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இைலய��ைல, நா� இ�ைல

ப. ெஜகநாத�

இைலக�தா� இ�த உல��� எ�வள� ��கியமானைவயாக இ��கி�றன?

தாவர�க���� மர�க���� ம��ம�ல நம����ட. இைலக� ��ய ஒள�ய�லி���

உண� தயா���� தாவர�ைத வள��கி�றன, �டேவ நா� �வாசி��� உய����ைச��

த�கி�றன. இ�த ேவைலைய� ெச�வ� மர�தா� என நா� ெபா�வாக� ெசா�னா��,

உ�ைமய�� அைத� ெச�வ� இைலக� தாேன?

ெப��பா�� மர�க� அைடயாள� காண�ப�வேத அவ�றி� இைலகைள ைவ��� தாேன?

இைலகைள மர�கள�� �க�க� எனலாமா? மல�க� ��ப� ப�வ கால�கள��. ஆனா�,

மர�தி� ெப��பாலான கால� இ��பைவ இைலக� தாேன? என���, சில மர�க� சில

ேவைளகள�� இைலகள��றி இ��கி�றனேவ? இைலய��லா மர�ைத� பா����ேபா�, அ�

த� ஆைடைய இழ�த� ேபா� ேதா�றமள��கிறத�லவா? ஆக, இைலைய மர�தி� ஆைட

எனலாமா? பைன, ெத�ைன ேபா�ற கிைளய��லா மர�கள�� இைலக� உ�சிய��

இ��பதா�தா� அவ�ைற அ�மர�கள�� தைல எ�கிேறாமா?

வ�ைத��� உற��� மர�

இைலயான� ஒ� தாவர�தி� எ�லா நிைலகள��� �டேவ இ��கிற�. உய��ேதா�கி

வாைன ���� மர�க� வ�ைதகள�லி��� தாேன உ�வாகி�றன. அ�த வ�ைத எ��

க�வைறய��� இைலக� இ��கி�றன. வ�ைதய�� உ�ள����� இைலய��

எ�ண��ைகைய ைவ��� தாேன தாவர�கைள� தாவரவ�யலாள�க� ஒ� வ��திைல�

தாவர�க�, இ� வ��திைல� தாவர�க� என வைக�ப���கிறா�க�?

ம�ைண ��� ேமேல வ�� வ�ைதைய� ப�ள��, ��ய ஒள�ய�� �வாசி�க ஆர�ப����

அ�த� சிறிய இள�தள�� வள��� ெகா��தாகி, ப�� �தி��த இைலயாகி� கைடசிய�� ப��த

இைல கீேழ வ���� ச�காகிற�. ச��கைள இற�� ேபான இைலக� என� ெசா�வதி�

என�� வ���பமி�ைல. ப��கண�க�கள�� (�ேளாேராப�� - choloryphyll எ�� நிறமி) ஏ�ப��

ேவதிய�ய� மா�ற�தா� இைல தன� இய�பான ப�ைச நிற�ைத இழ�� ப��த

இைலயாகிற�.

அத�� �� இைலய���ள ஊ�ட�ச��க� அைன�ைத�� மர�கிைளயான�

உறி�சி�ெகா�� இைல�டனான ெதாட�ைப� த�காலிகமாக� ������ ெகா�கிற�.

என��� இைல�ச�� மர�தி� ஓ� அ�க� தா�. கீேழ வ���தா�� அ� மர��டனான

உறைவ� ������ ெகா�வதி�ைல. வ���த இைல ம�கி உரமாகிற�. ம�ண�லி����

இைல ெவ���கிள�



அ��ர�ைதேய மர�தி� ேவ�க� ஈ����ெகா�� வள�கி�றன.

எ�தைன வ�வ�க�?

இைலகள��தா� எ�தைன வ�வ�க�. இதய வ�வ� �வர�, சி�ந�ரக வ�வ வ�லாைர,

��ைட வ�வ ஆலிைல, �ைரய�ர� வ�வ ம�தாைர. ந� நா��� கா�கள�� எ�ைமநா��

எ�� மர� உ��. இ�மர�தி� இைல ந�ளமான நா�ைக� ேபாலி��பதாேலேய இ�ெபய�.

இ� ேபா� இைலய�� வ�வ�ைத ைவ�ேத ெபய� ெப�ற தாவர�க� ஏராள�.

ஒ� மர�தி� இ���� அைன�� இைலக�� ��ய ஒள��காக� த�க���� ேபா��

ேபா��� ெகா�ளாமலி��க எதிெரதிேர, ப�கவா���, வ�ட வ�வ�� தன�ய�ைல ம���

���ைல என� பல வ�த வ�வ�கள�� அைம���ளன. க���ள�ைர� தா�க ஊசி ேபா�ற

இைலகைள��, வற�ட ப�ரேதச�கள�� சி�ன�சி� இைலகைள��, பாைலவன�கள��

ந�ைர� ேசமி�� ைவ���ெகா�� த��த இைலயாக��, ந��� மித���ேபா� ந�� ஒ�டாம�

ெம�� ேபா�ற ��� ெகா�ட ேம��ற��ட��, நிழலான ப�திய�� ��ய ஒள�ைய� ெப��

வளர அக�ற இைலைய��, எ�ேபா�� மைழ ெப��� மைழ�கா�� ப�திய�� இைலகள��

ந�� த�காம� வ���ெகா�ேட இ��க� ��ய �ைனைய� ெகா��� (drip tip) தா� வள��

இட����� த��தவா� இைலக� தகவைம��� ெகா�கி�றன.

எ�தைன உதவ�க�?

சில வைக இைலக� உண� உ�ப�தி ம��ேம ெச�யாம� தா��ள தாவர���� ேவ� பல

வைககள��� உதவ� ��கி�றன. ெச�கா�த� இைலய�� �ன�, அ�ெகா� ப�றி�ெகா��

ெச�ல ஒ� ப��� க�ப�யாக மாறி��ள�. ெதா�டா����கிய�� இைலகைள� தி�ன

வ�� ��சிக� க��க ��யாதப�, இைலக� தாேன மட�கி அ�தாவர�ைத�

பா�கா�கி�றன.

ேம��� ெதாட��சி மைல� ப�திய�� மைழ�கா�கள�� யாைன வ�ர�� (elephant nettle) எ��

சி� மர� உ��. இ� ந� ேதாலி� ேம� ப�டா� உடேன அ�த இட� எ��ச� எ����.

ப��ன�� கா��ச��ட வரலா�. காரண� இ�த இைலகள�� இ���� க����� ெத�யாத

�வ�க� ேபா�ற ��ய ��க��, அதி��ள ந���தா�. இதனா�தா� எ�த� தாவர

உ�ண��� யாைனவ�ர��ைய ெந���வதி�ைல.

இைலக� அ� இ���� தாவர���� ம��ேம உத�வதி�ைல. பல உய��ன�க���

உணவாக��, ேவ� பல வ�த�கள��� உத�கி�றன. பல வ�ண��� ��சிக� �றி�ப��ட

இைலகள��தா� ��ைடய��கி�றன. ஏெனன��, அவ�றி� ���க� வள��� அ�த

இைலகைள�தா� உணவாக� ெகா�ள ����. இர�� இைலகைள� ேச���� ைத�ேத

ைதய� ��வ� (Tailor bird) ��ைட உ�வா��கிற�. எதி� உய��கள�டமி��� த�ைம�

பா�கா���ெகா�ள இைலைய� ேபாலேவ ேதா�ற� ெகா�� உ�மைற�� வா�பைவ

இைல���சி (Leaf insect), இைல ெவ���கிள� (Katydid).

இைல� ச�ைக� ேபாலேவ ேதா�ற� ெகா�ட� ச�� வ�ண��� ��சி (Oak leaf butterfly).

உலகிேலேய �� க�� ��ைடய��� ஒேர பா��, ந� கா��� ப�திகள�� ெத�ப��

க�நாக� (Cobra). ெப� க�நாக�, தன� ந��ட உடலா�, கா��� தைர�ப�திய�� இ����

இைல� ச��கைள ஓ�ட�தி� �வ���, மைழந�� �கா வ�ண� அ��தி இைலகளா� ஆன

����� ��ைடய��கிற�.

ந� வா�வ��

இைலக� ந� வா�வ��� இர�டற� கல�தைவ. இைலக� இ�லாத வா�ைவ

நிைன����ட� பா��க ��யா�. மன�த� �ல�தி� �த� ஆைட இைலக�தாேன!

ேதாரண�, ெதா�ைன, கீ��, வ�சிறி என இைலகளா� நா� ெச��� ெபா��க� ஏராள�.

வாைழ இைலய��, ஈ����சிகளா� ைத�க�ப�ட ம�தார இைல, ேத�� இைலய�� சா�பா�,

மாவ�ைலய��, இள� ெத�ன�கீ�றி� ேதாரண�, பைன ஓைலய��, தாைழ ம��� ��கி�

இைலகளா� ேவய�ப�ட �ைட, ம��ெகா���, �ளசிய�� மாைல, ந� ைககைள� சிவ�க

ைவ�க ம�தாண�, ��த� வளர� ைகயா�தகைர, நா� உ��� எ�ண�லட�கா� கீைர

வைகக�, �ழ�ைதக� ப��ப� ெச�� வ�ைளயாட� �வரச இைல என ந� வா�வ�� பல

நிைலகள�� ஏேதா ஒ� வைகய�� இைலக�� ந� �டேவ பயண��கி�றன இைலக�.

எ�தைன இைலக� இ��தா�� ��� வைக இைலக� இ�லாம�, ந�மி� பல���

எ��ேம ஓடா�. ேதய�ைல, ெவ�றிைல, �ைகய�ைலதா� அைவ.



மர�கைள� ப�றி�� ��கைள� ப�றி�� பல ெமாழிகள�� கவ�ைதக� எ�திய �லவ�க�

இைலைய� ப�றி அதிகமாக� கவ�ைதக� எ�திய���கிறா�களா என� ெத�யவ��ைல.

“இைலக� தா� எ�லாேம” எ�றா� ெஜ�மான�ய அறிஞ� ேயாஹா� ெவா��ெக�

வா�ேகாேத (Johann Wolfgang vonGoethe). ஒ� நாள�� நா� உபேயாகி��� இைலகைள�

ப��யலி��� பா��க�, அவ� ெசா�ன� ேபா� இைலக� இ�லாம� எ��ேம இ�ைல

எ�ப� ����.

இள�தள��க� சிவ�பாக இ��ப� ஏ�?

கிைளய�� �ள����� சிறிய இைல, சில மர�கள�� சிவ�பாக இ��பைத� பா��தி��ப��க�.

மாவ�ைல ஓ� உதாரண�. மைழ�கா��� இ�ேபால� பல மர�கைள� காணலா�. இைல���

ப�ைச நிற�ைத அள��பைவ ப��கண�க�க� (�ேளாேராப�� - choloryphyll எ�� நிறமி).

இைலக� சிவ�பாக இ��பத�கான காரண� ஆ�ேதாசயன�� (Anthocyanin) எ�� நிறமிய��

காரணமாகேவ. இள�தள��கள�� இைவ அதிக�. இத�� ��� காரண�க� இ��க����

என ஆரா��சியாள�க� ந��கி�றன�:

1. இள�தள��கைள� ��ைசக� தா�காம� இ��க

2. �ற ஊதா� கதி�கள�� தா�க�திலி��� பா�கா�க

3. சில தாவரஉ�ண�கள�டமி��� இள�தள��கைள� பா�கா�க.

��றாவ� காரண� �வாரசியமான�, பரவலாக� பலரா� ஒ���ெகா�ள�ப�ட�. ஒ�

தாவர�தி� ��கியமான அ�க� இைல. தாவர�கள�� உண� உ�ப�தி��

இ�றியைமயாதைவ இைலக�. அைத� பா�கா�க ஒ�ெவா� தாவர�� ப�ேவ�

வழிகைள� ைகயாள ேவ��ய���கிற�. என��� இய�ைகய��, இைலக���� பல

வழிகள�� ேசாதைன வ��ெகா�ேடதா� இ����. இைலகைளேய �த�ைம உணவாக�

ெகா�ட உய��ன�க� ஏராள�.

சி�ன�சி� வ�ண��� ��சிய�� ���க�, உ�வ�� ெப�ய யாைன, ம�திக� (Langurs),

மா�க� �தலான உய��ன�க� இைலகைளேய உ�� வா�கி�றன. �தி��த இைலகள��

சிலவ�ைற அவ���ெகன ஒ��கினா���ட, ஒ� தாவர� �திதாக� ேதா��வ����

இள�தள��கைள அைவ தா�கினா� �� தாவரேம பாதி�பைடய����. ஆகேவ,

இள�தள��கைள� தாவரஉ�ண�கள�ட� இ��� பா�கா�கேவ, அவ�ைற�

ெச�நிறமா��கி�றன. ஏெனன��, சில தாவர உ�ண�கள�� க�க� சிவ�� நிற�ைத� கா��

திறன�றைவ.

க��ைரயாள�, கா��ய�� ஆரா��சியாள�

ெதாட����: jegan@ncf-india.org

Keywords: இைலக�, சிவ�� நிர� இைலக�, இள�தள��க�, வா�வ��, உதவ�க�, இைல

த��க�, இய�ைக, 

Topics:

�����ழ�| ப�ைம|

Printable version | Oct 23, 2014 9:10:55 AM | http://tamil.thehindu.com/general/environment/இைலய��ைல-நா�-

இ�ைல/article6520790.ece

© தி இ��


