
 
 
 

 
 

 

 

 Dedicate to all the forest field staff of  
Sloth Bear Landscape... 

 

 

  



Distribution and estimated population in Gujarat: 

 

Name of District* 
Banaskantha (120) 

Sabarkantha (18) 
Mehsana (8) 

Chotaudaipur (54) 
Panchmahal & 
Vadodara (12) 

Dahod (107) 
Narmada (23)  

* Estimated sloth bear population according to Gujarat Forest 
Department 2016 
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ગુજરાતમાં ફેલાવો અને અદંાિજત વ તી: 

 

 

  

િજ લા નંુ નામ * 
બનાસકાંઠા (120) 

સાબરકાંઠા (18) 
મહેસાણા (8) 

છોટા ઉદેપુર (54) 
પંચમહાલ & 
વડોદરા(12) 
દાહોદ (107)  

નમદા (23) 

* વન િવભાગ , ગજુરાત રા  ારા રીછં વસતી અંદાજ  2016  મજુબ 
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General Description: 

Body Length (cm): 

Weight (kg):  

Body Tail Paw  

150-190 7-12 Fore: 
L: 20, W: 13 
Hind: 
L: 20, W: 11 

Male 80-140 
Female 55-90 

Scientific Name:  
Melursus ursinus 
Common names:  
Gujarati : Rinchh, Jambuvan 
English : Sloth Bear  
Hindi : Rinchh, Bhalu 
Marathi : Aswal 
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સામા ય વણન: 

શરીર ની લંબાઈ (સેમી): 

 
વજન (કી ા):  
 

નર 80-140 
માદા 55-90 
  

શરીર પંૂછડી પં  150-190 7-12 આગળ નો પગ: 
L: 20, W: 13 
પાછળ નો પગ: 
L: 20, W: 11 

વૈ ાિનક નામ : 
મેલુસસ અરસીનસ  
ગજુરાતી : રીછં, ંબુવાન 
િહંદી       : રીછં, ભાલુ 
મરાઠી      : અસવલ 
અં ે  : લોથ બેર 

4



 
 

Sloth Bear: Body Parts  
Habitat:  

Lowland species: 500 m to 2000m. 
Forest type: Moist and dry 
deciduous. 
Home Range: Male: 9.32 km2  

Female: 8.5 km2  
 
Sloth bear prefers cool & 
shady areas, and hence makes 
dens under rocks, thickets and 
tree cavities. 

Front claws: 
long, curved 
for digging & 
climbing 

Distinct ‘V’ mark 

Long, shaggy coat: 
hair covers ears, and 
behind the neck Protruding lips:  

with no hair to aid in 
feeding (sucking) on 
insects and fruits. 

Hind limbs: short 
claws 
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રીછંના શરીરના અંગ 

આવાસ:  
નીચાણવાળા િવ તારોની િત : ૫૦૦ 
મી. થી ૨૦૦૦ મી.
વનનો કાર : ભજેયુ  અથવા ભે યા 
અને સુકાં ઉ ણકિટબંિધય પાનખર જંગલો. 
હોમ રે જ(િકમી૨) નર : ૯.૩૨,  માદા : ૮.૫  

રીછંને ઠંડા અને છાઈડા વાળા 
િવ તાર પસંદ હોય છે, અને તેથી તેની 
ગુફા પ થરોની નીચે, ઝાડી ઝાંખરામાં 
અને વૃ ની બખોલમાં  બનાવે છે.  
 

આગળના નહોર: 
ખોદવા અને ચડાણ 
માટે અનુકુળ લાંબા 
અને વળેલાં નહોર 

‘Vʼ આકાર નુ ંિચ હ 

લાંબા થરાળા વાળ:  
આ વાળ રીછંના કાન અને 
ડોકની પાછળ સુધી ફેલાયેલા 
હોય છે

લબડતા હોઠ:  
વડાં અને ફળ ખાવા 

માટે સુિવધા રહે તે માટે 
હોઠની આસપાસ વાળ 
હોતા નથી.

 પાછલા પગ: નહોર ટંૂકા 
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 Behaviour and Habit: 
Sloth Bear is active during the 
cool hours of the day and during 
the night. 
 

Parental care: 
Only mothers show parental care.   
Usually two or three cubs born 
between November to January in 
protected dens. Mothers stay in 
the den for 2-3 months with her 
cubs. 
Mother carries cubs on her back. 
Cubs stay with the mother until 2 
years old. 
Mothers are aggressive when with 
cubs. 

 

 
Defence:  
Sloth bear stand on its hind limbs to 
appear larger in size. In encounter 
with humans, the fore limb will reach 
to the height of the head & cause 
damage to face.

Breeding Time Breeding interval Gestation  

May – July 2 years 6-7 months 
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વતણૂંક અને આદત: 
રીછં િદવસના ઠંડા સમય તથા રા ી
દરિમયાન સિ ય હોય છે. 
 
બ ચાની કાળ : 
મા  માદા જ બ ચાંઓની કાળ  લે છે.  
માદા સામા ય રીતે 2-3 બ ચા ને નવે બર 
થી યુઆરી માસ દરિમયાન સુરિ ત 
ગુફા માં જ મ આપે છે. માતા પોતાના 
બ ચાઓ સાથે ગુફામાં જ ૨-૩ મિહના રહે 
છે.  
માતા બ ચાઓને પોતાની પીઠ પર ફેરવે 
છે. બ ચા ૨ વષના થાય યાં સુધી માતા 
સાથે  જ રહે છે.  
માતા બ ચા સાથે હોય યાર ેઆ મક બની 

ય છે. 
 

 
વબચાવ: 

રીછં કદમાં મોટુ દેખાવા માટે પોતાના પાછળના 
પગ પર ઉભું થઈ ય છે. માનવ સાથે આમનો 
સામનો થઇ ય યાર ે તેના આગળના પગ 
માનવના માથા સુધી પહોચંી ય છે અને 
ચહેરાને હાની પહોચંાડે છે.  

સંવનન નો સમય સંવનન ગાળો ગભકાળ (મહીનામાં) 

મે - જુલાઈ 2  વષ 6-7  મિહના 
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Feeding habits:  
Sloth bears are omnivorous and prefers to feed on fruits 
and insects mainly ants and termites. Sloth Bear also 
feeds on seasonal fruits. This type of feeding habits is 
called as myrmacophagous. 
 

The strong front claws break the 
termite mound. The sloth bear 
blows away dust before sucking 
insects or pulp from the fruit. 
 
 

 
 

Upper incisors are absent 
which create a straw-like 
channel with which it sucks 
its food. 
 

 
  
Sloth Bears are expert in 
climbing up trees with the 
help of their claws, in 
search of honey or fruits.
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આહારની ખાસીયત:  
રીછં િમ ાહારી છે અને ફળ અને વડા ખાસ કરીને કીડી અને ઉધઈ પસંદ 
કર ેછે. રીછંને ઋતુ મજુબ મળતા ફળો પળ ભાવે છે. આહારની આવી 
આદતને “મીરમાકોફાગસ” કહેવાય છે.  
 
 
આગળના પં થી ઉધઈનો રાફડો તોડે છે. રીછં 
કીડી અને ફળ ખાતા પહેલાં તેના પર ફંૂક મારીને 
ધૂળ ઉડાવી દે છે. 
 
 
 

 
 

રીછંના ઉપરના જડબામાં આગળના 
દાંત હોતા નથી જનેા કારણે એક 
ભુંગળી જવેી બની ય છે અને 
ખોરાકને મોમાં ખચવામાં સરળતા 
રહે છે. 

 
 
  
રીછં પોતાના નહોરની મદદથી ફળ 
અને મધ શોધવા માટે વૃ  પર 
ચડવામાં માિહર હોય છે.  
 

10



Sign survey: 
Strip transects: When a group of 4 to 6 forest staffs carry 
out line transects (100m- 200m) at a parallel distance of 5m 
from each other.  
 
Camera Trapping: Camera traps 
are placed on forest trails, water 
bodies, etc. The captured 
individuals are recorded and hence 
population estimation can be 
carried out. 
 
Direct sightings:   

1. During a line or strip transect- 
one may incidentally encounter a 
Sloth Bear.  
2. They are particularly noisy 
while mating, fighting and 
feeding. This can be heard from a 
considerable distance.  

 
Water hole count: Foresters sit for 
24h or 48 h on shafts or at a safe 
distance from a water body where 
SB is expected to come. And the 
numbers of individuals are recorded. 

Monitoring and Population Estimation 

*Recently, Camera traps do this job (indirect sightings) 
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નીશાની ારા મોજણી: 
ટીપ ટા ઝે ટસ: ફોરે ટના ૪ થી ૬ કમચારીઓ એક બી થી ૫ મીટરના 

અંતર ેસમાંતર ેલાઇન ટા ઝે ટ (૧૦૦ મી.- ૨૦૦ મી.) કર ેછે.   
 
કેમેરા ટેપીગં: વનકેડીઓ, પાણીના ોતો 
જવેી જ યાઓ પર કેમેરા ટેપ ગોઠવવામાં 
આવે છે, તેમાં રકેોડ થયેલા રીછંના રકેોડના 
આધાર ેવસતીનો અંદાજ લગાવવમાં આવે 
છે.  
 
ડાઇર ે ટ સાઇિટંગ:   

૧. લાઇન અથવા ટીપ ટા ઝે ટ દરિમયાન 
અક માતે રીછં જોવા મળી ય છે.  
૨. તેઓ ાર ે સંવનન, લડતા અને ખોરાક 
લેતી વખતે બહુ અવાજ કરતા હોય છે. આવા 
સમયે તેમનો અવાજ ઘણે દૂરથી સાંભળી 
શકાય છે.   

 
પાણીના ોતો પરની ગણતરી: રીછં પાણીના 
જ ે ોતો પર આવે તેવી અપે ા હોય તેની 
ન કમા ં ફોર ે ટરો ઉંચી જ યા પર અથવા 
સલામત અંતર ે ૨૪ થી ૪૮ કલાક બેસીને યાં 
આવતા દરકે અલગ રીછંને ગણી લવેામાં આવે છે. 

દેખરખે અને વસતીનો અદંાજ 

* આજકાલ આ કામગીરી કેમેરા ટે સ કર ેછે (પરો  સાઇિટંગ) 
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4-5 trained persons walk at a distance of 5m parallel from 
each other upto 100-200m to search for Sloth Bear signs 
such as scat, claw marks, dig sign, pug marks, etc. 
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4 થી 5 યિ ઓ આશર ે5 મી ના સમાંતર અંતર ે100 થી 200 મી સીધુ 
ચાલી રીછં ની હાજરી દશાવતા િચ હો જવેા કે પગ ના િનશાન, મળ, ઝાડ 
પર નખ ના િનશાન, ખોદેલા િનશાન િવગેર ેની નોધં કરવી 
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Indirect sightings:  
Pug marks: 
The fore limb leaves 
only half impression on 
the ground whereas, 
the hind limbs leaves 
the full impression on 
the ground.  
 

Dig signs: 
SB digs on ground for ants,  
dung beetle and opens the 
termite mounds for feeding 
leaving specific dug marks. 

Scats:  A Sloth bear scats are easy to 
identify by their size and consists of 
the undigested materials of food i.e. 
fruit seeds and insect skeletons. 

 
Sloth Bear climb trees for 
honey and fruits. Hence, 
leave claw marks on the 
tree barks. Both the claw 
marks of climbing up and 
down are different and 
easy to identify. 

Fore paw 

Hind paw 

Climb up marks Sliding Down mark 
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પરો  અવલોકનો:  
પગ માક: 
રીછંના આગળના પં ની 
છાપ જમીન પર અડધી જ 
ઉપસે છે, ાર ે તેના 
પાછળના પં ની છાપ 
જમીન પર આખી પડે છે.  
  

 

ખોદેલાની િનશાની :  રીછં આહાર 
માટે કીડી, છાણીયા કીડા અને 
ઉધઈના રાફડા ખોદી કાઢે છે જનેા 
કારણે ઓળખી શકાય તેવા નીશાન 
બની ય છે. 

મળ:   રીછંનું મળ તેના કદ, અને તેમાં 
જોવા મળતા ફળના બીજ અને વડાના 
અવશેષોના કારણે સહેલાઇથી ઓળખી      
શકાય છે. 

  રીછં મધ અને ફળો માટે વૃ ો 
પર ચડે છે. અને તેથી વૃ ની છાલ 
પર તેના નહોરના િનશાન પડી 

ય છે. વૃ  પર ચડવાના અને 
ઉતરવાના િનશાન જૂદા હોય છે 
અને સહેલાઈથી ઓળખી શકાય 
તેવા હોય છે. 

ઉતરવાના િનશાન ચઢવાના િનશાન 

આગળના પં  

પાછળના પં  
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Being safe while patrolling: 
 
Carry Ghanti-kanthi: there is a 
bell and a metal paw on one end 
of the stick. This will make noise 
while walking, which keeps the 
animal away and also protects in 
case an encounter. 
 
 
Wear a helmet: In defense, the 
forelimbs of SB reach the height of a 
human face. Helmet will protect your 
head and face in case of sloth bear 
attack.  
 
 
 
 

 
 
Go to the field/ forest always in 
groups of 3 or 4 and always 
keep vigil on fresh signs of 
sloth bear such as scats and 
pugmarks. 
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પેટોલીગં વખતે સાવધાન રહો 
 
ઘંટી-કાઠી: લાકડીના છેડે એક ઘંટડી 
અને લોખંડનો પંજો હોય છે. તેનાથી 
ચાલતી વખતે અવાજ થાય અને 

ાણીઓને દૂર રાખે છે અને જો કોઇ 
ાણી સાથે આમનો સામનો થઈ ય 

તો ર ણ માટે પણ કામ લાગશે. 
 
 
હે મેટ પહેરી રાખવી: રીછં પોતાના 
વબચાવ મા ં ઉભુ થઈ ય યાર ે તેના 

આગળના પગ માનવના ચહેરા સુધી 
પહોચંી ય છે. રીછં જો હુમલો કર ે તો 
હે મેટ તમારા ચહેરા અને માથાનું ર ણ 
કરશે.  

 
 

 

ફી ડ/જંગલમાં હંમેશા ૩ અથવા ૪ 
ના ગૃપમાં વ અને હંમેશા 
રીછંની નીશાની જવેા તેના મળ 
અને પગમાક જવેી બાબતો યે 
સતક રહો. 
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Carry torch during night 
patrolling. Avoid the areas 
where sloth bear dens are 
located or where sloth bear 
with cubs are present. 
 

 
 
Cover your face: In case of an 
encounter with a sloth bear cover 
your face with shirt or scarf to 
prevent major head and face 
injuries. 
 
 
 

 
 
Playing a dead: sleep up-side 
down i.e. the face towards the 
ground. This will only damage 
your shoulder and back; and 
protect your face.  
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રા ીના પેટોલીગં દરિમયાન હંમેશા 
સાથે ટોચ રાખો. રીછંની ગુફા હોય 
તથા ા રીછંના બ ચાં સાથે રીછં 
હોઇ શકે તેવા િવ તારોથી દૂર રહો. 

 
 

ચહેરો ઢાંકી રાખવો: રીછં સાથે 
આમનો-સામનો થઈ ય યાર ે તમારો 
ચહેરો શટ  અથવા ગમછાથી ઢાંકી લેવો 
જથેી માથા તથા ચહેરાનાં ભાગે વધુ 
ઈ  ન પહોચંે. 

 
 
 

 
મૃત હોવાનો ઢોગં કરવો: જમીન 
પર ઉંધા સુઈ જવંુ. આમ કરવાથી 
તમારા ખભા અને પીઠમાં જ ઇ  
પહોચંશે; અને તમારા ચહેરાનંુ ર ણ 
થઈ શકશે.  
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Make noise in case of sudden 
encounter with sloth bear.  
 
 
 

 

Maintain safe distance and do 
not provoke the animal in case 
of direct encounters.  
 

 
 
 
The active time period of sloth bear is early morning 
and late evening. This should be avoided for routine 
patrolling. 
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રીછં અચાનક સમે આવી ય યાર ે ખુબ 
બુમબરાડા પાડવા. 
  
 
 

 

રીછંથી અંતર ળવી રાખવંુ અને 
સીધો આમનો સામનો થાય તો 
કોઇ પણ સંજોગોમાં તેને ઉ કેરવંુ 
નહી.ં  
 

 
 

રીછં વહેલી સવાર ેઅને મોડી સાંજ ેસિ ય હોય છે. કાયમી પેટોલીગં 
દરિમયાન આ સમય ટાળવો. 
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Legal Status of Sloth Bear: 
IUCN:  Vulnerable, WPA (1972): Schedule 1 
According to Wildlife protection act (WPA), 1972- Chapter III:  
Section 9: No person shall hunt any animal under schedule I, II, III 
and IV.  
Section 11: Hunting of wild animals to be permitted in certain 
areas.  

(2)  The killing or wounding in good faith of any wild animal 
in defence shall not be an offense. 

 Provided that nothing in this sub-section shall 
exonerate any person who, when such defence 
becomes necessary, was committing any act in 
contravention of any provision of this Act or any rule or 
order made thereunder. 

(3)  Any wild animal killed or wounded in defence shall be a 
government property. 

Legal implications: 
In case of Sloth Bear found in any condition mentioned below 
has to be immediately reported to the Range forest officer (RFO) 
with detailed information about the condition of the animal on  
spot, so as to take immediate actions; 
 Injured: The observer shall record if the animal is injured 

 naturally or is attempted to kill.  
  Which part of the body is damaged/ injured.  
 Died: Shall confirm the cause of death of the animal i.e. 

 naturally or hunted/ killed. 
  Then a Post-mortem is carried out by the veterinary 

 doctor with permission from the concerned higher 
 authority. 

If it is a case of hunting, a First Offense Report (FOR) is filed. 
Further investigation is carried out. 
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લીગલ ટેટસ: 
IUCN:  Vulnerable, WPA (1972): Schedule 1 
વ ય ાણી સંર ણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ – કરણ ૩ અનુસાર: 
કલમ ૯: કોઇ પણ યિ  અનસુૂચી ૧,૨,૩ અને ૪ હેઠળના કોઇ પણ 

ાણીનો િશકાર કરી શકશે નહી.ં  
કલમ ૧૧: ચો સ િવ તારોમાં ાણીઓના િશકારને મંજૂરી આપી શકાશે.  

(૨)  વબચાવમાં કોઇ પણ વ ય ાણીને મારી નાખવંુ કે તેને ઇ  
પહોચંાડવાથી ગુનો નહી બને.  

 શરત મા  એટલી કે તે યિ  પોતાનો બચાવ કરતી વખતે 
આ અિધિનયમની કોઇ પણ જોગવાઇઓનો ભંગ કરતી ન 
હોય અથવા તેની હેઠળ બનાવવામાં આવેલા િનયમોનો ભંગ 
ન કરતી હોય તો જ તેને િનદ ષ હેર કરી શકાશે.  

(૩)  વબચાવમાં મારવામાં આવેલું ાણી સરકારની માિલકીનંુ 
ગણાશે. 

કાયદાકીય કાયવાહી: 
નીચે દશાવેલી કોઇ પણ િ થિતમાં જો રીછં મળી આવે તો તેની ણ તુરંત 
જ ર ે જ ફોરે ટ ઓિફસરને ાણીની થળ પરની િ થિતની િવગતો સિહત 

ણ કરવાની રહેશે જથેી ત કાલ પગલાં લઈ શકાય; 
 ઇ ત: જોનાર ે ાણીને કુદરતી રીતે ઇ  થઈ છે કે પછી તેને 

 મારવાની કોશીશ થઈ છે તેની નોંધ લેવી જોઇએ.  
  શરીરના કયા ભાગ પર ઇ /નૂકસાન થયંુ છે તે પણ નોધંવંુ 
 મૃત:  ાણી કુદરતી કે શીકાર/મારી નાખવામાં આ યંુ છે તે 

 ખાતરી કરવી જોઇએ. 
  પછી સંબંિધત ઉ ચ સતાિધકારીઓની મંજૂરી બાદ 

 વેટરીનરી ડો ટસ પો ટ-મોટમ કર ેછે.  
જો શીકારનો િક સો હોય તો ફ ટ ઓફે સ રીપોટ ફાઇલ કરવામાંમં આવે 
છે અને આગળની તપાસ કરવામાં આવે છે. 
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How to deal with sloth bear straying in human habitats? 
1. Confirm the presence of SB by sign surveys, camera 

trapping and by inquiring locals in the area. 
2. Collect the attack history and identify areas prone to 

SB encounters. 
3. Alert the villagers in the area of vicinity via concerned 

authorities. 
4. In instance of SB attack/ movement 

in the village, district authorities 
should ensure law & order to avoid 
agitation amongst locals 
surrounding the animal. 

5. If physical capturing/ trapping fail; 
chemical immobilization should be 
carried out by the forest 
department. 

6. If the tranquilized animal is found healthy or without 
any injury, it shall be released in the natural habitat 
where there is adequate food 
and water. 

7. The forest department will 
take the final decision for the 
release of the animal. 

8. There must be properly designed cages suitable for 
SB and a proper transport mechanism.  

Protocol to follow: 
Call from 

the rescue 
site 

Leave for 
the rescue 
site with a 

team 

Analyse 
the 

situation 

Keep 
updating 
authority 
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માનવ વસાહતમાં આવી ચડેલા રીછં સાથે કેવી રીતે કામ પાડવંુ ? 
 ૧.  િનશાનીઓ, કેમેરા ટેપીગં અને િવ તારમાં થાિનકોની પૂછપરછ 

ારા રીછંની હાજરીની ખાતરી કરવી.  
૨.  હુમલાઓની માિહિત એકિ ત કરવી અને રીછં મળી આવે તેવા 

િવ તારોની ઓળખ કરવી  
૩.  િવ તારના આર.એફ.ઓ./એ.સી.એફ. અથવા ડી.સી.એફ. ારા તે 

િવ તારના આસપાસના લોકોને સાવચેત કરી 
દેવા. 

૪.  ગામડામાં રીછંના હુમલા/આવવાના 
િક સામાં િજ લાના સ ાધીશોએ થાનીક 
લોકો ાણીને ઘેર ેનહી અથવા તોફાનો ન કર ે
તે માટે કાયદો યવ થા ચો સ રાખવી 
જોઇએ.  

૫.   ાણીને પકડવા/ટેપ કરવાનંુ શ  ન બને તો 
તેને કેિમકલથી બેહોશ કરવંુ જોઇએ.  

૬.  બેહોશ કરલેું ાણીને જો કોઇ પણ તની ઇ  ના થયેલી હોય 
અને વ થ હોય તો ાં તેને પુરતા 

માણમાં પાણી અને ખોરાક મળી રહે 
તેવા તેના ાકૃિતક િવ તારમાં છોડી 
દેવંુ જોઇએ.   

૭.  રીછંને મુ  કરવા અંગેનો આખરી 
િનણય વન િવભાગ કરશે.  

૮.  રીછં માટે સુયો ય પીજંરા અને તેને પિરવહન કરવાની યો ય 
યવ થા હોવી જોઇએ.   

અનુસરવા ની પ િત:         
  રે ુ સાઇટ 

પરથી 
આવેલો કોલ 

ટીમ સાથે રે  ુ
સાઇટ તરફ 

નીકળવુ ં

પિરિ થિતઓ
નો ાસ 

કાઢવો 

ઉપરી 
અિધકારીઓને 

સતત પિરિ થિત 
વાકેફ રાખવા 
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Human- Sloth Bear interaction 
 

Habitat Loss & reduced resources 
in natural habitat has 
pushed SB to human 
settlements mainly 
for food and water.  
 

 
Economically important plant 
species are grown near the village 
and in the backyards. This tempts 
SB to the villages.  

Sweets and honey delivered at 
pilgrim sites which SB are fond of.  
Locals go to the forests for 
bamboo, fuel wood, fruits, etc. 
where they are susceptible to 
encounter SB. 

 

Threats: 
SB cubs are captured by tribes for mythological 
importance. Also, a practice named “Dungar Navdava” is 
followed, in which, forest is set to fire that harms the 
habitat.  
In the natural habitat, SB has a potential threat from 
larger animals and predators. 
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મનુ ય અને રીછં વ ચ ેના પાર પિરક 
સબંધો: 
આવાસ ગુમાવવાના લીધે અને પોતાના 

ાકૃિતક આવાસમાં ઘટી 
રહેલા ોતોના કારણે  રીછંને 
માનવ વસાહતમાં મુ ય વે તો 
ખોરાક અને પાણી માટે 
આવવાની ફરજ પડે છે.  

 
આિથક રીતે મહ વના ફળાઉ વૃ ો 
ગામડાની ન ક અને આંગણામાં 
ઉગાડવામાં આવતા હોવાથી રીછં 
ગામડાઓ યે આકષાય છે. 
 

ધામ ક થળો પર ધરાવવામાં આવતી 
મીઠાઇઓ અને મધના કારણે રીછં યાં 
આકષાય છે. 

થિનક લોકો વાંસ, ઇંધણ, આકડા, ફળો 
િવગેર ે માટે જંગલમા ં જતા હોય છે ાં 
તેમને રીછં મળી જવાનો ખતરો રહે છે. 

 
રીછં ના અિ ત વ પર ખતરાઓ: 
ધાિમક મા યતાઓના કારણે રીછંના બ ચાઓને પકડવામાં આવે છે. 
“ડંુગર નવડાવવા” ની પણ એક થા છે જમેાં ડંુગર પર આગ લગાડવામાં 
આવે છે જનેાથી રીછંના આવાસ નાશ પામે છે. ાકૃિતક આવાસમાં રીછં 
મોટા ાણીઓ અને િશકારીઓ તરફથી સંભિવત ખતરો ધરાવે છે. 
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Fruits as a food of Sloth bear 
રીછં નો આહાર એવા ફળો  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

   

Other examples Umbh (ઉંભ), Karamda (કરમદા) 

Gunda 
ગુંદા 

Jamun 
ંબુ 

Umaro 
 ઉમરો 

Ber 
બોર 

Mahuda  
મહુડા   

Timru 
ટીમ  

Ankol 
 આંકોલ  

Bili  
બીલી 

Banana  
કેળ  

Mango, 
આંબો 

Kanther  
કંથેર 

Garmalo 
ગરમાળો 
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Data Sheet for Sloth bear monitoring 

Date:   Time:   Beat/ 

Round/Range:     

Name of Staff:      

Accompanying Person/s: 1.    2.   

Habitat type: Dense forest/ Scrubland/ Open Forest/ Riverine area/ Rocky land/ other…….. 

Field observations: 

Location/ 
GPS 
Reading 

Pugmark 
(Fore limb 
/Hind limb) 

Scat 
(Content in 
the scat) 

Claw mark 
on tree 
(Name of Tree) 

Digging Opened 
Termite 
mound 

Other 
remarks 

       

       

       

       

       

       

       

       

Other comments /observation during survey: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:  

1. If GPS is not available, just write the name of location 

2. If scat found, write what are the scat contents (name of fruit, ants, termite, honey, 

etc) 

3. In case of claw marks, write the name of tree on which claw mark observed 

4. If any other signs/observation found, add in other remarks column 

5. In case of confusion, take a picture (put some reference when you take a picture) 
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