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जैवववववधता आणि त्याचे संरक्षि 

पथृ्वीवरील ववववध प्रकारच्या सजीव प्राणयाांनी जीवनाने हजारो वर्ाांपासून माणसाच्या िरजा भािववल्या 
आहेत. सजीव प्राणयाांची ही ववववधता एक आधार प्रणाली बनवते जी प्रत्येक सांस्कृतीद्वारे त्याच्या ववकास 
आणण ववकासासाठी वापरली जाते. जयाांनी या “ननसिााचा वापर काळजीपूवाक व सातत्याने केला  ते 
टिकले. जयाांनी त्याचा अनतवापर केला ककां वा त्याचा िैरवापर केला त्याांचे ववघिन झाले.  

ववज्ञान शतकानुशतके ननसिााच्या भभन्नतेचे विीकरण करणयाचा प्रयत्न करीत आहे. त्याांनी वनस्पती 
आणण प्राणी या दोन ििात विीकरण केल.े या माटहतीमुळे पथृ्वीच्या जैववक सांपत्तीचा मानवतेच्या 
फायद्यासाठी उपयोि करणयास मदत झाली आहे आणण ते ‘ववकास’ प्रकियेस अववभाजय घिक ठरले 
आहेत. यामध्ये जैववक सांपत्तीचा वापर  हा आरोग्याची काळजी, चाांिली वपके आणण औद्योगिक 
ववकासासाठी कच्चा माल म्हणून करणयात आला, जयामुळे ववकभसत जिाचे जीवनमान उांचावले आहे.  
तथावप, यामुळे आधनुनक उपभोक्तावादी समाज देखील तयार झाला आहे, जयाने जैववक स्रोत आधाररत 
असलेल्या ववववधतेवर नकारात्मक प्रभाव पाडला आहे. पथृ्वीवरील जीवनाची ववववधता इतकी महान आहे 
की जर आपण त्याचा वापर शाश्वतपणे केला तर आम्ही अनेक वपढयाांसाठी जैवववववधतेपासून नवीन 
उत्पादने ववकभसत करू शकतो. जर आपण जैवववववधतेला मौल्यवान स्रोत म्हणून व्यवस्थावपत केले 
आणण प्रजाती नष्ि होणयास प्रनतबांगधत केले तरच हे घडेल. 

अक्षवतृ्तीय प्रविता 

सामान्यपणे ध्रुवीय प्रदेशापासून ववरु्ववतृ्तीय प्रदेशापयांत जैवववववधता वाढत जाते. शून्य अक्षवतृ्तीय 
प्रदेशामध्ये समुद्रसपािीजवळ ती सवाागधक असते. ववरु्ववतृ्तीय प्रदेशात समुद्रसपािीपासून उांचावर 
जैवववधता कमी असते. या प्रकारास जानत ववववधतेमधील अक्षवतृ्तीय प्रवणता असे म्हणतात. 
पयाावरणातील अनेक घिकाांचा ववववधतेवर पररणाम होतो. पण सवाागधक पररणामकारक घिक तापमान 
हा आहे. कमीतकमी आणण सवाागधक तापमानातील फरक जेवढा अगधक तेवढी जैवववधता कमी. 

 

व्याख्या: 

1. वाल्िर डी रोसेन - एकाच पररसांस्थेत अिर पररसांस्थेशी सांबांधीत कियामध्ये ननरननराळ्या जातीच्या, भभन्न 

सांस्थेच्या सजजवाांच्या एकत्ररकरणाला जैव ववववधता अस ेम्हणतात.”  

2. यु.एन.ई.पी.1993 - जैव ववववधता याचा अथा सवा स्रोतापासून जीवांत पररपूणा जीवामधील पररवतीत येतात. 

जयामध्ये पथृ्वीवरील समुद्रातील व इतर पाणयातील पररजस्थनतकी व्यवस्थेतील आणण सषृ्िी ववज्ञानातील 

िुांतािुांतीच ेज ेत्याचा भाि असतात, यात ववववध प्राणी आणण वनस्पतीांचा समावेश असतो.” 
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जैववक ववववधता ककां वा जैवववववधता व्याख्येचे अनेक अथा ननघतात. सामान्य व्याख्येप्रमाणे जैवववववधता 
म्हणजे जानत ववववधता, आणण जानतमधील सांपन्नता (जीवशास्रीय सांपन्नता). जीवशास्रज्ञाांच्या 
व्याख्येप्रमाणे “ जैवववववधता म्हणजे जनुकाांची ववववधता, जातीमधील ववववधता आणण पररसांस्थेमधील 
ववववधता. जीवशास्रीय ववववधता म्हणजे व्याख्येप्रमाणे (१). जातीमधील ववववधता, (२) पररसांस्थेमधील 
ववववधता आणण (३) जनुकीय ववववधता म्हणजे जैवववववधता. 

सजीवाांची व त्याांचे अस्तीत्व जजथे आढळते त्या पररसांस्थेची ववववधता म्हणजे जैवववववधता. 

वेिवेिळी जनुके व त्याच्या प्रकारासह ननरननराळ्या पयाावरणाशी जळुवून घेताना आांतरकिया व प्रकिया 
घडवून आणणाऱ्या सजीवाांच्या ववववध प्रजातीचे  व पररसांस्थेच ेअस्तीत्व म्हणजे जवै्यववववधता, असे टह 
म्हणता येईल. 

पथृ्वीवरील सजीवाांमध्ये आढळणाऱ्या ववववधतेला जैवववववधता म्हणतात. जैवववववधता ही एक व्यापक 
सांकल्पना आहे. जैवववववधता तीन प्रकार टदसून येते : (१) जनुकीय ववववधता, (२) जाती ववववधता आणण 
(३) पररसांस्था ववववधता. 

जनुकीय ववववधता 

सजीवाांच्या एखादया जातीच्या जनुकाांतील ववववधतेचा अभ्यास या स्तरावर केला जातो. उदा.,ओरायझा 
सिायव्हा शास्रीय नाव असलेल्या भाताच्या जिभरात दोन ओ.स.इांडडका आणण ओ.स.जेपोननका अशा 
दोन उपजाती आहेत त्याांचे ४०,००० हून अगधक प्रकार वपकववले जातात. त्याांमध्ये रोपाांची उांची, लोंबयाांची 
लाांबी, एकेका लोंबयातील दाणयाांची सांख्या, दाणयाांचा आकार, वास, चव, उत्पादन हाती येणयासाठी लािणारा 
कालावधी, त्या वपकाची नैसगिाक कीडप्रनतकारक्षमता अशा बाबीांमध्ये ववववधता असते. ओरायझा या 
तणृधान्याांत सवाांत लहान म्हणज े३४० एम. बी. इतकाच जीनोम आहे. त्यात बारा िुणसूरे असतात. 
आनुवांभशक बदल करणयासाठी ही जाती अनतशय सोयीची आहे. 

जाती ववववधता 

एखादया ववभशष्ि प्रदेशात ककां वा सजीवाांच्या ववभशष्ि ििात आढळणारी जैवववववधता याांचा अभ्यास यात 
केला जातो. बहुतकरून उष्ण प्रदेशात सजीवाांच्या जातीतील ववववधता ही थांड प्रदेशाच्या तुलनेत अगधक 
असते. उदा., कोस्िा रीकासारख्या लहान व उष्ण हवामान असलेल्या देशात पक्षयाांच्या जातीांची सांख्या सु. 
८३० आहे. ही सांख्या कॅनडा व अमेररकेची सांयुक्त सांस्थाने या क्षेरफळाने मोठया आणण थांड असलेल्या 
देशाांच्या तुलनेने अगधक आहे. 

 

पररसंस्था ववववधता 

पथृ्वीवरील ववववध पररसांस्थेतील प्राणी आणण वनस्पतीांचा यात समावेश होतो. कोणत्याही पररसांस्थेत 
त्या ववभशष्ि अगधवासातील सजीव आणण त्या सजीवाांना आवश्यक असलेल्या अजैववक घिक याांचा 
समावेश होतो. पररसांस्थेच्या प्रत्येक प्रकारात सजीवाांच्या जातीांचे वैभशष््यपूणा भमश्रण असते आणण ते 
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इतर पररसांस्थेहून ननराळे असते. उदा., समान अक्षवतृ्तीय ववस्तार असूनही महाराष्रातील पजश्चम घािाच्या 
पजश्चम भािात जैवववववधता अगधक तर पूवा भािात जवैववववधता कमी आढळते. 

पररसांस्थाांतील ववववधतेमुळे पथृ्वीवर जिणयालायक पररजस्थती टिकून आहे. उदा , पयाावरणातील काबान 
डाय-ऑक्साइड (CO2) वनस्पतीांदवारे शोर्ला जातो. जर वनस्पती नष्ि झाल्या तर वातावरणात CO2 च े
प्रमाण वाढते आणण हररतिहृ पररणामात भर पडू शकते. हररतिहृ पररणामात वाढ झाली तर जिाच्या 
तापमानात कायमची वाढ होईल आणण त्यामुळे सजीव कायमचे नष्ि होतील अशी वैज्ञाननकाांना भीती 
वािते. सजीवाांच्या जातीचा प्रत्येक प्रकार आणण पररसांस्था वेिवेिळी असते आणण ती ननसिाात भर 
घालीत असते. 

पथृ्वीवर जैवववववधता असमान आढळते. त्यावर स्थान, हवामान, मदृा, जलस्रोत, सजीव इत्यादी घिकाांचा 
पररणाम होतो. साधारणपण ेध्रुवीय प्रदेशाकडून ववरु्ववतृ्तीय प्रदेशाकडे जैवववववधता वाढत जाते. ननम्न 
अक्षवतृ्तीय प्रदेशात जैवववववधता कमी प्रमाणात आढळते. जैवववववधता असलेली समदृ्ध स्थळे (हॉि-
स्पॉि) जिभरात ववखुरलेली असली तरी उष्ण प्रदेशातील वनक्षेरात ती जास्त आढळून येतात 

जैवववववधता राखणे हे अत्यांत आवश्यक आहे. पयाावरणात बदल झाले तरी जनुकीय ववववधता टिकून 
राहते. एका कोणत्याही क्षणी ककां वा स्थानी, ववभशष्ि सजीवाांतील जनुके त्या सजीवाला बदललेल्या 
पयाावरणाशी जुळवून घेणयास मदत करतात. सजीवाांच्या जया जातीत जनुकीय लक्षणाांमधील ववववधता 
अगधक असते, असे सजीव पयाावरणीय बदलाांशी जुळवून घेणयात अगधक सक्षम असतात. 

भारतातील जैवववववधता पजश्चम घाि, ईशान्य भारतातील वने आणण केरळमधील सायलेंि व्हॅली याांमध्ये 
टिकून आहे. पाररजस्थनतकीच्या दृष्िीने, पजश्चम घािाला ववशेर् महत्त्व असून अनेक जातीांचे प्राणी, पक्षी व 
असांख्य प्रकारच्या वनस्पती तेथ ेआढळतात. भारतात उच्च दजााच्या सुमारे २७% वनस्पती (४,००० - 
१५,००० जाती) आढळतात. त्याांपैकी १,८०० जातीांच्या वनस्पती पजश्चम घािात पाहायला भमळतात. सुमारे 
५,००० फुलझाडाांच्या जाती पजश्चम घाि पररसरात असून त्याांपैकी सुमारे १,६०० फुलझाडाांचे प्रकार जिात 
कोठेही आढळत नाहीत. 

२०१० हे साल जैवववववधतेच ेआांतरराष्रीय वर्ा म्हणून साजरे करणयात आले. जैवववववधतेचा ऱ्हास कमी 
करणे, हा त्यामािील उद्देश होता. हवेची िुणवत्ता राखणे, जलशुद्धीकरण करण,े परािण वाढववणे, क्षरणाला 
प्रनतबांध करण,े मदृा सुपीक करण,े वातावरणातील व जलावरणातील रसायनाांच े ननयमन करण ेइत्यादी 
बाबी जैवववववधतेमुळे साध्य होतात. लोकसांख्यावाढ, ननवानीकरण, प्रदरू्ण, जािनतक हवामान बदल इत्यादी 
मानवी कृतीांशी सांबांगधत कारणाांमुळे जैवववववधतचेे प्रमाण घित आहे. पररसांस्थेतील बाह्यजातीांचे उच्चािन 
करणे, कीिकनाशकाांच्या वापरात घि करणे, जैवववववधता राखणयासाठी राष्रीय स्तरावर कायदे करणे, 
जनुक पेढी तयार करण ेइत्यादी उपायाांमुळे जैवववववधता राखता येऊ शकते. 

उत््ांती आणि जैवववववधतचेा उत्पत्ती: आज अजस्तत्वात असलेल्या जैवववववधतेमािे ३५० कोिी वर्ाांचा 
इनतहास आहे. सजीवाांची नक्की ननभमाती केव्हा झाली हे जरी वैज्ञाननकाना साांिता आले नाही तरी 
पथृ्वीच्या उत्पत्तीनांतर वीस ते तीस कोिी वर्ाानांतर प्राथभमक रचना असलेले सजीव अजस्तत्वात आले 
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यावर वैज्ञाननक ठाम आहेत. साठ कोिी वर्ाापूवी अजस्तत्वात असलेले सजीव आटदजीव, जीवाण,ू अस े
एकपेशीय रचनेच े होते. चोपन्न कोिी वर्ाापूवी फॅनरोझोइक कल्पामध्ये झालेल्या कॅं त्रियन युिामध्ये 
जैवववधतेमध्ये प्रचांड वाढ झाली. या प्रकारास कॅं त्रियन एक्स््लोजन असे म्हणणयाची पद्धत आहे. 
कॅं त्रियन युिामध्ये बहुपेशीय सजीवाांची ननभमाती झाली. पुढील ४०कोिी वर्ाामध्ये ववववधतेमध्ये बहुताांशी 
अपषृ्ठवांशी सजीव अगधक सांख्येने होते. याच कालखांडात पषृ्ठवांशी सजीव घातीय शे्रणीने वाढत िेले. या 
वाढीबरोबर अनेक पयाावरणीय कारणाने जैवववववधतेचा नाश होत होता. समूह ववलोपन कियेमुळे 
जैवववववधतेमध्ये घि आणण वदृ्धी हे प्रकार सजीवाांच्या ननभमातीपासून चाललेले आहेत. काबाननफेरस 
युिामध्ये झालेल्या ववलोपनामध्ये पजान्यवने भूपषृ्ठाखाली िाडली िेली. या काळात िाडल्या िेलेल्या 
जीवाश्माांवर उच्च दाब आणण काबान वेिळा होणयाच्या प्रकियेतून ननमााण झालेले दिडी कोळसा आणण 
िूड ऑइल आजच्या आपल्या इांधनाची ९०% िरज भािवत आहे. पांचवीस कोिी वर्ाापूवी पभमायन-
रायभसक युिाच्या सांगधकालात झालेल्या ववघिनाने जैवववववधतेची सवाागधक हानी झाली. (या काळात 
डायनोसॉर नष्ि झाले). या धक्क्यातून सावरणयास पषृ्ठवांशी सजीवाना तीन कोिी वरे् लािली. िेल्या 
दोन तीन कोिी वर्ाांच्या जीवाश्माांच्या अभ्यासावरून असे आढळून आले आहे की आजच्या एवढी 
जैवववववधता कधीही अजस्तत्वात नव्हती. सवा वैज्ञाननकाांना हे म्हणण ेपूणापणे मान्य नाही. जीवाश्मीकरण 
सवा सजीवाांचे कधीही प्रानतननगधत्व करू शकत नाही हा त्याांचा आक्षेप. काही वैज्ञाननकाांच्या म्हणणयानुसार 
तीस कोिी वर्ाापूवी आणण आजच्या जैवववववधतेमध्ये फारसा फरक नसावा. सध्याच्या सजीव जातीांची 
सांख्या दोन दशलक्ष त ेशांभर दशलक्ष एवढी असावी. सवा पयाायाचा ववचार करून सजीवाांची सांख्या १३० 
ते १४० लाखाांपयांत पोहोचते. याांमधील सांगधपाद प्राणयाांची सांख्या सवाागधक आहे. जया टठकाणी सजीवामध्ये 
सांघर्ा कमी आहे म्हणजे ननसिा ननवडीच्या “कफिनेस” ला (डाववांनचा भसद्धान्त) सामोरे जाव ेलाित नाही 
अशा टठकाणी जैवववववधता वदृ्गधांित होते. 

भारतीय भूगोलशास्रीय वगीकरि 

आपला देश भौिोभलक रचना , हवामान आणण वनस्पती नमुने आणण सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपिणारे प्राणी, 
उभयचर, कीिक आणण त्यात राहणारे इतर अपषृ्ठवांशी च्या आधारे दहा मोठ्या प्रदेशाांमध्ये ववभािले जाऊ 
शकते. या प्रत्येक प्रदेशात वन, िवत, तलाव, नद्या, विे (ओली) जमीन, पवात व िेकडयाांसारख्या ववववध 
प्रकारच्या पररसांस्था आहेत जयात ववभशष्ि वनस्पती आणण प्राणयाांच्या प्रजाती आहेत. 

भारताचे भूगोलशास्रीय क्षेर 

१. लडाखचा थांड डोंिराळ बफााच्छाटदत टहमालयीन प्रदेश. 

२. टहमालय पवातरािा, काश्मीर, टहमाचल प्रदेश, उत्तराखांड, आसाम आणण ईशान्येकडील इतर राजय. 

३.तराई, असा मैदानी प्रदेश जजथे टहमालयीननद्या वाहतात.. 

४. िांिा व बम्हाापुर मैदान. 

५.  राजस्थानचे थार वाळवांि. 
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६.  डेक्कन पठार िुजरात, महाराष्र, आांध्र प्रदेश, कनाािक आणण ताभमळनाडूचा अधा शुष्क िवताळ प्रदेश. 

७. भारताची ईशान्य राजये, 

८. महाराष्र, कनाािक आणण केरळमधील पजश्चम घाि. 

९. अांदमान ननकोबार बेिे. 

१०. वालुकामय ककनारे, जांिले आणण खारफुिीसह लाांब पजश्चम आणण पूवेकडील ककनारप्िी. 

जैवववववधतचे मूल्य 

जैव ववववधतेच उल्लेख होतो तेव्हा त्याचा उपभोि ककां वा सौंदया एवढाच वापर लक्षात घेतला जातो.  

मार जैवववववधतेची अनेक महत्वाची मूल्ये आहेत. जैवववववधतेची मूल्ये खालील प्रमाणे आहेत  

उपभोग मूल्यः- प्रत्येक वनस्पती अथवा प्राणयाांच्या प्रजाती तसेच ननरोिी पररसांस्था याांचे मानवासाठी  

ववभशष्ठ मूल्य असते. मानवाच्या दैनांटदन िरजा भािववणयासाठी, भववष्यातील मानवी अजस्तत्वासाठी  

घिकास जनुक  मुलस्थाने व पररसांस्था महत्वाची सांसाधने आहेत. उदा.अन्न, और्धे. कापड. चारा इ. 
मानवी जीवनाचा िुणात्मक दजाा भसध्द होणयासाठी त्या िरजा आवश्यक आहेत.  

उत्पादकीय मूल्यः-मानवी सांस्कृतीसाठी घरिूती व औद्योगिक वापरासाठी उपयुक्त असणारा कच्चा माल 
जैवववववधता पुरववते. भारतासारख्या ववकसनशील देशामध्ये जवळपास 80% लोकसांख्या ही प्राथभमक 
आरोग्य उपचाराांसाठी पारांपाररक और्ध पध्दतीवर अवलांबून आहे. आपल्या देशामध्ये 20,000 पेक्षा 
अगधक प्रकारच्या वनस्पती और्धजन्य म्हणून वापरल्या जातात. ववकभसत राष्रामध्येही 25% 
और्धाांपैकी 21 प्रमुख अत्यावश्यक और्धे वनस्पतीांपासून बनववली जातात. तसेच भववष्यातील अन्न 
सुरक्षक्षतता जांिली वनस्पतीांच्या सांवधानावर अवलांबून आहे.  

समाजजक मूल्यः-सामाजजक मूल्य हे जैवववववधतेच ेसवाात महत्वाचे मूल्य असून ववकसनशील देशात  

लोकसांख्येचा बराच मोठा भाि अजस्तत्वासाठी व दैनांटदन िरजा भािववणयासाठी स्थाननक जैवववववधतेवर 
अवलांबून असतो. जेव्हा पररसांस्था व त्यातील ववववधता, याांचा काही कारणाने -हास होतो आणण त्या -
हास बरोबरच भववतव्य हरववलेल्या आटदवासीांच ेव ग्रामीण लोकाांच ेलोंढे शहराांकडे येऊ लाितात. पररणामी 
शहरावरचा ताण अगधकच वाढतो.  

नैततक मूल्यः-पारांपाररक पौवाात्य, साांस्कृनतक व धाभमाक रूढीांमधून जैवववववधतेच्या नैनतक मूल्याांना फार 
म्हत्व टदल ेआहे. प्रत्येक प्रजाती ही ननसिााची अद्ववतीय ननभमाती असून नतला अजस्तत्वात राहणयाचा 
अगधकार आहे. आधुननक समाजात हा दृष्िीकोन महत्वाचा मानला. म्हणूनच हा ववचार 1982 सांयुक्त 
राष्र सांघाच्या 'वल्डा चािार फ्वार नेचर' मध्ये स्वीकारला िेला.  

पयाायी मूल्यः-आपल्या सभोवताली असणा-या प्राणी व वनस्पनतांची जैवववववधता आपल्याला पूणा समजली 
नसली तरी उपलबध माटहतीतून आपल्या घरिूती ककां वा औध्योगिक िरजा भािववणयासाठी अनेक पयााय 
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उपलबध होऊ शकतात. अनेक अत्यावश्यक अशा वनस्पती व प्राणी याांच्या प्रजाती मानवी अजस्तत्वासाठी 
आधारभूत सांस्था म्हणून काम करतात.  

छंद, संस्कृती आणि सौंदयादृष्टी 

सवासाधारणपणे जैवववववधतेला सौंदयााच्या दृष्िीकोनातून बनघतले जाते. अिदी सुरवातीच्या काळात 
ननसिासौंदयााने मानवाचे लक्ष वेधून घेतले होत ेव त्याच्या जीवनात नैसगिाक सौंदयााला खास जािा होती. 
प्रत्येक प्रजाती व पररसांस्थनेे पथ्वीवरील सौंदयाात भर घातली आहे. एखादी प्रजाती नष्ि झाली ककां वा 
कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले तर नतची पुनाननभमाती करणे अशक्य आहे. 

जैवववववधता आजस्तत्वात असणयाने पक्षी ननरीक्षण, फुलपाखरे ननरीक्षण, वनस्पनत आणण प्राणयाांमधील 
सहसांबांध याांचा अभ्यास अस ेछांद जोपासता येतात. जांिलातील आडवािा तुडवण,े फुलाांचे तािवे न्याहाळण े
अशा ननसिा सहलीनी जो आनांद भमळतो तो जैवववववधता नष्ि करणयाने टहरावून घेतला जातो. शांभर 
वर्ाापूवी फक्त पुस्तकाांमध्ये वणान केलेला एखादा पक्षी ककां वा फुलपाखरू ककां वा एखादी और्धी वनस्पनत 
आणण त्याची फुले परत एकदा पहावयास भमळावी याचा आनांद अवणानीय आहे. सध्या जांिलामधून केवळ 
वाघ पहायला ककां वा हत्तीवरून जांिल तुडवणे यासाठी सफारी आयोजजत केल्या जात आहेत. केननयासारखा 
देश भसांह,झेिा,आणण, पाणघोडे पहाणयासाठी जिभरातील पयािकाना आकवर्ात करतो आहे. 

जैवववववधतेमुळे अनेक सांिीतकार, गचरकार, भशल्पी, लखेक आणण कलावांतामध्ये सौंदयादृष्िी आलेली आहे. 
अनेक सांस्कृतीमध्ये जैवववववधता टिकवून राहणे म्हणजेच सांस्कृनत असा दृजष्िकोन उत्पन्न झाला आहे. 
राजस्थानसारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशामध्ये खेजडी झुडूप आणण कृष्णमिृ याांच्या रक्षणासाठी त्रबष्णोई 
जमातीनी प्राण िमावले आहेत. महराष्र, िोवा, कनाािक आणण केरळमधील अनेक देवस्थानाांच्या आश्रयाने 
वाढलेल्या देवरायामध्ये झाडाचे पानसुद्धा तोडायच े नाही अशा अभलणखत ननयमामुळे अनेक प्रजानत 
टिकून राटहलेल्या आहेत. 

बािामध्ये शोभेच्या वनस्पनत लावणे, वाढवण,े और्धी वनस्पनत उद्यान, घरिुनत मत्स्यपालन, 

प्राणणसांग्रहालये, मत्स्यालये, अशा अनेक व्यबसासायाांचा उिम जैवववववधतेमध्ये आहे. सवासामान्य व्यक्ती 
अशा छांदाना मनापासून प्रनतसाद देते. व्यावसानयकपण ेदमुीळ प्राणी जोपासणे, त्याांना वाढवणे, दमुीळ 
पक्षी साांभाळण ेत्याना परत ननसिाामध्ये सोडणे, त्याांचे सांवधान अशा छांदाांचे नेमके मूल्यमापन करणे हे 
कठीण काम आहे. पण केवळ ननसिााच्या प्रेमापोिी काहीां सांस्था हे काम पदरमोड करून करत आहेत. 
राजकीय दृष््या ग्रीन पािी नावाचा पक्ष १९७०पासून जमानी, बेजल्जयम, स्वीडन याांमध्ये पयाावरणरक्षण 
या अजेंडयावर काम करतो आहे. आज ही लाि युरोप आणण उत्तर अमेररकमध्ये एक प्रभावी पक्ष बनली 
आहे. 

कृवि 

वपकाांमधील ववववधतेमुळे नेहमीचे पीक रोि ककां वा ककडीमुळे नष्ि झाल्यास वपकामध्ये हवे ते बदल 
घडवून आणणयासाठी वपकाांच्या वन्य जातीांमधून इनिीडड ांि करता येते. 
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१८४६मध्ये आयररश पोिॅिो बलाइि नावाच्या कवक जन्य बिा्यावरील रोिाने ऐांशी िक्के बिा्याचे पीक 
नष्ि झाले. आयररश लोक अन्नासाठी केवळ बिा्यावर अवलांबून असल्याने १८४४ मध्ये असलेल्या 
बिा्याच्या उत्पन्नापके्षा १९४६ मधील पीक केवळ वीस िक्के होते. दहा लाख लोक यानांतरच्या दषु्काळात 
मरण पावल ेआणण तेवढेच स्थलाांतररत झाले. १९४६ पयांत बिा्याच्या वपकासाठी केवळ दोन जातीांच े
त्रबयाणे वापरात होते. हे बिा्याचे दोन्ही वाण Phytophthora infestans या कवकास बळी पडणारे होते. 

१९६६मध्ये इांडडनेभशयामधील भाताचे पीक ‘ राइस ग्रासी स्िांि व्हायरस’ या रोिामुळे नष्ि झाले. एका 
तपककरी रांिाच्या तुडतुडयापासून ववर्ाणूचा प्रसार होतो. इांडोनेभशयाचे प्रमुख अन्न भात असल्याने या 
ववर्ाणचूा प्रनतकार करणयासाठी १९७० मध्ये ६२७३ या भारतीय भाताचे वाण तपासणयात आले. त्यातील 
केवळ एका भाताचे वाण ववर्ाणूचा प्रनतकार करणारे ननघाले. या एका भाताच्या वाणाचा इतर भाताांशी 
सांकर करून इांडोनेभशया, कफभलपाइन्स, चीन, जपान मधील भाताचे पीक यशस्वीपण ेवाचववणयात आले. 

१९७०मध्ये श्रीलांकेमध्ये पडलेल्या कॉफीवरील ताांबेऱ्यामुळे तेथील सवा कॉफीचे मळे नष्ि झाले. याचा 
पररणाम एवढा भयांकर होता की एकेकाळी कॉफी ननयाात करणाऱ्या श्रीलांकेचे राष्रीय उत्पन्न चाळीस 
िक्क्यानी कमी झाले. त्यानांतर श्रीलांका हा केवळ चहा ननयाात करणारा देश अशी ओळख या देशाची 
झाली. 

शेतीमध्ये अगधक उत्पादन भमळावे यासाठी एकच पीक ववस्ततृ क्षरेावर घेणयाची पद्धत आहे. कृवर् 
व्यवसायातील बहुतेक अररष्िे एकाच वाणाची ननपज ववस्ततृ क्षेरावर केल्याने झालेले आहेत. यातील 
प्रमुख म्हणजे युरोपमध्ये १९व्या शतकातील मद्य उद्योिावरील सांकि आणण अमेररकेतील मक्यावरील 
रोिामुळे पडलेला १९७०चा दषु्काळ. 

मानवी वापरासाठी असलेल े ८०% अन्न फक्त वीस प्रकारच्या वनस्पतीपासून भमळववणयात येते.पण 
त्याच्या ४०,००० जाती प्रत्यक्ष मानवी वापरात आहेत. यामध्ये ननवारा, अन्न, फळे, और्ध,े आणण 
वस्रप्रावरणे याांचा समावेश होतो. पथृ्वीवरील जैवववववधता वाढत्या लोकसांख्येची िरज अजून भािवत 
आहे यात शांका नाही पण मानवी वापराच्या जातीांमधील ववववधता झपा्याने कमी होत आहे. याचा 
ववचार करणयाची पाळी आली आहे. 

 

मानवी आरोग्य 

जैवववववधता आणण मानवी आरोग्य हे सध्या आांतरराष्रीय राजकारणाचे कारण होत आहे. जैवववववधतेच्या 
नाशामुळे पथृ्वीच्या आरोग्यावर पररणाम होत आहे यावर शास्रीय सांशोधन झाले आहे. जािनतक हवामान 
बदलाचे कारण हे मानवी आरोग्यावर पररणाम करणाऱ्या अनेक कारणापकैी एक. रोिाचे वाहक आणण 
कारक असणाऱ्या सजीवाांचा प्रसार, िोडया पाणयाची कमतरता, कृवर् उत्पादनामधील घि, कृवर् 
उत्पादनामधील तोच तोच पणा विैरे. एखादी जानत नष्ि झाल्यानांतर ननसिात: त्यास पयााय उपलबध 
असायचा. पण आता असे पयााय कमी उपलबध होत आहेत. जया जानत टिकून राहत आहेत त्या नवीन 
पोवर्तामध्ये सांिभमत होत आहेत. जुनेच आजार नव्या दाद न देणाऱ्या आजाराांत बदलले जात आहेत. 



जैवववववधता आणि त्याचे संरक्षि 

जैवववववधता आणि त्याचे संरक्षि  डॉ. नम्रता गिरीश महाजन 

 

बडा फ्लू, स्वाइन फ्लू आणण इन् फ्लुएांझा हे एकाच ववर्ाणूचे बदललेले स्वरूप आहे. वेस्ि नाइल व्हायरस, 

लाइम आजार, हाांिाव्हायरस असे नवीन ववर्ाणू माणसामध्ये येणयामध्ये त्याांच्या मूळ पोवर्तामध्ये झालेले 
पररवतान कारणीभूत आहे. 

पाणयाची वाढती मािणी आणण वपणयायोग्य पाणी उपलबध नसण े हा मानवी आरोग्याशी ननिडडत 
महत्त्वाचा प्रश्न बनलेला आहे. स्वच्छ पाणयाचे ववतरण वाढले असले तरी अनेक देशामध्ये पाणयाचे स्रोत 
नाहीसे होत आहेत. २००८च्या जािनतक लोकसांख्येच्या अभ्यासावरून ननघालेल्या माटहतीनुसार अववकभसत 
राष्रामधील फक्त ६२% व्यक्तीना स्वच्छ वपणयायोग्य पाणी उपलबध आहे. 

जैवववववधतेशी सांबांगधत आणखी काहीां प्रश्न म्हणजे अन्न सुरक्षा आणण सकस अन्नाची उपलबधता, 
सांसिाजन्य आजार, आरोग्य ववज्ञान , और्धाांची उपलबधता , सामाजजक आणण मानभसक आरोग्य. 
जैवववववधतेमधून और्ध ननभमाती, आणण नव्या और्धाांचा स्रोत सतत उपलबध आहे. आजच्या घिकेस 
अमेररकन और्ध उद्योिातील ५०% और्धामध्ये वनस्पनत , प्राणी ककां वा जीवाण,ू कवके याांचा प्रकियेमध्ये 
कोठेतरी वापर केलेला आहे. जिातील ८०% लोकसांख्या प्राथभमक आरोग्यसेवेसाठी नैसगिाक उपचारपद्धनत 
ककां वा नैसगिाक और्धावर अवलांबून आहे. आजपयांत फार थोडया जातीांचा त्याांच्या और्धी िुणधमाांचा 
अभ्यास झालेला आहे. जैवववववधतचेा नव्या इलेक्रॉननक्स आणण बायालॉजी याांच्यापासून ननघालेली 
सांयुक्त शाखा ‘बायॉननक्स’ मध्ये झपा्याने वापर चालू आहे. १९८०नांतर और्ध उद्योिामध्ये नव्या 
और्धाांची ननभमाती कमी झाल्यासारखे वाित होते. पण जनुकीय शास्र आणण मानवी जनुक प्रकल्प पूणा 
झाल्यानांतर नव्या रासायननक और्धाांच्या ननभमातीवर भर पडत आहे. सािरी जैवववववधतेवर आधाररत 
और्ध ननभमाती नव्याने तपासून पाहणयाची िरज उत्पन्न झाली आहे. 

औद्योगगक वापर 

अनेक उद्योिामध्ये सजीवापासून मोठ्या प्रमाणात भमळवलेल्या वस्तूांचा वापर होतो. घरे, कपडा, रांि, रबर 
आणण इांधन सवास्वी सजीवापासून भमळवले जातात. जैवववववधता पाणी, इमारती, लाकूड, कािद, तांतू आणण 
अन्न याांच्या पुनः ननभमातीसाठी अत्यांत महत्त्वाची आहे. जैवववववधतेचा ऱ्हास म्हणजे आगथाक नुकसान. 

पयाावरि सेवा 

जैवववववधतेमुळे अनेक पयाावरण सेवा उपलबध झाल्या आहेत. या सेवा प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्षपणे मानवी 
जीवन सुसह्य बनवतात. हवेच्या घिकाांचे सांतुलन, िोडया वपणयाच्या पाणयाचे चि, याांचे मूल्यमापन 
अशक्य आहे. यामधील जैवववववधतेच्या मदतीची रुपयात ककां वा डॉलरमध्ये ककांमत केल्यास कोणत्याही 
प्रित राष्राला ती चुकवता येणार नाही. मदेृमधील अन्नघघिक चि, सुपीक जमीन तयार करणे, अशी 
कामे मानवी प्रयत् नाांनी करायची ठरवली तर ते अशक्य आहे. केवळ सांतुभलतपण ेजया सेवा जैवववववधतेमुळे 
भमळतात त्या अमूल्य आहेत.एकच उदाहरण द्यायचे तर ते कीिकाद्वारे करणयात येणाऱ्या परािीभवनाच े
द्यावे लािेल. कीिकाांनी मानवास टदलेली ही देणिी पैसे खचा करून करवून घ्यायची तर ककती रक्कम 
द्यावी लािेल याचा ववचारच केलेला बरा. 
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वनस्पती स्रोतांमधून प्राप्त केलेली सामान्यत: वापरली जािारी औिधे: 

औिध 

 

वनस्पती स्रोत  ऊपयोग 

अ ॅरॉवपन 
 

बेल्लाडोना 
 

अँटिकोभलनजजाकः अनतसारात 
आतडयाांसांबांधी वेदना कमी 
करते. 
 

िोमेलेन  

 

अननस सांसिाामुळे ऊतीांच ेदाह ननयांत्ररत 
करते. 

कॅकफन 

 

चहा, कॉफी कें द्रीय मजजासांस्थेची उते्तजक 

कापूर. 
 

 कापूरचे झाड 

 

ररबेकफभसएांि (चमारक्तकर): 
स्थाननक रक्त पुरवठा वाढतो 

कोकेन  

 

कोको वेदनशामक 

 आणण स्थाननक भूल: 
शस्रकिया दरम्यान वदेना कमी 
करते आणण वेदना प्रनतबांगधत 
करते. 

कोडीन  

मॉकफा न 

 

अफू खसखस 

अफू खसखस 

 

वेदनशामक: वदेना कमी करते. 
वेदनशामक: वदेना कमी करते. 

कोजल्चभसन 

 

केशर कॅन्सर ववरोधी 

डडजजिॉजक्सन 
 

फॉक्सग्लोव्ह 

 
हृदयरोिाांमध्ये  

हृदय उते्तजक 

 
डायसजेननन 
 

वन्य याम (Wild yams) 
 

मटहला िभाननरोधकाांचा स्रोत: 
िभाधारणा रोखते. 
 

एल-डोपा 
 

 खाज कुइरी पाकका न्सनच्या आजारावर 
ननयांरण ठेवते जयामुळे 
हाताांच्या हालचाली होतात 

 
एिोिामाइन 

 
राई ककां वा अिॉाि 

 
 रक्तस्राव आणण मायग्रेन 
डोकेदखुीवर ननयांरण. 
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ग्लेणझओजव्हन 
 

ऑकोिा ग्लेणझओजव्ह 

 
एांिीडडपे्रसेंि: नैराशग्रस्त 
रूग्णाांची मनःजस्थती वाढवत े

 
िॉभसपोल 
 

कापूस 

 
पुरुर् िभाननरोधक 

 
इांडडककन एन-ऑक्साईड 
 

भुरुां डी  कॅन्सर ववरोधी 

मेन्थॉल 
 

पुदीना 
 

ररबेकफभसएांि (चमारक्तकर): 
स्थाननक रक्त पुरवठा वाढतो 

मोनोिोिेभलन 
 

भाि घािरी कॅन्सर ववरोधी 

पपेन 

 
पपई 

 
पचन दरम्यान, जास्त प्रगथने 
आणण श्लेष्मा ववतळवते. 
 

पेननभसभलन 

 
पेननभसभलयम बुरशी 
 

सामान्य प्रनतजवैवक, जीवाण ू
नष्ि करते आणण ववववध 
सूक्षमजीवाांद्वारे सांिमणास 
ननयांत्ररत करते 

 
जक्वनाईन 
 

वपवळ्या रांिाचा भसांचोना 
 

मलेररयारोधी 

ररझपााइन 
 

नाकुली, सपािांधा उच्च रक्तदाब कमी करते. 
 

स्कोपोलॅभमन 
 

 

धोरा 
शामक 

 
िॅक्सोल 
 

पॅभसकफक यू 

(प्रशाांत महासािर िदा टहरव्या 
रांिाची पाने असलेला एक 
सदापणी वकृ्ष) 

कॅन्सर ववरोधी:डडम्बग्रांगथचा 
 

ववनबलास्िाईन  

जव्हनकिस्िाईन 
सदाफूली कॅन्सर ववरोधी: मुलाांमध्ये 

कका रोि ननयांत्ररत करते 

 
 * ‘जीवनाची ववववधता’; एडवडा ओ. ववल्सन 

(नॉिान पेपरबॅक. हॅवडा युननव्हभसािी पे्रस - 1993 च्या सहकायााने) 

जागततक, राष्रीय व स्थातनक स्तरावरील जैवववववधताः  
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पथृ्वीवरील जीवनासाठी सुमारे दीड ते तीन दशलक्ष वर्ाापासून जैवववववधता अत्यावश्यक आधार बनली 
आहे. अजूनही अिणणत जाती सूक्षम जीव, नीम्न जीव याांचे वगिाकरण करणे शक्य झालेले नाही. त्याववर्यी 
माटहती अपूरी आहे. जािनतक व राष्रीय स्तरावरील प्राणी व वनस्पतीांच्या जैव ववववधतेची कल्पना 
येणयासाठी पूढे काही तुलनात्मक तक्ते टदलेले आहेत. एकां दरीत सवाांिीन जवैववववधतेच्या दृष्िीने 
भारतातील िक्केवारी वैभशष््यपूणा टदसून येते.  

* भारतातील व जगातील वनस्पतींची संख्या  

 

प्रकार 

 

भारतातील एकूण 
प्रजाती 
 

जिातील एकूण 

प्रजाती 
 

जिातील एकूण 

िक्केवारीपैकी 
भारतातील िक्केवारी 

सपुष्प वनस्पती  

 

17,000 2,50,000  

 

6.80%  

 

असपुष्प वनस्पती 

 

28,000 67,50,000  4.15% 

 (सांदभा-जय सामांत 'पयाावरण अभ्यास, प्रकाशन-कुल सगचव, डा.देसाई, भशवाजी ववद्यापीठ कोल्हापूर, पान 
नां.78 ) 

जािनतक वगिाकरणाचा ववचार करता अनेक वनस्पती व दभुमाळ प्राणी व प्रजाती भारतामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात आढळतात. म्हणनू त्याांच्या सांरक्षण व सांवधानासाठी तातडीने लक्ष देणयाची प्रामुख्याने िरज 
आहे.  

भारताची समधृ्द जैवववववधता  

भारताकडे वनस्पती व प्राणी सांबांधाांचा समधृ्द असा आनुवांभशक वारसा आहे. एकां दरीत जिातील 6% 
प्रजाती भारतात आढळतात. वनस्पती वैपुल्याच्या दृष्िीने जिात 10 व्या िमाांकावर भारत आहे. तर 
स्थाननक दभुमाळ असलेल्या प्रजातीांसाठी वररष्ठ पषृ्ठवांशीय प्राणयाांमध्ये अकराव्या िमाांकावर आहे. 
जैवववववध कें द्रामध्ये व कृर्ी वैववधाांच्या उिमस्थानामध्ये भारत सहाव्या िमाांकावर आहे. भारतामध्ये 
आतापयांत एकूण 1.50,000 हून अगधक प्रजाती ज्ञात झाल्या आहेत. जिातील एकूण 18 जैवववववधता 
सांवेदनशील प्रदेशाांपैकी 'पजश्चम घाि' व 'उत्तर पूवा टहमालय' हे दोन प्रदेश भारतात आहेत. 

पजचचम घाटातील जैवववववधता  

पजश्चम घाि डोंिरराांिाांचा उत्तर भाि सह्याद्री म्हणून प्रभसध्द आहे. महाराष्रातील धुळे जजल्ह्यातील 
तापी नदीपासून अांदाजे 1600 ककलोमीिर पजश्चम सािर ककना-याांना समाांतर अशा कन्याकुमारीपयांत 
पसरलेला आहे. हा सांपूणा प्रदेश जवळ जवळ 1,60,000चौ.कक.मी. असा पसरलेला आहे. हा प्रदेश असांख्य 
पूवा आणण पजश्चमेस वाहणा-या लहान मोठ्या कृष्णा, भीमा, तुांिभद्रा, कावेरी, शरावती नद्याांचे उिमस्थान 



जैवववववधता आणि त्याचे संरक्षि 

जैवववववधता आणि त्याचे संरक्षि  डॉ. नम्रता गिरीश महाजन 

 

आहे. या नदया 20 द. ल. घनमीिर म्हणजे अांदाजे देशातील 20% वापरणयायोग्य पाणी वाहून नेतात. 
पजश्चम घाि त्याच्या अत्यांत मोक्याच्या जािेमुळे मान्सुन वारे सांपूणा भारतीय द्ववपकल्पावर प्रभाववत 
करतात. घािमाथ्यावर प्रनतवर्ी 2000 ते 7000 कक.मी.पाऊस पडतो. त्यातील 80% पाऊस हा केवळ 
मान्सून काळात पडतो.  

घािमाथ्याच्या पजश्चम आणण पूवा डोंिरात होणा-या पावसामुळे उत्तम प्रनतची जांिले ननमााण झाली आहेत. 
त्यात सदाहरीत, नीमसदाहरीत आदा आणण शुष्क पानझडीची तसेच समभशतोष्ण पवातीय जांिले याांचा 
समावेश होतो. या जांिलामध्ये ववववध और्धी वनस्पती, िवत, वकृ्ष आणण ववववध प्रकारच्या वनस्पती 
भमळून जवळ-जवळ 4500 जातीच्या सपुष्प वनस्पती आढळतात. पजश्चम घाि हे अनेक दभुमाळ आणण 
महत्याच्या प्राणयाचे वसतीस्थान आहे. जयामध्ये वाघ. हत्ती. त्रबबिया. अस्वल. िवा. भसांह, माकड. ननलगिरी 
वानर, ननलगिरी खार आणण ननलगिरी पवातीय बोकडाांचा समावेश होतो. या पररसरात 400हून अगधक 
पक्षी जातीांची नोंद झाली असून त्यामध्ये वायनाड, लाकफां ि, ऐश, मलबार, ग्रधेनेश इत्यादी पक्षाांच्या जातीांचा 
समावेश आहे. 

 सह्याद्रीमधील जवैववववधताः  

 फुलपाखरे मासे उभयचर 
प्रािी 

सरपटिारे 
प्रािी 

सस्तन 
प्रािी 

वनस्पती 
संपदा 

पक्षी 

्म  ---- 6 2 4 8 --- 13 

कुल --- 14 6 15 24 76 47 

जाती 55 38 13 46 54 285 186 

प्रजाती 79 73 21 79 84 618 333 

(सदभाः जय सामांत 'पयाावरण अभ्यास, प्रकाशन-कल सगचव, डा.देसाई, भशवाजी ववद्यापीठ कोल्हापूर, पान 
नां.81 )  

या भािात वनस्पती जीवन हे त्याची घनता आणण ववववधता या दोन्ही बाबतीत अत्यांत समधृ्द आहे. 
आज 1500 पेक्षा जास्त सपुष्प वनस्पतीांच्या जाती आणण शेकडो जातीचे नेचे, माांस याांची िणती सांपूणा  

पजश्चम घािात आली असून ती वनस्पतीांची उच्च प्रतीची ववववधता दशाववतात. भारतातील द्ववपकल्पीय 
प्रदेशाांत 'नां.78 ) नोंद झालले्या वनस्पतीांपैकी 18 जाती फक्त या भािातच सापडतात.  

वाईल्ड लाईफ इन्िरनॅशनल, कें िीज, यु.के.याांनी पजश्चम घािाचे वणान जिातील एक महत्वपूणा फक्त  

ठराववक प्रदेशात सापडणा-या पक्षाांचे क्षेर असे केले आहे. प्रभसध्द नॅशनल जजओग्राकफक सोसायिी, 
अमेररका याांनी त्याांच्या 1999च्या ववववधपूणा जीवन या प्रकाशनात या प्रदेशाचे वणान-"भारतातील पजश्चम 
घाि, डोंिराळ प्रदेश, हा अनेक स्थाननक प्रजातीांनी समधृ्द असून त्यातील प्रत्येकाचा उिम हा अनत प्राचीन 
िोंडवन या काळातील आहे. 16 पक्षी प्रजाती आणण ककमान 1500 वनस्पती प्रजाती येथेच सापडतात. 
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1992 साली ररओ द जजननररओ, िाणझल येथे सांयुक्त राष्र सांघ पुरस्कृत "जािनतक ' पररर्देमध्ये पजश्चम 
घािाची िणना जिातील अठरा 'अनतसांवेदनशील प्रदेश' अशा पयाावरणीय क्षेरामध्ये करणयात आली आहे. 
येथे जैववक ववववधता आणण शुध्द नैसगिाक अवस्था ही यामध्ये मोठ्या सांख्येने ननमााण करणयात 
आलेल्या वन्य सांरक्षक्षत क्षेरामुळे उदा.वन्य अभयारणये, राष्रीय उध्याने, व्याघ्र प्रकल्प, यामुळे भसध्द होते. 
जे पजश्चम घािातील ताभमळनाडू, केरळ, कनाािक, िोवा आणण महाराष्र या भािामध्ये पसरेलेले आहेत. 
महाराष्रातील सह्याद्री भािात राधानिरी अभयारणय, चाांदोली राष्रीय उद्यान, कोयना अभयारणय तसेच 
इतर वन्य सांरक्षक्षत क्षरे सह्याद्री ववभािात पसरलेल ेआहेत. तरीही आज या ववभािातील वन्यजीव आणण 
मानव याांच्यातील वाढता सांघर्ा यासाठी वन्यप्राणी व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणयाची ननताांत िरज 
आहे. आहे.  

पजचचम घाटातील प्रचन योजना आयोगाने पुढील प्रमािे मांडले -"पजश्चम घािातील पररजस्थनतकी आणण  

पयाावरणाचे प्रश्न हे मूलतः लोकसांख्या वाढीचा जमीन आणण शेती वरील वाढता दबाव, धरण प्रकल्पाखाली 
येणारी जांिले आणण जमीन जांिले व जांिलातील जभमनीवर अनतिमणे, जांिलाचे उच्चािन करून चहा, 
काफी आणण तत्सम लािवडी, खाणकाम, भू-उत्खणन, जभमनीची धूप शेती पध्दती आणण वन्यजजवाांच्या 
सांख्येत घि या सवाांशी ननिडीत आहेत. "झुआलाजजकल सवे आफ इांडडया” याांनी पजश्चम घािाांच्या 
सव्हेक्षणावरून असे भसद्ध केले आहे कक, जांिल -हासाचा सध्याचा वेि दरवर्ी 60 त े110 चौ.कक.मी.इतका 
आहे. जर जांिल सांवधानाच ेकायािम हाताळले नाहीत, तर पजश्चम घािातील पररसांस्था येत्या पाच वर्ाात 
नामशेर् होतील. 

जैवववववधता समदृ्ध क्षरे (हॉटस्पॉट) 

जैवववववधता समदृ्ध क्षरे अशा टठकाणाांना हॉि स्पॉि म्हणावे ही कल्पना डॉ. सत्रबना ववका  यानी 
१९८८मध्ये माांडली. म्हणज ेजया टठकाणी मोठ्या सांख्येने स्थाननक जातीांचे वसनतस्थान आहे त्यास 
जैवववववधता समदृ्ध क्षरे म्हणता येते. बहुतेक समदृ्धक्षरेे मानवी वस्त्याांजवळ आहेत. समदृ्धक्षेरे 
जिभर ववखुरलेली असली तरी उष्ण कटिबांधातील वनाांत आणण सदाहररत जांिलाांत त्याांची सांख्या सवाागधक 
आहे. 

िाझीलमधील अिलाांटिक पजान्यवन हे त्याांपैकी एक. या वनामध्ये २०,००० प्रकारच्या वनस्पनत, १३५० 
पषृ्ठवांशी प्राणी आणण लक्षावधी कीिक आहेत. यातील ननम्म्याहून अगधक असे आहेत, की त ेइतरर 
कोठेही आढळत नाहीत. मादािास्कर बेिावर एकमेव अरणय, मादािास्कर शुष्क वन आणण सपािीवरील 
पजान्यवन आहे. मादािास्कर मूळ आकिकन भूमीपासून साडेसहा कोिी वर्ाांपूवी वेिळे झाल्याने या 
वनातील सजीवाांमध्ये प्रदेशननष्ठता टदसते. मादािास्करच्या भूमीवर अनेक जाती आणण पररसांस्था 
स्वतांरपणे ववकभसत झालेल्या आहेत. इांडोनेभशयामधील १७००० बेिाांनी १९,०४,५६० चौरस ककलोमीिर क्षरे 
व्यापलेले आहे. या प्रदेशामध्ये जिातील दहा िक्के सपुष्प वनस्पनत, बारा िक्के पषृ्ठवांशी प्राणी, सतरा 
िक्के सरपिणारे प्राणी, पक्षी आणण उभयचर प्राणी असे २४ कोिी माणसाांच्या वस्त्याांच्या सहवासात 
आहेत. समदृ्ध जैवववववधता असलेले काहीां भाि वैभशष््यपूणा प्रदेशननष्ठ् भािापासून उिम पावलेले 
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असल्याने त्याांच्यामध्ये नेहमीच्या बदलाहून वेिळे बदल घडून आलेले आहेत. उदाहरणाथा उांच पवातावर 
असलेला आल्पीय प्रदेश,ककां वा उत्तर अमेररकेतील दलदल (वपि बॉि). 

जैवववधतेचा अचूक अभ्यास, असा अभ्यास करणाऱ्या वैज्ञाननकाांच्या दृजष्िकोनावर अवलांबून असतो असे 
ध्यानात आले आहे, 

जैवववववधतेस असिारे धोके 

अगधवास नाटहसा होणे, अनतभशकार, नव्या अगधवासात नव्या जातीांचा प्रवेश, आणण द्ववतीय ववलोपन 
यामुळे जैवववववधतेस धोका उत्पन्न होतो असे जेअडा डायमांड या ननसिातज ज्ञाने वणान केल ेआहे. एडवडा 
ओ ववल्सन यानी जैवववववधतेच्या घोक्याच ेसांक्षक्ष्त रूप टह्पो असे केले आहे. 

हॅत्रबिॅि डडस्कक्शन(अगधवास नाश), इन्व्हॅणझव जस्पशीज(नव्या टठकाणी नको त्या जातीचा प्रवेश), ह्यूमन 
ओव्हर पॉ्युलेशन(मानवी लोकसांख्येची वाढ) आणण ओव्हर हावेजस्िांि(कृवर् क्षरेाची अननबांध वाढ) असे 
केले आहे. “इांिरनॅशनल युननयन ऑफ कॉ ांझरव्हेशन ऑफ नेचर”(आययूसीएन) या आांतरराष्रीय 
सांघिनेनुसार हे सवा जैवववववधतेचे प्रत्यक्ष धोके आहेत. 

अगधवास बदल 

जैवववववधता ववलोपनामध्ये अगधवास बदल ककां वा अगधवास नाहीसा होणयाचा मोठा धोका उद्भवतो. 
सहाहररत जांिलामध्ये होत असलेली वकृ्षतोड, लोकसांख्या वाढ, जांिलाच्या जभमनीमध्ये खाणकाम, हवा 
प्रदरू्ण, मदृा प्रदरू्ण आणण जलप्रदरू्ण याभशवाय जािनतक हवामान वाढ या सवााचा अगधवास बदलाशी 
सांबांध येतो. अगधवासाचे क्षरेफळ आणण त्या अगधवासामध्ये असणाऱ्या जातीांची सांख्या परस्पराांवर अवलांबून 
आहेत. त्याांतल्या त्यात आकाराने मोठ्या जानत व समुद्रसपािीलित असणाऱ्या जांिलातील जानत-
अगधवासबदलास सांवेदनक्षम आहेत. दक्षक्षण भारतातील सलि जांिलाांचे प्िे नष्ि झाल्याने पजश्चम घाि 
जांिलामधील हत्ती उन्हाळ्यात पीक क्षेरामध्ये घुसतात. ऊस हे त्याना त्याांचे नैसगिाक खाद्य वािल्याने 
ते तेथचे राहतात. त्याना हुसकून लावणयाचा प्रयत्न केल्यास ते परत परत तथेेच येत राहतात. मोठ्या 
प्रमाणात वकृ्षतोड झाल्यानांतर पुनवानीकरणामध्ये अजस्तत्वात असलेल्या सवा वनस्पनत परत कधीच 
लावता येत नाहीत. एकाच प्रकारच्या वकृ्षाांच ेप्िे लावणयाने त्या पररसरामध्ये असलेली ववववधता नष्ि 
होते. नॅशनल सायन्स फाउां डेशन यानी केलेल्या २००७मधील अभ्यासामधून असे समजले की जैवववववधता 
आणण जनुकीय ववववधता याांचा परस्पर सांबांध आहे. जातीांमधील ववववधतेसाठी जातीांमध्ये जनुकीय 
ववववधता असण ेआवश्यक आहे. एका घिकाचा अभाव म्हणजे दोन्हीमधील सांतुलन सांपणे. अशा वेळी 
पररसरामध्ये एकच जानत प्रबळ ठरते. पाळीव प्राणयाांच्या बाबतील हे सहज समजून येते. पशुपालनासाठी 
राखीव कुरणे म्हणजे फक्त दधू ककां वा माांसासाठी जनावरे पाळणे. हाच प्रकार कृवर्व्यवस्थेमध्ये घडतो. 
उत्पादन घिणयाच्या भीतीने दसुरी वनस्पनत म्हणजे तण शेतामध्ये वाढू टदले जात नाही. 

भारतात लोकसांख्या वाढीमूळे िेल्या काही वर्ाात वनसांरक्षणाबाबतची जनजाितृी आणण सांवधानाचे प्रयत्न 
वाढूनसुध्दा वन आच्छादनात फार मोठ्या प्रमाणात घि झाली आहे.  
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मानवाच्या वाढत्या दबावामुळे जिातील 1000 प्राणयाांच्या जाती व उपजाती सांकिामध्ये येवून दरवर्ी 
एक जात नामशेर् होत आहे. तर 20,000जातीच्या सपुष्प वनस्पती धोक्यात आल्या आहेत. 

वन्यजीवांची चोरटी शशकारः-जांिलामध्ये राहणा-या लोकाांसाठी पूवी पासूनच वन्यजीव हे प्रगथनाांचा एक 
प्रमुख स्रोत आहे. वन्यजीवाांच्या ववववध अवयवाांना आांतरराष्रीय बाजारपेठेतील व्यापारी ककमतीमुळे 
वन्यजीवाांची बेकायदेशीर व चोरिी भशकार अलीकडे वाढली आहे. उदा.वाघ सध्यःजस्थतीत वन्यसांरक्षक्षत 
प्रदेश म्हणजचे राष्रीय उद्याने, अभयारणये, व्याघ्र प्रकल्प याांमध्ये असलेल्या प्राणयाांना सुध्दा धोके 
दशाववतात. और्धी वनस्पतीांवरील अनतिमणे व बेकायदेशीर व्यापार याकडे दलुाक्ष करून चालणार नाही. 
जर याबाबीांकडे किाक्षाने लक्ष टदले िेले नाहीतर जांिलातील व वन्यप्रदेशातील जैवववववधता नष्ि होणयास 
वेळ लािणार नाही.  

भारतातील धोक्यातील व स्थातनक प्रदेशातच आढळिा-या प्रजाती  

ननसिाातील अनेक प्रजाती त्याांच्या ववभशष्ठ रचना, िरजा ककां वा स्वभाव याांमुळे सांख्येने मूलातच कमी 
असामान्य ककां वा दभुमाळ असतात. जया प्रजाती फक्त ववभशष्ठ क्षेरात नैसगिाकररत्या सापडता व जिात 
इतरर कोठेही आढळत नाहीत, त्याांना खास स्थाननक अस े म्हणतात. या प्रजातीांच्या सांवधानाच े
जैवववववधतेमध्ये अनन्य साधारण महत्व असते. कारण स्थाननक मानवी मानवी जीवनाच्या पररणामामुळे 
या प्रजाती कायमच्या नामशेर् होऊ शकतात.  

भारतातील दशुमाळ व संकटातील वनस्पतींच्या प्रजाती  

अ.ि. प्रकार अांदाजे सांख्या  िक्केवारी 

1 दभुमाळ 237  40  

2 सांवेदनभशल 117 20  

3 

 

धोक्यात असलेल्या 170 29 

4 बहुतेक नामशेर् 38  07 

5 सांपूणा नामशेर् 21 04 

(सांदभा-जय सामांत ‘पयाावरण अभ्यास, प्रकाशन-कुल सगचव, डा.देसाई, भशवाजी ववद्यापीठ कोल्हापूर, पान 
नां.87 )  
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भारतातील दशमाळ व संकटातील प्राणयांच्या प्रजाती (पषृ्ठवंशीय)  

अ.ि. प्रकार अांदाजे सांख्या  

 

िक्केवारी 

1 दभुमाळ 32 20 

2 सांवेदनभशल 58 37 

3 

 

धोक्यात असलेल्या 62 35 

4 बहुतेक नामशेर् 3 2 

5 सांपूणा नामशेर् 3 2 

(सांदभा- जय सामांत 'पयाावरण अभ्यास, प्रकाशन-कुल सगचव, डा.देसाई, भशवाजी ववद्यापीठ कोल्हापूर, पान 
नां.88 )  

जिातील अनेक प्रजाती या फक्त भारतातच आढळतात. हे वरील तक्त्यावरून स्पष्ठ होते. यामध्ये 
दभुमाळ सांवेदनभशल, धोक्यातील, बहुतेक नामशेर् होणा-या व पूणातः नामशेर् झालेल्या वनस्पती व 
पषृ्ठवांशीय असलेले भारतातील प्रजातीचे अजस्तत्व दशाववलेले आहे.  

भारतातील जैवववववधता अगधतनयम  

1) सन 1986 चा पयाावरि संरक्षि कायदा  

हा कायदा पयाावरणाच्या उपायाशी सांबांधीत आहे. उदा.ववभशष्ठ भािात औद्योगिक व इतर प्रकियाांवर 
ननबांध घालण,े धोकादायक पदाथाांच ेउत्पादन, वापर इ.वर प्रनतबांध आणण ननयांरण  

2) सन 1987 चा मजच्छमार कायदा: हया कायद्याने मासेमारीसाठी स्फोिके अिर ववर्ारी पदाथा वापरणयास 
प्रनतबांध करणयात आला.  

3) सन 1927 चा वन कायदा:  

राखीव, सांरक्षक्षत व िाव वनाचे ननयोजन आणण व्यवस्थापनाची माटहती य अगधननयमात आहे.  

4) सन 1980 चा वनसंवधान कायदा: 

हया कायद्याने जांिलाखेरीज इतर कारणाांसाठी जांिल जभमनीचा वापर करणयास प्रनतबांध करणे.  

5) सन 1972 व सन 1991चा वन्यजीव संरक्षि कायदा: 
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हया कायद्याांनी प्राणयाांच्या भशकारीांना प्रनतबांध करणयात येतो. त्याचप्रमाणे काही ववभशष्ठ वनस्पतीच े
सरक्षणाचे कायदे उदा.साि, तसेच हे कायदे वन्यप्राणयाांचा व्यापार व त्याांच्यापासून बनववलेल्या वस्तू व 
शोभेच्या वस्तू याांच्या वविीचेही ननयांरण करतो.  

6) सन 2002चा जवैववववधता कायदा: 

हया कायद्याने पुढील तीन उद्टदष्िे साध्य करणयाचा हेतू  

अ) जैवववववधतचेे सांरक्षण  

ब) जैवववववधता साधनसांपत्तीचा शाश्वत उपयोि 

क) अशा साधनसांपत्तीच्या उपयोिापासून भमळणा-या लाभात समान टहस्सा.  

सन 2002 च्या कायाद्यानुसार सन 2003 मध्ये राष्रीय जैवववववधता प्रागधकरण स्थापन करणयात आले.  

7) सन 2004 चे जैवववववधतेचे ननयम जिात इतरर या ननयमाखाली केलेल्या तरतदीने सांरक्षण, शाश्वत 
उपयोि व समानता यावरील तरतदीांना बळकिी वववववधतमध्य येणयाची अपके्षा होती. हा ननयम 15 
एवप्रल 2008 मध्ये सरकारने अगधसूगचत केला.  

या ननयमातील इतर वस्तूांच्या रूपरेरे्ची कायापध्दती जैवववववधता साधनसांपत्तीच्या प्रवेशासाठी 
अनुसरणयात आले. त्याांचा व्यापारी उपयुक्तता सांशोधनासाठी अगधकाराचे हस्ताांतरण व जैवववववधतेशी 
सांबांधीत बौजध्दक सांपदा अगधकाराचाही समावेश होतो.  

अशारीतीने बदलत्या पररजस्थतीनुसार व कालानुसार आणण भारतासारख्या ववशाल देशात येणा-या नवीन 
अनुभवावरून भारतात जैवववववधता कायद्यात बदल केले जात आहेत. कारण मानव जातीच्या रक्षणासाठी 
जैवववववधता महत्वाची आहे.  

जैवववववधतेचे महत्व: 

*जैवववववधतेचा अन्नपुरवठा हे अगधक महत्त्वाचे मूल्य आहे. प्राणयाांचे माांस, दधु,अांडी,मासे याांचाही 
मानवाच्या आहारात अन्न म्हणून समावेश होतो.  

★ववववध वनस्पती प्राणी व पशु जातीपासून और्धाांची ननभमाती केली जाते. आयुवेदा सारख्या परांपराित 
व्यवहारात असांख्य वनस्पतीांचा वापर केला जातो. काहीवेळा और्ध म्हणून त्या वस्तू प्रत्यक्ष खाणयास 
साांगितल्या जातात. उदा.कोरफड, कडुभलांब, जाांभुळ, जास्वांदी, सदाफुली इ.  

*अनेक वनस्पती व प्राणयाांपासून अनेक औध्योगिक कच्चा माल उत्पादन केला जातो. उदा.मध, कापूस, 

रेशीम, िवत, बाांबू, इांधन इ. व्यापारी दृष्िीनेही याांचे महत्व असते.  

* अभलकडे जैव तांरज्ञानाचा ववकास वेिाने होत आहे. जयामध्ये नववन वपकासाठी जनूक जीवाचा वापर 
केला जातो. यामधून ववकासाची नवीन शाखा ननमााण झाली आहे त्यास आनुवांभशक अभभयाांत्ररकी असे 
म्हणतात. उदा.बीिी कापूस त्रबयाने, िाांदळु खत इ.  
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*पश-पक्षाांच्या जैवववववधतेने पररजस्थनतकी व्यवस्था सम्रध्द बनते. पयाावरणाचा समतोल राखला जातो.  

न नां.88 ) िोले यामध्ये हवा शुध्द राहते. पशु-पक्षाांमुळे बीज प्रसार होऊन वनस्पतीांची वाढ होते.  

* करमणूक ही नैसगिाक फोिो, पक्षी ननररक्षण, जांिल प्रवास व पयािन अभयारणये इ. स्वरूपात जैवववधतेने 
साध्य होते. शहरातील अनेक ववववध उद्याने बालवधृ्दाांना मनोरांजनाची टठकाणे उपलबध करून देतात.  

* सामाजजकदृष्िीने जैवववववधतेला महत्त्व आहे. भारतासारख्या देशाांत अनेक वकृ्ष व फुले देवपूजेसाठी 
महत्त्वाची मानली जातात. अनेक प्राणयाांची पूजा केली जाते. उदा.बैलपोळा, वैभवाच ेप्रनतक कासव इ.  

जैवववववधतेच्या संवधानासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी  

*जैववववधतेबद्दल लोकाांचा दृष्िीकोन व कृती बदलणे.   

*जैवववववधतेच्या सांवधानासाठी राजयस्तरीय तसेच, जािनतक पातळीवर एकजूि ननमााण करणे. *स्थाननक 
लोकाांना जैवववववधतेचा सांतूभलत वापर व सांवधान करणयासाठी अगधकार देणे. जैवववववधतेचे सांवधान व 
आगथाक ववकास याांचा राष्रीय प्रादेभशक व स्थाननक पातळीवर एकत्ररकरण करणे. ★मानवाच्या 
जैवववववधतेवरील पररणाम शक्य नततका कमी ककां वा सांतुभलत करणे.  

सारांश:  

लोकाांनी पयाावरणाचा अती वापर केल्यामुळे तसेच भववष्यातील लोकसांख्या वाढ व आगथाक उलाढाली 
यामुळे जैवववववधतेचा -हास होणयाचा दर जस्थर होणयाऐवजी वाढतच आहे. स्िॅनफोडा ववद्यावपठातील 
सांशोधनानुसार मानवाच्या कृतीमुळे पथृ्वीवरील एकूण भूस्तरीय प्रकाश सांश्लेर्णातील उत्पादनापैकी 40% 
उत्पादन आज प्रत्यक्षररत्या वाया जात आहे.  

अनेक वर्ाापासून चाललेल्या जैवशास्र सांवधान या ववर्यातील सांशोधनावरून असे टदसून येते की, एखाद्या 
टठकाणाचे अगधवास नष्ठ केल्याने फक्त तथेील प्रजातीांची सांख्या कमी होत नाही तर अगधकाराचे क्षेर 
कमी झाल्याने आनुवांभशक ववववधता व त्या प्रजातीांच्या सांख्येत घि होते. जर अगधवासाचा आकार 90% 
नी कमी झाला तर भववष्यात त्या टठकाणी ति धरू शकणा-या प्रजातीमध्ये 50% पेक्षा जास्त घि होईल. 
मानव इतर प्रजातीवर वचास्व भमळवू लािल्या पासून ववकासासाठी मानवाने केलेल्या मुख्य अगधवासातील 
बदल व जैवववववधतेच्या हानीची त्याला ककांमत मोजावी लािली आहे.  

थ्वीवर जैवववववधतचेे सांवधान करणयासाठी भववष्यकालीन व्यवस्थापन आणण जैवसांपदेचा उपयोि 
सध्याच्या व भववष्यातील वपढीच्या फायद्यासाठी शाश्वत केला जावा. वस्तुतः आपल्या पथृ्वीचे हेच 
सुयोग्य ककां वा गचरस्थायी भववष्य आहे. म्हणूनच बदलत्या पररजस्थनतनूसार व कालानूसार आणण 
भारतासारख्या ववशाल देशात येणा-या नववन अनुभवावरून भारतात जैवववववधता कायद्यात बदल केले 
जात आहेत. कारण मानवजातीच्या रक्षणासाठी जैवववधता महत्त्वाची आहे.  
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