
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

जंगलातील आग 
उत्तराखंड 2000 मधे्य वेगळे राज्य बनले आणि हवामान बदलाच्या पररिामांमुळे, राज्य जंगलातील आगीच्या सवाात वाईट 

भागांपैकी एकाशी झंुज देत आहे. साधारिपिे, मे मणहन्याच्या णतसर् या आठवड्यात जेव्हा उत्तरेकडील तापमान णशगेला पोहोचू 

लागते तेव्हा जंगलात आगीच्या घटना घडतात. मात्र यंदा एणिलपासून ते होत आहे. 

राज्य वन ववभाग ठळक मुदे्द 

• उत्तराखंड आणि णहमाचल िदेशात जंगलातील आगीमुळे अनेक हेक्टर के्षत्रावरील हररत के्षत्र जळून खाक होत आहे.  

• एणिलमधे्य, णहमाचलमधे्य सुमारे 750 जंगलांना आग लागल्याची नोदं झाली, तर उत्तराखंडमधे्य अशा िकारच्या 1,500 

हून अणधक घटनांची नोदं झाली. 30 एणिल रोजी, उत्तराखंडमधे्य 51 मोठ्या आगीच्या घटना घडल्या - ज्यापैकी 

कोित्याही भारतीय राज्याने सवााणधक घटना केल्या.  

• णशमला येथील बाणलका आश्रमातील 76 मुलांना 1 मे रोजी जवळच्या जंगलाला आग लागल्याने त्यांना घाईघाईने 

वाचवावे लागले होते, तर कसौली हवाई दल स्थानकाने लागलेली आग णवझवण्यासाठी संघर्ा केला. 

जंगलातील आग म्हणजे काय? 

• जंगलांमधे्य हा एक सामान्य धोका आहे जो अणनयंणत्रत जाळण्यामुळे उद्भवतो ज्यामुळे जैवणवणवधतेचे नुकसान होते. 

जंगलातील आगीमुळे जीवजंतू आणि वनस्पतीनंा गंभीर धोका णनमााि होतो आणि त्या िदेशातील पयाावरि आणि 

पयाावरिास त्रास होतो. 

जंगलातील आगीची कारणे 

1. प्राकृवतक कारण 

• वातावरिातील उच्च तापमान आणि कोरडेपिा (कमी आर्द्ाता) 

• पाने आणि फांद्ांचा कचरा णकंणचतही णठिगीमुळे िज्वणलत झालेल्या ज्वालांमधे्य फुटला. 

2. मानववनवमित कारणे 

• णसगारेट णकंवा णबडी, णवजेची णठिगी णकंवा आगीच्या इतर कोित्याही स्रोतासारख्या णनष्काळजीपिामुळे जेव्हा जंगले 

ज्वाला पकडतात. 

जंगलातील आगीचे प्रकार 

1. नैसवगिक वकंवा वनयंवित जंगलातील आग 

• णनयंणत्रत आग ही एक विव्याची आग आहे जी एखाद्ा णवणशष्ट उदे्दशासाठी हेतुपुरस्सर लावली जाते. 

• याला बॅक-बणनिंग असेही म्हितात, सवा ज्वलनशील पदाथा जळून जातात आणि णवझतात. 

• सुणनयोणजत आणि व्यवस्स्थत णनयंणत्रत आग वन व्यवस्थापनासाठी फायदेशीर आहे, साफ केल्यावर अणतररक्त कचरा 

जंगलातील आग टाळण्यास मदत करते. 

2. पृष्ठभागावरील आग 

• जंगलाच्या मजल्यावरील पाने गळल्यामुळे पृष्ठभागावरील कचरामुळे उद्भवते. 

3. भूवमगत आग 

• कमी तीव्रतेची आग 

• घनदाट जंगलात सेंणर्द्य पदाथा जाळल्यामुळे उद्भवते. 

• सहसा, ही आग संपूिापिे भूगभाात पसरते आणि पृष्ठभागाच्या काही मीटर खाली जळते. 

• आग खूप हळू पसरते आणि काही मणहन्यांपयिंत चालू राहते आणि जणमनीचे वनस्पणतवत् आवरि नष्ट करते. 
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4. क्राउन फायर 

• क्राउन फायर म्हिजे ज्यामधे्य झाडे आणि झुडुपे जळतात. 

• शंकूच्या आकाराच्या जंगलात क्राउन फायर धोकादायक असतात, कारि लॉग मोठ्या िमािात जळतात. 

• जर आग उतरिीला लागली, तर वरच्या णदशेने येिार्या हवेच्या िवाहानुसार आग पसरण्याची शक्यता असते. 

भारतीय प्रदेश जंगलातील आगीसाठी असुरवित आहेत? 

• णहमालयातील सवाात तरुि पवात रांगा 

• पूवा णहमालयापेक्षा पणिम णहमालयात जंगलात आग लागण्याची शक्यता जास्त आहे. 

• अणतवृष्टीमुळे पूवा णहमालयात उच्च आर्द्ाता आणि घनदाट जंगल आहे. 

• णचर (पाइन) जंगले जंगलातील आगीसाठी अणधक संवेदनशील आहेत आणि त्यांच्या णवस्तारामुळे अणलकडच्या वर्ािंत 

जंगलात आग लागण्याच्या अणधक घटना घडल्या आहेत. 

उत्तराखंडमधे्य वारंवार जंगलात आग का लागते? 

• उत्तराखंडमधे्य जंगलात आग लागिे ही सामान्य गोष्ट नाही. 

• वसंत ऋतु हंगामात फेबु्रवारीच्या मध्यापासून, झाडे कोरडी पाने गळतात आणि माती ओलावा गमावते आणि तापमान 

वाढते. उत्तराखंडमधे्य साधारिपिे वसंत ऋतूनंतर जंगलात आग लागते आणि ती जूनच्या मध्यापयिंत सुरू राहते. 

जंगलातील आग कमी करण्यासाठी वाढत्या तीव्रतेची कारणे 

• भारताची अणिशमन क्षमता पुरेशी नाही 

• आधुणनक उपकरिांचा अभाव 

• खराब जलद िणतसाद ििालीमधे्य आवश्यक के्षत्र कमाचारी आणि वाहनांची संख्या नाही. 

जंगलातील आगीचा पररणाम 

• मौल्यवान टायमर संसाधनांचे नुकसान 

• पािलोट के्षत्राचा र्हास 

• वनस्पती आणि जीवजंतंूचे नुकसान या िदेशासाठी स्थाणनक 

• वन्यजीवांच्या अणधवासाचे नुकसान 

• नैसणगाक पुनरुत्पादनाला बाधा येते ज्यामुळे जंगल कमी होते 

• काबान णसंकचे नुकसान 

• िदेशाच्या मायक्रोक्लायमेटवर पररिाम होतो 

• मातीच्या उत्पादकतेवर पररिाम होतो आणि जणमनीची धूप वाढते 

• आणदवासी लोकांच्या णकंवा वनवासीचं्या उपजीणवकेवर गंभीर पररिाम होतो कारि बरेच लोक लाकूड नसलेल्या वन 

उत्पादनांवर अवलंबून असतात 

उपाय 

• लागोपाठच्या पंचवाणर्ाक योजनांमुळे वनांच्या देखभालीसाठी णनधी उपलब्ध झाला आहे.  

• इंग्रजांच्या काळात उन्हाळ्यात जंगलाच्या सीमेलगतचा जंगलातील कचरा काढून आग रोखली जात असे. यालाच 

"फॉरेस्ट फायर लाइन" असे म्हितात  

• ही लाईन जंगलात एका कंपाटामेंटमधून दुसर्या कंपाटामेंटमधे्य आग लागू नये म्हिून वापरली जायची. 
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• गोळा केलेला कचरा णवलगीकरिात जाळण्यात आला. साधारितः  त्याच्या मागाात सतत इंधनाचा (कोरड्या 

वनस्पतीचा) पुरवठा होत राणहला तरच आग पसरते.  

प्रवतबंधात्मक उपाय 

• णनयणमत अंतराने ज्वलनशील सामग्री साफ करिे 

• आगीच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता मोहीम 

• जंगलांजवळील सुरक्षा पद्धतीचें अवलंबन, म्हिजे कारखाने, तेलाची दुकाने, कोळसा खािी, रासायणनक वनस्पती 

आणि स्थाणनक समुदाय घरगुती स्वयंपाकघरात. 

• अणिशमन आणि आग कमी करिारी उपकरिे समाणवष्ट करिे 

पुढे मागि 

• जंगलातील आग सामान्यतः  हंगामी असते आणि ते सहसा कोरड्या हंगामात सुरू होतात. आग आणि पुरेशी खबरदारी 

घेऊन टाळता येऊ शकते. जंगलातील आगीवर णनयंत्रि णमळवण्याचा सवोत्तम मागा म्हिजे ती पसरण्यापासून रोखिे. 

हे जंगलातील खड्ड्ांच्या लहान स्क्लअररंगच्या आकारात फायरबे्रक तयार करून केले जाऊ शकते. 

• उत्तराखंडच्या जंगलातील आग ही भारताच्या नाजूक नैसणगाक पररसंस्थेचे रक्षि करण्यासाठी समोर असलेल्या 

आव्हानांचा इशारा आहे. िते्यक उत्तीिा वर्ाासह कमी होत जािारे मौल्यवान काबान णसंक णटकवून ठेवण्यासाठी, 

वेळेवर अहवाल देण्यासाठी णकंवा घटना टाळण्यासाठी स्थाणनक समुदायांचा सहभाग आवश्यक आहे. 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

