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കക.കക.ലജോഷി, വർഷ എം.എസ്, ട്ിങ്ിൾ കസബോസ്റ്റ്യൻ.

ആ വറാസവ്ര്യവസ്കളിൽ വച്ച് ഏറ്വും സു്രവും 
ഉൽപ്റാദനക്ഷമതയുള്ളതുമറാണ് കണ്ൽ്കറാടുകൾ. വളന്രയധികം 
പ്രതത്യകതകളുള്ള ഒരു ഉഭയ ആവറാസവ്ര്യവസ്യറായി ഇവന്യ 
പരിഗണി്കറാം. പരസ്പരം ബന്ധന്പ്ട്ടുകിടക്കുന്ന സമുദ്രവും, 

തീരപ്രതദശവും, ഓരുജലവും, ശുദ്ജലവും, ന്ചടികളും, പ്രതത്യകതയുള്ള 
തവരുകളും, മണ്ം,മണലം, ന്ചളിയും, എ്കലം ന്കറാണ്് സമൃദ്മറാണ് ഈ 
ആവറാസവ്ര്യവസ്. ഈ സങ്ീർണ്ണസജ്വഭറാവം തന്ന്നയറാണ് കണ്ൽ്കറാടുകന്ള 
പ്രതത്യക ലജവതമഖലയറാക്കുന്നത്. ഏറ്വും ന്ചറിയ ജീവികൾ മുതൽ 
പരിണറാമദശയിന്ല ഉന്നത സ്റാനി സസ്തനികൾ വന്ര ഇവിന്ട കറാണന്പ്ടുന്നു. 
ഭൂമിയുന്ട ആന്കയുള്ള ലജവമണ്ഡലത്ിന്റെ ഒരു ന്ചറപതിപ്റാണ് 
കണ്ൽ്കറാടുകൾ എന്നതറാണ് യറാഥറാർത്്ര്യം. അസംഖ്ര്യം ജീവികളുന്ട 
കലവറയറായ കണ്ൽ്കറാടുകളിൽ പ്വകങ്ൾ, ക്കവർഗ്ഗജീവികൾ, 
ഞണ്ടുകൾ, ന്ചമ്മീൻ, മത്സ്ര്യങ്ൾ, ഉരഗങ്ൾ, പക്ഷികൾ, സസ്തനികളറായ 
കുറ്കൻ, ന്ചന്നറായ്, കടുവ, കറാട്ടുപൂച്ച, എലികൾ, മുയൽ, വിവിധയിനം 
വവ്വറാലകൾ തുടങ്ിയവ അധിവസിക്കുന്നു.

മത്സ്യങ്ങൾ
 കണ്ൽ ആവറാസവ്ര്യവസ്യുമറായി 
ഏറ്വും അവിഭറാജ്ര്യമറായ ബന്ധമുള്ള ഒരു 
ജീവിവർഗ്ഗമറാണ് മത്സ്ര്യങ്ൾ. അവയുന്ട 
പ്രജനനം, കുഞ്ഞുങ്ളുന്ട ജീവനം, 
ഭക്ഷണം, സംരക്ഷണം തുടങ്ിയ 
ഒട്നവധി പ്രവർത്നങ്ളുന്ട തകന്ദ്രമറായ 
കണ്ൽ്കറാടുകളുന്ട നറാശം ചിലയിനം 
മത്സ്ര്യങ്ളുന്ട ലഭ്ര്യതയിൽ കുറവ് 
ഉണ്റാകുന്നതിന് ഇട നൽകുന്നു. അങ്ന്ന 
വന്നറാൽ കണ്ൽ്കറാടുകൾ നൽകുന്ന 
ആവറാസവ്ര്യവസ്റാതസവനങ്ളും, 
മത്സ്ര്യലവവിധ്ര്യവും ഒതര 
സമയം നിലയ്ക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു. 
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തൽഫലമറായി മനുഷ്ര്യരറാശി്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്ര്യ-                       
ന്തറാഴിൽ-സറാ്ത്ിക- സുരക്ഷ തകരറാറിലറാകുന്നു. കണ്ൽ 
ആവറാസവ്ര്യവസ്യുമറായി ബന്ധന്പ്ട്ടു കിടക്കുന്ന നിരവധി മത്സ്ര്യവർഗ്ഗങ്ൾ 
ഉണ്്. അവയിൽ പലതും വ്ര്യറാവസറായിക പ്രറാധറാന്ര്യമുള്ളതുമറാണ്.  
 കണ്ൽ ആവറാസവ്ര്യവസ്യുമറായി ബന്ധന്പ്ട്ടു കിടക്കുന്ന ചില പ്രധറാന 
മത്സ്ര്യ ഇനങ്ളറാണ് ന്കറാഴുവ, മണങ്്, തതറാടി, പൂമീൻ, അരണമത്സ്ര്യം, 
കറാളറാഞ്ി, പറാല്കമീൻ, വരയൻപറാര, വട്പ്റാര, മഞ്പ്റാര, ന്ൻ, മുള്ളൻ, 
വരയൻ, കരിമീൻ, ന്ച്ലേി, പ്രറാഞ്ിൽ, തിരുത, കണ്്, മറാലറാൻ,  പള്ളത്ി, 
വറാഴ്മീൻ, പറാ്റാട, അയല, ന്വള്ള ആതവറാലി, മറാന്തൾ, ഈൽ തുടങ്ിയവ. 
 കണ്ൽ ആവറാസവ്ര്യവസ്യുമറായി തനരിട്് ബന്ധന്പ്ട്ടു കിടക്കുന്ന 
മത്സ്ര്യബന്ധനവും, മത്സ്ര്യകൃഷിയും, ലജവലവവിധ്ര്യ തസവനങ്ളും 
വളന്ര പ്രധറാനന്പ്ട് ഒരു വിഷയമറാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ിരിക്കുന്ന 
പല മത്സ്ര്യങ്ളുന്ടയും പ്രജനനവും മത്സ്ര്യക്കുഞ്ഞുങ്ളുന്ട 
വളർച്ചയും നടക്കുന്നത് ഈ ആവറാസവ്ര്യവസ്യിലറാണ്.    
 വളന്രയധികം ലജവസമൃദ്വും വിഭവസമൃദ്വുമറാണ് ഈ പ്രതദശം. 
അതുന്കറാണ്് ഒട്ടുവളന്ര മത്സ്ര്യങ്ൾ കണ്ൽ്കറാടുകന്ള ആശ്യിച്ചു 
ജീവിക്കുന്നു. ഈ വ്ര്യവസ്യ്ക് ഭംഗം വരുന്ന പ്രവർത്നങ്ൾ ഓതരറാ 
മത്സ്ര്യജനുസ്ിന്റെയും വളർച്ചന്യയും പ്രതയുൽപറാദനന്ത്യും ബറാധിക്കുന്നു. 
പ്ലവ�ങ്ങൾ
 സസ്ര്യ-ജന്തു പ്വകങ്ന്ളന്്കറാണ്് സമൃദ്മറാണ് കണ്ൽ്കറാടുകൾ. 
കണ്ൽ ന്ചടികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലജവറാവശിഷ്ടങ്ളും 
കണ്ൽ കറാടുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ധറാതുലവണങ്ളും മറ്റും 
ആവറാസവ്ര്യവസ്ന്യ സംപുഷ്ടമറാക്കുകയും സസ്ര്യപ്വകങ്ളുന്ട 
തജ്വരിതഗതിയിലള്ള വളർച്ചയ്ക് സഹറായകമറാകുകയും ന്ചയ്യുന്നു. 
 ഈ പ്രക്രിയ സജ്വറാഭറാവികമറായും ജന്തുപ്വകങ്ളുന്ട ഉല്റാദനത്ിനും 
വിതരണത്ിനും ഉതത്ജനം നൽകുന്നു. പ്രകറാശസംതലേഷണം വഴി 
ഉല്റാദിപ്ിക്കുന്ന കറാർതബറാലഹതരേറ്് മത്സ്ര്യങ്ൾ അടങ്ിയ അടുത് 
ശംഖലയിതല്ക് ലജവപ്വകങ്ൾ വഴി എത്ിതച്ചരുന്നു. കൂടറാന്ത 
നിരവധി മത്സ്ര്യങ്ൾ, ന്ചമ്മീനുകൾ, ഞണ്ടുകൾ തുടങ്ിയവയുന്ട 
ലറാർവകളും പ്വക അവസ്യിലൂന്ട കടന്നു തപറാകുന്നു. ശക്തമറായ 
സൂര്ര്യപ്രകറാശത്ിൽ നരിന്നും മറ്റു തവട് ജീവികളിൽ നിന്നും രക്ഷന്പ്ട്ടു 
ജീവി്കറാൻ പറ്ിയ ഇടം കൂടിയറാണ് കണ്ൽ്കറാടുകൾ. 

 ക്രത്റേഷ്ര്യ വിഭറാഗത്ിന്ല നിരവധി 
ജീവികൾ പ്വകങ്ളറായി കറാണുന്നു. 
പ്വകങ്ൾ കൂടറാന്ത ന്ചമ്മീൻ, ഞണ്്, 
മത്സ്ര്യങ്ൾ, ക്ക തുടങ്ിയ ജീവികളുന്ട 
കുഞ്ഞുങ്ളും പ്വകങ്ളറായി കറാണുന്നു.
�ക്കവർഗ്ഗ ജീവി�ൾ
 ജലത്ിലടങ്ിയിട്ടുള്ള ലജവ 
വസ്തു്കൾ അരിന്ച്ചടുത്് ഭക്ഷണമറായി 
ഉപതയറാഗിക്കുന്ന ക്ക വർഗ്ഗത്ിൽന്പ്ട് 
ജീവികൾ കണ്ൽ്കറാടുകളിൽ 
സമൃദ്മറായി കറാണന്പ്ടുന്നു. തുറസ്റായ 
ആവറാസവ്ര്യവസ്ന്യ്കറാൾ, സംരക്ഷിത 
പ്രതദശമറായതുന്കറാണ്്, ജീവികൾ വർദ്ിച്ച 
തതറാതിൽ ഇവിന്ട കറാണന്പ്ടുന്നു. 
 ഏകതദശം 34 ഇനത്ിൽന്പ്ട് 
ജീവികൾ കണ്ൽ്കറാടുകളിലന്ണ്ന്ന് 
പഠനങ്ൾ ചൂണ്ി്കറാട്ടുന്നു. 

കാട്ടുപൂച്ച  നീർനായ്
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സമുദ്രജലവും, ഓരുന്വള്ളവും പരസ്പരം ബന്ധന്പ്ട്ടു കിടക്കുന്ന കണ്ൽ 
ആവറാസ വ്ര്യവസ്യിൽ ജലത്ിന്റെ സറാന്ദ്രതയും സന്തുലിതറാവസ്യും 
നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ക്ക വർഗ്ഗ ജീവികൾ സഹറായിക്കുന്നു. 
 കണ്ൽ വനങ്ളിന്ല ലജവപദറാർത്ങ്ളുന്ട ഉല്റാദനത്ിൽ പ്രധറാന 
പങ്കുവഹിക്കുന്ന ജീവികളറാണ് അകതശരു ജീവികളറായ വിരകൾ, ക്കകൾ, 
ന്ചമ്മീനുകൾ തുടങ്ിയവ. ലജവ  പദറാർത് ഉല്റാദനം കൂടറാന്ത പ്രധറാന 
ധറാതുലവണങ്ളുന്ടയും സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ളുന്ടയും ചംക്രമണത്ിനും ഇവ 
പ്രധറാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. കൂടറാന്ത ഈ ജീവികന്ളറാന്്ക വലിയ തതറാതിലള്ള 
ജലസറാന്ദ്രതറാവ്ര്യതിയറാനന്ത് അതിജീവി്കറാൻ കഴിവുള്ളവയറാണ്. 
ഉപ്പുന്വള്ളത്ിലം ശുദ്ജലത്ിലം ഒതരതപറാന്ല ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള 
അനുരൂപീകരണം തനടിയിട്ടുള്ള ഇത്രം ലജവമൂല്ര്യമുള്ള ജീവികളുന്ട 
നറാശം ആവറാസവ്ര്യവസ്യിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനങ്ൾ നിരവധിയറാണ്.
ഉരഗങ്ങൾ
 ഉരഗവർഗ്ഗത്ിൽന്പ്ട് വളന്രയധികം ജീവികളും ഈ 
ആവറാസവ്ര്യവസ്യിൽ കറാണന്പ്ടുന്നു. ആവറാസവ്ര്യവസ്യിന്ല 
ഭക്ഷ്ര്യശംഖലയിലള്ള എലേറാ വിഭറാഗങ്ളും സമൃദ്മറായി കറാണന്പ്ടുന്ന 
ഒരു പ്രതത്യക ആവറാസവ്ര്യവസ്യറാണ് കണ്ൽ്കറാടുകൾ. ഉയർന്ന 
തതറാതിലള്ള ഈ ലജവലവവിധ്ര്യം തന്ന്നയറാണ് കണ്ൽ്കറാടുകന്ളപ്റ്ി 
കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിന് നന്മ്മ തപ്രരിപ്ിക്കുന്നത്. മരങ്ളിലം, മറാളങ്ളിലം, 
ജലത്ിലം കറാണുന്ന ഉരഗങ്ളുണ്ിവിന്ട. ഉടു്്, മൂർഖൻപറാ്്, അണലി, 
മുതല, വിവിധയിനം ആമകൾ തുടങ്ിയവയറാണ് ഏറ്വും പ്രധറാനം. 
സസ്തനി�ൾ
 വളന്ര സമൃദ്മറായ സസ്ര്യജന്തുലവവിധ്ര്യം, സജ്വറാഭറാവികമറായും 
ഉയർന്ന തതറാതിലള്ള സസ്തനികളുന്ട ലജവലവവിധ്ര്യത്ിനും 
വഴിന്യറാരുക്കുന്നു. പ്രധറാനമറായും കറാണുന്ന സസ്തനികളുന്ട ഒരു വലിയ നിര 
തന്ന്ന കണ്ൽവനങ്ളിലണ്റായിരുന്നു. ഒരു പന്ക്ഷ കണ്ൽ്കറാടുകൾ 
വളന്രയധികം തശറാഷിച്ചുതപറായതിന്റെ ഫലമറായും, മറ്റു പ്രതദശങ്ളിൽ 
നിന്നും തവർന്പട്ടു തപറായതിനറാലം ഇന്ന് കുറച്ചു സസ്തനികന്ള മറാത്രതമ 
കറാണുന്നുള്ളൂ. പന്ക്ഷ വിശദമറായ പഴയകറാല ലജവലവവിധ്ര്യം 
പരിതശറാധിച്ചറാൽ കണ്ൽ്കറാടുകളിൽ ചുന്ണ്ലി, പഴംതീനി വവ്വറാൽ, 
കുരങ്കൾ, ഉറ്് തീനരി, ന്വരുക്, കറാട്ടുപൂച്ച, മരപ്ട്ി, മീൻപിടിയൻ 
പൂച്ച, കറാട്ടുപന്നി, കടുവ, പുള്ളിമറാൻ, അണ്ണറാൻ, എലി, ന്പരുച്ചറാഴി, 
ത�റാൾഫിൻ തുടങ്ിയവ ഉണ്റായിരുന്നതറായി കറാണറാം.    
 ഒട്നവധി ആവറാസവ്ര്യവസ്റാ തസവനങ്ൾ കണ്ൽ്കറാടുകൾ മനുഷ്ര്യന് 
പ്രദറാനം ന്ചയ്യുന്നു. ഭക്ഷണം, ശുദ്ജലം, ധറാതുലവണങ്ൾ, ശുദ്വറായു 
തുടങ്ിയവയറാണ് മറ്റു തസവനങ്ൾ. എന്നറാൽ ഏറ്വും പ്രധറാനന്പ്ട് തസവനം 
കടലറാക്രമണത്ിൽ നിന്നും തീരപ്രതദശന്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതറാണ്. 

സംരക്ഷണം ആവശസ്യമോണ്
 തകരളത്ിന്ല പ്രധറാനന്പ്ട് 
കണ്ൽപ്രതദശങ്ൾ തചറ്റുവ, ന്പറാന്നറാനി, 
കടലണ്ി, തകറാട്ടുവള്ളി, ധർമ്മടം, 
വളപട്ണം, ഏഴിമല, കു്ള, ലവപ്ിൻ, 
ഞറാറ്കൽ, തതറാട്പ്ള്ളി തുടങ്ിയവയറാണ്. 
കഴിഞ് കുറച്ചുകറാലങ്ളറായി 
കണ്ൽ്കറാടുകൾ്ക് തശറാഷണം 
സംഭവിച്ചുന്കറാണ്ിരിക്കുകയറാണ്.  
പല വിധത്ിലള്ള വികസന 
പ്രവർത്നങ്ൾ സജ്വറാഭറാവിക 
കണ്ൽ്കറാടുകളുന്ട നറാശത്ിനു 
വഴിവയ്ക്കുന്നു. അതുന്കറാണ്ടുതന്ന്ന 
ഈ പ്രതത്യക ആവറാസവ്ര്യവസ് 
സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്നു.
 മനുഷ്ര്യനിർമ്മിതവും, പ്രകൃതിതക്ഷറാഭങ്ൾ 
വഴിയറായും കണ്ൽ വനങ്ൾ്ക് 
വന്നിട്ടുള്ള നറാശനഷ്ടങ്ൾ പരിഹരിച്ചു 
തവണം അവന്യ പുന:സ്റാപിത്കണ്ത്.
ഓതരറാ സ്ലത്ിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും 
ഘടന, തവലിതയറ്ത്ിന്റെയും 
തവലിയിറ്കത്ിന്റെയും  തതറാത്, 
കറാലറാവസ് അനുസരിച്ചുള്ള 
കണ്ൽന്ചടികൾ ന്വച്ചു പിടിപ്ി്കൽ, 
ന്ചടികളുന്ട വളർച്ചയുന്ട 
ആദ്ര്യഘട്ത്ിൽ കറാര്ര്യമറായ 
പരിചരണം ന്കറാടു്കൽ ഇത്രന്യറാന്്ക 
ന്ച്റാൻ കഴിഞ്റാൽ വളന്ര 
പ്രധറാനന്പ്ട് ഒരറാവറാസവ്ര്യവസ്യറായ 
കണ്ൽ്കറാടുകന്ള സമൃദ്ിയിതല്ക് 
നയിക്കുന്നതിനും അതിൽനിന്നുള്ള 
തസവനങ്ൾ സ്റായിയറായി 
കിട്ടുന്നതിനും വരും തലമുറയ്ക്കുതവണ്ി 
കറാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നമു്ക് 
സറാധിക്കും.     
 (തലഖകർ ന്കറാച്ചിയിന്ല തകന്ദ്ര സമുദ്ര 

ഗതവഷണ സ്റാപനത്ിന്ല മലറൻ  ബതയറാ 
ല�തവഴ് സിറ്ി വിഭറാഗം ഗതവഷകരറാണ്)


