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SOS-ലനക്കുരിചൃ്
ശഔയലതൄിലറ തുമൄിഔലലക്കുരിചൄള്ള വാസീമ ഩഠനങ്ങൽ ശരാത്സാസിപ്പിക്കുഔ,
ശുദ്ധഛറ - തണ്ണീൾതൄട ആഴാഷഴയഴസെയുലട അഴിബാഛയ ഗടഔഭാമ തുമൄിഔളുലട
ഩായിസെിതിഔ
രാധാനയലതൄക്കുരിചൄും
അഴയുലട
ഷുംയക്ഷണലതൄക്കുരിചൄും
ഷമൂസലതൄ ശഫാധഴർക്കയിക്കുഔ തുടങ്ങിമ റക്ഷയങ്ങളുഭാമി രഴൾതൄിക്കുന്ന രു
ഷന്നദ്ധഷുംഗടനമാണ് ലഷാസഷറ്റി ശപാൾ ശഡാശനറ്റ് സ്റ്റഡീഷ് (SOS). ശഔയല
ഴനുംഴൿപ്പിലെ ഷസഔയണശതൄാലട ശഔയലതൄിലറ രധാനലപ്പട്ട ഴനയമൃഖ
ഷുംയക്ഷണശഔന്ദ്രങ്ങൽ,
നാശണർ
ഩാൾക്കുഔൽ,
തണ്ണീൾതൄടങ്ങൽ
എന്നിഴിടങ്ങലിലറല്ാും SOS-ലെ ആബിമുകയതൄിർ ഴൾശാഴൾശും തുമൄി ഷൾശേഔൽ
നടതൄി ഴരുന്നു. ടാലത ഴനുംഴൿപ്പ് ഉശദയാഖസെൾ, ഷ്ൽ-ശഔാശലഛ്
അധയാഩഔൾ, ഖശഴശഔൾ, ഴിദയാൾത്ഥിഔൽ എന്നിഴൾലക്കല്ാും ലഷഭിനാറുഔളുും
ഔ്ലാസുഔളുും ഷുംഗടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

യങമിതാഴിലനക്കുരിചൃ്
ഩാറക്കാട് ഛില്മിലറ റ്റപ്പാറും താരൄക്കിരൃള്ള ങലഴര ഩഞ്ചാമതൄിർ താഭഷിക്കുന്നു.
എൻ.എഷ്.എഷ് ശഔാശലഛ് റ്റപ്പാറും, എും.ഇ.എഷ് ശഔാശലഛ് ലഔാടുങ്ങല്ലൂൾ, ശപാരസ്റ്റ്
രിഷൾചൃ് ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്, ലഡരാഡൂൺ എന്നിഴിടങ്ങലിർ ഴിദയാബയാഷും.
ഷഷയ
വാസതൄിർ ഫിരുദാനന്തയഫിരുദും. ഔളിഞ്ഞ അഞ്ചാറു ഴൾശങ്ങലാമി ങലഴരമിലറ
സഛഴസഴഴിധയലതൄക്കുരിചൄള്ള നിയീക്ഷണ ഩഠനങ്ങലിർ ഏൾലപ്പട്ടിയിക്കുന്നു. തുമൄിവറബ നിയീക്ഷണല്ലൃഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് ശഔയലതൄിനഔതും പുരതും നിയഴധി
മാത്രഔൽ നടതൄിമിട്ടുണ്ട്. ശഔാളിശക്കാട് ഷൾേഔറാവാറമിർ അഡ്ഭിനിഷ്ശേശൻ
ഴിബാഖതൄിർ അഷിസ്റ്റൻര് ആമി ശഛാറി ലങയൄന്നു.
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അനങ്ങൻഭറ - ങലഴരമിർ നിന്നുള്ള ഔാഴ്ച

നന്ദി:
ഛിശാന റതൄീപ് ടി.ലഔ., ശ്രീഛിതൄ് ശ്രീൿഭാൾ, സിഭാൻഷു ബഖത്, ഫാറങന്ദ്രൻ
ഴി, ഛീഴൻ ശഛാഷ്, ശഡഴിഡ് യാജു, സുബ്രഹ്മണയൻ ലഔ.എ., യഞ്ജിത് ശഛക്കഫ്
ഭാതൂഷ്, സുഛിത് ഴി. ശഖാഩാറൻ, അഛിത് ടി.ലഔ., സരഷൺ തുമെൾ, ഴിശഴഔ്
ങന്ദ്രൻ, യഞ്ജിത് ആൾ.ഴി, ശദഴൻ ലഔ., ഷന്ദീഩ് ഛി., ഖിയീശ് എ.ലഔ., ജുസനദ്
ലഔ, സുശയശ് ഫാബു ലഔ, ലരഛി ങന്ദ്രൻ, ഭശനാഛ് ഔയിങ്ങാഭഠതൄിർ.
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മുകല്ലൃയ
ഩാറക്കാട്
ഛില്മിലറ
ങലഴര
ഩഞ്ചാമതൄിർ
ഔണ്ടു
ഴരുന്ന
തുമൄിഔലലക്കുരിചൄള്ള ഴിഴയങ്ങലാണ് ഈ പുസൄഔതൄിരൃള്ളത്. ഷ്ൽ
ഴിദയാൾത്ഥിഔലല
ഉശദൄവിചൃാണ്
രധാനഭായുും
ഈ
പുസൄഔും
തയൃാരാക്കിമിട്ടുള്ളത്.
നമ്മുലട
നാടിലെ
ഷമൄന്നഭാമ
സഛഴസഴഴിധയലതൄക്കുരിചൃ്
ൿട്ടിഔലല
ശഫാധഴാന്മായാക്കുഔ
എന്ന
ഉശദൄവഭാണ് ഇതിനു ഩിന്നിരൃള്ളത്. ഇതിർ ഴിഴയിചൃിട്ടുള്ള തുമൄിഔൽ, അഴ
ഔാണലപ്പടുന്ന ഷഭമും (ഷഛീഴഭാൿന്ന ഭാഷങ്ങൽ) എന്നിഴലമല്ാും ഇഴിലട
നടതൄിമിട്ടുള്ള
നിയീക്ഷണങ്ങലല
അടിസൊനഭാക്കിയുള്ളതാണ്.
ഭറ്റ്
സെറങ്ങലിർ നിന്നുമുള്ള ചുരുക്കും ങിറ ങിത്രങ്ങൽ ഉഩശമാഖിചൃിട്ടുലണ്ടങ്കിരൃും
ഇതിലറ
ഭൂയിബാഖും
തുമൄി
ങിത്രങ്ങളുും
ങലഴരമിർ
നിന്ന്
ഩഔൾതൄിമിട്ടുള്ളതാണ്. ** ങിഹ്നും ഉള്ള ങിത്രങ്ങൽ ഭറ്റ് സെറങ്ങലിർ നിന്നുും
എടുതൄിട്ടുള്ളഴമാണ്.
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അഴതായിഔ
യമൄത് ഴൾശങ്ങൽ പുരഔിശറക്ക് ശഩാഔാും. ശഔയലതൄിർ എഴിലടശമാ
യിടതൄിരുന്ന് രു ഩരുന്ത് ങിരഔടിചൄമരുഔമാണ്, ഷൃചനീറിഭമാൾന്ന
ആഔാവതൄിശറക്ക്. ഉമയങ്ങലിർനിന്ന് അഴൽ താശളമ്ക്കുശനാക്കുന്നു;
എന്താണഴൽ ഔാണുന്നത്? ഭശനാസയഭാമ ഔടർതൄീയങ്ങലിർനിന്നു തുടങ്ങി,
ഩചൃപ്പയഴതാനി
ഴിയിചൃ
ലനർപ്പാടങ്ങളുും,
ഔാറ്റിർ
ആടിയുറയുന്ന
ലതങ്ങിൻതറപ്പുഔളുും,
ഇടതിങ്ങി
നിരഞ്ഞുനിർക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങളുും,
നിരലഞ്ഞാഴുൿന്ന
ശതാടുഔളുും
പുളഔളുും
ഔലണ്ണതൄാദൂയുംഴലയ
തിയഭാറഔലലശപ്പാലറ
ലഔാടുുംഔാടുഔളുും
ഩിലന്ന
അഔറങ്ങലിർ
തറയുമൾതൄിനിർക്കുന്ന ഭാഭറഔളുും.. ഇനിലമായിക്കരൃും ഔാണുഴാൻ
ഔളിമാതൄ ദൃവയങ്ങൽ... എങ്കിരൃും അമൄതു ഴൾശങ്ങൽക്കിപ്പുരും ഇന്നുും
ശഔയലതൄിർ അങ്ങിങ്ങാമി ഩചൃപ്പിലെ ലങറുതുരുതഔൽ ങിതരിക്കിടപ്പുണ്ട്;
അതിലറാന്നാണ് ഩാറക്കാടു ഛില്മിലറ ങലഴരലമന്ന ഗ്രാഭും. രു ഩലക്ഷ,
ഗൃസാതുയതൃും ശതാന്നുന്ന ഒശയാ ഭറമാലിക്കുും ഭനസ്സിർ സൂക്ഷിക്കാൻ യിടും.
ശഔയലതൄിലറ അഴശവശിക്കുന്ന ഗ്രാഭങ്ങളുലട
രു തനിരൂഩഭാണ്
ങലഴരയുശടത്.
അഴിടലതൄ
തുമൄിഔളുലട
ഔഥ
ഩരയുശമൄാൽ
ആ
ഭൂരඁതിലമയുും സഛഴസഴഴിധയലതൄയുും ഭാറ്റിനിറുതൄാനാഴില്; ഔായണും
തുമൄിഔൽ ആ ആഴാഷഴയഴസെയുലട രു ബാഖഭാണ്, ഭനുശയരുൽലപ്പലട
ഭലറ്റല്ാ ഛീഴിഔലലയുുംശഩാലറ. അതുലഔാണ്ടുതലന്ന ശ്രീ മുസമ്മദ് ലശയിപ്
രു രඁതി ങിത്രഔായലനശപ്പാലറ ങലഴരലമ ഴൾണിക്കുശമൄാൽ രു
ലതലിഞ്ഞ രബാതതൄിർ ശറകഔശനാലടാപ്പും ഔാഴ്ചഔൽഔണ്ട് നടക്കാനിരങ്ങിമ
രതീതിയുണ്ടാല്ലൃന്നു. എലന്തല്ാഭാണഴിലട! ഴമരൃഔളുും ശതാടുഔളുും ഴന്മയങ്ങളുും
ലങറുൿന്നുഔളുും ഔിലിഔളുും പൂമൄാറ്റഔളുും! അങ്ങിലനമങ്ങിലന നടക്കുശമൄാൽ
അതാ... തുമൄിഔൽ!
ശഔയലതൄിർ
ഇതുഴലയമാമി
ശയകലപ്പടുതൄിമിട്ടുള്ളത്
167
തയും
തുമൄിഔലലമാണ്; അതിർ 55 എണ്ണലതൄ ങലഴരമിർ ഔലണ്ടതഴാൻ
ഔളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഔടശറായും മുതർ മൂടർഭഞ്ഞു പുതചൄരങ്ങുന്ന ഖിയിശുംഖങ്ങൽ
ഴലയ ഴയതയസൄഭാമ ഭൂരശദവങ്ങൽ ഉള്ള ശഔയലതൄിർ, ങലഴര ശഩാലറയുള്ള
ഗ്രാഭരശദവതൄ്
ഇത്രയുും ഴിഴിധതയതൄിരൃള്ള തുമൄിഔലല ഔാണുഴാൻ
ഷാധിക്കലമന്നത് അത്ഭുതഔയും തലന്നമാണ്. ഭിക്ക തുമൄിഔളുലടയുും
ആണിലെയുും ലഩണ്ണിലെയുും ങിത്രങ്ങശലാലടാപ്പും അഴലമ ഒശയാന്നിലനയുും
തിയിചൃരിമാൻ ഷസാമിക്കുന്ന അടമാലങ്ങലലക്കുരിചൄും അഴയുലട സൂക്ഷ്ഭ
ആഴാഷഴയഴസെലമക്കുരിചൄും ഭറ്റും ഴിവദഭാമി രതിഩാദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ
പുസൄഔതൄിർ. ഴളിമിർ രു തുമൄിലമക്കണ്ടാർ ഇലതാന്നു തുരന്നു ഭരിചൄ
ശനാക്കുഔലമ ശഴണ്ടു!
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ങലഴരമിലറ തുമൄിസുഹൃതക്കലല തിയിചൃരിമാനുഩഔയിക്കുന്നതിനു പുരശഭ,
അഴൾലക്കായാമുകഭാമി
തുമൄിഔളുലട
ഴൾഗൄീഔയണും,
വയീയഗടന,
ഛീഴിതങക്രും, തുമൄിനിയീക്ഷണും എന്നീ ഴിശമങ്ങലലക്കുരിചൄും ഴിവദഭാമി
രതിഩാദിക്കുന്നുണ്ട്
ശറകഔൻ.
എന്തുലഔാണ്ടാണ്
തുമൄിഔലല
ഔൾശഔഭിത്രങ്ങലാമി ഔണക്കാക്കലപ്പടുന്നത് എന്നുും നാും ഭനസ്സിറാക്കുന്നു.
അനുഫന്ധഭാമി ലഔാടുതൄിട്ടുള്ള ശറകനങ്ങലിർ ശഔയലതൄിർ ഔാണുന്ന 14
തുമൄിക്കുടുുംഫങ്ങലല നമുക്ക് ഩയിങമലപ്പടുതന്നു. ടാലത ഔടരൃഔൽ താണ്ടി
ശദവാടനും നടതന്ന തുറാതമൄിഔളുലട അഴിവൃഷനീമഭാമ ഔഥമിരൄലട
ഈ ലങറുഛീഴിഔളുലട രഩഞ്ചതൄിശറയ്ക്ക് നലമ്മ ട്ടിലക്കാണ്ടുശഩാൿന്നു.
ങലഴരമിലറ തുമൄിഔളുലട റിസ്റ്റിലനാപ്പും ശഔയലതൄിലറ തുമൄിഔളുലട ലങഔ്
റിസ്റ്റും നർഔിമിട്ടുണ്ട്.
രു
ലഔാചൄഗ്രാഭതൄിർ
ഔാണലപ്പടുന്ന
തുമൄിഔൽ;
അഴ
ആ
നാട്ടുഔാൾക്കല്ാലത
ഭറ്റാൾലക്കങ്കിരൃും
രശമാഛനലപ്പടുശഭാ
എന്ന്
ശതാന്നിശമക്കാും. എന്നാർ ഈ ലഔാചൄ സഔപ്പുസൄഔും രു ഴിറശമരിമ
ചൂണ്ടുഩറഔമാണ്. ശഔയലതൄിലറ ഭറ്റ ഗ്രാഭഴാഷിഔൽക്ക് ഭാത്രഭല്
രඁതിനിയീക്ഷണതൄിർ തരയയാമ നഖയഴാഷിഔൽക്കുും അനുഔയിക്കാല്ലൃന്ന
രു ഭാതൃഔമാണ് ഇത്. ചുറ്റഴട്ടതള്ള തുമൄിഔൽ ഭാത്രഭല് ഭറ്റ
ഛീഴിഔലലക്കുരിചൄും ഇതുശഩാലറ ഩഠിക്കുഔയുും ഭറ്റള്ളഴൾക്ക് ഴളിഔാട്ടിമാമി
ഩഠനങ്ങൽ രഷിദ്ധീഔയിക്കുഔയുും ലങയൄന്നത് രඁതിലമക്കുരിചൄ ആളതൄിരൃും
ഩയപ്പിരൃും ഭനസ്സിറാക്കുഴാനുും അതിരൄലട രඁതിലമ ഩയിയക്ഷിശക്കണ്ടത്
നാശഭാശയാരുതൄരുശടയുും
ഔടഭമാലണന്ന്
ഴരുുംതറമുരയ്ക്ക്
ഔാണിചൄലഔാടുക്കുഴാനുും ഉഩഔയിക്കുും.
അതിറലിതല്ലൃും
അതിസുബഖല്ലൃഭാമ
ബാശമിരൄലട,
തുമൄിഔളുലട
ഴിസ്മമക്കാഴ്ചഔൽ ഔാണിചൄ തന്ന ശ്രീ മുസമ്മദ് ലശയീഫും പ്പും തുമൄിഔലിരൄലട
രඁതിഷുംയക്ഷണും എന്ന ഩാത തുരന്നിട്ട ലഷാസഷറ്റി ശപാൾ ശഡാണറ്റ്
സ്റ്റഡീസുും എല്ാ അബിനന്ദനങ്ങളുും അൾസിക്കുന്നു.
രඁതി ഔനിഞ്ഞനുഗ്രസിചൃ നാടാണു ശഔയലലഭന്നു നാും ഊറ്റും ലഔാള്ളും;
എങ്കിരൃും
അന്ധഭാമ
ഴിഔഷനലഴരിമിരൄലട
നമ്മൽ
അഴലല
നവിപ്പിചൄലഔാണ്ടിയിക്കുന്നു. ഈ ലഔാശരാണക്കാറതൄ് ഭൂഭിമിലറ ഭറ്റ
ഭനുശയശയാലടാപ്പും
നാും
നമ്മുലട
ലതറ്റിലെ
തിക്തപറങ്ങൽ
അനുബഴിചൄലഔാണ്ടിയിക്കുന്നു. എങ്കിരൃും രඁതി ഔരുണാഭമിമാണ്; രു
ഩശക്ഷ, ലതറ്റഔൽ തിരുതൄാൻ നാും തയൃാരാമാർ അഴൽ ലഩാറുക്കുും.
അതിനുള്ള രു ലങറുതിയിനാലഭാണ് ഈ പുസൄഔും.
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ങലിയുലട അര
ങലിയുലട അര ശറാഩിചൃാണ് ങലഴര ആമലതന്നാണ് ശഔയലതൄിലറ
സെറനാഭങ്ങളുലട ങയിത്രഭശനൃശിചൄ ശഩാമ ഭസാഩണ്ഡിതനാമ ശ്രീ
ഴി.ഴി.ലഔ. ഴാറതൄ് അബിരാമലപ്പടുന്നത്. ങലഴരയുലട ഷമൄന്നഭാമ
ഔാൾശിഔ ഩായമൄയയതൄിന് ഇതിരൃും നലല്ാരു ഴിശവശണും ശഴലര ആഴവയഭില്.
ഴമരൃഔളുും
ൿന്നുഔളുഭാണ്
ങലഴരലമ
അടമാലലപ്പടുതന്നത്.
ങലഴരമിലറതൄണലഭങ്കിർ ഩതിലനട്ടയ ൿന്ന് ശഔരിമിരങ്ങണും എന്നാണ്
ഩളലഭാളി. ഭാഞ്ചീയി ഭറ, ലങമൄയതൄി ഭാട്, തുശരാുംൿന്ന്, ഭറചൃിക്കാട്,
ഇടൂൾൿന്ന് തുടങ്ങി ഩയസ്പയും ലഔട്ടുഩിണഞ്ഞു ഔിടക്കുന്ന ലങറുതുും ഴരൃതുഭാമ
അഷുംകയും ൿന്നുഔൽ. രു ൿന്ന് അഴഷാനിക്കുന്നിടതൄ് ഴമർ തുടങ്ങുന്നു.
അതങ്ങിലന നീണ്ടുും ഩയന്നുും ഴലഞ്ഞുും പുലഞ്ഞുും അടുതൄ ൿന്നിർ ശഩാമി
ലതാടുന്നു.

ങലഴര - ഭാഞ്ചീയി ഭറമിർ നിന്നുമുള്ള ഔാള്ചൃ

ഩാറക്കാട് ഛില്യുലട ലതക്ക്-ഩടിഞ്ഞാര് അതിയിരൃള്ള, റ്റപ്പാറും താരൄക്കിർ
ഉൽലപ്പടുന്ന, രു ഩഞ്ചാമതൄാണ് ങലഴര. ലങരിമ ലങരിമ ൿന്നുഔളുും
അഴയ്ക്കിടമിർ ലനർപ്പാടങ്ങളുും നിരഞ്ഞതാണ് ങലഴരയുലട ഭൂരඁതി. 27.9
ങതുയശ്ര
ഔിശറാഭീറ്റൾ
ഴിഷ്തൃതിയുള്ള
ഈ
ഩഞ്ചാമതൄിലറ
40
വതഭാനശതൄാലും സെറും ൿന്നിൻലങരുല്ലൃഔലാണ്. മുപ്പത് വതഭാനും ഴീതും
ൿന്നുഔളുും
ലനർപ്പാടങ്ങളുഭാണുള്ളത് .
ങലഴര,
പുറിമാനുംൿന്ന്,
മുണ്ടശക്കാട്ടുൿറുശ്ശി,
സഔറിമാട്
എന്നീ
നാറ്
ഗ്രാഭരശദവങ്ങൽ
ശങൾന്നതാണ് ങലഴര ഩഞ്ചാമതൄ്.
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ഔളിഞ്ഞ ന്ന് യണ്ട് ദവഔങ്ങലാമി തൃയിതഖതിമിർ നടന്നു ലഔാണ്ടിയിക്കുന്ന
നഖയഴർഔയണും, ഭൂഴിനിശമാഖതൄിരൃും ඁശി യീതിഔലിരൃും ഴന്ന ഭാറ്റങ്ങൽ
എന്നിഴ
ശഔയലതൄിരൃടനീലും
ഭൂരඁതിമിർ
ഷായഭാമ
ഭാറ്റങ്ങൽ
ഴരുതൄിമിട്ടുണ്ട്.
അതിലെ അറലമാറിഔൽ ൿരലചൃാലക്ക ങലഴരമിരൃും
ഔാണാും. ലനർඁശി ഴയാഩഔഭാമി ൿരഞ്ഞു. രുഩാട് ലനർഴമരൃഔൽ
നിഔന്ന് ഴീടുഔളുും ശരാഡുഔളുഭാമി. നട്ടുചൃക്കുും ഩഔർലഴലിചൃും എതൄി
ശനാക്കാൻ ഭടിചൃിരുന്ന ഇടഴളിഔൽ (ൿണ്ടനിട്ട്ലി എന്നാണ് ഩളഭക്കാൾ
ഩരഞ്ഞിരുന്നത്) നല് സസ്റ്ററൻ ശഔാൺക്രീറ്റ് ശരാഡുഔലാമി. ലഴട്ടിയുും (Olea
dioica), ഞാഴരൃും (Syzygium cumini), ഭഞ്ഞപ്പാല്ലൃട്ടയുും (Morinda pubescens)
ലക്ക തിങ്ങി ഴലൾന്നിരുന്ന ൿന്നിൻ ലങയില്ലൃഔലലല്ാും രബ്ബൾ ശതാട്ടങ്ങലാമി.
ഩട്ടിരൃുംട്ടങ്ങൽ (മുലഔൽക്ക് ഞങ്ങളുലട നാട്ടിർ ഩരയുന്ന ഭലറ്റാരു ശഩയാണ്
ഩട്ടിർ) അതിയിട്ടിരുന്ന, ൿറുശന്താട്ടി മുതർ ഷൾപ്പഖന്ധി ഴലയയുള്ള
ഓശധഷഷയങ്ങൽ
നിരഞ്ഞ
ഴിവാറഭാമ
ഴീട്ടു
ഩരമഔലലാലക്ക
ഩളഭക്കാരുലട ഭനസ്സിലറ ഭങ്ങിമ ഒൾമ്മഔൽ ഭാത്രഭാമി.
നാണും
ൿണുങ്ങിഔലാമ തഔയയുും, മുക്കുറ്റിയുും, തുമൄയുും തറമാട്ടി നിന്നിരുന്ന
ഴളിമിരമഔലലാലക്ക ആനലതൄാട്ടാഴാടി (Mimosa diplotricha) എന്ന
ബീഔയഷതൃും ഔയൃടക്കിമിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങലനലമാലക്കമാലണങ്കിരൃും ങലഴര
ഇശപ്പാഴുും സുന്ദയിമാണ്. ഗ്രാഭതൄിലെ ഷൗഭയതയുും വാറീനതയുും ആശഴാലും
ഫാക്കിയുള്ള നലല്ാരു നാട്. ഇശപ്പാഴുും ഩാറക്കാട് ഛില്മിർ ഏറ്റല്ലൃും ടുതർ
ലനല്ലുർഩാദിപ്പിക്കുന്ന ഩഞ്ചാമതഔലിലറാന്നാണ് ങലഴര.

തൂമൄാമ ഩാടശവകയും

അതിഴിദൂയഭല്ാതൄ ഭൂതഔാറതൄ് ഇക്കാണാമ ൿന്നുഔൽ മുഴുഴൻ ഇടതൂൾന്ന
ഔാടുഔലാമിരുന്നു. തങ്ങളുലട ലങറുപ്പഔാറതൄ്, ഇരുട്ട് ഔനത തുടങ്ങുന്ന
സഴൿശന്നയങ്ങലിർ ൿലക്കടഴിർ ധൃതിമിർ ൿലിചൄ ഔമറുശമൄാൽ അപ്പുരലതൄ
ഔടഴിർ നിന്നുും പുറിയുലട മുയൽചൃ ശഔട്ടതുും, ആ ശഩടിമിർ അയഭണിക്കൂൾ
ലഔാണ്ട് നടലന്നശതൄണ്ട ദൂയും യണ്ട് ഭിനിറ്റിർ ഩരലന്നതൄിമതുഭാമ
ഔഥഔലാണ് രു ഔാറതൄ് ങലഴരമിലറ മുതൄച്ഛന്മാരുും മുതൄശ്ശിഭാരുും
ശഩയക്കുട്ടിഔശലാട് ഩരഞ്ഞിരുന്നത്. ആ ഔഥഔൽ ശഔട്ട് ഴലൾന്ന ൿട്ടിഔൽ
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ഇശപ്പാൽ അപ്പൂപ്പന്മാരുും അമ്മൂമ്മഭാരുഭാമി. ഭാഞ്ചീയി ഭറമിലറ നയിയുലടയുും
ഭാനിലെയുും
ഔഥഔൽ
ഏറ്റ
ഩരമാൻ
ആളുഔലില്ാലത
എശന്നാ
ഴിഷ്മൃതിമിറാണ്ടിയിക്കുന്നു. ലഔ.ടി.എൻ ശഔാശലഛ് നിർക്കുന്ന ൿലന്നാലക്ക
രു ഔാറതൄ് പുറിഔൽ ഴിസയിചൃിരുന്ന ഔാടുഔലാമിരുന്നു എന്ന് ഇശപ്പാൽ
ആശയാലടങ്കിരൃും ഩരഞ്ഞാർ ശഔൽക്കുന്നഴൾ ങിയിക്കുും. ആ അലതാലക്ക രു
ഔാറും എന്ന് ഩരഞ്ഞ് ഗുസാമുകും അടഞ്ഞു ശഩാമ പുറിഭടഔൽ
ലനടുഴീൾപ്പിടുന്നുണ്ടാമിയിക്കുും.

ങലഴര ഩാടതൄിന് നടുഴിരൄലട ഴുൿന്ന ശതാട്
പുറിമാനുംൿന്ന് രശദവങ്ങൽ
ഈ പുസൄഔതൄിലറ ഭൂയിബാഖും തുമൄി ങിത്രങ്ങളുും ഈ യണ്ട് സെറങ്ങലിർ നിന്നുും എടുതൄിട്ടുള്ളതാണ്

ഔിണറുഔൽ, ൿലങ്ങൽ, ശതാടുഔൽ എന്നിഴമാണ് ങലഴരമിലറ തനത്
ഛറശരാതസ്സുഔൽ. ഭണ്ണാൾക്കാട് ഛറശഷങന ഩദ്ധതിയുലട ബാഖഭായുള്ള
ഔനാരൃും ങലഴരമിരൄലട ഔടന്ന് ശഩാൿന്നുണ്ട്. ഈ ഩദ്ധതിയുലട ഴാററ്റ
ഩഞ്ചാമതൄാണ്
ങലഴര.
അശനഔഔാറും
സൄുംബനാഴസെമിറാമിരുന്നുലഴങ്കിരൃും
ഇശപ്പാൽ
ഔനാരൃഔളുലട
ഩണി
പൂൾതൄീഔയിചൃ് ശഴനറിർ ലഴള്ളും എതൄിചൃ് തുടങ്ങിമിട്ടുണ്ട്. ഩഞ്ചാമതൄിലെ
ഔണക്ക് രഔായും ങലഴരമിലറ ശതാടുഔളുലട ലഭാതൄും നീലും 13.5
.ഔിശറാഭീറ്റരാണ്. ലനർപ്പാടങ്ങലിലറ ഛറക്രഭീഔയണതൄിന് ശഴണ്ടിയുള്ള ഈ
ശതാടുഔലലല്ാും തലന്ന ഭളക്കാറത ഭാത്രും ഷഛീഴഭാൿന്നഴമാണ്.
പുലിങ്കുലും, ഩഞ്ചീയിക്കുലും, തൂമൄാമക്കുലും (ങലഴര), ലഩരുങ്കുലും (പുറിമാനുംൿന്ന്),
ലഔാട്ടശക്കാട്ടു ൿലും, അണ്ണാരക്കുലും, ഩയൃില്ിക്കുലും (മുണ്ടശക്കാട്ടു ൿൾശ്ശി) തുടങ്ങി
ലങറുതുും ഴരൃതുഭാമ നൂറ്റി അൻഩശതാലും ൿലങ്ങൽ ങലഴരമിരൃണ്ട്.
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ഗൂഖിൽ എൾതൄ് ഉഩശമാഖിചൃ് തയൃാരാക്കിമ ങലഴരയുലട ഭാഩ്
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ങലഴരമിലറ സഛഴസഴഴിധയും

ങലഴരമിർ പുറിയുും ആനയുും ഉണ്ടാമിരുന്നു എന്നതിന് പുറിമാനുംൿന്ന്
എന്ന സെറശപ്പരുും ൿരചൃ് ഩളങ്കഥഔളുഭല്ാലത ഭറ്റ് ലതലില്ലൃഔലലാന്നുഭില്.
എന്നാർ ഇഴിടും മുഴുഴൻ രു ഔാറതൄ് നിതയസയിത/അൾദ്ധ-നിതയസയിത
ഴനങ്ങലാമിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇശപ്പാഴുും ധായാലും ലതലില്ലൃഔൽ ഉണ്ട്.
ഇഴിലട ഔാണലപ്പടുന്ന ലങടിഔളുും, ഩക്ഷിഔളുും, പൂമൄാറ്റഔളുും, തുമൄിഔളുലഭാലക്ക
അത് അടിഴയമിട്ട് ഷമ്മതിക്കുും.

ഷഷയവാസതൄിർ ഖശഴശണും നടതന്ന ങലഴരമിലറ ശ്രീ. രഴീൺ ൿഭാൾ
പുറിമാനുംൿന്ന് രശദവതൄ് ഭാത്രും എൺഩശതാലും ഴനഷഷയങ്ങൽ ഉള്ളതാമി
ഷാക്ഷയലപ്പടുതന്നു.
ഇതിർ
ഩറതുും ഩശ്ചിഭഗട്ടതൄിലറ സൊനീമ
ഷഷയങ്ങലാണ്. എടറ (Olea dioica), ഞാഴർ (Syzygium cumini), ശങയ്
(Holigarna arnottiana), ഇതൄി (Ficus tinctoria), പ്ലാവ് (Butea monosperma),
ആഞ്ഞിറി (Artocarpus hirsutus) തുടങ്ങിമ വൃക്ഷങ്ങളുും ഔാട്ടുഭഞ്ഞൽ (Curcuma
neilgherrensis), നിറനായഔും (Naregamia alata), ഭണിലഩയണ്ട (Leea indica),
ലങറുൿലതൄി (Osbeckia muralis), ഩരുഴലക്കാടി (Pothos scandens), ലങറുശതക്ക്
(Rotheca serrata) തുടങ്ങിമ അഷുംകയും ഓശധിഔളുും ങലഴരയുലട
ഴനഩായമൄയയതൄിശറക്കുള്ള ചൂണ്ടുഩറഔഔലാണ്.
ൿടിലഴള്ള ഩദ്ധതിഔളുും സഩഩ് ഔണക്ഷനുും ഴരുന്നതിന് മുൻഩ്
ഔിണറുഔലാമിരുന്നു ങലഴരക്കാരുലട ദാസഭഔറ്റിമിരുന്നത്. ഔല്് ലഔാണ്ട്
ബിതൄി ലഔട്ടി ഷുംയക്ഷിചൃ (ആൽഭര എന്നാണ് നാട്ടുലഭാളി) ഔിണറുഔലലക്കാൽ
നാടൻ ഔിണറുഔലാമിരുന്നു ഭൂയിബാഖല്ലൃും. ഇതൄയും ഔിണറുഔലിർ ലഴള്ളും
ശഔാരുന്നതിനുള്ള ഔപ്പി ഉരപ്പിചൃിരുന്നത് ഭയക്കാരൃഔലിറാമിരുന്നു. അമൄളും
(Spondias dulcis), മുയിക്ക് (Erythrina variegata) വീഭലക്കാന്ന (Gliricidia
sepium) തുടങ്ങിമ ഭയങ്ങളുലട ഔാരൃഔലാണ് ഇതിനാമി ടുതരൃും
ഉഩശമാഖിചൃിരുന്നത്. ലഴള്ളും ശഔാരുശമൄാൽ ൿടും നിരഞ്ഞു ഔളിഞ്ഞാർ
ലതാട്ടിമിർ ഫാക്കി ഴരുന്ന ലഴള്ളും ഈ ഔാരൃഔളുലട ചുഴട്ടിശറക്കാണ്
ളിക്കുഔ. അങ്ങിലന ശഩാലഔശപ്പാലഔ അഴ തലിൾതൄ് ഴലൾന്ന് ഭയങ്ങലാമി
ഭാറുും.
അധിഔും
മൂക്കാതൄ
അമൄളങ്ങ
ഉപ്പിറിടാനുും
അചൃാരിനുും
ഉഩശമാഖിചൃിരുന്നു. ഇതൄയും നാട്ടുഔിണറുഔൽ ഇശപ്പാൽ ഇഴിലട ഇലല്ന്ന്
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തലന്ന ഩരമാും. ഴിയറിലറണ്ണാല്ലൃന്ന അമൄളല്ലൃും മുയിക്കുഭയങ്ങളുഭാണ് ഇശപ്പാൽ
ഫാക്കിയുള്ളത്.

അഴശവശിക്കുന്ന ഩചൃതരുതഔൽ

ഇത് തലന്നമാണ് ഭൂയിബാഖും നാട്ടു വൃക്ഷങ്ങളുലടയുും സെിതി. എന്നാരൃും
ഇശപ്പാഴുും ങലഴരമിരൃള്ള നാട്ടു ഭയങ്ങളുലട എണ്ണലഭടുതൄാർ തീയില്.
അയമാർ,
ശഩയാർ,
ഩാറഭയും,
ഭാഴ്,
പ്ലാഴ്
എന്നിങ്ങലനയുള്ള
ഷൾേഴയാഩിഔലല ടാലത അതൄി (Ficus racemosa), ഩാരഔും (Ficus hispida),
മുള്ളീറും (Zanthoxylum rhetsa), ശഴങ്ങ (Pterocarpus marsupium), ഇരുൽ (Xylia
xylocarpa), ഴീട്ടി (Dalbergia latifolia), ഔണിലക്കാന്ന (Cassia fistula), ടുഔ്
(Cleistanthus collinus), ലങറുശതക്ക് (Callicarpa tomentosa), ലഩാട്ടക്കാഴലും
(Sterculia guttata), ഭരുത് (Terminalia paniculata), ശതക്ക് (Tectona grandis),
ൿടഔപ്പാറ (Holarrhena pubescens), ഷിന്ദൂയും (Mallotus philippensis),
ഭഞ്ഞപ്പാല്ലൃട്ട (Morinda pubescens), ഉപ്പിറ (Macaranga peltata), ഔാഞ്ഞിയും
(Strychnos nux-vomica), ഈരുംഩന (Caryota urens) തുടങ്ങി നിയഴധി തനത്
രാശദവിഔ വൃക്ഷങ്ങൽ ഔാറല്ലൃഭാമി നിയന്തയ ഷഭയതൄിശറൾലപ്പട്ടു ലഔാണ്ട്
ങലഴരയുലട ഭണ്ണിർ ശഴരുഔലാള്തൄി നിർക്കുന്നുണ്ട്. ഩാറക്കാടിലെ
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മുകമുദ്രമാമ ഔയിമൄനഔൽ മുൻപുും ങലഴരമിർ ൿരഴാമിരുന്നു, ഇശപ്പാൽ
തീലയ ഔാണാനുഭില്.
ങലഴരമിർ
പുറി
ഉണ്ടാമിരുന്നു
എന്ന്
ഩരഞ്ഞാർ
ആരുും
ഴിവൃഷിക്കില്ാമിയിക്കുും; ഩശക്ഷ ഔാട്ടുമുമരൃും ശഩാക്കാനുും (ഔാട്ടു പൂചൃ – Jungle
Cat) നിരലമ ഉണ്ടാമിരുന്നു എന്ന് ഩരഞ്ഞാർ "ഩണ്ട് ഞാൻ ഔണ്ടിട്ടുണ്ട്"
"ഞാൻ ഔണ്ടിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ഩരഞ്ഞു നിയഴധി ശഩൾ മുശന്നാട്ട് ഴരുും. അപൂൾേും
ഴലൾത മുമരൃഔലല്ാലത ങലഴരമിർ ഇശപ്പാൽ മുമരൃഔൽ ന്നുും തലന്നമില്.
ഔാട്ടു പൂചൃലമ ഔണ്ടു എന്ന് ഩറരുും ഈമിലടമാമി ഩരയുന്നുലണ്ടങ്കിരൃും
ഴിവൃഷനീമഭാമ ലതലില്ലൃഔൽ ന്നുഭില്.

ൿയങ്ങ് (Bonnet Macaque)

ഔാട്ടുഩന്നി (Indian Wild Boar)**

ഔാട്ടുഩന്നിയുും (Indian Wild Boar) ൿയങ്ങുഔളുും (Bonnet Macaque) ഔൾശഔരുലട
ഉരക്കും ലഔടുതൄിലക്കാണ്ട് ഇഴിടും മുഴുഴൻ ശഭഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ലഴചൃ്
അരതയക്ഷനാമിരുന്ന ൿറുനയി (Golden Jackal) ഷുംഖീതാത്മഔഭാമി
ഒയിമിട്ടു ലഔാണ്ട് ഴീണ്ടുും യുംഖരശഴവും ലങയ്തിട്ടുണ്ട്. മുള്ളൻ ഩന്നിഔളുലടയുും
(Indian Crested Porcupine) ഔീയിഔളുലടയുും (Indian Grey Mongoose)
എണ്ണതൄിർ ഖണയഭാമ ഴൾദ്ധന ഉണ്ടാമിട്ടുണ്ട്. ലഴരുഔിലന (Small Indian
Civet) ഔണ്ടതാമി അടുതൄ ഔാറലതൄാന്നുും ആരുും ഩരഞ്ഞു ശഔട്ടിട്ടില്.
തട്ടിൻപുരങ്ങളുള്ള ഴീടുഔൽ അപൂൾേഭാമിട്ടുലണ്ടങ്കിരൃും ഭയപ്പട്ടിഔൽ (Common
Palm Civet) ഇശപ്പാഴുും ഇഴിലടലമാലക്ക ഔരങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്.

നാഔശഭാസൻ**

ഭഞ്ഞക്കാഞ്ചി ഭയുംലഔാതൄി
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നാട്ടുശഴറിതൄതൄ

എല്ാ ഴൾശല്ലൃും ഛനുഴയി-ലപബ്രുഴയി ഭാഷങ്ങൽ ആൿശമൄാൽ മുടങ്ങാലത
ഴന്നിരുന്ന യഥിതി ഉണ്ടാമിരുന്നു ങലഴരമിർ. ഷാധായണമിർ ഔഴിഞ്ഞ
നീലമുള്ള രിഫൺ ശഩാലറയുള്ള ഴാരൃും, തൂലഴള്ള നിരതൄിരൃള്ള തൂഴരൃഔളുഭാമി
രു ലഔാചൄ ഩക്ഷി - നാഔശഭാസൻ (ചുഴപ്പ് ഔറൾന്ന തഴിട്ട് നിരതൄിരൃള്ള
നാഔശഭാസൻ ഩക്ഷിഔളുമുണ്ട്).
സിഭാറമഴയുും ഔടന്ന് ഭഞ്ഞുഔാറും
ങിറഴളിക്കാൻ ശഔയലതൄിർ ഴരുന്ന ശദവാടനക്കിലിഔലിർ യാൽ. Indian
Paradise Flycatcher എന്ന് ഇുംഗ്ലീശിർ ഴിലിക്കുന്ന ഇശദൄസലതൄ ഩശക്ഷ ഔളിഞ്ഞ
ൿലര ഴൾശങ്ങലാമി (ഩതഴൾശതൄിറധിഔും) ങലഴരമിർ ഔണ്ടിട്ട്.
നാഔശഭാസൻ ഴരുന്നിലല്ങ്കിരൃും ഭറ്റ ഩക്ഷിഔൽ ങലഴരമിർ ധായാലമുണ്ട്.
എല്ാഴൾക്കുും ങിയഩയിങിതയാമ ഔാക്ക, സഭന, ലഩാന്മാൻ തുടങ്ങിമ
ഩക്ഷിഔൽ മുതർ ശങയാലക്കാക്കൻ (Asian open bill), ഔശണ്ടിലക്കാക്ക് (Black
Headed Ibis), നാട്ടുഭയുംലഔാതൄി (Black-rumped Flameback), ഒശറഞ്ഞാറി
(Rufous Treepie), ഭണ്ണാതൄിപ്പുള്ള് (Oriental Magpie Robin), നാട്ടുബുൽബുൽ
(Redvented Bulbul), നാട്ടുശഴളാമൄർ (Indian Grey Hornbill) എന്നിങ്ങലന
നൂരിർ ടുതർ തയും ഩക്ഷിഔലല ഇഴിലട ഔാണാല്ലൃന്നതാണ്. ശഔയലതൄിർ
എല്ാമിടതും എന്നശഩാലറ ങലഴരമിരൃും ഇശപ്പാൽ ഏറ്റല്ലൃും ടുതർ
ഔാണലപ്പടുന്ന ഩക്ഷിഔലിലറാന്ന് ഭമിറാണ്.
പൂമൄാറ്റഔളുലട ഩറുദീഷമാണ് ങലഴര. ശഔയലതൄിലെ ഷുംസൊന വറബും
എന്ന ഩദഴി അറങ്കയിക്കുന്ന ബുദ്ധഭയൂയി, ഇന്തയമിലറ ഏറ്റല്ലൃും ഴറിമ
ങിത്രവറബും എന്ന ഫഹുഭതിയുള്ള ഖരുഡവറബും എന്നിഴയുൽലപ്പലട 122 തയും
വറബങ്ങലല ങലഴരമിർ ഔാണാും.

നാട്ടിൻപുരങ്ങലിർ ഷാധായണ ഔാണലപ്പടുന്ന നായഔക്കാലി (Common
Mormon), നാട്ടു ശരാഷ് (Common Rose), ങക്കയ വറബും (Crimson Rose),
ആഴണശങാപ്പൻ (Common Castor), തീചൃിരഔൻ (Tawny Coster), നാട്ടുഭായൻ
(Plains Cupid) എന്നീ വറബങ്ങലലക്കൂടാലത ഴനരശദവങ്ങലിർ ഭാത്രും ഔണ്ടു
ഴരുന്ന പുള്ളിഴാൽ ഴാറൻ (Spot Swordtail), മുലുംതഴിടൻ (Bamboo
Treebrown), പുറിലതൄയൃൻ (Common Leopard), ലറമ്ഷ് വറബും (Tamil
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Lacewing), ശങാണൻ പൂമൄാറ്റ (Redspot), ഭൾക്കടവറബും (Apefly),
സുഴൾണ്ണവറബും (Golden Angle) എന്നീ പൂമൄാറ്റഔലലയുും ഇഴിലട സെിയഭാമി
ഔാണാും.
ശറാഔതൄാഔഭാനും 6256 തുമൄി ഛനുസ്സുഔളുലണ്ടന്ന് ഔണക്കാക്കലപ്പടുന്നു.
ഇതിർ 488 ഛനുസ്സുഔലാണ് ഇന്തയമിർ ഔാണലപ്പടുന്നത്. ശഔയലതൄിർ
നിന്നുും നാലിതുഴലയമാമി 167 തയും തുമൄിഔലല ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട്. ഇഴമിർ
ഩൿതിമിറധിഔല്ലൃും ഴനരശദവങ്ങലിർ ഭാത്രും ഔണ്ടു ഴരുന്നഴമാണ്. ഔളിഞ്ഞ
ൿരചൄ ഴൾശങ്ങലിലറ നിയീക്ഷണപറഭാമി ങലഴരമിർ നിന്നുും 55 തുമൄി
ഛനുസ്സുഔലല (ശഔയലതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്നതിലെ മൂന്നിലറാന്ന്) ഔാണാൻ
ഔളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീറ ഴയാലി, ഔാട്ടുഩതുങ്ങൻ, തീചൃതുപ്പൻ തുടങ്ങി ഔാടുഔലിർ
ഭാത്രും ഔണ്ടുഴരുന്ന ഩറ തുമൄിഔലലയുും ഇഴിലട നിന്നുും ഔലണ്ടതൄാനാമിട്ടുണ്ട്.
അനുഩഭഭാമ
സഛഴസഴഴിധയതൄാർ
അനുഗൃസീതഭാണ്
ശഔയലും.
ശറാഔലതൄായിടതും ഔാണാൻ ഔളിമാതൄ നിയഴധി ഛീഴഛാതിഔളുലട
ആശ്രമസൊനഭാണ്
നമ്മുലട
ഩശ്ചിഭഗട്ടതൄിലറ
ഴനാന്തയങ്ങൽ.
ശഔയലതൄിലറ ഴനരശദവങ്ങലിരൃള്ള സഛഴസഴഴിധയലതൄക്കുരിചൃ് നിയഴധി
ഩഠനങ്ങൽ
നടന്നിട്ടുണ്ട്,
ഇശപ്പാഴുും
നടന്നു
ലഔാണ്ടിയിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഴനരശദവങ്ങൽ ശഩാലറതൄലന്ന സഛഴസഴഴിധയതൄാർ ഷമൄന്നഭാണ്
ശഔയലതൄിലറ ഗ്രാഭരശദവങ്ങളുും. എന്നാർ ഷുംയക്ഷിത ഴനരശദവങ്ങൽക്ക്
പുരതള്ള സഛഴസഴഴിധയലതൄക്കുരിശചൃാ അത് നിറനിർശക്കണ്ടതിലെ
ആഴവയഔതലമക്കുരിശചൃാ നമ്മൽ തീലയ ശഫാധഴാന്മായല് എന്നുള്ളതാണ്
ദുഃകഔയഭാമ ഷതയും. ൿരചൃ് ഴനരശദവങ്ങൽ ഔരുതർ ശഭകറഔലാമി
രകയാഩിക്കുന്നശതാട് ടി സഛഴസഴഴിധയ ഷുംയക്ഷണും ഷാധയഭാമി
എന്നുള്ള ലഩാതുശഫാധഭാണ് നിറഴിർ നലമ്മ നമിക്കുന്നത്. ഇത് ലതറ്റാമ
രു ധായണമാണ്. സഛഴസഴഴിധയ ഷുംയക്ഷണും പറരദഭാഔണലഭങ്കിർ
ഴനഷുംയക്ഷണും ഭാത്രും ശഩായാ രാശദവിഔ സഛഴസഴഴിധയ ഷുംയക്ഷണും
ടി ശഴണ്ടതാണ് എന്ന തിയിചൃരിഴ് നമുക്കുണ്ടാശഔണ്ടതുണ്ട്.
രඁതിഴിബഴങ്ങൽ ഉഩശമാഖിക്കാലത നമുക്ക് ഛീഴിക്കാനാഴില് എന്നുള്ളത്
ഩയഭഭാമ രു ഷതയഭാണ്.
ഩശക്ഷ അതിഛീഴനതൄിനായുള്ള നമ്മുലട
രവൃതൄിഔൽ രඁതിലമ എങ്ങലന ഫാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലനക്കുരിചൃ്
നാശഭാശയാരുതൄരുും ശഫാധഴാന്മായാശമ ഩറ്റൂ. അഴനഴൻ ഛീഴിക്കുന്ന
ചുറ്റഩാടിലനയുും അഴിലടയുള്ള ഛീഴഛാറങ്ങലലയുും തിയിചൃരിമാൻ ശ്രഭിക്കുഔ
എന്നുള്ളതാണ് രാശമാഖിഔ ഩയിസെിതിഷുംയക്ഷണതൄിലെ ആദയ ചുഴട്.
തലെ ചുറ്റിരൃും ഔാണുന്ന ലങടിഔലലയുും, തുമൄിഔലലയുും, ഩക്ഷിഔലലയുലഭാലക്ക
അടുതൄരിയുന്ന യാൽക്ക് യിക്കരൃും രඁതിമിർ അനാഴവയ ഇടലഩടരൃഔൽ
നടതൄാൻ ഔളിയുഔമില്.
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തുമൄി
തുമൄിഔലല ഇഷ്ടഭില്ാതൄ ആളുഔളുണ്ടാഴില്. തുമൄിഔലലലക്കാണ്ട് ഔലല്ടുപ്പിചൄും,
അഴയുലട വയീയതൄിർ നൂർ ലഔട്ടി ഩരതൄിഴിട്ടുും ലക്ക ഔലിചൄ
ഴലൾന്നഴയാണ് നമ്മലലല്ാഴരുും.
എന്നാർ ഔാണാൻ ഔൗതുഔല്ലൃും
ബുംഖിയുമുള്ള രു രാണി എന്നതിനപ്പുരും തുമൄിഔലലക്കുരിചൃ് ഔായയഭാമ
ധായണലമാന്നുും ഇല്ാതൄഴയാമിയിക്കുും ഭൂയിബാഖല്ലൃും. ഩായിസെിതിഔഭാമി
ഴലലയമധിഔും രാധാനയമുള്ള, ഭനുശയന് ഴലലയമധിഔും ഉഩഔായങ്ങളുള്ള ഈ
ലഔാചൄ ട്ടുഔാലയക്കുരിചൃ് ടുതർ അരിയുന്നത് ഴലലയ യഷാഴസഭാമ രു
ഔായയഭാണ്.
രാണി ശറാഔലതൄ അത്ഭുതഛീഴിഔലാണ് തുമൄിഔൽ. ഭൂഭിമിലറ ആദയഔാറ
താഭഷക്കായിർ രധാനിഔൽ. ഏഔശദവും 325 ദവറക്ഷും ഴൾശങ്ങൽക്ക്
മുൻശഩ തുമൄിഔൽ ഭൂഭിമിർ ആഴിൾബഴിചൃിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഩഠനങ്ങൽ
സൂങിപ്പിക്കുന്നു. ഩിലന്നയുും എൺഩശതാലും ദവറക്ഷും ഴൾശങ്ങൽ ഔളിഞ്ഞാണ്
ദിശനാഷറുഔൽ രതയക്ഷലപ്പടുന്നത് എശന്നാൾക്കണും. അത്ലഔാണ്ട് തലന്ന
ഛീഴിക്കുന്ന ശപാഷിരൃഔൽ എന്നുും തുമൄിഔൽക്ക് ഴിലിശപ്പരുണ്ട്.
അഷാഭാനയ സഴദഖ്ധയമുള്ള ശഴട്ടക്കാരുും ഩരക്കർ ഴീയന്മാരുഭാണ്
തുമൄിഔൽ. ഭറ്റ രാണിഔലിർ നിന്നുും ഴയതയസൄഭാമി തുമൄിഔൽക്ക് അഴയുലട
ങിരൿഔൽ ഒശയാന്നുും ഷൃതന്ത്രഭാമി ങറിപ്പിക്കാൻ ഔളിയുും. അതുലഔാണ്ട്
തലന്ന ഴായുഴിർ ഷാധയഭാമ എല്ാ ദിവഔലിശറക്കുും (മുഔലിശറക്കുുംതാശളക്കുും; ഇരു ഴവങ്ങലിശറക്കുും; മുന്ശഩാട്ടുും-ഩിരശഔാട്ടുും) അനാമാഷും
ങറിക്കാൻ തുമൄിഔൽക്ക് ഔളിയുും.
ഴായുഴിർ അശനഔശനയും തുളഞ്ഞു
നിർക്കാനുും (hovering) തുമൄിഔൽ ഭിടുക്കന്മായാണ്. ഭണിക്കൂരിർ 50
ഔിശറാഭീറ്റൾ ഴലയ ശഴഖതമിർ ഷഞ്ചയിക്കുഴാനുള്ള ഔളിഴ് തുമൄിഔൽക്കുണ്ട്.
ശറാഔതൄാഔഭാനും
ഇതുഴലയ
6256
തുമൄി
സ്പീശീസുഔലലമാണ്
തിയിചൃരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്തയമിർ നിന്നുും 488 സ്പീശീസുഔലലയുും ശഔയലതൄിർ
നിന്നുും 167 സ്പീശീസുഔലലയുും ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട്.
ഛന്തുശറാഔതൄിർ ഷന്ധിഩാദരാണിഔളുലട ഭണ്ഡറതൄിർ ശഡ്ഩദങ്ങളുലട
ഴുംവതൄിറാണ് തുമൄിഔലല ഉൽലപ്പടുതൄിമിട്ടുള്ളത്.
Odonata എന്നാണ്
തുമൄിഔളുലട ഖണതൄിലെ ശഩയ്. തുമൄിഔലല രധാനഭായുും ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
(Anisoptera),
സൂങിതമൄിഔൽ
(Zygoptera)
എന്നിങ്ങലന
യണ്ട്
ഉഩഖണങ്ങലാമി തിയിചൃിട്ടുണ്ട്. ഇുംഗ്ലീശിർ ഔല്ൻ തുമൄിഔലല dragonflies
എന്നുും സൂങിതമൄിഔലല damselflies എന്നുും ഴിലിക്കുന്നു. Anisozygoptera എന്ന
ശഩയിർ മൂന്നാഭത് രു ഴിബാഖും തുമൄിഔൽ ടി ഉലണ്ടങ്കിരൃും അഴ ഴലലയ
അപൂൾേഭാണ്. ഛപ്പാൻ, ഔിളക്കൻ സിഭാറമും, സങന എന്നിഴിടങ്ങലിറാമി
അലഔ നാറ് സ്പീശീസുഔൽ ഭാത്രഭാണ് ഈ ഖണതൄിർ ഉള്ളത്.
ൿറുഔിതൄടിചൃ വയീയല്ലൃും അതിശഴഖതമിർ ഩരക്കാൻ ഔളില്ലൃമുള്ള തുമൄിഔലാണ്
ഔല്ൻതുമൄിഔൽ.
നീണ്ട്
ലഭറിഞ്ഞ
വയീയശതൄാട്
ടിമഴമാണ്
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സൂങിതമൄിഔൽ.
ദൾഫറഭാണ് ഇഴയുലട ഩരക്കർ.
ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
ഴിശ്രഭിക്കുശമൄാൽ
ങിരൿഔൽ
ഴിടൾതൄിപ്പിടിചൃാണിയിക്കുഔ.
എന്നാർ
സൂങിതമൄിഔൽ
ഴിശ്രഭിക്കുശമൄാൽ
ങിരൿഔൽ
പൂട്ടി
വയീയശതൄാട്
ഷഭാന്തയഭാമി ശങൾതൄ് ലഴചൃിയിക്കുന്നതാമി ഔാണാും. സൂങിതമൄിഔളുലട
ഔണ്ണുഔൽ വിയസ്സിലെ ഇരു ഴവതഭാമി അഔന്നാണ് ഔാണുഔ; എന്നാർ
ഔല്ൻ തുമൄിഔളുലട ഔണ്ണുഔൽ രുഭിചൃ് ശങൾന്ന് ഔാണലപ്പടുന്നു.

ഔല്ൻതുമൄി

സൂങിതമൄി

വയീയഗടന
വിയസ്സ് (head), ഉയസ്സ് (thorax), ഉദയും (abdomen) എന്നിങ്ങലന മൂന്ന്
ബാഖങ്ങൽ ശങൾന്നതാണ് തുമൄിഔളുലട വയീയും (തുമൄിഔൽക്ക് ഴാറില്.
ഉയസ്സിശനാട് ശങൾന്നുള്ള നീണ്ട ബാഖും തുമൄിയുലട ഉദയഭാണ്). ഔല്ൻ
തുമൄിഔളുും
സൂങിതമൄിഔളുും
ഔാള്ചൃമിർ
ഴയതയസൄയാലണങ്കിരൃും
ഗടനാഩയഭാമി ഇഴയുലട വയീയും രുശഩാലറമാണ്.
ശഖാലാඁതിമിരൃള്ള ഴറിമ ഔണ്ണുഔലാണ് തുമൄിഔൽക്കുള്ളത് (വിയസ്സിലെ
മുക്കാർ ബാഖല്ലൃും ഔണ്ണുഔലാണ്). അശനഔും സൂക്ഷ്ഭശനത്രങ്ങൽ ടിശചൃൾന്ന
ഷുംയുക്ത ശനത്രങ്ങലാണ് (Compound Eyes) തുമൄിഔളുശടത്. ഒശയാ ഔണ്ണിരൃും
മുപ്പതിനാമിയശതൄാലും ഴലയ സൂക്ഷ്ഭശനത്രങ്ങൽ (ommatidia) ഉണ്ടാമിയിക്കുും.
വിയസ്സിലെ മുൻഴവതൄാമി ocelli എന്നരിമലപ്പടുന്ന അഴമഴങ്ങൽ
മൂലന്നണ്ണും ഉണ്ട്. നലട്ടല്ില്ാതൄ ഛീഴിഔലിർ ഔാണലപ്പടുന്ന രു ലറൻഷ്
ഭാത്രമുള്ള യിനും ഔണ്ണുഔലാണ് ഒലഷല്ി. ഩരക്കുന്ന ഷഭമതൄ്
വയീയതൄിലെ തുറനും നിറനിൾതൄാൻ ഇഴ ഷസാമിക്കുന്നു. ശനൾതൄ്
നാരുശഩാലറയുള്ള ഴലലയ ലങരിമ രു ശഛാഡി സ്പൾവിനിഔലാണ് (antennae)
വിയസ്സിരൃള്ള ഭലറ്റായഴമഴും. വിയസ്സിന് താലളമാമി ഴാമയുും ഭറ്റനുഫന്ധ
അഴമഴങ്ങളുും ഔാണലപ്പടുന്നു.
വിയസ്സിശനാട് ലതാട്ട് ഔാണുന്ന വയീയബാഖഭാണ് ഉയസ്സ്. ശരാശതാരാക്സ്
(prothorax) വിയസ്സിലന ഉയസ്സുഭാമി ഫന്ധിപ്പിക്കുന്നു. വിയസ്സിന് ഩയഭാഴധി
ങറന
ശവശി
റബയഭാൿന്ന
ഴിധതൄിറാണ്
തുമൄിഔളുലട
തറ
ശരാശതാരാഔ്സുഭാമി
ഫന്ധിപ്പിചൃിട്ടുള്ളത്.
എന്നാർ
ഇയഩിടിക്കുന്ന
ഷഭമതും, ഇണ ശങരുന്ന ഷഭമതലഭല്ാും വിയസ്സ് നിശ്ചറഭാമി ഉരപ്പിചൄ
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നിൾതൄാൻ ശഩവീനിൾമ്മിതഭാമ ഷഴിശവശഭാമ രു അഴമഴ ഷുംഴിധാനും
(Head Arrester System) തുമൄിഔൽക്കുണ്ട്. ഛീഴിഔലിർ തുമൄിഔൽക്ക്
ഭാത്രഭാണ് ഇതൄയതൄിരൃള്ള രു അഴമഴ ഷുംഴിധാനമുള്ളത്.

അഔശഭ ടിശചൃൾന്നിട്ടുള്ള 3 കണ്ഡങ്ങലാണ് ഉയസ്സിരൃള്ളത് . ഉയസ്സിർ 3 ശഛാഡി
ഔാരൃഔളുും 2 ശഛാഡി ങിരൿഔളുും ഉണ്ട് . സൂങിതമൄിഔളുലട 2 ശഛാഡി
ങിരൿഔൽക്കുും ശയ ആඁതിമാണുള്ളലതങ്കിർ ഔല്ൻ തുമൄിഔളുലട
ഩിൻങിരൿഔൽക്ക് മുൻങിരൿഔലല അശഩക്ഷിചൃ്
(ങിരഔിലെ തുടക്ക
ബാഖതൄിന്) ഴീതി ടുതരൃണ്ട് . ങിരൿഔലിരൃള്ള ഞയമഔളുലട ഴിനയാഷും ഒശയാ
സ്പീശീഷിരൃും ഴയതയസൄഭാമിയിക്കുും . ങിരൿഔളുലട താള്ബാഖത ള്ള ലഷർ
(discoidal cell) ഔല്ൻ തുമൄിഔലിർ ത്രിശഔാണാඁതിമിരൃും സൂങിതമൄിഔലിർ
ങതുൾഭുഛാඁതിമിരൃും ഔാണലപ്പടുന്നു . ങിരൿഔളുലട മുഔൽ അയിഔിറാമി ,
ഴവങ്ങലിശറക്ക് ഭാരി , അരും ഔട്ടിടിമ രു ലഩാട്ട് (pterostigma) ഔാണാും.
ഇതിെ ആඁതി , ഴരൃപ്പും, നിരും എന്നിഴലമല്ാും സ്പീശീഷി
നനുഷയിചൃ്
ഴയതയാഷലപ്പട്ടിയിക്കുും.
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ഇയഩിടിക്കുന്നതിനാമാണ് തുമൄിഔൽ രധാനഭായുും അഴയുലട ഔാരൃഔൽ
ഉഩശമാഖിക്കുന്നത്. ഩരക്കുശമൄാൽ ഔാരൃഔൽ ഴിടൾതൄി രു ടയുലട
ആඁതിമിർ ഩിടിചൄ ലഔാണ്ട് അന്തയീക്ഷതൄിർ നിന്നുും ഇയഔലല
ശഔായിലമടുക്കുന്ന യീതിമിറാണ് ഩറശപ്പാഴുും തുമൄിഔൽ ഇയഩിടി
ക്കുന്നത്
(തുമൄിഔൽ ലഩാതുലഴ , ഔല്ൻ തുമൄിഔൽ രശതയഔിചൄും , ഴായുഴിർ ഩരന്നു
നടക്കുന്ന ഛീഴിഔലലമാണ് ബക്ഷണഭാക്കുന്നത്
).
ആൺതുമൄിഔൽ
ഇണശങരുന്നതിന് ശഴണ്ടി ലഩൺതുമൄിഔലല ഩിടിക്കുന്നതിനുും ഭറ്റ്
ആൺതുമൄിഔലല തുയതൄിശമാടിക്കുന്നതിനുും അഴയുലട ഔാരൃഔൽ
ഉഩശമാഖലപ്പടുതന്നു. ടാലത ഴിശ്രഭിക്കുശമൄാൽ ഭയക്കമഔലിരൃും ഭറ്റും
ഩിടിചൃിയിക്കുന്നതിനുും ഔാരൃഔൽ ഉഩശമാഖിക്കുന്നു.
ൿറുഴാരൃഔളുലട ക്രഭീഔയണും

ആൺതുമൄി

ലഩൺതുമൄി

ഉയസ്സിശനാട് ശങൾന്ന് 10 കണ്ഡങ്ങളുള്ള ഉദയും ഔാണലപ്പടുന്നു. ഉദയതൄിലെ 89 കണ്ഡങ്ങലിറാമിട്ടാണ് രതുർപ്പാദന അഴമഴും ഔാണലപ്പടുന്നത്.
ആൺതുമൄിഔലിർ അഴയുലട ഉദയതൄിലെ 2-3 കണ്ഡങ്ങലിറാമി രു ദൃിതീമ
രതുരാദന അഴമഴും ടി ഔാണാും. അത് ലഔാണ്ട് ലഩൺതുമൄിഔലല
അശഩക്ഷിചൃ് ആൺതുമൄിഔളുലട
ഈ ബാഖും
തടിചൄ
ഴീൾതൄിയിക്കുും
(ആൺതുമൄിഔലല ലഩൺതുമൄിഔലിർ നിന്നുും തിയിചൃരിമാൻ ഷസാമിക്കുന്ന
രധാന ഴയതയാഷഭാണിത്). ഉദയതൄിലെ അഴഷാന കണ്ഡതൄിശനാട്
ശങൾന്ന് മുഔലിരൃും താലളയുഭാമി യണ്ട് ശഛാഡി ൿറുഴാരൃഔൽ ഔാണലപ്പടുന്നു
(എന്നാർ
ഔല്ൻ
തുമൄിഔലിർ
താലള
റ്റ
ൿറുഴാർ
ഭാത്രശഭ
ഉണ്ടാമിയിക്കുഔയുള്ളൂ). ആൺതുമൄിഔളുലട ൿറുഴാരൃഔൽ ഩയസ്പയും ശങൾന്ന്
ഔാണലപ്പടുന്നു. എന്നാർ ലഩൺതുമൄിഔലിർ ൿറുഴാരൃഔൽ ഩയസ്പയും
അഔന്നാണ് ഔാണുഔ.
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ഔണ്ണിലെ നിരും; ഉയസ്സിലറ ഩാടുഔളുലട ആඁതി, ഴിതയണും; ങിരഔിലറ
ലഩാട്ടിലെ ആඁതി, നിരും, ഴരൃപ്പും; ങിരഔിലറ ഞയമഔളുലട ഴിനയാഷും;
ഉദയതൄിലറ ഩാടുഔൽ; ലങറുഴാരൃഔളുലട ഴരൃപ്പും, ഗടന, ആඁതി
എന്നിഴലമല്ാും ശനാക്കിമാണ് തുമൄിഔളുലട ഴിഴിധ സ്പീശീസുഔലല
തിയിചൃരിയുന്നത്.

ഛീഴിതങക്രും
ഛറഛനയ ഛീഴിഔലാണ് തുമൄിഔൽ. അരുഴിഔൽ, പുളഔൽ, ൿലങ്ങൽ, ങതുപ്പുഔൽ
തുടങ്ങിമ ശുദ്ധഛറാവമങ്ങലിർ (റഴണാുംവഭില്ാതൄ ഛറാവമങ്ങൽ)
മുട്ടമിട്ടാണ്
ഇഴ
ഴലരുന്നത്.
മുട്ട
(egg),
റാൾേ
(larvae),
പൂൾണ്ണഴലൾചൃലമതൄിമ തുമൄി (imago) എന്നിങ്ങലന മൂന്ന് ഗട്ടങ്ങലിറാമാണ്
തുമൄിഔൽ അഴയുലട ഛീഴിതങക്രും പൂൾതൄീഔയിക്കുന്നത്. വറബങ്ങലിശറത്
ശഩാലറ ഩൂഩാഴസെ തുമൄിഔലിർ ഇല്. അത്ലഔാണ്ട് തലന്ന തുമൄിഔളുലട
ഛീഴിതങക്രലതൄ അപൂൾണ്ണ രൂഩാന്തയീഔയണും എന്നുും ഴിലിക്കാറുണ്ട്
(ൿളിമാനഔൽ ഴലൾന്നാണ് തുമൄിഔൽ ഉണ്ടാൿന്നത് എന്ന് ങിറലയാലക്ക
ഩരഞ്ഞു ശഔട്ടിട്ടുണ്ട്. ങിറ പുസൄഔങ്ങലിർ ഴലയ ഇങ്ങലന ഉള്ളതാമി ഩറരുും
ഩരമാറുമുണ്ട്.
എന്നാർ ഇത് തിഔചൄും ലതറ്റാമ രു ധായണമാണ്.
ൿളിമാന ഴലൾന്നല് തുമൄിഔൽ ഉണ്ടാൿന്നത്.
തുമൄി റാൾേഔൽ
ലഴള്ളതൄിറാണ് ഛീഴിക്കുന്നത്. Antlion എന്ന ഛീഴിയുലട റാൾേഔലാണ്
ൿളിമാനഔൽ).
ഩറശപ്പാഴുും തുമൄിഔൽ (രശതയഔിചൃ് ഔല്ൻതുമൄിഔൽ) ലഴള്ളതൄിർ ഉദയും മുട്ടിചൄ
ഩരക്കുന്നത് നിങ്ങൽ ഔണ്ടിയിക്കുും. ങിറലയല്ാും അത് തുമൄിഔൽ ലഴള്ളും
ൿടിക്കുന്നതാലണന്ന് ലതറ്റിദ്ധയിക്കാറുണ്ട്. മഥാൾത്ഥതൄിർ തുമൄിഔൽ
മുട്ടമിടുന്നതാണത്.
ങിറശപ്പാലളാലക്ക
ലഴള്ളഭാലണന്ന്
ലതറ്റിദ്ധയിചൃ്
തിലങ്ങുന്ന രതറങ്ങലിരൃും (സടർഷ് ഩതിചൃ നിറങ്ങൽ, ഔാരിലെ ശഫാണറ്റ്
തുടങ്ങിമ സെറങ്ങലിർ) തുമൄിഔൽ മുട്ടമിടാൻ ശ്രഭിക്കാറുണ്ട്.
ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
ലഩാതുലഴ
ഛറതൄിശറക്ക്
ശനയിട്ട്
മുട്ടഔൽ
നിശക്ഷഩിക്കുഔമാണ് ലങയൄഔ.
എന്നാർ സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
(Aeshnidae)
എന്ന
തുമൄിൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ട
ഔല്ൻതുമൄിഔൽക്ക്
ഒഴിശപ്പാഷിറ്റൾ (ovipositor) എന്ന രു രശതയഔ അഴമഴും ഉണ്ട്.
ഇതുഩശമാഖിചൃ്
ഛറഷഷയങ്ങളുലട
തണ്ടുഔലിർ
ഴിള്ളരൃണ്ടാക്കി
അതിശറക്കാണ് ഈ തുമൄിഔൽ മുട്ടഔൽ നിശക്ഷഩിക്കുഔ. സൂങിതമൄിഔൽ
ഛറഷഷയങ്ങലിശറാ, ഛറാവമങ്ങൽക്കയിഔിരൃള്ള ഔമഔലിശറാ ലക്കമാണ്
മുട്ടഔൽ ഇട്ടുലഴയ്ക്കാറുള്ളത്. ശഔയലതൄിലറ ഔാറാഴസെമിർ (ഉഷ്ണശഭകറാ
രശദവങ്ങലിർ) 5 മുതർ 40 ഴലയ ദിഴഷഘ്ഘൽ ഭതി മുട്ട ഴിയിമാൻ.
എന്നാർ ടുതർ തണുപ്പുള്ള രശദവങ്ങലിർ ഇത് ആറു ഭാഷും മുതർ രു
ഴൾശും ഴലയമാഔാറുണ്ട്.
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റാൾേമിർ നിന്നുും തുമൄി ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങുന്നു**

മുട്ട ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങുന്ന തുമൄി റാൾേഔൽ പൂൾണ്ണഭായുും ഛറഛീഴിഔലാണ്.
തുമൄിഔശലക്കാൽ ഭിഔചൃ ഇയ ഩിടിമന്മായാണ് തുമൄി റാൾേഔൽ. ഛറതൄിരൃള്ള
ശഡ്ഩദങ്ങൽ, ലഔാതുൿഔളുലടയുും ഭറ്റും റാൾേഔൽ, ഭറ്റ് തുമൄിഔളുലട
റാൾേഔൽ, ലങറു ഭർഷയങ്ങൽ എന്ന് ശഴണ്ട ങറിക്കുന്ന, അതിന്
ഴാമിറാക്കാൻ ഔളിയുന്ന എല്ാ ഛീഴിഔലലയുും, തുമൄി റാൾേഔൽ
ആസയിക്കുന്നു. ഴലരുന്നതിനനുഷയിചൃ് തുമൄി റാൾേഔൽ തങ്ങളുലട പുരും
ലതാറി ലഩാളിചൄ ഔലയുന്നു (ഩാമഔൽ ഉരയൂരുന്നത് ശഩാലറ). രു തുമൄി, മുട്ട
മുതർ ഭയണും ഴലയയുള്ള തലെ ഛീഴിതതൄിർ, ഏറ്റല്ലൃും ടുതർ ഷഭമും
ങിറഴളിക്കുന്നത് റാൾോഴസെമിറാണ്. വയാവയി യണ്ട് മുതർ ആറു ഭാഷും
ഴലയ ഷഭമും ലഔാണ്ട് റാൾേഔൽ പൂൾണ്ണഴലൾചൃലമതന്നു (റാൾേഔൽ
പൂൾണ്ണഴലൾചൃലമതൄാൻ ശഴണ്ടി ഴരുന്ന ഷഭമും ഔാറാഴസെക്കനുഷയിചൃ്
ഭാരിലക്കാണ്ടിയിക്കുും.
ഉഷ്ണശഭകറാ രശദവങ്ങലിർ ഔാണലപ്പടുന്ന ഭിക്ക
തുമൄിഔളുലടയുും റാൾേഔൽ രു ഴൾശതൄിനുള്ളിർ തലന്ന അഴയുലട ഴലൾചൃാ
ഗട്ടങ്ങൽ പൂൾതൄീഔയിക്കുശമൄാൽ തണുപ്പ് രശദവങ്ങലിർ ഇതിന് വയാവയി 2
മുതർ 4 ഴൾശും ഴലയ ശഴണ്ടി ഴരുും).
രാമപൂൾതൄിലമതൄിമ റാൾേഔൽ ലഴള്ളതൄിർ നിന്ന് ലഩാന്തി നിർക്കുന്ന
ഔമഔലിശറാ,
ഩാരഔലിശറാ
ലക്ക
ഩിടിചൄ
ഔമരി
ലഴള്ളതൄിന്
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മുഔലിലറതഔയുും പുരും ങട്ട ലഩാലിചൃ് തുമൄിഔൽ പുരതൄ് ഴയിഔയുും ലങയൄന്നു.
ടുതർ തുമൄിഔളുും ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങാറുള്ളത് അതിയാഴിലറമാണ്. എന്നാർ
ഩഔർ ഷഭമങ്ങലിരൃും യാത്രി ഷഭമതും ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങുന്ന തുമൄിഔളുമുണ്ട്.
ലഭമ് ജൂൺ ഭാഷങ്ങലിർ അതിയാഴിലറ ശതാടുഔളുലടയുും ൿലങ്ങളുലടയുും
ലക്ക അയിൿഔലിരൃള്ള പുല്ലുഔലിർ നിയീക്ഷിക്കുഔമാലണങ്കിർ തുമൄിഔൽ
ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങുന്നത് ഔാണാൻ ഔളിയുും.

ഷിന്ദൂയങിരഔൻ തുമൄിയുലട രൂഩ ഩയിണാഭും

ആലയയുും ആഔൾശിക്കുന്ന നിരബുംഖിയുള്ളതാണ് ഭിക്ക തുമൄിഔളുും. എന്നാർ
റാൾേമിർ
നിന്നുും
പുരത
ഴന്ന
തുമൄി
ഭങ്ങിമ
നിരതൄിർ
അനാഔൾശഔഭാമിയിക്കുും. ന്ന് യണ്ടാള്ചൃ ഔളിയുശമൄാളാണ് അഴയുലട
മഥാൾത്ഥ നിരങ്ങൽ രൂഩലപ്പടുഔ. ഩറ തുമൄിഔളുലടയുും ആൺതുമൄിഔളുും
ലഩൺതുമൄിഔളുും ഴയതയസൄ നിരങ്ങലിരൃള്ളഴമാണ്. എന്നാർ റാൾേമിർ
നിന്നുും പുരത ഴരുന്ന ഷഭമതൄ് ഇഴയുലട ആൺതുമൄിഔൽക്കുും
ലഩൺതുമൄിഔൽക്കുും ശയ നിരങ്ങലാണ് ഉണ്ടാമിയിക്കുഔ. ദിഴഷങ്ങൽ
ഔളിയുന്നതിനനുഷയിചൃ് ആൺതുമൄിഔളുലട നിരങ്ങൽ ഭാരി ഭാരി ഴയിഔയുും
അഴഷാനും തങ്ങളുലട മഥാൾത്ഥ നിരങ്ങൽ സഔഴയിക്കുഔയുും ലങയൄന്നു.
റാൾേമിർ നിന്നുും പുരത ഴന്നതിനു ശവശും തുമൄിയുലട വയീയതൄിലെ നിരും
ഭാറുലഭങ്കിരൃും ഴരൃപ്പ ഴയതയാഷും ഉണ്ടാല്ലൃഔമില്.
റാൾേമിർ നിന്നുും ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങുന്ന തുമൄിഔൽ ഔാറ്റിലെ ഷസാമശതൄാലട
ഛറാവമങ്ങലിർ നിന്നുും ദൂശയക്ക് ഷഞ്ചയിക്കുന്നു. രാമപൂൾതൄിമാൿശമൄാൽ
ഭാത്രഭാണ്
അഴ
ഛറാവമങ്ങൽക്കയിഔിശറക്ക്
തിയിലചൃതൄാറുള്ളത്.
ആൺതുമൄിഔൽ
ലഩൺതുമൄിഔശലക്കാൽ
ശഴഖതൄിർ
രാമപൂൾതൄി
സഔഴയിക്കുഔയുും ഇണഔലലശതൄടി ഛറാവമങ്ങൽക്കയിഔിശറക്ക് എതഔയുും
ലങയൄന്നു. അത്ലഔാണ്ട് തലന്ന ഛറാവമങ്ങലിർ നിന്നുും അഔലറയുള്ള
സെറങ്ങലിർ ഔാണുന്ന തുമൄിഔൽ ടുതരൃും ലഩൺതുമൄിഔലാമിയിക്കുും.
അതീഴ ഔൗതുഔഔയഭാണ് തുമൄിഔളുലട ഇണശങയർ. ആൺതുമൄി തലെ
ൿറുഴാരൃഔൽ
ഉഩശമാഖിചൃ്
ലഩൺതുമൄിയുലട
വിയസ്സിനു
ഩിരഔിർ
ലഔാളുതൄിപ്പിടിക്കുന്നു. ശവശും ആൺതുമൄി തലെ ഉദയതൄിലെ ൻഩതാും
കണ്ഡതൄിരൃള്ള രധാന ഛനശനന്ദ്രിമും ഉർഩാദിപ്പിക്കുന്ന ഫീഛും യണ്ടാും
കണ്ഡതൄിരൃള്ള ദൃിദീമ ഛനശനന്ദ്രിമതൄിശറക്ക് ഭാറ്റന്നു. ലഩൺതുമൄി ഉദയും
ഴലചൃ് തലെ അഴഷാന കണ്ഡതൄിരൃള്ള ഛനശനന്ദ്രിമും ആൺതുമൄിയുലട
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ദൃിദീമ ഛനശനന്ദ്രിമല്ലൃഭാമി ഫന്ധിപ്പിചൄ ഇണശങരുന്നു.
ഇണ ശങൾന്ന
ഉടലനതൄലന്ന ലഩൺതുമൄിഔൽ മുട്ടമിടുഴാൻ തയൃാരാൿന്നു. ലഩൺതുമൄി
മുട്ടമിടുശമൄാൽ ആൺതുമൄി അതിന് ഔാഴർ നിർക്കുന്നു. ഔല്ൻതുമൄിഔലിർ
ലഩൺതുമൄിഔൽ മുട്ടമിടുശമൄാൽ ആൺതുമൄിഔൽ അഴയ്ക്ക് മുഔലിർ ചുറ്റിപ്പരന്നു
ലഔാണ്ട് വറയലപ്പടുതൄാൻ ഴരുന്ന ഭറ്റ് തുമൄിഔലല ഒടിചൄ ഴിടുും.
സൂങിതമൄിഔലിർ ലഩൺതുമൄിഔൽ മുട്ടമിട്ടു ഔളിഞ്ഞതിന് ശവശും ഭാത്രശഭ
ആൺതുമൄി ലഩൺതുമൄിലമ ഷൃതന്ത്രമാക്കുഔയുള്ളൂ.

ഇണശങരുന്ന തുമൄിഔൽ** മുഔലിരൃള്ളത് ആൺതുമൄിയുും താലളയുള്ളത് ലഩൺതുമൄിയുഭാണ്.
ഇണ ശങൾന്ന് ഔളിഞ്ഞതിന് ശവശും ലഩൺതുമൄി മുട്ടമിടുന്നതാണ് നാറാഭലതൄ ങിത്രതൄിർ.
സൂങിതമൄിഔലിർ ലഩൺതുമൄി മുട്ടമിട്ടു ഔളിഞ്ഞതിന് ശവശശഭ ആൺതുമൄി ലഩൺതുമൄിലമ
ഷൃതന്ത്രഭാക്കുഔയുള്ളൂ.

റാൾേമിർ നിന്നുും ഴിയിഞ്ഞിരങ്ങിമാർ ശന്നാ യശണ്ടാ ഭാഷും ഴലയമാണ്
ഷാധായണമാമി രു തുമൄി ഛീഴിചൃിയിക്കുഔ. ആറു ഭാഷഭാണ് തുമൄിഔളുലട
ഩയഭാഴധി
ആയുൾസദൾകയും.
ഭാുംഷശബാഛിഔലാണ്
തുമൄിഔൽ.
ലഔാതുൿഔൽ, ലങറുരാണിഔൽ, ഴണ്ടുഔൽ, വറബങ്ങൽ, ഭറ്റ് തുമൄിഔൽ
എന്നിഴലമാലക്കമാണ് തുമൄിഔളുലട രധാന ബക്ഷണും.

പുർചൃാടിലമ അഔതൄാക്കുന്ന ഔനർഴാറൻ ങതുപ്പൻ**
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ങാട്ടക്കായൻ ങിറന്തിയുലട ഩിടിമിർലപ്പട്ട ഩചൃ
ഴയാലി

ഛന്തു ശറാഔലതൄ ഏറ്റല്ലൃും ഭിഔചൃ ശഴട്ടക്കാൾ ആയാലണന്ന് ശങാദിചൃാർ ഔടുഴ,
ഷിുംസും, അലല്ങ്കിർ രാഴ് എലന്നാലക്കമാൿും നമ്മുലട ഭനസ്സിർ ഴരുന്ന
ഉതൄയങ്ങൽ. എന്നാർ ശഴട്ടമാടുന്നതിലറ ඁതയതമിർ ഇഴശയക്കാലലല്ാും
ഫഹുദൂയും മുന്നിറാണ് തുമൄിഔൽ. ഇയലമ ഔീള്ലഩടുതന്നതിർ 95%-തൄിനുും
മുഔലിറാണ് തുമൄിഔളുലട ഴിഛമനിയക്ക് എന്ന് ഩഠനങ്ങൽ സൂങിപ്പിക്കുന്നു.
മുഔലിർ ഩരഞ്ഞ ഭറ്റ് ഛീഴിഔലിർ ഇത് ഩയഭാഴധി 50% ഭാത്രഭാണ്.
ഩക്ഷിഔൽ, ഒന്തുഔൽ, ഔടന്നർ ഴൾഗൄതൄിർലപ്പട്ട ഛീഴിഔൽ, ങിറന്തിഔൽ
എന്നിഴലമാലക്ക തുമൄിഔലല ആസായഭാക്കുന്ന ഛീഴിഔലാണ്.
ഴലലയശമലര ഩായിസെിതിഔ രാധാനയമുള്ള ഛീഴിഔലാണ് തുമൄിഔൽ. ഏറ്റല്ലൃും
ഭിഔചൃ ഩായിസെിതിഔ സൂങഔങ്ങലാമാണ് തുമൄിഔൽ ഔണക്കാക്കലപ്പടുന്നത്.
രാണിഔളുും ഔീടങ്ങളുഭാണ് മുകയ ബക്ഷണും എന്നതുലഔാണ്ട് തലന്ന
ഔൾശഔലെ ഉറ്റ ഭിത്രങ്ങലാണ് തുമൄിഔൽ. ടാലത തുമൄിഔളുും അഴയുലട
റാൾേഔളുും ഴൻശതാതിർ ലഔാതുൿഔലലയുും ലഔാതുൿ റാൾേഔലലയുും
ലഔാന്നുടുക്കുന്നു. തുമൄിഔളുലടയുും ലഔാതുൿഔളുലടയുും റാൾഴഔൽ ശയ
ആഴാഷഴയഴസെ ഩങ്കിടുന്നതിനാർ, തുമൄിഔലല ഉഩശമാഖിചൃ് പറരദഭാമ
യീതിമിർ ലഔാതുൿ നിമന്ത്രണല്ലൃും അതുഴളി ലഔാതുൿഔൽ ഩയതന്ന
ശയാഖനിമന്ത്രണല്ലൃും ഷാധയഭാലണന്ന് നിയഴധി ഩഠനങ്ങൽ ലതലിമിചൃിട്ടുണ്ട്.

തുമൄി നിയീക്ഷണും
തുമൄിഔലല നിയീക്ഷിക്കുഔ എന്നത് ആഹ്ലാദഔയഭാമ യനുബഴഭാണ്.
ൿട്ടിഔൽക്കുും മുതിൾന്നഴൾക്കുലഭല്ാും ആഷൃദിക്കാല്ലൃന്ന ന്നാണ് തുമൄി
നിയീക്ഷണും. ഇന്തയമിർ, ഴിശവശിചൃ് ശഔയലതൄിർ, ഴലലയമധിഔും രങായും
ശനടിലക്കാണ്ടിയിക്കുന്ന രു ശസാഫി ടിമാണിത്. നമ്മുലട ചുറ്റഩാടുമുള്ള
തുമൄിഔലല ശനാക്കി അഴലമ തിയിചൃരിമാൻ ശ്രഭിക്കുഔ എന്നുള്ളതാണ് തുമൄി
നിയീക്ഷണതൄിലെ രാഥഭിഔ ഗട്ടും.
ലഩാതുലഴ ൿലങ്ങൽ, ശതാടുഔൽ,
ലനർപ്പാടങ്ങൽ
എന്നിങ്ങലന
ഛറാവമങ്ങൽക്കടുതൄാണ്
തുമൄിഔലല
ടുതറായുും ഔാണാനാല്ലൃഔ. എന്നിരുന്നാരൃും ഭള ഔളിഞ്ഞുള്ള ഭാഷങ്ങലിർ
നിയീക്ഷിക്കുഔമാലണങ്കിർ നമ്മുലട ഴീട്ടു മുറ്റതും ഩരമൄിരൃലഭല്ാും ധായാലും
തുമൄിഔലല ഔാണാനാല്ലൃും.
ലഭമ് ഭാഷും മുതറാണ് ശഔയലതൄിർ എല്ാമിടതും എന്നശഩാലറ
ങലഴരമിരൃും തുമൄിക്കാറും തുടങ്ങുന്നത്. ലഭമ് മുതർ ഡിഷുംഫൾ-ഛനുഴയി
ഭാഷങ്ങൽ ഴലയമാണ് തുമൄിഔൽ ഷഛീഴഭാൿന്നത്. ഩഔർ മുഴുഴൻ
തുമൄിഔലല ഔാണാലഭങ്കിരൃും സൂയയനുദിചൃ് ലഴമിർ ഩയന്നു തുടങ്ങുന്നത് മുതർ
ഉചൃഴലയയുള്ള ഷഭമഭാണ് തുമൄിനിയീക്ഷണതൄിന് ശമാഛിചൃ ഷഭമും.
തുമൄിഔളുലട ശപാശട്ടാ എടുക്കുഔമാലണങ്കിർ സഖഡുഔൽ ഉഩശമാഖിചൃ്
തിയിചൃരിമാൻ
ടുതർ
എളുപ്പഭാമിയിക്കുും.
അരും
ക്ഷഭയുലണ്ടങ്കിർ
ഷാധായണ ലഭാസഫർ ശപാൺ ഔയാഭരഔൽ ഉഩശമാഖിചൃ് തലന്ന
തുമൄിഔളുലട നറ്റ ങിത്രങ്ങൽ എടുക്കാും. തുമൄിഔളുലട എണ്ണും, ഔാണുന്ന
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ഷഭമും, സെറും തുടങ്ങിമ ഴിഴയങ്ങലലല്ാും രു പുസൄഔതൄിർ എഴുതി
ലഴയ്ക്കുന്നത് നല്താണ്.

ശഔയലതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്ന ഭിക്ക തുമൄിഔളുലടയുും ഛീഴിത ങക്രലതൄക്കുരിചൄും,
അഴയുലട ഭറ്റ് ഷാമൂസിഔ ഷൃബാഴങ്ങലലക്കുരിചൄലഭാലക്ക ഴലലയ ഩയിഭിതഭാമ
അരില്ലൃഔലാണ് ഇശപ്പാഴുും നമുക്കുള്ളത്. അത്ലഔാണ്ടു തലന്ന തുമൄിഔലല
സെിയഭാമി ഴീക്ഷിചൃ് നിയീക്ഷണങ്ങൽ ശയകലപ്പടുതൄി ലഴയ്ക്കുഔമാലണങ്കിർ
തുമൄിഔളുലട ഩയിസെിതി ഴിജ്ഞാനല്ലൃഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് ഴിറലപ്പട്ട ഩറ
ഴിഴയങ്ങളുും വാസതൄിന് ഷുംബാഴന ലങയൃാൻ നമുക്ക് ഔളിയുും.
ഴിവാറഭാമ ഩാടശവകയങ്ങളുും അഴയ്ക്കിടമിരൄലട ഴുൿന്ന ശതാടുഔളുും,
അഷുംകയും
ൿലങ്ങളുലഭല്ാും
ശങൾന്ന്
തുമൄിഔൽക്ക്
ഴലലയമധിഔും
അനുശമാഛയഭാമ
രു
ആഴാഷഴയഴസെ
തലന്ന
ങലഴരമിർ
സൃഷ്ടിക്കലപ്പടുന്നുണ്ട്. ശഔയലതൄിർ ഔണ്ടു ഴരുന്ന നാട്ടു തുമൄിഔലിർ ഭൂയിബാഖും
തുമൄിഔലലയുും ങലഴരമിർ ഔാണാും. ടാലത ഭറ്റ് സെറങ്ങലിർ ഴിയലഭാമി
ഭാത്രും ഔണ്ടുഴരുന്ന പുർതുരുമൄൻ തുമൄി, പുള്ളി ഴിയിചൃിരഔൻ തുമൄി
എന്നിഴയുലടലമല്ാും ഴറിമ ട്ടങ്ങലലതൄലന്ന ഇഴിലട ഔാണാൻ ഔളിയുും.
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അനുഫന്ധും I
ങലഴരമിർ ഔാണുന്ന തുമൄിഔളുലട ഩട്ടിഔ
ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
നീറയാഛൻ തുമൄി
1
തതൄമ്മതമൄി
2
സൂങിഴാറൻ
3
യാലക്കാതിചൃി
ഔടുഴാതമൄിഔൽ
നാട്ടുഔടുഴ
4
ചൂണ്ടഴാറൻ ഔടുഴ
5
നീൾമുതൄന്മാൾ
ഭൿടി ഴാറൻ
6
ശങാപ്പൻ ൿറുഴാറൻ
7
തഴിട്ടുലഴണ്ണിരാൻ
8
ങങ്ങാതിതമൄി
9
ഭതിർതമൄി
10
ഔാട്ടുഩതുങ്ങൻ
11
ഴമർതമൄി
12
ചുട്ടിനിറതൄൻ
13
14
15

നാട്ടുനിറതൄൻ
ഩാണ്ടൻ ഩരുന്തൻ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ഔയിമൄൻ ങയർമുതൄി
ശങായഴാറൻ തുമൄി
തുരുമൄൻ തുമൄി
പുർ തുരുമൄൻ
ഷൃാഭിതമൄി
ലങന്തഴിടൻ ഴയാലി
നീറ ഴയാലി
ത്രിഴൾണ്ണൻ ഴയാലി
ഩഴിളഴാറൻ ഴയാലി
ഩചൃ ഴയാലി
തുറാതമൄി
പുള്ളിഴാറൻ തുമൄി

28
29
30
31

ലങമൄൻ തുമൄി
വറബതമൄി
ൿള്ളൻ തുമൄി
ഩഴിളഴാറൻ

Dragonflies
Darners
Blue Darner
Parakeet Darner
Brown Darner

Anisoptera
Aeshnidae
Anax immaculifrons
Gynacantha bayadera
Gynacantha dravida

Clubtails
Common Clubtail
Common Hooktail
Skimmers
Trumpet Tail
Scarlet Marsh Hawk
Rufous-backed Marsh Hawk
Ditch Jewel
Granite Ghost
Emerald-banded Skimmer
Ruddy Marsh Skimmer
Black-tipped Ground
Skimmer
Ground Skimmer
Amber Winged Marsh
Glider
Light-tipped Demon
Asiatic Blood-tail
Fulvous Forest Skimmer
Ruddy Meadow Skimmer
Pied Paddy Skimmer
Brown-backed Red Marsh
Blue Marsh Hawk
Tri-coloured Marsh Hawk
Crimson-tailed Marsh Hawk
Green Marsh Hawk
Wandering Glider
Yellow-tailed Ashy
Skimmer
Rufous Marsh Glider
Common Picturewing
Pigmy Skimmer
Coral-tailed Cloud Wing

Gomphidae
Ictinogomphus rapax
Paragomphus lineatus
Libellulidae
Acisoma panorpoides
Aethriamanta brevipennis
Brachydiplax chalybea
Brachythemis contaminata
Bradinopyga geminata
Cratilla lineata
Crocothemis servilia
Diplacodes nebulosa
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Diplacodes trivialis
Hydrobasileus croceus
Indothemis carnatica
Lathrecista asiatica
Neurothemis fulvia
Neurothemis intermedia
Neurothemis tullia
Orthetrum chrysis
Orthetrum glaucum
Orthetrum luzonicum
Orthetrum pruinosum
Orthetrum Sabina
Pantala flavescens
Potamarcha congener
Rhodothemis rufa
Rhyothemis variegata
Tetrathemis platyptera
Tholymis tillarga

32
33
34
35
36
37

ഔയിമൄൻ ഩരുന്തൻ
ഷിന്ദൂയതമൄി
ഔാൾതമൄി
ഔാറ്റാടിതമൄി
ഩാണ്ടൻ ഴമർലതയൃൻ
സൂങിഴാറൻ
ഷന്ധയതമൄി
സൂങിതമൄിഔൽ
ഭയതഔതമൄിഔൽ
ചുട്ടിചൃിരഔൻ
38
തണർതമൄി
ലങരിമ തണർതുമൄി
39
നീൾയത്നങ്ങൽ
40
തഴലക്കണ്ണൻ തുമൄി
നിറതൄന്മാൾ
നീറചൄട്ടി
41
ലഴള്ളപ്പുർ ങിന്നൻ
42
നാട്ടുപുർ ങിന്നൻ
43
ഔാട്ടു പുർങിന്നൻ
44
അരുഴിതമൄി
45
ഔനർഴാറൻ ങതുപ്പൻ
46
നാട്ടുങതുപ്പൻ
47
തീചൃതുപ്പൻ
48
ഭഞ്ഞപ്പുർ ഭാണിഔയൻ
49
നാട്ടുപൂതൄാറി
50
ലങമ്മുകപ്പൂതൄാറി
51
ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔൽ
ഩചൃ ശങയാചൃിരഔൻ
52
പുള്ളി ഴിയിചൃിരഔൻ
53
ഩാർതമൄിഔൽ
ഭഞ്ഞക്കാറി
54
ഩാർതമൄി
ലങങ്കാറി ഩാർതമൄി
55

Black Marsh Trotter
Crimson Marsh Glider
Black Stream Glider
Long-legged Marsh Glider
Greater Crimson Glider
Brown Dusk Hawk

Tramea limbata
Trithemis aurora
Trithemis festiva
Trithemis pallidinervis
Urothemis signata
Zyxomma petiolatum

Damselflies
Broad-wings
Black-tipped Forest Glory

Zygoptera
Calopterygidae
Vestalis apicalis

Clear-winged Forest Glory
Stream Jewels
River Heliodor
Narrow-wings
Green-striped Slender
Dartlet
White Dartlet
Pygmy Dartlet
Splendid Dartlet
Blue-banded Longtail
Orange-tailed Marsh Dart
Coromandel Marsh Dart
Orange Marsh Dart
Golden Dartlet
Blue Grass Dart
Saffron-faced Grass Dart
Spread-wings
Emerald Spreadwing
Spotted Spreadwing
White-legs
Yellow Bush Dart

Vestalis gracilis
Chlorocyphidae
Libellago indica
Coenagrionidae
Aciagrion occidentale

Blue Bush Dart

Copera vittata
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Agriocnemis pieris
Agriocnemis pygmaea
Agriocnemis splendidissima
Archibasis oscillans
Ceriagrion cerinorubellum
Ceriagrion coromandelianum
Ceriagrion rubiae
Ischnura rubilio
Pseudagrion microcephalum
Pseudagrion rubriceps
Lestidae
Lestes elatus
Lestes nodalis
Platycnemididae
Copera marginipes

അനുഫന്ധും II

ശഔയലതൄിർ ഔാണുന്ന തുമൄിഔളുലട ഩട്ടിഔ

(ഴനങ്ങലിരൃും ഴനങ്ങളുലട അയിഔ് രശദവങ്ങലിരൃും ഭാത്രും ഔണ്ടുഴരുന്ന തുമൄിഔലലമാണ് ഩചൃ
നിരതൄിർ അടമാലലപ്പടുതൄിമിട്ടുള്ളത്)
ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
ശങാറയാഛൻ തുമൄി
1
തുരുമൄൻ യാഛൻ
2
തുരുമൄൻ ങാതൄൻ
3
ഭയതഔ യാഛൻ
4
നീറയാഛൻ തുമൄി
5
ഩീതാുംഫയൻ തുമൄി
6
തഴിട്ട് യാഛൻ
7
തതൄമ്മതമൄി
8
സൂങിഴാറൻ യാലക്കാതിചൃി
9
ഭറമുതൄന്മാൾ
നീറഖിയി ഭറമുതൄൻ
10
ആനഭറ ഭറമുതൄൻ
11
ഭയതഔക്കണ്ണന്മാൾ
ഔാട്ടു ഭയതഔൻ
12
ഔടുഴാതമൄിഔൽ
ലഩാക്കൻ ഔടുഴ
13
ങതുയഴാറൻ ഔടുഴ
14
പുള്ളി ങതുയഴാറൻ ഔടുഴ
15

Darners
Donald's Hawker
Rusty Darner
Vagrant Emperor
Pale-spotted Emperor
Blue Darner
Lesser Green Emperor
Lesser Emperor
Parakeet Darner
Brown Darner
Mountain Hawks
Nilgiri Mountain Hawk
Anamalai Mountain Hawk
Emeralds
Asian emerald
Clubtails
Fraser’s Clubtail
Plain Sinuate Clubtail
Spotted Sinuate Clubtail

16
17
18
19
20
21
22
23

ഴിവരിഴാറൻ ഔടുഴ
സഷയന്ധ്രിക്കടുഴ
പുളക്കടുഴ
ലഔാമൄൻ ഔടുഴ
നാട്ടുഔടുഴ
ഴമനാടൻ ഔടുഴ
ലഩരുഴാറൻ ഔടുഴ

Paddled Clubtail
Syrandiri Clubtail
Kodagu Clubtail
Indian Lyretail
Common Clubtail
Wayanad Bowtail
Giant Clubtail

24
25
26

ശങായ ലഩരുഴാറൻ ഔടുഴ
പുള്ളിഴാറൻ ശങാറക്കടുഴ
ഭറഫാൾ പുള്ളിഴാറൻ
ശങാറക്കടുഴ

27
28
29

ഔടുഴാചൃിന്നൻ
ൿറു നകഴാറൻ
ഴടക്കൻ നകഴാറൻ

Beautiful Clubtail
Long Legged Clubtail
Malabar Long Legged
Clubtail
Pigmy Clubtail
Laidlaw’s Clawtail
Malabar Clawtail

30

നീറഖിയി നകഴാറൻ

Nilgiri Clawtail
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Aeshnidae
Anaciaeschna donaldi
Anaciaeschna jaspidea
Anax ephippiger
Anax guttatus
Anax immaculifrons
Anax indicus
Anax parthenope
Gynacantha bayadera
Gynacantha dravida
Chlorogomphidae
Chlorogomphus campioni
Chlorogomphus xanthoptera
Corduliidae
Hemicordulia asiatica
Gomphidae
Acrogomphus fraseri
Burmagomphus laidlawi
Burmagomphus pyramidalis
Cyclogomphus
flavoannulatus
Cyclogomphus heterostylus
Davidioides martini
Gomphidia kodaguensis
Heliogomphus promelas
Ictinogomphus rapax
Macrogomphus wynaadicus
Megalogomphus
hannyngtoni
Megalogomphus superbus
Merogomphus longistigma
Merogomphus
tamaracherriensis
Microgomphus souteri
Onychogomphus acinaces
Onychogomphus
malabarensis
Onychogomphus nilgiriensis

ഴയമൻ നകഴാറൻ
31
ചൂണ്ടഴാറൻ ഔടുഴ
32
നീൾമുതൄന്മാൾ
ഭൿടി ഴാറൻ
33
ശങാപ്പൻ ൿറുഴാറൻ
34
തഴിട്ടുലഴണ്ണിരാൻ
35
36
37
38
39
40
41
42

ലങറു ലഴണ്ണീരൻ
ങങ്ങാതിതമൄി
ഭതിർതമൄി
ഔാട്ടുഩതുങ്ങൻ
ഴമർതമൄി
ഔയിനിറതൄൻ
ചുട്ടിനിറതൄൻ

43
44
45

നാട്ടുനിറതൄൻ
തീക്കറുപ്പൻ
ഩാണ്ടൻ ഩരുന്തൻ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

നീറ നീൾശതൄാളൻ
ഔയിമൄൻ ങയർമുതൄി
ശങായഴാറൻ തുമൄി
ൿള്ളൻ ഴൾണ്ണതമൄി
ഭഞ്ഞഴയമൻ
ഴൾണ്ണതമൄി
ലഩാളിതമൄി
തുരുമൄൻ തുമൄി
പുർ തുരുമൄൻ
ഷൃാഭിതമൄി
ഔാട്ടുപുള്ളൻ
ലങന്തഴിടൻ ഴയാലി
നീറ ഴയാലി
ത്രിഴൾണ്ണൻ ഴയാലി
ഩഴിളഴാറൻ ഴയാലി

60
61
62
63

ഩചൃ ഴയാലി
ലങറു ഴയാലി
നീറ ഔറുപ്പൻ ഴയാലി
നീറ ൿറുഴാറൻ

64
65

തുറാതമൄി
പുള്ളിഴാറൻ തുമൄി

66

ലങമൄൻ തുമൄി

Striate’s Clawtail
Common Hooktail
Skimmers
Trumpet Tail
Scarlet Marsh Hawk
Rufous-backed Marsh
Hawk
Little Blue Marsh Hawk
Ditch Jewel
Granite Ghost
Emerald-banded Skimmer
Ruddy Marsh Skimmer
Black Ground Skimmer
Black-tipped Ground
Skimmer
Ground Skimmer
Ruby-tailed Hawklet
Amber Winged Marsh
Glider
Blue Hawklet
Light-tipped Demon
Asiatic Blood-tail
Dwarf Blood Tail
Tricolour Bloodtail

Onychogomphus striatus
Paragomphus lineatus
Libellulidae
Acisoma panorpoides
Aethriamanta brevipennis
Brachydiplax chalybea

Coastal Glider
Fulvous Forest Skimmer
Ruddy Meadow Skimmer
Pied Paddy Skimmer
Stellate River Hawk
Brown-backed Red Marsh
Blue Marsh Hawk
Tri-coloured Marsh Hawk
Crimson-tailed Marsh
Hawk
Green Marsh Hawk
Ashy Marsh Hawk
Blue-tailed Forest Hawk
Blue-tailed Yellow
Skimmer
Wandering Glider
Yellow-tailed Ashy
Skimmer
Rufous Marsh Glider

Macrodiplax cora
Neurothemis fulvia
Neurothemis intermedia
Neurothemis tullia
Onychothemis testacea
Orthetrum chrysis
Orthetrum glaucum
Orthetrum luzonicum
Orthetrum pruinosum
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Brachydiplax sobrina
Brachythemis contaminata
Bradinopyga geminata
Cratilla lineata
Crocothemis servilia
Diplacodes lefebvrii
Diplacodes nebulosa
Diplacodes trivialis
Epithemis mariae
Hydrobasileus croceus
Hylaeothemis indica
Indothemis carnatica
Lathrecista asiatica
Lyriothemis acigastra
Lyriothemis tricolor

Orthetrum Sabina
Orthetrum taeniolatum
Orthetrum triangulare
Palpopleura sexmaculata
Pantala flavescens
Potamarcha congener
Rhodothemis rufa

ഔയിനീറചൃിരഔൻ
67
വറബതമൄി
68
ൿങ്കുഭചൃിരഔൻ
69
ൿള്ളൻ തുമൄി
70
ഩഴിളഴാറൻ
71
ലങമൄൻ ഩരുന്തൻ
72
ഔയിമൄൻ ഩരുന്തൻ
73
ഷിന്ദൂയതമൄി
74
ഔാൾതമൄി
75
ശങാപ്പൻ ഩാരമുതൄി
76
ഔാറ്റാടിതമൄി
77
ഩാണ്ടൻ ഴമർലതയൃൻ
78
നീശയാട്ടക്കായൻ
79
സൂങിഴാറൻ ഷന്ധയതമൄി
80
നീൾക്കാഴറന്മാൾ
പുള്ളി നീൾക്കാഴറൻ
81
നാട്ടു നീൾക്കാഴറൻ
82
ഔാട്ടു ലഩരുുംഔണ്ണൻ
83
അടിഩിടിമൻ
84
ലഩരുുംഔണ്ണൻ
ആറ്റ ലഩരുുംഔണ്ണൻ
85
നാട്ടു ലഩരുുംഔണ്ണൻ
86
ഭഞ്ഞ ലഩരുുംഔണ്ണൻ
87
ഔാനന ലഩരുുംഔണ്ണൻ
88
ഇന്തയൻ ലഩരുുംഔണ്ണൻ
89
ചൂടൻ ലഩരുുംഔണ്ണൻ
90
ശഔാഭയതമൄിഔൽ
നീറഖിയിശക്കാഭയും
91
ഭിനായശക്കാഭയും
92
ശഖാഴൻ ശഔാഭയും
93
ങിന്നൻ ശഔാഭയും
94
ലഔാമൄൻ ശഔാഭയും
95
ഔാഴിശക്കാഭയും
96
ലതക്കൻ ശഔാഭയും
97
നിളർ ശഔാഭയും
98

Lesser Blue Wing
Common Picturewing
Red-veined Darter
Pigmy Skimmer
Coral-tailed Cloud Wing
Red Marsh Trotter
Black Marsh Trotter
Crimson Marsh Glider
Black Stream Glider
Scarlet Rock Glider
Long-legged Marsh Glider
Greater Crimson Glider
Iridescent Stream Glider
Brown Dusk Hawk
Cruisers
Spotted Torrent Hawk
Common Torrent Hawk
Annaimalai Torrent Hawk
Militant Torrent Hawk

Rhyothemis triangularis
Rhyothemis variegata
Sympetrum fonscolombii
Tetrathemis platyptera
Tholymis tillarga
Tramea basilaris
Tramea limbata
Trithemis aurora
Trithemis festiva
Trithemis kirbyi
Trithemis pallidinervis
Urothemis signata
Zygonyx iris
Zyxomma petiolatum
Macromiidae
Epophthalmia frontalis
Epophthalmia vittata
Macromia annaimalaiensis
Macromia bellicosa

Rambur’s Torrent Hawk
Coorg Torrent Hawk
Yellow Torrent Hawk
Mountain Torrent Hawk
Indian Torrent Hawk
Fraser’s Torrent Hawk
Tigertails
Little Daggerhead
Minaret Daggerhead
Goan Shadow Dancer
Little Daggerhead
Rhinoceros Daggerhead
Saffron Daggerhead
Travancore Daggerhead
Dark Daggerhead

Macromia cingulata
Macromia ellisoni
Macromia flavocolorata
Macromia ida
Macromia indica
Macromia irata
Synthemistidae
Idionyx corona
Idionyx galeata
Idionyx gomantakensis
Idionyx minima
Idionyx rhinoceroides
Idionyx saffronata
Idionyx travancorensis
Macromidia donaldi

Broad-wings
Stream Glory
Black-tipped Forest Glory
Clear-winged Forest Glory
Montane Forest Glory
Stream Jewels

Calopterygidae
Neurobasis chinensis
Vestalis apicalis
Vestalis gracilis
Vestalis submontana
Chlorocyphidae

സൂങിതമൄിഔൽ
ഭയതഔതമൄിഔൽ
ഩീറിതമൄി
99
ചുട്ടിചൃിരഔൻ തണർതമൄി
100
ലങരിമ തണർതുമൄി
101
ഔാട്ടു തണർതുമൄി
102
നീൾയത്നങ്ങൽ
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ശഭഗഴൾണ്ണൻ
103
നീൾഭാണിഔയൻ
104
തഴലക്കണ്ണൻ തുമൄി
105
നിറതൄന്മാൾ
നീറചൃിന്നൻ
106
107

നീറചൄട്ടി

Stream Jewel
Stream Ruby
River Heliodor
Narrow-wings
Violet-striped Slender
Dartlet
Green-striped Slender

108
109
110
111
112
113
114
115
116

ഩതൄി പുർങിന്നൻ
ലഴള്ളപ്പുർ ങിന്നൻ
നാട്ടുപുർ ങിന്നൻ
ഔാട്ടു പുർങിന്നൻ
ലങറുനീറിതമൄി
അരുഴിതമൄി
ഔനർഴാറൻ ങതുപ്പൻ
ഷിന്ധുദൾഖ് ങതുപ്പൻ
നാട്ടുങതുപ്പൻ

Dartlet
Kerala Dartlet
White Dartlet
Pygmy Dartlet
Splendid Dartlet
Azure Dartlet
Blue-banded Longtail
Orange-tailed Marsh Dart
Sindhudurg Marsh Dart
Coromandel Marsh Dart

ഔയിുംഩചൃ ങതുപ്പൻ
117
തീചൃതുപ്പൻ
118
ഭഞ്ഞപ്പുർ ഭാണിഔയൻ
119
നീറ പുർഭാണിഔയൻ
120
ഔയിമിറതമൄി
121
ചുട്ടിഴാറൻ താഭയതമൄി
122
ഭറമൻ താഭയതമൄി
123
ൿറുഴാറൻ പൂതൄാറി
124
ഇലനീറി പൂതൄാറി
125
ഭഞ്ഞഴയമൻ പൂതൄാറി
126
ഔാട്ടുപൂതൄാറി
127
നാട്ടുപൂതൄാറി
128
ലങമ്മുകപ്പൂതൄാറി
129
അരുഴിമന്മാൾ
ഔയിമൄൻ അരുഴിമൻ
130
ലതക്കൻ അരുഴിമൻ
131
ഴടക്കൻ അരുഴിമൻ
132
ലങങ്കറുപ്പൻ അരുഴിമൻ
133
ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔൽ
ഔാട്ടു ഴിയിചൃിരഔൻ
134
135
136
137
138

ഔാട്ടു ശങയാചൃിരഔൻ
ഩചൃ ശങയാചൃിരഔൻ
ഭറഫാൾ ശങയാചൃിരഔൻ
പുള്ളി ഴിയിചൃിരഔൻ

Rusty Marsh Dart
Orange Marsh Dart
Golden Dartlet
Senegal Golden Dartlet
Brown Dartlet
Dusky Lily Squatter
Malayan Lilysquatter
Short-tipped Grass Dart
Green-striped Grass Dart
Yellow-striped Grass Dart
Jungle Grass Dart
Blue Grass Dart
Saffron-faced Grass Dart
Gossamer-Wings
Black Torrent Dart
Travancore Torrent Dart
Nilgiri Torrent Dart
Malabar Torrent Dart
Spread-wings
Davenport’s False
Spreadwing
Forest Spreadwing
Emerald Spreadwing
Malabar Spreadwing
Spotted Spreadwing
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Calocypha laidlawi
Heliocypha bisignata
Libellago indica
Coenagrionidae
Aciagrion approximans
Krishna
Aciagrion occidentale
Agriocnemis keralensis
Agriocnemis pieris
Agriocnemis pygmaea
Agriocnemis splendidissima
Amphiallagma parvum
Archibasis oscillans
Ceriagrion cerinorubellum
Ceriagrion chromothorax
Ceriagrion
coromandelianum
Ceriagrion olivaceum
Ceriagrion rubiae
Ischnura rubilio
Ischnura senegalensis
Mortonagrion varalli
Paracercion calamorum
Paracercion malayanum
Pseudagrion australasiae
Pseudagrion decorum
Pseudagrion indicum
Pseudagrion malabaricum
Pseudagrion microcephalum
Pseudagrion rubriceps
Euphaeidae
Dysphaea ethela
Euphaea cardinalis
Euphaea dispar
Euphaea fraseri
Lestidae
Indolestes davenporti
Lestes dorothea
Lestes elatus
Lestes malabaricus
Lestes nodalis

139
140
141
142

ഔയിഴയമൻ ശങയാചൃിരഔൻ
നീറക്കണ്ണി ശങയാചൃിരഔൻ
തഴിടൻ ശങയാചൃിരഔൻ
ഩചൃഴയമൻ ശങയാചൃിരഔൻ

ഩചൃക്കണ്ണൻ ശങയാചൃിരഔൻ
143
ഩാർതമൄിഔൽ
ഔാട്ടുമുലഴാറൻ
144
ഭറഫാൾ മുലഴാറൻ
145
ഴമനാടൻ മുലഴാറൻ
146
ഭഞ്ഞക്കാറി ഩാർതമൄി
147
ലങങ്കാറി ഩാർതമൄി
148
ചുട്ടിചൃിരഔൻ മുലഴാറൻ
149
ഔയിുംങിരഔൻ മുലഴാറൻ
150
151
152

ലങങ്കറുപ്പൻ മുലഴാറൻ
ഭഞ്ഞക്കറുപ്പൻ മുലഴാറൻ

ഩളനി മുലഴാറൻ
153
നീറഖിയി മുലഴാറൻ
154
ലതക്കൻ മുലഴാറൻ
155
ഴടക്കൻ മുലഴാറൻ
156
എണ്ണക്കറുപ്പൻ
157
ങതുപ്പു മുലഴാറൻ
158
ഔയിലഞ്ചമൄൻ മുലഴാറൻ
159
നിളർതമൄിഔൽ
ൿങ്കുഭ നിളർതമൄി
160
ലഔാമൄൻ നിളർതമൄി
161
ആനഭറ നിളർതമൄി
162
പുള്ളി നിളർതമൄി
163
ലങറു നിളർതമൄി
164
ഩൾേതഴാഷി
165
നിളർതമൄി
ലഩാന്മുടി നിളർതമൄി
166
ലങമൄൻ നിളർതമൄി
167

Black-banded Spreadwing
Sapphire-eyed Spreadwing
Brown Spreadwing
Emerald-striped
Spreadwing
Green-eyed Spreadwing
White-legs
Pale-spotted Bambootail
Coorg Bambootail
Wayanad Bambootail
Yellow Bush Dart
Blue Bush Dart
Black-tipped Bambootail
Black-winged Bambootail
Red-striped Bambootail
Black And Yellow
Bambootail
Palani Bambootail
Nilgiri Bambootail
Travancore Bambootail
Malabar Bambootail
Marsh Dancer
Myristica Bambootail
Black Bambootail
Shadow Damsels
Saffron Reedtail
Spiny Reedtail
Anamalai Reedtail
Pied Reedtail
Little Reedtail
Shola Reedtail
Travancore Reedtail
Red Spotted Reedtail
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Lestes patricia
Lestes praemorsus
Lestes umbrinus
Lestes viridulus
Platylestes platystylus
Platycnemididae
Caconeura gomphoides
Caconeura ramburi
Caconeura risi
Copera marginipes
Copera vittata
Disparoneura apicalis
Disparoneura
quadrimaculata
Elattoneura souteri
Elattoneura tetrica
Esme cyaneovittata
Esme longistyla
Esme mudiensis
Melanoneura bilineata
Onychargia atrocyana
Phylloneura westermanni
Prodasineura verticalis
Platystictidae
Indosticta deccanensis
Protosticta antelopoides
Protosticta davenporti
Protosticta gravely
Protosticta hearseyi
Protosticta monticola
Protosticta ponmudiensis
Protosticta sanguinostigma

അനുഫന്ധും III
ശഔയലതൄിലറ തുമൄി ൿടുുംഫങ്ങൽ
റബയഭാമിട്ടുള്ള ഏറ്റല്ലൃും പുതിമ ഩഠനങ്ങൽ അനുഷയിചൃ് ശറാഔതൄാഔഭാനും 38
തുമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിറാമി 6256 ഇനും തുമൄിഔലല ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട്. ഇന്തയമിർ
18 തുമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിറാമി 488 ഇനും തുമൄിഔലാണുള്ളത്. ശഔയലതൄിർ ഇത്
ഴലയ 14 ൿടുുംഫങ്ങലിറാമി 167 ഇനും തുമൄിഔലല തിയിചൃരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 14
തുമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിർ ഏലളണ്ണും ഔല്ൻതുമൄി ൿടുുംഫങ്ങളുും ഏലളണ്ണും
സൂങിതമൄി ൿടുുംഫങ്ങളുഭാണ്.
സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔൽ (Aeshnidae - Darners); ഭറമുതൄന്മാൾ
(Chlorogomphidae - Mountain Hawks); ഭയതഔക്കണ്ണന്മാൾ (Corduliidae Emeralds); ഔടുഴാതമൄിഔൽ (Gomphidae - Clubtails); നീൾമുതൄന്മാൾ
(Libellulidae - Skimmers); നീൾക്കാഴറന്മാൾ (Macromiidae - Cruisers);
ശഔാഭയതമൄിഔൽ (Synthemistidae - Tigertails) എന്നിഴമാണ്
ഔല്ൻതുമൄി ൿടുുംഫങ്ങൽ.
ഭയതഔതമൄിഔൽ (Calopterygidae - Broad-wings); നീൾയത്നങ്ങൽ
(Chlorocyphidae - Stream Jewels); നിറതൄന്മാൾ (Coenagrionidae Narrow-wings); അരുഴിമന്മാൾ (Euphaeidae - Gossamer-wings);
ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔൽ (Lestidae - Spread-wings); ഩാർതമൄിഔൽ
(Platycnemididae - White-legs); നിളർതമൄിഔൽ (Platystictidae Shadow damsels) എന്നിഴ സൂങിതമൄി ൿടുുംഫങ്ങലാണ്.
1. സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔൽ (Aeshnidae - Darners)

തതൄമ്മതമൄി - Gynacantha bayadera

ശറാഔതൄിലറതൄലന്ന ഏറ്റല്ലൃും ഴരൃപ്പമുള്ളതുും ഏറ്റല്ലൃും ശഴഖതമിർ ഩരക്കാൻ
ഔളില്ലൃള്ളതുഭാമ തുമൄിഔൽ ഉൽലപ്പടുന്ന ൿടുുംഫഭാണ് സൂങിഴാറൻ
ഔല്ൻതുമൄിഔൽ. ഴിശ്രഭഭില്ാലത ദീൾഗശനയും ഩരക്കാൻ ഔളില്ലൃള്ള
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തുമൄിഔലാണിഴ. ങിരൿഔൽ ഴിയിചൃ്, ഔമഔലിരൃും ഭറ്റും റുംഫഭാമി
തൂങ്ങിക്കിടന്നാണ് ഇഴ ഴിശ്രഭിക്കാറുള്ളത്. ഴലലയ ഴറിമ ഔണ്ണുഔലാണ് ഈ
ൿടുുംഫതൄിലറ തുമൄിഔൽക്കുള്ളത്. വിയസ്സിലെ ഭൂയിബാഖും സെറല്ലൃും
അഩസയിചൃിയിക്കുന്ന
ഔണ്ണുഔൽ
വിയസ്സിലെ
ഭധയതൄിർ
ഩയസ്പയും
ലതാട്ടിയിക്കുന്ന ഴിധതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്നു. ശനൾതൄ് നീലശഭരിമ ഉദയതൄിർ
നീറ അലല്ങ്കിർ ഩചൃ നിരതൄിരൃല്ല അടമാലങ്ങൽ ഔാണാും. ഈ
ൿടുുംഫതൄിലറ
തുമൄിഔളുലട
ങിരൿഔൽ
ടുതരൃും
സുതായയഭാണ്
(എന്നിരുന്നാരൃും നിരഴയതയാഷശതൄാട് ടിമ ഩിൻങിരൿഔൽ ഉള്ള തുമൄിഔളുും
ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഉണ്ട്).
ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ ലഩൺതുമൄിഔലിർ സൂങിതമൄിഔളുശടത് ശഩാലറയുള്ള
ഒഴിശപ്പാഷിറ്റൾ (മുട്ട ഇടാൻ ഉഩശമാഖിക്കുന്ന അഴമഴും) ഔാണലപ്പടുന്നു.
അത് ലഔാണ്ടാണ് ഈ തുമൄി ൿടുുംഫതൄിന് സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔൽ
എന്ന ശഩയ് ഴന്നത്. ങതുപ്പ് നിറങ്ങലിശറാ, ൿലങ്ങൽ അലല്ങ്കിർ തടാഔങ്ങൽ
ശഩാലറയുള്ള ഛറാവമങ്ങലിശറാ ആണ് ഈ ഴിബാഖും തുമൄിഔൽ രഛനനും
നടതന്നത്. ഛറതൄിശറാ അലല്ങ്കിർ ഛറാവമങ്ങൽക്കയിലഔശമാ ഴലരുന്ന
ലങടിഔലിറാണ് ഇഴ മുട്ടഔൽ നിശക്ഷഩിക്കുന്നത്.
Anaciaeschna,

Anax,

Gynacantha

എന്നീ

ഛീനസുഔലിറാമി
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സ്പീശീസുഔലാണ് ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖങ്ങലാമി ശഔയലതൄിർ ഉള്ളത്.
Anaciaeschna, Anax
എന്നിഴയുലട സ്പീശീസുഔൽ ശറാഔും മുഴുഴൻ
ഔാണലപ്പടുന്നഴമാണ്. ഩറ Anax സ്പീശീസുഔളുും ദീൾഗദൂയ-ശദവാടനും
നടതന്ന തുമൄിഔലാണ്.
2. ഭറമുതൄന്മാൾ (Chlorogomphidae - Mountain Hawks)
Chlorogomphus എന്ന രു ഛീനഷ് ഭാത്രമുള്ള രു ലങരിമ ഔല്ൻ തുമൄി
ൿടുുംഫഭാണ് ഭറമുതൄന്മാൾ. ഇന്തയമിർതൄലന്ന ഈ രു ഛീനഷ് ഭാത്രഭാണ്
ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഉള്ളത്. ഇന്തയമിർ ആഔഭാനും 12 സ്പീശീസുഔൽ ഈ
ൿടുുംഫതൄിർ ഉലണ്ടങ്കിരൃും നീറഖിയി ഭറമുതൄൻ (Chlorogomphus campioni),
ആനഭറ ഭറമുതൄൻ (Chlorogomphus xanthoptera) എന്നീ യണ്ട് സ്പീശീസുഔൽ
ഭാത്രഭാണ് ശഔയലതൄിർ നിന്നുും രിശപ്പാൾട്ട് ലങയൃലപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ യണ്ട്
തുമൄിഔളുും ഩശ്ചിഭഗട്ടതൄിലറ സൊനീമ തുമൄിഔലാണ്. ഉദയതൄിന് വയാവയി
50 -55 mm ഴലയ ഴരൃപ്പും ഔാണിക്കുന്ന ഴറിമ തുമൄിഔലാണിഴ. ഇുംഗ്ലീശിർ
Mountain Hawks എന്നാണ് ഈ തുമൄി ൿടുുംഫതൄിലെ ശഩയ്. ശഩയ്
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സൂങിപ്പിക്കുന്നത് ശഩാലറതൄലന്ന ഉമൾന്ന ഭറമ്പ്രശദവങ്ങലിറാണ് (3000
അടിശമാ അതിന് മുഔലിശറാ) ഈ തുമൄിഔലല ഷാധായണമാമി ഔണ്ട്
ഴരുന്നത്.

നീറഖിയി ഭറമുതൄൻ - Chlorogomphus campioni

ഩതലഞ്ഞാഴുൿന്ന ഔാട്ടരുഴിഔലിറാണ് ഇഴ രഛനനും നടതൄാറുള്ളത്.
അരുഴിഔലിലറ ലങരിമ ലങരിമ ലഴള്ളചൃാട്ടങ്ങളുലട അടിമിറാമി ഭണറിർ
ആളതൄിർ ൿളിഔളുണ്ടാക്കി അതിറാണ് ഭറമുതൄന്മാരുലട റാൾേഔൽ
ഴഷിക്കുന്നത്. ഭറ്റ് തുമൄിഔലിർ നിന്നുും ഴയതയസൄഭാമി ഭറമുതൄന്മായിലറ
ആൺതുമൄിഔൽ
ഇണ
ശങൾന്ന്
ഔളിഞ്ഞാർ
ലഩൺതുമൄിഔലല
അനുഖഭിക്കാരില്. അപൂൾേഭാമി ഭാത്രും രിശപ്പാൾട്ട് ലങയൃലപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഈ
തുമൄിഔലലക്കുരിചൃ് ഩയിഭിതഭാമ അരില്ലൃഔൽ ഭാത്രഭാണ് റബയഭാമിട്ടുള്ളത്.
3. ഭയതഔക്കണ്ണന്മാൾ (Corduliidae - Emeralds)

ഔാട്ടു ഭയതഔൻ - Hemicordulia asiatica

ശഔയലതൄിർ ഔാണുന്ന തുമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിർ ഏറ്റല്ലൃും ലങരിമ ൿടുുംഫഭാണ്
ഭയതഔക്കണ്ണന്മാൾ (Corduliidae). ഔാട്ടുഭയതഔൻ (Hemicordulia asiatica)
എന്ന രു തുമൄി ഭാത്രഭാണ് ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖഭാമി ശഔയലതൄിർ
ഉള്ളത്. ഇന്തയമിർ ഔാട്ടുഭയതഔൻ തുമൄിക്ക് പുരലഭ Somatochlora daviesi
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എന്ന രു തുമൄി ടി ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഉൽലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇുംഗ്ലീശിർ Emaralds
എന്ന ശഩയിറാണ് ഭയതൄഔക്കണ്ണന്മാൾ അരിമലപ്പടുന്നത്.
ഴലലയ അപൂൾേഭാമി ഔാണലപ്പടുന്ന രു തുമൄിമാണ് ഔാട്ടുഭയതഔൻ. 1936
ർ ശ്രീ ശേഷൾ ഴിഴയിചൃതിനു ശവശും ഩശ്ചിഭ ഗട്ടതൄിർ ഈ തുമൄിലമ
ഔാണുന്നത് 2017 ർ ആണ്. ആ ഴൾശും ലഩയിമാൾ ഔടുഴ ഷശങ്കതതൄിർ
നടതൄിമ തുമൄി ഷൾശേമിർ ശ്രീ. ഷി.ഛി. ഔിയണിലെ ശനതൃതൃതൄിരൃള്ള
ഷൾശേ ടീും ആണ് ഇതിലന തിയിചൃരിഞ്ഞത്. ഇന്തയമിർ ഩശ്ചിഭഗട്ടതൄിരൃും
ഴടക്കു ഔിളക്കൻ ഷുംസൊനങ്ങലിലറ ഭറമ്പ്രശദവങ്ങലിരൃും ഭാത്രഭാണ് ഇഴലമ
ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുള്ളത്
(ഇന്തയക്ക്
പുരലഭ
ഭയാന്മരിരൃും
ഇഴലമ
ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട്).
ഭയതഔപ്പചൃമിർ ഭഞ്ഞ ഔറഔശലാടുടിമ വയാവയി ഴരൃപ്പമുള്ള രു
തുമൄിമാണ്
ഔാട്ടു
ഭയതഔൻ.
ഩൾേതമുഔലിലറ
തടാഔങ്ങലിശറാ,
ഔാട്ടരുഴിഔലിലറ ഴുക്ക് ൿരഞ്ഞ ആളും ടിമ ബാഖങ്ങലിശറാ ലക്കമാണ്
ഇഴ രഛനനും നടതൄാറുള്ളത്.
4. ഔടുഴാതമൄിഔൽ (Gomphidae - Clubtails)

പുളക്കടുഴ - Gomphidia kodaguensis

ശഔയലതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്ന ഔല്ൻ തുമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിർ യണ്ടാഭലതൄ ഴറിമ
ൿടുുംഫഭാണ് ഔടുഴാതമൄിഔൽ. 13 ഛീനസുഔലിറാമി 19 സ്പീശീസുഔലാണ്
ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖങ്ങലാമി ശഔയലതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്നത്.
ശറാഔതൄഔഭാനും 90 ഛനുസ്സുഔലിറാമി ഏഔശദവും 900 -ശതൄാലും
സ്പീശീസുഔൽ ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഉൽലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് (അൊൾട്ടിക്ക ളിചൄള്ള എല്ാ
ഭൂകണ്ഡങ്ങലിരൃും ഷാന്നിധയമുള്ള തുമൄി ൿടുുംഫഭാണ് ഔടുഴാതമൄിഔൽ). ഈ
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ൿടുുംഫതൄിലറ ഭിക്ക സ്പീശീസുഔളുലടയുും ആൺതുമൄിഔളുലട ഉദയതൄിലെ
അഗ്രബാഖും അരും തടിചൄരുണ്ട് ഔാണലപ്പടുന്നു. അതുലഔാണ്ട് തലന്ന
ഇുംഖ്ലീശിർ clubtails എന്നാണ് ഈ ഴിബാഖും തുമൄിഔൽ അരിമലപ്പടുന്നത്.
ഈ ൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ട ചൂണ്ടഴാറൻ ഔടുഴ (Paragomphus lineatus), നാട്ടുഔടുഴ
(Ictinogomphus rapax) എന്നീ തുമൄിഔൽ ശഔയലതൄിരൃടനീലും ഷാധായണമാമി
ഔാണുന്ന തുമൄിഔലാണ്. ഭറ്റള്ളഴലമല്ാും ലഩാതുലഴ ഔാടുഔലിർ (അലല്ങ്കിർ
ഔാടിശനാട് ശങൾന്ന് ഔിടക്കുന്ന രശദവങ്ങലിർ) ഭാത്രും ഔണ്ടുഴരുന്ന
സ്പീശീസുഔലാണ്.
ഭിക്ക ഔടുഴാതമൄിഔളുും നല് ഴറിപ്പമുള്ളഴമാണ്. ഭറ്റ് ഔല്ൻ തുമൄിഔലിർ
നിന്നുും ഴയതയസൄഭാമി ഔടുഴാതമൄിഔളുലട ഔണ്ണുഔൽ വിയസ്സിലെ ഇരു
ബാഖതൄാമി ശഴൾലഩട്ടാണ് (സൂങിതമൄിഔളുശടത് ശഩാലറ) ഔാണലപ്പടുന്നത് .
ലഩാതുലഴ ഔറുതൄ വയീയഭാണ് ഔടുഴാതമൄിഔൽക്കുള്ളത്. ഔറുപ്പിർ
ഭഞ്ഞശമാ ഩചൃശമാ നിരതൄിരൃള്ള അടമാലങ്ങൽ ഔാണാും. ങിരൿഔൽ
സുതായയഭാമിയിക്കുും. ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ ആൺതുമൄിഔളുും ലഩൺതുമൄിഔളുും
തമ്മിർ ഔാള്ചൃമിർ ഴറിമ ഴയതയാഷങ്ങൽ ഉണ്ടാഴാരില്.
അതിശഴഖതമിർ ൿരചൄ ദൂയും ഩരക്കുന്ന യീതിമാണ് ഔടുഴാതമൄിഔളുശടത്.
രാണിഔലല ഔാതൄ് രു സെറതൄ് അനങ്ങാലത ഇയിക്കുന്ന ഇഴ ഇയ
ഔണ്ണിർലപ്പട്ടു ഔളിഞ്ഞാർ ലനാടിമിടമിർ ഩരന്ന് അതിലന ഴാമിറാക്കുന്നു.
ഴിശ്രഭിക്കുശമൄാൽ രതറതൄിർ (ഩാരമിശറാ, ഔമൄിശറാ ലക്ക) ഉദയും
നിറശതൄാട് ശങൾതൄ് ലഴചൃ് തിയശ്ചീനഭാമി ഇയിക്കുന്ന യീതിമാണ് ലഩാതുലഴ
ഔാണാറുള്ളത്. എന്നാർ ഩറശപ്പാഴുും നീൾമുതൄന്മാലയ ശഩാലറ ഉദയും
മുഔലിശറക്ക് ഴലചൃ് ലഴചൄും ഇയിക്കാറുണ്ട് (obelisk posturing).
അരുഴിഔളുും പുളഔളുഭാണ് ഔടുഴാതമൄിഔളുലട രഛനനശഔന്ദ്രങ്ങൽ. മുട്ടഔൽ
ശനയിട്ട് ലഴള്ളതൄിർ നിശക്ഷഩിക്കുഔമാണ് ലങയൄഔ. ഴലലയമധിഔും
രശതയഔതഔൽ ഉള്ളതാണ് ഔടുഴാതമൄിഔളുലട റാൾേഔൽ. തണുപ്പ്
രശദവങ്ങലിർ ഔാണുന്ന ഩറ സ്പീശീസുഔളുും റാൾോഴസെമിർ 3 ഴൾശും
ഴലയ ഔളിചൄ ട്ടാറുണ്ട്. പുളയുലട അടിതൄട്ടിലറ ഭണറിർ ൿളിചൃ്
അതിനഔതൄാണ് റാൾേ ഔളിമാറുള്ളത്. ഇങ്ങലന ഭണറിർ ഇയിക്കുശമൄാൽ,
റാൾേയുലട ശനൾതൄ് ൿളരൃശഩാലറയുള്ള ഉദയതൄിലെ അഴഷാന കണ്ഡും
ഭാത്രഭാണ് പുരതൄ് ഔാണാനാല്ലൃഔ (ഇതിരൄലടമാണ് റാൾേ വൃഷിക്കുന്നത്).
നദിഔലിലറ ലഴള്ളും ഴറ്റിമാരൃും അടിതൄട്ടിലറ ഭണറിർ നനല്ലൃലണ്ടങ്കിർ
ഔടുഴാതമൄിഔളുലട
റാൾേഔൽ
നവിക്കാലത
ഴയൽചൃലമ
അതിഛീഴിക്കുന്നതാമി ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട്.
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5. നീൾമുതൄന്മാൾ (Libellulidae - Skimmers)

തീക്കറുപ്പൻ - Epithemis mariae
തുമൄിഔലിലറ ഏറ്റല്ലൃും ഴരൃതുും രധാനലപ്പട്ടതുഭാമ രു ൿടുുംഫഭാണ്
നീൾമുതൄന്മാൾ. ശറാഔലതൄല്ാമിടതും ഷാന്നിധയമുള്ള, ആമിയതൄിറധിഔും
സ്പീശീസുഔൽ ഉൽലക്കാള്ളന്ന ഈ ഴിബാഖും തുമൄിഔലാണ് ഏറ്റല്ലൃും ടുതർ
ആളുഔൽ ഔാണാൻ ഷാധയതയുള്ള തുമൄി ഴിബാഖും എന്ന് നിസ്സുംവമും ഩരമാും.
എന്താമാരൃും
ശഔയലതൄിർ
ഔടശറായും
മുതർ
ഩശ്ചിഭഗട്ടതൄിലറ
ഩൾേതവികിയങ്ങലിർ ഴലയ ഷഛീഴ ഷാന്നിധയമുള്ള തുമൄിൿടുുംഫഭാണ്
നീൾമുതൄന്മാൾ.
31 ഛീനസുഔലിറാമി 48 നീൾമുതൄൻ സ്പീശീസുഔലാണ്
ശഔയലതൄിർ ഔണ്ടു ഴരുന്നത്. അതാമത് ഔല്ൻ തുമൄിഔളുും സൂങിതമൄിഔളുും
ഉൽലപ്പലട ശഔയലതൄിർ നിന്നുും ആലഔ രിശപ്പാൾട്ട് ലങയൃലപ്പട്ടിട്ടുള്ള 167 തുമൄി
സ്പീശീസുഔളുലട ഏഔശദവും മൂന്നിലറാന്നുും നീൾമുതൄൻ തുമൄിഔലാണ് .
ഇഴിലടയുള്ള ഔല്ൻതുമൄി സ്പീശീസുഔളുലട ഩൿതിയുും നീൾമുതൄന്മായാണ് (98
ഔല്ൻതുമൄി സ്പീശീസുഔലാണ് ശഔയലതൄിർ ഉള്ളത്).

നിരതൄിരൃും ഴരൃപ്പതൄിരൃും ഷൃബാഴതൄിരൃലഭല്ാും ഇത്രമധിഔും സഴഴിധയും
ഔാണിക്കുന്ന ഭലറ്റാരു തുമൄി ൿടുുംഫും ഇലല്ന്നു തലന്ന ഩരമാും. ഔല്ൻ
തുമൄിഔലിലറ
സുന്ദയിഔളുും
സുന്ദയന്മാരുലഭല്ാും
ഈ
ൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ടഴയാണ്. ചുഴപ്പ്, ഩചൃ, ഭഞ്ഞ, ഔറുപ്പ്, നീറ, ഒരഞ്ച്
എന്നിങ്ങലന
ഴിസ്മമിപ്പിക്കുന്ന
നിരശബദങ്ങലിരൃള്ള
തുമൄിഔൽ
ഈ
ൿടുുംഫതൄിരൃണ്ട്. ഭറ്റ് ഔല്ൻ തുമൄിഔലിർ നിന്നുും ഴയതയസൄഭാമി ഩറ
നീൾമുതൄൻ തുമൄിഔളുലടയുും ങിരൿഔൽ ഔഭനീമഭാമ നിരഴിനയാഷങ്ങശലാട്
ടിമതാണ് (ഉദാ: ഷൃാഭിതമൄി- Neurothemis tullia; തഴിടൻ തുരുമൄൻ –
Neurothemis fulvia etc.). 12 mm ഭാത്രും ഴരൃപ്പമുള്ള ൿഞ്ഞൻ തുമൄിമാമ നീറ
ൿറുഴാറൻ (Palpopleura sexmaculata) മുതർ 35 mm ഴലയ ഴരൃപ്പമുള്ള ഴറിമ
തുമൄിഔലാമ ഩരുന്തൻ തുമൄിഔൽ (Tramea sps) ഴലയ ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ
അുംഖങ്ങലാണ്. ഴലലയ ൿരചൄ ദൂയും ഭാത്രും ഩരക്കുന്ന, തരനിയപ്പിർ നിന്നുും
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അധിഔും ഉമയതൄിർ ശഩാഔാൻ ഇഷ്ടഭില്ാതൄ തുമൄിഔളുും (ഉദാ: Diplacodes
trivialis - നാട്ടുനിറതൄൻ), ഴലലയ ഉമയതൄിർ ഭണിക്കൂറുഔൽ ഴിശ്രഭഭില്ാലത
നിശ്രമാഷും ഩരന്ന് നടക്കുന്ന തുമൄിഔളുും (ഉദാ: Hydrobasileus croceus ഩാണ്ടൻ ഩരുന്തൻ) ഈ ൿടുുംഫതൄിരൃണ്ട്.
ഷാധയഭാമ എല്ാ ശുദ്ധഛറ ആഴാഷഴയഴസെഔലിരൃും രഛനനും നടതന്ന
തുമൄിഔലാണ് നീൾമുതൄന്മാൾ. അരുഴിഔൽ പുളഔൽ തുടങ്ങിമ ഴുൿന്ന
ഛറതൄിർ മുട്ടമിടുന്നഴയുും, ൿലങ്ങൽ, തടാഔങ്ങൽ എന്നിങ്ങലനയുള്ള നിശ്ചറ
ഛറാവമങ്ങലിർ മുട്ടമിടുന്ന തുമൄിഔളുും ഈ ട്ടതൄിരൃണ്ട്. ഭളക്കാറതൄ്
രൂഩലപ്പടുന്ന താർഔാറിഔ ലഴള്ളലക്കട്ടുഔലിറാണ് ശറാഔഷഞ്ചായിമാമ
തുറാതമൄി (Pantala flavescens) മുട്ടമിടുന്നത്. ഭതിർതുമൄി (Bradinopyga
geminata) ടാങ്കുഔലിലറ ഛറതൄിരൃും, ൿള്ളൻ തുമൄി (Tetrathemis platyptera)
ഔിണറുഔലിരൃും മുട്ടമിടുശമൄാൽ തീക്കറുപ്പൻ തുമൄി (Epithemis mariae)
ഔാടുഔലിലറ ങതുപ്പ് നിറങ്ങലിറാണ് മുട്ടമിടാറുള്ളത്.
എന്നാർ ഇതിർ നിലന്നല്ാും ഴലലയ ഴയതയസൄഭാമ ആഴാഷഴയഴസെമാണ്
ഭഞ്ഞഴയമൻ ഴൾണ്ണതമൄി (Lyriothemis tricolor) എന്ന നീൾമുതൄൻ
തുമൄിയുശടത്. രുഩലക്ഷ എല്ാ തുമൄിഔലിരൃും ലഴചൃ് ഏറ്റല്ലൃും ഔൗതുഔഔയഭാമ
ആഴാഷഴയഴസെ ഈ തുമൄിയുശടതാമിയിക്കുും, ഔായണും ഔാട്ടുഭയങ്ങളുലട
ലഩാതഔലിർ ലഔട്ടിനിർക്കുന്ന ലഴള്ളതൄിറാണ് ഈ തുമൄി മുട്ടമിടുന്നത്.
ഩറ നീൾമുതൄൻ തുമൄിഔൽക്കുും റഴണഛറതൄിർ അതിഛീഴിക്കുന്നതിനുള്ള
ഔളില്ലൃണ്ട്. അതൄയതൄിരൃള്ള രു തുമൄിമാണ് ശഔയലതൄിർ ഔാണുന്ന
ലഩാളിതമൄി (Macrodiplax cora). ഒരു ലഴള്ളതൄിറാണ് ഈ തുമൄി
മുട്ടമിടുന്നത്.
നീൾമുതൄന്മാൾ
മുട്ടഔൽ
ശനയിട്ട്
ലഴള്ളതൄിശറക്ക്
നിശക്ഷഩിക്കുഔമാണ് ലങയൄഔ.

6. നീൾക്കാഴറന്മാൾ (Macromiidae - Cruisers)
ശഔയലതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്ന തുമൄിഔലിർ Epophthalmia, Macromia എന്നീ
യണ്ട് ഛീനസുഔൽ ഉൽലക്കാള്ളന്ന രു ലങരിമ ഔല്ൻ തുമൄി ൿടുുംഫഭാണ്
നീൾക്കാഴറന്മാൾ. ഈ യണ്ട് ഛീനസുഔലിറാമി 10 സ്പീശീസുഔലല ഇത്
ഴലയമാമി ശഔയലതൄിർ നിന്നുും ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട് (Epophthalmia 2
സ്പീശീഷ്, Macromia 8 സ്പീശീഷ്). ശറാഔതൄാഔഭാനഭാമി 4 ഛനുസ്സുഔലിറാമി
123 സ്പീശീസുഔലാണ് ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഉള്ളത്.
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നാട്ടു നീൾക്കാഴറൻ - Epophthalmia vittata

ഇുംഖ്ലീശിർ Cruisers എന്നരിമലപ്പടുന്ന ഈ തുമൄിഔൽ ഷദാഷഭമും
ഛറാവമങ്ങൽക്ക് മുഔലിരൄലട ഩരന്ന് നടക്കാൻ ഇഷ്ടലപ്പടുന്നഴമാണ് .
ഔാള്ചൃമിർ സൂങിഴാറൻ ഔല്ൻതുമൄിഔലലശപ്പാലറ ആലണങ്കിരൃും ഇഴയുലട
ഔണ്ണുഔൽക്ക് ഩചൃ നിരഭാണ്. യണ്ട് ഔണ്ണുഔളുും വിയസ്സിലെ ഭധയതൄിർ ലതാട്ടു
ലതാട്ടില് എന്ന ഭട്ടിറാണ് ഔാണലപ്പടുന്നത്. ലഩാതുലഴ ലങടിക്കമഔലിരൃും ഭറ്റും
റുംഫഭാമി തൂങ്ങിക്കിടന്നാണ് ഈ തുമൄിഔൽ ഴിശ്രഭിക്കാറുള്ളത്.
അരുഴിഔൽ, പുളഔൽ തടാഔങ്ങൽ തുടങ്ങിമ ഛറാവമങ്ങലിറാണ് ഈ
തുമൄിഔൽ
രഛനനും
നടതൄാറുള്ളത്.
ഛറാവമങ്ങൽക്ക്
മുഔലിരൄലട
ഩരക്കുന്നതിനിടക്ക് തലന്ന ഉദയതൄിലെ അഗ്രബാഖും ഛറപ്പയപ്പിർ താള്തൄി
മുട്ടമിടുന്ന യീതിമാണ് ഈ തുമൄിഔളുശടത്. Macromia ഛീനഷിർലപ്പട്ട
തുമൄിഔൽ ടുതരൃും ഴനരശദവങ്ങലിർ ഭാത്രും ഔണ്ടുഴരുന്ന തുമൄിഔലാണ്.
എന്നാർ ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ നാട്ടു നീൾക്കാഴറൻ (Epophthalmia vittata)
എന്ന തുമൄിലമ നാട്ടിൻപുരങ്ങലിരൃും ഔാണാറുണ്ട്.

7. ശഔാഭയതമൄിഔൽ (Synthemistidae - Tigertails)
ശഔയലതൄിർ ഔണ്ട് ഴരുന്ന ഔല്ൻതുമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിലറ ഏളാഭലതൄ
ൿടുുംഫഭാണ് ശഔാഭയതമൄിഔൽ (Synthemistidae). ഇുംഖ്ലീശിർ Tigertails
എന്നാണിഴ അരിമലപ്പടുന്നത്. ഔടുഴാതമൄിഔൽ, ഭയതൄഔക്കണ്ണന്മാൾ
എന്നീ ൿടുുംഫങ്ങലിലറ തുമൄിഔളുഭാമി ഔാഴ്ചമിർ ഷാഭയമുള്ളഴമാണ്
ശഔാഭയതമൄിഔൽ. Idionyx, Macromidia എന്നിങ്ങലന യണ്ട് ഛീനസുഔലിറാമി
8 സ്പീശീസുഔലാണ് ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഉള്ളത്. ഩറശപ്പാഴുും ഈ ൿടുുംഫതൄിലന
ഭയതഔക്കണ്ണൻ തുമൄിഔളുലട ഉഩഴിബാഖഭാമി ഩയിഖണിക്കാറുണ്ട്.
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നിളർ ശഔാഭയും - Macromidia donaldi

ലഭറിഞ്ഞ ഉദയശതൄാട് ടിമ ലങരിമ തുമൄിഔലാണ് ശഔാഭയതമൄിഔൽ.
ഴിശ്രഭിക്കുന്ന ഷഭമതൄ് ലങടിക്കമഔലിരൃും ഭറ്റും ങിരൿഔൽ ഴിടൾതൄി
തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഔാണാും. ഔണ്ണുഔൽക്ക് ലഩാതുലഴ ഩചൃ നിരഭാമിയിക്കുും.
അരുഴിഔലിരൃും ങതുപ്പുനിറങ്ങലിരൃും ലക്കമാണ് ഈ തുമൄിഔൽ മുട്ടമിടാറുള്ളത്.
ഇതിലെ റാൾഴഔൽ ഛറാവമതൄിലെ ഏറ്റല്ലൃും അടിബാഖതൄ് ഔളിമാൻ
ഇഷ്ടമുള്ളഴമാണ്. ഩറശപ്പാഴുും ശഴനർക്കാറ ഷഭമതൄ് അടിതൄട്ട് തുയന്ന്
രതിറ ഔാറാഴസെലമ ഭരിഔടക്കാറുണ്ട്.

8. ഭയതഔതമൄിഔൽ (Calopterygidae - Broad-Wings)
ഭമിർഩീറിലമ അനുസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, ബുംഖിയുള്ള ങിരൿഔളുഭാമി ഩരന്നു
നടക്കുന്ന ഩീറിതമൄി (Neurobasis chinensis) ഔാട്ടരുഴിശമായങ്ങലിലറ ഩതില്ലൃ
ഔാഴ്ചമാണ്. ഭയതഔതമൄിഔൽ എന്ന തുമൄി ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖഭാണ്
ഩീറിതമൄി. ശഔയലതൄിലറ സൂങിതമൄി ൿടുുംഫങ്ങലിലറ ആദയലതൄ
ൿടുുംഫഭാണ് ഭയതഔതമൄിഔൽ (Calopterygidae). ഭറ്റ് സൂങിതമൄിഔലല
അശഩക്ഷിചൃ് ഇഴയുലട ങിരൿഔൽക്ക് തായതശഭയന ഴീതി ടുതറാണ്.
അതുലഔാണ്ടുതലന്ന ഇുംഖ്ലീശിർ Broad Wings എന്ന ശഩയിറാണ് ഇഴ
അരിമലപ്പടുന്നത്.
ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ ആൺ തുമൄിഔൽ ലഩാതുശഴ തങ്ങളുലട അധീനരശദവും
രതിശയാധിക്കുന്ന
ഷൃബാഴക്കായാണ്.
ടാലത
ഇണഔലല
ആഔൾശിക്കുന്നതിനു ശഴണ്ടി ഩറ ശങഷ്ടഔളുും ഔാണിക്കാറുണ്ട്. ശഩയ്
സൂങിപ്പിക്കുന്നത് ശഩാലറ തലന്ന തിലങ്ങുന്ന, ശറാസനിരങ്ങശലാടു ടിമ ഴറിമ
സൂങിതമൄിഔലാണ്
ഭയതഔതമൄിഔൽ.
ഴീതിശമരിമ
വിയസ്സിർ
എഴുന്നുനിർക്കുന്ന വൃതൄാඁതിമിരൃള്ള ഔണ്ണുഔൽ ഇഴയുലട രശതയഔതമാണ്.
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ഩീറിതമൄി

- Neurobasis chinensis

ഩീറിതമൄിലമ ടാലത ചുട്ടി ങിരഔൻ തണർതുമൄി (Vestalis apicalis), ലങരിമ
തണർതുമൄി (V. gracilis), ഔാട്ടുതണർ തുമൄി (V. submontana) എന്നിങ്ങലന
മൂന്ന് സ്പീശീസുഔൽ ടി ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖങ്ങലാമി ശഔയലതൄിർ
ഔാണലപ്പടുന്നുണ്ട്.
ഔാട്ടരുഴിഔൽ
ആണ്
രധാനഭായുും
ഇഴയുലട
രഛനനശഔന്ദ്രും.
ചുട്ടിങിരഔൻ
തണർതുമൄിലമയുും,
ലങരിമ
തണർതുമൄിലമയുും നാട്ടിൻപുരങ്ങലിരൃും ഔാണാറുണ്ട്.

9. നീൾയത്നങ്ങൽ (Chlorocyphidae - Stream Jewels)
ഴരൃപ്പതൄിർ
ൿഞ്ഞന്മായാലണങ്കിരൃും
രൂഩബുംഖിമിർ
ആലയയുും
അതിവമിപ്പിക്കുന്ന സൂങിതമൄിഔലാണ് നീൾയത്നങ്ങൽ (Chlorocyphidae).
ഇുംഗ്ലീശിർ Stream Jewels എന്നരിമലപ്പടുന്ന ഇഴ ശഩയ് സൂങിപ്പിക്കുന്നത്
ശഩാലറ അരുഴിഔശലാട് ശങൾന്നാണ് ഔാണലപ്പടുന്നത് . ഛറഷഷയങ്ങലിശറാ
ഛറപ്പയപ്പിശനാട് ശങൾന്ന് നിർക്കുന്ന ഔമഔലിശറാ ലക്കമാണ് ഈ
തുമൄിഔൽ ഷാധായണമാമി മുട്ടമിടാറുള്ളത്.
വയാവയി 2 മുതർ 2.5 ലഷെിഭീറ്റൾ ഴലയ ഭാത്രും വയീയഴരൃപ്പമുള്ള ലങരിമ
തുമൄിഔലാണ് നീൾയത്നങ്ങൽ. ഇഴയുലട ഔണ്ണുഔൽ ശഖാലാඁതിമിർ
പുരശതൄക്ക് തള്ളി നിർക്കുന്നഴമാണ്. ഇഴയുലട ഩിൻങിരൿഔൽക്ക്
ഉദയതൄിശനക്കാൽ
ഴരൃപ്പും
ടുതറാണ്.
ഈ
ൿടുുംഫതൄിലറ
ആൺതുമൄിഔളുലട
ങിരൿഔലിർ
ഔാണുന്ന
ഭിന്നിതൄിലങ്ങുന്ന
ഴൾണ്ണലപ്പാട്ടുഔൽ
ഇഴയുലട
ആഔൾശണീമതക്ക്
ഭാറ്റ
ട്ടുന്നു.
ലഩൺതുമൄിഔളുലട ങിരൿഔൽ സുതായയഭാമിയിക്കുും.
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ശഭഗഴൾണ്ണൻ - Calocypha laidlawi

ഔാട്ടുഛാതി ങതുപ്പുഔലിർ (Myristica Swamps) ഔാണുന്ന അതയപൂൾേ തുമൄിമാമ
ശഭഗഴൾണ്ണൻ
(Calocypha
laidlawi),
ഩശ്ചിഭഗട്ടതൄിലറ
ഔാട്ടരുഴിശമായങ്ങലിലറ
സെിയഷാന്നിധയങ്ങലാമ
നീൾഭാണിഔയൻ
(Heliocypha bisignata), തഴലക്കണ്ണൻ (Libellago indica) എന്നീ മൂന്ന്
സ്പീശീസുഔലാണ് നീൾയത്നും ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖങ്ങലാമി ശഔയലതൄിർ
ഔാണലപ്പടുന്നത്. തഴലക്കണ്ണൻ തുമൄിലമ നാട്ടിൻപുരങ്ങലിലറ ശതാടുഔശലാട്
ശങൾന്നുും ഷാധായണമാമി ഔാണാറുണ്ട്.

10. നിറതൄന്മാൾ (Coenagrionidae - Narrow-wings)

നീറചൃിന്നൻ - Aciagrion approximans krishna

ഏറ്റല്ലൃും ഴറിമ സൂങിതമൄി ൿടുുംഫഭാണ് നിറതൄന്മാൾ.
ഏറ്റല്ലൃും
ഷാധായണമാമി
ഔാണുന്ന
സൂങിതമൄിഔലലല്ാും
ഈ
ൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ടതാണ്. ശഔയലതൄിർ 24 സ്പീശീസുഔൽ ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ
അുംഖങ്ങലാമിട്ടുണ്ട്.
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ലഭറിഞ്ഞ വയീയമുള്ള ലങരിമ തുമൄിഔലാണ് ഈ ൿടുുംഫതൄിർ ഭൂയിബാഖല്ലൃും.
ഴീതി ൿരഞ്ഞ് സുതായയഭാമ ങിരൿഔൽ ഈ തുമൄിഔളുലട രശതയഔതമാണ്.
ഇഴമിർലപ്പട്ട ഭിക്ക തുമൄിഔളുലടയുും വയീയതൄിർ ഔറുപ്പ് അടമാലങ്ങൽ
ഔാണാും.
ൿലങ്ങൽ, ങതുപ്പ് നിറങ്ങൽ, ലഴള്ളലക്കട്ടുഔൽ എന്നിഴമാണ് ഇഴയുലട
രധാന രഛനനശഔന്ദ്രങ്ങൽ. ങിറ തുമൄിഔൽ അരുഴിഔലിരൃും മുട്ടമിടാറുണ്ട്.
ലഴള്ളതൄിനടിമിരൃള്ള
ലങടിഔലിരൃും,
ഷഷയാഴവിഷ്ടങ്ങലിരൃഭാണ്
ഈ
തുമൄിഔൽ മുട്ടഔൽ നിശക്ഷഩിക്കുഔ. ഈ ൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ട ങിറ തുമൄിഔൽ
ലഴള്ളതൄിർ പൂൾണ്ണഭായുും മുങ്ങിക്കിടന്നാണ് മുട്ടമിടാറുള്ളത്.

11. അരുഴിമന്മാൾ (Euphaeidae - Gossamer-wings)

ലങങ്കറുപ്പൻ അരുഴിമൻ - Euphaea fraseri

ഇടതൄയും വയീയഴരൃപ്പമുള്ള സൂങിതമൄിഔലാണ് അരുഴിമന്മാൾ.
നല്
വൃതൄാඁതിമിരൃള്ള ഴറിമ ഔണ്ണുഔൽ ഇഴയുലട രശതയഔതമാണ്. തിലങ്ങുന്ന
ശറാസനിരങ്ങലാണ് ലഩാതുലഴ ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ തുമൄിഔൽക്കുള്ളത്.
ഈ ൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ട നാരൃ തുമൄിഔലാണ് ശഔയലതൄിർ ഔാണലപ്പടുന്നത്.
ഔാട്ടരുഴിഔലാണ് ഇഴയുലട രധാന ആഴാഷഴയഴസെ. ഭാറിനയമുക്തഭാമ
ഛറതൄിർ ഭാത്രശഭ അരുഴിമൻ തുമൄിഔൽ മുട്ടമിടുഔയുള്ള. അത്ലഔാണ്ട്
തലന്ന ഇഴയുലട ഷാന്നിധയും ലഴള്ളതൄിലെ ഩയിശുദ്ധിയുലട അടമാലഭാമി
ഔണക്കാക്കുന്നു.

12. ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔൽ (Lestidae - Spread-wings)
ഷാധായണ സൂങിതമൄിഔലിർ നിന്ന് ഴിബിന്നഭാമി ഴിശ്രഭിക്കുശമൄാൽ
ങിരൿഔൽ ഴിടൾതൄിമിയിക്കുന്ന തുമൄിഔലാണ് ശങയാചൃിരഔന്മാൾ.
ഈ
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ൿടുുംഫതൄിലറ
ടിമഴമാണ്.

തുമൄിഔലലല്ാും

തലന്ന

തായതശഭയന

വയീയഴരൃപ്പും

നീറക്കണ്ണി ശങയാചൃിരഔൻ - Lestes praemorsus

ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔളുലട ഉദയതൄിന് നല് നീലമുണ്ടാമിയിക്കുും. ലഩാതുലഴ
ഩചൃ നിരതൄിരൃള്ള വയീയഭാണ് ഈ തുമൄിഔൽക്കുള്ളത്. ഴമസ്സാൿശന്താറുും
ഭിക്ക ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔളുലട വയീയതൄിരൃും pruinescence ആഴയണും
ഴയാഩിചൄ ഔാണാും. ഩതൄ് സ്പീശീസുഔലാണ് ഈ ൿടുുംഫതൄിലറ അുംഖങ്ങലാമി
ശഔയലതൄിർ ഉള്ളത്.
ങതുപ്പുഔളുും ൿലങ്ങളുഭാണ് രധാനഭായുും ശങയാചൃിരഔൻ തുമൄിഔളുലട
രഛനനശഔന്ദ്രങ്ങൽ. അപൂൾേഭാമി അരുഴിഔലിരൃും ങിറ ശങയാചൃിരഔന്മാൾ
മുട്ടമിടാറുണ്ട്.

13. ഩാർതമൄിഔൽ (Platycnemididae - White-legs)

ഴമനാടൻ മുലഴാറൻ - Caconeura risi

ടുതരൃും ഇടതൄയും ഴരൃപ്പമുള്ള തുമൄിഔലാണ് ഩാർതമൄിഔൽ. ഔറുപ്പാണ്
ലഩാതുലഴ ഩാർതമൄിഔളുലട നിരും. ഔറുതൄ വയീയതൄിർ ഭഞ്ഞയുും നീറയുും
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ചുഴപ്പുും നിരങ്ങലിരൃള്ള അടമാലങ്ങൽ ഉണ്ടാമിയിയ്ക്കുും. ശഔയലതൄിർ ഩതിനാര്
തയും ഩാർതമൄിഔലല ഔലണ്ടതൄിമിട്ടുണ്ട്.
ഇഴമിർ
ഭഞ്ഞക്കാറി
ഩാർതമൄി (Copera marginipes), ലങങ്കാറി ഩാർതമൄി (Copera vittata)
എന്നീ തുമൄിഔലലാളിചൃ് ഫാക്കിലമല്ാും ഔാടുഔലിർ ഭാത്രും ഔാണുന്ന
തുമൄിഔലാണ്. ഔാട്ടരുഴിഔലാണ് ഇഴയുലട രധാന രഛനനശഔന്ദ്രങ്ങൽ.
ഩാർതമൄിഔളുലട ഴൾഗൄീഔയണല്ലൃഭാമി ഫന്ധലപ്പട്ട് ഩറ തൾക്കങ്ങളുും തുമൄി
വാസജ്ഞൾക്കിടമിർ നിറനിർക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ഴിശമതൄിർ നിയഴധി
ഖശഴശണങ്ങളുും നടന്നുഴരുന്നുണ്ട്.

14. നിളർതമൄിഔൽ (Platystictidae - Shadow Damsels)

പുള്ളി നിളർതമൄി - Protosticta gravelyi

നിതയസയിത ഴനങ്ങലിർ ഭാത്രും ഔാണലപ്പടുന്ന അപൂൾേമിനും തുമൄിഔലാണ്
നിളർതമൄിഔൽ. ശഩയ് സൂങിപ്പിക്കുന്നത് ശഩാലറ ഷദാഷഭമല്ലൃും നിളർ
ഴീണു ഔിടക്കുന്ന ഔാട്ടരുഴിശമായങ്ങലാണ് ഇഴയുലട ആഴാഷഴയഴസെ. ഭറ്റ
തുമൄിഔലിർ നിന്നുും ഴയതയസൄഭാമി ഇഴ തങ്ങളുലട രഛനനശഔന്ദ്രങ്ങൽ ഴിട്ട്
അധിഔ ദൂയും ഷഞ്ചയിക്കാരില്.
ഔറുപ്പ് അലല്ങ്കിർ തഴിട്ട് നിരങ്ങലിരൃള്ള തുമൄിഔലാണ് നിളർതമൄിഔലിർ
ഭൂയിബാഖല്ലൃും.
വയീയതൄിർ
നീറശമാ
ലഴളുശപ്പാ
നിരങ്ങലിരൃള്ള
ഴലമങ്ങളുമുണ്ടാമിയിക്കുും.
ഈ ൿടുുംഫതൄിർലപ്പട്ട 8 സ്പീശീസുഔലാണ്
ശഔയലതൄിർ ഉള്ളത്.
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അനുഫന്ധും IV
തുറാതമൄിഔളുലട ശദവാടനും
രඁതിമിലറ
നിതയഴിസ്മമങ്ങലിലറാന്നാണ്
ഛീഴിഔളുലട
ശദവാടനും.
ഷസൄനിഔൽ, ഉയഖങ്ങൽ, ഩക്ഷിഔൽ, രാണിഔൽ തുടങ്ങി എല്ാ ഴിബാഖും
ഛീഴിഔളുും
ലങറുതുും
ഴരൃതുഭാമ
ശദവാടനും
നടതന്നഴയാണ്.
രാണിഴൾഗൄതൄിർലഩട്ട ഛീഴിഔലിർ, ലഭാണാൾക്ക് വറബങ്ങൽ ഴടശക്ക
അശഭയിക്കമിർ നിന്നുും ലഭക്സിശക്കാമിശറക്ക് നടതന്ന ശദവാടനും
ആമിരുന്നു ഏറ്റല്ലൃും സദൾകയശഭരിമ ശദവാടനും ആമി ഔണക്കാക്കിമിരുന്നത്.
എന്നാർ
ഷഞ്ചയിക്കുന്ന
ദൂയതൄിരൃും
യീതിമിരൃും
എല്ാും
ഇതിലന
നിശ്രബഭാക്കുന്നതാണ് തുറാതമൄിഔളുലട (Pantala flavescens) ശദവാടനും.
ഴൾശാഴൾശും, ശടാഫൾ നഴുംഫൾ ഭാഷങ്ങലിർ ഇന്തയമിർ നിന്ന്
ഔിളക്കൻ ആേിക്കമിശറക്കുും തിയിചൄും ഷഞ്ചയിക്കുന്ന തുറാതമൄിഔൽ
താണ്ടുന്ന ദൂയും ഏറ്റല്ലൃും ൿരഞ്ഞത് 16000 ഔിശറാഭീറ്റരാണ്.

തുറാതമൄി

തുറാതമൄിഔളുലട ഐതിസാഷിഔഭാമ ഈ ഷഞ്ചായും ശറാഔശ്രദ്ധ
ശനടിമിട്ട് അധിഔഔാറും ആമിട്ടിലല്ങ്കിരൃും ഇലതാരു പുതിമ ഔലണ്ടതൄർ അല്
എന്നുള്ളതാണ് ഴാസൄഴും. ഇന്തയമിർ തുറാതമൄിഔളുലട ഴറിമ ട്ടങ്ങൽ
ലഷഩ്റ്റുംഫൾ/ശടാഫൾ
ഭാഷങ്ങലിർ
ഉഩഭൂകണ്ഡതൄിന്
ലതക്കു
ബാഖശതൄക്ക് ഷഞ്ചയിക്കുന്നത് ശ്രീ. ശേഷൾ 1920 ഔലിർ തലന്ന
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ശയകലപ്പടുതൄിമിട്ടുണ്ട്
(ഇന്തയൻ
തുമൄി
ഩഠനതൄിലെ
ഩിതാഴാമി
ഔണക്കാക്കുന്ന വാസജ്ഞനാണ് Frederic Charles Fraser - 15/2/1880 2/3/1963). അതുശഩാലറതലന്ന ലതശക്ക ഇന്തയമിർ നിന്നുും ശ്രീറങ്കമിർ
നിന്നുും തുറാതമൄിഔളുലട ട്ടും ട്ടഭാമി ഩടിഞ്ഞാര് ബാഖശതൄക്ക്
ഷഞ്ചയിക്കുന്നതുും മുമതലന്ന ശയകലപ്പടുതൄിമിട്ടുള്ള ഔായയഭാണ്. എന്നാർ
അഴ എശങ്ങാട്ടാണ് ശഩാൿന്നത് എന്നതിലനക്കുരിചൃ് ആൾക്കുും ഔായയഭാമ
അരില്ലൃണ്ടാമിരുന്നില്. ഭാറദൃീഩ് ശഔന്ദ്രഭാമി ഖശഴശണങ്ങൽ നടതൄിഴരുന്ന,
ഭസരൻ ഫശമാലഛിഷ്ര് ആമ ശ്രീ. ങാൽഷ് ആൻശഡള്ഷലെ
ഩഠനങ്ങലാണ് ഇന്തയൻ ഭസാഷമുദ്രും താണ്ടി ഈ രാണിഔൽ ഇന്തയമിർ
നിന്നുും ആേിക്കമിശറക്കാണ് ശഩാൿന്നത് എന്ന യസഷയും ശറാഔതൄിനു
മുൻഩിർ ലഴലിലപ്പടുതൄിമത്.
"അടിസൊനഩയഭാമി ഞാലനാരു ഭസരൻ ഫശമാലഛിസ്റ്റാണ്, ഩശക്ഷ ഷൃമും
ങറിക്കുന്ന എല്ാ ഴഷ്തുക്കളുും എശപ്പാഴുും എന്നിർ ഔൗതുഔമുണൾതൄാറുണ്ട്."
ശഡാടൾ ആൻശഡള്ഷൺ ഷൃമും ഴിശവശിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങലനമാണ്.
മുകയഭായുും
ഩഴിളപ്പുറ്റഔലലക്കുരിചൃ്
ഖശഴശണും
നടതന്ന
ശ്രീ.
ആൻശഡള്ഷൺ ഴലലയ മാദൃശ്ചിഔഭാമാണ് തുമൄിഔലല ശ്രദ്ധിക്കാൻ
തുടങ്ങിമത്. ശുദ്ധഛറ ശരാതസ്സുഔൽ ഔായയഭാലമാന്നുും ഇല്ാതൄ ഴലലയ
ലങരിമ ഴിഷ്തൃതിയുള്ള ദൃീഩിർ തുമൄിഔൽ ഷാധായണ ഴലലയ ഴിയലഭാണ്.
എന്നാർ ലഩലട്ടലന്നാരു ദിഴഷും ആഔാവും മൂടുന്ന തയതൄിർ അഴിടഭാലഔ
തുമൄിഔൽ ഴന്ന് നിരയുന്നത് ഔണ്ട് അശദൄസും അമൄയന്നു. യശണ്ടാ മൂശന്നാ
ദിഴഷങ്ങൽക്കുള്ളിർ അഴലമാലക്ക അരതയക്ഷഭാൿഔയുും ലങമ്തു. രു
ശടാഫൾ
ഭാഷതൄിറാമിരുന്നു
അത്.
ഭറ്റ്
തിയക്കുഔൽക്കിടമിർ
അതിലനക്കുരിചൃ് അശദൄസും ടുതർ ന്നുും ആശറാങിചൃില്. എന്നാർ അടുതൄ
ശടാഫരിരൃും അതിനടുതൄ ശടാഫരിരൃും അതിനടുതൄ ശടാഫരിരൃും
ഇതാഴൾതൄിചൃശപ്പാൽ ആൻശഡള്ഷലെ ഛിജ്ഞാഷ ഉണൾന്നു.
തശദൄവീമയാമ ആളുഔശലാട് ഇതിലനക്കുരിചൃ് അശനൃശിചൃശപ്പാൽ ഇലതല്ാ
ഴൾശല്ലൃും ഷുംബഴിക്കാറുള്ളതാണ് എന്നതിനപ്പുരും ടുതർ ഴിഴയങ്ങൽ ന്നുും
തലന്ന റബിചൃില്. അങ്ങലന ഇതിലനക്കുരിചൃ് ടുതർ ഩഠിക്കാൻ തലന്ന
ആൻശഡള്ഷൺ തീരുഭാനിചൄ. ഒശയാ ഴൾശല്ലൃും തുമൄിഔൽ ഴരുന്ന ഷഭമും,
തുമൄിഔളുലട എണ്ണും തുടങ്ങിമഴലമല്ാും അശദൄസും ശയകലപ്പടുതൄാൻ തുടങ്ങി.
പ്പും തലന്ന തുമൄിഔലലക്കുരിചൃ്, ഴിവിശയാ തുറാതമൄിഔലലക്കുരിചൃ് ഔിട്ടാല്ലൃന്ന
ഩഠനങ്ങലലല്ാും തലന്ന ശവകയിചൃ് ഴിവഔറനും ലങമ്തു.
നിയീക്ഷണങ്ങൽക്കിടമിർ
ഔണ്ട
ഔായയങ്ങൽ
ഔൗതുഔമുലഴാക്കുന്നതുും
അമൄയപ്പിക്കുന്നതുഭാമിരുന്നു. എല്ാഴൾശല്ലൃും ശടാഫൾ 4 നുും 23 നുും
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തുറാതമൄിഔളുലട ഷഞ്ചായഩാത (Original Image: NASA/Goddard Space Flight Center - NASA)

ഇടയ്ക്കാമാണ് തുറാതമൄിഔൽ ഭാറിമിർ ഴന്ന് തുടങ്ങുഔ (ഭാറദൃീഩിലെ
ഴടക്കൻ ബാഖങ്ങലിർ തുറാതമൄിലമ ഴിലിക്കുന്നത് hei nakaiy dhooni
എന്നാണ് - ശടാഫരിർ ഩരക്കുന്നഴൾ എന്നാണലത്ര ഈ ഴാക്കിലെ
അൾത്ഥും). ഈ ഷഭമങ്ങലിർ ഷമുദ്രതൄിലറ ഉഩയിതറ ഴാതങ്ങളുലട ദിവ
ഇന്തയൻ ഉഩഭൂകണ്ഠതൄിന് ശനൾക്കാമതിനാർ ഔാറ്റിലെ ഗൾശണും
ളിഴാക്കുന്നതിന് ശഴണ്ടി 1000 മുതർ 2500 ഭീറ്റൾ ഴലയ ഉമയതൄിറാണ്
തുമൄിഔൽ ഷഞ്ചയിക്കുന്നത്. (തുറാതമൄിഔലല ഷുംഫന്ധിചൃിടശതൄാലും ഈ
ഉമയും നിസ്സായഭാണ്. സിഭാറമതൄിർ 6300 ഭീറ്റൾ ഉമയതൄിർ ഴലയ
തുറാതമൄിഔൽ ഩരക്കുന്നതാമി ശയകലപ്പടുതൄിമിട്ടുണ്ട്). ഇന്തയമിർ നിന്നുും
രു തുറാതമൄിക്ക് ഭാറിമിർ എതൄാൻ ഩയഭാഴധി 24 ഭണിക്കൂൾ ഷഭമും
ഭതി (ഇന്തയമിർ നിന്നുും ഭാറദൃീഩിശറക്കുള്ള ദൂയും 2142 ഔിശറാഭീറ്റൾ ആണ്).
ലപബ്രുഴയി ഴലയ തുറാതമൄിഔലല ഭാറിമിർ ഔാണാലഭങ്കിരൃും ഏറ്റല്ലൃും
ടുതർ എണ്ണും ഔാണുന്നത് ശടാഫൾ മുതർ ഡിഷുംഫൾ ഴലയമാണ്.
വയാവയി രു ദിഴഷശഭാ അതിർ ൿരശഴാ ഷഭമും ഭാത്രഭാണ് തുമൄിഔൽ
ഭാറദൃീഩിർ ങിറഴളിക്കുന്നത്.
തുടക്കതൄിർ സൂങിപ്പിചൃത് ശഩാലറ തുറാതമൄിഔളുലട ഷഞ്ചായും ലഔാണ്ട്
അദ്ഭുതും രിമ ആദയലതൄ ആലല് ആൻശഡള്ഷൺ. ആൻശഡള്ഷൺ
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തുറാതമൄിഔലല നിയീക്ഷിക്കുന്നതിനുും അയ നൂറ്റാണ്ട് മുൻഩ്, 1954 ർ ശ്രീ.
ശേഷൾ ഇങ്ങലന എഴുതി; "...ഴൾശാഴൾശും Pantala , Tramea എന്നീ
ഛനുസ്സുഔലിർ ലഩട്ട തുമൄിഔൽ ഩടിഞ്ഞാര് ബാഖശതൄക്ക് ശദവാടനും
നടതന്നുണ്ട്. ലഷഩ്റ്റുംഫൾ ഭാഷതൄിർ, ശ്രീറങ്കമിർ നിന്നുും ഩശ്ചിഭ
ഗട്ടതൄിർ നിന്നുും, ദവറക്ഷക്കണക്കിന് തുമൄിഔളുലട അഴഷാനഭില്ാതൄ
ഴുക്ക്. ഩലക്ഷ ന്നു ശഩാരൃും തിയിചൄ ഴരുന്നുഭില്. സ്കാന്ഡിശനഴിമമിലറ
ലറമ്മിങ്ങുഔലല ശപ്പാലറ ഇഴയുും ആത്മസതയ ലങയൄഔമാലണന്നാണ് എനിക്ക്
ശതാന്നുന്നത്.. ഔഷ്ടും."
ഩലക്ഷ ആൻശഡള്ഷൺ ശേഷരിശനക്കാൽ ശുബാപ്തി ഴിവൃാഷിമാമിരുന്നു.
തുമൄിഔൽ ഔടറിശറക്ക് ഩരക്കുന്നുലണ്ടങ്കിർ അഴ തീൾചൃമായുും ഏലതങ്കിരൃും
തീയും റക്ഷയും ലഴചൃാമിയിക്കുും ഷഞ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് ആൻശഡള്ഷണ്
ഉരപ്പാമിരുന്നു. ഭാറദൃീഩിർ നിന്നുും ഩടിഞ്ഞാര് ദിക്കിശറക്ക് ശഩാമാർ ഩിലന്ന
ഔയയുള്ളത് ആേിക്കമിറാണ്. അങ്ങലന തുമൄിഔൽ ഇന്തയമിർ നിന്നുും
ഔിളക്കൻ
ആപിക്കമിശറക്കാമിയിക്കുും
ഷഞ്ചയിക്കുന്നത്
എന്ന്
ആൻശഡള്ഷൺ അനുഭാനിചൄ. ഇന്തയമിലറയുും ആേിക്കമിലറയുും ഭളയുലട
ഴിതയണല്ലൃും Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ഔാറ്റഔളുലട
ദിവാഴയതിമാനങ്ങളുും ഈ രു ഩയിഔരനലമ ഷാധൂഔയിക്കുന്നതാണ്
(റലിതഭാമി ഩരഞ്ഞാർ ലതക്ക് ഩടിഞ്ഞാരൻ ഭൺസൂൺ ഔാറ്റഔളുലടയുും
ഴടക്കു ഩടിഞ്ഞാരൻ ഭൺസൂൺ ഔാറ്റഔളുലടയുും ഷുംഖഭശഔന്ദ്രഭാണ് ITCZ).
ടാലത തുറാതമൄിഔളുലട ഛീഴിതങക്രല്ലൃും ഇതൄയതൄിരൃള്ള ശദവാടനതൄിന്
അനുശമാഛയഭാമ യീതിമിറാണ്. ഭളലമതടൾന്ന് രൂഩലപ്പടുന്ന താത്ഔാറിഔ
ലഴള്ളലക്കട്ടുഔലാണ് ഇഴയുലട രധാന രഛനന ശഔന്ദ്രങ്ങൽ (ഇതൄയും
ലഴള്ളലക്കട്ടുഔലിർ തുമൄി റാൾഴഔൽക്ക് ഭത്സയങ്ങലലശപ്പാലറയുള്ള ഭറ്റ്
ശഴട്ടക്കാലയ
ശഩടിശക്കണ്ടതില്;
ലഔാതുഔിലെ
തൄാടിഔളുും
ഭറ്റും
ഉണ്ടാല്ലൃലഭന്നതിനാർ ബക്ഷണറബയത ഴലലയ ടുതരൃഭാമിയിക്കുും). ഭറ്റ്
തുമൄിഔളുലട റാൾഴഔൽ പൂൾണ ഴലൾചൃലമതൄാൻ ഏറ്റല്ലൃും ചുരുങ്ങിമത് 6
ഭാഷങ്ങൽ എങ്കിരൃും എടുക്കുശമൄാൽ തുറാതമൄിഔളുലട റാൾഴഔൽ 40
ദിഴഷങ്ങൽക്കുള്ളിർ പൂൾണ ഴലൾചൃ രാഩിക്കുും.
അങ്ങലന
ഩതിനഞ്ച്
ലഔാല്ശതൄാലും
നീണ്ട
ഖശഴശണ
നിയീക്ഷണങ്ങൽലക്കാടുഴിർ
ആൻശഡള്ഷണുും
ഷുംഗല്ലൃും
തങ്ങളുലട
ഔലണ്ടതൄരൃഔൽ ഇങ്ങലന ശക്രാഡീഔയിചൄ. Intertropical Convergence Zone
(ITCZ)
എന്ന
ഔാറാഴസെ
രതിബാഷലതൄ
ഉഩശമാഖലപ്പടുതൄി
തുറാതമൄിഔൽ ലതശക്ക ഇന്തയമിർ നിന്നുും ആേിക്കമിശറക്കുും തിയിചൄും
ശദവാടനും നടതന്നു. ഇന്തയമിർ നിന്നുും ലഷഩ്റ്റുംഫൾ - ശടാഫൾ
ഭാഷങ്ങലിർ
ഔിളക്കൻ
ആേിക്കമിലറതന്ന
തുറാതമൄിഔൽ
108

ഭൂഭധയശയകശമാട് ശങൾന്ന് ഔിടക്കുന്ന ഔിളക്കൻ ആേിക്കൻ രശദവങ്ങലിർ
ശടാഫൾ-നഴുംഫൾ ഭാഷങ്ങലിർ രഛനനും നടതന്നു. തുടൾന്ന് ITCZ
ഔാറ്റഔശലാലടാപ്പും ലതശക്കാട്ട് ഷഞ്ചയിക്കുന്ന ഈ തുമൄിഔൽ ഡിഷുംഫൾ ലപബ്രുഴയി ഭാഷങ്ങലിർ ലതക്കൻ ആേിക്കമിർ രഛനനും നടതന്നു.
തിയിചൃ് ഭാൾചൃ്-ലഭമ് ഭാഷങ്ങലിർ ITCZ ഔാറ്റഔൽ ഔിളക്കൻ ആേിക്കമിർ
ഭള ലഩയൃിക്കുശമൄാൽ തുറാതമൄിഔളുും ലടലമതന്നു. അഴിലട നിന്നുും
ലതക്ക്-ഩടിഞ്ഞാരൻ ഔാറഴൾശ ഔാറ്റഔശലാശടാപ്പും ജൂൺ -ജൂസറ
ഭാഷങ്ങലിർ ഇന്തയമിർ തിയിലചൃതന്നു. 14000 മുതർ 18000 ഔിശറാഭീറ്റൾ
ഴലയ സദൾകയമുള്ള ഈ ശദവാടനും തുറാതമൄിഔൽ നാറ് തറമുരഔൽ
ലഔാണ്ടാണ് പൂൾതൄീഔയിക്കുന്നത്. Anax guttatus (ഭയതഔ യാഛൻ), Anax
ephippiger (തുരുമൄൻ ങാതൄൻ), Tholymis tillarga (ഩഴിളഴാറൻ), Tramea
basilaris (ലങമൄൻ ഩരുന്തൻ), Tramea limbata (ഔയിമൄൻ ഩരുന്തൻ);
Diplacodes
trivialis
(നാട്ടുനിറതൄൻ)
എന്നീ
തുമൄിഔളുും
തുറാതമൄിഔശലാലടാപ്പും ഇന്തയമിർ നിന്നുും ഭാറദൃീഩിശറലക്കതന്നതാമി
ആൻശഡള്ഷൺ ശയകലപ്പടുതന്നു.
ലഴറുും ഷാസങയയ ലതലില്ലൃഔളുും അനുഭാനങ്ങളുും ഭാത്രും ആധായഭാക്കിമാണ്
ആൻശഡള്ഷണുും
ഷുംഗല്ലൃും
തുറാതമൄിഔളുലട
ശദവാടനഩാത
ഴിവദീഔയിക്കാൻ ശ്രഭിചൃത്. വാസീമഭാമ ലതലില്ലൃഔൽ നിയതൄി തങ്ങളുലട
ഷിദ്ധാന്തും
ഷഭൾത്ഥിക്കുഔ
എന്ന
ലഴല്ലുഴിലിമാണ്
ഩിലന്ന
ആൻശഡള്ഷലണ ഔാതൄിരുന്നത് . ഴലലയ ലങരിമ ഛീഴിഔലാമതിനാർ,
ഩക്ഷിഔലിരൃും ഭറ്റും ലങയൄന്നത്
ശഩാലറ ഇറശ്ടാണിഔ് ോക്കിഘ്
ഷുംഴിധാനങ്ങൽ ഉഩശമാഖിക്കുന്നത് തുമൄിഔലിർ അരാശമാഖിഔഭാണ്.
ഩലക്ഷ ഩിന്മാരാൻ ആൻശഡള്ഷനുും ഷുംഗല്ലൃും രുക്കഭാമിരുന്നില്. അഴൾ
ഷാധയഭാമ ഭറ്റ് ഴളിഔൽ അശനൃശിചൄ. അങ്ങിലനമാണ് രാണിഔളുലട
ശദവാടനലതൄക്കുരിചൃ് ഩഠിക്കാൻ ഉഩശമാഖിക്കുന്ന നൂതനഭാമ രു
ഷശങ്കതലതൄക്കുരിചൃ് അശദൄസും ശഔൽക്കുന്നത്. ഛീഴിഔളുലട വയീയതൄിരൃള്ള
അസഛഴ ഗടഔങ്ങളുലടയുും അഴ ഛീഴിക്കുന്ന ചുറ്റഩാടിലറ സഛഴ-അസഛഴ
ഩദാൾത്ഥങ്ങളുലടയുും ഷൃാബാഴിഔ ശരഡിശമാആഔ്റ്റിഴിറ്റിയുലട തായതഭയ
ഩഠനും ഴളി ആ ഛീഴിഔൽ ഏത് ഭൂരശദവതൄ് നിന്നുും ഴന്നഴമാണ് എന്ന്
നിൾണമിക്കാൻ ഷാധിക്കുും. ലങറു ഛീഴിഔളുലട ശദവാടനലതൄക്കുരിചൃ്
ഩഠിക്കാൻ ഏറ്റല്ലൃും അനുശമാഛയഭാമ യീതിമാണിത്.
സസഡ്രഛൻ മൂറഔതൄിലെ
ശരഡിശമാആഔ്റ്റിഴ് ഐശഷാശടാപ്പ് ആമ
ഡൂറ്റീയിമും ആണ് ആൻശഡള്ഷണുും ഷുംഗല്ലൃും ഩഠനതൄിന് ശഴണ്ടി
തിയലഞ്ഞടുതൄത്. ഭാറദൃീഩിർ നിന്നുും ശവകയിചൃ തുറാതമൄിഔളുലട
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ങിരഔിരൃള്ള സഔറ്റിനിർ അടങ്ങിമിട്ടുള്ള ഡൂറ്റീയിമും ഐശഷാശടാഩിലെയുും
ഇന്തയൻ
ഉഩഭൂകണ്ഡതൄിലറ
ഭളലഴള്ളതൄിരൃും
രധാന
ഉഩയിതറ
ഛറാവമങ്ങലിലറ
ഛറതൄിരൃും
അടങ്ങിമിട്ടുള്ള
ഡൂറ്റീയിമും
ഐശഷാശടാഩിലെയുും തീവ്രത തായതഭയും ലങയ്ത് അഴൾ ഔലണ്ടതൄരൃഔൽ
ഴിവഔറനും
ലങമ്തു.
പറും
ഖശഴശണ
ഷുംഗലതൄ
അതിവമിപ്പിക്കുന്നതാമിരുന്നു.
ഭശദ്ധയന്തയമിർ
നിശന്നാ
അലല്ങ്കിർ
ദക്ഷിശണന്തയമിർ
നിശന്നാ
ആമിയിക്കുും
ഭാറദൃീഩിർ
തുമൄിഔൽ
ഴന്നിട്ടുണ്ടാല്ലൃഔ എന്ന ഖശഴശഔ ഷുംഗതൄിലെ രതീക്ഷഔലല ലതറ്റിചൄ
ലഔാണ്ട് നിയീക്ഷണപറങ്ങൽ അഷന്ദിഖ്ധഭാമി സൂങിപ്പിചൃത് ഴടശക്ക
ഇന്തയമിർ നിന്നുും ഴന്ന തുമൄിഔലാണഴ എന്നാമിരുന്നു.

ലങടിഔലിർ ഴിശ്രഭിക്കുന്ന തുറാതമൄിഔളുലട ട്ടും

"ഞങ്ങളുലട
മുൻ
ധായണഔലല
മുഴുഴൻ
തഔിടും
ഭരിക്കുന്ന
ഔലണ്ടതൄറാമിരുന്നു അത്." ആൻശഡള്ഷൺ ഩരയുന്നു. ഈ തുമൄിഔൽ
ഴടശക്ക ഇന്തയമിർ നിന്നാണ് ഭാറദൃീഩ് ഴളി ആേിക്കമിശറക്ക്
ഷഞ്ചയിക്കുന്നലതങ്കിർ റ്റമടിക്ക് അഴൾ ഷഞ്ചയിക്കുന്ന ദൂയും ഏറ്റല്ലൃും
ചുരുങ്ങിമത് 6000 ഔിശറാഭീറ്റൾ ആണ്. അതിർ തലന്ന 3500 ഔിശറാഭീറ്റൾ
ഷമുദ്രതൄിന് മുഔലിർ ടി ശനാൺശസ്റ്റാഩ് ആമി ഷഞ്ചയിക്കണും.
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രാണിശറാഔതൄ് ഇത് ഴലയ തിയിചൃരിഞ്ഞതിർ ലഴചൃ് ഏറ്റല്ലൃും സദൾകയശഭരിമ
ശദവാടനും ആണിലതന്ന് നിസ്സുംവമും ഩരമാും.
ഭാത്രഭല് ഞങ്ങളുലട ഖശഴശണ പറും പുതിമ ൿലര തിയിചൃരില്ലൃഔൽ ടി
നർൿന്നുണ്ട്; ആൻശഡള്ഷൺ തുടരുന്നു." ഞങ്ങൽ നടതൄിമ ശരഡിശമാ
ഐശഷാശടാപ്പ് ഩയീക്ഷണങ്ങൽ സൂങിപ്പിക്കുന്നത് ങിറ തുമൄിഔലലങ്കിരൃും
ഭശധയശയമിർ നിന്നുും സിഭാറമും താണ്ടി ഇന്തയമിശറക്ക് ഴരുന്നുണ്ട്
എന്നാണ്. സിഭാറമതൄിർ 6300 ഭീറ്റൾ ഴലയ ഉമയതൄിർ തുറാതമൄിഔലല
ഔണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ഴഷ്തുത ടി ഇതിശനാലടാപ്പും ശങൾതൄ് ഴാമിക്കണും.
ഭാത്രഭല് ജൂൺ-ജൂസറ ഭാഷങ്ങലിർ ആേിക്കമിർ നിന്നുും ഇന്തയമിശറക്ക്
തിയിലഔ ഴരുന്ന തുമൄിഔൽ ട്ടും ട്ടഭാമി എതന്നത് ഭശധയന്തയമിശറാ,
ലതശക്ക ഇന്തയമിശറാ അറ്റ; ഭരിചൃ് ഇന്തയൻ ഉഩഭൂകണ്ഡതൄിലെ ഴടക്ക്
ബാഖങ്ങലിശറക്കാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുലട അനുഭാനും..."
ആമിയക്കണക്കിന്
ഔിശറാഭീറ്ററുഔൽക്കപ്പുരശതൄക്ക്,
ഭസാഷമുദ്രങ്ങളുും
ഭൂകണ്ഡങ്ങളുും ഔടന്ന്, ഭളക്കാറ്റഔളുലട ങിരഔിശറരിയുള്ള ഐതിസാഷിഔഭാമ
രു ഭസാമാനും; അതുും 5 ലഷെിഭീറ്റൾ ഭാത്രും ഴരൃപ്പമുള്ള രു ൿഞ്ഞു തുമൄി.
ഔഴി ഩണ്ട് ഩരഞ്ഞതാണ് വയി;
'"....അനന്തും അജ്ഞാതും അഴയ്ണ്ണനീമും; ഈ ഭൂശറാഔശഖാലും തിയിയുന്ന
ഭാൾഗൄും
അതിലങ്കറങ്ങാലണ്ടായിടതൄിരുന്നു ശനാക്കുന്ന ഭൾതയൻ ഔഥലമന്തു ഔണ്ടു..."
ടുതർ ഭൂബാഖങ്ങൽ ഉൽലപ്പടുതൄി, ഋതുശബദങ്ങൽ ടി ഩയിഖണിചൃ് ലഔാണ്ട്
തുറാതമൄിഔളുലട
ശദവാടനലതൄക്കുരിചൃ്
ഴിവദഭാമ
ഩഠനങ്ങൽലക്കാരുങ്ങുഔമാണ്
ആൻശഡള്ഷണുും
ട്ടരുും.
നമുക്കുും
ഔാതൄിയിക്കാും, തുമൄി ഭസാത്മയതൄിലെ പുതിമ അധയാമങ്ങൽക്കാമി.
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