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ರಣಹದ್ದು  ಒಮ್ಮು ಖವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಮಾೊಂಸವನ್ನು  ತಿನ್ನು ವ 

ಹೊಂಸರ ಪಕಿ್ಷ ಗಳ ಎರಡು ಗೊಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಸರು . ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆೊಂಡೀಸು  ತೊಂ 

ಡಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡರುವ ನ್ವಿೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಆಫ್ರರ ಕಾದ ಬಯಲುಗಳಲಿಿ  ಪ್ರರ ಣಿಗಳ 

ಶವವನ್ನು  ತಿನ್ನು ತಿಿರುವಾಗ ಕಾಣಲಾರದ ಪಕಿ್ಷ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡರುವ ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು. 

ಕೆಲವು ಸಾೊಂಪರ ದಾಯಿಕ ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಗಡಡ ವಿರುವ ರಣಹದು ನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 

ಇತರ ರಣಹದ್ದು ಗಳಿಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ  ಎೊಂದ್ದ ಸಂಶೀಧನೆ ತೀರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 

ರಣಹದ್ದು ಗಳನ್ನು  ಎರಡರ ಬದಲು 3  ವಗಿಗಳಲಿಿ  ವಿೊಂಗಡಸಲಾಗಿದೆ ನ್ವಿೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು 

ಉತಿರ ಹಾಗೂ ದಕಿ್ಷಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲಿಿ  ಕಾಣುತಿವೆ. ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಆಫ್ರರ ಕಾದಲಿಿ  

ಕಾಣುತಿವೆ ಎರಡು ಗೊಂಪುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ಹೊರತ್ತ ಪಡಸಿ ರಣಹದ್ದು ಗಳನ್ನು  ಎಲಿಾ  

ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣುತಿವೆ. 

ರಣಹದ್ದು :  

ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಮಕಕ ಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಭಯ . ಆಕಾಶದಲಿಿ  ಎಷ್್ ೀ ಎತಿರದಲಿಿ  

ಹಾರಾಡುತಿಿದು ರೂ ಶವಗಳ ಸುತಿ  ಧಿಡೀರನೆ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗತಿಿದು  ನ್ಮು  ಸಾಕು ಪ್ರರ ಣಿ ಹಾಗೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ 

ಶವಗಳನ್ನು  ತಿೊಂದ್ದ ಊರನ್ನು  ದ್ದವಾಿಸನೆ ಯಿೊಂದ ರಕಿ್ಷಸುತಿಿದು  ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಈಗ ನಧಾನ್ವಾಗಿ 

ನ್ಮ್ು ೊಂದ ಕಣು ರೆಯಾಗತಿಿವೆ . ಹೊಂದೊಮ್ಮು  ಭಾರತದಲಿಿ  ಸಾಕಷ್್ಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಿದು  ಬೀಳುತಲೆ 

ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಅಪರೂಪ. 

ಲಕ್ಷಣಗಳು:  

 ಬೀಳುತಲೆ ಉದು ನೆಯ ಕತಿ್ತ  ಚಕಕ  ಬಾಲ ಕತಿಿನ್ಸುತಿ  ಬಿಳಿಯ ಗರಿಕಂದ್ದಬಣಣ ದ ಮೈಮಾೊಂಸ 

ಕತಿರಿಸುವ ಬಲಿಷ್ಠ  ಕೊಕುಕ  ವಿಶಾಲವಾದರೆ ಭಯಹುಟ್್ಟ ಸುವ ಕಣುಣ ಇಷ್್ಟ  ಬಿಳಿ ರಣಹದ್ದು . 

ರಣಹದ್ದು  ಒಮ್ಮು ಖವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಮಾೊಂಸವನ್ನು  ತಿನ್ನು ವ 

ಹೊಂಸರ ಪಕಿ್ಷ ಗಳ ಎರಡು ಗೊಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೆಸರು .ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾ ಹಾಗೂ 

ಆೊಂಡೀಸು ತೊಂಡಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡರುವ ನ್ವಿೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಆಫ್ರರ ಕಾದ 

ಬಯಲುಗಳಲಿಿ  ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಶವವನ್ನು  ತಿನ್ನು ತಿಿರುವಾಗ ಕಾಣಲಾರದ ಪಕಿ್ಷ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡರುವ 

ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಕೆಲವುಸಾೊಂಪರ  ದಾಯಿಕ ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು 

ಗಡಡ ವಿರುವರಣಹದು ನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರರಣ ಹದ್ದು ಗಳಿಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿ  ಎೊಂದ್ದ 

ಸಂಶೀಧನೆ ತೀರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಣಹದ್ದು ಗಳನ್ನು  ಎರಡರಬದಲು3  ವಗಿಗಳಲಿಿ  ವಿೊಂಗಡಸಲಾಗಿದೆ 

ನ್ವಿೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಉತಿರ ಹಾಗೂ ದಕಿ್ಷಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲಿಿ  ಕಾಣುತಿವೆ ಪ್ರರ ಚೀನ್ ಜಗತಿಿನ್ 

ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಆಫ್ರರ ಕಾದಲಿಿ  ಕಾಣುತಿವೆ ಎರಡು ಗೊಂಪುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾ ಹೊರತ್ತ ಪಡಸಿ 

ರಣಹದ್ದು ಗಳನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಖಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣುತಿವೆ. 
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ಮಾನವನೇಶತ್ರು :  

 ಮಾನ್ವನ್ನ್ನು  ಬಿಟ್ ರೆ ಹುಲಿಯಿೊಂದ ಮಾತರ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಾಧಯ  ಉಳಿದಂತೆ ಇವಕೆಕ  

ಯಾರು ವೈರಿಗಳಿಲಿ  ವೈರಿಗಳಿೊಂದ ಪ್ರರಾಗವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ತನೇ ತಿೊಂದ ಆಹಾರವನ್ನು  

ಕೊೊಂಡೊಯ್ಯಯ ತಿವೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲಿಿ  ಕೆಲವು ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಗಟ್್ಟ ವಾಸನೆ ಸೂಸುವ ವಾೊಂತಿ 

ಮಾಡುತಿವೆ ಹೀಗಾಗಿಇವುಗಳಿೊಂದ ಆಹಾರ ಕಸಿಯ್ಯವ ಸಾಹಸಕೆಕ  ಯಾರು ಹೊೀಗವುದಿಲಿ . 

ಹಾರಾಟಕೆಕ  ಕೊನೆಯೇಇಲಿ :  ಹದ್ದು ಹಾರುವ ಎತಿರಕೆಕ  ಕೊನೆಯೇಇಲಿ  12 

ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟತಿಿರಕ್ಕಕ  ಹದ್ದು  ತಲುಪಬಲಿದ್ದ ತಸಿಗೆ 60 ಇೊಂದ 80 ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟರ್ವಿಗದಲಿಿ  

ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟಸುಿತಿಳತೆಯಲಿಿ  ಗಸಿು  ಹೊಡೆಯ್ಯತಿದೆ ಆಹಾರ ಕಂಡೊಡನೆ ಗಂಟೆಗೆ 120 

ಕ್ಷಲೀ ಮ್ೀಟರ್ವಿಗದಲಿಿ  ನೆಲಕೆಕ  ಇಳಿದ್ದ ಶವಗಳ ಮ್ಮೊಂದೆ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗತಿವೆ ಎತಿರದ ಮರಗಳ 

ತ್ತತಿತ್ತದಿಯಲಿಿ  ಇವು ಗೂಡು ಕಟ್್ಟ ತಿವೆ ಆದರೆ ಈ ದೊಡಡ  ಹದ್ದು ಗಳ ಗೂಡು ಕಾಗೆ ಗೂಡನ್ಅಷ್್ ೀಚಕಕ ದ್ದ. 

ಹಾರಾಟಕೆ್ಕಕೊನೆಯೇಇಲಿ  

 ಹದ್ದು ಹಾರುವಎತಿರಕೆಕ ಕೊನೆಯೇಇಲಿ  12 ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟಎಿತಿರಕ್ಕಕ ಹದ್ದು ತಲುಪಬಲಿದ್ದತಸಿಗೆ 

60 ಇೊಂದ 80 ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟ ರ್ವಿಗದಲಿಿ  ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟಸುಿತಿಳತೆಯಲಿಿ  ಗಸಿುಹೊಡೆಯ್ಯತಿದೆ 

ಆಹಾರ ಕಂಡೊಡನೆ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕ್ಷಲೀಮ್ೀಟರ್ವಿಗದಲಿಿ  ನೆಲಕೆಕ  ಇಳಿದ್ದ ಶವಗಳಮ್ಮೊಂದೆ 

ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗತಿವೆ ಎತಿರದ ಮರಗಳ ತ್ತತಿತ್ತದಿಯಲಿಿ  ಇವು ಗೂಡುಕಟ್್ಟ ತಿವೆ ಆದರೆ ಈ ದೊಡಡ  

ಹದ್ದು ಗಳಗೂಡು ಕಾಗೆಗೂಡನ್ ಅಷ್್ ೀ ಚಕಕ ದ್ದ. 

ಪರಿಸರಸ್ನ ೇಹಿ:  

ಹದ್ದು ಕೊಳೆತಪ್ರರ ಣಿಗಳದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನು ವುದರಿೊಂದಹರಡಬಹುದಾದರೀಗರುಜನ್ಗಳಿೊಂದಊರ

ನ್ನು ರಕಿ್ಷಸುತಿಿದು ವುಪ್ರಸಿಿಜನೊಂಗದದೇಹತಿನ್ು ಲುರಣಹದ್ದು ಗಳೇಬೇಕುಆದರೆಬೀಳುತಲೆಯರಣಹದ್ದು ಕರ

ಮೇಣಅಳಿವಿನ್ಅೊಂಚಗೆತಲುಪಿದೆಇವುಗಳಸಂಖ್ಯಯ ದಿನ್ದಿೊಂದದಿನ್ಕೆಕ ಕಿ್ಷ ೀಣಿಸುತಿಿದ್ದು ಮ್ಮೊಂದೊೊಂದ್ದ ದಿನ್ 

ಸಂಪೂಣಿಕಣು ರೆಯಾದರೂಅಚ್ಚ ರಿಯಿಲಿ  

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲ  ರಣಹದ್ದು  ಸಂತತಿ: 

ರಾಮನಗರ: 

ತನ್ು  ವಿಶಾಲವಾದ ರೆಕೆಕ ಗಳನ್ನು  ಬಿಚಚ  ಆಕಾಶದಲಿಿ  ಸವ ಚ್ಛ ೊಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತಿ  ಕಣಿಣ ನ್ 

ತಿೀಕ್ಷಣ ನೀಟದಿೊಂದಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು  ಹುಡುಕುವ ಉದು  ಕೊಕ್ಷಕ ನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳ ಸಂಗತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ 

ಕಿ್ಷ ೀಣಿಸುತಿ  ವಿನಶದ ಅೊಂಚು ತಲುಪಿದೆ ಜಗತಿಿನ್ ಅಳಿವಿನಂಚನ್ಲಿಿರುವ ಪಕಿ್ಷ ಗಳ ಪಟ್್ಟ ಯಲಿಿ  ಇವು 

ಸಾಾ ನ್ಪಡೆದಿವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಆಫ್ರರ ಕಾ ಮತಿ್ತ  ಏಷ್ಯಯ  ಖಂಡದ ಕೆಲರ್ವದೇಶಗಳಲಿಿ  ಕಂಡು ಬರುವ ಈ 

ಹದ್ದು ಗಳು ದಕಿ್ಷಣ ಭಾರತದಲಿಿ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ರಾಮನ್ಗರದಲಿಿ  ಕಂಡು ಬರುತಿವೆ ರಣಹದ್ದು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮದೇವರಬೆಟ್  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ರಣಹದ್ದು  ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮವನು ಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 

ವನ್ಯ ಜೀವಿಧಾಮದಲಿಿ  ರಣಹದ್ದು ಗಳು ಬೇಟೆಯಹೊಡೆತಕೆಕ  ಸಿಲುಕ್ಷದೆ ಎೊಂಬ ಸಂಗತಿ ಇದಿೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ 

ದ್ದಷ್ಕ ಮ್ಿಗಳು ಜೀವಂತ ಕೊೀಳಿಯನ್ನು  ಕೊೊಂದ್ದ ಅದಕೆಕ  ಕ್ಷರ ಮ್ನಶಕ ಬೆರೆಸಿ ರಣಹದ್ದು ಗಳನ್ನು  ಕೊಲಿುವ 

ಅಥವಾ ಅದನ್ನು  ಹಡಯ್ಯವಯತು  ನ್ಡೆಯ್ಯತಿಿರುವುದ್ದ ಪರಿಸರಪ್ರ ೀಮ್ಗಳಲಿಿ  ದಿಗ್ ರಮ್ಮ ಉೊಂಟ್ಟಮಾಡದೆ. 
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ಆತಂಕದಲಿ್ಲ  ರಣಕಾಟಿ ಹದ್ದು ಗಳು:  

ರಮಣಿೀಯ ಬೆಟ್ ಗಡಡ ಗಳಿೊಂದಲೇ ಸುತಿ್ತವರೆದಿರುವ ರಾಮನ್ಗರದಲಿಿ  ಈ ಅಪರೂಪದ ಉದು ಕತಿ್ತ  

ಮತಿ್ತ  ಬಲಿಷ್ಠ  ಕೊಕ್ಷಕ ನ್ ರಣಹದ್ದು ಗಳು ನೂರಾರುವಷ್ಿಗಳಿೊಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡದೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಿ  

ಇದು  ಇವುಗಳು ಇದಿೀಗ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್್ಟ ವೆ ಬೇಟೆಗಾರರಿೊಂದ ತನ್ು  ಜೊತೆಗಾರನ್ನ್ನು  ಕಳೆದ್ದಕೊೊಂಡರುವ ಈ 

ಹದ್ದು ಗಳನ್ನು  ಭೀತಿಹುಟ್್ಟ ಸುವಂತೆ ಮಾಡದೆ ಹೊಂದೊಮ್ಮು  ದಷ್್ ಪುಷ್್ ವಾಗಿದು  ಹದ್ದು ಗಳ ದೇಹ ಈಗ 

ಬಡಕಲಾಗಿವೆ ಸಣಣ  ಶಬು ವಾದರೂ ಬೆಚಚ ಬಿೀಳುತಿಿದೆು  ಸಣಣ  ಹಕ್ಷಕ ಗಳ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಪುಎಿೊಂದ್ದ 

ಹಾರಿಹೊೀಗತಿಿವೆ ಎೊಂದ್ದಪರಿಸರವಾದಿ ಪ್ರರ . ಎೊಂ ಶಿವನಂಜಯಯ  ಆತಂಕ ವಯ ಕಿಪಡಸಿದಾು ರೆ . ರಾಮನ್ಗರದ 

ರಾಮ ದೇವರ ಬೆಟ್  ಹಂದಿಗೊಂದಿಬೆಟ್  ಶಿವಗಿರಿಬೆಟ್  ಚೆನೆು ನ್ಹಳಿಿಬೆಟ್  ಕೊೀಲುಮ್ಮರುಕನ್ಕಲು ಬೆಟ್  

ಬೀಳುಗಡೆಡ  ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಂಶಪ್ರರಂಪಯಿವಾಗಿ ರಣಕಾಟ್ಟಹದ್ದು ಗಳು ನೆಲೆಯೂರಿದು ರು 

ಗೊಂಪು ಗೊಂಪ್ರಗಿ ಇರುತಿಿದು  ಈಹದ್ದು ಗಳು ಈಗ ಒೊಂಟ್ಟ ಒೊಂಟ್ಟ ಆಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಮ್ಲನ್ ಮೊಟ್ೆ  ಮರಿಗಳ 

ಪ್ರೀಷ್ಣೆಯ ಕಲರವ ಮಾಯವಾಗಿದೆ ರಣಕಾಟ್ಟಹದ್ದು ಗಳ ಗೂಡು ಮತಿ್ತ  ಅವುಗಳ ಹಕೆಕ ಗಳಗರುತ್ತ ಮಾತರ  

ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ ಎೊಂದ್ದ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಚಿತಿು ೇಕರಣದಹೊಡೆತ: 

 ರಾಮದೇವರಬೆಟ್ ದಲಿಿ  ಶೀಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯ ಸೇಜ್್ಟ ಇೊಂಡಯಾ ಸಿನಮಾ ಚತಿರ ೀಕರಣದ 

ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಬೆಟ್ ಗಳನ್ನು  ಕೊರೆದ್ದ ಗಹೆಗಳನ್ನು  ನಮ್ಿಸಲಾಗಿತಿ್ತ  ಈ ಭಾಗದಲಿಿ  ಬಹುತೇಕ 

ರಣಹದ್ದು ಗಳು ವಲಸ್ಟ ಹೊೀಗಿದು ವು ಹೊೀಗಿದು  ರಣಹದ್ದು ಗಳ ಪೈಕ್ಷ ಕೆಲರ್ವ ಮಾತರ  ಪುನ್ಹ ಮೂಲಸಾಾ ನ್ಕೆಕ  

ಹೊಂತಿರುಗಿದವು ಎೊಂದ್ದ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕ ದಿೀಪಕ್ ಆಯಿ ಅವರು ಈ ಹದ್ದು ಗಳು ಆಗ ಸುಮಾರು 30ರಿೊಂದ 

40 ಇದು ವು ಈಗ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  8 ರಿೊಂದ 12 ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎೊಂದ್ದ ಅವರು ಕಳವಳ ವಯ ಕಿಪಡಸಿದಾು ರೆ 

ಆದರೆ ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಪರ ಕಾರ ಈಗಲ್ಲ ರಾಮದೇವರಬೆಟ್ ದ ಸುತಿಮ್ಮತಿ  20ರಿೊಂದ 25 . 

ರಣಕಾಟ್ಟಹಸುಗಳಿವೆ ಅವು ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಬನೆು ೀರುಘಟ್  ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶ ಕಾರ್ವರಿ ವನ್ಯ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ 

ಭದಾರ  ಅಭಯಾರಣಯ ದ ಕಡೆ ಹೊೀಗತಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ನತಯ ದಶಿನ್ ರಾಮನ್ಗರದಲಿಿ  ಆಗವುದಿಲಿ  

ಆದರೆ ಕೆಲರ್ವ ದಿನ್ಗಳಲಿಿ  ಮತಿೆ  ಮರಳಿ ಗೂಡನ್ತಿ  ಬರುತಿವೆ ಎೊಂದ್ದ ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಹರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳುತಿಳಿಸಿದಾು ರೆ. 

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್  ಕೊೀಲುಮ್ಮರುಕ ನ್ಕಲು ಬೆಟ್  ಹಂದಿಗೊಂದಿ ಬೆಟ್  ಬೀಳುಗಡೆಡ  ಬೆಟ್ ಗಳ ಬಳಿ 

ಹೊಂದೆ ಸದಾನೀರು ನಲಿುತಿಿತಿ್ತ  ರಣಹದ್ದು ಗಳು ನೀರನ್ನು  ಕುಡದ್ದ ಜೀವನ್ ಸಾಗಿಸುತಿಿದು ವು ಈಗ ಮಳೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಇಲಿಿ  ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗತಿಿಲಿ  ನೀರು ಇಲಿದು ರಿೊಂದ ಹದ್ದು ಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ 

ಹೊೀಗಿವೆ ಎೊಂದ್ದ ರಾಮ ನ್ಗರ ಮಾಗಡ ರಸಿ್ಟಯ ದೊಡಡ  ತಮು ಯಯ  ಹೇಳಿದರು ರಣಹದಿು ನ್ ವಿಶೇಷ್ತೆ 

ಆಫ್ರರ ಕಾದಲಿಿ  ಕಂಡು ಬರುವ ಹಬ್ ಗಳಲಿಿಯೇ ಅತಯ ೊಂತ ದೊಡಡ  ಪಕಿ್ಷ  ಬಿಳಿಹೊಂತಲೆಯ ರಣಹದ್ದು  ಇದನ್ನು  

ಹಳೆ ಜಗತಿಿನ್ಹದ್ದು  ಎೊಂದ್ದ ಗರುತಿಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ತಲೆಮಾರಿನ್ ಹದ್ದು ಗಳು ತಲೆಗರಿಗಳಿೊಂದ ತ್ತೊಂಬಿರುತಿವೆ . 

ಜೊತೆಗೆ ಗಾತರ ದಲಿಿಯೂ ಚಕಕ ದ್ದ ಆದರೆ ಬೀಳು ತಲೆಯ ರಣಹದ್ದು  4 ರಿೊಂದ 7 ಕೆಜ ಬಾರ ಮತಿ್ತ   94  

ಸ್ಟೊಂಟ್ಟಮ್ೀಟನ್ಿಷ್್ಟ  ಉದು  ಮತಿ್ತ  218. ಸ್ಟೊಂಟ್ಟಮ್ೀಟನ್ಿಷ್್ಟ  ಅಗಲವಾದ ರೆಕೆಕ  ಹೊೊಂದಿದೆ ಈ ಜಾತಿಯ 

ಹದ್ದು ಗಳು ಆಫ್ರರ ಕಾ ಏಷ್ಯಯ  ಮತಿ್ತ  ಯ್ಯರೀಪಗ ಳಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿವೆ. 

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್  ಕೊೀಲು ಮ್ಮರುಕನ್ ಕಲು ಬೆಟ್  ಹಂದಿಗೊಂದಿಬೆಟ್  ಬೀಳುಗಡೆಡ ಬೆಟ್ ಗಳ ಬಳಿ 

ಹೊಂದೆ ಸದಾ ನೀರು ನಲಿುತಿಿತಿ್ತ  ರಣಹದ್ದು ಗಳು ನೀರನ್ನು  ಕುಡದ್ದ ಜೀವನ್ ಸಾಗಿಸುತಿಿದು ವು ಈಗ ಮಳೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಇಲಿಿ  ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗತಿಿಲಿ  ನೀರು ಇಲಿದು ರಿೊಂದ ಹದ್ದು ಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ 

ಹೊೀಗಿವೆ ಎೊಂದ್ದ ರಾಮನ್ಗರ ಮಾಗಡರಸಿ್ಟಯ ದೊಡಡ  ತಮು ಯಯ ಹೇಳಿದರು. 

http://www.tumbe.org/

