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அ�ட�கா�ைகய�� ஆ�ச�ய� ேதட� 

ப. ெஜகநாத� 

ஜூைல மாத�. ஒ� மைழ�கால மதிய ேவைள. ேம��� ெதாட��சி மைலய�� உயரமான

மைல� ப�தி. ேலசான �ற�. நா� நி�� ெகா����த பாைற மைழய�� நைன��, அட��த

ேமக�ைத� கிழி���ெகா�� கீழிற�கிய ேலசான ��ய ஒள� ப��� பளபள�த�. அ�த�

பாைற ெச���தாக� கீழிற�கிய�.

ப�ள�தா�கி� ப�ைச நிற�தி� ப�ேவ� அட��திகள�� மைழ�கா��� �ைர

வ�யாப��தி��த�. ெம�ல வ�சிய �ள�� கா�� மைழ சாரைல� த�ள��ெகா�ேட ெச�ற�.

தி�ெரன ேமக�க� வ�லகி, வான� ��றி�மாக ெவ��த�.

மைற�தி��த ��ய� தைலைய ெவள�ேய ந���, ேதாைல ஊ��வ�� ��ெளன� ��ட�.

�ர�தி� மைல �க�க��கிைடேய ெவ�ைளெவேளெர�ற அ�வ� ெகா��� ெகா����ப�

ெதள�வாக� ெத��த�.

எ�லாேம ஓ�� நிமிட�க��� ம���தா�. எ�கி��ேதா வ�த ெவ�ப�� ேமக� ��ட�

அ�த� ப�ள�தா�� ��வைத�� நிர�ப�ய�. எதிேர எ�ன இ��கிறெத�ப� ச�ெட��

ெத�படாம� ேபான�.

உ�சிமைலய��

�ர�தி� ஏேதா ஒ� பறைவ ெவ�ேமக�கைள� கிழி���ெகா�� சி�ன ரா�ெக�ைட�

ேபால� பற�� வ�த�. அ� ஓ� அ�ட�கா�ைக. ெவ�ைள� ப��னண�ய�� க��� நிற�

காக�ைத எள�தி� இன�காண ���த�. க�ெணதிேர இ��த பாைறய�� கீேழ இற�கிய�.

ப�ற� ெம�ல ேமேலறி அ� நட�� வ�தேபா�, �தலி� தைல ம���தா� ெத��த�.

ேமக�க� ேலசாக வ�லக ஆர�ப��தன. காக� ெம�ல� பாைற�� ேமேல வ�� நி�ற�.

ப�ற� ப�ள�தா�ைக ேநா�கி� தி��ப� நி�� கா...கா... என ஆ�கார� �ரெல����

கைர�த�.

ெம�லிய ேமக�களா� திைரய�ட�ப�ட ப�ைச நிற மைழ கா��� �ைரய�� ப��னண�ய��,

ேலசான மைழ �றலி� ஊேட அ�த� க�ய அ�ட�கா�ைகைய� பா��க ெரா�பேவ அழகாக

இ��த�.

மைழய�� நைன��ெகா�ேட கைர�� ெகா����த அ�த� காக�ைத� பா��த��, சி�ன

வயதி� காக�ைத� ப�றி ெசா�லி வ�ைளயா�� வ��கைதெயா�� ச�ெட�� ஞாபக

க��ைர ஆசி�ய� பா��த அ�ட� கா�ைக



அ���கள�� ேமேலறி வ�த�. அ�த� கைரதலி� ஒலிைய� ேக�ேடா எ�னேவா, சில

நிமிட�கள�� இ�ெனா� அ�ட�கா�ைக�� அத�ட� ேச���ெகா�ட�.

தைல�ப�ர�ைடக�

பாைறய�� ேம� ெம�லிய படலமாக மைழ ந�� தவ��� ஓ��ெகா����த�. பாசி படராத

அ�த� பாைறய�� ந�ேரா�ட� இ��பேத ெத�யவ��ைல.

பாைறய�� ேம� ஆ�கா�ேக சி�ன� சி�ன� க�க� சிதறி� கிட�தன. ெகா�ச� உ���

கவன��தேபா� பாைறய�� சில இட�கள�� சிறிய அைச�கைள� காண ���த�.

அைச�கைள ஏ�ப��தியைவ தவைள� ���க� (தைல�ப�ர�ைட). பாைறய�� ேம� வா�

ந��ட தவைள� ���க� பல ெத�ப�டன. அ�கி� ெச�� பா��தேபா� ��ைட வ�வ

உட�� கீேழ ப��ன�கா�க� இர���, ந��ட வா�� ெத��தன. �ைன �ரான வா�,

உடலி� ந�ள�ைதவ�ட ��� மட�� ந�����த�.

அைவ அதிக� நக�வதி�ைல. பாைறேயா� பாைறயாக ஒ���ெகா����தன. உ�மைற�

ேதா�ற����� சிற�த எ����கா�� இ�த� தவைள� ���. த�ைடயான உடலி�, இர��

க�க� ம��� ந�� படல�தி� ேமேல ���தி�ெகா�� ெத��தன.

காக�கள�� ேவ�ைட

காக�க� இர��� பாைறய�� சமமான ப�திய�� த�தி� த�தி வ�தன. எைதேயா ேத�வ�

ேபாலி��த�. ஒ� காக� அ�கி��த சிறிய ச�ப�ைட� க�ைல� தி��ப�ய�. அ�க�லி�

ஓரமாக ஒ��கிய���த தவைள� ��ைச� தன� ��ய அலகா� ெகா�தி எ���

வ���கிய�.

�மா� கா� மண� ேநர� அைவ ���ரமாக� தவைள� ��ைச� ேத� எ���� சா�ப����

ெகா����தன. அைவ ேத�வதி� ஒ� ேந��திைய� காண ���த�.

�தலி� அைசயாம� ஓ�ட�தி� இ��தப� ேநா�ட�வ��டன. தவைள� ��ைச� க�டா�

அதன�கி� நட�� ெச�� தைலைய ஒ� ப�க� சா���� தைரைய� பா��ப��, ப�ற�

ெகா�தி� தி�ப�மாக இ��தன.

ச�ெடன அதி� ஒ� காக� ப�ள�தா�ைக ேநா�கி� பற�� ெச�ற�. ெகா�ச ேநர�����

ப�ற� �தலி� வ�த காக�� அைத ப��ெதாட��த�.

ச�ேற ேம�ேநா�கி வைள�த அத� �த�ைம� சிற�க� மன�த� ைக வ�ர�கைள� ேபா�ற

ேதா�ற�ைத� ெகா����தன. இ� ேபா�ற அைம�ைப� க�� வைக� பறைவகள��

காணலா�.

தி��� தி�டாக� கைல�� ெச��� பா� ேபா�ற ேமக�தி�ேட க�ப�ரமாக அ� பற��

ெச�ற�. அ�ட�கா�ைகைய� பல �ைற பா��தி��தா�� கானக� ப��னண�ய��, தவ��

ேமக�க��கிைடய�� பற�� ெச�ற அ�த எழிலா��த கா�சி அத� அழைக ேம��

���ய�.

��திசாலி� பறைவக�

காக�க� ��தி� ��ைம�ைடய பறைவக�. தம� இைரைய, உணைவ� ெப�வத�காக�

க�வ�கைள� பய�ப���� (Tool using ability) திற� வா��தைவ. நா� ெத�வ�� வ�சிெயறி��

மாமிச� கழி�க�, ம��� ேபான உண� �த� பழ�க�, ��சிக�, தவைளக�, ம�ற�

பறைவகள�� ���, ��ைட என� பல வைகயான உணைவ உ�ெகா�பைவ.

இற�� ேபான உய��ன�கைள உ�ெகா�� நம� �����ற�ைத� ��தமாக ைவ���ெகா�ள

உத�கி�றன. இதனாேலேய இைவ இய�ைக� ���ரவாள�களாக (Natural scavengers)

க�த�ப�கி�றன. இ�த� தகவைம�ப�னாேலேய இைவ மன�த அட��தி மி��த நகர�க�,

கா��� ப�தி என� பல இட�கள�� பரவ�� காண�ப�கி�றன.

ந�மி� கல�தைவ

காக�க� ந� வா�ேவா��, ப�பா�ேடா�� கல�த ஒ� பறைவய�ன�. ந� வ��� வாசலி�

காக� கைர�தா� வ���தின�க� வ�வா�க� எ�ப� ந�ப��ைக. இைத "வ���� வர�

கைர�த கா�ைக" எ�� ���ெதாைக பாடலி� �ல�� அறியலா�.

இ�பாடைல இய�றிய� ச�க இல�கிய� ெப�பா� �லவ�கள�� ஒ�வரான கா�ைக

பா�ன�யா� ந�ெச�ைளயா�. காக�ைத� ப�றி பா�யதாேலேய அவ� இ�ெபயைர� ெப�றா�.



காக�கைள அைழ�� உணவ���, ப�� உணவ���� பழ�க� ந���� பல��� உ��.

வா� கா�ைக�� வ���� கா�ைக��

காக�க� ேகா�வ�ேட (Corvidae Family) ���ப�ைத� சா��தைவ. இ����ப�தி� ேகா�வ�

ேப�ன�ைத (Corvus Genus) ேச��த 12 வைக காக�க� இ�தியாவ�� காண�ப�கி�றன.

தமிழக�தி� அ�ட�கா�ைக (Large-billed Crow), கா�ைக (House Crow) என இர�� வைக�

காக�கைள� காணலா�.

காக�க� இன�ைத� சா��த வா�கா�ைகைய (Rufous Treepie) மர�க� அட��த தமிழக

நக���ற�கள���, ஊ���ற�கள���, கா��� ப�திகள��� காணலா�.

ெவ�வா� கா�ைக (White-bellied Treepie) ேம��� ெதாட��சி மைல� ப�திகள���, கிழ��

மைல� ெதாட�� சில கா��� ப�திகள��� ம��ேம ெத�ப�� ஓ�ட வா�வ� (Endemic

species).

இமயமைல� ப�திகள�� ெத�ப�� கா�ைக ���ப�ைத� ேச��த இர�� பறைவக� ச��

வ��தியாசமான ேதா�ற� ெகா�டைவ. Red-billed Chough எ�� ெச����� கா�ைகய��

அல��, கா�� சிவ�� நிற�திலி����, அ�ைப� கா�ைகய�� (Alpine or Yellow-billed Chough)

அல� ம�ச� நிறமாக��, கா�க� இள�சிவ�பாக�� இ����.

காக�கைள அவதான��� அவ�ைற� ப�றிய பல �வாரசியமான தகவ�கைள 1905� ட�ள�

திவ� (Douglas Dewar) எ�� �க�ெப�ற பறைவய�யலாள� ‘The Indian Crow’ எ�ற �ைல

எ�தி��ளா�. இ�த �ைல இலவசமாக� கீ��க�ட உரலிய���� ெபறலா�:

<https://archive.org/details/indiancrowhisboo00dewa>

- க��ைரயாள�, 

கா��ய�� ஆரா��சியாள� 
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