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આ પિુ તકા http://biodiversity.wwviews.org/ પર ઉપલબ્ધ છે. 
મળૂ ઇંગિલશ આવિૃ  કૉપીરાઇટ: ડેિનશ બોડર્ ઓફ ટેકનોલોજી 

જૂન 2012 



 3

 
 
 

વ િવિવધતા પર માિહતી સામગર્ી 
ઓગ ટ ૨૦૧૨ 

 

અનવુાદ અને આયોજન 
 

 
 
 
 

અનકુર્મ 

0. પર્ તાવના  4 

1.  વ િવિવધતાનો પિરચય  6 

1.1.  વ િવિવધતા શુ ંછે?  6 

1.2.  વ િવિવધતાના ંફાયદા  7 

1.3. જોખમમા ંછે વ િવિવધતા  8 

1.4. ધ કન્વેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવિસર્ટી (સીબીડી)  9 

1.5.  વ િવિવધતા પર નાગિરકોના ંઅિભપર્ાયની જ િરયાત  9 

2. જમીન પરનુ ં વ િવિવધતા  11 

2.1. કુદરતી િવ તારોન ુ ંરક્ષણ  11 

2.2. કુદરતી િવ તારોન ુ ંનકુસાન અટકાવવુ ં 12 

2.3. કુદરતી િવ તારોન ુ ંખેતીની જમીનમા ં પાતંર  13 

3. દિરયાઇ વ િવિવધતા  15 

3.1. માછીમારીનો અિતરેક  15 

3.2. પરવાળાના ંખડકો  17 

3.3. ઊંડા સમદુર્ના ંમરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયા  18 

4. બોજા અને ફાયદાની વહેંચણી  20 

4.1.  વ િવિવધતા સરુક્ષા માટે ભડંોળ  20 

4.2. પર્ાપ્યતા અને લાભની વહેંચણીઃ ધ નાગોયા પર્ોટોકોલ  21 

 

ટૂંકા નામો 23 

સદંભ  અને વધ ુવાચંન  23 



 4

0. પર્ તાવના 
વ ડર્ વાઇડ યઝૂ ઓન બાયોડાયવિસર્ટીમા ંઆપનુ ં વાગત છે! અમે તમને વ ડર્ વાઇડ યઝૂમા ંભાગ લેવા માટે 
આમતંર્ણ આપ્યુ ંછે કારણ કે વૈિ ક વ િવિવધતા નકુસાન િવશે શુ ંથવુ ંજોઇએ તે િવશેના તમારા િવચારો રાજિકય 
આગેવાનોને પહ ચવા જોઇએ. વ િવિવધતા કે વ વૈિવધ્ય એ પથૃ્વી પર કુદરત અને જીવો, જમીન પર તેમજ 
પાણીના ં (તાજા પાણી અને દિરયા બનેં) તમામ પર્કારની વન પિત, પર્ાણીઓ અને સ ૂ મજીવોની, િવિવધતાન ે
દશાર્વવા માટે વપરાતો શબ્દ છે. છે લા 30 વષર્મા,ં માનવજાિતની કુદરત પાસેથી વધતી માગંણીઓએ વ 
િવિવધતાના ંગભંીર પતનને નોતયુર્ં છે.  

પર્કૃિતના સમતોલ અખડં વ પમા ં િવિવધ સજીવોના ંએક બીજા સાથેના આંતરસબંધંોને પિરણામે માનવજાિતને 
આવ યક એવી વ તઓુ અને સેવાઓ પર્ાપ્ત થાય છે, મા ંશુ  પાણી અને હવા, ખોરાક, બળતણ, રેસા અને 
દવાઓ, તદુંર ત જમીન, પરૂતા વન પિત પોષકો, પાક અને પશધુનનો સમાવેશ થાય છે. જીવનનુ ંવૈિવધ્ય ટલુ ં
સમ ૃ , તેટલી જ વધ ુતકો તબીબી સશંોધનો, આિથર્ક િવકાસ અને આબોહવાના ફેરફાર વા પડકારોને ઝીલવાની. 
વ િવિવધતા એ પથૃ્વી પર જીવનનો પાયો માતર્ જ નથી, પરંત ુજીવનને પથૃ્વી સાથે  જકડી રાખતો તાતંણો પણ 

છે. તેને નકુસાન િવ ભરના ંલોકોને અસર કરશે. જો કે તેના રક્ષણ માટે કેટલુ ંકરવુ ંજોઇએ તે બાબત ેજુદાજુદા મત 
પર્વતેર્ છે. વ ડર્ વાઇડ યઝૂ મીિટંગમા,ં તમને તમારા સાથી નાગિરકો સાથે વ િવિવધતા, તેના નકુસાન અને તેની 
સરુક્ષા બાબતે તમારા મતો યક્ત કરવાની તક મળશે. આ પિુ તકા વ િવિવધતા અને તેના નકુસાનને અટકાવવા 
માટે શુ ંથઇ શકે  તેના સભંિવત પગલા  િવશેના ં િવિવધ દર્િ ટિબદુંની પર્ાથિમક માિહતી આપે છે. તે 15 સપ્ટેમ્બર, 
2012ના ંરોજ થનારી વ ડર્ વાઇડ યઝૂ (WWViews) મીિટગંમા ંચચાર્ માટે સામાન્ય આધાર બની રહશેે. ભાગ લેવા 
માટે વ િવિવધતાના ંવધારાના ંકોઇ પણ ાનની આવ યકતા નથી.  

આ પિુ તકામા ં ઓક્ટોબર 2012મા ં ભારતમા ં યોજાનારી યએુન બાયોડાયવિસર્ટી કોન્ફરન્સ (સયંકુ્ત રા ટર્ોની 
વિવિવધતા અંગેની પિરષદ) COP11મા ં  મુ ાઓ પર ચચાર્ થશે તે મુ ાઓ પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કરાયુ ં છે. આ 

કોન્ફરન્સમા ંિવ ભરના ંદેશોના ંપર્િતિનિધઓ વ િવિવધતાના ંવૈિ ક પતનને રોકવા માટે જ રી એવા નીિતિવષયક 
પગલાની ચચાર્ કરશે. વ િવિવધતા પર વ ડર્ વાઇડ યઝૂ (WWViews on Biodiversity) તમારા મતં યોઃ એટલે કે 
નાગિરકોના ંમતં્ યો પર્િતિનિધઓ તેમજ અન્ય િનણર્યકતાર્ઓ પરૂા પાડશે.  વ િવિવધતા પર વ ડર્ વાઇડ યઝૂ 
(WWViews on  Biodiversity)મા ંભાગ લેવા માટે ‘ વ િવિવધતાના ંનકુસાનને અટકાવો’ તેવુ ંતમે માનો તે જ રી 
નથી. તમે તે મતં યની તરફેણ કે િવરોધમા ંહોઇ શકો છો. વ િવિવધતાનો મુ ો અથર્તતંર્, િવકાસ તેમજ ન્યાય અને 
ઔિચત્યના ંમુ ાઓ સાથે સબધં ધરાવે છે. માટે જ આ ચચાર્ઓ માતર્ નીિતઘડવૈયા, ઉ ોગો, િન ણાતો અને એનજીઓ 
પરૂતી મયાર્િદત ન રાખીને તેમા ંસામાન્ય જનતાનો પણ સમાવેશ કરવો જોઇએ. રાજકારણીઓ પથૃ્વીના ંભિવ ય 
અંગેના ંિનણર્યો કરે છે, પરંત ુએક નાગિરક તરીકે તમારે તો તે િનણર્યોની સારીમાઠી અસરો સાથે જ જીવવુ ંપડે છે. 
એટલે જ તમારંુ મતં ય મહત્વનુ ંબને છે. તમારો અવાજ ઉઠાવો! 

દ તાવેજને કેવી રીતે વાચંશો : આ પેપરમા ં કુલ ચાર ભાગ છે. પર્થમ ભાગમા ં વ િવિવધતા િવશેની સામાન્ય 
માિહતી, તેનુ ંવતર્માન, ભતૂકાળમા ંથયેલુ ંનકુસાન તેમજ વ િવિવધતાનુ ંનકુસાન આપણને કેવી રીતે અસર કરે 
તેની માિહતી હશે.  સાથે આંતરરા ટર્ીય કરાર કન્વેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવિસર્ટી (CBD) પણ રજૂ કરવામા ં
આ યો છે  વ િવિવધતા સાથે સલંગ્ન છે. બીજા ભાગમા ંજમીન પરના ં વ િવિવધતા િવશે િવગતે ચચાર્ છે. કેવી 
રીતે ખેતી વ િવિવધતાને અસર કરે છે, રિક્ષત િવ તારો વ િવિવધતાને બચાવવા માટે શુ ંકરી શકે અને કુદરતી 
િવ તારો તેમજ વ િવિવધતાના ંધોવાણને રોકવા માટે શુ ંજ રી છે તેની િવગતો છે. તર્ીજો ભાગ દિરયાઇ વ 
િવિવધતાના ંસૌથી મહત્વના ંપાસાઓ િવશે છે,  પથૃ્વીની સપાટીનો બ-ેતતૃીયાશં િહ સો રોકે છે. દિરયાઇ વ 
િવિવધતા અને મત્ યઉ ોગ વચ્ચે ખબૂ નજીકનો સબધં છે, માટે તમે જાણી શકશો કે કેવી રીતે ઘટતા જતા ં
માછલીના ંજથ્થાને બચાવવો, પરવળાના ંખડકોને કેવી રીતે બચાવવા અને દિરયાઇ સરુિક્ષત િવ તારો (મરીન 
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પર્ોટેક્ટેડ એરીયા) નક્કી કરતી વખતે કઇ સમ યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. ચોથો ભાગ એ બોજા અને ફાયદાની 
વૈિ ક વહેંચણી િવશેનો છે. વ િવિવધતા સરુક્ષા માટે ભડંોળ કેવી રીતે એકઠંુ કરવુ ંઅને તેને ખબૂ જ ડહાપણથી 
કેવી રીતે વાપરવુ ંતે COP11 ખાતે ચચાર્નારા ચાવી પ મુ ા છે. સાથે તેમા ંઆ અંગેના ંનાગોયા પર્ોટોકોલની ચચાર્ 
કરવામા ંઆવી છે. 2010મા ં થયેલો આ આંતરરા ટર્ીય કરાર અન્ય દેશોની વ િવિવધતામા ં કાયદેસર પર્ાપ્ત 
કરવાના ંતેમજ તેમના સસંાધનોના ઉપયોગમાથંી ઊદભવતા લાભની વાજબી અને ઉિચત વહેંચણી અંગેના ંિનયમો 
ઘડશે.  

આ પિુ તકાની માિહતી િવ ભરના ં િવ ાનીઓએ લખલેા અહવેાલોમાથંી લેવામા ંઆવી છે. તેમણે કુદરત કેવી રીતે 
કામ કરે છે અને માનવોએ ક્યા ંઅટકવુ ંજોઇએ તેની મયાર્દા નક્કી કરવા માટે વ િવિવધતાના ં િવિવધ પાસાને 
વષ  સધુી તપા યા છે. આપણે ખરેખર કેટલુ ંજાણીએ છીએ અને શુ ંનથી જાણતા, તે િવશે તેઓ આપણને કહ ેછે. 
ના પરથી આપણે  પણ કરીએ છીએ તેના િવશે માિહતગાર રહીને યોગ્ય િનણર્ય લઇ શકીએ.  

આ દ તાવજેનો ઉદભવ કેવી રીતે થયો: આ પિુ તકા બાયોફેક્શન િવએના (BIOFACTION Vienna)  ારા વ ડર્ વાઇડ 
યઝૂના ંસહયોજક ડેિનશ બોડર્ ઓફ ટેક્નોલોજીના ંસહકારથી લખવામા ંઆવી છે.  સાયિન્ટિફક એડવાઇઝરી બોડેર્ 
આપેલી માિહતીને ફરી ચકાસી જોઇ હતી. 

િવએના, જૂન 2012 
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1.  વ િવિવધતાનો પિરચય 
પર્થમ પર્કરણ િવ ની આસાપાસના ં વ િવિવધતા પરનુ ં િવહગંાવલોકન પ ૂ  ં પાડે છે. પિુ તકામા ં ઉપયોગમા ં
લેવાયેલા મહત્વના ંશબ્દો તેમજ ઉઠાવાયેલા મુ ાઓની સમજણ પણ આપવામા ંઆવી છે. છે લા 30 વષર્મા ંથયેલા 
વ િવિવધતાના ંધોવાણના ંઅત્યાર સધુી જાણવા મળેલા કારણો અને પિરણામોને પર્વતર્માન રાજિકય પર્વિૃતઓ 

સાથે તેમા ંદશાર્વવામા ંઆવશે. આ પર્કરણ  વ િવિવધતાના ંફાયદા અને વ િવિવધતાના ંધોવાણના ંપિરણામોનુ ં
યિક્તગત, રા ટર્ીય અને વૈિ ક તર પર મ ૂ યાકંન પણ કરશે.  

1.1.  વ િવિવધતા શુ ંછે? 
િવક િવિવધતા અથવા વ િવિવધતા, પથૃ્વી પરના ંજીવનની િવિવધતાને દશાર્વે છે. તે પથૃ્વી, તાજા પાણી તેમજ 

દિરયાની તમામ પર્કારની વન પિત, પર્ાણીઓ અને સ ૂ મજીવોને આવરી લે છે. િવક િવિવધતા તર્ણ તર પર 
ઉદભવે છેઃ જાિતઓ, પિરસરતતંર્ અને આનવુિંષક (species, ecosystem & genetic) માિહતી (જુઓ બોક્સ 1.1).  

લગભગ 10થી 30 િમિલયન જુદાજુદા પર્કારની વન પિતઓ, પર્ાણીઓ અને સ ૂ મજીવો આ ગર્હની જમીન પર, 
જમીનની અંદર, તાજા પાણીમા ં તેમજ દિરયામા ં વસવાટ કરે છે. આશરે 2 િમિલયન વન પિત અને પર્ાણીઓ 
જાણીતા છે તેમજ તેમનુ ં વૈ ાિનક ઢબે તારીખ વણર્ન છે. 
વૈ ાિનકો દર વષેર્ 15,000 નવી જાિતઓને શોધી કાઢે છે. 
કેટલીક જાિતઓ િવ ભરમા ંમળી આવે છે, જ્યારે અમકુ તો 
ખબૂ જ િવરલ છે. કેટલીક જાિતઓ તો માતર્ એક જ થળે 
મળી આવે છે. મ કે, ઓ ટેર્િલયામા ં જોવા મળતી 
કાગંા ની િવિવધ જાિતઓ બી  ક્યાયં જોવા મળતી નથી. 
લપુ્ત થવાના આરે હોય તેવી ઘણી વન પિતઓ દુિનયામા ં
એકાદ થળ પરુતીજ મયાર્િદત જોવા મળે છે. 

વ િવિવધતામા ંસજીવો અને તે જ્યા ંવસવાટ કરે છે તે 
પિરસરતતંર્ોનો સમાવેશ થાય છે. મ કે, દિરયામા ં તેની 
શ આત સ ૂ મ વન પિત જીવોથી (ફાયટોપ્લેન્ક્ટોન)થી 
થાય છે,  સયૂર્ઉજાર્નો ઉપયોગ કરી શકે છે. પ્લેન્ક્ટોનન ે
નાના પર્ાણીઓ ખાય છે,  બાદમા ં િવિવધ માછલીઓ, 
સરીસપૃ અથવા સ તન વા મોટા પર્ાણીઓનો િશકાર બને 
છે. સેવાળ, માછલી અને છીપ એ દુિનયાભરના ં લાખો 
લોકોનો ખોરાક છે, અને િવકિસત અને િવકાસશીલ દેશોમા ં

બોક્સ 1.1:  વવૈિવધ્યનુ ંતર્ણ તરે અિ તત્વઃ 

1)  જાિત એ કોઇ પણ પર્કારનુ ં પર્ાણી, વન પિત, 
સ ૂ મજીવ છે, દા.ત. મધમાખી, યી ટ, રેડ કાગંા , 
પેિસિફક બ્લિુફન તનુા. આ  જ જાિતના ંસભ્યોની 
મોટાભાગની આનવુિંષક માિહતી સરખી હોય છે 
અને તેઓ પર્જનન કરી શકે છે. 

2) પિરસરતતંર્ એક થળ છે, દા.ત. સરોવર, 
જગંલ, પરવાળાનો ખડક અથવા તો રણ. જ્યા ં
વન પિતઓ, પર્ાણીઓ અને સ ૂ મજીવો સાથે રહ ેછે 
અને એકબીજાને પર્ભાિવત કરે છે.  

3)  દરેક  સ ૂ મજીવની આનવુિંષક માિહતીમા ંજાિત 
કેવી દેખાય છે, તે ક્યા ંરહી શકે છે અને કેવી રીતે 
વધે છે તેનો નકશો હોય છે. એક જ જાિતના ંસભ્યો 
વચ્ચે સામાન્ય ફેરફાર જ હોય છે.  
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ઘણા લોકો દિરયાઇ ખોરાક પર જ નભે છે. આમ વ િવિવધતા એ લોકોના ંજીવનિનવાર્હનો આધાર બની ર ો છે.  

 ખબૂ ઊંચા પર્માણમા ં િવિવધ જાિતઓની સખં્યા ધરાવનારા િવ તારોને વ િવિવધતા માટેના ં હોટ પોટ તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. જોકે ન ધવા વી બાબત એ છે કે માનવીના ં હ તક્ષેપથી દૂર ર ા  હોય તેવા જગંલી 
િવ તારોમા ંજ જાિતઓનુ ંવૈિવધ્ય ઊંચ ુહોય તેવુ ંજ રી નથી. લાબંા સમયથી માનવવસવાટ નજીકના ંગામો, ખેતીની 
જમીન, જગંલ અને ઘાિસયા પર્દેશોને માનવો અસર કરતા આ યા છે - અને તેની કાળજી પણ લતેા આ યા છે. 
કાળજીપવૂર્ક ઉપયોગમા ંલેવાયેલા આવા લીલાછમ પર્દેશોમા ં કેટલીય જાિતઓ વસતી હોય છે. જોકે િવ ના ંઘણા 
ભાગોમા ં િવકસતા શહરેો, ઉ ોગો અને વ તીવધારો આવા વિવવધતા સભર પર્દેશો તેમજ તેને જાળવી રાખવા 
માટે લોકો ારા ઉપયોગમા ંલવેાતા ાન અને પરંપરાઓ માટે ખતરા પ બન્યા છે.  

 

આકૃિત 1.1:  િવ ના ંકેટલાક િવ તારોમા ંઅન્ય કરતા ંવઘ ુસમધૃ્ધ વ િવિવધતા છે. ઉદાહરણ તરીકે, અહીં વન પિત 
વ િવિવધતાનો નકશો આપવામા ંઆ યો છે. રંગો દર 10,000  km2 વન પિતની જાિતઓની સખં્યા દશાર્વે છે. 

( ોત: Barthlott et al. 1999, સશંોિધત) 

1.2.  વ િવિવધતાના ંફાયદા 
વ િવિવધતાને પોતાનુ ંએક મ ૂ ય છે. દુિનયાની દરેક સં કૃિત પરંપરા, ધમર્ કે આધ્યાત્મ, િશક્ષણ, આરોગ્ય કે 

આનદંપર્મોદની દર્િ ટએ પોતાની કુદરત, જમીન અને જીવનની સભંાળ રાખે છે. પરંત ુ માનવજાિત પણ વ 
િવિવધતા પર તેમજ તેના ારા અપાતી વ તઓુ અને સેવાઓ પર નભે છે.  

ોત 
ઘણા જુદાજુદા પર્ાણીઓ, વન પિત અને અન્ય જીવન વ પો એક સાથે મળીને જગંલો, તાજા પાણીના ં ોતો, જમીન 
અથવા દિરયા વુ ંપિરસરતતંર્ ઊભ ુકરે છે સમ ૃ  વ િવિવધતા સાથેના ંતદુંર ત પિરસરતતંર્ો માનવોને ખોરાક, 
રેસા, લાકડુ ંઅને િવક બળતણ વી વ તઓુ પરૂી પાડવાની સાથે દવાઓ અને તાજુ પાણી પણ પરંુૂ પાડે છે.  
િવક િવિવધતા એ નવા પાક અને પશધુન માટેનો ોત પણ છે, કેમ કે મોટાભાગના ંખેતીના ંછોડ અને પર્ાણીઓ 

નામંળૂ  જગંલી જાિતઓમા ં હોય છે. પર્ાણીઓ, વન પિતઓ અને સ ૂ મજીવોના ં કુદરતી સયંોજનો માનવ રોગની 
સારવારની નવી દવાઓના ંઆધાર છે.  

સેવાઓ 

િવક િવિવધતા ારા પરૂી પડાતી સેવાઓને (પિરસરતતંર્ સેવાઓ) હમેંશા અમ ૂ ય અને અિનવાયર્ માનવામા ંઆવે 
છે. મ કે, વન પિતના ં િવકાસ માટે સ ૂ મજીવો પોષકતત્વો પરૂા પાડે છે અને લીલી વન પિતઓ ઓક્સીજનનુ ં
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ઉત્પાદન કરે છે. વરસાદ અને પવન ખડકમાથંી જમીન બનાવે છે, અને વન પિતઓ અને અન્ય જીવો સમય જતા ં
તેને સમ ૃ  અને થળૂ બનાવે છે. દિરયો આ ગર્હના ંલગભગ તર્ણ િહ સાઓ રોકે છે. તેમા ં િવશાળ જથ્થામા ંપાણી 
ઉપરાતં જીવ પર્ણાલીઓ અિ તત્વ ધરાવે છે,  આપણા ગર્હને આકાર આપે છે. સમદુર્ો તેની અંદર રહલેી તમામ 
વ તઓુનુ ં િવશાળ અંતર સધુી વહન કરતા રહ ેછે; તેઓ વૈિ ક આબોહવાનુ ં િનયમન કરે છે અને ખોરાક પણ પરૂો 
પાડે છે. દિરયાની નાનકડી શેવાળ િવશાળ પર્માણમા ંઓક્સીજન પેદા કરે છે ને જમીન પરના ંપર્ાણીઓ પણ 
ાસમા ંલે છે. સાથે સાથે, બળતણના ંદહનથી ઉત્સજીર્ત કાબર્નડાયોક્સાઈડ હવામાથંી શોષી તેનુ ં થાપન પણ કરે 

છે. 
 

સમદુર્ી િકનારાઓએ માનવોને હજારો વષ થી આકષેર્ રાખ્યા છે. િકનારા આસપાસની વન પિતઓ અને પર્ાણીઓ 
પોષકતત્વોનો સગંર્હ કરીને તેને ઉપલબ્ધ બનાવે છે, નદીઓ અને ઝરણાની રેતી ગાળે છે, અને તોફાનોથી 
િકનારાના ંધોવાણ સામે રક્ષણમા ંમદદ કરે છે. િકનારાની માછલીઓ, છીપ અને શેવાળ ખોરાક આપે છે; તેઓ 
ખાતર, દવાઓ, સ દયર્ પર્સાધનો, ઘરગથ્થ ુઉત્પાદનો અને બાધંકામ સામગર્ી પરૂી પાડે છે. પરવાળાના ંખડકો તો 
‘દિરયાના ંવરસાદી જગંલો’ છેઃ તેઓ માછલીઓ આપે છે, કુદરતી હોનારતો સામે રક્ષણ આપે છે અને આબોહવાનુ ં
િનયમન કરે છે. 50 કરોડ લોકો આિથર્ક રીતે પરવાળાના ંખડકો પર નભે છે. કેટલાય િવકિસત અને િવકાસશીલ 
દેશો, તેમજ ટાપઓુના ંલોકોના ંખોરાક અને જીવનિનવાર્હ મોટાપાયે તેના પર જ આધાર રાખે છે.  

   

આકૃિત 1.2: (ડાબે મધમાખી 
પરાગરજથી લને ફિલત કરતી 
( ોત: Gurling Bothma 2012).    

(જમણે). એક િક સામા ંમાખીઓને 
જતંનુાષકોથી માયાર્ પછી, ખેડૂતોએ 
હાથથી જ ફળવાડીમા ંપરાગરજ 
ફિલત કરવાનુ ંશ  કયુર્ં.   
( ોત: Li junsheng)  

1.3. જોખમમા ંછે વ િવિવધતા 
સયંકુ્ત રા ટર્ો ારા 2012મા ં પર્કાિશત એક અહવેાલમા ં જગંલોના ં
નકુસાન;  પાણી પરુવઠા પર ખતરા અને િકનારાના ં પર્દેશોમા ં થતા ં
પર્દૂષણને ઉજાગર કરવામા ં આ યુ ં છે. મા ં છે લા 30 વષર્મા ં એક 
તતૃીયાશં ટલુ ં વ િવિવધતામા ં વૈિ ક ધોવાણ થયુ ંહોવાનુ ંલગભગ 
બહાર આ યુ ં છે, અને હજુ પણ આ ધોવાણ ચાલુ ં જ છે. તમામ 
જાિતઓમાથી બે તતૃીયાશં િવલપુ્ત થઇ શકે છે. િલિવંગ પ્લેનેટ રીપોટર્ 
2010 પર્માણ ે વ િવિવધતા પર  પાચં મોટા ખતરા છે, તે તમામ 
માનવ પર્વિૃ ઓને આભારી જ છે.  
 

• પિરસરતતંર્ને ક્ષિત અને નકુસાન:  જગંલો, જળપ્લાિવત િવ તારો 
અથવા પવર્તોમા ંથતા ં કાયમી ફેરફારો તેમને જગંલ જીવન અને 
વન પિતઓને અનકુળૂ રહવેા દેતા નથી 

  આકૃિત 1.2: પક્ષીઓ, સ તન, પરવાળા અને  
ઉભયજીવીઓમા ં1980થી 2010 વચ્ચે થયેલો ઘટાડો   
( ોત: IUCN 2012) 
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• જગંલી જાિતઓના ંઉપયોગમા ંઅિતરેકઃ જો માનવો વધ ુપડતા ંપર્ાણીઓ કે વન પિતનો ખોરાક કે અન્ય હતેસુર 

ઉપયોગ કરશે, તો જથ્થો નાશ પામશે. વધ ુપડતી માછીમારી, િશકાર અને ઝાડ કાપવાની પર્વિૃ  અિત ઉપયોગ  
તરફ દોરી જશે.  

• જળ પર્દૂષણ:  વધ ુ પડતા ં ખાતરના ં ઉપયોગથી તેમાનંા ં પોષકતત્વોના ં ધોવાણથી પાણી અને દિરયાઇ 
પિરસરતતંર્ દૂિષત થાયછે. શહરેો, ઉ ોગો અને ખાણોનો કચરો એ પર્દૂષણના ંઅન્ય ોત છે.  

• આબોહવામા ં ફેરફરો: ખેતી, કોલસા અને તેલનુ ંદહન, જગંલનો િવનાશ અને ઉ ોગો વાતાવરણમા ંગર્ીનહાઉસ 
ગેસો છોડે છે,  ધરતી અને દિરયા પરના ંવૈિ ક તાપમાનમા ંવધારા તરફ દોરી જાય છે. પરવાળાના ંખડકો, 
આકર્િટક િહમ અથવા આ પાઇન વન પિતઓ વગેરે ઝડપથી બદલાતી આ પિરિ થિતથી તાલમેલ મીલાવી 
શકતા ંનથી.  

• આકર્મક બહારની જાિતઓ:  િવ ના ંએક ભાગમાથંી બીજા ભાગમા ંલવાયેલી જાિત ક્યારેક ઝડપથી ફેલાય છે 
અને થાિનક જાિતઓનુ ંિનકંદન બોલાવી દે છે.  

1.4. ધ કન્વેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવિસર્ટી (સીબીડી) 
1992મા ં રીઓ ડી જાનેરોમા ં યોજાયેલ સયંકુ્ત રા ટર્ોની પથૃ્વી પિરષદ દરિમયાન વ િવિવધતાને લગતો 
આંતરરા ટર્ીય કરાર સીબીડી એટલે કે કન્વેશન ઓન બાયોડાયવિસર્ટી - વિવિવધતા પરનુ ંઆંતરરા ટર્ીય સમેંલન 
થયો. આ કન્વેન્શન પર 192 દેશો તેમજ યરુોપીયન યિુનયને હ તાક્ષર કયાર્, નો હતે ુ િવક િવિવધતાના ંસવંધર્ન, 
તેના ઘટકોનો ટકાઉ ઉપયોગ તેમજ આનવુિંષક ોતોના ં ઉપયોગમાથંી મળતા ફાયદાની વાજબી અને ઉિચત 
વહેંચણીનો હતો. યનુાઇટેડ ટેટ્સ ઓફ અમેિરકાએ સીબીડી પર હ તાક્ષર કયાર્ નથી.  

વ િવિવધતાના ં ધોવાણન ેઅટકાવવા અંગે ચચાર્ કરવા  ઓક્ટોબર 2012મા ં સીબીડીના ં તમામ સભ્ય રા ટર્ોના ં
પર્િતિનિધઓ આંતરરા ટર્ીય પિરષદ 11મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાટ સ (COP11) માટે ફરી એકવાર ભારતમા ંમળશે. 
2010મા ં નાગોયા (જાપાન)મા ં મળેલી COP10 ખાતે ટ્વેન્ટી એઇમ્સ (વીસ ઉ ેશો) -  કહવેાતા આઇચી 
બાયોડાયવિસર્ટી ટાગેર્ટ્સ Ð િવશે પહલેેથી જ સમંિત સધાઇ ગઇ છે.  COP10 ખાતે થયેલા કરાર અનસુાર આ 
ઉ ેશોને 2020 સધુી પરૂા કરવાના રહશેે અને સભ્ય રા ટર્ો વચ્ચે હવે એ બાબતે ચચાર્ છે કે તેને કેવી રીતે પરૂા 
કરવા. વ િવિવધતાના ંધોવાણને અટકાવવા માટે િવિવધ રાજનૈિતક પગલા ંપણ ચચાર્ઇ ર ા છે. મા ંકાયદા, 
કરવેરા, પર્િતબધંો, દંડ, ધોરણો, સબસીડી, પર્ોત્સાહનો અથવા વળતરનો સમાવેશ થાય છે.  

1.5.  વ િવિવધતા પર નાગિરકોના ંઅિભપર્ાયની જ િરયાત 
વ િવિવધતાના ંનકુસાનની િવિવધ તરો પર ગભંીર અસરો થઇ શકે છેઃ યિક્ત, કુટંુબ, ગામ અથવા નગર, દેશ કે 

ખડં પર. સભંિવત અસરોમા ંખોરાકના ંભાવ વધવા, ઓછો પાક ઉતરવો, માછલીનો જથ્થો ઘટવો, પીવાના ંપાણીની 
સમ યા, વારંવાર પરૂ આવવુ ંઅથવા તો કુદરતી હોનારતો, જમીનની ભેજધારણ શિક્ત અને ફળ પુતામા ંઘટાડો, 
પર્વાસીઓ માટે સુદંર થળો ન ટ થવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ અસરો લાબંાગાળાની છે અને જીવનના ંતમામ 
પાસા પર તે અસર કરે છે. જોકે વ િવિવધતાના ંરક્ષણ અને પનુઃ થાપન માટેના ંસખત પગલા ંક્યારેક બેરોજગારી 
તેમજ કામ કરવાના ંવાતાવરણ, લાઇફ ટાઇલ અને ખોરાકના ંફરિજયાત ફેરફારો તરફ દોરી જાય છે. કેટલાક લોકો 
તો પોતાના ંઅિ તત્વની જીવાદોરીગમુાવી દે છે. મ કે, માછીમારોને માછલી પકડવા જવા ન દેવાના ંિક સામા.ં જો 
વ િવિવધતાના ંરક્ષણ માટે વધ ુકરવેરાના ં પૈસા વપરાય તો સામાિજક સરુક્ષા, નોકરીઓ ઊભી કરવી, આરોગ્ય 

સેવાઓ, િશક્ષણ અથવા સશંોધન અને િવકાસ વા મહત્વના ંકાય  માટે ઓછા પૈસા બચે. તેમા ંપણ આિથર્ક મદંીના ં
દોરમા ં વ િવિવધતા સરુક્ષા પાછળ અપરૂતા ંપૈસા ખચર્વાનુ ંિબનલોકિપર્ય નીવડે તેવુ ંપણ બને.  

આંતરરા ટર્ીય કરારો જ રી છે કારણ કે વ િવિવધતાના ંધોવાણની સમ યા માટે આંતરરા ટર્ીય ઉકેલો જ આવ યક 
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છે. કેટલીય પિરસરતતંર્ઓ દેશોની સીમાઓ પર િવકસેલી છે, ઊંડા સમદુર્ થતી માછીમારી પર કોઇનો કાબ ૂનથી અને 
વેપાર આંતરા ટર્ીય છે. પથૃ્વીની એક બાજુ પેદા થતુ ંપર્દૂષણ તેના બીજા પર્દેશોને અસર કરે છે. સાથેસાથે, રા ટર્ીય 
અને યવસાિયક િહતો તેમજ અસરકતાર્ઓ વચ્ચે પર્વતર્તા િવિભ  મ ૂ યો, િવ મતો અને માનિસકતાઓને કારણ ે
વૈિ ક, પારદશર્ક અને લોકતાિંતર્ક સમંિત પર પહ ચવુ ંકઠીન બને છે. ભારતમા ં 2012ના ંઓક્ટોબરમા ંયોજાનારી 
COP11 ખાતે જ્યારે િવક િવિવધતાની જાળવણીના ંપગલા અંગેની ચચાર્ થશે ત્યારે િન ણાતો, નીિતઘડવૈયાઓ અને 
દબાણ જૂથો પોતપોતાના ં અિભપર્ાય રજૂ કરશે. આ અંગેના ં કેટલાક પર્ ોઃ વ િવિવધતાના ં નકુસાન માટેની 
જવાબદારી કોણ લેશે?  વ િવિવધતાના ં ધ્યેયો સધુી કેવી રીતે પહ ચવુ?ં  શુ ં કરવુ ંજોઇએ? માનવ અને કુદરતી 
િવ ના ં િહતોનુ ંસમતોલન કેવી રીતે થશે? આપણ ે િનયતંર્ણોની જ ર છે? શુ ંઆપણ ેલોકોને તેમની જાતે જ વ 
િવિવધતા-પેર્મી તરીકે વતર્તા કરી શકીએ કે પછી આપણે નવા કાયદા અને આિથર્ક િનયતંર્ણો લાદવા જોઇએ? 

આંતરરા ટર્ીય િનણર્યોના ં ફળ વ પે સૌપર્થમ સામાન્ય નાગિરકો સૌથી વધ ુઅસર પામે છે. નાગિરકોને ચચાર્ 
પર્િકર્યામા ંસામેલ કરવાથી તેમના વધનેુ વધ ુઅિભપર્ાયો જાણવા મળશે અને તેનાથી િનણર્યકતાર્ઓને કયા રાજનિૈતક 
પગલાનેં પર્જાનુ ંકેટલુ ંસમથર્ન છે તે અંગે મહત્વની જાણકારી મળશે,  અંતે તો સફળતાની તકો ઊજળી જ કરશે.  
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2. જમીન પરનુ ં વ િવિવધતા 
જમીન પર આપણને ઘણા પર્કારના ંકુદરતી િવ તારો મળી આવે છે, મ કે જગંલો, ઘાિસયા મેદાનો, જળપ્લાિવત 
િવ તાર અથવા રણ,  વન પિત, પર્ાણીઓ અને સ ૂ મજીવોને જીવવા માટેની જગ્યા પરૂી પાડ ે છે. આ પર્કરણમા ં
આપણે તર્ણ વ િવિવધતાના ંમુ ાને તપાસીશઃુ કુદરતી િવ તારોન ુ ંસરંક્ષણ, કુદરતી િવ તારોને થતુ ંનકુસાન અને 
કુદરતી િવ તારોન ુ ંખેતીની જમીનોમા ં પાતંર.  

2.1. કુદરતી િવ તારોનુ ંરક્ષણ  

સવાના કે વષાર્ જગંલો વા િવ તારો કે જ્યા ંમહદં અંશે પર્કૃિત તેના ંમળૂ વ પમા ંખલલેરિહત જળવાઈ રહી 
છે, તમેન ેસરુિક્ષત કરવા તે વ િવિવધતાના સરંક્ષણ માટેના ંસફળ પર્યાસોમાથંી એક છે. આવા િવ તારોમા ં
ઘણી વન પિતઓ તમેજ પર્ાણીઓની જાિતઓ ઉત્કૃ ટ સમતોલન સાથ ેવસતી હોય છે, અન ે ત્યા ંમાણસોનો 
પર્ભાવ ખબૂ જ ઓછો જોવા મળે છે. આ િવ તારો િવિવધ સજીવોન ેઆશરો આપી મકુ્તપણ ેિવહરવા-િવકસવા 
દે છે. પિરણામ ેપર્કૃિત િનિ તપણ ેપોતાનુ ંકાયર્ કરી એક સમતોલ પિરસરતતંર્ની રચના કરી શકે છે. સરંિક્ષત 
િવ તારો ખબૂ જ મહત્વના છે અન ે કેટલાક રા ટર્ીય ઉ ાનો કે નચેર રીઝવર્સ 140 કરતા ંપણ વધ ુવષ થી 
અિ તત્વ ધરાવ ેછે. અિહંયા માનવ પર્ભાવ તમેજ આિથર્ક પર્વિૃ ઓ મયાર્િદત હોય છે અન ેહમંશેા સખત રીત ે
િનયિંતર્ત હોય છે. ઝાડ પાડવા, િશકાર, ખેતી, ખાણકામ અથવા માનવ વસવાટો પર્િતબિંધત હોય છે. આવા 
િવ તારો સસુયંોિજત, સસુચંાિલત અને વધ ુ નાણાિંકય ફાળવણી ધરાવતા હોવા જોઇએ. રિક્ષત વ તારો 
માનવજાત માટે પણ મહત્વના છે. યએુનના ં અહવેાલો દશાર્વ ે છે કે આવા િવ તારો 55 કરોડ લોકોનો 
જીવનિનવાર્હ અપેર્ છે. િવ ના ં સૌથી મોટા શહરેોમાથંી એક તતૃીયાશં શહરેો માટેનુ ં પીવાનુ ં પાણી આ 
િવ તારોમાથંી આવ ેછે, સાથેસાથ ેવતર્માન પાકની જાતોન ેસધુારણા માટે આવ યક મળૂ જગંલી વન પિતઓ 
પણ ત્યાથંી પર્ાપ્ત થાય છે.  

2010મા ં 1,50,00થી વધ ુ રિક્ષત િવ તારોએ િવ ની જમીનનો આઠમો (12.7 ટકા) ભાગ રોક્યો હતો. આ 
આંકડો અન ેિવ તાર વધ્યા છે, પરંત ુ વ િવિવધતાનુ ંઅસરકારક રીત ેરક્ષણ કરવા માટે ત ેપરૂત ુનથી કારણ 
કે તમેાથંી ઘણા ખબૂ જ નાના છે અથવા ખબૂ િસિમત છે.  વ િવિવધતા માટે મહત્વના ંઅડધાથી વધ ુ થળો 
Ð મ કે દુલર્ભ જાિતઓના ંછે લા બચલેા કેટલાક સજીવો જ્યા ંવસવાટ કરતા હોય તવેા િવ તારો અથવા તો 
મહત્વની પક્ષી વસાહતો Ð સપંણૂર્ રીત ેઅસરુિક્ષત પડયા છે. આ ઉપરાતં કેટલાકનુ ંસચંાલન તો અત્યતં નબ ં 
છે. માટે જ 2010મા ંનક્કી કરાયલેા ઉ ેશોમાથંી એક ઉ ેશ એ છે કે 2020 સધુીમા ંજમીનના ંકુલ િવ તારમાથંી 
સરુિક્ષત િવ તારોની સખં્યા અન ે ફેલાવો વધારીન ે 17 ટકા સધુી લઇ જવો જોઇએ. આનો અથર્ એ છે કે 
સરકારોએ નવા રિક્ષત િવ તારો જાહરે કરવા પડે અથવા તો હાલના ંિવ તારોની હદ વધારવી જોઇએ.  

જોકે આ સરળ નહીં હોય. નવા રિક્ષત િવ તારોન ેઊભા કરવામા ંહમંશેા પર પર િવરોધાભાસી િહતો વચ્ચે 
સઘંષ  સજાર્તા હોય છે. શુ ંજમીનના ં ટુકડાન ે કુદરતના ંસવંધર્ન માટે ઉપયોગ કરવો જોઇએ કે પછી માનવ 
વસાહતો માટે અથવા તો સસંાધનોના ંપરેૂપરૂા ઉપયોગ માટે? આ િવ તારોમા ં કુદરતની રક્ષાના ંધ્યયે સાથે 
હમંશેા માનવજાતના ંજીવનિનવાર્હના ં ધ્યેયનો સઘંષર્ થતો હોય છે. ખડેૂતોન ેતમેના ખતેરોન ેખડેવા ન પણ 
દેવાય, કંપનીઓન ેઝાડ કાપવાથી અથવા ખાણન ે થાપવાથી કે પછી વકૃ્ષારોપણથી દૂર પણ રખાય. ર તો 
ખબૂ જ જ રી હોવા છતા ંતને ેબનાવવાના ંકામને અટકાવી પણ દેવાય. કયો ઉ ેશ પર્થમ આવ ેછે તે નક્કી 
કરવુ ંહમંશેા અઘરંુ છે. થાિનક લોકોની સમંિત વગર બની શકે કે તમેની જ િરયાતોન ેધ્યાનમા ંન લવેાય અને 
પર્કૃિત સરંક્ષણની આવ યક્તા અન ેતમેની આવ યક્તાઓ વચ્ચ ેસમતોલન ન જળવાય 
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તમેનુ ં કુદરતની રક્ષા કરવાની જ િરયાત સાથ ેસમતોલન ન થાય. એટલુ ંજ નહીં, કેટલીક વખત સરંિક્ષત 
િવ તારોના ં િનયમન અન ેજાળવણી માટે અથવા તો ખડેૂતોન ેવળતર માટે કે અન્યોન ેથયેલા નકુસાનની 
ભરપાઈ પટેે માટે િવશાળ ભડંોળ પ ૂ  ંપાડવુ ંજોઇએ.  

જમીન પરના સરિક્ષત િવ તારો અન ં ં ે 2020 સધુીનો લ ય

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 Goal  2020

વષર્
લ ય

જમ
ીન

 પ
રન
ાં 
સંર
િક્ષ
ત 

િવ
તા
રો
નો

 
યા
પ 

(િમ
િલ
યન

 
ચ
ોર
સ 
િક
લ
ોમ
ીટ
ર

)

 

આકૃિત 2.1: સમયની સાથે વૈિ ક રિક્ષત િવ તારમા ંવધારો, અને 2020 સધુીનો ધ્યેય ( ોત: UNEP‐WCMC 2012)  

2.2. કુદરતી િવ તારોનુ ંનકુસાન અટકાવવુ ં
આંતરરા ટર્ીય સમદુાય વૈિ ક તરે વ િવિવધતાના ંરક્ષણની જ િરયા ત બાબતે સમંત છે ત્યારે અમકુ દેશોને ખેતી, 
પશધુન અથવા લાકડા માટે જગંલોની સફાઇ કરવા સામાિજક કે આિથર્ક કારણો નડી શકે છે. ખેતીલાયક જમીન 
સ વી અને વધતી વ તી માટે આવક પેદા કરવી એ િવકાસના ંમહત્વના ંઉ ોશો છે.  

આંતરરા ટર્ીય સમંિત એ દેશો વચ્ચ ેસમાન અિભપર્ાય તો દશાર્વે છે, પરંત ુતેના પર કામ પણ થવુ ંજોઇએ. બીજા 
શબ્દોમા ંકહીએ તો, તે રા ટર્ીય કાયદા અને કાયર્વાહીમા ંપિરણમવુ ંજોઇએ. જોકે તે કેવી રીતે થશે તે હમેંશા સઘંષર્નો 
િવષય ર ો છે.  

 ઉદાહરણ તરીકે, કુદરતી િવ તારોના ંરક્ષણ સાથે કેટલાક લોકોને એવો ડર રહશેે કે સખત નવા કાયદાઓ અથવા 
તો વતર્માન કાયદાઓના ંઅસરકારક અમલ ન થાય ત્યા ં સધુી કંઇ ખાસ થવાનુ ં નથી. બીજા એવુ ં માનશે કે 
કાયદાઓ લઘતુમ રાખીને આિથર્ક (અથવા બજાર આધાિરત) ઉકેલો વધ ુ સારા રહશેેઃ તેવી જ રીતે કુદરતી 
િવ તારોમા ં વ િવિવધતા પર નકારાત્મક અસરો કરતી પર્વિૃતઓ (િશકાર, વકૃ્ષછેદન, ખાણકામ વગેરે) નો નફાનો 
ગાળો ઘટાડવામા ંઆવે તો કદાચ કાયદા કરતા વધ ુઅસરકારક રીતે જગંલી પર્ાણીઓને અને વન પિતઓને બચાવી 
શકાય. કાયદા અને આિથર્ક ઉકેલો િસવાય અન્ય રાજનૈિતક પગલા ં પણ લઇ શકાય છે. મ કે, આયોજન 
પર્વિૃતઓમા ંજ આવા િવ તારોમા ં વ િવિવધતાના ંરક્ષણના ંમુ ાને સમાવી શકાય અથવા તો થાિનક લોકોને જ 
કુદરતી સસંાધનોના ંવધ ુસારા સચંાલન માટે પર્ોત્સાિહત કરી શકાય. લોકોને વ િવિવધતાના ંનકુસાનથી થતી 
સમ યાઓ બાબતે જાગતૃ પણ કરી શકાય કારણ કે કોઇ પણ ઉકેલ છે લે તો લોકોના ંસમથર્નથી જ અમલી બનશે.  

એવુ ંપણ બને કે, અમકુ લોકોને વ િવિવધતા માટે કુદરતી િવ તારોના ંરક્ષણ મુ ે કાયદા, રાજનૈિતક િનણર્યો કે 
આિથર્ક પગલા ભરવાનુ ંજ રી ન પણ લાગે, કારણ કે તેના કરતા પણ વધ ુગભંીર સમ યાઓ પહલેેથી જ ઊભી છે. 
જો આંતરરા ટર્ીય સમંિત પર્માણેના ંવચનોને પાળવામા ંઆવે તો સવાલ ઊભો થાય કેઃ તમારા દેશમા ં કુદરતી 
િવ તારોના ંરક્ષણ માટે કયા પગલાને પસદં કરવા જોઇએ?  
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2.3. કુદરતી િવ તારોનુ ંખેતીની જમીનમા ં પાતંર  
ખેતી એ  વ િવિવધતાને અસર કરતી સૌથી મોટી મહત્વની માનવ પર્વિૃત છે. માટે જ, ઘણા િન ણાતો કહ ેછે કે 
વ િવિવધતાના ંરક્ષણના ંકોઇ પણ આયોજનમા ંખેતીને ધ્યાનમા ંલેવી જ જોઇએ. ખેતીની આવી માઠી અસરોના ં

મળૂભતૂ કારણોમાથંી એક કારણ કુદરતી િવ તારોન ુ ંખેતીની જમીનોમા ંથઇ રહલે ુ ં પાતંર.  

 

Figure 2.2: ખાસ િવ તારોમા ંખેતીલાયક જમીન વતર્માન તરથી (નારંગી) મહતમ ક્ષમતા (વાદળી) સધુી લઇ જવા 
માટે, કુદરતી વસવાટોને પાતંિરત કરવા પડશે ( ોત: FAO 2002). 

હાલમા,ં િવ ના ં કુલ જમીન િવ તારમાથંી 40 ટકાનો ઉપયોગ ખેતી અને પશપુાલન માટે થાય છે. ધ વ ડર્ 
રીસોસીર્સ ઇિન્ ટટ ટુ જણાવે છે કે ઘણા િવકાસશીલ દેશો કુદરતી િવ તારોને મોટાપાયે ખેતીની જમીનમા ં પાતંિરત 
કરી ર ા છે. ધ યનુાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયમેર્ન્ટ પર્ોગર્ામના ં(યએુનઇપી) અંદાજ અનસુાર 2050 સધુી આિફર્કા અને 
પિ મ એિશયામા ંખેતીની જમીન બમણી થઇ જશે અને એિશયા-પેિસિફક િવ તારમા ંતેમા ં25 ટકાનો વધારો થશે. 
આનાથી જગંલોને મોટી અસર થશે. િવ ના ંબચેલા િવશાળ જગંલોમાથંી પાચંમા ભાગના ંખેતી અને ગૌચરની 
જમીન બની જશે. િવષવવ ૃિ્ ય િવ તારોમા ંધોવાણથી ફળ પુ જમીનને થતા ંનકુસાનના કારણે થાિનક ખેડતૂો 
વધારાના ંજગંલોને ખેતીની જમીનમા ં ફેરવી દેવા િવવશ બને છે. આ બધાથી વ િવિવધતા પર િવપિરત અસરો 
થાય છે, કારણ કે જગંલોમા ં થાિનક વન પિતઓ અને પર્ાણીઓને જીવવા માટે કોઇ જગ્યા જ નહીં રહ.ે  

 ખેતીથી વ િવિવધતામા ંઘટાડો થાય છે તેનુ ંબીજુ કારણ એ છે કે ખડેતૂોને બને તેટલુ ંવધ ુઉત્પાદન જોઇત ુ ંહોય 
છે. એનો અથર્ એ કે પાકન ેનકુસાન કરતી વન પિતઓ અને પર્ાણીઓને નકુસાનકારક ગણીને તેનો નાશ કરાશે. વધ ુ
ઉત્પાદન માટે આ  ઘણા થળોએ જતંનુાશકો જ નહીં પરંત ુરાસાયિણક ખાતરો અને ભારે મશીનરીનો ઉપયોગ પણ 
થઇ ર ો છે. આ  પર્કારની ‘વધ ુઉત્પાદન’ માટે થતી ખેતીનુ ંનબ  પાસુ ંએ છે કે તેનાથી કુદરતી રીતે જોવા મળતી 
કેટલીય જાિતઓનો િવનાશ થશે. પરંત ુજમીનનુ ંધોવાણ અને ભારે પર્દૂષણ પણ ફેલાશે. પિરણામે વધ ુજાિતઓને 
નકુસાન થશે અને ઘણી જગંલી વન પિતઓ તેમજ પર્ાણીઓ માટે અિ તત્વ ટકાવવુ ંમુ કેલ બનશે.  

આ બાબતને ખોરાકની વૈિ ક 
માગં ઝડપથી વધી રહી છે તેના 
સદંભેર્ જોવી જોઇએ. યએુનના ં
અંદાજ મજુબ 2020 સધુીમા ં
પથૃ્વી પર 770 કરોડ લોકો 
વસતા હશે,  તમામને ખોરાકની 
જ ર તો રહશેે જ! અત્યારની વાત 
કરીએ તો પણ કેટલાય લોકો ભખૂે 
મરે છે. કેટલાક દલીલ કરે છે કે, 
પરૂતા અનાજનુ ંઉત્પાદન થાય છે પરંત ુસમ યા તેની વહેંચણીની છે.  તો બીજા કહ ેછે કે વૈિ ક તરે વધ ુવાજબી 
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વહેંચણીની રાહ જોવી તે યથર્ રહશેે.  

ઘણા દેશોમા ંવધી રહલેો માસંનો ઉપયોગ પણ અન્ય એક પડકાર છે. માસંના ંઉત્પાદનના ંહતેથુી પશપુાલન કરવા 
માટે ઘણો ખોરાક જોઇએ Ð જ રી એવી ખતેીની જમીન પરથી સીધી જ લીલોતરીને આરોગવાથી દસ ગણી વધ ુ
ઉજાર્ મળે છે. માટે જ વન પિતની જગ્યાએ માસં આરોગવાથી ખેતી પરનુ ંભારણ વધે છે;   અને ક્યાકં ને ક્યાકં તો 
ખેતી કરવી જ પડતી હોય છે.   

આમ વ િવિવધતાના ંરક્ષણ દરિમયાન કેવી રીતે શક્ય તેટલી ે ઠ રીતે પરૂતા ખોરાકનુ ંઉત્પાદન મેળવી શકાય 
તે જ મખુ્ય સમ યા છે. મ કે ઓછા િનવેશોની આવ યક્તા પડે તે પર્કારની ઓછી સઘન ખેતી કરવાથી ઘણી માઠી 
અસરો િનવારી શકાય. પરંત ુઓછા ઉત્પાદનને લીધે જમીન પણ વધારે જોઇશે, એટલે કે કુદરતી િવ તારોન ુ ંખતેીની 
જમીનમા ં પાતંર જ રી બની જશે.    

બીજી શક્યતા એ છે કે બ ેજુદા યહૂ અપનાવીને હાલની જમીન પર જ ખેતીમા ંસધુાર લાવો. પહલેો યહૂ એ છે કે 
ઓછી પેદાશ સાથે નવી ટેક્નોલોજી અપનાવીને ઉત્પાદન વધારો, દા.ત. નવી અને સધુારેલી પાકની જાતો. જોકે, 
નવી ટેક્નોલોજી અપનાવવા તેના માટેના ખાસ ાનની જ ર પડશે,  મોટેભાગે મ ઘી હોય છે. ખેડતૂોએ ખબૂ મોટંુ 
રોકાણ કરવુ ંપડશે,  ઘણાબધા માટે અશક્ય જ હશે. બીજો યહૂ એ છે કે વધનેુ વધ ુએવી પરંપરાગત રીતોને 
અપનાવો, મા ંનહીવત જતંનુાશકો અને પોષકોની જ ર રહ,ે દા.ત. પાક ફેરબદલી. આ રીતો ખબૂ જ જાણકારી 
માગંી લ ેછે અને તેમા ંવધ ુ મની જ ર પણ હોય છે,  વધ ુએક સમ યા છે, ખાસ કરીને નાના ખેડતૂો માટે.  

બીજી તરફ, કેટલાક લોકો સવાલ કરશે કે શુ ંખરેખર આપણે અનાજનુ ંઉત્પાદન એટલુ ંબધુ ંવધારવુ ંજોઇએ કે તે 
વ િવિવધતાને નકુસાન કરે.   એની જગ્યાએ આપણે માસંનો ઉપયોગ ઘટાડીને કે સસંાધનોનો અસરકારક રીતે 

ઉપયોગ કરીને, ખોરાકનો બગાડ અટકાવી અને તેની અસરકારક વહેંચણી કરીને ખોરાકની માગંને ઘટાડવા પર્યત્નો 
કરવા જોઇએ. જોકે અહીં સમ યા એ છે કે આ માટે મોટાપાયે સામાિજક-આિથર્ક પર્યત્નો, ખાવાની ટેવોમા ં ફેરફારો 
વગેરે કરવુ ંપડે,  િસ  કરવુ ંખબૂ અઘરંુ બની શકે કે પછી તેને હિકકત બનવામા ંલાબંો સમય પણ લાગે.  

ઉપર જણાવેલી તમામ શક્યતાઓને તેમના સારા-નરસા પાસા હોઇ શકે. ટેિક્નકલ મુ ાઓ િસવાય પણ તેમા ંઘણા 
મહત્વના ંસવાલો પાયેલા છે. મ કે, શુ ંઆપણે ખતેીનો વધ ુ વ િવિવધતા-પેર્મી માગર્ અમલી બનાવવા માટે 
કુદરતી િવ તારોને ખેતરોમા ં પાતંર મુ ે સમાધાનો કરવા જોઇએ?   શુ ંઆપણે અસમજંસને ખેડતૂો પર જ છોડી દેવી 
જોઇએ કે પછી ખોરાક ઉત્પાદનની વાત આવે ત્યારે વ િવિવધતાનુ ંરક્ષણ કરવાની જવાબદારી ગર્ાહકોની પણ 
હોવી જોઇએ?  વ િવિવધતાના ંરક્ષણના ંઉ ેશ સાથે ખોરાકની ભિવ યની માગંને પરૂી કરવા માટે કયો યહુ સૌથી 
યોગ્ય રહશેે તે નક્કી કરતી વખતે આ મહત્વનુ ંબની રહશેે. બધુ ંમહત્વની ભિૂમકા ભજવતુ ંહોય છે.  
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આકૃિત 3.1: તરતા પાજંરા (ફોટો) અથવા કૃિતર્મ તળાવોમા ંએક્વાક ચર 
ારા માછલી અને અન્ય દિરયાઇ ખોરાકનુ ંઉત્પાદન  

( ોત: FAO 2012)  

 
 

3. દિરયાઇ વ િવિવધતા  
સમદુર્ િવ ની સપાટીનો બે તતૃીયાશં કરતા પણ વધ ુિહ સો આવરી લેવાની સાથે િવશાળ પર્માણમા ં વ િવિવધતા 
પણ ધરાવે છે. આ પર્કરણમા ંઆપણે દિરયાઇ વ િવિવધતાને લગતા ંતર્ણ મુ ાઓ પર પર્કાશ પાડીશઃુ માછીમારીનો 
અિતરેક રોકવો, પરવાળાના ંખડકોને બચાવવા અને ઊંડા સમદુર્મા ંરિક્ષત િવ તારો થાપવા. 
 

3.1. માછીમારીનો અિતરેક 
પર્ાચીન સમયથી માનવો માછીમારી કરતા આ યા છે. અત્યારે સમગર્ િવ ના ં 4.9 કરોડ લોકો માછીમાર છે અને 
21.2 કરોડ લોકો તેના સબંિધત ક્ષેતર્ોમા ં (દા.ત. બોટ રીપેર કરવી, બજારમા ંમાછલી વેચવી વગેરે) કામ કરે છે. 
િવ મા ંકુલ 26.1 કરોડ લોકો પોતાના ં
જીવનિનવાર્હ માટે સીધી રીતે 
માછીમારી પર નભે છે.  
 

1970મા ં માછલીનુ ં વૈિ ક ઉત્પાદન 
6.5 કરોડ ટન હત ુ;ં  2000ની સાલ 
સધુી બે ગણાથી પણ વધ ુ12.5 કરોડ 
થઇ ગયુ ં છે. આમાથંી 8.5 કરોડ ટન 
જગંલી માછલીઓ પકડીને, જ્યારે 
બાકીનુ ંએક્વાક ચર ારા કરાયુ ં હત ુ ં
(આશરે 4 કરોડ ટન, એક્વાક ચરના ં
ઉદાહરણ માટે આકૃિત 3.1 જુઓ).  
એક્વાક ચર િવના માતર્ માછલીઓ 
પકડવી તે તેની માગં પરૂી કરવા માટે 
પરૂત ુ ંનથી કારણ કે વૈિ ક દિરયાઇ માછીમારી તેની ઉપલી મયાર્દા સધુી પહ ચી ગઇ છે. વધ ુઅને સારા સાધનોથી 
સજ્જ િફિશંગ બોટો વધ ુમાછલીઓ પકડવાના ંપર્યત્નો કરતી હોવા છતા ંયનુાઇટેડ નેશન્સ ડ એન્ડ એગર્ીક ચર 
ઓગેર્નાઇઝેશન (એફએઓ)ના ંઆંકડા પર્માણ ે1990ના ંદાયકાથી તેનુ ંવૈિ ક ઉત્પાદન વધ્યુ ંનથી.   
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દિરયાનુ ંશોષણ (વધ ુપડતો ઉપયોગ) 
િબનટકાઉ માછીમારીની રીતો ગભંીર નકુસાન કરી શકે છે. વીકે (બોટમ ટર્ોિલંગ એટલે કે ખુ લા પાજંરાને દિરયાના ં
તિળયે ફેરવવુ)ં ના લીધે સમદુર્ તિળયા પરની પિરસરતતંર્ ન ટ થાય છે), પરવાળાના ંખડકોની નજીક ઝેર અને 
િવ ફોટકોનો ઉપયોગ, તેમજ અજાણતા જ દિરયાઇ પક્ષીઓને મારી નાખતા ંઅથવા દિરયાઇ સ તનોને ઝપટે લેતા ં
િફિશંગ ગીયસર્નો સમાવેશ થાય છે.  માછીમારીના ંદબાણ હઠેળ માછલીના ંવસવાટો અને જથ્થામા ંપણ મોટાપાય ે
ફેરાફરો થયા છે. માછીમારી માટેના ં કેટલાય િવ તારો અને જથ્થામાથંી તેની ટકાઉ મયાર્દાથી વધ ુમાછીમારી થઇ 
ગઇ છે. FAOના ંમત પર્માણે માછીમારીનો અિતરેક એ દિરયાઇ પિરસરતતંર્ અને વ િવિવધતા પરનો સૌથી મોટો 
ખતરો છે. 2000 સધુીમા ંતો સમદુર્ના ંતર્ણ િહ સા અિતરેક માછીમારી, શોષણ કે ક્ષીણતાનો ભોગ બન્યા હતા. િવ ના ં
16માથંી 12 માછીમારી પર્દેશોમા ંઉત્પાદનનુ ં તર તેના ભતૂકાળના ંમહ મ ઉત્પાદનથી નીચે જતુ ંર ુ ંછે.  
 

 

ટકાઉ મત્સઉછેર તરફ  
ટકાઉ મત્ યઉછેરનો ઉ ેશ માછલીઓના ંઉત્પાદનને એવા દરે લઇ જવાનો છે  દરે માછલીની વ તી િ થર રહ.ે 
ઘણા દેશોમા,ં રાજિકય પર્િકર્યામા ં જ માછીમારીનો ક્વોટા નક્કી કરવામા ં આવે છે, જ્યા ં ઉ ોગો, માછીમારો, 
િવ ાનીઓ વા િહત ધરાવતા ંઘણા જૂથો પોતાનો ફાળો આપતા હોય છે. મત્ યો ોગ અને િવ ાનીઓ વચ્ચ ેહમેંશા 
વાિષર્ક કેટલી માછલીનુ ંઉત્પાદન કરવુ ં તે બાબતે જુદાજુદા મત પર્વતર્તા હોય છે, પરંત ુમાછીમારીનો અિતરેક 
રોકવા માટેના ં વ િવિવધતા ઉ ેશોમાથંી તે એક ઉ ેશ છે. યરુોપીયન કિમશને જણા યા પર્માણ ેહાલના ંવષ મા ં
યરુોપમા ંિવ ાનીઓની સલાહ કરતા ં40 ટકા વધ ુઉત્પાદનની મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે. માછીમારી પર િનભર્ર ન 
રહતેા િવ ાનીઓથી િવપરીત માછીમારો તો િવશાળ ઉત્પાદન થાય તે જ ઇચ્છે.  
 

આકૃિત 3.2: િવ ના ં
સમદુર્ોના ંતર્ીજાથી વધ ુ
ભાગમા ં માછીમારીનો 
અિતરેકની સમ યા. 
(FAO 2010 સશંોિધત) 

આકૃિત 3.3: દિરયાઇ ડવેબ 
(પોષણજાળ) મા ંનીચલા ં તરો 
પર માછીમારી- ડવેબમા ંસૌથી 
ટોચ પરની મોટી માછલીઓની 
સખં્યામા ંમાછીમારીને લીધે 
ઘટાડા બાદ મત્ યઉ ોગને નાની 
માછલીઓ ઝીંગા નીચલા 
તરના જીવો િનભર્ર રહવે ુ ંપડશે.  
( ોત: Pauly 2003).  
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અિતરેક ક્ષમતા અને સબસીડી 
આ , માછલીઓ ખબૂ ઓછી છે, જ્યારે તેની પાછળ પડતી નૌકાઓની સખં્યા વધ.ુ 1992મા ંજ યનુાઇટેડ નેશન્સ 
ઓગેર્નાઇઝેશન ફોર ડ એન્ડ એગર્ીક ચરને (એફએઓ) જાણવા મ યુ ંહત ુ ંકે ટકાઉ માછીમારી ખમી શકે તેના ંકરતા ં
િવ  પાસે બમણી માછીમારી ક્ષમતા છે. માછીમારી કરીને જીવનિનવાર્હ ચલાવવો કપરો હોઇ કેટલીક સરકાર 
માછીમારોને સબસીડી ચકૂવે છે કે ટેક્સમા ંરાહત આપે છે. આનાથી કેટલીક વખત  માછીમારી કરતી નૌકાની સખં્યા 
વધવાની સાથે એવા ઉ ોગો થાય છે  ભાગ્યે જ ટકે છે. અિતરેક ક્ષમતા  માછલીના ંજથ્થાની સાથે માછીમારો માટે 
પણ સમ યા છે. ક્યારેક તે એવા તર પર પહ ચી જાય છે, જ્યા ંજીવનિનવાર્હ ચલાવવો પણ મુ કેલ બને છે.  
ધ યરુોપીયન કિમશન, ચીન, િવએટનામ અને જાપાન વગેરે પોતાનો માછીમારી કરતો કાફલો ઘટાડવા માગેં છે, 
જ્યારે ઇન્ડોનેિશયા, કમ્બોિડયા અને મલિેશયા વા દેશોનો કાફલો હજુ પણ વધી ર ો છે. ટકાઉ માછીમારી સાથે 
માછીમારીની ક્ષમતાને સસુગંત કરવા માટે એવી દરખા ત કરવામા ંઆવી છે કે પર્જાના ંપૈસાથી નૌકાનુ ં િનમાર્ણ કે 
આધિુનકીકરણનુ ંકામ અટકાવવામા ંઆવે. જોકે, માછીમારોને ગમે તે રીતે જીવનિનવાર્હ તો ચલાવવો જ ર ો.  

3.2. પરવાળાના ંખડકો  

પરવાળાના ંખડકોનુ ં વ િવિવધતા  
આ ખડકો પાણીની અંદરના ં ચનૂાના ં માળખા જ હોય છે  લાખો 
દિરયાઇ વન પિતઓ અને જીવોના ં અવશેષોથી બન્યા હોય છે. 
પરવાળાના ંખડકોને સામાન્ય રીતે “રેઇનફોરે ટ્સ ઓફ ધ સી”   તરીકે 
ઓળખવામા ં આવે છે અને તે પથૃ્વી પરની સૌથી વૈિવધ્યસભર 
પિરસરતતંર્ોમાથંી છે. દુિનયાભરના ં સમદુર્ોની 0.1 કરતા પણ ઓછી 
સપાટી પર તેનુ ંપર્ભતુ્વ છે, એટલેકે આશરે ફર્ાન્સનો અડધો ભાગ ટલો  
િવ તાર, તેમ છતા ં તેઓ માછલી, દિરયાઇ પક્ષીઓ, પોન્જીસ (એક 
દિરયાઇ પર્ાણી) અને અન્ય તમામ પર્કારના દિરયાઈ જીવો સિહત ચોથા 
ભાગની દિરયાઇ જાિતઓનુ ં ઘર છે. િવષવુવ ૃ ીય  પાણીમા ં છીછરી 
ઊંડાઇએ તે સૌથી વધ ુ જોવા મળે છે. પરવાળાના ં ખડકો પર્વાસન, મત્ યઉછેર અને િકનારાના ં રક્ષણ માટે 
ફાયદાકારક છે. અથર્શા ીઓ કહ ેછે કે પરવાળાના ંખડકોનુ ંવાિષર્ક વૈિ ક મ ૂ ય 375 િબિલયન યએુસ ડોલર સધુી 
પહ ચી શકે છે.      

 
 
 

આકૃિત 3.4: પરવાળાના ંખડકોનુ ંવૈિ ક થાન અને વૈિવધ્ય. મોટાભાગના ંપરવાળા િવકાસશીલ દેશોમા ંહૂફંાળા 
િવષવુવ ૃ ીય  પાણીમા ંજોવા મટે છે.   ( ોત: NASA 2012)  
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પરવાળાના ંખડકો પરના ંજોખમો 
પરવાળાના ંખડકો ખબૂ જ નાજુક હોય છે. તેઓ ખતરામા ં છે, મ કે, ગેરકાયદે માછીમારી, અિતઉપયોગ, શહરેી 
અને ખેતીનુ ંજળ પર્દૂષણ (જુઓ આકૃિત 3.5) િવ ાનીઓ કહ ેછે કે િવ ના ંએક તતૃીયાશં કરતા વધારે પરવાળાના ં
ખડકો નાશ પામ્યા છે અથવા તો તેમને ગભંીર રીતે નકુસાન થયુ ંછે. મોટાભાગના ંપરવાળાના ંખડકો િવષવુવ ૃ ીય 
પાણીમા ં છે, જ્યા ં િવકાસશીલ દેશો પાસે તેમની રક્ષા માટે પરૂતા સસંાધનો હોતા નથી. રક્ષણ એટલે માછીમારી 
પર્િતબધંનો અમલ અને સચંાલન, પર્દૂષણ ઘટાડવુ,ં ઇકો-ટુરીઝમ યોજનાઓને બનાવવી અને અમલી બનાવવી, 
િકનારાના ંિવકાસનુ ંપયાર્વરણ સસુગંત આયોજન, અથવા પરવાળાના ંજતંઓુ સામે લડવુ ંવગેરે. આ તમામ પગલા ં
લેવામા ંનાણાનંી જ િરયાત રહ ેછે. 
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 આકૃિત 3.5: પરવાળાના ંખડકો માનવ પર્વિૃતઓથી દબાણ અનભુવી ર ા છે  ( ોતઃ SEOS 2012) 

3.3. ઊંડા સમદુર્ના ંમરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયા 
મરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયા (એમપીએ) એટલ ે કે દિરયાઇ સરંિક્ષત િવ તારો. તે દિરયાના ં નેચર રીઝ સર્ છે જ્યા ં
દિરયાઇ વ િવિવધતાનુ ંરક્ષણ થાય છે અને લપુ્ત થવાને આરે હોય તેવી જાિતઓને તેમ વેપારી માછીમારીથી 
રક્ષણ મળે છે. હાલમા ં િવ ના ં 2 ટકા સમદુર્ રિક્ષત છે. તેની તલુનાએ િવ ની 12 ટકા જમીન રિક્ષત છે. વ 
િવિવધતાના ં ઉ ેશોમાથંી એક ઉ ેશ એ છે કે સમદુર્મા ં એમપીએને વધારીને 10 ટકા સધુી લઇ જવા. આ  
મોટાભાગના ંએમપીએ કોઇ દેશના ંિકનારાથી નજીકના ંપાણીમા ંછે. કહવેાતા “ઊંડા સમદુર્”, એટલ ેકે િકનારાથી 200 
માઇલ પછીના ંદિરયામા ંદિરયાઇ સરુક્ષા ખબૂ જ મયાર્િદત હોય છે. ઊંડા સમદુર્ના ંમરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયાની સખં્યા 
અને િવ તાર વધારવામા ંસૌથી મોટો પડકાર એ છે કે, કોઇ એક દેશ પોતાના ંદિરયાિકનારાના ંપાણીની મ ત્યા ં
મરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયા થાપી શકતો નથી.  

સમદુર્ના સરિક્ષત િવ તારોનો યાપ અન ં ં ે 2020 સધુીનો લ ય
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આકૃિત 3.6: ઘણા નવા મરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયાને 2020 ધ્યેય હાિંસલ કરવા જ રી છે ( ોત: UNEP‐WCMC 2012). 
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ઊંડા સમદુર્ો ખબૂ જ મહત્વના ં હોય છે. દિરયાઇ સપાટીના ં કુલ િહ સામાથંી બે તતૃીયાશં તે આવરી લે છે અને 
સીબીડીના ંમત પર્માણે તે ખબૂ જ સમ ૃ  વ િવિવધતા ધરાવે છે. ઊંડા સમદુર્ો બાબતે આંતરરા ટર્ીય કાયદાિકય 
માળખ ુ (ધ યનુાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન ધ લો ઓફ ધ સી, UNCLOS) પણ અિ તત્વ ધરાવે છે. જોકે તે 
માછીમારી, નૌપિરવહન, પર્દૂષણ, પાણીની અંદર ખાણકામ વી કેટલીક ચોક્કસ બાબતો પર્ત્યે જ ધ્યાન આપે છે, 
પરંત ુરિક્ષત િવ તારો ઊભા કરવા તરફ નહીં.  

 

આકૃિત 3.7.  િકનારાથી 200 માઇલ પછીના ંઊંડા સમદુર્ને દશાર્વતો દુિનયાનો નકશો (વાદળી િવ તારો). તેમના ંપર 
-તે દેશના ંકાયદા લાગ ુપડતા ંનથી  ( ોત: EoE 2012) 

હાલમા,ં ઊંડા સમદુર્મા ંખબૂ જ ઓછા મરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયા અિ તત્વમા ંછે. મ કે, 2002મા ંઇટાલી, ફર્ાન્સ અને 
મોનાકો નામના ંપડોશી દેશોએ એક કરાર કયાર્ બાદ ભમૂધ્ય સમદુર્મા ં (પેલાગોસ અભયારણ્ય) નામનો િવ તાર 
અિ તત્વમા ંઆ યો. તેઓ પોતાના ં દેશોમા ંન ધાયેલી નૌકાઓને િનયતંર્ણમા ંરાખવા સહમત થયા, કારણ કે અન્ય 
દેશોની નૌકા પર િનયતંર્ણ રાખવો તેમના હાથમા ંન હત ુ.ં  બીજુ ંઉદાહરણ એન્ટાકર્ િટકાના ં ઠંડા પાણીમા ં “સાઉથ 
ઓકર્નીઝ એમપીએ” નુ ંછે. 2010મા ંતેની થાપના પછી ત્યા ંમાછીમારીની મજૂંરી નથી. આ એમપીએને 35 દેશો 
ારા થાપવામા ં આ યો હતો,  કિમશન ફોર ધ કન્ઝવેર્શન ઓફ એન્ટાકર્ િટક મરીન િલિવંગ રીસોસીર્સના ં

(સીસીએએમએલઆર) સભ્યો છે. ઊંડા સમદુર્ના ંકોઇ પણ િવ તાર માટેનો કરાર હ તાક્ષર કરનાર દેશોને જ લાગ ુ
પડે છે; બીજા દેશોના ંહક જળવાઇ રહ ેછે.   

આનો અથર્  એ થાય કે કરાર પર હ તાક્ષર કરનાર દેશો અન્ય દેશોને બધંનકતાર્ િનયમો ન બનાવી શકે. આમ, નવા 
આંતરરા ટર્ીય કરાર િવના ( મ કે UNCLOS હઠેળ વધારાનો કરાર) ઊંડા સમદુર્  દિરયાઇ િવ તારોન ુ ંરક્ષણ ખબૂ 
મુ કેલ બનશે. જોકે, આવા કોઇ પણ કરારને કાયદાિકય રીતે અિ તત્વમા ંલાવવો મુ કેલ બની રહશેે, તે મહત્વના ં
માછીમારી કેન્દર્ો પર માછીમારી નૌકાઓને જવા પર મયાર્દા લાદી શકે છે, અને તેનો અમલ મુ કેલ અને ખચાર્ળ 
બની રહશેે.  
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4. બોજા અને ફાયદાની વહેંચણી  
વ િવિવધતા સરુક્ષા વા વૈિ ક પડકારો પર થતા ંઆંતરરા ટર્ીય વાતાર્લાપ અને કરારો હમેંશા આ પર્કારના ંપર્ ો 

ઊભા કરે છેઃ રક્ષણ માટે કોણ જવાબદાર છે? ખચર્ કોણ ઉઠાવશે? વ િવિવધતાનો ફાયદો કોણ ઉઠાવશે? કોણ 
જીતશે અને કોણ હારશે?  
વ િવિવધતા એ ઘણા મહત્વના ંધ્યેયો સાથે જોડાણ ધરાવતો જિટલ મુ ો છે. વ િવિવધતા સરુક્ષા માટે ભડંોળ 

ઊભુ ંકરવા માટે 2010મા ંસામાન્ય વૈિ ક યહૂ પર સમંિત સધાઇ હતી, પરંત ુહજુ પણ મોટો પર્  એ છે કેઃ નાણા ં
તેમજ વૈિ ક વ િવિવધતા સવંધર્ન, પનુઃ થાપન અને સરુક્ષા માટે ાન આવ યક ક્યાથંી આવશે?  

4.1.  વ િવિવધતા સરુક્ષા માટે ભડંોળ  
અત્યાર સધુી મોટાભાગનુ ંભડંોળ ગ્લોબલ એન્વાયમેર્ન્ટ ફેિસિલટી અથવા ( ફ - GEF) ારા પ ૂ  ંપાડવામા ંઆ યુ ંછે. 
આ ભડંોળ િવિવધ પયાર્વરણીય પર્વિૃતઓને ટેકો આપે છે, મ કે િવકાસશીલ દેશોમા ંકન્વેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ 
ડાયવિસર્ટી પર્માણે કુદરત સવંધર્ન. ફ પાસે િવકિસત દેશો ારા વૈિચ્છક રીતે અપાતો ફાળો આવે છે (આકૃિત 4.1 
જુઓ). ધ કોન્ફરન્સ ઓફ પાટ સ (COP) ટુ ધ બાયોડાયવિસર્ટી કન્વેન્શન એ ભડંોળનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો 
તેના ં િસ ાતંો અને િનયમો નક્કી કરે છે. 2003થી જીઇએફ ારા તેના મોટાભાગના ં વ િવિવધતા ભડંોળને (2.9 
િબિલયન ડોલર) િવ ભરના ં2000થી વધ ુરિક્ષત િવ તારોમા ંરોકવામા ંઆ યા છે,  63.4 લાખ ક્વેર િકલોમીટર 
(ભારતના ંિવ તારથી લગભગ બમણો) િવ તારને આવરી લે છે.  

તમામ દેશો વચ્ચે એક સામાન્ય અિભપર્ાય એ હતો કે વ િવિવધતા માટે ફ, -તે દેશોની સરકારો અને અન્ય 
તમામ ોતો ારા થતુ ંરોકાણ એ વ િવિવધતાના ંવૈિ ક ધોવાણને અટકાવવા માટે પરૂત ુ ંનથી,  

કેટલાક લોકોની દલીલ છે કે વ િવિવધતા કરતા તેનાથી વધ ુતાિકદની સમ યાઓના ંઉકેલ માટે ભડંોળ ખચર્ કરવુ ં
વધ ુસારંુ છે. તો અન્ય માને છે કે વ િવિવધતામા ંરોકાણ કરવુ ંએ લાબંા ગાળે આિથર્ક રીતે ફાયદાકારક નીવડશે.   

િવકાસશીલ દેશોમા ં વ િવિવધતા સરુક્ષા માટેનુ ંભડંોળ કયાથંી આવે?   
વ િવિવધતા સરુક્ષા માટેના ંખચાર્ળ પગલા ંલેવા િવકાસશીલ દેશોને સામાન્ય રીતે પરવડે તેમ હોત ુ ંનથી, અને 

ઓ ોિગક દેશોને જીઇએફમા ંઆપેલા ભડંોળ કરતા વધ ુખચર્ કરવો હોતો નથી.  

સસંાધનો ક્યાથંી આવવા જોઇએ તે સવાલ કેટલાય મુ કેલ પર્ ો ઊભા કરે છે. કેટલાક લોકો માને છે કે સમ ૃ  દેશોએ 
ખદુ પોતાનુ ં વ િવિવધતા ઘટાડ ુ ંછે અને હવે તેઓ ગરીબ દેશોને તેમનુ ં વ િવિવધતા સાચવવા કહી ર ા છે, 
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માટે જ હવે સમ ૃ  દેશોની જવાબદારી છે કે તે િવ ભરના ં વ િવિવધતા સરુક્ષા માટેનો ખચર્ ઉઠાવે. અન્ય લોકોનુ ં
માનવુ ં છે કે િવકાસશીલ દેશો ગરીબ ભલે હોય પરંત ુ તેમણે પણ જવાબદારી ઉઠાવવીને ફાળો આપવો જોઇએ Ð 
કદાચ સમ ૃ  દેશો ટલો નહીં, પરંત ુકોઇક રીતે તો આપવો જ જોઇએ.  

અત્યાર સધુી, આિથર્ક રીતે સમ ૃ  દેશો વૈિચ્છક રીતે ફમા ંભડંોળ આપતા હતા. કેટલાક લોકો એવુ ંમાને છે કે આ 
સારી રીતે ચાલી ર ુ ંછે, માટે વધ ુફરિજયાત રીતે વધ ુભડંોળ ઊઘરાવવાની કોઇ જ િરયાત નથી. તો બીજા દલીલ 
કરે છે વૈિ ક તરે વ િવિવધતાની સરુક્ષા માટે પરૂતા ંસસંાધનો ન હોવાથી વૈિચ્છક રીતે અપાત ુ ંભડંોળ અપરૂત ુ ં
હોઇ શકે છે, થી આપણે ભડંોળને ફરિજયાત કરવુ ંજોઇએ.  

છે લે, એક સવાલ એ છે કે નાણા ંમાતર્ રા ટર્ો પાસેથી (અને એ રીતે, કરદાતા તરફથી) આવવા આવવા જોઇએ. 
તેના બદલ,ે પૈસા ઊભા કરવાના ંઅન્ય ર તા નથી ? મ કે, ખાનગી કંપનીઓ અથવા ગર્ાહકો આ પૈસા ચકૂવે તો? 
પર્દૂષણ કરનારા કે ચોક્કસ સસંાધનનો ઉપયોગ કરનારા પાસેથી ફી વસલૂ કરવી તે પણ એક ર તો છે,  જોકે તે 
ઊંચા ભાવ તરફ દોરી જઇ શકે છે. આની સામે દલીલ થશે કે તે અસક્ષમ, અમલમા ંમુ કેલ અને આિથર્ક િવકાસન ે
અવરોધના  ંબનશે.  

4.2. પર્ાપ્યતા અને લાભની વહેંચણીઃ ધ નાગોયા પર્ોટોકોલ 
આનવુિંષક સસંાધનોના ંઉપયોગમાથંી થતા ંલાભોની વાજબી અને ઉિચત વહેંચણી એ બાયોડાયવિસર્ટી કન્વેન્શનના ં
તર્ણ મખુ્ય હતેઓુમાથંી એક છે. અન્ય બે હતેઓુને સમજવા માટે તેને મહત્વનો ઘટક માનવામા ંઆવે છે. આ બે હતે ુ
એટલ ે િવક િવિવધતાનુ ંસવંધર્ન અને તેનો ટકાઉ ઉપયોગ. 
‘આનવુિંષક સસંાધનો’ શબ્દ એ તમામ જીવોમા ંરહલે વારસાગત એકમો; જનીનો સાથે સબધં ધરાવે છે. -આનવુિંષક 
સસંાધનો તેમજ સજીવો, તેમની લાક્ષિણકતાઓ અને યોગ્ય ઉપયોગ િવશેનુ ં ાન સશંોધન તેમજ યવસાિયક 
ઉત્પાદનો વાકે નવી દવાઓ, સારો ખોરાક, ઔ ોિગક ઉત્સેચકો, સ દયર્ પર્સાધનો બનાવવા માટે ખબૂ ઉપયોગી 
થઈ શકે છે.  
અન્ય પર્કારના ંસસંાધનોની મ જ આનવુિંષક સસંાધનો Ð અને મળૂ અને થાિનક લોકોમા ંતેને લગતુ ંપરંપરાગત 
ાન Ð િવ મા ંસરખે િહ સે વહેંચાયેલા નથી. જ્યા ં વ િવિવધતા સમ ૃ  છે ત્યા ંતે િવપલુ પર્માણમા ંછે, એટલે કે 

મોટેભાગે િવષવુવ ૃ ીય અને/અથવા િવકાસશીલ દેશો. જ રી ટેક્નોલોજી હોવાને લીધે  કંપનીઓને આ આનવિંષક 
સસંાધનોને ભોગવી શકે છે તે મોટેભાગે ઔ ોિગક દેશોમાથંી આવતી હોય છે. િવકાસશીલ દેશોની નજરે જોઇએ તો, 
આને લીધે ‘બાયોપાયરસી’  ( વચાિંચયાગીરી) થઇ રહી છે. આ શબ્દ એવા િક સાઓ માટે વપરાય છે મા ંઆવી 
કંપનીઓ કોઇની મજૂંરી વગર જ  આનવુિંષક સસંાધનોને હ તગત કરીને અન્ય દેશોમા ંલઇ ગઇ હોય અને તે પણ 
પરૂા પાડનાર દેશને તેના ં યવસાિયક ઉપયોગથી મળેલા ફાયદાની વહેંચણી કયાર્ વગર. 

ધ નાગોયા પર્ોટોકોલ 

કેટલાય વષ ના ંવાતાર્લાપ પછી, ઓક્ટોબર 2010મા ંCOP10  ખાતે “એક્સેસ ટુ જીનેિટક રીસોસીર્સ એન્ડ ધ ફેર એન્ડ 
ઇક્વીટેબલ શેરીંગ ઓફ બેનીિફટ્સ એરાઇિઝંગ ફર્ોમ ધેર યિુટલાઇઝેશન” (ધ નાગોયા પર્ોટોકોલ, જાપાનના ંશહરે 
પરથી નામ અપાયુ ંછે જ્યા ંઆ કરાર થયો) નામનો કરાર થયો. આ કરારમા ં“પર્ોવાઇડસર્” દેશો એટલ ેસસંાધનોના ં
ઉપયોગ પછી થતા ંફાયદાની વહેંચણીની શરતે પોતાના ંઆનવુિંષક સસંાધનોનો ઉપયોગ કરવાની મજૂંરી આપે 
તેવા દેશો (જુઓ આકૃિત 4.1). આ પર્ોટોકોલમા ંએમ પણ જણાવવામા ંઆ યુ ંછે કે મળૂ અથવા થાિનક સમદુાયનુ ં
પરંપરાગત ાન જો કોઇ ઉપયોગી આનવુિંષક સશંાધનની ઓળખ તરફ દોરી જાય તો તેમને પણ લાભ થવો 
જોઇએ. “યઝુસર્” એટલ ેતેવા દેશો  આનવુિંષક સસંાધનો અથવા તેને લગતા ં ાનનો ઉપયોગ કરવા માગંતા હોય. 
તેમણે  દેશ પાસેથી આ આનવુિંશક સસંાધનો હ તગત કરવા હોય તે દેશની મજૂંરી લવેી પડે છે. તેમને પર્ોવાઇડસર્ 
સાથે ફાયદા વહેંચણી અંગેની શરતો બાબતે સહમત પણ થવુ ંપડે છે.  
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આકૃિત  4.1: પર્ાપ્યતા અને લાભ વહેંચણી મોડેલ. ગલુાબી એરો એમ દશાર્વે છે કે, વ િવિવધતામાથંી મેળવેલી 
કેટલીક નવી વ તઓુના ંલાભ ફરી પાછા વ િવિવધતા જ્યા ંઆ યુ ંછે તે મળૂ, દેશને જ મળશે. ( ોત: CBD 2012, 
સશંોિધત)  

લાભની વહેંચણી નાણા ંઅથવા/અને કશૂળતા મેળવવા માટેના ંસહકાર વ પે હોઇ શકે, મ કે, સશંોધન અને નવી 
ટેક્નોલોજીના ં થાનાતંર માટે. આ લાભ સવંધર્નના ંપર્યત્નો અને વ િવિવધતાના ંટકાઉ ઉપયોગમા ંમદદ પ થવા 
જોઇએ. નાગોયા પર્ોટોકોલ િવ ભરમા ંતેના ંિનયમો થાપવામા ંમદદ પ થશે.  

 

આકૃિત  4.2: પરંપરાગત કાણી લોકો ારા વપરાતો 
છોડ (ડાબે), વેચાણ માટે તૈયાર દવા જીવની 
(જમણે)  ોત  (િવિકપીિડયા  અને 
http://sanjeevaniherbals.com/)  

 

 

લાભ વહેંચણીનુ ંઉદાહરણ 

કાણી આિદવાસીઓ ભારતના ં કેરાલના ં અનામત જગંલોમા ં રહ ે છે. ટર્ોિપકલ બોટિનકલ ગાડર્ન એન્ડ રીસચર્ 
ઇન્ ટીટ ટુ (ટીબીજીઆરઆઇ)ના ં િવ ાનીઓની એક ટીમ જગંલોમા ંઅિભયાન પર નીકળી, તેમના ભોિમયા હતા ં
કાણી લોકો. થકવી દેનારી સફર દરિમયાન િવ ાનીઓએ ન ધ્ય ુકે તે લોકો સતત કોઇ ફળ આરોગતા હતા,ં  તેમને 
તાજા અને ઉજાર્વાન રાખતા હતા.ં પછૂવામા ંઆવતા ંકાણી આિદવાસીઓએ તે ફળોનો ોત જણાવવાની ના પાડી 
દીધી, અને જણા યુ ં કે તે જગંલનુ ં રહ ય છે  બહારના ં લોકોને ન કહવેાય. કેટલીય માથાકટૂ પછી તેમણે 
િવ ાનીઓને તેનો છોડ બતા યો. િવ ાનીઓએ છોડના ંલક્ષણોના ંઅભ્યાસ માટે કેટલાક છોડ લઇ લીધા.ં અભ્યાસમા ં
જાણવા મ યુ ં કે તે િવરલ છોડ છે અને માતર્ ત્યાનંા પવર્તીય જગંલોમા ંજ થાય છે. આ વન પિતનુ ંભતૂકાળમા ં
દ તાવેજીકરણ થયુ ં હત ુ ં પરંત ુ તેના પરંપરાગત ઉપયોગ અને ખાસ લક્ષણોની કોઇને ખબર ન હતી. 
ટીબીજીઆરઆઇના ં િવ ાનીઓએ શોધી કાઢ ુ ં કે તે વન પિતના ં ફળમા ંથાક-િવરોધી તત્વો હતા. તેની મદદથી 
તેમણે ‘જીવની’ નામની દવા બનાવી,  આરોગ્ય માટે ખબૂ સારી છે અને તણાવ-થાકમા ં રાહત આપે છે. 
ટીબીજીઆરઆઇએ નક્કી કયુર્ં કે કાણી આિદવાસીઓન ેઆ દવાના ં વેચાણની આવકમાથંી અડધો િહ સો મળવો 
જોઇએ. કેરાલાના ંકાણી લોકોના ંલાભની વહેંચણીના ંહતેસુર એક ટર્ ટ ફંડ ઊભુ ંકરવામા ંઆ યુ,ં  ક યાણ અને 
િવકાસની પર્વિૃતઓની સાથે કાણી ારા થતા ંઅન્ય વન પિતઓ અને ઉપયોગો જાણવાનુ ંકામ પણ કરશે. 
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નાગોયા પર્ોટોકોલ તકો અને મયાર્દા 
50 દેશો ારા બહાલી આપ્યા પછી નાગોયા પર્ોટોકોલ અમલમા ંઆવશે,  નજીકના ંભિવ યમા ંજ શક્ય બનશે. -
તે દેશોની સરકારોને હવે પર્ોટોકોલ હઠેળની જવાબદારીઓ યવહારમા ંકેમ ે ઠ રીતે નીભાવી શકાય તે અંગે િનણર્ય 
અને તૈયારીની જ િરયાત છે. 

નાગોયા પર્ોટોકલ જ્યા ંપર્ાપ્યતા અને લાભની વહેંચણીના ં િનયમો નક્કી કરે છે, ત્યા ંબીજી બાજુ હજુ નક્કી કરવાનુ ં
બાકી છે કે જાિતઓના ંલેવામા ંઆવેલા લાખો નમનૂાનુ ંશુ ં કરવુ ં (અને તેના ંઆનવુિંશક સસંાધનોનુ ં પણ),  
નાગોયા પર્ોટોકોલ પહલેા િવકિસત દેશોના ંસશંોધકો કે કંપનીઓ ારા િવકાસશીલ દેશોમાથંી લેવામા ંઆ યા હતા.ં 
કેટલાક લોકોનુ ંકહવે ુ ંછે કે, ભતૂકાળમા ંઆ નમનૂાઓ એકદમ યોગ્ય રીતે લેવામા ંઆ યા હતા.ં થી તેમને નાગોયા 
પર્ોટોકોલ લાગ ુપાડવુ ંતે નવી મયાર્દા નક્કી કરતા ંપહલેા ંજ હાઇવે પર કાર માટે ઝડપની મયાર્દા બદલવા બરોબર 
અને ત્યાર બાદ ભતૂકાળમા ં  પણ કારચાલકોએ ઝડપી કાર હાકંી હશે તેને દંડવા બરોબર ગણાશે.  તો બીજા લોકો 
કહ ે છે કે,   દેશોમાથંી નમનૂા એકતર્ કરાયા છે તેમને હજુ પણ વ તનુા ંમાિલક ગણી શકાય અને તે રીતે તેના 
ઉપયોગ ારા કેટલાક ફાયદા તેમને મળવા જોઇએ.  

 બીજો એક મુ ો એ તથ્ય સાથે જોડાયેલો છે કે નાગોયા પર્ોટોકોલ ઊંડાસમદુર્ના ંદિરયાઇ જીવોના ં(માછલી, શેવાળ, 
ગ વગેરે) આનવુિંશક સસંાધનોનુ ં િનયમન કરતો નથી. આ સસંાધનોના ંકોઇ માિલક (“પર્ોવાઇડસર્”) નથી અને 
હાલમા ં તે કોઇ પણથી વતતંર્ છે. આ  દિરયાઇ આનવુિંશક સસંાધનોનો ઉપયોગ અમકુ દેશોના ંઅને તેમા ંપણ 
િવકિસત દેશોના ંમયાર્િદત સશંોધકો અને કંપનીઓ ારા જ થાય છે.  

“ધ ફર્ીડમ ઓફ ધ હાઇ સી” (ઊંડા સમદુર્ની વતતંર્તા) એ ખબૂ જૂની પરંપરા છે, અને કેટલાકનુ ંમાનવુ ંછે કે તેનુ ં
આગવુ ં મ ૂ ય છે,  જળવાવુ ં જોઇએ. તો બીજાને લાગે છે કે, મધદિરયાના ંઆનવુિંશક સસંાધનો પર સમગર્ 
માનવજાતનો હક છે અને તેના ઉપયોગથી થતા ંકોઇ પણ આિથર્ક ફાયદાના ંઅમકુ િહ સાથી િવકાસશીલ દેશોના ં વ 
િવિવધતાના ંસવંધર્નને ટેકો મળવો જોઇએ.  
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ટૂંકા નામો 
 

ABS (એબીએસ): એક્સેસ એન્ડ બેનીિફટ શેિરંગ 

CBD (સીબીડી): કન્વેન્શન ઓન બાયોલોજીકલ ડાયવિસર્ટી 

CCAMLR (સીસીએએમએલઆર):  કન્વેન્શન ઓન ધ કન્ઝવેર્શન ઓફ એન્ટાકર્ િટક મરીન િલિવંગ રીસોસીર્સ 

FAO (એફએઓ):  ડ એન્ડ એગર્ીક ચરલ ઓગેર્નાઇઝેશન, યનુાઇટેડ નેશન્સની સં થા છે 

GDP (જીડીપી): ગર્ોસ ડોમેિ ટક પર્ોડક્ટ 

GEF (જીઇએફ): ગ્લોબલ એન્વાયમેર્ન્ટલ ફેિસિલટી 

MPA (એમપીએ): મરીન પર્ોટેક્ટેડ એરીયા 

TBGRI (ટીબીજીઆરઆઇ): ટર્ોિપકલ બોટિનકલ ગાડર્ન એન્ડ રીસચર્ ઇન્ ટીટ ટુ  

UN (યએુન): યનુાઇટેડ નેશન્સ 

UNCLOS (યએુનસીએલઓએસ): યનુાઇટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન ઓન ધ લો ઓફ ધ સી 
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