िशकारी प यांचा देश
-आनंदा बेनज

लॅ गर फाकन – फोटो–आनंदा बॅनज

तुहाला भारतातच एका लहानशा आका सफारीवर जायचे आहे का? तर मग ताल चापरला
जा! हे राजथानातील चु िजातील खूप कमी #िस$ असलेले एक व&यजीव अभयार'य आहे.
ताल चापरला खूप मोठा गवताळ #देश लाभलेला आहे जे +याचे तेथील मु,य आकष.ण - काळवीटयाचे ि#य िनवासथान आहे.
फोरे ट र2 ज ऑफसर सुरत4सग पुिनया यां6या हण'यानुसार वेळेवर के या गेलेया संर7ण
#य8ांमुळे फ9 भारतातच आढळू न येणा;या काळिवटांची सं,या २,५०० पय<त पोहचली आहे.
ताल चापर हे दलीपासून ४०० कमी दूर आहे. साधारणपणे १० तासांचा #वास! येथे वाघ-4सह
असे मोठे #ाणी नाहीत परं तु शेकडो एकरवर पसरलेया सोनेरी आिण िहर?ा गवतात राहणारे
प7ी हे येथील मोठे आकष.ण आहे. ताल चापर हे नेहमी काळिवटांसाठीच #िस$ राहील परं तु
काळा6या ओघात आता येथील पBयांनी #े7कांना आकCषत कर'यात महDवाची भूिमका
बजावायला सुFवात के ली आहे. मु,यDवे िहवाळा सुF झायापासून ते माच.पय<त.
गेया काही वषा<मHये जगभरातील प7ी#ेमIनी +यांना हवे असलेले खास प7ी Jटप'यासाठी ताल
चापर कडे आपला मोचा. वळवला आहे. आजूबाजूला सगळीकडे िवहरणारे - थलांतर करणारे
ईगस, बझाड.स,् फाकनस्, हेरीअस. आिण हॉNस या सवा<मुळे हा #देश िशकारी पBयांचा #देश
बनला आहे. पुिनयाजI6या हण'यानुसार आतापय<त िशकारी पBयां6या वेगवेगOया ३६
#जातIची येथे नPद झाली आहे. काही दवसांपव
ू Q6या माRया भेटीत मला +यांपैकT २५ #जाती
पाहता आया. ही खरोखरच एक मोठी उपलVधी आहे.

गवताळ #देश, जेथे +यांना खायला भरपूर खाX उपलVध आहे, ही िशकारी पBयांची राह'यासाठी
पिहली पसंतीची जागा आहे. लाNस., िपिपYस, Zे स, पे[ीजेस आिण अशा अनेक जीवजंतूसह
तुहाला येथे हजारो वाळवंटी घुशी आिण काटेरी शेपटू असलेले सरडे पाहायला िमळतील जे
िशकारी पBयां6या अ\साखळीचे अिवभा]य घटक आहेत.
लेसर के [ल हा प7ी#ेमI6या आवड+या पBयांपैकT एक - भारतातून #वास करणारा हा प7ी
असं,य प7ी वे^ांना आकCषत करतो. हा प7ी चीन आिण मंगोिलया मHये ज&मतो आिण अस
हणतात कT तो भारतात अFणाचल #देश आिण नागालँड मधून #वेश करतो. परं तु +यांपैकT काही
प7ी हे आके कडे जा'यापूवQ िहमालयावन उ`र-पिaम भारताला ओलांडून जातात.
मला येथे आढळू न आलेया काही #मुख िशकारी पBयांची नावे सांगायची झाली तर ती अशी –
युरेिसअन हॉबी, लाँग-लेगीड बझाड., रे ड-नेकTड फाकन, bेटर पोटेड ईगल, पाईड हेरीअर, लेगर
फाकन, कॉमन के [ल आिण माश. हेरीअर +यां6या सोबत आकाश वाटून घेणारे आणखी प7ी
हणजे शेकडो िपवOया डोOयांची खबुतरे , आणखी एक अवcय पहावी अशी #जाती, आिण हजारो
िवल7ण डेमॉईिसली dे &स जे मHय आिशयातील कझाखतान,

उझबेकतान आिण

कCगझतान येथून तेथील कडाNयाचा िहवाळा टाळ'यासाठी भारतात येतात.
ताल चापर येथील भरभराटीला आलेया या गवताळ #देशा6या परीसंथेची वतःची एक कहाणी
आहे. १९४० पय<त हा #देश िशकार कर'याची आिण घो^ांना चार'याची जागा हणून वापरला
जात असे. तो िबकानेरचे महाराजा गंगा4सग यां6या मालकTचा होता. १९६० मHये हा #देश
व&यजीव अभयार'य हणून घोिषत कर'यात आला. या6या खूप आधी या अभयार'या6या पिaम
बाजूला असलेया टेक^ा ा अ+यप पडणा;या पावसाचे पाणी अभयार'याकडे वळवत असत.
परं तु शेजारील भागांमHये सfधव िमठासाठी होणा;या खाणकामामुळे या #देशा6या नैसCगक
पाणलोट 7ेgात मुलभूत बदल घडवून आणले आहेत आिण +याचा येथील थािनक वनपती
जीवनावर िवपरीत पJरणाम झाला आहे. या भागामHये जात काहीच उगवत नhहते
िशवाय िवलायती बाभूळ (Prosopis Juliflora) जी एक झपाiाने वाढणारी, आdमक वनपती
#जाती आहे आिण िजने थािनक वनपतIना नामशेष के ले होते.
२००६ मHये राजथान सरकारने या अभयार'या6या समb िवकासासाठी पाच वषा<6या कृ ती
काय.dमाची योजना आखली आिण या #देशाचा रा]या6या पय.टन नकाशात समावेश
के ला. सुदव
ै ाने जसे इतर िनlफळ कृ ती काय.dमा6या बाबतीत घडते तसे या काय.dमा6या बाबतीत
घडले नाही. हा काय.dम यशवी झाला. या कायापालटाचे mेय मु,यDवे पुिनया यांना जाते.

पुिनयाजIनी (या नावानेच ते लोकि#य आहेत) सव.#थम थािनक गवत मोिथयाची
(काळिवटांचे आवडते खाX) लागवड कन िवलायती बाभळीला नn कर'यापासून सुFवात के ली.
+यांनी पावसा6या पा'या6या संवध.नावरही भर दला. आता पाच वषo झाली आहेत आिण पJरणाम
आपया समोर आहेत.
परं तु पBयां6या या वगा.ला भेट देणारे लोक पुिनयाजI6या सहवासाची आशा बाळगून असतात
याचे आणखी एक वेगळे च कारण आहे! +यांचे पBयांबpलचे #ेम आिण qान दो&हIना तोड नाही.
लेसर के [ल rकवा पोटेड dTपरसारखे प7ी ते अगदी िवनासायास ओळखू शकतात. एखादा प7ी
िवmांतीसाठी कोण+या झाडावर बसेल, तो पाणी sयायला कधी जाईल इतके च नhहे तर तो
िशकारी6या शोधात कधी िनघेल हे +यांना मािहत असते. हा तो माणूस आहे ]याने एका
ओसाड, खरबरीत वाळवंटाचे एका िहर?ागार आिण िशकारी पBयां6या #देशात Fपांतर घडवून
आणले.

एक युरेिसअन ईगल आऊल झेप घेतांना.
हा एक अ+यंत जहाल िशकारी प7ी आहे.
ही येथील िनवासी #जाती असून या
संपूण. उपखंडात सवा<त मोठी (घुबड
#जाती) आहे. - आनंदा बेनजQ

हजारो डेमॉईिसली dे &स जे सsट2बर
ते माच. दरयान मHय आिशयाई
कझाखतान , उझबेकतान आिण
कCगझतान या देशांमधून तेथील
कडाNयाचा िहवाळा टाळ'यासाठी
भारतात येतात. - आनंदा बेनजQ

नर

काळवीट

आपापया

हpIसाठी भांडतांना. ताल चापर जो
१९४० पय<त महाराजा गंगा4सग यां6या
मालकTचा एक िशकार कर'याचा आिण
घोडे चार'याचा #देश होता तो आज
देशातील

एक

#िस$

काळवीट

अभयार'य बनला आहे. - आनंदा बेनजQ

