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Vegetation of Malabar (south-western India) – threat and protection
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zofilnych) oraz ekstrazonalnie – fragmentów
lasów ombrofilnych.

Nizina Malabarska po∏o˝ona jest w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci Pó∏wyspu Indyjskiego i rozciàga si´ wàskim pasem o maksymalnej
szerokoÊci 80 kilometrów wzd∏u˝ wybrze˝y
Morza Arabskiego. Jej wschodnià granic´ tworzy wypi´trzajàcy si´ olbrzymim ∏ukiem pas
Ghatów Saydaryjskich (Saydari Ghats). Stanowi on skraj Wy˝yny Dekan urywajàcy si´ niemal pionowà Êcianà ku wàskiemu pasmu nadmorskiego pasa Malabaru (stàd nazwa: hind.
ghats – schody prowadzàce do wody) (Wojnowski 2001). Masyw ten ma bardzo zró˝nicowany charakter stanowiàc mozaik´ przepastnych zboczy wypreparowanych w kraw´dzi bazaltowej oraz ∏agodniejszych form powierzchni
ukszta∏towanych ze ska∏ metamorficznych. Pó∏nocnà granic´ obszaru stanowi najwi´ksza rzeka prowincji Goa – Mandowi, bioràca poczàtek
z szeregu strumieni górskich sp∏ywajàcych na
po∏udniowy skraj Niziny Konkan (Ranganthan
1967). Po∏udniowà granic´ stanowi skalisty
przylàdek Komoryn (Kannijakumari), b´dàcy
najdalej wysuni´tym na po∏udnie regionem
subkontynentu indyjskiego (8°05’ N).
Klimat tego obszaru wyró˝nia si´ wybitnà
periodycznoÊcià. Dominujàce znaczenie ma
tam niejednakowy w ciàgu roku rozk∏ad opadów spowodowany wiatrami monsunowymi
(arab. mausim = pora roku). Wynoszà one od
400 mm w porze suchej do ponad 3000 mm
w porze deszczowej (Êrednia roczna suma opadów wynosi 3600 mm). Zmianom podlegajà
tak˝e Êrednie temperatury: od 24,3°C w styczniu, po 32,7°C w lipcu (Blasco 1971). Nale˝y
podkreÊliç, ˝e mezoklimat zboczy górskich,
zw∏aszcza g∏´bokich dolin i wàwozów, odbiega
znacznie od klimatu równin nadmorskich.
Klimat tego obszaru warunkuje rozwój okresowo suchych lasów monsunowych (lasów me-

Suche lasy monsunowe z Tectona grandis
i Butea monosperma (Lasy tekowe)
Lasy te wykszta∏cajà si´ najpe∏niej w górnych, przyszczytowych partiach masywu Ghatów, sàsiadujàcych z rozleg∏à wy˝ynà Dekan,
g∏ównie w pó∏nocnej cz´Êci regionu Malabaru,
na obszarach gdzie roczna suma opadów nie
przekracza wartoÊci 1200 mm. W porze suchej
drzewa zrzucajà liÊcie równoczeÊnie, przynajmniej na okres 1 miesiàca w ciàgu roku. Porastajà one p∏ytkie i ubogie w pierwiastki biogenów czerwone gleby ferralitowe (Blasco 1971).
Las ten wyró˝nia si´ wyraênà warstwowoÊcià drzew, tworzàcych 3 wyraêne poziomy:
najwy˝szy – Tectona grandis (Verbenaceae),
Terminalia bellerica (Combretaceae), Bombax malabaricum (Bombacaceae), Êredni –
z Butea monosperma (Leguminosae), Dillenia
pentagyna (Dilleniaceae) oraz najni˝szy –
z Mitragyna parvifolia (Rubiaceae). Warstwa

Fot. 1. Suchy las monsunowy – okolice Molem (prow.
Goa)
Fig. 1. Dry monsoon forest – environs Molem (Goa prov.).
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runa jest bardzo uboga. WÊród skàpej, zasuszonej roÊlinnoÊci trawiastej rosnà pojedyncze,
kandelabrowe okazy sukulentnych wilczomleczy (Euphorbia tortilis – Euphorbiaceae).
G∏ówny sk∏adnik tych lasów – drzewo tekowe (Tectona grandis), posiada znacznà wartoÊç
u˝ytkowà. Drewno, odporne na dzia∏anie wody,
by∏o bardzo cenione i u˝ywane w przemyÊle
okr´towym oraz do budowy wagonów kolejowych, co znacznie przyczyni∏o si´ do zniszczenia lasów na du˝ych obszarach Indii (Podbielkowski 1980).
Wilgotne (cz´Êciowo wiecznie zielone) lasy
monsunowe z Terminalia arjuna i Eugenia
jambolana
Las ten posiada wyraênie wykszta∏cone 2
warstwy drzew: wy˝szà – Caryota urens (Arecaceae), Alstonia scholaris (Apocynaceae),
Artocarpus sp. (Moraceae) oraz ni˝szà, m.in.
z Dalbergia latifolia, D. sissoo (Leguminosae). Wyró˝nia si´ on ponadto obecnoÊcià osobliwych, ponad 20 m wysokoÊci bambusów –
Dendrocalamus strictus (Poaceae) oraz wyst´powaniem dzikich bananowców – Musa superba (Musaceae). W porze suchej liÊcie zrzucajà
tylko pojedyncze okazy drzew wy˝szej warstwy lasu, natomiast warstwa ni˝sza ma charakter wiecznie zielony.

Fot. 3. Las wiecznie zielony – okolice Calicut (prow.
Kerala)
Fig. 3. Evergreen forest – environs Calicut (Kerala prov.).

rycznie w cienistych dolinach górskich na hydrogenicznych glebach murszowych (black soil sensu: Ranganthan 1967). Spotykane sà wy∏àcznie w po∏udniowej i centralnej cz´Êci masywu Ghatów Zachodnich. Lasy te wyró˝nia
przede wszystkim brak wyraênie wyodr´bnionych warstw roÊlinnoÊci oraz znaczny udzia∏
epifitów, hemiepifitów, epfili i lian (nomenklatura za: Aubreville 1963) – form ˝yciowych
rzadziej spotykanych w pozosta∏ych formacjach leÊnych tego obszaru. SpoÊród gatunków
drzewiastych na uwag´ zas∏ugujà przede wszyskim pot´˝ne, osiàgajàce do 40 m wysokoÊci:
Toona ciliata (Meliaceae), Heynea trijuga
(Meliaceae), Canarium strictum (Burseraceae) oraz liczni przedstawiciele rodzajów Ficus
sp. (Moraceae), Eugenia sp. (Myrtaceae) oraz
Cinnamomum sp. (Lauraceae). Drzewa oplatajà liczne liany, m.in. Toddalia asiatica (Rutaceae) oraz osobliwy przedstawiciel rodziny
palm – Calamus niger (Arecaceae). Epifity re-

Fot. 2. Cz´Êciowo wiecznie zielony las monsunowy –
Park Narodowy Baghawan Mahaweer (prow. Goa)
Fig. 2. Semi-deciduous monsoon forest – Baghawan
Mahaweer National Park (Goa prov.).

Lasy wiecznie zielone z Mangifera indica
i Calamus niger
Wykazujà one na obszarze Malabaru charakter ekstrazonalny. Wykszta∏ci∏y si´ fragmenta184
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Formacje edaficzne
RoÊlinnoÊç o charakterze edaficznym reprezentowana jest na obszarze Malabaru g∏ównie
przez fitocenozy wykszta∏cone w pasie nadbrze˝nym Morza Arabskiego. Dominuje tam
g∏ównie roÊlinnoÊç psammofilna zwiàzana ze
strefà stràdu oraz s∏abo zazwyczaj wykszta∏conych, przybrze˝nych wydm piaszczystych.
Przewa˝ajà tam ubogie florystycznie p∏aty
zbiorowiska z Ipomea pes-caprae (Convolvulaceae) oraz Canavalia rosea (Leguminosae).
Swoisty wyglàd tej fitocenozie nadajà p∏aty
osobliwej trawy – Spinifex sp. (Poaceae) o kulistych g∏ówkowatych kwiatostanach.
Stref´ przedpola wydmy porastajà niewielkie p∏aty zbiorowiska z Sesuvium portulacastrum (Ficoidaceae) i Sporobolus virginicus
(Poaceae).

O inicjalnym charakterze tych zbiorowisk
mo˝e Êwiadczyç zarówno ubóstwo florystyczne, jak i bardzo luêna struktura (pokrycie p∏atów roÊlinnoÊcià nie przekracza 40%).
Strefa wydm zosta∏a silnie zmieniona przez
cz∏owieka. Na ca∏ym obszarze Malabaru dominujà uprawy palmy kokosowej (Cocos nucifera
– Arecaceae), która obok ry˝u i pieprzu jest
podstawowà roÊlinà uprawnà tej cz´Êci Indii.
Na obszarze Niziny Malabarskiej, zw∏aszcza
w strefach morskich p∏ycizn, niewielkich zatok
oraz lagun mo˝na spotkaç fragmentarycznie
tylko wykszta∏cone, bardzo silnie przeobra˝one
przez cz∏owieka fragmenty zaroÊli namorzynowych (mangrowe). Zbudowane sà one niemal wy∏àcznie z Rhizophora racemosa (Rhizophoraceae) oraz Avicennia nitida (Avicenniaceae). Cz´sto w przyleg∏ym pasie pla˝y towarzyszà im rozleg∏e zaroÊla pandanowców (Pandanus tectorius – Pandanaceae) oraz pojedyncze okazy Erythrina crista-galli (Leguminosae), roÊliny o niezwyk∏ych walorach dekoracyjnych, uprawianej w wielu regionach Indii
(Coven 1957).
Szata roÊlinna Niziny Malabarskiej, jednego
z najbardziej zaludnionych obszarów Indii
(miejscowo, np. w prowincji Kerala ponad
1000 osób na 1 km2), podlega w ostatnich latach
procesowi katastrofalnej wr´cz dewastacji.
Ostatnie fragmenty lasów ulegajà masowej wycince, a uzyskane tereny – zamieniane zostajà
na pola uprawne i pastwiska. Fragmenty zbli˝onych do naturalnych indyjskich lasów monsunowych chronione sà jedynie na obszarach nie-

Fot. 4. RoÊlinnoÊç pla˝ nadmorskich – okolice Vagator
(prow. Goa)
Fig. 4. Sand beach vegetation – environs Vagator (Goa
prov.).

Fot. 5. RoÊlinnoÊç namorzynowa – okolice Bathkal
(prow. Karnataka)
Fig. 5. Mangrove vegetation – environs Bathkal (Karnataka prov.).

prezentowane sà m.in. przez liczne storczyki,
wsród których dominujà Acampe praemorsa
i Luisia cfr. tenuifolia (Orchidaceae).
Lasy Malabaru zosta∏y niemal ca∏kowicie
wytrzebione na skutek gospodarczej dzia∏alnoÊci cz∏owieka. Sà one wycinane na znacznych
obszarach i zamieniane na pola uprawne i pastwiska. Wed∏ug Blasco (1971) w wyniku degradacji formacji leÊnych tego obszaru, wykszta∏cajà si´ ubogie zbiorowiska trawiaste
z Arthraxon meeboldii i Ischaemum ciliare
(Poaceae), które na skutek nadmiernego wypasu, przekszta∏cajà si´ w skrajnie ubogie gatunkowo murawy z Eragrostis unioloides i Blumea eriantha (Poaceae).
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SUMMARY

licznych i rozproszonych parków narodowych
i rezerwatów co niestety nie zawsze zabezpiecza je przed rabunkowà gospodarkà. Wed∏ug
danych Mi´dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (Walter, Gillett 1998) w ostatnich 20 latach wygin´∏o na naturalnych stanowiskach
wiele gatunków zarówno rzadkich roÊlin, jak
i zwierzàt. W tej sytuacji coraz silniej podkreÊla
si´ potrzeb´ czynnej ochrony w kontrolowanych warunkach „ex situ” najsilniej zagro˝onych wymarciem gatunków flory (Âmie∏owski
1994).
Próby ochrony „ex situ” rzadkich i ginàcych
gatunków obszaru Malabaru podejmowane sà
przez wiele instytucji naukowych, wÊród których wymieniç nale˝y przede wszystkim Ogrody Botaniczne w Poona oraz Panjai (Old Goa),
a tak˝e Instytut LeÊnictwa przy Parku Narodowym Baghawawan Mahaweer. Sukcesem zakoƒczy∏y si´ próby restytucji wielu zagro˝onych gatunków drzew tego obszaru, zw∏aszcza
sanda∏owca (Santalum album – Santalaceae),
dalbergii (Dalbergia sissoo – Leguminosae)
oraz licznych gatunków epifitycznych orchidei,
m.in. Aerides crispum, Cheirostylis flabellata,
Ephemerantha macraei czy Vanda testacea
(Chakraverty, Mukhopadhyay 1990).
Nazwy roÊlin podano zgodnie z Index Kewensis (1997), a zbiorowiska roÊlinne okreÊlano za Blasco (1971).

The paper presents principal vegetational formations existings in the region of Malabar
(south-western India). Dominant formations are:
– dry monsoon forest with Tectona grandis and
Butea monosperma,
– semi-deciduous forests with Terminalia arjuna and Eugenia jambolana,
– evergreen forests with Mangifera indica and
Calamus niger.
Edaphic vegetations is represented by sand
beach vegetations and formation of mangroves.
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PODZI¢KOWANIE
Poznanie fascynujàcego Êwiata roÊlin obszaru po∏udniowo-zachodnich Indii mo˝liwe
by∏o dzi´ki pomocy mego serdecznego przyjaciela, dyrektora Ogrodu Botanicznego w Pune
(University of Pune Empress Botanical Garden) dra L. Gupta, któremu sk∏adam wyrazy
wdzi´cznoÊci.
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