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ુ રાતનાાં અંતતમ ઘોરાડ
ગજ

આ લેખમાં વિવિધ તસ્િીરોમાં આિેલા ‘ઘોરાડ’ પક્ષીથી આપ કદાર્ અજાણ હશો. અને આ ર્બાર્બતમાં કોઈજ સંકોર્
રાખિા જેિો પણ નથી, કારણકે ભારતનાં હજારો કે કદાર્ લાખો લોકો આપની જેમ જ આ પક્ષીને ઓળખતાં નથી.
આ લેખની શરૂઆત થાય તે પહેલા આ ભવ્ય પક્ષી વિષે એક ટંકી સમજ મેળિી લઈએ.
‘ઘોરાડ’ પક્ષી મળ રૂપે ભારતીય પક્ષી છે . સમગ્ર પ ૃથ્િી પર હાલમાં
કુલ ૨૫૦થી પણ ઓછા ઘોરાડ પક્ષી ર્બચ્યા છે . આ પક્ષી આશરે

૧ મીટર જેટલું ઊંચું હોય છે અને પ્રજનન સમયે (આપણે તયાં
ર્ોમાસા દરવમયાન) ઘાવસયા મેદાનોમાં િસિાટ કરે છે , અને ર્બાકીના
સમયે એટલે કે વશયાળા-ઉનાળા દરવમયાન ખુલ્લી પડતર જમીનો,
િઢાઈ ગયેલા ખુલ્લાં પડેલા ખેતરો અને ક્યારે ક જુિાર-ર્બાજરાનાં
ખેતરોમાં જોિા મળે છે . ખોરાકમાં મુખ્યતિે કીટકો ખાત ુ ં આ પક્ષી,
ૂ
સાર્ા અથચમાં ‘ખેડત
તમત્ર’ છે , અને આથી જ તેની હાજરી કોઈજ રીતે
ખેડતો માટે નુકસાનકારક નથી. કીટકો ઉપરાંત આ પક્ષી નાનાં
સરીસ ૃપો, ર્ણીર્બોર, કેરડાંના ફળ અને પાક િઢાઈ ગયેલા ખેતરોમાં
પડી રહેલા ર્બીજ પણ ખાય છે .

નર ઘોરાડ

આ પક્ષીની તમામ િસ્તી માત્ર ભારતમાં જ િસે છે . ભારતમાં તેની િસ્તી રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદે શ
અને કણાચટકમાં આિેલી છે . જે પૈકી એક અંદાજ મુજર્બ રાજસ્થાનમાં અંદાજે ૬૦ થી ૭૦ જેટલાં પક્ષીઓ, ગુજરાતમાં
૩૦થી પણ ઓછા પક્ષીઓ અને ર્બાકીનાં રાજ્યોમાં કુલ મળીને ૩૦થી પણ ઓછા પક્ષીઓ જીિી રહ્ાં છે . તેમ છતાં,
િૈજ્ઞાવનક અભ્યાસોને આધારે તેની િૈવિક િસ્તીનો અંદાજ કુલ ૫૦-૨૪૯ની સંખ્યાનો રાખિામાં આિેલ છે . મતલર્બ
કે, આ પ ૃથ્િી પર ૫૦ થી િધુ પરં ત ુ ૨૫૦થી ઓછી સંખ્યામાં ઘોરાડ આિેલા છે .
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િષચ ૧૯૫૦-૬૦ સુધી ઘોરાડ પક્ષી ગુજરાત રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર
વિસ્તાર અને કચ્છ જજલ્લામાં જોિા મળતાં હતા. સમય જતા,
તેનાં િસિાટના સ્થળોમાં થયેલાં દર્બાણોને લીધે આ પક્ષીનાં
રહેઠાણોમાં ઘણો જ ઘટાડો થયો. આ સાથે તેનો આડેધડ વશકાર
પણ કરિામાં આિતો, આથી તેની િસ્તી ખુર્બ જ ઝડપથી
ઘટિા લાગી. આ સમયે એ જાણવુ ં ખુર્બ જ અવનિાયચ છે કે
ઘોરાડ પક્ષી િષચમાં માત્ર એક જ ઈંડું મુકે છે , આથી તેની
િસ્તીમાં નિાં પક્ષીઓનો ઉમેરો પણ ખુર્બ જ ધીમી ગતીએ થાય છે . આિી પરરસ્સ્થવતમાં તેમનો આડેધડ થયેલો
વશકાર અને તેના રહેઠાણોમાં થયેલો વનરં તર ઘટાડો તેને વિલુપ્તતના આરે લઇ આવ્યો.
િષચ ૧૯૬૦માં ભારતનાં વિખ્યાત પક્ષીવિદ શ્રી. સલીમ અલીએ આ પક્ષીને ભારતનુ ં ‘રાષ્ટ્રીય

પક્ષી’

જાહેર કરિા

સર્ન કરે લ ું અને જણાિેલ ું કે આ દ્વારા તેન ુ ં મહતિ સામાન્ય લોકો સમક્ષ લાિી શકાશે અને તેને ર્બર્ાિી શકાશે.
દુભાચગ્યિશ તેમનું આ સપનુ ં પરું ન થયુ,ં અને તેમનાં અનુમાન મુજર્બ આ પક્ષીની સંખ્યામાં ખુર્બ જ તીવ્ર ગવતએ
ઘટાડો થયો. ૧૯૬૯ના દાયકામાં થયેલા એક અભ્યાસ મુજર્બ, આશરે ૧૨૬૦ જેટલાં ઘોરાડ પક્ષી તે સમયે ભારતમાં
હતા; જે સંખ્યા આજે ઘટીને ૨૫૦થી પણ નીર્ે જતી રહી છે . િષચ ૧૯૮૦ આસપાસ ભયગ્રસ્ત જાહેર કરાયેલ ું આ
પક્ષી આજે વિલુતતીને આરે આિીને ઉભુ ં છે , અને તેમ છતાં આજેપણ ભારતનાં મોટાભાગના લોકો આ પક્ષી અને
તેની ગુજરાત રાજ્યમાં હાજરીથી અજાણ છે .

આપણે સૌ ગુજરાતમાં ગીરનાં વસિંહ અને કચ્છનાં રણમાં રહેતા
ઘુડખરની હાજરીથી ગૌરિાસ્ન્િત છીએ અને તે ખોટું પણ નથી.
પરં ત ુ, ગુજરાતને ઘોરાડ રૂપે મળે લ ુ ‘કુ દરતન ાંુ નઝરાણ’ાંુ આપણે
વિસરી રહ્ાં છીએ. કોઇપણ પ્રજાવતની કુદરતમાં વિલુતતી પહેલાં
લોકોની યાદમાંથી તેન ુ ં વિલુતત થઇ જવુ ં તે પ્રજાવત માટે ની સૌથી
દુુઃખદ ર્બાર્બત છે . ગુજરાત રાજ્યમાં, આ પક્ષી અતયારે માત્ર કચ્છ
જજલ્લાના અર્બડાસા અને મહદઅંશે માંડિી તાલુકામાં જીિી રહ્ા
છે . કચ્છમાં અંદાજે ૧૦૦૦ ર્ો.રકમી. વિસ્તારમાં વ્યાપ ધરાિતા

ઘોરાડ પક્ષી માટે અર્બડાસાનો ૨૫૦ ર્ો. રકમી. વિસ્તાર અતયંત સંિેદનશીલ અને મહતિનો છે . દુભાચગ્યની િાત છે કે
આિા વિરલ પક્ષી માટે પણ કચ્છ જજલ્લામાં માત્ર ૨ ર્ો. રકમી. વિસ્તાર જ રક્ષક્ષત વિસ્તાર ‘કચ્છ ઘોરાડ અભયારણ્ય’
તરીકે

જાહેર થયેલો છે . આ અભયારણ્યના નાના વિસ્તારને કારણે જ, ઘોરાડ મોટે ભાગે ર્બહારનાં અસુરક્ષીત

વિસ્તારમાં જીિિા માટે મથી રહ્ાં છે . આ વિસ્તારમાં આશરે ૩૦ ગામોની સરકારી પડતર જમીનનો સમાિેશ થાય
છે અને થોડો ભાગ તેમાં આિેલી િનવિભાગ હેઠળની જમીનનો પણ છે . દુખની િાત એ છે કે આ તમામ વિસ્તારોને
‘સરકારી ખરાર્બા’ તરીકે ઓળખિામાં આિે છે કે જે મળરૂપે અતયંત મહતિનાં િન્યજીિ વિસ્તારો છે .
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હાલમાં િષચ ૨૦૧૩ દરવમયાન, સરકારશ્રી દ્વારા વિલુતત થતી ઘોરાડ પક્ષીની પ્રજાવતની પુનુઃપ્રાપ્તત માટે એક
મારહતીસભર અને િૈજ્ઞાવનક અક્ષભગમ સાથેની રૂપરે ખા જાહેર કરિામાં આિેલી. આ રૂપરે ખા અનુસાર ઘોરાડનાં

રહેઠાણ અને ઉડ્ડયનના સ્થળો આસપાસ કોઇપણ પ્રકારનાં િીજળીના તાર, પિનર્ક્કીઓ કે અન્ય ઊંર્ા ટાિરનો
વિકાસ આ પક્ષી માટે જીિલેણ નીિડી શકે તેમ છે . આથી ઘોરાડના રહેણાંકીય વિસ્તારો આસપાસ આવુ ં ન કરિા
જણાિાયું છે . ભતકાળમાં પણ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને ગુજરાત ખાતે િીજળીના તાર સાથે ટકરાઈ જિાથી
ઘોરાડના મ ૃતયુ નોંધાયા છે . ગુજરાતમાં અર્બડાસા ખાતે તો હાલમાં જ, િષચ ૨૦૧૪ દરવમયાન, એક પુખ્ત માદા
ઘોરાડનું િીજળીના તાર સાથે ટકરાઈ જિાથી મતૃ યુ
નીપજેલુ.ં આપને જાણીને નિાઈ લાગશે કે િૈજ્ઞાવનક
અભ્યાસો પરથી જાણિા મળયુ ં છે કે ર્બસ્ટાડચ પક્ષીઓની
નજર

ખુર્બજ

નર્બળી

હોિાથી

આકાશમાં

રહેલા

િીજળીનાં તાર સાથે તેની ટકરાઈ જિાની સંભાિના
અન્ય પક્ષીઓ કરતા ઘણી જ િધુ હોય છે . જયારે કોઈ
પક્ષી કે જે વિલુપ્તતના આરે આિીને ઉભુ ં છે , જે િષચમાં
માત્ર એક જ ઈંડું મુકે છે અને જેને માનિસહાયની અને
સંરક્ષણની અતયંત જરૂર છે – તયારે માનિખલેલથી જો
એકપણ પક્ષીનું મ ૃતયુ નીપજે તો તે ઘોરાડની સમગ્ર
િસ્તી પર જીિલેણ આઘાત સાક્ષર્બત થાય તેમ છે .

વર્ષ ૨૦૧૪માાં અબડાસા ખાતે મ ૃત્યુ પામેલ માદા ઘોરાડ પક્ષી

દુભાચગ્યિશ, ગુજરાત રાજ્યમાં ઘોરાડના અંવતમ ઘર ગણાતા અર્બડાસા વિસ્તારમાં, ઘોરાડ પક્ષીનાં અંતયત મહતિનાં

ઉડ્ડયનના માગચમાં જ ગેટકો

કાંપની

(ગુજરાત એનજી કોપોરે શન લીમીટેડ) દ્વારા એક મોટું પાિર-સર્બસ્ટેશન ઉભું

કરિાનો પ્રયાસ થઇ રહ્ો છે , જેનુ ં ઘણુખ
ં રું કાયચ આરં ભાઈ ગયુ ં છે . આ સર્બસ્ટે શન એિાં સ્થાન પર ઉભુ ં કરિામાં
આિી રહ્ું છે , કે જ્યાંથી વનયવમત રૂપે ઘોરાડ ઉડીને અિરજિર કરતા હોય છે . હાલમાં, અહી ૨૨૦ કીલોિોલ્્સની ર્બે
મોટી પાિરલાઈનો અને અસંખ્ય થાંભલાઓ નખાઈ રહ્ાં છે . આ પ્રતયેક લાઈનમાં કુલ ૧૩ કેર્બલ િાયર આિેલા છે
કે જેની ઉંર્ાઈ ઘોરાડની ઉડિાની ઊંર્ાઈ જેટલીજ છે . આથી નજીકના સમયમાં જ આ કેર્બલ સાથે ઘોરાડનુ ં ટકરાઈને
મતૃ યુ થવું વનવિત છે .
િનવિભાગ દ્વારા હાલમાં જ ઘોરાડની પુનુઃપ્રાપ્તતના વનધાચ રરત તલાન હેઠળ, આ વિસ્તારમાં ઘણો જ પરરશ્રમ કયાચ
ર્બાદ, અહીં ઘોરાડ માટે સુરક્ષીત વનિાસસ્થાન વિકસ્યાં છે . હાલમાં પણ આ વિસ્તારોમાં સારું એવુ ં ઘાસ જોઈ શકાય

તેમ છે . િનવિભાગ દ્વારા આ વિસ્તારને ઘોરાડના પ્રજનન માટે સુયોગ્ય અને ખલેલ રરહત િાતાિરણ પરું પાડિા
માટે ર્ેઈન-લીંક ફેન્સીંગ પણ કરિામાં આિી છે . સદભાગ્યે આ કાયચના પરરણામ રૂપે િષચ ૨૦૧૬માં ઘોરાડનાં ત્રણ
ર્બચ્ર્ાંઓ ઉછરી આવ્યાં છે . પરં ત,ુ ગેટકો કંપની દ્વારા ખુર્બ જ સઝ પિચક પાિર સર્બસ્ટે શનનુ ં કાયચ આજ વિસ્તારો
આસપાસ એિી રીતે કરિામાં આિી રહ્ું છે કે જેથી િનવિભાગની મંજુરી લેિાની જરૂર જ ન પડે.
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વનતવભાગ હેઠળના ઘોરાડના તનવાસસ્થાન આસપાસ નાખવામાાં આવેલી

વનતવભાગની હદ રે ખા જયાાં પ ૂરી થાય છે તેની બાજુમાાં જ નખાઈ રહેલા

પાવરલાઈન અને થાાંભલાઓ

વીજ થાાંભલાઓ

ગેટકો દ્વારા તમામ થાંભલાઓ અને અન્ય વિકાસના કાયો િનવિભાગની જમીનોની હદરે ખાથી અડીને, પરં ત ુ ર્બહારનાં

ભાગમાં, કરિામાં આિી રહ્ા છે . આ પદ્ધવતથી ઘોરાડ માટેના મહતિનાં પ્રજનન અને વશયાળુ વિસ્તારોની ર્ારે તરફ
વિજિાયરો અને થાંભલાઓનુ ં એક વિશાળ ર્ક્રવ્યહ ઉભુ ં થઈ રહ્ું છે , કે જેમાં અટિાઈને ‘કચ્છન ાંુ ગૌરવ’ એવુ ં ઘોરાડ
પક્ષી નાશ પામે તે વનવિત છે .
નીર્ેના નકશામાં આપ જોઈ શકો છો કે િનવિભાગનાં ઘોરાડ માટે ના ર્બનાિેલા વિસ્તારોની આસપાસ જ આ
પ્રકારનો વિકાસ થઇ રહ્ો છે , જયારે આજ વિસ્તારથી ર્બંને તરફ આિેલા ભાચુડા
ં અને કુણાઠીઆ ગામોની નજીકમાં જ
આ પ્રકારના વિકાસ માટેના અન્ય વિસ્તારો અને જમીનો આિેલા છે . જો આ વિકાસ તયાં થયો હોત તો ઘોરાડ માટે
નુકસાનકારક ન ર્બન્યો હોત.

ગે ટકો ૨૨૦ કે .વી. લાઈન

ગે ટકો સબસ્ટેશન
વનતવભાગનાાં ઘોરાડ માટે નાાં તવસ્તારો

સોલાર પાવર પ્લાન્ટ

િનવિભાગ હેઠળના ઘોરાડ માટે નાં વિસ્તારો આસપાસ પાિરલાઈન તથા ગેટકોનાં સર્બસ્ટે શનની સ્સ્થવત દશાચિતો નકશો
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સામાન્યતુઃ

આપણા

સમાજમાં

એક

એિી

ગેરસમજ

પ્રિતે

છે

કે

પયાચિરણિાદીઓ અને પ્રકૃવત સંરક્ષકો દરે ક પ્રકારનાં વિકાસના વિરોધીઓ

હોય છે . આથી જયારે પણ તેઓ કોઈ મુદ્દો લઈને સરકારને રજઆત કરે તયારે
તેમને ‘તવકાસના અવરોધકો’ ગણીને તેમની રજુઆતોને વનરથચક ગણી
અિગણિામાં આિે છે . જયારે હકીકતમાં, જો તેમનો અક્ષભપ્રાય લેિામાં આિે
તો, તેઓ આ વિકાસ કરતા સમયે શુ ં સાિર્ેતી રાખિી કે જેથી તયાંના
પયાચિરણ અને િન્યજીિન પર આડઅસર ન થાય તેન ુ ં યોગ્ય સર્ન કરી
શકે તેમ હોય છે . કોઈ પ્રકૃવતવિદ ક્યારે ય પણ એવુ ં નથી ઈચ્છતા કે ગામ લોકો
મુશ્કેલી ભોગિતાં રહે અને ગામોનો વિકાસ ન થાય. તેઓ માત્ર એ ઈચ્છે કે
આ વિસ્તારમાં ક્યાં શું અને કેિી રીતે કરવુ ં કે જેથી પ્રાકૃવતક નુકસાન નરહિત

થાય.
કચ્છનાં ખડીર વિસ્તારમાં પાિરલાઈન સાથે અથડાઈને ગુજરાતના રાજ્ય
પક્ષીના જીિ જોખમે મુકાયા, તયારે તેને જમીનની અંદરથી પસાર કરિાનુ ં કાયચ
કરિામાં આવ્યુ ં - જે એક પ્રશંસનીય ર્બાર્બત છે . હાલમાં ઘોરાડ પક્ષી પર આિો
જ ભય તોળાઈ રહ્ો છે . શુ ં હાલમાં નખાઈ રહેલી આ પાિરલાઈનો જયારે
ઘોરાડનો જીિ લેશે તયારર્બાદ જ સરકારશ્રી કદાર્ આ ર્બાર્બતે વિર્ારશે ?
આવુ ં ન ર્બને તે માટે, અર્બડાસામાં કાયચરત ‘ધ કોબેટ ફાઉન્ડેશન’ સંસ્થા દ્વારા

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને એક વિનંતી કરતો પત્ર મોકલિામાં આવ્યો છે કે તેઓ
ઘોરાડ પર જીિલેણ સાક્ષર્બત થઈ શકતી આ ર્બાર્બત પર તિરરત અને યોગ્ય
યોગેન્ર શાહ

વનણચય કરે . આ વિસ્તારમાં હાલમાં નખાઈ ચુકેલી પાિરલાઈનો પર દુરથી જ
પક્ષીને ર્ેતિી દે તા ખાસ પ્રકારનાં રીફ્લેકટરો લગાિિા માટે વિનંતી કરાઈ છે ,
ઘોરાડ અને વીજતારો માાંથી શુાં વધુ

મહત્વનુાં છે તે આપણે નક્કી કરવાનુાં છે

તેમજ ભવિષ્ટ્યમાં ઘોરાડના અવતમહતિના આ વિસ્તારોમાં આિી લાઈનો
જમીનની અંદરથી પસાર કરિામાં આિે તે રજઆત પણ કરિામાં આિી છે .

આ વિસ્તાર સમગ્ર ગુજરાતમાં તેમનુ ં અંવતમ ઘર છે . જો અહીં પણ
ઘોરાડને નુકસાન કરતી પ્રવ ૃવતઓનો વિકાસ થયો અને જો ઘોરાડના
મતૃ યુ થયા, તો ગુજરાત રાજ્ય કાયમ માટે આ પ્રજાવતને ખોઈ ર્બેસે
તેમ છે .
ઘોરાડ હાલનાાં સમયની એવી પ્રજાતત ન બનવી જોઈએ કે જેનાાં સાંરક્ષણ
બાબતની તમામ માહહતી હોવા છતાાં તેને તવલપ્ુ ત થઇ જવા દે વામાાં
આવી.
- લેખક અને તસવીરકાર

દે વેશ ગઢવી
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શું થઇ શકે તેમ છે ?
દરે ક વ્યક્તતએ ગુજરાતનાાં માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી અને દે શનાાં માન.
પ્રધાનમાંત્રીશ્રીને પત્ર લખી નીચે મુજબની માાંગ કરવી જોઈએ

 હાલમાાં નખાઈ ગયેલી લાઈનો પર રીફલેતટરો લગાવવા
 ભતવષ્ટ્યમાાં આ તવસ્તારમાાં આવતી તમામ લાઈનો જમીન
અંદરથી પસાર કરવી
 ગે ટકો નુાં સબસ્ટેશન ભાચુડ
ાં ા કે કુ ણાઠીયા ગામ તરફ લઇ
જવુાં

