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ജൈവജവവിധ്യം: തരങ്ങൾ, പ്രാധ്ാന്യം, സംരക്ഷണം 

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്പത്തേക ഭൂമിശാസ്തപ്തപരമായ പ്പത്േശത്തത കാണപ്പെടുന്ന 

ജീവജാലങ്ങളുപ്പട എണ്ണവുും വവവിധ്േവുമാണത വജവവവവിധ്േും. വിവിധ് സ്സ്േങ്ങൾ, 

മൃഗങ്ങൾ, സ്ൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, അവയിലുള്ള ജീനുകൾ, അവയുണ്ടാക്കുന്ന 

ആവാസ്വേവസ്ഥകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതത ഭൂമിയിപ്പല 

ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വവവിധ്േവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 

ജീവിവർഗങ്ങൾക്കിടയിലുും അവയതക്കിടയിലുും അവ രൂപപ്പെടുന്ന ആവാസ്വേവസ്ഥയത

ക്കുള്ളിലുും അവയതക്കിടയിലുും ഉള്ള വവവിധ്േവുും ഉൾപ്പെടുന്നു.  

ജൈവ ജവവിധ്യത്തിന്്റെ പ്രാധ്ാന്യം 

മനുഷ്േ സ്ുംസ്കാരത്തിനതപ്പറ വികാസ്ത്തിനത വജവവവവിധ്േും വളപ്പരയധ്ികും സ്ുംഭാവന 

പ്പെയ്തിട്ടുണ്ടത, അതാകപ്പട്ട, ജനിതക, സ്പീഷ്ിസ്ത, പാരിസ്ഥിതിക തലങ്ങളിൽ വജവവവവിധ്േും 

രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മനുഷ്േ സ്മൂഹങ്ങൾ ഒരു പ്പധ്ാന പങ്കത വഹിച്ചിട്ടുണ്ടത. ഇനിെറയുന്ന 

വഴികളിൽ വജവവവവിധ്േും പ്പധ്ാനമാണത: 

 രാരിസ്ഥിതിക രങ്ക്: പല തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഒരു ആവാസ്വേവസ്ഥയിൽ 

മറ്റത െില പ്പവർത്തനങ്ങൾ പ്പെയ്യുന്നു. ഓത്രാ ജീവിയുും സ്വന്തും ആവശേങ്ങൾ 

നിറത്വറ്റുന്നതിനു പുറത്മ, പരിസ്ഥിതിയിപ്പല മറ്റത ജീവജാലങ്ങൾക്കത ഉപത്യാഗപ്പേമായ 

എപ്പന്തങ്കിലുും സ്ുംഭാവന പ്പെയ്യുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾ ഊർജും പിടിപ്പച്ചടുക്കുകയുും 

സ്ുംഭരിക്കുകയുും ഉപത്യാഗിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു, വജവവസ്തുക്കൾ 

ഉൽൊേിെിക്കുകയുും വിഘടിെിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു, 

ആവാസ്വേവസ്ഥയിലുടനീളമുള്ള ജലത്തിനതപ്പറയുും ത്പാഷ്കങ്ങളുപ്പടയുും 

െപ്കങ്ങളുപ്പട ഭാഗമാണത, അന്തരീക്ഷത്തിപ്പല വാതകങ്ങൾ ശരിയാക്കുകയുും 

കാലാവസ്ഥപ്പയ നിയപ്ന്തിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു. അങ്ങപ്പന, അവ മണ്ണിനതപ്പറ 

രൂപീകരണത്തിനുും മലിനീകരണും കുറയതക്കുന്നതിനുും ഭൂമി, ജലും, വായു 

എന്നിവയുപ്പട സ്ുംരക്ഷണത്തിനുും സ്ഹായിക്കുന്നു. വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ ഈ 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പട പ്പവർത്തനത്തിനുും സ്ഥിരതയതക്കുും 

പ്പധ്ാനമാണത. 

 ഇക്കാസിസ്റ്റം ക്സവന്ങ്ങൾ: പ്ഗഹത്തിപ്പല എല്ലാ ആവാസ്വേവസ്ഥ 

ത്സ്വനങ്ങളുപ്പടയുും അടിസ്ഥാനും വജവവവവിധ്േും അടിവരയിടുന്നു. 

 റപ്രാവിഷന്ിംഗ ്ക്സവന്ങ്ങൾ: വജവവവവിധ്േും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ് 

സ്സ്േങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, സ്ൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, ധ്ാനേങ്ങൾ, മത്സ്േങ്ങൾ മുതലായ 

ഭക്ഷണങ്ങൾ, പരുത്തി, കമ്പിളി തുടങ്ങിയ നമ്മുപ്പട വസ്തപ്തങ്ങൾക്കുള്ള നാരുകൾ, 

അതിജീവനത്തിനുള്ള ഇന്ധനും, ത്വെത ത്പാലുള്ള ഔഷ്ധ് ഉൽെന്നങ്ങൾ എന്നിവ 

നൽകുന്നു. തുളസ്ി മുതലായവ 

 ന്ിയപ്രണ ക്സവന്ങ്ങൾ: വജവവവവിധ്േും പ്പാത്േശികവുും ആത്ഗാളവുമായ 

കാലാവസ്ഥപ്പയ നിയപ്ന്തിക്കുന്നു, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ വൈ ഓകതവസ്ൈത, മറ്റത 

വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുപ്പട ആത്ഗാള തലങ്ങൾ നിയപ്ന്തിക്കുന്നു, സ്സ്േജാലങ്ങളുപ്പട 

ഒഴുക്കത മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിലൂപ്പട ശുദ്ധജല ഗുണനിലവാരും നിലനിർത്തുന്നു, 

കാർബൺ സ്ിങ്കുകളായി പ്പവർത്തിച്ചത കാർബൺ ആഗിരണും പ്പെയ്യുന്നു. അങ്ങപ്പന 

വജവവവവിധ്േും ജീവിതപ്പത്തയുും ജീവിതപ്പത്തയുും നിയപ്ന്തിക്കുന്നു. പ്ഗഹത്തിപ്പല 

പ്പപ്കിയകൾ. 

 രിരുണയക്ുന്ന ക്സവന്ങ്ങൾ: വജവവവവിധ്േും പരാഗണപ്പത്ത 

സ്ഹായിക്കുന്നു, ത്പാഷ്ക വസ്ക്ിുംഗത, അതുത്പാപ്പല തപ്പന്ന പുനരുപത്യാഗും, 

ഹരിതഗൃഹ വാതകും ത്വർതിരിപ്പച്ചടുക്കൽ വഴി കുറയതക്കുന്നു. 
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 സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ക്സവന്ങ്ങൾ: വജവവവവിധ്േും നമുക്കത 

സ്ൗന്ദരോത്മക ആനന്ദും നൽകുന്നു. ഇതത വിത്നാേത്തിനുള്ള വഴികൾ നൽകുന്നു, 

സ്മ്പന്നമായ വജവ വവവിധ്േും ഈ ത്മഖലയിപ്പല ടൂറിസ്പ്പത്ത 

ത്പ്പാത്സ്ാഹിെിക്കുന്നു. നിരവധ്ി കമ്മേൂണിറ്റികളുും സ്ുംസ്കാരങ്ങളുും 

വജവശാസ്തപ്തപരമായി വവവിധ്േമാർന്ന പരിസ്ഥിതി നൽകുന്ന 

െുറ്റുപാടുകളുമായുും വിഭവങ്ങളുമായുും സ്ഹകരിച്ചത പരിണമിച്ചു. അതിനാൽ, ഇതത 

ഒരു പ്പധ്ാന സ്ാമൂഹിക പങ്കത വഹിക്കുന്നു. വജവവവവിധ്േും നൽകുന്ന പ്പധ്ാന 

ത്സ്വനങ്ങൾ ഇവയാണത: 

o വിത്നാേവുും വിപ്ശമവുും 

o ടൂറിസ്ും പ്പത്തേകിച്ചത ഇത്ക്കാടൂറിസ്ും 

o കല, ൈിവസ്ൻ, പ്പത്ൊേനും 

o ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുും സ്ഥല ത്ബാധ്വുും 

 

 ഫുഡ ്റവബ് റമയിന്്െന്ൻസ:് വജവവവവിധ്േും ഒരു ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പട 

വവവിധ്േപ്പത്തക്കാൾ ഉയർന്ന ഭക്ഷേവലകൾ നിലനിർത്താൻ സ്ഹായിക്കുന്നു, 

ഭക്ഷണും കഴിക്കാൻ ധ്ാരാളും ഓപതഷ്നുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഭക്ഷേവലകൾ കൂടുതൽ 

സ്ങ്കീർണ്ണമാകുും. അതിനാൽ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുും അതിജീവിക്കാനുള്ള സ്ാധ്േത 

കൂടുതലാണത. ഇതത കൂടുതൽ സ്ുസ്ഥിരമായ ഭക്ഷേ ശൃുംഖലകൾക്കുും ഭക്ഷേ 

വലകൾക്കുും കാരണമാകുന്നു. 

 ശാസ്പ്തീയ രങ്ക:് ശാസ്തപ്തീയ ഗത്വഷ്ണും, വിേോഭോസ്ും, നിരീക്ഷണും എന്നിവയിൽ 

വജവവവവിധ്േും സ്ഹായിക്കുന്നു. ഉോഹരണത്തിനത, ജീൻ പൂളുകളുപ്പട 

സ്ഹായത്ത്താപ്പട പുതിയ ജനിതക വസ്തുക്കപ്പളക്കുറിച്ചുള്ള ഗത്വഷ്ണും. 

വജവവവവിധ്േും, ജീവനതപ്പറ പ്പവർത്തനവുും നമ്മൾ മനുഷ്േരുും ഭാഗമായ 

ആവാസ്വേവസ്ഥപ്പയ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഓത്രാ ജീവിവർഗവുും വഹിക്കുന്ന പങ്കുും 

മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ഹായിക്കുന്നു. 

ജൈവ ജവവിധ്യത്തിന്്റെ തരങ്ങൾ 

വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ മൂന്നത ഘടകങ്ങപ്പള അടിസ്ഥാനമാക്കി, അതായതത, ജീനുകൾ, 

സ്പീഷ്ീസ്ത, ആവാസ്വേവസ്ഥകൾ, വജവവവവിധ്േും മൂന്നത തരങ്ങളായി 

കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു: 

 ൈന്ിതക ജവവിധ്യം: ഒരു പ്പത്തേക സ്പീഷ്ിസ്ിനുള്ളിപ്പല ജീനുകളുപ്പട 

വവവിധ്േമായി ഇതിപ്പന മനസ്സിലാക്കാും. െില സ്പീഷ്ീസ്ുകൾക്കത തടസ്സങ്ങപ്പള 

അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുപ്പമന്നത ഈ വവവിധ്േും ഉറൊക്കുന്നു. അങ്ങപ്പന, ജനിതക 

വവവിധ്േും നമുക്കത മത്നാഹരമായ െിപ്തശലഭങ്ങളുും ത്റാസ്ാെൂക്കളുും പവിഴങ്ങളുും 

പഴങ്ങളുും നിറത്തിലുും വലുെത്തിലുും ആകൃതിയിലുും നൽകുന്നു. 

 സ്പീഷീസ് ജവവിധ്യം: ഇതത ഒരു പ്പത്തേക ഭൂമിശാസ്തപ്തപരമായ 

പ്പത്േശത്തിനുള്ളിപ്പല വവവിധ്േപ്പത്ത സ്ൂെിെിക്കുന്നു. പരസ്പരും വേതേസ്തതമായ 

ജീവിവർഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി പ്പജനനും നടത്തുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലുും, അടുത്ത 

ബന്ധമുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കത അവയുപ്പട പാരമ്പരതയ സ്വഭാവസ്വിത്ശഷ്തകളിൽ 

വളപ്പരയധ്ികും സ്മാനതകളുണ്ടാകുും. ഉോഹരണത്തിനത, മനുഷ്േർക്കുും 

െിമ്പാൻസ്ികൾക്കുും ഏകത്േശും 98.4 ശതമാനും ജീനുകളാണുള്ളതത, അവ സ്മാനമാണത. 

സ്പീഷ്ിസ്ത വവവിധ്േും അളക്കുന്നതത സ്പീഷ്ിസ്ുകളുപ്പട സ്മ്പന്നതയാണത, അതായതത ഒരു 

പ്പത്േശപ്പത്ത ഒരു യൂണിറ്റത ഏരിയയിപ്പല വേതേസ്ത സ്പീഷ്ിസ്ുകളുപ്പട എണ്ണവുും 

സ്പീഷ്ിസ്ുകളുപ്പട തുലേത തുലേതയുമാണത,  
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ഇതത ഒരു പ്പത്േശപ്പത്ത വേതേസ്ത ഇനങ്ങളിൽ  പ്പപട്ട വേക്തികളുപ്പട ആത്പക്ഷിക 

സ്മൃദ്ധിപ്പയ സ്ൂെിെിക്കുന്നു. 

 ഇക്കാസിസ്റ്റം അറെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജഡക്വഴ്സിറ്റി: ഒരു പ്പത്േശത്ത്താ 

ഭൂമിയിത്ലാ ഉള്ള വനങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ, തടാകങ്ങൾ, പവിഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ് 

വജവ സ്മൂഹങ്ങളുപ്പട അപ്പല്ലങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി വേവസ്ഥകളുപ്പട വവവിധ്േപ്പത്ത 

ഇതത സ്ൂെിെിക്കുന്നു. ആവാസ്വേവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസ്രിച്ചത, ആ പ്പത്തേക 

ആവാസ്വേവസ്ഥയുമായി ഏറ്റവുും നന്നായി പ്പപാരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ 

പ്പബലമാകുന്നു. അങ്ങപ്പന വജവവവവിധ്േവുും ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പട 

സ്വഭാവപ്പത്ത ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ജൈവ ജവവിധ്യത്തിന്്റെ അളവ് 
 

വിക്റ്റകൊണ ്വജവവവവിധ്േും അളക്കുന്നതത. രണ്ടത പ്പധ്ാന ഘടകങ്ങളാൽ 

വജവവവവിധ്േും അളക്കാൻ കഴിയുും: സ്പീഷീസ് സമ്പന്നതയും സ്പീഷീസ് 

ഈവണസും. 

 

സ്പീഷീസ് സമ്പന്നത: ഇതത ഒരു പ്പത്േശത്തിനതപ്പറത്യാ സ്മൂഹത്തിനതപ്പറത്യാ യൂണിറ്റത 

ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിരവധ്ി ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട അളവിപ്പന സ്ൂെിെിക്കുന്നു. 

ഇതിനത മൂന്നത ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടത: 

1. ആൽഫ ജവവിധ്യം: ഇതത ഒരു പ്പത്തേക പ്പത്േശത്തിത്ലാ ആവാസ്വേവസ്ഥയിത്ലാ 

കാണപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട വവവിധ്േപ്പത്ത സ്ൂെിെിക്കുന്നു, സ്ാധ്ാരണയായി 

ആ ആവാസ്വേവസ്ഥയിപ്പല ജീവജാലങ്ങളുപ്പട എണ്ണത്താൽ പ്പകടിെിക്കപ്പെടുന്നു. 

2. ബീറ്റ ജവവിധ്യം: രത്ണ്ടാ അതിലധ്ികത്മാ ആവാസ്വേവസ്ഥകൾക്കിടയിലുള്ള 

ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട വവവിധ്േത്തിനതപ്പറ താരതമേപ്പത്ത ഇതത സ്ൂെിെിക്കുന്നു, 

സ്ാധ്ാരണയായി ആവാസ്വേവസ്ഥകൾക്കിടയിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട 

എണ്ണത്തിപ്പല മാറ്റമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

3. ഗാമാ ജവവിധ്യം: ഒരു പ്പത്േശപ്പത്ത വേതേസ്ത ആവാസ്വേവസ്ഥകളുപ്പട 

പ്പമാത്തത്തിലുള്ള വവവിധ്േത്തിനതപ്പറ അളവുത്കാലാണത ഇതത. പ്പത്േശത്തിനതപ്പറ 

അതിരുകപ്പളക്കുറിച്ചുള്ള വേതേസ്ത ധ്ാരണകൾ കാരണും ഇതത വളപ്പര ആത്മനിഷ്ഠമാണത. 

 

സ്പീഷീസ് തുല്യത:ഒരു നിശ്ചിത പ്പത്േശപ്പത്ത വേതേസ്ത ഇനങ്ങളിൽ പ്പപട്ട വേക്തികളുപ്പട 

ആത്പക്ഷിക സ്മൃദ്ധിയുപ്പട അളവാണിതത. പ്പപാതുപ്പവ കുറഞ്ഞ തുലേത, കുറച്ചത 

സ്പീഷ്ീസ്ുകൾ പ്പത്േശത്തത അപ്പല്ലങ്കിൽ ആവാസ്വേവസ്ഥയിൽ ആധ്ിപതേും പുലർത്തുന്നു 

എന്നാണത. 

ജൈവ ജവവിധ്യത്തിന്്റെ ന്ഷ്ടം 

ജീവജാലങ്ങളുപ്പടത്യാ ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പടത്യാ ജീനുകളുപ്പടത്യാ നഷ്ടപ്പത്ത 

വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ നഷ്ടും എന്നത വിളിക്കുന്നു. പ്ഗഹത്തിനതപ്പറ വജവസ്മ്പത്തത 

അതിത്വഗും കുറഞ്ഞുവരികയാണത. കഴിഞ്ഞ 500 വർഷ്ത്തിനിപ്പട 784 ഇനങ്ങളുപ്പട (338 

കത്ശരുക്കളുും 359 അകത്ശരുക്കളുും 87 സ്സ്േങ്ങളുും ഉൾപ്പെപ്പട) വുംശനാശും സ്ുംഭവിച്ചതായി 

IUCN പ്പറൈത ലിസ്റ്റത ത്രഖപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ മാപ്തും 30-ലധ്ികും 

ജീവജാലങ്ങളുപ്പട നഷ്ടും നാും കണ്ടു. ലിവിുംഗത പ്ലാനറ്റത റിത്ൊർട്ടത പ്പകാരും: 
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 100 വർഷ്ത്തിനുള്ളിൽ 10,000 ഇനങ്ങളിൽ 100 മുതൽ 1000 വപ്പര സ്പീഷ്ിസ്ുകൾ 

വുംശനാശും സ്ുംഭവിക്കുന്നതാണത ഇത്ൊഴപ്പത്ത വുംശനാശത്തിനതപ്പറ നിരക്കത. ഇതത 

വുംശനാശത്തിനതപ്പറ സ്വാഭാവിക നിരക്കിത്നക്കാൾ ഏകത്േശും 1000 മടങ്ങത 

കൂടുതലാണത. 

 വജവവവവിധ്േ സ്മൃദ്ധിയുപ്പട അളവത അളക്കുന്ന ലിവിുംഗത പ്ലാനറ്റത ഇൻൈക്സത 

സ്ഥിരമായ താത്ഴാട്ടുള്ള പ്പവണത കാണിക്കുന്നു. 1970 മുതൽ നിരീക്ഷിച്ച 

ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട എണ്ണും ശരാശരി 58% കുറഞ്ഞു. 

 ഉഷ്ണത്മഖലാ വനങ്ങളിൽ, 1970 മുതൽ 40% ജീവജാലങ്ങളുപ്പട കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടത. 

 മിതശീത്താഷ്ണ പുൽത്മടുകളിൽ, സ്പീഷ്ിസ്ുകളുപ്പട എണ്ണും 18% കുറഞ്ഞു, ശുദ്ധജല 

ആവാസ് വേവസ്ഥയിൽ, 1970 മുതൽ 81% ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട എണ്ണും കുറഞ്ഞു. 

ജൈവജവവിധ്യം ന്ഷ്ടറെടാന്ുള്ള കാരണങ്ങൾ 
 

ആവാസവയവസ്ഥയുറട ന്ാശവും വിഘടന്വും: മൃഗങ്ങപ്പളയുും സ്സ്േങ്ങപ്പളയുും 

വുംശനാശത്തിത്ലക്കത നയിക്കുന്ന ഒരു പ്പാഥമിക കാരണമാണിതത. ഭൂവിനിത്യാഗത്തിപ്പല 

മാറ്റങ്ങൾ, പ്പത്തേകിച്ചുും, പ്പകൃതിേത്ത ആവാസ്വേവസ്ഥകപ്പള വിളനിലങ്ങളാക്കി മാറ്റൽ, 

പ്പറയിലുകളുും ത്റാൈതത്വകളുും ത്പാലുള്ള അടിസ്ഥാന സ്ൗകരേ പദ്ധതികളുപ്പട വികസ്നും, 

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നഗരവൽക്കരണും, ഖനന പ്പവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂപ്പടയാണത 

ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പട നാശവുും വിഘടനവുും സ്ുംഭവിച്ചതത. 

 ലിവിുംഗത പ്ലാനറ്റത റിത്ൊർട്ടത അനുസ്രിച്ചത, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷ്ത്തിനിപ്പട 

തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ ഏകത്േശും 30% കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടത. കൃഷ്ിക്കുും 

നഗരവൽക്കരണത്തിനുമായി തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പ്പാഥമികമായി 

വീപ്പണ്ടടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാപ്പത, ഉഷ്ണത്മഖലാ, ഉപ ഉഷ്ണത്മഖലാ 

വനങ്ങളുപ്പട 50% ഉും മിതശീത്താഷ്ണ പുൽത്മടുകളുപ്പട 45% ഉും മനുഷ്േ 

ഉപത്യാഗത്തിനായി പരിവർത്തനും പ്പെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടത. 

 പ്പമാത്തത്തിലുള്ള നഷ്ടത്തിനത പുറപ്പമ, മലിനീകരണും മൂലും പല 

ആവാസ്വേവസ്ഥകളുപ്പട നാശവുും പല ജീവജാലങ്ങളുപ്പടയുും നിലനിൽെിനത 

ഭീഷ്ണിയാണത. മനുഷ്േരുപ്പട വേതേസ്തത പ്പവർത്തനങ്ങൾ കാരണും വലിയ 

ആവാസ് വേവസ്ഥകൾ പ്പെറിയ ശകലങ്ങളായി വിഭജിക്കുത്മ്പാൾ, വലിയ 

പ്പത്േശങ്ങൾ ആവശേമുള്ള സ്സ്തനികപ്പളയുും പക്ഷികപ്പളയുും ത്േശാടന 

ശീലങ്ങളുള്ള െില മൃഗങ്ങപ്പളയുും പ്പതികൂലമായി ബാധ്ിക്കുകയുും അവയുപ്പട 

ജനസ്ുംഖേ കുറയുകയുും പ്പെയ്യുന്നു. 

 

 ൈീവൈാല്ങ്ങറള അമിതമായി ചൂഷണം റചയ്യുന്നത്: വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ 

അനിയപ്ന്തിതമായ ഉപത്യാഗവുും വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ അമിത െൂഷ്ണവുമാണത 

വജവവവവിധ്േ നാശത്തിനത പിന്നിപ്പല പ്പധ്ാന കാരണും. ജീവിവർഗങ്ങപ്പള 

അമിതമായി ത്വട്ടയാടുകത്യാ ത്വട്ടയാടുകത്യാ പ്പെയ്യുന്നതത, അമിതമായ 

മത്സ്േബന്ധനും, സ്ത്സ്ോതതപന്നങ്ങളുപ്പട അമിതമായ വിളപ്പവടുെത എന്നിവ പ്പപപ്പട്ടന്നത 

വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ തകർച്ചയിത്ലക്കത നയിത്ച്ചക്കാും. പ്പകൃതി വിഭവങ്ങളുപ്പട 

ഈ സ്ുസ്ഥിരമായ െൂഷ്ണത്തിനതപ്പറ പ്പധ്ാന കാരണമായി പലത്ൊഴുും 

െൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നതത മനുഷ്േരുപ്പട ഉപത്ഭാഗ രീതികൾ മാറുന്നതാണത. കഴിഞ്ഞ 5 

നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വുംശനാശും സ്ുംഭവിച്ച പ്പസ്റ്റത്ല്ലഴതസ്ത കടൽ പശു, പാസ്ഞ്ചർ പിജിയൺ 

എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള പല ജീവജാലങ്ങളുും മനുഷ്േരുപ്പട അമിത െൂഷ്ണത്തിനത 

വിത്ധ്യമായിരുന്നു. 
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 അന്യപ്ഗഹ ൈീവികളുറട ആമുഖം: ഭൂമിശാസ്തപ്തപരമായ ഒരു പ്പത്േശത്തത നിന്നത 

ത്ബാധ്പൂർവത്മാ അല്ലാപ്പതത്യാ പ്പകാണ്ടുത്പാകുനതന സ്സ്േങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, 

സ്ൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിനുും പാർെിടത്തിനുും ത്വണ്ടി മത്സ്രിച്ചുപ്പകാണ്ടത 

തത്േശീയ ജീവികൾക്കത വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുും, അവയതക്കത അറിയാത്ത ത്രാഗങ്ങൾ 

പടർത്തുന്നു തത്േശീയ ഇനങ്ങളുും അവയുപ്പട ഭക്ഷേ ശൃുംഖലയുപ്പടയുും ഭൗതിക 

പരിസ്ഥിതിയുപ്പടയുും വിവിധ് വശങ്ങപ്പള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഉോഹരണത്തിനത, 

പ്ബിട്ടീഷ്ുകാർ സ്ൗന്ദരേവൽക്കരണത്തിനായി ഇന്തേയിൽ വാട്ടർ ഹയാസ്ിന്തത 

അവതരിെിച്ചു. എന്നാൽ കാലപ്കത്മണ, ഇതത ഒരു അധ്ിനിത്വശ ഇനമായി മാറി, 

നേികളുും തടാകങ്ങളുും മറ്റത ജലാശയങ്ങളുും അടഞ്ഞുത്പാകുന്നു, അങ്ങപ്പന ഒരു 

ജലജീവിപ്പയയുും വളരാനുും അതിജീവിക്കാനുും അനുവേിക്കുന്നില്ല. 

 രരിസ്ഥിതി മല്ിന്ീകരണം: കൃഷ്ിയിടങ്ങളിൽ നിന്നത ഒഴുകുന്ന അധ്ിക വളങ്ങൾ, 

പ്പകൃതിേത്ത ജലത്പ്സ്ാതസ്സുകളിത്ലക്കത പുറന്തള്ളുന്ന ഹാനികരമായ രാസ്വസ്തുക്കൾ 

സ്ഥാപനമായ നഗര, സ്ബർബൻ ഒഴുക്കത, വോവസ്ായിക മാലിനേങ്ങൾ 

മുതലായവയിൽ നിന്നാണത പ്പധ്ാനമായുും ത് ാസ്ഫറസ്ുും വനപ്ടജനുും മലിനീകരണും 

ഉണ്ടാകുന്നതത. ഉോഹരണത്തിനത, 2017 ൽ പ്പെവന്നയിപ്പല എന്നൂർ തുറമുഖത്തത എണ്ണ 

ത്ൊർച്ച. അതുത്പാപ്പല, പ്ലാസ്റ്റികത മലിനീകരണും മൃഗങ്ങളുപ്പട മരണത്തിനത 

കാരണമാകുന്നു. കൂടാപ്പത, വേവസ്ായങ്ങളിൽ നിന്നുും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 

വായു മലിനീകരണും നഗരപ്പത്േശങ്ങളിൽ നിരവധ്ി പക്ഷി ഇനങ്ങളുപ്പട മരണത്തിനത 

കാരണമായിട്ടുണ്ടത. 

 ആക്ഗാള കാല്ാവസ്ഥാ വയതിയാന്ം: വരുും േശകങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ 

വേതിയാനും വജവവവവിധ്േത്തിനത കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഭീഷ്ണിയായി 

മാറുപ്പമന്നത പ്പവെിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനകും തപ്പന്ന, പൂവിടുത്മ്പാൾ, ത്േശാടനരീതിയിലുും 

വിവിധ് ജീവിവർഗങ്ങളുപ്പട വിതരണത്തിലുും മാറ്റങ്ങൾ ത്ലാകപ്പമമ്പാടുും 

നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടത. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷേ ശൃുംഖലയിൽ മാറ്റും വരുത്തുകയുും 

വിവിധ് ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പരസ്പരാപ്ശിതതവും സ്മനവയിെിക്കുകയുും പ്പെയ്ത 

ആവാസ്വേവസ്ഥയിൽ പ്പപാരുത്തത്ക്കടുകൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു. 

 സഹ-വംശന്ാശം: ഒരു പ്പത്തേക ഇനും വുംശനാശും സ്ുംഭവിക്കുത്മ്പാൾ, 

നിർബന്ധിതമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്സ്േങ്ങളുും മൃഗങ്ങളുും വുംശനാശ 

ഭീഷ്ണി ത്നരിടുന്നു. ഉോഹരണത്തിനത, ഒരു ആതിത്ഥയ മത്സ്േ ഇനും വുംശനാശും 

സ്ുംഭവിക്കുത്മ്പാൾ, പരാന്നത്ഭാജികളുപ്പട അതുലേമായ ത്ശഖരണവുും അത്ത വിധ്ി 

ത്നരിടുന്നു. 

 സവാഭാവിക കാരണങ്ങൾ: പ്പവള്ളപ്പൊക്കും ത്പാപ്പല, ഭൂകമ്പങ്ങളുും മറ്റത പ്പകൃതി 

േുരന്തങ്ങളുും വജവവവവിധ്േത്തിനതപ്പറ നാശത്തിനത കാരണമാകുന്നു. 

ജൈവ ജവവിധ്യ സംരക്ഷണം 
 

മനുഷ്േനതപ്പറ നിലനിൽെിനത വജവവവവിധ്േും നിർണായകമാണത. ജീവിതത്തിനതപ്പറ എല്ലാ 

രൂപങ്ങളുും പരിസ്ഥിതിയിൽ പരസ്പരും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്സ്േങ്ങളുും മൃഗങ്ങളുും 

വുംശനാശഭീഷ്ണി ത്നരിടുന്നുപ്പവങ്കിൽ, അവ പരിസ്ഥിതിയിപ്പല മറ്റത ഘടകങ്ങളുപ്പട 

അപെയത്തിനത കാരണമാകുും, ഇതത ഏപ്പതങ്കിലുും തരത്തിൽ അപ്പല്ലങ്കിൽ മപ്പറ്റപ്പന്തങ്കിലുും 

വിധ്ത്തിൽ മനുഷ്േനതപ്പറ സ്വന്തും നിലനിൽെിനത ഭീഷ്ണിയാകുും. അതിനാൽ, 

വജവവവവിധ്േ സ്ുംരക്ഷണും വളപ്പര പ്പധ്ാനമാണത. വനേജീവികളുപ്പടയുും 

പ്പകൃതിവിഭവങ്ങളുപ്പടയുും സ്ുംരക്ഷണും, സ്ുംരക്ഷണും, പരിപാലനും അപ്പല്ലങ്കിൽ 

പുനഃസ്ഥാപനമാണത സ്ുംരക്ഷണും.  
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പ്പകൃതിേത്ത ഭൂപ്പകൃതികളുപ്പടയുും അവയുപ്പട ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പടയുും പരിപാലനും, 

ജീവിവർഗങ്ങൾ, ജനസ്ുംഖേ, ജീനുകൾ, അവയതക്കിടയിലുും അവയതക്കുും പരിസ്ഥിതിക്കുും 

ഇടയിലുള്ള സ്ങ്കീർണ്ണമായ ഇടപ്പപടലുകൾ എന്നിവ ഇതത ഉറൊക്കുന്നു. 

 

സംരക്ഷണറത്ത വിശാല്മായി രണ്ടായി തിരികാം: 

 

 

 ഇൻ-സിറ്റു കൺസർക്വഷൻ: വുംശനാശഭീഷ്ണി ത്നരിടുന്ന സ്സ്േങ്ങപ്പളത്യാ 

മൃഗങ്ങപ്പളത്യാ അതിനതപ്പറ സ്വാഭാവിക ആവാസ് വേവസ്ഥയിൽ സ്ുംരക്ഷിക്കുന്ന 

സ്മീപനമാണിതത, ഒന്നുകിൽ ആവാസ്വേവസ്ഥപ്പയ തപ്പന്ന വൃത്തിയാക്കി 

സ്ുംരക്ഷിക്കുക അപ്പല്ലങ്കിൽ ത്വട്ടക്കാരിൽ നിന്നത ജീവിവർഗങ്ങപ്പള സ്ുംരക്ഷിക്കുക. 

വജവവവവിധ്േും സ്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏപ്പതാരു ത്േശീയ തപ്ന്തത്തിനതപ്പറയുും 

ത്കപ്ന്ദ ഘടകമാണിതത. ത്േശീത്യാേോനും, വനേജീവി സ്ത്ങ്കതും, ബത്യാസ്ഫിയർ റിസ്ർവത, 

നിക്ഷിപ്ത വനങ്ങൾ, പ്പകൃതി സ്ുംരക്ഷണും, തണ്ണീർത്തട സ്ുംരക്ഷണ ത്മഖലകൾ 

എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള സ്ുംരക്ഷിത പ്പത്േശ ശൃുംഖലകൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതത ഇതിൽ 

ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻ-സ്ിറ്റു സ്ുംരക്ഷണത്തിനതപ്പറ പ്പധ്ാന ലക്ഷേങ്ങൾ ഇവയാണത: 

o സ്ുംരക്ഷിത പ്പത്േശത്തിനതപ്പറ സ്ുംരക്ഷണും, പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, സ്ുസ്ഥിര 

മാത്നജതപ്പമനതറത എന്നിവയുപ്പട ത്പ്പാത്സ്ാഹനും. 

o പ്പത്േശപ്പത്ത വജവവവവിധ്േ സ്ുംരക്ഷണത്തിനുള്ള തപ്ന്തങ്ങളുപ്പട വികസ്നും. 

o കൂടുതൽ ആവാസ്വേവസ്ഥയുപ്പട ശിഥിലീകരണും തടയുന്നതിനത വജവ 

താൽെരേമുള്ള ത്മഖലകപ്പള ബന്ധിെിക്കുന്ന പ്പകൃതിേത്ത ഇടനാഴികൾ 

സ്ൃഷ്ടിക്കൽ. 

o ജീവജാലങ്ങപ്പള സ്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിനതപ്പറ ആമുഖും. 

o വിവര വിതരണും, വിേോഭോസ്ും, അവത്ബാധ്ും സ്ൃഷ്ടിക്കൽ. 

o പ്പസ്ൻസ്ിറ്റീവത ത്മഖലകളിൽ സ്ുസ്ഥിര ടൂറിസ്ും ത്പ്പാത്സ്ാഹിെിക്കുക. 

 

 എക്സ-്സിറ്റു കൺസർക്വഷൻ: വുംശനാശഭീഷ്ണി ത്നരിടുന്നത്താ 

അപൂർവമായത്താ ആയ ജീവജാലങ്ങപ്പള അവയുപ്പട സ്വാഭാവിക 

ആവാസ്വേവസ്ഥയിൽ നിന്നത അവയുപ്പട സ്ുംരക്ഷണത്തിനുും 

സ്ുംരക്ഷണത്തിനുമായി സ്ജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ുംരക്ഷിത ത്മഖലകളിത്ലക്കത 

മാറ്റുന്നതാണത എക്സത-സ്ിറ്റു സ്ുംരക്ഷണും. ഇൻ-സ്ിറ്റു സ്ുംരക്ഷണും അപരോപ്തമാകുത്മ്പാൾ 

ഇതത ഒരു ബേൽ അതോവശേ തപ്ന്തമാണത. ഇതിൽ ജനിതക വിഭവ സ്ുംരക്ഷണും 

ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാപ്പത വവവിധ്േമാർന്ന സ്ാത്ങ്കതിക വിേേകളുും സ്ൗകരേങ്ങളുും 

ഉപത്യാഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവയിൽ െിലതത ഉൾപ്പെടുന്നു: 

o സ്ുത്വാളജിക്കൽ പാർക്കുകൾ, പ്പബാട്ടാണിക്കൽ ഗാർൈനുകൾ, വവൽൈത 

വല ത സ് ാരി പാർക്കുകൾ. 

o സ്ീൈത ബാങ്കുകൾ, ബീജ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ ജീൻ ബാങ്കുകൾ. 

o മൃഗങ്ങപ്പള ബന്ദികളാക്കിയ പ്പജനനവുും സ്സ്േങ്ങളുപ്പട കൃപ്തിമ പ്പെരണവുും, 

അവപ്പയ വീണ്ടുും കാട്ടിത്ലക്കത പ്പകാണ്ടുവരാൻ പ്ശമിക്കുന്നു; ഒെും 

o ഗത്വഷ്ണത്തിനുും വികസ്നത്തിനുും ത്വണ്ടിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുപ്പട 

ത്ശഖരണും. 
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