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ப�ைச நிறேம, மரகத� ப�ைச நிறேம! 

ப. ெஜகநாத�

கா�� ஓைட சலசலெவன வ�டாம�.ஓைசெய��ப��ெகா����த�. ெத�ற� கா�� ேலசாக

வ�சியதி� ஓைட� கைரய�� இ��த அ�தி மர�திலி��� ஓ�� ப��த இைலக� உதி���,

ந�ேராைடய�� வ���� ந��� ேபா�கி� மித�� ெச�ல ஆர�ப��தன. வ�தவ�தமான தகைர�

ெச�க�� (ெபரண�க� - Ferns), கா��� காசி���ைப ெச�க�� (Impatiens), ஓைட�

கைரேயார� வள���, ஏ�ெகனேவ அழகாய���த ஓைட�� ேம�� அழ� ேச����

ெகா����தன. அ�கி� இ��த ஒ� பாைறய�� ம�� நா� கா�தி��ேத�. �றி�ப��ட

ஊசி�த�டா� வைக ஒ�ைற� பா��பத�காக.

ஓைடய�� அ��த�க�

அத� ெபய� மரகத� ��ப�, ஆ�கில�தி� Stream Glory. இத� அழைக� �றி�பாக ஆ�

மரகத� ��ப�ய�� அழைக� ெசா�லி� வ�ண��ப� க�ன�. இைத ேந�� பா��பவ�க�

வ�ய�ப�� தி����கா�� ேபாவா�க�. மரகத� ��ப�, கிழ�க�திய நா�கள�� கா���

ப�திகள�� உ�ள ந�ேராைடகள�� ெத�ப��. ஆண�� வா����க� (Mandibles), மா�� (Thorax),

வய�� (Abdomen - நா� வா� என நிைன�ப�) அைன��� மரகத� ப�ைச நிற�தி� இ����.

இர�� ெப�ய க�ய ���� க�க� தைலய�� அைம�தி����. ��சிகைள� ப���க

உத�� ��ைமயான ��க� ெகா�ட கா�க�� ப�ைச நிற�தா�. இர�� ேஜா�

இற�ைககள��, ��ன�ற�ைகக� நிறம�� இ����. ஆனா�, ந� க�ைண� கவ�வ�

ப��ன�ற�ைகய�� உ��ற�. தகதகெவன மி��� மரகத� ப�ைச நிற��, பளபள��� அத�

க��� �ைனக��.

ெப� மரகத� ��ப�ய�� உட�, ம�ச� கல�த பளபள��� ப�ைச நிற�. இவ�றி�

ஆ� மரகத� ��ப�
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இற�ைகக� ேத� நிற�தி� ஒள� ஊ���� த�ைம�ட� இ����. ெப��பா��

இன�ெப��க� கால�கள�� ம��ேம இைவ ஓைட�� அ�கி� வ��. ஓைட அ�ேக

இ���� தாவர�கள�� ேமேலா, ந��லி��� ெவள�ேய ந����ெகா������ ��சி அ�ல�

பாைறய�� ம�ேதா அம��தி����.

ேபா���� நடன��

இவ�ைற� கவர ஆ� மரகத� ��ப� ப�ர�ம� ப�ரய�தன� ெச�ய ேவ���. �தலி�

��ைடய��வத��� ச�யான இட�ைத� ேத��ெத��க ேவ���. ந��� அ�ய�� இ����

��சிய�ேலா, ேவ�ேலாதா� ��ைடய���. ந�ேரா�ட� ச�யான அளவ���, ந�ல ��ய

ெவள��ச� ப�� வைகய��� இ��க ேவ���. அ�த இட�ைத� ��றி வல� வ��, அ�த�

ப�திைய� த� எ�ைலயா�கி�ெகா�ள ேவ���. இ�ேபா�ற ந�ல இட�ைத� ப���க�

ேபா���� வ��.

அ�ேபா� ேபா�� ஆ� மரகத� ��ப�ைய அ�ப�திய�லி��� �ர�த ேவ���. அ�ல�

பல� வா��த ஆணாக இ��தா�, அம��தப��ேக தன� வய���� ப�திைய ேமேல ��கி,

பளபள��� இற�ைகைய ஒ� �ைற வ����� கா�ப��தா� ேபா��. ப��ன� தன�

�ைணைய� ேத�, அத� ��ேன நடனமாட ேவ���.

ெப� அம��தி���� இட�தின�ேக ெச�� 8 வ�வ�தி� ஆ� சிறக���� பற���. அ�

க�ெகா�ளா கா�சி. பா��பத�� நடன�ைத� ேபாலி����. ப�ற� ெப�ண�� ச�மத� ெபற,

தன� இட�ைத� கா�ப��க� ���� ெச�ல ேவ���. அத��� ப�� அ�ெப� மரகத�

��ப� ச�மதி�தா�, இர��� இைணேச��.

அ��� ��ைடய��� பண�. ச�யான இட�ைத� பா���� ெப� ��ைடகைள இ��ேபா�,

ஆ�� அைத� ��றி� பற�� பா�கா���. சில ேவைளகள�� ெப� ந���� அ�ய��

��கி�� ��ைடய�ட ேவ��ய�����. இ�த ��ைட ெபா��� இத� ேதா��வள�

(லா�வா) பல ஆ��க� ந��ன�ய�ேலேய வா��. �� வள��சியைட�த ப�� ச�யான

ேவைளய�� ந���� அ�ேக இ���� தாவர�கள�� ேமேலறி, ேதா���� ெவள�வ�� பற�க

ஆர�ப����.

ப��ய��� கா�சி

நா� அம��தி��த ெதள��த ஓைடய�� அ�ேக, மர�கள�� ஊடாக� ��ெள�� ��ய�

கிரண� பாய ஆர�ப��த�. ஓ��ெகா����த க�ணா� ேபா�ற ெதள��த ந�ைர� ��தி�

கிழி�� ஓைட�தைரைய� கா��ய� அ�த� ��ய ஒள�. ந��� அ�ய�� இ��த பாசிக��,

ந���தாவர�க�� ந�ேரா�ட�தி� ேபா���� ஏ�ப அைலபா��� ெகா����ப� ெத��த�.

ம�� ��டெமா�� ேவகமாக ந��தி ஓைடைய உய���ப��த�. ச��� ெதாைலவ�� சிறிய

ம��ெகா�தி ஒ�� மர�கிைளய�� அம���, எ�ைன� ேபாலேவ ஓ�� ந�ைரேய பா����

ெகா����த�. ஓைடய�� அ�கிலி��� ஒ� சீகார ����வ� (Malabar Whistling Thursh) தன�

ர�மியமான �ரலி� பாட ஆர�ப��த�. நா� அம��தி��த பாைறய�� ப�க� கா�� ந��நாய��

(Small-clawed Otter) எ�ச� பரவ�� கிட�த�. ��ைதய நா� இர� அைவ இ�ேக வ�தி��கலா�.

ந��� ஓ��� �க�கைள� ெகா�ட, அ�த எ�ச�தி� மண� இ��� அட�கவ��ைல.

��ய ஒள� ெம�ல� தைல�ேகறிய�. இர�� ஆ� மரகத� ��ப�க� ஒ�ைற ஒ��

�ர�தி�ெகா�� வ�தன. நா� இ�வள� ேநர� எதி�பா���� கா�தி��த கா�சி இ�தா�.

கா�� ஓைடேய பல அ��த�க� ெபாதி�த இட�தா� எ�றா��, எ�ைன� ெபா��தவைர
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மரகத� ��ப� ேபா�ற ஊசி�த�டா�க� இ�லாம� எ�த ஒ� ந�ேராைட�� ��ைம

ெப�வதி�ைல.
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