खडां १, अांक १
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अनक्र
ु मक्षिका
या नव्या बातमीपत्राविषयी...

३

सपं ादकीय
नुसती विरिाईची टक्के िारी; िन्यजीिनाचे वचत्र धसू र

४

सरं क्षित िेत्रातील बातम्या
चाांदोली राष्ट्रीय उद्यान
४
पिनचक्क्याांच्या खाांबाांिर कॅ मेरे लािून जांगलािर नजर
वटपेश्वर अभयारण्य
५
प्रभािी व्यिस्थापन क्रमिारीत वटपेश्वर सिाव्या स्थानी
िद्दिाढ विचाराधीन; लगतच्या गािाांमध्ये िाघाची भीती
वटपेश्वर अभयारण्य/ज्ञानगगां ा अभयारण्य
६
पाच मविन्याांत िाघाचा वटपेश्वर ते ज्ञानगांगा प्रिास
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्प
६
अवतक्रमणाबाबत िमीपत्राच्या अटीला विरोध
ताडोबातून गोरे िाड्यात नेलेला बछडा आजारी
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्प/उमरे ड कऱिाांडला अभयारण्य ७
ताडोबातील िाघ ८० वकलोमीटरचा प्रिास करून उमरे ड
कऱिाांडला अभयारण्यात
तुांगारे श्वर िन्यजीि अभयारण्य
७
अभयारण्यात िेगाने दचु ाकी चालिणाऱया दिा जणाांना अटक;
दोघाांचा शोध सरू
ु
मांबु ईनजीकच्या जांगलाांना ििामान बदलापेक्षा मानिवनवमित
िणव्याांचा धोका जास्त
निेगाि नागविरा व्याघ्र प्रकल्प
८
कोका अभयारण्यातून रात्रीची िाितूक बांद
अपऱु या वलांगगणु ोत्तरामुळे निेगाि नागविऱयात िाघाांच्या
सख्ां यािाढीला मयािदा

नाांदरु मधमेश्वर िन्यजीि अभयारण्य
नाांदरु मधमेश्वर राज्यातील पविले ‘रामसर’ स्थळ
िधािपनवदनी पक्षीगणनेत १७,६०७ पक्षयाांची नोंद
‘रामसर’ दजािमळ
ु े िन विभागाची जबाबदारी िाढली
पेंच व्याघ्र प्रकल्प
चौकशीचा ससेवमरा चक
ु िण्यासाठी सीमेपलीकडे टाकला
िावघणीचा मृतदेि
बोर व्याघ्र प्रकल्प
िन कमिचारी ि स्थावनक ग्रामस्थाांचा अभ्यासदौरा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
सागाच्या दीडदोनशे िृक्षाांची बेकायदा तोड
‘मालूर फॉरे स्ट’ ग्रामस्थाांचा पनु ििसनाला नकार
राधानगरी (दाजीपरू ) अभयारण्य
दाजीपरू च्या जांगलात िाघाटीचे दशिन
लोणार अभयारण्य
लोणार वििरािर रोवित पक्षयाचे दशिन
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान
‘‘मेरो कारशेड’साठी आरे िाच पयािय योग्य’
आरे िसाितीत आांतरराष्ट्रीय दजािचे मत्सस्यालय
येऊर विल्स पररसरात रात्री वक्रके ट सामन्याांिर बांदी

९

१०

११
११

१२
१२
१२

राज्यव्यापी बातम्या
जनक
ु ीय चाचणीसाठी मिाराष्ट्राचा िन विभाग स्ितःची
प्रयोगशाळा उभारणार
१३
११ िषाांत चार लाख िेक्टर जांगल भस्मसात
१४
िन्य पशसांु ाठी पाळीि पशच
ांु े डॉक्टर; िन विभाग टीके चा
धनी
१४

नव्या सिेक्षणात ६४ टक्के पाणथळी िगळल्या; सधु ारीत
वनयमािलीचा पररणाम
१५
िन्यजीि गन्ु ्ाांच्या क्रमिारीत मिाराष्ट्र दसु रा
१५
पविम घाटात सापडलेल्या बेगोवनयाच्या नव्या जावतला
डॉ. मधक
१५
ु र बाचूळकर याांचे नाि
माणसू -वबबट्या सांघषि
अिमदनगर वजल््ात माणसू -वबबट्या सांघषि तीव्र
१६
प्रिरा नदीकाठी शेतात वबबट्याचे बछडे
१६
सोयगाि वशिारात िासरू मारले
१६
वबबट्याच्या िल्ल्यात शेळी ठार
१६
पांधरिड्यात वबबट्याचे सात बछडे आढळले
१७
बारामती ि वशरूर तालुक्यातां एके क वबबट्या जेरबांद
१७
कुक्कुटपालन कें द्रात वबबट्याचा िल्ला
१७
स्नानगृिात अडकलेल्या वबबट्याची सटु का
१७
अनुसवू चत िन्यजीिाांविषयी बातम्या
जगभरात खिले माांजराांची सांख्या घटली; भारतात तस्करीचे
मोठे प्रमाण
१८
िाघापेक्षािी खिले माांजराच्या तस्करीचे प्रमाण जास्त १८
भरिस्तीत खिले माजां र
१८

खिले माांजर तस्करीप्रकरणी दोनदा जामीन नाकारला १८
चांद्रपरू वजल््ात नदी िुदळ्याचे छायावचत्र काढण्यात यश १९
गव्यामळ
१९
ु े वपकाांचे नुकसान
चार िन्यजीि तस्कराांना अटक; आरोपीकडून घोरपडींसि इतर
िन्यप्राणीिी जप्त
१९
खाणकामामळ
१९
ु े िाघाच्ां या सच
ां ारमागाित अडथळा
िाघाच्या शस्त्रवक्रयेिेळी िन्यजीि कायद्याचे उल्लांघन;
शस्त्रवक्रयािी अयशस्िी
२०
िाघाच्या िल्ल्यात तीन जखमी
२०
ब्रह्मपरु ीत िाघाची वशकार
२०
वबबटे ि अस्िलाांची वशकार
२१

राष्ट्रीय बातम्या
मांगु सु ाांच्या के साांचे ५३ िजारिून अवधक कांु चले मिाराष्ट्रासि
इतर राज्यातां नू जप्त
२१
भारतात दरिषी ७८ िजार घबु डाांची ित्सया
२१
श्रद्ांजली
२३
आमची पारुबाई
दृष्टीकोन
२४
लोकाांची जैिविविधता नोंदििी िास्ति ि अनुभि

संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र
खंड १, अंक १, एक्षिल २०२० (क्र. १)
सांपादकः रे श्मा जठार
सिाय्यक सपां ादकः पक
ां ज सेखसरीया
सिाय्यकः रावधका अघोर
शीषिक रे खावचत्रः अवश्वनी मेनन, Ashvini Menon Visual Design Studio (AMVDS)
िकाशकः कल्पवृि
सपां ादकीय पत्ताः C/o कल्पिृक्ष, अपाटिमेंट ५, श्री दत्त कृ पा, ९०८, वजमखाना, पणु े ४११००४, मिाराष्ट्र, भारत.
दरू भाष/फॅ क्सः ०२० २५६५४२३९
ई मेलःmarathipaupdate@gmail.com
संकेतस्थळः http://kalpavriksh.org

***
टीपः ‘सरां वक्षत क्षेत्राचे िातािपत्र’ या बातमीपत्रात प्रकावशत बातम्या या त्सया त्सया बातमीखाली वदलेल्या मळ
ू प्रकाशनातील
बातम्याांिर सांपादकीय सोपस्कार करून प्रकावशत के लेल्या आिेत.

***
‘मिाराष्ट्रः सांरवक्षत क्षेत्राचे िातािपत्रा’च्या प्रकाशनासाठी अथिसािाय्य

दुलीप मथ्थाई नेचर कॉन्झवेशन रस्ट
C/o फाऊण्डेशन फॉर इकॉलॉवजक सेक्युररटी http://fes.org.in/
आवण
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

अनेक क्षितक्षचंतकाच्ं या वैयक्षिक देिग्या
***
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या नव्या बातमीपत्राक्षवषयी...
‘सरं क्षित िेत्र वाताापत्र’ या िन्यजीिविषयक त्रैमावसक
बातमीपत्राची सांकल्पना ‘पी.ए. अपडेट’ अथाित ‘प्रोटेक्टेड एररआ
अपडेट’ या इग्रां जी द्वैमावसक बातमीपत्रािर आधारलेली आिे.
‘कल्पिृक्ष’ िी वबगर-सरकारी सांस्था गेली २५ िषे सातत्सयाने
‘पी.ए. अपडेट’ प्रकावशत करत आिे. िे निे त्रैमावसकिी
‘कल्पिृक्ष’च्या पढु ाकाराने सरू
ु िोत आिे.
‘पी.ए. अपडेट’ची सरुु िात १९९४ मध्ये ‘जे.पी.ए.एम.
अपडेट’ अथाित ‘जॉइटां प्रोटेक्टेड एररया मॅनेजमेंट अपडेट’ या
नािाने िाली. त्सया िषी िालेल्या ‘लोकसिभागातून सांरवक्षत
क्षेत्राांचे व्यिस्थापन’ विषयक एका राष्ट्रीय कायिशाळेचा अनुभि िा
‘कल्पिृक्ष’ला ‘जे.पी.ए.एम. अपडेट’ सरू
ु करण्यासाठी प्रेरणादायी
ठरला.
प्रोटेक्टेड एररआज् म्िणजे १९७२ च्या िन्यजीि
सांरक्षण कायद्याांतगित अवधसवू चत के लेली सांरवक्षत क्षेत्रे.
लोकसिभागाने त्सयाांच्या व्यिस्थापनाबाबत माविती, ज्यात
बातम्याच
ां ािी समािेश असेल, असा मजकूर ‘जे.पी.ए.एम.
अपडेट’मध्ये असािा, असे ठरले. मात्र, वमळणाऱया बिुताांशी
बातम्याांचे स्िरूप आवण कािी िाचकाांचे अवभप्राय, सचू ना लक्षात
घेऊन १९९९ पासनू त्सयाचे नाि बदलून ‘प्रोटेक्टेड एररआ अपडेट’
असे कािीसे व्यापक करण्यात आले.
सरां वक्षत क्षेत्रे म्िणजे िन्यजीि अभयारण्ये, राष्ट्रीय
उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प, ित्ती प्रकल्प, राखीि िा सांरवक्षत जांगल
इत्सयादी. भारतीय उपखांडातील सांरवक्षत क्षेत्राांशी सांबवधत घटना जसे
की या क्षेत्राांची वनवमिती वकांिा पनु रि चना, त्सयाांच्या सांरक्षण, सांिधिनात
येणाऱया अडीअडचणी, आव्िाने, या क्षेत्राांिर बरे िाईट पररणाम
करू शकतील असे धोरणात्समक वनणिय, िन्यजीिविषयक अभ्यास,
सांशोधन याविषयी प्रामख्ु याने इग्रां जीतील कािी दैवनकाांत (अलीकडे
मख्ु यतः त्सयाांच्या सांकेतस्थळाांिर) प्रकावशत िालेल्या वनिडक
बातम्याांचे सांकलन ि त्सयाांिर सांपादनाचे सोपस्कार करून प्रत्सयेक
बातमीच्या मूळ प्रकाशनाचा स्रोत देऊन त्सया ‘पी.ए. अपडेट’मध्ये
वदल्या जातात.
िन्यजीिविषयक अभ्यासक, सांशोधक, वशक्षक,
विद्याथी, िनावधकारी ि कमिचारी आवण पयाििरण ि आवदिासीवित विषयक काम करणाऱया स्ियांसेिी सांस्थाांचे कायिकते याांचा
‘पी.ए. अपडेट’च्या िाचकिगाित समािेश आिे.
‘पी.ए. अपडेट’ इग्रां जी भाषेत असल्यामळ
ु े त्सयाला
मयािदा आिेत. सांरवक्षत क्षेत्राांच्या पररसरात, जिळपास रािणारे
बिुसांख्य लोक िे प्रादेवशक भाषक आिेत. सांरवक्षत क्षेत्राांमध्ये
दररोज वफरून काम करणारा िन विभागाचा बिुसांख्य कमिचारी िगि
िा प्रादेवशक भाषक आिे. आजच्या सामावजक, आवथिक
पाश्विभमू ीिर सरां वक्षत क्षेत्राचां े मित्त्ि, त्सयाच्ां या समोरील आव्िाने
सांरवक्षत क्षेत्राांशी थेट ि जिळून सांबांवधत असलेल्या लोकाांपयांत
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

पोिोचिण्यासाठी प्रादेवशक भाषानां ा पयािय नािी. या जावणिेतून
मिाराष्ट्रातील सांरवक्षत क्षेत्राांशी सांबांवधत बातम्याांचे ‘पी.ए.
अपडेट’सारखे बातमीपत्र मराठी भाषेत प्रकावशत करण्याचे ठरले
आिे. मराठी िृत्तपत्राांमध्ये प्रकावशत िालेल्या मिाराष्ट्रातील
सांरवक्षत क्षेत्राांशी सांबांवधत बातम्या ि इग्रां जी ‘पी.ए. अपडेट’मधील
मिाराष्ट्राशी सबां वां धत वनिडक बातम्या सक
ां लन, सपां ादन करून
‘संरक्षित िेत्र वाताापत्र’ या त्रैमावसकात वदल्या जाणार आिेत.
प्रत्सयेक बातमीबरोबर वतच्या मळ
ू प्रकाशनाचा स्रोत त्सयात वदला
जाणार आिे.
‘पी.ए. अपडेट’ आवण प्रस्तुत मराठी बातमीपत्र िी
दोन्िी पररपणू ि नािीत, याची आम्िाला जाणीि आिे. खेरीज, एकदा
प्रकावशत िालेल्या बातम्या पन्ु िा देण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न
तुम्िाला पडणेिी अपेवक्षत आिे. या बातमीपत्राांचा िेतू असा की
िन्यजीिाांसाठी सांरवक्षत क्षेत्रातील घडामोडींविषयी बातम्या एकत्र
पािण्याचा पयािय उपलब्ध असािा. तसेच, इग्रां जीतील बातमीपत्र
जिळपास दोन दशके सातत्सयाने प्रकावशत िोत असल्यामळ
ु े या
काळात इग्रां जी िृत्तपत्राांमध्ये सांरवक्षत क्षेत्राांविषयीचे िृत्ताांकन कसे
िोते, त्सयात कािी बदल िाले का याचे दस्तािेजीकरण आपोआपच
या बातमीपत्राच्या रुपाने उपलब्ध िाले आिे. तसे, मराठीतील
िृत्ताांकनाचेिी व्िािे, अशी अपेक्षा आिे. मख्ु य म्िणजे, िी सरुु िात
आिे. िन्यजीि सरां क्षणाबाबत अशी बातमीपत्रे जास्तीत जास्त
प्रादेवशक भाषाांमध्ये प्रकावशत िाली तर ििी आिेतच.
तेव्िा, िे ‘संरक्षित िेत्र वाताापत्र’ कसे िाटले या
विषयी तुमचा अवभप्राय, मते, सचू ना आम्िाला जरूर कळिा.
तुमच्या सांपकाितील विद्याथी, वशक्षक, िाताििर, पयाििरण-िन्यजीि
प्रेमी ि या विषयात रुची असणारे इतर िाचक, कायिकते
याांच्यापयांत िे बातमीपत्र पोिोचािे, असे तुम्िाला िाटत असेल;
तर त्सया सिाांचे ईमेल, पत्ते आवण सांपकि क्रमाांक आम्िाला पाठिा.
या िषाितील चार अांक त्सयाांना पाठिण्याची व्यिस्था आम्िी करू.
तसेच, तुम्िी स्ितः वशक्षक, पत्रकार, कायिकते असाल आवण
तमु च्या कामाच्या वनवमत्ताने सरां वक्षत क्षेत्राच्ां या पररसरातील
विद्याथी, िाचक ि इतर रवििाशाांच्या सांपकाित असाल,
त्सयाांच्यापयांत िे बातमीपत्र नेण्यास, जनजागृतीसाठी त्सयाचा िापर
करण्याची तुमची इच्छा असेल तर त्सयासाठी तुमची योजना,
तुम्िाला लागणाऱया प्रतींची सांख्या आवण अथाितच तुमचा पत्ता
आम्िाला कळिा. त्सया तमु च्यापयांत पोिोचविण्याची व्यिस्था
आम्िी करू.
अक्षिक माक्षिती व सपं काासाठीः
संरक्षित िेत्र वाताापत्र, C/o कल्पिृक्ष, अपाटिमटें ५, श्री दत्त कृ पा,
९०८, डेक्कन वजमखाना, पुणे ४११००४, मिाराष्ट्र, भारत. फॅ क्सः ०२०
२५६५४२३९.
ई-मेलःmarathipaupdate@gmail.com
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वस्थती कशी आिे, याची सतु राम कल्पना या अििालातून येत
नािी.
या अििालात िनाच्छादनाच्या मोजमापापरु ते
ज्याला ‘िन’ म्िटले आिे, ते पयाििरणशास्त्रातील ‘िन’ िी
सांकल्पना प्रत्सयक्षात आणण्यासाठी परु े से नािी. िनात
िनस्पतींच्या कोणत्सया प्रजावत, जावत आिेत, एकमेकाांच्या
तल
ु नेत त्सयाच
ां े प्रमाण वकती आिे, कोणकोणत्सया ियाची िाडे
वकती प्रमाणात आिेत अशा विविध बाबी पयाििरणाशास्त्रात
मित्त्िाच्या ठरतात. या बाबींिर िनातील जैिविविधता, िनाची
उत्सपादकता, त्सयापासनू साधनसांपत्ती अशा िस्तूरूपात ि शुद्ध
ििा, पाणी इत्सयादी पयाििरणीय सेिाांच्या रूपाने वमळणारे इतर
फायदे अिलांबून असतात. नैसवगिक िन िी समतोल पररसांस्था
असते.
त्सया उलट, एकाच जावतची िाडे असलेली लागिड
के िळ त्सया जावतिर अिलबां ून मयािवदत जैिविविधतेला आसरा
देते. त्सयाचे पयाििरणीय मल्ू यिी नैसवगिक िनापेक्षा कमी असते.
‘कन्िेन्शन ऑन बायोलॉवजकल डायिवसिटी’ अथाित
जैिविविधता विषयक आांतरराष्ट्रीय कराराने िनाच्या
औपचाररक व्याख्येबरोबर ‘िन’ या पररसस्ां थेचे, त्सयातील
िन्यजीिाांच्या विविधतेचे पयाििरणशास्त्रीय मित्त्ि अधोरे वखत
करणाऱया, जगभरातील विविध मानिी समूिाांच्या िनाकडे
पािण्याच्या दृष्टीकोनाांचा समािेश असलेल्या इतर व्याख्याांचीिी
दखल घेतली आिे. भारत या करारात सिभागी असला तरी
त्सयाचे प्रवतवबांब देशातील िनाांच्या वस्थतीबाबत अििालात
वदसनू येत नािी.
एरिी, देशातील िनाांची वस्थती सधु ारत असल्याचे
दाखिणारे या अििालाने आपल्यासमोर ठे िलेले वचत्र खरे
असते तर; या बातमीपत्राला मजकुराची – विशेषतः माणसू
आवण िन्यजीि याांच्यातील सांघषिविषयक बातम्याांची नक्कीच
िानिा भासली असती!

संपादकीय
नुसती क्षिरवाईची टक्के वारी; वन्यजीवनाचे क्षचत्र िूसर
इवां डया स्टेट ऑफ फॉरे स्ट ररपोटि २०१९ अथाित भारतातील
िनाांच्या वस्थतीचा आढािा घेणारा द्वैिावषिक अििाल कें द्रीय
िन, पयाििरण ि ििामान बदल मांत्रालयाने गेल्या िषिअखेरीस
प्रकावशत के ला. त्सयानुसार, िषि २०१७ आधीच्या दोन िषाांच्या
तुलनेत गेल्या दोन िषाांत देशाच्या िनाच्छादनात ०.५६ टक्के ि
िृक्षाच्छादनात ०.६५ टक्के िाढ िाली आिे.
िी आकडेिारी पािून देशातील िनाांबाबत
सकारात्समक वस्थती असल्याचे वचत्र वनमािण िाले असले; तरी ते
खरे नािी.
पविली बाब म्िणजे २०११ पासनू प्रकावशत
िालेल्या आकडेिारीच्या तुलनेत टक्के िारीतील िी ताजी िाढ
विशेष दखल घ्यािी अशी नािी.
दसु री बाब अशी की या अििालासाठी
िनाच्छादनाचे मोजमाप करताना लक्षात घेतलेली
‘िनाच्छादना’ची सांकल्पना मुळात त्रोटक आिे.
अििालानुसार, एक िेक्टर वकांिा त्सयािून अवधक जवमनीिर
असलेल्या िाडाांच्या फाांद्यापानाांचा पसारा िा त्सया जवमनीचे
वकमान १० टक्के क्षेत्र व्यापत असेल तर त्सयाला ‘िन’ असे
म्िणनू त्सयाची गणना िनाच्छादनात के ली आिे. मात्र, यामध्ये
िाडाांच्या कोणत्सया प्रजावत, जावत आिेत िे लक्षात घेतलेले
नािी. म्िणजे एखादी आमराई वकांिा सुरूचे बन वकांिा
ऑस्रेवलअन अके वशआच्या लागिडीखालील क्षेत्राचां ािी
िनाच्छादनात समािेश के ला आिेत. िनाच्छादनाला
जवमनीच्या मालकीचा वनकष नािी.
एक िेक्टरिून कमी क्षेत्रािर आवण िन विभागाच्या
अखत्सयाररत नसलेल्या जवमनीिर असलेल्या िृक्षाचां ा समािेश
‘िृक्षाच्छादना’त के ला आिे.
या खेरीज, िन विभागाच्या अखत्सयाररत नसलेल्या
जवमनीिरील विखरु लेल्या िृक्षाांचा समािेश ‘िनाबािेरील िृक्ष’
या प्रकारात के ला आिे. या प्रकाराला क्षेत्रफळाची मयािदा नािी.
इथे िृक्षाांचा परीघ जो मोजणाऱयाच्या छातीच्या उांचीिरील म्िणजे जवमनीच्या िर अांदाजे चार वकांिा साडेचार फूट खोडाचा परीघ धरला जातो, त्सयाची वकमान मयािदा पाच
सेंवटमीटर धरली आिे. म्िणजे, लिानसिान िाडेिी त्सयामध्ये
मोजली आिेत.
या सिि वनकषाांचा एकवत्रत पररणाम म्िणून
टक्के िारीत देशात विरव्या आच्छादनाची व्याप्ती िाढलेली
वदसते. मात्र, प्रत्सयक्षात या िनाचां ी आवण त्सयातील िन्यजीिनाची
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

सरं क्षित िेत्रातील बातम्या
चांदोली राष्ट्रीय उद्यान
पवनचक्क्यांच्या खांबावं र कॅ मेरे लावून जंगलावर नजर
पिनचक्क्याांचा िापर करून स्ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रशासन
आसपासच्या जगां लाांिर नजर ठे ित आिे.
स्ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या चाांदोली
राष्ट्रीय उद्यानात प्रकल्प प्रशासनाने पिनचक्क्याांच्या खाांबाांिर
चार कॅ मेरे लािले आिेत. उांचािर लािल्यामळ
ु े या कॅ मेऱयाांच्या
नजरे च्या टप्पप्पयात मोठा प्रदेश येतो. प्रत्सयेक कॅ मेरा वनयत्रां ण
कक्षातूनच ३६० अांशाांच्या कोनामध्ये वफरिून िमू िी करता येतो.
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या उपकरणाांच्या माध्यमातून रात्रीच्या िेळेलासद्ध
ु ा जांगलािर
नजर ठे िता येते.
व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाने रात्रीच्या िेळेला उड्डाण
करण्याची क्षमता असलेले दोन ड्रोनसद्ध
ु ा िापरात आणले
आिेत. िे ड्रोन एका िेळेला साधारणपणे एक तास ििेत गस्त
घालू शकतात. स्ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या मख्ु य िनसांरक्षकाांनी
सावां गतले की वशकारी रोखण्यासाठी रात्रीच्या िेळेला गस्त
घालण्यात येत आिे ि ५५पेक्षा अवधक सरु क्षा छािण्या
उभारण्यात आल्या आिेत. या कॅ मेऱयाांची सांख्या लिकरच
िाढिण्याचा प्रस्ताि आिे.
वशकार करण्याच्या उद्देशाने कोकणातनू लोक या
व्याघ्र प्रकल्पात येतात. त्सयामुळे कोकणाला जोडणाऱया मागाििर
बऱयाच वठकाणी तपासणी करण्यात येते. त्सयात अवलकडेच
सशाची वशकार के लेल्या कािी जणाांना पकडण्यात आले.
कोयना धरणाच्या जलाशयात नौकाच्ां या मदतीने अशा
आगांतुकाांना अटकाि करण्यासाठी गस्त घालण्यात येते.
त्सयासाठी िापरल्या जाणाऱया बोटींची सांख्यािी िाढिण्यात
आली आिे.
कोयना िन्यजीि अभयारण्य पररसरात १६ गािे
िोती. यातील १४ गािाांचे पनु ििसन िाले असनू आता फक्त दोन
गािे पनु ििसनाच्या प्रतीक्षेत आिेत. याबाबतचा प्रस्ताि
सरकारला पाठिण्यात आला आिे. चाांदोली राष्ट्रीय उद्यानामध्ये
एकूण ३३ गािे िोती, त्सयापैकी नऊ गािाचां े धरणासाठी आधीच
पनु ििसन करण्यात आले आिे.

दसु ऱया ि वतसऱया क्रमाांकािर अनुक्रमे सांजय गाांधी राष्ट्रीय
उद्यान आवण पणु े वजल्ियातील मयुरेश्वर सपु े अभयारण्य िी क्षेत्रे
आिेत.
मल्ू याांकनाची िी प्रवक्रया कें द्रीय पयाििरण, िन ि
ििामान बदल मांत्रालयाच्या ितीने दरिषी राबिली जाते.
मूळ बातमी – वटपेश्वर अभयारण्याची पत उांचािली,
मिाराष्ट्रातील ११ पैकी लागतो िा क्रमाक
ां .
https://www.esakal.com/,
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िद्दवाढ क्षवचारािीन; लगतच्या गावांमध्ये वाघाची भीती
वटपेश्वर अभयारण्यातील िाघाच
ां ी िाढती सख्ां या लक्षात घेता
१४८ चौरस वकमी क्षेत्रफळािर पसरलेल्या या अभयारण्याचे
कायिक्षेत्र िाढिण्याचा िन विभागाचा मानस आिे. त्सयासाठीचा
प्रस्ताि िन्यजीि विभागाच्या विचाराधीन आिे. पारिा िन
पररक्षेत्रातील पारिा, कुली, वकन्िी या गािाच
ां े क्षेत्र अभयारण्यात
समाविष्ट के ला जाईल, अशी शक्यता आिे. त्सया बरोबरच, इतर
आणखी कािी गािे अभयारण्याला जोडता येतील का याबाबत
चाचपणी सरू
ु आिे. गािे अभयारण्यात समाविष्ट के ली तर
वतथल्या रवििाशाांना मोबदला, त्सयाच
ां े पनु ििसन या मदु द्य् ाांिर
विचारविवनमय के ला जात आिे.
वटपेश्वरलगतच्या सन्ु ना गािात बैलािर िावघणीने
िल्ला करून त्सयाला ठार के ले. आजबू ाजल
ू ा शेतमजरू काम करत
असताना िाघाने िल्ला के ला, त्सयामळ
े
शे
ु तकरी ि शेतमजरु ामां ध्ये
भीती असनू पाचेक वदिस शेतीची कामे ठप्पप िाली. सन्ु नासि
बल्लारपरू , किठा, बोथ, बिात्तर, टेंभी, िाांजरी, अांधारिाडी,
कोबई, कोपामाांडिी, टाकळी, कारे गाि, अली, वपांपळशेंडे,
िळिाट, धरमगोटा, वििरी, वपटापगांु री, दयािपरू इत्सयादी गािानां ा
िन्यप्राण्याांकडून िोणाऱया त्रासाला सामोरे जािे लागत आिे.
वटपेश्वर अभयारण्य पिू ी पेंच व्याघ्र प्रकल्पात
समाविष्ट िोते. मात्र, आता त्सयाचा समािेश मेळघाट व्याघ्र
प्रकल्पात के ला जाणार आिे. दरम्यान, या अभयारण्याला व्याघ्र
प्रकल्पाचा दजाि देण्याला राज्याचे िन मांत्री सांजय राठोड याांनी
तत्त्ितः मांजरु ी वदली आिे.
गेल्या िषीच्या गणनेनुसार, वटपेश्वरमध्ये सध्या
बछड्यासां ि १८ िाघ आिेत.

मूळ बातमी - धिल कुलकणी. स्ाद्री अभयारण्याांिर आता
कॅ मेरे आवण ड्रोनची नजर!
https://www.loksatta.com/,

०१.०१.२०.

क्षटपेश्वर अभयारण्य
िभावी व्यवस्थापन क्रमवारीत क्षटपेश्वर सिाव्या स्थानी
यितमाळ वजल््ातील वटपेश्वर अभयारण्याने व्यिस्थापनाच्या
मल्ू याक
ां नात राज्यातील ११ अभयारण्यामां ध्ये सिािा क्रमाांक
पटकािला आिे. सांरवक्षत क्षेत्राांच्या २०१८-१९ या िषाितील
व्यिस्थापनाचे मल्ू याांकन करणारा अििाल नुकताच प्रकावशत
िाला. त्सयामध्ये िी क्रमिारी वदली आिे. १९९८ मध्ये
अभयारण्य म्िणनू घोवषत िालेल्या वटपेश्वरच्या जगां लात
आजघडीला १४ िाघ आिेत. या अभयारण्याला व्याघ्र
प्रकल्पाचा दजाि वमळिनू देण्यासाठी प्रयत्सन सरू
ु आिेत.
मल्ू याांकनाच्या यादीत ठाणे खाडी रोवित िन्यजीि
अभयारण्याने सिोच्च स्थान वमळिले आिे. त्सयापाठोपाठ
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ

बातमी

–

‘वटपेश्वर’च्या

िद्दिाढीचा

प्रस्ताि.

https://www.lokmat.com/,

२९.०२.२०.
नरे श मानकर. सन्ु ना ढोकी पररसरातील शेतीकामे
ठप्पप.
https://www.lokmat.com/
०३.०३.२०.
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क्षटपेश्वर अभयारण्य/ज्ञानगंगा अभयारण्य

यापिू ी, २०१६ मध्ये वटपेश्वरमधील आईपासनू
िेगळा िालेला आणखी एक िाघ जानेिारी २०१९ मध्ये कािल
व्याघ्र प्रकल्पात वदसनू आला िोता.
दरम्यान, टी१सी३ जल
ु ै २०१९ मध्ये तेलांगणमधील
आवदलाबाद शिराच्या जिळ गेला िोता. मात्र, तो दिा
वदिसाांतच वटपेश्वरला परत आला आवण वतथेच राविला.
टी१सी२नेिी बरे च अतां र पार के ल्याचे िृत्त आिे.

पाच मक्षिन्यांत वाघाचा क्षटपेश्वर ते ज्ञानगंगा िवास

मूळ बातम्या - वटपेश्वर अभयारण्यातील ‘टी१-सी१’ िाघाची
सफर, https://www.loksatta.com/,
०२.१२.१९.
वटपेश्वर अभयारण्यातील िाघ पोिोचला
बुलडाण्यात.

यितमाळ वजल््ातील वटपेश्वर िन्यजीि अभयारण्यातील
‘टी१सी१’ िा नर िाघ बल
ु डाणा वजल््ातील ज्ञानगगां ा िन्यजीि
अभयारण्यात वदसनू आला. जनू २०१९ पासून पाच मविन्याांत
या िाघाने दोन अभयारण्याांमधील एक िजार ३०० वकलोमीटर
अांतर पार के ले. दोन राज्याांतील सिा वजल््ाांमधील शेकडो गािे
ओलाडां ू न टी१सी१ने िा प्रिास के ला. या प्रिासात त्सयाने गरु े ढोरे
मारली, मात्र माणसाांिर िल्ला के ल्याचे िृत्त नािी.
वटपेश्वर अभयारण्यातील ‘टी१’ या िावघणीला जनू
२०१६ मध्ये जन्मलेल्या ‘टी१सी१’सि ‘टी१सी२’ ि
‘टी१सी३’ असे तीन बछडे आिेत. िे वतन्िी बछडे २०१९च्या
सरुु िातीला वतच्यापासून िेगळे िाले. आईपासून विभक्त िोऊन
निीन क्षेत्राच्या शोधात असलेल्या िाघाांच्या ितिणक
ु ीचा
अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने या बछड्याांना माचि २०१९ मध्ये
रे वडओ कॉलर लािण्यात आल्या िोत्सया. रे वडओ कॉलरच्या
सा्ाने िाघाांच्या िालचालींिर दरू िरून लक्ष ठे िता येते.
‘भारतीय िन्यजीि सांस्थे’चे डॉ. पराग वनगम आवण डॉ. वबलाल
िबीब याांच्या नेतत्त्ृ िाखाली िा अभ्यास के ला जात आिे.
जनू २०१९ मध्ये तीन िषे ियाचा टी१-सी१
वटपेश्वरमधनू बािेर पडल्याचे वदसनू आले. आवदलाबाद
उपविभाग, नाांदडे उपविभाग, वकनिट, अांबाडी घाट असा प्रिास
करून ऑगस्ट-सप्पटेंबरदरम्यान तो पैनगांगा अभयारण्यात गेला.
ऑक्टोबरमध्ये वतथून बािेर पडून तो पसु द उपविभागातील
ईसापरू अभयारण्यात गेला. ऑक्टोबरअखेरीस तो विगां ोली
वजल््ाात गेल्याचे वदसनू आले. नोव्िेंबरच्या सरुु िातीला तो
अकोला वजल््ात आवण नोव्िेंबरच्या अखेरीस तो बुलडाणा
वजल््ात दाखल िाला. वचखली आवण खामगािजिळ
आल्यानांतर एक वडसेंबरला टी१सी१ने ज्ञानगांगा अभयारण्यात
प्रिेश के ला. आता तो मेळघाट अभयारण्यापासनू ५०
वकलोमीटर अांतरािर आिे.
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

https://www.lokmat.com/,
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ताडोबा अंिारी व्याघ्र िकल्प
अक्षतक्रमिाबाबत िमीपत्राच्या अटीला क्षवरोि
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात निे मागिदशिक (गाईड) वनयुक्त
करण्यासाठी लागू के लेल्या िमीपत्राच्या अटीला मिाराष्ट्र राज्य
अभयारण्य गाईड्स यवु नयनने विरोध के ला आिे. िी अट मागे
घेण्याची मागणी या सांघटनेने के ली आिे.
नव्या मागिदशिकाांची वनयुक्ती करण्याच्या िेतूने
सांघटनेने विविध सचू ना के ल्या िोत्सया. त्सयामध्ये मराठी ि विदां ी
भाषामां ध्ये चागां ले सिां ादकौशल्य, इग्रां जीचे जजु बी ज्ञान, ियाची
२१ िषे पणू ि, िन गन्ु िा वकांिा िन कायद्याचे उल्लांघन के लेले
नसािे याांचा समािेश िोता. त्सयात प्रकल्पाच्या क्षेत्र सांचालकाांनी
आणखी एक अट लागू के ली. मागिदशिक, िािनचालक ि
मालक आवण त्सयाच्ां या कुटुांवबयानां ी कोणत्सयािी शासकीय ि िन
जवमनीिर अवतक्रमण के ले नसल्याचे िमीपत्र २०० रुपयाांच्या
मद्रु ाांकािर वलिून द्यािे, अशी िी अट आिे.
बिुसांख्य मागिदशिक, िािनचालक ि मालक िे
आवदिासी नसल्यामुळे त्सयानां ा िनावधकार कायदा २००६
अांतगित िक्क वमळणे शक्य नािी. मात्र, िे पिू ीपासूनच इथले
स्थावनक रवििासी आिेत, अशी भवू मका घेत सांघटनेने या
अटीला विरोध के ला आिे.
मूळ बातमी – गाईड व्िायचे असेल तर िे आलेच पाविजे...आता
आणखीच कािीतरी निे!
https://www.esakal.com/, २६.०२.२०.
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ताडोबातून गोरेवाड्यात नेलेला बछडा आजारी

िाघ स्थलाांतररत िाले आिेत. खडसांगी बफर क्षेत्रातून एका
िाघाचे स्थलाांतर िाले आिे. विशेष म्िणजे, अवतशय कमी
कालािधीत िे िाघ स्थलातां ररत िाले आिेत. कोळसा
िनक्षेत्रातून िाघ सातत्सयाने बािेर पडत आिेत. उमरे डकऱिाांडला अभयारण्यात जाण्यासाठी िाघाांनी वचमरू , वभसी,
घोडािरी असा मागि िापरला आिे. या अभयारण्यात आलेल्या
कािी िाघानां ी कािी कालािधीनतां र निेगाि-नागविरा ि इतर
अभयारण्याांचा मागि धरला.

चांद्रपरू इथल्या तात्सपुरत्सया उपचार कें द्रातून गोरे िाडा बचाि कें द्रात
आणलेल्या िाघाची प्रकृ ती खालािली आिे. सदृु ढ वस्थतीत
असलेल्या िाघाची प्रकृ ती अचानक वबघडल्याने गोरे िाडा
प्रशासनाच्या बचाि कें द्रातील िन्यप्राण्याांच्या देखभालीिर
प्रश्नवचन्ि वनमािण िाले आिे.
ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून
आईपासनू दरु ािलेला िाघाचा बछडा िन कमिचाऱयानां ा वदसला.
मरणासन्न अिस्थेतील या बछडय़ाला रावन्िट रीटमेंट कें द्रातील
पशिु ैद्यकीय अवधकाऱयाांनी योग्य उपाययोजना करून िाचिले.
मात्र, तो जांगलात सोडण्यायोग्य नसल्याने त्सयाला गोरे िाड्यात
ठे िण्याचा वनणिय िाला. पण, गोरे िाड्यात आणल्यानांतर त्सयाला
सांसगिजन्य आजार िाला आिे. गोरे िाडा प्रशासनाच्या विरोधात
तीन वदिस वतथले कमिचारी सांपािर िोते. या काळात बचाि
कें द्रातील िन्यप्राण्याांचे प्रचांड िाल िाले. त्सयातच िा िाघ
आजारी पडला आिे. या बछडय़ाचे पोट फुगायला लागले आिे.
त्सयामळ
ु े आता गोरे िाडा प्रशासनासमोर या बछडय़ाला
िाचिण्याचे आव्िान आिे.

मूळ बातमी - सरु क्षेसाठी ताडोबातील िाघाांचे स्थलाांतर.
https://www.loksatta.com/,
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तुंगारेश्वर अभयारण्य
अभयारण्यात वेगाने दुचाकी चालविाऱया
दिा जिांना अटक; दोघांचा शोि सुरू
तगुां ारे श्वर िन्यजीि अभयारण्याच्या प्रवतबवां धत क्षेत्रात धमु ाकूळ
घातल्याप्रकरणी िन विभागाने आणखी चार दचु ाकीस्िाराांना
अटक के ली आवण तूतािस जावमनािर सोडले. आत्तापयांत या
प्रकरणी दिा जणाांना अटक करून जावमनािर सोडले असनू ,
अन्य दोन दचु ाकीस्िाराच
ु आिे.
ां ा तपास सरू
तुांगारे श्वर िन्यजीि अभयारण्यात तुांगारे श्वर मांवदराच्या
मागील रस्त्सयािर ९ फे ब्रिु ारीला कािी दचु ाकीस्िाराांनी
बेदरकारपणे दचु ाकी चालिल्या िोत्सया. समु ारे दोन ते तीन तास
िा धमु ाकूळ सरू
ु िोता. त्सयाचे वचत्रीकरण एका पयाििरणप्रेमीने
के ल्यामळ
ु े िी घटना समोर आली.
िन विभागाने छायावचत्राांच्या आधारे दिा
दचु ाकीस्िाराांचा शोध लािला असनू त्सयाांना अटक करून
जावमनािर सोडले. जावमनािर असलेल्या सिि १०
दचु ाकीस्िाराांना न्यायालयात आरोपपत्र दाखल िोईपयांत दर
गरुु िारी िन विभागाच्या कायािलयात िजर रािणे बांधनकारक
आिे. िन्यजीि अभयारण्यात ताशी २० वकमीपेक्षा अवधक
िेगाने िािन चालिण्यास मनाईच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा
अिमान आवण अभयारण्यात बेकायदा प्रिेश करणे या
कलमाांखाली त्सयाांच्यािर गन्ु िा दाखल करण्यात आला आिे. या
गन्ु ्ासाठी जास्तीत जास्त सिा मविन्याचा तुरुांगिास आवण पाच
िजार रुपये दांडाची तरतूद असल्याचे िनावधकाऱयाांनी साांवगतले.

मूळ बातमी - ताडोबातून गोरे िाड्यात आलेल्या िाघाची
प्रकृ ती खालािली.
https://www.loksatta.com/,
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ताडोबा अंिारी व्याघ्र िकल्प/उमरेड कऱिांडला
अभयारण्य
ताडोबातील वाघ ८० क्षकलोमीटरचा िवास करून
उमरेड कऱिांडला अभयारण्यात
ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रकल्पातील िाघाने समु ारे ८०
वकलोमीटरचे अांतर पार करत उमरे ड कऱिाांडला अभयारण्य
गाठले आिे. या व्याघ्र प्रकल्पातून आतापयांत तीन ते चार
िाघानां ी उमरे ड-कऱिाडां लामध्ये प्रिेश के ल्यामळ
ु े ताडोबा ते
उमरे ड िे िाघाांसाठी एक सांरवक्षत क्षेत्र म्िणनू समोर येत आिे.
उमरे ड कऱिाांडला अभयारण्यात एका िन्यजीिप्रेमीने एका
िाघाचे छायावचत्र काढले. या िाघाला पािताक्षणी ताडोबातील
‘माया’ या िावघणीच्या बछड्याशी साम्य असल्याचे लक्षात
आले. ताडोबातील छायावचत्राशी ते ताडून पािता िा तोच िाघ
असल्याचे स्पष्ट िाले. मात्र, िन खात्सयाकडून यािर
अवधकृ तररत्सया वशक्कामोतिब व्िायचे आिे.
ताडोबा अधां ारी व्याघ्र प्रकल्पातनू गेल्या िषी दोन
िाघ स्थलाांतररत िाले िोते. यािषी कोळसा िनक्षेत्रातून दोन
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ बातमी – तुांगारे श्वरमध्ये धमु ाकूळ घालणाऱया आणखी चार
दचु ाकीस्िाराांना अटक.
https://www.loksatta.com/,
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नवेगाव नागक्षझरा व्याघ्र िकल्प

मुंबईनजीकच्या जंगलांना िवामान बदलापेिा
मानवक्षनक्षमात विव्यांचा िोका जास्त

कोका अभयारण्यातून रात्रीची वाितूक बंद

ऑस्रेवलयामध्ये लागलेल्या िणव्याांच्या पाश्विभमू ीिर
मांबु ईनजीकच्या जांगलाांबद्दल वचांता वनमािण िाली आिे. मात्र इथे
नैसवगिक िणव्याांपेक्षा मानिी गैरकृ त्सयाांमळ
ु े लागणाऱया आगींचा
धोका जास्त आिे.
फे ब्रिु ारी ते मे िा काळ आगींच्या दृष्टीने सांिेदनशील
आिे. ऑस्रेवलयातील िाडाांच्या प्रकारामां ळ
ु े वतथे नैसवगिक िणिे
भडकताना वदसतात. मात्र मबांु ई आवण पररसरात असे िणिे
लागणार नािीत, अशी ग्िािी अप्पपर प्रधान मुख्य िनसरांक्षक
(पविम) यानां ी वदली आिे. मांबु ई, पालघर, तुांगारे श्वर पररसरात १५
जानेिारी ते १५ जल
ु ै या काळात सतत देखरे ख सरू
ु असते, असे
त्सयानां ी सावां गतले. या पररसरात १०० ब्लोअर (ििेच्या िोताचा
िापर करून आगीिर वनयांत्रण आणण्यासाठी िापरले जाणारे
यांत्र) आिेत. तसेच कमिचाऱयाांकडे खास पोशाखिी आिेत. या
तांत्रज्ञानाचा फायदा िोत आिे, असेिी ते म्िणाले.
दारूच्या भट्ट्या, जांगलात एखादा प्राणी भाजनू खाणे अशा
कारणाांमळ
ु े आगी लागल्याची उदािरणे आिेत. १९२६ या
क्रमाांकािर सांपकि साधनू आगीची माविती वदल्यास घटनास्थळी
कमिचारी पोिोचतात, असे त्सयाांनी स्पष्ट के ले.
दरम्यान, ‘येऊर एन्व्िायनिमेंटल सोसायटी’ने ३०
माचि, २०१६ रोजी येऊरमध्ये मानिवनवमित िणव्याांबद्दल लेखी
तक्रार के ल्याची माविती वदली. येऊर पररसरातील अनेक अिैध
उद्योगाांमळ
ु े जांगलाला आगी लागतात, मात्र याांबाबत कठोर
कारिाई िोत नािी. तसेच आग लािनू जगां ल साफ करायचे
आवण मग वतथे अिैध बाांधकामे करायची िी पद्धतसद्ध
ु ा या
आगींमागचे एक कारण आिे, असे या सांस्थेने म्िटले आिे.
मिाराष्ट्रातील एकूण जांगलाांपैकी ३.४० टक्के िनक्षेत्र आग
लागण्याची जिळपास खात्रीच असल्यामळ
ु े धोकादायक
मानल्या गेलेल्या क्षेत्रात येते. त्सया खालोखाल अवततीव्र
अग्नीप्रिण जांगल िे ४.०१ टक्के तर तीव्र अग्नीप्रिण जांगलाचे
प्रमाण १५.६० टक्के आिे. राज्यातील कमी अग्नीप्रिण
जगां लाच
ां े प्रमाण ६०.३४ टक्के आिे, अशी माविती भारताच्या
िन सिेक्षण अििालातून समोर आली आिे.

कोका अभयारण्यातून जाणारे रस्ते सायांकाळी सिा ते पिाटे सिा
िाजेपयांत बांद ठे िण्याचे आदेश भांडारा वजल्िावधकाऱयाांनी वदले
आिेत. मात्र, यामळ
ु े अिैध धद्यां ािां र मयािदा येत असल्याने िे मागि
पन्ु िा सरू
ु करण्यासाठी अभयारण्य ि वजल्िा प्रशासनािर दबाि
आणण्याचा प्रयत्सन सरू
ु आिे. निेगाि-नागविरा व्याघ्र
प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात िे अभयारण्य आिे. या अभयारण्यात
िाघ, िाघीण आवण तीन बछडे तसेच वबबट्या, अस्िल ि इतर
प्राणी आिेत.
कोका अभयारण्यातून भांडारा ते करडी (पलाडी मागे)
िा १२ वकलोमीटरचा रस्ता, भांडारा ते करडी (सालेिटे ी मागे) िा
१.५४ वकलोमीटरचा आवण तुमसर-साकोली िा सिा
वकलोमीटरचा रस्ता जातो. िे वतन्िी रस्ते िदिळीचे असल्याने
िन्यजीिाांच्या भ्रमांतीला अडथळा वनमािण िोत िोता म्िणनू
अभयारण्य प्रशासनाने भांडारा वजल्िावधकाऱयाांना प्रस्ताि
पाठिनू िे वतन्िी रस्ते रात्रीच्या िेळी बांद करण्याची विनतां ी के ली.
वजल्िावधकाऱयाांनी पयाियी मागािने िाितूक िळिनू िे वतन्िी रस्ते
सायांकाळी सिा ते सकाळी सिा िाजेपयांत बांद के ले. यातून
स्थावनक गािकरी, रुग्णिाविका ि अवग्नशमन दलाची
िािने यानां ािी सिलत देण्यात आली आिे.
रात्रीच्या िेळेत या मागाांिरून अिैध रे ती, वगट्टी, मरुु म
भरलेल्या रकची िाितूक मोठ्या प्रमाणािर िोते. तसेच या
रस्त्सयाांचा िापर करुन िैनगांगा नदीतून मोठ्या प्रमाणात िाळू
उपसा िोतो. िे रस्ते बदां के ल्याने या धद्यां ाांिरिी चाप बसला आिे.
तसेच गाभा क्षेत्रातील एका गािातील अिैध ढाब्यािर दारू
वपऊन येणाऱया ि अभयारण्यात घसु खोरी करणाऱया
पयिटकाांनािी आळा घातला गेला आिे. मात्र, या लोकाांनीच
राजकीय नेत्सयामां ाफि त रात्रीची िाितक
ू सरू
ु करण्यासाठी
प्रशासनािर दबाि आणण्यास सुरुिात के ली आिे.
मूळ बातमी – कोका अभयारण्यातील िाितूक बांदीचे
राजकारण.
https://www.loksatta.com/,
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मूळ बातमी - जांगलाांना धोका मानिवनवमित आगींचा.
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अपुऱया क्षलंगगुिोत्तरामुळे नवेगाव नागक्षझऱयात
वाघांच्या संख्यावाढीला मयाादा

सांरवक्षत क्षेत्र िातािपत्र ई-मेलद्वारे ििे असल्यास सांपकि ः
marathipaupdate@gmail.com
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

िाघाांच्या सांख्येचे प्रमाण चाांगले असण्यासाठी तीन मादी
िाघाांमागे एक नर असायला ििा. मात्र, निेगाि नागविरा व्याघ्र
प्रकल्पात नर िाघाांच्या प्रमाणात माद्याांचे प्रमाण कमी
८

एवप्रल २०२०(क्र.१)

असल्यामुळे िाघाांच्या सांख्यािाढीला बांधने येत आिेत, असे
निेगाि नागविरा व्याघ्र प्रकल्पाचे सांचालक आवण मुख्य
िन्यजीि सरां क्षकाांनी सावां गतले.
निेगाि नागविरा व्याघ्र प्रकल्पात पाच नर आवण
तीन मादी िाघ आिेत. फे ब्रिु ारी २०१९ मध्ये टी८ आवण टी९
या दोन नराांमध्ये टी४ या िावघणीसाठी िालेल्या चढाओढीत
टी८ गभां ीर जखमी िाला िोता.
निेगाि नागविरा व्याघ्र प्रकल्प िा भांडारा आवण
गोंवदया वजल््ात पसरला असनू त्सयात नागविरा िन्यजीि
अभयारण्य, निेगाि िन्यजीि अभयारण्य, निीन नागविरा
िन्यजीि अभयारण्य आवण कोका िन्यजीि अभयारण्य याचां ा
समािेश िोतो. या व्याघ्र प्रकल्पाचे मित्त्ि असे की िा भाग
मिाराष्ट्रातील िाघाचां े अवस्तत्सि असलेल्या भागाांना जोडणारा
दिु ा आिे. ताडोबा, पेंच, उमरे ड कऱिाांडला िे व्याघ्र प्रकल्प तथा
िन्यजीि अभयारण्य आवण इतर राज्याांतील असे अवधिास,
उदािरणाथि, छत्तीसगडचा इद्रां ािती व्याघ्र प्रकल्प आवण मध्य
प्रदेशातील पेंच आवण कान्िा व्याघ्र प्रकल्प या साऱया प्रकल्पाांना
निेगाि नागविरा व्याघ्र प्रकल्प जोडतो.

विाापनक्षदनी पिीगिनेत १७, ६०७ पक्षयांची नोंद
नाांदरु मधमेश्वर पक्षी अभयारण्यात ११, ९६१ पाणपक्षी आवण
िने, माळरानात रािणारे ५,६५६ अशा एकूण १७ िजार ६०७
पक्षयाांची नोंद यांदा िाली आिे. २५ फे ब्रुिारी रोजी
अभयारण्याच्या िधािपनवदनाचे औवचत्सय साधनू िन विभागाने
पक्षीवमत्र, स्थावनक मागिदशिक, िन्यजीि अभ्यासक याांच्या
मदतीने पक्षीगणना के ली. त्सयात चापडगाि, माजां रगाि,
खानगािथडी, कुरूडगाि, काथरगाि या पाच वठकाणी
पक्षीवनरीक्षण करण्यात आले. तत्सपिू ी, जानेिारी मविन्यात
िालेल्या पक्षीगणनेत अभयारण्यात ३४, ४२४ पक्षी वदसून आले
िोते.
नाांदरु मधमेश्वरमध्ये िारकरी, जाांभळा बगळा, राखी
बगळा, स्पॉट वबल डक, गडिाल, ब्राह्मणी बदक, कापशी बदक,
कॉमन पोचाडि, विजन, वलटल क्रेक, बेलन्स क्रेक, स्पूनवबल,
ररव्िर टनि, नकटा बदक, टफ्टेड पोचाडि, प्रॅवटन्कोल, कमळपक्षी,
शेकाट्या, कॉमन क्रेन आवण मोठ्या सांख्येने गल
ु ाबी मैना
आढळून आल्या.
यांदा पाऊस चाांगला िाल्याने नाांदरु मधमेश्वर धरण
पररसरात पाणीसाठा मबु लक प्रमाणात आिे. पररणामी
वििाळ्यात मक्ु कामी आलेल्या स्थलाांतररत पक्षयाांनी आपला
मक्ु काम िाढविला आिे.
नाांदरु मधमेश्वरच्या धरण पररसरात पक्षी जखमी
िाला, मासेमारीच्या जाळ्यात अडकला तर त्सयाला तातडीने
मदत वमळािी यासाठी विशेष िोडीची व्यिस्था करण्यात आली
आिे.
अभयारण्याच्या
शाश्वत
विकासासाठी
लोकसिभागातनू रोजगारावभमख
पयि
ट
न
विकास
आवण
ु
ग्रामविकास िी सांकल्पना राबविली जात आिे. तसेच िनसांरक्षण
आवण िन्यजीि सांिधिन याांमध्ये लोकसिभाग िाढविण्यासाठी,
गािाांमध्ये मल
ू भतू सवु िधा वनमािण करून िनाांिरचे, सांरवक्षत
क्षेत्रािरचे अिलवां बत्सि कमी करणे तसेच मानि-िन्यजीि सघां षि
कमी करण्यासाठी िन विभाग प्रयत्सनशील आिे.

मूळ बातमी - धिल कुलकणी. िाघाांमध्ये सांघषि िाढणार,
मादींसाठी नराांमध्ये ‘टशन’!
https://www.loksatta.com/

०५.०१.२०.

नांदुरमिमेश्वर अभयारण्य
नादं ु रमिमेश्वर राज्यातील पक्षिले ‘रामसर’ स्थळ
नाांदमु धमेश्वर िन्यजीि अभयारण्याला ‘रामसर’ दजाि प्राप्त िाला
असनू , िा दजाि वमळालेली िी राज्यातील पविली पाणथळ आिे.
िा दजाि वमळविण्यासाठी िन विभाग गेली १० िषे प्रयत्सनशील
िोता. नाांदरु मधमेश्वरमध्ये २६५ िून अवधक देशी-परदेशी पक्षी
आढळतात. ‘रामसर’ दजािमळ
ु े या पाणथळीच्या सांिधिनासाठी
विशेष प्रयत्सन के ले जातील.
पाणथळींच्या सांरक्षण, सांिधिनासाठी उपाययोजना
करण्याबाबत इराणमधील रामसर शिरात २ फे ब्रिु ारी १९७१
रोजी चचाि िाली. या चचेचे फवलत म्िणनू जो ठराि िाला,
त्सयाला ‘रामसर ठराि’ म्िणतात. रामसर ठराि स्िीकारलेल्या
देशाांमधील पाणथळींना ठरािाच्या वनकषाांनुसार ‘रामसर’ दजाि
वदला जातो.

मूळ बातम्या – नाांदरु मधमेश्वर अभयारण्यात १७ िजारपेक्षा
अवधक पक्षयाांची नोंद.
https://www.loksatta.com/,

२९.०२.२०.
नाांदरु मधमेश्वरमध्ये ३४ िजार पक्षी.
https://www.loksatta.com/,

मूळ बातमी – नादां रु मधमेश्वर पक्षी अभयारण्याला ‘रामसर’चा
दजाि! राज्यातील िे पविले वठकाण!

३१.०१.२०.
टीप – बातमीत आलेल्या पक्षयाांची इांग्रजी ि सििमान्य शास्त्रीय
नािे पढु ील तक्त्सयात वदल्याप्रमाणे.

https://www.esakal.com/,

२६.०१.२०.
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १
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(सदां भिः बड्िस ऑफ द इांवडयन सबकााँवटनेंट, वग्रमेट-इवन्स्कप,
२०१६ आवण मिाराष्ट्रातील पक्षयाांची मराठी भाषेतील प्रमाण
नािे. सक
ां लनः डॉ. राजू कसबां े, २०१६.)
बातमीतील नाि
शास्त्रीय नाि
िारकरी
Fulica atra
जाांभळा बगळा
Ardea purpurea
राखी बगळा
Ardea cinerea
स्पॉट वबल डक
Anas zonorhyncha
गडिाल
Anas strepera
ब्राह्मणी बदक
Tadorna ferruginea
कापशी बदक
Nettapus cormandelianus
कॉमन पोचाडि
Aythya ferina
विजन
Anas penelope
वलटल क्रेक
Porzana parva
बेलन्स क्रेक
Porzana pusilla
स्पनू वबल
Platalea leucorodia
ररव्िर टनि
Sterna aurantia
नकटा बदक
Sarkidiornis melanotos
टफ्टेड पोचाडि
Aythya fuligula
प्रॅवटन्कोल
*
कमळपक्षी
*
शेकाट्या
Himantopus himantopus
कॉमन क्रेन
Grus grus
गल
Pastor roseus
ु ाबी मैना

गांगापरू धरणातून आिितनाने सोडण्यात येणारे पाणी,
गोदािरीचे पाणी धरण पररसरात येते. या वठकाणी जलप्रदषू ण
आिे; जलपणी िािून येतात. जखमी पक्षयासां ाठी उपचार कें द्र
तातडीने उभारणे, पक्षी सांिधिन सवमती स्थापन करणे,
चापडगािातील वनसगि पररचय कें द्र अभयारण्य पररसरात
िलिणे, तसेच, अभयारण्य पररसरात आता परदेशी पयिटक,
पक्षीवनरीक्षक, अभ्यासक येतील. त्सयाच्ां यासाठी आिश्यक
मल
ू भतू सेिा सवु िधा उभारणे अशी विविध कामे िन विभागाला
करािी लागणार आिेत.
नाांदरु मधमेश्वर पाणथळीच्या सांिधिनासाठी व्यिस्थापन
आराखडा तयार करून िे प्रश्न सोडविणार असल्याचे,
िनावधकाऱयाांनी साांवगतले.
मूळ बातमी - चारूशीला कुलकणी. नादां रु मधमेश्वर अभयारण्य
रामसर यादीत आल्याने िन विभागािर ताण.
https://www.loksatta.com/,

२९.०१.२०.

पेंच व्याघ्र िकल्प
चौकशीचा ससेक्षमरा चुकवण्यासाठी
सीमेपलीकडे टाकला वाक्षघिीचा मृतदेि
पेंच व्याघ्र प्रकल्पात टी१९ या िावघणीच्या मृत्सयूप्रकरणी नागपरू
वजल््ातील देिलापार इथल्या िनरक्षकाला मध्य प्रदेश िन
विभागाने ताब्यात घेतले. चौकशीचा ससेवमरा चक
ु िण्यासाठी
या िनरक्षकाने आपल्या िद्दीतील देिलापार िन पररक्षेत्रात मरण
पािलेल्या िावघणीचा मृतदेि पेंचच्या मध्य प्रदेशातील खिासा
भागात नेऊन टाकल्याचा सांशय आिे. िावघणीच्या मृत्सयूप्रकरणी
या आधी अटक के ल्या गेलेल्या एका िनमजरु ाने चौकशीत िी
माविती वदली. या मावितीची सत्सयासत्सयता पडताळण्यासाठी
नागपरू उपिनसांरक्षकाांनी सािाय्यक िनसांरक्षकाांना मध्य प्रदेशात
पाठिले आिे. वतथे कागदपत्रे पािून, वनवित माविती
वमळाल्यानांतर पढु े तपास करण्यात येईल.
देिलापार िन पररक्षेत्रात १० वडसेंबर २०१९ रोजी
मृत िाघीण आढळली. तेव्िा, मृत्सयूची कारणे, चौकशी याांपासून
सटु का करून घेण्याच्या िेतूने सांबांवधत िनावधकारी,
कमिचाऱयाांनी िनमजरु ाच्या मदतीने बैलगाडीतून रातोरात वतचा
मृतदेि मध्य प्रदेशाच्या िद्दीतील वशिनी क्षेत्रातील खिासा इथे
नेऊन टाकला. ११ वडसेंबरला िावघणीचा मृतदेि आढळल्यािर
िनावधकाऱयाांनी तपास सरू
ु के ला. तेव्िा, त्सयानां ा घटनास्थळी
बैलगाडीच्या चाकाांच्या खणु ा ि दोनतीन माणसाांच्या
पाऊलखणु ा वदसनू आल्या. आणखी तपासाांती सांशवयताांची नािे
समोर आली आवण एका िनमजरु ाला अटक िाली.

*एकािून अवधक जावतांसाठी िापरले जाणारे मराठी नाि. नेमकी जावत
ओळखणे प्रत्सयक्ष वनरीक्षणावशिाय अशक्य.

‘रामसर’ दजाामुळे वन क्षवभागाची जबाबदारी वाढली
नाांदरु मधमेश्वर अभयारण्याचा पाणथळींच्या रामसर यादीत
समािेश िाल्यामुळे एकीकडे पयाििरणप्रेमी, अभ्यासकामां ध्ये
आनांदाचे िातािरण आिे; तर दसु रीकडे िन विभागासमोर निी
आव्िाने उभी राविली आिेत.
अभयारण्याची सीमा चापडगाि, माजलगाि,
करांजगाि, थानगािथडी, नादां रू मध्यमेश्वर, चाचडगाि
पररसरालगत आिे. अभयारण्याच्या एकूण जवमनीपैकी ३००
िेक्टर क्षेत्रफळािर गाळपेराची जमीन आिे. िन विभागाच्या या
जवमनीिर पररसरातील ग्रामस्थाांची शेती आिे. रामसर दजाि
वमळाल्यामळ
ु े अभयारण्याच्या सीमेिर सरां क्षक वभतां उभारण्याचे
ठरे ल, त्सयािेळी गाळपेराच्या जवमनीचा मद्दु ा गांभीर िोणार आिे.
या जवमनी ताब्यात घेताना शेतकऱयाांच्या पुनििसनाचा प्रश्न िन
विभागाला सोडिािा लागणार आिे.
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

१०

एवप्रल २०२०(क्र.१)

या घटनेमळ
ु े, दोन्िी राज्याांच्या िन विभागाांच्या
कायिपद्धतीिर प्रश्नवचन्ि उभे राविले आिे.

रवििाशाांनी मदत के ल्याचे चौकशीअांती वदसनू आले आिे.
वसपना िन्यजीि विभागाने या प्रकरणी मध्य प्रदेशातील बैतुल
वजल््ातील आठ आरोपींसि खडां ु खेडाच्या एका स्थावनक
रवििाशाला अटक के ली. एक जण अद्याप फरार आिे.
परराज्यातील या तस्कराांनी स्थावनक रवििाशाांच्या
मदतीने पािणी करून वनयोजन करून रात्री िृक्षतोड के ली.
लाकूड घेऊन जाण्याच्या तयारीसाठी मोटारीने आलेल्या
तस्कराांचा सांशय आल्याने िन कमिचाऱयाांनी त्सयाांच्यािर पाळत
ठे िनू त्सयाांना रांगेिात पकडले.
मेळघाट प्रकल्पाच्या सेमाडोि, जव्िारकांु ड क्षेत्रात ि
िररसाल िन पररक्षेत्रात बेकायदा िृक्षतोडीचे प्रमाण मोठे आिे.
अलीकडेच धाना भागातिी सागाचे २३ िृक्ष तोडणाऱया
तस्कराांना िन विभागाने पकडले.

मूळ बातम्या – िावघणीच्या मृत्सयूचे लिकरच उलगडणार सत्सय.
https://www.esakal.com/,

०४.०२.२०.
मृत िाघीण मिाराष्ट्राची सीमा पार करून मध्य
प्रदेशात. https://www.esakal.com/,
०३.०२.२०.

बोर व्याघ्र िकल्प
वन कमाचारी व स्थाक्षनक ग्रामस्थांचा अभ्यासदौरा
बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेलगत माणसू -िन्यजीि सांघषि
टाळण्याच्या उद्देशाने सीमेलगतच्या कािी ग्रामस्थाांसि िन
विभागाच्या कमिचाऱयाांनी उमरे ड-पिनी-कऱिाडां ला व्याघ्र
प्रकल्पालगतच्या गािाांना भेट वदली. माणसू -िन्यजीि सांघषािला
आळा घालण्यासाठी या गािाांनी के लेल्या उपाययोजनाांची
प्रत्सयक्ष माविती त्सयाांनी घेतली.
या पररसरात ग्राम पररवस्थवतविज्ञान विकास सवमती
अांतगित विविध प्रकारची कामे करण्यात आली आिेत. त्सयामध्ये
मनोरा गािात के लेल्या रे शीम उद्योग, गाांडूळ खत वनवमिती
प्रकल्प, कुऱिाडबांदी, घरगतु ी गॅस वसलेंडर वितरण, सौर कांु पण,
सौर कांदील इत्सयादी उपाययोजनाचां ा समािेश आिे.
अभ्यासगटाने या गािाला भेट वदली. तसेच, रानिाडी इथे
िन्यप्राण्याांसाठी के लेला गित कुरण प्रकल्पिी पाविला.
त्सयाचबरोबर, उमरे ड-पिनी-कऱिाांडलाच्या िनावधकाऱयाांनी या
अभ्यासगटाला मागिदशिन के ले.
उमरे ड-पिनी-कऱिाांडला िा बोर आवण ताडोबा
अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाांना जोडणारा दिु ा आिे. या दोन व्याघ्र
प्रकल्पाांसि विदभाितील इतर व्याघ्र प्रकल्पाांमुळे एकूणच या
भागात िाघाच
ां ी सख्ां या िाढते आिे.

मळ
ू बातमी – मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाांतगित कोट्यिधीची
िृक्षतोड. https://www.lokmat.com/,
०५.०३.२०.

‘मालूर फॉरेस्ट’ ग्रामस्थांचा पुनवासनाला नकार
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रालगत असलेल्या
गािाच्ां या पनु ििसनाला सरुु िात िाली असनू त्सयाचा भाग म्िणनू
‘मालूर फॉरे स्ट’ या गािाच्या पनु ििसनाचा ठराि शासनाकडे
पाठिण्यात आला िोता. मात्र, मालरू फॉरे स्टच्या रवििाशाांनी
पनु ििसनाला नकार वदला आिे. ग्रामस्थाांनी वदलेल्या स्ा या
पनु ििसनाला िोकार म्िणनू वदलेल्या नसनू के िळ ग्रामसभेला
िजेरी लािल्याबद्दल वदल्याचे व्याघ्र प्रकल्पाच्या अवधकाऱयाांना
त्सयाांनी साांवगतले.
ग्रामसभेत कािी रवििाशाांनीच पनु ििसनाच्या
ठरािाला मान्यता वदली िोती; इतर अनेकानां ी विरोध के ला िोता.
मात्र, ग्रामपांचायतीने िा ठराि बिुमताने पाररत िाल्याचे साांगून
ग्रामसभेला िजेरी म्िणनू वदलेल्या स्ाांची प्रत प्रशासनाला
वदल्याचा आरोप ग्रामस्थाांनी के ला. गािातील २२५
रवििाशाच्ां या स्ा असलेले, पनु ििसनाला नकार देणारे वनिेदन
ग्रामस्थाांनी यािेळी प्रकल्प अवधकाऱयाांना वदले.
पनु ििसनाची प्रवक्रया ऐवच्छक असून िन विभाग
बळजबरी करणार नािी, ज्याांना पुनििसन नको असेल त्सयाांना
नरे गाच्या कामािर रोजगार वदला जाईल, असे िररसाल
िनपररक्षेत्राच्या अवधकाऱयाांनी यािेळी साांवगतले.

मूळ बातमी – ३५ व्यक्तींनी घेतले िन्यजीि-मानि सांघषि
टाळण्याचे धडे.
https://www.lokmat.com/
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मेळघाट व्याघ्र िकल्प
सागाच्या दीडदोनशे वृिांची बेकायदा तोड

मूळ बातमी – मालूर फॉरे स्टिावसयाांचा पनु ििसनास नकार.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातां गित वसपना िन्यजीि विभागातील
जाररदा िनपररक्षेत्रातील खांडुखेडा ितुिळात दीडशे ते दोनशे
सागाच्या िृक्षाांची तस्करी िाली. या तस्कराांना स्थावनक
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १
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रािानगरी (दाजीपूर) अभयारण्य

िे वििर लोणार िन्यजीि अभयारण्यात येत असले;
तरी त्सयाची धरु ा प्रादेवशक िन विभागाकडे िोती. ‘मी
लोणारकर’ने त्सयाचे व्यिस्थापन िन्यजीि विभागाकडे देण्याची
मागणी लािनू धरली आवण जनू २०१९ मध्ये ते तसे सोपिण्यात
आले.
रोवित पक्षी विवशष्ट प्रकारचे शेिाळे खातात. त्सयामळ
ु े
त्सयाच्ां या वपसानां ा गल
ाबी
र
ग
ाची
छटा
ये
त
े
.
चोचीच्या
िै
व
शष्टय़प
णू ि
ु
ां
रचनेमळ
ु े या पक्षयाला वचखलातून वनिडक शेिाळे खाणे सोपे
जाते.

दाजीपूरच्या जंगलात वाघाटीचे दशान
दाजीपरू च्या जांगलात एका पयिटक दाम्पत्सयाला िाघाटीचे दशिन
िाले. िाघाटी (लेपडि कॅ ट) िे पाळीि माांजराच्या आकाराचे
रानमाजां र आिे. याचा रांग ि अगां ािरील वठपके िे वबबट्यासारखे
असतात. वबबट्याची लिान प्रवतकृ ती असल्यासारखे िे माांजर
वदसते.
िाघाटीचा िािर भारतातील पिू ेकडील राज्ये ि
ब्रह्मदेश, थायलडां , इडां ोनेवशया, जािा, समु ात्रा इत्सयादी देशात
आिे. कनािटक ि के रळमधील स्ाद्रीच्या राांगाांतिी िा प्राणी
आढळून येतो. मात्र िाघाटीचे दशिन दमु ीळ असते.

मूळ बातमी - लोणार सरोिरात प्रथमच रोवित पक्षयाचे आगमन,
https://www.loksatta.com/,
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मूळ बातमी - दाजीपरू च्या जांगलात दमु ीळ िाघाटीचे दशिन.

संजय गांिी राष्ट्रीय उद्यान

https://www.loksatta.com/,

१०.०१.२०.

‘‘मेरो कारशेड’साठी आरे िाच पयााय योग्य’

लोिार अभयारण्य

‘मेरो कारशेड’साठी पयाििरणिाद्याांनी सचु विलेले सिि नऊ
पयािय ताांवत्रक, वित्तीय तसेच पयाििरणीयदृष्ट्या प्रकल्पासाठी
अडचणीचे आवण विलबां कारी ठरतील. आरे मधील सध्याच्या
कारशेडच्या जागेतील आिश्यक िाडे आधीच तोडली
असल्याने त्सया जागेिरच कारशेड उभारल्यास िा प्रकल्प
वनधािररत िेळेत मागी लागेल, असे मख्ु यमांत्रयाांनी वनयुक्त के लेल्या
सवमतीने आपल्या अििालात नमदू के ले आिे.
पयाििरणिाद्याांचा तसेच वशिसेनेचा विरोध डालिून
फडणिीस सरकारने आरे मध्येच कारशेड उभारण्याचा वनणिय
घेतला िोता. त्सयासाठी रातोरात दोन िजाराांिून अवधक िाडे
तोडण्यात आली िोती. वशिसेना, कााँग्रेस ि राष्ट्रिादी
कााँग्रेसचािी िृक्षतोडीला विरोध िोता. त्सयामळ
ु े मख्ु यमांत्री म्िणनू
शपथ घेतल्यानांतर उद्धि ठाकरे याांनी दसु ऱयाच वदिशी मेरो
कारशेडच्या कामाला स्थवगती वदली ि पयाियी जागेचा शोध
घेण्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पपर मख्ु य सवचिाच्या
अध्यक्षतेखाली एक सवमती स्थापन के ली. या सवमतीत पयाििरण
विभागाचे प्रधान सवचि, मांबु ई रे ल विकास मिामांडळाचे
व्यिस्थापकीय सांचालक, सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानचे मुख्य िन
सरां क्षक याच
ां ा समािेश िोता.
सवमतीचा अििाल शासनास बांधनकारक नसनू ,
कारशेडबाबत मुख्यमांत्रीच अांवतम वनणिय घेतील,असे पयाििरण
मांत्री आवदत्सय ठाकरे यानां ी साांवगतले.

लोिार सरोवरावर रोक्षित पक्षयाचे दशान
उल्कापाताने ५० िजार िषाांपिू ी वनमािण िालेल्या लोणार
वििरातील सरोिरािर या िषी पविल्याांदाच रोवित (फ्लेवमांगो)
पक्षी वदसनू आला आिे. परु ातत्त्ि विभागाच्या आकाांक्षा रॉय
चौधरी याांनी २५ नोव्िेंबरला िा पक्षी लोणार वििरािर पाविला.
त्सयानतां र ‘मी लोणारकर’च्या सदस्य ि पक्षी अभ्यासकानां ी
पािणी करून पन्ु िा एकदा खात्री करून घेतली.
बसाल्ट
खडकातील लोणार
वििर १७० मीटर खोल
आवण ६.५ वकलोमीटर
पररघाचे आिे. परदेशी
पयिटक, सांशोधक इथे
अभ्यासासाठी येतात.
मात्र, शासनाने या
वििराकडे पणू िपणे दल
ु िक्ष
के ल्याने त्सयातील सरोिर
एखाद्या डबक्यासारखे
प्रदवू षत िोऊ लागले
िोते. लोणारच्याच कािी
तरुणाांनी दर शवनिार-रवििारी एकत्र येऊन वििराच्या
स्िच्छतेसाठी प्रयत्सन सरू
ु के ले. िा ‘मी लोणारकर’ चमू लोणार
वििराच्या सांिधिनासाठी गेली तीन िषे प्रयत्सन करीत आिे.
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ बातमी - ‘मेरो कारशेड’साठी आरे चाच पयािय रास्त.
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आरे वसाितीत आंतरराष्ट्रीय दजााचे मत्सस्यालय

आढळणाऱयाांिर कडक कारिाई के ली जाईल. सकाळी
वफरायला येणाऱयाांसाठी मावसक प्रिेश वतकीट उपलब्ध असनू
ते पिाटे पाच ते सकाळी आठ या िेळेपरु ते ते मयािवदत आिे.
१९५ रुपयाांऐिजी आता या वतकीटाचे शल्ु क िाढिनू २१५ रुपये
करण्यात आले आिे.
मावसक प्रिेश वतकीटाची योजना असनू िी िन
विभागाकडून वतकीटाची तपासणी िोत नसल्याचे स्थावनक
रवििाशाांनी साांवगतले. दरम्यान, लोकाांना वनयम पाळण्याच्या
सचू ना वदल्या असून वनयमाांची कठोर अांमलबजािणी करणार
असल्याचे िनावधकाऱयाांनी म्िटले आिे.
वडसेंबर २०१६ मध्ये कें द्रीय पयाििरण मत्रां ालयाने
येऊर पररसर िन्यजीि आवण पयाििरणासाठी सांिेदनशील
घोवषत के ला. मानिी िस्तक्षेपामळ
ु े या पररसराच्या सांरक्षण,
सांिधिनात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी सवमतीिी वनयुक्त
करण्यात आली आिे.

आरे िसाितीतील समु ारे ११४ एकर भख
ू ांडािर पयिटन
विकासाच्या विविध आकषिक योजना राबविण्याचा विचार
राज्य शासनाचा विचार आिे. त्सयाचाच भाग म्िणून शासनाने इथे
समु ारे पाच एकर भख
ू ांडािर आांतरराष्ट्रीय दजािचे मत्सस्यालय उभे
करण्याचे ठरविले आिे. त्सयाची सांपणू ि जबाबदारी पयिटन
मिामडां ळािरच सोपविण्यात येणार असनू त्सयासाठी ५०० ते
८०० कोटी रुपये खचि अपेवक्षत आिे.
बाँकॉक, जॉवजिया, दबु ई, चीन, दवक्षण कोररया, दवक्षण
आविका, स्पेन आदी वठकाणी असलेल्या मस्त्सयालयाांचा
अभ्यास के ल्यानतां र प्रामख्ु याने बाँकॉकमध्ये असलेल्या ‘ओशन
िल्डि’च्या धतीिर मत्सस्यालय उभारण्याचे वनवित करण्यात
आले आिे. मत्सस्यालयाबरोबर व्यापारी सांकुल ि कािी
आकषिक धाडसी क्रीडा प्रकारिी या वठकाणी सरू
ु करण्याचा
प्रस्ताि आिे.

मूळ बातम्या – बॅन ऑन प्पलेइगां वक्रके ट एट नाइट इन येऊर विल्स
ऑफ एसजीएनपी.

मूळ बातमी – सांदीप आचायि, वनशाांत सरिणकर. आरे िसाितीत
भव्य मत्सस्यालय.
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वप्रयाक
ां ा ढोमसे. टनि डाऊन साउण्ड एट येऊर ऑर
फे स म्युविकः फॉरे स्ट ऑवफवशयल्स टू क्लब्स.

येऊर क्षिल्स पररसरात रात्री क्षक्रके ट सामन्यांवर बंदी

https://www.hindustantimes.com/

१२.१२.१९.

िन्यजीिाांना उपद्रि िोत असल्याचे लक्षात घेऊन िन विभागाने
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर विल्स भागातील मैदानाांिर
रात्रीचे वक्रके ट सामने खेळिण्यास बांदी घातली आिे.
येऊर गाि आवण पाटोणपाडा पररसरात तीन मैदाने आिेत. या
मैदानाांिर रात्रभर चालणाऱया वक्रके ट सामन्याांसाठी लािलेले
प्रखर उजेडाचे वदिे आवण ध्िवनिधिक यांत्रणा िन्यजीिाांसाठी
उपद्रिकारक असल्याच्या तक्रारी पयाििरणिाद्याांनी के ल्या
िोत्सया. त्सयाची दखल घेत िन विभागाने टफि , द वपच आवण
गरुु कुल वक्रके ट अकॅ डमीला नोवटसा जारी करून रात्रीचे वक्रके ट
सामने थाांबिण्यास साांवगतले आिे. या वनयमाचा भांग के ल्यास
िन सांिधिन कायद्याांतगित कडक कारिाई के ली जाईल, असा
इशारा वदला आिे.
येऊर विल्स पररसरात आणखी एक घटना घडली.
सकाळी वफरायला येणाऱया लोकाांना इथल्या खल्ु या
व्यायामशाळेत वबबट्याचे वपल्लू आढळले. िी बाब ताबडतोब
िनकमिचाऱयानां ा कळिण्यात आली आवण िन विभागाने त्सया
वपल्लाला देखभालीसाठी सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील
प्राण्याांच्या रूग्णालयात नेले.
येऊर विल्स पररसरात येणाऱया लोकाांिरिी िन
विभागाची नजर असेल. प्रिेश वतवकटावशिाय येऊर िनक्षेत्रात
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

राज्यव्यापी बातम्या
जनुकीय चाचिीसाठी मिाराष्ट्राचा वन क्षवभाग
स्वतःची ियोगशाळा उभारिार
िन्यजीिाांची जनुकीय (डीएनए) चाचणी करण्यासाठी मिाराष्ट्र
राज्याच्या िन विभागाने बोरीिली इथल्या सांजय गाांधी राष्ट्रीय
उद्यानात स्ित:ची प्रयोगशाळा उभारण्याचा वनणिय घेतला आिे.
अशी प्रयोगशाळा उभारणारा मिाराष्ट्राचा िन विभाग देशात
पविला ठरणार आिे. यासाठी आिश्यक तीन कोटी ९६ लाख
रुपयाांचा वनधी उपलब्ध िाला असनू प्रयोगशाळा उभारण्याचे
काम सरू
ु िाले आिे. मख्ु य िनसांरक्षकाांनी िी माविती वदली.
माणसू -िन्यजीि सांघषाित विशेषत: जेव्िा माणसू
मृत्सयूमख
ु ी पडण्याच्या घटना घडतात त्सयािेळी त्सयाला कारणीभतू
प्राण्याला ओळखून जेरबांद करणे मित्त्िाचे ठरते. आतापयांत
अशा िन्यजीिाांची ओळख पटिण्यासाठी पायाांचे ठसे वकांिा
शरीरािरील खाणाखणु ाच
ां ा िापर के ला जात िोता. मात्र, आता
िन्यजीिाांची तांतोतांत ओळख पटिण्याकरता जनुकीय चाचणी
उपयुक्त ठरते. सध्या जनुकीय चाचणीसाठी घेतलेले नमुने
१३
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टीप – या बातमीतील आकडेिारी सांरवक्षत क्षेत्रापरु ती मयािवदत
नसनू त्सयात राज्यातील सपां णू ि िन क्षेत्राचा समािेश आिे.

िैदराबादची प्रयोगशाळा वकांिा देिरादनू च्या ‘भारतीय िन्यजीि
सांस्थे’कडे पाठिले जातात. त्सयाांचे वनष्ट्कषि वमळण्याकरता अनेक
मविने िाट पािािी लागते. त्सयामळ
ु े , कायद्यातील मागिदशिक
सचू नाांनुसार िन्यजीिाला जेरबांद करण्याचे आदेश काढणे,
त्सयाांची अांमलबजािणी करणे याांमध्ये अडचणी येतात. जनुकीय
चाचणीचे पररणाम लिकर वमळािे, याकरता िन विभागाने
प्रयोगशाळा उभारणीचा वनणिय घेतला आिे.

वन्य पशुंसाठी पाळीव पशुंचे डॉक्टर;
वन क्षवभाग टीके चा िनी
िन्य पशांसु ाठी पाळीि प्राण्याांचे डॉक्टर नेमण्याच्या आदेशामुळे
िन्यजीिावां िषयी िन विभाग गांभीर आिे का, असा प्रश्न वनमािण
िाला आिे.
राज्यातील सांिेदनशील िन्यजीि क्षेत्रात िन्य पशांच
ु े
डॉक्टर नेमण्याच्या वनणियािर राज्य िन्यजीि मांडळाच्या पाच
वडसेंबर २०१८ ला िालेल्या बैठकीत वशक्कामोतिब करण्यात
आले. त्सयानुसार सिा मे २०१९ रोजी शासन वनणिय जारी िाला;
त्सयात िन विभागासाठी दिा पदे वनमािण करण्यात आली. मात्र,
जानेिारी, फे ब्रुिारी मविन्यात सांबांवधत शासन विभागाांनी जारी
के लेल्या पत्रकानां ी, या पदािां र िन्य पशच
ांु े डॉक्टर नेमण्याऐिजी
पाळीि पशांच्ु या डॉक्टराांच्या वनयुक्तीिर वशक्कामोतिब के ले
आिे.
राज्याच्या अनेक वजल््ाांमध्ये िन्यजीि विविरीत,
कालव्यात पडण्याचे, सापळ्यात अडकण्याचे प्रकार सातत्सयाने
घडून येत आिेत. अशा वस्थतीत कांत्राटी पदाांिर असलेल्या िन्य
पशांच्ु या डॉक्टराांनी मानि-िन्यजीि सांघषाांची अनेक प्रकरणे
यशस्िीरीत्सया िाताळून िन्यजीिाांचा जीि िाचिला आिे.
त्सयाच्ां या अनुभिाचा फायदा करुन घेण्याऐिजी अननुभिी
पाळीि पशांच्ु या डॉक्टराांची नेमणूक करण्याचा आदेश
िन्यप्राण्याांसाठी धोकादायक आिे. त्सयामळ
ु े राज्य िन्यजीि
मांडळाच्या बैठकीत िालेल्या वनणियाचे उल्लांघन िोत असून
मडां ळाच्या सदस्यानां ीिी त्सयाला िरकत घेतली आिे.
मिाराष्ट्रात इतक्या िषाांनांतर पदभरती िोणार असताना िन्य
पशांचु े डॉक्टराांची नेमणक
ू करणे चक
ु ीचे असल्याचे
िन्यजीिप्रेमींनी म्िटले आिे.
िी प्रवक्रया त्सिररत थाांबिािी आवण के िळ तज्ज्ञ िन्य
पशांचु े डॉक्टर या पदाांिर नेमले जािेत, यासाठी प्रधान मख्ु य
िनसांरक्षक (िन्यजीि) वनतीन काकोडकर याांना राज्य िन्यजीि
मांडळाच्या सदस्याांनी पत्र वदले आिे.

मूळ बातमी - सजां य गाांधी उद्यानातील िन्यजीिाांची डीएनए
चाचणी; मिाराष्ट्र ठरणार देशातील पविले राज्य.
https://www.lokmat.com/,
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११ वषाांत चार लाख िेक्टर जंगल भस्मसात
राज्यात मागील ११ िषाांत ३, ८६, २९४.८०३ िेक्टर जांगल
आगीत भस्मसात िाले आिे. तापमानात िोणारी िाढ,
उन्िाळ्यातील कोरडे तापमान आवण िेगात िािणारे िारे यामळ
ु े
जांगलात आगी पसरण्याचे प्रमाण िाढले आिे.
१००००
८०००
६०००
४०००

२०१९

२०१८

२०१७

२०१६

२०१५

२०१४

२०१३

२०१२

२०११

०

२०१०

२०००

२००९

आगीच्या घटनाचां ी सख्ां या

राज्यात दिा वषाां त लागले ल्या आगीबाबतची आकडेवारी

िषि

२०१९ या िषाांत राज्यात आगीच्या ७,६१८ घटना
घडल्या. २०१८च्या तल
ु नेत िे प्रमाण १० टक्क्यानां ी कमी असले
तरी अलीकडेच प्रवसद्ध िालेल्या िनसिेक्षण अििालानुसार
राज्यािरील िणव्याची धोक्याची घांटा कायम असल्याचे स्पष्ट
के ले आिे. ३६,५६५.६८ िेक्टर जांगल गेल्या एका िषाित जळले
आवण ६६ लाख रुपयािां ून अवधक रकमेचे नुकसान िाले. मात्र,
आवथिक नुकसानापेक्षािी पयाििरणाची िोणारी िानी अवधक
आिे. माविती अवधकार कायिकते अभय कोलारकर याांनी
वमळिलेल्या मावितीत िी आकडेिारी समोर आली आिे.

मूळ बातमी - राखी चव्िाण. िन्यजीिाांबाबत िनखात्सयाच्या
गाांभीयाििरच प्रश्नवचन्ि.
https://www.loksatta.com/,

मूळ बातमी – राज्यात चार लाख िेक्टसि जांगल आगीत खाक.
https://www.loksatta.com/,
२९.०२.२०.
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नव्या सवेििात ६४ टक्के पािथळी वगळल्या;
सुिारीत क्षनयमावलीचा पररिाम

िाघ, अस्िल आवण रानडुकराांच्या वशकारीच्या गन्ु ्ाांची नोंद
िाली. त्सया पाठोपाठ सिािवधक गन्ु ्ाांच्या क्रमिारीत असम
(४२), उत्तर प्रदेश (३५), तवमळ नाडू (३२) ि मध्य प्रदेश (२९)
िी राज्ये आिेत.
डब्ल्यूसीसीबीच्या एका िररष्ठ अवधकाऱयाांच्या मते,
मिाराष्ट्रात वबबट्याांच्या सांख्येत िालेली िाढ आवण त्सयाांचे
खाद्याच्या शोधात मानिी िस्त्सयाजां िळ येणे (पािाः पान क्रमाांक
१९) याांमळ
ु े वबबट्याांसांबांधी गन्ु ्ाांची सांख्या िाढलेली आिे.
मात्र, कें द्रीय पयाििरण मांत्रालयाचे अवतररक्त िन (िन्यजीि)
मिासांचालकाांनी साांवगतले की पविम बांगाल ि मिाराष्ट्रात नोंद
िालेल्या गन्ु ्ाच
ां ी मोठी सख्ां या िी त्सया राज्यामां ध्ये
िन्यजीिविषयक कायद्याच्या चाांगल्या अांमलबजािणीची
वनदशिक आिे.

राष्ट्रीय पाणथळ नकाशात नमदू असलेल्या मिाराष्ट्रातील
पाणथळ जागाांपैकी निीन सिेक्षणात समु ारे ६४ टक्के जागा
िगळण्यात आल्या आिेत. अिमदाबाद येथील अांतराळ
अनुप्रयोग कें द्राने २०१० मध्ये राज्यातील पाणथळ जागाांचे
सिेक्षण के ले िोते. त्सयािेळी राज्यात ४४ िजार ७१४ पाणथळ
जागा िोत्सया. निीन सिेक्षणात मात्र के िळ १५ िजार ८६५
जागाांना पाणथळींचा दजाि वदला आिे.
तसेच, उच्च न्यायालयात पयाििरण विभागाने यापूिी
सादर के लेल्या प्रवतज्ञापत्रात नागपरू सि नांदरु बार ि परभणी
वजल््ात पाणथळी नसल्याचे साांवगतले िोते. मात्र, निीन
सिेक्षणात नागपरू वजल््ात ५६१, नांदरु बारमध्ये १६४ ि परभणी
वजल््ात ७८ पाणथळींची नोंद आिे.
२०१७ च्या सधु ारीत वनयमािलीत मानिवनवमित
जलाशय, वसांचन, वपण्याचे पाणी आवण मनोरांजनासाठी तयार
के लेले जलाशय, नद्याांची पात्रे, खार जवमनी, वमठागरे ,
भातखाचरे आदी जागाांना पाणथळ जागाांमधनू िगळण्यात आले
आिे. पयाििरण विभागाने ३० जानेिारीला मबांु ई उच्च
न्यायालयात याबाबत प्रवतज्ञापत्र सादर के ले. कें द्र सरकारने
२०१० साली पाणथळ जागा व्यिस्थापनाबाबत वनयमािली
तयार के ली. यात नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार
जमीन, भातखाचरे , वमठागरे यानां ािी पाणथळ जागाचां ा दजाि
वदला िोता.

मळ
ू बातमी – बद्री चटजी. मिाराष्ट्र स्टूड सेकांड इन िाइल्डलाइफ
क्राइम्स इन इवां डया इन 2018.
https://www.hindustantimes.co
m/, १०.१२.१९.

पक्षिम घाटात सापडलेल्या ‘बेगोक्षनया’च्या नव्या
जाक्षतला डॉ. मिुकर बाचूळकर यांचे नाव
‘बेगोवनया’ प्रजावतच्या िनस्पतीची निी जावत के रळ राज्यातील
पविम घाटाच्या भागात सापडली आिे. सांशोधक डॉ. मधक
ु र
बाचळ
कर
या
च्
या
नािाने
िी
निी
जावत
ओळखली
जाणार
आिे
.
ू
ां
‘बेगोवनया बाचुळकरी’ असे या नव्या जावतचे नामकरण िाले
आिे.
पविम घाटातील बेगोवनया प्रजातींचा अभ्यास करत
असताना िनस्पती अभ्यासक डॉ. मकरांद ऐतिडे आवण
िनस्पती तज्ञ प्रा. डॉ. एस. आर. यादि याांना के रळमधील
वनलयमपत्ती, पलक्कड इथे वडसेंबर २०१२ मध्ये बेगोवनयाची
एक जावत आढळून आली. िी जावत निीन असनू या विषयी
शोधवनबधां न्यिू ीलडां मधनू प्रकावशत िोणाऱया ‘फायटोटॅक्सा’
या आांतरराष्ट्रीय वनयतकावलकात नुकताच प्रवसद्ध िाला.
िी िनस्पती गोळा करण्यासाठी के रळमधील वत्रसूर
इथल्या ‘भारतीय कृ वष अनुसांधान पररषद-राष्ट्रीय पादप
अनिु वां शक ससां ाधन कें द्रा’चे शास्त्रज्ञ डॉ. जोसेफ कट्टुकुनेल याच
ां ी
मदत िाली. या सांशोधनामध्ये डॉ. शरद काांबळे , रोवित माने
आवण जगदीश दळिी यानां ी सिकायि के ले.

मूळ बातमी – मिाराष्ट्रातील पाणथळ जागाांपैकी ६४ जागा
िगळल्या.
https://www.loksatta.com/,
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वन्यजीव गुन््ांच्या क्रमवारीत मिाराष्ट्र दुसरा
िन्यजीिाांबाबत सिािवधक गन्ु ्ाांच्या सांख्येत पविम
बांगालपाठोपाठ देशात मिाराष्ट्राचा दसु रा क्रमाांक आिे.
िन्यजीि गन्ु िे वनयांत्रण सस्ां थे (डब्ल्यसू ीसीबी)ने राज्याचां े िन
विभाग आवण पोवलस विभागाांकडून गोळा के लेल्या
आकडेिारीच्या आधारे िी क्रमिारी लािली आिे. पयाििरण
राज्यमांत्री बाबुल सवु प्रयो याांनी सिा वडसेंबर रोजी सांसदेच्या
दोन्िी सभागृिातां िेगिेगळ्या प्रश्नाच्ां या उत्तरादां ाखल िी माविती
वदली.
भारतात गेल्या िषी ३८८ िन्यजीिविषयक गन्ु ्ाांची
नोंद िाली. पैकी ५५ गन्ु िे पविम बांगालमध्ये; तर ५० गन्ु िे
मिाराष्ट्रात नोंदिण्यात आले. पविम बगां ालमध्ये ित्ती, वबबटे
आवण िाघाांसांबधी गन्ु ्ाांची नोंद िाली. मिाराष्ट्रात वबबट्या,
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ बातमी - बेगोवनयाच्या नव्या प्रजावतला डॉ. बाचूळकर याांचे
नाि.
https://maharashtratimes.indiatim
es.com/, २३.११.१९.
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मािूस-क्षबबट्या संघषा

वकमान ८०० िून अवधक असािी ि गेल्या चार िषाांत िी सांख्या
वकमान दपु टीने िाढली असािी.
वबबट्या वदसल्यास त्सयाला उपद्रि न देता, आिाज न
करता आपली वदशा बदलािी, के िळ सांशय असेल तर मोठ्याने
कािी आिाज करत वनघनू जािे, असा सल्ला िनावधकाऱयाांनी
वदला आिे.

अिमदनगर क्षजल््ात मािूस-क्षबबट्या संघषा तीव्र
अिमदनगर वजल््ात गेल्या तीन िषाांच्या तुलनेत वबबट्याच्या
िल्ल्याांमध्ये माणसू ि पाळीि प्राणी बळी पडण्याचे, जखमी
िोण्याचे प्रमाण दपु टीिून अवधक िाढले आिे. गेल्या आठ
मविन्याांत वबबट्याच्या िल्ल्यात िृद्ध मविलेसि एका लिान
मल
ु ाचा मृत्सयू िाला; तर ६८३ पाळीि प्राणी ठार िाले आिेत.
एवप्रल ते नोव्िेंबर २०१९ दरम्यान वबबट्याांच्या
िल्ल्यात दोघाांनी जीि गमािला ि १९ जण जखमी िाले. त्सयाांना
एकूण ३५, ८०,००० रुपये ि ६८३ पाळीि प्राणी मृत िाले,
त्सयाांच्या मालकाांना ४६,२५,६१९ रुपयाांची मदत देण्यात आली.
तुलनेसाठी गेल्या आठ मविन्याांसि त्सया आधीच्या तीन िषाांची
आकडेिारी मनुष्ट्यिानी ि पाळीि पशधू नाची िानी दोन
चौकटींमध्ये वदली आिे.
मनुष्ट्यिानीची आकडेिारी
मनुष्ट्यिानी
कालािधी
भरपाई (रुपये)
मृत जखमी
एवप्रल ते नोव्िेंबर २०१९ २
१९ ३५,८०,०००
२०१८-१९
१
५ ७,००,०००
२०१७-१८
०
७ १,०८,०००
२०१६-१७
१
७ ११,००,२६७
पाळीि पशिू ानीची आकडेिारी
कालािधी

पाळीि
िानी

एवप्रल ते नोव्िेंबर
२०१९
२०१८-१९
२०१७-१८
२०१६-१७

पशू

मूळ बातमी - मोिनीराज लिाडे. वजल््य़ातील वबबटय़ाांच्या
सांख्येत; उपद्रिातिी दपु टीिून अवधक िाढ.
https://www.loksatta.com/,
२०.१२.१९.

िवरा नदीकाठी शेतात क्षबबट्याचे बछडे
नगर वजल््ात प्रिरा नदीकाठािरील उक्कलगाि पररसरात एका
ऊसाच्या शेतात वबबट्याचे दोन बछडे सापडले. िन विभागाने
त्सयाांना ताब्यात घेतले आिे. िे बछडे दोन मविन्याांचे असािेत,
असा अांदाज आिे.
उक्कलगाि, गळवनांब, चाांडेिाडी, ममदापरू , माांडिे,
कडीत, फत्सयाबाद, कुरणपरू या गािाांमध्ये गेल्या मविन्यापासून
वबबट्याच्या िल्ल्याच्या घटना ताज्या असतानाच िे बछडे
आढळले आिेत.
मळ
ू बातमी – प्रशातां चव्िाण. नगरः ऊसाच्या शेतात आढळले
वबबट्याचे
दोन
बछडे.
https://www.tarunbharat.com/,
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भरपाई (रुपये)

सोयगाव क्षशवारात वासरू मारले
औरांगाबाद वजल्ियातील सोयगाि वशिारात वबबट्याने एका
िासराला ठार करून जांगलताांड्याकडे मोचाि िळिला. िन
विभागाने प्रयत्सन करूनिी वबबट्या पकडला गेला नािी. तेव्िा,
िन विभागाने शेतकऱयाांना सूचना वदल्या की शेताांत एकट्याने
जाऊ नये, घगांु रु काठी िाजित वकांिा मोबाईल मोठ्याने गाणी
िाजिािीत आवण विजेरीचा िापर करािा.

६८३ ४६,२५,६१९
१,०८१ ७८,९९,०००
४८५ ३४,००,०००
५६५ २६,००,८१८

वजल््ाच्या उत्तरे कडील भागात वबबट्याांचा सांचार
अवधक आिे. त्सया तुलनेत दवक्षणेकडील भागात पाटपाण्याची
कमतरता असल्याने त्सयाचा सांचार कमी आढळला आिे.
दरम्यान, नगर शिराजिळील औरांगाबाद रस्त्सयािरील जेऊर,
इमामपरू पररसरात वबबट्या वदसल्याच्या तक्रारी िन विभागाकडे
आल्या आिेत.
िन विभागाकडून दरिषी बुद्ध पौवणिमेला वबबट्याची
गणना के ली जाते. मात्र, अिमदनगर वजल््ात यांदा या गणनेत
एकािी पाणिठ्यािर वबबट्या आढळला नािी.
िनावधकाऱयाांच्या म्िणण्यानुसार वजल््ात वबबट्याांची सांख्या
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ

बातमी – शेतात एकटे

जाऊ

नका

िो.

https://www.esakal.com/,
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क्षबबट्याच्या िल्ल्यात शेळीत ठार
कोल्िापरू वजल््ाच्या भदू रगड तालुक्यातील बेगिडे इथे
िनिद्दीजिळ एका शेतात वबबट्याने के लेल्या िल्ल्यात एक
शेळी ठार िाली. नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयाने िन विभागाकडे
भरपाईची मागणी के ली आिे.
१६
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मूळ बातमी – वत्ररत्सन. बेगिडेत वबबट्याच्या िल्ल्यात शेळी ठार.

मूळ बातमी – बारामती, वशरूर तालुक्याांत वबबट्या जेरबांद.

https://www.tarunbharat.com/,
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पि
ं रवड्यात क्षबबट्याचे सात बछडे आढळले

कुक्कुटपालन कें द्रात घुसून क्षबबट्याचा िल्ला

नावशक वजल््ातील वसन्नर तालुक्यात सोमठाणे इथे ऊसाच्या
शेतात वबबट्याचे तीन बछडे आढळले. िन विभागाच्या
सचू नाांनुसार ग्रामस्थाांनी ऊसतोडणी बांद ठे िली, पररसर वनमिनुष्ट्य
के ला आवण जिळपासच असलेल्या मादीने ४८ तासातां वतन्िी
बछड्याांना सरु वक्षत स्थळी नेले.
वसन्नर तालुक्यात तीन वदिसाांत घडलेली िी दसु री;
तर पांधरिड्यातील वतसरी घटना आिे. यापिू ी चोंढी इथे वदसून
आलेला एक बछडा मादीने कािी िेळात सरु वक्षत स्थळी नेला.
तत्सपिू ी, जानेिारीअखेरीस पळसे वशिारात आढळलेल्या तीन
बछड्याांपैकी दोघाांना नेण्यात मादीला यश आले. मात्र, वतसऱया
बछड्याला न्यायला ती परतली नािी. या बछड्याची रिानगी
सजां य गाधां ी राष्ट्रीय उद्यानात िाली.

कुक्कुटपालन कें द्रामध्ये घुसनू दोन वदिसाांच्या अांतरात
वबबट्याने के लेल्या िल्ल्यात शेकडो कोंबड्या मृत्सयुमख
ु ी
पडल्या ि वततक्याच जखमी िाल्या.
जन्ु नरच्या आणे भागातील कुक्कुटपालन कें द्रात एका
बाजल
ू ा वभांत असनू दोन बाजनू े जाळी आिे. छताच्या बाजल
ू ा
वसमेंटचे पत्रे आिेत. ते उचकटून वबबट्या कुक्कुटपालन कें द्रात
वशरला. त्सयामळ
ु े कोंबड्याांनी घाबरून मोठ्या प्रमाणात आिाज
के ला. तो ऐकून कामगार धािनू गेला, मात्र, वबबट्याला पािून
तोिी घाबरला. वबबट्या एकामागोमाग एक कोंबड्या मारत
िोता. धाडस एकिटून कामगाराने वबबट्याला िुसकािण्याचा
प्रयत्सन के ला. तेव्िा वबबट्या त्सयाच्या अांगािर धािून गेला. तो
िल्ला कामगाराने चक
ु िला.
या घटनेच्या दोन वदिस अगोदर वबबट्याने अशाच
प्रकारे िल्ला के ला िोता.

मूळ बातम्या – शेिटी आईच ‘ती’... बाळाला कसे सोडू शकते!
अखेर ग्रामस्थाांनी सोडला सटु के चा वनःश्वास.

मळ
ू बातमी – जन्ु नरला कुक्कुटपालन कें द्रात घसु नू वबबट्याचा
धमु ाकूळ.
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िेलािणारी
किाणी!
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भडां ारा वजल््ात अजिनु ी-मोरगाि तालुक्यातील बाक्टी इथे
स्नानगृिात अडकलेल्या वबबट्याची पाच तासानां तां र सटु का
करण्यात आली.
तालुक्यात गेल्या अनेक वदिसाांपासून वबबट्याांचा
िािर िाढला आिे. कािी वदिसाांपूिी निेगािबाांध इथे एका
घरातनू वबबट्याला जेरबदां करून जगां लात सोडण्यात आले िोते.
त्सयापाठोपाठ बाक्टी इथे िी घटना घडली. िन विभागाला
घटनेची माविती वमळताच विभागाच्या बचाि पथकाने
बाक्टीकडे धाि घेत वबबट्याला पकडण्यासाठी प्रयत्सन सुरू के ले.
तब्बल पाच तासानां तां र वबबट्याला जेरबदां करण्यात यश आले.

बारामती व क्षशरूर तालुक्यांत एके क क्षबबट्या जेरबदं
बारामती तालुक्यातील कण्िेरी, काटेिाडी पररसरात िन
विभागाला अनेक वदिस गांगु ारा देणारी वबबट्याची मादी अखेर
पकडली गेली. ग्रामस्थ आवण आपात्सकालीन पथकाच्या मदतीने
लािलेल्या वपांजऱयात िा वबबट्या जेरबांद िाला. तसेच, वशरूर
तालुक्यातील िाळूकशेत मळा भागात िािर असलेला
वबबट्यािी िन विभागाच्या वपांजऱयात सापडला आिे.
बारामती तालुक्यातील कण्िेरी इथे शेतात पाच कॅ मेरे
लािण्यात आले िोते ि या भागात तीन वपांजरे ठे िण्यात आले
िोते. त्सयातील एकात वबबट्याची मादी अडकली. काटेिाडी,
कण्िेरी पररसरात १६-१७ जनािरे वबबट्याने ठार के ली िोती.
त्सयामळ
ु े ग्रामस्थामां ध्ये भीती िोती.
िाळूकशेत मळा भागातिी गेल्या कािी वदिसाांपासून
वबबट्याचा िािर िोता. या भागात वपांजरा लािण्याची मागणी
ग्रामस्थाांनी के ली िोती. त्सयानुसार िन विभागाने लािलेल्या
वपांजऱयात वबबट्या अडकला.
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ बातमी - स्नानगृिात अडकलेल्या वबबट्याची ५ तासाांनांतर
सटु का, वबबट्याांचा िािर िाढल्यामुळे नागररक
भयभीत.
https://divyamarathi.bhaskar.com/,

०८.०१.२०.
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अनुसूक्षचत वन्यजीवांक्षवषयी बातम्या

खिले माांजर, माांडूळ साप, कासि, घबु ड याांसारख्या
िन्यप्राण्याांची तस्करी करतात. गगनबािडा इथे खिले माांजराची
विक्री िोणार आिे, अशी माविती, वडसेंबर २०१९ मध्ये इथल्या
वफरत्सया पथकाला वमळाली िोती. पथकाने सापळा रचून वतथे
छापा टाकला आवण वसांधदु गु ि वजल््ातील दोघे आवण
साांगलीतील एकाला अटक के ली. त्सयाांच्याकडील खिले माांजर
जप्त के ले. िे खिले माजां र साधारणपणे दीड मीटर लाबां आवण
दिा वकलो िजनाचे िोते.
वसांधदु गु ाितील दोघाांकडून साांगली वजल््ातील इसम
िा प्राणी विकत घेऊन पढु े त्सयाची विक्री करणार िोता.
खरे दीदाराशी तो व्िाट्सएपिरून सपां काित िोता. मात्र, या
वतघाांना अटक िाल्यानांतर त्सया माणसाचा फोन बांद आिे. अशा
साखळीतील सगळ्या दव्ु याांना बऱयाचदा इतर दिु े कोण कोण
आिेत िे ठाऊक नसते. खरे दीविक्रीची प्रवक्रया िी एखाद्या ररले
रे स प्रमाणे असते, असे िनावधकाऱयाांनी सावां गतले.
िन्यजीि सांरक्षण कायदा १९७२ अांतगित पविल्या
सचू ीत - ज्यात िाघाचािी समािेश आिे - खिले माांजराचा
समािेश आिे.

जगभरात खवले मांजरांची संख्या घटली;
भारतात तस्करीचे मोठे िमाि
जगभरात खिले माांजराचां ी सांख्या िपाट्याने कमी िोत असनू
५० ते ८० टक्क्यानां ी या िगािची सांख्या घसरली आिे. चीन
आवण दवक्षण-पिू ि आवशयाई देशात खिले माांजराच्या माांसाला
अवधक मागणी आिे. तसेच पारांपररक वचनी औषधाांसाठीिी
त्सयाचा िापर िोत असल्याने त्सयाांच्या वशकारीचे प्रमाण िाढले
आिे.
खिले माांजराच्या सांरक्षण, सांिधिनासाठी
िाईल्डलाईफ कन्ििेशन रस्ट आवण मध्यप्रदेश िन विभागाने
एक योजना सुरू के ली आिे. त्सयाचा भाग म्िणनू अलीकडेच
त्सयानां ी दोन भारतीय खिले माजां रानां ा जगां लात सोडले. तसेच
निव्या जागवतक खिले माांजर वदनाचे औवचत्सय साधून
मध्यप्रदेश िन विभागाने सातपडु ा व्याघ्र प्रकल्पात भारतीय
खिले माांजराला यशस्िीररत्सया रे वडओ-अांकन के ले आिे.
नऊपेक्षा अवधक राज्यातां ून वशकारी आवण तस्करानां ा
अटक करून यशस्िीररत्सया खिले माांजराची सटु का के ली आिे.
तसेच दोन खिले माांजराांचे यशस्िीररत्सया पनु ििसन के ले असून
तांत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्सयाांच्यािर लक्ष ठे िले जात आिे, असे
िनावधकाऱयाांनी सावां गतले.
भारतात िन्यजीिाांच्या तस्करीत सिाित जास्त प्रमाण
खिले माांजराच्या तस्करीचे आिे. एकूण आठपैकी दोन जावतांची
भारतीय आवण वचनी - खिले माांजरे भारतात आढळतात.
भारतासि श्रीलक
ां ा, बागां लादेश आवण पावकस्तानात भारतीय
खिले माांजराच्या अवस्तत्त्िाची नोंद िाली आिे.

मूळ बातमी - धिल कुलकणी. खिल्या माांजराच्या तस्करीत
आवण वशकारीच्या प्रमाणात मोठी िाढ.
https://www.loksatta.com/,
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भरवस्तीत खवले माज
ं र
जालना वजल््ातील भोकरदन तालुक्यात आन्िा इथे खिले
माांजर वदसनू आले. दोनतीन वदिसाांपासनू पररसरात िािरणाऱया
खिले माांजराला पािून ग्रामस्थाांमध्ये सरुु िातीला भीती आवण
मग, ते वनरुपद्रिी आिे िे कळल्यानतां र आियि पसरले. िन
विभागाने बस स्थानकाजिळील िोपडपट्टीतील एका घराच्या
पायरीखालून त्सयाला प्रयत्सनाांती ताब्यात घेतले.

मूळ बातमी – वशकारीमुळे खिले माांजराांची ८० टक्के सांख्या
कमी.
https://www.loksatta.com/,

१५.०२.२०.

मळ
ू बातमी – विवचत्र वदसणाऱया प्राण्यामळ
ु े भ्याले गाि.
https://www.esakal.com/,

वाघापेिािी खवले मांजराच्या तस्करीचे िमाि जास्त

०३.०३.२०.

िाघापेक्षािी पाँगोलीन अथाित खिले माांजराच्या वशकारी आवण
तस्करीचे प्रमाण जास्त आिे, असे िनावधकारी आवण
िन्यजीिविषयक गन्ु ्ाचां ी उकल करणाऱया यत्रां णाांचे मत आिे.
खिले माांजराच्या खिल्याांना चीन, वव्िएतनाम आवण इतरिी
कािी देशाांमध्ये मागणी आिे. खिले माांजर मिाराष्ट्रात
जिळजिळ सिित्र आढळत असल्यामळ
ु े इथून त्सयाची तस्करी
मोठ्या प्रमाणािर िोत असािी असा अदां ाज आिे.
कोल्िापरू िनिृत्ताच्या अवधकाऱयाांनी साांवगतले की
कोल्िापरू , वसांधदु गु ि ि रत्सनावगरी वजल््ाांमध्ये कािी टोळ्या
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

खवले मांजर तस्करीिकरिी दोनदा जामीन नाकारला
वसधां दु गु ि वजल््ातील माडखोल इथे खिले माांजर तस्करी
प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या दोन सश
ां वयतानां ा
न्यायालयाने दसु ऱयाांदा जामीन नाकारला आिे. याच
प्रकरणातील आणखी तीन सांशवयताांचा पविला जामीन अजि
न्यायालयाने फे टाळला आिे. सिि सांशवयत २३ जानेिारीपासून
न्यायालयीन कोठडीत आिेत.
१८

एवप्रल २०२०(क्र.१)

वसधां दु गु ि वजल््ातून आांबोली रस्त्सयाने बेळगािकडे
खिले माांजराची विक्रीच्या उद्देशाने िाितूक िोत असल्याची
माविती स्थावनक गन्ु िा अन्िेषण विभागाला वमळाली िोती. त्सया
नांतर विभागाने िन विभागासि सांयुक्त कारिाई के ली. १४
जानेिारीला सािांतिाडी-बेळगाि रस्त्सयािरील माडखोल इथे िी
कारिाई करण्यात आली. तपासणीसाठी रात्री साडेदिाच्या
समु ारास थाबां िलेल्या मोटारीत खिले माजां र आढळले िोते.

मूळ बातम्या – पेरणोलीत गव्याकडून ऊसाची लािण फस्त.

मूळ बातमी – परशरु ाम पाटील. खिले माांजर तस्करीप्रकरणी
दसु ऱयाांदा
जामीन
नाकारला.

चार वन्यजीव तस्करांना अटक;
आरोपीकडून घोरपडींसि इतर वन्यिािीिी जप्त

https://www.esakal.com/,

२१.०२.२०.
गव्याांना िुसकािण्यासाठी शेतात रात्रभर
रे वडओचा िापर.
https://www.esakal.com/,
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https://www.tarunbharat.com/,

ठाणे िन विभागाकडून अटक करण्यात आलेल्या िन्यजीि
तस्कर प्रकरणी चौकशीत कनािटकातील एका आरोपीचे धागेदोरे
सापडले. या मावितीच्या आधारे िन विभागाच्या पथकाने
बांगळुरू इथून त्सया इसमाला अटक के ली. त्सयाच्या घरात तीन
घोरपडी, एक पोपट आवण १३ मवु नया सापडल्या. िन्यजीि
तस्करीची आणखी मोठी आांतरराष्ट्रीय टोळी या भागात सक्रीय
असल्याचा अांदाज आिे.
१० वडसेंबरला ठाणे िन विभागाने कोईबत
ां ूर-एलटीटी
या गाडीने आलेल्या एकाला अटक के ली िोती. त्सयाच्याकडून
िन्यजीि जप्त करण्यात आले. तसेच त्सयाच्या चौकशीतून
मांबु ईतील दोघे ि िैद्राबादेतील एकाला अटक करण्यात आली.
या प्रकरणी आणखी तपास सरू
ु असल्याचे िन विभागाने म्िटले
आिे.

२०.०२.२०.

चंद्रपूर क्षजल््ात नदी िुदळ्याचे छायाक्षचत्र काढण्यात यश
चांद्रपरू वजल््ात ‘नदी िुदळ्या’ (स्मथू कोटेड ऑटर) चे
छायावचत्र काढण्यात अमराितीच्या िाईल्डलाईफ अॅण्ड
एन्व्िायनिमेंट कन्ििेशन सोसायटीच्या सदस्य ि िन्यजीि
अभ्यासकाांना यश आले आिे. लतीश डेकाटे आवण अांवकत
बाकडे याांनी िे छायावचत्र काढले आिे.
विदभाितील तापी, िैनगांगा, इद्रां ािती अशा मोठ्या
नद्यामां ध्ये या सस्तन जलचराचे अवस्तत्सि फार पिू ी िोते. मात्र,
अलीकडे नद्या कोरड्या पडल्यामळ
ु े आवण जलप्रदषू णामळ
ु े िा
प्राणी दमु ीळ िाला. अलीकडे विदभाित कुठे च या प्राण्याची नोंद
िाली नािी. या पाश्विभमू ीिर, िी मित्त्िाची नोंद ठरली आिे.

मूळ बातमी - िन्यजीि तस्करी; आणखी एक अटके त.
मूळ बातमी - दमु ीळ पाणमाांजराची विदभाितील पविली नोंद.

https://maharashtratimes.indiatime
s.com/, ०९.०१.२०.

https://www.loksatta.com/,
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खािकामामुळे वाघांच्या संचारमागाात अडथळा

गव्यामुळे क्षपकांचे नुकसान

समृद्धी मिामागािमळ
ु े िन्यप्राण्याच्ां या सच
ां ाराला बाधा येऊ नये
म्िणनू सवमती आवण त्सयाच िेळी, समृद्धी मिामागािला समाांतर
मागाििर खाणकामामळ
ु े िाघाांचे सांचारमागि खांवडत िोत असताना
खाणकामाकडे दल
ु िक्ष िा िन विभागाचा दटु प्पपीपणा
िन्यजीितज्ज्ञाच्ां या ितिुळात चचेचा विषय ठरला आिे.
नागपरू -मांबु ई समृद्धी मिामागािजिळ सव्िे क्रमाांक
६७ मध्ये सांरवक्षत जांगलात कक्ष क्रमाांक १८९ मध्ये आजनगाि
इथे खाणीचे काम सरू
ु आिे. िा मागि िन्यप्राण्याांचा आवण
विशेषतः िाघाच
ा
स
च
ां
ां ारमागि आिे. िे खाणकाम समृद्धी
मिामागािसाठी नसून िी त्सयापूिीची खाण आिे. मात्र, िाघाांच्या
सांचारमागाित असूनिी िन विभागाने या खाणीिर आक्षेप घेतला
नािी. भारतीय िन्यजीि सांस्था विदभाितील िाघाांचे सांचारमागि
आखनू वदले असनू िन विभागाने या मागाांत कुठे िी िाघाच्ां या
अवधिासाचा ऱिास िोऊ नये, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आिे.

कोल्िापरू वजल््ात आजरा तालुक्यात पेरणोली ि उत्तरू
पररसरात गव्याांच्या कळपाांकडून शेतीचे मोठ्या प्रमाणािर
नुकसान िोत आिे. पेरणोलीत ऊसाचे पीक; तर उत्तरू भागात
मका आवण भाज्या गव्याांचे कळप फस्त करत असल्याच्या
शेतकऱयाच्ां या तक्रारी आिेत.
गव्याांना िुसकािनू लािण्यासाठी मोठ्या आिाजात
गाणी लािणे, शेतात प्रकाशिोत सोडणे, डबे िाजिणे, सौर
कांु पण, रात्री जागनू वपकाची राखण करणे असे विविध उपाय
शेतकरी करत आिेत. परांत,ु गिे या उपाययोजनानां ा दाद देत
नसल्याचा शेतकऱयाांचा अनुभि आिे.

संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १
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मात्र, िी खाण मिसल
ू विभागाच्या िद्दीत आिे, असे म्िणनू िन
विभागाने या जबाबदारीतून िात िटकले आिेत.
खाणकाम मिसल
ू विभागाच्या िद्दीत असले तरीिी
तो िाघाांचा सांचारमागि आिे. त्सयामळ
ु े वजल्िावधकाऱयाांच्या
लक्षात िी बाब आणून देणे िी िन विभागाची जबाबदारी आिे.

देणार असल्याचे साांवगतले. प्रत्सयक्षात मात्र, दोन वदिस अगोदर
एका सांकेतस्थळािर िी चलवचत्रफीत प्रसाररत करण्यात आली.
दरम्यान, शस्त्रवक्रयेनतां र शद्ध
ु ीिर आलेल्या
सािेबरािाने, कृ वत्रम पांजामळ
ु े अिघडलेला पाय दोन तीनदा
िटकला आवण त्सयात त्सयाचा कृ वत्रम पांजा वनघाला. त्सयामळ
ु े िा
प्रयोग तूतािस तरी फसला आिे.

मूळ बातमी – खाणकामामळ
ु े िाघाांच्या सांचारमागाित अडथळा.

मूळ बातमी – ‘सािेबराि’ िाघािरील शस्त्रवक्रयेचा प्रवसद्धीसाठी
िापर! https://www.loksatta.com/,
२२.०१.२०.
सािेबरािाने िटकला पांजा आवण फसला
देशातील पविला प्रयोग.
https://www.esakal.com/, १८.०१.२०.

https://www.loksatta.com/,
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वाघाच्या शस्त्रक्षक्रयेवेळी वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन;
शस्त्रक्षक्रयािी अयशस्वी
गोरे िाडा बचाि कें द्रातील ‘सािेबराि’ या िाघाला कृ वत्रम पाय
लािताना िन्यजीि सांरक्षण कायद्याचे उल्लांघन िाल्याचे वदसनू
आले आिे.
िन्यजीि सांरक्षण अवधवनयमाच्या अनुसचू ी
एकमधील िन्यप्राण्याांिर शस्त्रवक्रया करण्याचे आवण त्सयाांना
िाताळण्याचे अवधकार के िळ पशिु ैद्यक अवधकाऱयाांना आिेत.
मात्र, सािेबराि या िाघाला कृ वत्रम पाय लािताना प्रशासनाने िी
प्रवक्रया त्सया एक िषािसाठी दत्तक घेणाऱया डॉ. सश्रु तू बाभूळकर
याच्ां यािरच सोपिली.
पायाची बोटे गमािलेल्या या िाघाला कृ वत्रम पाय
बसिण्याच्या डॉ. बाभूळकर याांच्या विनांतीला गोरे िाडा
प्रशासनाने लेखी परिानगी वदली. त्सयानांतर िी प्रवक्रया पशुिैद्यक
अवधकाऱयाांनी पूणि करणे वनयमाला धरून िाले असते.
त्सयाऐिजी िी प्रवक्रया परदेशातील पशिु ैद्यक डॉ. पीटर, डॉ.
बाभळ
ू कर ि त्सयाांच्या सिकाऱयाांनी पार पाडली. िन्यप्राण्यािर
उपचार िोत असताना सांबांवधत पशुिैद्यक आवण त्सयाांचे सिाय्यक
असे मोजके च लोक त्सयावठकाणी असािेत, असे वनयमािलीत
आिे. ‘सािेबरािा’च्या शस्त्रवक्रयेिेळी मात्र गोरे िाड्याच्या तीन
पशिु ैद्यकाांसि डॉ. पीटर, डॉ. बाभूळकर, त्सयाांचे पाच सिकारी
आवण मावितीपट तयार करणारे वतघे जण असे समु ारे १५ जण
वतथे िोते. शस्त्रवक्रया सुरू असताना भ्रमणध्िनीच्या कॅ मेऱयाचे
फ्लॅश, चलवचत्रण सरू
ु िोते.
कािी िषाांपिू ी बछड्याच्या पायात नळी बसिण्याचे,
वदल्लीिून विमानाने िाघाचे रक्त आणिनू ते मिाराजबाग
प्रावणसांग्रिालयातील िाघाला देण्यासारखे यशस्िी प्रयोग
नागपरु ातील याच पशुिैद्यकाांनी यशस्िी के ले आिेत, याचा
विसर गोरे िाडा प्रशासनाला पडला.
अवधसचू ी एकमधील िन्यप्राणी िाताळत असताना
विदेशातील लोकाांना मावितीपट तयार करण्याची परिानगी
कशी वदली या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल िनविकास मिामांडळाच्या
व्यिस्थापकीय सांचालकाांनी िी चलवचत्रफीत प्रसारमाध्यमाांना
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

वाघाच्या िल्ल्यात तीन जखमी
भडां ारा इथल्या वबनाखी वशिारात िाघाच्या िल्ल्यात तीन जण
जखमी िाले आिेत.
तुमसर िनक्षेत्रातील गोंडेखारी गािात िाघ
असल्याचे कळताच िन विभागाचे पथक िाघाला
पकडण्यासाठी आले. तेव्िा ग्रामस्थाांनीिी िाघ पािण्यासाठी
गदी के ली. त्सया िेळी िाघाने िल्ला के ला. उपवस्थताांनी िाघाला
पळून लािल्यामळ
ु े िल्ल्यात सापडलेल्या माणसाचा जीि
िाचला.
तत्सपिू ी, आठिडाभर आधी, गोंडेखारीत िाघाच्या
िल्ल्यात एक जण जखमी िाला िोता. त्सया िेळी िन विभागाने
िाघाला जगां लात वपटाळून लािले िोते.
मूळ बातमी – िाघाच्या िल्ल्यात तीन इसम जखमी; वबनाखी
वशिारातील थरारक घटना; नागरीक भयभीत.
https://divyamarathi.bhaskar.com/
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ब्रह्मपरु ीत वाघाची क्षशकार
ब्रह्मपरु ी िन विभागात िाघाची वशकार करण्यात आली असनू
त्सयाचे डोके आवण चारिी पांजे धडापासनू तोडून नेल्याचे
वनदशिनास आले. िाघाच्या शिाजिळ एक गाय मरून पडलेली
िोती. त्सयामुळे पुढील चौकशीसाठी गाय मालक आवण गरु ाखी
यानां ा ताब्यात घेण्यात आले.
दवक्षण ब्रह्मपरु ी िनपररक्षेत्रातील उपक्षेत्र भजु मध्ये
गािातील मविलाांनी वदलेल्या मावितीनुसार िाघाचे शि
आढळले. गरु ाख्याकडे चौकशी के ली असता त्सयाने िाघाचे डोके
कापल्याची कबल
ु ी वदली. पण, त्सयाच्या म्िणण्यानसु ार पजां े
आधीच कुणीतरी कापनू नेले िोते. िाघाच्या तोंडातून दातसद्ध
ु ा
२०
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काढण्यात आले िोते. गाय घरी मेली िोती आवण वतचे धड मात्र
इथे आणनू टाकण्यात आले िोते.
िा या िषी मिाराष्ट्रात िालेला पविला व्याघ्रमृत्सय.ू
मरण पािलेला िाघ िा साधारणपणे तीन िषािचा िोता. मात्र,
शरीर सडल्यामुळे तो नर िोता की मादी िे मात्र कळू शकले नािी.

डोंवबिली इथे वचत्रकलेसि इतर लेखन सावित्सय ि तत्ससम िस्तू
विकणाऱया दक
ु ानाांमधून १५ जणाांना अटक के ली. या सांदभाित
१८ गन्ु िे दाखल करण्यात आले असनू त्सयातील आठ प्रकरणे
मांबु ईतील आिेत. मांबु ईतून जप्त के लेल्या कांु चल्याांची सांख्या
१८,९२४ आिे.
सप्पटेंबरमध्ये शेरकोट भागातच अशा कारिाईत
मगांु सु ाच
े
१४५
वकलोग्रॅम िजनाचे के स ि १० िजार कांु चले जप्त
ां
करण्यात आले िोते.
या कारिाया डब्ल्यूसीसीबीच्या देशव्यापी ‘क्लीन
आटि’ मोविमेचा भाग आिेत. त्सया अांतगित मांगु सु ाांच्या के साांचा
व्यापार रोखण्यासाठी डब्ल्यसू ीसीबी कें द्रीय तपास यांत्रणा,
मिसल
ू गप्तु चर मिासांचलनालय, िन विभाग, टपाल खाते,
पोवलस खाते आवण ‘िाइल्डलाइफ िेल्फे अर असोवसएशन’ िी
स्ियांसेिी सांस्था याांची मदत घेत आिे.

मूळ बातमी - धिल कुलकणी. अमानुषतेचा कळस : िाघाला
मारून डोके आवण चारिी पांजे तोडून नेले.
https://www.loksatta.com/,
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क्षबबटे व अस्वलांची क्षशकार
चांद्रपरू वजल््ात भद्रािती इथे आयुध वनमािणीच्या पररसरात दोन
वबबटे आवण दोन अस्िलाांची वशकार करण्यात आली. आयुध
वनमािणी पररसरातील उच्च दाबाच्या िीज िाविनीिर तारा टाकून
िी वशकार िाल्याचे िनावधकाऱयाांना प्राथवमक चौकशीत वदसून
आले आिे. घटनास्थळािरून वशकारीशी सबां वां धत कािी
सामग्रीिी ताब्यात घेण्यात आली आिे.

मूळ बातम्या – उत्तर प्रदेशःफर रॅ केट वलांक फाउण्ड इन साऊथ
इवां डया.
https://timesofindia.indiatimes.co
m/, २६.१०.१९.

मूळ बातमी – चांद्रपरू वजल््ात दोन वबबटे आवण दोन अस्िलाांची
वशकार; विजेच्या तारा टाकून के ली िन्यजीिाच
ां ी
वशकार.

श्रीनाथ राि. मबांु ईः ओिर ट्िेंटी नाइन थाउजण्ड
मााँगिू िेअर पेंटब्रशेस सीझ्ड, वफफ्टीन िेल्ड.
https://indianexpress.com/,

https://divyamarathi.bhaskar.com/
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भारतात दरवषी ७८ िजार घुबडांची ित्सया

राष्ट्रीय बातम्या

भारतात दरिषी ७८ िजार घबु डाांना अांधश्रद्धेपोटी मारले जाते.
एका सिेक्षणात समोर आले आिे की ५० टक्के नागररकानां ा
घबु डाविषयी योग्य माविती नािी, २० टक्के नागररकाांना कािीिी
माविती नािी आवण उरलेल्या ३० टक्के नागररकाांमध्ये सांभ्रम
वदसनू आला. पण्ु यात िालेल्या जागवतक घुबड पररषदेच्या
वनवमत्ताने पररषदेचे सयां ोजक आवण ‘इला फाऊण्डेशन’ या
सांस्थेचे सांस्थापक डॉ. सतीश पाांडे याांनी िी आकडेिारी
साांवगतली.
िेगाने नष्ट िोत असलेली माळराने, गािाांलगतच्या
मोकळ्या जागािां र िाढती अवतक्रमणे, ढोली असलेल्या मोठ्या
िाडाांची िोणारी कत्तल याांमळ
ु े घुबडाांचे अवधिास धोक्यात
आले आिेत. खेरीज, घबु डाांची मोठ्या प्रमाणािर तस्करी िोते.
मात्र, िी बाबदेखील लोकाांना फारशी ठाऊक नािी.

मगुं सांच्या के साच
ं े ५३ िजारिून अक्षिक कुंचले
मिाराष्ट्रासि इतर राज्यांतून जप्त
मांगु सु ाांच्या के साांपासून तयार के लेले वचत्र रांगिण्याचे ५३
िजाराांिून अवधक कांु चले ‘िन्यजीि गन्ु िे वनयांत्रण सांस्थे’
(डब्ल्यसू ीसीबी)ने ऑक्टोबर मविन्यात घातलेल्या धाडींमध्ये
मिाराष्ट्र आवण उत्तर प्रदेशातून जप्त के ले.
उत्तर प्रदेशातील शेरकोट भागात पोवलस आवण राज्य
िन विभागाच्या मदतीने १० वठकाणी घातलेल्या छाप्पयाांमध्ये
मगांु सु ाच
ां े ११३ वकलोग्रॅम िजनाचे के स आवण अशाच
के साांपासून तयार के लेले २४,०६० कांु चले जप्त करण्यात आले.
या प्रकरणात २६ जणाांना अटक िाली. मांगु साांचे िे के स
मिाराष्ट्र, आांध्र प्रदेश, तवमळ नाडू, के रळसि दवक्षण भारतातील
इतर भागातां ून विकत घेतल्याचे चौकशीअतां ी उघड िाले.
मिाराष्ट्रात विविध वठकाणी के लेल्या कारिाईत असे
२९,१६६ कांु चले वमळाले. डब्ल्यूसीसीबीने कांु चले विकत घेतले
जातात अशा २२ जागा नेमक्या शोधनू पणु े, सािांतिाडीसि
मबांु ईतील मीरा रोड, गोरे गाि, अधां ेरी, लोअर परे ल, दादर,
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

मूळ बातमी – अांधश्रद्धेपोटी दरिषी ७८ िजार घबु डाांची ित्सया.
https://www.lokmat.com/
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त्सयाांच्या सांशोधनासाठी स्थावनक िनस्पतींची माविती देऊन,
नमनु े गोळा करून देऊन मोलाची मदत के ली िोती.
तटु पज्ांु या उत्सपन्नाला आधार देण्यासाठी इतर
कातकरी कुटुांबाांप्रमाणेच पारूबाई आवण देिू जांगलातून सफे द
मसु ळी, शतािरी अशा औषधी िनस्पती एका व्यापाऱयाला
अधनू मधनू विकत.
पारुबाई िी कातकरी या आवदिासी जमातीची.
मिाराष्ट्रातील तीन आवदम जमातींपैकी िी एक. भवू मिीनता,
व्यसनाधीनता, वनरक्षरता, बालवििाि, कजिबाजारीपणा,
िीटभट्टी मालक आवण स्थावनक शेतकऱयाांकडून शोषण अशा
विळख्यात मािळ ि मळ
ु शी तालक्ु यातील कातकरी सापडलेले
वदसतात. िनिक्क कायद्यातील तरतुदी याांना लागू िोतात की
नािी िे तपासण्याची गरज आिे.
जीिन सांस्थेने समु ारे २०० कातकऱयाांना जातीचे दाखले
वमळिनू वदले आिेत. कातकरी मल
ु ासां ाठी नारी समता मच
ां या
सांस्थेच्या मदतीने खेळघर चालिले जाते. वनदान मठू भर
कातकरी तरुणाांना चाांगला रोजगार वमळिनू , वशकून त्सयाांचे
आयुष्ट्य बदलण्यासाठी उद्यक्त
ु करू शकलो; तर ती पारुबाईसाठी
श्रद्धाजां ली ठरे ल.
- क्षगररजा गोडबोले
ई-मेलः girijag@gmail.com

श्रद्ांजली
आमची पारुबाई
१९८७-८८ सालच्या ‘पविम घाट बचाओ आांदोलना’मध्ये
विरीरीने भाग घेतलेली आमची वबनीची कायिकती पारुबाई मोरे
विचे नुकतेच वनधन िाले. ‘जीिन सांस्थे’ने १९८५ च्या समु ारास
पिना धरण क्षेत्रात कामाला सरुु िात के ली तेव्िापासनू पारुबाई
कामात सामील िाली. सांस्थेचे सस्ां थापक वदिांगत जगदीश
गोडबोले; याांना ती ‘भाऊ’ म्िणत असे; मािळ-मुळशीतील
वनिडक ग्रामीण मविला कायिकत्सयाांना गढिाल भागातील
‘वचपको आदां ोलना’तील गािे आवण राजस्थानातील ‘तरुण
भारत सांघा’चे पाणी विषयक काम बघायला घेऊन गेले तेव्िािी
ती आमच्या सोबत िोती. विमालयात गाांजाचे रोपटे बघून
लकाकलेले वतचे डोळे अजनू िी आठितात. जीिन सांस्थेसोबत
आरोग्य सेविकाच्ां या प्रकल्पात वतने कािी िषे काम के ले. सस्ां थेचे
काम थाांबल्यािर आवण िातपाय थकल्यािर पोटाची खळगी
भरण्यासाठी दारू काढून विकणाऱया पारुबाईची विनोदबुद्धी
एकदम भारी िोती. परु े शी दारू पोटात गेल्यािर िरणाऱया वतच्या
वतखट वजभेचा प्रसाद मला वतच्या इच्छे विरुद्ध दिाखान्यात
नेल्यािर वमळत असे. वबचारा डॉक्टरदेखील त्सयातून सटु ायचा
नािी.
कोकणातील रायगड वजल््ातील नागशेत िे
पारुबाईचे मािेरचे गाि. कळत्सया ियातील पारुबाईला घेऊन
वतचे आईिडील कोळशाच्या भट्टीिर मजरू म्िणून पुण्यातील
मळ
ु शी तालुक्यातील कोळिण गािात साठे क िषाांपिू ी आले
आवण वतथेच स्थावयक िाले.
आईकडून सईु णीचे कौशल्य आवण िडलाक
ां डून
िाडपाल्याच्या औषधाांविषयीच्या मावितीचा खवजना
पारुबाईला िारशात वमळाला.
“काशीम आवण आसपासच्या गािाांतली बरीच मल
ु ां
माझ्या िातची”, असे ती अवभमानाने सागां त असे. अडलेली बाई
दिाखान्यापेक्षा अनुभिी पारुबाईकडे येणे पसांत करत असे.
कोयत्सयाने िा दगडाने नाळ तोडणाऱया पारुबाईने सांस्थेमाफि त
ससनू रुग्णालयातून प्रवशक्षण घेऊन ब्लेड, दोरा िापरण्यास
सरुु िात के ली.
िडलाांकडून वमळालेल्या िारशाचा उपयोग वतने
कधी थेट; तर कधी अप्रत्सयक्षपणे सांिधिनाच्या कामाला िातभार
लािनू के ला. पारुबाईला स्थावनक िनस्पती ि त्सयाांच्या
गणु धमाांविषयी सखोल माविती िोती. वतच्या परसात वतने कािी
औषधी िनस्पती िौसेने आणून लािल्या िोत्सया. पण्ु यातील
कािी औषधी िनस्पतीसांशोधकाांना पारुबाई आवण देिू याांनी
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

सांरवक्षत क्षेत्रे आवण त्सयातील कमिचारी िगािसाठी
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र
मदतीचे आिािन
सरां वक्षत क्षेत्राचे िे िातािपत्र वनमािण करताना िाचकिगाित
मिाराष्ट्रातील िन कमिचारी आवण सांरवक्षत क्षेत्राचे व्यिस्थापन
करणारे अवधकारी िा एक मोठा गट असेल, असे लक्षात घेतले
आिे. आजिी वजथे इटां रनेट पोिोचलेले नािी, अशा दगु िम भागात
पोिोचािे, िा एक िेतू या िातािपत्राची छापील आिृत्ती
काढण्यामागे आिे. आमच्या यादीत अशा कािी व्यक्तींचा समािेश
आिे. मात्र, िी यादी आणखी मोठी व्िािी, अशी आमची इच्छा
आिे. त्सयाकरता, िी विनांती!
िाचक िो, तुम्िाला दरिषी रु. १५० भरून
मिाराष्ट्रातील सांरवक्षत क्षेत्रात ि त्सयाच्या अितीभिती काम
करणाऱया िन विभागाच्या कमिचाऱयासां ाठी िे िातािपत्र भेट देता
येईल.
सांरवक्षत
क्षेत्र/कमिचारी/अवधकारी
वकांिा
मागिदशिक/ग्रामस्थाचे नाि, पत्ता िी माविती आम्िाला पाठिा. प्रती
पोिोचिण्याची जबाबदारी आमची!
सांपकि ः सांपादकीय पत्ता c/o कल्पिृक्ष वकांिा
marathipaupdate@gmail.com
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दृष्टीकोन
लोकांची जैवक्षवक्षविता नोंदविी वास्तव व अनुभव
‘पीपल्स बायोडायिवसिटी रवजस्टर’ (पी.बी.आर.) अथाित
‘लोकाांची जैिविवििधता नोंदििी’ म्िणजे गािातील लोकाांच्या
सिभागातून तसेच गािाच्या जैिविविधता सवमतीमाफि त के ले
जाणारे गािातील जैिविविधतेचे सिेक्षण म्िणजे पीबीआर.
माझ्याकडे पीबीआरसाठी एका वजल््ातील कािी
ग्रामपांचायतींचे सिेक्षण पणू ि करण्याची जबाबदारी िोती. मी
कृ षी आवण सामावजक क्षेत्राांशी वनगडीत एका सांस्थेसाठी
स्ियांसेिक म्िणून िे काम करत िोतो.
या सिेक्षणात प्रामख्ु याने समाविष्ट असते ती गािाची
इत्सथांभतू माविती. त्सयामध्ये गािातील लोकजीिन, पारांपररक
शेती, गािाचा इवतिास, भौगोवलक पररवस्थती, जन्ु या धावमिक
परांपरा, उत्ससि, प्रेक्षणीय तसेच ऐवतिावसक स्थळे, गािातील
देिराईत आढळणाऱया िन्य िनस्पती ि प्राणी, तसेच माणसाांचे
आवण जनािराांचे िैद्य आवण गािासांबांधी इतर मित्त्िाची माविती
या सगळ्याची पद्धतशीर नोंद करून ठे िणे म्िणजे पीबीआर.
शासनाचा, लोकसिभागातून करायचा िा अवतशय
चाांगला उपक्रम १५ िषाांपूिीच अांमलात आणायला ििा िोता.
मात्र, िे सिेक्षण पणू ि करण्यासाठी सरकारकडून ठराविक रक्कम
ग्रामपच
ां ायतींना देण्याचे ठरले. पैसे वमळणार म्िणनू विविध
सांस्थाांनी या कामामध्ये उडी घेतली. राजकारण करून जास्तीत
जास्त ग्रामपांचायती कशा वमळतील यासाठी त्सयाांचे प्रयत्सन सुरू
िोते. या सगळ्यात पी.बी.आर.चा मूळ मद्दु ा बाजल
ू ाच राविला.
िास्तविक यामध्ये गाि पातळीिर, जैिविविधता
म्िणजे काय, वतचे सांिधिन करणे का गरजेचे आिे आवण त्सया त्सया
गािामधील नैसवगिक साधनसांपत्तीची जपणक
ू करून ठे िणे
आजच्या काळाची गरज आिे या विषयी भरपरू जनजागृती
करून पी.बी.आर.चा विषय जास्तीतजास्त लोकापां यांत
पोिोचिण्याची खरी गरज िोती.
गािामध्ये सिेक्षणासाठी गेल्यानांतर अनेक प्रकारचे
अनुभि आले; जसे की आम्िाला सिेक्षणासाठी देण्यात
येणाऱया वनधीबाबत स्थावनक प्रवतवनधींची नाराजी, गािातील
दोन गटाांमधील मतभेद आवण मित्त्िाचे म्िणजे पी.बी.आर.ची
सांकल्पना लोकाांपयांत न पोिोचल्यामळ
ु े लोकाांकडून वमळालेला
कमी प्रवतसाद. कािी गािाांमध्ये जैिविविधता सवमतीदेखील
स्थापन करण्यात आली नव्िती. या उलट, कािी गािामां ध्ये
माणसाांिर आवण जनािराांिर गािठी औषधे देणारे वनपणु असे
िैद्य आिेत, अनेक वठकाणी गािाची एकात्समता वटकिनू
ठे िणाऱया धावमिक परांपरा अवस्तत्त्िात आिेत, देिरायाांमध्ये
संरक्षित िेत्राचे वाताापत्र खंड १, अंक १

प्रदेशवनष्ठ आवण दमु ीळ अशा िनस्पती तसेच प्राण्याांचे अवधिास
आिेत. वपकाांची देशी िाणे आजिी कािी वठकाणी वशल्लक
आिेत. पिू िजाांनी पाळलेल्या जन्ु या परांपरा आजिी िैज्ञावनक
वनकषाांबाबत अनवभज्ञता असली तरी िा ग्रामस्थ जपण्याचा
प्रयत्सन करत आिेत.
राष्ट्रीय िररत लिादाचा आदेश असल्यामळ
ु े
पीबीआरचा प्राथवमक सिेक्षणाचा अििाल िा ३१ जानेिारी
२०२०च्या आत शासनाकडे सपु दू ि करणे अवनिायि िोते.
मात्र, जैिविविधता नोंदििी तयार करणे िे कािी १५
वदिसाांत वकांिा मविनाभरात िोणारे काम नािी. िी वकमान दोन
िषे चालणारी प्रवक्रया आिे. प्रत्सयेक ऋतूत येणाऱया िनस्पती,
ऋतूगवणक साजरे के ले जाणारे पारांपररक उत्ससि िेगिेगळे
असतात. त्सयामळ
ु े प्रत्सयेक ऋतूत सखोल अभ्यास िोणे गरजेचे
आिे .आता या सिेक्षणाचा प्राथवमक टप्पपा पणू ि िालेला आिे.
िी प्रवक्रया पढु े चालणार आिे. ज्यानां ा या प्रवक्रयेत वनःस्िाथीपणे
सामील व्िायचे असेल, आपल्या गािासाठी कािीतरी काम
करण्याची इच्छा असेल त्सयाांच्यासाठी अजनू िी सांधी उपलब्ध
आिे. गािातील लोकाांनी आपल्या गािासाठी के लेले काम िे
अवधक पारदशिक आवण तकि शद्ध
ु असेल.
- िक्षतक क्षदलीप नाटेकर
लेखक िनस्पवतशास्त्रज्ञ असून कोकणात अध्यापन आवण
सांशोधन करतात.
ई-मेलः natekarpratik07@gmail.com
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