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ப. ெஜகநாத�

‘‘அ�கி�... தாேப�... தாேப�..." என� க�தி�ெகா�ேட வ���� கதைவ� திற��, உ�ேள ஓ�

வ�தன ப�க�� வ��� வா��க�. எ�னெவ�� ேக�டேபா�, ��ப�ய���த ைகைய� திற��

கா�ப��தா�க�. அவ�கள� உ�ள�ைககள�� இ��தன சி�ன�சிறிய ந�ச�திர ஆைம�

���க�! தாேப� எ�றா� ெத��கி� ஆைம.

ேக�வ�க�� ஆைமக��

கட�பா மாநில�தி� சில ஆ��க��� �� கள� பண�ய�� ஈ�ப����த கால�. நா�க�

கா��ய�� ஆரா��சியாள�க� எ�பைத அறி�தி��த அ�க�ப�க�தி��ள சி�வ�, சி�மிய�

அ��க� எ�க� வ����� வ�� எ�ன ெச�கிேறா�, ஏ� ெச�கிேறா� என� ேக�வ�களா�

�ைள�ெத��பா�க�. அ�வ�ேபா�� கீேழ வ���த �ய�� ���, கிள�� ���

�தலியவ�ைற�� எ�கள�ட� எ����ெகா�� வ��, அவ�ைற எ�ன ெச�யலா� என

உதவ� ேக�பா�க�. ஆனா�, ஆைம� ���கைள எ��� வ�த� அ�தா� �த� �ைற.

சி�ன�சிறிய ப���� ைககள�� அைட�கலமாகிய���த ஆைம� ���கைள� பா��த என��

ஆ�ச�யமாக��, �டேவ கவைலயாக�� இ��த�. என� கவைல��� காரண� இ�த

ந�ச�திர ஆைமகைள அவ�றி� அழகிய ஓ�க��காக, தி����தனமாக� கா��லி���

ப���� ெவள�நா�க��� ஏ��மதி ெச�வத�ெக�ேற ஒ� ��ப� இய�கிவ�த�தா�.

இ�வா� கட�த�ப��ேபா� ெச�ைனய�� பல ேவைளகள��, இைவ ெப�� ெப��யாக�

ப���க�ப�வ�� உ��. உடேன அ�த� சி�வ�கள�ட� எ�ப�, எ�கி��� இ�த ஆைமக�

கிைட�தன என� ெத��கி� அ�கிேன�. அவ�க�� ��தர� ெத��கி� ெச�ப

ஆர�ப��தா�க�.

எ�ப� வ�தன?

நட�த� இ�தா�: இவ�க� இ��� பல �ழ�ைதக�ட� ெத�வ�� கி��ெக� வ�ைளயா��

ெகா����தேபா� ஒ�வ� சி�ஸ� அ��ததி�, அ�கி� �த� ம��� கிட�த காலி

மைனய�� ப�� வ���தி��கிற�. ப�ைத� ேத�� �ய�சிய�� இ��தவ�க����

கிைட�தைவ அழகான ந�ச�திர ஆைம� ���க�. அ�த அழகிய ஆைமக�,

கி��ெக�ைடவ�ட�� அவ�கள� கவன�ைத அதிக� ஈ��ததா�, வ�ைளயா�வைத

நி��திவ��� அைனவ�� ஆைம� ���கைள� ேசக���� ேவைலய�� இற�கிவ��டா�க�.

பல �ழ�ைதக� வ���� வள��பத�காக எ���� ெச�றி��கிறா�க�.

ஊ��� ந�வ�� இ���� ��ய����� ப�தி�� எ�ப� இ�த ஆைமக� வ�தி��க ����?

அ�கி� கா��� ப�தி�ட� கிைடயா�. ஒ�றிர�டானா�� பரவாய��ைல, ஆ��� ஒ�

ஆைம� ���ைய எ���� ெச�றதாக� ெசா�கிறா�க�. �ழ�ப��ட�, அ�ேக ����

ஓவ�ய�: �பதி சீன�வாச�



ெச��மா� �ழ�ைதகள�ட� ேக�ேட�. ��றி�� வ��க�; இைடேய க�ேவல மர�க�

அட��த ஒ� காலி மைனய�� பாதி க�ட�ப�� ���க�படாத ஒ� �����வ�� இ��த�.

அ�க�ப�க�தின� த�க� வ��கள�� இ��� கா�கறி ம�த�கைள��, ��ைபகைள�� அ�த

இட�தி� ெகா�� ைவ�தி��தன�.

ப�டமா��

��ெச�க� நிைற�த இட�தி� அ�ேபா�� ஆைம� ���கைள� ேத�� �ய�சிய�� ஓ��

�ழ�ைதக� இ��தன�. இர�� ���கைள� ேத� எ����வ��டன�. வ���� ஆைமகைள

ைவ��� ெகா�ள� �டா�, வன��ைறய�ன� வ�� ப����� ெகா�வா�க� என

அ��ழ�ைதகள�ட� ெசா�லி� பா��ேத�. அத�ெக�லா� அவ�க� பய�ப�வதாக�

ெத�யவ��ைல. ச�, எ�ன ெகா��தா� அவ�ைற அவ�க� தி��ப�� த�வா�க� என�

ேக�ேட�.

�� ஆ�� ப�ற�க இ��� சில நா�கேள இ��தன. அவ�க� அைனவ�� ��தா��

வா��� அ�ைடக� வா��வதி� ஆ�வ� ெகா����தன�. ஒ�ெவா� ��� ஆைம���

ஐ�� வா��� அ�ைடக��, ம�ற� �ழ�ைதக� எ���� ெச�ற ஆைமகைள ம����

த�தா�, ப�� வா��� அ�ைடக�� த�வதாக� ெசா�ன�ட�, அவ�க��� மகி��சி

தாளவ��ைல.

ஆைம ம���

�தலி� �ழ�ைதகளா� எ���� ெச�ல�ப�ட ஆைமகைள ம���� பண�ைய�

ெதாட�கிேனா�. ஐ�� �ழ�ைதக� எ�க�ட� ேச��� வ�� வ�டாக� ெச��, வ���லி��த

�ழ�ைதகள�ட� வ�ஷய�ைத� ெசா�லி ஆைம� ���கைள ம��� ஒ� அ�ைட� ெப��ய��

ப�திரமாக� ேச��� ைவ���ெகா�டன�. இத��� தகவ� பரவ�, இ��� பல �ழ�ைதக�

எ�கேளா� ஆைம ம���� பண�ய�� இற�கின�.

சில �ழ�ைதக� அவ�கள� ெச�ல ஆைம� ���கைள� தர ��யா� என அட�ப���தன�.

அவ�க�ைடய ெப�ேறா�கள�ட� இ�த ஆைமக� இ�திய வன� பா�கா��� ச�ட�தா�

பா�கா�க�ப�டைவ எ���, இவ�ைற வன� �ைறய�ன�ட� ஒ�பைட�ப�தா� �ைற

எ��� எ���� ெசா�ேனா�. அவ�க�� அைத உண���, வ�ைளயாட ேவ� ெபா�ைமக�

வா�கி� த�வதாக அ��ழ�ைதகைள� சமாதான�ப��தி ஆைம� ���கைள எ�கள�ட�

ஒ�பைட�தன�.

�டந�ப��ைக

சில �ழ�ைதகள�டமி��� ம��க�ப�ட ஆைம� ���க� ஈரமாக இ��தன. ஆைமெய�றா�

ந����� இ��க ேவ��� என� தவறாக எ�ண�ய சில �ழ�ைதக�, வாள�ய�� ந�ைர நிர�ப�

அவ�ைற உ�ேள வ�����கிறா�க�. ந�ல ேவைளயாக� ச�யான ேநர�தி� ெச��

ம��டதா�, ஒ��� ஆகவ��ைல.

ந�ச�திர ஆைமக� தைரய�� வா�பைவ, ந����� அ�ல. அைவ சமெவள�ய�� உ�ள

வற�ட �த�� கா�கள���, இைல�தி� கா�கள��� ெபா�வாக� ெத�ப�� எ��

அவ�க��� வ�ள�கிேனா�. ஒ� வழியாக எ���� ெச�ல�ப�ட 15 ஆைம� ���க��

ம��க�ப�டன.

அ��த நடவ��ைகயாக� �த���� ேம�� ஆைம� ���க� உ�ளனவா எ�� ேதட

ேவ���. அத��� இ��ட ஆர�ப��த�. ச�, ம�நா� அ�த ேவைலைய� ெதாட�கலா�

என ம��க�ப�ட ஆைம� ���கைள எ�கள� ஆரா��சி நிைலய����� ெகா��

ெச�ேறா�. வன� �ைற அதிகா�க���� தகவ� ெத�வ��தி��ததா�, அவ�க�� ஆைம�

���கைள� பா�ைவய��டன�. �ழ�ைதக� ஆ�வ��ட� நட�தைத அவ�க��� வ�ள�க

ஆர�ப��தன�. ப�தி�ைகயாள�க���� இ�த� ெச�தி எ��, அவ�க�� �ழ�ைதகைள�

ேப�� எ���� ெச�றன�.

ேத�த� ேவ�ைட

ம�நா� காைல நா� வ�ழி��� ��ேப, எ� வ��� வாசலி� �ழ�ைதக� ��வ��டன�.

வன� �ைறய�ன�� வ�� ேச��தன�. எ�ேலா�மாக� ேச��� ஆைம ேத�த� ேவ�ைடய��

இற�கிேனா�. �த�க� அக�ற�ப�டன. �ழ�ைதக� அ�� பக� ��வ�� ப�ள����

ெச�லாம� ஆ�வ��ட� க�கள�� அக�ப�ட ஆைம� ���கைள��, ஒ� சில �தி��த

ஆைமகைள�� ேசக��க ஆர�ப��தன�. அ�த� சிறிய இட�திலி��� சிறிய�� ெப�ய�மாக



ெமா�த� 55 ந�ச�திர ஆைமகைள� க�ெட��ேதா�.

இ�த ந�ச�திர ஆைமக� ெபா�வாக� தாவர உ�ண�க�. அ�த� காலி மைனய�� ஒ�

�ைலய�� அ�ப�தி ம�க� கா�கறி� கழி�கைள��, ��ைபகைள�� வ�சி

வ�தி��கி�றன�. இவ�ைற�� அ�� வள��தி��த ��கைள�ேம, அைவ உ��

வா��தி��க ேவ���. யாராவ� கா��லி��� ப�����ெகா�� வ�� வள����

ெகா����தேபா�, இைடேய த�ப��� இ�ேக அைவ வ�தி��கலா�.

ெகா�� வ�த� ெப� ஆைமயாக இ��தி��க� ���. இைவ ம�ண�� �ழி ேதா��

��ைடய��பைவ. இ�த இட���� வ�த ப�� ��ைடய��� ஆைம� ���க� ெவள�ேயறி,

இ�ேகேய வாழ ஆர�ப��தி��கலா�. பல வைககள�� �கி�க ���தேத தவ�ர, இைவ எ�ப�

இ�ேக வ�தன, எ�தைன காலமாக இ�ேக வசி�கி�றன எ�பெத�லா� ��யாத �திராகேவ

இ��த� எ�க���.

ப��யா வ�ைட

அ��த நா�, ந�ச�திர ஆைமக� அைன�ைத�� தி��பதிய�� உ�ள வ�ல��� கா�சி

சாைல�� எ���� ெச�வதாக ��� ெச�ய�ப�ட�. �ழ�ைதக���� ேசாக�

தாளவ��ைல. இ�ேகேய ைவ��� ெகா�ளலா� எ�றா�க�. அவ�க� ேசக��த பல ஆைம�

���கள�� கா�கள���, க���� ப�திகள��� ���� அதி� ���க��

ெநள���ெகா����தன. �காதாரம�ற �ழலி� இ��ததா� இ�த� ��க� ஏ�ப����கலா�.

ஆகேவ, இவ�ைற� கா��� ப�திய�� ெகா�� வ��வ� ந�லத�ல. அ�� இய�ைகயாக�

தி��� ஆைமக����, ப�ற கா��ய��க���� இவ�றி� �ல� ேநா� ெதா�றி�ெகா���

வா���க� அதிக�. அதனா� இவ�ைற� �ண�ப��த��, ம�ற ஆைமக��� ேநா�

பரவாம� இ��க�� இவ�ைற அைட�� ைவ��� பராம��பேத சிற�த�. இைதெய�லா�

வ�ள�கிய ப����, �ழ�ைதக� சமாதானமைடயவ��ைல.

ஆைம� ���க� இ�ேகேய இ��தா� ஒ�ெவா�றாக உய��ழ�க ேந��� எ���, இதனா�

அவ�க� இ�வள� �ய�� கா�பா�றிய� எ�லா� வ�ணாக� ேபா�வ��� எ���,

வ�ல��� கா�சி சாைல�� எ�ேபா� ேவ��மானா�� ேபா� ஆைம� ���கைள� பா���

வர ���� எ��� ந�ப��ைக���ய ப��னேர அ��ழ�ைதக� �க� ேலசாக மல��த�.

கைடசிய�� அவ�கள� ெச�ல ஆைம� ���க���� ப��யா வ�ைட ெகா��தா�க�.

ஆைம தைரய�� வா�மா?

இ�தியாவ�� ெத�ப�� ஆைமகைள ��� வைகயாக� ப���கலா�. ந�ச�திர ஆைம

ேபா�ற தைர ஆைமக� (tortoise), �ள�கள���, ஏ�கள���, ஆ�கள��� ெத�ப�பைவ

ந�ன�� ந��வா� ஆைமக� (terrapins), கடலி� இ��பைவ கடலாைமக� (sea turtles). இ�தியாவ��

ஐ�� வைக கடலாைம க��, 34 வைக ஆைமக�� ெத�ப�கி�றன.

கடலாைமக� ெபா�வாக உ�வ�� ெப�யைவ. அ�தமா� - நிேகாபா�, ல�ச�த��

கட�கைரகள�� ��ைடய�ட வ�� ேதாண� ஆைம (Leatherback sea turtle) �மா� 200 ெச.ம�

ந�ள�� 650 கிேலா எைட�� ெகா�ட�. ந��வா� ஆைமக� ந����� வா��தா��,

��ைடய�ட நில�ப�தி�ேக வ�கி�றன. ம�ண�� ெவ�பநிைலைய� ெபா��� ஆைம

��ைடக� ெபா���. ம�ண�� ெவ�பநிைல �ைறவாக இ��தா� ஆ� ஆைம�

���க��, அதிகமாக இ��ப�� ெப� ஆைம� ���க�� ெவள�வ��.

ஆைமகள�� உட� உ�தியான ஓ�டா� �ட�ப������. ேம� ஓ�� (Carapace), கீ� ஓ��

(plastron) ப�கவா��� இைண�க�ப������. இ�த ஓ�க� தைர ஆைமகள�� க�னமாக��,

சில வைக ந�� ஆைமகள�� ச�� ெம�ைமயாக�� இ����. ஆைமக� எதி�கள�டமி���

த�கா��� ெகா�ள� தைலைய��, வாைல��, கா�கைள�� கவச� ேபா�ற த�கள�

ஓ�க���� இ���� ெகா�கி�றன. கடலாைமகளா� இ�வா� ெச�ய ��யா�.

ஆைமக� அவ�றி� க�னமான ஓ�க��காக�� இைற�சி�காக�� ெப�மளவ��

ேவ�ைடயாட�ப�கி�றன. உண��காக� கடலாைமகள�� ��ைடக�, அவ�றி�

���லி��� மன�த�களா� தி�ட�ப�கி�றன. ம��ப�� வைலகள�� சி�கி�� பல

கடலாைமக� உய��ழ�கி�றன.

க��ைரயாள�, 

கா��ய�� ஆரா��சியாள� 

ெதாட����: jegan@ncf-india.org
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