારા વિલતુત થતી ઘોરાડ પક્ષીની પ્રજાવતની પનુુઃપ્રાપ્તત માટે એક 
મારહતીસભર અને િૈજ્ઞાવનક અક્ષભગમ સાથેની રૂપરેખા જાહરે કરિામા ં આિેલી. આ રૂપરેખા અનસુાર ઘોરાડના ં 
રહઠેાણ અને ઉડ્ડયનના સ્થળો આસપાસ કોઇપણ પ્રકારના ંિીજળીના તાર, પિનર્ક્કીઓ કે અન્ય ઊંર્ા ટાિરનો 
વિકાસ આ પક્ષી માટે જીિલેણ નીિડી શકે તેમ છે. આથી ઘોરાડના રહણેાકંીય વિસ્તારો આસપાસ આવુ ંન કરિા 
જણાિાયુ ં છે. ભ  તકાળમા ં પણ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને ગજુરાત ખાતે િીજળીના તાર સાથે ટકરાઈ જિાથી 
ઘોરાડના મતૃય ુ નોંધાયા છે. ગજુરાતમા ં અર્બડાસા ખાતે તો હાલમા ં જ, િષચ ૨૦૧૪ દરવમયાન, એક પખુ્ત માદા 
ઘોરાડનુ ં િીજળીના તાર સાથે ટકરાઈ જિાથી મતૃય ુ
નીપજેલુ.ં આપને જાણીને નિાઈ લાગશે કે િૈજ્ઞાવનક 
અભ્યાસો પરથી જાણિા મળયુ ં છે કે ર્બસ્ટાડચ પક્ષીઓની 
નજર ખરુ્બજ નર્બળી હોિાથી આકાશમા ં રહલેા 
િીજળીના ં તાર સાથે તનેી ટકરાઈ જિાની સભંાિના 
અન્ય પક્ષીઓ કરતા ઘણી જ િધ ુહોય છે. જયારે કોઈ 
પક્ષી કે જે વિલપુ્તતના આરે આિીને ઉભુ ંછે, જે િષચમા ં
માત્ર એક જ ઈંડુ ંમકેુ છે અને જેને માનિસહાયની અને 
સરંક્ષણની અતયતં જરૂર છે – તયારે માનિખલેલથી જો 
એકપણ પક્ષીનુ ં મતૃય ુ નીપજે તો તે ઘોરાડની સમગ્ર 
િસ્તી પર જીિલેણ આઘાત સાક્ષર્બત થાય તેમ છે.  
 
દુભાચગ્યિશ, ગજુરાત રાજ્યમા ંઘોરાડના અંવતમ ઘર ગણાતા અર્બડાસા વિસ્તારમા,ં ઘોરાડ પક્ષીના ંઅંતયત મહતિના ં
ઉડ્ડયનના માગચમા ંજ ગેટકો કાંપની (ગજુરાત એનજી કોપોરેશન લીમીટેડ) દ્વારા એક મોટંુ પાિર-સર્બસ્ટેશન ઉભુ ં
કરિાનો પ્રયાસ થઇ રહ્ો છે, જેનુ ંઘણુખંરંુ કાયચ આરંભાઈ ગયુ ં છે. આ સર્બસ્ટેશન એિા ં સ્થાન પર ઉભુ ં કરિામા ં
આિી રહ્ુ ંછે, કે જ્યાથંી વનયવમત રૂપે ઘોરાડ ઉડીને અિરજિર કરતા હોય છે. હાલમા,ં અહી ૨૨૦ કીલોિોલ્્સની ર્બ ે
મોટી પાિરલાઈનો અને અસખં્ય થાભંલાઓ નખાઈ રહ્ા ંછે. આ પ્રતયેક લાઈનમા ંકુલ ૧૩ કેર્બલ િાયર આિેલા છે 
કે જેની ઉંર્ાઈ ઘોરાડની ઉડિાની ઊંર્ાઈ જેટલીજ છે. આથી નજીકના સમયમા ંજ આ કેર્બલ સાથે ઘોરાડનુ ંટકરાઈને 
મતૃય ુથવુ ંવનવિત છે. 
 
િનવિભાગ દ્વારા હાલમા ંજ ઘોરાડની પનુુઃપ્રાપ્તતના વનધાચરરત તલાન હઠેળ, આ વિસ્તારમા ંઘણો જ પરરશ્રમ કયાચ 
ર્બાદ, અહીં ઘોરાડ માટે સરુક્ષીત વનિાસસ્થાન વિકસ્યા ંછે. હાલમા ંપણ આ વિસ્તારોમા ંસારંુ એવુ ંઘાસ જોઈ શકાય 
તેમ છે. િનવિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારને ઘોરાડના પ્રજનન માટે સયુોગ્ય અને ખલેલ રરહત િાતાિરણ પ  રંુ પાડિા 
માટે રે્ઈન-લીંક ફેન્સીંગ પણ કરિામા ંઆિી છે. સદભાગ્યે આ કાયચના પરરણામ રૂપે િષચ ૨૦૧૬મા ંઘોરાડના ંત્રણ 
ર્બચ્ર્ાઓં ઉછરી આવ્યા ં છે. પરંત,ુ ગેટકો કંપની દ્વારા ખરુ્બ જ સ  ઝ પ  િચક પાિર સર્બસ્ટેશનનુ ં કાયચ આજ વિસ્તારો 
આસપાસ એિી રીતે  કરિામા ંઆિી રહ્ુ ંછે કે જેથી િનવિભાગની મજુંરી લેિાની જરૂર જ ન પડે.  

વર્ષ ૨૦૧૪માાં અબડાસા ખાતે મતૃ્ય ુપામેલ માદા ઘોરાડ પક્ષી   
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‘ગજુરાતનાાં અંતતમ ઘોરાડ’  
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પાના ન ં4 

ગેટકો દ્વારા તમામ થાભંલાઓ અને અન્ય વિકાસના કાયો િનવિભાગની જમીનોની હદરેખાથી અડીને, પરંત ુર્બહારના ં

ભાગમા,ં કરિામા ંઆિી રહ્ા છે. આ પદ્ધવતથી ઘોરાડ માટેના મહતિના ંપ્રજનન અને વશયાળુ વિસ્તારોની ર્ારેતરફ 

વિજિાયરો અને થાભંલાઓનુ ંએક વિશાળ ર્ક્રવ્ય  હ ઉભુ ંથઈ રહ્ુ ંછે, કે જેમા ંઅટિાઈને ‘કચ્છનુાં ગૌરવ’ એવુ ંઘોરાડ 

પક્ષી નાશ પામે તે વનવિત છે. 

નીરે્ના નકશામા ં આપ જોઈ શકો છો કે િનવિભાગના ં ઘોરાડ માટેના ર્બનાિેલા વિસ્તારોની આસપાસ જ આ 
પ્રકારનો વિકાસ થઇ રહ્ો છે, જયારે આજ વિસ્તારથી ર્બનેં તરફ આિેલા ભાચુડંા અને કુણાઠીઆ ગામોની નજીકમા ંજ 
આ પ્રકારના વિકાસ માટેના અન્ય વિસ્તારો અને જમીનો આિેલા છે. જો આ વિકાસ તયા ંથયો હોત તો ઘોરાડ માટે 
નકુસાનકારક ન ર્બન્યો હોત. 

 

િનવિભાગ હઠેળના ઘોરાડ માટેના ંવિસ્તારો આસપાસ પાિરલાઈન તથા ગેટકોના ંસર્બસ્ટેશનની સ્સ્થવત દશાચિતો નકશો   

 

વનતવભાગ હઠેળના ઘોરાડના તનવાસસ્થાન આસપાસ નાખવામાાં આવેલી 
પાવરલાઈન અને થાાંભલાઓ  

વનતવભાગની હદ રેખા જયાાં પરૂી થાય છે તેની બાજુમાાં જ નખાઈ રહલેા 
વીજ થાાંભલાઓ  

ગેટકો ૨૨૦ કે.વી. લાઈન  

ગેટકો સબસ્ટેશન  

વનતવભાગનાાં ઘોરાડ માટેનાાં તવસ્તારો  સોલાર પાવર પ્લાન્ટ  
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પાના ન ં5 

સામાન્યતુઃ આપણા સમાજમા ં એક એિી ગેરસમજ પ્રિતે છે કે 
પયાચિરણિાદીઓ અને પ્રકૃવત સરંક્ષકો દરેક પ્રકારના ં વિકાસના વિરોધીઓ 
હોય છે. આથી જયારે પણ તેઓ કોઈ મદુ્દો લઈને સરકારને રજ આત કરે તયારે 
તેમને ‘તવકાસના અવરોધકો’ ગણીને તેમની રજુઆતોને વનરથચક ગણી 
અિગણિામા ંઆિે છે. જયારે હકીકતમા,ં જો તેમનો અક્ષભપ્રાય લેિામા ંઆિે 
તો, તેઓ આ વિકાસ કરતા સમયે શુ ં સાિરે્તી રાખિી કે જેથી તયાનંા 
પયાચિરણ અને િન્યજીિન પર આડઅસર ન થાય તેનુ ંયોગ્ય સ  ર્ન કરી 
શકે તેમ હોય છે. કોઈ પ્રકૃવતવિદ ક્યારેય પણ એવુ ંનથી ઈચ્છતા કે ગામ લોકો 
મશુ્કેલી ભોગિતા ંરહ ેઅન ેગામોનો વિકાસ ન થાય. તેઓ માત્ર એ ઈચ્છે કે 
આ વિસ્તારમા ંક્યા ંશુ ંઅને કેિી રીતે કરવુ ંકે જેથી પ્રાકૃવતક નકુસાન નરહિત 
થાય. 

કચ્છના ં ખડીર વિસ્તારમા ં પાિરલાઈન સાથે અથડાઈને ગજુરાતના રાજ્ય 
પક્ષીના જીિ જોખમે મકુાયા, તયારે તેને જમીનની અંદરથી પસાર કરિાનુ ંકાયચ 
કરિામા ંઆવ્યુ ં- જે એક પ્રશસંનીય ર્બાર્બત છે. હાલમા ંઘોરાડ પક્ષી પર આિો 
જ ભય તોળાઈ રહ્ો છે. શુ ં હાલમા ં નખાઈ રહલેી આ પાિરલાઈનો જયારે 

ઘોરાડનો જીિ લેશે તયારર્બાદ જ સરકારશ્રી કદાર્ આ ર્બાર્બતે વિર્ારશે ? 

આવુ ંન ર્બને તે માટે, અર્બડાસામા ં કાયચરત ‘ધ કોબેટ ફાઉન્ડેશન’ સસં્થા દ્વારા 
માનનીય મખુ્યમતં્રીશ્રીને એક વિનતંી કરતો પત્ર મોકલિામા ંઆવ્યો છે કે તેઓ 
ઘોરાડ પર જીિલેણ સાક્ષર્બત થઈ શકતી આ ર્બાર્બત પર તિરરત અને યોગ્ય 
વનણચય કરે. આ વિસ્તારમા ં હાલમા ંનખાઈ ચકેુલી પાિરલાઈનો પર દુરથી જ 
પક્ષીને રે્તિી દેતા ખાસ પ્રકારના ંરીફ્લેકટરો લગાિિા માટે વિનતંી કરાઈ છે, 
તેમજ ભવિષ્ટ્યમા ં ઘોરાડના અવતમહતિના આ વિસ્તારોમા ં આિી લાઈનો 
જમીનની અંદરથી પસાર કરિામા ંઆિે તે રજ આત પણ કરિામા ંઆિી છે.           

આ વિસ્તાર સમગ્ર ગજુરાતમા ં તેમનુ ંઅંવતમ ઘર છે. જો અહીં પણ 

ઘોરાડને નકુસાન કરતી પ્રવવૃતઓનો વિકાસ થયો અને જો ઘોરાડના 
મતૃય ુથયા, તો ગજુરાત રાજ્ય કાયમ માટે આ પ્રજાવતને ખોઈ રે્બસે 
તેમ છે. 

ઘોરાડ હાલનાાં સમયની એવી પ્રજાતત ન બનવી જોઈએ કે જેનાાં સાંરક્ષણ 

બાબતની તમામ માહહતી હોવા છતાાં તેને તવલપુ્ત થઇ જવા દેવામાાં 
આવી.   

શુ ંથઇ શકે તેમ છે ? 

દરેક વ્યક્તતએ ગજુરાતનાાં માન.મખુ્યમાંત્રીશ્રી અને દેશનાાં માન. 

પ્રધાનમાંત્રીશ્રીને પત્ર લખી નીચે મજુબની માાંગ કરવી જોઈએ  

 
 હાલમાાં નખાઈ ગયેલી લાઈનો પર રીફલેતટરો લગાવવા 

 ભતવષ્ટ્યમાાં આ તવસ્તારમાાં આવતી તમામ લાઈનો જમીન 

અંદરથી પસાર કરવી 

 ગેટકો નુાં સબસ્ટેશન ભાચુાંડા કે કુણાઠીયા ગામ તરફ લઇ 

જવુાં 

 
- લેખક અને તસવીરકાર  

   દેવેશ ગઢવી  

ઘોરાડ અને વીજતારો માાંથી શુાં વધ ુ

મહત્વનુાં છે તે આપણે નક્કી કરવાનુાં છે  

યો
ગેન્
ર  શ

ાહ
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