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ആഫ്രിക്കൻ ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലേക്്ക വീണ്ടും 

അവതരിപ്പിക്കടന്നട 

മധ്യപ്രദേശിലെ കുദ ോ ദേശീദ ോേയോ ത്തിൽ ദകപ്രസർക്കോർ കർമരദ്ധതി ആവിഷ്

കരിച്ചദതോലെ, സവോതപ്്യോ ്രം ഇ്യ ിൽ വംശ ോശം സംഭവിച്ച ചീറ്റകൾ 

തിരിച്ചുവരവി ല്െ രോത ിെോണ.് 

രദ്ധതി പ്രകോരം, അെുത്ത അഞ്ച ് വർഷത്തി ുള്ളിൽ 50 ചീറ്റകലെ ആപ്രിക്ക ിലെ 

സവന്നകെിൽ  ിന്ന ്ഇെക്കുമതി ലചയ്ും. 

ഇന്ത്യയിളേ ചീറ്റ വിതരണും 

 

 രണ്്ട ഇ്യ ിൽ ഏഷയോറ്റിക് ചീറ്റകെുലെ  വെി  വിതരണമുണ്ടോ ിരുന്നു. വെക്ക ്

രഞ്ചോബ് മുതൽ ലതക്ക ് തമിഴ്നോട്ടിലെ തിരുല ൽദവെി ജില്ല വലര ും രെിഞ്ഞോെ ്

ഗുജെോത്ത,് രോജസ്ഥോൻ എന്നിവിെങ്ങെിൽ  ിന്ന ് കിഴക്ക ് ബംഗോൾ വലര ും അവ 

അധ്ിവസിച്ചതി  ്വിശവസ ീ മോ  ലതെിവുകെുണ്്ട.. 

 ഗുജെോത്തിൽ  ിന്ന ്മധ്യപ്രദേശ,് ഉത്തർപ്രദേശ,് ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജോർഖണ്ഡ,് ഒഡീഷ എന്നീ 

ബോൻഡിൽ  ിന്നോണ് ഭൂരിഭോഗം ഡോറ്റ ും െഭിക്കുന്നത.് 
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 ഇ്യൻ ഉരഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ വയോരിച്ചുകിെന്നിരുന്ന  ചീറ്റപ്പുെികെുലെ വയോപ്തി വെലര 

വെുതോ ിരുന്നു. 

 ചീറ്റ ുലെ ആവോസ വയവസ്ഥ ും വവവിധ്യവത്കരിക്കലപ്പട്ടു, കുറ്റിലച്ചെികൾ, 

ഉണങ്ങി  രുൽദമെുകൾ, സവന്നകൾ, മറ്റ ് തുെസ്സോ  പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ്ക്ക ്

മുൻഗണ   ൽകി. 

ഇന്ത്യയിൽ ചീറ്റകൾക്ക ് വുംശനാശും സുംഭവിക്കാൻ കാരണളെന്ത്ാണ?് 

ഇ്യ ിൽ ഏഷയൻ ചീറ്റ ുലെ വംശ ോശത്തി ല്െ പ്രോഥമിക കോരണങ്ങൾ തോലഴ 

രെ ുന്നവ ോണ:് 

 വ യജീവികെിൽ പ്രതയുൽരോേ ദശഷി കുെവും ശിശുമരണ ിരക്ക ്കൂെുതെുമോണ്. 

 തെവിൽ രു രുൽപ്പോേിപ്പിക്കോ ുള്ള കഴിവില്ലോ ്മ 

 വിദ ോേത്തി ോ ി ദവട്ട ോെുന്നു 

 ആെുകൾ ലകോല്ലലപ്പെുദപോൾ പ്രതികോരം എദന്നോണം ചീറ്റകലെ ദവട്ട ോെുന്നു. 

1556 മുതൽ 1605 വലര ുള്ള ത ല്െ അര ൂറ്റോണ്്ട ഭരണകോെത്ത,് മുഗൾ ചപ്കവർത്തി 

അക്ബർ ത ല്െ മൃഗശോെ ിൽ 1,000 ചീറ്റകലെ രോർപ്പിച്ചതോ ും 9,000 രൂച്ചകലെ 

വെർത്തി തോ ും രെ ലപ്പെുന്നു. 

രതില ട്ടോം  ൂറ്റോണ്ടി ല്െ അവസോ ദത്തോലെ ചീറ്റകെുലെ എണ്ണം അതിദവഗം 

കുെഞ്ഞുലകോണ്ടിരുന്നു, അവ ുലെ ഇരരിെിത്തവും ആവോസവയവസ്ഥ ും വെലരക്കോെം 

 ീണ്ടു ിന്നു. 

1947-െോണ ്അവസോ മോ ി ചീറ്റപ്പുെികൾ ഇ്യ ിൽ കലണ്ടലതങ്കിെും , ചീറ്റകൽ 1967 വലര 

ഇ്യ ിൽ ഉണ്ടോ ിരുന്നു എന്ന കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്്ട. 

ഈ െൃഗങ്ങെടളെ പടനരടദ്ധാരണത്തിന് സുംരക്ഷണ േക്ഷയങ്ങെടണ് ്

 ആപ്രിക്കൻ ചീറ്റല  ഇ്യ ിദെക്ക ് ലകോണ്ടുവരോ ുള്ള തിരലഞ്ഞെുപ്പ ്  ിെവിലെ 

വസ്തു തകലെ അെിസ്ഥോ മോക്കി ുള്ളതോലണന്ന ്അ ുമോ ിക്കോൻ കഴി ില്ല. 

 രോഷ്പ്െീ മോ ി ദപ്രരിതമോ  സംരക്ഷണ അജണ്ട ോ ി ദതോന്നുന്നത ്

 ി മോ ുസൃതമോക്കോൻ ശോസ്പ്തം ഉരദ ോഗലപ്പെുത്തുന്നതോ ി ദതോന്നുന്നു. 

 സംരക്ഷണ മുൻഗണ കൾ, സുപ്രീം ദകോെതി ുലെ വിെക്ക,് സോമൂഹിക സോപത്തിക 

 ി പ്്ണങ്ങൾ, അക്കോേമിക് കോഠി യം എന്നിവ ഈ പ്ര ത് ത്തിൽ 

വിെങ്ങുതെി ോണ.് 

 ഈ രദ്ധതി ുലെ െക്ഷയം ദ െുന്നതി  ് വിേഗ്ധരുമോ ുള്ള  തുെന്ന ചർച്ച 

അതയോവശയമോണ ്
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എന്ത്ാണ ്ഔല്യാഗിക േക്ഷയും? 

 ഇ്യ ിൽ ചീറ്റപ്പുെില  മികച്ച ദവട്ടക്കോര ോ ി പ്രവർത്തിക്കോൻ 

അ ുവേിക്കുന്നതി ു ദവണ്ടി  ചീറ്റകെുലെ ലമറ്റോ-ജ സംഖയ ലകട്ടിപ്പെുക്കുക. 

 ചീറ്റല   അതി ല്െ ആവോസ വയവസ്ഥ ുലെ രരിധ്ി വികസിപ്പിക്കോൻ 

അ ുവേിക്കുക ും അതുവഴി ദെോകലമപോെുമുള്ള സംരക്ഷണ പ്ശമങ്ങൾക്ക ്ഊർജ്ജം 

രകരുക ും ലചയ്ുക. 

വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കടന്നതിളേ ഫ്പശ്നങ്ങൾ 

 ഇരകെുലെ സമൃദ്ധി ുലെ കോരയത്തിൽ െിസർവ ് ദമഖെ ആപ്രിക്കൻ ചീറ്റകൾക്ക ്

അ ുകൂെമോ  കോെോവസ്ഥ പ്രേോ ം ലചയ്ുദമോ എന്ന കോരയത്തിൽ വിേഗ്ധർ സംശ ം 

പ്രകെിപ്പിച്ചു. 

 ജ ിതകമോ ി പ്രോരയമോ  ഒരു ജ സംഖയ  ിെ ിർത്തോൻ ചീറ്റ ുലെ ആവോസ 

വയവസ്ഥ ആവശയമോണ്. 

ഏഷ്യാറ്റിക ്ചീററ് 

 1952-ൽ ദെോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദവഗതദ െി  കര മൃഗമോ  ചീെെ് ഇ്യ ിൽ 

വംശ ോശം സംഭവിച്ചതോ ി പ്രഖയോരിക്കലപ്പട്ടു. 

 ഇെോ ിൽ മോപ്തം ഉലണ്ടന്ന ് കരുതലപ്പെുന്ന  ഏഷയോറ്റിക് ചീറ്റല   IUCN ലെഡ് 

െിസ്റ്റിൽ  "ഗുരുതരമോ ി വംശ ോശഭീഷണി ദ രിെുന്ന" ഇ മോ ി 

രട്ടികലപ്പെുത്തി ിട്ടുണ്്ട. 

 ഇത ് രു ഃസ്ഥോരിക്കുന്നതി ുള്ള  ി പ്്ണങ്ങെിൽ സുപ്രീം ദകോെതി ഇെവ ്

വരുത്തി തി  ് ദശഷം,  രോജയത്ത ് വീണ്ടും ചീറ്റല  അവതരിപ്പിക്കുലമന്ന ്

പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

 ദവട്ട ോെെും , ആവോസവയവസ്ഥ ിദെക്കുള്ള കെന്നുക റ്റവും  കോരണം 1990-കെിൽ 

ഇവ ുലെ എണ്ണം 400-ൽ  ിന്ന ്50-70 ആ ി കുെഞ്ഞു. 
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