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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6061 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വന�ജീവിക�െട കണെ���്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 

�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri. A. K. Saseendran
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വന�ജീവിക�െട കണെ���്

നട��തി�േവ�ി സ�ീകരി�വ�� മാർ��ൾ

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(എ) വനേമഖലെയ ബ്േളാ�കളായി തിരി� ,് അതി�െട

സ�രി�  ്േനരി�് കാ�� �ഗ��െട എ�ം

തി�െ���� ബ്േളാ�് കൗ�് (Block count –
direct method), ഓേരാ ബ്േളാ�ി�ം നി�യി��

നിർ�ി� േനർേരഖയി�െട സ�രി�  ്േനരി�്

കാ�� �ഗ��െട എ�ം തി�െ���� Block
count line transect – direct sighting,
വനേമഖലെയ െചറിയ �ി�കളായി തിരി�്

അവയിൽ �ാപി�� ക�ാമറകൾ ഉപേയാഗി�്

ചി�ം എ��� Camera Trapping Method,
ആന����െട �ായം, ആൺ-െപൺ ഇനം

എ�ിവ അറി��തിനായി ജലേ�ാത�കൾ

േക�ീകരി�  ്നട�� Water hole Count method
എ�ിവ �ത�� രീതിയി�ളള കണെ���കളാണ്.
�ാൻെസ�കളിൽ �ടി സ�രി�േ�ാൾ

�ഗ��െട കാ�ം കാ��ത�സരി�  ്അവ�െട

ഇനം, എ�ം എ�ിവ തി�െ����തിന്

ഉപേയാഗി�� Dung Count Method എ�ത്

പേരാ�മായ രീതിയി�� കണെ���കളാണ്.
ആന�െട കണെ���ിന് Block Count Direct
sighting, Line transect dung count, Water hole
Count, Dung decay rateഎ�ീ രീതികൾ

അവലംബി�ാ��്. ക�വക�െട എ�ം

കണ�ാ��ത് Camera Trapping രീതി

അവലംബി�ാണ്. കാ�േപാ�്, മാൻ, കാ�പ�ി,
�ര�് വർ�ജീവികൾ എ�ിവ�െട എ�ം

കണ�ാ��തിന് Block Count direct sighting,
Line transect direct sighting, എ�ീ രീതികളാണ്

സാധാരണ സ�ീകരി�ാ��ത്.

(ബി) വന�ജീവിക�െട കണെ���്

��മ�താ��തി�േവ�ി ഉപ�ഹ നിരീ�ണ

(ബി) വന�ജീവിക�െട കണെ���്

��മ�താ��തി�േവ�ി ഉപ�ഹ നിരീ�ണ
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സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ; ഈ
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�  ്വന��ഗ�ൾ��

�ടിെവ� ലഭ�ത�ം ഭ��ലഭ�ത�ം സംബ�ി�

വിവര�ൾ കെ���തിന് കഴി��േ�ാ;
വിശദീകരി�േമാ;

സംവിധാനം നിലവിൽ ഉപേയാഗി��ി�. ഉപ�ഹ

നിരീ�ണ സംവിധാനം ഉപേയാഗി�്

വന��ഗ�ൾ�ളള �ടിെവളള ലഭ�ത�ം

ഭ��ലഭ�ത�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ

കെ���തിന് നിലവിൽ സംവിധാനം ഇ�.

(സി)

വന�ജീവിക�െട അസ�ലിതമായ വർ�നവ്

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം വർ�ി��തിന്

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വന�ജീവിക�െട അസ�ലിതമായ വർ�നവ്

മ�ഷ�-വന�ജീവി സംഘർഷം വർ�ി��തിന്

ഇടയാ�ിയി��് എ�് പറ�വാൻ കഴിയി�.
�വെട േചർ�� വന�ജീവിക�െട കണ�കൾ

�കാരം വന�ജീവിക�െട എ�ം �മാതീതമായി

വർ�ി�ി�ി�.

(ഡി)

വന��ഗ�ൾ�് ഭ��ലഭ�ത�ം �ടിെവ� ലഭ�ത�ം

ഉറ�വ��� തര�ി�ളള ആവാസ വ�വ�

നിലനിർേ��തിെ� ആവശ�കത

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േക� സർ�ാരിെ��ം സം�ാന

സർ�ാരിെ��ം സഹായേ�ാെട നട�ാ��

പ�തികളിൽെ���ി വന�ജീവിക�െട ആവാസ

വ�വ� അഭി��ിെ����തിന് മ�്

ജലസംര�ണ �വർ�ികൾ, െച�ഡാ�ക�െട

നിർ�ാണം, തേ�ശിയമ�ാ� കളക�െട

നിർ�ാർ�നം, വന�ിനക�് ജലലഭ�ത

ഉറ�വ��തിന് �ള��െട നിർ�ാണം,
�ന��ാരണം �ട�ിയവ നട�ിവ���്.
വന�ജീവികൾ�ം അവ�െട ആവാസ വ�വ��ം

േദാഷകരമായി ഭവി�� കാ�തീ തട��തിനായി

വനേമഖലകളി�ം വനാതിർ�ി പ�ി��

ജനവാസേമഖലകളി�ം കാ�തീ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ നട���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



1. കടുവ

സസെന്സെസെസ
വര്ഷഷ

2006 2010 2014 2018

എണഷ 46 71 136 190

2.  കകാടകാന

സസെന്സെസെസ
വര്ഷഷ

2005 2007 2010 2012 2017

എണഷ 5135 6068 6026 6177 5706

3. വരയകാടസ

സസെന്സെസെസ
വര്ഷഷ

2016 2017 2018 2019 2020

എണഷ 1420 575 643 526 723

4.  ഇതര സെസ്തനനികള

ജജീവനി വര്ഗഷ
                        വര്ഷഷ

1997 2002 2011

കകാട്ടുപപകാതസ 4151 14787 17860

മകാവസ 23661 30414 32148

പുളളനിമകാന് 14881 38391 11398

കകാട്ടുപനനി 40425 60940 48034


