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ഇന്ത്യയുടെ സസയ വിഭവങ്ങൾ (വനങ്ങൾ) 

സ്വന്തമായി വളർന്നുവന്ന സ്സ്യസ്മൂഹം എന്നാണ ്പ്രകൃതിദത്ത സ്സ്യങ്ങളള 

വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത.് മനുഷയരുളെ സ്ഹായമില്ലാളത, വളളരക്കാലമായി തെസ്സമില്ലാളത 

അവ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇത് കനയക സ്സ്യങ്ങൾ എന്നും അറിയളപ്പെുന്നു . ഫാർമുകളിൽ  

കൃഷി ളെയ്യുന്ന  രഴങ്ങളും രൂക്കളും   

സ്സ്യജാലങ്ങളുളെ ഭാഗമാണ,് രശേ അവ പ്രകൃതിദത്ത സ്സ്യങ്ങളിൽ 

ഉൾളപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

 

ഇന്ത്യയിടെ പ്രകൃതിദത്ത സസയങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം 

 

ഇന്തയയിളല സ്വാഭാവിക സ്സ്യജാലങ്ങളുളെ വിതരണം ഇനിപ്പറയുന്നവയാൽ 

നിയപ്ന്തിക്കളപ്പെുകയും നിയപ്ന്തിക്കളപ്പെുകയും ളെയ്യുന്നു 

ഘെകങ്ങൾ: 

       1. മഴയുടെ വിതരണം 

       2. ഓറ ോപ്രോഫി (പ്രശദേത്തിന്ളറ ഉയരവും െരിവും) 

ഈ ഘെകങ്ങളള അെിസ്ഥാനമാക്കി, ഇന്തയയുളെ സ്വാഭാവിക സ്സ്യങ്ങളള 

ഇനിപ്പറയുന്നവയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

വിഭാഗങ്ങൾ: 

1. ഉഷ്ണശമഖലാ നിതയഹരിത വനങ്ങളും അർദ്ധ നിതയഹരിത വനങ്ങളും 

2. ഉഷ്ണശമഖലാ ഇലളരാഴിയും വനങ്ങൾ 

3. ഉഷ്ണശമഖലാ മുൾക്കാെുകളും െുരണ്ടുകളും 

4. ളമാളണ്ടയ്ൻ വനങ്ങൾ 

5. കണ്ടൽക്കാെുകൾ 

 

ഉഷ്ണറമഖെോ നിതയഹരിത വനങ്ങളും അർദ്ധ നിതയഹരിത വനങ്ങളും 

 200 ളസ്ന്റിമീറ്റശറാ അതിൽ കൂെുതശലാ വാർഷിക മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇന്തയയുളെ 

ഭാഗങ്ങൾ രൂരീകരിക്കുക. 

  ഇവിളെ മഴ ഏകശദേം വർഷം മുഴുവനും സ്ംഭവിക്കുന്നത ്ളെറിയ വരണ്ട കാലമാണ.് 

  ആർപ്ദവും ഊഷ്മളവുമായ കാലാവസ്ഥ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്മൃദ്ധമായ 

സ്സ്യങ്ങളള രിന്തുണയ്ക്കുന്നു- മരങ്ങൾ, കുറ്റിളച്ചെികൾ,വള്ളിളച്ചെികൾ അതിന ്ഒരു 

ബഹുതല ഘെന നൽകുന്നു. 

 ഒരു നിശ്ചിത സ്മയശത്തക്ക ്മരങ്ങൾ ഇലകൾ ളരാഴിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, വർഷം 

മുഴുവനും വനങ്ങൾ രച്ചയായി കാണളപ്പെുന്നു. 

 വാണിജയരരമായി ലഭയമായ െില മരങ്ങൾ െന്ദനം, എശബാണി, മഹാഗണി,ശറാസ്്

വുഡ്, റബ്ബർ, സ്ിശചാണ തുെങ്ങിയവ. 

 ആന, കുരങ്ങൻ ളലമൂർ, മാൻ, ഒറ്റളക്കാമ്പൻ, കാണ്ടാമൃഗം എന്നിവയാണ ്ഈ 

വനങ്ങളിളല പ്രധാന മൃഗങ്ങൾ 

 രെിഞ്ഞാറൻ തീരം; രശ്ചിമഘട്ടം; ലേദവീര,് ആൻഡമാൻ എന്നിവിെങ്ങളിളല ദവീര് 

പ്ഗൂപ്പുകൾ, നിശക്കാബാർ; അസ്മിന്ളറ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ; തമിഴ്നാെ ്തീരങ്ങളും ഈ 

വനങ്ങളാൽ മൂെളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 ഇവ ഭൂമധയശരഖാ മഴക്കാെുകൾക്ക ്സ്മാനമാണ.് 
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ഉഷ്ണറമഖെോ ഇെടരോഴിയും വനങ്ങൾ 

 ഇന്തയയിളല ഏറ്റവും വയാരകവും വിസ്തൃ തവുമായ വനങ്ങളാണിവ. 

 മൺസ്ൂൺ വനങ്ങൾ എന്നും ഇവ അറിയളപ്പെുന്നു. 

 ഇന്തയയിൽ വാർഷിക മഴ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായി ഇവ ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു 

 70 ളസ്.മീ.  മുതൽ  200 ളസ്.മീ വളരയാണ ്ഇവിളെ മഴയുളെ അളവ ് 

 ഈ വനത്തിൽ, വരണ്ട ശവനൽക്കാലത്ത ്മരങ്ങൾ ആറ ്മുതൽ എട്ട ്ആഴ്ച വളര ഇലകൾ 

ളരാഴിക്കുന്നു. 

 ഇവയിൽ കാണളപ്പെുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇവയാണ:് സ്ിംഹം, കെുവ, രന്നി, മാൻ, ആന, 

രലതരം രേികൾ, രല്ലികൾ, രാമ്പുകൾ, ആമ മുതലായവ 

 

(i) ഉഷ്ണറമഖെോ ഈർപ്പമുള്ള ഇെടരോഴിയും വനങ്ങൾ 

 200 മുതൽ 100 ളസ്നറ്ീമീറ്റർ വളര വാർഷിക മഴ. 

 കാണളപ്പെുന്നത:് (എ) ഇന്തയയുളെ കിഴക്കൻ ഭാഗം- വെക്കുകിഴക്കൻ 

സ്ംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഹിമാലയത്തിനള്റ താഴവ്രകൾളക്കാപ്പം, (ബി) ജാർഖണ്ഡ,് 

രശ്ചിമ ഒറീസ്സ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, (സ്ി) രശ്ചിമഘട്ടത്തിനള്റ കിഴക്കൻ 

െരിവുകളിൽ. 

 ഉദാഹരണങ്ങൾ: ശതക്ക,് മുളകൾ, സ്ാൽ, ഷിഷാം, െന്ദനം, ഖഖർ, കുസ്ുമം, 

അർജുൻ, മൾബറി മുതലായവ. 

(ii) ഉഷ്ണറമഖെോ വരണ്ട ഇെടരോഴിയും വനങ്ങൾ 

 100 മുതൽ 70 ളസ്നറ്ീമീറ്റർ വളര വാർഷിക മഴ. 

 കാണളപ്പെുന്നത:് (എ) ളരനിൻസ്ുലാർ രീഠഭൂമിയിളല മഴയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, (ബി) 

ഉത്തർപ്രശദേ,് ബീഹാർ സ്മതലങ്ങൾ. 

 ഉദാഹരണങ്ങൾ: ശതക്ക,് സ്ാൽ, രീപ്പൽ, ശവപ്്പ മുതലായവ. 

 

ഉഷ്ണറമഖെോ മുൾ വനങ്ങൾ 

 70 ളസ്ന്റിമീറ്ററിൽ താളഴ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായി ഇവ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ഇവിളെ മഴ പ്കമരഹിതവും പ്കമരഹിതവും അസ്ഥിരവുമാണ.് 

 ഉഷ്ണശമഖലാ മുള്ളുളകാണ്്ട ളരാതിഞ്ഞ പ്രശദേങ്ങളിൽ സ്ീശറാഖഫറ്റുകൾ 

ആധിരതയം രുലർത്തുന്നു. 

 ഗുജറാത്ത,് രാജസ്ഥാൻ, മധയപ്രശദേ,് ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഉത്തർപ്രശദേ,് ഹരിയാന 

എന്നിവിെങ്ങളിളല അർദ്ധ വരണ്ട പ്രശദേങ്ങൾ ഉൾളപ്പളെ വെക്കുരെിഞ്ഞാറൻ 

ഭാഗത്ത ്കാണളപ്പെുന്നു. 

 അശക്കഷയസ് ്(ബാബൂൽ), ഈന്തപ്പനകൾ, യൂശഫാർബിയകൾ, കള്ളിളച്ചെി, ഖഖർ, , 

കീകർ മുതലായവയാണ ്ഇവിെുളത്ത പ്രധാന സ്സ്യ ഇനങ്ങൾ. 

 ഈ തരത്തിലുള്ള സ്സ്യജാലങ്ങളിൽ, ളെെികളുളെ തണ്്ട, ഇലകൾ, ശവരുകൾ എന്നിവ 

ജലളത്ത സ്ംരേിക്കാൻ അനുശയാജയമാണ.് 

 തണ്്ട െീഞ്ഞതാണ,് ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന ്ഇലകൾ കൂെുതലും 

കട്ടിയുള്ളതും ളെറുതുമാണ.് 

 എലി, എലി, മുയലുകൾ, കുറുക്കൻ, ളെന്നായ, കെുവ, സ്ിംഹം, കാട്ടുകഴുത, കുതിര, 

ഒട്ടകം മുതലായവയാണ ്ഇവിെുളത്ത സ്ാധാരണ മൃഗങ്ങൾ. 
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ഉഷ്ണറമഖെോ ടമോടണ്ടയ്ൻ വനങ്ങൾ 

 

 ഉയരം കൂെുന്നതിനനുസ്രിച്ച ്താരനില കുറയുന്നത ്സ്വാഭാവിക സ്സ്യജാലങ്ങളുളെ 

അനുബന്ധ മാറ്റത്തിന ്കാരണമാകുന്നു. 

 ഉഷ്ണശമഖലാ പ്രശദേം മുതൽ തുപ്ണ്ട ശമഖല വളര നിരീേിക്കുന്ന അശത ശപ്േണിയാണ ്

രർവതത്തിനള്റ അെിവാരം മുതൽ അതിനള്റ മുകൾഭാഗം വളര നിലനിൽക്കുന്നത്. 

 കൂെുതലും ഹിമാലയത്തിനള്റ ളതക്കൻ െരിവുകളിൽ കാണളപ്പെുന്നു, ളതക്ക,് 

വെക്കുകിഴക്കൻ ഇന്തയകളിൽ ഉയർന്ന ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. 

 1500 n വളര ഉയരമുളള്, ഉഷ്ണശമഖലാ ഈർപ്പമുള്ള ഇലളരാഴിയും വനങ്ങൾ ശേേം 

പ്രധാന വൃേമായി നിലനിൽക്കുന്നു. 

 1000-2000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, ആർപ്ദമായ മിതേീശതാഷ്ണ കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു, 

അവിളെ ഓക്ക,് ളെസ്റ്റന്ട്ട ്തുെങ്ങിയ നിതയഹരിത വിോലമായ ഇലകളുള്ള മരങ്ങൾ. 

 1500-3000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, െിർ, ഖരൻ, ശദവദാരു, സ്ിൽവർ ഫിർ, സ്്പ്രൂസ്,് 

ശദവദാരു മുതലായ ശകാണിഫറസ് ്മരങ്ങൾ ഉൾളക്കാള്ളുന്ന മിതേീശതാഷ്ണ വനങ്ങൾ. 

 3500 മീറ്ററിന ്മുകളിലുള്ള ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ, ളമർഗ ്(കാശ്മീർ), ബുഗയാൽ 

(ഉത്തരാഖണ്ഡ)് മുതലായ നനഞ്ഞ മിതേീശതാഷ്ണ രുൽശമെുകൾ സ്ാധാരണമാണ.് 

 മഞ്ഞുവീഴ്ചളയ സ്മീരിക്കുശമ്പാൾ അവ പ്കശമണ മുരെിച്ചുശരാകുന്നു. 

 ആതയന്തികമായി കുറ്റിളച്ചെികളിലൂളെയും കുറ്റിളച്ചെികളിലൂളെയും അവ 

ആൽഖരൻ രുൽശമെുകളിശലക്ക ്ലയിക്കുന്നു. 

 ഈ രുൽശമെുകൾ ഗുജ്ജർ, ബക്കർവാൾ തുെങ്ങിയ നാശൊെികളായ ശഗാപ്തങ്ങൾ 

ശമയാൻ വയാരകമായി ഉരശയാഗിക്കുന്നു. 

 ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ, െില സ്സ്യ രായലുകളും ഖലക്കണുകളും തുപ്ണ്ട സ്സ്യങ്ങളുളെ 

ഭാഗമാണ.് 

 കാശ്മീർ സ്റ്്റാഗ,് രുള്ളിമാൻ, കാട്ടുളെമ്മരിയാെ,് കുറുക്കൻ, യാക്ക,് ഹിമപ്പുലി, 

അരൂർവ െുവന്ന രാണ്ട, ശരാമങ്ങളുള്ള ളെമ്മരിയാെ,് ആെ ്തുെങ്ങിയവയാണ ്ഈ 

വനങ്ങളിൽ കാണളപ്പെുന്ന സ്ാധാരണ മൃഗങ്ങൾ. 

 ഇന്തയയിൽ, വെക്കൻ ളമാളണ്ടയ്ൻ വനങ്ങൾ, ളതക്കൻ ളമാളണ്ടയ്ൻ വനങ്ങൾ 

എന്നിങ്ങളന രണ്്ട പ്ഗൂപ്പുകൾക്ക ്കീഴിലാണ് രഠിക്കുന്നത.് 

 വെക്കൻ ളമാളണ്ടയ്ൻ വനങ്ങൾ: ഇവ ഹിമാലയൻ രർവതനിരകളുമായി 

ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മുകളിൽ വിവരിച്ച സ്ൂരയപ്രകാേം, താരനില, മഴ എന്നിവയാണ ്

സ്സ്യങ്ങളുളെ തരം നിയപ്ന്തിക്കുന്നത.് 

 ളതക്കൻ ളമാളണ്ടയ്ൻ വനങ്ങൾ: ഇവ നീെരിരി, ആനമെ, ഏെം എന്നീ 

കുന്നുകളുമായി ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മികച്ച ഖജവഖവവിധയം ഉള്ള ആർപ്ദ 

മിതേീശതാഷ്ണ വനങ്ങളാണിവ, ഇവളയ ശഷാല വനങ്ങൾ എന്ന ്വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

       
 

 

 

കണ്ടൽക്കോെുകൾ 

 കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഉഷ്ണശമഖലാ, ഉര ഉഷ്ണശമഖലാ ശമഖലകളിളല ളഡൽറ്റായ 

പ്രശദേങ്ങളുമായി ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

 ഇവ ഇന്റർ ഖെഡൽ ശമഖലയുമായി ബന്ധളപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ശവലിശയറ്റ 

വനങ്ങൾ എന്നും കെൽക്കാെുകൾ എന്നും അറിയളപ്പെുന്നു. 

 അവയുളെ ഖജവഖവവിധയവും വനസ്ാപ്ന്ദതയും ഭൂമധയശരഖാ മഴക്കാെുകളുമായും 

ഉഷ്ണശമഖലാ നിതയഹരിത, അർദ്ധ നിതയഹരിത വനങ്ങളുമായും 

താരതമയളപ്പെുത്താവുന്നതാണ.് 

 കണ്ടൽളച്ചെികൾ ഉപ്പ് സ്ഹിഷ്ണു തയുള്ള സ്സ്യങ്ങളാണ,് ശവരുകൾ 

നയൂമാശറ്റാശഫാറുകളായി മാറും (ഈ ശവരുകൾ നിലത്തു നിന്ന ്ഉയർന്ന ്മുകളിശലക്ക ്

വളരുന്നു). 

 ആനുകാലിക ളവള്ളളപ്പാക്കത്തിനും വരൾച്ചയ്ക്കും സ്ഹിഷ്ണു ത ഉള്ളതിനാൽ 

കണ്ടൽക്കാെുകളുളെ ആവാസ്വയവസ്ഥ ഒരു സ്വിശേഷമായ 

ആവാസ്വയവസ്ഥയാണ;് ഒപ്പം ശനരിയ ലവണാംേവും. 

 ശലാകത്തിളല ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാെുകൾ ഉള്ളത ്ഇന്തയയിലാണ.് 

 സ്ുന്ദർബൻ, മഹാനദി, ശഗാദാശവരി-കൃഷ്ണ, കാശവരി ളഡൽറ്റ എന്നിവയാണ ്

പ്രധാനമായും ഈ വനങ്ങളാൽ മൂെളപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.് 

 ശലാകത്തിളല ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാൊണ ്സ്ുന്ദർബൻ. കാഠിനയമുള്ള തെി 

നൽകുന്ന സ്ുന്ദരി മരത്തിന ്ഇത ്പ്രേസ്തമാണ്. 

 മറ്റ ്െില ഉദാഹരണങ്ങളാണ ്ഖറശസ്ാശഫാറ, അവിളസ്നിയ മുതലായവ. 

 ഈന്തപ്പന, ളതങ്്ങ, കിശയാറ, അഗർ മുതലായവയും ളഡൽറ്റയുളെ െില ഭാഗങ്ങളിൽ 

വളരുന്നു. 

 ഈ വനങ്ങളിളല പ്രേസ്തമായ മൃഗമാണ ്ശറായൽ ബംഗാൾ കെുവ. 

 ആമകൾ, മുതലകൾ, ഘരിയലുകൾ, രാമ്പുകൾ എന്നിവയും ഈ വനങ്ങളിൽ 

കാണളപ്പെുന്നു. 

 മഹാനദി ളഡൽറ്റയിളല ഭിതാർക്കനിക കണ്ടൽക്കാെുകളും സ്മ്പന്നമായ 

ഖജവഖവവിധയത്തിന ്ശരരുശകട്ടതാണ്. 
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