द्री कासव संवर्धन

बॅक

महाराष्ट्रातील ऑलिव्ह रिडले समुद्री कासवांच्या घरट्यांचे संवर्धन
पिल्ले सोडणे
वाळूतून संपूर्ण वर आलेल्या
पिल्लांना तात्काळ समुद्रापासून
काही फू ट अंतरावर सोडले जाते

महाराष्ट्रातील समु

उबवणी कें द्राच्या जागेची निवड व
बांधणी
भरती रेषेपासून दूर व सुरक्षित

उबवणी कें द्र नियोजन व उबवण काळ
प्रत्येक घरट्याला विस्थापनाची तारीख व अंड्यांची संख्या
दर्शवणारे फलक
पक्ष्यांपासून संरक्षण आणि तापमानाचा घरट्यावरील परिणाम
कमी करण्याकरीता त्यावर टोपली ठे वली जाते
४५-५५ दिवसांनंतर पिल्ले बाहेर पडण्यापूर्वी घरट्यावर
दिसणाऱ्या खळग्यासाठी कासव मित्रांकडून दिवसातून तीनदा
घरट्यांचे सर्वेक्षण

ग्रीन

घरटी बनवण्याचा काळ
मादी कासव अंडी देण्याच्या काळात पहाटे
किंवा मध्यरात्री वालूकामय किनाऱ्यावर
अंडी घालते (नोव्हेंबर ते एप्रिल)

हॉ क्सबिल

ऑ लिव्ह रिडले

लॉ गरहेड

अंडी घालणे

घरट्यांचे उबवणी कें द्रात विस्थापन

भरती रेषेपलीकडे अंडी
घालण्यास योग्य जागेचा शोध
अंड्यांची संख्या ≈ १०० - १२०

अंड्याबरोबर नैसर्गिक घरट्यातील ओली वाळू घेवून त्या
घरट्याइतक्याच खोलीच्या उबवणी कें द्रातील घरट्यात विस्थापन

कां दळवन प्रतिष्ठान
महाराष्ट्र

mangroves.maharashtra.gov.in
Mangrove_Foundation

कां दळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन

घरट्यांचा शोध व विस्थापन
नैसर्गिक घरट्यांना खुणा लावणे
भरती रेषे दरम्यानची घरटी उबवणी
कें द्रात हलवणे (कृ त्रिम संरक्षण)
भरती रेषेपलीकडील घरटी त्याच जागी संरक्षित करणे व
संबंधित खुण लावणे (नेैसर्गिक संरक्षण)

किनाऱ्यावरील गस्त
कासव मित्रांकडून नियमित गस्तीद्वारे
कासवांच्या घरट्यांचा शोध.

लेदर

कांदळवन कक्ष आणि कांदळवन प्रतिष्ठानाचे समुद्री कासव संवर्धन उपक्रम
संशोधन आणि संवर्धन प्रकल्प
ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या घरट्यातील
उबवणी तापमानाचा अभ्यास
(२०१९ ते २०२१)

कासवांच्या घरट्यात data logger बसवून
C
त्याद्वारे उबवणी तापमानाचे
मोजमाप करण्यात आले.
o

उन्हाळ्यात कासव
घरट्यातील उबवणी
तापमान सर्वाधिक असल्याने
या काळात कासव पिल्लांचा अंड्यातून
बाहेर येण्याचा दर सर्वात कमी असल्याचे
निदर्शनास आले. याकरीता करावयाच्या
प्रस्तावित उपाययोजनांचे परीक्षण या
प्रकल्पादरम्यान अभ्यास क्षेत्रात करण्यात
आले.
त्यातील प्रभावी उपायांची निवड प्रात्यक्षिक
तपासणी नंतर करण्यात आली.

ऑलिव्ह रिडले कासवाचे उपग्रहीय
(सॅटेलाईट) टॅगद्वारे मार्गनिरिक्षण
(२०२२)
या
प्रकल्पांतर्गत
भारताच्या
पश्चिम
किनाऱ्यावर प्रथमच पाच ऑलिव्ह रिडले
कासव माद्यांना सॅटेलाईट टॅग लावण्यात
आले आणि त्यांना प्रथमा, सावनी, वनश्री,
लक्ष्मी व रेवा अशी नावे देण्यात आली.
या प्रकल्पाद्वारे ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या
भारताच्या
पश्चिम
किनाऱ्याजवळील
समुद्रातील वावर आणि स्थलांतरणाबद्दल
माहिती मिळत आहे.

कासव उपचार कें द्र

कासव संवर्धन उपक्रम
महाराष्ट्राच्या काही किनाऱ्यांवर ऑलिव्ह रिडले कासवांची घरटी आढळतात.

महाराष्ट्र वन विभागाने किनाऱ्यावर वाहून
येणाऱ्या कासवांच्या उपचाराकरीता
महाराष्ट्रात दोन 'कासव उपचार
कें द्र' तयार के ली आहेत
(डहाणू व ऐरोली).

स्थानिक आणि काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने महाराष्ट्र वन विभाग
२००३ सालापासून समुद्री कासव संवर्धनाकरीता महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यांवर
मोलाचे कार्य करीत आहे.
महाराष्ट्र वन विभागाने कासव अंडी घालत असलेल्या प्रत्येक किनारी कासव
मित्रांची नेमणूक के ली आहे. ते या घरट्यांचे संरक्षण आणि आवश्यक त्या
घरट्यांची उबवणी कें द्रात पुन:स्थापना करण्याचे काम करतात.
उबवणी कालावधीनंतर घरट्यांतून बाहेर येणाऱ्या पिल्लांना सुखरूप समुद्रात सोडण्याची जबाबदारीही
या कासव मित्रांची असते.

'एम-टर्टल' मोबाईल ॲप्लिके शन
कांदळवन प्रतिष्ठान आणि सह्याद्री निसर्ग मित्र, चिपळूण या स्वयंसेवी संस्थेच्या संयुक्त
विद्यमाने कासव घरट्यांची सूचीबद्ध माहिती मिळवण्यासाठी ‘एम-टर्टल’ नावाचे
मोबाईल ॲप्लिके शन तयार के ले आहे.
हे मोबाईल ॲप्लिके शन कासव मित्रांद्वारे वापरले जात आहे.
या ॲप्लिके शन मधून मिळालेली माहिती फक्त वन विभागाकरीताच उपलब्ध राहील.

समुद्रातील दुर्मीळ प्रजाती मासेमारी जाळ्यात अडकल्यानंतर त्यांची सुटका
करण्याबाबत मच्छिमारांना भरपाई देण्याची योजना
कांदळवन कक्ष आणि मत्स्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी डिसेंबर २०१८
पासून भरपाई योजनेला सुरूवात के ली.
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ च्या परिशिष्ट १ मध्ये
समाविष्ट असलेले समुद्री कासव, व्हेलशार्क व डॉल्फिन असे
समुद्री संरक्षित प्राणी मच्छिमारांच्या जाळ्यात अडकल्यावर त्यांची
सुखरूप सुटका के ल्यास जाळीच्या नुकसानीकरीता मच्छिमारांना ₹२५,०००/पर्यंतची भरपाई देण्यात येते.
मे २०२२ पर्यंत एकू ण २४२ कासवे सोडण्यात आली.

हॉक्सबिल - ५

ग्रीन - ७४

किनाऱ्यावर वाहून येणाऱ्या सागरी जीवांचे
व्यवस्थापन व उपचाराबाबतचा समन्वय
सोपा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या
'मरीन रिस्पॉंडंट' या गटाचे व्यवस्थापन
कांदळवन कक्ष व कांदळवन प्रतिष्ठानामार्फ त
के ले जाते.

जनजागृती कार्यक्रम
समुद्री कासवांचे व इतर
समुद्री संरक्षित जीवांचे
महत्व व संवर्धन या
बाबत जनजागृती
करीता विद्यार्थी,
मच्छिमार आणि
जनसामान्यांसाठी कांदळवन प्रतिष्ठान
विविध कार्यक्रम आयोजित करते.
'कासव महोत्सवाचे' ही आयोजन के ले जाते
ज्यात पर्यटक कासवांच्या पिल्लांचा
समुद्राकडील प्रवास प्रत्यक्ष पाहू शकतात
(वेळास व आंजर्ले).

योजने अंतर्गत सोडण्यात आलेल्या समुद्री कासव प्रजाती

ऑलिव्ह रिडले - १६१

रायगड, रत्नागिरी
आणि सिंधुदूर्ग
जिल्ह्यात नवीन कें द्रे
तयार करण्यात
येणार आहेत.

लेदरबॅक - २

