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வான�� 200 நா�க� பற�த அ��க�!

ப. ெஜகநாத�

நம� ஊ���ற�கள�� வ�� ேபால� ேதா�றமள���� இற�ைககைள� ெகா�ட பறைவகைள,

�றி�பாக பைனமர�கள�� அ�கி� பற�� ெகா����பைத� பா��தி��கிற��களா?

ஆ�கில�தி� Palm Swift எ�� அறிய�ப�� பைன உழவார�க�தா� அைவ. இைவ

பற��ெகா�ேட கா�றி� பற��� சிறிய ��சிகைள� ப���� உ�ண� ��யைவ.

இ�த பறைவ வைகைய� ேச��த, அேதேநர� பைன உழவார�கைளவ�ட உ�வ�� ெப�ய

அ�ைப� உழவார� (Alpine Swift) எ�� பறைவ அதிசய��க ைவ�தி��கிற�. அ�ைப�

உழவார�க� ஆ��� �மா� 200 நா�க��� (�மா� 6 மாத�க��� ேம�) ெதாட��சியாக

பற�� ெகா����த உ�ைமைய �வ�� அறிஞ�க� த�கள� சம�ப�திய ஆரா��சி�

க��ைரய�� ெத�வ����ளன�.

உலக� ����

ப��ரவ� �த� ேம மாத�க�வைர ேம�� ெதாட��சி மைல� ெதாட�� ஆைனமைல�

ப�திகள�� இ�பறைவக� பற�� தி�வைத பா��தி��கிேற�. வ��லி� இ��� �ற�ப���

பா�� அ�ைப� ேபால கா�ைற� கிழி���ெகா��, அதிேவகமாக அ��மி��� ச�ச�ெடன

வைள�� தி��ப� பற��� இய��ைடயைவ. வலைச ேபா�� ப�� ெகா�ட இைவ,

இ�தியாவ�� இமயமைல� ப�திகள�லி��� கிழ�ேக பற�� வ�வ��, ேம��� ெதாட��சி

மைல� ப�திகள�� உயரமான இட�கள�லி��� கீேழ�� இைவ வலைச வ�வதாக� ெத�ய

வ���ள�. கிழ�� ஐேரா�பாவ�� உ�ள அ�ைப� உழவார�க� சகாரா பாைலவன�ைத�

கட�� ேம�� ஆ�ப���கா��� வலைச ேபாகி�றன.
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ெபா�வாக வலைச ேபா�� ப�ைப அறிய பறைவகைள� ப���� அவ�றி� காலி� ஒ�

வைளய�ைத மா��வ��வா�க�. ஒ�ெவா� வைளய����� ஒ� ப�ர�ேயக எ���

வைளயமி�� நி�வன�தி� ெபய�� இ����. உலகி� ேவ� ப�திய�� அ�த� பறைவ

ப���க�ப�டா�, அ�வைளய�தி� உ�ள தகவ�கைள ைவ��, எ�� எ�ேபா�

வைளயமிட�ப�ட� எ�பைத அ�த நி�வன�ைத ெதாட��ெகா�� அறிய ����.

ெதாழி���ப உதவ�

இ�ைற�� ெதாழி���ப வள��சியா� ெசய�ைக�ேகா� ப�ைடைய (Satellite collar)

பறைவய�� ��கி� ெபா��தி, அைவ ேபா�மிட�கைள ஆரா��சி��ட�தி�

உ�கா���ெகா�ேட கண�ன�ய�� பா��� அறி��வ�ட ��கிற�. ஆனா�, இ�க�வ�

வ�ைல�ய��த�. உ�வ�� ெப�ய, ப�மனான (வா��, நாைர, ெகா�� ேபா�ற) பறைவகள��

உடலி� ம��ேம ெசய�ைக�ேகா� ப�ைடைய� ெபா��த ����. இதனா� சிறிய

பறைவகள�� வலைச� ப�ைப அறிவ�, இயலாத கா�யமாக இ��த�.

இ�நிைலைய மா�றிய� ஒள�-அளவ� இட�கா�� (Light-level geolocator) அ�ல� பறைவ

இட�பதிவ� (Bird logger). இ�த க�வ� ெச�வெத�லா�, ெபா��த�ப�ட பறைவ

இ���மிட�தி� ��ய ஒள�வ��சி� அளைவ (Measure of irradiance) ஒள� உண�க�வ�ய�� (light

sensor) உதவ�யா� பதி� ெச�வேத ஆ��. ��ய ஒள�ய�� த�வ�ர�, ஒ� நாள�� ேநர�ைத�

ெபா��� மா�ப�கிறத�லவா? இைத ைவ�� ேநர�ைத கண�கிட����. ேநர�ைத�

கண�கி��, அத� �ல� �மிய�� எ�த� ப�திய�� அ�த ேநர�தி� மதியமாக இ��த�,

காைல� க��க�, அ�தி மாைல எ�ெற�லா� கண��க����. இ�த வ�வர�கைள�

ெகா�� அ�சேரைகைய��, த���கேரைகைய�� கண�கிடலா�. ஆக, ஒள�ய�� அளைவ

பதி� ெச�வதா� பறைவய�� இ��ப�ட� நம��� ெத���வ���.

�வ�� ஆ��

இ�ேபா�ற ஒ� க�வ�ைய �வ��ச�லா�தி� உ�ள 6 அ�ைப� உழவார�க���

ெபா��தினா�க�. �� க��� இட�திேலேய அைவ ப���க�ப�டன. ஏென�றா�, அைவ

வலைச ேபா� தி��ப அ�ேகேய வ�வத�கான வா���க� அதிக�. ம���� இவ�ைற

எள�தி� ப���� பறைவ இட�பதிவ�ைய ம��ெட��க வசதியாக இ����. அவ�க�

ெபா��திய இ�க�வ�ய�� எைட மிகமிக� �ைற�, ெவ�� 1.5 கிரா�. அவ�க� ெபா��திய

இ�த� க�வ��� ம�ெறா� சிற��� உ��. இ� ஒள�ய�� அளைவ ம��� பதி� ெச�யாம�

அ�பறைவக� பற��� ேவக�ைத��, உடலைசைவ���ட பதி� ெச���

���கமான�ைய�� (Accelerometer) ெகா����த�. இ�த� தகவலி� �ல� அைவ இற�ைக

அ���� பற�கி�றனவா? இற�ைகய��காம� கா�றி� தவ��� பற�கி�றனவா? அ�ல�

ஓ�ெவ��கி�றனவா எ�பைதெய�லா� கண��க����.

இ�க�வ� ெபா��த�ப�ட 6 பறைவகள��, �மா� 10 மாத�க� கழி�� ��ைற ம���

ம���� ப���க ���த�. அவ�றி� ��கி� க��ைவ�க�ப����த பறைவ இட�பதிவ�ய��

பதிவான தகவ�கைள ஆரா��ததி�, அ�த ��� பறைவக�� தைரய�ற�காமேலேய �மா�

6 மாத கால� வான�� ��றி� தி��த ஆ�ச�ய ச�கதி ெத�யவ�த�.

ஆ�ச�ய உ�ைம

இைத எ�ப�� க��ப���தா�க�? இ�த இட�தி� இ�வைக� பறைவகள�� உடலைம�ைப�

ப�றி அறி�� ெகா�வ� அவசிய�. இவ�றி� கா�க� மிக�� சிறியைவ, ேம�� அ�த�
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கா�க� எைதயாவ� ப����� ெதா��வத�காகேவ தகவைம���ளன. ஆகேவ, ஒ� ேவைள

அைவ கீழிற�கினா�� அைவ அம�� இட� ஏதாவ� �ைகயாகேவா அ�ல�

மர�கிைளயாகேவாதா� இ��க ����. அ�ப� அைவ ஓ�ெவ��தா� அ�த இட�தி�

ஒள�ய�� அள�� மா�ப�� அ�லவா? அ�ப�ய���தா�, அவ�றி� உடலி� ெபா��த�ப�ட

க�வ� அைத� பதி� ெச�தி����. ஆனா�, ஒள� அளவ�� அ�ப��ப�ட ெப�ய

ஏ�ற�தா��க� எ��� இ�ைல. பதி�க� அைன��� �மா� 6 மாத�க��� சீராக

இ��தைத ைவ�ேத, இைவ வான�ேலேய பற�� தி��தன எ�பைத அறிய ���த�.

எ�னதா� பற�க� சிற� இ��தா��, எ�ப� ஒ� பறைவயா� கீழிற�காமேலேய இ��க

����? சா�பா���� எ�ன ெச���? அைவ கா�றி� இ���� ��சிகைளேய உணவாக�

ெகா�கி�றன. ஆகேவ, கீழிற�க ேவ��ய அவசிய� ஏ�� இ�ைல.

அெத�லா� ச�, உட��� ஓ�� ேவ�டாமா? ��க ேவ�டாமா? உழவார�க��� ஒ�

வ�சி�திரமான ப�� உ��, அ�தர�தி� ���வ�தா� அ�! ஆ�, ஆ�கில�தி� இைத Aerial

roosting எ�கிறா�க�.

உழவார�க� த� வா�வ�� ெப��ப�திைய வான�ேலேய கழி�கி�றன, �டைம���

கால�ைத� தவ�ர. பறைவய�யலாள�கள�ைடேய பல காலமாக இ��� வ�த இ�த அ�மான�,

ஆரா��சிய�� வ�ைளவா� இ�ேபா� அ�கீக��க�ப�ட அறிவ�ய� உ�ைமயாகிவ��ட�.

க��ைரயாள�, கா��ய�� ஆரா��சியாள�- ெதாட����: jegan@ncf-india.org
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