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സ്ഥാനും  

8°.17'.30" N -12°. 47'.40" N 

74°.27'47" E -77°.37'.12" E 

വിസ്തീർണും  

38,863 km² 

ഗ്പധാന അതിർത്തിേൾ  

പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടല് 
കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടം  

ഗ്പധാന 
ആവാസവയവസ്ഥേൾ 
കണ്ടല്ക്കാടകക്, 
തണ്ണീര്ത്തടള്,  
ചാകര 

ജീവിത ചഗ്േ മൂെയനിർണയും  
 2010 ലെ സമകദ്ര മത്സ്യ കണലക്കടകപ്പ് ദ്പകാരം 21,800 മത്സ്യ ബന്ധന 
യാനള് കകരള തീരത് വ്യാപരിക്കകന്നക.  

 അതില് 4,700 എണ്ണം യദ്രവ്ത്കൃതവ്കം, 11,200 എണ്ണം 
കമാകട്ടാര്ത്വ്ത്കൃതവ്കം, 5,800 പാരമ്പരാഗത യാനളളുമാണ്.  

 കാര്ത്ബൺ ബഹിര്ത്ഗമനതി്  ദ്പാാന 
സംഭാവ്ന മത്സ്യബന്ധനഘട്ടതിലെതാണ്. 

 ഇന്ധന ഉപകഭാഗമാണ് കാര്ത്ബൺ 
മാെിനയതിലെ ദ്പാാന കദ്സാതസ് 
(ലമാതം CO2 ബഹിര്ത്ഗമനതിലെ %0   

 ലതക്ക് കിഴക്കൻ തീരലത അകപക്ഷിച്ച് കകരള തീരത് ബഹിര്ത്ഗമന 

തീദ്വ്ത കനരിയ ഉയര്ത്ച്ച കാണിക്കകന്നക.1 kg മത്സ്യബന്ധനതിലെ തതകെയ 
ശരാശരി CO2 യദ്രവ്ല്കൃത യാനള്ക്ക് 1.60kg/CO2 ഉം, 
കമാകട്ടാര്ത്വ്ത്കൃതവ്കമായ യാനള്ക്ക് 0.48 Kg/ CO2

 -മാണ്.  

കകരളതീരത് വ്ിനയസിച്ചിരിക്കകന്ന 
യദ്രവ്ത്കൃതവ്കം 
കമാകട്ടാര്ത്വ്ത്കൃതവ്കമായ 
യാനള് 

സുംകയാജിത ജിെലാതെ അനുരൂപീേരണവുും  
െഘൂേരണവുും (IDLAM)  
IDLAM ഗകണകഭാക്താക്ക്ക്ക് കാൊവ്വ്യാവ്യതിയാനതിലെ ാഘാതസാായതാ-വ്യിതി 
(vulnerability)  നിര്ത്ണ്ണയതി്   രക അടിവ്യാനരേപകരല നുകകന്നകതാലടാപ്പം അതിലെ 
പരിണിതഫെo കകറയ്ക്ക്കകന്നതി്  അനകരേപീകരണ െഘേകരണ പദ്ധതിക് 
ാവ്ിഷ്കരിക്കകകയകം ലചയ്യുന്നക. 
 

കകരളതിലെ % തീരകരശ ജിെലകളില് ാഘാതസാായതാ-വ്യിതിയില്  ന്നാം വ്യാനം 
ാെപ്പുഴയ്ക്ക്കകം, 2ഉം 3ഉം വ്യാനള് യഥാദ്കമം കകാഴികക്കാടിനകം 
തിരകവ്നരപകരതിനകമാണ്.  

രകരര നിവ്ാരണതിെകം ാസേദ്തണ 
ദ്പദ്കിയകളിെകം പലെടകപ്പിക്കകക വ്ഴി 
മത്സ്യലതാഴിൊളികളില് കാൊവ്വ്യാ 
വ്യതിയാനലതക്കകറിച്ച്  കേടകതല് 
അവ്കബാാം സൃഷ്ടികക്കണ്ടതകണ്ട്. 
 

വ്ിവ്ിാ മത്സ്യബന്ധന 
ദ്ഗാമളളില്നിന്നകള്ള മകക്കകവ്രകലട ബരല് 
ജീവ്കനാപാാികളിെകള്ള വവ്രഗ്ധായം 
ലമച്ചലപ്പടകകതണ്ടതകണ്ട്. 

ാെപ്പുഴ ജിെലയിലെ 318 മകക്കകവ് 
കകടകംബളളുലട ാഘാതസാായതാ-
വ്യിതി നിര്ത്ണയം നടതിയത് 
പാര്ത്് രീതി ഉപകയാഗിച്ചാണ്.  
 
മകക്കകവ്രകലട കാഴ്ചപ്പാടില് 
കാൊവ്വ്യാവ്യതിയാനം 
ഏറ്റവ്കമാികം ബാാിച്ചിരിക്കകന്നത് 
മത്സ്യബന്ധന കമഘെലയയാണ്. 

കാൊവ്വ്യാവ്യതിയാനം കകരളതീരദ്പകരശളളുലട 
ാഘാതസാായതാ വ്യിതിവ്ികശഷലത 
വ്ളലരയാികം കരാഷകരമായി ബാാിക്കകന്നക 

 സജീവ് (Active) മത്സ്യ ബന്ധന 
ഉപകരണള്ക്ക് ഇന്ധന 
ഉപകഭാഗംകേടകതൊയതിനാല് 
ബഹിര്ത്ഗമന നിരക്കകം കേടകതൊണ്. 
ഇതരം ഉപകരണളളുലട എണ്ണം 
കകറക്കകകയകം അവ്യ്ക്ക്ക് പകരം 
നിഷ്ദ്കിയ ഉപകരണള് 
(ഗില്ലനറ്റ്കപാലെയകള്ളവ്  ഉപകയാഗിച്ച് 
ബഹിര്ത്ഗമനം കകറയ്ക്ക്കാം.  

 അാിക ദ്പാപ്തിയകള്ളവ്യകം 
കാെഹരണലപ്പട്ടവ്യകമായ യാനള് 
 ഴിവ്ാക്കകക വ്ഴിയകം 
ബഹിര്ത്ഗമനകതാത് കകറയ്ക്ക്കാവ്കന്നതാണ്. 
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74.37 

13.85 

11.78 

തയ്യാറാക്കിയത്: പി യക സക്കറിയ, ടി എം നജകമകദ്ധീൻ, ശയാം എ്. സെീം, കസാമി 
കകരയാകക്കാ്, വ്ി എച്ച് സജ്ന, കറാഷൻ കജാര്ത്ജ് വനനാൻ, ക ാൺ മാതയക, െിയ വ്ി 
ലബഞ്ചമിൻ, ജി കറാജിത്  
 

േൂടുതല് വിവരങ്ങൾക്ക്:  
 യറക്ടര്ത്, കകദ്ര സമകദ്ര മത്സ്യ ഗകവ്ഷണ വ്യാപനം, (ഭാരതീയ കാര്ത്ഷിക ഗകവ്ഷണ 
വ്ിഭാഗം , P.O. Box 1603, എറണാകകളം കനാര്ത്ത്, ലകാച്ചി 682 018, ഇരയ 



സമുഗ്ര ോൊവസ്ഥ  സമുഗ്ര ആവാസവയവസ്ഥ  സമുഗ്രമത്സ്യബന്ധനും  

ചാളയുലട ഗ്പജനനോെത്തിെുള്ള വയതിയാനും  

േിളിമീനിലെ ഗ്പജനനോെത്തിെുള്ള വയതിയാനും  

 2016-ലെ ഇരയയകലട സമകദ്രമത്സ്യ ഉത്പാരനതില് 5.22 െക്ഷം ടൺ -
കകരളതിലെ സംഭാവ്നയാണ്. 

 കകരളതിലെ മത്സ്യെഭയതയകലട കശാഷണതിനക കാരണമായി 
കണക്കാക്കിയിരകന്നത് 2013-16 കാെയളവ്ില് ചാളയകലട െഭയതയില് വ്ന്ന 
മാറ്റമാണ് (1.55 െക്ഷംടണ്ണില് നിന്നകം 43,4%2 ടണ്ണായി കകറഞ്ഞക . എന്നാല് 
ഇതിനക വ്ിപരീതമായി 2017 ല് ചാള 1.27 െക്ഷം ടൺ ായി ഉയര്ത്ന്നക.   

 2012 നക കശഷം %0  കകറഞ്ഞ ചാളയകലട െഭയത വ്ീണ്ടകം 2017ല് 81.%  
ായി ഉയര്ത്ന്നക. കിളിമീനിലെ െഭയത 2011നക കശഷo 44  ായി 
കകറഞ്ഞക. 

പാരിസ്ഥിതിേ സ്ഥിതിയുലട മാറ്റങ്ങൾ സമുഗ്രമത്സ്യങ്ങളുലട ഗ്പാകരശിേ 
വയാപനലത്ത സവാധീനിക്കുനകതാലടാപ്പും അവയുലട ക്ലജവഗ്േമത്തിെുും 

ഉത്പാരനക്ഷമതയിെുും വയതിയാനും വരുത്തുനു  

 താപനിെയിെകള്ള ഓകരാ  ിദ്ഗി ലസല്ഷയ് വ്ര്ത്ാനവ്കം 
മത്സ്യസമ്പതിലെ ദ്പാകരശികവ്യാപനകതയകം, വജവ്ചദ്കകതയകം 
സാരമായി ബാാിക്കകം. 

 ചാളയകലട ദ്പജനനകാെതിലെ ാരംഭo അസാാാരണമായി പികന്നാട്ട് 
നീളിയത് ദ്ശകദ്ധയമാണ് (1%80-00 ല് ജേൺ മാസതില് നിന്നകം 2005-16 
ല് ലമയ്ക് മാസകതക്ക്  

കേരളത്തില് ആലേയുള്ള 85,671.50 
ലെക്ടർ തീരകരശ തണീർത്തടത്തില് 
2,502  ലെക്ടർ േണ്ടല്ക്കാടുേളുലട 
സുംഭാവനയാണ്. 

കോഴികക്കാട് ജിെലയില് 1991-2012 
വലരയുള്ള ോെയളവില് 
േണ്ടല്ോടുേളുലട വിസ്തിതി 17.5  
ല് നിനുും 5.6  ആയി േുറഞ്ഞു 
എനത് ഗ്ശകേയമാണ്. 

തീരകരശ ചതുപ്പിലെ കശാഷണo 

ക്ലജവനികക്ഷപത്തില് നിനുും 0.04-
0.28 ക്ലപകോ ഗ്രാും ോർബണ് 
ബെിർരമനതിനു ോരണമാേുനു. 

 

തണ്ണീര്ത്തടള്  

 വജവ്വവ്വ്ിായതാല് സമ്പന്നം. 

 മനകഷയനിര്ത്മിതംര നഗരവ്ത്കരണം, ഭേവ്ിനികയാഗതിെകള്ള മാറ്റള്, കൃഷി 
ാവ്ശയതിനായകള്ള ജെനിര്ത്ഗമനം, അടിവ്യാനസകകരയ  വ്ികസനം, ഗാര്ത്ഹിക 
വ്യാവ്സായിക മെിനീകരണം എന്നിവ്യാണ് കകരളതിലെ തണ്ണീര്ത്തടളലള 
മകലയമായകം സവാാീനിക്കകന്നവ്. 

 ചകഴെിക്കാറ്റ് കപാലെയകള്ള അവ്സരളളില് കണ്ടല്ക്കാടകക് 
തീരകരശകമലെക്ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കകന്നക, അതകലകാണ്ടകതലന്ന അവ്യകലട 
നിരരരമായ നശീകരണം ഈ സംരക്ഷണലത രകര്ത്ബെലപ്പടകതകലമന്നതില് 
തര്ത്ക്കമിെല. 

താഴ്ന്ന തീര ഗ്പകരശങ്ങൾ  
 590കി.മീ. നീളതിെകള്ള തീരദ്പകരശം. 

 14 ജിെലകളില് % എണ്ണവ്കം കടെകമായി അതിര്ത്തി പെിടകന്നക. 

 പാരിവ്യിതികമാറ്റള്ക്കകള്ള അരാരാദ്ഷ്ട സമേഹതിലെ അഞ്ചാമലത 
കമാണിറ്ററിള്  റികപ്പാര്ത്ട്ട്  ദ്പകാരം സമകദ്ര താപവ്ികസനതിലെ ഫെമായി 2070-
ഓലട  സമകദ്രവ്ിതാനതില് 21-71 ലസ.മീ. വ്ലര വ്ര്ത്ാന്  ഉണ്ടാകയക്കാം. 

 തീരകരശ വ്യതിയാനനിരക്കിലന കകറിച്ചുള്ള പഠനള് അനകസരിച്ച് കടല്തീര 
കശാഷണതിനക വ്ികായമായിട്ടുള്ള സംവ്യാനളളില് കകരളo രണ്ടാം വ്യാനതാണ്. 

 കകരളതിലെ തീരകരശലത കടലെടകക്കകന്ന ശരാശരി നിരക്ക് 63.02 . 

 കകരളതിലെ തീരദ്പകരശള് ശക്തമായ കാറ്റിനകം, കടല്കക്ഷാഭതിനകം, 
അതിശക്തമായ കപമാരിക്ക്കകം അതയരം വ്ശംവ്കായമാണ്.  

 ാകഗാള കാൊവ്വ്യാവ്യതിയാനതിലെ ഫെമായി ദ്പകരശിക 
കാൊവ്വ്യയില് തീദ്വ്മായ മാറ്റളളും അവ്യകലട ാവ്ൃതിയകം വ്ര്ത്ാിച്ചു 
വ്രകകയാണ്. അടകതിലട (2017 ല്  കകരളതിലെ തീരദ്പകരശളളില് 
ാഞ്ഞടിച്ച ഓലി ലകാടകൊറ്റ് ഇതി്   രകരാഹരമാണ്.  

 കകരളതിലെ വ്ാര്ത്ഷിക ശരാശരി മഴ (3,107mm) ലതക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ 
മൺസേണിലന ദ്പാാനമായകം ാദ്ശയിച്ചിരിക്കകന്നക.  

 പിന്നിട്ട അര നേറ്റാണ്ടില് സമകദ്ര ഉപരിതെ താപനിെ വ്യക്തമായ 
വ്ര്ത്ാന്  (0.2°C) കാണിക്കകന്നകണ്ട്, അകതസമയം ഹരിതകതിലെ അള്  
(0.005 mg/m3) കകറയകന്നതായകം കാണാo. 

 സമകദ്രജെതിലെ വ്ര്ത്ാിച്ചുവ്രകന്ന താപനിെ തീരകരശലത 
വ്ിഭവ്സമൃാിയിെകം ാവ്ാസവ്യവ്വ്യയിെകം ശക്തമായ സവാാീനം 
ലചെകതകം. 

 കിളിമീനിലെ ദ്പജനനകാെതിലെ ാരംഭതിനകം വ്യതിയാനം 
സംഭവ്ിച്ചതായി കാണാം, 1969-99ല് ലസപ്റ്റംബര്ത്- ക്കടാബറില് നിന്നകം 
2000ല് ഓഗസ്റ്റികെക്ക് മാറിയിരിക്കകന്നക.  


