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सलीमा स्वीयेन ग्रीष्म-शिशिरेण अतीव उत्साशिता आसीत ्। स्वस्य 

सिपाशिश िः सि सा शिमाचलप्रदिेस्य मनालीं द्रष्ट ुं गता आसीत ् । तस्यािः 

सव ंस्मरण ेआसीत ्यत ्िसयानुं यथा यथा शिखरुं प्रशत गच्छत ्आसीत ्तशिि 

सा स्थलाकृत्यािः एवुं च प्राकृशतकयािः वनस्पत्यािः पररवतिमानाशन रूपाशण 

दृष््वा कथुं आश्चयिचशकता जायमाना आसीत ् । शगररपाद े शस्थतािः 

सालवकृ्षाणाम ् एवुं च गिृवकृ्षाणाुं सघन-वनाशन िन िः िन िः अदृश्याशन 

अ वन ्एवुं च पवितस्य क्रमििः शनम्न ागषे ु कृिाशन तीक्ष्णपत्राशण तथा च 

िङ््कवाकारकािः उन्नतािः शवतानवकृ्षािः दृश्यन्ते स्म । तया ज्ञातुं यत ् ते 

िङ््कवाकारकािः वकृ्षािः आसन् । उन्नतेष ुवकेृ्षष ु शवकशसतेष ु तेजशस्वपषु्पेष ुतस्यािः अवधानुं गतम ् । ताशन पषु्पाशण रोडोडेण्ड्रान-

पषु्पाशण आसन ्। मनालीतिः अग्रे रोिताङ््ग-माग ंयावत ्तया दृष्ुं यत ् शूमिः वामन िः घास िः एवुं च केषशुचत ्स्थानेष ुशिमने आवतृा 

आसीत् ।   

सलीमायािः अवलोकनेन 

वयम ् अनुमातुुं िकनुमिः यत् 

स्थलस्य औन्नत्यम ् एवुं च 

वनस्पत्यािः शविेषतािः परस्परुं 

सम्िशन्धतािः सशन्त । 

औन्नत्यस्य पररवतिनेन सि 

वायमुण्ड्डले अशप पररवतिनुं 

 वशत । तथा च अस्य 

कारणने प्राकृशतकयाुं 

वनस्पत्याम ्अशप पररवतिनुं  वशत । वनस्पतेिः वशृधिः तापमाने एवुं च आद्रितायाम ्

अशप शन िरुं करोशत । एतत् अशतररच्य शनम्न ागस्य तथा च मशृिकायािः 

उपरर ागस्य स्थलूतासदृिेष ुकारकेष ुअशप शन िरुं करोशत । एतेष ुघटकेष ुअन्तिः 

कारणने कस्यशचत ् स्थानस्य प्राकृशतकयािः वनस्पत्यािः सघनता एवुं च प्रकारेष ु

अशप पररवतिनुं  वशत ।  

 सामान्यतया प्राकृशतकयािः वनस्पत्यािः शनम्नेष ुप्रमखुषे ुशत्रष ु ागषे ुवगीकरणुं शक्रयते :  

आगच्छन्त ुशकमशप शकशचचत ्कुमििः 

 सलीमावत ् यदा  वन्तिः कवशचत ्

नतूनुं स्थानुं गच्छशन्त, तदा तत्र 

शवद्यमानानाुं शवश न्नप्रकारीयाणाुं 

प्राकृशतक-वनस्पतीनाम ् उपरर 

अवधानुं कुविन्त ु । तथा च तेष ु

कारकेष ु शवचारयन्त,ु यस्य कारणने 

एतािः वनस्पतयिः तत्र उत्पन्नािः 

अ वन ्। 

 वकृ्षाणाुं कतिनेन, चीरणने, 

रोकधनसस्यानाुं रचनात्मककायेण 

च तशस्मन ् के्षते्र कशश्चत ् कषिणने 

मानवीयिः िस्तके्षपिः अ वत् तशिि 

तत ्शलखन्त ु।  

चित्रम-्6.1 रोडोडेण्ड्रान ्

    प्राकृतिक-वनस्पतििः  

    एव ंच वन्यजीवनम् 6 

आगच्छन्ि ुककमतप कृत्वा तिक्षण ंकुममिः 

ककम् अधुना भवन्ििः वकंु् िकु्नवतन्ि यि ्

ऊर्धवमम् आरोहणसमये प्राकृतिकवनस्पिौ 

सलीमया ककमर्थं पररविमन ं दषृ्टम् ? 

तहमालये तगररपादाि् आरभ्य ऊर्धवमम् 

आरोहणसमये सलीमा कीदिृीिः 

वनस्पिीिः अपश्यि् ? 
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(क) वनाशन : याशन वकृ्षाणाुं कृते उपयकु्त-तापमानके्षते्र एवुं च पररपणूिवषाियकेु्त के्षते्र उत्पद्यन्ते । 

एतेषाुं कारकाणाम ्आधारेण सघनाशन एवुं च उन्मकु्ताशन वनाशन शवकशसताशन  वशन्त ।  

(ख) घास स्थलाशन :  यत ्मध्यमवषाियकेु्त के्षते्र शवकशसतािः  वशन्त । 
(ग) स्तम्िािः : कण्ड्टकस्तम्िािः एवुं च कण्ड्टकगलुमािः केवलुं िषु्कके्षते्रष ु उत्पन्नािः  वशन्त । 

सलीमा शिमालयस्य यात्रायािः स्वस्य अन ुवुं शपतरुं श्रावयन्ती आसीत ् । तस्यािः शपता 

शवश्वस्य शवश न्नेष ुस्थानेष ुगतिः आसीत ्। सिः सलीमाुं शवश न्नानाुं मिाद्वीपानाुं शवश न्नेष ु

स्थानेष ुउत्पद्यमानानाुं शवशवधप्रकारीयाणाुं वनस्पतीनाुं शवषये अिोधयत।् सिः उपध्रवुीयेष ु

प्रदिेषे ुिङ््कुधाररवनानाुं शवषये, मरुस्थलप्रदिेषे ुकण्ड्टकस्तम्िानाुं शवषये, आद्रिप्रदिेषे ु

सघनेष ु उष्णकशटिन्धीय-दृढकाष्ठवनानाुं शवषये च ििटशवधुं ज्ञानुं प्रायच्छत ् । सलीमा 

अवगतवती यत ् शिमालयस्य के्षते्रष ु प्रायेण सविशवधािः वनस्पतयिः प्राप्यन्ते, यािः 

 मूध्यरेखायािः ध्रवुुं प्रशत गमनसमये प्राप्यन्ते । 

प्राकृशतक-वनस्पतीनाुं प्रकारेष ुपररवतिनस्य मखु्यकारणुं जलवायोिः पररवतिनुं  

वतिते । आगच्छन्त ुवयुं शवश्वस्य शवश न्नप्रकारीयाणाुं वनस्पतीनाुं शवषये, तेषाुं गणुानाुं 

शवषये तथा च तत्र प्रवासुं कुविताुं वन्यजीवानाुं शवषये च जानीमिः।  

वनम ् 

उष्णकचिबन्धीयं सदावसन्त-वनाचन 

एताशन वनाशन उष्णकशटिन्धीयाशन वषािवनाशन इशत कथ्यन्ते (चित्रम-् 6.3) । एताशन 

सघनाशन वनाशन  मूध्यरेखायािः एवुं च उष्णकशटिन्धीय-वनानाुं समीपुं समपुलभ्यन्ते। 

एताशन के्षत्राशण उष्णाशन  वशन्त तथा च सम्पणूिवष ेअत्र अत्यशधका वशृष्िः  वशत । यतिः 

अत्र ऋतोिः वायुमण्ड्डलुं कदाशचत ्िषु्कुं  न  वशत । अतिः अत्रत्यवकृ्षाणाुं पत्राशण पणूितया न 

पतशन्त । अतिः एताशन वनाशन सदावसन्त-वनाशन कथ्यन्ते । अत्यशधकस्य सघनवकृ्षाणाुं 

स्थलूशवतानस्य कारणने शदनस्य समये इशत सयूिस्य प्रकाििः वनस्य अन्तिः पयिन्तुं न 

प्राप्नोशत । सामान्यतया अत्र दृढकाष्ठवकृ्षािः यथा रोजवडुवकृ्षिः, कोशवदारिः मिोगनीवकृ्षािः 

च प्राप्यन्ते ।  

 

 

 

 

 

 

 

शकुं  जानशन्त  वन्तिः? 

ब्राजीलस्य उष्णकशटिन्धीयाशन 

सदावसन्तवनाशन एतावशन्त 

शविालाशन सशन्त यत ् एते पशृथवयािः 

फुप्फुसवत ् प्रतीयन्ते ।  वन्तिः वकु्तुं  

िकनवुशन्त शकमथिम ्? 

चकं जानचन्त भवन्तः? 

‘ऐनाकोण्ड्डा’ शवश्वस्य सवािशधकिः 

ििृिमिः सपििः, उष्णकशटिन्धीयेष ु

वषािवनेष ु प्राप्यते । एषिः मगरसदृिान ्

शविालजन्तनू ्अशप मारशयतुुं तथा च 

खाशदतुुं िकनोशत ।  

चित्रम-्6.2 कण्ड्टकपणूाििः स्तम्िािः 

चित्रम-्6.3 उष्णकशटिन्धीयाशन सदावसन्तवनाशन 
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उष्णकचिबन्धीयाचन पणणपातीवनाचन 

उष्णकशटिन्धीयाशन पणिपाशतवनाशन वषािकालवनाशन  वशन्त । याशन  ारतस्य 

उिर-आस्रेशलयादिेस्य एवुं च मध्य-अमरेरकादेिस्य शविालतमषे ु  ागेष ु

प्राप्यन्ते (शचत्रम-्6.4) एतेष ु के्षते्रष ुऋतपुररवतिनाशन जायमानाशन  वशन्त स्म । 

जलसुंरक्षणाय िषु्ककाले अत्रत्यािः वकृ्षािः पत्राशण पातयशन्त । एतेष ु वनेष ु

प्राप्यमाणषे ु दृढकाष्ठवकेृ्षष ु सालवकृ्षािः, िाकवकृ्षािः, नीमवकृ्षािः तथा च 

शिुंिपावकृ्षािः सशन्त । दृढकाष्ठ-वकृ्षािः उपस्करादीनाुं, यातायातसामग्रीणाम ्एवुं 

च शनमािणासामग्रयािः शनमािणाय  अतीव उपयोशगनिः  वशन्त । एतेष ु प्रदिेषे ु

सामान्यतया प्राप्यमाणािः जन्तविः वतिन्ते – वयाघ्रिः, शसुंििः, गजिः, स्वणिकशपिः, 

एवुं च वानरिः इत्यादयिः सशन्त (शचत्रम ्6.5,6.6 तथा च 6.8)।  

 

      

 

 

 

 

शीतोष्षणं सदावसन्तं वनम ्

िीतोष्ण-सदावसन्तवनाशन मध्य-अक्षाुंिस्य तटीयप्रदिेषे ु शस्थताशन सशन्त (शचत्रम-्

6.7)। एते सामान्यतिः मिाद्वीपानाुं पवूीतटेष ु प्राप्यन्ते । यथा – दशक्षण-पवूि-

अमरेरकायािः तथा च दशक्षण-चीनस्य एवुं च दशक्षण-पवूी-ब्राजीलस्य । अत्र िाचज-

दारुगन्धा-यकेूशलप्टससदृिािः च दृढािः एवुं च कोमलािः उ यप्रकारस्य वकृ्षािः 

प्राप्यन्त े।  

 

 

 

 

चित्रम ्– 6.7 शीतोष्ण-सदावसन्त-वनम ्
चित्रम ्–  6.8 गजािः  

 

आगच्छन्ि ुककतिि ्कृत्वा तिक्षण ंप्राप्नमुिः 

 भारिे िीिोष्ण-सदावसन्िातन 

िर्था च िीिोष्ण-सदावसन्िातन 

वनातन कुत्र प्राप्यन्िे ? िेषा ं

राज्याना ंनामातन सूचयन्िु । 

 भारिे अतधकिरं कीदिृातन 

वनातन प्राप्यन्िे ? 

चित्रम ्– 6.5 वयाघ्रिः 

चित्रम ्– 6.4  उष्णकशटिन्धीयाशन पणणपातीवनम ्

चित्रम ्– 6.6 स्वणि-कशपिः 
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शीतोष्णं पणणपातीवनम ्

उच्चाक्षाुंिुं प्रशत गमनेन अशधकाशन िीतोष्णाशन वनाशन प्राप्यन्ते (शचत्रम-्6.11)। एते उिर-

पवूि-अमरेरकायािः, चीनस्य, न्यजूील ण्ड्डस्य, शचलयािः एवुं च पशश्चमयरूोपस्य तटीयप्रदिेषे ु

प्राप्यन्ते । एते स्वस्य पत्राशण िषु्के ऋतौ पातयशन्त। अत्र प्राप्यमाणािः वकृ्षािः सशन्त - िाचज-

िीच-मध्यादयिः च । िररणिः, िगृालिः,वकृिः च अत्रत्य सामान्यािः जन्तविः सशन्त । फीजणे्ड्टिः तथा 

च मोनालसदृिािः पशक्षणिः अशप अत्र प्राप्यन्ते (शचत्रम-् 6.9 एवुं च 6.10) । 

 

 

 

 

 

 

भूमध्यसागरीया वनस्पचतः 

 वन्तिः ज्ञातवन्तिः सशन्त यत ्मिाद्वीपानाुं पवूिस्य तथा च उिर-पवूितटानाम ्अशधकाुंि ागािः 

िीतोष्ण िः सदावसन्त िः एवुं च पणिपातीवन िः आच्छाशदतािः सशन्त । अत्र  मूध्यसागरीयािः 

वनस्पतयिः प्राप्यन्ते (शचत्रम-्6.12) । एतािः वनस्पतयिः अशधकतया यरूोपस्य, अफ्रीकायािः 

एवुं च एशियायािः  मूध्यसागरस्य समीपस्थेष ु प्रदिेेष ु प्राप्यन्ते। अत एव अस्य नाम एतत् 

जातम ् । एतािः वनस्पतयिः  मूध्यसागरस्य िाह्येष ु प्रदिेषे ु यथा– सुंयकु्त-राज्य-अमरेरकायािः 

केशलफोशनियायाुं, दशक्षण-पशश्चम-अफ्रीकायाुं, दशक्षण-पशश्चम-दशक्षण-अमरेरकायाम ् एवुं च 

दशक्षण-पशश्चम-आस्रेशलयायाुं च अशप  प्राप्यन्त े। 

 

 

 

 

  

 भूमर्धयसागरीय-

वृक्षािः, िुष्के ग्रीष्मे 

ऋिौ आत्मानम् 

अनुकूलान् कुवमतन्ि । 

िेषां स्र्थूलत्वक् एवं 

च तसक्र्थतलप्तातन 

वाष्पोत्सजमनम् 

अवरोधयतन्ि ।  

 भूमर्धयसागरीयिः 

प्रदिेिः फलानां 

कृतषकारणाि् 

‘तवश्वस्य 

फलोद्यानम्’ इति 

कथ्यिे । 

कक जानतन्ि भवन्ििः? 

चित्रम ्– 6.9 करकिः 

 

चित्रम-् 6.10 मोनाल ्

 

चित्रम ्– 6.12  मूध्यसागरीये प्रदिे ेद्राक्षायािः उद्यानाशन 

चित्रम ्– 6.11 शीतोष्ण-पणणपाचतवनाचन 
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एतेष ुप्रदिेषे ु उष्ण-िषु्क-ग्रीष्मािः एवुं च वषाियकु्तािः मदृ-ुिीतािः ऋतविः च 

 वशन्त। एतेष ुके्षते्रष ुसामान्यतिः नारङ््ग-अचजीर- शजतवकृ्षिः-द्राक्षासदृिाशन 

जम्िीरवुंिीयाशन फलाशन उत्पाद्यन्ते, यतोशि जनािः स्वचे्छया कृशषकरणाय 

अत्र प्राकृशतक-वनस्पत्यािः अपवारणुं कृतवन्तिः सशन्त । अत्र वन्यजीवनुं 

न्यनूुं वतिते ।  

शङ्कुधारर-वनम ्

उिरी-गोलाधिस्य उच्चेष ुअक्षाुंिषे ु(50
0 - 700)  वयाशन िङ््कुधाररशण वनाशन 

प्राप्यन्ते (शचत्रम ्– 6.13 क एवुं च ख)। एताशन ‘ट गा’ अशप कथ्यन्ते । एताशन 

वनाशन अशधकेष ुऔन्नत्येष ुअशप प्राप्यन्ते । एतान ्एव वकृ्षान् सलीमा शिमालये 

अशधकमात्रायाम ्अपश्यत ्। एते दीघाििः कोमल-काष्ठकािः सदावसन्तािः वकृ्षािः च 

 वशन्त । एतेषाुं वकृ्षाणाुं काष्ठानाम ् उपयोगिः आद्रिगोलकानाुं शनमािण े  वशत । 

एतेषाम ्उपयोगिः सामान्यरूपेण तथा च समाचारपत्र-कागदानाुं शनमािण े वशत । 

कोमलकाष्ठानाम ्उपयोगिः अशननपेशटकानाुं शनमािण ेतथा च वस्तशून प्रेषशयतुुं पेशटकानाुं शनमािण े शक्रयते । दारुगन्धािः, दवेदारुवकृ्षािः 

इत्यादयिः च एतेषाुं वनानाुं प्रमखुवकृ्षािः सशन्त । अत्र सामान्यतिः रजतिगृालािः, शमङ््कािः, ध्रवुीय- ललकूािः च एतादृिािः जन्तविः 

प्राप्यन्ते ।  

 

 

 

 

 

              चित्रम-् 6.13 (क) : िङ््कुधारर-वनम ्   चित्रम-्6.13 (ख) : शिमाच्छाशदत-िङ््कुधारर-वनम ्

घासस्थलम ् 

उष्णकशटिन्धीय-घासस्थलम ् : एताशन वनाशन  मूध्यरेखायािः कशस्मन् 

अशप  ाग े उत्पन्नाशन जायन्ते तथा च  मूध्यरेखायािः उ य ागतिः 

उष्णकशटिन्धीय-के्षत्राशण यावत ्शवस्तीणािशन  वशन्त (शचत्रम-्6.14)। अत्र 

वनस्पशतिः शनम्नवषाितिः मध्यवषािपणूषे ु के्षते्रष ु उत्पन्ना  वशत। एषिः घासिः 

अशधकिः उन्नतिः प्रायेण 3 तिः 4-मीटरपररशमतम ्औन्नत्युं यावत ्वधिनुं प्राप्ुुं 

िकनोशत । अफ्रीकायािः सवाना-घासस्थलम ् एतादृिम ् एव वतिते । 

सामान्यरूपेण उष्णकशटिन्धीय-घासस्थले गजािः, शचत्रगदि ािः, शचत्रोष्रािः 

जन्तविः, िररणािः, शचत्रक-वयाघ्रािः आदयिः च जन्तविः प्राप्यन्ते (6.15) 

 

 स्वसमीपस्र्थेषु कोमल िः िर्था च 

दढृकाष् िः तनर्ममिेषु वस्िुष ु अवधान ं

कुवमन्िु । 

 ज्येष्भे्यिः समीपस्र्थानां वृक्षाणा ं

नामातन जानन्िु। 

आगच्छन्िु ककतिि् कृत्वा पठामिः 

रुसीभाषायां ट गा इत्यस्य किः अर्थमिः 

िुद्धम् अर्थवा अस्पृष्टम्  

 

कक जानतन्ि भवन्ििः? 

चित्रम ्– 6.14 उष्णकशटिन्धीयुं घासस्थलम ्
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शीतोष्णं घासस्थलाचन : एताशन मध्येष ु अक्षाुंिीयेष ु के्षते्रष ु तथा च मिाद्वीपानाम ्

अन्त ािगेष ु प्राप्यन्ते । अत्रत्यघासिः सामान्यतिः लघिुः एवुं च पौशष्किः  वशत । 

िीतोष्णेष ुप्रदिेषे ुसामान्यतिः जङ््गशलमशिषािः, िाइसन-जन्तविः, एण्ड्टीलोपजन्तविः च 

प्राप्यन्ते । 

कण्िक-स्तमबाः : िषु्कमरुस्थलसदृिषे ु के्षते्रष ु एते प्राप्यन्ते । उष्णकशटिन्धीय-

मरुस्थलाशन मिाद्वीपानाुं पशश्चमीतटेष ु प्राप्यन्ते ।  तीव्रायािः उष्णतायािः एवुं च 

न्यनूतमवषाियािः कारणने अत्र वनस्पतीनाुं न्यनूता  वशत । शवश्वस्य मानशचत्र े

मरुस्थलप्रदिेान ्शचशितान ्कुविन्त ु। शकुं   वन्तिः  ारतस्य शविालस्य मरुस्थलस्य नाम 

सचूशयतुुं िकनवुशन्त ? मरुस्थलस्य केषाचचन जन्तनूाुं नामाशन सचूयन्त ु। यान ् वन्तिः 

पवू ं ज्ञातवन्तिः सशन्त यशद  वन्तिः ध्रवुीयुं प्रदिेुं गशमष्यशन्त, तशिि तत ् स्थानुं  वन्तिः 

अत्यशधकुं  िीतलुं प्राप्स्यशन्त । अत्र अतीव सीशमता प्राकृशतकी वनस्पशतिः प्राप्यते । 

अत्र केवलुं ि वलिः, लाइकेनिः तथा च लघकुण्ड्टकस्तम्िािः प्राप्यन्ते।  एते 

अलपकाशलके ग्रीष्मतौ शवकसशन्त । इयुं ‘िुण्रा’ इशत प्रकाररका वनस्पशतिः कथ्यते । 

एतािः वनस्पतयिः यरूोपे, एशियायाुं तथा च उिरी-अमरेरकायािः ध्रवुीयेष ु प्रदिेषे ु

प्राप्यन्त े । अत्रत्य जन्तनूाुं िरीरेष ु स्थलूफरिः तथा च स्थलूा चमि प्राप्यते। यत ् एतान ्

िीतले वायमुण्ड्डले सरुशक्षतान ् करोशत। अत्र प्राप्यमाणािः केचन जन्तविः सशन्त – 

कलेदिः, वालरसिः, कस्तरूी-वषृ िः, ध्रवुीय-उललकूिः, ध्रवुीय- ललकूिः, शिमिगृालिः च 

(शचत्रम-्6.16) । सलीमायािः शपत्रा सघन-वनानाुं काशनचन शचत्राशण प्रदशििताशन । 

केषशुचत ् शचते्रष ु सलीमा अपश्यत ् यत ् जनािः वकृ्षान ् कतिशयत्वा वनाशन नाियन्तिः  

सशन्त । तस्यािः शपत्रा कशथतुं यत ्स्थानीयािः जनािः वनाशन कतिशयत्वा आवासाय स्थानम ्

इच्छशन्त स्म । 

अतिः ते वनाशन नाशितवन्तिः। सलीमा अशचन्तयत ्यत ्यशद 

वनानाुं नाििः शक्रयते तशिि, वन्यजीवािः कुत्र गशमष्यशन्त ? शकुं  

ताशन वनाशन पनुिः पवूिवत ् शवष्यशन्त ? यशद जनािः एवम ्एव 

वनाशन कतिशयष्यशन्त, तशिि  शवष्ये पयािप्रूपेण ओषजनुं, 

जलवाष्पुं, काष्ठुं, फलाशन, िषु्क-फलाशन इत्यादयिः च न 

लप्स्यन्ते ? 

शकुं   वन्तिः सलीमायािः शवचारेण सन्तषु्ािः सशन्त ?  स्वशमत्र िः सि वनस्पतेिः एवुं च 

प्राशणजगतिः शवशवधतायाुं जायमानायािः न्यनूतायािः शवषये चचां कुविन्त ु । एतेषाुं 

सुंरक्षणस्य शवषये काचचन परामिािन ्प्रददत ु।  

 

तवतभने्नषु प्रदिेेषु घासस्र्थलातन तवतभन्न िः 

नामतभिः ज्ञायन्िे :  

उष्णकरटबन्धीयातन घासस्र्थलातन 

पूवी-अफ्रीका  –  सवाना 

ब्राजील  – कम्पोसिः 

वेनेजुएला  –  लानोसिः 

िीिोष्ण-करटबन्धीयातन  घासस्र्थलातन 

अजेण्टीना  –  प म्पासिः 

उत्तरी-अमेररका  –  पे्रअरी 

दतक्षण-अफ्रीका  –  वेल्डिः 

मर्धय-एतिया  –  स्टेपी 

आस्रेतलया  –  डानिः 

कक भवन्ििः जानतन्ि ? 

चित्रम ्– 6.15 शचत्रोष्ािः 

ध्रवुीय ललकूिः वालरसिः 

चित्रम ्6.16  कलेदिः(सील-जन्तिुः) 
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1. शनम्न-प्रश्नानाम ्उिराशण शलखन्त-ु 

(क) वनस्पतीनाुं शवकासिः कयोिः द्वयोिः कारकयोिः उपरर अशधकतया शन िरुं करोशत ? 

(ख) प्राकृशतक-वनस्पतीनाुं शतस्रिः प्रमखुािः श्रेण्ड्यिः कािः सशन्त ? 

(ग) उष्णकशटिन्धीय-सदावसन्त-वनानाुं द्वयोिः दृढकाष्ठयकु्तयोिः वकृ्षयोिः नामाशन सचूयन्त ु। 

(घ) शवश्वस्य कशस्मन ् ाग ेउष्णकशटिन्धीयाशन पणिपाशतवनाशन प्राप्यन्ते ?   

(ङ्) जम्िीरवुंिजाशन फलाशन कशस्मन ्वायमुण्ड्डले उत्पाद्यन्ते ? 

(च) िङ््कुधाररणाुं वनानाुं काचचन चतरुिः उपयोगान ्सचूयन्त ु।  

(छ) शवश्वस्य केष ु ागेष ुऋतु-घासस्थलाशन प्राप्यन्ते ? 

2. समशुचतम ्() उिरुं शचशितुं कुविन्त-ु 

(क) ि वलुं तथा च  लाइकेन प्राप्यन्ते 

(i) मरुस्थलीयायाुं वनस्पतौ 

(ii) उष्णकशटिन्धीयेष ुसदावसन्तेष ुवनेष ु 

(iii) टुण्ड्रा-वनस्पतौ 

(ख) कण्ड्टकपणूाििः स्तम्िािः प्राप्यन्ते 

(i) उष्ण ेएवुं च आद्र ेउष्णकशटिन्धीये पयािवरण े

(ii) उष्ण ेएवुं च िषु्के मरुस्थलीये पयािवरणे 

(iii) िीतले ध्रवुीये पयािवरणे 

(ग) उष्णकशटिन्धीयस्य सदावसन्तस्य एकिः सामान्यिः जन्तुिः — 

(i) वानरिः 

(ii) शचत्रोष्रिः 

(iii) ऊष्रिः 

(घ) िङ््कुधाररणिः वनस्य एका मित्त्वपणूाि प्रजाशतिः वतिते : 

(i) रोजवडुिः 

(ii) दारुगन्धिः 

(iii) िाकवकृ्षिः 

(ङ्) स्टेपी-घासस्थलाशन प्राप्यन्ते : 

(i) दशक्षण-अफ्रीका 

(ii) आस्रेशलया  

(iii) मध्य-एशिया 

3. शनम्नशलशखत-स्तम् ान ्मलेशयत्वा समशुचतान ्यगुलान ्शनमािन्तु- 

(क) वालरसिः (i)  कोमल-काष्ठ-वकृ्षिः 

(ख) दवेदारु-वकृ्षिः (ii)  उष्ण-कशटिन्धीयस्य पणिपाशतवनस्य एकिः जन्तिुः 

(ग) शजतवकृ्षिः (iii)  एकिः ध्रवुीयिः जन्तुिः 

(घ) गजिः (iv)  अण्ड्टाकि शटकायािः िीतोष्णुं घासस्थलम ्

अभ्यासािः 
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(ङ्) कम्पोसिः  (v)  कण्ड्टक-स्तम्िािः 

  (vi)  एकिः जम्िीरवुंिस्य वकृ्षिः 

(च) डाउनिः  (vii)  ब्राजीलस्य उष्णकशटिन्धीयुं घासस्थलम ्

4. कारणाशन सचूयन्त ु–  
(क) ध्रवीयप्रदिेेष ुवासुं कुविताुं जन्तूनाुं चमि तथा च त्वक् स्थलूा  वशत । 

(ख) उष्णकशटिन्धीयाशन पणिपातीशन वनाशन िषु्के वातावरण ेस्वस्य पत्राशण पातयशन्त । 

(ग) वनस्पत्यािः प्रकारािः सघनता च एकस्मात ्स्थानात ्अपरशस्मन ्स्थाने पररवशतिता  वशत । 

5. गशतशवशधिः –  
(क) शवश्वस्य शवश न्नानाुं  ागानाुं वनानाुं तथा च घासस्थलानाुं शचत्राशण एकत्रीकुविन्त ु । प्रत्येकुं  शचत्रस्य अधिः 

शचत्रसम्िधम ्एकुं  वाकयुं शलखन्त ु। 

(ख) वषािवनस्य घासस्थलस्य एवुं च िङ््कुधाररवनस्य एकुं  ‘कोलाज़’ इशत शनमािन्त ु। 

6. आगच्छन्त ुक्रीडामिः –  

अधिः प्रदिायाुं वगिप्रिशेलकायाुं िबदािः शनलीनािः सशन्त। एते सव ेवनस्पशतश िः एवुं च वन्यजीव िः च सम्िधािः सशन्त । एते 

िबदािः क्ष शतजरूपेण अथवा उध्वािधररूपेण प्रदिािः सशन्त । एतेष ुिबदद्वयोिः पररचयिः  वदभ््यिः कृतिः वतिते । शमत्र िः सि 

शमशलत्वा अन्येषाुं िबदानाुं पररचयुं कुविन्त ु।  

शटप्पणी- प्रिशेलकायािः उिराशण आङ््गिबदषे ुसशन्त । 

  


