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Plantageprogram (Plant et træ i Himalya)

Chittai og Kotli Landsby

Projektets placering: 

Chittai landsby-Blok  HawalBagh,  District  Almora,  State  Uttarakhand.  
Chittai Pant og Chittai Tiwari er de to Gram Sabhas (enhed bestående af landsbyboere over
18 år)  af Chittai.  Socialt,  økonomisk  og kulturelt  er  begge Gram Sabhas  ens.  "Shivalya
Naula" fungerer som den vigtigste kilde til vand i landsbyen Chittai. Shivalya Naula ligger i
van panchayat-landet Chittai.  Van panchayat-landet (betegner et  distrikt  på flere landbyer
samlet) strækker sig omkring 8 og en halv hektar. Shiv-templet ligger ved siden af Shivalya
Naula. Omkring 1400 landsbyboere er afhængige af vand fra denne vandkilde. Og fra denne
kilde er 10 andre naulas af Chittai landsbyen forbundet, og disse naulas udgør vandbehovet
hos landsbyboerne. Fra Shivalya Naula blev Shivalyas vandordning udviklet,  hvorigennem
vand  af  naula  distribueres  til  30-35  familier  ved  hjælp  af  rørledning.  Men  på  grund  af
manglende skovrejsning i oplandet falder vandstanden år efter år. I løbet af sommeren kan
man næsten ikke se vand i disse naulas og landsbyboere tilbringe hele dagen med at skaffe
vand til de daglige behov. 

Landsbyen Kotli-Kotli ligger på Almora Kausani-vejen nær Someshwar. 

Aktiviteter udført:

Møde med kvinder med en særlig status af foregangsperson (sangathan) Fra tid til anden
arrangeres  der  møder  med disse sangathan kvinder  som er  organiseret i  Chittai og Kotli
landsbyer.  De  laver  regler  og  bestemmelser  for  pleje  af  planter  i  van  panchayat  jord.
(distriktets skovområde) 

Hegn:  Hegn blev opført i 2 hektar van panchayat jord (landsbyboere skovarealer) i Chittai
landsby. Hegn hjælper med at beskytte planterne.

Plantage: Omkring 1500 træer af Falyat,  Shatut (Mulberry), Anju, Baanj (OAK), Devdar
(Cedar)  ,  Kafal,  Ghingaru,  Amla  (emblic)  ,  Dalchini  (Kanel),  Pangar,  Padam  osv  blev
erhvervet fra planteskolen. Disse træer blev plantet i gruberne i Chittai landsby.  Planter som
vinblade,  stenfrugt  og sandal  blev også plantet  i  området.  Disse træer  har religiøs  værdi.
Dibbling af frø af bredbladet træer blev også gjort i plantagens områder. Kvinder, mænd og
børn i landsbyen deltog entusiastisk i plantagen.

Omkring 1500 planter med brede blade som Eg, Ceder, Kafal osv blev plantet i Kotli landsby
van panchayat jord.



Skæring af brandlinjer: Fra tid til anden bliver der kåret en brand linje i Chittai og Kotli
landsbyer for at beskytte planterne mod brand. Brandlinjer er brede lysninger lavet omkring
van panchayat  land for  at  stoppe spredningen  af  ild.  Da der  er  overvægt  af  fyrretræer  i
området, og fyrretræer og kviste er meget brandfarlige, så er det vigtigt at skære brandlinjerne
og gøre det klart, at linjerne ikke er fyldt med tørre blade, kviste, fyrrenåle osv.     

Lugning / Hoeing aktivitet: Lugning bliver udført af kvinderne i Chittai og Kotli landsbyer.
Fjernelsen af ukrudt og græs er nyttig, fordi disse uønskede planter (Kala Baans, Gajar græs,
Bakaul) konkurrerer med planterne om plads, vand og næringsstoffer. Ukrudt hjælper også
med at løsne jorden. Vand kan infiltrere hurtigere, og rødderne af de dyrkede planter kan
udvikle sig på en bedre måde.  

Vandbevarelsesaktiviteter: I  løbet af året  fortsætter arbejdet med at lave chaal og khaal
(små damme / huller) i plantageområdet i Chittai landsby i henhold til hvad der kræves. På
den måde løber regnvandet ikke lige ned fra bjergtoppene, men det bliver indsamlet i disse
chaal  og  khaa.  Som  følge  heraf  siver  regnvand  gennem  og  under  plantageområdet,  og
langsomt bliver hele plantageområdet mættet.

Historien om et bænketræ

Et Peepal træ (Ficus religiosa) voksede i væggen af et hus i Chittai. Familien trak ikke
træet ud, og det blev ved med at vokse. Træet blev højt, og så bliver familien bekymret
for, at det vil få væggen til at kollapse. De ønsker ikke at såre træet, fordi Peepal træ er
anset for bl.a. at være helligt i Indien, men har også mange vigtige medicinske fordele.
Det udsender ilt 24 timer. Mange fugle kan lide at bo i Peepal træ. Generelt er dette træ
ikke at finde i bjergene. 
Mahila Haat besluttede at tage dette træ ud af huset uden at beskadige væggen i huset
og rødder af træet så godt. Sammen med Mahila Haat og nogle unge i landsbyen som
sluttede sig til, trækkes træet ud af muren og bærer det på deres skulder og tog det til
van panchayat jord, hvor en plantage er opført. Et stort og dybt hul blev gravet og
rødderne af træet, som var meget store og lange, blev træet plantet. Alle var bekymrede
for, om anlægget vil overleve eller ej, men på den anden dag efter regnede det i 2-3
dage. Dette hjalp Peepel træet i at styrke sine rødder. 
I øjeblikket er dette træ det højeste træ i plantageområdet.



Billeder af Peeple træets flytning:

 

              


