
ആകാശത്ില് പറന്നു�െക്കുന്ന പക്ികടള 
കൗതുകകത്ാടെ ക�ാക്കി�ില്കാത്വര് 

ആരുമുണ്ാവില്ല.  പറക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, 
എല്ലാത്രം പരിസ്ിതികകളാെും ഇണങ്ങികച്ച
ര്ന്നു ജധീവിക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂ��ങ്ങളും 
പക്ികള്ക്കുണ്ത്. 

വായുവഷിമ� 
സഞ്ാരത്ഷി്് 
പറ്റഷിയ  
ശരീരഘെ്

പക്ികളുടെ ശരധീ
രത്ിടറെ ആകൃതിത
ടന്ന വളടര പ്രകത്യ
കതയുള്ളതാണത്.  
മുന്-പിന് ഭാഗങ്ങള് 
കൂര്ത് ആകൃതിയി
�ായതുടകാണ്ത് കുറഞെ ഘര്ഷണകത്ാടെ, 
ഊര്ജ ഉപകയാഗം കുറച്ചത് വായുവില്ക്കൂെി �ധീ 
ങ്ങാന് പക്ികള്ക്കു കഴിയും.  ഏതുേിശയി�ും 

തിരിക്കാവുന്ന കഴുത്ത്, മൂര്ച്ചയുള്ള ടകാക്കത് 
എന്നിവ പക്ികളുടെ പ്രകത്യകതകളാണത്.  ആഹാ
രസമ്ാേ�ത്ിനും ശത്രുക്കളില്�ിന്നു രക്ക�
െുന്നതിനും അവ പക്ികടള സഹായിക്കുന്നു.  
താെിടയല്ലുകളാണത് ടകാക്കുകളായി രൂപാന്ര

ടപെട്തത്.  പക്ികളു
ടെ ജധീവിതരധീതികള്, 
ആഹാരം എന്നിവയ്ക
നുസരിച്ചത് ടകാക്കുക
ളുടെ ആകൃതിയില്  
വ�ിയ ജവവിധ്യം 
കാണാം.

ചിറകുകള് മു
ന്ജകകള് പരിണമി
ച്ചത് ഉണ്ായതാണത്.  
ചിറകുകടള ച�ിപെി
ക്കാന് പ്രകത്യകതരം 
കപശികളുണ്ത്.  എത്ര
ക�രം ച�ിപെിച്ചാ�ും 

ക്ധീണിക്കാത് കപശികള് േധീര്ഘേൂര പറക്ക�ി�ത് 
പക്ികടള പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.  ചിറകുകളുടെ 
മുന്വശം ഉറപെും കട്ിയുള്ളതുമായിരിക്കും.  

പരിണകാമപ്രക്ിയയില് പക്ികള്ക്് അത്ഭുതകരമകായ  
അനുകൂലനങ്ങള് ലഭിച്ിട്ടുണ്്.

പറക്കാനകായി പിറന്നവര്
ന്ക.സുഗരന്ദ്രന് അടുത്തില*

*ഹയര് ടസക്കറെറി െധീച്ചര്, ഗവ.കഗള്സത് ഹയര് ടസക്കറെറി സ്ൂള്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ൂര് ജില്ല
ക�ാണ്: 9947749399

ഈ �ക്കം ‘ശാസ്ത്രകകരള’ത്ിട� പ്രകത്യക വിഷയം ‘പക്ികളുടെ അത്ുതക�ാകം' 
ആണത്. ഈ വിഷയത്ിടറെ  വിവിധ വശങ്ങടളക്കുറിച്ചത് ക�ഖ�ങ്ങള് ടകാെുത്ി
രിക്കുന്നു. ജഹസ്ൂള് വിേ്യാര്്ികള്ക്കത് ടപാതുടവയും, 11 ാം ക്ാസത് ശാസ്ത്രവി
േ്യാര്്ികള്ക്കത് പ്രകത്യകിച്ചും, ഇവ പ്രകയാജ�പ്രേമാവും. ക�ഖ�ങ്ങടളല്ലാം 
അതതത് കമഖ�കളിട� വിേഗത്ധരായ അധ്യാപകര് / ഗകവഷകര് തയ്യാറാക്കിയ
വയാണത്. 

ഇവ വായിച്ചകശഷം കൂെുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുടണ്ങ്ില്  
എഡിറ്റര്ക്കത് എഴുതുമകല്ലാ. വിശേധീകരണ ക�ഖ�ങ്ങള് ടകാെുക്കാം. 
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ഉള്ഭാഗം കുഴിഞെും മുകള്ഭാഗം 
ടപാങ്ങിയുമുള്ള ചിറകുകളുടെ 
ഘെ� വായുസഞ്ാരത്ി�ത് ഏടറ 
അനുകയാജ്യമാണത്. ഉെ�ിട�ക്കാള് 
വിത്രാരം കൂെിയ ചിറകുകളായതി
�ാല് വായുവില് ടപാങ്ങി�ില്കു
ന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. പറക്കുന്ന
തി�ിെയില് വായുമര്േത്ില് 
വ്യത്യാസം വരുത്ിയാണത് മുകളി
ക�ക്കും താകഴക്കും �ധീങ്ങുന്നതത്.  
വാല്ച്ചിറകത് ഉപകയാഗിച്ചാണത് 
പറക്ക�ിടറെ േിശ മാറ്റുന്നതത്.  ശരധീ
രത്ിടറെ തു��ം പാ�ിക്കുന്നതി
�ും വാല്ച്ചിറകി�ത് കാര്യമായ 
പങ്ുണ്ത്.

തൂവലുകളും കാലുകളും
ജന്ുക�ാകത്ില് പക്ികള്ക്കു മാത്രകമ 

തൂവ�ുകളുള്ളൂ.  ശരധീരഭാരം കുറയ്കാനും ശരധീര
താപ�ി� സൂക്ിക്കാനും തൂവ�ുകള് സഹായി
ക്കുന്നു.  അത്ുത�ിര്മിതികളാണത് ഓകരാ തൂവ�ും.  
ശരധീരത്ിടറെ വിവിധഭാഗങ്ങളില് വ്യത്യത്രതരം 
തൂവ�ുകളായിരിക്കും ഉണ്ാവുക.  തൂവ�ുകളു
ടെ ഇെയിട� വായുസാന്നിധ്യം അന്രധീക്ത്ി
ല് ഉയര്ന്നു�ില്കുന്നതിനുള്ള കശഷി �ല്ുന്നു.  
മുന്നില്�ിന്നത് പിന്നിക�ക്കത് എന്ന രധീതിയില് 
ഘര്ഷണം കുറച്ചത്  ഓകരാ തൂവ�ും ശരധീരകത്ാ
െത് വളടര കചര്ത്ുടവച്ചിരിക്കുന്നു. ത്വക്കിട� 
എണ് ഉതത്പാേിപെിക്കുന്ന ഗ്ന്ികള് തൂവ�ുകടള 
എണ്മയം ഉള്ളതാക്കുന്നതി�ാല് തൂവ�ുകളില് 

ഒട്ും ടവള്ളം ��യില്ല. 
മുന്ജകകള് ചിറകുകളായതി�ാല് പിന്കാ

�ുകള് മാത്രമാണത് �െക്കാനും ഒാൊനും ഉപകയാ
ഗിക്കുന്നതത്.  എന്നിട്ും, അവ എത്രകവഗത്ി�ാ
ണത് �െക്കുന്നതത്!  ശരധീരഭാരം മുഴുവന് താങ്ങു 
ന്നതത് ക�ര്ത് ഈ പിന്കാ�ുകളാണത്.   കൂര്ത് 
മു�കയാെുകൂെിയ �ഖങ്ങളുള്ള വിര�ുകള് 
ഭക്ണം കഴിക്കുന്നതിനും മരടക്കാമ്ുകളില് 
അള്ളിപെിെിക്കുന്നതിനും അനുകയാജ്യമാണത്.  മര
ടക്കാമ്ുകളില് ഉറങ്ങുകമ്ാഴും വധീണുകപാകാടത 
ടകാമ്ില് മുറുടക ചുറ്റിപെിെിച്ചിരിക്കും.  പക്ി
ക്കാ�ുകളുടെ ടടവ വിധ്യം �ടമ് അത്ുതടപെ
െുത്ും. ശത്രുക്കളിൽ�ിന്നത് കവഗത്ില് ഓെി 
രക്ടപെൊന് ഉതകുന്നരധീതിയില് ഒട്കപെക്ിയു

ടെ കാ�ുകൾ വളടര �ധീണ്താണത്. ടകാ
ക്കുകൾ, മുണ്ികൾ തുെങ്ങിയ ജ�പെക്ി
കള്ക്കത് �ധീണ് കാ�ുകളാണത്. ടവള്ളത്ി 
�ിറങ്ങി ഇരകതെുവാനുള്ള അനുകൂ��മാ
ണിതത്.  ടവള്ളത്ില് �ധീന്ാന് താറാവുക
ള്ക്കും മറ്റും വിര�ുകള്ക്കിെയില് ചര്മം 
തുഴകപാട�യായി മാറിയിരിക്കും. 

ആന്തരാവയവങ്ങളും ത�ന്ാറം
ോഹ്യപ്രകൃതിയില് മാത്രമല്ല, ആന്

രികാവയവങ്ങളുടെ ഘെ�യി�ും ധര്മത്ി
�ും പക്ികള്ക്കത് ധാരാളം പ്രകത്യകതക
ളുണ്ത്.  ശരധീരഭാരം പരമാവധി കുറയ്കുന്നതി 
�ായി അവയവങ്ങടളല്ലാം മറ്റു വര്ഗം 
ജധീവികടള അകപക്ിച്ചത് രൂപമാറ്റം വന്നവ

 ഒട്കപെക്ി
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യാണത്.  ചി� അവയവങ്ങള് ഇല്ലാതായിട്ുമുണ്ത്.   
ഭക്ണം കവഗത്ില് േഹിക്കുന്നരധീതിയി�ാണത് 
േഹ�വ്യവസ്. കാഷ്ം അപെകപൊള് വിസര്ജി
ക്കുടമന്നതി�ാല് മ�ാശയം തധീടര 
ചുരുങ്ങിയതാണത്. പിത്സഞ്ി ഇല്ല. 
വായില് പല്ലുകളിടല്ലങ്ി�ും ആമാ
ശയവും അനുേന്ധഭാഗങ്ങളും 
ആഹാരം അരയ്കുന്നതിനുള്ള പ്രകത്യ
കതകകളാെു കൂെിയവയാണത്. 

മറ്റു ജധീവികളില്�ിന്നത് തധീര്ത്ും 
ഭിന്നമാണത് പക്ികളുടെ ശ്വാസകകാ
ശങ്ങള്.  ശ്വാസകകാശങ്ങടള കൂൊടത 
ഒന്പതത് വ�ിയ വായുഅറകളും 
പക്ികള്ക്കുണ്ത്.  പരമാവധി വാ
യുസംഭരിക്കുന്നതിനും ആകാശത്ത് 
ടപാങ്ങിപെറക്കുന്നതിനും ഇവ സഹാ
യിക്കുന്നു. �ാസാരന്ധ്രങ്ങളി �ൂടെയും 
വായി�ൂടെയും ഇവയ്കത് ശ്വസിക്കാന് 
കഴിയും.  ഹൃേയവും രക്തപര്യയ�
വ്യവസ്യും വളടര കാര്യക്മമാ
ടണന്നതി�ാല് പറക്കുന്നതി�ിെയില് തളര്ച്ച
യുണ്ാവില്ല.  

പക്ികളുടെ അസ്ികള് വായു�ിറഞെതാ
ണത്. അതി�ാല് ഭാരം �കന്ന കുറവാണത്.  ജ�

�ട്ം കുറയ്കാനും പരമാവധി ജ�ം ആഗിരണം
ടചയ്യാനും സാധിക്കുന്നതരത്ി�ാണത് വൃക്കകള്.  
യൂറികത് ആസി ഡാണത് പ്രധാ� വിസര്ജ്യം.  യൂറികത് 
ആസിഡത് വിസര്ജ�ത്ി�ത് ജ�ം വളടര കുറകവ 

ആവശ്യമുള്ളൂ.  മൂത്രം സൂക്ിച്ചുടവക്കാത്തും 
മൂത്രസഞ്ി ഇല്ലാത്തും ശരധീരഭാരം കുറയ്കാനുള്ള 
അനുകൂ��ങ്ങളാണത്.  വിയര്പെത് ഗ്ന്ികള് ഇല്ല.   

ജ��ട്ം കുറയ്കാനും ശരധീരതാപ�ി� ഉയര്ന്നു
തടന്ന �ി��ിര്ത്ാനുമുള്ള വഴികളിട�ാന്നാണി
തത്. ശരധീരത്ിടറെ വ�ിപെടത് അകപക്ിച്ചത് 
ത�കച്ചാറിടറെ വ�ിപെം വളടര കൂെുത �ാണത്.  

ത�കച്ചാറിട� പറക്ക�ിട� �ിയ
ന്തിക്കുന്ന ഭാഗം �ന്നായി വികാസം 
പ്രാപിച്ചതാണത്.  ഗന്ധം അറിയുന്ന
തിനുള്ള കഴിവത് കുറവാടണങ്ി�ും 
പക്ികളുടെ കാഴ്ചശക്തി അപാര
മാണത്. കണ്ിട� േൃട്ിപെ�കത്ാെ
നുേന്ധിച്ചത് ടപക്ടണ് (pecton) എന്ന 
പ്രകത്യക സംവിധാ�മുണ്ത്.  േിശ 
അറിയുന്നതി�ത് (പ്രകത്യകിച്ചും  കേ
ശാെ�പെക്ികളില്) ഇതത് �ിര്ണാ
യക ധര്മം �ിര്വഹിക്കുന്നു.  പറ
ക്ക�ി�ത് തെസ്മാവുടമന്നതി�ാല് 
പക്ികള്ക്കത് ടചവിക്കുെയില്ല.  
എന്നാല്, ടചവിയുടെ ഉള്ഭാഗങ്ങള് 
�ന്നായി വികസിച്ചതും �ല്ല ശ്രവ
ണകശഷിയുള്ളതുമാണത്.  ടപണ്പ
ക്ികള്ക്കത് വ�തുവശടത് അണ്ഡാ

ശയവും അണ്ഡവാഹി�ിയും ഇല്ല. ഒരു അണ്ഡാ 
ശയം മാത്രടമന്ന പ്രകത്യകതയും ശരധീരഭാരം കു
റയ്കാനുള്ള പരിണാമവഴി തടന്ന.

താറാവിടറെ കാ�ുകള്
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പക്ി�ിരധീക്ണം �െത്ുന്നവ
രും �െത്ാന് ആഗ്ഹി

ക്കുന്നവരും പതിവായി ക�രി
കെണ്ിവരുന്ന ഒരു കചാേ്യ 
മാണിതത്. ഇതിടറെ ഒരു 
ഉത്രം പക്ികള് ഉള്ള
തുടകാണ്ത് എന്നാണത്. 
ഇതിടറെ കൂടെ ഇ�ിയും 
ധാരാളം വിശേധീകരണ
ങ്ങള് കചര്ക്കാം – 
പക്ികളുടെ ഭംഗി 
ആസ്വേിക്കാന്, 
അവയുടെ പാട്ത് 
കകള്ക്കാന് തുെ 
ങ്ങി പ�തും. ഇതി
�ുമപെുറം, മറ്റു പ�
തുകൂെിയാണത് പക്ി
�ിരധീക്ണം.

ആര്ക്കും ഏമറ്റടു
ക്കാവുന് പഠ്ം

�മുക്കു ചുറ്റുമു
ള്ള പ്രകൃതിയി
ട� വിവിധ 
കാര്യങ്ങള് 
�ിരധീക്ിച്ച
റിയാനുള്ള 
ത്വര മനുഷ്യ
സഹജ 
മാണത്.  

�മ്ുടെ �ി��ില്പി�ാവശ്യമായ ഭക് 
ണം കടണ്ത്�ായിരുന്നിരിക്കാം 

ഇതിടറെ പ്ര്മ ഉകദേശ്യം. ജധീവ
ജാ�ങ്ങള് തമ്ി�ുള്ള േന്ധ
ങ്ങളും പ്രകൃതിയില് ഓകരാ
ന്നിടറെയും സ്ാ�വും ക്രകമണ 
�മുക്കു ടതളിഞെുവന്നു. 

സൗന്ദര്യാവകോധം മനു
ഷ്യരില് ഉെട�െുത്
കതാടെ പക്ികളുടെ 
വര്ണജവവിധ്യവും 
�ാേമാധുരിയും കച
ട്കളും �മ്ില് കൗ
തുകമുണര്ത്ുവാന് 

തുെങ്ങി. 
പക്ി�ിരധീക്ണം തു

െങ്ങുകമ്ാഴാണത് പക്ികളും 
പരിസരവും തമ്ി�ുള്ള േന്ധ

ടത്ക്കുറിച്ചത് �ാം കൂെുത 
ല് മ�സ്ി�ാക്കുന്നതത്. 
പക്ികള് ആഹരിക്കു

ന്ന ധാ�്യങ്ങള്, പഴ
ങ്ങള്, പ്രാണികള്, 
ഇഴജന്ുക്കള്, സത്ര
�ികള് മറ്റു ജധീവി 
കള് തുെങ്ങിയ
വടയാടക്ക ഉ 
ള്ടക്കാള്ളുന്ന 
പ്രകൃതിടയക്കു
റിച്ചും ജജവ

നമ്മുന്െ ചുറ്റുപകാെിന്റെ തനിമന്യക്കുറിച്കം അതില് വന്നുന്കകാണ്ിരിക്കുന്ന 
മകാറ്റങ്ങന്െക്കുറിച്കം പഠിക്കാന് പക്ിനിരീക്ണകം  മനു്്യന്ന സഹകായിക്കുകം.

പക്ിനിരീക്ണകം 
എന്ിന് ?

സി. ശശികുമകാര്*

*54/9 സുഭാഷത് �ഗര്, കണ്ൂര് - 670 002
ക�ാണ്: 9446265516
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ജവവിധ്യടത്ക്കുറിച്ചും കൂെുതല് പഠിക്കാന് 
�ാം കപ്രരിതരാകുന്നു. അതി�ായി പക്ികളുടെ 
ആവാസസ്�ങ്ങളായ തണ്ധീര്ത്െങ്ങള്, 
കാെുകള്, ടവളിമ്റമ്ുകള്, വയ�ുകള്, കാവു 
കള്, കെല്ത്ധീരങ്ങള്, പുഴകള്, കായ�ുകള് 
തുെങ്ങി എല്ലായിെത്ും �മുക്കത് കപാകകണ്ിവരും. 
പക്ികള്ക്കത് ജധീവിക്കാന് ഇത്രം സ്�ങ്ങടള
ല്ലാം �ശിക്കാടത �ി��ികല്കണ്തുണ്ത് എന്ന 
തിരിച്ചറിവത് അകപൊഴാണത്  �മുക്കുണ്ാകുന്നതത്. 
ഗഹ�മായ ഈ അറിവത് പ്രകൃതിടയയും മനുഷ്യ
ട�യും കുറിച്ചത് പുതിടയാരു കാഴ്ചപൊൊണത് �മുക്കത് 
മുന്നില് തുറന്നുതരുന്നതത്. 

നകരളത്ഷിമറെ പക്ഷിഭൂപെം
മറ്റു പ� ജധീവികളുടമന്നകപാട� ഒരു ആവാ

സവ്യവസ്യുടെ ആകരാഗ്യത്ിടറെയും സുസ്ി
തിയുടെയും ജജവസൂചികകളാണത് പക്ികള്. 
കറാേിന് പക്ികളുടെ തികരാധാ�ം സൃട്ിച്ച 
‘�ിശ്ബ്ദവസന്ം’ (Silent Spring) കധീെ�ാശി�ിക
ളുടെ അമികതാപകയാഗത്ിടറെ അപകെത്ിക�
ക്കത് വിരല്ചൂണ്ാന് ടറയത് ച്ചല് കാര്സന് എന്ന 
ശാസ്ത്രജ്ഞടയ സഹായിച്ചതത് സുവിേിതമാണകല്ലാ. 
�മ്ുടെ �ാട്ില് കണ്ുവന്നിരുന്ന പ� പക്ിക
ളും ഇല്ലാതാകുന്നതത് പരിസ്ിതി�ാശവും ഭൂവി
�ികയാഗത്ി�ുണ്ാകുന്ന �ാശവും കാരണമാണത്. 

ഇത്രം കാര്യങ്ങള് ഭരണ
കര്ത്ാക്കളുടെ ശ്രദ്യില് 
ടകാണ്ുവരാനും പ്രകൃതി
സംരക് ണത്ിനുകവണ് 
�െപെികള് ജകടക്കാള്ളു
ന്നതി�ത് അവടര കപ്രരിപെി 
ക്കാനും പക്ി�ിരധീക്കര്ക്കത് 
സാധിക്കും. 

ഇന്്യയിട� പക്ികളു
ടെ �ി�വിട� സ്ിതിടയ
ക്കുറിച്ചുള്ള 2020 ട� റി
കപൊര്ട്ത്  (State of India’s 
Birds 2020) ഇത്രടമാരു 
സംരംഭമാണത്. കഴിഞെ കാല് 
�ൂറ്റാണ്ില് ഇന്്യയിട� 
പക്ിസമൂഹത്ി�ുണ്ായ 
മാറ്റങ്ങടളക്കുറിച്ചാണത് ഈ 
പ്രസിദ്ധീകരണത്ില് പ്രതി

 നമ്മുന്െ നകാട്ില് കണ്ടു
വന്നിരുന്ന പല പക്ി
കളകം ഇല്കാതകാകുന്നത് 
പരിസ്ിതിനകാശവകം 
ഭൂവിനിഗയകാ�ത്തിലുണ്കാ
കുന്ന നകാശവകം കകാര
ണമകാണ്.
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പാേിച്ചിട്ുള്ളതത് . 15,500 ഓളം പക്ി�ിരധീക്ക
രുടെ ഏകകേശം 10 മി�്യന് (1 മി�്യന് =106)  
�ിരധീക്ണങ്ങള് ഇതിനുകവണ്ി ഉപകയാഗിച്ചിട്ു
ണ്ത്. പരുന്ുകള്, കേശാെകരായ തധീരകേശപക്ി
കള്, പ്രകത്യക ആവാസവ്യവസ്യില് മാത്രം 
ജധീവിക്കുന്ന പക്ികള് എന്നിവയാണത് വ�ിയ 
കതാതില് കുറഞെുവരുന്നടതന്നതത് ആശങ്യു
ളവാക്കുന്നതാണത്. ഇവയുടെ സംരക്ണത്ി�ത് 
സ്വധീകരികക്കണ് �െപെികടളക്കുറിച്ചത് റികപൊര്ട്ില് 
പറയുന്നുണ്ത്.

ആയിരകത്ാളം പക്ി�ിരധീക്കരുടെ കഴിഞെ 
അഞ്ുവര്ഷടത് (2015 – 2020) ശ്രമ��മായി 
കകരളത്ിടറെ പക്ി ഭൂപെം (Bird Atlas) തയ്യാ
റാക്കുന്ന പ്രവൃത്ി ഈയിടെ പൂര്ത്ിയായിട്ുണ്ത്. 
�മ്ുടെ പക്ികള് സംസ്ാ�ത്ിടറെ എടതാ
ടക്കയിെങ്ങളില് ഏടതാടക്ക കാ�ങ്ങളി�ാണത് 
കാണടപെെുന്നതത് എന്നതറിയാന് ഈ ഭൂപെം 
സഹായകമാകും. ജജവജവവിധ്യം സംരക്ി
ക്കാനുള്ള ഒരു മാര്ഗകരഖ കൂെിയാണിതത്.

പക്ഷികളും കാ�ാവസ്ാവ്യതഷിയാ്വും
സാധാരണ പക്ികളുടെകപാ�ും ജധീവിതര

ഹസ്യങ്ങള് മുഴുവ�ായി അറിയാന് ഇ�ിയും 
ഒരുപാെത് കാര്യങ്ങള് പഠികക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
ഓകരാ പക്ിയുടെയും ഇരകതെല്, പ്രണയകച

ട്കള്, പ്രജ��ം, ശബ്ദജവവിധ്യം തുെങ്ങിയവ 
പഠികക്കണ്തുണ്ത്. ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കത് മാത്രമല്ല, 
സാധാരണ പക്ി�ിരധീക്കര്ക്കും ഇക്കാര്യങ്ങള്  
ആഴത്ില് പഠിക്കാന് സാധിക്കും.

കാ�ാവസ്ാവ്യതിയാ�ം ക�ാകടത്യാടക 
ോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാ� പ്രശ്മാണത്. ഇതിടറെ 
ചി� സൂച�കള് പക്ികള് �ല്ുന്നുണ്ത്. ഉോ
ഹരണത്ി�ത്, വരണ് പ്രകേശങ്ങളില് കാണടപെ
ട്ിരുന്ന മയി�ുകള് കകരളത്ില് ചുരുക്കം ചി�
യിെങ്ങളില് മാത്രകമ മുമ്ത് ഉണ്ായിരുന്നുള്ളു. 
1933ല് കഡാ. സാ�ിം അ�ി കകരളത്ില് 19 
സ്�ങ്ങളി�ായി �െത്ിയ പക്ി സര്ടവയില് 
മയി�ിട� കണ്ിരുന്നില്ല. എന്നാല് 75 വര്ഷങ്ങ
ള്ക്കിപെുറം 2009ല് ഇകത സ്�ങ്ങളില് �െത്ിയ 
സര്ടവയില് പകുതിയി�ധികം സ്�ത്ും 
മയി�ുകളുണ്ായിരുന്നു. ഇതത് ശുഭസൂച� അല്ല
തടന്ന.

പ്രകൃതിസംരക്ണം എന്നതത് മാ�വസംര
ക്ണം തടന്നയാണകല്ലാ. പക്ി�ിരധീക്കര്ക്കത് 
ഇതില് പ്രധാ�ടപെട്  പങ്ുവഹിക്കാന് സാധിക്കും. 
ശുദ്വായു ശ്വസിച്ചത്, വ�്യമായ പ്രകൃതിടയ 
ആസ്വേിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നുടവന്നതു 
തടന്ന  വിേ്യാര്്ികള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും 
പക്ി�ിരധീക്ണത്ിക�ര്ടപെൊന് മതിയായ 
കാരണമാണത്.   

മയില്
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പൗരശാസ്ത്രം (Citizen 
Science) എന്ന പേം 

പ്രകയാഗത്ി�ില്ലാതിരുന്ന ടതാ
ണ്ൂറുകളി�ാണത് ആേ്യമായി 
കകരളത്ിട� കാെുകളി�ും 
�ധീർത്െങ്ങളി�ുമുള്ള പക്ിക
ടള പൗരശാസ്ത്രരധീതിയില് പഠിക്കാ
ന് തുെങ്ങിയതത്.  സംസ്ാ�ത്ിടറെ പ� 
ഭാഗത്ു�ിന്നുമുള്ള പക്ി�ിരധീക്കർ 
കാട്ിൽ  ഒരു സ്�ത്ു ഒത്ുകൂെി പ� 
ഗ്ൂപെുകളായി പിരിഞെത് �ാ�ു േിവസകത്ാ
ളമുള്ള സർ ടവകൾ  �െത്ികപൊന്നു. 

പക്ഷി്ഷിരീക്കരുമെ കൂട്ായ്മകള്
2010 ആയകപൊകഴക്കും  കകരളത്ില് 

ഏതാണ്ത് പശ്ചിമഘട്ം മുഴുവൻ ഇപ്രകാരം  
സർടവ �െത്ാൻ കഴിഞെു. എല്ലാ 

ജനുവരിമാസത്ി�ും  ഏഷ്യൻ 
�ധീർപെക്ി കണടക്കെുപെത് (Asian 
Waterbird Census) എന്ന വാർ 
ഷികപരിപാെിയുടെ ഭാഗമായി  
പക്ി�ിരധീക്കർ  തണ്ധീർത്െ
ങ്ങളിൽ കാണടപെെുന്ന �ധീർപെ

ക്ികളുടെ  കണടക്കെുക്കുകയും  
ഈ പ്രവര്ത്�ടത് തമ്ിൽ ഒത്ു

അമച്വര് ശകാസ്ത്രജ്ഞര് നെത്തുന്ന പഠനങ്ങളകം �ഗവ്ണങ്ങളമകാണ്  
പൗരശകാസ്ത്രകം. പക്ിനിരീക്ണത്തിനുകം മറ്റുകം അതു വ്യകാപകമകായി  

ഉപഗയകാ�ന്പെടുത്തുന്നുണ്്.

പക്ിനിരീക്ണത്തിന് 
പൗരശകാസ്ത്രവകം 

 ന്െ.പ്രവീണ്*

*കകാര്ഡിക�റ്റര്, കേര്ഡത് കൗണ്ത് ഇന്്യ
ക�ാണ്: 9900028479

കവമ്�ാെത് കകാള് തണ്ധീര്ത്  െം
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കചരാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കുകയും ടചയ്ു.  
ഇതത്  കവമ്�ാെത് - കകാൾ തണ്ധീർത്െങ്ങൾക്കു 
അന്ർകേശധീയ പ്രാധാ�്യമുള്ള റാംസർ ജസറ്റത്  
(Ramsar site) എന്ന പേവി �ല്ുന്നതിക�ക്കു 
വഴിടതളിച്ചു. അകതാടൊപെം കകരളത്ിട� 
തണ്ധീർത്െ പക്ികളുടെ മൂന്നത് ഐ.േി.എ. 
(Important Bird and Biodiversity Area) കമഖ�കളും 
ഒരു തണ്ധീർത്െ പക്ിസകങ്തവും രൂപടപെെു
ത്ുവാനും സഹായകമായി. 

2001  മുതൽ പക്ി�ിരധീക്കരുടെ കൂട്ായ്മയ്കത് 

കകരള കേർഡർ (Kerala Birder) എന്ന ഒരു ഇ 
ടമയിൽ ചർച്ചാഗ്ൂപെത്  ഉണ്ാക്കുകയും അതിട� 
അംഗങ്ങള് തമ്ി�ുള്ള ആശയവി�ിമയം കൂെുതൽ 
ശക്തിടപെെുത്ുകയും ടചയ്ു. കകരളത്ിട� 
മൂന്നു �ഗരങ്ങളിൽ പ്രഭാതംമുതൽ പ്രകോഷംവടര 
�െത്ുന്ന ഏകേി� കകരള കേർഡത് ടറയത്സത് 
(Kerala Bird Race) പക്ി�ിരധീക്കരുടെ ഒരു 
വാർഷിക കൂെികച്ചര�ായി മാറിയിട്ുണ്ത്. 2010 
മുതൽ പക്ി�ിരധീക്കരുടെ ഈ കൂട്ായ്മയ്കത്  
മത്സ്യേന്ധ� കോട്ുകളിൽ കപായി അറേിക്ക
െ�ിട� പക്ികടള അറിയാനും പുതിയ ഇ�ങ്ങ
ളുടെ കടണ്ത്�ുകള് �െത്ാനും കഴിഞെിട്ുണ്ത്. 
2014 ആയകപൊകഴക്കും ഇ കേർഡത് എന്ന ടവ
േത്ജസറ്റത് (www.ebird.org)   കകരളത്ിട� 
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ  ജധീവിതത്ിടറെ ഭാഗമായി. 

കഗ്റ്റത് ോക്കത് യാർഡത്  കേർഡത് കൗണ്ത് (Great 
Backyard Bird Count -GBBC), ഓണം കേർഡത് 

കൗണ്ത് (OBC) എന്നധീ രണ്ു വൻപ്രവര്ത്�ങ്ങൾ
ക്കത് �ൂറി�ധികം പക്ി�ിരധീക്കടര ആകർഷി
ക്കാനും ആകഗാള പൗരശാസ്ത്ര കപാർട്�ിക�ക്കത്  
അവരുടെ സംഭാവ�കള് �ല്ാനും കഴിഞെു. 
കാ�വർഷത്ി�ിെയി�ും  ഒരുകൂട്ം പക്ി�ിരധീ
ക്കർ ടകാറ്റില്ലങ്ങളുടെ (Heronries) എണ്ം 
കണക്കാക്കി. 2015ൽ ആരംഭിക്കുകയും  2020 
ടസപത്റ്റംേറിൽ സമാപിക്കുകയും  ടചയ് കകരള 
കേർഡത്  അറ്റത് �സത് (Kerala Bird Atlas) എന്ന 
സംസ്ാ� സർടവ പക്ി�ിരധീക്കടര ആകവ

ശഭരിതരാക്കിയിട്ുണ്ത്. 

അര്പ്ണനബാധമുള്ള 
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുമെ 
ആവശ്യകത

ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്ിൽ 
പൗരശാസ്ത്രത്ി�ൂടെ �െ
ത്ിയ ഏറ്റവും വ�ിയ പക്ി 
സർടവ ആയിരുന്നു ഇതത്. 
1990 ട� അകപക്ിച്ചത് കക
രളത്ിൽ ഇന്നു കാണുന്ന 
530 ൽ അധികം ഇ�ം പക്ി
കടളക്കുറിച്ചത് കൂെുതൽ  വി
വരങ്ങൾ ഇകപൊൾ  അറിയാൻ 
സാധിക്കുന്നു. കഴിഞെ ട�
ബ്ുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

ക്റൈറ്റത് ഓ�ത് ഇന്്യാസത് കേർഡത്സത്  (State of 
India’s Birds) എന്ന ഗകവഷണ റികപൊർട്ത് പ്രകാരം 
കകരളത്ിടറെ േത്കശഖരം (data base) ഏറ്റവും 
മികച്ചടതന്നത് അഭിപ്രായടപെട്ിരിക്കുന്നു. 

ഇ�ിയും ഏടറ മുകന്നറാനുണ്ത്. �മ്ുടെ തണ്ധീർ
ത്െങ്ങളി�ും കാെുകളി�ും തുെർച്ചയായി േധീർ
ഘകാ�ാെിസ്ാ�ത്ിൽ �ിരധീക്ണം (long-term 
bird monitoring) �െത്ാൻ അർപെണകോധമുള്ള  
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ െധീമിട� �മുക്കത് ആവശ്യ
മുണ്ത്. പർവതപ്രകേശങ്ങളിട� പ്രധാ� ആവാ
സകകന്ദ്രങ്ങടള േധീർഘകാ�ാെിസ്ാ�ത്ിൽ 
�ിരധീക്ിക്കാൻ കകരള വ�ംവകുപെത് തുെക്കം 
കുറികക്കണ്തുണ്ത്. ആവർത്ിച്ചുള്ള ഇെകവളക
ളിൽ കകരള കേർഡത് അറ്റത് �സത് കപാട�യുള്ള 
�ിരധീക്ണപരിപാെികൾ സംസ്ാ�ടമാട്ാടക 
ആസൂത്രണംടചയ്യുകയും കവണം. എങ്ിക� 
�ഭ്യമായ വിവരങ്ങള് ടമച്ചടപെെുത്ാനും ചി�തത് 
കൂട്ികച്ചര്ക്കാനും സാധിക്കൂ.

ടകാറ്റില്ലം
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മയി�ിട�കയാ കഴുകട�കയാ ഇട്ടമന്നു 
കചാേിച്ചാല് ഉത്രം 

എന്ായിരിക്കുടമന്നത് 
ഊഹിക്കാം. മയിൽ 
തടന്ന. എന്ാണത്  
കഴുകന്ാടര ഇട്മ
ല്ലാത്തത്? ഒരുപകക്,  
കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, 
മൃതശരധീരങ്ങളാണത് 
അവയുടെ പ്രധാ� 
ഭക്ണം എന്നിവ
യായ ി ര ിക്കാ ം 
കാരണം.

കഴുകന്ാരുമെ 
അന്തക്ായഷി 
ൊറഷിയ െരുന്്  

അെുത്കാ�ം
വടര  ഇന്്യ ഉൾ
ടപെെുന്ന  ടതടക്ക 
ഏഷ്യൻ ഭൂഭാഗത്ത്  വളടര 
വ്യാപകമായി കണ്ുവന്നിരുന്ന പക്ികളായിരു
ന്നു കഴുകന്ാർ. 1980 കളിൽ ഇന്്യയിൽ 8 കകാെി 
ചുട്ിക്കഴുകന്ാർ (White rumped vulture - Gyps 
bengalensis) ഉണ്ായിരുന്നതായാണത് കണക്കുകൾ 
സൂചിപെിക്കുന്നതത്.  എന്നാൽ, ഇന്നു ോക്കിയു
ള്ളതത് പതി�ായിരത്ിൽ താടഴ മാത്രമാണത്. 

കഴുകന്ാർക്കത് എന്ാണത്  സംഭവിച്ചതത്? 
കന്നുകാ�ികളിൽ ചികിത്സയ്കായി ഉപകയാഗിച്ചി
രുന്ന  ജഡകക്ാ�ി�ാകത് (Diclofenac sodium) 
എന്ന മരുന്നാണത് കഴുകന്ാരുടെ വംശ�ാശത്ി
�ത് കാരണമായതത്. ടപാതുകവ, പശുമാംസം 
ഭക്ിക്കാത് ഉത്കരന്്യയിൽ കന്നുകാ�ികൾ 

അതീവ വകംശനകാശഭീ്ണി ഗനരിടുന്നതുകം ന്റഡ് ഡകാറ്റ  ബുക്ില്   
ഇെകംപിെിച്ിട്ടുള്ളതുമകായ പക്ികെകാണ് കഴുകന്കാര്. അവന്യങ്ങന്ന  

വകംശനകാശഭീ്ണി ഗനരിടുന്ന  വിഭകാ�ത്തില് ന്പട്ടുന്വന്നു പരിഗശകാധിക്കുന്നു. 

കണ്മുമ്ിന്ല  
ഒരു വകംശനകാശകം

സി.ന്ക. വിഷ്ണുദകാസ്*

*കണ്സർകവഷൻ േകയാളജി്റൈത് , ഹ്യൂ ടസറെര് ക�ാർ ഇകക്കാളജി ആറെത് ജവൽഡത് ജ��ത് േകയാളജി, വയ�ാെത്
ക�ാണ്: 9447544603
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ചത്ുകഴിഞൊൽ പ്രകത്യകമായ ടപാതുസ്�
ങ്ങളിൽ ഇെുകയായിരുന്നു പതിവത്. അവിടെ 
കൂട്മാടയത്ുന്ന കഴുകന്ാർ മൃതശരധീരങ്ങൾ 
ഭക്ണമാക്കി പരിസരം വൃത്ിയാക്കി മറ്റുമായി
രുന്നു. അതി�ാല്, 50  കകാെികയാളം കന്നുകാ
�ികളുള്ള ഇന്്യയിൽ കഴുകന്ാടര സംേന്ധിച്ചത് 
ഭക്ണ�ഭ്യത ഒരു പ്രശത് �മായിരുന്നില്ല. 

എന്നാൽ, ജഡകക്ാ�ി�ാകത് എന്ന കവേ�
സംഹാരി കന്നുകാ�ികളിൽ ഉപകയാഗിച്ചുതുെ
ങ്ങിയകപൊൾ ചിത്രം മാറിത്ുെങ്ങി. 1990 ൽ  
കോംടേ �ാച്വറൽ ഹി്റൈറി ടസാജസറ്റിയിട�  
ഗകവഷക�ായിരുന്ന കഡാ. വിഭുപ്രകാശത് ആണത് 
കഴുകന്ാരുടെ എണ്ത്ിൽ  ഉണ്ാകുന്ന കുറവത് 
ആേ്യമായി ശ്രദ്ിക്കുന്നതത്. പകക്, കഴുകന്ാരു
ടെ �ാശത്ിടറെ കാരണങ്ങൾ  കടണ്ത്ാൻ 
കഴിഞെില്ല. ജവറസത് അടല്ലങ്ിൽ ോക്റധീരിയോധ 
എന്നതായിരുന്നു സംശയം. എന്നാൽ, മരിച്ചുവധീണ 
കഴുകന്ാരിൽ ഇത്രം സൂക്ഷ്മജധീവികളുടെ സാ
ന്നിധ്യം കടണ്ത്ാൻ കഴിഞെില്ല. അങ്ങട� 
2003 ൽ കഡാ. �ിൻസത് ഓകത് സും സംഘവും 

പാകിസ്ാ�ിൽ �െത്ിയ പഠ�ങ്ങളിൽ�ിന്നാണത് 
ജഡകക്ാ�ി�ാകത് ആണത് മരണകാരണടമന്നത്  
സ്ിരധീകരിക്കുന്നതത്.

കൂട്വംശ്ാശത്ഷി്് കാരണൊവുന്നു
ചുട്ിക്കഴുകൻ  മാത്രമല്ല തവിട്ുകഴുകൻ, 

ടലെൻഡർ േിൽഡത് കഴുകൻ എന്നിവയും ജഡ
കക്ാ�ി�ാകത് വഴി വംശ�ാശത്ിട�ത്ിയിട്ുണ്ത്. 
ചുട്ിക്കഴുകടറെ എണ്ത്ിൽ 99 ശതമാ�ം  �ശി
ടച്ചങ്ിൽ മറ്റു രണ്ു ജാതികളുടെ  97 ശതമാ�വും 
ഇല്ലാതായിക്കഴിഞെു. അെുത്കാ�ത്ത് ഭൂമുഖ
ത്ുണ്ായ ഏറ്റവും വ�ിയ കൂട് വംശ�ാശമാണത് 
കഴുകടറെതത്.

കഴുകന്ാരുടെ തികരാധാ�ം ഇന്്യൻ ഗ്ാമ
ങ്ങളിൽ വ�ിയ പാരിസ്ിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കിയിട്ുണ്ത്. മൃഗാവശിട്ങ്ങളുടെ  പ്രകൃ
തിേത്മായ സംസത് കരണ പ്രക്രിയയ്കത് ഭംഗംവന്ന
കപൊൾ മനുഷ്യ�ില് �ിരവധി ആകരാഗ്യപ്രശത് �ങ്ങൾ 
ഉെട�െുത്ു. കഴുകന്ാരുടെ അസാന്നിധ്യത്ിൽ 

ചുട്ിക്കഴുകന്

തവിട്ുകഴുകൻ
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മൃതശരധീരങ്ങൾ അഴുകി ജ�കരോതസ്ുകൾ 
മ�ി�ധീകരിക്കടപെട്ു. മൃതശരധീരം ഭക്ണമാക്കിയ
തുവഴി എ�ികളുടെയും ടതരുവു�ായ്കളുടെയും 
എണ്ം ക്രമാതധീതമായി വർധിച്ചു. ഇതത് കപവിഷ
ോധയുടെ കതാതത് വർധിപെിച്ചിട്ുണ്ത്. കഴുകന്ാർ 
മൃതശരധീരം ഭക്ിക്കുന്നകതാടൊപെം അവയി�ുള്ള 
സൂക്ഷ്മകരാഗാണുക്കടളയും േഹ�പ്രക്രിയയുടെ 
ഭാഗമായി �ശിപെിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴുകടറെ 
അത്രയും ശക്തമല്ലാത് േഹ�പ്രക്രിയയുള്ള 
എ�ികളും �ായ്കളും �ിരവധി സൂക്ഷ്മകരാഗാണു

ക്കളുടെ വാഹകരായി മാറി. ഇതത് മനുഷ്യടരയും 
ോധിക്കുന്നു. ഇന്്യയിൽ ഒരുവർഷം 30,000  
ആളുകൾ കപവിഷോധകയറ്റു മരിക്കുന്നുണ്ത്. 
കഴുകന്ാരുടെ തികരാധാ�ംമൂ�ം ഇന്്യയ്കു പ്ര
തിവർഷ �ട്ം 2400 കകാെി രൂപയാടണന്നു 
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു!

കഴുകന്ാമര സംരക്ഷിക്കാന്
2006 ൽ  കന്നുകാ�ികളില് ഉപകയാഗിക്കുന്ന 

ജഡകക്ാ�ി�ാകത് ഇന്്യയിൽ �ികരാധിച്ചു. 
എന്നിരുന്നാ�ും 2015 വടര പ� സ്�ങ്ങളി�ും  
ഈ മരുന്നത് �ഭ്യമായിരുന്നു. �ിരവധി പരിസ്ി
തിസംഘെ�കളുടെ പ്രവർത്���മായി 
�ികരാധ�ം ��പ്രേമായി �െപെിൽവരുത്ാൻക
ഴിഞെു. എങ്ി�ും ഇന്്യയിൽ വിവിധ സ്�ങ്ങ

ളിൽ കഴുകന്ാരുടെ എണ്ം മുന്കാ�ത്ുള്ളതു
കപാട� തിരിച്ചുടകാണ്ുവരാൻ കഴിഞെിട്ില്ല. 
കഴുകന്ാരുടെ  വംശം അറ്റുകപാകാതിരിക്കാൻ 
ഇന്്യയിൽ ഇന്നത് ചി� സംരക്ണ പ്രവര്ത്�ങ്ങള് 
�െക്കുന്നുണ്ത്. കാ ട്ിൽ�ിന്നത് പ്രജ�� സാധ്യത
യുള്ള കഴുകന്ാടര തിരടഞെെുത്ത് ബ്ധീഡിങത് 
ടസറെറുകളിൽ വളർത്ി, അവയുടെ മുട്കൾ 
വിരിയിടച്ചെുത്ത് കൂെുതൽ കഴുകന്ാടര വളർ
ത്ിടയെുക്കുന്നുണ്ത്. ഒരു  �ിശ്ചിത എണ്മാവു
കമ്ാൾ, അവടയ  സുരക്ിതമായ പ്രകേശങ്ങളിൽ 

സ്വതന്തമായി വിെുക
യാണത് ഉകദേശ്യം. ഇന്്യ
യിട� ആേ്യടത് ഇത്
രത്ി�ുള്ള ജവൽഡത് 
റി�ധീസത്  ഈ വർഷം 
(2020)  �െക്കുന്നതാണത്.

കകരളത്ിൽ 1970  
വടര �ാ�ു ജാതി കഴു
കന്ാർ  ഉണ്ായിരുന്നു. 
എന്നാൽ ഇന്നത്  പ്രധാ
�മായും രണ്ു വിഭാഗ
ങ്ങടള മാത്രമാണത് കാ
ണുന്നതത്. അതും വയ 
�ാെത്  വ�്യജധീവിസകങ്
തത്ിൽ മാത്രം. ടതക്കൻ 
ജില്ലകളി�ുണ്ായിരുന്ന 
കഴുകന്ാടരല്ലാം 1970 
ആകുകമ്ാകഴക്കും വം
ശമറ്റുകപായിരുന്നു. 

കാട്ി�കത്ു കന്നുകാ�ികടള കമയ്കാൻ  
ടകാണ്ുകപാകുന്നവര് പശുക്കടള പു�ികയാ 
കെുവകയാ പിെിക്കുകമ്ാൾ, ചത് മൃഗത്ിടറെ 
ശരധീരത്ിൽ (പു�ിടയ ടകാല്ലാൻകവണ്ി)വിഷം 
കചർക്കുകയും, അതത് തിന്നാൻ ആേ്യടമത്ുന്ന 
കഴുകന്ാര് കൂട്കത്ാടെ �ശിക്കുകയും ടചയ്ു. 
കാട്ി�കത്ുള്ള വ�്യമൃഗങ്ങളുടെ മാത്രം മൃത
ശരധീരങ്ങൾ ഭക്ണമാക്കിയ ചി� കഴുകന്ാർ 
വയ�ാെത്, മുതുമ�, േന്ദിപെൂർ, �ഗർടഹാടള 
എന്നധീ വ�ാന്രങ്ങളിൽ അവകശഷിക്കുന്നുണ്ത്. 
അകമരിക്കയിട� സഞ്ാരിപ്രാവിടറെ വംശ�ാശ
ത്ിനുകശഷമുള്ള �െുക്കുന്ന വംശ�ാശത്ിക�
ക്കാണത് കഴുകന്ാർ  എത്ികച്ചർന്നിരിക്കുന്നതത്. 
ഇതിനു കാരണമാകടട്, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്
�ങ്ങൾ മാത്രവും. 
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ഇന്്യയിട� 1300 ല് പരം പക്ിജാതികളില് 
500 ഓളം എണ്ം കകരളത്ില് കാണടപെ

െുന്നുണ്ത്. ഇവയില് 22 ഇ�ങ്ങള് പശ്ചിമഘട്ഭാ
ഗങ്ങളില് മാത്രം കാണടപെെുന്ന ത�തു (endemic) 
പക്ികളാണത്. ക�ാകത്ില് മടറ്റവിടെയും ഈ 
പക്ികള് ഇല്ല.

ത്തു പക്ഷികള്ക്കുള്ള ഭീഷണഷി
ഇവിടെ�ിന്നത് ഏടതങ്ി�ും ഇ�ം അ�്യം�ി

ന്നുകപായാല് അതത് ഭൂമുഖത്ു�ിന്നു തടന്ന 
മറഞെുകപാകും. കകരളത്ിട� ത�തു പക്ി
കളില് പകുതികയാളം ഇങ്ങട� വംശ�ാശഭധീഷ

പരിണകാമചക്ത്തില്ന്പട്് ഇവിന്െ മകാത്രമകായി പരിമിതന്പെട്ടുഗപകായ ഗകരെ
ത്തിന്ല തനത് പക്ികന്െ സകംരക്ിഗക്ണ്ത് നമ്മുന്െ ഉത്തരവകാദിത്വമകാണ്.

വകംശനകാശഭീ്ണിയുള്ള 
ഗകരെത്തിന്ല പക്ികള്

ഗഡകാ.പി.പ്രഗമകാദ്*

*പ്രിന്സിപെല് സയറെി്റൈത്, സാ�ിം അ�ി ടസറെര് ക�ാര് ഓര്�ികത്ാളജി ആറെത് �ാച്വറല് ഹി്റൈറി,  
കകായമ്ത്ൂര് -641 104
ക�ാണ് : 944316773

ചട്വാ�ന് കഗാഡത് വിറ്റത്   വര്ണടക്കാക്കത്   പുള്ളിചുണ്ന് ടകാതുമ്�ം 

ടവള്ളിക്കണ്ി എരണ്        കാട്ുചുണ്ന് കാെ         കരിവയറന് ആള
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ണി ക�രിെുന്നവയാണത്.   തകദേശധീയരായ സന്ധ്യ
ക്കിളി (White - bellied short wing or blue robin) 
ചി�ുചി�പെന് (Grey breasted laughingthrush), 
�ധീ�ഗിരി ചി�പെന് (Nilgiri laughingthrush), കപാ
രുക്കിളി (Broad - tailed grassbird), മരപ്രാവത് (Nilgiri 
wood pigeon), മ�വരമ്ന് (Nilgiri pipit), കരിടഞ്

മ്ന് പാറ്റപിെിയന്  (Nilgiri flycatcher) എന്നധീ 
പക്ികള് വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്നവയാണത്. 
കകരളത്ിടറെ സംസ്ാ�പക്ിയായ മ�മുഴക്കി 
കവഴാമ്�ും (Great pied hornbill), പാണ്ന് കവ
ഴാമ്�ും (Malabar pied hornbill),  �ാകശാന്ുഖമായ 
മറ്റു രണ്ു പക്ിയി�ങ്ങളാണത്.

സന്ധ്യക്കിളി           ചി�ുചി�പെന്     �ധീ�ഗിരി ചി�പെന്   

കപാരുക്കിളി     മ�വരമ്ന്      മരപ്രാവത്  

കരിടഞ്മ്ന് പാറ്റപിെിയന്    മ�മുഴക്കി കവഴാമ്ല്          പാണ്ന് കവഴാമ്ല്
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പുള്ളിപെരുന്ത്                            മധീന്പരുന്ത് 

കചരകക്കാഴി                 ടവള്ള ഐേിസത്

ത�തത് പക്ികളില് ഒട്ുമിക്കതും �ല്ല 
വ�പ്രകേശങ്ങളില്മാത്രം കാണുന്നവയാ
ണത്. മ�മുകളില് കചാ�ക്കാെുകളി�ും 
പുല്കമെുകളി�ുമായി വളടര ടചറിയ 
പരിമിതമായ സ്�ങ്ങളില്മാത്രം കാണ
ടപെെുന്ന ഈ പക്ികളില് മിക്കവയും 
ത�തു ആവാസവ്യവസ്യുമായി അകഭ
േ്യേന്ധമുള്ളവയാണത്. 

െറ്റു പക്ഷികളും സുരക്ഷിതരല്ല
തകദേശധീയര് അടല്ലങ്ി�ും വംശ�ാശ

ഭധീഷണിയുള്ള �ിരവധി പക്ികള് കകര
ളത്ി�ുണ്ത്. അവയിട�ാരു വര്ഗം കഴുകന്ാരാ
ണത്. ഒരുകാ�ത്ത് കകരളത്ില് പ�യിെ ങ്ങളി�ും 
സാധാരണമായി കണ്ിരുന്ന കഴുകന്ാടര ഇകപൊള് 
കാണാക�യിടല്ലന്നു പറയാം. ഉള്ളയിെങ്ങളില് 
തടന്ന വളടര വിരളമായി മാത്രകമ കാണാ�ാവൂ. 

പരുന്ത് വിഭാഗങ്ങളില് രണ്ി�ം പുള്ളിപെരു
ന്ുകളും (Spotted eagle) രണ്ി�ം മധീന്പരുന്ുക
ളും (Fish eagles) കമെുതപെിയും ടചറുവിറയന് 
പുള്ളും വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്ന പക്ിക
ളാണത്. തണ്ധീര്ത്െങ്ങളില് സ്ിരവാസികളും 
വിരുന്നുകാരുമായ കചരകക്കാഴി (Darter), ടവള്ള 
ഐേിസത് (Oriental white ibis) ചട്വാ�ന് കഗാഡത് 
വിറ്റത് (Black - tailed godwit), വര്ണടക്കാക്കത് 
(Painted stork), പുള്ളിച്ചുണ്ന് ടകാതുമ്�ം 

(Spot - billed pelican), ടവള്ളിക്കണ്ി എരണ് 
(Ferruginous pochard), കാട്ുചുണ്ന് കാെ (Wood 
snipe) എന്നിവടയല്ലാം വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രി
െുന്ന പക്ികളാണത്.

പാ�ക്കാെത് പ്രകേശത്ത് ഭാരതപെുഴക്കരയില് 
വളടര വിരളമായി കാണടപെെുന്നതും എന്നാല് 
അവിടെ പ്രജ��ം �െത്ുന്നതായി കരഖടപെെു
ത്ിയിട്ുള്ളതുമായ കരിവയറന് ആള (Black - 
bellied tern) �ാകശാന്ുഖമായിടക്കാണ്ിരിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രധാ� പക്ിയാണത്.

ആവാസവ്യവസ്യുമെ നശാഷണം 
സൃഷ്ഷിക്കുന് രെശ്നങ്ങള്

ഇ�ിയും പൂര്ണമായി അറിയാത് കാരണ
ങ്ങളാല് ഇന്്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളി�ുള്ളതും 
വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്നവയുമായ പക്ിക
ളില് പ�തും കകരളത്ില് ഇെയ്കത് അങ്ങിങ്ങായി 

പ്രത്യക്ടപെട്തി�ത് കരഖകളുണ്ത്. അവയ്കു
ള്ള ചി� ഉോഹരണങ്ങളാണത് രാജാപെരുന്ത് 
(Imperial eagle), കരണ്ിടക്കാക്കന് മണ�ൂതി 
(Spoon - billed sandpiper), യൂകറാപ്യന് 
പ�ങ്ാക്ക  (European roller), ചാട്കക്കാഴി 
(Lesser florican), മരുടക്കാക്കത് (Houbara 
bustard) എന്നധീ പക്ികള്. 

ക�ാകത്ിട�, വംശ�ാശം ക�രിെുന്ന 
പക്ികടളക്കുറിച്ചുള്ള പഠ�ങ്ങളില് 
അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്യുടെ കശാ
ഷണമാണത് 60 ശതമാ�ം �ാകശാന്ുഖതയ്കും 
കാരണടമന്നത് ചൂണ്ിക്കാണിക്കടപെെുന്നു. 
�ല്ല കാെുകള്, തണ്ധീര്തെങ്ങള് എന്നിവ
കപാ�ുള്ള എല്ലാ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യ

വസ്കളും �ശിപെിക്കടപെെുകയും മ�ി�മാക്ക
ടപെെുകയും ടചയ്ുടകാണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്നടത് 
സാഹചര്യത്ില് അവയുടെ സംരക്ണം  അത്യ
ന്ം പ്രധാ�മായി മാറിടക്കാണ്ിരിക്കുന്നു.
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കെ�ിടറെ വിശാ�തയും അക�വും മഴക്കാ
�ടത് പ്രക്ുബ്ധതയും കെല്പെക്ി �ിരധീ

ക്ണത്ി�ത് ഏടറ തെസ്ം �ില്കുന്ന ഘെകങ്ങ
ളാണത്. എന്നിരുന്നാ�ും, കഴിഞെ 10-15 
വര്ഷത്ി�ിെയില് കകരളത്ിടറെ തധീരക്കെ�ുക
ളില് പക്ി�ിരധീക്കര് �െത്ിയ പഠ�ങ്ങള് 
വഴി ഇരുപകതാളം പക്ിയി�ങ്ങടളപെറ്റി പുതുതായി 
അറിവത് �ഭിച്ചിട്ുണ്ത്. 

കെല്പ്ക്ഷികളുമെ രെനത്യകതകള്
കെ�ില് ജധീവിക്കാന് പ� പ്രകത്യക അനുകൂ

��ങ്ങളുമുള്ളവയാണത് കെല്പെക്ികള്. ജധീവി
തത്ിടറെ പ്രധാ�ഭാഗം കെ�ില് കഴിച്ചുകൂട്ുന്ന 
ഇവ കൂെുകൂട്ുന്നതിനുകവണ്ി മാത്രമാണത് കരയി

ട�ത്ുന്നതത്.  ടപാതുകവ, േധീര്ഘകാ�ം ജധീവി
ക്കുകയും പ്രായംടചന്നകശഷം മാത്രം പ്രജ��ം 
�െത്ുകയും കുറച്ചത് കുഞെുങ്ങള്ക്കുമാത്രം 
ജന്ം �ല്ുകയും അവടയ ഏടറ�ാള് പരിപാ�ി
ക്കുകയും ടചയ്യുന്നവയാണത് കെല്പെക്ികള്. 

വര്ണഭംഗി കുറഞെവയാണിവ. േധീര്ഘക�രം 
പറക്കാന് ഉതകുന്ന വ�ിയ ചിറകുകള് ഇവയ്കു
ണ്ത്. ചി� പക്ികള് േിവസങ്ങകളാളം പറക്കുക
യും   പറക്കുന്നതി�ിെയില്ത്ടന്ന ഉറങ്ങുകയും 
ടചയ്യുമകത്ര! കെല്ടവള്ളത്ില് കഴിയാനുതകുന്ന 
രധീതിയില്,  ഉപെിട� തെയാനുള്ള ഗ്ന്ികളും (salt 
glands) കെല്പെക്ികള്ക്കുണ്ത്. കൂെുതല് കെ
ല്പെക്ികളുള്ള കെല് ആകരാഗ്യമുള്ള സമുദ്രാ
ന്രധീക്ടത്യാണത് സൂചിപെിക്കുന്നതത്. കെ�ിട� 

അടുത്തകകാലത്ത് പക്ിനിരീക്കരുന്െ ശ്രദ്യില്ന്പട് കെല്പെക്ികെില് 
പലയിനങ്ങളകം  വകംശനകാശഭീ്ണിയിലകാണ്.  

ഗകരെത്തിന്ല 
കെല്പെക്ികള്

ഗഡകാ.െകാഫര് പകാഗലകാട്്*

*സയറെി്റൈത്, സുകവാളജിക്കല് സര്ടവ ഓ�ത് ഇന്്യ, പുടണ, മഹാരാസ്ട്.
ക�ാണ് :9447470439
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മത്സ്യ�ഭ്യതയുടെ ഏറ്റവും �ല്ല സൂചകമാണത് 
കെല്പെക്ികള്. 

�മ്ുടെ കെക�ാര പ്രകേശങ്ങളില് കാണടപെ
െുന്ന കെല്പെക്ികളില് ചി�തിട� പരിചയടപെൊം.

കെല്ക്കാക്കകള് 
�മ്ുടെ അഴിമുഖപ്രകേശത്ും  കെക�ാരങ്ങ

ളി�ുമുള്ള ഭംഗിയുള്ള പക്ികളാണത് കെല്ക്കാ
ക്കകള് (Seagulls). തൂടവള്ള �ിറത്ി�ുള്ള ഈ 
പക്ികളുടെ ചുണ്ും കാ�ും വര്ണഭംഗിയുള്ള 
ചുവകപൊ മഞെകയാ ആയിരിക്കും. കകരളത്ില് 
എട്ി�ം കെല്ക്കാക്കകളുണ്ത്. അവയില് സാധാ
രണയായി  കാണുന്നവയാണത് തവിട്ുത�യന് 
കെല്ക്കാക്ക (Brown - headed gull), ടചറിയ 
കെല്ക്കാക്ക (Black - headed gull), വ�ിയ കെ
ല്ക്കാക്ക (Pallas gull), ഹൂഗ്ധീ�ി കെല്ക്കാക്ക 
(Lesser black-backed gull) എന്നിവ. 

അപൂര്വമായി, സൂചിമുഖി കെല്ക്കാക്ക 
(Slender -billed gull) ടയയും സേധീന് കെല്ക്കാ
ക്ക (Sabine’s gull) ടയയും മ്യൂ കെല്ക്കാക്ക (Mew 
gull) ടയയും �മ്ുടെ തധീരങ്ങളില് കടണ്ത്ിയി
ട്ുണ്ത്. ഇവയുടെ അെുത് േന്ധുവായ കിറ്റികവ
ക്ക കെല്ക്കാക്ക (Black - legged kittiwake) ടയ  
രണ്ുപ്രാവശ്യം കകരളതധീരങ്ങളില് �ിരധീക്ിച്ചിട്ു
ണ്ത്. കേശാെകരായ കെല്ക്കാക്കകടള ടസപത്റ്റം
േറിനും ഏപ്രി�ിനും ഇെയി�ുള്ള മാസങ്ങളി�ാണത് 
�മ്ുടെ കെപെുറങ്ങളില് കാണുന്നതത്. സ്വന്മായി 
ടവള്ളത്ില് മുങ്ങി മധീന്പിെിക്കാന് വശമില്ലാത്
തി�ാല് മുക്കുവര് ടകാണ്ുവരുന്ന മത്സ്യകത്ാ
ണിടയ ആശ്രയിച്ചാണത് ഇവ ജധീവിക്കുന്നതത്. 
കാക്കകടളകപൊട� സമൂഹമായി ജധീവിക്കുകയും 
കെല്ക്കരടയ വൃത്ിയാക്കുകയും ടചയ്യുന്ന ഈ 
പക്ിക്കത് കെല്ക്കാക്കടയന്ന കപരത് ഏടറ ഉചി
തമാണത്.  മധീന്പിെുത്ക്കാടര രാവിട� ഇവ 
കെ�ിക�ക്കത് �യിക്കുകയും മധീനുമായി തിരിടക 
കപാരുകമ്ാള് വഴികാട്ിയായി തിരിടച്ചത്ിക്കു
കയും ടചയ്യുന്നു.

ആളകള്
കെല്ക്കാക്കകളുടെ അെുത് േന്ധുക്കളാണത് 

ആളകള് (Terns).  കെല്ക്കാക്കകടളക്കാള് 
ടചറുതും കൃശഗാത്രരുമാണിവ. ടവള്ളകയാ ചാ
ര�ിറകമാ ഉള്ള ശരധീരവും �ധീണ് ചിറകും വാ�ും 
കുറിയ കാ�ുകളും ഇവയുടെ പ്രകത്യകതകളാണത്. 

ഇരുപകതാളം ഇ�ം ആളകടള കകരളതധീരങ്ങളില് 
കടണ്ത്ിയിട്ുടണ്ങ്ി�ും �മ്ുടെ കെ�ുകളില് 
പ്രധാ�മായും കാണുന്നതത് ടചറിയ കെ�ാള 
Lesser crested tern), വ�ിയ കെ�ാള (Greater 
crested tern), കചാരക്കാ�ി ആള (Common tern) 

തുെങ്ങിയവടയയാണത്. മിക്ക ആളകളും ജക�ാ
പരിത�ത്ില്�ിന്നത് മധീന്ടകാത്ികടളകപൊട� 
ഊളിയിട്ാണത്  മധീന്പിെിക്കുന്നതത്. കകരളതധീരങ്ങ
ളില് ഇവ കൂെുകൂട്ുന്നതായി അറിവില്ല. എന്നാല് 
�ക്േ്വധീപില് പ�യി�ം ആളകളും കൂെുകൂട്ു 
ന്നുണ്ത്.

െറ്റു ചഷി� കെല്പ്ക്ഷികള്
കെ�ില് ജധീവിക്കുകയും പ്രജ��ത്ിനു മാത്ര

മായി,  കരയിട�ത്ുന്നതുമായ യ്ാര്് കെ
ല്പെക്ികളില് 22 ഇ�ടത് കകരളത്ിട� 
കെ�ുകളില്�ിന്നത് കടണ്ത്ിയിട്ുണ്ത്. ഇവയില് 
ചി�തിട�ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പരികശാധിക്കാം.

തഷിരമവട്ഷികള്: ടചറിയ താറാവിക�ാളം വ�ുപെ
മുള്ള ഇവ വായുവി�ൂടെ പറന്നിറങ്ങി കെ��ക
ടള കധീറിമുറിച്ചത് പറന്നിറങ്ങുന്നതത് കാണാന് �ല്ല 

ടചങ്ാ�ന് തിരടവട്ി

കചാരക്കാ�ി ആള
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രസമാണത്. �മ്ുടെ തധീരങ്ങളില് ഏഴി�ം തിരടവ
ട്ികടള തിരിച്ചറിഞെിട്ുണ്ത്. അവയില് ഏറ്റവും 
സാധാരണമായി കാണുന്നതത് ടചങ്ാ�ന് തിര
ടവട്ിയാണത് (Flesh- footed shearwater). താറാവി
ക�ാളം വ�ുപെവും തവിട്ു�ിറമുള്ള ശരധീരവും 
പിങ്ത് �ിറമുള്ള കാ�ുകളും ഇവടയ തിരിച്ചറിയാ
ന് സഹായിക്കുന്നു. 

കാറ്റഷിളക്കഷികള് : �മ്ുടെ മധീവല്പക്ികകളാെത് 
ഏടറ സാേൃശ്യം കതാന്നിക്കുന്ന കുഞെുപക്ി
കളാണത് കാറ്റിളക്കികള് (Storm petrels). ജക�ാ
പരിത�കത്ാെത് കചര്ന്നത് അ�കള്ക്കു മധീടത 
ടതാട്ുടതാട്ിടല്ലന്ന രധീതിയില് പറക്കുന്ന ഈ 
പക്ിടയ  കണ്ുകിട്ുക ഏടറ പ്രയാസമുള്ള 
കാര്യമാണത്. കെ�ില് കചറെിഞെത് പ്രകത്യക 
മണംവരുന്ന സമയത്ാണത് ഈ പക്ികള് കൂ
ട്ംകചര്ന്നത് എത്ുന്നതത്. ഈ പക്ികളുടെ വരവും 
മധീ�ിടറെ ആധിക്യവും �മ്ുടെ മത്സ്യടത്ാഴി�ാ
ളികള്ക്കത് കൃത്യമായി ഗണിക്കാന് പറ്റുന്ന കാ
ര്യമാണകത്ര.  �വംേര്- ഡിസംേര് മാസങ്ങളി
�ാണത് ഇവയുടെ പ്രജ��ം �െക്കുന്നതത്. 

കെല്വാത്കള് : താറാവിട�ക്കാള് വ�ിപെവും 

വ�ിയ കെല്ക്കള്ളന്

കാറ്റിളക്കി

�ധീ�മുഖി കെല്വാത്

വ�ിയ  ടകാക്കും കണ്ുകളുമുള്ള പക്ികളാണത് 
കെല്വാത്കള് (Boobies). കകരളതധീരങ്ങളില് 
കണ്ുവരുന്ന രണ്ി�ം കെല്വാത്കളില് സാ
ധാരണമായിട്ുള്ളതാണത് �ധീ�മുഖി കെല്വാത് 

(Masked booby). ഈ പക്ിയുടെ വ�ിപെവും 
�െത്വും ക�ാട്വും കാരണമാവാം കാസറകഗാ
ഡത് ഭാഗങ്ങളില് ഇതി�ത് ‘കെല് സൂപ്രണ്ത്’ എടന്നാരു 
വിളികപെരുണ്ത്.  

കെല്ക്കള്ളന്ാര് : വ�ിപെം കൂെിയ ചിറകുകളും 
�ധീണ് വാ�ും വ�ിയ ടകാക്കുകളുമുള്ള ഈ 
പക്ിടയ (Frigate birds) തിരിച്ചറിയാന് വ�ിയ 
പ്രയാസമില്ല. സാധാരണയായി രണ്ു മധീറ്ററിക�ടറ 
�ധീളത്ില് ചിറകുള്ള വ�ിയ കെല്ക്കള്ളനും 
(Great frigate bird) വ�ിപെം കുറഞെ ചിന്ന കെ
ല്ക്കള്ളനും (Lesser frigate bird) ആണത് കാണ
ടപെെുന്നതത്. 

ഇവ കൂൊടത, പരാേ കെല്ക്കാക്കകള് (Skuas), 
ഉറുമി വാ�ന്ാര് (Tropic birds) എന്നിവയും കക
രളതധീരങ്ങളില് കണ്ുവരുന്ന പക്ികളാണത്.
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പക്ികടളകപൊട�തടന്ന പക്ിക്കൂെുകളുടെ 
പഠ�വും ഏടറ കൗതുകം �ിറഞെതാണത്. 

പക്ിക്കൂെുകളുടെ ശാസ്ത്രധീയ പഠ�ം ‘കാ�ികയാ
ളജി’ (caliology) എന്നാണത് അറിയടപെെുന്നതത്. 

പക്ിക്കൂെുകളുടെ ആകൃതി, വ�ിപെം, ഉപകയാ
ഗിക്കുന്ന വത്രുക്കള്, കഴിഞെുകൂെുന്ന കാ�ം, 
�ിര്മിക്കുന്ന സ്�ം, സ്ാ�ം തുെങ്ങി ഒട്�വധി 
കാര്യങ്ങളാണത് കാ�ികയാളജിയുടെ പഠ�കമഖ
�കള്.

പ�തരം കൂടുകള്
മണ്തറയി�ും മരടപൊത്ി�ും മണ്ടപാത്ി

�ും ടകട്ിെങ്ങളി�ും ജവേ്യുതത്ൂണി�ും പക്ി
കള് കൂടൊരുക്കുന്നു.  പക്ിക്കൂെുകള് പ� 

ആകൃതികളി�ും കാണാം. �ാരും കമ്ും കമ്ിയും 
കെ�ാസും പുല്ലും കവരും ഇ�യും �ൂ�ും മണ്ും 
പ്ാ്റൈിക്കും പക്ിക്കൂെിനുള്ള അസംസത് കൃതവ
ത്രുക്കളാണത്.

തധീടര ടചറിയ ഹമ്ിങത് കേര്ഡത് മുതല് 
വ�ിയ ഒട്കപെക്ി വടര വ്യാപിച്ചു�ില്കുന്നതാണത് 
പക്ിക�ാകം. മൂന്നു ടസറെധീമധീറ്റര് മുതല് അന്പതത് 
ടസറെധീമധീറ്റര് വടര വിത്രാരത്ില് പക്ിക്കൂെുക
ള് കാണടപെെുന്നു. ഈ ക�ഖകന് കണ് പക്ി
ക്കൂെുകളില് ഏറ്റവും ടചറുതത് അകയാറ (Iora) 
പക്ിയുടെയും ഏറ്റവും വ�ുതത് ടവള്ള വയറന് 
കെല്പെരുന്ി (White- bellied sea eagle) ടറെതു
മാണത്. പക്ികളില്, രണ്ുമൂന്നു േിവസംടകാണ്ത് 
കൂെുണ്ാക്കുന്ന ടചങ്ണ്ി തിത്ിരിപെക്ിയും 
(Red - wattled lapwing) അരിപ്രാവും (Spotted 
dove) മൂന്നു മാസകത്ാളടമെുത്ത് കൂെു�ിര്മാ

ഒരു പക്ിയുന്െ ‘കഴിവ് ’ അതിന്റെ നിറഗമകാ ശബ്ദഗമകാ മകാത്രമല്,  
അവയുണ്കാക്കുന്ന കൂടുകളമകാണ്.

പക്ിക്കൂടുകളന്െ 
അത്ഭുതഗലകാകകം

പി.വി.പത്മനകാഭന്*

*ഹയര് ടസക്കറെറി അധ്യാപകന്, ഗവ.ഹയര് ടസക്കറെറി സ്ൂള്, ടവള്ളൂര്, കണ്ൂര് - 670 307
ക�ാണ് : 9447367915

അകയാറ പക്ിയും കൂെും
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ണവും അറ്റകുറ്റപെണിയും ടചയ്യുന്ന 
ട�യ്തുകാരന് പക്ി (Weaver bird)യും 
ഉണ്ത്. 

 

പക്ഷിക്കൂടുകള് സ്ഷിരവാസ
ത്ഷി്ല്ല

സ്വയം കൂെുണ്ാക്കാടത കാക്കയുടെ 
കൂട്ില് മുട്യിെുന്ന കുയി�ും ടപണ്പ
ക്ിയിെുന്ന ഒകരടയാരു മുട് ഏറ്റുവാങ്ങി 
തടറെ �ഗ്നമായ കാല്പൊേത്ി�ത് മുക
ളില്ടവച്ചത് വിരിയുന്നതുവടര ‘ധ്യാ�’മിരി
ക്കുന്ന എംപറര് ടപന്ഗ്വിനും (Emperor 
penguin), മുട്യിട്ു കഴിഞൊല് ആണ്പ
ക്ിടയ അെയിരിക്കല് കജാ�ി ഏല്പി
ക്കുന്ന താമരകക്കാഴി (Jacana) യും കൂെുടകട്�ും 
അെയിരിപെും കുഞെുങ്ങടള കപാറ്റ�ും തു�്യമായി 
വധീതിടച്ചെുക്കുന്ന പ്രാവുകളും കൂെുടകട്ല്മാത്രം 
ടപണ്പക്ിടയ ഏല്പിക്കുന്ന സൂചിമുഖികളും 
(Sunbirds) കൂെുണ്ാക്കിയകശഷം മാത്രം ടപണ്പ
ക്ിടയ കിട്ുന്ന തൂക്കണാംകുരുവിയും പക്ി
ക�ാകടത് അത്ുതങ്ങളാണത്.

പക്ികള്ക്കത് കൂെത് സ്ിരവാസത്ി�ല്ല; മറിച്ചത് 
ഒറ്റത്വണ പ്രജ��ം �െത്ുന്നതി�ാണത്. ഒരു 
തവണ പ്രജ��ം �െത്ിക്കഴിയുകമ്ാകഴക്കും 
കൂെത് അെര്ന്നുവധീഴാന് തുെങ്ങും. അടല്ലങ്ില് 
കൂെുടകട്ിയ ഇ�യും ഓ�യും കമ്ും താടഴ 
വധീഴാറായിട്ുണ്ാകും. കൂട്ിട� മുട്കള് വിരിഞെത് 
കുഞെുങ്ങള് പറന്നകന്നാല് പക്ികള് കൂ െത് 
ഉകപക്ിക്കും. അെുത് പ്രജ��കാ�മാവുകമ്ാള് 
പുതിയ കൂെുണ്ാക്കും.

കൂെു�ിര്മാണം പക്ികളുടെ ജന്സിദ്മായ 
വാസ�യാണത്. അപൂര്വം പക്ികള് മാത്രമാണത് 
ഉണ്ാക്കിയ കൂെത് കകെുപാെുകള് സംഭവിച്ചിടല്ല
ങ്ില് വധീണ്ും ഉപകയാഗിച്ചുകാണുന്നതത്. 
േുള്േുള്, സൂചിമുഖി, ശരപെക്ികള്, അമ്
�ംചുറ്റി (House swift) എന്നിവ ടകട്ിെങ്ങളില് 
�ിര്മിക്കുന്ന കൂെുകള് കകെുപാെുകള്  സംഭവി
ച്ചിടല്ലങ്ില് വധീണ്ും ഉപകയാഗിക്കാറുണ്ത്.

തുന്ാരനം മ്യ്ത്തുകാരനം
പക്ിക�ാകത്ത് അത്ുതകരമായ കൂെുണ്ാ

ക്കുന്ന ധാരാളം പക്ികളുടണ്ങ്ി�ും കൂെു�ി
ര്മാണത്ി�ൂടെ പ്രശത്രി ക�െിയ രണ്ു പക്ി
കളാണത് തുന്നാരനും (Tailor bird) ട�യ്തുകാരന് 

(Weaver bird) എന്നുകപരുള്ള തൂക്കണാംകുരുവി
യും. മന്ദാരം, കതക്കത്, മഞെള്, വാഴ തുെങ്ങിയ
വയുടെ ഇ�കളാണത് തുന്നാരന് കൂെുണ്ാക്കാന് 
ഉപകയാഗിക്കുന്നതത്. വ�ിയ ഇ�യുടെ വക്കുക
ളില് ടചറുേ്വാരങ്ങളുണ്ാക്കി പരുത്ി�ൂ�ുപ
കയാഗിച്ചത് ഇ�യുടെ വക്കുകള് തമ്ില് തുന്നി
കച്ചര്ത്ത് അതി�കത്ത് �ാരുകളും  പരുത്ിയും 
ടവച്ചത് ഒരു പഞെിക്കിെക്കയുണ്ാക്കുന്നു. ഇ�യ്ക
കടത് ടേഡില് പല്ലിമുട്കയാളം വ�ിപെമുള്ള 
�ാ�ത് മുട്കളിെും. ഇ�യ്കകടത് കൂെത് ഇ�യില്�ി
ന്നത് കവര്ടപട്ത് കപാകാതിരിക്കാന് ഇ�ടയയും 
കൂെിട�യും േന്ധിപെിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങട� ഉറപെി
ക്കാനുള്ള പ്രകത്യക ‘ടമാട്ുസൂചി'യും തുന്നാനുള്ള 
�ൂ�ും പരുത്ി�ൂല്ടകാകണ്ാ ടകാക്കൂണ്�ൂ
ല്ടകാകണ്ാ ആണത് തുന്നാരന് ഉണ്ാക്കുന്നതത്. 

ട�ല്വയ�ുകള്ക്കരികിട� ടതങ്ങത്, പ�, 
തുെങ്ങിയ ഉയര്ന്ന മരങ്ങളില് മക�ാഹരമായ 
കൂെുകള് �ിര്മിക്കുന്ന അത്ുതശില്പികളാണത് 
തൂക്കണാംകുരുവി(Baya sparrow)കള്. ട�കല്ലാ
�യും ടതകങ്ങാ�യും ചധീന്ി �ാരുകളാക്കി ട�യ്ത്, 
�ാരുകള് ഇളകികപൊകാടത ടകട്ിട്ത് ഇവ കൂെു
ണ്ാക്കുന്നു. വ�ിയ സമൂഹമായാണത് ഇവ കൂ
ടൊരുക്കുന്നതത്. ടതങ്ങിടറെ മെ�ിട� ഒകന്നാ 
രകണ്ാ ഓ�കള് ടകാത്ിത്ാഴ്തി അതി�ാണത് 
കൂെുടകട്ുന്നതത്.   കൂെിടറെ താടഴയറ്റത്ാണത് 
പ്രകവശ�േ്വാരം. ഒരു ജപപെിടറെ ആകൃതിയാണത് 
പ്രകവശ�േ്വാരത്ി നുണ്ാവുക. ഇതി�ൂടെ 
ടചന്നാല് കുെമണിയുടെ ആകൃതിയുള്ള ഭാഗത്ത് 
ഒരു അറയുണ്ത്. ഇതി�കത്ാണത് രണ്ു ടവളുത് 
മുട് ഇെുന്നതത്. ടതകങ്ങാ�യില് തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്ന 

ടവള്ള വയറന് പരുന്ിടറെ കൂെത്

നവംബര് - 2020 26



കൂെത് കാറ്റത്ത് എത്ര  ആെിയു�ഞൊ�ും മുട്യ്കും 
കുഞെുങ്ങള്ക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല.

ശഷില്ഷിയായ ആണ്പക്ഷി
ട�യ്തുകാരന് പക്ികളില് ആണ്പക്ിയാണത് 

കൂെിടറെ ശില്പി. കൂെിടറെ പകുതിയിക�ടറ പണി
പൂര്ത്ിയായാല് ആണ്പക്ി �ൃത്ം ടചയ്ും 
ശരധീരകചട്കള് കാണിച്ചും ടപണ്പക്ിടയ 
ആകര്ഷിക്കും. ആണ്പക്ി �ിര്മിച്ച കൂട്ി�ക
ത്ു കയറി ടപണ്പക്ി പരികശാധിച്ചു കോ
ധ്യടപെട്ാല് ഇണയായി ഒന്നിച്ചുകൂെുന്നു. വധീെുപണി 
പൂര്ത്ിയാക്കി മുട്യിെുന്ന ടപണ്പക്ിടയ  
കൂെി�കത്ത് അെയിരുത്ിയാല് ആണ്പക്ി 
അെുത് ഓ�യില് മടറ്റാരു കൂെു�ിര്മാണം 
ആരംഭിക്കുകയായി.

രണ്ാമടത് കൂെുപണിയും പകുതികയാളം 
പൂര്ത്ിയായാല് കമല്പറഞെ പ്രവര്ത്�ങ്ങള് 
ആവര്ത്ിക്കുന്നു. ഇങ്ങട� ഒരു സധീസണില് 
ഒരു ആണ്പക്ി മൂന്നും �ാ�ും കൂെുകള് ഉണ്ാ

ക്കാറുണ്ത്.  ചി� ആണ് ട�യ്തുകാരന് പക്ികള് 
ഒകര കൂെിക�ാെു കചര്ന്നത് �ാ�ത് അറകള്വടര 
ഉണ്ാക്കി മൂന്നും �ാ�ും ടപണ്പക്ികടള അെ
യിരുത്ുന്ന േഹു അറക്കൂെുകള് (polygamous 
nest) ഉണ്ാക്കാറുണ്ത്. 

പക്ിക്കൂെുകളിട� മടറ്റാരു കൗതുകമാണത് 
ചി�ന്ികവട്ക്കാരന് (Little spiderhunter) പക്ി
യുടെ കൂെത്. കതക്കി�യുടെയും വാഴയി�യുടെയും 
അെിഭാഗത്ാണത് കൂടൊരുക്കുന്നതത്. ഇ�യുടെ 
അെിഭാഗത്ത് കകാശങ്ങള് �ട്ടപെട് ഇ� ഞര
മ്ുകള് ചി�ന്ിവ� ഉപകയാഗിച്ചും ടചറുവള്ളി
കള് ചധീന്ിടയെുത് �ാരുകള് ഉപകയാഗിച്ചുമാ
ണത് േന്ധിപെിക്കുന്നതത്. വാഴയി�യുടെ അെിഭാ 
ഗടത്  ക്യൂട്ിക്കിള് (cuticle) എന്ന മിനുസമുള്ള 
ടവള്ളടപൊെിയില് ഇ�കള്  ഒട്ിച്ചത് കൂെു�ിര്മി
ക്കല് ശ്രമകരമായ കജാ�ിയാണത്. എന്നിരുന്നാ�ും, 
പ്രജ��കാ�ം കഴിയുംവടര കൂെത് അെര്ന്നുവധീഴാ
ടത �ില്കുന്നു.

ഏകപത്ീവ്രതക്കാര്ായ നവഴാമ്പല്
കകരളത്ിടറെ കേശധീയ പക്ിയായ ‘മ�മുഴക്കി 

കവഴാമ്ല്’ (Great Indian hornbill) കൂെുടകട്ി 
പ്രജ��ം �ിര്വഹിക്കുന്നതത് പക്ിക�ാകടത് 
മടറ്റാരു കൗതുകമാണത്. ഏകപത്ധീവ്രതക്കാര�ായ 
ആണ് കവഴാമ്ല് അെയിരിപെി�ത് ടപണ്പക്ിടയ 
ത�ിച്ചാക്കുകയാണത് ടചയ്യുന്നതത്. പകക്, ടപ
ണ്പക്ിക്കും കൂട്ിട� കുഞെുങ്ങള്ക്കും ആവ
ശ്യമായ ഭക്ണം കൂട്ിട�ത്ിച്ചുടകാെുക്കുന്ന 
ഉത്രവാേിത്വം ആണ്പക്ിയാണത് ഏടറ്റെുക്കു
ന്നതത്. 

കൂട്ി�കത്ത് കയറുന്ന ടപണ്പക്ി ടപാത്ി
ടറെ േ്വാരം ഒരു ടചറിയ വിെവത് മാത്രം ഒഴിച്ചുടവ
ച്ചത് ോക്കിടയല്ലാം കാട്വും മണ്ും കൂട്ിക്ക�ര്ത്ി 
വ�ിയ ടകാക്കുപകയാഗിച്ചത് കതച്ചുപിെിപെിക്കുന്നു. 
ടപാത്ിട� ടചറിയ വിെവി�ൂടെ ടകാക്കത് പുറ
ത്ിട്ാണത് ടപണ്പക്ിയും കുഞെുങ്ങളും ആഹാരം 
കതെുന്നതത്. കൂട്ിട� കുഞെുങ്ങള് പറക്കാറായാ
ല് ടപണ്പക്ി കൂെിടറെ അെച്ചഭാഗം ടകാക്കു
ടകാണ്ത് ടപാളിച്ചത് പുറത്ുകെക്കും. കുെുംേം 
വളര്ത്ിടയെുക്കാന് രണ്ു മാസത്ിക�ടറ 
‘കാരാഗൃഹ’വാസം സ്വധീകരിക്കുന്ന ടപണ്പക്ി
യും തടറെ ഇണടയയും കുഞെുങ്ങടളയും കപാ
റ്റുന്ന ആണ് കവഴാമ്�ും പക്ിക�ാകടത്  
അത്ുതങ്ങള് തടന്ന.
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