सरह किया

सम्फन्धी जानिायीिो रागी

१. सरह किया िे हो? िहाॉ फाट आमो? िसराई ितत खतया छ?

िोयोना भहाभायीरे तनम््माएिो सॊ िटसॊ ग जुतधयहेिा फेरा सरहिो अिो ठू रो प्रिोऩफाट अकहरे किश्वनै

आक्रान्त बइयहेिो छ। ईयानहुॉदै ऩाकिस्तान य बायतसम्भ आइऩुगेिो सरहिो ८ दे खख १० िटा सकक्रम

झुण्ड बायतिो उत्तय प्रदे श, याजस्थान, भध्म प्रदे श, गुजयात य भहायाष्ट्रभा झण्डै ३ दशिऩतछ प्रिोऩिो रूऩभा

दे खाऩये ऩतछ राखौं भातनस बोिभयीिो चऩेटाभा ऩने सम्बािना दे खखएिो छ। जून (june) भकहनासम्भभा
अकििाफाट अझ धेयै झुण्ड (४०० गुणा ) बायत आइऩुग्ने अनुभान तफऻहरूरे गये िा छन् बने मी सरहिो
झुण्ड नेऩार प्रिेश गरयसिेिा छन् ।
२. िे हो त सरह किया ?
सरह किया, रगबग पटे ङ्ग्राजस्तै हुन्छन् तय कमनभा ऩाइने किखशष्ट अिस्थाहरू (Distinct Phase),

भ्रभणशीर प्रिृखत्त य शायीरयि फनािटिो तबन्नतारे मसराई पटे ङ्ग्रा (Grasshopper) बन्न तभल्दै न। सरहिा

कितबन्न जातहरूभा ऩतन सफैबन्दा बमानि भातनने भरूबूतभिो सरह (Desert Locust) िो एि झुण्डरे िरयफ
२५० िगगतभर (६४८िगग कि.तभ.) ऺेत्र ढाक्न सक्छ य एि िगगतभरभा पैतरएिा सरहरूिो अन्दाजी सॊ ख्मा
१ अफग ६० ियोड हुन्छ जसिो अन्दाजी तौर ३०० टन हुन्छ य हये ि सरहरे प्रततददन आफ्नो तौर

फयाफयिो खाना खान्छन् ( मो भात्रा झण्डै ३५००० भान्छे राई ऩुग्ने खाना हो)। ७००० कपटसम्भिो
उचाईफाट प्रततघन्टा २० दे खख २४ कि.तभ. (सपा भौसभभा)िो यफ्तायभा उड्न सक्ने सरहिो झुन्डरे
आफ्नो फाटोभा आइऩने फारीनारी य रगबग सफैजसो हरयमा िनस्ऩततराई उजाड ऩानग सक्छ।

सरह (दुिै िमस्ि य फच्चा ) प्राम् दुई अिस्थाभा (Phases) बेकटन्छन्; एक्रो अिस्था (

Solitary Phase) य झुण्डभा यहने अिस्था ( Gregarious Phase) । सॊ ख्मा िभ बएिो अिस्थाभा कमनिो
यङ्ग ऩकहरे गुराफी अतन खै यो य ऩतछ गएय ऩहेँ रो हुन्छ बने एक्रो अिस्थाभा कमनिो यङ्ग िारो-खै यो हुन्छ।
सरहिो िमस्ि ऩोथीरे फरौटे भाटोभा १०-१५ से.तभ. तर थुप्रो-थुप्रोभा पुर ऩादगछ (एि थुप्रोभा ४० दे खख
१२० िटासम्भ पुर हुन्छन्) य आफ्नो शयीयफाट तनखस्िने च्माऩच्माऩे ऩदाथगरे ढाक्दछ। उऩमुक्त िाताियण

ऩाउनासाथ पुरफाट फच्चाहरू ( Nymphs) तनखस्िएय झुन्डभा घुम्न राग्छन् ( फच्चा अिस्थाभा ऩखेटािो
ॉ ै न ) य ४ दे खख ६ हप्ताऩतछ (िाॉच ुरी पेये य ) िमस्ि हुन्छन्। िमस्ि बएिो ३-४
कििास बइसिेिो हुद

हप्ताऩतछ पेरय मी सरह सभागभिा रातग तमाय हुन्छन् । सरहिो जीिनाितध ३ दे खख ५ हप्तािो हुन्छ, जुन
अितधतबत्र एउटा ऩोथीरे ५०० दे खख ८०० सम्भ पुर ऩायी एि िर्गभा २ दे खख ४ ऩुस्तासम्भ तनखस्िन्छन्।
मो कियािो जीिनाितध य प्रजनन दय िाताियणभा धेयै नै बय ऩदगछ ।

सरहिो फाये भा प्राचीनिारभा ईखजप्टिा भातनसहरूरे आफ्ना धातभगि तथा ऐततहातसि रेखहरूभा

उल्रेख गये िो ऩाइन्छ बने फाइफरिा सात प्रे ग (plague) भध्मभा सरहराई किनाश य आतङ्किो स्िरूऩ

बतनएिो ऩाईन्छ । सरहिो प्रिोऩरे हये ि भहादे शभा ( अन्टािगकटिा य उत्तय अभेरयिाफाहेि ) िुनै न

िुनै सभमभा अतनिार तनम््माउॉदै आएिो छ य अकहरे ऩतन खाद्य सॊ िटिो अिस्था तसजगना हुने अनुभान गनग
सकिन्छ । सरहिो तनमन्त्रणभा किश्विा थुप्रै दे शहरू य UN, FAO जस्ता अन्तयाकष्ट्रम सॊ घसॊ स्थाहरूरे

हये िऩटि तनिै ठू रो यिभ खखचिँदै आएिो छ य किश्व फैंिरे मसऩातरिो सरह प्रिोऩिारातग बनेय झन्डै
५० ियोड अभेरयिी डरय छु ट्याइसिेिो छ।
३. सरह िसयी प्रिोऩ फन्न ऩुग्मो?
दखऺणी अये तफमन ऩेतनन्सुरा (Arabian Peninsula) भा २०१८ िो साइक्रोन य बायी िर्ागिा िायण

मसिो अ्मातधि प्रजनन (९ भकहनाभा ३ ऩुस्ता) य िृकिकििास बमो, जुन अनुभातनत तथएन य तनमन्त्रण हुन
सिेन। मसिो ऩकहरो झुन्ड २०१९ भा मभन य साउदी अयफ हुॉदै दखऺणऩखिभ ईयान ऩुग्मो य मसिो हये ि

मात्राभा बायी िर्ाग य उऩमुक्त िाताियण ऩाएऩतछ फढ्दो प्रजननसॊ गै २०२० सम्भभा ईयानफाट ईखन्डमाऩाकिस्तान फोडगयसम्भ आइऩुग्मो । िर्ागसॊगैिो ओतसरो भाटो य हरयमारी िाताियण सरहिो प्रजनन दय य

िृकिकििासिारातग सफैबन्दा अनुिूर अिस्था हो । ऩूिी अकििा, मभन य दखऺणी ईयानभा िसन्त ऋतुसॊगै
सरहिो अझै प्रजनन हुने य ऺतत झन् फढ्ने FAO रे जनाएिो छ।
४. ऺतत:
सरह कियारे फातरनारीिो ऩात, पर, पूर, फोक्रा य टु प्ऩो खाइ नष्ट गनुि
ग ासाथै सरहिो झुन्डिो

अ्मातधि िजन धान्न नसक्दा रूखसभेत ढल्न सक्छ। सरह ठु रो झुन्डभा फसेय खाने य ्मसै अनुसाय
ॉ ा किरूिािो प्रिाश सॊ श्लर्
भरभूत्रऩतन छोड्ने हूद
े ण कक्रमाभा सभेत मसरे फाधा ऩुर्माउन सक्छ।
५. योिथाभ:
सरहिो योिथाभ गनग मसिा ततनै अिस्था (पुर, फच्चा य भाउ) अिस्थािो योिथाभ गनुऩ
ग दगछ।

सरहरे भरुबूतभभा जतभनभुतन पुर ऩाने हुनारे ठाउॉ ऩत्ता रगाइ पुरहरू नष्ट गनग तनिै गाय ्हो ऩदगछ बने
उड्न नसक्ने फच्चा अिस्थाभा कमनीहरू कहॉडेिो ठाउॉततय गकहयो नारा खनेय नाराभा ऩारय नष्ट गनग सकिन्छ ।
्मसै गयी भाउ अिस्थािो योिथाभिा रातग तनम्नानुसायिो उऩाम अऩनाउन सकिन्छ :

ॉ ा फारीकिरूिाभा नीभफाट तमाय गये िा िीटनाशि
ि) नीभरे उऩचाय गये िो खाद्यिस्तु सरहरे नखाने हुद
ऩदाथगहरू प्रमोग गनग सकिन्छ।

ख) सरहिा झुन्डहरू यातभा य तफहानै सीतभा सकक्रम हुॉदैनन् य मसयी फास फसेिो ठाउॉभा जारीरे ऩक्रेय य
अन्म घये र ु उऩामरे िेही हदसम्भ नष्ट गनग सकिन्छ ।

ग) खेतफायीभा किरुिाभा सरहिो झुन्ड फस्न रागेभा सेतो िऩडा हल्राएय अथिा खय, ऩयार, झायऩात िा

टामय आदद फारे य धुिाॉ तनिारे य िा बाॉडा, tractor िा speaker फाट ठू रो आिाज तनिारे य फस्न नददई
उडाउन सकिन्छ ।

घ) स्थान य प्रिोऩिो प्रिृततअनुसाय अगागनोपस्पेट यसामनहरूिो प्रमोग गनग सकिन्छ । यसामनिो भात्रा
एिदभै िभ (ULV level: Ultra Low Volume) याख्ने गरयन्छ ।

ङ) कितबन्न कितसभिा उड्ने (aerial) उऩियण िा अन्म प्रकितधिो प्रमोग गरय हािािो फहाि ऩरयितगन गनग िा
िामुभण्डरीम अियोध तसजगना गनग सकिन्छ ।

च) कियारे प्रजनन गनग सक्ने सम्बाव्म ठाउॉहरूभा यसामन िा घये र ु कितधिो प्रमोग गरय तनखरक्रम ऩानग
सकिन्छ

।

छ) सरहिो प्रिोऩ धेयै दे खखने अकििा जस्ता भहादे शभा जैकिि उऩामहरू जस्तै : "भेटायईखजमभ

एनाईसोऩोरी" नाभि ऩयजीिी ढु सीिो ठू रो ऩरयभाणभा गरयएिो प्रमोगरे सन्तोर्जनि प्रबाि ऩाये िो ऩाइन्छ य
सोही ढु सी याखखएिो Green Muscle बन्ने किर्ादीिो प्रमोग ऩतन सपर दे खखएिो छ ।किनाशिायी शत्रुजीि
सरहिो तनमन्त्रणभा थऩ अध्ममन य अनुसन्धानहरू बइयहेिा छन्।

नेऩारिो सन्दबगभा ऩतन हारसारै सरह कियािो योिथाभ तथा तनमन्त्रणिा रातग अध्ममन गनग िृकर् तथा

ऩशुऩन्छी कििास भन्त्रारमरे प्राकितधि सतभतत गठन गरयसिेिो छ । सो सतभततरे सरहिो सम्बाकित
प्रिोऩ य मसिो ऩूित
ग मायीिा सम्फन्धभा अध्ममन गनेछ।
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