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பற�� வ�த வ���தின�

ப. ெஜகநாத�

காைலய�� ரஹ�� வ�� ஈநா� ப�தி�ைகைய� ெகா���,”சா�, ப�ிய�� ல�க ெப��ேதாேம

கதா? தான���றி�சி நி�� ஒ�சி�தி” எ�றா�. ப���� கா�ப��க� ெசா�ேன�.

ஆ�திராவ�� பல ஆ��க� இ��தா�� ெத�� எ�த, ப��க இ���

க���ெகா�ளவ��ைல. உடேன அ�த� க��ைரைய எ�திய ப�தி�ைக ந�ப��� ேபா�

ெச�� ந�றிகைள� ெசா�ேன�.

�ள��� வ��� தைலைய� �வ�ட ெமா�ைட மா���� ெச�ேற�. �டேவ என�

கள��றி�ேப�ைட�� (field notebook) ேபனாைவ�� எ���� ெச�ேற�. ைபனா�லைர

எ���� ெச�லவ��ைல. பறைவகைள பா��க ஆ�வ� இ��தா� ேபா��. ேவ� எ���

ேதைவய��ைல. ஆனா� �றி�ேப� அவசிய�. பா��தைத உடேன எ�தி ைவ�காவ��டா�

ஒ� சில மண� ேநர�கள�� நி�சயமாக மற�� ேபா�வ���.

�த� �தலி� பா��த� ெப� ஊதா� ேத�சி��. எதிேர இ��த க��ட�தி� ெதா�கி�

ெகா����த ைந�� ேபான ஒ� சா�கிலி��� சணைல அலகா� ப���� எ����

ெகா����த�. �� க��வத�காக�தா�. ச�� ேநர�தி�ெக�லா� ஆ� ஊதா� ேத�சி��

வ�� எதி�� இ��த மி�க�ப�தி� அம��த�. அத� பளபள க� ஊதா நிற� ��ய ஒள�ய��

தகதகெவன மி�ன�ய�. எ�ன ஒ� அழகான பறைவ. வ��..வ��..வ��...என� க�திய�.

ச�� ேநர�தி�ெக�லா� இ��ெமா� ஆ� ஊதா� ேத� சி�� அ�ப�கமாக வ�த��

அைத� �ர�த ஆர�ப��த�. இர��� க�தி� ெகா��, ஒ�ைற ஒ�� �ர�தி� ெகா�ேட

பற�� ெச�றன.

அ��ததாக� பா��த� சி�����வ�கைள (2- ஆ�, 2-ெப�). ைமனா�க� (4) பற�� ெச�றன.

ம�ப��� ஊதா ேத�சி�� ஒ�� வ�� வ���� எதி�லி��த ம�திய�� �ரான

ேகா�ர�தி� உ�சிய�� அம��� க�த ஆர�ப��த�. �தலி� வ�� ேபானதாக�தா�

இ��கேவ���. ம���� அைத என� எ�ண��ைகய�� ேச���� ெகா�ளவ��ைல. ச��

ேநர�தி� ெப� ஊதா ேத�சி�� ம���� சணைல ப���� எ���� ெகா�� ேபான�.

�ர�தி� இர�� காக�க� வ���� த�ண��� ெதா��ய�� ேம� அம��� கைர��

ெகா����தன. உ�ண��ெகா�� ஒ�� தைல�� ேமேல பற�� ெச�ற�. கீ...கீ..எ�ற

�ரைல� ேக�� தி��ப�� பா��ேத�. ஒ� ப�ைச�கிள� எ�ேகா ேவகமாக� பற��

ேபா��ெகா����த�. ஆணா, ெப�ணா என� ெத�யவ��ைல. ஆ� எ�றா� க��தி�

க���� சிவ��மாக ஒ� வைளய� இ����.

அ��ததாக� பா��த� ந�லவா� ப����டா�. ந��நிைலக��� அ�கி� அதிக� வல� வ��

இ�பறைவ ஊ���� எ�ன ெச�� ெகா����த� என� ெத�யவ��ைல. ஒ� ேவைள

அ�வழியாக� பற�� ெச��� ேபா� ��சிகைள� க�� ப���க வ�தி���ேமா எ�னேவா.

இ� ஒ� வலைச வ�� பறைவ எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�.

நா� இ���� ஊ�� ெபய� ப�ேவ�. கட�பா மாவ�ட�தி� உ�ள ஒ� சிறிய நகர�.
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க��ட�க� நிைற�த ஆ�கா�ேக ஓ�� மர�க�ட� ��ய அ�த� ப�திய�� இ�ப� நிமிட

ேநர�தி��� இ�தைன பறைவக�. வ����� ெதாைலேபசி மண� அ���� ஓைச ேக�ட��

உடேன பறைவ பா��தைல ����� ெகா�� கீேழ வ�ேத�.

எ�னேவா ெத�யவ��ைல அ�� காைல மி�ெவ�� இ�லாம� இ��த�. ெபா�வாக இ��

பகலி� மி�சார� இ��கா�. உடேன கண�ன�ைய திற�� என� பறைவ�ப��யைல (bird

checklist) eBird-� உ�ள��ேட�.

ேசல�திலி��� கேண�வ� எ�� பறைவ ஆ�வல� மகி��சி த��ப ஒ� மி�ன�ச�

அ��ப�ய���தா�. க�ண��றி�சி ஏ�ய�� பறைவகைள� பா���� ெகா����த ேபா�

காைல 6:30 மண��� ஏ� �நாைரக� பற�� ெச�வைத� க����கிறா�. அைத உடன�யாக

பகி��தி��தா�. அ�த இட�தி� அ�த� பறைவைய பா��ேப� என நிைன��� �ட

பா��கவ��ைல எ���, த� வா�வ�� இ� ஒ� அ��தமான த�ண� என��

�றி�ப�����தா�. ப���� ேபாேத மகி��சியாக இ��த�. அவ� அ�த கண�ைத த�

வா�நா� ��வ�� மற�க மா�டா�. அவர� உண��கைள எ�னா� ���� ெகா�ள

���த�. ஏெனன�� அ� ேபா�ற த�ண�கைள அ�பவ��தவ� நா�. பறைவ பா��தலி�

ஆ�வ� உ�ள ஒ�ெவா�வ�� அைத ந�� உண�வா�க�.

அ�த ஒ� நிக�வ�� ஏ�ப�� ��கல�ைத��, ���ைப�� வா��ைதய�� ெசா�லி வ�ள�க

��யா�. அைத அ�பவ��க ேவ���.

இ� ேபா�ற (GBCC) தி�ட�கைள நட��வ� ஏேதா பறைவகைள எ��வத���,

ப��யைல� பதி� ெச�வத�காக ம��ம�ல. இய�ைகய�� வ��ைதகைள அைனவ��

க��ணர��, அ�பவ��� மகிழ�� ேவ��� எ�ற ேநா�க�தினா�� தா�.

இ�ேபா�ற இய�ைகய�� த�சன�க� தா� நா� வா�� இ��மி� ப�திைன கா�பா�ற

ேவ��� எ�ற எ�ண�ைத ந�மி� வ��தி��.

இைணயதள�: http://www.birdcount.in/events/gbbc/

தமிழி�: http://uyiri.wordpress.com/2014/02/10/gbbc/
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