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ജൈവജവവിധ്യ ഹ ോട്്ടസ്ഹ ോട്ടുകൾ 
ഒരു പ്രത്യേക ആവാസ വേവസ്ഥയിൽ സസേങ്ങളുടെയുും ജന്തുജാലങ്ങളുടെയുും 

വേയിയാനടെയാണ ്ജജവജവവിധ്േും എന്്ന വിളിക്കുന്നയ.് ജീവജാലങ്ങളുടെ സമയവവുും 

സ്പീഷിസുകളുടെ സമൃദ്ധിയുും ജജവജവവിധ്േെിന്ടെ പ്രധ്ാന ഘെകങ്ങളാണ.് 

സമ്പന്നമായ ജജവജവവിധ്േെിന് ത്രരുത്കട്ട ഇന്തേ, ഭൂമിശാസ്പ്യരരമായ പ്രത്േശെിന്ടെ 

24.46% വനങ്ങളുും മരങ്ങളാലുും മൂെടെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ത്നാർമൻ മിത്യഴസ്് ആവിഷക്രിച്ച, "ജജവജവവിധ്േ ത് ാട്ടസ്്ത്രാട്ടുകൾ" എന്ന രേടെ 

അവയുടെ ഉയർന്ന സ്പീഷിസ് സമ്പന്നയയക്്കുും പ്രാത്േശികയയക്്കുും ത്രരുത്കട്ട പ്രത്േശങ്ങളായി 

നിർവചിക്കാും.. 

ജജവജവവിധ്േ ത് ാട്ട്സ്ത്രാട്ടുകൾ - 2 പ്രധ്ാന ത്യാഗ്േയാ മാനേണ്ഡും 

കൺസർത്വഷൻ ഇന്െർനാഷണലിന്ടെ നിർത്േശ പ്രകാരും, ഒരു പ്രത്േശും ഒരു ത് ാട്ടസ്്ത്രാട്ടായി 

ത്യാഗ്േയ ത്നെുന്നയിന് ഇനിെെയുന്ന രണ്ട ്മാനേണ്ഡങ്ങൾ രാലിക്കണും: 

1. ഈ പ്രത്േശെ ്കുെഞ്ഞയ ്1500 ഇനും വാസ്കു ലർ സസേങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണും, അയായയ ്

ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എൻടെമിസും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

2. അയിന്ടെ യഥാർത്ഥ ആവാസവേവസ്ഥയുടെ 30% (അടെങ്കിൽ അയിൽ കുെവ)് 

അെങ്ങിയിരിക്കണും, ആ പ്രത്േശും ഭീഷണി ത്നരിെുന്നയുമായിരിക്കണും. 

ഒരു പ്രത്േശടെ ജജവജവവിധ്േ ത് ാട്ടസ്്ത്രാട്ട ്ആയി പ്രഖ്ോരിക്കുന്നയിനുള്ള 

മാനേണ്ഡങ്ങൾ രാലിച്ച,് ഇന്തേയിൽ നാല ്പ്രധ്ാന ജജവജവവിധ്േ ത് ാട്ടസ്്ത്രാട്ടുകൾ ഉണ്ട:് 

1.  ിമാലയും 

2. ഇത്ന്താ-ബർമ്മ ത്മഖ്ല 

3. രശ്ചിമഘട്ടും 

4. സുന്ദലാൻെ ്

 ിമോലയം 

ത്ലാകെിടല ഏറ്റവുും ഉയർന്ന മലനിരകളായി കണക്കാക്കടെെുന്ന  ിമാലയും (ടമാെും) 

വെക്്ക-കിഴക്കൻ ഇന്തേ, ഭൂട്ടാൻ, ത്നൊളിന്ടെ മധ്േ, കിഴക്കൻ ഭാഗ്ങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ഈ 

പ്രത്േശെ ്(NE  ിമാലയും) വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന 163 ഇനങ്ങളുണ്ട,് അയിൽ ജവൽെ ്

ഏഷേൻ വാട്ടർ എരുമയുും ഒറ്റടക്കാമ്പുള്ള കാണ്ടാമൃഗ്വുും ഉൾടെെുന്നു; കൂൊടയ 10,000 സസേ 

ഇനങ്ങളിൽ 3160 എണ്ണും പ്രാത്േശികമാണ.് ഈ രർവയനിരകൾ ഏകത്േശും 750,000 km2 വോരിച്ചു 

കിെക്കുന്നു. 

ഇഹതോ - ബർമ്മ ഹമഖല 

ഇത്ന്താ-ബർമ്മ ത്മഖ്ല 2,373,000 km² േൂരെിൽ വോരിച്ചുകിെക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 

വർഷെിനുള്ളിൽ, ഈ പ്രത്േശെ ്6 വലിയ സസ്തനി ഇനങ്ങടള കടണ്ടെി: വലിയ 

ടകാമ്പുകളുള്ള മണ്ടജ്ാക്്ക, അന്നജമറ്്റ മണ്ട്ജാക്്ക, ത്പ്ഗ്-ഷങ്്കെ ്ൌക്്ക, അന്നജമറ്റ ്വരയുള്ള 

മുയൽ, ഇല മാൻ, സാത്വാല. 

ഈ ത് ാട്ടസ്്ത്രാട്ട ്പ്രാത്േശിക ശുദ്ധജല ആമകൾക്ക ്ത്രരുത്കട്ടയാണ,് അവയിൽ മിക്കയുും 

അമിയമായ വിളടവെുെുും വിരുലമായ ആവാസവേവസ്ഥയുടെ നാശവുും കാരണും വുംശനാശ 

ഭീഷണിയിലാണ.് 1,300 വേയേസ്ത രക്ഷി ഇനങ്ങളുമുണ്ട,് അവയിൽ വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന 

ടവളുെ ടചവിയുള്ള ജനറ്്റ-ട ത്ൊൺ, ത്പ്ഗ്-പ്കൗൺെ ്ത്പ്കാസിയസ്, ഓെഞ്ച ്ടനക്്കെ ്

രാർപ്െിഡ്ജ ്എന്നിവ ഉൾടെെുന്നു. 
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 ശ്ചിമഘട്ടം 

രശ്ചിമഘട്ടും ഇന്തേയുടെ ഉരേവീരിന്ടെ രെിഞ്ഞാെൻ അരികിൽ സ്ഥിയിടചയ്യുന്നു, 

ഇലടരാഴിയുും വനങ്ങളുും മഴക്കാെുകളുും ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. യുടനസ്ത്കായുടെ കണക്കനുസരിച്ച,് 

ആത്ഗ്ാളയലെിൽ വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന 325 സസേജാലങ്ങൾ, ജന്തുജാലങ്ങൾ, 

രക്ഷികൾ, ഉഭയജീവികൾ, ഉരഗ്ങ്ങൾ, മത്സ്േങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെയുണ്്ട.യഥാർത്ഥെിൽ, ഈ 

പ്രത്േശടെ സസേജാലങ്ങൾ 190,000 km2 വോരിച്ചുകിെന്നിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത്ൊൾ 43,000 km2 

ആയി ചുരുങ്ങി. ആത്ഗ്ാളയലെിൽ വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന സസേജന്തുജാലങ്ങൾക്കുും 

ഈ പ്രത്േശും ത്രരുത്കട്ടയാണ.്"രശ്ചിമഘട്ടെിടല ആത്ഗ്ാളയലെിൽ വുംശനാശഭീഷണി 

ത്നരിെുന്ന 325 സ്പീഷീസുകളിൽ 129 എണ്ണും വുംശനാശഭീഷണി 

ടചെിയത്യായിൽ ത്നരിെുന്നവയുും 145 എണ്ണും വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്നവയുും 51 

ഭയാനകമായ രീയിയിൽ വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്നവയുമാടണന്ന ്യുടനസ്ത്കാ 

രരാമർശിക്കുന്നു.” 

സുന്ദലോൻഡ ്

സിുംഗ്െൂർ, യായല്ൻെ,് ഇത്ന്താത്നഷേ, പ്ബൂടണ, മത്ലഷേ എന്നീ പ്രത്േശങ്ങൾ  ഉൾടെെുന്നയുും 

ടയക്കുകിഴക്കൻ ഏഷേയിൽ സ്ഥിയി ടചയ്യുന്നയുമായ ത് ാെസ്്ത്രാട്ടാണ ്സുന്ദലാൻെ.് 2013-ൽ 

ഐകേരാഷ്പ്െസഭ സുന്ദലാൻെിടന ത്ലാക ബത്യാസ്ഫിയർ െിസർവ ്ആയി പ്രഖ്ോരിച്ചു. ഈ 

പ്രത്േശും സമ്പന്നമായ ഭൗമ, സമുപ്േ ആവാസവേവസ്ഥയക്്്ക ത്രരുത്കട്ടയാണ.് 25,000 ഇനും 

വാസ്കു ലർ സസേങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ത്ലാകെിടല ഏറ്റവുും ജജവശാസ്പ്യരരമായി 

സമ്പന്നമായ ത് ാട്ടസ്്ത്രാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ ്സുണ്ടലാൻെ,് അയിൽ 15,000 എണ്ണും ഈ പ്രത്േശെ ്

മാപ്യും കാണടെെുന്നു. 

ഇന്തേയിടല ജജവജവവിധ്േും - സസേജന്തുജാലങ്ങൾ 

സമ്പന്നമായ സസേജന്തുജാലങ്ങൾക്്ക  പ്രശസ്തമാണ് ഇന്തേ. ഇന്തേയിൽ 500-ലധ്ികും ഇനും 

സസ്തനികൾ, 200-ലധ്ികും ഇനും രക്ഷികൾ, 30,000 വേയേസ്ത ഇനും പ്രാണികൾ എന്നിവയുണ്ട.് 

ടകാൽക്കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർെിക്കുന്ന സുത്വാളജിക്കൽ സർത്േ ഓഫ ്ഇന്തേയ്ക്കാണ ്

ഇന്തേയിടല ജന്തുജാലങ്ങടളക്കുെിച്ചുള്ള സർത്വയുടെ ചുമയല. 

ഇന്തേയക്്്ക ജവവിധ്േമാർന്ന കാലാവസ്ഥയുും ത്ൊത്ൊളജിയുും ആവാസവേവസ്ഥയുമുണ്ട,് 18000-

ലധ്ികും ഇനും രൂടച്ചെികളുള്ള ത്ലാകെിടല ഏറ്റവുും സമ്പന്നമായ സസേജാലങ്ങളുടണ്ടന്ന ്

അെിയടെെുന്നു. ഈ സസേ ഇനങ്ങൾ ത്ലാകെിടല സസേജാലങ്ങളുടെ 6-7% വരുും. ഇന്തേയിൽ 8 

പ്രധ്ാന രുഷ്പ ത്മഖ്ലകളുണ്ട-് രെിഞ്ഞാെൻ, കിഴക്കൻ  ിമാലയും, സിന്ധു, ഗ്ുംഗ്, അസും, 

ടെക്കാൻ, മലബാർ, 3000 ഇന്തേൻ സസേജാലങ്ങളുടെ ആവാസ ത്കപ്ന്ദമായ ആൻെമാൻ 

േവീരുകൾആൻെമാൻ, രശ്ചിമഘട്ടും, വെക്കുകിഴക്കൻ ഇന്തേ എന്നിവയുൾടെടെയുള്ള 

ഉഷ്ണത്മഖ്ലാ മഴക്കാെുകൾ മുയൽ  ിമാലയെിടല ത്കാണിഫെസ് വനങ്ങൾ വടര ഇന്തേയിടല 

വനങ്ങൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ഇന്തേയുടെ കിഴക്്ക, മധ്േ, ടയക്്ക ഭാഗ്ങ്ങളിൽ ഇലടരാഴിയുും 

വനങ്ങൾ കാണാും. 

ഇന്തേയിടല വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന ജീവി വർഗ്ഗങ്ങൾ  

ഇന്െർനാഷണൽ യൂണിയൻ ത്ഫാർ കൺസർത്വഷൻ ഓഫ ്ത്നച്ചർ രെയുന്നയനുസരിച്ച,് "45,000-

ലധ്ികും ഇനും സസേങ്ങളുും 91,000 ഇനും മൃഗ്ങ്ങളുും ഉൾടെടെ, ത്രഖ്ടെെുെിയിട്ടുള്ള എൊ 

ജീവജാലങ്ങളുടെയുും 7-8% ഇന്തേയിലാണ.് എന്നാൽ ജജവജവവിധ്േെിന്ടെ 

പ്േുയഗ്യിയിലുള്ള നഷെ്ത്ൊടെ, രല ജീവിവർഗ്ങ്ങളുും വുംശനാശും സുംഭവിക്കുകത്യാ 

ഗ്ുരുയരമായ വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുകത്യാ ടചയ്യുന്നു. ജനസുംഖ്േയിലുും ആവാസ 

വേവസ്ഥയിലുും ടരടട്ടന്നുള്ള വേയിയാനും കാരണും നിലനിൽെിന് ഭീഷണി ത്നരിെുന്ന 

ജീവികടള വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന ജീവികൾ എന്്ന വിളിക്കുന്നു. 
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ഇന്തേയിടല വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന ഏറ്റവുും മികച്ച 5 സ്പീഷീസുകൾ (ഫ്ത്ളാെ ആൻെ ്

ഫാന) ചുവടെയുള്ള രട്ടികയിൽ രട്ടികടെെുെിയിട്ടുണ്ട:് 

ഇതയയിലല വംശനോശഭീഷണി ഹനരിടുന്ന മികചച് 5 ഇനം 

വംശനോശഭീഷണി ഹനരിടുന്ന 

മൃഗങ്ങൾ 

വംശനോശഭീഷണി ഹനരിടുന്ന സസയ 

ഇനങ്ങൾ 

ത്ൊയൽ ബുംഗ്ാൾ കെുവ എത്ബാണി മരും 

ത്പ്ഗ്റ്റ ്ഏഷോറ്റിക ്സിും ും ഇന്തേൻ മാത്ൊ  

 ിമെുലി മലബാർ ലിെി 

നീലഗ്ിരി യാർ  അസും കാറ്റ്കിൻ യൂ  

ഇന്തേൻ കാണ്ടാമൃഗ്ും മിൽത്ക്കവാർട്്ട 

 

എതോണ് IUCN ലെഡ് ലിസ്റ്റ്? 

1964-ൽ സ്ഥാരിയമായ, ടെെ ്ൊറ്റ ലിസ്റ്റ ്എന്നെിയടെെുന്ന IUCN ടെെ ്ലിസ്റ്റ ്ത്ലാകെിടല 

വുംശനാശ ഭീഷണി ത്നരിെുന്ന ജീവജാലങ്ങടള വിലയിരുെുന്നു. ജീവിവർഗ്ങ്ങളുടെ 

വുംശനാശും കുെയ്ക്കുന്നയിന് ത്ലാകെിടല ജീവജാലങ്ങളുടെ സുംരക്ഷണെിൽ പ്ശദ്ധ 

ത്കപ്ന്ദീകരിക്കാൻ IUCN ലക്ഷേമിെുന്നു.IUCN ടെെ ്ലിസ്റ്റിൽ 77,300-ലധ്ികും സ്പീഷീസുകൾ 

വിലയിരുെിയിട്ടുണ്ട.് 

IUCN ടെെ ്ലിസ്റ്റിടന ഇനിെെയുന്ന 9 വിഭാഗ്ങ്ങളായി യിരിക്കാും: 

1. വുംശനാശും (EX) - അെിയടെെുന്ന ജീവി വർഗ്ഗങ്ങടളാന്നുും അവത്ശഷിക്കുന്നിെ. 

2. കാട്ടിൽ വുംശനാശും സുംഭവിച്ചു (EW) - അെിമെെിൽ അയിജീവിക്കാൻ മാപ്യും 

അെിയടെെുന്നു, അടെങ്കിൽ അയിന്ടെ ചരിപ്യരരമായ രരിധ്ിക്്ക രുെെുള്ള 

പ്രകൃയിേെമായ ജനസുംഖ്േ. 

3. ഗ്ുരുയരമായ വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്നയ ്(CR) - വനേജീവികളിൽ വുംശനാശും 

സുംഭവിക്കാനുള്ള ഉയർന്ന അരകെസാധ്േയ. 

4. വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്നയ ്(EN) - വനേമായ വുംശനാശെിന്ടെ ഉയർന്ന 

അരകെസാധ്േയ. 

5. േുർബലമായവ (VU) - വനേമായ അരകെസാധ്േയ. 

6. ഭീഷണിക്്ക സമീരും (NT) - ഉെൻ യടന്ന വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിൊൻ സാധ്േയയുണ്ട.് 
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7. കുെഞ്ഞ ആശങ്ക (എൽസി) - കുെഞ്ഞ അരകെസാധ്േയ. കൂെുയൽ അരകെസാധ്േയയുള്ള 

വിഭാഗ്െിന് ത്യാഗ്േയ ത്നെുന്നിെ. വോരകവുും സമൃദ്ധവുമായ ൊക്സകൾ ഈ 

വിഭാഗ്െിൽ ഉൾടെെുന്നു. 

8. ൊറ്റാ കുെവ ്(െിെി) - വുംശനാശെിന്ടെ അരകെസാധ്േയ വിലയിരുൊൻ മയിയായ 

ൊറ്റയിെ. 

9. മൂലേനിർണ്ണയും നെെിയിട്ടിെ (NE) - മാനേണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃയമായി ഇയുവടര 

വിലയിരുെടെട്ടിട്ടിെ. 

ഇന്തേയിടല കെുവ സുംരക്ഷണും 

ഇന്തേയിടല കെുവകളുടെ വലിടയാരു വിഭാഗ്ും വുംശനാശഭീഷണി ത്നരിെുന്ന ജീവികളുടെ 

രട്ടികയിൽ പ്രത്വശിക്കുന്നയിനാൽ, കെുവകളുടെ സുംരക്ഷണും ഇന്തേയിൽ ഒരു നിർണായക 

ത്രായിന്ൊയി മാെിയിരിക്കുന്നു. കെുവകളുടെ സുംരക്ഷണെിനായി ഇന്തോ ഗ്വൺടമന്െ ്

സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സുംരുംഭമാണ ്'ത്പ്രാജക്റ്റ ്ജെഗ്ർ'. 1973 ഏപ്രിലിൽ ആരുംഭിച്ച ഈ രദ്ധയി 

ത്േശീയ കെുവ സുംരക്ഷണ അത്യാെിറ്റിയാണ ്നിർേ ിച്ചയ.് 

ത്പ്രാജക്ട ്ജെഗ്ർ ലക്ഷേമിെുന്നയ ്ഇന്തേയിടല കെുവകളുടെ ജനസുംഖ്േടയ സുംരക്ഷിക്കുകയുും 

അവടയ വുംശനാശെിന്ടെ അരകെസാധ്േയയിൽ നിന്ന ്യെയുകയുും ജജവ പ്രാധ്ാനേമുള്ള 

പ്രത്േശങ്ങടള പ്രകൃയി ജരയൃകമായി സുംരക്ഷിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

കെുവകൾ ത്നരിെുന്ന പ്രധ്ാന ഭീഷണികളുടെ രട്ടിക: 

 മനുഷേ-മൃഗ് സുംഘർഷും 

 ത്വട്ടയാെൽ, അനധ്ികൃയ കച്ചവെും 

 ഇരരിെിയൻ ജീവികളുടെ ആവാസ വേവസ്ഥയുും, നഷ്ടവുും 

2018ൽ 12 വർഷെിനുള്ളിൽ ഇന്തേയിടല കെുവകളുടെ എണ്ണും 2,967 ആയി ഉയർന്നയ ്ഈ 

സുംരുംഭും മൂലമാണ.് ഏറ്റവുും രുയിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരും, ഇന്തേയിടല കെുവകളുടെ 

ജനസുംഖ്േ മാെ ്ടചയ്യാൻ ഗ്വൺടമന്െ ്നെെിയ ഏറ്റവുും വലിയ സർത്വ 20 

സുംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 381,400 കിത്ലാമീറ്റെിലധ്ികും വനങ്ങളുള്ള ആവാസവേവസ്ഥടയ കവർ 

ടചയ്യുന്നു. 
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