
ெதன்ைன மகசூைலக் கூட் ம் ஆந்ைதகள்! 

 

ெதன்ைனயில் அதிக ேசதத்ைத ஏற்ப த் ம் எ கைள ம், காண்டாமி க வண் கைள ம் 

அழிக்க வழிேய இல்ைலயா? என ஆதங்கப்ப ம் விவசாயிகள்தான் இங்ேக அதிகம். 

இவர்க க்ெகல்லாம் நம்பிக்ைக த ம்விதமாக, உயிர்ச்சூழல் ைறயில் ஆந்ைதகள் லமாகேவ 

எ கைள ம் காண்டாமி க வண் கைள ம் கட் ப்ப த்தி விடலாம் என்கிறார் நாகப்பட் னம் 

மாவட்டம், கீவ ர் தா கா, ேவட்ைடகாரன் இ ப்  கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ராஜேசகரன். இவர், 

ஏற்கனேவ நமக்கு அறி கமானவர்தான், ன்ைன எண்ெணய் லம் ேமாட்டார் இயக்கி, 

தண்ணீர் பாசனம் ெசய்  வ வ  பற்றிய கட்டைர ன்  பசுைம விகடனில் 

ெவளியாகியி க்கிற . 

எனக்கு ஏ  ஏக்காில் ெதன்ைன இ க்கு. அதில் எ ம், காண்டாமி க வண் ம் ெகா த்த 

ெதால்ைல ெசால்  மாளா . கு ம்ைப ைவக்கும் ேபாேத எ  க ச்சுப் ேபாட் வி ம். அேத 

மாதிாி ெதன்னங்கு த்ைதெயல்லாம், காண்டாமி க வண் ங்க பதம் பார்த் வி ம். எவ்வள  

ாியமான ம ந்ைத ைவத்தா ம், இரண்ைட ம் ஒழிக்கேவ யா . அதனால் ஏகப்பட்ட 

பாதப் . கிைடக்க ேவண் ய மகசூ ல் பாதியள க்கு ணாகத்தான் ேபாய்கிட் ந்த . 

ன்ெபல்லாம் ெதன்னந்ேதாப் க்குள்ள ஏகப்பட்ட ஆந்ைதங்க இ க்கும். ராத்திாி ேநரத்தில் 

மட் ம் ெவளியில் வ ம் ஆந்ைதகள், எங்க ஒளிந்தி ந்தா ம், எ ையப் பி த் த் தின் வி ம். 



காண்டாமி க வண் கைள ம் கா  பண்ணி ம். இப்ேபாெவல்லாம் ஆந்ைதகேளாட 

நடமாட்டெம குைறந்  ேபாய் விட்ட . ெபா வாக, 50 வயதிற்கு ேமல் இ க்கும் ெபாிய 

மரங்கேளாட ெபாந் க க்குள்ளதான் ஆந்ைதங்க வசிக்கும். இப்ேபா அந்த மாதிாி 

மரங்கைளெயல்லாம் ேதாட்டத்தில் விட்  ைவப்பேதயில்ைல. அ ம் இல்லாமல்.. ஆந்ைத 

கத்தினால் ெகட்ட சகுனம் என்  டநம்பிக்ைக ேவற இ க்கு. அதனாேலேய ஆந்ைதைய 

அ த்  ரத் ம் பழக்க ம் இ க்கு. அதனால்தான் ஆந்ைதகேளாட எண்ணிக்ைக ப ப்ப யா 

குைறந்  ெகாண்ேட வ . ஆனால், இந்த எ , காண்டாமி க வண் கைள ஒழிக்க ஆந்ைதகள் 

விட்டால் ேவற வழியில்ைல  தீர்மானித்  நான், ஆந்ைதகைள ேதாப் க்குள்ள எப்ப யாவ  

ெப க்க ம் என்   பண்ணிேனன். 

பைமமரக் கூ  

என்ேனாட ேதாப்பில் 30 வய க்கு ேமற்பட்ட மரங்கள் நிைறய இ க்கு. ஆனா ம், அதில் 

ெபாந் கள் கிைடயா . சுத் ப்பட் ம் வயதான மரங்கேள கிைடயா . அதனால் 

பைனமரத்ைத ெவட் , மாமரக் கிைளக க்கு இைடயில் ைவத் , அதில் ஆந்ைதகள் வந்  

ேபாகிற மாதிாியான சூழைல உ வாக்கிேனன். இ மாதிாி பல இடத்தில் ைவத்  விட்ேடன். 

ஒேர வாரத்தில் தானாேவ ஆந்ைதகள் வந்  தங்க ஆரம்பித்த . ஒ  மாதத்திற்குள் ட்ைட 

ேபாட்  குஞ்சுகேள உ வாகி ச்சு. நான் ைவத்தி ந்த பைன மரத்தில் காற்ேறாட்டத் க்காக ம், 

எச்சங்கைள ெவளிேயத்தற க்காக ம் ஆந்ைதங்கேள சின்னச்சின்ன ைளகைளப் 

ேபாட் கிட்ட தான் ஆச்சர்யம். அேதாட ராத்திாியில் எ கைள ேவட்ைடயாட ம் 

ஆரம்பிச்சு ங்க. ஆந்ைதகேளாட எச்சங்களில் எ கேளாட எ ம்  சாக் கிடப்பைத 

ைவத்ேத அைதக் கண் பி த்ேதன். 

இந்த மாதிாி அைமப்ைப உ வாக்கி ஐந்  வ டம் ஆச்சு. இப்ேபா சுத்தமா எ கேளாட 

ெதால்ைலேய இல்ைல. அேத மாதிாி காண்டாமி க வண் க ம் இல்ைல. என்ேனாட ேதாப்பில் 

மட் மில்லாமல், ஒன்றைர கிேலா மீட்டர் சுற்றளவில் இ க்கும் ேதாப் களி ம் இந்தப் 

பிரச்சைனகள் இப்ேபா இல்ைல. அேதாட ேதாட்டத்ைதக் காவல் காக்கும் ேவைலகைள ம் 

ஆந்ைதகேள ெசய்கிற . ராத்திாி ேநரத்தில் ேதாட்டத்திற்குள் யாராவ  ைழந்தால் சத்தம் 

ேபாட்  நம்ைம உஷார்ப த் ிவி ம். 



ஆந்ைதக க்கான இ ப்பிடங்கைள அைமப்பதற்கு பைன மரங்களின் னிப்பகுதி அல்ல  

சிெமன்ட் குழாய்கைளப் பயன்ப த்தலாம். உட்பகுதி சற்  ெசார ெசாரப்பாக இ ப்பதால், 

ஆந்ைதயின் ட்ைடகள்  உ ண்  விடாமல் இ க்கும். தவிர, இைவ எப்ேபா ம் 

குளிர்ச்சியாகேவ இ ப்பதால்.. ஆந்ைதகள் இவற்றில் வி ம்பி வசிக்கின்றன. நீளம் குைறவாக 

இ க்கும் ெபா  அதிக ெவளிச்சம் இ க்கும் என்பதால், குைறந்த  பத்  அ  நீள ள்ள பைன 

அல்ல  சிெமன்ட் குழாய்கைளத்தான் பயன்ப த்த ேவண் ம். இவற்றின் விட்டம் அைர 

அ யி ந்  க்கால் அ  வைர இ க்கலாம். அப்ேபா தான் ஆந்ைதகள் சுலபமாக வந்  

ெசல் ம். மாமரம், ேவப்பமரம், ஆலமரம், அரசமரம், ன்ைன ேபான்ற அதிக நிழல் த ம் 

மரங்களில் இவற்ைற அைமக்கலாம். நம  ேதாட்டத்தில் மரங்கள் இல்ைலெயன்றால், அ ேக 

உள்ள மற்ற விவசாயியின் மரங்களில் கூட அ மதி ெபற்  அைமக்கலாம்.வடக்கு ெதற்காக 

இ க்க ேவண் ம். 

ஒ  மரத்தில் அைமக்கப்ப ம் ெபாந்  லமாக ஆந்ைதகைள வரவைழத்  ஏறத்தாழ 10 ஏக்கர் 

அளவிலான ெதன்னந்ேதாப்ைப எ கள் மற் ம் காண்டாமி க வண் களிடம் இ ந்  

பா காத் விட ம். சிெமன்ட் குழாயாக இ ந்தால், பக்கவாட் ல் காற்ேறாட்டத்திற்காக 

இரண்  ைளகைள ம் அ ப்பகுதியில் எச்சங்கைள ெவளிேயற்ற, ஒ  சிறிய ைளைய ம் 

அைமக்க ேவண் ம். பைனமரமாக இ ந்தால், இத் ைளகைள ஆந்ைதகேள அைமத் க் 

ெகாள்கின்றன. நிழல் த ம் மரங்களில் 10 அ  உயரத்திற்க்கு ேமேல உள்ள கிைளகளில்தான் 

ெசயற்ைக ைறயில் ெபாந்ைத அைமக்க ேவண் ம். கீேழ வி ந் விடாத அள க்கு 

கிைளகேளா  இைணந்த உ தியாக இ க்கிக் கட்ட ேவண் ம். ப க்ைக நிைலயில், சமமான 

ேநர்க்ேகாட் ல் இ க்க ேவண் ம். இதில் ஏதாவ  ஒ  ைன சற்  ேமேல க்கி இ ந்தா ம், 

ெவளிச்சம் மற் ம் மைழ நீர் உள்ேள வந் வி ம். அேத ேபால் சூாிய ஒளி உள்ேள வந்  விடாத 

அள க்கு வடக்கு ெதற்காகத்தான் அைமக்க ேவண் ம். என்  ெதளிவாக விவாித்தார்.  
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