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സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ - കകരളത്തിന്റെ 

ഭൂമിശാസ്്്രം 

വളരെക്കാലത്താളം പുറത്േ നിന്നുള്ള പിന്തുണത് ാ പെിചെണത്ോ ഇല്ലാരെ 

സ്വാഭാവികോ ി വളർന്നു, േനുഷ്യർക്്ക െടസ്സേില്ലാരെ അവത്േഷ്ിക്കുന്ന 

പ്പകൃെിദത സ്സ്യ സ്േൂഹരത സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവ 

േണ്ണിത്നാടും കാലാവസ്ഥത് ാടും രപാെുതരെട്ടു സ്വ ം വളെുന്നു.  

ദദവതിന്രറ സ്വന്തം നാട് എന്നറി രെടുന്ന ത്കെളം, പ്പകൃെിദത സ്വാഭാവിക 

വനങ്ങളാലും, സ്സ്യജന്തുജാലങ്ങളാലും സ്മ്പന്നോ  ഒെു നാടാണ.് ത്ഷ്ാള വനങ്ങൾ 

(േിെോ  വനങ്ങൾ), പുൽത്േടുകൾ, പർവെ ഉപ ഉഷ്ണത്േഖലാ വനങ്ങൾ, അർദ്ധ 

നിെയഹെിെ, ആർപ്ദ നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ, വെണ്ട ഇലരപാഴി ും ഉഷ്ണത്േഖലാ 

വനങ്ങൾ, ഈർെേുള്ള വനങ്ങൾ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്നിവര ല്ലാം ത്ചർന്ന ത്കെള 

ഭൂപ്പത്ദേത ്പ്പകൃെിദത വനങ്ങൾ സ്ാധാെണോണ്.  

ഔഷ്ധരെടികളും കുറ്റിരെടികളും, സ്ുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങളും, ത്റാസ്വ്ുഡ്, േുള, 

ആഞ്ഞിലി, അതി, കുടെന, കാസ്ി , ത്െക്ക ് െുടങ്ങി വ ഉപത് ാഗിെുള്ള 

കനയാവനങ്ങൾ േറ്റ് ഇന്തയൻ സ്ംസ്ഥാനങ്ങരള അത്പക്ഷിെ് വലുെതിൽ 

ഇെുപതിെണ്ടാം സ്ഥാനതുള്ള ത്കെളതിന്രറ പ്പത്െയകെകളാണ്. 

ആ ിെതിലധികം ഇനം സ്സ്യങ്ങളും േൃഗങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ത്കെള 

വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്നൊ ി പറ രെടുന്നു.  

ഭൂേിോസ്്പ്െപെോ ി ത്കെള സ്ംസ്ഥാനതിന്രറ രോതം വിസ്തൃ െി ുരട 

ഏകത്ദേം 56% (ഏകത്ദേം 21856 ച.കി.േീ) പശ്ചിേഘട്ടം ഉൾരക്കാള്ളുന്നു. 

അറബിക്കടലിന് സ്ോന്തെോ ി കിടക്കുന്ന േലനിെകളും ൊഴ്വെകളും 

ത്ചർന്നൊണ് ഇെ.് വയെയസ്ത ഇനം സ്സ്യങ്ങൾ, േൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, വിവിധ 

ജീവികൾ എന്നിവ ുരട ആവാസ് ത്കപ്രോണ ് പശ്ചിേഘട്ടേലനിെകൾ. വനം, 

കാലാവസ്ഥ, ധാെു വിഭവങ്ങൾ, ഭൂപ്പകൃെി, േണ്ണിന്രറ െെങ്ങൾ, നദികൾ എന്നിവ 

പശ്ചിേഘട്ടരത ഒെു നിധി ആക്കി ോറ്റി. 

സ്വാഭാവിക വനങ്ങളുറെ ്രാധാനയം 

സ്വാഭാവിക വനങ്ങളുരട പ്പാധാനയരത പറ്റി ചുവരട നൽകി ിെിക്കുന്നു: 

1.പ്പാഥേികോ ി സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ പെിസ്ഥിെി ുരട സ്ന്തുലിൊവസ്ഥ 

പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. 

2. സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ പെിസ്ഥിെി ുരട ദജവചപ്കം നിലനിർതാൻ 

സ്ഹാ ിക്കുന്നു. 

3.അന്തെീക്ഷതിൽ അടങ്ങി ിെിക്കുന്ന കാർബൺ ദഡ ഓക്ദസ്ഡിന്രറ ും 

ഓക്സിജന്രറ ും അളവ ്നിലനിർതുന്നു. 
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4.സ്സ്യങ്ങൾക്കും േൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്പകൃെിദത ആവാസ് 

വയവസ്ഥകൾ നൽകുന്നു. 

5. സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ പ്പകൃെി വിഭവങ്ങളുരട ഒെു നിധിത്േഖെോണ്. 

6. സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ േരണ്ണാലിെ ് ഒഴിവാക്കുക ും, പ്പകൃെി ുരട 

ഫലഭൂ ിഷ്ഠെ ും, പ്പെിഭ ും നിലനിർതുക ും രചയ്യുന്നു. 

7. ൊപനില, ഈർെം, േഴ എന്നിവ നിലനിർതുന്നെിലൂരട സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ ഒെു 

പ്പത്ദേതിന്രറ കാലാവസ്ഥര  നിലനിർതുന്നു. 

8. ഔഷ്ധ സ്സ്യങ്ങൾ, േെതടികൾ, ഭക്ഷണം േുെലാ വ ുരട പ്പധാന ഉറവിടം 

സ്വാഭാവിക വനങ്ങളാണ്.  

9. ൊജയതിന്രറ സ്ാമ്പതിക വികസ്നതിൽ സ്വാഭാവിക വനങ്ങൾ ഒെു പ്പധാന 

പങ്ക ്വഹിക്കുന്നു. 

കകരളത്തിറെ വിവിധരരം വനങ്ങൾ 

നമ്മുരട സ്ംസ്ഥാനതുള്ള ൊരഴെറ ുന്ന പ്പധാന െെം പ്പകൃെിദത സ്സ്യങ്ങരള 

െിെിെറി ാം. 

i. നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ 

ii. ഇലരപാഴി ും വനങ്ങൾ 

iii. ത്ഷ്ാല വനങ്ങൾ 

iv. പുൽത്േടുകൾ 

v. കണ്ടൽക്കാടുകൾ 

േുകളിൽ നൽകി ിെിക്കുന്ന ഓത്ൊ വനങ്ങരള ും അെിന്രറ സ്വഭാവവും 

സ്വിത്േഷ്െകളും അനുസ്െിെ് വിവിധ െെം വനങ്ങളാ ി െിെിക്കാം. 
 

 നിരയഹരിര വനങ്ങൾ 
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a) ഉഷ്ണകമഖൊ നിരയഹരിര വനങ്ങൾ 

ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ ആൻഡോൻ നിത്ക്കാബാർ, ലക്ഷദവീപ ്ദവീപുകൾ, 

പശ്ചിേഘട്ടം, െേിഴ്നാട് െീെം, അസ്േിന്രറ േുകൾ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിരല 

കനത േഴ ുള്ള പ്പത്ദേങ്ങളിൽ പെിേിെരെടുതി ിെിക്കുന്നു.  

200 രസ്ന്റിേീറ്ററിൽ കൂടുെൽ േഴ ലഭിക്കുന്ന പ്ഹസ്വോ  വെണ്ട സ്ീസ്ണുള്ള 

പ്പത്ദേങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണരെടുന്നെ്. േെങ്ങൾ 60 േീറ്ററും അെിനുേുകളിലും 

ഉ െതിൽ വളെുന്നു. ഈ പ്പത്ദേങ്ങളിൽ വർഷ്ം േുഴുവനും ചൂടും ഈർെവുോണ.് 

ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ വനങ്ങളിരല േെങ്ങൾക്്ക ഇലകൾ രപാഴിക്കാൻ കൃെയോ  

സ്േ േില്ല, അെിനാൽ ഈ വനങ്ങൾ വർഷ്ം േുഴുവനും പെ ാ ി കാണരെടുന്നു. 

ത്റാസ്വ്ുഡ്, സ്ിത്ചാണ, എത്ബാണി, റബ്ബർ, േഹാഗണി എന്നിവ ാണ് ഉഷ്ണത്േഖലാ 

നിെയഹെിെ വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്ന വാണിജയപെോ ി വിലത് റി  േെങ്ങൾ.  

ോൻ, കുെങ്ങ്, രലേൂർ, ആനകൾ എന്നിവ ും വിവിധ ഇനം പക്ഷികൾ, വവ്വാലുകൾ, 

േടി ന്മാർ, ത്െൾ, ഒെുകൾ എന്നിവ ും ഈ വനതിൽ കാണരെടുന്നു. 

b) അർദ്ധ നിരയഹരിര വനങ്ങൾ 

രവസ്റ്റ ് ത്കാസ്റ്റ് അർദ്ധ നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ എന്നും അറി രെടുന്ന അർദ്ധ 

നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ ഈർെേുള്ള ഇലരപാഴി ും വനങ്ങൾക്കും നിെയഹെിെ 

വനങ്ങൾക്കും ഇട ിലുള്ള ഒെു പെിവർതന ഘട്ടോ ി കണക്കാക്കരെടുന്നു. 

നിെയഹെിെ വനങ്ങളുരട േലയം കൂടുെലുള്ള പ്പത്ദേങ്ങളിലാണ് ഇതെതിലുള്ള 

വനങ്ങൾ സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്നെ്. േിക്ക പ്പത്ദേങ്ങളിലും 600 േീറ്ററിനും 800 

േീറ്ററിനും ഇട ിലാണ് അർദ്ധ നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ കാണരെടുന്നെ്, ചില 

സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇെ ്900 േീറ്റർ വരെ ഉ െതിൽ വയാപിത്െക്കാം. 

സ്സ്യജന്തുജാലങ്ങൾ: േലബാർ സ്ിരവറ്റ്, സ്ിംഹവാലൻ േക്കാക്്ക, പ്ബൗൺ േംഗൂസ്,് 

നീലഗിെി ോർട്ടൻ, നീലഗിെി ലംഗൂർ, പ്ടാവൻകൂർ പറക്കുന്ന അണ്ണാൻ എന്നിവ ാണ് 

സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്ന േൃഗങ്ങൾ. ത്പ്ഗറ്റ ് ഇ ർഡ് ദനറ്റ് ജാർ അർദ്ധ 

നിെയഹെിെ വനങ്ങളിരല പ്പത്െയക സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്ിക്കുന്നു. ത്പ്ഗറ്റ് ഇന്തയൻ 

ത്ഹാൺബിൽ ഈ വനങ്ങളിൽ സ്ഥിെോ ി കാണരെടുന്ന േരറ്റാെു പക്ഷി ഇനോണ്. 

േുകളിലരത നില ിലുള്ള ഇലരപാഴി ും നിെയഹെിെ ഇനങ്ങളുരട ും ഒെു 

േിപ്േിെോണ് അർദ്ധ നിെയഹെിെ വനം. 

അറി രെടുന്ന നിെയഹെിെ ഇനങ്ങളിൽ േിറിസ്റ്റിക്ക ഡാക്റ്റിത്ലാ ിഡ്സ്, ോംഗിരഫറ 

ഇൻഡിക്ക, രേസ്ുവ രഫറി , ആർത്ട്ടാകാർപസ് ്രഹറ്റത്റാഫില്ലസ്്, ത്ഹാെി  ത്പാംഗ, 

ബിത്ഷ്ാഫി  ജവാനിക്ക,  ൂത്വാഡി  ലുനുഅരങ്കൻഡ, കാത്ലാഫിലസ്് എലാറ്റം 

എന്നിവ ഉൾരെടുന്നു.  

പ്പേുഖ ഇലരപാഴി ും ഇനങ്ങളിൽ രടർേിനലി  രബല്ലിറിക്ക, അത്പ്കാകാർപസ് ്

പ്ഫാക്സിനിത്ഫാളി സ്്, ത്ബാംബാക്സ ് സ്ീബ, ഡാൽരബർജി  ലാറ്റിത്ഫാളി , 

ചുപ്കാസ്ി  ടാബുലറിസ്്, ലാരഗർസ്്ത്പ്ടാേി  ദേത്പ്കാകാർപ, രപ്ഗവി  

ടിലി ാത്ഫാളി , രടത്റാസ്്രപർേം എസ്പി., ടൂണ സ്ിലി ാറ്റ എന്നിവ ും 

ഉൾരെടുന്നു. 
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c) റരക്കൻ കുന്നിൻ മുകളിറെ ഉഷ്ണകമഖൊ നിരയഹരിര വനങ്ങൾ 

രെക്കൻ കുന്നിൻ േുകളുകളിരല നിെയഹെിെ വനങ്ങളുരട ൊഴ്ന്ന ഇനോണ ്

പെോവധി 10 േീറ്റർ വരെ ഉ െതിൽ വയാപിെുകിടക്കുന്ന ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ 

വനങ്ങൾ. പശ്ചിേഘട്ടതിലും ആൻഡോൻ ദവീപുകളിലും ഈ വനങ്ങൾ 

സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്നു. ഈ ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ വനതിൽ 4500 

േില്ലിേീറ്ററിലധികം വാർഷ്ിക േഴ ലഭിക്കുന്നു, ഇെ് സ്ാധാെണ ാ ി ഉ ർന്നൊണ,് 

അെിനാൽ ഈ പ്പത്ദേത് ഈർെം ൊെെത്േയന കൂടുെലാണ്. 

പ്ലാവ,് ചരനത്വമ്പ്, രവള്ളകിൽ,  ൂജീനി  സ്പീഷ്ീസ്,് നാഗത്കസ്െം, രെള്ളിേെം, 

രവടിപ്ലാവ്, കാെോവ്, കാട്ടുത്ചെ് എന്നിവ ഈ വനതിൽ സ്ാധാെണ ാ ി 

കാണരെടുന്ന േെങ്ങളാണ്. 

d) രെിഞ്ഞാെൻ രീരറത്ത ഉഷ്ണകമഖൊ നിരയഹരിര വനങ്ങൾ 

പശ്ചിേഘട്ടതിൽ വയാപകോ ി കാണരെടുന്ന ഇടെൂർന്ന നിെയഹെിെ വനങ്ങളാണ ്

രവസ്റ്റ ്ത്കാസ്റ്റ ്ത്പ്ടാെിക്കൽ എവർപ്ഗീൻ ത്ഫാറസ്റ്റ്. 250 േീറ്റർ േുെൽ 1200 േീറ്റർ വരെ 

ഉ െതിൽ ഈ വനങ്ങൾ സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്നു. ഈ വനതിൽ 1500 

േില്ലിേീറ്റർ േുെൽ 5000 േില്ലിേീറ്റർ വരെ േഴ രപയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ െീെരത 

ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ വനതിരല േെങ്ങൾ 45 േീറ്ററിൽ കൂടുെൽ ഉ െതിൽ 

വളെുന്ന വിവിധ ഇനങ്ങളുരട േിപ്േിെേുണ്്ട. ഓർക്കിഡുകൾ, രഫർണുകൾ, 

പാ ലുകൾ, അത്ൊ ിഡുകൾ, ത്ോസ്് എന്നിവ ഈ വനതിൽ സ്ാധാെണോണ്. 

േഴ ും ഉ െവും കൂടുത്മ്പാൾ കാടിന്രറ ഉ െം കുറ ുന്നു. അങ്ങരന ഉ െം 

കൂടുക ും അെ് ഇടെൂർന്നൊ ി െുടെുക ും ആർപ്ദ ഉപ ഉഷ്ണത്േഖലാ വനങ്ങളാ ി 

ോറുക ും രചയ്യുന്നു. 

റുബിത് സ്ീ, ഞഴുക,് നീലക്കുറിഞ്ഞി, പൂദക്കെ എന്നിങ്ങരന ത്പെുള്ള 

കുറ്റിരെടികത്ളാരടാെം രവടിപ്ലാവ,് പാലിേെം, പുന്നദെൻ, നാഗത്കസ്െം, 

ആഞ്ഞിലി, രെള്ളിേെം, രവള്ളകില,് ത്ചാലത്വങ്ങ, കറുവ, അഗസ്്െയാർ േുെിങ്ങ, 

രപാെിെുന്ന, രഹാരകെിനാസ്ത്്റ്റനിക്ക, രവസ്്ത്റ്റൺ, രവസ്്ത്റ്ററിൻ, രവസ്്ത്റ്ററിന, 

ത്ലാങ്ങര്പ്ഗൻറാസ്്ത്റ്റനിക്ക എന്നീ പ്പേുഖ വൃക്ഷ ഇനങ്ങളും പടിഞ്ഞാറൻ െീെരത 

ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്നു. 

e) ആർ്ര നിരയഹരിരവും റസ്മി - നിരയഹരിര ക്ലൈമാക്സ് വനങ്ങളും 

പശ്ചിേഘട്ടതിന്രറ രെക്്ക ഭാഗതാണ ് ആർപ്ദ നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ 

കാണരെടുന്നെ.് ഈ വനതിരല േഴ 2000 േില്ലിേീറ്ററിൽ കൂടുെലാണ.് ആൻഡോൻ 

നിത്ക്കാബാർ ദവീപുകൾരക്കാെം വടക്്ക കിഴക്കൻ പ്പത്ദേങ്ങളിലും ആർപ്ദ 

നിെയഹെിെ വനങ്ങൾ കാണരെടുന്നു. ഈ വനതിന്രറ സ്വിത്േഷ്െ, ഈ 

പ്പത്ദേരത േെങ്ങൾ രകാടുങ്കാറ്റ ് സ്േ ത് നിവർന്നുനിൽക്കാൻ സ്ഹാ ിക്കുന്ന 

നിെംബോ  െുമ്പിദക്കകളുള്ള ത്നൊ െും ഉ െേുള്ളെുോ  നിെയഹെിെ 

േെങ്ങളാരണന്നൊണ്. ഓർക്കിഡുകൾ, ത്ഫൺ, രചറി  ഘടന ുള്ള േെങ്ങൾ, 

കുറ്റിരെടികൾ എന്നിവ ആർപ്ദ നിെയഹെിെ വനങ്ങളിൽ സ്ാധാെണ കാണരെടുന്നു. 
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  ഇെറരാഴിയും വനങ്ങൾ 

 

a) ഉഷ്ണകമഖൊ ഇെറരാഴിയും വനങ്ങൾ 

ഇന്തയ ിൽ പ്പത്െയകിെ ്പശ്ചിേഘട്ടതിനര്റ കിഴക്കൻ ചെിവുകളിൽ കാണരെടുന്ന ഏറ്റവും 

സ്ാധാെണോ  വനോണിെ.് ഉഷ്ണത്േഖലാ ഇലരപാഴി ും വനം േൺസ്ൂൺ ത്ഫാറസ്റ്റ ്എന്നും 

അറി രെടുന്നു. 70 രസ്നറ്ീേീറ്റർ േുെൽ 200 രസ്ന്റീേീറ്റർ വരെ േഴ ലഭിക്കുനന് 

പ്പത്ദേങ്ങളിലാണ ് ഇെ ് സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്നെ്. ഉഷ്ണത്േഖലാ ഇലരപാഴി ും 

വനങ്ങരള െണ്ടാ ി െിെിെിെിക്കുന്നു; വെണ്ട ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളും ഈർെേുള്ള 

ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളും. ആ പ്പത്ദേങ്ങളിൽ ലഭിെ േഴ ുരട ും ജലലഭയെ ുരട ും 

അടിസ്ഥാനെെവങ്ങളിലാണിെ.് 

ഈ വനതിൽ കാണരെടുന്ന ഏറ്റവും പ്പധാനരെട്ട വൃക്ഷ ഇനോണ ്ത്െക്ക.് സ്ാൽ, ചരനം, 

കുസ്ുേം, േൾബറി, േുള, ഷ്ിഷ്ാം, ദഖർ, അർജുൻ, പീെൽ, ത്വെ് എന്നിവ ാണ ്ഉഷ്ണത്േഖലാ 

ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളിരല േറ്റ ്സ്ാധാെണ ഇനങ്ങൾ. സ്ിംഹങ്ങൾ, കടുവ, ആന, പന്നി, ോൻ, 

വിവിധ ഇനം പാമ്പുകൾ, പല്ലികൾ, വിവിധെെം പക്ഷികൾ എന്നിവ ഈ വനങ്ങളിൽ 

കാണരെടുന്നു 

b) ഉണങ്ങിയ  ഇെറരാഴിയും  വനങ്ങൾ 

ത്കെളതിൽ വെണ്ട ഇലരപാഴി ും വനങ്ങൾ ൊെെത്േയന അപൂർവോണ്. 1200 

േില്ലിേീറ്ററിൽ ൊരഴ േഴ ലഭിക്കുന്ന പ്പത്ദേങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണരെടുന്നെ.് 

വ നാട് വനയജീവി സ്ത്ങ്കെം, േണ്ണാർക്കാട് ത്ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷ്ന്രറ കിഴക്്ക ഭാഗം, 

ചിന്നാർ വനയജീവി ഡിവിഷ്ന്രറ ഭാഗോ  ആനേല ുരട വടക്കൻ ചെിവ് െുടങ്ങി  

പ്പത്ദേങ്ങളിൽ ഇവ പെിേിെോണ്. രചെിവുകളുരട കുതരന ുള്ള, കാട്ടുെീ, 

ത്േെിൽ, േണ്ണിന്രറ ദാെിപ്ദയം എന്നിവ കാെണം ഈ വനങ്ങളുരട സ്വിത്േഷ്െകൾ 

വളരെ വയെയസ്തോണ്. 
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ത്കെളതിരല േൂന്ന് വയെയസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ േൂന്ന ്െെം ഉണങ്ങി  ഇലരപാഴി ും 

വനങ്ങളുണ്്ട: 

1) സ്ൗത് വ നാട് ദവൽഡ് ദലഫ ്ഡിവിഷ്ൻ: ഈ പ്പത്ദേം വനപ്പത്ദേങ്ങളും 

സ്ാവന്ന വനങ്ങളും ഇടെൂർന്ന വനവും രകാണ്്ട േൂടരെട്ടിെിക്കുന്നു. േഴുക്കാഞ്ഞിെം, 

ത്െക്ക്, ൊന്നി, രനല്ലി, രെണ്്ട, പൂേെുെ്, ആറ്റിലിെ, ത്പഴ് എന്നിവ ാണ് ഈ പ്പത്െയക 

പ്പത്ദേത് കാണരെടുന്ന പ്പധാന ഇനങ്ങൾ. 

2) ചിന്നാർ വനയജീവി വിഭാഗം: അത്ക്കഷ്യ സ്പീഷ്ീസ്,് വെെി, െണുക്്ക, എന്നിവ 

ചിന്നാർ വനയജീവി സ്ത്ങ്കെതിൽ രവള്ളത്വലം, കന്നലി സ്പീഷ്ീസ്ിത്നാട് കൂരട 50 

േീറ്ററിൽ കൂടുെൽ ഉ െതിൽ ോപ്െത്േ കാണരെടുന്നുള്ളൂ. ചെിവുകളിൽ 

പ്പത്െയകിെ് രവള്ളത്ദവൊെം, വെിേെം, രവടെല, ആെേെം എന്നിവ അസ്ഥികൂട 

േണ്ണിൽ കാണരെടുന്നു. 

ചിന്നാർ വനയജീവി ഡിവിഷ്നിരല ആനേല ചെിവുകളിൽ ഇടിഞ്ഞിൽ, േീേെഞ്ഞി, 

രൊണ്ടി െുടങ്ങി വ ചെിവുകരള ഇഷ്ടരെടുന്നു. 

3) േണ്ണാർക്കാട ് ത്ഫാറസ്റ്റ ്ഡിവിഷ്ൻ: േഴുക്കാഞ്ഞിെം, പെിലേെം, ത്വങ്ങ, വീമ്പ,് ഉന്നം, ഡി 

ലാറ്റിത്ഫാളി , കടുക്ക സ്പീഷ്ീസ് ് എന്നിവ ാണ ് ഈ വനതിൽ സ്ാധാെണ ാ ി 

കാണരെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ. ചിന്നാർ വനയജീവി സ്ത്ങ്കെതിനര്റ ും േണ്ണാർക്കാട ്

ഡിവിഷ്നര്റ വടക്കൻ ഭാഗതിനര്റ ും ചെിവുകളിൽ 600 േീറ്ററിലും അെിനുേുകളിലും 

ഉ െതിലാണ ്ഇവ കാണരെടുന്നെ.് അവ ഇടെൂർന്ന സ്ത്വന വനപ്പത്ദേങ്ങളാണ്. 

c) രവിരീയ ഉണങ്ങിയ ഇെറരാഴിയും വനം 

വെണ്ട ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളിലും ഈർെേുള്ള ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളിലും കാണരെടുന്ന 

ഇൻഫീെി ർ ദൈോക്സ ് വനങ്ങളാണ ് ദവിെീ  വെണ്ട ഇലരപാഴി ും വനങ്ങൾ. ഈ 

വനതിരല േണ്ണ ്കഠിനോണ.് ഇന്ധനം, െടി ത്േഖെണം, ത്േെിൽ എന്നിവ ും ഇവിടരത 

േണ്ണിനര്റ കാഠിനയതിന ്കാെണോണ.് 

ദവിെീ  വെണ്ട ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളിൽ ചരനങ്ങൾ സ്ാധാെണോണ.് ഇലവ,് വിളാവ,് 

ഉന്നം, ചരനം, പൂവ്വം, പ്വാളി, ത്െക്ക,് രകാങ്ങിണി എന്നിവ ദവിെീ  വെണ്ട ഇലരപാഴി ും 

വനങ്ങളിൽ സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്ന സ്സ്യ-വൃക്ഷ ഇനങ്ങളാണ.് 

d) റരക്കൻ വരണ്ട ഇെറരാഴിയും വനങ്ങൾ 

രെക്കൻ വെണ്ട ഇലരപാഴി ും വനം ഇന്തയ ിൻ ഉപദവീപിലുടനീളം, പ്പത്െയകിെ ് വെണ്ട 

പ്പത്ദേങ്ങളിൽ സ്ാധാെണോണ.് ഈ വനതിൽ 875 േില്ലിേീറ്റർ േുെൽ 1125 േില്ലിേീറ്റർ വരെ 

േഴ ത്െഖരെടുതി ിട്ടുണ്്ട. വറ്റിത്ൊ  കുന്നിൻ രചെിവുകളിലും ദേൊനങ്ങളിലും ആഴം 

കുറഞ്ഞ േണ്ണുള്ള പ്പത്ദേങ്ങളിലും സ്ോന വനങ്ങൾ അവിരട കാണരെടുന്നു. ഈ 

പ്പത്ദേങ്ങളിൽ േുള േെങ്ങളും വള്ളിരെടികളും ഇല്ല അരല്ലങ്കിൽ അപൂർവ്വോ ി ോപ്െത്േ 

കാണാനാകൂ. കനത ത്േെിൽ കാെണം േുള്ളുള്ള ഇനങ്ങൾ സ്േൃദ്ധോണ.്രെക്കൻ വെണ്ട 
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ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളിൽ കുന്തിെിക്കം, ഡത് ാസ്്ദപത്റാസ് ് ത്ടാരേന്ത്റാസ്, ആെേെം, 

വെിേെം എന്നിവ പെിവാ ി കാണരെടുന്നു. 

e) ്രാഥമിക ഈർപ്പമുള്ള ഇെറരാഴിയും വനം 

ഈർെേുള്ള ഇലരപാഴി ും വനം സ്ാധാെണ ാ ി വ നാട ് പീഠഭൂേികൾക്കും 

ആനേല ്ക്കും ഇട ിലാണ ് കാണരെടുന്നെ.് കുെുട്ടുപാല, പട്ടിെുന്ന എന്നിവ പ്പാഥേിക 

ഈർെേുള്ള ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്ന പ്പത്െയക ഇനങ്ങളാണ.് േഞ്ഞകടംമ്പ ്, 

രവള്ളേെുെ,് പെിലേെം, രവള്ളക്കടമ്പ,് ത്വങ്ങ, േഴുക്കാഞ്ഞിെം, േഞ്ഞക്കടമ്പ,് രടർേിനലി  

പാനിക്കുത്ലറ്റ, ഡാൽരബർജി  പാനിക്കുത്ലറ്റ, ദഹരേത്നാഡിക്ഷ്ൻ എക്സൽസ്ം, 

രടത്റാകാർപസ് ് ോർസ്ുപി ം, അത്നാജിസ്സ് ് ലാറ്റിത്ലാളി  എന്നിവ ഈ വനതിൽ 

സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്ന േറ്റ ്സ്സ്യ ഇനങ്ങളാണ.് 

f) രവിരീയ ഈർപ്പമുള്ള ഇെറരാഴിയും വനങ്ങൾ 

ദവിെീ  ഈർെേുള്ള ഇലരപാഴി ും വനങ്ങൾ പ്പാഥേിക ഇലരപാഴി ും വനങ്ങത്ളക്കാൾ 

വലി  കവറിലാണ ് കാണരെടുന്നെ്. പൂക്കളുോ ിബന്ധരെട്ട,് ദവിെീ  ഈർെേുള്ള 

ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളും പ്പാഥേിക ഈർെേുള്ള ഇലരപാഴി ും വനങ്ങളുോ ി ഏൊണ്്ട 

സ്ോന സ്വഭാവസ്വിത്േഷ്െകൾ പങ്കിടുന്നു. ഈ വനങ്ങൾ ഇടെൂർന്ന വനങ്ങളാ ും 

വനപ്പത്ദേങ്ങളാ ും കുതരന ുള്ള ചെിവുകളിൽ സ്വന്ന വനങ്ങളാ ും കാണരെടുന്നു. 

േെരെതി, കുളോവ,് വ ങ്കെ, കെിരവട്ടി, രപാെിെുന്ന, കുെുട്ടുപാല, ഇെുൾ, പട്ടിെുന്ന, 

കാഞ്ഞിെം, ത്െക്ക ്എന്നിവ ാണ ്സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്ന െണ്ടാേരത േെരെടികൾ 
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ക ാെസ്റ്റ് െിസ്ർച്ച് ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്ട് (FRI) 
 

ഇംപീെി ൽ ത്ഫാറസ്റ്റ ് റിസ്ർെ ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് എന്ന ത്പെിൽ പ്ബിട്ടീഷ് ് സ്ർക്കാെിന്രറ 

കീഴിൽ ഉതൊഖണ്ഡ ് സ്ംസ്ഥാനരത രഡറാഡൂണിൽ 1906-ലാണ ് ത്ഫാറസ്റ്റ ് റിസ്ർെ ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്ഓഫ ്ഇന്തയ സ്ഥാപിെോ െ.് 1864-ൽ ഡ പ്ടിെ ് പ്ബാൻഡിസ് ്എന്ന പ്ബിട്ടീഷ്് 

സ്സ്യോസ്്പ്െജ്ഞനാണ ്ഈ ത്കാത്ളജ് സ്ഥാപിെെ.് ഇന്തയൻ കൗൺസ്ിൽ ഓഫ ്ത്ഫാറസ്്പ്ടി 

റിസ്ർെ ് ആൻഡ് എഡയൂത്ക്കഷ്നര്റ (ICFRE) കീഴിൽ വെുന്ന പ്പകൃെിവിഭവ 

ത്സ്വനതിന്രറ ഒെു പ്പേുഖ പെിേീലന സ്ഥാപനോണ ് ത്ഫാറസ്റ്റ ്റിസ്ർെ ്ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്

(FRI). 
 

ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ക ാെസ്റ്റ് അക്കാരമി (IGNFA) 
 

ഇരിൊഗാന്ധി നാഷ്ണൽ ത്ഫാറസ്റ്റ ് അക്കാദേി ും (IGNFA) ഉതൊഖണ്ഡിരല 

രഡറാഡൂണിലുള്ള FRI കാമ്പസ്ിലാണ ് സ്ഥിെി രചയ്യുന്നെ.് ത്കപ്ര വനം പെിസ്ഥിെി 

േപ്ന്താല തിന ്കീഴിലാണ ്ഇെ ്വെുന്നെ്. ഇന്തയൻ ത്ഫാറസ്റ്റ ്ത്കാത്ളജ് എന്ന ത്പെിൽ 1938-

ലാണ ് ഐജിഎൻഎഫഎ് സ്ഥാപിെോ െ്. 1987-ൽ ഇന്തയ ിരല േുെിർന്ന ത്ഫാറസ്റ്റ ്

ഓഫീസ്ർോരെ പെിേീലിെിക്കുന്നെിന ് ഇരിൊഗാന്ധി നാഷ്ണൽ ത്ഫാറസ്റ്റ ്അക്കാദേി 

എന്ന ് നാേകെണം രചയ്യരെട്ടു. ഇന്തയൻ ത്ഫാറസ്റ്റ ് സ്ർവീസ് ് (IFS) ത്കഡറുകളും എല്ലാ 

സ്ംസ്ഥാന ത്ഫാറസ്റ്റ ്സ്ർവീസ്സ് ്ത്കഡറുകളും FRI കാമ്പസ്ിൽ IGNFA- ിൽ പെിേീലനം 

ത്നടി വൊണ.് 

 

 

  III.         ക ാെ വനങ്ങൾ 

‘ത്ചാല’ എന്ന വാക്കിനര്റ ഉത്ഭവം ‘ത്ചാളി’ എന്ന െേിഴ ്പദതിൽ നിന്നാണ,് ഇെ ്െണുതെും 

െണലുള്ളെുോ  സ്ഥലരതത് ാ അെുവിര ത് ാ സ്ൂചിെിക്കുന്നു. പശ്ചിേഘട്ടതിരല 

ഉ ർന്ന പർവെനിെകളിൽ സ്ഥിെി രചയ്യുന്ന ത്ഷ്ാല വനങ്ങൾ ഉഷ്ണത്േഖലാ രോരണ്ട ്ൻ 

വനങ്ങൾ എന്നും അറി രെടുന്നു. രെക്കൻ രോത്ണ്ടൻ രവറ്്റ പ്ഗാസ്ല്ാനറ്ിരനാെം 1500 

േീറ്ററിനു േുകളിൽ ഉ െതിലാണ ് രോത്ണ്ടൻ വനങ്ങൾ കാണരെടുന്നെ.് പടിഞ്ഞാറൻ 

െീെരത ഉഷ്ണത്േഖലാ നിെയഹെിെ വനങ്ങളുരട ും ഉ ർന്ന പ്പത്ദേങ്ങളിരല ആർപ്ദ 

നിെയഹെിെ വനങ്ങളുരട ും െുടർെ കൂടി ാണ ്ത്ചാല വനങ്ങൾ. 

നദികളുരട ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ംെക്ഷിെുരകാണ്്ട ഉ ർന്ന പാെിസ്ഥിെിക പ്പാധാനയം 

നിലനിർതുന്നെിൽ രോരണ്ട ്ൻ വനങ്ങൾക്ക ് ഒെു പ്പധാന പങ്കുണ്്ട. പ്ദുെഗെി ിലുള്ള 

ഒഴുക്കിരന െട ുന്ന െെതിൽ േഴ ിലൂരട ലഭിക്കുന്ന ജലരത സ്്ത്പാച ് ത്പാരല 

പിടിെുനിർതാനുള്ള ത്േഷ്ി ും കഴിവും ഈ വനങ്ങൾക്ക ്ഉണ്ട.് ത്ചാല വനങ്ങളിൽ വളരെ 

സ്വിത്േഷ്ോ  സ്സ്യജാലങ്ങളുണ്്ട. ഇവിരട ുള്ള േെങ്ങൾ പിഗ്മി ും കുട ുരട 

ആകൃെി ിലുള്ള ത്േലാെുോ ി കാണരെടുന്നു. ഈ േെങ്ങളുരട ോഖകൾ വളഞ്ഞെും 

ഇടെൂർന്നെുോ  ഓർക്കിഡുകൾ, പന്നൽരെടികൾ, കൽൊ ലുകൾ, എെിദഫറ്റിക് 

പാ ലുകൾ എന്നിവ ാൽ േൂടരെട്ടിെിക്കുന്നു. 
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പർവെ വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്പധാനോ ും ഉഷ്ണത്േഖലാ വനങ്ങളുരട 

സ്മ്പതാണ.് പ്പത്െയകിെ ്െുറസ്സാ  പാെിസ്ഥിെിക കാലാവസ്ഥാ പ്പത്ദേങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ 

ൊപനിലര  ത്നെിടാൻ അവ ്ക്ക ് കഴി ില്ല. െീര  പ്പെിത്ൊധിക്കുന്ന േിെേീത്ൊഷ്ണ 

സ്പീഷ്ിസ്ുകൾ വനതിരല ഇത്ക്കാത്ടാണുകളിൽ ആധിപെയം പുലർതുന്നു, അവിരട അെ് 

ഒെു സ്വാഭാവിക അഗ്നി വല ോ ി പ്പവർതിക്കുന്നു. െുറസ്സാ  പുൽത്േടുകളിൽ 

കാണരെടുന്ന ത്ഷ്ാല വനങ്ങളുരട േെങ്ങൾ കൂടുെലും െണുെിരന പ്പെിത്ൊധിക്കുന്നെും, 

വിോലവും ഭൂേിോസ്്പ്െപെവുോ  ത്പ്േണികളിത്ലക്ക ്വയാപിക്കുന്നെുോണ.് 

ത്ഷ്ാല വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്ന പ്പധാന വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവ ാണ:് ോന്തേെം, േലവിെിഞ്ഞി, 

ചീെേെം, പിങ്കൻ, കാട്ടുരചമ്പകം, ത്ലാചിഡി ൻ നീൽരഗരറൻസ്,് േടുക്ക, കെേെം, 

ആറ്റുത്െക്ക,് രചറുകറുവ, പട്ടുൊളി, കാെോവ,് ത്പാളിഗാത്ലസ്ീ, ഇെുമ്പകം, കാട്ടുരചമ്പകം, 

രവള്ളഞാവൽ, സ്ിംത്പ്ലാത്ക്കാസ് ്രപർൻഡുല. 

ത്ചാല വനങ്ങളിൽ കാണരെടുന്ന ഔഷ്ധസ്സ്യങ്ങളും കുറ്റിരെടികളും ഇവ ാണ;് 

േത്ഹാണി , രചറുേെുന്ന,് പ്വാളി, െവിട്ടുേെം, ദഹെറിക്കം ദേസ്ൂറൻസ്,് കുറ്റിവിഴാൽ, 

കുറുരോഴിേുല്ല,  ൂത്ഫാർബി  രലറ്റ, ത്ഹേന്തഹെിെം, പാൽരപെുക്കി, രചറുെുമ്പ, 

കാട്ടുചൈതി, കാട്ടുേത്ൊട്ടി, േട്ടിൊൽ, കൽെുപ്ദാക്ഷം, കുടമ്പുളി, രവെുകുെീനി, ഇ. 

ടയൂബുലാറ്റസ്,് രപനലി, നഗെേെം, ത്ചാലത്വങ്ങ, ഞാവൽ, കെിമ്പാല, കുളോവ,് ചക്കിേെം 

െുടങ്ങി വ ആധിപെയംപുലർതുന്നു. 

വംേനാേഭീഷ്ണി ത്നെിടുന്ന അപൂർവ ിനം േൃഗങ്ങരള ും പക്ഷികരള ും ഈ 

പ്പത്ദേങ്ങളിൽ കാണാം. കട്ടി ുള്ള ത്ൊേേുള്ള രചമ്മെി ാടുകളും,  ാക്ക,് പുള്ളിെുലി, 

കെടി, കാട്ടുരചമ്മെി ാട,് േു ലുകൾ, ോൻ െുടങ്ങി വ ാണ ് പർവെ വനങ്ങളിൽ 

കാണരെടുന്ന സ്ാധാെണ േൃഗങ്ങൾ. 

  IV.        രുൽകമെുകൾ 

‘കുറ്റിരെടി-സ്വന്ന’ എന്ന ്ത്കെളതിൽ അറി രെടുന്ന പുൽത്േടുകൾ സ്േുപ്ദനിെെിൽ നിന്ന ്

1500 േീറ്ററിൽ കൂടുെൽ ഉ െതിലാണ ് കാണരെടുന്നെ.് ഈ പ്പത്ദേം പെേെുന്നുകൾ, 

കുറ്റിരെടികൾ, വിവിധ ിനം േിപ്േ പുല്ലുകൾ എന്നിവ ാൽ ചുറ്റരെട്ടിെിക്കുന്നു. 

1800 േീറ്റർ ഉ െതിൽ ൊരഴ ുള്ള പുൽത്േടുകൾ ഇടതെം അരല്ലങ്കിൽ ഉ ർന്ന ഉ െേുള്ള 

നിെയഹെിെ വനങ്ങളുരട അെിർതി ാണ.് രനല്ലിക്കെുളി, രനല്ലി, േുള്ളുത്വങ്ങ, 

ത്പകനാെകം, കടുക്ക, ത്പഴ് എന്നിവ പുൽത്േടുകളിൽ കാണരെടുനന് അപൂർവവും 

വിെളവുോ  ചില േെങ്ങളാണ.് 

പുല്ലുകളിൽ കാണരെടുന്ന പ്പധാന ഔഷ്ധസ്സ്യങ്ങളാണ്; കാമ്പനുല ഫുൾരജൻസ്,് 

കിലുകിലുക്കി, ആരനക്കാട്ടിേെം, ത്നാക്സി  ത്ോളിസ്,് ക്ഷീെകാത്കാളി, കുടങ്ങൽ, 

ഫിംപ്ബിദസ്റ്റലിസ് ്സ്്ദപലിസ്പി, സ്പാലിസ്ിത്നാസ്, കാഷ്യ, നീർെുല്ല,് ത്കാരേലിന, ജസ്റ്റീഷ്യ 

സ്ിംപ്ലക്സ,് അേെി, കുടൽചുെുക്കി, സ്ദ്പ്ടഗ ഏഷ്യാറ്റിക്ക, വഹ്രലൻരബർജി  പ്ഗാസ്ിലിസ്,് 

അക്കെെുെ, നീല കിലുകിലുെ, ദഹരപെികം, െുമ്പ, വലി  അെിൊണി, നിലമ്പെണ്ട, 

ത്നാക്സിത് , ത്വഴൽ െുടങ്ങി വ. 
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പുൽത്േടുകളിൽ കാണരെടുന്ന പ്പബലോ  കുറ്റിരെടി ഇനങ്ങളാണ ് ; ത്ഹേന്തഹെിെം, 

രചറുേെുന്ന,് ദഹരെെിക്കം ദേത്സ്ാറൻസ്,് പർെടകെുല്ല,് നീലക്കുറിഞ്ഞി, പലകെയ്യാനി, 

കാട്ടുപൂവെിേ ്എന്നിവ. രചറി  േെങ്ങളുരട െൂപതിലുള്ള നീലഗിെികം പുൽത്േടുകളിലും 

വളരെ അപൂർവോ ി ോപ്െത്േ കാണരെടുന്നുള്ളൂ. 

ആനേല (േൂന്നാർ, ഇെവികുളം) ത്േഖല ിൽ പുൽത്േടുകൾ കൂടുെൽ പ്പത്െയകെ ുള്ളൊണ.് 

െണുെുള്ള ോസ്ങ്ങളിൽ ൊപനില പൂജയം ഡിപ്ഗി രസ്ൽഷ്യസ്ിനു ൊരഴ ാണ.് അെിനാൽ 

പുല്ലുകൾ 1 േീറ്ററിൽ ൊരഴ ാണ.് അവ പ്പധാനോ ും രസ്ൻത്കെി  എലഗൻസ്,് 

അെുണ്ടിരനല്ല,  ൂലാലി ാ, രെത്േധ, നാന്മുഖെുല്ല,് ഇസ്ാചൻ, പ്ടിത്പാഗൻ ത്പ്ബാദേഡ്സ,് 

ൊേെുളസ്ി, അവിൽെുല്ല,് ൊേെം, ഇചിെുല്ല,് വക്ക, രപാൻരകാെണ്ടി. 

V. കണ്ടൽക്കാെുകൾ 

ത്വലിത് റ്റതിനര്റ സ്വാധീനേുള്ള െീെപ്പത്ദേങ്ങളിൽ സ്ാധാെണ ാ ി കാണരെടുന്ന 

ത്വലിത് റ്റ വനങ്ങൾ എന്നാണ ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ അറി രെടുന്നെ.് െീെരത അർദ്ധ 

ലവണാംേേുള്ള ദകോറ്റങ്ങളുോ ി രപാെുതരെടുന്ന വിവിധ സ്സ്യങ്ങളുരട ും 

േൃഗങ്ങളുരട ും ത്േഖെണതാൽ െൂപംരകാണ്ട ഒെു നിർദ്ദിഷ്ട െണ്ണീർതട 

ആവാസ്വയവസ്ഥ ാണ ്കണ്ടൽക്കാടുകൾ. 

 

ത്കെള െീെത ്കണ്ടൽക്കാടുകളുരട വയെയസ്തവും സ്മ്പന്നവുോ  ദവവിധയേുണ്്ട. ഇടുക്കി, 

പതനംെിട്ട, പാലക്കാട,് വ നാട ് ഒഴിരക ുള്ള പത ് ജില്ലകളിലാണ ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ 

കാണരെടുന്നെ്. ഇെ ്സ്ംസ്ഥാനത ് 50 ചെുെപ്േ കിത്ലാേീറ്റർ വരെ വയാപിെുകിടക്കുന്നു. 

ത്കെളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുെൽ കണ്ടൽക്കാടുകളുള്ളെ് കണ്ണൂർ ജില്ല ിലാണ.് 

കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക ്സ്േൂഹതിൽ പാെിസ്ഥിെികവും സ്ാമ്പതികവുോ  ത്നട്ടങ്ങളുണ്്ട. 

പ്പേുഖ കണ്ടൽ രചടികൾ ഇവ ാണ:് ചുള്ളിക്കണ്ടൽ, േെിത്താൽ, ചക്കെക്കണ്ടൽ, 

പൂക്കണ്ടൽ, എഴുതാണിക്കണ്ടൽ, ഉെട്ടി, കടൊല,  േങ്്ക, ത്പനക്കണ്ടൽ, സ്ുരെിക്കണ്ടൽ, 

വള്ളിക്കണ്ടൽ േുെലാ വ. 
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ത്കെള െീെത ്കാണരെടുന്ന വംേനാേഭീഷ്ണി ത്നെിടുന്നെും അപൂർവവുോ  കണ്ടൽ 

രചടികളിൽ ചിലൊണ ്കുളരവട്ടി, ചൂെൽ എന്നിവ. േങ്്ക, സ്ുരെിക്കണട്ൽ, േഞ്ഞക്കണ്ടൽ 

എന്നിവ ാണ ്ത്കെള െീെത ്നിന്ന ്അപ്പെയക്ഷോ  കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ ചിലെ.് 

കണ്ടൽക്കാെുകൾക്കുള്ള ്രധാന ഭീഷണികൾ: 

കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കുള്ള പ്പധാന ഭീഷ്ണികൾ ൊരഴ രകാടുക്കുന്നു: 

a) കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക ്സ്േീപേുള്ള ഭൂേി ുരട ഉപത് ാഗം പ്പാത് ാഗികേല്ല. 

b) നഗെവൽക്കെണ സ്ംസ്കാെതിന്രറ െീപ്വോ  വളർെ . 

c) കണ്ടൽക്കാടുകൾ കാലിതീറ്റ ാ ി ഉപത് ാഗിക്കുന്നെ.് 

d) െീപ്വോ  അകവാകൾെർ ഫാേിംഗ.് 

e) േത്സ്യബന്ധനതിനും പക്ഷിത്വട്ട ്ക്കുോ ി കണ്ടൽക്കാടുകൾ നേിെിക്കുന്നെ.് 

കണ്ടൽക്കാെുകളുറെ ്രാധാനയം: 

കണ്ടൽക്കാടുകളുരട പ്പാധാനയരത പറ്റി ചുവരട നൽകി ിെിക്കുന്നു: 

a) രകാടുങ്കാറ്്റ, സ്ുനാേി, േരണ്ണാലിെ ്േുെലാ വ ിൽ നിന്ന ്ഒെു െീെസ്ംെക്ഷണ കവചോ ി 

കണ്ടൽക്കാടുകൾ പ്പവർതിക്കുന്നു. സ്ങ്കീർണ്ണോ  റൂട്ട ് സ്ിസ്റ്റം കടൽ െിെോലകളുരട 

ഊർജ്ജരത ചിെറിക്കുന്നു. 

b) േീൻപിടുതം വഴി ും ത്െൻ, രേഴുക്, ത്ൊൽ െുടങ്ങി വ ിലൂരട ും 

സ്േീപവാസ്ികളുരട പ്പധാന ഉപജീവനോർഗോണ ്കണ്ടൽക്കാടുകൾ. 

c) ത്ദോടന പക്ഷികളുരട ആവാസ്ത്കപ്രോണ ്കണ്ടൽക്കാടുകൾ. 

d) വിവിധ ജന്തുജാലങ്ങളുരട ും വിവിധ ഇനം േത്സ്യങ്ങളുരട ും പ്പത്െയകിെ ്േലിനീകെണം 

നി പ്ന്തിക്കുന്ന രകാചുകളുരട ആവാസ് ത്കപ്രോണ ്കണ്ടൽ വനം. 

e) കണ്ടൽക്കാടുകളിരല അവേിഷ്ടങ്ങൾ കടൽജല േലിനീകെണവും െീെത്ദേ 

ത്ോഷ്ണംെട ുന്നു. 

f) കണ്ടൽക്കാടുകൾ വലി  കാർബൺ സ്ിങ്കുകളാണ.് 
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