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நன்ார் யளகுடா குதினில் 15 ஆண்டுகளுக்குப் ின் டத்தப்ட்ட ஆய்யில் 62 புதின 

கடல்யாழ் உனிரிங்கள் இருப்து கண்டினப்ட்டுள்து. 

 
ஆய்வில் கண்டறிப்பட்ட கடல்வாழ் உிரினம் 

பாநாதபுபம் நாயட்டம், பாகநஸ்யபம் பதல் கன்ினாகுநரி யளப பந்து யிரிந்து 

காணப்டும் கடல் குதிதான் நன்ார் யளகுடா. இப்குதி கடல்யாழ் உனிர்க்ககா 

காப்கநாக, கடந்த 1989-ம் ஆண்டு அியிக்கப்ட்டுள்து. இதற்கு யுனஸ்ககா 

அளநப்பும் அங்கீகாபம் அித்தது. இங்கு 4,223 யளகனா கடல்யாழ் தாயபம் நற்றும் 

யிங்கிங்கள், அமிந்துயரும் இநா கடல் சு, 117 யளக யப்ாளகள், 14 யளக 

கடல் புற்களும் இருப்தாகக் கண்டினப்ட்டு திவு னெய்னப்ட்டுள். இதில், ாம்ன் 

பதல் தூத்துக்குடி யளப 21 தீவுகள் அளநந்துள். இந்தத் தீவுகளச் சுற்ியுள் 560 

ெதுப கி.நீ. பப்வு னகாண்ட ஆமம் குளந்த கடல் குதிளன நன்ார் யளகுடா 

கடல்ொர் கதெின பூங்காயாக கடந்த 1986-ம் ஆண்டு தநிமக அபசு அியித்தது.  
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நன்ார் யளகுடாயில் உள் தீவு 

இத்தீவுகின் பப்வு, யடியம், தன்ளந குித்து 50 ஆண்டுகளுக்குப் ிகு நத்தின 

சுற்றுச்சூமல், யம் நற்றும் ருயிள நாற்த்துக்கா அளநச்ெகத்தின் 

ிதியுதயியுடன், தூத்துக்குடி சுகந்தி கதயதாென் கடல் ஆபாய்ச்ெி ிளனம் ஓபாண்டாக 

ஆய்வு டத்தி நத்தின அபெிடம் ஆய்யிக்ளகளன ெநர்ப்ித்துள்து. அதில், 2 தீவுகள் 

கடல் அரிப்ால் அமிந்துயிட்ட எவும், ெி தீவுகள் அமியும் ிளனில் உள் 

எவும் அிக்ளகனில் கூப்ட்டுள்து. 

இந்த ிளனில், நன்ார் யளகுடாயில் தற்காளதன கடல்யாழ் உனிரினல் யம் 

குித்து யிரியா ஆய்வு டத்திட நத்தின சுற்றுச்சூமல், யத்துள நற்றும் ருயிள 

நாற்த்துக்கா அளநச்ெகம் திட்டநிட்டது. இந்த அளநச்ெகத்தின் ருயிள 

நாற்த்துக்கா தகயளநப்பு ிதினின்கீழ், தூத்துக்குடினில் உள் சுகந்தி கதயதாென் 

கடல் ஆபாய்ச்ெி ிளனம் இந்த ஆய்ளய கநற்னகாண்டது. தநிமக அபெின் சுற்றுச்சூமல் 

நற்றும் யத்துள நற்றும் ார்டு யங்கி கநற்ார்ளயனில் இம்ளநனத்தின் 

ஆபாய்ச்ெினார்கால் ஆய்வு டத்தப்ட்டது. 



 
ஆய்வில் கண்டறிப்பட்ட புதி கடல்வாழ் உிரினம் 

பாகநஸ்யபம் பதல் கன்ினாகுநரி யளபனிா கடல்குதினில், கடந்த 2017 கந நாதம் 

பதல் 2019 நார்ச் யளப 15 ஆண்டுகளுக்குப் ிகு இந்த ஆய்வு தற்காது 

டத்தப்ட்டுள்து. இதில், 62 புதின கடல்யாழ் உனிரிங்கள் இருப்து 

கண்டினப்ட்டுள்து. அத்துடன், 77 புதின யப்ாள திட்டுகள் நற்றும் 39 புதின 

கடல்புல் திட்டுகளும் கண்டினப்ட்டுள். 

இதுகுித்து சுகந்தி கதயதாென் கடல் ஆபாய்ச்ெி ிளனத்தின் இனக்குர் கட்டர்ென் 

எட்யர்டிடம் கெிகாம். ``நன்ார் யளகுடா குதினில் கடந்த 2003 பதல் 2005-ல் 

ஆய்வு டத்தப்ட்டது. அப்காது தூத்துக்குடினிிருந்து ாம்ன் யளபனிா நன்ார் 

யளகுடா கடல்யாழ் கதெினப் பூங்கா குதினில் யப்ாளகளப் ற்ின ஆய்வு 

டந்தது. அதில் அடிப்ளடத் தகயல்கள் நட்டும் கெகரிக்கப்ட்ட. னதாடர்ந்து 

ஆண்டுகதாறும் இந்தப் குதினில் கடல்யாழ் உனிரிங்கள் குித்து கண்காணிக்கப்ட்டு 

யருகிது.  



 
ஆய்வில் கண்டறிப்பட்ட புதி கடல்வாழ் உிரினம் 

இந்த ிளனில், தற்காது பாகநஸ்யபம் பதல் கன்ினாகுநரி யளப 345 கி.நீ. 

னதாளயில், நன்ார் யளகுடா குதி பழுயதும் பழுளநனாக ஆய்வு 

டத்தப்ட்டுள்து. இதில், நன்ார் யளகுடாயின் யடக்குப் குதினா ாம்ன் பதல் 

தூத்துக்குடி யளப, களபனிிருந்து கடலுக்குள் 10 கி.நீ. னதாளவு யளப அவ்யப்காது 

ஆய்வுகள் டத்தப்ட்டுள். ஆால், னதற்குப் குதினா தூத்துக்குடி பதல் 

கன்ினாகுநரி யளப இதுயளப னரிதாக ஆய்வுகள் டத்தப்ட்டதில்ள. அதால், 

இந்தப் குதிளனயும் கெர்த்து தற்காது யிரியா ஆய்வு டத்தப்ட்டுள்து. 

பாகநஸ்யபம் பதல் கன்ினாகுநரி யளபனிா குதிகள் 10 நண்டங்காகப் 

ிரிக்கப்ட்டு ஆய்வு டத்தப்ட்டது. இந்த ஆய்யில், 62 புதின கடல்யாழ் உனிரிங்கள் 

கண்டினப்ட்டு, அளயகள் அளடனாம் காணப்ட்டு திவு னெய்னப்ட்டுள். இதில், 

14 கடி யப்ாள இங்கள், 17 நிருதுயா யப்ாள இங்கள், 2 கடல்ாெி 
இங்கள், 2 நீன் இங்கள், 11 கடல்ஞ்சு இங்கள், 16 ெங்கு இங்களும் அடங்கும். 

இதில் 48 உனிரிங்கள் யடக்குப் குதினிலும், 14 உனிரிங்கள் னதற்குப் குதினிலும் 

கண்டினப்ட்டுள்.  



 
புதி கடல்வாழ் உிரினம் 

கநலும், 50-க்கும் கநற்ட்ட அளடனாம் காணபடினாத புதின உனிரிங்களும் 

கண்டினப்ட்டுள். இதில் 39 யடக்கு குதினிலும், 11 னதற்குப் குதினிலும் 

காணப்ட்ட. இளயகள அளடனாம் காண ெர்யகதெ ஆபாய்ச்ெினார்கின் 

உதயியுடன் பனன்றுயருகிகாம். இந்த உனிரிங்கள் அளத்தும் நன்ார் 

யளகுடாவுக்கு புதிதாளய. 

கநலும், 77 புதின யப்ாள திட்டுகள் கண்டினப்ட்டுள். அளய 90 பதல் 730 ெதுப 

நீட்டர் பப்யில் அளநந்துள். இந்தத் திட்டுகில் 10 பதல் 52 ெதயிகிதம் யளப 

யப்ாளகள் காணப்டுகின். இகதகால் 39 புதின கடல்புல் திட்டுகளும் 

கண்டினப்ட்டுள். அளய 150 பதல் 340 ெதுப நீட்டர் பப்யில் அளநந்துள். 

இந்தத் திட்டுகில் கடல்புற்கள் 10 பதல் 40 ெதயிகிதம் யளப காணப்டுகின். கடந்த 

2003-2005-ல் டத்தப்ட்ட ஆய்வுத் தகயல்களயும், தற்காளதன ஆய்வுத் 

தகயல்களயும் ஒப்ிட்டுப் ார்க்கும்காது, நன்ார் யளகுடா கடல்யாழ் உனிரினல் 

யத்தில் ருயிள நாற்ம் னரும் தாக்கத்ளத ஏற்டுத்தினிருப்து 

னதரினயந்துள்து.  



 
ஆய்வில் கண்டறிப்பட்ட புதி கடல்வாழ் உிரினம் 

நன்ார் யளகுடா ஆனிபக்கணக்கா நீயர்கின் யாழ்யாதாபப் குதினாக 

இருப்தால், இங்குள் ல்லுனிர் னருக்கத்ளதப் ாதுகாக்க கயண்டினது அயெினம். 

குிப்ாக நீன்கள் உள்ிட்ட கடல்யாழ் உனிரிங்கின் உளயிடநா 

யப்ாளகள் நற்றும் கடல்புற்களப் ாதுகாக்க உடடி டயடிக்ளக எடுக்க 

கயண்டினது அயெினம்” என்ார் உறுதினா குபில். 

*** 

 


