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Biodiversity Hotspots in India 

 

జీవవ ైవిధ్యాన్ని న్నర్దిష్ట  న్నవాస సథలంలో వృక్ష మర్దయు జంతు జాతుల వ ైవిధ్ాంగా సూచిస్ాా రు. జాతుల 
సమానతవం మర్దయు జాతుల సమృద్ధి  జీవవ ైవిధ్ాంలో ప్రధ్యన భాగాలు. 

భారతద్ేశం ద్యన్న గొప్ప జీవవ ైవిధ్యాన్నకి ప్రసిద్ధి  చ ంద్ధంద్ధ మర్దయు భౌగోళిక పరా ంతంలో ద్యద్యప్ు 24.46% అడవులు 
మర్దయు చ ట్లతో కప్పబడి ఉంద్ధ. 

నయరమన్ మ ైయర్స్ చేత సృషిటంచబడిన, "బయోడ ైవర్ద్ట్ీ హాట స్ాపట లు" అనే ప్ద్యన్ని వాట్ి అధ్ధక జాతుల 
గొప్పతనయన్నకి మర్దయు స్ాథ న్నకతకు ప్రసిద్ధి  చ ంద్ధన పరా ంతయలుగా న్నరవచించవచచు. 

Biodiversity Hotspots Qualifying Criteria 

కనజర్వవష్న్ ఇంట్ర్విష్నల్ ప్రకారం, ఒక పరా ంతం హాట స్ాపట గా అరహత స్ాధ్ధంచడయన్నకి కిరంద్ధ ర్ ండు ప్రమాణయలనచ 
తప్పక ప్ూర్దా చేయాలి: 

1. ఈ పరా ంతంలో కనీసం 1500 రకాల వాసచులర్స మొకులు ఉండయలి అంట్ే, అద్ధ అధ్ధక స్ాథ యి స్ాథ న్నకతనచ కలిగద 
ఉండయలి. 

2. ఇద్ధ తప్పన్నసర్దగా ద్యన్న అసలు న్నవాస సథలంలో 30% (లేద్య అంతకంట్ే తకుువ) కలిగద ఉండయలి, అంట్ే అద్ధ 
బెద్ధర్దంచబడయలి. 
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ఒక పరా ంతయన్ని బయోడ ైవర్ద్ట్ీ హాట స్ాపట గా ప్రకట్ించడయన్నకి అవసరమ ైన ప్రమాణయలనచ అనచసర్దంచి, 

భారతద్ేశంలో నయలుగు ప్రధ్యన జీవవ ైవిధ్ా హాట స్ాపట లు ఉనయియి: 

1. హిమాలయాలు 
2. ఇండో-బర్ామ పరా ంతం 
3. ప్శ్చుమ కనచమలు 
4. సండలాండ్ 

హిమాలయాలు 

 

ప్రప్ంచంలోనే ఎత తానద్ధగా ప్ర్దగణ ంచబడే హిమాలయాలు (మొతాం) ఈశానా భారతద్ేశం, భూట్ాన్, మధ్ా మర్దయు 
నేపాల్ యొకు తూరుప భాగాలనచ కలిగద ఉనయియి. ఈ పరా ంతం (NE హిమాలయాలు) 163 అంతర్దంచిపో తుని 
జాతులనచ కలిగద ఉంద్ధ, ఇందచలో వ ైల్్ ఏషియన్ వాట్ర్స బఫెలో, వన్-హార్సడ్ ర్దనో ఉనయియి; మర్దయు 10,000 

వృక్ష జాతులు, వీట్ిలో 3160 స్ాథ న్నకంగా ఉనయియి. ఈ ప్రవత శరరణ  ద్యద్యప్ు 750,000 కిమీ2 విసార్దంచి ఉంద్ధ. 

ఇండో  - బరటా పటర ంతం 
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ఇండో-బర్ామ పరా ంతం 2,373,000 కిమీ² దూరం విసార్దంచి ఉంద్ధ. గత 12 సంవత్ర్ాలలో, ఈ పరా ంతంలో 6 పెది 
క్షీరద జాతులు కనచగొనబడయ్ యి: పెది-కొముమల ముంట్ాజ క్, అనిమ ైట ముంట్ాజ క్, గవర-షాంక్్ డౌక్, అనిమ ైట సిట ప్ి్డ 
ర్ాబిట, లీఫ్ డీర్స మర్దయు స్ావోలా. 

ఈ హాట స్ాపట స్ాథ న్నక మంచినీట్ి తయబేళ్ల  జాతులకు కూడయ ప్రసిద్ధి  చ ంద్ధంద్ధ, వీట్ిలో ఎకుువ భాగం ఎకుువ కోత 
మర్దయు విసాృతమ ైన న్నవాస నష్టం కారణంగా అంతర్దంచిపోయిే ప్రమాదం ఉంద్ధ. 1,300 విభిని ప్క్షి జాతులు 
కూడయ ఉనయియి, వీట్ిలో బెద్ధర్దంప్ుకు గుర్ ైన వ ైట-ఇయర్్స న ైట-హెర్ాన్, గవర-కిర్ీట్ండ్ కరో సియాస్ మర్దయు ఆర్ ంజ్-
న క్్ పార్దటిడ్జ  ఉనయియి. 

పశ్చిమ కనుమలు 

 

ప్శ్చుమ కనచమలు ద్వవప్కలప భారతద్ేశం యొకు ప్శ్చుమ అంచచన ఉనయియి మర్దయు చయలా వరకు ఆకుర్ాలేు 
అడవులు మర్దయు వర్ాా రణయాలనచ ఆకరమంచయయి. యున సో్ ు ప్రకారం, ఇద్ధ ప్రప్ంచవాాపా్ంగా కనీసం 325 

వృక్షజాలం, జంతుజాలం, ప్క్షి, ఉభయచర్ాలు, సర్ీసృపాలు మర్దయు చేప్ జాతులకు న్నలయంగా ఉంద్ధ. 
వాసావాన్నకి, ఈ పరా ంతంలోన్న వృక్షసంప్ద 190,000 కి.మీ2 విసార్దంచి ఉంద్ధ కానీ ఇప్ుపడు 43,000 కి.మీ2కి 
తగదగంచబడింద్ధ. 229 వృక్ష జాతులు, 31 క్షీరద జాతులు, 15 ప్క్షి జాతులు, 43 ఉభయచర జాతులు, 5 సర్ీసృపాల 
జాతులు మర్దయు 1 చేప్ జాతులు పరా తిన్నధ్ాం వహిసచా ని ప్రప్ంచవాాపా్ంగా అంతర్దంచిపో తుని వృక్షజాలం 
మర్దయు జంతుజాలాన్నకి కూడయ ఈ పరా ంతం ప్రసిద్ధి  చ ంద్ధంద్ధ. యున స్ో ు "ప్శ్చుమ కనచమలలో ఉని మొతాం 
325 ప్రప్ంచవాాపా్ంగా అంతర్దంచిపో తుని జాతులలో, 129 దచరబలమ ైనవిగా వర్ీగకర్దంచబడయ్ యి, 145 

అంతర్దంచిపో తునయియి మర్దయు 51 అంతర్దంచిపో తునయియి." 

ప్శ్చుమ కనచమల గుర్దంచి వివరంగా త లుసచకోవడం భౌగోళిక పిరప్ర్వష్న్ కోసం ఔతయ్హికులకు 
సహాయప్డుతుంద్ధ. 
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సండలాండ్ 

 

సచండయలాండ్ హాట స్ాపట స్ౌత్-ఈస్ట ఆసియాలో ఉంద్ధ మర్దయు సింగప్ూర్స, థయయిలాండ్, ఇండోనేషియా, బూర న ై 
మర్దయు మలేషియాలనచ కవర్స చేసచా ంద్ధ. 2013 సంవత్రంలో, ఐకార్ాజాసమతి సచండయలాండ్ నచ ప్రప్ంచ 
బయోసిపయర్స ర్దజర్సవ గా ప్రకట్ించింద్ధ. ఈ పరా ంతం ద్యన్న గొప్ప భూసంబంధ్మ ైన మర్దయు సముదర ప్ర్ాావరణ 
వావసథకు ప్రసిద్ధి  చ ంద్ధంద్ధ. ప్రప్ంచంలోన్న జీవశాసారప్రంగా అతాంత సంప్నిమ ైన హాట స్ాపట లలో సచండయలాండ్ 
ఒకట్,ి ఇందచలో 25,000 జాతుల వాసచులర్స మొకులు ఉనయియి, వీట్ిలో 15,000 ఈ పరా ంతంలో మాతరమే 
కన్నపిస్ాా యి. 

భారతదేశంలో జీవవ ైవిధ్యం - వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలం 

 

భారతద్ేశం ద్యన్న గొప్ప వృక్షజాలం మర్దయు జంతుజాలాన్నకి ప్రసిద్ధి  చ ంద్ధంద్ధ. భారతద్ేశంలో 500 రకాల 
క్షీరద్యలు, 200 కంట్ే ఎకుువ జాతుల ప్క్షులు మర్దయు 30,000 రకాల కీట్కాలు ఉనయియి. కోల్ కతయలో ప్రధ్యన 
కార్ాాలయం ఉని జూలాజికల్ సర్వవ ఆఫ్ ఇండియా భారతద్ేశంలోన్న జంతు వనరులనచ సర్వవ చేయడయన్నకి 
బాధ్ాత వహిసచా ంద్ధ. 
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భారతద్ేశంలో వ ైవిధ్ామ ైన వాతయవరణం, ట్ోపో లాజీ మర్దయు ఆవాస్ాలు 18000 కంట్ే ఎకుువ జాతుల ప్ుషిపంచే 
మొకులతో ప్రప్ంచంలోనే అతాంత సంప్నిమ ైన వృక్షజాలాన్ని కలిగద ఉనయియి. ఈ వృక్ష జాతులు ప్రప్ంచంలోన్న 
వృక్ష జాతులలో 6-7% ఉనయియి. భారతద్ేశంలో 8 ప్రధ్యన ఫో్ల ర్దసిటక్ పరా ంతయలు ఉనయియి- ప్శ్చుమ మర్దయు 
తూరుప హిమాలయాలు, సింధ్చ మర్దయు గంగా, అస్ా్ం, దకున్, మలబార్స మర్దయు అండమాన్ ద్వవులు 3000 

భారతీయ వృక్ష జాతులకు న్నలయం. భారతద్ేశంలోన్న అడవులు అండమాన్, ప్శ్చుమ కనచమలు మర్దయు 
ఈశానా భారతద్ేశంతో సహా ఉష్ణమండల వర్ాా రణయాల నచండి హిమాలయాలలోన్న శంఖాకార అడవుల వరకు 
విసార్దంచి ఉనయియి. ఆకుర్ాలేు అడవులు భారతద్ేశంలోన్న తూరుప, మధ్ా మర్దయు దక్షిణ భాగాలలో 
కన్నపిస్ాా యి. 

 అంతరించిపో తునన జాతులు 

 

ఇంట్ర్విష్నల్ యూన్నయన్ ఫర్స కనజర్వవష్న్ ఆఫ్ నేచర్స ప్రకారం, “45,000 జాతుల మొకులు మర్దయు 91,000 

జాతుల జంతువులతో సహా నమోదచ చేయబడిన మొతాం జాతులలో భారతద్ేశం 7-8% వాట్ానచ కలిగద ఉంద్ధ. 
కానీ జీవవ ైవిధ్ాం యొకు వేగవంతమ ైన నష్టంతో, అనేక జాతులు అంతర్దంచిపో తునయియి లేద్య తీవరంగా 
అంతర్దంచిపోయిే ప్రమాదం ఉంద్ధ. వాటి్ జనయభా మర్దయు ఆవాస్ాలు ఆకసిమకంగా తగగడం వలల  అంతర్దంచిపో యిే 
ప్రమాదం ఉని జాతులనచ అంతర్దంచిపో తుని జాతులు అంట్ారు. 

భారతద్ేశంలో అంతర్దంచిపో తుని ట్ాప్డ 5 జాతులు (వృక్షజాలం మర్దయు జంతుజాలం) ద్ధగువ ప్ట్ిటకలో 
ఇవవబడయ్ యి: 

Top 5 Endangered Species of India 

Endangered Animal Species Endangered Plant Species 

The Royal Bengal Tiger Ebony tree 
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The Great Asiatic Lion Indian Mallow 

The Snow Leopard Malabar Lily 

Nilgiri Tahr Assam Catkin Yew 

Indian Rhino Milkwort 

 

IUCN Red List (IUCN రెడ్ లిసా్ట అంటే ఏమిటి)  

 

1964లో స్ాథ పించబడిన, ర్ డ్ డేట్ా లిస్ట అన్న కూడయ పిలువబడే IUCN ర్ డ్ లిస్ట ప్రప్ంచంలో అంతర్దంచిపోయిే 
ప్రమాదంలో ఉని జీవ జాతులనచ అంచనయ వేసచా ంద్ధ. జాతుల విలుపా్తనచ తగదగంచడయన్నకి ప్రప్ంచంలోన్న జాతుల 
ప్ర్దరక్షణపెై దృషిట  పెట్టడం IUCN లక్షాం. IUCN ర్ డ్ లిస్ట లో 77,300 కంట్ే ఎకుువ జాతులు అంచనయ 
వేయబడయ్ యి. 

IUCN ర్ డ్ లిస్ట నచ కిరంద్ధ 9 వర్ాగ లుగా విభజించవచచు: 

1. అంతర్దంచిపో యిన (EX) – త లిసని వాకుా లు ఎవరూ లేరు. 
2. అడవిలో అంతర్దంచిపోయిన (EW) – బంద్ధఖానయలో జీవించడయన్నకి లేద్య ద్యన్న చయర్దతరక ప్ర్దధ్ధ వ లుప్ల 

సహజసదిిమ ైన జనయభాగా మాతరమే త లుసచ. 
3. తీవరమ నై అంతర్దంచిపో తుని (CR) - అడవిలో అంతర్దంచిపో యిే ప్రమాదం చయలా ఎకుువ. 
4. అంతర్దంచిపో తుని (EN) - అడవిలో అంతర్దంచిపోయిే ప్రమాదం ఎకుువగా ఉంద్ధ. 
5. హాన్న కలిగదంచే (VU) - అడవిలో ప్రమాదం ఎకుువగా ఉంట్ ంద్ధ. 
6. బెద్ధర్దంప్ు (NT) సమీప్ంలో – తవరలో ప్రమాదంలో ప్డే అవకాశం ఉంద్ధ. 
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7. తకుువ ఆంద్ోళ్న (LC) - తకుువ ప్రమాదం. మర్దంత ప్రమాదంలో ఉని వర్ాగ న్నక ిఅరహత లేదచ. విసాృతమ ైన 
మర్దయు సమృద్ధిగా ఉని ట్ాకా్లు ఈ వరగంలో చరేుబడయ్ యి. 

8. డేట్ా లోప్ం (DD) - ద్యన్న అంతర్దంచిపో యిే ప్రమాద్యన్ని అంచనయ వేయడయన్నకి తగదనంత డటే్ా లేదచ. 
9. మూలాాంకనం చేయబడలేదచ (NE) - ప్రమాణయలకు వాతిర్వకంగా ఇంకా మూలాాంకనం చయేబడలేదచ. 

Tiger Conservation in India (భారతదేశంలో పులుల సంరక్షణ) 

 

భారతద్ేశంలోన్న పెది సంఖాలో ప్ులుల జనయభా అంతర్దంచిపో తుని జాతుల జాబితయలోకి ప్రవేశ్చసచా నిందచన, 

ప్ులుల సంరక్షణ భారతద్ేశంలో కీలకమ ైన అంశంగా మార్దంద్ధ. ప్ులుల రక్షణ కోసం భారత ప్రభుతవం చేప్ట్ిటన 
కారాకరమాలోల  ఒకట్ి ‘పరా జ క్ట ట్ ైగర్స’. ఈ పరా జ క్ట ఏపిరల్ 1973లో పరా రంభించబడింద్ధ మర్దయు నేష్నల్ ట్ ైగర్స 
కనజర్వవష్న్ అథయర్దట్ీచే న్నరవహించబడింద్ధ. 

పరా జ క్ట ట్ ైగర్స భారతద్ేశంలోన్న ప్ులుల జనయభానచ రక్షించడం, వాట్ిన్న అంతర్దంచిపో యిే ప్రమాదం నచండి 
న్నర్ోధ్ధంచడం మర్దయు సహజ వారసతవంగా జీవసంబంధ్ పరా ముఖాత ఉని పరా ంతయలనచ సంరక్షించడం లక్షాంగా 
పెట్ ట కుంద్ధ. 

పులుల జనాభాకు పరధాన ముపుుల జాబితా: 

• మానవ-జంతు సంఘరాణ 
• వేట్, వేట్ మర్దయు అకరమ వాాపారం 
• ఆవాసం మర్దయు ఎర జాతుల నష్టం 

ఈ చొరవ కారణంగా 2018లో 12 సంవత్ర్ాలలో భారతద్ేశప్ు ప్ులుల జనయభా 2,967కి పెర్దగదంద్ధ. తయజా 
సమాచయరం ప్రకారం, భారతద్ేశంలో ఇప్పట్ి వరకు ప్ులుల జనయభానచ మాాప్డ చేయడయన్నకి ప్రభుతవం న్నరవహించిన 
అతిపెది సర్వవలో 20 ర్ాషాట ి లలో 381,400 కి.మీ అట్వీ ఆవాస్ాలు ఉనయియి. 
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