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கள�கா� த�த ப��க�

ப. ெஜகநாத�

தி�ெந�ேவலி மாவ�ட�தி� ேம��� ெதாட��சி மைல� ெதாட�� ஒ� ப�தியாக இ����

பழ�ெப�� கா��� ப�தியான கள�கா�-��ட��ைறய�� பதி�ெச�ய�ப�ட என� பயண�

கள� �றி�ேப�ைட� சம�ப�தி� பா���� ெகா����ேத�. எ� மனதி� கா�சி ெகா���

மைற�த உய��ன�க�: �லி, யாைன, கர�, ெகா��� �லி, ெச�நா�, ப��� மரநா�, அல��,

சி��ைத� �ைன, வைரயா�, ந�லகி� க�ம�தி, சி�கவா� �ர��, பற��� அண��, மலபா�

��வா� எலி, ெப�ய இ�வா�சி, க��� மர�ெகா�தி, கா��� ���, க�நாக�, பற���

ப�லி, பல வைக� ��சிக�, பல வைக� தாவர�க�... �றி��கைள� காண� காண� க�

��ேன கா�சிக� பல வ���தன.

இய�ைக ஆ�வல�க����, கா��ய�� கள� பண�யாள�க���� அவசிய� இ��க ேவ��ய

பழ�க�கள�� ஒ�� அவ�க� கா�பைத, அவதான��பைத� கள� �றி�ேப��� உட���ட�

பதி� ெச�வ�. இ�ேவ ஆரா��சி�� அ��பைட.

அ�ய அ�பவ�க�

இ�ேக �றி�ப����ள ச�பவ�க� எ�லா� நட�த� 1999-� ஆ���, கள�கா�-

��ட��ைற �லிக� கா�பக�தி�. 1988-� ேதா��வ��க�ப�ட தமிழக�தி� �த� �லிக�

கா�பக� அ�. ஒ� ஆர�ப நிைல கா��ய�� ஆரா��சியாளனாக 25 வயதி� அ���

ெச�றி��த என��, மற�க ��யாத பல த�ண�கைள�� பல வைக அ�பவ�கைள��

அள��த� அ�த� �லிக� கா�பக�தா�.

பட�கள�� ம��ேம பா��� ரசி��� ெகா����த, பா��ேப� எ�� கனவ��� நிைன�திராத

பல உய��ன�கைள �த��தலி� க�ட�� கள�கா�-��ட��ைற �லிக�

கா�பக�தி�தா�.

மைழ�கா��� ெத�ப�� சி� ஊ��ண�கள�� ஒ�றான ப��� மரநா� (Brown palm Civet)

ப�றிய ஆரா��சிய�� கள�பண� உதவ�யாளனாக� பதிேனா� மாத�க� அ�ேக த�கிய�����

வா��� கிைட�த�. ப��� மரநா�, ேம��� ெதாட��சி மைல� ப�திய�� ம��ேம

ெத�ப�� ஓ�டவா�வ� (Western Ghats Endemic). இ�த அ�ய வைக மரநா� ஒ� இரவா�

(Nocturnal). இரவ��� பகலி�� கள�கா�-��ட��ைற �லிக� கா�பக�தி� மைழ�கா���

ப�திகள�� தி��� கள�பண� ேம�ெகா�ட ேவைளய��, அ�த� கானக�தி� ெச�வ�கைள�

பா���� பா�கிய� கிைட�த�.



ப��ய�� ெசழி�ப�ட�

உலகி� உ�ள ப��ய�� ெசழி�ப�ட�கள�� ஒ�� (biodiversity hotspot) ேம��� ெதாட��சி

மைல� ப�தி. இ�த மைல� ெதாட�� த��ட�படாத, ெதா�னல� வா��த கா���

ப�திகைள� ெகா�ட ெவ� சில இட�கள�� ஒ�� கள�கா�-��ட��ைற �லிக�

கா�பக�.

இத� ெமா�த� பர�� 895 ச�ர� கி.ம�. அக�திய மைல உய���ேகாள ம�டல�தி� ஒ�

ப�தியான இ�, ப��ய��ய�தி� சிற�� வ�ள��� ப�திகள�� ��கியமான�. �மா� 150

ஓ�டவா� தாவர வைகக��, 33 வைக ம��க��, 37 வைக ந��நில வா�வ�க��, 81 வைக

ஊ�வன��, 273 வைக பறைவய�ன�க��, 77 வைக பா���க�� இ�வைர அ�ேக

க�டறிய�ப���ளன.

இ�ப�� பல அ�ய உய��ன�கள�� வா�வ�டமாக� திக�கிற�. எ�ண�ற பல

கா�ேடாைடக�, ெகாடமா� யா�, ந�ப�யா�, ப�ைசயா�, கீ� மண���தா�, தாமிரபரண�,

ேச�வலா�, கடனா நதி, ராம நதி ேபா�ற ஆ�க�� இ�ப�திய�� உ�ப�தியாவதா�

நதிகள�� சரணாலயமாக�� க�த�ப�கிற�.

இ�ப�� �லி கா�பக�க�, �லிகைள ம��ேம பா�கா� பதி�ைல. �லிக�ட� ேச���� பல

வைக வாழிட�கைள��, உய��ன�கைள��, நிலவைம��கைள�� பா�கா�கி�றன.

அதனா� �லிகள�� பா�கா�� இ�றியைமயாததாகிற�. அ� கா��ய��க��� ம��ம�ல,

மன�த�ல���ேக ந�ைம ��கிற�.

தி��ப�� ெச�ற யாைனக�

கா����� இ��த ஒ� க��ட�தி� த�கிய���� கள�பண�ய�� ஈ�ப����த கால� அ�.

ஒ� நா� மாைல வ����� அ�ேக யாைனகள�� ப�ள�ற� ேக�ட�. இரவான�� வ������

ப��னா� இ��த ��க� நிைற�த ப�திய�� சலசல�� ஒலிைய� ேக�� ஜ�னைல�

திற�தேபா�, யாைன� ���ெயா�� நி�� ெகா����தைத� க�ேட�. உடேன ஜ�னைல

��வ��� வ������ வ��வ��ேட�.

ச�� ேநர���ெக�லா� 5-6 யாைனக� வ���� ��ேன ெவ� அ�கி�

நி��ெகா����தன. அ�ேக மி�வசதி கிைடயா� எ�பதா� ெப�ேராமா�� வ�ள�ைக

அைண��வ���, க�ணா� ஜ�ன� வழியாக யாைனகைள� பா���� ெகா����ேத�.

என� நடமா�ட�தா� ஏ�ப�ட ச�த�கைள, அ�த� ��ட�திலி��த ஒ� யாைன ேக����க

ேவ���. உடேன நா� இ���� திைசைய ேநா�கி� தன� ��ப��ைகைய ைவ�� ேமா�ப�

ப���த�.

ப��ன� யாைனக� அைன��� தி��ப� எதி�� திைசய�� நட�க ஆர�ப��தன. அ�� ��

நில�. நிலவ�� பா� ஒள�ய�� ஒ� யாைன� திரைள ெவ� அ�கி� க�ட�, கால�����

மற�க ��யாத கா�சியாக மனதி� உைற��வ��ட�.

ெகா��� �லி

ம�ெறா� நா� கா��� பாைதய�� ெச�� ெகா����தேபா�, தைரய�லி��� ஆ��வா�

மர�ைத� ப�றி�ெகா�� சரசரெவன ஏேதா ஒ� கா��ய�� ேமேலறிய�. நா�� கா�களா��

மர�தி� த�ைட ப�றி�ெகா�� ேமேலறி ஒ� கிைளைய அைட�த�. ப��� லாகவமாக

மர�கிைளகள�� ஊேட, ஏேதா தைரய�� நட�� ெச�வைத� ேபால அநாயாசமாக மர� வ���

மர� தாவ�� ெச�ற�.

ந�லகி� மா��ெட� (Nilgiri Marten) என ஆ�கில�தி�� ெகா��� �லி எ�� ெபா�வாக��

அைழ�க�ப�� அ�த உய��ன�, ேம��� ெதாட��சி மைல� ப�திய�� மிக�� அ�தான

உய��ன�கள�� ஒ��. மரநா�, கீ�, ந��நா� �தலிய சி� ஊ��ண� (smaller carnivore)

வைகைய� ேச��த�. மரநாைய� ேபா�ற உட��, ந��� அட��த வா��, அழகான ெவள��

ம�ச� அ�ல� ஆர�� நிற� க���� ெகா�ட ஒ� அழகான உய��ன�.

ெம� உ�ம�

நா�� சில�ப�� கா��� பாைதய�� நட�� ெகா����ேதா�. வைள�� ெச��� அ�த�

தட�தி� ம��ைனய�லி��� ஏேதா உ��� ஒலி ெம�லிதாக� கா�கைள வ�தைட�த�.

இர�� நா�க��� �� அ�ப�திய�� கர�க� இர�� க�தி ெகா����தைத�

ேக����ேதா�. கள�பண� உதவ�யாளரான சில�ப�, த�ன�டமி��த அ�வாளா�



வழிய�லி��த மர�கள�� த���ெகா���, அ�வ�ேபா� கைன���ெகா��� வ�தா�.

ஏதாவ� ஒலி எ��ப��ெகா�ேட நட�� ேபா��ேபா�, நா� ேபா�� வழிய�� ஒ� ேவைள

ஏேத�� ெப�ய கா��ய�� இ��தா�, வ�லகி� ெச��வ���.

ெம�ல நட�� ��ேனறி� ெகா����தேபா� சில�ப� ச�ெடன நி��, எ�ன�ட�

�����தா�, "அ�க ஏேதா நக��� ேபா��, �லி மாதி� இ���" எ�றா�. நா�க� நி��

ெகா����த தட�தி� ச�வான ேம�ப�திய��, �மா� 20 ம�. �ர�தி� கா�� வாைழக�

நிைற�த ப�திய�� ஊேட ஒ� �லி நட�� ெச�ற�. இய�ைகயான �ழலி� �லிைய

அ�ேபா�தா� �த��ைறயாக� பா��ேத�.

உண�� ெதா�தர�

ஒ� நா� கள�பண� உதவ�யாளரான ராஜாமண��� நா�� ெச���தான கா��� பாைதய��

ேமேலறி� ெகா����ேதா�. அ� ெப��த ெப�ய மர� ஒ�� தட�தி� ந�வ�� இ��த�.

அைத� ��றி�� பழ�க� கீேழ சிதறி� கிட�தன.

அ�மர�ைத� ��றி�ெகா�� ெச�றேபா� மர�தி� ப��னா� இ��� க��பான ஒ�

கா��ய�� "உ��..." என உ�மி�ெகா�� எ�கைள ேநா�கி வ�த�. ச�ெடன� தி��ப�,

இ�வ�� ஓட ஆர�ப��ேதா�.

உ���, ப�� ச�வான அ�த� பாைதய�� கீ�� ப�திைய வ�தைட�ேதா�. ப���தா�

ெத��த� அ� ஒ� கர� என. கர�க��� ேமா�ப� ச�தி அதிக�. இ��தா�� பா�ைவ��,

ேக��� திற�� ெகா�ச� க�மி.

மர�தி� கீழி���� பழ�கைள� சா�ப���� ெகா����தேபா� எதி�பாராதவ�தமாக நா�க�

அ�ேக ெச�ற� அைத� தி��கிட� ெச�ததா�தா�, எ�கைள உ�மி வ�ர��ய���கிற�.

க��ைரயாள�, 

கா��ய�� ஆரா��சியாள�
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