स्थानिक आणि अ-स्थानिक : निसर्गहितासाठी
स्वीकार्ग कार् ?
भवताल : हिवाळी अंक 2019
पथ्
ृ वीवरील जीवसंपिा असमाि पसरलेली आिे. कािी हठकािी ववववधता नतच्र्ा परमोच्च बिरात आिे ,
तर कािी हठकािी मोजक्र्ाच जाती प्रजाती हिसतात. िी ववववधता त्र्ा त्र्ा हठकािच्र्ा पररस्स्थती

सापेक्ष आिे. अंतभत
गभ
प्रेरिेमळ
ु े विस्पती प्रािी स्वतःचा जास्तीत जास्त प्रसार व्िावा, त्र्ांच्र्ा
जीवजातीिे जास्ती प्रिेश व्र्ापावेत असा प्रर्त्ि करतात. पि त्र्ांची जिुकसंपिा िव्र्ा पररस्स्थतीत

हिकण्र्ासाठी जेवढी मित करते तेवढाच त्र्ांचा प्रसार राितो. मात्र पहिला मािव पथ्
ृ वीवर अवतरला
त्र्ा क्षिी र्ा जीवसंपिे चे ववववधतेचे जसे ववतरि िोते तसे मािवािे ठे वले िािी. त्र्ािे अिेक
विस्पती प्रािी इकडे नतकडे िेले. मािव जसजसा ववकससत िोत र्ेला तसतसा िा प्रसाराचा वेर्
वाढला. र्ेल्र्ा कािी शतकात तर तो त्र्ाच्र्ा परमोच्च पातळीवर पोिोचला. आणि मर् स्थानिक
जीवजाती, परिेशी जाती, आक्रमक तिे िे सारे शब्ि वास्तवात आणि व्र्विारात आले.
स्थानिक

जाती

(Natives)

म्ििजे

एखाद्र्ा हठकािी

‘िैसर्र्गकररत्र्ा निमागि

झालेल्र्ा’ ककं वा

‘िैसर्र्गकररत्र्ा स्थलांतररत झालेल्र्ा’ जाती; ‘िैसर्र्गकररत्र्ा म्ििजे मािवी िस्तक्षेपासशवार्’ असा अथग
इथे र्ि
ृ ीत धरला आिे. र्ा वाक्र्ातील अवतरि र्चन्िातील शब्िांचा अथग ककं वा इथे असभप्रेत असलेला
अथग खोलात जाऊि समजभि घेिे आवश्र्क आिे. त्र्ांचा अथग समजभि घेता घेता आपि स्थानिक

जातींचे मित्व पि समजभि घेऊ आणि मर् परिे शी कुिाला म्ििार्चे आणि का आणि कुिाला
स्वीकारार्चे र्ाकडे आपि जाऊ.

उत्क्रांती आणि स्थरनिक जरती
जाती निमागि व्िार्ला बराच मोठा काळ लार्तो आणि िी प्रकक्रर्ा निसर्ागत सिोहित चालच
भ असते. र्ा

िवीि जातींचे निमागि िा उत्क्रांती प्रकक्रर्ेतला मित्वाचा भार् आिे. उत्क्रांती म्ििजे आिव
ु ंसशक

र्ुिधमाांमध्र्े वपढी िर वपढी िोत जािारा बिल. िा बिल उत्पररवतगिासारख्र्ा (mutation) कािी
प्रकक्रर्ांमुळे घडतो. र्ात जिुकांची प्रनतकृती तर्ार िोतािा मभळ प्रतीत कािी चुका ककं वा बिल िोतात

आणि ते पुढच्र्ा वपढीत संक्रसमत िोतात. िा जो वेर्ळा बिल निमागि िोतो त्र्ामुळे त्र्ा सजीवाला

जर्ण्र्ासाठी फार्िा झाल्र्ास तो बिल हिकतो आणि पढ
ु े सरकतो. थोडक्र्ात पढ
ु च्र्ा वपढीत िे बिल
‘िैसर्र्गक निवडी’च्र्ा तत्वािुसार हिकतात ककं वा िािीसे िोतात. हिकले तर पुढे पुढे जात राितात.

त्र्ात पुन्िा बिल िोतात आणि उत्क्रांती घडत रािते. आत्ता आपल्र्ा आजभबाजभला ज्र्ा कािी जाती
हिसतात त्र्ा अब्ज ते लाखो वर्ाांच्र्ा कालखंडात निमागि झाल्र्ा आिेत. त्र्ांच्र्ात आजिी बिल िोत

आिेतच. आणि िे बिल एका उं बरठ्र्ा पलीकडे र्ेले की ती जाती िवीि जाती म्ििभि संबोधली जाते.

उत्क्रांतीचा वेर् प्रत्र्ेक जातीिस
ु ार, र्िािस
ु ार बिलतो. कािी जाती जसे की शैवाल, बॅक्िे रीर्ा सभक्ष्मजीव
कािी िश लक्ष वर्ाांपव
भ ी तर्ार झाल्र्ा आिेत तर पहिले सस्ति प्रािी बाववसेक कोिी वर्ाांपभवी निमागि

झले. तेरा कोिी वर्ाांपव
भ ी आधुनिक सपुष्प विस्पती (angiosperms) अवतरली. पाच कोिी वर्ाांपभवी
पक्ष्र्ांचे ववववध र्ि निमागि िोऊ लार्ले. वीस लाख वर्ाांपभवी मािसाचे पव
भ गज उत्क्रांत झाले. र्ातल्र्ा

बिुतांश जाती जर्ातल्र्ा ववववध भार्ात एकाच वेळी स्वतंत्रपिे उत्क्रांत िोत िोत्र्ा. प्रत्र्ेक
हठकािच्र्ा िवामािाशी आणि भौर्ोसलक पररस्स्थतीशी जुळवभि घेत जैववक ववववधता (biodiversity)

आकार घेऊ लार्ली. र्ाची सरु वात पार साडे तीि अब्ज वर्ाांपव
भ ी झाली. पथ्
ृ वीला उल्का धडकली आणि
नतचा अक्ष साडे तेवीस अंशािे कलला. र्ा कलत्र्ा अक्षामुळे नतच्र्ा ववववध भार्ांवर सभर्ग प्रकाश
पोचण्र्ाचे प्रमाि कमी अर्धक झाले. मुख्र्तः र्ामुळे

ववववध िवामािाचे प्रिे श तर्ार झाले जसे की

िुंड्रा, वाळवंि, जंर्ले, र्वताळ प्रिेश. िे प्रिे श तर्ार व्िार्ला पाऊसमाि, वारा, समुद्रसपािीपासभिची उं ची,

िवेचा िाब इत्र्ािी इतर कारिेिेखील आिेतच. र्ा सर्ळ्र्ा ववववध भौनतक वा भौर्ोसलक र्ोष्िींमुळे

िर हठकािी नतथली अशी वैसशष््र्पभिग जीववधता आकार घेऊ लार्ली. उिािरिाथग र्वताळ प्रिे शात
र्वतांचं साम्राज्र् हिसतं तर जंर्लात वक्ष
ृ ांचं. स्वाभाववकपिे र्ा झाडीशी जुळवभि घेत इतर प्रािीजीवि

रं र्रूपास आले. र्ाच सर्ळ्र्ा झाडांच्र्ा, प्राण्र्ांच्र्ा आणि सक्ष्
भ मजीवांच्र्ा ववववधतेला आपि जीववधता

(biodiversity) असे म्िितो. िी जीववधता प्रत्र्ेक भौर्ोसलक प्रिे शाची अशी 'ववसशष्ि' आिे. म्ििि
भ च

आपल्र्ाला िुंड्रासारख्र्ा प्रिे शात केवळ छोिी क्षुप,े र्वते ककं वा वर्ागर्ु विस्पती (herbs) हिसतात, तर
ववर्ुववत्त
ृ ीर् जंर्लात मोठे वक्ष
ृ , वेली पक्षी प्रािी र्ांची रेलचेल हिसते. र्वताळ प्रिे शातले माळढोकसारखे

पक्षी जंर्लात रािभ शकत िािीत ककं वा जंर्लातले शेकरूसारखे प्रािी र्वताळ रािात ककं वा वाळवंिात
जर्भ शकत िािीत. हिमालर्ात असिारी सुर्चपिी झाडी मिाराष्रात हिसत िािी कारि इथे बफग पडत

िािी. िौसेखातर काळजी घेऊि एखािा पाईि वक्ष
ृ वाढवता र्ेतो परंतु त्र्ा जंर्लाभोवती तर्ार झालेली

पररसंस्था (ecosystem) इथे तर्ार िोत िािी. जाती आपििभि िैसर्र्गक मार्ागिे प्रसारीत िोत
असतातच परंतु त्र्ांिा कािीतरी माध्र्म लार्तं, जे प्रािी, िवा, पािी र्ा माफगत िोऊ शकतं. जसे
िारळ समद्र
ु ाति
भ वािभि एखाद्र्ा बेिावर ककं वा ककिारप्िीवर स्स्थरावभ, वाढभ शकतो. पि त्र्ालािी
मर्ागिा आिेत. त्र्ा मर्ागिा आिेत म्ििभिच प्रत्र्ेक भार्ाची स्वतःची अशी स्वतंत्र जैवववववधता आिे.
अन्र्था सवगत्र सारखीच झाडं आणि प्रािी हिसले असते. आणि तसेिी जातींचा असा िैसर्र्गक प्रवास

आणि त्र्ांचं िवीि पररसंस्थेचा भार् िोिं र्ाचे निरीक्षि करिे एका मािवी जीविाच्र्ा कालखंडात
शक्र् िािी. िी सर्ळी जीववधता कािी एका रात्रीत तर्ार झाली िािी तर त्र्ात प्रचंड मोठा कालखंड

र्ेला आिे. र्ात पथ्
ु ारे चारशे पन्िास कोिी वर्े खचग झाली आिेत.
ृ वीची थोडी थोडकी िािी तर सम
जरी र्ात हिमर्ुर्ांसारख्र्ा अिेक घडामोडी िोऊि एका जीववधतेचा संच िािीसा िोऊि िवीि उत्क्रांत
झाला असला तरी िवीि संच तर्ार िोण्र्ास कािी िशलक्ष वर्े सिज घेतली जात आिेत असे

शास्त्रािे ससद्ध केलेले हिसते. मद्
ु िा असा आिे की र्ा प्रिे शािरू
ु प आकार पावलेल्र्ा जीववधतेचा,

स्थानिकतेचा, र्ा प्रिीघग कालखंडाचा आपि आिर करिार का? कािी पररसंस्थांमधील जीववधता कािी

अंशी सारखी असते. उिािरिाथग पािर्ळी आणि निम्ि-सिािररत प्रकारच्र्ा जंर्लातील कािी जाती

समाि असतात. परं तु कुठलीिी पररसंस्था सवगसाधारि जाती आणि वैसशष््र्पभिग जाती समळभि बिलेली
असते. र्ा रचिेचा आपि आिर करिार का?

स्थरनिक व अ-स्थरनिक
सध्र्ाच्र्ा काळात स्थानिक रचिा ककं वा स्थानिक जाती जािभि घ्र्ार्च्र्ा असतील तर पररसरातील
संरक्षक्षत

आणि

मािवी

िस्तक्षेपापासभि

िरभ

असिाऱ्र्ा

प्रिे शाचा

अभ्र्ास

करार्ला

िवा.

वर

बनघतल्र्ाप्रमािे

कुठल्र्ािी

हठकािच्र्ा

िवामाि, पाउसमाि, समुद्रसपािीपासभिची

उं ची

इत्र्ािी

र्ोष्िींवरूि नतथली सशखर पररसंस्था (Climax) ठरते. उिािरिाथग - पािझडी जंर्ल, सिािररत जंर्ल,
र्वताळ प्रिे श, वाळवंि इत्र्ािी. सवगत्र मािवी िस्तक्षेपामुळे असे संरक्षक्षत भार् खभप कमी उरले आिेत

पि तरीिी संरक्षक्षत प्रिे श सरकारी जंर्ले, िे वरार्ा, िर्
ु गम भार् पाहिल्र्ास, पभवी साधारि कशा प्रकारची
ववववधता िोती िे िक्कीच समजते. इथे कािी आपल्र्ाला मािसािे मद्
ु िाम आिलेल्र्ा जाती हिसत

िािीत. शिरात ककं वा रोपवािीकांमध्र्े समळिाऱ्र्ा आणि लोकवप्रर् असिाऱ्र्ा विस्पतींच्र्ा जाती,
उिािरिाथग- निलर्र्री, सुबाभभळ, उं िीरमारी, र्ल
ु मोिर, िीलमोिर, िबेबुईर्ा, कासशि, वडेसलर्ा, ववववध पाम,

ड्र्भरांिा इत्र्ािी विस्पती िर्
ु गम भार्ात ककं वा िेवरार्ात हिसत िािीत. िाच तो स्थानिक (Native)
आणि अ-स्थानिक (Non-native) मधला फरक. (एखाद्र्ा पररसरातील िैसर्र्गक प्रमुख ववववधता

कोिती आिे िी माहिती सरकारी र्ॅझेिीअर ककं वा कािी ज्र्ेष्ठ अभ्र्ासकांच्र्ा सलखािामधभि कािी
अंशी समळभ शकते. र्ॅझेिीअरमध्र्े, ज्र्ा जातींची लार्वड केली जाते ककं वा ज्र्ा जाती जंर्ली िािीत

अशांचा उल्लेख वेर्ळा केलेला आढळतो. आणि स्थानिक झाडांचा Forest tree असा उल्लेख आढळतो.
र्ावरूि पररसरात वर्ागिव
ु र्ग निसर्गतः वाढिाऱ्र्ा स्थानिक विस्पतींशी आपली ओळख िोईल.)

परिे शी जाती आल्र्ा कशा तर र्ा सुंिर आिेत ककं वा त्र्ाचा कािीतरी उपर्ोर् आिे म्ििभि मुद्िाम

कुठल्र्ातरी िे शातभि आिभि इथे लावल्र्ा र्ेल्र्ा. रोपवािीकावाल्र्ांिी ‘खास’ ‘परिे शी’ म्ििभि त्र्ाला भाव

समळवला. जलि वाढतात म्ििभििी लोकांिी त्र्ांिा प्राधान्र् हिलं. शिरात र्ा विस्पती लोकवप्रर्
झाल्र्ा. शिरातले पडसाि ग्रामीि भार्ात उमििारच र्ा निर्मािे आता ग्रामीि भार्ातिे खील लोक

ह्र्ाच परिे शी विस्पती लावभ लार्लेत. र्ा परिेशी विस्पती िौस म्ििि
भ अंर्िात लाविे, रस्त्र्ाच्र्ा

कडेिे लाविे ककं वा एखाद्र्ा ववसशष्ि उपर्ोर्ासाठी लाविे इथवर ठीक िोतं परं तु िररतीकरिाकरता,
जंर्ले तर्ार करण्र्ाकरतािे खील र्ा परिे शी झाडांची एकसरु ी लार्वड (monoculture) केली र्ेली िा
र्ातला अशास्त्रीर् भार्. किार्चत कािी िशकांपव
भ ी स्थानिक झाडांकडे आणि एकंिरच निसर्ागकडे

बघण्र्ाचा सध्र्ाचा दृष्िीकोि िव्िताच. त्र्ाकाळी वि ववभार्ािे ककं वा सामास्जक विीकरिािे ज्र्ा
जातींवर इतर िे शात र्शस्वी प्रर्ोर् झाले आिेत अशा आिभि त्र्ापासभि थेि फार्िे घेण्र्ाचा सोपा

ववचार केला. खडकाळ डोंर्र उतारांवर कमी मातीत र्ेऊ शकतील, माती संवधगि िोईल, मातीतलं ित्र
वाढे ल, र्रु ांिा पि चारा उपलब्ध िोईल अशा ववववध कारिािी उं िीरमारी, सुबाभभळ, ऑस्रे सलर्ि बाभळ
भ ,
निलर्र्री अशा कािी मोजक्र्ाच झाडांची लार्वड करण्र्ात आली. र्ा कृतीचे वेर्ळे िकारात्मक

पररिाम िोऊ शकतील िा ववचार केला र्ेला िािी. र्ामुळे कािी अंशी माती संवधगि झालंिेखील परंतु

र्ािे पर्ागवरिाला सवाांर्ािे फार्िा झाला िािी. िैसर्र्गक जीववधता, इतर अिेक िैसर्र्गक प्रकक्रर्ा र्ा

भार्ात वाढीस लार्ल्र्ाच िािीत. िे एक हिरवं वाळवंि बिि
भ तसंच राहिलं. चार-िोि पक्ष्र्ांिी ह्र्ा

लार्वडी वापरल्र्ा म्ििभि त्र्ांचा निसर्ागला उपर्ोर् िोतो म्िििं र्ोग्र् िािी. Co-occurrence is
not association.

एकसरु ी लरगवडीपेक्षर जांगल वेगळे !
जंर्ल म्ििजे कार् िे सांर्ण्र्ाकरता आमचे र्ुरुवर्ग श्री. ि. मिाजि र्ांिी FOREST र्ा शब्िाचं उत्तम

ववश्लेर्ि केलं आिे. F = Flora and Fauna, म्ििजे विस्पती आणि प्रािी, कोित्र्ािी जंर्लात
विस्पती, प्रािी, सभक्ष्मजीव अशी जीववधतेची रे लचेल असते.

O = Organization म्ििजे सर्ळ्र्ा

जीववधतेची आणि नतथल्र्ा अजैववक घिकांची रचिा, िी ववसशष्िच असते. प्रत्र्ेक भार्ातल्र्ा निसर्ागिे

ती मािसाच्र्ा र्ैरिजेरीत ठरवलेली हिसते. त्र्ाचीच झलक आपल्र्ाला िे वरार्ात ककं वा िर्
ु गम जंर्लात
हिसते. R = Regeneration म्ििजे मातीची बबजांकुरिक्षमता, मातीत झाडांची िवीि वपढी तर्ार

करण्र्ाची ताकि असिे र्रजेचे, म्ििजेच ती स्जवंत आणि सप
ु ीक असिे मित्वाचे. र्ावर संपभिग

जंर्लाचं भववतव्र् अवलंबि
भ आिे. E = Energy Flow म्ििजेच एखाद्र्ा पररसंस्थेतला ऊजेचा प्रवाि सभर्ागपासभि सुरु िोऊि अिेक अन्िसाखळ्र्ांमाफगत िा ऊजेचा प्रवाि अखंडडत राितो. S = Stratification

म्ििजेच थरांची रचिा. जंर्लात उं च वक्ष
ृ ांपासभि ते जसमिीलर्तच्र्ा र्वतांपर्ांत ववववध थर असतात.
सवग झाडांच्र्ा जाती र्ा प्रत्र्ेक थरात म्ििजेच ववववध उं चीच्र्ा आढळतात. T = Trophic Web

म्ििजेच अन्िजाळे . अन्िसाखळ्र्ांमधली र्ुंतार्ुंत स्जतकी जास्त नततकी पररसंस्था सशक्त आणि
श्रीमंत. र्ा सवग र्ोष्िी स्जथे प्रामुख्र्ािे हिसतात अशी संस्था म्ििजे जंर्ल पररसंस्था. र्ा बरोबरीिी
अिेक घिक-प्रकक्रर्ा र्ात आिेत. अ-स्थानिक झाडांच्र्ा एकसरु ी लार्वडीत िी कोितीच र्त
ंु ार्ुंत हिसत

िािी. एकाच जातीचा एकच थर तर्ार झाल्र्ािे त्र्ात आसऱ्र्ांचे (Habitats) प्रमाि कमी असते. कािी
हठकािी फार जन्
ु र्ा लार्वडी असतील तर नतथे कािी फार प्रमािात ववववधता आढळते. परंतु
त्र्ाकरता लार्लेला काळ बघता जसमिीवर निसर्ग फुलवण्र्ाचे इतर कािी मार्ग जास्त सोपे आणि
लवकर पररिाम साधिारे आिे त. (उिािरिाथग पर्ागवरिीर् पुिरुज्जीवि)

अ-स्थरनिक जरतीांपरसूि सांभरव्य धोकर
परिे शी झाडांचा एक संभाव्र् धोका आपि लक्षात घ्र्ार्ला िवा तो म्ििजे त्र्ांच्र्ा अमाप

पसरण्र्ाचा, invasive िोण्र्ाचा. मािसािे झाडे ककं वा प्रािी प्रसारीत करण्र्ाचा वेर् अिेक पिीिे
वाढवला आिे. त्र्ामळ
ु े ती पररसंस्थांच्र्ा दृष्िीिे घातक ठरतात. कारि थोड्र्ा काळात त्र्ांच्र्ाभोवती

सक्षम अन्ि जाल ववकससत िोऊ शकत िािी. त्र्ांिा समत्र शत्रभ िोन्िीची कमतरता रािते. ववशेर्तः शत्रभ
िसल्र्ािे ती फोफावत जातात. उिा. जलपिी. अमेझॉि ििीत स्जथे स्थानिक आिे , नतथे नतचे ििीवर
असे र्ासलचे तर्ार िोत िािीत. नतच्र्ा िैसर्र्गक अर्धवासात, नतच्र्ा संख्र्ेवर निर्ंत्रि ठे विारे

कॅवपबारा सारखे प्रािी आिेत. ते इथे िािीत. आणि ती भारतासारख्र्ा उष्िकहिबंधीर् प्रिेशात

आल्र्ावर आपल्र्ाच िद्र्ांमधली िैसर्र्गक जीववधता िष्ि करण्र्ास अंशतः कारिीभत
भ ठरते आिे.
िद्र्ात ओतले जािारे प्रिवभ र्त पािी िे जरी एक मुख्र् कारि असले तरी त्र्ा प्रिवभ र्त पाण्र्ात
जलपिी अर्धकार्धक वाढभि समस्र्ा अर्धक र्ंभीर िोते आिे. अशा विस्पतींचे िरभ र्ामी पररिाम

पररसंस्थेला आणि पर्ागर्ािे मािसालाच भोर्ावे लार्तात. पि िे लक्षात र्ेईपर्ांत खभपच उशीर झालेला
असतो. िीच र्ोष्ि ििििी अथवा घािेरी र्ा अमेररकि झुडपाची. िी मोठ्र्ा प्रमािावर सार्वािाची
लार्वड करतािा बिहिशांिी आिली आणि आता ती आपल्र्ा संरक्षक्षत प्रिे शांमध्र्े इतकी फोफावली

आिे की नतथं नतच्र्ावर निर्ंत्रि ठे वण्र्ासाठी विखात्र्ाला अनतशर् श्रम करावे लार्तात. नतच्र्ामुळे
जंर्लाची understory, म्ििजेच सवागत खालचा थर ज्र्ात अिेक छो्र्ा वर्ागर्भ विस्पतींची रेलचेल
असते, िािीशीच झालेली हिसते. वक्ष
भ त्र्ाला जंर्ल म्ििता र्ेतं परं तु
ृ ांचा थर आणि िािी आिे म्ििि

िी understory बिलल्र्ािे िीघग काळािंतर कार् पररिाम िोतील िे सांर्ता र्ेत िािी. अिेक लोक
ििििीत मोठ्र्ा प्रमािात मकरं ि आिे म्ििभि स्वीकारार्ला तर्ार आिेत. परंतु त्र्ाचे िष्ु पररिाम
बघता ते िाळिेच श्रेर्स्कर ठरे ल.

बिुतांश भारताचा ववचार करता ववववधता िी आपली ताकि आिे. ती र्मावभि चालिार िािी. बिुतांश
हठकािी स्थानिक लोक िी ववववधता वापरत रोजचं आर्ष्ु र् जर्त असतात. त्र्ावरिी पररिाम िोतो.
कॉसमॉसमळ
ु े स्थानिक र्वते मार्े ििली आणि चाऱ्र्ाची कमतरता निमागि झाली.

स्थरनिक तिरांचर करययभरग
अिेक निसर्गप्रम
े ी परिे शी invasivesची तुलिा स्थानिक तिांशी करतात. परंतु स्थानिक तिांचा
निसर्ागतला कार्गभार् मित्वाचा आणि वेर्ळा असतो. र्ातल्र्ा बऱ्र्ाचशा तिांिा pioneering

species असे म्ििले जाते. िी तिे वर्ागर्ु (seasonal) असतात, परंतु भरपरभ र्ठ्ठ्र्ािे फुलतातफळतात आणि मोठ्र्ा प्रमािात बबर्ा उधळतात आणि मरतात. पढ
ु च्र्ा वर्ी र्ा सवग बबर्ा उर्वि
भ
र्ेतात आणि जसमिीवरचा जैववक माल (biomass) मोठ्र्ा प्रमािात वाढतो. िळभ िळभ र्ामुळे मातीचा

पोत सुधारतो आणि एखाि-िोि ककं वा अर्धक वर्ाांिी िी तिे आपली आपि माघार घेतात, िवीि
झाडांिा जार्ा करूि िेतात. पररसंस्थेची ववववधतेकडे, अर्धक सध
ु ढ
ृ तेकडे वािचाल िोऊ लार्ते. र्ाला
अपवाि आिेत िे मान्र् करावे लार्ेल. कािी स्थानिक विस्पती अमाप पसरत राितात आणि वर्ागिुवर्े

इतर झाडांिा वाव िे त िािीत. उिािरिाथग मिाबळे श्वरच्र्ा जंर्लात असलेले र्चमि िे झाड. िे कापभि
कमी केले तरच इतर स्थानिक विस्पतींिा वाव समळतो. अथागत असे फारच थोडे अपवाि असावेत.

बिुतांश स्थानिक तिे िी थोड्र्ाफार व्र्वस्थापिािे ती आिोक्र्ात रािभ शकतात. परंतु िे परिे शी
पसरिाऱ्र्ा (invasive) झाडांबाबतीत िोत िािी, असे हिसते. िी िव्र्ािे लावल्र्ा लावल्र्ा त्र्ांचे
पररिाम एवढे तीव्र िसतात परंतु कािी वर्ाांिी िे िकारात्मक पररिाम हिसार्ला सुरवात िोते. मुद्िा

असा आिे की िा धोका आपि स्वीकारार्चा का? “आपल्र्ाकडे अिेक पर्ागर् उपलब्ध असतािा” ते
डावलि
भ परिे शी झाडांिा प्राधान्र् िे िं ककतपत र्ोग्र् िा प्रश्ि पडतो. भारतात सम
ु ारे अठरा िजार

एवढ्र्ा फुलिाऱ्र्ा विस्पती आिेत आणि र्ातले वक्ष
पाच िजारपेक्षा जास्त आिेत. िी सर्ळी
ृ

ववववधता भारतातल्र्ा अकरा जैवभौर्ोसलक प्रिेशांिुसार बिलते. परं तु तरीिी आपि संपि
भ ग भारतात
िाताच्र्ा बोिावर मोजता र्ेतील एवढे च वक्ष
ृ लार्वडीसाठी वापरतो. जंर्ल तर्ार करण्र्ाच्र्ा प्रकक्रर्ेत
िे एकसरु ीकरि आणि सपािीकरि अशास्त्रीर् वाितं.

खरद्य विस्पती आणि अ-स्थरनिक जरती
िे सपािीकरि कुठे स्वीकारावे असा आता ववचार करूर्ात. फार फार पव
भ ी मािस
भ अन्िासाठी केवळ
स्थानिक स्रोतांवरच अवलंबभि िोता. परंतु िळभ िळभ जसजसे िे शािि वाढले तसतसे लोक उपर्ोर्ी,
सिज उर्वभि र्ेिाऱ्र्ा ककं वा मोठ्र्ा प्रमािावर उत्पािि िे ऊ शकिाऱ्र्ा, पोिभरीचं अन्ि िे िाऱ्र्ा खाद्र्

विस्पती आर्ात करु लार्ले. िे स्वाभाववक वािते कारि उिरभरि िेच कुठल्र्ािी सजीवाचे जीवीत

कार्ग. आणि अशा िवीि विस्पती आपले आणि कुिुंबाचे पोि भरण्र्ात कार्गक्षम असतील तर त्र्ा

आिण्र्ात कोि हिरं र्ाई करे ल. आपि खातो त्र्ातल्र्ा बिुतांश जवळ जवळ सवगच खाद्र् विस्पती
बािेरूि आपल्र्ाकडे आल्र्ा आिेत. बिािा, कांिा, िोमॅिो, फ्लॉवर, कोबी, पालक, इत्र्ािी अिेक भाज्र्ा

तसेच सफरचंि, र्चकभ, पेरू, पपई, डासळंब इत्र्ािी अिेक फळे मभळची भारतीर् िव्िेत. आता र्ा जातींचे
कािी राििी भाऊबंि आपल्र्ा रािात हिसतात परं तु आपल्र्ाकडे लार्वाडीकरता जे बी ककं वा झाडाचा

इतर भार् आिला र्ेला तो बािेरच्र्ा िे शातभिच. परिेशींच्र्ा बरोबरीिे 'सुधाररत ककं वा संकररत' वािे
लावण्र्ाची प्रथा आली ती मख्
ु र्तः धान्र्ात. उिािरिाथग जीरर्ा, तांबसाळ अश्र्ा िावांची भाताची वािे

मार्े पडली आणि इंद्रार्िी, बासमती, कोलम

अश्र्ा जाती लोकवप्रर् झाल्र्ा. अथागत सुधाररत आणि

परिे शी खाद्र् विस्पतींच्र्ा आकर्गिामळ
ु े आपि स्थानिक वािे र्मावत आिोत. स्थानिक वािांचे

मित्व अपार आिे ते त्र्ांच्र्ा पौस्ष्िकतेमुळे ककं वा त्र्ांच्र्ा 'स्थानिक' असण्र्ामुळे! उिािरिाथग भातांच्र्ा
कािी प्रजाती पुराच्र्ा पाण्र्ात हिकभ शकतात. कािी प्रजाती पावसािे ओढ हिली तरी हिकभ शकतात.

कोरड्र्ा भार्ातील ज्वारीची र्ावठी वािे कमी पाण्र्ावर वाढभ शकतात. ह्र्ा सवग जाती त्र्ा त्र्ा
प्रिे शातल्र्ा िवामािाला तोंड िेत तर्ार झाल्र्ा आिेत. िे र्ुि परिे शी वािांत अभावािे हिसतात.
बरोबरीिे र्ा अर्धक पौस्ष्िक असतात असे ससद्ध झाले आिे. मर् तरीिी र्ा मार्े का पडल्र्ा तर

उत्पाििामुळे! परिे शी वािांच्र्ा तुलिेत त्र्ांचं उत्पािि कमी र्ेतं तसंच ह्र्ा उत्पाििाला बाजारभाव
िािी. बासमतीसारख्र्ा सुधाररत वािांिा भरपभर ककं मत समळते त्र्ामुळे सािस्जकच ते वाढवण्र्ावर

शेतकऱ्र्ांिी भर हिला. वाढत्र्ा लोकसंख्र्ेला पोसण्र्ासाठी जे झाले ककं वा िोत आिे ते मान्र्
करण्र्ासशवार् िस
ु रा मार्ग हिसत िािी. िे मान्र् करण्र्ाची िोि मुख्र् कारिे. पहिलं इथे केंद्रस्थािी

मािव आिे. वरती स्जथे आपि जंर्ल आणि जीववधता मित्वाची आिे नतथे निसर्ग केंद्रस्थािी ठे ऊि

चचाग करत िोतो. परंतु शेतीच्र्ा ककं वा खाद्र् विस्पतींच्र्ा बाबतीत मािवकेंद्री ववचार करिे सर्स्ु क्तक

वािते. परंतु पारंपररक ककं वा सेंहद्रर् शेतीचा अभ्र्ास करिारे कािी जि ह्र्ा सुधाररत वािांचे समथगि
करत िािीत. त्र्ाची कारिेिेखील निसर्ागचा सारासार ववचार करता र्ोग्र्च आिेत जसे की र्ा

वािांच्र्ा बरोबरीिे शेतीची पद्धतच बिलावी लार्ते ज्र्ात खते , कीिकिाशके, तििाशके इत्र्ािी

रासार्निक घिकांमुळे मातीची पररसंस्था अकार्गक्षम िोत जाते. आणि एका ववसशष्ि मर्ागिेिंतर ह्र्ा

र्ोष्िींचा आधार घेतल्र्ासशवार् शेती िोऊ शकत िािी. शेतीच्र्ा बाबतीतला िा र्ंभीर ववर्र् आिे परं तु
त्र्ावर इथे ववस्तारािे भाष्र् करण्र्ाचा इरािा िािी. मुद्िा असा की ह्र्ा परिे शी अथवा सुधाररत

वािांचे कािी िष्ु पररिाम असले तरी त्र्ाचा सवगिरभ पसरलेला वापर आणि त्र्ावरची जितेची

अवलंबबता बघता चक्रे पि
भ गपिे मार्े कफरण्र्ाची शक्र्ता हिसत िािी. िस
ु रे कारि असे की, र्ा
वािांमळ
ु े केवळ िैसर्र्गक संस्था पि
भ ग कोलमडल्र्ा अशी उिािरिे हिसत िािीत. र्ाचे मुख्र् कारि

ह्र्ा विस्पती आपि लावतो आणि खाण्र्ासाठी "काढभि घेतो आणि वापरतो". र्ातली फळझाडे सोडली
तर इतर धान्र् ककं वा भाजीपाला आपि लर्ोलर् काढभि घेतो. फळझाडांचीिे खील फळे काढभि घेतली

जातात त्र्ामळ
ु े त्र्ाच्र्ा बबर्ा पसरूि ते अमाप पसरलेले हिसत िािीत. ससताफळासारखी एखािीच
जात रािव्र्ात पसरार्ला लार्ली पि त्र्ाचे िोकाचे िष्ु पररिाम अजि
भ तरी लक्षात आलेले िािीत.

सारांश असा की शेतीच्र्ा बाबतीत केंद्रस्थािी मािव आिे म्ििभि िे सर्ळं र्रजेचं आिे असं सोर्ीिी

म्ििलं तर स्जथे केंद्रस्थािी निसर्ग आिे नतथे निसर्गकेंद्री ववचार करिे र्रजेचे िािी कार्? आणि
म्ििि
भ च नतथे स्थानिक अ-स्थानिक असा फरक करिे र्रजेचे. आपल्र्ाकडे अजि
भ िी, जरी जीववधतेचा
ह्रास िोत असला, तरी संवधगिासाठी बराच वाव आिे. शास्त्राला धरूि संवधगि व्र्वस्थापि करार्चे
असेल तर िा स्थानिकतेचा ववचार मित्वाचा ठरतो.

स्थरनिक जरती - रचिर आणि पररसांस्थर सेवर (Ecological services)
आणि िा केवळ जातींच्र्ा स्थानिकतेचा मुद्िा िािी तर स्थानिक जातीच्र्ा रचिेचािे खील मुद्िा आिे.
पररसंस्थेच्र्ा मर्ागिांचा प्रश्ि आिे. र्ा पररसंस्थांचा, त्र्ांच्र्ा रचिेचा आणि मर्ागिेचा आिर करार्ला

िवा. का? तर पररसंस्था म्ििभि नतचे मािवासाठी तसेच मािवेतर जीवांसाठी असिारे उपर्ोर्

अर्णित आिेत. पररसंस्था जर संरक्षक्षत असेल, िोकाच्र्ा मािवी िस्तक्षेपापासभि िरभ असेल, तर एक
समतोल साधला जातो. िा जो कार् समतोल निसर्ागिे साधला जातो त्र्ाचा िि
ु ेरी फार्िा आिे. ‘वस्त’भ
आणि ‘सेवा’ र्ा स्वरूपात. र्ा ववववध पररसंस्थांमधि
अिेक वस्तभ
भ रोजच्र्ा जीविासाठी मािस
भ

समळवत असतो. कािी र्ोष्िी थेि आिेत तश्र्ा वापरतो. उिािरिाथग चुलीसाठी आणि घर बांधण्र्ासाठी

लाकभड, र्रु ांसाठी र्वते, और्धासाठी विस्पती इत्र्ािी. तर िैसर्र्गक प्रिे शाति
ु समळिाऱ्र्ा अिेक
वस्तभंचा कच्चा माल म्ििभि उपर्ोर् करूि त्र्ावर प्रकक्रर्ा करूि वापरतो. उिािरिाथग खािीतभि लोखंड

समळविे त्र्ापासभि घरे , स्वर्ंपाकाची भांडी, फनिगचर, कॉम््र्ुिर आिी वस्तभ बिविे, समुद्रातभि तेल
उपसभि त्र्ापासभि इंधि वा ्लास्स्िक तर्ार करिे त्र्ापासभि वपशव्र्ा, पेि, मोबाईल, शस्त्रकक्रर्ेसाठी
लार्िारे साहित्र् आिी ववववध प्रकारच्र्ा वस्तभ बिवविे. और्धी विस्पती वापरूि और्धे तर्ार करिे.

थोडक्र्ात आपल्र्ाला रोजचे आर्ुष्र् जर्ण्र्ासाठी ज्र्ा कार् वस्तभ लार्तात त्र्ा सवग निसर्ागतभि
उपसल्र्ा जािाऱ्र्ा कच्च्र्ा मालापासभिच बितात. र्ात िैसर्र्गक संसाधिाच्र्ा बरोबरीिे जीववधािे खील
वापरली जातेच. िी जीववधता जर र्चरं ति वापरार्ची असेल तर ती हिकवण्र्ासशवार् पर्ागर् िािी. िी

हिकवार्ची तर आख्खी िैसर्र्गक संस्थाच जपावी लार्ते. कारि र्ातल्र्ा सवग जाती एकमेकांवर

अवलंबभि असतात. एखािी जात िष्ि झाली त्र्ाचे पररिाम कार् िोतील िे ताडिे अवघड आिे. र्ा
ववर्र्ाचा सववस्तर असा अभ्र्ास अजभि झालेला िािी. परंतु असे झालेच तर कार् ववपरीत पररिाम

िोऊ शकतो र्ाचे अिेक िाखले िे ता र्ेतात. उिािरिाथग डोडो पक्षी आणि कॅल्वाररर्ा वक्ष
ृ . मॉरीशस
बेिावर सतराव्र्ा शतकात डोडो िावाचा पक्षी िोता परंतु डच व्र्ापाऱ्र्ांिी िौस म्ििभि त्र्ांची इतकी

सशकार केली की शेविचा डोडो मारला र्ेला आणि जर्ाच्र्ा िकाशावरूिच िष्ि झाला. कािी वर्ागतच

कॅल्वाररर्ा वक्ष
ृ ांच्र्ा बबर्ा रुजिे बंि झाले. पुढच्र्ा कािी िशकातच ह्र्ा वक्ष
ृ ांची संख्र्ा लक्षिीर्ररत्र्ा
कमी झाली, इतकी की स्थानिक लोकांचे जीवि ववस्किभ लार्ले. िे झाड म्ििजे त्र्ांच्र्ाकरता कल्पतरू

िोते. त्र्ापासि
भ ते लाकभड, फळे , चारा, बबर्ांचे तेल इत्र्ािी अिेक वस्तभ समळवत असत. ह्र्ा वक्ष
ृ ाचे
रुजिे का कमी झाले िे शोधता शोधता शास्त्रज्ञ डोडोपर्ांत पोिोचले. डोडो जोवर त्र्ाची फळे खात
िोता

तोवर त्र्ाच्र्ा ववष्ठे तभि बािेर पडिाऱ्र्ा बबर्ा रुजभि र्ेत असत. आता डोडो िािी तर रुजिे

थांबले िोते असा निष्कर्ग निघाला. पुढे त्र्ा बबर्ा िकी िावाच्र्ा पक्ष्र्ाला खार्ला घातल्र्ा आणि
कॅल्वाररर्ा वाचले.

परंतु निसर्ागत ढवळा ढवळ केली तर कार् िोऊ शकते र्ाचे उिािरि मात्र र्ा

घििेिे घालि
भ हिले. अशीच एक र्ोष्ि आपल्र्ा मिाराष्रातिी घडली. १९७७ साली जेव्िा बारावीला
शास्त्रशाखा

सुरु

झाली

तेव्िा

तांिळाचे

उत्पािि

मोठ्र्ा

प्रमािावर

घिले.

कारि

बारावीच्र्ा

प्रािीशास्त्राच्र्ा वर्ागत ववच्छे ििासाठी प्रत्र्ेक ववद्र्ाथ्र्ागमार्े एक र्ा प्रमािात बेडकांची आर्ात झाली.

िी निर्ागत कुठभि झाली कोकिातल्र्ा भात खाचरांति
भ ! बेडभक र्ेले आणि ककिकांवर निर्ंत्रि ठे विारा
मुख्र् घिकच िािीसा झाला. कीिकांची संख्र्ा वाढली. त्र्ांिी भात फस्त केला. अथागतच सरकारिे

मर् धोरि बिलले आणि प्रत्र्ेक वर्ागत एक बेडभक असा बिल झाला. थोडक्र्ात कार् र्ा जीववधतेच्र्ा
अिेक अन्ि साखळ्र्ा आिेत त्र्ातला एक जीव जरी कमी जास्त झाला तरी त्र्ाचे पररिाम िरभ र्ामी

असभ शकतात िे र्ा उिािरिांवरूि हिसते. त्र्ामळ
ु े िैसर्र्गक पररसंस्था आिेत तशा जपभि मर्ागहित
स्वरुपात वापरत राििे हिताचे हिसते.

र्ा अन्ि साखळ्र्ामुळे उजेचा प्रवाि कार्गरत राितो. उजेचा एकमेव स्त्रोत सभर्ग. उजेच्र्ा तथा
थमोडार्िासमक्सच्र्ा निर्मािुसार त्र्ापासभि समळिारी उजाग झाडे ते प्रािी ते सभक्ष्म जीव अशी
रुपांतरीत िोत रािते परं तु प्रत्र्ेक रूपांतरात उष्िता र्मावली जाते ककं वा मुक्त िोते. िी मक्
ु त झालेली

उष्िता वातावरिातील उष्मा (atmosphere warming) समतोल ठे वते. िा समतोल ठे विे िी एक मोठी

सेवा र्ा जीववधतेकडभि जीवसष्ृ िीला समळते आिे. र्ा पररसंस्थांपासभि समळिाऱ्र्ा इतर सेवािे खील
मािसासाठी मित्वाच्र्ा आिेत. र्ा सेवा ववववध रुपात मािवाला फार्िा करूि िे तात. पहिली वैस्श्वक

चक्रांच्र्ा रूपािे (hydrological cycle, carbon / nitrogen / phosphorus cycle). र्ा पररसंस्थांचा,

त्र्ांच्र्ातल्र्ा घडामोडींचा वैस्श्वक चक्रे सरु
ु ठे वण्र्ात मोठा वािा आिे. उिािरिाथग समद्र
ु ी विस्पती
ककं वा जसमिीवरील विस्पती

मोठ्र्ा प्रमािात काबगि डार् ऑक्साईड शोर्भि घेतात आणि ऑस्क्सजि

बािेर िाकतात. मोठ्र्ा जंर्लातील झाडांच्र्ा बाष्पोत्सजगिािे ढर्ांिा र्ारवा समळतो आणि सांद्रीभवि

(condensation) िोऊि पाऊस पडतो. मोठ्र्ा प्रमािावरची वाळवंि र्रजेची आिेत. कारि ह्र्ा
जसमिीवरूि परावतीत िोिाऱ्र्ा उष्ितेमळ
ु े िाब आणि वारे निर्ंबत्रत िोतात. कािी ववसशष्ि समुद्री

विस्पती डार्-मेथील-सल्फाइड (DMS) िामक संर्ुर् िवेत सोडतात ज्र्ामळ
ु े ढर् तर्ार व्िार्ला मित
िोते.

िस
ु री

सेवा

स्थानिक

प्रकक्रर्ांच्र्ा

स्वरुपात

समळते.

उिािरिाथग

कुजण्र्ाची

प्रकक्रर्ा

(decomposition). मातीतील असंख्र् जीवािम
भं ुळे कुजभ शकिारा माल पडभि राित िािी तर झाडांकरता
वापरार्ोग्र् केला जातो. त्र्ाच्र्ाच जोरावर आपि शेती वा अन्ि निसमगती करू शकतो. िवेची ककं वा

पाण्र्ाची प्रिर्
भग िाची कािी एक क्षमता आिे. त्र्ा क्षमतेच्र्ा आत कचरा अथवा प्रिर्
भ ि निमल
भ ि
निसमगती झाली तर कोित्र्ािी र्ंत्र वा तंत्रावविा आपल्र्ाला शुद्ध िवा आणि पािी समळत रािते.

ह्र्ा चक्रांिा धोका पोिोचला तर कार् घडभ शकते ते ‘िवामाि बिल, तापमाि वाढ’ र्ा रुपात आपि
अिुभवत आिोतच. ह्र्ा चक्रांिा धोका पोिोचतो म्ििजे कार् िोते तर िळभ िळभ स्थानिक पातळीवर

जीववधतेत बिल िोतात, त्र्ातील कािी घिक िािीसे िोतात ककं वा कमी िोतात. आणि त्र्ाचा दृश्र्
पररिाम म्ििभि र्ा र्ोष्िी समोर र्ेतात. िवामाि बिल िी र्ातील सवोच्च घििा म्ििता र्ेऊ शकेल.
पथ्
ृ वीवरील सध्र्ाचे जीव आणि त्र्ांची सष्ृ िी तर्ार व्िार्ला चारशे पन्िास कोिी एवढ्र्ा कालखंडातील
शेकडो घडामोडी आणि प्रकक्रर्ा कारिीभत
भ आिेत. ते हिकवण्र्ासाठीिे खील वर उल्लेखलेली चक्रे आणि
प्रकक्रर्ा र्ांचे सरु ळीत असिे र्रजेचे आिे. परं तु मिष्ु र् िा

एकमेव प्रािी आिे ज्र्ािे अत्र्ंत कमी

कालखंडात ज्र्ावर आपले सद्र्जीवि आणि भववतव्र् अवलंबभि आिे अशा िवामाि बिलालाच िात

घातला आिे. इनतिास सांर्तो, असे मोठे िवामाि बिल झाले तर जाती िामशेर् िोतात आणि
जीवसष्ृ िी पुिश्च स्स्थर व्िार्ला खभप मोठा काळ जावा लार्तो. आणि िे जे कार् बिल पभवी पथ्
ृ वीवर

झाले ते कािी कुण्र्ा एका जातीमुळे घडले असे पुरावे हिसत िािीत. तर ते निसर्गतः झाले. डार्िासोर

िािीसे झाले कारि पथ्
ृ वीवर उल्का आपिल्र्ामुळे आणि ज्वालामुखीचा उद्रे क झाल्र्ामुळे िवामाि
बिल झाला आणि त्र्ात ते हिकभ शकले िािीत. िवामाि बिल िा िैसर्र्गक असभच शकतो परं तु त्र्ाचा

वेर् आणि प्रमाि मािसािे ि भभतो असे वाढवले आिे. आणि िेमक्र्ा र्ाच कारिामुळे मािसाला
जीववधतेचा भार् म्ििार्चे की िािी असा प्रश्ि पडतो. मािस
सोडभि इतर सवगच जातीिे खील
भ

स्वतःच्र्ा फार्द्र्ासाठीच झर्डत असतात परंतु त्र्ांच्र्ा रोजच्र्ा जर्ण्र्ामुळे िस
ु री जाती िामशेर्

िोते आिे असे हिसत िािी ककं वा निसर्ागतील अमुक एका घिकाचा उपर्ोर् िािी म्ििभि र्ा जाती तो
उध्वस्त करत िािीत. िेमके िेच मािवाच्र्ा िातभि घडते आिे. आपि आपला फार्िा बघिार िे

ठीकच आिे परं तु बरोबरीिे इतर जातींवर घाला घातला जातोर्, बरोबरीिे आपलेच भववष्र् धोक्र्ात
आिे िे आपल्र्ाला उमर्त िािीर्े. आणि म्ििि
भ च मािसाला जीववधतेति
भ बाजल
भ ा काढावेसे वािते.

जीववधतेचे मूल्य हे केवळ मरिवरलर ती उपयोगी आहे की िरही एवढ्यरवर अवलांबूि िरही तर त्कयरचर
ववस्तरर बररच मोठर आहे तो वेगवेगळ्यर मुद्यरतूि मरांडण्यरचर इथे प्रयत्कि केलर. शेवटचर मुद्दर असर
की

ह्यर जीववधतेचर, मरिवेतर जीवरांचर पथ्
ृ वीवर ररहण्यरचर करही एक आांतररक (intrinsic) असर

हक्क आहेच. तो आपि मरन्य

करिरर कर? प्रकरश गोळे यरांिी म्हटले आहे People can have

alternatives. Wildlife cannot. हे खरे च आहे. ही जीववधतर करही स्व-हक्करसरठी लढिरर िरही.
त्कयरमुळे सवरयत ववकससत असर मेंद ू लरभलेल्यर मरिसरिेच तो हक्क त्कयरांिर द्यरवर लरगेल. तरच

मरिसरलर वस्तू आणि सेवर चचरां ति समळण्यरची सोय ररहील आणि सशवरय त्कयरांचे अस्स्तत्कव अबरचधत
ररहील. म्हिूि यर स्थरनिक जीववधतेचर, त्कयरांच्यर रचिेचर आणि त्कयरांिर सरमरवूि घेिरऱ्यर पररसांस्थरांचर
खोलरत जरऊि ववचरर करिे गरजेचे वरटते.

एखाद्र्ा भार्ात िवीि जाती आितािा शास्त्रशुद्ध ववचार र्रजेचा ठरतो. र्ाची सुरवात मािसािे
निसर्ागच्र्ा मर्ागिा, सीमा ओळखण्र्ापासभि िोते. मािसािे निसर्ागत कुठे , कसे आणि ककती बिल

करावे िे सजर्तेिे लक्षात घ्र्ावे लार्ेल. र्ात शहर, ग्ररमीि आणि िैसचगयक प्रदेश अश्यर तीि
परतळीवर वेगवेगळर ववचरर कररवर लरगेल . शिरात लार्वड करार्ची स्थानिक विस्पतींिाच प्राधान्र्

द्र्ार्ला िवे परं तु निवडक अस्थानिक वक्ष
भ पसरत िािीर्ेत िा (invasive) र्ाची
ृ आपििभि खप
िक्की काळजी घेऊि अंर्िात, रस्त्र्ाच्र्ाकडेिे अशा ‘मर्ागिेत’ लावार्ला िरकत िािी. शिरातल्र्ाच
एखािर्ा िैसर्र्गक प्रिे शात लार्वड करार्ची असेल उिािरिाथग- िे कडी, ििीकाठ, ओढा, तर मात्र केवळ
स्थानिक विस्पतींचीच निवड करावी. ग्रामीि भार्ात स्थानिक लोकांच्र्ा ववववध र्रजा लक्षात घेऊि

व्र्वस्थापि करिं उत्तम. शेती ककं वा व्र्ापारी लार्वड कुठली करावी िा मुद्िा इथे बाजभला ठे ऊ. परं तु
इतर जसमिीवर चाऱ्र्ाकरता, लाकभड फा्र्ाकरता, इमारती लाकडाकरता, और्धाकरता, मध, डडंक,
रािमेवा असे समश्र फार्िे समळवण्र्ाकरता समश्र लार्वड करता र्ेईल. इथे शक्र् तेवढी स्थानिक

ववववधता जपिे उत्तम. ग्रामीि भुरूपात िोकाचा ह्रास िोण्र्ाआधी तो थांबविे शक्र् आिे. Prevention
better than mitigation. िैसर्र्गक / संरक्षक्षत प्रिे शांचा ववचार अथागतच निव्वळ निसर्ग संवधगिाकरता

व्िावा. शिरापासभि ककं वा खेड्र्ापासभि िरभ असलेल्र्ा िैसर्र्गक प्रिेशात मािव सोडभि इतर जंर्ली

प्राण्र्ांचे अर्धपत्र् असल्र्ािे त्र्ांचा ववचार आधी व्िावा. नतथे प्राण्र्ांसाठी र्ोग्र् खाद्र् विस्पती,
अर्धवासाकरता र्ोग्र् विस्पती (host plants) लावल्र्ा जाव्र्ात. परिे शी/अ-स्थानिक विस्पतींवर
पभिगतः बंिी असावी. अशा प्रिेशात कुठे

मािवी वस्ती असेल तर त्र्ांिािे खील र्ाचं मित्व

पोिोचवण्र्ाची र्ोजिा असावी. ती त्र्ांिी पाळावी र्ाकरता जार्त
ृ ी मोिीम िातात घ्र्ावी. त्र्ांच्र्ाकरता
ववववध प्रोत्साििांची (incentives) सोर् असावी.

केतकी घरटे | ketaki@oikos.in | www.oikos.in

र्ेली १७ वर्े पर्ागवरि पुिरुज्जीवि, जैवववववधता संवधगि आणि निसर्ग सशक्षि र्ा क्षेत्रात कार्गरत.
ऑर्कॉस र्ा पर्ागवरिीर् सेवा िे िाऱ्र्ा कंपिीच्र्ा संचासलका.
इकॉलॉस्जकल सोसार्िी र्ा संस्थेच्र्ा ववश्वस्त.

