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வ�சிறிவாலிய�� நடன த�சன�

ப. ெஜகநாத�

�ைற�த� ��கா� மண� ேநரமாவ� இ����, அ�த� பறைவைய ஒ� உளவாள�ைய�

ேபால� ப��ெதாட��� கவன���, அ� பற�� ெச��� இடெம�லா�

ெச��ெகா����ேத�. மர� கிைளகள�� ஊேட �ரமாக� பற�� ெச��, எ� க�ைண

வ��� அ� அக��வைர.

சி�����வ�ய�� உ�வ�ைத ஒ�த சிறிய பறைவதா�. ஆனா�, இற�ைககைள� ச��

வ���� ைவ��� ெகா����பதா� ெகா�ச� ெப�தாக� ெத���. நா� பா����

ெகா����த� ம�ச� வ�சிறிவாலி (Yellow-bellied Fantail) எ�� அழகான பறைவைய. இட�

உ�தரா�ச� மாநில�தி� ஜி� கா�ெப� �லிக� கா�பக�ைத ஒ��ய சா� மர�க� நிைற�த

கா��� ப�திய��.

சி�ன சாகச�

இ�த� பறைவ ஈ�ப���பா�க� (Flycatchers) வைகைய� ேச��த�. இ�த ஈ�ப���பா�க���

ஒ� ப�ர�ேயக� �ண� உ��. கா�றி� அ�ல� இைலகள��, க��கள��, கிைளகள��

இ���� ��சிகைள� பற�� ெச�� ப����வ���, ��� அம��தி��த இட���ேக

ெப��பா�� தி���� ப�� ெகா�டைவ.

அைவ �����பாக� சிறக���� பற��� வ�த�தி��, வா� சிற�கைள அ�வ�ேபா�

வ����� ப�கவா��� ஆ�� ஆ�� நடனமா�வைத�ேபா� அ��மி��� ��ள��

தி�வைத�� க�� பா��பவ�க� அதிசய���� ேபாவா�க�. பா��பவ�� மனைத�

ெகா�ைளெகா��� அழகான பறைவ இன�கள�� ஒ�� இ�.

இ���� இ�லாம�

அ� காைல ேநர�. ��ய ஒள� ெம�ல ேமேலறி� ெகா����த�. எ�றா�� �ள�ராக�தா�

இ��த�. சா� மர இைலகள�� ம�� இரவ�� ெப�த பன���ள�க� ��ய ெவ�ப�தி� ெம�ல

உ�கி� திர��, கீேழ ெம�ல� ெசா���ெகா����தன. மர�தி� ேமலி��த
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இைலகள�லி��� கீ� கிைளகள�� உ�ள இைலகள�� ‘ட�' எ�ற ஒலி�ட� ந����ள�க�

வ���� ெதறி���ெகா����தன.

இ�த� கிைளக��� இைடய��தா� அ�த ம�ச� வ�சிறிவாலிைய� க�ேட�.

மர�கிைளகள�� பற���, தாவ��ெகா��� இ��த அ�த வ�சிறிவாலி, இைலக��கிைடேய

��ய ஒள� வ���த ஓ� இட�தி� வ�� அம��த�. என� ேகமரா �ல� அைத�

படெம��க�� நா� �ய�� ெகா����ேத�.

இய�ைகயான ��ய ஒள�ய�� எ��க�ப�� பட�தி� அழேக தன�தா�. ஓ�ட�தி� நிைலயாக

இ�லாம�, க� �� திற��� கண�தி� அ��மி��� பற�� ெகா������

பறைவகைள� படெம��ப� நி�சய� எள�தான கா�யம�ல. இ�ேநா�கி (ைபனா�ல�)

வழியாக� க�ெண��காம� பறைவகைள� ப��ெதாட�வேத க�னமான கா�ய�தா�.

இ�நிைலய�� அவ�ைற� படெம��க, ெப��� ெமன�ெகட ேவ���. ந�ல பட� அைமய

அதி��ட�� இ��கேவ���. பல ேநர� பறைவ பற�� ேபா�, அ� அம��தி��த கிைள

ம��ேம பட�தி� இ����.

நடன த�ண�

அ�ைற�� வ�சிறிவாலி சிறி� ேநர� எ�ைன அைல�கழி�த�. படெம���� �ய�சிைய�

ைகவ��� வ�டலா� எ���ட� ேதா�றிய�. அ�நிைலய��தா� ��ய ஒள� ப�ட இட����,

அ�பறைவ வ�� அம��த�. அத� ம�ச� நிற உடலி� இள�காைல ெவய�� ப�� ெபா�

நிற�தி� மி�ன�ய�.

எ�ேபா�� அ� ெச�வ�ேபா� வா� இற�ைககைள வ�சிறி ேபா� வ����, கா�கைள மா�றி

மா�றி ைவ�� அ��மி��� ��ள�ய�. ��றி�� உ�ள ��சிகைள� கா�பத�காக��,

ப���� உ�பத�கான ஆய�தமாக�ேம அ� அ�ப�� ெச�கிற� எ�றா��, நடனமா�வ�

ேபாலேவ ேதா�றிய�.

ேவ�ைட த�சன�

��ய ஒள� எ� தைல��� ப��னாலி��� வ�சியதா�, அ��� பற��ெகா����த சிறிய

��சிகள�� ேம� ப��� ெதறி�� மி�ன�ய�. அ�த வ�சிறிவாலி, ��சிகைள� பா��தி��க

ேவ���. நா� நி�ற இட�திலி��� �மா� 5 அ� �ர���� அ�கி� இற�ைககைள�

படபட��� பற�� வ��, அ��� பற�� ெகா����த இர�� சிறிய ��சிகைள ஒேர

வ��சி� (பற�தலி�) ப�����ெகா��, ம���� கிைள��� தி��ப�ய�.

க�ண�ைம��� ேநர�தி� எ� க� ��ேன ஒ� ம�தா�� மி�ன� மைற�த� ேபாலி��த�.

கா�றி� நடனமா� எ�ைன வா�ப�ள�� நி�க� ெச�த அ�த� பறைவ, ெவள��ச� மி��த

இட����� ெச�� அம��த�. வா��ைப ந�வவ�டாம�, உடேன ேகமராைவ� தி��ப��

படெம��க ஆர�ப��ேத�.

ப���த பட�

எ��த பட�கைள� பா��தேபா�, ஒ� பட� என�ேக ெரா�ப�� ப���தி��த�. அ�த�

காைல� ��ய ஒள�ய�� நைன��, இற�ைககைள அகல வ����, வா� இற�க� வ�சிறி

ேபா� அழகாக வ���த ேதா�ற��ட� இ��த� அ�த� பறைவ. அழகி� ெதறி�� அ�பட�தி�

இ�ைலெய�றா��, வ�சிறிவாலிய�� ப�ைப� கா��� வ�த�தி� இ��ததா�, அ�த� பட�

எ� மன��� ெந��கமாக இ��த�.
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வ�சிறிவாலிகைள� ப�றி� ப�க� ப�கமாக எ�தினா��, பல மண� ேநர� ேபசினா��

அவ�ைற ேந��, இய�ைக� �ழலி� பா��ப� ேபா�ற அ�பவ� ேவ� எத��� ஈடாகா�.

அைத ேந�� பா��பவ�க� அ�த ஒ� கண�ைத, நி�சயமாக� த�க� வா�வ�� எ��ேம

மற�க மா�டா�க�.
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