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நில� யா���� ெசா�த�?

ப. ெஜகநாத�

ேதய�ைல� ேதா�ட�தி� கா�� யாைனக�

ஒ� நா� காைல அவசரமாக� ெதாைலேபசிய�� அைழ�த ந�ப� அ�ய�பா��கார��,

சி�ன ேமான�கா�� கா��� ப�திய�� ஓரமாக� ேதய�ைல� ேதா�ட�தி� அ�கி�

இ��பதாக� ெசா�னா�. �டேவ, ஒ� ஆ�ச�யமான ச�கதிைய�� ெசா�னா�. அவ� ப���

உற�கி� ெகா����கிறா�, அவ� நி�� ெகா����கிறா� என. வ�ய�� ேமலிட உடேன

அ�த இட���� வ�ைர�ேத�.

அவ� ெசா�னப�ேயதா� இ��த�, நா� இ�வைர க��ராத அ�த� கா�சி. ச�� ேநர�தி�

அவ�� ெம�வாக� தன� கா�கைள மட�கி, ப�கவா��� சா��� ப����ெகா�டா�.

இரெவ��� ��றி அைல�� உண� ேத�யேபா��, இட�ெபய��தேபா�� வழிெய���

மன�த�களா� ஓடஓட வ�ர�ட�ப�டதாேலா எ�னேவா, அ�த� ப�ட�பகலி� அவ�க�

இ�வ�� ஆ��� உற�கி� ெகா����தன�. ஆ� அரவம�ற அ�த இட�தி�, அவ�க�

இ�வ�� நி�மதியாக� ���வைத� க�� எ�க��� நி�மதி� ெப���� வ�த�.

யா�ைடய இட�?

ஒ�ெவா� யாைனைய�� அைடயாள� க�� ெபய��வ� ஆரா��சியாள�கள�� இய��.

அ�ய�பா��காரைன��, சி�ன ேமான�காைவ�� ேபால வா�பாைற ப�திய�� �மா� 80-100

யாைனக� இ��கி�றன. வா�பாைறைய� ��றி�� உ�ள கா��� ப�திகள�� உ�ள

யாைனக� ஓ�ட�திலி��� ம�ேறா� இட���� இட�ெபய�வ� கால�காலமாக நிக���

வ�கிற�.

�� ஆ��க��� �� இ�ப�திய�� ��ேயறிய சமெவள�� ப�தி மன�த�க� யாைனகள��

வழி�தட�கைள (Elephant corridors) ஆ�கிரமி�� வ�� க�� வசி�க ஆர�ப��தி��கிறா�க�.

உ�ைமய��, வா�பாைற ப�தி மன�த�க��கான� ம��ம�ல, இ�� வா���வ�� யாைன

�தலிய அைன��� கா��ய��க���� உ�ய���ட.

எதி�ெகா�ள�

த�ேபா� �மா� 220 ச�ர� கி.ம�. பர�� ெகா�ட ேதய�ைல� ேதா�ட�க��, ��டா�க�ப�ட

மைழ�கா�� ேசாைலக�� உ�ள இ�ப�திய�� ம�க�ெதாைக �மா� ஒ� ல�ச�. இ�ப�
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மன�த அட��தி மி��த இட�தி� யாைனக�ட� மன�த�கேளா, மன�த�க�ட� யாைனகேளா

எதி�ெகா�ள ேந��வ� பல ேவைளகள�� தவ���க ��யாத ஒ��தா�.

இத� ப��வ�ைள�கள�� �தலாவ� ெபா��ேசத�, இர�டாவ� உய���ேசத�. அதாவ�

ேரஷ� கைடகள���, ப�ள� மதிய உண�� �ட�கள��� ைவ�க�ப������ அ�சி, ப���

�தலிய உண�� ெபா��கைள உ�ெகா�ள யாைனக� வ�வதா�, அ�க��ட�கள�� கத�,

�வ�க� ேசதமைடகி�றன. உண� ேசமி��� கிட��க� ��ய����� ப�திகள��

அ�காைமய�� இ��தா�, அ�கி���� சில வ��கள��� ேசத� ஏ�படலா�.

ெபா��ேசத�ைத� பல வழிகள�� ஈ�க�ட ����. ஆனா� மன�த உய��ழ�� ஈ�ெச�ய

��யாத ஒ�ேற. இைத� தவ���க இ�ப�திய�� வன� �ைற��, யாைன

ஆரா��சியாள�க��, ெபா�ம�க�� பல வழிகைள� ைகயா�� வ�கி�றன�. அ�த

�ய�சிய�� ெவ�றி கிைட�தி��பைத�� கவன��க ேவ���.

க���ப��த ஆரா��சி

�தலி� மன�த உய��ழ�� ஏ�, எ�ப�, எ��, எ�ேபா� ஏ�ப�கிற� எ�ப� ஆராய�ப�ட�.

இ�ப�திய�� கட�த 12 ஆ��களாக யாைனகள�� இட�ெபய�ைவ��, ப��கைள�� ப�றி

ஆரா��சி ெச��வ�� �ைனவ� ஆன�த�மா�� அவர� ��வ�ன�� இத�கான

வ�ைடகைள� க�டறி�தன�.

��றி�� கா��� ப�திைய� ெகா�ட, மன�த அட��தி மி��த வா�பாைற ப�திய��

ஆ��� 10 மாத�க��� யாைனக� நடமா�ட� இ����. பல ேவைளகள�� யாைனக��

மன�த�க�� எதி�பாராதவ�தமாக ஒ�வைர ஒ�வ� எதி�ெகா�ள ேந�டலா�. மன�த

உய��ழ�� ஏ�ப�� வா���க�� அதிக�.

1994 �த� 2012 வைர 39 ேப� எதி�பாராதவ�தமாக யாைனகளா� தா�க�ப��

உய��ழ���ளன�. இதி� 72 வ���கா� உய��ழ�� ஏ�ப�ட� ேதய�ைல எ�ேட����,

சாைலய��ேம. யாைனக� இ��பைத அறியாமேலேய, அைவ நடமா�� ப�திக���

மன�த�க� ெச�ற�தா�, இதி� ��கிய� காரண�. �ச�ப�லி��� ப��ரவ� மாத�வைரதா�

அதிக உய��ழ�� ஏ�ப����கிற�.

உய��ழ��� த���

அதனா�, வன� �ைறய�ன�� உதவ��ட� வா�பாைறய�� யாைனகள�� இ��ப�ட�ைத

அறி��, அ�த� ெச�திைய� ப�தி ம�கள�ட� ெத�வ���� �� ஒ�� உ�வா�க�ப�ட�.

யாைனகள�� இ��ப�ட� �றி��, அ�த� ப�தி ம�க���� ேகப�� �வ� �ல�

�����ேய தகவ� ஒள�பர�ப�ப�ட�, யாைனக� இ���மிட�ைத� ��றி வா�� (�மா� 2

கி.ம�. ��றளவ��) ம�க���� ைகேபசி ���ெச�தி அ��ப�ப�ட�. ெவ�

ெதாைலவ�லி��� பா��� அறிய���ய உயரமான ப�திய�� மி��� சிவ�� எ�.இ.�.

வ�ள��க� ெபா��த�ப�டன. ப�ர�ேயக� ைகேபசி �ல� இ�வ�ள�ைக எ�ய ைவ�க��,

அைண�க�� ����. அ�ப�தி ம�கேள இைத நாளைடவ�� ெசய�ப��த��

ஆர�ப����ளன�.

2011-� ஆ��லி��� ெசய�ப��த�ப�ட இ�தி�ட�களா� இ�ப�திய�� மன�த உய��ழ��

ெப�மள� �ைற���ள�. அதி�� 2013-� ஆ�� எ�த மன�த உய��ழ��� ஏ�படவ��ைல.

எ�ன காரண�?
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இய�ைகேயா� இண�கமாக வா��� வ�தவ�க� ந� ��ேனா�. மன�த�க�-கா��ய��

எதி�ெகா�ள� எ�ப� இ��, ேந�ற�ல கால�காலமாக நிக��� வ�� ஒ��.

இைத ந� இல�கிய�கள�� இ����, �ராண� கைதகள�� இ���� அறிய ��கிற�.

சம�பகாலமாக இ�த எதி�ெகா�ள� அதிக��தி��ப� எ�னேவா உ�ைமதா�. அத�கான

காரண�கள�� ��கியமானைவ ம�க�ெதாைக� ெப��க�, காடழி��, க�ளேவ�ைட,

வ�வசாய �ைறகள�� ஏ�ப�ட மா�ற� ேபா�றைவதா� எ�பைத மற��வ�ட��டா�.

ஆன�த �மா�

எ�ன ெச�யலா�?

கால�கைள� தா�� உய���தி��த யாைன, இ�ைற�� அழி��வ�� ேப�ய�ராகிவ��ட�.

அைத� பா�கா�ப� நம� கடைம. யாைனகளா� ஏ�ப�� ேசத�களா� பாதி�க�ப�ேவா�,

அவ�ைற எதி�யாக� பாவ��ப� இய��தா�. ஆகேவ, இ�ேபா�ற மன�த-யாைன

எதி�ெகா�ளலா� (Man-Elephant Conflict) ஏ�ப�� வ�ைள�கைள, வா�பாைறய��

ெசய�ப��த�ப�ட� ேபா�ற அறிவ�ய� ஆ��� தர�கைள� ெகா�� ைகயாள��,

சமாள��க ேவ���.

பாதி�ைப� தண��க எ��க�ப�� நடவ��ைகக� இட���� இட� மா�ப��.

வா�பாைறய�� ப��ப�ற�ப�� ெசய�தி�ட�க� அைன��� மன�த - யாைன எதி�ெகா�ள�

இ���� எ�லா இட�க���� ெபா���� என� ெசா�ல ��யா�. அ�த�த இட�����

த��தவா� எதி�ெகா�ளைல� தண��க, ச�யான தி�ட�கைள அைடயாள� க��

ெசய�ப��த ேவ���.

இ� வன� �ைறய�� பண� ம��ம�ல. எ�லா அர�� �ைறக��, ஆரா��சியாள�க��,

ப�தி��ைகயாள�க��, �றி�பாக ம�க�� இ�த� தி�ட�கள�� ப�ேக�க ேவ���.

அ�ேபா�தா� எ�த� ெசய�தி�ட�� ந��ட கால� பலைன� த��. இ� ேபா�ற

தி�ட�கேள யாைனகள�� நடமா�ட�ைத ம�க� ெபா����ெகா�ள��, சமரச

மன�பா�ைமைய வள��க�� உத��.

இ�த நில� அைனவ���� உ�ய�. இ�ேக நா�� நி�மதியாக வாழ ேவ���,

யாைனக�� வாழ ேவ���.

க��ைரயாள�, கா��ய�� ஆரா��சியாள� 
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