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ಅಲಬ್ಕೋರ್ (Thunnus alalunga)  

ಅಲಬ್ಕೋರ್ ಟೂಯ್ನ ಎಲಾಲ್ ಸಾಗರಗ ಗೂ ವಲಸೆ ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು ತನನ್ದೇ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳ ಗುಂಪಿನೊಟಿಟ್ಗೆ  
ಈಜಾಡುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಡಬಿಬ್ೕಕರಣದ ಲ್ (canning) ಬಳಸುವ  ಎರಡು ಕೇದಾರ್ ಮೀನುಗಳ ಪೈಕಿ (ಇನೊನ್ಂದು ಕೇದಾರ್, ಕ್ಪ್ 
ಜಾಕ್ ಟೂಯ್ನ). ಪರ್ಮುಖವಾದುದು. ಇದನುನ್ಸಾ ಡ್ ವೈಟ್ ಟೂಯ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು 1.4 ಮೀ ಉದದ್ 
ಹಾಗೂ 60 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. 

 

ಬಿಗ್ಐ ಟೂಯ್ನ (Thunnus obesus) 

ಬಿಗ್ಐ ಟೂಯ್ನ ಎಲಾಲ್ ಉಷಣ್ವಲಯ ಮತುತ್ ಸಮ ೕತೋಷಣ್ ವಲಯದ ಸಾಗರಗಳ ಲ್ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ಭಾರತದ ಲ್ ಈ ಮೀನು 
ಯೆಲೊಲ್ಫಿನ್ ಟೂಯ್ನ ಮತುತ್ ಕ್ಪ್ ಜಾಕ್ ಟೂಯ್ನದಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್  ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ್. ಈ ಮೀನು 2.5 ಮೀ ಉದದ್ ಹಾಗೂ 
210  ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. ಸಾಯ್ ಮಿ ಮತುತ್ ಗಿರ್ ಲ್ಂಗ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಲ್  ಈ ಮೀನಿಗೆಹೆಚುಚ್ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 

ಕ್ಪ್ ಜಾಕ್ ಟೂಯ್ನ (Katsuwonus pelamis) 

ಈ ಮೀನು ಉಷಣ್ವಲಯ ಮತುತ್ ಬೆಚಚ್ನೆಯ- ಸಮ ೕತೋಷಣ್ ವಲಯದ ಸಾಗರಗಳ ಲ್ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ಇದು 1 ಮೀ ಉದದ್ 
ಹಾಗೂ 30 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ.  ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದಿವ್ೕಪಗಳ ಲ್   
ಕ್ಪ್ ಜಾಕ್ ಟೂಯ್ನವನುನ್ ಗಿಲ್ ನೆಟ್ ಮತುತ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಗಳ ಲ್ ಡಿಯಲಪ್ಟಟ್ರೆ, ಲಕಷ್ದಿವ್ೕಪದ ಲ್ ೕಲ್ ಮತುತ್ ಲೈನ್ ಗಳ ಲ್ 
ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವಯ್ ಇಳುವರಿಯನುನ್ 99,000 ಟನ್ ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಯೆಲೊಲ್ಫಿನ್ ಟೂಯ್ನ (Thunnus albacares) 

ಈ ಮೀನು ಉಷಣ್ವಲಯ ಮತುತ್ ಉಪ-ಉಷಣ್ವಲಯದ ಸಾಗರಗಳ ಲ್ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಲ್ 30 ರಿಂದ 180 
ಸೆಂ. ಮೀ. ಉದದ್ದ ಮೀನುಗಳು ದೊರಕುತತ್ವೆ. ಈ ಮೀನು 2.8 ಮೀ ಉದದ್ ಹಾಗೂ 200 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ತೂಕಕೆಕ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. 
ಎಳೆಯ ಮೀನುಗಳು ಮೇಲಪ್ದರದ ನೀರಿನ ಲ್ ೕಮಿತವಾಗಿದದ್ರೆ ದೊಡಡ್ ಮೀನುಗಳು ಮೇಲಪ್ದರ ಮತುತ್ ಉಪ-ಮೇಲಪ್ದರಗಳ ಲ್ 
ಲಭಯ್ ರುತತ್ವೆ. ಮೀಸಲು ಆಥಿರ್ಕ ವಲಯದ ಲ್ ಇದರ ಸಂಭಾವಯ್ ಇಳುವರಿಯನುನ್ 80,000 ಟನ್ ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಯೆಲೊಲ್ಫಿನ್ ಟೂಯ್ನಾದಿಂದ ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ್ವುಳಳ್ ಸಾಯ್ ಮಿ ಮತುತ್ ಲಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 

ಬಾಲ್ ಕ್ ಮ ರ್ನ್ (Istiompax indica) 

ಈ ಮೀನು ಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಪೆ ಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಉಷಣ್ವಲಯ ಮತುತ್ ಉಪ-ಉಷಣ್ವಲಯಗಳ ಲ್ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. 
ಇದು ದೊಡಡ್ ಎಲುಬಿನ ಮೀನುಗಳಲೊಲ್ಂದಾಗಿದುದ್, ಇದರ ಪರ್ಕಟವಾದ ಗರಿಷಟ್ ಉದದ್ 4.65 ಮೀ ಮತುತ್ ತೂಕ 750 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ಈ 
ಮ ರ್ನ್ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಈಜುವ ಮೀನುಗಳಲೊಲ್ಂದಾಗಿದುದ್,  ಗಂಟೆಗೆ 129 ಕಿ. ಮೀ. ವೇಗದ ಲ್ ಈಜಬಲುಲ್ದು.   

ಬೂಲ್ ಮ ರ್ನ್ (Makaira nigricans) 

ಬೂಲ್ ಮ ರ್ನ್ 5 ಮೀ ಉದದ್ ಮತುತ್ 636 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ತೂಕಕೆಕ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ 
ಮೀನಾಗಿದುದ್ ಬೆಚಚ್ಗಿನ ನೀರಿನ ಲ್ರಲು ಬಯಸುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು ನೀರಿನ ಮೇಲಪ್ದರದ ಲ್ ಈಜ ದುದ್ ಅತಯ್ಂತ ಆಳಕೆಕ್ 
ಧುಮುಕಬಲುಲ್ದು. 

 

ಸೆಟ್ರ್ೖಪ್ಡ್ ಮ ರ್ನ್ (Kajikia audax) 

ಮ ರ್ನ್ ಗುಂಪುಗಳ ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಸಣಣ್ದಾದ ಮೀನು ಸೆಟ್ರ್ೖಪ್ಡ್ ಮ ರ್ನ್, ಇದು ಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಪೆ ಫಿಕ್ 
ಸಾಗರಗಳ ಉಷಣ್ವಲಯ ಮತುತ್ ಸಮ ೕತೋಷಣ್ವಲಯಗಳ ಲ್ ಕಾಣ ಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು  4.2 ಮೀ ಉದದ್ ಮತುತ್ 440 ಕಿ. 
ಗಾರ್ಂ. ತೂಕಕೆಕ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. ಭಾರತದ ಲ್ ಮ ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಲಾಂಗೆಲ್ೖನ್ ಬಳ  ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ.  

 

ವಾಸತ್ವ ಚಿತರ್

ಬಾಲ್ ಕ್  ಮ ರ್ನ್ 

ಬೂಲ್ ಮ ರ್ನ್ 

ಸೆಟ್ರ್ೖಪ್ಡ್ ಮ ರ್ನ್ 

ಭಾರತದ  ಸಮುದರ್ಗಳ ಲ್ ಕೇದಾರ್ ಮತುತ್ ಕೇದಾರ್ ಹೋಲುವ ಮೀನುಗಳು 

ಬಿಗ್ಐ ಟೂಯ್ನ 

ಸು ಥ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತುತ್ ಜೀವವೈ ಧಯ್ ಸಂರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಸಾಗರ ಸಹಭಾಗಿತವ್ – 
ಆ ಷಾಕ್ರ ಮತುತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾದರಿಗಳು: ಬಂಗಾಳ ಕೊ ಲ್ ೕಜನೆ



  

 

ಸೊವ್ೕಡ್ರ್ ಫಿಶ್ (Xiphias gladium)    
ಸೊವ್ೕಡ್ರ್ ಫಿಶ್ ಗಳು ಉಷಣ್ವಲಯ ಮತುತ್ ಸಮ ೕತೋಷಣ್ ವಲಯದ ಸಾಗರಗಳ ಲ್ ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ.  ಈ ಮೀನುಗಳು ನೀರಿನ 
ಮೇಲಾಭ್ಗದ ಸಮೀಪದಿಂದ ಸುಮಾರು 550 ಮೀ. ಆಳದ ವರೆಗೆ ಕಾಣ ಗುತತ್ವೆ. ಈ ಮೀನು 4.5 ಮೀ. ಉದದ್ ಮತುತ್ 650  ಕಿ. 
ಗಾರ್ಂ. ತೂಕಕೆಕ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. ಪರ್ಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮೀನುಗಳನುನ್ ಲಾಂಗೆಲ್ೖನ್ ಬಳ  ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 

ಇಂಡೋ-ಪೆ ಫಿಕ್ ಸೈಲ್ ಫಿಶ್ (Istiophorus platypterus) 
ಸೈಲ್ ಫಿಶ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಬೆಚಚ್ಗಿನ ಸಾಗರಗಳ ಲ್ ಕಾಣ ಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು ನಿಮಿರಾದ ಮೇಲಾಭ್ಗದ ರೆಕೆಕ್ಯನುನ್ 
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕಾಯಾನದ ಪಟ (ಸೈಲ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಉದದ್ನೆಯ ಕೊಕುಕ್ ಸೊವ್ೕಡ್ರ್ ಫಿಶ್ 
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಮ ರ್ನ್ ಗಳನುನ್ ಹೋಲುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು  3.5 ಮೀ. ಉದದ್ ಮತುತ್ 100 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ತೂಕಕೆಕ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ. ಈ 
ಮೀನುಗಳನುನ್ ಲಾಂಗೆಲ್ೖನ್ ಬಳ  ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 

ಬುಲೆಲ್ಟ್ ಟೂಯ್ನ (Auxis rochei) 
ಬುಲೆಲ್ಟ್ ಟೂಯ್ನವು ಕರಾವ  ತೀರದ ಲ್ ವಾ ಸುವ ಮೀನಾಗಿದುದ್ ಉಷಣ್ವಲಯದ ಸಾಗರಗಳ ಲ್ 50 ಮೀ. ಆಳದ ಲ್ 
ಕಾಣ ಗುತತ್ದೆ. ಇದರ ಗರಿಷಟ್ ಉದದ್ 50 ಸೆಂ. ಮೀ. ಈ ಮೀನು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಮಖ ಪಾತರ್ವ ದುದ್,  
ಅದರಲೂಲ್ ಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕರಾವ ಯುದದ್ಕೂಕ್ ಡಿರ್ಫ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಲ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮೀನು 
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಆಕಿಸ್ಸ್ ತಜಾಡ್ರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿರುತತ್ದೆ. 

 

ಫಿರ್ಗೆಟ್ ಟೂಯ್ನ (Auxis thazard) 
ಫಿರ್ಗೆಟ್ ಟೂಯ್ನ ಕರಾವ  ತೀರದ ಲ್ ವಾ ಸುವ ಮೀನು. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಡಿಯಲಪ್ಡುವ ಮೀನುಗಳು 25 ಮತುತ್ 40 ಸೆಂ. ಮೀ. 
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯದಾದ್ಗಿದುದ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಬಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿ ರುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಡಿಯುವ ಪರ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಋತು ನ 
ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆ.  ಭಾರತದ ಲ್, ಈ ಮೀನು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಡಿರ್ಫ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಲ್ ದೊರಕುತತ್ದೆ. 

 

ಕವಕವ (Euthynnus affinis) 

ಈ ಮೀನು ಕರಾವ  ತೀರದ ಲ್ ನೀರಿನ ಮೇಲಪ್ದರದ 18 ರಿಂದ 29° ಸೆಂ.  ಉಷಾಣ್ಂಶದ ಲ್ ವಾ ಸುತತ್ದೆ. ಭಾರತದ 
ಕರಾವ ಯ ಲ್ ಇದು ಸವೇರ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟೂಯ್ನ ಮೀನಾಗಿದುದ್, ಡಿಯುವ ಒಟುಟ್ ಟೂಯ್ನಗಳ ಲ್ ಇದರ 
ಪಾಲು 42%. ಈ ಮೀನನುನ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಡಿರ್ಫ್ಟ್ ಗಿಲೆನ್ಟ್ ಗಳ ಲ್   ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರ ಸಂಭವನೀಯ ಇಳುವರಿಯನುನ್ 
38,646 ಟನ್ ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಲಾಂಗೆಟ್ೖಲ್  ಟೂಯ್ನ (Thunnus tonggol) 

ಭಾರತದ ಪೂವರ್ ಮತುತ್ ಪ ಚ್ಮ ಕರಾವ ಯುದದ್ಕೂ ಕಾಣ ಗುವ ಈ ಮೀನು ಕರಾವ ತೀರದ ನೀರಿನ ಮೇಲಪ್ದರದ ಲ್ 
ವಾಸವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಇದು ಸಣಣ್ ಮಿನಾಗಿದುದ್ 145 ಸೆಂ. ಮೀ. ಉದದ್ದ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 
40 ರಿಂದ 70 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣ ಗುತತ್ವೆ. ಈ ಮೀನುಗಳನುನ್ ಡಿರ್ಫ್ಟ್ ಗಿಲೆನ್ಟುಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಳಗಳನುನ್ 
ಉಪ ೕಗಿ  ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರ ಸಂಭವನೀಯ ಇಳುವರಿಯನುನ್ 8,128 ಟನ್ ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಒರಿಯಂಟಲ್ ಬೊನಿಟೊ 
ಬೊನಿಟೊ ಸಣಣ್ ಮತುತ್ ನೀಳ ದೇಹವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಲತೀರದ ಮೀನಾಗಿದುದ್, ಇಂಡೋ-ಪೆ ಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ 
ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ಇದು 100  ಸೆಂ. ಮೀ. ಉದದ್ದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 10 ಕಿ. ಗಾರ್ಂ. ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ, ಆದರೆ 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 30 ರಿಂದ 50 ಸೆಂ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಮೀನುಗಳು ಕಾಣ ಗುತತ್ವೆ. ಬೊನಿಟೊವನುನ್ 
ಪರ್ಮುಖವಾಗಿ ಡಿರ್ಫ್ಟ್ ಗಿಲೆನ್ಟುಟ್ಗಳ ಉಪ ೕಗದಿಂದ  ಡಿಯಲಾಗುತತ್ದೆ.

 

ಡಾಗೂಟ್ತ್ ಟೂಯ್ನ (Gymnosarda unicolor) 

ಇದು ಇಂಡೋ-ಪೆ ಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಲ್ ಕಂಡುಬರುವ ಸಪೂರ ಮತುತ್ ಉದದ್ನೆಯ ದೇಹವುಳಳ್ ಟೂಯ್ನ. ಇದು 250  ಸೆಂ. 
ಮೀ. ಉದದ್ದ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 40 ರಿಂದ 60 ಸೆಂ. ಮೀ. ವರೆಗಿನ 
ಮೀನುಗಳು ಕಾಣ ಗುತತ್ವೆ. ಆದರೆ ಗಿಲೆನ್ಟಗ್ಳ ಲ್ ಈ ಮೀನು ಸಣಣ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಲ್ ದೊರಕುತತ್ದೆ.  

 

ಸೊವ್ೕಡ್ರ್ ಫಿಶ್ 

ಇಂಡೋ-ಪೆ ಫಿಕ್ ಸೈಲ್ ಫಿಶ್ 

ಬುಲೆಲ್ಟ್ ಟೂಯ್ನ 

ಫಿರ್ಗೆಟ್ ಟೂಯ್ನ 

ಕವಕವ 

ಲಾಂಗೆಟ್ೖಲ್  ಟೂಯ್ನ 

ಒರಿಯಂಟಲ್ ಬೊನಿಟೊ 

ಡಾಗೂಟ್ತ್ ಟೂಯ್ನ 


	Kannada Tuna Fact Sheet - page 1-6March2017
	Kannada Tuna Fact Sheet - page 2-6March2017

