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ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗ 

 ರಂಗನಾಥ ಎಂ.ಹೆಚ್ 

ಅಳಿವಿನ  ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಷ್ಟ ೋ ಪ್ರಾ ಣಿ ಸಂತತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗವು ಒಂದು ಇದು 

ಆಂಟಿಲೋಪ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂತತಿ. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂ ರನ್ನೂ  ಬಿಟ್ಟ ರೆ ಅತಿೋಹೆಚ್ಚು  ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗಗಳಿರುವ ಸ್ಥ ಳ 

ಯಾವುದು ಗೊತ್ತ ೋ? ಅದು ನಮ್ಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ. ಅದು ತುಮ್ಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಮ್ಧುಗಿರಿ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ 

ಮೈದನಹಳಿಿ  ಬಳಿ ಇರುವ ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಲಿ್ಲರುವ 

ಅತಿೋ ವಿರಳ ಪ್ರಾ ಣಿ ಸ್ರಳ ನೋಟ್ಕೆ್ಕ  ಸಿಗುತತ ದೆ. ಅದರ ಪರಿಚಯ ಅದರ ಪದಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನೂ  

 

ಹಾಯ್ ನನೂ  ಹೆಸ್ರು ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗ ನನೂ  ವಾಸ್ಸ್ಥಥ ನ ಮೈದನಹಳಿಿಯ ಸ್ರಹದಿ್ದ ನಲಿ್ಲರುವ 

ಸ್ಮ್ಶೋತೋಷ್ಣ  ವಲಯದ ಹುಲಿ್ಲಗಾವಲ್ಲ, ನನೂ  ಎತತ ರ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 75 ಸಂ ಮೋಟ್ರ್ ತಲ್ಲಯ 

ಮೇಲ್ಲ ಎರಡು ಕೋಡು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರ ಸುತಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 80.ಕಿ.ಮೋ ವೇಗವಾಗಿ 

ಓಡಬಲಿ್ಲನ್ನ. ನನೂ  ಮೇಲ್ಲರುವ ಕಂದು (ಕಪ್ಪು ) ಬಣಣ ದ್ದಂದ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗವಂಬ ಹೆಸ್ರು ಬಂತು. 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ ನನೂ  ಜಿೋವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು 12-ರಿಂದ 16ವಷ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾನವರಂತ್ ಗುಂಪ್ರಗಿ 

ಜಿೋವಿಸ್ಲ್ಲ ಇಚಿು ಸುತ್ತ ೋವ. ಐದಾರು ಮಂದ್ದ ಗುಂಪ್ರಗಿ ಆಹಾರವನ್ನೂ  ಹುಡುಕುತಾತ  ಒಗಗಟ್ಟಟ ಗಿ ಬಾಳುತ್ತ ೋವ. 

ಹುಲಿನ್ನೂ  ತಿನ್ನೂ ತಾತ  ಬೇಲ್ಲಯನ್ನೂ  ಹಾರುತಾತ  ಕಾಡಿನ ಝರಿಯ ತಿಳಿ ನ್ನೋರನ್ನೂ  ಕುಡಿಯುತಾತ  ಸ್ವ ಚಛ ಂದವಾಗಿ 

ನಲ್ಲಯುತಾತ  ದ್ದನಗಳನ್ನೂ  ದೂಡುತ್ತ ೋವ. ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಸ್ವ ಲು  ಬಿನೂ  ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಂತ್ 

ಕೋಡುಗಳಿರುವುದ್ದಲಿ . ಬಣಣ  ತಿಳಿ ಬೂದು. 

ನಾವು ಸ್ಸ್ಯ  ಹಾರಿಗಳಾದರೂ ನಮಮ ಂದ ಪಾ ಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನ್ನಯಾಗುವುದ್ದಲಿ . ಆದರೆ 

ದುರಾಸಯುಳಿ  ಮಾನವರು ನಮ್ಮ  ಚಮ್ಷಕೆಾ ಗಿ ಕೋಡುಗಳಿಗಾಗಿ  ಮಾಂಸ್ಕೆಾ ಗಿ ಹಾಗೂ ಮೋಜಿಗಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ನ್ನೂ  ಕಲಿ್ಲತಿತ ದಿಾರೆ. ಇದು ನೆನೊ  ಮನೊ ಯ ಮಾತಲಿ . ಅನಾಧಿಕಾಲದ್ದಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ  ಮೇಲ್ಲ 
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ನಡೆಯುತಿತ ರುವ ದೌಜಷನಯ ವಿದು. ನಾವು ನ್ನಮ್ಮ ಂತ್ಯೇ ನಮ್ಮ ನ್ನೂ  ನಮ್ಮ  ಪ್ರಡಿಗೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಮ್ಗೂ 

ಈ ಸುಂದರ ಜಿೋವನವನ್ನೂ  ಸ್ವಯಲ್ಲ ಆಸಇದೆ. ಹಚು  ಹಸಿರ ವನ ಸಿರಿಯಲಿ್ಲ  ನಲ್ಲಯಲ್ಲ ಮ್ನವು 

ಉತುು ಕವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನ್ನಮ್ಮ  ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕೆಾ ಗಿ ನಮ್ಮ  ಪ್ರಾ ಣವನ್ನೂ  ತ್ಗೆಯದ್ದರಿ. 

ಒಂದುವೇಳೆ ನ್ನೋವು ಹೋಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ನ್ನೂ  ಬೇಟೆಯಾಡಿದಲಿ್ಲ  ಅತಿೋ ಬೇಗ ಭೂಮಯಂದ ನಮ್ಮ  ಸಂತತಿ 

ನ್ನಗಷಮ್ವಾಗುತತ ದೆ. ಇದು ಸ್ತಯ . ಪಾ ಕೃತಿ ಅಸ್ಮ್ತೋಲನಕೆ್ಕ  ಮಾನವನೇ ನ್ನೋ ಮುಖಯ  ಕಾರಣ ಅದು ನ್ನನಗೂ 

ಗೊತುತ . 

 ಪಾ ಸುತ ತ ಈಗ ನಾವು ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕ್ಕಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ  ಉಳಿದ್ದದಿೆ ೋವ. 

ರಾಜಸ್ಥಥ ನ್, ಗಿೋರ್, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂ ರು, ನಾಮ್ದ ಚಿಲ್ಲಮೆ, ಹೋಗೆ ಇನ್ನೂ  ಹಲವು ಸ್ಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ  ನೋಡಲ್ಲ 

ಕಾಣಿಸುತ್ತ ೋನೆ. ನಾನ್ನರುವುದು ಮೈದನಹಳಿಿ  ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ್ದಲಿ್ಲ . ಇಲಿ್ಲ  ನನಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಬೇಲ್ಲ ಇಲಿ . ವಿಶಾಲವಾದ ಹುಲಿ್ಲಗಾವಲ್ಲ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯವರು ಕಟಿಟ ಸಿರುವ 

ನ್ನೋರಿನ ಆಸ್ರೆಗಳು ಅಕೆ  ಪಕೆದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳು ಹೋಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಬೇಕ್ಕಂದಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಚು ಂದವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುತಾತ  

ಹಸಿರು ಮ್ರದ ನೆರಳಲಲಿ್ಲ  ವಿರಮಸುತಾತ  ದ್ದನವನ್ನೂ  ಕಳೆಯುತ್ತ ೋನೆ.  

ನ್ನಸ್ಗಷದ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ನಾವು ನ್ನೋವಲಿಾ  ಸ್ಮಾನರು. ಇಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಹೆಚು ು ಲಿ . ಯಾರು ಕಮಮ  ಅಲಿ . 

ಇಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ಬದುಕಲ್ಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ. “ನ್ನೋವು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮ ನ್ನೂ  ಬದುಕಲ್ಲ ಬಿಡಿ”. 

 

          

http://www.tumbe.org/

