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�க்�ம்  தாவரங்கள் 

�க்கைளக் ெகாண்��க்�ம் தாவரங்கள் �க்�ம் தாவரங்கள் ஆ�ம். சில 

தாவரங்கள் ெப�ய �க்கைள�ம், மற்றைவ சிறிய �க்கைள�ம் 

ெகாண்�ள்ளன.  

 
ெப�ய, சிறிய �க்கள் 
உலகின் மிகப்ெப�ய � இரபெசயா அல்ெமா� (Raffesia almodi) என்� 

அைழக்கப்ப�கிற�. இதன் வ�ட்டம் ஒ� ம�ட்டர். இந்ேதாேனஷியாவ�ல் 

வள�ம் ஒ� �வ�னம். சிறிய �க்கள�ன் வ�ட்டம் ஒ� சில மில்லி ம�ட்டர் 

மட்�ேம. ந�ங்கள் ஒ� சிறிய �ைவப் பார்த்தி�க்கிற�ர்களா? என்ன ெபயர். 

  

வ�டாந்த,  இ�வ�ட,  பல்வ�டத் தாவரங்கள் 

பல்ேவ� �க்�ம் தாவரங்கள் ஒன்�, இரண்� அல்ல� பல ஆண்�கள் 

வா�ம். 

Rafflesia arnoldii, Foto: Antoine Hubert, Flickr 
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ஓராண்�த்தாவரம் 

பட்டாண�க் ெகா�கள் ஒ� வ�டம் மட்�ேம வாழ்கின்றன. வசந்த 

காலத்தில் வ�ைத �ைளக்கின்றன. இ� ேகாைட காலத்தில் �த்� 

வ�ைதகைளத் த�கின்றன.  இைல�திர்காலத்தில் வ�ைதகள் �ற்றிவர 

ெகா�கள் பட்�ப்ேபாகின்றன. 

அ�த்த வசந்த காலத்தில் வ�ைதகள் �ைளத்�, �திய தாவரங்கைள 

உ�வாக்�கின்றன. இதனால் நாம் பட்டாண�க் ெகா�கைள ஒ� 

வ�டத்தாவரம் என்� அைழக்கிேறாம். 

 

8000 ஆண்�களாக மக்கள் பட்டாண�ையப் பய��ட்� வ�கின்றனர். ேமற்� 

ஆசியாவ�ல் இ�ந்� இன�ப்�ப் பட்டாண� ெபறப்ப�கின்றன. 

 

ஈராண்�த் தாவரம் 

கரட் இரண்� ஆண்�க�க்� வா�ம் ஒ� ஈராண்�த் தாவரம் ஆ�ம். 

�தல் வ�டம் வ�ைதகள் �ைளத்�  பச்ைச இைலகைளத் த�ம். 

இப்பச்ைச இைலகள் ேவர்ப்ப�திகள�ல் உணைவச் ேசமிக்கின்றன. 

ேவர்ப்ப�தி, மண்ண�ற்�ள் அ�த்த ேகாைடகாலம் வைர உய�ர் வா�ம்.  

Sukkererter Foto: Pxhere.com 
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அ�த்த ேகாைடகாலத்தில் அைவ �க்கள் �த்� வ�ைதகைள 

உ�வாக்�கின்றன. வ�ைதகள் �ற்றி வந்த�ம் ெச�கள் 

இறந்�வ��கின்றன. 

ம�ண்�ம் வசந்த காலம் வள�ம் ேபா�, வ�ைதகள் �ைளத்�, �திய கரட் 

ெச�கள் �ைளக்கின்றன. 

 

கரட், மத்திய கிழக்கில் இ�ந்� ெகாண்�வரப்பட்டன. அேரப�யர்கள் 1000 

ஆண்�க�க்� �ன்� அைத ஐேராப்பாவ�ற்� எ�த்� வந்தனர். 

 

 

 
 

 

பல்லாண்�த் தாவரம் 

டான்ேடலியன்கள்  பல்லாண்�த் தாவரங்கள். இைல�திர்காலத்தில் 

தாவரத்தின் ப�ைமயான ப�திகள் வா� இறந்� ேபாகின்றன, ஆனால் ேவர் 

மண்ண�ன் உட்ப�திய�ல் உய�ர் வாழ்கின்ற�. அ�த்த வசந்த காலத்தில், 

அைவ ம�ண்�ம்  �திய இைலகைள உ�வாக்கிப் �க்கைளத்  

தயா�க்கின்றன. 

ஆரம்பத்தில் டான்ேடலியன்கள் ஐேராப்பாவ��ம் ேமற்� ஆசியாவ��ம் 

காணப்பட்டன. ஆனால் இன்� இ� உலகம் ��வ�ம் உள்ள பல 

நா�க�க்�ப் பரவ��ள்ளன. 

Gulrotblomst Foto: Pxfuel.com     Gulrøtter Foto: Pxhere.com 
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இன்�ம் பல, பல்லாண்�த் தாவரங்கள் காணப்ப�கின்றன. �ள�ர்காலத்தில் 

உய�ர்வாழ்வதற்� பலவ�தமான தந்திரங்கைளக் ெகாண்��க்�ம். 

�லிப்பான்  ஊட்டச்சத்ைத ெவங்காயத்தில் ேசக�க்கின்ற�. ெவங்காயம் 

�ள�ர்காலத்தி�ம் உய�ர்வா�ம். வசந்த காலம் வ�ம் ேபா�, அவற்றில் 

இைலகள் �ைளத்� �க்கள் �க்�ம். 

�லிப்பான் என்ற ெசால் பாரசீக வார்த்ைதய�லி�ந்� வந்த ெபயர் என்� 

நாம் நம்�கிேறாம். 

இைல�திர் காலத்தில், அகன்ற இைல மரங்கள�ல் இ�ந்� இைலகள் 

வ��கின்றன. இைலக�க்� தண்ண�ர் ேதைவ. �ள�ர்காலத்தில் மண்ண�ல் 

உள்ள ந�ர் ெப�ம்பா�ம் உைறந்� ேபாகிற�. மரங்கள�ல் இைலகள் 

இல்லாதேபா�, அவற்றிற்� மிக�ம் �ைறந்தளவ�ல் தண்ண�ர் ேபா�மான�. 

பன� உ��ம்வைர தாவரங்கள் இப்ப�த்தான்  உய�ர்வா�கின்றன. ப�ன்னர் 

அைவ �திய இைலகள், �க்கள், வ�ைதகள் ேபான்றவற்ைற உ�வாக்கின்றன. 

 

Løvetann Foto: Maxpixel.net                                                         Tulipaner Foto: Pixabay 
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Bjørkeblomst Foto: pxhere.com     Høstløv fra bjørk Foto: Pixabay.com         Bjørk om vinteren Foto: Pixabay.com 
 

 

காட்�ப்�க்கள் 

இயற்ைகய�ல் வள�ம் �க்�ம் தாவரங்கைள நாம் காட்�ப் �க்கள் என்� 

அைழக்கிேறாம்.  வசந்த காலத்தின் ஆரம்பத்தில் இப் �க்கைளப் பார்க்கத் 

ெதாடங்கலாம். இவற்ைற நாம் வசந்த காலத்தில் இ�ந்� இைல�திர் 

காலம் வைர பார்க்கலாம். பலவ�தமான ெவவ்ேவ� பட்ட இனக் 

காட்�ப்�க்கள் உள்ளன. சாைலேயாரத்தில் பல இனங்கள் 

காணப்ப�கின்றன. ேநார்ேவய�ல் வள�ம் சில காட்�ப்�க்கைள ந�ங்கள் 

கீேழ காண்கிற�ர்கள்.  
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Tistel Pixabay Rødknapp Pixabay 

Blåknapp Pixabay Blåveis Pixabay 

Løvetann Pixabay  Hestehov Pixabay 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jr-hWj55TcX1WM&tbnid=cBeYvB51vs1JEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rolv.no/urtemedisin/artikler/tara_off/art1.htm&ei=0IwQVI-FGsHRywO2s4LgCA&psig=AFQjCNGTOm_Ryic5rEbk6C9G6XX0Yq06ZA&ust=1410457133243786
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Blåklokke Pixabay Rødkløver Pixabay 

Tiriltunge Pixabay Prestekrage Pixabay 

Ryllik Pixabay Hvitveis Pixabay 
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