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�वकासाच्ा नावाखाल� भकास होत जाणार� वनसंपदा ह� अवघ्ा जगाचीच समस् होवू घातल� आहे.  
एकेकाळी आपला पिशचम घाट हा इथल्ा जैव �व�वधतेसाठ� प््ात होता, आजह� आहे पण 
�वकासाच्ा नावाखाल� त्ाच्ा नरडीला नख लावा्ला इथले राजकत�च पुढे सरसावले आहेत. �तकड े
अमे�रकेत कॅ�लफो�नर् ात समुद �कनार्ालगत,  पाचीन काळापासून अिसततवात असलेल्ा आ�ण 
खपू उंच वाढणार्ा 'रेडवूड' ्ा व�ृाच ंजंगल आहे. �वशषे महणजे जगात हा व�ृ इतरत कोठेह� 
आढळत नाह�. फ�नरचरच्ा व्वसा्ासाठ� अमे�रकन लाकूड कंपन्ा ् ा व�ृाची सरारस तोड करतात. 
जंगल संपततीचा �वनाश हा �कती घातक ठर शकतो ्ाचा धडा उततराखडंाने �दल्ाला अजून वषरह� 
झालेलं नाह�. 
 
�हमाल्ाच्ा कुशीत वसलेलं देवभूमी उततराखडं �नसगर सौद्ारने ओसंडून वाहात होतं. ्ा राज्ात 
का् नाह� ते �वचारा. गंगा, ् मुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदा�कनी, धवलगंगा, पुषपावती, �भलंगणा, 



स�गनद� सार््ा नद्ा, नै�नताल, मसुर�, रानीखेत अशासारखी तीन डझन थडं हवेची �ठकाणं, 
�बनसर, िजम कॉब�टसह चार अभ्ारंण्. आ�ण ्ा �नसगरसंपदे बरोबरच बद�नाथ, केदारनाथ, 
गंगोती, ्मुनोती ह�रवदार, हषीकेश, गौर�कंुड, गुपतकाशी, रदप्ाग, हेमकंुड साहेब, जोशीमठ, 
कणरप्ाग, देवप्ाग अशी हजारो वषारची धा�मरक परंपरा लाभलेल� �तथर�ेत.ं ्ा सवर संपदेवर 
माणसाची वाईट नजर पडल� आ�ण त्ाच्ा सवाथारनेच ्ा पदेशाचा घात केला. लोभापा्ी नद्ा, 
पहाड, जंगलाचा ताबा घेतला गेला. हे सवर करताना १९९८ साल� रदप्ाग िजल््ातील उखीमठची 
भूसखालनाची घटना आ�ण �तने झालेल� जी�वत तसंच �वततहानी दलुर�ील� गेल�. अलकनंदा नद�ला 
चार दशकापुव� आलेल्ा महापुराचा सवा�नाच �वसर पडला. त ेरौदतांडव �वसरल्ामुळेच  आ�ण 
प्ारवरण तज्ांकडून वारंवार देण्ात ्ेणारा धोक्ाचा इशारा नजरे आड केला गेल्ानेच  त्ाहून 
मोठा पल् गेल्ाच वष� पाहावा लागला. 
 
वनसंपदेचा मानवाला असलेला फा्दा �कंबहूना त्ा वनसंपदेवरच �टकून असलेला माणूस आज त्ा 
त्ा वनांचाच वैर� झाला आहे. अमे�रकेतील कॅ�लफो�नर् ा असो क� आपला पिशचम घाट संपततीच्ा 
हव्ासापा्ी ह� वन �ेत ंआकसत चालल�त पण �तकड ेदरू पुव�ततर राज्ांमम्ेह� �हरव्ागार 
वनराजींनी व्ापलेलं हजारो एकर जंगल वणव्ांच्ा भ�सथानी पडत आहे. ्ा आगी मुदामहून 
लावल्ा जात आहेत हे �वशषे. �फरत्ा शतेीच्ा (jhum cultivation) अघोर� हव्ासामुळे इथल� 
जंगलं अगद� दर वष� आगीच्ा भ�सथानी पडतात आ�ण �हमाल्ाच्ा पवरतराजींमधल� ह� अमुल् 
जंगलं नषट तर होतातच पण �तथले ड�गर उघड ेबोडके होवून आपणच �वनाशाच्ा सीमारेषेवर ् ेवून 
उभे राहतो हे �तथल्ा जनतेच्ा ल�ातह� ्ेत नाह�. जानेवार�, फेबुवार� म�हन्ात ्ा भागात 
फेरफटका मारल्ास पवरतच्ा पवरत जळत असतात आ�ण आसमंतात धरुाच ेलोटच्ा लोट उठत 
असतात. अरणाचल पदेश आ�ण मणीपूर मम्े हे दष् ्ा म�हन्ात नेहमीच पाहा्ला �मळतं. 
भारत सरकारच्ा वन सव��ण �वभागाने केलेल्ा पाहाणीत जे तथ् समोर आलं आहे ते खरंच 
थरकाप उडवणारं आहे. ्ा सव��णानुसार दरवष� 2100 चौरस �कलोमीटर जंगल जाळण्ात ्ेतं.  
नेमक� आकडवेार� पाहा्ची झाल� तर 2009 साल� 1000 चौ.�क.मी., 2010 साल� 2118 चौ.�क.मी., 
2011 साल� 1119 चौ.�क.मी., एवढा संपनन जंगलांचा भाग आगीच्ा भ�सथानी पडला आ�ण त्ा 
ज�मनीवर सथलांतर�त �कंवा �फरती शतेी केल� गेल�. शकेडो वषा�च्ा कालखडंात उभी रा�हलेल� जंगल ं
नषट झाल� आ�ण त्ाखालची हजारो वषारपासून संर�ीत असलेल� उपजावू जमीन धतुल� गेल�. ्ा 
जळीतकांडामुळे उघडी पडलेल� जमीन हे उद्ा ्ेवू घातलेल्ा संकटाची नोट�सच आहे. 
 
आपल्ा भारत देशातला पुरवांचलाचा पदेश महणजे �हमाल्ाच्ा अगंाखांद्ावरचा आ�ण महणूनच 
�नसगरसंपदेच ंवरदान लाभलेला भाग आहे. वनसंपदे मुळे त्ा खालच्ा जमीनीची पाणी साठवून 
ठेवण्ाची �मता असत,े जर वरची जंगलंच नषट झाल� तर मात त्ा उघड्ा बोडक्ा जमीनीची धपु 



तर होईलच पण पाणी साठवण्ाची �मता नषट होवून तो सगळा टापूच वैराण होवून जाईल. 
बमहपूता, जी्ा बोरोल�, शोणीत अशा अनेक नद्ा ्ाच भागात वाहात असून इथल्ा जनतेला 
पाण्ाच ंद�ुभर� जाणवू देत नाह�त. पण ्ा नद्ांच्ा आजूबाजूची जंगलं नाह�शी नषट तर मात ्ा 
नद्ांच ंपाणी आटून जाईल. पुवा�चलाची शुभ बफारचचाद�त �शखरं, पसनन मोकळी आलहादा्क हवा, 
�हरवागार प�रसर आ�ण खळाळत्ा नद्ा ्ा सवा�मुळे हा भाग �तथे गेलेल्ा पत्ेकालाच भुरळ 
घालतो. अशा �ठकाणची जंगलं जर नाह�शी झाल� तर उततरंचलात अ�लकडचे झाल� तशी ढगफूट� 
झाल� तर काह� काळा्च्ा आतच होत्ाच ंनवहत ंहोईल आ�ण सगळीकड ेहाहाकार माजेल. नंतर 
�नसगारला दोष देण्ात काह�च अथर उरणार नाह�. अशी आपतती आल्ावर नेहमीच �नसगारच्ा नावान े
बोटं मोडल� जातात. पण ् ा सगळ्ा आपततीची त्ार� आपणच करन ठेवतो. वर �दलेल� आकडवेार� 
्ा त्ार�चीच जाणीव करन देत आहेत. पुवा�चलात काह�ह� दघुरटना घडल� क� त्ाचा दोष चीनच्ा 
माथी मारण्ाची आपल्ाला सव्च झाल� आहे. त ेकाह� अशंी खरं असलं तर� आपल्ाच हातान े
आपण लावलेल्ा ्ा आगीना आपणच जबाददार आहोत. चीन �कतीह� नीच असला तर� त्ाला ्ा 
बाबतीत तर� दोष देता ्ेणार नाह�. 
 
काह� वेळा नैस�गरक वाटणार्् ा आपतती ्ा मानव �न�मरतच असतात. फकत माणसाने हळूहळू त्ा 
आपततीची त्ार� केकेल� असते आ�ण �नसगर एकच घाव घालून ती खलु� करन टाकतो. जगातल� 
सवारत तरण आ�ण पथृवीच्ा उतपती नंतर सवारत शवेट� त्ार झालेला �ठसूळ पदेश महणजे 
�हमाल्. जोराच्ा वार्् ानेह� ्ा जमीनीची सतत धपु होत असते. �तव ड�गर उतारावरन वाहत 
्ेणारे पवाह तर ह� माती घेवून पठार� पदेशाकड ेसतत धाव घेत असतात. ्ाला अडवा्च ंकुणी? 
�नसगारनेच ्ाच ंउततर शोधलं आ�ण वनराई आ�ण व�ृांच्ा मदतीन ेह� धपु थांबवल�. जमीन थोडी 
िसथर झाल�. ् ा झाड झाडोर्् ाच्ा मदतीन े�तथल्ा कषटाळू भुमीपुतांनी आपलं जीवन सुखकर नसल ं
तर� सुस्् बनवलं आहे. �तथल� जनाता �नसगारच्ा कलाने घेत आपलं जीवन जगत आहे तो प्रत 
�नसगरह� त्ाला साथ देणार पण हा �नसगारचा आधार आपल्ा हातानेच आपण काढून घेतला तर मात 
मग इथे हात द्ा्ला कुणीच उरणार नाह�.  
 
आगीच ेवणवे पेटले क� �तथल� �नसगर संपदा नषट होते. ह� �नसगर संपदा महणजे केवळ झाडचं 
नसतात तर त्ांच्ा आश्ाने रहाणारे हजारे पाणी, प�ी, जीव-जीवाणू, सरपटणारे पाणी, �कटक, 
मुंग्ा, अनेक सु�म पाणी ् ा सवा�चीच आहूती �दल� जाते आ�ण त्ांचा आधीवासच नषट केला जातो. 
�कती तर� जाती का्मच्ा नाह�शा होतात. हे नकुसान तर पुनहा कधीह� भरन ्ेणार नसतं.   
उततराखडंाच ेतांडव आता �हमाल्ातील सवर राज्ांसाठ� धोक्ाची घंटा ठरल� आहे. गंगेसारखे रौद 
रप जर बमहपुतनें घेतलं तर �तथल्ा अनेक राज्ात उतपात घडू शकतो. �वनाशाच्ा ्ा इशार्् ांनी 
आपण जागे होणार आहोत का हा खरा पशन आहे. भारतात दरवष� दहा लाख हेकटर जंगल नषट होत 



आहे असा अभ्ासकांचा अदंाज आहे. आपल्ा पिशचम घाटाचीह� अशीच घुसमट होत आहे. 
स््ाद�च्ा कुशीत चगंळनगर्् ा उभ्ा राहात आहेत. ‘जैव�व�वधतेच ंजाग�तक वारसासथळ’ महणून 
घोषीत झालेल्ा ्ाच स््ाद�च्ा संदेदनशील भागाच ंसंर�ण, संवधरन करण्ासाठ� सुचवलेल्ा 
उपा्ांकड ेसोईसकरपणे दलुर� करन त्ाला �वरोधह� करण्ात ्ेत आहे. पिशचम घाटाच्ा 
दर्् ा-ड�गरामधनू रसत्ांची, शहर�करणाच्ा पकलपाची कामं होवू घातल� आहेत. कोकणातल्ा 
सथा�नक जनतेचा �वरोध डावलून धनदांडग्ांच ं�हत जपलं जात आहे. माथेरानचा ४९८ चौरस 
�क.मी.चा टापू २००२ च्ा फेबुवार�त ‘प्ारवरण संवेदनशील’ महणून घोषीत केला गेला आ�ण २००३ 
मम्े  मात ते �ेत २१५ चौरस �क.मी.वर आणलं गेलं. महाराष्ातल्ा सवरच नद्ांच्ा पातातून 
बेसुमार वाळू उपसा होत असून बारमाह� वाहणार्् ा �कत्ेक नद्ा आता पावसाळ्ातच तग धरन 
असतात आ�ण पाऊस �नघून गेल्ावर कोरड्ा पडतात. नद� पातात सोडण्ात ्ेणार्् ा रासा्नीक 
दव् आ�ण मळीमुळेह� इथला आधीवास धोक्ात आला आहे. अवैध खाणींच्ा मु�्ावरन गोव्ातील 
खाणी गेल� दोन वषर बंद आहेत. पण त्ा  आधीच केलेल्ा अ�नब�ध खोदकामामुळे �तथल्ा 
�नसगारची प्ार्न ेजनसामान्ांच्ा सपततीची फार मोठ� हानी झाल� आहे. जैव�व�वधतेच्ा आ�ण 
अननसाखळीच्ा वरच्ा  सथानावर असलेल्ा वाघांच्ा संखेत वेगाने होणार्् ा गळतीमुळे ती 
साखळीच धोक्ात ्ेणार आहे. ्ा सवारच े�तव आघात इथल्ा जैव�व�वधता,  हवामान,  
पूरिसथती,  लोकांची उपजी�वका, सुर��तता ् ावर होत असतो ् ाच ंभान वेळीच ठेवलं गेलं नाह� तर 
�हमाल्ातल� सुनामी स््ाद�त ् ा्ला वेळ लागणार नाह�. प्ारवरण संवधरन आ�ण जतन ह� आता 
लोक चळवळ झाल� पा�हजे.   
 
आगीच्ा वणव्ात जळणार� ह� जंगलं हवामान बदलालाह� आमंतण देत आहेत. नुकताच अधार 
अ�धक महाराष् गारपीट�ने चचेनू �नघाला. उभी शतें भूईसपाट झाल�, हजारे उडते प�ी पाण गमावून 
बसले, तीच हालत उघड्ावरच्ा जनावरांचीह� झाल�. त्ा आसमानी मार्् ापासून माणूसह� सुटला 
नाह�. नुकतंच जरा थांबलेलं आतमहत्ेच ंसत पुनहा सुर झालं. �वनाशाला आपण थांबवू शकत नसलो 
तर� त्ाला �नमंतण तर� देता कामा न्े. नैस�गरक संकट आलं क� मग मागे वळूनह� पाहाता ्ेत 
नाह�. 
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