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भारतातील उष्णकटिबंधीय सदाहररत वने - MPSC पयाावरण नोट्स 

उष्णकटिबधंीय सदाहरित जगंले भाितातील नैसर्गिक वनस्पतींचा एक प्रमुख भाग आहेत. 200 सेंिीमीििपेक्षा जास्त पाऊस 
असलेल्या भागात तयांची भिभिाि होते. MPSC पिीक्षसेाठी भाितीय भूगोल अभ्यासक्रमाचा महत्त्वाचा भाग जगंलांचे प्रकाि 
आहेत आणण उष्णकटिबधंीय सदाहरित जंगल हे तयापैकी एक आहे. हा लेख उष्णकटिबंधीय सदाहरित जगंलांबद्दल 
तपशील प्रदान किेल ज्या वनांना उष्णकटिबंधीय वर्ािवन देखील म्हणतात. 

उष्णकटिबधंीय सदाहररत वनांचा पररचय 

सदाहरित जंगले केवळ ग्रहाविील टहिवाईला चालना देण्यासाठीच आवश्यक नाहीत, ति ते वन परिसंस्थेतील प्राणी आणण 
वनस्पतींचे ननिंति अस्स्ततव टिकवून ठेवण्यासाठी देखील उपयुक्त आहेत. दषु्काळाचा काळ नसल्यामुळे झाडे सदाहरित 
आहेत. ते मुख्यतः उंच आणण हाडिवुड आहेत. 

उष्णकटिबधंीय सदाहररत जगंले - वैशिष्ट्ये 

खाली टदलेल्या मुद्द्यांवरून उष्णकटिबंधीय सदाहरित जंगले, नैसर्गिक वनस्पतीचंा एक प्रकाि ओळखण्यास शशका: 

उष्णकटिबधंीय सदाहररत जगंले 

• भाितातील उष्णकटिबंधीय ओले सदाहरित जंगल सामान्यतः 200 समेी पेक्षा जास्त पाऊस आणण 15-30 
अंश सेस्ल्सअस तापमान असलेल्या भागात आढळते. 

• तयांनी पथृ्वीच्या पषृ्ठभागाचा सुमािे ७% भाग व्यापला आहे. 
• ते मुख्यतः ववरु्ववतृ्ताजवळ आढळतात. 
• तयांच्याकडे वविळ अंडिग्रोथ स्क्लअरिगंसह एकमेकांना वविळ आहे 
• तयांच्यामध्ये सेंटिय पदाथाांची  कमतिता असते (जशमनीवि सेंटिय पदाथि स्स्थि होतात) 
• ही जंगले घनदाि आणण बहुस्तिीय आहेत. 
• तेथे अनेक प्रकािच्या वनस्पती आणण प्राणी वास्तव्य कितात. 
• सदाहरित जंगले ही पयािविण आणण पयािविणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. 
• ही झाडे वन जीवशास्र आणण परिसंस्थेतील एक महत्त्वाचा घिक आहेत, जी परिसंस्थेतील जीवनाला 

चालना देण्यासाठी मदत कितात. यामुळे वनस्पती आणण प्राणी जीवन एकमेकांशी सुसंवाद साध ूशकतात 
आणण पूणि शांततेत जगू शकतात. 
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उष्णकटिबधंीय सदाहररत वन – भौगोशलक स्थान 

ही जंगले पस्श्चम घािाच्या पूवि आणण पस्श्चम उतािावि आढळतात. 

 

ही जंगले प्रामुख्याने ओळखली जाणािी िाज्ये आहेत: 

1. ताशमळनाडू 

2. केिळ 

3. कनाििक 

4. महािाष्र 
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5. आसाम 

6. अरुणाचल प्रदेश 

7. नागालँड 

8. त्ररपुिा 

9. मेघालय 

10. पस्श्चम बंगाल 

11. अंदमान आणण ननकोबाि बेिे. 

प्रजातींच्या ननिंति अस्स्ततवासाठी एकमेकांशी सुसंगतपणे अस्स्ततवात असलले्या काही शभन्न वनस्पती आणण प्राणी आहेत. 
वनस्पती आणण प्राण्यांची ही सह-अस्स्ततवात असलेली प्रणाली बायोमच्या अस्स्ततवाला कािणीभूत ठिते. बायोम हे सवि 
वन्यजीव आणण वनस्पतीचं ेसंग्रह आहे जे ववशशष्ि भौगोशलक सीमादं्वािे परिभावर्त केलेल्या ववशशष्ि वाताविणात एकर 
िाहतात. 

उष्णकटिबधंीय सदाहरित जगंले वनस्पती आणण प्राणी यांचे यजमान आहेत 

उष्णकटिबधंीय सदाहररत जगंलात वनस्पती प्रजाती Animal Species in Tropical Evergreen Forests 

• आबनूस 
• महोगनी 
• िोझवुड 
• िबि र्चचंोना 

• हत्ती 
• माकडे 
• लेमूि 
• हरिण 
• एक शशगं असलेला गेंडा (आसाम, पस्श्चम बंगाल) 
•  पक्षी 
• विवाघळं 
• ववचं ू
• गोगलगाय 
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सदाहरित जंगलात िाहणािे ववववध प्रकािचे प्राणी सामान्यतः ववशशष्ि प्रकािचे असतात जसे की घुबड, बावळि, कार्ड िनल्स 
आणण काही सस्तन प्राणी जसे की हिीण, पोसम आणण िॅकून.. 

भाितात, सदाहरित जंगले प्रामुख्याने कनाििक आणण अगदी केिळसािख्या िाज्यांमध्ये आहेत. पस्श्चम घाि हे सदाहरित 
जंगलाचे प्राथशमक स्थान आहे. जंगलात मुख्यतः िोझवूड, महोगनी आणण आबनूस यांसािखी झाडे आहेत. 

हा लेख उष्णकटिबंधीय सदाहररत जंगले आणण तयांच्या वैशिष्ट्यपूणा वैशिष्ट्यांबद्दल संबंधधत माटहती प्रदान करतो. 
हा ववषय MPSC 2022 आणण इतर सरकारी परीक्ांसाठी संबंधधत आहे. 
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