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भारतातील रामसर स्थळे 

• जागतिक पाणथळ जागा तिन िरवर्षी 2 फेबु्रवारी रोजी साजरा केला जािो. 

• या तिवशी इराणमधील रामसर येथे २ फेबु्रवारी १९७१ रोजी वेटलँड्सवरील करार स्वीकारण्याची िारीख आहे. 

• पाणथळ जागा ही अशी के्षते्र आहेि तजथे पाणी हा पयाावरण आतण संबंतधि वनस्पिी आतण प्राण्यांच्या जीवनावर 

तनयंत्रण ठेवणारा प्राथतमक घटक आहे. तजथे जतमनीच्या पृष्ठभागावर तकंवा जवळ पाण्याची पािळी असिे तकंवा तजथे 

जमीन पाण्याने व्यापलेली असिे, अशा तठकाणी िे उद्भविाि. 

रामसर अधिवेशन 

• १९७५ मधे्य हे अतधवेशन लागू झाले. 

• "संपूणा जगाि शाश्वि तवकास साध्य करण्यासाठी योगिान म्हणून स्थातनक आतण राष्ट्र ीय कृिी आतण आंिरराष्ट्र ीय 

सहकायााच्या माध्यमािून सवा पाणथळ जागांचे संवधान आतण शहाणपणाने वापर करणे" हे या अतधवेशनाचे धे्यय 

आहे. 

अतधवेशनाचे िीन आधारसं्तभ पुढीलप्रमाणे : 

1. त्ांच्या सवा पाणथळ जागांचा सुज्ञ वापर करण्याच्या तिशेने काया करणे. 

2. आंिरराष्ट्र ीय महत्त्व असलेल्या पाणथळ जागांच्या ("रामसर यािी") यािीसाठी योग्य पाणथळ जागा तनयुक्त करणे 

आतण त्ांचे प्रभावी व्यवस्थापन सुतनतिि करणे. 

3. सीमेपलीकडील पाणथळ जागा, सामातयक पाणथळ जागा आतण सामातयक प्रजािीवंर आंिरराष्ट्र ीय स्तरावर सहकाया 

करणे.  

जागधतक पाणथळभूमी धिनाधनधमत्त भारतात आणखी िोन रामसर स्थळाांची घोषणा  

 

• जागतिक पाणथळभूमी तिनातनतमत्त गुजरािमधील खखजातडया वन्यजीव अभयारण्य आतण उत्तर प्रिेशािील बखखरा 

वन्यजीव अभयारण्य या िोन नवीन रामसर स्थळांची घोर्षणा करण्याि आली. 

• भारिाि आिा ४९ रामसर स्थळांचे जाळे पसरले असून, िे १०,९३,६३६ हेक्टर के्षत्राचे असून, िे ितक्षण आतशयािील 

सवाातधक आहे.   

• इराणमधील रामसर येथे आयोतजि युनेस्कोच्या १९७१ च्या वेटलँड्सवरील करारानुसार रामसर स्थळे ही आंिरराष्ट्र ीय 

महत्त्वाची पाणथळ जागा आहेि.  

बखखरा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रिेश: 

• बखखरा वन्यजीव अभयारण्य ही उत्तर प्रिेशािील संि कबीर नगर तजल्ह्यािील सवााि मोठी नैसतगाक पूर मैिानी 

पाणथळ जागा आहे. १९८० साली स्थापन झालेल्या या अभयारण्याचा िलाव तहवाळ्याि येथे उडणाऱ्या स्थलांिररि 

पक्ष्ांसाठी महत्त्वाचा आहे.  
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• तिबेट, चीन, युरोप आतण सायबेररयािून स्थलांिररि पक्षी नोव्हेंबर िे जानेवारी िरम्यान या तठकाणी भेट िेिाि. ३० 

पेक्षा जास्त माशांच्या प्रजािीवं्यतिररक्त भारिीय जांभळ्या मूरहेनसारखे पक्षी येथे आढळू शकिाि.  

खखजाधिया वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात: 

• जामनगर तजल्हा मुख्यालयापासून 12 तकमी अंिरावर असलेले खखजातडया वन्यजीव अभयारण्य हे गोड्या पाण्यािील 

पाणथळ जागा आहे, पक्ष्ांसाठी स्वगा आहे. हे समुद्री आतण गोड्या पाण्यािील पक्ष्ांना आधार िेिे, िलिलीच्या 

जतमनी, खारफुटी, प्रोसोतपस के्षत्र, मडफॅ्लट्स, तमठागरे, खाड्या, जंगलािील स्क्रब, वालुकामय समुद्रतकनारे आतण 

त्ा भागाच्या सीमेला लागून असलेल्या शेिजतमनी आहेि. या अभयारण्याि तनवासी आतण स्थलांिररि पक्षी अशा ३०९ 

प्रजािीचें पक्षी आहेि.  

• डॅले्मतटयन पेतलकन, एतशयन ओपन तबल स्टॉका , बॅ्लक नेक्ड स्टॉका , डाटार, बॅ्लक हेडेड इतबस, युरेतशयन सू्पनतबल 

आतण इंतडयन खस्कमर यांसारख्या संकटाि सापडलेल्या पक्ष्ांच्या प्रजािी येथे पाहिा येिील.   

भारतातील रामसर स्थळाांची यािी (राज्यानुसार) 

No भारतातील रामसर स्थळे राज्य 

1 खखजातडया वन्यजीव अभयारण्य गुजराि 

2 बखखरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रिेश 

3 हैिरपुर वेटलैंड उत्तर प्रिेश 

4 सुलिानपूर राष्ट्र ीय उद्यान हररयाणा 

5 तभंिरवास वन्यजीव अभयारण्य हररयाणा 

6 थोल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य गुजराि 

7 वाधवाना वेटलँड गुजराि 

8 अष्ट्मुडी वेटलँड केरळा 

9 तबयास संवधान राखीव पंजाब 

10 तभिरकतनका खारफुटी ओतडशा 

11 भोज पाणथळ प्रिेश मध्य प्रिेश 

12 चंद्रा िाल तहमाचल प्रिेश 

13 तचतलका िलाव ओतडशा 

14 िीपोर बील आसाम 

15 पूवा कोलकािा वेटलँड्स पतिम बंगाल 

16 हररके पाणथळ प्रिेश पंजाब 

17 होकेरा पाणथळ जागा जमू्म आतण काश्मीर 

18 कांजळी पाणथळ जागा पंजाब 

19 केवलिेव राष्ट्र ीय उद्यान राजस्थान 
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20 केशोपूर-तमयाणी कमु्यतनटी ररझवा पंजाब 

21 कोले्लरू िलाव आंध्र प्रिेश 

22 लोकटक िलाव मतणपूर 

23 नळसरोवर पक्षी अभयारण्य गुजराि 

24 नांिूरमधमेश्वर महाराष्ट्र  

25 नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब 

26 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रिेश 

27 पावािी आग्रा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रिेश 

28 पॉइंट कॅतलमेरे वन्यजीव आतण पक्षी अभयारण्य िातमळनाडू 

29 पाँग डॅम िलाव तहमाचल प्रिेश 

30 रेणुका िलाव तहमाचल प्रिेश 

31 रोपर पाणथळ जागा पंजाब 

32 रुद्रसागर िलाव तत्रपुरा 

33 समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रिेश 

34 समासपूर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रिेश 

35 सांभार िलाव राजस्थान 

36 सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रिेश 

37 सरसाई नवर झील उत्तर प्रिेश 

38 सास्तमकोट्टा िलाव केरळ 

39 सुरीनसर- मानसर सरोवरे जमू्म आतण काश्मीर 

40 सोमोरररी लडाख 

41 अप्पर गंगा निी उत्तर प्रिेश 

42 वेंबनाड कोल वेटलँड केरळ 

43 वुलर िलाव जमू्म आतण काश्मीर 

44 संुिरबन वेटलँड पतिम बंगाल 

45 आसन बॅरेज उत्तराखंड 

46 कंवर िलाव तकंवा कबाल िाल तबहार 

47 लोणार सरोवर महाराष्ट्र  
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48 सूर सरोवर उत्तर प्रिेश 

49 त्सो कार वेटलँड कॉम्प्लेक्स लडाख 
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