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ேகா�ய�கைர: வ���தாள�� பறைவகள�� உ�லாச வ��தி

ப. ெஜகநாத�

க�ச� கா�� எ��தாள� கி. ராஜநாராயண� எ�திய ‘ப���க�' ��நாவ� ப�ேவ�

வைககள�� ��கிய��வ� வா��த�. �ழ�ைதக� ப���� ெகா�டாட ேவ��ய இ�த

நாவ�, �ழலிய� �திய��� மிக�� ��கியமான�. அதி� ெவள�நா�கள�� இ���

வலைசவ�� பறைவகைள வ���தாள�� பறைவக� எ�கிறா� கி.ராஜநாராயண�.

ஆ��ேதா�� ெச�ட�ப�-அ�ேடாப� மாத�கள�� �மிய�� வட��� ப�திய�� க�� �ள��

நில�� கால�தி� பறைவக� இைர ேத�� �மி� ப�தி� ெத��� ப�திகைள ேநா�கி

வ�கி�றன. அ�த வ���தாள�� பறைவக� (Migratory Birds) ெவ��ர� பயண���, வழ�கமாக�

ெச�றைட�� இட�ைத� ெதா���� வழிய�� சில இட�கள�� ஓ�� நா�க� த�கி

இைள�பா��. இ�த இட�கைள��, பறைவக� வலைச வ�� த��� இட�கைள�� அவ�

‘தா��' எ�றைழ�கிறா�.

பறைவய�யலாள�க� இைத Stop-over sites or Wintering grounds எ�ப�. ஒ�ஸா மாநில�தி� உ�ள

சிலிகா ஏ�, ஆ�திர-தமிழக எ�ைலய�� பரவ�ய����� பழேவ�கா� ஏ�, தி�ெந�ேவலி

மாவ�ட� ��த��ள�, ெச�ைனய�� ப�ள��கரைண இ�ப� இ��� பல உ�நா��

ந��நிைலக� ‘தா��'களாக உ�ளன.

பறைவ வைளயமிட�

அ�ப��ப�ட ‘தா��'கள�� ஒ�� ேகா�ய�கைர. அ�ைமய�� அ��� ெச��வ�ேத�.

இைதெயா�� ப�பா� இய�ைக வரலா�� கழக�தி� (Bombay Natural History Society - BNHS)

இைண இய��ந��, பறைவய�யலாள�மான �ைனவ� பால�ச�திரைன அ�ேக ெச�வத��
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��ேப ெதாட�� ெகா����ேத�.

பறைவகள�� வலைசைய� ப�றி 1980-கள�லி��� ஆரா��சி ெச��வ�பவ� அவ�. அவ�ட�

ேச��� பறைவகைள ேநா�க� �ற�ப�ேட�. ேகா�ய�கைரய�� ��கிய��வ�ைத� ப�றி��

அ�� வ�� பறைவகைள� ப�றி�� வ�ள�கி�ெகா�ேட வ�தா�.

பறைவகள�� வலைச� ப�ைப ஆரா�வதி� ��கிய அ�ச�, பறைவக��� வைளயமி�வ�

(Bird ringing). �தலி� பறைவகைள� பா�கா�பாக� ப���பத�காக� ப�ர�ேயகமாக�

தயா��க�ப�ட ெம�லிய வைலகைள (Mistnet) ெகா�� ப���பா�க�. ப��ன�, அவ�றி�

காலி� அ�மின�ய�தா� ஆன தக�� வைளய�ைத� ���வா�க�.

பறைவய��ைடய காலி� அள��ேக�ப வைளய�தி� அள�� இ����. அ�த வைளய�தி�

வ�ைச எ���, அ�த வைளய�ைத இ�� ஆரா��சி நி�வன�தி� ெபய��

ெபாறி�க�ப������. ஒ� ேவைள இேத பறைவ உலகி� ேவெற�த ப�திய�லாவ�

ஆரா��சியாள�களா� ப���க�ப�டா�, இ�த� தகவ�கைள ைவ�� இ�பறைவ எ�கி���

வ�கிற� எ�பைத அறிய ����.

ெவள�நா�� பறைவக�

இ�திய� பறைவய�ய� ��ேனா�கள�� ஒ�வரான �ைனவ� சாலி� அலிய��

தைலைமய�� பல ப�.எ�.ெஹ�.எ�. ஆரா��சியாள�க� 1970-74 ம��� 1980-1992-�

ஆ��கள�� �மா� 2,00,000 பறைவக��� வைளயமி����கிறா�க�. இவ�றி� 16

வைகயான 250 பறைவக� இ�தியாவ�� ப�ற பாக�கள���, உலகி� பல ப�திகள���

ப��ப����கி�றன.

இ� ேபாலேவ உலகி� ப�ேவ� இட�கள�� வைளயமிட�ப�ட பறைவக��

ேகா�ய�கைரய�� ப���க�ப���ளன. ர�யா, உ�ெபகி�தா�, கஸக�தா� �தலிய

நா�கள�� வைளயமிட�ப�ட உ���ெகா�திக��, உ�ளா�க�� (Waders), ச�தி அேரப�யா,

கா�ப�ய� கட� ப�தி, ேபால�� �தலிய நா�கள�� வைளயமிட�ப�ட ஆலா�க�� (Terns),

ஈரான�� வைளயமிட�ப�ட ெப�ய �நாைரக�� (Greater Flamingo), ஆ�திேரலியாவ��

வைளயமிட�ப�ட வைள��� உ�ளா�க�� (Curlew Sandpiper) ேகா�ய�கைர�� வ�வ�

அறிய�ப���ள�.

ஆ��ேதா�� வலைசவ�� பல ல�ச�கண�கான பறைவக���� �கலிடமள���� மிக

��கியமான ப�தி ேகா�ய�கைர. உ�ப�கழிக�, ச��� நில�க�, அைலயா�தி� கா�க�,

�த�� கா�க�, கடேலார�, கழி�க�, உவ� ந��நிைலக�, ந�ன�� நிைலக� என� பல வைக

வாழிட�க� இ��பதா�, பலதர�ப�ட பறைவ வைககைள� காண��கிற�. இ�வைர 274

வைக� பறைவக� இ�ேக வ�தி��ப� பதி� ெச�ய�ப���ள�.

�ழலிய� ச�ீேக�

ந��டகாலமாக வலைசவ�� பறைவக��கான இடமாக வ�ள��� ேகா�ய�கைர, கட�த

��ப� ஆ��கள�� ப�ேவ� மா�ற�கைள� க���ள�. உ�பள�க��காக� கட� ந�ைர

உ� நில�ப�திக���� பா���வ� ம��� ந�ன�� ஓைடகள�� வர�ைத� த��பைணகளா�

க���ப���வதா� ம�ண�� தர�� வள�� நாளைடவ�� ��றி�ேபாய�ன. இத�

வ�ைளவாக வ�ைளநில�க� உ�பள�களாக��, ம�� வள���� ��ைடகளாக��

மா�ற�ப��வ��டன.

1980-கள�� �மா� 5,00,000��� ேம�ப�ட வலைச� பறைவக���� �கலிடமாக� திக��த�
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இ�ப�தி. ஆனா�, நாளைடவ�� ஏ�ப�ட வாழிட� சீ�ேக��னா� �மா� 1,00,000���

�ைறவான வர��� பறைவகேள (Migratory Birds) இ�ப�திக��� வ�� ெச�கி�றன. ��ப�

ஆ��க��� �� இ�� வ�� ெச�ற பல பறைவ இன�க�, த�ேபா� இ�ேக

வ�வதி�ைல.

ேகா�ய�கைர பறைவக��� ம��ம�ல ெவள�மா�, ��ள�மா�, ந� �தலிய

பா���க����, பலவ�த அ�ய தாவர�க���� ��கிய��வ� வா��த வாழிட�.

����ேப�ைட, அதிராமப��ன� ப�திகள�� உ�ள ச��� நில�க� (Great Vedaranyam Swamp),

அைலயா�தி� கா�க� ஆகியவ�ைற�� ேகா�ய�கைர கா��ய�� சரணாலய��ட�

இைண�� ேதசிய� ��காவாக (National Park) அ�கீக���� ேப�வ� ப�றி அர� சி�தி�க

ேவ���.

பா�கா�க

இ�த� ப�திகள�� எ�ைலய�லி��� 10 கி.ம�. ���� ப�திய�� �ழலிய� ெகடாம� இ��க�

ெப�ய ெதாழி�சாைலக�, ெப�ய க��மான�க� எைத�� �திதாக ஏ�ப��தாம� �ழ�

கா�� ம�டலமாக (Eco-sensitive zone) அறிவ��க�பட ேவ���. இ�ப�திக��� வ�� ந�ன��

ஓைடகள�� இய�பான ந��வர�ைத ம��ெட��ப��, இ�ப�திைய மாசைடய� ெச���

ெதாழி�சாைலக� அதிக��காம��, ஏ�ெகனேவ இ���� ெதாழி�சாைலகள�� கழிவா�

ேகா�ய�கைர ப�திய�� �ழலிய� பாதி�க�படாத வைகய�� ச�யான �ைறய��

அ��ற�ப��த��, சிற�த கழி� ேமலா�ைம தி�ட�கைள� கைடப���ப�� அவசிய�. மிக

��கியமாக இ�ப�திகள�� பறைவகைள� க�ள ேவ�ைடயா�வ� ெத�யவ�தா�, அைத

ஒழி�க நடவ��ைக ேம�ெகா�ள�பட ேவ���.

வ���தாள�� பறைவக��� நா� ெச�ய ேவ��ய ��கியமான உதவ�, ேகா�ய�கைர

ேபா�ற ‘தா��'க� ேம�� சீரழியாம� பா����ெகா�வ�தா�. ந�ைம� ேத�வ��

வ���தினைர ந�ல �ைறய�� உபச��ப�தாேன ந� ப�பா�?

க��ைரயாள�, கா��ய�� ஆரா��சியாள�
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