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लोकविज्ञान दिनिर्शिका, 2020  

 

एखाद्या डोंगर माथ्यावर उभे राहून आपण समोर विसणाऱ्या िरीकडे पाविले तर पररसरातल्या पाणलोट 

क्षेत्राची कल्पना येते. पाणलोट क्षते्र सुरु िोते अगिी आपल्या पायापासून सुरु िोणाऱ्या ओढ्यांपासून. डोंगर 

माथ्यावर पावसाळ्यात अनके छोटे छोटे ओढे सुरु िोतात (एरवी ि ेकोरडेच असतात), ि ेउतारावर एकमेकांना 

वमळत वमळत िरीकडे वाित असतात. यामुळे अनके ओढ्यांचं जाळं तयार िोते. आणण िे सवव ओढे वमळनू 

जवमनीचे जवेढे क्षेत्रफळ व्यापतात त्याला आपण म्हणतो पाणलोट क्षेत्र. या संपूणव जवमनीवरून वािणारे 

पाणी नेमक्या एका ब ंदूवर म्हणजेच एका विकाणी लोटले जाते आणण ततथेच ते या एका पाणलोटातनू 

ततथून   ािेर पडत ेआणण पुढच्या पाणलोट क्षेत्राला वमळते. अशा अनेक पाणलोटांचं वमळून एखाद्या निीचे 

खोरं तयार िोतं. अगिी आपल्या पायापाशी उगम पावणाऱ्या ओढ्याचंिेखील स्वतःचं सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र 

असतं.  

तर अशा या पाणलोट क्षेत्राचा ववकास का करायचा तर माणसाला या क्षेत्राकडून अनके सेवा वमळत असतात. 

मुख्यतः पाण्याच्या स्वरुपात आणण शशवाय इतर अनेक जसे की इथे असणाऱ्या जंगलांमुळे तापमान वनयंवत्रत 



रािते. या पररसरातनू ग्रामीण भागातील माणसाला चुलीसािी लाकूड फाटा उपलब्ध िोतो तसेच गुरांसािी 

चारा उपलब्ध िोतो. अनेक औषधी वनस्पती, पौविक अशा रानभाज्या या रानव्यामुळे उपलब्ध िोतात. या सवव 

सेवा आणण वस्तू कायम स्वरुपात उपलब्ध रािण्यासािी या पररसराच व्यवस्थापन करण आवश्यक आिे.  

दुसरं मुख्य कारण वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणण त्यांच्या वाढत्या गरजांमुळे एका पाणलोटामधील 

पररसरावरचा ताण वाढतो आिे. कारण साधे आिे - लोकसंख्या वाढली, कुटंु े ववभक्त झाली त्यामुळे 

शेतीखाली असणारी जमीन वाढली आणण रानवा कमी झाला. पूवी जेंव्हा गुरांची संख्या कमी िोती तेंव्हा 

चराईसािी मोिे क्षेत्र िोत.े आता क्षेत्र कमी झाले आणण शशवाय गुरांची संख्या वाढली त्यामुळे या मयावित 

पररसरावर चराईचा ताण वाढला. अमयाि चराई मुळे आणण झाडांच्या तोडीमुळे उतारांवर मोठ्या प्रमाणात 

गवताळ प्रिेश वनमाण झाले. आणण तेिी वनकृि जातीच्या गवतांचे, ज्यामुळे गुरांना उत्तम पोषण वमळ ूशकत 

नािी. गवताळ प्रिेश केवळ पावसाळ्यात विरवेगार असतात पण पावसाळ्यानंतर गवते मरतात. त्यामुळे 

उन्हाळ्यात जमीन खूप तापते. शशवाय ततला धरून िेवणारा रानवा नि झाल्याने मातीची धूप सुरु िोते. वेळीच 

व्यवस्थापन न केल्याने मातीचा वरचा थर वाहून जातो आणण मरुूम बकंवा खडक उघडा पडतो. जवमनीत पाणी 

मुरण्यासािी वनसगाने वनमाण केलेली नैसर्गवक संस्था मोडकळीस यतेे. जे काय पाणी उपलब्ध असते त्याचा 

प्रमाणा ािेर वापर िोतो आणण पाणी कमी पडू लागते आणण पाण्याचे दुर्भवक्ष्य वनमाण िोते. यातील भूजल 

िा अतं्यत मित्वाचा घटक आि.े पावसाळी शेती नंतर लोक भूजल उपसा करत पुढची वपके घते राितात. परंतु 

इथेच ‘प्रमाणाचा’ मुद्दा मित्वाचा िरतो. भूगभातील पाण्याचा सािा एका िराववक जागेत आणण 

आकारमानात असतो. आणण त्याचे पुनभवरण िे पररसरातील भूगभवरचनेवर अवलं ून असत.े म्हणजेच एका 

अथी तो मयावितच आिे. असे असताना भरपूर पाणी वपणारी उसासारखी वपके प्रत्येकाने िव्या तवेढ्या 

क्षेत्रावर घेतली तर भूजल उपसा अमयावित िोतो आणण वाढतच राितो. अनेकवेळा तो संपुिात येतो आणण 

पाण्याची कमतरता टोकाला पोिोचते. 



ि ेसगळं टाळण्यासािी पाणलोटाची पाररशस्थतीकी आणण भूगभवचना समजनू घेऊन वनयोजन करणे गरजेचे 

आिे. याकरता पुढील गोिी मित्वाच्या आिेत - 

 

भूरूप सक्षमीकरण 

भूरुपातील विविध संसाधनांची स्थिती सुधारणे. मुख्यतः माती, पाणी, गित आणण जंगल. याकरता  

पाररस्थितीकीय पुनरुज्जीिन (Ecological restoration) करणे शे्रयथकर ठरते. पाररस्थितीकीय पुनरुज्जीिन 

म्हणजे काय तर ननसगााची मूळ स्थिती - ह्रास होण्यापिूी होती ती - स्थिती गाठणे. याकरता विविध तंते्र 

राबविता येतात. ती आपण पुढे बघू. परंत ुत्याआधी भूरुपाचा जमीन िापर (land use) ननस्चचत करायला हिा.  

भूरुपातील जमीन वापर (land use) ननयोजनपूववक ठरवणे ही पहहली पाणलोट के्षत्र ननयाजनाची पायरी आहे. यात 

अननयंत्रत्रत लाकूडतोड, गुरे चराई, िणिा आणण वपक पद्धती या चार गोष्टंिर ननयंत्रण आणणे महत्िाचे 

आहे. भूरुपाचा िापर ननयंत्रत्रत पद्धतीने ि काळजीपूिाक करण ेगरजेचे आहे. यात संपणूा गािाचा सहभाग 

अपेक्षित आहे. ग्रामसभेत पररसरातील जममनींची मालकी आणण त्यांचा िापर यािर विथततृ चचाा व्हायला हिी. यात 

जममनींचे विविध भाग करून वापर ननश्चचती करणे गरजेचे आहे.  

 

 

आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे साधारणपणे - जंगलाचे भाग, चराऊ कुरण, राखीि गिताळ कुरण, िन शेती, शेती, शेतीचे 

बांध, बांधािरची लागिड, इमारती लाकूड लागिड, सरपण लागिड  इत्यादट गोष्ट ठरिता येतात. यातील काहट 



जममनींच्या िापरात ्प्या-्प्याने बदल करणे गरजेचे असते. उदाहरणािा चराऊ कुरण सलग िापरले तर 

जममनीची धूप िाढते त्यामुळे अधून मधून ते चराईसाठी बंद करून िेगळे भाग खुले करणे. िोडक्यात चक्राकार 

चराईसाठी ननयोजन करण.े शेतीत एकच एक वपक न घेता वपक बदल करण.े  

 

भूरूप पुनरुज्जीवन : माती, पाणी आणण आर्द्वता सवंर्वन 

एकदा जमीन िापर ननस्चचत झाला की प्रत्यि जममनीिरच्या पुनरुज्जीिनाच्या कामाकडे िळायचे. यात 

संसाधने आणण मनुषयबळाच्या उपलब्धतेनुसार ्प्प्या्प्प्यात िेगिेगळ्या जममनींच्या तुकडयांिर काम सुरु 

करािे. याची सुरुिात पररसरातील अजैविक घ्कांपासून करािी. म्हणजेच माती, पाणी आणण आर्द्वता. परंत ु

माती ि आर्द्ाता सिंधानाची तंते्र राबविण्यापिूी त्या जममनीला संरिण देणे आिचयक आहे. जममनीला िणिा, 

लाकूडतोड ि गुरे चराई यांपासून संरिण देण्याकरता का्ेरट कंुपण (Dry fence ), जैविक कंुपणाचा  (Live 

hedge) िापर करता येतो. यात अनतक्रमण िाबंविणे, बाहेरटल व्यक्तींना प्रिशे बंद करणे (No trespassing) 

गरजेचे आहे. हे झाल्यािर माती व जल सवंर्वनाची तंते्र राबववणे. यात मािा त ेपायिा हा दृष्टकोन सिात्र 

िापरला जातो म्हणजेच डोंगर माथ्यापासून पायथ्यापयंत सिात्र पाणी मुरिण्याची तंते्र राबविलट जातात. 

आणण ती तंते्र भभूागानुसार बदलतात. पाणी म्ह्ल्यािर यात जममनीिरटल पाण्याबरोबर जममनीखालटल 

पाणीदेखील नततकेच महत्िाचे आहे. यात भूजल आलेच बरोबरटने मातीतील ओलािादेखील महत्िाचा आहे. 

हा ओलािा राखला तर माती स्जितं राहते, नतच्यातील सूक्ष्म जीि जंत ूकायारत राहतात जे शतेीत उपयोगी 

ठरतात. त्यामुळे माती ि जल सिंधानाच्या तंत्रात यात पाणी मरुिाण्याबरोबर मातीची धूप िांबविणे, मातीची 

गुणित्ता सुधारणे यािर भर द्यािा. यात दगडी बांध, समतल चर, तळी करणे इत्यादट गोष्ट येतात. मशिाय 

ओढयांिर विशेष लि कें द्रर्द्त करणे आिचयक आहे. ओढयांच्या सद्यस्थितीनुसार त्यांच्या काठांचे स्थिरटकरण 

(Stabilisation), दर काहट अंतरािर दगडी बांध अशा गोष्ट करता येतात. यामुळे पाण्याचा िेग कमी होऊन 

त्याची धूप करण्याची ताकद कमी होते. पाणी काहट काळ या बांधांच्या माग ेसाठते आणण जममनीत परुायला 

अधधक अिकाश ि अिधी ममळतो. या सिा भौनतक / अजैविक  तंत्रांना जैववक तंत्रांची जोड अत्यािचयक 

आहे. यात सिाात सोपा उपाय म्हणजे जममनीिरचा जिैभार (Biomass) िाढविण ेम्हणजेच आपसकू येणाऱ्या 



िनथपतींना मुख्यतः गिताला सरंिण देणे. यामुळे जममनीिर पूणा िळे आच्छादन राहून तापमान ननयंत्रण 

होतेच पाणीदेखील मरुायला मदत होते. अनेकदा जममनीिर झाडोरा आणण मुळांचा साठा चांगला असले तर 

भौनतक / अजैविक  तंते्र राबविण्याची गरज नसते. केिळ सरंिण देऊन माती ि जल सिंधान करता येते. 

जैविक तंत्रांचे पयाािरणीय मूल्य िाढविण्यासाठी वन्य जीवांसाठी आसरे (habitats) ननर्मवती तयार करािी.  

आसरे ननममातीमुळे जममनीिर िन्य पश-ुपिांची पुनःथिापना होण्यास मदत होईल. ज्याचा पयाायाने शेतीलाच 

उपयोग होतो. उदाहरणािा की्क, मधमाशा िाढल्यास शेतात परागीभिनासाठी त्यांचा मोठा उपयोग होतो. 

या सिा तंत्रांमुळे पाणी जममनीत मरुण्याची उत्तम सोय होते आणण पयाायाने पररसरातील भूजल पातळी िाढू 

लागते. भूगभारचनेचा खोलात जाऊन अभ्यास केल्यास पाणलो्ातील पाणी स्जरिू शकणारे भाग (recharging 

zones), पाणी सोडणारे भाग (discharging zones), पाणी साठिणारे (aquifers) इत्यादट अनेक गोष्टंची 

थपष्ता येते. आणण मग काम योग्य द्रदशेने िळिता येते. उदाहरणािा पाणी स्जरिू शकणाऱ्या भागांिर 

अधधकाधधक योग्य काम करून पररणाम लिकर साधता येतो. पाणलो्ातील सस्च्छर्द् खडकांचं वितरण लिात 

आलं तर त्यातून होणाऱ्या पाण्याचा उपसा ननयंत्रत्रत करता येतो.  

 

मागणी : परुवठा आणण समान वाटप 

इिेच पाण्याच्या बाबतीतला अत्यंत महत्िाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे मागणी आणण पुरवठा यातील प्रमाण. 

जर उपसा अमयााद्रदत आणण अननयंत्रत्रत असेल तर आपण ककतीहट पाणी अडविल ेअििा स्जरविले तरट त े

पुरणार नाहट. याकरता शतेीतील वपक पद्र्ती महत्िाची ठरते तसेच समान पाणी वाटप गरजेचे आहे. गाि 

पातळीिर कोणत ेवपक कुठे घ्यायचे हे ठरिायला हिे. उसासारखी जाथत पाणी घेणारट नगदट वपके अनेक 

शेतकऱ्यांमध्ये चक्राकार पद्धतीने घेतलट जािी. मालकी िैयस्क्तक असलट तरट ननयोजन सामुद्रहक पद्धतीने 

व्हायला हिं. पूिी अस्थतत्िात असलेलट फड पद्धत अशा समान पाणी िापरासाठी सुयोग्य होती. यात बंधारा 

घालून पाणी अडविल ेजायचे आणण त्यातून ननघणारा चर अििा कालिा ४ ते ५ फडांना पाणी पुरिायचा 

आणण पुढे प्रत्येक शेताला पाणी परुिायला बारटक चारट असायची. प्रत्येक शतेकऱ्याची जमीन प्रत्येक फडात 

असे. बंधाऱ्याच्या जिळच्या फडाला सिााधधक पाणी आणण दरूच्या फडाला कमी पाणी त्यामुळे वपक 



त्याप्रमाणेच पेरले जाई. त्यामुळे सिांचे उत्पन्नहट साधारण एकसारखेच असे. समानता जपण्याची हट पद्धत 

उत्तम होती. असेच काहटसे ननयोजन पुनरुज्जीवित करण ेशक्य आहे.    

 

लागवड आणण उपजीववकेसाठी ववववर् पयावय  

जममनीची, मातीची स्थिती एकदा सुधारलट की योग्य थिाननक झाडांची लागिड करणे हट पुढची पायरट. हट 

लागिड जमीन िापर बघून करािी. जंगल भागात विविधता िाढिण्यासाठी थिाननक पररसरातील िनथपतींची 

लागिड करण ेयोग्य ठरते कारण त्याचा थिाननक माणसाला फायदा असतो. पद्रहल्या िषी लागिडीिर भर 

नसािा (माती कोरडी असल्याने ि नतची गुणित्ता सुधारलट नसल्याने रोपे जगण्याची शक्यता खूप कमी 

असते). गािातच थिाननक झाडांची रोपवाहटका तयार करणे उत्तम. पाणलो् ननयोजनातील शिे्चा महत्िाचा 

मुद्दा म्हणजे स्थाननक लोकांना उपजीववकेसाठी ववववर् पयावय उपलब्र् करून देणे. गिताळ कुरणात देशी, 

सकस गिताच्या जाती मुद्दाम आणून लािल्या तर गुरांना उत्तम चारा ममळू शकतो. िथतीजिळ ककंिा 

रथत्याच्याकडेने इमारती लाकूड, काषठेतर िन्यउपज (NTFP), बांबू,  सरपणासाठी योग्य अशा िनथपतींची 

लागिड करणे. यातून काहट िषांनी पयाायी उपजीविकेची सोय होऊ शकते. सध्याच्या शतेी पद्धतीत  बदल गरजेचा 

आहे. यात सेंद्रर्द्य शतेीमधील प्रयोग राबविण ेगरजेचे िा्ते.  अनेक-वपक पध्दती, आंतरवपक ि चक्राकार वपक 

पद्धती, िनशतेी आणण िाडी इत्यादट विविध गोष्टिर भर देणे योग्य ठरेल. 

हे सिा काम करत असताना काहट भाग मूळच्या जंगलाचे आणण जैव ववववर्तेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 

राखून ठेवावते. नतथे माणसाचा हस्तके्षप कमीत कमी असावा. इिे प्राणी पक्ष्यांच्या खाद्य िनथपती मुद्दाम 

आणून लािाव्यात. यातहट कणखर त ेिैमशष्यपूणा जातींची क्रमाक्रमाने लागिड करणे योग्य ठरते.  

 

अशा रटतीने पाणलो्ाचे एकास्त्मक पद्धतीने ननयोजन केल्यास थिाननक शतेकऱ्याच्या गरजा थिाननक 

पातळीिर भागण्यास मदत होते. आत्ता पयंत कमी अधधक प्रमाणात अनेक संथिांनी ककंिा व्यक्तींनी 

पाणलो्ाचे काम पुढे नेलेल े द्रदसते परंतु बरेच िेळा यात केिळ जममनीिर मोठे बांध घालून  पाण्याची 

साठिणूक करण्यात भर असतो ककंिा छो्े बांध घालणे आणण समतल चर करण ेअशा अजैविक भौनतक 



बाबीिंर भर द्रदलेला आढळतो. यात िर उल्लेखलेल्या अनेक बाबींिर काम केले जात नाहट त्यामुळे पाणलो् 

ननयोजनानंतरहट पाण्याचे दमुभाक्ष्य कायम राहते. पाणलो्िेत्राचा सिासमािेशक विचार करून ननयोजन केल्यास 

आपण पाण्याच्या बाबतीत थियंपूणा होऊ शकू आणण बरोबरटने इतर ससंाधनांनादेखील बळक्ट येऊ शकेल. 

तात्पुरत्या फायद्यापेिा दटघाकाळ द्र्कणाऱ्या शाचिततेकडे िा्चाल करणे शे्रयथकर ठरेल. 

 

- केतकी घाटे | ketaki@oikos.in 

ऑयकॉस या पयाािरणीय सेिा देणाऱ्या कंपनीच्या संचामलका.  

गेलट १८ िषे पयाािरण पुनरुज्जीिन, जैिविविधता सिंधान आणण ननसगा मशिण या िेत्रात कायारत. 

इकॉलॉस्जकल सोसाय्ट या संथिेच्या विचिथत ि अध्यावपका.  
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