Conservation in Action

प्रेस विज्ञप्ति: तत्काल रिलीजको लावि
शुक्रवार २४ मंसिर २०७७
१९८ दशरथ चन्द मार्ग, बालुवाटार
काठ् मान्डु , नेपाल
िे ड पाण्डाको िासस्थानमा पाटे बाघको पविलो फोटो कैद
नेपालमा पसिलो पटक िाल िम्मकै अत्यसिक उचाईमा जङ्गली पाटे बाघको तस्विर िचासलत क्यामराको
ििायताले कैद र्ररएको छ ।
िंिारकै िबै भन्दा ठु लो मांिािारी भनेर सचसनने पाटे बाघको फोटो पूवी नेपालको ईलाम सजल्लाको ३ िजार
१ िय ६५ समटर उचाईमा रिेको चौडापाते जंर्लमा क्यामेरा टर यापमाफगत स्विसचएको िो । िालिम्म नेपालमा
यो उचाईमा बाघको उपस्वथथसत पत्ता लार्ेको सथएन । यो नेपालको पूवी पिाडी क्षेत्रमा बाघको पसिलो
फोटोग्रासफक प्रमाण िो । भिगरै प्राप्त उक्त तस्विरले कंचनजंघा भू-पररिीमा सबरालो प्रजासतको िंख्या ८
पुर्ेको छ । सचतुवा, ध्ााँिे सचतुवा, सिउाँ सचतुवा, िुनौलो सबरालो, चरी बाघ, वन सबरालो, र सछरसबरे सबरालो
नेपालको कंचनजंघा भू-पररसिमा िालिम्म रे कडग र्ररएको सवरालो प्रजासतिरु हुन् ।
उक्त तस्विर सपआइटी (पााँचथर–इलाम–ताप्लेजुङ) जैसवक मार्गमा सजसपएि कलर र्ररएको १० रे ड पाण्डालाई
अनुर्मन र्नग रास्विएको २० क्यामेरा टर यापिरु मध्ये एकले कैद र्रे को िो । यो अध्ययन नेदरल्याण्ड स्वथथत
रोटरड्याम सचसडयािानाको आसथगक िियोर्मा िंचालनरत छ । उक्त सजसपयि अध्ययनमा रे ड पाण्डाको
र्सतसवसििरु र प्राकृसतक वातावरणमा िाब्रेको ििज आवार्मनमा अिर र्ने पक्षिरुको अध्ययन र्नगको लासर्
क्यामेरा टर यापिरु पररचासलत र्ररएको छ ।
िन् २०१८ र २०१९ मा रे ड पाण्डा नेटवकगले पााँचथर–इलाम–ताप्लेजुङ (PIT) जैसवक मार्गमा पाईने स्तनिारी
प्राणीिरुको क्यामेरा टर यापद्वारा सवष्तृत अध्ययन िम्पन्न र्रर िकेको छ । उक्त अध्ययनमा सवश्वको दु लगभ एवं
कम अध्ययन हुने िानो प्रजासतको सबरालो मध्ये एक सछरसबरे सबरालो (Marbled cat) को फोटो नेपालको
लासर् पसिलो पटक कैद र्ररएको सथयो । रे ड पाण्डा, सिमाली कालो भालु, थार, घोरल, पिरे बााँदर आसद त्यि
अविीमा रे कडग र्ररएको मुख्य स्तनिारी प्रजासतिरु हुन् ।
असिले िम्मको प्रमाण अनुिार पाटे बाघ भारतमा ३,६३० समटर र भुटानमा ४,४०० समटर भन्दा माथीको
उचाईमा पाईएको जनाइएको छ भने नेपालमा केसि िमय असघ मात्र िुदूर पसिम क्षेत्रको डडे ल्िुरा सजल्लामा
२,५०० समटरमा बाघको उपस्वथथसत पाईएको सथयो ।
वन तथा भूिंरक्षण सवभार्का मिासनदे शक मन बिादु र िड् काले उल्लेि र्नुग भए अनुिार “बाघ थथलीय
पाररस्वथथसतक प्रणालीको िबै भन्दा मासथल्लो तिमा अवस्वथथत प्राणी िो । प्राकृसतक वािथथानमा यिको
उपस्वथथसतले त्यिााँ भएको िम्पूणग प्राणीिरुको अवथथा राम्रो भएको िंकेत र्दग छ । बाघको यि उपस्वथथसतले
उच्च पिाडी क्षेत्रको वनिरु ठूलो जङ्गली सबरालोिरुको वािथथान हुन िक्ने मित्वलाई दशागउाँछ ।” रे ड
पाण्डाको जीपीएि कलररं र् अध्ययन सवभार्को नेतृत्व र रासररय सनकुञ्ज तथा वन्यजन्तु िंरक्षण सवभार्को
प्रासवसिक िियोर्मा नेपालको रे ड पाण्डा िंरक्षण कायग योजनालाई पुरा र्नग कायागन्वयन र्ररएको िो ।
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रे ड पाण्डा नेटवकगका रासररय सनदे शक आङ फुरी शेपागका अनुिार “इलाम सजल्लामा बाघको पसिलो रे कडग ले
पूवी नेपालमा रिेको सपआइटी (PIT) जैसवक मार्गको मित्व र त्यिको िंरक्षणको प्राथसमकताको
आवश्यकतालाई इं सर्त र्रे को छ ।” यो जैसवक मार्ग नेपालको कंचनजंघा िंरक्षण क्षेत्र र भारतको सिंघलीला
रासररय सनकुञ्जिंर् जोसडएको छ । सिंघलीला कुनै न कुनै रूपमा मिानन्द वन्यजन्तु आरक्षिाँर् जोसडन पुर्ेको
छ जिााँ बाघको वािथथान रिेको छ । “यो उपलस्वधिले नेपालको उच्च पिाडीय क्षेत्र स्वथथत बाघको वािथथानको
लासर् सवसभन्न अविरको बाटो दे िाएको छ ।” शेपागले थप्नु भयो ।
पाटे बाघलाई आईयूिीएनको रातो िूचीमा “िंकटापन्न” को रूपमा वर्ीकृत र्ररएको छ भने नेपाल
िरकारद्वारा िंरसक्षत स्तनिारी जनावरको रुपमा िुचीकृत र्री िंरक्षणको उच्च प्राथसमकतामा रािीएको छ
। नेपालमा बाघको उपस्वथथसत १८ सजल्लािरु र ९ जैसवक मार्गिरुमा पाईएको छ जुन िबै तराई भू-पररिी
(Terai Arc Landscape) को पााँचवटा िंरसक्षत क्षेत्रिरू सभत्र पदग छ । नेपालको बाघ िंरक्षणको इसतिाि
िंरक्षण क्षेत्र प्रणालीको थथापना दे स्वि मित्वाकांक्षी TX2 लक्ष्यिम्म आईपुग्दा लामो फड् को मारे को छ । नेपाल
िन् २०२२ िम्म बाघको िंख्या दोब्बर पाने पसिलो दे श बन्ने प्रयािमा छ ।
नेपालमा िन् २००९ र २०१८ मा र्ररएको र्णनाले बाघको िंख्या क्रमश: १२१ र २३५ दे िाएको सथयो । उक्त्त्त
तथ्ांकले नेपालको प्रर्सत र बाघ िंरक्षणमा दे िाएको प्रसतबद्धतालाई प्रसतसबस्वित र्दग छ ।
‘जङ्गली बाघिरूको ििज सवचरणको लासर् वािथथानिरु एक-आपिमा जोसडएको हुनु जरुरी छ ।
बाघिरूको िुरसक्षत भसवष्यको लासर् थथानीय िमुदायिरूिाँर्को िमन्वयमा वन िंरक्षण जारी राख्नु
मित्वपूणग छ ।"डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) नेपालका रासररय प्रसतसनसि डा. घनश्याम र्ुरुङले भन्नुभयो ।
“सवर्तमा प्रमाणमा आिाररत अध्ययनिरुको अभावले िामीलाई त्यस्तो फरक प्रकृसतको रे कडग िरु र्नगवाट
वसित र्रे को हुन िक्त्छ । पिाडी र सिमाली क्षेत्रको अन्य िम्भासवत थथानिरुमा र्ररने क्यामेरा टर ् यासपंर्ले अझ
बढी िुलािा र्नग िक्त्छ," क्वीन्सल्याण्ड सवश्वसवद्यालयका डिर सबस्टले भन्नुभयो । सबस्टले इलाम सजल्लामा रे ड
पाण्डाको जीपीएि-कलर अध्ययनको नेतृत्व र्रर रिनु भएको छ । पाटे बाघको यो अभूतपूवग तस्विरले
पीआईटी जैसवक मार्गले सवसभन्न भू-पररसििरुसवच िम्पकग थथासपत र्रर सवसभन्न दु लगभ वन्यजन्तुिरुलाई
अन्तरदे शीय तिमा ििज आवार्मन प्रदान र्रर यिको मित्वको पुसर र्रे को छ ।
पूवी नेपाल स्वथथत रे ड पाण्डाको वािथथानमा स्विसचएको पाटे बाघको यो नवीनतम फोटोग्रासफक प्रमाणले उच्च
सिमाली क्षेत्रमा बाघ िंरक्षणको आवश्यकता र सवसभन्न अनुिन्धानको िम्भावनािरू प्रदान र्रे को छ । बाघको
सवचरण र उनीिरुको िंख्या वृस्वद्धको लासर् उच्च-पिाडी पयागवरणको अनुकूलता बुझ्नका लासर् र्िन
अध्ययनिरुको आवश्यक छ ।
दशकौंदेस्वि अन्तरदे शीय कंचनजंघा भू-पररिीमा िंरक्षणको काम र्दै आउनु भएको इसिमोड (ICIMOD) का
डा. नकुल क्षेत्रीले भन्नु भयो “बाघिरू यिअसघ दासजगसलंर्को सिंघलीला रासररय सनकुञ्ज, सिस्विमको नेउरा
भ्याली राररीय सनकुञ्ज र भुटानको िंरसक्षत क्षेत्रिरुको उच्च भार्िरुबाट ररपोटग भएको छ । यी क्षेत्रिरु िाल बाघ
पाएको इलामको भू-भार्िंर् जोसडएको छ।”
“कंचनजंघा भू-पररिमा अवस्वथथत जैसवक मार्गले बाघलाई उच्च क्षेत्रमा सनवाग ि आवत जावत र्नग ििज वनाएको
हुन िक्त्छ । यिैले, िंसडत र ि-िाना एकाईिरुमा छररएको वािथथानिरुलाई पुनथथागपना र्नगको लासर्
अन्तरदे शीय ििकायगको आवश्यकता छ । इसिमोड (ICIMOD) कंचनजंघा भू-पररिीको िंरक्षणको सिस्सा
हुन पाएकोमा िुशी छ ।” उिााँले थप्नु भयो ।
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नेपाली भाषामा बाघिरु ििन्धी एक सवस्तृत पुस्तक लेख्नु भएको र जेडएिएल (ZSL) नेपालका
रासररय प्रबन्धक डा. िेम बरालले भन्नु भयो, “जैसवक मार्गिरु र नेपालको भू-वनोटमा उचाईको घटवढ अनुिार
प्राप्त हुने सवसभन्न प्रकारको वािथथानिरुको उपलब्धताले जलवायु पररवतगनद्वारा िृसजत िंकटिरुलाई
न्युसनकरण र िामना र्नग िघाउ पुयागएको छ । वन्यजन्तु िंरक्षणको लासर् रे ड पाण्डा नेटवकगको मेिेनत र
नेपालको उच्च भू-भार्िरु अझ िम्म बाघको उपयुक्त वािथथान रिेको प्रमासणत र्रे कोमा म मुक्त कण्ठले
िरिाना र्दग छु।”
थप जानकािीको लावि:
मािुरी काकी थापा, उप-िसचव, वन तथा भूिंरक्षण सवभार्, ववरमिल, काठ् मान्डु , नेपाल
फोन: : +९७७ १ ४२२१२३१, ईमेल: madhureethapa@gmail.com
िोनाम टािी लामा, रे ड पाण्डा नेटवकग, १९८, दशरथ चन्द मार्ग, वालुवाटार, काठ् मान्डु , नेपाल +९७७
९८४१८४३९६८, ईमेल: sonam.lama@redpandanetwork.org
छापा ि प्रसािण वमवडयाको लावि:
टे रेन्स फ्लेसमंर्, (८७७) ८५४-२३९१ एक्सटे न्सन १०१, ईमेल: terrance@redpandanetwork.org
रे ड पाण्डा नेटवकग रे ड पाण्डा (िाव्रे) र यिको वािथथान िंरक्षणमा कायगरत िंथथा िो । थप जानकारीको लासर्
www.redpandanetwork.org मा िेनुगिोला ।
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