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Into the Humid
Tropics- Climate
and Wetlands

ಅರಣ್ಯ ಜಲಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ
ಹರವುಗಳು

Into the Humid Tropics

-V.B.

There have been attempts to discretise the climate of the globe in several ways. The oldest attempt to classify the
climate was mostly by the Greeks and it was centred on the solar shades and the repetitive seasonal contrast. In the
past hundred years, a number of climatic classifications have been proposed on accounting perspective approaches.
This perspective approach pointing on the amount of moisture content is more versatile. One of the climatic
discretization methods was proposed by Koppen and is solely rests on the annual and monthly means of temperature
and precipitation. At times the method of classification has seen several changes. Based on the seasonal distribution of
precipitation, Thornthwaite established five humidity provinces or climatic types. These types were attributed towards
precipitation and evaporation.
Wetlands are
A total population of 2
The humid tropics lie billion are located within the characterised by the presence of
between the Equator and 25° in both humid tropics. The humid water either permanently or
periodically having below a layer of
the
Northern
and
Southern
tropics provide a gate-way to waterlogged soils. Wetlands are
Hemispheres. Humid tropics shows
unique
water particularly important in the humid
consistently high temperature and a analyse
mean
monthly
temperature resources, highly variable tropics for some valuable reasons:
o
exceeding 18 C throughout the year. soil cover, forest patches, and wetlands play an important role in
Another characteristics being the till
recently
the
ever regulating the hydrologic cycle of
this part by moderating the river
rainfall exceeds evapotranspiration increasing urbanisation.
flows and act as a buffer to the
for at least 270 days in a hydrologic
calendar. The annual rainfall ranges relative humidity. Humid tropics coast lines during monsoons and
from 1500 to 2500 mm, with some houses the world’s major population. cyclones. Some of the world’s
regions receiving rainfall in excess of To approximate it, about 60 largest rivers including Amazon,
6000 mm per annum. The mean countries, with a total population of Gannga-Brahmaputra, Congo are
rainfall in the humid tropics is about 2 billion, are located partly or located in humid tropic regions.
three times the world average. The entirely within the humid tropics . Typically they show a strong
humid tropics are defined by About 45 percent of the world's seasonal flow and extensive flood
bioclimates having consistently high humid tropics are found in the South plains and deltas. These wetlands
temperatures; abundant, at times America, 30 percent in Africa, and 25 are under a great threat particularly
at humid tropics.
seasonal, precipitation; and highpercent in Asia.
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Climate

Rainfall of October at Ujire

Monthly cumulative rainfall of 9.5 cm

World map showing humid tropic regions
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ಜಲಚಕರದಲ್ಲಿ ಭೂಗ ೂೋಳವು ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲಯ ಅಂಗವಾದರ , ಅರಣ್ಯ ಪರದ ೋಶಗಳು ಜಲಚಕರದ ಅತಿವಿಶ ೋಷ ಪರಕ್ರರಯೆಗಳಿಗ
ಸಾಕ್ಷೋಭೂತ್ವಾಗಿವ . ಮಳ ಯಾಗಿ ಸ್ತ್ುರಿದ ನೋರಿನ ಕ ಳಮುಖ ಚಲನ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಲಪರಮಾಣ್ದ ನೋರು ಮರಗಳ ಎಲ ಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ತ್ಂಗರಹಿತ್ವಾಗಿ ಬಾಷಿಪೋಕರಣ್ಗ ೂಂಡರ , ನಂತ್ರದ ಅಧ ೂೋಪಾತ್ದ ನೋರು, ಕಾಂಡವನನನುಸ್ತ್ರಿಸಿದ ನೋರು ಮಧ ಯ ಆವಿಯಾಗಿ,
ಇನುನಳಿದ ನೋರು ನ ಲವನುನ ಸ ೋರಿ ಮುಂದ ಸಾಗುತ್ತದ . ಇನುನ ನ ಲದಮೋಲ ಬಿದದ ನೋರು ಆವಿಯಾಗಿ ಇನುನಳಿದ ನವವಳ ನೋರು
ಮೋಲ ೈಹರಿವಾಗುತ್ತದ . ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗುವಿಕ ಯ ಸಾಮರ್ಥಯಯ ಬಹಳ ದೋರ್ಯ ಮತ್ುತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರಂಧ್ರತ ಯ
ಪರತಿಶತ್ವೂ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತವ . ಇಂಗುತಿತರುವ ನೋರಿನು ಅಂತ್ಜಯಲವನುನ ತ್ಲುಪುವ ಅಂತ್ವಾಯಯಪತತ ಯೂ ಹ ಚುಿ.

ಕಾಡುಳಿದರೆ ನಾಡು- ಇದು ಸರ್ವರಿಂದಲಮ ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಕ್ತಿ. ಕಾಡಿನಂದ ಮಳೆಯೋ ಅಥವಾ
ಮಳೆಯಂದ ಕಾಡೆಮೋ ಎಂಬ ಪರಶೆೆಗೆ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲಲರ್ೂ ಸರ್ವವಿದಿತವೆಂದರೆ, ಸಂಶೆ ೋಧಕ್ರು
ಜಲಚಕ್ರ – Hydrological cycle
ಇತ್ಿೋಚಿನ್ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಯ ಎರರ್ಲು ಪಡೆದು ಮಳೆಯಂದ ಕಾಡು ಉಕ್ತಿಯೋ ಸಮಕ್ಿ ಎಂದಿದ್ಾಾರೆ.
ಸಮುದರಮಟ್ು – Mean sea level ಜಲಚಕ್ರದಲ್ಲಲ ಭಮಗೆಮೋಳರ್ು ಒಂದು ಅತಯಮಮಲಯ ಅಂಗವಾದರೆ, ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೋಶಗಳು ಜಲಚಕ್ರದ
ಹವಾಮಾನ್ – Weather
ಅತ್ವಿಶೆೋಷ ಪರಕ್ತರಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷೋಭಮತವಾಗಿವೆ. ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಮಳೆಯೋ ಬಹುಮುಖ್ಯ
ವಾಯುಗುಣ – Climate
ನೋರಿನ್ ಒಳಸುರಿ. ಬಾಷ್ಪೋಕ್ರಣ, ಇಂಗುವಿಕೆ, ಒಸರುವಿಕೆ ಇವೆೋ ಮೊದಲಾದರ್ು ಹೆಮರಸುರಿಗಳು.
ಭಮತಾಪ ಏರಿಕೆ –Global Warming ಕಾಡಿನ್ ಮೋಲೆ ಬಿದಾ ಮಳೆಯು ಹರಿವಾಗುರ್ ಹಾದಿ ಇನೆತರ ಭಮಭಾಗಕೆೆ ಹೆಮೋಲ್ಲಸಿದ್ಾಗ
ಸರಾಸರಿ – Average
ಅಪೂರ್ವವಾದುದು. ಅರಣಯದಲ್ಲಲ ಪಣವಹೆಮದಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಬಿದಾ ನೋರು ನ್ಂತರ ಅಧೆಮೋಪಾತವಾಗಿ
ಅಕಾಲ್ಲಕ್ತೆ – Intermittent
ನೆಲರ್ನ್ುೆ ಮುಟ್ುುತಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಮತುಿ ಅಧೆಮೋಪಾತಗಳಿಗಿರುರ್ ಕಾಲಾರ್ಧಿಯು ದಿನ್ವಂದರಷುು
ಶುಷೆ – Humid
ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹೆಚ್ಾಾಗುರ್ ಸಂಭರ್ರ್ೂ ಇದ್ೆ. ಇನ್ುೆಳಿದ ನೋರು ಮರಗಳ ಕಾಂಡರ್ನ್ೆನ್ುಸರಿಸಿ
ಪಣವಹೆಮದಿಕೆ - Canopy cover
ಭಮಮಿಯನ್ುೆ ಸೆೋರುತಿವೆ. ಇವೆಲಲರ ಮಧೆಯ ಬಾಷ್ಪೋಕ್ರಣ ಕ್ತರಯಗಳಿಂದ ನೋರಿನ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಮ
ಇಂಗುವಿಕೆ – Infiltration
ಇದ್ೆ. ಹೋಗೆ ಮಳೆ ಮತುಿ ಹರಿವಿನ್ ಪರಿರ್ತವನೆ ಮತುಿ ಪರತ್ಕ್ತರಯಗಳು ಅರಣಯ ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಅತ್
ಒಸರುವಿಕೆ – Percolation
ಕ್ುತಮಹಲಕ್ರವಾಗಿರುತಿವೆ.
ಅಧೆಮೋಪಾತ – Throughfall
ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದ ನೋರಿನ್ ಕೆಳಮುಖ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಲ ಕೆಲಪರಮಾಣದ ನೋರು ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಲ
ಬಾಷ್ಪೋಕ್ರಣ – Transpiration
ಸಂಗರಹತವಾಗಿ ಬಾಷ್ಪೋಕ್ರಣಗೆಮಂಡರೆ, ನ್ಂತರದ ಅಧೆಮೋಪಾತದ ನೋರು, ಕಾಂಡರ್ನ್ೆನ್ುಸರಿಸಿದ
ಅಧೆಮೋಪಾತದ – Downpore
ನೋರು ಮಧೆಯ ಆವಿಯಾಗಿ, ಇನ್ುೆಳಿದ ನೋರು ನೆಲರ್ನ್ುೆ ಸೆೋರಿ ಮುಂದ್ೆಸಾಗುತಿದ್ೆ. ಇನ್ುೆ ನೆಲದಮೋಲೆ
ಕಾಂಡ – Stem
ಬಿದಾ ನೋರು ಆವಿಯಾಗಿ ಇನ್ುೆಳಿದ ನರ್ವಳ ನೋರು ಮೋಲೆೈಹರಿವಾಗುತಿದ್ೆ. ಹೋಗೆ ಆವಿಯಾಗುರ್
ಸಾಂದರತೆ – Density
ವೆಚಾಗಳನೆೆಲಾಲ ಕ್ಳೆದು ಆಗುರ್ ಹರಿವಿನ್ ಉತಪತ್ಿಯು ಆರಣಯ ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಏಕ್ರಮಪವಾಗಿರದ್ೆೋ
ಆದರವತೆ – Humidity
ಸಂಕ್ತೋಣವತೆಯನ್ುೆ ತಾಳುತಿವೆ. ಇದಕೆೆ ಅಲ್ಲಲನ್ ಮಣ್ಣಿನ್ ಗುಣಗಳು-ಸಾಂದರತೆ, ಒಳಸೆಮೋರುವಿಕೆ,
ಸರಂಧರತೆ – Porosity
ಇಂಗುವಿಕೆ, ಆವಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆೋ ಕಾರಣವಾಗುತಿವೆ. ಮಳೆನೋರಿನ್ ಇನೆಮೆಂದು ಭಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಲ
ಅಂತಜವಲ – Groundwater
ಇಂಗಿ ಅಧೆಮೋದಿಕ್ತೆನ್ಲ್ಲಲ ಲಂಬವಾಗಿಯಮ ಹಾಗಮ ಸಮತಲದಲ್ಲಲ ನೆೋರವಾಗಿಯಮ ಹರಿಯುತಿದ್ೆ. ಹೋಗೆ
ರ್ಯಯ – Losses
ನೆೋರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮತಲದಲ್ಲಲ ಹರಿದ ನೋರು ತೆಮರೆಯಾಗಿ, ಮುಂದ್ೆ ನ್ದಿಯಾಗಿ ಸಾಗರರ್ನ್ುೆ
ಒಣ ವಾತಾರ್ರಣ- Dry weather
ಸೆೋರುತಿದ್ೆ.
ದಟ್ು ಕಾನ್ನ್ – Dense forest
ಜಲಚಕ್ರದ ಮೋಲುೂಖ್ ಹೆಮರಸುರಿಗಳಲ್ಲಲ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ಅಂತೆಯೋ, ಅರಣಯ
ಮೋಲೆೈ ಹರಿರ್ು – Surface runoff ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಈ ಒಟ್ುು ಕ್ತರಯಯು ಮರಗಳಿಂದ್ಾಗುರ್ ಬಾಷ್ಪೋಕ್ರಣ, ಮಣ್ಣಿನಂದ ನೋರಿನ್
ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಪಣವಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಕ್ತೆ ಅದರಿಂದ್ಾಗುರ್ ರ್ಯಯಗಳೆೋ ಆಗಿವೆ. ಹೋಗೆ ಒಟ್ುು ಒಂದು
ಕಾನ್ನ್ದಿಂದ ಹೆಮರಸಮಸುರ್ ಆವಿಯು ಆ ಪರದ್ೆೋಶದ ಸಮಯವನ್ ಕ್ತರಣರ್ನ್ುೆ, ಉಷಿತೆ, ಆದರವತೆ,
ಗಾಳಿಯ ವೆೋಗ, ಸಸಯಗಳ ಅಂತರಾರ್ಸೆೆಗಳು, ಎಲೆಯ ಬಗೆ ಮತುಿ ಎಲೆಗಳ ಮೋಲೆೈ ಹರರ್ನ್ುೆ
ಅರ್ಲಂಬಿಸಿರುತಿವೆ. ಒಣ ವಾತಾರ್ರಣ ಸನೆವೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಡಿನಂದ್ಾಗುರ್ ಆವಿಯ ಪರಮಾಣ ಕೆಲ
ನೋರಾರ್ರಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತಲಮ ಅಧಿಕ್. ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಲ ಎಲೆ ಉದುರಿ ಮಣ್ಣಿನ್ ಮೋಲೆೈನ್ಲ್ಲಲ
ಶೆೋಖ್ರವಾಗುರ್ ಕ್ಸ-ಕ್ಡಿಿಗಳು ಸವಲಪ ಪರಮಾಣದ ನೋರು ನೆಲದಿಂದ ಆವಿಯಾಗುರ್ ಕ್ತರಯಯನ್ುೆ ತಗಿಿಸಿ
ನೋರಿನ್ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರಕ್ವಾಗಿವೆ. ಇರ್ು ಮುಂದುರ್ರಿದು, ಮಳೆಯ ನೆೋರ ಹರಿವಿಗೆ ತಡೆಯಡಿಿ
ಮಳೆ-ಹರಿವಿನ್ ಪರಿರ್ತವನಾ ಕಾಲರ್ನ್ುೆ ಹಗಿಿಸುತಿವೆ. ಇರ್ಲಲದ್ೆೋ, ಮಳೆಯ ನೋರಿನ್ ನೆೋರ ಒತಿಡದ
ಪರಭಾರ್ರ್ನ್ುೆ ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕ್ಳಿಯ ಪರಮಾನ್ರ್ನ್ುೆ ತಗಿಿಸುತಿದ್ೆ. ಇರ್ು ಮಣ್ಣಿನ್
ಸಾವಭಾವಿಕ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರರ್ೂ ಆಗಿವೆ. ಅರಣಯ ಮಣುಿಗಳ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಳಿದ ಭಾಗಕೆೆ
Interaction of precipitation Vs Runoff ಹೆಮೋಲ್ಲಸಿದ್ಾಗ ಬಹುಆಯಾಮತವ ಉಳಳದುಾ. ಅರ್ುಗಳ ಇಂಗುವಿಕೆಯ ಸಾಮಥಯವ, ಸರಂಧರತೆ ಹಾಗಮ
ವಾಯಪಿತೆಗಳು ಜಲಶಾಸರದಲೆಲೋ ವಿನ್ಮತನ್ ಸಂಶೆ ೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಲನ್ ಮಣ್ಣಿನ್
ಇಂಗುವಿಕೆಯ ಸಾಮಥಯವ ಬಹಳ ದಿೋರ್ವ ಮತುಿ ಮಣ್ಣಿನ್ಲ್ಲಲ ಹೆಚಿಾನ್ ಸರಂಧರತೆಯ ಪರತ್ಶತರ್ೂ
ಕಾಣಬರುತಿವೆ. ಇಂಗುತ್ಿರುರ್ ನೋರಿನ್ು ಅಂತಜವಲರ್ನ್ುೆ ತಲುಪುರ್ ಅಂತವಾಯವಪಿತೆಯಮ ಹೆಚುಾ.
▪ How groundwater is
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರದ್ೆೋಶಗಳು ಅಂತಜವಲ ಮರುಪೂರಣ ಸಪಂಜುಗಳಂತೆ ಕಾಯವನರ್ವಹಸುತಿವೆ. ಅಧಿಕ್
monitored in India ?
▪ Reason for perennial river ಸಾಮಥಯವದ ಈ ಗುಣಗಳು ಮಳೆ ಮತುಿ ಮಳೆಯಂದ ಹರಿವಿನ್ ಉತಪತ್ಿಯ ಕಾಲಾರ್ಧಿಗಳನ್ುೆ
ಹೆಚಿಾಸುತಿವೆ. ಹೋಹಾಗಿ ದಟ್ು ಕಾನ್ನ್ ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಮಳೆಯಾದ ದಿನ್ವೆೋ ಹರಿವಿನ್ ಉತಪತ್ಿಯ
flow..?
ಸಾಧಯತೆ ಆರಂಭಿಕ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಬಹು ವಿರಳ. ಹೋಗೆ ಅತ್ಯಾದ ಒಳಸೆಮೋರುವಿಕೆಯ ಗುಣಗಳು
ಅರಣಯಗಳನ್ುೆ ಒಂದಥವದಲ್ಲಲ ಪರವಾಹ ಪರತ್ರೆಮೋಧಕ್ಗಳನಾೆಗಿ ಮಾಪವಡಿಸಿವೆ.
In Next Issue -Cyclones
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