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ചകരളതണീരത്ത് 
അതിപുരാതന 
കാലും മുതൽ 

ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് 
ോകര (mud banks). 
ോകരസമയത്തുണ്ടാകുന്ന 
ശാന്മായ കടലുും മത്്യസമൃദ്ധിയും 
മത്്യപ്ത്താഴിലാളികൾക്് 
മത്്യവറുതിയപ്ട കാലത്ത് 
കടൽകനിഞ്ഞു നൽകിയ 
വരമായിരുന്നു. ഇടവപൊതിയിൽ 
കടൽ കലി തളളി, തിരമാലകൾ 
ആർത്തലച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, 
ചകരളതണീരപ്ത്ത േില സ്ലങ്ങളിൽ 
കടൽ ശാന്മായിക്ിടക്കുകയും 
10 മുതൽ 25 കിചലാമണീറെർ വപ്ര 
അർദ്ധവൃത്തരൂപും പ്കാളളകയും 
ഏകചദശും ഒരുമണീറെർ മുതൽ 
രണ്ടു മണീറെർവപ്ര മണ്് കടേിയായി 
പ്വള്ളത്തിൽ ദ്രവരൂപത്തിൽ 
അടിഞ്ഞുകൂടുകയും പ്േയ്യുന്നു. 

വിവിധഘടകങ്ങളപ്ട സുംചയാൈിത 
പ്രവർത്തനെലമായാണ് 
ോകരയണ്ടാകുന്നത്; സമുദ്രത്തിപ്റെ 
അടിത്തടേിൽ നിന്നുും മുകളിചലക്് 
ഉയർന്നുവരുന്ന പ്േളി, നദികളിലൂപ്ട 
അഴിമുഖചത്തക്് ഒഴുകിവരുന്ന 
ശുദ്ധൈലും, അന്രണീക്ഷത്തിലുും 
ൈചലാപരിതലത്തിലുും 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഭൗതിക 
ഘടകങ്ങൾ, തിരമാലയപ്ട ശക്തി 
കുറയന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന 
കാരണങ്ങൾ, ചവലിചയറെത്തിപ്റെയും 
ചവലിയിറക്ത്തിചറെയും 
ശക്തി, കടൽക്ാറെ് ഇവപ്യല്ലാും 
കൂടി ഒരുമിച്ചുപ്രവർത്തിച്ച് 
ോകരയണ്ടാകുന്നത്;  എന്നാലുും 
ഇതിനു പിന്നിലുള്ള യാഥാർത്്യും 
ഇനിയും അറിയാത്തതപ്കാണ്ട് 
ോകര ഇന്നുും ഒരു 
മരണീേികയായി നിൽക്കുന്നു.

 മത്്യങ്ങൾക്കുും മറ്റു ൈണീവികൾക്കുും 

 ജസതുെക്ഷി.എം, വർഷ. എം.എസപ്., ജരഷ്മ പ്രസാേപ്.എ. 
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വിൈയകരമായ പ്രൈനനത്തിനുും, 
കുഞ്ഞുങ്ങളപ്ട നിലനിൽപെിനുും 
ചവണ്ടി പ്രകൃതി ഒരുക്ിപ്ക്ാടുക്കുന്ന  
സ്വാഭാവികസുംരക്ഷണപ്രചദശമാണ് 
ോകര. ോകരയണ്ടാകുന്ന കാലയളവ് 
ഒരു മാസും മുതൽ രണ്ടുമാസും വപ്ര 
എന്നത് മിക്വാറുും ോകരയിൽ 
കാണുന്ന പ്രധാനസമുദ്രൈണീവികളപ്ട 
മുടേവിരിഞ്ഞ് സ്വയുംപര്യാപ്തമായി 
ൈണീവിക്ാനുളള കാലയളവിന് തല്യമാണ് 
എന്നതും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ചാകരയ്ാകുന്ന ഇടങ്ങൾ
 ോകരയണ്ടാകുന്നതിപ്റെ 
പ്രചത്യകതയനുസരിച്ച് നാലായി 
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ-ചതാടേപെളളി 

ഭാഗത്ത് അടിത്തടേിലുളള മണ്ടിഞ്ഞാണ് 
ോകരയണ്ടാകുന്നത്. ചവമ്പനാട്ടു 
കായലിലൂപ്ട ഒഴുകിവരുന്ന 
മണ്ാണ് ഇതിനു കാരണും.

 പരപെനങ്ങാടി - താനൂർ 'ഭാഗത്ത് 
ോകരയണ്ടാകുന്നത് തണീരപ്രചദശപ്ത്ത 
മണ്് കൂടി കലർന്നാണ്. ഇടവപൊതിയപ്ട 
തടക്ത്തിൽ കടലിനടിത്തടേിലുളള 
മണ്് ഇളകി മുകളിചലക്കു വന്ന് 
കടൽപ്വളളവമായി കൂടിക്ലർന്ന് 
ോകരയായി രൂപും പ്കാളളന്നു.

 മൂന്നാമതായി ോകര ഉണ്ടാകുന്നത് 
നദികളിപ്ലയും അഴിമുഖങ്ങളിപ്ലയും 
മണ്് ഒഴുകി അത് കടലുമായി ചേർന്ന് 
ോകരയായി രൂപാന്രപ്പെടുന്നതാണ്. 

അതിശക്തമായ മഴയ്കചശഷും നദികളിൽ 
നിന്നുവരുന്ന വളപ്രയധികും മണ്് 
വൈവവസ്തുക്ളമായി കൂടിക്ലർന്ന് 
ോകരയ്ക് വഴിപ്യാരുക്കുന്നു. 
പ്രധാനമായും പ്േല്ലാനും - മാനചശ്ശരി 
(പ്കാച്ചി അഴിമുഖും), ഞാറയ്കൽ 
(അഴിചക്ാട് അഴിമുഖും), വലപൊട് 
-നാടേിക (ചേറ്റുവ അഴിമുഖും), എലത്തൂർ 
(ചകാരപ്പുഴ അഴിമുഖും), പ്കായിലാണ്ടി 
(കുറെ്യാടി അഴിമുഖും), കുമ്പള (കുമ്പള 
അഴിമുഖും) എന്നണീ സ്ലങ്ങളിലാണ് 
ഈ ോകര കാണപ്പെടുന്നത്.

 നാലാമതായി പ്േളി/മണ്് ഖനനും 
പ്േയ്യുന്നതിപ്റെ െലമായി വവപെിൻ, 
ഞാറയ്കൽ ഭാഗത്ത് ോകരയണ്ടാകുന്നു.
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ചാകരയിഫെ ജജവജവവിധ്യം
 ആവാസ വ്യവസ്യിപ്ല 
വിവിധപ്രതിഭാസങ്ങളപ്ട 'ഭാഗമായി 
ഉയർന്ന ചതാതിലുളള ധാതലവണങ്ങളായ 
ചൊസ് ചെറെ്, വനചരേറെ്, സിലിചക്റെ് 
തടങ്ങിയവയപ്ട സാന്ദ്രതകൂടുകയും 
സസ്യപ്ലവകങ്ങളപ്ട സമൃദ്ധിയായ 
വളർച്ചയ്ക് കാരണമാകുകയും 
പ്േയ്യുന്നു. ഉയർന്ന ചതാതിലുളള 
പ്രകാശസുംചലേഷണവും ഈ സമയത്ത് 
കാണാവന്നതാണ്. വിവിധയിനും 
സസ്യപ്ലവകങ്ങളപ്ട ക്മാനുഗതമായ 
സമൃദ്ധിയും സാധാരണമാണ്.

 ഇവയിൽ ഏറെവും പ്രധാനപ്പെടേത് 
ഡയറെുംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 
പ്േറുപ്ലവകങ്ങൾ, ഡിചനാ െ് ളാൈചല്ലറെ് 
എന്നിവയും ഉയർന്നചതാതിൽ 
വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഏകചദശും 
60-ൽ പരും ൈനുസ്ിൽപ്പെടേ 
സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ോകരയളള ആവാസ 
വ്യവസ്യിൽ നിന്നുും കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നത് തികച്ചുും അത്ഭുതമുളവാക്കുന്നു.

 ഉയർന്ന ചതാതിലുളള 
സസ്യപ്ലവകങ്ങളപ്ട സമൃദ്ധി 
സ്വാഭാവികമായും ഭക്ഷ്യശുംഖലയിപ്ല 

അടുത്ത കണ്ിയായ ൈന്തുപ്ലവകങ്ങളപ്ട 
ഉല്ാദനും വർദ്ധിപെിക്കുന്നു. ഇവയപ്ട 
വിതരണും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സമൃദ്ധമായ, 
വവവിദ്ധ്യമാർന്ന ഇനത്തിൽപ്പെടേ 
ൈന്തുപ്ലവകങ്ങപ്ള കാണാവന്നതാണ്. 
വിപുലമായ ഭക്ഷ്യശുംഖലയിപ്ല 
എല്ലാ തരത്തിലുമുളള ൈന്തുപ്ലവകങ്ങളും 
ഇവിപ്ടയണ്ട് എന്നതാണ് പ്രചത്യകത. 
പ്േമേണീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മത്്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 
മത്്യങ്ങളപ്ട മുടേ, ചകാപെിചപാടുകൾ, 
പ്മഡൂസ, കണീചറൊഗ് നാത്ത, 
ആുംെിചപാഡുകൾ, ഓസ്ത ചകാഡ് 
ലാർവ്കൾ, ടൂണിചക്റെ് സ്, ലൂസിെർ 
തടങ്ങിയവയും കാണാവന്നതാണ്.

 ോകര പ്രചദശങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായി 
കാണുന്ന മത്്യങ്ങൾ ോള, പ്കാഴുവ, വറെ, 
മുളളൻ, പരവ, നാരൻ പ്േമേണീൻ, പൂവാലൻ 
പ്േമേണീൻ, അയില, ചകാരമണീൻ, നന്ൻ, 
പ്േറിയ രോവകൾ തടങ്ങിയവയാണ്.

 ഈ മത്്യങ്ങൾ കൂടേചത്താപ്ട 
സഞ്രിക്കുന്ന ഉപരിതല മത്്യങ്ങ 
ളാപ്ണന്നത് പ്രചത്യകതയാണ്. ഒരു 
ോകര പ്രചദശത്തുതപ്ന്ന ദിനുംപ്രതി 
വിവിധതരത്തിലുളള മത്്യങ്ങൾ 
കിടേിപ്ക്ാണ്ടിരിക്കുും. ഒരു ദിവസും 
കിടേിയ മത്്യക്കൂടേും ആയിരിക്ില്ല 

രണ്ടു ദിവസും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുക. 
ോകരസമയത്ത് കടൽശാന്മാകുന്നതും 
ഉയർന്ന പ്ലവകങ്ങളപ്ട 
ഉല്ാദനുംപ്കാണ്ട് മത്്യങ്ങളപ്ട 
ലഭ്യത കൂടുന്നതും മത്്യ�ന്നത്തിന് 
അനുകൂലഘടകങ്ങളാണ്.

 മുൻകാലങ്ങപ്ള അചപക്ഷിച്ച് 
ോകരയണ്ടാകുന്ന തണീരത്തിപ്റെ 
നണീളത്തിലുും വണീതിയിലുും ക്മാതണീതമായ 
കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇചപൊൾ. അതചപാപ്ല  
ോകര നണീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാലയളവിലുും 
കുറവ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ ോകര 
കൂടുതൽ ദിവസും നണീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല. 
ഇപ്തല്ലാും മത്്യങ്ങളപ്ട ലഭ്യതപ്യയും 
മത്്യ�ന്നപ്ത്തയും പ്രതികൂലമായി 
�ാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. 
പ്രകൃതിയിലുും കാലാവസ്യിലുും 
ഉണ്ടായിപ്ക്ാണ്ടിരിക്കുന്ന 
സ്വാഭാവിക മാറെങ്ങളും ആവാസ 
വ്യവസ്യിൽ മനുഷ്യപ്റെ ഇടപ്പടൽ 
മൂലും വരുന്ന മാറെങ്ങളും ോകരയപ്ട 
വിസണീർണ്ത്തിലുും ശക്തിയിലുും 
കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് 
യാഥാർത്്യും.    

(ഫകാച്ചി സമുദ്രമത്്യഗജവഷണജകന്ദ്രം 
-  മജറൻ ബജയാളജി വിഭാഗത്ിഫെ 

ഗജവഷകരാണപ് ജെഖികമാർ)
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