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सादर करत आहे 

 

अरण्यानभुव 

(प्रवासवर्णन) 

 

 

लेखिका : डॉ. नीखलमा कुलकर्ी 



अरण्यानभुव 

हे पसु्तक ववनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे वाचल्यावर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे वाटले ते कळवा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे वाटले ते कळवा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र व ओळखीच्या सवच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हवा प्रवतसाद. 
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्रामावणक मत असावे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यात 

मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे आवण त्यातून वाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हावा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीवर जात रहावा.  



अरण्यानभुव 

लेखिका - डॉ. नीहलमा कुलकर्णी 
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या पसु्िकािील लखेनाच ेसवव िक्क लेखकाकडे सरुहिि असनू पसु्िकाच ेहकिं वा त्यािील अिंशाचे पनुमुवद्रर्ण वा नाट्य, हचत्रपट 

हकिं वा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लखेकाची लेखी परवानगी घेरे्ण आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई (दिंड व 

िुरुिं गवास) िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available for any literary, 

dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright 

entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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• हवनामलू्य हविरर्णासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपर्ण ि ेफ़ॉरवडव करू शकिा.  

ि ेई पसु्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी हकिं वा वाचनाव्यहिररक्त कोर्णिािी वापर करण्यापवुी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घेर्णे कायद्याने आवश्यक आि.े   
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डॉ. नीहलमा कुलकर्णी.  

MSc; MSc; PhD; DHE; PGD in NGO managemant; successfully 

completed certificate course in translation skills ( English-

Marathi) by IIKEM, Thane, Maharashtra. 

शैक्षणिक  

1. स्टेट आहर्ण नेशनल स्कॉलर 

2. मुिंबई येथील वझे मिाहवद्यालयािून, प्रार्णीशास्त्र - हवभाग प्रमखु 

पदावरून २०१५ मध्ये हनवतृ्त  

3. एक हशिक म्िर्णून ३९ वर्ावचा प्रदीघव अनुभव ( यु जी आहर्ण पी जी 

स्िरावर) 

4. मुिंबई हवद्यापीठािील प्रार्णीशास्त्र हवर्यािील पी एच डी मागवदशवक –  

5. २ हवद्यार्थयाांना पी एच डी साठी, ३ हवद्यार्थयाांना पी जी प्रकल्पासाठी 

मागवदशवन िसेच अनेक हवद्यार्थयाांना यु जी प्रकल्पािंसाठी मागवदशवन. 

6. अनेक राष्ट्रीय आहर्ण आिंिरराष्ट्रीय पररर्दािंमध्ये सिभाग आहर्ण शोध हनबिंध वाचन  

7. शोध हनबिंध प्रकाहशि. 

8. मुिंबई हवद्यापीठाच्या अनेक सिंशोधन प्रकल्पािंमध्ये प्रकल्प प्रमखु हकवा प्रकल्प सिाय्यक म्िर्णून सिभाग. 

9. अनेक शैिहर्णक आहर्ण कॉपोरेट आस्थापनाि पयाववरर्ण हवर्यक भार्र्णिं 



10.  ‘िररयाली’ या पयाववरर्ण िेत्राि काम करर्णाऱ्या स्वयिंसेवी सिंस्थेची - मलुुिंड हवभाग प्रमखु  

11.  प्रार्णीशास्त्र हवर्यािील ४ पसु्िके प्रकाहशि  

12.  पयाववरर्ण िेत्रािील कामासाठी समाजसेवी परुस्कार -२०१८, जेष्ठ नागररक सिंघ, मलुुिंड िरे्फ 

साणित्य  

1.  डॉ. अहभहजि कुलकर्णी यािंच्या एन बी टी ने प्रकहशि केलेल्या दिंिवैद्यकशास्त्रा सिंबिंहधत्त पसु्िकाचा अनुवाद, एन बी टी कडून 

प्रकाहशि.  

2. ‘कुमारकोश’ साठी नोंदींचे हलखार्ण 

3. ‘हवश्वकोश’ साठी हलखार्ण, प्रार्णीशास्त्र मिंडळाची सभासद.  

4. १९९५ पासनू आकाशवार्णीवरून प्रसाररि िोर्णाऱ्या पररसर, ऐसी अिरे रहसके, हचिंिन, झळा या लागल्या जीवा, अशा 

कायवक्रमािंसाठी लेखन. 

5. ‘आपलिं पयाववरर्ण’ या माहसका साठी गेली १२ वर्व लेखन. 

6. ‘हववेक’ मध्ये प्रकाहशि लेख आहर्ण ‘जीवजागर’ ि ेसदर. 

7. २०२० मधील लोकसत्ताच्या ‘कुिूिल’ सदरासाठी लेखन  

8. ‘मलुुिंड नागररक’ साठी लेखन. 

9. ‘िररयाली’च्या हववध उपक्रमािंच्या प्रहसध्धीसाठी केलेले लेखन.  

10.  Successfully Completed certificate course in Translation skills ( English – Marathi) conducted by 

Indian Institute of Knowledge Engineering & Management . 

  



प्रस्िावना 

आपली जिंगलिं, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यान म्िर्णजे आपली रु्फफ्रु्फसिं आििे. या 

अशा जिंगलािनू हर्फरिािंना आलेले अहवस्मरर्णीय अनुभव सािंगिािंना मला अत्यिंि आनिंद 

िोि आि.े जिंगलािील वास्िव्य, जिंगलािील हर्फरर्णिं, प्रार्णी, पिी, पाण्याची खळखळ, 

हनसगाविील सिंगीि, अन एकूर्णच हिथलिं वािावरर्ण, हिथला हनसगव ि े एक अजब 

रसायन असििं. िमु्िी िे अनभुवलिं असेलिी परिंि ुत्या अनभुवाबरोबरच अशा जागेि 

हर्फरिािंना आपर्ण हकिी जवाबदारीने वागले पाहिजे ि ेिी लिाि ठेवले पाहिजे...  

िा रोमािंचकारी अनुभव, िुम्िी प्रत्यि हिथे जाईपयांि िमु्िी पर्ण घ्यावा या ििेूने 

हलहिलेले ि े एक छोटेसे पसु्िक...आनिंद दरे्णारे...रोमािंच आर्णर्णारे ...नक्की 

वाचा...िुम्िाला हनहिि आवडेल ... 

 डॉ. नीहलमा कुलकर्णी.  



अनकु्रमखर्का 

जिंगलािील पशसूर्फारी म्िर्णजे काय? 

जवाबदार हनसगव पयवटन 

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 

वाघाांचा इलाका- रर्थांभोर  

बाांधवगढ अभयारण्य 

नाांदरु मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य 

  



जंगलातील पशूसफारी म्ििजे काय? 

 

हनसगावच्या साहननध्याि जायला आवडर्णार नािी असा मनषु्ट्य 

हवरळाच..आहर्ण म्िर्णनूच हनसगावि गेल्यावर, त्याच्याशी जवळीक साधिािंना, 

त्याचा आस्वाद घेिािंना हनसगावचा अनादर िोर्णार नािी, त्याची अमयावदा िोर्णार 

नािी याची काळजी घेर्णे मित्त्वाचे ठरिे. त्याच्या भव्यािेपढुे, अथािंगपर्णापुढे 

निमस्िक िोउन त्या गोष्टीची जार्णीव ठेवर्णे ि े प्रत्येक हनसगवप्रेमीचे किवव्य 

असायला िवे. कोर्णत्यािी वयाच्या व्यक्तीला प्राण्यािंचे आकर्वर्ण असिेच आहर्ण 

वनयप्राहर्ण बघण्यासाठी लोकिं  हवहवध राष्ट्रीय उद्यानाि, प्रार्णीसिंग्रिालयाि अथवा 

अभयारण्याि जािाि. त्याि सदु्धा पशसुर्फारीची मागर्णी करिाि.  

  



इथे एक गोष्ट आवजूवन सािंगावीशी वाटिे हक वनयप्राण्यािंना पाििा पाििा त्या जिंगलाचा गिंध, 

त्यािील सौंदयव, हिथला हनसगव, िेथील घटकािंचे एकमेकावर अवलिंबून असर्णे ि ेसवव हटपर्णे, अनुभवर्णे 

ि े सधु्धा हििकेच रोमािंचकारी असिे. अथावि वनय प्राण्यािंना त्यािंच्या नैसहगवक अहधवासाि पािर्णे, 

त्यािंच्या लकबी, त्यािंची हशकार करण्याची पध्धि, त्यािंचे पाररवाररक जीवन, त्यािंचे परस्परसिंबिंध िे सवव 

जवळून पािर्णे खूप रिंजक आहर्ण सरुस असिेच..  

सर्फारी म्िर्णजे काय? आपर्ण वािनाि हकवा हपिंजऱ्याि बसनू मोकळ्या असलेल्या वनय 

प्राण्यािंना त्यािंच्या नैसहगवक वािावरर्णाि/ अहधवासाि पािर्णे, चहकि िोर्णे आहर्ण त्यािील आनिंद 

अनभुवर्णे. या साठीच पशुसर्फारी असाव्याि. कोर्णत्यािी सर्फारीचा हवचार केला िर त्या मध्ये मखु्यिः 

चार घटक लिाि येिाि. सर्फरीचे आयोजक, पयवटक, जिंगलखािे आहर्ण सर्फारीसाठी काम करर्णारे 

कामगार अथावि, गाईड्स, हजप्सीचे चालक, जिंगल खात्यािील मार्णसे वगेरे वगेरे...या बरोबरच 



लोकािंची मानहसकिा, जिंगलखात्याचे प्रयत्न आहर्ण टूर आयोजकाची मानहसकिा या गोष्टी सधु्धा 

हििक्याच मित्त्वाच्या ठरिाि. . 

कोर्णत्यािी अभयारण्याि हकवा राष्ट्रीय उद्यानाि जिंगलाचे मखु्यत्वे दोन भाग करिा येिाि. एक 

म्िर्णजे बर्फर झोन/ टूररस्ट झोन आहर्ण कोअर झोन. आपर्ण पयवटक टूररस्ट झोन मध्ये हर्फरिो. पशसुर्फारी 

सधु्धा याच झोन मध्ये असिे. कोअर झोन मध्ये सवव सामानय पयवटकाला जािा येि नािी. कोअर झोन 

मध्ये मार्णसािंचे अहिक्रमर्ण सिसा िोि नािी असे अनेक वनयजीव सर्फारीचे आयोजक, मुिंबई रावेलर 

या टूर किं पनीचे सिंस्थापक श्री. सौरभ ठकेकर ठासनू सािंगिाि. त्यािंच्या म्िर्णण्या प्रमार्णे ‘वन खािे, 

वनरिक या बाबिीि खपू सिकव  असिाि. कोअर झोन मध्ये हशरर्णे हििकेसे सोपे दखेील नसिे कारर्ण 

िेथे कुिं पर्ण, सिंरिक हभिंि, रिक, कॅमेरा या सवव गोष्टी असिाि. खात्याने केलेले हनयम पाळले जािाि 

हक नािी याकडे त्यािंचे सिि लि असिे. हनयम मोडल्यास दिंडासहिि हजप्सीच्या चालकाची, गाईड 



ची नोकरी दखेील जाऊ शकिे. इिकेच नव्िे िर क्वहचि पयवटकािंवर सधु्धा बिंदी घािली जाऊ शकिे 

आहर्ण त्यामळेुच कदाहचि सववसामानयािंना वाटिे त्या प्रमार्णाि पशसुर्फारीचा गैरवापर िोि नािी’. 

ि ेजरी खरे असले िरी टूररस्ट झोन मध्ये असिािंना कािी हनयमािंचे उल्लिंघन िोि असिे आहर्ण 

त्या साठी पयवटकािंची मानहसकिा जास्ि कारर्णीभिू असिे. पयवटकािंकडून िोर्णाऱ्या हवहवध प्रकारच्या 

दबावािंना मागवदशवक अथवा चालक बळी पडिो आहर्ण मग रस्त्यावरून बाजलूा जार्णे, हजप्सी बािरे 

जार्णे, वेळेच्या मयावदचेे उल्लिंघन करर्णे, हपसिं, काि अथवा हशिंग उचलर्णे, प्राण्याच्या खपू जवळ जार्णे, 

र्फोटोचा फ्लाश उडवर्णे असे प्रकार घडिाि. अथावि सवव पयवटकािंना दोर् दिेा येर्णार नािी परिंि ुवनयप्राहर्ण 

पािायला येर्णाऱ्या पयवटकािंनी जास्ि जवब्दारीने वागर्णे अपेहिि असिे. क्वहचि एखाद्या प्रभावशाली/ 

बड्या ब्यक्तीच्या नािेवाईकािंचा आग्रि, हकवा मोठ्या ‘टीप’ चे अहमर्, या गोष्टींमळेु सधु्धा हनयमािंचे 

उल्लिंघन िोि असिे परिंि ु त्याची टक्केवारी र्फार कमी असिे. कािी पयवटक वेगळे असिाि. त्यािंना 

वाघासारखा एखादा मोठा प्राहर्ण, िोर्णारी हशकार, अथवा एखादा दहुमवळ पिी अथवा प्राहर्ण पािण्याची 



इच्छा असिे आहर्ण त्यासाठी िे अनेक क्लुप्त्या लढहविाि. खरे म्िर्णजे िी मानहसकिा बदलायला 

िवी. अशा पररहस्थिीि अयोजकाची आहर्ण जिंगल खात्याची मानहसकिा हनयमाला धरून रािण्याची 

असर्णे खपू गरजेचे आि.े या मध्ये जीपच्या ड्रायव्िरची भहूमका आहर्ण त्याला वनय प्राण्याहवर्यी 

वाटर्णारी आत्मीयिा मित्वाची ठरिे.  

श्री. सौरभ ठकेकर म्िर्णिाि, “ ि ेखरे आि ेहक हगर येथील सर्फारी ची सरुुवाि ‘बेट’ अथवा 

‘प्राण्यािंसाठी आहमर्’ बािंधनूच झाली. त्यामध्ये एखाद्या र्फामव िाउसवर प्राण्याचे आहमर् दाखवनू 

हसिंिाला बोलावले जाई. याला ‘लायन शो’ असे म्िर्णि. हसिंिाला कष्ट न करिा हशकार हमळे आहर्ण 

पयवटकािंना हसि पाहिल्याचे समाधान. परिंि ुकािी हदवसािंनी ि ेलिाि आले हक यामळेु हसिंिाची हशकार 

करण्याची उमी कमी िोि जाईल. आिा असे शो बिंद झाले आििे. आिा खरे म्िर्णजे हसिंिाच्या एकेक 

कळपाच्या मागावर असिाि गीरच्या जिंगलािील ‘मालधारी’ जमािीिील लोक. त्यािंना प्रत्येक 

कळपाची सिंपरू्णव माहििी असिे. याचा मोठा र्फायदा म्िर्णजे कळपािील प्रत्येक प्राण्याची माहििी सिज 



हमळू शकिे.” हगर मध्ये जसे ि ेमालधारी िसे मसाईमारा येथील मसाई जमाि. ह्या अशा जिंगलाि 

रािर्णाऱ्या आहर्ण जिंगलावर अवलिंबनू असर्णाऱ्या भटक्या जमािी अजनूिी आििे. िी जिंगलाि टोळीने 

रािर्णारी मार्णसे प्राण्यािंची काळजी घेिािंना हदसिाि. िे प्राण्यािंना चािंगले ओळखिाि, एव्िढेच नव्ि ेिर 

प्राहर्ण सधु्धा त्यािंना ओळखिाि.  

 गेल्या कािी वर्ाांपासनू वनयप्राण्यािंनी सधु्धा हजप्सीला जिंगलाच्या पयाववरर्णाचा एक भाग 

म्िर्णनू स्वीकारले आि ेअसे हदसिे. बिुिेक वेळा वािनािंची दखल न घेिा िे जिंगलाि हर्फरि असिाि, 

त्यािंची दनैिंहदन कामे करि असिाि. परिंि ु कधी कधी केवळ कािी पयवटकाच्या अट्टािासामळेु / 

इच्छेसाठी वनयप्राण्याच्या खाजगी जागेि, खाजगी आयषु्ट्याि डोकावले जािे आहर्ण मग क्वहचि 

व्यक्तीवर हकवा जीप्सीवर िल्ला िोर्णे अशा घटना घडिाि. ि ेिोिे कारर्ण आपर्ण पयवटक त्यािंच्या 

प्रदशेाि अहिक्रमर्ण करिो . अशावेळी हनयम मोडून, अहिक्रमर्ण करून त्यािंना (प्राण्यािंना) पािण्याचा 

िक्क आपल्याला कोर्णी हदलाय का िा प्रश्न पडल्या वाचनू रािि नािी. वर नमदू केल्याप्रमार्णे क्वहचि 



पावलािंच्या ठशािंचा मागोवा घेि घेि हजप्सी ठरलेल्या मागावने न जािा वेगळ्या मागाववर आि घसुवली 

जािे. याचे कारर्ण म्िर्णजे पयवटक अनेक प्रकारचे असिाि. कािींना वनयप्रार्णी अगदी पािायचेच 

असिाि, िर कािींना - आम्िी िा प्राहर्ण इिक्या जवळून पािीला - म्िर्णनू हमरवायचे असिे, िर कािींना 

र्फक्त त्यािंचे र्फोटो काढायचे असिाि आहर्ण आिा पशुसर्फारीसाठी येर्णाऱ्या पयवटकािंची सिंख्यािी वाढिे 

आि.े पयवटक िा सिि बदलर्णारा घटक असल्यामळेुच क्वहचि सर्फारींचा गैरर्फायदा घेिला जािोिी. 

पशसुर्फारींचे आयोजक (मुिंबई रावेलसव) श्री. जोहगिंदर यािंच्या म्िर्णण्या प्रमार्णे “अलीकडे िे असे 

क्वहचि िोिे आहर्ण कोअर झोन मधील अहिक्रमर्ण र्फार कमी प्रमार्णाि िोिाना हदसिे. पयवटकािंना 

समजावनू सािंगण्याि पढुाकार घेऊन अशा गोष्टी टाळिािी येऊ शकिाि”. िी गोष्ट खूप आशादायी 

वाटिे. प्रार्ी खूप िुशार असिाि. आराखडे बािंधण्याि िरबेज असिाि. त्यािंनी आिा मार्णसािंच्या 

जिंगलािील वावराला स्विःसाठी अनकूुल करून घेिले आि.े आहर्ण म्िर्णनूच आपल्याला ि ेवनयप्रार्णी 

पश ुसर्फारीिनू जवळून पािायला हमळिाि.  



म्िर्णनूच शेवटी असे म्िर्णावेसे वाटिे पिंचिारािंहकि िॉटेलमध्ये जा, एखाद्या हिल स्टेशनवर जा, 

डोंगरािंवर जा पर्ण कधीिरी राष्ट्रीय उद्यानाि जा, अभयारण्याि जा.वनयप्राहर्ण पािायला जािािंना, 

सर्फारीची सर्फर करिािंना जिंगलाचा शोध घ्या, जिंगल अनभुवा, त्याचा गिंध नाकाि साठवा, हनसगाविील 

मधरु गार्णे ऐका आहर्ण हनसगावशी एकरूप व्िा. जिंगल कसिं असि ि ेएकदा अनभुवलिं हक जिंगलाि 

जाण्याचिं वेडच लागििं. जिंगलाि अवश्य जा त्याच्या श्वासाि िमुचा श्वास घ्या. िेथील गदव झाडी, 

पाण्याची खळखळ, मोकळ आकाश, पिी प्राण्यािंनी एकमेकािंना हदलेले इशारे, वाघाची चािूल, 

नहशबाि असेल िर प्रत्यि दशवन ि ेसवव थ्रील अनुभावायला जिंगलाि जायलाच िवे...िमु्िाला िवा िो 

वनयप्रार्णी हदसला िर छानच पर्ण नािी हदसला िर ... जिंगलाचा अनुभव पनुः पुनः जगा... पिा हकिी 

छान वाटेल िे...  

  



जवाबदार हनसगव पयवटन 

 

मनषु्ट्य प्रार्णी अनेक वरे् हनसगाविील प्रार्णी आहर्ण वनस्पिी यािंच्या 

बरोबर गणु्यागोहवनद्याने राहिला, हमळून हमसळून वाढला, त्याने त्यािंची 

काळजी घेिली देखभाल केली. मार्णसू िळूिळू प्रगि झाला, शेिी करू 

लागला, हवज्ञान आहर्ण ििंत्रज्ञानाच्या सिाय्याने त्याने अनेक शोध लावले.. 

उद्योग वाढल,े प्रगिी झाली, लोकसिंख्या वाढली, पैसा वाढला, आहर्ण 

त्याबरोबर िार्णिर्णाव दखेील वाढले... आज िेल उद्योग, सिंगर्णक उद्योग, 

मोटार व्िईेकल उद्योग आहर्ण पयवटन उद्योग ि ेजगािील अत्यिंि मित्त्वाचे 

आहर्ण प्रगि असे व्यवसाय मानले जािाि..  



 अलीकडच्या काळाि पयवटन िा अहिशय र्फायदशेीर असा उद्योग मानला जािो. िीथवयात्रा, 

मिंगल काये, अशा कािी हवशेर् कारर्णािंमळेु प्रवास करर्णारा मार्णसू आिा सिज म्िर्णनू, आनिंद म्िर्णून, 

कािीिरी नवीन पिायला, जार्णनू घ्यायच्या ििेनेू हर्फरायला लागला. पूवीच्या काळी अवघड वाटर्णारा 

प्रवास अनेक कारर्णािंमळेु आिा सिज शक्य िोऊ लागला आि े. केवळ सट्ु्टयािंमध्ये प्रवासाला जार्णे िे 

जाऊन आिा दर आठवड्याला शहनवारी – रहववारी मार्णसू छोट्या पयवटनासाठी बािेर पडू लागला. 

दोन हदवस बािरे जाऊन आले, हक नहवन आठवड्याची सरुुवाि नव्या िुरुपाने करिा येिे अशा 

समजिुीने िी गरज बनि गेली. मार्णसाच्या दनैिंहदन आयषु्ट्यािील िार्ण-िर्णाव, सििची धावपळ, 

हवहवध मागाांनी, कष्टाने अथवा कष्ट न करिा हमळर्णाऱ्या जास्िीच्या पैशाची उपलब्धिा या मळेु या 

गरजेला मानयिा हमळि गेली. प्रवासाची िौस वाढली, दशेाि अथवा परदशेाि हवहवध हठकार्णिं पािर्णिं 

िा एक स्टेटस हसम्बॉल बनला, िािाशी पैसा िोिाच...या पाश्ववभमूीवर पयवटनाला एक उद्योग, व्यवसाय 



असा दजाव हमळाला. अनेक लोकािंना काम हमळाले आहर्ण पयवटकािंची सिंख्या हदवसेंहदवस वाढीस 

लागली. 

ि ेखरे असले िरी, या बदलत्या पररहस्थिीि पयवटन व्यवसायाचा पयाववरर्णाशी असर्णारा सिंबिंध 

िपासिा असिा अनेक गोष्टी स्पष्ट िोि गेल्या. त्यािील सवावि मित्त्वाची गोष्ट म्िर्णजे अप्रत्यिपर्णे 

पयाववरर्णावर िोर्णारा वाईट पररर्णाम. 

अनेक हनसगवरम्य, नहवन पयवटन स्थळ हवकहसि झाली, पयवटक वाढले, आहर्ण त्याबरोबर वाढले 

प्रदरू्र्ण, अहिक्रमर्ण, सिंसाधनाची नासाडी, इिर जीवािंना वाटर्णारी असुरहिििा वगेरे वगेरे ... समदु्राि 

सोडण्याि येर्णारे सािंडपार्णी, त्यामळेु प्रवाळ सरख्या आहर्ण इिर जीवािंना हनमावर्ण िोर्णारा धोका, शॉहपिंग 

मॉल्स, वोटर स्पोट्वस, िॉटेल्स, कहसनो, या मळेु झालेली गदी, वाढर्णारा कचरा, वािनािंमळेु वाढर्णारे 

प्रदरू्र्ण, आहर्ण या सवाांमळेु जिंगलिं, वनयप्रार्णी, पिी, वनस्पिी, डोंगर, दऱ्या, रस्ि,े समदु्रहकनारे, 

समदु्रजीव, सवव प्रकारच्या पयाववरर्णाची झालेली केहवलवार्णी अवस्था...पववि डोंगरािंची अवस्था सधु्धा 



या पेिा वेगळी नािी. पयवटकािंची बेजवाबदार विवर्णकू, बेपवाव वहृत्त, हनसगावबद्दलची अनास्था, आहर्ण 

क्वहचि अज्ञान या गोष्टी प्रदरू्र्ण वाढण्यास कारर्णीभिू ठरू लागल्या. हिमालयावरील प्रदरू्र्ण, अनेक 

नद्यािंची आहर्ण दाल लेकची अवस्था, गढवाल आहर्ण कुमाऊ आहर्ण इिर अनेक हठकार्णची नष्ट िोर्णारी 

जिंगलिं िे सवव िचे िर दशवविाि...एकूर्णच पयवटकािंमळेु िोर्णारे प्रत्यि अथवा अप्रत्यिपर्णे िोर्णारे 

प्रदरू्र्ण, कचऱ्याचे अयोग्य हनयोजन, िॉटेल्स, ररसोट्वसच्या जागेसाठी साठी िोडलेले जिंगल, त्यामळेु 

िोर्णारी जहमनीची धपू, कोसळर्णाऱ्या दरडी, मरर्णारे जीव, स्थाहनक लोकािंच्या समाज जीवनावर िोर्णारे 

अहिक्रमर्ण, ि े दखेील नजरेआड करून चालर्णार नािी. या पाश्ववभमूीवर ‘इकोटूरीझ्म’ ची कल्पना 

नाहवनयपरू्णव आहर्ण उपयकु्त अशीच वाटिे. एखाद्या हठकार्णी पयाववरर्णास झेपेल हििकेच पयवटक 

असावेि. पयाववरर्णािील सिंसाधनािंचा वापर अहवचारीपर्णाने िोऊ नये वगेरे वगेर... त्याला आपर्ण 

‘जवाबदार पयवटन’ असेिी म्िर्ण ूशकिो. हनसगावच्या कलाने जार्णारे पयवटन आिा सिंपरू्णव जगाि हदसिे. 

यामळेु पयवटन व्यवसाय जास्ि हवकहसि िोईल, पयाववरर्णाला िोर्णारा त्रास आहर्ण ऱ्िास कमी िोण्यास 



मदि िोईल, एकेच हठकार्णी खपू गदी िोर्णार नािी, उपलब्ध असलेल्या सोयी पयवटकािंना सिज उपलब्ध 

िोिील, स्थाहनकािंचा सिभाग वाढेल ज्यामळेु त्यािंना उपजीहवकेची साधनिं हमळिील, कायद्याचे पालन 

जास्ि िोईल आहर्ण मग सगळ्याच गोष्टी सटुसटुीि िोिील.  

जवाबदार पयवटनासाठी पयवटन व्यावसाईक, स्थाहनक पयवटन हवभाग, आहर्ण शासन या सवाांनी 

हमळून एकहत्रि प्रयत्न करर्णे गरजेचे आि.े त्यािील प्रमुख मदु्द ेम्िर्णजे- प्रत्येक पयवटन स्थळाची नैसहगवक 

िमिा समजनू पयवटकािंचा ओघ हनयिंहत्रि करायला िवा. स्थाहनक जैव हवहवधिेचे मित्त्व आहर्ण माहििी 

पयवटकािंपयांि सिज पोचली िर त्याचा खपू र्फायदा िोईल म्िर्णनू ती िशी पोचहवण्याि यावी आहर्ण 

पयवटनस्थळाच्या हवकासाचा आराखडा आहर्ण योजना दरूदशीपर्णाने आखलेल्या िव्याि. त्यामध्ये 

स्थाहनक लोकािंचा र्फायदा िा एक मित्त्वाचा मदु्दा असायला िवा आहर्ण िशी सोय असायला हवी. 

प्रत्येक पयवटकाचा यामध्ये सिभाग असावा आहर्ण सवावि मित्त्वाचे - शासनाचे धोरर्ण बोटचेपी नसावे. 



खास करून पयवटन व्यावसाहयकािंनी कािी गोष्टी जार्णीव पवूवक 

स्वीकारण्याची गरज वाटिे. जसे पयवटन स्थळाच्या पयाववरर्णाहवर्यीची 

आहर्ण िेथील हनयमािंची माहििी, त्याचे आपल्या आयषु्ट्यािील मित्त्व, 

त्याचे सिंगोपन, या हवर्यीची माहििी प्रथमच पयवटकािंना द्यायला िवी. या 

बरोबरच स्थाहनकािंनी दखेील सिकव  रािायला िवे. नव्याने उभ्या रािर्णाऱ्या 

अनहधकृि इमारिी, िोर्णारी जिंगल िोड, जागेचा अनहधकृि वापर, या 

गोष्टींवर लि ठेवनू त्याची सचूना सिंबिंहधि हवभागाला द्यायला पढुे यायला 

िवे. पयवटन व्यावसाहयक, शासन, आहर्ण स्थाहनक सिंस्था यािंच्यािील 

ससुिंवादाने ‘इकोटूरीझम’ पररर्णामकारक िोईल परिंिु ‘जवाबदार पयवटन’ 

मात्र प्रत्येक व्यक्ती जवब्दारीने वागेल िेव्िाच प्रत्यिाि येईल...  

  



कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 

 

भारतातील वाघाांची प्रजाती टिकून राहावी, सांरटित रहावी या हतेनूे १९७३ 

साली व्याघ्र प्रकल्पाची सरुुवात झाली. वाघाांसाठी टवटवध टठकाणच े वनप्रदशे, 

जांगले, प्रकल्प िेत्राखाली राष्ट्रीयउद्यान े अथवा अभयारण्ये, आरटित िेत्र म्हणनू 

घोटित करण्यात आली. आजही काही मोजक्या उत्तम व्याघ्रप्रकल्पामध्ये ‘कान्हा’ची 

गणना होते. कान्हा ह ेमध्य प्रदशेातील व्याघ्र प्रकल्पातील अभयारण्य. जबलपरू पासनू 

साधारण १६५ टक मी अांतरावर असलले्या कान्हाचा पररसर म्हणजे घनदाि जांगल.  

  



‘बाराटसांगा’प्रकारच्या हररणाांना वाचटवण्यासाठी सरुु झालेली राष्ट्रीय उद्यानाची 

कल्पना अखेर येऊन थाांबली व्याघ्र प्रकल्पाशी. आजच े राष्ट्रीय उद्यान मांडला आटण 

बालाघाि या मध्य प्रदशेातील २ टजल्यामध्ये पसरले आह.े सपु्रटसध्ध नोबेल पाररतोटिक 

टवजेते लेखक टकट्लांग याांना ‘जांगल बकु’ ही साटहत्यकृती या उद्यानावरून 

सचुली. आम्ही महानगरी एक््पे्रसने जबलपरूला गेलो, तेथे एकरात्र मकु्काम करून सकाळी 

बसने टनघनू दपुारी १ च्या समुारास ‘टकसली’ ला पोचलो.  

कान्हाचे जांगल ह े‘टमश्रपानझडी’ अथवा ‘टमश्रपणणपाती’ प्रकारचे आह.े येथे साल विृ 

मोठ्या प्रमाणात टदसतात परांत ुत्याच बरोबर तेंद,ू मोह,कौसमु, बाांब,ू आपिा, टपांपळ ही झाडे 

सधु्दा टदसतात.  जांगलाचे ९४० टक मी ह ेकोर ( गाभा) िेत्र आह.े येथे सपषु्ट्प वन्पतीच्या 



६०० पेिा अटधक प्रजाती आटण २०० पेिा अटधक पक्षयाांच्या जाती आढळतात. सातपडुा 

पवणतराांगामध्ये असललेे ह ेटठकाण समदु्र सपािीपासनू ५०० – ९०० मीिर उांचीवर आह.े ह े

जांगल प्रटसध्द आह ेवाघाांसाठी म्हणजेच ‘रॉयल बेंगाल िायगर’ साठी... दशेातील आटण 

परदशेातील अनेक पयणिक येथे फक्त वाघ पाहण्यासाठी येतात. अभयारण्यातील टकसली या 

टठकाणी पयणिन खात्यातफे राहण्याची चाांगली सोय आह.े केवळ अटधकृत वाहनाांनाच 

जांगलात प्रवशे टदला जातो आटण सवण टनयम काशोसीने पाळले जातात. सकाळी ७:०० ते 

११: ०० आटण दपुारी ३:०० ते ६: ०० अशी या  सफरींची वेळ असते. सांपणूण जांगलाची 

नांबरवार टवभाग करून टज्सीला ठरलले्या टवभागातच टफरता येते. जसे गवताळ प्रदशे, 

चेकपो्ि्स, वारूळ, वौिरहोल्स वगरेे... एकदा जांगलात टशरल्यावर कोणत्याही कारणासाठी 

जीपच्या बाहरे पडण्यास मनाई आह.े या जांगलात जी्सीतनू मारललेी फेरी म्हणजे एक 



अटव्मरणीय अनभुव होता. एरवी जांगल म्हणजे वन्यजीव आटण टहांस्त्रप्राणी, परांत ुयाही पढुे 

जाऊन जांगल टकती सुांदर, गढू आटण अांतमुणख करणारे असते याचा अनभुव आला. 

प्राण्याांच्या अट्तत्वाच्या खणुा, पाऊलखणुा, बनु्ध्यावरील नखाांनी ओरबाडलले्या खणुा, 

प्राण्याांच्या टवष्ठा, पक्षयाांचे आवाज, अलामण कॅल्स, पाण्याची खळखळ, आटण या सगळ्या 

मध्ये अगदी आवाज न करता टफरणारा माणसू... या सगळ्याचे टमळून बनते जांगलाच े

वातावरण, अनाकलनीय... ह े अनभुवनू खपू समधृ्द व्हायला होते. टनसगाणशी जवळीक 

साधता साधता टकतीतरी गोष्टी उलगडू लागतात.आपण माणसाांनी आपणहून ्वतःकडे 

घेतललेे इतर प्राण्याांचे हक्क टकती अ्थानी आहते याची जाणीव होऊ लागते.  येथे टदसणारे 

प्राणी म्हणजे हरणां, रानडुक्कर, बाराटसांगा, काळवीि, साांबर, भेकर, वाघ, गवा, टशकारी कुत्रा, 

रानमाांजर वगेरे... दसुऱ्या टदवशीची सकाळची फेरी पण सांपली.  



 

  

फोटो – कौशल जैन 



 प्रत्येक फेरीमध्ये आम्हाला काहीनाकाही टदसत होते, वाघ मात्र 

टदसत नव्हता.  

 

अचानक सारे जांगल ्तब्ध होते, लांगसुण (वाांदरां) सवाांना सजग 

करतात, झाडावरील  िरीपाय नावाचा पिी ओरडतो, हरणां ्तब्ध 

होऊन एक टवटशष्ठ आवाज दतेात. आम्ही सवण शाांत, ्तब्ध, वाघाला 

शोधणारी नजर... आसपासच्या पररसरात असललेी त्याची उपट्थती 

थारकावत असताांनाच एकदम सावकाशपणे पढुे चालणारा वाघ 

टदसावा...   



ड्रायव्हर ने ब्रेक मारला आटण गाडी हळू केली... अहाहा ... डोळ्याांच े

पारणे टफिले... ती सतेज काांती, सावकाश पण दमदार पावले िाकीत पढुे 

चाललेला वाघोबा आटण मागनू सांथपणे जाणारी आमची जीप... 

आम्हाला त्याचा चेहरा पहायचा होता... आम्ही दबक्या आवाजात 

बोलत असताांनाच अचानक, तो थाांबला अन त्याने मागे वळून 

पाटहले मात्र... ठोका चकुला!! आनांद, टव्मय, भीती, अशा 

सांटमश्र भावना उमित असताना कोणीतरी भानावर येऊन टिपलेले 

फोिो... ह े नाि्य १-२ टमटनिे चालले असले... आटण अचानक तो 

खाली उतरून जांगलात टदसेनासा झाला.   



  

 

 

  



आम्ही एकदम खशु होतो. हॉिेलवर आल्यावर दखेील तीच 

चचाण... त्याच्या दखेण्या रुपाची... हा असा काळजाचा 

ठोका चकुटवणारा अनभुव आयषु्ट्यात प्रत्येकाने घ्यायलाच 

हवा... रात्री आमच्या मागच्या अांगणात नजर िाकली 

असता, अनके टदवे जोडी जोडीने उजळलेले टदसले आटण 

आम्ही अवाक झालो... इतके सुांदर दृश्य होते ते... आमच्या 

अांगणात हरणां आली होती. रात्री छान झोप लागली.  

  



 

 

  

फोटो – कौशल जैन 



कान्हा ररझव्हण मधील खिीया या टठकाणी एक छानसे म्यटुझयम आह.े येथील प्राणी, 

त्याांच्या सवयी, वन्पती, इथला टनसगण या टवियीची सुांदर आटण टव्ततृ माटहती येथ े

उपलब्ध आह.े अगदी सकाळी अथवा सांध्याकाळी धनेश (गे्र हॉनणबील), हुदहुद (हु्पी), 

पन्नगाद (सपांि इगल), रेकेि िेल्ड ड्रोन्गो, रोलर, चक्ाांग (कॉमन िील), मोर, पोपि, 

टचत्रबलाक ( पेंिेड ्िोकण ), टमटनवेि, असे अनेक पिी टदसतात. इतर पक्षयाांच्या आवाजाची 

नक्कल करणारा रेकेि िेल्ड ड्रोन्गो, सांथपणे उडणारे धनेश (हॉनणबील), आकाशात रांग 

उलगडत उडणारा रोलर आटण सुांदर टपसारा फुलवनू नाचणारा मोर... मन खशु होते. मध्य 

प्रदशे पयणिन टवभागातफे टवक्ीस असणारी पो्िसण, काडण, टक चेन्स, पु् तके  असे काहीबाही 

इथली आठवण म्हणनू खरेदी केले आटण परतीच्या वािेला लागलो.  

  



  

फोटो – कौशल जैन 



एकूणच जांगलाची शान वाढटवणारे प्राणी आटण 

प्राण्याांना आश्रय दणेारे जांगल... वाघाच्या जीवाशी 

खेळण्यापेिा त्याला वाचटवण्याची कल्पना, गरज 

खपू  मोठी आह.े.. वाघ वाचला तर सांपणूण पररसां्था 

वाचेल, मोठा जैटवक ठेवा वाचेल, आटण 

पयाणवरणाचा समतोल साांभाळण्यात त्याची मदत 

होईल.  



रणथंभोर – वाघांचा इलाका  

 

निसर्ााच्या साननिध्यात, सवाांबरोबर, असिूही अंतर्माख होऊि खरा आिंद 

घेण्याची संधी म्हणजे जंर्लसहल. ‘रणथभंोर’  - राजस्थािातील ह े वाघाचं े

अभयारण्य समरुवातीच्या ९ अभयारण्यांपैकी एक. अिेक वर्ाांपासिू राजस्थािचा हा 

भार् वाघाचंा इलाका म्हणिू प्रनसध्द आह.े रणथंभोर ह ेिाव तेथील नकल्लल्लयावरूि 

पडले असावे. हा नकल्लला ११ व्या शतकापासिू अनस्तत्वात आह.े नकल्लल्लयावर 

राजपतू आनण र्ोर्ल यांिी आलटूि पालटूि राज्य केले असे इनतहास सांर्तो. 

१९८१ र्ध्ये हा प्रदशे राष्ट्रीय उद्याि म्हणिू जाहीर करण्यात आला.  



 

 Ranathambore.com 

  



नवद्यार्थयाांच्या बरोबर केलेली ही ‘रणथभंोर’ची अभ्याससहल र्ाझ्या कायर् लक्षात 

राहील. आम्ही जयपरू एक्स्पस्पे्रसिे प्रवास करूि सवई र्ाधोपमर या निकाणी उतरलो. स्टेशि 

जवळील एका हॉटेल वर र्मक्स्पकार् केला. सवाई र्ाधोपमरपासिू जंर्लपाका  १२-१३ नक 

र्ी वर आह.े परंतम त्यावळेी कें टर अथवा नजप्सीच्या आरक्षणाची व्यवस्था  हॉटेल र्धिूही  

होत असे. ही जंर्ल सफर सकाळी ७ : ३० ते १० : ३० आनण दमपारी ३ : ०० ते ६ : ०० 

या वेळेत होती. आरवली आनण नवंध्य पवातांच्या रांर्ा असलेले ह ेअभयारण्य ह े‘कोरडे 

पणापाती’ प्रकारचे आह.े या जंर्लात प्रार्मख्यािे धोक, आंबा, वड, नपंपळ , िीर्, बाभळू, 

तेंद ूअथवा तेम्बमणी, खजरू, कदबं अशी अिेक वकृ्षराजी नदसते. याचे के्षत्र १३३४ वर्ा नक 

र्ी. इतके असिू ह ेसवाईर्ाधोपमर या नजल्लल्लयार्ध्ये आह.े  

  



या अभयारण्याचे वैनशष््ठय म्हणजे संपणूा अरण्यात असलले्लया ऐनतहानसक 

वास्त ू- नकल्लला, नकल्लल्लयावरील र्णेश र्ंनदर, र्ाडा पोस्ट, अधिू र्धिू नदसणारी 

तटबंदी आनण क्स्पवनचत त्या वास्तूंर्ध्ये आश्रय घेणारा वाघ.  सरासरी ८०० र्ी 

र्ी इतका पाऊस पडणाऱ्या या जंर्लात साधारण २५० जातींचे वकृ्ष, १०० 

जातींचे र्वत, २०० पक्षयांच्या प्रजाती आनण २०-२२ प्रकारचे सस्ति प्राणी 

आढळतात. राजबार् लके, पदर् लेक, आनण र्नलक लेक ही ३ र्ोिी जलाशय े

वर्ाभर येथील वनयजीवांची तहाि भार्वतात. कोरडे हवार्ाि असणाऱ्या या 

प्रदशेात, उनहाळ्यातील तापर्ाि ४० ते ४६ अंश सेल. इतके असते तर 

नहवाळ्यात ते शनूय अंशापेक्षा खाली जाण्याची शक्स्पयता असते.  

  



केनटर र्धिू जंर्लातिू नफरतांिा रािडमक्स्पकर, िीलर्ाय, नचंकारा,सांबर, 

नचतळ, र्मंर्मस, रािर्ाजंर, वाघ, अस्वल असे अिेक वनय पश ू नदसतात. 

जंर्लातिू र्ारलले्लया प्रत्येक फेरीर्ानिक आम्हाला अर्दी ताजे ‘पर्र्ाक्स्पसा’ 

म्हणजेच वाघाच्या पाऊलखमणा नदसल्लया परंतम वाघ र्ात्र नदसला िाही...  

अथाात जंर्लात असण्यातील आनण आपल्लया जवळपास वाघ आह ेही 

जाणीव दणेारा आिंदही तेव्हढाच र्हत्वाचा... नत्रपाय पक्षी, वांदरे, आनण सांबर 

यांचे कॉल्लस येऊिही आनण आम्ही स्तब्ध रहात प्रतीक्षा करूिही वाघोबाच े

दशाि झाले िाही. २०१९ च्या र्णिेिमसार रण थभंोर येते ७१ वाघ आहते.  

  



वाघ नदसला िाही परंतम र्र्रीिे सांबराची केललेी नशकार, 

दोि िर हररणांचे एकर्ेकाला नभडणे आनण अस्वलाचे झालले े

दशाि नततकेच सिसिाटी होते. अस्वल आर्च्यापासिू साधारण 

१०० फम टांवर असेल. एका झाडाच्या बमंध्याशी ते कशाचा तरी 

शोध घेण्यात र्ग्ि होते. त्याला कोणाचीच पवाा िव्हती. आम्ही 

र्ात्र सवा जण श्वास रोखिू त्याच्याकडे पहात होतो. काही 

नर्निटातच ते आर्च्या सर्ोरूि निघिू र्ेले. ते निघिू र्ेल्लयावर 

र्ात्र आम्ही त्याच्या पावलाचंे िसे पानहले. वनयप्राणी सहसा 

आपणहूि तममच्या वाटेला जात िाहीत हचे खरे... 

  



      

          

  

अस्वल 



प्रत्येक फेरीत वाढणारी उत्कंिा, वाघासािी आसमसललेी िजर, आनण जंर्लातील 

वेर्वेर्ळ्या रुटवर नफरणारे आम्ही....आम्ही पदर् लेकवर वाघाची चाहूल घेत थांबलो 

असतांिा एक र्र्र पाण्यातील सांबर ओढूि िेतांिा नदसली. काही नर्निटापमवीचा 

इनतहास होता  तो....आर्च्या आधीपासिू नतथे थांबलेल्लया कें टर र्धील र्ाणसं त्या 

सांबराच्या र्तृ्यचूी साक्षीदार होती. आवाजाची चाहूल लार्ताच र्र्र पाण्याखाली र्डप 

झाली. चाहूल कर्ी झाली नक ती आपल्लया नशकारीला ओढत समरनक्षत निकाणी 

िेण्याच्या प्रयत्िात होती. सहजासहजी ि नदसणारे ते दृश्य पाहत आम्ही काही वेळ 

थांबलो. स्वतःचे अनस्तत्व नटकनवण्यासािी निसर्ाािे प्रत्येक सजीवाला, धडपड, संघर्ा, 

कम णावर तरी र्ात करणे या उर्ी नदल्लया आहते. 

  



रणथंबोरच्या सहलीत आम्हाला १०० पेक्षा अनधक प्रकारचे पक्षी पाहायला नर्ळाले. 

सपांटइर्ल, नटटवी, अर्दी हातावर आपल्लया हातावर बसिू नबस्कीट खाणारा रीपाय, बर्ळे, 

नर्धाडं, तीि प्रकारचा खंड्या, ढोलीत बसललेी घमबडाचंी नपल्ललं, स्टोक्स्पसा, २ प्रकारचे पोपट, 

पंख वाळवत बसलेला कोर्ोरंट, डांटार, समंदर सोिेरी समतार पक्षी, आनण असे अिेक...  

  

रीपाय 



त्यावेळी फतेहनसंर्जी यांच्याशी झालेली बातचीत कायर् 

लक्षात राहील. फतेहनसंर्जी ह े राजस्थाि व्याघ्र प्रकल्लपाचे पनहल े

अध्यक्ष... त्यांचे साधारणतः ३० वर्े जंर्लात वास्तव्य होते... “इथे 

र्ािवभक्षी वाघ आह ेका’ असे एका नवद्यार्थयाािे नवचारले असता, 

त्यांिी नदलेले उत्तर खपू वेर्ळे परंतम योग्य होते. ते म्हणाले, “असा 

शब्द प्रयोर् पमनहा करायचा िाही, वाघाच्या पयाावरणावर 

अनतक्रर्ण कोणी केलेय? त्याला र्ािव भक्षी कोणी बिनवले? 

त्यालाही जर्ण्याचा हक्स्पक आह ेह ेिेहर्ी लक्षात िेवायचे.” 

  



        

  

रणथंभोर  नकल्लला ( Wikipedia )      

 



                                                   

                                                                       

  

  

(फोटो – नकशोर कोकाटे)  



  

  

(फोटो – नकशोर कोकाटे)  

 



 

 

  

(फोटो – नकशोर कोकाटे)  

 



 

जर्ातील वाघापंैकी २/३ वाघ भारतात आहते. कारण 

त्याला अिमकूल असा पमरेसा अनधवास आह.े भारतात 

वाघ वाचला िाही  तर तो जर्ात कम िेही वाचणार िाही 

ह ेएक कटू सत्य आह ेआनण म्हणिूच आपण आपली 

जंर्लं, त्याचा अनधवास वाचनवण्याची र्रज आह.े व्याघ्र 

प्रकल्लपातिू ह ेबऱ्याच प्रर्ाणात साध्य झाले आह.े  

  

  



ब ांधवगड – एक अनोख  अनभुव 

 

आपण पर् ावरण, व त वरण बदल, वन्र्जीव सांरक्षण, नष्ट होण री जांगलां, ननसग ाची क ळजी 

वगेरे नवषर्ी अनेकवळे  बोलतो परांत ु खऱ्र् अर् ाने वन्र्जीव ांन  तर् ांच्र्  नैसनगाक 

अनधव स त प हण्र् च  अनभुव खरोखरच अनोख  असतो आनण तर् स ठी प्र ण्र् ांन  सांपणूा 

अभर् असलले्र्  सरुनक्षत जांगल त ज र्ल  प नहजे. ब ांधवगड र ष्ट्रीर् उद्य न १९६८ स ली 

अनतततव त आले आनण तर् नांतर १९९३ स ली ते व्र् घ्र प्रकल्प मध्र्े सम नवष्ट केले गेले. 

सुांदर द ट झ डी आनण अनके ब ांबचूी बन ेअसलेल ेह ेअभर् रण्र् म्हणजे मध्र् 

प्रदशे तील ‘उमरीर् ’जवळ असललेे ‘ब ांधवगड’. 



रेव  सांतर् न च्र्  मह र ज ांचे नशक रीचे नठक ण. रेव  ह ेनठक ण प ांढऱ्र्  व घ ांस ठी प्रनसध्द. 

नवांध्र् पवातर जी मधील मध्र् प्रदशे च्र्  पनिमपवूा अांग ने असललेे ब ांधवगड....जबलपरूहून 

१९० नक मी.वर असलेले ह ेसुांदर जांगल. तवतःचे व हन असेल तर तसे पोचणे सकुर....परांत ु

प्रबळ इच्छ शक्ती घेऊन मजल दरमजल करीत तेर्े पोचण्र् तही एक वेगळीच 

गम्मत आह.े ही क ही वष ापवूीची गोष्ट आह.े जबलपरूहून  कटनी...कटनीहून उमरीर्  

आनण उमरीर् हून ब ांधवगड अस  तो प्रव स होत . ब ांधवगड रे्र्ील तल  रेंज मधील डोंगर 

ह ेव ळूच्र्  खडक चे आहते आनण तेर्ील म ती ज तत व लकु मर् आह.े ब ांधवगडच  ७१६ 

चौरस नक मी इतक  कोअरझोन आह े आनण तर् चे नवभ ग आहते तल , मगधी आनण 

कतौली.  र्  अभर् रण्र् त नठकनठक णी प ण्र् चे झरे दृष्टीस पडत त.  

  



प वस मळेु वष ातील ४ मनहने ह े अभर् रण्र् प्रव श ांस ठी बांदच असत.े रे्र्ील जांगल ह े

ओलसर नमश्र पणाप ती प्रक रचे आह.े रे्र्े  अनेक नठक णी ब ांबचूी बने आहते तर्  बरोबरच 

तेर्े कुरणे, टेकड्र् , पठ र सधु्ध  नदसत त. जांगल च  बर चस  भ ग स ल र्  झ ड ांनी 

व्र् पलेल  आह.े तर्  बरोबरच आांब , तेंद,ू आवळ , कदांब,पळस, ज मनू, खैर, मोह, खेजड  

ह ेवकृ्ष दखेील आढळत त. डोंगर वर एक नकल्ल  आह ेआनण तेर्चे एक नवष्ट्णचूे दऊेळ 

आह.े एकूणच रे्र्ील वन्र्जीवन सरुनक्षत अश  नैसनगाक व त वरण त आह.े उघड्र्  

नजप्सीमधनू जांगल त निरण्र् च  अनभुव अवणानीर् अस  असतो आनण तो 

ज्र् च  तर् नेच घ्र् र्ल  हव . नजप्सीतनू ३ त स ची एक िेरी - एक  नजप्सीमध्र्े  ५ 

म णसां ....आनण प्रतरे्क िेरीत जांगल च  अनभुव वेगळ ....जीपच  च लक आनण एक 

व ट ड्र्  अर् ात ग ईड. तर्  दोघ ांन ही जांगल तील सवा व ट  आनण रतते म नहत असत त.  



तर्  दोघ ांचे गणु जमले तर उत्तमच....रे्र्े व घ चे दशान हमख स होत े

क रण जांगल च्र्  नवतत र च्र्  मन न े व घ ांची सांख्र्  

ज तत....जांगल तनू निरत ांन   धनेश, इांनडअन रोलर, नकां ग निशसा, ३ 

प्रक रचे धोबी (व गटेल्स), कोतव ल, वांचक (पोंड हरेोंन्स), भ रतीर् 

नगध ड, अनेक प्रक रची बदकां , सरुची (नपांटेल)्, नशक्र , प ांढरे घबुड, 

असे अनेक नेहमी नदसण रे तसचे क ही नवशेष पक्षी नदसत त. र्  

जांगल त मोर,ख नटक, नटटवी, बलुबलु आनण भ रतीर् नीलकां ठ 

(इांनडअन रोलर) ह ेपक्षी तर सतत नदसत होते. 

  



  

Indian Rollar( photo: twitter.com) 

 



..पनहल्र्  नदवशीच्र्  र ईडच्र्  वेळी बर चवेळ व घ नदसल  न ही परांत ु

तर् च्र्  जवळप स असण्र् च  परेुपरू अनभुवम त्र आम्ही  घेतल . क रण 

आम्ह ल  रततर् वरील व ळूत सतत तर् ची त जी प वलां नदसत होती. 

प वलां प हून,... अगदी १० नमननट पवूी तो इर्ेऊन च लत गेल  र्  

नवच र नचे खपू रोम ांनचत व्ह र्ल  होत होतां. श्व स रोखनू प वल ांच  म गोव  

घेत नजप्सीतनू निरणे ह  खर  जांगल च  अनभुव, प्रतरे्क वेळी क ही व घ 

नदस र्ल च हव  असे नसते....तो एक च न्स असतो....जांगल त निरत ांन  

क न, डोळे उघडे ठेवल ेतर खपू क ही प ह र्ल  नमळते...एके नठक णी 

प वले आत झ डीत ज त ांन  नदसली....झ डील  वळस  घ लनू आम्ही 

र् ांबलो...तेव्हढ्र् त सगळी कडून क ल्स सरुु झ ले...ह ेक ल्स जीव च  

र्रक प करत त...एक अनोखे कुतहूल, उतसकुत ....  



तेव्हढ्र् त एक डरक ळी ऐकू आली...पगम र्कसा वरून ती व घीण अस वी 

अस  ड्र र्व्हरच  अांद ज होत ...आजबू जचूे प्र णी  एकमेक ांन  जण ूस वध 

करत होते....होनशर् र, अस ल तरे्ेच र् ांब . व ांदर ांच  तो नवनशष्ठ आव ज, 

हररण च  तो छोट स  कॅल(call) आनण रीप र् पक्ष्र् च्र्  आव ज....र्  

सगळ्र् मळेु एक व त वरण बनले. र्  सगळ्र् च  अर्ा एकच होत . 

व घोब  (रॉर्ल बेंग ल ट र्गर), अगदी जवळ तर् च्र् च रुब ब त च लत 

आहते. ग डीचे इांनजन बांद केले. सगळे कसे तर्ब्ध..आपल्र्  श्व स च  

दखेील आव ज रे्ण र न ही र् ची क ळजी घेत र् ांबलले े

आम्ही......व ळलेल्र्  प न ांवर प वले पडण्र् च  आव ज....हलकी 

गरुगरु.....क ही क्षण गेले असतील आनण अखेर तो क्षण आल ....आमच्र्  

ड्र र्व्हरच  अांद ज खर  ठरल .  



 

  

चितळ   ( photo:tourmyindia.com) 



  

Royal Bengal tiger                 



आमच्र्  नजप्सी समोरून स ध रण ४० िुट वरून ती रतत  

ओल ांडून पलीकडे गेली.... क ही क्षण ांस ठी झ लले े

दशान....हलर्कर् श्र्  उन्ह त चक कण री तकुतकुीत पट्टेरी 

तवच , ८-१० िुट ची ल ांबी आनण दमद र प वले ....ह च तो 

कॅटव क.... रतत  ओल ांडत न  क्षणभर र् ांबनू आमच्र् कडे 

प नहले. नतची ती नजर आनण आमचे रोखललेे श्व स..कोणी 

पटकन िोटो क ढले, तर कोणी डोळेभरून प नहले... शेवटी 

आपल्र्  डोळ्र् ांच  कॅमेर  उत्तम..क र्म तमरण त 

र हण र ....ते क ही क्षण म्हणजे अवणानीर्!  
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आम्ह ल  र्  जांगल त ब नकिं ग डीर्र, तपोटेड नडर्र, स ांबर, 

नबबट्र् , कोल्ह,ेनसवते म ांजर, र नडुर्ककर असे इतरही अनेक 

वन्र् प्र णी नदसले. क ही नठक णी हरण ांचे सांपणूा कुटुांब, तर 

क ही नठक णी मोठ  कळप....र्कवनचत ततब्ध होऊन िोटोल  

‘पोझ’पण दते होते.....दसुऱ्र्  नदवशीसधु्द  आम्ही २ िेऱ्र्  

म रल्र्  जांगल त....प्रतरे्क वेळी आलेल  वगेळ  अनभुव. 

नजवांत जांगल म्हणजे क र् र् च  वततपु ठच जण.ू..व घ नदसो 

अर्व  न नदसो, जांगल च  अनभुव प्रतरे्क ने घ्र् र्ल च 

हव ......परतीच  प्रव स करून एक सुांदर अनभुव घेऊन  पनु्ह  

धक धकीच्र्  मुांबईत आम्ही हजर झ लो........  



महाराष्ट्राचे भरतपरू - नाांदरू - मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य 

 

नाांदरू मधमशे्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्रातील नाशिक शिल्ह्यातील 

शनफाड तालकु्यात आह.े नाशिकपासनू ५० शक मी वर  शभवांडी – कल्ह्याण 

रस्त्याने घाटातनू वाट काढत आमची बस चालली होती. बापगाववरून 

िहापरूहून आम्ही नाशिकच्या वेिीवर पोचलो. औरांगाबाद रस्त्याने पढुे िात 

आम्ही सायखेडवरून नाांदरू ला पोचलो. आमची राहायची सोय गेस्तट हाउस 

मध्ये झाली होती ्यामळेु आम्ही अगदी अभयारण्याच्या आतच होतो.  

  



नदीच्या पात्रावर बाांधलेले धरण, धरणाच्या पाण्याने शहरवीगार झालेली िमीन, 

मधमशे्वर मांशदर, आशण बािचू्या कपारीत िेकड्याने असलेली पाकोळी (शक्लफ स्तवालो) ची 

घरटी. ही घरटी माती आशण लाळ एकत्र करून खडकाच्या आडोिाला माठासारखी 

शदसणारी असतात... येथे ३-४ प्रकारच्या पररसांस्तथा आढळतात. खलुी गवताळ िमीन, 

पाणथळ, पाण्याखाली येणारी िमीन आशण खडकाळ िागा... या मळेुच येथे शवशवध प्रकारच े

पक्षी वास्ततव्य करून आहते. काही येथील रशहवासी तर काही शहवाळ्यात येणारे पाहणु े

अथाात स्तथलाांतररत पक्षी.. गेली अनेक वर्षे पक्षयाांच्या साशननध्यात राहणारे पक्षीतज्ञ श्री. 

उगावकर याांचे मागादिान शमळाले. पक्षी शनरीक्षणातील गम्मत, ्यातनू शमळणारा आनांद 

प्र्येकाने अनभुवायला हवा. पक्षयाची शिळ, गाणे, सुांदर रांग, ्याांची घरटी, ्याांच्या सवयी 

आशण लकबी, ह ेसगळे वेड लावणारां होतां.  



आम्ही साधारण १ च्या समुारास तेथे पोचलो, िेवण 

वगेरे उरकून आम्ही दपुारी ३:३० च्या समुारास माळरानावर 

शनघालो. नाांदरू मधमेश्वरचे के्षत्र समुारे १०० चौ. शक. मी. इतके 

आह.े शकती पक्षी पाहायला शमळावेत... निर िाईल तेथे 

पक्षी... या शठकाणाला महाराष्ट्राचे भरतपरू का म्हणतात ते 

तेव्हा लक्षात आले. पक्षी शनरीक्षकाांच्या नोंदीनसुार येथे २४० 

पेक्षा अशधक प्रिातींच े पक्षी आढळतात. स्तथलाांतराच्या 

काळात एकूण पक्षयाांची सांख्या हिारोंच्या घरात िाते.  

  



२ शदवसात ७० शवशवध प्रिातीचे पक्षी आम्ही पाहीले. आमच्या आवारात 

धनेि, स्तवगीय नताक, ह ेसतत आशण सहि शदसत होते. ‘पाराडाइझ फ्लाय केचर’ 

पशहला की निरेचे पारणे शफटते. खपु सुांदर पक्षी... काळे-िाांभळे डोके, आशण 

बाकीचा िरीराचा भाग पाांढरा, िेपटी पयंत िाणारे लाांब  पाांढरे पटे्ट ... एका 

फाांदीवरून दसुऱ्या फाांदीवर उडत िाणारा हा पक्षी पाहणे म्हणिे खरोखर स्तवगीय 

आनांद... ्यानांतर आम्ही आमच्या आवारापासनू लाांब असलले्ह्या पाणी 

असलले्ह्या शठकाणी पोचलो. मगु्धबलाक (ओपन बील स्तटोका ), शटटवी, खाशटक 

(श्राइक), पाांढरा िराटी (पाांढरा ऐबीस), भोव्या (मािा हरेीयरची िोडी) , सयूा 

पक्षी, बलुबलु, हळद्या, असे अनेक पक्षी पावलागशणक शदसत होते. 

  



पाण्यातील पक्षी पण खपू होते. िसे चक्ाांग (टील), स्तपॉट बील, 

ततुवार (सेंड पायपर), राखी बगळा( गे्र हरेॉन), शचत्र बलाक (पेंटेड 

स्तटोका ) , िाांभळी पाणकोंबडी, शभवई (गागानी डक), पाणलावा 

(स्तनैप), ब्राऊन हडेेड डक, अगदी शहमालयातनू येणारे पाांढरा िराटी 

(पाांढरा आयबीस) असे अनेक पक्षी लाांबनू सधु्धा शदसत होते. 

शहमालयाच्या डोंगराळ भागातनू आलेले ततुवार (रेड िेंक), लडाख 

मधनू येणारे िारिा (स्तपॉट बील)आशण िेकाट्या ह ेपक्षी बघण्याच े

भाग्यही  आम्हाला लाभले.  

  



अगदी चालता चालता समोर शदसणारे पक्षी म्हणिे मशुनया, ३ प्रकारच े

वेगटेल, सगुरण, पाणथळी चरचरी (शपशपट), चांडोल (लाका ), खांड्या, रोझी 

पास्ततसा, आशण लाल सातभाई बडबड्याची सततची बडबड. ह े सगळे 

पाहण्यात आशण ऐकण्यात खपू मिा आली. परतल्ह्यावर रात्री  सराांनी 

पक्षयाांच्या ‘रीशनगांग’ शवर्षयी माशहती शदली. शदवसभर पाशहलले्ह्या पक्षयाांची 

उिळणी केली. दसुरे शदविी सकाळी लवकर िायचे होते पक्षी शनरीक्षणाला... 

रात्री आम्हाला स्तपोटेड घबुड शदसले. आम्ही पेटवलेल्ह्या छोटयािा िेकोटीचा 

आशण आमच्या आवािाचा बहुदा ्याला त्रास होत असावा... दसुरे शदविी 

सकाळी लवकर उठून कें मेरे, बायनोक्यलूर वगेरे आयधुे घेऊन आम्ही शनघालो.  

  



 

 

  

spoon bills and storks फोटो: श्री. शकिोर वडनेरे 



 

 

  

फोटो: श्री. शकिोर वडनरेे 



आि आम्ही धरणाच्या 

शदिेने प्रयाण केले. तथेील मचाण 

वरून आि आम्ही शनरीक्षण 

करणार होतो. मचाण वरून मगु्ध 

बलाक याांचे (ओपन शबल्ह्ड 

स्तटोका ) थवे आशण मािा हरेीयसाच े

बकध्यान पाहण्यातील आनांद 

केवळ अवणानीय होता.  

  

फोटो: श्री. शकिोर वडनरेे 



गोदावरी आशण कादवा नदीवरील ह ेधरण... शब्रटीिाांच्या काळात बाांधलेले आह ेअसे 

समिले. धरण्याच्या पाण्यामळेु गाळाने तयार झालेल्ह्या  बेटावर आशण  तेथील 

पाणवनस्तपतीवर तर पक्षी अवलांबनू असतात कारण तेथे ्याांना मासे, िैवाल, दलदलीतील 

कीटक असे अनन उपलब्ध असते. डॉ.सलीम अली याांच्या मागणीवरून १९८६ मध्ये ह े

शठकाण पक्षी अभयारण्य म्हणनू अशधसशूचत करण्यात आले. २०२० मध्ये या शठकाणाला 

‘रामसर स्तथळ’ म्हणनू मानयता शमळाली. रामसर स्तथळाांच्या यादीत समाशवष्ट होणारे ह े

महाराष्ट्रातील पशहले शठकाण आह.े तज्ञ व्यक्तीबरोबर असल्ह्यामळेु पक्षी नेमके कुठे पहायच,े 

कोण्यावेळी पहायचे, कसे पहायचे या गोष्टीचे मागादिान शमळणे गरिेच ेअसते ते आम्हाला 

शमळाले आशण म्हणनूच अभयारण्याचा अशधकृत गाईड शमळाल्ह्या शिवाय तेथील पक्षी 

शदसणे कठीणच वाटते.  



मधमशे्वरचे िांकराचे दऊेळ  ह ेहमेाडपांथी धाटणीच े

आह.े एक गोष्ट शनशित शक पक्षयाांना हवे तसे शवशवध 

प्रकारचे पयाावरण/ अशधवास येथे उपलब्ध असल्ह्यामळेु 

अशधकाशधक पक्षी येथे येतात. हा पक्षयाांचा मेळा नोव्हेंबर 

ते माचा पयंत भरलेला असतो. ज्याला ििी सांधी शमळेल 

तसे प्र्येकाने एकदा तरी या अभयारण्याला िरूर भटे 

द्यायला पाशहिे कारण काही गोष्टी ज्याच्या ्यानचे 

अनभुवायला हव्यात, नाही का?  



दुर्ग दुर्गट भारी 

आसेतहूिमाचल 

स ुंदर हा देश 

त्या सुांदर यात्रेसाठी 

www.esahity.com वर महाराष्ट्र, भारत व जग प्रवासाची अखतशय सुांदर प्रवासवर्णनां आहते. 

तमुच्याआमच्यासारख्या लोकाांनी आपापल ेप्रवास अनभुव शब्द आखर् छायाखचत्राांतनू माांडले आखर् 

पाठवले. ई साखहत्यच्या टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना पसु्तकरूप खदलां. अशी शांभराहून 

अखधक पसु्तकां  आता ई साखहत्यवर आहते. आखर् ही सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला 

िात्री आह.े कारर्… 

कारर् आपर् खलहीर्ार आहात. आपर् खजथे खजथे खिरायला जाल खतथल ेिोटो व वर्णनां पाठवा. 

आपर् खजथे रहाता त्या पररसरातील खठकार्ाांचे िोटो व माखहती पाठवा. ते प्रखसद्ध पयणटनस्थळ असेल 



वा नसेल. तमु्हाला ते स्थळ आवडलां ना? मग खलहा. पाठवा. अलांकाररक भाषेची खचांता करू नका. 

बाकी सगळां आम्ही बघून घेऊ.  

सिंपरु्णव जग, सिंपरु्णव भारि दशे, मिाराष्ट्रािला प्रत्येक हजल्िा, प्रत्येक िालुका आहर्ण प्रत्येक गाव 

सुिंदर आि.े आहर्ण त्याचिं सौंदयव पािू शकेल असा कोर्णीिी हदव्यदृष्टीचा पाईक आमच्या या “मी 

पाहिलेला…” हसरीजमध्ये भाग घेऊ शकिो. 

याचा िायदा त्या त्या खठकार्ाला भेट दरे्ार याांना होईल. खकां वा परदशेात राहर्ार या मराठी 

वाचकाांना त्या जागेला भेट खदल्याचा आनांद खमळेल. खकां वा प्रकृती अस्वास््यामुळे खिरू न शकर्ारे 

जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. वाटा आखर् वळर्ाांचा आनांद वाटत रहा. 

आपल्या लेिनाची मेल व foto पाठवा. 

esahity@gmail.com  


