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க�ள� ச�ைத��� பலியா�� ேச�ைட�கார�க�

ப. ெஜகநாத�

சலசல�� ஓ��ெகா����த ஆ�றி� ந�வ��, பாைறக� ஆ�கா�ேக ���தி�

ெகா����தன. அைத� ��றி ந�� அ�லி� ெச�க� வள��தி��தன. வ�ைசயாக

வள��தி��த ந�� ம�தி (ந�� ம��) மர�க� ஆ�றி� கைரைய அல�க��தி��தன.

என�� வ���பமான மர�கள�� ந�� ம�தி�� ஒ��. வழவழ�பான, ெவ�ண�ற மர� த��,

ஆ�கா�ேக உ��� மர�ப�ைட, சிலேவைளகள�� ஓ�� ந��� ம�திய�� வள�வதாேலேய

ந��ம�தி என� ெபய� ெப�ற�. இ�மர�ைத எ��� க�டா�� அ�கி� ெச��

உ�ள�ைகயா� மர� த��� உ�ள�ைக பதிய� தடவ�� ெகா���வ��� வ�வ� வழ�க�.

��யாதேபா� க�ணாலாவ� தடவ�� ெச�வ���.

மாைல ேவைள, ஓ�� ெகா����த ந��� ��ய ஒள� ப��� த�க நிற�தி� தகதகெவன�

க�ைண� பறி�த�. ம�� தி�ண�� க�� ஒ�� தன� �ழ�ைத� �ரலி� க�தி�

ெகா����த�. இ�ேநா�கிய�� ஆ�றி� ஓ�ட�ைத� க�களா� �ழாவ��

ெகா����தேபா�, ஆ�� ஆலா ஒ�� ெவ�ண�ற க�தி ேபா�ற இற�ைககைள ேம��

கீ�� அைச��� பற�� வ�த� ெத��த�. பற��ெகா�ேட தைலைய அ��மி��� தி��ப�

ந��� ேம�பர�ைப ேநா�டமி�ட அ�த ஆலா, ச�ெடன ந��� ��கி ஒ� ம�ைன அலகா�

ப���� ெவள� வ��, வசீகரமான சிறக��ைப� ெதாட��த�. இ�ேபா�ற �ழலி�தா� ஒ�

ந��நா�� ��ட�ைத �த��தலி� க�ேட�.

ந����கி க�ப�க�

கைரேயார ந��லி��� தி�ெரன� தைலைய ேமேல ��கி அ��� இ��� பா��த� ஒ�

ந��நா�. அைத� ெதாட��� ம�ெறா� ந��நா�� ந���� ெவள�ேய தைலைய� ச�ெடன

ந���ய�. ந����கி� க�பலி� உ�ள ெப��ேகா�ைப� ேபால ந��லி��� தைலைய� ச�ெடன

ெவள�ேய ந��� �������� பா���வ���, ம���� ‘டப�' என� தைலைய உ�ேள

இ���� ெகா�ட�. இவ�ைற� க�ட ��கல�தி� இ��தேபாேத, ச��� �ர�தி� இ��த

மண�பா�கான கைரய�� ஏறி அைவ அம���ெகா�டன. ெதாட��� ேம�� இ� ந��நா�க�

ெவள�வ��, அவ��ட� ேச���ெகா�டன. ஒ� நிமிட��ட� ��மா இ��காம�

����ெவன ஒ�றி� ேம� ம�ெறா�� வ���� வ�ைளயா�� ெகா����தன.

நா� இ��த� காவ��யா�றி� கைரேயார�. ஒேகன�க� ப�திய�� உ�ள ப�லி��� எ��



சிறிய ஊ���� காவ�� ஆ�ேறாரமாக நட�� ெச�றேபா�, க�ட கா�சி இ�. இ� நட�� 15

ஆ��க� ஓ�வ��டன. அ�ைமய�� அ�ேக ம���� ெச��� வா��� கிைட�த�. இ�த

�ைற நட�� ெச�ல ேநரமி�ைல. ஒேகன�க�லி� இ��� ப�லி������� கா���

���ேக தா� சாைல ேபாட�ப����த�.

அ��� இ���

சாைல ேபாட�ப��வ��டா� ேபா��, ஓ� இட� தைலகீழாக மாறிவ���. ப�லி���

ப�தி��� ெச�ல வன��ைறய�ட� அ�மதி ெப�� ஒ� ��வாக� ெச�றி��ேதா�.

ஆனா�, அ�ப� எ��� இ�லாம� நா��, ஐ�� கா�கள�� வ�த ���லா� பயண�க�

��ட� ஒ��, ஆ�ேறார�தி� காைர நி��தி ����� ெகா����த�. பல ஆ��க���

�� நா� நட�� ெச�ற ஆ�ேறார� ப�தி ��வ�� ப�ளா��� ��ைபக� �வ���

கிட�தன. அ�த ‘��ம�கைள'� கட�� ஆ�ேறாரமாக நட�� ெச�ேறா�.

�மா� 50 நிமிட ஆ�ேறார நைட�பயண�தி� பல வைக பறைவகைள�� அழகிய

மர�கைள�� க�ேடா�. ச�ெடன எ�கள�� ஒ�வர� �ர� உய��த�, ‘ந��நா�' என.

எதி��கைரய�� இர�� ந��நா�க� ��ள�� �தி�� ந��� ந��தி� ெகா����தன.

ந��நா�கைள அ�ேக ம���� பா��க ���ததி� என�� மகி��சி.

�ழலிய� ச�ீேக�

அைவ ஆ�� ந��நா�க� (smooth-coated otter, Lutrogale perspicillata). இவ�ைற� பா����

ெகா����தா� ேநர� ேபாவேத ெத�யா�. அைவ ஒ�ெறா� ஒ�� வ�ைளயா�டாக�

ச�ைடய���� ெகா�� ந��� ���வைத�� ப��ன� எதி�பாராதவ�தமாக ��கிய

இட����� ச��� ெதாைலவ�� தைலைய� ச�ெடன ந��� ந�ைம வ�ய�ப�� ஆ����.

இ�தியாவ�� ��� வைகயான ந��நா�க� உ�ளன. ந��நா�கள�� ��கிய உண� ம��கேள.

இதனா� ஆ�, ஏ�, ந���ேத�க�கள�� ம��ப���ேபா���� ெதா�தர� ெகா��பைவயாக இைவ

க�த�ப�கி�றன. இதனா� அ�வ�ேபா� ெகா�ல�ப�கி�றன. ஆ�றி� ���ேக அைணக�

க��வதா��, ஆ�றி� இய�ைகயான ேபா�ைக மா�றியைம�பதா��, ஆ�� மணைல�

�ர��வதா��, ரசாயன� கழி�கைள�� ஏைனய கழி�கைள�� ஆ�றி� கல�பதா��,

ேவ�� ைவ�� ம�� ப���பதா�� (Dynamite fishing), வ�யாபார ேநா�க�தி� ந� நா�����

ெசா�தமி�லாத ம�� வைககைள (Invasive fishes) ஆ�றி� வ��� வள��பதா��, ஆ�றி�

த�ைம சீ��ைல�� ேபாகிற�.

ேதா���� ெகாைல

நில�ப�திகள�� இ���� கா�ைட அழி�தா� அத� எதி�வ�ைளைவ��, ஏ�ப������

பாதி�ைப�� க��டாக� காண ����. ஆனா�, ஆ���� நா� இைழ��� பல

ெகா�ைமகைள, ஆ� பல ேநர� ெவள��பைடயாக� கா��வதி�ைல. ஆ� பல

உய��ன�கள�� வாழிட�. அ� சீரழி�க�ப�டா� ந��நா�க�, �தைலக�, ஆ�ைற�

சா����ள இ��� பல உய��ன�க� ேமாசமாக� பாதி�க�ப�கி�றன.

வாழிட� சிைதவா� (Habitat destruction) ந��நா�க� ஒ� ப�க� பாதி�க�ப�டா��, அவ�ைற

அழிவ�� வ�ள������ த��வ� க�ளேவ�ைடேய (Poaching). அவ�றி� ேதா��காக (pelt)

ெப�மளவ�� ெகா�ல�ப�கி�றன. நவநாக�க ஆைட வ�வைம�ேபா�, ேம�த�� ம�க�,

ெஜன�ப� ேலாப� ேபா�ற பா� பாடகிக� ந��நா�, மி� (mink) �தலிய உய��ன�கள��

ேதாலா� ஆன உைடகைள வ���ப� அண�கி�றன�. இதனா� க�ள� ச�ைதய�� ந��நா�கள��

ேதா��� ஏக கிரா�கி.

ஆ�� ந��நா�க�

க�ள� ச�ைத

இ�தியாவ�� ெகா�ல�ப�� ந��நா�கள�� ேதா� கா���, ல�ேனா, ேகா�டா, ெகா�க�தா,



ெப�க��, ெட�லி �தலிய நகர�கள�� உ�ள க�ள� ச�ைதய�� வ�ைல ேபாகி�றன.

இ�கி��� ேநபாள�, வ�கேதச� �தலிய நா�க���� கட�தி� ெச�ல�ப��, அ�கி���

உலகி� பல �ைலக���� க�ள�தனமாக� ெகா�� ெச�ல�ப�கி�றன.

ராஜ�தா�, ம�திய� ப�ரேதச�, உ�தர� ப�ரேதச� ஆகிய ��� மாநில�கள�� ச�தி�ப��

அைம���ள ச�ப� நதி ேதசிய� சரணாலய�தி� ஒ� கால�தி� ஆ�� ந��நா�கைள�

காண���த�. அவ�ைற� ப�றி அ�ேக ஆரா��சி�� நைடெப�ற�. ஆனா� இ�� அ��

ஒ� ந��நா��ட இ�ைல.

ஆ�, ஏ� �தலிய ந��நிைலகள�� சீரழிைவ� ����கா��� ��வ�களாக (Ambassador of

wetlands) ந��நா�க� க�த�ப�கி�றன. ஏெனன��, ந��நிைலகள�� ��கிய இைரெகா�லி (predator)

ந��நா�க�. அவ�ைற ஓ� இட�தி� பா��க ���தா�, அ�த ந��� �ழ� ஓரள����

சீ�ெகடாம� இ��கிற� என அ��த�. ந��நா�க��, அவ���கான இைர�� ஆேரா�கியமாக

வா�வத�கான த�தி�ட� அ�த ந��நிைல இ��பைத� ����ெகா�ளலா�. ஒேர வ�ய��

ெசா�னா�, ந��நா�க� இ�லாத ஒ� ந��நிைல, �லிக� இ�லாத கா����� சம�.

��� வைக ந��நா�க�

கா�� ந��நா�

ந��நா�க� ந���� நில�தி�� வா�வத�கான தகவைம�ைப� ெப���ளன. ந��ட, ெம�லிய,

ந����ேபா� �ைற�த எதி��ைபேய த�� உடலைம�ைப��, வ�ரலிைட� ேதா�ட� ��ய

கா�கைள�� ெப���ளன. அட��தியான ேராம�தா� உட� ேபா��த�ப������.

ஆ�திேரலியா, அ�டா��காைவ� தவ�ர உலெக��� பரவலாக� காண�ப�கி�றன.

இ�தியாவ�� ��� வைகயான ந��நா�க� ெத�ப�கி�றன. �ேரசிய ந��நா� (Common otter -

Lutra lutra), ஆ�� ந��நா� (smooth-coated otter - Lutrogale perspicillata), கா�� ந��நா� (Oriental small-clawed

otter - Aonyx cinerea). ஆ�� ந��நா� சமெவள�கள���, வற�ட ப�ரேதச�கள��� ெத�ப��.

கழி�க� ப�திக�, ந���ேத�க�க�, ெப�ய ஏ�க�, ஆ�க� ேபா�ற ப�திகள��

��டமாக��ட� பா��க ����. ெப��பா�� பகலிேலா, அ�தி க��கலிேலா இைவ

ெவள�ேய வ��. �ேரசிய ம��� ஆ�� ந��நா�கள�� ப�ரதானமான உண� ம��கேள.

கா�� ந��நா� சிறிய�. ஏைனய ந��நா�கள�� அளவ�� பாதிேய இ����. ஆ�� ந��நா�

பரவ���ள ப�திகள��� இ�த ந��நா� ெத�ப��. இ� ஒ� இரவா�. ெபா�வாக

மைல�பா�கான கா��� ப�திகள�� உ�ள ந�ேராைடகள�� வசி�கி�றன. ஏைனய

ந��நா�கைள� ேபா� ம��கைள ம��ேம உ�ணாம� ந��வா� ��சிக�, தவைளக�,

ந�ைதக�, இறா�க�, சிறிய ம��க� �தலியவ�ைற உணவாக� ெகா�கி�றன.
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