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Pohn-IÄ

പരിണാമ ൈരിത്രത്ിൽ 
ഏറ്റവും അധികം 
പ്രധാനന്പ്ട് 
ഒന്നാണപ് ജധീവികളന്ട 

തകദേശധീയതാ (endemic) സിദ്ാന്തം. 
തകദേശധീയ ജധീവികൾ വേന്ര 
ചുരുങ്ങിയ ഒരു പ്രകദശത്പ് 
അഥവാ ആവാസവ്യവസ്യിൽ 
കാണന്പ്ടുന്നതുന്കാണ്പ് അവയ്കപ് 
വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള 
സാദ്്യത ഏറ്റവും കൂടുതലാണപ്. 

 ഒരു പ്രകദശത്ിന്റെ 
ലജവലവവിധ്യന്ത്പ്റ്റി 
പഠിക്കുന്നതിനും, കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനത്ിന്റെ കദാഷവശങ്ങന്േപ്റ്റി 
മനസ്ിലാക്കുന്നതിനും തകദേശധീയ ജധീവി 
പഠനം അത്യാവശ്യമാണപ്. ഒരു പ്രകത്യക 
സ്ലത്പ് ജധീവിക്കുന്നതുന്കാണ്പ് 

അവിന്ടയണ്ാകുന്ന ഏന്താരുമാറ്റവും 
ജധീവികളന്ട നിലനിൽപ്ിന്ന 
ബ്ാധിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രകദശന്ത് 
സംരക്ഷിത കമഖല (hot spot) ആയി 
പ്രഖ്യാപിക്ാൻ സാധിക്കും.

 പ്രകത്യകിച്ചും കകാകറാണ 
കപാന്ലയള്ള മഹാമാരി പടർന്നുപിടിച്ചപ് 
കലാകം മുഴുവൻ ഭധീതിയിലായ 
അവസ്യിൽ, തകദേശധീയ 
ജധീവികേിലും അന്യകദശങ്ങേിൽ 
നിന്നും കുടികയറന്ന ജധീവികേിലും 
(alien species) നടക്കുന്ന ഓകരാ 
പരിസ്ിതി അനുരൂപധീകരണങ്ങളം 
ജനിതകമാറ്റങ്ങളം, അകതാന്ടാപ്ം 
ഈ ജധീവികേിൽ വസിക്കുന്ന 
ബ്ാക്ധീരിയ, ലവറസപ് കപാന്ലയള്ള 
സൂക്ഷ്മ ജധീവികന്േപ്റ്റിയം 
അറിഞ്ഞിരികക്ണ്താണപ്. 

ആവാസവ്യവസ്യിലുണ്ാകുന്ന 
ഏന്താരുമാറ്റവും ഭാവിയിൽ 
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ാവുന്നതാണപ്. സമുദ്ര 
ആവാസവ്യവസ്യം  ഒകട്ന്റ തകദേശധീയ 
ജധീവികളന്ട ആവാസകമഖലയാണപ്. 

േത്്യങ്ൾ
 പ്രധാനന്പ്ട് തകദേശധീയ സമുദ്ര 
മത്്യങ്ങന്േപ്റ്റി പറയകമ്ാൾ, 
അവയിൽ പലതും ഇന്ത്യയിൽ 
മാത്രമായി കാണന്പ്ടുന്നു. ൈില 
ഇനങ്ങൾ തായപ് ലാറെപ്, മകലഷ്യ 
തുടങ്ങിയ ന്തക്പ് കിഴക്കനഷ്യൻ 
രാജ്യങ്ങേിലും കാണന്പ്ടുന്നു. ൈില 
മത്്യങ്ങൾക്പ് ശുദ്ജലത്ിലും ഓരു 
ജലത്ിലും സമുദ്രത്ിലും ഒരു  കപാന്ല 
ജധീവിക്ാൻ കഴിവുണ്പ്. കവന്റാരു 
കൂട്ം മത്്യങ്ങൾ വേന്രയധികം 

Zebrias fish ynoglossus macrostomus Gerres
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കച്ചവടമൂല്്യമുള്ളതാണപ്. അലങ്ാര 
മത്്യങ്ങളം ഇക്കൂട്ത്ിൽന്പ്ടുന്നു.

പ്രധാനകപെട്ട തമദേശീയ 
േത്്യങ്ൾ
ഈൽ േത്്യങ്ൾ
 ഈ വിഭാഗത്ിൽന്പ്ടുന്ന ന്ഹകരൊ 
കകാൺഗർ ന്പറികസ്ാകഡാൺ 
(Heteroconger perissodon) മത്്യം 
ആൻഡമാൻ ദ്വധീപപ് സമൂഹങ്ങേിൽ 
കാണന്പ്ടുന്നു. റിംകഹാകകാൺഗർ 
സപ് കാലിന്സപപ് സ (Rhynchoconger 
squaliceps) ഇന്ത്യയന്ട പടിഞ്ഞാന്റ 
തധീരപ്രകദശത്പ് കാണന്പ്ടുന്നു.  

ലിമയാഗ്ാത്സ് സ്ട്രയാറ്റസ് 
(Leiognathus striatus)
 ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി 
കാണുന്നതാണധീ മത്്യം. വേന്രയധികം 
വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ 
മത്്യം മന്നാർ ഉൾക്ടലിലും സമധീപ 
തധീരകദശത്തും സമൃദ്മായികാണുന്നു. 
സാധാരണക്ാരുന്ട പ്രധാനന്പ്ട് 
ഒരു ഭക്ഷ്യവിഭവമാണിതപ്. 

ലിസ േൺഡപൻസിസ് 
(Liza mandapanensis)
  കണമ്പ് വിഭാഗത്ിൽന്പ്ടുന്ന 
സവികശഷ രുൈിയള്ള ഈ മത്്യം 
ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണന്പ്ടുന്നു. 

കഹറ്റ് മറാനാർകക് പ്രഭ്വി 
(Heteronarce prabhi)
  ന്കാല്ം ഇലക്ടികപ് ഈൽ (Quilon 
Electric Ray) എന്നറിയന്പ്ടുന്ന 
ഈ മത്്യം ലവദയുതി 
ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്ന മത്്യമാണപ്.

ഇനിസ്റിയസ് സിയാനിമരോൺ 
(Iniistius cyanifron) 
 സമുദ്രത്ിന്ല 
അലങ്ാരമത്്യങ്ങളന്ട കുടുംബ്മായ 
ലാബ്ികഡ വിഭാഗത്ിൽന്പ്ടുന്ന 
മത്്യം. പ്രധാനമായം 
പവിഴദ്വധീപുകകോടുകൈർന്നപ് കാണുന്നു. 

പാരാസ് മകാമൊപ് സിസ് 
മബാസ്ാണി (Parascolopsis 
bosemani)
 ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണന്പ്ടുന്നു. 
കിേിമധീൻ കുടുംബ്ത്ിൽന്പ്ട് 
പ്രധാനന്പ്ന്ട്ാരു ഭക്ഷ്യ മത്്യമാണിതപ്. 

ഇലിഷ ഒബ്ഫസ് ക്ാറ്റ 
(Elish Obfuscata)
 ബ്ംഗാേിന്ല ഏറ്റവും പ്രധാനന്പ്ട് 
മത്്യവിഭാഗമായ ഹിൽസയന്ട 
കുടുംബ്ത്ിൽന്പ്ട് മധീനാണിതപ്. 

കതിരാൻ (Sillago) 
 കതിരാൻ കുടുംബ്ത്ിൽന്പ്ട് 
രണ്ടു പ്രധാന മത്്യയിനങ്ങോണപ് 

സില്ാകഗാ കസാറിംഗ (Sillago 
soringo) യം സില്ാകഗാ വിൻസറെ 
(Silago vincenti) യം. 

സുഡാൻതിയസ് 
മകാൺസപിക്സ് 
(Pseudanthias conspicus)   
 കലവ വിഭാഗത്ിൽന്പ്ട് 
മകനാഹരമായ മത്്യമാണിതപ്.

സീബ്ിയാസ് (Zebrias)
 മാന്തൾ മത്്യവിഭാഗത്ിൽന്പ്ട് 
മത്്യങ്ങോണപ് സധീബ്ിയാസപ് 
അണ്ാൻന്ഡയിലിയം (Zebrias 
annandalei) സധീബ്ിയാസപ് 
കകരന്േൻസിസം (Z.keralensis) 
ഭക്ഷ്യകയാഗ്യമാണിവ.

ബാലിസ്റിസ് എല്ിമയാട്ടി 
(Balistes ellioti) 
 കാഞ്ി മത്്യ (Trigger Fish) 
കുടുംബ്ത്ിൽന്പ്ട് മത്്യമാണിതപ്

ഹാർപെമഡാൺ സ് കാമോസസ്് 
(Harpodon sqamosus)
 കബ്ാംന്ബ് ഡക്പ് എന്ന 
കപരിലറിയന്പ്ടുന്ന മത്്യങ്ങേിന്ല 
ഒരു ജനുസ്ാണിതപ്. മഹാരാഷ്ട്ര, 
ഗുജറാത്പ്, ഒറധീസ്, ബ്ംഗാൾ എന്നധീ 
പ്രകദശങ്ങേിൽ മാത്രം കാണന്പ്ടുന്നു.

Leiognathus striatus Lion fish
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മഗാബിമഡ (Gobidae)
 സമുദ്ര ജലത്ിലും ശുദ്ജലത്ിലും 
ഒരു കപാന്ല കാണുന്ന മധീനുകോണിതപ്. 
ഏറ്റവും അധികം തകദേശധീയ മത്്യങ്ങൾ 
കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണപ് കഗാബ്ിന്ഡ. 
ൈിറകുകൾക്പ് (fins) വേന്രയധികം 
പരിഷപ് കാരങ്ങൾ വരുത്ിയിട്ടുള്ള 
ഈ മധീനുകളന്ട നിലനില്പപ് 
ആവാസവ്യവസ്യിലുണ്ാകുന്ന 
മാറ്റങ്ങന്േ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
എന്സറെകറാ കഗാബ്ിയസപ് 
എകന്നാന്റൻസിസപ് (Ecentrogobius 
ennorensis), കഗ്ാക്ാകഗാബ്ിയസപ് 
മാസപ് (Glossogobius mas), 
ഓകപ് സിയറിൈത്ിസപ്ദാസി 
(Oxyurichthys dasi), ഓകപ് സിയറി 
ൈത്ിസപ് കപാന്േ( O. paulae), 
സിൽഹഡൗട്ിയ ഇൻഡിക്സപ് 
(Silhouettea indicus) 
എന്നിവ ഉദാഹരണം.

കലെന്നിമഡ (Blennidae)
 ന്ലെന്നികഡ കുടുംബ്ത്ിൽന്പ്ട് 
രണ്ടു മത്്യങ്ങൾ തകദേശധീയമായി 
കാണന്പ്ടുന്നു. ഹാപപ് കറ്റാജിനസപ് 
ലബ് പഡൗക്ാറ്റ (Haptogenys 
bipunctata) പ്രിയാൻട്ിക്സപ് കഡയി 
(Praetticus dayi) എന്നിവ. 

സ് മപാഞ്ചുകൾ (Sponges)
 വേന്രയധികം തകദേശധീയത 
(endemism) കാണിക്കുന്ന ഒരു 
ജധീവിവർഗ്മാണപ് സപ് കപാഞ്ചുകൾ. 
ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുപിടിക്ന്പ്ട്ിട്ടുള്ളതിൽ 
19 ജനുസ്സുകൾ (Species) തകദേശധീയമായി 
മാത്രം കാണന്പ്ടുന്നു. കപായിസില്ാസ്റ്റ്ര 
എകപ് ന്സൻരെിക് (Poecillastra 
eccentrica), കിർക്പാരെിക് 
സ്ിക്ികലാ�ില (Kirkpatrickia 
spiculophila),ഡാമിറികയാപപ് സിസപ് 
ബ്ാറെഡപ്സ്റടി (Damiriopsis 
brandstedi ), കാലികപ് സപ് ക്ാവറ്റ 
(Calix clavata), ന്സംന്പറല് 
കുക്കുമിസപ് (Semperella cucumis), 
യന്ലെക്ല് റിഗാലിസപ് (Euplectella 
regalis), കലാക�ാകാലികപ് സപ് 
സപ് ലപകനാസ (Lophocalyx 
spinosa) എന്നിവ ഉദാഹരണം. 

പവിഴജീവികൾ (Corals)
 ഇന്ത്യൻ പവിഴ ജധീവികേിൽ 
ഏകകദശം 15 ഇനങ്ങൾ (species) 
തകദേശധീയമായി കാണുന്നു. ഏറ്റവും 
പ്രധാനന്പ്ട് കമാണിറ്റകപ്ാറ 
മകണാലിയൻസിസപ്, കമാണിറ്റകപ്ാറ 
കജാണസി, കപാലററ്റിസപ് എകപ്പ്ർട്, 
കപാലററ്റിസപ് മിനികക്ായൻസിസപ്, 
ആൽവികയാകപാറ 

സൂപ്ർ�ിഷ്യായിലിസപ് 
തുടങ്ങിയവയാണപ്. 

ബാലാമനാമ്ാസസ് 
(Balanoglossus)
  തകദേശധീയ ജധീവികേിൽ 
വേന്ര പ്രധാനന്പ്ട്താണപ് 
അർദ്കകശരുകിയായ (Hemichondata) 
ബ്ലാകനാകഗ്ാസസപ്. ലടകക്ാഡിറ 
�പ് ളൂയ (Ptychodera fluva) എന്ന 
ശാസ്ത്രനാമത്ിൽ അറിയന്പ്ടുന്ന 
ജധീവിയാണിതപ്. ഈ ജധീവികൾ സമുദ്ര 
ആവാസവ്യവസ്യിന്ല വേന്രയധികം 
ജധീവികളമായി സാദൃശ്യവും 
അകതാന്ടാപ്ം തന്ന്ന വ്യത്യാസവും 
കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി 
കടലിന്ല ക�ാകറാണിടപ്  (ടയൂബ്പ് 
വിര), ന്പാകഗാകണാ ക�ാറ (ടയൂബ്പ് 
വിരകൾ) അനലിഡപ് വിരകൾ, 
എകികനാന്ഡർമാറ്റ, കകശരുകികൾ 
തുടങ്ങിയവയമായി ഇവ സാദൃശ്യ 
സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു.  

 ഇങ്ങന്ന വേന്രയധികം 
പ്രകത്യതകളള്ള ജധീവികൾ പരിണാമ 
ൈരിത്രത്ിന്ല ജധീവിച്ചിരിക്കുന്ന 
ക�ാസ്ിലുകൾ (Living fossils) 
ആന്ണന്നപ് പറയാം. അകകശരു 
ജധീവികേിൽ നിന്നും എങ്ങന്ന 
കകശരു ജധീവികൾ പരിണമിച്ചുണ്ായി 
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എന്നതിനുള്ള ജധീവിച്ചിരിക്കുന്ന 
ന്തേിവാണപ് ബ്ലാകനാകഗ്ാസസപ്. 
മന്നാർ ഉൾക്ടൽ പ്രകദശത്തു കാണുന്ന 
ഈ  അതിവിശിഷ് ജധീവികൾ പ്രകത്യക 
സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.

ഉപ്പുമുതല
 ഇകറൊ മലയൻ കമഖലയിന്ല 
കടൽത്ധീരങ്ങേിൽ കാണന്പ്ടുന്ന 
മുതലയാണപ് ഉപ്പുമുതല അഥവാ 
Estuarine/Salt Water Crocodile 
(Crocodylus porosus). ഒരു 
കാലത്പ് കകരേ തധീരങ്ങേിലും ഇവ 
സാധാരണമായിരുന്നു. ഇന്നപ് ഇന്ത്യയന്ട 
കിഴക്ൻ തധീരങ്ങേിലാണപ് ഇവയന്ട 
സാന്നിദ്്യം കൂടുതലായള്ളതപ്. ജല 
ആവാസവ്യവസ്യിന്ല ഏറ്റവും 
മുകേിലുള്ള കകന്ദ്രബ്ിന്ദുജധീവികൾ 
(Keystone species) എന്ന 
നിലയിൽ ആവാസവ്യവസ്യന്ട 
സന്തുലിതാവസ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ 
ഇവ പ്രധാന പങ്പ് വഹിക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യൻ വന്യജധീവി സംരക്ഷണ 
പട്ികയിലും ഇവ ഉൾന്പ്ട്ിട്ടുണ്പ്.    

മഡാൾഫിനുകൾ (Dolphin)
 ലൊറ്റിനിസ്റിന ഗംഗറ്റിക് (Plastina 
gangetica) എന്ന ഇന്ത്യൻ കഡാൾ�ിൻ 

പ്രധാനമായം ഗംഗ, ബ്ഹ്മപുത്ര 
നദികേിൽ കാണന്പ്ടുന്നു. ഇന്ത്യൻ 
വന്യജധീവി സംരക്ഷണ നിയമത്ിലും 
ഐ.യ.സി.എൻ. സംരക്ഷിത 
ലിസ്റിലും ഉൾന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 
ഐരാവതി  കഡാൾ�ിൻ (ഓർക്യല് 
ന്ബ്വി കറാസ്റ്റ്രിസപ് ), നദികേിലും 
അഴിമുഖത്തും സമുദ്രത്ിലും ഒരുകപാന്ല 
കാന്ണപ്ടുന്നു. ഇവ പ്രധാനമായം 
ഗംഗാനദി, ബ്ംഗാൾ ഉൾക്ടൽ 
എന്നിവിടങ്ങേിലാണുള്ളതപ്. 

നീർനായ (Smooth 
Coated Otter)
 സസ്തനി വർഗ്ത്ിൽന്പ്ട് വേന്ര 
പ്രധാനന്പ്ട് ഒരു ജധീവിയാണപ് നധീർനായ  
(Lutrogale perspicillata) ഇന്ത്യൻ 
ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിൽ കാണന്പ്ടുന്ന ഈ 
ജധീവികളം ആവാസവ്യവസ്യിന്ല 
കകന്ദ്ര ബ്ിന്ദു ജധീവികോണപ് 
(Keystone species). നധീർനായയന്ട 
പ്രാധാന്യം കണക്ിന്ലടുത്പ് 
ഇന്ത്യൻ വന്യജധീവിസംരക്ഷണ 
നിയമത്ിലും ഐ.യ.സി.എൻ. 
ലിസ്റിലും ഉൾന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 

 പക്ഷികേിലും തനതപ് ഇനങ്ങളണ്പ്. 
എന്നാൽ കൂടുതലും വനത്ിലും മറ്റു 
പ്രകദശങ്ങേിലും ജധീവിക്കുന്നവയിലാണപ് 

തകദേശധീയത കൂടുതൽ. തധീരകദശ 
പക്ഷികേിൽ തകദേശധീയത 
താരതകമ്യന കുറവപ് എന്നുതന്ന്ന 
പറയാം. കടൽ വിശാലമായ ഒരു 
ആവാസവ്യവസ്യായതിനാൽ 
മുകേിൽ പറഞ്ഞ തകദേശധീയ ജധീവികേിൽ 
പലതും തകദേശധീയത എന്ന നിർവ്വൈനം 
പൂർണ്മായം ഉൾന്ക്ാള്ളുന്നില്. 
എങ്ിലും സംരക്ഷണം ആവശ്യന്പ്ടുന്ന 
ജധീവി വർഗ്ം എന്ന നിലയിൽ 
പ്രകത്യകം പരിരക്ഷ ആവശ്യമാണപ്. 
ഓകരാ പ്രകദശത്ിന്റെയം 
ലജവലവവിധ്യം അനുസരിച്ചപ് 
തകദേശധീയ ജധീവികളന്ട എണ്ത്ിലും 
ഘടനയിലും വ്യത്യാസമുണ്ാകാം. 
ഇത്രം തകദേശധീയ ജധീവികളന്ട എണ്ം, 
നിലനിൽപ്പ്, സംരക്ഷണ മാർഗ്ങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവന്യപ്റ്റിയള്ള ശാസ്ത്രധീയ 
അറിവുകൾ പ്രകയാജനന്പ്ടുത്ി 
അവന്യ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 
മാർഗ്കരഖകൾ രൂപന്പ്ടുകത്ണ് 
താണപ്. പല തകദേശധീയ ജധീവികളം 
മനുഷ്യരാശിക്പ് വിലന്പ്ട് കസവനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതു ന്കാണ്പ് അവ പ്രകത്യകം 
സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്നു.

(മലഖകർ കകാച്ിയികല മകന്ദ്ര സമുദ്ര 
ഗമവഷണ സ്ാപനത്ികല േജറൻ ബമയാ 

ജഡമവഴ് സിറ്റി വിഭാഗം ഗമവഷകരാണ് )

നീർനായ ഉപെ് മുതല മഡാൾഫിൻ




