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அலகு 6 - தாவர உலகம் - தாவர பையலியல் 
 நுண்ணுயிரி ள் அவெவு வளக் த ொண்டுள்ளன.  
 விலங்கு ள் ெங் ள் உைவிற் ொ வும், இனப்தபருக் த்திற் ொ வும் மற்றும் உவறவிடத்திற் ொ வும் ந ருெவல அல்லது

அவெவு வளக் த ொண்டுள்ளன. 
 ஒரு தபரிய இடிதயொவெ அல்லது சூறொைளி ைரும்தபொது ெொைரத்தின் கிவள ள் அவெவு வள ஏற்படுத்தும்.  
 தலெொனக்  ொற்று வீசும்தபொது இவல ள் நடனம் ஆடுைது தபொல் இருக்கும். இத்ெவ ய அவெவு ள் தைளிப்புற  ொரணி ளொல்

தெொன்றக் கூடியது. 
தாவரங்களால் ேகர முடியுமா? 
 தெொட்டொல் சிணுங்கி (வமதமொெொ பியூடி ொ) ெொைரத்தின் இவல வள நொம் தெொட்டவுடன் அவ்விவல ள்

மூடிக்த ொள்கின்றன. 
 சூரிய ொந்தி (ஹிலியொந்ெல் அன்னுைஸ்) ெொைரத்தின் ெண்டின் முவனயொனது சூரியன் இருக்கும் திவெவய தநொக்கி

ந ர்கின்றன.  
 சூரிய ொந்தி (கிைக்கில் இருந்து தமற்கு தநொக்கி), இரவு தநரங் ளில் எதிர்த் திவெயில் (தமற்கில் இருந்து கிைக்கு தநொக்கி) 

ந ர்கின்றன.  
 தடஸ்தமொடியம் வ ரொன்ஸ் (Desmodium gyrans) என்று அவைக் ப்படும் இந்திய ெந்தித் ெொைரத்தின் (Indian telegraph plant) 

இவல ள்  ொற்றினொல் நடனம் ஆடுைது தபொன்ற அைகியத் தெொற்றத்வெ உருைொக்குகின்றன. 
 தமற்கூறிய அவனத்து அவெவு ளும் தைளிப்புறத் தூண்டல் ளினொல் ஏற்படக் கூடியவை.  
 விலங்கு வளப்தபொல் ெொைரங் ளொல் ென்னிச்வெயொ  ஓரிடம் விட்டு மற்தறொரு இடத்திற்கு ந ர இயலொது.  
 ெொைரங் ள் சூரிய ஒளிக் ொ வும், நீர் மற்றும் ஊட்டப்தபொருள் ள் ஆகியைற்வற அவடய ெனது உடல் பொ ங் ளின்

உெவியொல் பல்தைறு அவெவு வள உருைொக்குகின்றன.  
 ெொைரங் ள் ஒளி, ஈர்ப்பு விவெ மற்றும் தைப்பம் தபொன்ற புறத்தூண்டல் ளொல் உைர் நுட்ப (sensitive) ென்வமவயக் த ொண்டு

அெற்த ற்ப அவெவு வள உருைொக்குகின்றன. 
படஸ்மமாடியம் றகரான்ஸ் 
 தடஸ்தமொடியம் வ ரொன்ஸ் (Desmodium gyrans) இந்திய ெந்தித் ெொைரம் (Indian Telegraph plant) என்ற ெொைரத்தில் உள்ள

கூட்டிவல ள் மூன்று சிற்றிவல வள த ொண்டிருக்கும்.  
 நுனியில் ஒரு தபரிய சிற்றிவல மற்றும் பக் ைொட்டில் இரண்டு சிறிய சிற்றிவல ள் எதிதரதிர்த் திவெயில்  

ொைப்படுகின்றன.  
 இரண்டு பக் ச்சிற்றிவல ள் தமல் தநொக்கி ந ர்ந்தும், பின்தனொக்கி ந ர்ந்தும் மற்றும் கீழ்தநொக்கி ந ர்ந்தும் இறுதியில் சீரிவெ

அவெவினொல் (rhythmic movement) ெனது இடத்வெ அவடயும்.  
 தடஸ்தமொடியம் வ ரொன்ஸ் என்பது நடனமொடும் ெொைரம் எனவும் அவைக் ப்படுகிறது. இந்ெத் ெொைரத்வெெொன் இந்திய

அறிவியல் அறிஞரொன தை தீஸ்ெந்திரதபொஸ்ெனது ஆய்விற்கு பயன்படுத்தினொர்.  
 ெமிழில் வமதமொெொபுடி ொ (Mimosa pudica) ‘தெொட்டொல் சிணுங்கி’ எனவும் மற்றும் தடஸ்தமொடியம் வ ரன்ஸ் (Desmodium 

gyrans) ‘தெொழு  ன்னி’ என்றும் அவைக் ப்படுகின்றன. 
தாவரங்களால் ஒளிறய உைர முடியுமா?  
 புற் ள் தபொன்ற ஒரு வித்திவலத் ெொைரங் ளில் (வித்திவல) ஒதர ஒரு முெல் இவல த ொண்டிருக்கும்.  
 விவெ முவளத்ெவுடன்  ருவில்  ொைப்படும் முெல் நிவல தைர் மண்ணின் அடி தநொக்கியும், முெல் நிவலத்ெண்டு

மண்ணின்தமல் தநொக்கியும் ைரும்.  
 ெண்டின்முவனக் குருத்துவற பகுதியொனது த ொலிதயொப்வடல் (coleoptile) எனப்படுகிறது. 
 ெவரக்கு தமல் ைளரும் ெண்டின் முவனக் குருத்துவற (த ொலிதயொப்வடல்) ெண்டின்முவனவயப் பொது ொக்கிறது.  
 டொர்வின் ென்னுவடய தெொெவனயில் முவளத்ெ விவெ ள் ஒளிவய தநொக்கி ைளர்ைவெக்  ண்டறிந்ெொர்.  
 ஒரு இருட்டவறயில் ஒரு பகுதியில் ஒளிவய வைத்ெபின், முவளக்கும் விவெயிலிருந்து தெொன்றும் ெண்டுப்பகுதி

ஒளியுள்ளப் பகுதிவய தநொக்கி ைவளந்ெவெக்  ண்டறிந்ெொர்.  
 டொர்வின் ெனது அடுத்ெ தெொெவனயில் முவளக்கும் விவெயின் முவனப்பகுதிவய மி க்  ைனமொ  நீக்கி விட்டொர். 

அப்தபொழுது ெண்டுப்பகுதி ஒளிவய தநொக்கி ைவளயவில்வல.  
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 தெொெவனயின் விவளைொ த் ெொைர ைளர்ச்சியொனது ெண்டு நுனியில் (coleoptile)  ொைப்படுகிறது எனவும், அக்குறிப்பிட்ட
ஆதிக் ப்தபொருள் இெவனக்  ட்டுப்படுத்ெப்படுகிறது என்பதும் தெளிைொ த் தெரிகிறது.  

 1913 ஆம் ஆண்டு, தடனிஷ் ெொைரவியலொளர் பீட்டர் பொய்ென் - தைன்ென் (Peter Boysen - Jensen) என்பைர் டொர்வினின்
தெொெவனவய தமலும் விரிவுபடுத்தினொர்.  

 ெொைரத்தின் நுனிப்பகுதிவய (Coleoptile) நீக்கினொர். இெனொல் ெொைரத்தின் ைளர்ச்சி ெவடபட்டது.  
 ெண்டு நுனியில் அ ொர் (Agar) என்ற கூழ்மத்வெ வைத்ெொர், அென்தமல் ெண்டு நுனிவய (Coleoptile) வைத்ெதபொது ெண்டு

நுனி ஒளி இருக்கும் பகுதிவய தநொக்கி ைவளந்ெது.  
 தெொெவனயின்மூலம், ைவளெவல நி ழ்த்தும் தைதிப்தபொருளொனது நீரில்  வரயும் ென்வமயுவடயது என்றும்

இவ்தைொளிெொர் அவெவிற்கு தெவையொன தைதிப்தபொருள் அ ொர் ைழியொ   டத்ெப்படுகிறது என்பவெயும் உறுதி தெய்ெொர்.  
 பீட்டர் பொய்ென் அடுத்ெ தெொெவனயில் ெண்டு நுனியில், அ ொருக்குப் (Agar) பதிலொ  தைண்தைய்வய (Butter) வைத்ெொர்.  
 தமதல குறிப்பிட்ட நீரில்  வரயும் தைதிப்தபொருள் தைண்தைய் ைழியொ  ஊடுறுை முடிைதில்வல, இென்  ொரைமொ 

பிற் ொலத்தில் நீரில்  வரயும் தைதிப்தபொருள் ெொைர ஹொர்தமொன்‘ஆக்ஸின்’ என்று  ண்டறியப்பட்டது.  
 ஆக்ஸின், ெண்டுப்பகுதியில் உள்ளதெல் வள ஒளி இல்லொெப்பகுதிவயதநொக்கி நீளச்தெய்ைதினொல், ெொைரம் ஒளி

இருக்கும் பகுதிவயதநொக்கி ைவளந்து தெல்லும் என்று  ண்டறிந்ெொர்.  
தாவர அறைவுகளின் வறககள்  
 அவெவு ள் என்பது ைளர்ச்சி ெொர்ந்ெ இயக் ம் ஆகும். இந்ெ இயக் ம் திவெத் தூண்டல் ளினொல் நிர்ையிக் ப்படுகிறது. 
 ஒளியின் தூண்டுெலுக்கு ஏற்றைொறு ெொைரப் பொ த்தில் ஏற்படும் ஒதர திவெயுள்ள அவெவு ஒளிச்ெொர்பவெவு எனப்படும்.  
 ஒளிெொர்பவெவின் ஒரு ைவ யொன ஒளித்தூண்டுத் திருப்பம் (Heliotropism) என்பது ெொைரத்தின் பொ ங் ளொன இவல ள்

மற்றும் மலர் ள் சூரிய ஒளி உள்ள திவெவய தநொக்கி அவெைெொகும்.  
 புவி ஈர்ப்பு விவெக்கு ஏற்றைொறு ெொைரத்தின் உறுப்பு ளில் ஏற்படும் அவெைொனது புவி நொட்டம் அல்லது புவிச்ெொர்பவெவு

(Geotropism or Gravitropism) என அவைக் ப்படுகிறது.  
 நீரின் தூண்டுெலுக்கு ஏற்ப ெொைர உறுப்பு ள் அவெைது நீர் நொட்டம் அல்லது நீர்ச்ெொர்பவெவு (Hydrotropism) எனப்படுகிறது. 
 முவளத்ெலுக்குப்பின் பற்றி ஏறும் ெொைரங் ள் ெங் ளுக்குப் தபொருத்ெமொன ஆெொரத்வெ நொடுகிறது. 
 ெொைரங் ள் ெகுந்ெ ஆெொரத்வெத் தெொடும்தபொது தெொட்ட ஆெொரத்தின் பரப்பிவன தநொக்கி ைளர்கிறது. இது தெொடுநொட்டம்

அல்லது தெொடு உைர்வுச் ெொர்பவெவு (Thigmotropism) எனப்படுகிறது. 
 தைதிப்தபொருட் ளின் தூண்டுெலுக்கு ஏற்ப ெொைர உறுப்பு ள் ைளர்ெல் அல்லது அவெெல் தைதிநொட்டம் அல்லது

தைதிச்ெொர்பவெவு (Chemotropism) எனப்படுகிறது.  
  ருவுறுெல் நி ழ்ச்சியில் ம ரந்ெக் குைைொனது சூல் ெண்டில் உள்ள ெர்க் வரப் தபொருட் வள தநொக்கி ைளர்ைது

தைதிச்ெொர்பவெவுக்கு எடுத்துக் ொட்டு ஆகும். 
 தபொதுைொ  அவெைொனது தூண்டலின் திவெவய தநொக்கி இருந்ெொல் அது தநர் ெொர்பவெவு என்றும், தூண்டலின் திவெக்கு

எதிரொ  இருந்ெொல் அது எதிர் ெொர்பவெவு என்றும் அவைக் ப்படுகிறது.  
 ெொைரத் ெண்டொனது எப்தபொதும் சூரிய ஒளிவய தநொக்கி ைளர்ெல், தநர் ஒளிச்ெொர்பவெவு உவடயது என்றும், தைர் ள்

எப்தபொதும் சூரிய ஒளிக்கு எதிர் திவெயில் ைளர்ைெொல் தைரொனது எதிர் ஒளிச்ெொர்பவெவு உவடயது எனவும்  ருெப்படுகிறது. 
நீர் எதிர்ெொர்பவெவிற்கு ஓர் எடுத்துக் ொட்டு ஆகும். 

 ெொைரங் ள் உயிர் பிவைத்து ைொை மி ச் சிறந்ெ சூைவல அவெவு ள் உருைொக்குகின்றன. 
 அவெவு இயக் ங் ள் தமதுைொ வும், தூண்டுெல் இருக்கும் திவெவய தநொக்கியும் அல்லது விலகியும் மற்றும் ைளர்ச்சிவயச்

ெொர்ந்து இருக்கும். 
 திவெ ெொரொ அவெவு ஒரு உடனுக்குடனொன தெயலொகும். 
 சில உைர் ெொைரங் ள் எதிர் புவிச்ெொர்பவெவு உவடயவை. அவை 180° த ொைத்தில் தெங்குத்ெொன தைர் வள த ொண்டவை. 

எ. ொ : வரதெொதபொரொ, சுைொெதைர் ள். 
 சில ெொைரங் ள் பூச்சி ள், சிறு விலங்கினங் வளயும், ெைவளவயக் கூட உண்ணுகின்றன. எடுத்துக் ொட்டு. தநபந்ெஸ், 

ட்தரொஸிரொ, வீனஸ் பூச்சிப்பிடிப்பொன். 
 நடுக் முறு ைவளெல் (thigmonasty) என்ற திவெச்ெொரொத் தூண்டல் அவெவுக்கு வீனஸ் பூச்சிப் பிடிப்பொன் என்றவைக் ப்படும்

வடதயொனியொ மிஃசிபுலொ (Dionaea muscipula) என்ற ெொைரம் சிறந்ெ எடுத்துக் ொட்டொகும். திவெச்ெொரொ தூண்டலில் இது மி 
தை மொனது ஆகும். 

நீர் அல்லது புவியீர்ப்பு விறை?  
 விவெ முவளத்ெலின்தபொது முெல் நிவலத் ெண்டு (plumule) தமல் தநொக்கியும், முெல் நிவல தைர் அல்லது முவளதைர் (radicle) 

கீழ்தநொக்கியும் ைளர்கின்றன.  
 முவளதைர் தெங்குத்ெொ க் கீழ்தநொக்கி ைளர்ைெற்குப் பதிலொ த் தெொட்டி மற்றும் ஈரப்பெம் உள்ள பகுதிவய தநொக்கி

ைளர்கிறது. 
 முவளதைர் உருைொக்கும் முெல் நிவல தைர் தநர் நீர் ெொர்பவெவு உவடயது, நீர் ெொர்பவெவு புவிெொர்பவெவைக்  ொட்டிலும்

ைலிவமயொனது. 
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வளரச்சிறய விட அறைவு இன்றியறமயாதது 
 டொரொக்ெம் அஃபிசிதனல் (டொன்டிலியொன்) (Common Dandelion) என்ற ெொைரத்தின் மலர் ள்  ொவலயில் திறந்ெ நிவலயிலும்

மொவலயில் மூடிய நிவலயிலும்  ொைப்படும் (ஒளியுறு ைவளெல் - Photonasty).  
 ஐதபொமியொ ஆல்பொ (நிலவு மலர் - Moon flower) என்ற ெொைரத்தின் மலர் ள் இரவில் திறந்ெ நிவலயிலும், ப லில் மூடிய

நிவலயிலும்  ொைப்படும். ஆ தை இந்ெ மலர் நிலவு மலர் (Moon flower) என்று அவைக் ப்படுகின்றது.  
 தெொட்டொல் சிணுங்கி ெொைரமொனது (வமதமொெொ பியூடி ொ) ெொைரத்தின் இவல வள தெொட்டவுடன், அைற்றின் இவல ள்

மூடிக் த ொண்டு தெொங்கிவிடுகின்றன. இெற்கு நடுக் முறு ைவளெல் (thigmonasty) அல்லது தெொடுவுறு ைவளெல்
(seismonasty) என்று தபயர். 

 ெொைரத்தின் தைர் மற்றும் ெண்டு தூண்டல் ஏற்படும் திவெவய தநொக்கி ந ர்கின்றன. 
 மலர் ள் திறப்பதும் மற்றும் மூடுைதும் தூண்டல் ஏற்படும் திவெவய தநொக்கி நவடதபறொது. இத்ெவ ய அவெவு ளுக்குத்

திவெ ெொரொத் தூண்டல் அவெவு ள் (Nastic movements) என்று தபயர்.  
 திவெச்ெொர்பவெவு தபொலல்லொமல், திவெச்ெொரொத் தூண்டல் அவெவு ள் தூண்டல் ஏற்படும் திவெ ளிலிருந்து ெொர்பற்ற

அவெவைக் த ொண்டிருக்கின்றன. இவை ள் ைளர்ச்சி இயக் மொ தைொ அல்லது இல்லொமதலொ இருக் லொம். 
திறைச்ைாராத் தூண்டலின் வறககள் 
 நடுக் முறு ைவளெல் அல்லது - தெொடுவுறு ைவளெல் - தெொடுெல் (எ. ொ :) புருனிச்சியொ ஓதைட்டொ, வமதமொெொ பியூடி ொ. 
 இருளுறு ைவளெல் - இருள் (எ. ொ :) லியுசீனொ லியுத ொ தெஃபொலொ (தெௌண்டல்). 
 தைப்பமுறு ைவளெல் : தைப்பநிவல (எ. ொ) டுலிபொ சிற்றினம். 
 ஒளியுறு ைவளெல் : (எ. ொ :) ெொமொனிதய ெொமொன் (தூங்கு மூஞ்சி). 

திறைைார் மற்றும் திறைைாரா தூண்டல் அறைவுகளுக்கு இறடமய உள்ள மவறுபாடுகள்  
திவெெொர் அவெவு ள் திவெெொரொ அவெவு ள் 

அவெவு ள் திவெத் தூண்டலின் ஒரு திவெவயப்
தபொருத்து அவமயும்  

அவெவு ள் திவெத் தூண்டலின் ஒரு திவெவய ெொர்ந்து அவமயொது 

ைளர்ச்சிவயச் ெொர்ந்து அவமயும்  ைளர்ச்சிவயச் ெொர்ந்து அவமயொது
ஏறக்குவறய நிரந்ெரமற்ற மற்றும் மீள் ென்வம அற்றது ெற் ொலி மொ வும் மற்றும் மீள் ென்வம த ொண்டும்  ொைப்படும் 

அவனத்து ெொைரங் ளிலும்  ொைப்படும்  
சில குறிப்பிட்ட சிறப்புத் ென்வம தபற்றத் ெொைரங் ளில் மட்டுதம
 ொைப்படும் 

தமதுைொன தெயல்  வினரைொன தெயல் 
ஒளிச்மைர்க்றக  
 ஒளிச்தெர்க்வ  நி ழ்ச்சியின் தபொது ஒளி ஆற்றல் தைதி ஆற்றலொ  மொற்றப்படுகின்றது. 
 ஒளிச்தெர்க்வ  (Photosynthesis) - photo = ஒளி, synthesis = உருைொக்குெல் என்ற தெொற் ளுக்கு “ஒளியின் உெவியொல்

உருைொக் ப்படுெல்” என்பது தநரிவடயொன தபொருளொகும்.  
 பசுந்ெொைரங் ள் அவனத்தும் ெற்ெொர்பு ஊட்டம் உவடயவை. இவை ெங் ளுக்கு தைண்டிய உைவை ஒளிச்தெர்க்வ 

என்று அவைக் ப்படும் நி ழ்ச்சியின் மூலம் ெொங் தள ெயொரித்துக் த ொள்கின்றன. 
 ஒளிச்தெர்க்வ யின் முடிவில் குளுக்த ொஸ் ஸ்டொர்ச்ெொ  மொற்றப்பட்டு தெ ரிக் ப்படுகிறது. 
 ஒளிச்தெர்க்வ யின்தபொது ெொைரங் ள்  ொர்பன் - வட ஆக்வைடு ைொயுவை உள்தளடுத்துக் த ொள்கிறது. ஆனொல், 

சுைொசித்ெல் மற்றும் உயிர் ைொழ்ெலுக்கு ஆக்ஸிைன் தெவையொனெொ  உள்ளது. 
மமலும் அறிந்துபகாள்க 
 ஒளிச்தெர்க்வ யின்தபொது ஆக்ஸிைன் தைளியிடப்படுகிறது. 
 ெொைரங் ள் மட்டுதம ஒளிச்தெர்க்வ யின் மூலம் ஆக்ஸிைவன (oxygen) (02) தைளியிடுகிறது. 
 ஆக்ஸிைன் (02) ஓதெொன் (03) ைொயுைொ  மொற்றமவடந்து பூமித்ெொவயப் பொது ொத்து ைருகின்றது. 
 ஒரு தபரிய ஆலமரம்; பல ைருடத்திற்கு முன்பு இளஞ்தெடியொ  இருந்ெது ெற்தபொது இந்ெத் ெொைரம் மி ப் தபரியத் ெொைரமொ 

ைளர்ந்து உள்ளது. எவ்ைொறு எவட அதி ரித்ெது? மண்/நீர்/ ொற்று இைற்றொல் நி ழ்ந்ெெொ? 
 ெொெ மொன ெ ைவமப்பு வளப் தபறுைெற்கு ெொைரப் பொ ங் ள் அவெவு வள உருைொக்குகின்றன. 
 ெொைர தைர் ள் நீர் மற்றும் ெொது உப்பு ள் ஆகியைற்வற அவடய எப்தபொதும் புவி ஈர்ப்புத் திவெக்கு தநரொ க் கீழ் தநொக்கி

ைளர்கின்றன.  
 ெண்டொனது ஒளிச்தெர்க்வ யில் ஈடுபட ஒளியுள்ளத் திவெவய தநொக்கி, புவி ஈர்ப்புத் திவெக்கு எதிரொ  தமல் தநொக்கி

ைளர்கின்றன. 
 மலர் ளும் ம ரந்ெச் தெர்க்வ யில் ஈடுபடும்  ொரணி வளக்  ைர ஏதுைொ  அவமந்துள்ளன. இெனுடன் விவெ பரவுெல்

எளிெொ  நவடதபற ைழிைவ  தெய்கிறது. 
ஜான் பாப்டிஸ்ட் வான் பைல்மான்ட் 
 ைொன் பொப்டிஸ்ட் ைொன் தஹல்மொன்ட் (Jan Baptist Van Helmont) என்ற தபல்ஜிய அறிஞர் 1648 ஆம் ஆண்டு ஒரு தெொெவனவயக்

விளக்கினொர். இச்தெொெவனயின் மூலம் ெொைரங் ள் மண்ணிலிருந்து பிறப்தபொருட் வள உறிஞ்சி எவ்ைளவு எவடயொனது
அதி ரித்ெது என்பவெக்  ண்டறிய ஒரு தெொெவனவய தெய்து  ொட்டினொர். 
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 நிலத்திலிருந்து மண்வை எடுத்து, அெவன சூடுபடுத்தி உலர வைத்ெொர். பிறகு அென் எவடவய அளந்ெ தபொது, அது 909 
கிதலொகிரொம் ஆ  இருந்ெது.  

 ஒரு  லனில் (container) உலர்ந்ெ மண்வை எடுத்துக் த ொண்டொர். அக் லனில் நீர் இடப்தபயர்ச்சி அவடயும் விெத்தில்
துவள ள்  ொைப்பட்டன. ஆனொல் மண்ைொனது இடப்தபயர்ச்சி அவடைதில்வல. 

 ஒரு வில்தலொ ெொைரத்தின் சிறு தெடிவய எடுத்து சுத்ெம் தெய்து அென் எவடவய அளந்ெ தபொது 2.3 கி.கி இருந்ெது.  
 உலர்ந்ெ மண் இருக்கும்  லவன ஒரு மூடி த ொண்டு மூடினொர். அந்ெ  லனில் ஒளி மற்றும்  ொற்று எளிவமயொ க்

கிவடக்கும் விெத்தில் மூடியின் தமல் அதி மொனத் துவள ள் இருந்ென. ஆனொல் தூசி (Dust) உள்தள தெல்லொெபடி
அவமக் ப்பட்டிருந்ெது.  

 தெொடர்ந்து ஐந்து ைருடங் ளுக்கு  லனில் நீர் மட்டுதம தெர்த்ெொர். 
 ஐந்து ைருடங் ளுக்குப் பிறகு சிறு தெடியொனது, சிறிய மரமொ  ைளர்ந்திருந்ெது. அம்மரத்திவன  ைனமொ ப் எடுத்து சுத்ெம்

தெய்து எவடவய அளந்ெொர். ெற்தபொது ெொைரத்தில் எவட 770 கி.கி இருந்ெது. ஆனொல்  லனில் உள்ள மண்வை மீண்டும்
அளந்ெதபொது 908 கி.கி இருந்ெது.  

 ஐந்து ைருடங் ளுக்குப் பிறகு ெொைரம் 74.7 கி.கி (77.0 - 2.3 = 74.7) தபருக் ம் அவடந்திருப்பவெக் 
  ண்டறிந்ெொர். ஆனொல், ஐந்து ைருடங் ளில் மண் 0.1கி.கி (90.9 - 908 = 0.1கி.கி) மட்டுதம இைந்திருப்பவெக்  ண்டறிந்ெொர்.  
 ெொைரத்தின் எவட அதி ரிப்பதில் மண்ணிற்கு ஒரு தபரிய பங்கு இல்வல என்பவெ அறிய முடிகின்றது.  
 ஒரு தைவள, மனிெ உடலில்  ொைப்படும் வைட்டமிவனப் தபொல, அைசியமொன மற்றும் முக்கியமொனத் ெனிமங் வள மண்

ைைங்கினொலும் இவை ள் மட்டுதம ெொைரங் ள் உைவு உற்பத்தி தெய்ய தபொதுமொனது இல்வல என்பது இென் மூலம்
தெளிைொகிறது.  

 ைொன் தஹல்மொன்ட் (Van Helmont) ெொைரத்தின் எவட அதி ரிப்பெற்கு நீர் மட்டுதம  ொரைம் என்று விளக்கினொர்.  
மஜாைப் ப்ரீஸ்ட்லி  
 ெொைரங் ள் உைவு உற்பத்தியில் ஈடுபடுைவெ தைொெப் ப்ரீஸ்ட்லி (Joseph Priestley) விளக்கிய ஒரு தெொெவனயின் மூலம்

புரிந்து த ொள்ளலொம்.  
 1771 ஆம் ஆண்டு ப்ரீஸ்ட்லி ெனிச்சிறப்புவடய தெொெவன ஒன்றிவன தமற்த ொண்டொர். 
 முெலில் அைர் ஒரு தமழுகு ைர்த்திவய ைொடிக்குள் வைத்து ஏற்றி உள்ளிருக்கும் தமொத்ெ ஆக்ஸிைவனயும் (oxygen)  ொர்பன் 

- வட ஆக்வைடு ைொயுைொ  (CO2) ஆ  மொற்றம் அவடயச்தெய்ெொர். ஒரு புதினொ ெொைரத்தின் சிறு கிவளவய ைொடிக்குள்
வைத்து தைளிச்சூைலில் உள்ள  ொற்றொனது ைொடிக்குள் உள்ள ைொயுக் தளொடு  லக் ொெைொறு தெய்ெொர்.  

 இச்தெொெவனவய அைர் பத்து நொட் ள்  ொத்திருந்ெ பின்னர், தமழுகுைர்த்திவய தலன்ஸ் உெவி த ொண்டு ைொடியின்
தைளிப்புறத்திலிருந்து பற்ற வைத்ெொர். தமழுகுைர்த்தி பற்றி எரிந்ெது.  

 ைொடியின் உள்தள மீண்டும் ஆக்ஸிைன் (oxy-gen) இருந்ெ  ொரைத்தினொல் தமழுகுைர்த்தி எரிந்ெது என்று விளக்கினொர்.  
 முடிவில் ப்ரீஸ்ட்லீ ெனது தெொெவனயின்மூலம் ைொடிக்குள் வைத்ெ புதினொ ெொைரத்தின் சிறு கிவள  ொர்பன் - வட ஆக்வைடு

ைொயுவிவன (Carbon-dioxide) எடுத்துக்த ொண்டு ஆக்ஸிைவன (oxygen) தைளிதயற்றுகிறது என்ற முடிவுக்கு ைந்ெொர். 
ஒளிச்மைர்க்றக நிகழ்விற்கு மவறு என்பனன்னத் மதறவகள்?  
 ஒளிச்தெர்க்வ  என்பது ெொைரங் ள் ெங் ளுக்கு தைண்டிய உைவைத் ெொங் தள ெயொரித்துக் த ொள்கின்ற நி ழ்ைொகும்.  
 ஒளிச்தெர்க்வ  நி ழ்வு மூலம் சிறிய விவெ அதி  எவடயுள்ளத் ெொைரமொ  ைளர்கின்றது.  
 தபரும்பொலும் மற்ற உயிரினங் ள் அவனத்தும் ெங் ள் உைவிற் ொ  தநரிவடயொ தைொ அல்லது மவறமு மொ தைொ

ெொைரத்வெச்ெொர்ந்துள்ளன.  
 ஒளிச்தெர்க்வ யின்தபொது ெொைரங் ளுக்கு அைசியமொன நொன்கு  ொரணி ள் : பச்வெயம் - இவல ளில்  ொைப்படும்

பச்வெநிறம், நீர்,  ொர்பன் - வட ஆக்வைடு (ைளிமண்டலக்  ொற்று), ஒளி. 
பச்றையம்  
 தநொக் ம் : ஒளிச்தெர்க்வ க்கு பச்வெயம் அைசியம் என்பவெ நிரூப்பித்ெல்  
 தெவைப்படும் உப ரைங் ள் : த ொலியஸ் (Coleus) ெொைரம் பல ைண்ைதைறுபொடு ள் த ொண்ட இவல ள், த ொதி நீர் (Boiling 

water), ஆல்ஹ ொல் (Alchohol) மற்றும் அதயொடின்  வரெல்.  
 தெய்முவற : சூரிய ஒளியில் பலமணி தநரம் வைக் ப்பட்ட பல ைண்ை தைறுபொடு வளக் த ொண்டத ொலியஸ் (Coleus) 

இவலவயத் ெொைரத்திலிருந்து எடுத்து 24 மணி தநரம் இருட்டவறயில் வைக் தைண்டும். இருட்டவறயில் வைப்பெொல்
இவல ளில் ஸ்டொர்ச் இல்லொ (destarched) நிவல ஏற்படும். பின்னர் இவலயின் படம் ைவரந்து த ொண்டு பச்வெயம் இருக்கும்
பகுதிவய குறித்துக் த ொள்ள தைண்டும். இவல வள ஆல் ஹொல் மற்றும் த ொதி நீரில் மூழ் ச் தெய்ெ பின்னர் அதயொடின்
உெவியுடன் ஸ்டொர்ச்ஆய்விற்கு உட்படுத்ெ தைண்டும்.  

  ொண்பன : இவலயின் பச்வெயம் உள்ள பகுதி ள் மட்டும்  ரு நீலநிறமொ  மொற்றமவடகிறது, பிறபகுதி ள் நிறம் இன்றி  
ொைப்படும்.  

 அறிைன : இந்ெ ஆய்வு ஒளிச்தெர்க்வ க்கு பச்வெயம் அைசியம் என்பவெ நிரூபிக்கிறது.  
மமலும் அறிந்துபகாள்க  
 பச்வெயம் ஹீதமொகுதளொபிவன மூலக்கூறு அவமப்பில் ஒத்திருக்கும் ஆனொல் வமய மூலக்கூறு மட்டும் தைறுபட்டிருக்கும்.  
 சூரிய ஒளி  டலில் 100 மீட்டர் முெல் 200 மீட்டர் ைவர ஊடுருை இயலும்,  டலின் ஆைம் அதி ரிக்  ஒளி மங்கிவிடும்.  
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 ெொைரங் ள் ெங் ளின் தைர் ளின்மூலம் நீவரயும், இவல ளில் உள்ள இவலத்துவள ள் ைழியொ   ொற்றில் உள்ள  ொர்பன் - 
வட ஆக்வைவட எடுத்துக்த ொள்கின்றன. இவல ளில் பச்வெயம்  ொைப்படுகிறது.  

 ெொைரங் ள் ெங் ளின் தைர் ளின் மூலம் நீவரயும், இவல ளில் உள்ள இவலத்துவள ள் ைழியொ   ொற்றில் உள்ள  ொர்பன் 
- வட ஆக்வைவட எடுத்துக்த ொள்கின்றன. இவல ளில் பச்வெயம்  ொைப்படுகிறது. 

 அறிவியலொளர் ள் எலிசியொ குதளொதரொட்டி ொ (Elysia chlorotica) என்ற மர ெ பச்வெ நிறமுவடய  டல் அட்வட (sea slug) 
ஒன்வற  ண்டுபிடித்ெனர். 

 எலிசியொ குதளொதரொட்டி ொ என்ற  டல் அட்வட தைௌச்சீரியொ லிட்தடொரியொ (Vaucheria litorea) என்ற பொசிவய
உட்த ொள்கின்றன. 

 எலிசியொ குதளொதரொட்டி ொ ஒளிச்தெர்க்வ  மூலமொ  ஆற்றவல உற்பத்தி தெய்கின்றன என்று  ண்டறிந்ெனர்.  
 உட்த ொள்ளப்பட்ட பொசி  டல் அட்வட உடலில் முழுவமயொ  ஜீரைம் அவடயொமல், அட்வடயின் உடலில் ெங்கியிருந்து

தெொடர்ந்து ஒளிச்தெர்க்வ  மூலமொ  எலிசியொ குதளொதரொட்டி ொ அட்வடக்குத் தெவையொன உைவை அளிக்கின்றது. 
 பச்வெயம், நீர்,  ொர்பன் - வட ஆக்வைடு மற்றும் ஒளி இந்ெ நொன்கு  ொரணி ளும் ெொைரத்தில் உைவு உற்பத்தி தெய்யும்

இடமொன இவல ளில் இருக்  தைண்டும். இந்ெ நொன்குக்  ொரணி ளில் பச்வெயம் இவல ளில்  ொைப்படுகின்றது. 
 அரிதெொனொ மொநிலப் பல் வலக் ை த்தின் ஒளிச்தெர்க்வ  ைல்லுநர் ள் தமக்ஸித ொ (Mexico) நொட்டில் உள்ள

பசுபிக்தபருங் டலில் 2400 மீட்டர் ஆைமுள்ள பகுதியில் தைப்ப நீரொற்றல் ஏற்படும் சிறுதுவளயின் அருகில்  ொைப்படும்
பசுங் ந்ெ  பொக்டீரியங் ள் ைொழ்ைவெக்  ண்டறிந்ெனர்.  

 பசுங் ந்ெ  பொக்டீரியொ மி க் குறுகிய இவடமு ப்பொன (Razor - thin interface) அதி  த ொதி நீர் (350° C அல்லது 662° F தைப்பம்) 
உவடய பகுதி மற்றும் மி க் குளிர்ந்ெ நீர் (2° C அல்லது 36° F) உள்ள பகுதிக்கு இவடதய அல்லது அெவன சுற்றியிருக்கும்
பகுதி ளில் ைொழ்கின்றன.  

 பசுங் ந்ெ  பொக்டீரியங் ள் அெொெரைமொன சூழ்நிவலயில் ைொழ்ைெற்கு ஒரு சிறந்ெ எடுத்துக் ொட்டொகும். 
வாயு பறிமாற்ைம்  
 ெொைர தைர் ள் மண்ணிலிருந்து நீரிவன உறிஞ்சி இவல ளுக்குக்  டத்துகின்றன.  
 இவல ளில்  ொைப்படும் சிறிய துவள ள் இவலத்துவள ள் எனப்படும்.  
 இவலத்துவள ைழியொ  ைொயு பரிமொற்றம் நவடதபறுகின்றது.  
 இவலத்துவள ள் மி ச்சிறிய துவள வளக் த ொண்டிருக்கும். இைற்வற நுண்தைொக்கியொல் மட்டுதம  ொை முடியும்.  
 இவலத்துவள ள் மூலம் தெொடர்ந்து  ொற்வற உள்தளடுக் வும், தைளிவிடவும் தெய்கின்றது.  

நீராவிப்மபாக்கு  
 ெொைரப்பகுதி ளொன இவல ள் மற்றும் பசுவமயொனத் ெண்டு ளின் மூலமொ  நீரொனது ஆவியொ  தைளிதயற்றப்படுைது

நீரொவிப்தபொக்கு என்று அவைக் ப்படுகிறது.  
 ெொைரங் ளில் மூன்று ைவ யொன நீரொவிப்தபொக்கு  ொைப்படுகிறது.  

1. இவலத்துவள நீரொவிப்தபொக்கு  2. கியூட்டிக்கிள் நீரொவிப்தபொக்கு   3. பட்வடத்துவள நீரொவிப்தபொக்கு. 
இறலத்துறள நீராவிப்மபாக்கு  
 இவலத்துவள நீரொவிப்தபொக்கின்தபொது தபருமளவு நீர், இவலத்துவள ள் ைழியொ  நவடதபறுகிறது. ஏறக்குவறய 90 - 95% 

நீர் இைப்பு ஏற்படுகின்றது. 
 இவல ளில்  ொைப்படும் சிறிய நுண் துவள ள் இவலத்துவள ள் எனப்படும்.  
 நீர் இவலத்துவள ள் ைழியொ  நீரொவியொ  தைளிதயறும். ஒவ்தைொரு இவலத்துவளயும் இரண்டு சிறுநீர  ைடிை தெல் ளொல்

சூைப்பட்டுள்ளது. இெற்கு  ொப்பு தெல் ள் (Guard cells) என்று தபயர். 
 இவலத்துவள ள் திறந்து மூடுைென் மூலம் நீரொவிப் தபொக்கின் வீெம்  ட்டுப்படுத்ெப்படுகின்றன. 
 தபொதுைொ த் ெொைரம் உறிஞ்சும் நீரில் 0.1 ெெவிகிெம் மட்டுதம  ொர்தபொவஹட்தரட் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்ெப்படுகின்றது. 
 ெொைரம் ஒரு லிட்டர் நீரிவன உறிஞ்சுமொனொல், அதில் ஒரு 1 மி.லிட்டர் மட்டுதம  ொர்தபொவஹட்தரட் உற்பத்திக்கு

பயன்படுத்துகிறது. மீெமுள்ள 999 மி.லிட்டர் இவல ளின் ைழிதய நீரொவியொ  தைளிதயறுகிறது. இென் மூலம் ஒரு ெொைரம்
எவ்ைளவு நீரிவன தைளிதயற்றுகிறது என்பவெ அறிந்து த ொள்ள இயலும். 

 ஒரு தைவள ைளிமண்டலத்தில் தைப்பம் அதி ரிக்கும் தபொது இவலத்துவள ள் மூடிக்த ொள்கின்றன. 
கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்மபாக்கு  
 கியூட்டிக்கிள் நீரொவிப்தபொக்கு என்பது, புறத்தெொலின் தமற்புறம் உள்ள கியூட்டிக்கிள் அடுக்கின் ைழியொ  நீரொவிப்தபொக்கு

நவடதபறுைெொகும்.  
பட்றடத்துறள நீராவிப்மபாக்கு 
 நீர் இைப்பு பட்வடத்துவள ைழியொ  நவடதபறும்.  
 பட்வடத்துவள என்பவை தபரிய மரைவ  ெொைரங் ளின் பட்வட ள், கிவள ள் மற்றும் பிற ெொைர உறுப்பு ளில்  ொைப்படும்

சிறிய துவள ள் ஆகும். 
மமலும் அறிந்துபகாள்க 
 ெொைரங் ள் தெொடர்ந்து அதி  அளவு நீவர மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுகின்றன. அெவன ஒளிச்தெர்க்வ க்கு

பயன்படுத்துகின்றன. 
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 ஒரு தைதிய பகுப்பொய்வின்படி 100 கிரொம் நீர் மற்றும் 260 கிரொம்  ொர்பன் - வட ஆக்வைடு உடன் தெர்ந்து விவன புரிந்து 180 
கிரொம் அளவுள்ள  ொர்தபொவஹட்தரட்டிவன உற்பத்தி தெய்கிறது. தமலும் இந்நி ழ்வில் 180 கிரொம் ஆக்சிைன் உருைொகிறது.  

 தைதிவிவனயில் ெொைரம் ெனது தைரின் மூலம் உறிஞ்ெப்படும் நீவர முழுைதுமொன உைவு உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்ெொது. 
எஞ்சியப் தபரும்பகுதி நீர் நீரொவியொக் ப்பட்டு  ொற்றில்  வரகிறது. 

 இவலத்துவள ளில் உள்ள  ொப்பு தெல் ளில் பச்வெயம் உள்ளது. ஆனொல் ஒளிச்தெர்க்வ  தெய்ய இயலொது.  
  ொப்பு தெல் ளில், RUBISCO மற்றும் NADP - டிவஹட்தரொஜீதனஸ் தபொன்ற தநொதி ள் இல்வல. 
 உலகின் ெரொெரி தைப்பநிவல அதி ரிப்பிற்கு உல  தைப்பமயமொெதல  ொரைமொகும். 
 ெொைரம் உறிஞ்சும் நீரில் 1% நீரிவன மட்டுதம பயன்படுத்துகின்றது. மீெமுள்ள 99% நீர் நீரொவிதபொக்கின் மூலம்

இைக் ப்படுகின்றது. 
 ஒரு மக் ொச்தெொள ெொைரம் ெனது ைொழ்நொளில் 54 த லன் (54 gallons) நீரிவன நீரொவியொ  தைளிதயற்றுகிறது. 

நீராவிப்மபாக்கு ஒரு அவசியமான மகடு 
 இவல ளில் இழுவிவெவய ஏற்படுத்துகிறது, ெண்டு பகுதியில் இைவிவெவய ஏற்படுத்துகிறது 
 தைர் ளில் இழுவிவெவய ஏற்படுத்தி அதி  நீரிவன உறிஞ்ெ உெவுகிறது. ஆனொல் தெொடர்ந்து  னிமங் வள அளிக் 

இவை அைசியமொனது. 
 ெொைரத்தின் தைப்பநிவலவய ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. 

தாவரங்களுக்கான பபரும ஊட்டம் மற்றும் நுண் ஊட்டக் கனிமங்கள் 
  ொர்பன், வஹட்ரைன், ஆக்ஸிைன், வநட்ரைன், தபொட்டொசியம்,  ொல்சியம், தமக்னீசியம், ெல்பர் மற்றும் பொஸ்பரஸ் ஆகிய

ஊட்டச்ெத்துக் ள் அதி  அளவில் தெவைப்படுபவை. எனதை இவை தபரும ஊட்டக்  னிமங் ள் என்று
அவைக் ப்படுகிறது. 

 இரும்பு, மொங் னீஸ்,  ொப்பர், தபொரொன், மொலிப்ட்டினம், குதளொரின், சிலிக் ொன், த ொபொல்ட் (ம) துத்ெநொ ம் ஆகியவை குவறந்ெ
அளவில் ெொைரங் ளுக்கு தெவைப்படுகிறது. எனதை இவை நுண்ணூட்டக்  னிமங் ள் என்று அவைக் ப்படுகிறது.  

 நீரொனது நுண்ணூட்டக்  னிமங் வள நிலத்திலிருந்து ெொைரத்தினுள் தெலுத்ெக்  ொரைமொ  உள்ளது. 
உைவுச்ைங்கிலி : தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணூயிரிகளுக்கிறடமயயான பதாடர்பு 
 ெொைரங் ள், முெல் நிவல உற்பத்தியொளர் ள் என அவைக் ப்படுகின்றன. 
 சூரிய ஒளி, நீர்,  ொர்பன் - வட- ஆக்வைடு மற்றும் நுண்ணூட்டப் தபொருட் ளின் மூலம் ஸ்டொர்ச், புரெம் மற்றும்

த ொழுப்பு வள உற்பத்தி தெய்கின்றன.  
 சில விலங்கு ள் மற்றும் நுண்ணுயிரி ள் ெொைரங் வள உட்த ொண்டு ைளர்ந்து, ெங் ள் எவடவய

அதி ரித்துக்த ொள்கின்றன.  
 சில ஊன் உண்ணி ள் ெொைர உண்ணி வள ெங் ள் உைைொ  உட்த ொள்கின்றன. 
 இறந்ெ ெொைரங் ள் மற்றும் விலங்கு ளின் உடலத்வெ நுண்ணுயிரி ள் சிவெத்து மட் ச் தெய்கின்றன. இந்ெ

நி ழ்ச்சியினொல் சில ஊட்டப் தபொருட் ள் நிலத்தில் தெமிக் ப்படுகின்றன. இந்ெ ஊட்டப்தபொருட் வளத் ெொைரங் ள்
எளிதில் எடுத்துக் த ொள்கின்றன.  

 உயிரினங் ள் உைவிற் ொ  ஒன்வறதயொன்று ெொர்ந்திருப்பது உைவுச் ெங்கிலி என அவைக் ப்படுகிறது. 
தாவரங்களின் சுவாைம் 
 விலங்கு வளப் தபொல், ெொைரங் ளும் சுைொசிக்கின்றன.  
 சுைொசித்ெல் நி ழ்வு ெொைரங் ளில் 24 மணி தநரமும் நவடதபறுகிறது. 
 சுைொெத்தின் தபொது ெொைரங் ள் விலங்கு வளப்தபொல் ஆக்ஸிைவன உள்ளிழுத்துக் த ொண்டு  ொர்பன்-வட-ஆக்வைடு

ைொயுவை தைளிவிடுகின்றன. 
 ஒளிச்தெர்க்வ யின் தபொது  ொர்பன்-வட-ஆக்வைடு உள்ளிழுக் ப்பட்டு ஆக்ஸிைன் தைளியிவிடப்படுகிறது. 
 தைளிப்பவடயொ  தபரும்பொலொன ெொைரங் ளில் ப ல் தநரங் ளில் ஒளிச்தெர்க்வ  நவடதபறுகிறது. 

ஊசியிறலத் தாவரங்கள்  
 ஊசியிவலத் ெொைரங் ள் பிரமிடு ைடிைங் ளில்  ொைப்படுகிறது. 
 ஸ்புருஸ் (spruces), வபனஸ் (Pines) ெொைரங் ள் மற்றும் ஃபிர் (firs) ஆகிய ஊசியிவல மரங் ள் மூன்று பக் முவடய பிரமிடு, 

சிறப்பு ைடிவிலொன அவமப்வபப் தபற்றுள்ளன. இத்ெொைரங் ள் ஆண்டு முழுைதும் ஒளிச்தெர்க்வ க் ொ  சூரிய ஒளிவயச்
ெொர்ந்துள்ளன. 

 ெொைரங் ளின் பிரமிடு ைடிை அவமப்பொனது தமற்புற கிவள ள், கீழ்ப்புறக் கிவள வள மவறக் ொமலும் அவனத்துக்
கிவள ளும் சூரிய ஒளிவயப் தபற உெவுகிறது. 

 ஊசியிவலத் ெொைரங் ளின் முென்வமக் கிவள ள் பல்தைறு அடுக்கு ளுக்கிவடதய திறந்ெ பகுதி வளயும்
த ொண்டுள்ளன. 

 குளிர் மொெங் ளின் தபொது குவறந்ெ த ொைத்தில் விழும் சூரிய ஒளியிவனப் தபொதுமொன அளவு தபற ஒளியொனது
  டத்ெப்பட்டு மரத்திவன தமற் ண்ட பிரமிடு அவமப்பு உெவுகிறது. 

அமமைானில் அதிக அளவு மறழ பபாழிவது ஏன்?  
 புவி த ொளத்தில் அதமெொன் பகுதியொனது அதி ளவு பல்லுயிர்த் ென்வமயுவடய நில அவமப்வபப்தபற்ற இடமொகும்.  
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 அதமெொன் பகுதியில் உள்ள அதி  அளவு ஊடுருவும் தைர் வளக் த ொண்ட ெொைரங் ள் அக்குறிப்பிட்ட இடத்தில் அதி 
அளவு நீரொவிப்தபொக்கிவன அதி ரிப்பதெொடு, அப்தபொது நீரொவியொகும் நீரிவன அங்குள்ள அதி  உயரமுவடய மரங் ள்
அந்நீரிவன இவடயில் மறித்து விடுகின்றன.  

 அதி ரிக் ப்படும் நீரொவியொெவல இள ச்தெய்து அக் ொடு ளில் தநர்மவற விவளவு வள உண்டொக்குைதெொடு
மவையளவையும் அதி ரிக் ச் தெய்கிறது.  

 அதமெொன் தைப்பமண்டல மவைக் ொடு ள் தபறுகின்ற ¾ மவையளைொனது அங்குள்ளத் ெொைரங் ள் தமற்த ொண்ட
நீரொவிப்தபொக்கின் நீர்த்துளி ளொகும். அவை ள்  ொண்பெற்கு மூடுபனியொ க்  ொட்சியளிக்கிறது.  

பவஸ்பா ஒரியன்டாலிஸ்  
 ஒளிச்தெர்க்வ க் ொ  ெொைரங் ள் சூரிய ஒளிவய ஈர்க்கின்றன.  
 சில பூச்சியினங் ளும் சூரிய ஒளிவய ஈர்க்குமொ? தடல் அவிவ் பல் வலக் ை  விஞ்ஞொனி ள் தைஸ்பொ ஒரியன்டொலிஸ்

(Vespa Orientalis) என்ற எறும்வப (Oriental hornets)  ண்டறிந்ெனர். இவை ள் ெொைரங் ளுக்கு ஒத்ெ திறவம வளக்
த ொண்டிருந்ென.  

 தைஸ்பொ ஒரியன்டொலிஸ் உயிரினத்தின் ையிற்றுப் பகுதியில் மஞ்ெள் திட்டு ள் மற்றும் அெொெொரை தமல் தெொல் அவமப்பு
தபொன்ற பகுதியொனது 30 அடுக்கு வளக் த ொண்டு ெடித்துக்  ொைப்படுகிறது.  

 தைஸ்பொ ஒரியன்டொலிஸின் தமல்தெொல் பகுதியில் பச்வெயம்  ொைப்படொது, மொறொ  ெொந்தெொப்தடரின் (xanthopterin) என்ற
மஞ்ெள் நுண் ஒளி உைர் நிறமி  ொைப்படுகிறது.  

 ெொந்தெொப்தடரின் ஒளி அறுைவட மூலக்கூறொ  தெயல்பட்டு ஒளி ஆற்றவல - மின் ஆற்றலொ  மொற்றுகின்றன.  
அலகு 7 - விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வறகறம 

அறிமுகம் 
 நம்வமச் சுற்றிலும் பல்தைறு ைவ யொனப் புரியொெ புதிரொ  விளங்கும் உயிரினங் ள் இைற்றில் 1.5 மில்லியன் விலங்கு ள்

தபயரிடப்பட்டு ைொழ்ந்து த ொண்டிருக்கின்றன. 
 ெரியொன ைவ ப்பொட்டு முவற ள் இல்லொமல் பல்தைறு உயிரினங் வளப் பற்றி அறிெல் எளிெல்ல. 
 எடுத்துக் ொட்டொ  ைண்ைத்துப்பூச்சியின் இவடதய அவை ளின் ைவ  வள அறிெல்  டினமொ  உள்ளது. ஏதனனில்

ைண்ைத்துப்பூச்சி ளில் பல்தைறு ைண்ைங் ள் (நீலம், சிைப்பு, பழுப்பு, மஞ்ெள்) மற்றும் புள்ளி ள் (தபரியது, சிறியது) 
தபொன்றவை  ொைப்படுகின்றன. 

 புலி ளும் ைரிக்குதிவர ளும் ெம் உடலில் த ொடு வளப் தபற்றுள்ளன. மற்தறொரு ைவ யில் புலி ள் பூவன வளப்
தபொன்றும், ைரிக்குதிவர ள் குதிவர வளப் தபொன்றும்  ொைப்படுகின்றன. 

 முற் ொலத்தில் மனிெ நொ ரீ ம் சிறிய இடத்திதலதய நடந்திருக் க்கூடும்.  
 விலங்கு ள் மற்றும் ெொைரங் ளின் எண்ணிக்வ  மற்றும் ைவ  ள் ைவரயறுக் ப்பட்ட நிவலயொனது குவறைொ  இருந்ெது.  
 ஐதரொப்பிய ஆய்வு ைல்லுநர் ள் 15 மற்றும் 16 ஆம் நூற்றொண்டு ளில் உல ம் முழுைதும் சுற்றி உல த்திலுள்ளத் ெொைரங் ள், 

விலங்கு ள் பற்றிய விைரங் வளச் தெ ரித்ெனர். 
 உலகில்  ொைப்பட்ட மி ப்தபரிய, பரந்ெ பல்லுயிரியல்பின் அளவு, ைடிைம் மற்றும் பண்பு ள் ஆய்வு ைல்லுநர் வள வியப்பில்

ஆழ்த்தியது. 
 உயிருள்ளவை வள முென் முெலில் ைவ ப்படுத்தியைர் ஸ்வீடன் நொட்வடச் ெொர்ந்ெ ெொைரவியலொளர்  தரொலஸ்

லின்தனயஸ் என்பைர் ஆைொர்.  
  தரொலஸ் லின்தனயஸ் லத்தீன் தமொழிவயப் பயன்படுத்தி ஓர் உயிரி அென் தபரினம், சிற்றினம் ஆகியைற்றின் தபயர் ளொல்

குறிப்பிடப்படும் முவறயிவன அளித்ெொர். இவ்விெம் தபயரிடும் முவற இருதெொற்தபயரிடும் முவற (Binomial nomenclature) 
எனப்படும். 

 எடுத்துக் ொட்டொ , புலி ள் ஊண் உண்ணி ள், ைரிக்குதிவர ள் ெொைர உண்ணி ள் ஆனொல் இரண்டுதம ெம் உடலில்
ைரி வள உவடயவை.  

 புலி ைரிக்குதிவரவய விட பூவனவய தபரும்பொலும் ஒத்துள்ளன. இவை ளில் புலி, ைரிக்குதிவர, பூவன மூன்றுதம
பொலூட்டி ளொ  உள்ளன.  

 மி  அதி  எண்ணிக்வ யிலொன பண்பு ள் ைவ ப்படுத்துெலில் முக்கியப் பங் ொற்றுகின்றன என ைவ ப்பொட்டியலொளர் ள்  
ருதினர்.  

  ண் ளுக்குத் தென்படும் பண்பு ள், உெொரைமொ  புலி ளின் ைரி வளவிட புலி ளின்  ொல் ளில் எத்ெவன விரல் ள்
உள்ளன என்பது ெொன் மி வும் முக்கியமொனெொகும்.  

 பல்தைறு ைவ யொன விலங்கு ள்ென் இளம் உயிரி ளுக் ொ  பொல் சுரக்கின்றன இவை அவனத்தும் பொலூட்டி ள்
(mammals) எனும் உயர் மட்ட ைகுப்பில் இடம் தபற்றுள்ளன.  

 உயர் மட்ட விலங்கு ள் மிகுந்ெ உைர்ைொற்றல் மிக் வை.  
 உயிரியல் ைல்லுநர் ளுக்கு உயிரினங் வளக்  ண்டறிெல், தபயரிடுெல் மற்றும் ைவ ப்படுத்துெல் தபொன்றைற்வற தெரிந்து

த ொள்ைது அைசியமொன ஒன்றொகும்.  
வறகப்பாட்டியல் (Taxonomy)  
 அடிப்பவடக் த ொள்வ  ள், முவற ள் மற்றும் விதி வள உள்ளடக்கிய  ருத்தியல் பிரிதை ைவ பொடு ஆகும்.  
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வறகப்படுத்துதல் (Classification)  
 உயிரினங் வள அைற்றின் ஒற்றுவம, தைறுபொடு ள் மற்றும் அைற்றிற்கிவடதய உள்ள தெொடர்பு ளின் அடிப்பவடயில்

குழுக் ளொ ப் பிரித்ெல் ைவ ப்படுத்துெல் எனப்படும். 
புலி 
 உல ம் (Kingdom) ; விலங்குல ம் (Animalia) ; தெொகுதி (Phylum) ; முதுகுநொணுள்ளவை (Chordata) ; துவைத் தெொகுதி (Sub 

Phylum) ; முதுத லும்புள்ளவை (Vertebrata) ; ைகுப்பு (Class) ; பொலூட்டி ள் (Mammalia) ; துவைைகுப்பு (Sub Class) யூதீரியொ
(Eutheria) ; ைரிவெ (Order) மொமிெ உண்ணி (Carnivora) ; குடும்பம் (family) ஃதபலிதட (Felidae) ; துவைக்குடும்பம் (Sub family) 
பொன்த்தெர்தன (Panthernae) ; தபரினம் (Genus) பொன்த்தெரொ (Panthera) ; சிற்றினம் (Species) வடகிரிஸ் (Tigris). 

உயிரினங்களின் வறகப்பாடு (Classification of Living Organisms)  
 பொக்டீரியொ, தைப்பமரம் மற்றும் தெவர ஆகியைற்வற உற்று தநொக்கின் இவை அவனத்தும் ஒரு அடிப்பவட தெல்லொல் ஆன

உயிரினங் தள ஆனொலும் இவை ளுக்கிவடதய ஒரு முக்கிய தைறுபொடு உண்டு.  
 தைப்பமரம் மற்றும் தெவர தெல் ளில் உட் ரு  ொைப்படுகிறது. ஆனொல் பொக்டீரியொ தெல் ளில் உட் ரு 

 ொைப்படுைதில்வல.  
 உயிரி ள் இரு தபரும் பிரிவு ளொ  ைவ ப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. அவை : புதரொத ரிதயொட்டு ள், யூத ரிதயொட்டு ள். 
 குளத்துப்பொசி ள், தபரணி மற்றும் முயல் தபொன்ற யூத ரிதயொட்டு ளில் குளத்தில் உள்ள ஆல் ொக் ள் (பொசி ள்) ஒரு

தெல்லொல் ஆனவை.  
 மற்ற யூத ரிதயொட்டு ள் பல தெல் ளொல் ஆனவை.  
 தெல் சுைர், ஒளிச்தெர்க்வ  தெயல் ள் தபொன்ற சிறப்புப் பண்பு ளின் அடிப்பவடயில், உயிரினங் ள் தபரும் குழுக் ளொ ப்

பிரிக் ப்பட்டுள்ளன.  
விலங்குலக வறகப்பாட்டின் அளவு மகால்கள்  
 விலங்கு ளின் பட்டியவலப் பொர்க்  -  டற்பஞ்சு, தைல்லி மீன், ெட்வடப்புழுக் ள், உருவளப்புழுக் ள், தரொட்டிபர், நத்வெ, 

மண்புழு, தைட்டுக்கிளி, நட்ெத்திர மீன் மற்றும் மயில்.  
 தமதல கூறப்பட்ட விலங்கு ளின் பட்டியலில்  டற்பஞ்சு ள் உண்வமயொன திசுத்தெொகுப்வபக் த ொண்டிருப்பதில்வல. 

மற்றவை உண்வமயொன திசுத்தெொகுப்வப தபற்றிருக்கின்றன.  
 விலங்குல ம் உண்வமயொன திசுத்தெொகுப்வபக் த ொண்டவை மற்றும் உண்வமயொன திசுத்தெொகுப்வபப் தபறொெவை என

இரு தபரும் பிரிவு ளொ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளன.  
 உண்வமயொன திசுத்தெொகுப்வபப் தபற்றிடொெ விலங்கு ளின் தெொகுதி துவளயுடலி ள் (Porifera) எனப்படும்.  
 தைல்லி மீன் ள் மற்றும் நட்ெத்திர மீன் ள் இரண்டும் ஆர ெமச்சீர் த ொண்டவை. மற்றவை, அெொைது ெட்வடப்புழுக் ள், 

தரொட்டிபர், நத்வெ, மண்புழு, தைட்டுக்கிளி, மயில் ஆகியவை இருபக் ச் ெமச்சீர் த ொண்டவை.  
 அவமப்பின் அடிப்பவடயில் : தெல் ளின் எண்ணிக்வ யின் அடிப்பவடயில் விலங்கு ள் ஒரு தெல் உயிரி அல்லது பல

தெல் உயிரி என ைவ ப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன.  
 ெமச்சீர் : உடல் உறுப்பு ள் அவமந்துள்ள முவற. ெமச்சீர் இரு ைவ ப்படும். அவை ஆர ெமச்சீர், இருபக் ெமச்சீர் ஆகும். 
 ஆர ெமச்சீர் : விலங்கு ளில் உடல் உறுப்பு ள் ஒரு வமய அச்சிவனச் சுற்றிலும் அவமக் ப்பட்டிருக்கும்.  
 உயிரியின் உடவல எந்ெ ஒரு த ொைத்தில் இருந்து பிரித்ெொலும் ஒத்ெ ெமமொனப் பொ மொ  பிரிக்  முடிந்ெொல் அந்ெ உயிரி

ஆரச்ெமச்சீர் த ொண்டவை எனப்படும். எ. ொ : வஹடிரொ, தைல்லி மீன், நட்ெத்திர மீன்.  
 இரு பக் ெமச்சீர் : உயிரியின் உடல் உறுப்பு ள் வமய அச்சின் இரு மருங்கிலும் அவமக் ப்பட்டிருக்கும்.  
 வமய அச்சின் ைழியொ  உடவலப் பிரித்ெொல் மட்டும் இரு ெமமொன பொ ங் ளொ  பிரிக்  இயலும். எ. ொ ெைவள. 
  ரு மூல அடுக்கு ள் :  ரு உருைொக் த்தின் தபொழுது உருைொகும் படலங் ள்  ருமூல அடுக்கு ள் எனப்படும்.  
  ருமூல அடுக்கு ளிலிருந்து உடல் உறுப்பு ள் தெொன்றி  ரு முதிர் உயிரியொகின்றன. 
 ஈரடுக்கு உயிரி ள் : புற அடுக்கு, அ  அடுக்கு என்ற இரண்டு  ருப்படலங் வளக் த ொண்ட உயிரி ள் ஈரடுக்கு உயிரி ள்

எனப்படும்.  
 மூைடுக்கு உயிரி ள் : புற அடுக்கு, நடு அடுக்கு, அ  அடுக்கு என மூன்று  ருப்படலங் வளக் த ொண்ட உயிரி ள் மூைடுக்கு

உயிரி ள் எனப்படும்.  
 உடற்குழி : உடலின் உள்திரைத்தினொல் நிரப்பப்பட்டகுழி உடற்குழி எனப்படும. இது உடற் சுைற்றில் இருந்து உைவுப்பொவெ

மற்றும் பிற உறுப்பு வளயும் பிரிக்கிறது. 
 உண்வமயொன உடற்குழி அல்லது சீதலொம் (Coelom) நடு அடுக்கில் உள்தள அவமந்துள்ளது.  
 உடற்குழியின் அடிப்பவடயில் விலங்கு ள் மூன்று ைவ யொ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளன. அவை : 

I.  உடற்குழி அற்றவை : எ. ொ :ெட்வடப்புழுக் ள். 
II.  உடற்குழி த ொண்டவை :எ. ொ : உருவளப்புழுக் ள். 
III. உண்வமயொன உடற்குழி உவடயவை : எ. ொ : மண்புழு.  

 உடற்குழி புற அடுக்கிற்கும் நடு அடுக்கிற்கும் இவடதய அவமந்துள்ளன.  
 உடற்குழி,  ண்ட அவமப்பு, புறச்ெட்ட ம், இவைப்புக் ொல் ள் (இவையுறுப்பு ள்), முதுகு நொண் இவை ளின்

அடிப்பவடயில் விலங்குல ம் முழுைதும் பத்து தபரும் தெொகுதி ளொ  ைவ ப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. 
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 டியூடிதரொஸ்தடொம் மற்றும் புதரொட்தடொஸ்தடொம் :  ரு ைளர்ச்சியின் தபொது, டியூடிதரொஸ்தடொம் ளில் உருைொகும் முெல் துவள
அல்லது பிளொஸ்தடொதபொர் (blastopore) மலத்துவளயொகிறது.  

 புதரொட்தடொஸ்தடொம் ளில் உருைொகும் முெல் துவள அல்லது பிளொஸ்தடொதபொர் ைொயொகிறது.  
 விலங்குல ம் இரண்டு துவை உல ங் ளொ  ைவ ப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது. அவை :  

i. முதுகு நொைற்றவை (Invertebrata)  
ii. முதுகு நொணுள்ளவை (Chordata) - முெல் முதுகு நொணுள்ளவை (Prochordata) மற்றும் முதுத லும்பி ள் (Vertebrata). 

பதாகுதி-புமராட்மடாமைாவா 
 முதுகு நொைற்றவை பின்ைரும் தெொகுதி ளொ  ைவ ப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. 
 ஒரு தெல் உயிரி ள் (Proto - first; zoa - animals). இவை நுண்ணுயிரி ள், தபொலிக் ொல் ள், குறுயிவை ள் அல்லது

நீளியிவையினொல் இடப் தபயர்ச்சிவய தமற்த ொள்கின்ற யூத ரிதயொட்டு ளொகும்.  
 இவை ெொங் தள உைவு ெயொரிப்பவை ளொ தைொ அல்லது பிற ைவ  உைவுண்ணி ளொ தைொ உள்ளன.  
 சுைொெம் மற்றும்  ழிவு நீக் ம் உடற்பரப்பின் மூலமொ தைொ அல்லது சுருங்கும் நுண்குைல் ள் மூலமொ தைொ நவடதபறுகிறது. 
 பொலின அல்லது பொலிலொ முவற இனப்தபருக் ம் உவடயவை. 

ஒட்டுண்ணி புமராட்மடாமைாவாக்கள் 
 சு ொெொரமற்ற உைவு மற்றும் நீரின் மூலமொ ப் பரவும் எண்டமீபொ ஹிஸ்தடொலிடி ொ (Entamoeba histolytica) என்னும்

புதரொட்தடொதெொைொ அமீபிக் சீெப்தபதி எனும் தநொவய தெொற்றுவிக்கிறது. 
 தெொற்று த ொண்ட தபண் அனொபிலஸ் த ொசுக் ளின் மூலமொ  பிளொஸ்தமொடியம் (Plasmodium sp.) என்னும் புதரொட்தடொதெொைொ

மதலரியொ தநொவய தெொற்றுவிக்கிறது. 
பதாகுதி - துறளயுடலிகள் (Phylum - Porifera)  
 இவை அவனத்தும் பல தெல் வளக் த ொண்ட நீர் ைொழ் உயிரி ள். தபொதுைொ   டற்பஞ்சு ள் என அவைக் ப்படுகின்றன. 
 இைற்றில் பல தெல் ள் இருப்பினும் உடலில் திசுக் ள் இல்வல.  
 இைற்றின் உடலில் ஆஸ்டியொ (ostia) எனப்படும் துவள வளயும், ஆஸ்குலம் என்னும் துவளவயயும் தபற்றுள்ளன. இவை

நீதரொட்டத்திற்கு உெவுகிறது.  
 உடல் ெட்ட  அவமப்பு ஸ்பிக்யூல்ஸ் (spicules) எனப்படும் நுண்முட் வளக்த ொண்டுள்ளன. 
 பொலின, பொலிலொ முவற ளில் இனப்தபருக் ம் தெய்யும் இயல்புவடயவை. 

பதாகுதி - குழியுடலிகள் (சீபலன்டிமரட்டடா அல்லது நிமடரியா)  
 அவனத்து சீதலன்டிதரட்டு ள் அல்லது குழியுடலி ளும் நீர் ைொழ்ைன. தபரும்பொலும்  டலில் ைொழ்ைன.  
 உடல் ஆரச்ெமச்சீருவடயது.  
 உடல் சுைற்றில் புற அடுக்கு (ectoderm) அ  அடுக்கு (endoderm) என இரு அடுக்கு ள் உண்டு.  
 அடுக்கு ளுக்கிவடதய மீதெொகிளியொ (தெல் ளொல் ஆக் ப்படொெ) எனும் அடர் கூழ்மப் தபொருள் உண்டு.  
 உடற் சுைற்றில் இரண்டு அடுக்கு வளப் தபற்றிருப்பெொல் இவை ஈரடுக்கு உயிரி ள் எனவும் அவைக் ப்படுகின்றன.  
 பல குழியுடலி ள் பல்லுருை அவமப்வபப் தபற்றுள்ளன. அைற்றில் பொலிப் மற்றும் தமடுெொ எனும் இரு உருை அவமப்பு ள்

 ொைப்படுகின்றன.  
 புறப்பவடயில் த ொட்டும் தெல் ள் அல்லது நிதமட்தடொசிஸ்ட் ள் (நிதடொபிளொஸ்ட் ள் - (Cnidoblasts) அவமந்துள்ளன.  
 நிதடொசில் (Cnidocil) எனும் த ொடுக்கு தபற்றிருப்பதினொதலதய இவை நிதடரியொ என்றும் அவைக் ப்படுகிறது.   
 இவ்வுயிரி ள் பொலின, பொலிலொ முவற ளில் இனப்தபருக் ம் தெய்கின்றன.  

மமலும் அறிந்துபகாள்க  
 நிலொ தைல்லி மீன் (Moon jelly fish)  ரங் வள இைந்ெொல் மீெமுள்ள  ரங் வளப் பயன்படுத்தி ஆரச்ெமச்சீர் நிவலயில்

உடவலச் சுற்றி அவமத்துக் த ொள்கின்றன. இெனொல் இவை தை மொ  நீந்திச் தெல்கின்றன.  
 முதிர்ந்ெ நொடொப்புழுக் ளொல் பொலூட்டி ளில் ஏற்படும் தெொற்று நிவல டீனியொசிஸ் எனப்படும். இது ெரியொ  ெவமக் ப்படொெ

பன்றியிவறச்சியிவன உண்ணுைெொல் ஏற்படுகிறது.  
 யொவனக் ொல் தநொயொனது உச்தெரிரியொ பொன்கிரொப்டியினொல் ஏற்படும். இெனொல்  ொல் ள், ையிறு தெொவட தெருமிடம், சில

தநரங் ளில் மொர்ப ம் ஆகிய இடங் ளில் வீக் ம் ஏற்படுகிறது. இந்நிவல அதி மொன நிைநீர் தெர்க்வ யினொல் ஏற்படுகிறது. 
பதாகுதி - தட்றடப்புழுக்கள் (பிளாட்டிபைல்மின்தஸ்) (Phylum - Platyhelminthes)  
 இத்தெொகுதியில் ெட்வடப்புழுக் ள் இடம் தபற்றுள்ளன.  
 உைவுப்பொவெ இல்வல அல்லது எளிவமயொனது.  
  ழிவு நீக் மும் ஊடு  லப்பு ஒழுங்குப்பொடும் சுடர் தெல் ளொல் நவடதபறும்.  
 இவ்ைவ  புழுக் ள் இருபொலின அெொைது ஒதர புழுவில் ஆண், தபண் இனப்தபருக்  உறுப்பு ள் இருக்கும். இவை

தபொதுைொ  ஒட்டுண்ணிப்புழுக் ள் ஆகும்.  
பதாகுதி - நிமட்மடாடா (உருறளப்புழுக்கள்) Phylum - Nematoda (Aschelminthes)  
 உருவளப் புழுக் ளின் உடல் குறுகியும், இரு முவன ளும் கூர்வமயொ வும் உள்ளன.  
 உடலில்  ண்டங் ள்  ொைப்படுைது இல்வல.  
 உடலின் தமற்புறத்தில் கியூட்டிகிள் என்னும் தமல்லிய உவற உள்ளது.  
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 உருவளப் புழுக் ள் தபொய்யொன உடற்குழி த ொண்டவை.  
 உைவுக்குைல் ஒரு நீண்ட குைொய் அவமப்புவடயது.  
 உருவளப் புழுக்  பொல் முவற இனப்தபருக் ம் உவடயவை.  
 ஆண், தபண் உயிரி ள் ெனித்ெனிதய உள்ளன.  
 உருவளப் புழுக் ளில் பல ைவ  ள் ெனித்து மண்ணில் ைொழ்பவை ளொ வும். மற்றவை அவனத்தும்

ஒட்டுண்ணிப்புழுக் ளொ வும் உள்ளன. 
அஸ்காரிஸ்லும்ரிகாய்ட்ஸ் (உருறளப்புழுக்கள்)  
 முதிர் உயிரி : ஆண் 15 முெல் 30 தெ.மீ, தபண் 20 முெல் 40 தெ.மீ. (முட்வடயிட்டு குஞ்சு தபொரிப்பவை)  
 முட்வட : 60 m பித்ெ நீர் நிறம் படிந்ெவை,  ண்டங் ளற்ற அல்புமின் உவற த ொண்ட முட்வட. 
 தெொற்றுநிவல :  ரு ைளர்ந்ெ முட்வட. 
 பரவும் முவற : உள் தெல்லுெல். 
 இடம் : சிறுகுடல். 

குடற்புழு நீக்கம்  
 அஸ் ொரிஸ் தெொற்றுக்கு சிகிச்வெ.  
 இந்தியொவில் குடற்புழு நீக் விழிப்புைர்வு நொளொ  பிப்ரைரி 10 த ொண்டொடப்படுகிறது. 

பதாகுதி - வறளத்தறைப் புழுக்கள் (அன்னலிடா) (Phylum - Annelida)  
 மண்புழுக் ள், அட்வட ள் மற்றும்  டல் ைொழ் புழுக் ள் இத்தெொகுதியில் இடம் தபற்றுள்ளன.  
 அன்னலிடொ என்ற ைொர்த்வெ “அன்னுதலஷன்ஸ்” (annulations) என்ற ைொர்த்வெ கிதரக்  தமொழியிலிருந்து

உருைொக் ப்பட்டது.  
 ைவளத்ெவெப் புழுக் ள் ைவளயங் ள் தபொன்று ஒன்தறொதடொன்று இவைந்து தமட்டொதமரிெம் என்ற அவமப்வபக்

த ொண்டவை.  
 அவனத்து உடற்  ண்டங் ளும் ஒத்ெ அவமப்புவடயவை.  
 உண்வமயொன உடற்குழி (True coelom) த ொண்டவை.  
 சீட்டொக் ள் (setae) எனும் நுண்ணிய நீட்சி ள் மூலம் இடப்தபயர்ச்சி தெய்கின்றன.  
  ொல் ள் அற்றவை.  டினெட்ட ம் அற்றவை.  
 உடலின் தமற்புறத்தில் புறத்தெொலுக்கு தமதல பல அடுக்கு ளொல் ஆன கியூட்டிக்கிள் எனும் ஈரப்பவெமிக்  உவற

 ொைப்படுகிறது. இது உடலுக்கு பொது ொப்பு அளிக்கின்றன.  
  ழிவு நீக் ம் தநஃப்ரீடியங் ளொல் (சிறுநீர ம் தபொன்ற) நவடதபறுகிறது.  
 ெவலப்புறத்தில் தெரிபரல் நரம்பணுத்திரள் வள (Cerebral ganglion - brain) மூவளயொ க் த ொண்ட நரம்பு மண்டலம்

 ொைப்படுகின்றது. ட்தரொக்த ொதபொர் தபொது லொர்ைொ ஆகும்.  
 தெொட்ட மண்ணிவனத் தெொண்டும் தபொது “உைைனின் நண்பன்” என அவைக் ப்படும் மண்புழுக் வளக்

(லொம்பிதடொமொரிட்டி)  ொைலொம். 
பதாகுதி - கணுக்காலிகள் (ஆர்த்மராமபாடா) - (Phylum - Arthropoda)  
  ணுக் ொலி ள், மி வும் பைவமயொனதும், அதி  எண்ணிக்வ யிலொன (9,00,000) சிற்றினங் வளக் த ொண்ட மி ப்தபரியத்

தெொகுதியொ வும் விளங்குகிறது.  
 “ஆர்த்தரொதபொடு” என்பென் தபொருள் இவைப்புக்  ொல் ள் என்பெொகும்.  
 பூச்சி ள், சிலந்தி ள், நண்டு ள், இறொல் ள், பூரொன் ள், மரைட்வட ள் மற்றும் தெள் ள் ஆகிய அவனத்தும்

 ணுக் ொலி ளொகும்.  
 உடல் தெளிைொன  ண்டங் வளக் த ொண்டுள்ளது. இது ெவல, மொர்பு, ையிறு எனப்பிரிக் ப்பட்டுள்ளது.  
 உடலின் தமற்புறத்தில் வ ட்டின் பொது ொப்பு உவறயொ  உள்ளது.  
 ைளர்ச்சியின் தபொது புறச்ெட்ட த்தின் அளவு மொறுபடுைதில்வல.  
 ைளர்ச்சியின் தபொது குறிப்பிட்ட  ொல இவடதைளியில் தெொலுரித்ெல் (Moulting) எனும் நி ழ்வின் மூலம் இைற்றின் தமற்புற

உவற உதிர்க் ப்படுகிறது.  
 உடற்குழி ஹீதமொலிம்ஃப் என்ற திரைத்தினொல் (இரத்ெம்) நிரப்பப்பட்டுள்ளது.  
 நன்கு ைவரயறுக் ப்பட்ட இரத்ெக் குைல் ள் இல்வல. உடற்திரைம் உடற்குழி முழுைதும் சுற்றி ைருகிறது. இந்ெ ைவ 

இரத்ெ ஓட்டம் திறந்ெ இரத்ெ ஓட்டம் (Open circulatory system) எனப்படுகிறது.  
 உடலில் உள்ள அவனத்து திசுக் ள் மற்றும் தெல் ள் உடற்குழி திரைத்தில் நவனந்ெபடி உள்ளன.  
 சிறிய ஆர்த்தெரொதபொடொக் ள் ஆக்ஸிைவன தநரிவடயொ  தமல்லிய உடலின் மூலம் உறிஞ்சுக் த ொள்கின்றன.  
 தபரும்பொலொன நீர்ைொழ் சிற்றினங் ள் இறகு தபொன்ற புத்ெ  தெவுள் மூலமும், பல நில ைொழ்  ணுக் ொலி ள் டிரக்கியொ எனும்

நுண் மூச்சுக்குைல் மூலமொ  சுைொெம் தமற்த ொள்கின்றன. இதில்  ழிவுநீக்  உறுப்பு ளொ  மொல்பீஜியன் குைல் ளும், பச்வெ
சுரப்பி ளும்  ொைப்படுகிறது. 

 த ொபிதபொடு ள் என்பவை சிறிய கிரஸ்தடஷியன் ள் (இறொல் தபொன்றவை),  டலில் ைொழ்பவை. நொம் அறிந்ெ
உயிரினங் ளில் ஒரு  ண்வை மட்டும் உவடய ஒதர உயிரினம் இதுதை ஆகும்.  
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பூரான் : (Centipede)  
 இவை மி  தை மொ  தைட்வடயொடுபவை.  
 இரவில் தைளி ைந்து நத்வெ ள் (slugs), மரப்தபன் ள் (Wood Lice) மற்றும்  ொதுப்பூச்சி ள் (Ear wigs) ஆகியைற்வற பூரொன்

உைைொ க் த ொள்கின்றன.  
 விஷப்பல்லின் மூலம் இவரவயப் பிடித்து விஷத்வெச் தெலுத்தி த ொன்று உண்ணுகின்றன.  
 தபண் பூரொன் ள் மண்ணில் முட்வடயிட்டு மி க் ைனமொ  எதிரி ளிடமிருந்து பொது ொக்கின்றன.  
 உல ம் முழுைதும்  ொைப்படும் பூரொன் ளில் 2,800 சிற்றினங் ள்  ொைப்படுகின்றன.  
 மி ப்தபரிய பூரொன் ள் 30 தெ.மீ (12 அங்குலம்) நீளம் அளவுவடயவை.  
 பூரொன் ள் மவைக் ொடு ளில் அதி  நொட் ள் ைொழ்கின்றன.  
 தென்டிபீட் என்றொல் “நூறு  ொலி ள்” (hundred legs) என்று தபொருள். ஆனொல் தபரும்பொலொன ைவ  ள் 30 இவைக் ொல் ள்

மட்டுதம தபற்றுள்ளன.  
மரவட்றட (Millipede)  
 மரைட்வட ளில் 8,000 ைவ  சிற்றினங் ள்  ொைப்படுகின்றன.  
 மண்ணில் ைொழும் இவை அழுகியத் ெொைரங் வள முக்கிய உைைொ  உட்த ொள்கின்றன.  
 உடற்  ண்டங் ள் ஒன்றின் மீது ஒன்றொ  அவமந்து பொது ொப்பிவன அளிக்கின்றன.  
 இவடயூறு தநரும்தபொது சிலைவ  மரைட்வட ள் பந்து தபொன்று உடவல சுருட்டிக்த ொள்ளவும் தெய்கின்றன.  
 ஆயிரம்  ொல் ள் எனப்படும் இவை நூறுக் ொல் வள (Millipede-“Thousand legs”) மட்டுதம தபற்றுள்ளன.  
 தபரிய மரைட்வட ள் 750 இவைக் ொல் ள் ைவர தபற்றுள்ளன.  
 வபலி மரைட்வட ள் மரப்தபன் வளப் தபொன்று ஒத்துக் ொைப்பட்டொலும் இவை அதி க் ொல் வளப்தபற்றுள்ளன. 
 தைளொண்வமவயப் பொதிக்கும் தபரும்பொலொனபூச்சி ள்  ணுக் ொலி ள் ஆகும்.  

பதாகுதி : பமல்லுடலிகள் (Phylum : Mollusca)  
 விலங்குல த்தில் இரண்டொைது மி ப்தபரியத் தெொகுதியொ  தமல்லுடலி ள் தெொகுதி விளங்குகிறது. தமல்லுடலி ள்

நன்னீர் மற்றும்  டல்நீர் எனும் இரண்டு நீர் நிவல ளிலும் ைொழும் ென்வமப்தபற்ற அதி  சிற்றினங் வளக் த ொண்ட
தைற்றி ரமொன தெொகுதியொகும்.  

 உடற் ண்டங் ளற்ற தமன்வமயொன உடல் அவமப்வபக் த ொண்டவை.  
 ெவல, ெவெயிலொனப் பொெம் மற்றும் உள் உறுப்பு தெொகுப்பு என உடல் மூன்றுப் பகுதி ளொ ப் பிரிக் ப்பட்டுள்ளன.  
 உடவலச் சுற்றி தமன்டில் எனும் தமன்தபொர்வையும் (Mantle) அென் தைளிப்புறத்தில் ஓடும் (Outer shell)  ொைப்படுகிறது.  
 தமன்டில் அவறயினுள்  ொைப்படும் தெவுள் ள் (டினிடியம்) (Ctenidium), அல்லது நுவரயீரல் மூலமொ தைொ அல்லது

இரண்டின் மூலமொ தைொ சுைொசித்ெவல தமற்த ொள்கின்றன.  
 தமல்லுடலி ளின் லொர்ைொ தபொதுைொ  ட்தரொக்த ொஃதபொர் (Trochopore Larva) இளம் உயிரி மற்றும் தைலிைர் இளம் உயிரி

(Veliger Larva) ஆகும்.  
ஆக்மடாபஸ் 
 உைர்ச்சி, ஆளுவம, அறிைொற்றல், ென்விழிப்புைர்வு ெனித்ென்வம மற்றும் மனிெர் ளுடன் தெொடர் த ொள்ைது தபொன்ற

பண்பு வளக் த ொண்ட ஒதர முதுகு நொண் அற்ற உயிரி ஆக்தடொபஸ் ஆகும்.  
 ஆக்தடொபஸ் பற்றிய ஒரு யூ மொனது, மனிெர் ள் இல்வலதயனில் பூமியின் மீது மனிென் இடத்தில் அதி  ஆதிக் ம்

தெலுத்துபவை ளொ  ஆக்தடொபஸ் ள் விளங்கும்.  
ராட்ைத சிப்பி மீன் (The Giant squid)  
 ரொட்ெெ சிப்பி மீன் உைவுக்குைவலச் சுற்றிலும் உருண்வட ைடிவில் (donut shape) மூவள அவமந்துள்ளது. 

முத்து வளர்ப்பு (Pearl culture)  
 முத்துச்சிப்பி ள் (Pearl oyster) முத்வெ உருைொக்குகின்றன.  
 முத்து அரிெொ க் கிவடக் க்கூடிய விவல மதிப்புள்ள நைரத்தினங் ளுள் ஒன்றொகும். இது ஆபரைங் ள் தெய்ைெற்கு

உெவுகிறது.  
பதாகுதி : முட்மதாலிகள் (Phylum - Echinodermata)  
 இத்தெொகுதி உயிரினங் ள் அவனத்தும்  டலில் ைொழ்பவை.  
 இத்தெொகுதியில் முதிர் உயிரி ள் ஆரச்ெமச்சீர் த ொண்டவை ளொ வும், இளம் உயிரி ள் (லொர்ைொக் ள்) இரு பக் ச்ெமச்சீர்

த ொண்டவை ளொ வும் உள்ளன.  
 முட்தெொலி ளின் புறச்ெட்ட ம்  ொல்சியம் ெ டு ளொலும் (Calcareous ossicles), தைளிப்புற முட் ளொலும் மற்றும் நுண்

இடுக்கிளொலும் (Pedicellaria) ஆக் ப்பட்டுள்ளது.  
 ைொய்ப்பகுதி அடிப்புறத்தில்  ொைப்படுகிறது.  
 நீர் இரத்ெ ஓட்டமண்டலம் (water vascular system) இத்தெொகுதியின் சிறப்பு பண்பொகும்.  
 முட்தெொலி ள் குைொய்க் ொல் ள் (Tube feet) மூலம் இடப்தபயர்ச்சி தெய்கின்றன.  
 முட்தெொலி உயிரி ளின் இளம் உயிரி (லொர்ைொ) (Bipinnaria larva) - வபபின்தனரியொ லொர்ைொ எனப்படும்.  
 உலர்த்ெப்பட்ட நட்ெத்திர மீன் மற்றும்  டல் குப்பி அலங் ொரப் தபொருள் ள் ெயொரிக் ப் பயன்படுத்ெப்படுகின்றன.  
  டல் தைள்ளரி (Sea cucumber) தைளிநொடு ளில் மி  விவல உயர்ந்ெ உைைொ  பயன்படுத்ெப்படுகிறது.  
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பதாகுதி : முதுகுோணுள்ளறவ (Phylum : Chordata)  
 இைற்றின் தபொதுப்பண்பு ளில் ஒன்றொன முதுகு நொண் (Notochord : Gr. Noton - முதுகு + L. Chordate -நொண்)  ொைப்படுைெொல்

இத்தெொகுதி முதுகுநொணி ள் என்ற தபயரிவனக் த ொண்டுள்ளது.  
 தநருங்கியத் தெொடர்புவடய சில விலங்கு ளும் இத்தெொகுதியில் இடம் தபற்றுள்ளன. அவை முன் முதுகு நொணி ள்

(Prochordata) ஆகும்.  
 முதுகு நொண் தபற்ற விலங்கு ள்முதுகுநொணி ள் எனப்படும்.  
 இத்தெொகுதிவய ெவிர்த்ெ பிற தெொகுதி ள் அடங்கிய விலங்குல ம் அவனத்தும் தபொதுைொ  முதுகு நொைற்றவை (அ) 

முதுத லும்பற்றவை (Non Chordates) என்றவைக் ப்படுகின்றன. ஏதனனில் முதுகு நொண் (Back bone / Notochord) இைற்றில்
கிவடயொது.  

 மனிெர் ள் முதுகு நொணி ள் தெொகுதியில் இடம் தபறுைெொல் இத்தெொகுதி மி  முக்கியத்துைம் ைொய்ந்ெெொ க்  ருெப்படுகிறது.  
துறைத் பதாகுதி : முன் முதுகு ோணிகள் - (Prochordata) மண்றடமயாடற்ைறவ - (Acraniata)  
 இவை முதுத லும்பி ளின் முன்தனொடி ளொ க்  ருெப்படுகின்றன.  
 இைற்றிற்கு மண்வடதயொடு இல்லொெெொல் ஏகிதரனியொ (மண்வடதயொடற்றவை) (Acrania) என்றவைக் ப்படுகின்றன.  
 முதுகு நொண் அவமப்பின் அடிப்பவடயில் இவை தஹமி ொர்தடட்டொ, தெபொதலொ ொர்தடட்டொ மற்றும் யுதரொ ொர்தடட்டொ என

மூன்று துவைத் தெொகுதி ளொ  பிரிக் ப்பட்டுள்ளன.  
துறைத் பதாகுதி : அறரமுதுகு ோணிகள் (Hemichordates) (எகார்ன் புழுக்கள் - Acon worms)  
 இவை  டல்ைொழ் உயிரி ள். இவை தபரும்பொலும் ெவரக்குழி ளில் ைொழ்பவை.  
 இைற்றின் உடல் தமன்வமயொனது. புழு ைடிைமுவடயது. உடற் ண்டமற்றவை. இருபக் ச் ெமச்சீர் உவடயவை மற்றும்

மூைடுக்கு உயிரி ள்.  
 இதில் முதுகு நொைொனது தெொண்வடப் பகுதியின் தமல் புறத்திலிருந்து முன்தனொக்கிய சிறிய நீட்சியொ  உள்ளது. எ. ொ : 

பலதனொகிளொைஸ்.  
துறைத் பதாகுதி : தறலமுதுகு ோணிகள் (Cephalochordata)  
 இவை மீன் ைடிை டல் ைொழ்முதுகு நொணி ள்.  
 இைற்றில் முதுகுப்புறத்தில் இவையற்ற துடுப்பு உள்ளது.  
 இதில் ெவலமுெல் நுனிைவர நீண்ட நிவலயொன முதுகுநொண் முக்கியப் பண்பொ க்  ருெப்படுகிறது. எ. ொ : ஆம்பியொக்ஸிஸ்.  

துறைத் பதாகுதி : வால் முதுகு ோணிகள் (Urochordata)  
 இதில் முதுகு நொண் லொர்ைொ நிவலயில் ைொல் பகுதியில் மட்டும்  ொைப்படுகிறது.  
 முதிர் உயிரி ள் இயல்பொன அவமப்வப இைந்து ெவரயில் ஒட்டி ைொழ்பவை.  
 உடவலச் சுற்றிலும் டியூனிக் (tunic) எனும் உவற உண்டு. எ. ொ : அசிடியன்.  

பிரிவு முதுபகலும்பிகள் (மண்றடமயாடுறடயறவ) (Vertebrata - Craniata)  
 இவ்வினவிலங்கு ளின் முக்கியப் பண்பு ளொ  மண்வடதயொடும், முதுத லும்புத் தெொடரும்  ொைப்படுகிறது.  
 ைளர்நிவல அவமப்பொகிய முதுகு நொண் முதிர் உயிரியில் முதுத லும்பு அல்லது எலும்பினொல் ஆன எலும்பொகிறது (Vertebral 

column).  
 இரண்டு, மூன்று, நொன்கு அவற வள உவடய ெவெயிலொன ையிற்றுப்புற இெயத்வெப் தபற்றுள்ளன.  
 இடப்தபயர்ச்சி உறுப்பு ளொ த் துடுப்பு ள் (அ)  ொல் ள் உள்ளன.  
  ழிவு நீக் மும், ஊடு லப்பு ஒழுங்குபொடும் ஓரிவை சிறுநீர ங் ளொல் நி ழ்த்ெப்படுகிறது.  
 ஆண் மற்றும் தபண் உயிரி ளுக்கு இவடதயயொதன (Sexual dimorphism) தைறுபொடு ள்  ொைப்படுகிறது. 

மமல் வகுப்பு : மீன்கள் 
 மீன் ள் குளிர் இரத்ெப் பிரொணி ள்  (Poikilothermic), நீர் ைொழ் முதுத லும்பி ள் ஆகும்.  
 ெொவட வளப் தபற்றவை. இென் உடல் படகு தபொன்று அவமந்துள்ளது.  
 மீன் ள் ெவல, உடல், ைொல் என மூன்று பகுதி வளக் த ொண்டது.  ழுத்துப் பகுதி இல்வல. 
 இவைத் துடுப்பு ளொலும் நடுவமயத் துடுப்பு ளொலும் நீந்திச் தெல்கின்றன.  
 உடல் தெதில் ளொல் தபொர்த்ெப்பட்டுள்ளது.  
 உடல் ெவெ ள் மதயொதடொம் ள் எனும் ெவெத் துண்டங் ளொ  அவமக் ப்பட்டுள்ளன.  
 சிறப்புதபற்ற பக் ைொட்டு உைர்ச்சி உறுப்பு ள் நன்கு ைளர்ச்சி தபற்றுள்ளன.  
 சுைொெம் தெவுள் ள் ைழி நி ழ்கிறது. 5 - 7 இவை தெவுள் பிளவு ள் உள்ளன.  
 தெவுள் ள் தெவுள் மூடி அற்தறொ அல்லது தெவுள் மூடியுடதனொ (Operculum)  ொைப்படும்.  
 இெயம் ஆரிக்கிள், தைன்டிரிக்கிள் என இரு அவற வளக் த ொண்டது. 

மமலும் அறிந்துபகாள்க 
 மி ச் சிறிய முதுத லும்பிலொன பிலிப்வபன் த ொபி / குட்வட பிக்மி த ொபி (dwaf pygmy goby) தைப்ப மண்டலப் பகுதியில்

ைொழும் மீனினம். இவை தென்கிைக் ொசியொவின் ெதுப்பு நிலங் ள் மற்றும் உப்பு நீர் ளில்  ொைப்படுகின்றன. இது 10 மி.மீ
நீளம் மட்டுதம த ொண்டது. 

 உல ளவில் பரவி  ொைப்படக் கூடிய தெயில் மீனொனது (Sail fish) சிறுத்வெவய விட தை மொ  நீந்ெக் கூடியது.  
 பறக்கும் மீன் : எக்தைொசீட்டஸ் (Exocoetus).  
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 தெயில் மீனொனது ஒரு மணி தநரத்தில் 109 கி.மீ (68 வமல் ள்) நீந்ெக் கூடியது. ஆனொல் சிறுத்வெயொனது ஒரு மணி
தநரத்தில் 100 கி.மீ (62 வமல் ள்) ைவர மட்டுதம தெல்லக்கூடியது. 

 முதுத லும்புவடய விலங்கு ளில் 35 மீட்டர் நீளமும் 120 டன் எவடயும் த ொண்ட ரொட்ெெ நீலத் திமிங்கிலம் மி ப் தபரிய
விலங் ொகும். 

 நீலப் புரட்சி என்பது குறிப்பிடத்ெக்  அளவில்  டல் ைொழ் உயிரி ளொன மீன் ள் மற்றும் இறொல் தபொன்றைற்வற இலொப
தநொக்கில் ைளர்ப்பெொகும்.  

 நீர்ைொழ் உயி ள் ைளர்க்கும் முவறக்கு நீர் ைொழ் உயிரி ைளர்ப்பு (Aqua culture) என்று தபயர். 
 சீனொவின் ரொட்ெெ ெொலமொன்டர் ஆன்டிரியஸ் டொவிடியன்ஸ் (Andrias davidians) உலகிதலதய மி ப்தபரிய இருைொழ்வி. 
 ஆன்டிரியஸ் டொவிடியன்ஸ் ஐந்து அடி மற்றும் பதிதனொரு அங்குல நீளமும் 65 கிதலொ எவடயும் உவடயது. இது மத்திய

மற்றும் தெற்கு சீனொவில்  ொைப்படுகின்றன. 
 கியூபொவில்  ொைப்படும் அம்பு நச்சுத் ெைவள (Triturus helveticus) 8.5 - 125 மி.மீ நீளம் உவடயது. இது உலகின் மி ச் சிறிய

இருைொழ்வியொகும்.  
 வடதமட்தரொடொன் (Dimetrodon) என்பது பொலூட்டி தபொன்ற ஊர்ைன, இென் முதுகில் நத்வெ தபொன்ற அவமப்பு உள்ளது. இது

குளிர்விப்பொன் தபொன்று தெயல்பட்டு உடவல குளிர்விக்கிறது.  
 ஆர்கிதயொப்தடரிக்ஸ் (Archaeopteryx) என்பது முெல் பறவையொகும். இென் உடல் இறகு ளொல் மூடப்பட்டுள்ளது. அலகு

இல்வல ஆனொல் இைற்றில் பற் ள் ொைப்படுகிறது.  
 ெமிழ்நொட்டின் மொநில பறவை : மர ெ புறொ Common Emerald dove (Chalcophaps indica)  
 மி ப்தபரிய சிறகு பரப்பளவு உள்ள பறவை : அல்பட்ரொஸ் (Albatross) என்ற பறவையின் சிறகு மி ப்தபரிய பரப்பளவு

த ொண்டவை (3.5 மீட்டர்). சிறகு நீட்சியின் நீளம் 11.2 அடி ஆகும்.  
 துன்தனலி (mole) ஓரிரவில் 300 அடி சுரங் த்திவன தெொண்டுகிறது.  

அபமரிக்கன் மகால்டன் பிமளாவர் 
 அதமரிக் ன் த ொல்டன் பிதளொைர், புளுவியலிஸ் தடொமினிக் ொ (Pluvialis dominica) ைலவெ தபொெலின் தபொது மி  நீண்ட

தூரத்வெக்  டக்கிறது. அலொஸ் ொ மற்றும் ஆர்க்டிக் பகுதி ளில் இது இனப்தபருக் ம் தெய்கிறது.  
 இவலயுதிர்  ொலத்தில் இது தென் அதமரிக் ொவை தநொக்கி பறந்து தென்று நியூசிலொந்வெ அவடய ஆறு மொெத்திற்கு

தமலொகிறது. இவை 24,000 - 27,000 கி.மீ ைவர பறக்கின்றன.  
மமல்வகுப்பு : ோன்கு காலிகள் (Tetrapoda)  
 நொன்கு  ொல் வளக் த ொண்ட விலங்கு ள், நொன்கு  ொல் வளக் த ொண்ட மூெொவெதயொர் ளிடம் இருந்து உருைொகின்றன. 

இரு வாழ்விகள் (Class : Amphibia)   
 நீர்ைொழ் முவறக்கும், நிலைொழ் முவறக்கும் இவடப்பட்ட நிவலவய இவ்ைகுப்பில்  ொைலொம். எனதை இவை நீர் மற்றும் நிலச்

சூழ்நிவலயில் ைொழ்ைெற் ொன ெ ைலவமப்பிவனப் தபற்ற முெல் முதுத லும்பு ளொகும். 
 இந்ெ இரட்வட ைொழ்க்வ  முவறயொனது ஆம்ஃபிபியஸ் (Amphibious) என்றவைக் ப்படுகிறது.  
 உடலொனது ெவல, உடல் என இருபகுதி ளொ ப்பிரிக் ப்பட்டுள்ளது. 
 ெைவள ளின் பின்னங் ொல் ளில் விரலிவடச் ெவ்வு  ொைப்படுகிறது.  
 தெொலொனது ஈரப்பெமொன சுரப்பி வளப் தபற்று தெதில் ளற்றது. 
 சுைொெமொனது தெவுள் ள், நுவரயீரல் ள், தெொல் மற்றும் தெொண்வட ைழி மூலமொ  நவடதபறுகிறது.  
 இெயமொனது இரண்டு ஆரிக்கிள் ள், ஒரு தைன்டிரிக்கிள் என மூன்று அவற வளக் த ொண்டது. ஆண், தபண்

ெனித்ெனிதய உள்ளன. 
  ருவுறுெல் தபரும்பொலும் உடலின் தைளியில் நவடதபறுகிறது (External fertilization).  
 ைளர் உரு மொற்றத்தில் ெவல பிரட்வட (Tadpole) எனும் லொர்ைொ உண்டு. வகுப்பு : ஊர்வன (Class : Reptilia)  
 நிலைொழ்விவன முழுைதுமொ  தமற்த ொள்ள ெ ைவமப்பிவனப் தபற்ற முெல் முதுத லும்பு ைகுப்பு ஊர்ைன ஆகும்.  
 தெொலின் தமற்புறத்தில் தெொரதெொரப்பொன முட் ள் தபொன்ற தெதில் ள் உண்டு. தெொல் சுரப்பி ள் இல்வல.  
 இைற்றில் சுைொெம் நுவரயீரல் மூலம் நவடதபறுகிறது. இெயத்தில் மூன்று அவற ள்  ொைப்படும். ஆனொல் முெவல ளில்

மட்டும் நொன்கு அவற ள் உண்டு.  
 ஆண், தபண் என ெனித்ெனி உயிரி ள் உண்டு.  ருவுறுெல் உடலினுள் நி ழும் (Internal fertilization).  
 ெைவளயின் முட்வடதபொன்று இல்லொமல் ஊர்ைன முட்வட ளில் ெடித்ெத் தெொல் தபொன்ற ஓடு உண்டு.  

முதுபகலும்பற்ைறவ (Invertebrates)  

தபொதுப்தபயர் இரு தெொற்தபயர் தபொதுப்தபயர் இரு தெொற்தபயர் 
அமீபொ  அமீபொ புதரொடியஸ் அட்வட ஹிருடிதனரியொ கிரொனுதலொெொ  
வஹடிரொ  வஹடிரொ ைல் ொரிஸ்  ரப்பொன் பூச்சி  தபரிப்பிளொனட்டொ அதமரிக் ொனொ  
நொடொப்புழு  டீனியொ தெொலியம்  நத்வெ வபலொ குதளொதபொெொ  
உருவளப்புழு  அஸ் ொரிஸ்லும்பிரி ொய்ட்ஸ் நட்ெத்திர மீன்  அஸ்டிரியஸ் ருதபன்ஸ்
மண்புழு  லொம்பிதடொ மொரிட்டி/தபரிதயொனிக்ஸ் எக்ஸ் தைட்டஸ் முத்துச் சிப்பி  பிங்க்தடடொ ஃபியுத ட்டொ 
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முதுபகலும்பிகள் (Vertebrates)  
தபொதுப் 
தபயர் 

இரு தெொற்தபயர் 
தபொதுப்
தபயர் 

இரு தெொற்தபயர் 
தபொதுப் 
தபயர் 

இரு தெொற்தபயர் 

ெைவள ரொனொ தஹக்ெொடொக்வடலொ   ொ ம்   ொர்ைஸ் ஸ்தபலன்தடன்ஸ் பூவன ஃதபலிஸ் ஃதபலிஸ் 
தெவர பியுஃதபொ தமலதனொஸ்டிக்டஸ் மயில்  பொதைொ கிரிஸ்தடடஸ் புலி  பொன்ெரொ வடகிரிஸ் 
சுைர் பல்லி  தபொடொர்சிஸ் மியுரொலிஸ் நொய்  த னிஸ் தபமிலியொரிஸ் மனிென்  தஹொதமொ தெபியன்ஸ்

வகுப்பு : பைப்பன (Class : Aves)  
 முதுத லும்பி ளில் முெல் தைப்ப இரத்ெ (மொறொ தைப்பநிவல) (Homeothermic) உயிரி ள் பறவை ளொகும்.  
  திர் ைடிைம் த ொண்ட உடலொனது ெவல,  ழுத்து, உடல் மற்றும் ைொல் என நொன்கு பகுதி வளக் த ொண்டது.  
 தெொல் சுரப்பி ள் இல்வல.  
 ஈரிவைக்  ொல் ள் உள்ளன. இதில் முன்னங் ொல் ள் இறக்வ  ளொகின்றன. பின்னங் ொல் ள் நடப்பெற்கும், ஓடுைெற்கும்

ஏற்ப ெ ைவமப்வபப் தபற்றுள்ளன.  
 பொெம் தெதில் ளொல் மூடப்பட்டுள்ளது. உடலொனது இறகு ளொல் மூடப்பட்டுள்ளது.  டின அல ொனது உள்ளது.  
 உைவுக்குைலில் தீனிப்வப மற்றும் அவரவைப்வப உள்ளது.  
 எலும்பு ள் தமன்வமயொனவை. எலும்பு ளினுள்  ொற்றவற ள் உண்டு. எனதை இைற்றிற்கு ‘ ொற்தறலும்பு ள்’ (Pneumatic 

bones) என்று தபயர்.  
 பறவை ளில் பொலினக்  ருவுறுெல் உடலினுள் நவடதபறும்.  
 முட்வட ளில் அதி ளவு  ருவுைவு உண்டு.  
 முட்வட ள்  டினமொன  ொல்சியம் மிகுந்ெ ஓடுவடயவை.  

வகுப்பு : பாலூட்டிகள் (Class : Mammalia)  
 பல்தைறு புதிய சூழ்நிவல ளிலும், பல்தைறு புதிய உைவுப் பைக்  முவற ளிலும், ெங் வள ெ ைவமத்துக் த ொண்டு ைொழும்

ஒரு தைற்றி தபற்ற இனமொ  பொலூட்டி ள்  ருெப்படுகின்றன.  
 உடல் தரொமங் ளொல் தபொர்த்ெப்பட்டுள்ளது.  
 உடல் தெொலில் வியர்வைச் சுரப்பி ள், என்தைய்ச் சுரப்பி ள் உண்டு.  
 பொலூட்டும் சுரப்பி ளும், ைொெவன சுரப்பி ளும் தெொல் சுரப்பி ளின் மொறுபொடு ள் ஆகும்.  
 தைளிக் ொது மடல் உண்டு. இெயம் நொன்கு அவற ளுவடயது. தபொது  ழிைவற உள்ளது.  
 விந்துச் சுரப்பி ள் உடலுக்கு தைளிதய ஸ்குதரொட்டல் வபயினுள் சூைப்பட்டிருக்கும்.  
 முட்வட ள் சிறியவை.  ருவுைவு இல்வல அல்லது மி க்குவறைொ  இருக்கும்.  
  ருவுறுெல் உடலுக்கு உள்தளதய அெொைது அ க் ருவுறுெல் நவடதபறும்.  
 இவை குட்டி ஈனுபவை மற்றும் குட்டி ளுக்குப் பொலூட்டுபவை.  
 ெொய் - தெய் இவைப்புத்திசு த ொண்டுள்ளவை.  

பழந்தின்னி பவௌவால் (Flying Fox)  
 தைௌைொல் ளில் மி ப்தபரியது பைந்தின்னி தைௌைொல் ஆகும்.  
 இைற்றில் சில ைவ  ைொைொத் தீவு ளில்  ொைப்படுகின்றன. 
 இென் சிறகு பரப்பளவு 1.7 மீட்டர் மற்றும் 42 தெ.மீ நீளமுவடயது. 
 மி ச் சிறிய தைௌைொல் ெொய்லொந்தில் ைொழ்கிறது. இது இரண்டு கிரொம் எவடயும், 3.3 தெ.மீ குவறைொன நீளம் உவடயது.  

விலங்குகறள இரு பபயரிடு முறையில் வறகப்படுத்துதல்  
  தரொலஸ் லின்தனயஸ் விலங்கு வள இரு தபயர் ளிடும் முவறவய அறிமு ப்படுத்தினொர்.  
 முெல் தபயர் தபரினம் (genus) எனப்படும். அென் முெல் எழுத்து தபரியெொ  (Capital Letter) இருக்கும்.  
 இரண்டொைது தபயர் சிற்றினம் (species) ஆகும். இப்தபயர் சிறிய எழுத்தில் (Small Letter) எழுெப்படும்.  

அலகு 8 - சுத்தம் மைறும் சுகாதாரம் - உயிர்வாழ உைவு 
அறிமுகம் 
 உயிர் ைொழ்ைெற்கு அடிப்பவடயொன தெவை உைவு ஆகும்.  
 ஓர் உயிரினம் எந்ெ ஒரு தபொருவள (ெொைர அல்லது விலங்கு ளிலிருந்து தபறப்படும் தபொருள்) ஊட்டச்ெத்திற் ொ 

உட்த ொள்கிறதெொ அந்ெப் தபொருள் 'உைவு' என்று ைவரயறுக் ப்படுகிறது. 
 உைவில்  ொைப்படும் தெவையொன ஊட்டச்ெத்துக் ள் முவறதய  ொர்தபொவஹட்தரட்டு ள் புரெங் ள், த ொழுப்பு ள், 

வைட்டமின் ள் மற்றும் ெொது உப்புக் ளொகும். 
 ஊட்டச்ெத்துக் ள் ெொெொரை ைளர்ச்சிக்கும், ெக்தி ெருைெற்கும், அழிந்ெ திசுக் ள் உருைொகுைெற்கும், தநொய் ளிலிருந்து

பொது ொப்பெற்கும் உெவுகின்றன.  
 எந்ெ ஒரு ஊட்டப்தபொருள் ெக்திவயயும், திசுக் ள் உருைொகுைெற்கும் மற்றும் தநொய் ளிலிருந்து பொது ொப்பெற்கும் துவை

நிற்கிறதெொ அெவனதய 'ஊட்டச்ெத்துக் ள்' என்று குறிப்பிடுகின்தறொம். 
ஊட்டச்ைத்துக்களின் வறககள் 
 ஊட்டச்ெத்துக் ள் கீழ்க் ண்ட ஆறு முக்கிய தெொகுதி ளொ  ைவ ப்படுத்ெப்பட்டுள்ளன. 
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STUDY MATERIALS AVAILABLE

* TET-PAPER-1 , PAPER-2 FULL STUDY MATERIALS AVAILABLE.

* UG-TRB: ALL SUBJECT STUDY MATERIAL AVAILABLE.

* TRB-POLYTECHNIC LECTURER STUDY MATERIALS AVAILABLE.

SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY.

TO CONTACT:8072230063.
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