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ఆంధ్రప్రదశే్ అడవులు - జంతుజాలం 

ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక ఆరిిక స్తరవే ప్రకారం (2015 - 16) రాషే్టరంలో అడవులు 36,914.78 

చ.కి.మీ. విస్త్ రణంలో విస్్తరించి ఉన్నాయి. 

  రాషే్టరం మొత్ం విస్త్ రణంలో 23.04% అడవులు ఉన్నాయి. 

 దేశ అటవీ విస్త్ రణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 9వ సాి న్ననిాఆకూమంచింది. 

భారత దశేంలో ముఖ్యమ నై అటవీ స్తంసి్తలు 

1. భారతీయ అటవీ ప్రిశోధ్న్న స్తంసి్త - డెహా్రడూన్ 

2. శుష్టక అటవీ ప్రిశోధ్న్న స్తంసి్త - జోద్ప్ూర్ 

3. తేమ ఆకురాలుు అటవీ ప్రిశోధ్న్న స్తంసి్త - జోరాట్ 

4. ఉష్టణ  మండల అడవుల అటవీ ప్రిశోధ్న్న స్తంసి్త - జబల్ప్ూర్ 

5. స్తమశీతల అటవీ ప్రిశోధ్న్న స్తంసి్త - స్ిమాా  

6. సామాజిక అటవీ ప్రిశోధ్న్న స్తంసి్త - అలహ్రబాద్ 

7. ఫారెసే్ట మేన్ేజ్మ ంట్ స్తంసి్త - భోపాల్ 

  కోసా్ ంధ్ర పరా ంతంలో అటవీ వ ైశాలయం 19,590 చ.కి.మీ. (30.67%) 

  రాయలస్తమలో అటవీ వ ైశాలయం 14,996 చ.కి.మీ. (23.53%) 

రాషే్టరంలో న్ేలల స్తేభావం, వరషపాతం, ఉపటే గ్ూత ఆధనరంగా అడవులను 4 రకాలుగా వరీీకరించనరు. 

అవి: 

1) ఆర్ర ఆకురాలుు అడవులు 

2) అన్నర్ర ఆకురాలుు అడవులు 

3) చిటేడవులు 
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4) తీర పరా ంతప్ు అడవులు 

ఆర్ర ఆకురాలుు అడవులు 

సాధనరణంగా వరషపాతం ఎకుకవగా ఉండే (125 - 200 స్ ం.మీ.) పరా ంతనలోా  ఈ తరహ్ర 

అడవులు అభివృది్  చెంది ఉన్నాయి. 

  జిలాా లవారీగా ప్రిశీలిస్ట్  శీూకాకుళం, విశాఖ్ప్టాం, తూరుుగోదనవరి, ప్శ్చుమ గోదనవర ిజిలాా లోా  

ఇలాంటి అడవులు అధికంగా వాయపించి ఉన్నాయి. 

  విశాఖ్ప్టాం, తూరుు గోదనవర ిఏజెన్స్ పరా ంతనలోా ,రంప్చోడవరం పరా ంతంలో ఉనా దటేమ ైన 

అడవులు ఈ కోవకు చెందుతనయి. 

ఈ అడవులోా ని ముఖ్యమ ైన వృక్షాలు: వేగ,ి మది్ , ఏగిస్త, సాల్, వ దురు, బండనరు, జిటటేగి, 

పాల, కరక, స్ిరమాను లాంటి వృక్ష జాతులు ప రుగ్ుతనయి. 

అన్నర్ర ఆకురాలుు అడవులు 

 స్తహజంగా వరషపాతం తకుకవగా ఉండే పరా ంతనలోా  (75-100 స్ ం.మీ. వరషపాతం) ఈ అడవులు 
ఉంటాయి. 

  కడప్, కరనాలు, చితూ్ రు, అనంతప్ురం, న్ లలా రు జిలాా లోా  ఈ రకానికి చెందిన అడవులు ఎకుకవ 

వ ైశాలయంలో ఉన్నాయి. 

  ప్రప్ంచంలో ఎకకడన దొరకని ఎరూచందనం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప్, చితూ్ రు, న్ లలా రు జిలాా లోా ని 

అడవులోా  మాతరమే లబిస్తు్ ంది. 

 ఎరూచందనం కలప్ను రంగ్ులు, జంతర వాయిదనయలు,బొ మమల తయారీక ిఉప్యోగిసా్ రు. 
  ఎరూచందన్ననిా మన రాషే్టరం నుంచి చెైన్నకు ఎకుకవగ్ ఎగ్ుమతి చేస్తు్ న్నారు. 
  ఎంతో విలువ ైన మంచి గ్ంధ్ం చెటలా  చితూ్ రు, అనంతప్ురం జిలాా లోా ని అడవులోా ఉన్నాయి. 

ఈ అడవులోా ని ముఖ్యమ నై వృక్షాలు:  టేకు, ఏగిస్త, బండనరు, చిరుమాను, ఎరూచందనం, మంచిగ్ంధ్ం, 

నలామది్  లాంటి వృక్షాలు ప రుగ్ుతనయి. 

http://www.careerpower.in/


            ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రకీ్షలకు)  

 

 

AP Geography |   Adda247 Telugu    |       www.careerpower.in |        Adda247 App 

 

చిటేడవులు 

  75 స్ ం.మీ.ల వరషపాతం కంట ేతకుకవ వరషపాతం ఉనా పరా ంతనలోా  ఈ రకమ ైన అడవులు విస్్తరించి 

ఉన్నాయి. 

  చితూ్ రు, అనంతప్ురం, కడప్, కరనాలు జిలాా లోా  విస్్తరించి ఉన్నాయి. 

  ఈ అడవులోా  ముళాపొ దలు ఎకుకవగా కనిపిసా్ యి. 

 రెలుా గ్డడి  అధికంగా ఉంటలంది. 

ముఖ్య వృక్షజాతులు: తుమ్మ, కలబంద, బరహమజెముడు, న్నగ్జెముడు, వేగ్ు, చండర, రవగ్ు,బలుస్తు 
ముఖ్యమ ైన వృక్షజాతులు.  

తీరపరా ంత అడవులు/ కార జలారణనయలు/ టటడైల్ అడవులు 

 వీటిని పట టల, పాటల అరణనయలు లేదన మాంగ్ూూ వ్ అరణనయలు అని కలడన పిలుసా్ రు. 
  ఇవి ముఖ్యంగా నదీ ముఖ్ దనేరాలోా  విస్్తరించి ఉన్నాయి. 

  కృష్ాణ , గోదనవరి డెలాే  పరా ంతనలోా  ఈ అరణనయలు అతయధికంగా విస్్తరించి ఉన్నాయి. 

ముఖ్య వృక్షాలు: ఉప్ుు పొ నా, బొ డుి  పొ నా, ఊరడ, మడ, తెలామడ, గ్ుండుమడ లాంటి 
వృక్షజాతులున్నాయి. 

మరనిిా ముఖ్ాయంశాలు: 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లోని టటైడల్ అరణనయలను కోరింగ్ అడవులు అని పిలుసా్ రు. (తూరుు గోదనవరిలో) 
  ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్త్ రణ ప్రంగా అతిప ద్ అడవులు - నలామల అడవులు 
  అడవులు ఎకుకవగా ఉనా జిలాా లు - కడప్, చితూ్ రు 
 రాషే్టరంలో విస్త్ రణస్తరంగా అడవులు తకుకవగా ఉనా జిలాా లు -కృష్ాణ , శీూకాకుళం 

  రాషే్టరంలో అటవీ సాందరత ఎకుకవగా ఉనా జిలాా లు - విశాఖ్, కడప్ 

 రాషే్టరంలో అటవీ సాందరత తకుకవగా ఉనా జిలాా లు - కృష్ాణ  అనంతప్ురం 

  టేకు అధికంగా లభించే జిలాా  - తూరుు గోదనవరి 
  టేకును King of Forest  అని పిలుసా్ రు. 
  వ దురు అధికంగా లభించ ేజిలాా  - తూరుు గోదనవరి 
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 వ దురును 'పటదవాడడ కలప్' అని పిలుసా్ రు. 
  ఇప్ు ప్ువుే అధికంగా కరనాలు జిలాా లో లభిస్తు్ ంది. 

అటవీ స్తంరక్షణకు ప్రభుతేం చపే్టిేన చరయలు 

  1952లో జాతీయ అటవీ తీరామన్ననిా ప్రవేశప టాే రు. 
 జాతీయ అటవీ తీరామనం ప్రధనన లక్షయం దేశ విస్త్ రణంలో 33% అడవులను ప ంచడం. 

  1980లో భారత ప్రభుతేం అడవుల (రక్షణ) చటాే నిా ప్రవేశప టిేంది. 
  ఈ చటేం వలా కవందరం అనుమతి లేనిదే అటవీ భూములను రాషే్టర ప్రభుతనేలు ఇతర అవస్తరాలకు 

కవటాయించే అధికారం లేదు.  
 పట డు వయవసాయ ప్దధతులప ై కలడన నిబంధ్నలు విధించనరు. 
 అడవులను ప్ునరుదధరించడననికి సామాజిక అడవుల కారయకూమానిా భారత ప్రభుతేం 5వ 

ప్ంచవరష ప్రణనళికలో పరా రంభించింది. 6వ ప్ంచవరష ప్రణనళికలో అధికంగా అమల ైంది. 

అడవి జంతువులు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ేక రకాల జంతువులు అనిా జిలాా లోా  ఉన్నాయి. 

  దుపిు, క ండగొరెూ, కణతి, అడవి ప్ంద,ి రకరకాల కోతులు, ముళా ప్ంద,ి స్ివంగి, చనరల స్ివంగ,ి 

ఎలుగ్ుబంటలలు, జింకలు ఉన్నాయి 

 తెలా దునాపట తులు ఎకుకవగా ఉత్ర స్తరాకరు (విజయనగ్రం, శీూకాకుళం,విశాఖ్ప్టాం) జిలాా లోా  

కనిపిసా్ యి. 

 న్నలుగ్ు క ముమల క ండగొరెూలు, ఎకుకవగా రాయలస్తమలోన్ే ఉంటాయి. 

  శీూశ ైలం, న్నగారుు నసాగ్ర్ల వద్ కృష్ాణ నదిలో మొస్తళలా  ఉంటాయి... 

  భారతదేశంలో ఎప్ుుడో  అంతరించి పట యిందనుకునా బటే మేకప్క్షడ కరనాలు జిలాా  రోళాపాడులో 
కనిపించింది. 

  వనయపరా ణుల స్తంరక్షణ లక్షయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతేం 

రాషే్టర జంతువుగా - కృష్టణ  జింకను 

రాషే్ట ప్క్షడగా - పాలపిటేను 

రాషే్టర వృక్షంగా - వేప్ చెటలే ను ప్రకటించింది. 
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 IUCN(International Union for Conservation of Nature ) స్తంసి్త ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో 
ఎరూచందన వృక్షానిా అరుదెైన వృక్షాల జాబితనలో చేరిుంది. 

  అదేవిధ్ంగా కడప్ జిలాా లోని శీూ లంకమలేా శేర వనయమృగ్ స్తంరక్షణన కవందరంలో నివస్ించ ేకలివి 

కోడడని కలడన IUCN స్తంసి్త అరుదెైన జంతువుల జాబితనలో చేరిుంది. 
 ఎరూచందన్ననిా ఎరూ బంగారం అని పిలుసా్ రు. 

రాషే్టరంలోని వనయపరా ణ ిస్తంరక్షణన కవందనర లు 

2014 సామాజిక - ఆరి్క స్తరవే రిపట రుా  ప్రకారం రాషే్టంలో మొత్ం 16 వనయమృగ్ స్తంరక్షణన కవందనర లు, ౩ 

జాతీయ పారుకలు 7410 చ.కి.మీ.ల విస్త్ రణంలో వాయపించి ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక టటైగ్ర్ రిజరుే, ఒక 

ఎలిఫ ంట్ రిజరుే, ఒక బయోస్ిియర్ (శేష్ాచలం) ఉన్నాయి. 

స్తంరక్షణనకవందరం పరా ంతం 
స్తంరక్షణలోని 

జంతువులు/ప్క్షులు 

కోరంగ ి(కోరింజ) 
కాకిన్నడ స్తమీప్ం (తూరుు 

గోదనవరి) 
మొస్తళలా  

గ్ుండా బరహమశేరం కరనాలు, ప్రకాశం  - 

క లేా రు కృష్ాణ , ప్శ్చుమ గోదనవరి ప్క్షులు, ప లికాన్ క ంగ్లు 

న్నగారుు నసాగ్ర్శీూశ ైైలం 
కృష్ాణ నది తీరంలో 
న్నగారుు నసాగ్రుాంచి శీూశ ైలం వరకు 

ప్ులులు,చిరుతలు,దుప్ుులు 

న్ేలప్టలే  స్తూళలా రుపటట (న్ లలా రు) బూడడదరంగ్ు ప లికాన్్ 

పాపిక ండలు 
ఉభయగోదనవరి 
జిలాా లు(పాపిక ండలు) 

ప్ులులు, నకకలు, వివిధ్ రకాల 

ప్క్షులు 
ప్ులికాట్ స్తూళలా రుపటట ప రిమట్్, బాతులు, న్సట ికాకులు 
శీూవేంకటేశేర చందరగిర ి(చితూ్ రు) ప్ులులు, హ ైన్నలు,నకకలు 

రోళాపాడు కరనాలు, ప్రకాశం 
బటేమేకల ప్క్షడ (దీనిా గవూట్
ఇండడయన్ బస్త్ర్్ అంటారు) 

శీూలంక మలేా శేర కడప్ కలివికోడడ 
శీూప నుగ్ుల నరి్ంహ్ర కడప్, చితూ్ రు  - 

http://www.careerpower.in/


            ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రకీ్షలకు)  

 

 

AP Geography |   Adda247 Telugu    |       www.careerpower.in |        Adda247 App 

 

కంబాల క ండ   విశాఖ్ప్టాం - 

శేష్ాచలం చితూ్ రు, కడప్ రాషే్టరంలో తొలి బయోరిజర్ే 

క ండడనయ చితూ్ రు ఏనుగ్ులు 
కృష్ాణ  వనయపరా ణి  కృష్ాణ , గ్ుంటూరు  - 

కండలేరు జింకల పారుక న్ లలా రు జింకలు 
ప్ులయం జింకలపారుక కరనాలు జింకలు 
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