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पृ वी तापतये क  गारठतये? 

डॉ. रंजन केळकर 

 

 
 
 

डसबर २०१८ या प ह या पंधरव यात पोलंडमधील काटो वच गावी 
हवामानबदला वषयी चचा कर यासाठ  एक महासंमेलन भरलं होतं. ‘कॉप’ नावानं 
ओळख या जाणा या मा लकेतील हे २४वं वा षक संमेलन असूनसु धा यात भाग 
घे यासाठ  जगभरातून वीस हजारांहून अ धक लोक तथं एक  जमले होते. 
जाग तक तापमानवाढ सात यानं सु  आहे आ ण भ व यात पृ वीचं सरासर  
तापमान आणखी दोन अंशांनी वाढणार आहे, अस ं तथे सांग यात येत होतं. जे 
हवामानशा  पुढ ल दोन-तीन दवसांसाठ ह  अचूक अदंाज देऊ शकत नाह त ते 
पुढ ल शतका वषयी ठामपणे बोलत होते आ ण संमेलनाचे इतर सद य यांचा 
श द स य मानून पृ वी या भ वत या वषयी या चतंेत बुडून गेले होते. एवढा 
मोठा इ हट क हर कर यासाठ  अनेक प कार भारतातून काटो वचला गेले होते 
आ ण ‘पृ वी तापतेय!’, ‘मानवजाती धो यात!’, असे च थरारक मथळे मराठ  
वृ प ातं मी वाचत होतो. जाग तक तापमानवाढ कशा कारे होत चालल  आहे, 

यापुढे ती कशी होईल आ ण ती रोख यासाठ  कोणकोणते उपाय करण ंगरजेचं 
आहे, ह  सगळी मा हती वाचायला मळत होती. 
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ह  सव गरमागरम खबर वाचून मला पु यात काह सा उकाडा जाणवू लागला आ ण 
डसबर या दसु या पंधरव यात मी हवापालट कर यासाठ  बंगळूरला काह  दवस 
जायचं ठरवलं. तथलं हवामान वषभर सखुद असतं. तथून मी २६ डसबरला 
पु याला परतलो ते हा परती या वासानं काह सा दमलो होतो आ ण नवांतपणे 
झोपलो. दसु या दवशी सकाळी-सकाळी एका प कार भ गनींचा मला फोन आला. 
‘थो याच वळेापूव  पु याचं तापमान फ त आठ अंश होतं, यावर तुमची काय 
त या आहे?’ यांनी वचारलं. हवामान वभागातून सेवा नवृ  झा यावरह  मी 

थमामीटर, रेनगेज, सी मो ाफ वगैरे उपकरण ंजवळ ठेवून झोपतो अशी काह ंची 
समजतू आहे. असो. यावर मी ‘मला काह च माह त नाह ’ असं उ र दलं. परंतु 
यांचं समाधान झालं नाह . “ना शकला तापमान ५.७ अंश न दवलं गेलं आ ण 
नफाड गावी तर तापमान च क १.७ अंशापयत उतरल ं आहे, तु ह  तथ या 
लोकांना काय स ला याल?” मी हटलं क , “ना शक आ ण नफाडसाठ  ह  न याची 
बाब आहे. तथ या र हवाशांना माह त आहे काय करायचं ते. लोकांनी शेकोट  
पेटवावी. ा बागायतदारानंी आधीच हटरची यव था केलेल  असेल तर यांनी 
ती ऑन करावी. मला झोपेतून उठव यासारखं असं काय घडलं?” 

 

खरं तर प कार आ ण सामा य जनता आता हवामाना या बाबतीत 
हवामानशा ापंे ा खूपच अ धक जाग क झा याचं मी बघत आहे. ते चांगलं 
आ ण तु य आहे. ‘पृ वी होरपळून नघणार!’, ‘उ ण लहर ंची सं या वाढणार!’ 
अशा आशयांचे मथळे डसबर या सु वातीस मी वाचले असले तर  २८ डसबर या 
वृ प ातं ‘महारा  गारठला!’ ‘थंडीचा थरार!’ अशा कारचे आकषक मथळे 
मा यापुढे झळकले. थंडीची लाट का आल , कुठे कती तापमान न दवलं गेल,ं ते 
सरासर पे ा कती कमी होत,ं नीचांक  तापमानानं मागील कती वषाचा रेकॉड ेक 
केला, इतक  थंडी आधी कुणी अनुभवल  होती का, वगैरे व वध पैलूंची व ततृ 
मा हती मला मा यमां वारे मळाल . 
 

आता न हा उभा राहतो, क  यातनू न कष काय काढायचा, पृ वी तापत आहे 
क  गारठत आहे? ते ठरवाय या आधी यामागील या काय आहेत हे ल ात 
घेणं गरजेचं आहे. पृ वीवर ल कोण याह  ठकाणचं मूलभूत हवामान ठरावीक 
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गो ट ंवर अवलबंनू असतं. उदाहरणाथ, ते ठकाण समु कना या या जवळ आहे 
का, समु सपाट पासून याची उंची कती आहे, वषवुवृ ापासून त े कती दरू आहे, 

या या अवतीभवती ड गरद या आहेत का, वगैरे. या बहुतेक गो ट  भौगो लक 
व पा या असतात. यां यात बदल होण ं जवळजवळ अश य आहे. हणनू 

कोण याह  ठकाण या हवामानाचं मूलभूत व प न बदलणारं असतं. ड गराळ 
भागात जा त पाऊस पडतो, समु कना याजवळील हवा दमट असते, उ रेकडील 
देश द णेकडील देशापंे ा थंड असतात. हे सव आहे तसंच राहणार आहे. यात 

बदल होणार नाह . जाग तक तापमानवाढ वषयी जे हा शा  बोलतात ते हा ते 
पृ वी या सरासर  तापमाना वषयी बोलतात, जे मागील काह  दशकांत हळुहळू वाढत 
चाललं आहे. आ ण यामागच ंमु य कारण आहे पृ वी या वातावरणात वाढत 
चाललेलं काबन-डाय-ऑ साइड वायूच ं माण. इथ ेहे ल ात घेण ंमह वाचं आहे, 

क  पृ वीचं तापमान सरासर पे ा वाढत चाललं असलं तर  ते अ खल व वात 
येक जागी तवेढंच वाढत आहे अस ंमुळीच नाह . या शवाय, कोण याह  ठकाणी 

तापमानात एकसारखा बदल होत राहतो. दवसाचं तापमान रा ीपे ा जा त असतं, 
हवा याचं तापमान उ हा यापे ा कमी असत.ं उ याचं तापमान आज या इतकंच 
असेल असंह  नाह . 
 

तापमाना या दैनं दन बदलामागचं मुख कारण आहे वा याची दशा. हवा यात 
जे हा उ रेकडचे थंड वारे द णेकड ेवाहू लागतात ते हा यां याबरोबर ते थंडीची 
लाट आणतात. याउलट, उ हा यात राज थान या वाळवंट  भागाकडून म य 
भारताकड े वारे वाहतात ते हा उ णतेची लाट येते. भारतीय वीपक पा या 
पि चमेकड े अरबी समु  आहे तर या या पूवकड े बंगालचा उपसागर 
आहे.  महारा ावर ल वातावरणाला बा प पुरवणारे वारे बहुधा अरबी समु ाव न 
येतात, पण कधीकधी त ेबंगाल या उपसागराव नह  येतात. हवा यात उ रेकडचे 
थंड व शु क वारे जर या वाहांना भडले तर महारा ावर एक असामा य 
प रि थती नमाण होते. आभाळ व छ असलं तर तापमान अचानकपणे खाल  
उतरतं,  उलट हवा ढगाळ रा हल  तर तापमान वाढत.ं आ ता अ धक असल  तर 
धुकं पडतं कंवा पाऊस पडतो कंवा गारा पडतात. अशा घटनांचा जाग तक 
तापमानवाढ शी सबंंध लावला जाऊ नये. हे वातावरणात दैनं दन घडणारे बदल 
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आहेत. अचानकपणे थंडी पडल , तर यांचा काह  पकांवर वपर त प रणाम होऊ 
शकतो. उदाहरणाथ, तापमान जर तीन-चार अंशांपयत खाल  गेल,ं तर यामळेु 
ा बागांचं नुकसान होऊ शकत.ं यावर सोपा उपाय हणजे तापमान खाल  

उतर याची च हं दसताच पालापाचोळा गोळा क न तो जाळण.ं कंवा श य 
अस यास ा बागेत वजेवर चालणारे हटर लावण.ं 
 

पूव या काळी, हणजे जे हा तापमानवाढ चा कुणाला काह  धोका न हता, गुलाबी 
थंडी वषयी लोक क वता करायचे, गाणी गायचे, यां या तालावर नाचायचे. याकाळी 
‘ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दल सुना कोई कहानी’, ‘ठंडी हवाएं, लहरा के 
आएं, त है जवां, तमुको यहां कैसे बुलाएं’, ‘ठंडी ठंडी हवा म दल ललचाए, हाये 
जवानी दवानी’ अशी गाणी लोक य होती. मला ती आवडायची आ ण अजनूह  
ऐकावीशी वाटतात, पण आज या वैि वक तापमानवाढ या युगात ती गाणी गाण ं
कदा चत ‘पो ल टकल  इनकरे ट’ ठरतील! 

………………. 

 


