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இைலெவ�� ம�ம�

ப. ெஜகநாத�

சில ஆ��க��� �� டா��லி� கா��� ப�திய�� நட�� ெச�� ெகா����தேபா�,

தட�தி� ஓரமாக ஒ� இ�சி வைக� ெச�ய�� இைல என� கவன�ைத� தி��ப�� த�ைன

ேநா�கி இ��த�.

காரண� அ�த இைலய�� வ�ள���, அத� வ�ள��ைப மிக�� ேந��தியாக அைரவ�ட

வ�வ�� யாேரா ெவ��ய���தா�க�. நகெவ��ைய ைவ�� நக�ைத ெவ��ய���ப�ேபால.

பா��க அழகாக, அ�த இைலேய �� வ�வ�தி� இ��த�.

ஒ� ேவைள க�பள� �� அ�ல� வ�ண�����சிய�� இள� ப�வ� ��தா� இ�ப��

க��தி���ேமா எ�ற ச�ேதக�தி� இைலைய� தி��ப� அத� அ���ற�ைத� பா��ேத�.

எ��� ெத�படவ��ைல. இைல��� கீேழ தைரய�� பா��ேத�. ���களாக இ��தா� அத�

எ�ச� �க�க� சி�திய�����. அ�ப� ஏ�� ெத�படவ��ைல. ��யாத �திராக இ��த�.

இய�ைகய�� ரகசிய�க� அ�வள� எள�தி� ����வ�டா�. ச� இ��க��� என

ஆவண���காக ஒ� பட� எ��� ைவ���ெகா�ேட�.

வ�ைட கிைட�த�

இைத� பா��� ��� ஆ��க� கழி�� ேகாவாவ�� ஒ� கா��� ப�திய�� மாைல

ேவைளய�� நட�� ெச�� ெகா����ேத�. தட� ஓரமாக இ��த ஒ� ெச�ய�� இைல மிக

அழகாக ெவ�ட�ப����த�. இத�� �� டா��லி� ப�திய�� ெவ�ட�ப�ட இைலைய�

ேபாலேவ.

ஆ�ச�ய��ட� அைத� பா���� ெகா����தேபாேத, க�ய நிற�தி� ஒ� ��சி இைலைய

ேநா�கி� பற�� வ�த�. உ��� கவன��தேபா�, அ� ேதன� வைகைய� ேச��த� எ��

ெத��த�. நா� பா���� ெகா����தேபாேத, ஒ� சில வ�நா�கள�� இைலைய� தன�

வா����களா� "ப" வ�வ�� ெவ�� எ����ெகா�� பற�� ெச�ற�.

என� �த� ச�ேதக���� வ�ைட கிைட�த�. இைலைய ெவ��ய� ஒ� ேதன� வைக.

ஆனா�, நா� ெபா�வாக� கா�� ேதன��கைள� ேபால�லாம� ெகா�ச� க�ய நிற�தி��,

ச�� ந�ளமாக�� இ��த�. இ� எ�ன வைக� ேதன�? இைலைய இ�ப� அ� ெவ��

எ���� ெச�வத� ேநா�க�?

வ�ய�பான ��சி

வ�� தி��ப�ய ப�� சில ��கைள� �ர��யதி��, இைணய� ேத�தலி��, அ� ஒ�

இைலெவ��� ேதன� எ�ப� �ல�ப�ட�. அைத� ப�றி ேம�� ப��ததி� பல வ�ய�க

ெவ��ய இைலைய எ���� ெச��� ேதன� பட�: ய�வ��
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ைவ��� உ�ைமக� ெத�யவ�தன. இைவ Megachilidae ���ப�ைத� ேச��தைவ.

இ�வைக ேதன��க� ��டமாக� ச�க வா��ைகய�� ஈ�ப�வதி�ைல. தன��ேத

வா�கி�றன. இைலகைள ெவ��வத�ெக�ேற அைம�த வா����கைள (mandibles)

ெகா���ளன.

இைலெவ��� ேதன��க� பல தாவர�கள�� மகர�த� ேச��ைக��� �ைணேபாகி�றன.

இைவ த� வய���� �ற�தி��ள ெம�லிய �வ�கள�� மகர�த� �க�கைள ேசமி��

எ���� ெச���. ஏைனய ேதன��க� த� கா�கள�� உ�ள மரகத� �ைடய�� எ����

ெச���.

சில ேவைள ந� வ��கள�� சாவ�� �வார�கள���, மி�ெச�கி� �வார�கள��� (Socket),

�வ��, மர�ச�ட�கள�� உ�ள சிறிய ஓ�ைடகள��� இ�வைக ேதன��க� ��

க��ய���பைத� காணலா�. இவ�றி� �� இைலகளா� ஆன, பல அைறகைள�

ெகா������.

இ�த� ேதன��க� ஈரமான கள�ம�, மர� ப�சி� ேபா�ற ெபா��களா� �� க��, ெவ��

எ��த இைலகைள� ெகா��வ�� ���� வ�வ���� ஏ�ப அவ�ைற� ���� உ�ேள

ைவ���. அ�த இைல��ழிய�� ஒ� ��ைடய���. அ�த ��ைட ெபா��� ெவள�வ��

ேதா��வள��கான உணவான ��ேதைன�� (Nectar) மகர�த� �க�கைள�� (Pollen grains)

ெகா��வ�� ேச����.

அ��த ச�ததி

இைவெய�லா� ைவ�க�ப�ட இைல��ழிய�� ேம� ேம�� ஒ� ெவ��ய இைலைய

ைவ�� ��, அதி�� ஒ� ��ைடைய�� அத�கான உணைவ�� ைவ���. இ�ப��

���� ந�ள���� ஏ�ப� பல அைறகைள� தயா� ெச���.

கைடசிய�� ேம�� பல இைலகைள ெவ�� வ�� �ைழவாய�லி� திண���� கள�ம�

அ�ல� ப�சிைன� ெகா�� �சி, மைழ�� ம�ற� ��சிக�� ������ �காத வைகய��

அைட��வ���. இைலைய� தவ�ர மல�த�க�, நா�க� ேபா�றவ�ைற ைவ��� ��

க���. ெப� ேதன�ேய ��க��� ேவைலைய� ெச���. ேதா��வள�க� வள��� ச�யான

த�ண�தி� (பலவ�த மல�க� மல�� கால�தி�) ��ைடவ��� ெவள�ேய��.

�தி��த இைலெவ��� ேதன��கள�� ஆ�க� கலவ� ���தப�� இற�� ேபா��. ஆனா�

ெப� ேதன� ேம�� சில வார�க� உய�� வா��� ��ைட� க���.

இய�ைக வா���

��� டா��லி�ப�� நா� க�ட அ�த இைலைய ெவ��ய� இ� ேபா�ற இைலெவ���

ேதன�யாக�தா� இ��க ேவ���. அ�த இைலய�� பட�ைத� ��சிய�யலாள� யா�டமாவ�

கா��ய���தா�, அைத ெவ��ய� யாெர�� ெசா�லிய���பா�க�. அ�த எ�ண� அ�ேபா�

உதி�கவ��ைல.

அ�ப�� ேக��� ெத��� ெகா����தா� ம���� அைத� பா��த�ட�, உடேன

அைடயாள� க����க ����. என���, எதி�பாராத வ�தமாக நாேம ஒ�ைற�

க�டறிவதி� கிைட��� மகி��சி�� ஈ� இைண உ�டா? இய�ைக நம�� அ�த வா��ைப

அள����ெகா�ேட இ����. இ�த மன�த� �ல� இ����வைர. இய�ைகயான

வாழிட�கைள இ�த மன�த� �ல� வ��� ைவ�தி����வைர.

ேதன��க� ெச��� உதவ�

பல வைக தாவர� பய��கள�� அய� மகர�த� ேச��ைக�� உத�� ��சிய�ன�கள��

இைலெவ��� ேதன��க� மிக�� ��கியமானைவ. இய�ைகயான நில�ப�தி அைன�ைத��

வ�வசாய� ெச�வத�காக அழி�� அ�ல� மா�றியைம��, பல வைக� ��சி�ெகா�லிகைள�

பய�ப��தியத� வ�ைளவாக அய� மகர�த� ேச��ைக�� உத�� பல வைக�

��சிய�ன�க� அழி���, அ�கி�� வ�கி�றன.

இதனா� பய�� உ�ப�தி� திற� �ைற��, பல வைக தாவர ேநா�க� ெப�கின. இைத�

சமாள��க இய�ைக வ�வசாய�, வள���றா வ�வசாய �ைறகைள� ப��ப��த�,



வ�ைளநில�கள�� அ�கி� இய� தாவர�கைள வள��த�, சீரழி�த இய�ைக� ப�திகைள

ம��டைம�த� �தலிய தி�ட�க� உலக அளவ�� ெசய�ப��த�ப�� வ�கி�றன.

இ�ப�� ெச�வதா� ம� வள�, பய�� உ�ப�தி ெப��க� ம��ம�லாம� அய� மகர�த�

ேச��ைக�� உத�� ேதன��க�, வ�ண�����சிக�, ேம�� பல ��சி வைகக�� ெப���.

இ�த வைக� ��சிகைள� �றி�பாக� பல வைக� ேதன��கைள� ப�ைணகள���, வ�வசாய

நில�க��� அ�கி�� ஈ��க� ெசய�ைகயான ��க�� ைவ�க�ப�கி�றன.

ந�லகி� ப�திய�� கீ�ேடா� அற�க�டைளைய� (Keystone Foundation) ேச��த

ஆரா��சியாள�க� இ�த வைக ஆேலாசைனகைள அ�ப�தி வ�வசாய�க���

வழ�கிவ�கி�றன�. ேம�� வ�வர�க���� பா��க:

http://keystone-foundation.org/

ப. ெஜகநாத�, கா��ய�� ஆரா��சியாள� 

மி�ன�ச�: jegan@ncf-india.org
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