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జీవావరణ శాస్్తరం పా్రధాన్యతంశాలు 

భూమిపై ఉన్న ఘన్, వాయు, దా్వ స్తమ్మేళనాన్నన పర్యయవరణంగా చెప్పొచ్చు. కాబటి్ట మందుగా పర్యయవరణంలోన్న 

వివిధ విభాగాలైన్ వాతవరణం (అట్మేస్ఫియర్), శిలావరణం (లిథోస్ఫియర్), జీవావరణం (బయోస్ఫియర్) గురంచి 

పూరి పరజా్ఞనాన్నన కలిగుండాలి. 

జీవావరణం 

జీవావరణ శాస్్తరం (ఎకాలజీ) కీలకమైన్ అంశం. జీవావరణ శాస్్తరం- భావన్లు, జ్ఞతి, జనాభా, జీవ స్తమాజం, జీవ 

మండలం, జీవ గోళం, జీవావరణ వయవస్తథ , జీవావరణ అనుకర మం, ఆహార శ ంఖలం, ఆహార వల, జీవావరణ పిరమి్ 

వంట్ట మూల జీవావరణ శాస్్తర అంశాలను స్తమగ్ర ంగా చద్వాలి. వీట్టతో ప్రటు దేశ, పాపంచ వాయప్ంగా ఉన్న జీవావరణ 

శాస్్తర వయవస్తథ లు, రకాలు, లక్షణాలు, వాట్ట పా్రంతీయ పేరల కు స్తంబంధంచిన్ స్తమాచారం సేకరంచాలి. 

 వివిధ జంతువులు, మొకకలు.. పర్యయవరణాన్నకి తగిన్ విధంగా జీవించందుకు వీలుగా ఎలాంట్ట అనుకూలలతలను 

(Adaptations) పాద్రిస్్తనానయి! అనే దాన్నపై అవగాహన్ పంచ్చకోవాలి. 

ఉదా: ఎడార మొకకలు, జంతువుల పాత్యయక లక్షణాలు, స్తమదా్ నీట్ట చపల అనుకూలలనాలు, వీట్టతో ప్రటు ఎగిరే, 

చెట్ల లో, బొరయలోల  న్నవస్ఫంచ జీవుల అనుకూలలనాల గురంచి తెలుస్తకోవాలి.  

జీవ వైవిధ్యం 

జీవావరణ శాస్్త్రన్నకి స్తంబంధంచి జీవవైవిధయం పాస్్తతం అధక పా్రధాన్యం స్తంతరంచ్చకున్న అంశం. జీవ వైవిధయం (బయో 

డైవరిటీ), భూమిపై ఉన్న విభిన్న జ్ఞతులు, జ్ఞతిలోన్న జనుయవులు, ఆవరణ వయవస్తథ ల వైవిధాయల గురంచి బాగా 

చద్వాలి. పాస్్తతం జీవ వైవిధయం తీవాస్త్థ యి పామాదాన్నన ఎదుర్కంటంది. భారీస్త్థ యిలో జీవుల విలుప్త 

(Extinction) స్తంభవిస్్తన్నటుల  అనేక అంతరా్యతీయ న్నవేదికలు స్తొషి్ం చస్్తనానయి. ఆస్ఫయా చీత, డోడో పకిి, 

ప్రసంజిర పకిి, ఎలోల  హెడ్ మకా వంట్ట జంతువులు అంతరంచాయి. మరన్నన జంతువులు అంతరంచడాన్నకి స్ఫద్ధ ంగా 

ఉనానయి. పాస్్తతం పాపంచ వాయప్ంగా 5 వేల పులులు మాతర మ్మ ఉనానయి. వాట్టలో స్తగ్ం భారతదేశంలోనే ఉనానయి. 

భవిష్యత్లో స్తరైన్ స్తంరక్షణ చరయలు తీస్తకోకుంటే వన్యజీవుల పరరక్షణ కషి్ంగా మారుతుంది. ఫలితంగా ర్యబోయే 

రోజులోల  కొన్నన వన్యపా్రణి జ్ఞతులు పూరిగా అంతరంచ పామాద్ం ప్పంచి ఉంది. ఖడగ మ గ్ం, ఆస్ఫయా స్ఫంహం, కలివి కోడి, 
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ఉడుమ, క ష్ణ జింక, ఊదా రంగు తల బాతు, బటి్మ్మక పకిి, ర్యబందులు, కొన్నన స్తరొజ్ఞతులు, అనేక వలస్త పకిులు 

పూరిగా అంతరంచ స్త్థ యికి చర్యయి. ఈ నేపథ్యంలో జీవ వైవిధయం-వన్యజీవుల అంశంపై పాత్యయక అవగాహన్ 

పంప్పందించ్చకోవాలి. మఖయంగా జీవ వైవిధయ స్త్థ యిలు, రకాలు, ఉపయోగాలు, పామాదాలు, స్తంరక్షణ పద్ధ తులు, 

జ్ఞతీయ, అంతరా్యతీయ స్త్థ యి స్తంరక్షణ చరయలు, స్తంస్తథ లు, ఒపొందాల గురంచి తెలుస్తకోవాలి. 

 రకిిత పా్రంతల కారయకరమాన్నన కూలడా బాగా చద్వాలి. దేశంలోన్న జ్ఞతీయ ప్రరుకలు, అభయారణాయలు, 

కనా్రేేష్న్ రజరుేలు, పులుల రజరుేలు, కమూయన్నటీ, బయోస్ఫియర్ రజరుేలు, పులులు, ఎలిఫంట్ 

రజరుేలు గురంచి తెలుస్తకోవాలి. 

పర్యయవరణ కాలుష్యం 

పర్యయవరణంలో మరో మఖయ అంశం పర్యయవరణ కాలుష్యం. 

 పాస్్తతం మన్ం పీల్చు గాలి, తగేనీరు, తినే ఆహార్యలు కలుషితమవుతునానయి. 

 పాపంచ కాలుష్య న్గ్ర్యల జ్ఞబితలో న్యయఢిల్లల  మొద్ట్ట స్త్థ న్ంలో ఉంది. పర్యయవరణ స్తంబంధత అంశాల సూచీలో 

178 దేశాల జ్ఞబితలో భారతదేశం 155వ స్త్థ న్ంలో ఉంది. 

 పాపంచ ఆరోగ్య స్తంస్తథ  పాకారం పాపంచంలోన్న అతయంత కాలుష్యమైన్ మొద్ట్ట 20 న్గ్ర్యలోల  13 భారతదేశంలోనే 

ఉండట్ం గ్మనారహ ం. దీన్నన బటి్ట దేశంలో పర్యయవరణ కాలుష్యం ఏ స్త్థ యిలో ఉందో అరథ మవుతుంది. 

 ఈ నేపథ్యంలో గాలి కాలుష్యం, జల, భౌమ, శబద , కాంతి కాలుష్యయలు, కారకాలు, పాభావాలు, న్నవారణ చరయలు, 

న్నవారణ పద్ధ తులను చద్వాలి. కాలుష్యయన్నకి స్తంబంధంచి జ్ఞతీయ, అంతరా్యతీయ న్నవేదికలు, కాలుష్య 

స్తంఘట్న్ల గురంచి తెలుస్తకోవాలి. 

 ఈ మధయ కాలంలో భారత్లో పరుగుతున్న ఘన్ వయరథ  పదార్యథ ల ఉతొద్న్ ద్ షి్యయ పర్యయవరణంలో ఈ అంశం 

కూలడా కీలకంగా మారంది. స్త్ధారణ ఘన్ వయరథ  పదార్యథ లతో ప్రటు ఎలకిారన్నక్, బయోమడికల్ వయర్యథ లు, అణు, 

రేడియో, రస్త్యన్నక వయర్యథ ల గురంచి, వాట్ట ఉతొద్న్, న్నరేహణలో దేశంలో ర్యషి్యరలు ఏస్త్థ యిలో ఉనానయో 

తెలుస్తకోవాలి. 

 వివిధ రకాల ఘన్ వయరథ  పదారథ  న్నరేహణ పద్ధ తులు (ఇన్నిపిరేష్న్, రీసైకిల ంగ్, కంపోసి్ఫంగ్...), వాట్ట సూతర లపై 

అవగాహన్ అవస్తరం. 
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శీతోష్ణ సి్థతి మార్పులు 

శీతోష్ణ స్ఫథ తి మారుొ మరో మఖయమైన్ అంశం. పాపంచ వాయప్ంగా వరిప్రతం, ఉపరతల ఉష్ణణ గ్ర తలోల  వస్్తన్న 

హెచ్చుతగుగ లు, తీవామవుతున్న తుఫాన్ల కు పాధాన్ కారణం శీతోష్ణ స్ఫథ తి మారుొ (Climate change). 

 శీతోష్ణ స్ఫథ తి మారుొపై పూరిస్త్థ యి అవగాహన్కు సౌరపుట్ం, గ్రర న్హౌస్ పాభావం, భూతపం, గ్రర న్హౌస్ ఉదాగ ర్యలు, 

వాట్ట మూలాలు వంట్ట విష్యాలపై పా్రథ్మిక అవగాహన్ అవస్తరం. దీంతో ప్రటు జ్ఞతీయ, అంతరా్యతీయ 

స్త్థ యిలో శీతోష్ణ స్ఫథ తి మారుొ పాభావాలు గురంచి తెలుస్తకోవాలి. 

 ఇంట్ర్ గ్వరన్మంట్ల్ ప్రయన్ల్ ఆన్ కై్లమ్మట్ ఛంజ్ (IPCC) న్నవేదికలతో ప్రటు జ్ఞతీయస్త్థ యిలో Indian 

Network For Climate Change Assessment (INCCA) విడుద్ల చస్ఫన్ న్నవేదికల స్తమాచారం 

అవగాహన్ కలిగుండాలి. 

 1992 ధరతీర  స్తద్స్తి నుంచి 2015 (డిసంబరు) ప్రరస్లో జరగ్నున్న COP-21 స్తమావేశం వరకు అన్నన 

స్తమావేశాల స్తమాచారం సేకరంచ్చకోవాలి. స్తస్ఫథ ర అభివ దిధ , ఓజోన్ పరరక్షణ, అట్వీకరణ, స్త్మాజిక 

అడువులు, జియోఇంజనీరంగ్, బయోపా్రసొకిింగ్, బయోరమిడియేష్న్, దేశంలోన్న మఖయమైన్ వన్యజీవులు, 

అంతరా్యతీయ పర్యయవరణ ఒపొందాలు (ఉదా: సి్త్క్హం ఒపొంద్ం, బాన్ ఒపొంద్ం, బేస్తల్ కన్వేని్న్, న్గోయా 

పా్పటకాల్, కారిజీన్ పా్పటకాల్, ర్యమాిర్ కన్వేని్న్, మాంట్టర యల్ పా్పటకాల్ మొద్లైన్వి) గురంచి అధయయన్ం 

చయాలి. 

 వీట్టతో ప్రటు అవి అమలోల కి వచిున్ త్యదీలు, ఎందుకు ఏరొడాాయి? వంట్ట విష్యాలపై కూలడా అవగాహన్ కలిగి 

ఉండాలి. అద్న్ంగా దేశంలో పర్యయవరణ చటి్మలు, శాస్తనాలు, వాట్ట అమలు, వివిధ విభాగాలోల న్న అతుయన్నత 

అధకారుల గురంచి తెలుస్తకోవడం పరీక్షలోల  లాభిస్్తంది. 
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