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കടലുും കായലുും കരയും 
പുഴകളും ചേർന്ന് 
വൈവവവവിധ്യ 
സമ്പന്നമായ 

ആവാസവ്യവസ്കൾ തണീർത്ത 
പടിഞ്ഞാറൻ തണീരപ്രചദശമാണ് 
ചകരളത്തിചറെത്. ഉഷ്ണചമഖലയപ്ട 
കാലാവസ്ാ സവിചശഷതകൾ മൂലും 
ഏപ്റക്കുപ്റ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും 
ചവനലുും ശണീതവും ഇവിപ്ട നിലനിർത്തുന്ന, 
ആചരാഗ്യകരമായ ഭക്ഷ്യശുംഖലകൾ 
വൈചവാല്ാദന നിരക്ിലുും 
വവവിധ്യത്തിലുും ഈ ചമഖലപ്യ 
മുൻപന്ിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇനിയും 
കൃത്യമായി നിർണ്യിക്പ്പെടേിടേില്ലാത്ത 
വിധും അസുംഖ്യും സൂക്ഷൈണീവികപ്ളയും 
അകചശരുകികപ്ളയും ആഹരിച്ചു 
കഴിയന്ന മത്്യങ്ങളും പക്ഷികളമാണ് 
ഈ പ്രചദശത്ത് നമ്മുപ്ട പ്രചത്യക 
ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ൈണീവിവർഗ്ങ്ങൾ. 
ഇതിൽത്തപ്ന്ന പരിണാമഗതിയിൽ 
അനന്യമായ അനുകൂലനങ്ങൾ ആർൈൈിച്ച 
പക്ഷിവർഗ്ങ്ങളപ്ട വവവിധ്യവും, 
പ്രത്യക്ഷവും പചരാക്ഷവമായി അവ 
നിർവഹിക്കുന്ന പാരിസ്ിതിക 
ചസവനങ്ങളും ഏപ്റയാണ്. 

 കടൽത്തണീരവും അതിന് സമാന്രമായി 
സ്ിതിപ്േയ്യുന്ന കായൽ-വയൽ 
പ്രചദശങ്ങളും കണ്ടൽക്ാടുകളമാണ് 

നൂറെിയമ്പചതാളും വരുന്ന നമ്മുപ്ട തണീരചദശ 
പക്ഷിയിനങ്ങളപ്ട വിഹാരരുംഗും. 
ഇവയിൽ പകുതിയിലധികവും 
ചദശാടകരായി എത്തുന്നവയാണ് എന്ന 
പ്രചത്യകതയമുണ്ട്. കാലാവസ്യിലുും 
ഭൂപ്രകൃതിയിലുും ഉണ്ടാകുന്ന മാറെങ്ങൾ 
മൂലും ഇവയപ്ട എണ്ത്തിൽ വലിയ 
വ്യതിയാനങ്ങളും ചദശാടകരിൽ പുതിയ 
ഇനങ്ങളപ്ട വരവപ്മാപ്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 
ചവമ്പനാട്-ചകാൾ നണീർത്തടങ്ങൾ തടർച്ച 
പ്കാണ്ടുും വിശാലത പ്കാണ്ടുും ഏറെവും 
അധികും പക്ഷികപ്ള ആകർഷിക്കുന്ന 
തണീര-ഇടനാട് പ്രചദശങ്ങൾ ആണ്. 
പ്ിമഘടേത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന 
പുഴകളാൽ ഇവിടും വർഷും മുഴുവൻ 
ധാതസമ്പുഷ്മാക്പ്പെടുന്നതിനാൽ 
വൈചവാല്ാദനും തടസ്മില്ലാപ്ത 
പുചരാഗമിക്കുന്നു. കൂടാപ്ത 
കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും 
വിവിധങ്ങളായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ൾ 
ലഭ്യമാക്കുന്നു. തണീരപ്രചദശപ്ത്ത 
അമൂല്യആവാസവ്യവസ്യായ 
കണ്ടൽക്ാടുകളാണ് ഇത്തരും പക്ഷികളപ്ട 
പ്രധാനപ്പെടേ മപ്റൊരു ൈണീവചമഖല. കണ്ണൂർ, 
ചകാഴിചക്ാട്, പ്കാല്ലും ൈില്ലകളപ്ട തണീരവും 
എറണാകുളും നഗരചത്താട് ചേർന്ന 
ദ്വണീപുകളും ഇത്തരും ആവാസവ്യവസ്യപ്ട 
മുഖ്യ സ്ാനങ്ങളാണ്. ഉയർന്ന 
ഉല്ാദനക്ഷമതയള്ള ഈ പ്രചദശങ്ങളപ്ട 
പ്ിമഭാഗത്തുള്ള മണൽത്തണീരങ്ങൾ 

എണ്ത്തിൽ കുറപ്വങ്ിലുും വളപ്ര 
പ്രധാനപ്പെടേ പല നണീർപെക്ഷികപ്ളയും 
പുലർത്തുന്ന ഇടമാണ്. 

 വശത്യകാലത്ത് ഇവിപ്ട 
വിരുപ്ന്നത്തുന്ന അപൂർവ് ഇനങ്ങളാണ് 
കടൽമണ്ാത്തി (Eurasian Oystercatcher) 
ഞണ്ടുണ്ി (Crab Plover), പടേവാലൻ 
സ് നാപെ് (Black tailed Godwit), 
കരണ്ടിപ്ക്ാക്ൻ മണലൂതി (Spoon 
billed Sandpiper) തടങ്ങിയവ. 
തണീരപ്ത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന മപ്റൊരു 
പ്രമുഖ വിഭാഗും കടൽക്ാക്കളും 
(Sea Gulls) കടലാളകളമാണ് (Terns) 
തണീരക്ടലിൽത്തപ്ന്ന ഇരചതടുകയും 
മണൽത്തണീരങ്ങളിലുും സമണീപമുള്ള 
നണീർത്തടങ്ങളിലുും ചേചക്റുകയും 
പ്േയ്യുന്ന കടൽക്ാക്കൾ ഇവയപ്ട 
പ്രൈനന ചമഖലകളിപ്ലചപൊപ്ല ഇവിപ്ട 
മനുഷ്യചരാട് അടുത്ത് ഇടപഴകാറില്ല. 
ആയിരചത്താളും എണ്പ്മത്തുന്ന ഇവയപ്ട 
സുംഘും ഒക് ചടാ�ർ മുതൽ മാർച്ച് 
വപ്രയള്ള കാലത്ത് ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, 
മല�ാർ തണീരങ്ങളിപ്ല കൗതകമുള്ള 
കാഴ്ചയാണ്. കടൽക്ാക്കപ്ളക്ാൾ 
എണ്ത്തിൽ കുറവും വലുപെത്തിൽ 
പ്േറുതമായ ഇനമാണ് കടലാളകൾ. 
ഒതങ്ങിയ േിറകുും ശരണീരവും കൂർത്ത 
ചുണ്ടുകളും ഇവപ്യ പ്രഗത്ഭരായ 
മണീൻപിടിത്തക്ാരാക്കുന്നു. ലക്ഷദ്വണീപ് 
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സമൂഹത്തിപ്ല േില മണൽത്തിട്ടുകളിൽ 
പ്രൈനനും നടത്തുന്ന കറുത്ത കടലാള 
(Sooty Tern) തവിടൻ ചനാടിആള 
(Brown Noddy) വലിയ കടലാള 
(Great Crested Tern) എന്നിവ 
ഇന്്യൻ കടലുകളിൽ വുംശവർദ്ധനവ് 
നടത്തുന്ന പക്ഷികളാണ്. ഇവയും 
മറെ് േില ചദശാടകരായ കടലാളകളും 
വർഷാവർഷും ചകരളതണീരമണയാറുണ്ട്. 
കരി ആള (Whiskered tern) എന്ന 
പക്ഷി നമ്മുപ്ട നാടേിൽ മഞ്ഞുകാലത്ത് 
കായലിലുും പാടചശഖരങ്ങളിലുും വളപ്ര 
സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന 
ഒരിനമാണ്. പ്കാച്ചിക്ായലിപ്ല 
മണീൻപിടിത്തക്ാർ ഇവപ്യ 'പ്പാങ്ങത്തി' 
എന്നാണ് വിളിക്കുക. കായലിൽ  
ധാരാളമുള്ള പ്തളളി പ്േമേണീനുകപ്ളയും 
(Metapenaeus dobsoni) കണമ്പ് 
മണീൻകുഞ്ഞുങ്ങപ്ളയും അതിവിദഗ്ദ്ധമായി 
പ്കാത്തിപ്യടുക്ാൻ വിരുതരാണിവർ. 
പ്തക്കു കിഴക്ൻ കാലവർഷത്തിൽ 
മധ്യചകരള തണീരത്ത് കടൽ ഏറെവമധികും 
ഉല്ാദനക്ഷമും ആകുന്ന നാളകളിലുും 
ോകര എന്ന തണീരക്ടൽ പ്രതിഭാസും 
പ്േറു മത്്യയിനങ്ങളപ്ട എണ്ത്തിലുും 
തരത്തിലുും വൻ വർദ്ധനവിന്  
കാരണമാകുന്ന കാലത്തുും ഈ 
പ്രചദശങ്ങളിൽ വലിയ കൂടേമായി എത്തുന്ന 

കടൽപെക്ഷികളാണ് മത്തിക്ാക്യും 
(Shearwater), പ്പരേൽസ് അഥവാ 
'കാറെിളക്ി' എന്ന കുഞ്ഞൻ കിളികളും. 
ഇവപ്യാപ്ക്  മണീൻപിടിക്കുന്നവർക്് 
കടലിൽ ചകാളള്ള ഇടങ്ങളിചലക്് 
വഴികാടേികൾ കൂടിയാണ്.

 മണൽത്തണീരങ്ങപ്ള ആശ്രയിക്കുന്ന 
മറെ് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ മണൽചക്ാഴികൾ 
(Plover ), പച്ചക്ാലി (Greenshank), 
ചോരക്ാലി (Redshank), പ്തറെിപ്ക്ാക്ൻ 
(Whimbrel), വാൾപ്കാക്ൻ (Eurasian                         
curlew), കല്ലുരുടേിക്ാട (Ruddy Turnstone) 
തടങ്ങിയവയാണ്. തണീരങ്ങളിപ്ല 
ഇര ലഭ്യത വ്യത്യസ ഘടകങ്ങപ്ള 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുും. കടലാക്മണങ്ങളിൽ 
തണീരും നഷ്പ്പെടുന്നതും അശാസ്തണീയമായ 
കടൽഭിത്തി നിർമോണവും വികസന 
പ്രക്ിയകളും വിചനാദസഞ്ാരവും 
പ്രകൃത്യാലുള്ള മാറെങ്ങളപ്മാപ്ക് ഇതിന് 
കാരണമാകുും. അതിനാൽത്തപ്ന്ന 
പക്ഷികളപ്ട സാന്നിധ്യത്തിപ്ല പ്രാചദശിക 
വ്യതിയാനങ്ങൾ പലചപൊഴുും വളപ്ര 
പ്രകടമാണ്. വിരകളപ്ട ഇനത്തിൽ 
വരുന്ന പ്േറു ൈണീവികളും നിരന്രും 
തിരയടിക്കുന്ന മണ്ിൽ തരന്നു ൈണീവിക്കുന്ന 
പ്േറു ഞണ്ടുകളും പലയിനും കക്കളും 
ഒപ്ക്യാണ് നമ്മുപ്ട കടൽത്തണീരങ്ങളിൽ 
നിന്ന് പക്ഷികൾക്് ലഭിക്കുന്ന 
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ഇരകൾ. വ്യത്യസ വിതാനത്തിലുള്ള 
ൈലവും നദികൾ വഴി നിരന്രും 
അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന പ്േളിയും എക്ലുും 
ചേർന്ന് പ്വല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ 
സാഹേര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പക്ഷികളപ്ട 
ഉപൈണീവനും. അതിനാൽത്തപ്ന്ന 
ഇത്തരും സാഹേര്യങ്ങചളാട് 
അനുകൂലനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ 
ശാരണീരികമായ ഏപ്റ സവിചശഷതകൾ 
അവർ പരിണാമത്തിലൂപ്ട 
ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. നണീണ്ടകാലുകളും, 
നണീണ്ടുവളഞ്ഞ കടുപെചമറിയപ്കാക്കുകളും 
അവയിലുള്ള സൂക്ഷസുംചവദനികളും 
ഒതങ്ങിയ വലിയ േിറകുകളും മറ്റുും 
അത്തരും അനുകൂലന ചനടേങ്ങളാണ്.  

 അഴികളിപ്ല ഭക്ഷ്യസമ്പന്നത മൂലും 
ധാരാളും പക്ഷികൾ ആകർഷിക്പ്പെടുന്ന 
കടൽത്തണീരങ്ങളാണ് കടലുണ്ടിയും 
ആലപ്പുഴ ൈില്ലയിപ്ല ചതാടേപെിള്ളിയും. 
ഇവിപ്ട അഴിയപ്ട ഇരുകരയിലുമായി 
തണീരത്ത് വലിയ നിർമേിതികൾ 
ഇല്ലാത്തതും പക്ഷി വർദ്ധനവിന് 
ഒരുകാരണമായി പരിഗണിക്ാും. 
അചത സമയും തൃശ്ശൂർ ൈില്ലയിപ്ല 
ചേറ്റുവ അഴിമുഖും കടൽഭിത്തികളാൽ  
അതിരിടേിരിക്കുന്നതമൂലും തണീരമില്ലാപ്ത 
പക്ഷികൾക്് അപ്രാപ്യമായി തണീരുന്നു. 
പ്കാച്ചിയപ്ട വിശാലമായ അഴിമുഖവും  
ഇതചപാപ്ല ഇരുകരകളിലുും പലവിധ 
നിർമേിതികളാൽ തടസ്പ്പെടേിരിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ വവപെിൻ ദ്വണീപിപ്റെയും 
അതിന് കിഴക്ായി േിതറിക്ിടക്കുന്ന 
അചനകും പ്േറുദ്വണീപുകളപ്ടയും തണീരങ്ങളും 
ഉൾപ്രചദശങ്ങളിപ്ല വിശാലമായ 
പ്േമേണീൻ പ്കട്ടുകളും കണ്ടൽ പ്രചദശങ്ങളും 
ധാരാളും പക്ഷികപ്ള ആകർഷിക്കുന്നു. 
ഈ പ്രചദശങ്ങളിൽ ചദശാടകപ്ര 
കൂടാപ്ത തചദേശണീയ ഇനങ്ങളായ 
പ്േറുനണീർക്ാക്കപ്ളയും പരുന്തുകപ്ളയും 
പ്കാറെിയിനങ്ങപ്ളയും ധാരാളമായി 
കാണാും. ചവമ്പനാട് കായലിപ്ല 
മത്്യങ്ങളപ്ട എണ്പ്ത്ത വലിയചതാതിൽ 
സ്വാധണീനിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് 
നണീർക്ാക്കൾ. ആയിരക്ണക്ായ 
ഇവയപ്ട വിസർജ്ജ്യും കായലിപ്ന 
രാസവള സമൃദ്ധവമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ 
ഏടേ, കൂരി (Catfishes), മലഞ്ഞിൽ 
(Eel), തിചലാപെിയ തടങ്ങിയ മണീനുകപ്ള 
ആഹരിക്കുക വഴി അവയപ്ട 
ക്മാനുഗതമായ വളർച്ചപ്യ ഉറപൊക്കുകയും 
പ്േയ്യുന്നു. തണീരചദശ നണീർത്തടങ്ങളിപ്ല 
മപ്റൊരു പ്രധാന പക്ഷിയിനും എരണ്ടകളും 
താറാവകളമാണ് (Ducks). വളർത്തു 
താറാവകപ്ളക്ാൾ അല്ും വലിപെും 
കുറഞ്ഞ എരണ്ടകളപ്ട വൻ കൂടേപ്ത്ത 
വയലുകളിലുും കായചലാരങ്ങളിലുും 
കാണാും. ചൂളൻ എരണ്ട (Lesser 
Whistling Duck), വരി എരണ്ട (Garganey), 
പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ താറാവ് (Indian Spot Billed 
Duck), തടങ്ങിയവരാണ് ഈ കൂടേത്തിൽ 
എണ്ും പ്കാണ്ട് നമ്മുപ്ട പ്രചദശങ്ങളിൽ 

പ്രമുഖർ.  തണീരപ്രചദശങ്ങളിപ്ല 
പ്തങ്ങുകളിൽ മുടേയിടുന്ന ചൂളൻ 
എരണ്ടകൾ അസാധാരണമല്ലാത്ത 
കാഴ്ചയാണ്. ചൂളൻ എരണ്ടയും വരി 
എരണ്ടയും കൂടേങ്ങളായി കടലിൽ 
നണീന്തുന്നത് പുറക്ാട്, ചേറ്റുവ, ലക്ഷദ്വണീപ് 
എന്നണീ സ്ലങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്ത് 
കാണുകയണ്ടായി. മുൻപ് അപൂർവ്മായി 
കാണപ്പെടേിരുന്ന പലയിനങ്ങളും 
ഇചപൊൾ കൂടുതൽ സാധാരണമാകുന്നത് 

നമ്മുപ്ട തണീരപ്രചദശങ്ങൾ അവയപ്ട 
പ്രൈനനത്തിനുും ഇരചതടലിനുും 
അനുചയാൈ്യമായ േില സാഹേര്യങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്നു എന്നതിപ്റെ സൂേനയാവാും. 
പ്വള്ള അരിവാൾപ്കാക്ൻ (Black Headed 
Ibis), പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ പ്കാതമ്പന്നും (Spot 
Billed Pelican), ചേരാപ്കാക്ൻ (Asian 
Openbill) എന്നിവപ്യപ്യാപ്ക് ഈ 
വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താും. പുള്ളിച്ചുണ്ടൻ 
പ്കാതമ്പന്നും സമണീപകാലത്തായി 
ആലപ്പുഴ ൈില്ലയപ്ട വടക്ൻ 
തണീരപ്രചദശമായ എഴുപുന്നയിൽ 
പ്രൈനനും നടത്തുന്നുണ്ട്. 

 ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുപ്ട 
നണീർത്തടങ്ങൾ വിശാലമനസ് കരായ 
ആതിചഥയപ്രചപൊപ്ലയാണ്. ഉത്തരാർദ്ധ 
ചഗാളത്തിപ്ല മഞ്ഞുകാലത്തിപ്റെ 
തണീവ്രതയിൽ നിന്നകന്ന് 
ഭൂമധ്യചരഖാപ്രചദശങ്ങളിപ്ല സുഖകരമായ 
കാലാവസ്യും ഭക്ഷ്യവവവിധ്യവും 
ചതടി ആയിരക്ണക്ിന് 
കിചലാമണീറെർ പറപ്ന്നത്തുന്ന 
പക്ഷികൾക്് നമ്മുപ്ട നണീർത്തടങ്ങൾ 
സുഖവാസചകന്ദ്രങ്ങൾ ആണ്. ഇവിപ്ട 
യാത്ര അവസാനിപെിക്കുന്നവരുും 
ഇവിടപ്മാരു ഇടത്താവളമാക്ി 
പൂർവ്, ദക്ഷിണ ദിശകളിചലക്് 
യാത്ര തടരുന്നവരുും ഏപ്റയണ്ട്. 
പ്വറുും അതിഥികൾ എന്നതിനപ്പുറും 

ഇവിപ്ട േിലവഴിക്കുന്ന നാളകളിൽ 
അവ നിർവ്ഹിക്കുന്ന പാരിസ്ിതിക 
ചസവനങ്ങൾ അമൂല്യമാണ്. 
ഇരചതടുകയും ഇരയാവകയും പ്േയ്യുക 
വഴി അവ ഭക്ഷ്യശുംഖലകപ്ള സമൃദ്ധവും 
ആചരാഗ്യകരവമാക്കുന്നു. ഇരചതടലിലൂപ്ട 
പ്േറുൈണീവികളപ്ട എണ്ും നിയന്തിക്കുക, 
കളസസ്യങ്ങളപ്ട വർദ്ധനവ് തടയക, 
നണീർത്തടങ്ങളിപ്ല മണ്ിപ്റെ അയവും 
വായസഞ്ാരവും വർദ്ധിപെിച്ച് കൂടുതൽ 
ഉല്ാദനക്ഷമമാക്കുക എന്നതിപ്നാപെും 
അവയപ്ട വിസർജ്ജ്യങ്ങളിപ്ല പ്രധാന 
രാസഘടകങ്ങളായ കാൽസ്യും, 
ചൊസ്ഫറസ്, മഗ്ണീഷ്യും എന്നിവ 
മണ്ിപ്ന അതണീവ സമ്പന്നമാക്കുകയും 
പ്േയ്യുന്നു. തങ്ങളപ്ട സ്വാഭാവികമായ 
ൈണീവിതക്മത്തിൽ നണീർത്തടപക്ഷികൾ 
നിർവ്ഹിക്കുന്ന ചസവനങ്ങൾ 
വിലമതിക്ാനാവാത്തതാണ്. പ്രത്യക്ഷചമാ 
പചരാക്ഷചമാ ആയി മനുഷ്യപ്രല്ലാവരുും 
അത്തരും ചസവനങ്ങളപ്ട 
ഗുണചഭാക്താക്ളമാണ്. എന്നിരിക്ിലുും 
ഇന്ന് ചലാകത്ത് ഏറെവമധികും 
ൈനസുംഖ്യാചശാഷണും ചനരിടുന്ന 
ഒരു വിഭാഗും ഈ പക്ഷികളാണ്. 
ഇരു ധ്രുവങ്ങചളാളും വ്യാപിക്കുന്ന 
അവയപ്ട ചദശാന്രഗമനത്തിൽ 
അവ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യത്യസ തരും 
നണീർത്തടങ്ങളപ്ട അഭാവും നാൾക്കുനാൾ 
വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഒപെും ൈലാശയങ്ങളിലുും 
തണീരപ്രചദശങ്ങളിലുും അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന 
പ്ലാസ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുടോകുന്നു. 
പ്രചത്യകിച്ചു ചകരളത്തിലുും നമ്മുപ്ട 
രാൈ്യത്താപ്കയും തണീരചദശ മലിനണീകരണും 
അതിരൂക്ഷമാണ്. മചദ്ധ്യഷ്യ, ടി�റെൻ 
പണീഠഭൂമി, മുംചഗാളിയ, വടക്്- കിഴക്ൻ 
വസ�ണീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
നിപ്ന്നാപ്ക് വിശാലമായ ഹിമാലയും 
കടന്ന് (Central Asian-Indian Flyway) 
ഉത്തര മഹാസമതലും മുതൽ ഉപദ്വണീപിപ്റെ 
പ്തക്ൻ മുനമ്പു വപ്ര വ്യാപിക്കുന്ന 
ഇവയപ്ട ൈണീവിതവഴികളിൽ മനുഷ്യർ 
ഏൽപെിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ 
വിനാശകരവും നിരാശാവഹവമാണ്. 
പരിണാമത്തിപ്റെ ഗതിവിഗതികൾക്കുും 
�ലതന്തങ്ങൾക്കുും അപ്പുറും മനുഷ്യപ്റെ 
നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവൃത്തികൾ മൂലും 
വുംശമറെ പക്ഷിവർഗ്ങ്ങൾ ഏപ്റയണ്ട്. 
മൗറണീഷ്യൻ ചഡാചഡാ, ടാസ്മാനിയൻ 
എമു, അചറ�്യൻ ഓസ്ടിച്ച്, സഞ്ാരി 
പ്രാവ്, ചഗ്റെ് ഓക്, ലാബ്ചഡാർ താറാവ് 
തടങ്ങി വുംശനാശത്തിപ്റെ പടേിക 
നണീളപ്വ അത് വിപുലണീകരിക്ാനുള്ള 
പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പൂർണ്മായും 
വിട്ടുനിൽക്ാനുള്ള സൻമനസ്സുും 
ശാസ്തച�ാധവും നാും ആർജ്ജിക്കുകയും 
പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും 
പ്േചയ്ണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. 

(ജകന്ദ്ര സമുദ്ര മത്്യ ഗജവഷണ സ്ാപനത്ിഫെ 
(ഫകാച്ചി) ഗജവഷകരാണപ് ജെഖകർ
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