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ISÂ]pÂtaSpIÄ  
AXnhninã BhmkhyhØ

സമുദ്ത്ിനടിയിൽ 
കാണന്പ്ടുന്ന 
പ്രധാനന്പ്ട് ഒരു പുഷ്പിത 

സസ്യമാണപ് കടൽപ്പുല്ലുകൾ (Seagrass). 
മറു ജലസസ്യങ്ങന്േ അകപക്ഷിച്ചപ് 
കടൽപ്പുല്ലുകൾ പുഷ്പിക്കുന്നതും വിത്തുകൾ 
ഉതപ്പാദിപ്ിക്കുന്നതും ജലത്ിനടിയിൽ 
വച്ചുതന്ന്നയാണപ്. യഥാർത് 
കവരുകളം ആന്തരികാവസ്യം 
ഉേേ ഈ സസ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായം 
തധീരപ്രകദശങ്ങേിലം 10 മധീറ്റർ വന്ര 
ആഴമുേേ ഇടങ്ങേിലമായി കാണന്പ്ടുന്നു. 
കടലിന്ല ഈ പുൽത്കിടികൾ 
കരയിന്ല പുൽകമടുകൾക്പ് തുല്യമാണപ്. 
എന്ന്തന്നാൽ അവ കടൽജധീവികളന്ട 
ഭക്ഷണം, പ്രജനനം തുടങ്ങി മറു 
ലജവപ്രവർത്നങ്ങൾക്കുേേ 
വിപുലമായ ആവാസവ്യവസ്യാണപ്. 
കലാകവ്യാപകമായി 13 ജനുസ്ിൽന്പ്ട് 
(Genus) ഏകകദശം 72 ജാതി (Species) 
കടൽപ്പുല്ലുകന്േ ഇതുവന്ര കണ്ടു 
പിടിച്ചിട്ടുണ്ടപ്. ഇവന്യ പ്രധാനമായം 
6 കുടുംബ്ങ്ങേിലായി (Family) 
ഉൾന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. അറൊർട്ിക് 
ഒഴിന്കയേേ കലാകത്ിന്ല ഉഷ്ണകമഖല, 
മികതാഷ്ണകമഖല, ശധീതകമഖല 

എന്നിവിടങ്ങേിന്ലല്ലാം തന്ന്ന 
കടൽപ്പുല്ലുകൾ സാധാരണമാണപ്.

 ലസന്മാകഡാസിയ (Cymodocea), 
എൻഹാലസപ് (Enhalus), ഹാകലാഡയൂൾ 
(Halodule), ഹാകലാ�ില 
(Halophila), സിറിൻകഗാഡിയം 
(Syringodium),  തകലഷ്യ (Thalassia), 
തലാകസ്ാന്ഡൻകരോൺ 
(Thalassodendron) തുടങ്ങിയ 
വർഗ്ങ്ങന്േയാണപ് മുഖ്യമായം ഉഷ്ണ 
കമഖലയിൽ കാണന്പ്ടുന്നതപ്. 
മികതാഷ്ണകമഖലയിലാകന്ട് 
ആം�ിബ്ാലിസപ് (Amphibolis), 
ന്ഹന്ട്കറാകസാസ്ടധീറ (Heterozostera), 
�ികല്ലാസ്ാടികപ് സപ് (Phyllospadix), 
കപാസികഡാനിയ (Posidonia), 
സയൂഡാൽതധീനിയ (Pseudalthenia),  
കസാസ്ടധീറ എന്നിവയാണുേേതപ്.

 സമുദ്ത്ിന്ല ഉതപ്പാദനക്ഷമതയേേ 
ആവാസവ്യവസ്കേിൽ ഏറ്റവും 
മൂല്യകമറിയതപ് കടൽപ്പുല്ലുകൾ 
തന്ന്നയാണപ്. എന്ന്തന്നാൽ 
ഭക്ഷ്യശംഖലയിന്ല ആദ്യ കണ്ിയായ 
ഇവ പ്രകാശസംകലേഷണം വഴി 
ഭക്ഷണം ഉതപ്പാദിപ്ിക്കുന്നതിനപ് 

മുഖ്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നവയാണപ്. 
സമുദ്-ലജവ വ്യവസ്യിന്ല 
പ്വകങ്ങൾ മുതൽ കടൽപ്ശു 
(Dugong dugong) വന്ര അകനകം 
ജധീവികളന്ട ആശ്രയകകന്ദമാണപ് 
ഈ പ്രകത്യക ആവാസവ്യവസ്. 
ഇതുകൂടാന്ത അസംഖ്യം അവശ്യവിഭവ 
കസവനങ്ങൾ, നിയന്തണ കസവനങ്ങൾ, 
വാസസ്ാന കസവനങ്ങൾ, 
സാംസപ് കാരിക കസവനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവ പ്രദാനം ന്ചയ്യുന്ന 
കടൽപ്പുല്ലപ്ആവാസവ്യവസ്ന്യപ്റ്റി 
അറികയണ്ടതും അവന്യ 
സംരക്ഷികക്ണ്ടതുമാണപ്. കൂടാന്ത 
ഇവയന്ട ഇല, തണ്ടപ്, മണ്ിനടിയിലേേ 
തണ്ടപ് (rhizome), കവരുകൾ തുടങ്ങിയ 
ഭാഗങ്ങൾ പലവിധ പാരിസ്ിതിക 
കസവനങ്ങൾ പ്രദാനം ന്ചയ്യുന്നവയമാണപ്.

ഇന്ത്യ�രികല ആവാസവ്യവസ്കൾ
 ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായം 
മന്നാർ ഉൾക്ടൽ (Gulf of Mannar),  
ലക്ഷദ്ധീപപ് സമൂഹം, ആറെമാൻ 
നികക്ാബ്ാർ ദ്ധീപുകൾ, അറബ്ിക്ടൽ 
തധീരം എന്നിവിടങ്ങേിലാണപ് ഇവ 
കണ്ടുവന്നിട്ടുേേതപ്. മന്നാർ ഉൾക്ടൽ 
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പ്രകദശത്പ് 3,000 ന്ഹ്ർ വിസ്താരത്ിൽ 
അതധീവ സാന്ദതയിൽ ഈ സസ്യങ്ങന്േ 
കാണാൻ സാധിക്കും. ലക്ഷദ്ധീപപ് 
പ്രകദശങ്ങേിൽ ഏകകദശം 112 ന്ഹ്റിൽ 
ഇവ നിലന്കാേളന്നു. കവരത്ി, 
അഗത്ി, ആകന്താത്പ് തുടങ്ങിയ 
പവിഴദ്ധീപുകളന്ട മണൽത്ധീരകത്ാടപ് 
കചർന്നപ് കടൽപ്പുൽത്കിടി കണ്ടുവരുന്നു. 
ന്ചതപ് ലത്പ്, കിൽത്ാൻ, തിന്നക്ര, 
അമിനി എന്നധീ ദ്ധീപുകളന്ട ചുറുമായം 
ഈ കടൽപ്പുല്ലുകൾ കാണന്പ്ടുന്നു. 
മിനികക്ായപ്, ബ്ിട്, ബ്ംഗാരം, 
കടമത്പ് ദ്ധീപുകേിലം ഇവന്യ 
കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണപ്. 
ആറെമാൻ നികക്ാബ്ാർ ദ്ധീപുകേിൽ 
ഏകകദശം 830 ന്ഹ്ർ പ്രകദശത്പ് 
കടൽപ്പുല്ലുകൾ കാണ ന്പ്ടുന്നു. എന്നാൽ 
അകറബ്്യൻ തധീരത്പ് പല ഇടങ്ങേിലം 
ന്ചറിയ കതാതിൽ മാത്രകമ ഇവന്യ 
കണ്ടുവന്നിട്ടുേളൂ. ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം 
14 ജാതിയിൽന്പ്ട് കടൽപ്പുല്ലുകകേ 
ഇതുവന്ര കണ്ടുപിടിക്ന്പ്ട്ിട്ടുേളൂ.

ഡജവഡവവരിധ്യത്തരികന്റ കലവ�
 ഇത്രയധികം ഇനത്ിലം 
ജാതിയിലംന്പട് വിവിധ ജധീവികൾ 
കാണന്പ്ടുന്ന ആവാസവ്യവസ്കൾ 
വിരേമാണപ്. കടൽപ്പുല്ലുകളമായി 
കൂടിക്ലർന്നു കാണുന്ന 
കടൽന്ചടികൾ, ഏകകകാശജധീവികൾ, 
ബ്ഹുകകാശജധീവികൾ, 
കകശരുകികൾ, അകകശരുകികൾ, 
വിരകൾ, ഞണ്ടുകൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, 
ആൽഗകൾ, സസ്യപ്വകങ്ങൾ, 
ജന്തുപ്വകങ്ങൾ, �ംഗസ്സുകൾ 
അങ്ങന്ന സമുദ്-മണ്ഡലത്ിന്റെ 
ഒരു ന്ചറിയ അംശം/പതിപ്പ് തന്ന്ന 
ഇവിന്ട കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണപ്. 
ഇതികനാന്ടാപ്ം വിവിധ ജധീവികളന്ട 
മുട്കളം ലാർവകളന്മല്ലാം സമൃദ്മായി 
കാണാവുന്നതാണപ്. പല ജധീവികളന്ടയം 
ജധീവിതചക്രം പൂർത്ധീകരിക്കുന്നതിനപ് 
കടൽപ്പുല്ലുകൾ കൂടികയ തധീരൂ.

 കടൽപ്ശുവിനപ് ഈ 
ആവാസവ്യവസ്യമായേേ 
ബ്ന്ധം എടുത്തുപറകയണ്ടതാണപ്. 
വനസംരക്ഷണ നിയമത്ിലം ഐ.യ.
സി.എൻ. ലിസ്റിലം സംരക്ഷണം 
ആവശ്യന്പ്ടുന്ന കടൽപ്ശുവിന്റെ 
നിലനില്പപ് ഈ ആവാസവ്യവസ്യന്ട 
ഭാവിന്യ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മത്സ്യവിഭാഗത്ിന്ല  തിരുത, ഈൽ, 
കലവ, കടൽക്കുതിര, കകാലാൻ, 
ല�േയിംഗപ് �ിഷപ്, പാരറ്റപ് �ിഷപ് 
തുടങ്ങിയവയ്കപ് ഇവയമായി അകഭദ്യമായ 
ബ്ന്ധമാണുേേതപ്. കടൽന്വേേരിക്, 
നക്ഷത്രമത്സ്യം, ആനികമാൺ, 
കടൽമുയൽ, പവിഴപ്പുറ്റപ്, സപ് കപാഞ്പ് 
എന്നിവയം കടൽപ്പുല്ലുകന്േ ആശ്രയിച്ചു 
ജധീവിക്കുന്നവയാണപ്. കടലാമ 

വിഭാഗത്ിന്ല കികലാണിയ മിഡാസപ് 
(Chelonia mydas), ന്ലപ്ികഡാകിലസപ് 
ഒലികവസിയ (Lepidochelys 
olivacea) എന്നിവയം ഈ ആവാസ 
കകന്ദത്ിന്റെ കണ്ികോണപ്. കടൽ 
ആവാസവ്യവസ്യന്ട സന്തുലിതാവസ് 
നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന 
പങ്കുവഹിക്കുന്നവയാണപ് കടലാമകൾ.

പ്ധാനകപ്പട് കടൽപ്പുല്ലുകൾ
ഡസമതഡാസരി� ത�ാട്ടുതടേറ്റ 
(Cymodocea rotundata)

 പ്രധാനമായം ലക്ഷദ്ധീപപ് 
സമൂഹത്ിലം മന്നാർ പ്രകദശത്തും 
കാണുന്ന ഇവ സമുദ്ജലത്ിൽ 
വേരുന്നവയാണപ്. ഇതിന്റെ ഇലയം 
തണ്ടുകളം കന്നുകാലികൾക്പ് 
ഭക്ഷണമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു. 
ഇലകേിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന 
കപസ്റപ് മുറിവുണക്ാനായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നുണ്ടപ്. ഇലയം തണ്ടും 
നന്ല്ലാരു ലജവവേം കൂടിയാണപ്. 
കടൽപ്ന്നികളന്ട മുഖ്യാഹാരം 
കൂടിയാണപ് ഈ ഇനം സസ്യം. കൂടാന്ത 
കടലാക്രമണന്ത് ന്ചറുക്കുന്നതിലം 
തധീരന്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലം ഇവ 
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 

ഡസതമാഡഡസരി� കസറതലറ്റ 
(Cymodycea serrulata)

        ലക്ഷദ്ധീപപ്, തമിഴപ് നാടപ്, ആറെമാൻ 
എന്നിവിടങ്ങേിൽ കാണന്പ്ടുന്നു. ഇതും 
കടൽപ്ശുവിന്റെ ഭക്ഷണ ഇനത്ിൽ 
ന്പടുന്നതാണപ്. വേന്ര ന്പന്ട്ന്നപ് 
വേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഈയിനം കടൽ 
സംരക്ഷണത്ിനപ് ഉപകാരപ്രദമാണപ്.

എൻഹാലസ് അകകാത�ാ�രിഡ് സ് 
(Enhalus acoroides) 
 കകരേം, ലക്ഷദ്ധീപപ്, 
തമിഴപ് നാടപ്, ആറെമാൻ ദ്ധീപുകൾ 
എന്നിവിടങ്ങേിലായി കാണുന്നു. 

ഇതിന്റെ ഇലകേിൽ നിന്നും 
തണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന നധീരപ് 
കടൽന്ചാരുക്ിനുേേ ഔഷധമായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.  ഇതിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യകയാഗ്യമായ പഴം 
ഏറ്റവും നന്ല്ലാരു സമധീകൃതാഹാരമാണപ്.

കടൽത്ിരമാലകന്േ 
ന്ചറുത്തുനിൽക്ാനും അതുമൂലം തധീരകദശ 
സംരക്ഷണത്ിനും പ്രകയാജനന്പ്ടുന്നു. 
ഇതും കടൽപ്ശുവിന്റെ ആഹാരമായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നുണ്ടപ്.

ഹാതലാഡയൂൾ പരിനരിതഫാലരി� 
(Halodule pinifolia)
 തമിഴപ് നാടപ്, ന്വസ്റപ് ബ്ംഗാൾ, 
ആന്ധാപ്രകദശപ്, ആറെമാൻ നികക്ാബ്ാർ 
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ദ്ധീപപ് എന്നിവിടങ്ങേിൽ കാണന്പ്ടുന്നു.  
ഇതിന്റെ കഴുകി വൃത്ിയാക്ിയ 
തണ്ടപ് ആടുകൾക്പ് ആഹാരമായി 
നൽകുന്നു. വേന്ര പ്രധാനന്പ്ട് ഒരു 
ആറെി ഓകപ് സിഡറെപ് കൂടിയാണപ് 
ഈ സസ്യം. കടലിനകന്ത് ഈ 
പുൽകമടുകൾ വിവിധയിനം ജധീവികളന്ട 
സുരക്ഷിത വാസസ്ലമാണപ്.

ഹാതലാഡയൂൾ യൂനരികനരവരിസ് 
(Halodule  uninervis) 
 ഗുജറാത്പ്, ലക്ഷദ്ധീപപ്, 
ന്വസ്റപ് ബ്ംഗാൾ, ആന്ധാപ്രകദശപ്, 

തമിഴപ് നാടപ്, ആറെമാൻ നികക്ാബ്ാർ 
ദ്ധീപപ് എന്നിവിടങ്ങേിലായി 
കാണുന്ന ഈ ഇനം, ആടുകളന്ട 
ആഹാരമായി ഉപകയാഗിച്ചു കപാരുന്നു. 
സമുദ്ത്ിലാകന്ട് കടലാമകളന്ടയം 
കടൽപ്ശുവിന്റെയം പ്രധാന 
ഭക്ഷണമാണിതപ്. തധീരസംരക്ഷണം എന്ന 
പ്രധാനകസവനം ന്ചയ്യുന്നതിന്നാപ്ം 
കസാഡിയം, ക�ാസ്ഫറസപ്, 
ന്പാട്ാസ്യം, കാൽസ്യം, മഗപ് നധീഷ്യം 
എന്നധീ മൂലകങ്ങളന്ട പ്രധാന 
കശ്രാതസ്സുമാണധീ സസ്യങ്ങൾ.

ഹാതലാഫരില കബക്കാ�രി 
(Halophila beccarii)

     കകരേത്ിന്ല കടലണ്ടി 
അഴിമുഖത്പ് ഏകകദശം 2 ന്ഹ്ർ 
പ്രകദശത്പ് ഇവയന്ട സാന്നിധ്യം 
കന്ണ്ടത്ിയിട്ടുണ്ടപ്. വിവിധയിനം 
മത്സ്യങ്ങൾ, ഒച്ചുകൾ, ന്ചമ്മധീൻ 
കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയന്ട 
സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ലമാണപ് ഈ 
വിശാലമായ പുൽത്കിടികൾ.

ഹാതലാഫരില ഒവാലരിസ് 
(Halophila ovalis)
        ഗുജറാത്പ്, കഗാവ, ലക്ഷദ്ധീപപ്, 
ന്വസ്റപ് ബ്ംഗാൾ, ഒറധീസ്, ആന്ധാപ്രകദശപ്, 

തമിഴപ് നാടപ്, ആറെമാൻ നികക്ാബ്ാർ 
ദ്ധീപുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങേിലാണിവ 
ഉേേതപ്.  പ്രധാനമായം കവലികയറ്റ 
കവലിയിറക് സ്ലങ്ങേിലം 
പവിഴദ്ധീപുകൾക്പ് സമധീപവും 
കാണന്പ്ടുന്നു. ഇലകൾ പാകം 
ന്ചയ്പ് ഭക്ഷണപദാർത്മായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. ശരധീരത്ിൽ 
ഇരുമ്പിന്റെ അേവപ് കുറയന്നതിന്നതിന്ര 
പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനപ് ഇതപ് 
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. ഇലയം മഞ്ഞളം 
കചർന്ന മിശ്രിതം ത്കപ് കരാഗങ്ങേിൽ 
നിന്നും മുക്ി നൽകുന്നു.

ഹാതലാഫരില ഒതവറ്റ 
(Halophila ovata)

        ഗുജറാത്പ്, ലക്ഷദ്ധീപപ്, ന്വസ്റപ് 
ബ്ംഗാൾ, ഒറധീസ്, തമിഴപ് നാടപ്, 
ആറെമാൻ നികക്ാബ്ാർ ദ്ധീപുകൾ 
എന്നിവിടങ്ങേിൽ കാണന്പ്ടുന്നു. 
ഇലകൾ ഭക്ഷണമായം മരുന്നായം 
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. കടൽപ്ശുവിന്റെ 
പ്രധാനഭക്ഷണമാണിതപ്.

ഹാതലാഫരില സ്റരിപുതലസരിക� 
(Halophila stipulaceae)
        തമിഴപ് നാട്ിലാണപ് പ്രധാനമായം 
കാണുന്നതപ്. ഓർഗാനികപ് കാർബ്ൺ, 
ലനട്ജൻ, മഗപ് നധീഷ്യം തുടങ്ങിയവ 

സംഭരിക്കുന്നതിലം സംക്രമണം 
ന്ചയ്യുന്നതിലം ഈ സസ്യങ്ങൾ 
സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ 
മഹാസമുദ്ത്ിൽ കാണുന്ന ഈ 
ന്ചടികൾ ഇപ്ാൾ ന്മഡിറ്റകറനിയൻ, 
കരധീബ്ിയൻ കടലകേിൽ കുടികയറി 
വസിക്കുന്നു (alien species).

സരി�രിൻതഗാഡരി�ം 
ഐതസാക�റ്റരിതഫാലരി�ം 
(Syringodium isoetifolium)
 ഇതപ് ലക്ഷദ്ധീപപ്, തമിഴപ് നാടപ്, 
ആറെമാൻ നികക്ാബ്ാർ തുടങ്ങിയ 
ഇടങ്ങേിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന്റെ 
ഇലയന്ട സത്പ് ദഹനസംബ്ന്ധമായ 
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അസുഖങ്ങൾക്പ് ഉപകരിക്കുന്നു. 
ആടിന്റെ ആഹാരമായി ഇതിന്റെ 
തണ്ടപ് ഉപകയാഗിക്ാറുണ്ടപ്. ഇലയം 
മറു ഭാഗങ്ങളം ലജവവേത്ിനായി 
എടുക്കുന്നു. കടകലാരസംരക്ഷണ 
കസവനം നൽകുന്ന ഇനമാണിതപ്.

തലാസരി� കഹംപ്രികരി 
(Thalassia hemprichii)
        ലക്ഷദ്ധീപപ്, തമിഴപ് നാടപ്, ആറെമാൻ 
നികക്ാബ്ാർ എന്നിവിടങ്ങേിലായി 
കാണുന്നു. വിവിധതരം കരാഗങ്ങൾക്കുേേ 
മരുന്നായി ഇതപ് ഉപകയാഗിച്ചുകപാരുന്നു. 

ഇതിന്റെ കട്ികൂടിയ ഇലകൾ ഒച്ചപ്, 
കടൽപ്ശു എന്നിവയന്ട ആഹാരമാണപ്. 
ഐ.യ.സി.എൻ.(IUCN) ന്റെ ന്റഡപ് 
ലിസ്റിൽ ഉൾന്പ്ട്ിട്ടുേേ ഒരിനമാണിതപ്. 

ആവാസവ്യവസ്ാ തസവനങ്ങൾ
 ഇലകളം മറു പ്രധാനഭാഗങ്ങളം 
വേർത്തുമൃഗങ്ങൾക്പ് ഭക്ഷണമായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്നു. വ്യവസായ 
ആവശ്യങ്ങൾക്പ് ഉപകരിക്കുന്നു. 
ന്ചറുജധീവികൾ സംരക്ഷണ 
കവചമായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു. 
കടൽത്ിരമാലകേിന്ല ശക്ി 
കുറയ്കാനായി സഹായിക്കുന്നു. 
കവരും മണ്ിനടിയിൽ വേരുന്ന മറു 
കാണ്ഡങ്ങളം കടലാക്രമണത്ിൽ നിന്നും 
സംരക്ഷിക്കുന്നതികനാന്ടാപ്ംതന്ന്ന 
വിവിധയിനം ജധീവികൾക്കും 

ആശ്രയം നൽകുന്നു. കടലിന്ല 
ഈ പ്രകത്യക പുൽത്കിടി സമുദ് 
ലജവലവിധ്യം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും 
നിലനിർത്തുന്നതിനും 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്നു. 
ജലസംരക്ഷണത്ിനും (Water 
regulation) അതിന്റെ ഗുണ 
നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും 
സഹായിക്കുന്നു. ഉയർന്നകതാതിലേേ 
കാർബ്ർ ആഗിരണം (Carbon 
sequestration) സമുദ്ത്ിന്റെ അമ്ലത 
സ്ിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിനപ് 
സഹായിക്കുന്നു. ഉയർന്ന 

കതാതിലേേ പ്രകാശസംകലേഷണ 
�ലമായി ലജവസംയക്ങ്ങൾ 
ഉതപ്പാദിപ്ിക്ന്പ്ടുന്നതിന്നാപ്ം 
ജധീവവായവായ ഓകപ് സിജൻ 
സമൃദ്മായി തിരിന്ക നൽകുന്നു.

സംരക്ഷണം അനരിവാര്യം 
    ഇത്രയധികം പ്രകത്യകതകളം 
പ്രാധാന്യവുമുേേ ആവാസ 
വ്യവസ് കനരിടുന്ന പ്രശപ് നങ്ങൾ 
നിരവധിയാണപ്. പലവിധത്ിലേേ 
നിർമ്മാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, 
ചില അപകടസാധ്യതയേേ 
മത്സ്യബ്ന്ധനരധീതികൾ, കരയിൽ 
നിന്നും കടലികലക്പ് ഒഴുകിവരുന്ന 
വിവിധതരം മൂലകങ്ങൾ, 
രാസമാലിന്യങ്ങൾ, മണൽക്കൂനയന്ട 
നശധീകരണം, പ്രകൃതികക്ഷാഭങ്ങൾ, 

തിരമാലകൾ തുടങ്ങിയവന്യാന്ക് 
ഈ സുപ്രധാന ആവാസവ്യവസ്യന്ട 
സന്തുലിതാവസ് തകർക്കുന്നവയാണപ്. 
ഇതിന്റെ സംരക്ഷണത്ിനും 
നിലനിൽപ്ിനും കവണ്ടി 
സമൂഹന്ത് കബ്ാധവാന്ാരാക്ാൻ 
നാം ശ്രമികക്ണ്ടതാണപ്.

 ഏറ്റവും മുഖ്യമായന്തന്ന്തന്നാൽ, 
ഇത്രയധികം കസവനങ്ങളം അനുബ്ന്ധ 
വിഭവങ്ങളം പ്രദാനം ന്ചയ്യുന്ന 
കടൽപ്പുല്ലുകൾ തന്ന്നയാണപ് കലാകത്പ് 
ഏറ്റവും അധികം സംരക്ഷിത ജധീവികളം 

ഐ.യ.സി.എൻ ലിസ്റിൽന്പ്ട് മറ്റപ് 
അനവധി ജധീവികളം ആശ്രയിക്കുന്ന 
ആവാസകകന്ദം എന്നുള്ളതാണപ്. ഇന്ത്യൻ 
വന്യജധീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഒന്നാം 
ന്ഷഡയൂേിൽന്പ്ട് (WPA Schedule I) 
കടലാമകൾ, കടൽപ്ശു, കടൽക്കുതിര, 
കടലട്, കഗാർകഗാണിയൻസപ്, 
ന്മാേസപ് കുകൾ എന്നിവയം 
ന്ഷഡയൂൾ മൂന്നിൽ (Schedule III) ന്പ്ട് 
സപ് കപാഞ്ചുകളം അധിവസിക്കുന്നതപ് 
ഇവിന്ടയാന്ണന്നറിയകമ്പാൾ 
അതധീവകലാലമായ ഈ പ്രകദശത്ിന്റെ 
സംരക്ഷണം വേന്രകയന്റ 
പ്രധാനന്പ്ട്താന്ണന്നപ് മനസ്ിലാക്ാം. 

(തലഖകർ കകാച്ചരി�രികല സമുദ്രമത്്യ 
ഗതവഷണതകന്ദ്രത്തരികല ഗതവഷകരാണ്. 

കടലരിനടരി�രികല ചരിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് 
തഡാ.കക.വരിതനാദ്, പ്രിൻസരിപ്പൽ 

സ�ന്റരിസ്റ്, തകാഴരിതക്കാട് തകന്ദ്രം.)

എൻഹാലസപ് കടൽപ്പുല്ലിൽ വിേയന്ന പഴം


