
ആയതിനാൽ ല�ദ�ീപിെ� ഭാവി വികസന
പ�തികൾ ബി��ള�െടയും

പവിഴ����കള�െടയും  ആേരാഗ��ിന്
മുൻതൂ�ം നൽകു�വയും

മ��െ�ാഴിലാളി സമൂഹ�ൾ�്
അവയിേല�് തുടർ�ും �പേവശനം
ഉറ�ാ�ു�വയും ആയിരി�ണം.

ചാള പവിഴദ�ീപുകളിെല നിലനി�ിനു�
�പധാനെ�� ഒരു ക�ിയാണ്. കൂടാെത ഇവ
ദ�ീപിെ� ഭ��-ൈജവ സ��ിെ� ഒരു മുഖ�

ഘടകമാണ്. ഇവയുെട ലഭ�ത
മ��െ�ാഴിലാളികള�െട ഉപജീവന�ിെനയും
ബാധി�ു�ു. അതിനാൽ ഇവയുെട പരിപാലനം

ദ�ീപിെ� സാ��ിക-പാരി�ിതിക
സ�ുലന�ിന് നിർണായകമാണ്.

പവിഴപു��കളിെല മ�� പലയിനം മ���ൾ�്
ഭ�ണമാണ് ചാളകൾ. ഇവെയ വലിയ
അളവിൽ പിടി�ു�ത് പവിഴ ദ�ീപുകളിെല
ആവാസവ�വ�െയ �പതികൂലമായി
ബാധിേ��ാം. അതു�ാ�ാവു�
ആഖാത�ിെ� അളവ് ഇതുവെര

കണ�ാ�െപ�ി�ി�.

ചി�ത�ൾ: േജാൺ ഹൂവർ, േ�പരണ �ൗെഡ,              
െക ആർ െക ഒ ൈഡവർ, ഫിഷ്േബസ്

ക��് ആ�് ഡിൈസൻ: േ�പരണ ഗാവ്േഡ
(ദ�ിൺ ഫൗേ�ഷൻ)

ധനസഹായം നൽകിയത്: �� െവേ�ഴ്സ്,               
വാ�ർലൂ ഫൗേ�ഷൻ, ടാ�ാ �ട�്

ല�ദ�ീപിെല

ചാളയിന�ൾ
ചാള ഏതു കാലാവ�യിൽ എവിെടെയ�ാം
കാണെ�ടു�ു എ�തിെന�ുറി�്
�പാേദശികമായ അറിവുകൾ ധാരാളം

ഉെ��ിലും, ഇവയുെട ലഭ�തെയ�ുറി���
വിവര�ൾ പരിമിതമാണ്. ഈ വിടവ് ഇവയുെട

�ിര ലഭ�തെയ തടു�ു�ു. ല�ദ�ീപിെല േപാൾ ആൻഡ് ൈലൻ (P&L)
മ��ബ�ന രീതിയിൽ ചൂരെയ ആകർഷി��
പിടി�ു�തിനായി ഉപേയാഗി��വരു� െചറിയ
ഇരമ���ളാണ് ചാളകൾ. െപാതുവായി
പാറ�ൂ��ളിലും പവിഴ����കൾ�ിടയിലും
ബി��ളിലും കടൽ����� �പേദശ�ളിലും
കൂ�മായി കാണെ�ടു� ഇവ േപാൾ ആൻഡ്
ൈലൻ മ��ബ�ന രീതി നിലനി�ു
േപാകു�തിന് അത��ാേപ�ിതമാണ്.പി�ുണ നൽകിയത്:

പരി�ിതി-വന വകു�്, 
ശാസ്�ത-സാേ�തിക വകു�്, 
മത്സ�ബ�ന വകു�്, ല�ദ�ീപ്



ആയുർൈദർഖ�ം,
ൈലംഗിക പക�ത 

മ��ബ�നരീതി

�പജനന രീതിയും
കാലാവ�യും 

പരമാവധി
നീളം 

മു�യുെട എ�ം 

മുക്റം 
ശാസ്�തീയ നാമം: സീ�ിേയാ സീറുേലറിയ

ശാസ്�തീയ നാമം:
സ്�പാ�േ�ായ് ഡസ ്              
െഡലികാ��ലസ്

െഹാെ�ലി േബാധി
ശാസ്�തീയ നാമം:

സീ�ിേയാ സീറുേലറിയ

ഏകേദശം 10 െസ.മീ വെര നീളം

1 - 2 വർഷം വെര ആയുർൈദർഖ�ം

അർ�ച�� ച�കഗതിയിൽ - അമാവാസിയിെലയും
പൗർണ മിയിെലയും രാ�തികളിൽ ആൺ
മ���ള�ം െപൺ മ���ള�ം ഒരുമി�് ബീജ
സ�ലന�ിേലർെ�ടു�ു  

ഉേ�ശം 1300 - 1500 മു�കൾ വെര ഇടു�ു. ഈ
മു�കൾ 2 - 3 ദിവസ�ിനു�ിൽ വിരിയു�ു

നീല മാഹി 
ശാസ്�തീയ നാമം: േ�കാമിസ് വിരിഡിസ ്

ഏകേദശം 10.5 െസ.മീ വെര നീളം

ഒരു വർഷം വെര
ആയുർൈദർഖ�ം.ഏകേദശം 3 - 4
മാസം �പായവും 3.7 െസ.മീ വെര
നീളവും ആകുേ�ാൾ
മു�യിടാറാകു�ു.

പുലർ��് മുൻപ് വലിയ
കൂ��ളായാണ് ഇവ 
 മു�യിടു�ത്. അമാവാസി
ദിവസ�ളിൽ വലിയ േതാതിൽ
മു�യിടു�തായി കാണെ�ടു�ു.
ഈയിനം മ���ൾ സാധാരണ
�പജനന കാല�ിനു പുറെമ
വർഷ�ിൽ പലതവണ,
�പേത�കി��ം മഴ�ാല�്,
മു�യിടാറു�്.

10500 മു�കൾ വെര ഇടു�ു
 
ൈനേലാൺ അഥവാ പി വി സി
െകാ�് ഉ�ാ�ിയ വൃ��ിൽ
ചു�ിനും ഈയ�� ഘടി�ി� 1 മി�ി
മീ�ർ (മുൻപ് 6 മി�ി മീ�ർ)
ക�ിയകലമു� വലയാണ്
ഉപേയാഗി�ു�ത്.

�പധാന ജീവശാസ്�ത
വിേശഷണ�ൾ

ഒരു മ���ിെ� ആഹാര ശൃ�ലെയയും �പത��ത്പാദന
സമയെ��ുറി��ം അറിയു�ത് അവയുെട ലഭ�തെയ ന� രീതിയിൽ
പരിപാലി�ു�തിന് നെ� സഹായി�ും. ഉദാഹരണ�ിന്, ഒരു മ��ം
എേ�ാൾ മു�യിടു�ു എ�റിയു�ത് അവെയ പിടി�ു�തിന്

അനുേയാജ�മ�ാ� സമയെ� മന�ിലാ�ി�രു�ു. ഈ വിവര�ൾ
തീർ�യായും മ�� പരിപാലന നയ�ൾ വികസി�ി�ു�തിന്

ഉപകാര�പദമാകും.

ഏകേദശം 35 െസ.മീ വെര നീളം

വളെര െപ��് മു�യിടാറാകു� ഇവയ്�്
�പത��ത്പാദന േശഷി കൂടുതലാണ്. വിപുലമായ
ഇണേചരലിെനാടുവിൽ സുതാര�മായ മു�കൾ തുറ�
സമു�ദ�ിൽ നിേ�പി�ു�ു

വർഷം േതാറും വലിയ കൂ��ളായാണ് ഇവ
മു�യിടു�ത്. പൗർണമി ദിവസ�േളാട് േചർ�ു�
ൈവകുേ�ര�ളിൽ പാറ�ൂ��ൾ,
പവിഴപു��കൾ�ിടയിെല �പേത�ക �ല�ളിലാണ്
ഇവ മു�യിടാറു�ത് . 

 5 മി�ി മീ�ർ ക�ിയകലമു�, പി. വി. സി. യുെട
േമാേണാഫിലെമൻറ് (ഒ� ഇഴയു�) േകാരുവല ആണ്
ഉപേയാഗി�ു�ത്.

ഏകേദശം 7.4 െസ.മീ വെര നീളം

4 - 6 മാസം വെര
ആയുർൈദർഖ�ം. ഉേ�ശം 3 - 4
മാസം �പായം ആകുേ�ാൾ
മു�യിടാറാകു�ു
 
ജീവിത കാലയളവിൽ പല തവണ
മു�യിടു�ു. ഇണെയ
കെ��ിയതിനു േശഷം െപൺ
മ���ൾ വലിയ അളവിൽ
മു�കളിടു�ു. ഈ മു�കൾ
വിരിയു�ത് വെര ആൺ മീനുകൾ
അവയുെട വായിൽ സൂ�ി�ു�ു

ഉേ�ശം 1500 -3225 മു�കൾ
ഇടു�ു

പവിഴ����കൾ�ു മുകളിലായി
കാണെ�ടു� ഇവെയ �ാ�ി�്
അ��ിൽ ൈനേലാൺ വലകൾ
െകാ�ാണ് പിടി�ു�ത്

േമാേണാഫിലെമൻറ് വല ആണ്
ഉപേയാഗി�ു�ത്

ഒരു വർഷം വെര ആയുർൈദർഖ�ം.
ഉേ�ശം 3 - 4 മാസം �പായവും 3.5
െസ.മീ വെര നീളവും ആകുേ�ാൾ
മു�യിടാറാകു�ു
 
റഹി അതിെ� ജീവിത
കാലയളവിൽ പല തവണ
മു�യിടു�ു. ഇവയുെട �പജനന രീതി
െഹാെ�ലിയുേടതിനു സമാനമാണ്

6000 മു�കൾ വെര ഇടു�ു

ചു�ിനും ഈയ�� ഘടി�ി� വല
ആണ് ഉപേയാഗി�ു�ത്. വല
െവ��ിൽ യഥാ�ാന�്
ഉറ�ി�ു�തിനായി മുള��ുകൾ
ഉപേയാഗി�ു�ു. 

ഏകേദശം 7 െസ.മീ വെര നീളം

റഹി
ശാസ്�തീയ നാമം:

സ്�പാ�േ�ായ് ഡസ് �ഗാസിലിസ്


