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	آسمان کی طرح کشاده پانی

 

 لب لباب:

کی پویانگ جھیل  آسمان کی طرح وسیع  کا  کی جھیل  "جیانکشی کاچین میں تازه پانی 
ہے"۔  سانگ سلطنت کے ایک شاعر، انگ وانلی نے یہ تشبیہ دی ہے۔ جھیل ایک جنکشن 
ہے جہاں جیانکشی  کی پانچ ندیاں، گین ندی، فو ندی، شن ندی، راو ندی ار زینشوئی ندی 

انگٹزے ندی میں داخل ہونےسے قبل، آکرملتی ہیں۔ اس لئے یانگز ندی ہوکاو کے ذریعہ ی
کے پانی کی سطح میں کمی اور زیادتی پویانگ جھیل کو براه راست متاثر کرتی ہے۔ 

یانگز ندی میں پانی کی سطح موسم گرما میں اپریل سے ستمبر تک زیاده رہتی ہے، جھیل 
ع کیلومیٹر میں پھیل  جاتی ہے۔تاہم مرب 3500گیلے موسم میں وسیع ہو جاتی ہے اور 

موسم بہار اور موسم سرما اکتوبر سے مارچ تک ندی کے پانی کی سطح میں کمی آجاتی 
بہاؤ، ندی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے، جس کی وجہ سے جھیل کا  ہے جھیل کے پانی کا

ر مربع کیلومیٹر تک سکڑ جاتا ہےاوراس وقت جھیل بہت سارے چشموں او 200کل رقبہ 
چھوٹی جھیلوں میں بدل جاتا ہے  خشکی کے موسم میں ایک الئن کی طرح نظر آتا ہے۔ 
"موسم سرما میں پھیالؤ" کا  یہ جغرافیائی نمونہ ہے، جبکہ خشکی کے موسم میں ایک 

 الئین کی شکل اختیار کر لینا پویانگ جھیل کی ایک قیمتی خاصیت ہے۔

 

میں کمی ایک بڑی خشک زمین کو ظاہر  خشکی کے موسم میں جھیل کے پانی کی سطح
کرتی ہےجو بڑی تعداد میں سپیشز، بشمول مچھلی، شرمپ، سیپ دار، دو صمامی صدف 

اور مختلف قسم کا پانی میں ڈوبے ہوئے پودوں کو غذا فراہم کرتی ہے، اور 
اس کے عالوه خشک سرزمین موسم سرما میں  ۔بائیوڈائورسٹی کو برقرار رکھتی ہے

قسم کے  148جنت بن جاتی ہے۔ اس کے آس پاس کم وبیش  وهکے لئے  مہاجر چڑیوں
ایسی قسم کے ہوتے ہیں جن کو قومی سطح  پر تحفظ  20ہوتے ہیں ان میں  وہاںپرندے 

دیا جا رہا ہے مثال کے طور پرخطرے میں پڑی اسپیشیز گرس لیوکوجرناوس اور 



لمی طور پر ایک اہم گیلی میں  عا 1992سیکونیا نگارا۔ پویانگ کی گیلی سرزمین کو  
پرندوں کی نگہداشت کے طور  سرزمین کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور واٹرلینڈ کو

پرمستحکم کیا گیا ہے۔ لوگوں میں سے بہت سے لوگ، بشمول وه کسان جن کی فصلیں 
مہاجر پرندے کھا جاتے ہیں وه ان چڑیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور  ان کا خیال 

ہیں۔رکھتے   

 

پوری تاریخ میں، اپنے پیانگ جھیل میں ماہی گیری کی صنعت کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ 
والی بہتات طریقے سے، تازه، معیاری  مچھلی کے وسائل نے جھیل کےکنارے رہنے 

کے رواج اور کلچرکوپروان  کا مچھیروںخوراک مہیّا کی ہے۔اور  کئی نسلوں والوں کو
کی خاصیت ہے۔ حاالنکہ شہری ترقی کے اس دور میں  چڑھایا ہے جو کہ پویانگ جھیل

ان کی روایات، جیسے ماہی گیرکےگانے  پھر بھیماہی گیروں کی تعداد گھٹ رہی ہے، 
 اور یوگو ڈھول اب بھی زنده ہیں اور پویانگ جھیل کے ساتھ سانس لے رہے ہیں۔
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