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ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് വനങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതിദത്ത സസയജാെങ്ങളുലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ ്ഉഷ്ണമമഖൊ നിതയഹരിത 

വനങ്ങൾ. 200 ലസന്റിമീറ്ററിൽ കൂെുതൽ മഴ െഭിക്കുന്ന പ്രമദശങ്ങളിൊണ ്ഇവ തഴച്ചുവളരുന്നത.് 

മകരള രിഎസ്സി രരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്പ്ത സിെബസിന്ലറ ഒരു പ്രധാന 

ഭാഗമാണ ്വനങ്ങളുലെ തരങ്ങൾ, അവയിലൊന്നാണ ്ഉഷ്ണമമഖൊ നിതയഹരിത വനം. 

ഉഷ്ണമമഖൊ മഴക്കാെുകൾ എന്നും അറിയലെെുന്ന ഉഷ്ണമമഖൊ നിതയഹരിത 

വനങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ മെഖനം നൽകും. 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് വനങ്ങൾ 

നിതയഹരിത വനങ്ങൾ പ്ഗഹത്തിലെ രച്ചെ ് മപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന് മാപ്തമല്ല, വന 

ആവാസവയവസ്ഥയിലെ മൃഗങ്ങളുലെയും സസയങ്ങളുലെയും തുെർച്ചയായ നിെനിൽെിന് 

ഉരമയാഗപ്രദമാണ.് വരൾച്ചയുലെ കാെമില്ലാത്തതിനാൽ മരങ്ങൾ എന്നും നിതയഹരിതമാണ.് 

നിതയ ഹരിത വനങ്ങളിൽ കണ്ടു വരുന്ന മരങ്ങൾ കൂെുതെും ഉയരമുള്ളതും വണ്ണമുള്ളതുമാണ.് 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് വനങ്ങൾ - സ്വഭാവസ്വിമേഷത്കൾ 

ഉഷ്ണമമഖൊ നിതയഹരിത വനങ്ങലള ചുവലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മരായിന്റുകളിെൂലെ 

തിരിച്ചറിയാൻ രഠിക്കുക: 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് വനങ്ങൾ 

 ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമമഖൊ ആർപ്ദ നിതയഹരിത വനങ്ങൾ സാധാരണയായി 200 

ലസന്റിമീറ്ററിൽ കൂെുതൽ മഴ െഭിക്കുന്ന പ്രമദശങ്ങളിെും 15-30 ഡിപ്ഗി 

ലസൽഷ്യസ് താരനിെയുള്ള പ്രമദശങ്ങളിെുമാണ ്കാണലെെുന്നത്. 

 ഭൂമിയുലെ ഉരരിതെത്തിനല്റ ഏകമദശം 7% അവർ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. 

 ഭൂമധയമരഖയ്ക്ക ്സമീരമാണ ്ഇവ കൂെുതൊയി കാണലെെുന്നത.് 

 അവയക്്്ക അരൂർവമായ അെിക്കാെുകൾ ഉണ്ട ്

 അവയ്ക്ക ്ചെുചവറുകൾ കുറവാണ് (ജജവവസ്തു ക്കൾ നിെത്ത ്

അെിഞ്ഞുകൂെുന്നു) 

 ഈ വനങ്ങൾ ഇെതൂർന്നതും രെ രാളികളുള്ളതുമാണ.് 

 അവ രെതരം സസയങ്ങലളയും മൃഗങ്ങലളയും സംരക്ഷിക്കുന്നു 

 രരിസ്ഥിതിയുലെയും രരിസ്ഥിതിയുലെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് വനങ്ങൾ. 

 ഈ മരങ്ങൾ മ ാറസ്റ്റ് ബമയാളജിയുലെയും ആവാസവയവസ്ഥയുലെയും ഒരു 

പ്രധാന ഘെകമാണ്, അത ്ആവാസവയവസ്ഥയിലെ ജീവൻ 

മപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നതിന ്സഹായിക്കുന്നു. ഇത് സസയങ്ങലളയും 

ജന്ത്ുജാെങ്ങലളയും രരസ്പരം മയാജിെിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമത്താലെ 

ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് വനം - ഭൂേിോസ്ത്ത്പരോയ സ്ഥാനം 

രശ്ചിമഘട്ടത്തിന്ലറ കിഴക്കും രെിഞ്ഞാറും ചരിവുകളിൊയാണ ്ഈ വനങ്ങൾ കാണലെെുന്നത.് 

 

ഈ വനങ്ങൾ പ്രധാനമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ ്: 

1. തമിഴ്നാെ ്

2. മകരളം 

3. കർണാെക 

4. മഹാരാഷ്ടര് 

5. അസം 

6. അരുണാചൽ പ്രമദശ ്

7. നാഗാൊൻഡ ്

8. പ്തിരുര 

9. മമഘാെയ 

10. രശ്ചിമ ബംഗാൾ 

11. ആൻഡമാൻ നിമക്കാബാർ ദവീരുകൾ. 
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ജീവിവർഗങ്ങളുലെ തുെർച്ചയായ നിെനിൽെിനായി രരസ്പരം മയാജിെിച്ച ്നിെനിൽക്കുന്ന കുറച്ച ്

വയതയസ്ത സസയങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട.് സസയങ്ങളുലെയും മൃഗങ്ങളുലെയും ഈ സഹവർത്തിതവ 

സംവിധാനം ഒരു ബമയാമിന്ലറ നിെനിൽെിമെക്്ക നയിക്കുന്നു. ചിെ ഭൂമിശാസ്പ്തരരമായ 

അതിരുകളാൽ നിർവചിക്കലെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമതയക രരിതസ്ഥിതിയിൽ സഹവസിക്കുന്ന എല്ലാ 

വനയജീവികളുലെയും സസയങ്ങളുലെയും മശഖരമാണ ്ബമയാം. 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് വനങ്ങൾ സ്സ്യങ്ങളുലെയും േൃഗങ്ങളുലെയും 

വവവിധ്യങ്ങൾക്കത ആത്ിഥ്യേരുളുന്നു 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് 

വനങ്ങളിലെ സ്സ്യജാെങ്ങൾ 

ഉഷ്ണമേഖൊ നിത്യഹരിത് 

വനങ്ങളിലെ ജന്ത്ുജാെങ്ങൾ 

 എമബാണി 

 മഹാഗണി 

 മറാസവുഡ ്

 റബ്ബർ ചിമചാണ 

 ആനകൾ 

 കുരങ്ങുകൾ 

 ലെമൂർ 

 മാൻ 

 ഒറ്റലക്കാമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം 

(ആസാം, രശ്ചിമ ബംഗാൾ) 

 രക്ഷികൾ 

 വവ്വാെുകൾ 

 അെസത 

 മതളുകൾ 

 ഒച്ചുകൾ 

നിതയഹരിത വനങ്ങളിൽ വയതയസ്ത ഇനം മൃഗങ്ങളും രക്ഷികളായ മൂങ്ങകൾ, രരുന്ത്ുകൾ, 

കർദ്ദിനാളുകൾ, കൂൊലത മാൻ, മരാസം, റാക്കൂൺ തുെങ്ങിയ ചിെ സസ്തനികളും വസിക്കുന്നു  

ഇന്ത്യയിൽ, നിതയഹരിത വനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കർണാെക, മകരളം തുെങ്ങിയ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൊണ ്സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത.് രശ്ചിമഘട്ടമാണ ്നിതയഹരിത വനങ്ങളുലെ പ്രധാന 

സ്ഥാനം. വനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും മറാസ്വുഡ,് മഹാഗണി, എമബാണി തുെങ്ങിയ മരങ്ങൾ 

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
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