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 ഫക.ഫക.ജജാഷി, വർഷ എം.എസപ്, ജതാബിയാസപ്.എ 

ചകരളത്തിപ്ല 580 
കിചലാമണീറെർ 
തണീരപ്രചദശവും 

അതിചനാട് �ന്പ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന 
ആഴുംകുറഞ്ഞ സമുദ്രപ്രചദശമായ 
വൻകരചയാരവും അതണീവ 
സമ്പൽസമൃദ്ധവും ചലാകത്തിപ്ല 
തപ്ന്ന ഏറെവും വിലചയറിയ 
പരിസ്ിതി ചസവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന 
ഇടവമാണ്. മലനാടുും ഇടനാടുും 
സഹ്യപർവ്തപ്രചദശങ്ങളും അത്യധികും 
വൈവവവവിധ്യസമൃദ്ധമാപ്ണന്നചപാപ്ല 
ഇവിടവും അതണീവ സമൃദ്ധവും 
ചലാലവമാണ്. 

 ൈല ആവാസവ്യവസ്കൾക്് 
ചപരുചകടേ നമ്മുപ്ട ചകരളത്തിൽ 
44 നദികൾ (8500 പ്ഹക്ടർ), 4712 
കുളങ്ങൾ (27625 പ്ഹ), 53 കായലുകളും 
ൈലാശയങ്ങളും (65213 പ്ഹ.), 234 
ൈലാശയങ്ങൾ (3500 പ്ഹ), 220 പ്േമേണീൻ 
ഊറ്റുന്ന പാടങ്ങൾ (46129 പ്ഹ.), 

കൂടാപ്ത 2500 പ്ഹക്ടർ കണ്ടൽക്ാടുകൾ, 
ചകാൾപാടങ്ങൾ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു. 
ഇതിൽത്തപ്ന്ന അഷ്മുടിക്ായലുും 
ചവമ്പനാട്ടുകായലുും നൽകുന്ന 
പരിസ്ിതി ചസവനങ്ങൾ ചകരളത്തിപ്റെ 
കാർഷികസമ്പദ് വ്യവസ്യപ്ട 
പ്നടുുംതൂണുകളാണ്. പരസ്പരും 
�ന്പ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഈ ൈലാശയങ്ങൾ 
സസ്യ ൈന്തു ൈണീവൈാലങ്ങളപ്ട 
നിലനിൽപെിന് അത്യാവശ്യമായത 
പ്കാണ്ട്  അവപ്യ  എങ്ങപ്ന  
സുംരക്ഷിക്ാും  എന്നതാണ്  ഇന്നപ്ത്ത 
േിന്ാവിഷയും. ചകരളത്തിലാപ്ക 
222 മത്്യഗ്ാമങ്ങളണ്ട്. ഇവിപ്ട 
ഏകചദശും 10 ലക്ഷത്തിൽപെരും ൈനങ്ങൾ 
മത്്യ�ന്നവമായി �ന്പ്പെടേ് 
ഉപൈണീവനും നടത്തുന്നു.   
ചകരളത്തിപ്ല തണീരപ്രചദശവും സമുദ്ര 
ആവാസ വ്യവസ്യും നൽകുന്ന 
ചസവനങ്ങപ്ള പ്രധാനമായും 
നാലായി തിരിക്ാും.

അവശ്യവിഭവ ജസവനങ്ങൾ 
(Provisioning Services)
 ഭക്ഷ്യചയാഗ്യങ്ങളായ ോള, അയില, 
പ്കാഴുവ, ചൂര, കിളിമണീൻ, വറെ, പ്നയ്ണീൻ, 
പരവ, മുളളൻ, മാന്ൾ, പാമ്പാട, 
പൂമണീൻ, തിരുത, കണമ്പ്, കലവ, 
രോവ്, പ്േമേണീൻ, ഞണ്ട്, കണവ, കക്, 
കല്ലുമേക്ായ്, മുരിങ്ങ, മത്്യസുംസ് കരണ 
ചകന്ദ്രങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ 
വിഭവങ്ങൾ, കയറ്റുമതിക്് ആവശ്യമായ 
വിഭവങ്ങൾ, മത്്യക്കൃഷിയിൽ നിന്നുളള 
ഉൽപൊദനും, മരുന്നുനിർമോണത്തിന് 
ആവശ്യമായ അസുംസ് കൃത 
വസ്തുക്ൾ തടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന 
ചസവനവിഭവങ്ങൾ. ഇതകൂടാപ്ത 
നദികൾ, കായലുകൾ, കുളങ്ങൾ, 
പ്േമേണീൻപ്കട്ടുകൾ, അഴിമുഖും, 
ചകാൾപാടങ്ങൾ തടങ്ങിയ സ്ലങ്ങളിൽ 
ഉല്ാദിപെിക്കുന്ന എല്ലാവിധ വിഭവങ്ങളും 
ഈ ചസവന പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു.

ജകരളത്ിഫെ സമുദ്ര
ജജവജവവിധ്യം 

 www.forest.kerala.gov.in

ഫെബ്രുവരി 2020

8



 www.forest.kerala.gov.in

ഫെബ്രുവരി 2020

9

 ചകരളത്തിൽ കാണുന്ന സമുദ്ര 
വൈവവവവിധ്യും യഥാക്മും മത്്യങ്ങൾ 
(950 ഇനും), പ്േമേണീൻ (57), ഞണ്ടുകൾ 
(152), പ്കാഞ്് (9), കക് (171), ശുംഖുവർഗ്ും 
(515), കണവ തടങ്ങിയവ (28), 
കടൽപൊയലുകൾ (118) തടങ്ങിയവയാണ്.

 ഇതകൂടാപ്ത ഓരുപ്വളളത്തിൽ 
ൈണീവിക്കുന്ന മത്്യങ്ങൾ (75), പ്േമേണീൻ 
(7) ഞണ്ട് (5), കക് (6) എന്നിവയമുണ്ട്്. 
ചകരളത്തിപ്റെ പ്മാത്തും വാർഷിക 
മത്്യഉല്ാദനും 7 - 9  ലക്ഷും ടണ്ാണ്. 
ഇതിപ്റെ ഏകചദശും 80 % ആഭ്യന്ര 
ഉപചയാഗത്തിനുും 20 % കയറ്റുമതിക്കുും 
ചവണ്ടി ഉപചയാഗിക്കുന്നു.

 ചമൽപെറഞ്ഞ അവശ്യചസവനങ്ങപ്ള 
സാമ്പത്തികമൂല്യമായി കണക്ാക്കുചമ്പാൾ 
അത് വൈവവവവിദ്ധ്യമൂല്യമായി 
മാറുന്നു. പ്രധാനമായും 'ഭചക്ഷ്യാൽപൊദനും, 

മത്്യ�ന്നും വഴിയളള വിഭവങ്ങൾ, 
മത്്യക്കൃഷിയിൽ നിന്നുളള വിഭവങ്ങൾ, 
മരുന്നിനു ചവണ്ടിയളള അസുംസ് കൃത 
വസ്തുക്ൾ, പ്പാക്ാളി പ്നല്ലുൽപൊദനും, 
ോകരയമായി �ന്പ്പെടേ അധിക 
മചത്്യാല്ാദനും എന്നിവയും 
ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു.

നിയന്ത്രണ ജസവനങ്ങൾ 
(Regulating Services)
 നിയന്തണ ചസവനങ്ങൾ 
പ്രധാനമായും ൈലത്തിപ്റെയും 
വായവിപ്റെയും നിയന്തണങ്ങളാണ്. 
മനുഷ്യൈണീവപ്റെ നിലൽപെിന് ഏറെവും 
അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ഈ 
ഘടകങ്ങൾ നിയന്തിക്കുന്നതിൽ 
തണീരചദശ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്കൾക്് 
ഒരു സുപ്രധാനസ്ാനമുണ്ട്. നമ്മുപ്ട 
നദികളിലൂപ്ട കാലവർഷക്ാലത്ത് 

ഒഴുകിപ്യത്തുന്ന പ്വളളും 
ആവാസവ്യവസ്യിൽ വരുത്തുന്ന 
മാറെങ്ങൾ നിർണ്ായകമാണ്. 
ൈണീവികളപ്ട പ്രൈനനും, വിതരണും, 
ചദശാന്രഗമനും, പ്ലവകങ്ങളപ്ട ഉല്ാദനും, 
ലവണാുംശത്തിപ്റെ ഏറെക്കുറച്ചിലുകൾ, 
അഴിമുഖപ്ത്ത ൈലത്തിപ്റെ മാറെങ്ങൾ 
തടങ്ങിയവപ്യ ഇത് സാരമായി 
�ാധിക്കുന്നു. ഭൂഗർഭ'ൈലത്തിപ്റെ 
നിലനിൽപെിനുും നിയന്തണചസവനങ്ങൾ 
സഹായിക്കുന്നു. അഴിമുഖത്തുും 
കായലുകളിലുും പ്വളളത്തിപ്റെ 
ലവണാുംശത്തിൽ വരുന്ന മാറെങ്ങൾ 
ൈണീവികളപ്ട ൈണീവിതേക്വമായി 
�ന്പ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.

വാസസ്ാന ജസവനങ്ങൾ
(Habitat Services)
 സമുദ്രൈണീവികളപ്ടയും 
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തണീരചദശൈണീവികളപ്ടയും താമസത്തിനുും 
പ്രൈനനത്തിനുും വാസസ്ലും 
പ്രദാനും പ്േയ്യുക എന്നത് വളപ്ര 
പ്രധാനപ്പെടേ ഒരു ചസവനമാണ്. 
ൈലത്തിപ്റെയും  ധാതലവണങ്ങളപ്ടയും 
ോക്ികമായ സുംക്മണും (Cycling), 
പ്രകാശ സുംചലേഷണും, അടിത്തടേിപ്ല 
ധാതലവണങ്ങളപ്ട സുംക്മണും, 
പ്രാണവായവിപ്റെ ഉല്പൊദനും, 
ചദശാന്രഗമന ൈണീവികളപ്ട 
താൽക്ാലിക വാസസ്ലും 
തടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനചസവനങ്ങൾ. 
വാസസ്ല ചസവനങ്ങൾ ഓചരാ 
ൈണീവിവർഗ്ത്തിപ്റെയും നിലൽപെിപ്ന 
�ാധിക്കുന്ന പ്രധാനഘടകമാണ്. ഇത്തരും 
ചസവനങ്ങളപ്ട മൂല്യും പ്രത്യക്ഷമായി 
കണക്ാക്ാൻ ബുദ്ധിമുടോയതപ്കാണ്ട് 
പചരാക്ഷ മാർഗ്ങ്ങൾ ഉപചയാഗിച്ച് 
കണക്കുകൂട്ടുന്നു. വിവിധതരത്തിലുളള 
ൈണീവികളപ്ട വിതരണപ്ത്ത �ാധിക്കുന്ന 
ഒരു ചസവനമായതപ്കാണ്ട് ആവാസ 
വ്യവസ്യിൽ വരുന്ന പ്േറിയ 
മാറെങ്ങൾ ചപാലുും ഈ ചസവനത്തിപ്റെ 
ലഭ്യതയിൽ കുറവ വരുത്തുകയും 

അവശ്യചസവന വിഭവങ്ങൾ 
കുറയന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും പ്േയ്യുന്നു.

സാംസപ് കാരിക ജസവനങ്ങൾ 
(Cultural Services)
 തണീരചദശ ആവാസവ്യവസ്കൾ 
ചകരളത്തിപ്റെ സാുംസ് കാരിക, 
വപതൃക േരിത്രത്തിൽ ഏറെവും 
പ്രധാനപ്പെടേ ഘടകമാണ്. അതിപുരാതന 
കാലും മുതൽ തണീരചദശവമായി 
�ന്പ്പെടേ ആരാധനാലയങ്ങൾ, 
ൈലചഘാഷയാത്രകൾ, വളളുംകളി 
തടങ്ങിയവപ്യാപ്ക് മനുഷ്യപ്റെ 
സാുംസ് കാരിക ൈണീവിതത്തിപ്റെ 
ഭാഗമായിരുന്നു. കടലിപ്റെ സൗന്ദര്യും, 
കടപ്പുറത്തിപ്റെ മചനാഹാരിത, 
തിരമാലകളപ്ട ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ 
തടങ്ങിയവപ്യാപ്ക് എന്നുും 
ആകർഷണണീയഘടകങ്ങളായിരുന്നു. 
നമ്മുപ്ട സാഹിത്യത്തിലുും ഇത് 
പ്രതിെലിക്കുന്നുണ്ട്. 

 വൈവവവവിധ്യവമായി 
�ന്പ്പെടേ കടലറിവകൾ ആദിമകാലും 

മുതൽക്കുതപ്ന്ന മത്്യ�ന്നത്തിനുും 
കടൽയാത്രയ്കും, കടപ്ലാഴുക്കുകളപ്ട 
ഗതി, കടൽചക്ഷാഭും തടങ്ങിയവ 
മനസ്ിലാക്കുവാനുും ഉപകരിച്ചിരുന്നു. 

 ഇവിപ്ട സുലഭമായി കിടേിയിരുന്ന 
മത്്യങ്ങൾ ഭക്ഷണമായും, 
രുേികരമായ വിഭവമായും 
പരമ്പരാഗതമായി ഉപചയാഗിച്ചുവരുന്നു. 
പുതിയ രാസസുംയക്തങ്ങളപ്ട 
കണ്ടുപിടുത്തചത്താപ്ട കരഗതമായ 
ശാസ്തണീയ അറിവകളപ്ട പ്വളിച്ചത്തിൽ 
സമുദ്രവൈവവവവിധ്യമാണ് 'ഭാവിയിപ്ല 
ഏറെവും അധികും സാധ്യതയും മൂല്യവമുളള 
ശാസ്തചമഖല എന്നുപറയാും

പരിസ്ിതി ജസവന മൂെ്യങ്ങൾ 
(Value of Ecosystem Services)
 പരിസ്ിതി ചസവന 
വൈവവവവിധ്യമൂല്യനിർണ്യും 
ഇന്നപ്ത്ത ഏറെവും പ്രധാനപ്പെടേ ഒരു 
പഠനശാഖയാണ്. പ്രകൃതിയിപ്ല 
നിസ്ാരപ്മന്ന് ചതാന്നുന്ന 
ഓചരാ പ്രവർത്തനങ്ങളപ്ടയും 
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മൂല്യും കണ്ടുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 
നമ്മുപ്ട ധനതത്ത്വശാസ്ത 
വിനിചയാഗത്തിൽ കാര്യമായ 
മാറെങ്ങൾ വരുചത്തണ്ടതായി വരുും.

 ഉദാഹരണമായി ചകരളത്തിപ്ല 
തണീരപ്രചദശ ആവാസവ്യവസ്കളിപ്ല 
അവശ്യചസവന വിഭവങ്ങൾ തപ്ന്ന 
2900 �ില്യൺ രൂപ വിലമതിക്കുന്നു. 
നിയന്തണ ചസവനങ്ങൾക്് 17 �ില്യൺ 
രൂപ വില വരുന്നു. പരിസ്ിതി 
ചസവനങ്ങളപ്ട ആപ്ക മൂല്യും ഏകചദശും 
9900 �ില്യൺ രൂപ വരുന്നു.   വിവിധ  
ആവാസവ്യവസ്കപ്ള തരും തിരിച്ച് 
മൂല്യും കാണുചമ്പാൾ കണ്ടൽക്ാടുകൾക്് 
70 മില്യൺ രൂപയും, പ്േമേണീൻ 

പ്കട്ടുകൾക്് 8900 മില്യൺ രൂപയും 
തണീരപ്രചദശ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്യ്ക് 
പ്മാത്തും 2300 മില്യൺ രൂപയും ഒരു 
പ്ഹക്ടറിപ്റെ യൂണിറെ് മൂല്യമായി കാണുന്നു!

ജജവജവവിധ്യ സംരക്ഷണം
 വളപ്രയധികും വിലമതിക്കുന്നതും 
നമ്മുപ്ട സമ്പദ്ഘടനപ്യ ചനരിട്ടു 
�ാധിക്കുന്നതമായ വൈവവവവിധ്യ 
മൂല്യും സുസ്ിരമായി നിലനിർചത്തണ്ടത് 
അനിവാര്യമാണ്. വിവിധ ചമഖലകളിൽ 
പാരിസ്ിതിക ചസവനങ്ങൾക്് 
ഹാനികരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും 
നിയമങ്ങളപ്ടയും നിർചദേശങ്ങളപ്ടയും 
അടിസ്ാനത്തിൽ നിയന്തിചക്ണ്ടതും 

വൈവവവവിധ്യ ചശാഷണവും 
നാശവും തടചയണ്ടതമാണ്. 
അതചപാപ്ല ചകരളത്തിപ്ല 
തനത് ആവാസവ്യവസ്കപ്ളയും 
ചകരളത്തിൽ മാത്രും കാണുന്ന 
മത്്യങ്ങപ്ളയും മറ്റു ൈണീവൈാലങ്ങപ്ളയും 
സുംരക്ഷിചക്ണ്ടതും ഭാവിതലമുറയ്ക 
ചവണ്ടി കരുതിപ്വയ് ചക്ണ്ടതും 
നമ്മുപ്ട കടമയാപ്ണന്നുും ഓർക്കുക.

(പ്കാച്ചി സമുദ്രമത്്യഗചവഷണചകന്ദ്രും-മവറൻ                                                        
�ചയാളൈി വിഭാഗത്തിപ്ല 
ഗചവഷകരാണ് ചലഖകർ)
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