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כ–12 אלף פילים חיו בתחילת המאה העשרים בסרי לנקה, וחלקו שטח מחיה 
עם שני מיליון וחצי בני אדם. עד תחילת המאה ה–21 צמחה אוכלוסיית האי 

פי עשרה, ומספרם של פילי הבר ירד ביחס הפוך - ל–3,500 לערך. באותו פרק 
זמן הצטמצמו השטחים המיוערים בסרי לנקה, וחלקם היחסי בשטחו הכולל 
של האי ירד במידה ניכרת, מ–70 אחוזים לפחות מ–25 אחוזים. יישובים רבים 

הוקמו ללא תכנון במקומות המחיה של הפילים ובנתיבי הנדידה שלהם. לפילים 
לא נותרה ברירה אלא לפלוש לכפרים ולשדות. התוצאה: נזקים רבים ברכוש, 

ולעתים אף אבדות בנפש. בשנת 1987, במבצע רחב היקף שעלה בסביבות 700 
אלף דולר, הועברו 187 פילים מאזור הנדפנגלה (Handapangala) אל הפארק 

הלאומי יאלה, 70 קילומטרים דרומית משם. אלא שבתוך פחות משנה שבו רוב 
הפילים בכוחות עצמם אל ביתם הקודם, והמבצע היה לכישלון חרוץ.
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