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३.१ परिसंस्थेची संकल्पना:  
ऑक्सफडाचे इकॉलॉक्जस्ट आथाि टॅन्सले र्यांनी १९३५ मध्रे्य पर्यााविणाच्र्या जैवआणण 

अजैववक घटकांमधील संवादएका ददलेल्र्या दिकाणी समाववष्टट किण्र्यासािी इकोमसस्टम ही 
संज्ञा ननमााण केली होती. परिसंस्थेतील क्जवंत आणण अजीवन घटक अनुक्रमे र्ार्योदटक 
आणण अजैववक घटक म्हणून ओळखले जातात. र्युजीन ओडम र्यानंी आपल्र्या सध्र्याच्र्या 
स्वीकािलेल्र्या स्वरूपात परिसंस्थेची व्र्याख्र्या अिी केली होती की, "एक र्युननट ज्र्यात सवा 
सजीवांचा समावेि आहे, म्हणजे भौनतक वाताविणािी संवाद साधणािा समुदार्य जेणेकरून 
ऊजेच्र्या प्रवाहामुळे स्पष्टटपणे परिभावित सिंचना, जैवववववधता आणण भौनतक चक्र, म्हणजे 
िाहणीमान आणण अजीवन र्यांच्र्यातील सामग्रीची प्रणालीमध्रे्य देवाणघेवाण होईल". 

क िं वा 
परिसंस्था हे पर्यााविणिास्त्राचे संिचनात्मक आणण कार्याात्मक एकक आहे जेथे सजीव 

एकमेकांिी आणण आजूर्ाजूच्र्या वाताविणािी संवाद साधतात. दसु-र्या िब्दांत सांर्ार्यचे ति, 
परिसंस्था ही सजीव आणण त्र्यांचे पर्यााविण र्यांच्र्यातील पिस्पि संवादाची साखळी आहे. 
१९३५ मध्रे्य ए.जी.टॅन्सली र्या इंग्रजी वनस्पतीिास्त्रज्ञाने "इकोमसस्टम" हा िब्द प्रथम तर्याि 
केला होता.  
 
व्र्याख्र्या: कोणत्र्याही क्षेत्रातील वनस्पती आणण प्राण्र्यांचा क्जवंत समुदार्य आणण माती, हवा 
आणण पाणी र्यांसािख्र्या पर्यााविणाच्र्या अजीवन घटकांसह, परिसंस्था तर्याि किते. काही 
परिसंस्था नततक्र्याच जोिदाि असतात आणण मानवी ववस्कळीतपणाच्र्या ववमिष्टट पातळीमुळे 
कमी प्रभाववत होतात. इति अत्र्यंत नाजूक आहेत आणण मानवी क्रक्रर्याकलापांमुळे ते लवकि 
नष्टट होतात. वनक्षेत्राच्र्या अवनतीमुळे मातीची तीव्र झीज होते आणण नदी अभ्र्यासक्रमांमध्रे्य 
र्दल होतात म्हणून पवातीर्य परिसंस्था अत्र्यंत नाजूक आहेत. कोणत्र्याही प्रकािच्र्या मानवी 
क्रक्रर्याकलापांमुळे र्ेटांच्र्या परिसंस्थांवि सहज परिणाम होतो ज्र्यामुळे त्र्यांच्र्या वनस्पती आणण 
प्राण्र्यांच्र्या अनेक अद्ववतीर्य प्रजाती वेर्ाने नष्टट होऊ िकतात. सदाहरित जंर्ले आणण 
प्रवाळ मभत्ती ही प्रजातीसमदृ्ध नाजूक परिसंस्थांची उदाहिणे आहेत जी ववववध मानवी 
क्रक्रर्याकलापांववरूद्ध संिक्षक्षत केली पादहजेत ज्र्यामळेु त्र्यांचा ऱ्हास होतो. नदी आणण पाणथळ 
परिसंस्थाप्रदिूण आणण आजूर्ाजूच्र्या जममनीच्र्या वापिात र्दलमुळे र्ंभीि परिणाम करू 
िकतात. 
परिसंस्थेची िचना: 
परिसंस्थेची िचना जैववक आणण अजैववक दोन्ही घटकांच्र्या संिचनेद्वािे वैमिष्ट्र्यीकृत आहे. 
र्यात आपल्र्या पर्यााविणातील ऊजेच्र्या ववतिणाचा समावेि आहे. त्र्यात त्र्या ववमिष्टट 
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वाताविणात प्रचमलत हवामानाचाही समावेि आहे. परिसंस्थेची िचना दोन मुख्र्य घटकांमध्रे्य 
ववभार्ली जाऊ िकते, म्हणजे:  
 जैववक घटक  
 अजैववक घटक  
जैववक घटक  
घटक आणण अजैववक घटक परिसंस्थेत पिस्पिांिी संर्ंधधत आहेत. ही एक खुली प्रणाली 
आहे क्जथे ऊजाा आणण घटक संपूणा सीमािेिेवि वाहू िकतात. 
  

 

३.१.१ परिसंस्था समजून घेणे 
 परिसंस्था पथृ्वीचे र्ार्योस्फीअि ननमााण कितात आणण मानवी अक्स्तत्वाला आधाि 
देतात. परिसंस्थेचे ज्ञान िाष्टट्राच्र्या कल्र्याणासािी महत्वाचे आहे कािण पर्यााविणीर्य प्रणाली 
नैसधर्ाक संसाधने आणण मानवांना आवश्र्यक असलेल्र्या इति वस्तू आणण सेवा पुिवते. 
ननिोर्ी, कार्याित परिसंस्था माती तर्याि कितात, वपकांचे पिार्ीकिण वाढवतात, पाणी िुद्ध 
कितात, कच्चा माल पुिवतात, वाताविणाचे ननर्यमन कितात. र्या आणण इति पर्यााविणीर्य 
प्रक्रक्रर्या एकत्रत्रतपणे पथृ्वीविील सवा जीवनासािी आधाि र्नतात. स्थलीर्य, र्ोड्र्या पाण्र्यातील 
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आणण क्रकनािप्टी/सार्िी परिसंस्थांना हे फार्यदे पुिवत िाहण्र्यासािी, वविेितः वाढत्र्या 
जार्नतक दर्ावाच्र्या पाश्वाभूमीवि, पर्यााविणािी मानवी पिस्पिसंवादाचे व्र्यवक्स्थत 
व्र्यवस्थापन किणे आवश्र्यक आहे. परिसंस्थेच्र्या व्र्यवस्थापनासािी आिावादी दृष्टटीकोनासािी 
परिसंस्थेची िचना, कार्या, क्स्थती आणण ववतिणाची संिोधनाद्वािे प्राप्त केलेली प्रर्त समज 
आवश्र्यक आहे. सामाक्जक दर्ावांना प्रनतसाद म्हणून भववष्टर्यातील परिसंस्था सादि किण्र्याची 
क्षमता पर्यााविणास पथृ्वीसािी आवश्र्यक जीवन-समथान प्रणाली म्हणून चालू  िेवण्र्यासािी 
सुननक्श्चत किणे आवश्र्यक आहे. जमीन र्दल पर्यााविणीर्य प्रणालींवि र्ंभीि प्रकािे परिणाम 
किते. हे त्र्यांची िचना आणण कार्या र्दलते; पर्यााविणीर्य आिोग्र्य आणण सामाक्जक 
कल्र्याणासािी आवश्र्यक असलेल्र्या वस्तू आणण सेवांची उपलब्धता मर्यााददत करू िकते; 
ननवासस्थानाची र्ुणवत्ता आणण जैवववववधतेवि थेट परिणाम होतो; आक्रमक प्रजातींच्र्या 
प्रसािासािी मार्ा तर्याि किते; आणण वाताविणातील िसार्यनिास्त्र, हवामान आणण हवामान, 
पाण्र्याची र्ुणवत्ता आणण प्रमाण आणण इति पर्यााविणीर्य प्रणालींवि परिणाम किते. कािण 
पारिक्स्थनतक तंत्राची लवधचकता भौर्ोमलकदृष्ट्र्या र्दलते, भौर्ोमलक आणण पारिक्स्थनतक 
तंत्राच्र्या चौकटीत र्दल समजून घेणे त्र्याचे परिणाम व्र्यवस्थावपत किण्र्यासािी आवश्र्यक 
आहे. 
 परिसंस्था अनेक जैविासार्यननक चक्र आणण ऊजाा हस्तांतिण र्यंत्रणेद्वािे कार्या 
किते. हवा, पाणी, हवामान आणण माती र्यासािख्र्या ननजीव क्रकंवा अजैववक वैमिष्ट्र्यांचा 
समावेि असलेल्र्या परिसंस्थेच्र्या घटकांचे ननिीक्षण आणण दस्तऐवजीकिण किा. त्र्याचे 
जैववक घटक, ववववध वनस्पती आणण प्राणी. परिसंस्थेचे हे दोन्ही पैलू अनेक कार्याात्मक 
पैलूंद्वािे एकमेकांिी संवाद साधून ननसर्ााची परिसंस्था ननमााण कितात. वनस्पती, िाकाहािी 
आणण मांसाहािी अन्न साखळी तर्याि किताना ददसतात. र्या सवा साखळी एकत्र जोडल्र्या 
र्ेल्र्याने एक 'जीवनाचे जाळे' तर्याि होते ज्र्यावि प्रत्रे्यक माणूस अवलंर्ून असतो. र्यापैकी 
सूर्यााकडून रे्यणािी ऊजाा वापितो आणण पर्यााविणाला िक्ती देतो. 
  
३.१.२ परिसंस्था अवनती (ऱ्हास) 
 परिसंस्था मात्र मानवी क्रक्रर्याकलापांमुळे वािंवाि व्र्यत्र्यर्य आणतात ज्र्यामुळे 
वनस्पती आणण प्राण्र्यांच्र्या प्रजाती नामिेि होण्र्यास कािणीभूत िितात जे केवळ मभन्न 
नैसधर्ाक परिसंस्थांमध्रे्य िाहू िकतात. काही प्रजाती र्ंभीिपणे नष्टट झाल्र्या ति पर्यााविणावि 
परिणाम होतो. जमीन वापिातील र्दलांमुळे ववनाि होतो. लाकडासािी जंर्ले तोडली जातात, 
ओले जमीन अधधक िेतजमीन तर्याि किण्र्यासािी ननचिा केली जाते आणण अधा -कोिडी 
र्वताळ जमीन जी कुिण म्हणून वापिली जातात ती र्ार्ार्यती िेतात र्दलली जातात. 
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उद्र्योर्ातील प्रदिूण आणण िहिी वाताविणातील कचिा र्यामुळे अनेक प्रजाती नष्टट होऊ 
िकतात. नैसधर्ाक संसाधनांचा ऱ्हास होण्र्याचे कािण दपु्पट आहे - आपली वेर्ाने वाढणािी 
लोकसंख्र्या ज्र्याला संसाधनांवि स्वतःला दटकवून िेवण्र्याची र्िज आहे, आणण समदृ्ध 
समाजांची वाढ, जे संसाधने आणण उजेचा मोठ्र्या प्रमाणात वापि कितात आणण वार्या 
घालवतात. संसाधनांच्र्या वाढत्र्या उत्खननामुळे नैसधर्ाक परिसंस्थेची क्रकंमत मोजावी लार्ते, 
ज्र्यामुळे त्र्यांच्र्या महत्त्वाच्र्या कार्याात अडथळा ननमााण होतो. आपल्र्यापैकी प्रत्रे्यकजण आपल्र्या 
दैनंददन जीवनात ववववध संसाधनांचा वापि कितो. जि त्र्यांच्र्या स्त्रोताचा मार्ोवा घेतला 
र्ेला ति, असे आढळले की संसाधने मूलतः ननसर्ा आणण नैसधर्ाक पर्यााविणापासून प्राप्त 
झाली आहेत. संसाधने काळजीपूवाक वापिण्र्याच्र्या आपल्र्या असंवेदनिीलतेमुळे समाज 
ननमााण झाला आहे जो ननसर्ा र्यापुढे दटकू िकत नाही. जि कोणी पाणी, कार्दाचा पुनवाापि 
आणण पुनवाापि किण्र्यासािख्र्या संसाधनांचा अपव्र्यर्य किण्र्यापूवी ववचाि कित असेल, कमी 
प्लाक्स्टक न वापिता कमी होऊ िकतील, ति र्याचा परिणाम आपल्र्या नैसधर्ाक संसाधनांच्र्या 
अखंडतेवि सकािात्मक परिणाम होऊ िकतो आणण ननसर्ााने पुिवलेल्र्या संसाधनांचे संिक्षण 
करू िकतो. 
 

३.१.३ संसाधन वापि 
 हे एक ननववावाद सत्र्य आहे की सवा जीवांना त्र्यांच्र्या पर्यााविणातून ममळणाऱ्र्या 
संसाधनांमध्रे्य सतत प्रवेि असणे आवश्र्यक आहे. वनस्पती आणण एकपेिीर्य वनस्पती, 
उदाहिणाथा, सूर्याप्रकाि आणण अकार्ाननक पोिक तत्त्वे आवश्र्यक असतात, ति प्राणी आणण 
वविम सूक्ष्मजीव इति जीवांच्र्या क्जवंत क्रकंवा मतृ र्ार्योमासवि पोसणे आवश्र्यक आहे. कािण 
त्र्यांच्र्या जीवांचे पर्यााविणीर्य भांडवलाद्वािे पोिण होणे आवश्र्यक आहे, ही संकल्पना त्र्यांच्र्या 
संपूणातेमध्रे्य परिसंस्थांपर्यतंही वाढवता रे्यते. आवश्र्यक संसाधने जीवन दटकवण्र्यासािी 
आवश्र्यक क्रकमान क्रकमान प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्र्यक आहे, आणण मोठ्र्या प्रमाणात 
परिसंस्थांमध्रे्य जी र्ार्योमास आणण र्ुंतार्ुंतीमध्रे्य वाढत आहेत, जसे उत्तिाधधकाि दिम्र्यान 
उद्भवतात. 
 र्हुतेक पािंपारिक समाजांनी त्र्यांच्र्या पर्यााविणाचा िाश्वत वापि केला. स्त्रोतांच्र्या 
वापिामध्रे्य असमानता प्रत्रे्यक समाजात अक्स्तत्वात असली तिी, संसाधनांचा मोठ्र्या 
प्रमाणात वापि किणाऱ्र्या व्र्यक्तींची संख्र्या अत्र्यंत मर्यााददत होती. अलीकडच्र्या काळात 
श्रीमंत समाजातील 'श्रीमंत' लोकांचे प्रमाण झपा्र्याने वाढले. असमानता ही एक र्ंभीि 
समस्र्या र्नली. भूतकाळात जंर्लातून लाकूड आणण इंधन लाकूड सािखी अनेक संसाधने 
कार्यमस्वरूपी काढली जात असत, पिंतु र्ेल्र्या ितकादिम्र्यान हा नमुना मोठ्र्या प्रमाणात 
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र्दलला आहे. आधथाकदृष्ट्र्या चांर्ले ववभार् अधधक प्रमाणात वन उत्पादने वापरू लार्ले, 
ति जे लोक जंर्लात िाहत होते ते अधधकाधधक र्िीर् झाले. त्र्याचप्रमाणे मोठ्र्या मसचंन 
प्रकल्पांच्र्या उभािणीमुळे ज्र्या भार्ात कालवे होते त्र्या भार्ांमध्रे्य संपत्ती ननमााण झाली, ति 
ज्र्यांना नदीच्र्या पाण्र्याच्र्या सतत पुिवठ्र्यावि अवलंर्ून िाहणे हाती लार्ले त्र्यांना जर्णे 
किीण झाले. 
 र्या समस्रे्यची र्ुरुक्रकल्ली म्हणजे सवा प्रकािच्र्या नैसधर्ाक संसाधनांच्र्या 'न्र्याय्र्य' 
ववतिणाची र्िज आहे. समुदार्यामध्रे्य संसाधनांचे अधधक सामानर्यकिण नैसधर्ाक 
पर्यााविणाविील हे दर्ाव कमी करू िकते. 
 
३.२ परिसंस्थेची िचना आणण कारे्य 
संिचनात्मक पैलू 

परिसंस्थेच े संिचनात्मक पैल ू
र्नवणािे घटक: 
1) अकार्ाननक पैलू - C, N, 
CO2, H2O. 
2) सेंदिर्य संर्युर्े - प्रधथने, 
कार्ोहार्यड्रे्स, मलवपड्स - 
अजैववक र्ार्योदटक पैलूंिी 
जोडतात. 
3) हवामान व्र्यवस्था - 
तापमान, आिाता, प्रकाि 
आणण स्थलाकृनत. 
4) उत्पादक - वनस्पती. 
5) मॅक्रो ग्राहक - फार्ोट्रोफ - 
मोिे प्राणी. 
6) सूक्ष्म ग्राहक - सॅप्रोट्रोफ, 
िोिक - र्ुििी. 

कार्याात्मक पैलू:  
1) ऊजाा चक्र. 
2) अन्न साखळी. 
3) जीवांमधील ववववधता-आंतिसंर्ंध. 
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4) पोिक चक्र-जैव िासार्यननक चक्र. 
5) उत्क्रांती. 
 
३.३ उत्पादक, उपभोक्ता आणण ववघटक 

  
 प्रत्रे्यक सजीव एक प्रकािे इति जीवांवि अवलंर्ून असतो. वनस्पती हे िाकाहािी 
प्राण्र्यांसािी अन्न आहे, जे मांसाहािी प्राण्र्यांसािी अन्न आहेत. अिा प्रकािे परिसंस्थेमध्रे्य 
ववववध उष्टणकदटर्ंधीर्य पातळी आहेत. काही जीव जसे की र्ुििी केवळ मतृ पदाथा आणण 
अजैववक पदाथााविच िाहतात. 
 उत्पादक पर्यााविणामध्रे्य वनस्पती 'उत्पादक' असतात कािण ते सूर्याापासून ऊजाा 
वापरून आपले अन्न तर्याि कितात. जंर्लात हे वनस्पतींच्र्या जीवनाचे समुदार्य र्नतात. 
समुिात र्यामध्रे्य लहान समुिी िैवाल ते लहान िैवाल रूपांचा समावेि आहे. तणृभक्षी प्राणी 
तणृभक्षी प्राणी उत्पादकांवि िाहतात म्हणून प्राथममक भक्षक असतात. जंर्लात, हे कीटक, 
उभर्यचि, सिपटणािे प्राणी, पक्षी आणण सस्तन प्राणी आहेत. िाकाहािी प्राण्र्यांमध्रे्य 
उदाहिणाथा ससा, हिीण आणण वनस्पती हत्तींचा समावेि आहे. ते र्वतावि चितात क्रकंवा 
झाडांपासून झाडाची पाने खातात. र्वताळ प्रदेिात, काळ्र्या दहिव्र्यासािखे िाकाहािी प्राणी 
आहेत जे र्वत खातात. सेममअिीड भार्ात धचकंािा क्रकंवा इंडडर्यन र्झेल सािख्र्या प्रजाती 
आहेत. समुिात, लहान मासे आहेत जे िैवाल आणण इति वनस्पतींवि िाहतात. 
 उच्च उष्टणकदटर्ंधीर्य स्तिावि, मांसाहािी प्राणी क्रकंवा प्राणी दयु्र्यम ग्राहक आहेत, 
जे िाकाहािी प्राण्र्यांवि िाहतात. आपल्र्या जंर्लात, मांसाहािी प्राणी म्हणजे वाघ, त्रर्र््र्या, 
मसर्याि, कोल्हे आणण लहान जंर्ली मांजिी. समुिात मांसाहािी मासे इति मासे आणण सार्िी 
प्राण्र्यांवि िाहतात. सूक्ष्म स्वरूपापासून ते व्हेल सािख्र्या महाकार्य सस्तन प्राण्र्यांपर्यतं 
आकािात समुिात िाहणािे प्राणी. 

िाकाहािी प्राणी           अमृतपक्षी                   फलभक्षी                 तणृभक्षक              मासंाहािी   
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ववघटक क्रकंवा डेट्रीटीओिेस ववघटक 
क्रकंवा डेट्रीटीओिेस हे कृमी, कीटक, 
र्ॅक्टेरिर्या आणण र्ुििी सािख्र्या 
लहान प्राण्र्यांचा समावेि असलेल्र्या 
जीवांचा समूह आहे, जे मतृ सेंदिर्य 
पदाथांचे लहान कणांमध्रे्य आणण 
िेवटी सोप्र्या पदाथांमध्रे्य ववभाजन 
कितात ज े वनस्पतींनी पोिण 
म्हणून वापिले जातात. अिाप्रकािे 
ववघटन हे ननसर्ाातील एक 
महत्त्वाचे कार्या आहे, कािण 
र्यामिवार्य, सवा पोिक घटक मतृ 

पदाथाात र्ांधले जातील आणण नवीन जीवन ननमााण होऊ िकणाि नाही र्हुतेक पारिक्स्थनतक 
तंते्र अत्र्यंत जदटल आहेत आणण ववववध प्रकािच्र्या प्रजातींच्र्या अत्र्यंत मोठ्र्या संख्रे्यने व्र्यक्ती 
असतात. . प्रजाती-समदृ्ध उष्टणकदटर्ंधीर्य परिसंस्थांमध्रे्य (जसे की आपल्र्या देिात), फक्त 
काही प्रजाती अनतिर्य सामान्र्य आहेत, ति र्हुतेक प्रजातींमध्रे्य तुलनेने कमी व्र्यक्ती आहेत. 
वनस्पती आणण प्राण्र्यांच्र्या काही प्रजाती अत्र्यंत दमुमाळ आहेत आणण काही दिकाणीच रे्यऊ 
िकतात. हे र्या क्षेत्रांसािी 'स्थाननक' असल्र्याचे म्हटले जाते. 
 जेव्हा मानवी क्रक्रर्याकलाप र्या पर्यााविणातील समतोल र्दलतात, तेव्हा हा त्रास 
क्रकंवा क्षोभ असामान्र्य प्रजाती नष्टट होण्र्यास कािणीभूत िितो. जेव्हा हे स्थाननक प्रजातींमध्रे्य 
होते जे मोठ्र्या प्रमाणावि ववतरित केले जात नाही, ते सवा काळासािी नामिेि होते. 

३.४ पर्यााविणातील ऊजाा प्रवाह 
 प्रत्रे्यक परिसंस्थेमध्रे्य असंख्र्य पिस्पि जोडलेल्र्या र्यंत्रणा असतात ज्र्या मानवी 
जीवनावि परिणाम कितात. हे पाणी चक्र, कार्ान चक्र, ऑक्क्सजन चक्र, नार्यट्रोजन चक्र 
आणण ऊजाा चक्र आहे. प्रत्रे्यक परिसंस्था र्या चक्रांद्वािे ननर्यंत्रत्रत असताना, प्रत्रे्यक 
परिसंस्थेमध्रे्य त्र्याची अजैववक आणण जैववक वैमिष्ट्रे्य एकमेकांपासून वेर्ळी असतात. 
इकोमसस्टमची सवा कारे्य काही प्रमाणात त्र्याच्र्या वनस्पती आणण प्राण्र्यांच्र्या प्रजातींच्र्या वाढ 
आणण पुनजान्मािी संर्ंधधत आहेत. र्या जोडलेल्र्या प्रक्रक्रर्या ववववध चक्र म्हणून धचत्रत्रत केल्र्या 
जाऊ िकतात. र्या प्रक्रक्रर्या सूर्याप्रकािापासून ऊजेवि अवलंर्ून असतात. प्रकाि 
संश्लेिणादिम्र्यान कार्ान डार्य ऑक्साईड वनस्पतींद्वािे घेतला जातो आणण ऑक्क्सजन 
सोडला जातो. प्राणी त्र्यांच्र्या श्वसनासािी र्या ऑक्क्सजनवि अवलंर्ून असतात. पाण्र्याचे चक्र 
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पावसावि अवलंर्ून असते, जे वनस्पती आणण प्राणी जर्ण्र्यासािी आवश्र्यक असते. ऊजाा 
चक्र जममनीत पोिक िव्र्यांचे पुनवाापि किते ज्र्यावि वनस्पतींचे जीवन वाढते. आपले स्वतःचे 
जीवन जीवनाच्र्या र्या चक्रांच्र्या र्योग्र्य कार्याािी जवळून जोडलेले आहे. जि मानवी क्रक्रर्याकलाप 
र्दलत िादहले ति मानवता आपल्र्या पथृ्वीवि दटकू िकत नाही 

 

३.४.१ जलचक्र 
पाणी, हवा आणण अन्न 

ही लोकांसािी सवाात महत्वाची 
नैसधर्ाक संसाधने आहेत. मानव 
ऑक्क्सजनमिवार्य काही ममननटे, 
पाण्र्यामिवार्य आिवड्र्यापके्षा कमी 
आणण अन्नामिवार्य सुमािे एक 
मदहना जर्ू िकतो. आपल्र्या 
ऑक्क्सजन आणण अन्न 
पुिवठ्र्यासािी पाणी देखील 
आवश्र्यक आहे. वनस्पतीचें पाणी 
तुटते आणण प्रकाि संश्लेिण 
प्रक्रक्ररे्यदिम्र्यान ऑक्क्सजन तर्याि 
किण्र्यासािी त्र्याचा वापि कितात 
 पाणी (क्रकंवा 

जलववज्ञान) चक्र वेर्वेर्ळ्र्या जलािर्यांमधून पाण्र्याची हालचाल दिावते, ज्र्यात महासार्ि, 
वाताविण, दहमनदी, भूजल, तलाव, नद्र्या आणण र्ार्योस्फीअि र्यांचा समावेि आहे. सौि 
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ऊजाा आणण र्ुरुत्वाकिाण जल चक्रात पाण्र्याची र्ती चालवते. सोप्र्या भािेत सांर्ार्यचे ति, 
जलचक्रात महासार्ि, नद्र्या आणण सिोविांमधून पाणी र्ाष्टपीभवन, ढर् तर्याि करून 
वाताविणाकडे जात असत.े ढर्ांपासून ते पाणी आणण जममनीवि पजान्र्य (पाऊस आणण र्फा ) 
म्हणून पडते. जममनीविील पाणी एकति पषृ्टिभार्ावि वाहून जाणे, नद्र्या, दहमनद्र्या, आणण 
भूजल उपसािाद्वािे समुिाकडे पित रे्यऊ िकते, क्रकंवा र्ाष्टपीभवन क्रकंवा वाष्टपोत्सजानाद्वािे 
वाताविणात पित रे्यऊ िकते (वाताविणात वनस्पतींनी पाण्र्याचे नुकसान). 
 पाण्र्याच्र्या चक्राचा एक महत्त्वाचा भार् म्हणजे पाणी खािटपणामध्रे्य कसे र्दलते, 
जे पाण्र्यात वविघळलेल्र्या आर्यनांची ववपुलता आहे. महासार्िांमधील खािट पाणी अत्र्यतं 
खािट आहे, सुमािे 35,000 ममलीग्राम वविघळलेल्र्या आर्यन प्रनत मलटि समुिी पाण्र्यात. 
र्ाष्टपीभवन (क्जथे पाणी िव पासून वार्यू मध्रे्य वाताविणीर्य तापमानात र्दलते) ही ऊधापातन 
प्रक्रक्रर्या आहे जी जवळजवळ वविघळलेल्र्या आर्यनांसह जवळजवळ िुद्ध पाणी तर्याि किते. 
जसे पाण्र्याची वाफ होते, ते वविघळलेले आर्यन मळू िव अवस्थेत सोडते. अखेिीस, संक्षेपण 
(जेथे पाणी वार्यूपासून िव मध्रे्य र्दलते) ढर् आणण कधीकधी पजान्र्य (पाऊस आणण र्फा ) 
र्नवते. पावसाचे पाणी जममनीवि पडल्र्यानंति, ते खडक आणण मातीमध्रे्य खननजे 
वविघळवते, ज्र्यामुळे त्र्याची क्षािता वाढते. र्हुतेक सिोविे, नद्र्या आणण जवळच्र्या 
पषृ्टिभार्ाच्र्या भूजलमध्रे्य तुलनेने कमी क्षािता असते आणण त्र्यांना र्ोडे पाणी म्हणतात. 
 
३.४.२ कार्ान चक्र 
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• कार्ान चक्र: पथृ्वीचे जैवमंडल, भूमंडळ, हार्यड्रोस्फीअि आणण वाताविणाद्वािे कार्ानचे 
भौनतक चक्र ज्र्यात प्रकाि संश्लेिण, ववघटन, श्वसन आणण कार्ानीकिण र्यासािख्र्या प्रक्रक्रर्या 
समाववष्टट असतात. 
 कार्ान चक्र र्ार्योस्फीअि, क्जओस्फीअि आणण वाताविणामधील कार्ानच्र्या प्रवाहाचे 
वणान किते आणण पथृ्वीविील जीवन दटकवण्र्यासािी आवश्र्यक आहे. 
 वार्युमंडलीर्य कार्ान डार्यऑक्साइड: पथृ्वीच्र्या वाताविणात कार्ान दोन मुख्र्य 
स्वरूपात अक्स्तत्वात आहे: कार्ान डार्य ऑक्साईड आणण ममथेन. कार्ान डार्य ऑक्साईड 
प्रकाि संश्लेिणाद्वािे वाताविणातून र्ाहेि पडतो, अिा प्रकािे स्थलीर्य आणण सार्िी 
जीवमंडळात प्रवेि कितो. कार्ान डार्यऑक्साइड देखील वाताविणातून थेट पाण्र्याच्र्या ििीिात 
(महासार्ि, तलाव इ.) वविघळते, तसेच पजान्र्यवषृ्टटीमध्रे्य वविघळल्र्याने वाताविणातनू 
पावसाचे थेंर् पडतात. जवे्हा पाण्र्यात वविघळले जाते, कार्ान डार्य ऑक्साईड पाण्र्याच्र्या 
िेणंूसह प्रनतक्रक्रर्या देते आणण कार्ाननक acidमसड तर्याि किते, जे समुिाच्र्या आंर्टपणामध्रे्य 
र्योर्दान देते. र्ेल्र्या दोन ितकांपासून मानवी क्रक्रर्याकलापांमुळे वाताविणातील कार्ानचे 
प्रमाण लक्षणीर्यिीत्र्या वाढले आहे, मुख्र्यतः कार्ान डार्य ऑक्साईडच्र्या रूपात, वाताविणातून 
कार्ान डार्यऑक्साइड काढण्र्याची इकोमसस्टमची क्षमता सुधारून आणण ते थेट उत्सक्जात 
करून, उदा. जीवाश्म इंधन जाळून आणण कााँक्रीटचे उत्पादन करून. 
 िाकाहािी प्राणी वनस्पती सामग्रीवि खाद्र्य देतात, जे त्र्यांच्र्याद्वािे ऊजाा आणण 
त्र्यांच्र्या वाढीसािी वापिले जाते. वनस्पती आणण प्राणी दोन्ही श्वसनादिम्र्यान कार्ान डार्य 
ऑक्साईड सोडतात. ते र्ाहेि टाकलेल्र्या कचऱ्र्यामध्रे्य जममनीत ननक्श्चत कार्ान पित कितात. 
जेव्हा वनस्पती आणण प्राणी मितात तेव्हा ते त्र्यांचे कार्ान जममनीत पित कितात. र्या 
प्रक्रक्रर्या कार्ान चक्र पूणा कितात. 
 
३.४.३ ऑक्क्सजन चक्र 
 ऑक्क्सजन चक्र हे एक चक्र आहे जे पथृ्वीच्र्या तीन मुख्र्य क्षेत्रांमधून ऑक्क्सजन 
हलववण्र्यास मदत किते, वाताविण, र्ार्योस्फीअि आणण मलथोस्फीअि. वाताविण अथाातच 
वार्यूंचा प्रदेि आहे जो पथृ्वीच्र्या पषृ्टिभार्ाच्र्या वि आहे आणण तो पथृ्वीविील मुक्त 
ऑक्क्सजनच्र्या सवाात मोठ्र्या जलािर्यापैकी एक आहे. र्ार्योस्फीअि म्हणजे पथृ्वीच्र्या सवा 
परिसंस्थांची र्ेिीज. र्यात प्रकाि संश्लेिण आणण इति जीवन प्रक्रक्रर्यांमधून तर्याि होणािा 
काही मुक्त ऑक्क्सजन देखील आहे. ऑक्क्सजनचा सवाात मोिा सािा म्हणजे मलथोस्फीअि. 
र्यातील र्हुतांि ऑक्क्सजन स्वतः क्रकंवा मुक्त क्रफित नाही ति मसमलके्स आणण ऑक्साईड्स 
सािख्र्या िासार्यननक संर्यरु्ांचा भार् आहे. वाताविण हे पथृ्वीविील ऑक्क्सजनचा सवाात 
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लहान स्त्रोत आहे, ज्र्यात पथृ्वीच्र्या एकूण ऑक्क्सजनच्र्या फक्त 0.35% भार् आहे. सवाात 
लहान जीविास्त्रातून रे्यते. पथृ्वीच्र्या कवचात आधी सांधर्तल्र्याप्रमाणे सवाात मोिा आहे. र्या 
प्रत्रे्यक प्रमुख प्रदेिात मकु्त किण्र्यासािी ऑक्क्सजन कसे ननक्श्चत केले जाते हे ऑक्क्सजन 
चक्र आहे. 
 वाताविणात ऑक्क्सजन फोटोमलमसस नावाच्र्या प्रक्रक्ररे्यद्वािे मुक्त होतो. हे तेव्हा 
होते जेव्हा उच्च उजाा सरू्याप्रकाि मुक्त ऑक्क्सजन तर्याि किण्र्यासािी ऑक्क्सजन असलेले 
िेणू ववभक्त कितो. सवाात प्रमसद्ध फोटोमलमसस हे ओझोन सार्यकल आहे. O2 ऑक्क्सजन 
िेणू सूर्याप्रकािाच्र्या अल्ट्रा व्हार्यलेट क्रकिणोत्सर्ाामुळे अणू ऑक्क्सजनमध्रे्य मोडतो. हा 
ववनामूल्र्य ऑक्क्सजन नंति O3 क्रकंवा ओझोन तर्याि किण्र्यासािी ववद्र्यमान O2 िेणंूसह 
पुन्हा एकत्र होतो. हे चक्र महत्वाचे आहे कािण ते पथृ्वीच्र्या पषृ्टिभार्ावि पोहोचण्र्यापूवी 
पथृ्वीला हाननकािक अल्ट्रा व्हार्यलेट क्रकिणोत्सर्ाापासून संिक्षण किण्र्यास मदत किते. 
 र्ार्योस्फीअिमध्रे्य श्वसन आणण प्रकाि संश्लेिण ही मुख्र्य चके्र आहेत. चर्यापचर्य 
प्रक्रक्ररे्यत वापिण्र्यासािी आणण कार्ान डार्य ऑक्साईड र्ाहेि टाकण्र्यासािी प्राणी आणण मानव 
श्वास घेतात तेव्हा श्वसन होते. प्रकाि संश्लेिण हे र्या प्रक्रक्ररे्यचे उलटे आहे आणण प्रामुख्र्याने 
वनस्पतींद्वािे केले जाते. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      ऑक्सिजन चक्र 
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३.४.४ नार्यट्रोजन चक्र 

 मांसाहािी प्राणी वनस्पतीवंि िाहणािे िाकाहािी प्राणी खातात. जेव्हा प्राणी िौच 
कितात, तेव्हा ही कचिा सामग्री वम्सा आणण कीटकांद्वािे मोडून पडते मुख्र्यतः र्ीटल आणण 
मुंग्र्या. हे छोटे 'मातीचे प्राणी' कचिा सामग्री लहान तुकड्र्यांमध्रे्य मोडतात ज्र्यावि सूक्ष्म 
जीवाणू आणण र्ुििी कार्या करू िकतात. अिाप्रकािे ही सामग्री पुढे पोिक तत्वांमध्रे्य 
ववभार्ली जाते जी वनस्पती िोिून घेतात आणण त्र्यांच्र्या वाढीसािी वापरू िकतात. अिा 
प्रकािे, पोिक तत्वांचा प्राण्र्यांपासून वनस्पतींमध्रे्य पुनवाापि केला जातो. त्र्याचप्रमाणे, मतृ 
प्राण्र्यांचे मतृदेह देखील पोिक घटकांमध्रे्य मोडले जातात जे वनस्पती त्र्यांच्र्या वाढीसािी 
वापितात. अिाप्रकािे, ज्र्या नार्यट्रोजन चक्रावि जीवन अवलंर्ून आहे ते पूणा झाले. नार्यट्रोजन 
क्रफक्क्संर् र्ॅक्टेरिर्या आणण र्ुििी मातीमध्रे्य वनस्पतींना हा महत्त्वाचा घटक देते, जे त े
नार्यटे्रट म्हणून िोिून घेते. नार्यटे्र्स वनस्पतीच्र्या चर्यापचर्यचा एक भार् आहेत, जे नवीन 
वनस्पती प्रधथने तर्याि किण्र्यात मदत कितात. र्याचा उपर्योर् वनस्पतींवि पोसणािे प्राणी 
कितात. त्र्यानतंि नार्यट्रोजन मांसाहािी प्राण्र्यांना हस्तांतरित केले जाते जेव्हा ते िाकाहािी 
प्राण्र्यांना खातात. अिा प्रकािे, आपले स्वतःचे जीवन मातीतील प्राणी, र्ुििी आणण अर्दी 
मातीतील जीवाणंूिी जवळून जोडलेले आहेत. जेव्हा आपण अन्न जालांचा ववचाि कितो, 
तेव्हा आपण सामान्र्यतः मोठ्र्या सस्तन प्राण्र्याचंा आणण इति मोठ्र्या जीवनाचा ववचाि 
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कितो. पिंतु आपण हे समजून घेतले पादहजे की हे न पादहलेले छोटे प्राणी, वनस्पती आणण 
सूक्ष्म जीव जीवनाचे आहेत जे परिसंस्थेच्र्या कार्याासािी खूप मोलाचे आहेत. 
 
३.४.५ ऊजाा चक्र 

ऊजाा चक्र हे पर्यााविणातील 
ऊजेच्र्या प्रवाहावि आधारित आहे. 
सूर्याप्रकािापासून उजाा वनस्पतींनी 
स्वतः वाढत्र्या नवीन वनस्पती 
सादहत्र्यात रूपांतरित केली आहे 
ज्र्यात पाने, फुले, फळे, फांद्र्या, 
खोड आणण वनस्पतींची मुळे र्यांचा 
समावेि आहे. 
 सूर्याप्रकािाच्र्या ऊजेचे थेट 
ऊतकांमध्रे्य रूपांति करून झाडे वाढू 

िकत असल्र्याने त्र्यांना उत्पादकांमध्रे्य पर्यााविण म्हणून ओळखले जाते. वनस्पती तणृभक्षी 
प्राण्र्यांद्वािे िाकाहािी प्राणी अन्न म्हणून वापितात, ज्र्यामुळे त्र्यांना ऊजाा ममळते. र्या ऊजेचा 
एक मोिा भार् र्या प्राण्र्यांच्र्या दैनंददन कार्याासािी वापिला जातो जसे की श्वास घेणे, अन्न 
पचवण,े ऊतकांच्र्या वाढीस आधाि देणे, िक्त प्रवाह आणण ििीिाचे तापमान िाखणे. अन्न 
िोधण,े ननवािा िोधणे, प्रजनन किणे आणण लहान मुलांचे संर्ोपन किणे र्यासािख्र्या 
क्रक्रर्याकलापांसािी ऊजाा देखील वापिली जाते. मांसाहािी मांसाहािी जनाविे ज्र्या िाकाहािी 
प्राण्र्यांवि आहाि देतात त्र्यावि अवलंर्ून असतात. अिा प्रकािे ववववध वनस्पती आणण प्राणी 
प्रजाती अन्न साखळीद्वािे एकमेकांिी जोडल्र्या जातात. अन्न साखळी प्रत्रे्यक अन्न 
साखळीत तीन क्रकंवा चाि दवुे असतात. तथावप, प्रत्रे्यक वनस्पती क्रकंवा प्राणी इति अनेक 
वनस्पतींिी क्रकंवा प्राण्र्यांिी अनेक वेर्वेर्ळ्र्या जोडण्र्यांद्वािे जोडले जाऊ िकते, म्हणून र्या 
आंति-जोडलेल्र्या साखळ्र्यांना एक जदटल अन्न वेर् म्हणून धचत्रत्रत केले जाऊ िकते. अन्न 
वेर् र्याला अिा प्रकािे 'जीवनाचे जाळे' असे म्हटले जाते जे ननसर्ाात हजािो पिस्पिसंर्ंध 
असल्र्याचे दिावते. इकोमसस्टममधील ऊजाा अन्न वपिॅममड फूड वपिाममड क्रकंवा फूड वपिाममड 
एनजी वपिाममडच्र्या रूपात धचत्रत्रत केली जाऊ िकते. अन्न उजाा वपिाममडमध्रे्य वनस्पतींचा 
एक मोिा आधाि आहे ज्र्याला '- उत्पादक' म्हणतात. वपिॅममडमध्रे्य एक संकीणा मध्र्यम 
ववभार् आहे जो िाकाहािी प्राणी, िाकाहािी प्राण्र्यांची संख्र्या आणण र्ार्योमास दिाववतो ज्र्यांना 
'प्रथम ऑडाि ग्राहक' म्हणतात. पदहल्र्या ऑडािचे ग्राहक मिखि मांसाहािी प्राण्र्यांच्र्या लहान 
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र्ार्योमासचे धचत्रण कितात ज्र्याला 'सेकंड ऑडाि सेकंड ऑडाि ग्राहक' म्हणतात. मनुष्टर्य हा 
वपिॅममडच्र्या मिखिाविील प्राण्र्यांपैकी एक आहे. अिाप्रकािे मानवजातीला आधाि देण्र्यासािी, 
िाकाहािी प्राण्र्यांचा मोिा आधाि आणण वनस्पती सामग्रीचे प्रमाण जास्त असणे आवश्र्यक 
आहे. 
जेव्हा वनस्पती आणण प्राणी मितात, कीटक, जंत, र्ॅक्टेरिर्या आणण र्ुििी सािख्र्या 
ववघटनकत्र्यांद्वािे साध्र्या पदाथांमध्रे्य मोडल्र्यानंति ही सामग्री जममनीत पित रे्यते जेणेकरून 
झाडे त्र्यांच्र्या मुळांद्वािे पोिकिव्रे्य िोिून घेतील. प्राणी अन्न पचवल्र्यानंति कचिा उत्पादने 
र्ाहेि टाकतात, जे जममनीत पित जाते. हे ऊजाा चक्र नार्यट्रोजन चक्रािी जोडते. 

३.४.६ ननसर्ाातील चक्रांच ेएकत्रीकिण 
ही चके्र जार्नतक जीवन प्रक्रक्ररे्यचा एक भार् आहेत. र्या र्ार्योक्जओकेममकल सार्यकलमध्रे्य 
प्रत्रे्यक परिसंस्थेमध्रे्य ववमिष्टट वैमिष्ट्रे्य आहेत. ही चके्र मात्र जवळच्र्या परिसंस्थांिी जोडलेली 
आहेत. त्र्यांची वैमिष्ट्रे्य प्रदेिातील वनस्पती आणण प्राणी समुदार्यासािी ववमिष्टट आहेत. हे 
क्षेत्राच्र्या भौर्ोमलक वैमिष्ट्र्यांिी संर्ंधधत आहे, हवामान आणण मातीची िासार्यननक िचना. 
पथृ्वीविील जीवन िाखण्र्यासािी चक्र एकत्रत्रतपणे जर्ार्दाि आहेत. जि मानवजातीने र्या 
चक्रांना ननसर्ााच्र्या मर्याादेच्र्या पलीकडे अडथळा आणला ति ते अखेिीस खंडडत होतील आणण 
एका अधोर्तीग्रस्त पथृ्वीकडे नेतील ज्र्यावि माणूस जर्ू िकणाि नाही. 

३.६ अन्न साखळी, अन्न जाळे आणण पर्यााविणीर्य/पारिक्स्थनतकीर्य स्तूप 
खाण्र्याद्वािे आणण खाल्ल्र्याने जीवांच्र्या मामलकेद्वािे वनस्पतींमध्रे्य स्त्रोतापासून ऊजेचे 
हस्तांतिण अन्न साखळी र्नते. 
३.६.१ अन्न साखळी 

ननसर्ााचा सवाात स्पष्टट पैलू म्हणजे 
ऊजाा एका सजीवाकडून दसुऱ्र्या सजीवाकडे 
जाणे आवश्र्यक आहे. जेव्हा िाकाहािी प्राणी 
वनस्पतींवि अन्न देतात, तेव्हा ऊजाा 
वनस्पतींपासून प्राण्र्यांमध्रे्य हस्तांतरित केली 
जाते. इकोमसस्टममध्रे्य, काही प्राणी इति 
सजीवांना अन्न देतात, ति काही मतृ सेंदिर्य 
पदाथांवि अन्न देतात. उत्तिाधाात 'डेदट्रटस' 
अन्नसाखळी तर्याि होते. साखळीतील प्रत्रे्यक 
जोडणीवि, अन्नातील उजेचा एक मोिा भार् 
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दैनंददन कामांसािी र्मावला जातो. प्रत्रे्यक साखळीत साधािणपणे असे चाि ते पाच दवुे 
असतात. तथावप एकच प्रजाती मोठ्र्या संख्रे्यने प्रजातींिी जोडली जाऊ िकते. एकाच 
अन्नसाखळीचे ननिीक्षण किताना, आपण ववमिष्टट समुदार्यामधून ऊजाा आणण पोिक िव्रे्य 
ममळवण्र्याचा मार्ा पाहू िकता. अन्न साखळी अन्न वेर्पेक्षा खूपच सोपी असल्र्याने, एकाच 
प्रजातीच्र्या लोकसंख्रे्यतील र्दलांमुळे पर्यााविणीर्य प्रणालीच्र्या प्रनतसादाचा अंदाज लावता 
रे्यतो. ट्रॉक्रफक कॅस्केड्स हा एक मार्ा आहे ज्र्यामध्रे्य अन्नसाखळीचा वापि पर्यााविणातील 
र्दलांचा अंदाज घेण्र्यासािी केला जाऊ िकतो. ट्रॉक्रफक कॅस्केड उद्भवते जेव्हा एका 
प्रजातीमध्रे्य लोकसंख्रे्यच्र्या आकािात र्दल होतो, परिणामी अन्नसाखळीतील इति प्रजातींच्र्या 
लोकसंख्रे्यत र्दल होतो.  
 
३.६.२ अन्न जाळे  

अन्न जाळे अनेक मार्ांचे 
प्रनतननधधत्व किते ज्र्यातून ऊजाा 
आणण पदाथा परिसंस्थेमधून 
वाहतात. र्यात अनेक छेदनत्रर्दं ू
अन्न साखळ्र्यांचा समावेि आहे. हे 
दाखवते की र्हुतेक जीव एकापेक्षा 
जास्त प्रजाती खातात.  
 परिसंस्थेमध्रे्य पिस्पि जोडलेल्र्या 
साखळ्र्या खूप मोठ्र्या संख्रे्यने 
आहेत. हे अन्न जाळे र्नवते. जि 
जीवनाच्र्या जाळ्र्या र्नवणाऱ्र्या 
साखळीतील दवुे मानवी 
क्रक्रर्याकलापांमुळे व्र्यत्र्यर्य आणतात 

ज्र्यामुळे प्रजाती नष्टट होतात क्रकंवा नामिेि होतात, ति वेर् तुटते. 
 ऊजाा स्तूपाद्वािे प्रत्रे्यक पोिण पातळीविील प्रत्र्यक्ष ऊजाा, ऊजाावहनाचा 
दि, प्रत्रे्यक पोिण पातळीवि झालेल्र्या ऊजाा ऱ्हासाचे प्रमाण, चर्यापचर्यासािी वापिली र्ेलेली 
ऊजाा, टाकाऊ उत्पादनांतील ऊजेचा ऱ्हास आणण ििीिघटकांकडून प्रत्र्यक्ष सािववलेली ऊजाा 
इ. ऊजेसंर्ंधीची मादहती दाखववली जाते. 

३.६.३ पारिक्स्थनतकीर्य स्तूप 
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कोणत्र्याही परिसंस्थेतील प्रत्रे्यक पोिणपातळीविील जैववस्तुमान क्रकंवा जैववस्तुमानाची 
उत्पादकता, सजीवांची संख्र्या, ऊजाा-ववननमर्याची पातळी र्यांसंर्ंधीची मादहती ही आलेख 
स्वरूपात मांडली जाते, नतला पारिक्स्थनतकीर्य स्तूप म्हणतात. त्रिटनचे प्राणणवैज्ञाननक आणण 
पारिक्स्थनतकीतज्ज्ञ चाल्सा एल्टन र्यांनी ही संकल्पना १९२७ मध्रे्य प्रथम मांडली. एल्टन 
र्यांना असे ददसून आले की, ज्र्या स्वर्यंपोिी वनस्पतींवि तणृभक्षक प्राणी जर्तात, त्र्या 
वनस्पतींच्र्या तुलनेत तणृभक्षक प्राण्र्यांची संख्र्या कमी असते. तसेच ज्र्या तणृभक्षक प्राण्र्यांवि 
मांसभक्षक प्राणी जर्तात, त्र्या प्राण्र्यांची संख्र्या तणृभक्षक प्राण्र्यांच्र्या तुलनेने कमी असते. 
एल्टन र्यांनी सजीवांची ही संख्र्या आलेखाच्र्या स्वरूपात एकावि एक मांडली, तेव्हा 
स्तूपासािखी िचना तर्याि झाली. म्हणून र्या आलेखाच्र्या प्रारूपाला एल्टन स्तूप असेही 
म्हणतात. पारिक्स्थनतकीर्य स्तूप तीन प्रकािचे असतात : (अ) ऊजाा स्तूप;  (आ) संख्र्या 
स्तूप;  (इ) जैववस्तुमान स्तूप. 

(अ) ऊजाा स्तूप:  
एखाद्र्या 

परिसंस्थेतील उत्पादकांनी 
सूर्याापासून ममळववलेल्र्या 
ऊजेचे प्रमाण आणण ती 
पुढील पोिण पातळीवि 
देण्र्याचे प्रमाण आलेखाकृतीन े
दाखववल्र्यास जो स्तूप तर्याि 
होतो, त्र्याला ऊजाा स्तूप 
म्हणतात. कोणत्र्याही 
परिसंस्थेत वनस्पती र्या 
प्राथममक स्वर्यंपोिी उत्पादक 
असतात आणण त्र्या 
सूर्याापासून ममळालेल्र्या 

प्रकाि ऊजेचे रूपांति िासार्यननक ऊजेत कितात. वनस्पतींद्वािे ननमााण केलेली ही ऊजाा 
वेर्वेर्ळ्र्या पोिण पातळ्र्यांविील भक्षकांमाफा त िेवटच्र्या पोिण पातळीविील भक्षकांपर्यतं 
पोहोचते. ऊजाा ववननमर्याच्र्या ननर्यमानुसाि ऊजेचे रूपांति होत असताना प्रत्रे्यक पोिण 
पातळीवि नतचा ऱ्हास होतो. खालच्र्या पोिण पातळीकडून ममळालेल्र्या एकूण ऊजेतील र्िीच 
ऊजाा ते सजीव स्वत:च्र्या जीवन प्रक्रक्रर्यांसािी वापितात, ति काही ऊजाा श् वसनक्रक्ररे्यत 
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उष्टणतेच्र्या रूपाने मोकळी होते आणण पर्यााविणात र्ाहेि टाकली जाते. त्र्यामुळे उत्पादक 
घटकांपासून जसजसे विच्र्या पोिण पातळीतील सजीवांकडे जावे, तसतस े त्र्या सजीवांना 
ममळणाऱ्र्या ऊजेचे प्रमाण कमीकमी होत जात.े म्हणजे उत्पादक स्तिावि ऊजेचे प्रमाण 
सवााधधक, ति अंनतम पोिण पातळीवि ऊजाा सवांत कमी उपलब्ध होत असते. 

 
 
 

(आ) संख्र्या स्तूप:       

संख्र्या स्तूपामध्रे्य एखाद्र्या 
परिसंस्थेतील ववववध पोिण पातळ्र्यांविील 
सजीवांची संख्र्या आलेखाकृतीने दाखववलेली 
असते. कोणत्र्याही परिसंस्थेत लहान 
आकािाच्र्या प्राण्र्यांची संख्र्या मोठ्र्या 
आकािाच्र्या प्राण्र्यांच्र्या संख्रे्यपेक्षा अधधक 
असते. उदा., र्वताळ परिसंस्थेत र्वत हे 
उत्पादक असल्र्याने त्र्याचे प्रमाण नेहमीच 
जास्त असते. र्वताच्र्या तुलनेत ववववध 
कीटक, ससा, उंदीि र्यांसािख्र्या प्राथममक 
भक्षकांची संख्र्या कमी; त्र्यांच्र्या तुलनते 

साप, सिडे र्या द्ववतीर्यक भक्षकांची संख्र्या आणखी कमी आणण सवांत विच्र्या पातळीविील 
र्दहिी ससाणा क्रकंवा इति पक्षी र्यांची संख्र्या अर्दीच कमी असते.  र्वत-हिीण-लांडर्ा-मसहं 
र्या अन्नसाखळीतही अंनतम पोिण पातळीवि मसहंांची संख्र्या कमी असते. त्र्यामुळे संख्रे्यचा 
स्तूप उभा आणण वि ननमुळता होत र्ेलेला असतो. 

वन परिसंस्थेत संख्रे्यचा मनोिा वेर्वेर्ळ्र्या आकािाचा असतो. जेव्हा प्राथममक 
उत्पादक हे मोठ्र्या वकृ्षांसािखे मोठ्र्या आकािाचे असतात तेव्हा त्र्यांची संख्र्या कमी असत,े 
ति जेव्हा प्राथममक उत्पादक लहान आकािाचे असतात तेव्हा त्र्यांची संख्र्या खूप जास्त 
असते. उदा., सूक्ष्म वनस्पती. 

(इ) जैववस्तुमान स्तूप:                                     
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र्या स्तूपात अन्नसाखळीतील 
प्रत्रे्यक पोिण पातळीविील सजीवांमध्रे्य 
एकूण क्रकती जैववस्तुमान उपलब्ध 
आहे, हे दाखववले जाते. जैववस्तुमान 
दि चौमी.मार्े गॅ्रम क्रकंवा ऊष्टमांकामध्रे्य 
मोजतात. स्वर्यंपोिी पातळीवि 
जैववस्तुमान सवााधधक असते. र्वताळ 
आणण वन परिसंस्थांमध्रे्य सामान्र्यत: 
उत्पादकांपासून ते विच्र्या स्तिातील 
मांसभक्षकांपर्यतं लार्ोपाि रे्यणाऱ्र्या 

पोिण पातळीवि जैववस्तुमान हळूहळू कमी होत जाते. हा स्तूप सिळ उभा असतो. तथावप, 
तलाव परिसंस्थेत सूक्ष्मजीव हे उत्पादक असून त्र्यांचे जैववस्तुमान कमी असते आणण त्र्यांचे 
मूल्र्य हळूहळू स्तूपाच्र्या टोकािी असलेल्र्या मोठ्र्या आकािाच्र्या मािांच्र्या स्वरूपात वाढत 
र्ेलेले ददसून रे्यते. त्र्यामळेु र्या स्तूपाचा आकाि नेहमीच्र्या स्तूपाच्र्या उलटा, वि रंुद होत 
र्ेलेला ददसतो. 
 
३.७ परिचर्य, प्रकाि, वैमिष्ट्र्यपूणा वैमिष्ट्रे्य, िचना आणण कार्या 
परिसंस्थेचे दोन प्रकाि आहेत, ते खालील प्रमाणे :  

1) स्थलीर्य आणण 2) जलीर्य परिसंस्था 
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1. वन/जंर्ल परिसंस्था  
2. र्वताळ प्रदेि परिसंस्था 
3. टंुड्रा परिसंस्था  
4. वाळवंट परिसंस्था 
३.७.१ वन परिसंस्था  

  
 वन/जंर्ल परिसंस्थेमध्रे्य अनेक वनस्पती, प्राणी आणण सूक्ष्मजीव असतात जे 
पर्यााविणाच्र्या अजैववक घटकांच्र्या समन्वर्याने िाहतात. जंर्ले पथृ्वीचे तापमान िाखण्र्यास 
मदत कितात आणण मुख्र्य कार्ान मसकं(कार्ान िोिक) आहेत. 
भाितातील वन प्रकाि: जरं्लाचा प्रकाि एखाद्र्या प्रदेिातील हवामान आणण मातीची वैमिष्ट्रे्य 
र्यासािख्र्या अजैववक घटकांवि अवलंर्ून असतो. भाितातील जंर्लांना िकूंच्र्या आकािाचे 
जंर्ले आणण ववस्ततृ पसिलेली जंर्लात ववभार्ले जाऊ िकते. 
सदाहरित, पणापाती, झेिोफाइदटक क्रकंवा काटेिी झाडे, खािफुटी इत्र्यादी त्र्यांच्र्या वकृ्ष 
प्रजातींच्र्या प्रकािानुसाि त्र्यांचे वर्ीकिण केले जाऊ िकते. ते साल क्रकंवा सार्वान 
जंर्लांसािख्र्या झाडांच्र्या सवाात मुर्लक प्रजातींनुसाि देखील वर्ीकृत केले जाऊ िकतात. 
 
 िंकूच्र्या आकािाच ेजंर्ल दहमालर्य पवातीर्य प्रदेिात वाढतात, जेथे तापमान कमी 
असते. र्या जंर्लांमध्रे्य सुर्यासािखी पाने आणण खालच्र्या उताि असलेल्र्या फांद्र्यांसह उंच 
सुर्क झाडे आहेत जेणेकरून र्फा  फांद्र्यांवरून घसरू िकेल. त्र्यांच्र्याकडे त्रर्र्यांऐवजी िंकू 
असतात आणण त्र्यांना क्जम्नोस्पमा म्हणतात. 

िकूंच्र्या आकािाचे जंर्ल 

Coniferous forest Broadleaved forest Evergreen forest 

पणापाती जंर्ले काटेिी जंर्ले खािफुटीची जंर्ले 

ववस्ततृ पसिलेली जंर्ल सदाहरित जंर्ले 
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 ववस्ततृ पसिलेली जंर्लामंध्रे्य अनेक प्रकाि आहेत, जसे की सदाहरित जंर्ले, 
पणापाती जंर्ले, काटेिी जंर्ले आणण खािफुटीची जंर्ले. ववस्ततृ पसिलेल्र्या जंर्लांमध्रे्य 
ववववध आकािांची मोिी पाने असतात. 
 सदाहरित जंर्ले पक्श्चम घाट, ईिान्र्य भाित आणण अंदमान आणण ननकोर्ाि 
र्ेटांच्र्या उच्च पजान्र्यमान क्षेत्रात वाढतात. ज्र्या भार्ात पावसाळा क्रकत्रे्यक मदहने दटकतो 
त्र्या भार्ात ही जंर्ले वाढतात. काहींना दक्षक्षण भाितात दोन पावसाळे देखील ममळतात. 
 सदाहरित वनस्पती विाभि त्र्यांची काही पाने र्ळतात. पणापाती जंर्लाप्रमाणे 
कोिडा पान नसलेला टप्पा नाही. एक सदाहरित जंर्ल अिा प्रकािे विाभि दहिवे ददसत.े 
झाडे एकमेकांवि आच्छाददत  करून सतत छत तर्याि कितात. अिाप्रकािे, फाि कमी प्रकाि 
जंर्लाच्र्या मजल्र्यापर्यतं आत प्रवेि कितो. ज्र्या भार्ात र्ंद छत पासून काही प्रकाि क्रफल्टि 
होतो त्र्या भार्ात फक्त काही सावली झाडे जममनीच्र्या थिात वाढू िकतात. जंर्ल ऑक्रका ड 
आणण नेचे समदृ्ध आहे. झाडांची साल िेवाळाने झाकलेली असतात. दह जंर्ले प्राणी आणण 
कीटकांनी समदृ्ध असतात. 
 पणापाती जंर्ले अिा प्रदेिांमध्रे्य आढळतात ज्र्यात मध्र्यम प्रमाणात हंर्ामी पाऊस 
पडतो जो काही मदहने दटकतो. ज्र्या जंर्लांमध्रे्य सार्वान झाडे उर्वतात ती र्हुतेक र्या 
प्रकािची असतात. पणापाती झाडे दहवाळा आणण उन्हाळ्र्याच्र्या मदहन्र्यांत पाने र्ळतात. माचा 
क्रकंवा एवप्रलमध्रे्य पावसाळ्र्याच्र्या आधी ते ताजे पाने पित ममळवतात, जेव्हा ते पावसाच्र्या 
प्रनतसादात जोमाने वाढतात. अिा प्रकािे, पाने र्ळणे आणण पुन्हा वाढण्र्याचे कालावधी 
आहेत. जंर्लात वकृ्षाखाली झाडाझुडपांची दाटी असते कािण प्रकाि जंर्लाच्र्या तळापर्यतं 
सहजपणे प्रवेि करू िकतो. 
 काटेिी जंर्ले, भाितातील अधा-िुष्टक प्रदेिांमध्रे्य काटेिी जंर्ले आढळतात. 
वविळपणे ववतरित केलेली झाडे खुल्र्या र्वताळ प्रदेिांनी वेढलेली आहेत. काटेिी झाडांना 
िुष्टकतोद्मभद प्रजाती म्हणतात आणण पाण्र्याचे संवधान किण्र्यास सक्षम असतात. र्यातील 
काही झाडांना लहान पाने असतात, ति इति प्रजातींना जाड, मेणासािखी पाने असतात 
ज्र्यामुळे वाष्टपोत्सजानादिम्र्यान पाण्र्याचे नुकसान कमी होते. काटेिी जंर्लाच्र्या झाडांना लांर् 
क्रकंवा तंतुमर्य मुळे असतात ज्र्यामुळे मोठ्र्या खोलवि पाणी पोहोचते. र्यातील र्ऱ्र्याच झाडांना 
काटे असतात, जे पाण्र्याचे नुकसान कमी कितात आणण िाकाहािी प्राण्र्यांपासून त्र्यांचे 
संिक्षण कितात. 

खािफुटीची जंर्ले क्रकनािप्टीवि ववििेतः नदीच्र्या मुखाजवळील त्रत्रभुज प्रदेि वाढतात. र्या 
वनस्पती खािट आणण र्ोड्र्या पाण्र्याच्र्या ममश्रणात वाढण्र्यास सक्षम आहेत. ते नद्र्यांनी 
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खाली आणलेल्र्या र्ाळाने झाकलेल्र्या र्ढूळ भार्ात ववपुल  प्रमाणात वाढतात. खािफुटीची 
मुळे जममनीच्र्या वि वाढतात. 
जंर्लाचा वापि: जंर्लतोडीमुळे, प्राणी र्ऱ् र्याचदा आपले ननवासस्थान र्मावतात आणण 
वनस्पती कमी प्रमाणात होते. जंर्लतोड झाल्र्यावि ननवास व्र्यवस्था नष्टट होणे सामान्र्य 
आहे.कािण, केवळ झाडे तोडली जात नाहीत ति पूवी िाखलेल्र्या जममनीतील झाडे झाडाच्र्या 
संिक्षणाच्र्या अभावामुळे संिक्षण न ममळाल्र्यामुळे मातीची तीव्र झीज कितात. ज्र्या दिकाणी 
वकृ्षांचे संिक्षण झाले नाही, अिा दिकाणी उच्च तापमानामुळे प्राण्र्यांचा जर्ण्र्याचा संघिा 
असतो. स्थाननक समुदार्यांच्र्या अथाव्र्यवस्थांना र्याचा परिणाम होतो.कािण, ते त्र्यांची स्थाननक 
र्ाजािपेिा चालववण्र्यास आणण त्र्यांच्र्या कुटंुर्ाला पोसण्र्यासािी र्या संसाधनांवि अवलंर्ून 
असतात. आधुननक औिध ही जंर्लतोडीने र्ाधधत होणािी आणखी एक र्ोष्टट आहे.  कािण, 
र्या भार्ात आढळणा र्या वनस्पतींमधून अनेक औिधे घेतली जातात. र्या स्त्रोतांचा तोटा 
म्हणजे स्थाननक समुदार्याचे नफ्र्याचे नुकसान जे र्या नफ्र्यावि र्या नैसधर्ाक घटकांवि 
अवलंर्ून असतात. संपणूा जर्भिात वैद्र्यकीर्य कमतिता ननमााण करून र्याचा जार्नतक 
परिणाम होऊ िकतो. 

वन पर्यााविणाला कार्य धोका आहे? 
जसजिी जंर्ले हळूहळू वाढतात, आम्ही वाढत्र्या हंर्ामात ते क्जतके उत्पादन करू िकतात 
त्र्यापेक्षा जास्त संसाधने वापरू िकत नाही. जि लाकडाची मर्याादा ओलांडली र्ेली ति जंर्ल 
पुन्हा ननमााण होऊ िकत नाही. जंर्लातील अंति त्र्याच्र्या प्राण्र्यांच्र्या ननवासाची र्ुणवत्ता 
र्दलते. अधधक संवेदनिील प्रजाती र्या र्दललेल्र्या परिक्स्थतीत दटकू िकत नाहीत. अनेक 
जंर्लांमधून लाकूड र्ेकार्यदेिीिपणे काढले जाते ज्र्यामुळे अत्र्यंत ववस्कळीत परिसंस्था 
ननमााण होते. 
वन संसाधनांचे िोिण केले जाते त्र्यापेक्षा पलीकड ेजंर्ल छत उघडले जाते, पारिक्स्थनतक 
तंत्राचा ऱ्हास होतो आणण त्र्याचे वन्र्यजीव र्ंभीिपणे धोक्र्यात रे्यते. जसजसे जंर्ल लहान 
तुकड्र्यांमध्रे्य ववभार्ले जाते तसतसे त्र्याची वन्र्य वनस्पती आणण प्राण्र्यांच्र्या प्रजाती नामिेि 
होतात. हे कधीही पित आणले जाऊ िकत नाहीत.  

जंर्ले नाहीिी झाली ति? 
जेव्हा जंर्ले तोडली जातात तेव्हा आददवासी लोक जे अन्न आणण इंधन लाकूड आणण इति 
उत्पादनांसािी त्र्यांच्र्यावि थेट अवलंर्ून असतात त्र्यांना जर्णे खूप किीण वाटते. िेती 
किणाऱ्र्या लोकांना घि आणण िेतीची अवजािे र्नवण्र्यासािी पुिेसे इंधन लाकूड, लहान लाकूड 
इ. ममळत नाही. िहिी लोक जे कृिी क्षेत्रातील अन्नावि अवलंर्ून असतात, जे िेजािच्र्या 
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वन पर्यााविणावि अवलंर्नू असतात त्र्यांना मानवी लोकसंख्र्या वाढत असताना अन्नासािी 
जास्त क्रकंमत मोजावी लार्ते. जंर्ले कमी झाल्र्यावि मधमाश्र्या, फुलपाखिे आणण पतंर् 
र्यांसािख्र्या जंर्लात िाहणािे आणण पैदास किणािे कीटक मुर्लक प्रमाणात कमी होतात. 
जंर्लतोड झालेल्र्या जममनीवि पडणािा पाऊस थेट जवळच्र्या नद्र्यांमध्रे्य वाहतो. त्र्यामुळे 
जममनीखाली पाणी साित नाही. त्र्यामुळे लोकांना विाभि पुिेसे पाणी ममळत नाही. एकदा 
संिक्षक्षत वनक्षेत्र काढून टाकल्र्यानंति पावसाच्र्या वेळी उघडकीस आलेली माती वेर्ाने धुतली 
जाते. त्र्यामुळे अिा भार्ात िेतीवि र्ंभीि परिणाम होतो. जंर्लतोड झालेल्र्या भार्ात, 
ओढर्यांमधील पाणी तपक्रकिी िंर्ाचे असते कािण माती वाहून जाते ति जंर्लातील 
ओढर्यांमधील पाणी स्फदटकासािखे असते. वन्र्य प्राणी त्र्यांचे ननवासस्थान र्मावतात. र्यामुळे 
आपल्र्या मौल्र्यवान प्रजाती नष्टट होत आहेत. जि वनस्पती आणण प्राण्र्यांच्र्या ववववध प्रजाती 
भववष्टर्यातील वपढर्यांसािी िेवल्र्या र्ेल्र्या असतील ति उवारित जंर्ले नष्टट होण्र्यापासून 
संिक्षक्षत केली पादहजेत. 

वन पर्यााविणाच ेसंिक्षण कसे किता रे्यईल? 
जंर्लांचे संवधान आपण सावधपणे केले तिच. हे इंधनाच्र्या लाकडाऐवजी उजेचे पर्याार्यी स्त्रोत 
वापरून किता रे्यते. लाकडासािी दिविी जंर्लातून तोडल्र्या जाणाऱ्र्या झाडांपेक्षा जास्त झाडे 
वाढवण्र्याची र्िज आहे. वनीकिण सतत किणे आवश्र्यक आहे ज्र्यातून इंधन लाकडाचा 
वापि केला जाऊ िकतो. त्र्यांच्र्या सवा वैववध्र्यपूणा प्रजातींसह नैसधर्ाक जंर्ले िाष्टट्रीर्य उद्र्याने 
आणण वन्र्यजीव अभर्यािण्र्य म्हणून संिक्षक्षत किणे आवश्र्यक आहे जेथे सवा वनस्पती आणण 
प्राणी संिक्षक्षत केले जाऊ िकतात. 
 
३.७.२ र्वताळ प्रदेि परिसंस्था 
र्वताळ परिसंस्थेमध्रे्य, वनस्पती र्वत आणण औिधी वनस्पतींचे वचास्व आहे. समिीतोष्टण 
र्वताळ प्रदेि, सवाना र्वताळ प्रदेि ही र्वताळ परिसंस्थेची काही उदाहिणे आहेत. र्वताळ 
प्रदेि परिसंस्था ही पथृ्वीविील पर्यााविणीर्य समुदार्याची महत्वाची र्यंत्रणा आहेत आणण कार्ान 
(सी) सार्यकमलरं्, हवामान ननर्यमन आणण जैववक ववववधतेच्र्या देखिेखीमध्रे्य प्रमुख कार्या 
कितात. तथावप, 20 व्र्या ितकाच्र्या मध्र्यापासून, र्या परिसंस्थांना हवामानातील र्दलामुळे 
आणण मानवी क्रक्रर्याकलापांना र्ळकटी आल्र्यामुळे पर्यााविणातील मोठ्र्या चढ -उतािांना सामोिे 
जावे लार्ले आहे. र्या चालू र्दलांमुळे र्वत वाढ आणण घटक परिसंस्थेच्र्या कामकाजावि 
परिणाम झाला आहे. र्या संदभाात, ननव्वळ प्राथममक उत्पादकता (एनपीपी) हे एक प्रमुख 
सूचक आहे ज्र्याचा उपर्योर् र्वताळ प्रदेिातील पारिक्स्थनतक तंत्राची िाश्वत ववकासाची 
पातळी िाखण्र्यासािी क्षमता मोजण्र्यासािी केला जाऊ िकतो. NPP मधील र्दल त्र्यामुळे 
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वनस्पतींची वाढ आणण आजूर्ाजूच्र्या वाताविणामधील संर्ंध दिावतात; त्र्यामळेु हवामान 
र्दल आणण मानवी क्रक्रर्याकलाप र्या दोहोंसािी र्वताळ प्रदेि एनपीपीचे प्रनतसाद अधधक 
चांर्ल्र्या प्रकािे समजून घेणे महत्वाचे आहे. 

भाितातील र्वताळ प्रदेिाचे प्रकाि: 
 दक्षक्षण भाितातील अत्र्यंत ओलसि सदाहरित जंर्लांसह डोंर्िउतािावि होणाऱ्र्या 
िोला र्वताळ प्रदेिांपर्यतं ववववध हवामान परिक्स्थतीत र्वताळ प्रदेि ववववध पर्यााविणीर्य 
प्रणाली तर्याि कितात. दहमालर्य पवातांमध्रे्य उच्च थंड दहमालर्यीन कुिणं आहेत. दहमालर्याच्र्या 
पार्यथ्र्यािी दक्षक्षणेकडील सखल तिाई प््र्यात उंच हत्ती र्वताच्र्या पत्रत्रका आहेत. पक्श्चम 
भाितात, मध्र्य भािताचा काही भार् आणण दख्खनच्र्या पिािावि अधा-िुष्टक र्वताळ प्रदेि 
आहेत. 
 
र्वताळ जमीन किी वापिली जाते? 
र्वताळ प्रदेि हे अनेक ग्रामीण समाजाचे चिाईचे क्षेत्र आहेत. जे िेतकिी र्ुिेढोिे क्रकंवा 
िेळ्र्या पाळतात, तसेच मेंढपाळ जे मेंढर्या पाळतात, ते र्वताळ जममनीवि जास्त अवलंर्ून 
असतात. पाळीव जनाविे र्ावातील ‘सामान्र्य’ जममनीत चिली जातात. उन्हाळ्र्यात चिार्यला 
र्वत मिल्लक नसताना चािा र्ोळा केला जातो आणण सािवला जातो. र्वताचा वापि घिे 
आणण िेत िेड किण्र्यासािी देखील केला जातो. काटेिी झुडपे आणण र्वताळ प्रदेिात 
ददसणाऱ्र्या काही झाडांच्र्या फांद्र्या इंधनाच्र्या लाकडाचा प्रमुख स्रोत म्हणून वापिल्र्या जातात. 
घिर्ुती पिुधनांच्र्या प्रचंड कळपांमुळे अनतवषृ्टटीमुळे अनेक र्वताळ प्रदेि खिार् झाले आहेत. 
र्वताळ प्रदेिात वपकांचे पिार्ीकिण किणाऱ्र्या कीटकांच्र्या ववववध प्रजाती आहेत. र्या 
कीटकांचे मिकािी देखील आहेत जसे की लहान सस्तन प्राणी जसे की श्राव, सिडे सािखे 
सिपटणािे प्राणी, मिकािीचे पक्षी आणण र्ेडूक आणण टॉडसािखे उभर्यचि. हे सवा मांसाहािी 
प्राणी िेजािील िेतजममनीतील कीटकांवि ननर्यंत्रण िेवण्र्यास मदत कितात. 
 
 
र्वताळ परिसंस्थेला असणािे धोके कोणते? 

1. सतत तापमान वाढ आणण पावसाच्र्या र्दलत्र्या पद्धती सध्र्याच्र्या सीमांत र्वताळ 
प्रदेिांना वाळवंटात र्दलू िकते. 

2. िहिी भार्ाचा ववकास वाढत्र्या र्वताळ वस्तीमध्रे्य होत आहे. 
3. जेथे फक्त एकच पीक घेतले जाते, कीटक आणण िोर् सहज पसितात, ज्र्यामुळे 

संभाव्र्य वविािी कीटकनािकांची र्िज ननमााण होते. 
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र्वताळ प्रदेि प्रजाती का नष्टट होत आहेत? 
र्हुतेक लोकांना असे वाटते की ते फक्त आपली जंर्ले आणण त्र्याचे वन्र्यजीव नाहीसे होत 
आहेत. तथावप, इति नैसधर्ाक परिसंस्था जसे की र्वताळ प्रदेि आणखी वेर्ाने नाहीसे होत 
आहेत. 50 ते 60 विांपूवी सापडलेल्र्या भािताच्र्या अनेक भार्ातून र्वताळ प्रदेिातील अनेक 
प्रजाती र्ार्यर् झाल्र्या आहेत. भाितात धचत्ता नामििे झाला आहे. लांडर्ा आता खूप धोक्र्यात 
आला आहे. काळवीट आणण धचकंािा मांसासािी मिकाि कितात. सुदंि ग्रेट इंडडर्यन 
र्स्टडासािखे पक्षी नाहीसे होत आहेत. जोपर्यतं र्वताळ प्रदेिांचे संिक्षण होत नाही तोपर्यतं 
ते त्र्यांच्र्या संकुधचत वस्तीपासून नाहीसे होतील, कािण नैसधर्ाक आणण अर्ाधधत र्वताळ 
प्रदेि फाि कमी दिकाणी मिल्लक आहेत. जि हे प्राणी आणण पक्षी मािले र्ेले क्रकंवा त्र्यांचे 
ननवासस्थान आणखी कमी केले र्ेले, ति त्र्यांचा नाि झपा्र्याने होईल. 

 
३.७.३ वाळवंट परिसंस्था 
वाळवंट जर्भिात आढळतात. हे अत्र्यल्प पाऊस असलेले प्रदेि आहेत. ददवस र्िम असतात 
आणण िात्री थंड असतात. 
वाळवंट आणण अधा -िुष्टक जमीन अत्र्यंत ववमिष्टट आणण संवेदनिील परिसंस्था आहेत जी 
मानवी क्रक्रर्याकलापांमुळे सहज नष्टट होतात. र्या कोिड्र्या भार्ातील प्रजाती केवळ र्या ववमिष्टट 
अधधवासातच िाहू िकतात. 

 
वाळवंट क्रकंवा अधा-िुष्टक परिसंस्था म्हणजे कार्य? 
वाळवंट आणण अधा -िुष्टक क्षेते्र पक्श्चम भाित आणण दख्खनच्र्या पिािावि आहेत. र्या वविाल 
भार्ातील हवामान अत्र्यतं कोिडे आहे. लडाख सािख्र्या थंड वाळवंट देखील आहेत, ज े
दहमालर्याच्र्या उंच पिािावि आहेत. सवाात ििाववक वाळवंट लाँडस्केप जे िाजस्थानमध्रे्य 
ददसते ते थाि वाळवंटात आहे. र्यात वाळूचे दढर्ािे आहेत. वविळ र्वत आणण काही झुडपांनी 
झाकलेले क्षेत्र देखील आहेत, जे पाऊस पडल्र्यास वाढतात. थािच्र्या र्हुतेक भार्ात पाऊस 
कमी आणण तुिळक आहे. एखाद्र्या भार्ात दि काही विांनी एकदाच पाऊस पडू िकतो. 
िेजािच्र्या अधा -िुष्टक भार्ात वनस्पतीमध्रे्य काही झुडुपे आणण काटेिी झाडे असतात जस े
की खेि आणण र्ार्ुल. कच्छचे ग्रेट आणण मलटल िान हे अत्र्यंत ववमिष्टट िुष्टक पारिक्स्थनतक 
तंत्र आहेत. उन्हाळ्र्यात त ेवाळवंटातील लाँडस्केपसािखे असतात. 

वाळवंटातील परिसंस्थांच ेसंवधान कसे किता रे्यईल? 
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वाळवंट आणण अधा -िुष्टक भार्ातील िाष्टट्रीर्य उद्र्याने आणण वन्र्यजीव अभर्यािण्र्यांमध्रे्य र्या 
परिसंस्थेच्र्या अवमिष्टट जममनीचा तुकडा संिक्षण किण्र्याची तातडीची र्िज आहे. 
िाजस्थानमधील इंददिा र्ांधी कालवा र्या महत्त्वाच्र्या नैसधर्ाक कोिड्र्या पर्यााविणाचा नाि 
कित आहे, कािण ते र्या प्रदेिाला सधन िेतीमध्रे्य रूपांतरित किेल. कच्छमध्रे्य, छो्र्या 
िणांचे क्षेत्र, जे जंर्ली र्ाढवांचे एकमेव घि आहे, ममिाच्र्या कामांच्र्या प्रसािामुळे नष्टट होईल. 
ववकास प्रकल्प वाळवंट आणण िुष्टक परिदृश्र्य र्दलतात. त्र्याच्र्या ववमिष्टट प्रजातींसािी 
उपलब्ध असलेल्र्या वस्तीमध्रे्य ती मोठ्र्या प्रमाणात कमी झाली आहे जी त्र्यांना नामिेि 
होण्र्याच्र्या मार्ाावि आणत आहे. आम्हाला ववकासाचे िाश्वत स्वरूप हवे आहे जे वाळवंटातील 
वविेि र्िजा ववचािात घेते. 

३.७.४ जलचि परिसंस्था: 
जलीर्य परिसंस्था ही पाण्र्याच्र्या अक्स्तत्वात असलेली परिसंस्था आहे. जी पढेु दोन प्रकािात  
ववभार्ली जाऊ िकते, म्हणज े
1. र्ोड्र्या पाण्र्यातील परिसंस्था 
2. सार्िी परिसंस्था 
 
1. र्ोड्र्या पाण्र्यातील परिसंस्था: र्ोड्र्या पाण्र्यातील परिसंस्था ही एक जलचि परिसंस्था 
आहे ज्र्यात तलाव, तलाव, नद्र्या, नाले आणण ओल्र्या प्रदेिांचा समावेि आहे. सार्िी 
परिसंस्थेच्र्या ववपिीत र्यामध्रे्य ममिाचे प्रमाण नाही. 
वेटलाँड्स हे वविेि परिसंस्था आहेत ज्र्यात वेर्वरे्ळ्र्या हंर्ामात पाण्र्याची पातळी चढ -उताि 
किते. त्र्यांच्र्याकडे जलीर्य वनस्पतींसह उथळ पाण्र्याचा ववस्ताि आहे, जे मास,े क्रस्टेमिर्या 
(किीण कवच असलेले) आणण जल पक्ष्र्यांसािी एक उत्कृष्टट ननवासस्थान र्नते. 
 
2. सार्िी परिसंस्था: 
 सार्िी परिसंस्थेमध्रे्य समुि आणण महासार्िांचा समावेि आहे. र्ोड्र्या पाण्र्याच्र्या 
परिसंस्थेच्र्या तुलनेत र्यामध्रे्य जास्त प्रमाणात मीिाचे प्रमाण आणण जास्त जैवववववधता 
आहे. सार्िी परिसंस्था अत्र्यंत खािट असतात, ति खािट भार्ात कमी खािट पाणी असते 
जस े नदीच्र्या मुखाजवळील त्रत्रभुज प्रदेि.  
प्रवाळी प्रजातींमध्रे्य खूप समदृ्ध आहेत आणण फक्त काही उथळ उष्टणकदटर्ंधीर्य समुिांमध्रे्य 
आढळतात. भाितातील सवाात समदृ्ध प्रवाळी अंदमान आणण ननकोर्ाि र्ेटांच्र्या आसपास 
आणण कच्छच्र्या खाडीत आहेत. नदीच्र्या मुखाजवळील त्रत्रभुज प्रदेि मधील खािट पाण्र्याचे 
परिसंस्था खािफुटीच्र्या जंर्लांनी व्र्यापलेली आहेत आणण र्ार्योमास उत्पादनाच्र्या दृष्टटीने 
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जर्ातील सवााधधक उत्पादक परिसंस्थांपैकी एक आहेत. सवाात मोिे खािफुटी दलदल र्ंर्ेच्र्या 
मुखाजवळील सुंदिर्नमध्रे्य आहेत. 
 
जलचि परिसंस्थानंा असणािे धोके  कोणते? 
जलप्रदिूण िहिी भार्ातील सांडपाणी आणण खिार् व्र्यवस्थावपत घनकचऱ्र्यापासून होते जेव्हा 
ते तलाव आणण नद्र्यांच्र्या जलीर्य परिसंस्थेत प्रवेि किते. सांडपाण्र्यामुळे र्युट्रोक्रफकेिन 
नावाची प्रक्रक्रर्या होते, जी ऑक्क्सजनचे प्रमाण र्भंीिपणे कमी झाल्र्यामुळे पाण्र्यात जीवन 
नष्टट किते. मासे आणण क्रस्टेमिर्या श्वास घेऊ िकत नाहीत आणण मािले जातात. एक 
दरु्धंी ननमााण होते. हळूहळू जलचि पर्यााविणातील नैसधर्ाक वनस्पती आणण प्राणी नष्टट 
होतात. ग्रामीण भार्ात खतांच्र्या अनतवापिामुळे पोिकिव्रे्य वाढतात, ज्र्यामुळे र्युट्रोक्रफकेिन 
होते. िेजािील िेतात वापिले जाणािे कीटकनािक पाणी प्रदवूित कितात आणण त्र्यातील 
जलचि प्राणी माितात. उद्र्योर्ातील िासार्यननक प्रदिूणामुळे जवळच्र्या जलचि 
परिसंस्थांमध्रे्य मोठ्र्या प्रमाणावि जीवसषृ्टटी नष्टट होतात. जड धातू आणण इति वविािी 
िसार्यनांमुळे होणािे दवूित पाणी र्या भार्ांवि िाहणाऱ्र्या लोकांच्र्या आिोग्र्यावि परिणाम किते 
कािण ते र्या पाण्र्यावि अवलंर्ून असतात. 
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