
 

हवामान बदल - स य, क पना आ ण राजकारण 

(ूा. रंजन र ाकर केळकर)  
िनसगाचे कालचब एका वेळापऽकानुसार चालते आ ण 
आपली जीवनशैली आपण जेथे राहतो ितथ या हवामानात या 
उतार- चढावांशी जळुवून घेतलेली अशी बनते. या 
वेळापऽकाचे वैिशं य हे, क  यात िनयिमतपणा आहे; पण 
कठोर िशःत नाह . ते अनेकदा थोडे पुढे- मागे होते. ..... 
..... पृ वीभोवतीचे वातावरण चंचल आ ण अशांत आहे, यामुळे अपे त 
आ ण अनपे त अशा दो ह  ूकार या घटना िनसगात घडत असतात. 
हवामानातील बदल जे हा आप या अपे ेूमाणे होत राहतो ते हा आपण 
या वषयी अिधक वचार कर त नाह ; पण या ूकार या हवामानाची 
आप याला सवय नसते तसे हवामान जे हा आपण अनुभवू लागतो ते हा तो 
एक चचचा, िचंतेचा आ ण अ ययनाचा वषय बनतो.  
 
हवामानातील बदल हा एक असा वषय आहे, यावर शा  िनरंतर काम 
कर त आहेत आ ण "िनसगात काह  तर  विचऽ अथवा अभूतपूव होत आहे, 

मानवजातीचे भ वत य धो  यात आहे,' असे आप याला वारंवार सांिगतले जात 
आहे. कधी कधी शा ांची प रभाषा सामा य य ला समजत नाह . कधी 
शा ीय मा हती अपूण असते; अथवा ती असमतोलपणे मांडलेली असते कंवा 
जागितक राजकारणा या संदभात ितला खळबळजनक प दले गेलेले असते. 
हणून जे हा जे हा संशोधनाचा एखादा नवीन िनंकष ूिस  होतो कंवा 
नवीन भा कत केले जाते ते हा यातील स य, याची वँ वसनीयता आ ण 

यामागचे राजकारण यांबाबत चचा सु  होते.  
 
ॄ टश हवामान खाते आ ण ईःट अँ लया व ापीठ यांनी अलीकडेच 



संयु र या एक भा कत जाह र केले, क  वष २००७ हे आजवरचे सवािधक 
उंण वष ठ  शकेल. या भा कतामुळे वै ँ वक तापमान वाढ आ ण यापासून 
उ  भवणारे हवामानातील बदल या वषयी या चचला पु हा एकदा चालना 
िमळाली आहे.  
 
पृ वी या वाढ या तापमाना वषयी जे हा शा  बोलतात, ते हा ते पृ वी या 
सरासर  तापमाना वषयी बोलतात, हे आपण ल ात घेणे आवँ यक आहे. 
पृ वी या सरासर  तापमानात गे या शतकात ०.७ अशं से सअसची वाढ 
झालेली आहे. १८६१ या आधी वेधशाळा फारच थो या ठकाणी हो या आ ण 
बहतेक ठकाणी न ह याचु . ते हा फार पूव या काळा वषयी आपण ठामपणे 
बोलू शकत नाह , हेह  ल ात घेतले पा हजे. तापमानवाढ चा ०.७ अशं हा 
आकडासु ा िन ँ चत नाह . यात ०.२ अशं हणजे ६० ट   यांएवढ  चूकभूल 
देणे घेणे आहे. याचा अथ हाह  नाह , क  पृ वीवर सव ठकाणी तापमानात 
एवढ च वाढ झालेली आहे.  
 
पृ वीचे तापमान एकसारखे वाढत गेलेले नाह ; पण वशेष हणजे १९७६ 
पासून पृ वी या तापमानात सात याने वाढ होत गेली आहे आ ण गेले दशक 
हे १८६१ पासूनचे सवात उंण दशक होते. १९९८ हे या काळातील सवात उंण 
वष होते. आता अ या अशंाची वाढ ह  काह  फार मोठ  नाह ; पण ह  

सरासर तली वाढ आहे आ ण ती पुढे अशीच चालू रा हली तर काय होईल, हा 
ूँ न मह वाचा आहे आ ण हणून तापमान वाढ वषयी शा  जे सांगत 
आहेत, ते नजरेआड क न चालणार नाह . जगात अनेक ठकाणी हवामान 
बदल याची उदाहरणे दसून येत आहेत. ते सवच वै ँ वक तापमान वाढ मुळे 
होत आहे, असा िन ँ चत पुरावा नाह ; पण याचे काह  दंप रणाम दसू ु
लागले आहेत.  
 
ॄ टश हवामान खा याने केले या ता या भा कतानुसार, १९९८ या 
आतापयत या सवािधक उंण वषाला २००७ हे वष मागे टाकू शकेल. या 



वष  "एल िननो' पु हा वकिसत हो या या श  यतेवर यांचा अदंाज 

ूामु याने आधारलेला आहे. "एल िननो'चे पूवानुमान करणे अवघड आहे 
आ ण याचे अदंाज नेहमीच खरे ठरलेले आहेत असे नाह . आपला अदंाज 
खरे ठर याची श  यता फ  ६० ट के अस याचे ॄ टश शा ांनी हटले 
आहे.  
 
हवामाना या दरू प या या बदलाचे भा कत करताना वातावरणािशवाय 
समुिावर या, भूपृ ावर या आ ण जीवसृ ी या ू बयादेखील वचारात घेत या 
जातात आ ण यांचे मॉडेल बन व यात येते. आता या सग याच ू बया 
शा ांना पूणपणे समजले या आहेत असे नाह  आ ण समज या तर  यांचे 
मॉडेल बनव यात यश िमळेलच असेह  नाह . अशा मॉडेलम ये ूचंड 
अिन ँ चतता असू शकेल, ते असावे िततके यापक नसेल, याचा कोन 

मया दत असेल कंवा यात धरले या सवच गहृ त गो ी कदािचत खढयाह  
नसतील. ते हा हवामाना या बदलासंबंधीचे भा कत कोणी केले तर यावर 
लगेच वँ वास न ठेवता या सव गो ी ूथम पडताळन बिघत या पा हजेतू . 
नाह  तर "२० वषानतंर मॉ सून गायब होणार', "आता मंुबई नेहमीच बुडणार' 
अशा ूकारची बेजबाबदार वधाने आप याला वाचायला िमळतील.  
 
औ ोिगक युगा या सुरवातीपासून आतापयत वातावरणातील काबन डाय 
ऑ  साईडचे ूमाण ३१ ट के वाढले आहे. हा सवात मह वाचा ह रतगहृ वायू 
आहे. या वाढ ची ूमुख कारणे हणजे मानवाने कोळसा, पेशोिलयम तेलाचा 
केलेला सरास वापर आ ण मो या ूमाणावर केलेली जगंलतोड. िमथेनचे 
ूमाण १५० ट   यांनी वाढले आहे. या वायूची िनिमती ओ या जिमनीवर 
आ ण भातशेतीमुळे होते. यािशवाय औ ोिगक उ पादनातील अनेक 
ू बयां ारे मो या ूमाणावर वातावरणात सूआम घनपदाथ (एरोसो स) फेकले 
जात आहेत. मानवाने गे या २५० वषात िनसगात जेवढा हःत ेप केला 
तेवढा मागील लाखो वषात केला नसावा.  
 



पण प र ःथती गभंीर असली, तर  िनराशाजनक नाह . हवामाना या 
बदलामुळे होणारे वप रत प रणाम टाळ यासाठ  आतंररा ीय पातळ वर 
के हाच ूय  सु  झाले आहेत. १९७९ म ये प हली जागितक हवामान 
प रषद जीिन हा येथे आयो जत कर यात आली होती. १९८७ म ये 
मॉ शऑल येथे ओझोन वायूचा नाश करणाढया पदाथा या उ पादनावर 
आ ण उपभोगावर िनयंऽण घालणारा करार सवसंमत कर यात आला. 
यानंतर लगेचच १९८८ या वष  हवामान बदलाबाबत आतंररा ीय सिमतीची 

(IPCC) ःथापना केली गेली. १९९२ म ये यूयॉक येथे United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ची ःथापना 
कर यावर सहमती झाली आ ण याच वष  रओ येथे भरले या वसुंधरा 
संमेलनात १५० देशांनी यावर स ा के या.  
 
 योटो कराराम ये पृ वीचे तापमान वाढ व यास कारणीभूत असले या वायूंचे 
उ पादन, १९९० या संदभात कमी कर याची जबाबदार  सव देशांवर 
वेगवेग या ूमाणात घातली गेली आहे. अमे रकेला हे मा य नाह ; पण 
ूगितशील देशांना मदत दे याची ितची तयार  आहे. जे देश  योटो करार 
अनुसार करणार नाह त यांना दंड दे याची योजना नाह . कायदेशीर बंधने 
नस यामुळे याची अमंलबजावणी कठ ण आहे.  
 
"आयपीसीसी'ने १९९० म ये प ह या अहवालात पुरावा दला, क  हवामानात 
होणारा बदल हा मानवासाठ  धोकादायक आहे. हा धोका ल ात घेऊन 
जागितक पातळ वर दरगामी उपाय योज याची आवँ यू कता आहे. १९९५ 
म ये याने आपला दसरा अहवालु  आ ण २००१ म ये ितसरा अहवाल ूिस  
केला. अशा ूकार या िनरिनरा या ूय ांमुळे हवामानातील बदल आ ण 
यामुळे होणारे वप रत प रणाम या वषयी आप या ानात खपूच भर पडत 
चालली आहे आ ण अनेक बाबतींत जी अिन ँ चतता होती, ती कमी होत 

चालली आहे.  
 



"आयपीसीसी'चा चौ या अहवालाचा सारांश २ फेॄुवार  २००७ रोजी 
पॅ रसम ये ूिस  केला जाणार आहे.  
 
हवामान बदलाबाबत काय चालले आहे हे पा हले तर यात फ  राजकारण, 

अथनीती, कधी न संपणाढया वाटाघाट  एवढेच दसून येते; पण यात 
व ानह  आहे. हवामानातील बदलासंबंधी या संशोधनकायात भारत देश 
फारसा पुढे गेलेला नाह . भारताला ७५०० कलोमीटर लांबीची कनारप ट  
लाभली आहे. आपली अथनीती अ ापह  ूामु याने कृ षूधान आहे आ ण 
शेती मॉ सून या पावसावर अवलंबून आहे. अशा प र ःथतीत हवामानातील 
बदलां वषयी आपण जाग क रा हले पा हजे, समतोल कोन ठेवला पा हजे 
आ ण सात याने संशोधन काय कर त रा हले पा हजे.  
 
(लेखक हवामानशा  वभागाचे िनवृ  महासंचालक आहेत.)  
 
पृ वी तापतेय  

- पृ वी या सरासर  तापमानात गे या शतकात ०.७ से सअसने वाढ  

- हवामान बदलाबाबतचे भा कत पडताळन पाहायला हवेू   

- भारताने समतोल कोन ठेवून संशोधन करायला हवे 
 
 

     

 


