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UNIT –II : BIOGEOGRAPHY
CORAL REEF BIOME
Topics covered:
1.What is coral and coral reef?
2.Location of coral reef biome
3.Climatic conditions
4.Flora
5.Fauna
6.Threats to coral reef biome

বাল এক ধরেনর মাংসল উ ল বেণর ফু ল সমি ত গােছর মত(Fleshy anemone) যা হলুদ, ব িন,
গালািপ , সাদা ভৃ িত নানা বেণর হেয় থােক। এক# একক বাল ক বলা হয় পিলপ। পিলপ িল
একধরেনরঅিত %ু & সরল জীবকনা যােদর বশীরভাগ সময় ই পাক+লীর ওপর কিষকা যু. মুখ থা ক।
পিলপ েলা রাে0েবলা তােদর কিষ কা েলা িদেয় 12া3টন ও ছা টা পাকামাকড় ধের খায়। এই বাল
পিলপ েলা িনেজেদর মেধ2 গা6ী ব7ভােব কেলািন 8তির কের বসবাস কের এবং এেদর চারপােশ
চু নজাতীয় পদােথর দহাবরন গেড় ওেঠ । মৃ তু 2র পর এেদর মৃতেদহ িল সমুে&র তলেদেশ অ;ঃ মহাসাগরীয়
তল(Platform) এর ওপর জমেত থােক। বাল েলা মারা গেল তােদর দহাবরন সমুে&র তলেদেশ জেম।
নতু ন বাল যােদর দহাবরন ওই মৃত বাল িলর সােথ আটেক থােক তােদর চু নজাতীয়
দহাবেশষ ওই অবে%েপর সােথ যু. >য় । আবার নতু ন বাল ওই অবে%েপ তােদর দেহর কাঠােমা যু.
কের। এইভােব কা# কা# বছর ধের চ?াকাের বাল এর মৃতু2 এবং স িলর স@েয়র ফেলধীের ধীের
বাল এর Aর গেড় ওেঠ ।এই ভােব য অগভীর িশলাAর গেড় ওেঠতােক বাল াচীর বেল । বশ কেয়ক
কা# বছর পের বাল াচীেরর উBতা বৃি7 পেল বাল Cীেপ পিরন ত হয়।
সুতরাং বাল াচীর হল বাল পিলপ নামক চু ন িনঃসরণকারী জীবকনা ারা গ ত চু নাপাথর
এবং ডেলা মাইট সমি ত এক উে!খেযাগ$ অ&ঃ সাগরীয় গঠন ।
বাল াচীর িল িতন ধরেনর হেয় থােক যমন ১. া; বাল াচীর
২. িতবFক বাল াচীর
৩. বাল বলয়।

বাল াচীর বােয়ােমর অব)ানঃ
পৃিথবীর সব বৃহৎ বাল াচীর Great Barrier Reef oecnia মহােদেশর
Queensland এর উপIেল দখা যায়। Great barrier reef # ২৩ ০০িকিম
এলাকা জুেড় ৯০০ # বাল Cীপ এবং ২৯০০ # একক বাল াচীর িনেয় গLত । সমM
এলাকা#র আয়তন ৩৪৪৪,৪০০ বগিকিম ।
বO 8বিচ02পূন উিQদ ও াণী গা6ী বাল াচীর বােয়াম এর অ;গত যারা বাল াচীেরর মেধ2
অথবা চারপােশ অব+ান কের। যিদও বাল িল আসেল ানীকনা, য সমA আণুবী%িণক উিQদ
বাল াচীেরর মেধ2 জRায় বাল িল তােদর সােথ িমথিSয়া মুলক আচরণ কের থােক। তারা
িনেজেদর মেধ2 পুিT মৗল আদান দান কের থােক। জীব িবVানীরা অনুমান কেরন, ায় ১০০০#র
বশী ানী জািত বাল াচীর বােয়ােমর মেধ2 বসবাস কের।।
পিWম শা; মহাসাগর ,ভারত মহাসাগার এবং আট লা ি;ক মহাসাগেরর ?া;ীয় অ@েলরঅগভীর
অংেশ বশীরভাগ বাল াচীর বােয়াম দখা যায়। ১৮ িডMী তাপমা0ার নীেচ বালবাঁচেত পাের
না,তাই এেদর ব[ িত ২৩ িডMী উঃ থেক ২৩ িডMী দি%ণ অ%াংশ এর মেধ2 অবি+ত । একই রকম
ভােব অ%াংেশর সােথ সমু& \াত এর ভু িমকা খুবই ]^পূণ । শীতল \াত অ@েল বাল গঠন ভাল
হয় না ।

পৃিথবীর ধান বাল াচীর অ@ল

বাল াচীর এলাকা
বাল াচীর গLত হওয়ার িকছু িদন পর ওই াচীর রর মেধ2 কতক িলএলাকা গেড় তােল যখােন কতক িল
সুিনিদT ধ রেনর উিQদ ও ানী জািত বসবাস কের।
1. উপIল বা অ;ঃ বত_ াচীর এলাকাঃ এই এলাকা# উপIলেরখা থেক তরে`র চূ ড়া পয;
অবি+ত। এই এলাকা# উপIলেরখার আকৃ িতর ওপর িনভর কের অ@ল# নানাধরেনর মাছ,
তারামাছ, সামু& ককFু (sea cucumber), বায়ু রাগী পুaিবেশষ (anemone) Cারা পূণ থােক।
২. াচীর চূ ড়া এলাকাঃ এই# সবেচেয় উঁচু এলাকা যখােন ঢউ াচীেরর অপর আছেড় পের।।
৩.বিহঃ াচীর এলাকাঃ যখান থেক বাল াচী রর দওয়াল িনেচর িদেক নামেত থােক, সখােন তাপমা0া
কমেত c] কের । ায় ৩০ ফু ট গভীরতায় সবেথেক বশী জীব 8বিচ02পূণ । এখােন বাল এর জািতর সংখ2াও
অেনক বশী হয় ।

বাল াচী র বােয়ােমর জলবায়ুগত অব)াঃ
তাপমা*াঃ বাল সাধারনত ?া;ীয় অ@েল গেড় অেথ,তাই বিশরভাগ াচীর গঠন কারী ানী
২৫ িডMী থেক ৩০ িডMী সলিসয়াস তাপমা 0ায় বৃি7 পায়। শীতকালীন তাপমা0া১৮ িডMী সলিসয়াস
এর নীেচ নেম গেল বাল বাঁচেত পাের না। শী তল জেল বাল বাঁচেত পাের না।
গভীরতাঃ বাল সমুে&র য অ@েল যেথT সূ যা লাক পাওয়া যায় না সই অ@েল বাঁচেত পাের না।
মাটামু# ১৫০ফু ট গভীরতায় বাল এর গঠন ভাল হয়।
বৃি-পাত : বাল াচীর বােয়াম অ@েল বাৎসিরক ৭৮.৭৫ ইি@ বৃিTপাত হওয়া দরকার।।
লবন তাঃ বাল কীট িমিT জেল বাঁচেত পাের না তাই নিদর মাহনায় বাল াচীর গ ড় ওেঠনা। আবার
খুব বিশ লবণা. জেলও বােলর বৃি7 ব2াহত হয় । কারন অিতির. লবণা. জেল খুব কম ক2ালিসয়াম
কােবােনট থােক । যা বাল এর ধান খাদ2 । সমুে&র লবনতা ২৭ ‰ থেক ৩০ ‰ বাল গঠেনর
জন2 আদশ ।

বাল াচীর বােয়ােমর উি.দ 0গা1ী
বাল াচীর বােয়ােম ধানত িতন ধরেনর উিQদ গা6ী দখা যায়এই উিQদ িলই বাল দর
খােদ2র যাগান দয় । এই বােয়ােমর িকছু উিQদ আণুবী%িণক
আবার কান কান উিQদ বড় গােছর সমান হেয় থােক ।
শ$াওলা/অ$ালিগঃ
এরা আণুবী%িণক কৃ িতর ।এেদর কাf , পাতা , মূল িকছু থােক না।শ2াওলাএই বােয়ােমর ছাট
মােছেদর ধান খাদ2।এরা আঠার কাজ কের বাল দর িবশাল কাঠােমা গেড় তু লেত সাহায2 কের।।
পৃিথবীর সবেচেয় বড় বাল াচীর Mট ব2ািরয়ার রীফ এ ৫০০ #র বিশ শ2াওলা আেছ, আেদর
মেধ2 নীল সবুজ অ2ালিগ(cynabecteria) বাল াচীের নীল, ব িন, সবুজ, বাদামী থাকা (tufts)
8তির কের। লাল অ2া লিগ বাল এর শ. কাঠােমা 8তির কের যার ফেল বাল আকাের বড় >য় ।
লাল অ2া লিগ বড় হেয়সামুি&ক আগাছা (sea weeds) h প অব+ান কের । সবুজ অ2া লিগ sea
grapes, sea lettuce hেপ ও পাওয়া যায়।

সী 4াস/সমু5 ঘাস
বাল াচীেরর া;বত_ ল ন এর অগভীর জেল এ িল ভাল বেড় ওেঠ। কখনও কখনও এেদর
পWাৎ াচীর (Back Reef) বলা হয় । Back Reef উপIল এবং ািচেরর মাঝখােন খাঁ িড়র অগভীর
জেল জেR থােক ।এই jত বধনশীল ঘাস িল একিদেক যমন াচীেরর পাl বত_ অ@েল পিলর স@ য়
সাহায2 কের অন2িদেক তমিন সামুি&ক কmপ, ছাট মাছ, অেম]দfী Aন2 পায়ী দর বঁেচ থাকেত
সাহায2 কের থােক।
ম$ান 04াভ
ম2ান Mাভ হল অপর আক উিQদ যা বাল াচীেরর িপছেন উপIেল জRায়। এই অ@েল ৫০ #রও
বশী জািতর ম2ান Mাভ দখা যায় । এই অ@ল বাল াচীেরর িভতের এবং চারপােশ অবি+ত
মাছেদর বেড়ব উঠেত সাহায2 কের । এেদর মূল িল ছাটমাছেদর বেড় ওঠার জায়গা িহসােব ব2াবnত
হয়।

বাল াচীর বােয়ােমর াণী 0গা1ী
যিদও বাল াচীর সমু& [ মতেলর মা0 ১% +ান অিধকার কের আেছ এই অ@েল ায় ২৫%
ানী গা6ী বসবাস কের । সামুি&ক াণী স মূহ গভীর [ মুে& যাওয়ার পেথ বাল াচীের অব+ান কের ।
বাল িলর সােথ sea jellis ,sea anemone দর অেনক িমল আেছ ,কারন বাল েলা এেদর মত
কিষকা(tentacles) িদেয় িশকার ধের । বাল এর িবিভo রঙ zooxanthalle র উপি+িত ত হেয় থােক।
বাল পিলপ েলা এেদর সােথ িমথিSয়া মূলক সqক বজায় রােখ। সােলাক সংেrষ ি?য়ায় এরা কাবন
ডাই অsাইড ব2াবহার কের অিs জন 8তির কের যা পিলপ িল িনেজেদর বৃি7 ত কােজ লাগায়।
অন2ান2 ানী সমুহঃ
Angel shark, blowfish, blue ring octopus, brittle star, bivalves, clown fish, clam, crab,conch,
hermit crab, jellyfish, krill, John dory, Horseshoe crab, lobster, mollusks, oyster, nurse shark,
lemon shark, man-of-war, purpl e sea urchin, plankton, pink conch, puffer fish, scallops,
rays, queen conch, sea cow, sea horse, sea cucumber, snail shrimp, sea star, sea turtle,
stingray, squid,starfish, zebra bullhead shark এবং zooplankton.
তাই বলা হয় বাল াচীর পৃিথবীর 8ব িচ02পূন বাtত u িলর মেধ2 অন2তম। , কবলমা0 ?া;ীয়
িচরহিরৎ বাtতেuর সােথ এর তু লনা চেল

বাল াচীর বােয়ােমর 789 ও অব:েয়র কারন সমূহঃ
অসংখ2 সামুি&ক ানী র আবাস+ল হওয়ার সােথ সােথ বাল াচীর বােয়াম উপIলীয়
জনেগা6ীর কােছ িবেশষ ]^ পূণ। কারন এই বােয়াম ?া;ীয় ঝড় ঝ@া থেক জন সাধারণ ক
র%া কের, cধু তাই নয় সারা পৃিথবীর ায় ৪০০ িমিলয়ন মানুষ খাদ2 এবং আয় এর জন2
বাল াচীর িলর অপর িনভরশীল। বO পযটক এই অ@েলর আকষেণ ছু েট আেস । িকv িবগত
কেয়ক বছের সারা পৃিথবী জুেড় এই বােয়াম র অবনমন ঘেটেছ এর কারণ িলেক দু ভােগ ভাগ
কের আেলাচনা করা যায়ঃ
াকৃ িতক কারনঃ ক) বল ঝ ড় খ)বন2া গ) তাপমা0ার চ রমতা ঘ) ENSO র মত ঘটনা
মনুষ2 সৃT কারণঃ ক) জল বায়ুর পিরবতন খ) পযটেনর িবAার গ) মৎস2 ব2বসা ঘ) দূষণ
ঙ) ইউ wািফেকশন চ) পিল স@েয়র পিরমান বৃি7 ছ) বাল খনন ই্ত2ািদ ।

