
महाराष्ट्रातील ठळक बाांबूच्या प्रजातत 

1. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus strictus 

स्त्थाननक नाव: लाठी बाांब ू(मराठी नाव- मानवेल; ह िंदी नाव- बाांस खुर्द) 
ऊिं ची: ८-१६ मीटर 

व्यास: २.५-८ सें.मी.  
पेरामधील अिंतर: ३०-४५ सें.मी. 
पेराची जाडी: ०.५-२ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: २५-४५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापासनू; शाकीय पद्धततने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ४ बाय ६ मीटर 
आढळस्त्थान: महाराष्ट्र, उत्तर प्ररे्श, मध्य प्ररे्श, ओरीसा 
उपयोग: वरील प्रजाती मध्यम प्रकार ची असनू ती कमी पाण्याच्या क्षेत्रात सदु्धा सहज ररत्या आढळून येते. 
याला लाठी बाांस म्हणून प्रामखु्याने ओळखतात आणण असल्या कारणान ेपोललस ववभागात मोठ्या प्रमाणात 
या बाांब ूचा वापर र्ांड्यासाठी होतो. इतर ठठकाणी सदु्धा जस े कक शतेकाम, फतनदचर, बास्केटरी आणण 
बाांर्कामात या बाांब ूचा उपयोग होतो. थोडक्यात ‘मतूत द लहान पण ककतत द महान’ अशा प्रकार ची ही प्रजाती 
असनू जवळपास सवदच ठठकाणी या बाांब ूचा उपयोग आढळून येतो.  
 

2. शास्त्रीय नाव: Bambusa balcooa 

स्त्थाननक नाव: भीमा बाांब ू

ऊिं ची: १६-२३ मीटर 

व्यास: ८-१५ सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: २०-४५ सें.मी. 
पेराची जाडी: १.९-२.५ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ३०-४५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ६ मीटर 
आढळस्त्थान: उत्तर पवूद भारत, नागालँड, बबहार,उत्तर प्ररे्श, पवूोत्तर भाग  
उपयोग: बाल्कोआ हा मोठ्या प्रकारचा बाांब ूअसनू अततशय मजबतू असल्या कारणाने प्रामखु्याने इमारत 
बाांर्कामात वापरला जातो. स्कफोलल्डांग  आणण लशड्या बनवण्यासाठी सदु्धा याचा ववशरे्षतः वापर केल्या 
जातो. इतरत्र सदु्धा जस े की पेपर कारखान,े हस्तकला, अगरबत्ती, आणण घरातील शोभेच्या वस्त ु
बनववण्यासाठी या बाांब ूचा उपयोग होतो.  



3. शास्त्रीय नाव: Bambusa nutans 

स्त्थाननक नाव: माला बाांब ू

ऊिं ची: १५-२० मीटर 

व्यास: ५-१० सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: २५-४५ सें.मी. 
पेराची जाडी: १-१.५ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ३५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापसनू; शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ६ मीटर 
आढळस्त्थान: ओरीसा, पलचचम बांगाल, उत्तर पवूद भारत 
उपयोग: या बाांब ूची राांझी फार गुांतागुांतीची नसनू smooth असत.े हा बाांब ूसरळ वाढत असल्या कारणान े
बाांर्कामासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येतो. इतरत्र सदु्धा जस ेकी पेपर कारखाने, landscaping, शतेीच े
अवजार, खाांब, हस्तकला, बास्केटरी, आणण घरातील शोभेच्या वस्त ुबनवण्यासाठी हा बाांब ूउपयोगी आहे.  

 

4. शास्त्रीय नाव: Bambusa polymorpha 

स्त्थाननक नाव: नारांगी बाांब ू

ऊिं ची: १६-२५ मीटर 

व्यास: ८-१५ सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ४०-६० सें.मी.(८-१५ सें.मी.) 
पेराची जाडी: २-२.५ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ५५-६० वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापासनू; शाकीय पद्धतीने  
लागवडी योग्य अिंतर: 5 बाय 5 मीटर 
आढळस्त्थान: भारत, बाांगलारे्श, म्यानमार   
उपयोग: या बाांब ूचे अलभयाांबत्रकी गणु, ठटकाऊपण आणण लाांबी लक्षात घेता याला बाांर्काम क्षेत्रात बरीच 
पसांती आहे. याचे कां र् खाण्यायोग्य असनू कच्चे असताना सदु्धा गोड आणण स्वाठर्स्ट असतात. इतर ठठकाणी 
जसे की अगरबत्ती, लगर्ा, आणण landscaping साठी हा बाांब ूउपयोगी आहे.  
 
 
 

 



5. शास्त्रीय नाव: Bambusa tulda 

स्त्थाननक नाव: रे्व बाांब,ू पेका  

ऊिं ची: १५-२० मीटर 

व्यास: ५-१० सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ४०-७० सें.मी. 
पेराची जाडी: ०.८-१.५ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ३०-६० वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापसनू, शासकीय पद्धतीने व उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ६ मीटर 
आढळस्त्थान: उत्तर पवूद भारत, आसाम, बबहार, लमजोरम,अरुणाचल प्ररे्श, उत्तर प्ररे्श  
उपयोग: इतर बाांब ूचा तलुनेत तलुडा बाांब ूमर्ील खड्याांचे अांतर जास्त असल्यामळेु याचा उपयोग मखु्यत्वे 
अगरबत्ती कारखानयाांमदे्ध मोठ्या प्रमाणात होतो. या प्रजाततच्या पानाांमध्ये और्षर्ी गणु सदु्धा बघायला 
आढळतो. वरील बाांब ूपासण एक ववशरे्ष प्रकार ची बासरुी सदु्धा बनववल्या जात ेज्याचा पजूे मध्ये वापर 
होतो. अरुणाचल प्ररे्श क्षते्रात अशी मानयता आहे की या बासरुी चा आवाजाततल सरुाणे सवद आसरुी शक्तीांचा 
ववनाश होतो. इतरत्र सदु्धा जसे की बाांब ूच्या पट्टय्ा काढून चटई, टोपल्या, हस्तकला, बाांर्काम, लगर्ा, 
र्ाण्याच्या कोठया इत्याठर् वस्त ुबनवण्यात या बाांब ूचा उपयोग बघायला लमळतो.  
 

6. शास्त्रीय नाव: Bambusa vulgaris 

स्त्थाननक नाव: सुांर्र बाांब ू

ऊिं ची: ८-२० मीटर 

व्यास: ५-१० सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ३०-४५ सें.मी. 
पेराची जाडी: ०.७-१.५ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ८० वर्ष ं
पनुरुत्पादन: शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ५ मीटर 
आढळस्त्थान: सांपणूद भारतात  
उपयोग: हा बाांब ूपणुदपणे ठहरवा असल्या कारणान ेबाग बगीच ेआणण उद्यानाची शोभा वाढववताांना आढळून 
येतो. या बाांब ूचा उपयोग मखु्यत्वे हस्तकला मध्ये शोभे चा वस्त ुबनवण्यात केला जातो. टोपी बनवण्याकररता 
ववशरे्षतः या बाांब ूचा उपयोग केला जातो. वरील बाांब ूमध्ये भरीवपणा जास्त असल्यामळेु वजन जास्त भरत,े 
त्यामळेु कागर् बनववण्याकररता सदु्धा हा बाांब ूअत्यांत उपयोगी आहे. तसेच या बाांब ूच्या पानाांचा उपयोग 
और्षर्ी म्हणून रे्खील केला जातो.  



7. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus brandisii 

स्त्थाननक नाव: ब्रांडडसी  

ऊिं ची: १९-३३ मीटर 

व्यास: १३-२० सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ३०-३८ सें.मी. 
पेराची जाडी: जाड पेर  
फुलोरा चक्र: ४०-४५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ७ मीटर 
आढळस्त्थान: मणणपरुच्या जीरीांग भागात, अांर्मान  
उपयोग: ठहरव्या रांगाचा हा बाांब ूमोठा असल्या कारणान ेववशरे्षतः बाांर्कामात वापरला जातो. बास्केटरी आणण 
हस्तकला मध्ये सदु्धा याचा वापर होतो. तसेच या बाांब ूचे कां र् खाण्यायोग्य समजले जातात.  
 
 

8. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus giganteus  

स्त्थाननक नाव: जायांट बाांब ू

ऊिं ची: ३०-३४ मीटर 

व्यास: २०-३० सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ३५-४० सें.मी. 
पेराची जाडी: २.२-५ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ४०-८० वर्ष ं
पनुरुत्पादन: शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर:  ६ बाय ७ मीटर 
आढळस्त्थान: म्यानमार, असाम, मणीपरु, नागालँड  
उपयोग: आपल्या नावाप्रमाणेच भव्य ठर्व्य असलेला हा बाांब ूर्रुून च ओळखायला येतो. ऊां ची आणण गोलाई 
चा तलुनेत हा बाांब ूजगातील सवादत मोठा बाांब ूमानला जातो. वरील बाांब ूमध्ये पेराचा व्यास जवळपास 
एकसमान असल्यामळेु याला पोल बनववण्याच्या कामात आणण मोठ्या कामाांसाठी जस ेकी जहाजकाम, 
खाांबकाम, बाांर्काम इत्याठर् मध्ये ववशरे्षतः केला जातो. या बाांब ूचा कोंबा पासनू स्वाठर्ष्ट्ट व्यांजन सदु्धा 
बनववण्यात येतात.  
 
 
 



 
 

9. शास्त्रीय नाव: Bambusa bambos 

स्त्थाननक नाव: कटाांग  

ऊिं ची: २०-२५ मीटर 

व्यास: १२-१५ सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ३०-४५ सें.मी. 
पेराची जाडी: १-२ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ३०-३४-३०-४५-४४-४९ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापासनू; शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ५.५ मीटर 
आढळस्त्थान: केरळ, पवूद भारत  
उपयोग: या बाांब ूच्या फाांद्याांना काटे असल्यामळेु याला कटाांग नावाने सांबोर्तात. या बाांब ूचा उपयोग 
लगर्ा, बाण, फतनदचर, बासरी, इमारती माल, फळ्या, कुां पण इत्यार्ी साठी होतो. तसेच या बाांब ूचे कोंब व 
बबया खाण्यासाठी योग्य आहेत. तसेच या बाांब ूच्या पानाांचा उपयोग चारा आणण और्षर्ी म्हणून रे्खील केला 
जातो.  
 
 

10. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus stocksii 

स्त्थाननक नाव: माणगा  

ऊिं ची: १०-२० मीटर 

व्यास: ५-८ सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: १५-२० सें.मी. 
पेराची जाडी: भरीव  
फुलोरा चक्र: ४०-४५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: शाकीय पनुरुत्पार्न  
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ५ मीटर 
आढळस्त्थान: महाराष्ट्र, गोवा, कनादटक, केरळ  
उपयोग: मध्यम आकाराचा असलेला हा बाांब ूटोपल्या बनववण्यापासनू त ेघरबाांर्णी कामात उपयोगी पडतो. 
इतर क्षेत्रात सदु्धा जस ेकी हस्तकला, अगरबत्ती, फतनदचर, बाांर्काम, बास्केटरी मध्ये या बाांब ूचा प्रयोग 
केल्या जातो.  
 



 

 

11. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus longispethus 

स्त्थाननक नाव: रूपई 

ऊिं ची: १०-१८ मीटर 

व्यास: ६-१० सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ४०-६० सें.मी. 
पेराची जाडी: ०.७-१.२ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ३०-३५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापसनू; शाकीय पद्धतीने  
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ५ मीटर 
आढळस्त्थान: लमजोरम, बत्रपरुा, बबहार, ओरीसा  
उपयोग: या बाांब ूचा उपयोग लगर्ा, landscaping, टूथवपक्स, टोपल्या इत्याठर् कामाांसाठी केला जातो.  

 

 

12. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus hamiltonii 

स्त्थाननक नाव: ड्राओवप ांग बाांब ू 

ऊिं ची: १२-२५ मीटर 

व्यास: १०-१९ सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ३०-५० सें.मी. 
पेराची जाडी: १.२-१.३ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: ३५-४५ वर्ष ं
पनुरुत्पादन: बबयापासनु; शाकीय पद्धतीने; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ६ मीटर 
आढळस्त्थान: उत्तर पवूद भारत, लसलक्कम, अरुणाचल प्ररे्श, असाम, लमजोरम, नागालँड  
उपयोग: या बाांब ूचा उपयोग बाांर्काम क्षेत्रात अधर्कतर केला जातो. तसेच या बाांब ूच ेकोंब खाण्यायोग्य 
मानल्या जातात.  
 
 
 
 



13. शास्त्रीय नाव: Dendrocalamus asper 

स्त्थाननक नाव: गोड बाांब ू 

ऊिं ची: २०-२५ मीटर 

व्यास: ८-१२ सें.मी. 
पेरामधील अिंतर: ४०-५० सें.मी. 
पेराची जाडी: १-२ सें.मी. 
फुलोरा चक्र: १०० वर्ष ं
पनुरुत्पादन: शाकीय पद्धतीने; बबयापसनू; उती सांवर्दनाने 
लागवडी योग्य अिंतर: ५ बाय ७ मीटर 
आढळस्त्थान: चीन  
उपयोग: वरील बाांब ूचा उपयोग खाांब उभारण्यासाठी तसेच लगर्ा बनववण्याकररता पेपर कारखानयाांमदे्ध केला 
होतो. याचे कोंब खाण्यासाठी योग्य मानले जातात.  
 


