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സവിശേഷആവാസവ്യവസ്ഥകൾ

�േത�ക പതിപ്പ് 

അരണ്ം 
വരിക്റോരറോെറോൻ അവസരം

വനംവകുപ്് പ്രസിദ്ീെരണമറോയ അരണ്ത്ികറെ 
വറോർഷിെ വരിസംഖ് സ് കൂൾ/ റെറോറേജ് 
വിദ്റോർത്ിെൾക്് 500/- രൂപയം കപറോതുജനങ്ങൾക്് 
800/- രൂപയമറോണ്. (12 േക്ത്ിന്) BH-0406-01-101-94 
other items എന് ശീർഷെത്ിൽ e-Treasury 
മുറഖനറയറോ, എെ് സിെയൂട്ീവ്എഡി്ർ, അരണ്ം, 
റഫറോറസ്്ി ഇൻഫർറമഷൻ�യൂറററോ, വനംവകുപ്് 
ആസ്റോനം, വഴു�ക്റോട്, �ിരുവനന്പുരം എന് 
വിേറോസത്ിൽ മണിറയറോർഡററോറയറോ വരിസംഖ് 
അടയ്കറോവുന്�റോണ്. ഓൺലേനറോയി അടച്ച 
രസീ�ികറെ പെർപ്് aranyammonthly@
gmail.com എന് ഇ-കമയിൽ വിേറോസത്ിൽ 
അയയ്കണം. റഫറോൺ: 0471-2529145.
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ഭൂമിയിൽ ൈണീവൻ നിലപ്കാള്ളുന്നത് 
വിവിധങ്ങളായ 
ൈണീവൈാലങ്ങളിലൂപ്ടയാണ്. 

ആകൃതിയിലുും നിറപെകർച്ചയിലുും 
പ്രവർത്തനങ്ങളിലുും, വാസസ്ലത്തിലുും 
വ്യത്യസത കാണാും. വിശാലമായി 
പരന്നു കിടക്കുന്ന ഉപ്പുപ്വള്ള 
സുംഭരണിയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ. 
സമുദ്രത്തിപ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുും 
200 മണീറെർ താപ്ഴയായി സൂര്യപ്രകാശും 
മറയാൻ തടങ്ങുന്നയിടത്താണ് 
ആഴക്ടലിപ്റെ തടക്ും. ഈ 
ചമഖല വൈവവവവിധ്യങ്ങളപ്ട 
കലവറതപ്ന്നയാണ്. ആഴത്തിനുും 
ഭൗതിക സവിചശഷതകൾക്കുും 
അനുസൃതമായി സമുദ്രപ്ത്ത വിവിധ 
മണ്ഡലങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  

എപ്ിഫപെജികപ് പാളി (Epipelagic Zone)   

 സമുദ്രത്തിപ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ 
കാണപ്പെടുന്നതും സൂര്യപ്രകാശും 
വണീഴുന്നതമായ പാളിയാണിത്. പ്രാഥമിക 
ഉല്പൊദനവും പ്രകാശസുംചലേഷണവും 
നടക്കുന്ന ഈ പാളിയിൽ നിരവധി 
ൈണീവൈാലങ്ങപ്ള കണ്ടുവരുന്നു. വിവിധയിനും 

പ്ലവകങ്ങൾ, കടൽപായലുകൾ, 
കടൽപ്ച്ചാറികൾ, (Jelly Fish )
ചൂര മത്്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിപ്ട 
കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് ഉപരിതലത്തിൽ 
നിന്ന് 200 മണീറെർ വപ്ര നണീളന്നു.

ഫമജസാഫപൊജികപ് പാളി 
(Mesopelagic Zone )

 ഈ പാളി കാണുന്നത് 200 മണീറെർ 
മുതൽ 1000 മണീറെർ വപ്രയാണ്. ഇവിപ്ട 
സൂര്യപ്രകാശും കുറവായതിനാൽ 
പ്രകാശസുംചലേഷണും ശക്തമല്ല. ഏതാണ്ട് 
500 മണീറെർ ആഴത്തിപ്ലത്തുചമ്പാൾ 
ഓക് സിൈപ്റെ അഭാവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. 
പ്കാമ്പൻ രോവകൾ, കണവ 
തടങ്ങിയ ൈണീവികളാണ് ഇവിപ്ട 
ഭൂരിഭാഗും കാണപ്പെടുന്നത്. േില 
ൈണീവികൾക്് വൈവപ്രകാശ വികിരണ 
(Bioluminescence)സ്വഭാവമുണ്ട്. 

ബാത്ിഫപൊജികപ് പാളി 
(Bathypelagic Zone) 

 ഈ പാളി 1000 മണീറെർ മുതൽ 
4000 മണീറെർ വപ്ര നണീളന്നു. 
ൈണീവൈാലങ്ങളപ്ട എണ്ത്തിൽ കുറവ് 

ചരഖപ്പെടുത്തുന്ന ചമഖലയാണിത്.       

അബിജസാഫപൊജികപ് പാളി 
(Abyssopelagic Zone)

 ഏകചദശും 4000 മണീറെർ ആഴമാണ് 
ഈ പാളിക്കുള്ളത്. ഇവിപ്ട 
പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്നത് 
കടൽപെന്നികളും കടൽ ചേനകളമാണ്.      

ഹഡാൽഫപൊജികപ് പാളി 
(Hadalpelagic Zone) 

 അഗാധമായ സമുദ്ര ഗർത്തങ്ങൾ 
കാണപ്പെടുന്ന ചമഖലയാണ് ഇവിടും. 
6000 മണീറെർ മുതൽ അടിത്തടേ് വപ്ര നണീളന്ന 
പാളിയാണിത്. ചലാകത്തിപ്ല ഏറെവും 
ആഴചമറിയ ഗർത്തമാണ് മറിയാനാഗർത്തും 
(MarianaTrench) (11304 മണീറെർ). ഇത് 
പസെിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ിതിപ്േയ്യുന്നു. 

 ആഴചമറിയ സമുദ്രങ്ങളിൽ 
ൈണീവൻ നിലനിൽക്കുപ്മന്നതിപ്റെ 
ആദ്യലക്ഷണങ്ങൾ കപ്ണ്ടത്തിയത് 1870 
-ൽ സ് ചകാടേിഷ് പ്രകൃതി ശാസ്തജ്ൻ 
ോൾസ് വവവിൽ ചതാുംസൺ 
(Charles Wyville Thomson) നയിച്ച 

 ട്ീസ അഗസ്റിന എകപ് സപ്, മറിയം ജപാൾ ശ്ീരാം, സാന്ദ്ര ബാബു 
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േലഞ്ർ പര്യചവഷണത്തിലൂപ്ടയാണ്. 
സമുദ്രത്തിപ്റെ26000 അടി ആഴത്തിൽ 
ചരോളിങ് നടത്തി നാലായിരത്തി 
അഞ്ഞൂറിലധികും അജ്ാത 
ൈണീവികപ്ള ഇതിലൂപ്ട അചദേഹും 
കപ്ണ്ടത്തി. മത്്യങ്ങൾ, പവിഴങ്ങൾ, 
കവേൈന്തുവർഗ്ങ്ങൾ, കടൽപ്ോറികൾ 
എന്നിവ ഉൾപ്പെപ്ട ആയിരക്ണക്ിന് 
ൈണീവൈാലങ്ങൾ ഈ പ്വല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ 
പരിസ്ിതിയമായി പ്പാരുത്തപ്പെട്ടു 
ൈണീവിക്കുന്നതായി അചദേഹും കപ്ണ്ടത്തി.

 ശത്രുക്ളിൽ നിന്ന് പ്രാണരക്ഷാർത്ും 
മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനായി 
ശരണീരത്തിപ്റെ നിറും  മാറുന്നതിനുള്ള 
കഴിവ് േില ആഴക്ടൽ ൈണീവികൾക്കുണ്ട്. 
ഉദാഹരണമായി ആഴക്ടലിൽ കണ്ടുവരുന്ന 
ഹാച്ചത് മത്്യങ്ങളിൽ (Hatchet Fishes) 
പ്വള്ളിനിറത്തിലുള്ള ചൊചടോചൊറുകൾ 
ഉണ്ട്. സൂര്യപ്രകാശും ഏൽക്കുചമ്പാൾ 
ചൊചടോചൊറുകൾ പ്രതി�ിും�ിക്കുകയും 
ഈ മത്്യങ്ങൾ അദൃശ്യരായിത്തണീരുകയും 
പ്േയ്യുന്നു. ഇരകപ്ളയും ഇണകപ്ളയും 
ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇതവഴി 
ലഭിക്കുന്നു. ആഴക്ടൽ മത്്യത്തിന് 
സാധാരണയായി പ്രതിചരാധ 
മുള്ളുകൾ ഇല്ല.  ഇവ ഇരുണ്ട കറുപെ് 
അപ്ല്ലങ്ിൽ ചുവപെ് നിറും ഉപചയാഗിച്ച് 
മറ്റുമത്്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയും 
മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. വദർഘ്യചമറിയ 
ചുവപെ് തരുംഗവദർഘ്യങ്ങൾ ആഴക്ടലിൽ 

എത്താത്തതിനാൽ, കറുപെിന് തല്യമായി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കടലിപ്റെ അടിത്തടേിൽ 
കാണുന്ന ൈണീവികളപ്ട വലിപെും വളപ്ര 
വലുതാണ്. ഈ പ്രവണതപ്യ ഭണീമാകാരത 
എന്നു വിചശഷിപെിക്കുന്നു. ഉദാഹരണും 
ഭണീമൻ കണവകൾ. പ്േറുതും വലുതമായ 
നിരവധി ആഴക്ടൽ മത്്യങ്ങളും 
ദണീർഘകാലും ൈണീവിക്കുന്നതായി 
കപ്ണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു. റാറെ് വടൽസ് 
(Rat tail) അഥവാ ഗ്ണീനാഡണീർ (Grenadiers) 
ഓറഞ്് റെി (Orange Roughy) 
എന്നിവ ഉദാഹരണും. ഇവ ആഴക്ടൽ 
മത്്യ�ന്നത്തിപ്റെ ഭാഗമായതിനാൽ 
പ്രത്യക ശ്രദ്ധയും അർഹിക്കുന്നു. 

 ഇവ സാവധാനത്തിൽ 
പുനരുത്പാദിപെിക്കുന്നവയാണ്. 
ആയതിനാൽ മത്്യ�ന്നത്തിനു 
ചശഷും ഇവയപ്ട എണ്ും 
വണീപ്ണ്ടടുക്കുന്നതിന് പതിറൊണ്ടുകൾ 
ചവണ്ടി വചന്നക്ാും എന്ന് ചുരുക്ും.

 ഊർജ്ജസ്വലത നിലനിർത്തു 
ന്നതിനായി ആഴക്ടൽ മത്്യങ്ങൾ 
വകവരിച്ച മപ്റൊരു സവിചശഷതയാണ് 
സ്വിുംബ്ലാഡർ (Swim Bladder) അഥവാ 
എയർ ബ്ലാഡർ (Air Bladder). ഇത് 
മത്്യങ്ങൾക്് പ്ലവനശക്തി നൽകുന്നു. 
കൂടാപ്ത ശബ്ദും ഉത്പാദിപെിക്കുന്നതിചനാ 
സ്വണീകരിക്കുന്നതിചനാ സ്വിുംബ്ലാഡർ 
പ്രതിധ്വനിപെിക്കുന്ന അറയായി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്തു 

Zenopsis conchifer Satyrichthys laticeps Praratriacanthodes retrospinis 

Macrorhamphosodeus uradoiEridacnis radcliffe 

Diaphus watasei Chlorophthalmus bicornis Bembrops caudimacula 
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കപ്ണ്ടത്തിയ പ്േറു വൈവ 
തന്ാത്രകളാണ് പിചസാവലറെ് സ് 
(Piezolytes). ഇവ കടലിപ്റെ മടിത്തടേിൽ 
താമസമുറപെിച്ച ൈണീവികളിൽ 
കപ്ണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു. പിചസാവലറ്റുകൾ 
മറ്റു തന്ാത്രകപ്ള സമേർദേത്താൽ 
തകർക്പ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയന്നു.  

വിചിത്മായ 
ആഴക്ടൽ ജീവികൾ
ജയനപ് ഐജസാജപാഡപ് (Giant Isopod)

 ആഴക്ടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന 
ഏറെവും വിേിത്രമായ ൈണീവിയാണ് 
ഭണീമാകാരമായ ഐചസാചപാഡുകൾ. 
�ാതിചനാമ് സ് (Bathynomus) 
ൈണീനസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണിവ. 
പ്േമേണീനുകളും ഞണ്ടുകളും ആയി 
അടുത്ത �ന്ും ഇവയ്കണ്ട്. സ്വയും 
പന്തുചപാപ്ല ഉരുണ്ട് ശത്രുക്ളപ്ട 
ആക്മണങ്ങപ്ള പ്രതിചരാധിക്കുന്ന  
സ്വഭാവമുള്ള കൂടേരാണിവ.   

കടൽ ചിെന്ികൾ (Sea Spider)

 ആഴും കുറഞ്ഞ പ്രചദശങ്ങളിലുും 
ആഴക്ടലിലുും ഒചര ചപാപ്ല 
വിഹരിക്കുന്നവയാണ് കടൽ േിലന്ികൾ. 
ഇവയപ്ട ചപ്രാച�ാസിസ് (Proboscis) 
എന്ന അവയവും പ്കാണ്ട് ഇര പിടിക്കുന്നു. 

ജയനപ് സപ് ക്വിഡപ് (Giant Squid)

 ചലാകത്തിപ്ല ഏറെവും വലിയ 
ൈണീവികളിൽ ഒന്നാണ് ഭണീമാകാരൻ 
കണവ. ഇത് അറുപത് അടി വപ്ര 
വളരുും. ഇവ സാധാരണയായി 1000 
അടി മുതൽ 2000 അടിവപ്രയള്ള 
സമുദ്രാന്ർഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. 

വാമ്പയർ കണവ (Vampire Squid)

 വാമ്പയചറാ ട്യൂത്തിപ്ട 
(Vampyro teuthidae) എന്ന 
ഗണത്തിൽ അവചശഷിക്കുന്ന 
ഒചര ഒരു അുംഗമാണ് ഈ കണവ. 
നണീരാളികളമായും ഇവയ്ക സാമ്യമുണ്ട്. 

സപ് ജപം ഫവയിൽ (Sperm Whale)

 പ്സറൊർടേിചയാഡാക് വറെല 
(Cetartiodactyla) എന്ന വിഭാഗത്തിൽ 
ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ തിമിുംഗലങ്ങളപ്ട 
തലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
സ് പ്പർമസിറെി (Spermaceti) എന്ന 
പ്കാഴുപെിൽ നിന്നാണ് െ് യ്സ്റർ 
മാചക്ാപ്സെലസ് (Physeter 
macrocephalus) എന്ന ചപര് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
ഈ പദാർത്ും ബ്ലാ ബ്ലാ�് റിൽ നിന്ന് 
ഉല്ാദിപെിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്  67 അടി 
നണീളവും 63 ടൺ ഭാരവും ഉണ്ടാകുും. 
പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തിമിുംഗല 
ചവടേ മൂലും ഇവയപ്ട സുംഖ്യയിൽ ഇടിവ 
സുംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്മഴുകുതിരികൾ, 
ചസാപ്പുകൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധകവസ്തുക്ൾ 

വിളപ്ക്ണ് മറ്റു നിരവധി ഉല്ന്നങ്ങൾ 
തടങ്ങിയവ ഈ തിമിുംഗലത്തിൽ 
നിന്നുള്ള എണ് ഉപചയാഗിച്ചാണു 
നിർമേിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയപ്ട 
ദഹചനന്ദ്രിയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന 
പ്മഴുകുപദാർത്മായ അും�ർഗ്ണീസ് 
(Ambergris) സുഗന്വതലും 
നിർമേിക്ാൻ ഉപചയാഗിക്കുന്നു. 
ചലാകത്തിപ്ല തപ്ന്ന ഏറെവും 
വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്ളിൽ ഒന്നാണിത്.

സ്ാവപ് (Shark)

 ആറ് ശകുലങ്ങളള്ള രോവ് (Sixgill 
Shark) ആഴക്ടലിൽ സാധാരണമായി 
കണ്ടുവരുന്ന ഒരിനമാണ്. 6 ഗ്ിൽ സ്ിറ്റുകൾ 
(gill slits) ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ ചപരു 
ലഭിച്ചത്. ഇവ 'കൗ ഷാർക് 'എന്നുും 
അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്രണീസസ്റ്റുറസ് 
ഇൻഡിക്സ് (Apristurus indicus) 
എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്മാൾ പ്�ല്ലി ക്യാറെ് 
രോവകൾ പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്്യൻ 
മഹാസുമദ്രത്തിലുും ചസാമാലിയായിലുമായി 
കാണപ്പെടുന്നു. ഏറെവും പ്രായാധിക്യമുള്ള 
രോവാണ് ചഗാബ്ലിൻ രോവ് (Goblin 
Shark). ഇതിപ്ന 'ൈണീവനുള്ള ചൊസ്ിൽ' 
ആയി കണക്ാക്കുന്നു. ഇത് 125 ദശലക്ഷും 
വർഷമായി ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. 
ബ്ാുംച�ൽ രോവ് (Bramble Shark), 
കുറുകിയ ഗുൽചെർ രോവ് (Dwarf 
Gulpher Shark), അരൗപ്ഹഡ് 
ചഡാഗ്െിഷ് (Arrowhead Dogfish) 
തടങ്ങിയ രോവകൾ ആഴക്ടലിൽ 
സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നു. 

ഹാഗപ് മത്്യങ്ങൾ (Hag Fish) 

 വമക് സിനി വിഭാഗത്തിൽ 
പ്പെടേവയാണ് ഹാഗ് മത്്യങ്ങൾ. 
വഹചപചരാചരേറെി (Hyperotreti) 
എന്നുും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. പശയള്ള 
ഒരുതരും വസ്തു ഉൽപാദിപെിക്കുന്ന സമുദ്ര 
മത്്യങ്ങളാണ് ഇവ. ശത്രുക്ളിൽ നിന്ന് 
രക്ഷചനടാൻ ഈ പശ സഹായിക്കുന്നു. 
മറ്റു ൈണീവികളിൽ പറെിപെിടിച്ചുനിന്ന് 
അവയപ്ട മാുംസും ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് 
ഇവയപ്ട ആഹാരരണീതി. 

മനഞ്ിൽ മത്്യം (Eel)

 ആുംഗുളിചൊുംസ് (Anguilliformes) 
വർഗ്ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മത്്യങ്ങളാണ് 
ഇവ. ആഴക്ടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന 
ഒരു വിേിത്ര മനഞ്ഞിൽ മത്്യമാണു 
പ്നമിച്ചതിസ് സ് പ്കാചളാചപഷ്യസ് 
(Nemichthys scolopaceus). നണീളമുള്ള 
ഒരു റിബ്ബൺ ചപാപ്ലയാണ് ഇവയപ്ട 
ശരണീരഘടന. പക്ഷിയപ്ട ചപാപ്ലയള്ള 
നണീളമുള്ള പ്കാക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവ 
ആഴക്ടൽ താറാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. 
മറ്റു ൈണീവൈാലങ്ങപ്ളക്ാൾ കൂടുതൽ 
കചശരുക്ൾ (750 എണ്ും) ഇവയ്കണ്ട്. 

വിളക്പ് മത്്യങ്ങൾ (Lantern fish)

 
വൈവപ്രകാശ വികിരണ സ്വഭാവും 
ഉള്ളവയാണ് ഈ മത്്യങ്ങൾ. 
ചൊചടോചൊറുകൾ (Photophore) 
എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്േറിയ അവയവമാണ് 
പ്രകാശും നൽകുന്നത്. ഇവയിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് 
ഈ പ്രകാശും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. 
ആഴക്ടലിൽ ഇരുന്നൂറിലധികും 
വ്യത്യസ ഇനും വിളക്് മത്്യങ്ങൾ 
ഉണ്ട്. ആഴക്ടൽ മത്്യ�ന്നത്തിൽ 
നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന കണക്നുസരിച്ച് 
വൈവവവവിധ്യത്തിപ്റെ 65 % ഈ 
മത്്യങ്ങളാണ്. ഡയാെസ് (Diaphus) 
ൈണീനസിൽപ്പെടേ വിളക്് മത്്യങ്ങളാണ് 
ഇന്്യയിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. 

ആഴക്ടൽ ഡ്ാഗൺ 
മത്്യങ്ങൾ (Dragon Fish)

 ചസ്റാമിപ്ട (Stomiidae) 
കുടുും�ാുംഗമാണ് ഇവ. ക്രൂരനായ 
ചവടേക്ാരൻ എന്നാണ് ഇതിപ്ന 
വിചശഷിപെിക്കുന്നത്. പപ്ക്ഷ 
പ്വറുും അഞ്ിഞ്ചു നണീളും മാത്രചമ 
ഇവയ്കള്ളൂ. പ്രകാശും പുറപ്പെടുവിക്ാൻ 
കഴിവള്ള �ാർപ്�ൽ എന്ന 
അവയവും ഉപചയാഗിച്ചാണ് 
ഇവർ ഇരകപ്ള പിടിക്കുന്നത്. 

ആംഗ്ലർ മത്്യങ്ങൾ (Angler Fish)

 കടലിൽ ഏറെവും വിേിത്രമായി 
കാണപ്പെടുന്ന മത്്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 
ആുംഗ്ലർ മത്്യങ്ങൾ. വൈവദണീപ്തി 
(Bioluminescence) ഉപചയാഗിച്ചാണ് ഇവ 
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ഇരകപ്ള പിടിക്കുന്നത്. ഈ മത്്യങ്ങൾക്് 
അസാധാരണമായ പുനരുല്ാദനരണീതിയണ്ട്. 
ആൺ ആുംഗ്ലർ മത്്യങ്ങൾ പ്പൺ 
മത്്യങ്ങപ്ളക്ാൾ വളപ്ര പ്േറുതും 
കാഴ്ചയിൽ തികച്ചുും വ്യത്യസവമാണ്. 
ആൺ ആുംഗ്ലറുകൾ പക്വതപ്യത്തുചമ്പാൾ 
ഇവയപ്ട ദഹചനന്ദ്രിയും ചുരുങ്ങാൻ 
തടങ്ങുും. അതിനാൽ സ്വയും ഭക്ഷണും 
കഴിക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഈ അവസ് 
തരണും പ്േയ്ാൻ ഒരു ഇണപ്യ കപ്ണ്ടത്തി 
ഹുക്് ചപാലുള്ള പല്ലുപ്കാണ്ട് ഇണയമായി 
സ്വയും �ന്ിക്കുകയും പ്േയ്യുന്നു. ആൺ 
മത്്യങ്ങൾ പരാന്നചഭാൈികളാണ്. ഒരു 
പ്പൺ ആുംഗ്ലറിന് ഒചര സമയും ആറ് 
ആൺ മത്്യങ്ങപ്ള വഹിക്കുവാൻ കഴിയും. 

ഒെിഡിജൊംസപ്

 കസ് ക് ഈലുകൾ (Cusk eels), 
പവിഴമത്്യങ്ങൾ (Pear Fishes) 
സചേതനമായി പ്രസവിക്കുന്ന 
ചബ്ാട്ടുലുകൾ (Viviparous brotula) 
എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ചറെിൻഡ് 
(Rayfined) മത്്യങ്ങളപ്ട ഒരു ക്മമാണ് 
ഒെിഡിചൊുംസ്. പ്േറിയ തലകളും 
നണീളമുള്ള പ്മലിഞ്ഞ ശരണീരവമാണ് 
ഈ മത്്യങ്ങളപ്ട പ്രചത്യക . 
ഇവ ഉഷ്ണചമഖലാ പ്രചദശങ്ങളിലുും 
ഉപ ഉഷ്ണചമഖലാ പ്രചദശങ്ങളിലുും 
കണ്ടുവരുന്നു. പ്യൂർചടോ റിചക്ാ പ്രേഞ്ിൽ 
നിന്നുും 8,370 മണീറെർ കയത്തിൽ 
കപ്ണ്ടത്തിയ അ�ിചസ്ാചബ്ാട്ടുല 
ഗലാത്തി (Abyssobrotula galathea) 
ഈ വർഗ്ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  

ആഴക്ടൽ മത്്യബന്ധനം

 ഇന്്യയിപ്ല ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങപ്ളയും മറ്റു ൈണീവൈാലങ്ങപ്ളയും 
കുറിച്ചുള്ള പഠനവും ഇവയപ്ട 
വർഗ്ണീകരണവും ആരുംഭിക്കുന്നത്  
പ്ലഫ്റനറെ് ചകണൽ എ. ഡബ്ല്യൂ.
അൽചകാക്ിപ്റെ  ചനതൃത്വത്തിൽ 
1914-ൽ നടത്തിയ ഇന്്യൻ 
മവറൻ സർചവ് സ്ടണീമർ, റിുംസ് 
ഇൻപ്വസ്റിചഗറെറിലൂപ്ടയാണ്. 200 മണീറെർ 
മുതൽ 2000 മണീറെർ വപ്ര ആഴത്തിലുും 
ചദശണീയ അധികാരപരിധിക്പ്പുറത്തുള്ള 
ചമഖലകളിലുമാണ് ഈ 
മത്്യ�ന്നും നടക്കുന്നത്.

 എല്ലാ സമുദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളപ്ടയും 
സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് 
മത്്യ�ന്നും നിർണ്ായക പങ്് 
വഹിക്കുന്നു. മത്്യവ്യവസായത്തിലൂപ്ട 
വിചദശനാണ്യവരുമാനും ചനടുകയും 
ചപാഷക സുരക്ഷ ഉറപൊക്കുകയും 
പ്താഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുകയും 
പ്േയ്യുന്നു. ഗുൈറാത്തിപ്ല ഓഖ, 
പ്വരാവൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിപ്ല 
രത് നഗിരി, മുുംവ�, കർണ്ാടകയിപ്ല 
കാർവാർ, മുംഗലാപുരും, ചകരളത്തിൽ 
വിഴിഞ്ഞും എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് 
ആഴക്ടൽ മത്്യ�ന്നും 
കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.  

 ആഴക്ടൽ പ്േമേണീനുകളായ 
പ്മറൊപ്പനിചയാപ് സിസ് 
ആൻഡമാനനൻസിസ് 
(Metapenaeopsos andamanensis) 
അരിസ്റിയസ് അൽചകാക്ി 
(Aristeus alcocki) പ്പ്ലസിചയാണിക് 
സ് വപനിപ് സ് (Plesionika spinipes), 
പ്ഹപ്റെചറാകാർപസ് ഗിചബ്ബാഗസ് 
(Heterocarpus gibbossus) എന്നിവ 
ഭക്ഷ്യചയാഗ്യമായതിനാൽ ഏപ്റ 
വാണിൈ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. 
മരതക കണ്ണുകളള്ള ചക്ാചറാഫ്ാൽമസ് 
എസ്.പി. (Chlorophthalmus 
sp.) പാമ്പ് അയലകൾ എന്ന് 
അറിയപ്പെടുന്ന ൈമ്പയ് ലിപ്ട 
(Gempylidae) കുടുും�ത്തിൽപ്പെടേ 
പ്റക് സിയ പ്�ുംഗപ്ലൻസിസ് (Rexea 
bengalensis) മുതലായ ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തായി 
കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു.  

 ഉപരിതല മത്്യസമ്പത്തിപ്നക്ാൾ 
അപ്രയക്തമാണ് ആഴക്ടൽ 
മത്്യസമ്പത്ത്. പസിചനാപ് സിസ് 
സിയാൻ (Psenopsis cyanea) 
പ്�ുംചബ്ാപ് സ് ക്വാഡിമാകുല 
(Bembrops caudimacula) 
ചക്ാചറാഫ്ാൽമസ് �ിചകാർണിസ് 
(Chlorophthalmus bicornis) 
നിചയാപിന്നുല  ഓറിയറെ് ലിപ്സയർ 
(Neoepinnula orientalis), 
സ് ചനാപ് സിസ്  പ്കാഞ്ിപ്െർ 

(Zenopsis conchifer),  ഇറിഡാക് നിസ് 
റാഡ്ക്ിെി (Eridacnis radcliffei), 
സ് കലിക്യൂസ് ഇൻപ്വസ്റിപ്ഗചറൊറിസ് 
(Scalicus investigatoris) 
ചലാചപായ്ഡ് സ്ടമുൾവടല് സ് (Lophiode 
mutilus) പാരാവരേയക്ാൻചതാട് സ് 
പ്റചരോസ് വപനിസ് (Paratriacanthodes 
retrospinis) നിചയാ�യ്ിട് സ്  
മുൾടേിസ്ടിറെ് സ് (Neobythites multistriatus) 
മാചക്ാറാുംചപാചസാഡിയസ് 
ഉറാചഡായ് (Macrorhamphosodeus 
uradoi) തടങ്ങിയ ഒചടേപ്റ ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങളിലൂപ്ട വാണിൈ്യ സാധ്യതകൾ 
കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഴക്ടൽ 
മത്്യങ്ങളപ്ട അപരിേിതമായ 
രൂപും, രുേി എന്നണീ കാരണങ്ങളാൽ 
ഉയർന്ന ൈനപ്രിയത ആകർഷിക്ാൻ 
ഇവയ്കായില്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തിപ്റെ 
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്കായി ഈ മത്്യങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപെന്നങ്ങളപ്ട 
ഗചവഷണത്തിനുും വികസനത്തിനുും 
വിപുലമായ സാദ്ധ്യതയണ്ട്.

 ആഴക്ടൽ കണവകൾ 
കയറ്റുമതി മൂല്യമുള്ളവയാണ്. 
ആഴക്ടൽ മത്്യങ്ങൾ കൂടുതലായി 
ഉപചയാഗിക്കുന്നത് കാലിത്തണീറെയായും 
വളനിർമോണത്തിനായമാണ്. കൂടാപ്ത 
ഔഷധനിർമോണത്തിനുും ഈ 
മത്്യചരോതസ്് ഉപചയാഗിക്കുന്നു. 
ഉദാഹരണത്തിന് രോവിപ്റെ കരളിൽ 
നിന്ന് ചവർതിരിപ്ച്ചടുക്കുന്ന സ് ക്വാലിൻ 
എന്ന വൈവ സുംയക്തത്തിൽ വിറൊമിൻ 
എ-യപ്ട അളവ് വളപ്ര കൂടുതലാണ്. 
അതചപാപ്ല തപ്ന്ന സാൻചഡാസ് 
(ഒരു കാൽസ്യും ടാ�് പ്ലറെ് ) 
നിർമേിക്കുചമ്പാൾ ട്യൂണ മത്്യങ്ങളപ്ട 
കണ്ണുകളും എല്ലുകളും കാൽസ്യും 
ഉറവിടമായി ഉപചയാഗിക്കുന്നു. 
വമക് ചടാെിഡുകളിൽ നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്ന എണ്യ്ക് Simmondsia 
chinensis  എന്ന പ്േടിയിൽ 
നിപ്ന്നടുക്കുന്ന ചൈാചൈാ� എണ്യമായി 
സമാനമായ സവിചശഷതയപ്ണ്ടന്നുും 
പഠനങ്ങൾ പ്തളിയിക്കുന്നു. 

 ആഴക്ടലിപ്റെ പ്രചത്യക 
സാഹേര്യങ്ങളമായി ഇണങ്ങിക്ഴിയന്ന 
ഈ മത്്യങ്ങളപ്ട പ്രതയുല്ാദനചശഷി 
വളപ്ര കുറവായതപ്കാണ്ട് അമിതമായ 
മത്്യ�ന്നും മത്്യസമ്പത്തിപ്റെയും 
വൈവവവവിധ്യത്തിപ്റെയും 
ചൂഷണത്തിന് കാരണമായിത്തണീരുും. 
ചമൽപെറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ മുൻനിർത്തി 
ആഴക്ടൽ മത്്യങ്ങളപ്ട ൈണീവശാസ്തും, 
വൈവവവവിധ്യും, വർഗ്ണീകരണും 
മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ 
പഠനങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമാണ്. 

(പ്കാച്ചി സി.എും.എെ്.ആർ.ഐ.യിൽ 
(C.M.F.R.I)  മവറൻ �ചയാവഡചവഴ് സിറെി 

വിഭാഗും ഗചവഷകരാണ് ചലഖകർ)
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  ഉല്റോസ് ജി. െേപ്പുര 

േനതം േകുപ്പ് സതംഘെരിപ്പരിച്ച േന്ജീേരി 
വഫോവ്ോഗ്രഫരി േത്സരത്തരിൽ വപ്ോത്സോെന 
സമ്മോനോർെേോയ ചരിത്രതം. കു്നോ്രിൽ 
നരിന്തം സഫീർ എം പകർത്തരിയത്
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Crested Serpent Eagle
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