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കടലുും കായലുും സുംഗമിക്കുന്ന 
ഇടമാണ് അഴിമുഖും. സദാ 
ഇളകിപ്ക്ാണ്ടിരിക്കുന്ന 

ൈലപെരപ്പുും അചങ്ങാളമിചങ്ങാളും 
ഒഴുകിപ്ക്ാണ്ടിരിക്കുന്ന വള്ളങ്ങളും, 
തലയയർത്തി നിൽക്കുന്ന േണീനവലകളും, 
അതിനടുത്തായിക്ാണുന്ന 
കണ്ടൽവനത്തിപ്റെ വശ്യതയും 
ഈ പ്രചദശപ്ത്ത ആപ്രയും 
ആകർഷിക്കുന്നതാക്ി തണീർക്കുന്നു. 
ചവലിചയറെ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നുള്ള 
പ്വള്ളും കായലിചലക്കുും ചവലിയിറക് 
സമയപ്ത്ത പ്വള്ളും തിരിച്ചുകടലിചലക്കുും 
ഒഴുകുന്നത് അഴിമുഖും വഴിയാണ്. 
തറമുഖങ്ങളിചലക്കുള്ള പ്രചവശനകവാടും 
കൂടിയാണ് അഴിമുഖങ്ങൾ. ചകവഭാരും 
കൂടിയ വലിയ കപെലുകൾക്് തറമുഖും 
അടുക്ാൻ അഴികളിൽ ആഴമുള്ള 
ോലുകൾ നിലനിർത്തുക ആവശ്യമാണ്. 
കൃത്യമായി ഈ ോലുകളിലൂപ്ട കപെലുകപ്ള 
നയിക്ാൻ വപലറെ് ച�ാട്ടുകളും ചവണും. 

 നദണീൈന്യമായ അവസാദങ്ങൾ 

നിരന്രും അടിഞ്ഞുകൂടുക വഴി 
അഴികളപ്ട അടിത്തടേ് എചപൊഴുും 
േലനാത്മകമായിരിക്കുും. ശുദ്ധൈലും 
കടൽപ്വള്ളവമായി ചേർന്ന് മിതമായ 
ലവണത്വമുള്ള ഒരു പ്രചത്യക  പരിസ്ിതി 
രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അഴിമുഖങ്ങളിപ്ല 
ൈണീവസമൂഹും പല പ്രചത്യകതകളും 
പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇവിടുപ്ത്ത 
വൈവവവവിധ്യും കടലിപ്ലയും 
കായലിപ്ലയും ൈണീവൈാലങ്ങൾ 
ചേർന്നതും അതല്യവമാണ്. 

 ഉപെിപ്റെ അളവ് സഹിക്ാനുള്ള 
കഴിവനുസരിച്ച് ൈണീവൈാലങ്ങൾ 
അഴിമുഖത്തുും പരിസര പ്രചദശങ്ങളിലുും 
വ്യാപരിക്കുന്നു. കടലിപ്ല ഉപ്പുപ്വള്ളത്തിനുും 
നദികളിപ്ല ശുദ്ധൈലത്തിനുും ഇടയിലുള്ള 
അഴിമുഖങ്ങൾ അവിടുപ്ത്ത ൈണീവൈാലങ്ങപ്ള 
ലവണാുംശത്തിപ്റെ ഏറെക്കുറച്ചിലുകളിൽ 
നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന കവേും കൂടിയാണ്. 
പ്രൈനനത്തിനുും ചപാഷണത്തിനുമായി 
കടലിചലക്കുും നദികളിചലക്കുും ചപാകുന്ന 
ൈണീവൈാലങ്ങപ്ള കൂടേിയിണക്കുന്ന 

ഇടനാഴികൂടിയാണ് അഴിമുഖങ്ങൾ.

കായലുകൾ
 ഉപെള, കുമ്പള, ചമാഗ്ാൽ, േന്ദ്രഗിരി, 
കൽനാട്, ച�ക്ൽ, േിറൊരി, കരിചങ്ങാടേ്, 
ഏഴിമല, വളപടേണും, ധർമേടും, തലചശ്ശരി, 
മാഹി, ചകാടേയ്കൽ, ഏലത്തൂർ, കല്ലായി, 
ച�പ്പൂർ, കടലുണ്ടി, ചേറ്റുവ, പ്പാന്നാനി, 
ചവമ്പനാട്, കായുംകുളും, അഷ്മുടി, 
പറവൂർ, ഇടവ-നടയറ, കഠിനുംകുളും, 
ചവളി എന്നിങ്ങപ്ന ചകരളത്തിൽ 27 
കായലുകളാണുള്ളത്. ഇവപ്യല്ലാും 
പല ഭാഗങ്ങളിലായി അഴിമുഖങ്ങൾ 
വഴി കടലുമായി ചയാൈിക്കുന്നു. ഈ 
കായലുകളിചലക്് 41 പുഴകളിൽ 
നിപ്ന്നാഴുകിപ്യത്തുന്ന ശുദ്ധൈലവും 
സുംചയാൈിക്കുന്നു. അതപ്കാണ്ട് 
അഴിമുഖവും സമണീപപ്രചദശങ്ങളും 
ൈണീവൈാലങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്മാണ്.  

ക്ൽവനങ്ങൾ
 കണ്ടൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളപ്രയധികും 
ഇടതൂർന്ന് വളരുവാൻ  സഹായകമായ 

 ജഡാ. ജമാളി വർഗീസപ്, ശ്ീകുമാർ ഫക.എം., അജു ഫക. രാജു  
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ചനരിയ ഉപ്പുകലർന്ന േതപെ് 
പ്രചദശും അഴിമുഖത്തിനടുത്തുതപ്ന്ന 
കാണപ്പെടുന്നു. കണ്ടൽ വനങ്ങചളാട് 
ചേർന്നുള്ള പ്രചദശങ്ങളിൽ മണീനിപ്റെയും 
പ്േമേണീനിപ്റെയും ഞണ്ടുകളപ്ടയും 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്്  സുരക്ഷിതമായി 
വളരുവാനുള്ള ആവാസവ്യവസ് 
നിലനിൽക്കുന്നു. വുംശനാശും ചനരിടുന്ന 
നണീർനായ (Smooth- Coated Otter) കണ്ടൽ 
കാടുകളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇവപ്യ 
(IUCN) പ്റെ ചുവപ്പു പടേികയപ്ട Vulnerable 
വിഭാഗത്തിലുും, ഇന്്യൻ വന്യൈണീവി 
സുംരക്ഷണ നിയമത്തിപ്റെ പടേിക 
രണ്ടിലുും, വുംശനാശഭണീഷണി ചനരിടുന്ന 
കാട്ടുമൃഗങ്ങളപ്ടയും സസ്യൈാലങ്ങളപ്ടയും 
അന്ാരാഷ്ട്ര വ്യാപാരപ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
കൺവൻഷപ്റെ (CITES) പടേികയിലുും 
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ധാരാളും 
പക്ഷികൾക്് അഭയും നൽകുന്ന 
ഇടമാണ് കണ്ടൽക്ാടുകൾ. അവിപ്ട 
സ്ിരമായി താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളും 
(Resident) വർഷാവർഷും വന്നു 
ചപാകുന്ന ചദശാടനപെക്ഷികളും 
(Migratory) ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. 

തീരജേശ ജജവജവവിധ്യം
 ചകരള തണീരത്ത് ഇതവപ്ര 
ചരഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യത്യസതരും 
ൈണീവൈാലങ്ങളും അവയപ്ട എണ്വും ചുവപ്ട 
ചേർക്കുന്നു. സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ (468 ), 
കടൽപൊയൽ (118), കണ്ടലുകൾ (33), 
ൈന്തുപ്ലവകങ്ങൾ (251), കടൽപഞ്ഞി (91), 
സണീലറെചററെ: പവിഴപ്പുറെ്- കടൽപ്ച്ചാറി 
വർഗ്ും (151), അനലിഡുകൾ- വിരവർഗ്ും 
(154), ക്ചസ്റഷിയൻസ്: ഞണ്ട്- പ്േമേണീൻ 
വർഗ്ും (218), എക്ിചനാഡർചമറെ: 
നക്ഷത്രമത്്യും-കടൽചച്ചന-കടൽപ്വള്ളരി 
വർഗ്ും (112), ചഗാർചഗാണിഡ്: 
കടൽവിശറി (34), ചമാളസ് ക് : 
ശുംഖ്-കക് വർഗ്ും (730), മത്്യങ്ങൾ 
(716), ഉരഗങ്ങൾ (9), സസനികൾ (23).

കായലുകളിഫെ ജജവജവവിധ്യം
   കായലുകളിപ്ല വൈവവവവിധ്യും 
പരിചശാധിക്കുചമ്പാൾ ചവമ്പനാട്ടുകായലിൽ 
2018-ൽ നടത്തിയ മത്്യയിനങ്ങളപ്ട 
കണപ്ക്ടുപെിൽ (Fish Count Programme) 
117 തരും മണീനുകപ്ള കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട.് 

2015-പ്ല ചവപ്റാരു റിചപൊർടേ് പ്രകാരും 
12 തരും പ്േമേണീനുകപ്ളയും 8 തരും 
ഞണ്ടുകപ്ളയും ചവമ്പനാട്ടു കായലിപ്ല 
പനങ്ങാട്-കുമ്പളും ഭാഗത്തുനിന്ന് 
മാത്രും ചരഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
അഷ്മുടിക്ായലിപ്റെ അഴിമുഖും, 
കായൽ പ്രചദശും, കണ്ടൽക്ാടുകൾ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആപ്ക 118 
ഇനും പ്മാളസ് ക്കുകപ്ള 2017-ൽ നടത്തിയ 
പഠനപ്രകാരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 മുകളിൽ സൂേിപെിച്ച പലയിനങ്ങപ്ളയും 
പ്രചത്യകിച്ചു കടൽപെഞ്ഞി, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, 
കടൽവിശറികൾ, േില പ്മാളസ് കുകൾ, 
രോവകൾ, മത്്യങ്ങൾ, കടലാമകൾ, 
എന്നിവപ്യ ഇന്്യൻ വന്യൈണീവി 
സുംരക്ഷണ നിയമും, IUCN പ്റെ 
ചുവപ്പു പടേിക തടങ്ങിയ സുംരക്ഷണ 
സുംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
അതിൻപ്രകാരും ഇവപ്യ പിടിക്കുന്നതും 
വകവശും വയ്കന്നതും ശിക്ഷാർഹവമാണ്.  

( പ്കാച്ചി CMFRI- യിൽ 
ഗചവഷകരാണ് ചലഖകർ)
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