ശാസ്ത്രമാസിക

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 52ാം വര്ഷം

നവംബര് 2020

വ�ോള്യം 52

ലക്കം 6

വില : 22 രൂ.

ശാസ്ത്രമെന്നാല് അന്വേഷണമാണ്
പക്ഷികളുടെ അത്ഭുതല�ോകം
19 		വംശനാശഭീഷണിയുള്ള

കേരളത്തിലെ പക്ഷികള് :

ഡ�ോ.പി.പ്രമ�ോദ്

കടല്പ്പക്ഷികള് :

അമൂര്ത്ത ബീജഗണിത
ഗവേഷകനായ ഒരാള് :

11

പുരസ്കാരം :

ഡ�ോ.ഇ.കൃഷ്ണന്
34

രസതന്ത്രത്തിലെ
‘സുബി'യന് മുന്നേറ്റങ്ങള് :
ഡ�ോ.ടി.പി.വിന�ോദ്

40

ഭരണഘടനയുടെ
ചരിത്രവഴികള് :

ഡ�ോ.എ.സുഹൃത്കുമാര്
42

കിനാക്കാട്ടിലെ
കടുവകളും കരിവീരന്മാരും :
അസീസ് മാഹി

45

49

റെറ്റിന
(കാര്ട്ടൂണ് പംക്തി) :

പക്ഷിനിരീക്ഷണം തുടങ്ങു
മ്പോഴാണ് പക്ഷികളും പരി
സരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ
ക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതല് മനസ്സി
ലാക്കുന്നത്. പക്ഷികള് ആഹ
രിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങള്, പ്രാണി
കള്, മറ്റു ജീവികള് ഉള്ക്കൊ
ള്ളുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും
ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും
കൂടുതല് പഠിക്കാന് നാം പ്രേ
രിതരാകുന്നു.

ജെ.പ്രവീണ്

മാരീ ഹ�ോവേ

പല ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള പക്ഷി
നിരീക്ഷകർ കാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു
ഒത്തുകൂടി പല ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞ്
നാലു ദിവസത്തോളമുള്ള സർവെകൾ
നടത്തിപ്പോന്നു. ത�ൊണ്ണൂറുകളിലാണ്
കേരളത്തിലെ കാടുകളിലും നീർത്തടങ്ങളിലുമുള്ള
പക്ഷികളെ ഈ രീതിയില് പഠിക്കാന് തുടങ്ങിയത്.

ജെ.പി.എ.

ഉപ്പുമരുഭൂമിയിലെ
വേട്ടക്കാരും
ക�ൊള്ളക്കാരും :

16

അഭിലാഷ് രവീന്ദ്രന്
4

സി.ശശികുമാര്

പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിന്
പൗരശാസ്ത്രവും :

പ്രൊഫ.എ.സുകേഷ്

സിംഗുലാരിറ്റി :

പക്ഷിനിരീക്ഷണം എന്തിന്? :

14

കുരുക്കഴിക്കാം :

46

50

പറക്കാനായി പിറന്നവര് :

ഡ�ോ. ടി.പ്രദീപ്

പക്ഷിക്കൂടുകളുടെ
അത്ഭുതല�ോകം :

പി.വി.പത്മനാഭന്

32

8

എല്ലാത്തരം പരിസ്ഥി
തികള�ോടും ഇണങ്ങി
ച്ചേര്ന്ന് ജീവിക്കുന്ന
തിനുള്ള അനുകൂല
നങ്ങളും പക്ഷികള്ക്കു
ണ്ട്. മുന്-പിന് ഭാഗ
ങ്ങള് കൂര്ത്ത ആകൃ
തിയിലായതുക�ൊണ്ട്
കുറഞ്ഞ ഘര്ഷണത്തോടെ, ഊര്ജ ഉപയ�ോഗം
കുറച്ച് നീങ്ങാന് പക്ഷികള്ക്കു കഴിയും.

ഡ�ോ.ജാഫര് പാല�ോട്ട്

30 		ഭട്നാഗര്

38

കെ.സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില

22 		കേരളത്തിലെ

25

28

കണ്മുമ്പിലെ ഒരു വംശനാശം :
6

കേരള
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരണം

സി.കെ.വിഷ്ണുദാസ്

അമേരിക്കയിലെ സഞ്ചാരി
പ്രാവിന്റെ വംശനാശത്തിനു
ശേഷമുള്ള വംശനാശത്തിലേ
ക്കാണ് കഴുകന്മാർ എത്തി
ച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു
കാരണമാകട്ടെ, മനുഷ്യരുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രവും.

3

മുന് കവര്

തൂക്കണാംകുരുവി (Baya
sparrow)യുടെ ബഹു അറ
കൂടാണിത്. ഒറ്റ അറയുള്ള കൂട്
മാത്രമല്ല, ഇത്തരം കൂടുകളും
ചിലവ നിര്മിക്കാറുണ്ട്.
തൂക്കണാംകുരുവികള്
ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും
തെക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യയിലു
മാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പന,
തെങ്ങ് എന്നിവപ�ോലുള്ള മര
ങ്ങളില്നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
ഈ കൂടുകള് അത്ഭുതകരമായ
ശില്പഭംഗിയുള്ളവയാണ്.
ആണ്പക്ഷികളാണ് കൂടു
കള് നിര്മിക്കുന്നത്. മുഖചി
ത്രത്തിലെ കൂടിന് അഞ്ച് അറ
കളുണ്ട്. അതിനാല്, ആണ്
തൂക്കണാംകുരുവി അഞ്ച് പെ
ണ്പക്ഷികളെ ഈ കൂട്ടില്
മുട്ടയിട്ട് വിരിയിക്കാനായി കു
ടിയിരുത്തും.
കൂടുകെട്ടാന് ഏകദേശം 18
ദിവസമെടുക്കുമത്രേ. കൂടിന്റെ
ഉള്ഭാഗം മ�ോടിപിടിപ്പിക്കാന്
ചിലപ്പോള് പെണ്പക്ഷികളും
സഹായിക്കാറുണ്ട്. പെണ്പക്ഷി
കൂടിനെയും ഇണയെയും തിര
ഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് കൂടിന്റെ
ഘടനയെക്കാള് അതിന്റെ
സ്ഥാന (location)മാണ് പ്രധാന
പങ്കുവഹിക്കുന്നതെന്നാണ്
പഠനങ്ങള് കാണിക്കുന്നത്.
ഫ�ോട്ടോ: പുഷ്പജന് തളിപ്പറമ്പ്

അടുത്തലക്കം (2020 ഡിസംബര്)

പ്രത്യേക വിഷയങ്ങള് : പക്ഷികളുടെ അത്ഭുതല�ോകം(തുടര്ച്ച)
		
ന�ൊബേല് സമ്മാനങ്ങള് - 2020

നേഴ്സിങ്, ഫാഷന് ടെക്ന�ോളജി
1. മിലിറ്ററി നേഴ്സ
 ിങ്

2. എന്.ഐ.എഫ്.ടി. പ്രവേശനം

സായുധസേനയുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് മെ
ഡിക്കല് സര്വീസസ് നടത്തുന്ന മിലിറ്ററി
നേഴ്സിങ് പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്ക് നവംബര് 2 ാം
വാരം മുതല് അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന
തീയതി ഡിസംബര് ആദ്യവാരത്തിലായിരിക്കും.
നാലു വര്ഷത്തെ ബി.എസ്സി. നേഴ്സിങ്
പ്രോഗ്രാമിന് പുണെ, മുംബൈ, ക�ൊല്ക്കത്ത,
ന്യൂ ഡല്ഹി, ലക്നൗ, ബെംഗളൂരു എന്നിവി
ടങ്ങളിലായി 220 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഭൗതി
കശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ്
എന്നീ വിഷയങ്ങളടങ്ങുന്ന +2/ തത്തുല്യ
പരീക്ഷ ആദ്യ അവസരത്തില് തന്നെ പാസാ
കുന്ന പെണ്കുട്ടികള്ക്കുമാത്രമാണ് പ്രവേശ
നത്തിന് അര്ഹത. ഇപ്പോള് ഹയര് സെക്ക
ന്ററി രണ്ടാംവര്ഷം പഠിക്കുന്നവര്ക്കും
പ്രവേശനപരീക്ഷ എഴുതാം. 2021 ഏപ്രില്
രണ്ടാംവാരം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് പ്രവേശന
പരീക്ഷ നടക്കും.
പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്
പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റിനു പുറമേ സൗജന്യ
താമസം, സൗജന്യ റേഷന്, യൂനിഫ�ോം അല
വന്സ് എന്നിവ ലഭിക്കും. പ്രോഗ്രാം വിജയക
രമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവര്ക്ക് ആര�ോഗ്യ
ക്ഷമതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബി.എസ്സി.
നേഴ്സിങ് അവസാനവര്ഷ പരീക്ഷാഫലം
വരുന്ന ദിവസം മുതല് കമ്മീഷന് പദവിയില്
നിയമനം ലഭിക്കും. വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.
joinindianarmy.nic.in സന്ദര്ശിക്കുക.

നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന്
ടെക്നോളജി (NIFT- നിഫ്റ്റ്) നടത്തുന്ന
വിവിധ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള
പ്രവേശനപരീക്ഷ 2021 മെയ് മാസത്തില്
നടക്കും. അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് 2020
ഡിസംബര് 31 വരെ സമയം ലഭിച്ചേക്കും.
കേരളത്തില് കണ്ണൂര് ഉള്പ്പെടെ, വിവിധ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 16 ക്യാംപസുകളാണ്
എന്.ഐ.എഫ്.ടി.ക്ക് ഉള്ളത്. ഫാഷന്
ഡിസൈന്, ലെതര് ഡിസൈന്, ടെക്സ്റ്റൈല്
ഡിസൈന്, നിറ്റ്വെയര് ഡിസൈന്, ആക്സ
സറി ഡിസൈന്, ഫാഷന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷ
ന് എന്നീ വിഷയങ്ങളില് ബി.ഡിസ്. പ്രോ
ഗ്രാമുകളും അപ്പാരല് പ്രൊഡക്ഷന് എന്ന
വിഷയത്തില് ബി.എഫ്.ടെക്. പ്രോഗ്രാമു
മാണ് നിഫ്റ്റ് നടത്തുന്ന 4 വര്ഷ ബിരുദ
പ്രോഗ്രാമുകള്. ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാ
സ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള് +2 വിന്
പഠിച്ചവര്ക്ക് മാത്രമേ ബി.എഫ്.ടെക്. പ്രോ
ഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. ബി.ഡിസ്.
പ്രോഗ്രാമുകള്ക്ക് +2 വിന് ഏതുവിഷയം
പഠിച്ചവര്ക്കും പ്രവേശനം നേടാം. ഇപ്പോള്
ഹയര് സെക്കന്ററി രണ്ടാം വര്ഷം പഠിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.nift.ac.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

പ്രൊഫ. എന്. കെ. ഗ�ോവിന്ദന്

ഫ�ോണ് : 9446304755

പത്രാധിപസമിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എന് കെ ഗ�ോവിന്ദന് (അസ�ോ.
എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എ സുകേഷ് (അസ�ോ. എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എം ഗ�ോപാലന്, എം പി സനില്കുമാര്, കെ സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില,
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നാളത്തെ
വ�ോട്ടര്മാര് അറിയാന്

കേ

രളത്തിലെ പഞ്ചായത്തീരാജ് - നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയവ) കാലാവധി
2020 നവംബര് 18 ന് പൂര്ത്തിയാവുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ക�ോവിഡ് ര�ോഗം നിയന്ത്ര
ണവിധേയമായാല് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. അടുത്തമാസം
(ഡിസംബര്) വ�ോട്ടെടുപ്പ് നടന്നേക്കുമെന്നാണ് പത്രറിപ്പോര്ട്ടുകള്.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെന്താ കാര്യം? അതും പഞ്ചായത്തുകളിലേ
ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില്?
1992 ലെ ഭരണഘടനാഭേദഗതി വഴിയാണ്, ഇന്നു കാണുന്ന അധികാരങ്ങള�ോടുകൂ
ടിയ പ്രാദേശിക സര്ക്കാരുകള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിയമനിര്മാണം പാര്ലിമെന്റില് നടന്ന
ത്. ഭരണനിര്വഹണം കുറ്റമറ്റതാവാനും സുതാര്യമാവാനും ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടു
ത്തുവെച്ച് അത് നടത്താനുമാണ് പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തില് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതുപ്രകാരം, സര്ക്കാരിന്റെ മുകള്ത്തട്ടുകളിലെ ചില അധികാരങ്ങള് വികേന്ദ്രീകരി
ച്ച് താഴെത്തട്ടില് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില് ഈ അധികാരങ്ങള് ലഭ്യമാ
കുന്നത് മൂന്നു തട്ടുകളിലാണ്. നഗരങ്ങളിലാകട്ടെ, ഒരു തട്ടില് മാത്രവും.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതിനായി, തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്ട്ടികളുടെ പ്രകടനപ
ത്രികകള് ശേഖരിക്കണം. അതില് വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യം, പാര്പ്പിടം, കൃഷി, ത�ൊഴി
ല്സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കല്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം,
കുടിവെള്ള സംരക്ഷണം, മാലിന്യ നിര്മാര്ജനം
തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ അവരുടെ നയങ്ങളും
നിലപാടുകളും എന്താണെന്ന് പരിശ�ോധി
ക്കണം. അവ വിലയിരുത്തണം. വിശദാംശ
ങ്ങളറിയാന് അതത് രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന പ്രവര്ത്തകര�ോട് ആശ
യവിനിമയം നടത്താവുന്നതാണ്.
ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങള് രേ
ഖപ്പെടുത്തിവെക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയു
മ്പോള്, ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നവരുടെ നേതൃത്വത്തില്
പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണ നിര്വഹണം നടക്കും. അപ്പോള്
അവര് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പരിപാടികള് പ്രഖ്യാപിത
നയങ്ങളുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നു വിദ്യാര്ഥികള്
പരിശ�ോധിക്കണം.
പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്തതിനാല് ഈ തെരഞ്ഞെ
ടുപ്പില് നിങ്ങള് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് വ�ോട്ടവകാശം ഇല്ലെങ്കിലും
അഞ്ചുവര്ഷം കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിങ്ങളി
ല് സിംഹഭാഗവും വ�ോട്ടര്മാരായിരിക്കും. അന്ന് സമ്മതിദാനാവ
കാശം ശരിയായി വിനിയ�ോഗിക്കാനുള്ള പഠനക്കളരിയാവട്ടെ, ഇത്ത
വണത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
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ശുക്രനില് ജീവന്റെ സാധ്യതയ�ോ?

ശുക്രനിലും ബുധനിലും ജീവന്റെ കണികക
ളെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരുതിയി
രുന്നില്ല. സൂര്യന�ോടുള്ള സാമീപ്യവും അതുമൂ
ലമുള്ള കഠിനമായ ചൂടും തന്നെ കാരണം.
മാത്രമല്ല, ശുക്രനില് ആസിഡ് മഴയുണ്ട്, അപ്പോള്
അവിടെ ജീവനുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?
എന്നാല്, ശുക്രന്റെ ആകാശത്തെ മേഘപട
ലങ്ങളില് സൂക്ഷ്മജീവികള് ഉണ്ടാവാമെന്ന് ബ്രി
ട്ടനിലെ കാര്ഡിഫ് സര്വകലാശാലയിലെ ജെയിന്
ഗ്രീവ്സും സഹപ്രവര്ത്തകരും കരുതുന്നു. ഹവാ
യിയിലെ ജയിംസ് ക്ലാര്ക്ക് മാക്സ്വെല് ടെലി
സ്കോപ്പും ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമാ ലാര്ജ് മില്ലീമീ
റ്റര് അറേ ടെലിസ്കോപ്പും ഉപയ�ോഗിച്ച് അവര്
ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോള്
അവിടെ ഫ�ോസ്ഫൈന് (PH3)വാതകത്തിന്റെ
സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായി ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞ
ര് അവകാശപ്പെടുന്നു. സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവ
ര്ത്തനഫലമായി മാത്രമേ ഫ�ോസ്ഫൈന് ഉണ്ടാ
വുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കില് ലബ�ോട്ടറിയില്
കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കണം.
ശുക്രനില് സൂക്ഷ്മജീവികള് കാരണമല്ലാതെ
ഫ�ോസ്ഫൈന് ഉണ്ടാകാനുള്ള വിവിധ സാധ്യ
തകള് ശാസ്ത്രജ്ഞര് പരീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ, ഫലമു

റ്റ്യൂട്ടിലെ ഡേവിഡ് ഗ്രിന്സ്പൂണ് ഈ അനുമാന
ത്തോട് യ�ോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മസാച്ചുസെറ്റ്സ്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ക്ലാരാ സ�ോസാ സില്വയും
ന�ോര്ത്ത് കര�ോലിനാ സ്റ്റേറ്റ് സര്വകലാശാല
യിലെ പ�ോള് ബെര്നേയും ശുക്രനിലെ സൂക്ഷ്മ
ജീവി സാന്നിധ്യം പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നി
ല്ല. അവിടെ ജീവന്റെ സൂക്ഷ്മ തന്മാത്രകളെങ്കിലും
ഉണ്ടെങ്കില് അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്
നല്കുന്നതെന്ന് രണ്ടുപേരും പറയുന്നു.

രണ്ടു ദ്രാവകങ്ങള് ഒന്നുചേര്ന്നതാണ�ോ
ജലം?

രസതന്ത്രജ്ഞരെ വളരെ ചിന്താകുഴപ്പത്തിലാ
ക്കിയ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അത്യധികം
തണുപ്പിച്ച ജലം (super cooled water).
അത്യധികം തണുപ്പിച്ച ജലം എന്നത്
ജലത്തിന്റെ ഉറയല് നിലയെ(freezing
point)ക്കാള് തണുപ്പിച്ചതാണ്, പക്ഷേ,
അത് ഉറഞ്ഞ് ഐസായിട്ടുണ്ടാവില്ല.
വളരെ തണുപ്പിക്കുമ്പോള് ജലതന്മാത്ര
കളുടെ സാന്ദ്രത ചാഞ്ചാടുന്നതായി
നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ജലതന്മാ
ത്രകള് അടുത്തടുത്തായും മറ്റു ചിലവ
അയഞ്ഞും ബന്ധിതമായി കാണുന്നു.
പ്രസ്തുതമേഖലയില് പിന്നീടുള്ള പല
പഠനങ്ങളും ഈ നിരീക്ഷണത്തെ ബല
പ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.
ജലം, അത്യധികം തണുപ്പിച്ച അവ
സ്ഥയില് ചില നാന�ോ സെക്കന്റുകള്
മാത്രമേ നിലനില്ക്കൂ എന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസ
ത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന് തടസ്സമാവുന്നത്. ഈ
പ്രശ്നം മറികടക്കുന്നതിലാണ് വാഷിങ്ടണിലെ
ന�ോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് നാഷനല് ലബ�ോറട്ടറിയിലെ
ഗ്രഗ് കിമ്മലും ബ്രൂസ് കേയും വിജയംകണ്ടത്.
അവര് വളരെ നേരിയ ഒരു ഐസ് പാളിയിലേക്ക്

ണ്ടായില്ല. അതിനാല് ശുക്രനിലെ ഫ�ോസ്ഫൈന്
സാന്നിധ്യം സൂക്ഷ്മജീവികള് കാരണമാകാമെന്നും
അവ ശുക്രന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില
കുറഞ്ഞ മേഘപടലങ്ങളില് ഉണ്ടാകാമെന്നുമാണ്
ഗ്രീവ്സും സഹപ്രവര്ത്തകരും അവകാശപ്പെടു
ന്നത്.
അരിസ�ോണയിലെ പ്ലാനറ്ററി സയന്സ് ഇന്സ്റ്റി
നവംബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
ആഡം റീസ് ഈ വാര്ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
ഹബിള് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത,
അസ്തമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൂപ്പര്നോ
വയുടെ ശ�ോഭയ�ോട് ഭൂമിയിലെ ഒരു വെ
ടിക്കെട്ടിനും മത്സരിക്കാനാവില്ല എന്നതാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂര്ണവാക്യം.
ഏകദേശം 7 ക�ോടി പ്രകാശവര്ഷം
അകലെയുള്ള ഈ സൂപ്പര്നോവാ വിസ്ഫോ
ടനം പ്രപഞ്ചവികാസത്തിന്റെ ത�ോത് നി
ശ്ചയിക്കാന് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹാ
യിച്ചേക്കാം. 2018 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്
എസ്.എന്. 2018 ജി.വി. (SN2018gv) എന്ന
ഈ സൂപ്പര്നോവയെ ഹബിള് നിരീക്ഷി
ക്കാന് തുടങ്ങിയത്. ജനുവരിയില് ആ
സൂപ്പര്നോവയുടെ പ്രദേശത്ത് കണ്ട അസാധാ
രണ പ്രകാശമായിരുന്നു ഈ നിരീക്ഷണത്തിന്
കാരണം. അസാധാരണമായ ഈ വിസ്ഫോടന
ത്തില്, കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്കൊണ്ടുതന്നെ അത്
ക�ോടിക്കണക്കിന് വര്ഷംക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ
സൂര്യന് ഉത്സര്ജിക്കുന്നതിനെക്കാള് ഊര്ജം
പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അതാണ് ജ�ോണ് ഹ�ോപ്കി

ലേസര് പ്രവഹിപ്പിച്ച്, വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയി
ലുള്ള സൂപ്പര് കൂള്ഡ് ജലം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു
സെക്കന്റിന്റെ കുറച്ചുഭാഗം സമയം ഈ ജലം ആ
അവസ്ഥയില് നിലനിന്നു. അപ്പോള് അവര്
ഇന്ഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയ�ോഗിച്ച്
ജലത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചു.
ഇത് ‘രണ്ടുതരം ജലം’ എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന
തായിരുന്നു.
അവരുടെ പരീക്ഷണത്തില് -930C നും
-330C നും ഇടയില് ജലത്തിന്റെ ഘടനയി
ല് ഈ അവസ്ഥ ചാഞ്ചാടുന്നതായി
കണ്ടെത്തി. താപനില കൂട്ടുകയ�ോ കുറ
യ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്ത്, തന്മാത്രകള് അടുത്ത
ടുത്തായി ബന്ധനമുള്ള അവസ്ഥയും
തന്മാത്രകള് അയഞ്ഞ ബന്ധനത്തിലുള്ള
അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം മാറ്റാന്
കഴിയുമെന്നും അവര് കണ്ടെത്തി.
വെള്ളത്തിന് വിചിത്രമായ പല സ്വഭാ
വങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക�്ഹോം
സര്വകലാശാലയിലെ ആന്ഡേര്സ്
നീല്സണ് പറയുന്നു. ജലത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ
രൂപത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള് നമ്മുടെ നില
നില്പിന്റെ അത്താണിയാണെന്ന് ഇറ്റലിയിലെ
റ�ോമാ ട്രെ സര്വകലാശാലയിലെ പൗല�ോ ഗാല�ോ
എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ന്സ് സര്വകലാശാലയിലെ ആഡം റീസിന്റെ
പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കാരണം.
ഒരു ശ്വേതവാമന നക്ഷത്രം (white dwarf)
തന്റെ ഇരട്ടയായ മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ (binary
star) ദ്രവ്യം വലിച്ചെടുത്ത് ക്രമേണ സാന്ദ്രതകൂടി
അകത്ത് ന്യൂക്ലിയര് ഫ്യൂഷന് സംഭവിക്കാന്
തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ക്രമേണ, അതിന്റെ ദ്രവ്യ
മാനം പരിധികടക്കുമ്പോള് അത് സൂപ്പര്നോവ
യായി മാറുകയുമായിരുന്നു.

ഹബിള് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ടേയിരിക്കുന്നു

‘ഭൂമിയിലെ ഒരു വെടിക്കെട്ടിനും ഇതിന�ോട്
മത്സരിക്കാന് കഴിയില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടാ
ണ് ന�ൊബേല് പുരസ്കാര ജേതാവുകൂടിയായ

പി. എം. സിദ്ധാര്ഥന്

ഫ�ോണ് : 8547708416

7

ഈ ലക്കം ‘ശാസ്ത്രകേരള’ത്തിലെ പ്രത്യേക വിഷയം ‘പക്ഷികളുടെ അത്ഭുതല�ോകം'
ആണ്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുത്തി
രിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പ�ൊതുവെയും, 11 ാം ക്ലാസ് ശാസ്ത്രവി
ദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും, ഇവ പ്രയ�ോജനപ്രദമാവും. ലേഖനങ്ങളെല്ലാം
അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകര് / ഗവേഷകര് തയ്യാറാക്കിയ
വയാണ്.
ഇവ വായിച്ചശേഷം കൂടുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കില്
എഡിറ്റര്ക്ക് എഴുതുമല്ലോ. വിശദീകരണ ലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുക്കാം.
പരിണാമപ്രക്രിയയില് പക്ഷികള്ക്ക് അത്ഭുതകരമായ
അനുകൂലനങ്ങള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പറക്കാനായി പിറന്നവര്
കെ.സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില*

ആ

തിരിക്കാവുന്ന കഴുത്ത്, മൂര്ച്ചയുള്ള ക�ൊക്ക്
എന്നിവ പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ആഹാ
രസമ്പാദനത്തിനും ശത്രുക്കളില്നിന്നു രക്ഷനേ
ടുന്നതിനും അവ പക്ഷികളെ സഹായിക്കുന്നു.
താടിയെല്ലുകളാണ് ക�ൊക്കുകളായി രൂപാന്തര
പ്പെട്ടത്. പക്ഷികളു
ടെ ജീവിതരീതികള്,
ആഹാരം എന്നിവയ്ക്ക
നുസരിച്ച് ക�ൊക്കുക
ളുടെ ആകൃതിയില്
വലിയ വൈവിധ്യം
കാണാം.
ചിറകുകള് മു
ന്കൈകള് പരിണമി
ച്ച് ഉണ്ടായതാണ്.
ചിറകുകളെ ചലിപ്പി
ക്കാന് പ്രത്യേകതരം
പേശികളുണ്ട്. എത്ര
നേരം ചലിപ്പിച്ചാലും
ക്ഷീണിക്കാത്ത പേശികള് ദീര്ഘദൂര പറക്കലിന്
പക്ഷികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ചിറകുകളുടെ
മുന്വശം ഉറപ്പും കട്ടിയുള്ളതുമായിരിക്കും.

കാശത്തില് പറന്നുനടക്കുന്ന പക്ഷികളെ
കൗതുകത്തോടെ ന�ോക്കിനില്ക്കാത്തവര്
ആരുമുണ്ടാവില്ല. പറക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല,
എല്ലാത്തരം പരിസ്ഥിതികള�ോടും ഇണങ്ങിച്ചേ
ര്ന്നു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങളും
പക്ഷികള്ക്കുണ്ട്.

വായുവിലെ
സഞ്ചാരത്തിന്
പറ്റിയ
ശരീരഘടന

പക്ഷികളുടെ ശരീ
രത്തിന്റെ ആകൃതിത
ന്നെ വളരെ പ്രത്യേ
കതയുള്ളതാണ്.
മുന്-പിന് ഭാഗങ്ങള്
കൂര്ത്ത ആകൃതിയി
ലായതുക�ൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഘര്ഷണത്തോടെ,
ഊര്ജ ഉപയ�ോഗം കുറച്ച് വായുവില്ക്കൂടി നീ
ങ്ങാന് പക്ഷികള്ക്കു കഴിയും. ഏതുദിശയിലും

*ഹയര് സെക്കന്ററി ടീച്ചര്, ഗവ.ഗേള്സ് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ണൂര് ജില്ല
ഫ�ോണ്: 9947749399
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ശാസ്ത്രകേരളം
ഉള്ഭാഗം കുഴിഞ്ഞും മുകള്ഭാഗം
പ�ൊങ്ങിയുമുള്ള ചിറകുകളുടെ
ഘടന വായുസഞ്ചാരത്തിന് ഏറെ
അനുയ�ോജ്യമാണ്. ഉടലിനെക്കാള്
വിസ്താരം കൂടിയ ചിറകുകളായതി
നാല് വായുവില് പ�ൊങ്ങിനില്ക്കു
ന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. പറക്കുന്ന
തിനിടയില് വായുമര്ദത്തില്
വ്യത്യാസം വരുത്തിയാണ് മുകളി
ലേക്കും താഴേക്കും നീങ്ങുന്നത്.
വാല്ച്ചിറക് ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്
പറക്കലിന്റെ ദിശ മാറ്റുന്നത്. ശരീ
രത്തിന്റെ തുലനം പാലിക്കുന്നതി
ലും വാല്ച്ചിറകിന് കാര്യമായ
പങ്കുണ്ട്.

ഒട്ടകപ്പക്ഷി

ഒട്ടും വെള്ളം നനയില്ല.
മുന്കൈകള് ചിറകുകളായതിനാല് പിന്കാ
ലുകള് മാത്രമാണ് നടക്കാനും ഒാടാനും ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും, അവ എത്രവേഗത്തിലാ
ണ് നടക്കുന്നത്! ശരീരഭാരം മുഴുവന് താങ്ങു
ന്നത് നേര്ത്ത ഈ പിന്കാലുകളാണ്. കൂര്ത്ത
മുനയ�ോടുകൂടിയ നഖങ്ങളുള്ള വിരലുകള്
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും മരക്കൊമ്പുകളില്
അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അനുയ�ോജ്യമാണ്. മര
ക്കൊമ്പുകളില് ഉറങ്ങുമ്പോഴും വീണുപ�ോകാതെ
ക�ൊമ്പില് മുറുകെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. പക്ഷി
ക്കാലുകളുടെ െവെ വിധ്യം നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെ
ടുത്തും. ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് വേഗത്തില് ഓടി
രക്ഷപ്പെടാന് ഉതകുന്നരീതിയില് ഒട്ടകപ്പക്ഷിയു
ടെ കാലുകൾ വളരെ നീണ്ടതാണ്. ക�ൊ
ക്കുകൾ, മുണ്ടികൾ തുടങ്ങിയ ജലപ്പക്ഷി
കള്ക്ക് നീണ്ട കാലുകളാണ്. വെള്ളത്തി
ലിറങ്ങി ഇരതേടുവാനുള്ള അനുകൂലനമാ
ണിത്. വെള്ളത്തില് നീന്താന് താറാവുക
ള്ക്കും മറ്റും വിരലുകള്ക്കിടയില് ചര്മം
തുഴപ�ോലെയായി മാറിയിരിക്കും.

തൂവലുകളും കാലുകളും

ജന്തുല�ോകത്തില് പക്ഷികള്ക്കു മാത്രമേ
തൂവലുകളുള്ളൂ. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും ശരീര
താപനില സൂക്ഷിക്കാനും തൂവലുകള് സഹായി
ക്കുന്നു. അത്ഭുതനിര്മിതികളാണ് ഓര�ോ തൂവലും.
ശരീരത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില് വ്യത്യസ്തതരം
തൂവലുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. തൂവലുകളു
ടെ ഇടയിലെ വായുസാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തി
ല് ഉയര്ന്നുനില്ക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി നല്കുന്നു.
മുന്നില്നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് എന്ന രീതിയില്
ഘര്ഷണം കുറച്ച് ഓര�ോ തൂവലും ശരീരത്തോ
ട് വളരെ ചേര്ത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ത്വക്കിലെ
എണ്ണ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികള് തൂവലുകളെ
എണ്ണമയം ഉള്ളതാക്കുന്നതിനാല് തൂവലുകളില്

ആന്തരാവയവങ്ങളും തലച്ചോറും

ബാഹ്യപ്രകൃതിയില് മാത്രമല്ല, ആന്ത
രികാവയവങ്ങളുടെ ഘടനയിലും ധര്മത്തി
ലും പക്ഷികള്ക്ക് ധാരാളം പ്രത്യേകതക
ളുണ്ട്. ശരീരഭാരം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതി
നായി അവയവങ്ങളെല്ലാം മറ്റു വര്ഗം
ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് രൂപമാറ്റം വന്നവ
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യാണ്. ചില അവയവങ്ങള് ഇല്ലാതായിട്ടുമുണ്ട്.
ഭക്ഷണം വേഗത്തില് ദഹിക്കുന്നരീതിയിലാണ്
ദഹനവ്യവസ്ഥ. കാഷ്ഠം അപ്പപ്പോള് വിസര്ജി
ക്കുമെന്നതിനാല് മലാശയം തീരെ
ചുരുങ്ങിയതാണ്. പിത്തസഞ്ചി ഇല്ല.
വായില് പല്ലുകളില്ലെങ്കിലും ആമാ
ശയവും അനുബന്ധഭാഗങ്ങളും
ആഹാരം അരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേ
കതകള�ോടു കൂടിയവയാണ്.
മറ്റു ജീവികളില്നിന്ന് തീര്ത്തും
ഭിന്നമാണ് പക്ഷികളുടെ ശ്വാസക�ോ
ശങ്ങള്. ശ്വാസക�ോശങ്ങളെ കൂടാതെ
ഒന്പത് വലിയ വായുഅറകളും
പക്ഷികള്ക്കുണ്ട്. പരമാവധി വാ
യുസംഭരിക്കുന്നതിനും ആകാശത്ത്
പ�ൊങ്ങിപ്പറക്കുന്നതിനും ഇവ സഹാ
യിക്കുന്നു. നാസാരന്ധ്രങ്ങളി ലൂടെയും
വായിലൂടെയും ഇവയ്ക്ക് ശ്വസിക്കാന്
കഴിയും. ഹൃദയവും രക്തപര്യയന
വ്യവസ്ഥയും വളരെ കാര്യക്ഷമമാ
ണെന്നതിനാല് പറക്കുന്നതിനിടയില് തളര്ച്ച
യുണ്ടാവില്ല.
പക്ഷികളുടെ അസ്ഥികള് വായുനിറഞ്ഞതാ
ണ്. അതിനാല് ഭാരം നന്നേ കുറവാണ്. ജല

ആവശ്യമുള്ളൂ. മൂത്രം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാത്തതും
മൂത്രസഞ്ചി ഇല്ലാത്തതും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള
അനുകൂലനങ്ങളാണ്. വിയര്പ്പ് ഗ്രന്ഥികള് ഇല്ല.

ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും ശരീരതാപനില ഉയര്ന്നു
തന്നെ നിലനിര്ത്താനുമുള്ള വഴികളില�ൊന്നാണി
ത്. ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച്
തലച്ചോറിന്റെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുത ലാണ്.
തലച്ചോറിലെ പറക്കലിനെ നിയ
ന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം നന്നായി വികാസം
പ്രാപിച്ചതാണ്. ഗന്ധം അറിയുന്ന
തിനുള്ള കഴിവ് കുറവാണെങ്കിലും
പക്ഷികളുടെ കാഴ്ചശക്തി അപാര
മാണ്. കണ്ണിലെ ദൃഷ്ടിപടലത്തോട
നുബന്ധിച്ച് പെക്ടണ് (pecton) എന്ന
പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ട്. ദിശ
അറിയുന്നതിന് (പ്രത്യേകിച്ചും ദേ
ശാടനപ്പക്ഷികളില്) ഇത് നിര്ണാ
യക ധര്മം നിര്വഹിക്കുന്നു. പറ
ക്കലിന് തടസ്സമാവുമെന്നതിനാല്
പക്ഷികള്ക്ക് ചെവിക്കുടയില്ല.
എന്നാല്, ചെവിയുടെ ഉള്ഭാഗങ്ങള്
നന്നായി വികസിച്ചതും നല്ല ശ്രവ
ണശേഷിയുള്ളതുമാണ്. പെണ്പ
ക്ഷികള്ക്ക് വലതുവശത്തെ അണ്ഡാ
ശയവും അണ്ഡവാഹിനിയും ഇല്ല. ഒരു അണ്ഡാ
ശയം മാത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ശരീരഭാരം കു
റയ്ക്കാനുള്ള പരിണാമവഴി തന്നെ.

താറാവിന്റെ കാലുകള്

നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും പരമാവധി ജലം ആഗിരണം
ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതരത്തിലാണ് വൃക്കകള്.
യൂറിക് ആസിഡാണ് പ്രധാന വിസര്ജ്യം. യൂറിക്
ആസിഡ് വിസര്ജനത്തിന് ജലം വളരെ കുറവേ
നവംബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന്റെ തനിമയെക്കുറിച്ചും അതില് വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാന് പക്ഷിനിരീക്ഷണം മനുഷ്യനെ സഹായിക്കും.

പക്ഷിനിരീക്ഷണം
എന്തിന് ?
സി. ശശികുമാര്*

പ

നമ്മുടെ നിലനില്പിനാവശ്യമായ ഭക്ഷ
ണം കണ്ടെത്തലായിരുന്നിരിക്കാം
ഇതിന്റെ പ്രഥമ ഉദ്ദേശ്യം. ജീവ
ജാലങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ങ്ങളും പ്രകൃതിയില് ഓര�ോ
ന്നിന്റെയും സ്ഥാനവും ക്രമേണ
നമുക്കു തെളിഞ്ഞുവന്നു.
സൗന്ദര്യാവബ�ോധം മനു
ഷ്യരില് ഉടലെടുത്ത
ത�ോടെ പക്ഷികളുടെ
വര്ണവൈവിധ്യവും
നാദമാധുരിയും ചേ
ഷ്ടകളും നമ്മില് കൗ
തുകമുണര്ത്തുവാന്
തുടങ്ങി.
പക്ഷിനിരീക്ഷണം തു
ടങ്ങുമ്പോഴാണ് പക്ഷികളും
പരിസരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ത്തെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുത
ല് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
പക്ഷികള് ആഹരിക്കു
ന്ന ധാന്യങ്ങള്, പഴ
ങ്ങള്, പ്രാണികള്,
ഇഴജന്തുക്കള്, സസ്ത
നികള് മറ്റു ജീവി
കള് തുടങ്ങിയ
വയ�ൊക്കെ ഉ
ള്ക്കൊള്ളുന്ന
പ്രകൃതിയെക്കു
റിച്ചും ജൈവ

ക്ഷിനിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവ
രും നടത്താന് ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവരും പതിവായി നേരി
ടേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ച�ോദ്യ
മാണിത്. ഇതിന്റെ ഒരു
ഉത്തരം പക്ഷികള് ഉള്ള
തുക�ൊണ്ട് എന്നാണ്.
ഇതിന്റെ കൂടെ ഇനിയും
ധാരാളം വിശദീകരണ
ങ്ങള് ചേര്ക്കാം –
പക്ഷികളുടെ ഭംഗി
ആസ്വദിക്കാന്,
അവയുടെ പാട്ട്
കേള്ക്കാന് തുട
ങ്ങി പലതും. ഇതി
ലുമപ്പുറം, മറ്റു പല
തുകൂടിയാണ് പക്ഷി
നിരീക്ഷണം.

ആര്ക്കും ഏറ്റെടു
ക്കാവുന്ന പഠനം
നമുക്കു ചുറ്റുമു
ള്ള പ്രകൃതിയി
ലെ വിവിധ
കാര്യങ്ങള്
നിരീക്ഷിച്ച
റിയാനുള്ള
ത്വര മനുഷ്യ
സഹജ
മാണ്.
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നമ്മുടെ നാട്ടില് കണ്ടു
വന്നിരുന്ന പല പക്ഷി
കളും ഇല്ലാതാകുന്നത്
പരിസ്ഥിതിനാശവും
ഭൂവിനിയ�ോഗത്തിലുണ്ടാ
കുന്ന നാശവും കാര
ണമാണ്.

വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതല് പഠിക്കാന്
നാം പ്രേരിതരാകുന്നു. അതിനായി പക്ഷികളുടെ
ആവാസസ്ഥലങ്ങളായ തണ്ണീര്ത്തടങ്ങള്,
കാടുകള്, വെളിമ്പറമ്പുകള്, വയലുകള്, കാവു
കള്, കടല്ത്തീരങ്ങള്, പുഴകള്, കായലുകള്
തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പ�ോകേണ്ടിവരും.
പക്ഷികള്ക്ക് ജീവിക്കാന് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ
ല്ലാം നശിക്കാതെ നിലനില്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന
തിരിച്ചറിവ് അപ്പോഴാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്.
ഗഹനമായ ഈ അറിവ് പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യ
നെയും കുറിച്ച് പുതിയ�ൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക്
മുന്നില് തുറന്നുതരുന്നത്.
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കേരളത്തിന്റെ പക്ഷിഭൂപടം

മറ്റു പല ജീവികളുമെന്നപ�ോലെ ഒരു ആവാ
സവ്യവസ്ഥയുടെ ആര�ോഗ്യത്തിന്റെയും സുസ്ഥി
തിയുടെയും ജൈവസൂചികകളാണ് പക്ഷികള്.
റ�ോബിന് പക്ഷികളുടെ തിര�ോധാനം സൃഷ്ടിച്ച
‘നിശ്ശബ്ദവസന്തം’ (Silent Spring) കീടനാശിനിക
ളുടെ അമിത�ോപയ�ോഗത്തിന്റെ അപകടത്തിലേ
ക്ക് വിരല്ചൂണ്ടാന് റെയ്ച്ചല് കാര്സന് എന്ന
ശാസ്ത്രജ്ഞയെ സഹായിച്ചത് സുവിദിതമാണല്ലോ.
നമ്മുടെ നാട്ടില് കണ്ടുവന്നിരുന്ന പല പക്ഷിക
ളും ഇല്ലാതാകുന്നത് പരിസ്ഥിതിനാശവും ഭൂവി
നിയ�ോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന നാശവും കാരണമാണ്.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ഭരണ
കര്ത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്
ക�ൊണ്ടുവരാനും പ്രകൃതി
സംരക്ഷ ണത്തിനുവേണ്ട
നടപടികള് കൈക്കൊള്ളു
ന്നതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പി
ക്കാനും പക്ഷിനിരീക്ഷകര്ക്ക്
സാധിക്കും.
ഇന്ത്യയിലെ പക്ഷികളു
ടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെ
ക്കുറിച്ചുള്ള 2020 ലെ റി
പ്പോര്ട്ട് (State of India’s
Birds 2020) ഇത്തരമ�ൊരു
സംരംഭമാണ്. കഴിഞ്ഞ കാല്
നൂറ്റാണ്ടില് ഇന്ത്യയിലെ
പക്ഷിസമൂഹത്തിലുണ്ടായ
മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ
പ്രസിദ്ധീകരണത്തില് പ്രതി
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മയില്

പാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 15,500 ഓളം പക്ഷിനിരീക്ഷക
രുടെ ഏകദേശം 10 മില്യന് (1 മില്യന് =106)
നിരീക്ഷണങ്ങള് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. പരുന്തുകള്, ദേശാടകരായ തീരദേശപക്ഷി
കള്, പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥയില് മാത്രം
ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികള് എന്നിവയാണ് വലിയ
ത�ോതില് കുറഞ്ഞുവരുന്നതെന്നത് ആശങ്കയു
ളവാക്കുന്നതാണ്. ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്
സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടില്
പറയുന്നുണ്ട്.
ആയിരത്തോളം പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ കഴിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷത്തെ (2015 – 2020) ശ്രമഫലമായി
കേരളത്തിന്റെ പക്ഷി ഭൂപടം (Bird Atlas) തയ്യാ
റാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഈയിടെ പൂര്ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ പക്ഷികള് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എത�ൊ
ക്കെയിടങ്ങളില് ഏത�ൊക്കെ കാലങ്ങളിലാണ്
കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതറിയാന് ഈ ഭൂപടം
സഹായകമാകും. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷി
ക്കാനുള്ള ഒരു മാര്ഗരേഖ കൂടിയാണിത്.

ഷ്ടകള്, പ്രജനനം, ശബ്ദവൈവിധ്യം തുടങ്ങിയവ
പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക് മാത്രമല്ല,
സാധാരണ പക്ഷിനിരീക്ഷകര്ക്കും ഇക്കാര്യങ്ങള്
ആഴത്തില് പഠിക്കാന് സാധിക്കും.
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം ല�ോകത്തെയാകെ
ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇതിന്റെ
ചില സൂചനകള് പക്ഷികള് നല്കുന്നുണ്ട്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളില് കാണപ്പെ
ട്ടിരുന്ന മയിലുകള് കേരളത്തില് ചുരുക്കം ചില
യിടങ്ങളില് മാത്രമേ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
1933ല് ഡ�ോ. സാലിം അലി കേരളത്തില് 19
സ്ഥലങ്ങളിലായി നടത്തിയ പക്ഷി സര്വെയില്
മയിലിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല. എന്നാല് 75 വര്ഷങ്ങ
ള്ക്കിപ്പുറം 2009ല് ഇതേ സ്ഥലങ്ങളില് നടത്തിയ
സര്വെയില് പകുതിയിലധികം സ്ഥലത്തും
മയിലുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ശുഭസൂചന അല്ല
തന്നെ.
പ്രകൃതിസംരക്ഷണം എന്നത് മാനവസംര
ക്ഷണം തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷിനിരീക്ഷകര്ക്ക്
ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കാന് സാധിക്കും.
ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച്, വന്യമായ പ്രകൃതിയെ
ആസ്വദിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നുവെന്നതു
തന്നെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും
പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിലേര്പ്പെടാന് മതിയായ
കാരണമാണ്.

പക്ഷികളും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും
സാധാരണ പക്ഷികളുടെപ�ോലും ജീവിതര
ഹസ്യങ്ങള് മുഴുവനായി അറിയാന് ഇനിയും
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഓര�ോ പക്ഷിയുടെയും ഇരതേടല്, പ്രണയചേ
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അമച്വര് ശാസ്ത്രജ്ഞര് നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളുമാണ്
പൗരശാസ്ത്രം. പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിനും മറ്റും അതു വ്യാപകമായി
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിന്
പൗരശാസ്ത്രവും
ജെ.പ്രവീണ്*

പൗ

രശാസ്ത്രം (Citizen
Science) എന്ന പദം
പ്രയ�ോഗത്തിലില്ലാതിരുന്ന ത�ൊ
ണ്ണൂറുകളിലാണ് ആദ്യമായി
കേരളത്തിലെ കാടുകളിലും
നീർത്തടങ്ങളിലുമുള്ള പക്ഷിക
ളെ പൗരശാസ്ത്രരീതിയില് പഠിക്കാ
ന് തുടങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല
ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള പക്ഷിനിരീക്ഷകർ
കാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു ഒത്തുകൂടി പല
ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിഞ്ഞ് നാലു ദിവസത്തോ
ളമുള്ള സർ വെകൾ നടത്തിപ്പോന്നു.

പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മകള്

2010 ആയപ്പോഴേക്കും കേരളത്തില്
ഏതാണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടം മുഴുവൻ ഇപ്രകാരം
സർവെ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ
ജനുവരിമാസത്തിലും ഏഷ്യൻ
നീർപ്പക്ഷി കണക്കെടുപ്പ് (Asian
Waterbird Census) എന്ന വാർ
ഷികപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി
പക്ഷിനിരീക്ഷകർ തണ്ണീർത്തട
ങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീർപ്പ
ക്ഷികളുടെ കണക്കെടുക്കുകയും
ഈ പ്രവര്ത്തനത്തെ തമ്മിൽ ഒത്തു

വേമ്പനാട് ക�ോള് തണ്ണീര്ത്തടം

*ക�ോര്ഡിനേറ്റര്, ബേര്ഡ് കൗണ്ട് ഇന്ത്യ
ഫ�ോണ്: 9900028479
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ചേരാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇത് വേമ്പനാട് - ക�ോൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കു
അന്തർദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള റാംസർ സൈറ്റ്
(Ramsar site) എന്ന പദവി നല്കുന്നതിലേക്കു
വഴിതെളിച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം കേരളത്തിലെ
തണ്ണീർത്തട പക്ഷികളുടെ മൂന്ന് ഐ.ബി.എ.
(Important Bird and Biodiversity Area) മേഖലകളും
ഒരു തണ്ണീർത്തട പക്ഷിസങ്കേതവും രൂപപ്പെടു
ത്തുവാനും സഹായകമായി.
2001 മുതൽ പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്

കൗണ്ട് (OBC) എന്നീ രണ്ടു വൻപ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
ക്ക് നൂറിലധികം പക്ഷിനിരീക്ഷകരെ ആകർഷി
ക്കാനും ആഗ�ോള പൗരശാസ്ത്ര പ�ോർട്ടലിലേക്ക്
അവരുടെ സംഭാവനകള് നല്കാനും കഴിഞ്ഞു.
കാലവർഷത്തിനിടയിലും ഒരുകൂട്ടം പക്ഷിനിരീ
ക്ഷകർ ക�ൊറ്റില്ലങ്ങളുടെ (Heronries) എണ്ണം
കണക്കാക്കി. 2015ൽ ആരംഭിക്കുകയും 2020
സെപ്റ്റംബറിൽ സമാപിക്കുകയും ചെയ്ത കേരള
ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് (Kerala Bird Atlas) എന്ന
സംസ്ഥാന സർവെ പക്ഷിനിരീക്ഷകരെ ആവേ
ശഭരിതരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അര്പ്പണബ�ോധമുള്ള
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ
ആവശ്യകത

ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
പൗരശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നട
ത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി
സർവെ ആയിരുന്നു ഇത്.
1990 നെ അപേക്ഷിച്ച് കേ
രളത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന
530 ൽ അധികം ഇനം പക്ഷി
കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വി
വരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ
സാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെ
ബ്രുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ബേർഡ്സ് (State of
India’s Birds) എന്ന ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം
കേരളത്തിന്റെ ദത്തശേഖരം (data base) ഏറ്റവും
മികച്ചതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇനിയും ഏറെ മുന്നേറാനുണ്ട്. നമ്മുടെ തണ്ണീർ
ത്തടങ്ങളിലും കാടുകളിലും തുടർച്ചയായി ദീർ
ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരീക്ഷണം (long-term
bird monitoring) നടത്താൻ അർപ്പണബ�ോധമുള്ള
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ടീമിനെ നമുക്ക് ആവശ്യ
മുണ്ട്. പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന ആവാ
സകേന്ദ്രങ്ങളെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
നിരീക്ഷിക്കാൻ കേരള വനംവകുപ്പ് തുടക്കം
കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇടവേളക
ളിൽ കേരള ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് പ�ോലെയുള്ള
നിരീക്ഷണപരിപാടികൾ സംസഥാനമ�ൊട്ടാകെ
ആസൂത്രണംചെയ്യുകയും വേണം. എങ്കിലേ
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചിലത്
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കാനും സാധിക്കൂ.

ക�ൊറ്റില്ലം

കേരള ബേർഡർ (Kerala Birder) എന്ന ഒരു ഇ
മെയിൽ ചർച്ചാഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലെ
അംഗങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ
ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ
മൂന്നു നഗരങ്ങളിൽ പ്രഭാതംമുതൽ പ്രദ�ോഷംവരെ
നടത്തുന്ന ഏകദിന കേരള ബേർഡ് റെയ്സ്
(Kerala Bird Race) പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ ഒരു
വാർഷിക കൂടിച്ചേരലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2010
മുതൽ പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്
മത്സ്യബന്ധന ബ�ോട്ടുകളിൽ പ�ോയി അറബിക്ക
ടലിലെ പക്ഷികളെ അറിയാനും പുതിയ ഇനങ്ങ
ളുടെ കണ്ടെത്തലുകള് നടത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
2014 ആയപ്പോഴേക്കും ഇ ബേർഡ് എന്ന വെ
ബ്സൈറ്റ് (www.ebird.org) കേരളത്തിലെ
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
ഗ്രേറ്റ് ബാക്ക് യാർഡ് ബേർഡ് കൗണ്ട് (Great
Backyard Bird Count -GBBC), ഓണം ബേർഡ്
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അതീവ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതും റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ
ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പക്ഷികളാണ് കഴുകന്മാർ. അവയെങ്ങനെ
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുവെന്നു പരിശ�ോധിക്കുന്നു.

കണ്മുമ്പിലെ
ഒരു വംശനാശം
സി.കെ. വിഷ്ണുദാസ്*

മ

യിലിനെയ�ോ കഴുകനെയ�ോ ഇഷ്ടമെന്നു
ച�ോദിച്ചാല് ഉത്തരം
എന്തായിരിക്കുമെന്ന്
ഊഹിക്കാം. മയിൽ
തന്നെ. എന്താണ്
കഴുകന്മാരെ ഇഷ്ടമ
ല്ലാത്തത്? ഒരുപക്ഷേ,
കാണാൻ ഭംഗിയില്ല,
മൃതശരീരങ്ങളാണ്
അവയുടെ പ്രധാന
ഭക്ഷണം എന്നിവ
യ ാ യ ി ര ി ക്കാം
കാരണം.

കഴുകന്മാരുടെ
അന്തകനായി
മാറിയ മരുന്ന്

അടുത്തകാലം
വരെ ഇന്ത്യ ഉൾ
പ്പെടുന്ന തെക്കെ
ഏഷ്യൻ ഭൂഭാഗത്ത് വളരെ
വ്യാപകമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന പക്ഷികളായിരു
ന്നു കഴുകന്മാർ. 1980 കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 8 ക�ോടി
ചുട്ടിക്കഴുകന്മാർ (White rumped vulture - Gyps
bengalensis) ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്നു ബാക്കിയു
ള്ളത് പതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്.

കഴുകന്മാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
കന്നുകാലികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയ�ോഗിച്ചി
രുന്ന ഡൈക്ലോഫിനാക് (Diclofenac sodium)
എന്ന മരുന്നാണ് കഴുകന്മാരുടെ വംശനാശത്തി
ന് കാരണമായത്. പ�ൊതുവേ, പശുമാംസം
ഭക്ഷിക്കാത്ത ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കന്നുകാലികൾ

*കണ്സർവേഷൻ ബയ�ോളജിസ്റ്റ് , ഹ്യൂ സെന്റര് ഫ�ോർ ഇക്കോളജി ആന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയ�ോളജി, വയനാട്
ഫ�ോണ്: 9447544603
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ശാസ്ത്രകേരളം
പാകിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽനിന്നാണ്
ഡൈക്ലോഫിനാക് ആണ് മരണകാരണമെന്ന്
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

കൂട്ടവംശനാശത്തിന് കാരണമാവുന്നു

ചുട്ടിക്കഴുകൻ മാത്രമല്ല തവിട്ടുകഴുകൻ,
സ്ലെൻഡർ ബിൽഡ് കഴുകൻ എന്നിവയും ഡൈ
ക്ലോഫിനാക് വഴി വംശനാശത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചുട്ടിക്കഴുകന്റെ എണ്ണത്തിൽ 99 ശതമാനം നശി
ച്ചെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ടു ജാതികളുടെ 97 ശതമാനവും
ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്തകാലത്ത് ഭൂമുഖ
ത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ട വംശനാശമാണ്
കഴുകന്റെത്.
കഴുകന്മാരുടെ തിര�ോധാനം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമ
ങ്ങളിൽ വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രകൃ
തിദത്തമായ സംസ്കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഭംഗംവന്ന
പ്പോൾ മനുഷ്യനില് നിരവധി ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
ഉടലെടുത്തു. കഴുകന്മാരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ

ചുട്ടിക്കഴുകന്

ചത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ പ�ൊതുസ്ഥല
ങ്ങളിൽ ഇടുകയായിരുന്നു പതിവ്. അവിടെ
കൂട്ടമായെത്തുന്ന കഴുകന്മാർ മൃതശരീരങ്ങൾ
ഭക്ഷണമാക്കി പരിസരം വൃത്തിയാക്കി മറ്റുമായി
രുന്നു. അതിനാല്, 50 ക�ോടിയ�ോളം കന്നുകാ
ലികളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കഴുകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്
ഭക്ഷണലഭ്യത ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ, ഡൈക്ലോഫിനാക് എന്ന വേദന
സംഹാരി കന്നുകാലികളിൽ ഉപയ�ോഗിച്ചുതുട
ങ്ങിയപ്പോൾ ചിത്രം മാറിത്തുടങ്ങി. 1990 ൽ
ബ�ോംബെ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി സ�ൊസൈറ്റിയിലെ
ഗവേഷകനായിരുന്ന ഡ�ോ. വിഭുപ്രകാശ് ആണ്
കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ്
ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, കഴുകന്മാരു
ടെ നാശത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്റ്റീരിയബാധ
എന്നതായിരുന്നു സംശയം. എന്നാൽ, മരിച്ചുവീണ
കഴുകന്മാരിൽ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ സാ
ന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ
2003 ൽ ഡ�ോ. ലിൻസ് ഓക്സും സംഘവും

തവിട്ടുകഴുകൻ
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മൃതശരീരങ്ങൾ അഴുകി ജലസ്രോതസ്സുകൾ
മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടു. മൃതശരീരം ഭക്ഷണമാക്കിയ
തുവഴി എലികളുടെയും തെരുവുനായ്ക്കളുടെയും
എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചു. ഇത് പേവിഷ
ബാധയുടെ ത�ോത് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകന്മാർ
മൃതശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം അവയിലുള്ള
സൂക്ഷ്മര�ോഗാണുക്കളെയും ദഹനപ്രക്രിയയുടെ
ഭാഗമായി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴുകന്റെ
അത്രയും ശക്തമല്ലാത്ത ദഹനപ്രക്രിയയുള്ള
എലികളും നായ്ക്കളും നിരവധി സൂക്ഷ്മര�ോഗാണു

ളിൽ കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം മുന്കാലത്തുള്ളതു
പ�ോലെ തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
കഴുകന്മാരുടെ വംശം അറ്റുപ�ോകാതിരിക്കാൻ
ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ചില സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടക്കുന്നുണ്ട്. കാട്ടിൽനിന്ന് പ്രജനന സാധ്യത
യുള്ള കഴുകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബ്രീഡിങ്
സെന്ററുകളിൽ വളർത്തി, അവയുടെ മുട്ടകൾ
വിരിയിച്ചെടുത്ത് കൂടുതൽ കഴുകന്മാരെ വളർ
ത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണമാവു
മ്പോൾ, അവയെ സുരക്ഷിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ
സ്വതന്ത്രമായി വിടുക
യാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ഇന്ത്യ
യിലെ ആദ്യത്തെ ഇത്ത
രത്തിലുള്ള വൈൽഡ്
റിലീസ് ഈ വർഷം
(2020) നടക്കുന്നതാണ്.
കേരളത്തിൽ 1970
വരെ നാലു ജാതി കഴു
കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രധാ
നമായും രണ്ടു വിഭാഗ
ങ്ങളെ മാത്രമാണ് കാ
ണുന്നത്. അതും വയ
നാട് വന്യജീവിസങ്കേ
തത്തിൽ മാത്രം. തെക്കൻ
ജില്ലകളിലുണ്ടായിരുന്ന
കഴുകന്മാരെല്ലാം 1970
ആകുമ്പോഴേക്കും വം
ശമറ്റുപ�ോയിരുന്നു.
കാട്ടിനകത്തു കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാൻ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നവര് പശുക്കളെ പുലിയ�ോ
കടുവയ�ോ പിടിക്കുമ്പോൾ, ചത്ത മൃഗത്തിന്റെ
ശരീരത്തിൽ (പുലിയെ ക�ൊല്ലാൻവേണ്ടി)വിഷം
ചേർക്കുകയും, അത് തിന്നാൻ ആദ്യമെത്തുന്ന
കഴുകന്മാര് കൂട്ടത്തോടെ നശിക്കുകയും ചെയ്തു.
കാട്ടിനകത്തുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മാത്രം മൃത
ശരീരങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കിയ ചില കഴുകന്മാർ
വയനാട്, മുതുമല, ബന്ദിപ്പൂർ, നഗർഹ�ൊളെ
എന്നീ വനാന്തരങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കയിലെ സഞ്ചാരിപ്രാവിന്റെ വംശനാശ
ത്തിനുശേഷമുള്ള നടുക്കുന്ന വംശനാശത്തിലേ
ക്കാണ് കഴുകന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനു കാരണമാകട്ടെ, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ മാത്രവും.

ക്കളുടെ വാഹകരായി മാറി. ഇത് മനുഷ്യരെയും
ബാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവർഷം 30,000
ആളുകൾ പേവിഷബാധയേറ്റു മരിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴുകന്മാരുടെ തിര�ോധാനംമൂലം ഇന്ത്യയ്ക്കു പ്ര
തിവർഷ നഷ്ടം 2400 ക�ോടി രൂപയാണെന്നു
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു!

കഴുകന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാന്

2006 ൽ കന്നുകാലികളില് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഡൈക്ലോഫിനാക് ഇന്ത്യയിൽ നിര�ോധിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും 2015 വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും
ഈ മരുന്ന് ലഭ്യമായിരുന്നു. നിരവധി പരിസ്ഥി
തിസംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി
നിര�ോധനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിൽവരുത്താൻക
ഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങ
നവംബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

പരിണാമചക്രത്തില്പെട്ട് ഇവിടെ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടുപ�ോയ കേരള
ത്തിെല തനത് പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

വംശനാശഭീഷണിയുള്ള
കേരളത്തിലെ പക്ഷികള്
ഡ�ോ.പി.പ്രമ�ോദ്*

ഇ

ന്ത്യയിലെ 1300 ല് പരം പക്ഷിജാതികളില്
500 ഓളം എണ്ണം കേരളത്തില് കാണപ്പെ
ടുന്നുണ്ട്. ഇവയില് 22 ഇനങ്ങള് പശ്ചിമഘട്ടഭാ
ഗങ്ങളില് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തനതു (endemic)
പക്ഷികളാണ്. ല�ോകത്തില് മറ്റെവിടെയും ഈ
പക്ഷികള് ഇല്ല.

ചട്ടവാലന് ഗ�ോഡ് വിറ്റ്		

വെള്ളിക്കണ്ണി എരണ്ട		

തനതു പക്ഷികള്ക്കുള്ള ഭീഷണി

ഇവിടെനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഇനം അന്യംനി
ന്നുപ�ോയാല് അത് ഭൂമുഖത്തുനിന്നു തന്നെ
മറഞ്ഞുപ�ോകും. കേരളത്തിലെ തനതു പക്ഷി
കളില് പകുതിയ�ോളം ഇങ്ങനെ വംശനാശഭീഷ

വര്ണക്കൊക്ക്		

കാട്ടുചുണ്ടന് കാട		

പുള്ളിചുണ്ടന് ക�ൊതുമ്പനം

കരിവയറന് ആള

*പ്രിന്സിപ്പല് സയന്റിസ്റ്റ്, സാലിം അലി സെന്റര് ഫ�ോര് ഓര്നിത്തോളജി ആന്റ് നാച്വറല് ഹിസ്റ്ററി,
ക�ോയമ്പത്തൂര് -641 104
ഫ�ോണ് : 944316773
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ണി നേരിടുന്നവയാണ്. തദ്ദേശീയരായ സന്ധ്യ
ക്കിളി (White - bellied short wing or blue robin)
ചിലുചിലപ്പന് (Grey breasted laughingthrush),
നീലഗിരി ചിലപ്പന് (Nilgiri laughingthrush), പ�ോ
രുക്കിളി (Broad - tailed grassbird), മരപ്രാവ് (Nilgiri
wood pigeon), മലവരമ്പന് (Nilgiri pipit), കരിഞ്ചെ

സന്ധ്യക്കിളി 		

പ�ോരുക്കിളി 			

കരിഞ്ചെമ്പന് പാറ്റപിടിയന്

നവംബര് - 2020

മ്പന് പാറ്റപിടിയന് (Nilgiri flycatcher) എന്നീ
പക്ഷികള് വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാനപക്ഷിയായ മലമുഴക്കി
വേഴാമ്പലും (Great pied hornbill), പാണ്ടന് വേ
ഴാമ്പലും (Malabar pied hornbill), നാശ�ോന്മുഖമായ
മറ്റു രണ്ടു പക്ഷിയിനങ്ങളാണ്.

ചിലുചിലപ്പന് 		

മലവരമ്പന് 			

മലമുഴക്കി വേഴാമ്പല്
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	നീലഗിരി ചിലപ്പന് 		

മരപ്രാവ്

പാണ്ടന് വേഴാമ്പല്

ശാസ്ത്രകേരളം
തനത് പക്ഷികളില് ഒട്ടുമിക്കതും നല്ല
വനപ്രദേശങ്ങളില്മാത്രം കാണുന്നവയാ
ണ്. മലമുകളില് ച�ോലക്കാടുകളിലും
പുല്മേടുകളിലുമായി വളരെ ചെറിയ
പരിമിതമായ സ്ഥലങ്ങളില്മാത്രം കാണ
പ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷികളില് മിക്കവയും
തനതു ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി അഭേ
ദ്യബന്ധമുള്ളവയാണ്.

മറ്റു പക്ഷികളും സുരക്ഷിതരല്ല

തദ്ദേശീയര് അല്ലെങ്കിലും വംശനാശ
ഭീഷണിയുള്ള നിരവധി പക്ഷികള് കേര
ളത്തിലുണ്ട്. അവയില�ൊരു വര്ഗം കഴുകന്മാരാ
ണ്. ഒരുകാലത്ത് കേരളത്തില് പലയിട ങ്ങളിലും
സാധാരണമായി കണ്ടിരുന്ന കഴുകന്മാരെ ഇപ്പോള്
കാണാനേയില്ലെന്നു പറയാം. ഉള്ളയിടങ്ങളില്
തന്നെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണാനാവൂ.
പരുന്ത് വിഭാഗങ്ങളില് രണ്ടിനം പുള്ളിപ്പരു
ന്തുകളും (Spotted eagle) രണ്ടിനം മീന്പരുന്തുക
ളും (Fish eagles) മേടുതപ്പിയും ചെറുവിറയന്
പുള്ളും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷിക
ളാണ്. തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളില് സ്ഥിരവാസികളും
വിരുന്നുകാരുമായ ചേരക്കോഴി (Darter), വെള്ള
ഐബിസ് (Oriental white ibis) ചട്ടവാലന് ഗ�ോഡ്
വിറ്റ് (Black - tailed godwit), വര്ണക്കൊക്ക്
(Painted stork), പുള്ളിച്ചുണ്ടന് ക�ൊതുമ്പനം

ചേരക്കോഴി

പുള്ളിപ്പരുന്ത്

മീന്പരുന്ത്

പാലക്കാട് പ്രദേശത്ത് ഭാരതപ്പുഴക്കരയില്
വളരെ വിരളമായി കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാല്
അവിടെ പ്രജനനം നടത്തുന്നതായി രേഖപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ കരിവയറന് ആള (Black bellied tern) നാശ�ോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു പ്രധാന പക്ഷിയാണ്.

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ശ�ോഷണം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

ഇനിയും പൂര്ണമായി അറിയാത്ത കാരണ
ങ്ങളാല് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതും
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയുമായ പക്ഷിക
ളില് പലതും കേരളത്തില് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങിങ്ങായി
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് രേഖകളുണ്ട്. അവയ്ക്കു
ള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രാജാപ്പരുന്ത്
(Imperial eagle), കരണ്ടിക്കൊക്കന് മണലൂതി
(Spoon - billed sandpiper), യൂറ�ോപ്യന്
പനങ്കാക്ക (European roller), ചാട്ടക്കോഴി
(Lesser florican), മരുക്കൊക്ക് (Houbara
bustard) എന്നീ പക്ഷികള്.
ല�ോകത്തിലെ, വംശനാശം നേരിടുന്ന
പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളില്
അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ശ�ോ
ഷണമാണ് 60 ശതമാനം നാശ�ോന്മുഖതയ്ക്കും
കാരണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
നല്ല കാടുകള്, തണ്ണീര്തടങ്ങള് എന്നിവ
പ�ോലുള്ള എല്ലാ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യ
വസ്ഥകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മലിനമാക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ
സാഹചര്യത്തില് അവയുടെ സംരക്ഷണം അത്യ
ന്തം പ്രധാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

വെള്ള ഐബിസ്

(Spot - billed pelican), വെള്ളിക്കണ്ണി എരണ്ട
(Ferruginous pochard), കാട്ടുചുണ്ടന് കാട (Wood
snipe) എന്നിവയെല്ലാം വംശനാശഭീഷണി നേരി
ടുന്ന പക്ഷികളാണ്.
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അടുത്തകാലത്ത് പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയില്പെട്ട കടല്പ്പക്ഷികളില്
പലയിനങ്ങളും വംശനാശഭീഷണിയിലാണ്.

കേരളത്തിലെ
കടല്പ്പക്ഷികള്
ഡ�ോ.ജാഫര് പാല�ോട്ട്*

ക

ടലിന്റെ വിശാലതയും അകലവും മഴക്കാ
ലത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധതയും കടല്പ്പക്ഷി നിരീ
ക്ഷണത്തിന് ഏറെ തടസ്സം നില്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങ
ളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കഴിഞ്ഞ 10-15
വര്ഷത്തിനിടയില് കേരളത്തിന്റെ തീരക്കടലുക
ളില് പക്ഷിനിരീക്ഷകര് നടത്തിയ പഠനങ്ങള്
വഴി ഇരുപത�ോളം പക്ഷിയിനങ്ങളെപ്പറ്റി പുതുതായി
അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കടല്പ്പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതകള്

കടലില് ജീവിക്കാന് പല പ്രത്യേക അനുകൂ
ലനങ്ങളുമുള്ളവയാണ് കടല്പ്പക്ഷികള്. ജീവി
തത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗം കടലില് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന
ഇവ കൂടുകൂട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് കരയി

വലിയ കടല്ക്കാക്ക

ലെത്തുന്നത്. പ�ൊതുവേ, ദീര്ഘകാലം ജീവി
ക്കുകയും പ്രായംചെന്നശേഷം മാത്രം പ്രജനനം
നടത്തുകയും കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുമാത്രം
ജന്മം നല്കുകയും അവയെ ഏറെനാള് പരിപാലി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് കടല്പ്പക്ഷികള്.
വര്ണഭംഗി കുറഞ്ഞവയാണിവ. ദീര്ഘനേരം
പറക്കാന് ഉതകുന്ന വലിയ ചിറകുകള് ഇവയ്ക്കു
ണ്ട്. ചില പക്ഷികള് ദിവസങ്ങള�ോളം പറക്കുക
യും പറക്കുന്നതിനിടയില്ത്തന്നെ ഉറങ്ങുകയും
ചെയ്യുമത്രേ! കടല്വെള്ളത്തില് കഴിയാനുതകുന്ന
രീതിയില്, ഉപ്പിനെ തടയാനുള്ള ഗ്രന്ഥികളും (salt
glands) കടല്പ്പക്ഷികള്ക്കുണ്ട്. കൂടുതല് കട
ല്പ്പക്ഷികളുള്ള കടല് ആര�ോഗ്യമുള്ള സമുദ്രാ
ന്തരീക്ഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കടലിലെ

തവിട്ടുതലയന് കടല്ക്കാക്ക

*സയന്റിസ്റ്റ്, സുവ�ോളജിക്കല് സര്വെ ഓഫ് ഇന്ത്യ, പുണെ, മഹാരാഷ്ട്ര.
ഫ�ോണ് :9447470439
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ശാസ്ത്രകേരളം
മത്സ്യലഭ്യതയുടെ ഏറ്റവും നല്ല സൂചകമാണ്
കടല്പ്പക്ഷികള്.
നമ്മുടെ കടല�ോര പ്രദേശങ്ങളില് കാണപ്പെ
ടുന്ന കടല്പ്പക്ഷികളില് ചിലതിനെ പരിചയപ്പെടാം.

ഇരുപത�ോളം ഇനം ആളകളെ കേരളതീരങ്ങളില്
കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കടലുകളില്
പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ചെറിയ കടലാള
Lesser crested tern), വലിയ കടലാള (Greater
crested tern), ച�ോരക്കാലി ആള (Common tern)

കടല്ക്കാക്കകള്

നമ്മുടെ അഴിമുഖപ്രദേശത്തും കടല�ോരങ്ങ
ളിലുമുള്ള ഭംഗിയുള്ള പക്ഷികളാണ് കടല്ക്കാ
ക്കകള് (Seagulls). തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഈ
പക്ഷികളുടെ ചുണ്ടും കാലും വര്ണഭംഗിയുള്ള
ചുവപ്പോ മഞ്ഞയ�ോ ആയിരിക്കും. കേരളത്തില്
എട്ടിനം കടല്ക്കാക്കകളുണ്ട്. അവയില് സാധാ
രണയായി കാണുന്നവയാണ് തവിട്ടുതലയന്
കടല്ക്കാക്ക (Brown - headed gull), ചെറിയ
കടല്ക്കാക്ക (Black - headed gull), വലിയ കട
ല്ക്കാക്ക (Pallas gull), ഹൂഗ്ലീനി കടല്ക്കാക്ക
(Lesser black-backed gull) എന്നിവ.
അപൂര്വമായി, സൂചിമുഖി കടല്ക്കാക്ക
(Slender -billed gull) യെയും സബീന് കടല്ക്കാ
ക്ക (Sabine’s gull) യെയും മ്യൂ കടല്ക്കാക്ക (Mew
gull) യെയും നമ്മുടെ തീരങ്ങളില് കണ്ടെത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ കിറ്റിവേ
ക്ക കടല്ക്കാക്ക (Black - legged kittiwake) യെ
രണ്ടുപ്രാവശ്യം കേരളതീരങ്ങളില് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ദേശാടകരായ കടല്ക്കാക്കകളെ സെപ്റ്റം
ബറിനും ഏപ്രിലിനും ഇടയിലുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്
നമ്മുടെ കടപ്പുറങ്ങളില് കാണുന്നത്. സ്വന്തമായി
വെള്ളത്തില് മുങ്ങി മീന്പിടിക്കാന് വശമില്ലാത്ത
തിനാല് മുക്കുവര് ക�ൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യത്തോ
ണിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്.
കാക്കകളെപ്പോലെ സമൂഹമായി ജീവിക്കുകയും
കടല്ക്കരയെ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ
പക്ഷിക്ക് കടല്ക്കാക്കയെന്ന പേര് ഏറെ ഉചി
തമാണ്. മീന്പിടുത്തക്കാരെ രാവിലെ ഇവ
കടലിലേക്ക് നയിക്കുകയും മീനുമായി തിരികെ
പ�ോരുമ്പോള് വഴികാട്ടിയായി തിരിച്ചെത്തിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.

ച�ോരക്കാലി ആള

തുടങ്ങിയവയെയാണ്. മിക്ക ആളകളും ജല�ോ
പരിതലത്തില്നിന്ന് മീന്കൊത്തികളെപ്പോലെ
ഊളിയിട്ടാണ് മീന്പിടിക്കുന്നത്. കേരളതീരങ്ങ
ളില് ഇവ കൂടുകൂട്ടുന്നതായി അറിവില്ല. എന്നാല്
ലക്ഷദ്വീപില് പലയിനം ആളകളും കൂടുകൂട്ടു
ന്നുണ്ട്.

മറ്റു ചില കടല്പ്പക്ഷികള്

കടലില് ജീവിക്കുകയും പ്രജനനത്തിനു മാത്ര
മായി, കരയിലെത്തുന്നതുമായ യഥാര്ഥ കട
ല്പ്പക്ഷികളില് 22 ഇനത്തെ കേരളത്തിലെ
കടലുകളില്നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്
ചിലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പരിശ�ോധിക്കാം.

തിരവെട്ടികള്: ചെറിയ താറാവിന�ോളം വലുപ്പ

മുള്ള ഇവ വായുവിലൂടെ പറന്നിറങ്ങി കടലലക
ളെ കീറിമുറിച്ച് പറന്നിറങ്ങുന്നത് കാണാന് നല്ല

ആളകള്

കടല്ക്കാക്കകളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്
ആളകള് (Terns). കടല്ക്കാക്കകളെക്കാള്
ചെറുതും കൃശഗാത്രരുമാണിവ. വെള്ളയ�ോ ചാ
രനിറമ�ോ ഉള്ള ശരീരവും നീണ്ട ചിറകും വാലും
കുറിയ കാലുകളും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

ചെങ്കാലന് തിരവെട്ടി
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രസമാണ്. നമ്മുടെ തീരങ്ങളില് ഏഴിനം തിരവെ
ട്ടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയില് ഏറ്റവും
സാധാരണമായി കാണുന്നത് ചെങ്കാലന് തിര
വെട്ടിയാണ് (Flesh- footed shearwater). താറാവി
ന�ോളം വലുപ്പവും തവിട്ടുനിറമുള്ള ശരീരവും
പിങ്ക് നിറമുള്ള കാലുകളും ഇവയെ തിരിച്ചറിയാ
ന് സഹായിക്കുന്നു.

കാറ്റിളക്കികള് : നമ്മുടെ മീവല്പക്ഷികള�ോട്

ഏറെ സാദൃശ്യം ത�ോന്നിക്കുന്ന കുഞ്ഞുപക്ഷി
കളാണ് കാറ്റിളക്കികള് (Storm petrels). ജല�ോ
പരിതലത്തോട് ചേര്ന്ന് അലകള്ക്കു മീതെ
ത�ൊട്ടുത�ൊട്ടില്ലെന്ന രീതിയില് പറക്കുന്ന ഈ
പക്ഷിയെ കണ്ടുകിട്ടുക ഏറെ പ്രയാസമുള്ള
കാര്യമാണ്. കടലില് ചേറടിഞ്ഞ് പ്രത്യേക
മണംവരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പക്ഷികള് കൂ
ട്ടംചേര്ന്ന് എത്തുന്നത്. ഈ പക്ഷികളുടെ വരവും
മീനിന്റെ ആധിക്യവും നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാ
ളികള്ക്ക് കൃത്യമായി ഗണിക്കാന് പറ്റുന്ന കാ
ര്യമാണത്രേ. നവംബര്- ഡിസംബര് മാസങ്ങളി
ലാണ് ഇവയുടെ പ്രജനനം നടക്കുന്നത്.

കാറ്റിളക്കി

വലിയ ക�ൊക്കും കണ്ണുകളുമുള്ള പക്ഷികളാണ്
കടല്വാത്തകള് (Boobies). കേരളതീരങ്ങളില്
കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടിനം കടല്വാത്തകളില് സാ
ധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് നീലമുഖി കടല്വാത്ത

കടല്വാത്തകള് : താറാവിനെക്കാള് വലിപ്പവും

വലിയ കടല്ക്കള്ളന്

(Masked booby). ഈ പക്ഷിയുടെ വലിപ്പവും
നടത്തവും ന�ോട്ടവും കാരണമാവാം കാസറഗ�ോ
ഡ് ഭാഗങ്ങളില് ഇതിന് ‘കടല് സൂപ്രണ്ട്’ എന്നൊരു
വിളിപ്പേരുണ്ട്.

കടല്ക്കള്ളന്മാര് : വലിപ്പം കൂടിയ ചിറകുകളും

നീണ്ട വാലും വലിയ ക�ൊക്കുകളുമുള്ള ഈ
പക്ഷിയെ (Frigate birds) തിരിച്ചറിയാന് വലിയ
പ്രയാസമില്ല. സാധാരണയായി രണ്ടു മീറ്ററിലേറെ
നീളത്തില് ചിറകുള്ള വലിയ കടല്ക്കള്ളനും
(Great frigate bird) വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ചിന്ന കട
ല്ക്കള്ളനും (Lesser frigate bird) ആണ് കാണ
പ്പെടുന്നത്.
ഇവ കൂടാതെ, പരാദ കടല്ക്കാക്കകള് (Skuas),
ഉറുമി വാലന്മാര് (Tropic birds) എന്നിവയും കേ
രളതീരങ്ങളില് കണ്ടുവരുന്ന പക്ഷികളാണ്.

നീലമുഖി കടല്വാത്ത
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ഒരു പക്ഷിയുടെ ‘കഴിവ് ’ അതിന്റെ നിറമ�ോ ശബ്ദമ�ോ മാത്രമല്ല,
അവയുണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകളുമാണ്.

പക്ഷിക്കൂടുകളുടെ
അത്ഭുതല�ോകം
പി.വി.പത്മനാഭന്*

പ

ആകൃതികളിലും കാണാം. നാരും കമ്പും കമ്പിയും
കടലാസും പുല്ലും വേരും ഇലയും നൂലും മണ്ണും
പ്ലാസ്റ്റിക്കും പക്ഷിക്കൂടിനുള്ള അസംസ്കൃതവ
സ്തുക്കളാണ്.
തീരെ ചെറിയ ഹമ്മിങ് ബേര്ഡ് മുതല്
വലിയ ഒട്ടകപ്പക്ഷി വരെ വ്യാപിച്ചുനില്ക്കുന്നതാണ്
പക്ഷില�ോകം. മൂന്നു സെന്റീമീറ്റര് മുതല് അന്പത്
സെന്റീമീറ്റര് വരെ വിസ്താരത്തില് പക്ഷിക്കൂടുക
ള് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ലേഖകന് കണ്ട പക്ഷി
ക്കൂടുകളില് ഏറ്റവും ചെറുത് അയ�ോറ (Iora)
പക്ഷിയുടെയും ഏറ്റവും വലുത് വെള്ള വയറന്
കടല്പ്പരുന്തി (White- bellied sea eagle) ന്റെതു
മാണ്. പക്ഷികളില്, രണ്ടുമൂന്നു ദിവസംക�ൊണ്ട്
കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരിപ്പക്ഷിയും
(Red - wattled lapwing) അരിപ്രാവും (Spotted
dove) മൂന്നു മാസത്തോളമെടുത്ത് കൂടുനിര്മാ

ക്ഷികളെപ്പോലെതന്നെ പക്ഷിക്കൂടുകളുടെ
പഠനവും ഏറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ്.
പക്ഷിക്കൂടുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനം ‘കാലിയ�ോ
ളജി’ (caliology) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

അയ�ോറ പക്ഷിയും കൂടും

പക്ഷിക്കൂടുകളുടെ ആകൃതി, വലിപ്പം, ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്, കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കാലം,
നിര്മിക്കുന്ന സ്ഥലം, സ്ഥാനം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി
കാര്യങ്ങളാണ് കാലിയ�ോളജിയുടെ പഠനമേഖ
ലകള്.

പലതരം കൂടുകള്

മണ്തറയിലും മരപ്പൊത്തിലും മണ്പൊത്തി
ലും കെട്ടിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതത്തൂണിലും പക്ഷി
കള് കൂട�ൊരുക്കുന്നു. പക്ഷിക്കൂടുകള് പല

ചെങ്കണ്ണി തിത്തിരിപ്പക്ഷി

*ഹയര് സെക്കന്ററി അധ്യാപകന്, ഗവ.ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള്, വെള്ളൂര്, കണ്ണൂര് - 670 307
ഫ�ോണ് : 9447367915
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ണവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ചെയ്യുന്ന
നെയ്ത്തുകാരന് പക്ഷി (Weaver bird)യും
ഉണ്ട്.

പക്ഷിക്കൂടുകള് സ്ഥിരവാസ
ത്തിനല്ല

സ്വയം കൂടുണ്ടാക്കാതെ കാക്കയുടെ
കൂട്ടില് മുട്ടയിടുന്ന കുയിലും പെണ്പ
ക്ഷിയിടുന്ന ഒരേയ�ൊരു മുട്ട ഏറ്റുവാങ്ങി
തന്റെ നഗ്നമായ കാല്പ്പാദത്തിന് മുക
ളില്വെച്ച് വിരിയുന്നതുവരെ ‘ധ്യാന’മിരി
ക്കുന്ന എംപറര് പെന്ഗ്വിനും (Emperor
penguin), മുട്ടയിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആണ്പ
ക്ഷിയെ അടയിരിക്കല് ജ�ോലി ഏല്പി
ക്കുന്ന താമരക്കോഴി (Jacana) യും കൂടുകെട്ടലും
അടയിരിപ്പും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ�ോറ്റലും തുല്യമായി
വീതിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രാവുകളും കൂടുകെട്ടല്മാത്രം
പെണ്പക്ഷിയെ ഏല്പിക്കുന്ന സൂചിമുഖികളും
(Sunbirds) കൂടുണ്ടാക്കിയശേഷം മാത്രം പെണ്പ
ക്ഷിയെ കിട്ടുന്ന തൂക്കണാംകുരുവിയും പക്ഷി
ല�ോകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്.
പക്ഷികള്ക്ക് കൂട് സ്ഥിരവാസത്തിനല്ല; മറിച്ച്
ഒറ്റത്തവണ പ്രജനനം നടത്തുന്നതിനാണ്. ഒരു
തവണ പ്രജനനം നടത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും
കൂട് അടര്ന്നുവീഴാന് തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കില്
കൂടുകെട്ടിയ ഇലയും ഓലയും കമ്പും താഴെ
വീഴാറായിട്ടുണ്ടാകും. കൂട്ടിലെ മുട്ടകള് വിരിഞ്ഞ്
കുഞ്ഞുങ്ങള് പറന്നകന്നാല് പക്ഷികള് കൂട്
ഉപേക്ഷിക്കും. അടുത്ത പ്രജനനകാലമാവുമ്പോള്
പുതിയ കൂടുണ്ടാക്കും.
കൂടുനിര്മാണം പക്ഷികളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ
വാസനയാണ്. അപൂര്വം പക്ഷികള് മാത്രമാണ്
ഉണ്ടാക്കിയ കൂട് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചില്ലെ
ങ്കില് വീണ്ടും ഉപയ�ോഗിച്ചുകാണുന്നത്.
ബുള്ബുള്, സൂചിമുഖി, ശരപ്പക്ഷികള്, അമ്പ
ലംചുറ്റി (House swift) എന്നിവ കെട്ടിടങ്ങളില്
നിര്മിക്കുന്ന കൂടുകള് കേടുപാടുകള് സംഭവി
ച്ചില്ലെങ്കില് വീണ്ടും ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ട്.

വെള്ള വയറന് പരുന്തിന്റെ കൂട്

(Weaver bird) എന്നുപേരുള്ള തൂക്കണാംകുരുവി
യും. മന്ദാരം, തേക്ക്, മഞ്ഞള്, വാഴ തുടങ്ങിയ
വയുടെ ഇലകളാണ് തുന്നാരന് കൂടുണ്ടാക്കാന്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. വലിയ ഇലയുടെ വക്കുക
ളില് ചെറുദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി പരുത്തിനൂലുപ
യ�ോഗിച്ച് ഇലയുടെ വക്കുകള് തമ്മില് തുന്നി
ച്ചേര്ത്ത് അതിനകത്ത് നാരുകളും പരുത്തിയും
വെച്ച് ഒരു പഞ്ഞിക്കിടക്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഇലയ്ക്ക
കത്തെ ബെഡില് പല്ലിമുട്ടയ�ോളം വലിപ്പമുള്ള
നാല് മുട്ടകളിടും. ഇലയ്ക്കകത്തെ കൂട് ഇലയില്നി
ന്ന് വേര്പെട്ട് പ�ോകാതിരിക്കാന് ഇലയെയും
കൂടിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉറപ്പി
ക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ‘മ�ൊട്ടുസൂചി'യും തുന്നാനുള്ള
നൂലും പരുത്തിനൂല്കൊണ്ടോ ക�ൊക്കൂണ്നൂ
ല്കൊണ്ടോ ആണ് തുന്നാരന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
നെല്വയലുകള്ക്കരികിലെ തെങ്ങ്, പന,
തുടങ്ങിയ ഉയര്ന്ന മരങ്ങളില് മന�ോഹരമായ
കൂടുകള് നിര്മിക്കുന്ന അത്ഭുതശില്പികളാണ്
തൂക്കണാംകുരുവി(Baya sparrow)കള്. നെല്ലോ
ലയും തെങ്ങോലയും ചീന്തി നാരുകളാക്കി നെയ്ത്,
നാരുകള് ഇളകിപ്പോകാതെ കെട്ടിട്ട് ഇവ കൂടു
ണ്ടാക്കുന്നു. വലിയ സമൂഹമായാണ് ഇവ കൂ
ട�ൊരുക്കുന്നത്. തെങ്ങിന്റെ മടലിലെ ഒന്നോ
രണ്ടോ ഓലകള് ക�ൊത്തിത്താഴ്ത്തി അതിലാണ്
കൂടുകെട്ടുന്നത്. കൂടിന്റെ താഴെയറ്റത്താണ്
പ്രവേശനദ്വാരം. ഒരു പൈപ്പിന്റെ ആകൃതിയാണ്
പ്രവേശനദ്വാരത്തി നുണ്ടാവുക. ഇതിലൂടെ
ചെന്നാല് കുടമണിയുടെ ആകൃതിയുള്ള ഭാഗത്ത്
ഒരു അറയുണ്ട്. ഇതിനകത്താണ് രണ്ടു വെളുത്ത
മുട്ട ഇടുന്നത്. തെങ്ങോലയില് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന

തുന്നാരനും നെയ്ത്തുകാരനും

പക്ഷില�ോകത്ത് അത്ഭുതകരമായ കൂടുണ്ടാ
ക്കുന്ന ധാരാളം പക്ഷികളുണ്ടെങ്കിലും കൂടുനി
ര്മാണത്തിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടിയ രണ്ടു പക്ഷി
കളാണ് തുന്നാരനും (Tailor bird) നെയ്ത്തുകാരന്
നവംബര് - 2020
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കൂട് കാറ്റത്ത് എത്ര ആടിയുലഞ്ഞാലും മുട്ടയ്ക്കും
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല.

ക്കാറുണ്ട്. ചില ആണ് നെയ്ത്തുകാരന് പക്ഷികള്
ഒരേ കൂടിന�ോടു ചേര്ന്ന് നാല് അറകള്വരെ
ഉണ്ടാക്കി മൂന്നും നാലും പെണ്പക്ഷികളെ അട
യിരുത്തുന്ന ബഹു അറക്കൂടുകള് (polygamous
nest) ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
പക്ഷിക്കൂടുകളിലെ മറ്റൊരു കൗതുകമാണ്
ചിലന്തിവേട്ടക്കാരന് (Little spiderhunter) പക്ഷി
യുടെ കൂട്. തേക്കിലയുടെയും വാഴയിലയുടെയും
അടിഭാഗത്താണ് കൂട�ൊരുക്കുന്നത്. ഇലയുടെ
അടിഭാഗത്ത് കോശങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇല ഞര
മ്പുകള് ചിലന്തിവല ഉപയ�ോഗിച്ചും ചെറുവള്ളി
കള് ചീന്തിയെടുത്ത നാരുകള് ഉപയ�ോഗിച്ചുമാ
ണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. വാഴയിലയുടെ അടിഭാ
ഗത്തെ ക്യൂട്ടിക്കിള് (cuticle) എന്ന മിനുസമുള്ള
വെള്ളപ്പൊടിയില് ഇലകള് ഒട്ടിച്ച് കൂടുനിര്മി
ക്കല് ശ്രമകരമായ ജ�ോലിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും,
പ്രജനനകാലം കഴിയുംവരെ കൂട് അടര്ന്നുവീഴാ
തെ നില്ക്കുന്നു.

ശില്പിയായ ആണ്പക്ഷി

നെയ്ത്തുകാരന് പക്ഷികളില് ആണ്പക്ഷിയാണ്
കൂടിന്റെ ശില്പി. കൂടിന്റെ പകുതിയിലേറെ പണി
പൂര്ത്തിയായാല് ആണ്പക്ഷി നൃത്തം ചെയ്തും
ശരീരചേഷ്ടകള് കാണിച്ചും പെണ്പക്ഷിയെ
ആകര്ഷിക്കും. ആണ്പക്ഷി നിര്മിച്ച കൂട്ടിനക
ത്തു കയറി പെണ്പക്ഷി പരിശ�ോധിച്ചു ബ�ോ
ധ്യപ്പെട്ടാല് ഇണയായി ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു. വീടുപണി
പൂര്ത്തിയാക്കി മുട്ടയിടുന്ന പെണ്പക്ഷിയെ
കൂടിനകത്ത് അടയിരുത്തിയാല് ആണ്പക്ഷി
അടുത്ത ഓലയില് മറ്റൊരു കൂടുനിര്മാണം
ആരംഭിക്കുകയായി.
രണ്ടാമത്തെ കൂടുപണിയും പകുതിയ�ോളം
പൂര്ത്തിയായാല് മേല്പറഞ്ഞ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സീസണില്
ഒരു ആണ്പക്ഷി മൂന്നും നാലും കൂടുകള് ഉണ്ടാ

ഏകപത്നീവ്രതക്കാരനായ വേഴാമ്പല്

കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയായ ‘മലമുഴക്കി
വേഴാമ്പല്’ (Great Indian hornbill) കൂടുകെട്ടി
പ്രജനനം നിര്വഹിക്കുന്നത് പക്ഷില�ോകത്തെ
മറ്റൊരു കൗതുകമാണ്. ഏകപത്നീവ്രതക്കാരനായ
ആണ് വേഴാമ്പല് അടയിരിപ്പിന് പെണ്പക്ഷിയെ
തനിച്ചാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ, പെ
ണ്പക്ഷിക്കും കൂട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ആവ
ശ്യമായ ഭക്ഷണം കൂട്ടിലെത്തിച്ചുക�ൊടുക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വം ആണ്പക്ഷിയാണ് ഏറ്റെടുക്കു
ന്നത്.
കൂട്ടിനകത്ത് കയറുന്ന പെണ്പക്ഷി പ�ൊത്തി
ന്റെ ദ്വാരം ഒരു ചെറിയ വിടവ് മാത്രം ഒഴിച്ചുവെ
ച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കാഷ്ടവും മണ്ണും കൂട്ടിക്കലര്ത്തി
വലിയ ക�ൊക്കുപയ�ോഗിച്ച് തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു.
പ�ൊത്തിലെ ചെറിയ വിടവിലൂടെ ക�ൊക്ക് പുറ
ത്തിട്ടാണ് പെണ്പക്ഷിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആഹാരം
തേടുന്നത്. കൂട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പറക്കാറായാ
ല് പെണ്പക്ഷി കൂടിന്റെ അടച്ചഭാഗം ക�ൊക്കു
ക�ൊണ്ട് പ�ൊളിച്ച് പുറത്തുകടക്കും. കുടുംബം
വളര്ത്തിയെടുക്കാന് രണ്ടു മാസത്തിലേറെ
‘കാരാഗൃഹ’വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന പെണ്പക്ഷി
യും തന്റെ ഇണയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ�ോ
റ്റുന്ന ആണ് വേഴാമ്പലും പക്ഷില�ോകത്തെ
അത്ഭുതങ്ങള് തന്നെ.
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നവംബര് 2020
സമുദ്രം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉത്തര
ങ്ങള് ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം editorsk12@gmail.com എന്ന ഇ
മെയിലിലേക്കോ 9497301073 എന്ന വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ
പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, പിന്കോഡ്, സ്കൂള് വിലാസം എന്നിവ എഴുതുമല്ലോ.
എല്ലാ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുത്തരം അയച്ചുതരുന്ന സ്കൂ
 ള് വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കി
ട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോള് സ്കൂളുകള് പ്രവര്ത്തിക്കാത്തതിനാല്
അര്ഹരായവര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള് വീട്ടിലേക്കാണ് അയക്കുക. അതിനാല് പിന്കോഡ്
ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീടിന്റെ വിലാസം എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്ക്
മുമ്പായി സമ്മാനങ്ങള് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497301073 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാറ്റിനും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന
അത്തരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത് ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

4 കടലിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും സ്പെയ്സിലും
ദൂരം ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റിലാണ് സൂചിപ്പി
ക്കാറുള്ളത്. 1852 മീറ്ററിന് തുല്യമായി വരുന്ന
ഈ യൂണിറ്റേതാണ്?

1 ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് 71 ശതമാന
ത്തോളവും സമുദ്രമാണ്. ആകെയുള്ള 5
സമുദ്രങ്ങളില് ഏറ്റവും വലുതിന് എല്ലാ ഭൂ
ഖണ്ഡങ്ങളും ചേര്ത്ത് വെച്ചാലുള്ളതിലും
കൂടുതലാണ് വിസ്തൃതി. ഭൂമിയില്തന്നെ
ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശമായ മരിയാന
ട്രഞ്ച് ഇതിലാണ്. ഏതാണീ സമുദ്രം?
2 അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ 50 ശതമാന
ത്തിലധികവും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സമു
ദ്രങ്ങളില്നിന്നാണ്. കടലിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ
മായ ഏകക�ോശയിനം മുതല് മീറ്ററുകള് വരെ
വലിപ്പമുള്ളതും വൈവിധ്യമാര്ന്നതുമായ ഒരു
സസ്യവിഭാഗമാണ് പ്രധാനമായും ഇത് ഉല്പാ
ദിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണീ സസ്യവര്ഗം?
3 സന്യാസി ഞണ്ട് (Hermit crab) എന്നറിയപ്പെ
ടുന്ന ഒരുതരം ഞണ്ടിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന
കടല്ജീവിയാണ് കടല്പ്പൂവ് (Sea anemone).
ഇവയുടെ വിഷക�ോശങ്ങള്കൊണ്ട് ഞണ്ടിന്
അതിന്റെ ശത്രുക്കളെ അകറ്റിനിര്ത്താനാകു
ന്നു. ഈ ജീവിക്കാകട്ടെ, ഇഷ്ടംപ�ോലെ സഞ്ച
രിക്കാനും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇര പിടി
ക്കാനും സാധിക്കുന്നു(ക്യു.ആര്.ക�ോഡ് സ്കാന്
ചെയ്താല് ഇക്കാര്യം കാണാം). ഇങ്ങനെ രണ്ടു
ജീവികള്ക്കും ഗുണകരമാവുന്ന സവിശേഷ
തയുടെ പേരെന്ത്?

5 ഇസ്രയേലിനും ജ�ോര്ദാനും ഇടയില് കരകളാ
ല് ചുറ്റപ്പെട്ട ഉപ്പുജല തടാകമാണ് ഭൂമിയിലെ
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജലാശയം. സമുദ്രത്തെക്കാള്
8.6 മടങ്ങോളം ലവണാംശം അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്നതിനാല് ഈ തടാകത്തില് മത്സ്യങ്ങള്ക്കും
മറ്റു ജീവികള്ക്കും വളരാന് പ്രയാസമാണ്.
ഇതേ കാരണംക�ൊണ്ട് ഇതില് മുങ്ങിപ്പോ
കാതെ പ�ൊങ്ങിക്കിടക്കാന് നമുക്ക് സാധ്യ
മാണ് (ചിത്രം ന�ോക്കുക). ഏതാണീ തടാകം?

6 കേരളത്തില് വര്ഷകാലത്ത് തീരക്കടലിന്റെ
ചില ഭാഗങ്ങളില് ചെളിയും എക്കലും വന്തോ
തില് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട്. ഇവയില് ധാരാളം
പ്ലവകങ്ങളും (planktons) മറ്റും അടങ്ങിയതി
നാല് ഇവിടേക്ക് വന്തോതില് മത്സ്യങ്ങള്
എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. പ�ൊതുവേ, രൂക്ഷമായി
രിക്കേണ്ട കാലവര്ഷക്കടല് ഈ പ്രദേശങ്ങ
ളില് ശാന്തമാണ്. ഈ തീരക്കടല് പ്രതിഭാ
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ശാസ്ത്രകേരളം
10 സമുദ്രമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന
80 ശതമാനത്തിലധികം മലിനീകാരികളും
എത്തുന്നത് കരയില്നിന്നാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും
കീടനാശിനികളും വ്യവസായശാലകളില്നി
ന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന രാസവസ്തുക്കളും മറ്റും
സമുദ്രത്തിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സാരമായി
ബാധിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താ
നായി ആചരിക്കുന്ന ല�ോക സമുദ്രദിനത്തിന്റെ
ഈ വര്ഷത്തെ സന്ദേശമെന്താണ്?

സത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
7 പസിഫിക് മഹാസമുദ്രത്തില് കടലിലെയും
അന്തരീക്ഷവായുവിലെയും താപനിലകളിലെ
വ്യത്യാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചില്മൂലം
ആഗ�ോള കാലാവസ്ഥയിലും അന്തരീക്ഷസ്ഥി
തിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാന
പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് എല് നിന�ോയും ലാ
നിനായും. ചൂടുകൂടുന്ന എല് നിന�ോ കാലത്ത്
അന്തരീക്ഷവായുവിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവാ
ഹത്തെ 1923 ല് ഗില്ബര്ട്ട് വാക്കര് കണ്ടെ
ത്തി. ആഗ�ോള കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനി
ക്കുന്ന ഈ വായുപ്രവാഹത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
8 ആഗ�ോളതാപനംമൂലം വംശനാശഭീഷണി
നേരിടുന്ന കടല്ജീവിയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകള്
(corals). കടല് വിസ്തൃതിയുടെ 0.1 ശതമാ
നത്തോളം പ്രദേശത്തു മാത്രമുള്ള ഇവയെ
ആശ്രയിച്ചാണ് 25 ശതമാനം കടല്ജീവികളും
ജീവിക്കുന്നത് (ക്യു.ആര്.ക�ോഡ് സ്കാന്
ചെയ്താല് ഇക്കാര്യം കാണാം). ഏറ്റവും കൂടുതല്
പവിഴപ്പുറ്റു തിട്ടകളുള്ള (coral reefs) സമുദ്ര
മേതാണ്?

ഒക�്ടോബര് 2020 : ഉത്തരങ്ങള്
1 എന്ഡെമിക്. ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി

തുടങ്ങി ഒരു പരിധിക്കുള്ളില് മാത്രം സമൂഹ
ത്തില് വ്യാപിക്കുന്ന ര�ോഗങ്ങള് ഇത്തരത്തി
ല് അറിയപ്പെടുന്നു.

			

2 പ്ലേഗ്. 14 ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഈ ര�ോഗം ല�ോ
കജനസംഖ്യ പകുതിയ�ോളം കുറയ്ക്കാനിടയാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘ബ്ലാക് ഡെത്ത്’ എന്നാണ് ഇത്
അറിയപ്പെടുന്നത്.

9 മുപ്പത് മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ളതും തണുത്ത
വെള്ളത്തില് വളരുന്നതുമായ സമുദ്ര ആല്ഗ
കള് ചിത്രത്തിലേതുപ�ോലെ ഇടതൂര്ന്ന്
വളര്ന്ന് കടല്ക്കാടുകള് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്.
മത്സ്യം, ക�ൊഞ്ച്, ഷെല്ലുള്ള ജീവികള്, കടല്
നീര്നായ തുടങ്ങി നിരവധി ജീവികള്ക്ക്
വാസസ്ഥലമായി വര്ത്തിക്കുന്ന ഈ ആല്ഗ
വിഭാഗം ഏതാണ്?

3 കാക്കനാടന്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘വസൂരി’
എന്ന ന�ോവലില് ഈ ര�ോഗം ഉണ്ടാക്കിയ
പ്രശ്നങ്ങള് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

(ശേഷം 48 ാം പേജില്)
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ഇന്ത്യയിലെ ന�ൊബേല് സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ഭട്നാഗര് പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് 2008 ല് ഈ പുര
സ്കാരം നേടിയ ഒരു പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞന് എഴുതുന്നു.

ഭട്നാഗര് പുരസ്കാരം
ഡ�ോ.ടി.പ്രദീപ്*

ഡ�ോ.ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗര്

ഭ

ട്നാഗര് പുരസ്കാരം ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ
സുപ്രധാനമായ ഒരു ബഹുമതിയാണ്. സി.എസ്.ഐ.ആര്.
(Council for Scientific and Industrial Research) എന്ന ശാസ്ത്രസാങ്കേ
തിക ശൃംഖലയുടെ സ്ഥാപകനായ ഡ�ോ.ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറി
ന്റെ പേരിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം 1958 ല് ആവിഷ്കരിച്ചത്.

*പ്രൊഫസര്, രസതന്ത്ര വകുപ്പ്, ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, മദ്രാസ്, ചെന്നൈ
ഫ�ോണ് : 9445560767
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ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസത
ന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിങ്, വൈ
ദ്യശാസ്ത്രം, ഭൗമശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ ഏഴ്
ശാസ്ത്രശാഖകളിലായാണ് ഭട്നാഗര് പുര
സ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഭൗതികശാസ്ത്ര
ജ്ഞനായിരുന്ന കെ.എസ്.കൃഷ്ണനാണ്
ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരജേതാവ് (1958). രസ
തന്ത്രത്തില് ടി.ആര്.ഗ�ോവിന്ദാചാരിക്കാണ്
(1960) ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം. ഭൗമശാസ്ത്രം
ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത് 1972 ല് ആണ്.
നാളിതുവരെ 562 ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്ക് ഈ
പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുരീതിയും മറ്റും

കെ.എസ്.കൃഷ്ണന്

സര്വകലാശാലകളുടെയും ഗവേഷണ/
പഠന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉന്നതാധികാ
രികള�ോ മുന്കാലത്തെ ശാന്തി സ്വരൂപ്
ഭട്നാഗര് പുരസ്കാരജേതാക്കള�ോ ആണ്
വ്യക്തികളെ ഇതിനായി നാമനിര്ദേശം
ചെയ്യുന്നത്. ഓര�ോ വിഷയത്തിലെയും വിദഗ്ധര് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികളാണ്
ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രണ്ടുപേര് ഒരുപ�ോലെ അനുയ�ോജ്യരാണെങ്കില് ഇരുവ
ര്ക്കും സമ്മാനം നല്കാറുണ്ട്. ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബര് 26 ന് സി.
എസ്.ഐ.ആറിന്റെ സ്ഥാപകദിനത്തിലാണ്. പിന്നീട്, പ്രധാനമന്ത്രി പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.
അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയും 65 വയസ്സുവരെ പ്രതി
മാസം 15,000 രൂപയും ഒരു ഫലകവും അട
ങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.
ഈ പുരസ്കാരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ന�ൊബേല്
സമ്മാനം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്
ഇത്രമേല് ഘ�ോഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം
പുരസ്കാരജേതാക്കളുടെ മികവുതന്നെയാണ്.
ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും
കൂടുതല് അറിയപ്പെടുന്നതും ഈടുറ്റ സംഭാ
വനകള് നല്കിയതും അവര് തന്നെയാണല്ലോ.
അവര് മൂലം ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക
രംഗം കൂടുതല് അറിയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോള് പല
ഉന്നത ശാസ്ത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുക്കാന്
പിടിക്കുന്നത് അവരില് ചിലരാണ്.
പുരസ്കാര തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സുതാര്യതയും
കൃത്യതയും ഈ പുരസ്കാരത്തിന്റെ മാറ്റുകൂ
ട്ടുന്നു.
ടി.ആര്.ഗ�ോവിന്ദാചാരി
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‘ശാസ്ത്രകേരള’വും ‘യുറീക്ക’യും വായിച്ചും 1986 ല്
ഹാലിധൂമകേതുവിനെ നിരീക്ഷിച്ചും മറ്റുമാണ് തന്നില്
ശാസ്ത്രീയചിന്ത വളര്ന്നതെന്നു പറയുന്ന ഒരു ഗണിത
ജ്ഞനാണ് ഡ�ോ.യു.കെ.ആനന്ദ്വര്ധനന്. ഗണിതശാ
സ്ത്രത്തില് 2020 ലെ ഭട്നാഗര് അവാര്ഡ് ലഭിച്ച അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ സംഭാവനകള് പരിശ�ോധിക്കുന്നു.

അമൂര്ത്ത ബീജഗണിത
ഗവേഷകനായ ഒരാള്
ഡ�ോ.ഇ.കൃഷ്ണന്*

ഗ

ണിതശാസ്ത്രമെന്നാല് കണക്കുകൂട്ടലുകള്
എന്നാണ് പ�ൊതുവേ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്.
അല്പംകൂടി ഉയര്ന്ന തലത്തില്, സംഖ്യകളെയും ജ്യാ
മിതീയ രൂപങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളായും
ഗണിതം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ
ല്ലാം ആദ്യകാല ഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെക്കുറെ
ശരിയുമാണ്. എന്നാല്, സംഖ്യകളുടെയും രുപങ്ങളു
ടെയും പഠനമായി തുടങ്ങുന്ന ഗണിതത്തിന്, ഇവയുടെ
സൂക്ഷ്മസ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാന് പിന്നീട്
അമൂര്ത്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി
വരും. അങ്ങനെ സംഖ്യകളുടെ ക്രിയകളെക്കുറിച്ചുള്ള
ചിന്തകള് ക്രമേണ അമൂര്ത്തചിഹ്നങ്ങള് ഉപയ�ോഗി
ച്ചുള്ള ബീജഗണിതമായി വളരുന്നു.

വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുടെ പരസ്പര
ബന്ധങ്ങള്

ഡ�ോ.യു.കെ.ആനന്ദവര്ധനന്

ഉദാഹരണമായി, 20 മീറ്റര് ചുറ്റളവും 24 ചതുരശ്ര മീറ്റര് പരപ്പളവും (area) ഉള്ള
ചതുരം നിര്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന പ്രായ�ോഗിക പ്രശ്നം,
2(x+y) = 20, xy = 24
എന്നീ സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം (solution) എന്താണെന്ന ബീജഗണിതപ്രശ്നമായി
മാറുന്നു. തുടര്ന്ന് പ്രായ�ോഗികപ്രശ്നങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കേവല ബീ
ജഗണിത സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കണക്കാക്കാനുള്ള പ�ൊതുവായ രീതികളെ
*റിട്ട.പ്രൊഫസര്, ഗണിതശാസ്ത്ര വകുപ്പ്, യൂനിവേഴ്സിറ്റി ക�ോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ്: 9446515116
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അനന്യമായ മാതൃക

മക്കളുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം മലയാളമാധ്യമത്തി

ല്ത്തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അച്ഛന് നിര്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന
തിനാല് ഡ�ോ.ആനന്ദവര്ധനന്റെ പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസം ക�ോഴി
ക്കോട് ഗവണ്മെന്റ് മ�ോഡല് ഹൈസ്കൂളിലാണ് നടന്നത്. ഇത്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമായാണ് ഡ�ോ.ആനന്ദവര്ധനന്
കാണുന്നത്. ആശയങ്ങള് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാന് സ്വന്തം ഭാഷയില്ത്തന്നെ
പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
ഗണിതത്തിന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും വെളിവാക്കിത്തന്ന ക�ോഴിക്കോട്
ആര്ട്ട്സ് ആന്റ് സയന്സ് ക�ോളേജിലെ അധ്യാപകന് പ്രൊഫ.ചന്ദ്രശേഖരനെയും
അദ്ദേഹം ഓര്ക്കുന്നു. ഹൈദരാബാദ് സര്വകലാശാലയില്നിന്ന് പിഎച്ച്.ഡി.
നേടിയ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകാലം മുംബൈയിലെ ടാറ്റ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെ
ന്റല് റിസര്ച്ച് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും ഗവേഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രശസ്ത സംസ്കൃത പണ്ഡിതന് പ്രൊഫ.എന്.വി.പി. ഉണിത്തിരിയുടെ മകനാണ്
ഡ�ോ.യു.കെ.ആനന്ദവര്ധനന്.

ക്കുറിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. സംഖ്യകളുടെ സവിശേഷത
കളല്ല, അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ�ൊതുവായ തത്ത്വങ്ങളുടെ ബീജഗണിത
രൂപങ്ങളാണ് പഠനവിഷയം. ഇത്തരം ചിന്തകളുടെ പാരമ്യതയില് സംഖ്യകളെത്ത
ന്നെ ചില നിബന്ധനകള്ക്ക് വിധേയമായ ക്രിയകള് ഉള്പ്പെടുന്ന ഒരുകൂട്ടം എന്ന
അമൂര്ത്ത തലത്തില് കാണുകയും, അത്തരം മറ്റു കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തക
ള് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
സംഖ്യകളെയും അവയുടെ ക്രിയകളെയും കേവലചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ
പലതരത്തിലുള്ള സംയ�ോജനങ്ങളുമായി കാണുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ബീജ
ഗണിതം തന്നെ ഇത്തരം ചിന്തകളിലൂടെ അമൂര്ത്ത ബീജഗണിതം എന്ന പുതിയ
ഗണിതശാഖയായി വളരുന്നു. രൂപങ്ങളുടെ പഠനമായി തുടങ്ങിയ ജ്യാമിതിയുടെ
പല ഭാഗങ്ങളും ഈ ശാഖയുടെ ഉപശാഖകളായി മാറുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷത്തില്
വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പരസ്പരബന്ധങ്ങള് തിരിച്ചറി
യുന്നതിലൂടെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നത്. അമൂര്ത്തതലത്തിലുള്ള
ഈ സമന്വയം, സംഖ്യകളെയും രൂപങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അമൂര്ത്തമായ
സിദ്ധാന്തങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉദാഹരണമായി, ‘ഏത് രണ്ടു എണ്ണല്സംഖ്യകളുടെയും 3 നെക്കാള് വലുതായ
കൃതി(power)കളുടെ തുക, മറ്റൊരു എണ്ണല്സംഖ്യയുടെ അതേ കൃതി ആവില്ല. '
ബീജഗണിതഭാഷയില് പറഞ്ഞാല്, n എന്നത് 3 നെക്കാള് വലിയ എണ്ണല്സം
ഖ്യയാണെങ്കില് xn + yn = zn എന്ന സമവാക്യം ശരിയാകുന്ന എണ്ണല്സംഖ്യകള്
ഇല്ല. ഇക്കാര്യം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് ഫെര്മ (Pierre de Fermat) എന്ന ഗണിത
ശാസ്ത്രജ്ഞന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശരിയാണെന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് ആന്ഡ്രു
വൈല്സ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് തെളിയിച്ചത്, അമൂര്ത്ത ജ്യാമിതിയിലെ
ചില സങ്കേതങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്.
(ശേഷം 46 ാം പേജില്)
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തന്മാത്രകള്ക്കപ്പുറത്തെ രസതന്ത്രം എന്നു
വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് രസതന്ത്രത്തിലെ
തനിമയാര്ന്ന സംഭാവനകള്ക്കാണ് രസതന്ത്ര
വിഭാഗത്തില് പ്രൊഫ.സുബി ജേക്കബ്ബ് ജ�ോര്ജിന്
2020 ലെ ഭട്നാഗര് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

രസതന്ത്രത്തിലെ
‘സുബി’യന് മുന്നേറ്റങ്ങള്
ഡ�ോ.ടി.പി.വിന�ോദ്*

പ

ദാര്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും
അവയുടെ ആന്തരികഘടനയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു പദാര്ഥ
ത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്ക്ക് കാരണം അതിന്റെ
തന്മാത്രകളുടെ ഘടനയാണ്. ഒന്നുകൂടി വിശദ
മാക്കിയാല്, തന്മാത്രകളിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ
ചേരുവയും ക്രമീകരണവുമാണ് ഇതിലെ നിര്ണാ
യക ഘടകങ്ങള്.

പലതരം രാസബന്ധനങ്ങള്

ആറ്റങ്ങള് തമ്മില് പലതരത്തിലുള്ള രാസബ
ന്ധനങ്ങള് സാധ്യമാണ് - അയ�ോണിക ബന്ധനം,
സഹസംയ�ോജക ബന്ധനം, ക�ോര്ഡിനേറ്റ്
ബന്ധനം എന്നിങ്ങനെ. ആറ്റങ്ങള് ഈ ബന്ധന
പ്രൊഫ.സുബി ജേക്കബ്ബ് ജ�ോര്ജ്
ങ്ങള്വഴി സംയ�ോജിച്ച് തന്മാത്രകള് ഉരുവം
ക�ൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് അവയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ആറ്റ
ങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുണ്ടാവുകയില്ല. ആറ്റങ്ങളുടെതില്നിന്ന് തികച്ചും വ്യതിരിക്തമായ
രാസ, ഭൗതികസവിശേഷതകളാണ് തന്മാത്രകള്ക്കുണ്ടാവുക. ആറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രി
തമായ ചേരുവയിലും ജ്യാമിതിയിലും കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണ
ങ്ങളുള്ള തന്മാത്രകളെ നിര്മിക്കുന്നതിനാണ് രാസസംശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഊന്നല്. ഇത്തരത്തില് അനേകമനേകം ജൈവ, അജൈവ
തന്മാത്രകളെ നിര്മിക്കാന് രസതന്ത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
*അസ�ോ.പ്രൊഫസര്, രസതന്ത്ര വകുപ്പ്, ക്രൈസ്റ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, ബെംഗളൂരു - 560 029
ഫ�ോണ്: 7022507145

നവംബര് - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

തന്മാത്രകളിലെ ആറ്റങ്ങള്ക്കിടയിലും
അയ�ോണുകള്ക്കിയിലും ഉള്ള രാസബന്ധ
നങ്ങള് ദൃഢസ്വഭാവമുള്ളവയായതിനാല്
വേര്പെടുത്താന് പ്രയാസമുള്ളവയാണ്.
എന്നാല്, തന്മാത്രകള് തമ്മില് അത്ര ദൃ
ഢമല്ലാത്ത തരം ബന്ധങ്ങളം (inter-molecular
forces) സാധ്യമാണ്. വാന് ഡെര് വാള്സ്
ആകര്ഷണം (Van der waals attraction), സ്ഥി
തവൈദ്യുത ആകര്ഷണം (electrostatic attraction),
ഹൈഡ്രജന് ബന്ധനം, ഹൈഡ്രോഫ�ോബിക് ആകര്ഷ
ണം, ക�ോര്ഡിനേഷന് ആകര്ഷണം എന്നിവ
ഇത്തരത്തില് തന്മാത്രകള്ക്കിടയില് കണ്ടു
വരുന്ന ആകര്ഷണബലങ്ങളാണ്.
ഇപ്പറഞ്ഞ ആകര്ഷണബലങ്ങള്
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി തന്മാത്രകളെ ക്ര
മീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒറ്റയായ തന്മാ
ത്രകള്ക്കില്ലാത്ത സവിശേഷതകളും
പ്രയ�ോജനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന
കണ്ടെത്തല് 20 ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാന കാലത്ത് ഒരു പുതിയ രസ
തന്ത്രശാഖയ്ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു. സുപ്രാ
മ�ോളിക്കുലര് രസതന്ത്രം എന്ന പേരിലാണ്
ഈ ശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ
ശാസ്ത്രശാഖയുടെ തുടക്കംകുറിച്ച ഗവേ
ഷണങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് 1987 ല്
ഡ�ൊണാല്ഡ് ക്രാം, ജീന്- മേരി ലെന്,
ചാള്സ് പെഡെഴ്സണ് എന്നിവര്ക്ക്
രസതന്ത്ര ന�ൊബേല് ലഭിച്ചത്.

ഘടകതന്മാത്രകളുടെ സങ്കലനമല്ലാത്ത സ്വഭാവഗുണങ്ങള്

തന്മാത്രകളെ പ്രത്യേകരീതിയില് ക്രമീകരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സുപ്രാമ�ോ
ളിക്കുലാര് സംഘാതങ്ങള് (Supramolecular assemblies) ക്ക് ഒറ്റയ�ൊറ്റ
തന്മാത്രകളില്നിന്ന് ഭിന്നമായ സ്വഭാവങ്ങളാണുണ്ടാവുക. ഈ സവിശേ
ഷതകള് തന്മാത്രകളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുടെ കേവലമായ സങ്കലനമാ
വണമെന്നില്ല എന്നതാണ് സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് സംഘാതങ്ങളുടെ ആക
ര്ഷണീയമായ ഒരു സാധ്യത. പ്രകൃതിയില് ഇത്തരം സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര്
സംഘാതങ്ങള് ഒട്ടനവധിയുണ്ട്.
സവിശേഷമായ പ്രവൃത്തികള്ക്കും പ്രതികരണങ്ങള്ക്കും വിവരസമാ
ഹരണങ്ങള്ക്കുമായി ജൈവപ്രകൃതിയില് ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന പല
പദാര്ഥങ്ങളിലും സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് സംഘാതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
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ഡി.എന്.എ., പ്രോട്ടീനുകള്, ക�ോശസ്തരം എന്നിവയില�ൊക്കെ തന്മാ
ത്രകളെ പ്രത്യേകതരത്തില് അടുക്കിയിട്ടുള്ള സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര്
സംഘാതങ്ങള് ഉണ്ട്. പ്രകൃതി അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി
തന്മാത്രകളെ എപ്രകാരം അടുക്കിവെക്കുന്നു, ഈ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ
ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകള് ഏതുവിധത്തിലാണ് ചില പ്രത്യേക
തരം പ്രവൃത്തികള്ക്ക് അനുയ�ോജ്യമാവുന്നത് തുടങ്ങിയവ ആഴത്തില് പഠി
ക്കുന്നത് സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് രസതന്ത്രം വഴി ഇത്തരം സംഘാതങ്ങളെ കൃത്രിമമായി
നിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള ദിശാബ�ോധം നല്കും.
സ്വയംക്രമീകരണം (self-assembly) എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്
പ്രകൃതിയിലെയും കൃത്രിമ പദാര്ഥങ്ങളിലെയും സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് സംഘാതങ്ങള്
രൂപപ്പെടുന്നത്. ഒരര്ഥത്തില് തന്മാത്രകള് തമ്മില് എത്തരത്തിലുള്ള ആകര്ഷണ
- വികര്ഷണങ്ങള് സാധ്യമാണെന്നും ഏതുവിധത്തിലുള്ള സ്വയംക്രമീകരണങ്ങളി
ലേക്കാണ് അവ നയിക്കുകയെന്നുമുള്ള തീര്പ്പുകള് ഈ തന്മാത്രകളില് ക�ോഡ്
ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. തന്മാത്രകളുടെ രാസഗുണങ്ങളാണ്
ഈ ക�ോഡുകളെ നിര്ണയി
ക്കുന്നത്. ഈ സ്വയംക്രമീകര
ണത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്
ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ്
കൃത്രിമമായി സുപ്രാമ�ോളിക്കു
ലര് സംഘാതങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
മ്പോള് നാം ചെയ്യുന്നത്. സു
പ്രാമ�ോളിക്കുലര് സംഘാത
ങ്ങളുടെ വകഭേദമായി കണ
ക്കാക്കാവുന്ന തന്മാത്രായന്ത്രങ്ങ
(molecular machines) ളുടെ രൂപ
കല്പനയും സൃഷ്ടിയും നടത്തി
യതിനാണ് 2016 ലെ രസതന്ത്ര
ന�ൊബേല് സമ്മാനം ക�ൊടു
ത്തത്.

സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് രസ
തന്ത്രത്തിലെ മലയാളി
സാന്നിധ്യം

സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് സംഘാതങ്ങള്

സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് രസത
ന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേ
ഷണങ്ങളില് ആഗ�ോളതലത്തില് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ പേരുകളില�ൊന്നാണ് മല
യാളിയായ പ്രൊഫ.സുബി ജേക്കബ്ബ് ജ�ോര്ജ്. ഈ മേഖലയിലെ അനന്യമായ
ഗവേഷണനേട്ടങ്ങളെ ആദരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വര്ഷത്തെ ശാന്തി
സ്വരൂപ് ഭട്നാഗര് അവാര്ഡ് രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തില് ലഭിച്ചത്.
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ശാസ്ത്രകേരളം

മാതൃകയായ ഗവേഷകന്

കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മലയാളം മീഡിയം സര്ക്കാര്

സ്കൂളില്നിന്നാണ് പ്രൊഫ.സുബി ജേക്കബ്ബ് ജ�ോര്ജ് വിദ്യാഭ്യാസം
ആരംഭിച്ചത്. എറണാകുളം സെന്റ് ആല്ബര്ട്ട്സ് ക�ോളേജില്നിന്ന്
പ്രീ ഡിഗ്രിയും മഹാരാജാസ് ക�ോളേജില്നിന്ന് ഡിഗ്രിയും നേടി.
പിന്നീട്, ക�ോട്ടയത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വകലാശാലയില് രസത
ന്ത്രവിഭാഗത്തില്നിന്ന് ഓര്ഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയില് ഒന്നാം റാങ്കോടുകൂടി ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. തുടര്ന്ന്, തിരുവനന്തപുരം നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ഇന്റര് ഡിസിപ്ലിനറി സയന്സ് ആന്റ് ടെക്ന�ോളജി (NIIST) യില്നിന്ന് രസ
തന്ത്രത്തില് പിഎച്ച്.ഡി. കരസ്ഥമാക്കി. പിന്നാലെ, നെതര്ലന്ഡിലെ ഐന്തോവ
ന് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജിയില് സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് രസതന്ത്രത്തിലെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞരില�ൊരാളായ പ്രൊഫ. മെയ്ജറുടെ മേല്നോട്ടത്തി
ല് പ�ോസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറല് ഗവേഷണവും പൂര്ത്തിയാക്കി.
ഇപ്പോള്, ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രശസ്ത ഗവേഷണസ്ഥാപനമായ ജവഹര്ലാല്
നെഹ്റു സെന്റര് ഫ�ോര് അഡ്വാന്സ്ഡ് സയന്റിഫിക് റിസര്ച്ചില് ന്യൂ കെമിസ്ട്രി
വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറും അസ�ോസിയേറ്റ് ചെയര്മാനുമാണ് പ്രൊഫ.സുബി.

സുപ്രാമ�ോളിക്യുലര് പ�ോളിമറുകളിലാണ് പ്രൊഫ.സുബിയുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ
ഗവേഷണം. സാധാരണ പ�ോളിമറുകളില്നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സുപ്രാമ�ോളിക്കുല
ര് പ�ോളിമറുകളില് ശക്തികുറഞ്ഞ സഹസംയ�ോജക ബന്ധനം വഴിയല്ലാത്ത
ആകര്ഷണത്തിലൂടെയാണ് മ�ോണ�ോമറുകള് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് നീളമേ
റിയ ശൃംഖലകള് രൂപപ്പെടുന്നത്. സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് പ�ോളിമറുകള്ക്ക് ചുറ്റുപാ
ടുകളിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങള�ോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭൗതികമാറ്റങ്ങള്ക്ക്
വിധേയമാവാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഈ പ�ോളിമറുകളിലെ മ�ോണ�ോമറുകള് തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധനത്തിന് അയവുള്ള സ്വഭാവമുള്ളതുക�ൊണ്ടാണ് ചലനാത്മകമായ
ഭൗതികഗുണങ്ങള് ഇവയില് സാധ്യമാവുന്നത്.
സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് വിച്ഛേദിക്കുകയും കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന
ബന്ധനങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മതലത്തില് ഘടനാപരമായ ഈ അയവിന് കാരണം.
സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് വിഭാഗത്തില് മുറിച്ചാല് മുറികൂടുന്ന (self- healing) തരം പ�ോ
ളിമറുകള് പ�ോലുമുണ്ട്! ഈ സവിശേഷതകളുള്ളതിനാല് ബയ�ോ മെഡിസിന്,
ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സെല്ഫ് ഹീലിങ് പദാര്ഥങ്ങളുടെ നിര്മാണം തുടങ്ങി അനേകം
മേഖലകളില് സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് പ�ോളിമറുകള് ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളില് പ്രൊഫ.സുബി തന്റെ ഗവേഷ
ണഫലങ്ങള് നിരവധി തവണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പേറ്റന്റുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫ.സുബിയുടെ
ലബ�ോറട്ടറിയില് കൂടുതല് മികവുള്ള സുപ്രാമ�ോളിക്കുലര് പ�ോളിമറുകള്ക്കായുള്ള
അന്വേഷണം നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
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പ

ദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച്  editorsk12@gmail.com എന്ന ഇ മെയിലിലേക്കോ 9497532049
എന്ന വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ അയക്കുക. ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ട
ത്തക്കവിധം അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂ
 ള്
വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുത
രുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്.
ഇപ്പോള് സ്കൂളുകള് പ്രവര്ത്തിക്കാത്തതിനാല് അര്ഹരായവര്ക്ക് വീട്ടിലേക്കാണ്
സമ്മാനങ്ങള് അയക്കുക. അതിനാല് പിന്കോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീടിന്റെ വിലാസം എഴുതാന് വി
ട്ടുപ�ോകരുത്. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497532049 എന്ന
നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
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കൂട് ഈ പക്ഷിയുടെതാണ്.
(6 കളം)
രണ്ടറ്റവും വൃത്തപരിധിയില് സ്പ
ര്ശിക്കുന്ന വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലൂടെ
യുള്ള രേഖാഖണ്ഡം.
നാക്കുക�ൊണ്ട് അറിയുന്നത്.
ഗലീലിയന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില് ഒന്ന്.
അസുഖം വന്നാല് ചെയ്യേണ്ടത്.
വികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ ച�ൊവ്വാദൗത്യം അറി
യപ്പെടുന്നതിങ്ങനെ.
വിവരങ്ങളെ 0, 1 എന്നീ സംഖ്യക
ളുടെ ശ്രേണികളുപയ�ോഗിച്ച് പ്രക
ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ
പറയും.
കടുത്ത വിശപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഭീമസേനന് ലഭിച്ച പരിഹാസപ്പേര്.
മനുഷ്യസ്ത്രീ.

4

18

20

പേര് ............................................................ ക്ലാസ് .........
സ്കൂള് .....................................................................................
വീട്ടുവിലാസം .........................................................................
................................................................................................
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ര
ത്തി
നു
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ലെ
ഭാ
ഗ
ങ്ങ
ള്
പൂ
രി
പ്പി
ച്ച്
അ
യ
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................................................ഫ�ോണ് ..................................

19 ആനയെന്നും എട്ടെന്ന സംഖ്യയെന്നും അര്ഥം.
20 ഈശ്വരന് ഇല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യന്
ദര്ശനം.

താഴ�ോട്ട്

1 എം.എന്. നീലകണ്ഠന് എന്നു പേര്;
മുല്ലനേഴി എന്നു ....
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ശാസ്ത്രകേരളം
2 ഇതിഹാസപ്രസിദ്ധമായ നൂറ് സഹ�ോ
ദരരുടെ വംശം.
4 കൂട്ടം, സമൂഹം എന്നൊക്കെയാണര്ഥം.
6 ല�ോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്.
8 സന്തോഷം ത�ോന്നുമ്പോള് ഇത് ചുണ്ടില്
കാണാം.
9 പാണിനി, എ. ആര്. രാജരാജവര്മ,
ന�ോം ച�ോംസ്കി എന്നിവര്ക്കൊക്കെ ഈ
വിശേഷണം ചേരും.
10 ല�ോകപ്രശസ്തമായ ഒരു ചലച്ചിത്രമേള
ഈ സ്ഥലപ്പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
12 ചലനംമൂലം ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന
ഊര്ജം.
13 ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ നിര്ധാരണത്തിനായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന, വ്യക്തമായി നിര്വ
ചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഘട്ടംഘട്ടമായി നല്കുന്ന
തുമായ നിര്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണിത്.
താഴെ ക�ൊടുത്തതുപ�ോലുള്ള ഫ്ലോ
ചാര്ട്ട് ക�ൊണ്ടാണ് ഇത് വിശദീകരി
ക്കാറുള്ളത്.

ഒക�്ടോബര് 2020 : ഉത്തരം
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ഒക�്ടോബര് 2020

സമ്മാനാര്ഹരായ
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്
1. എ.അക്ഷയ,
(9 ാം ക്ലാസ്, ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.
പാറശ്ശാല) D/o ഡി. അഗസ്റ്റിന്, 102 എ,
മണ്വിളൈ വീട്, സൂരിയക്കോട് പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 629 153

ഇല്ല
ഇല്ല

ഫ�ോണ്: 8547937650

2.	ബി. കാര്ത്തിക് കൃഷ്ണ,
(8 ാം ക്ലാസ്, എസ്.എന്.ട്രസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്.
എസ്., എസ്.എല്.പുരം)
ചാക്കനാട്ട് ഹൗസ്, പി.ഒ. വാരണം,
ആലപ്പുഴ - 688 555

പറ്റും

കൈയില് പണം
ഉണ്ടോ?

10

4

8

കു

ഫാ

മു

സ
മൃ

7
9

20

3

ഗ്

രി

സമയത്തിന്
തീര്ക്കാന് പറ്റുമ�ോ?
ഇല്ല

ര്

ഡി

എനിക്ക് സിനിമയ്ക്ക്
പ�ോകാനാകുമ�ോ?
ഗൃഹപാഠം
ചെയ്യാനുണ്ടോ?

2
ബ�ോ

പ�ോവുക!

ഫ�ോണ്: 9446082675

ഉണ്ട്

15 ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിനായി ഇന്ത്യ
യിലെ ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തെയും
ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ച് ഭരണാധികാരം
ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കി
യിരിക്കുകയാണ്.
17 ആയിരം എന്നുതന്നെ.
18 പ്രാചീനകാലം മുതല് മനുഷ്യര�ോട്
ഇണങ്ങിയതാണ് ഈ കാവല്ക്കാരന്.

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
എം.വി. ദീപ,
‘ആനന്ദ്', 28/148 ത�ൊണ്ടയാട്,
പി.ഒ.ചേവരമ്പലം,
ക�ോഴിക്കോട് - 673 017

ഫ�ോണ്: 9428145522

കെ. ആര്. അശ�ോകന്
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ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ തനിമകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ധാരാളം
അവകാശങ്ങള് നല്കുന്നുണ്ട്; ഒപ്പം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ലേഖന
പരമ്പരയാണിത്.
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആഴത്തിലുള്ള
അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ചര്ച്ചകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
അതു രൂപപ്പെട്ടതെങ്ങനെയെന്ന ചരിത്രം പരിശ�ോധിക്കുകയാണ്.

ഭരണഘടനയുടെ
ചരിത്രവഴികള്
ഡ�ോ.എ.സുഹൃത്കുമാര്*

ഒ

വുമായ തത്ത്വങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും
സമാഹൃത സംഹിതയാണ് ഭരണഘടന.

രു ദേശരാഷ്ട്രത്തിന്റെ രൂപീകരണം, ഘടന,
നിലനില്പ്, വികാസം, രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരാ
വകാശങ്ങളും അവയുടെ പരിപാലനവും രാഷ്ട്ര
ത്തിന്റെ ഭരണസംവിധാനം, ഘടന, പ്രവര്ത്തനം,
നിയമവാഴ്ചാക്രമം, നീതിന്യായ സ്ഥാപനങ്ങള്
എന്നിവയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ പരി
ണതികളും ഭാവിയിലെ നിലനില്പും വികസനവും
സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തപരവും നിര്വഹണക്ഷമ

ഭരണഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

ല�ോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് വ്യത്യസ്തത
രത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാരൂപീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ഭരണകൂടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ തീ
രുമാനങ്ങള്ക്ക് ഭരണഘടനാ പ്രാബല്യം നല്കുക
യും നിയമപ്രകാരമുള്ള സാധുത കല്പിക്കുകയും

*റിട്ട. നിയമ അധ്യാപകന്, ഗവ. ല�ോ ക�ോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ്: 9446981571

നവംബര് - 2020
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ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലെ
ഭരണഘടനയെ അലിഖിത ഭരണഘടനയെന്ന്
വിളിക്കും. ഇന്ത്യയിലേതുപ�ോലെ എഴുതിത്തയ്യാ
റാക്കി പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഭരണഘടനകളെ
ലിഖിത ഭരണഘടനയെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആധുനിക
രാഷ്ട്രങ്ങളില് മിക്കതിലും ലിഖിത ഭരണഘടന
കളാണുള്ളത്.
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമവാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുക, രാജ്യത്തെ നിയമക്രമ
വ്യവസ്ഥയുടെ മാനദണ്ഡമായി പ്രവര്ത്തിക്കുക,
ജനജീവിത വികാസത്തിന്റെ ദിശാഗതി നിര്ണ
യിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനരേഖയായി നിലനില്ക്കുക,
സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനും ജനകീയ പുര�ോഗതിക്കുള്ള
ഉപാധിയാവുക, മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തി
നുള്ള അടിസ്ഥാനരേഖയാവുക, അനുബന്ധനി
യമങ്ങളുടെ മാര്ഗനിര്ദേശകരേഖയായി പ്രവ
ര്ത്തിക്കുക എന്നീ നിലകളില് വര്ത്തിക്കുന്ന
നിലപാടുകളാണ് ഭരണഘടനയിലുള്ളത്.

ണ്സിലും നിയമനിര്മാണസഭയും സംസ്ഥാന
തലത്തിലും), നിയമവാഴ്ചാതത്ത്വം, നിയമനിര്വ
ഹണക്രമം, ഏകപൗരത്വസമ്പ്രദായം, പാര്ലി
മെന്ററി സവിശേഷാവകാശങ്ങള്, റിട്ട് അധി
കാരക്രമം : ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന.
• രാഷ്ട്രനയ നിര്ദേശകതത്ത്വം, ജനപ്രതിനിധി
നാമനിര്ദേശരീതി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം,
പ്രസിഡന്റ് പദവി: ഐറിഷ് ഭരണഘടന.
• മൗലിക പൗരാവകാശം, രാഷ്ട്രപതി /ഉപരാഷ്ട്ര
പതിയുടെ അധികാരങ്ങള്, ഇംപീച്ച്മെന്റ്
നടപടിവ്യവസ്ഥ, നീതിന്യായ അവല�ോകനാ
ധികാരം, നീതിന്യായ സ്വതന്ത്രത : അമേരിക്ക
ന് ഭരണഘടന.
• ഭരണഘടനയുടെ മുഖവാചകം : ഫ്രഞ്ച് ഭര
ണഘടന.
• മൗലിക പൗരധര്മം, സാമൂഹ്യ - രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തികനീതിയും സ്ഥിതിസമത്വവും :
റഷ്യന് ഭരണഘടന.
• ഭരണഘടനാ നിവൃത്തിമാര്ഗങ്ങള്, ഫെഡറല്
രാഷ്ട്രഘടന, അവശിഷ്ടാധികാരവ്യവസ്ഥ,
ഗവര്ണര്പദവി, സുപ്രീംക�ോടതിയുടെ ഉപദേ
ശാധികാരം : കനേഡിയന് ഭരണഘടന.
• ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും പരിഷ്കരണവും,
രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി : ദക്ഷിണാ
ഫ്രിക്കന് ഭരണഘടന.
• അടിയന്തിരാവസ്ഥയില് മൗലികാവകാശ
പരിമിതി ബാധകമാക്കല് : ജര്മന് ഭരണഘടന.
• സമവര്ത്തി വിഷയപ്പട്ടിക (കണ്കറന്റ് ലിസ്റ്റ്),
ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം, പാര്ലിമെന്റ് / നിയമനി
ര്മാണസഭ സംയുക്ത സമ്മേളനം: ഓസ്ട്രേലി
യന് ഭരണഘടന
• നിയമനടപടിക്രമ പരിപാലനതത്ത്വം : ജപ്പാന്
ഭരണഘടന.
• 1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്റ്റിന്റെ
ഭാഗമായ ഫെഡറല് ഘടന, ഗവര്ണര് സ്ഥാനം,
നീതിന്യായ സംവിധാനം, പബ്ലിക് സര്വീസ്
കമ്മീഷന്, ഭരണനിര്വഹണക്രമം അടിയന്ത
രാധികാര വ്യവസ്ഥ എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ ഭര
ണഘടനയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഖണ്ഡ
ങ്ങളിലുമായി ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാന്വേണ്ടി
നടത്തിയ ആല�ോചനകളുടെയും ചര്ച്ചകളുടെയും
ആഴവും പരപ്പും ഇതില്നിന്ന് മനസ്സിലാകും.
(അടുത്തലക്കത്തില് തുടരും)

ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ
ഉറവകള്

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന രൂപപ്പെ
ടുമ്പോള് പരിഹാസപൂര്വം പലരും ഉന്നയിച്ച
വിമര്ശനം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തില് പലതും മറ്റു
രാജ്യങ്ങളുടെതില്നിന്ന് പകര്ത്തിയത�ോ അനു
കരണമ�ോ ആണെന്നായിരുന്നു. ഡ�ോ.ബി.ആര്.
അംബേദ്കര് ഈ പരിഹാസത്തിനും അപവാദ
ത്തിനും നല്കിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നുവെന്നോ?
‘ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള
നിയമങ്ങളുടെയും 1935 ലെ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ്
ഇന്ത്യാ ആക്ടിന്റെയും പല വ്യവസ്ഥകളും നാം
ഭരണഘടനയില് ഉള്പ്പെടുത്തി. അതില് നമു
ക്കൊരു ലജ്ജയുമില്ല; കുറ്റബ�ോധവുമില്ല.
ല�ോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘട
നാതത്ത്വങ്ങള് നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും
തെറ്റല്ല. കാരണം നിയമതത്ത്വങ്ങള�ോ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങള�ോ ആരുടെയും കുത്തകസ്വത്തല്ല; പേറ്റന്റ്
അല്ല. അവ നമുക്കുകൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്’
എന്നായിരുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങള് തയ്യാ
റാക്കാനായി സ്വാംശീകരിച്ച സ്രോതസ്സുകള്
ഏത�ൊക്കെയെന്നു ന�ോക്കാം.
• പാര്ലമെന്ററി ജനാധിപത്യക്രമം, ഇരട്ട ജനപ്രാ
തിനിധ്യ സഭകള് (രാജ്യസഭയും ല�ോക്സഭയും
യൂനിയന്തലത്തിലും നിയമനിര്മാണ കൗ
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‘ജിം ക�ോര്ബെറ്റ് ’ ദേശീയ�ോദ്യാനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയില്
പ്രകൃതിസ്നേഹിയായ ഒരു ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറുടെ അനുഭവചിത്രങ്ങളുടെ
ഒന്നാം ഭാഗമാണിത്.

കിനാക്കാട്ടിലെ
കടുവകളും കരിവീരന്മാരും
അസീസ് മാഹി*

ഒ

രു വനചാരിയുടെ രാക്കിനാവുകളില് അയാള്
തരുശാഖകളാല് ആലിംഗനംചെയ്യപ്പെട്ട്
പച്ചചൂടി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരമ�ൊരു കാനന

വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ‘ജിം ക�ോര്ബെറ്റിന്റെ’
വാതിലുകള് തുറക്കുന്നത്.

വേട്ടക്കാരന് സംരക്ഷകനായ കഥ

ന�ോക്കെത്താദൂരത്തോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന
പച്ചയും സ്വര്ണവര്ണവും ഇഴചേര്ന്ന ചേത�ോ
ഹരമായ പുല്മേടുകള്, മഴക്കാല ജലപാതക
ളുടെ ശേഷിപ്പുകളായ വെള്ളാരംകല്ലുകള് വിരിച്ച
വനപാതകള്, കാടിനെ കുളിരണിയിച്ചൊഴുകുന്ന
ചെറു ജലപ്രവാഹങ്ങള്, ഇടയ്ക്ക് വിശാലമായ
തടാക സമുച്ചയങ്ങള്, സാല്മരങ്ങളും പീപ്പലും
ഇടതൂര്ന്ന് വളര്ന്നുനില്ക്കുന്ന നിബിഡവനങ്ങള്,
തേക്ക് വൃക്ഷങ്ങള് നിറഞ്ഞ പരിപാലിതവനങ്ങ
ള്, വനഭൂമിയെ കൈവഴികളാല് വലയംചെയ്ത്
ഒഴുകുന്ന രാംഗംഗ നദി. ഇങ്ങനെ, മറ്റൊരു കാ
ടകത്തും കാണാത്ത ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ
മടിത്തടമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ‘ജിം ക�ോര്ബെ
റ്റ്’ ദേശീയ�ോദ്യാനം.
വേട്ടക്കാരനായി വന്ന് വിരുന്നുകാരനായി
മാറിയ ജിം ക�ോര്ബെറ്റ് (Edward James Corbett,
1875-1955) നേപ്പാളിലും കുമയൂണിലുമായി 440
ഓളം ഗ്രാമീണരെ ക�ൊന്നൊടുക്കിയ ചമ്പാവട്ട്
(Champawat) എന്ന നരഭ�ോജിയായ പെണ്കടു
വയെ 1907 ല് വധിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തില്
തെളിയുന്നത്. പിന്നീടദ്ദേഹം ബംഗാള് കടുവക
ളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷകനും പരിപാലക
നുമായി മാറി.

ജിം ക�ോര്ബെറ്റ്

കെ.കെ.അബ്ദുള് അസീസ്, തനക്, ശ്രീകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിനു സമീപം, അഴിയൂര്, മാഹി - 673 309
ഫ�ോണ്: 7012860084
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ശാസ്ത്രകേരളം

ഫ�ോട്ടോ: അസീസ് മാഹി

വനചാരികളുടെ പ്രിയ സങ്കേതം

മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റം വനമേഖലയ്ക്ക് തരിമ്പും
പ�ോറലേല്പിച്ചിട്ടില്ല. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന
ബംഗാള് കടുവകളുടെയും മീന്പിടിയന് ചീങ്ക
ണ്ണികളുടെയും മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിന്റെയും
സാന്നിധ്യവും ആനത്താരകളുടെ ഭംഗിയും ഈ
കാടിടത്തെ വനചാരികളുടെ പ്രിയ സങ്കേതമാ
ക്കുന്നു.
ക�ോര്ബെറ്റ് ദേശീയ�ോദ്യാനത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയുടെ ആശയം ഉള്ളില് ഉദിച്ചപ്പോഴേ ഒരു
കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു - വന്യജീവി സാന്നിധ്യം
ഏറെയുള്ള ദിക്കാല മേഖലയില് തമ്പടിച്ച് കഴി
യുന്നത്ര ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയായിരിക്കരുത്
ഈ യാത്രോദ്ദേശ്യം. ഇത് ക�ോര്ബെറ്റിന്റെ ആത്മ
താളം തേടിയുള്ള യാത്രയാവണം. ക�ോര്ബെറ്റി
ന്റെ മണ്ണും മനസ്സും ത�ൊട്ടറിഞ്ഞ്,
കാട്ടിലലഞ്ഞും കാട്ടിലലിഞ്ഞും
ഒരു സമ്പൂര്ണ പരിക്രമണം.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, പതി
വുയാത്രികരില്നിന്ന് വ്യത്യസ്ത
മായി ക�ോര്ബെറ്റിന്റെ എല്ലാ
സ�ോണു(zone)കളും യാത്രയ്ക്കായി
തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ
പ്രധാനമായും അഞ്ചു സ�ോണു
കളാണ് സഞ്ചാരികള്ക്കായി
തു റ ന്നുക�ൊടു ക്കു ന്ന ത് .
ബിജ്റാണി, ജിര്ന്ന, ഡേല,
ദിക്കാല, ദുര്ഗാദേവി എന്നിവ
യാണ് സ�ോണുകള്. ഈ

1936 ല് ഹെയ്ലി നാഷനല് പാര്ക്ക് എന്ന
പേരില് സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
പഴക്കമേറിയതും വിശാലവുമായ സംരക്ഷിത
വനമേഖലയാണ് ജിം ക�ോര്ബെറ്റ് ദേശീയ�ോദ്യാ
നമായി പുനര്നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 520
ച.കി.മീ. വിസ്തൃതിയില് നൈനിറ്റാല് ജില്ല
(ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം)യില് സ്ഥിതിചെ
യ്യുന്ന ‘ജിം ക�ോര്ബെറ്റി'ലാണ് 1973 ല് ഇന്ത്യ
യിലാദ്യമായി ‘പ്രോജക്ട് ടൈഗര്’ പദ്ധതിക്ക്
തുടക്കംകുറിച്ചത്.
ഓര�ോ സീസണിലും 70,000 ലേറെ പ്രകൃതി
സ്നേഹികള് ഇവിടെ സന്ദര്ശിക്കുന്നുവെങ്കിലും
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സ�ോണുകളെ അടുത്തറിഞ്ഞും
ചിത്രപ്പെടുത്തിയുമുള്ള യാത്രയായി
രുന്നു മനസ്സില്.

ആദ്യ കടുവാദര്ശനം

രാംനഗറില്നിന്ന് ഒരു കില�ോ
മീറ്റര് മാത്രം അകലത്തിലാണ് ബി
ജ്റാണി. കടുവകളുടെ സാന്നിധ്യ
മുള്ള ബിജ്റാണിയില് ഒരു കടുവ
യെയെങ്കിലും കാണിച്ചുതരണമെന്ന്
വാഹനത്തിന്റെ സാരഥിയായ നി
സാമുദ്ദീന് വാശിയുള്ളതുപ�ോലെ
ത�ോന്നി. അയാള് വനപാതകള�ോ
ര�ോന്നും അരിച്ചുപെറുക്കി. ഇടയ്ക്കിടെ
കണ്വെട്ടത്ത് തലനീട്ടുന്ന കേഴമാനുകളും വഴി
തടസ്സപ്പെടുത്തി നൃത്തംചെയ്യുന്ന മയിലും
ക്യാമറയ്ക്ക് പിടിതരാതെ തുടി ച്ചുപറക്കുന്ന
നാകമ�ോഹനും
(Paradise fly
catcher) കു
ഞ്ഞിനെ മുല
യൂട്ടുന്ന മാനും
ഇരതേടുന്ന
കിന്നരിപ്പരു
ന്തും (Crested
hawk eagle) ചു
നാകമ�ോഹന്
ട് ടിപ്പ രു ന്തും
(Crested ser pent eagle) പുല്മേടില് ഒറ്റയ്ക്ക് മേയുന്ന ക�ൊമ്പനും
വനപാതയ്ക്കരികെയുള്ള ജലാശയത്തില് വിശ്രമി
ക്കുന്ന മീന്പിടിയന് ചീങ്കണ്ണിയും കാഴ്ചകളില്
നിറഞ്ഞു. കടുവയെ കാണാന് കഴിയാത്തതിന്റെ
അതൃപ്തി നിസാമുദ്ദീന്റെ മുഖത്ത് നിഴല്വീശി
നില്പുണ്ടായിരുന്നു.
കാലത്ത് 5 മണിക്ക് കാടുകയറിയ ഞങ്ങള്

തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോള് 11 മണി. കാട്ടുപാത പിന്നിട്ട്
റ�ോഡിലിറങ്ങി അല്പദൂരം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും
ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ത�ൊട്ടുമുന്നിലൂടെ,
റ�ോഡിന് കുറുകെ ലക്ഷണമ�ൊത്ത ഒരു പെ
ണ്കടുവ പുല്മേടിലേക്ക് നീങ്ങി കാഴ്ചയില്നിന്നു
മറഞ്ഞു. ക�ോര്ബെറ്റിലെ ആദ്യ കടുവാദര്ശനം!
ആദ്യ കടുവാചിത്രം. ഞങ്ങളെക്കാള് സന്തോഷം
സാരഥിക്ക്.
തുടര്ന്നുള്ള രണ്ടു സഫാരികള് ദിക്കാലയി
ലാണ്. അതിബൃഹത്തായ വനമേഖലയെ രാംഗംഗ
രണ്ടായി പകുക്കുന്നു. ഒരുഭാ ഗത്ത് വിശാലമായ
പുല്മേടുകള്,
മറുകരയില്
നിബിഡവന
ങ്ങള്. ആനയും
ക ടു വ യു ം
വാഴുന്ന കാട്!
ക�ോര്ബെറ്റിന്റെ
കവാടമായ
ധന്ഗാരിയില്
ചുട്ടിപ്പരുന്ത്
ആവശ്യമായ
രേഖകള് കാണിച്ച് ക�ോര് സ�ോണിലൂടെ 30
കി.മീ. യാത്രചെയ്ത് വേണം വനംവകുപ്പിന്റെ
അതിഥി മന്ദിരത്തിലെത്താന്. മഴക്കാലത്ത്
രാംഗംഗ കരകവിയുന്നത�ോടെ ദിക്കാലയിലെ
പുല്മേടുകള് വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. അതിനാല്
ജൂണ് 15 മുതല് നവംബര് 15 വരെ ദിക്കാലയില്
സന്ദര്ശകര്ക്ക് പ്രവേശനാനുമതിയില്ല.

(അടുത്തലക്കത്തില് തുടരും)
കിന്നരിപ്പരുന്ത്
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ഈ പംക്തിയിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാന് യുക്തിസഹമായ അപ

ഗ്രഥനം വേണ്ടിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുപയ�ോഗിച്ച്, ഒരു പ്രശ്നനിര്ധാരണം
എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അനുഭവം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഇതിന്റെ ഉത്തരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ മെയിലിലേക്കോ
9495241299 എന്ന വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ അതത് മാസം
15 ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേര്,
ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂള് വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ
എഴുതുമല്ലോ.
ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം
നല്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോള് സ്കൂള് പ്രവര്ത്തിക്കാത്തതിനാല് അര്ഹരായവര്ക്ക് വീട്ടിലേക്കാണ് സമ്മാനം
അയക്കുക. അതിനാല് പിന്കോഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീടിന്റെ വിലാസം എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. സമ്മാന
ങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9495241299 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള്വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഇത്

2020. അതിനുശേഷം
കാലമേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആൻ
ഡ്രോയിഡുകളും മനുഷ്യരും സഹവ
സിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇത്തരം ഒരു രാ
ജ്യത്ത് മനുഷ്യരിൽ പാതി കള്ളം
പറയുമായിരുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡു
കളിൽ പാതി സത്യം പറയുമായിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടു
പേരെ ഞാൻ കാണാനിടയായി ചുക്കും ഗെക്കും.
ചുക്ക് പറഞ്ഞു, ‘ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആൻ
ഡ്രോയിഡുകൾ അല്ല’
ഗെക്ക് പറഞ്ഞു, ‘ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സത്യം
പറയുന്നവരല്ല’
ഈ പ്രസ്താവനകൾ കേട്ടപ്പോള് ഞാന് അങ്ക
ലാപ്പിലായി. ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?
രണ്ടുപേരും ആര�ൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കു
പറഞ്ഞുതരാമ�ോ?

മൂന്നാമൻ കളവുമാത്രം പറയുന്ന
യാൾ. മൂന്നാമൻ പറഞ്ഞത�ോ, ഇടതു
ഭാഗത്ത് പുളിങ്കുന്നം (ഒന്നാമൻ) എ
ന്നാണ്. അത് കളവാകും.
ഒന്നാമൻ മുളങ്കുന്നം അല്ല എന്ന്
നാം കണ്ടു. പുളിങ്കുന്നവും അല്ല.
അപ്പോൾ വാഴങ്കുന്നം ആവാനേ തര
മുള്ളൂ. അപ്പോള് രണ്ടുപേര് വാഴങ്കുന്നം
എന്നുവരും. അതു ശരിയല്ല. അതുക�ൊ
ണ്ട് മൂന്നാമനാണ് മുളങ്കുന്നം ദേശക്കാരൻ. അയാൾ
പറയുന്നത് സത്യം ആയതുക�ൊണ്ട് ഒന്നാമന്
പുളിങ്കുന്നവും രണ്ടാമൻ വാഴങ്കുന്നവും ആണ്.

ഒക�്ടോബര് 2020
സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

1. അപര്ണ പെരിങ്ങത്ത്,
(+2 ക്ലാസ്, എ.വി.എസ്.ജി. എച്ച്.എസ്.
എസ്. കരിവെള്ളൂര്) വി.പി. ഹൗസ്, ചെറുമൂല,
പി.ഒ.കരിവെള്ളൂര്, കണ്ണൂര് - 670 521
	ഫ�ോൺ : 8330032648
2. വി.എ.ജീവന് കൃഷ്ണ,
(8 ാം ക്ലാസ്, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണലൂര്)
വിയ്യത്ത് ഹൗസ്, കര്ഷക റ�ോഡ്,
പി.ഒ.മണലൂര്, തൃശ്ശൂര് -680 617
	ഫ�ോൺ : 9544490917

ഒക�്ടോബര് 2020 : ഉത്തരം

ഒന്നാമൻ മുളങ്കുന്നം ദേശക്കാരനാണെങ്കിൽ

അയാൾ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. അയാൾ, പറഞ്ഞ
ത് അയാളുടെ വലതുഭാഗത്ത് വാഴങ്കുളം ദേശ
ക്കാരനും ഇടതുഭാഗത്ത് മുളങ്കുന്നം ദേശക്കാരനും
ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ മുളങ്കുന്നം
ദേശക്കാരാവില്ലേ? അത് ശരിയല്ലല്ലൊ. അതുക�ൊ
ണ്ട്, ഒന്നാമൻ മുളങ്കുന്നം ദേശക്കാരനല്ല.
ഇനി രണ്ടാമൻ മുളങ്കുന്നം ദേശക്കാരനാണെ
ങ്കിൽ അയാൾ സത്യമല്ലേ പറയൂ? അയാളുടെ
ഇടതുഭാഗത്ത് വാഴങ്കുന്നം അല്ലേ?

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി

	ടി.ടി.ശ്രീദേവി,
	ദേവം, വെള്ളൂര്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ണൂര് - 670 307
സമ്പാദകന് : പ്രൊഫ.എ.സുകേഷ്
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ല�ോകപ്രശസ്ത പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്, പ്രൊഫ.സ്റ്റീഫന് ഹ�ോക്കിങ്
നക്ഷത്രധൂളിയായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ലയിച്ചിട്ട് രണ്ടുവര്ഷം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ സ്മരണാര്ഥം പ്രശസ്ത അമേരിക്കന് കവയിത്രി മാരീ ഹ�ോവേ
(Marie Howe) രചിച്ച ‘സിംഗുലാരിറ്റി’ എന്ന കവിതയുടെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.

സിംഗുലാരിറ്റി
മാരീ ഹ�ോവേ

പ

ണ്ട് പണ്ടെങ്ങോ നമ്മുടെ രൂപമാം
സിംഗുലാരിറ്റിക്കുള്ളില്
ഒരിക്കല്ക്കൂടി ഉണരാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവ�ോ?
ഗാഢം നിബിഡമാമതില്
ആര്ക്കും വേണ്ട
കിടക്കയുമന്നവും കാശും
വിദ്യാലയത്തിലെ കക്കൂസില�ൊളിക്കേണ്ട
വീട്ടില് ഉറക്ക ഗുളികകള് തേടേണ്ട
എന്റെ ഓര�ോ ആറ്റവും നിന്റേതു കൂടിയാണല്ലോ,
ഓര്മയുണ്ടോ?
അവിടെ പ്രകൃതിയില്ല, ആരുമന്യരല്ല
പഠിക്കവേണ്ടൊന്നും
കരിണിമാതാവ്
തന് നഷ്ടപുത്രിയെയ�ോര്ത്തു കേഴുന്നുവ�ോ?
പവിഴപ്പുറ്റുകള്ക്കുണ്ടോ വേദന?

(33 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

ലാന്ഗ്ലാന്ഡ്സ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങള്

ഇതിനെക്കാള് ഉയര്ന്നതലത്തില്, അമൂര്ത്ത ബീജഗണിതത്തിലെതന്നെ
ചില ശാഖകള് തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് 1970 ല് റ�ോബര്ട്ട്
ലാന്ഗ്ലാന്ഡ്സ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് നടത്തിയ ചില പ്രവചനങ്ങളാണ്
പ�ൊതുവേ ലാന്ഗ്ലാന്ഡ്സ് പദ്ധതി (Langlands programme) എന്നറിയപ്പെടു
ന്നത്. ല�ോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞര് ഈ പദ്ധതിയി
ലെ വിവിധഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധ
നവംബര് - 2020
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അലതല്ലിയാര്ക്കുമീ സാഗരം മ�ൊഴിയുന്നില്ല
ഫ്രഞ്ചില�ോ ഇംഗ്ലീഷില�ോ ഫാര്സീയില�ോ
കഴിയുമ�ോ?
നാമെന്തായിരുന്നതിലേക്കുണര്ന്നിടാന്
നമ്മള് സമുദ്രവും
ആകാശം ഭൂമിയും
ജീവികള് ഊര്ജവും
പാറകള് ദ്രവവും
താരകങ്ങള�ോ അനന്തമാം സ്പേസും
സ്പേസ�ോ അങ്ങിനെയ�ൊന്നില്ലാതിരുന്ന
അതിലേക്ക്.
നമുക്ക് നാം അപ്രമാദിത്വം കല്പിച്ചു നല്കിയതിന് മുമ്പ്,
ഈ ഏകാന്തതയുടെ തടവുകാരാകുന്നതിന് മുമ്പ്,
തന്മാത്രകള്ക്കറിയുമ�ോ അന്നെന്തായിരുന്നെന്ന്?
എല്ലാത്തിനും മുമ്പ്
ഞാനില്ല നമ്മളില്ല ആരുമില്ല
ഭൂതമില്ല ക്രിയയും നാമവുമില്ല
എല്ലാമെല്ലാം ഒന്നായിരുന്ന
ഒരു ക�ൊച്ചു ക�ൊച്ചു ബിന്ദുതന്നുള്ളില്
ഉണരുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവ�ോ?

പരിഭാഷ :

പി.എം.സിദ്ധാര്ഥന്

കരിണി- പിടിയാന

പ്പെട്ട ഗവേഷണത്തിനാണ് അമേരിക്കയില് ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന് വംശജനായ
അക്ഷയ് വെങ്കടേശിന് ഗണിതത്തിലെ പരമ�ോന്നത ബഹുമതിയായി കണക്കാ
ക്കപ്പെടുന്ന ഫീല്ഡ്സ് മെഡല് ലഭിച്ചത്.
ഈ പദ്ധതിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ്, മലയാളിയായ പ്രൊഫ. യു.കെ. ആന
ന്ദവര്ധനന്റെ ഗവേഷണവിഷയം. ഐ.ഐ.ടി.ബ�ോംബെ യിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര
വകുപ്പില് അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ
വര്ഷത്തെ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗര് പുരസ്കാരം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
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4 എഡ്വേര്ഡ് ജന്നര്. ആദ്യമായി വാ
ക്സിനേഷന് രീതി കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേ
ഹമായിരുന്നു. വസൂരി ര�ോഗത്തിന്നെതി
രെയായിരുന്നു ഇത്. കുത്തിവെപ്പിലൂടെ
നാം ഈ ര�ോഗത്തെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന്
ഇപ്പോള് പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്.

ചര്ദി -അതിസാര ര�ോഗങ്ങള്ക്കായുള്ള
ലളിതമായ ചികിത്സാരീതിയാണിത്.
8 റിട്രോവൈറസ്. എയ്ഡ്സ് ര�ോഗ
ത്തിന് കാരണമായ ഹ്യൂമന് ഇമ്മ്യൂണ�ോ
ഡെഫിഷന്സി വൈറസ് (HIV) ഈ
വിഭാഗത്തില്പെടുന്നു.
9 ജ�ോണ് സ്നോ. ക�ോളറ ര�ോഗം പര
ത്തുന്നതിനിടയാക്കുന്നത് മലിനജലമാ
ണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹമായിരു
ന്നു. പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ
മാറ്റങ്ങ ള്ക്കിടയാക്കിയ കണ്ടെത്തലാ
യിരുന്നു ഇത്.

5 റ�ൊനാള്ഡ് റ�ോസ്. മലേറിയ ര�ോഗം
പരത്തുന്ന അന�ോഫെലിസ് ക�ൊതുകിനെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ജീവിതചക്രം
ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇദ്ദേഹ
മായിരുന്നു. ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്
1902 ല് ഇദ്ദേഹത്തിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തി
നുള്ള ന�ൊബേല്സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6 ഒസല്ട്ടാമിവിര് / ടാമിഫ്ലു. H1N1
ര�ോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ഫ്ലുവന്സ വൈ
റസുകള്ക്കെതിരേ പ്രയ�ോഗിക്കാനുള്ള
ഔഷധമാണിത്. ഇത് നിര്മിക്കാനുള്ള
ഷിക്കിമിക് ആസിഡ് എന്ന രാസവസ്തു
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളില് കാണുന്ന
ചിലയിനം മരങ്ങളില്നിന്ന് വേര്തിരി
ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

10 സൗദി അറേബ്യ. ക�ൊറ�ോണ
കുടുംബത്തില്പെട്ട വൈറസുണ്ടാക്കുന്ന
മറ്റൊരു ര�ോഗമായ മെര്സ് ആദ്യമായി
2012 ല് പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഈ രാജ്യ
ത്തായിരുന്നു.

7 ORT (Oral Rehydration Therapy).
പാനീയ ചികിത്സ. ക�ോളറയടക്കമുള്ള

ഒക�്ടോബര് 2020

(വഴി)വളാഞ്ചേരി,
മലപ്പുറം - 676 552
ഫ�ോണ് : 7907640782

സമ്മാനാര്ഹരായ
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്
1.	കെ.കെ.അനീസ്,
(10 ാം ക്ലാസ് സി, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.
ആനപ്പാറ) കുന്നത്തൊടുക, പി.ഒ.ചു
ള്ളിയ�ോട്, വയനാട് - 673 592
ഫ�ോണ് : 9400617408
2. ആദിത്യദേവ്,
(8 ാം ക്ലാസ് എഇ, എ.കെ.എം.എച്ച്.
എസ്.എസ്.ക�ോട്ടൂര്) സുധര്മ,
പി.ഒ.വടക്കുംപുരം,

നവംബര് - 2020

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത
വിജയി

കെ.പി.ചിത്രലേഖ,
അനിഴം, പി.ഒ.കീഴറ,
(വഴി)ചെറുകുന്ന്,
കണ്ണൂര് - 670 301
ഫ�ോണ് : 9656401230

എം.പി.സനില്കുമാര്
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ഇത�ൊരു ചിത്രലേഖനം കൂടിയാണ്. പ്രകൃതിയിലെ അസുലഭമായ
കാഴ്ചാശൃംഖല. പക്ഷിനിരീക്ഷകനായ കലാകാരന് കണ്ടെത്തിയ
പ്രകൃതിനിയമത്തിന്റെ ച�ോരപ�ൊടിയുന്ന ഒരു ചീന്ത്.

ഉപ്പുമരുഭൂമിയിലെ
വേട്ടക്കാരും ക�ൊള്ളക്കാരും
അഭിലാഷ് രവീന്ദ്രന്*

ല�ോ

കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പു മരുഭൂമികളില�ൊന്നാണ്
ഗ്രേറ്റ് റാൻ ഓഫ് കച്ച്. ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്ത്
7500 ചതുരശ്ര കില�ോമീറ്ററ�ോളം ഇതു പരന്നുകിടക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത്
വെള്ളംനിറഞ്ഞു ചതുപ്പായി കിടക്കുകയും മഞ്ഞുകാലമാകുന്നത�ോ
ടെ വെള്ളംവറ്റി ദേശാടകരായ ഇരപിടിയൻ പക്ഷികളുടെ പറുദീസ
യായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇവിടം. ഒരു മഞ്ഞുകാല പ്രഭാതം
ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തുവെച്ച ത്രില്ലർ -ആക്ഷൻ നാടകമാണ്
തുടര്ന്നുള്ള രണ്ടു പേജുകളില് (അവസാനത്തെ കവറിന്റെ
അകത്തും പുറത്തും).
വലിയ പരുന്തുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വേട്ടക്കാരില�ൊരാളാണ്
ബ�ോണെല്ലി പരുന്ത്. അന്നേദിവസം രാവിലെ ഒരു യൂറേഷ്യൻ
സ്പൂൺ ബില്ലിനെ ബ�ോണെല്ലി വേട്ടയാടി. ഇത്തിരി വിശ്രമിക്കാമെ
ന്നു കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ട്, ക�ൊള്ളക്കാരായ രണ്ടു സ്റ്റെപ്പ്
പരുന്തുകൾ ഇരയെ തട്ടിയെടുക്കാൻ വരുന്നു. സ്വതവേ, ഇത്തിരി
നാണക്കാരനായതുക�ൊണ്ടും ക�ൊള്ളക്കാർക്ക് അംഗബലം കൂടുത
ലായതുക�ൊണ്ടും ബ�ോണെല്ലി പതുക്കെ സ്ഥലംവിട്ടു. സ്റ്റെപ്പ് പരുന്തു
കൾ സ്പൂൺ ബില്ലിനെ ക�ൊത്തിക്കീറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതാ
വരുന്നു, ക�ൊള്ളസംഘങ്ങളുടെ അപ്രഖ്യാപിത നേതാവായ ഈസ്റ്റേൺ
ഇംപീരിയൽ പരുന്ത്! ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പരുന്തുകളിൽ വലുപ്പത്തിൽ
രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇവയ്ക്കാണ്.
വാദിച്ചും ചെറുതായി പ�ൊരുതിയും ന�ോക്കിയെങ്കിലും ഇംപീരിയൽ പരു
ന്തിനു മുന്നിൽ സ്റ്റെപ്പ് പരുന്തുകൾക്ക് പിടിച്ചുനില്ക്കാനായില്ല. (വേട്ടയാടി
ഇരപിടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് പരുന്തുകൾക്കും ഇംപീരിയൽ പരുന്തുകൾക്കും
മറ്റുള്ളവ കണ്ടെത്തിയ ഇരകളെ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ കഴിവ്.)
ക�ൊത്തിക്കീറി വയര്നിറയെ ഭക്ഷിച്ച് ഇംപീരിയൽ പരുന്ത് കനത്ത ചിറകു
കള് വീശി പറന്നുപ�ോയി.
*എം.ഇ. 49 - ഐശ്വര്യ, മൈത്രിനഗര് എക്സ്റ്റന്ഷന്, പി.ഒ. ത�ോട്ടുങ്കല്, പാലക്കാട് - 678 014
ഫ�ോണ് : 9446292791

50

SASTHRAKERALAM
November 2020, Volume 52, Issue No 6

52 pages.

Printed and Published by T K Meerabai, on behalf of Kerala Sasthra Sahithya Parishad.
Printed at Geethanjali Web Offset, Kundayithode, Kolathara P.O, Kozhikode.
and Published from Parishad Bhavan, Chalappuram, Kozhikode - 673002. Ph: 0495-2701919
Editor: O.M. Shankaran
Approved by CSIR for financial support.

വേട്ടയാടിയ സ്പൂൺ ബില്ലിന�ോട�ൊപ്പം വേട്ടക്കാരൻ ബ�ോണെല്ലി പരുന്ത്

അവസരം മുതലാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന
സ്റ്റെപ്പ് പരുന്ത്
അവകാശം നേടിയെടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പരുന്തുകളെ
ഗൗനിക്കാതെ നടന്നടുക്കുന്ന ഇംപീരിയൽ പരുന്ത്

ഇംപീരിയൽ പരുന്തിനെ തള്ളിമാറ്റാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു

ഇംപീരിയൽ പരുന്ത് ‘വിശ്വരൂപം' പുറത്തെടുക്കുന്നു.
ഞെട്ടിമാറുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പരുന്ത്

വയറ്റത്ത് പ്രഹരമേല്പിച്ച് ഇംപീരിയൽ
പരുന്തിന്റെ മുന്നേറ്റം

സ്റ്റെപ്പ് പരുന്തിന്റെ നിലവിളി.
ഇരയിൽനിന്ന് ദൂരേക്ക് മാറ്റാൻ
ഇംപീരിയൽ പരുന്തിന്റെ ശ്രമം

പ�ോരാ,
ഇനിയും ദൂരെ പ�ോ!

സ്പൂൺ ബില്ലിനെ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന
ഇംപീരിയൽ പരുന്ത്

ആഹാരശേഷം ‘പുഞ്ചിരി’യ�ോടെ
സ്ഥലംവിടുന്ന ഇംപീരിയൽ പരുന്ത്

