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અ બાકોર (Thunnus alalunga) 

અ બાકોર ટુના સમગ્ર દિરયામા ં થળાતંર કરે છે તે ફક્ત પોતાની પ્રજાિત સાથે ટોળા મા ંતરે છે અને 
ટુનાની બે મહ વની કેિનંગ પ્રજાિતમાની એક છે ( કીપ ક ટુના ની સાથે). તેને “સોલીડ વાઈટ” ટ નુા 
તરીકે લેબલ કરવામા ંઆવે છે. ૧.૪ મીટર લબંાઈ અને ૬૦ િકગ્રા વજન સધુી તેની વિૃ  થાય છે.   

બીગઆઈ ટ નુા (Thunnus obesus) 
િબગઆઈ ટ નુા બધા ઉ ણકટીબધંીય અને સમશીતો ણ વાળા ખુ લા સમદુ્રમા ંજોવા મળે છે. ભારતમા ં
તે યલોફીન અને કીપ ક ટયનુાની મ સામા ય નથી. તેની વિૃ  ૨.૫ મી. લબંાઈ અને ૨૧૦ િકગ્રા 
વજન સધુી થાય છે. તેને સાિશમી અને ગ્રીલીંગ માટે પસદં કરવામા ંઆવે છે. 

 

ક પ ક ટ નુા (Katsuwonus pelamis) 
આ પ્રજાિત ઉ ણકટીબધંીય અને ગરમ સમશીતો ણમા ંફેલાયેલ છે. તેની વિૃ  ૨.૫ મીટર લબંાઈ અને 
૩૦ િકગ્રા વજન સધુી થાય છે. ભારતમા ંતે ગીલનેટ અને લ ગ લાઈન ારા અંદામાન અને નીકોબાર 
ટાપમુા ંપકડવામા ંઆવે છે અને લક્ષ ીપ ટાપ ુપર પોલ & લાઈન ારા પકડવામા ંઆવે છે. તેની 
સભંિવત પકડાશ ૯૯,૦૦૦ ટન ટલી હોવાનુ ંમનાય છે.  
 

 

યલોફ ન ટ નુા (Thunnus albacares) 

યલોફીન ટયનુા ંમખુ્ય વે ઉ ણકિટબ  અને ઉપ-ઉ ણકટીબધંીય દિરયાઈ િવ તારમા ંફેલાયેલ છે. 
ભારતીય સમદુ્રમા ંઆ પ્રજાિતની લબંાઈ ૩૦ સે.મી થી ૧૮૦ સે.મી સધુી છે. તેની વિૃ  ૨.૪ મીટર 
લબંાઈ અને ૨૦૦ િકગ્રા વજન સધુી થાય છે. બ ચાઓ પાણીની સપાટી પર અને મોટી માછલી 
સપાટી પર તથા સપાટીથી થોડા નીચેના ભાગમા ંજોવા મળે છે. તેની ભારતીય EEZ મા ંસભંિવત 
ઉપજ અંદા  ૮૦,૦૦૦ ટન છે. અિત મુ યવાન સાિશમી અને લોયનસ યલોફીન ટયનુામંાથંી બને છે. 

 

લેક મારલીન (Istiompax indica) 
આ પ્રજાિત ભારતીય અને પેિસિફક દિરયાના ઉ ણકટીબધં અને ઉપઉ ણકિટબધંીય િવ તારમા ંફેલાયેલ 
છે. તેની  મહતમ પ્રકાિશત લબંાઈ ૪.૬૫ મીટર અને વજન ૭૫૦ િકગ્રા છે. તે એક મોટામા ંમોટી બોની 
ફીશ છે. આ મારલીન સૌથી ઝડપી ફીશ છે.  ૧૨૯ કી.મી/કલાક ની ઝડપે તરી શકે છે.     

 ુમારલીન (Makaira nigricans) 
લ ુ મારલીનની વિૃ  ૫ મીટર લબંાઈ અને ૬૩૬ િકગ્રા વજન સધુી થાય છે. તે એકાતં,  
થળાતંર અને ગરમ પાણી પસદં કરે છે. તે પાણીની સપાટી પર તરે છે તથા ઊંડા પાણીમા ંપણ જઈં 
શકે છે. 

 

પડ મારલીન (Kajikia audax) 

ટ્રીપડ મારલીન, મારલીન પુની નાની પ્રજાિત છે. તે ઇ ડોપેિસિફક દિરયાના ઉ ણકિટબ  અને 
સમશીતો ણ પાણીમા ંમળે છે. તેની વિૃ  ૪.૨ મી લબંાઈ અને ૪૪૦ િકગ્રા વજન સધુી થાય છે. 
ભારતમા ંમારલીન લ ગ લાઈન ારા પકડાય છે.  
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વોડ ફ શ (Xiphias gladium)    
વોડર્ ફીશ યાપક રીતે સમદુ્રના ઉ ણ કટીબધં અને સમશીતો ણ ભાગમા ંમળી રહ ેછે. તે સપાટીની 
નજીક થી ૫૫૦ મી. ની ઊંડાઈ મા ંમળે છે. તે લબંાઈ મા ં૪.૫ મી. અને વજનમા ં૬૫૦ િકગ્રા વડી 
થાય છે. તે મખુ્ય વે લ ગલાઈ સ ારા પકડાય છે. 

 

ઇ ડો-પેસીફ ક સેઈલફ શ (Istiophorus platypterus) 
સેઈલ ફીશ યાપક રીતે ગરમ સમદુ્રમા ંમળે છે. ઉભેલી ડોરસલ ફીન સેઈલ તરીકે ઓળખાય છે  
તેનુ ંલક્ષણ છે. અને તેની લાબંી ચાચં વોડર્ ફીશ અને અ ય માલીર્નસ ને મળતી આવે છે તે ૩.૫ મી. 
લબંાઈ અને ૧૦૦ િકગ્રા વજન પ્રા ત કરે છે. તે લ ગલાઇ સ ારા પકડાય છે.  

 

લેુટ ટ નુા (Auxis rochei) 
બલેુટ ટ નુા િકનારાની પાસે મળે છે અને તે વૈિ ક તરે ઉ ણકિટબધંીય સમદુ્રમા ં૫૦ મી. ઊંડાઈ મા ં
મળે છે. તેની મહ મ લબંાઈ ૫૦ સેમી છે. તે પારંપિરક મ યો ોગ માટે મહ વની છે, ખાસ કરીને 
ભારતીય સમદુ્રમા ંડ્રીફટનેટ મ યો ોગમા.ં તેનુ ંઉતરણ ઘણી વખત ઓક્સીસ થઝાડર્ સાથે િમ  હોય છે. 

 

ગેટ ટ નુા (Auxis thazard) 
િફ્રગેટ ટ નુા દિરયા િકનારા ની પાસે મળતી દિરયાઈ પ્રજાિત છે. સામા ય રીતે તેની પકડાશ લબંાઈ 
૨૫ થી ૪૦ સેમી હોય છે. પરંત ુતે જાળ ના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. અને તે મોસમ અને પ્રદેશ 
પ્રમાણે પણ અલગ હોય છે. ભારતમા ંતે પારંપિરક ડ્રીફનેટ મ યો ોગ મા ંમળે છે. 

 

કાવા કાવા (Euthynnus affinis) 

તે સમદુ્રના ઉપલા તરમા ંિકનારાની પાસે મળતી પ્રજાિત છે અને તે ૧૮° થી ૨૯° સે તાપમાન વાળા 
પાણી મા ંરહ ેછે. તે ભારતીય સમદુ્ર ની સૌથી સામા ય મળતી ટ નુા છે અને તે ટ નુા ઉતરાણ મા ં
૪૨% નુ ંયોગદાન આપે છે. તે સામા ય રીતે ડ્રીફટ ગીલનેટ મા ંપકડાય છે. તેની સભંિવત ઉપજ 
અંદા  ૩૮,૬૪૬ ટન છે. 

 

લ ગટલ ટ નુા (Thunnus tonggol) 

લ ગ ટેલ ટ નુા સમદુ્રના ઉપલા તરમા ંિકનારાની પાસે મળતી પ્રજાિત છે  ભારતના પવૂર્ અને 
પિ મ દિરયા મા ંમળે છે. આ માછલી ૧૪૫ સેમી ની લબંાઈ સધુીની હોય છે. જયારે માછલીની 
પકડાશમા ંસામા ય લબંાઈ ૪૦ થી ૭૦ સેમી હોય છે. તે મખુ્ય વે ડ્રીફટ ગીલનેટ અને હકુ્સ લાઈન મા ં
પકડાય છે. તેની સભંિવત ઉપજ અંદા  ૮,૧૨૮ ટન છે. 

 

ઓરય ટલ બોનીટો
બોનીટો નાની અને પાતળા-શરીર વાળી િકનારાની પાસે મળતી ટ નુા છે. તે ઇ ડો-પેસીફીક પ્રદેશમા ં
િવ તરેલ છે. તે ૧૦૦ સેમી અને ૧૦ િકગ્રા સધુીની થાય છે, પરંત ુભારતમા ંમાછલીની પકડાશ મા ં
તેનુ ંમાપ ૩૦ થી ૫૦ સેમી નુ ંછે. બોનીટો મખુ્ય વે ડ્રીફટ ગીલનેટ ારા પકડાય છે. 

 

ડોગ ુથ ટ નુા (Gymnosarda unicolor) 

આ પાતળી અને લાબંી ટ નુા છે  ઇ ડો-પેસીફીક પ્રદેશમા ંિવ તરેલ છે. તેની લબંાઈ ૨૫૦ સેમી 
સધુી ની થાય છે, પરંત ુભારતમા ંમાછલી ની પકડાશ મા ંતેની સામા ય લબંાઈ ૪૦ થી ૬૦ સેમી છે. 
તે ગીલનેટમા ંગૌણ માછલી તરીકે પકડાય છે. 
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