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जैवववववधता 

• IUCN (2004) नुसार, आतापरं्यत वर्णन केलेल्या वनस्पती आणर् प्राण्ाांच्या प्रजाती ांची एकूर् सांख्या 1.5 दशलक्ाांपेक्ा 

थोडी जास्त आहे. 

• अांदाजानुसार जागणतक प्रजाती ांची णवणवधता अनेक दशलक् आहे. 

• शोधण्ाच्या प्रतीके्त असलेल्या प्रजाती ांपैकी एक मोठा भाग उष्ण कणिबांधात आहे. 

• हे पृथ्वीवर आढळर्ाऱ्र्या सवण प्रकारच्या जीवसृष्टीचा सांदभण देते (वनस्पती, प्रार्ी, बुरशी आणर् सूक्ष्मजीव) तसेच ते ज्या 

समुदार्याांची णनणमणती करतात आणर् ते राहतात त्या अणधवासाांना. 

• हे पृथ्वीवरील सजीवाांच्या णवणवधतेशी सांबांणधत आहे, ज्यामधे्य प्रजाती आणर् त्यामधील णवणवधतेचा समावेश आहे आणर् 

ते बनवलेल्या पररसांसथाांच्या आत आणर् दरम्यान. 

• नोांदवलेल्या सवण प्रजाती ांपैकी 70 िक्क्ाांहून अणधक प्रजाती प्रार्ी आहेत, तर वनस्पती (शैवाल, बुरशी, ब्रार्योफाइि्स, 

णजम्नोस्पर्म्ण आणर् अँणजओस्पर्म्णसह) एकूर् 22 िक्क्ाांपेक्ा जास्त नसतात. 

• प्राण्ाांमधे्य, कीिक हे सवाणत जास्त प्रजाती-समृद्ध वगीकरर् गि आहेत, जे एकूर् 70% पेक्ा जास्त आहेत. 

• जगात बुरशीच्या प्रजाती ांची सांख्या मासे, उभर्यचर, सरपिर्ारे प्रार्ी आणर् सस्तन प्राण्ाांच्या एकणित एकूर् 

प्रजाती ांपेक्ा जास्त आहे. 

• दणक्र् अमेररकेतील मोठ्या प्रमार्ात उष्णकणिबांधीर्य अमेझोणनर्यन रेन फॉरेस्टमधे्य पृथ्वीवरील सवाणत मोठी 

जैवणवणवधता आहे. 

जैवववववधतेचे महत्त्व 

जैवणवणवधतेने मानवी सांसृ्कतीच्या णवकासात खूप र्योगदान णदले आहे आणर् त्या बदल्यात, जनुकीर्य, प्रजाती आणर् पर्याणवरर्ीर्य 

स्तराांवर जैवणवणवधतेला आकार देण्ात मानवी समुदार्याांनी महत्त्वपूर्ण भूणमका बजावली आहे. 

जैवणवणवधता खालील प्रकारे महत्त्वाची आहे. 

जैवववववधतेचे महत्त्व 

पर्याणवरर्ीर्य भूणमका/ Ecological role 

• अनेक प्रकारच्या प्रजाती इकोणसस्टममधे्य इतर काही कारे्य 

करतात. 

• प्रते्यक जीव, त्याच्या स्वतः च्या गरजा पूर्ण करण्ाबरोबरच, 

पर्याणवरर्ातील णवणवध जीवाांसाठी काहीतरी उपरु्यक्त र्योगदान 

देखील देतो. 

• प्रजाती ऊजाण णमळवतात, साठवतात आणर् वापरतात, सेंणिर्य 

पदाथांचे उत्पादन करतात आणर् णवघिन करतात, सांपूर्ण 

पररसांसथेतील पार्ी आणर् पोषक तत्ाांच्या चक्राचा भाग 
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जैवववववधतेचे महत्त्व 

असतात, वातावरर्ातील वारू्यांचे णनराकरर् करतात आणर् 

हवामानाचे णनर्यमन करण्ास देखील मदत करतात. 

• अशा प्रकारे, ते मातीची णनणमणती, प्रदूषर् कमी करण्ास, 

जमीन, पार्ी आणर् वारू्य स्त्रोताांचे सांरक्र् करण्ास मदत 

करतात. जैवणवणवधतेची ही कारे्य पररसांसथेची कारे्य आणर् 

स्सथरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. 

पाररस्सथणतक प्रर्ाली सेवा/ Ecosystem 

services 
• जैवणवणवधता ग्रहावरील सवण पररसांसथेच्या सेवाांचा आधार घेते. 

तरतूद सेवा/ Provisioning Services 

• जैवणवणवधता णनमाणर् करर्ारे णवणवध वनस्पती, प्रार्ी आणर् 

सूक्ष्मजीव आपल्र्याला अन्नधाने्य, मासे इ.,  

• आपल्र्या कपड्ाांसाठी फार्यबर जसे की कापूस, लोकर 

इत्यादी, जगण्ासाठी इांधन तसेच कडुणनांब, तुळशी इत्यादी 

औषधी उत्पादने पुरवतात. 

णनर्यमन सेवा/ Regulating services 

• जैवणवणवधता सथाणनक तसेच जागणतक हवामानाचे णनर्यमन 

करते, ऑस्िजन, काबणन डार्य ऑिाईड आणर् इतर वारू्यांचे 

जागणतक स्तर णनर्यांणित करते, वनस्पती ांचे प्रवाह कमी करून 

गोड्ा पाण्ाची गुर्वत्ता राखते, काबणन णसांक म्हरू्न काम 

करून काबणन शोषून घेते इ. 

• अशा प्रकारे जैवणवणवधता ग्रहावरील जीवन आणर् जीवन 

प्रणक्रर्या णनर्यांणित करते. 

सहाय्यक सेवा/ Supporting services 

• जैवणवणवधता परागकर्, पोषक सार्यकणलां ग तसेच पुनवाणपर, 

हररतगृह वारू्य पृथक्करर् करून कमी करण्ास मदत 

करते. 

सामाणजक आणर् साांसृ्कणतक सेवा 

जैवणवणवधता आपल्र्याला स ांदर्याणचा आनांद देते. हे मनोरांजनाचे मागण 

प्रदान करते आणर् समृद्ध जैणवक णवणवधता र्या प्रदेशातील पर्यणिनाला 

प्रोत्साहन देते. अनेक समुदार्य आणर् सांसृ्कती सभोवतालच्या आणर् 

जैणवक दृष्ट्या वैणवध्यपूर्ण वातावरर्ाद्वारे प्रदान केलेल्र्या 

सांसाधनाांसह सह-णवकणसत झाल्र्या आहेत. म्हरू्न, ते एक महत्त्वपूर्ण 

सामाणजक भूणमका देखील पार पाडते. 

जैवणवणवधतेद्वारे पुरणवल्र्या जार्ाऱ् र्या महत्त्वाच्या सेवा आहेत: 

1. मनोरांजन आणर् णवश्ाांती 

2. पर्यणिन णवशेषतः  पाररस्सथणतक पर्यणिन 

3. कला, णडझाइन आणर् पे्ररर्ा 
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जैवववववधतेचे महत्त्व 

4. आध्यास्िक अनुभव आणर् सथानाची जार्ीव 

अन्न वेब देखभाल/ Food web maintenance 

• जैवणवणवधता अन्न जाळे णिकवून ठेवण्ास मदत करते 

जेवढी पररसांसथेची णवणवधता जास्त आहे, त्यापेक्ा जास्त 

गुांतागुांतीचे अन्न जाळे होर्ार आहेत कारर् खाण्ासाठी बरेच 

पर्याणर्य आहेत. 

• त्यामुळे प्रते्यक प्रजातीच्या जगण्ाची श्ता जास्त असते. 

र्यामुळे अणधक स्सथर अन्न साखळी आणर् अन्न जाळे तर्यार 

होतात. 

शास्त्रीर्य भूणमका/ Scientific role 

• जैवणवणवधता वैज्ञाणनक सांशोधन, णशक्र् आणर् णनरीक्र्ामधे्य 

मदत करते. उदाहरर्ाथण, जीन पूलच्या मदतीने नवीन 

अनुवाांणशक सामग्रीबद्दल सांशोधन. 

• अशाप्रकारे, जैवणवणवधता, जीवनाचे कार्यण समजून घेण्ास 

मदत करते आणर् प्रते्यक प्रजाती ज्या पररसांसथेमधे्य आपर् 

मानव देखील एक भाग आहोत ती णिकवून ठेवण्ासाठी 

कोर्ती भूणमका बजावते. 

जैवववववधतेचे प्रकार 

जैवणवणवधतेच्या तीन घिकाांवर आधाररत, म्हर्जे, जनुक, प्रजाती आणर् पररसांसथा, जैवणवणवधता तीन प्रकारची मानली जाते: 

जनुकीय ववववधता/ Genetic diversity 

• हे एका णवणशष्ट प्रजातीतील जनुकाांची णवणवधता म्हरू्न समजले जाऊ शकते. 

• ही णवणवधता हे सुणनस्चचत करते की काही प्रजाती व्यत्यर्यावर णिकून राहू शकतात. 

• अशा प्रकारे, अनुवाांणशक णवणवधता आपल्र्याला सुांदर फुलपाखरे, गुलाब, कोरल आणर् असांख्य रांग, आकार आणर् 

आकार देते. 

प्रजाती ववववधता/ Species diversity 

• हे एका णवणशष्ट भ गोणलक प्रदेशातील णवणवध प्रजाती ांचा सांदभण देते. 

• एकमेकाांपेक्ा णभन्न असलेल्र्या प्रजाती नैसणगणकररत्या प्रजनन करत नाहीत तथाणप, जवळच्या सांबांणधत प्रजाती ांमधे्य 

त्याांच्या आनुवांणशक वैणशष्ट्याांमधे्य बरेच साम्य असू शकते. 

• उदाहरर्ाथण, मानव आणर् णचांपाांझीमधे्य सुमारे 98.4 िके्क जनुके समान आहेत. 

• प्रजाती णवणवधता हे प्रजाती ांच्या समृद्धतेद्वारे मोजले जाते, र्याचा अथण प्रदेशातील प्रते्यक एकक के्िामधे्य णवणवध 

प्रजाती ांची सांख्या आणर् प्रजाती ांची समानता, जी एखाद्या के्िातील णवणवध प्रजाती ांच्या व्यक्ती ांची सापेक् णवपुलता दशणवते. 
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पाररस्थिवतक प्रणाली वकिं वा समुदाय ववववधता/ Ecosystem or Community diversity 

• हे णवणवध जैणवक समुदार्याांच्या णवणवधता णकां वा जांगले, वाळवांि, तलाव, प्रवाळ इ. 

• एखाद्या प्रदेशात णकां वा पृथ्वीवर. पररसांसथेमधे्य बदल होत असताना, त्या णवणशष्ट पररसांसथेशी जुळवून घेतलेल्र्या प्रजाती 

प्रमुख बनतात. 

• अशा प्रकारे, जैवणवणवधता देखील पररसांसथेच्या स्वरूपावर अवलां बून असते. 

जैवववववधतेचे मापन 

जैवणवणवधतेचे मोजमाप स्ििेकर र्याांनी केले. जैवणवणवधतेचे मोजमाप दोन प्रमुख घिकाांद्वारे केले जाऊ शकते: 

1. प्रजाती समृद्धता/Species Richness 

2. प्रजाती समानता/Species Evenness 

1. प्रजाती समृद्धता 

हे एखाद्या प्रदेशाच्या णकां वा समुदार्याच्या प्रणत रु्यणनि के्िामधे्य आढळर्ाऱ्र्या अनेक प्रजाती ांच्या मोजमापाचा सांदभण देते.  

र्यात तीन घिक आहेत: 

1. अल्फा ववववधता: हे एखाद्या णवणशष्ट के्िामधे्य णकां वा पररसांसथेमधे्य आढळर्ाऱ्र्या प्रजाती ांच्या णवणवधतेला सूणचत करते 

आणर् सामान्यतः  त्या पररसांसथेतील प्रजाती ांच्या सांखे्यद्वारे व्यक्त केले जाते. 

2. बीटा ववववधता: हे दोन णकां वा अणधक पररसांसथाांमधील प्रजाती ांच्या णवणवधतेची तुलना दशणवते, सामान्यत: 

पररसांसथाांमधील प्रजाती ांच्या सांखे्यत बदल म्हरू्न मोजले जाते. 

3. गॅमा ववववधता: हे एका प्रदेशातील णवणवध पररसांसथाांसाठी एकूर् णवणवधतेचे मोजमाप आहे. प्रदेशाच्या सीमाांबद्दल 

वेगवेगळ्या समजाांमुळे ते अत्यांत व्यस्क्तणनष्ठ आहे. 

2. प्रजाती समानता 

हे णदलेल्र्या प्रदेशातील णवणवध प्रजाती ांच्या व्यक्ती ांच्या सापेक् णवपुलतेचे मोजमाप आहे. सवणसाधारर्परे् कमी समानता, र्याचा 

अथण असा आहे की काही प्रजाती प्रदेश णकां वा पररसांसथेवर वचणस्व गाजवतात. 

जैवववववधतेचे नुकसान 

प्रजाती, पररसांसथा णकां वा जीन्स नष्ट होरे् र्याला जैवणवणवधतेचे नुकसान असे म्हर्तात. ग्रहाची जैणवक सांपत्ती झपायाने कमी 

होत आहे. IUCN रेड णलस्टमधे्य गेल्या 500 वषांत 784 प्रजाती (338 पृष्ठवांशी, 359 अपृष्ठवांशी आणर् 87 वनस्पती ांसह) नष्ट 

झाल्याची नोांद आहे. एकया गेल्या 20 वषाणत आपर् 30 पेक्ा जास्त प्रजाती नष्ट झाल्याच्या साक्ीदार आहोत. णलस्िांग पॅ्लनेि 

अहवालानुसारः  

• प्रजाती ांच्या नामशेष होण्ाचा सध्याचा दर 100 वषांच्या कालावधीत प्रणत 10,000 प्रजाती ांमधे्य 100 ते 1000 प्रजाती 

णवलुप्त होण्ाचा आहे. नैसणगणक णवलुप्त होण्ाच्या दरापेक्ा हे जवळजवळ 1000 पि जास्त आहे. 

• जैवणवणवधता णवपुलतेची पातळी मोजर्ारा णजवांत ग्रह णनदेशाांक सतत खाली रे्यत आहे. 1970 पासून सरासरी, णनरीक्र् 

केलेल्या प्रजाती ांच्या लोकसांखे्यमधे्य 58% ने घि झाली आहे. 
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• उष्णकणिबांधीर्य जांगलाांमधे्य, 1970 पासून प्रजाती ांची 40% घि झाली आहे. 

• तर समशीतोष्ण गवताळ प्रदेशात, प्रजाती ांची लोकसांख्या 18% कमी झाली आहे आणर् गोड्ा पाण्ाच्या अणधवासात, 

1970 पासून प्रजाती ांची लोकसांख्या 81% कमी झाली आहे. 

जैवववववधता नष्ट होण्याची कारणे 

अवधवास नष्ट होणे आवण खिंवित होणे/Habitat loss and fragmentation 

• हे एक प्राथणमक कारर् आहे जे प्रार्ी आणर् वनस्पती नष्ट होण्ास प्रवृत्त करते. वस्तीचे नुकसान आणर् णवखांडन हे 

जणमनीच्या वापरातील बदल, णवशेषतः  नैसणगणक पररसांसथेचे पीक जणमनीत रूपाांतर, रेले्व आणर् रसे्त र्याांसारख्या 

पार्याभूत सुणवधा प्रकल्ाांचा णवकास, वाढते शहरीकरर् आणर् खार्काम णक्रर्याकलापाांमुळे होते. 

• णलस्िांग पॅ्लनेिच्या अहवालानुसार, गेल्या 40 वषांत पार्थळ प्रदेशात सुमारे 30% घि झाली आहे. पार्थळ जमीन 

प्रामुख्याने शेती आणर् नागरीकरर्ासाठी पुन्हा णमळणवली गेली आहे. तसेच, सुमारे 50% उष्णकणिबांधीर्य आणर् 

उपोष्णकणिबांधीर्य जांगले आणर् 45% समशीतोष्ण गवताळ प्रदेश मानवी वापरासाठी रूपाांतररत केले गेले आहेत. 

• एकूर् नुकसानाव्यणतररक्त, प्रदूषर्ामुळे अनेक अणधवासाांचा ऱ्हास झाल्याने अनेक प्रजाती ांचे अस्स्तत् धो्ात आले 

आहे. जेिा वेगवेगळ्या मानवी णक्रर्याकलापाांमुळे मोठ्या वस्तीचे लहान तुकड्ाांमधे्य णवभाजन होते, तेिा सस्तन प्रार्ी 

आणर् पक्ी ज्याांना मोठ्या प्रदेशाांची आवश्यकता असते आणर् सथलाांतर करण्ाच्या सवर्यी असलेल्या काही प्राण्ाांवर 

णवपररत पररर्ाम होतो, ज्यामुळे त्याांची लोकसांख्या घिते. 

प्रजाती िंचे अवतशोषण/Over-exploitation of species 

• जैवणवणवधता नष्ट होण्ामागे पाररस्सथणतक तांिाचा अणनणित वापर आणर् जैवणवणवधतेचे अणतशोषर् हे प्रमुख कारर् 

आहे.  

• प्रजाती ांची अणत-णशकार णकां वा णशकार कररे्, जास्त मासेमारी कररे् आणर् वनस्पती उत्पादनाांची जास्त कापर्ी र्यामुळे 

जैवणवणवधतेत त्रीत घि होऊ शकते.  

• नैसणगणक साधनसांपत्तीच्या र्या अणनबंध शोषर्ाचे मुख्य कारर् म्हरू्न मानवाच्या बदलत्या उपभोग पद्धतीचा उले्लख 

केला जातो.  

परदेशी प्रजाती िंचा पररचय/Introduction of alien species 

• बाहेरील भ गोणलक प्रदेशातून जारू्नबुजून णकां वा अजार्तेपरे् वाहून आर्लेले वनस्पती, प्रार्ी आणर् सूक्ष्मजीव मूळ 

प्रजाती ांचे अन्न आणर् णनवारा र्याांच्याशी स्पधाण करून, त्याांना अज्ञात रोग पसरवून, सथाणनक प्रजाती ांसह प्रजनन प्रणक्ररे्यद्वारे 

अनुवाांणशक बदल घडवून आर्रे् आणर् व्यत्यर्य आरू्न त्याांचे मोठे नुकसान करू शकतात. 

•  त्याांच्या अन्नसाखळीचे णवणवध पैलू आणर् भ णतक वातावरर्. उदाहरर्ाथण, भारतात वॉिर हार्यणसांथ इांग्रजाांनी 

सुशोणभकरर्ासाठी आर्ले होते. परां तु कालाांतराने, ही एक आक्रमक प्रजाती बनली आहे, ज्यामुळे नद्या, तलाव आणर् 

इतर जलस्रोत अडकले आहेत, त्यामुळे कोर्त्याही जलचराांना वाढू आणर् जगू देत नाही. 

पयाावरण प्रदूषण 

• प्रदूषर्ाचे सांचर्य जसे की फॉस्फरस आणर् नार्यिर ोजन मोठ्या प्रमार्ात शेतजणमनीतून वाहून जार्ाऱ्र्या अणतरीक्त 

खताांमुळे, घातक रसार्यने शहरी आणर् उपनगरीर्य भागात वाहून जारे्, औद्योणगक साांडपार्ी इ. जे नैसणगणक 

जलसाठ्यात सोडले जातात.  
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• उदाहरर्ाथण, 2017 मधे्य चेन्नईच्या एन्नोर बांदरातून तेलाची गळती झाली. त्याचप्रमारे् प्लास्स्टक प्रदूषर्ामुळे प्राण्ाांचा 

मृतू्य होतो. तसेच, उद्योग आणर् वाहनाांच्या वारू्य प्रदूषर्ामुळे शहरी भागातील अनेक पक्ष्ाांच्या प्रजाती ांचा मृतू्य झाला 

आहे. 

जागवतक हवामान बदल 

• रे्यत्या काही दशकाांमधे्य जैवणवणवधतेसाठी हवामान बदल हा उत्तरोत्तर अणधक महत्त्वाचा धोका बनण्ाचा अांदाज 

आहे.  

• आधीच, फुलाांच्या आणर् सथलाांतराच्या पद्धती ांमधे्य तसेच णवणवध प्रजाती ांच्या णवतरर्ात बदल जगभरात णदसून आले 

आहेत.  

• र्या बदलाांमुळे अन्नसाखळी बदलली आहे आणर् पररसांसथाांमधे्य णवसांगती णनमाणर् झाली आहे णजथे णवणवध प्रजाती 

समक्रणमत परस्पर-अवलांबन णवकणसत झाल्या आहेत. 

सह-ववलुप्त होणे/Co-extinctions 

• जेिा एखादी णवणशष्ट प्रजाती नामशेष होते तेिा त्याच्याशी सांबांणधत वनस्पती आणर् प्रार्ी देखील नामशेष होण्ाच्या 

धो्ात रे्यतात. 

•  उदाहरर्ाथण, जेिा र्यजमान माशाांची प्रजाती नामशेष होते, तेिा त्याचे परजीवी ांचे अनोखे एकिीकरर् देखील त्याच 

नणशबात रे्यते. 

नैसवगाक कारणे 

• पूर, भूकां प आणर् इतर नैसणगणक आपत्ती ांप्रमारे्च जैवणवणवधतेचेही नुकसान होते. 

जैवववववधतेचे सिंवधान 

मानवी अस्स्तत्ासाठी जैवणवणवधता महत्त्वाची आहे. सवण जीवसृष्टी वातावरर्ात एकमेकाांशी घट्ट जोडलेली आहेत. जर वनस्पती 

आणर् प्राण्ाांच्या प्रजाती धो्ात आल्या तर त्याांच्यामुळे पर्याणवरर्ातील इतर घिकाांचा ऱ्हास होऊ शकतो, ज्यामुळे मानवाचे 

स्वतः चे अस्स्तत् कोर्त्या ना कोर्त्या मागाणने धो्ात रे्यईल. त्यामुळे जैवणवणवधतेचे सांवधणन कररे् अत्यांत महत्त्वाचे आहे. 

सांरक्र् म्हर्जे वन्यजीव आणर् नैसणगणक सांसाधनाांचे सांरक्र्, सांरक्र्, व्यवसथापन णकां वा पुनसंचणर्यत कररे्. हे नैसणगणक 

लँडसे्कप आणर् त्याांची पररसांसथा आणर् प्रजाती, लोकसांख्या, जीन्स आणर् आपापसात आणर् त्याांच्या आणर् पर्याणवरर्ातील 

जणिल परस्परसांवादाची देखभाल सुणनणित करते. 

सांवधणन सथूलपरे् दोन प्रकारात णवभागले जाऊ शकते: 

1. इन-सीटू सिंवधान/In-situ Conservation 

धो्ात असलेल्या वनस्पती णकां वा प्राण्ाांच्या प्रजाती ांना त्याच्या नैसणगणक अणधवासात सांरणक्त करण्ाचा हा दृष्टीकोन आहे, 

एकतर त्याचे सांरक्र् करून णनवाससथान स्वच्छ करून णकां वा प्रजाती ांचे भक्काांपासून सांरक्र् करून. हे जैवणवणवधतेचे सांरक्र् 

करण्ासाठी कोर्त्याही राष्टर ीर्य धोरर्ाचा मध्यवती घिक बनते. र्यामधे्य राष्टर ीर्य उद्यान, वन्यजीव अभर्यारण्, बार्योस्फीअर 

ररझिण, राखीव जांगले, णनसगण राखीव, पार्थळ सांरक्र् के्ि इत्यादी सांरणक्त के्ि नेिवकण  तर्यार कररे् समाणवष्ट आहे. 

इन-सीिू सांवधणनाच्या मुख्य उणद्दष्टाांमधे्य हे समाणवष्ट आहे: 

• सांरणक्त के्िाचे सांरक्र्, जीर्ोद्धार आणर् शाश्वत व्यवसथापनास प्रोत्साहन. 

• पररसरातील जैवणवणवधतेच्या सांवधणनासाठी धोररे् णवकणसत कररे्. 
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• पुढील णनवाससथानाचे णवखांडन िाळण्ासाठी जैणवक स्वारस्य असलेल्या के्िाांना जोडर्ारे नैसणगणक कॉररडॉर तर्यार 

कररे्. 

• प्रजाती ांच्या सांरक्र्ासाठी कार्यद्याची ओळख. 

• माणहती प्रसार, णशक्र् आणर् जागृती णनमाणर् कररे्. 

• सांवेदनशील भागात शाश्वत पर्यणिनाला प्रोत्साहन देरे्. 

2. एक्स-सीटू सिंवधान/Ex-situ Conservation 

पूवण-पररस्सथती सांवधणन म्हर्जे लुप्तप्रार्य णकां वा दुणमणळ प्रजाती ांचे त्याांच्या नैसणगणक अणधवासातून त्याांच्या सांरक्र् आणर् 

सांरक्र्ासाठी सुसज्ज सांरणक्त के्िाांमधे्य सथलाांतर कररे्. जेिा इन-सीिू सांरक्र् अपुरे असते तेिा ही एक पर्याणर्यी आवश्यक 

धोरर् असते. र्यामधे्य अनुवाांणशक सांसाधनाांचे सांरक्र् समाणवष्ट आहे आणर् णवणवध तांिे आणर् सुणवधाांचा वापर करते 

र्यापैकी काही ांचा समावेश आहे: 

• प्रार्ी उद्यान, वनस्पणत उद्यान आणर् वन्यजीव सफारी उद्यान. 

• जनुक बँका जसे की सीड बँक, शुक्रारू् बँक इ. 

• प्राण्ाांचे बांणदस्त प्रजनन आणर् वनस्पती ांचा कृणिम प्रसार, आणर् त्याांना पुन्हा जांगलात आर्ण्ाचा प्रर्यत्न; आणर् 

• सांशोधन आणर् णवकासाच्या उदे्दशाने सजीवाांचा सांग्रह. 
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