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പ്രപഞ്ത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏറെവും 
ലളിതമായ �ഹുചകാശൈണീവി 
ഏതാപ്ണന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒറെ 

ഉത്തരചമയള്ളൂ അതാണ് സ് ചപാഞ്ചുകൾ. 
'ൈണീവിക്കുന്ന ചൊസിൽ' (Living fossil) 
അഥവാ പരിണാമ ദശയിപ്ല ആദ്യ 
�ഹുചകാശൈണീവി. പ്രചത്യകതരത്തിലുള്ള 
ചകാശങ്ങൾ (Specialised cells) 
പ്കാണ്ടുമാത്രും ഉപാപേയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
നടത്താും എന്നതിപ്റെയും ൈണീവനുചവണ്ട 
എല്ലാ അടിസ്ാന പ്രക്ിയകളും 
ഈ ചകാശങ്ങളാൽ നിലനിർത്താും 
എന്നതിപ്റെയും ഉദാഹരണമാണ് 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ എന്ന അത്ഭുതൈണീവികൾ. 
ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിലുും 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ ചലാകും മുഴുവൻ 
വിവിധ വർണ്ങ്ങളിലുും ആകൃതിയിലുും 
വിവിധതരും ആവാസവ്യവസ്കളിലുും 
പ്പാരുത്തപ്പെട്ടു ൈണീവിക്കുന്നു. ൈലും 
ശരണീരത്തിചലക്കു പ്രചവശിക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്േറിയ സുഷിരങ്ങൾ, ൈലും 
നിർമേിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ദ്വാരങ്ങൾ, 
ആഗമന-നിഗമന കുഴലുകൾ (Canal 
System), ശരണീരത്തിനകത്തുള്ള 
േലനചശഷിയള്ള ചകാശങ്ങൾ, 
കാത്്യും കാർ�ചണറെ് പ്കാണ്ടുും 
സിലിചക്റെ് പ്കാണ്ടുും നിർമേിതമായ 
ശരണീരാസ്ികൾക്് സമാനമായ പ്േറുതും 
വലുതമായ സ്പിക്കൂൾസ് (Spicules) 
തടങ്ങിയവ ഇവയപ്ട പ്രചത്യകതകളാണ്.

സപ് ജപാഞ്പ് ചരിത്ം
 അതിപുരാതനമായ ഈൈിപ്ഷ്യൻ 
സുംസ് കാരത്തിൽ സ് ചപാഞ്ചുകൾ 
വിപുലമായ ചതാതിൽ ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു 
എന്നതിന്  പ്തളിവകളണ്ട്. 
ഹിചപൊസ് ചപാഞ്ിയ കമേ്യൂണിസ് 
(Hippospongia communis) എന്ന 
ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന സ് ചപാഞ്ചുകൾ 
രാൈപ്കാടോരങ്ങളിലുും മറെ് 

താമസസ്ലങ്ങളിലുും ചുമരുകൾ 
അലങ്രിക്കുന്നതിന് ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു. 
ഗ്ണീക്് തത്വേിന്കനായ 
അരിചസ്റാടേിലിപ്റെ പുസകങ്ങളിൽ ഈ 
ൈണീവികപ്ളക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

 പുരാതന ഗ്ണീക്് സാഹിത്യ 
കാരന്ാരിൽ പ്രമുഖനായ ചഹാമറിപ്റെ 
ഇലിയഡ്-ഒഡിസി എന്ന 
പുസകങ്ങളിൽ സ് ചപാഞ്് ശുേിത്വ 
ഉപകരണവസ്തുവായി  ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു 
എന്ന് പ്വളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചറാമാ 
സാമ്ാൈ്യത്തിലുും (27 B.C) സ് ചപാഞ്ചുകൾ 
വ്യാപകമായി ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു. 
ചറാമൻ േക്വർത്തിമാർ തങ്ങളപ്ട 
പ്രൈകളപ്ട ഉപചയാഗത്തിനായി 
സ് ചപാഞ്് വിതരണും പ്േയ്ിരുന്നു. 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ ആചരാഗ്യപ്രദായകമായ 
വസ്തുക്ളായും  അലങ്ാര വസ്തുക്ളായും 
മരുന്നുകളായും അന്ന് ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു 
പിൽക്ാലത്ത് സ് ചപാഞ്ിപ്റെ ഉപചയാഗും 

 വർഷ എം.എസപ്, ജസതുെക്ഷി  എം., ജജാഷി ഫക.ഫക.
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വർദ്ധിക്കുകയും ൈലേികിത്,ചഹാമിചയാ 
മരുന്നുകൾ, പാരമ്പര്യമരുന്നുകൾ 
എന്നിവയ്കും, ശസ്തക്ിയയ്കായി 
ച�ാധും പ്കടുത്തുന്നതിനുള്ള 
മരുന്നായും ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു. 

 പ്ടത്തിയ (Tethya) ഇനത്തിൽപ്പെടേ 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ ശ്വാസചകാശ 
സും�ന്മായ അസുഖങ്ങൾക്കുും, 
ചവദനസുംഹാരിയായും 
ഉപചയാഗിച്ചിരുന്നു. അന്നപ്ത്ത 
വിപണിയിൽ ഭക്ഷ്യചയാഗ്യമായ 
പ്ടത്തിയ, സു�റിടേസ് (Suberites), 
ചകാൺചരോസിയ (Chondrosia) തടങ്ങിയ 
വർഗ്ത്തിൽപ്പെടേ സ് ചപാഞ്ചുകൾ, 
കടൽക്രൾ (Sea liver) എന്ന 
ചപരിൽ വില്ന നടത്തിയിരുന്നു. 
മനുഷ്യേരിത്രത്തിപ്ല വാണിൈ്യപരമായ 
സ് ചപാഞ്് സമാഹരണും (Sponge 
fishery) തടങ്ങിയത് 350 B.C 
ചയാടടുത്താണ്. മുങ്ങൽ വിദഗ്ദ്ധരായ 
മത്്യപ്ത്താഴിലാളികളാണ് സ് ചപാഞ്് 
സമാഹരണത്തിൽ ഏർപ്പെടേിരുന്നത്. 
ഇങ്ങപ്ന സമാഹരിക്പ്പെടേ 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ ചറാമാക്ാരുപ്ടയും 
ഗ്ണീക്കുകാരുപ്ടയും പ്രധാനപ്പെടേ 
ഒരു വ്യാപാര ഉല്ന്നമായിരുന്നു.                    
അക്ാലത്ത് ഗ്ണീസ്, ഫ്ാൻസ്, ഇറെലി, 
സ്വണീഡൻ, ബ്ിടേൺ, �ൽൈിയും 
തടങ്ങിയ രാൈ്യങ്ങളിൽ സ് ചപാഞ്് 
വ്യവസായശാലകൾ ഉടപ്ലടുത്തു. 
തത്െലമായി വിപുലമായ സ് ചപാഞ്് 
ചശഖരണവും അതമായി �ന്പ്പെടേ 
വ്യവസായങ്ങളും തഴച്ചുവളർന്നു. കൃത്രിമ 
സ് ചപാഞ്ിപ്റെ കണ്ടുപിടിത്തചത്താപ്ട 
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള 
സ് ചപാഞ്ചുചശഖരണും കുറഞ്ഞുവന്നു. 
കാലക്ചമണ ഈ വ്യവസായത്തിന് 
മങ്ങചലൽക്കുകയും പ്േയ്തു. 

ഇന്്യയിഫെ സപ് ജപാഞ്പ് ഗജവഷണം
 പതിപ്നടോും നൂറൊണ്ടിലാണ് 
ഇന്്യയിൽ സ് ചപാഞ്് ഗചവഷണത്തിന് 
തടക്ും കുറിച്ചത്. പ്രമുഖ ശാസ്തജ്രായ 
�വർ�ാങ്് (Bowerbank), പ്ഡൻഡി 
(Dendy), ചസാള്ളാസ് (Sollas), കാർടേർ 
(Carter), �ർടേൻ (Burton), ചഹാർണൽ 
(Hornell) തടങ്ങിയവരുപ്ട സുംഭാവനകൾ 
എക്ാലത്തുും വിലപ്പെടേതാണ്. 
തമിഴ് നാടേിപ്ല മന്നാർ ഉൾക്ടലിപ്ല 
സ് ചപാഞ്ചുകപ്ളപെറെി പ്ഡൻഡി (Dendy) 
നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ 77 പുതിയ 
സ് ചപാഞ്ിനങ്ങളപ്ട കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് 
വഴിപ്തളിയിച്ചു. ഇന്്യൻ 
ശാസ്തജ്ന്ാരിൽ ഏറെവമധികും ശാസ്തണീയ 
വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപ്കാണ്ടുവന്നത് ചകന്ദ്ര 
സമുദ്ര ഗചവഷണ സ്ാപനത്തിപ്ല 
ശാസ്തജ്നായിരുന്ന ചഡാ.പി.എ. 
ചതാമസാണ്. അചദേഹത്തിപ്റെ 
സുംഭാവനകൾ ഇന്്യൻ സ് ചപാഞ്് 
ഗചവഷണ ചമഖലയിപ്ല നാഴികക്ല്ലാണ്. 
ഇന്്യയപ്ട വിവിധ പ്രചദശങ്ങളിൽ നിന്നുും 
29 പുതിയ ഇനും സ് ചപാഞ്ചുകൾ അചദേഹും 
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1912-ൽ ആണ് 
ചകരളത്തിപ്ല സ് ചപാഞ്ചുകപ്ളപെറെിയള്ള 
ആധികാരികമായ പഠനും ചഡാ. 
അനാൻപ്ഡയിൻ തടങ്ങിവച്ചത്. 
ഏകചദശും 18 ഇനും ശുദ്ധൈല 
സ് ചപാഞ്ചുകപ്ളപെറെിയള്ള 
വിശദമായ വിവരണും അചദേഹും 
ചരഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതകൂടാപ്ത 
ചഡാ. പട് നായിക്, ചഡാ. റാവ, ചഡാ. 
കുമാർ തടങ്ങിയ ഗചവഷകരുും വിലപ്പെടേ 
സുംഭാവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

സപ് ജപാഞ്പ് ജീവശാസ്തം
 ശുദ്ധൈല ആവാസവ്യവസ് 
മുതൽ സമുദ്രത്തിപ്റെ അടിത്തടേ് വപ്ര 

വിശാലമാണ് സ് ചപാഞ്ചുകളപ്ട 
വൈവവവവിധ്യും. ഏകചദശും 5000 
ൈാതി (Species) സ് ചപാഞ്ചുകൾ 
ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ളതിൽ 300 ൈാതി 
(Species) ശുദ്ധൈലത്തിൽ മാത്രും 
കാണുന്നവയാണ്. സമുദ്രതണീരും മുതൽ 
ഏകചദശും 700 മണീറെർ ആഴത്തിൽ വപ്ര 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. അവ 
വസിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്യപ്ട 
സ്വഭാവും അനുസരിച്ച് സ് ചപാഞ്ചുകളപ്ട 
ഘടനയിൽ വ്യത്യാസും കാണുന്നു. 
മപ്റൊരു പ്രചത്യകത ലളിതമായി 
പറഞ്ഞാൽ, സ് ചപാഞ്് ശരണീരും പ്വള്ളും 
ശുദ്ധണീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂടേും 
െിൽറെറുകളപ്ട ശുംഖലയമായി താരതമ്യും 
പ്േയ്ാവന്നതാണ്. ഓചരാ 5 പ്സക്റെിലുും 
ശരണീര വ്യാപ്തത്തിനു തല്യമായ അളവിൽ 
പ്വള്ളും ശുദ്ധണീകരിക്ാൻ കഴിവള്ള 
വ്യവസ്യാണ് സ് ചപാഞ്ിനുള്ളത്. 
ഈ ശുദ്ധണീകരണചത്താപ്ടാപെും 
തപ്ന്ന ഓക് സിൈൻ(O2), 
കാർ�ൺഡചയാക് വസഡ് (CO2) 
തടങ്ങിയവയപ്ട വിനിമയവും നടക്കുന്നു. 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ പ്േയ്യുന്ന ശുദ്ധണീകരണ 
പ്രക്ിയപ്യ പ്രകൃതിയിപ്ല ഏറെവും 
പ്രധാനപ്പെടേ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ാ 
ചസവനമായി (Ecosystem service) 
കണക്ാക്ാും. അതിപ്റെ മൂല്യും 
കണക്ാക്ിയാൽ ഒരു പ്ഹക്റ്ററിന് 
ഏതാണ്ട് 6300 ചഡാളർ ചസവനമാണ് 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ പ്േയ്യുന്നത്.   

ജകരളത്ിഫെ സപ് ജപാഞ്ചുകൾ
 ചകരളത്തിൽ ഏകചദശും 24 ഇനും 
സ് ചപാഞ്ചുകപ്ള കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
തിരുമുല്ലവാരും, പ്കാല്ലും, പരവൂർ, കാപെിൽ, 
ഓടയും, വർക്ല, പ്പരുമാതറ, പനത്തുറ, 
ചകാവളും, വിഴിഞ്ഞും എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
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സ് ചപാഞ്ചുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. 
വിഴിഞ്ഞും, ചകാവളും തണീരങ്ങളിലാണ് 
സ് ചപാഞ്ചുകളപ്ട ഏറെവും കൂടുതൽ 
വൈവവവവിധ്യും കാണപ്പെടുന്നത്. 
പ്രധാനമായും കാലിസ് ചപാഞ്ിയ 
(Callyspongia), ക്ചയാണ (Cliona), 
ആക് സിപ്നല്ല (Axinella), സിഗ്മചഡാസിയ 
(Sigmadoxia), പ്പചരോസിയ 
(Petrosia), ഹാലിചക്ാണ (Haliclona), 
വഡസിഡിയ (Dysidea), അക്ാപ്ന്ല്ല 
(Acanthella) എന്നണീ ഇനങ്ങളാണ് 
കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചകരളത്തിപ്ല 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ പ്രധാനമായും 
കാണപ്പെടുന്നത് പാറപ്ക്ട്ടുകൾ, 
പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, തടാകങ്ങൾ, തടങ്ങിയ 
ആവാസവ്യവസ്കളിലാണ്. ഇത്തരും 
ആവാസവ്യവസ്കളിലുണ്ടാകുന്ന 
വിനാശകാരികളായ 
കാലാവസ്ാവ്യതിയാനും, 
മനുഷ്യനിർമേിതമായ ൈലമലിനണീകരണും, 
അമിതമായ വിഭവചശാഷണും, 
കടചലാര-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
തടങ്ങിയവ സ് ചപാഞ്ചുകളപ്ട 
ആവാസവ്യവസ്യ്ക് നാശും 
വരുത്തുകയും പലയിനും സ് ചപാഞ്ചുകളും 
ഭൂമുഖത്തുനിന്നുും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു 
കാരണമാകുകയും പ്േയ്യുന്നു. 

സപ് ജപാഞ്പ് എന്ന വിസ്മയം
 കടൽ സ് ചപാഞ്ചുകൾ 
ൈലൈണീവികളാണ്, സസ്യങ്ങളല്ല. ഇവ 
സഞ്രിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ശരണീരത്തിപ്ല 
ആഗമന-നിഗമന കുഴലുകളപചയാഗിച്ച് 
ഭക്ഷണും കപ്ണ്ടത്തുന്നു. ഏറെവും പ്േറിയ 
സ് ചപാഞ്് ലൂചകാപ്സാളിനിയയും 
(2.5പ്സ.മണീ , Leucosolenia), ഏറെവും 
വലിയ സ് ചപാഞ്് പ്സചസ്റാസ് ചപാഞ്ിയ 
(100 പ്സ.മണീ , Xestospongia) ആയും 

കരുതപ്പെടുന്നു. സ് ചപാഞ്ിന് തല, 
വക, വാൽ, കണ്്, പ്േവി, മസിൽ, 
ഞരമ്പുകൾ എന്നിവയില്ല. എന്നിരുന്നാലുും 
�ഹുചകാശ ൈണീവികളപ്ട എല്ലാ 
പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവ നിർവ്ഹിക്കുന്നു. 
ആഴക്ടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന േിലയിനും 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ മാുംസചഭാൈികളാണ്. 
പ്േമേണീനിപ്നചപൊപ്ലയള്ള പ്േറുൈണീവികപ്ള 
ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്നു. സ് ചപാഞ്ചുകൾക്് 200 
വർഷും വപ്ര ൈണീവിക്ാൻ സാധിക്കുും. 
എന്നാൽ േില പ്രചത്യകയിനും 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ പതിനായിരും 
വർഷചത്താളും ൈണീവിച്ചിരുന്നതായി                                   
ചരഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്! ഇന്്യൻ 
വന്യൈണീവി സുംരക്ഷണ നിയമത്തിപ്ല 
നാലാും പ്ഷഡ്യൂളിൽ (Schedule IV) 
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ് ചപാഞ്ചുകളപ്ട 
ഉപചയാഗത്തിന് നിയന്തണും 
ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.     

 സ് ചപാഞ്് ചകാശും ഒരു 
മൂലചകാശമാണ്. അതിൽ നിന്നുും 
അവയ്ക് മറെ് വിവിധതരത്തിലുള്ള 
ചകാശങ്ങളായി മാറാൻ കഴിയും. 
ഈ പ്രചത്യകത വ്യാവസായിക 
വൈവസാചങ്തിക വിദ്യയിൽ 
പ്രചയാൈനപ്പെടുന്നു. ഹാലിചകാൺഡ്ിയ 
ഓക്ാപ്ഡ (Halichondria okadai)
എന്നയിനും സ് ചപാഞ്ിൽ നിന്നുും 
കാൻസർ േികിത്യ്ക് ഉപകരിക്കുന്ന 
ചഹാലിചകാൺഡ്ിൻ-�ി    
(Holichondrin-B) എന്ന രാസസുംയക്തും 
കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 ഈ അടുത്തകാലത്തായി 
വൈവസാചങ്തിക വിദ്യയിപ്ല 
നൂതന ഗചവഷണത്തിപ്റെ െലമായി 
ഏകചദശും അയ്ായിരത്തി മൂന്നൂറിൽപരും 
രാസസുംയക്തങ്ങൾ സ് ചപാഞ്ിൽ 

നിന്നുും അതമായി �ന്പ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന 
ഏകചകാശ ൈണീവികളിൽ നിന്നുും 
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷും ചതാറുും 
നൂറിൽപരും പുതിയ സുംയക്തങ്ങൾ കണ്ടു
പിടിക്പ്പെട്ടുപ്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ 
ഏറെവും പ്രധാനപ്പെടേ �ചയാആക്ടണീവ് 
ടർപണീൻസ് (Bioactive Terpenes), 
സ്റണീചറാൾസ് (Sterols), ൊറെി ആസിഡ് സ് 
(Fatty acids), ആൽക്ചലായ്ഡ് സ് 
(Alkaloids) വസക്ിക്് 
പ്പപെ് വറെഡ് സ് (Cyclic Peptides), 
അമിചനാ ആസിഡ് സുംയക്തങ്ങൾ 
(Amino acid derivatives) തടങ്ങിയവ 
വിവിധ േികിത്ാരണീതികൾക്കുള്ള 
മരുന്നുകളായി പ്രചയാൈനപ്പെടുത്തുന്നു.    

 പരിണാമേരിത്രത്തിൽ 500 മില്യൺ 
(Million) വർഷും മുൻപ് ഉത്ഭവിച്ചതും 
ഇന്ന് നാും കാണുന്ന എല്ലാ �ഹുചകാശ 
ൈണീവികളപ്ടയും ആദിരൂപവമായ 
സ് ചപാഞ്ചുകൾ ൈണീവശുംഖലയിപ്ല 
പ്രധാനപ്പെപ്ടോരു കണ്ിയാണ്. 
വൈവവവവിധ്യ ശുംഖലയിപ്ല 
സ് ചപാഞ്ചുകൾക്് സുംഭവിക്കുന്ന 
ഏപ്താരു നാശവും ആവാസവ്യവസ്യപ്ട 
നിലനിൽപെിപ്ന �ാധിക്കുും. ഇന്നപ്ത്ത 
മനുഷ്യനിർമേിതവും അല്ലാത്തതമായ 
വിനാശകാരികളായ പ്രവർത്തനങ്ങളും 
പ്രതിഭാസങ്ങളും സ് ചപാഞ്് 
ൈണീവിസമൂഹത്തിപ്റെ വവവിധ്യപ്ത്തയും 
നിലനിൽപെിപ്നയും �ാധിക്കുന്നു. 
ഇവ തരുന്ന വിവിധതരത്തിലുള്ള 
പരിസ്ിതി ചസവനങ്ങളും മാനവരാശിക്് 
പലതരത്തിലുും ഉപചയാഗപ്പെടുന്നു.    

(പ്കാച്ചി സി.എും.എെ്.ആർ.ഐ. (CMFRI) യിൽ 
മവറൻ �ചയാവഡചവഴ് സിറെി 

വിഭാഗും ഗചവഷകരാണ് ചലഖകർ


