.

புலம்பெயரும் ெறவைகள்
“அததோ அந்தப் பறவை தபோல ைோழ தைண்டும்” எனக் கைிஞர்
கண்ணதோசன் இயற்றிய சினிமோப் போடல் எமது கோதுகளில்
இன்றும் ஒலித்துக்ககோண்டிருக்கிறது. சுதந்திரமோய், தமது
ைிருப்பத்திற்தகற்ப கூட்டமோகவும,; ஒற்றுவமயோகவும் ைோனில்
பறந்து, குடிைரவு, கமோழி, போதுகோப்பு தபோன்ற கட்டுப்போடுகளின்;றி,
ததசம் ைிட்டுத் ததசம் கசல்லும் பறவைகவளப் தபோல மனிதன்
ைோழ நிவனப்பதில் தைறில்வல. அந்த நிவல மனிதனுக்கு
ைருமோ என்பது சந்ததகம். கபோருளோதோர, அரசியல் கோரணத்தோல்
நோடுகளுக்;கிவடதய பயணக் கட்டுப்போடுகள் மனிதனோல்
உருைோக்கப்பட்டவைதய. தன் கசோந்த நோட்டுக்குள்ளும் ஒரு
ஊரில் இருந்து இன்கனோரு ஊருக்குப் தபோைதற்கும் போதுகோப்பு

ைவலயம் என்ற கபயரில் தவடகளுண்டு. இத்தவகய
தவடகளுக்கு அப்போற்பட்டவை மற்வறய ஜீைரோசிகள். அதிலும்
பறவைகள் தோம் நிவனத்த மோதிரி எங்கு தைண்டுகமன்றோலும்
பறந்து கசல்லக் கூடியவை. அதன் தமல் கபோறோவமப் பட்தடோ
என்னதைோ துப்போக்கி ஏந்தி தமது ஊருக்கு ைிருந்தோளிகளோக
ைரும் அப்பறவைகவள மனிதன் தைட்வடயோடி மகிழ்கிறோன்.
பறவைகள் தபோன்று கமோனோக் ( ஆழகயசஉh) என்ற இனத்வதச
தசர்ந்த ைர்ணத்துப் பூச்சிகள், மற்றும் தத்துக்கிளிகள் கூட ைட
ஆபிரிக்கோைில், கைகு தூரம் போவலைனத்தினூடோக பயணம்
கசய்கின்றன. கமோனோக் ைர்ணத்துப் பூச்சிகள், கபரும் கூட்டமோக
ைட அகமரிக்கோ, கதன் கனடோ பகுதியிலிருந்து சுமோர் 3000
வமல்கள் ைோரக்கணக்கில் பறந்து கசன்று கமக்சிக்தகோ,
கலிதபோர்னியோ தபோன்ற இடங்கவள அவடகி;ன்றன. சில
தைவளகளில் திவச மோறி அட்லோன்டிக் சமுத்திரத்வதயும் கடந்து
ஐதரோப்போவை அவடகிறது என்றோல் சிலர் நம்புைதற்கு
தயங்குைோர்கள். இவ்ைோதற தண்ண ீரும் உணவும் ததடி,
ஆபிரிக்கோைில் ைன ைிலங்குகள் கூட்டமோக இடம்
கபயர்கி;ன்றன. அதனோல் ஆறுகவளக் கடக்கும் தபோது சக்தி
குவறந்த ைிலங்குகள் பல பலியோகின்றன. அதுவுமல்லோமல்
சக்தியிழந்து தமலும் பயணத்வதக் கூட்டத்துடன்
கதோடரமுடியோமல் தைறு ைிலங்குகளுக்கு இவரயோகின்றன.

இடப்கபயர்வுக்கோன பண்வடயக் கோல கருத்து
உயிரினங்களில் ைிவரைோகவும், தைண்டியைோறும் திவச மோறி
இயங்கக் கூடிய திறவம பவடத்தவை பறவைகள்.
பருைகோலத்துக்கு ஏற்ப, மட்டோன தட்ப கைப்ப நிவல
(வுநஅpநசயைந உடiஅயைந)

உள்ள ததசங்கவள நோடி

தற்கோலிகமோக புலம் கபயர்ைதற்கோக, ைோனத்தில் நீண்ட
பயணத்வத ஆரம்பிக்கும் பறவையினங்கவளப் பற்றிய
ஆரோய்ச்சிகள் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர இருந்து ைந்தது.
வபபிளிலும் பறவைகளின் புலம்கபயர்வைப் பற்றி
கூறப்பட்டுள்ளது. கிதரக்க இயற்வகைோதியும் தத்துைஞோனியுமோன
அரிஸ்தடோட்டல் பறவைகள் புலம் கபயர்ைவத பற்றி ஆரோய்ச்சி
கசய்து எழுதினோர்.

குளிர்கோலங்களில் பல இனப் பறவைகள் உவறந்த சீததோஷ்ண
நிவலயில் ைோழ்கின்றன. அரிஸ்தடோடலின் மோணைர்கள்
குளிர்கோலங்களில் பறவைகளின் மவறைிற்கு இந்த உவறந்த
நிவலதய கோரணகமனக் கருதினர். ஆனோல் இக்கருத்து தற்தபோது
ஏற்றுக்ககோள்- ளப்படைில்வல.; பறவைகளின் இன மோற்ற
தத்துைத்வத அரிஸ்தடோட்டல் முன்கமோழிந்தோர். இதன் படி
ைடக்கில் இருந்து பறவைகள் கதற்கு தநோக்கி தபோகும் தபோது
கதற்கிலிருந்து பறவைகள் ைடக்கு தநோக்கி இடம் மோறுகிறது
என்பதத. ஆனோல் உண்வமயில் இப்பறவைகள் இனம் ஒன்று

என்பவதயும் குளிர்கோலங்களிலும் அவை இடம் மோறுகின்றன
என்ற உண்வம கோலப்தபோக்கில் அறியதைண்டிைந்தது.

இடப்கபயர்வை அைதோனிக்கும் முவறகள்.
பறவைகளின் குடிகபயர்ப்வை பற்றிய பல ைிடயங்கவள
கதோடர்ந்து தநரடியோக அைதோனிப்பதன் மூலம்
அறிந்துககோள்ளோலோம். பருமன், நிறம், பறவைகள் எழுப்பும் ஒலி,
அவை பறந்து கசல்லும் போவத தபோன்றவை மூலம் அறியலோம்.
பல இனப் பறவைகள் இரைில் குடிகபயர்கின்றன. கோரணம்
குளிர்வமயும், சக்தி ைிரயமவடைது குவறவுமோகும். கபௌர்ணமி
தினங்களில் அவை பறப்பவத ஆரோச்சியோளர்கள் அைதோனிப்பது
இலகு. பறவைகள் எழுப்பும் ஒலியிவன பரைவளவுள்ள
பிரதிபலிப்கயோன்றிவனப் ( Pயசயடிழடiஉ சுநகடநஉைழச)போைித்து
ஒலி நோடோைில் பதிவு கசய்து ஆரோய்ச்சி நடத்தினர். இரைில் எந்த
தநரத்திலும் ஒலிவயப் பதிவு கசய்யக் கூடிய தன்வம இந்த
முவறயில் இருந்தோலும், பறவைகள் கசல்லும் போவதவய
இம்முவறப்படி அறிைது கடினம். சுமோர் 11,000 அடி உயரத்தில்
பறக்கும் பறவைகளின் ஒலிகவள இந்த முவறப்படி
பதிவுகசய்யலோம். சில பறவைகள் பகலில் எழுப்பும் ஒலிவய
ைிட இரவு தநரங்களில் எழுப்பும் ஒலியோனது ைித்தியோசமோனது.
இதனோல் சில சமயம் தகைல்கவள பகுப்பதில் சந்ததகம்
ஏற்படலோம்.

பறவைகவள பிடித்து அவடயோளமிட்டு, பின் பறக்கைிட்டு, அவை
தபோய் தசரும் இடத்தில் அவ்ைவடயோளம் உள்ள பறவைகவள
கண்டுபிடித்து அைதோனிப்பது இன்கனோரு ைழிமுவறயோகும்.
ைோகனோலி, தரடோர் தபோன்றைற்வற போைித்தும் பறவைகளின்
குடிகபயர்ச்சி பற்றிய ைிபரங்கவளச் தசகரிக்கலோம்.

பயணத்துக்கு ைழிகோட்டிகள்
ைிமோனம் பறப்பதற்கு கதோழில் நுட்டபத்வதயும் கசய்மதிவயயும்
போைித்து அவை

மூலம் தகைல்கள் பரிமோறப் படுகின்றன.

ஆனதோல் பறவைகள் தமது சுய அறிவையும் மரபு ைழிைந்த
பழகக்த்வதயும் இயற்வகயன்வனயின் துவணயுடனும் தம்
பயணங்கவள தமற்ககோள்கின்றன. அதவனப் போர்த்து மனிதன்
கற்றவை பல. ஆனோல் பறவைகள் மனிதனிடம் கற்கைில்வல.
தோம் கசல்லும் போவத சரியோனோதோ என்பவத எவ்ைோறு
பறவைகள் அறிகிறது என்பது சுைோரஸ்யமோனது. பல ைழிகளின்
மூலம் அவை தோம் கசல்லும் போவதவய அறிகின்றன. அவை:
-

இரைில் பறக்கும் தபோது ைோனில் கஜோலிக்கும்

நட்சத்திரங்களின் உதைியுடன் திவசவய கண்டுபிடிக்கின்றன.
ைோனசோஸ்திரத்வத பறவைகள் அவ்ைளவுக்கு அறிந்து
வைத்திருக்கின்றனைோ என்று சிந்திக்க தைண்டியிருக்கிறது.
-

மணத்வத வைத்துப் பறவைகள கசல்லும் போவதவய

கண்டுபிடிக்கின்றன. கோடு, மவல, ைனோந்தரம் தபோன்ற

பகுதிகளுக்கு தமல் பறக்கும் தபோது அவை நுணரும் மணம்
ைழிகோட்டியோக அவமகிறது.
-

நதிகள், மவலகள், கடற்கவர ஓரங்கள், போவலைனஙகள்

தபோன்றவைகவள
-

குறியோக வைத்து பறக்கி;ன்றன.

கூட்டமோக முக்தகோண ைடிைில், ைோனத்தில் பறக்கும் தபோது

தம் கூட்டம் தபோகும் ைழிவயதய பின்பற்றுகின்றன.
-

பூமியின் கோந்தப் புலத்வத அடிப்பவடயோக வைத்து அதன்

உதைியுடன் பறவைகள் பறக்கின்றன.
பறக்கும் யுக்திகள்.
பறவைகள் கைகுதூரம் பறப்பதற்கு பல யுக்திகவளக்
வகயோளுகின்றன. கனடோைின் ைோத்து ( ஊயகயனவயn புநநளந)
இனம் பயணத்தி;ன் தபோது “நோங்கள் ைருகிதறோம் எங்களுக்கு ைழி
ைிடு” என்று குைோ குைோ சத்தம் தபோட்ட ைோறு ைோனில்
பறப்பவதக் கோண்கிதறோம். அவை பறக்கும் தபோது சிறவகத்
கதோடர்ந்து அடித்துக்ககோண்தட இருக்கும். அவ்ைளவுக்கு சக்திவய
அவை உள்ளடக்கி உள்ளன. கவளத்தவுடன் கீ தழ உள்ள மவல .
அல்லது குளம் குட்வடயில் ஓய்கைடுத்து, தமது சக்திவய
தமலும் அதிகரிக்க உணைருந்த இறங்கிைிடும். அந்த சமயம்
போர்த்து மனிதன் ஒளிந்திருந்து அவைகவள தைட்வடயோடுகிறோன்.
ைோன்தகோழியினத்வத தசர்ந்த பறவையினம், சூரிய கைப்பத்தோல்
சூடோகிய கோற்றினோல் ஏற்படும் உந்தவலப் போைித்து பகல்
தநரங்களில் பறக்கும். இவை அதனகமோக நிலப்பரப்பி;ன் தமல்

தமது பயணத்வத கசய்யும். சிறிது தநரம் சிறவக அடித்துைிட்டு
பின்னர் ைோனில் சறுக்கிச் கசல்ைது இன்கனோரு பறவை இனம்
வகயோளும் யுக்தி. இந்த முவறவயப் போைித்து மனிதன்
புடவனநச என்பவத கண்டுபிட்டதோதனோ என்னதைோ. உயரம்
குவறந்தவுடன் தமலும் சிறவக அடித்து தமதல எழும்பும்.
இதனோல் அவை கசல்லும் போவத சீரோக இல்லோமல் தமலும்
கீ ழுமோக அவமகிறது
நீண்ட பயணம்
பறவைகள் குளிர்கோலங்களில் உணவுக்கோகவும், தம்வம கடும்
குளிரிலிருந்து போதுகோப்பதற்கோகவும் புலம்கபயர்கின்றன. இது
மரபு ைழி ைந்த பழக்கமோகும். சில பறவையினங்கள் குளிரிலும்
உண்ண தபோதிய உணைிருந்தோல் புலம் கபயரோமல் தமது
நோட்டிதலதய ைோழும். ஆயிரக்கணக்கோன வமல்கள் அவை பறந்து
கசன்று உணவைத் ததடுகின்றன. ஸ்ைதலோஸ் ( ளுறயடடழறள)
என்ற பிரித்தோனிய நோட்டு பறவைகள் குளிர்கோலங்களில் கைகு
தூரத்தில் உள்ள மத்திய ஆபிரி;க்க நோடுகளுக்கு பறந்து
கசல்கின்றன. கதன் ஆபிரிக்கோைின் பருை நிவலவய அவை
கபரிதும் ைிரும்பினோலும் தமலும் சில ஆயிரம் வமல்கள் பறந்து
தமது உயிருக்கு ஆபத்வத ததடிக்ககோள்ைவத அவை
தைிர்க்கின்றன. ைட துருைங்களில் ைோழும் யுசைiஉ ைநசகளகடற்பறவை ைவக

ஒரு ைருடத்தில் புலம்கபயர்ந்து கதன்

துருைம் கசன்று திரும்பும் பயணத்தின் தபோது சுமோர் 25,000

வமல்கள் பறக்கின்றன. குடி கபயர்ந்து கசல்லும் பறவைகளின்
போவதகள் கபரும்போலும் பருைமோற்றத்தோல் மோற்றமவடயும்.
தூரப் பயணத்துக்கு ததவையோன உணவை உண்டு, சக்திவய
தசகரித்த பின்னதர தம் நீண்ட பயணத்வத ஆரம்பிக்கின்றன. சில
பறவை இனங்கள் தபோகும் ைழிகளில் உணவை அருந்தி, இழந்த
சக்தியிவனப் கபற்று, தமலும் பயணத்வத கதோடர்கின்றன.
பறவைகள் 20,000 அடி உயரத்தில் பறக்கக் கூடியவை. கோற்று
ைசும்
ீ
திவச, கைப்பநிவல ஆகியைற்வற அடிப்பவடயோக வைத்து
தங்களி;ன் பயணத்வத

கதோடர்கின்றன.

ைிசோைின்றி இலங்வக ைரும் பறவைகள்
கைிஞர் கோசி ஆனந்தன் வசபீரிய ைோத்துக்கவள தனது
கைிவதகயோன்றில் குறிப்பிட்டுள்ளோர். கநடுந்தீவைப் பற்றி
குறிப்பிடும் தபோது அங்கு, பிறததசத்தில் இருந்து ைரும்
பறவைகள் ஊர்ப் பறவைகளுடன் உறைோடுைவதப் பற்றி ஒரு
கட்டுவரயில் ஆசிரியர். குறிப்பிட்டுள்ளோர். இந்த உறைில் இன,
கமோழி, நிற தைறுபோடு கிவடயோது. ைன்னியில் உள்ள இரணமடு,
அூவனயிறவு ைோைி, முருங்கன் அருதக உள்ள கபரிய குளம் (
புவயகை’ள வுயகம) மற்றும் யோழ் குடோ நோட்டில் உள்ள
கதோண்டமோனோறு, பண்வண ைோைி தபோன்ற நீர்த் ததக்கங்கள்
தூரப் பயணத்தின் பின் அவை ைந்திறங்கும் இடங்களோகும். அக்
கோட்சிகள் கண்ககோள்ளோக் கோட்சிகளோகும். “கைளிநோட்டோவர

ைரதைற்று உணைளிக்கும் ஈழத்திரு நோதட” என்று ஒரு கைிஞர்
இனி கைிவத புவனந்தோலும் ஆச்சரியப்படுைதற்கில்வல.
இந்தியோைினூடோக இலங்வகத் தீவுக்கு ைிசோைின்றி ைருவகதரும்
பறவைகள் தமலும் தமது பயணத்வத கதோடரோது அங்கு தங்கிப்
பின்னர் பருைகோலம் மோறும் தபோது தமது நோடு தநோக்கி பயணம்
கசய்கின்றன. இலங்வகயின் கதன் பகுதிவயத் தோண்டி கைகு
தூரம் கடல் தமல்; பறந்து கசன்றோல் கதன் துரைத்வத
அவடயலோம். தைறு நிலப்பரப்புகள் இல்லோததத அவை தமது
பயணத்வத இலங்வகத் தீவுடன் நிறுத்திக் ககோள்கின்றன.
அதுவுமன்றி தீைின் அழகிய சுற்றோடல் பறவைகவள கைர்ந்ததும்
ஒரு கோரணமோகும். இது, கதன் தமற்கு பருைக்கோற்று கோலமோன
தம மோதம் முதல் ஒக்தடோபர் மோதம் ைவர நவடகபறும்
பறவைகளின் சுற்றுலோப் பயணமோகும். இக்கோலத்தில் குளங்கள்
ைோைிகள் மவழ நீரினோல் நிரம்பி இருக்கும். அவைகவளக் கண்டு
இரசிக்க பல சுற்றுலோப் பயணிகள் கிழக்கு, கதற்கு ைட மத்திய
மகோணங்களில் உள்ள நீர் ததக்கங்களுக்குச் கசல்ைோர்கள்.
பறவைகவளப் போர்த்து இரசிப்பது பலரின் கபோழுது தபோக்கோகும்.
அதற்ககன ஒரு சங்கம் உண்டு. இலங்வகத் தீவுக்கு சுமோர் 190
பவறை இனங்கள் தகோவடகோலத்தில் ைந்து கசல்கின்றன.
இப்பறவைகளில் பிகலமிங்தகோ ( குடநஅiகபழ) என்ற பறவை
தனது மோட்;சிவமயோன உருைத்தோல் பலவரக் கைரக்கூடியது.
தீைின் கிழக்குஇ ைடக்குஇ கதற்கு பகுதிகளில் உள்ள ைோைிகள்,

உப்புத்தளங்கள் இவை ைிரும்பும் இடங்கள்.

சுமோர் 8000 முதல்

10இ000 எண்ணிக்வகயுள்ள பிகலமிங்தகோ பறவைகள்
இலங்வககக்கு ைருவக தந்து யோல, ைில்பத்து ததசிய
ைனங்களில் உள்ள குளங்கவள நிரப்பும். சுமோர் 50 ைிதமோன
கடற்பறவைகள தமற்கு பகுதியில் அவடயோளம் கோணப்பட்டன.
இலங்வகவயப்

தபோன்று தமிழ்நோட்டில்; உள்ள தைடந்தோங்கல்

ைன போதுகோப்பு பகுதியில் வசபீரியோ பிரததசத்தில் இருந்து
குளிர்கோலத்தில் புலம் கபயர்ந்து ைரும்; ஒரு இலட்சத்துக்கு
அதிகமோன பறவைகவளக் கோணலோம். இவ்ைிடம், கசன்வனயில்
இருந்து 90 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. அங்குள்ள 74 ஏக்கர்
பரப்பளவுள்ள ைோைியில் “நீர் மருது” என்ற தோைரத்வத
பறவைகளின் ைசதிக்கோக பயிரிட்டுள்ளனர்.
முடிவுவர
மனிதன் பறவைகளின் பயணத்திலிருந்து கற்கதைண்டிய
போடங்கள் பல. தற்தபோது ஆயிரக் கணக்கோன லீட்டர்
எண்வணவய ைோனில் எரித்து, சூழவல அசுத்தப்படுத்தி,
ைிமோனத்தில் பயணம் கசய்கிறோன் மனிதன்;. கசல்லும் திவச
அறிய கதோழில் நுட்ப உதைிவய நோடுகிறோன். பறவைகள்
வகயோளும் யுக்திகவள ஏன் மனிதன் வகயோள ஆரோச்சிகள்
நடத்தக் கூடோது?. பறவைகள் நம் நோட்டு;க்கு ைருவக
தருைதினோல் சுற்றுலோப் பயணிகள் மூலம் அன்னிய கசலைோணி
நோட்டுக்கு ைருகிறது. சூழல் புனிதமோகிறது. அதனோல்

ைிருந்தோளிகவள தைட்வடயோடோது ைசதிகள் கசய்து ககோடுப்பதன்
மூலம் அைர்கள் எடுத்துச் கசல்லும் கசய்திகள் மூலம் தமலும்
கூடிய எண்ணிக்வகயில் பல ததசங்களில் இருந்து பறவை
இனங்கவள நம்நோட்டுக்கு ைரச் கசய்யலோம். இதற்கு முக்கியமோக
இயற்வகவயயும் சூழவலயும் மதித்து ைோழ நோம் கற்க
தைண்டும்.

