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കേരളത്തിലെ കേശീയ ഉേയാനങ്ങള ും വനയജീവി സകേതങ്ങള ും 

ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ എന്നാൽ ദേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ േീഴിൽ വരുന്ന ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട 

ന്ദ്രദേശവുും, വുംശനാശഭീഷണി ദനരിടുന്നദ ാ, അരൂർവമായി ോണറെടുന്നദ ാ ആയ 

സസയ ജന്തു രക്ഷി ജീവജാലങ്ങറെ ന്ദ്രദ യേമായി സുംരക്ഷിക്കുേയുും, രരിരാലിക്കുേയുും 

റെയ്യുന്ന ന്ദ്രദ യേ സുംരക്ഷി  ദമഖലയാണ.് ദേശീയ ഉേയാനങ്ങെുറട അ ിരുേൾ 

വയക്തമായി മുൻേൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ുും, അ ിരുേൾ നിർണയിച്ച ുമാണ.് ദേശീയ 

ഉേയാനങ്ങറെ ന്ദ്രഖയാരിക്കുവാൻ ഉള്ള അധിോരും സുംസ്ഥാന സർക്കാരിനുും ദേന്ദ്ര 

സർക്കാരിനുും ഒരുദരാറല ഉണ്ട.് സുംസ്ഥാന നിയമസഭ രാസാക്കിയ ന്ദ്രദമയത്തിലൂറടദയാ 

വിജ്ഞാരനത്തിലൂറടദയാ മാന്ദ് ദമ സുംസ്ഥാന സർക്കാരിന ് ദേശീയ ഉേയാനത്തിനറ്െ 

അ ിർത്തിേെിൽ മാറ്റും വരുത്താൻ േഴിയൂ.  

വവൽഡ ്വലഫ ് ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട ്ഓഫ ് ഇന്തയയുറട ദരഖേൾ ന്ദ്രോരും ദേരെത്തിൽ ആെ ്

ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ ആണ ് ഉള്ള .് കേരളത്തിന്ലെ ഭൂപ്രേൃതിയ ലെ ല ാത്തും 1.44 % 

വര ന്ന കേശീകയാേയാനങ്ങള ലെ വിസ്തൃ തി 558.16 ചത രപ്ശ േികൊ ീറ്റൊണ.് 

ഔദേയാഗിേമായി അുംഗീേരിക്കറെട്ട ആെ ് ദേശീയ ഉേയാനങ്ങൾക്കു രുെദമ ദേരെത്തിൽ 

നിന്നുള്ള നിർേിഷ്ട ദേശീയ ഉേയാനങ്ങെുറട രട്ടിേയിലാണ ് േണ്ണൂർ ജില്ലയിറല േരിമ്പുഴ 

വനയജീവി സദേ ും. 

കേരളത്തിലെ കേശീയ ഉേയാനങ്ങൾ 

No. കരര് ജില്ല   സ്ഥാരിത ാ

യ വർഷും 

 

വിസ്തൃ തി 

(ചത രപ്ശ 

േികൊ ീറ്റ

ർ) 

1 ഇരവിേുെും ദേശീയ 

ഉേയാനും 
ഇടുക്കി 1978 97 െ ു. 

േിദലാ. 

      

2 

റരരിയാർ  ദേശീയ 

ഉേയാനും 
ഇടുക്കി 1982 350   െ ു. 

േിദലാ. 
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1. ഇരവിേ ളും കേശീയ ഉേയാനും 

കേരളത്തിലെ ആേയലത്ത കേശീയ ഉേയാന ാണ ്ഇരവിേുെും. 1978 ൽ നിെവിൽ വന്ന 

ഇരവിേ ളും കേശീയ ഉേയാനും ന്ദ്രധാനമായുും ഇെ ക്കി ജില്ലയിൊണ ്സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. 

ദേശീയ രാർക്കിനറ്െ േുെച്ചുഭാഗും എെണാേുെും ജില്ലയുറട ഭാഗമാണ.് 97 ചത രപ്ശ 

േികൊ ീറ്റർ ( 37 ചത രപ്ശ മ ൽ) വിസ്തൃ തിയിൽ ഇരു ജില്ലേെിലുമായി ഇരവിേുെും 

ദേശീയ ഉേയാനും സ്ഥി ിറെയ്യുന്നു. രശ്ചി ഘട്ട  െനിരേള ലെ ഭാഗ ായ ഇരവിേ ളും 

കേശീയ ഉേയാനും  ൂന്നാർ വനയജീവി ഡിവിഷനന്ലെ േീഴിൽ േണ്ണൻകേവൻ 

 െനിരേളിൽ ആണ ് സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. ദേരൊ വനും വനയജീവി വേുെിനാണ ്

രാർക്കിനറ്െ ഭരണ ദമൽദനാട്ട െുമ ല. 2,000 മീറ്റെിനു ദമൽ ഉയരത്തിലുള്ള രുൽദമടുേെുും 

ദൊല വനങ്ങെുമാണ ്ഈ രാർക്കിനറ്െ ന്ദ്രദ യേ .  

േക്ഷികണന്ത്യയിലെ ഏറ്റവ ും ഉയർന്ന ലോെ   െിയായ ആന  െി (2695  ീറ്റർ) സ്ഥിതി 

ലചയ്യ ന്നത് ഇരവിേ ളും നാഷണൽ രാർക്കിന്ലെ ഉള്ളിൊണ.് വടക്ക ് രടിഞ്ഞാെ ്

ഭാഗത്ത ് ഇടമലയാർ വനവുും, രൂയുംേുട്ടി വനവുും റോണ്്ട െുറ്ററെട്ടു േിടക്കുേയാണ ്

ഇരവിേുെും ദേശീയ ഉേയാനും. ന്ദ്രശസ്തമായ ലദക്കാും റവള്ളച്ചാട്ടും ഈ ഭാഗത്താണ ്സ്ഥി ി 

റെയ്യുന്ന .് 

ഇരവിേ ളും കേശീയ ഉേയാനലത്ത പ്രധാന ായ ും  ൂന്നായി തരും തിരിച്ചിരിക്ക ന്ന   1) 

 ദ്ധ്യഭാഗും (core area)  2) ബഫർ കസാൺ (Buffer Zone) 3) െൂെിസും ക ഖെ (tourism region).  

3 വസലന്െ ്വാലി  

ദേശീയ ഉേയാനും 
രാലക്കാട ് 1984 89.52    െ ു. 

േിദലാ. 

4 മ ിറേട്ടാൻ ദൊല  

ദേശീയ ഉേയാനും 
ഇടുക്കി 2003 12.82   െ ു. 

േിദലാ. 

5 ആനമുടി ദൊല  

ദേശീയ ഉേയാനും 
ഇടുക്കി 2003 7.5   െ ു. 

േിദലാ. 

6 രാമ്പാടുും ദൊല   

ദേശീയ ഉേയാനും 
ഇടുക്കി 2003 1.32  െ ു. 

േിദലാ. 
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ഐയ സിഎൻ രട്ടിേ പ്രോരും ോറ്റഗെി രണ്ട ്(Category II) ഇനത്തിൽലെട്ട സുംരക്ഷിത 

ക ഖെയിൊണ ് ഇരവിേ ളും വര ന്നത.് 

 

സമുന്ദ്േ നിരെിൽ നിന്നുും വെറര ഉയർന്ന നീണ്ട േിഴുക്കാും  ുക്കായ്യ മലറെരിവ ്ന്ദ്രദേശമായ 

രാജമല എന്ന ടൂെിസും ദമഖലയിദലക്ക ് മാന്ദ് ദമ വിദനാേസൊരിേറെയുും, 

സരർശേറരയുും അനുവേിക്കുേയുള്ളൂ. ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടു ദമഖലേെുും വനും 

വേുെിനറ്െ േർശനമായ നിയന്ദ്ന്തണത്തിൻ േീഴിലുള്ള സുംരക്ഷി  ന്ദ്രദേശവുും ദമഖലേെുും 

നിദരാധി  ദമഖലയുമാണ.് 

 

വുംശനാശഭീഷണി കനരിെ ന്ന വരയാെ േള ലെ (Nilgiri Tahr) സുംരക്ഷണത്തിന് 

കരര കേട്ടതാണ ് ഇരവിേ ളും കേശീകയാേയാനും. ഉയർന്ന മലന്ദ്മ്പദേശങ്ങെിൽ 

ോണറെടുന്ന ഒരിനും ആടാണ ് നീലഗിരി  ാർ. ഏേദേശും 750 ഓെും വരയാടുേറെ 

ഇരവിേുെും ദേശീയ രാർക്കിൽ സുംരക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ഇ  ് ദലാേത്തുള്ള റമാത്തും 

വരയാടുേെുറട എണ്ണത്തിനറ്െ രേു ിയാണ.് വരയാടുേറെ സുംരക്ഷിക്കുേ എന്ന 

ഉദദ്ദശദത്താടുേൂടി സ്ഥാരി മായ ാണ് ഇരവിേുെും ദേശീയ ഉേയാനും. 1975 ൽ 

ഇരവിേുെറത്ത വനയജീവി സദേ ും ആയി ന്ദ്രഖയാരിച്ചു. രാരിസ്ഥി ിേവുും, 

ഭൂമിശാസ്ന്ദ് രരവുമായ ന്ദ്രാധാനയും േണക്കിറലടുത്ത ്രിന്നീട ്ദേശീയ ഉേയാനമായി ഉയർത്തി. 

സ്കപ്ൊബിൊന്ത്സ ് േ ന്ത്ിന എന്ന ശാസ്പ്തനാ ത്തിൽ അെിയലെെ ന്ന 

കൊേപ്രശസ്ത ായ 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ  ാപ്തും രൂക്ക ന്ന നീെക്ക െിഞ്ഞി 

രൂക്കൾ ഇരവിേ ളും കേശീയ ഉേയാനത്തിൽ എന്ലെ  ലറ്റാര  പ്രധാന 

ആേർഷണീയതയാണ.് 

 

ദേരെ വനും വേുെിനറ്െ െിദൊർട്ട ് ന്ദ്രോരും, 140 ഇനും രക്ഷിേൾ ഈ ഉേയാനത്തിൽ ഉണ്ട ്

അ ിൽ  റന്ന രദത്താെും ഇനങ്ങൾ രശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാന്ദ് ും ോണറെടുന്നവയാണ്. 20 ഇനും 

ഉഭയജീവിേൾ. 29  രും സസ്തിനിേൾ അവയിൽ അെ ്ഇനങ്ങൾ രശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാന്ദ് ും 

ോണറെടുന്നു. ദലാേത്തിറല ഏറ്റവുും വലിയ ഇനമായ അറ്്റലസ ് റമാത്ത ് ഉൾറെറട 

നൂെുേണക്കിന ്വരുന്ന െിന്ദ് ശലഭങ്ങൾ ഈ ദേശീദയാേയാനത്തിൽ ോണറെടുന്നു 
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വരയാെ േൾ [Nilgiri Tahr] (source: keralatourism.org) 

 

2. ലരരിയാർ കേശീയ ഉേയാനും 

ലരരിയാർ കേശീയ ഉേയാനും അഥവാ റരരിയാർ േടുവാ സദേ  ദേന്ദ്രും ന്ദ്രധാനമായുും 

സ്ഥിതിലചയ്യ ന്നത് ഇെ ക്കി ജില്ലയിൊണ.് ഈ ദേശീയ ഉേയാനത്തിനറ്െ േുെച്ചു ഭാഗങ്ങൾ 

രത്തനും ിട്ട ജില്ലയിലുും വയാരിച്ചുേിടക്കുന്നു. ദേരെത്തിറല ഏറ്റവുും നീെുംേൂടിയ നേിയായ 

റരരിയാർ നേിയിൽ നിന്നുമാണ ്ദേശീയ ഉേയാനത്തിന ്ഈ ദരര് ലഭിച്ച .് റരരിയാർ ദേശീയ 

ഉേയാനും കതക്കെി വനയജീവി സകേതും എന്ന കരരിെ ും അെിയലെെ ന്ന . 

രശ്ചിമഘട്ടത്തിറല ഏലും േുന്നുേൾക്ക ്നടുവിലാണ ്ദേശീയ ഉേയാനും സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന .് 

കേരള സുംസ്ഥാനലത്ത പ്രശസ്ത ായ േെ വാ സകേത കേപ്രവ ും ആന സകേത കേപ്രും 

േൂെിയാണ ് ഈ കേശീയ ഉേയാനും. വിശാലമായ െിസർവ ് ഏരിയയിൽ 350 െ ുരന്ദ്ശ 

േിദലാമീറ്റർ അഥവാ 140 െ ുരന്ദ്ശ വമൽ വിസ്തൃ  ി വരുന്ന ഹൃേയ ഭാഗറത്ത ദേശീയ 

ഉേയാനമായി ന്ദ്രഖയാരിച്ചു. ഐയുസിഎൻ രട്ടിേ ന്ദ്രോരും ോറ്റഗെി രണ്്ട (Category II) 

ഇനത്തിൽറെട്ട സുംരക്ഷി  ദമഖലയിലാണ ് റരരിയാർ ദേശീയ ഉേയാനും വരുന്ന .് 
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 1895 ൽ റരരിയാർ നേിക്ക ് േുെുറേയാണ ് മുല്ലറെരിയാർ അണറക്കട്ട ്

നിർമ്മിക്കറെട്ടിരിക്കുന്ന .്  റരരിയാർ ദേശീയ ഉേയാനും നിലവിൽ വന്നു. 1934-ൽ 

ലനല്ലിക്കാുംലരട്ടി ലഗയിും സാങ്ച്വെിയായി ഈ ഉേയാനും നിെവിൽ വന്ന . 1958-ൽ ഇത ്

വനയജീവി സകേത ായി ഏേീേരിക്കലെട്ട . 1978 ൽ ലരരിയാെിലന േെ വാ സകേത 

കേപ്ര ായി പ്രഖയാരിച്ച . ഈ േെ വാ സകേത കേപ്രത്തിന്ലെ പ്രധാനലെട്ട ക ഖെ 

1982-ൽ കേശീയ ഉേയാന ായി വിജ്ഞാരനും ലചയ്യലെട്ട . കേപ്ര വനും രരിസ്ഥിതി 

 പ്ന്ത്ാെയത്തിന് േീഴിൽ വര ന്ന കപ്രാജേ്റ്റ ് എെിഫന്െ് എന്ന രദ്ധ്തി 1991 ൽ 

ലരരിയാർ കേശീയ ഉേയാനത്തിൽ ആരുംഭിച്ച . 1996 ൽ ആവാസവയവസ്ഥലയ 

സുംരക്ഷിക്ക ന്നതിനായി ഒര  രരിസ്ഥിതി വിേസന രദ്ധ്തി ലരരിയാർ കേശീയ 

ഉേയാനത്തിൽആരുംഭിച്ച . 

ലോട്ട െയാണ ് ലരരിയാർ കേശീയ ഉേയാനത്തിലെ ഏറ്റവ ും ഉയരും േൂെിയ 

ലോെ   െി. റരരിയാർ ദേശീദയാേയാനത്തിനറ്െ േീഴിലുള്ള െിസർവ ്വനങ്ങെിൽ നിന്നാണ ്

റരരിയാർ, രമ്പ എന്നീ നേിേൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന .്   ല്ലലെരിയാർ ഡാും െിസർകവായെിന് 

ച റ്റ  ാണ ്കേശീകയാേയാനും സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. 

യൂക്കാലിര്റ്റസ ് മരങ്ങൾ, രുൽദമടുേൾ, നേിേൾ,  ടാേങ്ങൾ, ഉഷ്ണദമഖലാ നി യഹരി  

വനങ്ങൾ, ഈർെമുള്ള ഇലറരാഴിയുും വനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ ് റരരിയാർ 

ദേശീദയാേയാനത്തിനറ്െ ന്ദ്രേൃ ി. ഈ ദേശീയ രാർക്കിനറ്െ ആവാസവയവസ്ഥയിൽ 

അരൂർവ ഔഷധ സസയമായ ദലാെിദയാസ ലില്ലി (ദമദന്താന്നി) വെരുന്നു. േണക്കുേൾ 

ന്ദ്രോരും 140 രരും ഓർക്കിഡുേെുും, 171  രും രുല്ലുേെുും ഈ ഉേയാനത്തിൽ ോണറെടുന്നു. 

 

ഏഷയൻ ആന, റവള്ള േടുവേൾ, നാൽരദ ാെും ബുംഗാൾ േടുവേൾ, േരിേുരങ്ങൻ (Nilgiri 

Langur), വരയാടുേൾ (Nilgiri Tahr), സിുംഹവാലൻ േുരങ്ങ,് േുഞ്ഞൻ രാൊൻ (travancore flying 

squirrel), റെേീരി (Stripe-necked mongoose)  ുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങെുും നീലഗിരി രാറ്റരിടിയൻ (Nilgiri 

Flycatchers), ദോഴിദവഴാമ്പൽ (Malabar grey hornbill), റെെുദ ൻേിെി (Crimson backed sunbird) 

 ുടങ്ങിയ രക്ഷിേെുും, റൊെിത്തവെ (Asian Toad), രച്ചിലൊൊൻ (Malabar gliding frog), 

ോട്ടുമണവാട്ടി (bicoloured frog)  ുടങ്ങിയ ഉഭയജീവിേെുും, വനദേവ (Malabar tree nymph), 

രുള്ളിശരദവഗൻ (Thoressa astigmata),  ിരുവി ാുംേൂർ േരിയിലശലഭും (Travancore Evening 

brown), ഇന്തയയിറല  റന്ന ഏറ്റവുും വലിയ െിന്ദ് ശലഭങ്ങെിൽ ഒന്നായ ഗരുഡശലഭും (Southern 

birdwing)  ുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങൾ ആണ ് റരരിയാർ ദേശീയ ഉേയാനത്തിൽ റരാ ുദവ 
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ോണറെടുന്നവ. 

 

 

 

േടുവ Tiger (Source: worldwilde.org)   

3. മസെന്െ ്വാെി കേശീയ ഉേയാനും 

രാെക്കാെ ് ജില്ലയിലെ  ണ്ണാർക്കാെ ് താെൂക്കിൊണ ് മസെന്െ ് വാെി കേശീയ 

ഉേയാനും പ്രധാന ായി സ്ഥിതിലചയ്യ ന്നത്. ഈ ദേശീയ ഉേയാനത്തിനറ്െ േുെച്ചു ഭാഗങ്ങൾ 

മലെുെും ജില്ലയിലുും,  മിഴ്നാട ് സുംസ്ഥാനറത്ത നീലഗിരി ജില്ലയിലുമായി വയാരിച്ചു 

േിടക്കുന്നു. നീെഗിരി ബകയാസ്ഫിയർ െിസർവിലെ നീെഗിരി  െനിരേളിൊണ ്

മസെന്െ ്വാെി സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത.് 89.52 ചത രപ്ശ േികൊ ീറ്റെിൽ അഥവാ 34.56 

ചത രപ്ശമ ൽ ആണ ്ഈ കേശീയ ഉേയാനത്തിന്ലെ വിസ്തൃ തി. മസെന്െ് വാെിലയ 

1914 ൽ ഒര  െിസർവ് വന ായി പ്രഖയാരിച്ചിര ന്ന . 1984 ൽ മസെന്െ ് വാെിലയ 

കേശീയ ഉേയാന ായി ഉയർത്തി. 1985 ൽ അന്നറത്ത ന്ദ്രധാനമന്ദ്ന്തി ആയിരുന്ന ന്ദ്ശീ രാജീവ ്

ഗാന്ധി രാർക്ക ് ഉേഘ്ാടനും റെയ്തു. 1986-ൽ നീെഗിരി ബകയാസ്ഫിയർ െിസർവിന്ലെ 

പ്രധാന ക ഖെയായി മസെന്െ ്വാെി നാഷണൽ രാർക്കിലന നിശ്ചയിച്ച . ഇ  ്ഒരു 

ഉഷ്ണദമഖലാ ന്ദ്രദേശമാണ.് ഈ രാർക്ക ് കേരളത്തിൽ അവകശഷിക്ക ന്ന അവസാന 

 ഴക്കാൊയി േണക്കാക്കലെെ ന്ന . ഐയുസിഎൻ രട്ടിേ ന്ദ്രോരും ോറ്റഗെി രണ്്ട (Category 

II) ഇനത്തിൽറെട്ട സുംരക്ഷി  ദമഖലയിലാണ ്വസലനെ് ്വാലി ദേശീയ ഉേയാനും വരുന്ന .് 

1847-ൽ സ്ദോട്ടിഷ ് സസയശാസ്ന്ദ് ജ്ഞനായ ദൊബർട്ട ് വവറ്റ ് വസലന്െ ് വാലി 

രരയദവക്ഷണും റെയ്തു. േലരില ശബ്ദും ഉണ്ടാക്കുന്ന െീവീടുേൾ ഈ ന്ദ്രദേശത്ത ്

ോണാത്ത ിനാൽ ആണ ്ഈ സ്ഥലത്തിന ്വസലന്െ ്വാലി അഥവാ നിശബ്ദ  ാഴ്വര എന്ന ്
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ദരര ് വന്ന .് േരിമ്പുഴ വനയജീവി സദേ ും,  മിഴ്നാട്ടിറല നീലഗിരി ജില്ലയിൽ ഉള്ള 

മുേുർത്തി ദേശീയ ഉേയാനും, റനടുും ോയും, അമരാമ്പലും, അട്ടൊടി  ുടങ്ങിയ െിസർവ ്

വനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ െുറ്ററെട്ടു േിടക്കുേയാണ ് വസലന്െ ് വാലി ദേശീയ ഉേയാനും. 

േെെ ണ്ടിെ ഴ മസെന്െ ്വാെിയിൽ നിന്നാണ ്ഉത്ഭവിക്ക ന്നത.് മസെന്െ ്വാെി 

കേശീയ ഉേയാനതിന ള്ളിെൂലെ ആണ ്േ ന്ത്ിെ ഴ ഒഴ േ ന്നത്. വസലന്െ ്വാലി ദേശീയ 

ഉേയാനത്തിറല ഏറ്റവുും ഉയരും േൂടിയ റോടുമുടി ആണ ്സിസ്പാെ. 

വുംശനാശഭീഷണി കനരിെ ന്ന സിുംഹവാെൻ േ രങ്ങ േലള ഈ 

കേശീകയാേയാനത്തിൽ ധാരാള ായി ോണാും. അവയുറട സാന്നിധയും ആണ ്ഈ ദേശീയ 

ഉേയാനറത്ത ന്ദ്രശസ്തമാക്കുന്ന ുും. ലഭയമാേുന്ന േണക്കുേൾ ന്ദ്രോരും 138 രക്ഷി ജനങ്ങൾ ഈ 

രാർക്കിൽ ഉണ്ട.് അ ിൽ 15 ഇനങ്ങൾ ന്ദ്രാദേശിേമായി ോണറെടുന്നവയാണ.് 

അഞ്ഞൂദൊെും െിന്ദ് ശലഭ വവവിധയങ്ങെുും, 730  ിരിച്ചെിയറെട്ട റെെുന്ദ്രാണിേൾ ഉും 

എല്ലാും വസലന്െ ്വാലി ദേശീയ ഉേയാനത്തിനറ്െ സമ്പന്ന  വിെിദച്ചാ ുന്ന ാണ്. 

 

സിുംഹവാെൻ േ രങ്ങ ്(LION TAILED MACAQUE)  

                        

                       Source: pinterest.com 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

കസവ് മസെന്െ് വാെി 

 വസലന്െ ്വാലി െിസർവിൽ ജലവവേയു  രദ്ധ ി 

നിർമിക്കുന്ന ിറന ിറര രൂരുംറോണ്ട സാമൂഹിേ 

രാരിസ്ഥി ിേ ന്ദ്ര ിദഷധ ന്ദ്രസ്ഥാനമാണ് ദസവ ്വസലന്െ് 

വാലി. 

 ദേരെ ശാസ്ന്ദ്  സാഹി യ രരിഷത്ത് എന്ന റേഎസ്എസ്പി 

എന്ന എൻജിഒ സുംഘടന ആണ് 1973 ഈ ന്ദ്ര ിദഷധും 

ആരുംഭിച്ച ്. 

 അണറക്കട്്ട രദ്ധ ിറക്ക ിറര സമാന േെില്ലാത്ത 

രാരിസ്ഥി ിേ സുംവാേങ്ങെുും െർച്ചേെുും ആ േശേത്തിൽ 

നടന്നു. 

 വസലന്െ ്വാലി ദമഖലയിറല േനയാവനറത്തയുും, 

വുംശനാശഭീഷണി ദനരിടുന്ന സിുംഹ വാലൻ 

േുരങ്ങുേറെയുും, അവയുറട ആവാസവയവസ്ഥറയയുും 

േുെിച്ചായിരുന്നു ന്ദ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്ദ്രധാന ആശേ. 

 േവിയന്ദ് ി സുഗ േുമാരി, ദഡാ. സലിും അലി, മന്ദ്ോസ് സ്ദനക്്ക 

രാർക്കിന്റെയുും(Madras Snake Park), മന്ദ്ോസ് ദന്ദ്ോക്കവഡൽ 

(മു ല) ബാേിന്റെയുും(Madras Crocodile Bank) സ്ഥാരേനായ 

മിസ്റ്റർ ദൊമുലസ ്വവദറ്റക്കർ  ുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഈ 

സാമൂഹിേ രാരിസ്ഥി ിേ മുദന്നറ്റത്തിന്റെ ന്ദ്രധാന 

ദന ാക്കൾ. 
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4.  തിലേട്ടാൻകചാെ കേശീയ ഉേയാനും 
 

ഇെ ക്കി ജില്ലയിലെ ഉെ മ്പൻകചാെ താെൂക്കിൽ സ്ഥിതിലചയ്യ ന്ന 

 തിലേട്ടാൻകചാെലയ 2003 ൽ കേശീയ ഉേയാന ായി പ്രഖയാരിച്ച റോണ്്ട 

വിജ്ഞാരനമിെക്കി. 12.82 െ ുരന്ദ്ശേിദലാമീറ്റർ വിസ്തൃ  ി ആണ് ഈ ദേശീയ 

ഉേയാനത്തിന് ഉള്ള ്. ഐയ സിഎൻ രട്ടിേ പ്രോരും ോറ്റഗെി രണ്ട ് (Category II) 

ഇനത്തിൽലെട്ട സുംരക്ഷിത ക ഖെയിൊണ്  തിലേട്ടാൻ കചാെ കേശീയ 

ഉേയാനും വര ന്നത.് 

ഈ ന്ദ്രദേശത്തിന്റെ വജവവവവിധയ സമൃദ്ധിയുും, വനയജീവി സമ്പത്തുും 

രരിഗണിച്്ച ഇ ിറന ഒരു ദേശീയ ഉേയാനമായി ന്ദ്രഖയാരിക്കുേയുും, വജവവവവിധയ 

ദഹാട്്ടസ്ദരാട്ടായി േണക്കാക്കുേയുും റെയ്യുന്നു. 

 

 

5. ആന  െി കചാെ കേശീയ ഉേയാനും 
 

കചാെ വനങ്ങൾ ആയ  ന്നവൻ കചാെ, ഇെിവാര കചാെ, ര െരാെി കചാെ 

എന്നിവ ഒന്നിച്ച ് കചർന്ന് രൂരുംലോണ്ടതാണ് ആന  െി കചാെ കേശീയ 

ഉേയാനും. മൂന്നാർ വനയജീവി ഡിവിഷന് േീഴിൽ വരുന്ന ഈ ന്ദ്രദേശത്തിന് 7.5 

െ ുരന്ദ്ശ േിദലാമീറ്റർ വിസ്തൃ  ി ആണ് ഉള്ള .് രശ്ചിമഘട്ടത്തിറല നീലഗിരി 

മലനിരേെിലാണ് ആനമുടിദച്ചാല സ്ഥി ിറെയ്യുന്ന ്. 2003 ൽ കേശീയ 

ഉേയാന ായി പ്രഖയാരിക്കലെട്ട ആന  െി കചാെ കേരളത്തിലെ ഇെ ക്കി 

ജില്ലയ ലെ ഭാഗ ാണ്. അെ ത്ത രത്ത  വർഷകത്തക്ക് സയതിയ മപ്േമനറ്റ ്

(Cyathea Crinite) എന്ന ഒര  തരും രന്നൽ  രലത്ത ആന  െികച്ചാെ കേശീയ 

ഉേയാനത്തിന്ലെ   ൻനിര സുംരക്ഷിത ഐക്കണായി 

തിരലഞ്ഞെ ത്തിരിക്ക ന്ന .  

രമ്പാ നേി ഒഴുേുന്ന ് ഈ ദേശീയ ഉേയാനത്തിലൂറടയാണ്. ഇരവിേുെും ദേശീയ 

ഉേയാനും, മ ിറേട്ടാൻ ദൊല ദേശീയ ഉേയാനും, രാമ്പാടുും ദൊല ദേശീയ ഉേയാനും, 
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േുെിഞ്ഞിമല വനയജീവി സദേ ും െിന്നാർ വനയജീവി സദേ ും എന്നിവയാൽ 

െുറ്ററെട്ടു േിടക്കുേയാണ് ആനമുടി ദൊല ദേശീയ ഉേയാനും. 

 

6. രാമ്പാെ ും കചാെ കേശീയ ഉേയാനും 
 

2003 നിെവിൽ വന്ന രാമ്പാെ ും കചാെ കേശീയ ഉേയാനും ഇെ ക്കി ജില്ലയിൊണ് 

സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത.്  മിഴ്നാട്ടിറല േിണ്ടിഗൽ ജില്ലയുമായി ഈ ദേശീയ ഉേയാനും 

അ ിർത്തി രേിടുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവ ും ലചെിയ കേശീയ ഉേയാനും ആണ് 

രാമ്പാെ ും കചാെ. റ ക്കൻ രശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് ഇ  ്സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന ്. 

രാമ്പാെ ും കചാെ കേശീയ ഉേയാനത്തിൽ ോണലെെ ന്ന വുംശനാശഭീഷണി 

കനരിെ ന്നവയ ലെ െിസ്റ്റിൽലെട്ട സസ്തനിയാണ്  രനായ. ഈ ദേശീയ 

ഉേയാനത്തിറല മററ്റാരു സുംരക്ഷിത ഇന ാണ് നിതയ ഹരിത കചാെ വനങ്ങൾ. 

 

കേരളത്തിലെ വനയ ജീവി സകേതങ്ങൾ 
 

വനയജീവി സദേ ങ്ങറെ സുംരക്ഷി  ന്ദ്രദേശും അറല്ലേിൽ ന്ദ്രേൃ ിേത്ത ആവാസ 

വയവസ്ഥ എന്ന് വിെിക്കുന്നു, ഇ  ് മൃഗങ്ങൾക്്ക, രക്ഷിൾക്്ക, ന്ദ്രാണിേൾൾക്്ക, 

ഉരഗങ്ങൾക്്ക  ുടങ്ങി മറ്റ് എല്ലാത്തരും വജവ ജീവിേൾക്കുും സുസ്ഥിരമായ 

അ ിജീവന ആവാസവയവസ്ഥ ഉെൊക്കുന്നു.  

പ്രേൃതി സുംരക്ഷണത്തിനായ ള്ള അന്ത്ാരാഷ്പ്െ യൂണിയന ും (IUCN -

International Union for conservation of nature) സുംരക്ഷിത പ്രകേശങ്ങലളക്ക െിച്ച ള്ള 

കൊേ േമ്മീഷന്ലെയ ും (ഐയ സിഎൻ ന്ലെ ഭാഗ ാണ്) രഠനങ്ങൾ 

അന സരിച്ച് വനയജീവി സകേതങ്ങൾ ോറ്റഗെി IV തരും സുംരക്ഷിത 

ക ഖെയ്ക്ക് േീഴിൊണ് വര ന്നത്. 
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കേരളത്തിലെ വനയ ജീവി സകേതങ്ങൾ 

 
No. കരര് ജില്ല   സ്ഥാരി

ത ായ 

വർഷും 

 

വിസ്തൃ തി 

(ചത രപ്ശ 

േികൊ ീ

റ്റർ) 

േെ വാസകേതങ്ങൾ 

 

 
1 

റരരിയാർ   ഇടുക്കി 1950 

427 െ ു. 

േിദലാ. 

2 

രെമ്പിക്കുെും  

രാലക്കാട് 

 
1973 

285 െ ു. 

േിദലാ. 

രക്ഷി സകേതങ്ങൾ 
 

 

3 

 ദട്ടക്കാട്   
എെണാേുെും 

 
1983 

25   െ ു. 

േിദലാ. 

4 
  മുംഗെ വനും 

 

എെണാേുെും 

 
2004 

0.0274 െ ു. 

േിദലാ. 

 യിൽ സകേത കേപ്രും 

5 

െുലന്നൂർ   
രാലക്കാട് 

 
2007 

3.42   െ ു. 

േിദലാ. 

വനയജീവി സകേതങ്ങൾ  
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6 

റനയ്യാർ   

 ിരുവനന്തരു

രും 

1958 

128   െ ു. 

േിദലാ. 

7 

രീച്ചി വാഴാനി    ൃശ്ശൂർ 1958 

125   െ ു. 

േിദലാ. 

8 
വയനാട് 

  

വയനാട് 

 
1973 

344.44   െ ു. 

േിദലാ. 

9 

ഇടുക്കി ഇടുക്കി 1976 

70   െ ു. 

േിദലാ. 

10 

ദരൊെ   

 ിരുവനന്തരു

രും 

1983 

53   െ ു. 

േിദലാ. 

11 

റെന്തുരുണി  റോല്ലും 1984 

100.32   െ ു. 

േിദലാ. 

12 

െിന്നാർ ഇടുക്കി 1984 

90.44   െ ു. 

േിദലാ. 

13 െിമ്മിണി  

 
 

 ൃശ്ശൂർ 1984 

85   െ ു. 

േിദലാ. 

14 

ആെെും 
േണ്ണൂർ 

 
1984 

55 െ ു. 

േിദലാ. 

15 

േുെിഞ്ഞിമല   ഇടുക്കി 2006 

32   െ ു. 

േിദലാ. 
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Source: Wildlife 

Institute of India 

and Forest 

Department of 

Kerala 

 

 

 

 
   Source: Wildlife Institute of India 

 

 

16 

മലബാർ 
ദോഴിദക്കാട് 

 
2010 

74.215 െ ു. 

േിദലാ. 

17 

റോട്ടിയൂർ 
േണ്ണൂർ 

 
2011 

30.38   െ ു. 

േിദലാ. 

18 

േരിമ്പുഴ 
മലെുെും 

 
2020 

227.97   െ ു. 

േിദലാ. 
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1. ലരരിയാർ േെ വാ സകേതും 

 

ദേരെത്തിറല ഇെ ക്കി ജില്ലയിലെ ഒര  കേശീയ ഉേയാനവ ും വനയജീവി 

സകേതവ  ാണ് ലരരിയാർ മെഗർ െിസർവ് അഥവാ േെ വാ സകേതും. 

1978ൊണ് ലരരിയാർ വനയജീവി സകേതും േെ വാ സകേത ായി 

പ്രഖയാരിച്ചത്. 1992 ൽ കേപ്ര സർക്കാരിന്ലെ കപ്രാജേ്റ്്റ എെിഫന്െ് രദ്ധ്തി 

ലരരിയാർ വനയജീവി സകേതത്തിൽ ആരുംഭിച്ച . റസൻസസ് ന്ദ്രോരും 

നാല്പ ിദലറെ േടുവേെുും, എണ്ണൂെിദലറെ ആനേെുും, േുെച്്ച റവള്ള േടുവേെുും 

റരരിയാർ വനയജീവി സദേ ത്തിൽ ഉണ്ട.് 

 

ഐയ സിഎൻ - സുംരക്ഷിത പ്രകേശങ്ങള ലെ 

വിഭാഗങ്ങള ും 
 

 1948-ൽ പ്ഫാൻസിൽ സ്ഥാരിത ായ പ്രേൃതിയ ലെയ ും 

പ്രേൃതി വിഭവങ്ങള ലെയ ുംസുംരക്ഷണത്തിനായ ള്ള 

ഒര  അന്ത്ാരാഷ്പ്െ യൂണിയനാണ് ഐയ സിഎൻ. 

 ന്ദ്രേൃ ി സുംരക്ഷണ ദമഖലയിലുും, ന്ദ്രേൃ ി വിഭവങ്ങെുറട 

സുസ്ഥിരമായ ഉരദയാഗത്തിനുദവണ്ടി നിലറോള്ളുേയുും 

അ ിനായുള്ള സജീവ ന്ദ്രവർത്തനങ്ങെിൽ രറേടുക്കുേയുും 

റെയ്യുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ന്ദ്ട സുംഘടനയാണി ്. 

 സവിറ്്റസർെൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഐയ സിഎൻ ന്ലെ 

ആസ്ഥാനും. 

 ലെഡ് ഡാറ്റ ബ ക്ക് എന്നെിയലെെ ന്ന ഐയ സിഎൻ 

ലെഡ് െിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധ്ീേരിക്ക ന്നത് ഈ സുംഘെനയാണ്. 

 സുംരക്ഷിത ക ഖെ വിഭാഗങ്ങൾ 

1. ോറ്റഗെി I a - േർശനമായ ന്ദ്രേൃ ി സുംരക്ഷണും 
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2. ോറ്റഗെി I b - ദഘാരവനും ന്ദ്രദേശും 

3. ോറ്റഗെി II - ദേശീയ ഉേയാനും 

4. ോറ്റഗെി III - സവിദശഷ േെുള്ള സവാഭാവിേ സ്മാരേങ്ങൾ 

5. ോറ്റഗെി IV - ആവാസവയവസ്ഥ 

6. ോറ്റഗെി V - സുംരക്ഷി  ഭൂന്ദ്രദേശദമാ / സമുന്ദ്േ ന്ദ്രദേശദമാ 

7. ോറ്റഗെി VI - ന്ദ്രേൃ ിയുറട സുസ്ഥിരമായ ഉരദയാഗമുള്ള 

സുംരക്ഷി  ന്ദ്രദേശും 

 

 

 

2. രെമ്പിക്ക ളും േെ വാ സകേതും 

 

രാെക്കാെ് ജില്ലയിൽ രശ്ചി ഘട്ടകത്താെ് കചർന്നാണ് രെമ്പിക്ക ളും േെ വാ 

സകേതും സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. 1973-ൊണ് രെമ്പിക്ക ളും േെ വാ സകേത 

കേപ്രും നിെവിൽ വന്നത്. സുംഗും ദമഖലയിറല റനല്ലിയാമ്പ ി മലേൾക്കുും, 

ആനമവല േുന്നുേൾക്കുും ഇടയിലാണ് ഇ ് സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന ്. ഐയ സിഎൻ 

രട്ടിേ പ്രോരും ോറ്റഗെി IV (Category IV) ഇനത്തിൽലെട്ട സുംരക്ഷിത 

ക ഖെയിൊണ് രെമ്പിക്ക ളും േെ വാ സകേതും വര ന്നത്. കേരളത്തിലെ 

രണ്ടാ ലത്ത േെ വാ സകേത കേപ്ര ാണ് ഇത്.  

കൊേത്തിലെ ഏറ്റവ ും രഴക്കക െിയത ും, നീളും േൂെിയത  ായ കതക്്ക 

കതാട്ടങ്ങള ലെ ആവാസകേപ്ര ാണ് രെമ്പിക്ക ളും. കൊേത്ത് തലന്ന 

ആേയലത്ത ശാസ്പ്തീയ ായി രരിരാെിക്കലെെ ന്നത ും 

നിയപ്ന്ത്ിക്കലെെ ന്നത  ായ കതക്ക ും കതാട്ടങ്ങൾ േൂെിയാണ് രെമ്പിേ ളത്ത് 

ഉള്ളത്. അവയിൽ ഏറ്റവുും രഴക്കമുള്ള ുും വലു ുമായ േന്നിമരത്തിന് 350 

വയസ്സുണ്്ട. 

2010 റല റസൻസസ് ന്ദ്രോരും രെമ്പിേുെത്ത് 32 മു ൽ 36 വറര േടുവേൾ െിദൊർട്്ട 

റെയ്യറെട്ടിട്ടുണ്്ട. 
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രുള്ളിെുലി, സിുംഹവാലൻ േുരങ്ങ,് ബുംഗാൾ േടുവ, േരിേുരങ്ങ്  ുടങ്ങിയവയാണ് 

രെമ്പിക്കുെത്ത് ോണറെടുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങൾ. 

 

3. തകട്ടക്കാെ ്രക്ഷി സകേത കേപ്രും 
 

കേരളത്തിലെ ആേയലത്തരക്ഷി സകേതും കേപ്ര ാണ് തകട്ടക്കാെ്. 

എെണാേുെും ജില്ലയിൽ സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന ഈ സദേ ത്തിന് ഏേദേശും 25 െ ുരന്ദ്ശ 

േിദലാമീറ്റർ വിസ്തൃ  ിയുണ്്ട. റരരിയാർ നേിയുറട  ീരത്താണ്  ദട്ടക്കാട് രക്ഷി 

സദേ ും ദേന്ദ്രും സ്ഥി ിറെയ്യുന്ന ്. മവവിധയ ാർന്ന േ യിെ േളാൽ 

സമ്പന്ന ായ ഈ സകേത കേപ്രും േ യിെ േള ലെ രെ േീസ എന്ന് 

അെിയലെെ ന്ന . 

വിഷുെക്ഷി, ോക്കത്തമ്പുരാട്ടി േുയിൽ, റരാടിച്ചിലെൻ, െൂെൻ ഇലക്കുരുവി, മഞ്ഞ 

െിന്നൻ, േിഴക്കൻ ദെരദക്കാഴി, ോവി, മാക്കാച്ചിക്കാട, റെവിയൻ നത്ത് 

എന്നിവയാണ്  ദട്ടക്കാട് േണ്ടുവരുന്ന മറ്റു ഇനും രക്ഷിേൾ. 

 

കഡാ സെിും അെി (സെിും ല ാഹിയ ദ്ദീൻ അബ്ദ ൾ അെി) 

 

 ഇന്ത്യയ ലെ രക്ഷി  ന ഷയൻ എന്നെിയറെടുന്നു. 

 ദലാേന്ദ്രശസ്തനായ രക്ഷിശാസ്ന്ദ് ജ്ഞനുും, 

ന്ദ്രേൃ ിശാസ്ന്ദ് ജ്ഞനുും. 

 1986 നവുംബർ 12 ന് ദബാുംറബയിൽ ആണ് ജനനും. 

അദദ്ദഹത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥും നവുംബർ 12 കേശീയ രക്ഷി 

നിരീക്ഷണ േിന ായി ആചരിക്ക ന്ന . 

 ഇന്തയയിറലമ്പാടുമുള്ള രക്ഷിേറെ രറ്റി ആേയമായി െിട്ടയായ 

സർദവയ്ക്്ക ദന ൃ വും നൽേിയ ആേയ ഇന്തയൻ 

രക്ഷിശാസ്ന്ദ് ജ്ഞൻ ആണ് സലിും അലി. 
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 ജലവവേയു ി രദ്ധ ിയുറട ദരരിൽ വസലന്െ ് വാലി 

നാഷണൽ രാർക്കിന്റെ നാശത്തിറന ിരായ ന്ദ്ര ിദരാധ 

ന്ദ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക അദദ്ദഹും മുൻരന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. 

 'േി ഫാൾ ഓഫ് എ സ്പാകരാ' എന്ന് കരരിൽ 1985 ൽ 

ആത്മേഥ പ്രസിദ്ധ്ീേരിച്ച . 

 

 
 

4.  ുംഗളവനും രക്ഷി സകേത കേപ്രും 
 

റോച്ചി നഗരത്തിന്റെ ഹൃേയഭാഗത്ത് സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന  ുംഗളവനും രക്ഷി 

സകേത കേപ്രും 2004 ൊണ് സ്ഥാരിത ായത്. ദേശാടന രക്ഷിേൊലുും 

േണ്ടൽക്കാടുേൊലുും സമ്പന്നമായ മുംഗെവനും ലോച്ചിയ ലെ ‘രച്ച ശാസകോശും’ 

എന്നാണ് അെിയലെെ ന്നത്. ഐയുസിഎൻ രട്ടിേ ന്ദ്രോരും ോറ്റഗെി IV (Category IV) 

ഇനത്തിൽറെട്ട സുംരക്ഷി  ദമഖലയിലാണ് മുംഗെവനും രക്ഷി സദേ ും വരുന്ന ്. 

2009 നടത്തിയ സർദേ ന്ദ്രോരും 32 ഇനങ്ങെിലായി 194 രക്ഷിേൾ ഇവിറടയുണ്്ട. 

ദേരെത്തിറല ന്ദ്രമുഖമായ രക്ഷി  ാവെമാണ് മുംഗെവനും. 

ദൊരക്കാലി, െ ുെൻ ോടറക്കാക്്ക, േൃഷ്ണെരുന്ത്, രച്ചക്കാലി, േുെദക്കാഴി 

 ുടങ്ങിയവയാണ് മുംഗെവനും രക്ഷി സദേ  ദേന്ദ്രത്തിൽ റരാ ുദവ ോണറെടുന്ന 

രക്ഷി ഇനങ്ങൾ. 

 

5. ചൂെന്നൂർ  യിൽ സകേതും 
 

സുംസ്ഥാനത്ത ് ആലേയ ള്ളത് ആേയലത്തത  ായ  യിൽ സകേത ാണ് 

ചൂെന്നൂർ.  യിൊെ ുംരാെ എന്ന കരരിൊണ് ഇത് അെിയലെട്ടിര ന്നത്. രീച്ചി 

വനയജീവി ഡിവിഷന് േീഴിൽ രാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ മയിൽ സദേ ും സ്ഥി ി 

റെയ്യുന്ന .് ചൂളന്നൂർ  യിൽ സകേതും ലേ ലേ നീെേണ്ഠ ൻ രക്ഷി സകേത 

കേപ്രും എന്ന ും അെിയലെെ ന്ന . 2007 ൽ ജനങ്ങൾക്കായി ഈ രാർക്്ക  ുെന്നു 

റോടുത്തു. സുംസ്ഥാനറത്ത ന്ദ്രശസ്തനായ രക്ഷിശാസ്ന്ദ് ജ്ഞനായ റേ റേ 
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നീലേണ്ഠ ന്റെ (ഇരുെൂഡൻ എന്ന ദരരിലുും അെിയറെടുന്നു) സ്മരണയ്ക്കായാണ് ഈ 

വനയജീവി സദേ ും നിർമ്മിച്ച ്.  

                  

                യിൽ Source: reachkerala.com 

6. ലനയ്യാർ വനയജീവി സകേതും 

 

 ിരുവനന്തരുരും ജില്ലയിൽ സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന, വിശാലമായ ന്ദ്രദേശത്ത് 

വയാരിച്ചുേിടക്കുന്നു ന്ദ്രേൃ ിേത്ത വനന്ദ്രദേശമാണ് റനയ്യാൻ. 

രശ്ചി ഘട്ടത്തിന്ലെ ലതക്ക  േിഴകക്ക  ൂെയിൊണ് ലനയ്യാർ വനയജീവി 

സകേതും സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. ഇത് അഗസ്തയ െ ബകയാസ്ഫിയർ 

െിസർവിന്ലെ ഭാഗ ാണ്. ഐയ സിഎൻ ോറ്റഗെി IV ൽ വര ന്ന ഈ പ്രകേശും 

1958-ൊണ് വനയജീവി സകേത ായി ഉയർത്തലെട്ടത്. 

േരിേുരങ്ങ്, വരയാട്, രുള്ളിെുലി, ആന, നാടൻ േുരങ്ങ്, ദ വാേ്, മ്ലാവ,് ദേഴമാൻ 

അഥവാ േുരക്കുും മാൻ  ുടങ്ങിയ വനയജീവിേറെയാണ് റരാ ുദവ ഈ വനയജീവി 

സദേ ത്തിൽ േണ്ടുവരുന്ന ്. ഇവയ്ക്കു രുെദമ 30 ഇനും ഉരഗങ്ങെുും, 176 ഇനും 

രക്ഷിേെുും, 40 ഇനും മത്സ്യങ്ങെുും ഈ വനയജീവി സദേ ത്തിൽ േണ്ടുവരുന്നു. 

ആനേള ലെ ര നരധിവാസ കേപ്ര ാണ് ലനയ്യാർ വനയജീവി സകേതും. ഒര  

  തെ ഫാും 1977 ൽ ഇവിലെ ആരുംഭിച്ച . ലനയ്യാർ വനയജീവി 
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സകേതത്തിന ള്ളിൽ 2007 ല യ്  ാസത്തിൽ 20  ഗ്ഗർ   തെേള ള്ള ഒര    തെ 

ര നരധിവാസ ഗകവഷണ കേപ്രും ഉേ്ഘാെനും ലചയ്യലെട്ട . 

 

 

7. രീച്ചി വാഴാനി വനയജീവി സകേതും 
 

കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്ന രീച്ചി വാഴാനി വനയജീവി 

സകേതും 1958 ൊണ് സ്ഥാരിത ായത്. ഐയ സിഎൻ ോറ്റഗെി IV ൊണ് ഈ 

പ്രകേശും വര ന്നത.് 

ദേരെത്തിന്റെ ഔദേയാഗിേ െിന്ദ്  ശലഭമായ ബുദ്ധമയൂരി അഥവാ രാെിദലാ ബുദ്ധ, 

ഇന്തയയിറല  റന്ന ഏറ്റവുും വലിയ െിന്ദ് ശലഭങ്ങ േെിൽ ഒന്നായ ഗരുഡശലഭും, 

ഏറ്റവുും റെെിയ രൂമ്പാറ്റയായ ര ്നനീലി  ുടങ്ങിയവ ഈ വനയ ജീവി 

സദേ ത്തിന്റെ ന്ദ്രധാന ആേർഷണീയ യാണ്. 

രാൊൻ, ബുംഗാൾ േടുവ, ഏഷയൻ ആന, രുള്ളിെുലി  ുടങ്ങിയവയാണ് ഈ 

വനയജീവി സദേ ത്തിറല മറ്റ് ന്ദ്രധാന വനയജീവിേൾ. 
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Source: flickr.com ബുദ്ധമയൂരി അഥവാ രാെിദലാ ബുദ്ധ  

 

8. വയനാെ ്വനയജീവി സകേതും 
 

കേരളത്തിലെ രണ്ടാ ലത്ത വെിയ വനയജീവി സകേത ാണ് വയനാെ ്

വനയജീവി സകേതും. 1973-ൽ സ്ഥാരിത ായ ഈ വനയജീവി സകേതും കപ്രാജക്ട ്

എെിഫന്െ് കപ്രാപ്ഗാ ിന് േീഴിൊണ് വര ന്നത്.   ത്തങ്ങ വനയജീവി സകേതും 

എന്നാണ് ഇത ് ലരാത കവ അെിയലെെ ന്നത്. വയനാെ ് വനയജീവി സകേതും 

നീെഗിരി ബകയാസ്ഫിയർ െിസർവിന്ലെ ഒര  പ്രധാന ഭാഗ ാണ്. 

േർണാടേയിറല ബരിെൂർ, നാഗർദഹാെ,  മിഴ്നാട് സുംസ്ഥാനറത്ത മു ുമല 

ദേശീയ ഉേയാനും  ുടങ്ങിയവയാൽ െുറ്ററെട്ടു േിടക്കുേയാണ് വയനാട് വനയജീവി 

സദേ ും. സുംസ്ഥാനത്ത ് ഏറ്റവ ും േൂെ തൽ േെ വേൾ ഉള്ളത ് വയനാെ ്

വനയജീവി സകേതത്തിൊണ്. 

ദരഖേൾ ന്ദ്രോരും 45 ഇനും സസ്തനിേെുും, ഉരഗങ്ങെുും, 30  രും ഉഭയജീവേെ്, 203  രും 

രക്ഷിേൾ, 59 ഇനും മത്സ്യങ്ങൾ  ുടങ്ങിയവ ഈ വനയജീവി സദേ ത്തിൽ 

ോണറെടുന്നു. ഇവയ്ക്കുരുെദമ േടുവ, ഇന്തയൻ ോട്ടു നായ, ോട്ടു ദരാത്ത്, ഉടുമ്പ,് 

രുള്ളിെുലി, റവരുേ്  ുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങെുും ഈ സദേ ത്തിൽ േണ്ടു വരുന്നു. 

 

 

ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ന െ ങ്ങ േൾ 
 

രക്ഷിേറെ രറ്റിയുള്ള രഠനും ഓർണിദത്താെജി 

 

മൃഗങ്ങറെ രറ്റിയുള്ള രഠനും സുദവാെജി 

 

ന്ദ്രാണിേറെ രറ്റിയുള്ള രഠനും എന്ദൊദമാെജി 

 

സസ ്നിേറെ രറ്റിയുള്ള രഠനും 

 

മാദമാെജി 

 

ഉഭയജീവേറെയുും, ഉരഗങ്ങറെയുും 

രറ്റിയുള്ള രഠനും 

റഹർെദറ്റാെജി 
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9. ഇെ ക്കി വനയജീവി സകേതും 
 

1976 ൊണ് ഇെ ക്കി വനയജീവി സകേതും സ്ഥാരിത ായത്. സമുന്ദ്േ നിരെിൽ 

നിന്ന് ശരാശരി 450 - 748 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിറല ഉടുമ്പൻ ദൊല, 

റ ാടുരുഴ  ാലൂക്കുേെിലാണ് ഈ വനയജീവി സദേ ും സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന ്. ഇെ ക്കി 

വനയജീവി സകേതത്തിലെ ഏറ്റവ ും ഉയരും േൂെിയ ലോെ   െിയാണ് 

വഞ്ഞൂർ ക െ.് ഔഷധ സസയങ്ങൊലുും, വിവിധ  രും വനങ്ങൊലുും, സസയ 

വവവിധയങ്ങൊലുും സമൃദ്ധമാണ ് ഇടുക്കി വനയജീവി സദേ ത്തിറല 

വജവവവവിധയും. 

ോട്ടുദരാത്ത,് േടുവ, മ്ലാവ,് മലയണ്ണാൻ  ുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങെുും, േെുെൻ ദ ൻേിെി, 

േരിമ്പൻ ബുൾബുൾ, മഞ്ഞക്കിെി, ദോഴി ദവഴാമ്പൽ  ുടങ്ങിയ രക്ഷി 

ഇനങ്ങെുമാണ് ഈ സദേ ത്തിൽ സാധാരണയായി േണ്ടു വരുന്ന ്. 

 
 

10. കരൊെ വനയ ജീവി സകേതും 
 

1983 ൊണ് കരൊെ വനയജീവി സകേതും നിെവിൽ വന്നത്.  ിരുവനന്തരുരും 

ജില്ലയിൽ േരമന നേിക്്ക േുെുറേ ദരൊെ അണറക്കട്്ട നിർമ്മിച്ച ിറന  ുടർന്നാണ് 

ഈ ദരര ് ലഭിച്ച ്. അഗസ് യമല ബദയാസ്ഫിയർ െിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ ് ദരൊെ 

വനയജീവി സദേ ും. ഐയുസിഎൻ ോറ്റഗെി IV ലാണ് ഈ വനയജീവി സദേ ും 

വരുന്ന ്. കരൊെ വനയജീവി സകേതത്തിലെ ഏറ്റവ ും ഉയരും േൂെിയ 

ലോെ   െിയാണ് ലചമ്മ ഞ്ഞില ാട്ടി. 

നാടൻ േുരങ്ങ്, വരയാട്, മ്ലാവ,് ആന, േടുവ  ുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങറെ ഈ വനയജീവി 

സദേ ത്തിൽ ോണാും. 
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ലെഡ ്ഡാറ്റാ ബ ക്ക ്

 

 വുംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള, വുംശനാശ ഭീഷണി 

ദനരിട്ടുറോണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങറെക്കുെിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങെുറട സമാഹാരമാണ ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്്ക. 

സസയെുറടയുും, മൃഗങ്ങെുറടയുും, രക്ഷിേെുറടയുും രട്ടിേ 

ഇ ിൽ ഉൾറെടുന്നു. 

 ഈ രുസ്തേത്തിന്റെ ഉത്ഭവും 1970-ൽ െഷയയിലായിരുന്നു 

ആയ ിനാൽ െഷയൻ റഫഡദെഷന്റെ റെഡ് ഡാറ്റാ ബുക്്ക 

അഥവാ െഷയൻ റെഡ് ഡാറ്റാ ബുക്്ക എന്നെിയറെടുന്നു. 

 1948-ൽ സ്ഥാരി മായ ഐയുസിഎൻ (ന്ദ്രേൃ ി 

സുംരക്ഷണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ന്ദ്ട യൂണിയൻ) ആണ് ഇന്ന ്

ഇ  ്രരിരാലിക്കുന്ന ്. 

 വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങറെെറ്റിയുള്ള വിശേലനത്തിനുും, 

ഗദവഷണത്തിനുമായി, സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നൽേുേ 

എന്ന ാണ ്റെഡ് ഡാറ്റാ ബുക്കിന്റെ ലക്ഷയും. 

 

 ലെഡ് ഡാറ്റാ ബ ക്കിൽ ഉരകയാഗിച്ചിരിക്ക ന്ന േളെ േൾ 

 േെുെ ്- വുംശനാശും സുംഭവിച്ച ായി സ്ഥിരീേരിച്ചവ 

 െുവെ് - വുംശനാശ ഭീഷണി ദനരിടുന്നുവ 

 െുവെു േലരന്്ന മഞ്ഞനിെും (ആമ്പർ) - 

േുർബലമായവയുറട രട്ടിേയിൽ വരുന്നവ 

 റവള്ള - അരൂർേമായി ോണറെടുന്നവ 

 രച്ച - ഔരൊരിേമായി വുംശനാശഭീഷണി 

ദനരിട്ടിരുന്നവ, ഇദൊൾ വീറണ്ടടുക്കലിന്റെ വഴിയിൽ. 
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 ൊരനിെും - ആ ഇനങ്ങറെക്കുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 

ശരിയായി ലഭയമല്ല (അവറയ അരൂർവവുും, 

വുംശനാശഭീഷണി ദനരിടുന്ന ുും, 

േുർബലവുമായവയായി  രും ിരിച്ചിരിക്കുന്നു) 

 

 ലെഡ് ഡാറ്റാ ബ ക്കിലെ വിഭാഗങ്ങൾ 

 

ഇൻഡക്സ് ോറ്റഗെി ഇകൊഴലത്ത ജീവിത 

നിെവാരും/  അവസ്ഥ 

0 വുംശനാശും സുംഭവിച്ച 

ഇനങ്ങൾ 

േഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി 

നിലവിൽ ഉള്ള ായി 

വിവരും ലഭിക്കാത്തവ. 

1 വുംശനാശ ഭീഷണി 

ദനരിടുന്ന ജീവിവുംശും 

ഈ വിഭാഗത്തിൽറെട്ട 

ജീവിവർഗ്ഗങ്ങെുറട 

അുംഗസുംഖയ 

നിർണായേമായ 

 ലത്തിദലക്്ക 

േുെഞ്ഞിരിക്കുന്നവ 

2 അുംഗസുംഖയ േുെയുന്നവ അുംഗസുംഖയ 

ന്ദ്േമാ ീ മായി േുെഞ്ഞു 

റോണ്ടിരിക്കുന്നവ 

3 അരൂർവമായ 

ഇനത്തിൽറെട്ടവ 

െില നിർദ്ദിഷ്ട 

ന്ദ്രദേശങ്ങെിൽ മാന്ദ് ും 

ോണറെടുന്ന അുംഗസുംഖയ 

രരിമി മായ 

 ലത്തിലുള്ളവ. 
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4 അനിശ്ചി  വ 

നിലയിലുള്ള ജീവി 

വർഗ്ഗങ്ങൾ 

ഈ വിഭാഗത്തിൽറെട്ട 

ജീവി വർഗങ്ങറെ േുെിച്്ച 

രരിമി മായ അെിവുേറെ 

ലഭയമായിട്ടുള്ളൂ. 

5 രുനരധിവസിെിച്ചവ സുസ്ഥിരമായ 

നിലനിൽെുള്ള ജീവി 

വർഗ്ഗും. 
 

 

 

11. ലഷന്ത് ര ണി വനയജീവി സകേതും 

 

                        
                        Source: en.wikipedia.org 

                        ലചേ െിഞ്ഞി (ഗ ൾട്ട പ്ൊവൻകോെിക്കാ) 

 

ലോല്ലും ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്ന ഈ വനയജീവി സകേതും 1984 ൊണ് 

സ്ഥാരിത ായത്. ലചേ െിഞ്ഞി (ഗ ൾട്ട പ്ൊവൻകോെിക്കാ) എന്ന ്

വിളിക്കലെെ ന്ന ഒര  പ്രാകേശിേ ഇനും സസയത്തിന്ലെ കരരിൽ നിന്നാണ് ഈ 

വനയജീവി സകേതത്തിന് ഈ കരര് െഭിച്ചത്. അഗസ്തയ െ ബകയാസ്ഫിയർ 

െിസർവിന്ലെ ഭാഗ ാണ് ഈ വനയജീവി സകേതും. റഷന്തുരുണി വനയജീവി 

സദേ ും രൂറച്ചടിേൊലുും, മരങ്ങൊലുും, രക്ഷിേൊലുും സമ്പന്നമാണ്. 

കേരളത്തിലെ ആേയ ഇകക്കാ െൂെിസും രദ്ധ്തിയായി േര തലെെ ന്ന ലതന്മെ 
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ഇകക്കാെൂെിസും രദ്ധ്തി ഈ വനയജീവി സകേതത്തിന ് ച റ്റ  ാണ് സ്ഥിതി 

ലചയ്യ ന്നത്.  

ലചവിയൻ രാച്ച ക്ക് അഥവാ സന്ധ്യ   ഴക്കി എന്ന രക്ഷിലയ 

കേരളത്തിൽലഷന്ത് ര ണി വനയജീവി സകേതത്തിൽ  ാപ്ത ാണ് 

ോണ ന്നത്. വുംശനാശഭീഷണി ദനരിടുന്ന സിുംഹവാലൻ േുരങ്ങുേറെയുും ഈ 

വനയജീവി സദേ ത്തിൽ ോണാും. 

 

ലചവിയൻ രാച്ച ക്ക ്/ സന്ധ്യ   ഴക്കി 

        

 Source: ebird.org                                                      Source: republicworld.com                            

 

 

12. ചിന്നാർ വനയജീവി സകേതും 

 
1984 ൽ സ്ഥാരിത ായ ചിന്നാർ വനയജീവി സകേതും ഇെ ക്കി ജില്ലയിലെ 

കേവിേ ളും താെൂക്കിൊണ് സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. ഐയുസിഎൻ ോറ്റഗെി IV 

സുംരക്ഷി  ദമഖലയാണ് െിന്നാർ വനയജീവി സദേ ും. ഇന്ത്യൻ നക്ഷപ്ത 

ആ േള ലെ രാജയലത്ത ഏേ ര നരധിവാസ കേപ്രല ന്ന നിെയിൽ ചിന്നാർ 

വളലര പ്രശസ്ത ാണ്. ഇരവിേുെും ദേശീയ ഉേയാനത്തിൽ ഭാഗമാണ ് െിന്നാർ 

വനയജീവി സദേ ും. േിഴക്്ക റോടയ്ക്കനാൽ വനയജീവി സദേ ും വടക്്ക 

ഇരിരാഗാന്ധി വനയജീവി സദേ ും എന്നിവയാൽ െുറ്ററെട്ടു േിടക്കുേയാണ് െിന്നാർ 

വനയജീവി സദേ ും.  
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വുംശനാശഭീഷണി കനരിെ ന്ന ചാമ്പൽ അണ്ണാൻ ഈ വനയജീവി 

സകേതത്തിന്ലെ  ലറ്റാര  പ്രധാന ആേർഷണ ാണ്. രമ്പാർ, െിന്നാർ എന്നീ 

നേിേൾ ഈ വനയജീവി സദേ ത്തിലൂറടയാണ് ഒഴുേുന്ന .് ദേരെത്തിറല 44 

നേിേെിൽ േിഴദക്കാട്്ട ഒഴുേുന്ന മൂന്ന് നേിേെിൽ ഒന്നാണ ് രമ്പാർ. പ്രശസ്ത ായ 

 െയൂർ ചരന വനും ചിന്നാർ വനയജീവി സകേതത്തിന്ലെ ഭാഗ ാണ്. 

                     

                 ഇന്ത്യൻ നക്ഷപ്ത ആ , Source: aqualog.de  

 

13. ചിമ്മിണി വനയജീവി സകേതും 

 
1984 ൽ സ്ഥാരിത ായ ചിമ്മിണി വനയജീവി സകേതും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ 

ചാെക്ക െി താെൂക്കിൊണ് സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. ഐയുസിഎൻ ോറ്റഗെി IV 

സുംരക്ഷി  ദമഖലയാണ് െിമ്മിണി. രശ്ചിമഘട്ടത്തിറല റനല്ലിയാമ്പ ി 

മലനിരേെുറട െരിവിലാണ് ഈ ന്ദ്രദേശും സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന .് എച്ചിൊെ ആണ് 

ചിമ്മിണി വനയജീവി സകേതത്തിലെ ആസ്ഥാനും. ദേരെ വനുംവേുെ ്

സുംഘടിെിക്കുന്ന ബട്ടർവൈ സഫാരിയാണ് വനയജീവി സദേ ത്തിറല ന്ദ്രധാന 

ആേർഷണും.  

േണക്കുേൾ ന്ദ്രോരും 39 ഇനും സസ്തനിേെുും, 31  രും മത്സ്യങ്ങെുും, 160 ഇനത്തിൽറെട്ട 

രക്ഷിേെുും, 14  രും ഉഭയജീവിേെുും, 25 ഇനത്തിൽറെട്ട ഉരഗങ്ങെുും ഈ വനയജീവി 

സദേ ത്തിൽ ഉണ്ട.് 
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14. ആെളും വനയജീവി സകേതും 

 
ഇര ട്ടി ആസ്ഥാന ായി 1984 ൊണ് ആെളും വനയജീവി സകേതും നിെവിൽ 

വന്നത്. േണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ രടിഞ്ഞാെൻ െരിവിലാണ് ഈ 

സദേ ും സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന .് േർണാടേ സുംസ്ഥാനറത്ത േൂർഗ് വനത്തിന്റെ 

 ുടർച്ചയാണ് ആെെും വനയജീവി സദേ ും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവ ും വെകക്ക 

അറ്റത്ത ള്ള വനയജീവി സകേത ാണിത്. 188  രത്തിൽറെട്ട രക്ഷി ഇനങ്ങറെ 

ഈ സദേ ത്തിൽ ോണാും. 

 
 

15. േ െിഞ്ഞി െ വനയജീവി സകേതും 
 

2006 നിെവിൽ വന്ന േ െിഞ്ഞി െ സകേതും ഇെ ക്കി ജില്ലയിൊണ് സ്ഥിതി 

ലചയ്യ ന്നത്. 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ  ാപ്തും രൂക്ക ന്ന വുംശനാശഭീഷണി 

കനരിെ ന്ന നീെക്ക െിഞ്ഞി കതാട്ടും ഈ സകേതത്തിന് ഭാഗ ാണ്. 

േുെിഞ്ഞിമലയിറല േുെിഞ്ഞി രൂക്കെുറട ദരരിൽ നിന്നാണ് ഈ സദേ ത്തിന ്

േുെിഞ്ഞിമല എന്ന ദരര് ലഭിച്ച ്. വുംശനാശഭീഷണി ദനരിടുന്ന വരയാട്, നീലഗിരി 

മരന്ദ്രാവ്, ൊമ്പൽ അണ്ണാൻ  ുടങ്ങിയവറയ ഈ വനയജീവി സദേ ത്തിൽ 

ധാരാെമായി ോണാും. 

റ ക്്ക രാമ്പാടുും ദൊല ദേശീയ ഉേയാനും, വടക്്ക െിന്നാർ വനയജീവി സദേ ും, വടക്്ക 

േിഴക്്ക ഇരിരാഗാന്ധി വനയജീവി സദേ ും, ആനമുടി ദൊല ദേശീയ ഉേയാനവുും 

ഇരവിേുെും ദേശീയ ഉേയാനവുും േുെിഞ്ഞിമല സദേ ത്തിന്റെ 

േിഴക്കുഭാഗത്തായാണ് സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന ്. 
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നീെക്ക െിഞ്ഞി 

 
                            Source: indianexpress.com 

 
 ശാസ്ന്ദ് ീയ നാമും: സ്ദന്ദ്ടാബിലാന്തസ ്േുന്തിന 

 സസയ േുടുുംബും: അോദന്തഷയസ ്

 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാന്ദ് ും രൂക്കുന്ന മാന്തെിര് നിെമുള്ള 

രൂക്കൊണ് ഇവ. 

 1300 മീറ്റർ മു ൽ 2400 മീറ്റർ വറര ഉയരത്തിലാണ് ഇവ വെരുേ. 

  മിഴ്നാട്, േർണാടേ, ദേരെും എന്നിവയുറട രശ്ചിമഘട്ടത്തിറല 

ദൊല വനങ്ങെിൽ ോണറെടുന്ന േുറ്റിറച്ചടിയാണി ്. 

 2018 ലാണ ് േുെിഞ്ഞി വസന്തും ഇവിറട 

ദരഖറെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ്. 

 
 
 

16.  െബാർ വനയജീവി സകേതും 

 
2010 രൂരീേൃത ായ  െബാർ വനയജീവി സകേതും കോഴികക്കാെ് 

ജില്ലയിൊണ് സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത.് രശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ വനയജീവി 

സദേ ും നീലഗിരി ബദയാസ്ഫിയർ െിസർവിന്റെ േീഴിലാണ് വരുന്ന ്. മലബാർ 

വനയജീവി സദേ ത്തിന്റെ അവിഭാജയ ഘടേമാണ് േക്കയും, വയനാട് ആന 
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സദേ ങ്ങൾ. ഇ  ് ഐയുസിഎൻ സുംരക്ഷി  ന്ദ്രദേശങ്ങെുറട ോറ്റഗെി IV ന്റെ 

േീഴിലാണ.്  

ഫിലാറ്റസ് ഓഷ്ലാൻദന്ദ്ഡ - ഈ സദേ ത്തിൽ ോണറെടുന്ന ഒരു ഇനും  വെയാണ്. 

അരൂർവ ഇനും ഉഭയജീവിേെുും വിവിധയിനും െിന്ദ് ശലഭങ്ങെുമാണ് മലബാർ 

വനയജീവി സദേ ത്തിന്റെ ന്ദ്രധാന ആേർഷണും. 

 

 ആന  
Source: worldwidelife.org 
 

 

17. ലോട്ടിയൂർ വനയജീവി സകേതും 

 
2011 ൽ സ്ഥാരിത ായ ലോട്ടിയൂർ വനയജീവി സകേതും ഇെ ക്കി ജില്ലയിൊണ് 

സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത.് രശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ വനയജീവി സദേ ും 

നീലഗിരി ബദയാസ്ഫിയർ െിസർവിന്റെ േീഴിലാണ ്വരുന്ന .് ഇ ിദനാട് ദെർന്നാണ് 

ആെെും വനയജീവി സദേ ും. ഈ വനയജീവി സദേ ും േർണാടേയിറല ബരിെൂർ 

ദേശീദയാേയാനദത്താട് ദെർന്നാണ് സ്ഥി ി റെയ്യുന്ന ്. 
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18. േരിമ്പ ഴ വനയജീവി സകേതും 

 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവ ും ര തിയത ും രതിലനട്ടാ ലത്തത  ായ വനയജീവി 

സകേത ാണ് േരിമ്പ ഴ വനയജീവി സകേതും. 2020 ൽ സ്ഥാരിത ായ ഈ 

വനയജീവി സകേതും  െെ െും ജില്ലയിൊണ് സ്ഥിതി ലചയ്യ ന്നത്. വടക്്ക 

േിഴക്കൻ ഭാഗത്ത ് വസലന്െ ് വാലി ദേശീയ ഉേയാനവുമായുും, റ ക്്ക ഭാഗത്ത ്

മുേുർത്തി ദേശീയ ഉേയാനവുമായുും േരിമ്പുഴ അ ിർത്തി രേിടുന്നു. നീലഗിരി 

ബദയാസ്ഫിയർ െിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ ്ഈ വനയജീവി സദേ ും. േരിമ്പുഴ വനയജീവി 

സദേ ത്തിൽ ഏഴ ് രും വനങ്ങൾ ോണറെടുന്നു. 226 ഇനും രക്ഷിേെുും, 213  രും 

െിന്ദ് ശലഭങ്ങെുും ഈ വനയജീവിസദേ ത്തിൽ ോണറെടുന്നു. 

 

കേശീയ ഉേയാനവ ും വനയജീവി സകേതവ ും 

തമ്മിെ ള്ള വയതയസ്തതേൾ 

കേശീയ ഉേയാനും 

 

വനയജീവി സകേതും 

 

1 വനയജീവിേറെ 

സുംരക്ഷിക്കുന്ന ിനുും, 

അവയുറട വിോസത്തിനുും 

വെർച്ചക്കുമായി 

ന്ദ്രദ യേമായി വിജ്ഞാരനും 

റെയ്യറെട്ട സുംരക്ഷി  

ന്ദ്രദേശങ്ങൊണ് ദേശീയ 

ഉേയാനും. 

 

1 വനയജീവി സദേ ങ്ങൾ 

എന്നാൽ സർക്കാദരാ 

അറല്ലേിൽ സവോരയ 

സ്ഥാരനങ്ങദൊ 

നിയന്ദ്ന്തിക്കുന്ന ന്ദ്രേൃ ിേത്ത 

ആവാസ ദേന്ദ്രങ്ങൊണ്. 

 

2 ദേശീയ ഉേയാനും 

സസയജന്തുജാലങ്ങറെയുും, 

ഭൂന്ദ്രേൃ ിറയയുും ആ 

ന്ദ്രദേശത്തിന്റെ 

െരിന്ദ് രരമായ ന്ദ്രാധാനയവുും 

സുംരക്ഷിക്കുന്നു. 

 

2 വനയജീവി സദേ ങ്ങൾ 

ന്ദ്രദ യേമായുും രക്ഷിേൾ, 

മൃഗങ്ങൾ, ന്ദ്രാണിേൾ, 

ഉരഗങ്ങൾ ദരാറലയുള്ള ഒരു 

ന്ദ്രദേശറത്ത ജീവജാലങ്ങറെ 

സുംരക്ഷിക്കുന്നു. 
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3 മനുഷയരുറട ഇടറരടൽ 

രരിമി മായ, നിയന്ദ്ന്തി  

ദമഖലയാണ ്ദേശീയ 

ഉേയാനങ്ങൾ. 

3 വനയജീവി സദേ ങ്ങെിൽ 

ദേശീയ രാർക്കുേദെക്കാൾ 

 ാര ദമയന നിയന്ദ്ന്തണങ്ങൾ 

േുെവാണ്. മനുഷയരുറട 

ഇടറരടലുേൾ ഒരു 

രരിധിവറര ഈ 

ദമഖലേെിൽ 

അനുവേനീയമാണ്. 

 

4 ദേശീയ ഉേയാനത്തിന്റെ 

അ ിരുേൾ വയക്തമായി 

നിർണയിക്കറെട്്ട ഇരിക്കുന്നു. 

 

4 വനയജീവി സദേ ങ്ങെുറട 

അ ിരുേൾ വയക്തമായി 

നിശ്ചയിക്കറെട്ടിട്ടുള്ളവയല്ല. 

 

 
 

 ന ഷയ വനയജീവി സുംഘർഷും 

 
േഴിഞ്ഞ േശേത്തിൽ മനുഷയ വനയജീവി സുംഘർഷങ്ങൾ ന്ദ്േമാ ീ മായി വർദ്ധിച്ചു. 

വനയജീവിേെിൽ നിന്നുും മനുഷയർ ദനരിടുന്ന റരാ ുവായ െില ന്ദ്രശ്നങ്ങൾ െുവറട 

ദെർക്കുന്നു 

 േൃഷി ഇടങ്ങെിറല ോട്ടു രന്നിേെുറട വിെ ആന്ദ്േമണും. 

 േൃഷിഭൂമിയിറല ആനേെുറട ശലയവുും, വിെ നാശവുും. 

 വനദത്താട് ദെർന്നുള്ള ജനവാസ ദമഖലേെിൽ േടുവേെുറടയുും 

രുള്ളിെുലിേെുറടയുും സാന്നിധയും. 

 നഗരന്ദ്രദേശങ്ങെിറല േുരങ്ങ് ശലയും. 

 

2019-ൽ ദേന്ദ്ര രരിസ്ഥി ി മന്ദ്ന്താലയും ഒരു െിദൊർട്്ട ദലാേ് സഭയിൽ അവ രിെിച്ചു. 

അ ിൽ ഇന്തയയിറല മനുഷയ വനയജീവി ന്ദ്രശ്നത്തിന്റെ വിശോുംശങ്ങൾ 

ഉൾറക്കാണ്ടിരുന്നു. 2398 സാധാരണ മനുഷയരാണ് ആനേൊൽ റോല്ലറെട്ട .് 

േൂടാറ  100 -ലധിേും ആനേൾ മനുഷയരുറട ന്ദ്രവൃത്തിേൊൽ െത്തു. േഴിഞ്ഞ 
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അെ് വർഷത്തിനിറട 224 ദരർക്കാണ് േടുവയുറട ആന്ദ്േമണത്തിൽ ജീവൻ 

നഷ്ടറെട്ട .്ദമൽെെഞ്ഞ ഡാെെ് ഇന്തയൻ വനത്തിൽ വനയമൃഗങ്ങൾ ദനരിടുന്ന 

ഗുരു രമായ ശിഥിലീേരണവുും, ആവാസ വയവസ്ഥയുറട നശീേരണവുും, 

വനവിഭവങ്ങെുറട അമി മായ െൂഷണവുും സൂെിെിക്കുന്നു. 

 

കേരളത്തിൽ വനയജീവി സകേതങ്ങൾക്ക ും കേശീയ ഉേയാനങ്ങൾക്ക ും ര െക  

അഗസ്തയ െ, നീെഗിരി എന്നീ രണ്ട് ബകയാസ്ഫിയർ െിസർവ േള ും, 

േെെ ണ്ടി വള്ളിക്ക ന്ന് എന്ന ഒര  േമ്മയൂണിറ്റി െിസർവ ും ഉണ്ട.് 

സുംസ്ഥാനങ്ങെുറട വലിെമനുസരിച്്ച ദേരെും 22-ാാാും സ്ഥാനത്താറണേിലുും 

അ ിന്റെ വജവ വവവിധയും സമൃദ്ധവുും അ ുലയവുമാണ്.  
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