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சா�ப�டாம� பற��� வ�ண� சி�திர�க�

பா.ெஜகநாத�

| ஜூைல 19-27 ப�டா���சிக� (Moth) வார�  |

ப�� ஆ��க��� �� கள�கா�-��ட��ைற �லிக� கா�பக�தி� ஒ� ப�தியான

�திைரெவ�� எ�மிட�தி� கள� பண��காக� ெச�றி��ேதா�. இரவா�களான மர நா�,

�����ைன ப�றிய ஆரா��சிய�� ஈ�ப����த கால�. அத�காக இர� ேநர�கள��

கா��� ப�திகள�� உல�வ� வழ�க�.

ஒ� நா� இர� பண� ���� இ��ப�ட� தி��ப�யேபா�, வாசலி� எ���ெகா����த

வ�ள�கி� ெவள��ச�தா� கவர�ப��� பல ப�டா���சிக� (Moth, அ�����சி எ���

அைழ�க�ப��) பற��ெகா���, ெவ�ைள� �வ�� சிறிய��, ெப�ய�மாக� பல

வ�ண�கள�� ெபா��த�ப�ட ஓவ�ய�கைள� ேபா�� இ��தன.

இ� வழ�கமான கா�சிதா�. அ��� மைழ� கால� எ�றா� ேக�கேவ ேவ�டா�, இ���

பல வைக ப�டா���சிகைள� பா��க ����. இ��தா�� அ�ைற��� கவன�ைத ஈ��த�

ெப�ய இற�ைககைள� படபட��� பற��ெகா����த ஒ� ��சி. அ� அ�லா�

ப�டா���சி (Atlas Moth). �த��தலி� இ���சிைய� க�ட��, ப�ரமி��� ேபான��

அ�ேபா�தா�.

உய���ள சி�திர�க�

ெச�ப��� நிற�தி� சி�திர� வைர�த� ேபா�ற பல வ�வ�கள��, பல வ�ண�கள��

அைம�த அத� இற�ைகய�� அழைக ரசி���ெகா�ேட இ��கலா�. இைவ கா���

அ�லா� ப�டா���சி | பட�க�: க�யா� வ�மா
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ப�திகள�ேலேய அதிக� ெத�ப��. அதி�� பற��� நிைலைய அைடவ�,

மைழ�கால�கள�� ம��ேம. இரவ�� ம��ேம பற�� தி���.

பா��பத�� வ�ண�����சிைய (Butterfly) ேபாலி����. ெகா�ச� கவன���� பா��தா�, இ�

ப�டா���சி (Moth) எ�ப� ����. உலகி� மிக� ெப�ய ப�டா���சிகள�� ஒ�றான இ�,

இற�ைக வ���த நிைலய�� �மா� 30 ெச.ம�. அகல��ட� இ����.

இவ�றி� வா��ைக� �ழ�சி அலாதியான�. பற��� நிைலைய அைட�� �தி��த

அ�லா� ப�டா���சி வா�வ� �மா� இர�� வார�க�தா�. அத��� அவ�றி�

இைணைய� ேத�� கலவ� ����, ச�யான உண�� தாவர�ைத� ேத�� ெச��,

��ைடகைள இட ேவ���.

இைணேசர�

ச�, �தலி� இர� ேநர�தி� இைணைய எ�ப�� ேத�� க��ப���ப�? ெப� ப�டா���சி

த� உடலி� இ��� ெபரேமா� (Pheromone) எ�ற ேவதி�ெபா�ைள ெவள�ய���. இ�,

கா�றி� ெவ� �ர� பயண����. �தி��த ஆ� ப�டா���சி சிறிய ெத�ன�கீ�� வ�வ��

�வ�கைள� ெப�றி����. அ�த உண�ந��சிகள�� உ�ள ேவதிஉண�வ�களா� (chemoreceptors),

இைத அைடயாள� க�� இைணைய� ேத�� பற�� வ��.

கலவ� ���த��, த��த தாவர�தி� ெப� பல ��ைடகைள இ��. ��ைடக� ெபா���

அதிலி��� ���க� (caterpillar) ெவள�வர, இ� வார காலமாகலா�. இ�த� ���க� அைவ

ப�ற��� தாவர இைலகைள� ெதாட��சியாக� தி��ெகா�ேட இ����.

இள�ப�ைச நிற�தி�, இளந�ல� ��ள�க�, ெவ��வ�க�ட� ெகா�� ேபா�ற ந��சிகைள

உைடய �� வளர வளர� ேதாைல உ���� ெகா��� (moulting). �மா� 4-5 அ��ல ந�ள�

வள��த ப��, இ�த� �� த�ைன� ��றி எ�சிலா� உ�வான இைழ �ல� ��ைட�

க���ெகா�� ������வாக (Pupa) மா��. ஒ� சில வார�கள�� �தி��த ப�டா���சி

ெவள�ேய வ��வ���.

சா�ப�டேவ சா�ப�டா�

�தி��த அ�லா� ப�டா���சி�� வ�சி�திரமான ஒ� ப�� உ�� - உய�� வா�� ஓ��

வார�கள��, அைவ சா�ப��வேத இ�ைல. ஏென�றா�, அவ���� வா���� கிைடயா�.

வாய��லா���சி எ�பா�கேள, அ� அ�லா� ப�டா� ��சி��� ச�யாக� ெபா����.

இ� எ�ப�� சா�திய�? சில நா�கேள வா�� �தி��த ப�டா���சி, ��� ப�வ�திேலேய

இர�� ஆ��க��ட இ����. ��� ப�வ�திேலேய அப�மிதமாக� சா�ப���, �தி��த

ப�வ����� ேதைவயான அள� ஊ�ட�ச�ைத உடலி� ேசக��� ைவ�தி��பதா�,

இவ���� வா���� அவசியமி�லாம� இ��கிற�.

இைத� தவ�ர, பல அழகிய ப�டா���சிக� ந� ப�திகள�� உ��. இள�ப�ைச நிற�

ெகா�ட நிலா ப�டா���சி (Moon Moth), இற�ைக வ���த நிைலய�� �மா� 12 ெச.ம� இ����.

அம��த நிைலய�� இைத� பா��தா� சிறிய ப�ட�ைத� ேபாலி����. �மா� ப�� நா�கேள

வா�� �தி��த ப�வ�தி��ள நிலா ப�டா���சி��� வா���� கிைடயா�.

ஆ�ைத வ�வ�

இைவ இர�ைட�� தவ�ர� ெபா�வாக� காண���ய� ஆ�ைத� க� ப�டா���சி (Owlet

Moth). அம��தி����ேபா� இற�ைகய�� இ���� க� ேபா�ற க����ள�, ஆ�ைத
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வ�ழி��� பா���� ெகா����பைத� ேபா�ற ேதா�ற�ைத� த��. இ�த� ��சிைய

இைரயா�கி� ெகா�ள வ�� சிறிய பறைவக�, ப�லிக� �தலிய இைரெகா�லிகைள இ�த

உ�வ� அ�சமைடய� ெச�� வ�ர��வ���.

இைவெய�லா� ெத�ன��தியாவ�� நா� பா��த சில வைக� ப�டா���சிக�. நா���

வடகிழ��� ப�தி� கா�கள�� ெத�ப�� பல ப�டா���சிக� ந�ப ��யாத அள���

அழகாக இ����. அவ�ைறெய�லா� பா��க�ேபா�� இர�கைள எதி�பா���� கா���

ெகா����கிேற�.

எ� வ�ண�����சி, எ� ப�டா���சி?

இ�த இர�� ��சி வைகக�� ெசதிலிறகிக� (Lepidoptera) வ�ைசைய� ேச��தைவ. இ�த

வ�ைசய�� உலகி� இ�வைர �மா� 2,00,000 வைக� ��சிக� இ��கி�றன. இவ�றி� 18,000

வைகக� ம��ேம வ�ண�����சிக�, ம�றைவ ப�டா���சிகேள.

பற��� ஓவ�ய�கைள� ேபா� இற�ைககள�� பல வ�ண�கைள� �ம�� பகலி� பற��

தி�பைவ வ�ண�����சிக�. இவ�றி� பல அம��ேபா� இற�ைககைள மட�கி, உடலி�

ேம� ைவ���ெகா���. ெவய�� ேநர�தி� உ�ப�க� ெத���ப�, தன� இற�ைககைள

வ���� ைவ���ெகா���. இவ�றி� உண�ந��சிக� (antennae) ெமலிதாக ந���, �ைனய��

ச��� த���� இ����.

அேதேநர� ெப��பாலான ப�டா���சிக� (Moth), இரவா�க�. இைவ அம�� நிைலய��

இற�ைககைள� கிைடம�டமாக வ���� ைவ�தி����. பற���ேபா� இவ�றி� ��

இற�ைககள�� இ���� ெகா�கி ேபா�ற அைம��, ப�� இற�ைககைள� ப�����ெகா���.

ப�டா���சிகள�� உண�ந��சிக� ப�ேவ� வைககள�� இ����. ெபா�வாக�

�வ�க�டேனா, பல கிைளக�டேனா காண�படலா�.

ப�டா���சிக�� நா��

நா� அைனவ�� அறி�த ப�டா���சி வைகக� சில உ��. ம�ப� (Mulberry), ட�ஸா�

(Tussar), �கா (Muga), எறி (Eri) ப�����சிகேள அைவ! இைவதா� ப�� இைழகைள�

த�கி�றன. நா� வா�� �ழ�ெதா�தி�� ப�டா���சிக� ெச��� ேசைவக� பல.

பகலி� வ�ண�����சிக� ெச��� ��கியமான ேவைலயான அய� மகர�த�

ேச��ைகைய, இரவ�� ப�டா���சிக� ெதாட�கி�றன. இரவ�� தி��� வ�வா�க����,

பறைவக����, ஏைனய உய��ன�க���� இைரயாகி�றன. பல வைக ப�டா���சிக�

நா� பய���� தாவர�கைள��, க�பள�, ப�� �தலிய இைழகைள�� வா�வ�� ஏேதா ஒ�

ப�வ�தி� உணவாக� ெகா�கி�றன.

இதனாேலேய மன�த�க���� த�ைம பய��� உய��ன�களாக� க�த�ப��, ��சி�ெகா�லி

ம��� ெதள��க�ப�� ஒழி��� க�ட�ப�கி�றன. இ�த உலகி� நா� ேதா��வத���

�மா� 16 ேகா� ஆ��க��� ��ேப ேதா�றிய அழகிய ப�டா���சிகைள ஒ��கிைண�த

��சி� க���பா�, இய�ைக வ�வசாய� �லேம ஓரள���� க���ப��த ����.

ேம�� அறிய...

ப�டா���சிகைள� ப�றி அறிய இ�த �� உத��: Moths of India - Isaac Kehimkar

இ�தியாவ�� ெத�ப�� பல வைக� ப�டா���சிகள�� பட�கைள இ�த வைல�தள�தி�

காணலா�. www.indiabiodiversity.org/group/indianmoths <http://www.indiabiodiversity.org/group/indianmoths>
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உ�கள�ட� ப�டா���சிகள�� பட�க� இ��தா�, இ�த வைல�தள�தி� பதிேவ�றலா�.

அவ�றி� ெபயைர�� தகவ�கைள�� ஆரா��சியாள�க� அள��பா�க�.

உலக� ��வ�� ஜூைல 19-27 ப�டா���சிக� வாரமாக� ெகா�டாட�ப�கிற�. ��த�

வ�வர�க���� கீ��க�ட வைல�தள�ைத� காண��: www.nationalmothweek.org

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