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16. జెయీ్ఫష్ ఏమిట్ి మేంచి చేసఽత ేంది ?  
సముద్రు ఆయోగ్ాతుకి జెయీ్ ఫష్ కీలక్భ ైనవి. 
హాతుక్రభ ైన జూతృీ ేంక్టన్ మయియు చినన చేల జనాబా 
వేంట్ి   ఆహాయతున వట్ి సయృేంక్ుయలతో నాశనము 
చేయునఽ . జెయీ్ ఫష్ ఎక్ుకవ కరబన్ నఽ సముద్ర 
లోత్సేలోీ కి రవణా చేసఽత ేంది, జీవవ ైవిధ్ాాతున 
ప ేంచఽత్సేేంది. ట్ిరగ్గర్ ఫష్, సన్ ఫష్ మయియు సముద్ర 
తాబేలు సహా అనేక్ సముద్ర జీవులు జెయీ్ ఫష్ 
తినడాతుకి ఇషటడతామ. 
జెయీ్ ఫష్ నొపతు అనఽభవిేంచగ్లదా? 
జెయీ్ ఫష్ మానవుల వలే  నొపతు అనఽభవిేంచద్ఽ. 
వీట్ికి మానవుల వలే భ ద్డె, గ్ుేండె, ఎముక్లు లేదా 
శూసకోశ వావసథ  లు ఉేండవు. అవి 95% తూరు 
మయియు వట్ి వతావరణాతున గ్రహ ేంచట్ాతుకి 
అనఽమతిేంచే నాాయనీ యొక్క తృర థమిక్ న ట వర్క 
మాత్సరభే క్యౌగ్ి ఉేంట్ామ. 
జెయీ్ ఫష్ చీక్ట్ిలో భ రుసఽత ేందా?  
అవునఽ అవి భ రవగ్లవు. కొతున  జ యీ్ఫషీలో కేంతి 
రసయిేంజ యట్ాతుకి వీలు క్యౌగ్ిేంచే జీవకేంతి 
అవయవలనఽ   క్యౌగ్ి ఉేంట్ామ. ఇది రధ్ానేంగ్ 
రభక్షకల నఽేండ ి   రక్ిేంచఽకొనఽట్క్ు రక్షణ 
యేంతార ేంగ్ేంగ్ ఉయోగ్ిేంచబడెత్సేేంద్తు నముుతారు, 
అమతే ఆహాయతున ఆక్యిౄేంచడాతుకి లేదా అేంత్సరగత్స 
సమాచారేం  కోసేం క్డా దీతుతు ఉయోగ్ిేంచవచఽు. 
 
జెయీ్ ఫష్ తృీ ేంక్టన్ ఆ? 
జెయీ్ ఫష్ ఒక్ జూ తృీ ేంక్టన్ (గ్రరక్ు ద్ేం  ీేంక్టన్ నఽేండి, 
సేంచారేం లేదా రవహేం అతు అరధేం) అవి బలభ ైన 
ఈత్సగ్ళ్ైు కద్ఽ, కబట్ిట  అవి సముద్ర రవహాల 
ద్యతో ఉేంట్ామ. 
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జెయీ్ ఫష్ ఎలా ునరుత్సతిత  చేసఽత ేంది ? 
జెయీ్ ఫష్ లు ల ైేంగ్ిక్ మయియు అల ైేంగ్ిక్ యరతిలో  
ునరుత్సతిత  చెేంద్ఽతామ. 
బారత్స తీర తృర ేంత్సేంలో ఎతున జాత్సేల జెయీ్ ఫష్ లు 
దొరుక్ుతామ ? 
బారత్సదేశేంలో 212 జాత్సేల హ ైడరరజోవ, 37 జాత్సేల 
స ైతోౄ జోవన్, 5 జాత్సేల క్ాబో జోవ 
తువేదిేంచబడాా మ. త్సమిళ్నాడె తీరేం వ ేంబడి, 14 
స ైతోౄ జోవన్ మయియు 2 క్ాబో జోవన్ జాత్సేలు 
తువేదిేంచబడాా మ. 
జెయీ్ ఫష్ లు తినద్గ్ినవ? 
అవునఽ. రేంచవాతేంగ్ 38 జాత్సేల జెయీ్ ఫష్ లు 
మానవులు ఆహార తుమిత్సతేం వితుయోగ్ిసఽత ననట్లీ  
సమాచారేం. మానవ వితుయోగ్ేం కోసేం జెయీ్ ఫష్ నఽ 
తృర స స్ చేసన ముద్ట్ి దశేేం చెైనా. బారత్సదేశేంలో 
నాలుగ్ు జాత్సేలు తృర స స్ చేయబడి ఆగ్ నయాసయా 
దేశలక్ు ఎగ్ుమతి చేయబడెత్సేనానమ. 

22. 

Prepared by:Prepared by:  
Pralaya Ranjan Behera , Shubhadeep Ghosh,  

Rajesh Kumar Pradhan, Raju Saravanan,  

M.  Satish Kumar, V. Venkateswarlu  

Vishakhapatnam Regional Centre of  ICAR-

CMFRI, Vishakhapatnam, A.P.  - 530003 

Prepared under Project: MBD/JLY/32 

CMFRI Pamphlet No.89/2020 



15. 

14. 

13. రేంచేంలో అత్సాేంత్స తృర ణాేంత్సక్భ ైన జెయీ్ ఫష్ ఏమిట్ి ? 
రేంచేంలో అత్సాేంత్స తృర ణాేంత్సక్భ ైన జెయీ్ ఫష్ లలో 
ఒక్ట్ిబాక్స జెయీ్ ఫష్ (చియోన్క్ ఫ్ ీ కెయి Chironex fleck-
eri). అవి రధ్ానేంగ్ ఉత్సతర ఆస్ట ేయౌయా తీరేం మయయిు 
ఇేండర -సఫక్స లో లభేంచఽనఽ. బాక్స జెల ీ  ఫష్ లో 23 
క్ళ్ైు మయియు 15 ట్ ేంట్కిల్స(tentacles) నఽ క్యౌగ్ి 
మూడె మీట్రుీ  (10 అడెగ్ులు) తొృ డవున ఉేంట్ామ. 

జెయీ్ ఫష్ సటేంగ్ క్ు రథమ చికిత్స ఎలా ? 
జెయీ్ ఫష్ క్ుట్టడేం చాలా వరక్ు తృర ణాేంత్సక్భ ైనది కద్ఽ. 
జెయీ్ ఫష్ క్ుట్ిటన తృర ేంత్సేంలో  విన గ్ర్ ని ఉయోగ్ిేంచట్ేం 
ద్వారా నొప త్సగ్ిగేంచేలా దరరహద్ేం చేయునఽ. మేంచితూరు 
తోృయక్డద్ఽ లేదా రబావిత్స తృర ేంత్సేంప ై రుద్దకోడద్ఽ. 
బాక్స  జెయీ్ ఫషీ సటేంగ్(క్ుట్లట ట్) చేసనిుడె వ ైద్ాము 
అవసరము. 

అతున జెయీ్ ఫష్ లు అమరత్సూేం గ్లవ?  
జెయీ్ ఫష్ యొక్క జీవిత్స కలేం వట్ి యొక్క జాత్సేల 
మధా మారుత్స ఉేంట్లేంది. కొతున జ యీ్ఫషేీ  కొతునయోజులు 
మాత్సరభే తువసస్త మ, మయి కొతున సేంవత్సరేం వరక్ు 
జీవిస్త మ. ట్యిరట్ోపస్ డరహ ితు అనే రక్ము జెయీ్ 
చేలు'అమిత్సతృర యము(మిత్సేావు లేతువి)' అతు 
పలవబడతామ. ఈ జెయీ్ ఫష్ తృత్సది, అనాయోగ్ాము 
బాయిన డినుడె లేదా ఆద్నఽ ఎద్ఽరుకననుడె, 
దాతు మనఽగ్డ విధ్ానము అనేది త్సనక్ు తానే ఒక్ యువ
(చినన) రౄముగ్ అవూట్ాతుకి అనఽమతిసఽత ేంది  
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జెయీ్ఫషేీ  ఏమి తినననఽ ? 
జ యీ్ఫషేీ  ఇవి చిననగ్, తేయౌయాడెత్సేనన సముద్రు 
జేంత్సేవులనఽ, మయియు ఉు తూళీ్ చిననగ్డాలనఽ ఉేండ ే
తృీ ేంక్టన్ వేంట్ి అనేక్రకల జేంత్సేవులనఽ తిేంట్ామ.  
ప ద్దజ యీ్లు చేలగ్ుడెీ  లేదా సముద్ర నత్సతలు మయియు 
పత్సలు తిేంట్ామ. ప ద్దవ ైన జెయీ్ఫషేీ  చినన చేలనఽ 
తిేంట్ృ, సూజాతి భక్షణ చాుతామ.  
జెయీ్ ఫషమూహాతున ఎలా పలుస్త రు ? 
ఒక్  జ యీ్ఫష్   సమూహాతున   బూీ ేం,   స్ూర్ు   లేదా   
స్ుక్స అతు పలుస్త రు . 
ఎేంత్సకలేం జెయీ్ ఫష్ తువసేంచవచఽు? 
జెయీ్ ఫష్ జాత్సేలలో చాలా వరక్ు 1-2 సేంవత్సయల వరక్ు 
జీవిేంచవచఽు మయియు కొతున 20 సేంవత్సయల వరక్ు 
జీవిేంచి ఉేండవచుతు తెలుసఽత ేంది. 
మానవులక్ు జెయీ్ ఫష్ విషూయిత్సమా ? 
అతున జెయీ్ ఫష్ లు "సటేంగ్"  వివిధ స్థ మలలో విషతున 
ఉత్సతిత  చేస్త మ. "సఽమారు 2% జ యీ్ఫష్ విషదాయధ లు 
మానవులక్ు తీవర హాతుక్రభ ైనవి. 
 
చతుతోృమన జెయీ్ ఫష్ (sting)   క్ుట్టగ్లవ ? 
ఒక్ జెయీ్ ఫష్ ఇది చతుతోృమనట్ికీ మయియు ఒడెా న 
చేరినద్ ైనవ సటేంగ్ చేయగ్లద్ఽ. ట్ ేంట్కిల్స లో క్తుపేంచే   
(nematocyst)  సిస్తు లు దాతునతాకితే విషేం 
వద్ఽలత్సేేంది. ఉత్సత  చేతితో ఏ జెయీ్ ఫష్ లనఽ తాక్వద్ఽద .  
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రేంచ జెయీ్ ఫష్ డ ేఎుడె జరుుక్ుేంట్ారు ? 
రతి    సేంవత్సరేం   నవేంబర్  3  న రేంచ  జయీె్  ఫష్ డ ే  
గ్  జరుుక్ుేంట్ారు . 
జెయీ్ ఫష్ చేలా ? 
కద్ఽ!జెయీ్ ఫష్ తుజాతుకి చే కద్ఽ; ఇవి చేలగ్ 
యిగ్ణ ేంచలేవు  ఎేంద్ఽక్ేంట్ే అవి ఫ ైలేంసతుడయియనీలో 
అక్శేరుకలు (వ నఽనూస ల తు జేంత్సేవులు). 
ఎేంత్సకలేంగ్ జెయీ్ ఫష్ భూమిప ై జీవిసఽత ననది?                   
 జెయీ్ ఫష్ మనక్ు  మయియు డెైనోస్రీక్ు  ముేంద్ఽ  క్డా   
చాలా కలేం తృట్ల ఉతుకిలో ఉనానమ. అవి షేమారు 650 
మియౌయన్ సేంవత్సయల నఽేండి సముదార లలో ఉనానమ.  
జెయీ్ఫషేీ  ఎక్కడ క్తుపస్త మ ?   
సముద్ర  మయియు   మేంచితూట్ిలో   జెల ీ ఫషేీ    
క్నఽగ్ొనానరు , ఏది  ఏమమనట్ికీ  మేంచి తూట్ి  
జెయీ్ఫషేీ   చాలా    చిననవి మయియు  రమాద్క్రభ ైనవిగ్  
యిగ్ణ ేంచబడవు.  
జెయీ్ఫష్  అనేది దేతుతో త్సయారు చేయబడినది ? 

జెయీ్ఫష్  అనేది  సఽమారు  90% కి ప ైగ్ తూరు  
క్యౌగ్ివుేండెనఽ. 
జెయీ్ ఫష్ క్ు  భ ద్డెఉేందా ? 
జెయీ్ఫషీ క్ు హిద్యాలులేవు ,రక్తేం,ఎముక్లు లేదా 
భ ద్ళ్ైుఉేండవు, బద్ఽలుగ్ నయల వలలు 
క్యౌగ్ిఉేంట్ామ. ఇది యావరణేంలోతు   మారులనఽ 
మయియు జేంత్సేవుల రతిసేంద్నలనఽ 
సమనూయేంచేసఽత ేంది. 
 
జెయీ్ఫషేీ  క్ు క్నఽనఉేందా ? అవి తూట్ి అడెగ్ున 
చఽడగ్లవ ? 
బాక్స జెయీ్ఫషేీ క్ు వసతవతుకి 24 క్ళ్ైుక్యౌగ్ిఉేంట్ామ,  
ఇవి త్సమ  మారగేంలో లభేంచేవసఽత వులనఽ గ్ుయితేంచగ్లవు. 
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