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साधारण २००१ च््ा स मारास, िौस्त भ पाुंढरीपाुंडे हा 
नागपूरचा एि पक्षीशमत्र तणमोराच््ा शोधात 
वडाळ््ार्ला (न्ज. अिोर्ला, ता. बाशीटािळी) पोचर्ला. 
पूवी ववर्दभाात मोठ््ा सुंख््ेने असरे्लर्ला तणमोर आता 
र्द मीळ िा झार्ला आहे ्ाच््ा िारणाुंचा शोध घेताना 
समस््ेचुं खरुं मूळ त्ाुंना हर्दसू र्लागर्लुं.  

१८५३ मध््े ववर्दभााचा ताबा इुंग्रजाुंिड ेआर्ला तेंव्हा 
मँचसे्टरमधीर्ल िापड धगरण््ाुंना भरपूर िापूस 
प रवण््ासाठी त्ाुंनी इतक््ा मोठ््ा प्रमाणावर 
िापूस शतेी स रु िेर्ली िी १९०४ प्ांत मूळच््ा २९ 
र्लाख हेक्टर गवताळ प्ररे्दशापैिी िक्त १ र्लाख हेक्टर 
शशल्र्लि राहहर्ला. एिर्ल पीिपद्धती, गवताळ 
प्ररे्दशाुंचा नाश आणण अनेि र्द ष्िाळाुंम ळे सवा 
जैवववववधतेचुं मोठ््ा प्रमाणावर न िसान झार्लुं. 
पारुंपररि पीि पद्धती व स्थातनि वाणे नष्ट झार्ली, 
पारुंपररि ग राुंच््ा जाती (खामगाुंवी, उुंबरडा) व 
अनेि वन्जीव नामशरे्ष झारे्ल. 

स्वातुंत्र््ानुंतरही तनसगा व््वस्थापन इुंग्रजाुंच््ाच 
पद्धतीने होत राहहर्लुं. वडाळा हे अवघ््ा ७३ उुंबऱ््ाुंचुं 
गाव ्ाच च िीच््ा तनसगाव््वस्थापन व वापराम ळे 
उद्भवरे्लल््ा प्रचुंड ऱ्हासाचुं बळी होतुं. िस घटरे्लल््ा 
जशमनीत िशीबशी पोटाप रती शतेी होत होती. 
चाऱ््ाअभावी गावात िक्त ४०-५० ग रे होती. बह तिे 
गाविरी र्द सऱ््ा राज््ाुंत मज री किुं वा छोट््ा 
वस्तूुंची ववक्री इ. व््वसा्ाुंसाठी स्थर्लाुंतर िरत 
होते. 

‘्ा अभावाच््ा न्स्थतीतून मूळ व््वस्थेिड े(ववप र्ल 

प्रमाणात चारा, पश पार्लन आणण स्थातनि वपिाुंची 
शतेी) जा्चुं िसुं’ ह््ा प्रश्नावर आपणच िाम िरावुं 
असुं ठरवून त्ाुंनी 'सुंवेर्दना' स्थापन िेर्ली.  

 

 

तनसगासुंवधानाच््ा चचसेाठी, तनणा् ासाठी सवाांना 
एित्र आणण््ासाठी ‘ताुंडापुंचा्त’ ही नवीन 
सुंिल्पना माुंडर्ली (ताुंडा: स्थातनि भार्षेत वस्ती). 
त्ातीर्ल सभासर्द तनव््ासनी, सुंभार्षण िौशल्् 

असरे्लरे्ल व प्रगततशीर्ल असेच तनवडरे्ल गेरे्ल. 

ताुंडापुंचा्तीमािा त प्रिल्पार्ला नेततृव रे्दणे ही महतवाची 
पा्री होती.   ्ानुंतर जुंगर्ल हक्ि िा्र्दा (२००६) 

आणण जैवववववधता िा्र्दा (२००२) ह््ा र्दोनहीुंचा ् ोग्् 

वापर वडाळ््ातीर्ल ग्रामस्थाुंनी िेर्ला. आवश््ि 

सशमत्ा बनवल््ा, ठराव िेरे्ल; सवा शासिी् उपचार 
पार पाडरे्ल आणण २००८ मध््े वनववभागाच््ा 
जशमनीवर सुंवधान प्रिल्पार्ला स रुवात िेर्ली. 
सुंवधानासाठी बरेचर्दा तनसगाार्ला स्वतःर्ला बरुं 
िरण््ासाठी वेळ रे्दणे एवढुंच प रेसुं ठरतुं. त्ाम ळे 

ग्रामस्थाुंनी स रुवातीर्ला जशमनीच््ा एिा छोट््ा 
त िड््ार्ला िक्त िाटेरी ि ुं पण घार्लून सुंरक्षक्षत िेर्लुं. 
प ढच््ा िाही वर्षाांत त्ा जशमनीवरची प्रगती पाहून 

सहभाग वाढू र्लागर्ला आणण ३ एिर वर चार्लू झारे्लर्ला 
प्र्ोग १२५ एिराुंवर पसरर्ला. प्रिल्पाची व््ाप्ती 
वाढल््ावर ग्रामस्थाुंनी िाटेरी ि ुं पणाऐवजी social 

fencing वर भर हर्दर्ला; सुंरक्षक्षत जशमनीवर चराईबुंर्दी, 
ि ऱ्हाडबुंर्दी, वणवाबुंर्दी आणण शशिारबुंर्दी िेर्ली. 

वडाळा : शाश्वत ववकासाची गोष्ट      - Amit Walambe 
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आता १० वर्षाांनुंतर ecological succession सारख््ा 
प्रकक्र्ाुंम ळे प्रिल्पामध््े ४३ प्रिारची गवते हर्दसू 
र्लागर्ली आहेत. 'पवन्ा', 'मारवेर्ल' गवताुंच््ा पौन्ष्टि 
चाऱ््ाम ळे गावातीर्ल ग राुंची सुंख््ा ४०० प्ांत पोचर्ली 
आहे. ववर्दभाातीर्ल चारा छावण््ाुंच््ा पाश्वाभूमीवर 
वडाळ््ातीर्ल ग्रामस्थ गवताच््ा पेंढ््ा वविून उतपनन 

शमळवत आहेत ही न्स्थती ततथल््ा प्रगतीववर्ष्ी बरुंच 

िाही साुंगून जाते.  

हा प्रवास अथाातच सोपा नव्हता. म ळात गावातीर्ल 

र्लोिाुंचा ववश्वास सुंपार्दन िरणे, त्ाुंच््ात एिजूट 

आणण एिमत घडवून आणणे ह््ासाठी अनेि वर्षा 
धचिाटीने प्र्तन िराव ेर्लागरे्ल. आजूबाजूच््ा गावातीर्ल 

र्लोिाुंचा चराईबुंर्दीर्ला ववरोध, सरिारी ्ुंत्रणाुंतीर्ल 

ववरोध व हर्दरुंगाई ्ा सवाांचा सामना िरावा र्लागर्ला. 
'सुंवेर्दना' मािा त िौस्त भ पाुंढरीपाुंड े ्ाुंनी अततश् 

सुं्माने व िौशल््ाने हे सवा हाताळरे्ल. 

्ाशशवा् तनसगाही िाही आव्हाने उभी िरतोच. 

गवताचुं प्रमाण वाढल््ाने तणृभक्षी प्राणी (नीर्लगा्, 

िाळवीट, रानड क्िर इ.) ्ाुंची सुंख््ा वाढत आहे आणण 

त्ाुंचा शतेीस उपद्रव होऊ र्लागर्ला आहे. सुंवधान 
प्रिल्पाम ळे वनजशमनीुंचे उत्तम व््वस्थापन होत 
असल््ाने वनववभागाचा जो खचा वाचतो त्ातनू 
गाविऱ््ाुंच््ा शतेजशमनीभोवती ि ुं पण किुं वा चर 
खणणे हा ्ा समस््ेवरचा सोपा उपा् असू शितो. 

्ाहून एि थोडा अधधि सूक्ष्म आणण त्ाम ळेच अधधि 

अवघड प्रश्न तनसगा उपन्स्थत िरू शितो. गेल््ा १५०-
२०० वर्षाांपासून ववर्दभााचा हा भाग गवताळ असर्ला 
तरी तेथीर्ल तनसगााचा मूळ िर्ल हा िोरड््ा 
पणागळीच््ा वनाचा आहे. त्ाम ळे सुंरक्षक्षत प्ररे्दशात 

हळूहळू मोठ््ा झ ड पाुंची सुंख््ा वाढू र्लागर्ली आहे. 

त्ातून प ढे त्ाचा जुंगर्लामध््े रुपाुंतरीत होण््ाचा 
प्रवास स रु होईर्ल आणण गवताच ेप्रमाण िमी होत जाईर्ल 

(्ा succession च े उर्दाहरण म्हणून जवळच््ाच 

‘िाटेपूणाा’ अभ्ारण््ािडे पाहता ्ेईर्ल). त्ावेळेर्ला 
सुंवधानाची व््ाख््ा नक्िी िशी िरा्ची, 
तनसगासुंरक्षण आणण स्थातनिाुंच््ा गरजा ्ाची साुंगड 

िशी घार्ला्ची अशा अवघड प्रश्नाुंची उत्तरे शोधावी 
र्लागतीर्ल. 

 

एवढुं मात्र नक्िी िी पररसरातल््ा तनसगााशी एिरूप 

असरे्लर्ली जीवनपद्धती, र्लोिाुंचा (ववशरे्षिरून 

तरुणाुंचा) सहभाग आणण ्ोग्् मागार्दशान ्ाम ळे 

वडाळ््ात ्श हर्दसत आहे. एवढेच नव्हे तर 
आजूबाजूच््ा गावाुंनाही त े्ा प्रवासात सामीर्ल िरून 

घेत आहेत ही आजच््ा प्ाावरणऱ्हासाच््ा िाळात 

अततश् प्रेरणार्दा्ि बाब आहे. वडाळा, र्लामिानी, 
मेंढारे्लखा ही उर्दाहरणे डोळ््ासमोर ठेवनू 

महाराष्ट्रातीर्ल/रे्दशातीर्ल अनेि गावे डोळसपणे 

आपापल््ा तनसगााचुं सुंवधान िरता िरता प्रगती 
साधतीर्ल ही आशा िरू्ा. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 
" जागतति तापमानवाढीचा वेग असाच स रु राहहर्ला, तर 
एि हर्दवस असा ्ेईर्ल िी श क्र (Venus) ताऱ््ाप्रमाणे 
पथृ्वीचे तापमान 250 सने्ल्सअस इथप्ांत वाढेर्ल आणण 
सल््् ररि आम्र्लाचा पाऊस पडरे्ल...!!"  हे, शास्त्रज ् 

 

स्टीिन हॉकिुं ग्ज ्ाुंचे वक्तव््  ि णाही स ञ व््क्तीर्ला 
अुंतम ाख होण््ास भाग पाडणारे आहे. अुंटान्क्टािा आणण 
आन्क्टाि खुंडातीर्ल वातावरणात ओझोन आवरणार्ला तछद्र 
पडर्ल ेआहे, हे आवरण मानवतनशमात वा्ूुंम ळे  ववरळ झार्ल े
आहे. प्रचुंड प्रमाणात वाढत्ा वा् ूप्रर्दरू्षणाम ळे इनरारेड 

 प्रदषुणाचा ववळखा आणण अंधारलेले भववष्य   -  Dr Sudhir Dahitankar 


