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ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ലെണേഷ്യൻ ബൈക്യാച്ച ്കുറച്ചുലക്ാണ്ടുവരാൻ 
മത്സ്യൈന്ധന െമൂഹങ്ങലെ പലെടുപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു 
ക്കതക്കുക ഴെൻ അറബ െടൽ ഇന്ത്യയ ക്കല ഏറ്റവം 

ഉൽപ്പാദനക്ഷെൊയ സമുദ്ര ആവാസവയവസ്ഥകള ൽ ഒന്ന ക്കെ ഉറവ ടൊണ്, 
ക്കവള്ളത്ത നട യ ലുള്ള സങ്കീർണ്ണൊയ ഘടനയം വലുതം വവവ ധ്യൊർന്നതൊയ െത്സ്യങ്ങൾ 
വളരുന്ന ശക്തൊയ ഉന്നത കളുമുണ്ട്. ഈ പ്രദദശം രാെയക്കത്ത ഏറ്റവം വല യ െത്സ്യബന്ധന 
കപ്പലുകക്കളയം ഒപ്പം വവവ ധ്യൊർന്ന കടൽ സസ്തന കക്കളയം, െറ്റ് വല യ 
കടൽെീവ കക്കളയം ആകർഷ ക്കുന്നു. പ്രാദദശ ക െത്സ്യക്കത്താഴ ലാള കൾ കൂടുതൽ െീൻ 
പ ട ക്കുന്നത ന് വ വ ധ്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപദയാഗ ക്കുന്നത് , കടൽസസ്ത ന കക്കളയം െറ്റ് 
െത്സ്യങ്ങക്കളയം ആകസ്മ കൊയ  പ ട ക്കുന്നത നം അതമൂലം ഉവബകയാച്്ച ന രെ് 
ഉയരുന്നത നം കാരണൊകുന്നു. ഈ പ്രതയാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായ രുന്ന ട്ടം, ഈ പ്രദദശക്കത്ത 
കടൽസസ്ത ന കളുക്കട എണ്ണവം ആവാസവയവസ്ഥയക്കട ഉപദയാഗവം െനസ്സ ലാൊൻ കുറച്്ച 
പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നടന്ന ട്ടള്ളത്. 

ക്കതക്കുക ഴെൻ അറബ െടല ക്കല കടൽസസ്ത ന കളുക്കട വവവ ധ്യവം വയാപനവം 
വ ലയ രുത്തുന്നത ന് പാര സ്ഥ ത ക സർദവകളും സാമൂഹ ക ഇടക്കപടലുകളും 
സംദയാെ പ്പ ച്ചുക്കകാണ്ട് െ ത്സ്യക്കത്താഴ ലാള കളുൊയള്ള അഭ മുഖങ്ങളും കടൽ സസ്തന കളുക്കട 
ശബ്ദ ന രീക്ഷണവം ദ പാന  സുതാര യ നടത്തും. അവരുക്കട പ്രാദദശ ക ഗദവഷണ 
പങ്കാള കളായ ദകരള സർവ്വകലാശാലയ ക്കല ഫ ഷറീസ് ആൻഡ് അകവാട്ട ക് ബദയാളെ  
ആൻഡ ്ഫ ഷറീസ് വ ഭാഗത്ത നം ഫ്രണ്ട്സ ്ഓഫ് െവറൻ വലഫ നക്കൊപ്പം ത െ ംഗലങ്ങളും 
ദഡാൾഫ നകളും അകക്കപ്പടുന്ന െീൻപ ട ത്ത ഉപകരണങ്ങളും രീത കളും െനസ ലാക്കുകയം 
അവയ ൽ ഏറ്റവം അപകടകരഅപകടകരമായവകളും സമുദ്ര സസ്തന കൾെ് സുര 

സുരക്ഷിതമായവകളും െനസ ലാക്കുകയം എണ്ണക്കെടുക്കുകയം ക്കെയ്യം. െത്സ്യബന്ധന 
സമൂഹങ്ങളുൊയ  സഹകര ച്ചുക്കകാണ്ട്, സുതാര യ വ ജ്ഞാനങ്ങൾ പങ്ക ടുന്ന പര പാട കൾ 
സംഘട പ്പ ക്കുകയം സമുദ്ര സസ്തന കളുക്കട സ്രാൻഡ ംഗ് ക്കറദപാൺസ് യൂണ റ്റുകൾ 
രൂപീകര ക്കുകയം ത െ ംഗലങ്ങളുക്കടയം ദഡാൾഫ നകളുക്കടയം സംരക്ഷണം 
ശക്ത ക്കപ്പടുത്തുന്നത ന് ക്കപാതെനങ്ങക്കള ഉൾക്കപ്പടുത്ത ക്കൊണ്ട് താക്കഴ ന ന്ന് മുകള ദലക്കുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ കസ പ്പ ക്കുകയം ക്കെയ്യം. 

പൂർണ്ണൊയ ല സ്റ്റ് കാണുക2022 പൂ െവറൻ ക്കഫദലാകൾ.  
 
ക്കഫദലാ കീദവഡുകൾ  
സമുദ്ര സസ്തന കൾ, െത്സ്യബന്ധനം, സമൂഹയ ഇടപഴകൽ, വബകാച്ച്, ക്കപരുൊറ്റ പര സ്ഥ ത  
ശാസ്ത്രം, അറബ െടൽ 
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