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വലിയ ൈലാശയങ്ങളിൽ 
ൈണീവിക്കുന്നതും 
വവവിധ്യമാർന്നതും 

ൈലപ്രവാഹത്തിപ്നതിപ്ര നണീന്ാൻ 
കഴിയാത്തതമായ സൂക്ഷൈണീവികപ്ളയാണ് 
പ്ലവകങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. 
പ്ലവകങ്ങളപ്ട കൂടേത്തിപ്ല ഓചരാ 
ൈണീവിപ്യയും 'പ്ലാങ്്റെർസ് ''(Plankters) 
എന്നാണ് വിളിക്കുക. േിപെികൾ, 
മത്്യങ്ങൾ, തിമിുംഗലും തടങ്ങി 
വലുതും പ്േറുതമായ ൈലൈണീവികളപ്ട 
നിർണ്ായകമായ ഭക്ഷ്യ ഉറവിടമാണ് 
പ്ലവകങ്ങൾ. സൂക്ഷ ൈണീവികളായ 
പ്ലവകങ്ങചളാപ്ടാപെും തപ്ന്ന കടൽ പ്ോറി 
(Jelly Fish) ചപാലുള്ള വലിപെും കൂടിയ 
ൈണീവികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പല വലിപെത്തിൽ 
നമുക്് ഇവപ്യ കാണാൻ സാധിക്കുും.

പ്ലവകത്തിപ്റെ ആുംഗചലയ നാമമായ 
'പ്ലാങ്്ടൺ' ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഗ്ണീക്് 
പദമായ 'പ്ലാങ്് ചറൊസ് 'ൽ (Planktos) 
നിന്നാണ്. വാൻഡപ്റർ അപ്ല്ലങ്ിൽ 
ഡ്ിഫ്റർ എന്നാണ് ആ പദത്തിപ്റെ 
അർത്ും.  പ്ലാങ്് ചറൊസ് എന്ന പദും 
ആദ്യമായി ഉപചയാഗിച്ചത് 1887-ൽ വിക്ടർ 
ഹാൻപ്സൻ എന്ന ശാസ്തജ്നാണ്. 

സ്വന്മായി സഞ്രിക്ാൻ 
സാധിക്കുന്നവയാണ് ഇവയിൽ േിലത്. 
ചകാപെിചപാഡ് ചപാലുള്ള േില പ്ലവകങ്ങൾ 
പ്രകാശമുള്ളചപൊൾ ആഴങ്ങളിചലക്കുും 
പ്രകാശും കുറയചമ്പാൾ ൈലത്തിപ്റെ 
ഉപരിതലത്തിചലക്കുും സഞ്രിക്കുും. 
അവയപ്ട ഈ സഞ്ാരപ്ത്ത വഡൽ 
പ്വർടേിക്ൽ വമചഗ്ഷൻ (Diel 
vertical migration) എന്നു പറയന്നു. 

പ്ലവകങ്ങപ്ള പ്രധാനമായും മൂന്നായി 
തരും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

• സസ്യ പ്വകങ്ങൾ (Phytoplankton)

• ജന്തു പ്വകങ്ങൾ (Zooplankton)

• ബാക്റീരിജയാ പ്വകങ്ങൾ 
(Bacterioplankton) 

1. സസ്യ പ്വകങ്ങൾ 
(Greek Phyton-plant)
പ്രകാശ സുംചലേഷണും സാധ്യമാകുുംവിധും 
ൈലത്തിപ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വസിക്കുന്ന 
പ്ലവകങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗക്ാർ. 
ആചഗാള പ്രാഥമിക ഉല്ാദനത്തിപ്റെ 
പകുതിചയാളും ലഭ്യമാകുന്നത് ഇവയിൽ 

നിന്നാണ്. ചലാകത്ത് ഉല്ാദിപെിക്പ്പെടുന്ന 
ഓക് സിൈപ്റെ 80% വും ഈ 
സസ്യപ്ലവകങ്ങളപ്ട സുംഭാവനയാണ്. 
പ്ലവകങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്യിപ്ല 
ഏറെവും പ്രധാനമായ നിയന്തണ 
ചസവനങ്ങൾ (Regulating Services) 
പ്രദാനും പ്േയ്യുന്നു. ൈന്തുപ്ലവകങ്ങളപ്ട 
പ്രധാന ഭക്ഷ്യഉറവിടമാകുന്നതിചനാപ്ടാപെും 
സമുദ്ര ഭക്ഷ്യശുംഖലയപ്ട 
അടിസ്ാനഘടകമായും നിലപ്കാള്ളുന്നത് 
സസ്യപ്ലവകങ്ങളാണ്. നമ്മുപ്ട 
നഗ് ചനത്രങ്ങൾ പ്കാണ്ട് കാണാൻ 
പറൊത്തവയാണ് ഇവയിൽ കൂടുതലുും. 
എന്നാൽ എണ്ത്തിൽ പ്പരുകുചമ്പാൾ 
അവയിൽ േിലതിപ്ന പച്ച, നണീല, 
വർണ്ങ്ങളായി ൈചലാപരിതലത്തിൽ 
നമുക്് കാണാനാകുും. അവയിലുള്ള േില 
പ്രചത്യകതരും ചകാശങ്ങളപ്ടയും നിറും 
പ്കാടുക്ാൻ കഴിവള്ള വർണ്ങ്ങളപ്ടയും 
പ്രവർത്തനും പ്കാണ്ടാണ് 
പ്ലവകങ്ങൾക്് വിവിധ വർണ്ങ്ങൾ 
ഉണ്ടാകുന്നത്. കവര് എന്നാണ് ഇതിപ്ന 
വിചശഷിപെിക്ാറുള്ളത്. വൈവ പ്രകാശ 
വികിരണ സ്വഭാവും  (Bioluminescence- 
സ്വയും പ്രകാശിക്ാനുള്ള) കഴിവാണ് 
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അവയപ്ട ഈ തിളക്ത്തിനു കാരണും. 
കടലുും കായലുും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് 
തണീരചത്താട് ചേർന്നായിരിക്കുും പലചപൊഴുും 
പ്ലവകങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാവക. 
എന്നാൽ ഇവ തണീരത്തു നിന്ന് ദൂചരക്് 
സഞ്രിക്കുന്നതായി റിചപൊർട്ടുകളണ്ട്. 
സാധാരണഗതിയിൽ 20-250C 
ചൂടുള്ള പ്വള്ളത്തിലാണ് പ്ലവകങ്ങൾ 
കാണാറുള്ളത്. എന്നാലിചപൊൾ 
അതിലുും ചൂടുള്ള കടൽഭാഗത്തുവപ്ര 
ഇവപ്യ കപ്ണ്ടത്തിയതായി പറയന്നു. 
ഇവയപ്ട അമിതമായ അളവിലുള്ള 
ഉല്ാദനും കടൽൈണീവികൾക്് വളപ്ര 
ചദാഷകരമാണ്. മനുഷ്യരിൽ 
കരളിപ്റെയും നാഡണീവ്യവസ്യപ്ടയും 
തകരാറിനിടയാക്കുന്നതാണ് 
ഇവയിൽ േിലതിപ്റെ വിഷപ്മന്നു 
കപ്ണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 
എല്ലാ ഇനവും അപകടകാരികളല്ല. 
ഇവയപ്ട സാന്നിധ്യത്തിൽ 
ൈലാശയങ്ങളിചലക്് ഇറങ്ങരുപ്തന്ന് 
വിവിധ രാൈ്യങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്് 
മുന്നറിയിപെ് നൽകുന്നത് പതിവാണ്.    

സസ്യപ്ലവകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും 
രണ്ടു വിഭാഗമാണുള്ളത്.

1. ജഡജനാെപ് ളാജല്ലറ്റപ് സപ് 
(Dinoflagellates) 
2. ഡയാറ്റംസപ് (Diatoms) 
വഡചനാെ് ളാൈല്ലറ്റുകൾ അവയപ്ട 
േലനത്തിനായി െ് ളാൈല്ല അഥവാ വാൽ 
ഉപചയാഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഡയറെുംസ് 
ആകപ്ടേ അവയപ്ട സഞ്ാരത്തിനായി 
സമുദ്രപ്രവാഹങ്ങപ്ള ആശ്രയിക്കുന്നു. 
അവയപ്ട ശരണീരും പ്ഷല്ലുകൾ 
പ്കാണ്ട് നിർമേിക്പ്പെടേിരിക്കുന്നു. 
വളപ്ര കടേിയള്ളതും വ്യത്യസവമായ 
ഒരു പദാർത്ും പ്കാണ്ടാണ് 
പ്ഷല്ലുകൾ നിർമേിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ സസ്യപ്ലവകങ്ങളും 
സ്വയചഭാൈികളാണ്. അതിൽ 
േിലവ സ്വയചഭാൈികളും 
പരാശ്രയചഭാൈികളമാണ്. 
മറ്റു വർണ്രഹിതൈാതികൾ 
പരാശ്രയചഭാൈികൾ മാത്രവമാണ്. 
സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ ധാതക്പ്ളയാണ് 
ആഹാരത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. 
അതിൽ പ്രധാനും വനചരേറെ്, ചൊസ് ചെറെ് 
/സിലിസിക് ആസിഡ് മുതലായവയാണ്. 
ൈലക്കൃഷി, മത്്യക്കൃഷി ചമഖലയിപ്ല 
ഒരു സുപ്രധാന ഭക്ഷ്യയിനമാണ് 
സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ. മറ്റു ൈണീവികൾക്് 
ആഹാരമായ ചറാടേിപ്െർ ചപാലുള്ള 
ൈന്തുപ്ലവകങ്ങൾക്് ഭക്ഷ്യകലവറ 
ആയി ഇവപ്യ ഉപചയാഗിക്കുന്നു. 
മുത്തുച്ചിപെി, ഭണീമൻചക്ാും തടങ്ങിയ 
വിവിധയിനും ൈലക്കൃഷിയിലൂപ്ട 
വികസിപെിപ്ച്ചടുക്കുന്ന േിപെി 
വർഗ്ത്തിലുള്ള മത്്യങ്ങൾക്് (Mollusc) 
ആഹാരമാണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ.   

2. ജന്തുപ്വകങ്ങൾ (Greek, 
zoon-animal)
പരാശ്രയ ചഭാൈികളായിട്ടുള്ള 
പ്ലവകങ്ങളാണ് ഈ കൂടേർ. സൂക്ഷ 
ൈണീവികളിൽ തടങ്ങി മറ്റു പ്ലവകങ്ങപ്ള 
ആഹാരമാക്കുന്ന കടൽപ്ച്ചാറി (Jelly 
fish ) വപ്ര ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുടേകൾ, 
മത്്യങ്ങൾ, കവേൈന്തുവർഗ്ക്ാർ 
(Crustaceans), വിരകൾ (annelids) 
തടങ്ങിയ വലിയ ൈണീവികളപ്ട 
ലാർവകപ്ളയും ഈ കൂടേത്തിൽപ്പെടുത്താും. 
സമുദ്രൈലും (Marine water), ശുദ്ധൈലും 
(Fresh water ), ചനരിയ ലവണത്വമുള്ള 
(Brackish water) തടങ്ങിയ 
ൈലാശയങ്ങളിലാണ് നമുക്ിവപ്യ 
കാണാനാവക. പാരിസ്ിതികമായി 
പ്രധാന്യമുള്ളതും ഭക്ഷ്യശുംഖലയിപ്ല 
അവിഭാൈ്യഘടകവമാണ് ൈന്തുപ്ലവകങ്ങൾ. 

ചരാഗചരോതസ്ായി പ്രവർത്തിക്ാൻ 
പറ്റുപ്മന്നുള്ളത് അവരുപ്ട മപ്റൊരു 
സുഖകരമല്ലാത്ത പ്രചത്യകതയാണ്. 
ചകാളറ ചരാഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന 
വിബ്ിചയാചകാളറ (Vibrio cholerae) 
എന്ന ചരാഗാണു ഇവയപ്ട പുറും 
കവേത്തിൽ താമസമാക്കുന്നു. ഈ 
സഹൈണീവിപരമായ �ന്ത്തിലൂപ്ട 
ലഭിക്കുന്ന കാർ�ണുും വനരേൈനുും 
ഉപചയാഗിച്ച് ചരാഗാണു ൈലാശയത്തിൽ 
ൈണീവിക്ാനുള്ള കഴിവ് ചനടിപ്യടുക്കുന്നു.  

3. ബാക്റീരിജയാ പ്വകങ്ങൾ 
(Bacterioplankton) 
�ാക്ടണീരിയ (Bacteria, Archae) 
മുതലായ ന്യൂക്ിയസ്ില്ലാത്ത 
ഏകചകാശസൂക്ഷൈണീവികളായ 
ഇവ ൈചലാപരിതലത്തിൽ 
ഒഴുകിനടക്കുന്നവയാണ്. പ്േറിയ 
ൈന്തുപ്ലവകങ്ങൾ ഇവപ്യ 
ഇരയാക്ാറുണ്ട്. ഈ കൂടേത്തിപ്ല 
േിലത് സ്വയചഭാൈികളാണ്. എന്നാൽ 
മറ്റു േിലവ പരാശ്രയചഭാൈികളും. 
വൈവ പദാർത്ങ്ങപ്ള വിഘടിപെിച്ച് 
അതിലൂപ്ട ലഭിക്കുന്ന ചപാഷകങ്ങപ്ള 
സസ്യപ്ലവകങ്ങൾക്് ലഭ്യമാക്കുക 
വഴി ഭക്ഷ്യശുംഖലയിപ്ല 
ഒരു പ്രധാനകണ്ിയായി ഈ 
കൂടേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

പ്വകങ്ങളും മത്്യസമ്പത്ം 

നമുക്റിയാും പ്ലവകങ്ങളിൽ 
സസ്യപ്ലവകങ്ങളാണ് സമുദ്ര 
ആവാസവ്യവസ്യിപ്ല ഏറെവും വലിയ 
ഉല്ാദകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നപ്തന്ന്. 
വാണിൈ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മത്്യങ്ങളപ്ട 
അളവിപ്ല വ്യതിയാനങ്ങപ്ള 
ശാസ്തണീയമായി നിർണ്യിക്കുന്നതിൽ 
പ്ലവകങ്ങളപ്ട സാന്നിധ്യും  വളപ്ര 
പ്രധാനമാണ്. ചകരളത്തിപ്റെ പ്രിയ 
മത്്യമായ പ്നയ്ത്തി (Sardinella 
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longiceps) ഒരു പ്ലവകാഹാരിയാണ്. 
അവ പ്രധാനമായും കഴിക്കുന്ന 
സസ്യപ്ലവകമായ ഫ്ാഗിചലറിയ 
ഓഷ്യാനിക (Fragilaria oceanica) 
ആണ്. ഈ സസ്യപ്ലവകത്തിപ്റെ 
ക്മാതണീതമായ വർദ്ധനവ് ോളയപ്ട 
വരവിനുള്ള സാധ്യതപ്യ സൂേിപെിക്കുന്നു. 
പ്ലവകാഹാരിയായ മപ്റൊരു മത്്യമാണ് 
നമ്മുപ്ട അയില (Rastrelliger 
kanagurta) ഇവയപ്ട ആഹാരത്തിപ്റെ 
പാതിയിലധികവും ൈന്തുപ്ലവകങ്ങളാണ്.

അപകടകാരികളായ പ്വകങ്ങൾ 
(Harmful Algal Bloom)
വളപ്രയധികും ഉപകാരികളായ 
പ്ലവകങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്യിലുണ്ട്. 
അതചപാപ്ലതപ്ന്ന ഉപദ്രവകാരികളായ 
പ്ലവകങ്ങളും. േില പ്രചത്യക 
കാലാവസ്യിൽ ഈ പ്ലവകങ്ങൾ 
പ്പപ്ടേന്ന് എണ്ത്തിൽ പ്പരുകി 
ൈചലാപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. 
ഇങ്ങപ്ന വളർന്നുപ്പരുകുന്ന പ്ലവകങ്ങൾ 
ഒരു തരും വിഷും ഉല്ാദിപെിക്കുന്നു. ഇത് 

പരിസ്ിതിക്കുും ൈണീവൈാലങ്ങൾക്കുും 
ചദാഷകരമാണ്. ചുവന്നതിരമാലകൾ 
എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതിഭാസും 
ൈലൈണീവികളപ്ട കൂടേനാശത്തിനു 
കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരും പ്ലവകങ്ങൾ 
ൈലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക് സിൈപ്റെ 
അളവ് അപകടകരമായ രണീതിയിൽ 
കുറയ്കന്നതിനുും തന്മൂലും വലിയ 
ചതാതിൽ മറ്റു വൈവവവവിധ്യും 
നശിക്കുന്നതിനുും കാരണമാകുന്നു. 

ധാത ലവണങ്ങളപ്ട അമിതമായ സാന്ദ്രത 
ൈലത്തിൽ ഉയരുചമ്പാഴാണ് പ്ലവകങ്ങൾ 
ക്മാതണീതമായി ഉയരുന്നത്. മനുഷ്യ 
നിർമേിതമായ കാരണങ്ങളും പ്രകൃതിയിപ്ല 
മറ്റു പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇത്തരും 
പ്ലവകങ്ങളപ്ട ഉല്പൊദനും സാധാരണ 
ചതാതിൽ നിന്നുും ഉയരുന്നതിനു 
കാരണമാകുന്നു. നമ്മുപ്ട പ്രകൃതിയപ്ട 
സന്തുലിതാവസ് നിലനിർചത്തണ്ടതിപ്റെ 
ആവശ്യകതയിചലക്ാണ് 
ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.  

ഏകചദശും 7500-15000 മില്ല്യൺ 

രൂപയപ്ട മൂല്യും വരുന്ന പരിസ്ിതി 
ചസവനങ്ങൾ, പ്ലവകങ്ങൾ ഒരു പ്ഹക്ടറിൽ 
നിന്ന് തരുന്നു, എന്നറിയചമ്പാൾ 
പ്ലവകങ്ങളപ്ട പ്രാധാന്യും എത്രപ്യന്നു 
നമുക്് മനസ്ിലാക്ാും. പ്ലവകങ്ങൾ 
ആവാസവ്യവസ്യിപ്ല ഏറെവും പ്രധാന 
കണ്ിയായതപ്കാണ്ട് അവിപ്ടയണ്ടാകുന്ന 
മാറെങ്ങൾ (മനുഷ്യനിർമേിതവും 
പ്രകൃതിയിപ്ല സ്വാഭാവിക മാറെങ്ങളും) 
പ്ലവകങ്ങളപ്ട വിതരണും, പരിണാമും 
എന്നിവപ്യ സാരമായി �ാധിക്കുും. 
ഉപകാരികളായ പ്ലവകങ്ങളപ്ട നാശും മറ്റു 
ൈണീവികളപ്ട നിലനിൽപെിപ്ന �ാധിക്കുും. 
അതചപാപ്ല വിനാശകാരികളായ 
പ്ലവകങ്ങളപ്ട ഉല്ാദനവും മറ്റു ൈണീവികളപ്ട 
നാശത്തിനു വഴിപ്യാരുക്കുും. നമ്മുപ്ട ഓചരാ 
പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവാസവ്യവസ്യ്ക് 
ചകാടേും തടോത്ത രണീതിയിൽ ക്മണീകരിച്ചാൽ 
നാും ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന പരിസ്ിതി 
ചസവനങ്ങൾ വരുും തലമുറയ്കും ഉറപൊക്ാും.

(ഫകാച്ചി സി.എം.എെപ്.
ആർ.ഐ. (CMFRI ) യിൽ മജറൻ                                              
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