
Module 1
An Introduction to Coastal and 

Marine Biodiversity and  
Ecosystem Services

મૉડ્યુલ 1 
દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ 

જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની 
સેવાઓનો પરિચય

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ષિત વવસતાિના સંચાલન 

પર પાઠ્યક્રમ

For Field-Level MPA Managers

ફિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજરમાટે



Imprint

Training Resource Material on Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management for field-level MPA 
managers of Gujarat

Module 1: An Introduction to Coastal and Marine Biodiversity and Ecosystem Services
Module 2: Coastal and Marine Biodiversity and Ecosystems Services in the Overall Environment and Development Context
Module 3: Mainstreaming Coastal and Marine Biodiversity Conservation Concerns into Overall Development and Environmental Planning
Module 4: Coastal and Marine Protected Areas and Sustainable Fisheries Management
Module 5: Governance, Law and Policies for Managing Coastal and Marine Ecosystems, Biodiversity and Protected Areas
Module 6: Assessment and Monitoring of Coastal and Marine Biodiversity and Relevant Issues
Module 7: Effective Management Planning of Coastal and Marine Protected Areas
Module 8: Communicating Coastal and Marine Biodiversity Conservation and Management Issues

ISBN 978-81-933215-3-9

November 2016 (first edition)

Published by:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Indo-German Biodiversity Programme
A-2/18, Safdarjung Enclave
New Delhi 110029, India
T +91-11-4949 5353
E biodiv.india@giz.de
W http://www.indo-germanbiodiversity.com

Wildlife Institute of India (WII)
P.O. Box 18, Chandrabani
Dehradun 248001
Uttarakhand, India
T +91-135-2640 910
E dwii@wii.gov.in
W www.wii.gov.in

GEER Foundation
Indroda Nature Park, P. O. Sector-7,
Gandhinagar-382007,GUJARAT
T +91-79-23977300 / 309
E dir-geer@gujarat.gov.in
W www.geerfoundation.gujarat.gov.in

GIZ is a German government-owned not-for-profit enterprise supporting sustainable development.

This training resource material has been developed under the Human Capacity Development component of the project ‘Conservation and Sustainable 
Management of Existing and Potential Coastal and Marine Protected Areas (CMPA)’, under the Indo-German Biodiversity Programme, in partnership with the 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India. The CMPA Project has been commissioned by the German Federal 
Ministry for Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) with the funds provided under the International Climate Initiative (IKI). 
The CMPA Project is being implemented in selected coastal states in India and focuses on capacity developed of the key stakeholders in the forest, fisheries 
and media sectors.

With guidance from:
Director, Indo-German Biodiversity Programme, GIZ India
Dr. V B Mathur, Director, Wildlife Institute of India
Dr. J. Michael Vakily, Team Leader, CMPA Project, Indo-German Biodiversity Programme, GIZ India

Compiled and edited by:
Dr. Neeraj Khera, Senior Advisor, Indo-German Biodiversity Programme, GIZ India
Dr. K. Sivakumar, Scientist E, Wildlife Institute of India
Dr. Sarang Kulkarni, Marine Biologist, Indian Institute of Scuba Diving and Aquatic Sports (IISDA)
Dr. R. D. Kamboj, Director, GEER Foundation

Text and editing contributions from:
Dr. J.A. Johnson, Scientist D, Wildlife Institute of India; Dr. Ramesh Chinnasamy, Scientist C, Wildlife Institute of India; Dr. D. Adhavan, Project Associate, 
Wildlife Institute of India; Dr. Pradeep Mehta, Research and Programme Manager, Earthwatch Institute India; Mr. Luke Mendes, Writer, Filmmaker and Media 
Trainer, Mumbai; Mr. S. Gopikrishna Warrier, Regional Environment Manager, PANOS South Asia [Module 8]; Mr. Darryl D’Monte, Chairperson, Forum of 
Environmental Journalists of India (FEJI) [Module 8]; Dr. Dirk Asendorpf, Journalist and Media Trainer, Germany [Module 8]; Ms Atiya Anis, Communications 
Expert, Indo-German Biodiversity Programme, GIZ India; Mr. Sanjay Dave, Charkha and Mr. Bharat Patel, MASS Gujarat [case studies of turtle rescue and 
community plantation of mangroves]; Dr. R. Ramesh and team, NCSCM [ecosystem services, differences between terrestrial and coastal ecosystems, GIS]; Ms 
Helina Jolly [economic valuation methods and examples]; Ms Janki Teli [case study of Whale Shark]; 

Designed by:
Aspire Design, New Delhi

Translated from English to Gujarati
Cuttingedge Translation Services Pvt. Ltd.

Photos by: 

Neeraj Khera, unless credited otherwise.

Disclaimer:
This training resource material is work in progress. The material in this publication is meant to be used for educational purposes only. It has been compiled, 
developed and edited by the named authors, contributors and editors and does not necessarily reflect the views of the GIZ or its partners. The master text has 
been created and compiled from documented and published references/resources, as cited in the text. The master text has subsequently been edited and 
customized to develop training material for field-level MPA managers, senior MPA managers, media students and trainers. While due care has been taken in 
preparing this document, the publisher, editors and text contributors assume no responsibility for the authenticity, correctness, sufficiency or completeness 
of such information or examples. Any geographical maps are for informational purposes only and do not constitute recognition of international boundaries 
or regions; publishers make no claims concerning the accuracy of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein. Any 
feedback and suggestions for improving this training material are welcomed at neeraj.khera@giz.de.

પ્રથમ પેજનું લખાણ

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને ગુજિાતના ષિતે્ર-સતિીય MPA મેનેજસ્સ માટે સંિક્ષિત વવસતાિ વયવસ્ાપન પિ તાલીમ સંસાધન સામગ્ી

મૉડ્યુલ 1:  દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓનો પરિચય 
મૉડ્યુલ 2:  સમગ્ર પયયાવિણ અને વવકાસના સંદર્ભમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓ
મૉડ્યુલ 3:  વવકાસ અને પયયાવિણ માટેના આયોજનમાં દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ સાથે સંબંધધત ચચતાઓન ેમયુખ્યપ્રવાહ સાથે જોડતાં
મૉડ્યુલ 4:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો અને ટકાઉ મત્ય ઉદ્ોગ સંચાલન
મૉડ્યુલ 5: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો, જવૈવવવવધતા અને સંિક્ક્ષત વવસતાિોના સંચાલન માટે શાસન, કાયદો અને નનતીઓ
મૉડ્યુલ 6:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંબંધધત મયુદ્ાઓનયુ ંઆકલન અને નનિીક્ષણ
મૉડ્યુલ 7:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિોના અસિકાિક સંચાલનનયુ ંઆયોજન
મૉડ્યુલ 8:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ અને સંચાલન સંબંધધત મયુદ્ાઓ અંગે સંવાદ
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GIZ એ જમ્ભન સિકાિની માલલકીનયુ ંનફાિહહત સાહસ છે જ ેટકાઉ વવકાસમાં સહાય કિે છે.

આ તાલીમ સંસાધન સામગ્રીન ેરાિત સિકાિના પયયાવિણ, વન અને આબોહવામાં ફેિફાિના મતં્રાલયની સાથે રાગીદાિીમાં, ઇંડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ હેઠળ, ‘કંઝવવેશન એનડ સસે્ઇનેબલ 
મેનેજમેન્ટ ઑફ એગ્ઝસ્સ્ગ એનડ પોટેંક્શયલ કૉસ્લ અને મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયાઝ (CMPA)’ પ્રોજકે્ના માનવક્ષમતા વવકાસના ઘટક હેઠળ વવકસાવવામાં આવેલ છે. એ CMPA પ્રોજકે્ને પયયાવિણ, 
પ્રકૃતતસંિક્ષણ, ઇમાિત અને આણ્વક સયુિક્ષાના જમ્ભન સિકાિના મતં્રાલય (BMUB) દ્ાિા સેવાિત કિવામાં આવેલ છે જનેે ઇન્ટિનશેનલ કલાઇમેટ ઇનનક્શયેટીવ (IKI) હેઠળ રંડોળ પૂરં પાડવામાં આવેછે. 
એ CMPA પ્રોજકે્ન ેરાિતના ચયુનનદા િાજ્ોમાં અમલમાં લાવવામાં આવેલ છે અને તે વન, મત્યઉદ્ોગ અને માધયમ ક્ષતે્રના હહત ધાિકોની ક્ષમતાના વવકાસ પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. 

્ડો. શ્ી કં્બોજના માગ્સદશ્સન હેઠળ:
રડિેક્િ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. વીબીમાથયુિ, રડિેક્િ, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટૂ્ટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ.જ.ે માઇકલવરકલી, ટીમલીડિ, CMPA પ્રોજકે્, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિતના દ્ાિા સંકલન અને 

સકંલલત અને સંપારદત:
ડૉ. નીિજ ખેિા, વરિષઠ સલાહકાિ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. કે. ક્શવાકયુમાિ, વજૈ્ાનનક, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ. સાિંગ કયુલકણણી, દરિયાઈ જીવવવજ્ાની, ઇંરડયન ઇગસ્સ્ટયયુટ ઑફ સ્યુબા ડાઇવવગ એનડ એકવેહટક સપોટ્સ્ભ (IISDA)
ડો. આિ.ડી. કંબોજ, ડાયિેક્િ,ગીિ ફાઉનડેશન

લખાણ અને સંપાદન યોગદાન:
ડૉ. જ.ેએ. જહોનસન, વજૈ્ાનનક ડી, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. િમશે ધચન્ાસામી, વજૈ્ાનનક સી, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. ડી. અધવાન, પ્રોજકે્ એસોક્શએટ, વાઇલડ 
લાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. પ્રદીપ મહેતા, સશંોધન અને કાય્ભક્રમ સંચાલક, અથ્ભવૉચ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; શ્ીલ્યુક મેનનડસ, લખેક, રફલ્મકાિ અને તમડીયાની તાલીમ આપનાિ, મયુંબઈ; શ્ીએસ. 
ગોપી રક્રષના વારિયાિ, પ્રાદેક્શક પયયાવિણ સંચાલક, PANOS દક્ક્ષણ એશીયા [મૉડ્યુલ 8]; શ્ી ડેિીલડી’ મોને્ટ, અધયક્ષ, ફૉિમ ઑફ એનવાયિમેન્ટલ જનયાલલસ્્સ ઑફ ઇંરડયા (FEJI) [મૉડ્યુલ 8]; ડૉ. 
ડક્ભ  એસેનડોફ્ભ , પત્રકાિ અને મીરડયા ટે્નિ, જમ્ભની [મૉડ્યુલ 8]; સયુશ્ી અતતયા અનીસ, સંચાિ નનષણાત, ઈનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત; શ્ીસંજય દવે, ચિખા અને શ્ીરિત પટેલ, MASS 
ગયુજિાત [કાચબા ના બચાવ અને ચેિની સામૂદાયયક િોપણીના કેસના અભયાસ]; ડૉ. આિ. િમશે અને ટીમ, NCSCM [નનવસન તતં્રની સેવાઓ, જમીની અને દરિયાઈ નનવસન તતં્રો વચ્ેનો તફાવત, જી.આઈ.
એસ.]; સયુશ્ી હેલલના જોલલી [આર્થક મૂલ્ાંકનની િીતો અને ઉદાહિણો]; સયુશ્ી જાનકી તેલી [વે્લશાક્ભ ના કેસના અભયાસયુ]; 

ર્ડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગુજિાતીમાં ભાષાંતિ
કટટગએજ ટ્ાસ્સલશેન સર્વલસસ પ્રા. લલતમટેડ. 

ફોટો:

નીિજ ખેિા, જ્ાં સયુધી બીજા કોઈને કે્રરડટ ના અપાયેલ હોય.

દાવો જતો કિવો:
આ તાલીમ સંસાધન સામગ્રીએ પ્રગતતશીલ કાય્ભ છે. આ પ્રકાશનમાં સામેલ સામગ્રીનો માત્ર શૈક્ષન્ણક હેતયુઓ માટે ઉપયોગ કિવાનો છે. તેને સંપારદત, વવકલસત અને સંકલલત કિવાનયુ ંકાય્ભ જમેના નામ 
આપવામાં આવેલ છે તે લખેકો, યોગદાન આપનાિાઓ અને સંપાદકો દ્ાિા કિવામાં આવેલ છે અને તે GIZ અથવા તેના રાગીદાિોના મતંવયોનયુ ંપ્રતતબબબ પાડતયુ ંહોય તેવયું જરિી નથી. એ મયુખ્ય લખાણને તે 
લખાણમાં દશયાવયા મયુજબ, દસતાવેજીત અને પ્રકાક્શત સંદરભો/સંસાધનોમાંથી સજ્ભવામાં અને સંપારદત કિવામાં આવેલ છે. એ મયુખ્ય લખાણને ત્ાિબાદ રફલડ-લેવલના MPA મેનેજસ્ભ, વરિષઠ MPA મેનેજસ્ભ, 
માધયમના વવદ્ાથણીઓ અને તાલીમ આપનાિાઓ માટેની તાલીમ સામગ્રી તિીકે વવકસાવવા માટે સંપારદત કિવામાં આવેલ છે તેમજ તેનયુ ંવૈયકકતકિણ કિવામાં આવેલ છે. આ દસતસવેજના સજ્ભનમાં જરિી 
કાળજી િાખવામાં આવેલી છે છતાં, એમાં આપવામાં આવેલ માહહતી અથવા ઉદાહિણોના અધધકૃતપણા, ખિાપણા, પતૂ્ભતા કે પૂણ્ભતા અંગે પ્રકાશક, સંપાદકો અને લખાણમાં યોગદાન આપનાિાઓ કોઈ 
જવાબદાિી લતેાં નથી. કોઈપણ રૌગોલલક નકશા ફકત માહહતીના હેતયુ માટેજ છે અને તે આતંિિાષટ્ીય સિહદો અને વવસતાિની માન્યતા ધિાવતા નથી, પ્રકાશક નકશાઓની ચોકસાઇ માટે કોઈ દાવો કિતા 
નથી કે તેમાં દશયાવેલી માહહતીના ઉપયોગથી પરિણમતી કોઈપણ  જવાબદાિી ગ્રાહ્ય િાખતા નથી. આ તાલીમ અંગે િહેલાં તમાિા પ્રતતરાવો અથવા સૂચનો neeraj.khera@giz.de પિ મોકલી શકો છો.
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સંક્ષિપત

આ મૉડ્યુલ જનીનસતિો, પ્રજાતતઓના સતિો અને વસાહતોના સતિો પિ આધારિત ઉદાહિણો અને તેની ખાસ વવક્શષટતાઓ પિ ધયાન કેન્નરિત 

કિીન ેજવૈવવવવધતાની પ્રાથતમક વવરાવના પૂિી પાડીને આ અભયાસક્રમનો પાયો ઘડે છે. અહીં નનવસનતતં્રની સેવાઓની એકંદિ વવરાવના 
અને ચાિ પ્રકાિની નનવસનતતં્રની સેવાઓ – બચાવ માટેની, નનયમનકાિી, સહાયક અને સાંસૃ્તતક સેવાઓના ઉદાહિણો આપવામાં આવેલ છે 

અને ત્ાિબાદ, ચાવીરપ દરિયાકાંઠા પિના અને દરિયાઈ વસાહતો અને પ્રજાતતઓના વવગતવાિ વણ્ભન આપવામાં આવેલ છે. આ મૉડ્યુલના 
અંત પિ જમીની અને દરિયાકાંઠા પિના દરિયાઈ નનવસનતતં્ર વચ્ેના તફાવત અંગેની ચચયા કિવામાં આવી છે.

Summary

This module provides the foundation of the course by providing the basic concepts of biodiversity at the 

genetic, species and habitat levels, focussing on the examples and peculiarities of the coastal and marine 

ecosystems. An overview of the concept of the ecosystem services and examples of the four types of 

ecosystem services- provisioning, regulatory, supportive and cultural, are followed by a detailed description of 

the key coastal and marine habitats and species. The module ends with a discussion on the key differences 

between the terrestrial and coastal marine ecosystems.

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

For Field-Level MPA Managers

Module 1
An Introduction to Coastal and 

Marine Biodiversity and  
Ecosystem Services

મૉડ્યુલ 1 
દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ 

જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની 
સેવાઓનો પરિચય

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ષિત વવસતાિના સંચાલન 
પર પાઠ્યક્રમ

ફિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજરમાટે
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આદ્ાષિિો

ABNJ  ઍરિયાઝ નબયોનડ નશેનલ જયુ રિસ્ડક્શન

CBD  કનવેન્શન ઑન બાયૉલૉજીકલ ડાઇવર્સહટ

EEZ  એક્કક્યુક્ઝવ ઇકોનોતમકઝૉન

ENVIS  એનવાયિમેન્ટલ ઇન્ોમવેશન

ERSST  એકે્સનડેડ રિકસ્સ્્કે્ડ સીસફફેસ ટેમપિેચિ

MEA  તમલેનનઅમ ઇકોલસસ્મ એસેસમેન્ટ

MPA  મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયા

NCSCM  નશેનલ સેન્ટિ ફોિ સસે્ઇનેબલ કૉસ્લ મેનેજમેન્ટ

NOAA  નશેનલ ઑસનનક એનડ એટમોસ્ફિયરિક એડતમનનસે્્શન

SAC  સપેસએપ્લકેશસ્સ સેન્ટિ

UNCLOS  યયુનાઈટેડ નશેસ્સ કનવશેન ઑન ધી લૉ ઑફ ધી સી

UNDP  યયુનાઈટેડ નશેસ્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ

UNISDR  યયુનાઈટેડ નશેસ્સ ઇન્ટિનશેનલ સે્્ટેજી ફોિ રડઝાસ્િરિડક્શન
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EEZ  Exclusive economic zone
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ERSST  Extended Reconstructed Sea Surface Temperature
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NCSCM  National Centre for Sustainable Coastal Management
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SAC  Space Applications Centre

UNCLOS  United Nations Convention on the Law of the Sea

UNDP  United Nations Development Programme
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શૈષિણણક પરિણામો

આ મૉડ્યુલ પૂરં કયયાબાદ, સહરાગીઓ આ િીતે સક્ષમ બનશે

•  ’જવૈવવવવધતા’શબ્દને સમજાવવો અને એ વવરાવનાના વવવવધ પાસાઓનયું વણ્ભન કિવયું; 

• વવવવધ પ્રકાિની દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ વસાહતો અને પ્રજાતતઓનયું પ્રદશ્ભન કિવયું;

• દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતામાંથી ઊરી થતી વવવવધ પ્રકાિની નનવસનતતં્રની સેવાઓની રપિેખા તૈયાિ કિવી;

• દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણ માટે પારિસ્થિતતકતતં્રના આધાિને સમજવો; 

• સપષટ ઉદાહિણોની સાથે જમીન પિના અને દરિયાકાંઠા પિના નનવસનતતં્રોની વચ્ેના તફાવતને વયકત કિવો; 

• જમીન પિના વવસતાિો અને દરિયાઈ વવસતાિો વચ્ેનો તફાવત સમજાવવો; અને એ તફાવતની જમીન પિના અને દરિયાકાંઠા-દરિયાઈ 
નનવસનતતં્ર અને તેના સંચાલનની સામાજીક-આર્થક અને િાજકીય સંદર્ભમાં મયુલવણી કિવી. 

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•  explain the term ‘Biodiversity’ and describe different aspects of the concept;

• illustrate different types of coastal and marine habitats and species

• outline different types of ecosystem services arising out of coastal and marine biodiversity;

• understand the ecological basis for conserving coastal and marine biodiversity;

• express the differences between terrestrial and coastal ecosystems with clear examples;

• explain the key differences between landscapes and seascapes; and appreciate the difference in socio-

economic and political contexts of terrestrial and coastal-marine ecosystems and their management.

મુખ્ સંદેશાઑ

• ‘જવૈવક વવવવધતા અથવા જવૈવવવવધતા એ જીવનના દિેક સવરપો અને માળખાના દિેક સતિો પિ િહેલી વવવવધતાનો સંદર્ભ આપે છે.’ 
જવૈવવવવધતાના સતિોમાં એક જ પ્રજાતતની અંદિ િહેલી વવવવધતા (જનીન વવવવધતા), પ્રજાતતઓની વવવવધતા (વવવવધ પ્રજાતતઓ) અને 
નનવસનતતં્રની વવવવધતા (વસાહત અથવા નનવસનતતં્રની વવવવધતા) નો સંદર્ભ આપે છે. આ ત્રણેય સતિોનયું વધયુ વણ્ભન થઈ શકે છે. તેમાં ક્ા 
પ્રકાિના તતવો િહેલા છે અને તેની સખં્યા કેટલી છે (િચનાત્મક વવવવધતા), તેમની ગોઠવણ કેવી છે (માળખાગત વવવવધતા) અને એ તતં્રમાં 
તેમની કઈ ભતૂમકા છે (કાયયાત્મક વવવવધતા). 

• લોકોને નનવસનતતં્રથી વવવવધ લારો પ્રા્ત થાય છે, જમેાં બચાવની, નનયમનકાિી, સાંસૃ્તતક અને સહાયક સેવાઓનો સમાવશે થાય છે, જ ે
“નનવસનતતં્રની સેવાઓ’ તિીકે ઓળખાય છે. આ નનયમનોનયું અમલીકિણ, પાલન અને અમલ એક પડકાિ સમાન છે. 

• જવૈવવવવધતા એ સ્થિતતથિાપક નનવસનતતં્રનો પાયો છે જ ેવવસતતૃ શ્ેણીના ’કાયભો’ને સહાય કિે છે. નનવસનતતં્રની સેવાઓને બચાવવામાં 
જનીનસંબંધી, પ્રજાતતઓ (પ્રાણીઓ અને છોડ) અને વસાહતની વવવવધતાઓ મહતવની ભતૂમકા રજવે છે. 

• જવૈવવવવધતામાં ફેિફાિ થવાથી આ કાયભો (ઉદાહિણ તિીકે, પિાગિજ ફેલાવવી, પોષકચક્રો બનાવવા) અને તેમાંથી ઊરા થતાં ઉતપાદન 
(ઉદાહિણ તિીકે, ખાદ્, ઔષધીયછોડ) પિ પણ પ્રરાવ પાડે છે. 

• જવૈવવવવધતા ને માપવા અને તેનયું નનરિક્ષણ કિવા માટે , બે માગભો ઉપલબ્ધ છે: સૌપ્રથમ એ વાસતવવક પ્રરક્રયાને માપવી (કાયયાત્મક વવવવધતા), 
ઉદાહિણ તિીકે, પયુન: સજ ્ભનના દિ અને વલણો, ઉતપાદકતા ના દિો, પ્રજાતતઓ વચ્ેનો સંવાદ. જો કે, આ એક મયુશકેલ અને સમય માંગી લે તેવયું 
કાય્ભ છે. પરિણામ સવરપે, બીજયુ  ંકાય્ભ તેમાંથી બહાિ નનકળવાના માગભો અને તે પ્રતતનનધધઓનો ઉપયોગ કિે છે (જ ેસંિક્ષણના ટંૂકામાગભો તિીકે 
ઓળખાય છે), જ ેસિળ છે અને કેટલીક ચોક્કસ ધાિણાઓ પિ આધારિત છે જમેકે, પ્રતતનનધધ પ્રજાતતઓને મળતા સિંક્ષણના લારો એ 
પ્રજાતતઓના મોટા વગ્ભ અને/અથવા વસાહતો સયુધી પહોંચે છે. આથી, એક પ્રતતનનધધ પ્રજાતતનયું માપ લેવાથી એ નનવસનતતં્ર કેવયું કાય્ભ કિી િહયું છે 
તેનો એક ખ્યાલ મળશે. વાઘ, કાચબા, વે્લશાક્ભ , વગેિે લોકપ્રીય પ્રતતનનધધઓ છે. 

• રાિતમાં કેટલાંય પ્રકાિના દરિયાકાંઠા પિના નનવસનતતં્રોછે: જમીન પિના તાજાં પાણીના જલપલાવવત પ્રદેશો, ખાડીના જલપલાવવત પ્રદેશો, 
રિતીના કાંપના મેદાનો, િેતીના મેદાનો, ખડકાળ દરિયાકાંઠા, ચેિનાજગંલો, પિવાળાના ખડકો અને બીજા દરિયાકાંઠા પિના અને દરિયાઈ 
નનવસન તતં્રો. 

• જલીય માધયમ ના સંદર્ભ માં દરિયાઈ અને જમીન પિ ના નનવસન તતં્રો અલગ પડે છે, જમેાં બધાં જ દરિયાઈ સજીવો અપસતતવમાં િહે છે. પાણી 
જોડે છે, જમીન અલગ પાડે છે – જમીન પિ જોવા મળે છે તેવી કોઈ પણ સપષટ સિહદ દરિયાઈ નનવસન તતં્ર માં જોવા મળતી નથી.  

Key messages

• ‘Biological diversity or biodiversity refers to the diversity of life in all its forms and at all levels of organiza-

tion.’ The levels of biodiversity are the diversity within a species (genetic diversity), the diversity of species 

(species diversity) and the diversity of ecosystems (habitat or ecosystem diversity). Each of the three levels 

can be described further: What types of elements are there and in what numbers (compositional biodi-

versity), how they are arranged (structural biodiversity) and what role they play in the system (functional 

biodiversity).

• Ecosystems provide a variety of benefits to people, including provisioning, regulating, cultural and support-

ing services, known as ‘Ecosystem Services.’Implementation, compliance and enforcement of these regula-

tions remain a challenge.

• Biodiversity is the foundation of resilient ecosystems supporting a vast array of ‘functions.’ Genetic, species 

(animal and plant) and habitat diversities have important roles to play in provision of ecosystem services.

• Changes in biodiversity can influence all these functions (e.g., pollination, nutrient cycling) and the prod-

ucts arising out of these (e.g., food, medicinal plants).

• When it comes to measuring and monitoring biodiversity, there are two ways of doing it: The first is to 

measure actual processes (functional biodiversity), e.g., regeneration rates and patterns, rates of productiv-

ity, species interaction. However, this would be difficult and time consuming. The second one is, therefore, 

the way out and uses surrogates (known as conservation shortcuts), which is simpler and based on certain 

assumptions that the conservation benefits of surrogate species extend to a larger set of species and/or 

habitats. Therefore, measuring a surrogate species would provide us an idea of how the ecosystem is do-

ing. Some famous surrogates are Tigers, Turtles, Whale Sharks, etc.

• There are several types of coastal ecosystems in India: inland freshwater wetlands, inland brackish water 

wetlands, estuarine wetlands, coastal mudflats, sand dunes, rocky shores, mangrove forests, coral reefs 

and other coastal and marine ecosystems.

• Marine and terrestrial ecosystems are different with respect to the aquatic medium in which all marine or-

ganisms exist. Water unites, land divides—there are no discrete boundaries in marine ecosystems as seen 

on land.





1.1  જવૈવવવવધતા 
નીવયાખ્ાઓ
જવૈવક વવવવધતા એ જીવનના દિેક સવરપો અને માળખાના દિેક સતિો પિ 
િહેલી વવવવધતા નો સંદર્ભ આપે છે.

વષ્ભ 1992 ના કનવેન્શન ઑન બાયૉલૉજીકલ ડાયવર્સહટ (CBD) પ્રમાણે, 
જવૈવક વવવવધતા એટલે બધાં સ્ત્રોતો માંથી બધી જ સજીવ સૃષટી ના 
સજીવો કે જમેાં, બીજી બાબતોની સાથોસાથ, જમીન પિની જવૈ, દરિયાઈ 
અને અન્ય જળચિ નનવસનતતં્રો અને તેઓ જ ેનનવસન તતં્રોનો રાગ 
છે એ પારિસ્થિતતક તતં્રમાં િહેલી વવવવધતાનો સમાવશે થાય છે. જમેાં 
પ્રજાતતઓની અંદિ િહેલી વવવવધતા, તેમની વચ્ેની વવવવધતા અને 
નનવસનતતં્રોની વવવવધતાનો સમાવશે થાય છે. 

જીવવવજ્ાની ઈ.ઓ. વવલ્સન એક વધયુ વવસતતૃ વયાખ્યા આપે છે (વવલ્સન 
1988): દિેક અધધક્રતમક સતિ પિ અને જવૈવક સંગઠનોની અવકાશી ધોિણે 
િહેલી જીવનની વવવવધતા: વસતીની અંદિ િહેલ જનીન તતવો, પ્રજાતતઓની 
અંદિની વસતી, સમયુદાયોની અંદિની પ્રજાતતઓ, જમીન પિના વવસતાિોની 
વસતીઓ, પરિસિ તતં્રની અંદિના જમીન પિના વવસતાિો, અને જવૈ ક્ષતે્રોની 
અંદિના પરિસિ તતં્રોનો સમાવશે થાય છે.’ 

1.1  Definitions of 
biodiversity
Biological diversity refers to the diversity of life in all its 

forms and at all levels of organization.

According to the Convention on Biological Diversity 

(CBD) of 1992, biological diversity means the variability 

among living organisms from all sources including, inter 

alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems 

and the ecological complexes of which they are part. 

This includes diversity within species, between species 

and of ecosystems.

Biologist E.O. Wilson has a more detailed definition (Wil-

son 1988): ‘The variety of life at every hierarchical level 

and spatial scale of biological organizations: genes within 

populations, populations within species, species within 

communities, communities within landscapes, land-

scapes within biomes, and biomes within the biosphere.’



1.2 Three levels of biodiversity
Biodiversity can be described at three levels: the diversity within a species 

(genetic diversity), the diversity of species (species diversity) and the diversity 

of ecosystems (habitat or ecosystem  diversity).

1.2.1 Genetic diversity

Genetic diversity refers to the variation of genes within a species. This 

includes genetic variation between distinct populations of the same species 

or variation within a population. Genetic diversity ensures that parents pass 

on the traits (such as disease resistance and physical features) that their 

offspring need to survive. With more variation, it is more likely that some indi-

viduals in a population will possess variations of alleles that are suited for the 

environment. Those individuals are more likely to survive to produce offspring 

bearing that allele. The population will continue for more generations because 

of the success of these individuals (Bijukumar and Nair, 2014). 

Genetic diversity is high when the individuals of a species/population dif-

fer from each other. For example, marine algae and Black-lip Pearl Oyster 

(Pinctada margaritifera) have high levels of genetic diversity. On the other 

hand, the Hawaiian Monk Seal has low levels of genetic diversity

Genetic diversity plays a very important role in species’ survival and adaptabil-

ity to changing environmental conditions. Genetic variations enable changes 

to occur in an organism’s anatomy or physiology between generations that are 

subsequently instrumental in adaptation and survival.

A species that has a high genetic diversity will have more variation that can 

respond in many different ways, which is essential for surviving in case of 

external stress, such as disturbances, natural disasters, disease spread, pollu-

tion, and climate variability and change.

1.2 જવૈવવવવધતા ના ત્રણસતિો
જવૈવવવવધતાનયું ત્રણ સતિો પિ વણ્ભન થઈ શકે છે: એક જ પ્રજાતતની અંદિ િહેલી વવવવધતા (જનીન 
તતવોની વવવવધતા), એ પ્રજાતતઓની વવવવધતા (પ્રજાતતની વવવવધતા) અને નનવસન તતં્રોની વવવવધતા 
(વસાહત અથવા નનવસન તતં્રની વવવવધતા). 

1.2.1 જનીન તતવોની વવવવધતા

જનની તતવોની વવવવધતા એ એક જ પ્રજાતતમાં િહેલ જનીનની વવવવધતાનો સંદર્ભ આપે છે. જમેાં 
અલગ પડતી વસતીઓ માં િહેલી જનીન તતવોની વવવવધતા અથવા એક વસતીની અંદિ જ િહેલી 
વવવવધતાનો સમાવશે થાય છે. જનીન તતવોની વવવવધતા એ વાતને સયુનનલચિત કિે છે કે માતા-વપતા 
તેમના લક્ષણો (જમે કે િોગ પ્રતતિોધ અને શાિીરિક લક્ષણો) તેમના બાળકોને આપે છે જ ેતેઓ ને 
ટકી િહેવા માટે જરિી હોય છે. વધયુ વવવવધતાની સાથે, એવયુ ંથવાની વધયુ સરંાવના િહેલી છે કે, એક 

વસતીમાં ના અમયુક વયકકતઓ વવવવધ પ્રકાિના જનીન ધિાવતા હશે જ,ે એ પયયાવિણમાં ટકી િહેવા 
માટે અનયુકયુળ હોય. એવી વયકકતઓની ટકી િહેવાની અને એ જનીન ધિાવતા બાળકો ધાિણ કિવાની 
શક્તા વધાિે હોય છે. આ વયકકતઓની સફળતાના કાિણ ેએ વસતી વધયુ પેઢીઓ સયુધી ચાક્યુ િહેશ ે

(નબજયુકયુમાિ અને નાયિ, 2014).

જ્ાિે એક પ્રજાતત/વસતીના વયકકતઓ એક બીજાથી અલગ પડતા હોય ત્ાિે જનીન તતવોની વવવવધતા 
ઉચ્ પ્રમાણમાં હોય છે . ઉદાહિણ તિીકે , દરિયાઈ શેવાળ અને કાળા-હોંઠ ધિાવતયું મોતીના છીપ 
(વપકટાડા માગ્ભ રિહટફેિા) માં જનીન તતવોની વવવવધતા ઉચ્ પ્રમાણમાં હોય છે. જ્ાિે બીજી બાજયુએ, 
હવાઇયન મોન્કસીલ માં જનીન તતવોની વવવવધતાનયું પ્રમાણ ઓછયુ ં  હોય છે.

પ્રજાતીઓ ના ટકી િહેવામાં અને પયયાવિણની બદલતી જતી પરિસ્થિતતઓને અનયુકયુળ થવામાં જનીન 
તતવોની વવવવધતા એક અગત્ની ભતૂમકા રજવે છે. અનયુકયુળ થવા માટે અને ટકી િહેવા માટે જ ેચાવીરપ 
સાધન તિીકે રાગ રજવે છે એ સજીવસૃષટીની શિીિ િચના અથવા પેઢીઓ વચે્ના શિીિ વવજ્ાન માં 
થતા ફેિફાિોને જનીન તતવોની વવવવધતા સક્ષમ બનાવે છે. 

એક એવી પ્રજાતત કે જમેાં જનીન તતવોની વવવવધતા નયું પ્રમાણ ઉચ્ હોય તે પ્રજાતત માં વધયુ વવવવધતા 
હશે અને તેઓ ઘણી વવવવધ િીતે પ્રતતરાવ આપી શકશે, જ ેબાહ્ય તણાવ, જમે કે અવયવથિાઓ , 
કયુદિતી આફતો, િોગ નો ફેલાવો, પ્રદયુષણ, અને આબોહવામાં વવવવધતા અને ફેિફાિ સામે ટકી િહેવા 
માટે આવશયક છે. 

The genus Penaeus represents an economically important group of shrimps and prawns 

(Dall et al. 1990; BaileyBrook and Mass 1992; Rosenberry 2001). These shrimps are an 

ecologically diverse group of species and important resources for fisheries and aquacul-

ture worldwide (Chatti et al., 2008). 

 Black tiger shrimp, Penaeus monodon, is one of the most economically important 

penaeid species, widely distributed in the Indian Ocean and Western Pacific Ocean 

(Holthius, 1980). Quality production of the shrimp P. monodon in hatchery operations 

depends heavily on genetic diversity and population structure of brood stocks. Their 

populations along the Andhra Pradesh coast are genetically diverse and show high 

genetic diversity among P. monodon broods. 

Source: Khedkar et al, 2013 and Megarajan, 2014.

વપનીયસ નામની પ્રજાતત આથણીક િીતે મહતવના જૂથ ઝીંગાઓ અને પ્રોનનયું પ્રતતનનધધતવ કિે છે (ડાલ એટ 
અલ 1990;. બેઈલી બ્ૂક અને માસ 1992; િોઝેનબિેી 2001). આ ઝીંગા એ પારિસ્થિતતક િીતે અલગ 
પડતી પ્રજાતતઓનો સમહૂ છે અને સમગ્ર વવશ્વમાં મત્ય ઉદ્ોગ તથા જળ ચિસૃષટી માટે મહતવનયું સંસાધન 
છે (ચાટ્ીએટઅલ., 2008).  

ટહદ મહાસાગિ અને પચિીમી પ્રશાંત મહાસાગિમાં વવસતતૃ િીતે વવતિીત, બલેક ટાઇગિ ઝીંગા, વપનીયસ 
મોનોડોન, એ આથણીક િીતે સૌથી મહતવ પૂણ્ભ વપનીયડ પ્રજાતતઓમાંની એક પ્રજાતત છે (હોસ્થિયસ, 1980). 
ઈંડાને સેવવાની કામગીિીમાં વપનીયસ મોનોડોન ઝીંગાના ગયુણવત્ા સરિ ઉતપાદન રાિે પ્રમાણમાં જનીન 
તતવોની વવવવધતા અને ઉછેિ માટેના સ્ોકની વસતીના માળખા પિ આધાિ િાખે છે. આંધ્રપ્રદેશના સમગ્ર 
દરિયાકાંઠા પિ તેમની વસતી જનીન તતવોની વવવવધતા ધિાવે છે અને વપનીયસ મોનોડોનના ઈંડા સેવનમાં 
ઉચ્પ્રમાણમાં જનીન તતવોની વવવવધતા દશયાવે છે.  

સ્ત્રોત: ખેડકિએટઅલ, 2013 અને મેઘિાજન, 2014.



Black-lipped Pearl Oyster Pinctada margaritifera કાળા-હોંઠ વાળા મોતી ના છીપ પપકટાડા માર્ગ રિટટફેિા

High genetic diversity is also essential for species’ evolution. Healthy reproduction becomes increas-

ingly difficult with very little genetic variation within a species, and offspring often deal with problems 

similar to those of inbreeding. The vulnerability of a population to certain types of diseases can also 

increase with a reduction in the genetic diversity.

પ્રજાતતઓની ઉત્કાંતત માટે પણ ઉચ્પ્રમાણ માં જનીન તતવોની વવવવધતા જરિી છે. એક જ પ્રજાતતમાં બહયુઓછાં પ્રમાણમાં જનીન તતવોની 
વવવવધતાની સાથે સવથિ પ્રજનન વધયુ પ્રમાણમાં મયુશકેલ બની જાય છે, અને તેના બાળકોને ઘણી વખત એ સજાતત પ્રજનન સાથે સંકળાયેલ 
સમાન સમસયાઓનો સામનો કિવો પડે છે. એ જનીન તતવોની વવવવધતા માં ઘટાડો થવાની સાથે તે વસતીની અમયુક ચોક્કસ પ્રકાિના િોગો 
સામેની રેદ્તામાં પણ વધાિો કિે છે. 
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જનીન તતવોની વવવવધતા ના સતિો (FAO 1994)

દરિયાઈ જળચિ પ્રાણીઓ વવસતતૃ પ્રમાણમાં જનીન તતવોની વવવવધતાને દશયાવે છે. મોલસ્ હેટ્ોઝાઇગોસીટીઝની 26 પ્રજાતતઓમાં 
તે 2 થી 32% ની શે્ણીમાં હોય છે (જોહાનેસસન એટ અલ. 1989). કવચ ધાિી પ્રાણીઓ માંની જનીન તતવોની વવવવધતા નયું પ્રમાણ બહયુ 
ઓછયુ ં  હોય છે જમેાં, દશપાદ જળચિ પ્રાણીઓની 44 પ્રજાતતઓમાં તે વવવવધતા 0.4 થી 10.9% ની શે્ણીમાં હોય છે(નેલ્સન અને હેજકોક 
1980), ઉષણકહટબંધીય દશપાદ જળચિ પ્રાણીઓની છ પ્રજાતતઓમાં અને કાપવેને્ટિીયાની ખાડીમાંથી ઉષણકહટબંધીય સિંધ્ર પાદ જળચિ 
પ્રાણીઓની બે પ્રજાતતઓમાં આ વવવવધતા 0.8 થી 6.4% ની શે્ણીમાં હોય છે (િેડરફલડ એટઅલ. 1980), અને ઓસે્્લલયન પ્રોસ્સની 13 
પ્રજાતતઓમાં આ વવવવધતા 0.6 થી 3.33% ની શ્ેણીમાં હોય છે (મયુલલેયઅનેલેટિ 1980). 

કેટલાંય એલોઝાય્મસ અભયાસોમાં દરિયા કાંઠા પિના મત્ય ક્ષતે્રમાં ઘણી ગયુ્ત પ્રજાતતઓ િહેતી હોવાનયું જાણવા મળયયું છે અને તેમાં 
એવયું દશયાવવામાં આવેલ છે કે એક જ વગ્ભના ગણવામાં આવતા સંસાધનો બે કે તેથી વધયુ પ્રજાતતઓનો બનેલો હોય છે. ગયુ્ત પ્રજાતતઓના 
ઉદાહિણો, કપાલપાદી પ્રાણી (સ્ક્વડ) (નરિએલણીએટઅલ. 1993, કાવયાલ્ોએટઅલ. 1992, સ્ીથએટઅલ. 1981), ઑક્ોપસ 
(લેવીએટઅલ. 1988), બાઇવેલવ (ગ્રાંટએટઅલ. 1984, રિચાડ્ભ સનએટઅલ. 1982, સાવ્ભિએટઅલ. 1992), સવેલરફશ (મસયુદાએટઅલ. 
1987), લસલવિ સાઇડ્સ (પ્રોડોહ્લ અને લેવી 1989), ગિોળી માછલીઓ (શાકલીએટઅલ. 1982, વેપલ્સ 1981, યમાઓકા એટઅલ. 
1989), બોનરફશ (શાકલીઅનતેમાર 1981, શાકલીએટઅલ. 1982), અને નાના ગહન સમયુરિરી પ્રાણીઓ (ડેલી અને રિચાડ્સ્ભન 1980, સ્ીથ 
અને િોબટ્ભસન 1981). 

તેનાથી વવપિીત િીતે, હાઇ પો્લેક્્સ જનીન તતવોની નાની સેિયાનનડ માછલીઓ વચ્ેના િંગરપનો રેદ એવયું સૂચવે છે કે તેઓ એક એકલ 
પ્રજાતત બનાવે છે (ગ્રેવસ અને િોઝન બલટે્ 1980). તેવી જ િીતે ઉત્િપ્રશાંત મહાસાગિમાંથી મળી આવતા ગહન સમયુરિરી આમ્ભિહેડ્સ સયયુડૉ 
પેને્ટસસ્ભવ્ીલિીઅને પીપેક્ોિેઇલ્સ વચ્ે િહેલ જનીન તતવોની વવવવધતાનો અરાવ એ તાિણ તિફ દોિી જાય છે કે આમ્ભિહેડસ એવી 
એકલ ભૂસતિીય પ્રજાતતઓ ધિાવે છે કે જમેના જીવનકાળ ના વવવવધ તબક્કા ના ઇતતહાસ માં વવવવધ પ્રકાિનયું આકાિ-વવજ્ાન િહેક્યું છે 
(હમ-ફેિીસએટઅલ. 1989). બેિૉકલોબસ્િ, ન્યુઝીલેનડ માંથી જસેસએડવડ્ઝણી અને તાસ્ાનનયામાંથી જ.ે નોવાએહોલલાનનડયે જવેી બે 
પ્રજાતતઓ વચ્ે 33 લોસી પિ િહેલ જનીન તતવોની વવવવધતાનો અરાવ એવયું સૂચવે છે કે તેઓ એ સમાન પ્રજાતતની વસતી છે (સ્ીથ એટ 
અલ. 1980).

Levels of genetic diversity (FAO 1994)

Marine invertebrates show wide variation in levels of genetic diversity. In 26 species of mollusc heterozy-

gosities range from 2 to 32% (Johannesson et al. 1989). Crustacea have lower levels of genetic diversity 

ranging from 0.4 to 10.9% in 44 species of decapod (Nelson and Hedgecock 1980), from 0.8 to 6.4% 

in six species of tropical decapod and two species of tropical Stomatopod from the Gulf of Carpentaria 

(Redfield et al. 1980), and from 0.6 to 3.33% in 13 species of Australasian prawns (Mulley and Latter 

1980).

Several allozyme studies have revealed cryptic species in coastal fisheries and have shown that resourc-

es considered to be single taxa consist of two or more species. Examples of cryptic species have been 

found in squid (Brierley et al. 1993, Carvalho et al. 1992, Smith et al. 1981), octopus (Levy et al. 1988), 

bivalves (Grant et al. 1984, Richardson et al. 1982, Sarver et al. 1992), swellfishes (Masuda et al. 

1987), silversides (Prodohl and Levy 1989), lizard fishes (Shaklee et al. 1982, Waples 1981, Yamaoka 

et al. 1989), bone fishes (Shaklee and Tamaru 1981, Shaklee et al. 1982), and small pelagics (Daly and 

Richardson 1980, Smith and Robertson 1981).

Conversely, the lack of genetic differences between colour morphs of the small serranid fishes of the 

genus Hypoplectrus suggest that they compose a single species (Graves and Rosenblatt 1980). Like-

wise the lack of genetic differences between specimens of the pelagic armourheads Pseudopentaceros 
wheeleri and P. pectoralis from the North Pacific Ocean lead to the conclusion that the armourhead 

consists of a single metamorphic species with different morphologies between life-history stages (Hum-

phreys et al. 1989). Lack of genetic differences at 33 loci between two species of rock lobster Jasus 

edwardsii from New Zealand and J. novaehollandiae from Tasmania indicates that these are conspecific 

populations (Smith et al. 1980).

હવાઇયનમોંકસીલ (નીયોમોનાકસ શાઉઇસ્સલાનડી)Hawaiian Monk Seal (Neomonachus schauinslandi)
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1.2.2 Species diversity

Species diversity refers to the variety of species within a given context, which can be a geographical 

region/location/ecosystem or a marine space. The two main factors taken into account, when measur-

ing diversity, are richness and evenness.

Richness is a measure of the number of different kinds of organisms present in a particular area.

For example, the number of different fish species present in communities A and B in Figure 1 is 

three, so the richness of both communities is three. However, diversity depends not only on richness, 

but also on evenness. Evenness compares the similarity of the population size of each of the species 

present. The relative abundance of the three species is more even in community A than in B, so com-

munity A has a higher evenness than B. Therefore, the product of richness and evenness shows that 

overall ‘species diversity’ is higher in community A.

Some habitats or ecosystems have high species diversity, such as coral reefs or tropical forests. Other 

habitats, like high-altitude lakes or deserts, harbour lower species diversity. This is how different eco-

systems have evolved over time and have their unique set of species. Species are important to carry 

out the functions of an ecosystem. High plant diversity in a forest ecosystem can lead to increased 

ecosystem productivity by more efficiently utilizing soil nutrients and water. Species-diverse ecosys-

tems are more likely to be resilient because there is a higher chance of availability of another species 

to take up the functions of the species that may be lost due to environmental change, disasters or any 

other reason. High species diversity also means less empty niches in the ecosystem and therefore less 

chances of invasion by exotic species.1 Disease spread in a diverse ecosystem is relatively low and 

less severe due to a proportionately lower number of hosts available for the parasite.

Take a virtual tour of the species diversity of Australia’s Great Barrier Reef in this section of the 

National Geographic website: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/05/great-barrier-reef/doubilet-

photography

1.2.2 પ્રજાતતઓની વવવવધતા

પ્રજાતતઓની વવવવધતા એ આપેલ સંદર્ભમાં િહેલી પ્રજાતતઓની વવવવધતાનો સંદર્ભ આપે છે, એ સંદર્ભ રૌગોલલક પ્રદેશ/થિળ/

નનવસનતતં્ર અથવા એક દરિયાઈ જ્યા હોઈ શકે છે. જ્ાિે વવવવધતાનયુ ંમાપ લેવાનયુ ંહોય ત્ાિે ધયાનમાં લેવાતા બે પરિબળો, એ 

વવપયુલતા અને સતંયુલલતતા છે.

વવપયુલતા એ એક ચોકક્સ વવસતાિમાં િહેતાં વવવવધ પ્રકાિના સજીવોની સખં્યાનયુ ંમાપ છે.

ઉદાહિણ તિીકે, આકૃતત 1 માં A અને B સમયુદાયોમાં હાજિ માછલીની પ્રજાતતઓની સખં્યા ત્રણ છે, તેથી એ બન્ ેસમયુદાયની 
વવપયુલતા ગણાશે. જોકે, વવવવધતા એ માત્ર વવપયુલતા પિ આધાિ િાખતી નથી, પિંતયુ સતંયુલલતતા પિ પણ આધાિ િાખે છે. સતંયુલલતતા 
એ હાજિ િહેલ દિેક પ્રજાતતના વસતીના કદની સમાનતાની સિખામણી કિે છે. એ ત્રણ પ્રજાતતઓની સંબંધધત પ્રચયુિતા એ સમયુદાય A 

માં B કિતાં વધયુ સમતયુલ છે, તેથી સમયુદાય A એ B કિતાં વધયુ સતંયુલલત છે. પરિણામે, વવપયુલતા અને સતંયુલલતતાનો ગયુણાકાિ એવયુ ં
સૂચવે છે કે એકંદિે “પ્રજાતતઓની વવવવધતા” એ સમયુદાય Aમાં ઉચ્ પ્રમાણમાં િહેલ છે.

કેટલીક વસાહતો અથવા નનવસનતતં્રોમાં પ્રજાતતઓની વવવવધતાનો ઉચ્ દિ િહેલો હોય છે, જમેકે પિવાળાના ખડકો અથવા 
ઉષણકહટબંધધય જગંલો. અન્ય વસાહતો, જમેકે અતતશય ઉંચાઇ પિ આવેલ સિોવિો અથવા િણપ્રદેશોમાં, પ્રજાતતઓની ઓછી 
વવવવધતા બને છે. આ પ્રમાણે વવવવધ નનવસનતતં્રોની ઉત્કાંતત થયેલી છે અને તેઓ પાસે તેમની બેજોડ પ્રજાતતઓ િહેલી છે. 

નનવસનતતંના કાયભો કિવા માટે પ્રજાતતઓ મહતવની છે. જગંલના નનવસનતતં્રમાં છોડવાઓની ઉચ્પ્રમાણ માં વવવવધતાન ેલીધે 
જમીનના પોષક તતવોનો અને પાણીનો વધયુ અસિકાિક ઉપયોગ થવાને લીધે, તે નનવસનતતં્રની ઉતપાદકતામાં વધાિો થઈ શકે છે. 

પ્રજાતતની વવવવધતાથી રિેલ નનવસનતતં્ર વધયુ સ્થિતત-થિાપક બનવાની શક્તા ધિાવ ેછે કાિણકે, પયયાવિણમાં ફેિફાિ, આપત્ત્ઓ 

કે અન્ય કોઈ કાિણન ેલીધે જ ેકાય્ભ અમયુક ગયુમાવી દીધેલ પ્રજાતત દ્ાિા થતયુ ંહતયું તે કાય્ભની જવાબદાિી અન્યકોઈ પ્રજાતત સંરાળે તેવી 
સંરાવના વધયુ િહે છે. પ્રજાતતઓની ઉચ્પ્રમાણમાં વવવવધતાનો એ અથ્ભ પણ થાય કે તે નનવસનતતં્રમાં ઓછાં ખાલી અનયુકૂળથિાન િહે 

અને તેના પરિણામે વવધચત્ર પ્રજાતતઓ દ્ાિા અક્રમણ થવાની સંરાવના ઓછી િહે છે. એક વવવવધતાથી રિેલ નનવસનતતં્રમાં ૧ િોગ 

ફેલાવાની ઓછી અને નનમ્ન શક્તા િહે છે.

નશેનલ લજઓગ્રારફક વેબસાઇટના આ વવરાગમાં ઓસે્્લલયાના ગ્રેટ બેરિયિ િીફમાં પ્રજાતતઓની વવવવધતાની એક વરયયુ્ભઅલ ટૂિ 

(આરાસીપ્રવાસ) લો: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/05/great-barrier-reef/doubilet- photography

Gujarat is bestowed with one of the most diverse kinds of wetlands in the country including mangroves, 

coral reefs, beaches, mudflats, tidal flats, flood plain systems and fresh water lakes and reservoirs. And 

part of these is also includes the coastal areas. Gujarat has the longest coastline of about 1663km in India. 

Richness in the coastal biodiversity can largely be attributed to Mangroves as well. Mangroves are found 

throughout Tropical Asia, where they occupy more than 75,000 km2, or 40% of the world’s total area of 

mangroves. Indonesia alone, with 42,530 km2, accounts for 23% of the world total; India (with 6,700 

km2), Malaysia (with 6,424 km2), and Bangladesh (with 5,767 km2) each have over 3% of the world 

total. The total area under mangroves in Gujarat is 911sq.km (FSI 2001).

Source: Stanley, 2004

ગયુજિાત આખા દેશમાં સૌથી વધયુ વવવવધતાથી રિેલ જલપલાવવત વવસતાિો ધિાવવાના આક્શવયાદ ધિાવ ેછે જમેાં ચેિના જગંલો, 
પિવાળાના ખડકો, સમયુરિકાંઠાઓ, કાંપનામેદાનો, રિતીનામેદાનો, પૂિના મેદાન અને તાજા ંપાણીના સિોવિો અને જળાશયોનો સમાવશે 

થાય છે, અને તેના અમયુક રાગ દરિયાકાંઠાના વવસતાિો પણ ધિાવ ેછે. ગયુજિાત આશિે 1663 રકલોમીટિની દરિયાકાંઠાની િેખા સાથે 
રાિતમાં સૌથી લાંબો દરિયાકાંઠાનો વવસતાિ ધિાવ ેછે. દરિયાકાંઠાની જવૈવવવવધતાન ેચિેના જગંલોને પણ આરાિી ગણી શકાય. સમગ્ર 

ઉષણકહટબંધધય એશીયામાં ચેિના જગંલો જોવા મળે છે, જ્ાં તેઓ 75,000 km2 થી વધયુ વવસતાિ ધિાવ ેછે અથવા વવશ્વના કયુલ ચેિના 
જગંલોના વવસતાિના 40% વવસતાિ ધિાવ ેછે. માત્ર ઇનડોનશેીયા એકક્યુ ં42,530 km2 ની સાથે, વવશ્વના કયુલ સિવાળાના 23 ટકા 
જટેલો હહસસો ધિાવ ેછે; રાિત (6,700 km2 ની સાથે), મલશેીય(6,424 km2ની સાથે), અને બાં્લાદેશ (5,767 km2 ની સાથે) 
એ વવશ્વના કયુલ સિવાળાના આશિે ૩% ધિાવ ેછે. ગયુજિાતમાં ચિેના જગંલો આશિે 911sq.km માં ફેલાયેલાં છે (FSI 2001).

સ્ત્રોત: સે્નલી, 2004
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મહાિાષટ્માં, મયુખ્યતવ ેત્રણ પ્રકાિની વસાહતોને ઓળખી કાઢવામાં આવેલછે ખડકાળ દરિયાકાંઠા, િેતાળ દરિયાકાંઠા અને કાદવયયુકત 

તથા ચિેના જગંલોયયુકત દરિયાકાંઠા આવેલા છે, જ ેલાક્ષન્ણક િીતે મહાિાષટ્ના સમગ્ર દરિયાકાંઠા પિ ફેલાયેલ છે. અમયુક નાના 
રાગોમાં ક્ાિેક પિવાળા પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. સહહયારિરીની પવ્ભતમાળાની તળેટીઓમાં ખડકાળ દરિયાકાંઠા આવેલા છે. જ ે

િેતાળ દરિયાકાંઠાઓની વચ્ે “c” આકાિ માં આવેલા છે જનેાથી અખાત બને છે. મહાિાષટ્ના દરિયાકાંઠા પિ આશિે 32 ખડકાળ 

દરિયાકાંઠા આવેલા છે (ગોલે, 1997). ખડકાળ દરિયાકાંઠા ધોવાઇ ગયેલ રેખડોથી બનેલા છે. િત્ાગીિીના ખડકાળ દરિયાકાંઠાનયું 
મયુખ્ય લક્ષણતેમાં િહેલાં રિતી-ઓટના પૂલ છે જ ેતીવ્ર ગીચતા માં િહેલ વવવવધતાથી સમૃદ્ધ જીવનો ને આશ્ય આપે છે. પવન 

અથવા પાણીના પ્રવાહો દ્ાિા ખેંચાયેલ િેતીના કણો એકત્રીત થવાથી િેતાળ દરિયાકાંઠા બને છે. િેતીના માળખા, મોજાંની રક્રયાઓ, 

મોજા ંના ક્ષતે્રો અને િેતીના કણોના કદ ના આધાિ પિ િેતાળ દરિયાકાંઠાઓ નયુ ંવગણીકિણ કિવામાં આવે છે. ચિેના જગંલો અને 
રિતીના કાંપવાળા મેદાનોયયુકત બાિબંધધયાિ પાણીના ક્ષતે્રોન ેઓળખી કાઢવામાં આવેલ છે. આ બધાંમાં રિતીના કાંપવાળા મેદાનો 
અને ચિેના છોડના જગંલોના રાગ અને તેની સાથે સંકળાયેલા વનસપતત સૃક્ષટ િહેલી છે. તેમાંના કેટલાંક રાગો પચાસના દાયકા ના 
અથવા તેનાથી પણ જૂના છે.

[સ્ત્રોત: આ્ટે અને રાવ ે2010]

In Maharashtra, major three types of habitat were identified Rocky shore, Sandy shores and Muddy 

and mangrove shores which have characteristically distributed along the coastal Maharashtra. Oc-

casionally coral are present along the coastline in small patches. Rocky Shores Rocky shores in 

Konkan are out crops of foot hill of Sahyadri. These are formed in between sandy shores which have 

characteristic “c” shape forming bays. There are about 32 rocky shores along the costal Maharashtra 

(Gole, 1997). Rocky shores are made up of eroded cliffs; wave cut platforms and vertical cliffs. The 

main feature of rocky shores of Ratnagiri is tidal pools which harbours rich diverse life in high density. 

Sandy Shores Sandy shores are formed by accumulation of sand particles driven by wind or water 

current. Sandy beaches are classified on the basis of sand structures, wave action, surf zone and the 

sand grain size. Mangroves and mudflats Twelve backwater regions have been identified. All of these 

have Mudflats and forested patches of mangrove plants and their associate vegetation. Some of these 

patches are old which dates back to fifties or even older.

[Source: Apte and Bhave 2010]

1.2.3 વસાહતની વવવવધતા

વસાહતની વવવવધતાએ એક આપેલ રૌગોલલક જ્યામાં િહેલી વસાહતોના વવતિણ અને પ્રચયુિતાનો સંદર્ભ આપે છે. તે એક એવો 
પ્રદેશ કે જમેાં વસાહતોની વવવવધતા બહયુ ઓછી હોય તેના કિતાં, એક એવો પ્રદેશ કે જમેાં બહોળી શ્ેણીની વસાહતો િહેલી હોય,તેમાં 
પ્રજાતતઓની અતત ઉચ્ વવવવધતાન ેસહાય મળી િહે છે. વવવવધ પ્રકાિની વસાહતોની હાજિી, પ્રજાતતઓના વવવવધ વગભોન ેસહાય કિે 

છે, જ ેએ પ્રદેશમાં જનીનતતવો ના વવવવધ પ્રકાિોન ેપ્રદર્શત કિે છે. ઉદાહિણ તિીકે વવવવધ પ્રકાિની દરિયાઈ વસાહત ધિાવતો પ્રદેશ, 

જમેાં છીછિા –પાણીના કાંપના મેદાનો નો સમાવશે થતો હોય તેવી વવવવધ પ્રકાિની દરિયાઈ વસાહતો ધિાવતો હોય-

(a)  ખંડીયઢાળના કાંપના મેદાન,

(b)  ઠંડા પ્રદેશો

(c)  જ્ાં વે્લ અને વૂડફોલ્સ અને

(d)  આ વસાહતો માંથી માત્ર એક કે બે વસાહતો ધિાવતા વવસતાિ કિતાં, જળઉષમા ધછરિો ધિાવતો વવસતાિ વધયુ પ્રજાતતઓન ે

સહાય આપવામાં સક્ષમ હશે.

દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા પિના વવસતાિો બહોળી શ્ેણીની વસાહતોને દશયાવ ેછે, ઉદાહિણ તિીકે, ખાડીનો વવસતાિ,ચેિના જગંલો, 
િેતાળ દરિયાકાંઠાઓ, વગેિે.

રાિતમાં દરિયાઈ પયયાવિણ તેના દરિયાકાંઠાની િેખા પિ વવવવધ પ્રકાિના નનવસનતતં્રો ધિાવ ેછે, જ ેરાિતીય દ્રીપકલપની સિહદ 

પિ આવેલા છે અને બે મોટાદ્રીપ સમયુહોન ેઘેિે છે. રાિતની દરિયાકાંઠાની િેખાનયુ ંમાપ 7,516 રકલોમીટિ છે જમેાંથી મયુખ્ય ભૂતમના 
રાગનયુ ંમાપ 5,422 રકલોમીટિ છે અને એ બે મોટાદ્રીપ સમયુહોની આજયુબાજયુ નયું માપ 2,094 રકલોમીટિ છે(લક્ષદ્રીપની આજયુબાજયુ 
132 રકલોમીટિ અને આંદમાન તથા નનકોબાિ ટાપયુઓની આજયુબાજયુ 1962રકલોમીટિ). એ મયુખ્યભતૂમ પિનો દરિયાકાંઠો પલચિમી 
દરિયાકાંઠા અને પૂવણીય દરિયાકાંઠામાં વવરાજીત થયેલો છે. આ બન્ ેદરિયાકાંઠાઓનો રૌગોલલક આકાિ એકબીજા થી નોંધનીય 

િીત ેઅલગ છે. એ પલચિમી દરિયાકાંઠા પિ સામાન્ય િીત ેરાિે દરિયાઈ મોજા,ં ખડકાળ રકનાિા અને ભકૂ્શિ આવેલા છે જ્ાિે પૂવણીય 

દરિયાકાંઠા પિ સામાન્ય િીતે િેતાળ દરિયાકાંઠા, ખાિા પાણીના સિોવિો, ચિેના જગંલો, બૅકવૉટિ(બંધધયાિપાણી), નનચાણની 
રેજવાળી જમીનોની છાજલીઓ ધિાવ ેછે. રાિતનયુ ંદરિયાકાંઠાનયું ક્ષતે્ર દરિયાકાંઠા પિના વવસતતૃ નનવસનતતં્રોન ેપ્રદર્શત કિે છે જમે કે 

ખાડીઓ, ચેિના જગંલો, બંધધયાિ પાણી, નનચાણની રેજવાળી જમીનો, વગેિે. રાિતના મયુખ્ય દરિયાઈ નનવસનતતં્રોનયુ ંસંક્ક્ષ્ત વણ્ભન 

અહીં આપવામાં આવેલ છે (સક્સેના, 2012).

1.2.3 Habitat diversity

Habitat diversity refers to the distribution and abundance of habitats in a given geographical space. A 

region possessing a wide variety of habitats supports a much greater diversity of species than one in 

which there are few different habitats. Presence of variety of habitats also supports a different set of 

species exhibiting different genetic variations in that region/ space. For example, an area possessing a 

variety of marine habitats, including shallow- water sediments – 

(a)  continental slope sediments, 

(b)  cold seeps

(c)  whale and wood falls, and 

(d)  hydrothermal vents will be able to support more species than an area with only one or two of 

these habitats.

Marine and coastal areas display a wide ranging habitat types, eg. estuarine, mangrove, sandy 

beaches, etc. 

The marine environment in India consists of a variety of ecosystems occurring along the coastline 

which borders the Indian peninsula and encircles the two major Island groups. The Indian coastline 

measures 7,516 km of which the mainland part measures 5,422 km and that around the two major 

island groups measures 2,094 km (132 km around the Lakshadweep and 1962 km around the Anda-

man & Nicobar Islands. The mainland coast is divided into the West Coast and the East Coast. These 

two coasts are significantly different in their geomorphology. The West Coast is usually exposed with 

heavy surf, rocky shores and headlands while the East Coast is generally shelving with beaches, la-

goons, delta and marshes. The coastal zone of India exhibits a wide range of coastal ecosystems such 

as estuaries, lagoons, mangroves, backwaters, salt marshes etc. A brief description of major marine 

ecosystems of India is given here (Saxena, 2012).
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1.3  What is an ecosystem?

An ecosystem is defined as a community and the interactions of living, nonliving 
and their environment in an area. The interaction of animals, plants and their 
environment is known as an “ecosystem” (HERMOINE & NatGeo). 

An ecosystem consists of the biological community that occurs in some locale, 
and the physical and chemical factors that make up its non-living or abiotic 
environment. There are many examples of ecosystems -- a pond, a forest, an 
estuary, a grassland. The boundaries are not fixed in any objective way, although 
sometimes they seem obvious, as with the shoreline of a small pond. Usually the 
boundaries of an ecosystem are chosen for practical reasons having to do with 
the goals of the particular study (University of Michigan, 2008).

Marine Ecosystem:

The marine ecosystem is the largest ecosystem after the whole of Planet Earth 
because water accounts for more than 70 % of Earth’s surface and of which, the 
marine environment (our oceans and seas) account for more than 97%.

Marine ecosystems have distinct organisms and characteristics that result from 
the unique combination of physical factors that create them (NatGeo). Marine 
ecosystems are a complex of habitats defined by the wide range of physical, 
chemical, and geological variations that are found in the sea. Habitats range 
from highly productive near-shore regions to the deep sea floor inhabited only by 
highly specialised organisms (EEA, 2010).

Marine ecosystems include: the abyssal plain (areas like deep sea coral, whale 
falls, and brine pools), polar regions such as the Antarctic and Arctic, coral 
reefs, the deep sea (such as the community found in the abyssal water column), 
hydrothermal vents, kelp forests, mangroves, the open ocean, rocky shores, salt 
marshes and mudflats, and sandy shores (National Geographic Society, 2015).

Marine ecosystems are important to humankind both ecologically and economi-
cally, providing numerous vital goods and services, and supporting the processes 
that sustain the entire biosphere. Marine ecosystem services are provided at the 
global scale (for example. oxygen production, nutrient cycles, carbon capture 
through photosynthesis and carbon sequestration) and at the regional and local 
scales (for example stabilising coastlines, bioremediation of waste and pollut-
ants, and a variety of aesthetic and cultural values) (MARBEF, 2008). Marine 
services also include several important economic benefits such as food provision 
and tourism (Kettunen, 2007) (EEA, 2010).

1.3  નનવસનતંત્ર શું છે?

એક નનવસનતંત્રને એક સમયુદાય અને એક વવસતાિમાં િહેતાં સજીવો, નનજી્ભ વો અને તેમાં િહેલાં પયયાવિણ 
વચ્ેના સંવાદ તિીકે વયાખ્યાયયત કિવામાં આવે છે. પ્રાણીઓ, છોડવાઓ અને તેમના પયયાવિણ વચે્ના 
સંવાદને “નનવસનતંત્ર” તિીકે ઓળખવામાં આવે છે (હમભોઇન અને નેટજીઓ).

એક નનવસનતંત્ર જવૈવક સમયુદાય ધિાવે છે જ ેઅમયુક રક્રયાથિળમાં અને રૌતતક તથા િાસાયણીક 
પરિબળોથી બને છે જનેાથી તેનયું નનજી્ભ વ અથવા અજવૈવક પયયાવિણ બને છે. નનવસનતંત્રના ઘણા 
ઉદાહિણો છે – એક તળાવ, એક જગંલ, એક ખાડી, એક ઘાસનયું મેદાન. કોઈપણ ઉદે્શની િીતે તેની 
સીમાઓ નનલચિત હોતી નથી, છતાં પણ કેટલીક વખત તે દરિયાકાંઠાની િેખા અથવા એક નાના તળાવથી 
સપષટ બને છે. કોઈ ચોક્કસ અભયાસના ધયેયોને ધયાનમાં િાખીને એ વયવહાર કાિણસિ સામાન્ય િીતે, 
એક નનવસનતંત્રની સિહદો નક્કી િવામાં આવે છે (તમક્શગન યયુનનવસણીટી, 2008).

દરિયાઈ નનવસનતંત્ર:

સમગ્ર પૃથવી ગ્રહ બાદ દરિયાઈ નનવસનતંત્ર એ સૌથી વવશાળ નનવસનતંત્ર છે કાિણ કે પૃથવીની સપાટીનો 
70% રાગ પાણી થી રિેલો છે અને તેમાંથી એ દરિયાઈ નનવસનતંત્ર (આપણા મહાસાગિો અને સમયુરિો) 
નો હહસસો 97% થી વધયુ છે.

દરિયાઈ નનવસનતંત્રની સજીવસૃષટી અને તેના લક્ષણો સાવ અલગ હોય છે જ ેતેને બનાવનાિ રૌતતક 
પરિબળોના બેજોડ સંયોજનનયું પરિણામ હોય છે (નેટજીઓ). દરિયાઈ નનવસનતંત્રો એક વસાહતોનયુ ં
સંકયુલ છે જ ેસમયુરિમાં મળી આવતી વવસતૃત શ્ેણીની રૌતતક, િાસાયણીક અને રૌગોલલક વવવવધતા 
દ્ાિા વયાખ્યાયયત થાય છે. દરિયાકાંઠા નજીક ના ઉચ્ િીતે ઉતપાદક ક્ષેત્રોથી લઈને ઉચ્ િીતે વવક્શષટ 
પ્રકાિની સજીવ સૃષટી ધિાવતા દરિયાના ઊંડાણમાં િહેલ તળીયા પિની વસાહતો ની શે્ણી જોવા મળે છે 
(EEA, 2010).

દરિયાઈ નનવસનતંત્રમાં આનો સમાવેશ થાય છે: ભૂગર્ભમેદાન (ઉંડા સમયુરિમાં આવેલ પિવાળા, વે્લફોલ્સ 
અને રિાઇન પૂલ્સ જવેા વવસતાિો), ધૃવીયપ્રદેશો જમે કે એન્ટાર્ટક અને આક્ભ હટક, પિવાળાના ખડકો, ઊંડા 
સમયુરિ (જમે કે અગાધ ભૂગર્ભમાં પાણીના થિંરો વચ્ે મળી આવતા સમયુદાય), જળઉષમા ધછરિો , દરિયાઈ 
ઘાસની િાખનાં (કેલપ) ના જગંલો, ખડકાળ દરિયાકાંઠા, મીઠાના કળણો અને રિતીના કાંપના મેદાનો, 
અને િેતાળ દરિયાકાંઠા (નેશનલ લજઓગ્રારફક સોસાયટી, 2015).

માનવજાત માટે દરિયાઈ નનવસનતંત્રો પયયાવિણ અને આર્થક એમ બન્ે િીતે મહતવના છે, જ ેઅસંખ્ય 
અતત મહતવના માલ-સામાન અને સેવાઓ પૂિાં પાડે છે, અને સમગ્ર જીવાવિણને ટકાવી િાખનાિ પ્રરક્રયાન ે
સહાય કિે છે. દરિયાઈ નનવસનતંત્રોની સેવાઓ વૈત્શ્વક માપદંડ પિ પૂિી પાડવામાં આવે છે (ઉદાહિણ 
તિીકે, ઓક્સીજનનયું ઉતપાદન, પોષકચક્રો, પ્રકાશસંષલેષણ અને કાબ્ભન સંગ્રહ દ્ાિા કાબ્ભન મેળવવો) 
અને પ્રાદેક્શક તથા થિાનનક માપદંડો પિ (ઉદાહિણ તિીકે દરિયાઈ િેખાને સ્થિિતા આપવી, કચિા અને 
પ્રદયુષણો નો જવૈવક ઉપચાિ કિવો અને વવવવધ પ્રકાિના કલાત્મક અને સાંસૃ્તતક મૂલ્ પૂિા પાડવા) 
(MARBEF, 2008). દરિયાઈ સેવાઓ માં કેટલાંય મહતવના આર્થક લારોનો સમાવેશ થાય છે જમે કે 
ખાદ્સામગ્રીની જોગવાઈ અને પ્રવાસન (કેટ્ટુ નેન, 2007) (EEA, 2010).



1.4  જવૈ વવવવધતાના ત્રણ સવરૂપો
“જવૈવક વવવવધતા સજીવ સૃષટીના દિેક સતિો પિ જીવનના દિેક સવરપોની 
વવવવધતાનો સંદર્ભ આપે છે” (હંટિ, 2002) જ ેજવૈ વવવવધતાના બધાંજ સતિો 
અને સવરપો પિ રાિ મૂકે છે. પ્રથમ વવરાગમાં પહેલેથી જ જવૈવવવવધતાના સતિોની 
ચચયા કિવામાં આવી છે. આ ત્રણેય સતિોમાંથી દિેકને વવસતૃતપણે આ િીતે વણ્ભવી 
શકાય છે: કેટલી સંખ્યામાં ક્ા પ્રકાિના તતવો િહેલાં છે (િચના)? તેઓ કઈ િીતે 
ગોઠવાયેલા છે (માળખયું)? એ તંત્રમાં તેઓ ની ભૂતમકા શયું છે (કાય્ભ)?

1.4.1 િચનાત્મક વવવવધતા

િચનાત્મક વવવધતા એ એક વવસતાિમાં િહેલ જવૈવવવધતાના તતવો (બધાં જ 
સતિો પિ: એટલે કે જનીનતતવો, પ્રજાતતઓ અને વસાહતો) નયુંવણ્ભન કિે છે. તેના 
ઉદાહિણોમાં વસતીઓ ના જનીનતતવોની િચના, તેમની ઓળખ અને એ કકયુદિતી 
સમયુદાયમાં સંબંધધત પ્રજાતતઓની વવપયુલતા, અને વસાહતોનો પ્રકાિ અને એ 
જમીનીવવસતાિમાં વવતિીત વસાહતો અને સમયુદાયના પ્રકાિોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

1.4.2 માળખાગત વવવવધતા

માળખાગત વવવવધતા આ ઘટકોની વવવવધ પ્રકાિની ગોઠવણોનયું વણ્ભન કિે છે, 
એટલે કે વસાહતો, પ્રજાતતઓ અને જનીનતતવો જ ેવવવવધતાની સાથે એ જ્યા 
પિ ગોઠવાયેલ હોય(થિળ વવષયક જવૈવવવવધતા) અથવા સમય પિગોઠવાયેલ 
હોય (કાળસૂચક જવૈવવવવધતા). થિળ વવષયક જવૈવવવવધતાના ઉદાહિણોમાં એક 
જગંલમાં વવવવધ પ્રજાતતઓ અલગ અલગ રાગોમાં એકી સાથે િહેતા હોય છે તેનો, 
પૂલોની શે્ણીઓ અને એક પ્રવાહમાં આવતા ખડકાળ રાગ, અને એ વનસપતત 
સૃક્ષટના ઊરાં સતિો અને આડી પટ્ીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે. થિળ વવષયક 
વવજાતતયતાની જમે જ, પયયાવિણના પરિબળોમાં થતાં કાળસૂચક ફેિફાિો પણ એક 
ચોક્કસ જ્યાને નનયંત્રીત કિે છે.

જવૈવવવવધતાના સંદર્ભમાં સમયના મહતવને દશયાવતા એક ઉદાહિણમાં પાણીની 
ઉપલબ્ધીની સાથે અથવા પાણીના તાપમાન પિ આધાિીત માછલીના ઉછેિનો 
સમાવેશ થઈ શકે છે તેમજ ઋતયુ પ્રમાણેના પૂિની ઘટનાઓ કે જ ેસમગ્ર નનવસનતંત્રની 
કાયયાત્મકતા માટે જરિી છે. આ કાળસૂચક ફેિફાિો વવવવધ પ્રજાતતઓને વવવવધ 
ઋતયુઓ માં / સમયાંતિે સહાય કિે છે અને નનવસનતંત્રની ગતતશીલતા પિ એક 
મહતવપૂણ્ભ પ્રરાવ પડે છે.

1.4  Three forms of 
biodiversity
“Biological Diversity refers to the diversity of life in all its forms 
and at all levels of organization”4 (Hunter, 2002) emphasises on 
levels and forms of biodiversity. The levels of biodiversity have 
been already discussed in the first section. Each of the three lev-
els, can be described further: What types of elements are there 
in what numbers (composition)? How are they arranged (struc-
ture)? What is their role in the system (function)?

1.4.1 Compositional diversity

Compositional biodiversity describes the type of biodiversity ele-
ments (at all the levels: viz genes, species and habitat) present 
in an area. Examples can be genetic composition of populations, 
identity and relative abundances of species in a natural commu-
nity, and kinds of habitats and communities distributed across 
the landscape.

1.4.2 Structural diversity

Structural biodiversity describes the variety of arrangement of 
these components, i.e. variety of ways in which different habitats, 
species or genes are arranged over space (spatial biodiversity) or 
time (temporal biodiversity). Examples of spatial biodiversity can 
be different species assemblages in different patches in a forest, 
sequence of pools and riffles in a stream, and the vertical layer-
ing and horizontal patchiness of vegetation. Similar to spatial 
heterogeneity, temporal fluctuations in environmental factors also 
regulate the biodiversity of a specific space.

An example for the importance of time in relation to biodiversity 
is the dependency of fish breeding patterns on water availabil-
ity or changing water temperature, as well as seasonal flooding 
events, which are necessary for entire ecosystems functionalities. 
These temporal fluctuations support different species over differ-
ent seasons/ timescales and have a critical influence on ecosys-
tem dynamics.
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1.4.3 Functional biodiversity

Functional diversity is the variety of biological processes, functions or characteristics of 
a particular ecosystem/ area. Functional biodiversity, therefore, describes the enormous 
variety of processes that occur due to interaction of different species with each other and 
the interactions of the species with their physical environment. These processes include the 
climatic, geologic, hydrologic, ecological, and evolutionary processes that generate biodi-
versity and continuously change it, e.g. nutrient cycling, pollinations, predation, parasitism, 
germination etc.

An example of functional biodiversity is the balance in the number of filter feeders in an 
ecosystem compared to the number of grazers. The more diverse the ecosystem is in terms 
of functions, the more stable the ecosystem can be. Figure 5 provides scenarios of low and 
high functional biodiversity in an ecosystem. Functional biodiversity is thought to be one 
of the main factors determining the long-term stability of an ecosystem and its ability to re-
cover from major disturbances. Loss of structural and functional biodiversity (largely through 
habitat destruction and fragmentation) affects ecological systems and impairs their ability to 
continue self-maintenance6.

1.4.3 કાયતાત્મક જવૈવવવવધતા

કાયયાત્મક વવવવધતા એ જવૈવક પ્રરક્રયાઓ, કાયભોની વવવવધતા છે અથવા એક ચોક્કસ નનવસનતંત્ર /વવસતાિના કાયભો 
અથવા લક્ષણોની વવવવધતા છે. કાયયાત્મક વવવવધતા,પરિણામ સવરપે,વવવવધ પ્રજાતતઓના એકબીજા વચે્ થતા સંવાદ 
અને એ પ્રજાતતઓના રૌતતક પયયાવિણની સાથે થતા સંવાદને કાિણે સજ્ભન પામતી વવવવધ પ્રકાિની પ્રરક્રયાઓની 
વવવવધતાનયું વણ્ભન કિે છે. આ પ્રરક્રયાઓ માં આબોહવાની, ભૂસતિીય, હાઇડ્ોલલક, ઇકોલોજીકલ, અને ઉત્કાંતતને લગતી 
પ્રરક્રયાઓનો સમાવેશ થાય છે, જનેા લીધે જવૈવવવવધતા સજા્ભય છે અને તેમાં સતત ફેિફાિો કિે છે, ઉદાહિણ તિીકે, 
પોષકતતવોના ચક્રો બનવા, પિાગિજો દ્ાિા ફલીકિણ થવા, ક્શકાિ થવા, પિોપજીવી બનવયું, અંકયુ િણ થવયું, વગેિે.

એક નનવસનતંત્રમાં ગાળક પોષકોની સિખામણીમાં ઘાસ ખાવાવાળાની સંખ્યા એ કાયયાત્મક જવૈવવવવધતાનયું એક 
ઉદાહિણ છે. કાયભોના સંદર્ભમાં એ નનવસનતંત્ર જટેલી વવવવધતાઓ થી રિેક્યું હોય, તેટલાં પ્રમાણમાં એ નનવસનતંત્ર 
સ્થિિતા પામી શકે છે. આકૃતત 5 એક નનવસનતંત્રમાં િહેલી નનમ્ન અને ઉચ્પ્રમાણની જવૈવવવવધતા નયું ધચત્ર પૂરં પાડે છે. 
એક નનવસનતંત્રની લાંબા-ગાળા ની સ્થિિતા અને તેની મોટી ખલેલોમાંથી પયુન: મૂળસ્થિતત પ્રા્ત કિવાની ક્ષમતા નક્કી 
કિવામાં એ નનવસનતંત્રની કાયયાત્મક જવૈવવવવધતા એ મયુખ્ય પરિબળોમાંનયું એક પરિબળ છે એવયું માનવામાંઆવે છે. 
માળખાગત અને કાયયાત્મક જવૈવવવવધતાની ખોટ (મોટારાગે વસાહતોનો નાશ થવાથી અને તેના ટયુકડા થવા)ને લીધેએ 
પયયાવિણીય તંત્રને અસિ પહોંચે છે અને સવ-જાળવણી6 ચાક્યુ િાખવાની ક્ષમતાને વવકલાંગ બનાવે છે6.

Coastal Biodiversity – the example of Kerala state

The marine biodiversity of Kerala coast is represented by over 5,000 species, including 17 species of ma-

rine mammals, 66 species of coastal and marine birds, 9 species of reptiles (turtles and sea snakes), 740 

species of fish, 9 species of tunicates 64 species of echinoderms, 1,000 species of arthropods (copepods, 

amphipods, isopods, prawns, crabs, lobsters, etc), 250 species of molluscs, 20 species of annelids, 90 

species of bryozoans, 26 species of cnidarians, 30 species of sponges, 50 species of protistans, 92 species 

of sea weeds, and several species of organisms in other categories. The investigations on many minor phyla 

occurring along the Kerala coast are far from complete (Bijukumar and Nair, 2014). 

દરિયાકાંઠા પિની જવૈવવવવધતા – કેિળ િાજ્યનુ ંઉદાહિણ

કેિળના દરિયાકાંઠા પિની દરિયાઈ જવૈવવવવધતા 5,000 થીવધયુ પ્રજાતતઓ દ્ાિા પ્રતતનનધધત છે, જમેાં દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓની 17 

પ્રજાતતઓ, દરિયાકાંઠા પિ ના અને દરિયાઈ પક્ષીઓની 66 પ્રજાતતઓ (કાચબાં અને દરિયાઈ નાગ), માછલીની 740 પ્રજાતતઓ, કંચયુરકતની 
9 પ્રજાતતઓ, શલ્ ચમભોની 64 પ્રજાતતઓ, આર્થભોપોડની 1000 પ્રજાતતઓ (કોપપોડ, એનફિપોડ, આઇસોપોડ, ઝઝગા, કિચલા, લોબસ્િ, 

વગેિે), મોલસ્સની 250 પ્રજાતતઓ, એન્ેલીડની 20 પ્રજાતતઓ, રિાયોઝોસ્સ ની 90 પ્રજાતતઓ, સસનડેરિયનની 26 પ્રજાતતઓ, સપોંજની 
30 પ્રજાતતઓ, પ્રોહટસ્નની 50 પ્રજાતતઓ, સમયુરિરી વનસપતતની 92 પ્રજાતતઓ, અને અન્ય વગભોમાં બીજી કેટલીયે પ્રજાતતઓનો સમાવશે 

થાય છે. કેિળ ના દરિયાકાંઠા પિ થતાં ઘણાં નાના સજીવો અંગેની શોધો પૂણ્ભ થવામાં ઘણો વવલંબ થાય તેવયુ ંલાગે છે (નબજયુ કયુમાિ અને 
નાયિ, 2014).



1.5  સિંષિણના  
ટંૂકા માગગો

જવૈવવવવધતા પર દેખરેખ રાખવાના અને તેને માપવાના બે માગગો છે:

1.  વાસતવવક પ્રફક્રરાનું માપ લેવું (કારયાત્મક જવૈવવવવધતા) ઉદાહરણ તરીકે, 
પરાગરજ ના િલીકરણ થવાનો દર અને તેનું વલણ, ઉતપાદકતાના દરો, 
પ્રજાતત-સંવાદ. જોકે, એ મુશકેલ અને સમર માંગી લેનારી પ્રફક્રરા છે.

2.  પ્રતતનનધધઓનો ઉપરોગ કરીને, જ ેપ્રમાણમાં વધુ સરળ અને કેટલીક 
ચોક્કસ ધારણાઓ પર આધાફરત હોર છે, જમે કે પ્રતતનનધધ પ્રજાતતન ે
થતા લાભોએ પ્રજાતતઓના મોટા વગગો સુધી અને/અથવાવસાહતો સુધી 
વવસ્ૃત થશે. આને “સંરક્ષણના ટંૂકા માગગો” કહે છે.

સંરક્ષણના કેટલાંક ટંૂકા માગગો આ પ્રમાણે છે: મધરવતતી પ્રજાતતઓ, પરસપર 
અનુકુળ થતી પ્રજાતતઓ, સૂચક પ્રજાતતઓ અને પ્રમુખ પ્રજાતતઓ.

1.5  Conservation  
Shortcuts

There are two ways to measure and monitor biodiversity:

1.  Measuring actual processes (functional biodiversity) 
e.g. pollination rate and pattern, rates of productivity, 
species-interaction. However, this would be difficult and 
time consuming.

2.  Using surrogates, which is relatively simpler and based 
on certain assumptions that the conservation benefits of 
surrogate species extend to a larger set of species and/
or habitats. These are called “Conservation Shortcuts”

Some conservation shortcuts are: keystone species, umbrella 
species, indicator species and flagship species.



1.5.1  Keystone species 
The term keystone species was first coined by Robert Paine (1966) after extensive stud-
ies examining the interaction strengths of food webs in rocky intertidal ecosystems in the 
Pacific Northwest (Wagner, 2010).

A keystone species has a disproportionately large impact on its community or ecosystem 
relative to its abundance. A classic example is a starfish (Pisaster ochraceus) occurring 
in the rocky intertidal of the Pacific Northwest71: P. ochraceus is an efficient predator of 
the common mussel, Mytilus californicus. 
This mussel is able to compete for re-
sources better than other species and thus 
reproduce faster. Predation by the starfish 
keeps the mussel population at moderate 
levels, allowing other macro invertebrates 
to persist in that ecosystem. The removal 
or decline of the starfish population 
will inadvertently increase the mussel 
population, resulting in a decline of other 
macro invertebrate species. The starfish 
is therefore the ‘key-stone species’ of this 
ecosystem, which helps in maintaining 
high species diversity in this intertidal 
community.

When talking of keystone species, it is interesting to see the relative position of other 
‘types’ of species in the ecosystem based on their abundance and relative impacts. The 
figure below indicates keystone species (low abundance, high impact), rare species (low 
abundance, low impact), dominant species (high abundance, high impact), and common 
species (high abundance, low impact).

There are a number of other well-described examples where keystone species act as 
determinate predators. Sea otters (i) regulate sea urchin populations, which in turn feed 
upon kelp and other macroalgae (Duggins 1980). The otters keep the sea urchin popula-
tions in check, thus allowing enough kelp forests to remain as a habitat for a variety of 
other species. As a result, the entire ecosystem is kept in balance. In terrestrial environ-
ments, fire ants function as keystone predators by suppressing the numbers of individu-
als and species of arthropods that could be harmful to agriculture (Wagner, S. C. 2010) .

Keystone species also play important roles in many other ecosystems (Mills et al. 1993). 
For example, hummingbirds are sometimes referred to as keystone mutualists because 
they influence the persistence of several plant species through pollination. On the other 
hand, keystone modifiers, such as the North American beaver (Casor candensis), deter-
mine the prevalence and activities of many other species by dramatically altering the 
environment (Figure 3). Species like the Saguaro cactus (Carnegiea gigantea) in desert 
environments and palm and fig trees in tropical forests are called keystone hosts because 
they provide habitat for a variety of other species. Keystone prey are species that can 
maintain their numbers despite being preyed upon, therefore controlling the density of a 
predator (Wagner, S. C. 2010) .

In some forest communities in tropical America, figs and a few other plants act as key-
stone species but in a very different manner from the starfish Pisaster. Such plants serve 
as keystone food resources. Figs bear fruit year-round in some of these forest communi-
ties, and a large number of birds and mammals rely heavily on this small group of plant 

1 http://www.csus.edu/indiv/l/loom/wk%2013/keystone%20species.jpg

1.5.1  મધયવતતી પ્રજાતતઓ
પ્રશાંત મહાસાગરની ઉત્તર-પશ્ીમે આવેલ આંતર ભરતી-ઓટ ના ખ્ડકાળ નનવસનતંત્રની અંદર રહેલ 
ખાદ્યજાળાંઓના સઘન અભરાસ બાદ,મધરવતતી પ્રજાતતઓ એ પદને સૌપ્રથમ વખત રોબટ્મ  પેઇન દ્ારા (1966)માં 
વાપરવામાં આવેલ (વેન્ગર, 2010).

એક મધરવતતી પ્રજાતતની તેની વવપુલતાની સાથે સંબંધધત વવપફરત પ્રમાણમાં એ સમુદાર અથવા એ નનવસનતંત્ર પર 
અસર પ્ડતી હોર છે. પ્રશાંત મહાસાગર ની ઉત્તર-પશ્ીમે 71 આવેલ આંતર ભરતી-ઓટ ના ખ્ડકાળ નનવસનતંત્ર 
ની અંદર થતી એક સ્ટારફિશ (વપઝાસ્ટરઓકે્રશશરસ) એ તેનું કલાત્મક ઉદાહરણ છે: પી. ઓકે્રસસરસ એ સામાન્ય 
છીપવાળી માછલી, મારટટલસ કેસલિોર્નક્સનો 
કાર્મક્ષમ શશકારીછે. આ છીપવાળી માછલી અન્ય 
પ્રજાતતઓ કરતાં સંસાધનો માટે સપધયા કરવામાં વધુ 
સારી રીતે સક્ષમ છે અને તેથી તે વધુ ઝ્ડપ થી પ્રજનન 
કરે છે. સ્ટાર ફિશ દ્ારા શશકાર થવાથી એ છીપવાળી 
માછલીઓ ની વસતી મા િકસર રહે છે, જનેાથી અન્ય 
કરો્ડરજજુ વવના ના વવશાળ પ્રાણીઓ એ નનવસનતંત્ર 
માં ટકી રહે છે. એ સ્ટાર ફિશને દૂર કરવાથી કે તેની 
વસતીમાં ઘટા્ડો થવાથી એ છીપવાળી માછલીઓની 
વસતીમાં અજાણતાં જ વધારો થઈ જશે, જનેા પફરણામ 
સવરૂપે અન્ય કરો્ડરજજુ વવનાની પ્રજાતતઓની વસતીમાં 
ઘટા્ડો થશે. પફરણામ સવરૂપે એ સ્ટાર ફિશ આ 
નનવસનતંત્ર ની ’મધરવતતી પ્રજાતત’ છે, જ ેઆ આંતર-
ભરતી-ઓટ ના સમુદારમાં ઉચ્ચ પ્રમાણમાં પ્રજાતતઓ 
ની વવવવધતા જાળવી રાખવામાં સહારક બને છે.

જ્ારે મધરવતતી પ્રજાતતઓની વાત કરતાં હોઈએ ત્ારે તેમની વવપુલતાના આધારે એ નનવસનતંત્ર માં રહેતી 
પ્રજાતતઓ ના અન્ય ’પ્રકાર’ના સંબંધધત સ્ાનને અને તેની સંબંધધત અસરને જોવી રસપ્રદબનશે. નીચે આપેલી 
આકૃતત મધરવતતી પ્રજાતતઓ ને સૂચવે છે (ઓછી વવપુલતા, ઉચ્ચઅસર), દુલ્મભ પ્રજાતતઓ (ઓછી વવપુલતા, ઓછી 
અસર), પ્રભાવશાળી પ્રજાતતઓ (ઉચ્ચ વવપુલતા, ઉચ્ચ અસર), અને સામાન્ય પ્રજાતતઓ (ઉચ્ચ વવપુલતા, ઉચ્ચ 
અસર).

બીજા એવા ઘણાં સારી રીતે- વણ્મવેલાં ઉદાહરણો મળી રહે છે કે જમેાં મધરવતતી પ્રજાતતઓ નનણયારક શશકારી તરીકે 
કાર્મ કરે છે. દફરરાઈ જળબબલા્ડી (i) દફરરાઈ કાંટાવાળી છીપવાળા પ્રાણી (સીઅર્ચન)ની સંખ્ાને નનરંત્રીત કરે 
છે, જ ેબદલામાં વવશાળ દફરરાઈ ઘાસ અને વવશાળ દફરરાઈ શેવાળને ખોરાક તરીકે લે છે (્ડગ્ગનસ 1980). 
એ જળ બબલા્ડીઓ દફરરાઈકાંટાવાળી છીપવાળા પ્રાણી (સીઅચતીન)નીવસતીને નનરંત્રણ હેઠળ રાખે છે જથેી પૂરતા 
પ્રમાણમાં દફરરાઈ ઘાસ રહે, જ ેવવવવધ પ્રકારની અન્ય પ્રજાતતઓ માટે વસાહત બની રહે છે. પફરણામ સવરૂપે, એ 
સમગ્ર નનવસનતંત્ર સમ્ુલા માં રહે છે. જમીન પર ના પરયાવરણમાં, આગની કી્ડી ખેતીને હાનનકારક પ્રજાતતઓ અને 
તેની સંખ્ાને ઓછી કરીને મધરવતતી શશકારી તરીકે કાર્મ કરે છે (વેંગર, એસ.સી. 2010). 

બીજા ઘણાં નનવસનતંત્રો માં પણ મધરવતતી પ્રજાતતઓ ચાવીરૂપ ભૂતમકા ભજવે છે (તમલ્સ એટઅલ. 1993). ઉદાહરણ 
તરીકે, રંગબેરંગી પંખીઓ નો કેટલીક વખત મધરવતતી નનભ્મતયાવાદી તરીકે ઉલલેખ થાર છે કારણ કે તેઓ પરાગરજના 
િલીકરણ દ્ારા છો્ડની કેટલીરે પ્રજાતતઓ ને ટકી રહેવાને પ્રભાવવત કરે છે. બીજીબાજુએ, મધરવતતી સુધારકો, જમે કે 
ઉત્તર અમેરીકાના બીવર (પહોળી પૂંછ્ડી, સુંવાળી રુવાંટી તથા તીણા દાંતવાળું એક ઉભરચર પ્રાણી – કેસરકેન્ેડનસીસ), 
પરયાવરણમાં નાટ્ાત્મક િેરિારો કરીને બીજીઘણી પ્રજાતતઓના અસસતતવને અને તેમની ફક્રરાઓ ને નક્કી કરે છે 
(આકૃતત૩). અમુક પ્રજાતતઓ જમે કે, સાગુરાઓકેક્ટસ (કાનનેજીરાજારજસેટિરા)ને રણપ્રદેશના પરયાવરણોમાં અને તાળી 
તથા અંજીર ના વૃક્ષો ને ઉષણકટીબંધ ના જગંલોમાં મધરવતતી રજમાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તે વવવવધ 
પ્રકારની અન્ય પ્રજાતતઓ માટે વસાહત પૂરી પા્ેડ છે. મધરવતતી શશકાર એ એવી પ્રજાતતઓ છે કે જઓે નો શશકાર થવા 
છતાં તેમની સંખ્ા જાળવી રાખે છે, જથેી એક શશકારી ની ગીચતા નનરંત્રણ હેઠળ રહે છે (વેગ્નર, એસ.સી. 2010). 

1 http://www.csus.edu/indiv/l/loom/wk%2013/keystone%20species.jpg

જ્યાિે એક સમુદ્રી સ્ાિ વપઝાસ્િન ે
એક સમદુાયમાંથી પ્રયોગાત્મક િીતે દૂિ 
કિવામાં આવેલ ત્ાિે, પ્રજાતતઓની 
સખં્ા 18માંથી ઘટટીન ે1 થઈ ગયેલ, 
એક છીપવાળટી માછલી.

સમદુ્રી સ્ાિને દૂિ નહીં કિાયેલ
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ઉષણકટટબંધ પર ના અમેફરકામાં ના જગંલના કેટલાંક સમુદારોમાં, અંજીર અને બીજા કેટલાંક છો્ડ મધરવતતી પ્રજાતત 
તરીકે કાર્મ કરે છે પરં્ુ, તેની રીત એ સ્ટારફિશ વપઝાસ્ટરકરતાં બહુ અલગ છે. આ જગંલના સમુદારોમાંથી અમુક 
સમુદાર માં, અંજીરના વૃક્ષ પર સમગ્ર વર્મ દરતમરાન િળ આવરા કરે છે, અને મોટી સંખ્ા માં પંખીઓ અને સસતન 
પ્રાણીઓ, વર્મના અન્ય સમર કે જ્ારે ખોરાક તરીકે અન્ય સંસાધનો ની ખૂબ અછત હોર છે, ત્ારે તેઓ ખોરાક 
મેળવવા માટે ભારે પ્રમાણમાં આ છો્ડવાઓ ના નાના સમહૂ પર આધાફરત રહે છે. અંજીર વવના, આ સમુદાર માંથી 
ઘણી પ્રજાતતઓ અદ્રશર થઈ શકે છે (એનસાઇ્કલોપી્ડીરા બરિટાનનકા ઓનલાઇન 2015).

1.5.2  પિસપિ અનકૂુળ થતી પ્રજાતતઓ
તેઓની નનવસનતંત્રો પર અપ્રમાણસર ઉચ્ચઅસર ઉપરાંત, પ્રજાતતઓ, જો વવશાળ ભૌગોસલક જ્રાઓમાં 
વવસતરેલ અનેક પ્રકારની વસાહતો અને નનવસનતંત્રોની સાથે સંકળારેલાં હોર તો, તેઓ તેના સંરક્ષણ માટે પણ 
અતત મહતવની બની રહે છે.

આ પ્રજાતતઓ ને પરસપર અનુકૂળ થતી પ્રજાતતઓ તરીકે ઓળખવામાં આવ છે અને તેમને “એક એવી પ્રજાતત કે 
જનેું સંરક્ષણ થવાથી કુદરતી રીતે સહ-ઉદ્ભવ પામતી પ્રજાતીઓની વવશાળ સંખ્ાને રક્ષણ પૂરંૂ પા્ડતી પ્રજાતત” 
તરીકે કેટલાંરે નનવસન તંત્રો અને વસાહતો માં વરાખ્ાયરત કરવામાં આવે છે. આ એક જ પ્રજાતત પર દેખરેખ 
રાખવાથી અને નનવસનતંત્રનું તેની સતત સિળતામાટે સંચાલન કરવાથી, પફરણામ તરીકે, એ વવસતારમાં અન્ય 
પ્રજાતતઓ માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની વસાહતની જાળવણી થાર છે. મહાસાગર ના નનવસનતંત્ર માટે દફરરાઈ 
કાચબાએ પરસપર અનુકૂળ થતી પ્રજાતતઓનું એક સારંૂ ઉદાહરણ છે. એક દફરરાઈ નનવસનતંત્રમાં, એક કાચબા 
ના રહેલાં મહતવ અને તેનું સંરક્ષણ થવાથી અન્ય પ્રજાતતઓને મળતાં લાભોને કારણે એ કાચબાને પરસપર અનુકૂળ 
થનાર,સૂચક, પ્રમુખ અને મધરવતતી પ્રજાતત તરીકે ઓળખી શકાર છે.

1.5.3  સૂચક પ્રજાતતઓ
સૂચક પ્રજાતતઓ એ એવા સજીવો છે કે જમેની હાજરી, ગેરહાજરી અથવા વવપુલતા પરયાવરણની એક ચોક્કસ 
ગસ્તતને પ્રતતબબબત કરે છે. સૂચક પ્રજાતતઓ એક ચોક્કસ નનવસનતંત્રની જવૈવક ગસ્તતમાં થરેલ િેરિાર નો સંકેત 
આપી શકે છે, અને પફરણામ સવરૂપે, તેનો કદાચ એક નનવસનતંત્રની સવસ્તાનું માપ લેવા માટેની એક અવેજી 
તરીકે ઉપરોગ થઈ શકે છે. આ પ્રજાતતઓ સંરક્ષણના આરોજન અને સંચાલન માટે બહુમૂલ્યવાન છે, કારણ કે 
તેનો એક પરયાવરણ ની ગસ્તત સૂચવવા માટે, એક રોગચાળો િાટી નનકળવાનો હોર તેને ઓળખી કાઢવા માટે, 
અથવા પ્રદુરણ પર દેખરેખ રાખવા માટે, અથવા આબોહવામાં િેરિાર પર દેખરેખ રાખવા માટે ઉપરોગ થઈ શકે 
છે. ઉદાહરણ તરીકે, પરવાળા નો કાંપયુ્કત બનવાની, દફરરાના પાણીમાં વધારો થવાની અને દફરરાના તાપમાનમાં 
િેરિાર થવા જવેી દફરરાઈ પ્રફક્રરાના સૂચક તરીકે ઉપરોગ થાર છે. ફિસલપ્પિનસમાં, વે્લ શાક્મ , હંપ-બૅકવે્લ અને 
ઇરયાવેડ્ી ્ડોપ્ફિનની વસતીના વલણો સટહત, દફરરાઈ અને દફરરાકાંઠા પરની જવૈવવવવધતા ની ગસ્તતનું મૂલ્યાંકન 
કરવા માટે સૂચક પ્રજાતતઓનો ઉપરોગ કરવામાં આવે છે.

species during the times of the year when other food resources are scarce. Without figs, 
many species would disappear from the community (Encyclopaedia Britannica Online 
2015).

1.5.2  Umbrella species
Apart from their disproportionately high impact on the ecosystem, species can also be 
very important for conservation if they are associated with many types of habitats and 
ecosystems that span large geographical spaces.

These species are called umbrella species and are defined as “a species whose conser-
vation confers protection to a large number of naturally co-occurring species” in several 
ecosystems and habitats. Monitoring this one species and managing the ecosystem for 
its continued success results in the maintenance of a high quality habitat for other spe-
cies in the area. Sea turtles are a very good example of an umbrella species for ocean 
ecosystems. In a marine  ecosystem, a turtle can be recognised as Umbrella, Indica-
tor, Flagship and Key stone species for the kind of importance it has in an ecosystem 
and for the conservation benefits other species have received due to the protection of 
turtles.

1.5.3  Indicator species
Indicator species are organisms whose presence, absence or abundance reflects a spe-
cific environmental condition. Indicator species can signal a change in the biological 
condition of a particular ecosystem, and may therefore be used as a proxy to diagnose 
the health of an ecosystem. These species are very valuable in conservation planning 
and management, as these can be used to indicate the status of an environmental con-
dition, identify a disease outbreak, or monitor pollution or climate change. For example, 
corals are used as indicators of marine processes such as siltation, seawater rise and 
sea temperature fluctuation. In the Philippines, indicator species are used to assess the 
status of marine and coastal biodiversity, including population trends in whale sharks, 
hump- back whales and Irrawaddy dolphins.



For example in India, animals such as tigers are considered as ‘indicator species’ be-
cause their presence indicates that the habitat is brimming with health. If they disap-
pear, then it means that something is very wrong. Hence there is a growing emphasis to 
save tigers; thereby saving tiger, country’s ecological foundation such as forests, water, 
etc., could also be saved. Another indicator species is snow leopard. Snow leopard is 
extremely rare and its numbers are decreasing further. A little smaller than the common 
leopard, it is found at altitudes of 3,000 m. and above. The snow leopard is at the top 
of the food chain, just as the tiger. It indicates the health of the ecosystem because its 
presence means that its prey species such as hare, bharal and yak are abundant, and the 
prey in turn are thriving because their habitat is healthy. Similarly, frogs and toads are 
among the best indicators of the health of wetland habitats such as marshes and lakes. 
They serve the critical function of keeping insect populations in check (kidsfortigers.org).

Besides frogs and toads, crayfish also is an indicator of freshwater quality; likewise, 
corals as indicators of marine processes such as siltation, seawater rise and sea tempera-
ture fluctuation; peregrine falcons as an indicator of pesticide loads; or native plants as 
indicators for the presence and impact of alien species (WWF, 2015).

1.5.4  Flagship species
Flagship species are popular, charismatic species that serve as symbols and rallying 
points to stimulate conservation awareness and action. A flagship species acts as an 
ambassador for less-recognised or less-beloved animals and organisms in a habitat. For 
example, polar bears are a flagship species for conservation in the Arctic region. Interest-
ingly, Polar bears are also ‘climate change flagship species’. Flagship species may or may 
not be keystone species or good indicators of biological processes.

There are some species that can be both a keystone and an umbrella species such as 
elephants, turtles and whale sharks while other species can be a flagship species as well 
as a keystone species, such as tigers, turtles and mangroves. For the benefit of conserva-
tion, the term flagship species is frequently applied to what we to refer to as “charismat-
ic mega-vertebrates” – whales, dolphins, elephants, tigers, gorillas, etc. (IUCN, 2014).

However, there are different views on the use of these surrogates or conservation short-
cuts. The use of umbrella and flagship species as surrogates for regional biota whose 
spatial distributions are poorly known is a popular conservation strategy. Yet many as-
sumptions underlying the choice of surrogate species remain untested. By using bio-
diversity databases containing spatial incidence data for species of concern for (i) the 
southern California coastal sage scrub habitat, (ii) the Columbia Plateau ecoregion, and 
(iii) the continental United States, we evaluate the potential effectiveness of a range of 
conservation surrogate schemes (e.g., big carnivores, charismatic species, keystone spe-
cies, wide-ranging species), asking how many species potentially are protected by each 
scheme and at what cost in each habitat area. For all three databases, we find that none 
of the surrogate schemes we evaluated performs significantly better than do a compa-
rable number of species randomly selected from the database. 

Although some surrogate species may have considerable publicity value, based on the 
databases we analyzed, representing diverse taxa on three different geographic scales, we 
find that the utility of umbrella and flagship species as surrogates for regional biodiver-
sity may be limited (Andelman and Fagan, 2010).

ઉદાહરણ તરીકે ભારતમાં, વાઘ જવેા પ્રાણીઓને ’સૂચક પ્રજાતતઓ’ ગણવામાં આવે છે કારણ કે તેમની હાજરી 
એ વસાહત સવસ્તા થી ભરપૂર છે તેવું સૂચવે છે. જો તેઓ ગૂમ થઈ જાર, તો એનો અથ્મ એ થાર કે કશુંક બહુ 
જ ખોટંુ છે. તેથી જ, વાઘ ને બચાવવા પર વધુ ને વધુ ભાર અપાઇ રહ્ો છે; આ રીતે વાઘને બચાવીને, દેશના 
પફરસરતંત્રના પારા જમે કે જગંલો, પાણી, વગેરેને પણ બચાવી કાર છે. ટહમ ધચત્તો એ અન્ય એક પ્રજાતત છે. ટહમ 
ધચત્તો અતતશર દુલ્મભ છે અને તેની સંખ્ા વધુ પ્રમાણ માં ઘટી રહી છે. એ સામાન્ય ધચત્તા કરતાં સહેજ નાનો, એ 
3,000 મીટર અને તેનાથી વધુ ઉંચાઇ પર મળી આવે છે . ટહમ ધચત્તોએ ખાદ્યસામગ્રી ના ચક્રમાં, વાઘની જમે જ 
ટોચ પર છે. તે એ નનવસનતંત્રની સવસ્તા ને સૂચવે છે કારણ કે, તેની હાજરીનો એવો અથ્મ કરી શકાર કે તેના 
શશકાર, જમે કે સસલાં, ભારલ અને રાક મોટી સંખ્ામાં ઉપલબ્ધ છે અને આ શશકાર મોટી સંખ્ામાં ઉપલબ્ધ છે, 
કારણ કે તેમની વસાહત સવસ્ છે. તેવી જ રીતે, દે્ડકાં અને મોટા દે્ડકાં, એ ભેજવાળી જમીનો અને તળાવો જવેા 
જલ પલાવવત વવસતારોના સૌથી મોટાસૂચક છે. તેઓ જીવ-જં્ ુઓની વસતી ને નનરંત્રણ હેઠળ રાખવા જવેા અતતશર 
મહતવના કારગો કરે છે. (kidsfortigers.org).

દે્ડકાં અને મોટા દે્ડકાંની સાથે-સાથે, કે્ર ફિશ પણ તાજાં પાણીની ગુણવત્તાની સૂચક છે; તેવી જ રીતે, પરવાળા 
એ કાંપયુ્કત બનવાની, દફરરાના પાણીમાં વધારો થવાની અને દફરરાના તાપમાન માં િેરિાર થવા જવેી દફરરાઈ 
પ્રફક્રરાના સૂચક છે; પરદેશી બાજ પક્ષીઓ ફકટનાશકો ના ભારણ ના સૂચક છે; અથવા મૂળભૂત છો્ડએ અજાણી 
પ્રજાતતઓની હાજરી અને તેની અસરોના સૂચક છે (WWF, 2015).

1.5.4  પ્રમુખપ્રજાતતઓ
પ્રમુખપ્રજાતતઓ એ લોકપ્રીર, આકર્મક પ્રજાતતઓ છે જ ેસંરક્ષણ અંગેની જાગૃતત અને ફક્રરાઓ ને ઉત્તેજીત કરવાના 
પ્રતતકો અને ઝંખના જગાવનાર તરીકે કાર્મ કરે છે. એક પ્રમુખપ્રજાતત એક વસાહતમાં ઓછી-ઓળખારેલ અથવા 
ઓછો-પ્રેમ પામેલ પ્રાણીઓ અને સજીવસૃષટી માટે એક રાજદૂત તરીકે કાર્મ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ધૃવીર રીંછ 
એ આક્મ ટટકપ્રદેશમાં સંરક્ષણ માટેની પ્રમુખપ્રજાતત છે. રસપ્રદ રીતે, ધૃવીર રીંછએ ’આબોહવામાં િેરિાર માટેની 
પ્રમુખપ્રજાતત’ છે. પ્રમુખપ્રજાતતએ કદાચ મધરવતતી પ્રજાતત કે જવૈવક પ્રફક્રરાઓ ના સારા સૂચક હોર કે ના પણ હોર. 

એવી કેટલીક પ્રજાતતઓ છે કે જ ેમધરવતતી પ્રજાતત અને પરસપર અનુકૂળ થતી પ્રજાતત એમ બને્ પ્રજાતત તરીકે 
કાર્મ કરે છે જમે કે હાથી, કાચબાં અને વે્લ શાક્મ , જ્ારે અન્ય પ્રજાતતઓ એક પ્રમુખ પ્રજાતત તેમજ એક મધરવતતી 
પ્રજાતત તરીકે કાર્મ કરે છે જમે કે વાઘ, કાચબાં અને ચેરના જગંલસંરક્ષણમાં લાભ થાર એ માટે, ઘણી વખત 
આપણે જનેે “આકર્મક મોટી-કરો્ડરજજુવાળા પ્રાણી” તરીકે ઓળખીએ છીએ તેમને પ્રમુખપ્રજાતતનું પદ અપાર છે, 
જમે કે વે્લ, ્ડોપ્ફિન, હાથી, વાઘ, ગોરીલા,વગેરે. (IUCN, 2014).

જો કે, આ પ્રતતનનધધઓ અથવા સંરક્ષણના ટંૂકા માગગોનો ઉપરોગ કરવા અંગે વવવવધ મત રહેલાં છે. પરસપર 
અનુકૂળ થનાર પ્રજાતતઓ અને પ્રમુખપ્રજાતતઓ, કે જમેનું સ્ળસૂચક વવતરણ બહુ નબળી રીતે જાણી્ું હોર, તેમનો 
પ્રતતનનધધ તરીકે ઉપરોગ કરવો તે એક લોકપ્રીર સંરક્ષણ વયૂહરચના છે. છતાં પણ, પ્રતતનનધધ પ્રજાતતની પસંદગી 
પાછળ કારણભૂત ધારણાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી નથી. જનેા પર ધરાન આપવામાં આવે છે તેવી પ્રજાતતઓ 
(i) દશક્ષણ કેસલિોર્નરાના દફરરાકાંઠા પર સેજસ્ક્રબ વસાહત, (ii) કોલંબબરાના ઉચ્ચપ્રદેશનું પફરસરતંત્ર, અને 
(iii) ખં્ડીર અમેરીકા અંગે સ્ળ સૂચક ભારણ અંગેની માટહતી ધરાવતા જવૈવવવવધતા ના ્ૅડટાબૅઝનો ઉપરોગ 
કરીને, આપણે સંરક્ષણ માટેના પ્રતતનનધધઓ (ઉદાહરણ તરીકે, મોટા માંસ ભક્ષક પ્રાણીઓ કે વનસપતત, મધરવતતી 
પ્રજાતતઓ, વવશાળ શૃંખલામાં ઉપલબ્ધ પ્રજાતતઓ)ની રોજનાઓ ની શે્ણીની સંભવવત અસરોનું મૂલ્યાંકન આપણે 
એવું પૂછી ને કરીએ છીએ કે સંભવવત રીતે કેટલી પ્રજાતતઓ સંરક્ષણ પામી છે અને દરેક વસાહતદીઠ તે માટેની 
પ્ડતર કકમત શું છે. એ ત્રણેર ્ૅડટાબૅઝ માટે, અમને એવું જાણવા મળેલું કે અમે જમેનું મૂલ્યાંકન કરેલું એ કોઈપણ 
રોજના એ ્ૅડટાબૅઝ માંથી રાદસછિક રીતે પસંદ કરવામાં આવેલ સરખામણી રો્ર પ્રજાતતઓની સંખ્ા કરતાં 
નોંધનીર રીતે સારી કામગીરી કરતી નથી.

જો કે, અમે જ ે્ૅડટાબૅઝ નું પૃથથકરણ કરેલું, જ ેત્રણ અલગ અલગ ભૌગોસલક ભાગોના માપદં્ડો પર જૂથોનું 
પ્રતતનનધધતવ કરતો હતો, તેમાંથી કેટલીક પ્રતતનનધધ પ્રજાતતઓનું કદાચ નોંધનીર રીતે પ્રચાર મૂલ્ય હોઈ શકે 
છે, પરં્ુ અમને એવું જાણવા મળેલું કે પ્રાદેશશક જવૈવવવવધતા માટે પરસપર અનુકૂળ થતી પ્રજાતતઓ અને 
પ્રમુખપ્રજાતતઓ ની એક પ્રતતનનધધ પ્રજાતત તરીકે ની સેવાઓ કદાચ મરયાફદત હોઈ શકે છે (એન્ડલમેનઅનેિાગન, 
2010).
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1.6  જવૈવવવવધતા શા માટે 
મહતવની છે?

 નનવસનતંત્રની સેવાઓ: ્બચાવની, 
નનયમનકાિી, સહાયક અને સાંસ્કકૃતતક 
નનવસનતંત્રની સેવાઓ. જવૈવવવવધતા પિ 
દેખિેખ િાખવાના અને તેને માપવા ના ્ેબ 
માગગો છે:

1.6.1  સહસ્તક નનવસનતંત્રનુ ંઆકલન:

આને એવા લારો તિીકે વયાખ્યાયયત કિવામાં આવે છે કે જ ેમાનવજાતને કયુદિત 
દ્ાિા પૂિા પાડવામાં આવે છે. આવા લારો પ્રત્ક્ષ અથવા પિોક્ષ હોઈ શકે છે, 
પિંતયુ તેઓ માનવજાતતના એકંદિ કલ્ાણમાં યોગદાન આપે છે. 

એ નનવસનતતં્ર નયું સહસ્ત્રક આકલન 2005 (MEA) નનવસનતતં્રની સેવાઓ ને 
લોકો નનવસનતતં્ર પાસેથી જ ેલારો મળેવે છે તેના તિીકે વયાખ્યાયયત કિે છે. 
તેઓ પ્રજાતતઓના એકબીજા સાથે ના અને રૌતતકપયયાવિણ સાથે ના સંવાદને, 
તેમજ લોકોના, તેમની સંપત્ત્, પોષકતતવો અને સયુિક્ષાના સંદર્ભમાં કલ્ાણ માટે 
આ કાયભોની ઉપયોગીતા ને એકબીજા સાથે જોડે છે. નનવસનતતં્રો લોકોને વવવવધ 
પ્રકાિના લાર પિૂા પાડે છે, જમેાં બચાવની, નનયમનકાિી, સાંસૃ્તતક અને 
સહાયક સેવાઓ નો સમાવશે થાય છે. 

એ આકલન નનવસનતતં્રન ેછોડ, પ્રાણી અને સયુક્ષ્મસજીવોના સમયુદાયો અને 
તેમના નનજી્ભ વ પયયાવિણ વચે્ એક કાયયાત્મક એકમ તિીકે થતાં સંવાદ તિીકે 
વયાખ્યાયયત કિે છે.

1.6  Why is Biodiversity 
Important?

 Ecosystem services: provisioning, 
regulating, supporting and cultural 
ecosystem services There are two 
ways to measure and monitor bio-
diversity:

1.6.1  Millennium Ecosystem Assessment:

These are defined as the benefits that nature provides to 
mankind. Such benefits may be direct or indirect, but they 
contribute to overall well-being of humans.

The Millennium Ecosystem Assessment of 2005 (MEA) de-
fines ecosystem services as the benefits people obtain from 
ecosystems. They illustrate the link between interactions of 
species with each other and the physical environment, as 
well as the usefulness of these functions for the well-being of 
people, in terms of wealth, nutrition and security. Ecosystems 
provide a variety of benefits to people, including provisioning, 
regulating, cultural, and supporting services.

The assessment defines ecosystems as a dynamic complex 
of plant, animal and microorganism communities and their 
non-living environment interacting as a functional unit. 



Biodiversity is the foundation of resilient ecosystems supporting vast array of ‘functions’. 
Genetic, species (animal and plant) and habitat diversity have important roles to play in the 
ecosystem functioning, such as: enabling the development or natural evolution of breeds 
and races that thrive under a variety of environmental conditions; provision of food, building 
materials, energy and medicines; and functions such as pollination, waste assimilation, water 
filtration and distribution of seeds and nutrients. Changes in biodiversity can influence all 
these functions (e.g. pollination, nutrient cycling) and products arising out of these (e.g. food, 
medicinal plants). While the variety of life and diversity of living species has an intrinsic value 
independent of any human concern, here, we will discuss the value in relation to human 
beingsi.e. ecosystem services, a concept which is the principal framework for expressing the 
“usefulness” of biodiversity. The concept of ecosystem services is becoming popular as a way 
to encourage discussion about the dependence of people on nature and what this means 
both socially and economically.

The Millennium Ecosystem Assessment (MEA) was a global exercise carried out to assess 
the ecological impact of biodiversity. In its report finalised in 2005, the MEA lists the following 
ecosystem services from biological diversity.

1.6.2  Provisioning services

Provisioning services are the products people obtain from ecosystems, such as food (agricul-
ture and horticulture crops, livestock, fish), medicinal and aromatic plants and products, fuel, 
fibre, fresh water, gums and resins, minerals and genetic resources.

Fish (including shellfish) provides essential nutrition for three 
billion people and at least 50 per cent of animal protein and 
minerals to 400 million people in the poorest countries.

The products obtained from ecosystems include:

Food. This includes the vast range of food products derived 
from plants, animals, and microbes.

Fibre. Materials such as wood, jute, cotton, hemp, silk, and 
wool.

Fuel. Wood, dung and other biological materials serve as 
sources of energy.

Genetic resources. This includes the genes and genetic infor-
mation used for animal and plant breeding and biotechnology.

Biochemicals, natural medicines, and pharmaceuticals. Many 
medicines, biocides, food additives such as alginates, and 
biological materials are derived from ecosystems.

Ornamental resources. Animal and plant products such as skins, shells and flowers are 
used as ornaments and whole plants are used for landscaping and ornaments.

Fish (including shellfish) provides essential nutrition for

Freshwater. People obtain freshwater from ecosystems and thus the supply of freshwater can 
be considered a provisioning service. Freshwater in rivers is also a source of energy. Because 
water is required for other life to exist, however, it could also be considered a support service.

જવૈવવવવધતા એ સ્થિતતથિાપક નનવસનતતં્રનો પાયો છે જ ેવવશાળ શ્ેણીના ’કાય્ભ’ને સહાય કિે છે. જનીન તતવોની, 
પ્રજાતતઓની (પ્રાણી અને છોડ) અને વસાહતની વવવવધતાએ નનવસનતતં્રની કાય્ભપ્રણાલીમાં મહતવની ભૂતમકા રજવ ે
છે, જમે કે: તે વવવવધ પ્રકાિની પયયાવિણીય સ્થિતતઓ હેઠળ ઉરિી આવતી જાતતઓ અને પ્રજાતતઓના વવકાસન ે
અથવા કયુદિતી ઉત્કાંતતન ેસક્ષમ બનાવવી; ખાદ્પદાથ્ભ, ઇમાિત માટેની સામગ્રી, ઊજા્ભ અને દવાઓ ની જોગવાઇ કિવી; 
પિાગિજના ફલીકિણ, કચિાના નનકાલ, પાણીનયુ ંશયુનદ્ધકિણ અને બીજના અને પોષકતતવો ના વવતિણ જવેી કામગીિી 
કિવી. જવૈવવવવધતામાં ફેિફાિ થવાથી આ બધાં જ કાયભો પિ (ઉદાહિણ તિીકે, પિાગિજના ફલીકિણ, પોષકતતવોના 
ચક્ર બનાવવા) અને તેમાંથી ઉરિી આવતા ઉતપાદનો (ઉદાહિણ તિીકે, ખાદ્ પદાથ્ભ, ઔષધ માટે ના છોડ) અસિ થઈ 
શકે છે. જીવનની અને સજીવ પ્રજાતતઓની વવવવધતાનયુ ંમાનવ જાતત અંગે કોઈપણ વવચાિ કયયા વવનાઆગવયું આતંરિક 
મૂલ્ હોવા છતાં, અહીં,આપણે તેના માનવ જાતતના સંદર્ભમાં િહેલાં મૂલ્ની ચચયા કિીશયુ,ં એટલે કે, નનવસનતતં્રની 
સેવાઓ, એક એવી વવરાવના કે જનેયું મયુખ્ય ફે્મ વક્ભ  “જવૈવવવવધતા”ની ઉપયોગીતા ને વયકત કિવાનયુ ંછે. લોકો કયુદિત પિ 
કઈ િીતે આધારિત છે તે અને તેનો સામાજીક અને આર્થક િીતે શો અથ્ભ થાય છે તેના વવશ ેચચયાન ેપ્રોત્ાહન આપવા 
માટે નનવસનતતં્રની સેવાઓ ની વવરાવના લોકપ્રીય બની િહી છે. 

એ સહસ્ત્રક નનવસનતતં્ર નયુ ંઆકલન (MEA) એ એક વતૈ્શ્વક કવાયત હતી જને ેજવૈવવવવધતાની અસિો નયું મૂલ્ાંકન કિવા 
માટે હાથ ધિવામાં આવી હ્જતવષ્ભ 2005માં જને ેઅંતતમ સવરપ આપવામાં આવકે્યુ ંતેવા તેમના અહેવાલમાં, એ MEA 
જવૈવકવવવવધતા માંથી મળતી નીચે મયુજબની સેવાઓ ની યાદી આપે છે.

1.6.2  ્બચાવની સેવાઓ

બચાવની સેવાઓ એ લોકો દ્ાિા નનવસનતતં્ર માંથી મળેવવામાં આવતા ઉતપાદો છે, જમે કે ખાદ્ પદાથ્ભ (ખતેી અને 
બાગાયતી પાકો, પશયુધન, માછલી), ઔષધધત અને સયુગંધધત છોડવા અને તેના ઉતપાદનો , ઇંધણ, ફાયબિ (િેસાદાિ 
વસતયુઓ) પાણી, ગયુંદિ અને િેક્ઝન, ખનનજ તતવો અને જનીન તતવોના સંસાધનો. 

માછલી(છીપ-માછલી સહહત) ત્રણસો કિોડ લોકો માટે આવશયક પોષક તતવો 
પિૂા પાડે છે અને ઓછામાં ઓછયુ ં  50% પ્રાણીજન્ય પ્રોહટન પૂરં પાડે છે અને સૌથી 
ગિીબ દેશોના આશિે 40 કિોડ લોકોને ખનીજ તતવોપૂિા પાડે છે. 

નનવસનતતં્રો માંથી મળેવવામાં આવતા ઉતપાદનોમાં આનો સમાવશે થાય છે:

ખાદ્ પદાથ્સ. આમાં છો્ડવાં, પ્રાણીઓ, અને સુક્ષ્મજીવો માંથી મેળવવામાં 
આવેલ વવશાળ શ્ેણીના ખાદ્યપદાથ્મના ઉતપાદનોનો સમાવશે થાર છે. 

ફાય્બિ (િેસાદાિ વસ્ુઓ). લાક્ંુડ, શણ, કપાસ, દોર્ડા માટેનું શણ, સસલ્ક, 
અને ઊન. 

્બળતણ (fuel): લાક્ંુડ, છાણ અને અન્ય જવૈવક સામગ્રીઓ ઊજા્મના સ્તોતો 
તરીકે સેવા આપે છે. 

જનીનતતવો ના સંસાધનો. આમાં પ્રાણીઓ અને છો્ડવાઓના ઉછેર માટે અને 
બારોટેકનોલોજી માટે વપરાતા જનીનતતવો અને જનીનતતવોની માટહતીનો 
સમાવશે થાર છે. 

જવૈ િસાયણો, કુદિતી ઔષધધઓ, અને ઔષધ નનમતાણન ેસં્ંબધધત. ઘણી 
દવાઓ, જવૈનાશકો, ખાદ્ય પદાથ્મના ઉમેરણો જમે કે આલજીનેટ્સ, અને જવૈવક 
સામગ્રીઓન ેનનવસનતંત્રો માંથી મેળવવામાં આવે છે. 

શોભાસપદ સંસાધનો. પ્રાણીઓ અને છો્ડના ઉતપાદો જમે કે ચામ્ડીઓ, છીપો 
અને િૂલોનો ઘરેણા તરીકે ઉપરોગ થાર છે અને સમગ્ર છો્ડવાઓ નો જમીન ના 
કુદરતી દેખાવો બનાવવા, બગીચાનું સશુોભન કરવા અને તેનો ઘરેણા તરીકે ઉપરોગ થાર છે. 

માછલી (છીપ-માછલી સટહત) આવશરક પોરકતતવો પૂરા પા્ેડ છ 

તાજુ ંપાણી. નનવસનતંત્રો માંથી લોકો તાજુ ંપાણી મેળવે છે અને આ રીતે પાણીના પૂરવઠાને બચાવની સેવા તરીકે 
ધરાનમાં લઈ શકાર. નદીઓમાં રહેલું તાજુ ંપાણી પણ એક ઊજા્મ નો સ્તોત છે. કારણ કે અન્ય જીવનો ના અસસતતવ 
માટે પાણી જરૂરી છે, જો કે, તેને એક સહારક સેવા તરીકે પણ ધરાનમાં લઈ શકાર છે.

Fish (including shell-
fish) provides essen-
tial nutrition for

3 billion  
people and at least

50 per cent  
of animal protein  
and minerals to 

400 million 
people in the poorest 
countries.

માછલી (છીપ-માછલી 
સહહત)

ત્રણસો કિો્ડ  
લોકો માટે આવશયક 
પોષક તતવો પૂિા પા્ેડ છે 
અને ઓછામાં ઓછંુ 

50ટકા  
પ્રાણીજન્ય પ્રોહટન પૂરંૂ 
પા્ેડ છે અને સૌથી ગિી્બ 
દેશોના આશિે

400 કિો્ડ  
લોકોને ખનીજ તતવો પૂિા 
પા્ેડ છે.
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1.6.3  નનયમનકાિી સેવાઓ

નનવસનતતં્રની પ્રરક્રયાઓનયુ ંનનયમન કિીન ેલોકો જ ેલારો મળેવે છે તેને નનયમનકાિી સેવાઓ કહેવામાં આવે છે, જમેાં હવાની 
ગયુણવત્ાની જાળવણી, આબોહવાનયુ ંનનયતં્રણ, કાબ્ભનનો સંગ્રહ, માનવ િોગોનયુ ંનનયમન, છોડની જીવાતો અને િોગો નયું નનયતં્રણ, 
પાણીનયુ ંશયુનદ્ધકિણ, કયુદિતી આફતો અને આફતો ના જોખમમાં ઘટાડો (જમીન ધસી પડવાથી, પિૂો થી અને વળી સયુનામી થી 
ઊરા થતાં રય થિાનો ને હળવા કિવાં), પિાગિજ ના ફલીકિણ વગેિે નો સમાવશે થાય છે. નનવસનતતં્રની પ્રરક્રયાઓ ના 
નનયમન થી મળેવવામાં આવતા લારોમાં આનો સમાવશે થાય છે:

હવાની ગુણવત્ાનુ ંનનયતં્રણ. નનવસનતંત્ર વાતાવરણ માં રસારણોનુ ંરોગદાન આપવાનું તેમજ વાતાવરણ માંથી રસારણો 
મેળવવાનું એમ બને્ પ્રકાર નું કાર્મ કરે છે, જનેા થી હવાની ગુણવત્તા ના ઘણાં પાસાઓ ને અસર પહોંચે છે;

આ્બોહવાનુ ંનનયતં્રણ. સ્ાનનક અને વૈશ્વિક એમ બને્ રીતે નનવસનતંત્ર આબોહવા ને પ્રભાવવત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 
એક સ્ાનનક કક્ષાએ, જમીન ના આવરણમાં થતો િેરિાર તાપમાન અને ભેજ બને્ ને અસર કરે છે. વૈશ્વિક કક્ષાએ, 
નનવસનતંત્ર ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ નો કાં તો સંગ્રહ કરીને અથવા તેને છો્ડીન ેઆબોહવામાં મહતવ ની ભૂતમકા ભજવે છે.

પાણીનું નનયતં્રણ. પાણી વે્ડિાઇ જવાના, પૂરના અને ભૂગભ્મ જળ 
જળય્ુકત થવાનો સમર અને તેની માત્ર ને જમીન ના આવરણમાં થતાં 
િેરિારો મોટા પ્રમાણમાં અસર કરી શકે છે, જમેાં ખાસ કરીને, એવા 
િેરિારો નો સમાવશે થાર છે કે જનેા લીધે એ તંત્રની પાણી નો સંગ્રહ 
કરવાની ક્ષમતા ને અસર પહોંચતી હોર, જમે કે જલપલાવવત વવસતારનુ ં
રૂપાંતરણ અથવા જગંલો ની જ્રા એ પાકના ક્ષેત્રો બની જવા અથવા 
પાક ના ક્ષેત્રોની જ્રાએ શહેરી વવસતાર બની જવો.

જમીનના ધોવાણ નું નનયતં્રણ. જમીન ને જાળવી રાખવામાં અને જમીન 
ધસી પ્ડવાની ઘટનાઓ ને ટાળવામાં વનસપતત સૃષટી નું આવરણ 
અગત્ની ભૂતમકા ભજવે છે

નનવસનતંત્રઆનો એક સ્તોત ્બની શકે છેિોગનુ ંનનયતં્રણ: નનવસનતંત્રમાં 
થતાં િેરિાર એમા નવ રોગ પેદા કરનારા તતવોની વવપુલતા માં િેરિાર 
લાવી શકે છે, જમેકે કોલેરા, અને તે રોગ વાહકોની સખં્ામાં પણ િેરિાર 
લાવી શકે છે, જમે કે મછિરો .

જીવાતો નું નનયતં્રણ. નનવસનતંત્ર માં થતાં િેરિારન ેલીધે પાક અને 
પશુધનમાં લાગતી જીવાતો અને રોગોના પ્રમાણને અસર કરે છે.

પિાગિજનુ ંફલીકિણ. નનવસનતંત્રમાં થતાં િેરિારન ેલીધે પરાગરજ 
નું િલીકરણ કરાવનારાઓના વવતરણ, તેની વવપુલતા અને તેની 
અસરકારકતાને અસર કરે છે.

કુદિતી આપત્ત્નુ ંનનયતં્રણ. ચેરના જગંલો અને પરવાળાના ખ્ડકો જવેા 
દફરરાકાંઠા પરના નનવસનતંત્રો ની હાજરી ને લીધે વાવાઝો્ડાં અથવા 
વવશાળ મોજાંઓ દ્ારા થતાં નુક્ાનને ઘટા્ડી શકાર છે.

1.6.3  Regulating services

Regulating services are the benefits people obtain from regulation of ecosystem processes, 
including air quality maintenance, climate regulation, carbon sequestration, regulation of hu-
man diseases, plant pest and disease control, water purification, natural hazard and disaster risk 
reduction (mitigating the threat from landslides, floods and even tsunamis ), pollination etc. The 
benefits obtained from regulation of ecosystem processes include:

Air quality regulation. Ecosystems both contribute chemicals to and extract chemicals from the 
atmosphere, influencing many aspects of air quality;

Climate regulation. Ecosystems influence climate both locally and globally. For example, at a 
local scale, changes in land cover can affect both temperature and precipitation. At the global 
scale, ecosystems play an important role in climate by either sequestering or emitting green- 
house gases.

Water regulation. The timing and magnitude of runoff, 
flooding and aquifer recharge can be strongly influenced 
by changes in land cover, including in particular, alterations 
that change the water storage potential of the system, such 
as the conversion of wetlands or the replacement of forests 
with croplands or croplands with urban areas.

Erosion regulation. Vegetative cover plays an important 
role in soil retention and the prevention of landslides.

Water purification and waste treatment. Ecosystems can 
be a source of

Disease regulation. Changes in ecosystems can directly 
change the abundance of human pathogens, such as chol-
era, and can alter the abundance of disease vectors, such 
as mosquitoes.

Pest regulation. Ecosystem changes affect the prevalence 
of crop and livestock pests and diseases.

Pollination. Ecosystem changes affect the distribution, 
abundance, and effectiveness of pollinators.

Natural hazard regulation. The presence of coastal ecosystems such as mangroves and coral 
reefs can reduce the damage caused by hurricanes or large waves.

55% 
સજીવ સકૃષટટી દ્ાિા છો્ડવામાં 
આવતા પયતાવિણીય કા્બ્સનમાંથી

55% 
કા્બ્સન દરિયાઈ સજીવ સકૃષટટી 
શોષી લ ેછે, અન ેઆમાંથી

50-71%  
ની વચ્નેો કા્બ્સન મહાસાગિમાં 
િહેતાં વસાહતીઓ (ઉદાહિણ 
તિીકે, ચિેના જગંલો, ષિાિના 
કળણ, દરિયાઈઘાસ) દ્ાિા શોષી 

લવેામાં આવ ેછે, જ ેદરિયાના 
તળના

0.5% 
થી પણ ઓછા વવસતાિને  
આવિે છે.

55% 
of atmospheric carbon ema-
nating from living organisms 
is captured by marine organ-
isms, and of this between 

50-71%  
is captured by the ocean’s 
vegetated habitats (e.g. 
mangroves, salt marshes, 
seagrasses) which cover 
less than 

0.5% 
of the seabed.

એવાં ઘણાં દફરરાકાંઠા પરના નનવસનતંત્રો છે કે જ ેસ્ાનનક દફરરાકાંઠા પરના ભૂભૌગોસલક આકાર અને પવનો, મોજા ંઅને ભરતી-ઓટના 
વલણો પર આધાર રાખે છે. દફરરાકાંઠા પરના નનવસનતંત્રો માં ચેરના જગંલો, દફરરાકાંઠા પરના ખારા સરોવરો, ખા્ડીઓ, ભરતીના કાંપના 
મેદાનો અને જમીન તરિની બાજુએ રેતાળ દફરરાકાંઠાઓ; અને પરવાળાના ખ્ડકો, દફરરાઈ ઘાસયુ્કત સમદુ્રના તળ અને સમદુ્રમાં ્ૂડબી ગરેલ 

ખ્ડકાળ ભાગોનો સમાવશે થાર છે. દરેક નનવસનતંત્ર આપણા (માનવ) દ્રષટીકોણ ને ધરાનમાં રાખીને અલગ સતર ના મહતવ ધરાવતી વવવવધ 

સેવાઓ પૂરી પા્ેડ છે . એ સ્ાનનક સમુદારન ેધરાનમાં રાખીને પણ વવવવધ સેવાઓ નું મહતવ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. નનવસનતંત્રની 
સેવાઓને ધરાનમાં રાખીને પરયાવરણ નું વણ્મન કરવાથી પરયાવરણ ની જટીલતા ઓનો જનેે ્ુરંત સમજી શકાર તેવી કારગોની શે્ણી માં અનુવાદ 

કરવામાં મદદ મળી રહે છે, અને જ્ારે સંસાધનો નું શોરણ થ્ુ ંહોર ત્ારે અથવા વવકાસ થતો હોર ત્ારે શું લાભ થઈ રહ્ો છે કે શેની ખોટ 

પ્ડી રહી છે તેના વવશ ેપણ વધુ સારી સમજણ મળી રહે છે (બયુમોંટ એટઅલ., 2007).

બચાવ
(નનવસનતંત્રમાંથી મેળવેલ 

ઉતપાદો)

સહારક: (એવી સેવાઓ કે જ ેઅન્ય ત્રણ માટે આવશરક છે પરં્ુ માનવી ને તેનાથી કોઈ પ્રત્ક્ષ લાભ થતો નથી)

નનરમન
(નનવસનતંત્રની પ્રફક્રરાઓનુ ં
નનરમન કરીને પ્રાપત થતાં લાભો)

સાંસૃ્તતક
(લોકો નનવસનતંત્રમાંથી મેળવતા 
હોર તેવા અભૌતતક લાભો)

There are a number of coastal ecosystems depending on the local coastal geomorphology and patterns of winds, 

waves and tides. Some of the important coastal ecosystems are mangroves, coastal lagoons, estuaries, tidal 

flats and sandy beaches on the landward side; and coral reefs, seagrass beds and submerged rocky patches in 

the sea. Each ecosystem provides different services with varying levels of importance from our (human) point 

of view. The importance of the different services may vary according to the local community as well. Describing 

the en- vironment in terms of ecosystem services helps in translating the complexity of the environment into 

a series of functions that can be readily understood, and also provide a better understanding of what is being 

gained or lost when resource exploitation or development takes place (Beaumont et al., 2007).

PROVISIONING

(products obtained from 

the ecosystem)

SUPPORTING: (services that are necessary for the other three but do not yield direct benefit to humans)

REGULATING

(benefits available from 

the regulation of ecosys-

tem processes)

CULTURAL

(non-material benefits 

that people obtain from 

ecosystems)
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1.6.4  Cultural services

Cultural services are the nonmaterial benefits people obtain from ecosystems such as spiritual 
enrichment, religious and cultural value (sacred sites), knowledge systems, educational val-
ues, aesthetic values, social relations (in urban green spaces), and recreation and ecotourism. 
Spiritual and religious value refers to religious bonds to sacred landscapes, groves and species 
(Butler, 2006) which is often connected to different religions. For example, the Khecheopalri 
Lake in Sikkim in northeast India, is considered to be sacred both by Buddhists and the Hindus 
of Sikkim. The World Heritage Convention acknowledges ecosystem services provided by cultural 
landscapes.

These are the nonmaterial benefits people obtain from ecosystems through spiritual enrichment, 
cognitive development, reflection, recreation, and aesthetic experiences, including:

Cultural diversity. The diversity of ecosystems is one factor influencing the diversity of cultures.

Spiritual and religious values. Many religions attach spiritual and religious values to ecosystems 
or their components.

Knowledge systems (traditional and formal). Ecosystems influence the types of knowledge sys-
tems developed by different cultures.

Educational values. Ecosystems and their components and processes provide the basis for both 
formal and informal education in many societies.

Inspiration. Ecosystems provide a rich source of inspiration for art, folklore, national symbols, 
architecture, and advertising.

Aesthetic values. Many people find beauty or aesthetic value in various aspects of ecosystems, 
as reflected in the support for parks, scenic drives, and the selection of housing locations.

Social relations. Ecosystems influence the types of social relations that are established in particu-
lar cultures. Fishing societies, for example, differ in many respects in their social relations from 
nomadic herding or agricultural societies.

Sense of place. Many people value the “sense of place” that is associated with recognised fea-
tures of their environment, including aspects of the ecosystem.

Cultural heritage values. Many societies place high value on the maintenance of either histori-
cally important landscapes (‘cultural landscapes’) or culturally significant species.

Recreation and ecotourism. People often choose where to spend their leisure time based in part 
on the characteristics of the natural or cultivated landscapes in a particular area.

1.6.5  Supporting services

Supporting services are those that are necessary for the production of all other ecosystem servic-
es, such as biomass production, production of atmospheric oxygen, soil formation and retention, 
nutrient cycling, water cycling, and provisioning of the habitat. A very prominent example for this 
type of service is the value of an intact forest in the vicinity of agriculture fields, which provides 
soil nutrients and maintains soil productivity of the agriculture field.

1.6.4  સાંસ્કકૃતતક સેવાઓ

સાંસૃ્તતક સેવાઓ એ નનવસનતતં્ર માંથી લોકો દ્ાિા મળેવાતા અરૌતતક લારો છે જમેાં આધયાત્ત્મક વવપયુલતા, ધાર્મક અને 
સાંસૃ્તતક મૂલ્ (પવવત્ર થિળો), જ્ાન તતં્રો, શૈક્ષન્ણક મૂલ્ો, કલાત્મક મૂલ્ો, સામાલજક સંબંધો (શહેિી હરિયાળી જ્યાઓ 
માં), અને મનોિંજન અને ઈકો ટયુિીઝમ નો સમાવશે થાય છે. આધયાત્ત્મક અને ધાર્મક મૂલ્ એ પવવત્ર જ્યાઓ, ઉપવનો અને 
પ્રજાતતઓ નો સંદર્ભ આપે છે (બટલિ, 2006) જ ેઘણી વખત વવવવધ ધમભો સાથે સંકળાયેલ હોય છે. ઉદાહિણ તિીકે, ઉત્િ-
પૂવ્ભ રાિત માંના લસસક્કમમાંનયુ ંખેચેઓપાલ્ી સિોવિ, જને ેલસસક્કમ ના બયુદ્ધ અને ટહદયુ એમ બન્ ેધમ્ભના લોકો પવવત્ર માને છે. 
સાંસૃ્તતક જ્યાઓ દ્ાિા પૂિી પાડવામાં આવતી નનવસનતતં્ર ની સેવાઓ ને ધી વલડ્ભ  હેિીટેજ કનવને્શન સવીકાિે છે.

આ બધાં નનવસનતતં્ર માંથી લોકો દ્ાિા આધયાત્ત્મક વવપયુલતા, જ્ાનાત્મક વવકાસ, ચચતન, મનોિંજન, અને કલાત્મક અનયુરવ 
વડે મળેવવામાં આવતા અરૌતતક લારો છે જમેાં આનો સમાવશે થાય છે:

સાંસ્કકૃતતક વવવવધતા. નનવસનતંત્ર ની વવવવધતા એ એક એવું પફરબળ છે જ ેસાંસૃ્તતક વવવવધતાન ેપ્રભાવવત કરે છે.

આધયાત્ત્મક અને ધાર્મકમૂલ્ો. ઘણા ધમગો નનવસનતંત્રો કે તેના ઘટકો ની સાથે આધરાત્ત્મક અને ધાર્મક મૂલ્યો ને જો્ેડ 
છે.

જ્ાનતંત્રો (પિંપિાગત અને વવધધસિના). વવવવધ સંસૃ્તતઓ દ્ારા વવકસાવવા માં આવતા જ્ાનતંત્રના પ્રકારો ને 
નનવસનતંત્ર પ્રભાવવત કરે છે.

શૈષિણણક મૂલ્ો. ઘણાં સમાજો માં વવધધસરના અને અવવધધસરના એમ બને્ પ્રકાર ના શશક્ષણ માટે નનવસનતતં્રો અને તેના 
ઘટકો અને પ્રફક્રરાઓ આધાર પૂરો પા્ેડ છે.

પ્રેિણા. નનવસનતંત્રો કલા, લોકસાટહત્, રાષટ્ીર પ્રતીકો, શશલપ-સ્ાપત્, અને જાહેરાત માટે એક સમદૃ્ધ સ્તોત પૂરો 
પા્ેડ છે.

કલાત્મક મૂલ્ો. ઘણાં લોકો નનવસનતંત્ર ના ઘણા પાસાઓ માં સુંદરતા અથવા કલાત્મક મૂલ્ય શોધી કાઢે છે, જ ેતેમના 
બગીચાઓ, સારાં દ્રશર પૂરા પા્ડતી ્્ડાઇવ કરવા માટેની જ્રાઓ, અને તેમના ઘર પસંદ કરવાના સ્ળમાં પ્રતતબબબબત 
થાર છે.

સામાજીક સં્ંબધો. નનવસનતંત્રો અમુક ચોક્કસ સંસૃ્તતઓ માં સ્ાપવામાં આવતા સંબંધોના પ્રકારો ને પ્રભાવવત કરે છે. 
માછીમારી કરતો સમાજ, ઉદાહરણ તરીકે, તેના સામાજીક સંબંધોમાં વવચરતી પશુપાલન કરતી જાતતઓ અથવા કૃયર 
આધાફરત સમાજો કરતાં ઘણાં પાસાઓ માં અલગ પ્ેડ છે.

સ્ળની ભાવના. ઘણાં લોકો નનવસનતંત્ર ના પાસાઓ સટહત, તેમના પરયાવરણ સાથે સંકળારેલ માન્યતા પ્રાપત લક્ષણો 
ને લીધે “સ્ળની ભાવના” નું મૂલ્ય કરે છે. 

સાંસ્કકૃતતક વાિસાના મૂલ્ો. ઘણાં સમાજો તેમ ના ઐતતહાસસક રીતે મહતવના સ્ળો (’સાંસૃ્તતક સ્ળો’) અથવા 
સાંસૃ્તતક રીતે મહતવની પ્રજાતતઓની જાળવણી ને ઉચ્ચ મૂલ્ય આપે છે. 

મનોિંજન અને ઇકોટૂરિઝમ (પયતાવિણ સં્ંબધી પય્સટન). લોકો ઘણી વખત કોઈ એક ચોક્કસ વવસતાર સાથે સંકળારેલ 
કુદરતી અથવા કૃવત્રમ રીતે તૈરાર કરવામાં આવેલ સ્ળોના લક્ષણો ને આધારે તેઓ તેમનો નવરાશ નો સમર ક્ાં 
વવતાવશ ેતે નક્કી કરે છે.

1.6.5  સહાયક સેવાઓ

સહાયક સેવાઓ એ એવી સેવાઓ છે કે જ ેનનવસનતતં્રની બાકી ની બધી જ સેવાઓના ઉતપાદન માટે આવશયક બનતી હોય, 
જમે કે જવૈ જથથાઓનયુ ંઉતપાદન, વાતાવિણીય ઓક્સીજન નયું ઉતપાદન, જમીન ના અબંધાિણની િચના અને તેની જાળવણી, 
પોષકચક્રો બનાવવા, જલચક્રો બનાવવા, અને વસાહતો ની જોગવાઈ કિવી. આવા પ્રકાિની સેવાનયુ ંએક અતત મહતવનયુ ં
ઉદાહિણ એ ખતેી માટે ના ખતેિની આજયુબાજયુમાં એક હેમખેમ િહેક્યુ ંજગંલ છે, જ ેજમીન માટે આવશયક પોષક તતવો પૂિા પાડે 
છે અને ખતેી માટે ના ખતેિ ની જમીનની ઉતપાદકતાન ેજાળવી િાખ ેછે.
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કોષટક: નનવસનતતં્ર ની વવવવધ સેવાઓ ની સાથે તેમની સાથે સંબંધધત વવવવધ દરિયાકાંઠા પિના અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો 
ના યોગદાનના સંદર્ભમાં સંબંધધત મહતવના ઉદાહિણો સાથે નયું એક ઝડપી વવહંગાવલોકન. પ્રથમ હિોળ માં આપવામાં આવેલ 
વગણીકિણ બયયુમોન્ટએટઅલ, 2007 માંથી લેવામાં આવેલ છે.

Table: A quick overview of various ecosystem services along with examples and the relative 
importance in terms of contribution by various coastal and marine ecosystems. The classification 
in the first column is adapted from Beaumont et al, 2007.

સેવા ઉદાહરણો નનવસનતંત્રો

બચાવની સેવાઓ:

નનવસનતંત્રો માંથી મેળવવા માં આવેલ માલ-સામાન અને ઉતપાદનો

ખાદ્યપદાથ્મ

ચ
ેરન

ા જ
ગં

લ
ો

પર
વા

ળ
ાન

ા ખ
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દફ
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 ઘ

ાસ
ના

 ત
ળ

દફ
રર

ાક
ાંઠ

ા ન
ા ખ

ાર
ા સ

રો
વર

ો

્ડબ
ી ગ

રેલ
 ખ

્ડક
ો

ભ
રત

ી-ઓ
ટ 

ના
 મ

ેદા
નો

ક્ષ
ાર

ના
કળ

ણ
ો

રેત
ાળ

દફ
રર

ાક
ાંઠ

ા

ખ
ા્ડ

ીઓ

માછલી, છીપ-માછલી H H M M L H

દફરરાઈ છો્ડ – વનસપતત L H

લાક્ડાં વવનાના જગંલના ઉતપાદો 
(NTFP)

H

કાચી સામગ્રીઓ ઇમારતી લાક્ંુડ, ઇંધણ નું લાક્ંુડ, ચાકગોલ H

એલજીનેટ્સ, કેરરેજીનન, દફરરાઈ 
વનસપતત માંથી મેળવેલ વવવવધ 
ઔરધધઓ

L H

જવૈ રસારણો, કુદરતી ઔરધધઓ, 
રાસારણણકદવાઓ

બાંધકામની સામગ્રી (પરવાળાના બલોક) M

અન્ય તાજુ ંપાણી M M

જનીન તતવોના સંસાધનો H H L M L M

નનરમનકારી સેવાઓ

વાયુ અને આબોહવાનું નનરંત્રણ સ્ાનનક હવાની ગુણવત્તાનું નનરંત્રણ H

વૈશ્વિક આબોહવા નું નનરંત્રણ H M M L M

ખલેલ નનવારણ (પૂર અને વંટોળની 
સામે રક્ષણ, ધોવાણનું નનરંત્રણ)

દફરરાકાંઠાની રેખા સુધી મોજાંની ઊજા્મ 
પહોંચવામાં ઘટા્ડો; વંટોળના, પવનના 
આક્રમણનું નનરંત્રણ

H H M M M H

કચરાનો જવૈવક ઉપચાર પાણીનું શુબદ્ધકરણ અને કચરાનો નનકાલ 
treatment

H M M H H M H

સાંસૃ્તતક સેવાઓ

નવરાશની પળો અને મનોરંજન મનોરંજન અને ઇકોટૂફરઝમ H H L L M L H

સાંસૃ્તતક વારસો અને ઓળખ નૈતતક અને આધરાત્ત્મક મૂલ્યો H H M

જ્ાનાત્મક મૂલ્યો શૈક્ષણણક અને પ્રેરણાદારી મૂલ્યો H H H H

અસસતતવના મૂલ્યો અસસતતવ – વત્મમાન અને સંભવવત રીતે 
ભવવષરના લાભો

H H H H M M M H

સહારક સેવાઓ

જવૈીક રીતે મધરસ્ી પામેલ વસાહત વસાહત H H M M L L

પોરક તતવોના ચક્રો બનાવવા પોરક તતવોના ચક્રો બનાવવા H H H H M M

કાબ્મનનો સંગ્રહ H H H L H

જીવનસહાર પ્રાથતમક ઉતપાદન H L H H M L M

જલચક્ર બનાવવા H M L L
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1.7 વવવવધ પ્રકાિના જમીન 
પિના અને દરિયાકાંઠા 
પિના અને દરિયાઈ 
પરિસિતંત્રો અને વસાહતો

સજીવ વસતયુઓના પયયાવિણીય સમયુદાયો, જમે કે સયુક્ષ્મજીવો, છોડવાઓ અને 
પ્રાણીઓના સમયુદાય આજયુબાજયુની રૌતતક સ્થિતતન ેકાિણ ેબને છે જમેાં એક 
વવસતાિમાં ની જમીન, હવા અને પાણીનો સમાવશે થાય છે તેના કાિણ ેબને છે. 
ઉદાહિણ તિીકે, િણપ્રદેશો, ઘાસના મેદાનો અને ઉષણકહટબંધ ના વિસાદી 
જગંલો અને પરિસિતતં્રો.

1.7 Different types of 
terrestrial and coastal 
and marine biomes and 
habitats

Ecological communities of living things, such as microorgan-
isms, plants and animals form as a result of the physical 
surroundings, including land, air and water in an area. For 
example, deserts, grasslands and tropical rainforests are 
biomes.



Water is the common link among the five biomes 
and it covers the largest part of the biosphere, con-
sisting of nearly 75 per cent of the earth’s surface. 
Aquatic regions house numerous species of plants 
and animals, both large and small. In fact, this is 
where life began billions of years ago when amino 
acids first started to come together. Without water, 
most life forms would be unable to sustain them-
selves and the earth would be a barren, desert-
like place. Although water temperatures can vary 
widely, aquatic areas tend to be more humid and 
air temperature on the cooler side.

The aquatic biome can be broken down into two 
basic regions, freshwater and coastal-marine.

1.7.1  Freshwater regions

Fresh Water is a basic requisite of life on mother 
earth, and is available in aquifers under the ground 
and on surface as rivers and lakes (Gupta, 2005). 
Freshwater has a low salt concentration — usually 
less than 1 per cent. Plants and animals in fresh-
water regions are adjusted to the low salt content 
and will not be able to survive in areas of high salt 
concentration (i.e, ocean).

India has about 4% of world’s freshwater resources 
ranking it among the top ten water rich countries. 
Despite this, according to the Working Group II 
report of the Fourth Assessment of the Intergovern-
mental Panel on Climate Change, India is designat-
ed a ‘water stressed region’ with current utilisable 
freshwater standing at 1122 cubic meter (cu m) 
per year and per capita compared to international 
limiting standards of 1700 cu m (Arghyam, 2009). 

There are different types of freshwater regions. The 
following sections describe the characteristics of 
these regions.

1.7.1.1 Ponds and Lakes

These regions range in size from just a few square metres to thousands of square kilometres. 
Scattered throughout the earth, several are remnants from the Pleistocene glaciation. Many 
ponds are seasonal, lasting just a couple of months (such as sessile pools) while lakes may exist 
for hundreds of years or more. Ponds and lakes may have limited species diversity since they are 
often isolated from one another and from other water sources like rivers and oceans. Lakes and 
ponds are divided into three different ‘zones’ which are usually determined by depth and distance 
from the shoreline.

પાંચ પરિસિતતં્રો માં પાણીએ તેમને જોડતી સામાન્ય કડી છે 
અને તે જવૈાવિણના સૌથી વવશાળ રાગ ને આવિીત કિે છે, 
જ ેપૃથવીની સપાટીનો લગરગ 75 ટકા જટેલો રાગ ધિાવ ેછે. 
જલીય પ્રદેશો અસખં્ય છોડવાઓ અને પ્રાણીઓ, નાના અને મોટા 
એમ બન્ેન ેઘિ પૂરં પાડે છે. વાસતવમાં, અહીં જ કિોડો વષભો પહેલાં 
જીવનની શરઆત થયેલ, જ્ાિે એમીનો એસીડ સૌપ્રથમ વખત 
નજીક આવવાનયુ ંશર થયકે્યુ.ં પાણી વવના, જીવન ના મોટારાગના 
સવરપો ટકી િહેવામાં અસમથ્ભ બનશે અને એ પૃથવી ઉજજડ બની 
જશે. જોકે, પાણીનયુ ંતાપમાન વવસતતૃ િીતે અલગ પડી શકે છે, 
જલીય વવસતાિો વધયુ રેજવાળા હોવાનયુ ંવલણ ધિાવ ેછે અને 
હવાનયુ ંતાપમાન ક્શતળતા તિફ િહે છે.

એ જલીય પરિસિતતં્ર ને બે પ્રાથતમક પ્રદેશોમાં વવરાજીત કિી 
શકાય, તાજા પાણીનો પ્રદેશ અને દરિયાકાંઠા નો દરિયાઈ વવસતાિ.

1.7.1  તાજા પાણીના પ્રદેશો

ધિતી માતા પિ તાજયુ પંાણી હોવયુ ંએ પ્રાથતમક જરિીયાત છે, અને તે 
ભૂગર્ભ સંગ્રહો માં જમીનની નીચે અને જમીનની ઉપિ નદીઓ અને 
સિોવિોના સવરપમાં ઉપલબ્ધ છે (ગયુ્તા, 2005). તાજા પાણીમાં 
ક્ષાિનયુ ંપ્રમાણ ઓછયુ ં  હોય છે – સામન્ય િીતે 1 ટકા થી ઓછયુ ં . 
તાજા પાણીના પ્રદેશોમાં છોડવાં અને પ્રાણીઓ ઓછા ક્ષાિવાળી 
સામગ્રીની સાથે સયુમળે સાધી લે છે અને તેઓ જ્ાં ક્ષાિ નયુ ંઉચ્ 
પ્રમાણ હોય ત્ાં (એટલે કે, મહાસાગિમાં) ટકી િહેવા સક્ષમ 
િહેશ ેનહીં.

રાિતમાં વવશ્વના તાજા પાણી નો આશિે 4% જટેલો હહસસો છે જ ે
તેને પાણી થી સમદૃ્ધ ટોચના દશમાંથી એક દેશ બનાવે છે. આમ 
હોવા છતાં પણ, આબોહવામાં ફેિફાિ માટે ની આતંિ-સિકાિી 
પેનલના ચોથા આકલન ના કાય્ભિત સમહૂના બીજા અહેવાલ 
પ્રમાણે, રાિતન ે“પાણી ની ખેંચ અનયુરવતા પ્રદેશ” તિીકે થિાન 
આપવામાં આવેલ છે, જમેાં તેનયું વત્ભમાન વાપિી શકાય તેવયુ ં
વષ્ભ દીઠ અને માથાદીઠ તાજયુ  ંપાણી 1122 ક્યુનબકમીટિ (cu 
m) દશયાવવામાં આવકે્યુ ંછે, તેની સામે આતંિ-િાષટ્ીય ધોિણો 
અનયુસાિ તેની મયયાદા 1700 ક્યુનબકમીટિ (cu m)નીછે (અરય્ભમ, 
2009).

તાજા પાણીના વવવવધ પ્રકાિના પ્રદેશો હોય છે. નીચે આપેલ 
વવરાગો એ પ્રદેશોના લક્ષણોનયુ ંવણ્ભન કિે છે.

1.7.1.1 તળાવો અને સિોવિો

આ પ્રદેશોનયુ ંકદ માત્ર થોડાંક ચોિસમીટિ થી લઈને હજાિો ચોિસમીટિની શ્ેણીમાં જોવા મળે છે. તે સમગ્ર પૃથવીમાં છયુ ટા-
છવાયાં ફેલાયેલાં છે, જમેાંના કેટલાંય ્લેસ્ોસેનની હહમરક્રયા ના અવશષેો છે. ઘણાં તળાવો ઋતતવક છે, જ ેમાત્ર બે ત્રણ 
મહહના અપસતતવમાં િહે છે (જમે કે સેસાઇલ પૂલ (સીધાં મૂળ સાથે જોડાયેલ દાંડી વવનાના પૂલ), જ્ાિે સિોવિો સદીઓ સયુધી 
કે તેનાથી પણ વધયુ સમય માટે અપસતતવમાં િહે છે. તળાવો અને સિોવિોમાં પ્રજાતતઓ ની વવવવધતા મયયારદત હોઈ શકે છે 
કાિણ કે, તેઓ ઘણી વખત એકબીજા થી અલગ પડેલા હોય છે અને પાણીના અન્ય સ્ત્રોતો જમે કે નદીઓ અને મહાસાગિો 
થી અલગ પડેલ હોય છે. સિોવિો અને તળાવો ને તેમની ઊંડાઇ અને સામાન્ય િીતે તેના કાંઠાની િેખાથી અતંિ ના આધાિે 
ત્રણ પ્રકાિના “ક્ષતે્રો” માં વવરાજીત કિવામાં આવે છે.

Classification of biomes

Aquatic biomes
• Freshwater
• Ponds and lakes
• Rivers and streams
• Wetlands

Coastal 
• Mangroves
• Tidal mudflats
• Lagoons
• Sandy beaches
• Rocky shores
• estuaries

Marine
• Oceans
• Coral reefs
• Seagrasses
• Deep sea

Desert biome
• Hot and dry deserts
• Semi-arid deserts
• Coastal deserts
• Cold deserts
 
Grasslands
• Steppes
• Prairies
• Pampas
• Savannas

Forests
• Tropical forests
• Deciduous forests
• Alpine forests
• Boreal forests or Taiga

પફરસરતંત્રોનુ ંવગતીકરણ

જલીય પરિસિતતં્રો
• તાજાપાણી
• તળાવો અને સિોવિો
• નદીઓ અને પ્રવાહો
• જલ્લાવવત વવસતાિો

દરિયાકાંઠો
• ચિેના જગંલો
• રિતીના કાંપના મેદાન
• ખાિા પાણીના સિોવિ
• િેતાળ દરિયાકાંઠા
• ખડકાળ દરિયાકાંઠા
• ખાડીઓ

દરિયાઈ
• મહાસાગિો
• પિવાળાના ખડકો
• દરિયાઈઘાસ
• ઊંડોસમયુરિ

િણનયુ ંપરિસિતતં્ર
• ગિમ અને સૂકયું િણ
• અધ્ભ-શયુષ્કિણ
• દરિયાકાંઠા પિના િણ
• ઠંડા િણ
 
ઘાસના મેદાન
• સપાટ મેદાનો
• ઘાસથી રિપિૂ પ્રદેશો
• વૃક્ષહહન પ્રદેશો (પંપા)
• વૃક્ષ વવનાના ઘાસવાળા મેદાન (સવાના)

જગંલો
• ઉષણકહટબંધના જગંલો
• પાનખિજગંલો
• આલપાઇનનાજગંલો
•  ઉત્િી જગંલો અથવા ઉત્િી શંકયું રિ યુમ 

જગંલો
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સૌથી ટોચ પિનયુ ંક્ષતે્ર એ એક સિોવિ અથવા તળાવની નજીક આવેલ લલટોિલ ઝોન (દરિયાકાંઠા ની નજીકનયુ ંક્ષતે્ર) છે. આ 
ક્ષતે્ર સૌથી વધયુ ગિમ હોય છે કાિણ કે તે છીછિો હોય છે અને સૂય્ભની ગિમી ને વધયુ પ્રમાણમાં શોષી શકે છે. તે એક વાજબી 
િીતે વવવવધતા રિેલ સમયુદાય ને ટકાવી શકે છે, જમેાં શેવાળની કેટલીક પ્રજાતતઓ (જમે કે દ્રીપિમાણીય), મૂળવાળા અને 
તિતા જલીય છોડવાઓ, ઘાસ ચિતી એ ગોકળગાય, છીપવાળી ખાદ્ માછલી, જીવડાં, જમે કે ડે્ગન ફલાઇ (વાણીયા) અને 
મછ્છિ કે તેના જવેા જીવડા, માત્ર ઇંડા અને ઈયળની સ્થિતતમાં આ ક્ષતે્રમાં જોવા મળે છે. દરિયાકાંઠાની નજીક ના આ ક્ષતે્રમાં 
િહેતી વનસપતત સૃષટી અને પ્રાણીઓ એ કાચબાં, સપભો અને બતકો જવેા જીવો માટે ખોિાક બને છે. 

લલટોિલ ક્ષતે્રથી ઘેિાયેલ એ સપાટીની નજીક નયું ખયુલક્યુ ંપાણી લલમનેહટક ઝોન (શયુદ્ધજલવાસી ક્ષતે્ર) તિીકે ઓળખાય 
છે. એલલમનેહટક ઝોન સાિી િીતે પ્રકાક્શત હોય છે (લલટોિલ ઝોનની જમે) અને તે તણાઇ ને આવતા સયુક્ષ્મ જીવાણયુઓ 
(્લેનક્ોન) નયું પ્રભયુતવ ધિાવ ેછે, જમેાં ફાઇટોફલેનક્ોન અને ઝૂ્લેન્કટોન એ બન્ેનો સમાવશે થાય છે. ્લને્કટોનએના ના 
સજીવો છે જ ેખાદ્ સાંકળમાં મહતવની ભૂતમકા રજવ ેછે. જલીય સયુક્ષ્મ જીવાણયુઓ (એકવેહટક્લેન્કટોન) વવના આ વવશ્વમાં 
માત્ર થોડાં જ સજીવો જીવંત હોત અને ચોક્કસપણે એમાં કોઈપણ માનવીઓ ન હોત. આ ક્ષતે્રમાં વવવવધ પ્રકાિની તાજા 
પાણીની માછલીઓ પણ જોવા મળે છે. 

્લેન્કટોનનયુ ંઆયયુષય ટંૂકયું  હોય છે. તેઓ જ્ાિે મતૃ્યુ પામે છે, તેઓએ સિોવિ/તળાવના ઊંડા-પાણીના રાગમાં પડે છે, જ ે
પ્રોફંડલ ઝોન છે. આ ક્ષતે્ર બીજા બે ક્ષતે્રો કિતાં પ્રમાણમાં વધયુ ઠંડો અને વધયુ ગીચ હોય છે. લલમનેહટકઝોન માંથી સાવ થોડો 
પ્રકાશ આ પ્રોફંડલઝોનમાં પ્રવશે પામે છે. અહીં ની પ્રાણી સૃષટ્ી હહટેિોટ્ોફ છે, એટલે કે તેઓ મતૃ સજીવો ને ખાય છે અને 
કોષીય શ્વસન વડે ઓક્સીજન નો ઉપયોગ કિે છે.  

રાિત એ વવશ્વના કેટલાંક સૌથી સયુંદિ સિોવિોનયુ ંઘિ છે, જમેાં કેટલાં કયુદિતી છે, કેટલાં કૃવત્રમ છે. તેઓ બિફના આવિણ 
નીચે ઉંચા હહમાલય પિ, વજી્ભ ન નોથ્ભ ઈસ્, િાજથિાનના અધ્ભ-શયુષ્ક િણપ્રદેશો, દરિયાકાંઠા પિના ક્ષતે્રોમાં, અથવા મોટાં 
શહેિોમાં, નાના નગિોમાં અને ગામડાઓ માં આવેલાં છે. રાિતમાં, પીવાના પાણી માટે, ખતેી માટે અને વળી ઉદ્ોગો માટે પણ 
સિોવિોએ પાણીના સ્ત્રોત તિીકે કાય્ભ કિે છે. તે ગંદા પાણી ના શોષક, પિૂ િોકનાિ અને ભૂગર્ભ જળસંગ્રહો ને રિચાજ ્ભ કિનાિ 
ક્ષતે્રો તિીકે કાય્ભ કિે છે. તે એક એવયુ ંનનવસનતતં્ર છે કે જમેાં વવવવધ પ્રકાિના પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ ઉછિે છે; મત્યપાલન 
અને જળચિ પ્રાણીઓ નો ઉછેિ ખીલી ઉઠવાથી તે લોકો માટે આવક નો સ્ત્રોત બને છે. સિોવિ પય્ભટન એ એક ખૂબ જ નફો 
કિાવનાિ ક્ષતે્ર બની િહયુ ંછે. રાિતમાં, કયુદિતી જળાશયોની સાથે સાથે શહેિી અને ગ્રા્મય સિોવિો આવેલા છે જનેે જલ્લાવવત 
વવસતાિો પિના િામસાિ કનવને્શન (1971) દ્ાિા વગણીકૃત કિવામાં આવેલ છે અને મોટા રાગ ેપારિસ્થિતતક નનવયાહની રિષટીએ 
અને ઘણાં લોકોની આજીવવકાના એક સ્ત્રોત તિીકે મહતવના છે (અરય્ભમ, 2009).

1.7.1.2 ઝિણાં અને નદીઓ

આ વહેતાં પાણીના એવા જળાશયો છે જ ેએક જ રદશામાં પ્રવાહહત થતાં હોય છે. ઝિણાં અને નદીઓ દિેક જ્યાએ મળી 
શકે છે–તેઓ તેમના ઉદ્ગમ થિાનથી શરઆત પામે છે , જ ેકોઈ પાણીનો ઝિો, પીગળતો બિફ અથવા સિોવિ પણ હોઈ શકે 
છે, અને પછી તેના મયુખ સયુધીના માગ્ભ પિ પરિવહન કિી શકે છે, જ ેસામાન્ય િીતે પાણીની અન્ય કોઈ નહેિ કે મહાસાગિ હોઈ 
શકે છે. એક નદી અથવા ઝિણા ની તેના ઉદ્ગમથિાન થી તેના મયુખ સયુધીની યાત્રા દિતમયાન તેની લાક્ષન્ણકતા માં ફેિફાિ થઈ 
શકે છે. તેના મયુખ કિતાં તેના ઉદ્ગમથિાન પિનયુ ંતાપમાન વધયુ ઠંડયુ હોય છે. એ પાણી પણ તેના સ્ત્રોત પિ વધયુ ચોખખયુ ંહોય છે, 
તેમાં ઓક્સીજન નયું પ્રમાણ વધયુ હોય છે, અને તાજા પાણી ની માછલીઓ જમે કે ટ્ાઉટ અને હહટેિોટ્ોફ ત્ાં મળી આવે છે. 
એ નદી/ઝિણાંના મધયરાગ તિફ, તેની પહોળાઇ વધે છે, તેવયુ ંજ તેની પ્રજાતતઓ ની વવવવધતા માં પણ થાય છે – કેટલાંય 
જલીય લીલા છોડવાઓ અને શેવાળ ને શોધી શકાય છે. એ નદી/ઝિણા ના મયુખ તિફ, એ પાણી, તેણે સમગ્ર પ્રવાહમાં એકઠાં 
કિેલાં કાંપને લીધે કાળયુ ંબની જાય છે, તેમાં પ્રવશે પામી શકનાિ પ્રકાશની માત્રા સાવ ઓછી થઈ જાય છે. તેમાં ઓછો પ્રકાશ 
હોવાથી, તેમાં વનસપતત ની ઓછી વવવવધતા જોવા મળે છે, અને ઓક્સીજન ના નનમ્ન સતિો ને લીધે, જ ેમાછલી ને ઓછાં 
ઓક્સીજન ની જરિ પડતી હોય તેવી માછલીઓ, જમે કે કેટરફશ અને કે્રપ ને શોધી શકાય છે.

રાિત ની નદીઓ નયુ ંતતં્ર વવશાળ છે અને તેમાં સાિી માત્રા માં પાણી આવકે્યુ ંછે. અહીં બાિ મયુખ્ય નદીઓ અને તેની સાથે નાની 
નદીઓ અને ઝિણાઓ આવેલાં છે. સાત મયુખ્ય નદીઓ રાિતનયુ ંનદીઓ નયું તતં્ર િચ ેછે. એ ગંગા-રિહ્મપયુત્રા અને સસધયુ નદી ના 
તતં્રો સૌથી વવશાળ છે કાિણ કે તે સમગ્ર દેશના લગરગ અડધાં રાગન ેપાણીયયુકત કિે છે અને તેમાં ઉપયોગ કિી શકાય તેવા 
સપાટી પિના 40% જટેલાં પાણી નયુ ંવહન થાય છે. રાિતની બધી જ મયુખ્ય નદીઓ તેના મયુખ્ય ત્રણ પાણીના સ્ત્રોતો માંથી 
ઉદ્ભવે છે – અ) હહમાલય અને કાિાકોિમ પવ્ભતમાળા, બ) વવધયા અને સાતપયુિા પવ્ભતમાળા અને મધય રાિત માં છોટાનાગપયુિ 
નો ઉચ્પ્રદેશ તથાક) પચિીમ રાિતમાં શહ્યારિરી અથવા વસે્ન્ભ ઘાટની પવ્ભતમાળાઓ. રાિતની 70% નદીઓ બંગાળ ની 
ખાડીમાં ઠલવાય છે, જ ેમોટારાગ ેગંગા-રિહ્મપયુત્રા નદીના તતં્રનો રાગ બનેલી હોય છે. એ અિબી મહાસાગિ 

The topmost zone near the shore of a lake or pond is the littoral zone. This zone is the warmest 
since it is shallow and can absorb more of the sun’s heat. It sustains a fairly diverse community, 
which can include several species of algae (like diatoms), rooted and floating aquatic plants, graz-
ing snails, clams, insects, crustaceans, fishes, and amphibians. In the case of the insects, such 
as dragonflies and midges, only the egg and larvae stages are found in this zone. The vegetation 
and animals living in the littoral zone are food for other creatures such as turtles, snakes and 
ducks.

The near-surface open water surrounded by the littoral zone is the limnetic zone. The limnetic 
zone is well-lit (like the littoral zone) and is dominated by plankton, both phytoplankton and zoo-
plankton. Plankton are small organisms that play a crucial role in the food chain. Without aquatic 
plankton, there would be few living organisms in the world, and certainly no humans. A variety of 
freshwater fish also occupy this zone.

Plankton have short life spans. When they die, they fall into the deep-water part of the lake/pond, 
the profundal zone. This zone is much colder and denser than the other two. Little light pen-
etrates all the way through the limnetic zone into the profundal zone. The fauna are heterotrophs, 
meaning that they eat dead organisms and use oxygen for cellular respiration.

India is house to some of the most beautiful lakes of the world, some natural, others artificial. 
They are there in the high Himalayas under the ice sheath, in the virgin northeast, semi-arid des-
erts of Rajasthan, coastal zones, or in metros, small towns and villages. In India, lakes serve as 
source of water for drinking, agriculture, and even industries. It acts as sewage absorbers, flood 
cushions and recharge zones for groundwater aquifers. It is an ecosystem where a variety of birds 
and animals breed; pisciculture, and aquaculture thrive leading to a source of income for people. 
Lake tourism is an immensely profiting sector. In India, there are urban and rural lakes along with 
natural water bodies which have been categorized under the Ramsar Convention on Wetlands 
(1971) and are important mostly from ecological sustenance and as a source of livelihood for 
many people (Arghyam, 2009).

1.7.1.2 Streams and rivers

These are bodies of flowing water moving in one direction. Streams and rivers can be found 
everywhere—they get their starts at headwaters, which may be springs, snowmelt or even lakes, 
and then travel all the way to their mouths, usually another water channel or the ocean. The 
characteristics of a river or stream change during the journey from the source to the mouth. The 
temperature is cooler at the source than it is at the mouth. The water is also clearer, has higher 
oxygen levels, and freshwater fish such as trout and heterotrophs can be found there. Towards 
the middle part of the stream/river, the width increases, as does species diversity—numerous 
aquatic green plants and algae can be found. Toward the mouth of the river/stream, the water 
becomes murky from all the sediments that it has picked up upstream, decreasing the amount of 
light that can penetrate through the water. Since there is less light, there is less diversity of flora, 
and because of the lower oxygen levels, fish that require less oxygen, such as catfish and carp, 
can be found.

India’s river system is large and well watered. Twelve major river with a number of smaller rivers 
and streams. Seven major rivers make the river system of India. The Ganges-Brahmaputra and 
the Indus systems are the largest as they drain almost half of the country carrying more than 40% 
of the utilisable surface water. All major rivers of India originate from one of the three main water-
sheds - a) The Himalaya and the Karakoram ranges, b) Vindhya and Satpura ranges and Chotan-
agpur plateau in central India and c) Sahyadri or Western Ghats in western India.  Over 70% of 
India’s rivers drain into the Bay of Bengal, mostly as part of the Ganges-Brahmaputra system. The 
Arabian Sea receives 20% of the total drainage from the Indus and other rivers. The 
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remaining 10% drains into interior basins and natural lakes (NIH, 2015, India-WRIS Wiki 2014 
and Arghyam, 2009).

1.7.1.3 Wetlands

Wetlands are areas of standing water that support aquatic plants. Marshes, swamps, and bogs are 
all considered wetlands. Plant species adapted to the very moist and humid conditions are called 
hydrophytes. These include pond lilies, cattails, sedges, tamarack, and black spruce. Marsh flora 
also include such species as cypress and gum.

Wetlands have the highest species diversity of all ecosystems. Many species of amphibians, rep-
tiles, birds (such as ducks and waders), and furbearers can be found in the wetlands. Wetlands 
are not considered freshwater ecosystems as there are some, such as salt marshes, that have 
high salt concentrations—these support different species of animals, such as shrimp, shellfish, 
and various grasses.

India, with its annual rainfal1 of over 130 cm, varied topography and climatic regimes, sup-
ports and sustains diverse and unique wetland habitats. Natural wetlands in India consists of the 
high-altitude Himalayan lakes, followed by wetlands situated in the flood plains of the major river 
systems, saline and temporary wetlands of the arid and semi-arid regions, coastal wetlands such 
as lagoons, backwaters and estuaries, mangrove swamps, coral reefs and marine wetlands, and 
so on. In fact with the exception of bogs, fens and typical salt marshes, Wetlands in India occupy 
58.2 million ha, including areas under wet paddy cultivation (Directory of Indian Wetlands) Prasad 
et al., 2004 

સસધયુનદી અને અન્ય નદીઓ માંથી કયુલ ઠલવાતા પાણીના 20% જટેક્યુ ંપાણી મળેવે છે. એ બાકી િહેલાં 10% નદીઓ ના 
મયુખ-વત્રકોણપ્રદેશોમાં અને કયુદિતી સિોવિો માં ઠલવાય છે(NIH, 2015, રાિત-WRIS Wiki 2014 અને અરય્ભમ, 2009).

1.7.1.3 જલપલાવવત વવસતાિો

જલ્લાવવત વવસતાિો એ એવા વવસતાિો છે જ ેથિીિ પાણી થી બનેલા હોય છે અને જલીય છોડવાઓ ને સહાય કિે છે. 
રેજવાળી જમીનો, રેજવાળી પોચી જમીનો, અને કળણો એ બધાંને જલ્લાવવત વવસતાિ ગણવામાં આવે છે. અતતશયસ્રનાશ 
અને રેજવાળી સ્થિતતઓન ેઅનયુરપ થયેલ છોડવાઓ ને જલીય વનસપતત તિીકે ઓળખવામાં આવે છે. જમેાં કમળ, કેટે્ઇલ, 
ડારઘાસ, ટેમ્ેક, શંકયુ આકાિના કાળા વૃક્ષનો સમાવશે થાય છે. રેજવાળી જમીનની વનસપતતમાં સાયપ્રસ અને ગમ જવેી 
પ્રજાતતઓ નો પણ સમાવશે થાય છે.

બધાં જ નનવસનતતં્રોમાં જલ્લાવવત વવસતાિો માં સૌથી વધયુ પ્રમાણમાં પ્રજાતતઓ ની વવવવધતા જોવા મળે છે. જલ્લાવવત 
વવસતાિમાં ઉરયચિ પ્રાણીઓ ની ઘણી પ્રજાતતઓ, સરિસૃપો, પક્ષીઓ (જમે કે બતકો અને લાંબા પગવાળા બગલાં), અને 
રવાંટી વાળા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ શોધી શકાય છે. જલ્લાવવત વવસતાિોન ેતાજા પાણીના નનવસનતતં્રો તિીકે ઓળખી 
શકાય નહીં કાિણ કે કેટલાંક મીઠાં ના કળણો આવેલા છે, જમેાં ક્ષાિ નયુ ંઉચ્ પ્રમાણ જોવા મળે છે – તે પ્રાણીઓ ની અલગ 
પ્રજાતતઓ ને સહાય કિે છે, જમે કે ઝીંગા, છીપવાળી માછલી, અને વવવવધ પ્રકાિ ના ઘાસ.

રાિત, તેના વાર્ષક 130 cm થી વધયુ વિસાદ, વવવવધ થિાનનક રૌગલલકતા અને આબોહવાની પ્રથા સાથે, વવવવધ પ્રકાિની 
અને બેજોડ જલ્લાવવત વસાહતો ને સહાય કિે છે અને ટકાવી િાખે છે. રાિતમાં કયુદિતી જલ્લાવવત વવસતાિોમાં અતતશય 
ઉંચાઇ પિ આવેલ હહમાલય ના સિોવિો, તેના પછી મયુખ્ય નદીઓના તતં્રોના કાંપના મેદાનો માં આવેલ જલ્લાવવત વવસતાિો, 
શયુષ્ક અને અધ્ભ-શયુષ્ક પ્રદેશોના ક્ષાિ યયુકત અને કામચલાઉ જલ્લાવવત વવસતાિો જમે કે ખાિા પાણીના સિોવિો, બૅકવૉટિ, 
અને ખાડીઓ, ચિેના જગંલો, પિવાળાના ખડકો અને દરિયાઈ જલ્લાવવત વવસતાિો અને બીજા ઘણાં નો સમાવશે થાય 
છે. વાસતવ માં કળણો, નીચાણવાળા ભૂતમ રાગો અને લાક્ષન્ણક ક્ષાિવાળી રેજવાળી જમીનો ને બાકાત િાખતાં, રાિતમાં 
જલ્લાવવત વવસતાિો 58.2 તમલલયન હેક્િનો વવસતાિ ધિાવ ેછે, જમેાં રીની ડાંગિ ની ખતેી થતી હોય તેવા વવસતાિોનો પણ 
સમાવશે થાય છે(રાિતીય જલ્લાવવત વવસતાિોની રડિેક્િી) પ્રસાદએટઅલ., 2004

આકકૃતત 1: ભાિતમાં જલપલાવવત વવસતાિોનુ ંવગતીકિણ

જમીની વવસતાિમાં

જલપલાવવત દરિયાકાંઠા પિ

કુદિતી

માનવ નનર્મત

ખાિા પાણીના સિોવિ

ખા્ડટી

ચેિનું જગંલ

પિવાળાના ખ્ડક

મીઠાના અગિ

જળચિ ઉછેિ માટેનું તળાવ

િેતાળ/્બીચનું મેદાન

સ્ત્રોત: NCSCM report/ SAC, 2011. નશેનલ વેટલેનડ એટલાસ. SAC/EPSA/ABHG/NWIA/ATLAS/34/2011, સપસે એપ્લકેશન સેન્ટિ 
(ISRO), અમદાવાદ, રાિત, 310p.
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1.7.2  Coastal and Marine regions

There are several types of coastal ecosystems in India: inland fresh water wetlands; inland brack-
ish water wetlands; estuarine wetlands; coastal mudflats; sand dunes; rocky shores; mangrove 
forests; coral reefs; and marine areas.

 Coastal 

1.7.2.1 Mangroves

Mangroves are tidal forest ecosystems in sheltered brackish to saline environments. Mangrove 
forests are found from the highest level of spring tides down almost to mean sea level on 
sheltered sedimented shores throughout the tropics.

They dominate approximately 75 per cent of the world’s coastline. They occur in fully saline 
waters but also penetrate considerable distances into estuaries. The mangrove ecosystem 
constitutes a bridge between terrestrial and marine ecosystems.

Tropical mangroves are a globally important ecological, environmental and socio-economic 
resource, yet they form an extremely fragile land-water interface highly susceptible to global 
change. Mangroves are genetically extremely diverse providing an important habitat for numerous 
marine and terrestrial species, including nurseries for commercial species. They also provide 
crucial economic livelihoods and are important for coastal protection. Their intertidal setting 
and rapid commercial development subjects mangroves to escalating climatic and other 
anthropogenic pressures. Sea level rise is the largest threat, and associated socio-economic 

1.7.2  દરિયાકાંઠા પિના અને દરિયાઈ પ્રદેશો

રાિતમાં ઘણા પ્રકાિના દરિયાકાંઠા પિના નનવસનતતં્રો છે: અતંદફેશીય તાજા પાણીના જલ્લાવવત વવસતાિો; અતંદફેશીય 
થોડાં ખાિા પાણીના જલ્લાવવત વવસતાિો; ખાડીના જલ્લાવવત વવસતાિો; દરિયાઇ કાંપના મેદાનો; િેતીના મેદાનો; ખડકાળ 
દરિયાકાંઠા; ચિેના જગંલો; પિવાળાના ખડકો; અને દરિયાઈ વવસતાિો

દરિયાકાંઠા પિના 

1.7.2.1 ચેિના જગંલો

ચેિના જગંલો એ રિતીના એવા જગંલોના નનવસનતતં્રો છે જ ેથોડાં ખાિા પાણીના કે ક્ષાિયયુકત પયયાવિણમાં આશ્ય પામે 
છે. ચેિના જગંલો ઝિણાંની રિતી ના ઉચ્તમ સતિોથી લઈને સાવ નીચે લગરગ સમયુરિની સપાટી સયુધીના નીચાણવાળા 
વવસતાિોમાં સમગ્ર ઉષણ કહટબંધના કાંપયયુકત મેદાનો માં જોવા મળે છે. 

સમગ્ર વવશ્વની કયુલ દરિયાકાંઠા ની િેખાના 75% જટેલા રાગ પિ તેઓ પ્રભયુતવ ધિાવ ેછે. તેઓ સંપૂણ્ભ િીતે ક્ષાિવાળા 
વવસતાિો માં થાય છે પિંતયુ તેઓ ખાડીના વવસતાિોમાં પણ નોંધનીય અતંિ કાપી લે છે. ચિેના જગંલોના નનવસનતતં્રો એ જમીન 
પિના અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રોની વચે્ એક પૂલનયુ ંકાય્ભ કિે છે. 

ઉષણ કહટબંધના ચિેના જગંલો એ વતૈ્શ્વક િીતે પારિસ્થિતતક તતં્રની રિષટીએ, પયયાવિણની રિષટીએ અને સામાજીક-આર્થક 
રિષટીએ મહતવ ધિાવતાં સંસાધનો છે, છતાં પણ તેઓ જમીન – પાણીના પ્રદેશોની વચે્ નાજયુક સમાન સિહદો તિીકે કાય્ભ 
કિે છે, જ ેવૈત્શ્વક ફેિફાિો માટે અત્તં સંવેદનશીલ છે. જનીન તતવોની રિષટીએ ચિેના જગંલો તવ્ર વવવવધતા થી રિેલા છે, 
જ ેઅસખં્ય દરિયાઈ અને જમીન પિની પ્રજાતતઓ ને એક મહતવની વસાહત પૂિી પાડે છે, જમેાં વાન્ણજ્ીક પ્રજાતતઓ માટેના 
ઉછેિ કેનરિોનો પણ સમાવશે થાય છે. તેઓ અતતશય મહતવનો આર્થક જીવન-નનવયાહ પિૂો પાડે છે અને તેઓ દરિયાકાંઠા પિના 
િક્ષણ માટે મહતવના છે. તેઓની આતંિ-રિતીની ગોઠવણો અને તીવ્ર વાન્ણજ્ીક વવકાસન ેલીધે આ ચેિના જગંલો વધતાં 
જતાં આબોહવા ના અને અન્ય નૃવશંશાસ્ત્રીય 

કોષટક 1: ભાિતમાં દરિયાકાંઠા પિના જલપલાવવત વવસતાિોનો એકંદિ ધચતાિ

જલપલાવવત વવસતારનું 
વગતીકરણ

જલપલાવવત 
વવસતારની સખં્ા

કુલજલપલાવવત 
વવસતાર ક્ષેત્રિળ

જલપલાવવત 
વવસતારના % ક્ષતે્રિળ

ખુલલું પાણી

ચોમાસા પછીનું 
ક્ષેત્રિળ

ચોમાસા પહેલાંનું 
ક્ષેત્રિળ

દરિયાકાંઠા પિના કુદિતી 
જલપલાવવત વવસતાિ

10204 3703971 24.27 930663 750339

દરિયાકાંઠા પિના 
માનવનનર્મત જલપલાવવત 
વવસતાિ

2829 436145 2.86 301767 281010

કુલ દફરરાકાંઠો 13033 414011 27.13 1232430 1031349

સ્તોત: NCSCM report/ SAC, 2011. નશેનલ વેટલેન્ડએટલસ. SAC/EPSA/ABHG/NWIA/ATLAS/34/2011, સપેસ એસપલકેશન સેટિર (ISRO), અમદાવાદ, 
ભારત, 310p.

કોષટક1: દરિયાકાંઠા પિના જલપલાવવત વવસતાિોનું વગતીકિણ અને તેની ભાિતામાં વયાપેલી જગયા

જલપલાવવત વવસતારનું 
વગતીકરણ

જલપલાવવત 
વવસતારની સખં્ા

કુલ જલપલાવવત 
વવસતાર ક્ષેત્રિળ

જલપલાવવત 
વવસતારના % ક્ષતે્રિળ

ખુલલું પાણી

ચોમાસા પછીનું 
ક્ષતે્રિળ

ચોમાસા પહેલાંનું 
ક્ષતે્રિળ

દરિયાકાંઠા પિના કુદિતી જલપલાવવત વવસતાિ

ખાિા પાણીના સિોવિ 178 246044 1.61 208915 191301

નાની ખા્ડટી/નદીનો પ્રવાહ 586 206698 1.38 199743 189489

િેતાળ દરિયાકાંઠો 1353 63033 0.41 & &

આતંિ-ભિતીના કાંપવાળા 
મેદાન

2931 2413642 15.82 516636 366953

ષિાિવાળટી ભભનાશવાળટી 
જમીન (કળણ)

744 161144 1.06 5369 2596

ચેિના જગંલ 3806 471407 3.09 & &

પિવાળાના ખ્ડકો 606 142003 0.93 & &

મીઠાના અગિ 609 148913 0.98 105253 94047

કુલ દફરરાકાંઠો 13033 4140116 27.13 1232430 1031349

સ્તોત: NCSCM report/ SAC, 2011. નશેનલ વેટલેન્ડએટલસ. SAC/EPSA/ABHG/NWIA/ATLAS/34/2011, સપેસ એસપલકેશન સેટિર (ISRO), અમદાવાદ, 
ભારત, 310p.-
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impacts include increased flood risk, coastal erosion and inland retreat, saline intrusion and 
storm surges. In addition, direct human interventions by river damming; agricultural and coastal 
development; cutting off freshwater supplies to creeks lined with mangroves; direct felling; and 
dumping of wastes that choke waterways etc are other important threats.

Indian mangrove vegetation covers about 6,749 km2 . The entire mangrove habitats are situated 
in three zones: (1) East Coast, about 4700km2 , (2) West Coast, about 850 km2 , and (3) 
Andaman and Nicobar Islands about 1190 km2 These zones have been further categorized into 
Deltaic, Coastal, and Island habitats. It is estimated that worldwide 48 to 90 species of mangroves 
exist, India with rich mangrove species diversity inhabits 82 species of mangroves are present 
in India Areas under mangrove vegetation (sq.km) mapped in different scales using satellite 
data (Table 1) shows that West Bengal has highest mangrove cover of 1838.4 sq.km followed by 
Gujarat 1012.9 sq.km (Marale & Mishra 2011).

The Sundarbans is the largest single block of tidal halophytic mangrove forest in the world 
with ~60 per cent located in Bangladesh and the rest (~40%) in India. It is a UNESCO World 
Heritage Site. The Sundarbans are situated between the latitudes 22º15’ and 21º30’ North and 
88º10’ and 89º51’ East. The total area of Sundarbans in India is 4,262 sq km. India is home to 
some of the best mangroves in the world. West Bengal has the maximum mangrove cover in the 
country followed by Gujarat and the Andaman and Nicobar Islands. The Ministry of Environment 
and Forests (MoEF) has established a National Mangrove Genetic Resources Centre in Orissa. 
Mangrove vegetation has been reported in all the 13 coastal states/union territories.

Mangroves provide a variety of benefits. They are a source of firewood, wood products such 
as timber and posts; non-wood produce such as fodder, honey, wax, tannin, dyes; and plant 
materials for thatching. Mangrove wetlands and forests can act as a shelter belt against cyclones, 
and even tsunamis. In Orissa state, villages surrounded by mangrove forests survived the fury of 
the super cyclone in 1999, unlike other villages; similarly villages in Cuddalore and Nagapattinam 
districts of Tamil Nadu that were buffered by mangroves suffered relatively less damage in the 
2004 Indian Ocean tsunami. They also prevent coastal erosion. The most important role of 
mangroves is the relative quiet conditions they provide which serve as nursery grounds for a 
number of commercially important fish, prawn, crabs and molluscs. The mangrove food web is 
complex and enhances the fishery production of nearby coastal waters by exporting nutrients 
and detritus. They also provide habitats for wildlife ranging from migratory birds to estuarine 
crocodiles (e.g. Bhitarkanika National Park), tigers (Sunderbans), etc

Mangroves are restricted to the intertidal zone along the coasts and are becoming increasingly 
depleted due to anthropogenic pressures. They are also extremely vulnerable to the effects of 
climate change, such as rising sea levels, resulting in loss of habitat and changes in salinity, 
changes in precipitation and wave climates and an increase in the frequency of natural disasters. 
The 6,000 sq km of mangrove forest along the coast of India and Bangladesh is the largest such 
forest in the world.

As a result of rising sea levels, 7,500 ha of mangroves in this tract along the shores of the two 
countries are lost due to inundation (http.www//assets.panda.org/downloads/wwfparksbro.pdf). 
Mangrove forests are home to a number of species such as the critically endangered tiger, the 
Eurasian otter, five species of marine turtles and the estuarine crocodile and large numbers of 
crustaceans and fishes. With a 1 m rise in the sea level, the Sundarbans are likely to disappear, 
which may result in the extinction of the tiger, as well as the other species in these habitats (Smith 
et al 1998). [ Savarkar 2014, ENVIS publication]

દબાણોને પાત્ર બને છે. દરિયાના સતિોમાં વધાિો એ સૌથી મોટયું  રયથિાન છે, અને તેની સાથે સંકળાયેલ સામાજીક-આર્થક 
અસિોમાં પિૂના વધેલા જોખમ, દરિયાકાંઠાના ધોવાણ અને અતંદફેશીય મનોિંજન, ખાિા પાણીનયુ ંઆક્રમણ, અને ઊરા થતાં 
વંટોળોનો સમાવશે થાય છે. તે ઉપિાંત, નદીઓ પિ ડેમ બનાવી ને થતી પ્રત્ક્ષ માનવીય ખલેલ; ખતેી અને દરિયાકાઅંઠા પિ 
થતો વવકાસ; ચેિના જગંલોથી રિેલના ની ખાડીઓ માંથી કાપી નાંખવામાં આવતો તાજા પાણીનો પૂિવઠો; પ્રત્ક્ષ િીતે વૃક્ષ-
છેદન; અને નકામા કચિા ઠાલવવાથી પાણીના માગભો બંધ થઈ જવા, વગિેે મહતવના જોખમોનો સમાવશે થાય છે. 

રાિતીય ચિેના જગંલોની વનસપતત સૃષટી આશિે 6,749 ચોિસરકલોમીટિ નો વવસતાિ આવિે છે. આ સમગ્ર ચેિના જગંલોની 
વસાહત ત્રણ ક્ષતે્રોમાં સ્થિત છે: (1) પૂવણીય દરિયાકાંઠો, આશિે 4700 ચોિસરકલોમીટિ, (2) પલચિમી દરિયાકાંઠો, આશિે 
850 ચોિસરકલોમીટિ, અને (3) આંદમાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ આશિે 1190 ચોિસરકલોમીટિ. આ ક્ષતે્રોને આગળ જતાં 
વત્રકોણ પ્રદેશો, દરિયાકાંઠાના પ્રદેશો, અને ટાપયુઓ પિની વસાહતો માં વગણીકૃત કિવામાં આવેલ છે. સમગ્ર વવશ્વમાં ચિેની 48 
થી 90 પ્રજાતતઓ અપસતતવમાં હોય તેવયુ ંઅંદાજવા માં આવેલ છે, ચેિની પ્રજાતતઓ ની સમદૃ્ધ વવવવધતાની સાથે રાિતમાં તેની 
82 પ્રજાતતઓ આવેલી છે. ચિેના જગંલોની વનસપતત સૃષટી હેઠળના વવસતાિોના ઉપગ્રહ દ્ાિા કિવામાં આવેલ માપ (કોષટક 
1) દશયાવ ેછે કે પલચિમ બંગાળમાં ચેિના જગંલોનયુ ંસૌથી વધયુ 1838.4 ચોિસરકલોમીટિનયુ ંઆવિણ આવેક્યુ ંછે, તેના પછી 
ગયુજિાતમાં 1012.9 ચોિસરકલોમીટિનયુ ંઆવિણ આવકે્યુ ંછે (મિાલ ેઅને તમશ્ા 2011). 

એ સયુંદિવન રિતીના ખાિાં પાણીથી બનેલ ચિેના જગંલોમાં વવશ્વમાં સૌથી વવશાળ એકલ બલોક છે જનેા ~60 ટકા 
બાં્લાદેશમાં સ્થિત છે અને બાકીના (~40%) રાિત માં સ્થિત છે. તે યયુનેસ્ોની (UNESCO) વલડ્ભ  હેિીટેજ સાઇટ છે. એ 
સયુંદિવન 22°15’ અને 21°30’ ઉત્િ અને 88°10’ અને 89°51’ પવૂ્ભ અક્ષાંશ પિ આવેલ છે. રાિતમાં િહેલ સયુંદિવન 
નો કયુલ વવસતાિ 4,262 ચોિસરકલોમીટિ છે. રાિત એ વવશ્વના કેટલાંક શ્ષેઠત્મ ચેિના જગંલોમાંના અમયુક જગંલોનયુ ંઘિ 
છે. પચિીમ બંગાળમાં ચિેના વૃક્ષોનયુ ંમહત્મ આવિણ છે, ગયુજિાત તેના પછીના ક્રમ પિ આવે છે અને આંદમાન તથા નનકોબાિ 
ટાપયુઓ તેના પછીના ક્રમ પિ આવે છે. રાિત સિકાિના પયયાવિણ અને વનમતં્રાલય (MoEF) દ્ાિા ઓરિસસામાં એક નશેનલ 
મેનગૃવ જીનેહટક રિસોર્સઝ સેન્ટિની થિાપના કિવામાં આવી છે. ચિેના જગંલોની વનસપતત સૃષટી દરિયાકાંઠા પિના બધાં જ 
13 િાજ્ો/કેનરિશાયષત પ્રદેશોમાં આવેલાં છે. 

ચેિના જગંલો વવવવધ પ્રકાિના લારો પૂિા પાડે છે. તેઓ બળતણ માટેના લાકડા, લાકડાના ઉતપાદો જમે કે ઇમાિતી લાકડયું , 
પોસ્; લાકડા લસવાયના ઉતપાદોજમે કે ઘાસ-ચાિો, મધ, મીણ, વકૃ્ષોમાંથી પ્રા્ત થતાં તેજાબ, િંગોના; અને છાપિાં બનાવવા 
માટેની સામગ્રી ના સ્ત્રોત છે. ચેિના જલ્લાવવત વવસતાિો અને જગંલો વાવાઝોડાં, અને વળી સયુનામી ની સામે આશ્ય પિૂો 
પાડતાં પટ્ાં તિીકે કાય્ભ કિી શકે છે. ઓરિસસા િાજ્માં, ચિેના જગંલોથી ઘેિાયેલાં ગામડાઓ, બીજા ગામડાઓ થી વવપિીત, 
વષ્ભ 1999માં આવેલ વવશાળ વાવાઝોડાં ના આક્રમણની સામે ટકી િહ્યા હતા ; તેવી જ િીતે તામીલનાડયુ ના કયુડ્ડલોિ અને 
નાગાપરટ્નમ જીલલાના ગામડાઓ કે જઓે ચેિના જગંલો દ્ાિા પ્રતતિોધ પામવાને લીધે, વષ્ભ 2004 ની ટહદ મહાસાગિની 
સયુનામીમાં પ્રમાણમાં ઓછયુ ં  નયુક્શાન પામેલા. તેઓ દરિયાકાંઠા નયું ધોવાણ થતયુ ંપણ અટકાવે છે. ચેિના જગંલોનયુ ંસૌથી મહતવનયુ ં
લક્ષણ એ છે કે તેઓ શાંતસ્થિતતઓ પ્રદાન કિે છે, જ ેવાન્ણજ્જ્ક િીતે મહતવ ધિાવતી ઘણી પ્રજાતતઓ જમે કે માછલી, પ્રોન, 
કિચલાં અને મોલસ્ માટે ઉછેિ કેનરિો તિીકે સેવા આપે છે. ચેિના જગંલોની ખાદ્ જાળ જટીલ છે અને તે પોષક તતવો તથા 
અવશષેોની નજીકના દરિયાકાંઠા પિ નનકાસ કિીન ેતે પાણીમાં માછલીના ઉતપાદન ને વધાિે છે. તે હહજિતી પક્ષીઓ થી લઈને 
ખાડી ના મગિમચ્ો (ઉદાહિણ તિીકે, સ્રતિકનનકા નશેનલ પાક્ભ ), વાઘ (સયુંદિવન), વગિેે જવેી વન્યસૃષટીન ેવસાહત પણ 
પૂિી પાડે છે. 

ચેિના જગંલો આતંિ રિતીના ક્ષતે્રો પૂિતા મમયયારદત છે અને નૃવશંશાસ્ત્રીય દબાણો ને લીધે તેઓ વધયુ પ્રમાણ ઘટી િહ્યાં છે. 
તેઓ આબોહવા માં થતાં ફેિફાિો જમે કે સમયુરિના વધતાં સતિો તિફ પણ તીવ્ર િીતે રેદ્ બની િહ્યાં છે, જનેા લીધે વસાહતો 
ને નયુકશાન થાય છે અને ક્ષાિના પ્રમાણમાં ફેિફાિ થાય છે, વિસાદ માં અને પવનોની આબોહવા માં ફેિફાિ થાય છે અને 
તેના લીધે કયુદિતી આપત્ત્ઓ આવવાની આવૃત્ત્માં વધાિો થાય છે. રાિતના અને બાં્લાદેશના દરિયાકાંઠા પિના 6,000 
ચોિસરકલોમીટિના ચિેના જગંલોએ વવશ્વમાં આ પ્રકાિ નો સૌથી વવશાળ પ્રદેશ છે. 

સમયુરિના વધતાં જતાં સતિોન ેપરિણામે, જળબંબોળ થવાને લીધે, આ બે દેશોના દરિયાકાંઠા પિની િેખાન ેલીધે ચેિના જગંલોના 
7,500 હેક્િ જટેલો વવસતાિ ગયુમાવવો પડ્ો છે (http.www//assets.panda.org/downloads/wwfparksbro.
pdf). ચિેના જગંલો એ અતતશય મહતવના રયમાં મયુકાયેલ વાઘ, યયુિેશીયન જળનબલાડી, દરિયાઈ કાચબાની પાંચ પ્રજાતતઓ 
અને ખાડીના મગિમચ્ો અને વવશાળ સખં્યામાં ક્રસે્શીયન અને માછલીઓ માટે ઘિ બની િહેલ છે. સમયુરિના સતિમાં 1 
મીટિ વધાિો થવાની સાથે, એ સયુંદિવનો અરિશય બની જવાની સંરાવના છે, જનેા પરિણામે વાઘ ક્યુ્ત થઈ જશ,ે તેમજ આ 
વસાહતોમાં િહેતી અન્ય પ્રજાતતઓ ક્યુ્ત થઈ જશ ે(સ્ીથએટએલ. 1998). [સાવિકિ 2014, ENVIS પ્રકાશન] 
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1.7.2.2 Tidal mudflats

The Indian coastline has extensive mud flats covering an area of more than 38,000 km2 . Most of 
the larger river mouths are concentrated in the northeast and northwest coastal areas and hence 
the muddy coasts of India are mainly located in these areas. India’s non-vegetated mud flats have 
a total area of about 22300 km2 , 90% of which are located in the state of Gujarat in the north-
west of the country [16]. The vegetated category is also in large part situated in this area i.e. 4353 
km2 out of a total of about 5073 km2 (Marale & Mishra 2011).

1.7.1.3 Lagoons

A lagoon is a shallow water body along the low lying coast 
separated from the ocean by a barrier but also connected 
to the ocean by one or a few restricted inlets. There are 
8 major lagoons on the East Coast and 9 on the West 
Coast. Major lagoons on the East Coast are 1. Bende, 2. 
Chilka, 3. Gulf of Mannar, 4. Muthupet, 5. Muthukadu, 
6. Nizampatnam, 7. Pennar and 8. Pulicat. Lagoons 
on the West Coast are 1. Asthamudi, 2. Ettikulum, 3. 
Lagoons of Bombay Coast, 4. Lagoons of Lakshadweep 
atolls, 5. Paravur, 6. Murukumpuzha, 7. Talapady, 8. Veli 
and 9. Vembanad. Lagoon ecosystems are also getting 
adversely affected by the urbanization, industrialization 
and aquaculture activities in the same ways as estuarine 
ecosystems (Saxena, 2012).

1.7.2.4 Estuaries

Estuaries mark the transitional zone between the lower tidal region of a river and the marine 
environment. Estuaries are areas where freshwater streams or rivers merge with the ocean. This 
mixing of waters with such different salt concentrations creates a very interesting and unique 
ecosystem. Microflora like algae, and macroflora, such as seaweeds, marsh grasses, and man-
grove trees (only in the tropics), can be found here. Estuaries support a diverse fauna, including a 
variety of worms, oysters, crabs and waterfowl.

Oceans and major seas cover 70.8 per cent or 362 million sq km of the earth, with a global coast-
line of 1.6 million km. Coastal and marine ecosystems are found in 123 countries around the 
world. Marine ecosystems are strongly connected through a network of surface and deep-water 
currents, and they are among the most productive eco- systems in the world. Coastal and marine 
ecosystems include sand dune areas, where freshwater and seawater mix, near-shore coastal 
areas and open-ocean marine areas. Marine systems extend from the low-water mark, i.e. 50 m 
depth, to the high seas, and coastal systems stretch from the coastline to depths less than 50 m.

They are sheltered coastal water bodies which act as nutrient traps, shelter and nursery for a 
wide variety of marine life forms. They are very important from commercial, industrial and recre-
ational point of view. There are 14 major estuaries on the East Coast and 16 on the West Coast. 
Major East Coast estuaries are Adyar, Agniyar, Corum, Edaiyur, Ennire, Godavari, Hoogly, Kallar, 
Kavery, Kollidam, Krishna, Rushikulya, Uppanar and Vellar. The major West Coast estuaries are 
Asthamudi, Amba, Beypore, Gangolli, Kali, Kaninamkulam, Korapuzha, Madovi, Mahi, Mahim, 
Netravathi and Gurupur, Pavenje, Periyaar, Vembanad and Zurai. The total estimated area under 
the estuaries in India is approximately 2 million ha (Qasim & Sengupta, 1984). The estuarine eco-
systems are under heavy anthropogenic pressures mainly due to urbanization and industrializa-
tion. Dumping of sewage, inflow of municipal waste water and industrial effluents into these water 

Lagoons:

Lagoons are shallow water bodies 
separated from larger water bodies by 
barrier islands or reefs. They usually 
form on gently sloping coasts where 
barrier islands can form off the coast 
and are generally shallow. Lagoons 
include coastal and atoll lagoons.

Some examples of lagoons in India 
are Chilika in Odisha, Pulicat in Tamil 
Nadu, Vembanad Lake in Kerala and 
atoll lagoons of Lakshadweep.

1.7.2.2 ભિતીના કાંપના મેદાન

રાિતની દરિયાકાંઠાની િેખા પિ વવસતતૃ પ્રમાણમાં કાંપના મેદાનો આવેલા છે જ ે38,000 ચોિસરકલોમીટિથી વધયુ વવસતાિન ે
આવિી લે છે. મોટારાગ ની વવશાળ નદીઓના મયુખ પ્રદેશો ઉત્િ-પવૂ્ભમાં કેન્નરિત થયેલાં છે અને પરિણામ સવરપ ેરાિતના 
કાંપયયુકત દરિયાકાંઠાઓ પણ મયુખ્યતવ ેઆ વવસતાિ માં જોવા મળે છે. રાિતના 22300 ચોિસરકલોમીટિના વનસપતત 
સૃષટી વવનાના કાંપના મેદાનો માંથી, 90% રાિતના ઉત્િ-પચિીમ રાગમાં આવેલ ગયુજિાત િાજ્માં આવેલા છે [16]. 
વનસપતતયયુકત વવસતાિોનો મોટો રાગ પણ આ વવસતાિમાં આવેલો છે, એટલે કે, કયુલ 5073 ચોિસરકલોમીટિ માંથી 4353 
ચોિસરકલોમીટિ નો વવસતાિ પણ અહીં આવેલો છે (માલવે અને તમશ્ા 2011). 

1.7.1.3 ખાિા પાણીના સિોવિો

એક ખાિા પાણીનયુ ંસિોવિ એ દરિયાકાંઠાના નીચાણવાળા વવસતાિમાં 
આવેલ છીછિા પાણીવાળયુ ંજળાશયછે, જ ેમહાસાગિ થી એક આડશ 
દ્ાિા અલગ પડેક્યુ ંહોય છે પિંતયુ તેના કોઈ એક અથવા થોડાંક નનયતં્રીત 
પ્રવશે-માગભો દ્ાિા, તે મહાસાગિ સાથે જોડાયેલ પણ હોય છે. એ પવૂણીય 
દરિયાકાંઠા પિ મોટાં 8 ખાિા પાણીના સિોવિો આવેલાં છે અને પચિીમી 
દરિયાકાંઠાપિ 9 આવેલા છે. પવૂણીય દરિયાકાંઠા પિના મોટાં ખાિા પાણીના 
સિોવિોમાં આનો સમાવશે થાય છે 1. બેંડે, 2. ધચલ્ા, 3. મન્ાિનો 
અખાત, 4. મયુતયુપેટ, 5. મયુતયુકાડયુ, 6. નનઝામપટનમ, 7. પેન્ાિ અને 8. 
પયુલલકટ. પચિીમ ના દરિયાકાંઠા પિના ખાિા પાણીના સિોવિમાં આનો 
સમાવશે થાય છે1. અષટમયુરડ, 2. એત્ત્કયુલમ, 3.મયુંબઈના દરિયાકાંઠા 
ના ખાિા પાણીના સિોવિો, 4. લક્ષદ્રીપ ના ખાડીના ખડકોથી અલગ 
પડતાં સિોવિો, 5. પિવયુિ, 6. મયુરુકયુમપયુિા, 7. તલપડી, 8. વેલી અને 9. 
વેંબનાડ. ખાિા પાણીના સિોવિોના નનવસનતતં્રો ખાડીના નનવસનતતં્રો ની 
જમે જ, શહેિીકિણ, ઔદ્ોગીકિણ અને જલીય પ્રાણી ઉછેિની પ્રવૃત્ત્ઓ 
ને લીધે પણ ખિાબ િીતે અસિ પામી િહેલ છે. (સક્સેના, 2012).

1.7.2.4 ખા્ડટીઓ

ખાડીઓ એ એક નદીના કાંપના નીચાણવાળા પ્રદેશ અને એ દરિયાઈ 
પયયાવિણ વચ્ેનયુ ંસકં્રાંતત ક્ષતે્ર છે. ખાડીએ એવા વવસતાિો છે કે જ્ાં તાજા ં
પાણીના પ્રવાહો અથવા નદીઓ એ મહાસાગિની સાથે રળી જાય છે. પાણીના આવા સાવ અલગ ક્ષાિના સેનરિરીકિણવાળા 
પાણી સાથે તમશ્ણ થવાને લીધે એક અતત િસપ્રદ અને બેજોડ નનવસનતતં્ર િચાય છે. સયુક્ષ્મ વનસપતત જમે કે શેવાળ, અને 
વવશાળ વનસપતત, જમે કે દરિયાઈ ઘાસ, કળણના ઘાસ, અને ચેિના વૃક્ષો (માત્ર ઉષણ કહટબંધમાં), અહીં જોવા મળે છે. 
ખાડીઓ વવવવધ પ્રકાિ ની પ્રાણી સૃષટીન ેસહાયક બને છે, જમેાં વવવવધ પ્રકાિના કીડા, છીપવાળી માછલીઓ, કિચલાં અને 
વવશાળ જલીય પક્ષીઓ નો સમાવશે થાય છે. 

પૃથવીના આશિે 362 કિોડચોિસમીટિ જટેલો વવસતાિ એટલે કે પૃથવીનો 70.8 ટકા જટેલો વવસતાિ મહાસાગિો અને મોટાં 
સમયુરિોથી આવિીત છે. સમગ્ર વવશ્વના 16 લાખ રકલોમીટિની દરિયાઈ િેખા પિ 123 દેશોમાં દરિયાકાંઠાના અને દરિયાઈ 
નનવસનતતં્રો જોવા મળે છે. દરિયાઈ નનવસનતતં્રો સપાટી પ્રના અને ઊંડા-પાણીમાંના મજબતૂ પ્રવાહોના એક નેટવક્ભ  વડે 
જોડાયેલાં છે, અને તેઓ વવશ્વમાં સૌથી વધયુ ઉતપાદક પયયાવિણીય-વયવથિામાં ની એક વયવથિા છે. દરિયાકાંઠા પિના અને 
દરિયાઈ નનવસનતતં્રોમાં િેતીના ઢૂવાના વવસતાિો, જ્ાં તાજા પાણી અને સમયુરિના પાણી તમશ્ીત થતાં હોય તેવા વવસતાિો, 
દરિયાકાંઠાની નજીકના દરિયાકાંઠા પિના વવસતાિો ખયુલલા-મહાસાગિના દરિયાઈ વવસતાિો નો સમાવશે થાય છે. દરિયાઈ તતં્રો 
નીચાણવાળા – પાણીના અંરકતથિાનો, એટલેકે 50 મીટિ ની ઉંડાઇ, થી ઉચ્સમયુરિો સયુધી વવસતિેલાં છે, અને દરિયાકાંઠાના 
તતં્રો દરિયાકાંઠાની િેખાથી 50 મીટિથી ઓછી ઉંડાઇ સયુધી વવસતિેલા હોય છે. 

તેઓ આશ્ય થિાનોયયુકત દરિયાકાંઠા પિના જળાશયો છે જ ેપોષક તતવોન ેઘિેી લતેાં, આશ્યથિાન અને વવસતતૃ વવવવધતા 
સાથેના દરિયાઈ જીવસૃષટીના ઉછેિ કેનરિો તિીકે કાય્ભ કિે છે. પૂવણીય દરિયાકાંઠા પિ મોટી 14 ખાડીઓ અને પચિીમી 
દરિયાકાંઠા પિ 16 ખાડીઓ આવેલી છે. પૂવણીય દરિયાકાંઠા પિની મોટી ખાડીઓમાં અદ્ાિ, અત્નિયાિ, કોિમ, એરડયાિ, 
એતન્િ, ગોદાવિી, હૂગલી, કલલિ, કાવિેી, કોલલીડેમ, રક્રષના, ઋયષકયુલ્, ઉપ્પનાિ અને વેલલાિનો સમાવશે થાય છે. પચિીમી 
દરિયાકાંઠા પિની મોટી ખાડીઓમાં અષટમયુડી, અંબા, બેયપોિ, ગંગોલી, કાલી, કનનનાકયુલમ, કોિાપયુિા, મડોવી, માહી, 
માહહમ,નતે્રાવતી અને ગયુરુપયુિ, પાવેંજ,ે પેરિયાિ, વેંબનાડ અને ઝયુિાઇનો 

ખાિા પાણીના સિોવિો:

ખાિા પાણીના સિોવિોએ છીછિા પાણીના 
જળાશયો છે જ ેટાપુઓ અથવા ખ્ડકો 
જવેી આ્ડશો દ્ાિા અલગ પ્ેડલાં હોય છે. 
તેઓ સામાન્ય િીતે સહેજ ઢળતાં દરિયા 
રકનાિાપિ, કે જ્યાં આ્ડશરૂપી ટાપુએ 
દરિયાકાંઠાની ્બહાિ ્બની શકતો હોય ત્ાં 
્બન ેછે અને સામાન્ય િીતે તે છીછિાં હોય 
છે. ખાિા પાણીના સિોવિોમાં દરિયાકાંઠા 
પિના અને ખા્ડટી ને આતંિતા પિવાળાના 
ખ્ડકના ખાિાં પાણીના સિોવિો નો સમાવશે 
થાય છે. 

ઓર્ડશામાં ધચલ્ા, તામીલના્ુડમાં પુલીકટ, 
કેિળમાં વેં્બના્ડ સિોવિ અને લષિદ્રીપ 
માં આવેલ ખા્ડટીન ેઆતંિતા પિવાળાના 
ખ્ડકના ખાિાં પાણીના સિોવિો એ 
ભાિતમાંના ખાિા પાણીના સ્ોવિોના અમકુ 
ઉદાહિણો છે. 
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bodies are causing extensive damage to these ecosystems. The aquaculture activities around 
estuaries have also resulted in heavy accumulation of heavy organic and inorganic pollutants. 
(Saxena, 2012).

Marine

Marine regions cover about three-fourths of the earth’s surface and include oceans, coral reefs, 
and estuaries. Marine algae supply much of the world’s oxygen supply and take in a huge amount 
of atmospheric carbon dioxide. Evaporation of seawater provides rainwater for the land.

1.7.2.5 Oceans

The largest of all the ecosystems, oceans are very large bodies of water that dominate the earth’s 
surface. Like ponds and lakes, ocean regions are separated into separate zones: intertidal, 
pelagic, abyssal, and benthic. All four zones have a great diversity of species. Some say that the 
ocean contains the richest diversity of species even though it contains fewer species than there 
are on land.

The intertidal zone is where the ocean meets the land—sometimes it is submerged and at other 
times exposed, as waves and tides come in and out. Because of this, the communities are con-
stantly changing. On rocky coasts, the zone is stratified vertically. Where only the highest tides 
reach, there are only a few species of algae and mollusks. In these areas usually submerged dur-
ing high tide, there is a more diverse array of algae and small species, such as herbivorous snails, 
crabs, sea stars and small fishes. At the bottom of the intertidal zone, which is only exposed 
during the lowest tides, many invertebrates, fishes and seaweed can be found. The intertidal zone 
on sandier shores is not as stratified as in the rocky areas. Waves keep mud and sand constantly 
moving, thus very few algae and plants can establish themselves—the fauna include worms, 
clams, predatory crustaceans, crabs and shorebirds.

The pelagic zone includes those waters further from the land, basically the open ocean. The 
pelagic zone is generally cold though it is hard to give a general temperature range since, just 
like ponds and lakes, there is thermal stratification with a constant mixing of warm and cold 
ocean currents. The flora in the pelagic zone include surface seaweeds. The fauna include many 
species of fish and some mammals, such as whales and dolphins. Many feed on the abundant 
plankton.

The benthic zone is the area below the pelagic zone, but does not include the very deepest parts 
of the ocean (see abyssal zone below). The bottom of the zone consists of sand, silt, and/or dead 
organisms. Here temperature decreases as depth increases toward the abyssal zone, since light 
cannot penetrate through the deeper water. Flora are represented primarily by seaweed while the 
fauna, since it is very nutrient-rich, include all sorts of bacteria, fungi, sponges, sea anemones, 
worms, sea stars and fishes.

The deep ocean is the abyssal zone. The water in this region is very cold (around 3° C), highly 
pressured, high in oxygen content, but low in nutritional content. The abyssal zone supports 
many species of invertebrates and fishes. Mid-ocean ridges (spreading zones between tectonic 
plates), often with hydrothermal vents, are found in the abyssal zones along the ocean floors. 
Chemosynthetic bacteria thrive near these vents because of the large amounts of hydrogen 
sulfide and other minerals they emit. These bacteria are thus the start of the food web as they are 
eaten by invertebrates and fishes.

સમાવશે થાય છે. રાિતમાં ખાડી હેઠળ આવિીત કયુલ વવસતાિ અંદાજ ે20 લાખ હેક્િનો છે (કાસીમ અને સેનગયુ્તા, 
1984). મયુખ્યતવ ેશહેિીકિણ અને ઔદ્ોત્ગકિણ ને કાિણ ેએ ખાડીઓ નયું નનવસનતતં્ર રાિે નૃવશંશાસ્ત્રીયદ બાણો હેઠળ છે. 
ગટિના પાણી ઠાલવા, ્મયયુનનલસપાલલટીના નકામા પાણીનો પ્રવાહ અને ઔદ્ોત્ગક કચિાઓ ને આ જળાશયોમાં ઠાલવવામાં 
આવતા હોવાથી આ નનવસનતતં્રોન ેવવસતતૃ પાયા પિ નયુકશાન પહોંચી િહયુ ંછે. આ ખાડીઓ ની આસપસ જલીય પ્રાણીઓના 
ઉછેિની પ્રવૃત્ત્ઓ ને લીધે પણ રાિે પ્રમાણમાં રાિે પ્રાકૃતતક અને અપ્રાકૃતતક પ્રદયુષકો એકત્રીત થયેલાં છે. (સક્સેના, 2012).

દરિયાઈ પ્રદેશો

દરિયાઈ પ્રદેશો પૃથવીની સપાટીના આશિે ત્રણ-ચતયુથથાંશ જટેલાં રાગન ેઆવિી લે છે અને તેમાં મહાસાગિો, પિવાળાના 
ખડકો, અને ખાડીઓનો સમાવશે થાય છે. દરિયાઈ શેવાળઆ દયુનનયાની ઓક્સીજન ની જરિીયાતનો મોટારાગનો પૂિવઠો પૂિો 
પાડે છે અને વાતાવિણ માંથી મોટા જથથામાં કાબ્ભન ડાયોક્સાઇડ લઈ લે છે. સમયુરિના પાણીનયુ ંબાષપીરવન થવાથી જમીન માટે 
વિસાદ નયુ ંપાણી મળે છે. 

1.7.2.5 મહાસાગિો

બધાં જ નનવસનતતં્રોમાં સૌથી વવશાળ, મહાસાગિો એ એવા જળાશયો છે કે જ ેપૃથવીની સપાટી પિ પ્રભયુતવ ધિાવ ેછે. 
જમે કે તળાવો અને સિોવિો, મહાસાગિના પ્રદેશોને અલગ અલગ ક્ષતે્રોમાં વગણીકૃત કિવામાં આવેલ છે: આતંિ રિતી, 
ગહનસમયુરિરી,અગાધ ઊંડયું  અને નનતલથિક્ષતે્ર. આ ચાિેય ક્ષતે્રોમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રજાતતઓ ની વવવવધતા છે. કેટલાંક લોકો 
એમ કહે છે કે મહાસાગિમાં પ્રજાતતઓ ની સૌથી સમદૃ્ધ વવવવધતા જોવા મળે છે જોકે તે જમીન પિ િહેતી પ્રજાતતઓ કિતાં 
ઓછી પ્રજાતતઓ ધિાવ ેછે. 

એ આતંિ રિતીનયુ ંક્ષતે્ર એ એવયુ ંક્ષતે્ર છે કે જ્ાં મહાસાગિ એ જમીનને મળે છે – જમે જમે મોજા ંઅંદિ અને બહાિ આવતા 
જાય તેમ તેમ, કેટલીક વખત તે ડૂબી જાય છે અને કેટલીક વખત તે બહાિ દેખાય છે. આના કાિણ,ે એ સમયુદાયો સતત 
બદલતા િહે છે. ખડકાળ દરિયાકાંઠાઓ પિ, એ ક્ષતે્ર ઊરી િીતે સતિબદ્ધ છે. જ્ાં માત્ર સૌથી ઊંચા રિતીના મોજા ંપહોંચી 
શકે છે, તેમાં માત્ર થોડાં પ્રકાિની શેવાળ અને મૃદયુકવચી પ્રાણીઓની પ્રજાતતઓ આવેલી હોય છે. રિતીના ઉચ્ મોજાંમાં 
સામાન્ય િીતે ડૂબી ગયેલ આ વવસતાિોમાં, શેવાળની અને નાની પ્રજાતતઓની વધયુ વવવવધતા થી રિેલી શ્ેણીઓ જોવા મળે 
છે, જમે કે શાકાહાિી ગોકળ ગાય, કિચલાં, સ્ાિ માછલીઓ અને નાની માછલીઓ. આતંિરિતી ક્ષતે્રના તળીયા પિ, જ ે
માત્ર સાવ નનમ્નરિતીના મોજા ંદિતમયાન જોવામળે છે, તેમાં ઘણા અપૃષઠવશંી પ્રાણીઓ, માછલીઓ અને દરિયાઈ ઘાસ શોધી 
શકાય છે. િેતાળ દરિયાકાંઠાંઓ પિનયુ ંઆતંિરિતી ક્ષતે્ર એ ખડકાળ વવસતાિો જટેક્યું સતિબદ્ધ હોતયુ ંનથી. મોજા ંએ કાંપ અને 
િેતી ને સતત ગતતમાન િાખ ેછે, આથી બહયુથોડી શેવાળ અને છોડવાઓ તેમને થિાવપત કિી શકે છે – તેની પ્રાણી સૃષટીમાં 
કીડાં, છીપવાળી ખાદ્માછલી, ક્શકાિી ક્રસે્શન, કિચલાં અને દરિયાકાંઠાના પક્ષીઓનો સમાવશે થાય છે. 

એ ગહનસમયુરિરી ક્ષતે્રમાં આગળ જતાં જમીન પિથી આવેલ એ પાણી, પ્રાથતમક િીતે ખયુલલા મહાસાગિ ના પાણીનો સમાવશે 
થાય છે. એ ગહનસમયુરિરીક્ષતે્ર સામાન્ય િીતે ઠંડો હોય છે જોકે તેના માટેનયુ ંસામાન્ય તાપમાન આપવયુ ંમયુશકેલ છે કાિણ કે, તળાવો 
અને સિોવિોની જમે જ તેમાં સતત મહાસાગિના ઠંડા અને ગિમ પાણીના પ્રવાહોનયુ ંતમશ્ણ થતયુ ંિહેતયુ ંહોવાથી ઉષણતાનયુ ં
સતિીકિણ થતયુ ંિહે છે. ગહનસમયુરિરીક્ષતે્રની વનસપતત સૃષટીમાં સપાટી પિના દરિયાઈ ઘાસનો સમાવશે થાય છે. તેની પ્રાણી 
સૃષટીમાં માછલીઓની ઘણી પ્રજાતતઓ અને કેટલાંક સસતન પ્રાણીઓ, જમે કે વે્લ અને ડોસફિન નો સમાવશે થાય છે. વવપયુલ 
પ્રમાણમાં મળી આવતા સયુક્ષ્મજતંયુઓ નો ખોિાક ઘણાં મળેવે છે. 

ગહનસમયુરિરીક્ષતે્ર ની નીચે આવેલો વવસતાિ નનતલથિક્ષતે્ર તિીકે ઓળખાય છે, પિંતયુ તેમાં એ મહાસાગિના ઘણાં સૌથી ઊંડા 
રાગોનો સમાવશે થતો નથી (નીચે આપેલ વવતલીયક્ષતે્ર ને જયુઓ). એ ક્ષતે્રના તળીયામાં િેતી, કાદવ, અને/અથવા મતૃસજીવો 
મળી આવે છે. અહીં જમે-જમે ઉંડાઇ વવતલીયક્ષતે્ર તિફ આગળ વધે તેમ-તેમ તાપમાન ઘટતયુ ંજાય છે, કાિણ કે એ ઊંડા 
પાણીમાં પ્રકાશ પ્રવશેી શકતો નથી. પ્રાથતમક િીતે, તેની વનસપતત સૃષટીનયુ ંપ્રતતનનધધતવ દરિયાઈ ઘાસ દ્ાિા કિવામાં આવેછે 
, તે પોષકતતવોથી ઘણયુ ંસમદૃ્ધ હોવાથી, તેની પ્રાણી સૃષટીમાં તેમાં બધાં જ પ્રકાિના બેકે્િીયા, ફયું ગી, વાદળીઓ, તાિાના 
આકાિના વડગાઉ,સફેદફૂલો, કીડાં, સમયુરિરીસ્ાિ માછલીઓ અને માછલીઓ નો સમાવશે થાય છે. 

એ ઊંડો સમયુરિ એ વવતલીય ક્ષતે્ર છે. આ ક્ષતે્રમાં િહેક્યુ ંપાણી અતત ઠંડયુ(આશિે 3° C), અતતશય દબાણ પામતયું, ઓકસીજનની 
ઉચ્માત્રાયયુકત હોય છે, પિંતયુ તેમાં પોષક તતવોનયુ ંપ્રમાણ નનમ્ન હોય છે. એ વવતલીય ક્ષતે્ર પૃષઠવશંીઓની અને માછલીઓની 
ઘણી પ્રજાતતઓન ેસહાય કિે છે. મહાસાગિ ની મધયમાં િહેલ લાંબીસાંકડી ટોચ (ટેક્ોનનક્લેટ્સની વચે્ વવસતિતા ક્ષતે્રો), 
જમેાં ઘણી વખત જલોષમીય છીરિો િહેલાં હોય છે, તે વવતલીયક્ષતે્ર ની સપાટી પિ, મહાસાગિના તળીયા પિ જોવા મળે છે. 
આ છીરિોની બાજયુમાં રકમોલસન્ેહટક બેકે્િીયા ફૂલે ફાલે છે કાિણ કે એ ધછરિો માંથી વવશાળમાત્રા માં હાઇડ્ોજન સફિાઇડ 
અને બીજા ખનીજ તતવો નનકળતા હોય છે. આ બેકે્િીયા આમ એ ખાદ્જાળ ની શરઆત છે, કાિણ કે પૃષઠવશંીઓ અને 
માછલીઓ તેમનયુ ંગ્રહણ કિે છે.
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1.7.2.6 Coral reefs

Coral reefs are widely distributed in warm shallow waters. Coral reefs are formed by colonies of 
coral polyps which are marine animals that belong to Class Anthozoa of Phylum Cnidaria (earlier 
known as Coelenterata).They can be found as barriers along continents (e.g., the Great Barrier 
Reef off Australia), fringing islands and atolls. Naturally, the dominant organisms in coral reefs 
are corals. Corals are interesting since they consist of both algae (zooxanthellae) and tissues of 
animal polyp.

Since reef waters tend to be nutritionally poor, corals obtain nutrients through the algae via photosyn-
thesis and also by extending tentacles to obtain plankton from the water. Besides corals, the fauna 
include several species of microorganisms, invertebrates, fishes, sea urchins, octopuses and sea stars.

Phylum Cnidaria contains over 10,000 species of animals found exclusively in aquatic and 
mostly marine environments. Their distinguishing feature is cnidocytes, specialised cells 
that they use mainly for capturing prey. A coral ’head‘ is a colony of thousands of genetically 
identical polyps. Each polyp is a spineless animal typically only a few millimetres in diameter 
and a few centimetres in length with an exoskeleton base and a set of tentacles surrounding a 
central mouth opening. Over many generations, the colony thus creates a large skeleton that is 
characteristic of the species. Most coral reefs are built from stony corals. Coral reefs are often 
called ’rainforests of the sea‘ as they are highly diverse ecosystems because of the variety of 
niches provided by the reef structures.

The most important ecosystem services that coral reefs deliver are to tourism, fisheries and 
shoreline protection.

There are three principal reef types:

Fringing reef – directly attached to a shore, or borders it with an intervening shallow channel or 
lagoon;

Barrier reef – a reef separated from a mainland or island shore by a deep channel or lagoon; and

Atoll reef – this more or less circular or continuous barrier reef extends all the way around a 
lagoon without a central island.

In India, the reefs are distributed along the east and west coasts at restricted places and all the 
three major reef types (atoll, fringing and barrier) occur.
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1.7.2.6 પિવાળાના ખ્ડકો

પિવાળાના ખડકો હંૂફવાળા છીછિાં પાણીમાં વવસતતૃ િીતે વવતિીત થયેલાં છે.પિવાળા કે જ ેદરિયાઈ પ્રાણીઓ છે, જ ે
ફાઇલમસસનડાિીયાનાએથંઝોઆ વગ્ભના છે (જ ેપ્રહેલાં કોએલેને્ટિાટા તિીકે ઓળખાતાં હતાં), તેમની વસાહતો દ્ાિા િચાય છે. 
ખંડો પિ તેઓ આડશો તિીકે (ઉદાહિણ તિીકે ઓસે્્લલયાની ગ્રટેબેિીયિિીફ), છૂટા-છવાયાં ટાપૂઓ અને પિવાળાના ટાપૂઓ 
પિ જોવા મળે છે. કયુદિતી િીતે, પિવાળાના ખડકોમાં પિવાળાંએ પ્રભયુતવ ધિાવતા સજીવો છે. પિવાળાં િસપ્રદ છે કાિણ કે તેમાં 
શેવાળ (ઝૂકઝાંથેલલે) અને પ્રાણીઓની ્લષેમલ તવચાની કોશપશેીઓ એમ બન્ે આવેલા હોય છે. 

પિવાળાના ખડકોનયુ ંપાણી પોષક તતવોની રિષટીએ નબળયુ ંહોવાથી, પિવાળાં પ્રકાશસશંલષેણની રક્રયા દ્ાિા શવેાળ વડે અન ેપોતાના 
સૂઢં જવેા અગંોન ેવસતાિીન ેસયુક્ષ્મજીવો ન ેપકડીન ેપાણી માંથી પોષક તતવો મળેવ ેછે. પિવાળાની સાથસેાથે, એ પ્રાણી સષૃટીમાં સયુક્ષ્મ 
જીવાણયુઓ ની, અપષૃઠવશંીઓની, માછલીઓની , સમયુરિરીઅર્ચસ્સની, ઓક્ોપસની અન ેદરિયાઈ સ્ાિ માછલીની ઘણી પ્રજાતતઓ નો 
સમાવશે થાય છે. 

ફાઇલમસસનડાિીયામાં ખાસ જલીય વવસતાિોમાં અન ેમોટારાગ ેદરિયાઈ પયયાવિણમાં જોવા મળતા પ્રાણીઓની 10,000 થી વધયુ 
પ્રજાતતઓ નો સમાવશે થાય છે. સસનડોસાઇટ, એવા ખાસ કોશ કે જમેનો ક્શકાિ પકડવા માટે ઉપયોગ થાય છે, એ તમેની આગવી 
લાક્ષન્ણકતા છે. એક પિવાળાનયુ ંમાથયુએં જનીન તતવોની રિષટીએ એકસમાન ઓળખ ધિાવતી શલષેમલ તવચાની નીચે બનતી નાની ગાંઠો 
(જને ેપણ પિવાળાત િીકે જ ઓળખાય છે) તવેા હજાિો પિવાળાઓ નયુ ંબનકે્યુ ંહોય છે. દિેક પિવાળયુ ં(એ નાની ગાંઠ જવેયુ)ં, એ એક 
કિોડિજજયુ વવનાનયુ ંપ્રાણી છે, જનેો વયાસ લાક્ષન્ણક િીત ેથોડાં તમલીમીટિ જટેલો હોય છે અન ેજનેી લબંાઈ થોડાં સેન્ટીમીટિની હોય છે, 
જનેી સાથ ેએક બાહ્યહાડવપજિ અન ેસૂઢંોનો એક સટે િહેલો હોય છે, જ ેકેનરિમાં ખલૂતા એક મોઢાંની આજયુબાજયુ ઘિેાયલે હોય છે. આમ 
ઘણી પઢેીઓ પસાિ થતાં, આ વસાહત, આમ એક વવશાળ કંકાલ નીિ ચના કિે છે જઆે પ્રજાતતની લાક્ષન્ણકતાઓ છે. મોટારાગના 
પિવાળાના ખડકો એ ખડકાળ પિવાળા માંથી બનલેાં હોય છે. પિવાળાના ખડકો ન ેઘણી વખત “સમયુરિના વિસાદી જગંલો” કહેવામાં 
આવ ેછે કાિણકે એ ખડકોના માળખા દ્ાિા પિૂા પાડવામાં આવતા વવવવધતા થી રિેલાં અનયુકૂળ થિાનો ને લીધે તઓે ઉચ્ િીતે 
વવવવધતા થી સરિ નનવસનતતં્રો છે. 

પિવાળાના ખડકો પ્રવાસન, મત્યઉદ્ોગ અન ેદરિયાકાંઠાની િેખાના સિંક્ષણ જવેી સૌથી મહતવની નનવસનતતં્ર ની સેવાઓ પૂિી પાડે છે. 

આ ખડકોના મયુખ્ય ત્રણ પ્રકાિ છે:

છૂટા-છવાયાં ખ્ડકો –એક દરિયાકાંઠાની સાથે પ્રત્ક્ષ િીતે જોડાયેલાં હોય છે, અથવા એક મધયથિી છીછિા પ્રવાહ કે ખાિા 
પાણીના સિોવિ ની સિહદ બનાવતા હોય છે;

્ેબિીયિ િીફ (આ્ડશરૂપ ખ્ડકો) –એક મયુખ્યભૂતમ થી અથવા ટાપયુના દરિયાકાંઠા થી એક ઊંડા પ્રવાહ અથવા ખાિા પાણીના 
સિોવિ દ્ાિા અલગ પડેલ ખડકો; અને

ખા્ડટી આતંિતા વલયાકાિ ખ્ડકો – આ વધયુ પ્રમાણમાં કે ઓછા પ્રમાણમાં ગોળાકાિ અથવા સતત આડશ બનાવતા ખડકો 
એક મધયથિ ટાપયુ વવના એક ખાિા પાણીના સિોવિની આજયુબાજયુ  પૂણ્ભ િીતે વવસતિે છે.

રાિતમાં, આ ખડકો અમયુક નનયતં્રીત જ્યાઓ પિ પવૂણીય અને પચિીમી દરિયાકાંઠાઓ પિ વવતિીત થયેલાં છે અને એ ત્રણેય મયુખ્ય 
પ્રકાિના ખડકો (ખાડી ને આતંિતા વલયાકાિ ખડકો, છૂટા-છવાયાં ખડકો અને બેિીયિ (આડશરપ) ખડકો) જોવામળે છે.



Off the mainland coast of India, the Gulf of Kachchh in the northwest, and Palk Bay and Gulf of 
Mannar in the southeast, are the two major areas where coral reefs are found.

There are patches of reef growth on the west coast, for example coral reefs at Ratnagiri and 
Malvan for which protection has been given by declaring that area as an MPA. The Andaman and 
Nicobar Islands have fringing reefs around many islands, and a long barrier reef (329 km) on the 
west coast. In the Lakshadweep, there are 10 atolls with 36 islands. All the atolls are surrounded 
by prolific reefs.

The commonest corals are Acropora spp., Porites spp., Diploastrea, Heliopora, Goniastrea 
retiformis and Lobophyllia corymbosa. [Source: NCSCM Special Publication: Lagoons, Lives and 
Livelihood]

There are amazing coral reefs among the Lakshadweep and Andaman groups of islands. The 
Andaman and Nicobar Islands represent unique assemblages of plants and animals and also 
exhibit inter-island variation and uniqueness.

Coral reefs are critical to the fisheries and protecting coasts from wave action and erosion 
(Middleton 1999; Ruddle et al 1988). However, they are undergoing rapid destruction (due 
to a number of factors including destructive fishing techniques; reef mining for calcium 
carbonate production; siltation as a result of deforestation; sedimentation; marine pollution with 
contaminants; freshwater dilution; sub-aerial exposure and disease; and global warming and 
climate change are posing an additional emerging and severe threat to already stressed coral 
reefs.

The rising sea level and changed weather patterns, such as altered El Niño and La Niña events, 
are already affecting coral reefs. In 1998, the tropical sea surface temperatures (SSTs) were 
the highest on record (the culmination of a 50 year trend), and coral reefs suffered the most 
extensive and severe bleaching (loss of symbiotic algae) and death on record. As a result of 
this El Niño event in 1998, 16 per cent of the world’s coral reefs and 50 per cent of those in 
the Indian Ocean were destroyed. As such, reef communities have been altered in the region. 
Although healthy reefs are likely to adapt to projected sea level changes, coral reefs that are 
already stressed by other human activities and threats will not (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b) [ 
Savarkar 2014, ENVIS publication]

રાિતની મયુખ્યભૂતમના દરિયાકાંઠાની બહાિ, ઉત્િ-પચિીમમાં કચ્નો અખાત, અને દક્ષીણ-પૂવ્ભમાં પાકનો અખાત અને મન્ાિનો 
અખાત, એ બે મયુખ્ય વવસતાિો છે કે જ્ાં પિવાળાના ખડકો જોવા મળે છે.

પચિીમી દરિયાકાંઠા પિ પિવાળાની વનૃદ્ધ થયેલી હોય તેવા અમયુક ટયુકડા જોવા મળે છે, ઉદાહિણ તિીકે િત્ાત્ગિી અને માલવનના 
પિવાળાના ખડકો, જનેા સંિક્ષણ માટે એ વવસતાિને એક MPA તિીકે જાહેિ કિીને તેને સિંક્ષણ પૂરં પાડવામાં આવેલ છે. 
આંદમાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ માંના ઘણાં ટાપયુઓ પિ છૂટા-છવાયાં પિવાળાના ખડકો આવેલાં છે, અને પચિીમી દરિયાકાંઠા 
પિ એક લાંબો (329 રકલોમીટિ)નો બેિીયિિીફ આવેલ છે. લક્ષદ્રીપમાં, 36 ટાપયુઓની સાથ ે10 ખાડીને આતંિતા વલયાકાિ 
પિવાળાના ખડકો આવેલા છે. એ બધાં જ ખાડીને આતંિતા વલયાકાિ પિવાળાના ખડકો ખૂબ જ ફળરિ યુપ ખડકો થી ઘેિાયેલાં છે. 

એ ક્રોપોિા પ્રજાતતઓ, પોર્ટસ પ્રજાતતઓ, ડાઇ્લોએસ્્ીઆ, હેલલયોપોિા, ગોનનઆસે્િાિેટીફોર્મસ અને 
લોબોરફલલયાકોિી્મબોસા એ સૌથી સામાન્ય િીતે મળી આવતા પિવાળા છે. [સ્ત્રોત: NCSCM ખાસ પ્રકાશન: ખાિા પાણીના 
સિોવિો, જીવનો અને જીવન નનવયાહ]

લક્ષદ્રીપ અને આંદમાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ ની વચ્ે અદ્ભ ટુત પિવાળાના ખડકો આવેલા છે. એ આંદમાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ 
છોડવાં અને પ્રાણીઓ નો બેજોડ સંગ્રહ ધિાવે છે અને તે આતંિ-ટાપયુ વવવવધતા અને બેજોડપણયું પણ દશયાવે છે. 

મત્ય ઉદ્ોગ માટે અને મોજાંઓની રક્રયાઓ થી દરિયાકાંઠાઓ ને િક્ષવા અને ધોવાણથી િક્ષવા માટે પિવાળાના ખડકો અતતશય 
મહતવના છે. (તમડલટોન 1999; રડલએટઅલ. 1988). જોકે, તેઓ તીવ્ર વવનાશ નો રોગ બની િહ્યાં છે (વવનાશકાિી માછીમાિી 
ની તકનનકો; કેલ્શિયમ કાબભોનેટના ઉતપાદન માટે પિવાળાનયું ખાણકામ; વનચે્દ થવાને લીધે કાંપયયુકત બનવયું; નનક્ષેપન; પ્રદયુષકો ની 
સાથે દરિયાઈ પ્રદયુષણ; તાજા પાણી નયું ડોહળાવયું; ગૌણ-હવાઈ સંપકભો અને િોગ; અને વતૈ્શ્વક તાપમાનમાં વધાિો અને આબોહવામાં 
ફેિફાિ જવેા ઘણા અસિ કિતાં પરિબળો ને લીધે). અને પહેલે થીજ તણાવ હેઠળ િહેલ પિવાળાના ખડકો પિ તીવ્ર જોખમ ઊભયું 
થઈ િહયું છે. 

સમયુરિના વધતા જતાં સતિો અને હવામાનના બદલતા વલણો, જમે કે બદલાઈ ગયેલ અલ નૈનો અને ળ નીના ઘટનાઓ, પહેલે 
થીજ પિવાળાના ખડકો ને અસિ પહોંચાડી િહ્યાં છે. વષ્ભ 1998માં, ઉષણ કહટબંધના સમયુરિની સપાટી પિનયું તાપમાન (SSTs) એ 
િેકોડ્ભ  પિનયું સૌથી ઉંચયું તાપમાન હતયુ ં(50 વષભોના વલણોની પિાકાષઠા), અને અને પિવાળાના ખડકોનયું સૌથી વધયુ વવસતતૃ અને 
તીવ્ર ધોવાણ થયકે્યું (પિાવલંબી શેવાળનયું નયુકશાન) અને િેકોડ્ભ  માત્રામાં મતૃ્યુ થયેલ. વષ્ભ 1998માં બનેલ આ El Niño. ઘટનાના 
પરિણામે, સમગ્ર વવશ્વના 16 ટકા અને ટહદ મહાસાગિના 50 ટકા જટેલાં પિવાળાના ખડકો વવનાશ પામેલા. તેના લીધે, એ 
પ્રદેશમાં ખડકોનો સમયુદાય બદલાઈ ગયો છે. જો કે સવથિ ખડકોએ દરિયાના સતિોમાં થવાના સરંવવત ફેિફાિોને સાનયુકૂળ થવાની 
સંરાવના િહેલી છે, એવા પિવાળાના ખડકો કે જમેા નવપ્રવૃત્ત્ ને લીધે અને જોખમોને લીધે પહેલેથી જ તણાવ હેઠળ છે તેઓ 
સાનયુકૂળ થશે નહીં (UNISDR/UNDP 2012a, 2012b) [સાવિકિ 2014, ENVIS પ્રકાશન]



1.8 The story of Seagrasses and 
Dugong
Seagrasses

The only flowering plants that have colonised the ocean floor for many millions 

of years are seagrasses. They are believed to have originated on land but are 

now, except for one genus, completely adapted to living underwater. They thrive 

in shallow coastal seas as they require light for photosynthesis, in areas that are 

calm where there is shelter from wind and water currents.

Seagrasses occur in the intratidal and midtidal zones of shallow and sheltered 

localities of seas, gulfs, bays, back- waters and lagoons. They are monocots, 

related to lilies and gingers, with rhizomes to which leaves are attached. The ex-

tent of seagrass meadows depends on the clarity of water which in turn decides 

the availability of sunlight.

Seagrass ecosystems are an important coastal habitat for a number of species. 

A number of animals such as the dugong, turtles, sea urchins and some fish 

directly feed on the leafy blades. They also provide an excellent habitat for a 

number of species, including varieties of prawn and fish.

The major seagrass meadows in India are found along the southeast coast (Gulf 

of Mannar and Palk Bay) and in the lagoons of islands from Lakshadweep in the 

Arabian Sea to Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. Fourteen species 

of seagrasses are found along the Indian coast. While the Tamil Nadu coast 

harbours all fourteen species, eight or nine species are found in other places. 

Meadows are mostly heterospecific; some meadows in Lakshadweep are mono or 

bispecific.

Natural threats to seagrass ecosystems in India are cyclones and strong waves as 

well as grazing. New threats are due to changing sea levels as well as changes 

in water quality, especially acidification. Anthropogenic threats include the in-

creased sediment load in the water from various sources which reduces the light 

availability for photosynthesis. Construction of harbours and jetties, dredging and 

discharge of effluents are important causes for destruction of seagrass habitats. 

[Source: NCSCM Special Publication: Lagoons, Lives and Livelihood]

Higher water temperatures resulting from climate change will affect growth, 

reproduction and general metabo- lism of seagrasses, while increased acidity will 

affect their productivity (Bjork et al, 2008; Short and Neckles, 1999). Increased 

numbers of storms will also result in physical damage to seagrass meadows and 

increase the turbidity of the water, affecting the availability of light for photosyn-

thesis (Bjork et al 2008). [ Savarkar 2014, ENVIS publication]

Dugongs

Dugongs (Dugong dugon Müller, 1776), also known as sea cows, are herbivorous 

marine mammals belonging to the family Dugongidae and order Sirenia. It is 

one of the four surviving species in the order Sirenia, and it is the only existing 

species of herbivorous mammal that lives exclusively in the sea, including Indian 

waters.

1.8 દરિયાઈ ઘાસ અને સતન્ય 
જળચિ પ્ાણીઓની વાતતા
દરિયાઈ ઘાસ

મહાસાગરના તળીરાન ેજણેે લાખો વરગોથી વસાહત બનાવેલ છે તેવા એકમાત્ર િૂલ આપતા છો્ડ એ 

દફરરાઈ ઘાસ છે. તેઓ નો ઉદ્ભવ જમીન પર થરેલો તેવું માનવામાં આવે છે પરં્ુ હવે, માત્ર એક 

જાતતન ેબાદ કરતાં, તેઓ સંપૂણ્મ પણે પાણીની હેઠળ રહેવા માટે સાનુકૂળ થઈ ગરેલાં છે. તેઓ છીછરા 
દફરરાકાંઠા ધરાવતા સમદુ્રોમાં િૂલ ેિાલ ેછે કારણ કે તેઓ ને પ્રકાશ-સશંલરેણ માટે પ્રકાશની જરૂર રહે 

છે, એવા વવસતારો કે જ ેશાંત હોર અને જ્ાં પવનો અને પાણીના પ્રવાહોની સામે આશ્ર મળી રહેતો 
હોર, ત્ાં તેઓ િૂલેિાલ ેછે. 

દફરરાઈ ઘાસ આતંર ભરતીના અને મધરવતતી ભરતીના એવા ક્ષેત્રોમાં થાર છે કે જ્ાં સમદુ્રની, અખાતો 
ની, ખા્ડીઓની, બૅક-વોટસ્મની અને ખારા પાણીના સરોવરોની છીછરી અને આશ્ર સ્ાનયુ્કત વસાહતો 
આવેલી હોર. તેઓ એક દળીર વનસપતત છે, જ ેસલસલ અને આદુની સાથે સંકળારેલ છે, તેના ગાંઠ 

મૂળોની સાથે પાંદ્ડા જો્ડારેલા હોર છે. સમદુ્રરી ઘાસના મેદાનોની હદ કેટલું ચોખખુ ંપાણી ઉપલબ્ધ છે 

અને તેના લીધે કેટલો સૂર્મપ્રકાશ ઉપલબ્ધ છે તેના પર આધાર રાખે છે. 

કેટલીર ેપ્રજાતતઓ માટે દફરરાઈ ઘાસના નનવસનતંત્રો એ એક દફરરાકાંઠાની મહતવની વસાહત સમાન 

છે. સતન્ય જળચર પ્રાણીઓ, કાચબાઓ, દફરરાઈ અર્ચન અને કેટલીક માછલીઓ જવેા કેટલાંર ે

પ્રાણીઓ તેના પાંદ્ડાય્ુકત ધારદાર તણખલાઓ ખાઈને ખોરાક મેળવે છે. તેઓ વવવવધ પ્રકારના ઝઝગા 
અને માછલીઓ સટહત, કેટલાંર ેપ્રકારની પ્રજાતતઓ માટે શ્ષેઠતમ વસાહત પૂરી પા્ેડ છે.

ભારતમાં દફરરાઈ ઘાસના મોટા મેદાનો તેના દશક્ષણપૂવ્મ દફરરાકાંઠા પર (મન્ારનો અખાત અને પાકનો 
અખાત) અને અરબી મહાસાગરમાં લક્ષદ્રીપ માંના ટાપુઓ માંના ખારા પાણીના સરોવરોમાં અને 
બંગાળના અખાતમાં આંદમાન અને નનકોબાર ટાપુઓ માં જોવા મળે છે. ભારતનાદ ફરરાકાંઠા પર 

દફરરાઈ ઘાસની ચૌદ પ્રજાતતઓ જોવા મળે છે. તામીલના્ુડના દફરરાકાંઠા પર માત્ર ચૌદ પ્રજાતતઓ જોવા 
મળે છે, જ્ારે અન્ય સ્ળો પર આઠ અથવા નવપ્રજાતતઓ જોવા મળે છે. દફરરાઈ ઘાસના મેદાનો 
મોટાભાગે વવરમ જાતતર હોર છે; લક્ષદ્રીપ માંના કેટલાંક દફરરાઈ ઘાસના મેદાનો એક અથવા બે 
જાતતના છે. 

ભારતમાં વાવાઝો્ડાં અને મજબતૂ મોજા ંતેમજ ચરામણ એ દફરરાઈ ઘાસના નનવસનતંત્રો માટેના કુદરતી 
જોખમો છે. દફરરાના સતરોમાં વધારો થવો તેમજ ખાસ કરીને, એસી્ડીકરણ થવાને લીધે પાણીની 
ગુણવત્તા માં બદલાવ થવોએ નવા જોખમો છે. નૃવશંશાસ્તીર જોખમોમાં પાણીમાં વવવવધસ્તોતો માંથી 
આવતા કાંપના વધતાં જતાં ભારણનો સમાવશે થાર છે, જનેા લીધે પ્રકાશ-સશંલરેણ માટે ઉપલબ્ધ 

પ્રકાશની માત્રા ઘટી જાર છે. બંદરો અને જટે્ીઓ બંધાવી, કાંપ નનકર્મણ અને ગંદાપાણીના નનકાલ થવા, 
એ દફરરાઈ ઘાસની વસાહતના વવનાશ માટે ના મહતવના કારણો છે. [સ્તોત: NCSCM ખાસ પ્રકાશન: 

ખારા પાણીના સરોવરો, જીવનો અને જીવન-નનવયાહ]

આબોહવામાં થતા િેરિારો ને પફરણામ ેપાણીનું તાપમાન ઉચ્ચતર થશે જ ેદફરરાઈ ઘાસની વૃબદ્ધ, 

પુન:ઉતપાદન અનતેે ની સામાન્ય ચરાપચરની ફક્રરાન ેઅસર કરે છે, જ્ારે વધેલી એસસ્ડીટી તેની 
ઉતપાદકતા ને અસર કરશે(બીજોક્મ એટઅલ, 2008; શોટ્મએન્ડનેકલ્સ, 1999). વાવાઝો્ડાંની વધતી 
જતી સખં્ાઓન ેપફરણામ ેદફરરાઈ ઘાસના મેદાનો ને નુકશાન પહોંચશે અને એ પાણી વધુ ્ડોહળાશ,ે 

જનેા લીધે પ્રકાશ-સશંલરેણ માટે ઉપલબ્ધ પ્રકાશની માત્રાન ેઅસર પહોંચશે(બીજોક્મ એટઅલ, 2008). 

[સાવરકર 2014, ENVIS પ્રકાશન]

સતન્ય જળચિ પ્રાણીઓ

સતન્ય જળચર પ્રાણીઓ (્ડગોંગ્ડગોનમુલલર, 1776), જ ેદફરરાઈ ગાર તરીકે પણ ઓળખાર છે, 

તેઓ શાકાહારી દફરરાઈ સસતન પ્રાણીઓ છે, જ ેસસરેનીરા વશંના ્ડગોંશ્ગ્ેડ પફરવારના છે, અને 
ભારતના પાણી સટહત, સમદુ્રમાં રહેતાં શાકાહારી સસતન પ્રાણીઓ માંની, અસસતતવમાં રહેલી એકમાત્ર 

પ્રજાતત છે.



The dugong (Dugong dugon) is a grey brown animal that looks a bit like a cross between a seal and a whale. 

It has a powerful fluked tail and small front flippers, which act like paddles to stabilise it when it swims. The 

forelimbs are also used for scratching, mouth-cleaning and supporting the body when resting on the bottom. 

The movement of a dugong is often slow and graceful. It measures 2-4 metres in length and weighs up to 400 

kg. An air-breathing mammal, totally adapted to life in the sea, the dugong spends much of its time grazing on 

seagrasses. It is for this reason that it is often called a sea cow.

Dugongs are shy, secretive animals that are very difficult to approach. They have poor eyesight, but their hearing 

is sharp. Even though the external ear opening is tiny, their large internal ears enable them to hear well, both 

on the surface and under water. Dugongs are capable of staying submerged for six minutes or more. They must 

surface regularly, albeit for only 1–2 seconds at a time (Anderson 1981). They are hard to see as they can take 

a breath by exposing only the nostrils, which are placed on the top of their snout.

They are distributed in the Indo-Pacific region and their diet consists mostly of seagrasses of the genera Cy- 

modocea, Halophila, Thalassia and Halodule (Marsh et al, 1999, 2002).

Breeding behaviour

Dugongs can live for about 70 years. They breed very slowly, and females start breeding when they are aged 

between 10 and 17 years. Breeding occurs throughout the year, and peak months for birth vary geographically. 

The exact length of gestation is unknown, but it is presumed to be about 12–14 months (Marsh, 1986). Single 

calves are the norm and twins are rare. Parturition takes place in shallow water, and newborn calves are able to 

swim immediately to the surface for their first breath of air.

Feeding behaviour

The dugongs are the only strictly marine herbivores and feed mainly on seagrasses. If the seagrass is short, they 

root at the bottom, eating rhizomes, stems and leaves, and cause sediments to cloud the water. If the seagrass 

is tall, they just strip the leaves from the stems.

Seagrass has low nutritional value, and so dugongs must consume vast amounts. In captivity, they eat 20 to 30 

kg a day.

Habitat use and movement

Dugongs inhabit shallow tropical coastal waters and are more strictly marine thanare manatees. Since their main 

source of food is seagrasses, by and large theirhabitat mirrors that of seagrasses. Thus, they are shallow-water 

animals feeding in waters just a few metres deep. Long-distance migration of dugongs is unknown, butsome 

daily and seasonal movements do occur in some populations. The tides, watertemperature and food abundance 

are probably the main factors involved in these movements.

Economic and cultural significance

Traditionally dugongs were hunted by some tribes in the Andaman andNicobar Islands, fishermen and local 

people in Tamil Nadu and Sri Lanka. However,currently, due to their low abundance, dugongs are not the target 

species forhunting in most of these areas. The Onge, on Little Andaman, use bones of dugongs(tusks, rib bones, 

pelvic/pectoral girdles) as ornaments.

This number and the range of the dugong are believed to be continuously declining. Several reasons have 

been attributed to the decline in the dugong population, including seagrass habitat loss and degradation, gill 

netting, disease, water pollutants, indigenous use and poaching. Restricted to the inshore waters due to their 

dependence on seagrass beds, dugongs remain vulnerable to hunting, boat strikes and habitat disturbances . 

Additionally, incidental entanglement in gill nets has been identified as one of the prime causes of the decline 

of the dugong population in all the sub-regions of its current distribution, which extends across the waters of 37 

countries (Marsh et al, 2002).

એ્ડગોંગ (દફરરાઈગાર) એક રાખો્ડી ભૂરા રંગનું પ્રાણી છે જ ેએક સીલ અને વે્લ માછલીની વચ્ચેનુ ંદેખા્ુ ંપાણી છે. તેની પાસે એક 

શક્કતશાળી વત્રકોણાકાર અણણદાર પૂંછ્ડી હોર છે અને આગળ તરવા માટે નાની પાંખ હોર છે, જ ેપ્ેડલ જવેું કામ કરીને તે તરતી હોર ત્ારે 

ગસ્રતા પ્રદાન કરે છે. તેના આગળના અંગોનો પણ, તે જ્ારે પાછળના ભાગ પર બેઠેલ હોર ત્ારે ખંજવાળ કરવા, મોઢંુ સાિ કરવા અને 
શરીરને ટેકો આપવા માટે ઉપરોગ કરે છે. એ દફરરાઈ ગારનુ ંહલન-ચલન મોટાભાગે ધીમું અને છટાદાર હોર છે. તેની લંબાઈ 2-4 મીટરની 
અને તેનું વજન 400 ફકલોગ્રામ જટેલું હોર છે. એ કહવામાં – વિસન ફક્રરા કર્ુ ંસસતનપ્રાણી, જ ેસમદુ્ર ના જીવન સાથે સંપૂણ્મ રીતે સાનુકૂળ થઈ 

ગરેલ છે, એ દફરરાઈ ગાર તેનો મોટાભાગ નો સમરએ દફરરાઈ ઘાસને ચરવામાં વવતાવ ેછે. અને એ કારણે જ તેને મોટાભાગે દફરરાઈ ગાર 

તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

દફરરાઈ ગાર એ શરમાળ, રહસરમર પ્રાણીઓ છે જનેી પાસે જવું ઘણું મશુકેલ હોર છે. તેમની દ્રષટી નબળી હોર છે, પરં્ ુતેમની શ્વણશક્કત 

તીવ્ર હોર છે. તેમના બહાર ખૂલતાં કાન નાના હોવા છતાં, તેમના અંદરના વવશાળ કાન તેમને, સપાટી પર અને દફરરાની અંદર એમ બને્ સ્ાન 

પર, સારી રીતે સાંભળવમાં શક્કતમાન બનાવે છે. દફરરાઈ ગાર પાણીની અંદર 6 તમનનટ અથવા વધુ સમર માટે ્ૂડબેલ રહેવા માટે સક્ષમ 

હોર છે. તેઓ નનરમી રીતે સપાટી પર આવવાં જ જોઈએ, જોકે માત્ર 1-2 સેકન્ડ માટે જ આવતા હોર છે (એન્ડરસન, 1981). તેઓ ને ઘણી 
મશુકેલીથી જોઈ શકાર છે કારણ કે તેઓ માત્ર તેના નાક ના ધછદ્રોને બહાર કાઢી ને વિાસ લે છે, જ ેતેમના નાકની ઉપર રહેલાં હોર છે. 

તેઓ હહદ-પ્રશાંત મહાસાગરના ક્ષેત્રોમાં વવતરીત થરેલાં છે અને તેના આહારમાં મોટાભાગે સીવાર – મો્ડોસીરા, હેલોફિસલરા, થેલેસસીરા અને 
હેલોડુ્લ જાતતના દફરરાઈ ઘાસનો સમાવશે થાર છે (માશ્મએટઅલ., 1999, 2002).

ઉછેિવાનુ ંવલણ

દફરરાઈ ગાર આશરે 70 જટેલાં વર્મ સુધી જીવી શકે છે. તેઓ નો ઉછેર ઘણો ધીમો થાર છે, અને માદા દફરરાઈ ગાર જ્ારે 10 થી 17 

વર્મની ઉંમરે પહોંચે ત્ારે ગભ્મધારણ કરવાનું શરૂ કરે છે. એ ઉછેર સમગ્ર વર્મ દરતમરાન ચાલુ રહે છે, અને જન્મ લેવા માટે નો ટોચનો મટહનો 
ભૌગોસલક ગસ્તત પ્રમાણે બદલ્યા કરે છે. પ્રસૂતતકાળની ચોક્કસ સમર મરયાદા અજાણ છે, પરં્ ુતે 12-14 મટહના ની હોવાની ધારણા કરવામાં 
આવે છે (માશ્મ, 1986). સામાન્ય રીતે એક વછેરંુ જન્મ ેછે અને જોફ્ડરાં વછેરાં ભા્ર ેજ થાર છે. છીછરાં પાણીની અંદર પ્રસૂતત થાર છે, અને 
નવા જન્મેલ વછેરાં તેમનો પ્રથમ વિાસ લેવા માટે ્ુરંત જ સપાટી પર આવવા માટે સક્ષમ હોર છે. 

આહાિનું વલણ

એ દફરરાઈ ગારએ એક માત્ર ચુસત રીતે શાકાહારી દફરરાઈ પ્રાણી છે અને તે પોતાનો આહાર મુખ્તવ ેદફરરાઈ ઘાસ માંથી મેળવે છે. જો 

દફરરાઈ ઘાસ ટંૂકંુ હોર, તેઓ તળીરા સુધી પહોંચે છે, તેઓ તેના મૂળની ગાંઠો, ્ડાં્ડીઓ અને પાંદ્ડા ખાર છે, અને તેના કારણે કાંપ દફરરામાં 
િેલાઇ ને એ પાણીને ્ડહોળુ ંબનાવે છે. જો એ દફરરાઈ ઘાસ લાંબું હોર, તો તેઓ તેની ્ડાળીઓ માંથી માત્ર પાંદ્ડા ખેંચીને ખાર છે. 

દફરરાઈ ઘાસનું પોરણ મૂલ્ય બહુનનમ્ન છે, તેથી દફરરાઈ ગારન ેતે બહુ મોટા પ્રમાણમાં ખાવુ પ્ેડ છે. બંધનાવસ્ામા, તેઓ એક ફદવસમાં 20 થી 
30 ફકલો જટેલું દફરરાઈ ઘાસ ખાઈ શકે છે. 

વસાહત નો ઉપયોગ અને હલન-ચલન

દફરરાઈ ગાર ઉરણ કટટબંધીર દફરરાકાંઠા ના છીછરાં પાણીમાં વસાહત બનાવે છે અને તેઓ ચુસતરીત ેદફરરાઈ શાકાહારી પ્રાણીઓ છે. તેમના 
આહારનો મુખ્સ્તોત દફરરાઈ ઘાસ હોવાથી, મોટાભાગે તેમની વસાહત એ દફરરાઈ ઘાસની વસાહત જવેી જ હોર છે. આમ, તેઓ છીછરાં 
પાણીના પ્રાણીઓ છે, જ ેપાણીની અંદર માત્ર થો્ડા મીટરની ઉં્ડાઇ પર પોતાનો આહાર મેળવે છે. દફરરાઈ ગાર લાંબા અતંરની ઉં્ડાઇ પર 

ગરેલ હોર તેવું જાણવા મળ્ુ ંનથી, પરં્ ુકેટલીક વસતીઓ માં, ક્ારેક દૈનનક અને ઋ્ ુપ્રમાણેની હલન-ચલન જોવા મળી શકે છે. એ ભરતીના 
મોજા,ં પાણીનુ તાપમાન અને ખોરાકની વવપુલતા એ તેમની આ હલન-ચલનો ને નક્કી કરનાર મુખ્ પફરબળો છે. 

આર્થક અને સાંસ્કકૃતતક મહતવ

પરંપરાગત રીતે, દફરરાઈ ગારનો, આંદમાન અને નનકોબાર ટાપુઓમાં ની અમુક જાતતઓ, તાતમલના્ુડ અને શ્ીલંકાના માછીમારો અને સ્ાનનક 

લોકો દ્ારા શશકાર કરવામાં આવતો હતો. જો કે, હાલમાં તેઓની ઓછી સખં્ાન ેકારણે, એ વવસતારોમાં મોટાભાગ ના લોકો માટે દફરરાઈ ગાર 

એ હવે લક્ષાંક નથી. એ ઓજંી, નાના આંદમાન પર, દફરરાઈ ગારના હા્ડકાં (સૂંઢ, છાતીના હા્ડકાં, અને નનતંબના હા્ડકાં)નો ઘરેણા તરીકે 

ઉપરોગ કરે છે. 

દફરરાઈ ગારની સખં્ા અને તેની શ્ેણીઓ સતત ઘટતી જતી હોવાનું માનવામાં આવે છે. દફરરાઈ ગારની વસતીના ઘટા્ડા માટે કેટલાંર કારણો 
ને જવાબદાર માનવામાં આવે છે, જમેાં દફરરાઈ ઘાસની વસાહતો ની ખોટ, શ્ગલનું સંપાદન, રોગ, પાણીના પ્રદુરકો, સવદેશી ઉપરોગ અને શશકાર 
જવેા પફરબળોનોસ માવશે થાર છે. એ ઉપરાંત, તેમના પ્રવત્મમાન વવતરણ ના બધાં જ પેટા-પ્રદેશોમાં, જમેાં 37 દેશોનો સમાવશે થાર છે, ત્ાં શ્ગલની 
જાળીઓમાં સપ્ડાઇ જવાની ઘટાનાઓ ને દફરરાઈ ગારની વસતીમાં ઘટા્ડો થવા માટેનું મુખ્ કારણ માનવામાં આવે છે (માશ્મએટઅલ., 2002).
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Status of regional conservation measures

Assessed as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature (IUCN), the dugong is considered 

to be facing a high riskof extinction in the wild. In India, dugongs are protected under Schedule-I of the 

Wildlife (Protection) Act, 1972 (WPA), which makes hunting, killing and capture of dugongs and buying and 

selling dugong meat punishable by imprisonment. The Government of India is a signatory to Convention on 

International Trade in Endangered Species (CITES), and dugongs are listed in Appendix-I ofCITES, which 

prevents international trade in the species. At present, a few dugong habitats fall within the existing protected 

area network, for example, the Gulf of Kachchh Marine Protected Area (22°34° N, 69°40° E), Gulf of Mannar 

Marine NationalPark (9°07° N, 79°36° E) and Mahatma Gandhi Marine National Park (11°34° N, 92°39° E).In 

April 2008, the Government of India signed the Memorandum of Understanding (MoU)on the Conservation and 

Management of Dugongs and their Habitats throughout their Range [United Nations Environmental Program – 

Convention on Migratory Species (UNEP-CMS) Dugong MoU] to strengthen the protection and management of 

dugongs and their habitats in Indian waters with the support ofthe international community. The UNEP-CMS 

Dugong MoU, which has 11 range states todate as signatories (Australia, Eritrea, France, Madagascar, Myanmar, 

the UnitedArab Emirates, the United Republic of Tanzania, India, the Comoros, Kenya and the Philippines), 

provides a platform for coordinating conservation and management throughout the dugong’s extensive range to 

ensure its long-term survival.Dugong is one of the eight critically endangered species identified by the Ministry 

ofEnvironment and Forests, Government of India, under the species recovery component of the Integrated 

Development of Wildlife Habitats (CSS-IDWH), a centrally sponsored scheme. Additionally, a Task Force for 

Conservation of Dugongs was constituted to ensure implementation of the UNEP-CMS Dugong MoU in India 

and to prepare an action plan aimed at increasing dugong numbers and preventing degradation of its habitat. 

Seagrasses provide a habitat for Dugong dugon, the only herbivorous marine mammal. Because of their growth 

pattern, they also provide exceptional habitats for a wide variety of marine organisms, both plant and animals.

Seagrass meadow

Dugong dugon grazing on seagrass in 
Andaman and Nicobar Islands

પ્રાદેક્શક સંિષિણના પગલાંઓ ની સ્સ્તત

ઇટિરનશેનલ યુનનરન િોર કનજવનેશન ઑિ નેચર (IUCN) દ્ારા ભરમાં મૂકારેલ પ્રજાતત તરીકે આકલન કરવામાં આવયુ ંહ્ુ ંકે દફરરાઈ ગાર 

એ દફરરાઈ જગંલોમાં લૂપત થવાના ઉચ્ચ જોખમ ધરાવે છે. ભારતમાં, દફરરાઈ ગારન ેવાઇલ્ડ લાઇિ (પ્રોટેક્ન) એકટ, 1972 (WPA) 

ની અનુસૂચી – 1 હેઠળ સંરશક્ષત બનાવવામાં આવેલ છે, જનેા હેઠળ દફરરાઈ ગારનો શશકાર, તેને મારવી અને તેને પક્ડવી તથા તેના માંસ 

ને ખરીદવું અને વેંચવું એ જલેની સજાને પાત્ર છે. ભારત સરકાર એ કનવને્શન ઓન ઇટિરનશેનલ ટે્્ડ ઇન એન્ેડનજ્ડ્મ સપીસીસ (CITES) માં 
સહી કરનારાઓ માંનો એક સહી કરનાર દેશ છે, અને દફરરાઈ ગારન ેCITES ની એપેશ્ન્ડક્સ – 1 ની રાદીમાં મૂકવામાં આવેલ છે, જનેા 
લીધે પ્રજાતતઓ ના આતંર-રાષટ્ીર વરાપાર ને રોકવામાં આવે છે. હાલમાં, વત્મમાન સંરશક્ષત વવસતારો ના નેટવક્મ માં દફરરાઈ ગારની થો્ડી 
વસાહતો આવી જાર છે, ઉદાહરણ તરીકે, કછ્છના અખાતનો દફરરાઈ સંરશક્ષત વવસતાર(22°34° N, 69°40° E), મન્ારના અખાતનું 
દફરરાઈ રાષટ્ીરઉદ્યાન (9°07° N, 79°36° E) અને મહાત્મા ગાંધી દફરરાઈ રાષટ્ીરઉદ્યાન (11°34° N, 92°39° E) નો સમાવશે થાર 

છે. ભારત સરકારે એપ્રીલ 2008માં, તેમના વવસતારોની સમગ્ર શ્ેણીઓમાં, દફરરાઈ ગારના અને તેમની વસાહતના સંરક્ષણ અને સંચાલન 

અંગેના કરાર[સંયુ્કત રાષટ્સંઘનો પરયાવરણ અંગે નો કાર્મક્રમ – કનવને્શન ઓન માઇગ્રેટરી સપીસીઝ (UNEP-CMS) દફરરાઈ ગાર MoU] 

પર સહી કરેલી જથેી દફરરાઈ ગારના અને તેમની વસાહતો ના અને ભારતના દફરરાઈ વવસતારોમાં સંરક્ષણ અને સંચાલનને આતંર-રાષટ્ીર 

સમુદારના સહરોગ ની સાથે સદુ્રઢ બનાવી શકાર. એ UNEP-CMS દફરરાઈ ગારનો MoU, જમેાં આજની તારીખે 11 દફરરાઈ વવસતારો 
ધરાવતા દેશોએ સહી કરેલી છે(જમેાં ઓસે્્ટલીરા, એરીટ્ીરા, ફ્ાનસ, મ્ડાગાસ્ર, મરાનમાર, યુનાઈટે્ડ આરબ અતમરેટ્સ, યુનાઇટે્ડ ફરપબલીક 

ઑિ ટાનઝાનનરા, ભારત, કોમોરોસ, કેન્યા અને ફિસલવપનસ નો સમાવશે થાર છે), તેના લીધે દફરરાઈ ગારની સમગ્ર વવસ્તૃ શે્ણીઓ લાંબા 
સમર સુધી ટકી રહે તેવું સુનનસશ્ત કરવા માટે સંરક્ષણની અને સંચાલન ની ફક્રરાનુ ંસંકલન કરવા માટેનું પલટેિોમ્મ મળીર હે. ભારત સરકારના, 
પરયાવરણ અને વન વવભાગના મંત્રાલરની, કેનદ્ર સરકાર દ્ારા સંચાસલત ઇસટિગ્રેટે્ડ ્ેડવલપમેટિ ઑિ વાઇલ્ડ લાઇિ હેબબટેટ રોજનાના, 
પ્રજાતતઓ ની પુન:સ્ાપના ઘટક હેઠળ, દફરરાઈ ગારએ ઓળખી કાઢવામાં આવેલી ભરમાં મૂકારેલી 8 પ્રજાતતઓ માંની એક પ્રજાતત છે. એ 

ઉપરાંત, ભારતમાં UNEP-CMS દફરરાઈ ગારના MoUને અમલમાં મૂકવા માટે, તેમજ દફરરાઈ ગારની સખં્ામાં વધારો કરવાનો અને તેમની 
વસાહતો ની ઘટતી સખં્ા ને રોકવાનો ધરેર ધરાવતા એક ટાસ્િોસ્મ િોર કનજવનેશન ઑિ ્ડગોંગની રચના કરવામાં આવેલી. ્ડગોંગ્ડગોન, 

એકમાત્ર દફરરાઈ શાકાહારી સસતન પ્રાણીન,ે દફરરાઈ ઘાસ એક વસાહત પૂરી પા્ેડ છે. તેમની વૃબદ્ધ પામવાની એક ચોક્કસ પ્રણાલી ને કારણે, 
તેઓ વવશાળ શ્ેણીના દફરરાઈ છો્ડવાઓ અને પ્રાણીઓ એ બને્ને પણ વવશશષટ વસાહત પૂરી પા્ેડ છે.

દરિયાઈ ઘાસના મેદાન

ડગોંગડગોન આંદમાન અને નનકોબાર ટાપુઓમાં દરરયાઈ 
ઘાસ ચરી રહ્ાં છે
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1.9  Key coastal and marine 
species
The faunal diversity of India—terrestrial, freshwater, brackish water and 
marine—is represented by 92,037 species, of which 2,577 belong to Protista 
and 89,460 to Animalia, including 31 phyla of invertebrates and chordates. 
These numbers account for 7.50 per cent of the total in the world. Among 
these are 31 species of marine mammals.

India has 919 species of plants and animals that are globally threatened 
(http://www.iucnredlist.org/documents/ summarystatistics/2011_2_RL_Stats_
Table5.Pdf).

1.9.1 Marine Algae

Marine macro algae (seaweeds): A recent report identifies a total of 936 spe-
cies of marine algae from different areas of India (Rao, 2010).

The greatest number of species have been recorded in Tamil Nadu (302), 
followed by Gujarat (202), Maharashtra (159), Lakshadweep (89), Andhra 
Pradesh (79) and Goa (75). Recent studies conducted by the Botanical 
Survey of India have recorded 206 species of seaweed in the Andaman and 
Nicobar Islands

Source: NCSCM Special Publication: Lagoons, Lives and Livelihood

1.9  ચાવીરૂપ દરિયાકાંઠા પિ ની 
અને દરિયાઈ પ્જાતતઓ
રાિતની પ્રાણી સૃષટીની વવવવધતા – જમીન પિ, તાજા પાણીમાં, ક્ષાિયયુકત પાણીમાં અને 
દરિયાઈ વવસતાિમાં – 92,037 પ્રજાતતઓ દ્ાિા પ્રતતનનધધતવ કિવામાં આવે છે, જમેાંથી 2,577 
નો પ્રોહટસ્ામાં અને 89,460 નો પ્રાણીઓ ના વગ્ભમાં સમાવશે થાય છે, જમેાં 31 પ્રકાિ ના 
અપૃષઠવશંીઓ અને કોડફે ટ્સ નો સમાવશે થાય છે. આ સખં્યાઓ એ વવશ્વની કયુલ સખં્યાની 7.50% 
જટેલી થાય છે. આ માંથી 31 જટેલી દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓની પ્રજાતતઓ છે. 

રાિતમાં છોડવાઓ ની અને પ્રાણીઓ ની 919 એવી પ્રજાતતઓ છે જ ેવૈત્શ્વક િીતે 
રયમાં મૂકાયેલી ગણવામાં આવે છે(http://www.iucnredlist.org/documents/ 
summarystatistics/2011_2_RL_Stats. Table5.Pdf).

1.9.1 દરિયાઈ શેવાળ

દરિયાઈ વવશાળ શેવાળ (દરિયાઈ ઘાસ): એક તાજતેિ ના અહેવાલમાં રાિતના વવવવધ વવસતાિો 
માંથી દરિયાઈ શેવાળની કયુલ 936 પ્રજાતતઓ ને ઓળખી કાઢવા માં આવેલી (િાવ, 2010).

તામીલનાડયુમાં (302) જાતની સૌથી વધયુ પ્રજાતતઓ નોંધવા માં આવેલી છે, તેના પછીના ક્રમ પિ 
ગયુજિાતમાં (202) પ્રજાતતઓ, મહાિાષટ્માં (159), લક્ષદ્રીપમાં (89), આંધ્રપ્રદેશમાં (79) અને 
ગોવામાં (75) નો સમાવશે થાય છે. બૉટનનકલ સવવે ઑફ ઇંરડયા દ્ાિા હાલમાં હાથ ધિવામાં 
આવેલા અભયાસો પ્રમાણે આંદમાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ માં દરિયાઈ ઘાસની 206 પ્રજાતતઓ 
નોંધવામાં આવેલી છે.

સ્ત્રોત: NCSCM ખાસ પ્રકાશન: ખાિા પાણીના સિોવિો, જીવનો અને જીવન નનવયાહ

લગુન

ચેિના જગંલો દરિયાઈ ઘાસની પથાિી

દરિયાઈ ઘાસ અને શેવાળ

પિવાળાના ખડકો 
• ધોવાણ અટકાવે છે.

• પોરકતતવો ગ્રહણ કરે છે

• કાંપને બાંધી રાખે છે.

• પોરકતતવોને શોરે છે

•  પફરપકવ થતી માછલીની 
નનકાસ

• મોજા અને પ્રવાહોનું બિકરગ

•  માછલી અને અપૃષઠવશંી 
પ્રાણીઓની નનકાસ

•  પુખત માછલી અને જળચર 
પ્રાણીઓનું સ્ળાંતર 
(ઘાસચારા અને પોરક નનકાસ 
દ્ારા દફરરાઈઘાસની પથારીની 
ઉતપાદ્કતા પર અસર)

•  કાબ્મનનક સામગ્રીની નનકાસ અને 
પોરક તત્વો ગહન ખોરાકની 

ચેરના જગંલો અને દફરરાઈ ઘાસની પથારીઓ ઘણીવાર 
પોરકોની નનકાસ કરે છે (ખાસ કરીને ઓગનેનનક પોરકો)

• તાજા પાણીના ફ્ડસચાજ ્મને રોકે છે

•  માછલી અને કવચધારી પ્રાણીઓની 
નનકાસ

જાળને સહાર કરે છે 



The scanty records from other maritime states may not necessarily mean that there is a paucity of 
algal species but may rather reflect a lack of intensive surveys.

Seaweeds are harvested mainly for raw material for production of agar, alginates and seaweed 
liquid fertiliser.

The estimated total standing crop of seaweeds in the intertidal and shallow waters of the Indian 
coast is 91,345 tonnes wet weight and that in deep water is 75,373 tonnes, which includes 6,000 
tonnes of agar-yielding seaweeds (Roy and Ghosh, 2009). Red algae are used for manufacture of 
agar, and brown algae are used for alginates and seaweed liquid fertilisers. The bulk of the har-
vest is from the natural seaweed beds of the Gulf of Mannar Islands. Recently, Euchema cottonii 
has been introduced in the Gulf of Mannar for commercial farming. Its effect on native species, 
not known so far, remains a matter of great concern.

 1.9.2 Fishes

Fish constitutes almost half of the total number of vertebrates in the world. They live in almost all 
conceivable aquatic habitats. They exhibit enormous diversity of size, shape and biology, and in 
the habitats they occupy. 

India’s extensive coastline is rich in diverse living resources. These resources continue to 
deteriorate with rampant harvesting or are altered for other uses such as aquaculture and 
fisheries (Marale and Mishra, 2011). 

The Indian fish population represents 11.72% of species, 23.96% of genera, 57% of families and 
80% of the global fishes. The exact number of species associated with the coral reefs of India is 
still to be determined; however, there are more than 2,546 species of fishes in the coastal and 
marine ecosystems of India of which

154 species belong to the Chondricthyes (cartilaginous fish) family, and more than 2,275 spe-
cies belong to the Actinopterigii (bony fishes) family.  The annual average landings of the Indian 
Chondrichthyes is 33,442 tonnes, of which, 15,537 tonnes come from the east coast and 17,605 
tonnes come from the west coast and the rest come from the Andaman and Nicobar, and Lak-
shadeep Islands (Marale and Mishra, 2011 and NPTEL 2014).

Fishes found in the coral reef ecosystems of India include groups such as the damselfish (more 
than 76 species), butterfly fish (more than 40 species), parrot fish(more than 24 species), sea 
bass, groupers and fairy basslets (more than 57 species), cardinal fish (more than 45 species), 
jacks and kingfish (more than 46 species), wrasses (more than 64 species), comb-tooth blen-
nies (more than 58 species), gobies (more than 110 species), surgeonfish, tangs and unicorn-
fish (more than 40 species) (Ramakrishna et al, 2010). Cryptic and nocturnal species that are 
confined primarily to caverns and reef crevices during daylight periods constitute another 20 per 
cent.

1.9.3 Reptiles

Reptiles are the most diverse terrestrial vertebrates with about 12,000 described forms, including 
about 9,350 currently recognized species and about 3,000 subspecies Out of which, about 100 
have re-entered the ocean. Among them are seven species of sea turtles and about 80 species 
and subspecies of sea snakes, as well as a few other species that are occasionally or regularly 
found in brackish waters, including various other snakes, the saltwater crocodile, and the marine 
iguana of the Galapagos Islands. Of the more than 300 species of turtles only seven are truly ma-
rine while about 50 species are fully terrestrial, belonging to the family of tortoises, the Testu

અન્ય દરિયાઈ િાજ્ો માંથી નનમયાલ્ િેકોડ્સ્ભ મળવાનો એવો અથ્ભ કિવો જરિી નથી કે ત્ાં શેવાળની ઓછી પ્રજાતતઓ 
આવેલી છે, પિંતયુ તેનાથી વવપિીત તેનો એવો અથ્ભ કિી શકાય કે ત્ાં તીવ્ર સવવેક્ષણો થયા નથી. 

અગિ, અગગિનેટ્સ અને દરિયાઈ ઘાસ માટે ના પ્રવાહી ખાતિ માટે ની સામગ્રી માટે મોટારાગ ેદરિયાઈ ઘાસની લણણી 
કિવામાં આવે છે. 

રાિતના આતંિ-રિતી અને છીછિાં દરિયાઈ પાણીમાં દરિયાઈ ઘાસનો અંદાજીત ઊરો પાક આશિે 91,345 ટન ના રીનાં 
વજનનો હોવા નયુ ંમાનવામાં આવે છે અને ઊંડા પાણીમાં તે 75,373 ટન નો હોવાનયુ ંમાનવામાં આવે છે, જમેાંના 6,000 ટન 
અગિની ઉપજ આપતાં દરિયાઈ ઘાસ હોવાનયુ ંમાનવામાં આવે છે (િોય અને ઘોશ, 2009). લાલ શેવાળ નો અગિના ઉતપાદન 
માટે અને ભૂિી શેવાળનો અગગિનેટ્સ તથા દરિયાઈ ઘાસ માટે ના પ્રવાહી ખાતિ માટે ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. જમેાંની 
મોટારાગ ની ખતેી મન્ાિના ટાપયુઓ ના અખાતમાં િહેલ દરિયાઈ ઘાસના મેદાનો માં થાય છે. તાજતેિમાં, વાન્ણજ્જ્ક ખતેી 
માટે મન્ાિના અખાતમાં યયુચેમાકોટોની ને િજયુકિવામાં આવેલ છે. તેની મૂળ પ્રજાતત પિ થયેલી અસિન,ે હજયુ સયુધી જાણી 
શકાયેલ નથી, જ ેએક મોટી ચચતાનો વવષય છે.

1.9.2 માછલીઓ

વવશ્વમાં પૃષઠવશંીઓની કયુલ સખં્યાનો લગરગ અડધો રાગ માછલીઓ થી બને છે. તેઓ બયુનદ્ધગ્મય િીતે ઓળખાયેલ 
લગરગ બધી જલીય વસાહતો માં િહે છે. તેના કદ, આકાિ, લજવવવજ્ાન, અને તેઓ જ ેવસાહતો માં િહે છે એ વસાહતો ની 
બાબતમાં તીવ્ર વવવવધતા નયુ ંપ્રદશ્ભન કિે છે. 

રાિત ના દરિયાકાંઠાની વવસતતૃ િેખા સજીવ સંસાધનો થી સમદૃ્ધ છે. આ સંસાધનો તીવ્ર પ્રમાણ માં લણણી થવાને લીધે ઓછ 
આં થતાં જાય છે અથવા તેઓ જલીય ઉછેિ અથવા મત્ય ઉદ્ોગ જવેા બીજા ંઉપયોગ માટે બદલાઈ િહ્યાં છે(માલવે અને તમશ્ા, 
2011).

રાિતની માછલીઓ ની વસતી11.72% પ્રજાતતઓ, 23.96% જાતતઓ, 57% પરિવાિો અને વવશ્વની માછલીના 80% 
માછલીઓ નયુ ંપ્રતતનનધધતવ કિે છે. રાિતના પિવાળાના ખડકો સાથે સંકળાયેલ પ્રજાતતઓ ની ચોક્કસ સખં્યાન ેનક્કી કિવાનયુ ં
હજયુ બાકી છે; જો કે, રાિતના દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠા પિ ના નનવસનતતં્રોમાં 2,546 થીવધયુ માછલીઓ ની પ્રજાતતઓ 
આવેલી છે, જમેાંથી

154 પ્રજાતતઓ કોનડ્ીસાઇથસ (કયુચયા જવેી માછલી) ના પરિવાિ સાથે સંબંધ ધિાવ ેછે, અને 2,275 થી વધયુ પ્રજાતતઓ 
એકકતનોન્ટ્ગી (હાડકાંયયુકત માછલીઓ) ના પરિવાિ સાથે સંબંધધત છે. રાિતમાં કોનડ્ીસાઇથસ (કયુચયા જવેી માછલી)ના 
33,442 ટન નયુંજ મીન પિ ઉતિાણ થાય છે, જમેાંથી પૂવણીય દરિયાકાંઠા પિથી 15,537 ટન, અને પચિીમી દરિયાકાંઠા પિથી 
17,605 ટન મળે છે અને બાકીના આંદમાન અને નનકોબાિ, તથા લક્ષદ્રીપ ટાપયુઓ માંથી મળી આવે છે (માલવે અને તમશ્ા, 
2011 અને NPTEL 2014).

રાિતના પિવાળાના ખડકોના નનવસનતતં્રો માં જોવા મળતી માછલીઓ માંડે મસેસફિશ (76 થી વધયુ પ્રજાતતઓ), પતતં્ગયા 
જવેી માછલીઓ (40 થી વધયુ પ્રજાતતઓ), પોપટ જવેી માછલીઓ (24 થી વધયુ પ્રજાતતઓ), દરિયાઈબાસ, સમહૂ િચનાિી અને 
પિી જવેી િંગબેિંગી માછલીઓ (57 થીવધયુ પ્રજાતતઓ), કાર્ડનલ માછલીઓ (45 થી વધયુ પ્રજાતતઓ), જકે્સઅનેકકગરફશ 
(46 થી વધયુ પ્રજાતતઓ), ચળકતા િંગની માછલીઓ (64 થી વધયુ પ્રજાતતઓ), કાંટાળી પાંખવાળી માછલીઓ (58 થી વધયુ 
પ્રજાતતઓ), પેટની પાસે પાંખોવાળી નાની માછલી (ગોબીઝ) (110થીવધયુપ્રજાતતઓ), સગભોનરફશ, ટેં્સઅનેયયુનનકોન્ભ – રફશ 
(40 થી વધયુ પ્રજાતતઓ) ના સમહૂોનો સમાવશે થાય છે. (િામરક્રષના એટઅલ., 2010). રદવસ ના સમય દિતમયાન મોટારાગ ે
ગયુફાઓ અને ચટ્ાનો ની તતિાડઓમાંિહતી રેદી અને નનશાચિ પ્રજાતતઓ થી બીજા 20% બને છે.

1.9.3 સિીસકૃપો

આશિે 12,000 જટેલાં વર્ણત સવરપો, જમેાં હાલમાં ઓળખવામાં આવેલ 9,350 પ્રજાતતઓ નો અને તેમની 3,000 પેટા-
પ્રજાતતઓ નો સમાવશે થાય છે તેવા સિીસૃપોએજમીનપિનાપૃષઠવશંીઓમાંસૌથીવધયુવવવવધતાધિાવેછે. તેમાંથી આશિે 100 
જટેલી પ્રજાતતઓ મહાસાગિમાં પયુન:પ્રવશે પામેલ છે. તે માંથી 7 દરિયાઈ કાચબા ની પ્રજાતતઓ છે અને આશિે 80 જટેલી 
દરિયાઈ નાગ ની પ્રજાતતઓ અને પેટા-પ્રજાતતઓ છે, તેમજ કેટલીક એવી પ્રજાતતઓ છે કે જ ેક્ાિેક અથવા નનયમીત િીતે 
જિાક ખાિા પાણીમાં પ્રવશેે છે જમેાં વવવવધ પ્રકાિના સપભોનો સમાવશે થાય છે, એ ખાિા પાણીના મગિમચ્, અને ગાલપાગોસ 
ટાપયુના દરિયાઈ ઇ્વાનાનો સમાવશે થાય છે. કાચબા ની 300 જટેલી પ્રજાતતઓ માંથી માત્ર સાત પ્રજાતતઓ સાચી િીતે 
દરિયાઈ છે જ્ાિે 50 જટેલી પ્રજાતતઓ સંપૂણ્ભ િીતે જમીન પિની છે, જ ેકાચબા ના પરિવાિ ની સાથે સંબંધધત છે, એનયુ ં
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dinidae. However, there are some brackish water Turtles as well, including species that spend a 
portion or all of the year in estuarine habitats are the mangrove terrapins (Batagur affinis and B. 
baska) of south-east Asia and India (Rasmussen et al, 2011). 

The most widespread and successful brackish water homalopsids are the bockadams (Cerberus 
sp) which are distributed from the vicinity of Mumbai, India in the east to Palau, Micronesia in the 
west, and range southward into the Indonesian Archipelago, New Guinea, and northern Australia 
(Rasmussen et al, 2011). 

In India, all the three living orders of reptiles have their representatives - Crocodylia (crocodiles), 
Testudines (turtles and tortoises) and Squamata (lizards and snakes). The diversified climate, 
varying vegetation and different types of soil in the country form a wide range of biotopes that 
support a highly diversified reptilian fauna (Aengals et al). 

A total of 32 species of marine reptile have been reported from Indian seas, including 26 species 
of sea snake, five species of sea turtles and the saltwater crocodile. Among the turtles, the five 
species are: leatherback sea turtle- a rare species; green turtle; Olive Ridley; hawksbill; and the 
loggerhead turtle.

 

Amphiprion ocellaris Cuvier,1830

એનફિવપ્રયોન ઓસેલલારિસ ક્યુવવએિ 1830

Pterois antennata (Bloch,1787)

ટેિોઇસએ ને્ટન્ાટા (બલોચ,1787)

નામ છે ટેસ્યુ-રડનનડે. જોકે, કેટલાંક ખાિા પાણીના કાચબાઓ પણ છે, જમેાં એવી પ્રજાતતઓ નો સમાવશે થાય છે કે જઓે 
સમગ્ર વષ્ભનો અમયુક રાગ ખાડીની વસાહતોમાં વવતાવ ેછે, તેને દક્ક્ષણ-પૂવ્ભ એશીયા અને રાિતનામ ેનગૃવટેિાવપસ્સ તિીકે 
ઓળખવામાં આવે છે(બટાગયુિ એરફસ્સ અને બી.બાસ્ા) (િાસમયુસસેનએટઅલ., 2011).

થોડાં ખાિા પાણીના હોમેલોપલસડ્સ ની સૌથી વધયુ વયા્ત અને સફળ પ્રજાતતઓ માં બોકાડે્મસ (સેરિ્ભસ પ્રજાતત) નો સમાવશે 
થાય છે જઓે પવૂ્ભમાં મયુંબઈની બાજયુમાં આવેલ સમયુરિથી પલાઉ સયુધી, પચિીમ માં માઇક્રોનકે્શયા, અને તેમની શ્ેણી દક્ક્ષણ માં 
ઇનડોનેક્શયન આર્ક્લેગો, ન્યુજીનનવા, અને ઉત્િ ઓસે્્લીયામાં જોવા મળે છે (િામયુસસનેએટઅલ, 2011).

રાિતમાં, સિીસૃપોના ત્રણેય જીવંત વશંોના પ્રતતનનધધઓ જોવા મળે છે– ક્રોકોડાઇલલયા (મગિમચ્ો), ટેસ્યુડાઇસ્સ (કાચબાં 
અને દરિયાઈ કાચબા) અને ક્વેમાટા (ગિોળીઓ અને સપભો). વવવવધતા સરિ આબોહવા, બદલતી જતી વનસપતત સૃષટી 
અને દેશમાં િહેલી વવવવધ પ્રકાિ ની જમીનો ને લીધે વવસતતૃ શ્ેણીના જવૈતતં્રો િચાય છે જ ેએક અતતશય વવવવધતા થી રિેલ 
સિીસૃપ પ્રાણી સૃષટીન ેસહાય કિે છે (એનજલ્સએટઅલ).

ટહદ મહાસાગિ માંથી કયુલ 32 જટેલી દરિયાઈ સરિસૃપો ની પ્રજાતતઓ નો અહેવાલ મળે છે, જમેાં સપભોની 26 પ્રજાતતઓ, 
દરિયાઈ કાચબાની પાંચ પ્રજાતતઓ અને ખાિા પાણીના મગિમચ્નો સમાવશે થાય છે. દરિયાઈ કાચબાઓ ની પાંચ પ્રજાતતઓ 
આ પ્રમાણે છે: ચામડાની પીઠ ધિવાતા દરિયાઈ કાચબા – એક રા્ય ેજ જોવા મળતી પ્રજાતત; ઓલલવરિડ્લી; હોક્સબીલ; 
અને વવસંવાદી દરિયાઈ કાચબા.

 

Crocodylus porosus Schneider, 1801

ક્રોકોડાયલસ પોિોસસ ક્નેઇડિ, 1801

ડમભોધચલ્સ કોિીએસીયા (વનડેલલી, 1761)

 Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
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1.9.4 Coastal birds and seabirds

The marine ecosystem offers a feeding and breeding ground for a number of birds. Although 
there is not much diversity among seabirds, a number of seabirds are found regularly in marine 
and estuarine ecosystems. So far a total of 69 marine bird species have been reported from India, 
which is representative a wide ranging orders (BNHS/ENVIS, 2011). The below mentioned list 
indicates some key marine bird families along with their orders.  

Procellariiformes 

• Procellariidae storm petrels and Shearwater

Pelecaniformes

• Sulidae boobies

• Phalacrocoracidae cormorants

• Fregatidae frigatebirds

Phoenicopteriformes

• Flamingos Phoenicopteridae

Falconiformes 

• White-bellied sea eagle, Haliaeetus leucogaster

• Pallas’s fish eagle, Haliaeetus leucoryphus

Charadriiformes

• Laridae gulls

• Sternidae terns

• Stercorariidae Skua

• Scolopacidae Phalarope

Podicipediformes

• Podicipedidae Grebe

There are some specialist species that are exclusively dependent on coral reef ecosystems, while 
a few are generalists that do not depend much on them.

Pelagic seabirds: Terns, waders, sandpipers, oyster catchers, turnstones, plovers, egrets and 
herons. pelicans and flamingos have been recorded in the Gulf of Kachchh. Birds of prey, 
including ospreys and sea eagles, are likewise occasional visitors to the marine region. A total 
of 123 species of waterfowl and 85 species of terrestrial birds were reported from the Gulf of 
Kachchh Marine Park area in 2002.

Waterfowl that have moderately large populations in Kachchh are the lesser flamingo, kentish 
plover, ruff, crab plover, black-tailed godwit and avocet.

A total of 187 species were recorded from the Gulf of Mannar Marine National Park during 
1985–1988, of which 84 were aquatic and the remaining terrestrial.

1.9.4 દરિયાકાંઠા પિના પષિીઓ અને દરિયાઈ પષિીઓ

એ દરિયાઈ નનવસનતતં્રો કેટલાંયે પક્ષીઓ માટે ખોિાક મળેવવાનયુ ંઅને ઉછેિ થવાનયુ ંથિાન બની િહે છે. જોકે, દરિયાઈ 
પક્ષીઓમાં બહયુવવવવધતા જોવા મળતી નથી, પિંતયુ દરિયાઈ અને ખાડીના નનવસનતતં્રોમાં અમયુક દરિયાઈ પક્ષીઓ નનયમીત 
િીતે જોવા મળે છે. અત્ાિ સયુધીમાં રાિત માંથી કયુલ 69 પ્રકાિના દરિયાઈ પક્ષીઓ ની પ્રજાતતઓ જોવા મળેલ છે, જ ેવવશાળ 
શ્ેણીઓ નયું પ્રતતનનધધતવ કિે છે (BNHS/ENVIS, 2011). નીચે આપેલી યાદી તેમાંના કેટલાંક વશંના ચાવીરપ દરિયાઈ 
પક્ષીઓના પરિવાિોની યાદી આપે છે. 

પ્રોસેલલરિફોમ્ભસ્ભ

• પ્રોસેલલિાઇડે સ્ોમ્ભ પેટ્લ્સ અને શીયિ વોટિ

પેલીકેનનફો્મસ્ભ

• સયુલલડે બૂનબઝ

• ફાલાક્રોકોિાલસડે કોમભોિેન્્ટસ

• ફે્ગેટાઇડ રફ્ગેટબડ્સ્ભ

ફોનનકો્ટિીફોમ્ભસ્ભ

• ફલેમમગોસ ફોનનકો્ટિાઇડ

ફાલ્ોનનફો્મસ્ભ 

• વ્ાઇટ-બેણલલડ સી ઇગલ, હેલલએઇટસ લ્યુકોગેસ્િ

• પલલાસ રફશ ઇગલ, હેલલએઇટસ લ્યુકોિાઇફસ

કેિેરડ્ફોમ્ભસ્ભ

• લિેીડે ગયુલ્સ

• સ્નયાઇડે ટસ્સ્ભ

• સે્કભોિારિડે સ્યુઆ

• સ્ોલોપલેસડે ફાલાિોપ

પ્રોરડલસપરેડફો્મસ્ભ

• પોરડલસપેરડડે ગ્રેબ

કેટલીક એવી વવક્શષટ પ્રજાતતઓ છે કે જઓે એક માત્ર પિવાળાના ખડકોના નનવસનતતં્રો પિ આધાિ િાખે છે, જ્ાિે એવી 
કેટલીક સામાન્ય પ્રજાતતઓ છે જ ેતેમના પિ બહયુ આધાિ િાખતી નથી.

ગહનસમયુરિરી દરિયાઈ પક્ષીઓ: વત્રગયુટ, બગલા, હટટહિી, છીપ પકડનાિા, ટન્ભસ્ોન, ્લોવિ, ઇગ્રેટ્સ અને સાિસ પક્ષીઓ. 
કચ્ના અખાત માં પેલલકન અને ફલેમમગો નોંધવામાં આવેલ છે. ક્શકાિી પક્ષીઓ, જમેાં ઓસપ્ર ેઅને દરિયાઈ ગીધનો સમાવશે 
થાય છે, તેઓ દરિયાઈ ક્ષતે્રની પ્રસંગોપાત મયુલાકાત લે છે. વષ્ભ 2002માં કચ્ના અખાતના દરિયાઈ ઉદ્ાન ના વવસતાિ માંથી 
જળચિ પક્ષીઓની 123 પ્રજાતતઓ અને જમીન પિના પક્ષીઓ ની 85 પ્રજાતતઓ નો અહેવાલ મળેલ છે.

કચ્માં જ ેજળચિ પક્ષીઓ ની પ્રમાણમાં વધયુ વસતીઓ જોવા મળે છે તેમાં લેસસિફલેમમગો, કેલન્ટશ્લોવિ, િફ્ફ, કે્રબ્લોવિ, 
બલકે-ટેઇલડગોડવવટ અને એવોસેટ નો સમાવશે થાય છે. 

વષ્ભ 1985 – 1988 દિતમયાન મન્ાિના અખાતના દરિયાઈ િાષટ્ીયઉદ્ાન માંથી કયુલ 187 પ્રજાતતઓ નો અહેવાલ મળેલ છે, 
જમેાંથી 84 જળચિ છે અને બાકીની જમીન પિ િહેતી પ્રજાતતઓ છે.
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Some common marine birds:

Greater Flamingo Phoenicopterus ruber

These famous pink birds can be found in warm, watery regions on many continents. They favor 
environments like estuaries and saline or alkaline lakes. Considering their appearance, flamingos 
are surprisingly fluid swimmers, but really thrive on the extensive mud flats where they breed 
and feed.Shrimplike crustaceans are responsible for the flamingo’s pink color. The birds pale in 
captivity unless their diet is supplemented. Greater flamingos live and feed in groups called flocks 
or colonies (NatGeo).

Grey-headed Fish-eagle Icthyophaga ichthyaetus 

This bird of pray is found near slow-moving rivers and streams, lakes, reservoirs and tidal lagoons 
in wooded country, usually in lowlands but ascending locally to 1,525 m. Although widespread, 
this species is now only locally common and may have a moderately small population, which is 
thought to be undergoing a moderately rapid population reduction owing to habitat degradation, 
pollution and over-fishing.

Brown-headed gull Chroicocephalus brunnicephalus is a small gull which breeds in the high 
plateaus of central Asiafrom Tajikistan to Ordos in Inner Mongolia. It is migratory, wintering on 
the coasts and large inland lakes of tropical southern Asia. This gull breeds in colonies in large 
reedbeds or marshes, or on islands in lakes, nesting on the ground. Like most gulls, it is highly 
gregarious in winter, both when feeding or in evening roosts. It is not a pelagic species, and is 
rarely seen at sea far from coasts. 

http://bnhsenvis.nic.in/Database/MarineBirdsIndia_837.aspx

કેટલાંક સામાન્ય દરિયાઈ પક્ષીઓ: 

ગે્ટિફલેમમગો ફોનનકોપટિસિ્બિ

આ પ્રખ્યાત ગયુલાબી પક્ષીઓ ને હંૂફાળા, પાણીયયુકત પ્રદેશો પિ ઘણાં ખંડોમાં જોઈ શકાય છે. તેઓ ખાડીઓ અને ખાિા 
અથવા ક્ષાિયયુકત સિોવિોના પયયાવિણો ને પ્રથમ અગ્રતા આપે છે. તેમના દેખાવ ને ધયાનમાં િાખીન,ે ફલમેમગોએ આચિય્ભજન 
કિી તે પ્રવાહી તિવૈયાઓ છે, પિંતયુ તેઓ વાસતવ માં વવસતતૃ પ્રમાણમાં કાંપના મેદાનો પિ ફૂલેફાલે છે, જ્ાં તેમને તેમનો 
ખોિાક મળીિ હેછે અને તેઓ નો ઉછેિ થાય છે. ઝઝગા જવેા કવચધાિી પ્રાણીઓ તેમના ગયુલાબી િંગ માટે જવાબદાિ છે. ગ્રેટિ 
ફલેમમગો સમયુદાય અથવા વસાહત તિીકે ઓળખાતા સમહૂો માં િહે છે (નેટજીઓ). 

ભૂિાિંગના માથાવાળટી ગીધ-માછલી ઇચીઓફાગાઇચીયાએટસ 

આ ક્શકાિી પક્ષી ધીમે-ધીમે વહેતી નદીઓ અને ઝિણાં, સિોવિો, જળાશયો અને રિતી ના ખાિા પાણીના સિોવિો ની પાસે 
જગંલયયુકત દેશોમાં જોવા મળે છે, સામાન્ય િીત ેની ચાણવાળી જમીન પિ જોવા મળે છે પિંતયુ, તે થિાનનક િીતે 1,525 મીટિ 
સયુધી ઉપિ જઈ શકે છે. જોકે વવસતતૃ િીતે ફેલાયેલ હોવા છતામ, હવે આ પ્રજાતત માત્ર થિાનનક િીતે સામાન્ય થતી જોવા મળે 
છે અને કદાચ તેની વસતીમા ફકસિ િીતે નાની થઈ ગયેલી છે, જનેી વસતીમાં વસાહતોના ધોિણોમાં ઘટાડો થવાથી, વસતી 
વધવા થી અને પ્રદયુષણ વધવા થી તથા વધયુ પડતી માછીમાિી ને લીધે માફકસિ ની તીવ્રતા સાથે ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. 

ભૂિાં માથાવાળયુ ંમયુગયાબી પક્ષી (ગયુલ) ક્રોઇકોસેફેલસબૃતન્સેફેલસ એ નાનયુ ંમયુગયાબી પક્ષી છે જનેો મધય એશીયા ના ઉચ્પ્રદેશો 
માં તજારકસતાન થી લઈને મોંગોલલયાના અંદિના રાગમાં આવેલ ઓડભોસ સયુધી ઉછેિ થાય છે. તે હહજિતી છે, તે ક્શયાળાનો 
સમય દક્ક્ષણ એશીયાના ઉષણ કહટબંધધય જમીન પિ ના અને દરિયાકાંઠા પિના સિોવિો માં વવતાવ ેછે. આ મયુગયાબી જમીન 
પિ માળા બનાવીને વવશાળ બિોડ જમીન પિ અથવા કળણમાં, અથવા સિોવિ માંના ટાપયુઓ પિ ઉછેિ પામે છે. મોટારાગના 
મયુગયાબીઓ ની જમે, તે ક્શયાળામાં, ખવડાવતી વખતે અથવા સાંજના આિામ કિતી વખત ેખૂબ ટોળાઓમાં િહે છે. તે એક 
ગહનસમયુરિરી પક્ષી નથી, અને દરિયાકાંઠા થી દૂિ સમયુરિમાં તે રા્ય ેજ જોવા મળે છે. 

http://bnhsenvis.nic.in/Database/MarineBirdsIndia_837.aspx



1.9.5 Marine mammals

Marine mammals include representatives of three major orders:

Cetacea (whales, dolphins and porpoises): 

Cetaceans are the mammals most fully adapted to aquatic life. Their body is fusiform (spindle-
shaped). The forelimbs are modified into flippers. The tiny hindlimbs are vestigial; they do not 
attach to the backbone and are hidden within the body. The tail has horizontal flukes. Ceta-
ceans are nearly hairless, and are insulated by a thick layer of blubber. As a group, Cetaceans 
are noted for their high intelligence.

Sirenia (manatees and dugong)

The order Sirenia, has just four species in two families worldwide. The two families are the Du-
gongidae, the dugong family, and the Trichechidae, or the manatee family. All the four species 
have become rare due to human exploitation for meat and oil. All the sirenians are completely 
herbivorous and are confined to shallow waters of coastal areas where higher aquatic plant life 
is abundant. Dugongs are strictly marine mammals whilst manatees may live in the sea or in 
estuarine or riverine waters. Manatees can wriggle back to water if put on nearby land.

Carnivora (sea otters, polar bears and pinnipeds). 

Carnivora is an order of placental mammals that includes about 270 species of bears, cats, 
dogs, weasels, pinnipeds, and many other meat-eaters. This order is divided into about 11 
families. Members of the order Carnivora have a simple stomach and a characteristic tooth pat-
tern that includes the carnassial pair (an enlarged fourth upper premolar and lower first molar); 
most carnivora have a primitive number of incisors. 

As for the marine mammals, th order Carnivora containshe pinnipeds (sealions, walrusesand 
seals), the polar bear (Ursus maritimus), and the two otters (Enhydra lutris and Lontra feline)

There are some 120 species of marine mammal to be found in the world and the Indian seas 
support 25 species of marine mammals. All the marine mammal species reported from Indian 
waters are protected under the Wildlife (Protection) Act 1972. One species belonging to the 
order Sirenia, namely the dugong, and 30 species of cetaceans, including dolphins, whales 
and porpoises, are found in the waters of the Indian subcontinent. In size they range from 
the relatively small Finless Porpoise to the largest animal ever to have lived on Earth, the Blue 
Whale (MMCNI, 2012).

The information available on the distribution and abundance of marine mammals in the marine 
regions of India remains scanty. A lack of capacity among marine mammalogists to conduct 
surveys and research has been an impediment to progress in research and gaining knowledge 
about species-level distribution, abundance, biology and ecological characteristics.

1.9.5 દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓ

દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓમાં ત્રણ મયુખ્ય વશંોના પ્રતતનનધધઓ નો સમાવશે થાય છે: 

લસટેક્શયા (વે્લ, ્ડોલ્ફિનઅનેપોપગોઇઝ):  

લસટેશીયન એ એવા સસતન પ્રાણીઓ છે કે જઓે મોટારાગ ેપૂણ્ભ િીતે જલીય જીવન ને અનયુકૂળ થઈ ગયાં છે. તેમનયુ ંશિીિ 
નાની ત્રાંકના આકાિ નયુ ંહોય છે. તેના આગળના અંગો સશંોધધત થઈને પરટ્કા જવેા થઈ ગયેલાં છે. તેના નાના પાછળના 
અંગો અવશષેરપ બની ગયાં છે; તે એની કિોડિજજયુ સાથે જોડાયેલાં નથી અને તે શિીિ ની અંદિ જ છૂપાયેલાં છે. તેની 
પૂંછડી માં અણીદાિ વત્રકોણાકાિ લંગિ જવેો રાગ હોય છે. લસટેશીયન લગરગ વાળ વવનાના હોય છે, અને તેના પિ 
ચિબીનયુ ંએક જાડયું  સતિ ચોંટેક્યુ ંહોય છે. એક સમહૂ તિીકે, લસટેશીયનની, તેમની ઉચ્ બયુનદ્ધમતા માટે નોંધ લેવામાં આવે છે. 

સાઇરિનનયા (મલેટિઝ અને દરિયાઈ ગાય)

સમગ્ર વવશ્વમાં સાઇરિનનયા વશંના બે પરિવાિો માં માત્ર ચાિ પ્રજાતતઓ છે. આ બે પરિવાિ માંડ્યુ – ગોંત્ગએડ, એ દરિયાઈ 
ગાયનો પરિવાિ, અને ટ્ાઇકેરકડે, અથવા મેલન્ટના પરિવાિોનો સમાવશે થાય છે. આ ચાિેય પ્રજાતતઓ ના માનવ દ્ાિા માંસ 
તથા તેલ માટે થઈ િહેલા શોષણ ને કાિણ ેતેઓ દયુલ્ભર બની જઈ િહી છે. સાઇરિનનયા વશંના બધાં જ પ્રાણીઓ શાકાહાિી 
છે અને તેઓ દરિયાકાંઠા પિના છીછિાં પાણી ના વવસતાિોમાં જ લસતમત િહે છે, જ્ાં તેઓ ને દરિયાઈ છોડવાઓ સમદૃ્ધ 
િીતે મળી િહે છે. દરિયાઈગાય (ડગોંગ) એ ચયુસત િીતે દરિયાઈ પ્રાણી છે જ્ાિે મેન્ટીએ દરિયામાં અથવા ખાડીઓ માં 
અથવા નદીના પાણીમાં પણ કદાચ િહી શકે છે. જો મેન્ટીને નજીક ની જમીન પિ મયુકવામાં આવે તો તેઓ સળવળાટ કિીન ે
ફિી પાછાં પાણીમાં જઈ શકે છે. 

કાર્નવોિા (દરિયાઈ જળબ્બલા્ડટી, ધકૃવવય િીંછ અને વપન્ીપે્ડ).

કાર્નવોિા એ ગર્ભધાિણ કિતાં સસતન પ્રાણીઓનો વશં છે જમેાં િીંછ, નબલાડી, કૂતિાં, દરિયાઈનોયળયા, વપન્ીપેડ, અને 
બીજા ઘણાં માંસ ખાનાિા પ્રાણીઓ ની 270 જટેલી પ્રજાતતઓ નો સમાવશે થાય છે. આ વશં આશિે 11 પરિવાિો માં 
વવરાજીત છે. કાર્નવોિા વશંના સભયો પાસે એક સાદયું પેટ અને લાક્ષન્ણક દાંતની િચના હોય છે જમેાં માંસ રક્ષી (દાંતની)
જોડી (એક વવસતતૃ બનેલી ઉપિની ચોથી અગ્રદાઢ અને નીચે આવેલ પહેલી દાઢ) નો સમાવશે થાય છે; મોટારાગના 
કાર્નવોિા પાસે એક પ્રાથતમક સખં્યામાં િાક્ષસીદાંત હોય છે.  

દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓ ની જમે, એ કાર્નવોિા વશંમાં વપન્ીપેડ(દરિયાઈસસહ, વોલ્સઅનેસીલ), એધૃવવયિીંછ 
(ઉસ્ભસમેિીટાઇમસ), અને બે દરિયાઈજળનબલાડીઓ (એનહાઇડ્ાલ્યુહટ્સ અને લોન્્ટાફેલલન) નો સમાવશે થાય છે. 

સમગ્ર વવશ્વમાં દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓ ની 120 પ્રજાતતઓ ને શોધી શકાય છે અને રાિતીય સમયુરિો તેમાંથી 25 જાતની 
પ્રજાતતઓ ને સહાય કિે છે. રાિતીય સમયુરિો માંથી જનેો અહેવાલ મળે છે એવી બધી જ પ્રજાતતઓ ને વાઇલડ લાઇફ 
(પ્રોટેક્શન) એક્ 1972 હેઠળ સિંક્ષણ આપવામાં આવેલ છે. રાિતીય ઉપખંડ માં સાઇરિનનયા વશંની એક પ્રજાતત, 
દરિયાઈગાય, અને લસટેશીયનની 30 પ્રજાતતઓ જોવા મળે છે, જમેાં ડોસફિન, વે્લ, પોપભોઇઝ નો સમાવશે થાય છે. તેમના 
કદ ની શ્ેણીમાં, પ્રમાણમાં નાના રફનલેસ પોપભોઇઝ થી લઈને પૃથવીપ્ર ક્ાિેય પણ િહેલ હોય તેવા પ્રાણીઓમાં સૌથી 
વવશાળ પ્રાણી બક્યુવે્લ નો સમાવશે થાય છે(MMCNI, 2012).

રાિતના દરિયાઈ પ્રદેશો માં દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓ ના વવતિણ અને તેમની વવપયુલતા અંગે બહયુછૂટી-છવાઇ માહહતી મળે 
છે. પ્રજાતત સતિ ના વવતિણ, વવપયુલતા, જવૈવવજ્ાન અને પારિસ્થિતતક લાક્ષન્ણકતાઓ વવશ ેજ્ાન મળેવવા માટે થવા જોઈતા 
સશંોધનો અને સવવેક્ષણો કિવા માટે દરિયાઈ સસતન પ્રાણી શાસ્ત્રીઓ ની ક્ષમતાનો અરાવ એ સૌથી મોટયું  વવઘ્ન બની િહયુ ં
છે. 



1.10  Coastal and marine 
ecosystems in India : A 
statistical overview

According to the Indian naval hydrographical charts, the 
mainland coast consists of the following: 

43 per cent - sandy beaches;

11 per cent - rocky coast including cliffs; and

 46 per cent - mudflats or marshy coast.

Among the notable coastal features of India are the marshy 
Rann of Kachchh, in western India, and the alluvial Sundar-
bans Delta, to the east (which India shares with Bangladesh).

India has two archipelagoes: (1) the Lakshadweep, coral atolls 
off India’s southwestern coast; and (2) the Andaman and 
Nicobar Islands, a volcanic chain of islands in the Andaman 
Sea.

1.10  ભાિત માં દરિયાકાંઠા પિ 
અને દરિયાઈ નનવસનતંત્રો: 
એક આકં્ડારકય 
વવહંગાવલોકન

રાિતીય નૌકાદળ ના હાઇડ્ોગ્રારફક ચાટ્ભ  પ્રમાણે, મયુખ્ય ભૂતમનો દરિયાકાંઠો નીચે 
પ્રમાણે છે:  

43 ટકા–િેતાળ દરિયાકાંઠા;

11 ટકા–રેખડો સહહતના ખડકાળ દરિયાકાંઠા; અને

46 ટકા–રિતીના કાંપના મેદાનો અથવા કળણોયયુકત દરિયાકાંઠા.

પચિીમ રાિતમાં, કળણયયુકત કચ્ના િણનો દરિયાકાંઠો અને પૂવ્ભમાં(જનેે રાિત અને 
બાંગલાદેશ સંયયુકત િીતે મળેવે છે) એ કાંપવાળો સયુંદિ –વનો નો મયુખવત્રકોણ પ્રદેશએ 
રાિતીય દરિયાકાંઠા ના વવસતાિોના નોંધનનય પ્રદેશો છે.

રાિતમાં બે દ્રીપ સમહૂો આવેલા છે: (1) એ લક્ષદ્રીપ, રાિતના દક્ક્ષણ પચિીમી 
દરિયાકાંઠા પિના પિવાળાના વલયાકાિ ખડકો, અને(2) એ આંદમાન અને નનકોબાિ 
દ્રીપસમહૂો, એ આંદમાન સમયુરિમાં, એ જવાળા મયુખીયદ્રીપોની સાંકળ.  



According to the Zoological Survey of India12, the Indian Ocean accounts for:

29 per cent of the global ocean area;

13 per cent of marine organic carbon synthesis; 10 per cent of capture fisheries;

90 per cent of culture fisheries; 30 per cent of coral reefs;

10 per cent of the mangroves; and

it has 246 estuaries draining a hinterland greater than 2,000 sq km, besides coastal lagoons and 
backwaters.

Being landlocked in the north, and with the largest portion of it lying in the tropics, the Indian 
Ocean is a region of high biodiversity, with one of the countries in the region, India, rated as being 
one of the mega-biodiversity centres of the world.

In the current context of international trade and intellectual property regimes, it is important for all 
of the Indian Ocean countries to understand their marine biodiversity.

The dissimilarities between the west and east coasts 
of India are remarkable. The west coast is generally 
exposed, with heavy surf and rocky shores and head-
lands, whereas the east coast is generally shelving, with 
beaches, lagoons, deltas and marshes. The west coast 
is a region of intense upwelling, associated with the 
southwest monsoon (May–September), whereas the east 
coast experiences only a weak upwelling, associated with 
the northeast monsoon (October–January), resulting in 
marked differences in hydrographic regimes, productivity 
patterns and qualitative and quantitative composition of 
fisheries.

All the islands on the east coast are continental islands, whereas the major island formations in 
the west coast are oceanic atolls.

According to the Zoological Survey of India13, the current inventory of coastal and marine bio-
diversity of India indicates that a total of 17,795 species from the faunal and floral communities 
have been reported from the seas around India.

The data reveal that India contributes 6.75 per cent to the global marine biodiversity.

India is one among 
12 mega-biodiversity 
countries and 25 
biodiversity hotspots of 
the richest and highly 
endangered eco-regions of 
the world.

ઝૂલોલજકલ સવવે ઑફ ઇંરડયા12 પ્રમાણે, ટહદ મહાસાગિ આ પ્રમાણે હહસસો ધિાવ ેછે: 

વૈશ્વિક મહાસાગર ના વવસતારોના 29 ટકા;

દફરરાઈ પ્રાકૃતતક કાબ્મન સશંલરેણના13 ટકા; મત્રઉદ્યોગના10 ટકા;

મત્ર ઉછેરના 90 ટકા;પરવાળાના ખ્ડકોના 30 ટકા;

ચેરના જગંલોના 10 ટકા; અને

તે આશરે 2,000 ચોરસફકલોમીટર થી વધારે અતંવ્મતતી પ્રદેશને ભભજવતી 246 ખા્ડીઓ ની સાથે-સાથે દફરરાકાંઠા 
પરના ખારા પાણીના સરોવરો અને બૅકવૉટસ્મ ધરાવે છે. 

ઉત્િમાં જમીનથી ઘેિાયેલ, અને તેનો વવશાળ રાગ ઉષણ કહટબંધમાં હોવાથી, એ ટહદ મહાસાગિ ઉચ્ જવૈવવવવધતા થી 
રિેલો પ્રદેશ બને છે, એ પ્રદેશમાં આવેલ દેશો માંના એક, રાિતન,ે વવશ્વના સૌથી વધયુ જવૈ વવવવધતા થી રિેલા પ્રદેશોમાં ના 
એક પ્રદેશ તિીકે માનવામાં આવે છે. 

પ્રવત્ભમાન આતંિ-િાષટ્ીય વયાપાિ અને બૌધધક સંપત્ત્ના સત્ાક્ષતે્રોના સંદર્ભમાં, ટહદ મહાસાગિના ક્ષતે્રમાં આવેલ બધાં જ 
દેશોએ તેમની દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સમજવી અતત મહતવની બની િહે છે. 

રાિતના પચિીમી અને પવૂણીય દરિયાકાંઠાઓ વચ્ ેિહેલી 
અસમાનતાઓ નોંધનીય છે. એ પચિીમી દરિયાકાંઠો સામાન્ય િીતે 
રાિેમોજા ંઅને ખડકાળ દરિયાકાંઠાઓ અને તે zને જોડતા વવસતાિો 
થી છવાયેલો છે, જ્ાિે પચિીમી દરિયાકાંઠો સામાન્ય િીતે બીચ, ખાિા 
પાણીના સિોવિો, મયુખવત્રકોણ પ્રદેશો અને કળણોથી રિેલો છે. એ 
પચિીમી દરિયાકાંઠો સામાન્ય િીતે ઉચ્ પ્રમાણમાં ઉમડતો િહે છે, જ ે
દક્ક્ષણ પચિીમી ચોમાસા (મે – સ્ટે્મબિ) સાથે સંકળાયેલ છે, જ્ાિે 
એ પૂવણીય દરિયાકાંઠો માત્ર નનમ્ન િીતે ઉમડતો િહે છે, જ ેઉત્િ પવૂણીય 
ચોમાસા(ઓક્ોબિ – જાન્યુઆિી) ની સાથે સંકળાયેલ છે, જનેા લીધે 
જલીય રૌગોલલક ધચત્રમાં, ઉતપાદકતાના વલણો અને મત્ય ઉદ્ોગની 
ગયુણાત્મક અને માત્રાત્મક સિખામણીમાં નોંધનીય તફાવત જોવા મળે 
છે. 

પૂવણીય દરિયાકાંઠા પિ આવેલા બધાં જ ટાપયુઓ એ ખંડીય ટાપયુઓ છે, જ્ાિે પચિીમી દરિયાકાંઠા પિ બનેલા મોટારાગના 
ટાપયુઓ નયું સવરપ દરિયાઈ વલયાકાિ ખડકોનયુ ંછે. 

ઝૂ લોલજકલ સવવે ઑફ ઇંરડયા 13 પ્રમાણે, રાિત ની દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ જવૈ વવવવધતા ની યાદી એવયુ ંસૂચવે છે કે 
રાિત ના સમયુરિોની આસપાસ પ્રાણીસૃષટી અને વનસપતતસૃષટી ની કયુલ 17,795 જાતતઓ મળી આવેલ છે. 

એ માહહતી એવો િહસય ફિોટ કિે છે કે રાિતએ વૈત્શ્વક દરિયાઈ જવૈવવવવધતા માં 6.75% નયું યોગદાન આપે છે. 

ભાિત એ વવશ્વના વવશાળ 
જવૈવવવવધતા ધિાવતા 12 
દેશો માંનો એક દેશ છે અને 
વવશ્વના સૌથી સમકૃદ્ધ અને ઉચ્ 
પ્રમાણમાં ભયમાં મકુાયેલ 
25 હોટ-સપોટ ગણાતા 
પારિસ્સ્તતકતંત્રો માંનું એક છે. 



1.11 What are the 
differences between 
the terrestrial and 
coastal and marine 
ecosystems?

Marine and terrestrial ecosystems are different with respect to 
the aquatic medium in which all marine organisms exist. Water 
unites, land divides – there are no discrete boundaries in 
marine ecosystems as seen on land. Populations in the marine 
realm have been found to be genetically more homogenous 
and therefore, effective population sizes are larger. Dispersal 
and response to local events such as pollution or rising tem-
peratures elicits faster response in the case of marine organ-
isms.

1.11 જમીન પિના અને 
દરિયાકાંઠા પિના અને 
દરિયાઈ નનવસનતંત્રો 
વચ્ેનો તફાવત શું છે? 

દરિયાઈ અને જમીન પિના નનવસનતતં્રો એ બધાં જ દરિયાઈ સજીવો જ ેજલીય 
માધયમ માં અપસતતવમાં િહે છે તેના સંદર્ભમાં અલગ પડે છે. પાણી એક કિે છે, 
જમીન અલગ કિે છે – જમીન પિ જવેી સપષટ સિહદો જોવા મળે છે તેવી કોઈ 
સપષટ સિહદો ને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો માં જોવા મળતી નથી. દરિયાઈ વવસતાિોમાં 
જોવા મળતી વસતીઓ જનીન તતવોની રિષટીએ એક જ પ્રકાિ ની છે અને પરિણામે, 
અસિકાિક વસતીનયુ ંકદ વવશાળ છે. દરિયાઈ સજીવો તેઓ વસતી અથવા વધતાં 
જતાં તાપમાન જવેી ઘટનાઓ અથવા થિાનનક ઘટનાઓ ના સંદર્ભમાં ફેલાઈ જવા 
જવેા ઝડપી પ્રતતરાવ આપે છે.  



Degradation and destruction are ‘visible’ in terrestrial ecosystems whereas they may not be in 
the case of the marine realm. Only relatively recently property rights have been introduced in the 
marine realm (till now considered largely open-access) whereas they are well entrenched on land. 
Defining borders and patrolling them is much easier on land than on water.

According to Convention on Biological Diversity (CBD) Aichi Target 11, protected areas should 
be integrated into the wider landscape and seascape, and relevant sectors, bearing in mind the 
importance of complementarity and spatial configuration. Here landscape refers broadly to ter-
restrial ecosystems whereas seascapes refer to marine ecosystems. Wider landscape and sea-
scape includes the array of land and water uses, management practices, policies and contexts 
that have an impact within and beyond protected areas, and that limit or enhance protected area 
connectivity and the maintenance of biodiversity. The methods of managing terrestrial ecosystems 
cannot be directly applied to marine ecosystems because of a number of causes. These can be 
examined under the following broad contexts:

1.11.1 Ecological context

The fundamental difference between marine and terrestrial areas is the aquatic medium in which 
all marine organisms live. Water being denser than air (800 times), organisms may be neutrally 
buoyant, have specialised floatation devices (e.g. swim bladder of fish) or have surface area to 
volume ratio to increase buoyancy. The buoyancy of water offsets the effect of gravity which is 
why the largest animal on earth is a whale, an inhabitant of the marine realm. Terrestrial plants 
such as trees have to invest large resources in support structures (e.g. wood) whereas aquatic 
plants invest in fewer resources for support.

Plants, primarily the multicellular flowering forms, are the dominant primary producers on land, 
releasing oxygen through the process of photosynthesis. On land, plants are mostly sessile, rooted 
to the ground for their lifetime. In the marine realm, the microscopic unicellular phytoplankton are 
the dominant primary producers. These drift along with winds and waves, forming blooms where 
conditions (especially availability of nutrients) are favourable. Thus, on land, the ecosystems can 
be described as being more internally controlled by the dominant organisms (trees) whereas the 
organisms of the marine realm are subject to the physics of the surrounding medium, water.

Marine systems are highly dynamic, tightly connected through a network of surface and deep-wa-
ter currents whose stratifications are broken by upwelling that create vertical and horizontal het-
erogeneity. Consequently, the wide range of physical, chemical and geological variations that are 
found in the sea have given rise to a complex of marine habitats that range from highly productive 
near-shore ecosystems to the ocean deeps that are inhabited only by specialised organisms.

Aquatic environments are richer in nutrients than equivalent terrestrial ecosystems and hence 
able to support more life. However, while light and oxygen can be limiting factors in the aquatic 
environment, they are seldom so on land. The aquatic realm is relatively more stable than the 
terrestrial realm with smaller fluctuations in temperature and other variables. Since they live in 
water, aquatic organisms are seldom exposed to desiccation while terrestrial organisms are often 
exposed to desiccation. This is important considering the fact a large proportion of an organism’s 
body is made up of water.

Perhaps the most important ecological point that needs to be considered in managing marine 
ecosystems is that terrestrial ecosystems have discrete boundaries while in the case of marine 
ecosystems, the boundaries are relatively open; which is why it may be said that while the sea 
unites, land divides. This issue of boundaries is important in the context of migration of organisms 
and in the dispersal of organisms in various life stages. This has probably resulted in relatively 
lower genetic variation between populations and therefore larger effective population sizes. Apart 

જમીન પિના નનવસનતતં્રો પિ અવનતત અને વવનાશ ’રિશયમાન’ હોય છે, જ્ાિે દરિયાઈ વવસતાિોમાં કદાચ એવયુ ંના થાય. માત્ર 
થોડા સમય પહેલાં જ દરિયાઈ ક્ષતે્રમાં તમલ્તના હકોને પ્રસતયુત કિવામાં આવેલ છે (જને ેહમણાં સયુધી કોઈપણ પ્રવેશ પામી શકે 
તેવયુ ંક્ષતે્ર માનવા માં આવતયુ ંહતયુ)ં, જ્ાિે એ હકો ને જમીન પિ સાિી િીત ેઉપલબ્ધ કિાવવામાં આવેલ છે. પાણી કિતાં જમીન 
પિ સિહદો નક્કી કિી ને તેની દેખિેખ િાખવી વધયુ સિળ િહે છે. 

કનવને્શન ઑન બાયોલોજીકલ ડાયવર્સટી (CBD) ઐચીટાગવેટ 11 પ્રમાણે, એ સિંક્ક્ષત વવસતાિો ને વવસતતૃ િીતે જમીની 
વવસતાિો અને દરિયાઈ વવસતાિો અને તેના સંબંધધત પિૂકપણાન ેઅને થિળ લક્ષીરપિેખાંકન ને ધયાનમાં િાખીન ેતેના એ 
વવરાગો ને સાથે સંકલલત કિવા જ જોઈએ. અહીં જમીની વવસતાિો ને વવસતતૃ અથ્ભમાં જમીન પિના નનવસનતતં્રો ના સંદર્ભમાં 
લેવામાં આવેલ છે, જ્ાિે દરિયાઈ વવસતાિો એ દરિયાઈ નનવસનતતં્રો નો સંદર્ભ આપે છે. વવસતતૃ િીતે જમીની વવસતાિ અને 
દરિયાઈ વવસતાિ માં એ જમીન અને પાણીની ઉપયોગ ની શે્ણીઓ, સંચાલનની પ્રણાલીઓ, નનતીઓ અને એ સંદર્ભ કે જનેી 
સંિક્ક્ષત વવસતાિની અંદિ અને તેની બહાિ પણ અસિ પહોંચી શકે તેમ હોય અને એ સંિક્ક્ષત વવસતાિના જોડાણો ને વધાિવા 
કે તેની હદ વધાિવી જથેી જવૈવવવવધતાની જાળવણી થઈ શકે. ઘણાં કાિણો ને લીધે જમીન પિના નનવસનતતં્રો ની જાળવણી 
માટે જ ેિીતો અપનાવવા માં આવે છે એજ િીતો ને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો માટે લાગયુ કિી શકાય નહીં. આને નીચે આપેલ 
વવસતતૃ સંદરભોન ેલક્ષમાં િાખીન ેચકાસી શકાય છે: 

1.11.1 પારિસ્સ્તતક સંદભ્સ

દરિયાઈ વવસતાિો અને જમીન પિના વવસતાિો વચે્નો પ્રાથતમક તફાવત એ સજીવો જ ેજલીય માધયમ માં િહે છે તે છે. હવા 
કિતાં પાણી વધયુ ઘનતા ધિાવ ેછે (800 ગણી), એ સજીવો કદાચ તટથિ િીતે ઉછળતા િહેતાં હોય, તેમની પાસે તિવા માટેના 
ખાસ ઉપકિણો છે (ઉદાહિણ તિીકે, માછલી ની તિવા માટેની પાંખ છે) અથવા તેમની પાસેસ પાટીનો એવો વવસતાિ છે કે 
જથેી તેમની ઉછળ કૂદ ના ગયુણોત્િ માં વધાિો કિી શકે. પાણીની ઉછળકૂદ ગયુરુતવાકષ્ભણ ની અસિોન ેછૂટી પાડે છે અને તેથી 
જ પ્યુથવી પિનયુ ંસૌથી મોટયું  પ્રાણી વે્લ છે, જ ેએક દરિયાઈ ક્ષતે્રનયુ ંિહેવાસી છે.જમીન પિના વૃક્ષો જવેા છોડવાઓ ને તેમના 
સહાયક માળખામાં (ઉદાહિણ તિીકે, લાકડયું ) મોટા પાયા પિ સંસાધનો નયું િોકાણ કિવયુ ંપડે છે જ્ાિે જલીય છોડવાં સહાય 
માટે પ્રમાણમાં ઓછાં સંસાધનોમાં િોકાણ કિે છે. 

છોડવાં, પ્રાથતમક િીતે બહયુકોષીય ફલીકિણ કિતાં સવરપો, એ જમીન પિ પ્રભયુતવ ધિાવતાં પ્રાથતમક ઉતપાદકો છે, જ ેપ્રકાશ-
સશંલષેણ ની રક્રયા દ્ાિા ઓક્સીજન છોડે છે. જમીન પિ, છોડવાં મોટારાગ ેઅવૃનત હોય છે, એટલે કે સીધાં તેના મૂળ સાથે 
જીવનરિ જોડાયેલાં હોય છે. દરિયાઈ ક્ષતે્રમાં, એ સયુક્ષ્મ એક કોષીય ફાયટો્લાનક્ોન એ પ્રભયુતવ ધિાવતા પ્રાથતમક ઉતપાદકો 
છે. તેઓ પવન અને મોજાંની સાથે આમ-તેમ ઘૂ્મયાં કિે છે, જનેા થી તેઓને જ્ાં અનયુકૂળ સ્થિતત મળે (ખાસ કિીન ેપોષક તતવો 
ઉપલબ્ધ થાય) ત્ાં ફૂલેફાલે છે. આમ, જમીનપિ, એવયુ ંકહી શકાય કે નનવસનતતં્રો ને પ્રભયુતવ ધિાવતા સજીવો (વૃક્ષો) દ્ાિા 
આતંરિક િીતે વધયુ નનયતં્રીત કિતાં હોય છે, જ્ાિે દરિયાઈ ક્ષતે્રના સજીવો તેની આસપાસના માધયમ, પાણીની રૌતતકતા પિ 
આધારિત હોય છે. 

દરિયાઈતતં્રો અતતશય ગતતશીલ હોય છે, જ ેસપાટીના અને ઊંડા-પાણીના પ્રવાહો ના એક નેટવક્ભ  દ્ાિાચયુ સતિીતે જોડાયેલાં 
હોય છે, જનેયુ ંસતિીકિણ દરિયો ઉમડવા ને લીધે તૂટે છે જનેા થી આડા અને ઊરા વૈવવધયનયુંસ જ્ભન થાય છે. ફળસવરપ,ે 
સમયુરિમાં જોવા મળતી વવસતતૃશે્ણી ની રૌતતક, િાસાયન્ણક અને રૌગોલલક વવવવધતા ને લીધે એક દરિયાઈ સંકયુલ સજ્ભન 
પામેલ છે જમેાં દરિયાકાંઠાન નજકના ઉચ્િીત ેઉતપાદકતા આપતા નનવસનતતં્રો થી મહાસાગિના ઉંડાણો નો સમાવશે થાય છે 
જમેાં માત્ર વવક્શષટ પ્રકાિના સજીવો જ વસવાટ કિી શકે છે. 

જલીય પયયાવિણો તેને સમતયુલ્ જમીન પિના નનવસનતતં્રો કિતાં પોષકતતવોની રિષટી એ સમદૃ્ધ હોય છે. જોકે, જલીય 
પયયાવિણોમાં પ્રકાશ અને ઓક્સીજન એ મયયાદા ઊરી કિતાં પરિબળો બની શકે છે, તેઓ રા્ય ેજ જમીન પિ આવયુ ંકિતાં 
હોય છે. જલીયક્ષતે્ર એ જમી ની ક્ષતે્ર કિતાં વધયુ સ્થિિતા ધિાવતયુ ંહોય છે, તેમાં તાપમાન માં અને અન્ય ચલ ઘટકોમાં સાવ 
નાના ફેિફાિ થતાં હોય છે. જલીય સજીવો પાણીમાં િહેતાં હોવા ને લીધે રા્ય ેજ રેજિહહત સ્થિતત નો સામનો કિે છે, જ્ાિે 
જમીન પિના સજીવો ઘણી વખત રેજિહહત સ્થિતતનો સામનો કિે છે. એક સજીવના શિીિનો મોટો રાગ પાણીથી બનેલો હોય 
છે એ હરકકતન ેધયાનમાં િાખતાં, આ મહતવનયુ ંછે. 

દરિયાઈ નનવસનતતં્રો નયુ ંસંચાલન કિવામાં કદાચ સૌથી મહતવનો પારિસ્થિતતક મયુદ્ો એ છે કે જમીન પિના નનવસનતતં્રોની 
સિહદો સપષટ હોય છે જ્ાિે દરિયાઈ નનવસનતતં્રોની સિહદો, સંબંધધત િીતે ખયુલલી હોય છે; તેથી જ એવયુ ંકહી શકાય 
કે જ્ાિે સમયુરિ એક કિે છે, જમીન વવરાજીત કિે છે. સજીવોની હહજિત અને જીવનના વવવવધ તબક્કાઓ માં સજીવોના 
ફેલાવાના સંદર્ભમાં આ સિહદો નો મયુદ્ો મહતવનો બની જાય છે. આના પરિણામે કદાચ વસતીઓ ની વચે્ જનીન તતવો નો નનમ્ન 
તફાવત જોવા મળે છે અને પરિણામે અસિકાિક િીતે તેમની વસતી નયુ ંકદ મોટયું  હોય છે.
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from migration in search of food, marine organisms migrate as the local conditions change; the 
rate of response to environmental variability is much faster in the case of marine ecosystems 
compared to terrestrial ecosystems. The boundary issue is also relevant with respect to habitat 
fragmentation – the sensitivity to habitat fragmentation is much lower in the case of marine eco-
systems.

There is also a difference in the rate and importance of anthropogenic pressures. Habitat de-
struction in the case of terrestrial ecosystems is widespread whereas it is localised in the case of 
the marine realm (estuaries, coral reefs etc.). More importantly, in the case of terrestrial eco-
systems, habitat destruction is ‘visible’ as in the cutting down of trees in a forest whereas while 
bottom trawling may devastate the benthic habitat of marine ecosystems, it may not be visible 
unless someone dives in the area as humans do not live in water and therefore cannot be aware 
of change in habitat.

1.11.2 Socio-economic context

In the socio-economics context, the different kinds of property rights become relevant in under-
standing the difference between marine and terrestrial ecosystems. On land, property rights are 
reasonably clear: private, public (state) and common property. In contrast, coastal waters and 
many coastal spaces such as beaches have always been considered open access which means 
that restricting natural resource based activities such as fishing, sea- weed collection and shell 
collection can be difficult as it will affect thousands of livelihoods.

At the international level, it was only after the United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) that nations have acted to establish ownership of the seabed and overlying waters 
by the declaration of territorial waters and Exclusive Economic Zone (EEZ). While the onus of 
conservation of living marine resources in the EEZ vests with the coastal state, Section 2 of Part 
VII of UNCLOS broadly states that states should cooperate with one another in the conservation 
and management of living marine resources in the high seas. Most recently (2011), the Global 
Environment Facility (GEF) project on Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ) was developed 
to promotes efficient and sustainable management of fisheries resources and biodiversity conser-
vation in the ABNJ, considered as the world’s last global commons.

More than a third of the world’s population lives in coastal areas and small islands that make up 
just over 4 per cent of earth’s total land area. Fisheries and fish products provide direct employ-
ment to 38 million people. Coastal tourism is one of the fastest growing sectors of global tourism 
and provides employment for many people generating local incomes. 90 per cent of world trade 
is through sea shipping.

Marine ecosystems have been important as providers of food for millennia, especially for those 

ખોિાક ની શોધમાં હહજિત ઉપિાંત, થિાનનક પરિસ્થિતત માં ફેિફાિ થવાની સાથે દરિયાઈ સજીવો હહજિત કિી જાય છે; જમીન 
પિના નનવસનતતં્રોની સિખામણી માં દરિયાઈનનવસનતતં્રો નો પયયાવિણની ચલલતતા સામે પ્રતતરાવ આપવાનો દિ સંબંધધત 
િીતે વધાિે હોય છે. વસાહતોના વવરાજન ની રિષટીએ પણ એ સિહદો નો મયુદ્ો યથાથ્ભ છે – દરિયાઈ નનવસનતતં્રોના રકસસામાં 
વસાહતો ના વવરાજન પ્રતે્ની સંવેદનશીલતા નો દિ સંબંધધત િીતે નનમ્ન િહે છે. 

નૃવશંશાસ્ત્રીય દબાણોના દિ અને તેના મહતવમાં પણ એક તફાવત છે. જમીન પિના નનવસનતતં્રોમાં વસાહતો નો વવનાશ 
વયાપક હોય છે જ્ાિે દરિયાઈક્ષતે્ર માં તે થિાનનક હોય છે (ખાડીઓ, પિવાળાના કડકોવગિેે). વધયુ મહતવપૂણ્ભ બાબત એ 
છે કે, જમીન પિના નનવસનતતં્રો ના રકસસામાં, એક જગંલમાં વકૃ્ષો કાપવા જવેા વવનાશ “રિશયમાન” હોય છે, જ્ાિે મોટા 
્મહોંવાળી જાળીઓ દરિયાના તયળયામાં ફેંકવા ને લીધે સમયુરિના તયળયામાં નયુક્શાન થઈ શકે છે, પિંતયુ જ્ાં સયુધી કોઈ વયકકત 
એ વવસતાિમાં કૂદકો માિીને પહોંચે નહીં ત્ાં સયુધી એ અંગે જાણ થઈ શકે નહીં કાિણ કે માનવી પાણી ની અંદિ િહેતાં નથે અને 
તેથી એ વસાહતમાં થયેલ ફેિફાિ અંગે જાગતૃ થઈ શકે નહીં. 

1.11.2 સામાજીક-આર્થક સંદભ્સ

સામાજીક-આર્થકસંદર્ભમાં, જમીન પિના અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો માં ઉપલબ્ધ વવવવધ પ્રકાિના તમલ્તો અંગેના હકોને સમજી 
ને એ બન્ે વચ્ેના તફાવત ને સમજી શકાય છે. જમીન પિ, તમલ્ત અંગેના હકો વાજબી િીતે સપષટ હોય છે: ખાનગી, જાહેિ 
(િાજ્) અને સામાન્ય તમલ્ત. તેનાથી વવપિીત, દરિયાકાંઠા પિના પાણી અને દરિયાકાંઠા પિ ની ઘણી જ્યાઓ જમે કે બીચ ને 
હંમશેા મયુકત પ્રવશે ની જ્યાઓ માનવામાં આવેલી છે જનેો અથ્ભ એમ થાય કે કયુદિતી સંસાધનો પિ આધારિત પ્રવૃત્ત્ઓ જમે કે 
માછીમાિી, દરિયાઈ ઘાસ ને એકત્ર કિવયું અને છીપલામ એકત્રીત કિવા જવેી પ્રવૃત્ત્ઓ ને નનયતં્રીત કિવી મયુશકેલ બની શકે છે 
કાિણ કે તેના થી હજાિો લોકોના જીવન-નનવયાહ ને અસિ પહોંચી શકે છે.

આતંિ-િાષટ્ીય સતિ પિ, માત્ર યયુનાઇટેડ નશેસ્સ કનવેન્શન ઓન ધી લૉ ઓફ ધી સી (UNCLOS) જાહેિ કયયા બાદજ િાષટ્ો એ 
દરિયાનાપ્ર દેશો અને તેના પિ વહેતાં પાણી ની માલલકી થિાવપત કિી છે અને તેમાટે ક્ષતે્રીય પાણીના પ્રદેશો અને વવક્શષટ આર્થક 
ક્ષતે્ર(EEZ ) ને જાહેિ કિેલ છે. EEZ માં િહેતાં જીવતં સંસાધનોના સિંક્ષણ ની જવાબદાિી એ દરિયાકાંઠા પિના િાજ્ની હોવા 
છતાં, UNCLOS નારાગ VII ના વવરાગ 2 માં એવયું વવસતતૃ િીતે સપષટ કિવામાં આવકે્યું છે કે ઉચ્ સમયુરિરી વવસતાિોમાં િાજ્ો એ 
જીવતં દરિયાઈ સંસાધનો ના સિંક્ષણ અને સંચાલન માટે એકબીજા ને સહકાિ આપવો જ જોઈએ. સાવ તાજતેિ માંજ (2011), 
ABNJ માં મત્યઉદ્ોગ ના સંસાધનો અને જવૈવવવવધતા ના સિંક્ષણ માટે તેના કાય્ભક્ષમ અને ટકાઉ સંચાલન ને પ્રોત્ાહહત 
કિવા માટે એિીયાઝ નબયોનડ નશેનલ જ્યુરિસ્ડક્શન (ABNJ) ને વવકસાવવા માં આવેલ, જનેે વવશ્વની અંતતમ વતૈ્શ્વક આમ સરા 
માનવામાં આવે છે. 

વવશ્વની વસતીનો એક તૃતતયાંશ થી વધાિે રાગ દરિયાકાંઠાના વવસતાિમાં અને ટાપયુઓ પિ િહે છે, જ ેપૃથવી પિના કયુલ જમીન 
વવસતાિના માત્ર 4 ટકા જટેલો વવસતાિ થાય છે. મત્ય ઉદ્ોગ અને માછલીના ઉતપાદો થી 3 કિોડ 80 લાખ જટેલાં લોકો ને પ્રત્ક્ષ 
િોજગાિ મળે છે. દરિયાકાંઠા પિનયું પ્રવાસન એ વવશ્વના પય્ભટન ક્ષતે્રનયું સૌથી ઝડપથી વૃનદ્ધ પામી િહેલ ક્ષતે્રોમાં નયું એક ક્ષતે્ર છે અને 
ઘણાં લોકોને િોજગાિ પિૂો પાડીને થિાનનક આવક નયું સજ ્ભન કિે છે. વવશ્વના કયુલ વયાપાિ ના 90% જટેલો વયાપાિ દરિયાઈ જહાજો 
દ્ાિા થાય છે. 

સહસ્ત્રાબ્દી માટે દરિયાઈ નનવસનતતં્રો એ ખાદ્પદાથભો પૂિા પાડવાના મહતવના સ્ત્રોતો છે, ખાસ કિીને આવા લોકો માટે
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living in coastal areas. While the proportion of farmed food with respect to wild-caught food is very 
high in the case of terrestrial ecosystems, it is capture fisheries that dominate production from the 
marine environment. In terrestrial environments, it is primary producers and herbivores, the first 
two levels in a food chain/web that are farmed and consumed, whereas in the case of food from 
the sea, it is the carnivores or organisms at higher levels in the food chain that are harvested and 
consumed. Depletion at the higher trophic levels can have a cascading effect on the food chain 
and food web. This can be considered as the second relevant point of difference between marine 
and terrestrial ecosystems from a socio-economics context.

 1.11.3 Political and security context

Land borders are geographical features such as rivers, seas, mountains and other formations that 
present natural obstacles to communication and transport. Existing political borders are often a 
formalisation of these historical, natural obstacles. While some borders (between countries) are 
open and completely unguarded (e.g. inter-state borders within the Schengen area in Europe), 
most borders between countries are fully or partially controlled and may be crossed legally only 
at designated check points. Deliberate (human) movement of plants and animals across borders 
may be prohibited (in the case of endangered species) and is otherwise usually restricted with 
quarantine requirements. However, migratory movement of plants or animals (in which a signifi-
cant proportion of the members of the entire population or any geographically separate part of the 
population cyclically and predictably crosses one or more national jurisdictional boundaries) is 
historically unrestricted and also the subject of the Convention on Migratory Species.

With respect to maritime boundaries, under UNCLOS, a coastal state is entitled to a territorial sea 
not exceeding 12 nautical miles measured from its baselines. Within its territorial sea, the coastal 
state exercises sovereignty, including over its resources. Subject to the provisions of the conven-
tion, ships of all states enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. The conven-
tion also grants a coastal state the right to establish a contiguous zone not extending beyond 24 
nautical miles from the baselines. Within its contiguous zone, the coastal state may exercise the 
control necessary to prevent and punish infringement of customs, fiscal, immigration or sanitary 
laws and regulations that have occurred within its territory or territorial waters and to control, in 
specified circumstances, the trafficking of archaeological and historical objects.

In addition, a coastal state may establish an exclusive economic zone not extending beyond 
200 nautical miles from its baselines, where the coastal state has sovereign rights for, inter alia, 
marine scientific research and protection and preservation of the marine environment. When two 
or more coastal states share a sea or ocean, usually bilateral/ multilateral treaties are executed to 
resolve border disputes.

On land, hunting in border areas can be controlled: hunters chasing their prey may be stopped 
by clearly demarcated natural or artificial borders which allow their prey to move away but clearly 
indicate the limit of human movement. On the other hand, fishing may involve chasing fish even 
across maritime borders as there may not be visible indicators of such borders and the fish are 
swimming underwater, out of sight. Similarly, since a reserve demarcated in the ocean realm, 
unlike that demarcated on land, may not have visible boundaries, hence, trespass (human) may 
happen.

Thus, there is considerable difference in costs in demarcating and monitoring in terrestrial and 
marine systems in terms of their borders. It is easier to fix boundaries of terrestrial systems and 
ensure their visibility by, for example, using fences and monitor them by patrolling. In contrast, it 
is much more difficult to demarcate boundaries of marine ecosystems and make the boundaries 
visible. The costs of patrolling seas/ocean and enforcing regulations are higher than that for ter-
restrial ecosystems.

 

જઓે દરિયાકાંઠાના વવસતાિોમાં િહે છે. જમીન પિના નનવસનતતં્રોના રકસસામાં જગંલમાંથી મળેવવામાં આવેલ ખાદ્પદાથભો કિતાં 
ખતેી કિીને મળેવવામાં આવેલ ખાદ્પદાથભોનયું પ્રમાણ ઉચ્ છે, જ્ાિે દરિયાઈ પયયાવિણમાં મત્યઉદ્ોગ એ ઉતપાદન પિ પ્રભયુતવ 
ધિાવે છે. જમીન પિના પયયાવિણોમાં, તે પ્રાથતમક ઉતપાદકો અને શાકાહાિીઓ છે, એક ખાદ્ સાંકળ/જાળમાંના પ્રથમ બે સતિો, 
જ્ાિે દરિયામાંથી મળેવાતા ખાદ્પદાથભોના રકસસામાં, તેમાં સાહાિીઓ અથવા ખાદ્સાંકળમાં ઉચ્સતિ પિ િહેલાં સજીવો છે 
જનેી લણણી કિવામાં આવે છે અને ઉપરોગ કિવામાં આવે છે. પોષણના ઉચ્સતિો પિ ઘટાડો થવાથી તેની ખાદ્સાંકળ તથા 
ખાદ્જાળ પિ એક અસખલલત અસિ પડી શકે છે. એક સામાજીક-આથથૈક સંદર્ભના રિષટીકોણથી દરિયાઈ અને જમીન પિના 
નનવસન તતં્રોની વચે્ના તફાવતમાં આ એક બીજો સંબંધધત મયુદ્ો બની શકે છે. 

1.11.3 િાજકટીય અને સુિષિાનો સંદભ્સ

જમીનની સિહદોએ નદીઓ, દરિયાઓ, પવ્ભતો અને બીજા સવરપો હોય છે જ ેસંચાિ વયવથિા અને પરિવહનમાં વવઘ્નો ઊરા 
કિે છે. પ્રવત્ભમાન િાજકીય સિહદોએ આ ઐતતહાલસક, કયુદિતી વવઘ્નોને આપવામાં આવેલ ઔપચારિક સવરપ છે. જ્ાિે અમયુક 
સિહદો (દેશોની વચ્ેની સિહદો) ખયુલલી અને સંપૂણ્ભ િીતે ચોકી વવનાની છે (ઉદાહિણ તિીકે યયુિોપમાં સે્ન્ેન વવસતાિની અંદિ 
િહેલી સિહદો), ત્ાિે દેશોની વચ્ેની મોટારાગની સિહદો સંપૂણ્ભ િીતે અથવા આકં્શક િીતે નનયતં્રીત હોય છે અને તેને કદાચ 
કાયદેસિ િીતે માત્ર અમયુક સયુનનલચિત થિળો પિ થી જ પાિ કિી શકાય છે. જાણી જોઈને સિહદ પાિ માનવ દ્ાિા છોડવાઓ અને 
પ્રાણીઓની (રય હેઠળ મૂકાયેલ જાતતઓના રકસસામાં) હલન-ચલન કદાચ પ્રતતબંધધત હોઈ શકે છે અને બીજા રકસસાઓમાં તે 
સામાન્ય િીતે તપાસ કયયા બાદ નનયતં્રણ હેઠળની હલન-ચલનો હોઈ શકે છે. જો કે, ઐતતહાલસક િીતે છોડવાઓ અને પ્રાણીઓ ની 
હહજિતી હલન-ચલનો ( જમેાં એક વસતીનો નોંધપાત્ર હહસસો અથવા એ વસતીનો રૌગોલલક િીતે અલગ થતો કોઈપણ હહસસો 
ચક્રાકાિે અને જનેી આગાહી થઈ શકે તે િીતે એક કે વધયુ િાષટ્ીય ન્યાયક્ષતે્રો હેઠળ આવતી સિહદોને પાિ કિે છે તે) અનનયતં્રીત 
િાખવામાં આવેલ છે અને કનવને્શન ઓન માઇગ્રટેિી સપીસીઝ ને પણ અનનયતં્રીત િાખવામાં આવેલ છે. 

દરિયાઈ સિહદોના રકસસામાં, UNCLOS હેઠળ, એક દરિયાઈ િાજ્ તેની પાયાની િેખાથી 12 નોહટકલ માઇલથી વધયુના હોય 
તેવા દરિયાઈ પ્રદેશ પિ અધધકાિ ધિાવે છે. તેના દરિયાઈ ક્ષતે્રની અંદિ, તેમાં િહેલા સંસાધનો સહહતની વસતયુઓ પિ, એ િાજ્ 
સાવ્ભરૌમતવ રોગવે છે. એકનવને્શનની જોગવાઈઓને આધધન, એ દરિયાઈ ક્ષતે્રમાંથી બધાં જ િાજ્ોના જહાજો નનદભોષ િીતે 
પસાિ થવાનયું માણે છે. એ કનવેન્શન દ્ાિા એક િાજ્ને તેની પાયાની િેખાથી 24 નોહટકલ માઇલથી વધયુના હોય તેવા ક્ષતે્રમાં 
એક સંલનિ ક્ષતે્રની થિાપના કિવાનો અધધકાિ પણ આપે છે. તેના સંલનિ ક્ષતે્રોની અંદિના વવસતાિોમાં એ જ-ેતે િાજ્, કસ્્મસ, 
નાણાકીય અથવા વવદેશાગમનને લગતાં કાયદાઓ અને નનયતં્રણોને લાગયુ કિી શકે છે જનેે અમયુક ચોક્કસ સંજોગોમાં, જમેકે 
થિાપત્ની અને ઐતતહાલસક વસતયુઓના પરિવહનના સંદર્ભમાં, તેના પ્રદેશના પાણીના વવસતાિમાં નનયતં્રીત કિી શકે છે. 

એ ઉપિાંત, એક દરિયાકાંઠા પિનયું િાજ્ તેની પાયાની િેખાથી 200 નોટીકલ માઇલથી વધયુના હોય તેવયું એક વવક્શષટ આર્થક 
ક્ષતે્ર (sEZ) થિાપી શકે છે, એ વવસતાિમાં એ દરિયાકાંઠાના િાજ્ની પાસે બીજી બાબતોની સાથે સાથે, દરિયાઈ વજૈ્ાનનક 
સશંોધન અને સિંક્ષણ તથા દરિયાઈ પયયાવિણને સાચવી િાખવાના સાવ્ભરૌમ અધધકાિો ને રોગવી શકેછે. જ્ાિે બે કે તેથી 
વધયુ દેશો એક દરિયા અથવા મહાસાગિની વહેંચણી કિતાં હોય ત્ાિે, સામાન્ય િીતે સિહદના વવવાદોના નનકાલ માટે દ્રીપક્ષીય 
સંધીઓ અથવા કિાિ કિવામાં આવતા હોય છે. 

જમીન પિ, સિહદના વવસતાિોમાં ક્શકાિને નનયતં્રીત કિી શકાય છે: સપષટ િીતે અંરકત કિવામાં આવેલ કયુદિતી અથવા કૃવત્રમ 
સિહદો પિ ક્શકાિનો પીછો કિતાં ક્શકાિીઓ ને િોકી શકાય છે જનેાથી એ ક્શકાિને દૂિ જવાની તક મળી િહે છે જ ેમાનવ 
હલન-ચલનની મયયાદાને સપષટ િીતે સૂચવે છે. જ્ાિે બીજીબાજયુએ, માછીમાિીમાં માછલીઓનો પીછો કિતાં સિહદો પાિ થઈ 
જતી હોય છે કાિણકે એ સિહદોને સૂચવતા કોઈ સપષટ નનશાન હોતા નથી અને માછલીઓ પાણીની નીચે, દેખાઈ શકે નહીં તેવી 
િીતે તિતી હોય છે. તેવી જ િીતે, જમીન પિ અંરકત કિાયેલી સિહદો થી વવપિીત િીતે, મહાસાગિના ક્ષતે્રમાં સપષટ નનશાનીઓ 
નો અરાવ હોવાથી, તેની સિહદો રિશયમાન નહીં હોવાથી, (માનવીદ્ાિા) કદાચ તેને અનધધકૃત િીતે પાિ કિવાનયું બની શકે છે. 

આમ, તેમની સિહદો ના સંદર્ભમાં જમીન પિના અને દરિયાઈતતં્રોમાં તેને અરંકત કિવામાં અને તેના પિ દેખિેખ િાખવા માટે ના 
ખચયાઓ માં નોંધનીય તફાવત હોય છે. જમીન પિના તતં્રો પિ સિહદો નનલચિત કિવી પ્રમાણમાં સિળ હોય છે અને તે રિશયમાન 
થઈ શકે તેવયું તેના પિ ઉદાહિણ તિીકે વાડ બાંધી ને કે તેના પિ દેખિેખ િાખવા માટે પેટ્ોસલગ કિીને સયુનનલચિત કિી શકાય છે. 
તેનાથી વવરુદ્ધ, દરિયાઈ નનવસનતતં્રો ની સિહદો ને અંરકત કિવી અને તેને રિશયમાન બનાવવી અતતશય મયુશકેલ હોય છે. જમીન 
પિના નનવસનતતં્રો કિતાં દરિયાઈ નનવસનતતં્રો પિ દરિયા/મહાસાગિ માં દેખિેખ િાખવા માટે નયું પેટ્ોસલગ કિવા ના અને 
નનયતં્રણો ને અમલમાં મયુકવાના વધાિે ઉચ્ પ્રમાણમાં ખચયા થતાં હોય છે.
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Food for thought:

• What is biodiversity? What are 
differences between genetic , 
species and habitat biodiversity? • Discuss coastal and marine bio-

diversity with your family, friends 
and neighbors. What do they 
think about coastal and marine 
biodiversity conservation?

• Why do you and they think it is 
important/ not important?

• Which examples of your local environ-
ment (coastal & marine) come to your 
mind that clearly show the relevance 
of concepts presented in this module? 
Are there examples around us, where 
we can clearly see the relevance of 
concepts presented in this module?

• When you think of biodiversity in 
relation to your city/locality, what 
ecosystem functions come to your 
mind? What do you think would be 
the risks of loosing them?

• Are conservation shortcuts efficient 
in conserving biodiversity at all 
levels and in all the forms? If yes, 
where are the examples?

• What are ecosystem services? Can 
we come up with one example in 
each category (provisioning, regulat-
ing, cultural and supporting) from 
our surrounding ecosystem? 

• Are there any flagship or key-
stone species in your area that 
you know of?

વવચાિવા લાયક:

• જવૈવવવવધતા એ શયું છે? જનીન તતવોની, 
પ્રજાતતઓ ની અને વસાહતોની વવવવધતા 
વચ્ે શયું તફાવત છે? • તમાિા પરિવાિ, તમત્રો અને પાડોશીઓ 

સાથે દરિયાઈ જવૈવવવવધતાની ચચયા કિો. 
તેઓ દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ 
જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણ વવશે શયું વવચાિે છે? 

• તમે અને તેઓ એ મહતવનયું છે/નથી એવયું શા 
માટે વવચાિો છો? 

• તમે જ્ાિે આ મોડ્યુલમાં સમજાવવામાં આવેલી 
વવરાવનાઓનો વવચાિ કિો ત્ાિે તમાિા થિાનનક 
પયયાવિણ (દરિયાકાંઠા પિના અને દરિયાઈ)માંના 
ક્ા ઉદાહિણો તમાિા મગજમાં આવે છે? આ 
મૉડ્યુલમાં દશયાવવામાં આવેલ વવરાવનાઓની 
યથાથ્ભતા ને સપષટિી તે જોઈ શકાય તેવા ઉદાહિનો 
આપણી આજયુબાજયુ  છે?

• તમાિા શહેિ/થિાનનક વવસતાિના સંબંધમાં 
તમે જ્ાિે જવૈવવવવધતા વવશે વવચાિો છો 
ત્ાિે, તમાિામગજમાં નનવસનતતં્રના ક્ા 
કાયભો આવે છે? તમાિા વવચાિ મયુજબ તેમને 
ગયુમાવવાના ક્ા જોખમો હોઈ શકે છે?

• બધાં જ સતિો પિ અને બધાં જ સવરપોમાં 
જવૈવવવવધતાના સિંક્ષણ માટે સંિક્ષણના ટંૂકા 
માગભો કાય્ભક્ષમ છે? જો હા, તો તેના ઉદાહિણો 
ક્ાં છે? 

• નનવસનતતં્રોની સેવાઓ શયું છે? શયું તમે આપણી 
આજયુબાજયુના નનવસનતતં્રોમાં થી દિેકવગ્ભમાં 
(બચાવની, નનયમનકાિી, સાંસૃ્તતક અને 
સહાયકાિી) એક ઉદાહિણ આપી શકો છો? 

• શયું તમાિા વવસતાિમાં તમે જાણતા હોવ તેવી 
કોઈ મયુખ્ય અથવા ચાવીરપ પ્રજાતતઓ છે? 
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