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என்னுரைர
நான் எழுதிய முதல் புத்தகம் அதிசயத்
தாவரங்கள். இப்புத்தகத்ரைத தமிழ்நாடு
அறிவியல் இயக்க வெவளியீடு சார்பாக 2000 ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெவளியி0ப்பட்0து.
இதன் மூலம் நான் ஒரு அறிவியல் எழுத்தாளன்
என்கிற அரை0யாளத்ரைத எனக்கு தமிழ்நாடு
அறிவியல் இயக்கம் வழங்கியது. அது முதல்
நான் வெதா0ர்ந்து 88 புத்தகங்கரைள எழுதி
முடித்துள்களன். வெதா0ர்ந்து எழுதியும்
வருகிகறன்.
இந்தப் புத்தகம் பூச்சிகரைள உண்ணும்
தாவரங்கரைளப் பற்றியது. பள்ளி, கல்லூரி
மாணவர்களுக்காககவ இதரைன எழுதிகனன்.
தற்கபாது இப்புத்தகத்தில் உள்ள சில குரைறகரைள
சரி வெசய்துள்களன். இதரைன இரைணய தளத்தில்
வெவளியிடுவதன் மூலம் தமிழ்நாடு தவிர உலகின்
பல பகுதிகளில் வாழும் தமிழர்களுக்கும்
வெசன்றரை0யும் என்கிற நம்பிக்ரைகயில்

வெவளியிட்டுள்களன். ஏற்கனகவ என்னுரை0ய 21
புத்தகங்கள் FreeTamilEBooks சார்பில் மின்னூலக
வெவளியி0ப்பட்டுள்ளன. அரைவ சுமார் 450820
முரைற பதிவிறக்கம் வெசய்யப்பட்டுள்ளன.
இப்படி கிரை0த்த வரகவற்பின் காரணமாக
இந்தப் புத்தகத்ரைத மின்னூலக
வெவளியிட்டுள்களன்.
இப்புத்தகத்ரைத எழுதுவதற்கு எனக்கு
ஒத்துரைழப்பு வெகாடுத்த என் மரைனவி திருமிகு.
இ. தில்ரைலக்கரசி அவர்களுக்கு எனது
நன்றிரையத் வெதரிவித்துக் வெகாள்கிகறன். இந்தப்
புத்தகத்ரைதச் வெசழுரைமப்படுத்திக் வெகாடுத்த
தமிழ் ஆசிரியர் திரு. சி. சீனிவாசன்
அவர்களுக்கும், தட்0ச்சு வெசய்து வெகாடுத்த
திருமிகு. ம. இலட்சுமிதிருகவங்க0ம்
அவர்களுக்கும் எனது நன்றி. இந்தப் புத்தகத்ரைத
வெவளியிட்0 freetamilebooks.com -மிற்கு எனது
மனமார்ந்த நன்றிரையத் வெதரிவித்துக்
வெகாள்கிகறன்.
- ஏற்காடு இளங்ககா

அரைனத்து உயிர்களும் உயிர் வாழ்வதற்கு
ரைநட்ரDன் மிகமிக அவசியம். காற்றில் 78%
ரைநட்ரDன் உள்ளது. காற்றில் உள்ள
ரைநட்ரDரைன கநரடியாக தாவரகமா, விலங்ககா
எடுத்துக் வெகாள்ள முடியாது. தாவரங்கள்
மண்ணில் இருந்து ரைநட்ரDன் மற்றும்
உப்புகரைள அதாவது ரைநட்கரட்டுகரைளப்
வெபறுகிறது. விலங்குகள் தாவரங்கரைளச்
சாப்பிடுவதன் மூலகமா, விலங்குகரைளச்
சாப்பிடுவதன் மூலகமா ரைநட்ரDரைனப்
வெபறுகின்றன. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
ஆகியவற்றின் அழுகிப்கபான மீதியுள்ள
பகுதிகளில் இருந்து அகமானியா கிரை0க்கிறது.
கண்ணுக்குத் வெதரியாத பாக்டீரியாக்கள்
மண்ணிலிருந்து இவற்ரைற ரைநட்கரட்டுகளாக
மாற்றுகின்றன. இகத சமயத்தில் சில மண்ணில்
உள்ள பாக்டீரியாக்கள் ரைநட்ரDன்
கூட்டுப்வெபாருட்கரைள உரை0த்து ரைநட்ரDன்
வாயுவாக மாற்றுகிறது. இந்த வாயு காற்று
மண்0லத்தில் கலக்கிறது.
அவரைரக் குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்த
தாவரங்களின் கவர்ப்பகுதியில் முடிச்சுகள்

காணப்படும். இம்முடிச்சுகளில் உள்ள
பாக்டீரியாக்கள் மூலம் ரைநட்ரDன்
வெபறுகின்றன. சில தாவரங்களால்
ரைநட்ரDரைனத் தயாரித்துக் வெகாள்ளகவா
மண்ணில் இருந்து எடுத்துக் வெகாள்ளகவா
முடிவதில்ரைல. ஆரைகயால் பூச்சிகரைளப்
பிடிப்பதன் மூலம் தங்களுக்குத் கதரைவயான
ரைநட்ரDரைன பூச்சிகளில் இருந்துப்
வெபற்றுக்வெகாள்கின்றன.
விலங்குகளின் மாமிசத்ரைத உண்ணும்
விலங்குகரைள நாம் மாமிச உண்ணிகள்
என்கிகறாம். அகத கபால் தாவரங்களில்
பூச்சிகரைள உண்ணும் தாவரங்கரைள நாம் பூச்சி
உண்ணும் தாவரங்கள் என்று அரைழக்கின்கறாம்.
கமலும் ஊனுண்ணித் தாவரங்கள் என்கிற
வெபயரும் அரைவகளுக்கு உண்டு.
தாவரங்களின் இரைலகள் சூரிய ஒளியின்
மூலம் உணவு தயாரித்து, தாவர உ0ம்பின்
அரைனத்துப் பகுதிகளுக்கும் அனுப்புகிறது. அகத
சமயத்தில் நீராவிப் கபாக்கும் இரைலகள் மூலம்
ந0க்கிறது. சுவாசித்தல் கபான்றரைவயும்

ந0க்கிறது. சில தாவரங்களில் இரைலகள்
சிறப்பான தகவரைமப்ரைப வெபற்றுக்
வெகாண்டுள்ளன. வெவங்காயம் கபான்றரைவ
நீரைரயும், உணரைவயும் கசமித்து ரைவத்துள்ளன.
கற்றாரைழ, கள்ளி கபான்ற தாவரங்களின்
இரைலகள் முட்களாக மாறி பாதுகாப்பிற்குப்
பயன்படுகிறது.
பிரண்ரை0 கபான்ற சில தாவரங்களில்
இரைல, இரைலக்காம்பு, இரைலயின் ஏதாவது ஒரு
பகுதி பற்றுகம்பியாக மாறியும் உள்ளது. அகத
சமயத்தில் சில தாவரங்கள் மிக மிக அற்புதமான
ஆச்சரியப்படும் படியான அரைமப்ரைப
வெபற்றுள்ளன. இவற்ரைற நாம் பூச்சி உண்ணும்
தாவரங்களில் காணலாம். பூச்சிகரைளப்
பிடிப்பதற்கு சிறப்பான வடிவங்கரைளயும்
சிறப்பான உறுப்புகரைளயும் வெபற்றுள்ளன.
இரைலகளின் பகுதிககள இந்த சிறப்பு
அரைமப்புகரைளப் வெபற்றுள்ளன. இதிலிருந்து
ஒருவரைகயான வெசரிப்பு நீர்கரைளச் சுரந்து
பூச்சிகரைளச் சீரணித்துக் வெகாள்கிறது.
Dாடிச்வெசடிகளில் ஒருவரைகயான திரவம்

உள்ளது. இதில் விழும் பூச்சிகரைளத் தாவரம்
சீரணித்துக் வெகாள்கிறது.
ஹூக்கர் (J.D. Hooker) J.D. Hooker) என்ற தாவரவியல் அறிஞர்
பூச்சிகரைள வெசரிப்பது என்பது விலங்குகரைளப்
கபால தாவரங்களிலும் ந0க்கிறது என்றார்.
மனிதனின் வயிற்றில் சுரக்கும் வெசரிப்புநீர்
(J.D. Hooker) enzymes) கபால் பூச்சிகரைள உண்ணும்
தாவரங்களிலும் சுரக்கிறது.

பூச்சிகரைள உண்ணும் தாவரங்கள் பற்றிய
கரைதகள்
பூச்சிகரைள உண்ணும் தாவரங்கரைளப்
பற்றிய பல கட்டுக்கரைதகள் வெவளிவந்துள்ளன.
1900 ஆம் ஆண்டு சுண்வெ0லிக்கூண்டு (J.D. Hooker) Bladder

wort) வெசடி முதரைலரையப் பிடித்துச்
சாப்பிட்0தாகவும், வில்வெபாறிக்கூண்டு (J.D. Hooker) Venus fly
trap) வெசடி மனிதரைனப் பிடித்துச்
சாப்பிட்0தாகவும் ஒரு கட்டுக்கரைத வெவளி
வந்துள்ளது.
வெதன் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள ஒரு வரைகச்
வெசடிகளில் சிக்கிய யாரைனயின் சரைதரையயும்,
ரத்தத்ரைதயும் உறிஞ்சிவிட்டு எலும்புக்கூட்ரை0
மட்டும் தூக்கி எறிந்ததாகவும் கரைதகள்
வந்துள்ளன. கமலும் ஒரு வெகாடி
விலங்குகரைளயும், மனிதர்கரைளயும் சுற்றி
வரைளத்து சத்ரைத உறிஞ்சிவிட்டு
எலும்புக்கூட்ரை0த் தூக்கி எறிந்துவிடுவதாகவும்
கரைதகள் வந்துள்ளன.
இரைவ எல்லாம் உண்ரைமயா என்றால்
இல்ரைல. கற்பரைனயில் எழுதப்பட்0ரைவகய.
கண்வெ0லிக்கூண்டு வெசடியின் ரைப 0.5 வெச.மீ.
அளகவ உள்ளது. வில் வெபாறிக்கூண்டுச்
வெசடியின் இரைல 6 வெச.மீ. நீளகம உரை0யது.
இதுவரைர கிரை0த்த ஆதாரத்தின் அடிப்பரை0யில்
சிறிய சுண்வெ0லி, சிறு தவரைள மற்றும் கதன்

சிட்டுப் பறரைவ மட்டுகம Dாடிச்வெசடியின்
ரைபயில் கிரை0த்துள்ளன. இச்வெசடிகள்
மிகச்சிறிய பூச்சிகரைள மட்டுகம பிடிக்கின்றன
என்பது மட்டும் உண்ரைம.
பூச்சிகரைள உண்ணும் தாவரங்கள்
பூச்சிகரைள உண்ணும் தாவரங்கள்
வெபாதுவாக ரைநட்ரDன் இல்லாத,
பற்றாக்குரைறயான பகுதிகளில் மட்டுகம
வளர்கின்றன. இந்த மண்ணில் மற்றும் காற்றில்
ரைநட்ரDனாக மாற்றக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள்
இல்லாமலும் உள்ளன. ஆரைகயால்
இத்தாவரங்கள் பூச்சிகரைள நம்பிகய தனக்கு
கவண்டிய ரைநட்ரDன் மற்றும் புரதம்
ஆகியவற்ரைறப் வெபறுகின்றன.
சாதாரணமாக தாவரங்கள் நிலத்திலிருந்து
கிரை0க்கும் உப்புப்வெபாருட்கள், காற்றிலிருந்து
கிரை0க்கும் கார்பன்-ரை0-ஆக்ரைசடு
இரைவகரைளக் வெகாண்டு தங்களுக்கு கவண்டிய
உணவுப் வெபாருட்கரைளத் தாகம தயாரித்துக்
வெகாள்கின்றன. இருப்பினும் பூச்சி உண்ணும்
தாவரங்கள் வெபரும்பாலும் பூச்சிகரைள

உண்ணுவதன் மூலகம உணரைவப்
வெபறுகின்றன.
இத்தாவரங்கள் நுண் உணர்வுகரைளப்
வெபற்றுள்ளன. இந்த தாவரங்கள் தங்கள் மீது
பூச்சிகள் ஊர்வரைதக் கண்டுவெகாள்கின்றன.
இவற்றில் உள்ள சுவாரரைணக் வெகாம்புகள் சிறு
பூச்சிகள் தன்மீது வந்தவு0ன் மூடிக்
வெகாள்கின்றன.
பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் உலகம்
முழுவதும் உள்ளன. இதில் உள்ள தாவரங்கள் 8
குடும்பங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றில் 16 கபரினம், சுமார் 600 இனம் மற்றும்
230 க்கும் கமற்பட்0 கலப்பினச் வெசடிகரைளயும்
வெகாண்டுள்ளன.
இந்தியாவில் மூன்று குடும்பங்களும்,
நான்கு கபரினமும், 39 வரைகயானச் வெசடிகளும்
உள்ளன. இகதகபால் தமிழ்நாட்டில் மூன்று
குடும்பங்களில் மூன்று கபரினமும், 19 வரைகச்
வெசடிகளும் உள்ளன.
குடும்பம் கபரினம் இனங்கள் கலப்பினம்

1.

பிப்ளிக0சி பிப்ளிஸ்

7

2.

கராரிடுகலச கராரிடுலா

2

3.

வெசப்பகலாக0சி வெசப்பகலாட்0ஸ் 1

4.

திகராசிகரச ஆல்ட்கராவாண்0ா 1
0கயானியா 1
34
திகராசிரா

185

5.

திகராகசாபில்கலச திகராகசாபில்லம்2

6.

வெலண்டிபுளரிகயசி பிங்குய்குலா 47
வெDன்லிசியா 25
பகயாவுகலரியா 1
யூட்ரிக்குகளரியா 146
பாலிபாம்கபாலிக்ஸ் 2

7.

வெநப்வெபந்கதசி வெநப்வெபந்திஸ் 170 200

8.

சாரசீனிகயசி 0ார்லிங்க0ானியா
ஹிலியம்கபாரா
23
சாரசீனியா 8 3

இத்தாரவங்கள் பூச்சிகரைள பிடிக்கப்
பின்பற்றும் முரைறகள் மிக வியப்பானரைவ.
இதன் வெசயல்பாடுகரைள ரைவத்தும், அரைமப்ரைப
ரைவத்தும் கீழ்க்கண்0 வரைககளாகப் பிரிக்கலாம்.
1.

Dாடி வடிவச் வெசடிகள்
1. வெநப்வெபந்திஸ்
2. சாரசீனியா
3. வெசப்பகலாட்0ஸ்
4. 0ார்லிங்க0ானியா
5. ஹிலியம்கபாரா

2.

இனிப்பான காகிதம் கபான்ற அரைமப்பு
1. திகராசிரா
2. திகராகசாபில்லம்
3. கராரிடுலா

3.

பரைச காகிதம் கபான்ற அரைமப்பு
1. பிங்குய்குலா

2. பிப்ளிஸ்
4.

வில்வெபாறி கபான்ற அரைமப்பு
1. 0கயானியா
2. ஆல்ட்கராவாண்0ா

5.

சுண்வெ0லிக்கூண்டு கபான்ற அரைமப்பு
1. யூட்ரிக்குகளரியா
2. பாலிபாம்கபாலிக்ஸ்
3. பகயாவுகலரியா

6.

வெகாடுக்குச்வெசடிகள்
வெDன்லிசியா

1. Dாடி வடிவச் வெசடிகள்
1. வெநப்வெபந்திஸ்
வெநப்வெபந்திஸ் (J.D. Hooker) Nepenthes) என்பது இரட்ரை0
விரைதயிரைலத் தாவரமாகும். இது வெநப்வெபந்கதசி
(J.D. Hooker) Nepenthaceae) என்னும் குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது.
இதில் வெநப்வெபந்திஸ் என்ற ஒகர ஒரு கபரினம்
மட்டுகம உள்ளது. இதில் சுமார் 170 வரைகச்
வெசடிகள் உள்ளன. கமலும் 200 க்கும் கமற்பட்0
கலப்பினங்கள் இருக்கின்றன. வெதா0ர்ந்து
கலப்பினங்கரைள உருவாக்கி வருகின்றனர்.
இரைவ எல்லாம் Dாடிச் வெசடிகள் (J.D. Hooker) Pitcher Plant)
என்று கதாட்0க் கரைலஞர்களால்
அரைழக்கப்படுகின்றன. கமலும் இவற்ரைற
வெதாங்கும் Dாடிகள் என்றும் (J.D. Hooker) Hanging Pitcher Plant)
அரைழப்பார்கள்.
க0ல் மட்0த்திலிருந்து 1000 அடி முதல்
10,000 அடி உயரம் வரைர இச்வெசடிகள்

வளர்கின்றன. இரைவ ஈரமிக்க ஆதிக்காடுகள்,
சதுப்புப் பிரகதசங்களில் உள்ள குட்ரை0களின்
ஓரங்களில் வெசழித்து வளர்கின்றன.
நியூகாலிக0ானியா, நியூகினியா முதல் அயன
ஆஸ்திகரலியா, கண்0ா தீவுகள், இலங்ரைக,
கபார்னிகயா, சுமத்ரா, தாய்லாந்து, ம0காஸ்கர்,
மகலயா, பிலிப்ரைபன்ஸ், சீனா, வங்காளம்,
இந்தியா கபான்ற நாடுகளில் இச்வெசடிகரைளக்
காணலாம். பிலிப்ரைபன்ஸ், கபார்னிகயா,
சுமத்ரா ஆகிய நாடுகளில் தான் அதிகமான
இனங்களும், கலப்பினங்களும் உள்ளன.
இவற்றில் ஒரு அடி உயரம் வெகாண்0
சிறுவெசடி முதல் 70 அடி உயரம் வரைர பற்றி ஏறும்
வெதாற்றுக் வெகாடிகளும் உள்ளன. வெநப்வெபந்திஸ்
இனங்களில் பல வெதாற்றுச் வெசடிகளும் (J.D. Hooker) Epiphytes)
உள்ளன. இரைலகள் மரத்தில் வெதாற்றிக்வெகாண்டு
வளர்கிறது. சான்று : வெநப்வெபந்திஸ் வீய்ச்சி.
வெநப்வெபந்திஸ் வெசடிகள் பற்றுக் கம்பியின்
உதவியால் ஏறுகின்றன. இவற்றின் இரைலயின்
நடுநரம்கப பற்றுக் கம்பிகளாக மாறியுள்ளது.
பற்றுக் கம்பியின் நுனிகய சாதாரணமாக `ரைப’

அல்லது Dாடியாக (J.D. Hooker) Pitcher) மாறுகின்றது. பற்றுக்
கம்பி இனத்திற்கு தக்கவாறு நீளம்
மாறுபடுகிறது. இது வெசடி கமகல ஏறிச் வெசல்ல
உதவியாக உள்ளது. கமலும் Dாடிரையயும்,
Dாடியில் உள்ள திரவத்தின் எரை0ரையயும்
தாங்கிப் பிடிக்கிறது.
இளம் Dாடிகள் மூடிகய இருக்கும். முதிர்ந்த
Dாடிகளின் வாயின் கமல், மூடி கபால ஒரு
பாகம் நீட்டிக்வெகாண்டிருக்கும். ஆனால் அது
நன்றாக வளர்ந்த Dாடியின் வாரைய
மூடிக்வெகாண்டு அரை0த்திருப்பதில்ரைல.
இரைலயின் கமற்பரப்கப குழிவாக உள்ம0க்கி
வளர்ந்து கிண்ணம், புனல், Dாடி, (J.D. Hooker) Funnel, Urn)
கலாட்0ா, ஆகிய பல வடிவங்களில்
இருப்பதுண்டு. Dாடியில் மூன்றில் ஒரு பகுதிக்கு
`வெபப்சின்’ என்ற திரவம் உள்ளது. Dாடியின்
விளிம்பு உட்புறமாக வரைளந்திருக்கும். அதன்
வாயிகல எண்ணற்ற கதன் சுரப்பிகள் இருக்கும்.
இது எறும்பு, கரப்பான்பூச்சி மற்றும் ஊர்ந்து
வெசல்லும் சிறிய பூச்சிகளுக்கு மிகவும்
பிடித்தமானது. இன்னும் சிறிது தூரத்தில் கீகழ
கவறு சுரப்பிகள் இருக்கின்றன. இரைவகள்

உள்கநாக்கி வரைளந்திருக்கும். அரைவ Dாடியின்
உட்சுவரிலுள்ள சிறு குழிகளில் இருக்கும்.
Dாடி கவர்ச்சியான நிறமுள்ளதாகவும்
இருப்பதுண்டு. மஞ்சள் பச்ரைச நிறமுள்ள
Dாடியின் மீது சிவப்புத் திட்டுக்கள் ஆங்காங்கக
காணப்படுகிறது. Dாடியின் உட்புறம் சிவப்புப்
புள்ளிகளும் உள்ளன. மூடியின்மீது சிவப்புக்
ககாடுகள் உள்ளன. கதனினால், நிறத்தினால்
அல்லது வாசரைனயால் மற்றும் Dாடியின்
அரைமப்பாலும் பூச்சிகள் கவரப்படுகின்றன.
அரைவ கதன் சுரப்பிகளின் இரை0கய வெமல்லச்
வெசன்று வெகாண்டிருக்கும் கபாது
அவற்றிற்கடியிலுள்ள மிகவும் வழுவழுப்பான
பாகத்தில் கால் பதிக்க, சறுக்கி Dாடியின்
அடியில் விழுந்துவிடும். அரைவ கமகல
வரமுடியாமல் உள்கநாக்கி வரைளந்திருக்கும்
முடிகள் தடுத்துவிடுகின்றன.

Dாடியில் உள்ள `வெபப்சின்’ திரவம் பூச்சிரைய
ஜீரணித்து அவற்றின் சாரத்ரைத இழுத்துவிடும்.
இதன் மூலம் இத்தாவரத்திற்கு
பற்றாக்குரைறயான ரைநட்கரட் மற்றும்
பாஸ்கபட் சத்ரைதப் வெபறுகின்றன. Dாடியின் மீது
உள்ள மூடி மரைழ நீர் உள்கள வெசல்லாமல்
தடுக்கின்றது.
இந்த இனத்தில் ஆண் வெசடி மற்றும் வெபண்
வெசடி என தனித்தனியாக உள்ளன. பூக்கள்
ஒழுங்கானரைவ. ரசீம் எனும் வளர்நுனி
மஞ்சரிகளாக அரைமந்திருக்கும். இதழ்கள் 2-2;
ஆண் பூவில் 4 முதல் 16 வரைர ககசரங்கள்
இருக்கும். வெபண் பூவில் சூலகம் 4 சூலரைறகரைள
வெகாண்டுள்ளது. பல சூல்கள் பல வரிரைசகளில்
வெபாருந்தியிருக்கும். கனி இரைண சூலக
வெவடிகனி என்னும் காப்சியூல் வெகாண்0து.
இதில் விரைதகள் 100 முதல் 500 வரைர இருக்கும்.
இரைவ கலசாக இருக்கும். அவற்றின்
முரைனகளில் மயிரிரைழகள் நீண்டுள்ளது. Dாடி
Dாடியின் வெவளிப்பகுதியில் ஆங்காங்கக
சில கதன் சுரப்பிகள் உள்ளன. இந்த Dாடியின்

அரைமப்பு பூச்சிரைய வசீகரிப்பதால் இரைத
வசீகரிக்கும் பகுதி என்கிறார்கள். வாயின்
உள்பகுதியில் எண்ணற்ற கதன் சுரப்பிகள்
உள்ளன. இது பூச்சிகரைள மயக்கக் கூடிய
பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. வழவழப்பாக
உள்ள பகுதி பூச்சிரைய வழிந0த்தும் பகுதி
எனவும், கீகழ மின்னக்கூடிய வெசரிமான
சுரப்பிகரைளக் வெகாண்0 பகுதிக்கு வெசரிமானப்
பகுதி என்றும் அரைழக்கப்படுகிறது.
இந்தச் வெசடிகளில் பல சுரப்பிகள்
இருந்தாலும், குறிப்பாக 4 வரைக சுரப்பிகள்
Dாடியில் காணப்படுகிறது. ரைஹ0ாகதா0ஸ்
(J.D. Hooker) Hydathodes) சுரப்பி Dாடிகளில் நீர் கபான்ற
திரவத்ரைத சுரக்கிறது. கதன் சுரப்பிகள் Dாடியின்
வெவளிப்புறத்திலும், உட்புற மூடியின் வாய்
பகுதியிலும் உள்ளது. Dாடியின் கழுத்துப்
பகுதியில் உள்ள சிறு குழிகளில் பல சுரப்பிகள்
கீழ் கநாக்கி வரைளந்து காணப்படுகின்றன. இது
பூச்சி கமகல வராமல் தடுக்கிறது. சீரண
சுரப்பிகள் Dாடியின் அடிப்பகுதியில்
காணப்படுகிறது. இது பூச்சிரையச் வெசரிக்கிறது.

இது சில இனங்களில் சாடியின் உள்பகுதி
முழுவதும் உள்ளது.
மிக அதிகமான இனங்களிலும் மற்றும்
கலப்பினங்களிலும் சாடிகளின் உள்பகுதியில்
மூன்றில் ஒரு பகுதி அல்லது பாதி முழுக்க
வழவழப்பாகவும், ஊதா நிறமாககவா அல்லது
ஊதா சிவப்பாககவா இருக்கும்.
பிரஞ்சு நாட்டுத் தாவரவியல் அறிஞர்
பிளகார்ட் (J.D. Hooker) Flacourt) 1658 இல் எழுதிய
புத்தகத்தில் இந்த Dாடி ஒரு பூ அல்லது துவாரம்
உள்ள கனி என்றார். 1679 இல் ப்ரைரன் (J.D. Hooker) Breyn)
என்பவர் இந்த Dாடிகரைள அதிசயக் காய்
என்றார்.
1850 ஆம் ஆண்டு முதல் இச்வெசடிகரைள
அழகுச் வெசடிகளாக வளர்க்கத் துவங்கினார்கள்.
1858 இல் முதன் முதலில் இரண்டு மாறுபட்0
வெசடிகரைளச் கசர்த்து ஒரு புதிய கலப்பினச்
வெசடிரைய உருவாக்கினார்கள். தற்கபாது
ஐகராப்பாவில் பல கலப்பினச் வெசடிகரைள
உருவாக்கி வீடுகளில் வளர்க்கிறார்கள்.

பழங்கால Dாடி வெசடிக்கும், தற்கால Dாடி
வெசடிக்கும் நிரைறய வித்தியாசம் உள்ளது.
குட்ரை0யான மற்றும் உள்கள வழவழப்பான
உட்பகுதிரைய தற்கால Dாடிகள் வெகாண்டுள்ளன.
வெநப்வெபந்திஸ் காசியானா
இந்தியாவில் வளரும் ஒகர ஒரு இனம்
வெநப்வெபந்திஸ் காசியானா (J.D. Hooker) N.Khasiana) ஆகும்.
இது கமகாலயாவில் காசி மரைலயில் மட்டுகம
வளர்கிறது. இது அழிந்துவரும் தாவர
வரைகரையச் சார்ந்தது. இதற்குப் பாதுகாப்புத்
கதரைவப்படுகிறது.
மருத்துவப் பயன்
திறக்காத இளம் சாடிகள் வயிறு
சம்பந்தப்பட்0 கநாய்களுக்கும், சிறுநீரகக்
ககாளாறுக்கும், சர்க்கரைர வியாதிக்கும் மற்றும்
கண் கநாய்க்கு வெசாட்டு மருந்தாகவும் அஸ்ஸாம்
பகுதி மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். கமலும்
Dாடிரைய அரைரத்து வெதாழுகநாயால்
பாதிக்கப்பட்0 உறுப்புகளுக்கு பூசுகிறார்கள்.

வெநப்வெபந்திஸ் என்னும் இனத்தில் சுமார் 170
வரைகச் வெசடிகளும், 200 க்கும் கமற்பட்0
கலப்பினச் வெசடிகளும் உள்ளன. வித்தியாசமான
Dாடி அரைமப்புகரைளக் வெகாண்0 சில
வெசடிகரைளப் பற்றி கீகழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வெநப்வெபந்திஸ் அம்புலாரியா
இரைத தரைரயில் வளரும் Dாடிச் வெசடி
என்றும் அரைழப்பார்கள். வெநப்வெபந்திஸ்
அம்புலாரியா (J.D. Hooker) N. ampullaria) மற்ற Dாடிச்
வெசடிகரைளக் காட்டிலும் மாறுபட்0து. மிகவும்
அதிசயமானதும் கூ0. இச்வெசடி தரைரயில்
ப0ர்ந்து வளரும் மிகச் சிறிய வெசடியாகும். இதன்
Dாடி மிகச்சிறிய வட்0 வடிவமானதாக
இருக்கும். பச்ரைச நிறத்து0கனா அல்லது பச்ரைச
நிறத்தில் சில ஊதா சிவப்புப் புள்ளிகளு0கனா
இருக்கும். இந்த Dாடியின் மூடியானது மிகச்
சிறியதாக இருக்கும். இச்வெசடிகள் மகலசியா,
சுமத்ரா பகுதிகளில் வளர்கிறது.
வெநப்வெபந்திஸ் வில்கலாசா

இச்வெசடி 3000 மீட்0ர் உயரமான
கபார்னிகயா மரைலப்பகுதியில் வளர்கிறது.
வெநப்வெபந்திஸ் வில்கலாசா (J.D. Hooker) N. villosa) Dாடி

குட்ரை0யாகவும், அதன் கழுத்துப் பகுதி மற்ற
Dாடிச் வெசடிகரைள வி0க் கவர்ச்சியாகவும்
இருக்கும். மூடிரையயும், Dாடியின் வாய்
பகுதிரையயும் இரைணக்கும் கழுத்துப்பகுதி
சிவப்பு நிறத்திலும், மிக அதிகப்படியான
குறுக்குக் ககாடுகளும் வெகாண்0தாக இருக்கும்.
வெநப்வெபந்திஸ் கலாவி
இரைத மகலசியன் Dாடிச் வெசடி என்று
அரைழப்பார்கள். வெநப்வெபந்திஸ் கலாவி (J.D. Hooker) N. lowii)
மகலசியா நாட்டில் வளர்கிறது. இது ஒரு
வெதாற்றுச் வெசடியாகும். இதன் Dாடி, மண் கூDா
கபால் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும்,
கவர்ச்சியாகவும் இருக்கும். இதன் அடிப்பகுதி
மஞ்சள் பச்ரைச நிறத்திலும் இதன் திறந்த
வாய்ப்பகுதி கவர்ச்சியாகவும், மூடி பழுப்பு நிறக்
ககாடுகளாலும் ஆனது.
வெநப்வெபந்திஸ் ரைபகால்கரட்0ா
இதுவும் ஒரு வெதாற்றுச் வெசடியாகும்.
வெநப்வெபந்திஸ் ரைபகால்கரட்0ாவின் (J.D. Hooker) N.
bicalcarata) Dாடி, ரைப கபான்ற அரைமப்பு

வெகாண்0து. இதன் மூடி இரண்0ாகப் பிளந்து,
வெவளிகநாக்கி வரைளந்து வால்கபால் நீட்டிக்
வெகாண்டிருக்கும்.
வெநப்வெபந்திஸ் ராDா
இரைத மிகப்வெபரிய Dாடிச் வெசடி (J.D. Hooker) Giant Pitcher
Plant) என்று அரைழப்பார்கள். வெநப்வெபந்திஸ்
ராDா (J.D. Hooker) N. rajah) ஒரு வெதாற்றுச் வெசடியாகும். இது

கலிகபார்னிகயாவில் க0ல் மட்0த்தில் இருந்து

1500 மீட்0ர் உயரத்தில் வளர்கிறது. இது
வெநப்வெபந்திஸ் இனத்தில் மிகப்வெபரிய
Dாடிரையக் வெகாண்0 வெசடியாகும். இதன் Dாடி 30
வெச.மீ. நீளமும், 10 வெச.மீ. அகலமும்
வெகாண்0தாக இருக்கும். இது சிவப்பு மற்றும்
ஊதா நிறத்து0கனா அல்லது பச்ரைச கலந்த ஊதா
நிறத்து0கனா இருக்கும். இதன் கழுத்துப் பகுதி
சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இறகுகள்
கபால் பின்னி இருக்கும். மூடி மிகப்வெபரியதாக
இதய வடிவத்தில் காணப்படும்.
வெநப்வெபந்திஸ் வீய்ச்சி
இதுவும் ஒரு வெதாற்றுச் வெசடியாகும்.
வெநப்வெபந்திஸ் வீய்ச்சியின் (J.D. Hooker) N. veitchii) தண்டு
வெகாம்ரைப சுற்றி ஏறும். இதன் Dாடி மஞ்சள்
பச்ரைசயு0ன் கூடிய சிவப்பாக இருக்கும்.
Dாடியின் ஓரங்களில் விரிந்து அரும்பு, அரும்பாக
இருக்கும். மற்ற வெசடிகளின் வாய்ப்பகுதிரைய
வி0 இது மிகப் வெபரியதாக இருக்கும். இச்வெசடி
கலிகபார்னிகயாவில் வளர்கிறது.

2. சாரசீனியா
சாரசீனியா (J.D. Hooker) Sarracenia) என்னும் தாவரம்
சாரசீனிகயசி (J.D. Hooker) Sarraceniaceae) என்கிற இரட்ரை0
விரைதயிரைலத் தாவரக் குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது.
இதில் 8 வரைகச் வெசடிகளும், சில கலப்பினச்
வெசடிகளும் உள்ளன.
0ாக்0ர் டி. சாரசின் (J.D. Hooker) Dr. Sarrasin) என்ற புகழ்
வெபற்ற மருத்துவர் வெபயகர இச்வெசடிக்கு
ரைவக்கப்பட்டுள்ளது. இச்வெசடிகரைளக்
கீழ்க்கண்0 பல வெபயர்களில் அரைழக்கிறார்கள்.
Dாடிச் வெசடி
- Pitcher Plant
இந்தியன் Dாடிச்வெசடி
- Indian Pitcher Plant
பிசாசு பூட்ஸ் (J.D. Hooker) அ) கபய் பூட்ஸ்
- Devils Boots

முன்கனார்களின் கிண்ணம் (J.D. Hooker) அ) ககாப்ரைப
- Forefathers cup
கவடுவன் (J.D. Hooker) அ) கவட்ரை0க்காரனின்
கிண்ணம்
- Huntsmans cup
ஊதுகுழல்கள்
- Trumpets
வ0 அவெமரிக்கன் Dாடிச் வெசடி
- North American Pitcher Plant
வெதாரைலகநாக்கிச் வெசடி
- Watches
இச்வெசடிகள் யாவும் வ0 அவெமரிக்காவின்
வெவப்பப்பிரகதச புல்வெவளியில் உள்ள ஈரமான
கசறு நிரைறந்த பகுதியில் நன்கு வளர்கின்றன.
மட்கிப்கபான சருகு0ன் கூடிய கருப்பு மணல்
நிரைறந்த இ0த்தில் நன்றாக வளர்கின்றன.
இச்வெசடிகளின் Dாடிகள் மிகவும் அழகாவும்,
விந்ரைதயாகவும் இருக்கிறது. கமலும் இதன்
பூக்கள் மிகவும் அழகாக உள்ளன. இச்வெசடியின்
அழகு கதாட்0க் கரைலஞர்கரைள நன்கு

கவர்ந்ததால் இரைத வீட்டுத் கதாட்0ங்களில்
சுமார் 300 ஆண்டுகளாக வளர்த்து வருகின்றனர்.
இங்கிலாந்து நாட்ரை0ச் கசர்ந்த (J.D. Hooker) J. Hooker)
கD. ஹூக்கர் என்பவர் இந்தச் வெசடியின் Dாடி
வடிவ இரைலகள் பூச்சிகரைளப் பிடிப்பதற்கக
இவ்வாறு மாறியுள்ளன என்பரைத முதன்முதலில்
நிரூபித்தார். இதன் பிறகக க0ந்த 50
ஆண்டுகளாக இச்வெசடியிரைனப் பற்றிப் பலரும்
வெதரிந்து வெகாள்ள ஆரைசப்பட்0னர்.
இச்வெசடிகள் அரைனத்தும் பலபருவச்
வெசடியாகும். இதன் அடியில் மட்0த் தண்டுக்
கிழங்கு உள்ளது. இதிலிருந்து 3 முதல் 8
இரைலகள் சுமார் 10 முதல் 70 வெச.மீ. நீளம் வரைர
வளர்கிறது. இரைவகள் அரைனத்தும்
Dாடிகளாககவ உள்ளன. இந்த Dாடிகள் ஊது
குழாய் (J.D. Hooker) Trumpet) கபான்ற அரைமப்புரை0யது.
இந்த Dாடிகள் வசந்த காலங்களில் வளர்கின்றன.
சில இனச் வெசடிகளில் இரைலயுதிர் காலத்தில்
மட்டும் இந்த Dாடிகள் தட்ரை0யாக
வளர்கின்றன. இரைலயின் விரிந்த காம்கப

Dாடியாக மாறுகிறது. இரைலப்பரப்பு மூடியாக
மாறி உள்ளது.
இந்தச் வெசடிகள் சூரியனின் ஒளிபடும் பகுதி
மற்றும் திறந்தவெவளியில் வளரும் கபாது
மட்டுகம Dாடியில் பிரகாசமான ககாடுகள்
உள்ளன. இதில் புள்ளிகள் திட்டுதிட்0ாக மிக
அதிக சிவப்பு கலந்த ஊதா நிறத்து0ன்
இருக்கும். இது பார்ப்பதற்கு மிகவும்
கவர்ச்சியாக வெதரியும். இனத்திற்கு இனம்
Dாடியின் அளவு, நிறம் மாறுபட்டு இருக்கும்.
பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களிகலகய மிகவும்
பளபளப்பான Dாடிகரைளக் வெகாண்0து
சாரசீனியாகவ. இந்த Dாடிகள் சிவப்புக் கலந்த
ஊதா நிறம், பச்ரைச கலந்த மஞ்சள் நிறம், சிவப்பு,
பச்ரைச நிறத்தில் சிவப்பு கலந்து ஊதா புள்ளிகள்,
வெவள்ரைளநிறத்தில் பச்ரைசக் ககாடுகளு0ன்
கூடிய பச்ரைச ஆகிய பல நிறங்களில்
இருக்கின்றன.

Dாடியின் கமல் பகுதியில் மூடி உள்ளது.
இது விரிந்து கமல்கநாக்கி தூக்கிக்
வெகாண்டிருக்கும். இதன் விளிம்பு இறக்ரைகப்
கபால் காணப்படும். அப்படி இப்படி ஆ0ாமல்
ஒகர பக்கமாக இருக்கும். இது பல நிறம்
வெகாண்0ரைவ. Dாடியின் கமல்பகுதியில்
மிகச்சிறிய கதன் சுரப்பிகள் நிரைறந்து
காணப்படும். இது பூச்சிகரைளக் கவர்ந்திழுக்கக்
கூடியதாக உள்ளது. இதனால் இந்தப் பகுதிரைய
``வசீகரிக்கும் பகுதி’’ என்று அரைழப்பர். கதன்
சுரப்பிகள் Dாடியின் உட்புறமும், மூடியின்
அருகக கழுத்துப் பகுதியிலும் நிரைறந்து
இருக்கும். ஆககவ மூடிரைய ஒட்டிய கழுத்தின்
உள்பகுதிரைய ``மயக்கக்கூடிய பகுதி’’ என
அரைழக்கலாம்.
Dாடியின் கமல் பகுதி, 3 இல் 1 பகுதி
மிகமிக வழவழப்பாக இருக்கும். இந்த
பகுதியில் பூச்சி கால் ரைவக்கும்கபாது, பூச்சி
வழுக்கி கீகழ Dாடியின் குழியில் விழுந்துவிடும்.
ஆககவ இந்த வழவழப்பான பகுதிக்கு

``வழிந0த்தும்பகுதி’’ என்று வெபயர். சில
இனங்களில் மிக அதிகமான சுரப்பிகள் உள்ளன.
ஆனால் கவறு பல இனங்களில் இச்சுரப்பிகள்
இல்ரைல. இந்தப் பகுதியில் பிசுபிசுப்பான
திரவம் சுரக்கிறது. கீகழ விழுந்த பூச்சிகள், அங்கு
உள்ள சீரான நீரில் மூழ்கி இறக்கின்றன.
Dாடியின் கீழ்ப்பகுதியில் கராமங்கள் கீழ்கநாக்கி
வரைளந்து இருக்கும். கீகழ விழுந்த பூச்சிகள்
கமல்கநாக்கி வரமுடியாமல் இந்த கராமங்கள்
தடுத்து நிறுத்துகின்றன. இதனால் இந்த
கராமப்பகுதிக்கு `தடுப்புக்காவல் பகுதி’ என்று
வெபயர்.
சாரசீனியாவில் 7 வரைகச் வெசடிகள்
பூச்சிகரைள நன்றாகப் பிடித்து உண்ணுபரைவயாக
உள்ளன. சில வரைகச் வெசடிகள் குரைறந்த அளகவ
பூச்சிகரைளப் பிடிக்கின்றன. சாரசீனியா
சட்0ாசினியா வெசடி மிகமிகக் குரைறந்த
அளவிகல பூச்சிகரைளப் பிடிக்கிறது. ஏவெனனில்
இதன் Dாடிகள் தட்ரை0 வடிவில் உள்ளன.
Dாடிகளில் பூச்சிகள் யாவும்
வெசரிக்கப்படுவதில்ரைல. அழுகிப்கபான

பூச்சிகளின் சாரத்ரைத Dாடியின் கீழ்ப்பகுதியில்
உள்ள சுவர் வெசல்கள் உறிஞ்சுகின்றன. இந்தப்
பூச்சிகளின் சாரத்திலிருந்து உறிஞ்சப்பட்0
ரைநட்கரட் வெசடிகளின் கவர்ப்பகுதிக்கு
அனுப்பப்படுகிறது.
அதிக அளவில் பூச்சிகள் இதில் இறந்தால்
Dாடிகள் பழுப்புநிறமாக மாறிவிடுகிறது.
இதனால் இரைலகள் அழுகிப்கபாகின்றன.
இரைலகள் அழுகிப்கபாகாமல் இருக்க
கதாட்0க்காரர்கள் Dாடியின் துவாரத்ரைதப் பஞ்சு
ரைவத்து அரை0த்துவிடுவார்கள்.
வெசடியின் ரைமயத்தில் இருந்து நீண்0 காம்பு
மூலம் ஒகர ஒரு பூ மட்டும் வளர்கிறது. பூக்கள்
வெபரும்பாலும் மஞ்சள், சிவப்பு கலந்த ஊதா
நிறத்தில் இருக்கும். புல்லி இதழ், அல்லி இதழ்,
ஐந்து ஐந்தாக இருக்கும். மகரந்தத் தாள்கள்
கணக்கற்றரைவ.
இந்த Dாடிகளில் அந்திப் பூச்சியின்
புழுக்கள், ஈக்கள் மற்றும் வண்டுகள் கவரப்பட்டு
பிடிக்கப்படுகின்றன. Dாடிகள் பூச்சிகளால்
நிரைறந்து வழியும் கபாது, மட்0த்தண்டு

கிழங்ரைகப் பிரித்து எடுத்து புதியதாக
ந0ப்படுகிறது. இந்த வரைகரையச் கசர்ந்த
அரைனத்து வெசடிகளும் வெதாட்டிகளில் வளர்க்க
ஏற்றதாக இருக்கிறது. இந்தச் வெசடிகளுக்குச்
சுண்ணாம்பு நீர் மற்றும் காரத்தன்ரைமயுரை0ய நீர்
ஊற்றினால் வெசடியின் வளர்ச்சியின்
பாதிக்கப்படும்.
இந்த சாரசீனியா இனத்தில் ஏழு வரைகச்
வெசடிகள் இருக்கின்றன. இந்த ஏழு
வரைககரைளயும் மாற்றி மாற்றி புதிதாக சுமார்
35 க்கும் கமற்பட்0 கலப்பினங்கரைள உருவாக்கி
இருக்கின்றார்கள்.
1672 இல் கDாஸ்லின் (J.D. Hooker) Josselyn) என்பவர்
எழுதிய ``புதிய இங்கிலாந்தின் அற்புதங்கள்’’
(J.D. Hooker) New England Rarities) என்கிற புத்தகத்தில்
வரைரந்த வெசடியின் ப0த்திற்கு துவாரம் வெகாண்0
இரைல (J.D. Hooker) Hollow Leaved Lavender) எனப் வெபயர்
ரைவத்துள்ளார். இது இப்கபாது `சாரசீனியா
பர்ப்பூரியா’ என்கிற வெபயரில்
அரைழக்கப்படுகிறது. தாகம் வெகாண்0
பறரைவகள் சாரசீனியா Dாடியில் உள்ள நீரைர

உறிஞ்சிக் குடிகின்றன. சில பறரைவகள் உள்கள
உள்ள பூச்சிகரைள எடுத்து உண்ணுகின்றன.
சாரசீனியா பர்ப்பூரியா
சாரசீனியா பர்ப்பூரியா (J.D. Hooker) S. purpurea) என்னும்
வெசடிரைய அருரைமயான Dாடிச் வெசடி (J.D. Hooker) Sweet Pitcher
Plant) என்று அரைழப்பார்கள். கமலும் இதரைன
ஏவாளின் ககாப்ரைப (J.D. Hooker) Eve’s cups), தண்ணீர்
ககாப்ரைப (J.D. Hooker) water cup)

எனவும் அரைழக்கிறார்கள். இதன் இரைலகள்
கவரிலிருந்து கநராக வளர்ந்திருக்கும்.
இச்வெசடிகள் பாசிகளின் மீகத வளரும்.
மண்ணில் இருந்து வளராது. Dாடிகள் வெகாத்தாக
தரைரயில் சாய்ந்த மாதிரி வளர்ந்திருக்கும்.
Dாடிகள் 6 - 35 வெச.மீ. நீளம் வரைர வளரும்.

Dாடிகளில் எப்கபாதும் நீர் நிரைறந்கத இருக்கும்.
இதன் கழுத்துப்பகுதியிலும், மூடிப்பகுதியிலும்,
முடி நிரைறந்து இருக்கும். சிவந்த நரம்புகள் மிக
அழகாக காட்சி தருகிறது. இதன் பூக்கள் சிவந்த
ஊதா நிறத்தில் உள்ளன.
இச்வெசடியின் Dாடிகள் இ0த்திற்கு இ0ம்
நிறம் மாறுபட்டு காணப்படும். நிழல் பகுதியில்
இது வளரும் கபாது பிரகாசமான பச்ரைச
நிறத்திலும், சூரிய ஒளியில் இது சிவந்த ஊதா
நிறத்திலும் இருக்கும். இச்வெசடிகள் கசறு
நிரைறந்த பாசிச் வெசடிகள் ப0ர்ந்த கலபர0ார்
முதல் கமரிகலண்ட் மற்றும் பாரைறகள் நிரைறந்த
மரைலப்பிரகதசங்களில் வளர்கிறது.
இச்வெசடிகரைள 1640 ஆம் ஆண்டுக்கு
முன்பிருந்கத வீட்டுத்கதாட்0ங்களில் வளர்த்து
வருகிறார்கள். முதலாம் சார்லஸ் அரசன்
கதாட்0த்திலும் இது வளர்க்கப்பட்டு இருந்தது.
மருத்துவப்பயன்
இச்வெசடிரைய கன0ா நாட்டில் சிறிய அம்ரைம
கநாய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
கமலும் இவற்றிலிருந்து 0ானிக் மற்றும்

கபதிமருந்து, வயிற்றுவலி, நீரிழிவு
கபான்றவற்றிற்கு இச்வெசடி பயன்படுகிறது.
வெதற்கத்திய Dாடிச் வெசடி
சாரசீனியா பர்ப்பூரியா விகனாஸா (J.D. Hooker) S.
purpurea venosa) என்கிற வெசடிரையத் வெதற்கத்திய
Dாடிச் வெசடி (J.D. Hooker) Southern Pitcher Plant) என்று
அரைழப்பார்கள். இச்வெசடிகள் நியூ வெDர்சி முதல்
புகளாரி0ா வரைர வளர்கின்றன. இச்வெசடியின்
Dாடி சாய்ந்ததுகபால் இருக்கும். இதன் Dாடிகள்
மங்கிய பச்ரைச நிறத்திலும் இதன்மீது சிவந்த
ஊதா நிறத்தில் நரம்புக் ககாடுகளும் இருக்கும்.
கழுத்தின் உள்பகுதியில் நரம்புகள் பிரகாசமாகத்
வெதரியும். இதன் திறந்த மூடியில் கராமம்
நிரைறந்து காணப்படுகிறது.
மஞ்சள் Dாடிச்வெசடி

சாரசீனியா பிளவா (J.D. Hooker) S.flava) என்கிற வெசடிரைய
மஞ்சள் Dாடிச்வெசடி (J.D. Hooker) Yellow Pitcher Plant) என்று
அரைழப்பார்கள். இதனுரை0ய Dாடிகள் நீண்0
குழாய் கபால் சுமார் 1 மீட்0ர் நீளம் வரைர
வளர்கிறது. Dாடி வெவளிர்பச்ரைச நிறத்தில்
இருக்கும். வாய்ப் பகுதியும், கழுத்தின்
உள்பகுதியும் சிவந்த நிறத்தில் உள்ளது. இதன்
பூக்கள் மஞ்சள் நிறம் வெகாண்0ரைவ.
இந்தச் வெசடியின் Dாடிகள் இரைலயுதிர்
காலத்தில் தட்ரை0யாக இருக்கும். இந்த
Dாடிகளில் தான் மிகமிக அதிக அளவில்
பூச்சிகள் பிடிக்கப்படுகின்றன. இச்வெசடி
அவெமரிக்காவின் விர்ஜீனியா முதல் புகளாரி0ா
(J.D. Hooker) Virginia to Florida) வரைர வளர்கிறது.
வெதாப்பி Dாடிச்வெசடி
சாரசீனியா ரைமனர் (J.D. Hooker) S.minor) என்கிற
வெசடிரையத் வெதாப்பி Dாடிச் வெசடி என
அரைழக்கிறார்கள். இதன் Dாடிகள்
குட்ரை0யாகவும், அகத சமயத்தில் 60 வெச.மீ.
நீளம் வரைரயிலும் வளர்கிறது. இது இளம் பச்ரைச
நிறத்திலிருந்து சிவந்த ஊதா நிறமாகவும்,

வாய்ப்பகுதி மஞ்சளாகவும் உள்ளது. இதில்
வெவள்ரைளப் புள்ளிகள் ஒளி வீசக்கூடியதாகவும்
இருக்கிறது. மூடி வரைளந்து வெதாப்பி கபால்
வாய்ப்பகுதிக்கு கமல் உள்ளது. உட்புறத்தில்
சிவந்த, ஊதா நிற வரைலப்பின்னல்கள் உள்ளன.
பூக்கள் வெவளிர் மஞ்சள் நிறத்தில்

இருக்கும். 8 முதல் 12 நாட்கள் வரைர பூக்கள்
வா0ாது. இச்வெசடிகள் வ0க்கு கலிகபார்னியா
முதல் புகளாரி0ா வரைர காணப்படுகின்றன.
கிளி Dாடிச் வெசடி
சாசீனியா ரைசட்0ாசினா (J.D. Hooker) S. psittacina) என்ற
வெசடிரைய, கிளி Dாடிச்வெசடி (J.D. Hooker) parrot pitcher plant)
என்று அரைழப்பார்கள். இது பார்ப்பதற்குக்
கிளிகபான்ற அரைமப்பு வெகாண்0து. கராDாப்பூ
இதழ் கபால் இதன் Dாடி இரைலகள் வட்0மாக
அரைமந்திருக்கும். 5 முதல் 14 வெச.மீ. நீளம்
வெகாண்0தாக இருக்கும். இதன் Dாடிக் குழாய்
ஒட்டிய வடிவத்திலும், கநராகவும், நீள் தரைலகீழ்
முட்ரை0 வடிவத்திலும் இருக்கும். பட்ரை0யான,
தட்ரை0யான இறகு நீட்டிக்வெகாண்டிருக்கும்.
இதன் Dாடி பச்ரைசயு0ன் கூடிய சிவப்பு நிறமும்
அதன் மீது வெவள்ரைள நரம்புக் ககாடுகள்
இருக்கும். Dாடியின் கமல் பகுதி தட்ரை0யாக
வரைளந்து உள்ளது. இது பார்ப்பதற்கு கிளியின்
மூக்கு கபால் வெதரியும். பூக்கள் பச்ரைச மற்றும்
சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது.

இச்வெசடிகள் சதுப்பு மணல் பகுதியான
Dார்ஜியா, புகளாரி0ா, அலபாமா மற்றும்
லுயிகியானா ஆகிய பகுதிகளில் வளர்கிறது.
மிகமிகக் குரைறந்த அளகவ பூச்சிகரைளப்
பிடிக்கின்றன. இதன் Dாடிகள் தட்ரை0யாக
இருப்பகத இதற்குக் காரணமாகும்.

சிவப்பு Dாடிச் வெசடி

சாரசீனியா ரூபரா (J.D. Hooker) S. rubra) என்கிற வெசடிரைய
சிவப்பு Dாடிச் வெசடி (J.D. Hooker) Red pitcher plant) என்று
அரைழப்பார்கள். வெமல்லிய குழாய் வடிவ Dாடி
இரைலகள் 15-30 வெச.மீ. நீளம் வரைர வளர்கின்றன.
இது குரைறந்த அளகவ பூச்சிகரைள பிடிக்கின்றன.
இது பச்ரைச நிறத்திலிருந்து சிவந்த பழுப்பு
நிறத்தில் இருக்கும். இதன் மூடி பாம்பு ப0ம்
எடுத்தது கபால் வரைளந்து உள்ளது. இதன்மீது
சிவந்த ஊதா நிற நரம்புகள் உள்ளன. வெசடியின்
ரைமயத்தில் இருந்து நீண்0 காம்பும், அதில்
சிவந்த ஊதாநிறப் பூக்கள்

கதான்றுகின்றன. இந்தப் பூக்கள் நறுமணம்
வீசக்கூடியதாக உள்ளது. இந்தப் பூக்கள் 8 - 12
நாட்கள் வரைர வா0ாமல் இருக்கும். இது
வ0க்கு ககராலின்னா முதல் புகளாரி0ாவரைர
வளர்கிறது.
வெமல்லிய ஊதுகுழல்

சாரசீனியா ட்ரூம்மான்டி (J.D. Hooker) S. drummondii) என்ற
வெசடிரையத்தான் வெமல்லிய ஊது குழல் (J.D. Hooker) Lace
trumpet) என்று அரைழக்கிறார்கள். புல்லாங்குழல்
வடிவ குழாய் கபான்ற Dாடி அரைமப்ரைபப்
வெபற்றுள்ளன. இது 45 வெச.மீ. நீளம் வரைர
வளர்கிறது. இக்குழாய் Dாடிகள் கவர்ச்சியான
பச்ரைச நிறத்தில் இருக்கும். கழுத்துப்பகுதி
மற்றும் மூடி பளபளக்கும் வெவள்ரைள நிறம்
வெகாண்டுள்ளது. இதன் மீது உள்ள நரம்புகள்
பச்ரைச நிறத்தில் உள்ளன. இது பார்ப்பதற்கு
மிகவும் அழகாக இருக்கும். Dாடியின் மூடி
அரைலகபால் வரைளந்து வரைளந்து இருக்கும்.
இச்வெசடிகள் Dார்ஜியா முதல் அலபாமா வரைர
உள்ள கசறு நிரைறந்த பகுதிகளில் நன்கு
வளர்கின்றன.

3. வெசப்பகலாட்0ஸ்
வெசப்பகலாட்0ஸ் (J.D. Hooker) Cephalotus) என்பது
வெசப்பகலாட்க0சி என்னும் குடும்பத்ரைதச்
சார்ந்தது. இக்குடும்பத்தில் ஒகர ஒரு இனச் வெசடி
மட்டுகம உள்ளது. இது வெசப்பகலாட்0ஸ்
கபாலிகுலாரிஸ் என்பதாகும்.
வெசப்பகலாட்0ஸ் என்றால் கிகரக்க
வெமாழியில் தரைலயுரை0யது என்பது வெபாருள்
ஆகும். பூவின் அடிப்பகுதியில் தரைலப்பகுதி
வெகாண்0 கராமங்கள் உள்ளன. ஆககவ இதற்கு
இப்வெபயர் வந்தது.
இச்வெசடிகள் கமற்கு ஆஸ்திரிலியாவில்
அல்கபனி என்ற நகரத்தின் சதுப்பு
நிலப்பகுதியில் வளர்கிறது. எனகவ இரைத
அல்கபனி Dாடிச் வெசடி எனவும் அரைழப்பார்கள்.
இச்வெசடிகள் இப்பகுதியில் வளர்வரைத முதன்
முதலில் Dார்ஜ் சவுண்ட் என்பவர்
கண்டுபிடித்தார்.

வெசப்பகலாட்0ஸ் கபாலிகுலாரிஸ்
வெசப்பகலாட்0ஸ் கபாலிகுலாரிஸ் (J.D. Hooker) C.
follicularis) பல பருவச் வெசடியாகும். இது 5-8
வெச.மீ. உயரம் மட்டுகம வளரக் கூடிய மிகச்சிறிய
வெசடியாகும். இதன் தண்டுப் பகுதி தரைரயில்
ஊர்ந்து வெசல்லும் மட்0த்தண்டுக் கிழங்கு
வரைகரையச் சார்ந்தது. இரைலகள் தரைரரைய
ஒட்டிப் ப0ர்ந்திருக்கும். இவற்றில் இரண்டு
வரைகயான இரைலகள் உள்ளன. உள்வட்0த்தில்
கராDாப் பூவின் இதழடுக்குகபால் 4 முதல் 6
இரைலகள் உள்ளன. இது நீள்முட்ரை0
வடிவத்தில் அரைமந்துள்ளது. இந்த இரைலகள்
சாதாரண இரைலகரைளப் கபால் சூரிய ஒளியின்
மூலம் உணரைவத் தயாரிக்கின்றன.
இரைத ஒட்டி வெவளிப்புறத்தில்
இரைலயிலிருந்து மாறுபட்டு Dாடியாககவா,
கூDாவாககவா இரைலகள் உள்ளன. இந்தச்
Dாடிகள் 2.5 - 5 வெச.மீ. நீளம் வெகாண்0ரைவ. இது
பச்ரைச, சிவப்பு கலந்த நீலம், வெவள்ரைள ஆகிய
நிறத்து0ன் அரைமந்துள்ளது. இந்த இரைலகள்

சாதாரண இரைலகரைளப் கபால் சூரிய ஒளியின்
மூலம் உணரைவத் தயாரிக்கிறது.
Dாடியின் வாய்ப்பகுதி புல்லாங்குழல்
கபான்று உள்ளது. இதன்கமல் பகுதியில் மூடி
அரைமந்துள்ளது. இதில் நரம்புகள் சிவப்பு
நிறத்தில் அழகாக அரைமந்துள்ளது. இந்த மூடி
கீழ்கநாக்கி இயங்கும் தன்ரைம வெகாண்0து.

குடுரைவயின் உள்பகுதியில் தண்ணீர்
(J.D. Hooker) திரவம்) உள்ளது. குடுரைவயின் வாய்
விளிம்புக்குக் கீகழ இளம் பச்ரைசயு0ன் கூடிய
சிவப்புப் புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. இந்த
இ0த்தில் இனிப்பான வாசரைன உரை0ய கதன்
சுரப்பிகள் உள்ளன. இதற்கு அடுத்த பகுதி
வழவழப்பாக இருக்கும். இரைத வழுக்கும்
பகுதி, சறுக்கும் பகுதி என அரைழப்பார்கள்.
Dாடியின் உள் பகுதியில் சுரப்பிகள் பளபளக்கும்
நிறத்தில் கவர்ச்சிகரமாக உள்ளன. இரைவ
கீழ்கநாக்கி வரைளந்தும், மிகவும் நீண்டு,
அ0ர்த்தியாகவும், மிக மிக மிருதுவாகவும்
இருக்கும். இரைவ பூச்சிகரைள வெசரிக்கக் கூடிய
வெசரிப்பு நீரைரச் சுரக்கின்றன. இது கபான்ற சுரப்பி
மூடிகள் குடுரைவயின் அடிப்பகுதியில்
காணப்படுவதில்ரைல.
குறிப்பாக எறும்புகள், சில சமயங்களில்
பறக்கும் பூச்சிகள் குடுரைவயின் அழகினால்
கவரப்பட்டு, குடுரைவயின் வாய்ப்புறத்திற்குச்
வெசல்லும். உள்பகுதியில் உள்ள கதன் சுரப்பிகள்
மின்னுவதால் கதன் என எண்ணி உள்கள
ஊர்ந்து வெசல்லும். அங்கக உள்ள வழுக்கும்

பகுதியில் இதன் கால் பட்0வு0ன் பூச்சி வழுக்கி
கீகழ விழுந்துவிடும்.
பூச்சி கமகல வர முயற்சிக்கும் கபாது
கமகல உள்ள கராமங்கள் தடுக்கின்றன. பிறகு
பூச்சிகள் வெசரிப்பு திரவத்தால்
வெசரிக்கப்படுகின்றன.
இச்வெசடியின் ரைமயப்பகுதியில் 60 வெச.மீ.
நீளமுரை0ய காம்பு உள்ளது. இதில் மிகச் சிறிய
வெவள்ரைள பூக்கள் உள்ளன. இச்வெசடிகள்
பார்ப்பதற்கு விகநாதமாக உள்ளதால்
இவற்ரைறச் வெசடிகள் வளர்க்கக் கூடிய கண்ணாடி
வீடுகளில் (J.D. Hooker) Glass House) வளர்க்கிறார்கள்.

4. 0ார்லிங்க0ானியா
இது சாரசீனிகயசி என்னும் குடும்பத்ரைதச்
சார்ந்தது. இவற்றில் ஒகர ஒரு இனம் மட்டுகம
உள்ளது. இந்தச் வெசடிரைய ``அவெமரிக்காவின்
Dாடிச் வெசடி’’ ``கலிகபார்னியா Dாடிச் வெசடி’’
என்னும் அரைழப்பார்கள்.

0ார்லிங்க0ானியா (J.D. Hooker) Darlingtonia) ஈரமான மண்,
கசறு நிரைறந்த சதுப்புப் பகுதியில் நன்கு
வளர்கிறது. இது ஒரு பருவச் வெசடியாகும்.
ஆண்டுக்கு ஒரு முரைற புதிய இரைலகள்
வளர்கின்றன. இது தரைரயில் ஊர்ந்து வளரும்
மிகச் சிறிய மட்0த்தண்டுக் கிழங்ரைகக் வெகாண்0

வெசடியாகும். மண்ணின் கமல் இரைலகள்
கராDாப் பூ இதழடுக்கு கபால் அரைமந்துள்ளன.
இந்த இரைலகள் குழாய் வடிவ Dாடிகளாக
கநராக நிமிர்ந்து வெசங்குத்தாக இருக்கும். இது 6
முதல் 60 வெச.மீ. நீளமும், 1 முதல் 6 வெச.மீ.
அகலமும் வெகாண்0தாக இருக்கும். சில
சமயங்களில் இதன் Dாடிகள் சுருண்க0ா, திருகு
கபால் முறுக்கிக்வெகாண்க0ா இருக்கும்.
இதனால் இரைத நல்ல பாம்புச் வெசடி என்றும்
அரைழப்பார்கள். வரைளந்த உச்சிப்
பகுதியிலிருந்து கீழ்கநாக்கிவரும் மத்திய
நரம்பிலிருந்து, தட்டு கபான்ற மூடி கீழ்கநாக்கி
வெதாங்கிக் வெகாண்டு இருக்கும். இது இரண்டு
பகுதியாகப் பிளந்து காணப்படும். இது மீனின்
வால்பகுதி கபாலகவ இருக்கும். நல்லபாம்பு
ப0ம் எடுக்கும் கபாது நாக்ரைக வெவளிகய
நீட்டுகம அதுகபால காணப்படும்.
வெதாங்கும் மூடிக்கு எதிகர வாய்ப்பகுதி
உள்ளது. அதிலிருந்து துவாரம் கீழ்கநாக்கி
உள்வெசல்லும். இரட்ரை0 நாக்கு அல்லது மீன்
வால் கபான்ற மூடி சிவப்பு மற்றும் பச்ரைச
நிறத்து0ன் காணப்படுகிறது. இது பூச்சிகரைளக்

கவர்ந்திழுக்கும் பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது.
வரைளந்த வட்0மான வெதாப்பி பகுதியும் (J.D. Hooker) பாம்பு
ப0ம் எடுத்தது கபான்ற பகுதி) மிகவும் அழகாக
பல வண்ணத்து0ன் உள்ளது. இதில் வெவள்ரைள
நிறமும் அதிலிருந்து ஒளி பிரதிபலிக்கக்கூடிய
பகுதியும் உள்ளன. Dாடியின் வெவளிப்பகுதியில்
பல கதன் சுரப்பிகள் உள்ளன. Dாடியின்
நிறத்தாலும், கதனின் வாசரைனயாலும்
கவரப்பட்டு பூச்சிகள் Dாடியின்
வாய்ப்பகுதிக்குச் வெசல்கின்றன. வரைளந்த
வெதாப்பி கபான்ற பகுதியில் உள்ள வெவள்ரைளத்
திட்டுப்பகுதியின் வழியாக ஒளி உள்கள
வெசல்வதால் உள்கள உள்ள கவர்ச்சியான கதன்
சுரப்பிகள் கீழ்கநாக்கி வரைளந்திருக்கும்
மூடிகளின் இரை0கய வெதரிகிறது.
வாய்ப்பகுதிக்குச் வெசன்ற பூச்சிகள் வாய்
துவாரத்தின் மூலம் குழாயின் உள்கள வெசல்லும்.
உள்பகுதி முழுக்க, முழுக்க வழவழப்பானது.
கமலும் பூச்சியின் கால் ரைவப்பதற்கு எந்த
இ0மும் இல்ரைல. இதனால் பூச்சி வழுக்கி விழ
கநரிடுகிறது.

Dன்னல் கபான்ற வெவள்ரைளத் திட்டுகளின்
மூலம் ஒளி உள்கள வெசல்லும். உள்கள வெசன்ற
பூச்சிகள் வெவளிகயற Dன்னல்கள் வழியாக
முயல்கிறது. ஆனால் முடிவதில்ரைல. முயற்சி
வெசய்து, கரைளத்துப் கபாய் கீகழ விழுந்துவிடும்.
Dாடியின் அடிப்பகுதியில் மூடிகள் கீழ்கநாக்கி
வரைளந்து இருக்கிறது. கீகழ விழுந்த பூச்சிகள்
வெவளிகயற முடியாமல் இந்த மூடிகள்
தடுக்கிறது. Dாடியில் உள்ள திரவத்தில் இந்தப்
பூச்சிகள் நசிந்து அழுகிப்கபாகிறது. Dாடியின்
சுவர்ப்பகுதியில் பல குழிகள் உள்ளன.
குழிகளில் காணப்படும் வெமன்ரைமயான
வெசல்களின் மூலம் பூச்சிகளின் சாரம் உறிஞ்சிக்
வெகாள்ளப்படுகிறது.
கம மாதம் முதல் Dூன் மாதம் வரைர கதன்
சுரப்பதும், பூச்சிகரைளப் பிடிப்பதும் வெதா0ர்ந்து
ந0க்கிறது. இந்தக் காலங்களில் Dாடியின்
உள்பகுதியில் 8 முதல் 16 வெச.மீ. அளவிற்குப்
பூச்சிகளின் அழுகிய பாகங்களால்
நிரைறந்துள்ளது. குறிப்பாக அட்ரை0களும்,
கூடில்லாத நத்ரைதகளுகம காணப்படுகின்றன.

இது அவெமரிக்காவின் கலிகபார்னியா
பகுதியில் காணப்படுகிறது. 2000 அடி முதல் 8000
அடி உயரம் வரைர உள்ள மரைலப்பகுதியில்
ஈரமான கசற்றுப் பகுதிகளில் நன்கு வளர்கிறது.
முதன்முதலில் இரைத பிகரக்கன்ரிட்ஜ் (J.D. Hooker) W.D.
Braekenridge) என்பவர் சாஸ்தா மரைலயின்
வெதன்பகுதி சரிவில் கண்டுபிடித்தார்.
இச்வெசடிரையப் பற்றி விளக்கி எழுதியவர்
வெ0ாகர என்பவர் ஆவார்.

நல்லபாம்பு ப0ம் எடுக்கும்கபாது நாக்ரைக
வெவளிகய நீட்டுவது கபால் இச்வெசடியின்
அரைமப்பு உள்ளதால், இதன் விகநாதமான
கதாற்றத்திற்காகப் பலர் வீடுகளிலும்
வளர்க்கிறார்கள். இச்வெசடிகள் மிகவும் அழகாக
இருப்பதாலும், அழகுக்காகவும் இவற்ரைற
வீடுகளில் வளர்க்கிறார்கள். நிழல் பகுதிகளிலும்

இது நன்றாக வளரும். இதற்கு மண் வறண்டு
கபாகாமல் பார்த்துக்வெகாள்ள கவண்டும்.
கமலும் குளிர்ச்சியும், ஈரப்பதமும், நல்ல
காற்கறாட்0மும் உள்ளதாகப் பார்த்துக் வெகாள்ள
கவண்டும்.
இச்வெசடிரைய வளர்ப்பதற்கு என்று சில
முரைறகரைளப் பின்பற்றுகின்றனர். இரண்டு
ம0ங்கு வெபரணிகவர் நாறு0ன், ஒரு ம0ங்கு
வெபாடியாக்கிய பாசிரையச் கசர்க்கிறார்கள்.
இத்து0ன் மணல் மற்றும் கரித்துகள்கரைளயும்
கலக்கிறார்கள். Dூரைல மாதத்தில் வெசடிகரைள
ந0கவண்டும். இரண்டு வரு0த்திற்கு ஒரு முரைற
வெசடிகரைளப் பிரித்து ந0 கவண்டும். இரைலயுதிர்
o
o
காலத்தில் 40 டிகிரி - 50 டிகிரி வெவப்பநிரைல
இருக்குமாறு பார்த்துக் வெகாள்ள கவண்டும்.
ககாரை0 காலங்களில் நிழல்பகுதியில் ரைவக்க
கவண்டும். இதன் மட்0த்தண்டு கிழங்ரைகப்
பிரித்தும், விரைதகள் மூலமும் புதிய வெசடிகரைள
நாம் உருவாக்கலாம்.
0ார்லிங்க0ானியா கலிகபார்னியா
(J.D. Hooker) Darlingtonia california) என்கிற ஒகர ஒரு இனச்

வெசடி மட்டுகம உள்ளது. இச்வெசடியின்
ரைமயத்தில் இருந்து 20 முதல் 60 வெச.மீ. நீளம்
வெகாண்0 காம்பு வளர்கிறது. இதில் ஒகர ஒரு பூ
மட்டும் வளர்கிறது. இது மஞ்சளு0ன் பழுப்புக்
கலந்த சிவப்பும், சிவப்பு நரம்பும் வெகாண்0தாக
இருக்கும். அல்லி இதழ், புல்லி இதழ் 5 ஆக
இருக்கும். பூக்கள் கம முதல் Dூரைல மாதம்
வரைர இருக்கும்.
1861 ஆம் ஆண்டில் `0ார்லிங்க0ானியா
ரூபரா’ என்கிற புதிய கலப்பினச் வெசடிரைய
உருவாக்கினார்கள். இது முழுக்க முழுக்க
சிவப்பு நிறமாக இருக்கும்.

5. ஹிலியம்கபாரா
இது சாரசீனிகயசி என்னும் குடும்பத்ரைதச்
சார்ந்த வெசடி ஆகும். ஹிலியம்கபாரா
(J.D. Hooker) Heliamphora) என்கிற வரைகயில் மூன்று வரைக
இனச் வெசடிகள் மட்டுகம உள்ளன.
இரைவ பிரிட்டிஷ் கயானா (J.D. Hooker) British - Guyana)
பகுதியிலும், வெதன் அவெமரிக்காவிலும்
காணப்படுகிறது. வெபாதுவாக இரைவ நீர்க்கசிவு
உள்ள இ0ங்களில் வளர்கிறது. இவற்றின் தண்டு
தரைரயில் ஊர்ந்து வளரும் மட்0த்
தண்டுக்கிழங்காக இருக்கும். இரைவ பல பருவச்
வெசடிகள் ஆகும். இரைலகள் மட்0த் தண்டுக்
கிழங்கிலிருந்து கநராக கமல்கநாக்கி
வளர்ந்திருக்கும். இரைவகள் 1 முதல் 2 அடி
உயரம் வரைர வளரும். இது வட்0 வடிவில்
கராவெசட்டுகளாக அரைமந்திருக்கும். இந்த
இரைலகள் பூச்சிகரைளப் பிடிக்கும் Dாடிகளாக
மாறியுள்ளன. இதன் Dாடி பார்ப்பதற்கு இரைல
கபாலகவ உள்ளது. இரைலயின் இரண்டு பக்கத்து
விளிம்புகரைளயும் இரைணத்து அழுத்தி
ரைவத்ததுகபால் இருக்கும்.

இந்தச் Dாடிகள் நீண்0 குழாய் கபான்று
வளர்ந்து கமகல வெசல்லச் வெசல்ல அகன்று
இருக்கும். இது நீண்0 புனல் கபான்ற வடிவம்
வெகாண்0து. இதன் திறந்த வாய்ப்பகுதி சாய்வாக
திறந்திருக்கும். இது மிகவும் பிரகாசமானது.
Dாடியில் உள்ள நடுநரம்பு வாயின் கமல்
பகுதியில் மிகச் சிறிய வளர்ச்சி வெபறாத மூடியாக
மாறியுள்ளது. Dாடியில் நீர் கபான்ற திரவம்
உள்ளது. இதன் உள்பகுதியில் மூடிகள்
கீழ்கநாக்கி வரைளந்து வளர்ந்திருக்கிறது.
Dாடியின்மீது உள்ள நரம்புகள் மிகவும்
கவர்ச்சிகரமான சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது. இதன்
நிறத்தால் பூச்சிகள் கவரப்படுகின்றன.
கவரப்பட்0 பூச்சிகள் வாயின் கமல் பகுதிக்குச்
வெசல்லும் கபாது வழுக்கி Dாடியில் விழுகிறது.
இதற்குப் படுகுழியில் விழும் (J.D. Hooker) Pit fall type) வரைக
என அரைழக்கலாம். இந்த Dாடி கூம்பு கபால்
உள்ளதால் இதில் பூச்சிகள் விழுவதால் இரைத
கூம்பு Dாடியில் பூச்சிகள் பிடித்தல் (J.D. Hooker) Conical traps)
என்றும் அரைழப்பர்.
வெசடியின் நடுவில் இருந்து நீண்0 காம்பு
வளர்கிறது. நீண்0 காம்பின் கணுவில் பூக்கள்

வளர்கின்றன. பூக்கள் வெவள்ரைள அல்லது
வெவளுத்த சிவப்பு (J.D. Hooker) Pale rose) நிறத்தில் இருக்கும்.
இதழ்கள் 4-6 வரைர உள்ளன.
இந்தச் வெசடிரைய முதன்முதலில் 1839 இல்
அருட்சககாதரர் கஸாம்பர்க் என்பவர்
கண்டுபிடித்தார். இரைத மீண்டும் 1881 இல்
ஃபர்க்கி என்கிற ஆங்கில ஆர்கீடு தாவரங்கரைளச்
கசகரிக்கும் அறிஞர் இங்கிலாந்தில்
கண்டுபிடித்தார்.
இச்வெசடி மிகச்சிறிய வெதாட்டிகளில் மிகவும்
நன்றாக வளர்கிறது. இதற்கு மணல், அவரைரக்
குடும்பத்ரைதச் சார்ந்த வெசடிகளின் மக்கிப்கபான
குப்ரைப ஆகியவற்ரைறக் கலந்து இதன்மீது பாசிச்
வெசடிகள் பரப்பி ரைவக்க கவண்டும். இதற்கு ஈரம்
மிகவும் கதரைவப்படுகிறது.
இச்வெசடிகள் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களில்
மிகவும் அரிதாகக் காணப்படுகிறது.
இச்வெசடிகரைள சூரியனின் Dாடி என்றும்
அரைழக்கிறார்கள். கிகரக்க வெமாழியில்
ஹீலியாம்கபாரா என்றால் சூரியன் Dாடி என்பது
வெபாருள் ஆகும்.

ஹிலியம்கபாரா வெஹட்டிகரா0ாக்ஸா
ஹிலியம்கபாரா வெஹட்டிகரா0ாக்ஸா (J.D. Hooker) H.
heterodoxa) வெவனிசுலா நாடுகளில் வளர்கிறது.
இச்வெசடியின் மட்0த்தண்டு கிழங்கில் இருந்து
வெமல்லிய புனல் வடிவ Dாடி இரைலகள்
வளர்கிறது. இது இளம் பச்ரைச நிறத்தில் உள்ளது.
Dாடியின் கமல் நுனியில் மிகச்சிறிய கரண்டி
வடிவில் மூடி, வெதாப்பிகபால் நீட்டிக்

வெகாண்டிருக்கும். Dாடியின் உள்கள இனிப்பான
திரவம் இருக்கும். ஆனால் இது பூச்சிகரைளச்
சாகடித்துவிடும். Dாடியின் உள்கள வெசன்ற
பூச்சிகள் தப்பிகயா0 முடியாமல் Dாடியின்
முடிகள் கீழ்கநாக்கி வரைளந்து இருக்கிறது.
ஹிலியம்கபாரா ரைமனர்
ஹிலியம்கபாரா ரைமனர் (J.D. Hooker) H.minor) என்கிற

வெசடி வெவனிசுலா நாட்டில் 2200 மீட்0ர்
உயரத்திற்கு கமல் வளர்கிறது. இதன் Dாடி
இரைலகள் கராவெசட்டுகளாக புனல் வடிவத்தில்

10 முதல் 12 வெச.மீ. நீளம் வரைர வளர்கிறது. இதன்
நுனியில் வெபரிய வட்0மான கரண்டி வடிவ மூடி
உள்ளது. இதன் இரை0கய கதன் சுரப்பிகள்
நிரைறந்திருக்கும். இது பூச்சிகரைளக்
கவர்ந்திழுக்கிறது. இச்வெசடிகள் திறந்த
வெவளியில் நன்கு வளர்கிறது. இதனுரை0ய
பூக்கள் வெவள்ரைள நிறத்திலும், பின்னர்
பச்ரைசயாகவும் மாறுகிறது.
ஹிலியம்கபாரா நியூட்0ன்ஸ் (J.D. Hooker) H.nutans) என்கிற
வெசடிரைய சூரியனின் Dாடிச்வெசடி (J.D. Hooker) Sun Pitcher)
என்றும் அரைழப்பர். இது கயானாவில் ஈரம்
நிரைறந்த பகுதியில் நன்கு வளர்கிறது. Dாடிகள்
கராவெசட்டுகளாக, புனல் வடிவில் வெதரிகிறது.
இதில் நரம்புகள் சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளன.
Dாடியின் உள்பகுதியில் முடிகள் கீழ்கநாக்கி
வரைளந்து இருக்கின்றன. சிவப்பு நிறத்தில் உள்ள
நரம்புகள் பூச்சிகரைளக் கவர்ந்திழுக்கின்றன.
இந்த Dாடியில் பூச்சிகரைளப் பிடிக்கும்
முரைறரையப் படுகுழியில் பூச்சிகரைள பிடிக்கும்
முரைற (J.D. Hooker) Pit fall traps) என்று அரைழக்கலாம்.
இச்வெசடியில் வெவள்ரைள நிறப்பூக்கள்
மலர்கின்றன.

2. இனிப்பான காகிதம்
கபான்ற அரைமப்பு
1. திகராசிரா
பூச்சி உண்ணும் வெசடிகளிகல திகராசிராவும்
(J.D. Hooker) Drosera) ஒரு Dாதி. திகராசிகராசி (J.D. Hooker) Droseraceae)
என்னும் இரட்ரை0 விரைதயிரைலத் தாவரக்
குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது. இதில் 100 இனச்
வெசடிகள் உள்ளன. இக்குடும்பத்தில் `திகராசிரா’
வரைககய அதிக வெசடிகரைளக் வெகாண்0து.
இரைவகள் வெவப்ப மண்0லத்திலும், குளிர்
மண்0லத்திலும் உள்ள சதுப்புகளிலும், நீர்க்
கசிவு உள்ள பாரைற சந்துகளிலும் வாழும். இரைவ
பல பருவச் சிறு வெசடிகள். இவற்றின் தண்டு
தரைரயில் ஊர்ந்து வளரும் மட்0த்தண்டுக்
கிழங்காக இருக்கும். இரைலகள்
அடித்தண்டிரைலகளாக கராDாப் பூவின்
இதழடுக்குப் கபால் கராவெசட்டுகளாக
அரைமந்திருக்கும். இது ஒரு அழகான சிறு

ஆபரணத்ரைதப் கபாலத் கதாற்றம் அளிக்கிறது.
இரைலகள் வெசந்நிறமானரைவ. ஒவ்வெவாரு
இரைலயும் ஒரு கரண்டிரைய ஒத்திருக்கும்,
அல்லது நீளமாக இருக்கும். இரைலகளின் மீது
நிரைறய முடிகள் காணப்படும் இதரைன
உணர்வெகாப்புகள் எனலாம். இரைவ எல்லாம்
சுரப்பிகளுள்ள முடிகள். இவற்றில் சிவப்பு
அல்லது சிவப்பு கலந்த ஊதா நிறமான திரவம்
நிரைறந்து காணப்படும். இரைலயின் நடுவிலுள்ள
கராமங்கள் குட்ரை0யானரைவ. விளிம்ரைப
அணுக அணுக அரைவ நீண்டு வெகாண்க0
கபாகும். ஒவ்வெவாரு முடிவின் தரைலயிலும்
பிசுபிசுப்பான பரைச சுரக்கும். இது
இனிப்பாகவும் இருக்கும். காரைல வெவயிலில்
இந்தப்

பரைச பனித்துளி கபால் பிரகாசிக்கும். இரைத
ரைவத்து சூரியனின் பனி (J.D. Hooker) Sundew) என்கறா
அல்லது பனிச்வெசடி (J.D. Hooker) Dew plant) என்கறா
அரைழப்பார்கள். இரைலயின் நிறத்தால்,
மினுமினுக்கும் துளிகள் கதன் என நிரைனத்து

சிறு பூச்சிகள் வந்து உட்காரும் கபாது பூச்சியின்
கால்கள் அந்தப் பரைசயில் ஒட்டிக் வெகாள்ளும்.
அப்பூச்சிகள் தப்பிகயா0 முயற்சிக்கும்
கபாது மற்ற சுவாரரைணக் வெகாம்புகளும் இதன்
உதவிக்கு வரும். முடிகளின் தரைலகள் அலகின்
உள்முகமாகவும், கீழ்கநாக்கியும் வரைளயும்.
இதனால் நுனியில் அகப்பட்டுக் வெகாண்0 பூச்சி
இரைலயின் நடு பரப்பிகல இ0ப்படும். அகத
சமயத்தில் பூச்சி விழுந்ததால் ஏற்பட்0
தூண்0லானது பக்கத்திகல சூழ்ந்திருக்கும்
உணர்வெகாம்புகளுக்கும் வெசல்லும். அரைவயும்
கீழ் கநாக்கி பூச்சி இ0ம் வெபற்றுள்ள இ0த்திற்கக
வரைளந்து வரும். இவ்வாறு இரைரயாகிய பூச்சி
முற்றிலும் மூச்சு வி0 முடியாமல் மூ0ப்வெபறும்.
இப்கபாது உணர்வெகாம்புகளின் தரைலகளிலுள்ள
சுரப்பிகளிலிருந்து புரதப் வெபாருள்கரைளச்
சீரணிக்கக்கூடிய என்ரைஸம்கள் சுரக்கும். சீரண
நீரின் உதவியால் பூச்சியின் உ0லிலுள்ள புரதம்
மற்றும் மிருதுவான பகுதிகள் சீரணிக்கப்படும்.
பூச்சியின் உ0ல் முழுவதும் சீரணிக்கப்படும்
வரைர சுவாரரைணக் வெகாம்புகள் மூடிகய
இருக்கும். பிறகு சுரப்பு நின்று விடுகிறது.

இதற்குப் பிறகுதான் உள்கநாக்கி வரைளந்துள்ள
உணர்வெகாம்புகள் வெமல்ல நீண்டு தம் பரைழய
நிரைலரைய அரை0கின்றன. வெசரிக்கப்ப0ாத
பகுதியான பூச்சிகள் இறகு மற்றும் இதரப்
பகுதிகள் கீகழ விழுந்தவு0ன் இரைலகள்
மீண்டும் அதிகப்படியான பிசு பிசுப்பான
ஒட்டுத்திரவத்ரைத சுரக்கின்றன. மீண்டும் அடுத்த
கவரைள உணவுக்காக மற்கறார் பூச்சிரைய
எதிர்பார்த்துக் காத்துக்வெகாண்டிருக்கும்.
இவ்வாறு உட்வெகாண்0 உணவு வெசடிக்கு
ஆதாரமாகின்றது. இவ்வுணவு இல்லாமலும்
வெசடி உயிர் வாழ முடியும். ஆனால் வெசடி
ரைநட்கரட் இல்லாத நிலத்திலும் வாழ்வதற்கு
இது உதவும். இப்படி அதிகமாகக் கிரை0த்த
உணவு முக்கியமாக விரைத உண்0ாக
பயன்படுகிறது. பூச்சிரையப் பிடித்ததனால்
ஏற்படும் அதிர்ச்சி வெபரிதாக இருந்தால் இரைல
முழுவதுகம விளிம்புகள் உள் மடிந்து ஒரு
கிண்ணம் கபால் குவிவதும் உண்டு. பூச்சிக்குப்
பதிலாக சிறு கல்கலா, ச0ப்வெபாருகளா
இரைலயின் கமல் விழுந்தால் ஒன்றும்
ந0ப்பதில்ரைல.

திகராசிராவின் பூக்கள் ஒரு கதிர்கபால்
உண்0ாகும். பூக்கள் வெவண்ரைம, வெவளுப்பான
சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கலாம். புறவிதழ்கள் 5
பிரிவுகளாக இருக்கும். அகவிதழ்களும்,
ககசரங்களும் அகத எண்ணிக்ரைகயில் இருக்கும்.
சூலகம் ஓரரைறயுள்ளது. கனி வெவடிகனி
வரைகயாகும்.
இச்வெசடிகரைள பசுரைம இல்லங்களில் (J.D. Hooker) Green
House) வளர்க்கிறார்கள். உப்பு இல்லாத நீரில்
இது நன்கு வளர்கிறது. உப்புச் வெசடிக்கு
வெவறுப்பூட்டும் வெபாருள். இச்வெசடிகரைள
Dாடியில் வளர்க்கும்கபாது இத்து0ன் பாசிச்
வெசடிகளும் ரைவக்க கவண்டும். விரைதகள்
மூலமும், மட்0த்தண்டு கிழங்ரைகப் பிரித்தும்
இரைத இனப்வெபருக்கம் வெசய்யலாம்.
திகராசிராவில் மிகச் சிறிய வெசடி திகராசிரா
வெகமில்க0ானி (J.D. Hooker) D. hamiltoni) ஆகும். அகத
சமயத்தில் மிகப் வெபரிய வெசடி திகராசிரா
ரைDDாண்டியா (J.D. Hooker) D. gigantea) ஆகும். இது 1 மீட்0ர்
உயரம் வரைர வளரும் தன்ரைம வெகாண்0து.

திகராசிரா பில்லிபார்மிஸ் (J.D. Hooker) D.filiformis)
என்கிற வெசடியின் இரைல நூல் கபான்று
இருக்கும். இதில் சுரப்பி முடிகள் சிவப்பு கலந்த
ஊதா நிறத்தில் பிரகாசமாக இருக்கும். இது 60
வெச.மீ. உயரம் வரைர வளரும். இதன் பூக்கள்
வெவளுத்த சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.
இந்தியாவில் மூன்று வரைக மட்டுகம
காணப்படுகின்றன. இரைவ தமிழ்நாட்டிலும்
காணப்படுகின்றன.
திகராசிரா பர்மானி
தமிழ்நாட்டில் சாதாரணமாக உள்ள வெசடி
திகராசிரா பர்மானி (J.D. Hooker) D. burmanii) ஆகும். இதன்
இரைலகள் சிறிய அடித்தண்டிரைலகள். அரைவ
கராDாப்பூ கபாலத் கதான்றும், இரைலகளின்
நடுவிலிருந்து வரும் பூக்கதிர் 5 - 10 வெச.மீ. நீளம்
இருக்கும். பூக்கள் வெவள்ரைள நிறம்
வெகாண்0ரைவ. புறவிதழ், அகவிதழ்,ககசரங்கள் 5
பிரிவுகளாக இருக்கும்.

திகராசிரா வெபல்க0ட்0ா
திகராசிரா வெபல்க0ட்0ா (J.D. Hooker) D. peltata)
வெசடிரைய வெகாசுவெவட்டி என்று அரைழப்பார்கள்.
இச்வெசடியில் சிறிய கிழங்கு உள்ளது. 10 முதல் 25
வெச.மீ. உயரம் வரைர வளரும். தரைரரைய ஒட்டி
இரைல இருக்கும். தண்டின் வெநடுக்கிலும்,
இரைலகள் உள்ளன. நீண்0 காம்பும், குழிவான
வட்0 இரைலப்பகுதியும் இருக்கும். இரைலயில்
சுவாரரைணக்வெகாம்புகள் நீட்டிக்
வெகாண்டிருக்கும். இச்வெசடிகளில் வெவள்ரைள
நிறப் பூக்கள் மலர்கின்றன.
இது தங்கத்ரைதப் பஸ்பமாக்கும்.
இதிலிருந்து கரப்பான் பூச்சிக்வெகால்லி
மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. கமலும்
இதன் சாற்ரைறப் பட்டு நூல்களில் சாயகமற்ற
பயன்படுத்துவர்.

திகராசிரா இண்டிகா
இது வறண்0 நிலப்பகுதியிலும்,
பயிரி0ப்ப0ாத தரிசு நிலத்திலும்,

புல்வெவளியிலும் வளர்கிறது. திகராசிரா
இண்டிகா (J.D. Hooker) D. indica) வெசடியானது 20 வெச.மீ.
உயரம் வரைர வளர்கிறது. இதன் தண்டுப்
பகுதியிலும், சுரப்பி முடிகள் உள்ளன.
இச்வெசடியின் கீகழ உள்ள இரைலகள் உள்கநாக்கி
சுருண்டு இருக்கும். கமல் பகுதியில் உள்ள
இரைலகள் நீண்டு இருக்கும். இரைலகளில் சுரப்பி
முடிகள் நிரைறந்து காணப்படும். வெசடியில் பூக்கள்
ஊதா நிறத்தில் கதான்றுகின்றன.

திகராசிரா ரைபகனட்0ா

இரைத இரட்ரை0யான இரைலகள் உரை0ய
சூரியனின் பனிச்வெசடி (J.D. Hooker) Twin leaved sundew) என்று
அரைழப்பார்கள். திகராசிரா ரைபகனட்0ா (J.D. Hooker) D.
binata) என்பது பலபருவச் வெசடியாகும். 15 வெச.மீ.
உயரம் வரைர வளரும். இதன் நீண்0 காம்பில்

இரைல இரண்டு சம பாகமாகப் பிரிந்து
இரட்ரை0யர்கபால் இருக்கும். இதன் இரைலகள்
15 முதல் 40 வெச.மீ. நீளம் வரைரயிலும், சிவந்த
பச்ரைச நிறத்திலும் இருக்கும். இதில்
உணர்வெகாம்புகள், சிவந்த ஒட்0க்கூடிய
திரவத்ரைத சுரக்கின்றன. இது பூச்சிகரைளக்
கவர்ந்திழுத்துப் பிடிக்கின்றன. இச்வெசடிகள்
ஆஸ்திகரலியாவில் வளர்கின்றன. இச்வெசடியில்
வெவள்ரைள நிறப் பூக்கள் Dூன் முதல் Dூரைல
மாதத்தில் பூக்கின்றன.
திகராசிரா வெராட்0ண்டிகபாலியா
திகராசிரா வெராட்0ண்டிகபாலியா (J.D. Hooker) D.
rotundifolia) என்னும் வெசடிரைய ஐகராப்பாவின்
சூரியனின் பனிச்வெசடி என அரைழப்பார்கள். இது
ஐகராப்பா, ஆசியா, அவெமரிக்கா ஆகிய
நாடுகளில் வளர்கிறது. இதன் இரைலகள்
தரைரரைய ஒட்டி கராவெசட்டுகளாக இருக்கும்.
இரைலயின் காம்பு நீளமானது. இரைலப் பரப்பு
வட்0மாகவும், குழிந்தும் இருக்கும். இதில்
சிவப்பு நிற உணர்வெகாம்புகள் உள்ளன. சூரியன்
நடுவானில் இருக்கும்கபாது அதிகப்படியான

ஒட்டும் திரவத்ரைதச் சுரக்கிறது. இச்வெசடியில்
வெவள்ரைள நிறப்பூக்கள் கம மாதம் முதல்
வெசப்0ம்பர் மாதம் வரைர பூக்கின்றன.
இச்வெசடிரைய நன்கு காயரைவத்து இருமல் மருந்து
தயாரிக்கப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

2. திகராகசாபில்லம்
(J.D. Hooker) Drosophyllum)
திகராகசாபில்லம் (J.D. Hooker) Drosophyllum) எனப்படும்
தாவரம் திகராகசாபில்கலசி (J.D. Hooker) Drosophyllaceae)
என்னும் இரட்ரை0 விரைதயிரைலத் தாவரக்
குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது. இதில்
திகராகசாபில்லம் லுசிக0னிக்கம் (J.D. Hooker) D. Iusitanicum)
என்கிற ஒகர ஒரு வரைகச் வெசடி மட்டுகம
உள்ளது. இரைவ ஸ்வெபயின், கபார்ச்சுக்கல்
மற்றும் வெமாராககா பகுதிகளில் மட்டுகம
வளர்கின்றன. இது ஒரு சிறு வெசடியாகும். இது
பாரைற சந்துகளிலும், பிளவுகளிலும் வளர்கிறது.
இதன் தண்டுப் பகுதி 5-15 வெச.மீ. வரைர
வளர்கிறது. இத்தண்டின் கமல் பகுதியிலிருந்து
வெமல்லிய நீண்0 இரைலகள் காணப்படுகின்றன.
இந்த இரைலகள் 20 வெச.மீ. நீளம் வரைர உள்ளது.
இது 8 மி.மீ. அகலம் வெகாண்0து.

இரைலயில் மிகவும் வெநருக்கமாக முடிகள்
வளர்ந்திருக்கும். ஒவ்வெவாரு முடியிலும் ஒரு
நீண்0 காம்பும், அதன் நுனியில் உப்பிக்
வெகாண்டுள்ள தரைலயும் இருக்கும். இரைவ
எல்லாம் சுரப்பிகளுள்ள முடிகள். இதில் சிவப்பு
கலந்த ஊதா நிறமான திரவம் நிரைறந்து
காணப்படும். இது பிசுபிசுப்பாக
ஒட்0க்கூடியதாக இருக்கும். இந்தப் பரைச
பனித்துளி கபால் காணப்படுகிறது. இதனால்
இரைத `பனி இரைலச் வெசடி’ என்றும்
அரைழப்பார்கள். மினுமினுக்கும் துளிகள் கதன்
என நிரைனத்து சிறு பூச்சிகள் வந்து
உட்காரும்கபாது பூச்சிகள் இந்தப் பரைசயில்
ஒட்டிக்வெகாள்ளும். பூச்சி தப்பிகயா0
முடியாதபடி சுற்றி வரைளத்துக் வெகாள்ளும்.
இப்கபாது உணர் வெகாம்புகளின் தரைலகளிலுள்ள
சுரப்பிகளிலிருந்து புரதப்வெபாருள்கரைளச்
சீரணிக்கக்கூடிய என்ரைஸம்கள் சுரக்கும். சீரண
நீரின் உதவியால் பூச்சியின் உ0ல் முழுவதும்
சீரணிக்கப்படும். வெசரிக்காத பகுதியான இறகு
மற்றும் இதர பகுதிகள் கீகழ விழுந்தவு0ன்

திரும்பவும் பிசுபிசுப்பான ஒட்டுத் திரவத்ரைதச்
சுரக்கின்றன.
திகராகசாபில்லம் பூக்கள் ஒரு கதிர்கபால்
உண்0ாகின்றன. இது தண்டிலிருந்து 30 வெச.மீ.
உயரத்திற்கு வளர்கிறது. பூக்கள் மஞ்சள் நிறத்தில்
3 வெச.மீ. அகலம் வெகாண்0ரைவ. புறவிதழ்களும்,
அகவிதழ்களும் 5 பிரிவுகளாக இருக்கும்.
ககசரங்கள் 10 - 20 வரைர காணப்படுகிறது.
இச்வெசடிகரைள வ0க்கு வெமாராக்ககா மற்றும்
கபார்ச்சுக்கல் நாடுகளில் வீட்டின் உள்புறத்தில்
வெதாங்கவிட்டு வளர்க்கிறார்கள். வீட்டின் உள்கள
பறக்கும் சிறுசிறு பூச்சிகரைளப்
பிடிப்பதற்காககவ இவற்ரைற வீட்டின்
உள்புறத்தில் வளர்க்கிறார்கள்.

3. கராரிடுலா
இது கராரிடுகலசி (J.D. Hooker) Roridulaceae) என்னும்
குடும்பத்ரைதச் சார்ந்தது. கராரிடுலா (J.D. Hooker) Roridula) ஒரு
அரைரகுரைறயான பூச்சி உண்ணும் தாவரமாகும்.
இது அவெமரிக்காவின் மரைலப்பகுதியில்
காணப்படுகிறது. இது ஒரு சிறிய புதர்ச்
வெசடியாகும். தடிமனான இதன் தண்டில்
இரைலகள் கராDாப் பூ இதழடுக்கு கபால்
அரைமந்திருக்கும். இரைலயின் ஓரத்தில் உணர்வு
முடிகள் பல உள்ளன. இதன் நீளம் மாறுபட்டு
இருக்கும். இந்த முடிகளில் பரைச கபால் ஒட்0க்
கூடிய திரவம் உள்ளது. கதன் எனக் கருதி பூச்சி
வந்து அமரும் கபாது, பரைசயில் ஒட்டிக்
வெகாள்கிறது. பின்னர் வெசரிக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக சிலந்திப் பூச்சிகள் இச்வெசடிகளில்
பிடிபடுகின்றன. இதரைனப் கபார்ச்சுக்கல்
நாட்டில் ஈக்கரைளப் பிடிப்பதற்காக வீடுகளில்
வளர்க்கிறார்கள்.

3. பரைச காகிதம் கபான்ற
அரைமப்பு
1. பிங்குய்குலா
இத்தாவரம் வெலண்டிபுளரிகயசி
(J.D. Hooker) Lentibulariaceae) என்னும் குடும்பத்ரைதச்
சார்ந்தது. பிங்குய்குலா (J.D. Hooker) Pinguicula) வெசடிகள் ஈரம்
நிரைறந்த சதுப்புப் பகுதிகளில் நன்கு வளர்கிறது.
இச்வெசடிகள் தரைரரைய ஒட்டி வளர்கின்றன.
கராDாவின் இதழடுக்கு கபால் இரைலகள்
அரைமந்துள்ளன. இச்வெசடியில் சல்லி கவர்கள்
மட்டுகம இருக்கின்றன.
இந்தத் தாவரங்கள் பூச்சிகரைளப் பிடிக்கப்
பின்பற்றும் முரைறகள் மிகவும் வியப்பானரைவ.
ஈயின் வெதாந்தரரைவக் குரைறக்க அரைதப்
பிடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் பரைச
காகிதத்ரைதப் கபான்ற (J.D. Hooker) Fly paper) இரைலகரைளப்
வெபற்றுள்ளன.

இச்வெசடியின் இரைலகள் வெகாத்துக்
வெகாத்தாக உள்ளன. இரைலப்பரப்பு முழுவதும்
பரைசப் வெபாருரைளச் சுரக்கக்கூடிய காம்புள்ள
சுரப்பி முடிகள் உள்ளன. பூச்சிகள் பரைசயால்
கவரப்படுகின்றன. பூச்சிகள் இரைலப் பரப்பில்
வந்து அமரும் வெபாழுது பரைசயில் ஒட்டிக்
வெகாள்கின்றன. மீண்டும் பூச்சியால் பறக்க

முடிவதில்ரைல. இரைலயின் விளிம்புகள்
உள்கநாக்கிச் சுருண்டு பூச்சிரைய
சிரைறப்படுத்துகிறது. பிறகு பூச்சிகள்
வெசரிக்கப்படுகிறது. பூச்சிகள் வெசரிக்கப்பட்0
பின்னர் இரைல மீண்டும் வெமல்லத் திறந்து
வெகாள்கிறது.
இரைலயின் கமல் பரப்பில் இரண்டு வரைகயான
சுரப்பி முடிகள் உள்ளன. ஒன்று ஜீரண சுரப்பிகள்.
இது இரண்டு வெசல்கள் வெகாண்0 காம்பும், 8
வெசல்கள் வெகாண்0 தரைலப்பகுதியும் உரை0யது.
மற்வெறான்று பரைசப் வெபாருரைளச் சுரக்கும்
முடிகள். இது நீண்0 காம்பும், குரை0 கபான்ற
தரைலயும் வெகாண்0து.
இரைலயின் மீது பரைச வெபாருரைளச் சுரக்கும்
வெசல்கள் அதிகப்படியான பரைசரையச்
சுரக்கின்றன. இதனால் கவரப்பட்0 பூச்சிகள்
இரைலயின் மீது வந்து உட்கார்கிறது. அப்கபாது
பூச்சி பரைசயில் ஒட்டிக் வெகாள்கிறது. பூச்சிகள்
அமர்ந்த உணர்வால் இரைலயின் விளிம்பு
உள்கநாக்கி சுருண்டு பூச்சிரைய சிரைற பிடிக்கிறது.

பிறகு வெசரிமான சுரப்பிகள் வெசரிப்பு நீரைரச் சுரந்து
பூச்சிரைய வெசரிக்கிறது. இச்வெசடிகள் வெமக்சிககா,
வெதன் அவெமரிக்கா, Dப்பான் மற்றும்
ஐகராப்பாவில் வளர்கின்றன.
இந்த இனத்தில் சுமார் 30 முதல் 40 வரைக
தாவரங்கள் உள்ளன. இச்வெசடிகரைளப் பரைசக்
காகிதச் வெசடி (J.D. Hooker) Fly paper plant and butterwort) என்று
அரைழப்பார்கள். இவ்வினச் வெசடிகரைள
வீடுகளில் வளர்ப்பதில்ரைல. பூங்காவில்
மட்டுகம வளர்க்கிறார்கள்.
பிங்குய்குலா அல்பினா
பிங்குய்குலா அல்பினா (J.D. Hooker) P. alpina) வெசடிகள்
இமயமரைலயில் காணப்படுகிறது. இதன்
இரைலகள் கராDாப் பூ இதழ் அடுக்கு கபால்
அரைமந்துள்ளது. இந்தச் வெசடியின் இரைலகள்
நீண்0 வெதாட்டி கபான்ற அரைமப்பு வெகாண்0து.
இவ்விரைலகள் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும்.
சரைதப்பற்று0ன், எண்வெணய்ப் பரைச
நிரைறந்ததாக இருக்கும். இதனால் பூச்சிகள்
கவரப்பட்டு, பூச்சிகள் பிடிக்கப்படுகின்றன.

பிங்குய்குலா காக0ட்0ா

பிங்குய்குலா காக0ட்0ா (J.D. Hooker) P. caudata) என்ற
வெசடிரைய வால் வெகாண்0 பரைசச்வெசடி (J.D. Hooker) Tailed
butter wort) என்று அரைழப்பார்கள். இச்வெசடியில்
உள்ள பூக்களில் வால் கபான்ற பகுதி வெதாங்கிக்
வெகாண்டு இருக்கும். இதனால் இதற்கு
இப்வெபயர் வந்தது. கமலும் இரைத `வெமக்சிகன்
பரைசச்வெசடி’ (J.D. Hooker) Mexican butter wort) என்றும்
அரைழப்பார்கள். இந்த இனத்தில் இச்வெசடி
மிகவும் பிரபலமானது. ஆகும்.
இது மிகவும் ஈரமான கசறு நிரைறந்த
பகுதியில் நன்கு வளர்கிறது. தரைரரைய ஒட்டி,
கராDாப் பூ இதழ் கபால் இதன் இரைலகள்
அரைமந்திருக்கும். இதன் இரைலகள் பார்ப்பதற்கு
தரைலகீழ் முட்ரை0 வடிவத்திலும், வெவளிர்ப்
பச்ரைச நிறத்திலும் இருக்கும். இரைலயில் சிக்கிய
பூச்சிகரைளக் வெகாஞ்சம், வெகாஞ்சமாகச் வெசரித்து
விடுகின்றன.
இச்வெசடியின் வளர்ச்சி இரண்டு விதமாக
உள்ளது. இதில் உள்ள மிகச் சிறிய வெசடி, ஓய்வு
வெபறும் வெசடியாகும். இது 2 வெச.மீ. அளகவ
உரை0யது. இதன் இரைலகள் தடித்து சரைதப்பற்று

உரை0யதாக இருக்கும். இரைவகள் மிகச் சிறிய
கராDாப் பூ கபான்றது. இதன் இரைலகள் முழு
வளர்ச்சி வெபறாமல் இருக்கும். மற்வெறாரு வெசடி,
வளர்ச்சி வெபறும் வெசடியாகும். இது 6 முதல் 8
வெச.மீ. நீளமும், 4 முதல் 6 வெச.மீ. அகலமும்
வெகாண்0 இரைலகரைள உரை0யது.
இந்தச் சிறிய ஓய்வுவெபறும் வெசடிரைய
பிப்ரவரி மாதத்தில் வெதாட்டிகளில் ந0லாம்.
வெசடி நன்கு வளர்ந்த பிறகு இரைல முழுவதும்
பரைச சுரக்கிறது. வெசடிக்குத் தண்ணீர் விடும்
கபாது இரைலயின் மீது தண்ணீர் ப0ாமல்
பார்த்துக் வெகாள்ள கவண்டும். தண்ணீர் இரைல
மீது பட்0ால், இரைல மீது உள்ள ஒட்0க்கூடிய
பரைச அழிந்துவிடும்.

அக்க0ாபர் மாதத்தில் இச்வெசடிகளில்
வளர்ச்சி குன்றிவிடுகிறது. இதன் பிறகு சிறிய
வெசடியாக 5 மாத காலம் ஓய்வு எடுக்கிறது. இதில்
உள்ள மிகச் சிறிய, விரைறப்பான இரைலரைய
ரைமயத்தண்டிலிருந்து கவனமாக பிரித்து எடுக்க
கவண்டும். எடுக்கும் கபாது அடிப0ாமல் நல்ல
நிரைலயில் எடுத்த இரைலககள புதிய வெசடிகரைள

உருவாக்கும். இந்த இரைலரைய மணல் தட்டில்
ரைவத்து, இரைல முழுவதும் மூடும்படி மணல்
பரப்ப கவண்டும். இரைத கண்ணாடித் தட்0ால்
காற்றுப் புகாமல் மூடிரைவக்க கவண்டும்.
இதனால் ஈரப்பரைச உள்கள பாதுகாத்து
ரைவக்கப்படுகிறது. 4 முதல் 6 வாரத்தில் புதிய
இளம் நாற்று உருவாகிறது.
இச்வெசடிகரைள ``ஆர்க்கீடு’’ தாவரங்கள்
வளர்க்கும் சிறப்பு வீடுகளில் இவற்ரைறயும்
வளர்க்கிறார்கள். `ஆர்க்கீடு’ வெசடிகளில்
முட்ரை0கரைள இட்டு இனப்வெபருக்கம் வெசய்யும்
ஈக்கரைள ஒழிப்பதற்கு இச்வெசடிகள்
பயன்படுகின்றன. ஆர்க்கீடுகரைளத் தாக்கும்
ஈக்கள் இச்வெசடியின் இரைலகளில்
ஒட்டிக்வெகாண்டு மடிகின்றன. இதனால் ஆர்க்கீடு
தாவரங்கரைள அழியாமல் பாதுகாக்கின்றன.

பிங்குய்குலா லூட்டி

பிங்குய்குலா லூட்டி (J.D. Hooker) P. lutea) என்னும் வெசடிரைய
வெதற்கத்திய பரைசச்வெசடி என்று அரைழப்பார்கள்.
இது ககராலினா முதல் வெதற்கு புகளாரி0ா வரைர
காணப்படுகிறது. இச்வெசடி சதுப்பு பகுதியில்
நன்கு வளர்கிறது. இதன் இரைலகள் முட்ரை0

வடிவத்திலும், சரைதப் பற்று0ன் கூடியதாகவும்,
தரைரரைய ஒட்டி கராDாப்பூ இதழடுக்கில்
அரைமந்திருக்கும். இதன் இரைலகள் மஞ்சள்
கலந்த பச்ரைச நிறத்தில் இருப்பதால் இரைத
மஞ்சள் பரைசக்வெசடி (J.D. Hooker) Yellow butterwort) என்றும்
அரைழப்பார்கள். இதன் இரைலகள் 6 முதல் 8
வெச.மீ. நீளம் வரைர வளரும். இதன்
இரைலப்பரப்பில் பரைச கபான்ற ஒட்0க்கூடிய
திரவம் சுரக்கிறது. இதனால் கவரப்பட்0
பூச்சிகள் இரைலப்பரப்பில் ஒட்டிக்
வெகாள்கின்றன. பிறகு இரைல சுருண்டு பூச்சிரைய
வெசரிக்கிறது. இச்வெசடியில் மஞ்சள் நிறப் பூக்கள்
பூக்கின்றன.
பிங்குய்குலா வல்காரிஸ்
பிங்குய்குலா வல்காரிஸ் (J.D. Hooker) P. valgaris)
எனப்படும் வெசடிரைய பரைசச்வெசடி என்று
அரைழப்பார்கள். இது வ0 அவெமரிக்கா,
ஐகராப்பா, ஆசியா ஆகிய நாடுகளில் நன்கு
வளர்கிறது. கராDாப்பூ இதழடுக்கில் இதன்
இரைலகள் வட்0 வடிவத்தில் அரைமந்துள்ளன.
இந்த இரைலகள் நீண்0 முட்ரை0 வடிவத்தில்

சரைதப்பற்று0ன் கூடியதாகவும், மஞ்சள் பச்ரைச
நிறத்திலும் உள்ளது. இதன் மீது உள்ள சுரப்பிச்
வெசல்களால் பரைச கபான்ற திரவம் சுரக்கிறது.
இதனால் பூச்சிகள் பிடிபடுகின்றன. இதன்
பூக்கள் பல நிறங்கள் வெகாண்0தாக உள்ளது.
வெவள்ரைள மற்றும் இளம் சிவப்பிலிருந்து, ஊதா
சிவப்பாகவும், பின்னர் ஊதா நிறமாகவும்
மாறுகிறது.
பிங்குய்குலா ஜிப்சிககாலா
இரைத ஈக்கரைளப் பிடிக்கும் வெசடி (J.D. Hooker) Fly catcher)
என்று அரைழப்பார்கள். பிங்குய்குலா
ஜிப்சிககாலா (J.D. Hooker) P. gypsicola) வெசடியானது
வெமக்சிககா நாட்டில் வளர்கிறது. இதன்
இரைலகள் நீண்டு, கமல் கநாக்கி நீட்டிக்
வெகாண்டு இருக்கும். இது இளம் பச்ரைச நிறம்
வெகாண்0து. இவ்விரைலகளில் ஒட்0க் கூடிய
பரைசரைய சுரக்கும் சுரப்பிகள் உள்ளன. இதன்
இரைலகள் சிறிய பூச்சிகரைளப் பிடித்து
சிரைறப்படுத்திக் வெகாள்கிறது. இச்வெசடியில் ஊதா
சிவப்பு நிறத்தில் பூக்கள் மலர்கின்றன.

2. பிப்ளிஸ்
இது பிப்ளிக0சி (J.D. Hooker) Byblidaceae) என்னும்
சிறியக் குடும்பத்ரைதச் சார்ந்தது. பிப்ளிஸ் (J.D. Hooker) Byblis)
கபரினத்தில் இரண்டு வரைகச் வெசடிகள் மட்டுகம
உள்ளன. இச்வெசடியின் அடியில் மட்0த்தண்டு
கிழங்கு உள்ளது. இரைவகள் ஆஸ்திகரலியாவின்
ஈரமான பகுதியில் நன்கு வளர்கின்றன.
இவற்ரைற வானவில் வெசடி (J.D. Hooker) Rainbow plant) என்றும்
அரைழப்பார்கள். இது திகராசிரா வெசடிரையப்
கபான்றகத. ஆனால் இரைலகளில் உள்ள
உணர்வெகாம்புகள் மூடுவதில்ரைல.

பிப்ளிஸ் ரைDகDன்டியா

பிப்ளிஸ் ரைDகDன்டியா (J.D. Hooker) B. gigantea) என்னும்
வெசடிகள் கமற்கு ஆஸ்திகரலியாவில் மணல்
நிரைறந்த ஈரமான சதுப்புப் பகுதியில்
வளர்கின்றன. இது ஒரு சிறிய புதர்ச் வெசடியாகும்.
இது 30 முதல் 50 வெச.மீ. உயரம் வரைர வளர்கிறது.
இதன் அடிப்பகுதியில் கட்ரை0 கபான்று
மட்0த்தண்டு கிழங்கு உள்ளது. இச்வெசடியின்
தண்டுப் பகுதியிலிருந்து பல கிரைளகளும், அதில்

மிக நீண்0 வெமல்லிய நூல் கபான்ற இரைலகள் 10
- 20 வெச.மீ. நீளம் வரைர உள்ளன. இரைல
முழுவதும் பரைசரையச் சுரக்கக் கூடிய சுரப்பிகள்
உள்ளன. இதிலிருந்து பிசுபிசுப்பான பாகு
கபான்ற பரைச சுரக்கிறது. இதனால் கவரப்பட்0
பூச்சிகள் இந்தப் பரைசயில் பிடிக்கப்பட்டு,
பின்னர் வெசரிக்கப்படுகிறது. இதில் வெபரிய ஊதா
- சிவப்பு பூக்கள் மலர்கின்றன.
பிப்ளிஸ் லினிகபாலியா
பிப்ளிஸ் லினிகபாலியா (J.D. Hooker) B. linifolia)
எனப்படும் வெசடிகள் கமற்கு ஆஸ்திகரலியாவில்
வளர்கிறது. இது ஒரு சிறிய வெசடியாகும். இதன்
இரைலகள் வெமல்லியதாகவும், நூல் கபான்றும்
இருக்கும். 6 முதல் 8 வெச.மீ. நீளம் வரைர இதன்
இரைலகள் வளர்கிறது. இரைல முழுவதும்,
மிகவும் வெநருக்கமாகப் பரைசரையச் சுரக்கக்கூடிய
சுரப்பிகள் உள்ளன. இதன் சுரப்பிகள் கதன்
கபான்ற வெபாருரைளச் சுரக்கின்றன. இதனால்
பூச்சிகள் கவரப்பட்டு, பிடிபடுகின்றன. பின்னர்
வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சமாக வெசரிக்கப்படுகிறது.
இதன் வெசடியில் வெவளுத்த பூக்கள் பூக்கின்றன.

4. வில்வெபாறி கபான்ற
அரைமப்பு
1. 0கயானியா
0கயானியா (J.D. Hooker) Dionaea) வ0
அவெமரிக்காவிலுள்ள அரைசவச் வெசடி. இது
திகராசிகராசி என்னும் குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது.
இச்வெசடி ஈரமான நீர்த்கதக்கப் பகுதிகளில்
வளர்கிறது. இரைலகள் வெகாத்தாகத் தரைலரைய
ஒட்டிகயா, சற்று கமவெலழுந்தவாகறா இருக்கும்.
இரைலகள் கராDாப்பூவின் இதழுடுக்குப் கபால்
கராவெசட்டுகளாக அரைமந்திருக்கும்.
இவ்விரைலகள் 3 முதல் 12 வெச.மீ. வரைர
நீளமுரை0யது. இரைலயின் காம்பு விரிந்து
இறகுகபால் அரைமந்திருக்கும். இதன்
கமல்பகுதியில் இரைலயின் பரப்பு இரண்டு
பகுதிகளாக உள்ளன. இந்த இரைலகள்
பூச்சிகரைளச் சட்வெ0ன்று பிடிப்பதற்குத்
தக்கவாறு அரைமந்துள்ளன. இரைவகளில்

தனித்தனியாக ம0ங்கக் கூடிய இரு பகுதிகள்
உள்ளன.
இரைலகளின் ஓரங்களில் முள் கபான்ற
பற்கள் 12 முதல் 20 வரைர காணப்படும்.
புத்தகத்ரைத பாதி மட்டுகம திறந்து ரைவத்தால்
எப்படி இருக்குகமா, அது கபால்
காட்சியளிக்கும். கமலும் ஒவ்வெவாரு இரைல
பரப்பிலும் மூன்று உணர்ச்சியுள்ள முடிகள்
உள்ளன. இரைவ துப்பாக்கியில் உள்ள
குதிரைரயின் வில்வெபாறி கபான்றது. இரைலயின்
உள்பகுதி சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.
இரைலயின் மத்திய பகுதியில் மிக அதிகமாக
சீரண சுரப்பிகள் உள்ளன.
உங்களுரை0ய விரல் இந்த வில்வெபாறி மீது
பட்0ால் ஒன்றும் ந0ப்பதில்ரைல. ஆனால்
இரண்டு முடிகள் மீது பட்0ால் உ0கன இரண்டு
இரைலப் பகுதியும் ஒன்கறாடு ஒன்று வந்து
இரைணந்து வெகாள்ளும் அல்லது
மூடிக்வெகாள்ளும். அதாவது இருமுரைற
வெதாடுவது மிகவும் அவசியமாகும். அகத
சமயத்தில் மரைழ நீகரா, சிறு கல்கலா, மணகலா

அல்லது பலத்த காற்கறா முடியின் மீது
இருமுரைற பட்0ால் இரைலகள் மூடிக்
வெகாள்ளாது.

ஏதாவது ஒரு பூச்சி இரைலயின்
வண்ணத்தால் கவரப்பட்டு அதன் மீது ஊர்ந்து

வெசல்லும் கபாது இதன் உணர்ச்சியுள்ள முடியின்
(J.D. Hooker) Trigger) கமல்பட்0ால், அந்தக் கணத்திகலகய
சட்வெ0ன்று, மின்சாரம் பாய்ச்சியது கபால்
இரைலயின் இரண்டு பகுதிகளும்
மூடிக்வெகாள்ளும். இரைத வில்வெபாறி கபான்ற
அரைமப்பு (J.D. Hooker) Venus fly trap) என்று அரைழப்பர். இது
1/5 வினாடிகளில் ந0க்கிறது. பூச்சியானது ஒரு
சிறு சிரைறயில் அரை0க்கப்பட்டு விடும். இரண்டு
ரைக விரல்கரைளயும் நாம் பூட்டிக் வெகாள்வது
கபால் இரைலயின் விளிம்பில் உள்ள முள்
கபான்ற பற்கள் ஒன்கறாடு ஒன்று கவ்வி
பூச்சிரைய இறுக்கிப் பிடித்துக்வெகாள்ளும். கமலும்
வெமல்ல வெமல்ல பூச்சிரைய இறுக்கிக் வெகாண்க0
கபாகும். இந்த இறுக்கத்தில் பல பூச்சிகள்
இறந்துவிடும். பிறகு சீரண சுரப்பிகளால்
சுரக்கப்படும் சீரண நீர் பூச்சிரைய வெமதுவாக
சீரணிக்கிறது. பூச்சியின் கதகம் சீரணமான
பிறகக இரைல திறந்துவெகாள்ளும். இதற்கு சுமார் 5
முதல் 10 நாட்கள் ஆகும். அல்லது பூச்சி
முழுவதும் சீரணமாகும் வரைர மூடிகய
இருக்கும். வெசரிக்காத பகுதிகள் இரைல திறக்கும்
கபாது கீகழ விழுகின்றன. ஒரு இரைல இரண்டு

முரைற அல்லது மிகவும் அதிகமாக 3 முரைற
பூச்சிரையப் பிடிக்கிறது. மூன்றாவது முரைறயாகப்
பூச்சி பிடிக்குமானால் அந்த இரைல மூடிகய
இருக்கும். மீண்டும் அது திறப்பகத இல்ரைல.
ஒவ்வெவாரு இரைலயும் பூச்சிரையப்
பிடிக்கிறது. இச்வெசடியின் ரைமயப்பகுதியில்
இருந்து 30 வெச.மீ. உயரமுள்ள காம்பு வளர்கிறது.
இதில் சிறிய வெவள்ரைள அல்லது மஞ்சள்
நிறப்பூக்கள் காணப்படுகின்றன. இச்வெசடிகரைள
வீடுகளில் பூந்வெதாட்டியில் வளர்க்கிறார்கள்.
பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களில் இந்தச் வெசடி
அரைனவருக்கும் மிகவும் வெதரிந்த பிரபலமான
வெசடியாகும். சார்லஸ் 0ார்வின் கூறும் கபாது
இது உலகத்தின் மிக அற்புதமான வெசடி
என்கிறார். அவர் ஒரு பரிகசாதரைன வெசய்து
பார்த்தார்.

ரைநட்கரட் இல்லாத வெபாருளான மணி
மற்றும் தீக்குச்சியின் தரைலப் பகுதி இவற்ரைற
இரைலயின் உள்கள ரைவத்தார். இரைலகள் உ0கன
மூடிக் வெகாண்டு, உ0கன திறந்து வெகாண்0து.
அதன்பின் கவக ரைவத்த முட்ரை0யின் சிறு
துண்டுகரைளயும், சிறு மாமிச துண்டுகரைளயும்
ரைவத்துப் பார்த்தார். இரைல மிக நீண்0 கநரம்
மூடிக் வெகாண்டிருந்தது. சீரண சுரப்பிகள்
சுரக்கப்பட்0ரைத அவர் கண்0ார். சீரண நீர்
இரைலயிலிருந்து கீகழ வெகாட்டுவரைதயும் அவர்
பார்த்தார்.

2. ஆல்ட்கராவாண்0ா
ஆல்ட்கராவாண்0ா (J.D. Hooker) Aldrovanda) ஒரு
அரைசவம் உண்ணும் தாவரம். இரைத நீர் சுழல்
தாவரம் (J.D. Hooker) Waterwheel Plant) என்றும்
அரைழப்பார்கள். கமலும் இரைத நீர் பூச்சிகரைளப்
பிடிக்கும் தாவரம் என்றும் அரைழக்கலாம். இது
திகராசிகரசி (J.D. Hooker) Droseraceae) என்னும் இரட்ரை0
விரைதயிரைலத் தாவரக் குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது.
இதில் ஆ. வெவசிகுகலாசா (J.D. Hooker) A. Vesiculosa) என்கிற
ஒகர ஒரு வெசடி மட்டுகம உள்ளது. முதன்
முதலில் கி.பி. 1696 இல் இந்தியாவில் தான்
கண்டுபிடிக்கப்பட்0து. இரைவ Dப்பான்,
பிரான்ஸ், ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திகரலியா
கபான்ற நாடுகளிலும் காணப்படுகிறது.
ஆல்ட்கராவாண்0ா அரைமதியான,
கதக்கமாயிருக்கும் நீரில் வாழும் ஒரு சிறு
பூண்டு. நீர் மட்0த்திற்குச் சற்றுக் கீகழ மிதந்து
வெகாண்டிருக்கும். இது 10 - 15 வெச.மீ. நீளமுள்ளது.
இதற்கு கவரில்ரைல. தண்டு மிகவும் வெமல்லியது.
அதிகமாகக் கிரைளகள் விடுவதில்ரைல. இரைலகள்
வெகாத்துக் வெகாத்தாக இருக்கும். ஒவ்வெவாரு

கணுவிலும் எட்டு இரைலகள் ஒரு வட்0மாக
அரைமந்திருக்கும். ஒவ்வெவாரு இரைலயும் ஒரு
கரண்டி கபான்ற அரைமப்பு வெகாண்0து.
இரைலக்காம்பு சிறகு கபால் விரிந்து இருக்கும்.
இதன் இரைலயின் அலகு நடு நரம்பின் நீளத்தில்
ம0ங்கக் கூடிய இரண்டு பகுதிகரைளக்
வெகாண்டிருக்கும். இதன் விளிம்பு உள்கநாக்கி
கலசாக வரைளந்தும், சிறுசிறு பற்களும்
வெகாண்டிருக்கும்.
இரைலயின் நடு நரம்ரைப ஒட்டி பல
உணர்ச்சியுள்ள மயிர்கள் இருக்கின்றன.
குறிப்பாக இரைவ 6 மட்டுகம காணப்படும். நீரில்
நீந்திச் வெசல்லும் சிறு பூச்சிகள் மற்றும் லார்வா
இந்த மயிர்களின் கமல் ப0 கநர்ந்தால்,
இரைலயின் இரு பகுதிகளும் உ0கன
மூடிக்வெகாள்ளும். முற்றிலும் ஒன்றாகச் கசர்ந்து
வெகாள்வதில்ரைல. சற்று இரை0வெவளியிருக்கும்.
இரைலயின் உள்பகுதியில் நீண்0 காம்பு0ன்
கூடிய சீரண சுரப்பிமுடிகள் உள்ளன. இந்த
சுரப்பிகளிலிருந்து உண்0ாகும் திரவத்தில்
அரைவ வெசரிமானமாகிவிடும். உணவுப் வெபாருள்
இரைலக்குள் உறிஞ்சிக் வெகாள்ளப்படுகிறது.

பூக்கள் இரைலக்காம்பின் அருகில்
வருகின்றன. பூக்களுக்குச் சிறு காம்புகளுண்டு.
புறவிதழ்கள் 5 பிரிவுகளாக இருக்கும்.
அகவிதழ்களும் ககசரங்களும் அகத
எண்ணிக்ரைகயில் இருக்கும். சூலகம்
ஓரரைறயுள்ளது. விரைதகள் கணக்கற்றுக்
காணப்படும்.

இத்தாவரம் வெதன் கல்கத்தாவின் உப்பு நீர்
பகுதியில் காணப்படுகிறது. இது இந்தியாவில்
மிகவும் குரைறந்த எண்ணிக்ரைகயில் உள்ளது. இது
அழிந்து வரும் தாவரப் பட்டியலில் இ0ம்
வெபற்றுள்ளது. இது பிறர் வெதால்ரைலக்கு ஆளாகி
அழிந்து வருகிறது. வெகால்கத்தா நகரம் விரிவு
ஆக்கப்படும்கபாது குட்ரை0கள் மூ0ப்படுகிறது.
இந்த குட்ரை0களில் வளரும் இத்தாவரம்
அழிக்கப்படுகிறது.

5. சுண்வெ0லிக்கூண்டு
கபான்ற அரைமப்பு
1. யூட்ரிக்குகளரியா
இதுவும் ஒரு அரைசவம் உண்ணும்
தாவரகம. இது வெலண்டிபுரிகயசி என்னும்
குடும்பத்ரைதச் சார்ந்தது. இச்வெசடிகளில்
பூச்சிகரைளப் பிடிப்பதற்குச் சுண்வெ0லிக்
கூண்ரை0ப் கபான்ற வெபாறிகள் உள்ளன.
யூட்ரிக்குகளரியா உலகத்திகலகய மிக
அற்புதமான வெசடி என்று கருதப்படுகிறது.
இச்வெசடிகள் உலகம் முழுவதும் சுமார் 146
வரைககள் காணப்படுகிறது. இந்தியாவில்
மட்டும் 34 வரைககளும், தமிழ்நாட்டில் 17 வரைகச்
வெசடிகளும் உள்ளன.
இரைவகள் ஒரு பருவச் வெசடியாகவும்,
பலபருவச் வெசடியாகவும் வளர்கின்றன.
இச்வெசடிகள் தரைரயிலும், சில மரத்தின்
பட்ரை0யிலும், சில இனச் வெசடிகள் கதங்கி

நிற்கும் தண்ணீரிலும் வளர்கின்றன. சில தண்ணீர்
ஓடிக்வெகாண்டிருக்கும் கற்பாரைறகள் மீதும், சில
கசற்றிலும் வளர்கிறது. பூங்வெகாத்ரைதத் தாங்கும்
பாகத்ரைதத் தவிர மற்ரைறய பாகங்கள் தண்ணீர்
மட்0த்தின் கீகழகயயிருக்கும். இச்வெசடிகளுக்கு
கவர் கிரை0யாது. கவர் கபான்று
காணப்படுபரைவ இரைலகளாகும். இரைலகள்
மிகவும் நுண்ணியதாகப் பிரிந்து இருக்கும். இந்த
இரைலகளு0ன் கூ0கவ சிறுசிறு முட்ரை0கள்
கபான்ற ரைபகள் (J.D. Hooker) Bladders) சிறிய காம்பு0ன்
இரைணந்துள்ளன. இந்தப் ரைபகள் 0.3 மி.மீ. முதல்
5 மி.மீ. வரைர விட்0ம் வெகாண்0ரைவ.
இரைவககள பூச்சிகரைளப் பிடிக்கப் பயன்படும்
கருவிகளாகும். முட்ரை0 கபான்ற ரைபகரைளக்
கிழித்து ``ரைமக்கராஸ்ககாப்’’ மூலம் பார்த்தால்
உள்கள சிறு சிறு பூச்சிகள் அழுகிக்
வெகாண்டிருப்பரைதக் காணலாம். பூச்சிகள்
அழுகும் கபாது உண்0ாகும் வெபாருள்கரைள
உணவுப்வெபாருள்களாக இந்தச்வெசடி
பயன்படுத்துகிறது.
இந்தப் ரைபகளின் பயரைன முதன்முதலாகக்
கண்டுபிடித்தவர் சார்லஸ் 0ார்வின் ஆவார்.

இதற்கு முன் இந்தப் ரைபகளின் பயரைன யாரும்
சரியாகப் புரிந்து வெகாள்ளவில்ரைல. வெசடி
தண்ணீரில் அமுங்கி அழியாமல் கமகல
மிதப்பதற்கு பயன்படும் மிதரைவயாக
இருக்கலாம் என்று நிரைனத்திருந்தனர். இந்த
ரைபயால் பிடிக்கப்படும் பூச்சிகளில் வெகாசுவின்
லார்வா, நீர்த்வெதள்ளு கபான்றரைவ முக்கியமாகக்
குறிப்பி0லாம்.
ஒவ்வெவாரு ரைபயும் கிட்0த்தட்0 முட்ரை0
வடிவம் வெகாண்0து. ஒருபுறம் தட்ரை0யாகவும்
இருக்கும். இந்தப் பக்கத்தில்தான் உள்கள
கபாகும் வழி அரைமந்திருக்கிறது. வழிரைய
மரைறத்து ஒரு கதவு உண்டு. இந்தக் கதவு
உட்புறமாகத் திறக்கும். சாதாரணமாக இந்தக்
கதவு மூடிகய இருக்கும். ரைபயினுள் சிக்கிய
பூச்சி கதரைவத் திறந்து வெகாண்டு வெவளிகய வர
முடியாது. கதவின் ஒருபுறம் அகலமாகவும்,
மற்வெறாருபுறம் குறுகியிருக்கும்.
அகலமாயிருக்கும் பாகத்தில்தான் ``கீல்’’
அரைமந்திருக்கிறது. கதவின் வெவளிப்புறத்தில்
குறுகிய ஓரத்தில் அகன்ற ஓரத்ரைத
கநாக்கியவாறு 4 அல்லது 6 அல்லது அதற்கு

கமலும் வெமல்லிய முடிகள் உள்ளன. இரைதத்
தவிர தட்ரை0யான பாகத்தின் விளிம்பில் அகன்ற
ஓரத்தில் அதாவது கதவின் ``கீல்’’
அரைமந்திருக்கும் பக்கத்தில் இரு வெபரிய
``உணர்வுக் வெகாம்புகள்’’ இருக்கின்றன.
ஒரு வெசடியின் ரைபகள் இரண்டுவித
நிரைலயில் இருப்பது வெதரியவரும். ஒரு
நிரைலயில் ரைபகளின் பக்கங்கள் உட்புறமாக
இழுக்கப்பட்டு வரைளந்து காணப்படும்.
மற்வெறாரு நிரைலயில் ரைபகளின் பக்கங்கள்
வெவளிப்புறமாக வரைளந்து காணப்படும்.
முதலில் குறிக்கப்பட்0 நிரைலதான்
பூச்சிகரைளப் பிடிக்கத் தயாரான நிரைல.
அப்கபாது ரைபயின் உட்புறத்திலுள்ள நீரின்
அழுத்தம் வெவளியிலுள்ளரைதக் காட்டிலும்
குரைறவாக இருக்கும். வெவளியிலுள்ள நீர் உள்கள
நுரைழயாத வண்ணம் கதவு நுட்பமாக
வாயிற்படியில் வெபாருந்தியுள்ளது.

ரைபயின் வாய்ப்பகுதி அருகில்
கதன்கபான்ற இனிப்பான பரைச சுரக்கிறது.
இதனால் பூச்சிகள் கவரப்பட்டு வாய்ப்பகுதி
அருகில் வெசல்கிறது. இந்த நிரைலயில் கதவின்
வெவளிப்புறத்திலுள்ள முடிகள் பூச்சிகளின்
இயக்கத்தால் அரைசக்கப்படும். இதனால் கதவு
வெவளியிலிருக்கும் தண்ணீரின் அழுக்கத்ரைதத்
தாங்காமல் சட்வெ0ன்று உட்புறமாகத் திறந்து
வெகாள்கிறது. அப்கபாது தண்ணீர் கவகமாக
உள்கள உறிஞ்சப்படுகிறது.

தண்ணீரு0ன் வெவளியிலுள்ள பூச்சியும்
உறிஞ்சப்படும். கதவு பரைழயபடி
மூடிக்வெகாள்ளும். பிறகு பூச்சி வெவளிகய
வரமுடியாமல் உள்கள இறந்து கபாகிறது.
ரைபகளின் பக்கங்கள் இப்வெபாழுது
வெவளிப்புறமாக வரைளந்து காணப்படும். இந்த
நிரைலயில் ரைபகளால் பூச்சிகரைளப் பிடிக்க
முடியாது.

பூச்சி உள்கள வெசன்ற பிறகு ரைபயில்
முன்ரைபவி0 அழுத்தம் அதிகமாகிறது. இதனால்
ரைபயின் கதவு வெவளிகநாக்கி மூடிக்வெகாள்கிறது.
குரைறந்தபட்சம் 30 நிமி0த்திலிருந்து 3 நாட்கள்
ஆன பிறகுதான் மறுபடியும் பூச்சிகரைளப் பிடிக்க
முடியும். இந்த சமயத்தில் ரைபயினுள் இருக்கும்
தண்ணீர், ரைபயின் உள்சுவரில் உள்ள தண்ணீரைர
உறிஞ்சும் சுரப்பிகளால் வெகாஞ்சம், வெகாஞ்சமாக
உறிஞ்சி வெவளிகயற்றுகிறது. இதன் மூலம் 90
சதவீதம் தண்ணீர் வெவளிகயற்றப்படுகிறது. பிறகு
ரைநட்கரட் மற்றும் புரதப் வெபாருட்கள் சீரண
சுரப்பிகளால் உறிஞ்சப்படுகிறது.
நீர் வெவளிகயறிவிடுவதால் ரைபயில் மீண்டும்
அழுத்தம், வெகாஞ்சம் வெகாஞ்சமாக குரைறகிறது.
இதனால் ரைப மீண்டும் அடுத்த பூச்சிரையப்
பிடிக்கத் தயாராகிறது. ரைபயின் கதவு உள்கநாக்கி
திறப்பது 0.0015 வினாடி கவகத்தில்
நரை0வெபறுகிறது. இதனால் வெவளிகய உள்ள
பூச்சி தப்பிக்க முடியாமல் ரைபயினுள் உள்கள
வெசல்கிறது.

பூச்சிகள் வந்து வெபாறியில் சிக்கும் வரைர
வெசடிகள் காத்திருப்பதில்ரைல. பூச்சிகள்
ரைபகளின் அருகில் நீந்திக் வெகாண்டிருந்தால்கூ0
அரைவ ரைபகளின் உள்கள உறிஞ்சப்படுகிறது.
வெகாசுவின் புழுப்பருவங்கரைளப்
பிடிக்கப்படுவரைதக் கண்0 சிலர் வெகாசுவின்
வெதாந்தரரைவக் குரைறக்க இச்வெசடி உதவுகிறது
என்றனர். ஆககவ தண்ணீர்த் கதக்கங்களில்
இச்வெசடிகரைளப் பயிரி0லாம் என ஆகலாசரைன
கூறுகிறார்கள். கதங்கி நிற்கும் தண்ணீரில்
இச்வெசடிகரைள பலர் வளர்த்து வருகின்றனர்.
யூட்ரிக்குகளரியா ரைபபி0ா
ஈரம் கசியும் மண் சரிவுகளில்
யூட்ரிக்குகளரியா ரைபபி0ா (J.D. Hooker) U. bifida) வெசடிகள்
வளர்கின்றன. இந்த இனங்களுக்கு சிறிய
மட்0த்தண்டு கிழங்கு அரைமப்பு உண்டு.
இதிலிருந்து பிரிந்து பல கிரைளகள் உள்ளன.
இவற்றில் பூச்சிரையப் பிடிக்கும் ரைபகள் உள்ளன.
இது 1 மி.மீ. நீளம் வெகாண்0து. ரைபகள்
உருண்ரை0யாக இருக்கும். இச்வெசடியின்
இரைலகள் ஊசி கபான்று நீண்டிருக்கிறது.

இச்வெசடிகளில் மஞ்சள் நிறப்பூக்கள்
மலர்கின்றன.

மருத்துவப் பயன்

இச்வெசடிரைய சிறுநீரக கநாய்களுக்குப்
பயன்படுத்துகிறார்கள்.
யூட்ரிக்குகளரியா ஸ்வெ0ல்லாரிஸ்
யூட்ரிக்குகளரியா ஸ்வெ0ல்லாரிஸ் (J.D. Hooker) U.
Stellaris) இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா,
ஆஸ்திகரலியா ஆகிய நாடுகளில் வளர்கிறது.
இது நீரில் மிதக்கும் வெசடி ஆகும். இவற்றில்
இரண்டு வரைகயான இரைலகள் உள்ளன. ஒன்று
நீரின் மீது மிதக்கிறது. மற்வெறாரு வரைக இரைல
நீரின் அடிப்பகுதியில் உள்ளது. இவற்றில்
சிறுசிறு ரைபகள் பூச்சிகரைளப் பிடிப்பதற்கு
உள்ளன. இப்ரைபகள் 2 மி.மீ. அளகவ உரை0யது.
இச்வெசடிகளில் மஞ்சள் நிறப்பூக்கள்
மலர்கின்றன.
யூட்ரிக்குகளரியா ஸ்ட்ரைரகயட்டுலா
இந்தியாவின் அரைனத்துப்பகுதிகளிலும்
யூட்ரிக்குகளரியா ஸ்ட்ரைரகயட்டுலா (J.D. Hooker) U. striatula)
நன்கு வளர்கிறது. கமலும் இரைவ சீனா,
இலங்ரைக கபான்ற நாடுகளிலும்
காணப்படுகிறது. இரைவ மரத்தின் பட்ரை0 மீது

உள்ள பாசியின்மீது நன்கு வளர்கிறது. இதன்
தண்டு கடினமானது. இதன் இரைலகள் வட்0
வடிவமானது. இச்வெசடியில் பூச்சிகரைளப்
பிடிக்கப் பயன்படுத்தும் ரைபகள் ஒடுங்கிப்கபாய்
முட்ரை0 வடிவத்தில் இருக்கிறது. இப்ரைபகள் 1
மில்லி மீட்0ருக்கும் குரைறவான அளகவ
உரை0யது. இச்வெசடியில் ஊதா நிற மலர்கள்
பூக்கின்றன.

யூட்ரிக்குகளரியா கருலியா
இந்தியா, சீனா, இலங்ரைக ஆகிய நாடுகளில்
காணப்படுகிறது. யூட்ரிக்குகளரியா கருலியா (J.D. Hooker) U.
Caerulea) வெசடி மண்ணில் வளரக் கூடியது.
இச்வெசடியின் இரைலகள் நீண்டு காணப்படும்.
இச்வெசடியில் உள்ள பூச்சிகரைள பிடிக்கப்
பயன்படுத்தும் ரைபகள் 1 மி.மீ. அளகவ
உரை0யது. இதில் ஊதா நிறப் பூக்கள்
மலர்கின்றன.

2. பாலிபாம்கபாலிக்ஸ்
இரைத பிலா0ர்உர்ட்ஸ் என்று
அரைழப்பார்கள். பாலிபாம்கபாலிக்ஸ்
(J.D. Hooker) Polypompholyx) என்பரைவ வெலண்டிபுளரிகயசி
என்னும் குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்த வெசடியாகும்.
இச்வெசடிகள் சிறிய ஓரை0களிலும்,
குட்ரை0களிலும் வளர்கின்றன. இதில்
பூச்சிரையப் பிடிக்க சுண்வெ0லிக்
கூண்ரை0ப்கபான்ற வெபாறிகள் உள்ளன. இது
யுட்ரிக்குகளரியா கபான்கற வெசயல்படுகிறது.
இச்வெசடி ஆஸ்திகரலியாவில் காணப்படுகிறது.
இந்த இனத்தில் பாலிபாம்கபாலிக்ஸ்
மல்டிபி0ா (J.D. Hooker) P. multifida) பாலிபாம்கபாலிக்ஸ்
வெ0ன்னிலா (J.D. Hooker) P. tenella) என்கிற இரண்டு வரைகச்
வெசடிகள் மட்டுகம உள்ளன. இரைவ மிகச் சிறிய
பூச்சிகரைள உண்ணும் தாவரமாகும்.
பாலிபாம்கபாலிக்ஸ் கபரினம் தற்கபாது
யூட்ரிக்குகளரியா கபரினமாக மாறிவிட்0து
என்கிறார்கள்.

3. பகயாவுகலரியா
பகயாவுகலரியா (J.D. Hooker) Biovularia) தாவரம்
வெலண்டிபுளரிகயசி குடும்பத்ரைதச் சார்ந்தது.
இச்வெசடிகள் வெதன் அவெமரிக்காவில் மட்டுகம
காணப்படுகின்றன. இது யுட்ரிக்குகளரியாவின்
மிகச் சிறிய வெசடிரையப் கபான்றது. பூச்சிரையப்
பிடிப்பதற்கு சுண்வெ0லிக் கூண்ரை0ப் கபான்ற
வெபாறிகள் உள்ளன. பகயாவுகலரியா
ஒலிவாசியா (J.D. Hooker) B. olivacea) மற்றும்
பகயாவுகலரியா மினிமா (J.D. Hooker) B. minima) என
இரண்டு இனங்கள் உள்ளன.

6. வெகாடுக்குச்வெசடிகள்
வெDன்லிசியா
வெDன்லிசியா (J.D. Hooker) Genlisea) எனப்படும்
தாவரங்கள் வெலண்டியுளரிகயசி என்னும் தாவரக்
குடும்பத்ரைதச் கசர்ந்தது. இதில் 25 இனங்கள்
உள்ளன. இது மிகச்சிறிய பூச்சிரைய உண்ணும்
தாவரமாகும். இது ஆழமற்ற நீரில் வாழ்கிறது.
இதன் அடிப்பகுதியில் மட்0த் தண்டு கிழங்கு
உள்ளது. இதில் கவர் இல்ரைல. இச்வெசடி நீரின்
அடிப்பகுதியில் வளர்கிறது. ஆனால் பூக்கள்
நீருக்கு கமகல வருகிறது. மட்0த்தண்டு
கிழங்ரைக ஒட்டி அடிப்பகுதியில் இரைலகள்
கராDாப்பூ இதழ் அடுக்கில் அரைமந்துள்ளன.
இதில் இரண்டு வரைகயான இரைலகள்
வளர்கின்றன. இயற்ரைகயான இரைலகள் கரண்டி
வடிவத்தில் இருக்கும். மற்வெறாரு வரைக இரைல
பூச்சிரையப் பிடிக்கும் வெபாறியாக
வெசயல்படுகிறது.

பூச்சிரையப் பிடிக்கும் குழாய் வடிவ
இரைலகள் கநரடியாக மட்0த் தண்டு
கிழங்ககாடு இரைணந்துள்ளன. இது நீரின் கீகழ
வெதாங்கிக் வெகாண்டு இருக்கும். இந்த இரைலகள்
மிகச் சிறியதாக 1 வெச.மீ. நீளம் மட்டுகம
உரை0யது. இதன் அடிப்பகுதியில் சிறிய காம்பு
வெகட்டியாக இருக்கும். இதன் ரைமயப் பகுதி
ஊதி ரைப கபால் இருக்கும். இதன் கமல் பகுதி
இரண்0ாகப் பிரிந்து ரைக கபால்
காணப்படுகிறது. இந்தக் குழாய் வடிவ சாடியின்
அரைமப்பு கமல் நாடுகளில் ஈல் (J.D. Hooker) விலாங்கு மீன்)
என்ற ஒரு வரைக மீரைனப் பிடிக்க பயன்படும்
வெபாறி கபாலிருக்கும். இந்த இரைலகள் நண்டின்
முன் பகுதியில் நீட்டிக்வெகாண்டிருக்கும்
வெகாடுக்குகபால் உள்ளது. இந்த ரைககள்
சுருள்கபால் முறுக்கிக் வெகாண்டு இருக்கும்.
இந்தக் ரைககளின் கமல் பகுதியில் மிகச் சிறிய
துவாரங்கள் உள்ளன.

குழாயின் கமல்பகுதியில் பல சுரப்பிகள்
உள்ளன. இதில் கதன் கபான்ற ஒட்0க் கூடிய
திரவம் சுரக்கிறது. ரைபயின் உள்பகுதியில் பல
முடிகள் கீழ்கநாக்கி வரைளந்து இருக்கும்.
இதற்குக் கீகழ பூச்சிகரைளச் வெசரிக்கக் கூடிய
சீரண சுரப்பிகள் உள்ளன. துவாரத்தின் வழியாக
உள்கள வெசல்கின்ற பூச்சிகள் ரைபயின் அடியில்
உள்ள சீரண சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் வெசரிப்பு
நீரால் வெசரிக்கப்படுகிறது. இரைவ பூச்சிகரைள

உண்ணும் தாவரம் என 1998 ஆம் ஆண்டில் தான்
நிரூபிக்கப்பட்0து.
வெபரும்பாலான வெசடிகள் பிகரசில் நாட்டில்
வளர்கிறது. மற்றரைவ வெதன் அவெமரிக்காவில்
வளர்கிறது. இவற்றில் வெபரும்பாலான வெசடிகள்
சதுப்புகளிலும், ஆழமில்லாத நீர் பகுதிகளிலும்
வளர்கிறது.

ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு
தமிழ் வெமாழியில் நல்ல அறிவியல் நூல்கள்
இல்லாத குரைறரையக் கரைளவதில் ஏற்காடு
இளங்ககா முக்கியப் பங்காற்றுகிறார். 2000 ஆம்
ஆண்டில் வெவளிவந்த இவரது முதல் நூல்
அதிசயத் தாவரங்கள். அன்றிலிருந்து 18
ஆண்டுகளாகத் வெதா0ர்ந்து பல நூல்கரைள எளிய
தமிழில் எழுதி வருகிறார்.
தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் கசலம்
மாவட்0 உதவிச் வெசயலாளராக 12 ஆண்டுகளும்,
மாவட்0ச் வெசயலாளராக 8 ஆண்டுகளும்
பணிபுரிந்துள்ளார். பின்னர் தமிழ்நாடு
அறிவியல் இயக்கத்தின் கசலம் மாவட்0த்
தரைலவராகவும் வெசயல்பட்டுள்ளார். இவர்
மக்களி0ம் அறிவியல் விழிப்புணர்ரைவ
ஏற்படுத்த முக்கிய காரணியாக உள்ளார்.

இவருரை0ய பழங்கள் மற்றும் வெசவ்வாய்
கிரகமும், வெசவ்வாய் கதாஷமும் ஆகிய இரண்டு
நூல்கள் அரைனவருக்கும் கல்வி இயக்கம் என்ற
அரைமப்பின் சார்பாக 38000 பள்ளிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளன.


தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம்
வெவளியிடும் துளிர் அறிவியல் மாத

இதழின் ஆசிரியர் குழுவில்
முக்கியமானவர்.


எழுத்துச்சிற்பி, அறிவியல் மாமணி,
வல்லரைமமிகு எழுத்தாளர்,
உரைழப்பாளர் பதக்கம் ஆகிய
விருதுகளால் வெகௌரவிக்கப்பட்0ார்.



தம் இறப்பிற்குப் பிறகு தம் உ0ரைல
மருத்துவ ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்த
கவண்டும் என்று தம் விருப்ப
ஆவணத்தில் பதிவு வெசய்துள்ளார்.



1992 ஆம் ஆண்டு ஏற்காட்டில் உள்ள
வெபரிய ஏரியில் மண்டிக் கி0ந்த ஆகாயத்
தாமரைரகரைள மாணவர்கள், வெதாண்டு
அரைமப்புகள் மற்றும் வெபாதுமக்கள்
உதவியு0ன் தமிழ்நாடு அறிவியல்
இயக்கம் சார்பாக, நீக்கி ஏரிரையத்
துப்புரவு வெசய்தார்.



ஏற்காடு மரைலயில் உள்ள தாவரங்கரைள
வரைகப்படுத்தி, வெபயரிட்டு அதன்
புரைகப்ப0ங்கரைள இரைணய தளம்

வெபாதுவகத்தில் 2340 தாவரங்களின் 9006
ப0ங்கரைள இரைணத்துள்ளார்.
சிறிய அளவிலும், வெபரிய அளவிலும் 88
நூல்கரைள இதுவரைர எழுதியுள்ளார். இவர்
வெதா0ர்ந்து அறிவியல் நூல்கரைள எழுதி
வருகிறார்.

