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പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ 
ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിനറ്െ പടിഞ്ഞാെൻ തീരത്തിന ്സമാന്ത്രമായി 

കിടക്കുന്ന  പർവതനിരകളാണ ്പശ്ചിമഘട്ടം. ജൈവജവവിധ്യത്തിന ്പപരുപകട്ടതാണ് 

പശ്ചിമഘട്ടം, അവിറട നമുക്ക ്ജവവിധ്യമാർന്ന സസയൈന്ത്ുൈാലങ്ങറള കറെത്താൻ 

കഴിയും. യുറനസപ്കായുറട പലാക ജപതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പനടിയതിന ്പിന്നാറല 

പശ്ചിമഘട്ടം വീെും വാർത്തകളിൽ ഇടം പനടി. യുറനസപ്കായുറട 

പ്പഖ്യാപനറത്തത്തുടർന്്ന, ഇന്ത്യാ ഗവൺറമന്െ ്രെ ്കമ്മിറ്റികറള [ഗാഡ്ഗിൽ 

കമ്മിറ്റിയ ും കസ്തൂ രിരുംഗൻ കമ്മിറ്റിയ ും] അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി 

എടുപക്കെ നടപടികറളക്കുെിച്ച ്പഠിക്കാൻ നിപയാഗിച്ചു. 

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്വിശശഷരകൾ 

 ഗുൈൊത്തിന്റെയും മഹാരാഷ്്പ്ടയുറടയും അതിർത്തിയിൽ തപ്തി നദ്ിയുറട 

റതക്ക ്ഭാഗത്താണ് പർവതനിര ആരംഭിക്കുന്നത.് 

 മഹാരാഷ്്പ്ട, പഗാവ, കർണാടക, പകരളം, തമിഴന്ാട് എന്നീ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂറട കടന്നുപപാകുന്നു. 

 ഇന്ത്യയുറട റതപക്ക അറ്റമായ കനയാകുമാരിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 

 ഇത് ഏകപദ്ശം 1600 കി.മീ.നീളമുെ ് 

 റെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന റതക്കുപടിഞ്ഞാെൻ മൺസൂൺ കാറ്റിറന 

പശ്ചിമഘട്ടം തടയുന്നു 

 പവൾെ ്ജവെ് ഫെ് പഫാർ പനച്ചർ (WWF) പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ 

പ്പാധ്ാനയറത്ത ഇങ്ങറന നിർവചിച്ചിട്ടുെ്, “പശ്ചിമഘട്ടങ്ങൾ 

ൈലശാസ്പ്തപരവും നീർത്തടവുമായ സുപ്പധ്ാന പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നിർവഹിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്്ന ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദ്ികളിൽ നിന്്ന 

ൈലവിതരണത്തിനറ്െ ഭൂരിഭാഗവും സവീകരിക്കുന്ന ഉപദ്വീപിറല ഇന്ത്യൻ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏകപദ്ശം 245 ദ്ശലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു. 

അങ്ങറന, ഈ പ്പപദ്ശറത്ത മണ്ും റവള്ളവും ദ്ശലക്ഷക്കണക്കിന ്

ആളുകളുറട ഉപൈീവനം നിലനിർത്തുന്നു. 

 പഗാെവാന സൂപ്പർ ഭൂഖ്ണ്ഡത്തിന്റെ മറണ്ാലിപ്്പ ഉപദ്വീപ ്ഇന്ത്യയുറട 

രൂപീകരണത്തിപലക്ക് നയിച്ചു, റെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുറട കൂടുതൽ 

മറണ്ാലിപ്്പ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന ് കാരണമായി. 

 പശ്ചിമഘട്ടത്തിറല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റകാടുമുടിയാണ് ആനമ ടി. 

 ഹിമാലയശേക്കാൾ പഴക്കമ ള്ളരാണത പശ്ചിമഘട്ടും. 
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നദികൾ 

 പഗാദ്ാവരി, കാപവരി, കൃഷ്ണ, താമിരപരണി, തുംഗഭപ്ദ് എന്നിവ ഉൾറപ്പടുന്ന 

പ്പധ്ാന നദ്ികൾ പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ  നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത.് 

 ഈ നീർത്തടങ്ങൾ വറ്റാത്ത നദ്ികറള പപാഷ്ിപ്പിക്കുന്നു. 

 ഈ നദ്ികൾ കിഴപക്കാട്്ട ഒഴുകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. 

 ജകവഴികൾ, കബനി, റപരിയാർ, ഭീമ മുതലായവ പടിഞ്ഞാെ് നിന്്ന 

പശ്ചിമഘട്ടത്തിപലക്ക് ഒഴുകി അെബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു. 

 ൈലപസചനത്തിനും ൈലജവദ്യുത ആവശയങ്ങൾക്കുമാണ ്ഈ 

ൈലാശയങ്ങളുറട പ്പധ്ാന ഉപപയാഗം. 

പശ്ചിമഘട്ടേിലല ജൈവജവവിധ്യും 

 

 ആപഗാളതലത്തിൽ വംശനാശഭീഷ്ണി പനരിടുന്ന ൈീവികൾ ഉൾറപ്പറട 

ആയിരക്കണക്കിന ്ൈീവൈാലങ്ങളുറട ആവാസപകപ്രമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. 

 ഈ ഇനങ്ങളിൽ സിംഹവാലൻ മക്കാക്ക്, ഇന്ത്യൻ ആനകൾ [വംശനാശഭീഷ്ണി 

പനരിടുന്ന ൈീവികൾ] പപാലുള്ള സസ്തനികൾ ഉൾറപ്പടുന്നു. 

 ഇഴൈന്ത്ുക്കളിൽ വിവിധ് പാമ്പുകളുറട കൂട്ടവും ദ്ുർബലരായ മഗ്ഗർ മുതലകളും 

ഉൾറപ്പടുന്നു. 

 വംശനാശഭീഷ്ണി പനരിടുന്ന പർപ്പിൾ തവളകൾ ഉൾറപ്പറട, ഘട്ടങ്ങളിറല 

ഉഭയൈീവികൾ ജവവിധ്യവും അതുലയവുമാണ.് കൂടാറത, ഇത ്നിരവധ്ി 

സിസിലിയൻ സ്പീഷ്ിസുകളുറട ആവാസ പകപ്രമാണ.് 

 പശ്ചിമഘട്ടത്തിറല നദ്ികളിൽ വംശനാശഭീഷ്ണി പനരിടുന്നതുമായ 

മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾറപ്പറട വിവിധ്യിനം മത്സ്യങ്ങൾ ഉെ.് 

 നീലഗിരി മരപ്പാവ,് വിശാലമായ വാലുള്ള പുൽപക്ഷി തുടങ്ങി 500-ലധ്ികം 

ഇനം പക്ഷികളിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു. 
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 ഇവ കൂടാറത വിവിധ് പ്പാണികളുറടയും പമാളസ്കു കളുറടയും 

ൈന്ത്ുൈാലങ്ങളുറടയും ആവാസ പകപ്രമാണ ്പശ്ചിമഘട്ടുകൾ. 

പശ്ചിമഘട്ട സ്ുംരക്ഷണേിനതലെ ്പാധ്ാനയും 

 

പാരിസ്ഥിതിക സന്ത്ുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ ഘട്ടുകൾ നിർണായക പങ്ക് 

വഹിക്കുന്നുറെന്്ന ൊറ്റയിൽ നിന്്ന വയക്തമാണ.് കൂടാറത പാരിസ്ഥിതിക 

സന്ത്ുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുകയും പ്പകൃതിദ്ത്ത ജൈവജവവിധ്യം 

സംരക്ഷിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അമിത ൈനസംഖ്യയും 

വയാവസായികവൽക്കരണവും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വലിയ നാശം ഉൊക്കി. ഈ 

കാരണങ്ങളാൽ, വനനശീകരണം ഭയാനകമായ പതാതിൽ വർദ്ധിച്ചു, അതുവഴി 

പരിസ്ഥിതിക്കും ൈീവൈാലങ്ങൾക്കും ഭീഷ്ണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിനറ്െ 

സമ്പൂർണ് സംരക്ഷണത്തിന ്പിന്നിറല ഒറരാറ്റ കാരണം എൻറെമിസം എന്ന 

പ്പതിഭാസമാണ.് വിവിധ് പഠനങ്ങൾ പ്പകാരം ഏകപദ്ശം 1500 ഇനം പൂറച്ചടികൾ, 500 

ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ, ഉഭയൈീവികൾ, ഉരഗങ്ങൾ, സസ്തനികൾ എന്നിവ 

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുെ്. 
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ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി 

 

പരിസ്ഥിതി ശാസ്പ്തജ്ഞനായ മാധ്വ ്ഗാഡ്ഗിൽ അധ്യക്ഷനായ ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിറയ 2011ൽ 

പകപ്ര മപ്ന്ത്ാലയം നിപയാഗിച്ചു. പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതിപലാല പ്പപദ്ശമായി[ESA] 

പ്പഖ്യാപിക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ റചയ്തു. പപ്ഗെെ് പസാണുകളിൽ പരിമിതമായ വികസനം 

മാപ്തപമ അനുവദ്ിക്കൂ. ഈ ശുപാർശകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന ്വയാപകമായ 

പ്പതിപഷ്ധ്ത്തിന ്ഇടയാക്കി. കാർഷ്ിപകാൽപ്പാദ്നറത്തയും പ്പധ്ാന നിവാസികളുറട 

ഉപൈീവനറത്തയും ബാധ്ിക്കുന്നതാണ ്ഇത്തരം എതിർപ്പിന ്കാരണം. കൂടാറത, ഗാഡ്ഗിൽ 

കമ്മിറ്റി നിർപേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച,് പ്പപദ്ശവാസികൾ അവരുറട വാസസ്ഥലങ്ങൾ 

വിട്ടുപപാകണം. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, ഇഎസഎ് നിയപ്ന്ത്ണങ്ങൾ ഏർറപ്പടുത്തുന്നത ്

ജവകിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പകപ്രറത്ത നിർബന്ധിച്ചു. 

കസ്തൂരി രുംഗൻ കമ്മിറ്റി 

 
 

 

മുൻ ഐഎസ്ആർഒ റചയർമാൻ റക. കസ്തൂ രിരംഗനാണ് ഇതിന ്പനതൃതവം 

നൽകുന്നത.് റപാതുൈനങ്ങളുറടയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുറടയും കടുത്ത 

എതിർപ്്പ കണക്കിറലടുത്താണ് പകപ്രസർക്കാർ ഈ സമിതിറയ നിപയാഗിച്ചത.് പ്പധ്ാന 
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ശുപാർശകളിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനറ്െ 37% [60,000 ചതുരപ്ശ കിപലാമീറ്റർ] മാപ്തപമ 

ഇഎസ്എ ആയി പ്പഖ്യാപിക്കറപ്പടൂ. ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയുമായി താരതമയം റചയ്യുപമ്പാൾ 

കണക്കുകളിൽ ഗണയമായ കുെവ് പരഖ്റപ്പടുത്തിയിട്ടുെ് . എന്നാൽ, പാർട്ടിയുറട എല്ലാ 

പ്പതിപഷ്ധ്ങ്ങൾക്കും മെുപടിയായി ഇഎസ്എ കുെയ്ക്കാൻ പകരളത്തിന ്കഴിഞ്ഞു. 

3,117 ചതുരപ്ശ കിപലാമീറ്റർ ൈനവാസപകപ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പകരളം പകപ്ര 

പരിസ്ഥിതി, വനം മപ്ന്ത്ാലയത്തിപനാട് അപപക്ഷിച്ചു. 

റമാത്തത്തിൽ, സമീപകാല പ്പശന്ങ്ങറള വികസനവും സംരക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള 

ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ടാഗ് ആയി കണക്കാക്കാം. രാൈയത്്ത കാലവർഷ്റക്കടുതിക്ക് 

മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന ്പ്പധ്ാന പങ്കുെ ്എന്നത ്

നിപഷ്ധ്ിക്കാനാവാത്ത വസ്തു തയാണ്. കൂടാറത, നൂറ്റാെിറല ഏറ്റവും വലിയ 

വരൾച്ചയാണ് രാൈയം പനരിടുന്നത.് ഈ സാഹചരയത്തിൽ, ഘട്ടുകളുറട സംരക്ഷണം 

ഏറ്റവും പ്പാധ്ാനയം അർഹിക്കുന്നു. വനയൈീവി സപങ്കതങ്ങളുറടയും പദ്ശീയ 

ഉദ്യാനങ്ങളുറടയും വികസനത്തിനപ്പുെം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്്ത നിന്്ന പവഗത്തിലുള്ള 

നടപടി ആവശയമാണ.് അല്ലാത്തപക്ഷം, സമീപഭാവിയിൽ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക 

പ്പശ്നങ്ങൾ ഉടറലടുക്കും, ഉദ്ാഹരണത്തിന,് പല നദ്ികളും വറ്റിപപ്പാകും. 

വയവസായവൽക്കരണമാണ് ഇഎസ്എയുറട അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്പധ്ാന തടസ്സം, എന്നിരുന്നാലും ഇത് ജവകിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. 
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