नेपालमा संरक्षित िेत्र बाक्षिर स्टिप पोलक्याट (Steppe polecat), पालास क्षबरालो (Pallas’s cat) र पािन क्षबरालो
(Eurasian lynx) को पक्षिलो अक्षिले ख

लिलि उपत्यका (उपल्लो हुम्ला) को लिब्बिी पठार क्षे त्रबाट िाां साहारी वन्यजन्तुका िीन प्रजािीहरु (स्टिप पोिक्याट, पािास
लबरािो र पाहन लबरािो) अलििेख िएका छन् । यी िीनवटै प्रजािीहरुको नेपाििा सां रलक्षि क्षे त्र बालहर यो पलहिो आलिकाररक
अलििेख हो ।
लहिािी ब्ााँ सो पररयोजना (Himalayan Wolves Project)/ररसोसे स लहिािय फाउन्डे सनिे वन िथा िू -सां रक्षण लविाग,
रालरिय लनकुन्ज िथा वन्यजन्तु सां रक्षण लविाग, लिलिजन वन कायाा िय, हुम्ला, नाम्खा गाउाँ पालिका, हुम्ला र वािावरणीय
सु शासन काया सिूह (Green Governance Nepal) सां गको सहकाया िा सां चािन गरररहे को ‘Sustainable ecosystem
protection: Conservation of the wildlife communities of Upper Humla through an understanding of wolf
behaviour and local communities’ नािक अनुसन्धान अन्तगा ि २०७८ असार दे स्टख असोज सम्म गरे को स्थिगि
अध्ययनका क्रििा यी प्रजािीहरु अलििेख िएका हुन् ।
स्टिप पोिक्याट र पािास लबरािो नेपाििा ‘िाटा नपुगेको (Data deficient)’ कोटीका प्रजािीहरु हुन् । सन् २०१४ िा
अन्नपुणा सां रक्षण क्षेत्र (उपल्लो िुस्ताङ) बाट नेपािको िालग नयााँ प्रजािीको रूपिा अलििेख िएको स्टिप पोिक्याटको यो
दोस्रो अलििेख हो । अलहिेको अलििेख नेपाििा यो प्रजािीको पलहिो प्रत्यक्ष अविोकन पलन हो ।
सन् २०१२ िा अन्नपुणा सां रक्षण क्षे त्र (उपल्लो िनाङ) बाट नेपािको िालग नयााँ प्रजािीको रूपिा अलििेख िएको पािास
लबरािोको यस अलि एकि फोटाहरु िात्र अलििे ख िै रहे कोिा उपल्लो हुम्लािा पलहिो पटक यसको पररवार (२ वयष्क र १
बच्चा) को फोटो प्राप्त िएको छ ।
यसअलि नै हुम्लािा पाहन लबरािो पाइने जानकारी प्राप्त िएपलन सो को बै ज्ञालनक पुलर हुन सकेको लथएन । रालरिय रूपिा
‘सां बेदनशीि’ कोटीिा रास्टखएको पाहन लबरािो नेपािको सां रलक्षि वन्यजन्तु हो ।
यी अलििेखहरुपलछ हुम्ला लजल्ला नेपाििा यी िीनवटै प्रजािीहरु पाइने सबिन्दा पलििको लबन्दु िएको छ ।
जांगिी चौरीांगाई (wild yak), लिब्बिी गिा/लकयाङ (Tibetan wild ass/Kiang), अगाा िी (Tibetan argali), िोवा (Tibetan
gazelle), लिब्बिी फ्याउरो (Tibetan fox), लहिािी ब्ााँ सो (Himalayan wolf), कस्तु री िृग (musk deer), लहउाँ लचिु वा
(snow leopard) आलद उपल्लो हुम्लािा पाइने िहत्वपूणा स्तनिारी वन्यजन्तुहरु हुन् ।

