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inയ്ൻ സമു്രദ

ളിൽ ull ചൂരയും ചൂരെയേപാലുll മtയ്

ളും

aൽബേkാർചൂര (Thunnus alalunga)

eലല്ാ സമു്രദ
ളിലൂെടയും േദശാടനം നടtുn oരു മtയ്മാണ്
aൽബേkാർചൂര. aേത iനtിൽ െപ മtയ്
ളുെട കൂ മായാണ് iവ
eേpാഴും സ
രിkുnത്. സാധാരണ കാനി
ിനായി uപേയാഗിkുn
ര ിനം ചൂരകളിൽ (വരയൻ ചൂരേയാെടാpം) െപ oരു iനമാണിത്.
iവയുെട പരമാവധി വളർc 1.4 മീ ർനീളവും 60 കിേലാ തൂkവുമാണ്.
iവയ്kു നൽകിയിരിkുn aടയാളനാമം" േസാളിഡ് ൈവ ്ടയ്ൂണ” enാണ്.

ക

aൽബേkാർചൂര

ൻചൂര (Thunnus obesus)

ക ൻചൂര eലല്ാ uഷ്ണ-സമശീേതാഷ്ണേമഖലാ സമു്രദ
ളുെടയും
പുറംകടലിൽ മാ്രതം കാണെpടുnു. iവ മ
ചൂരെയയും
വരയൻചൂരെയയും േപാെല, inയ്ൻ തീരtു ധാരാളമായി കാണെpടുnിലല്.
iവയുെട പരമാവധി വളർc 2.5 മീ ർ നീളവും 210 കിേലാതൂkവും ആണ്.
iവ സഷിമിേ്രഗഡ് uത്പn ൾkും ്രഗിലല്ിഗിനും വളെര utമമാണ്.

ക

ൻചൂര

വരയൻചൂര (Katsuwonus pelamis)

വരയൻചൂര uഷ്ണേമഖലാസമു്രദ ളിലു സമശീേതാഷ്ണേമഖലാസമു്രദ ളിെല
ചൂട് കൂടിയ ഭാഗ ളിലും ക ു വരുnു. iവ ഏകേദശം oരു മീ ർ നീളtിലും
30 കിേലാ വെര തൂktിലും വളരുnു. inയ്യിൽ uടkുവലയും
ആയിരംചൂ യും uപേയാഗിcാണ് iവെയ പിടിkുnത്. ലkദവ്ീപിൽ
്രപേതയ്കതരം ചൂ യായ േപാൾ ആൻഡ് ൈലൻ ആണ് iതിനായി
uപേയാഗിkുnത്. inയ്ൻ കടലിെല iവയുെട പരമാവധി uത്pാദനസാധയ്ത
99,000 ടൺ ആണ്.

വരയൻചൂര

േകര (Thunnus albacares)

േകര ്രപധാനമായും uഷ്ണേമഖസമു്രദ
ളിലും aതിേനാട് േചർnു കിടkുn
സമശീേതാഷ്ണസമു്രദഭാഗ
ളിലുമാണ്കാണെpടുnത്. inയ്ൻ സമു്രദtിൽ
നിnും പിടിkെpടുn ചൂര 30 മുതൽ 180 cm വെര വലിpം ullവയാണ്.
iവയുെട പരമാവധി വളർc 2.4 മീ ർ നീളവും 200 കിേലാ തൂkവും
ആണ്. iവയുെട കു
ു ൾ ജേലാപരിതലtിലും, വലിയവ
വലിpമനുസരിcു പല താഴ്ത ുകളിലുമായാണ് കാണെpടുnത്. inയ്ൻ
കടലിെല (EEZ) iവയുെട പരമാവധി uത്pാദനസാധയ്ത 80,000 ടൺ ആണ്.
iവെയ unതമൂലയ്മുll സഷിമിേ്രഗഡ് uത്പn
ൾkും േലായ്നും
uപേയാഗിkുnു.
bാk്മാർലിൻ (Istiompax indica)
inയ്-പസിഫിക്മഹാസമു്രദ
ളുെട uഷ്ണ-സമശീേതാഷ്ണേമഘലകളിൽ
ആണ് ഈ മtയ് ൾ കാണെpടുnത്. iവയ്kു 4.65 മീ ർ നീളവും 750
കിേലാ വെര ഭാരവും u ാകും. ഏെറ വലിpേമറിയ മtയ്
ളിൽ onായ
iവ ഏ വും േവഗതേയറിയ asിമtയ്o കൂടിയാണ്. iവയ്k്
മണിkൂറിൽ 129 കിേലാമീ ർ വെര േവഗtിൽ സ
രിkുവാൻ കഴിയും.

േകര

bാk്മാർലിൻ

bൂമാർലിൻ (Makaira nigricans)

iവയ്k്പരമാവധി 5 മീ ർ നീളവും 636 കിേലാ വെര തൂkവുമു ാകും.
േദശാടനസവ്ഭാവമുll iവ സാധാരണ ചൂടുll സമു്രദഭാഗ
ളിൽ
o യായി ാണ് കാണെpടുnത്. സമുേ്രദാപരിതലേtാട് േചർnാണ് iവ
സാധാരണ സ
രിkുnെത ിലും ആഴ
ളിേലkും ഊളിയിടുവാൻ
iവയ്k് കഴിയും.

bൂമാർലിൻ

വരയൻക (Kajikia audax)

മാർലിൻ വിഭാഗtിൽ െപ െചറിയ iനമാണ് വരയൻക . inയ്പസിഫിക്സമു്രദtിെല uഷ്ണ-സമശീേതാഷ്ണേമഘലകളിൽ ആണ്
iവെയ ക
ു വരുnത്. iവയ്k് 4.2 മീ ർ നീളവും 450 കിേലാ
വെര തൂkവും u
ാകും. inയ്യിൽ ആയിരംചൂ
uപേയാഗിcാണ്
iവെയ പിടിkുnത്.

വരയൻക

വാൾമീൻ (Xiphias gladius)

വാൾമീൻ uഷ്ണ- സമശീേതാഷ്ണ സമു്രദേമഖലകളിൽ സമുേ്രദാപരിതലം മുതൽ
550 മീ ർ ആഴtിൽ വെര iവെയ വയ്ാപകമായി ക ുവരുnു. iവയ്k്
4.5 മീ ർ വെര നീളവും, 650 കിേലാ വെര തൂkവും u ാകും.
ആയിരംചൂ
uപേയാഗിcാണ് iവെയ പിടിkുnത്.

വാൾമീൻ

ഓലpുടവൻ (Istiophorus platypterus)
ഓലpുടവൻ, uഷ്ണേമഖലസമു്രദ
ളിൽ ധാരാളമായി ക ു വരുnു.
iവയ്kു ൈനസർgികമായ uയർn വിരിവുll പുറംചിറകും,
വാൾമീനുകേളയും മാർലിൻ മtയ്
േളയും േപാെല നീ
ചു ുകളുമു
iവയ്k് 3.5 മീ ർ നീളവും 100 കിേലാ വെര തൂkവും u ാകും.
ആയിരംചൂ
uപേയാഗിcാണ് iവെയ പിടിkുnത്.

്.

ഓലpുടവൻ

eലിcൂര (Auxis rochei)
uഷ്ണേമഖലസമു്രദ
ളുെട തീരkടലുകളിൽ 50 മീ ർ ആഴtിൽ
കാണെpടുnു. iവയുെട പരമാവധി വലിpം 50 cm ആണ്. inയ്യിൽ
oഴുkുവല uപേയാഗിcുll പരmരാഗത മtയ്ബnനtിൽ iവയ്kു
വളെരേയെറ ്രപാധയ്ാനമു ്. aടുt ജനിതകബnമുll
്രഫിേഗ ്ചൂരേയാെടാpമാണ് iവെയ സാധാരണ ക ു വരുnത്.

eലിcൂര

്രഫിേഗ ്ചൂര (Auxis thazard)
തീരkടൽ iനമാണ് ്രഫിേഗ ് ചൂര. 25 മുതൽ 40 cm വെര വലിpമുll
മtയ് ളാണ് പിടിkെpടുnത്. e ിലും, മtയ്ബnനമാർഗ
ൾ,
കാലാവs, ്രപാേദശിക കാലവയ്തയ്ാസ
ൾ aനുസരിച് iവയുെട
വലിptിൽ വയ്തയ്ാസ
ൾ കാണാറു ്. inയ്യിൽ oഴുkുവല
uപേയാഗിcാണ് iവെയ പിടിkുnത്.

്രഫിേഗ ്ചൂര

ചൂര (Euthynnus affinis)
തീരkടലിൽ 18 മുതൽ 29.6ᴼC വെര ജലതാപമുll സമുേ്രദാപരിതലtിലാണ്
iവെയ കൂടുതലും കാണുnത്. inയ്ൻ തീരtു ഏ വും കൂടുതൽ
കാണെpടുn iനമാണിത്. inയ്യിൽ പിടിkുn ചൂരയുെട 42%
്രപതിനിധീകരിkുnത് iവയാണ്. ്രപധാനമായും oഴുkുവല uപേയാഗിcാണ്
iവെയ പിടിkുnത്. inയ്ൻ കടലിെല iവയുെട പരമാവധി
uത്pാദനസാധയ്ത 38,646 ടൺ ആണ്.

ചൂര

വാലൻ േകര (Thunnus tonggol)
inയ്യുെട പടി
ാറൻ തീരkടലിൽ uപരിതലത ുകളിൽ iവ
കാണെpടുnു. iവയുെട പരമാവധി വലിpം 145 cm ആണ്. 40-70 cm
വെര വലിpമുll മtയ്
ളാണ് സാധാരണയായി പിടിkെpടുnത്.
oഴുkുവലയും ചൂ യും uപേയാഗിcാണ് iവെയ കൂടുതലും
പിടിkുnത്. inയ്ൻ കടലിെല iവയുെട പരമാവധി uത്pാദനസാധയ്ത
8128 ടൺ ആണ്.

വാലൻ േകര

െനയ്മീൻചൂര (Sarda orientalis)
iൻേഡാ-പസിഫിക് േമഖലയിൽ കാണെpടുn െചറിയ iനം ചൂരയാണ്
േബാനിേ ാ. iവയ്kു 100 cm നീളവും 10 കിേലാ വെര ഭാരവും u ാകും.
30 മുതൽ 50 cm വലിpമുll ചൂരകളാണ് സാധാരണയായി പിടിkെpടുnത്.
്രപധാനമായും oഴുkുവല uപേയാഗിcാണ് iവെയ പിടിkുnത്.

െനയ്മീൻചൂര

പലല്ൻചൂര (Gymnosarda unicolor)
പലല്ൻചൂര inയ്-പസിഫിക്േമഖലയിൽ കാണെpടുn നീ ുെമലി
oരു
iനമാണ്. iവയ്k് 250 cm വെര നീളം u ാകുെമ ിലും 40 മുതൽ 60 cm
വലിpമുll മtയ് ളാണ് സാധാരണയായി പിടിkെpടുnത്. ്രപധാനമായും
oഴുkുവല uപേയാഗിcാണ് iവെയ പിടിkുnത്.

പലല്ൻചൂര

