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తలెంగాణ వృక్షస్తంపద మరియు అడవులు 

పరచియం: 

తెలంగాణ ఎక్ుువగా దక్ున్ (ద్వీపక్లప భారతద్ేశం)లోని ఒక్ ఎతెత్ న పరా ంతంలో ఉంద్.ి ద్ాని ఉపరితల వ ైశాలయంలో 
ఎక్ుువ భాగం ఉత్రాన తెలంగాణ పీఠభూమి మరియు దక్షిణాన గోల్ుండ పీఠభూమి ఆక్రమించాయి మరియు ఇద్ి 
గిిసిక్ రాక్తో క్ూడ ిఉంట ంద్ి (గిిస్ అనేద్ి వేడి మరియు పీడన పరిసిి తులలో భూమి లోపలి భాగంలో ఏరపడిన 

ఒక్ ఆక్ు రాతి). 

పీఠభూమి పరా ంతం యొక్ు స్తగట  ఎతు్  స్తుమారు 1,600 అడుగుల (500 

మీటరుు ), పశ్చిమ మరియు న ైరుతిలో ఎతు్ గా ఉంట ంద్ి మరియు తూరుప 

మరియు ఈశానయం వ ైపు క్రంద్ిక ్వాలుగా ఉంట ంద్ి, ఇక్ుడ ఇద్ి తూరుప 

క్నుమల శరరణుల యొక్ు నిరంతర రేఖను క్లుస్తు్ ంద్.ి నీటి పారుదల ఉత్రాన 

గోద్ావరి నద్ి మరియు దక్షిణాన క్ృష్ాా  నద్ి యొక్ు బేసిను చే ఆధిపతయం 

చెలాయిస్తు్ ంద్ి. కోత ఫలితంగా, పీఠభూమి పరా ంతం యొక్ు సి్తలాక్ృతి ఎరర 
ఇస్తుక్ నేల మరియు ఒంటర ిక ండలతో క్ూడిన లోయలను క్లిగి ఉంట ంద్.ి ఈ పరా ంతంలోని క నిి పరా ంతాలోు  నల్ల 

నేల క్ూడా క్నిపిస్తు్ ంద్ి. 

తెలంగాణ భారతద్ేశంలోని 29వ రాష్్టరం, జూన్ 2, 2014న ఏరపడింద్ి. రాష్్టర విసీ్ రాం 1,12,077 చ.క్. క్.మీ. మరియు 

జనాభా 3,50,03,674. తెలంగాణ పరా ంతం సెపె్ంబరు 17, 1948 నుండ ినవంబర్ 1, 1956 వరక్ు, ఆంధ్ర రాష్్టరంలో 
విలీనం చేసి ఆంధ్ర పరద్ేశ్ రాష్్టరంగా ఏరపడే వరక్ు హ ైదరాబాద్ రాష్్టరంలో భాగంగా ఉంద్.ి 

పరతేయక్ రాష్్టరం కోస్తం దశాబాా లపాట  సాగిన ఉదయమం తరాీత, పారుమ ంట  ఉభయ స్తభలోు  ఏపీ రాష్్టర 
పునరీయవసీి క్రణ బిలుు ను ఆమోద్ించడం ద్ాీరా తెలంగాణ ఆవిరభవించంద్ి. తెలంగాణ చుటట్  ఉత్రాన మహారాష్్టర 
మరయిు ఛత్్తస్గఢ్, పశ్చిమాన క్రాా టక్ మరయిు దక్షణి మరయిు తూరుప ద్ిశలలో ఆంధ్రపరద్శే్ ఉనాియి. 

రాష్్టరంలోని పరధాన నగరాలోు  హ ైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్ మరియు క్ర ంనగర్ ఉనాియి. 

తెలంగాణలో మూడు సీజనుు  ఉనాియి: వేస్తవి, మారిి నుండి జూన్ వరక్ు; ఉషా్టమండల వరాా ల కాలం జూల ై నుండి 
సెపె్ంబర్ వరక్ు ; మరియు శీతాకాలం, అకో్ బర్ నుండ ిఫిబరవరి వరక్ు ఉంట ంద్ి. వేస్తవికాలం వేడిగా మరియు 

పొ డిగా ఉంట ంద్,ి ఉష్ణా గరతలు తరచుగా 100 °F (38 °C)క్ దగగరగా ఉంటాయి లేద్ా మించ ఉంటాయి. వరాపు 
న ైరుతి రుతుపవనాల నుండి ఎక్ుువగా వచేి వారిాక్ అవపాతం, రాష్్టరవాయప్ంగా క ంతవరక్ు మారుతూ ఉంట ంద్.ి 

ఇద్ి స్తంవతసరానిక్ స్తగట న 35 అంగుళాలు (900 మిమీ) ఉంట ంద్ి, అయినపపటికీ వారిాక్ మొత్ం తరచుగా 
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స్తగట  నుండ ిగణనీయంగా మారుతుంద్ి మరియు పొ డి పరా ంతాలోు  20 అంగుళాలు (500 మిమీ) తక్ుువగా 
ఉంట ంద్ి. హ ైదరాబాద్లో స్తగట  క్నిష్్ట ఉష్ణా గరతలు జనవర ిమరియు ఫిబరవరిలో 60 °F (15 °C)క్ చేరుక్ుంటాయి 

మరియు సాధారణంగా ఎతెత్ న పరద్ేశాలలో తక్ుువ 50s F (స్తుమారు 10 నుండ ి12 °C) వరక్ు ఉంటాయి. 

  

తలెంగాణ - వృక్షస్తంపద 

 ముళళతో క్ూడిన వృక్షస్తంపద పీఠభూమి పరా ంతాలలో చెలాు చెదురుగా ఉని క ండలను క్పిపవేస్తు్ ంద్ి, 
అయితే దట్మ ైన అడవులు ఈశానయంలో గోద్ావరి నద్ి వ ంట మరియు స్తమీపంలో క్నిపిసా్ యి. 
అడవులు, భూభాగంలో నాలుగింట ఒక్ వంతు ఆవరించ, తేమతో క్ూడిన ఆక్ురాలేి మరియు పొ డి 
స్తవనాి వృక్షాలను క్లిగి ఉంటాయి; టేక్ు, రోజ్వుడ్, అడవి పండు  చెట ు  మరియు వ దురు పుష్టులంగా 
ఉనాియి. రాష్్టరంలోని ఇతర పరా ంతాలలో, వేప (ఇద్ి స్తుగంధ్ నూన ను ఉతపత్ి చేస్తు్ ంద్ి), మరిర, మామిడ ి
మరియు పిపపల్ వంట ిసాధారణ చెటు లను క్ూడా క్లిగి ఉనాియి . 

తెలంగాణలోని అడవుల రకాలు ఉషా్టమండల తేమతో క్ూడిన ఆక్ురాలేి అడవులు, దక్షిణ పొ డి ఆక్ురాలేి 

అడవులు, ఉత్ర మిశరమ పొ డి ఆక్ురాలేి అడవులు, పొ డి స్తవనాి అడవులు మరియు ఉషా్టమండల డెైరవర గ ీన్ 

స్త్రబ్. 

 జంతువులలో పులులు, క్ృషా్టజంక్లు, హ ైనాలు, బదధ క్ం ఎలుగుబంట ు , గౌరుు  మరియు చతాల్ 
ఉనాియి, ఇవి క ండలు మరియు అటవీ పరా ంతాలలో ఎక్ుువగా ఉంటాయి. 

 ఫ్ెు మింగోలు మరియు పెలికాన్లతో స్తహా వందలాద్ి జాతుల పక్షులు క్ూడా 
ఉనాియి. 

 తెలంగాణలో ద్ాద్ాపు ర ండు డజను  జాత్తయ ఉద్ాయనవనాలు, వనయపరా ణుల 
అభయారణాయలు మరియు రక్షిత పరా ంతాలు ఉనాియి, వీటిలో పొ రుగు 
రాష్ా్ ర లోు ని సారూపయ సౌక్రాయలను ఆనుక ని ఉని ర ండు పులుల నిలీలు 
ఉనాియి.  

 అధ్యయనం పరకారం, 893 జాతులు మరియు 1911 పుషిపంచే మొక్ులను ‘ఫ్ణు రా ఆఫ్ తలెంగాణ సట్ట్’ క్లిగి ఉంద్.ి 
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తలెంగాణ వృక్షస్తంపద రకాలు 

ఛాంపియన్ మరియు సటథ్ (1968) యొక్ు వర గక్రణ, తెలంగాణ రాష్్టర వృక్షస్తంపద విస్్తృతంగా వర గక్రించవచుి 

1.ఉషా్టమండల పాక్షిక్-స్తతత హరిత అడవులు, 

2. ఉషా్టమండల తేమతో క్ూడిన ఆక్ురాలేి అడవులు, 

3. పొ డి ఆక్ురాలేి అడవులు, 
4.ఉత్ర మిశరమ పొ డి ఆక్ురాలేి అడవులు (ర డ్సాండర్ అడవులు), 

5. పొ డి స్తవనాి అడవులు, 

6.ఉషా్టమండల పొ డి స్తతత హరిత అడవులు, 

7.ఉషా్టమండల పొ డి స్తతత హరిత స్త్రబ్, 

8. త్తరపరా ంత వృక్షస్తంపద, 

9.జల వృక్షస్తంపద. 

తలెంగాణ-అడవులు 

 1952 జాత్తయ అటవీ విధాన త్తరాానం పరకారం మొత్ం ద్ేశ భూభాగంలో 33.3 శాతం 
అడవులు క్లిగి ఉండాలి. కానీ ద్ేశ భూభాగంలో 20.5 శాతం మాతరమే 
అడవులునాియి. 

 పరపంచ అటవీ ద్ినోతసవం - మారిి 21 
  2011ను UNO అటవీ స్తంవతసరంగా పరక్టించంద్ి. 
  రాష్్టరంలో ఎక్ుువ విసీ్ రాం అడవులుగల జలాు  ఖమాం, తరాీత సాి నం 

ఆద్ిలాబాద్ 
జలాు ద్ి. అడవులు లేని జలాు  హ ైదరాబాద్. 

  నలు గ ండ జలాు లో 6.03 శాతంతో అతి తక్ుువ అడవులునాియి. 
  పరస్తు్ త ధ్రల పరకారం 2014-15లో రాష్్టర GSDP లో అటవీ స్తంపద, క్లప రంగం 0.9 

శాతం వాటాను క్లిగి ఉండగా, వయవసాయ రంగం 5.02 శాతం వాటాను క్లిగి ఉంద్ి. 
 రాష్్టరంలో సామాజక్ అడవులతో క్లిపి అటవీ విసీ్ రాం 209,242 చ.క్.మీ. 
  అటవీ విసీ్ రాంలో రాష్్టరం 12వ రాయంక్ులో ఉంద్.ి 
  రాష్్టరంలో సామాజక్ అటవీ విసీ్ రా శాతం - 30 శాతం 
  రిజర్వ్డ్ అటవీ విసీ్ రాం - 21,024 చ.క్.మీ. 
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  రక్షిత అటవీ విసీ్ రాం - 7,468 చ.క్.మి. 
  అతయధిక్ అటవీ విసీ్ రాంగల జలాు లు - 4 (1. ఖమాం 2. ఆద్ిలాబాద్ 3. వరంగల్ 4. 

మహబూబ్నగర్) 
 అతయలప అటవీ విసీ్ రాంగల జలాు లు - 4 (1.హ ైదరాబాద్ 2. రంగాడిి  3. నలు గ ండ 4. 

మ దక్) 
  పరస్తు్ త ధ్రల పరకారం వయవసాయ రంగంలో అటవీ వాటా - 5.02 శాతం. 
  నిజామాబాద్ జలాు లో ద్ొ రికే రూసా గడిి  నుంచ స్తుగంధ్ తెైలానిి త్తసా్ రు. ఏజ నీస 

పరా ంతాలోు నూ తెలంగాణ అడవులోు  అడాి క్ులు, బంక్, తేన , చంతపండు, ఉసిర,ి 
క్ుంక్ుడు లభయమవుతునాియి. 

  రాష్్టరంలోని నిజామాబాద్ నుంచ నిరాల్, మంచరాయల, భూపాలపలిు గుండా క త్గూడెం జలాు  వరక్ు 
గోద్ావరి నద్ి ఒడుి  వ ంట దట్మ ైన అడవులునాియి. 

  స్తవరించన 2002 రాష్్టర విధానం “విజన్ 2020” పరకారం అటవీ శాఖ పరస్తు్ తం ఉని 
అడవుల స్తంరక్షణ, అభివృద్ిధ , ఉతాపదక్త, ఆరిిక్ విలువ పెంపుదల కోస్తం పలు రకాల అభివృద్ిధ  కారయ 
క్రమాలను అమలు చేసణ్ ంద్ి. 

  రాష్్టరంలో 2,939క్ పెైగా మొక్ు జాతులు, 365 పక్షి జాతులు, 103 క్షీరద జాతులు, 28 
స్తర స్తృపాలు, 21 ఉభయచర జాతులు వీటితోపాట  పెదా స్తంఖయలో అక్శరరుకాలు ఉనాియి . 

అడవులు - రకాలు 

1.ఆరా పరా ంతంలోని ఆక్ురాలేి అడవులు: 

  ఈ అరణాయలు 125-200 సెం.మీ వరాపాతంగల పరా ంతాలోు  పెరుగుతాయి. 
  ఈ అడవులోు  పెరిగ ేముఖయమ ైన చెట ు  వేగ,ి మద్ిా , జట్గి మొదల ైనవి.  
  అనేక్ రకాల క్లప క్ూడా లభయమవుతుంద్ి.ఈ అడవులు ఖమాం, 

వరంగల్, 
ఆద్ిలాబాద్, క్ర ంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్లలో విస్్తరించ 
ఉనాియి. 

2.అనారధ పరా ంతంలోని ఆక్ురాలేి అడవులు: 

  ఈ అడవులు 75-100 సెం.మీ వరాపాతంగల పరా ంతాలోు  అభివృద్ిా  చెందుతాయి. 
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  ఈ అడవులోు  ముఖయమ ైన చెట ు  వ లగ, వేప, ద్ిరిశెన, బూరుగు, వ దురు మొదల ైనవి. 
క్లప క్ూడా లభయమవుతుంద్ి. 

  ఈ అడవులు ఆద్ిలాబాద్, వరంగల్, ఖమాం, నిజామాబాద్, క్ర ంనగర్ జలాు లోు  ఎక్ుువగా విస్్తరించ 
ఉనాియి. 

3.ముళు తో క్ూడని పొ ద అడవులు 

  వరాపాతం తక్ుువగా ఉని పరా ంతాలోు  పెరుగుతాయి.  
  ఈ అడవులు నలు గ ండ, రంగాడిి  జలాు లోు  విస్్తరించ ఉనాియి. 
 ఈ అడవులోు  తుమా, రేగు చెట ు  పెరుగుతాయి. 

 వనయపరా ణుల స్తంరక్షణ కంేద్ార లు 

 ” శ్చవాీరం మొస్తళు  స్తంరక్షణ కేందరం, క్వాీల్ వనయవూపాణి స్తంరక్షణ కేందరం - 
మంచరాయల జలాు  

 ” ఖమాం - క్న ిరసాని మొస్తళు స్తంరక్షణ కేందరం 
  వరంగల్ - ఏటటరు నాగారం వనయవూపాణి స్తంరక్షణ కేందరం 
  హ ైదరాబాద్ - మహావీర్ హరిణ వనసి్తలి 
  నలు గ ండ - నాగారుు న సాగర్ మొస్తళు  స్తంరక్షణ కేందరం 
  మహబూబ్నగర్ - పిలు లమరిర 
  మ దక్ - మంజీరా మొస్తళు  స్తంరక్షణ కేందరం 

రాష్్టరంలో అటవీ అభివృద్ిధ  ఏజ నీసలు మూడంచెల వయవసి్త ద్ాీరా నిరీహ ంచబడుతునాియి. 

అవి: 

1. రాష్్టర సాి యిలో రాష్్టర అటవీ అభివృద్ిధ  ఏజ నీస (సట్ట్ ఫార స్్ డెవలప్మ ంట్ ఏజ నీస -(SFDA) 

2. డివిజన్ సాా యిలో ఫార స్్ డెవలప్మ ంట్ ఏజ నీస (ఫాస్్ డెవలప్మ ంట్ ఏజ నీస -(FDA) 

3. గరా మ సాి యిలో వన స్తంరక్షణ స్తమితి (VSS) 

రాష్్టరంలో అటవీ స్తంబంధతి స్తంసి్తలు 

  తెలంగాణ ఫార స్్ అకాడమీ, దూలపలిు 
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  అటవీ క్షేతర పరిశోధ్న కేందరం, దూలపలిు 
  ఫార స్్ రిసెర్ి డివిజన్ హ ైదరాబాద్, వరంగల్ 
  సట్ట్ ఫార స్్ రిసెర్ి అండ్ డెవలప్మ ంట్ స్తరిుల్, హ ైదరాబాద్ 
  పరా ంత్తయ అటవీ పరిశోధ్నా కేందరం, ములుగు 

  

 

  

 


