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జీవ వైవిధ్యం 

భూమిపై ఉన్న విభిన్న జీవ జాతుల సముదాయాన్నన ‘జీవ వైవిధ్యం’గా పేర్కొన్వచ్చు. ఇది మాన్వుడికి అన్నక 

విధాలుగా ఉపయోగపడుతూ భూమిపై మనుగడ సాగంచడానికి తోడపడుతోంది. ఆహార, శకిి వన్రులు, ఔషధాలు, 

కలప, నార, పీచ్చ రూపంలో మొకొలు మాన్వుడికి ఉపయోగపడుతునానయి. జంతువులు, బ్యయకీ్టరియా, శిలంధాాలు, 

భూమిపై ఉన్న పాతి జీవి మాన్వుడికి ఏదో ఒక విధ్ంగా ఉపయోగపడుతునానయి. 

ఇంతటి పా్రధాన్యం ఉన్న జీవ వైవిధాయనికి పాస్తు తం అభివృదిి పేరుతో మాన్వుడు సాగస్తు న్న చరయల వలల  న్షీం 

వాటిలుల తోంది. ఇంతకుముందెన్నడూ లేనివిధ్ంగా దీనికి తీవా సాాయిలో ముప్పప పంచి ఉన్నట్లల  యూఎన్ఈపీ 

(United Nations Environment Programme) ఇటీవల పాకటించింది. గత శతాబ్ద కాలంలో అన్నక వన్య 

జీవులు కనుమరుగైన్ న్నపథ్యంలో జీవ వైవిధాయనిన సంరకిష ంచాల్సిన్ అవసరం ఉంది. దీనిన దృషీ్టలో ఉంచ్చకొని సివిలి్, 

గ్రూ పి్ తదితర పోటీ పరీక్షలోల  పర్యయవరణ అంశాల పా్రధాన్యం పంచారు. అందువలల  అభ్యరాులు ఈ అంశంపై అవగాహన్ 

పంచ్చకోవాల్స. 

 

జీవ వైవిధ్యం – నేపథ్యం 

జీవ సంబ్ంధ్ వైవిధ్యం (Biological Diversity) అన్న పదానిన మొదట రేమండ్ ఎఫ్. డాస్మన్ అన్న పరిరక్షణవేతు  

1968లో "A Different Kind of Country" ప్పసు కంలో ఉపయోగంచాడు. 1985లో వాలీర్ జి. రోజెన్ అన్న 

శాసు రవేతు  ‘జీవ వైవిధ్యం’(Bio diversity) అన్న సంకిష పు  పదానిన పాతిప్రదించాడు.  

జీవులతో ముడిపడి ఉన్న అనిన రకాల వైవిధాయలను జీవ సంబ్ంధ్ వైవిధ్యంగా పేర్కొంటారు. ఇంటరేనషన్ల్ 

యూనియన్ ఫర్ కన్జ రేేషన్ ఆఫ్ న్నచర్ అండ్ న్నచ్చరల్ రిసోర్సిస్ (IUCN) పాకారం.. ఒక భౌగోళిక పా్రంతంలోని మొతు ం 

జనుయవులు, జాతులు, జీవావరణ వయవసాల సముదాయమే జీవ వైవిధ్యం. పాకృతిలో ఇది సహజంగా ఉంట్లంది. జీవ 

వైవిధ్య పరిరక్షణ భావన్ 1980 నుంచి బ్లపడింది. అడవులను సంరకిష ంచడంలో భాగంగా.. అకొడ ఉండే అనిన రకాల 

జీవులు, వాటి తెగలు, వాటిలోని విభిన్న జనుయవులు, జీవులు మధ్య ఉన్న సంబ్ంధాలను కాప్రడే విధ్ంగా చరయలు 

తీస్తకోవాలని పర్యయవరణవేతు లు సూచించారు. 
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జీవ వైవిధ్యం - వివిధ్ సా్థయిలు 

1. జన్యయ వైవిధ్యం (Genetic Diversity): ఒక జాతి జీవులోల  ఉండే విభిన్న జనుయవుల సముదాయమే జనుయ 

వైవిధ్యం. ఉదా: మనుషులోల  వివిధ్ తెగలు (ఆసీరలాయిడ్, మంగోలాయిడ్, నిగాూ యిడ్); మాన్వుడిలో విభిన్న 

రకి గ్రూ ప్పలు. 

2. జాతి వైవిధ్యం (Species Diversity): ఒక నిరిద షీ పా్రంతంలోని విభిన్న జాతులకు చందిన్ జీవుల 

సముదాయానిన ‘జాతి వైవిధ్యం’గా పేర్కొంటారు. దీని ఆధారంగా పాపంచంలో అతయధిక జీవ వైవిధ్యం ఉన్న 17 

మెగా బ్యోడైవరిిటీ దేశాలను గురిించారు. ఈ రకమైెన్ వైవిధ్యం జీవుల వరీీకరణలో ఉపయోగపడుతుంది. 

3. ఆవరణ వయవసా్ వైవిధ్యం (Ecosystem Diversity): విభిన్న రకాల భూచర, జలచర ఆవరణ వయవసాల 

సముదాయానిన ‘ఆవరణ వయవసా వైవిధ్యం’ అంటారు. 

పైన్ పేర్కొన్నవాటితో ప్రట్ల మైెకోూ బియల్ డైవరిిటీ, అగూ  బ్యోడైవరిిటీ లాంటి విభిన్న్ సాాయి జీవ వైవిధ్యం కూడా 

ఉంట్లంది. ర్యబ్రీ్ విటీ్టకర్ అన్న శాసు రవేతు  జీవ వైవిధాయనిన 3 రకాలుగా విభ్జించాడు. 

1. α- జీవ వైవిధ్యం: దీనిన Species Richness అంటారు. ఒక ఆవరణ వయవసాలోని జాతి వైవిధాయనిన ఇది 

తెలుప్పతుంది. 

2. ß- వైవిధ్యం: ర్సండు భిన్న ఆవరణ వయవసాలోల  జాతి వైవిధ్యంలోని భేదానిన ఇది తులనాతమకంగా తెలుప్పతుంది. 

3. γ - వైవిధ్యం: ఒక విశాల భౌగోళిక పా్రంతంలోని విభిన్న జీవ సమాజాలోల  మొతు ం వైవిధాయనిన 'గామా వైవిధ్యం'గా 

పేర్కొంటారు. 

 

మెగా బయోడైవర్సిటీ దేశాలు 

మెకిికో 2002లో పాపంచవాయపు ంగా అధిక జీవ వైవిధ్యం, సంపాదాయ విజాానానికి నిలయంగా ఉన్న దేశాలను (Like-

minded Mega Diverse Countries) గురిించింది. Conservation International గురిించిన్ 17 మెగా 

బ్యోడైవరిిటీ దేశాల జాబితా.. 

1. ఆసీ్ట్రల్సయా 2. బా్రజిల్ 

3. చైనా 4. కొలంబియా 
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5. డమోకూ టిక్ రిపబిల క్ ఆఫ్ కాంగో 6. ఇకిేడార్ 

7. ఇండియా 8. ఇండోన్నష్టయా 

9. మడగాసొర్ 10. మలేష్టయా 

11. మెకిికో 12. పప్పవ న్యయగనియా 

13. పరూ 14. ఫిల్సపీపన్ి్ 

15. దకిష ణాఫాికా 16. యునెటైడ్ సీ్ట్టి్ ఆఫ్ అమెరికా 

17. వనిజులా  

ఈ జాబితాలో పేర్కొన్న మొదటి దేశంలో అతయధిక జీవ వైవిధ్యం, చివరి దేశంలో తకుొవ జీవ వైవిధ్యం ఉంట్లంది.  

 

జీవ వైవిధ్య హాట్ స్థాట్ి్ 

అధిక జీవ వైవిధాయనికి నిలయంగా ఉండి ముప్పప పంచి ఉన్న జీవ భౌగోళిక పా్రంతాలను ‘బ్యోడైవరిిటీ హాట్

సాపటి్’గా పేర్కొంటారు. నారమన్ మేయరి్ అన్న బాిటిష్ శాసు రవేతు  ఈ భావన్ను మొదటిసారిగా పాతిప్రదించాడు. 

1985-90లో ఈయన్ పాచ్చరించిన్ "The Environment" అన్న ఆరీికల్లో దీని గురించి పాసాు వించాడు. 1996లో 

Conservation International ఈ భావన్పై పరిశోధ్న్ చేసి మేయరి్ తో ఏక్టభ్వించింది.  

ఏదైెనా ఒక భౌగోళిక పా్రంతానిన బ్యోడైవరిిటీ హాట్సాపట్గా గురిించడంలో ర్సండు అంశాలను పా్రమాణికంగా 

తీస్తకుంటారు. 

1. కనీసం 1500 జాతుల నాళిక కణజాలయుత మొకొలు (Vascular Plants) ఎండమిక్ (సాానియ) జాతులుగా 

ఆ పా్రంతానికే పరిమితమైె ఉండాల్స. 

2. కనీసం 70 శాతం తమ సహజ ఆవాసానిన లేదా వృక్షజాలానిన కోలోపయి ఉండాల్స. 

1999లో ఇలాంటి 25 పా్రంతాలను గురిించారు. ఆ తర్యేత మరో 10 పాదేశాలను గురిించారు. నారమన్ మెయిరి్ 

1999లో "Hotspots: Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Eco-

region" ప్పసు కానిన పాచ్చరించారు. 2000లో దీనిన ‘న్నచర్’ అన్న అంతర్యజ తీయ పతిికలో పాచ్చరించారు. 2007లో 

రసిల్ మిటీర్ మియర్ అన్న శాసు రవేతు  "Hotspots Revisited" అన్న గూ ంథానిన రచించాడు.  

పర పంచంలో పర స్తు తం 35 బయోడైవర్సిటీ హాట్స్థాట్లు  ఉన్నాయి. అవి: 

ఉతు ర, మధ్య అమెర్సకా 
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1. కాల్సఫోరినయా ఫోల రిసీిక్ పా్రవిన్ి్ 

2. మాయడాియన్ పైన్ ఓక్ ఉడ్లాండి్ 

3. మిసో అమెరికా 

4. కరేబియన్ దీవులు 

దకి్షణఅమెర్సకా 

1. టంబ్రస్ చోకో మాయగెల్సన్ 

2. టిాపికల్ ఆండీస్  

3. చిలయన్ వింటర్ ర్సయిన్ఫాల్ వాలద వియన్ ఫార్ససీ్ 

4. బా్రజిల్ సిర్యూ డో 

5.బా్రజిల్అటాల ంటికాార్ససీ్ 

 

యూరప్, మధ్య ఆసియా 

1. కాకాసస్  

2. మధ్య ఆసియా అడవులు 

3. మధ్యదర్య పా్రంతం 

4.ఇర్యన్అన్తోల్సయన్  

 

ఆఫ్రర కా 

1. పశిుమ ఆఫాికా - గనియా అడవులు 

2. సకుొలంట్ కరూ 

3. కేప్ ఫోల రోసీిక్ పా్రంతం 

4. మప్పటలాండ్ - ప్రండో లాండ్ ఆలబని 

5. తూరుప ఆఫాికా తీర అడవులు 

6. ఈసీరన్ అఫాోమోంట్టన్ 
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7. హార్న్ ఆఫ్ ఆఫాికా 

8. మడగాసొర్ - హందూ మహాసముదా దీవుల 

ఆసియా పసిఫ్రక్ 

1. పశిుమ కనుమలు - శ్రూ లంక 2. హమాలయాలు 

3. ఇండో బ్ర్యమ 4. నైెరుతి చైనా 

5. ఫిల్సపీపన్స 6. స్తందా లాండ్ 

7. వాలేసియా 8. న్యయ కాల్సడోనియా 

9. ఈసీ్ మెలన్నసియా అడవులు 10. ప్రల్సన్నసియా మైెకోూ న్నసియా 

11. న్యయజిలాండ్ 12. జప్రన్ 
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