
कास पठाराच्या संरक्षणासाठी एक लोकसंवाद.. 
पश्चिम घाटातील पठारांच्या माललकेत कासिे नाव सववशु्रत आहे त ेरानफुलांच्या सौंदयावसाठी. पयवटनािा 
वाढता दबाव लक्षात घेता कास पठाराच्या सरंक्षणासाठी वविारपूववक आणण ननयोजनबद्ध उपाय अमलात 
आणणे जरूरीिे आहे. 

याि हेतूने ककरण पुरंदरे आणण अनुज खरे यांनी शननवारी ७ जुल ै२०१२ पुण्यात इंद्रधनुष्य लसटीझनलशप 
एन्व्हायनवमेंट एजुकेशन सेंटर येथे एका लोक सवंादािे आयोजन केल ेहोत.े महाराष्र शासन वन 
ववभागाच्या अनेक मान्वयवर अधधकाऱयांसमवेत कास पठारावर काम करणाऱया सशंोधक व पयाववरण 
ससं्थानी ही यात सहभाग घेतला. याि लोकसवंादात पुढे आलेल्या महत्तत्तवाच्या मुद्दयांिे समालोिन... 

नकुतीि यनेुस्कोच्या जागनतक वारसा क्षेत्र यादीत पश्चिम घाटातील ३९ ठठकाणे जैववारसा क्षते्र म्हणून 
समाववष्ट करण्यात आली आहेत. त्तयातीलि कासिे पठार हे जैवववववधतचे्या दृष्टीने अनतशय महत्तत्तवािे 
ठठकाण आहे. गेल्या काही पावसाळयांत या पठारावरील रानफुलांिे वभैव पाहण्यासाठी येणारी गदी अन 
बेजबाबदार पयवटन लक्षात घेता या जैवववववधता क्षेत्रािे वेळीि ननयोजनपवूवक जतन करावे लागेल. 

यासाठी मळुात कासि ेपठार इतके ववशषे का आहे हे समजून घ्यावे लागेल. पश्चिम घाटात काससारख्या 
पठारांिी एक माललकाि आहे. जयांना स्थाननक भाषते “सड”े असे सबंोधन प्रिललत आहे. याि सडयांच्या 
(rock outcrops) तज्ञ, डॉ. अपणाव वाटवे यांनी कासि ेपयाववरणाच्या दृष्टीने महत्तत्तव ववषद केले. 

उघड ेपडलेले खडक व अनतशय कमी मदृावरण हे सडयांिे सामान्वय भौगोललक स्वरूप असत.े जयामळेु 
येथील हवामानात अनतशय टोकाच्या ववषमता ठदसनू येतात. सडयांच्या खास भौगोललक सरंिनेला व 
हवामानाला लक्षात घेता येथील जैवववववधता देखील स्वाभाववकपणे ववशषे आहे. 

वनस्पती, गवत,े कीटक, सरपटणारे प्राणी यांसह अनेक दलुमवळ 
जैवगटांिे अश्स्तत्तत्तव या पठारावर शतकांपासनू ववकालसत होत 
आले आहे. या जाती केवळ अशा पररससं्थेति जग ू शकतात. 
ववववध जातींिे शवैाल (algae), नेिे(ferns), कवके(Fungi) तसेि 
अनेक छोट्या वनस्पती (herbs and shrubs) येथील ववषम 
पररश्स्थतीशी जुळवनू घेत वाढतात. त्तयातील फुलांिे परागीभवन 
करणारे कीटक, फुलपाखरे, पावसाळी डबक्यातले मासे, बेडूक, 
खेकड ेतसेि कपारीत आसरा घेणारे सरड ेव साप इत्तयादी प्राणी येथील रठहवासी आहेत. 
 

पावसाच्या तीन मठहन्वयात 
उगवून बहरून आपल्या बबया 
मातीत सोडून पाण्यािे दलुभवक्ष्य 
येण्यापूवीि आपली जीवनिक्र 
सपंवणारी ववववधरंगी गवतफुले 
वगळता देखील या पठारावर 
खूप काही उगवत.े... 



Aponogeton satarensis सारख्या हंगामी जलीय 
वनस्पती केवळ या सडयांवर, पावसाळी तळयामधून 
सापडतात. या वनस्पतीला IUCNने रेड ललस्टमध्ये 
समाववष्ट केले आहे. 
येथील जैवववववधतिेे अनेक प्रत्तयक्ष व अप्रत्तयक्ष फायदे 
आसपासच्या शतेा-वाडयांना होत असतात. आसपासच्या 
गावांिी पाण्यािी गरज हा सडा पावसािे पाणी साठवनू 
साठवनू भागवत असतो. 
 

 

अनेकववध मागाांनी होत असलेल्या मानवी हस्तक्षेपामळेु या सडयािे वभैव कसे नष्ट होत आहे हे सधिन 
पणेुकर यांनी छायाधित्रांसमवेत स्पष्ट केले. अननयोश्जत पयवटन हा कास पठाराच्या ऱहासामागिा प्रमखु 
ताण आहे. हवेिे, पाण्यािे प्रदषूण, अननबांध वाहतकू, किरा पसरणे या ठदसणाऱया नकुसानालशवाय गदीच्या 
पायाखाली तडुवली जाऊन ककत्तयेक नाजूक वनस्पती जीव टाकत आहेत. सततच्या पायदळीने पठारावरील 
माती घट्ट होत जाऊन तीतनू काही उगवणेि कमी होत जाईल. रस्ता पार करणारे अनेक छोटे मोठे प्राणी 
भरधाव जाणाऱया गाडयांखाली सापडून दरवषी जीव गमावतात. ननष्काळजीपणे टाकलेल्या िुइंगगमच्या 
गोड वासाने कीटक आकवषवत होतात अन धिकट्यात पाय गुतंनू मतृ्तयमुखुी पडतात. रानफुलांच्या 
परागीभवनासाठी अत्तयतं जरूरी असलेला हा कीटकांिा दवुा मकूपणे तटुत आहे. माणसाच्या 
हलगजीपणामळेु होणारे हे नकुसान वेळीि थांबवले पाठहजे. 
गाडयांिा वाहतकुीसोबत अनेक परदेशी तणांिा प्रसार होतो. रानमारी, बेशरम सारखी स्थाननक प्रजातीना 
नामशषे करणारी झाड ेकास पठारावर पोहोिल्यास हा मोसमी रानफुलांिा उत्तसव पनु्वहा पहायला लमळणार 
नाही. पयवटकांच्या पाठोपाठ त्तयांच्यासाठी कणीसवाले, पॉपकोनववाले, टपरीवाल ेइत्तयादी येतात. मोठ्या 
आवाजातली गाणी वाजू लागतात... प्लाश्स्टक, कािा, बाटल्या इत्तयादी किरा पसरतो.... पठारावरील 
पाण्यािे स्रोत खराब होतात. 
वाढत े्यावसानयक िलनवलन पहाता लवकरि कास पठारावर पवनिक्की प्रकल्प, हॉटेल्स, ववश्रामगहेृ सरुू 
करण्यास दबाव येत जाईल. कास पठाराभोवती पाि गावे वसलेली आहेत. या गावातील वाढत्तया 
लोकसखं्येिा ताण देखील पठाराच्या पररससं्थेवर होत आहे. तथेील गरुांिी वाढती सखं्या आणण अननबांध 
िराईमळेु होणारे पररणाम लक्षात घेतले पाठहजेत. 
येत्तया पावसाळयात कासला येणारी पयवटकािंी गदी ननयतं्रणात ठेवण्यासाठी जून मठहन्वयात वन ववभागाने 
रस्त्तयाच्या कडनेे कंुपण घातले. या कंुपणासाठी आणलले्या वाळूि ेठढगारे रस्त्तयाकडनेे टाकले गेले. नदीतनू 

कासच्या पठारािी अशी पुरातन पररससं्था 
अनतशय पक्व तसेि एका श्स्थर उत्तक्रांतीच्या 
पवावत steady course of evolution आहे .
इतक्या नाजूक परस्परावलबंबत्तवाने 
interdependence  ठहिा तोल साधला आहे 
कक मानवी हस्तक्षेपाने यातील एक दवुा जरी 
नकळत तोडला गेला तर कासच्या पठाराि े
भववष्य पािगणीच्या पठारासारखेि उजाड 
होताना पहावे लागेल. ... 

 



उपसलेली ही वाळू आजूबाजचू्या अनेक तणािंे बीज घेऊन येत.े बाहेरच्या तणांिा असा प्रसार कास 
पठाराच्या जैवववववधतलेा मोठी हानी पोहोिव ूशकतो. 
कंुपणाच्या खांबांिे रंगकाम रासायननक रंगात करण्यात आले. हे रंग वापरून झाल्यावर मजुरांनी 
आसपासच्या डबक्यात हात धुतले. काससारख्या नाजकू पररससं्थेत अशा प्रकारच्या रसायनांिा प्रवेश 
झाल्यास ककती लहानमोठे दषु्पररणाम होतील हे वेळीि लक्षात घेतले पाठहजे. 
यानतंर मखु्य वन सरंक्षक, श्री मुडं ेयांनी वन ववभागािे म्हणणे लोकांसमोर मांडल.े कास पठारािा ३६०० 
हेक्टरिा ववस्ततृ पसारा लक्षात घेता त्तयातील १८१४ हेक्टरि ेसरंक्षक्षत वन राखणे हे वनववभागापढेु एक 
आ्हानि आहे. सरंक्षक्षत वनाच्या कडनेे असलेली शतेी, गावे अन्वय मानवी हस्तक्षपे लक्षात घेता 
वनववभागािे मनषु्यबळ कासच्या राखणीसाठी अपरेु आहे. पयवटनािा वाढता दबाव ननयतं्रणात ठेवण्यासाठी 
रस्त्तयालगत कंुपण घालणे केवळ अपररहायव असल्याने करण्यात आले आहे. मात्र इथून पढेु कासच्या 
सरंक्षणासाठी कुठलेही ननणवय घेण्यापवूी तज्ञ सलमतीिा सल्ला घेण्यािी तयारी वनववभागाच्या वतीने श्री 
मुडं ेयांनी दाखवली. या सलमतीमध्ये कास पठार पररससं्थेवर काम केलेल्या सशंोधक, पयाववरण तज्ञ तसेि 
स्थाननक पयाववरण प्रनतननधींिा समावेश करण्यात येत आहे. 
साननया ककलोस्कर यांनी लोकांकडून मागवलेल्या प्रनतकक्रया प्रस्ततु केल्या. वाढत्तया पयवटनाच्या 
्यवस्थापनाववषयी अनेक लहान मोठे उपाय यात सिुवले आहेत. त्तयातील महत्तत्तवािे प्रस्ताव पढुील 
धोरणाच्या ननयोजनात घेण्यािे ठरले.  

मानसी करंदीकर यांनी कासच्या सरंक्षणािे ननयोजन कसे असावे याववषयी भाष्य केले. रानफुले ही 
कासच्या नसैधगवक िक्रािा एक भाग आहे. या ननसगविक्राला आपण प्रस्थावपत सौंदयवदृष्टी बाजूला ठेवनू 
समजून घेतले पाठहज.े मगि आपल्याला केवळ रानफुले बघायला लमळावीत एवढाि सकुंधित हेत ून ठेवता 
कास पठारािा एक सपंणूव पररससं्था म्हणून वविार करता येईल. 
इथे काम करणाऱया सवव शासकीय, अशासकीय व सशंोधन ववषयक काम करणाऱया ससं्था तसेि ्यक्तीनी 
परस्पर सहकायावने ननयोजनात भाग घेणे गरजेिे आहे. 
जागनतक जैववारसा क्षेत्र दजाविा उपयोग करून कास पठाराला कायदेशीर सरंक्षण लमळवले पाठहजे. काही 
उपाययोजना तातडीने करतानाि एक दीघवकालीन सरंक्षण धोरणािा आराखडा बनवला पाठहजे. या 
ननयोजनात वनववभाग, अन्वय शासकीय प्रनतननधी, सशंोधक, पयाववरण ससं्था तसेि नागररकांिा सहभाग 
असावा, एकवाक्यता असावी. या धोरणामध्ये कासवरील लहान मोठ्या आसऱयािा, स्थाननक लोकािंा, 
त्तयांच्या उपजीववकेिा, पयवटन सवुवधा तसेि जनजागतृीसाठी आस्थेने वविार ्हावा. 
कास पररससं्थेच्या प्रत्तयेक लहान मोठ्या घटकािंा, ववववध जातीच्या वनस्पती तसेि प्राण्यांिा, त्तयांमधील 
परस्पर सबंधंािा बारकाईने अभ्यास झाला पाठहज.े या प्रकारे होणाऱया सशंोधनािी ववस्ततृ ठटपणे पयाववरण 
ननयोजनासाठी सकंललत झाली पाठहजे. 



कासिा भ-ूवापर अशा प्रकारे ननयोश्जत केला जावा कक ९५% जमीन सरंक्षणाखाली यावी. उववररत ५% 
जलमनीवर रस्त ेतसेि अन्वय पयवटन सवुवधािंा समावेश ्हावा. कास पठारावरून होणारी अननबांध वाहतकू 
तत्तकाळ बदं ्हावी. त्तयामळेु अवाजवी रस्तबेांधणी देखील आटोक्यात येईल. कासवरील जलमनीच्या 
बाधंकाम तसिे ्यावसानयक वापरावर ननबांध असावेत. 
पयवटकांच्या गदीला आटोक्यात ठेवण्यासाठी जर कंुपणािी गरज असेलि तर त्तयाच्या बनावटीिा गांभीयावने 
वविार ्हावा. कासच्या पयाववरणाशी लमसळून बांधता येईल असेि कंुपण घातले जावे. लहानमोठ्या 
सरपटणाऱया अथवा सस्तन प्राण्यांच्या स्थलांतर मागाांिा, स्थाननक पायावाटांिा वविार करून कंुपणाच्या 
मयावदा ठरवण्यात या्या. 
कास पठारावर पयवटनासाठी खुल्या ठेवण्यात येणाऱया भागािी 
धारणक्षमता लक्षात घेऊनि पयवटकांना प्रवेश ठदला जावा. 
त्तयासाठी काही आकार घेतला जावा. त्तया ननधीतनू 
दीघवकालीन ननयोजनात वापरानसुार जलमनीिी ववभागणी, 
किऱयािे ननयोजन, पाककां ग, अतंगवत वाहतकुीसाठी बसिी 
सवुवधा, पयवटन मागवदशवक, ववश्रामगहृ तसेि एका 
माठहतीकें द्रािी आखणी करण्यात यावी. 

कायवक्रमात पढेु मकु्त ििेमध्ये काही अन्वय महत्तत्तवािे मदु्दे समोर 
आल.े कासिे ननयोजन एका सशक्त कायदेशीर िौकटीत 
बसवल्यास शासकीय अधधकाऱयांना कासच्या सरंक्षणासाठी 
अधधक पररणामकारकरीत्तया काम करणे शक्य होईल. 
प्राण्यांच्या नसैधगवक िलनवलनािा अभ्यास करूनि स्थलांतर 
मागव मोकळे सोडण्यात याव.े 
मठहतीकें द्राकड े नेहमीच्या ठाशीव िौकटीतनू न पहाता 
पयाववरणाशी जळुवनू घेणाऱया पयावयी बांधणीिा वविार ्हावा. 
सरंक्षण धोरणाच्या आरेखनात स्थाननक लोकांिा भरीव सहभाग 
असावा. 

तज्ञ सलमतीच्या सल्ल्यानेि कासवरील सरंक्षणववषयक कामे केली जावीत. या सलमतीने धोरणे ठरवणे, 
अमलात आणणे तसेि कासवर काम करणाऱया सवव घटकांमध्ये सवंाद घडवनू आणणे यावर देखरेख 
करावी. 
ककरण परंुदरे यांनी ििेिा समारोप करताना हा लोक-सवंाद केवळ सरुुवाति असल्यािे नमदू करत सवावना 
जबाबदार पयवटक होण्यािे आवाहन केले. 

कासच्या सौंदयाविा खऱया अथावने आनदं 
लुटण्यासाठी या पररससं्थलेा समजून 
घेणे, नतिा आदर करणे आवचयक 
आहे. इथे भेट देणाऱया प्रत्तयेकाला हे 
समजून जबाबदार पयवटक होता याव.े... 

कासच्या पररससं्थेला झालेले नुकसान 
भरून काढण्यासाठी थोडा अवकाश 
लमळावा तसेि तथेील पयवटनािा दबाव 
कमी ्हावा म्हणून या मोसमात 
कासला भेटि न देण्यािे आवाहन 
पयाववरणप्रेमींना करण्यात आले. 
ननसगवप्रेमी ससं्थांनी देखील यावषी 
कास पठारावर सहली आयोश्जत न 
करण्यािे जाहीर केले.... 
 


