
 

காய்ச்�ல் பறைவைய பற்றி அறிேவாம் 

 

ஓம்கார் கடல் �ழல் ைமய தகவல் ைகேய�  

 

2018 

 

 

 

 

 

Dr. V. Balaji  

Dr. V. Sekar 

 

 

OMCAR Palk Bay Environmental Education and Research Centre 

East Coast Road 

Velivayal, Thanjavur District  

www.omcar.org 

 



 

 

 

  



 

INFORMATION ABOUT INDIAN PITTA 

 

 

திைண: வ�லங்கினம் 

ெதா�தி: கார்ேடட்டா 

வ�ப்�: ஏவ்ஸ் (பறைவகள்) 

வ�ைச: (மரத்தில்) அைட�ம் பறைவ 

��ம்பம்: ப�ட்�ேட 

ேப�னம்: ப�ட்டா (Pitta) 

இனம்: P. brachyuran 
Vernacular name:  

காய்ச்�ல்,  

ேதாட்டக்கள்ளன்,    

ெபான்னாந்தட்டான் 

 

ெபய�ம் உடலைமப்�ம்: 

ஆங்கிலத்தில் Indian Pitta என்றைழக்கப்ப�ம் இந்த ��வ�கள் 

ெபான்னாந்தட்டான்" என்� தமிழில் அைழக்கப்ப�ம். ேம�ம் இைவ 

இந்திய ெபான்�த்ெதாட்டான் அல்ல� இந்திய ேதாட்டக்கள்ளன் என்ற 

பல்ேவ� ெபயர்கள�ல் அைழக்கப்ப�கின்றன, ெபா�வாக இைவ நம் 

கடேலார ப�திகள�ல் ‘காய்ச்�ல் ’ என்� அைழக்கப்ப�கிற�.  ப�ட்டா 

என்றால் “சி� பறைவ” என்� ெத�ங்கில் ெபா�ள். ஹிந்திய�ல் இதன் 

ெபயர் நவ்ரங். அதாவ� ஒன்ப� நிறங்கள் என்ப� ெபா�ள். இதன் 

உடலில் வானவ�ல்லின் ஏ� நிறங்க�டன் க�ப்� ெவள்ைள இரண்�ம் 

ேசர்ந்� ஒன்ப� ஆகிற�. இதன் சிற�ப் ேபார்ைவய�ல் பல நிறங்கைளக் 

காணலாம் - பச்ைச நிற ���, ந�ல நிற�ம் க�ப்�-ெவள்ைள�ம் 

ெகாண்ட இறக்ைக, மஞ்சட்ப�ப்� நிற அ�, க�ஞ்சிவப்�ப் ப�ட்டம், 

கண்ைணெயாட்� க�ப்� ெவள்ைளப் பட்ைடகள் - எனேவ தான் இதற்� 

பஞ்சவர்ணக் ��வ� என்ெறா� ெபய�ண்�; இைவ ெநஞ்�ப் ப�திய�ல் 



 

மஞ்சள் வண்ணம் ெகாண்டைவ.  உ�வ அளவ�ல் இைவ ஒ� 

இைடப்பட்ட அள� ெகாண்ட பறைவ இனமா�ம். ேம�ம் இவற்�க்� 

ஆ� மண�க்��வ�, ெபான்�த் ெதாட்டான், பச்ைசக்காைட, காசிக்கட்�க் 
��வ�, கஞ்சால் ��வ�, காள� (மைலயாளம்) எனப் பல ெபயர்க�ம் 

உள்ளன.  

 

இைவ ந�ண்ட �ர வலைச ேபா�ம் பறைவகளா�ம் (Migratory Birds).  
இைல மற்�ம் ெச�, ெகா�கள�ல் காணப்ப�ம் இைவ �லபமாக நம் 

கண்கள�ல் ப�வதில்ைல. ஏெனன�ல், இந்தப் பறைவ சாதாரணமாக மற்ற 

பறைவகைளப் ேபால் உயரப் பறப்பதில்ைல. இைலகள் அடர்ந்த 

கிைளகள் இைடேய கிைளக்�க் கிைள ெசன்� ெகாண்��க்�ம். இ� 

இைர ேத�ம்ேபா� தைரய�ேலேய தத்தித் தத்திச் ெசன்� இைல 

ச��க�க்� கீேழ உள்ள �� �ச்சிகைளத்ேத� உண்�ம். ேதைவ 

ஏற்ப�ம் ேபா� சற்ேற தாழ பறந்� அ�கில் உள்ள மரக் கிைளகள�ல் 

உட்கா�ம். இதன் வண்ணம் கிைளகள�ல் உள்ள இைலகள் மற்�ம் 

தைரய�ல் கிடக்�ம் இைல ச��க�டன் ஒன்றி வ��வதால் இ� நம் 

கண்க�க்�ப் �லப்ப�வதில்ைல.   

 

வைககள்:  

�மார் 18 – 20 ெச.ம� ந�ள�ள்ள இந்த  வலைச ேபா�ம் பறைவ 

இனமான� ஆசியா கண்டத்தில் நான்� வைககள் காணப்ப�கின்றன. 

அைவயாவன: ேதாட்டக்கள்ளன் - இந்தியன் ப�ட்டா - Pitta brachyuran, ஃேப� 

ப�ட்டா - P. nympha, ந�லவ�றக்ைக ப�ட்டா - Blue-winged Pitta - P. moluccensis, 
அைலயாத்தி ப�ட்டா - Mangrove Pitta - P. megarhyncha. ெபா�வாக 
இமயமைலக்�த் ெதற்ேக இ� இனப்ெப�க்கம் ெசய்�, 

�ள�ர்காலத்தில் ெதன்ன�ந்தியாவ�ற்�ம் இலங்ைகக்�ம் வலைச வ�ம். 

ெப�ம்பா�ம் அடர்த்தி நிைறந்த இைல மற்�ம் �தர் ப�திகள�ல் 

காணப்ப�ம் �ச்சிகைள உண்� வாழ்பைவயா�ம். ெபா�வாக �தன்ைம 

உண� ஆதாரமாக ��க்கள், சிலந்திகள், நத்ைதகள் ேபான்றவற்ைற 

எ�த்� ெகாள்கின்ற�.  இந்தியாவ�ன் அைனத்� ப�திகள��ம் 

காணப்ப�ம் இந்த பறைவயான� வறட்சியான ப�திகளாகிய அசாம் 

வட-ேமற்� ப�தி காணப்ப�வதில்ைல, வடக்� மற்�ம் மத்திய இந்தியா 



 

ப�திக�க்� ����ம் பறைவ இனமா�ம், இந்தியாவ�ன் 

ெதன்ன�ந்தியாவ��ம், இலங்ைகய��ம் �ள�ர்காலங்கள�ல்  

�ள�ர்காலங்கள�ன்  இைவகள் வ�ைக ��கின்றன.  

 

இமயமைல அ�வாரங்கள�ல் இனப்ெப�க்கம் ெசய்�ம் இந்த 

��வ� இனங்கள், இந்தியாவ�ன் ெப�ம்பாலான ப�திக�க்� வலைச 

ேபா�ம் பறைவயாக �றப்ப�கின்ற�. ெதன் ேமற்� ப�வமைழ 

காலங்கள�ல் இனெப�க்கம் ெசய்கின்ற இைவ, மத்திய இந்தியாவ�ல் 

ஜூன் �தல் ஆகஸ்ட் காலங்கள��ம் அதிக அளவ�ல் ஜூன் மாதத்தில் 

நைடப்ெப�கின்ற�, ஜூைல மாதங்கள�ல் வட இந்தியாவ��ம் 

நைடெப�கின்ற�. இவற்றின் �� ெப�ம்பா�ம் காய்ந்த இைலகள் 

மற்�ம் �ற்கள�ன் உதவ��டன் கட்டப்ப�கிற�. �ட்�ன் ேமற்ப�திய�ல் 

ஒ� வட்டமான திறப்�டன் ��ய ஒ� உ�ண்ைடயான அைமப்� 

ேபான்� �ைறந்த கிைளக�டன் உள்ள�. ஒ� �ட்�ல் 4 �தல் 5 

�ட்ைடகள் வைரக்காணப்ப�கின்ற�. �ட்ைட ஓட்�ன் நிறமான� 

ெவள்ைள மற்�ம் ஆழமான அரக்� அல்ல� ஊதா �ள்ள�கள் மற்�ம் 

ேகாள வ�வ�டன் காணப்ப�ம். இந்த ��வ�கள�ல் இ�ந்� 

பறைவக�க்� வரக்��ய மேல�யா என்ற ேநாய்க�க்கான 

ஒட்�ண்ண�கள் இ�ப்பதாக ஆராய்ச்சிகள் �லம் கண்டறியப்ட்�ள்ளன. 

இதன் �ைவயான� உள்ளான் ��வ�கள் ேபான்� �ைவயாக 

இ�ப்பதினால் தமிழகத்தின் ெப�ம்பாலான ப�திகள�ல் இைவகள் 

உணவ�ற்காக இைவகள் ேவட்ைடயாடப்பட்� வ�கின்றன. இயற்ைக 

பா�காப்�க்கான சர்வேதச ஒன்றியத்தின்  தர வ�ைசப்ப� இந்த 

பறைவகளான� Least concern 3.1 என்ற நிைலய�ல் உள்ள�. என��ம், 

அதிக அதிக அளவ�ல் இைவகள் ேவட்ைடயாடப்ப�வதினால் காய்ச்�ல் 

பறைவ இனங்கள் அழிந்� வந்�ெகாண்� இ�க்கின்றன ஆைகயால் 

இதன் ேபான்ற இனங்கள் அழியா வண்ணம் வ�ழிப்�ணர்� மற்�ம் 

பா�காப்� வழி �ைறகைள ேமற்ெகாண்�, இதன் வளத்ைத காக்க 

உ�திெகாள்ேவாம்.  

 

 

 


