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അന്താരതാഷ്ട്ര വ്യപതാരവും       
വന്യജീവികളും
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അതിരുകള് ഇല്ാത്ത ക്രൂരത
കുരുക്ിൽ (Snare) പപടുത്തിയ പുലി   WTI



 www.forest.kerala.gov.in

ജനുവരി 2022 

3



 www.forest.kerala.gov.in

ജനുവരി 2022 

4

എഡിറ്ാറിയൽ റ�ാർഡ്
പി.പക. റകശവൻ ഐ.എഫ്.എസ്.
പ�ന്ിച്ചൻ റതാമസ് ഐ.എഫ്.എസ്.
രാറജഷ് കുമാർ സിൻഹ ഐ.എ.എസ്.
ഇ. പ്രദീപ്കുമാർ  ഐ.എഫ്.എസ്.

ചീഫ് എഡി്ർ
പി.പക. റകശവൻ ഐ.എഫ്.എസ്.
പ്ിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവവറ്റർ ഓഫ് വഫോറസ്റ് & 
ഹെഡ് ഓഫ് വഫോറസ്റ് വഫോഴ് സ്  

എക് സികയൂട്ീവ് എഡി്ർ
വജയേോതി ഹക.എസ്.
ഡയറക്ടർ,
വഫോറസ്്ി ഇൻഫർവേഷൻ ബ്യൂവറോ

എഡി്ർ
സി.എഫ്. ദിലീപ്കുേോർ
പ�ിക് റിവലഷൻസ് ഓഫീസർ

അറസാസിറയ്് എഡി്ർ
എസ്. ബ്ീനോവേോൾ

കണ്ടന്് എഡി്ർ
ആർ. എസ്. ശ്ീകുേോർ

ഭാഷാ പരിറശാധന 
റഡാ. എ. രമാറദവി

സർക്കുറലഷൻ
എം. സവ്ോഷ് കുേോർ
  
റല – ഔട്്
അനിൽ രോജ്

വലഖകരുഹെ അഭിപ്ോയങ്ങൾ 
സർക്ോരിവറേതോയിരിക്ണഹേന്ില്ല.
അവയുഹെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവോദിത്തം വലഖകർക്കു 
േോത്രേോയിരിക്കും.
 
റഫാറസ്്ി ഇൻഫർറമഷൻ 
�യൂററാ പ്രസിദ്ീകരണം
ഇഹേയിൽ: fibnews@gmail.com
www.forest.kerala.gov.in    
വഫോൺ:  0471  2529144/145            
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വനം വന്യജീവി പരിസ്ിതി ോസിക

 ആളിപ്പടരുന്ന  അധിനിമവശം

അരണ്യം 
വരിക്ാരാകാൻ അവസരം

വനംവകുപ്പ് പ്സിദ്ീകരണേോയ 
അരണയേത്തിഹറേ വോർഷിക വരിസംഖയേ സ് കൂൾ/ 

വകോവേജ് വിദയേോർത്ികൾക്് 500/- രൂപയും 
ഹപോതുജനങ്ങൾക്് 600/- രൂപയുേോണ്.                               

(12 ലക്ത്തിന്) BH-0406-01-800-89  എന് 
ശീർഷകത്തിൽ e-Treasury മുവഖനവയോ, 

എക് സികയൂട്ീവ്എഡിറ്റർ, അരണയേം, വഫോറസ്്ി 
ഇൻഫർവേഷൻബ്യൂവറോ, വനംവകുപ്പ് 

ആസ്ോനം, വഴുതക്ോെ്, തിരുവന്പുരം 
എന് വിലോസത്തിൽ േണിവയോർഡറോവയോ 

വരിസംഖയേ അെയ്കോവുന്തോണ്. 
ഓൺലലനോയി അെച്ച രസീതിഹറേ പകർപ്പ്                                                                            

fibnews@gmail.com എന് 
ഇ-ഹേയിൽ വിലോസത്തിൽ അയയ്കണം.                                           

വഫോൺ: 0471-2529145 
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സ്ാഭാവിക വനപുനഃസ്ാപന 
ത്തിനായി മപ്ാരു റകരള റമാഡൽ
എ.പക. ശശീന്ദ്രൻ, 
വനം വന്യജീവി വകുപ്പുമന്തി

വന്യജീവി കടത്ത്: 
കാരണങ്ങള് പരിഹാരങ്ങള് 
ഡ�� വവ. നീൽകൺഠ്

വന്യജീവി കു്കൃത്യങ്ങള് : 
അന്തർറദേശീയ നയങ്ങളം      
പ്രാറയാഗികതയം  
റഡാ. പറമി ചന്ദ്രൻ

വന്യജീവി കു്കൃത്യങ്ങള്:
വപതൃകം, സംസ് കാരം,    
ശാസ്തം, വസ�ർ റലാകം 
റജാസ് ലൂയിസ്

അനധികൃത 
വന്യജീവി വ്യാപാരം                              
നയങ്ങള് തന്തങ്ങള്  
റഡാ. ശങ്കർ പ്രകാശ് അളറകശൻ

പുരാതന വാണിജ്യവ്യാപാരവം 
വന്യജീവികളം  
എഴുമാവിൽ രവീന്ദ്രനാഥ്

കടൽക്കുതിരയം കടൽപവള്ളരിയം: 
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിപല
കടൽ ജീവികള്  
പക. വിറനാദ്,പി.എസ്. ആഷ, 
പി.പക. അറശാകൻ,
പക.പക.റജാഷി,എ. റഗാപാലകൃഷ്ണൻ

അനധികൃത വന്യജീവി കടത്ത് 
വന്യജീവി കു്ാറന്ഷണശാസ്തവം 
ലറ�ാറട്റികളം  
റഡാ. എസ്. നന്ദകുമാർ

ദന്തവം ദന്തശില്പകലയം 
റകരളത്തിൽ  
ശ്ീകുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ

തൂവാനം: പാമ്ാറിപന് പാലാഴി 
എ.പക. റവണുറഗാപാൽ

വനം വാർത്താചിത്രങ്ങള്

ഉള്ത്താളകളിലൂപട...
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മുഖചിത്രം
  റകരള തീരത്ത്  കാണുന് 

കടൽക്കുതിര (Hippocampus kuda)
 Umeed Mistry

HR Underwater Camera  
ഉപറയാഗിച്ച് എടുത്തത്
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  കെ. ൈിഡനോദ്, പി.എസ്.ആഷ, പി.കെ.
അഡശോെൻ,  കെ.കെ. ഡ�ോഷി,എ. ഡ�ോപോലകൃഷ്ണൻ

ഇ്യേയിഹല സമുദ്ര വിഭവ 
കയറ്റുേതി വേഖലയിൽ 
ഒരുകോലത്ത് വേഹര 

പ്ിയമുള്ള രണ്ട് വിഭവങ്ങേോയിരുന്നു 
കെൽക്കുതിരയും കെൽഹവള്ളരിയും. 
2001-ൽ അവയുഹെ വശഖരണ ത്തിനും 
വിതരണത്തിനും നിവരോധനം ഏർ
ഹപ്പടുത്തുന്തുവഹര ഇത് തുെർന്നു. 
ഈ വിഭവങ്ങൾക്് ആഭയേ്ര 
വിപണിയില്ല. മുഴുവനോയും വിവദശ
ങ്ങേിവലക്് കയറ്റുേതിയോണ്.

തേിഴ് നോട്ിലോണ് കെൽക്കുതിരയുഹെയും 
കെൽഹവള്ളരിയുഹെയും കയറ്റുേതി 
നെന്ിരുന്ത്. ഇവ വശഖരിച്ചത് 
പ്ധോനേോയും തേിഴ് നോെിഹറേയും 
ശ്ീലങ്യുഹെയും ഇെയ്ക്കുള്ള േന്ോർ 
ഉൾക്െലിൽ നിന്നും (Gulf of Mannar) 
പോക്് ഉൾക്െലിൽ (Palk Bay) 
നിന്നുേോണ്. ഇവിെങ്ങേിൽ പുരോതന
കോലത്തു തഹന്, അതോയത് ഏകവദശം 
ആയിരം വർഷത്തിനു മുമ്പുതഹന്, 
ലചനക്ോരുഹെ ആഭിമുഖയേത്തിൽ 
വശഖരണം നെത്തിയിരുന്നു (Hornell, 
1917). ശ്സവനോപോധികൾ ഉപവയോഗി
ക്ോഹത വേഹര പ്ോഗത്യേമുള്ള മുങ്ങൽ 
വിദഗ്ധരോണ് കെൽഹവള്ളരി വശഖരി
ച്ചിരുന്ത്. വേഹര വനരം ശ്ോസം പിെിച്ച് 
ഹവക്ോൻ കഴിവുള്ളവർ കൂെിയോയിരി
ക്കും ഇവർ. കെൽഹവള്ളരിയുള്ള ഇെ

ങ്ങേിൽത്തഹന് കെൽക്കുതിരയും കോ
ണഹപ്പടുന്നുണ്ട്. ഇതിനും നല്ല കയറ്റുേതി 
മൂലയേം ഉേേതുഹകോണ്ട് മുങ്ങലകോർ 
അവഹയയും വശഖരിക്കുകയും വിൽ
പ്പനയ്ക് വക്കുകയും ഹചയ്ിരുന്നു.

വർഗ്ഗ വവവിദ്്യം

വലോകത്തോഹക 46 കെൽക്കുതിരയിന
ങ്ങഹേയോണ് കഹണ്ടത്തി വരഖഹപ്പടുത്തി
യിട്ടുള്ളത്. ഇറേർനോഷണൽ യൂനിയൻ 
വഫോർ കൺസർവവഷൻ ഓഫ് നോച്ച്ർ 
(IUCN) ഹറഡ് ലിസ്റ് പ്കോരം അതിൽ 
രണ്ട് ഇനം വംശനോശ ഭീഷണി വനരിടു
ന്വയും, 12 ഇനം ദുർബ്ല വിഭോഗത്തിൽ 
ഹപടുന്വയും ഒരിനം നിലനിൽപ്പ് 
ആശങ്ോജനകേോയിട്ടുള്ളതുേോണ്. 
പത്ത് ഇനം ഒട്ടും ആശങ്ോജനകേ
ല്ലോത്ത വിഭോഗത്തിൽഹപ്പട്വയോണ്. 

ആഹക 6 ഇനം കെൽക്കുതിരകേോണ് 
നിരീക്ഷണങ്ങളുഹെ അെിസ്ോനത്തിൽ 
ഇ്യേയിൽ കഹണ്ടത്തി വരഖഹപ്പടുത്തി
യിട്ടുള്ളത്. വകരേ തീരവദശവേഖലയിൽ 
Hippocampus.kuda, H.trimaculatus, 
H.Kelloggi. എന്ീ മൂന്ിനം കോണുന്നു. 

ഇ്യേൻ വനയേജീവി സംരക്ഷണ നിയേം 
1972, പട്ിക 1-ൽ  ആണ് ഇ്യേയിഹല 
എല്ലോ കെൽക്കുതിര ഇനങ്ങഹേയും 

ഉൾഹപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ത്. ഏകവദശം 
650 ഇനം കെൽഹവള്ളരികേോണ് 
വലോകത്തോഹക ഉള്ളത്. അതിൽ 200 
ഇനങ്ങൾ ഇ്യേൻ കെലിൽ നിന്് 
കഹണ്ടത്തി വരഖഹപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
ആൻഡേോൻ & നിവക്ോബ്ോർ ദ്ീപ് 
പ്വദശത്തോണ് ഏറ്റവും അധികം 
ഇനങ്ങൾ കോണഹപ്പടുന്ത്. അത് 
കഴിഞ്ഞോൽ ലക്ഷദ്ീപുകൾ, േന്ോർ 
ഉൾക്െൽ, പോക്് ഉൾക്െൽ,  കച്ച് 
ഉൾക്െൽ (Gulf of Kutch) എന്ിവിെ
ങ്ങേിലോണ് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ കോണ
ഹപ്പടുന്ത്. 200 ഇനത്തിൽ 75 ഇനം 
ആഴം കുറഞ്ഞ, അതോയത് 20 േീറ്റർ 
വഹര ആഴമുള്ള തീരപ്വദശത്തോണ് 
കോണഹപ്പടുന്ത്. ഇവയിൽ തഹന് 12 
ഇനം േോത്രവേ വിപണന മൂലയേമുള്ളതോ
യുള്ളു. ഇവ beche-de-mer എന് ഒരു 
ഭക്ഷണപദോർത്ം ഉണ്ടോക്ോനോയി 
ഉപവയോഗിക്കുന്നു. തേിഴ് നോെ് തീരവേഖല, 
പ്ധോനേോയും േന്ോർ കെലിടുക്കും 
പോക്് വബ്യും beche-de-mer 
ഉണ്ടോക്ോനുള്ള കെൽഹവള്ളരികൾ 
ധോരോേേോയി കിട്ടുന് ഇെങ്ങേോണ്.

റപാഷണ /ഔഷധ/ 
അലങ്കാര മൂല്യങ്ങള്

പലതരം അസുഖങ്ങളും വഭദേോക്ോ
നുള്ള കഴിവ് കെൽക്കുതിരയ്ക്കുഹണ്ടന്് 

കടൽക്കുതിരയും കടൽവെള്ളരിയും: 

അന്താരതാഷ്ട്ര െ്താപതാരത്ിവെ 
കടൽ ജീെികൾ

വില്പനയ്ക് ആയി ഉണക്ി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന് കടൽക്കുതിരകള്
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വിശ്സിക്ഹപ്പടുന്നു. ശരീരപുഷ്ിക്കും 
ആവരോഗയേത്തിനുമുള്ള ഒരു ആെോര
പദോർത്േോയി കെൽക്കുതിരഹയ ഉപ
വയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ിരുന്ോലം 30% 
കെൽക്കുതിരകഹേയും ലചനയിൽ 
ഉപവയോഗിക്കുന്ത് നിർമ്ോണോവകോ
ശമുള്ള (patent) േരുന്നുകൾ നിർമ്ി
ക്ോനോണ്. ലചനക്ോരുഹെ പോരമ്പരയേ 
േരുന്നുകേിൽ കെൽക്കുതിര ഒരു 
പ്ധോനഘെകേോണ്. അതിഹറേ ഉൽപ്പന് 
രൂപങ്ങൾ Kanpo എന്് ജപ്പോനിലം 
Hanyak എന്് ഹകോറിയയിലം Jamu 
എന്് ഇവ്ോവനഷയേയിലം അറിയഹപ്പ
ടുന്നു. ഇത്തരത്തിലള്ള ലചനീസ് 
പോരമ്പരയേ േരുന്നുകൾ ലചന, 
വെോവങ്ോങ്, തോയ് വോൻ, സിങ്പ്പൂർ, 
എന്ീ രോജയേക്ോരും വലോകേോഹകയുള്ള 
ലചനീസ് വംശജരും ഉപവയോഗിക്കുന്നു. 
അവക്റിയത്തിൽ വേർത്തുന് വേഹര 
ജനപ്ിയേോയ ഒരിനേോണ് കെൽ
ക്കുതിര. കുതിരയുഹെ ആകൃതിയുള്ള 
കഴുത്തും തലയും, ചുറ്റിപ്പിെിക്ോവുന് 
തരത്തിലള്ള വോലം, കുഴലോകൃതിയിലള്ള 
ഉ്ിനിൽക്കുന് വോയയും, പ്ച്ന്വവഷം 
ലകഹക്ോള്ളുന് രീതിയും ഇതിഹറേ 
ആകർഷണങ്ങേോണ്. അവക്റിയം 
വിപണിയിൽ എത്തുന് ഭൂരിഭോഗം 
കെൽക്കുതിരകളും ഫിലിപ്പീൻസിഹലയും 
ഇവ്ോവനഷയേയിഹലയും കെലിൽ നിന്നും 
പിെിക്കുന്വയോണ്, യൂവറോപ്പ്, ഉത്തര 
അവേരിക്, ജപ്പോൻ എന്ീ രോജയേങ്ങേിവല
ക്ോണ് ഇവഹയ കയറ്റുേതി ഹചയ്യുന്ത്. 
ഇതുകൂെോഹത ആഭരണങ്ങൾ, വപ

പ്പർ-ഹവയ്റ്റ്, കീ-ഹചയിനുകൾ തുെങ്ങിയ 
കൗതുക വസ്തുക്ളുഹെ നിർമ്ോണത്തിനും 
കെൽക്കുതിരകഹേ ഉപവയോഗിക്കുന്നു.

വപോഷകമൂലയേത്തിഹറേ കോരയേത്തിൽ 
കെൽഹവള്ളരിക്് ഉയർന് 
സ്ോനമുണ്ട്. ഉയർന് അേവിൽ 
േോംസയേം (Protein) അെങ്ങിയിട്ടുള്ള 
കെൽഹവള്ളരിയിൽ ഹകോഴുപ്പിഹറേ 
അംശം കുറവോണ്. അതുകൂെോഹത 
വിറ്റോേിൻ A, വിറ്റോേിൻ B1 (Thiamine), 
വിറ്റോേിൻ B2 (Riboflavin), വിറ്റോേിൻ 
B3 (Niacin), അേിവനോ ആസിഡുകൾ 
എന്ിവയും അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
േോത്രേല്ല ധോതുക്ളും, ലവണങ്ങളും 
പ്വതയേകിച്ച് കോൽസയേം, േോഗ് നീഷയേം, 
ഇരുമ്പ്, സിങ്് തുെങ്ങിയവയും അെങ്ങി
യിരിക്കുന് ഇതിഹന ഉണക്ിഹപ്പോെിച്ച് 
സംസ് കരിച്ച്  ഒരു പ്വതയേക ഭക്ഷ
ണപദോർത്മുണ്ടോക്ോൻ ഉപവയോഗി
ക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ഞ്് ഭോഷയിൽ beche-
de-mer (ബ്ഷ്ഡഹേർ), ജോപ്പോനീസിൽ 
Iriko (ഇറിവകോ) ഇവ്ോവനഷയേയിൽ 
Trepang (ഹ്പോംഗ്) ലചനീസിൽ 
Haisom (െോയ് സം) എന്ീ വപരുകേിൽ 
ഇതറിയഹപ്പടുന്നു. കെൽഹവേേരിയും 
അവക്റിയ വപ്േികളുഹെ പ്ഥേഗ
ണനയിൽ വരുന് ഒരു ജീവിയോണ്.

ആവാസവ്യവസ്

കെൽക്കുതിരകൾ സമുദ്രജലജീവി
കേോണ്. ചുരുക്ം ചിലത് അഴിമുഖ

ങ്ങേിൽ കോണഹപ്പടുന്നു. പ്ധോനേോയും 
ഇവഹയ കെൽപ്പുല്ലുകൾ ധോരോേേോയി 
വേരുന് ഇെങ്ങേിലം പവിഴപ്പുറ്റുകേി
ലേോണ് കണ്ടുവരുന്ത്. ചില ഇനങ്ങൾ 
കണ്ടൽക്ോടുകളുഹെ തെങ്ങേിലം കോ
ണഹപ്പടുന്നു. ഇവ സോവധോനം ചലിക്കു
ന്വയോണ്. ചുറ്റിപ്പിെിക്ോവുന് രൂപത്തി
ലള്ള വോൽ ഉപവയോഗിച്ച് ഏഹതങ്ിലം 
വസ്തുവിൽ പിെിച്ച് നിൽക്കുകയും 
ഹചയ്യുന്നു. ഹവള്ളത്തിൽ ഒഴുകിവരുന് 
സൂക്ഷജീവികേോണ് ഇവയുഹെ ഭക്ഷണം. 
പരിസരത്തിനനുസരിച്ച് നിറം േോറോൻ 
കഴിയുന് പ്ച്ന്വവഷസ്ഭോവമു
ള്ളവയോണ് കെൽക്കുതിരകൾ.

എല്ലോ സമുദ്രങ്ങേിലം, എല്ലോ അക്ഷോം
ശവേഖലയിലം, തീരവദശം മുതൽ 
ആഴക്െൽ വഹരയുള്ള പ്വദശങ്ങേിലം 
കെൽഹവള്ളരികൾ കോണഹപ്പടുന്നു. 
പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, കെൽപ്പുൽവേടുകൾ, 
പോറകളും, േണലം ഹചേിയും ഉള്ള പ്വദ
ശങ്ങൾ, കണ്ടൽഹച്ചെികളുഹെ തെങ്ങൾ 
എന്ിവഹയോഹക്യോണ് ഇവയുഹെ 
ആവോസപ്വദശങ്ങൾ. പോറവപോഹലയും 
പവിഴപ്പുറ്റുവപോഹലയുമുള്ള കടുത്ത പ്തല
ത്തിൽ േോത്രേല്ല മൃദുവോയ അെിത്തട്ിലം, 
ചിലവപ്പോൾ ഹചേിയിൽ പൂഴ്ന്നുനിൽ
ക്കുന് നിലയിലം, ചില സസയേങ്ങവേോടും  
അകവശരു ജീവികവേോടും വചർന്നും 
ഇവ വേരുന്നു. വോണിജയേപരേോയി പ്ോ
ധോനയേമുള്ള കെൽഹവള്ളരി ഇനേോയ 
Holothuria scabra അെക്ം േിക് ഇനം 
കെൽഹവള്ളരികളും കെൽപ്പുല്ലിഹറേ 

കടൽപവള്ളരി
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തെങ്ങേിലോണ് അധിവസിക്കുന്ത്. ഈ 
കെൽപ്പുൽവേടുകേോണ് മുട്യിെോനും 
കുഞ്ഞുങ്ങഹേ സംരക്ഷിക്ോനും ഉപക
രിക്കുന്ത്. Actinopyga, Bohadschia 
എന്ീ ഇനം കെൽ ഹവള്ളരികൾ 
പവിഴപ്പുറ്റുകേിൽ വസിക്കുന്വയോണ്. 
ചേിഹക്ട്ടുകളും വേഹരയധികം ഇനം 
കെൽ ഹവള്ളരികളുഹെ ആവോസസ്
ലേോണ്. അവ േണ്ണിലെങ്ങിയ ലജവോവ
ശിഷ്ങ്ങൾ ആെരിച്ചോണ്  ജീവിക്കുന്ത്. 

ഇ്യേയും ഫിലിപ്പീൻസുേോയിരുന്നു 1990 
കേിൽ ഏറ്റവും അധികം കെൽക്കു
തിരകഹേ വശഖരിച്ചതും അവ ഉണക്ി 
കയറ്റുേതി ഹചയ്തുേോയ രോജയേങ്ങൾ. 
േന്ോർ ഉൾക്െലിൽ നിന്നും, പോക്് 
ഹബ്യിൽ നിന്നും പിെിക്കുന് കെൽ
ക്കുതിരകഹേ ഉണക്ി സംസ് കരിച്ച് 
സംങ്പ്പൂർ, വെോവങ്ോങ്, േവലഷയേ 
തുെങ്ങിയ രോജയേങ്ങേിവലക്് കയറ്റുേതി 
ഹചയ്ിരുന്നു. ഔവദയേോഗിക കണക്് 
പ്കോരം 2000-2001 കോലയേവിൽ 
2.53 െൺ കെൽക്കുതിരകഹേ കയറ്റുേതി 
ഹചയ് വകയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ 
ഇ്യേയ്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടോയി. 2001 - 
2002 കോലയേവിൽ ഇത് യഥോരേേം 
4.34 െണ്ണും, 26.7 ലക്ഷം രൂപയുേോ
യിരുന്നു  (Anonymous, 2003).

എന്താണ് നിറരാധനത്തി
റലക്് നയിച്ചത്?

കയറ്റുേതി വില്പനയിലള്ള ആവശയേം കൂടു
ന്തിനനുസരിച്ച് കെൽക്കുതിര, കെൽ 
ഹവള്ളരി വിഭവങ്ങൾ വലിയവതോതിൽ 
ചൂഷണം ഹചയ്ഹപ്പടുകയുണ്ടോയി. മുങ്ങല
കോരുഹെ തോഴ്ന് ഉപജീവന നിലവോരേോ
യിരുന്നു ഇതിന് അവഹര വപ്രിപ്പിച്ചത്. 
േോത്രേല്ല യന്തവൽകൃതവും അല്ലോത്ത
തുേോയ േത്സയേബ്ന്ന യോനങ്ങേിഹല 
വലിയ വലകേിൽ ഇവ ആകസ്മികേോയി 
കുടുങ്ങോറുണ്ടോയിരുന്നു. ഇങ്ങഹന ആക
സ്മികേോയി വലയിൽ വരുന്തു വഴി 
ഇവയ്ക് വംശനോശം ഉണ്ടോകുന്നു. കെൽ
ക്കുതിരയുഹെയും കെൽ ഹവള്ളരിയുഹെയും 
ജീവശോസ്ത സവിവശഷതകളും ഹപരുേോറ്റ 
രീതികളും അവയുഹെ ദുർബ്ലോവസ്യ്ക്കും 
അേിത ചൂഷണത്തിനും കോരണേോവുന്നു.

എണ്ണത്തിൽ ദുർല്ലഭേോയതുഹകോ
ണ്ടും വേഹര സോവധോനത്തിലള്ള 
ചലനസ്ഭോവം ഹകോണ്ടും ആവോസ 
പ്വദശത്തിഹറേ വയേോപ്തിക്കുറവുഹകോണ്ടും 
ഏകപത് നീ സമ്പ്രദോയേനുസരിച്ള്ള 
പ്ജനനരീതിഹകോണ്ടും സ്ോനസമൃ
ദ്ിയിഹല കുറവ് ഹകോണ്ടും സോവധോന
ത്തിലള്ള വേർച്ചഹകോണ്ടും, ഒരു പ്വതയേക 
സ്ലത്തുേോത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന് 
ജീവിതരീതിഹകോണ്ടും, ശിശുസംരക്ഷണ 

കോലയേവിഹറേ ലദർഘയേം ഹകോണ്ടും 
കെൽക്കുതിര വേഹര എളുപ്പം ചൂഷണവി
വധയേോകോൻ സോധയേതയുള്ളവയോണ്. 
കെൽഹവള്ളരിയോകഹട് കെലിഹറേ അെി
ത്തട്ിൽ വേഹര സോവധോനം ചലിക്കുന് 
ജീവികേോണ്. അതുഹകോണ്ടുതഹന് 
മുങ്ങലകോർക്് ഇവഹയ വേഹര എളുപ്പ
ത്തിൽ പിെിച്ച് വശഖരിക്ോൻ കഴിയും. 
േോത്രേല്ല സോവധോനത്തിൽ വേർച്ചഹയ
ത്തുന് സ്ഭോവം, വേഹര ലവകിേോത്രം 
ലകവരിക്കുന് പൂർണ്ണവേർച്ച, ഉയർന് 
ആയുസ്്, പുതുതലമുറയുഹെ ജനനം ലവ
കിവപ്പോകുന്ത് ഇവഹയോഹക് കെൽ 
ഹവള്ളരിയുഹെ വംശത്തിഹറേ നിലനിൽപ്പ്് 
ആശങ്ോജനകേോക്കുന്നു. ഇത് അതിഹറേ 
വംശവർദ്നയ്ക്കും അംഗസംഖയേയുഹെ 
കുറവ് നികത്തുന് പ്രേിയയ്ക്കും വിഘോ
തേോവുന്നു. ഉദോസീന പ്കൃതക്ോരും 
ആൺ-ഹപൺ ലിംഗവഭദമുള്ളവരുേോണ് 
കെൽഹവള്ളരികൾ. വയേോപകേോയി 
വിവക്ഷപിക്ഹപ്പടുന് രീതിയിൽ മുട്
യിടുന്തിനോൽ ഇതിഹറേ ഇണകൾ 
വേഹര അടുത്ത് ഇെപഴകിയോൽ 
േോത്രവേ വിജയകരേോയ രീതിയിൽ 
അണ്ങ്ങേിൽ ബ്ീജസങ്ലനം നെ
ക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിസോന്ദ്രത കുറഞ്ഞ 
സോെചരയേത്തിൽ, അവ വിദൂരസ്ല
ങ്ങേിലോവുവമ്പോൾ ആണിഹറേ ബ്ീജവും 
ഹപണ്ണിഹറേ അണ്വും തമ്ിൽ ഉള്ള 
സങ്ലനം നെക്ോൻ ബുദ്ിമുട്ടുണ്ടോവുന്നു. 
േനുഷയേരുഹെ ഇെഹപെലകേോൽ പവിഴ
പ്പുറ്റുകൾ, കെൽപ്പുൽവേടുകൾ തുെങ്ങിയ 
ആവോസ പ്വദശങ്ങൾ പലതും 
ഇല്ലോതോകുന്ത് കെൽ ഹവള്ളരിയുഹെ 
വംശനോശത്തിന് കോരണേോവുന്നു.

നിറരാധനവം അനന്തര ഫലങ്ങളം.

കെൽക്കുതിരയുഹെയും കെൽ ഹവള്ള
രിയുഹെയും വശഖരണവും വിൽപ്പനയും 

2001 മുതൽ ഇ്യേോഗവൺഹേറേ് 
നിയേപ്കോരം നിവരോധിച്ചിരിക്യോണ്. 
അവഹയ ഇ്യേൻ വനയേജീവി 
(സംരക്ഷണ) നിയേം 1972 ഹല 
ഹഷഡയൂൾ I ൽ ഉൾഹപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
നിവരോധനത്തിഹറേ അന്രഫലേോയി 
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷേോയി ഇവയുഹെ 
വശഖരണം വലിയവതോതിൽ കുറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. എന്ിരുന്ോലം അ്ോരോഷ്ട്ര 
വിപണിയിൽ ഈ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ള 
ആവശയേകത കോരണം രെസയേേോയ 
രീതിയിൽ ഇവയുഹെ വശഖരണവും 
വിൽപ്പനയും തുെരുന്നുണ്ടോവും എന്ോണ് 
അനുേോനം. നിവരോധനത്തിനു മുമ്പ് 
ഇവയുഹെ വശഖരണം ജീവവനോപോധി
യോക്ിയവർ പിന്ീെ് േറ്റുഹതോഴിലകൾ 
കഹണ്ടത്തോൻ കഴിയോത്തതു കോരണം 
ജീവിക്ോനോയി ബുദ്ിമുവട്ണ്ടിവന്നു. 
ഈ ഒരു ജീവവനോപോധി േോത്രം ആശ്
യേോയവർ  ഈ നിവരോധനകോലത്തും 
നിയേവിരുദ്േോയി കെൽക്കുതിരഹയയും 
കെൽഹവള്ളരിഹയയും വശഖരിക്ോൻ 
നിർബ്ന്ിക്ഹപ്പടുന്നു. സർക്ോരിഹറേ 
നിവരോധന നെപെികൾ മൂലം ഈ 
വിഭവങ്ങളുഹെ നിയേവിരുദ്േോയ 
വശഖരണവും വിൽപ്പനയും കുറഞ്ഞോൽ 
േോത്രവേ ഇവയുഹെ വംശത്തിഹറേ 
സംരക്ഷണം സോദ്യേേോകൂ. േന്ോർ 
കെലിടുക്ിലം പോക്് വബ്യിലം ഈ 
നിവരോധനം മൂലം കെൽക്കുതിരയുഹെയും 
കെൽ ഹവള്ളരിയുഹെയും പുനരു
ജ്ജീവനം ഫലവത്തോവണോ എന്ത് 
വയേക്തേല്ല. എന്ോലം നിവരോധനത്തിനു
മുമ്പ് ഇവയുഹെ വശഖരണത്തിൽ വയേോ
പൃതരോയിരുന് േീൻ പിടുത്തക്ോരുഹെ 
സോമൂെയേ-സോമ്പത്തിക രംഗങ്ങേിൽ 
അത് വിപരീത ഫലമുണ്ടോക്ിയിട്ടുണ്ട്.

വകന്ദ്ര സമുദ്ര േത്സയേ ഗവവഷണ-സ്ോ
പനേോയ ഹസൻ്ൽ േലറൻ ഫിഷറീസ് 

കടൽ പുൽറമട്
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റിസർച്ച് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് നെത്തിയ 
പഠനത്തിൽ ഉചിതേോയ നിരീക്ഷണ
ത്തിൽ രേേീകൃതേോയ രീതിയിൽ ഈ 
സമുദ്രവിഭവങ്ങളുഹെ വശഖരണം 
നെത്തുന്ത് അഭികോേയേവും നയപരേോ
യതുേോയ ഒരു പ്തിവിധിയോഹണന്് 
നിർവദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. േറ്റുരോജയേങ്ങേിൽ 
അനുവർത്തിച്വരുന് നല്ല നിർവ്വെ
ണരീതികൾ, യുക്തേോയ രീതിയിൽ 
േോറ്റം വരുത്തി ഇ്യേൻ സോെചരയേ
ത്തിൽ നെപ്പിലോക്ോവുന്തോണ്.

കെൽക്കുതിര, കെൽഹവള്ളരി 
എന്ിവയുഹെ എല്ലോ ഇനങ്ങളുഹെയും 
സമ്പൂർണ്ണ നിവരോധനം എടുത്തു 
കേഞ്ഞ്, കെലിൽ അവയുഹെ എണ്ണവും, 
സോന്ദ്രതയും ശോസ്തീയേോയി വിലയി
രുത്തിയതിനുവശഷം പരിേിതേോയ 
അേവിലള്ള വശഖരണം അനുവദിക്കുന് 
തിഹനക്കുറിച്ച് ഗവൺഹേറേിന് ചി്ി
ക്ോവുന്തോണ്. വംശ വർദ്നയ്ക്കും 
അതുവഴി സുസ്ിരേോയ വിപണനസോ
ധയേതയ്ക്കും വവണ്ടി ഹതരഹഞ്ഞടുക്ഹപ്പട് 
ഇനങ്ങൾക്് captive breeding എന് 
രീതി അവലംബ്ിക്ോവുന്തോണ്. ഈ 
രീതിയനുസരിച്ച് ഇവയുഹെ പ്ജനന
ത്തിനോയി െോച്ചറികൾ ഉപവയോഗിക്ോം. 
ഈ ഒരു സവങ്തം പല ഗവവഷണ സ്ോ
പനങ്ങേിലം നെപ്പിലോക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ഹുഭൂ
രിപക്ഷം കെൽക്കുതിര, കെൽ ഹവള്ളരി 
ഇനങ്ങഹേപ്പറ്റിയുമുള്ള ശോസ്തീയേോയ 
അജ്ഞത ഇവയുഹെ വശഖരണത്തിലം 
വിൽപ്പനയിലമുള്ള നിർവ്വെണ 
േോർഗ്ഗ നിർവദേശങ്ങൾക്കും പരിപോലന 
നെപെിക്കും ഒരു തെസ്േോയി േോറുന്നുണ്ട്. 

ആവാസവ്യവസ് സംരക്ഷണം

പവിഴപ്പുറ്റുകളും, കെൽപ്പുൽവേടുക
ളുേോണ് കെൽക്കുതിര, കെൽ ഹവള്ളരി 
എന്ിവയുഹെ ആവോസവയേവസ്യിൽ 
മുൻഗണന അർെിക്കുന്ത്. ഇ്യേൻ 
വനയേജീവി സംരക്ഷണ നിയേം 1972 
പ്കോരം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്ഹപ്പ
ടുന്നുഹണ്ടങ്ിലം കെൽപ്പുല്ലുകൾ ഇതിഹറേ 
പരിധിയിൽ വരുന്ില്ല. യന്തവൽകൃതവും 
പരമ്പരോഗതവുേോയ േത്സയേബ്ന്ന 
വലകളുഹെ ഉപവയോഗം കെൽത്തട്ിഹല 
കെൽപ്പുല്ലുകൾക്കും അതുേോയിബ്ന്
ഹപ്പട് േറ്റ് ലജവ ജന്തു ജീവികൾക്കും 
നോശമുണ്ടോക്കുന്നു. കെൽക്കുതിരയും 
കെൽഹവള്ളരിയും ഇതിൽഹപടുന്നു. 
അതുഹകോണ്ട് കെൽപ്പുല്ലിനങ്ങഹേ 
സംരക്ഷിക്ോനുള്ള ഏതു നെപെിയും, 
പ്തയേക്ഷേോയിത്തഹന് കെൽക്കുതി
രകഹേയും കെൽ ഹവള്ളരികഹേയും 
പരിപോലിക്കുന്തിന് സെോയിക്കുന്നു.

വിപണന നിർവ്വഹണം

കെൽക്കുതിരയ്ക്കും കെൽ ഹവള്ളരിക്കും 
ആഭയേ്ര വിപണിയിൽ ഒരു സ്ോ
നവുേില്ല. വശഖരിക്ഹപ്പടുന്ഹതല്ലോം 
വിവദശവത്തക്് കയറ്റി അയയ്ക്കുകയോണ് 
ഹചയ്യുന്ത്. നിവരോധനങ്ങളും നിയന്ത
ണങ്ങളും 2001ൽ തഹന് ഗവൺഹേറേ് 
ഹകോണ്ടുവഹന്ങ്ിലം അനധികൃതേോയ 
വശഖരണവും വിൽപ്പനയും നിർബ്ോധം 
നെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിവരോധന 
ത്തിഹറേ ഉവദേശയേങ്ങഹേ പരോജയ
ഹപ്പടുത്തുന്നു. ഈ നിയന്തണങ്ങൾ 
ഗവൺഹേറേ് എടുത്തു കേഞ്ഞോൽ 
ബ്ന്ഹപ്പട് അധികോരികൾ ഈ വിഭ
വങ്ങളുഹെ വശഖരണവും വിൽപ്പനയും 
കർശനേോയി നിരീക്ഷിവക്ണ്ടി വരും.  

ശാസ്തീയമായ വിപണനം 
എങ്ങപന സാധ്യമാക്ാം

പ്ശ് ന പരിെോരത്തിനോയി പലവിധ 
ഉപോധികൾ ഉഹണ്ടങ്ിലം അത്തരം 
നെപെികളുഹെഹയോഹക് പ്വയോ
ഗവൽക്രണം അത്ര എളുപ്പേല്ല. 
തവദേശീയരോയ ജനവിഭോഗങ്ങളുഹെ 
പങ്ോേിത്തവത്തോഹെ യുക്തേോയ 
രീതികൾ അവലംബ്ിച്ച് സൂക്ഷത
വയോഹെയുള്ള ആസൂത്രണം അതിന് 
അനിവോരയേേോണ്. കെൽക്കുതിര, 
കെൽഹവേേരി എന്ിവയുഹെ ആവോസ 
വയേവസ്യും അവയുഹെ കെലിലള്ള 
ലഭയേതയും കണക്ിഹലടുത്ത് ആവോ
സവയേവസ്യ്ക് അനുസൃതേോയ ഒരു 
സേീപനം സ്ീകരിക്കുന്തുവഴി േോത്രവേ 
ഫലവത്തോയ പരിപോലന രീതി സോ
ധയേേോകുകയുള്ളൂ. ഈ വിഭവങ്ങളുഹെ 
ചൂഷണത്തിന് നിർബ്ന്ിക്കുന് 
സോമൂെയേ സോമ്പത്തിക വയേവസ്യും 
കണക്ിഹലടുവക്ണ്ടതോണ്. അതോത് 
സർക്ോരുകളുഹെ പ്തിബ്ദ്തയും ഭോഗ 
ഭോക്ോവുന് ജനങ്ങളുഹെ പങ്ോേിത്തവും 

വിജയത്തിനുള്ള ചവിട്ടുപെിയോണ്.

പരിപോലനത്തിഹല ആവോസവയേവ
സ്യിൽ അധിഷ്ിതേോയ സേീപനം 
ഒവര സേയത്ത് ആവോസവയേവസ്
യുഹെയും േനുഷയേരുഹെയും വക്ഷേം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഭോഗഭോക്ോവുന് 
ജനങ്ങളുഹെ പങ്ോേിത്തവും ഇതിൽ 
പ്ധോനേോണ്. കോരയേനിർവ്വെണത്തിഹറേ 
ഫലവത്തോയ നെത്തിപ്പിന് ഇവരുഹെ 
ഇെഹപെലകളും, ആസൂത്രണത്തിഹറേയും 
നെത്തിപ്പിഹറേയും ഓവരോഘട്ത്തിലം 
ആവശയേേോണ്. േത്സയേബ്ന്നം 
ജീവിവതോപോധി ആക്ിയവർ, കച്ചവ
െക്ോർ, കയറ്റുേതിക്ോർ, വനംവകുപ്പ് 
ജീവനക്ോർ, േത്സയേവകുപ്പ്, തീരവദശ
വപോലീസ്, ഇ്യേൻ നോവികവസന, 
ഇ്യേൻ തീരവദശവസന, ലവൽഡ് 
ലലഫ് ലരേം കൺവ്ോൾ ബ്യൂവറോ, 
ഗവവഷകർ, വിദയേോർത്ികൾ, ഗവൺഹേ
റേിതര സന്ദ്സംഘെനകൾ (NGOs) 
എന്ിവഹയ്കല്ലോം നിശ്ിതേോയ പങ്് ഈ 
വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട്. യഥോർത്ത്തിൽ 
തവദേശീയരോയ ജനവിഭോഗങ്ങേോണ് 
ഈ കെൽവിഭവങ്ങളുഹെ സംരക്ഷകർ. 
അവയുഹെ ലഭയേതഹയക്കുറിച്ച് അവർ 
വബ്ോധവോന്മോരോണ്, അതുഹകോണ്ടു
തഹന് അവയുഹെ സുസ്ിര ഉപവയോ
ഗത്തിഹറേ ആവശയേകത അവർക്് 
വബ്ോദ്യേമുള്ളതുേോണ്. പ്സ്തുത വിഭോഗ
ങ്ങൾക്് ഈ വിഭവങ്ങൾ പ്ോപയേേോക്കുന് 
വതോഹെോപ്പം തഹന് സർക്ോരുകൾ 
ഹകോണ്ടുവരുന് നിയന്തണങ്ങൾ 
ലംഘിക്ോഹത വനോക്കുകയും വവണം. 
ലജവസംരക്ഷണത്തിന് വവണ്ടിയുള്ള 
വനം പരിസ്ിതി േന്തോലയം, കോർഷിക 
േന്തോലയം, േത്സയേമൃഗസംരക്ഷണ, 
ക്ഷീര േന്തോലയം തുെങ്ങിയവർ 
തമ്ിലള്ള സെകരണം വഴി കെൽക്കു
തിരയുഹെയും കെൽ ഹവള്ളരിയുഹെയും 
പരിപോലനത്തിനും സുസ്ിര േത്സയേബ്
ന്നത്തിനും ഇ്യേൻ സോെചരയേത്തിൽ 
പ്സക്തിയുണ്ട്. ഇവരുഹെ സെകരണം 
നല്ല രീതിയിലള്ള കോരയേനിർവ്വെണം 
എളുപ്പേോക്കുന്നു. ഇതിഹറേ ഭോഗേോയി 
പ്വർത്തിക്കുന് േത്സയേബ്ന്ന
ഹത്തോഴിലോേികൾ മുതൽ സർക്ോർ 
ഉവദയേോഗസ്ർ വഹരയുള്ള വരുഹെ 
വശഷി വർദ്ിപ്പിക്കുക എന്തും സുപ്
ധോനേോണ്. കോരയേജ്ഞോനമുള്ളവരുഹെ 
സെകരണത്തിലൂഹെ ഈ കെൽ 
വിഭവങ്ങളുഹെ പരിപോലനം, വശഖരണം,  
അ്ോരോഷ്ട്ര വയേോപോരം തുെങ്ങിയവ 
സുസ്ിരേോയ രീതിയിൽ നെത്തോൻ 
കഴിയും എന്നുതഹന്യോണ് പ്തീക്ഷ. 

(റകന്ദ്ര സമുദ്ര മത്്യ ഗറവഷണ 
സ്ാപനത്തിപല (CMFRI)  ശാ

സ്തജ്ഞരാണ് റലഖകർ)
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