
 



தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு--36 
  

விலங்கியல் 
(Zoology) 

ஆசிரியர்கள் 

பெ. மா.அண்ணாமலை, எம்.ஏ., எம்.எஸ்ஸி., 

இரா. முருகேசன், பி.எஸ்ஸி. (ஆனர்ஸ்), 

துணைப் பேராசிரியர்கள், மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை. 

  

தமிழ் வெளியிட்டுக் கழகம் 
குமிழ்நாடூ - அரசாங்கம்



First Edition—March 1964 

B. T. P. No. 36 

Zoology 

P. M. Annamalai 

RR. Murugesan 

© Bureau of Tamil Publications 

Price Rs. 12:00 

Printed at 

“ Jeevan Press, 
Madras-5,



அணிந்துரை 

(இரு. எம். பக்தவத்ஸலைம், தமிழக முதலமைச்சர்) 

தமிழைக் கல்லூரிக் கல்வி மொழியாக ஆக்கி நான்கு ஆண்டுகள் 
-ஆகிவிட்டன. குறிப்பிட்ட சில கல்லூரிகளில் .பி.ஏ., வகுப்பு மாண 
'வார்கள் தங்கள் பாடங்கள் அனைத்தையும் தமிழிலேயே கற்றுவரு. 
'கஇன்றனர். தொடக்கத்தில் இருந்த இடர்ப்பாடுகள் மெல்லமெல்ல 

மறைந்துவருகின்றன. நாடு முழுதும் பரந்துள்ள: மாணவர்களின் 
ஆர்வம், * தமிழிலேயே கற்பிப்போம்” என முன்வந்துள்ள கல்வி 
ஆசிரியர்களின் ஊக்கம், பிற பல துறைகளிலும் தொண்டு செய்வோர் 
இதற்கெனத் தந்த உழைப்பு, தங்கள் சிறப்புத் துறைகளில் நூல்கள் 

எழுதித்தர முன்வந்த நூலாசிரியர்கள் தொண்டுணர்ச்சி இவற்றின் 
காரணமாக இத் திட்டம் நம்மிடையே திருப்திகரமாக நடைபெற்று 

வருகிறது. 
பல துறைகளில் "பணிபுரியும் பேராசிரியர்கள் எத்தனையோ 

தெருக்கடிகளுக்கிடையே குறுகிய காலத்தில். அரிய முறையில் நூல்கள் 

எழுதித் தந்துள்ளனர். 
வரலாறு, அரசியல், உளவியல், ிபாதுளானாராமி, புவியியல்,. 

*வதியியல், உயிரியல், வானியல், புள்ளியியல், தத்துவம் ஆகிய பல 
துறைகளில் தனி நூல்கள், மொழி பெயர்ப்பு நூல்கள் என்ற இரு. 
வகையிலும் தமிழ் ——e கழகம் நூல்களை வெளியிட்டு: 

வருகிறது. 
இவற்றுள் ஒன்றான விலங்கியல் என்ற -இந் நூல் தமிழ் வெளி' 

யீட்டுக் கழகத்தின். 26ஆவது : வெளியீடாகும். சல்லூரித் தமிழ்க் 
குழுவின் சார்பில் வெளியான 35 தூல்களையும் சேர்த்து இதுவரை 

71 நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. 

கணக்கிலடங்காத் தடைகளை எல்லாம் அகற்றித் தமிழன்னை 

கல்லூரிக் கலையாசனத்தில் அமர்ந்துள்ளாள். எனவே, இவ்வன்னையை 

'வாழ்த்துவோமாக.. உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் இல்லை; ஆதலின், 

உழைத்து  வெற்றி-:காண்போம். தமிழைப் பயிலும் மாணவர்கள் 

உலக மாணவர்களிடையே சிறந்த இடம் பெறவேண்டும்; அதுவே 

தமிழன்னையின் குறிக்கோளுமாகும். சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் 

பலவகை அூதவிகளுக்கும் ஒத்துழைப்புக்கும் நம் மனம் கலந்த. 

தன்றி உரித்தாகுக. 

் எம். பக்தவத்ஸலம்.



முன்னுரை 

விஞ்ஞானம்பற்றியும் தமிழ்மூலம் அறிய வாய்ப்புகள் ஏற்பட. 
வேண்டுமென்பதே இக் கால தோரக்கமாகும். அந்த அடிப்படையில்- 
உயிரியலில் ஒன்றான : விலங்கியல் ' என்று பகுதியினைத் தமிழில் பயில 
ஏதுவாய், இந் நூலை எழுதியுள்ளோம். சென்னை, அண்ணாமலைப் 
பல்கலைக் கழகங்களின் பட்டப் படிப்பிற்கான பாடத் திட்டங்களை 
'யொட்டி இத் நூல் எழுதப்பெற்றுள்ளது. தாய்மொழியில் விலங்கியல் 
பற்றிய நூல் இல்லாத குறையை நீக்குதற்கும், வெகு நாட்களாக 
அடங்கிக்கிடந்த எங்கள் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும்பொருட் 
டும் இந் நூல்: உற்ற சாலத்தில் உருவாயிற்று: விலங்கியல்பற்றி' 
அறியாதவர்களுக்கும். விலங்கெயலை ஆங்கிலத்தின் வாயிலாகக் 
கற்கும் மாணவர்கட்கும் பயன்படும் முறையில் இந் நூல் எழுதப் 
பெற்றுள்ளது. 

- தமிழில் விலங்கியல்பற்றி எழுந்த முதல் : முயற்சியாகையால் 
கலைச்சொற்களை முதன் முதலில் உருவாக்கும் நிலையில் உள்ளோம். 
,விலங்கெலைப் பொறுத்தமட்டில் பெரும்பாலான: .வார்த்தைகள் 
கிரேக்க மொழியிலிருப்பிதனால் அப்படியே தமிழில் மொழி பெயர்த்து 
எழுதப்பெற்றுள்ளன. அரசினர் கலைச்சொல் அகராதியிலுள்ள 
வார்த்தைகளைத் தக்க இடங்களில் பயன்படுத்தியுள்ளோம். சர்வதேச 
வார்த்தைகளைக் கையாளும்போது பெரும்பாலும் பிறைக் கோட் 
டிற்குள் ஆங்கலக் கலைச்சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 
இறுதியில், கலைச்சொல் அகர வரிசை ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய இரு 
"மொழிகளிலும் தரப்பட்டிருக்கிறது. ் க 

- விலங்கியல் . விஞ்ஞானத்தை. விளக்கும்: முறையால் : முதலில் 
'இவ்வியலின் பல இளைகளுக்கும் விளக்கம் தரப்பெற்றுள்ளது. 'பின் 
ஒவ்வொரு வகுப்பையும் வரிசையையும், தனித்தனி எடுத்துக் 
காட்டுடன், அவைகளின் செயலியல்களைப் படங்களுடன் விளக்கி 
யுள்ளோம். எல்லா ஃ&பைலங்களின் வகைபாடும் மேற்கோள்க 
(சூடன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந் நூலில் கொடுக்கப் 
பட்டுள்ள படங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்களே சொந்த முறையில் 
வரைந்துள்ளோம். சல An தொகுதிகள் (410 101௨) மட்டும் 
இந் நூலில் இடம் பெறவில்லை. 

இம் முயற்சிக்குக் காரணமாக, இருந்த தமிழ் . வெளியீட்டுக்: 
கழகத்தார்க்கு. எங்களுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். 

சென்னை, 1. . “P.M. அண்ணாமலை ' 
8-12-63 2 Re aGeecir :' 
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பகுதி 1 

_ தோற்றுவாய் 

நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்கைப் பொருள்களை உயிருள்ளன, 

உயிரற்றன என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். உயிருள்ள 

வைகளில் தாவரங்களும் பிராணிகளும் அடங்கும். மற்றவை யாவும் 

உயிரற்றனவாகும். விலங்கியல் (2௦௦1௦) என்பது கிரேக்க மொழி: 
“ie (Zoon=animal; logos = discourse 01 501௩௦6) விலங்கின் விஞ் 

ஞானத்தைக் குறிக்கும். தாவர நூல் (80(வார; 10௨௩6 12) என்ப 
தும் தாவர விஞ்ஞானத்தைக் குறிக்கும். இவ்விரண்டையும் ஒன்று 
சேர்த்து உயிரியல் 113100) அல்லது உயிரின் விஞ்ஞானம் ($0461௦௦ 
௦71176) என்று கூறுவார்கள். உயிரின் தத்துவத்தை விளக்க முடியாது. 
இதற்கு உருவமில்லை. ஆகையால், உயிர் என்பது என்ன ? விலங்கு 
என்பது யாது 2? எந்தெந்த வகையில் பல்வேறுபட்ட விலங்குகள் 

ஒத்த, ஒவ்வாத உறுப்புகளைப் பெற்றுள்ளன ? 2 அவைகளின் வாழ்க்கை 
வசதிகள் யாவை? அவைகள் தங்களுடைய சாதாரண வேலைகளை 

எவ்வாறு செய்கின்றன ? பல்வேறுபட்ட விலங்குகள் ஒன்றிற் 
கொன்று எம்முறையில் தொடர்புடையனவாக இருக்கின்றன? ஓர் 
உயிரி எவ்வாறு பல மிருகங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது 2? என்பன 
போன்ற பல கேள்விகளுக்குப் பதில் கூறுவதே விலங்கியலின் விஞ்ஞான 

twit@ib (Science of Zoology). ‘ 

விலங்கியலைப் பின்வரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். உடலமைப் 
- பியல் (14௦ற1௦1௦ஜு; நகீ௦ற- 80௩ தோற்றம்) : இப் பகுதி உடலின் 

தோற்றத்தைக் கூறும்; வெளித்தோற்றத்தையும் உள்தோற்றத்தையும் 
விவரிக்கும். உள் தோற்றத்தைக் கூறுவதற்கு உறுப்பமைப்பியல். 
(Anatomy; temno=cut=GQa_Qseo) acrp moemiac 2eT 

ளுறுப்பின் இசுக்களைப்பற்றிக் கூறுவதற்குத் திசுவியல் (1312401௦27 
histos=web=aidv) என்று பெயர். மைக்ராஸ்கோப் (ஈப௦05006 

அல்லது நுண்ணோக்கியின்மூலமே திசுக்களின் அமைப்பை அறியலாம். 

மற்றொரு பிரிவான செல்லியல் (00010094) என்பது சில ஆண்டுகளாக 
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வளர்ந்துள்ளது. இது ஒவ்வொரு செல்லின் அமைப்பை விளக்குகிறது. 

உயிரிகளைப் பாகுபடுத்திக் கூறும் முறைக்கு வகைப்பாட்டு முறை என்று : 

பெயர் (Taxonomy ; taxis =arrangement or classification). தொல் 

syuifiuics (Paleontology ; Palios =old =usmpw; ontos = individual) 

என்பது முற்காலத்தில் உயிர்வாழ்ந்த விலங்குகள், தாவரங்கள் 

"போன்றவைகளை ஃபாசில்கள் (17௦118): மூலம் படிப்பதாகும். 

- உடற்செயலியல் (Physiology; | Physis = nature = Qu hens) 

என்பது உயிரிகள் இயற்கையாகச் செய்யும் செயல்கள்; விலங்குகளின் 

உறுப்புகள் செய்யும் வேலைகள் ஆகியவைபற்றிக் கூறுவதாகும். 

சூழ்நிலையியல் (91௦௩௦ஈம்௦8 - அல்லது - (960010 - Oikos = home = 

இடம்) என்பது விலங்குகளின் சூழ்நிலையையும் அதற்கேற்ப அவ் வுயிர், 

கள் அமைந்துள்ளதையும் கூறுவதாகும். 

a@mealue (Embryology) என்பது மூப்டைக்குள்ளோ அல்லது 

கூரய் உடலினுள்ளோ வளரும் FG வளர்ச்சியைப்பற்றிக் கூறுவதாகும். 

பரம்பரையியல் அல்லது ஜெனிட்டிக்ஸ் (Genetics) என்பது-பெற்றோர் 

களிடமிருந்து பண்புகள் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும். விதத் 

தைக் கூறுவதாகும், 4 

= thes jpcnares pba தனிப் பண்புகள் : 

புழுப் பூச்சிகள், ஆடு மாடுகள் போன்ற உயிர்வாழும் விலங்குகளைக் 
கல், உலோகம் போன்ற உயிரற்றவைகளிலிருந்து எளிதில் நம்மால் 

பிரித்துக்கூற முடியும். ஆனால், உயிருள்ளவைகளுக்குள்ள பண்புகள் 

என்ன என்று கூறும்போதுதான் கடினத்தை உணருகிறோம். உயிருள் . 
ளவைகளிடம் காணும் பண்புகளை உற்று நோக்கினால்: அவற்றுள் சில 
உயிரற்றவைகளிடமும் காணப்படும். : இருப்பினும் உயிரிகளின் 
பொதுப் பண்புகளாவன: : 

1. இடப் பெயர்ச்சி அல்லது நகர்தல் (1,௦001001100) 

உயிருள்ளவைகள் ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு 
. நகரும். தன்மையுடையன. ஆனால், உயிருள்ள வகையைச் சோர்ந்த தாவ 

ர்ங்கள் நகரமாட்டா.  விலங்குகளிலுங்கூட இல (௨-ம். பவழங்கள்- 

Corals; ஸ்பாஞ்சுகள்-8$000268) நகராமல் ஒரே இடத்தில் வாழ்நாள். 

முழுவதும் இருக்கும். இருப்பினும், இவைகள் உயிருள்ளவைகளே. 

சோடியம், பொட்டாசியம் போன்றவைகளில் ஒரு துண்டை நீரில் 

போட்டதும் அது .நகருவதைப் பார்க்கலாம். ஆகையினாலேயே : 

இவற்றை உயிருள்ளவை என்று கூறவும் முடியாது. ்



உயிர் வாழ்வனவற்றின். தனிப் பண்புகள் 2. 

. 2. உணரும் gwedy (Irritability) | 

. உயிருள்ளவைகள் யாவும்.சூழ்நிலையின் தூண்டுதலுக்கேற்ப மாறி 

நடந்துகொள்ளும் இயல்புடையன. உதாரணமாக, மண் புழு, கரப் 
பான் போன்றவைகளின்மேல் ஒளிக்கதிர்கள் படுமானால், அவை அவ் 

விடத்தைவிட்டு நகருவதைப் பார்க்கலாம். மண் புழுக்கள் மழை 
காலங்களில் தரைமட்டங்களிலும், கோடை காலங்களில் பூமியினுள் 
ளும் இருப்பதைக் காணலாம். ஆனால், உயிரற்ற பொருள்களுக்கு 

இத் தன்மை .இல்லை. உதாரணமாகக் கந்தகப் பொடியின்மீது நெருப் 

புப் படுமானால் அப் பொடி. வெடித்து உருவமே தெரியாத நிலையை 

அடைகிறது. ஆனால், உயிருள்ளவைகளில் இம் மாதிரி மாற்றம் ஏற் 

படாது. ஒளி பட்டதும் மண் புழுக்கள் பூமிக்குள் சென்றனவேயன் றி 

அவைகளின் உடல் அமைப்பு மாறவில்லை. இங்கு மண் புழுக்கள் சூழ் 

நிலைக்கேற்ப இடத்தை மாற்றிக்கொண்டன. டட 

3. sustt#A (Growth) 

் இதுவும் உயிரிகளுக்குள்ள' பண்பாகும். தாவரங்களும் பிராணி 

களும் வளர்ந்துகொண்டே போகும். அதாவது, மேலும் மேலும் புதுத் 

இசுக்கள் சேர்ந்துகொண்டே போகும். “அவ்வாறு வளர்வதால் பெரி 

தாடிக்கொண்டு செல்லும். ஆனால், படிகம் (ஜோலி) நிறை நிலையாக் 

கப்பட்ட அதே. இரவத்தில் வளர்கின்றதே, அதுவும் உயிரினங்களில் 

'சேராதோ என்றால், அது வேறுதான்; அதே திரவத்திலிட்டால்தான் 

வளரும். ஆனால், தாவரங்களோ (உயிரிகளோ) எத் திரவத்தி லும் வள 

ரும்; பூமியிலிருந்து பல தாதுப் பொருள்களையும், வாயு மண்டலத்தி 

லிருந்து வாயுக்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வளர்கின்றன. ஒரு பிராணி 

மற்றொரு பிராணி அல்லது தாவர.த்தைத் தின்று வளர்கின்றது. புலி, 

இங்கம் போன்றவை மற்றப். பிராணிகளையும், ஆடு, மாடு ஆகியவை 

புல், பூண்டு முதலிய தாவரங்களையுந் தின்று வளர்கின்றன. : 

A. இரசாயன. gjmiotiy (Chemical composition). 

உயிரிகளின் இரசாயன அமைப்பு முறை உயிரற்றவைகளின் 

அமைப்பு முறையிலிருந்து - தெளிவாகப் பிரிந்துள்ளது. எல்லா உயிரி 

களும். மிகவும் சிக்கலான நைட்ரஜன் பொருளால் ஆனவை. இதற்கு 

புரோட்டோபிளாசம் (Protoplasm) என்று பெயர். இது உயிரிக 

ளிடத்து மட்டுமே காணப்படும். இதன் அமைப்பு அடுத்த அதிகாரத் 

இல் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

5. வளர் சிதை மாற்றம் (Metabolism) 

மற்றொரு தனிப் பண்பு உயிரிகளிடம் காணப்படுகிறது. அஃதாவது, 

பல சிக்கலான இரசாயன மாற்றங்கள் அவைகளில் ஏற்படுகின்றன .
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இம் மாற்றங்களே ஆக்ஸிஜன் ஏற்றம், ஆக்ஸிஜன் இறக்கம் (௦ஈ442- 
110௩ ஊம் 06030214௦0 ஆக்சகரணம்) என்பனவாகும், இதுவே வளர் 
சிதை மாற்றமாகும், இதைவளர் மாற்றம் (௨௩௨௦௦11/௭), இதை மாற் 
Orb (catabolism) என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். வளர் மாற்ற. 
மென்பது நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து புரோட்டோபிளாசம் உண் 
டாக்கப் பெறுதலாகும். இது ஒரு ஆக்க வேலையாகும். சதை மாற்ற 
மென்பது அப் புரோட்டோபிளாசத்தைச் று சிறு கூட்டுப் பொருள்க 
ளாகப் பிரித்து, அவைகளை நைட்ரஜன் கழிவு, கரியமில வாயு போன்ற. 
பொருள்களாக வெளியேற்றுதலாகும். ' இது ஓர் அழித்தல் வேலை, 
யாகும். முன்னதில் உணவு உட்கொள்ளலும் (பப்டி, பின்னதல் 
சுவாசித்தல் ( Respiration 7; கழிவு நீக்கல் . (Excretion ) தேதலியனவும் 
அடங்கும். 

6. இனப்பெருக்கம் அல்லது தன்னைப்போலப் புது உயிர்களை 
உண்டாக்குதல் (1-1௦010(101) 

இதுவும் உயிரிகளுக்குரிய தனிப் பண்பாகும், உயிரற்றவைகளிடம்: 

இது . காணப்படாது;.. இதனால், அகன் இனம் என்றும் அழியாத St 
தொடர்ந்து காணப்படுகிறது. 

உயிரிகளில் பிறத்தல், வளர்தல், “ இறத்தல் ஆய 6 மூன்றும் - வட்ட, 
மாக வரும். ஆனால், உயிரற்றவைகளிடம் இது காணப்படாது, இவ் 

வட்ட மாற்றங்கள் (௫011௦ changes) சிலவற்றில் சதாரண பாகவும், 
சிலவர் ற் றில் அக்வா அகம் இருக்கும். 

 பிறன்ணளளிளை ஒரு நீராவி இயத்திரத்துடன் ஒப்பிடும்போது, 
இரண்டுமே இயந்திரங்களாகக் தோன்றும், எவ்வாறெனில், இரண்டும் 
மறைந்துள்ள சக்தியை இயக்கும் சக்தியாக மாற்றுகிறது. எனினும், 

நீராவி இயந்திரத்தில் பழுது ஏற்பட்டால், தன்னைத்தானே திருத்திக் 
கொள்ள முடியாது, ஆனால், உயிரிகளிடம் உள்ள சக்தியானது 

குன்னைத்தானே திருத்தி அமைத்துக்கொள்ளக் கயன்புன் எனு. 

ஆகையால், க&ூ.யிரிகள் எல்லாம் ஓர் இயந்திர சக்தியுடனும், குன். 
னைத் தானே பராம்ரித்துக்கொள்ளும் நிலையுடனும் உள்ளன. . 

பீராணிகளும் தாவரங்களும் ் 

குழந்தைகள்கூடச் சாதாரணப் பிராணிகளையும் தாவரங்களையும் 
பிரித்துத் தெரிந்துகொள்ள முடியும், ஆனால், சில உயிரிகளை அவ்வளவு 
சுலபமாகத் தெரிந்துகொள்ள: முடியாது, ; பொதுவாகப் பிராணிகள் 

தங்கள் உடலையோ, உடலின் பகுதியையோ அசைக்க முடியும். . அது



, பிராணிகளும் தாவரங்களும் ன க ட த 

(போலச் சில தாவரங்களில். (உ-ம். பூச்சி தின்னும் தாவரங்கள்) அசைவு 
களைக் காண்கிறோம். பல பிராணிகள் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தி 
'லேயே நிலைபெயராத நிலையில் அமைந்துவிடுகன்றன (௨-ம். ஸ்பாஞ் 
சஸ், கடல் அனிமோனிகள், முத்துக்கள்), இன்னும் சில, தாவரங்கள் 
"போல் உருவமுடையனவும் நிலைபெயராமலும் இருக்கும் /[௨-ம். 
ஹைட்ராயிட்ஸ். (Hydroids), பிரையோசோவன்ஸ் ($3020218)]. 

இன்னும் சில 8ழ்த்தரப் பிராணிகள், தாவர . உலகத்திற்கும் விலங்கு 

உலகத்திற்கும் நடுநிலையாக (11420601௭7€ 40005) உள்ளன. உதாரண 
மாக, யூக்ளினா (மன), பிராணிகளைப்போல் உணவு உட்கொள் 

் கிறது; தாவரங்களைப்போல் பச்சையத்தின் (010௦1011) மூலம் 

உணவு தயாரித்துக் கொள்கிறது. ஆகையினால், இதுபோன்றவைகளை 
விலங்கியல் வல்லுநர்களும், தாவர நூல் . வல்லுநர்களும் தங்கள் 
குங்களுடையன என்று உரிமை கொண்டாடுகிருர்கள். 

பிராணிகளுக்கும் தாவரங்களுக்குமுள்ள. முக்கிய . 

வேறுபாடுகள் 

1. era, gH apm (Nutrition) ’ 

, தாவரங்கள் கரியமில வாயுவை வாயு மண்டலத்திலிருந்தும், 

நீர், தாதுப் பொருள்கள், நைட்ரஜன் போன்றவைகளைப் பூமியிலிருந் 
தும் எடுத்துக்கொண்டு, சூரிய ஒளியின் உதவியினால் பச்சையத்தின் 
மூலம் இறுதியாகப் புரோட்டோபிளாசத்தைக் தயாரிக்கின்றன. 
இதற்கு ஒளிச் சேர்க்கை (1%௦%௦ ௨1116) என்று பெயர். இப்போது 
பிராண வாயு வெளிவிடப்படுகிறது. :ஆனால், பிராணிகள் இவ்வாறு 

சுலபமாகப் புரோட்டோபிளாசம் தயார்செய்ய முடியாது. ஆகையால், 
இவைகள் நோமுகமாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தாவரங் 

களையே நம்பி இருக்கின்றன. : இப் பிராணிகள், எடுத்துக்கொள்ளப் 
படும் ' உணவிலுள்ள புரதப் பொருள்களிலிருந்து அமினோ ஆளிட் 

gdae (amino acids) OAS sl, அதிலிருந்து மற்ற இரசாயன மாற்றங் 

களினால் உடலுக்குள்ளேயே உண்டாக்கப்படுகிறது. பிராண வாயு 

(௦) சுவாசிப்பதற்குத் தேவைப்படுகிறது. முடிவில், கார்பன்- 

டை. ஆக்ஸைட் (002), நீர் (1,0), யூரியா [(ம் 120,0௦0) பொருள் 

களே நீக்கப்படுகின் றன. 

2. இடப் பெயர்ச்சி (Locomotion) 

தாவரங்கள் இடம்பெயர வேண்டா. அவைகளின் ஆகாரம் 

இருந்த இடத்திலேயே கிடைத்துவிடுகின்றது. ஆனால், விலங்குகளுக்கு 
அவ்வாறில்லை. ஆகாரம் தேடுவதற்கு இடம் பெயார்ந்தே ஆகவேண்
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டும், ஒரு சில, இடம்பெயரா நிலையில் , இருந்தாலும் அனையன், ் 

ஏிலங்றுகளே (உ-ம். பவழங்கள்). 

3. உருவமும். அமைப்பும் (71௦௩ and Structure) 

் தாவரங்களுக்குப் பல களைகள் உண்டு. தேவையான வர்யுவும். 
சூரிய ஒளியும் பெறுவதற்கே அவ்வாறு அமையப்பெற்றிருக்கின்றன. 
அதனுடன் . வாழ்நாள் முடிவுவரை அவை -:; வளர்ந்துகொண்டே 
போகும். _ அவைகளின் செல்களில் கெட்டியான செல்லுலோஸ் சுவர் 
(வேய086 எவ) உண்டு. பெரும்பாலான தாவரங்களுக்கு உப்பு 
(14௨௦1) கெடுதல் செய்யும். ஆனால், விலங்குகளுக்கு ஒவ்வொரு தனித் 
தனி ௨௫ அமைப்பு உண்டு. மாறுபடாத ஓரே நிலையில் இருக்கும். 
இவைகளின் செல்களில் மெல்லிய சவ்வு உண்டு. செல்லுலோஸ் சுவர் 

- கிடையாது. “திசுக்கள் யாவும் உப்புத் இரவத்தினால் மூழ்கப்பட்டுக். 
- கொண்டிருக்கும். வளர்ச்சியானது வயதிற்கும் உடல் பாகங்களுக்கும். 

ஏற்றாற்போல் ஏற்படும். “ee 

4, சீரண உறுப்புகள் (Organs of digestion) 

தாவரங்கள் கெட்டிப் பொருள்களை உண்ண். முடியாது. இரவ 
மாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஆனால், பிராணிகள் ஒருசில 

விலங்குகள் தவிர, கெட்டியான உணவு ”எடுத்துக்கொள்ளும். ஆகை ' 

யால், விலங்குகளுக்கு உணவுப் பாதை "தனியாக அமைந்துள்ளது. 
அமீபாவிலுங்கூட ஒரு தாற்காலிக வாயும் வயிறும் உண்டு; தாவரப் 
களுக்கு அவ்வாறு இல்லை. 

9. சுவாச உறுப்புகள் (Organs of respiration) இ 

தாவரங்களில் 'சுவாசிப்பத DGS தனி. உறுப்புகள் இல்லை. இவை 
களில் இது ஓர் அழிவுச் செயலாகும். பெரும்பாலும் எல்லா விலங்கு 
களிலும் தனி உறுப்புகள் உண்டு. . Ves ் 5 

6. கழி வுறுப்புகள் (0ரதகடி of excretion), 

நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருள்களை நீக்க, விலங்குகள் குனி உறுப்பு 
களைப் பெற்றுள்ளன. தாவரங்களுக்குத் தனி உறுப்புகள் இல்லை. 
நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருள், தாவரங்களில் வெளி அனுப்பப்படாமல் 
மீண்டும் புதுப் புரதம் தயாரிக்க உபயோகப்படுஇன்றது. 

7. உணரும் இயல்பு (Irritability) 

பெரும்பா லும் எல்லா விலங்குகளுக்கும் நரம்பு மண்டலம் உண்டு. 
அவைகளின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப இயங்குதலும் .நடைபெறும்..



புரோட்டோபிளாசம் அல்லது உயிர்ப்பொருள் ர் 

ஆனால், தாவரங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட நரம்பு மண்டலம் இல்லை... 

ஆதலால், அவைகள் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப இயங்குவதும் ஒருசிலவள். 

றில் மிகவும் மெதுவாகவே இருக்கும். 

புரோட்டோபிளாசம் அல்லது உயிர்ப்பொருள் 

_. சயிரிகளின் செல்களில் காணப்படுவது புரோட்டோபிளாச: 

மாகும். புர்கின்ஜியும் வான்மோகலும் (யின்பம் and Van Mohl) 
7885-ல் புரோட்டோபிளாசம் (10௦8-1794 - முதல்; plasma = for- 

mation = sew) sre பெயரிட்டார்கள். இது பலவிதக் கலப்புப்: 
(பொருள்களால் சிக்கலாக அமையப்பட்டுள்ளது. நீர், தாதுப்பொருள் 

கள், பல உயிர்க் கூட்டுப் பொருள்கள் (0ஈஐகாம்௦ 0010000008) போன் 

றவைகள் இதில் உள்ளன. உயிர்க் கூட்டுப் பொருள்கள் இயற்கையில் 

பல உறுப்புப் பொருளாகவே (0௦00௯8) அல்லது உயிரிகளின் உற். 

பத்திப் பொருளாகவோ கான் இருக்கின்றன. ஒவ்வோர் இனத்திலும் 

(ஓவ்வொரு பாகத்திலுங்கூட) புரோட்டோபிளாசமானது பெளதிக, 

இரசாயன, உயிரியல் அமைப்புக்களில் வேறுபாட்டுடன் காணப்படு 

றது. இருப்பினும், அதற்குப் பல பொதுப் பண்புகள் உண்டு. 

அமைப்பு (800026) 

புரோட்டோபிளாசத்தை “உயிரின் epsom’ (Physical basis. 

௦8 11%) அல்லது பெளதீக அடிப்படை என்று கூறுவார்கள். , உயிர் 

என்னும் செயற் பண்பு எங்கே காணப்படுகிறதோ அங்கே இது” மூலக். 

கூராக விளங்குகிறது."அதனுடன் இதை “உயிரின் முக்கியச் செயலகம்” 

 (ு/ஸப்வீச மீ ரம்டிம் கரங்ரடி) என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள். இது 

நிறமற்ற, கூழ் அல்லது ஜெல்லி (113) போன்ற, ஓரளவிற்கு ஒளி 

புகக்கூடிய பொருளாக இருக்கிறது. இதன் அமைப்பு மூன்று பகுதி 

களாகக் ழே கூறப்பட்டிருக்கிறது. 

1. பெளதிக sjsmwtiy (Physical Characters) : 

புரோட்டோபிளாசத்தின் அமைப்புப் பலவகையாகச் காணப்படு 

வதால் தீழ்க்கண்ட கொள்கைகளை விஞ்ஞானிகள் வகுத்துள்ளனர். : 

(1) வலைக் கொள்கை (Reticular Theory) 

(2) குமிழ்க் கொள்கை (416012 16013) 

(2) இழைக் கொள்கை ; Fibrillar Theory) 

(4) giaer Garerene (Granular Theory) 

(5) கொலாய்டுக் Qarerams (Colloidal Theory) ©
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1. வலைக் கொள்கை. (1%811௦0ப2ா 108007): புரோட்டோபிளாச 
மானது சிறு சிறு இழைகளாக வலைபோல் பின்னப்பட்டுக் காணப் 
படுகிறது என்று இக் கொள்கை கூறுகிறது. இவ் வலைகளின் இடை 
வெளிகளில், ஓளி ஊடுருவிச் செல்லக்கூடிய ரசம் போன்ற 'திரவம் 
இருக்கிறது. இவ்விழைகளுக்கு, வலை (சம்ப), ஸ்பான்ஜியோபிளர் 
சம் (Spongioplasm) Gureirm பல பெயர்கள் உண்டு. 

2. குமிழ்க் கொள்கை (.&17601௨ 16௦௫) : புரோட்டோபிளாசம் 
நுரையோன்று காணப்படும். இரு வேறுபட்ட செறிவு அல்லது 
அடர்த்தி (ேல்டி) யுடைய இரவங்களின் சேர்க்கையின்போது, 
மிகுதியும் திரவமான ஓன்று நுரைகள்போல் காணப்படும். எடுத்துக் 
காட்டாக, எண்ணெயும் உப்புக் கலந்த நீரும் சேரும்போது உண்டா 
கும் ஒருமாதஇரி நிலையே, புரோட்டோபிளாசம் என்று சிலர் கருது 
கிறார்கள். 

3. இழைக் கொள்கை (கா 1160௫) : இது ஓரளவிற்கு 
வலைக் கொள்கையை ஓத்து இருக்கும். புரோட்டோபிளாசம் பல 
'இழைகள்போல் தோன்றும். எ 

4. துகள் கொள்கை (Granular theory): புரோட்டோபிளாச 

மானது ஒருபடித்தான ஜெல்லி போன்ற பொருளாகவும் பல துகள் 
களுடனும் காணப்படுகிறது. இத் துகள்கள் நேர் வரிசையில் இழைகள் 

போன்று. அமைந்துள்ளன. இவைகளுக்கு பையோஃபோர் (Biophores) 
அல்லது முக்கிய யூனிட்டுகள் (71181 மார்டி) என்று பெயர், : 

. 8. - கொலாய்டுக் கொள்கை (Colloidal theory): . இதைக் 
குழம்புக் கொள்கை என்றும் கூறுவதுண்டு. ஏனெனில், இது குழம்பு 

(Emulsion) Gurerm அமைப்புடையது. இதில் பல இரசாயனப் 
பொருள்கள் மிக நுண்மையாகக் காணப்படுகின்றன. இக் கொள் 

கையே இப்போது பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது; இரசா 
'யனக் கொள்கையில் விளக்கமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

I. @oerwcr symwiy (Chemical composition) 2 

புரோட்டோபிளாசம் பல இரசாயனப் பொருள்களின் சேர்க்கை 

யினால் உண்டாகிறது. இதிலுள்ள பொருள்களின் விகிதமாவது (எடை 
ஹலம்) 2 : 

ஆக்ஸிஜன் (0) - 'ர6:0 பொட்டாசியம் (8) 0-8 
கார்பன் (0) ட 10-5 | @aby (Fe) 0:07 

டபஹைட்ரஜன் (13) .- 10°0 மெக்னீசியம் (18௪) ் 0:02 
நைட்ரஜன் (11) - 25 கால்சியம் (Ca) 0°02 
கந்தகம் (5) — o82 சோடியம் (11௨) 0:05 
பாஸ்பரஸ் (2) - 03 குளோரின் (01) 0:17
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மற்றும். சில தாதுப் பொருள்களும் சிறிதளவில் காணப்படும். கார்ப 
னும் நைட்ரஜனும் புரோட்டோபிளாசத்தில் அதிகம். இதில் தண் 
ணீர் 90%, உள்ளது; மற்றவை யாவும் சேர்ந்து 10% தான் உள்ளன. 

புரோட்டோபிளாசத்தின் கூட்டமைப்பும் கூட்ட ணுவு ம் 
(Molecule) ஒப்புமைபற்றிக் காட்டும் விிதாசார அட்டவணை : 

--(ஸ்பான்ஸ்லார் & பாத் - Sponsler & Bath, 1942) 

  

  

_ உபயோகித்து உப i 
யதின் .  [தோராயக் 

ட்ட ட டட Ten ) தின் விகிதம் ல்க சித்த Eo தனு 

எொரன்கன் பப வல கல்வியுடன் ௨70 ercentage த 3 

விதம்(%) 1500)) சராசறி | “ன 

குண்ணீர் 85-90 85 18 1,800 

புரதம் TT 10 36,000 1 
கொழுப்புப் 

பொருள்கள்] 1—2 2 700 10 
மற்ற உயிர்ப் . 

பொருள்கள் 7--7:5 15 250 20 
தாதுப் பண்டை I—1'5 15 55 100             
  

முக்கிய உயிர்க் கூட்டுப் பொருள்களான இக் கூட்டுப் பொருள் 
களில் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், நைட்ரஜன் மிகவும் முக்கிய 

மானவை. கார்பன் மற்றவைகளுடன் சங்கிலிபோன்று சேர்ந்துள்ளது. 

| | {| | 
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ஆக்ஸிஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து கண்ணீர் உண்டா 
கிறது (11,0). புரோட்டோபிளாசத்தில் மாவுப் பொருள்கள் 

(கோவமாக), புரதம் (பான்டி), கொழுப்பு (72) ஆகிய மூன்றும் 

முக்கியப் பொருள்களாகக் காணப்படுகின்றன. சல தாதுப் பொருள் 
களும் உண்டு. ் 

1. wreytt Gurgeracr (Carbohydrates): கார்பன், ஹைட். 

ரஜன், ஆக்ஸிஜன் ஆகிய மூன்றும் இதில் கலந்துள்ளன. இதன் 

சூத்திரம் (formula) (கே. -- காடரஹை; (ஆற ஒவ்வொன் 
றின் அணுவின் அளவை எண்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.. x என் 

பது எத்தனை மடங்காகவும் இருக்கலாம். செல்லுசில் 2-ன் 
மதிப்பு, அதாவது, மாலிக்கூல் அல்லது கூட்டணு (0௦12௦116) இதில் 
அதிகம். மாவுப். பொருள்கள் சுலபமாகச் சீரணிக்கக்கூடியன. இவை 

கள் என்சைம்களால் (129௦6) சிறு சிறு பொருள்களாகப் (1007011860). 

பிரிக்கப்பட்டுப் பின் சரணிக்கப்படுகின்றன. கஇளைகோஜன் (014002 

[(வே்.07/௨-ன் மதிப்பு மிகக் குறைவு என்பதை எல்லாத் 
இசுக்களிலும் சேர்த்துவைக்கப்பட்டுள்ளது. இவைகள் குளுக்கோசாக 

மாற்றப்பட்டு உபயோகப்படுகின் றன. 

2. புரதப் பொருள்கள் (11௦5) : புரோட்டோபிளாசத்தில்: 

மிக அதிகமாகக் காணப்படுவது புரதப் பொருளே. கார்பன், 

ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் முதலியவைகளுடன் நைட்ரஜனும் காணப் 
படுகிறது. மற்றும், சல்ஃபர். பாஸ்ஃபரஸ், இரும்பு, ஐயோடின் . 
போன்ற தனிப் பொருள்களும் இருக்கின்றன. புரதத்தின் கூட் 

to (molecule) சிக்கலானது. அதன் அடிப்படை மூனிட்டை 
அமினோ ஆஸிட் (Amino acid) என்று கூறுவார்கள். : இருபத்து 
மூன்று அமினோ ரேடிகல்கள் (NH) இருப்பதாக இதுவரை கண்டு 

பிடித்துள்ளனர். அடிப்படை வாய்பாடு (8851௦ formula) கீழே 

துரப்பட்டுள்ளது : 

H 6 

| 1 
௦ . aN a ஆ mar நை 

பே 0-1] அதாவது at — காரா 

- 4 ட் 
HO ஹைஆ / ll 

_ராஃஇந்த இடத்தில் எந்த . 

உறுப்புப் பொருளும் சேரும். - 

எடுத்துக்காட்டாக கிளைசீன் என்பது மேற்கண்ட. அடிப்படை 

சூத்திரத்தில் ரா என்ற இடத்தில் ஹையைச் சேர்த்தால் கடைக்கும். 
அதாவது அடிப்படைச் சூத்திரம் ஹை.
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ஹை : 

ஆ ஹைநை 

ar — கா - ஹை 

| 
/ on 

DAD BW : “ 

-சிஸ்டீன் (cystine ) என்பதும் (அடிப்படை வாய்பாடு SITGO ANE )o. 

(Basic formula ” ‘+CH,S), என்னாகும். 

விலங்குகள் பதினைந்து அமினோ ஆஸிட்களை: உண்டாக்குகின்றன. 
ஏனைய எட்டையும் தாவரங்களிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கின்றன. ஆக 
இருபத்துமூன்று அமினே ஆஸிட்கள் உள்ளன. என்சைம்களின் வேலை 

களினால் அமினோ ஆஸிட்கள் பல பெப்டைட்களை(1ஐ006) உண்டாக்கு. 

கின்றன. சாதாரணப் புரதப் பொருள்கள் (5116 நாரவ்டி) யாவும் 

அமினோ ஆஸிட்களே. சில சாதாரண இறு புரதப் பொருள்கள் 

(௮) இரத்த சீரத்திலும் (0101௦), பால் அல்புமெனிலும், முட்டை. 
யின் வெள்ளைக் கருவிலும் (4105) உள்ளன. (ஆ) கரைய முடி 
யாதவைகளைக் கெரட்டின் (கு) என்று கூறுவார்கள். அவைகளா 
வன: க்யூட்டிகிள் (011௦16), மயிர் (ஈகம்), நகம் (ம௨்1). (இ) இணைவுப் 
‘LT su5@546 (Conjugated proteins) இரத்தச் செல்களிலுள்ள ஹீமோ 
குளோபின், செல்லின் தியுக்ளியசிலுள்ள நியுக்ளியோ புரதங்கள் 
உதாரணமாகும். .புரதமும் நியுக்ளிக் ஆ௫ிடும் (இதில் பாஸ்பரஸ்: 
உண்டு) சேர்ந்து நியுக்கிளியோ புரதமாகிறது. செல்லிலுள்ள 

குரோமேட்டினில் இது அதிகம். , ' 

புரோட்டோபிளாசத்தில் சில உயிர்க் கூட்டுப் பொருள்கள் 
உண்டு. இவைகள் ஒரு செல்லையோ அல்லது திசுக்களையோ அல்லது: 
எல்லா. உறுப்புகளின் தொழில் ஒத்துழைப்பையோ ஒஓழுங்குபடுத்து, 
கின்றன. அவையாவன : என்சைம்கள் (Enzymes), வைட்ட 

மின்கள் (ம்ப), சுவாசத் துகள்கள் (1%௯மக1௦0ு நரா) , ஹார் 

மோன்கள் (11௦௧0௦௭௯57. 

3. கொழுப்புகள் (110108): இவைகளில், கார்பன், ஹைட்ரஜன், 

குறைந்த அளவு ஆக்ஸிஜன் முதலியன உண்டு. இவைகள் வழ 

வழப்பாகவும், ஈதர், குளோரபாம், பென்சீன் போன்ற உயிர்க் 

கூட்டுத் இரவங்களில் கரையக்கூடியதாகவும் இருக்கும். காட் 

லிவர் எண்ணெய் ' (மே liver oil) போன்ற எண்ணெய்கள் 

சாதாரண உஷ்ண நிலையில் திரவமாகவும், வெண்ணெய், கொழுப்புப் 
போன்றவைகள் கட்டிப் .பொருள்களாகவும், ஒருசில மெழுகு. 

களாகவும் இருக்கின்றன. கொழுப்புகள் யாவும் கிளிசராலும். 

(Glycerol) கொழுப்பு அமிலங்களும் (72 கய்) ஒன்று சேர்ந்து
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உண்டாகின்றன. சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக் 

சைட் போன்ற காரங்களினால், கொழுப்புகள், கிளிசரால் என்றும் 

“சோப்பு என்றும் மாற்றப்படுகின்றன. இவைகள் கண்ணீரில் கரையக் 
கூடியன. சில ஸ்டீரால்கள் (8௦6) இவ் வகுப்பைச் சேர்ந்தவை. 

உ-ம்.) கோலிஸ்டீரால் (1101௦1), வைட்டமின் டி (Vitamin D). 

சில செக்ஸ் ஹார்மோன்கள் ($6௩ ௦:0௦0௦௩28). மேற்கூறிய கொழுப்பு 
களும் ஸ்டீரால்களும் புரோட்டோ பிளாசத்தின் முக்கிய உறுப்புப் 

மபொருளாகும் (லே ($), இவைகள் தாவரங்களிலிருந்தும் விலங்கு 
களிலிருந்தும் கிடைக்கப்பெற்று, . உடலின் பல பாகங்களில் சேர்த்து 

'வைக்கப்படுகின்றன. அவைகள் சுலபமாகப் புரோட்டோபிளாசத்தி 

னால் ஆக்ஸிஜன் ஏற்றமாக்கப்பெற் று (Oxydized) 2 ayenr Fé Qeou உட 

லுக்குக் கொடுக்கின்றன. 

4. உப்புகள் (521) : இவைகள் உயிர்ப் பொருள்கள் இல்லாவிட். 
டாலும் புரோட்டோபிளாசத்தில் காணப்படுகின்றன. இவைகள் 

போதிய அளவில் இல்லாதிருந்தால், உயிர்ப்பொருள் இரசாயன மாற்ற 

மடைய முடியாது. சில முக்கியத் தாதுத் தனிமங்கள் மேலே இரசா 

யனப் பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளன. சோடியம், பொட்டாசியம், 

கால்சியம், மக்னீசியம், இரும்பு, பாஸ்பரஸ், கந்தகம், குளோரின், 
அயோடின் போன்ற இனவகன் மிக நுட்ப அளவில் சேர்ந்த கூட்டுப் 
பொருளாகவே உள்ளன. 

Il. eudflued gmt (Biological properties) : 

புரோட்டோபிளாசம், ஒரு கொலாய்டு மண்டலமாக இருக்கறது. 
இதில் திரவங்கள் கலந்தும் கலவாமலும் இருக்கின்றன. சில சிறு 
பொருள்களும் காணப்படும். சில சமயங்களில் கொலாய்டு ஜெல்லி 
யாக மாறுகின்றது. உதாரணமாக, உஷ்ணப்படுத்தும்போது அவ் 

வாறு மாறுகிறது. இறுகிய நிலையில் இதற்கு ஜெல் (081) என்றும், 

திரவமாக இருக்கும்போது சால் (8௦1) என்றும் பெயர். புரோட்டோ 

பிளாசம் அடிக்கடி ஜெல் நிலையிலிருந்து சால் நிலைக்கும், சால் நிலையிலி 

ருந்து ஜெல் . நிலைக்கும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் (ஜெல்3ஆசால்]. 

மற்ற உப்புகளும் ல மாவுப் பொருள்களும் இரவ நிலையில் இருக் 
கின்றன. புரோட்டோபிளாசத்தின் மற்றொரு முக்கியப் பண்பு 
யாதெனில், தன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு மெல்லிய சவ்வுப் போர்வையை 

(அரமக) அமைத்துக்கொள்ள முடியும், அநேகமாக; கொழுப்புக் 
கூட்டணுவும் (Lipid molecule), yoxS&é கூட்டணுவும் (நிராக 
1001200146) சேர்ந்து இரு : அடுக்குகளாக , (கட்டிக்கொண்டு) இப் 

போர்வை அமையப்பெற்றிருக்கலாம். இச் சவ்வு ஒரு ல திரவத்தை 
மட்டுமே உள் அனுப்பவோ வெளிவிடவோ செய்யும் தன்மையுடை 
யது. உதாரணமாக, நீர் மட்டும் ஊடுருவிச் செல்லமுடியும். மற்ற
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உப்புகள், பெரிய. கூட்டணுக்கள் முதலியன பெரும்பாலும் அனுப்பப் 
படமாட்டா. 

eg woe . ச் 

-புரோட்டோபிளர்சம் உணரும் இயல்புடையது. (Irritability); 
கரண்டுதலுக்கு ஏற்ப அல்லது சூழ்நிலைக்கு ஏற்பத் தங்களை மாற்றி: 
அமைத்துக்கொள்கின்றன. . உடலின் ஒரு பகுதியில் தரண்டப்பட்டால் 
மற்றப் பாகங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. இதுவே, கடத்தும் திறன் 
(Conductivity) crergy பெயர் பெறும்... இப் பண்பு புரோட்டோ 
பிளாசத்திற்கு: உண்டு, புரோட்டோபிளாசம் எப்போ தும் ஒரே 
நிலையில் இருக்காது. அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே இருக்கும், வெகு. 
சுலபத்தில் சிறு பொருளாகவும் பிரியக்கூடும். 

புரோட்டோபிளாசத்தின் இயல்பும் அமைப்பும் மேற்கண்ட 
மூன்று முறைகளினால் நன்கு விளங்கும். அப் பொருள்களில் உயிர்த் 
தன்மை எவ்வாறு உண்டாயிற்று என்று யாராலும் இதுவரை கூற. 
முடியவில்லை. இருப்பினும் உயிரியல் துறைக் கண்கொண்டு நோக்கும் 
போது, உயிரியல் .பொருள்களிடம் காணப்படும் மண்டலப் பண்பு. 
(System-property) 517 éir* உயிர் (116) என்று கொள்ளவேண்டும், 

இதனுடன் உயிரிதான் உயிரை உண்டாக்க முடியும் : என்றும் உணர: 
வேண்டும். 

G#eb (Cell) 

இரசாயன விஞ்ஞானிகளுக்கு அணு (44010) என்பது எப்படி. 
அடிப்படையாக விளங்குகிறதோ, அதேபோல், உயிரியல் வல்லுநர்: 

களுக்கு செல் (061) என்பது ஒரு முக்கிய அடிப்படையாகும். உயிரி: 

களின் நுண் அணுவிற்கு “செல்” (11) என்று பெயர். 75917 ஆம் ஆண் 

டில்தான் சாதாரண நுண்ணோக்கி அல்லது மைக்ராஸ்கோப் (181006- 

0௦06) செய்யப்பட்டது. முதன் (முதல் இதன் உதவியால் பார்த்த 
போது, ச.யிரிகளில், தேன்கூடுபோன்ற பல சிறு சிறு அறைகள் காணப் 
பட்டன. பின்னர் 1665-ல் ராபர்ட் ஹுக் (௩௦௫௨ம் 17001) என்பவர் 

' இவைகளுக்கு “செல்கள் என்று பெயரிட்டார். 7889-ல் ராபர்ட் 
W@gersr (Robert Brown) என்பவர் நியூக்ளியசை (14பயஸ5) ஓர் இன் 
றியமையாத மத்திய பாகமாகக் கூறினார். எம். ஜே. ஷ்லீடன் (14. ]. 
Schleidn) crorueit 7849-ல், தாவரங்களில் *செல்”கள்தாம் யூனிட். 
(பீபி அமைப்பு என்று கூறினார். 7840-ல் தியோடர் ஷீவான் ('1116௦- 
der Schwann) என்பவர் இதையே பிராணிகளுக்கும் கூறினார். இவ் 
விருவரின் கோட்பாடே. செல் கொள்கை (0! 12௦௫) என்று இப் 

போது பொதுவாக வழங்கப்பெறுகிறது. இதன்படி, “எல்லாப் பிரா 
ணிகளும் தாவரங்களும், செல்களினாலும் செல் பொருள்களினாலும் — 

ஆனவை! என்பதாகக் கொள்ளப்படும். செல்தான் அடிப்படை...
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வனிட்டாகும். எப்போதும்: பொருள்களுக்கும்' சக்திக்கும் பண்ட 
மாற்று நடைபெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஒரு செல் உயிரியில் 
(உ-ம்) புரோட்டோசோவா-- 010208 ; புரோட்டோஃபைட்டா- 
Protophyta;] Gee என்பதும், பிராணி அல்லது தாவரம் என்பதும் 
ஒன்றே. ஆனால், பல செல்களையுடைய பிராணிகளில், செல்கள் ஒன்று 
சேர்ந்து பற்பல வேலைகளைச் செய்கின், றன, இருப்பினும், பல செல்களை 
யுடைய பிராணிகளின் துவக்கம் ஓரே செல்லிலிருந்துதான் உண்டா 
பிற்று. ஒவ்வொரு செல்லும் புரோட்டோபிளாசம் அல்லது உயிர்ப் 
'பொருளால் ஆனது. டுஜார்டின் .'.(மியர்காபிப) என்பவர் 7835-ல் 
செல்லினுள் இருக்கும் பொருள்கள் ' உயிர்த்தன்மையுடையன என்ற 
கருத்தை வெளியிட்டார். இப் பொருளை, : சார்க்கோடு (லய) 
அதாவது சதை என்று அழைத்தார். பதினோராண்டிற்குப் பின் 
1846-ல் வான் மோஹல் (ட 14௦11) என்பவர்தாம் புரோட்டோ: 
பிளாசம் என்ற புதுச் சொல்லை உண்டாக்கினார். புரோட்டோபிளா 
சம் என்றால் *முதலுடல்” என்று பொருள். 

பிராணிகளின் செல்கள் பெரும்பாலும் மிகச் சிறியன. இதன் 
- அளவு யாதெனில், 0:001 மில்லி மீட்டர் (மி.மீ.] அல்லது [1,000 
மைக்ரா- 7 மி, மீ.] ஒரு மைக்ரான் ஆகும் [(Micron)-uiséren.0, 
மைக்ரர (141௦8); அடையாளக் குறி ம7. ஒரு நல்ல ஒளி, மைக்ராஸ் 
கோப் மூலம் பார்க்கும்போது குறைந்த அளவு காண்பிக்கும் ஒரு செல் 
அளவு0:2,ம ஆகும். இன்னும் இதைவிடக் கூர்மையாகக் காண்பிக்கும் 
மைக்ராஸ்கோப்புகளும் உள. அவை அல்ட்ரா மைக்ராஸ்கோப் (Ui- 
11& ராம்0050006), எலக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப் (15160170% microscope) 

என்பனவாம். இவைகளின்மூலம் பார்க்கும்போது மற்றெல்லா நுண் 
பொருள்களும் நன்றாகத் தெரியும். இவைகளின் பரிமாணங்களின் 
அளவை ஆங்ஸ்ட்ரான் யூனிட்-ஆ (கறல நாபி க) வால் கூறுவர், 

1,000 ஆ - 0:1 ம (1 மில்லி மைக்ரான்) (1,000 &- 0:71). செல் 
களின் அளவு ஓவ்வொரு இனத்திலும் வேறுபடும். மிகச் சிறிய செல் 
அ௮டையது பாக்டீரியா (௧04) தான். மனித இரத்த செல்களின் 
சராசரி விட்டம்- (191) 7-5.” மற்ற செல்களின் அளவு 70 
முதல் 50,ம வரை இருக்கும். “ பெரிய பிராணிகளில் சில நரம்புச் செல் 

கள் பல அடி நீளமிருக்கும். பறவைகள், சுர மீன்கள், இவைகளின் 

.மூட்டைகளிலுள்ள யோக் (3௦11) செல்கள் மிகப் பெரியன; உதா 

ரணமாகக் கோழி முட்டையிலுள்ள யேர்க்கின் நீளம் 40 மி. மீ. விட்ட 
-முடையது. நெருப்புக்கோழி முட்டையின் யோக்கின் நீளம் 80 மி.மீ, 

ABW. ் 

செல்லின் அமைப்பு (Cell Structure) 

செல் புரோட்டோபிளாசத்தால் ஆனது. ஒரு பிராணியின் செல் 
லில், சைட்டோபிளாசம் (ஜே), உட்கரு (8ம்) என இரு
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பகுதிகள் உண்டு, இவைகளுக்கு வெளியில், செல் சுவர் (௦81 ஏவி]) 
இருக்கிறது. தாவரத்தில் இச் சுவர் செல்லுலோஸ். (0ே111௦86) மரச் 

சத்தினால் ஆனது. பிராணிகளின் செல்லில் இப்பொருள் இல்லை. 

சைட்டோபிளாசம் : : உட்கருவுக்கு வெளியே காணப்படும் 
புரோட்டோபிளாசத்திற்கு சைட்டோபிளாசம் என்று பெயர். இப் 

பகுதியில் பல அமைப்புகள் காணப்படும். செல் சுவரின் அருகில் 

. இருக்கும்' 'சைட்டோபிளாசம் சற்று விறைப்பாக இருந்து, ஓூள 
விற்கு செல்லின் உருமாற்றத்தைத் தடுக்கிறது. உட்கருவுக்கு ௮௬ 
கில் ஒரு தெளிவான பரப்புண்டு, இப் பரப்பிற்கு சென்ட்ரோசோம் 

(Centrosome) goog சென்ட்ரோஸ்ஃபியர் (0௦) என்று 
பெயர். இப் பரப்பில் நிறமேற்றப்பட்டால், துண்ணிய ஆழ்ந்த நிற 

      
LIL Lo, le 

ஒரு பொதுவான பிராணி செல் : கு, உயிருடைய நிலை, B. Am 

மேற்றிய நிலை, 1. செல் சவ்வு, .2. ௬ரப்பித் துகள்கள், 3. சென்ட் 

ரியோல், 4. நியூக்ளியஸ் சவ்வு, 5. குரோமோசோம், 6. குரோ 

“ மேட்டின் துகள்கள், 7. நியூக்ளியோலஸ், 8. மிட்டோகாண்ட்ரியா, 

9. கொழுப்புக் கோளம், 10. சைட்டோபிளாசம், 11. கோல்கை உறுப் 

புகள். 

மேற்றப்பட்ட புள்ளி ஒன்று :தெரியும், அதற்கு சென்ட்ரியோல் 

- ரீசெயார்0க) என்று பெயர். இச் சிறு புள்ளியானது செல் பிரிவினை 

யைத் தூண்டுவதுடன் தானும் பல பிரிவுகளாகப் பிரிகின்றது. பிரிந்த 
ஒவ்வொன்றும் சிறு துகள்களாகவும் (ஜாலம்), அத் துகள்களின் அடி. 
யில் ல லியாக்களும் (011௨), ஃபிளஜெல்லங்களும் (Flagella) 

ஓட்டிக்கொள்ளும். சைட்டோபிளாசத்தில் சிறு துகள்கள்போல 

வும், சிறு கோல்கள் போலவும் அல்லது சிறு இல்லிகள் : (1318121418) 

போலவும். சில உறுப்புகள்: காணப்படும். இவைகளின் உட்பகுதி 

புரதத்தாலும் (மாண்ட), வெளி உறை கொழுப்பினாலும் (Fat) 

ஆனது.
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இவைகளுக்கு மிட்டோகாண்ட்ரியா (Mitochondria) — என்று 

பெயர். சல தனி நிறமேற்றும் முறையைக்கொண்டு சைட்டோ 

பிளாசத்தில் இன்னும் சில உறுப்புகளைக் காணலாம். (படம்-7), 

இவைகளுக்கு  கோல்கை உறுப்புகள் (0௦11 5௦௦௯) என்று பெயர். 
மற்றும் மைக்ரோசோம்களும் (1840080106). உண்டு. இவைகள் 
எலக்ட்ரான் மைக்ரோகிராஃப்ஸ்களில் (181601101௩ 181௦102115) தான் 

விளக்கமாகத் தெரியும். இவைகளுடன் சைட்டேோபிளாசத்தில் 

பிளாஸ்டிடுகளும் (11ஆம்05) காணப்படும். பிளாஸ்டிடுகள்: தாவரச் 

செல்களிலு.ம் கல ஃபிளஜெல்லேட்டுகளிலும் (ஒரு செல். பிராணி) 
காணப்படும். சுரப்பித் துகள்களும் (56016௨ granules), aPaa 

குமிழிகளும், orbs sem (vacuole) சைட்டோபிளாசத்தில் 
உண்டு. 

% . 

Hupaafluco (Nucleus): இது ஒரு முட்டை. வடிவமாக உள்ள 

முக்கியத் தனிப் பகுதி. இது சைட்டோபிளாசத்தினின்றும் நியூக் 
ளியஸ் சவ்வினால் (1001608 0601101216) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பகுஇ 
நியூக்ளியஸ் ரசம் (14001ஸடீ 3௨ழ).அல்லது நியூக்ளியோபிளாசம் 

(Nucleoplasm) என்ற திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. 

இத் திரவத்தில் சில நூலிழைகள் போன்ற உறுப்புகள் காணப் 

படும். அவைகளுக்கு குரோமோசோம்கள் (0௦00501005) என்று 

பெயர். குரோமோசோம்கள் நிறமேற்றப்பட்டால் தெளிவாகத் தெரி 
யும். ஒவ்வொன்றும் பல -ஜீன்களால் (0888) ஆனது. இவைக 
ளிடையே கறுத்த இடமுண்டு. அதற்கு நியூக்ளியோலஸ் (1110016015) 
என்று பெயர், செல் பிரியும்போது குரோமோசோம்கள் நன்கு தெரி 
யும். குரோமோசோம்களில் குரோமேட்டின் இல்லாத பகுதியும், 

அதனுள் குரோமேட்டின்கள் அல்லது நிறத் துகள்கள் (0010, - 

colour= mb; Chromatin granules) சிதறப்பட்டும் காணப்படும். 
ஒரு செல்லின் நியூக்ளியஸ் இனவிருத்தி வேலையையும், சைட்டோ 

பிளாசம், மற்ற வேலைகளான உணவு உட்கொள்ளல், , கழிவு நீக்கம் — 
போன்றவைகளையும் கவனித்துக்கொள்கின்றன. 

செல் பிரிவு (Cell Division) . 

செல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ந்தபின் குரோமேட்டின் 
பகுதி குரோமோசோம்களாக மாறுகிறது. பின்பு செல் பிரியத் 
தொடங்குகிறது. ஒன்று இரண்டாஇத் திரும்பத் திரும்பப் பிரிதலுக்கு 
செல்-பிரிவு என்று, பெயர். இதனால் பல புதிய செல்கள் உடலில் உண் 
பாகின்றன. இப் பிரிவில் இரு முறைகள் அண்டு.. அவைகளாவன 2! 

1. Gorapac: Mey (Direct division or Amitosis) 

2. weemwpses Mea (Indirect division or Mitosis)
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Gerapau fla; (Amitosis): இது ஒரு சாதாரண பிரிவாகும். 
நியூக்ளியஸின் நடுவில் சுருக்கம் (0௦23471௦(1௦1): ஏற்பட்டு இரண்டா 

டத z 
B 

   
பட ட். 

A,B,C. pgm Bau: 1, நியூக்ளியஸ் சவ்வு, 2. நியூக்ளியோ 

லஸ், 3. அசையா நிலை குரோமோசோம்கள், 4, மத்திய உறுப்பு, 

5 ஆஸ்டர்கள், 6. ஸ்பிண்டில் இழை, 7. குரோமோசோம், 8. மத் 

தியத்தட்டு, 9. நியூக்ளியஸ், 

  
LiLo &.B. . 

ம. . மாற்று நிலை, 73. ஆக்க நிலை, FP, 0. முடிவு நிலை. 

(1-9 பார்க்க: படம் 2 A) ் 

கப் பிரிகிறது. உடனடியாக சைட்டோபிளாசமும் 

. பிரிகிறது. இம்மாதிரிப் பிரிவு புரோட்டோசோவாவிலும் கருவுற 

Feel gyth (Foetal membrane) நடைபெறுகின்றது. 

830—2 

இரண்டாகப்
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மறைமுகப் பிரிவு (]8/ருஷ்) : இப் பிரிவில் நியூக்ளியஸ் பிரிவ 
குற்கு முன் பல சிக்கலான மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன. இப்போது. 
தான் குரோமோசோம் நன்றாகத் தெரியும்; ஆகையினால் இப் போக் 

ADG  GsoorGurMeFew  (Karyokinesis, Karyon = Nucleus ; 
7830௦ - 4046 - நகர்தல்) அல்லது நியூக்ளியஸ் நகர்தல் என்று பெயர். 
சில நூல் போன்ற உறுப்புகள் இப்போது தெரிவதால், மிட்டோ 

சிஸ் (Mitosis, Mitcs=Thread) என்று கூறப்படுகிறது. இப்போது 

ஏற்படும் மாறுதல்களை நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரித்தாலும்," நிகழ்ச்சிகள் யாவும் 

தொடர்ந்தே நடைபெறுகின்றன. 

அவைகளாவன : 

7. முதல் நிலை (Prophase) 

2. மாற்று நிலை ( Metaphase) 

3. 35% Hv (Anaphase) 

8, முடிவு நிலை (161௦021856) 

பிரியா நிலை (செல்'களை இடை நிலை செல் (Interphase Cell) 

கன்றும் கூறுவார்கள். 

முதல் நிலை (அல்லது புரோஃபேஸ் -1௦ற156) : 078, ௦2 

before = qpesr ;_ Phasis = Appearence = Garett med): 

இந் நிலைதான் பிரிவினைக்குத் தயாராகும் நிலையாகும். சைட்டோ 

பிளாசத்திலுள்ள மற்ற உட்பொருள்கள் யாவும் சிதறியும் இடம் தெரி 

யாமலும் இருக்கும். இப்போது நியூக்ளியசினுள் நூல் போன்ற குரோ 

மோசோம்கள் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொரு செல் பிரிவிற்குப் பின் 

னும் குரோமோசோம்கள் பிரிக்கப்பட்டு, ஒரு நீண்ட நூல்போல் ஆகி 

ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கொள்ளும். இதற்கு முன் நிகழ்ச்சியாக 

சென்ட்ரோசோம் இரண்டாகப் பிரிந்து, ஓவ்வொரு பிரிவும் உட்கரு 

வின் எதிரெதிரான துருவத்திற்குச் செல்கின்றன (படம் 8 &). இவ்விரு 
சேய் சென்ட்ரோசோம்களைச் சுற்றிக் கதிர்களான ஆஸ்டபர்கள் (க) - 

காணப்படும். அஸ்டர் என்பது மத்திய சேய் சென்ட்ரோசோமும் 

கதுர்களும் சேர்ந்ததாகும். 

இதற்கிடையில் சல முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நியூக்ளியசில் நடைபெறு 
இன்றன. நூல் போன்று தென்பட்ட குரோமோசோம்கள் இப்போது 
நன்கு, குட்டையாகவும் மொத்தமாகவும் அதற்குரிய அமைப்பைப் 

பெறுகின்றன. இதே' சமயத்தில் ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் 
இரட்டிக்கிறது. எவ்வாறெனில், ஜீன்கள் ஒன்றுசேர்ந்துள்ள 
பொருள்சளைக்கொண்டு மூன்னதைப்போல் மற்றொன்று உண்டா
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கிறது. ஆனால், பிளவு முறையில் அல்ல. ஆகையால், ஒவ்வொரு 

குரோமோசோமும் அதேபோல் மற்றொன்றை இணையாக வைத் 
துள்ளன. இவ்விணைகளுக்கு குரோமேட்டிட்கள் (பேோரரவா108) என்று 

பெயர். குரோமோசோம்கள் . உருவாகப் பெற்றதும் நீயூக்ளியசின் 

சவ்வு கொஞ்சங் கொஞ்சமாக உட்கொள்ளப்பட்டுக் கடைசியில் 

மறைந்துவிடும். நீயூக்ளியஸ் ரசத்தில் முதலில் குரோமோசோம்கள் 
மிதந்துகொண்டிருக்கும். ஆனால், ' இந்த ரசமும் சைட்டோபிளாசத் 

துடன் கலந்துவிடுகிறது. இதே சமயத்தில் சின இழைகள் சைட்டோ 
பிளாசத்தில் வளர்கின்றன. இவ்விழைகள் யாவும் நூல் சுற்றும் கதிர் 

(இறா ப1) போன்று, ஆஸ்டர்கள் உள்ள துருவங்களில் ஒன்றுசேர்ந்து 

காணப்படும். இவ்விழைக் கத்தைக்கு ஸ்பிண்டில் (Spindle) என்று 

பெயர். இந்த ஸ்பிண்டிலும் ஆஸ்டர்களும் குரோமேட்டின்களால் 

ஆனதில்லை. ஆகையால் இவைகள் நிற மேற்றுக்கொள்ளா. இவ்விரு 

சேய் ஆஸ்டர்களும் தற்போது இரு நட்சத்திரங்கள்போல் காணப் 

படும், ஆகையால் இதற்கு ஆக்ரோமேட்டிக் படம். (கப௦ய211௦ 

Figure) sag) 9tb.Qurew1_t (Amphiastir; GK : Amphi =luth = 

இரு; தகஸ்ா-$மா- விண்மீன்) என்று பெயர். குரோமோசோம்கள் 

.நிறமேற்றுக்கொள்வதால் அவைகளுக்குக் குரோமேட்டிக் படம் 

(Chromatic Figure) aera பெயர். குரோமோசோம்கள் இடம் 

பெயர்ந்துகொண்டிருக்கும். இந் நிகழ்ச்சிவரை புரோஃபேஸ் (870- 

ற%௨6) அல்லது முதல் நிலை என்று பெயர். - 

° மாற்று நிலை அல்லது. மெட்டாஃபேஸ் (146(கற4256) (GE: 

Meta =after>996@): குரோமோசோம்கள் இரட்டிக்கப் பெராவிட் 

டால். இப்போது. இரட்டிக்கப்பட்டு மிக நன்றாகவும், ஓவ்வொன் 

றும் இரு குரோமேட்டிட்களாகவும் (Chromatids) தெரியும். ஓவ் 

வொரு சோடியும் பிளவினால் ஏற்பட்டதுபோல் தோன்றும். ஆனால் 

உண்மையில் இரட்டிக்கப்பட்டதே. சோடியில் ஒவ்வொன்றும் மற் 

POs ஓத்திருக்கும். ஓவ்வொரு சோடி குரோமேட்டிட்களும் 

ஓரே ஒரு புள்ளியில்தான் இணைந்திருக்கும். ௮ப் புள்ளிக்கு சென்ட்ரோ 

uit (Centromere). என்று. பெயர். இவைகளைச் சேய் குரோமோ 

சோம்கள் என்றும் கூறுவதுண்டு. இவைகள் யாவும் இங்கும் அங்கும் 

நகர்ந்து பின்பு செல்லின் மத்தியக் கோட்டில் (4210) ஒவ்வொரு 

ஸ்பிண்டில் இழைக்குக் குறுக்காக அமையப் பெறுகின்றன (படம் 22). 

இம்மத்தியக் கோட்டிற்கு இப்போது மத்தியத் தட்டு (10420௦01௨1 

1216) என்று பெயர். இது இரு துருவங்களுக்கும் சம தரரத்திலுள் 

ளது. சோடிகுரோமோசோம்கள் மத்தியத் தட்டில் அமையும் நிலை 

வரை மாற்று நிலை அல்லது மெட்டாஃபேஸ் (Metaphase) என்று 

பெயர்.. 

ஆக்க நிலை அல்லது அனாஃபேஸ் :(&ய௨ற1256) (GK. Ana = up= 

மேலே): இப்போது சென்ட்ரோமியர் இரண்டாகப் பிரிந்து ஸ்.பிண்டில்
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இழையுடன் இணைந்துகொள்கிறது. ' இதனாலேயே இதற்கு ஸ்பிண்டில் 

இணைவு என்று பெயர் (படம் 2 £), பிரிந்த சென்ட்ரோமியரிலிருந்து 
ஒவ்வொரு குரோமேட்டிட். இணையும் மெதுவாகப் பிரியத் தொடங்கு. 
கின்றன. பிரிந்த ஸ்பிண்டில் இழை வழியாக இரு துருவங்கள் பக்கம். 
நகருகின்றன. இப்போது 7*-அல்லது (/-வடிவத்தில் இழுக்கப்படுவதுூ 
போல் தோன்றும் (படம் 8 ), இவ் ஆரம்பப் பிரிவிலிருந்து சென்ட். 

ரோசோரமுக்குப் போய்ச் செருங்வான்ற ட ஆக்க தில் அல்லது அனுஃ்பேஸ் 
( Anaphase) என்று பெயர். 

முடிவு நிலை அல்லது டீலோஃபேஸ் (Telophase) (0 18: 
121௦-ம் முடிவு) : குரோமேட்டிட்கள் அல்லது சேய் குரோ 

மோசோம்கள்; சென்ட்ரோசோம் பக்கம் நகர ஆரம்பித்தது 

லிருந்தே இந் நிலை ஆரம்பம் என்றும் கூறலாம். இறுதியில் குரோமேட்.. 

டிட்கள் துருவத்தை அடைந்ததும் சென்ட்ரோசோமுக்கருகில் ஒன்று 
சேர்க்கப்படுகிறது (படம் 5 8). குரோமோசோம்கள் பல் கிளைகளாகப்: 

பிரிந்து, பின் ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கொண்டு, பிரிவுக்கு முன் 
இருந்த. ஆரம்ப நிலையை அடைஇறைது. குரோமோசோம்கள் 

இப்போது தெரியாது. குரோமேட்டிட்கள்போல் காணப்படும் 
இக் குரோமேட்டின்களைச் சுற்றிப் புது நியூக்ளியஸ் சவ்வுச் 
சுவர்கள் உண்டாக்கப்படுகின்றன.. , செல்லின் ஸ்பிண்டில்மூலம். 

செல்லும் அச்சிற்கு (2௦6) செங்குத்தாக சைட்டோபிளாசத். 

இல் ஒரு சிறு பிளவு ஏற்பட்டுக் கடைசியில் செல்லையே இரு 
பிரிவாகப் பிரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு பாதியும் ஒவ்வொரு சேய்-நியூக். 

Murr காணப்படும். இவ் விரண்டிற்கும், சேய் செல்கள் 
(லன லே) என்று பெயர். செல் பிரிவதற்குச்.சில நிமிடங்கள் 
மூதல் பல மணிநேரங்களும் ஆகும், ஆனால், ஓய்வு நிலை (ஈஷீம்டத 80௨8௦) 
பல நாட்கள்வரை நீடித்்இருக்கும். . 

மிட்டோூிஸ் ஏற்படுவதின் முக்கியத்துவம் யாதெனில், செல்லி; 
லுள்ள பரம்பரைப் பொருளான ஜீன்கள் (2) சமமாகப் பங்கிடம்: 

படுவதே. எவ்வாறெனில், குரோமோசோம்களே இவைகளினால் 
அமைந்துள்ளன. தாய் செல் குரோமோசோம்கள் ௪ சமமாகப் பிரிந்து 

சேய் செல்களைச் சேருகின்றன. 

குரோமோசோம்களின் சில பண்புகள் 

குரோமோசோம்கள் sSeiracir (Genes) என்ற மூனிட்டுகளால்: 
ஆனது. இந்த ஜீன்களே தனி உயிரியின் குணங்களை நிர்ணயிக்கின்றன... 
ஒரு இனத்தின் தனி உயிரிக்கு உள்ள குரோமோசோம்களின் 
எண்ணிக்கை மாறாது (8ஈ) (விலக்கு : முதிர்ந்த இனச் செல்கள்), 
அந்த எண்ணிக்கை றியதிலிருந்து பெரியதுவரை இருக்கும், அதிக 
எண்ணிக்கை புரோட்டோசோவாவில் அக்ரிகேட்டா என்ற தொகுப்
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பில் 40.0 வரை காணப்படுகிறது. பட்டுப். பூச்சி வகையில் (8௦0) 
- லஃீபில்காலியா பெடேரியா (Philgalia pedariajald 224 குரோமேய 
'சோம்கள் உள்ளன... மிகக் குறைந்தது தாக்குப் பூச்சி (&5௦கா% 10௨2௨10- 

௦றவக) யில் 8 குரோமோசோம்கள்தாம் உண்டு, இங்கே ஏ-1 / 
மனிதனின் குரோமோசோம்கள் எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டு. ஆகும். 

குரோமோசோம்கள் உருவத்திலும் அமைப்பிலும் மாறினாலும், 

"அந்தந்த மாறுதல் அந்த இனத்தில் மாறாது இருக்கும். 

- செல் பரம்பரையின்மூலம், குரோமோசோம்கள் தங்களுடைய 

இன: உறுதியைக் காப்பாற்றிக்கொண்டிருக்கின்்றன. செல்கள் 

பிரியாதிருக்கும்போது குரோமோசோம்கள் தெரியா. 

ப் 
ஆண்பால் அல்லது பெண்பால் என்பதை குரோமோசோம்களின் 

. சேர்க்கை அமைப்பு நிர்ணயிக்கிறது. 

உட்கரு மாற்றங்களின் முக்கியத்துவம் 

மேற்கூறிய பிரிவுகளில் குரோமோசோம்கள்தாம் முக்கியப் பங்கு 

கொண்டுள்ளன. குரோமோசோம்கள் ஜீன்கள் என்ற பல நுண் பகுதி 

களால் : ஆனவை, இந்த ஜீன்கள் டெஸ்ஆக்சிரிபோஸ் நியூக்ளிக் 

Mab (Desoxyribose nucleic acid, DNA) என்ற புரதத்தினால் 

ஆனவை. மெட்டால்பேசில் காணப்படும் சுருள்தன்மை (Spiralisa- 

tion) WerGurg 084 தன் உச்ச நிலையில் காணப்படுகிறது. DNA 

மூலம் பரம்பரைப் பண்புகள் பெற்றோரிடமிருந்து குழந்தைகளுக்குக் 

- கொடுக்கப்படுகன்றன, இரசாயன ஆராய்ச்சியினால் நியூக்ளியோலஸ் 

பகுதியில் ஒரு வித நியூக்ளிக் அமிலம் இருப்பதாகக் கண்டுள்ளனர். 

அதற்கு ரிபோநியூக்ளிக் அமிலம் (Ribo nucleic acid, RNA) என்று 

பெயர். ஓவ்வோர் இனத்திலும் இவ்விரு நியூக்ளிக் அமிலங்களின் 

(DNA, RNA) அளவு. மாறுபடும். இந்த RNA Aw சமயங்களில் 

ற] யிலிருந்தும் உண்டாகப்பெறும். நியூக்கிளியார் சவ்வு மூலம் 

RNA சைட்டோபிளாசத்திற்கும் போகும். அங்கே புரதத்தின் 

சேர்க்கையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. சைட்டோபிளாசத்தில் காணப் 

படும் 2/4 கரையும் தன்மையுடையது. மைக்ரோசோமில் சேர்த்து 

வைக்கப்பட்டுள்ள 8744, கோல்கை உறுப்புகளினால் வெளிப்படுத்தப் 

படுகிறது. மிட்டோகாண்டிரியா போன்றவைகள் சத்தியை வெளி 

விட ஒரு தளம்போல் உபயோகப்படுகின்றன. 

GusrAew (Meiosis) 

மிட்டோடிஸ் (1045) என்ற செல் பிரிவு, சாதாரண உடற் செல் 

களில் நடைபெறுகிறது. இப் பிரிவு முறையில் உடலிலுள்ள செல்கள்
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யாவும் ஒரே எண்ணிக்கையுள்ள குரோமோசோம்களாகப் பிரிக்கப்படு 
கின்றன. ஆனால், இனச் செல்கள் (58௯ வித) பிரியும்போது 

குரோமோசோம்கள் குறைவுபடுகின்றன. இப் பிரிவுக்கு மியோடிஸ் 

(144௦6) அல்லது குன்றல் பிரிவு முறை என்று பெயர். 

கரு வளரும்போது மிட்டோசிஸ் முறையில் வளர்ந்துகொண்டே. 

, செல்கிறது. அப்போது செல்கள் பலவாகப் பிரிந்து, தோல், 

தசை, நரம்பு,. எலும்பு, இன உறுப்புக்கள் போன்ற பல 
பாகங்களை உண்டாக்குகின்றன. இங்கே குரோமோசோம்கள் ௪ம 

மாகப் பிரிகின்றன. அப் பிராணி வளர்ந்ததும், அதன் இனச் செல் 

களில் இம் முறைப்பிரிவு ஏற்ப்டாமல் மியோ?ிஸ் முறையில் பிரிகிறது... 

இனச் செல்களில் குரோமோசோம்கள் இரட்டை. எண்களாக (1ம்- 
loid number) காணப்படும். இதை 28% என்று கூறுவது மரபு. 

தேனீக்கள் போன்ற சிலவற்றில் ஒற்றை sro (haploid number; n) 

குரோமோசோம்கள் காணப்படும். தாயிடமிருந்து ஒரு செட்டும். பப © 

தந்தையிடமிருந்து ஒரு செட்டும் (1) பெற்று 84 அல்லது இரட்டை. 
எண் குரோமோசோம்களாகின்றன. ஓவ்வொரு சோடியில் காணப் 

படும் தாய். குரோமோசோமுக்கும் தந்ைத குரோமே௱சோமுக்கும் 

உறுப்பொத்த (௦௧௩௦1௦2௦௩8) குரோமோசோம்கள் என்று பெயர்... 
முதிர்ச்சியடையும்போது -இனச் செல்கள் விரைவாகப் பெருகு. 

கின்றன. இவைகளுக்கு ஆணில் ஸ்பெர்மெட்டகோனியா (றனாப240- 
gonia) அல்லது ஆண் தாய்ச் செல் (விந்துவின் முதல் தோன்றி) "என் 
றும், பெண்ணில், ஊகோனியா (0௦20ம்) அல்லது பெண் தாய்ச் 

செல் (அண்டத்தின் .முதல் தோன்றி) என்றும் பெயர். இவ்விரு. ' 
தாய்ச் செல்களும் விந்துக்களையும் அண்டங்களையும் உண்டாக்கும். 

முறைக்கு கேமிட்டோ ஜெனிசஸ் (வோ6(௦த௦ 16) அல்லது முதிர்தல் 

(ர8்யரலா10:)) என்று பெயர். இறுதியில் கடைக்கும் ' முதிர் செல் 

களுக்கு இனச் செல்கள் (லோம்) என்றும், நியூக்ளியசில் ஏற்படும். 
மாறுதல்களுக்கு மியோசிஸ் (1,4610818) என்றும் பெயர். 

“lbs 2 Duss) (Spermatogenesis ) 

ஸ்பொமெட்டோகோனியாவிலிருந்து--விந்துச் சுரப்பி (12) 

யிலிருந்து--விந்து உண்டாஇன்றது. முதன்முதலில் மிட்டோட்டிக் பிரிவு 

முறைப்படி. செல்கள் பிரிகின்றன. வளர் பருவம் முடிந்ததும் செல்கள் 

UGSH OPSW cv@u7T@i1_Gromomet_ev (Primary Spermatocytes) 

அல்லது “விந்துவின் முதல் தோன்றி”. ஆகிறது. பிறகு இரு மியோட்டிக். 
பிரிவுகள் ஏற்படுகின்றன. முதல்: மியோடிக் பிரிவின் புரோஃபேசில் 
(1௦1256) இரட்டை எண் குரோமோசோம்கள் (8/0) நியூக்ளியசில் 
தென்படுகின்றன. ஓவ்வொரு. குரோமோசோமும் திரித்த சிறு கயிறு 
போல் தோன்றும், இவைகளுக்கு குரோமோமியர்கள் என்று பெயர்,
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குரோமோசோம்களின் உறுப்பொத்த இரு சோடி குரோமோசோம்கள்: 
ஒன்றோடொன்று-இணைகன்றன. இவ்விணைவுக்கு சினேப்சிஸ் (5970408187 
அல்லது. இணைதல் என்று பெயர். உடனே ஓவ்வொரு குரோமோ 

A 

   nes al 
b cp ; 

apres ட 
| and. ட எட்ட 

இனச்செல்களின் முதிர்ச்சி oot aici, oc. emcee, 

௦2. ஊகோனியம், 11. போலார். உறுப்பு, 85௦.-ஸ்பெர்மெட்டோ 

சைட், Spg. ஸ்பெர்மேட்டோகோளியம், ஐ, ஸ்பெர்மாட்டிட்கள், 

802. விந்து. se ஆ. re 

. Bf EAN ப] 2 

சோமும் நீளவாட்டில் :பிளவுறுகன்றது. பிளவு. ஏற்பட்டாலும். 

ஓட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றன. இவ்வாறு. பிரிந்தவைகளுக்குக் 
குரோமேட்டிட்கள் ‘Chromatids) "என்று பெயர் ஆகவே, ஒவ்வொரு. 

கத்தையிலும் நான்கு குரோமேட்டிட்கள் உள்ளன. இதை டெட்ராட் 

(Tetrad) என்று கூறுவார்கள். இதற்குப் பிறகு வேறு பிளவுகள் 

ஏற்படா, . 

  

ச்     

ஒவ்வொரு முதல் : ஸ்பொ்மெட்டோசைட்டிலும் குரேோரமோ 

சோம்கள் குறுகியும் தடித்தும் காணப்படும். பிறகு ஒரு ஸ்பிண்டில்: 

தோன்றும். டெட்ராட்கள் யாவும் மத்தியத் gu. Equatorial 

Plate) வந்து அமையும். மெட்டாஃபேசில் தாய், குந்தையா்களிட 

மிருந்து பெற்ற சோடிக் குரோமேட்டிட்கள் தனித் குனியாகப் பிரிகின் 

DH. அடுத்த அனாஃபேசில் ஒரு சோடி. ஒரு துருவத்திற்கும், மற்றொரு 
சோடி எதிர் துருவத்திற்கும் போய்ச் சேருகின்றன. இவ்வாறு சேரும் 

போது இல தாய்க் குரோமோசோம்களும், இன்னும் சிலவற்றில் 

தந்தைக் குரோமோசோம்களும் சேர்த்து போய்ச் சேர நேரிடும். 

இறுதியில் ஏற்படும் இரு செல்களும் (ஈ மேோ0105006 0 24 Chromatids) 

இரண்டாம் ஸ்பெர்மெட்டோசைட் (Secondary Spermatocyte) 

அல்லது விந்துவின் “இடைத் தோன்றி' ஆகும். இந்த இரண்டாம் 

ஸ்பெொர்மெட்டோசைட்கள் ஒவ்வொன்றிலும் விரைவில் ஒரு ஸ்பிண்டில்
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உண்டாகிறது, குரோமோசோம்கள் செல்லின், மத்இய. பாசுத்தில் 
இருக்கும்போது இரண்டாம் மியோட்டிக் பிரிவு (Second meiotic 
1 ஏற்படுகிறது, ஒவ்வொரு சோடியின் இரு குரோமேட்டிட்கள் 

தனித் தனி குரோமோசோம்களாகப் பிரிந்து செல்லின் எதிர்த் துருவங் 
களுக்குச் செல்லுகின்றன. இறுதியில் உண்டாகும் இரு செல்களுக்கும் 

ஸ்பொர்மாட்டிட்கள் perenne அல்லது விந்துவின் “சடைத் 
தோன்றி” என்று பெயர். 

. ஆகவே, ஒரு முதல் ஸ்பெர்மெட்டோசைட்டிலிருந்து நான்கு 
ஸ்பொமாட்டிப்கள் உண்டாக்கப்பெற்றன. ஒவ்வொன்றும் n (hap- 
loid) குரோமோசோம்களைக் கொண்டுள்ளன. இத்தக் குரோமோ 
சோம் ஒவ்வொன்றும் தாயிடமிருந்தோ அல்லது தந்தைபிடமிருந்தோ 
வந்ததாகும், 

இந்த இரண்டாம் பிரிவைத் தொடர்ந்தே ஒவ்வொரு ஸ்பொர் 
லாட்டிட்டுல் உருமாற்றம் (18 ஸூலாமாஜ0ஷ்) அடைகிறது. பெரும் 
பகுதியான சைட்டோபிளாசம் ஒதுக்கிவிடப்பட்டு, நியூக்ளியஸ் மட் 
டும் தலையாகவும், சென்ட்ரியோல் தடுத் துண்டாகவும், சைட்டேர 
பிளாசத்தின் சிறு பகுதி மெல்லிய வாலாகவும் அமையப்பெறு 
கிறது. இதற்கு முதிர் இனச் செல் அல்லது விந்து (3) என்று 
பெயர். இவை விந்துச் சுரப்பியிலிருந்து வெளிவருவகுற்கு முன்ன 
மேயே ஸித்துக்களாகிவிடுகின்றன. 

அண்டங்கள்' உற்பத்தி (Oogenesis) 

ஊகோனியா (0௦20௨) விலிருந்து--அண்ட சுரப்பி ணி 
- அண்டங்கள் உண்டாகின்றன. விந்து அதிகமுண்டாவது போல் 
அண்டக்கள் எண்டாகா. சில இனச் செல்களே அண்டங்களாகும், 
ஊகோளனியாதான் முதல் ஊசைட் (Primary மெரி டாகும், இது 
பெரிதாகவும் யோக் உள்ளதாகவும் இருக்கும். சினாப்சிஸ் (Synapsis) 
Quon, ositit ge) (tetrad formation), குரோமோசோம் குறை 
0) (chrontosome reduction) ஆகிய யாவும் ஆண் இனச் செல்லில் 

தநடைபெற்றதுபோல் நடைபெறுகின்றன. ஆனால் பிரியும் ஸ்பிண்டில் 
மட்டும் செல்லின் விளிம்பில் உண்டாகிறது. முதல் மியோட்டிக் பிரி 
வில் நியூக்ளியகடன் எல்லா சைட்டோபிளாசமும் இருக்கிறது. 
இதுவே இரண்டாம் ஊசைட். (52௦0௩0ர 0௦6) டாகும். மற்றொரு 
நியூக்ளியஸ் மிகச் சிறியதாகவும். செல்லைவிட்டு வெளியேறுகிறது. 
“இதற்கு மூதல் போலார் உறுப்பு” 7322 7912௦ நர) என்று பெயா். 
இதைப் போலலே இரண்டாம் மியோட்டிக் பிரிவின்போது ஒரு நியூக் 
ளியசம் சைட்டோ பிளாசமும் சேர்ந்து ஊட்டிட் (Ootid) ஆகறது. 
மற்றொரு பிரிந்து நியூக்ளியஸ், “இரண்டாம் போலார் உறுப்பாக” 
(Second Polar body) GaciGum@ng. இறுதியாக ஊட்டிட்டில்
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விந்துவில் ஏற்பட்டதுபோல் . குரோமோசோம்கள் அமையப்பெறு 
கின்றன. அதிக மாற்றமின்றி நியூக்ளியசன் இட . மாற்றத்துடன் 
களட்டிட் அண்டமாக (Ovum) மாறுகிறது. இம்மாதிரியாக ஓர் - 
அளகோனியம் ஒரே ஓரு அண்டத்தை உண்டாக்குகிறது. இருந்தாலும், : 

நிடூக்ளியன் பிரிவு, விந்து உற்பத்தியில் நடந்தது போலவே நடை, 
பெறுகிறது. : இறுதியில் கரமாக கப்களும் மூன் இருந்ததில் 
பாதியே இருக்கிறது. 

மிட்டோசிஸ், மியோசிஸ் sapun gai 

(2) மியோ?ஸ் பிரிவில் நியூக்ளியஸ் இரு முறைகள் பிரிகின்றன. 
மூதுல் பிரிவும் இரண்டாம் பிரிவும் அடுத்தடுத்து நடைபெறுகின்றன.” 

ஆனால், மிட்டோசிஸ் பிரிவில் ஒரே தரந்தான் நியூக்ளியஸ் பிரிகிறது. 

(2) மியோ௫ிஸ் பிரிவு முடிந்ததும், இனச் செல்களில் (கோப௦18) 

தாய்ச்.செல்களில் காணப்பட்ட குரோமோசோம்களில் பாதி எண்ணிக் 

கை, அதாவது ஹேப்ளாய்டு எண்ணாக (1801௦14 ஈயா 2”) இருக்கும். 
அதுவும் முதிர்ச்சியுறாத செல்லில் காணப்பட்ட உறுப்பொத்த ஈரிணை 

(1௦௧௦௦10ஐ௦08 நவ்) குரோமோசோம்களில் ஒவ்வொன்றும் சேர்ந்து 
செட்டாகக் காணப்படும். ஆனால், மிட்டோ?ிஸ் பிரிவில் இரட்டை. 
எண் அதாவது டிப்ளாய்டு எண் (111௦40 நணம்க “2 ஏ”) கடைசி 

வர நீடிக்கும். ் 

(3) அவ்வாறு சேரும்போது எம் முறையாலும் சேர்ந்துகொள் 
ம். கடைசியில் கருத்தரிக்கும் (11112211௦௩). போது விந்துவின் குரோ 
மோசோமும் (ஈ) அண்டத்தின் குரோமோசோமும் (7) சேர்ந்து ஒரு 

புதிய உயிர் உண்டாகும். இப் புது உயிரில்கான் 22 குரோமோசோம்கள் 

இருக்கும். இந்த டிப்ளாய்டு எண்.அவ் வினத்தின் ( Species) எண் 
ணிக்கையாக 5 இருக்கும். ஆனால், மிட்டோசிஸ் பிரிவில் இவ்வாறு பிரிவ 

இல்லை, - 
ஆண் இனச் செல்கள் உண்டாகும்போது முதல் ஸ்பெர்மெட் 

டோசைட் ஓவ்வொன்றிலிருந்தும் நான்கு விந்துகள் உண்டாகின் 

றன. ஆனால், பெண் இனச் செல்கள் உண்டாகும்போது முதல் 

ஊசைட்டிலிருந்து ஒரே ஒரு ௮ண்டம்தான் உண்டாகிறது. மற்ற 

வைகள் போலார் உறுப்புகளாக வெளித் தள்ளப்படுகின்றன. 

_ திசுக்கள் (Tissues) ச 

இதுவரை தாம் கூறிவந்த. செல்கள் ஒன்றுசேர்ந்தே தஇிசுக்களா 

இன்றன. திசுக்களின் அமைப்பைப்பற்றிப் படிப்பதற்குத் “இசுவியல்”
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(Histology) என்று பெயர். சுவர் எழுப்புவதற்கு உபயோகப்படும் 

செங்கல்கள், மென்ட்டுகள் போல் உடற்கட்டு அமைவதற்கு செல்கள் 

ஒன்றுசேர்ந்து திசுக்களாகி, இவைகள் ஒன்றோடொன்று . சேர்க் 
கப்பட்டு உறுப்புகளாக அமைகின்றன... ஓவ்வொரு செங்கல்லையும்: . 

செல்லுக்கு ஒப்பாகவும், இடையில் உள்ள, அவைகளை ஒட்ட வைக்கும் 

சிமென்டை உடலில் உள்ள பல செல்களையும் ஒட்ட வைக்கும் திரவப்: : 

பசைக்கு ஒப்பாகவும் கூறலாம். பொதுவாக உடலிலுள்ள திசுக்களை 

(1) உடல் திசுக்கள், (2) இனத் திசுக்கள் என்று இருவகையாகப் பிரிக்க 

லாம். இனத் திசுக்கள் உடற் செல்லிலிருந்தே முதன்முதலில் உண் 

டாயின. உடல் இசுக்களை நான்கு முக்கியப் பெரும் பிரிவுகளாகப்: 

பிரிக்கலாம் :' 

I. எபித்தீலியல் Ge (Epithelial Tissue) 

II. Q%ornys Sa (Connective Tissue) 

Ill. sees Hae (Muscular Tissue) 

157. நரம்புத் இசு (8௦06 112506) 

[. எபித்தீலியல் திசுக்கள் 

உடலின் மேல் . தோல், உணவுக் குழாயின் தோல், இரண்டும்: 

எபித்லியல் இசுக்களாலானவை,. அடித்தளச் சவ்வின்மேல். இச்: 

  

    
a. . தட்டைத் திசுக்கள் (மேல்பார்வை), %. தட்டைத் திசுக்கள் 

செங்குத்து வெட்டு, ௨ தூண் திசுக்கள். 

செல்கள் ஒட்டிக் கொண்டு காணப்படும். அமைப்பின் காரணமாக. 

இவைகளைப் பல உட் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவைகளாவன : 

(௮) தட்டைத் திசுக்கள் (Squmous) தரையின் மேல் போடப்: 

படும் தள ஒடுகள்போல் தட்டையாக இருக்கும் (படம் 4 ர-2). உட.
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லறையின் உறை feetionehms, முதுகெ லும்புகளின் (vertebrates) 
இரத்தக் குழாய்களின் உட்புறம் காணப்படும் திசுக்கள், மனிதனின் 
மேல்தோல் ஆகிய யாவும் தட்டைக் இசுக்களே.. 

(ஆ) கூம்புத் திசுக்கள் (மேற்ல்ம்வ1) : உமிழ்தீர்ச் சுரப்பிகள், சிறு 
நீரகக் குழாய்கள், தைராய்டு சுரப்பிகள் போன்ற உறுப்புக்களில் இத். 
இசுக்கள் காணப்படும். இது” ஓரளவிற்குத் குட்டைத் இசுக்கள் போல. 
வும், சற்றுக் கூம்பியும் இருக்கும். 

(இ) தூண் திசுக்கள் (0௦10) : இத் இசுக்களில் செல்கள் 
அகலத்தைவிட நீண்டும், பக்கத்தில் பக்கத்தில் அடுக்காசவம் சாணப் 

படும். (படம் 4 ஐ. இரைப்பையின் உள்ளடுக்கு, முதுகெ ஓம்புகளின்: 

சிறு குடல் இவை இத் திசுக்களால் ஆனவை. 

   
படம ௨ 

௨. சிலியாத் திசுக்கள்: 1, சிலியா, 2. கோளச் செல்கள், 
3. நியூக்ளியஸ், 4, மாற்றப்படும் செல்கள், 5. தளச் செல்கள். 

டற். வலைத் திசு: 1. இழை பிளாஸ்ட், 2. வெள்ளை இழை, 

3. மஞ்சளிழை. . ; 

(ஈ) சிலியாத் திசுக்கள் (0011181604) : இத்திசக்களின் மேற்பகுதியில் 

சிலியாக்கள் காணப்படும். (படம் 5 ர). இவைகள் ஒரு செல் உயிரிகளி' 

gb (Protozoa) Loci புழுவின் இனச் செல் நாளங்களிலும், சுவாச 
உறுப்புக்களின் பாகங்களான மூக்குக் குழி, சுவாசக் குழாய், கிளை 
மூச்சுக் குழல்களிலும் காணப்படும். 

(௨) இழைத் திசுக்கள் (112261121௦) : சிலியாவிற்குப் பதிலாக். 

இத் திசுக்களில் சாட்டைபோன்ற இழைகள் காணப்படும். ஹைட்ரா,. 

ஸ்பாஞ்சஸ் போன்றவைகளின் உணவுக் குழியில் இவை காணப்படும்... 

(ஊ) கடினத் திசுக்கள் ($4ரகம்ப20) : இவைகள் விலங்குகளின் 

மேற்புறத்தில் காணப்படும் ; உடலின்மேல் காயங்கள் வராமலும், . 

தொத்து நோய்கள் ஒட்டிக்கொள்ளாமலும் பாதுகாக்கும் திசுக்களா 

கும். அசையினாலேயே இவைகளுக்குப் பாதுகாப்புத் திசுக்கள் 

(0௦1201146௦ மம) என்றும் பெயர். இத் திசுவில் பல அடுக்குகள் 

உண்டு. மேல் அடுச்குக் கெட்டியாக இருக்கும். மண் புழுவின் உடலின்:
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“மேல் காணப்படும் குயூட்டிக்கள், கணுக்காலிகளின் உடலின் மே லுள்ள 
கைட்டின் போர்வை, நகங்கள், மயிர்கள் முதலியன உதாரணங்க 
ளாகும். முதுகெலும்புகளின் மேல் தோலும் கடின .திசுக்களாலானது, 

(எ) சுரப்பித் திசுக்கள் (ரஃபி) : இத் இசுக்கள் ஒரு செல் 
லினாலும், அல்லது பல அடுக்குகளினாலும் உண்டாக்கப்பெறும். சல 

.வற்றிலுள்ள ஒரு செல் வரிசையில் தூண் செல்களும் காணப்படும். 

மண்புழுவின் தோலின்மேலுள்ள கோழைத் இரவத்தைச் சுரக் 
-கும் செல்கள் இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை. உமிழ்நீர்ச். சுரப்பிகள், 
“செபேஷியஸ் ($602௦௦௦08) சுரப்பிகள் பல செல்களுடைய அடுக்குகளா 
.லானவை. இச் சுரப்பிகள் கோழைத்திரவம் அல்லது நீர் போன்ற 
.இரவத்தைச் சுரக்கின்றன. 

II. இணைப்புத் திசுக்கள் 

இத் திசுக்கள் உடம்பின் உள்ளுறுப்புகளை. ஒன்றோடொன்று 
.இணைப்பதுடன் உடலுக்கு ஆதாரமாகவும் இருக்கின்றன. இவைகள் 

வலை போன்றும், நார்கள் போன்றும், கொழுப்புக் தசைகளாகவும், 
குருத்தெலும்புகளாகவும், எலும்புகளாசவும், நிறச்துகள்களாகவும் 

காணப்படுகின்றன. ் 

(9) stosgsle  (Reticular 415806 ௦ காமமா பலம்) : 
புரோட்டோபிளாசத்தனுாலான இழைகள் கெட்டியாக வலை 

போன்று அமைக்கப்பெற்றும், அவைகளினிடையேயுள்ள: இடங்களில் 
திரவம் நிரப்பப்பட்டும் காணப்படும் (படம் 5). எடுத்துக்காட்டாக, 

மண்ணீரல் ($12ச.), லிம்ஃப் சுரப்பிகள், சிவப்பு எலும்பு மேரோ (164 

௦6 மவ) அல்லது புரை எலும்பு முதலியன. . 
க 

(ஆ) கார்த்திசு (17ம்1௦1௬ 1206): இழைகள் போன்ற நார்த்திசுக் 

கள் உருண்டையாகவும், பல கிளைகளாகவும் காணப்படும். தோலையும், 

திசையையும், மற்றத் தஇசுக்களையும் ஒன்றாகப் பிணைக்கும் டெண் 
டான்கள் (1 ஸமா) அல்லது தசைநாண்கள் இவ்வகையைச் சேர்ந் 

தவை. பெரிய இரத்தக் குழாய்களிலும் இத் இசுக்கள் காணப்படும். 

(இ) கொழுப்புத் திசு (Fat tissue): ue கோணமுடைய செல் 
களின் உள்ளே கொழுப்புக் கோளங்களும், ஒரு பக்க நியூக்ளியசும் இருக் 
“கும். இக் கொழுப்பு அடிக்கடி. கரைந்து, வெறும் செல்லாகச் சுற்றுக் 

"கோட்டுடன் காணப்படும். 

(ஈ) டெண்டன் (120௦௦) அல்லது தசைநாண்கள் என்பது 
'வெண்மையான பல இழைகள் இணையாக அமையப்பெற்று, அவைகளின் 
Cie. 365 பொருளாலான ஒரு மேலுறையுடன் காணப்படுவதே. இது
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ஒரு வெண் இழைக் திசுவாகும், லிகமென்டுகளை (15) மஞ்சள்: 
இழைத் திசு என்பார்கள். .இது சுருங்கி விரியும் (மீள் விசை) தன்மை. 
யுடையது. ் 

  

படட 2 

8. ஹையலின் குருத்தெலும்பு : 1. மேட்ரிக்ஸ்,: 2. பெரிகாண்ட் 
ரியம், 3. காண்ட்ரியோ பிளாஸ்ட். ர, லாக்குனாவில் காண்ட்ரியோ 
பிளாஸ்ட்: 1. மேட்ரிக்ஸ், 2, காண்ட்ரியோ பிளாஸ்ட், 3, நியூக் 
ளியஸ், 

(2) © ருத்தெலும்புகள் (0ம்!826): குருத்தெலும்புகள்: 
“காண்டிரின்” (ே௦௩ம்ர்) என்ற கொல்லோ ஐன் நார்களாலானவை.. 

  

8. எலும்பின் குறுக்கு வெட்டுப் படம்: 1, எலும்பு செல்,. 
2. ஹேவர்சியன் குழாய், 3, கேனாலிகுலஸ், 4. எலும்புலெமல்லா. 
். இரத்தக் கார்ப்பசில் தசைநார்கள். : ௦. வரியற்ற தசை. ம. வரி: 

யுடைத் தசை, ௨. இருதயத் தசை, 1. நியூக்ளியஸ்.
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இவை று சிறு தொகுதிகளாக இருக்கும். ஓவ்வொரு செல்லிலும் 

*லாக்குனா' (Lacuna) corm aroun she திரவம் நிரப்பப்பட்டிருக் 

கும் (படம் 6). இத் தொகுதிகள் உள்ள தளத்திற்கு மேட்ரிக்ஸ் 

(Matrix) என்று பெயர். வெளிச் சவ்விற்குப் பெரிகாண்டிரியம் 

(ம ண்ஸ்பர்மா) என்று பெயர். இப் பகுயிதில் இரத்தக் குழாய்கள் 

காணப்படும். இவைகளில் சல ஹையலின் குருத்தெலும்பு (hyaline 

cartilage), சல மீள்விசைக் குருத்தெலும்பு (6121௦ கார்கஐ5), சில 
இழைக் குருத்தெலும்பு (1101௦ கோமிகற6), மூக்கு, தொண்டை. 

வளையம், காது, முள்ளெலும்புகளுக்கு இடையிலுள்ளவைகள் போன்ற 

குருத்தெலும்புகள் ஆகிய பலவும் எடுத்துக்காட்டாகும். 

(ஊ), எலும்பு (8௦06): இது கடினமான திசுக்களாலானது. சுண் 

ஸணாம்புப் பொருள்கள் இதில் அதிகம் [ஷே.(0.,) ,]. எலும்பின் 

குறுக்கு வெட்டுப் படத்தில் (படம் 7-ஈ௦) காணப்படும் பாகங்களாவன : 

வெளி இழைப் பெரியாஸ்டியமும் (எம்மா), உள்ளே பல பொது 

மைய அடுக்குகள், லெமல்லாக் (1.210௦11 களும் காணப்படும். .இதற்கு 
ஹேவர்சியன் மண்டலம் (1 8ரனா2்கு ஜாடி) என்று பெயர், மையத் 

தல் காணும் குழாய்க்கு ஹேவர்சியன் குழாய் என்று பெயர். ஓவ் 
வோர் எலும்புச் செல்லும் லெமல்லாக்களுக்கு இடையில் காணப்படும் 

காலி இடங்களில்-லாக்குனா (1.௨௦ய௨)-இருக்கும். லாக்குனாக்கள் பல 

ஆழக் குழாய்களான, கெனாலிகுலி (Canaliculi) Wed இணைக்கப்பட் 

ருக்கின்றன. காலி இடங்களில் காற்று நிரம்பி இருக்கும்; மத்தியக் 
குழாயில் ஸ்பாஞ்சு போன்ற மஞ்சள் மேரோ (8110௩4 ஊகரா௦3) இருக் 

Gd; இதில் கொழுப்புப் பொருள் உண்டு. எலும்புகளின் உள் நுனி 
யில் காணப்படும் காலி.இடங்களில் சிவப்பு 
மேரோ (7௩60 marrow) இருக்கும். இங்கே 

: தான் இரத்த செல்கள் உண்டாக்கப்படு 

a 

(எ) இரத்தம் (31௦௦0) (படம் 8): 

. ட இரத்தமும் லிம்ஃபும் (Lymph) திரவங் 
Ss, களாக . இருந்தாலும், இவைகள் திரவத் 

் இசுக்களாகும். இரத்தத்தில் பிளாஸ்மா 

Co (1212௩௧) என்ற இரவமுண்டு. அதில் மிதக் 
கும் உயிரணுக்களுக்கு (Corpuscles) வெள் 

பட்டம்- 8- ளைக் கார்ப்பில்கள், இவப்புக் சார்ப்ப 
1. anithor alist , சிவப்பு இல்கள் என்று பெயர். வெள்ளைக் கார்ப்ப 

இரத்தக் கார்ப்பசில்,. ல்கள் (Phagocyt ம்பில் நோய்க் 2. தவளையின் வெள்ளை 500165) உடம்பில் நே 
இரத்தக் கார்ப்பசில், இருமிகள் வராமல் பாதுகாத்துக் கொள் 

3. நியூக்ளியஸ், இன்றன. அப்படி வெளி பாக்டீரியாக் 

4. மனிதனின் சிவப்பு: கள் வந்தால் அவைகளை. விழுங்கிவிடும். 
இரத்தக் கார்ப்பசில். இவைகள் அமீபா போல் இருக்கும், 

சிவப்புக் கார்ப்பசில்களின் நடுவில் கனம் குறைந்து, வட்டமான
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தட்டுப் போன்றிருக்கும். . சிவப்பு நிறத்திற்குக் காரணம், இவை 

ட களில் ஹீமோகுளோபின் (இரும்பும் . புரதமும் கலந்தது) இருப் 

பதே. பாலூட்டிகளில் காணப்படும் சிவப்புக் கார்ப்பசில்கள் இரு 
புறங்களிலும் குழியாகவும், நீயூக்ளியஸ் இல்லாமலும், வட்டமாக | 

வும் இருக்கும். மற்ற முதுகெலும்புகளில் காணப்படும் சிவப்புக் 

கார்ப்பசில்கள் இரு புறங்களில் கவிந்தும், நியூக்ளியகடன் முட்டை 

வடிவமாகவும் காணப்படும். பிளாஸ்மா ஒரு நிறமற்ற திரவம்; ஆனால், 

சில முதுகெலும்பற்றவைகளில் நீலம், அல்லது சிவப்பு நிறமாக இருக் 
கும். இதற்குக் காரணம், இதில் நிறத்துகள்கள் கரைந்திருப்பதேயாம். 

111. தசைத் சிசுக்கள் (Muscular Tissue) 

உடலுறுப்புகள் யாவும் தசைகளினால் இயங்குகின்றன. குசையை 

ஆக்குவது தசைச் செல்களாகும். தசைச் செல்கள் யாவும் நீண்டு 
QeopGure (Muscle fibrils) காணப்படும், தசைகள் நீண்டு சுருங்கும் 
தன்மையுடையன. தசைகளை மூன்று: வகையாகப் பிரிக்கலாம் 

(படம் 7 ௪௪-20. 

G) aMuor_s sone (Striped muscle). . 

(ய afurhm sone (Non-striped muscle). 

(iii) Q@sus soe (Cardiac muscle). 

(1) aflyols gme (Striped muscle): இத் தசை வரி 
புவீடய கசை இழைகளாலானது. இவை நீளமாகவும், உருண்டை. 

யாகவும், வரியுடனும் காணப்படும். wilh 7d ஏறத்தாழ 50 bh 
விட்டமுடையதாக இருக்கும். ஓவ்வொரு செல்லும், சார்க்கோ 
லெம்மா (8௦௦1-௨) என்ற சவ்வினால் உறைபோல் மூடப்பட் 
டிருக்கும். ஒன்று முதல்-பல நீள. நியூக்ளியங்கள் காணப்படும். முது 

கெலும்பிகளின் தசைச் செல்கள் யாவும் இணைத்திசு உறையினால் மூடப் 

பட்டுப் பல உருவத்தசைகளாகத் கோன்றுகின்றன. இத் தசைகள் 

எலும்புடன் நேராகவோ . அல்லது தசைநாண்களாலோ (1-0௦18) 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகையினால், இவைகளுக்கு எலும்புத் 

தசைகள் (818122] ரூம) என்று பெயர். இத் தசைகள் நம் விருப் 

பத்திற்கேற்றபடி நீட்டவோ, மடக்கவோ அல்லது சுருக்கவோ செய்வ 

தால் இயக்கு தசைகள் (*/௦1ய01க௫7 மயம80165)7 என்று பெயர். கை, 

கால் தசைகள் இவ்வகையைச் சேர்ந்தன. - ் 

(ii) alum some (Non-striped muscles or smooth muscles): 

இத் தசை வரியற்ற இழைகளினாலானது. இதன் செல்கள் ஸ்பிண் 

டில் உருவத்துடனும், அதன் நடுவில் ஒரு வட்ட, நியூக்ளியசுடனு.ம் 

இருக்கும். இந்த செல்கள் அடுக்கடுக்காகக் காணப்படும் (படம் 70. 

இந்த அடுக்குகள் இடையில் இணைத்திசுக்களினால் பிணைக்கப்பட் 

டிருக்கும். உடலினுள் உள்ள பல உறுப்புகளின் தசைகளும் இத்
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குன்மையவே. உணவுக் குழாயின் சுவர், இரத்தக் குழாய்கள், சுவா 
சப் பாதைகள், சிறுநீர் உறுப்புகள், இன உறுப்புகள் போன்றவை 
சுளின் தசைகள் யாவும் வரியற்ற தசையாலானவை. : ஆகையினால், 

இவைகளுக்கு உடலறைகத் தசைகள் (*/180078] 101080186) என்று பெயர். 

இத் தசைகளை நம் விருப்பத்திற்கு இயக்குவிக்க முடியாது. ஆகையால் 

இவைகளுக்கு இயங்கு தசைகள் (17010ம1கார 15016) என்று பெயர். 

(ii) இருதயத் தசைகள்: முதுகெலும்புகளின் இருதயம் இத் 
கதுசைகளினாலானது, இத்தசைகள்  வரியுடனும் இழைகளுடனும் 

காணப்படும். அவ்விழைகள் பல கிளைகளாகவும் ஒன்றோடொன்று பின் 

னிக்கொண்டும் வலைபோல் இருக்கும். . படம் 7ச வரியுடைக் தசை 

களாக இருந்தாலும் இவைகள் இயங்கு (Involuntary) sgomeaGer. 

இவை ஒன்றின் வாழ்நாள் தொடக்க முதல் முடிவுவரை இயங்கிக் 
கொண்டே இருக்கின்றன. 

IV. நரம்புத் saesacr (Nervous Tissues) 

நரம்பு மண்டலம் நரம்புத் திசுக்களாலானது, நரம்புத் திசுக்கள் 

பல. நரம்புச் செல்களாலானது. இந்த நரம்புச் செல்களுக்கு நியூ 
giresser (Neurons) என்று பெயர். 

கனி நரம்புச் செல்லுக்கு செல் 
உடலும் .(௦011 body), அதனுள் 
தெளிவாகத் தெரியும் நியூக்ளியஈம் 
(Nucleus), வெளியில் : பல இளை 

டெண்ட்ரான்களும் (01௦02 ௦ 

dendrites) 2 ai7@. Q)senjt_otr Bar 
யற்ற ஒரு நீண்ட ஆக்சான் (3௦10) 

என்ற உறுப்பும் உண்டு. தூண்டலா 

னது (Stimulus) டெண்ட்ரான்கள் 

(௦08) மூலமாக செல் உடலைச் 

(cell body) Ge ig), he or (Axon) 

மூலமாக. வெளிவருகிறது. பெரிய 
விலங்குகளில் ஒரு தனி நியூரான் என் 
பது பல் அடி நீளமிருக்கும். ஒரு 

க... நரம்பு செல்: 1. டெண்ட் டெண்ட்றைட், ஓர் ஆக்சான் உள்ள 

ரான், 2. நியூக்ளியஸ், 3. ஆக் டசல்லுக்கு இருபோலார் செேசல் 
சான், & ஆக்சிஸ் உருளை, (Bipolar cell) என்று பெயர், பல 5. மெடுல்லரி உறை, 6. கியூரி ௨. . ன 5 ம் ் 
லெம்மா, 7. நியூக்ளியஸ். டெண்ட்ரைட்டுகள், ஓ ஆக்கான் 

ந. நரம்பின் குறுக்கு வெட்டு: உள்ள செல்லுக்குப் பல போலார் 
8- இரத்தக் குழாய், . 9. நரம்பு செல் (Multipolar cell) என்று 

். இழை. - பெயர். இன்னும் சிலவற்றில் 
டெண்ட்ரைட்டுகள் குட்டையாகவும், மரக்கிளைகள்போலும் அமையப் 
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பெற்று ஓர் ஆக்சானுடன் இருக்கும். பல செல்கள் திரளாகக் காணப் 

பட்டால் அதற்கு செல்திரள் (ஸேதி100) என்று பெயர். ஆக்சானைச் 

சுற்றி ஒரு மெடுல்லரி உறை அல்லது மைலின் உறை (Medullary 

Sheath) இருக்கும். s15H6@Cue Buyf@erbwr (Neurilemma) 

என்ற மற்றொரு உறையும் உண்டு (படம் 9). இவ்விரு உறைகளால் 

சூழப்பட்ட ஆக்சானுக்கு நரம்பு இழை (142716 11076) என்று பெயர். 

இம்மாதிரி உறைகள் இல்லாதிருந்தால் மெடுல்லரி உறையற்றன (Non 

myllinated fibre) என்றும், உறைகளுடன் இருந்தால் மெடுல்லரி' 

sco muyen_uocr (Myllinated fibre) என்றும் பெயர் (படம் 9).' முன் 

னது பழுப்பு நிறத்துடனும், பின்னது வெள்ளை நிறத்துடனும் காணப் 

படும். மேற்கூறிய மெடுல்லரி பொருள் இடையிடையே சுருங்கி, சுருங் 

இய கணுக்களை (௦௦) உண்டாக்கியிருக்கின்றன. இக் கணுக்களுக்கு 

ரன்வியர் கணுக்கள் ? (௩0086 ௦4 7 வயர்ச) என்று பெயர். மெடுல்லரி' 

உறை இல்லாக இழைகள் முதுகெலும்பற்றவைகளிடம் பொதுவாகக் 

காணப்படுகின்றன. இவைகள் முதுகெலும்புகளில், தான் இயங்கும் 

நரம்பு மண்டலத்திலும் (Sympathetic System), epdoruf gytb காணப் 

படுகின்றன. மெடுல்லரி உறையுள்ள இழைகள் தண்டு வடத்தை 

(இரவி ௦௦0) விட்டு வெளியே வரும்போது வெள்ளை நரம்புகளாகத் 

தெரிகின்றன. ் 

830—3
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புரோட்டோசோவா (Protozoa) 

முதல் தோன்றி உயிரிகள் : ஒரு செல் உயிரிகள் புரோடோ 
'சோவா எனப்படும். இவை மிகச் சிறிய அளவானவை. . நுண்ணோக் 

இியின் உதவியின்றி இவைகளைக் காண முடியாது. புரோடோசோவாக் 

கள் 80,000 வகைகளுக்குமேல் இவ்வுலகில் காணப்படுகின்றன. 
'இவைகள், கடலின் மேல் மட்டம், கடலின் அடிப் பகுதி, குளம், 
குட்டை, மண், அழுகும் பண்டங்கள், மற்ற உயிரிகள் இப்படிப் பல் 

வேறு இடங்களிலும் வசிக்கின்றன. ஒரு செல்லாலான அயிரியாக 
இருந்தபோதிலும், இவை பல செல் உயிரிகள் செய்யும் எல்லாக் 
காரியங்களையும் செய்கின்றன. சில புரோடோசோவாக்கள் எளிமை 
யாகவும், மற்றவை செல் உறுப்புகளை உடையனவாகவும் இருக் 

கின்றன. இச் செல் உறுப்புகள்தான் பல செல் உயிரிகளில் உறுப் 
புகள் செய்யும் காரியங்களைச் செய்கின்றன. இவைகளின் சலனம் 

பல வகைப்படும். சலன உறுப்புகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு 
இவைகளை நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவைகளாவன: 

ரைசோபோடா (Rhizopoda), wrevgGarooGurgm (Mastigophora), 

oGurGgrGereur (Sporozoa), சீலியோஃபோறரா (01௦0௨). 

N 

ரைசோபோடா 

இது தன் உடற்பரப்பில் கோன்றும் போலிக் கால்களின் 

(Pseudopodia) உதவியால் இடம்விட்டு இடம் நகர்கிறது. இதன் 
இனப் பெருக்கம், இரு சமப் பிரிவு apeomenig (Binary fission) pr. ' 

கிறது. உதாரணமாக, அமீபாவை எடுத்துக்கொள்வோம் (படம் 10). 

அமீபா: இது சாதாரணமாகச் குளங் குட்டைகளின் அடியில் மண் 
ணுடன் மண்ணாக வ௫ூக்கும் ஓர் உயிரி, இதில் பல்வேறு வகைகள் 
உள்ளன. அநேகமாக எல்லா வகைகளும் ஒரே அமைப்பை உடையன 

வாக இருக்கின்றன. இவற்றில், மிக அதிகமாகக் கஇடைக்கக்கூடியது
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அமீபா yGrrqguen (Amoeba Proteus). Qa scirCemaauler 
உதவியின்றிக் காணமுடியாத அளவிற்கு மிகச் தியது. இதன் 
குறுக்கு விட்டம் 75 மி, மீ, நுண் 4 
ணோக்கியால் இதை நோக்குங்கால், 

உருவமும் நிறமும் அற்ற ஒரு சிறு 
'ஜெல்லியைப்போல் தோற்றமளிக் 
கும். மேலும், இது தன்னுடைய உரு 

வத்தை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண் 
டிருப்பதையும் காணலாம். இதற்கு 

வேறு உறுப்புகள் ஒன்றும் கடை 

யாது. இருந்தபோதிலும் இது நகர் 
குல், உண்ணுதல், சுவாசித்தல், வளர் 
குல், உணர்தல், இனப் பெருக்கம் 

செய்தல் முதலான பல காரியங்களை படம் |, 
யும் சாதிக்கிறது. அமீபா புரோடியஸ் : 

  

போலிக் கால் 

உருவ அமைப்பு (படம் 10): புறப்பிளாசம் 

இதன் உடல் நிறமற்ற, ஜெல்லி அகப்பிளாசம் 
நியூக்ளியஸ் 

போன்ற ஒரு. சிறு புரோடோபிளா 

சத்தினால் ஆனது. இதற்கென ஒரு 
தனிப்பட்ட உருவம் கிடையாது. 

இதன் உருவம் அடிக்கடி மாறுபட்டுக்கொண்டே இருக்கும். 

இதன் புரோடோபிளாசம் ஓரே தன்மையானது அல்ல... இதில் 

மூன்று பாகங்களைக் காணலாம். வெளிப் பாகம், மெல்லிய விரி 

யும் தன்மையுடைய படலத்தால் ஆனது. இதற்குப் பிளாஸ்மோ 

‘Qeibior (Plasmolemma) என்று பெயர். இதையடுத்த உள் பாகம், 

அடர்த்தியான, தூய்மையான, துகள்களற்ற, கூழ் போன்ற திரவத் 

இனாலானது. இதற்குப் புறப்பிளாசம் (Ectoplasm) eres Hy பெயர். மீதி 

இருக்கும் உள்பாகம் துகள்கள் நிறைந்த திரவத்தால் ஆனது. இதற்கு 

gecnderreib (Endoplasm) என்று பெயர். புரோடோ பிளாசத்தில் 

அகப்பிளாசம், புறப்பிளாசம் என்ற பிரிவுகள் இருந்தபோதிலும் 

ஒன்று மற்றொன்றாக மாறக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. 

அகப்பிளாசத்தின் நடுவில் உருண்டை. வடிவமான நியூக்ளியஸ் ஒன்று 

இருக்கிறது. மேலும், சுருங்கும் செல் உள்வெளி (Contractile vacuole) 

என்ற பாகம் ஒன்றும் இருக்கிறது. மற்றும் பல உணவு செல் உள் 

'வெளிகளும் (17௦௦ 1௧0௩௦165) காணப்படும். 

உணவு செல் உள்வெளி 

சுருங்கும் செல் உள்வெளி 

இடப் பெயர்ச்சி (Locomotion) : அமீபா மிகவும் மெதுவாக 

_ நகர்ந்து செல்லும், இது நகர்வதற்குத் தனி உறுப்புகள் இல்லை. 

தன் உடம்பின் எந்தப் பாகத்தையும் நகர்வதற்குத் தேவையான தற் 

காலிகக் கால்களாக மாற்றிக்கொள்ளும் HOTELL DOS. இத்தகைய 

தற்காலிகக் கால்களுக்குப் போலிக் கால்கள் ( 2214000014) என்றும்,



36, விலங்கியல் 

ஒழுங்கற்ற இடப் பெயர்ச்சிக்கு அமீபாய்ட் Qwsetb (Amoeboid 
Movement) creirmid Quuit. இத்தகைய இயக்கத்தைப் பலவகை 

அமீபாக்களிலும், இரத்த வெள்ளைக் கார்ப்பசில்களிலும் காணலாம்... 
இவ்வித இயக்கத்தைப் பலவிதக் கோட்பாடுகளின்மூலம் விளக்கலாம். 

அதில் எல்லோராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது சால்-ஜெல் கோம்: 

பாடு (50௦1-04 11௨௦19). இக் கோட்பாட்டின்படி புரோட்டோபிளாசம் 
ஒரு கொலாய்டு தன்மையானது. இக் கொலாய்டல் புரோட்டோ 

பிளாசம் சால் நிலையிலிருந்து ஜெல் நிலைக்கும், ஜெல் நிலையிலிருந்து 
சால். நிலைக்கும் மாறக்கூடிய தன்மையுடையது. எனவே, . போலிக் 
கால் ஏற்படவேண்டிய இடத்தில் புறப்பிளாசம் சால் தன்மையடை. 
கிறது. உடனே அகப்பிளாசம் அவ்விடத்திற்குப் பாய்ந்து செல்லு. 

கிறது. இவ்விதம் பாயும்பொழுது புறப்பிளாசம் பெரிதாகிறது. 

புறப்பிளாசம் பெரிதாச மாறுவதால் அகப்பிளாசத்தின் ஓட்டம் ௮: 

கரித்து, எல்லாப் பாகமும் அவ்விடத்தைச் சென்றடை வதால் இடப்: 

பெயர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இவ்விதம் ஏற்படும் இடப் பெயர்ச்சியை 
அமீபாய்டு இயக்கம் என்கிறோம். 

உணவு உட்கொள்ளுதல் : அமீப்£வின் உணவு, மற்ற ஒருசெல். 
உயிரிகள், ரோட்டிஃபர்ஸ் பாசிகள் முதலியனவாகும். :இவைகளுக்கு. 
உணவை உட்கொள்வகற்கான தனியான உறுப்புகள் இல்லை. இது 
உடம்பின் எந்தப் பாகத்தை வேண்டுமானாலும் உணவை உட். 
கொள்ளும் தாற்காலிக வாயாக உபயோகித்துக்கொள்ளும் தன்்ஷூ 

யுடையது. உணவுப் பொருள் உடலின்மேல் பட்டவுடன் அதைச் , 
சுற்றி போலிக் கால்களை உண்டுபண்ணுகிறது. அப் போலிக் தால்கள் 
இறுதியில், அவ்வுணவுப் பொருளைச் சூழ்ந்துகொள்சின்றன. இச் 
செய்கை .. நடைபெறுகையில் உணவுப்பொருளைச் சுற்றி நீர் சூழ்ந்து 

கொள்கிறது. இவ்விதமாக, உணவு செல் உள்வெளி ஏற்படுகிறது. 
இந்த உணவு செல் உள்வெளி அகப்பிளாசத்தினுள் எடுத்துக்கொள். 
ளப்படுகின்றது. இந்த உணவு செல் உள்வெளி அகப்பிளாசத்தில் ஏற். 
படும் சுழற்சியினால் ௮தில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. இக் தருணத்தில்: 
இதில் ஜீரண நீர் உற்பத்தியாகி, முதலில் உணவு செல் உள்வெளியில்: 
உள்ள உயிருள்ள பொருளை கயிரற்றதாக மாற்றிப் பின்னர் அதை. 
ஜீரணம் செய்கிறது. ஜீரணிக்கப்பட்ட பொருள் அகப்பிளாசத்தினால்: 
உட்டிரடக்கப்படுகிறது. எஞ்சிய பொருள், அமீபா நகரும்பொழுது: 
அதன் உடலிலிருந்து வெளியேறுகிறது. இச் செய்கை உடலின் எந்தட்- 
பாகத்தில் வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம். 

சுவாசித்தல் : சுவாசித்தலுக்கான:தனி உறுப்புகள் இல்லை, த 
வசிக்கும் தண்ணீரில் கலந்துள்ள பிராணவாயுவைச் சுவாசிக்கின்றது. 
தண்ணீரில் உள்ள பிராணவாயு செல் படலத்தின் வழியாக அளடுருவி” 
உள்ளே செல்கிறது. உடலில் ஏற்படும் கரியமிலவாயு செல் படலத். 
தின் வழியாகவே ஊடுருவி வெளிச் செல்கிறது,
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கழிவு நீக்கம் : வளர்சிதை மாற்றத்தினால் “ஏற்படும் கழிவுப் 

“பொருள் செல் படலத்தின் வழியாக ஊடுருவி வெளிச் செல்லுகிறது. 

மேலும், அகப்பிளாசத்திலுள்ள சுருங்கும் செல் உள்வெளி, கழிவுப் 

பொருளை வெளிப்படுத்துவதில் சிறு பங்குகொள்ளுகறது. சுருங்கும் 

செல் உள்வெளியின் முக்கிய வேலை, அமீபாவின் நீர் அளவை ஒழுங்கு 

படுத்துதலே. . அமீபா வாழும் நீரின் அடர்த்தி, அமீபாவின் புரோட் 

டோபிளாசத்தின் அடர்த்தியைவிடக் குறைவு. ஆகையால், குண்ணீர் 

யுரோட்டோபிளாசத்தினுள் செல்கிறது. இதனால், புரோட்டோ 

பிளாசத்தின் அடர்த்தி குறைகிறது. இவ்விதம் குறைந்தால், இது தன் 
வேலையைச் செவ்வனே செய்ய முடியாமல் போகும், அதிகப்படியான 

நீர் வெளியேற்றப்படுவ.து அவசியமாகையால், இந்த வேலையைச் சுருங் 

கும் செல் உள்வெளி செய்கிறது. அதிகப்படியான நீரை சுருங்கும் 

செல் உள்வெளி உறிஞ்சிப் பெரிதாகி, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பெரி 

தானவுடன் செல் படலத்தை நோக்கி நகர்ந்து சென்று, வெடித்து, 

தன்னுள் இருக்கும் நீரை வெளிப்படுத்துகிறது. இவ்விதமாக அமீபா 

வின் உடலிலிருந்து அதிகப்படி a ட் 

யான நீர் வெளியேற்றப்படு ் 

கிறது. இந் நீருடன் சிறு பகுதி 
கழிவுப் பொருளும் வெளியேற் 

ப்படுகிறது. ் 

._ இனப் பெருக்கம் : அமீபா 

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு 
வளர்ந்த பிறகு இனப்பெருக்கம் 

செய்யஆரம்பிக்கின்றது. இதன் 

இனப் பெருக்கம் மிகச் சுலப 

மான வழியிலேயே நடைபெறு 

கிறது. ஒரு அமீபா, சரி பாக 

மாகப் பிரிந்து இரண்டு அமீ 

பாக்களாகின்றன. இத்தகைய 

இனப் பெருக்கத்திற்கு இரு 
சமப் பிரிவு முறை எனப் பெயர். 

  

இந் நிகழ்ச்சியில் முதலில் நியூக் படம். ப, 

௮ியஸ் நீளுகிறது. பின்ன ர், ". அமீபா: இருசமப் பிரிவு முறை 

இதன் நடுவில் ஒரு பிளவு ஏற் 1. நியூக்ளியஸ் 
பட்டு இதை இரண்டு சம பாக 2, சுருங்கும் உள்வெளி 

மாகப் பிரிக்கிறது. இவ்வித. 

மாக இரண்டு . நியூக்ளியஸ்கள் உண்டாகின்றன. . இதே சமயத்தில் 

சைட்டோபிளாசத்தில் (ரேம) இரண்டு நியூக்ளியஸ்களுக்கும் 

நடுவில் பிளவு ஏற்பட்டு, இப் பிளவு அதிகரித்துக்கொண்டே சென்று 

இறுதியில் சைட்டோபிளாசம் .இரண்டு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படு 

கிறது. ஒவ்வொரு பாகத்தினுள்ளும் ஓவ்வொரு நியூக்ளியஸ் செல்லு
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கிறது. இவ்விதம் இரண்டு சிறிய அமீபாக்கள் தோன்றி, ஒவ்வொன்றும் 
தனி வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பிக்கின்றன. இவைகள் வளர்ந்து பெரி 
தானவுடன் மேற்சொன்ன முறைப்படியே இனப் பெருக்கம் செய் 
கின்றன. இக் காரணத்தினால் அமீபாவை இறப்பற்ற உயிரினம் 
என்றும் கூறலாம். ் 

இனப் பெருக்கத்திற்கு மற்றொரு முறையும் அமீபாவினால் கையா 
ளப்படுகிறது. இதற்குப் பல பிளவு முறை(றிய1ம015 055100) என்று பெயா் 
(படம் 12). சில சமயங்களில் மட்டுமே இம்முறை கையாளப்படுகிறது. 

  

ய்டம, 18, 

அமீபா : பல பிளவு முறை. 5. கெட்டிக்கூட்டு நிலை, ந கெட் 
டிக்கூட்டின் குறுக்கு வெட்டுப் படத்தில் நியூக்ளியஸின் பிரிவுகள், 
Cc கூடு கரையும் நிவைபரிலுள்ளா ஸ்போர்கள், 1. கூடு, 8. நியூக்ளிய 
ஸின் பிரிவுகள், 3. ஸ்போர்கள்.. ர 

e 

Qs uAsGb Gorm Gorsold ocror Si eM, Qascr ours 
கைக்கு ஆபத்து நேரிடுங் காலங்களில் இத்தகைய இனப் பெருக்கம் 
நடைபெறுகின்றது. சாதகமற்ற காலங்களில் அமீபா முதலில் DOW Fh 
போலிக் கால்களை எல்லாம் உள்வாங்கிக்கொண்டு ஒரு உருண்டை 
வடிவம் அடைந்து, பின்னர்க் தன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு கெட்டியான 
கூட்டை (051) .ஏற்படுத்திக்கொள்கிறது. இக் காலங்களில் அமீபா 
வைக் காப்பாற்ற இந்தக் கூடு உதவுகிறது. பின்னர், நியூக்ளியஸ் 
மைடாிஸ் (157085) முறைப்படி பலவாகிறது. இவ்விதம் ஏற்பட்ட 
பல சிறிய நியூக்ளியஸ்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு றிது சைட்டோ . 
பிளாசம் சுற்றிக்கொள்ளப் பல சிறிய அமீபாக்கள் உண்டாகின்றன. 
கால நிலையில் மாறுதல் ஏற்பட்டு, வாழ்க்கைக்குகந்த காலம் தொடங் 
கியவுடன் கூட்டை உடைத்துக்கொண்டு பல அமீபாக்கள் வெளிவரு 
கின்றன. இவை தனித்தனியே வாழத் தொடங்குகின் றன. 

வகை : 

ரைசோபோடா (1314200002) 2 இதைச் சேர்ந்த உயிரிகளின் 
பொய்க் கால்களில் பல உருவ மாறுபாடுகள் உள்ளன. இல் கூட்டை 
யாகவும், தட்டையாசவும், மொட்டையாசவும், சில மெல்லியதாகவும் 
நீளமாகவும் இருக்கும், உடலிலுள்ள நியூக்ளியஸ்களின் எண்ணிக்கை
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வேறுபட்டிருக்கும், சில உள்ளோடுடனும், சல வெளியோட்டுடனும், 

இல ஒடு இல்லாமலும் இருக்கும், இந்தப் பண்புகளை அடிப்படை, 

யாகக் கொண்டு இது நான்கு வரிசைகளாகம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

வரிசை 1: லோபோசா (0௦6௦௨) குட்டையான, மழுங்கிய 
போலிக் கால்களையுடைய நன்னீர் உயிரிகள். அமீபா பொது இனத். 

தைச் சேர்ந்தவைகளுக்குக் கூடு கிடையாது. எண்டமீபா ஹிஸ்ட்டா 
லிட்டிகா (Entamoeba histolitica) மனிதனுடைய பெருங்குடலில்: 
வாழும் ஓட்டுண்ணி. இது மனிதனுக்கு வயிற்றளைச்சல் உண்டாக்கு 
கிறது. ஆர்செல்லா (கர௦612) மணலாலான கூடு உடைய ஒரு 

செல் உயிரி. 

   
படம், . 

ஃபொராமினிபரா : ௨, அல்லகுரோமியா, b. குளோபிஜரினா, 

௦. ரோட்டேலியா, 0. பாவிஸ்டொமெல்லா 

வரிசை 8: கபொராமினிஃபரா ப(ிவயம்ற்மாக) (படம் 13) 

மெல்லிய நீண்ட கிளைகளையுடைய பொய்க் கால்களை உடையன. 

பொய்க் கால் இளைகளின் இணைப்பினால் வலை போன்ற அமைப்பு 

ஏற்படுகிறது. ஒன்று அல்லது பல அறைகளையுடைய கூடு ஒன்று 

உண்டு. இக் கூட்டின் பரப்பிலுள்ள பல துளைகளின் வழியாகப் பொய்க் 

கால்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும், பாலிஸ்ட்டொமெல்லா (Polysto-
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6112) (படம் 18-ல் 4), குளோபிஜரினா (01௦%1த61௨) (படம் 78-ல் 9), 

அல்லகுரோமியா (.&11௨ஜ௦ாம்க), ரோட்டேலியா (௩0811௨) (படம் 12) 

முதலியன இதற்கு உதாரணம். இறந்த ஃபொராமினிஃபராக்களின் 

கூடுகள் கடலின் அடித்தளத்தையடைந்து தரையை உண்டுபண்ணு 

இன்றன. ் 

   வடட ஆ. 

ஹீலியோசோவா : 8௨, ஆக்டினோஃபைரிஸ், %. நியூக்ளியேரியா, 

௦. கிளாத்ருலினா. 

வரிசை 3: ஹீலியோசோவா (171611௦௪௦௨) (படம் 74) வண்டிச். 
சக்கரத்தின் கால்கள் போல உறுதியாக நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் 

பொய்க் கால்களையுடையன. உடலின் புரோட்டோபிளாசம் காட்ட் 
t&ev (Cortex), Gu@eer (Medulla) oarm Qa பாகங்களைக் 

கொண்டு, கார்ட்டக்ஸில் சுருங்காத செல் உள்வெளிகளைக் கொண் 

டிருக்கும். இவை நன்னீரில் வாழ்வன. உதாரணங்கள்: ஆக்டினோே 

ஃபைரிஸ் (௦017௫5) (படம் 14-ல் ௨), ஆக்டினோஸ்பீரியம் (&௦ம்௩0- 
ந கோம்மாய), தியூக்ளியேரியா (11001௨), களா த்ருலினா (Clathrulina) : 
(படம் 74). 

வரிசை 2: Gry. Gumbo fur (கமலக) மெல்லிய ஆரம் 

போல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் பொய்க் கால்களை உடையன, உடல்
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புரோட்டோபிளாசம் உள், வெளி என்ற இரண்டு பாகமாகப் பிரிபட்டு, 
உள்பாகம் துளைகளையுடைய கூட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கும். லவற் 

   
Like 2, 

8. ரேடியோேரியாவின் அமைப்பு, ம. ஒரு காலனி 

Bde அதற்குமேல் மணலாலான் .ஒரு கூடும் இருக்கும். உதா 
ரணங்கள் : லித்தோசர்க்கஸ் (Lithocircus), அக்கான்தோமிட்டரா 

(Acanthometra), sraGerGerth (collozoum), ் 

மாஸ்டிகோலஃ்போரா (1485112008) 

இழையோன்ற சலன உறுப்புகளைப் பெற்றிருக்கும் உயிரிகளுக்கு 
மாஸ்டிகோஃபோரா என்பது பெயர். இவ்விழைகள் சலனம், உணர்வு 
முதலான காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுகின்றன. இவை அமீபா 
வைப் போன்று ,உருவமற்றவை அல்ல, முட்டை. போன்ற நீண்ட 
அல்லது உருண்டையான வடிவமுடையவை. இதன் உடலைச் சுற்றி 

ஒரு கெட்டியான படலம் காணப்படும். இதுவே உயிரிக்கு உருவத் 
தைக் கொடுக்கிறது. பலவற்றில் நிறத் இசுக்களை உடைய பிளாஸ் 
டுகள் (1128106) உண்டு. பச்சையங்களை உடைய: கூயிரிகள் தாவ 

ரங்களைப்போல் தங்கள் ஆகாரத்தைத் தயாரிக்கும் ஆற்றல் உடை 

யன. அநேக இழை உயிரிகள் தனியானவை:. தனி வாழ்க்கை நடத்தக் 
கூடியவை ; இலை இடம்விட்டு இடம் நகர முடியாதவை ; மேலும் சில, 
கூட்டு வாழ்க்கை நடத்தக்கூடியவை. இவை வசிக்கும் இடம் சுத்த 
நீர், கடல் நீர்; அநேக இனங்கள் மண்ணிலும் வாழ்கின்றன. சில, 

மானிட ஒட்டுண்ணியாகவும், சல, மிருக ஒட்டுண்ணியாகவும் வாழ் 

/
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கின்றன. இவற்றில் சில, கொடிய வியாதிகளை உண்டுபண்ணக். 
கூடியவை. 

இனப் பெருக்கம் அநேகமாக நீள் இரு சமப் பிரிவு (Longitudinal 

1600) முறைப்படி நடக்கிறது. சிலவற்றில் பல பிரிவு முறையும் 

காணலாம். ' தனித்து வாழும் இழை உயிரிகளும் அமீபாவைப் 

போலவே கூடாக்கு முறையைக் (௨ 10ராய2110௦0) கடைப்பிடித்துச் 

சாதகமற்ற காலங்களைக் கழிக்கின்றன. உதாரணமாக, யூக்ளினா வெரி 

டூஸை (102160 ஏம்ர்018) எடுத்துக்கொள்ளுவோம். 

உருவ அமைப்பு : இது ஒரு தனித்து 
வாழும் நுண்ணிய இழை உயிரி. இதன் 

நீளம் சுமார் 1 மி. மீ. இருக்கும். இதன் 

உருவம் முன்பக்கம் வட்டமாகவும், பின் 
பக்கம் கூர்மையாகவும், கிட்டத்தட்ட, ஒரு, 

கதிரியைப் போன்று காணப்படும். உட 
லைச் சுற்றியுள்ள ஒரு மெல்லிய உறுதியான 

படலம் இதற்கு உருவத்தைக் கொடுக் 
கிறது. இதனுள் இருக்கும் சைட்டோ 
பிளாசத்தை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்க 
லாம். ஒன்று மத்தியிலுள்ள துகள்கள் 

நிறைந்த அகப் பிளாசம்; மற்றொன்று 
அகப் பிளாசத்தின் சுற்றிலுமுள்ள மெல் 

லிய புறப் பிளாசம். இதன் முன்பக்கம் 

உள்ள புனல் போன்ற உறுப்பு வாயாகச் 

  

படம் % செயற்படுகிறது. இதைச் சைட்டோசோம் 

யூக்ளினா (Cytosome) என்று கூறுகிறோம். இதிலி 

1. இழை ட ் ருந்து ஒரு சிறு குழாய் போன்ற சைடோ 
2- சைட்டேபாரிங்ஸ் ஃபாரிங்ஸ் (ஜேமறங்கருற) உள் நோக்கிச் 
4 கதக்கிடம் செல்லுகிறது. வாயிலிருந்து முன்னோக்கி 
4. கண் புள்ளி 
5. சுருங்கும் செல்.உள் வெளிச் செல்லும் ஒரு நீண்ட. இழை, நடுப் 

வெளி பாகத்தில் சுருங்கும் மைய நாரும் (௨௧1 

6. நியூக்ளியஸ் . filament) son g5¢é சுற்றிலும் மெல்லியமும் 
7. கமரிருவ்டுகள் உறை போன்ற சைட்டோபிளாச 
8. குளோரேபிளாஸ்ட்கள் : . க 
6. களுட்டிகள் உடையதாய் இருக்கிறது. இ வ்விழை 

10. சைட்டோபிளாசம் : பிளிஃபரோபிளாஸ்ட்டிலிருந்து (31௮௦- 
plast) .கிளம்புகிறது. கீழ்ப் பாகத்தில் 

சைட்டோஃபாரிங்ஸ் ஓர் உருண்டையான சேமிப்பு இடமாக மாறுகி 

றது. இதற்கு அருகில் ஒரு- -செல் உள்வெளியும் அதைச் சுற்றிப் பல 

சுருங்கும் செல் உள்வெளிகளும் உள்ளன. மேலும், தேக்க இடத்திற்கு 

அருகில் ஒரு சிவப்புப் புள்ளி (16ம் 5200) உள்ளது. இதற்குக் கண் 

புள்ளி என்று பெயர். செல்லின் நடுவில் உருண்டையான உட்கரு
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இருக்கிறது. இதன் உடலில் பல பச்சை பிளாஸ்டிடுகள் இருக்கின் 
per. மேலும், அகப்பிளாசத்தில் பல பாராமைலம் (Paramylum). 
துகள்கள் பைரினாய்ட்டைச் சுற்றிக் காணப்படும். இது ஒருவகை 

ஸ்டார்ச் (81ல் உணவுப் பொருள், 

சலனம் : இது தன்னுடைய இழையின் அசைவினால் நகர்இறது.. 
இழையை முன்னும் பின்னுமாக அசைப்பதினால் உடல் முன்னோக்கிச் 
செல்லுகிறது. மேலும், இது தனக்கே உரியதான ஒருவகைச் சல 
னத்தை உண்டாக்குகிறது. இதற்கு யூக்ளினாப்ட் சலனம் (Euglenoid 
movement) corm பெயா். ' ஆகாரக் குழாயில் உணவு செல்லும் 
பொழுது எப்படி அது விரிந்து சுருங்குகின்றதகோ, அதேபோல் ஒரு. 
பாகம் விரியும்பொழுது: மற்றொரு பாகம் சுருங்கியும், பின்னர் முதலில் 
விரிந்த பாகம் சுருங்கும்போது சுருங்கிய பாகம் விரிந்தும், இதை. 
மாற்றி மாற்றிச் செய்தும் சலனத்தை உண்டாக்குகிறது. இதையே 

யூக்ளினாய்ட் சலனம் என்கிறோம். 

உணவு உட்கொள்ளுதல் : தாவரங்களைப்போன்று இது தனக்கு 

வேண்டிய ஆகாரத்தைத் தானே தயாரித்துக்கொள்ளுகிறது. நீரிலி' 

ருந்து காற்றையும் தாது உப்புக்ளையும் பெற்று, உடலிலுள்ள பச்சை 

wis Ger (Chlorophyll) உதவியால் சூரிய வெளிச்சத்தில் உணவு தயா 

ரிக்கிறது. இவ்விதம் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுக்குப் பாராமைலம் எனப்: 

பெயா். உபயோ௫க்கப்பட்டதுபோக மீதி உள்ள உணவு சேர்த்து 

வைக்கப்படுகிறது. இதைத் தவிர, மற்றொரு முறையும் இதனால் 
கையாளப்படுகிறது. இது வூக்கும் நீரில், பலவிதப் பொருள்கள் 

விழுந்து நீருடன் கலந்துவிடுகின்றன. இத்தகைய உணவுச் சத்து: 

நிறைந்த நீரை உடலுக்குள் கிரகித்துக்கொள்ளுகிறது. 

சுவாசித்தல் : இதற்குத் தனியான சுவாச உறுப்பு கிடையாது. 

நீரிலுள்ள பிராணவாயு உட்செல்லுதலும், உள்ளிருந்து கரியமில வாயு 

வெளி வருதலும் உடற்பரப்பின் எல்லா இடத்திலும் நடைபெறு: 

இன்றன. 

கழிவு நீக்கம் : வளர்சிதை மாற்றத்தால்: ஏற்படும் கழிவுப்: 

பொருள்களைச் சுருங்கும் செல் உள்வெளிகள் உறிஞ்சி, செல் 

உள்வெளிக்கு அனுப்புகிறது. இங்கிருந்து தேக்கிடத்திற்குச் சென்று: 

சைட்டோஃபாரிங்ஸ் வழியாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. 

இனப் பெருக்கம் : நீள் இரு சமப் பிரிவு முறைப்படி இனப் பெருக் 

கம் நடைபெறுகின்றது. முதலில் உட்கரு மைடோூிஸ் முறைப்படி 

இரண்டாகப் பிரிகிறது. உடனே இழை, பிளிஃபரோபிளாஸ்ட், சைட். 

டோஃபாரிங்ஸ், தேக்கிடம் ஆகிய இவைகளும் இரண்டாகப் பிரித்து 

விடுகின்றன. பின்னர், யூக்ளினாவின் சைட்டோபிளாசம் நீண்ட அச்சில்
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இரு சம பாகமாகப் பிரிகிறது. இவ்விதமாக இரண்டு பூக்ளினாக்கள் 

ஏற்படுகின்றன. : .இவ்வித நீள் இரு சமப் பிரிவு சாதாரணமாகவோ 
அல்லது Sol THE (ல்) முறை நிலையிலோ 

ஏற்படலாம். 

வகை; 

மாஸ்டிகோஃபோறா (Mastigo- 

phora) (utd 18) ue gre 2 cpaytb வாழ்க் 

கையும் கொண்ட, பல பொது இனங்களையும் 

சிறப்பு இனங்களையும் கொண்ட, ஒரு பெரிய 
வகை. இதன் முக்கியப் பண்பு, ஒன்று அல்லது 

பல இழையுறுப்புகளைப் பெற்றிருத்தலே. சில, 

தாவரங்களைப்போல் பச்சையம் பெற்று ஒளிச் 

சேர்க்கையின்மூலம் உணவுப் பொருள்களைத் 

தயாரித்துக்கொள்ளுந் தன்மை பெற்றவை. சில, 

மிருகங்களைப்போல் உணவு உட்கொள்ளுகின் 

pw. இது பல. வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டி 

யூக்ளினா நீள் இரு ருக்கின்றது. 

  

படட, 17, 

சமப் பிரிவு வரிசை 1: க்ரைசோமோனடைனா (Cry- 
1: இழை 8000020108), அமீபா உருவமொத்த ஒன்று அல் 
2 an லது: இரண்டு இழை. உறுப்புகளை உடையன. 

4 களோனனை காவரங்களைப்போல் . உணவு குயாரிப்பவை. 

பிளாஸ்ட்கள் க்ரைஸ் அமீபா (போர ஊய௦ஸ்3), சிலிக்கோஃப்ள 

5. நியூக்ளியஸ் ஜல்லேட்டா ( Silicoflogellata ) முத லியன 
6. க்யூட்டிகள் இதற்கு உதாரணங்கள். 
7. சைட்டோப் 

பிளாசம் வரிசை 2 : க்ரைப்டோமோனடைஞு. (ர 

ptomonadina) இரண்டு இழை உறுப்புகளை 
உடையன. பச்சை, மஞ்சள் அல்லது மரநிற க்ரோமேட்டோஃபோஸ் 

களை: (ம்ோ௦ம240௦08) அல்லது நிறமிகளை. உடையன. தாவரங்கள் 
போல உணவு தயாரிப்பன. உதாரணங்கள் : க்ரைப்டோமோனாஸ் 
(Cryptomonas), sorcrg@Q50Ca (Zooxantheleac). 

வரிசை 3: டைனோஃப்ளஜல்லேட்டா (Dinoflagellata) Geegy 

Geroore (Cellulose) ஆன மேல் உறையை உடையன. உடலிலுள்ள 

பள்ளத்திலிருந்து இரண்டு இழைகள் தோன்றி ஒன்று முன் நோக்இயும்' 
மற்றொன்று உடலைச் சுற்றிக்கொண்டும் செல்லுகின்றன... தாவரங் 
களைப்போல உணவு தயாரிப்பன. உதாரணங்கள் :. சிராட்டியம் 

(செயா) (படம் 18), நாக்டிலூகா (1710011108). 

வரிசை 4 : யூக்ளினிடா (பினர்) இயூட்டிகளைக் ' (பேர்ல) 
கொண்ட பெரிய உயிரிகள். ஓன்று அல்லது இரண்டு இழைகள்
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உள்ளன. சைட்டோசோம், சைட்டோஃபாரிங்ஸ் முதலிய உறுப்புகளை 
“உடையன. உதாரணம் : யூக்ளினா (13002160௨7). , 

வரிசை 5: புரோட்டோமோனடைனா (Protomonadina) aps 

கியமான. ஓட்டுண்ணிகள் இகைச் சேர்ந்தவை. . மிகச் சிறியவை 

  

படடம் 16 

மாஸ்டிகோஃபோரா: 1, வால்வாக்ஸ், 2, நாக்டிலூகா, 3. சிராட் 

டியம், 4. டிரைக்கோரிம்பா, 5, க்ளாமிடோமானாஸ், 6. டிரிபனோ 

சோமா, 7. மானோசைகா, 58. புரோட்டிரோஸ்பாஞ்சியா. 

ஒன்று முதல் மூன்று வரை இழையுறுப்புகளை உடையன. மானோ 

சைகா (140௦௧௦812௨) (படம் 18), புரோட்டிரோஸ்பாஞ்சியா (1018008- | 

pongia), giMciuGeCerir (Trypanosoma) முதலியன இதைச் 

சேர்ந்தவை. டிரிப்பனோசோமா பொது இனத்தைச் சேர்ந்தவை... 

உஷ்ண இரத்தப் பிராணிகளில் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்வன. ஓர் 

இனம் மனிதனிடையே தூங்கும் நோயை (5186ற1௦த Sickness) உண்டு 

பண்ணுகிறது. SovGuefu: (Leishmania) sour ent (Kala azar) 

. ஏன்ற நோயை &ண்டுபண்ணுகிறது. 

வரிசை: 6 : : &பைட்டோமோனடைனா (110௬700௦௭2018) அல் 

லது வால்வகேல்கள் (Volvocales). இவை பார்வைக்குத் தாவரன் 

களைப்போலவே இருக்கும். இவற்றின் உடலில் பச்சையம் உண்டு. 

இரண்டு இழையுறுப்புகளும் செல்லுலோஸால்: ஆன கியூட்டிகளும்.
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உண்டு. பல காலனியை உண்டுபண்ணுகின்றன. காலனி தட்டை 

யாகவோ அல்லது உருண்டையாகவோ இருக்கும். உதாரணங்கள் : 

வால்வாக்ஸ் (401௭03), பாண்டோரைனா (ஊம்ம்மி) ஆகிய இவை 

காலனிகள். க்ளாமிடோமோனாஸ் (chlamydomonas) (Li_tb 18) goof 

ஆயிரி. 

வரிசை 7: பாலிமேஸ்டிஜைனா (10௦1//0211211௨) இரண்டு முதல் 

ஆறு வரை இறையுறுப்புகளை உடையன. ௮௧ ஒட்டுண்ணிகளாக 

வாழ்வன. டிரைக்கோமோனாஸ் (Trichomonas) முதுகெலும்பிகளின் 

குடலில் வாழ்வன. 

வரிசை 8: ஹைப்பர்மேஸ்டிஜைனா (Hypemuastiginay ACS 
- இழையுறுப்புகளை உடைய ௮௧ ஒட்டுண்ணிகள். கரையான்; கரப் 

பான் பூச்சிகளின் குடலில் வாழ்வன. 

டிரைக்கோநிம்ஃபா (Trichonympha) senpuiresflotr குடலில் 

வாழ்வதால், கரையான் மரங்களைத் தின்று சீரணிக்க உதவுகிறது. 

வரிசை 9: ரைசோமேஸ்டிஜைனா (Rhisomastigina) அமீபா 

போன்ற உருவமுடையவை. ஒன்று அல்லது இரண்டு. இழை உறுப் 

புகள் உள்ளன. உதாரணம் : மாஸ்டிக் Sum (Mastig amoeba). 

மலேரியல் ஒட்டுண்ணி (3ரிவிகார்வி நகஈல௦4(6) 

ஆதிகாலம் முதற்கொண்டு மனித சமுதாயத்தை மண்ணுக்கு. 
'இறையாக்கிவரும் வியாதிகளில் மலேரியாவும் ஒன்றாகும். இக்கொடிய 

நோயினால் அவதியுற்றவர்களும் உயிரிழந்தவர்களும் பலர். இந் 
(நோய்க்குக் காரணமாக இருப்பது புரோட்டோசோவா இனத்தைச் 

சோர்ந்த மலேரிய ஒட்டுண்ணியாகும் (ரவ வ121 Parasite). இது: ஓர் 
உயிரி, இதில் மூன்று சிறப்பு இனங்கள் உள்ளன. இதில் ஒன்றான 

பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் (111௦0 ஏல) என்பதை உதா 

ரணமாக எடுத்துக்கொள்ளுவோம். இது ஒரு-செல்லால். ஆன மிகச் 

சிறிய உயிரி, இது கதிரியைப் (511016) போன்ற உருவ அமைப்புடை 
யது. இதன் வாழ்க்கையில் இரண்டு பருவங்கள் உள்ளன; ஓன்று 

பால்-பருவம் ~~ (Sexual-generation), மற்டுரான் று பாலிலி-பருவம் 
(கிரியை 2] ஜாலம்). இவ்விரண்டு பருவங்களும் மாறி மாறி வந்து: 
கொண்டிருப்பதால் இத் தன்மைக்குப் பருவ மாற்றம்: (211சரரம1100 of 
றக) எனப் பெயர். இவ்விரு பருவங்களும் வெவ்வேறு உயிரி 
களின் உடலில் நடக்கிறது. இவ்வகை உயிரிகளை: விருந்தோம்பிகள் 
என்று கூறுகிறோம். பாலிலி-பருவம் மனித உடலிலும், பால்-பருவம். 
அனாஃபலீஸ் (40௦181) என்ற சிறப்பு இனத்தைச் சேர்ந்த பெண் 

கொசுவின் உடலிலும் நிகழ்கின்றது. இதனால், மனிதனை இடைநிலை
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5 bC sro (intermediate host) cre mud, கொசுவை திரத்தர விருந் 
தோம்பி ஹம் ௦2) என்றும் கூறுகிறோம். 

அனாஃபலிஸ்' என்னும் பெண் கொசுவின் உமிழ்நீர் சுரப்பியில் 

அநேக மலேரிய ஒட்டுண்ணிகள் இருக்கும். இவைகளும் உருவத் 
தில் கதிரி போன்று இருக்கும். இந் நிலையில் இதற்கு ஸ்போரோ 

சோய்ட் (800102௦016) என்று பெயார். இவை மற்ற உயிர்களைத் 
தாக்கும் தன்மையுடையவை. இந் நிலை ஒட்டுண்ணிசகளையுடைய 
அனாஃபலிஸ் பெண் கொசு ஒரு மனிதனைக் கடிக்கும்பொழுது, அதன் 

உமிழ்நீருடன் ஸ்போரோசோய்ட்டுகளும் மனித இரத்தத்தில் கலக் 
இன்றன. இப்படிக் சலந்த ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் இரத்த ஓட்டத் 
தினால் :உடலின் பல பாகங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. 
இவ்விதம் செல்லும்பொழுது இவை கல்லீரலை அடைந்ததும் இரத் 
குத்தைவிட்டு வெளியேறி, கல்லீரல் இசுவினுள் புகுதந்துவிடுகின்றன. 

கல்லீரல் தசுக்களையே ஆகாரமாகக்கொண்டு வளர ஆரம்பிக்கின்றன. 
வளர்ச்சி அடைந்தபின், பாலிலி இனப் பெருக்க மூறைப்படி பல 
இளம் உயிரிகளாகின்றன. . இவற்றிற்கு க்ரிப்டோசோய்ட்டுகள் 
(cryptozoites) என்று பெயர். இக் கரிப்டோசோய்ட்டுகள் வளர்ந்து 
கடைநிலை கரிப்டபோசோய்ட்டுகளாகின்றன (meta  cryptozoite). 
பின்னர், இவை இரத்தத்துடன் கலந்து சிவப்புக் கார்ப்பில்களைத் 

தாக்க ஆரம்பிக்கின்றன. மனித உடலில் ஏற்படும் இந் நிலைக்குப் புறச் 
சிவப்புக் கார்ப்பசில் நிலை (6%௦ - சரப்ப ா௦07/5110 91826) என்கிறோம். 

இரத்தத்தினுள் சென்ற கடைநிலை கரிப்டோசோய்ட்டுகள் 

சிவப்புக் கார்ப்பசில்களைத் தாக்கிய பின்னர் அதனுள் சென்று தங்கு 
கின்றன... அதனுள் இருக்கும் பொருளை உணவாகக்கொண்டு 

வளர்கிறது. வளர்ச்சி அடைந்தவைகளுக்கு ட்ரோஃபோ 
-சோய்ட்டுகள் (trophozoite) என்று பெயர். இந்த ட்ரோஃபேோ 
சோய்ட்டினுள். செல் உள்வெளி தோன்றிப் பெரிதாகி, இதற்கு 
முத்திரை மோதிரம் போன்ற உருவ அமைப்பைத் தருகிறது, ஆகை 
யால், இந் நிலைக்கு முத்திரை மோதிர நிலை (Signet ring stage) என்று 
பெயர் (படம் 19-ல் ஐ). பிறகு, இச் செல் உள்வெளி மறைந்துவிடுகிறது. 
பாலிலி இனப் பெருக்க முறைப்படி ட்ரோஃபோசோய்ட்டுகள் பல 

இளம் மீரோசோய்ட்டுகளாகப் (4௦௪௦46) பிரிந்து, இவெப்புக் 
கார்ப்பசில்களைப் பிளந்துகொண்டு வெளிவந்து, எஞ்சியுள்ள சிவப்புக் 

கார்ப்பசில்களைகத் தாக்கி, அதனுள் புகுந்து மறுபடியும் அகச் சிவப்புச் 
STTLUAe pidvenu: (endoerythrocytic stage) 'மேற்கொள்ளுகன்றன. 
மனித உடலில் சில நாட்களுக்கு இவ் வாழ்க்கைச் சக்கரம் சுழலுகிறது. 

பின்னர், சல” மீரோசோய்ட்டுகள் பால் இனப் பெருக்க முறையைக் 
கடைப்பிடிக்கின்றன. 

சில மீரோசோய்ட்டுகள் சிவப்புக் கார்ப்பசிலில் புகுந்த பிறகு 
ட்ரோஃபோசோய்ட்டுகளாக மாருமல் (படம் 79-ல்௨), Qa amas
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தாய் இனச் செல்களாக (8௨0610 713) .மாறுகின்றன.. அவற்றில் 
ஒன்று ஆண் தாய்ச் செல் (0216 ஐலா16(007185), மற்றொன்று பெண் 

  

  

us dd 

பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்சின் வாழ்க்கைச் சரிதம், 

க: அகச் சிவப்புக் கார்ப்பசில் நிலை (கால்கி சக்கரம்) . 

1. அமீபாநிலை, 2, முத்திரை மோதிர நிலை, 3. சைஷாண்ட்,.. 

4, 5, பல பிளவு முறை, 6. மீரோசோய்ட்டு வெளிப்படுதல், 7. மீரோ 

சோய்ட்டு சிவப்புக் கார்ப்பசிலில் நுழைதல், 8. ட்ரோபோசோயிட்டுகள் 

தாய் இனச் செல்களாக மாறுதல், 9, 10. ஆண், பெண் தாய் இனச் 

செல்கள். " 

2: கொசுவினுள் ஈடைபெறுதல் (ராஸ் சக்கரம்) 

9a, 10a—13. கொசுவின் இரைப் பையில் காணப்படும் ஆண், 

பெண் இனச் செல்களும், கருவுறுதலும், 9௨, 9, 9௦. பெண் தாய் 

இனச் செல்லிலிருந்து பெண் இனச் செல் உண்டாதல், 10௨, 10%, 10௦... 

ஆண் தாய் இனச் செல்லிலிருந்து ஆண் இனச் செல் உண்டாதல், 

10௦. விரல் உறுப்புகள்போல் தோன்றல், 11. பெண் இனச் செல்லில் 

ஆண் இனச் செல் சேர்தல், 12. கருமுட்டை, 13. அசை முட்டை 

14-17. ஸ்போர்கள் உண்டாதல், 14-16. அசை முட்டையிலிருந்து 

ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் உண்டாதல், 17. ஸ்போரோசோய்ட்டுகள், 

18. கொசுவின் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பியில் ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் நுழை 

தல், 19. கொசு கடித்து இரத்தம் உறிஞ்சும்போது, ஸ்போரோ 

சோய்ட்டுகள் இரத்த ஓட்டத்தில் சேர்க்கப்படுதல், , 202 ஸ்போரோ 
சோயிட்டுகள் புது செல்களில் நுழைதல், 

emueé Gee (female gametocytes). மனித உடலில் இவைகளின் 
வளர்ச்சி இந் நிலையில் முற்றுப்பெறுகின்றன. தாய் இனச் செல்லின்
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மற்றைய வளர்ச்சி அனாஃபலிஸ் சிறப்பு இனத்தைச் சேர்ந்த பெண் 

கொசுவின் குடலை அடைந்த பின்னரே ஏற்படுகின்றது. அவ்வாறு 

தடைபெற் வில்லையெனில் தாய் இனச் செல்கள் மடிந்து அதிகின்றன. 

e 

மலேரியா நோயுடைய மனிதனின் இரத்தத்தை அனாஃபலிஸ். 

சிறப்பு இனத்தைச் சேர்ந்த பெண் கொசு ஓன்று உறிஞ்சும்பொழுது: 

அதனுடன் மலேரியா ஒட்டுண்ணிகளும், தாய் இனச் செல் பருவ 

ஒட்டுண்ணிகளும் உறிஞ்சப்படுகின்றன. இவைகள் கொசுவின் குடலை: 

அடைந்ததும் தாய் இனச் செல் பருவ ஒட்டுண்ணிகள் மட்டும் தங்கு. 

கின்றன. மற்றவை அழிந்துவிடுகன்றன. ஆண் தாய்ச் செல்லின் 

புறத்திலிருந்து பல விரல் போன்ற உறுப்புகள் தோன்றுகின்றன. 

இதன் நியூக்ளியஸ் பல பாகங்களாகப் பிரிந்து, இவ் விரல் போன்ற. 

உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு நியூக்ளியஸ் செல்லுகிறது. 

பின்னர், இவ் வுறுப்புகள் பிரிந்து ஆண் செல்களாகின்றன (0வ/௪ 

ஐய216). ஆண்: செல் நகரக்கூடியது. 

பெண் தாய்ச்செல் பெரியதும் சிறியதுமாக இரண்டாகம் 

பிரிகன்றது. சிறியது அழிந்துவிடுகறது; பெரிய செல் பெண் செல்லா 

கிறது. இதற்கு நகரும் தன்மை இல்லை. ஆண் செல் ஒன்று பெண் செல்: 

ஒன்றுடன் இணைய, கருமுட்டை. உண்டாகிறது. .இக் கருமுட்டை 

நகரும் தன்மையுடையதாகையால், இதற்கு அசை முட்டை. (௦௦126). 

என்று பெயர் (படம் 79). இந்த அசை முட்டை கொசுவின் குடற்: 

சுவரில் புகுந்து அதன் மத்தியப் பகுதியை அடைகிறது. இங்கு இது 
உருண்டை. வடிவம் பெற்றுத் தன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு உறையை 

உண்டுபண்ணிக்கொள்ளுகிறது. பின்னர், கருமுட்டை பல செல் 

களாகப் பிரிகிறது. இவற்றிற்கு ஸ்போரோப்ளாஸ்ட்டுகள் (Sporo- 

plast) என்று பெயர். ஒவ்வொரு ஸ்போரோப்ளாஸ்டிலிருந்தும் பல 

ஸ்போரோசோய்ட்டுகள் உண்டாகி, இவை கொசுவின் இரைப் 

பையின் சுவரைப் பிய்த்துக்கொண்டு உடற் குறியை அடைகின்றன. 

். அங்கிருந்து, தங்களுடைய இயக்கத்தினால் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளை 

அடைந்து, அதன் சுவரைத் துளைத்துக்கொண்டு உட்சென்று உமிழ். 

நீர்க் குழாய்களில் தங்குகின்றன. இத்தகைய கொசு ஒன்று, தல்ல: 

ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒருவனைக் கடிக்கும்பொழுது ஸ்போரோ 

சோய்ட்டுகள் உமிழ் நீருடன் கலந்து சென்று மனிதனின் இரத்தக். 

குமாயை அடைஇன்றன. பிறகு, மூன்பு கூறியபடி தங்களுடைய 

வாழ்க்கைச் சக்கரத்தைத் துவக்குகின்றன. 

இதன் வாழ்க்கைச் சரித்திரத்தில் மனித உடலில் ஏற்படும் பாலிலி 

இனப் பெருக்கப் பகுதியைக் கண்டுபிடித்தவர் “கால்க” (Golgi) 

என்னும் . விஞ்ஞானியாவார். ஆகையால், இப் பகுதிக்கு கால்க 

சக்கரம் (07016 ௦1 2) என்று பெயர். அனாஃபலிஸ் கொசுவின் 

உடலில் நடைபெறும் மற்றொரு பகுதியான பால்பருவத்தைக் கண்டு: 

- 830—4
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. பிடித்தவர் ரோனால்ட் ராஸ் (Ronald Ross) என்பவராவார். ஆகை 
- பால், இதற்கு ராஸ் சக்கரம் (3016 ௦ ௦௨) என்று பெயர். 

மலேரியா ஒட்டுண்ணிகளில்: மூன்று சிறப்பு இனங்கள் உள்ளன. 
அவை. பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா (1718800000 மப்கார்க), பிளாஸ் 
'மோடியம் வைவாக்ஸ் (1. ஏம்லப, பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்9ிஃபாரம் 
(P. falcifaram) என்பன. பிளாஸ்மோடியம் மலேரியாவினால் உண் 
பாகும் காய்ச்சல் 78 மணிக்கு ஒரு தரம் வரும்." பிளாஸ்மோடியம் 

“வைவாக்ஸால் உண்டாகும் காய்ச்சல் 49 மணிக்கு ஒரு முறை வரும். 

மூன்றாவது இனத்தால் உண்டாகும் காய்ச்சல் முறையற்றது. : 48 ௮ல் 
லது 24 மணிக்கு ஒரு தரம் வரக்கூடியது. அகச்வப்புக் :கார்ப்பசில் 

நிலை முடிந்து மீரோசோய்ட்டுகள் இரத்தத்துடன் கலக்கும்பொழுது 

இம் மலேரியாக் காய்ச்சல் மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது. 

தடுக்கும் முறைகள்: இக் கொடிய காய்ச்சலைப் பரப்புவது 
அனாஃபலிஸ் சிறப்பு இனத்தைச் .சேர்ந்த. பெண் கொசுவாதலால், 

இவைகளை ஓழித்துக்கட்டுவதின்மூலம் இக் காய்ச்சல் பரவுவதை ஓர் 

அளவு தடுக்கலாம். தேங்கி நிற்கும். நீர் நிலைகளில் கொசுக்கள் ஆயிரக் 

கணக்கில் முட்டையிட்டு இன விருத்தி செய்கின்றன. இந் நீர் நிலை 

களில் டி.டி.ட்டி. (0.ற. 7), கம்மாக்சேன் (ஊஊ) முதலிய 

மருந்துகளைத் தூவி இவைசளை ஒழிக்கலாம். மேலும், கேம்பூசியா 

[ஜவோம்மகக்க), பார்பஸ் (லாத) முதலிய லார்வி கொல்லி மீன்களை 

[1 வார்ச்கே! 16165) நீர் நிலைகளில் வளர்த்தால், இவை கொசுவின் புழுக் 
களையும் கூட்டுப் புழுக்களேயும் தின்று, கொசுக்களின் வளர்ச்சியைத் 

தடுக்கின்றன. 

வகை: ஸ்போரோசோவா ($ற௦1௦208) 

இவைகள் எல்லாம் ஒட்டுண்ணிகளாக வரழ்வன. இவை ஸ்போர் 
(Spore) உண்டுபண்ணும் முறைப்படி இனப் பெருக்கம் செய்கின்றன. 

உள் வகை 1: டிலோஸ்போரீடியா (1£6/௦8ற௦ர்012). ' முதிர்ந்த 

ட்ரோபோசோயிட்டின் உடலில் ஓரே நியூக்ளியஸ்தான் இருக்கும். 
பல ஸ்போரோசோயிட்டுகளைக்கொண்ட சாதாரண கூடுதான் 

தோன்றும். இதில் மூன்று வரிசைகள் உள்ளன. 

வரிசை- 1 : கிரகரினிடா (Gregarinida). cGrrGurGerui_@ 

தனித்து .இயங்கக்கூடியது. உதாரணம் : மானோசிஸ்டிஸ் (1401ம- - 
cystis); Arafey (gregorina). , 

: | 

வரிசை 2 :' காக்சீடியா (Coccidia). ட்ரோபோசோயிட்டு நுண் 

ணிய செல்லுள் ஒட்டுண்ணி. உதாரணம் :. ஐமீரியா (மம்மா.
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வரிசை 8: ஹீமோஸ்போரீடியா (Haemosporidia). GgrGur 

சோயிட்டு அமீபா உருவமுடையது. முதுகெலும்புகளின் இவப்பு 

இரக்க செல்களில் விக்கும் ஓட்டுண்ணிகள். உதாரணம்: மலேரியா 

ஒட்டுண்ணி பிளாஸ்மோடியம் (2188100010). 

உள் வகை 8, நியோஸ்போரீடியா (420ாம/க). முதிர்ந்த 

ப்ரோயபோசோயிட்டில் பல நியூக்ளிகள் உள்ளன. ஸ்போர் கூடுகள் 

சக்கலானவையாக இருக்கும். 

வரிசை 1 : மிக்சோஸ்போரீடியா (4௩0300101௨) ட்ரோசோ 

சோயிட்டு அமீபா போன்றது. ஆனால், செல்லினுள் இருக்காது. 

உதாரணம் : நாசமா (1420. பட்டுப் பூச்சிகளில் ஒட்டுண்ணியாக 

வாழ்வது. 

வரிசை 2 : சார்க்கோஸ்போரீடியா ($க௦௦5றமர01௧), நீண்டு 

குசைகளில் காணப்படுவன. உதாரணம் : சார்க்கோசிஸ்டிஸ் (9௨௭௦௦- 

cystis). 

AchGusrsoGurse (Ciliophora) 

. இத்தொகுதியைச் சேர்ந்த உயிரிகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் 

இளம் பருவத்திலோ அல்லது வாழ்நாள் முழுவதிலுமோ சிலியங்கள் 

(வில) என்னும் மயிரிழை போன்ற நீட்சிகளைப் பெற்றிருக்கும். மிகச் 

சில இனங்களைக் தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் இருவித நியூக்ளியஸ்கள் 

காணப்படும். ஒன்று பெரு நியூக்ளியஸ், மற்றது சிறு நியூக்ளியஸ். . 

முன்னது, உயிரியின் வளர்சிதை மாற்ற வேலையைக் கவனித்துக்கொள் 

ஞூறது. பின்னது, உயிரியின் இனப் பெருக்கச் செயலைச் செய்து 

வருகிறது. இவைகள் குறுக்கு இரு சமப் பிளவு முறைப்படியும் 

(மஹல் வரு. 810) இணைவு முறைப்படியும் (conjugation) 

இனப் பெருக்கம் நடத்திவரும். 

இதற்கு உதாரணமாக, பாரமீசியத்தை(1௨:8௧௭௦௦ஈ௦௧௭) எடுத்துக் 

கொள்வோம். இது சாதாரணமாகக் குளங் குட்டைகளிலும், தேங்கிக் 

கடக்கும் நீரிலும் காணப்படும் ஒரு-செல் நுண் உயிரி. இதன் நீளம் 

சுமார் 8 மி, மீ, இது உருவத்தில் செருப்பை ஒத்திருப்பதால் இசை 

செருப்பு உயிரி (511றறன வாம்ற௨ ௦015) என்றும் கூறுவதுண்டு. 

உருவ அமைப்பு (படம் 20): பாரமீசியத்திற்கு ஒரு நிலையான 

வடிவம் உண்டு. இது ஓர் கூர் உருளை அல்லது ஈருட்டு வடிவமானது. 

இதன் ஒரு முனை மற்றொரு முனையைவிட. வட்டமாகவும், ஒரு பக்கம் 

மற்றப் பக்கத்தைவிடத் தட்டையாகவும் இருக்கும். நகரும்பொழுது
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வட்டமான பக்கமே எப்பொழுதும் முன்னோக்கி இருப்பதால், இதை. 
முன்பக்கம் என்றும், கூர்மையான பக்கத்தைப் பின்பக்கம் என்றும். 
கூறுகிறோம். தட்டையான பக்கத்தைக் இழ்ப்பக்கம் என்கிறோம்... 

இதன் கீழ்ப்பக்கத்தில், முன்பகுதியிலிருந்து வலப் பக்கம் சாய்வாக: 
ஒரு பள்ளம் உடலின் மத்திய பாகம் வரையில் சென்று ஒரு துவாரத். 

இல் முடிகிறது. இப் பள்ளத்தை வாய்ப் பள்ளம் (01௨1 2௦௦6) என்: . 

றும், துவாரத்தை வாய் (000௦601167: 

என்றும் கூறலாம். வாயிலிருந்து 
புனல்போன்ற குழாய் உள்நோக்கிச்: 

சென்று அகப்பிளாசத் தில் முடிகிறது... 

இதுவே உணவுக் குழல் (Cyto- 

pharynx) ஆகும். பாரமீசயத்தின் 
உடலைச் சுற்றிலும் பல சிலியங்கள்: 
நீட்டிக்கொண்டிருக்கன்றன. இவை: 

கள் எல்லாம் புரோட்டோபிளாசத். 

தின் நீட்சிகளே (படம் 20). 

  

  பாரமீசியத்தின் புரோட்டோ 

பிளாசத்தில் அமீபாவைப்போலவே 
இரு பிரிவுகளைக் காணலாம். வெளிப் 
பிரிவுக்குப் புறணி அல்லது கார்ட். 
டக்ஸ் (மோர்) என்றும், உள்பாகி£த். 
திற்கு அகணி அல்லது மெடுல்லா் 

(ந20ங418) என்றும் பெயர். கார்ட் 
டக்ஸை சுற்றி ஒரு மெல்லிய உறுதி 

  

பட்டம். ௮௦... யான படலம் இருக்கிறது. இதில் பல: 
பாரமீசியம் : உருவமைப்பு துளைகள் உள்ளன. இத் துளைகளின்' 

1. சிலியங்கள் . வழியாக கார்ட்டக்ஸிலிருந்து கிளம்: 
2. ட்ரைக்கோஸிஸ்டு பும் புரோட்டோபிளாச நீட்சிகளான 

3. அருங்கும் செல் உன்வெளி. சலியங்கள் (௦11௨) வெளிவருகில். றன. 
4. ஆரக் கால்வாய் செல் ணி இச் இிலியங்கள் உடலைச் சுற்றிலும்: 

5. பெரு நியூக்ளியஸ் — காணப்படும். இவைகளே இடப் 
6. சிறு நியூக்ளியஸ் பெயர்ச்சிக்குக் காரணமான உறுப்பூ 

7. உணவு-செல்-உள்வெளி . களாகும். மேலும், கார்ட்டக்ஸில்: 
Bs “பலிக்க eau hs Liste கதிர் வடிவமான பல பைபோன்ற 

ta, தாடா சவ்வு உறுப்புகள் பனதக்கப்யட்டிருப்பு 
LL. உணவுக் குழல் தைக் காணலாம். இவைகளுக்கு. 
12. மலத் துளை, டிரைக்கோஸிஸ்டுகள் ("ர் ௦ஞா515) 

என்று பெயர். இவற்றில் ஒருவித 
மான திரவம் இருக்கிறது. இத் இரவம் வெளியே மீச்சப்பட்டவுடன் 
இறுகி, நீண்ட இழையாக மாறுகிறது. இத்தகைய உறுப்பைப் பாற 
மீசியம், தன்னை எதிரியிடமிருந்து காப்பாற்றிக்கொள்ளவும், உணவைப்
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பிடிப்பகுற்கும், நிலையான ஓர் இடத்தில் நிற்க நங்கூரம்போல் உதவு 
வதற்கும் உபயோடித்துக்கொள்ளுகின்றது. 

மெடுல்லாவின் மத்தியில் இரண்டு நியூக்ளியஸ்கள் இருக்கின்றன. 

“இவற்றில் ஒன்று பெரியது, மற்றது சிறியது. மேலும், இதில் பல 

உணவு-செல்-உள்வெளிகள் இருக்கின்றன. :கார்ட்டக்ஸும் மெடுல் 

லாவும் சேருமிடத்தில் இரண்டு நிலையான சுருங்கும் செல்-உள்வெளி 

- கள் உள்ளன. இவைகள் வாய்க் குழிக்கு எதிர்ப்பக்கத்தின் நுனிக்கு 
.அருஇல் ஒன்றும், பின் நுனிக்கு அருகில் ஒன்றுமாக அமையப்பெற்றுள் 

ன. ஒவ்வொன்றைச் சுற்றிலும் 6 முதல் 8 வரையில் ஆரம் போன்ற . 
கால்வாய்-செல்-உள்வெளிகள் உள்ளன. இவ்விதமாகப் பல துறை 

்.. களிலும் அமீபாவைவிடப் பாரமீசியம் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. 

இடப் பெயர்ச்சி : பாரமீசியம், சிலியங்களின் உதவியால் வேகமாக 

நீந்திச் செல்லும், பட.கைத் தள்ளத் துடுப்பு எவ்வாறு உதவுகிறதோ 
அவ்வாறு இதற்குச் சிலியங்கள் உதவுகின்றன. எல்லாச் சிலியங்களும் 
ஒரே மாதிரியாக முன்னிருந்து பின், பலமாக நகர்வதால், தண்ணீர் 

பின் தள்ளப்படுகிறது; பாரமீசியம் முன்னோக்கிச் செல்லுகிறது. 

பிறகு, லியங்கள் தளர்ந்து, வளைந்து, மெல்ல முன்னோக்கிச் சென்று, 

உடன் வேகமாகப் ' பின்னோக்கி நகர்கின்றன. இவ்விதம் செய்வதால் 

- பாரமீசியம் முன்னுக்கு உந்தித் தள்ளப்படுகிறது. மேலும், சிலியங்கள் 

நேராகப் பின்னோக்கி நகராமல் சாய்வாக நகருகின்றன. இதனால், 

இது தன்னுடைய நீள் அச்சில் சுழன்றுகொண்டே முன் செல்லுகிறது. . 

அலியங்களைத் இசைமாற்றி அடிப்பதனால் இது -தனக்குவேண்டிய 

இசையில் திரும்பிச் செல்லுகிறது. 

உணவு உட்கொள்ளுதல் : நீரிலுள்ள மற்றப் புரோட்டோ 

'சோவாக்கள், டையாடம்ஸ் (19150008), பாக்டீரியா, மற்றும் அழுகிப் 

போன பொருள்கள் முதலியன இதனுடைய ஆகாரமாகும். இவ் 

வகையான உணவுப் பொருள் இதனுடைய வாய்ப் பள்ளத்திலுள்ள 

சிலியங்களின் அசைவினால் தள்ளப்பட்டு, வாய்த் துவாரத்தை 

படைந்து, பின்னர் ஆகாரக் குழல் வழியாக மெடுல்லாவை அடை 

கிறது. இங்கு இது நீரால் சூழப்பட்டு உணவு-செல்-உள்வெளியாக 

மாறி அகப்பிளாசத்தினுள் செல்லுகிறது. இங்கு அகப்பிளாசத்தின் 

சுழற்சியால் சுழல்கிறது. இந்தச் சுழற்சிக்கு ஸைக்ளோஸிஸ் (010815) 

என்று பெயர். உணவு-செல்-வெளிகள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட, 

பாதையிலேயே அகப்பிளாசத்தினுள் சுழன்று வருகின்றன. அப் 

பொழுது அதில் ஜீரண நீர் சுரக்கப்பட்டு, ஆகாரம் ஜீரணிச்சப்படு 
கிறது. இவ்விதம் ஜீரணிக்கப்பட்ட உணவு அகப்பிளாசத்தினால் 

இரஇக்கப்ப்டுறது. எஞ்சிய பொருள் பாரமீசியத்தின் உடலிலுள்ள 

ஒரு குறிப்பிட்ட துவாரத்தின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இத் 

துவாரத்திற்கு மலத்துளை (1௦0726) என்று பெயர். .
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சுவாசித்தலும் கழிவு நீக்கமும்: பாரமீசியத்திற்குத் தனி சுவாச 
உறுப்புகள் இல்லை. அமீபாவில் நடைபெறும் சுவாசித்தல் முறைப் 

படியே இதிலும் நடைபெறுகின்றது. . 

இதன் உடலிலுள்ள வளர் சதை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் கழிவும் 

பொருள்களையும் அதிகப்படியான நீரையும் வெளிப்படுத்து, சுருங்கும்- 

செல்-உள்வெளிகள் இயக்குகின்றன. சுருங்கும்-செல்-உள்வெளிகள் 
ஒவ்வொன்றும் மாறி மாறிச் சுருங்கி விரிகின்றன. ஆரம்போன்ற. 
கால்வாய்-செல்-உள்வெளிகள் மெடுல்லாவிலிருந்து அதிகப்படியான 

நீரையும் கழிவுப் பொருள்களையும் சேகரித்துச். சுருங்கும்-செல்-உள் 

வெளிக்கு அனுப்புகின்றன. சுருங்கும்-செல்-உள்வெளி நீரால் நிறைந்த 

வுடன் சுருங்கி நீரை வெளியேற்றுகிறது. 

இனப் பெருக்கம் : இனப் பெருக்கம் இரண்டுவித முறைகளில் 
தடைபெறுகிறது. ஒன்று குறுக்கு-இரு சமப் பிரிவு முறை. மற்றொன்று 

Q)eanra) (Conjugation) முறை. 

குறுக்கு-இரு சமப் பிரிவு முறை (படம் 27) : பெரிய நியூக்ளிய 
ஸும் சிறிய நியூக்ளியஸாம் நீண்டு இரு சம பாகமாகப் பிரிசின்றன. 

  

படம். ௨. 

- பாரமீசியம் : இனப் பெருக்க இரு சமப் பிளவு முறை: 1. சிறு 
கியூக்ளியஸ், 2, பெரு நியூக்ளியஸ், 3. சுருங்கும் செல் உள்வெளி, 

4. சேய் பாரமீசியங்களின் சுருங்கும் செல் உள்வெளி. 

"இதில், முன்னது சாதாரண முறைப்படியும் பின்னது மிட்டோ9ஸ் 
். மூறைப்படியும் பிரிகின்றன. இதே சமயத்தில் வாயானது பாரமீசியத் 

தின் மத்திய பகுதிக்கு வந்து, அதுவும் இரண்டாகப் பிரிகின்றது.. இத.
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னுடன் சைட்டோபிளாசத்தின் குறுக்கே பிளவு ஏற்பட்டு, : இப் பிளவு 
அதிகரிப்பதன்மூலம் இரு பார.மீசியங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஒவ்வொரு 
பாரமீசியத்திற்கும் ஒரு சுருங்கும்-செல்-உள்வெளி பிரிந்து செல்லு 
கிறது. புதிதாக மற்றொரு செல்-உள்வெளி தோன்றுகின்றது. 
இவ்விதம் இரு தனி உயிரிகள் தோன்றி இனப் பெருக்கம் செய்கின்றன. 
உணவுப் பொருள் அதிகமாகக் கடைக்கும் சமயங்களில் இத்தகைய 
இனப் பெருக்கம் அடிக்கடி நடைபெறுகிறது. அதாவது, ஒரு. நாளைக்கு 
இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நடைபெறலாம். 

ra
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- பாரமீசியம் : இனப் பெருக்கம் இணைவு முறை: ௨, பெரு ியூக் 

ளியஸ், %. சிறு நியூக்ளியஸ், நர. இடம் மாறும் புரோகியூக்ளியஸ், 
S. நிலையான புரோரியூக்ளியஸ், ௦. இணைவு நியூக்ளியஸ். ் 

இணைவு இனப் பெருக்க முறை: பாரமீ௫ியத்தில் ஆண், பெண் 

என்ற பால்கள் இல்லை.. இருந்தும் இதில் பால்-இனப் பெருக்க முறை: 

யின் தொடக்கத்தைக் காண்குறோம். இரண்டு பாரமீசியங்கள் தங்க 

ஞடைய வாய்ப் பள்ளங்கள் ஒன்றோடொன்று பொருந்தும் முறையில்



56 . விலங்கியல் 

ஒன்றன் அருகில் ஒன்று வந்து கூடும். இவற்றிற்கு இணைவிகள் (()0- 

gants) என்று பெயர் (படம் 22). இவற்றின் உணவுக் குழல்கள் 

மறைந்து. இரு புரோட்டோபிளாசங்களும் இணைக்கப்படுகின்றன. 
ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கும் சிறிய நியூக்ளியஸ் இரண்டாகப் பிரிந்து, 

பின் நான்காகப் பிரிகின்றது. இந்த நான்கில், மூன்று நியூக்ளியஸ் 

கள் உருக்குலைந்து புரோடோபிளாசத்துடன் -கலந்துவிடுகின்றன. 

மீதி இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் பெரியதும் சிறியதுமாக இரண்டாகப் 

-பிரிஇன்றது. இதில் பெரிய நியூக்ளியஸுக்கு நிலையான புரோ தநியூக்ளி 

யஸ் (Stationary நாற) என்றும், சிறியதற்கு இடம் மாறும் 

புரோநியூக்ளியஸ் (3ரீர்தாஸ்ரர pronucleus) என்றும் பெயர். ஓர் 

'இணைவியிலிருக்கும் இடம் மாறும் புரோநியூக்ளியஸ் மற்றொரு 

'இணைவியை அடைந்து, அங்கிருக்கும் நிலையான புரோநியூக்ளியஸ “டன் 

இணைந்து, இணைவி நியூக்ளியஸாக மாறுகிறது (லேர்ப ௨400 nucleus). 

இந் நிகழ்ச்சி பரஸ்பரம் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது. இம் மாறுதல் 

.கள் நடைபெறும்பொழுது இணைவிகளிலிருக்கும் பெரிய நியூக்ளியஸ் 

கள் சிதைவுண்டு UG pr Bap ates த்துடன்' கலந் துவிடுகின் றன 

£்படம் 227. 

இதன் பின்னர், இரு இணைவிகளும் பிரிந்துவிடுகன்றன. இதனுள் 

இருக்கும் இணைவு நியூக்ளியஸ் இரண்டாகறது. -இதுவே திரும்பவும் 
நான்காக, பின்னர் எட்டாகவும் ஆகிறது. இவ்வெட்டு நியூக்ளியஸ் 

ளில் நான்கு பருமனாகி, தங்கள் சந்ததிகளின் பெரிய நியூக்ளியஸாக 

மாறுகின்றன. மீதி இருக்கும் நான்கில் மூன்று அழிந்துவிடுகின்றன. 

எஞ்சியுள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ், மிட்டோஸிஸ் முறைப்படி இரண்டா 
கிறது. இச் சமயத்தில் பாரமீசியமும் இரண்டாகப் பிரிகின்றது. இவ் 

விதம் இரண்டாகும்பொழுது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு சிறிய நியூக் 

.னியஸும் இரண்டு பெரிய தியூக்ளியஸாகளும் செல்லுகின்றன. இவ் 

விதம் ஏற்பட்ட உயிரியின் இறிய நியூக்ளியஸ் மறுபடியும் மிட்டோ 

ஸிஸ் முறைப்படி பிரிகன்றது. இப் பிரிவு ஏற்படும்பொழுது &யிரியும் 
இரண்டாகப் பிரிகின்றது. . ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு பெரிய நியூக்ளிய 

.ஸும் ஒரு சிறிய நியூக்ளியஸாம் செல்லுகின்றன. இவ்விதமாக 
ஓவ்வொரு இணைவியும் நான்கு உயிரிகளாகப் பிரிகின்றன. இவை 

வளர்ந்து பெரிதாகி முன்போலவே வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. 

பாரமீசியம் இப்படிப் பலமுறை இனப் பெருக்கம் செய்து 
கொண்டே, இருப்பதால், இதன் உருவம் ஈறுத்துவிடுகறது. Sway, 
இது தன் வீரியத்தை இழந்து, உடற்செய்கையில் குறைவு காண்டுறது. 
இவ்வினப். பெருக்கம் தெடர்ந்து நடைபெற்றால், இனமே நூத்துப் 
போகக்கூடுமாகையால், இதைத் தடுக்க இந்த இணைவு முறை மேற் 

"கொள்ளப்படுகிறது. இணைவு முறையில் நியூக்ளியள் சத்து பரஸ்பரம் 
'கொடுத்து வாங்கப்படுவதால், இழந்த வீரியத்தைப் பாரமீசியம் பெறு 
கிறது. இதுவே இணைவு வலன் கு திக்கிவாளகும்,
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sceitGurbseSeo (Endomyxis): uw gt_onaacr GQ) #10 பிரிவு 
முறைப்படி இனப் பெருக்கம் செய்த பாரமீசியம், தான் இழந்த வீரியத் 

தைத் திருப்பிப்பெற இணைவு முறையைக் கையாளாமல், எண்டோமிக் 
ஸிஸ் என்னும் முறையைச் சில சமயங்களில் கடைப்பிடிக்கிறது. இம் 

முறையில் பாரமீசியத்தின் பெரிய நியூக்ளியஸ் சிதைந்து, புரோட்டோ 

பிளாசத்துடன் கலந்துவிடுகிறது. சிறிய நியூக்ளியஸ் பலதுண்டுகளாகப் 

பிரிகிறது. இத் துண்டுகளிலிருந்து மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய 

நியூக்ளியஸாம் ஓரு சிறிய நியூக்ளியஸாம் உருவாகின்றன. இம் 

மாற்றத்திற்குப் பிறகு பாரமீசியம் தன் வேலைகளை ஒழுங்காகச் செய்ய 

முடிகிறது. 

வகை: சிலியோஃபோரா ((4/10011018) 

இவ் வகையைச் சேர்ந்த அநேக உயிரிகளின் உடலைச் சுற்றிலு 

முள்ள சிலியங்கள் வாழ்நாள் .முழுவதும் இருக்கும். சில உயிரிகளில் 

இளம் பிராயத்தில்தான் உடலைச் சுற்றிச் சிலியங்கள் காணப்படும். 

முதிர்ந்த நிலையில் இவை மறைந்து, டென்ட.கிள்கள் என்ற உறுப்புகள் 

தோன்றும். - இதையே அடிப்படையாகக்கொண்டு இதை இரு 

உள்வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 

உள்வகை 1, சிலியேட்டா (0ெ1வ). வாழ்நாள் முழுவதும் 

சிலியங்களுடையவை. சிலியங்களின் அமைப்பைப் பொறுத்து இதை 

நான்கு வ்ரிசைகளாகப் பிரித்துள்ளனர். 

(வரிசை 7: ஹாலோடிரைக்கா (Holowicha). ஓரே அளவான 

.சிறிய சிலியங்கள் நீள்வரிசையில் அமைந்துள்ளன... உடலில் சைட்டோ 

சோம், சைட்டோஃபாரிங்க்ஸ், நெளியும் படலம் முதலியன உண்டு. 

“உதாரணங்கள் : ஓப்பலைனா (Opalina) (Lub 23), பாரமீசியம் 

(Paramoecium) (p sailor. 

வரிசை 8: Ganiy Gory éeq (Heterotricha). பெரிஸ்டோ 

மைச் (12/௭௦) சுற்றிலும் நீண்ட சிலியங்களும், உடலின் மற்றப் 

பாகங்களில் சிறிய சிலியங்களும் உடையன. ஸ்டென்டார் (Stentor) 

என்பது தனித்து வாழ்வது. நிக்டோத்திரஸ் (Nyctotherus), crevir 

டயம் (Balantidium) முதலியன . ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்வன 

(படம் 22). 

வரிசை 8: ஹைப்போடிரைக்கா (Hypotrichay. Gow கீழ்ப் 

- பக்கம் அழுத்தப்பட்டவை. இலியங்கள் கீழ்ப்பக்கம் மட்டும்தான் 

அமைந்துள்ளன. சிலியங்களின் சேர்க்கையால் இர்ரை (மோ என்ற 

உறுப்புகள் தோன்றி உயிரியின் இடப் பெயர்ச்சிக்கு. உதவுகின்றன. 

உதாரணம் : ஸ்டைலோறிக்கியா ( Stylonychia) (ub 23).



ற Oo ் : விலங்யெல் 

வரிசை 4: பெரிடிரைக்கா (எம்டி) தனித்து வாழாமல் பிற 
பொருள்களின்மேல் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பவை. சிலியங்கள் வாய்ப் 

  

   
சிலவியோஃபோரா : 1.  வார்ட்டிசெல்லா, 2. ஓப்பலைனா, ் 

3. பிராண்டோனியா, 4, நிக்டோத்தீரஸ், 5. ஸ்டென்டார், 

6. ஸ்டைலோநிக்கியா, 7." பாலன்டிடீயம், 8. அசினிட்டா. 

பக்கத்தைச் சுற்றிமட்டும்தான் இருக்கும். மற்ற இடங்களில் இருக் 
காது, உதாரணங்கள் : வார்ட்டிசெல்லா (Vorticella) (utd 23). 

எபிஸ்டைலிஸ் (1ற1£௫7118), சூதாம்னியம் (2௦௦00"வமம்பாம) முதலியன. - 

உள்வகை 17, சக்டோரியா (300044) வாழ்க்கையின் இளம் 

பருவத்தில் சிலியங்களைப் பெற்று, முதிர்ந்த பருவத்தில் டென்டகள் 

களை மட்டும் உடையவை. உதாரணங்கள் : அசினிட்டா (&௦2ம்(8), 

எஃபிலோட்டா (Ephelota) (படம் 23). டெண்ட்ரோசோம் 

(Dendrosome) முதலியன.



ues I 

ev செல்களையுடைய பிராணிகள் 

மெட்டசோவா (Metazoa) 

இதுவரை கவனித்து வந்த பிராணிகள் யாவும் சிறிய உருவத்தை. 

யுடைய ஒரு-செல் (0020௨) பிராணிகளைச் சேர்ந்தவை [ ஸ்போரோ 

சோவர நீங்க]. இவ் வுயிரிகளின் சிறிய அளவு, அவைகளின் எளிய: 

செல்லில்லாத் தன்மைக்கு ஒத்ததாகவுள்ளன என்று கூறலாம்... 

இவற்றினுடலைச் சுற்றியுள்ள, உருவத்தைத் தரக்கூடிய மெல்லிய: 

படலம் தஇிடதிரவப் பொருள்கள் ஊடுருவிச் செல்லக்கூடியதாக 

இருப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குமேல் பருத்து, பலத்தையும்- 
உறுதியையும் தரக்கூடிய உறுப்புகள் தோன்றுவதற்கு இடையூராக: 

உள்ளது. பலம் பெறுதல்மட்டும் முக்கிய காரணமன்று. உயிரியின் 

பல தொழில்களும், அதன் புரோட்டோபிளாசத்திற்கும் ஜீயிரியைச் 

சுற்றியிருக்கும் இரவத்திற்கும், பொருள்கள் பரிமாறிக்கொள்ளம்: 

படுதலைச் சார்ந்திருக்கிறது. உயிரிகள் திறமையாக இச் செயல்களைச் 

செய்தல் அவற்றின் பரப்புப் பரிமாண விகிகத்தைப் பொறுத்திருக். 

கிறது. பிராணி பெரியதாக இருந்தால், வெளியுலகுடன் தொடர்பு 

கொள்ளும் அதனுடல் பரப்புக் குறைகிறது. உயிரியினுடல் பெரிதா 

கும்பொழுது அதன் மேற்பரப்பு இருபடி. (Square) sora Gams. 

ANG. ஆனால், அதனுடைய பரிமாணம் மூன்றுபடி (Cube) syaratev- 

அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும், பெரிய பாப்புப் பரிமாண விகிதத்தால்: 

உடம்பு “பெரிதான பிராணிகளை ஆராயும்போது அவற்றினுடல் பல- 

செல்களாலானது என்பது புலனாகும். பொதுப்படையாக தோக்குங்: 

கால், ஒவ்வொரு செல்லும் ஒரு-செல் பிராணிகளினுலமைப்பை: 

ஓத்திருப்பதைக் காணலாம். ஏனெனில், அவை ஒவ்வொன்றும் உடலின் 

முக்கியச் செயல்கள் யாவையும் செய்யக்கூடிய தன்மையுடையனவாக 

உள்ளன. இருப்பினும், ஒவ்வொன்றும் தனித்தன்மை பெற்று ஓன்றற். 

கொன்று மாறுபட்டுள்ளன. பெரிய பிராணிகளின் அத்தகைய கூட்டும் 

பண்பு, அவைகளின் பெரிய உருவத்தையும் சிக்கலான அமைப்பையும். 

தோற்றுவிக்கப் பல வாய்ப்புகளைப் பெற்றுள்ளது. தனித்தனிப்
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ங்ண்புகள் கொண்ட பல-செல்களாலான உருவமைப்பைப் பெற் 
றிருப்பதே, வகைபாட்டில் ஒரு-செல் பிராணிகளினின்றும் பல-செல் 
பிராணிகளைப் பிரிக்கக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. 

பல-செல் உயிரிகளை அவைகளின் பெரிய: உருவத்தை மட்டும் 
அடிப்படையாகக்கொண்டு பிரித்துணர் வதில்லை. ஆனால், அவற்றின் 
ஒவ்வொரு பாகமும் அடைந்திருக்கும் மாறுபாடுகளையும் குனிப் பண்பு 
களையும் கொண்டே. உணர்கிறோம். இதையேதான், உடலியல் மாறு 
பாடுகள் என்கிறோம். இது உடலின் பெரிய பாகங்களை மட்டுமன்றித் 
தனிப்பட்ட செல்களையும் பாதிக்கின்றது. உடலியல் மாறுபாடுகளே 
மூடிவு எனக் கருதமுடியாது. பெரிய உருவமேற்பட்டதனால் அதன் 
“மேல் பெளதிக காரணிகளின் தாக்குதலினால் உடலில் ஏற்பட்ட 
மாறுபாடுகளெனக். கொள்ளல்வேண்டும். உடலினளவு பெரிதாவது, 
அது அடையும் உடலியல் சிக்கலைப் பொறுத்திருக்கிறது. உயிரி 
பெரிதாக பெரிதாக அதனமைப்பும் சிக்கலாகிறது. உடலியல் அமைப் 
Ger வேறுபாட்டிற்குத் தக்கபடி உடற்செயல் வேலைப் பாகுபாடும் 
அமைகிறது. அதாவது, உடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பாகம் உயிரியின் 
“ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை மட்டும் செய்கிறது. அதைத் தவிர, அப் 
பாகம் வேறு வேலையைச் செய்வதில்லை. அதனால், அப் பாகம் Sor 
Qlors% (Plasticity) QpsigeaAPAng. QoucIswd, 4 குன்மையை 
இழந்தாலும் அது தன் பணியில் வல்லமையடைகிறது. மாறுபாடடை 
தலும் தனித் தன்மையடைதலும் பல-செல் உயிரிகளுக்கு மட்டும் 
சொந்தமானதன்று. ஏனெனில், இத் தன்மைகள் ஒரு-செல் oud 
களிலும் காணப்படுகின்றன. ஓரே செல்லாலான சிலியோஃபோராவில் 
Qs குன்மைகளைக் காண்கிறோம். ஆனால், பல-செல் உயிரிகளில் தனித் 
SAE செல்கள் இத் தன்மைகளை யடைந்து அவைகளின் சேர்க்கையினால் 
தனித்தனி உறுப்புகள் தோன்றியுள்ளன. மேலும், பல-செல் உயிரி 
யின் உருவமும் அமைப்பும், இவற்றுடன் உறுப்புகளின் வளர்ச்சியும் 
தொடர்புகொண்டுள்ளன. பல-செல் சயிரிகளின் பல்வேறு உறுப்பு 
களையும் மண்டலங்களையும் ஆராயுங்கால் இது புலனாகும். 

பல-செல் உயிரிகளில் உணவு சம்பந்தமான அலுவல்களைக் கவனிப் 
_ பதற்காக உடலில் ஒரு தனிப் பாகம் ஓதுக்கப்பட்டுள்ளது. .இப் பாகம் 
“ஒரு சிறு பையாகவும், உயர்ந்த உயிரிகளில் ஓர் உணவுப் பாதையாகவு 
மிருக்கும். எவ்விதமிருந்தபோதிலும், அது தன்னறையில் தன் 
விடையே உணவுப் பொருள்களைக்கொண்டு, அதனுடன் ஜீரண 
நீரைக் கலந்து ஜீரணம் செய்யும். அவ்விதம் ஜீரணிக்கப்பட்ட 
பொருள் ஊடுருவி, மற்ற பாகங்களுக்குச் செல்லக்கூடியதாக ஆட 
விடுகிறது. பெரிய உயிரிசளுக்கு இத்தகைய ஜீரண மண்டலம் 
“தேவைப்படுகிறது. ஏனெனில், அவைகளின் முக்கியப் பணிகளைச் சரி 
வரக் கவனிக்க அதிக உணவு தேவைப்படுகின்றது. அதைச் சேகரித்து 
“வைத்துக்கொண்டு ஜீரணம் செய்து மற்ற பாகங்களுக்கு அனுப்பு
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வதற்கு இத்தகைய மண்டலம் உதவுகிறது. மற்றும், உயர்ந்த பல- 

செல் உயிரிகளில் உடலின் பல உறுப்புகள் உணவுப் பாதையினின்றும். 

வெகு தொலைவில் தள்ளி அமைந்திருக்கின்றன. ஜீரணித்த உணவு: 
இவ்வுறுப்.புகளுக்கு ஊடுருவிச் செல்ல முடியாது. அகையால், இதை. 

யெடுத்துச் செல்லத் தனியே ஒரு மண்டலம் அமைந்துள்ளது. 
உணவுப் பாதை பல கஇளைகளைப் பெற்றுப் பல பாகங்களுக்கும் செல்லு 
கிறது. உதாரணம்: தட்டைப் புழுக்கள். இன்னும் சிலவற்றில் 
இரத்த மண்டலம் தோன்றி இவ்வேலையைச் செய்கிறது. 

வெளியுலகுடன் தொடர்புகொண்டுள்ள உடலின் வெளிப்பரப்பு- 

மட்டும் உணரும் பண்பைப் பெற்றுள்ளது. பெரிய உயிரிகளில் இது 

உள்ளுறுப்புகளிலிருந்தும் திசுக்களிலிருந்தும் தூரத்தில் அமைத் 

துள்ளது. : இவ்வுள் திசுக்கலிலில்தான் தாண்டும் உணர்ச்சிக் 

கேற்றபடி இயக்கு தசைகளும் (61820102), சுரப்பிகளும் தோன்றி” 

யுள்ளன. ஆகையால், உணர்வுறுப்புக்களுக்கு இவைகளுடன் தொடர்பு 

ஏற்படுத்தவேண்டிய அவசியமேற்பட்டுள்ளது. ் 

ஒரு-செல் உயிரிகளில் இயக்கு பாகம் புரோட்டோபிளாசத்துடன் 

நேரிடையாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. மேலும், புரோட்டோ 

சோ வாவின் சைட்டோபிளாசத்திற்கு உணர்ச்சயை வாங்கி 

இயக்கு பாகத்திற்கு அனுப்பும் தன்மை பொதுவாக அமைந்துள்ளது. 

ஆகையால், அவைகளுக்கு நரம்பு மண்டலம் தேவையில்லை. ஆனால், 

பல-செல் உயிரிகளில் உடல் -பெரிதாகவுள்ளதால், உணர்ச்சிவொங்கி 

உறுப்புகள், இயக்கி உறுப்புகளிலிருந்து சிறிது தூரத்தில் அமைந் 
துள்ளன. ஆகையால், உணர்ச்சியை யபெடுத்துச் செல்வகுற்கும் 

இணைப்பதற்குமான ஒரு நரம்பு மண்டலம் தோன்றியுள்ளது. இந் 

நரம்பு மண்டலம் நரம்புச் செல்களாலானது. சைட்டோபிளாசத்தினா 

லான நீட்ெளைக் கொண்ட பல கிளைகளைப் பெற் றிருக்தலே இச் செல் 

லின் தனிப் பண்பு. இக் கிளைகளுக்கு நரம்பு நார்கள் என்று பெயர். 

நரம்பு-உணர்ச்சி மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியே நரம்பு மண்டலமெனக் 

கருதப்படுகிறது. இம் மண்டலம் தாழ்ந்த நிலையில் உடற்பரப்பிலுள்ள 

் பல உணர்ச்வொங்கிச் செல்களும், அதிலிருந்து கிளம்பும் நரம்புகள் 

அருகிலுள்ள இயக்கிகளுடன் தொடர்பு பெற்றிருத்தலும், 

இந்த மண்டலத்தின் ஆரம்ப நிலை அமைப்பு. இத்தகைய எனிய- 

அமைப்பு எந்த உயிரியிலும் காணப்படவில்லை. அதாவது, வாங்கிக்கும் 

இயக்கிக்கும் நேரிடையான தொடர்பு எந்த உயிரியிலும் காணப்பட. 

வில்லை. உணர்ச்சித் தூண்டுதல், பல நரம்புச் செல்களாலான GG) 

யின்மூலம் இயக்கயுறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. 

மேலும், ஒரு நரம்புச் செல்லின் புரோட்டோபிளாசம் மற்றொரு. 

நரம்புச் செல்லின் புரோட்டோபிளாசத்துடன் நேரிடைத் தொடர்பு 

கொள்ளவில்லை. ஒரு நரம்புச் செல்லின் நரம்பு மற்றொரு நரம்புச் 

செல்லின் நரம்புடன் சேருமிடத்தில், இரண்டும் பல Dect wont Bt
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-பிரிந்துள்ளன. இங்குச் சிறு இடைவெளி உள்ளது. இதற்குக் கூடல்வாய் 
(Synapse) என்று பெயர். இவ்விடத்தில் நரம்புப் பொருளற்ற ஒரு 
“பொருளமைந்துள்ளது. உணர்ச்சி வாங்கிக்கும், இயக்கியுறுப்பு 
களுக்குமிடையில் குறைந்தது இரண்டு நரம்புச் செல்களிருக்கும். 
வாங்கிச் செல். அதன் பெயருக்கேற்பத் தூண்டுதலைப் பெறுகிறது. 
அதாவது, HF செல்லினருகிலுள்ள சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படும் மாறுதல் 
இவ் வுறுப்பைக் தூண்டிவிடுகிறது. இச் "செல்லில், 95 தூண்டுதல் 
நரம்பு உணர்ச்சித் தூண்டுதலாக மாறுகிறது. இவ் வுணர்ச்சி, உள் 
செல் நரம்பின் (விம் ௩௦௭௦6) வழியாகச் சென்று, கூடல்வாயின் 
வழியாக அடுத்திருக்கும் நரம்புச் செல் நாருக்குச் செல்லுகிறது. . இந் 
நரம்புச் செல்லுக்கு இடை நரம்புச் செல் (Intermediary) - அல்லது 
சேர்க்கை நரம்புச் செல் (85004200௦0) என்று பெயர். இச் செல்லி 
லிருந்து களம்பி மற்றொரு நரம்பின் வழியாகச் சென்று அடுத்த 
கூடல்வாயின் வழியாக மற்றொரு நரம்புச் செல்லின் நாருக்குச் செல்லு 
கிறது. இதிலிருந்து வெளிச் செல் நரம்பின் (6160௦2 ௩6) வழி 
யாகச் சென்று இயக்கியில் (610100) முடியும். இயக்கியில் தேவை 
யான இயக்கம் உண்டாகும். இத்தகைய நரம்புச் சங்கிலிக்கு. எளிய 
மறுவினை வில் (10௩16 ஈன் ௧௦) என்று பெயர், 

தாழ்ந்த பல-செல் உயிரிகளின் இத்துசைய எளிய மறுவினை வில் 
குறுக்கும் நெடுக்குமாக இணைக்கப்பெற்றிருக்கின்றது. உணர்ச்சி 

வாங்கிச் செல்கள் அவ்வளவாகத் தனித் தன்மையடையவில்லை. இத் 

தகைய வாங்கிச் செல்கள் உடற்பரப்பில் இங்குமங்குமாகப் பரவிக் 
கடக்கின்றன. இடை நரம்புச் செல்களுக்கும் இயக்கி நரம்புச் செல் 
களுக்கும் பல களைகளுள்ளன. இக் கிளைகள் யாவும் அநேகமாக ஓரே 

நீளமுடையனவாகவிருக்கும். இந் நரம்பு நார்கள் பலவிதமாக இணைக் 
கப்பட்டு ஒரு நரம்பு வலை (148776 ௩௧௭) ஏற்பட்டுள்ளது. இந் நரம்பு 
வலை உடலின் வெளி அடுக்கில் அமைந்துள்ளது. . 

உயர்ந்த பல-செல் உயிரிகளின் நரம்புச் செல்களிலுள்ள நரம்பு 
் நார்கள் எள்லாப் பக்கத்திலும் ஒரே மாதிரியாக வளர்ந்திருக்கவில்லை; 
ஒன்று அல்லது இரண்டு நார்கள் மட்டும் மிகவும் நீளமாகவிருக்கும். 

மேலும், நரம்பு நார்கள்' உறையினால் மூடப்பட்டிருக்கும் நீண்ட 

நரம்புகளாக அமைந்துள்ளன. இடை நரம்புச் செல்களில், செல் உடல் 
(041 ௩௦௫்) சல இடங்களில் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு மத்திய நரம்பு 
insisted (Central nervous system) 2@arng. Qaog anne 

. களுடனும் இயக்ககளுடனும் இணைக்கும் நரம்புகளுக்கு வெளி நரம்பு 
மண்டலம் என்று பெயர். இத்தகைய அமைப்பினால் மத்திய நரம்பு 

மண்டலத்தில் மறுவினை வில்லின் சேர்க்கையும் தொடர்பும் ஏற்படு 

கிறது. நரம்பு நார்கள் நீண்டிருப்பதால் மறுவினை வில் ஏற்படும் 
கூடல்வாய்கள் குறைக்கப்படுகின்றன. ஆகையினால், ஒரு குறிப்பிட்ட 

வாங்கியினால் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையிலேயே
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செல்லுகிறது. நரம்பு வலை யமைப்பில் பல இசைகளிலும் செல்வது 

(போல் இதில் செல்வதில்லை. மேலும், குறிப்பிட்ட மறுவினையைத் 
தோற்றுவிக்கிறது. எவ்வளவு மெல்லிய வுணர்ச்சியா யிருப்பினும் 

நரம்புகளின்மூலம் செல்லும் உணர்ச்சி வயுறுப்புகளிலேற்படும் ' 
உணர்ச்சி, நரம்பின் வழியாகத் தொடர்ந்து செல்லும்; விட்டுவிட்டுச் 
செல்வது கிடையாது, உணர்ச்சி யேற்பட்டால் அது. நேராகச் 
செல்லும் அல்லது செல்லாமலிருக்கும். தொடர்ந்தாற்போல் 

உணர்ச்சி உறுப்புகளைத் தூண்டுவதால் நரம்பு தளர்ச்செயெடையும். 

அநேக தாழ்ந்த பல-செல் உயிரிகள் நீரில் வாழ்கின்றன. அவற் 
றின் உடற்பரப்பின் மூலம் காற்று மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன. 
நீரிலுள்ள பிராணவாயு உடலின் உட்சுவரின் வழியாக அளடுருவி 
உட்செல்லுகிறது; அதேபோல், கரியமில வாயு உடற்சுவரின் வழியாக 
அளடுருவி வெளிச் செல்லுகிறது. ஆனால், சில, பல-செல் சயிரிகளின் 
உடலைச் சுற்றிக் கெட்டியான கூடுகள் ஏற்பட்டிருப்பதால் இத்தகைய 
சுவாசமுறை கையாளப்படுவதில்லை. ஆகையால், அவைகளின் உடலில் 
பலவகைப்பட்ட சுவாச அகறுப்புகள் தனியே தோன்றியுள்ளன. 
குறையில் வாழும் பல-செல் உயிரிகளுக்குக் காற்றுக் குழாய்கள் 

"தோன்றியுள்ளன. 

இதேபோல், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தினாலேற்படும் கழிவுப் 
(பொருள்களை வெளியேற்ற நெப்ரீடியா, சிறு நீரகம் போன்ற பலவித 

- உறுப்புகள் தோன்றியுள்ளன. ் 

இவ்விதமாக உடலிலுள்ள பல செல்களும் பலவிதங்களில் தனித் 
தன்மை பெற்று, தனியுறுப்பு மண்டலங்கள் தோன்றியுள்ளன. இன 
விருத்தி செய்வதற்காகச் ல செல்கள் ஒதுக்கப்பட்டு, அவை உயிரியின் 
இனப் பெருக்கத்தைக் கவனித்து வருகின்றன. இந்த இனப் பெருக்கச் 

செல்கள் உடற் செல்களிலிருந்து தனித்துத் இகழ்கின்றன. 

பல-செல் உயிரிகளில் காணப்படும் மாறுபாடுகளும் தனித்தன்மை 
களும் பலதரப்பட்டனவாகவுள்ளன. இவைகளை அடிப்படையாகக் 
கொண்டு பல-செல் உயிரிகளை இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 
அவையாவன 2: இருபடை (011௦01204௦) உயிரிகள், முப்படை. 
(Triploblastic) கயிரிகள். சிலண்ட்ரேட்டா அல்லது குழலுடலிகள் 

இருபடை உயிரிகள் பிரிவைச் சேர்ந்தது. மற்றவை முப்படை 

உயிரிகள் பிரிவைச் சேர்ந்தவை.
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ம்பைலம் £ யேராசோவா (8௭௪20௨) 

2 போரிஃபெரா (Porifera) 

. இதில் .பல-செல்களுடைய ஸ்பாஞ்சுகள் அடங்கும். இவைகள் 

நீரில் தனித்து வாழ்வன. உடலில். ஒரு பெரிய குழியுண்டு. கால 
௬டன் கூடிய.செல்கள் இருக்கின்றன. இவைகளில் இழைகள் உண்டு 
(Flagella), உடலில் பல துவாரங்கள் இருக்கும். அவைகளில் ஒன்று 

பெரிதாகவும், அதன்மூலம் நீர் வெளி வந்துகொண்டும் இருக்கும். 

நீரோட்டக் குமாய் மண்டலம் (ஸேவி systems) அழகாக அமைத் 

துள்ளது.. : உடற்பகுதி சட்டகத்தினால் தாங்கப் பெற்றிருக்கும். 
இவைகளை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். “ ் 

ட வகை 1: கால்கேரியா (Calcarea). இதில் அடங்கும் ஸ்பாஞ்சு 
களில் சுண்ணாம்புச் சத்தினாலான ((81௦௨:௦0௦8) ஸ்பிக்யூல்கள் ($ற/- - 
cules) உண்டு. உதாரணம் : சைகான் (890010), கிரான்டியா 
(Grantia). 

வகை 8: ஹெக்சாக்டினெல்லிடா (Hexactinellida). இவை 
களிலுள்ள ஸ்பிக்யூல்கள் கண்ணாடிக் தூள்களினாலான (8111௦6௦௦08) 
ஆறு கதிர்களுடன் இருக்கும். ஆழ்கடலில் வாழும் யூப்லெக்டெல்லா 
(1801601211) அல்லது வீனஸ் பூக்கூடை (ஸு flower basket), 
soanCerrefior (Haylonema) அல்லது கண்ணாடிக் கயிறு ஸ்பாஞ்சு 
போன்றவை. ் 

வகை 4: டெமொஸ்பாஞ்சியா (Demospongiae) சட்டகங்கள் 
கண்ணாடிச் சத்தினால் அமையப் பெற்றிருந்தாலும் ஆறு கதிர்களற்று 
இருக்கும். சிலவற்றில் ஸ்பிக்யூல்கள் இரா. இதில் அடங்கும் ஸ்பாஞ்சு 
களாவன : ஸ்பாஞ்சில்லா (8ற0ஜ1113), ்ஸ்பாஞ்சியா (130800021௨); 
பிளாக்கினா (Plakina). 

தொகுகுி : சிலெண்ட்ரேட்டா-குழியுடலிகள் 

(Phylum : Coelenterata) 
இத் தொகுதியைச் சேர்ந்து உயிரிகள் ஆரச் சமச்சீர் உள்ள பல 

சல்களால் ஆனவை. இவை ஒரே உடற்குழி உடையவை, இக் குழிக்கு வயிற்றறை அல்லது ஜீரணக்குழி என்று பெயர், இவ்வறைக்கு 
ஒரு பக்கம் மட்டும் துவாரம் உண்டு.. இதை வாய் என்று கூறுகிறோம், இவற்றின் உடற்சுவார் இரண்டு அடுக்குகளால் ஆனவை, வெளிப்பக்க முள்ள அடுக்கிற்குப் புறப்படை (10௦/௯) என்றும், உள்பக்கமுள்ள அடுக்கிற்கு அகப்படை (Endoderm) என்றும் பெயர். இவ்விரண்டு படைகளுக்கும் நடுவில், மெல்லிய ஜெல்லி போன்ற பொருள் உள்ளது.
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இதற்கு மீசோக்ளியா (1485021௦8௨) என்று பெயர். புறப்படை, 

உயிரிக்கு உருவத்தைக் கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல், பாதுகாப்பாகவும் 

இருக்கிறது. அகப்படை ஜீரண நீரைச் சுரப்பதற்கும் ஜீரணிக்கப் 

பட்ட உணவை உட்இிர௫க்கவும் உதவுகிறது. இவ்வாறு, புறப்படையும் 

அகப்படையும் மட்டும் உள்ள ,உயிரிகளுக்கு ஈரடுக்குப் (191010412211௦)- 

பிராணிகள் என்று பெயர். இவற்றின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் இரு: 

வித தனி உயிரிகள் உண்டு. அவற்றில் ஓன்று பாலிப் (109), மற் 

றொன்று Qu@ewr (Medusa). urchi, . ஓரே இடத்தில் என்றி 

நிற்கும் நிலையான வாழ்க்கையை உடையது. மெடுஸா அங்கும். 

இங்கும் நீந்திச் செல்லக்கூடிய, இயங் 

கும் வாழ்க்கையை உடையது. இப் 

பிராணிகளில் சில தனி உயிரிகளாக 

வும், மற்றவை பல உயிரிகள் ஒன்று ' 

சேர்ந்துள்ள காலனி உயிரிகளாகவும் 

காணப்படுகின்றன. இவைவகள் 

அநேகமாகக் கடலில் வாழ்வன. சில, 

ஆம்கடலிலும், சில கடற்கரை ஓரங் 

களிலும் வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. 

இத் தொகுதி மூன்று வகை 
களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன; 7. 

oan GrrGereim (Hydrozoa), 2. 

evenseoGiirGereur (Scyphozoa), 3 
ஆன்தோசோவா (4111110௪03. 

ஹைட்ரோசோவா : உதாரணம் 
ean on (Hydra). இது தாவரங் 

  

கள் அதிகமாக இருக்கும் சுத்தமான ந ula 

ண்ணீரில் வாழும் ண்ணுயிரி, 2. தட்டை முனை த மும் ஒரு நுணணு 5. ஒப் 

குண்ணீரிலுள்ள செடி, கொடி அல் 4, ஹைப்போஸ்டோம் 

லது கல் போன்ற மற்றப் பொருள் .5, டென்டகிள்கள் , 

களின்மீது ஒட்டிக்கொண்டு நிலை 

யான வாழ்க்கை நடத்தும். இதன் உருவம் கூடான உருளையைப்:( போன் 

றது (படம் 84). இதன் ஒரு மூனை தட்டையாகவும் மற்றொரு முனை 

கூராகவும். இருக்கும். மற்றப் பொருள்களின்மீது ஓட்டிக்கொள் 

வதற்குக் தட்டையான முனை உபயோகப்படுகிறது. கூர்மையான 

நுனிப் பாகத்தைச் சுற்றி விரல் போன்ற உறுப்புகள் உள்ளன- 

இவைகளை டென்டகிள்கள் (1814௧01656) என்கிறோம். இவைகளின் 

மத்தியில் வாய் இருப்பதால் இம் முனையை வாய்மூனை என்றும் 

கூறலாம். இதன் உடல் சுருங்கி நீளக்கூடிய தன்மையுடையது. 

830—5
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'உள் அமைப்பும் செல் அமைப்பியலும் : இதன் உடல், கூடான 

அருளை போன்ற அமைப்புடையது. ஒரு பக்கம் தட்டையாகவும் 

மற்றப் பக்கம் கூராகவும் இருக்கும். கூர் முனையின் நுனியில் வாய் 

அமைந்துள்ளது. இந்தக் கூரான பாகத்திற்கு ஹைப்பேரஸ்டோம் 

(பூம) என்று பெயர் (படம் 84). இதைச் சூற்றி ஒரு வட்ட 

வரிசையில் டென்டகிள்கள் அமைந்துள்ளன. வாய், வயிற்றறையுடன் 

தொடர்பு பெற்றிருக்கிறது. வயிற்றறை, கூடான டென்டகிள்களி 

லும் வியாபித்திருக்கறது. வயிற்றறை அல்லது உடற்குழியைச் சுற்றி 

பிருக்கும் உடற் சுவர், புறப்படை, அகப்படை என்ற இரண்டு அடுக்கு: 

.களாலானது. இவ்விரண்டு படைகளுக்கும் இடையில் இருப்பது 
மீசோக்ளியா. 

புறப்படை : இது பலவகைப்பட்ட. செல்களாலானது. இதில் 

. அதிகமாகக் காணப்படும் முக்கியமான செல்களுக்குத் தசை எபிதீலியல் 

  

ஹைட்ராவின் செல் அமைப்பியல்: ஐ, உடற்சுவரின் குறுக்கு 
வெட்டூப் படம், 1. புறப்படை, 2. மீசோக்னியா, 9. இடையீட்டுச் 

செல், 4. கொட்டும் செல், 5. அகப்படை, ௫, ஒரு புற்ப்படை செல், 

௨.ஒரு அகப்படை செல், 3, கியூக்றியஸ், 8. ஒரு ஈரம்பு செல், 
௨. உள்ளிழுக்கப்பட்ட இழையுடன் கூடிய ஒரு கொட்டும் செல் பை, 
1. ஒரு கொட்டும் செல் பை: இழை வெளி நீட்டப்பட்டுள்ளது, 
6. நியூக்ளியஸ், 7, கொட்டும் செல் பையின் பெட்டகம், 8, கொட் 

டும் செல் இழை, 9, மூன், 70. இழை, 
Gewaseir (Musculo epithelial cells) என்று பெயர், இவை சிறு தாண் 
'போன்ற உருவமுடையவை. இச் செல்லின் வெளி முனை அகன்றும் உள் 
மூனை குறுகியும் இருக்கும், இவ் உள் மூனை மிகச் சிறியதாய், சுருங்கக் 
கூடிய இரண்டு தசைகளாக நீண்டுள்ளன. இத் தசைகள், செல்லுக்கு 
நேர்கோணமாகவும் உயிரியின் நீள் அச்சுக்கு இணையாகவும் அமைந் 
திருக்கன்றன. இத் தசைகள் சுருங்கும்பொழுது உயிரியின் உடல்
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அசருங்கும். இவை நீளும்பொழுது உயிரியின் உடல் நீளும். இத் தசை 
களின் உதவியால்தான் ஹைட்ரா . தன் உடலை நீட்டவும் குறுக் 
கவும், தனக்குக் தேவையான திசையில் வளைக்கவும் முடிகிறது. 
.இச் செல்களுக்கு நடுவிலுள்ள இடத்தில் இடையீட்டுச் செல்கள் 

(ஸ்ம வி ௦15). அல்லது உருவாக்கும். Geeacr (Formative cells) 
உள்ளன. இவை புறப்படையில் உள்ள எத்தகைய. செல்களாக 
(வேண்டுமானாலும் மாறக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தவை. தேவைக்கு 
வேண்டிய உருவத்தைப் பெறுவதால், இதற்கு உருவாக்கும் . செல் . 
என்ற பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது. சில உருவாக்கும் செல்கள், கொட்டும் 
செல்களாக (0ம்ம்௦012845) மாறுகின்றன. ஒரு கொட்டும் செல்லின் 
உருவம் வால் பேரிக்காயைப் போன்றிருக்கும். இதன் குறுகிய பாகம் 
'வெளிப்பரப்பை யொட்டியுள்ளது. இதனின்றும் கொட்டும் செல் இழை 
ஏீராமம௦௦1) வெளியே நீரினுள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இக் கொட் 
டும் செல்லினுள் ஒரு கொட்டும் செல் பை (௦6௯௨100981) உள்ளது 

(படம் 856& 1), இப் பையின் வெளி முனை உள்நோக்கி மடிந்து, 
கூடான இழை போல் நீண்டு, சுருளாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
.'இவ்விழையின் தொடக்க இடத்தில் சில முட்கள் இருக்கின்றன. இவ் 
விழை சுருளுக்கும் கொட்டும் செல் பையின் சுவருக்கும் இடையி 
லுள்ள பகுதியில் நச்சுத் திரவம் உள்ளது. கொட்டும் செல் பைச் 
சவர் சுருங்கும் தன்மையுடையது. கொட்டும் செல் இழை ஓர் 

உணர்ச்சியுறுப்பு. இவ்விழை எந்தப் பொருளையாவது தொட, தேரிட் 
டால், உடனே கொட்டும் செல் பை சுருங்கி, அதனுள்ளிருக்கும் நச்சுத் 
திரவம் இழைச்சுருளை வெளியே தள் 

CANS அச் சுருளினடியில் இருக் 
_ 6b முட்கள் வெளிப் பொருளின் 

மேல் கொட்டுவதால் நச்சுத் திரவம் 
அப் பொருளினுள் செலுத்தப்படுகி 
றது. உயிருள்ள பொருளாசு இருந் 

"தால் அவை இறந்து விடுகின்றன. 
சில கொட்டும் செல்களில் முட்கள் 
"இருப்பதில்லை. இவற்றின் இழைச் 
சுருள் பிற உயிரியைச் சுற்றிக்கொள்ள 

கரகம் லாக் ரத்தக் ஹைட்ராவின் குறுக்கு ன்னை எ (oe ந்து காப்பாற்றிக் 0 

கொள்வதற்கும் தனக்கு வேண்டிய வெய்டம் படவி? & பூமம் 
7 படை, 2. மீசோக்ளியா, 

உணவுப் பொருளைப் பிடிப்பதற்கும் 3. அகப்படை, 4. இடையீட் 

கொட்டும் செல்களை உபயோகப்படுத் டுச் செல், 5, கொட்டும் செல், 

துகிறது. இக் கொட்டும் செல்கள் உட , 6. வயிற்றுக் குழி. 
லின் அடிப்பாகத்தைத் தவிர மற்ற, 
எல்லாப் பாகங்களிலும் அமைந்திருக்கின்றன. டென்டகிள்களில் 

இவை மிக அதிகமாக உள்ளன. 

  

  

படடம். 86,
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புறப்படையில் இருக்கும் . மற்றொரு வகைச் செல்லுக்கு தரம்புச் 
Gee (Nerve cell) என்று பெயர் (படம் 25-ல் ய். ஹைட்ராவுக்கு 
மூளையும் நரம்புத் தண்டும் கிடையாது. இந்த நரம்புச் செல்லுக்குப் 
பல பக்கங்கள் உள்ளன. இதன் முனைகள் நீண்டு நூல்போல் காணப்: 
படுகின்றன. ஒரு செல்லின் நீண்ட. பாகம் மற்றொரு செல்லின் நீண்ட. 
பாகத்துடன் தொடர்புகொண்டுள்ளது. இவ்விதமாக.நரம்புச் செல்கள் 
வலைப் பின்னலைப் போல் அமைந்துள்ளன. இதனால், உயிரியின் உட 
லில் ஓரிடத்தில் ஏற்படும் உணர்ச்சி மற்றப் பகுதிகளுக்கு உடனே பரவு 
கிறது. உணர்ச்சியின் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு உயிரி இயங்குகிறது. 

இவைகள் மட்டுமல்லாமல் ஹைட்ராவின் அடிப்பாகத்திலுள்ள- 
புறப்படையில் பல சுரப்பிச் செல்கள் (Glandular cells) 2 craror.. 
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பட்டம். ௨3. 

ஹைட்ராவின் நீள வெட்டுப் படம் ; 

7. அகப்படை, 8. அண்டச் Sey 

1. வாய், 2, மேனுபிரியம், 
5. புறப்படை, 6, மீசோக்கிளியா, 

பி, 9, விந்து சுரப்பி, 10, முளை, 

இங்குச் சுரக்கப்படும் நீரின் உதவியால் ஹைட்ரஈ மற்றப். பொருள்: களின்மீது ஒட்டிக்கொள்ளுறது. -
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அகப்படை : புறப்படையின் செல்களைவிட அகப்படையிலுள்ள 
செல்கள் பெரிதாகவும் நீண்டும் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் பெரிய 

'செல்-உள்-வெளிகள் உள்ளன. இச் செல்கள் உடற்குழியைச் சுற்றிலும் 
அமைந்துள்ளன (படம் 86 & 27). இவற்றின் சுதந்திர முனை போலிக் 
கால்களை உண்டுபண்ணக்கூடிய தன்மை உடையது, சிலவற்றில் 

இழை போன்ற உறுப்புகள் உள்ளன. ஹறைறப்போஸ்டோம் (114008- 
௩௦௧௦6) பக்கத்திலுள்ள செல்கள் மற்றப் பகுதியில் உள்ளதைவிட 
அளவில் சிறியவை. மூன்பு கூறப்பட்ட தன்மைகள் இவைகளுக்கு 

.அமைந்திருக்கவில்லை. : ஜீரண நீரைச் சுரப்பதே இவற்றின் வேலை. 
அகப்படை செல்களின் வெளி முனை, அதாவது, மீசோக்ளியாவை 

அடுத்துள்ள முனை சுருங்கக்கூடிய இரு தசைகளா.க நீண்டுள்ளது. இக் 
.குசைகள் உயிரியின் நீர் அச்சுக்குக் குறுக்காக உள்ளன. 

இடப் பெயர்ச்சி : ஹைட்ரா நகர்வதற்கு இரு முறைகளைக் 
“கையாளுகிறது. ஒன்று கம்பளிப் புழுவின் தகர் தலை ஓத்த முறை, 

மம ற்ஜொன்று 6 குட்டிக்கரணம் போடுதல். 

முதல் முறை : இது தன் உடலை ஒரு பக்கமாக வளைத்து டென்ட 

-இள்களை அடிப்பக்கம் கொண்டு வருகிறது. இவ்விதம் கொண்டுவரப் 

பட்ட டென்டகிள்கள் தரையில் ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன. பின்னர், 

அடிப்பாகம் கரையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு டென்டகிள்கள் பக்கமாக 

'இழுக்கப்பட்டுத் தரையில் ஓட்டிக்கொள்ளுகின்றன. பிறகு, டென்ட 

.இள்கள் விடுவிக்கப்படுகன்றன. மறுபடியும் முன் போலவே உடலசைவு 

ஏற்படுகிறது. இவ்விதமாக இடம்விட்டு இடம் நகருகின்றது. 

இரண்டாம் முறை : இது தன் உடலை ஒரு பக்கமாக வளைத்து 

(டென்டகிள்களை அடிப்பாகத்திற்குக் கொண்டுவருகிறது. இவ்விதம் 

கொண்டு வரப்பட்ட டென்டகிள்கள் தரையில் ஓட்டிக்கொள்ளு 

இன்றன. பின்னர், அடிப்பாகம் விடுவிக்கப்பட்டு மேலே எழுகிறது. 

இந்நிலையில் ஹைட்ரா தலை£ழாக நிற்கும். அதாவது, டென்டகிள்களை 

கரையில் கஎன்றிக்கொண்டும் அடிப்பாகத்தை மேலே நீட்டிக்கொண் 

டும் இருக்கும். பின்னர், அடிப்பாகம் மறுபக்கம் வளைந்து, தீழ்நோக்கிச் 

சென்று தரையில் விழுந்து ஒட்டிக்கொண்டுவிடும். உடனே Qtr. 

இள்கள் விடுவிக்கப்பட்டு, உடல் நேராக, மேல்நோக்கிச் சென்றுவிடும். 

இவ்விதம் தன்னுடைய பழைய நிலையை இது அடைகிறது. சில 

சமயங்களில் இவ்விதமாகவும் இடப்பெயர்ச்சி நடைபெறுகின்றது. 

உணவு உட்கொள்ளுதல் : நீரில் உள்ள மற்றச் சிறிய உயிரிகளை 

இது உணவாக உட்கொள்ளுகிறது. இது தான் ஓட்டிக்கொண்டிருக் 

கும் இடத்திலிருந்தவாறே கன் டென்டகிள்களை மட்டும் அசைத்தபடி 

இருக்கும். நீரில் வாழும் சிறிய உயிரிகள் இதன்மேல் படும்பொழுது 

Sor கொட்டும் செல்லின் உதவியால் அவைகளைக் கொன்றுவிடுகிறது.
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டென்டகிள்களின் உதவியால் அவ்வுணவு வாய்த் துவாரத்திற்குச் 

கொண்டு செல்லப்படுகின்றது ; இங்கு. வயிற்றறையிலிருந்து வெளிப் 
படும் ஒரு பிசின் போன்ற திரவத்தில் ஓட்டிக்கொள்ளுகிறது. பிறகு, 
வாயின் வழியாக வயிற்றறையை அடை.இறது. இங்குச் சுரக்கப்படும். 
ஜீரண நீரினால் இப் பொருள் ஜீரணிக்கப்படுறது. இந்த உணவும்: 
பொருள் ௮௧ அடுக்கியிலிருக்கும் செல்களிலுள்ள இழையின் சலனத். 

இனால் வயிற்றறையில் சுழன்றுகொண்டே இருக்கிறது. அக அடுக்கி: 
லிருக்கும் சில செல்கள் போலிக் கால்களின் உதவியால் உணவுப் 

பொருளைத்: தன்னுள் எடுத்துக்கொள்ளுகின்றன. அமீபாவைம் 
போலவே, இங்கு ஜீரணிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள் மற்ற செல் 

களுக்கு ஊடுருவிச் செல்லுகின்றது. ஜீரணிக்கப்படாது மிஞ்சிய 
பொருள் வாயின் வழியாகவே வெளித்தள்ளப்படுகிறது. . 

சுவாசித்தலும் கழிவு நீக்கமும் : எல்லாச் செல்களைச் சுற்றிலும்: 
நீர் சூழ்ந்துகொண் டிருப்பதால், நீரில் உள்ள பிராணவாயுவை உட். 
கொள்ளவும் சுரியமில வாயுவை வெளிவிடவும் இதற்கு. ஏதுவாக. 
இருக்கறது. 

வளர்சிதை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் கழிவுப் பொருள்களும். 
செல்விலிருந்து அனடுருவி வெளியேற்றப்படுகன்றன. 

இனப் பெருக்கம் : ஹைட்ரா இரு மூறைகளில் இன உற்பத்தி: . 
செய்கிறது. 1. பாலிலி இனப் பெருக்கம். 4. பால் இனப் பெருக்கம். 

பாலிலி இனப் பெருக்கம் : இதன் உடற்சுவரில் ஓரிடத்தில் ஒரு. 
பிதுக்கம் ஏற்பட்டு, அது பெரிதாகி, ஒரு இளையைப்போல் தோற்ற ' 
மளிக்கறது. இதனுள் இருக்கும் குழி உடற்குழியுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இக் களை போன்ற பகுஇயின் நுனியில், நடுவில்: 
வாயும் அதைச் சுற்றிலும் டென்டஇள்களும் தோன்றுகின்றன. இவ் 
விதமாகப் பாலிலி முறைப்படி, ஒரு சிறிய ஹைட்ரா தோன்றுகின்றது... 
இது ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் அடிப்பாகத்தில் ஒரு சுருக்கம் ஏற்பட்டு, 
அது அதிகரித்துக்கொண்டே சென்று, இறுதியில் சிறிய ஹைட்ரா 
தாயிடமிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. இவ்விதம் பிரிந்து செல்லும் சிறிய 
ஹைட்ரா தனது தனி வாழ்க்கையைத் தொடங்குகின்றது. இத்தகைய: 
இனப் பெருக்கத்திற்கு முளை AO Se (budding) erer ay கூறுகிறோம். 

பால் இனப் பெருக்கம் : ஹைட்ரா ஒர் இருபாலி, ஆண் இன: உறுப்புகளும் பெண் இன உறுப்புகளும் ஒரே பிராணியின் உடலில் உள்ளன. இருந்தபோதிலும் இவை வெவ்வேறு காலங்களில் முதிர் அன்றன. ஆகையால், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பால் இன: உறுப்பு மட்டும் தோன்றி, வளர்ந்து, முதிர்ந்து இனச் செல்களை வெளிப்படுத்தும், இது முடிந்த பின்னர், மற்றப் பால் இனச் சென்
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தோன்றும், இதனால், சொந்தக் கருத்தரித்தல் தடுக்கப்படுகிறது. 

ஆண் இன உறுப்பான விந்துச் சுரப்பி (1௯18௨) ஹைட்ராவின் உடலின் 

மையத்துக்கு மேலுள்ள பாகத்திலும், பெண் இன உறுப்பான அ௮ண்டச் ' 

சுரப்பி (ஊர) கழ் உள்ள பாகத்திலும் தோன்றுகிறது (படம் 37). 

விந்துச் சுரப்பி புற அடுக்கிலுள்ள இடையீட்டுச் செல்களிலிருந்தூ 

தோன்றும். இச் செல்கள் பலமுறை பிரிந்து, ஒன்று சோர்ந்து, பருமனாக, 

தசை எபித்தீலியல் செல்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும்... இவ்விதம்: 

ஏற்பட்ட செல்களுக்கு ஆண் தாய் இனச் Qeeacr (Sperm mother 

cells) என்று பெயர். இந்தத் தாய் இனச் செல்கள் ஒவ்வொன்றும். 

இருமுறை பிரிந்து நான்கு விந்துகளாகின்றன. ஓவ்வொரு விந்து 

வுக்கும் ஒரு சிறு தலையும் வாலும் உண்டு. விந்துகள் முதிர்ச்சி: 

யடைந்த பின்னர், விந்துச் சுரப்பியில் பிளவு ஏற்பட்டு இவைகள் நீரில் 

விடப்படுசன்றன. நீரில் இவை அங்கு மிங்குமாசக நீந்திக்கொண் 

டிருக்கும். அண்டச் சுரப்பியும் விந்துச் சுரப்பி போலவே தோன்றி: 

வளர்கிறது. இதிலுள்ள இடை. ஈட்டுச் செல்களெல்லாம் வளர்ந்து 

அண் டங்களாவதில்லை. ஓரே ஒரு செல் மட்டும் பெரிதாக, பக்கத்தி 

லுள்ள மற்ற செல்களைப் போலிக் சால்களின் உதவியால் விழுங்கி 

வளர்கிறது. இறுதியில் அண்டச் சுரப்பியில், நிறையச் சேர்த்துவைக். 

கப்பட்ட "உணவுப் பொருள்களும் ஒரே ஓர் அண்டமும்தான் 

இருக்கும். இந் நிலையில் புற அடுக்கில் பிளவு ஏற்பட்டு, அண்டம் 

வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். ் 

&(G0\9180 (Fertilisation) : ஹைட்ராவின் புற அடுக்கில் பிளவு 

ஏற்பட்டு வெளியில் பிதுங்கக்கொண்டிருக்கும் அண்டத்தை அடையும் 

வரையில், விந்துகள் தண்ணீரில் நீந்திக்கொண்டிருக்கும். விந்து 

அண்டத்தை அடைந்து, அதனுள் செல்ல, இரண்டினுடைய நியூக்ளி' 

யஸ்களும் கலக்கின்றன. இம் மூறையைக் கருவுறுதல் என்கிறோம். 

விந்துவும் அண்டமும் கலந்த பின்னார் உண்டாகும் செல்லுக்குக் ௧௬. 

மூட்டை (௫/த006) என்று பெயர். 

வளர்ச்சி : கருமுட்டை. ஹைட்ராவின் உடலிலிருக்கும்பொழுதே. 

வளர ஆரம்பித்துவிடுகிறது. கருமுட்டை. ஒன்று இரண்டாகவும், 

இரண்டு நான்காகவும், நான்கு எட்டாகவும், இதே முறையில் பிளவு 

பட்டுப் பல செல்களானபோதிலும், இவை ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் 

கொண்டிருக்கின்றன. இம் முறைப்படி ஏற்பட்ட செல்கள் ஒரு காலி 

யான கோளம் போன்ற வடிவத்தை அடைகின்றன. இந் நிலைக்கு 

பிளாஸ்டுலா. (31௨41௨) என்று பெயர். இதனுள்ளிருக்கும் காலியான 

இடத்திற்கு பிளாஸ்போசீல் (71820௦0081) என்று பெயர். மேலும் 

செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்கொண்டே போவதால் உள்ளி 

ருக்கும் காலி இடமும் நிறைந்துவிடுகிறது. இந் நிலையை காஸ்ட்ருலா 

(gastrula) என்கிறோம். கோளத்தைச் சுற்றியுள்ள செல்களுக்குப் புற
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அடுக்கு என்றும், உள்ளுக்குள் நிறைந்துள்ள செல்களுக்கு ௮௧. அடுக்கு 
என்றும் பெயா், இத் திலையில் இனதைச் சுற்றிலும் ஒரு கூடு உருவாக, 
அதைழட்ராவின் உடலிலிருந்து விடுபட்டு, நீரின் அடிமட்டத்தை அடை 

கிறது, இலை காலம் இங்கேயே இடக்கிறது. பிறகு, உள்ளிருக்கும் செல் 
shar நடுவில் ஜர் இடைவெளி எஸ்பட்டு, அச் செல்கள் அவ்விடை 

வைளியைச் சுற்றி ஓர் அடுக்காசு அமைந்து, உருவத்தினுல் மாறுகுலை 
உண்டாக்குகிறது. கோளமாக இருந்தது உரு மாறி, முட்டை. வடிவத் 

தப் பெற்றுக் கூட்டிலிருந்து வெளிவருகிறது. பின்னார், ஒரு முனை 
இறையில் ஊன்றி ஓட்டிக்கொச்கிறது, way நூனையில், சுற்றிலும் 

டென்டசிள்சள் தோன்றுகின்றன. இதன் நடுவில் வாய் ஏற்பட்டு 

நடுவிலுள்ள  இடைவெளியூடன் கொடர்புகொள்கிறது. BB 
விலுள்ன இடைவெளி வயிற்றறையாகத் திகழ, புற அடுக்கிற்கும் அக 

அடுக்கிற்குமிடையில் மீசோக்ளியா உண்டாகிறது. இவ்விதமாகப் 
திய ஹைட்ரா உற்பத்தியால் தனி வாழ்க்கைனயயகத் தொடங்கு 

இறது, 

மறு 2.Huss (Regeneration): ஹைட்ரா. தான் இழந்த 
ஊகத்தை மறுபடியும் உற்பத்து செய்துகொள்ளக்கூடிய தன்மை 

யைப் பெற்றிருக்கிறது. ஹைட்ராவை இரண்டு மூன்று துண்டு 
களாக வெட்டிவிட்டாலுங்கூட,  ஒவ்லொரு ஆண்டும் தன்னிடமில் 
வாது மற்றப் பாகங்களைத் தானே உற்பத்து செய்துகொண்டு 

முழு ஹைட்ராவாக வளர்ச்சி யடைந்துவிடும். ணஹைட்ராலை மிகச் 
Ope சிறிய துண்டுகளாக வெட்டினாலும், அத் துண்டுகளில் புறப் 
படையும் அகப்படையும் ஒரு சிறு பாகமாசு இருந்தாலே போது 
மானது. அச் சிறிய தண்டு மறு உற்பத்தியின்மூலம் முழு ஹைட் 
சாவாக உருவெடுக்கும், இதுபோன்ற பிராணிகள் இத் தன்மை 
யைப் பெற்றிருப்பது இவற்றிற்கு மிகுந்த அனுகூலத்தையே gq 
கின்றது. : 

ஒபீலியா (Obelia) 
ஒபீவியா கடலில் வாழும். ஒருவகைப் பிஜி (பம் 28), இது கடலின் ஓரக இருக்காம் செடிகளிலும் பாறைகளிலும் ஓட்டிக் கொண்டு. ழும், இது பார்வைக்குப் பல கிளைகளைய/டைய செடி: போல் தோற்றமளிக்கும், இது பருமனில் நாலை ஒத்துள்ளது, . பல உயிரிகள் ஒன்று சேர்ந்து காலனி வாழ்க்கை கடத்துகின்றன, இக் அர௱லணியில் உள்ள தணி கயிரிகளுக்கு சூவாய்டுகள் (zovids) என்று பேயர், இந்த சூவாய்டுகள் பொதுவான ஒரு தண்டில் சேர்க்கப்பட் ருக்கின்றன. தரையோடு தழரையாகச் செல்லும் தண்டின் பாகத் திற்கு னஹட்ரோரைஸு Chydrarhiza) என்றும், இதிலிருந்து நேர் மேலாகச் செல்லும் கிளைகளுக்கு ஹைட்ரோகுலஸ்கள் (hydrocauli)
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, 

என்றும் பெயர். ஹைட்ரோகுலஸிலிருந்து பக்கவாட்டில் செல்லும் 

கிளைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சூவாய்டைத் தாங்கி நிற்கின்றன. 

ஓபீலியா காலனியில் இருவகை சூவாய்டுகள் உள்ளன. ஆகையால், 

.இதை இரு உருவக் காலனி (19/01ற14௦ ௦௦1௦07) என்றும் கூறுவர், 

.இச் சூவாய்டுகளில் ஒருவகைக்கு ஹைட்ராவைப் போன்று டென்டகிள் 

களும் வாய்த் துவாரமும் அமைந்துள்ளன. இதற்குப் பாலிப் (1ஷ்ற) 

அல்லது nan oretgs (hydranth) என்று பெயர். மற்றொரு வகை 

.சூவாய்டுக்கு வாய்த் துவாரமும் டென்டகிள்களும் இல்லை. இதை 

பிளாஸ்டோஸ்டைல் (8125008016) என்று அழைக்கிறோம். சில 

சமயங்களில் பிளாஸ்டோ 
.-ஸ்டைலின்மேல் பல கண்ணங் 
கள் போன்ற உறுப்புகள் இருப் 
பதைக் காணலாம். இவைக 

க்கு மெடுஸா மொட்டுகள் 
(Medusa buds) crag Guu, 

QOssmau sracienu apse 
வக் காலனிகள் (Trimorphic 

. 00104) என்று கூறலாம். 

ஹைட்ரோரைஸா, ஹைட். 

ரோகுலஸ் இவை இரண்டிலும் 

| இருபாகங்கள் உள்ளன. வெளிப் 

பக்கம் உள்ள பாகம் தடித்து 

.கைட்டினால் (0110 ஆன உறை 
போன்றுள்ளது. இதற்குப் 
பெரிசார்க்: (11௦) என்று 

பெயர். உட்பாகம் மிருதுவான 

குழாய் போன்றது. இதற்குச் 
.சீனோசார்க் (0௦010௦881௦) என்று. படடம்-௨௨. 

பெயர். இதனுள் இருக்கும் உடிலியா ஜெனிதலேட்டா காலனி 
குழாயழையச் சீனோசார்க்கல் யின் ஒரு பகுதி: 1, ஹைட்ரோ 

குழாய் என்கிறோம். இக் குழா ரைஸ்ஸா, 2, ஹைட்ரோகுலஸ், 

் ,யின் சுவர் புறப்படை, மீசோக் 3. பெரிசார்க், 4, , சினோசார்க், 
5,  பாலிப், 6. ஹைட்ரோதீக்கா, 

. . . ; 7. மேனுபிரியம், 8. டென்டகிள்கள், 

“மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது. 9, கோனோதீக்கா, 10 பிளாஸ் 
புறப்படையினால் சுரக்கப்பட்ட  டோஸ்டைல், 11. மெடுஸா மொட்டு- 
Arab கெட்டியாகி பெரி 

. சார்க் ஆகிறது. மேலும், ஆங்காங்கே இது புறப்படை செல்களால் 

புறப்படையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் வேலை ஒபிலியா 

காலனியைக் காப்பாற்றுவதே யாகும். இது பாலிப்பைச். சுற்றி 

-விரிந்து “ஒர் உறைபோன்றுள்ளது. இதற்கு ஹைட்ரோதிக்கா 

(hydrotheca) ereéiragy பெயர். இதேபோல் © பிளாஸ்டோஸ்டைலச் 

  

ளியா, * அகப்படை முதலிய
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சுற்றியுள்ள உறைக்கு கோனோதீக்கா (gonotheca) என்று பெயர். 

செரிசார்க், பாலிப்பின் அடிப்பாகத்திற்கு வந்தவுடன் இதிலிருந்து ஒரு- 
தட்டுப் போன்ற உறுப்பு உள்நோக்கிச் செல்லுகிறது. பாலிப் இத். 

  

பட்டக், ௨4, 

ஒபீலியா ஜெனிகுலேட்டா : ' பாலிப்பின் மெடுக்கு வெட்டுப் படம்: 
1. பெரிசார்க், 2, ஹைட்ரான்த், 3. ஹெல்ப், 4, வாய், 5, மேனு 
பிரியம், 6. வயிற்றறை, 7. டென்டகிள், 8.-புறப்படை, 9. மீசோக் 
ளியா, 10. அகப்படை. 

தட்டின்மேல் தங்குகிறது. இத் கட்டிற்குக் கழே பெரிசார்க் பல வளை- 
யங்களைப்போல உருப்பெற் றுள்ளது. 

பாலிப் 

இது உருளை வடிவமுடையது. இகன் அடிப்பக்கம் சீனோ. சார்க்குடன் இணைக்கப்பட்டும், மேல் பக்கம் கூர் உருளைபோன்ற. வடிவத்துடன் தனித்தும் காணப்படுகிறது, இதனுள் ஓர் அறை இருக்கறது. இவ்வறை நுனிப் பக்கமுள்ள வாய்த் துவாரத்தின் வழி: யாக வெளியுலகுடன் கொடர்புகொண்டுள்ளது. கீழ்ப்பக்கம் சீனோ. சார்க் குழாயுடன் தொடர்புகொண்டுள்ளது. சினோசார்க்கல் குழாயோ, காலனியின் . எல்லாப் பாகங்களுடனும் தொடர்பு பெற். திருக்கிறது (படம் 29). 
;
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இதன் உடற்சுவர் ஹைட்ராவின் உடற்சுவரை ஓத்த அமைப்பை 
உடையது. ஹைப்போஸ்டோமைச் சுற்றியிருக்கும் டென்டகிள்கள் 
திடமானவை, உட்குழி இல்லாதவை. உட்பக்கம் முற்றிலும் அகப் 

படையால் ஆனது. டென்டகிள்களிலும் ஹைப்போஸ்டோமிலும். 
அநேக கொட்டும் செல்கள் இருக்கின்றன. இவைகளின் உதவியால் 
பாலிப் தன்னுடைய உணவுப் பொருள்களைப் பிடித்து, உட்கொள்ளு. 
Ang. வயிற்றறையில் ஜீரணிக்கப்பட்ட உணவு €னோசார்க் கால் 
வாய் வழியாகக் காலனியின் பல பாகங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப் 

பட்டு ஆங்காங்கே உட்டகிரகித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இவ்விதம். 
பாலிப் காலனிக்குத் தேவையான ஆகாரத்தைச் சேகரிக்கும் பணியைச்: 
செய்துவருகிறது. 

பிளாஸ்டோஸ்டைல் 

இது ஒரு கதை போன்ற உருவமுடையது. இதற்கு வாய், டென்ட.. 
கிள்கள் முதலியன இல்லை. இதைச் சுற்றிலும் இருக்கும் உறைக்குக் 
கோனோதீக்கா என்பது பெயர். பாலிலி முறைப்படி இனப் பெருக்கம். 

செய்வதே இதன் வேலை. இதிலிருந்து அநேக மொட்டுகள் கிளம்பு: 

கின்றன. இம் மொட்டுகள் தட்டையாகிப் பின்னர்க் கண்ணம். 

அல்லது குடைபோன்ற உருவத்தை அடைகின்றன. இவற்றிற்கு. 

மெடுசாக்கள் (1605௨) என்று பெயர். இவை முழு வளர்ச்சி: 

அடைந்தவுடன் பிளாஸ்டோஸ்டைலிலிருந்து விடுபட்டு, கோனோ. 
இக்காவின் நுனியிலிருக்கும் துவாரத்தின் வழியாக வெளியேறி, தனீ 

வாழ்க்கை துவங்குகின்றன. 

மெடுசா 

இது நீரில் தனித்து வாழும் ஒரு சிறு குடைபோன்ற உருவமுடைய 

பிராணியாகும். இது ஜெல்லி போன்று வழு வழுப்பாகவும், குடை. 

யைப்போல் ஒருபக்கம் குவிந்தும் (௦௦௨௭௯), மறுபக்கம் குழிந்தும். 
(concave) இருக்கும். இதனுடைய குவிந்தபக்கம் பிளாஸ்டோ 
ஸ்டைலில் ஓஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் குழிந்த பாகத்தின் மத்தியிலிருந்து 
உள்துணையுள்ள குடையின் பிடிபோன்ற உறுப்பு நீட்டிக்கொண்டிருக் 

கும். இதற்கு மேனுபிரியம் (நர[ஊம்ம்மாம) என்று பெயர். குடையின் 

விளிம்பைச் சுற்றிலும் பல டென்டஇள்கள் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும். 

பிளாஸ்டோஸ்டைலிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்பொழுது இதற்குப் பதி 

னாறு டென்டஇிள்கள்தான் உண்டு. ஆனால், ஓபீலியாவின் வளர்ச்சிக் 

குக் தக்கபடி டென்டகிள்கள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகும். குடை 

யின் விளிம்பிலிருந்து ஒரு தட்டுப்போன்ற பாகம் உள்நோக்கிக் காணப் 

படும். இதை வேலம் (7/2மம) என்கிறோம் (படம் 50-07. மேனுபிரி 

யத்தின் நுனியில் வாய் அமைந்துள்ளது. வாய், மேனுபிரியத்திலுள்ள
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மமேனுபிரியக் 'குழாய்மூலம் இரைப்பையுடன் இணைச்சப்பட்டிருக் 

இறது. உடலின் நடுவில் இருக்கும் இரைப்பையிலிருத்து தான்கு 

ஆரக் கால்வாய்கள் வெளிநோக்கச் சென்று, குடையின் ஓர,த்திலுள்ள - 

த ( 

   
பட்டம். தற 

&.. ஓயிலியா மெடுசா (கீழிருந்து மார்த்தல்); 1. வாய், 2. மேனு 
பிரியம், 8. ஆரக் கால்வாய், 4. இணச்செல் சுரப்பி, 8. டென்டடள் கள், 

0. வட்டக் கால்வாய், 7. உணர்ச்சிக் கருவி. ் 

B. ஓபிீலியா ஜெனிகுலேட்டா : மெடுசாவின் சீன லெட்டுப் படம் 
(தெளிவாக்கப் படம்]. 1. புறப்படை, 3. மீசோக்ளியா, 3. அகப்படை, 

4, இனச்செல் சுரப்பி, 5, வயிற்றறை, 6. மேனுபிரியல் குழி, 7. வாய், 

5, அரக் கால்வாய், 9. ஃட்டக் கால்வாய், 19, டென்டகிள், 

11. வேலம், [ 

வட்டக் கால்வாயுடன் சேருகின்றன. ஆரக் கால்வாய்களுக்கு இடையி 
ள்ள இடைவேளி சமமாகவே காணப்படும். 

நான்கு ஆரக் கால்வாய்களும் உடலின் நான்கு ௭இர் அரங்களில் 
(கம்பு செல்லுகின்றன. எதிர் ஆரங்களை இரு சமமாகப் விரிக்கும் 
கோடு இடை ஆரக் கோடு (பால radins) என்ப்படும், இடை. ஆர் 

திற்கும் எதிர் ஆரத்திற்கும் நடுவில் செல்லும் கோடு துணை ஆரத்தைக் 
(Ad. radius) G@HSG pS). துணை ஆரத்தில் இருக்கும் எட்டு டென்ட 
கிள்களின் அடியிலும் உணர்வு உறுப்புகள் உள்ளன. இவைகளுக்கு 

் உணர்ச்சிக் கருவிகள் (testatacysts) orairgy Guunt, இக் கருவிகள் 
உணர்வுத் துகள்கள் (௨4௦111) சொண்ட ஒரு பை போன் றிருக்கும்,. 

இவைகளின் சுவர் மிசவும் மெல்லியது, இதிலிருந்து சிறு ரோமங்கள் 
உள்தநோக்கஇ நீட்டிச்கொண்டிருக்கின்றன. லெடுசா தன்னிலை இழக் 
கும்போது, இப் பையில் உள்ள உணர்ச்சித் துகள்கள் இரு பக்கமாகச்
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சென்று, சுவரின்மேலுள்ள ரோமங்களில் அதிக அழுத்தத்தை உண்டு- 

பண்ணுகின்றன. இதனால், மெடுசா. தான் நிலை இழந்த பக்கத்தை, 
உணர்கிறது. இந்தப் பைகளின் நரம்புகள், குடைவிளிம்பின் ஒரமாக 
உள்ள நரம்பு வளையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், உணா்ச்?த்: 
குசைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, தேவையான தசைகளைச் சுருக்கச்- 

செய்து மெடுசாவைக் தன் நிலைக்குக் கொண்டுவருகன்றன. 

மெடுசாவின் உடலில் பாலிப்பைப் போன்ற அதே. வகையான” 
அடுக்குகள் உள்ளன. மீசோ.க்ளியா மிகவும் தடித்து ஜெல்லி போன் 
இிருப்பதால் மெடுசாவைப் பொதுவாக ஜெல்லி மீன் என்று கூறுகிறோம்... 
குடையின் குவிந்த பாகம், குழிந்த பாகம் இரண்டுமே புறப்படையா 
லானவை, ஹைட்ராவைவிட தசை-எபிதீலியல் செல்களின் தசை: 
நார்கள் அதிக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. நரம்புச் செல்களும் அதிக 

வளர்ச்சியடைந்து, குடையின் விளிம்பைச் சுற்றிலும் ஒரு நரம்பு: 
வளையத்தை உண்டாக்கியிருக்கின்றன. தனி வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற 

படித் தசைகளும் நரம்புகளும் வளர்ச்சி அடைந்திருப்பது, உயிரியின் 

உயர்ந்த தன்மையைப் புலப்படுத்துகிறது. எல்லாக் கால்வாய்களும். 

(மெனுபிரியக் கால்வாய் உள்பட) அகப்படையால் சூழப்பட்டுள்ளன. 

ஆரக் கால்வாய்கள் மெல்லிய தகடு போன்ற அகப்படையால் பிரிக்கப்: 

பட்டிருக்கின்றன. இத ற்கு அகப்படை. லாமெல்லா (13௩0௦ 
lamella) என்று பெயர்... 

மெடுசா நீந்தும்பொழுது அதன் குடையின் உள் பக்கம் வெளித். 
திசையிலும், வெளிப் பக்கம் உள் இசையிலும் திரும்பிவிடுகின்றது.. 
குடைவிளிம்பின் ஓரம் இருக்கும் தசை நார்கள் சுருங்கி விரிவதால் 

துடிப்பு ஏற்படுகின்றது. .இக் துடிப்பே இது நீந்துவதற்குக் காரணமா 
கிறது. 

நீரில் இருக்கும் சிறு உயிரினங்களை இது உணவாக உட்கொள்ளு. 

கிறது. டென்டகிள்களிலும் மேனுபிரியத்திலும் இருக்கும் கொட்டும் 
செல்களின் உதவியால் உயிருள்ள உணவுப் பொருள்கள் கொல்லப்படு. 

கின்றன. அப் பொருள்கள் டென்டகிள்களினால் வாய்க்கு எடுத்துச் 
செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து மேனுபிரியக் கால்வாய் வழியாக இரைப் 

பையை அடைந்து, அங்கு ஜீரணிக்கப்பட்ட பின் ஆரக் கால்வாய்களில் 
சுற் றிவருகின்றன. இங்கு ஜீராணிக்கப்பட்ட பொருள்கள் உட்கிரகிக்கப் - 

படுகின்றன. 

மெடுசாவில் ஆண், பெண் என்ற இரண்டு பால்களும் உள்ளன... 
ஆகையால், இதன் இனப் பெருக்கம் பால்-இனப் பெருக்க முறைப்படி 

நடக்கிறது. ஓவ்வொன்றிலும் நான்கு இனச் செல் சுரப்பிகள்- 

உள்ளன.
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குடையின் குழிந்த பக்கத்தில் ஆரக் கால்வாய்களின் கழ் ae 

செல் சுரப்பிகள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. சுரப்பி, வெ ப் 

பக்கத்தில் புறப்படையாலும் உட்பக்கத்தில் அகப்படையாலும் 

சூழப்பட்டுள்ளது. இதனுள் இனச் செல்கள் வளர்ந்து, மூதிர்த்து, 

Re 

   
Hua 

ஓபீலியாவின் வாழ்க்கைச் சரிதம்: 1, ஓபீலியா காலனி, 
2. மெடுசர, 3, 4. அண்டம், விந்து, 8, கருமுட்டை, 6, பிளவுக்குப் 
பின் இருசெல் நிலை, 7, நான்கு செல் நிலை, 8, பல செல் நிலை, 
9. Morr gut, 10. பிளானுலர தனி இடத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல், 
Ll. முளைவிட்டுப் பின்பு காலனியாதல், 

பின்னர் தண்ணீரில் உதிர்ந்துவிடுகன்றன. நீரில் விழுந்த விந்துவும் 
அண்டமும். கலப்பதால் கருவடைகிறது. சருமுட்டை பிளவு 
முறையை மேற்கொண்டு பிளாஷ்டுலா (Blastula) நிலையையடை, 
கிறது. இந் நிலையில் மத்தியிலுள்ள காலி இடத்தைச் கற்றிச் செல்கள் , 
-இரு-செல் கனத்திற்கு அமைந்திருக்கின்றன. பின்பூ, இச் செல்களின் 
பிளவுத் தன்மையால் பல செல்கள் ஏற்படுசின்றன (படம் 31), இச் 
செல்கள் உள்ளிருக்கும் காலியான இடத்தை நிரப்பிவிடுசெறன, இவ்விதம் ஏற்பட்ட செல்களே பின்னர் அகப்படையாக மாறுகின்றன. சுற்றியுள்ள செல்களில் சிலியங்கள் தோன்றின பிறகு, இது கூட்டை விட்டு வெளியில்வந்து தண்ணீரில் தீநீதிக்கொண்டிருக்கும், இப்பருலத் 
திற்குப் பிளானுலா (171-ஷய) என்று பெயர் (படம் 81), இல pra, களுக்கு இது கனி வாழ்க்கை நடத்தும், பின்னார், தன் உடலிலுள்ள 
சிலியாக்களை 

பெரிதா வயிற்றுக் குழியாக மாறுகிறது, 
துனிப்பாகத்தில், வாயும், டென்டஇள்க 
மொட்டுகள் தோன்றி, தஇகாகளாஇ 

_ மன் பக்கத்தில், அசாவது 
ளும் தோன்றுகின்றன. பிறகு, 
முழுக் காலனி உருவத்தைப்
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பெறுகிறது. ஒரு பொருளின்மேல் ஒட்டிக்கொண்டு நிலையான 
வாழ்க்கை நடத்தும் ஓபீலியா காலனியிலிருந்து, பாலிலி இனப் பெருக்க 
முறைப்படி. தனிவாழ்க்கை நடத்தும் மெடுஸாக்கள் தோன்றுகின்றன. 

இவை பால்-இனப் பெருக்க முறைப்படி இன உற்பத்தி செய்து பாலிலி 
இனமான ஓபீலியா காலனியைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இவ்விதம் 
"பாலிலி-பருவமும் 'பால்-பருவமும் ஓர் உயிரியின் வாழ்க்கைச் சக்கரத் 
தில் மாறி மாறி வருவதைத் தலைமுறை wr) aise (alternation of 
generation) sTeiray அழைக்கிறோம். 

மெடுசாவும் பாலிப்பும் பார்வைக்கு உருவத்தில் மாறுபட்டிருந்த 
போதிலும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றைச் சுலபமாகப் பெறலாம். 

பாலிப்பைத் தலை கீழாகக் கவிழ்த்து, டென்டகிள்கள் வெளிப்பக்கமாக 
இழுக்கப்பட்டால், அது தட்டையாகி ஓரு கிண்ணம் போன்ற ௨௫ 
வத்தை அடையும். இது பார்வைக்கு ஒரு மெடுசாவைப்போல் 
தோற்றமளிக்கும். இவ்விதம் ஏற்பட்ட . உருவத்தின் அகப்படை. 
யானது, நான்கு எதிர் ஆரங்களிலும் ஓரத்தில் ஒரு வளைந்த பாகத் 

: குயும் தவிர, மற்ற இடங்களில் ஒன்று சேர்ந்துவிட்டால் மெடுசாவை 

ஓத்த நிலை ஏற்பட்டுவிடுகிறது. இவ்விதம் ஏற்பட்ட உருவத்தின் 
மேல்-பக்கமும் கீழ்ப் பக்கமும் புறப்படையாலும், கால்வாய் மண்டலம் 
அகப்படையாலும் சூழப்படுகிறது. அகப்படை ஒன்று சேர்ந்த பாகம் 

அசப்படை லாமெல்லா ஆகிறது. புறப்படைக்கும் அகப்படைக்கும் 
இடையிலுள்ள மீசோக்ளியா தடித்து, கனத்து, ஜெல்லி போல் 

ஆகிறது. . இவ்விதம் பாலிப்பிலிருந்து மெடுசாவைப் பெறலாம். 

ஃபைலம் £ சிலென்டரேட்டா (Coelenterata) 

தொகுதி: குழியுடலிகள் 

உள்-ஃபைலம்: நிடேரியா (மேய்க்க). இது ஹைட்ரோசோவா 
(133401௪2௦௨), ஸ்கைஃபோசோவா ($0ற01௦202), ஆக்டினோசோவா: 
([&௦00௦20௨) என்று மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. . 

- வகை: ஹைட்ரோசோவா 

பல-செல்களினாலான இதன் உடல், புறப்படை, அகப்படை என்ற 
இரு அடுக்குகளைக் கொண்டு இரண்டிற்கும் இடையில் மீசோக்கிளியா 
(184650216௨) என்ற ஜெல்லி போன்ற பொருளையுடையது. இதன் உட 
லிலுள்ள ஒரே. குறியான உணவுப் பாதை அகப்படையினால் சூழப் 
பட்டு, வாய்த் துவாரத்தின் வழியாக வெளியே திறக்கிறது. ' இதற்கு
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மலத் துவாரம் கிடையாது. புறப்படை, எபிதீலியல் செல்கள்,. 

இடையீட்டுச் செல்கள், நரம்புச் செல்கள் முதலியவற்றாலானது. சில 

இடையீட்டுச் செல்களிலிருந்து கொட்டும் செல்கள் தோன்றுகின்றன. 

அகப்படையில் இழைச் செல்களும், அமீபாய்டு செல்களும், சுரப்பிச் 

செல்களும் இருக்கும். இதில் இரண்டு வகை சூவாய்டுகள் (200105): 

் உள்ளன. ஒன்று, உணவுப் பொருளைப் பிடித்து ஜீரணம் செய்யும் 

பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும்; மற்றொன்று, இனவிருத்திப் பணியில் ஈடுபட் . 
டிருக்கும். இதில் முன்னதிற்குப் பாலிப் என்றும் பின்னதிற்கு மெடுசா 
என்றும் பெயர். மெடுசா சுதந்திரமாக நீந்தக்கூடியதால் அதனு 

டைய தசைகளும், நரம்பு மண்டலமும், உணர்ச்சி உறுப்புகளும் 

நன்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றன. இனச் செல்களெல்லாம் புறப் 

படையிலிருந்து தோன்றி, முதிர்ந்ததும் நீரில் விடப்பட்டு, அங்கே 

கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. 

இந்த வகை உயிரிகளின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் தலைமுறை மாறி 

மாறி வரும் பண்பைக் காண்கிறோம். ஒபீலியா, பாலிலி இனப் 

பெருக்க முறைப்படி வளர்ந்து, பல களைகளையுடையதாகி, மெடுசாக் 
் களைத் தோற்றுவிக்கின்றது. மெடுசா, பால்-இனப் பெருக்க முறைப் 

படி ஓபீலியாவைத் தோற்றுவிக்கிறது. இலை உ&யிரிகளில், தனித்து 

வாழும் மெடுசாக்கள் உண்டாவதில்லை. மெடுசாக்கள் காலனி 

யிலேயே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். இன்னும் சிலவற்றில் பாலிப் 

நிலையே இருக்காது. பல காலனிகள் மற்றப் பொருள்களின்மீது ஓட் 

டிக்கொண்டு நிலையான வாழ்க்கை நடத்தும்; சல காலனிகள் நீரின் 
மேல் மட்டத்தில் மிதந்துகொண்டிருக்கும். இவ்விதம் நீரில் மிதக்கும் 
காலனிகளில் Lid 2555616010 (Polymorphism) நன்கு புலனாகிறது. 

காலனியில் உள்ள பல சூவாய்டுகளும் பல்வேறு உருக்கொண்டு பல் 

வேறு பணிகளை ஆற்றிவருகின்றன. 

இந்த வகை, நான்கு வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன : 

வரிசை 1 : ஹைட்ராய்டியா (Hydroidia). இவை நிலையான 
காலனி வாழ்க்கையுடையவை. உணர்ச்சி உறுப்புகள் புறப்படை. 
செல்களிலிருந்து தோன்றியவை. மெடுசாக்கள் சிலவற்றில் தனித்து 
வாழ்வன. சிலவற்றில் காலனியிலேயே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். 
இவற்றில் இரண்டு உள் வரிசைகள் உள்ளன. 

உள் வரிசை 7 : ஆந்தோமெடுசே (Anthomedusae) அல்லது 
ஜிம்னோபிளாஸ்டியே (Gymnoblastea). பாலிப்பைச் சுற்றி 
ஹைட்ரோ தீக்காவும், இனப் பெருக்க சூவாய்டைச் சுற்றிக் கோனே 
இீக்காவும் இடையாது. ' மெடுசாவின் மெனுபிரியத்தில் இனச் 
சுரப்பிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. டென்டகிள்களின் அடியில் 
கண்கள் உள்ளன. இதற்கு உதாரணம்: நன்னீரில் தனித்து வாழும்
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ஹைடிரா, கடலில் காலனியாக வாழும் போகையின்வில்லா (0லத2௨்- 
_ நுமி/22), டியூபுலேரியா (Tubularia) (1b 32). 

  LiLo. 32. 

1. போகையின்வில்லா, 2. பைசேலியா, 9. டியூபுலேரியா, 

4. பிட்டாசஸ், 5. வேலெல்லா, 

உள் வரிசை 8 : GolG_r@w@Ge (Leptomedusae) அல்லது 
காலிப்டோபிளாஸ்டியா (Calyptoblastea). ஹைடிரோதிீக்காவும், 
கோனோதிக்காவும் இவற்றிற்கு உண்டு. இனச் சுரப்பிகள் மெடுசாவின் 
ATS கால்வாய்களில் உள்ளன. கண்கள் இல்லை. ஸ்டாட்டோசிஸ்டுகள் 

உண்டு. இதற்கு உதாரணம்: ஓபிீலியா, கம்பானுலேரியா (கேறவஊப- 
laria), புஞமுலேரியா (Plumularia), ¢¢@GeMusr (Sertularia} 
முதலியன. 

வரிசை 11 : டிராக்கிலைனா (11௦1110௦௧6). இவற்றில் பாலிப்பு 
நிலையே கிடையாது. எல்லாம் மெடுசாக்களே, மாற்றி அமைச்சகம் 

830—6
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wit டென்டஇள்கள் உணர்ச்சி உறுப்புக்களாசப் பயன்படு 

இன்றன. 

உள் வரிசை 7 : டிராக்கிமெடுசே (17௧௦01 1௦1826)]. மெடுசாவின் 

குடை விளிம்பிலிருந்து டென்டள்கள் களம்புகின்றன. இனச் சுரப் 
Gar ars கால்வாய்களில் உள்ளன. உதாரணம் : பிட்டாசஸ் 
{Petasus) (Ut. 32), களொசாக்கோடன் (1088000001) முதலியன. 

oot culms 2: srréGarQu@se (Narcomedusac). Quer 
லின் குடையின் மேல்பக்கத்து நடுவிலிருந்து டென்டஇள்கள் . இளம்பு 

இன்றன. இதஞால், குடையின் விளிம்பு பிளவுபட்டிருக்கும், இனச் 
சுரப்பிகள் மேனுபிரியத்துடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். உதாரணம் : 
பாலிகால்பா (00190010௨7, குயூனார்க்கா (மேக). 

வரிசை 111: ஹைட்ரோகோரலைனா (Hydrocorallina). AGE 
சார்க்கசிலிருந்து சுரக்கப்பட்ட. சுண்ணாம்பாலான ஒரு வெளிக் கூடு 
உடையன. உதாரணம்: மில்லிப்போரா (3811|100:௨), ஸ்டைலாஸ்டர் 

(5டி1கலர) முதலியன. 

வரிசை 159: சைஃபனோஃபோரா [31ற11௦௦0%௦:௨) கடல் மட்டத் 
இல் மிதக்கும் பல உருத் தன்மைகொண்ட கலோனியல் உயிரி, இதன் 
உடலிலுள்ள பல சூவாய்டுகள் பல கருவத்னதப் பெற்றிருக்கின்றன. 
ஒரு சூவாய்டு பருத்து, பலூன் போன்று தன்னுள் காற்றைக்கொண்டு 
மிதப்பகுற்குப் பயன்படுகிறது. இல சூவாய்டுகள் இண்ணம். போன்ற 
அருப்பெற்று, சுருங்கச் சுருங்கி விரிவதால் நீரில் நீந்துவதற்கு உதவு 
கிறது. இன்னும் சில, வாயைப் பெற்று உணவுப் பொருளைப் பிடித்து 
உண்டு ஜீரணமாக்கி, காலனியின் மற்ற சூவாய்டுகளுக்கு உணவை 
அளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கன்றன. இன்னும் சில, சுதை 
போன்ற உருவம் பெற்று நீண்ட பல கிளைகளையுடைய ஒரு டென்ட 
கிளைப் பெற்றிருக்கும். இந்த டென்டகிளில் உள்ள கொட்டும் செல் 
களின் உதவியால், கரலனியை விரோதிகளிடமிருந்து காப்பாற்றுகிறது. 
இன்னும் சில சூவாய்டுகள், பை போன்ற உருவத்தைப் பெற்றுத் 
கன்னுள் இனச் சுரப்பிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை காலனியின் . 
இனப் பெருக்கத்தைக் கவனித்துக் கொள்ளுகின் றன. இன்னும் இல 
சூவாய்டுகள் இலைபோல் தட்டையாக அகன்று உணவி உட்கொள்ளும் 
சூவாய்டுகளையும் இனப் பெருக்கம் செய்யும் சூவாய்டுகளையும் மூடிக் 
காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இதற்கு உதாரணம் : கபைசே 
லியா (Physalia), பார்ப்பிட்டா (2௦01௨), வேலெல்லா (Velella) 
(படம் 98), ஹெலிஸ்டெம்மா (1321) முதலியன,
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ans: omadcoGurGeram (Scyphozoa) 

. உதாரணம் : afar (Aurelia) 

ஆரீலியா, சொறிமீன் வகைகளில் ஒன்றாகும். இது அநேகமாக, 

எல்லாக் சுடல்களிலும் சாதாரணமாகக் காணப்படும் ஜெல்லி மீன் 

_ என்ற பிராணி. 

     ப 
ரிம் 

  

  
புடடம். 33. 

ஆரிலியா ஆரிட்டர 2: &. மேல் தோற்றம்-ஒரு பகுதி வெட்டிக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 1. கீழ்த் தோற்றம், 1. இனச்செல் சுரப்பி, 

2 வால், 8, துணை ஆரக் கால்வாய், 4, இடை ஆரக் கால்வாய், 

5, இரைப்பை பை, 6. எதிர் ஆரக் கால்வாய், 7. விளிம்பு லாப்பெட், 

9. இன உற்பத்திக் கீழ்ப்பள்ளம், 9, டென்டகிள்கள், 

மூன்று அல்லது நான்கு அங்குலம் விட்டமுடைய, மேல்பக்கம் 

குவித்தும் ஈழ்ப்பக்கம் குழிந்தும் காணப்படும் குடை போன்ற உருவ 

அமைப்புடையது. குழிந்த பக்கத்தின் நடுவில் நான்கு பக்கமுடைய 

வாய் உள்ளது. இதன் நான்கு மூலைகளும் நீண்டு கொடிபோல் 

தொங்குகின்றன. இவற்றிற்கு வாய் கை உறுப்புகள் (oral arms) 

என்று பெயர் (படம் 88). குடையின் விளிம்பு எட்டுப் பாகமாகப் 

பிளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப் பிளவுகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஓர் உணர்ச்சி 

உறுப்பு உள்ளது. இதற்கு டென்டாகுலோசிஸ்ட் (tentaculocyst) 

"என்று பெயர். குடையின் விளிம்பைச் க.ற்றிலும் அநேக, சிறிய, உட் 

கூடுடைய டென்டகிள்கள் உள்ளன. குடை. விளிம்பின் கட்பக்கள் 

இலிருந்து உள்நோக்கி ஒரு மெல்லிய உறுப்புக் காணப்படும். இதை. 
ர்
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வெலேரியம் ர விவ) என்இுறோம். வெலேரியத்தின் மத்திய பாகம் 

அகப்படையால் ஆனது. வேலத்தின் (ஈ81ம) மத்திய பாகம் மீசோக்: 

ளியாவால் அனது. குழிந்த பாசத்தில் வாய் கை உறுப்புகளுக்கு 

இடையில் நான்கு துளைகள் உள்ளன. இத் துளைகள் ஓவ்வொன். 

றும் ஒரு பையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப் பைகள் இன: 

உறுப்புக்குக் கழே அமைந்திருப்பதால் இவைகளுக்கு இன உறுப்புக் 
சழ்ப் பைகள் (sub-genital pouch) orergy பெயர் (படம் 33). 

இவைகள் இருக்கும் இடம் காரணமாக இப் பெயர் பெற்றதே. - 

யல்லாமல் தொழில் ஜாாரணமாகவல்ல. இவைகள் சுவாச உறுப்பின்: 

வேலையைச் செய்கின்றன. 

உணவுக் குழாயும் கால்வாய் மண்டலமும் . (படம் 24).: வாயி” 
லிருத்து ஒரு குழாம் Dans, Cray Mus Hew 2ீத்திய பாகம் வழியாக 
மேல்நோக்கிச் சென்று பெரிய இரைப்பையுடன். சேருறைது. இந்த 

இரைப்பையானது குடையின் மத்திய பாகம் முழுமையிலும் பரவி 
இருக்கிறது. நான்கு இடை. ஆரங்களிலும் நான்கு பை போல் இது: . 
அகன்று காணப்படுகிறது. இவற்றிற்கு இரைப்பைப் பைகள் (985177௦ 

ற௦ர்%) என்று பெயர். இந்த இரைப்பைப். பையின் வெளிச்சுவரில்: 
மூன்று துவாரங்கள் உள்ளன: (படம் 38, 84). :..' 

  

LiL ah BAe 

ஆரிலியாவின் செங்குத்து வெட்டுப் படம்: 1, :வாய் கை உறுப்பு, 
2. வாய், 3. மேனுபிரியல் குழாய், 4. இறைப் பை, 5, இரைப்பை 

இல்லிகள், 6. இனப் பெருக்க உறுப்பு, 7. ஆரக் கால்வாய், 8, வட் சு 

டக் கால்வாய், 9. ஹாம், 10, டென்டாகுலோசிஸ்ட், 11. Bar 
, உற்பத்திக் கீழ்ப்பள்ளம், 12, புறப்படை,' +19. மீசோக்ளியா, 

14, அகப்படை, ட ் உப 

இதிலுள்ள நடுத் துவாரம் இடை ஆரக் க£ல்வாய 
கிறது. இக் கால்வாய் சிறிது தாரம் சென் 

பிரிந்து, மறுபடியும் அவை மூன்றும். பிரிந்து, இறு 
் வாயுடன் சேருகிறது. இரைப் பையிலுள்ள ம 

“களும் துணை ஆரக் கால்வாயாகச் செல்லுகின்ற 

| ன் 

ஈகச் செல் 

றவுடன் மூன்ளுகம். 
தியில் வட்டக்' கால் 

ற்ற இரண்டு துவாரங் 
ன. இது கிளை ஒன்றும் 

x
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விடாமல் நேராகச் சென்று வட்டக் கால்வாயுடன் சேருகிறது. இவை. 
களை யல்லாமல்' இரண்டு இரைப்பைப் பைகளும் ஒன்று சேரும் இடத் 
இற்கு ஓன்று வீதம்! நான்கு கால்வாய்கள் வெளிநோக்கிச் சென்று, 
வட்டக் கால்வாயுடன் சேருகின்றன. இவைகளுக்கு எதிர் ஆரக் கால் 
வாய்கள் என்று பெயர். இவைகளும் இடை ஆரக் கால்வாயைப் 
போலப் பல இளைகளையுடையன;: எல்லாக் இளைகளும் இறுதியில் 
வட்டக் கால்வாயுடன் கலக்கின்றன (படம் 49, 2.4). . 

”.... இதன் செல் அடுக்குகளின் அமைப்பு ஓபீலியா, மெடுசா இவை 
களை.யொத்தது. அகப்படைச் செல்கள் எல்லாவற்றிலும் சிலியங்கள் 
உள்ளன. புறப்படைக்கும். அகப்படைக்கும் மத்தியிலுள்ள மீசோக் 

னியா நன்கு தடித்து ஜெல்லி போன்றிருக்கிறது. இதில் நன்கு படர்த் 
துள்ள நார் போன்ற உறுப்புகளும், அமீபா. போன்ற செல்களும் 
காணப்படும். புறப்படைச் செல்களில் இருக்கும் தசைகள் நன்கு 
வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. குடையின் விளிம்பிலுள்ளவை அதிக 
வளர்ச்செடைந்து ஒரு வட்டமான தசையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

இதன் உதவியால்தான் ஆரீலியா தண்ணீரில் நீந்துகிறது. 

புறப்படையிலுள்ள நரம்புச் செல்களின் நார்கள் ஒன்று,சேர்க்கப் 

பட்டு ஒரு வலைப்பின்னலைப் போல் காணப்படுகிறது. டென்டா 

.குலோூஸ்டுகள் உள்ள ஆரங்களில் இந் நரம்பு நார்களின் சேர்க்கை 

அதிகப்பட்டு ஆரத் தடி.ப்புகளாகத் தோன்றுகின்றன. 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் ண: ஆரீலியாவின் உணர்ச்சி உறுப்புக் 

.களுக்கு டென்டாகுலோ?ிஸ்டுகள் என்று பெயர். இவை குடை விளிம் 

பிலுள்ள எட்டுப் பள்ளங்களிலும் பதிந்திருக்கன்றன. ஒவ்வொன்றும் 

ஒரு. சிறு காலியான நீட்சிகள் (1811௦4 0௦௦858). குடை விளிம்பு 

இதன்மேல் ஒரு மூடிபோல் அமைந்துள்ளது. இந் நீட்சிகள் உட்பக்கம் 

அகப்படையால் சூழப்பட்டுள்ளன. இதனுள், வட்டக் கால்வாயி 

லிருந்து ஒரு பாகம் நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. மேலும், அகப்படை 

பிலிருந்து தோன்றிய சில செல்களின் குவியலும் இருக்கிறது. இச் 

செல்களினுள் உணர்ச்சித் துகள்கள் இருக்கின்றன. இதுவும் இகைச் 

சுற்றியுள்ள புறப்படையும் சேர்ந்து ஸ்டாடோசிஸ்ட் (statocyst) 

ஆூறது. இங்குள்ள புறப்படைச் செல்களில் மயிர் போன்ற இழை 

கள் உள்ளன. இவைகள் நரம்பு மண்டலத்துடன் இணைக்கப்பட் 

மிருக்கன்றன. இந்த ஸ்டாடோ?ஸ்டுகள் ஆரீலியாவின் சமநிலையைக் 

காக்கும் கருவியாக இயங்குகின்றன. 

ஸ்டாடோடிஸ்டை ஓட்டினாற் போல்' சிலியங்கள் நிறைந்த 

இரண்டு புறப்படை. உணர்ச்சிப் பள்ளங்கள். உள்ளன. ஒன்று குடை 

பின் மேற்பக்கமும் மற்றொன்று ஸ்டாடோிஸ்டின் முள்ள பதிவிலும்
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இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு நுகர்ச்சிப் பள்ளங்கள் என்று பெயர், 

ஸ்டாடோூஸ்டின் நுனியில் ஒரு பக்கமாக ஒரு வண்ணப்புள்ளி 

யுள்ளது. இதைக் கண் என்கிறோம். . இவ்விதமாக டென்டாகுலோசிஸ் 

டின் அருகிலேயே எல்லா உணர்ச்சி உறுப்புகளும் உள்ளன. 

- இனப் பெருக்கம் : இவைகளில் ஆண்,. பெண் என்ற பிரிவு 

உண்டு. இனப் பெருக்கச் சுரப்பிகள், வயிற்றின் அடித்தளத்தில் 

குதிரை லாட வடிவத்தில் அமையப்பெற்றிருக்கின்றன. வெளியி 

லிருந்து பார்த்தாலே இதன் வடிவம் நன்கு புலப்படும். 

இனப் பெருக்கச் சுரப்பிகள் அகப்படையிலிருந்து உருவாகின்றன. 

முதிர்ச்சியடைந்த இனச் செல்கள் வயிற்றினுள் இந்தப்படுகின்றன.. 

விந்துகள் வயிற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டுத் தண்ணீரில் நீந்துகின்றன. , 

இவை, பெண் ஆரீலியா உட்கொள்ளும் நீருடன் வயிற்றை அடைந்து, 

அங்கிருக்கும் அண்டத்துடன் கலக்கிறது. இவ்விதம் கருவுறுதல் 

வயிற்றினுள் நடைபெறுகிறது. கருமுட்டை தன்னுடைய வளர்ச்சி 

யின் இளம் பருவத்தை வாய் கை உறுப்பிலுள்ள பைகளில் கழிக்கிறது.. 

கருமுட்டை, கருச்செல் பிளவு முறைப்படி வளர்ந்து பிளாஸ்டுலா 

(blastula) நிலையை அடைகிறது. பின்னர், இதன் ஒரு துருவத்தில் 

ஒரு குறி தோன்றுகிறது. இக் குழி ஆழ்ந்தாழ்ந்து அகக் குடைவு 
ட 

  

ஆரீலியாவின் வளர்ச்சிப் பருவங்கள் : A, பிளானுலா லார்வா, 
£. பாலிப்பின் ஆரம்ப நிலை, 0. குழாய் நிலையில் ஹைட்ரா, 1, ஆரம்ப: 
ஸ்ட்ரோபிலா, 8, இறுதி ஸ்ட்ரோபிலா, 17, எஃபைரா லார்வா, 7, மேனு, 
பிரியம், 2, லாப்பெட்ஸ்கள், 3. ரோபேலியா, 4, இரைப் i 
வலிகள், - 5. ஆரக் குழாய்கள், இரைப் பை இல் 

குறைந்து குறைந்து ஒழிந்துவிடுகின்றது. பிளாஸ்டுலாவின் குடைவு 
நீங்க, அவ் வினையின் பயனாக அவ்விடத்தில் மற்றொரு குடைவு தோன்று
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இறது. இவ்விதம் இரு படைகளைக் கொண்ட Keinambd Gursry 

உருவத்திற்கு காஸ்ட்ருலா (gastrula) என்று பெயர். இதில் புறத்தே 

இருக்கும் படைக்குப் புறப்படை. என்றும் உள்ளேயிருக்கும் படைக்கு. 

அகப்படை. என்றும் பெயர். இக் கிண்ணத்தின் . வாய் மூடப்பட்டு 

உள்ளிருக்கும் குடைவும் மூடப்படுகின்றது. இவ்விதம் மூடப்பட்ட 

பாகம் வயிற்றுக் குழியாகிறது: இச் சமயத்தில் பூறப்படையில் சிவி 

யங்கள் தோன்றுகின்றன. இந் நிலையில் லார்வா (படம் 45) வெளிவரு. 

இறது. இதற்குப் 'பினானுலா (ஐ!ஊம18) என்று பெயர். 

சில நாட்களுக்குத் தனி வாழ்க்கை நடத்திய பின்னர், இது 

ஏதேனும் ஓர். ஆதாரப் பொருளின்மேல் தங்கி ஒரு முனையில் ஒட்டிக். 

'கொண்டுவிடுசின்றது. இதன் உடலிலுள்ள சிலியங்கள் மறைய, 

சுதந்திர முனையில் வாய் தோன்றுகிறது. நான்கு எதிர் ஆரங்களிலும் 

நான்கு டென்டஇள்கள் தோன்றுகின்றன. இந்த டென்டகிள்களுக் 

இடையில் அகப்படையின் மேடுகள் தோன்றி வயிற்றறையினுள் 

வியாபிக்கன்றன. இவற்றிற்கு இரைப்பை மேடுகள் (gastric ridges) 

என்று பெயர். பின்னார், இடை ஆரத்திலும் துணை ஆர SS ge 

டென்டகிள்கள் தோன்ற ஆரம்.பிக்கின்றன. ' இப் பருவத்திற்கு ஸ்கை. 

ஃபிஸ்டோமச (0ூறற்46௦0௯4) என்று பெயர். இதனுடலின் குறுக்காக 

வளையம் போன்ற பல பள்ளங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை அதிகரித்து, 

பல தட்டுக்களை (௦0). அடுக்கி வை த்திருப்பது போன்ற 

தோற்றத்தை அளிக்கிறது. இப் பருவத்திற்கு ஸ்ட்ரோபிலா (ஊக) 

என்று பெயர். 

தாளத்தின் விளிம்பில் எடுத்து வெட்டுப் போன்ற பள்ளங்கள்” 

தோன்றுகின்றன. ் 

டென்டாகுலோடஸ்டுகள் *என்ற உணர்ச்சியுறுப்புகள் எட்டு 

வெட்டுகளிலும் தோன்றுகின்றன. இத் நிலையிலுள்ள லார்வாவிற்கு. 

எஃபைரா (ஷீரா எனம் பெயர் (படம் 35). எஃபைராக்கள் 

ஒவ்வொன்றாக ஸ்ட்ரோபிலா (ஸுக) விலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுத். 

தனித்து வாழ்கின்றன. இத்த லார்வா வளர்ந்து ஆரீலியா ஆகிறது. 

ஆரீவியாலின் வாழ்க்கையில் தலைமுறை மரஜிமாறி வரும் தன்மை. 

தோன்றுகிறது. ஆரிலியா, பால்-இனப் பெருக்க முறைப்படி: ஸ்கை 

ஃபிஸ்டோமா ௫) பாலிப் நிலையையடை.கிறது. இந்த. 

ஸ்சைஃபிஸ்டோமா .பாலிலி இனப் பெருக்க முறைப்படி எஃபைரா 

லார்வாக்களைத் தோற்றுவித்து, எஃபைரா, ஆரீலியாவாகு உருமாற்ற. 

மடைகஇிறது. ..... 

ஹைட்ரோசோவா மெடுசாக்களும், ஸ்சைஃபோசோவா மெடு 

சாக்களும் பின்வரும் பண்புகளில் மாறுபடுகின்றன :
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ஹைட்ரோசோவா மெடுகா . "ஸ்கைஃபேரசோவர மெடுகர 

1... மிகச் சிறியவை. பெரியவை, 

3. வேலம் இருக்கிறது. வெலேரியம் இருக்கிறது. 

4. இரைப்பை நீட்டுகள் இரைப்பை நீட்செள் உண்டு. 
கிடையாது... 

4, மீசோக்கினியாவில் ட பீசோக்கிறனியாவில் அமீபாய்டு 
செல்கள் இடையாது. செல்களும் நார்களும் உள்ளன. 

5. இனச் செல்கள், புறப்படை 

செல்களிலிருந்து தோன்றி, 
ஆரக் கால்வாய்களில் அமைந் 
துள்ளன. 

அசப்படையிலிருந்து தோன்றி 
வயிற்றில் அமைந்துள்ளன. 

6. உணர்ச்சி உறுப்புகள் உணர்ச்சி உறுப்புகள் 
aL Gin Agee, டென்டாகுலோ9ஸ்ட். 

UME: ஸ்கைஃபோசோவா (600901020௨) 
இவை ஹைறடிரோசோவா ிமடுசாக்களின் உடலமைப்பை 

ஒத்த சிலென்ட்ரேட்டாக்கள் எஸ்று கூறலாம். ஆனால், AHAa 
பண்டிகளில் அவ்வமைப்பினின்றும் மாறுபடுகின்றன. .இவை 
களுக்கு அகப்படையிலிருந்த, தோன்றிய வயிற்று டென்டகிள்கள் 
உள்ளன.  அகப்படையிலிருந்து . இதான்றும் இனச் சுரப்பிகள், . 
இனப் பெருக்கக் செல்களை அகப்படைப் பையினுள் சேஷித்து 
வைத்து, அவை முதிர்ந்ததும் உணவுப் பாகையில் விழவிக் 
கின்றன, இவைகளுக்கு உண்மையான வேலம் கிடையாது. கூடுடைய 
'டென்டாகுலோூஸ்டுகளே உணர்ச்சியுறுப்புகளாகும். 
போசோவாக்களின் மூட்டையினின் 
இன்ற. மற்றும் சிலவற்றில் 
 வெளிபுட்டு, 

சில ஸ்கை 
றும் மெடுசாக்கள் வெளிவரு 

மூட்டையினின்றும் பாலிப்புகள் 
svt. Grrr GGeapak (strohilation) முறைப்படி மெடுசாக் 

களை உண்டு பண்ணுகின்றன. இவ் வகையை ஐந்து வரினசகளாகமப் 
பிரிக்கலாம். 

வரிசை 3 : லுயூசர்நேரிடே (Lucernaridae). இது அநேகமாககீ் 
'குடைபோன்ற பாகத்தின் மேல்புறத் இலிருந்து ஊம்பும் காம்பின் 
மூலம் பிறபொருள்களின்மீது ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்; LETT 6 oY EF ர் ஜாடி போன்று தோற்றமளிக்கும். இதற்கு டென்டாகுலோடுஸ்ட்



சிலென்ட்ரேட்டா | | 8g 
/ ‘ 

என்ற அஉணர்ச்சியுறுப்புகள் இல்லை. உதாரணம் : லுயூசர்நேரியா 
(112) - (படம் 36]. 

வரிசை 2: கோரோகடேட்டா (0௨1௨), குடை சோரோனறி 

பள்ளத்தினால் இரண்டு பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 8ழ்ப் பாகத் 

கில் டென்டகிள்கள் பொருத்தப்பட்டு, பல துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்பட் 
டிருக்கும். டென்டாகுலோசிஸ் i 

டுகள் நான்கு முதல் பதினாறுவரை 
உள்ளன. உதாரணம் ; பெரி 
கால்பா (Pericolpa), 5783 
Ggru3} (Nausithoe) முதலியன. 

வரிசை 3: குயூபோமெடுசே 
(Cubomedusae). கனசதுரம் 

(லம் போன்ற உருவமைப்புடன்' 
தனித்து நீந்தக்கூடிய உயிரிகள். 
உடலிலுள்ள நான்கு டென்டகிள் 

களும் நான்கு இடை ஆரத்தில் 
அமைந்துள்ளன. இவற்றிற்கு 
நான்கு டென்டாகுலோூஸ்டு 
கள் உள்ளன. உதாரணம்: காரிப் 

படியா (பெர்க்) (படம் 26). 
  

    
  

வரிசை 4 : டிஸ்கோமெடுசே 
(Discomedusae). இவை சாஸர் 

போன்ற குடையமைப்பை 

புடைய தனித்து நீந்தும் உயிரிகள். 
எட்டுக்குக் குறையாத டென்பா 
.குலோூஸ்டுகள்உள்ளன. வாயின் 
நான்கு மூலைகளும் நான்கு கொடி t. 

  
ஸ்கை,ஃபோசோவா? 

லுயூசர்கேரியா , 
கள்போன்ற வாய் கை (021 ஊாா£) ந. smitten 

களாக நீண்டுள்ளன. உதாரணம்: 5. பைலீமா 

ஆரீலியா (Aurelia). 

afems 5: myGeraoGrrilGuw (Rhizostomeae). @) @ a 
தனித்து நீந்தும் டென்டகிள்களற்ற உயிரிகள். வாய் கை 

கள் நான்கும் பிரிந்து பலவாகி, மக்குள் கால்வாய்களையுடைய 

தாயுள்ளன. இவைகளின் வளர்ச்சியால் வாய்த் துவாரம் மூடப்பட் 

டுள்ளது. வாய்க்கால்களிலுள்ள உறிஞ்செளினால் உணவு உறிஞ்சப் 

படுகிறது. உதாரணம் : பைலீமா (111௨) (படம் 26).



90 , 'விலங்கியல் 
' ப 

௯யபைலம் : சிலென்ட்ரேட்டா 

வகை : ஆந்தோசோவா (&௱(1,௦208) 

கடலோரங்களில் காணப்படும் உயிரிகளில் கடல் சாமந்தியும் 

(Sea-Anemone) ஒன்றாகும். பொதுவாக உஷ்ணப் பிரதேசக் கடல் 
களில், ஆழமில்லாத இடங்களில், கரையோரங்களில் காணப்படும் 

கடற்பாசிகளிலும், கிளிஞ்சல்களிலும், பாறைகளிலும் ஓட்டிக்கொண் 
டிருக்கும். சாமந்தி, தாமரை. மலர்களைப் போன்ற தோற்றத்துடன் 

பல நிறங்கவிலும் காணப்படுவதால், இவைகளைக் கடல் சாமந்தி 
என்றும் கடல் தாமரை என்றும் கூறுகிறோம். தண்ணீரினுள்ளிருக்கும் 

பொழுது இவை நன்கு விரிந்து பார்வைக்கு அழகுடன் தோற்றமளிக். 

7 கும். ' தண்ணீர் வடிந்த காலங்க. 
ளிலோ கடலைச் சுருக்கிக் 
கொண்டு நிறமற்று இருக்கும். 

* இவற்றில் பலவித ஐயிரிகள் உள் 
ளன, 

    
வெளித் தோற்றம் : இது பார் 

வைக்கு உருளை போன்று மூன்று 
பாகங்களைக். கொண்டுள்ளது. 

பாறையில் ஒஓட்டிக்கொண்டிருக் 
கும் பாகம், அடி. அல்லது அடி வட் 
டம் (pedal disc); அதையடுகத்த 

பாகம் உருளை அல்லது தூண் 
(௦௦101); இதன்மேல் வட்டமாக 

விரிந்த பாகம் வாய் வட்டம் (oral 
0150) எனப்படும். வாய் வட்டத். 
தின் நடுவில்-சற்று உயர்ந்த பாகத் 

தில், பிளவு அல்லது 8ற்று வடிவ - 

படம்.57. 

கடல் சாமந்தி: 

ர றன ட மான வாய் உள்ளது (படம். 3 7). 

3. வாய் வட்டம் வாயைச் சுற்றிலும் டென்டசள் 
4. டென்டகிள்கள் கள் பொது மையவட்டங்களில் ' 
5. வாய் அமைந்துள்ளன. உடலும் டென் 

டகிள்களும் மிகவும் சுருங்கக் 
கூடியவை. டென்டகிள்கள் யாவும் முழுவதும் விரிக்கப்பட்டால் 
'உயிரி, சாமந்தி. மலரின் தோற்றத்தை யளிக்கும், 

உணவு மண்டலம்: சிறிது பக்கவாட்டில் அழுந்திக் தட்டையான குழாய் போன்ற ஸ்டோமோடியம்($1000003வல்ய /வீயிலிருந்து செம்பி, உடலினுள் குழியாக இருக்கும் அறைக்குள் தொங்குகிறது. புறப்படை யினால் மூடப்பட்டு, நீண்ட குழாய் போன்ற ஸ்டோமோடியத்தின் இரு
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ஓரங்களிலும் நீண்ட. பள்ளங்கள் உள்ளன. இவற்றிற்கு சைஃபனோ 

இளிஃபுகள் (31ற1௦௦ஜீரர1டி) எனப் பெயர். இப் பள்ளங்களில் நீண்ட. 

சிலியங்களுள்ளன. வெளி தீர் ஒரு பள்ளத்தின் வழியாக உடலை றயினுட் 

சென்று மற்றொரு பள்ளத்தின் வழி 

யாக வெளியேறும். உடலிலுள்ள 

அறை அல்லது உடற்குழியே இர 

ணம் செய்யும் இரைப்பையாகவும், 

ஜீரணிக்க உணவுப் பொருளை உட 
லின் பல பகுதிகளுக்கும் பாகம் பாக 

மாகவும் செயலாற்றுகிறது. எனவே, 

இதற்கு காஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் 

(3210-2௦01) குழி (படம் 8௪) 

எனப் பெயர். உடற் சுவருக்கும் 

உள்ளே தொங்கும் ஸ்டோமோடியத் 

இற்கும் இடையில் பல செங்குத்தான 

குடுப்புச் சுவார்கள் (3018) அல்லது 

கு.டல் தாங்கிகள் (ுூஷுராம்சரு;) இணை 

இணையாக  அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றுள், ஸ்டோமோடியத்துடன் கடல் சாமந்தியின் செங்குத்து- 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆறு ஜதைத் வெட்டுப் படம் : 
தடுப்புகளுக்கு முதல் குடல் தாங்கி (உட்பாகங்களைக் காட்ட) 

  

படம் 52. 

set (primary mesenteries) ores 1. வாய் 

பெயர். இவற்றில், ஸ்டோமோடி 2. ஸ்டோமோடியம் 

ஐ. ரி “a ல் 3. காஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் குழி' 
யத்தின் நீள் அச்சில் ஸைஃபனோ 2. வண்கை. 

களிஃபுக்கு இரு புறத்திலும் அமைந் 5, மீசோக்ளியா 
துள்ள இரு ஐதைகளை, திருப்பு குடல் 6, அகப்படை 

gms (directive mesenteries) 7: குடல்தாங்கி 

என்இிரோம் (படம் 39). முதல் குடல் 5: ரீளத்தசைகள் 
ரும் ( ச திலி இடம 9. குறுக்குத் தசைகள் 

தாங்கிகளுக்கி௮டையே, ஸ்டோமோடி 1௦, பெரைட்டல் தசைகள் 

யத்துடன் பிணைக்கப்படாமல் ஐதை 11, சின்கிளிஸ் 
ஜதையாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள 12. அகாண்டியா 

குடல் தாங்கிகள், இரண்டாவது 13. ஆஸ்டியா துளை 

குடல் தாங்கிகள் (56000 mesen- 14. இன உறுப்புகள் 
teries) 4G. இரண்டாம் .குடல் நல கழுவும் 

தாூங்ககளுக்கும் முதல் குடல் தாங்ககளுக்கு மிடையில் gens. 

ஜதையாக மூன்றாவது குடல் தாங்கிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.. 

குடல் தாங்கிகளுக்கு நடுவிலுள்ள இடத்திற்கு இடைக் குடல் தாங்க 

அறைகள் எனப் பெயர். இவ்வறைகள் குடல் தாங்கிகளிலுள்ள துளை 

களின் (௦50௨) மூலம் தொடர்புகொண்டுள்ளன. குடல் தாங்கிகளின்" 

பிணைக்கப்படாத கீழ் முனைகள் நூல்போல் நீண்டு தொங்கும்... 

இதற்குத் தடுப்பு நூல் (5600! ராம) அல்லது குடல் தாங்கி நூல் 

. (1 05மேர்ரேம்பி [1] வாய) என்று பெயர். இவை AHAew சமயங்களில்- 

y
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வாய்வழியாகவோ அல்லது [உடலிலுள்ள சிறு துவாரங்களின் வழி 
யாகவோ வெளியே நீட்டப்படுகன்றன. பல சிலியங்களையும், . கொட் 

   
ச் 

LiL 18.39, 

கடல் சாமக்தியின் குறுக்கு வெட்டுப் படம், த. ஸ்டோமோடியப் 
பகுதியில், B. ஸ்டோமோடியத்திற்குக் கீழ்ப்பகுதியில், குடல் தாங்கி 
களின் அமைப்பு:  ], முதல் குடல் தாங்கிகள், 2. இரண்டாம் குடல் : : 
தாங்கிகள், 3, மூன்றாம் குடல் தாங்கிகள், 4. திருப்பு குடல் தாங் 
கிகள், 5, ஸ்டோமோடியம், 6. சைஃபனோகிளிஃப், 

டும் செல்களையும், சுரப்பிகளையும் கொண்டுள்ள இத் நூல்களின் உதவி 
'யால் பாதுகாப்பு, சீரணம் முதலிய வேலைகள் தடைபெறுகின்றன. 
இப் பிராணியின் உணவுப் பாதை தெடுகிலும் அகப்படையால் சூழப் 
பட்டுள்ளது. குடல் தாங்கிகள் கூற்றிலும் அகப்படையால் சூழப் 
பட்டு, உள்பாகம் மீசோக்களியாவினாுல் ஆனவை. உடற் சுவரைச் 
சுற்றிலும் புறப்படை. அமைந்துள்ளது. புறப்படைக்கும் அகப்படைக் 
கும் நடுவிலுள்ள மீசோக்ளியா மிகவும் தடித்தும், புறப்படையிலிருந்து 
"தோன்றிய தசை நார்களையும் அமீபாய்டு. செல்களையும் உடையதாயும் 
இருக்கிறது. . 

தசை நார் மண்டலம்: இவற்றிற்கு நன்கு வளர்ச்சியடைந்த தசை 
நார் மண்டலமுண்டு. டென்டகிள்களிலும், உருளையி லும், வாய் வட்டத் 
திலும் நீள் தசைகளுள்ளன; உருளை வாய் வட்டத்துடன் சேருமிடத்தில் 
வட்டத் தசைகள் நன்றாக வளர்ந்துள்ளன. குடல் தாங்கிகளில் மூன்று ' 
வகைத் தசைகள் உள்ளன. அவையாவன :. நீள் குசைகள், பெரைட் - 
டல் தசைகள் (றவ1ர௨1 muscles}, குறுக்குக் தசைகள் (ஹஸனா 
11050165) (படம் ௪௪). இரு ஐதைகத் திருப்புக் குடல் தாங்கெகெளிலுமுள்ள 
நீள் தசைகள் வெளிப்பக்கமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றக் குடல் 
தாங்கெளிலுள்ள நீள் தசைகள் ஒன்றையொன்று நோக்கியபடி, 
அமைத்துள்ளன.
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நரம்பு மண்டலம்: இது மிகவும் எளிய அமைப்பைப் புலப்படுத்த 

இன்றது. பூறப்படைச் செல்களிலிருந்து தோன்றிய நரம்புச் செல்கள்: 

புறப்படையின் உட்பாகத்திலுள்ளன. இந் நரம்புச் செல்களிலிருந்து: 

இளம்பும் நரம்பு. நார்கள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டு ஒரு 

வலைபோல் பின்னிக் இடக்கின்றன. டென்டகிள்களிலும், வாய்: 

வட்டத்திலும், ஸ்டோமோடியத்திலும் சில நரம்புச் செல் தொகுதிகள்: 

உள்ளன. குடல் தாங்கிகளிலுள்ள நரம்பு நார்கள் மீசோக்ளியா- 

வழியாகச் சென்று புறப்படை நரம்பு வலையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன... ் 

இனப் பெருக்கம்: கடற் சாமந்தி ஒரு பாலி. ஆணில், அக.ப்படை_ச்: 

செல்களிலிருந்து இனச் சுரப்பிகள் தோன்றி, குடல் காங்கிகளின் 

இணைக்கப்படாத பாகங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. விந்துகள் 

பிராணியின் வாய் வழியாகவே வெளியேறி பெண்ணுள் சென்று அங்: 

குள்ள அண்டத்துள் கலப்டதால் ௧௫ உண்டாகிறது. இம் முட்டை. 

வெளிப்பட்டு, அதனுள்ளிருக்கும் ௧௫௬ வளர்ந்து, பிளானுலா (planula) 

லார்வா வெளிவருகிறது. பிளானுலா லார்வா சில நாட்கள் குனி் 

வாழ்க்கை நடத்திய பின்னர், ஒரு முனையினால் தரையில் ஒட்டிக் 

கொண்டு வளர்ந்து, மாறுதலடைந்து, பெரிய.கடற் சாமந்தியாகிறது.. 

வகைபாடு 

வகை: ஆந்தோசோவா (4௦208) 

் இதில் வரும் உயிரிகள் யாவும் பாலிப்பு நிலையில்தான் இருக்கும்... 

மெடுசா நிலை இடையாது. ஹைடிரோசோவா, ஸ்கைஃபோசோவா 

இவைகளைத்தவிர, மற்றவைகளுக்கு ஸ்டோமோடியம் உண்டு. உட. 

லறை, பல குடல் தாங்கிகளினால் பல பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக் 

கிறது. புறப்படைக்கும் அகப்படைக்கும் இடையில், தடித்த செல்: 

களையும் தசைநார்களையும் கொண்ட. மீசோக்ளியா இருக்கிறது” 

இவைகளிலுள்ள கொட்டும் செல்கள் மற்றவைகளிலுள்ளதைவிட. 

மாறுபட்டும். சக்கலுடையதாகவும் காணப்படும். தசை மண்டலம் 

மற்ற வகைகளைவிட அதிக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. 

ல ஆந்தோசோவாக்கள் ஆயுட்காலம் முழுவதும் குனித்தே. 

.பிருக்கன்றன. மற்றவைகளில் நீள் இரு கூறு முறைப்படியும் குருத் 

துத் தோன்றல் முறைப்படியும் பல உயிரிகள் உண்டாகி, ஒன்றோ 

டொன்று தொடர்புகொண்ட பெரிய காலனிகள் தோன்றுகின்றன. 

இல, கூடு அற்றதாகவும் மற்றவை சுண்ணாம்பினலோ அல்லது 

கைட்டினுலோ ஆன கூட்டை உடையதாகவும் உள்ளன. காலனி 

யாக வாழ்பவைகளின் கூடுகளெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய 

கூடு உண்டாகும். இவ்விதம் பல கூடுகளின் சேர்க்கையால் சிறு
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பாறைகள் தோன்றும். இவ்விதமேற்பட்ட பாறைகளுக்குக் கோரல் 

ரீஃப்ஸ் (மேவி 1665) அல்லது பவளத் தீவுகள் என்று பெயர். | 

. டென்டகிள்களையும் குடல் தாங்கிகளின் அமைப்பையும் அடிப் 

படையாசக்கொண்டு இந்த வகையை இரண்டு உள்வகைகளாகப் 

பிரித்துள்ளனர். அவையாவன 2 ஹெக்சோகோரேலியா _ (Hexo- 

-corallia), ஆக்டோகோரேலியா (0௦100072]118]. 

  

ஹெக்சோகோரேலியா ஆக்டோகோரேலியா 

  

7. பல சாதாரண டென் 

டகிள்கள் உடையன. அவை 

ஐந்து அல்லது ஆறின் 
பெருக்குத்தெதொகையில் 
அமைந்திருக்கும். 

3, குடல் தாங்கிகள் ஐந்து 

அல்லது ஆறின் பெருக்குத் 
தொகையில்  அமைந்திருக் 
கும். சல முழுமையாகவும் 

சில குறைந்ததாகவும் இருக் 
கும். 

4. இற ண்டு ஸைஃபனே 
் கிளிஃபுகள் உள்ளன. 

4, கூடுள்ளதாக இருந்தால் 

புறப்படையிலிருந்து தோன் 
றிய சுண்ணாம்பாலானதாக 

இருக்கும். '   

எப்பொழுதும் எட்டு டென்ட௪ 

இள்கள்தான் இருக்கும். தென்னை 
மட்டையைப்போல, இருபக்கமும் 

இளைகளையுடையதாக இருக்கும். 

எட்டுக் குடல் தாங்கள்தான் 
இருக்கும். அவை எட்டும் முழு 
மையாகக் காணப்படும். 

ஒரு - ஸைஃபனோகிளிஃபுதான் 
உண்டு. , . 

மீசோக்ளியாவிலிருந்து தோன் 
றிய சுண்ணாம்புக் 
(ஹம) இருக்கும். 

ர் 

குச்சிகளாக 

  

உள்வகசை 1:' 

அடங்கியுள்ளன. 

ஹெக்சோகோரேலியாவில் ஐந்து வரிசைகள் 

% 

வரிசை 1 : ஆக்டினேரியா (&௦ம்ம்வாரக), தனித்து வாழும் கடற் 
-சாமந்திகள். இவற்றில் இரண்டு ஸைஃபனோஇூளிஃபுகள் காணப்படும். 
கூடு இருக்காது. உதாரணம்: டீலியா (1115), எட்வேட்சியா 

(Edwardsia), <4: Aw (Adamsia).
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வரிசை 2: மேட்ரிபொரேரியா (8கம்800லா1க), இவை காலனி 

களாக வாழ்வன; இவற்றிற்கு உடற்கூடு உண்டு. இவைகளின் 
சேோர்க்கையால்தான் பலவித பவளத் தீவுகள் தோன்றியுள்ளன. 

  
Lin. ud. HO 

1. சுவேன்தஸ், 2, மியான்ட்ரினா, 3. கோராலியம், 4. ஆஸ்ட் 

ரியா, 5, பென்னுட்டுலா, 6 கார்கோனியா, 7. டியூபிபோரா. 

ஆஸ்ட்ரியா (&ா௦௨) (படம் 40), ஃபஞ்சியா (ஜக), ஃபேவியா 
. (நிங்க), மியான்ட்ரினா (18ீஷேரெம்௨) “மூளைக்கோரல்” முதலிய பல 
'பொது இனங்களுள்ளன. 

வரிசை 2: eGasGsfum (Zoantharia) இவை ஒரே 
ஸைஃபனோகிளிஃபு உடைய பிராணிகள். சில தனியாகவும், சல 
காலனியாகவும் வாழ்கின்றன. உதாரணம் : சுவேன்தஸ்' (220416) 
(படம் 40).. 

வரிசை 4 : ஆன்ட்டிபெத்தேரியா (Antipatharia). இவற்றைக் — 
கருங் கோரல்கள் என்றும் கூறுவர். இவை காலனியாக வாழ்பவை. 

. இதன் அச்சில் கைட்டினாலான உட்கூடு ஓன்று இருக்கும். உதாரணம் : 
wort Qug sew (Antipathes).
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ofleor 5: ArflureGgflum (Ceriantharia). இவை தனித்து 
வாழும், ஒரே ஸைஃபனோகிளிஃபு உடையது. உதாரணம்: சிரியாந்தஸ் 

(Cerianthus). 

உள்வகை 17: ஆக்டோகோரேலியா. இது மூன்று வரிசைகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ் 

வரிசை 1: ஆல்சியோனேரியா (4107008118). இவை புறப்படை 

யிலிருந்து தோன்றி மீசோக்கிளியாவில் புகையுண்டிருக்கும் பல சுண் 

ணாம்புக். குச்சகெளையுடையன. ஆல்சியோனோரியம் (,&1ரூ௦யலாம்பாட 

என்று கூறப்படும் அல்லது இறந்த மனிதனின் விரல் (196௧0 man’s 
finger) என்று கூறப்படும் உயிரியில் இத்தகைய கூடு உள்ளது. கோரா 

லியம் (மொ) அல்லது சிவப்புக் கோரல் (1560 ௦௦7௨1) (படம் 40) 
என்னும் பிராணியில் இச் சுண்ணாம்புக் குச்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து அச்சுப் 
போலாடிப் பல கிளைகளையும் பெற்றிருக்கின்றன. டியூபிபோரா . 

(10ஸ்1ர௦க) (படம் 40), ஹீலியோபோரா (142110ற0௨) முதலியன இவ் 

வினத்தைச் சேர்ந்தவை. 

வரிசை 2: கார்கோனியா (0த0ப2). மரம்போல் பல களைகளை 

யுடையவை. உடலின் அச்சில் சுண்ணாம்பாலான ஒரு கூடு தோன்றிப் 
பல இளைகளைப் பெற்றுக் காலனி பூராவிலும் பரவியுள்ளது. இது 

பார்வைக்கு விசிறிபோன்றிருப்பதால் இதைக் கடல் விசிறி (86௧ இ): 
என்றும் அழைப்பர். இதற்கு கார்கோனியா என்று பெயர். 

வரிசை 3 : பென்னாட்டுலேசியே (௯ா2ப12063). இதைக் கடல் 
பேனா (58௨௭) என்றும் கூறுவர். இதன் உடல் நீண்டு, ஒரு முனை 
பூமியில் புதையுண்டு, மறுமுனை பூமியின் மட்டத்திற்குமேல் நீட்டிக் 
கொண்டிருக்கும். இந்தப் பாகத்தில் பல பாலிப்புகள் தோன்றி 
யிருக்கும். இதன் அச்சில் சுண்ணாம்பாலான் ஓர் உட்கூடு இருக்கும். 
பாலிப்புகள் இரு உருவமுடையவை,. உதாரணம் : பென்னாட்டுலா 
(0 ணாக(ய/க) அல்லது கடற்பேனா.



பகுதி IV 

தொகுதி: தட்டைப் புழுவீனம் (11௨172) 

வகை : டிரமடோடா (Trematoda ) 

உதாரணம் : ஈரல் புழு (114-31௦) அல்லது ஃபேசியோலா 

ஹிப்பாட்டிகா (1350401௨ 12110௨). 

ஈரல் புழு சாதாரணமாக ஆட்டின் உடலில் வாழும் ஒட்டுண்ணி 
யாகும் (Parasite). இது ஆட்டின் கல்லீரலிலும் பித்த நாளங்களிலும் 
ஒஇட்டிக்கொண்டிருக்கும். 

இதன் உடல் இலையைப்போல் தட்டையாக இருக்கும். இதன் 

நீளம் ஓர் அங்குலமும் ௮கலம் அரை அங்குலமும் இருக்கும். இத். 
னுடைய அகன்ற முன் முனையிலிருந்து ஒரு முக்கோணம்போன்ற 
உறுப்புக் துருத்திக்கொண்டுள்ளது. இந்த முக்கோணத்தின் முனையில் 
ஓர் ஓட்டுறுப்பு உள்ளது (படம் 4]-ல் &), இதற்கு வாய் ஒட்டுறுப்பு 

(௦௨1 ஐ) என்று. பெயர். இதன் நடுவில் வாய் காணப்படுகிறது. 
இப் பகுதியின் அடிப்பாகத்தில், அதாவது முக்கோண பாகம் அகன்ற 
பாகத்துடன் கூடும் இடத்தில், 8ழ்ப்பக்க ஒட்டுறுப்பு உள்ளது (ரணறவி 
sucker). இவ்விரண்டு ஒட்டுறுப்புகளுக்கும் இடையில் இனப் புழை 

(genital opening) இருக்கிறது. உடலின் மேல்புறத்தில், உடலின் 
மத்திய பாகத்திற்கும் முன்முனைக்கும் நடுவில் லாரரின் கால்வாய்த் 
(Laurer’s ௯௨) துவாரம் உள்ளது. உடலின் கீழ்ப் பாகத்தில் அதாவது 

பின் முனையில் கழிவு நீக்கப் புழை உள்ளது. 

.... இதன் உடற்சுவரைச் சுற்றிலும் க்யூட்டிகிள் (011016) உள்ளது. 
இதில் . பின்னோக்கியுள்ள பல இறு முட்கள் (801௩8) இருப்பதால், 
ஒட்டுண்ணி நழுவிக் குழாயில் விழுந்துவிடாமலிருக்க உதவுகிறது. 
க்யூட்டிகிளுக்கு அடியில் வளை தசைகளும் நீள் தசைகளும் காணப்படு 
கின்றன. இவ் ஓட்டுண்ணிக்கு உடற்குழி கிடையாது. உடல் சுவருக் 
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கும் உள் உறுப்புகளுக்கும் இடையிலுள்ள இடத்தில் இணைத் இசுக்கள் 

நிறைந்துள்ளன. இவைகளுக்குப் பாரன்கைமா (றக) என்று 

  

படம் 4], 

“A. ஈரல் புழு: வெளித் தோற்றம். - 1,'தலைப் பகுதி, 2:-வாய்! 
ஒட்டுறுப்பு, 3. கீழ்ப்பக்க ஒட்டுறுப்பு, 4. இனப், புழை, .5.. கழிவு .::.. 
நீக்கப் புழை, %, அன்னக்குழாயும் கழிவு நீக்க உறுப்புகளும். 
1. வாய், . 2, தொண்டை, 3. சிறுகுடல், . 4, கிழ்ப்பக்க.- ஒட் 

ட்ட டுறுப்பு, 5." ௩டக் கழிவுநீக்கக் கால்வாய், 6. கழிவு நீக்கப் புழை; 

பெயர், இந்தப் பாரன்கைமா இடைப்படை (006500) யிலிருந்து 
(தோன்றுகின்றன. உடலின் மேல்சுவருக்கும் . அடிச் சுவருக்கும் செல். 
லும் குறுக்குக் தசைகள் பாரன்கைமாவை ஊடுருவிச் செல்லுகின்றன. 

்.. இதன், உணவு மண்டலம் வாய், தொண்டை, ' அன்னக்குழாய், 
அவற்றின் களைகள் ஆகியவைகளால் ' ஆனது. . தொண்டை தசை 
களால் ஆனது. (படம் 41-ல் 3). தொண்டையை, அடுத்திருக்கும் 
அன்னக்குழாய் மிகவும் சிறியது. இது இரண்டு கிளைகளாகப் .பிரிந்து 
உடலின் கீழ்ப்பாகம். வரை செல்லுகின்றது. . இவ்விரண்டு இகளைகளி 
விருந்தும் பல களைகள் தோன்றி உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளன, இதற்கு மலவாய் கிடையாது. i ன 

் இவ் .ஒட்டுண்ணி, தான் "இருக்கும் விருந்தோம்பியின் . ஈரலி 
வுள்ள சத்துப் பொருளையும் இரத்தத்தையும் உறிஞ்சி உயிர்வாழ் கிறது. இதன் உணவுப் பொருள் ஜீரணிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே 
இருப்பதால் இதற்கு ஜீரணச் சுரப்பிகளின் தேவை இல்லை. உறிஞ்சப் 
பட்ட உணவுப் பொருள், உணவு மண்டலத்தின் பல கிளைகளிலும்
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சென்று, அங்கங்கேயுள்ள பல திசுக்களுக்குள்ளேயும் ௪ளடுருவிச் செல்லு 

கிறது. இதனால், இவ் ஒட்டுண்ணிக்கு: இரத்த மண்டலமும் இடை. 
யாது. ் . 

இதன் உடலின் நடுவில் நீண்ட கழிவு நீக்கக் கால்வாய் உள்ளது. 
, இது உடலின். பின்பக்கமுள்ள புழையின் வழியாக வெளியே திறக் 
கிறது. இந்த நடுக். கால்வாயுடன் பல கிளைக் கால்வாய்கள் வந்து 
சேருகின்றன. இக் கால்வாய்கள் அநேக சிறிய நுண் குழாய்களுடன் 
'இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நுண் குழாய்கள் வெளித் துவாரமின்றிப் 
பாரன்கைமாவில் முடிவடைகின்றன. இப் பாகத்தில்தான் கழிவுப் 

“பொருள் நீக்கம். நடைபெறுகின்றது. இதன் கழிவுப் பொருள் 

உறுப்புகளைச் குடர் செல்கள் (flame cells) "என்கிறோம். சுடர் 

செல்லின் : உட்புறம்: குழிந்து காணப்படும். இதனுள் சிலியங்கள் 
கொத் தாக அமைந்துள்ளன. 'இச் சிலியங்கள் அசையும்போது தீபத்தின் 
கூடரை ஒத்திருப்பதால் இதைச். சுடர். செல் என்கிறோம். இதன் 
உடலில் உண்டாகும் கழிவுப் பொருள்கள், ௬டர் செல்களினால் கிரகிக் 
கப்பட்டுச் சிறு துண்குழாய்களில் தள்ளப்படுகிறது. இவை அங்கிருந்து 
சிறு கால்வாய்களின் வழியாக நடுக் கால்வாயை அடைந்து, பின்னா் 
கழிவு நீக்கப் புழையின்மூலம் வெளியேற்றப்படுகின்றன. 

- இதன் தொண்டையைச் சுற்றிலும். ஒரு நரம்பு வளையம் காணப் 

படும். இதில் இரு பக்கங்களிலும், இரண்டு நரம்புச் செல் தொகுதி 

களும் (னர தயாதி1௨) அடிப்பக்கத்தில் 'ஒரு நரம்புச் செல் தொகுதி 

- யூம் உள்ளன. இரு புறங்களிலிருக்கும். நரம்புச் செல். . தொகுதியி 
லிருந்து இரண்டு: .நரம்பூ வடங்கள் இளெம்பி பின்னோக்கிச் செல்லு 
கின்றன. இவற்றிலிருந்து உடலின் பல பாகங்களுக்கும் நரம்புகள் 
செல்லுகின்றன. இதைத் தவிர, .வேறு உணர்ச்சி உறுப்புகள் -இநித 
ஒட்டுண்ணிக்கு இல்லை. ஈரல் புழு: இரு பாலி. 'அதர்வது, ஓர் ஆண் 
பாலின உறுப்பும் பெண்பாலின உ அப்பும் இரே 2 உடலில் காணப்படும். 

ஆண்பாலின உறுப்புகள்: உடலின். என்டெ ee pay ஒன்றன் 

, பின் ஒன்றாகக் களைகளை உடைய இரண்டு விந்துச் சுரப்பிகள் உள்ளன. 

ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு விந்துநாளம் கிளம்பி, மூன்னோக்கிச் சென்று, 

அடிப்பக்க ஒட்டுறுப்பு இருக்கும் ' இடத்தில் கூடுகின்றன: ' இவ்விதம் 

ஒன்று சேர்ந்த: பரகம்: பருத்து, நீண்ட ஒரு விந்துப் பை ஆறது 
{seminal vesicle): இப் பையினுள் புரோஸ்டேட்டு : ௦51816): சுரப்பி 

'இறக்கிற்து. இதிலிருந்து: ஒரு சிறிய குழாய் முன்னோக்கிச் சென்று, 

ஆண். புழை வழியாக வெளியே .திறக்கின்றது. இக் குழனுடன் 

புணர்ச்சி உறுப்பு இனைக்கப்பட்டிருக்கிறது (படம் 43). © ் 
ன் 

x ad 

பெண்பாலிஸ "உறுப்புகள்: அண்டச் சுரப்பி, அண்ட. நாளம், 

“வைட்டலைன்: சுரப்பிகள் (110511406 ஐ1கமே), ஓட்டுச் சுரப்பிகள் (sheil
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glands), ஊட்டைப் (ootype), கருப் பை (uterus) முதலியவை பெண் 

பால் இன உறுப்புகள் (படம் 42). 

  

ப டடம். 4௨ 

ஈரல் புழுவின் இனப் 

பெருக்க உறுப்புகள் :. 

வாய் ஒட்டுறுப்பு 

அண்டச் சுரப்பி 

அண்ட நாளம் 

உ வைட்டலைன் 

சுரப்பிகள் 

5, முன் வைட்டலைன் 
் காளம் 

6. பின் வைட்டலைன் 
நாளம் 

7. குறுக்கு வைட்டலைன் 

நாளம் 

உ
 

. 8. மத்திய வைட்டலைன் 
நாளம் 

5, ஊடைப் 

ஓர் அண்டச் சுரப்பி புழுவின் வலப் பக்: 

கத்தில் விந்துச் சுரப்பிக்குமேல் அமைந்தி 
ருக்கிறது. . இது .பல ' களைகளையுடையது. 

இதிலிருந்து ஒர் அண்ட நாளம் புழுவின் 
மத்திய பாகத்தை. நோக்கிச் செல்லுகின் 

றது. உடலின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பல 
சிறிய வைட்டலைன் சுரப்பிகள் காணப்படும். 

இவற்றிலிருந்து சிறு நாளங்கள் கிளம்பி 
ஒன்று சேர்ந்து பெரிய நாளமாகின்றன.. 
இவ்விதம் முன். வைட்டலைன் நாளம், பின் 
வைட்டலைன் நாளம் என்று இரண்டு ஏற்படு 

கின்றன; இவை இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து 
உடலின் மத்திய: பாகத்திற்குக் குறுக்கு. 

வைட்டலைன் நாளமாகச் செல்லுகிறது. 
இரண்டு பக்கங்களிலிருந்தும் வரும்: குறுக்கு 
வைட்டலைன் நாளங்கள் ஒன்று: சேர்ந்தூ 

. முன்னோக்கிச் செல்லுகின்றன. இத்துடன் 
,_ அண்ட நாளமும் வந்து சேருகிறது. இவை 
இரண்டும் சேரும்: இடத்தைச் கற்றிப் பல 
ஓட்டுச் சுரப்பிகள். உள்ளன. இந்த ஓட்டுச் 
சுரப்பிகள் இதே இடத்தில் திறக்கின்றன... ' 
இவ்விதம் ஏற்பட்ட இடத்தை கட்டைப் 
(௦௦௫6௨) ' என்கிறோம்.” இங்கிருந்து ஒரு 
சுருண்ட .'குழாய்' : முன்னோக்கிச் சென்று 
இனப் புழை வழியாக: வெளியே திறக் 
கிறது. ' அதற்குக் கருப் பை என்று பெயர் 
(படம் 42), 

அண்ட நாளமும் வைட்டலைன் நாள. 

மும் ஒன்று சேரும் இடத்திலிருந்து ஒரு 
குழாய் புறப்பட்டு, மேல் நோக்கச் சென்று, 
உடலின் மேற்புறத்தின் நடுவில் .திறக்கிறது.. 

30. கருப் பை 

11. விந்து ௬ரப்பி 
12. afi gy காளம் 

33. விந்துப் பை 
14. இஜாக்குலேட்டரி 

குழல் 
15. பணர்ச்சியுறுப்பு 

(பீனிஸ்) 

இதற்கு லாரரின் கால்வாய். என்று' பெயர்... 

மற்றொரு புழுவின் விந்துகள் இக் கால்வாய் 

வழியாகச் செலுத்தப்பட்டு ஊட்டைப் 
பையை அடைகின்றன; முதிர்ந்த அண் 
டங்கள் அண்டச் அரப்பியிலிருந்து, அண்ட. 
நாளத்தின் வழியாக இவ்விடத்தை வத் 
தடைகின்றன. இவை இரண்டும் கலப்பதால்
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அண்டங்கள் கருவுறுகின்றன. கருவுற்றபின் இதைச் சுற்றி யோக்கும் 

(1௦11), முட்டை ஓடும் சுரக்கப்படுகின்றன. இவ்விதம் கருமுட்டை 
'தோன்றிக் கருப் பையை அடைந்த பின், இனப் புழை வழியாக விருந் 

'தோம்பியின் பித்த நாளத்தை அடைகின்றன. இங்கிருந்து சிறு குடலை 
அடைந்து விருந்தோம்பியின் மலத்துடன் வெளிவருகின்றன. 

வளர்ச்சியும் வாழ்க்கைச் சக்கரமும் : ஓர் ஈரல் புழு ஒரு தடவை 
யில் 20,000 முதல் 80,000 வரை முட்டைகள் இடும். இம் முட்டைகள் 
தண்ணீரிலோ அல்லது ஈரக் கசிவுள்ள இடத்திலோ இடப்பட்டால் 

அவைகளின் வளர்ச்சி தொடர்ந்து தடைபெறுகின்றது. ஆனால், 
உலர்ந்த இடத்தில் இடப்பட்டாலோ முட்டை. உலர்ந்து உள்ளிருக்கும் 
கர நூத்துவிடுகிறது. நீர் நிலைகளில் இடப்பட்ட முட்டையில் ௧௬ 
வளர்ச்சியடைந்து, சில வாரங்களில் OgrFyuwib (Miracidium) 

லார்வா (படம் 42-ல் 5) வெளிவரும். 

மிராசிடியம் லார்வா 'மிகச் சிறியது. இதை நுண்ணோக்கியின் 

உதவியால்தான் பார்க்க முடியும். இது கூர் உருளை போன்ற வடிவ 

மூடையது. உடலைச் சுற்றிலும் சிலியங்கள் உள்ளன. இதன் உடற் 

சவர் அறுகோணச் செல்களால் ஆனவை. இச் செல்கள் ஐந்து வரிசை 

களில் அமைந்துள்ளன. மிரா௫டியத்தின் அகன்ற முன் பக்கத்தில் முக் 

'கோணம்போன்ற துளைக்கும் உறுப்பு உள்ளது. இதன்&ழ் தன்னுள் 

'இரு கண் புள்ளிகளைக்கொண்ட, ஒரு நரம்புச் செல் தொகுதி உள்ளது. 

வெளிப்பக்கப் புழையுள்ள இரண்டு சுடர் செல்கள் உள்ளன. 

உட்பக்கத்தை அடைத்துக்கொண்டு பாரன்கைமா செல்கள் நிரம்பி 

யுள்ளன. இதிலுள்ள சில இனச் செல்களிலிருந்து உயிரிகள் தோன்று 

இன்றன. இவை சிலியங்களின் உதவியால் நீரில் நீந்திக்கொண்டிருக்கும். 

இத்தருணத்தில் நீரிலுள்ள லிம்னேயா (1400௨6௨) என்னும் ஓர் இன 

நத்தையைச் (படம் 43-ல் 6 5) சந்திக்க நேரிட்டால், தன்னுடைய 

துளைக்கும் உறுப்பின் உதவியால் அதனுள் புகுந்து, அதன் சுவாச 

உறுப்பை அடைகிறது. இவ்வின நத்தையை அடைய முடியவில்லை 

வெனில் மிராசிடியத்தின் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும். மேலும், மிராசிடி. 

யம் முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த எட்டு மணி நேரத்திற்குள் நத்தை 

யின் உடலில் புகாவிட்டால் மடிந்துவிடும். 

நத்தையின் உடலை அடைந்த பின் மிராசிடியத்தின் உடலில் பல 

மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. உடலில் : காணப்படும் சிலியங்கள் 

். மறைந்துவிடுகன்றன. கண்கள், நரம்புச் செல் தொகுதி, கழிவு 

. நீக்கு உறுப்புகள் முதலியன உருக்குலைந்து அழிந்துவிடுகின்றன. 

மிராசிடியத்தின் உருவம் ஒரு நீண்ட. பை போல் ஆகிறது. இதற்கு 

ஸ்போரோ ஸ்ட் (௨௦௦௩0) என்று பெயர் (படம் 43-ல் 0). இதன் உட, 

லில் இருக்கும் இனப் பெருக்கச் செல்கள் ஒவ்வொன்றும் சன்னி இனப் 

Qugaés (parthenogenesis) goon pring வளர்ந்து இரண்டாம் பருவ
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லார்வா நிலையை யடைகிறது. இவற்றை எீடியா' சாசர்க) படம் 
48-ல் 6) என்கிறோம்... இவ்விதம் பல ரீடியாக்கள் தோன்றுகின்றன... . 

  
படடம்..43. 

ஈரல் புழுவின் வாழ்க்கைச் சக்கரம் : a. முதிர்ந்த புழு, b. மிரா. 

சிடியம் லார்வா, 1, துளைக்குமுறுப்பு, 2, கண், 3, அறுகோண 
செல், 4, சிலியங்கள், ௦-5. லிம்னேயா ஈத்தை (விருந்தோம்பி), 

0-6. ஸ்போரோசிஸ்டும் ரீடியாவும், 6... இனப் பெருக்கச் செல்,.. 

7. ரீடியா, 8. வாய், 9. தொண்டை, 10, அன்னக்குழாய்,. 

11. தசை வளையம், 12, சேய் ரீடியா, 13. தடித்த துடிப்பு போன் ற. 

உறுப்பு, 14. பிறப்புப் புழல், 15. சுடர் செல், , 16. செர்க்$கரியா, ' 
9: செர்க்கேரியா, 17, வாய் ஒட்டுறுப்புடன்கூடிய வாய்,' 18. கீழ்ப் 
பக்க ஒட்டுறுப்பு, 19. தொண்டை, 20. குடல், 21, '௬ரப்பி செல்கள், 
22. வால். க “gt - 

.... ரீடியாவும் நீண்ட பை போலத் தோற்றமளிக்கும். இதன் ஒரு: 
முனையில் வாயும், அதைத் தொடர்ந்து தசையஈலான தொண்டையும், 
அன்னக் குழாயும் அமைத்திருக்கும். தொண்டைக்குக் ' 8ழ்; உடலைச் 
சுற்றிலும் ஒரு வளையம்போன்ற தசை இருக்கறது. உடலின் .பின்
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பக்கத்திற்குச் சமீபமாக இரண்டு, தடித்த, துடுப்புப்போன்ற. உறுப் 
புகள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. அன்னக் குழலுக்கும் உடற் 
சுவருக்கும் இடையில் சில இனப் பெருக்கச் செல்கள் இருக்கின்றன 
தன்கு 'வளர்ச்சைடைந்ததும் ரீடியாக்கள், ஸ்போரோ ஸ்டிலிருத்து: 

வெளிவந்து நத்தையின் ஈரலை அடைந்து அங்குள்ள உணவை உட் 
கொண்டு உயிர்வாழ்கின்றன. இதன் உடலிலுள்ள இனப் பெருக்கச் 

செல்கள் வளர்ச்சியடைந்து மூன்றாம் பருவ லார்வா உண்டாகிறது. 
இதைச் செர்க்கேரியா என்கிறோம். ' ஒவ்வொரு ரீடியாவிலும் பல 

செர்க்கேரியாக்கள் தோன்றுகின்றன. 

செர்க்கேரியா (சேகோர்க) (படம் 49-ல் ஐ), - இது தட்டையாக 

இருக்கும். இதற்கு ஒரு வால் உண்டு. முன் பக்கத்தில் வாய் ஓட்டுறுப் 

பும் 8ழ்ப் பக்கத்தில் அடி. ஒட்டுறுப்பும் உள்ளன; . இதன் குடல் பிளவு 

பட்டிருக்கும். தொண்டையைச் சுற்றி ஒரு நரம்பு வளையம் காணப் 

படும். இதன் உடலில் சுடர்ச் செல்களும், பாரன்கைமாச் செல்களும், 

சுரப்பிச் செல்களும் உள்ளன. ரீடியாவின் உடலில் இவ்விதம் வளர்ந்த 

செர்க்கேரியா லார்வாக்கள் ரீடியாவின் தசை வளையத்தில் தோன்றும் 

ஈன் புழை வழியாக. வெளிவந்து, நத்தையின் உடலை அடைந்து, பின் 

னர் அங்கிருந்து விடுபட்டு நீரை அடைந்து, வாலின் உதவியால் நீந்திக் 

கொண்டிருக்கும். சல மணி நேரம் கழித்தபின்னர் இந்த லார்வாக்கள் 

நீர்நிலையின் ஒரங்களிலுள்ள தாவரங்களில் தொழற்றிக்கொள்ளும். 

பிறகு வாலை இழந்து, தன்னைச் சுற்றி ஓர் உறையை உற்பத்தி செய்து 

கொள்ளும். உடலிலுள்ள சுரப்பிகளிலிருந்து உண்டாகும் தரவத்தி 

னால் இவ்வுறையை உண்டாக்குகிறது. இந் நிலைக்குக் கடைநிலை செர்க் 

கேரியா (18௭௨௦௦௧77௧) என்று பெயர். இத் நிலையில் இத் தாவரத்தை 

ஓர்.ஆடு உட்கொள்ளுமானால் அத்துடன் கடைநிலை செர்க்கேரியாவும் 

ஆட்டின் குடலைவந்தடைகறது. இங்குச் சுரக்கும் ஜீரண நீரினால் 

லார்வாவைச் சுற்றிலுமுள்ள உறை : கரைந்து, சிறு தட்டைப்புழு 

வெளிப்படுசன்றது. இது குடலைத் துளைத்துக்கொண்டு * கல்லீரலை 

இடை.இறது. இங்கு இது மறுபடியும் தன்னுடைய வாழ்க்கைச் சக்க 

ஏத்தைத் தொடங்குகின்றது. - “| 

ஈரல் புழுவின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் பால், இனப் பெருக் 

கமும், கன்னி இனப் பெருக்கமும் மாறி மாறி வருவதால், இதற்கு 

ஹெட்டிரோகமி (68௦2௨௫) என்று பெயர். ஈரல் புழுவின் 

வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் பல இடையூறுகள் ஏற் 

படுகின்றன. . முதலாவதாக, முட்டைகள் நீரில் இடப்பட்டால் 

தான் ௧௬ வளர்ந்து முட்டையிலிருந்து மிராசிடியம் "வெளிவரும். 

இல்லாவிடில், ௧௬ வளர்ச்சியடையாமல் உலர்ந்து சிதைத்துவிடும். 

இரண்டாவதாக, மிராசிடியத்தின் மிகக் குறுகிய கால் வாழ்க்சையில் 

அதாவது எட்டு மணி நேரத்திற்குள் அது இடைநிலை விருந் 

தோம்பியாகிய நத்தையை அடையவேண்டும். மூன்றாவதாக . இவ்
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இடைநிலை விருந்தோம்பி மற்றப் பிராணிகளுக்கு இரையாகாம்ல் 

தப்பி உயிர் வாழவேண்டும். , நான்காவதாக, நத்தையினின்றும் 

வெளிப்பட்ட செர்க்கேரியா உலர்ந்து அழிந்துவிடாமல் நிரந்தர விருந் 
தோம்பியான ஆட்டின் குடலை வந்தடையவேண்டும். இங்ஙனம் ஈரல் 

புழுவின் வாழ்க்கைச் சக்கரம் பல இன்னல்களைச் சமாளிக்கவேண்டி. 
யுள்ளது. இக் காரணத்தால்தான் இதன் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு 

நிலையிலும் பல உயிரிகள்: தோன்றுகின்றன. இவ்விதம் தோன்றுவ 
தால்தான் ஒன்று அல்லது இரண்டு உயிரிகளாவது தப்பிப்பிழைத்து 

அடுத்த பருவத்தையடைய ஏதுவாகிறது. இது தன் இன விருத்தியை 
இங்ஙனம் தொடர்ந்து செய்து உலகில் வாழ்ந்துவருகின்றது. இப் 
புழுவினால் கல்லீரல் சேதம் (11461 1௦1) ஏற்படுகிறது. 

குருதித் தட்டைப் புழு (Blood-fluke) goog! ஸ்கிஸ்டோ 

சோமா ஹீமடோபியம் ($௦1ம்508000௨ 11௦080700௩) 

டிரமடோடா வகையைச் சேர்ந்த. தட்டைப் புழுக்களில், மனித 
ஒட்டுண்ணியாக வாழ்பவைகளைக் குருதித் தட்டைப்புழு (81௦௦0-1101:6- 

Schistosoma haematobium) . என்கிறோம். 
இப் புழுக்கள் ஒரு-பாலிகள் (பாம் ஈகேமக]]. 
ஆண் புழு குட்டையாகவும் தட்டையாக: 

வும் இருக்கும். இதன் இரண்டு ஓரங்களும் 
கீழ்ப்புறம் மடிந்து ஒரு வாய்க்கால் போன்ற 

பள்ளம் நடுவில் காணப்படும். இவ் வாய்க் 
காலுக்குக் கைனிக்கோஃபோரிக் கால்வாய் 
(gynaecophoric canal) என்று பெயர் 
(படம் 44), இதனுள் பெண் புழு அடங்கி 
யிருக்கும். பருவமடைந்த ஆணும் பெண் 
ணும் தங்கள் ஆயுட் காலம் பூராவும் இவ் 

விதமே இணைந்து வாழும். பெண் புழு 
உருண்டையாகவும் எ: ஆண் புழுவைவிடச் 

சற்று நீளமாகவும் இருக்கும். தட்டைப் 
புழுக்களுக்கு உள்ள பொதுவான: உறுப் 
புகள் இவைகளுக்கும் உண்டு. 

  

குருதித் தட்டைப் புழு: இப் புழுவின் வாழ்க்கைப் பருவத்தில் 

4. ஆண் புழு உற்பத்தியாகும் செர்க்கேரியா கண்ணீரில் 

?, பெண் புழு நீந்திக்கொண்டிருக்கும். இதன் வால் பிளவு 
3. வாய் ஒட்டுறுப்பு பட்டுக் காணப்படும். இத்தண்ணிரில் இறங் 
*, கீழ்ப்பக்க ஒட்டுறுப்பு 5 னிகளில் ட 

5. கைனிக்கோஃபோரிக் கும் மனிதனின் உடலை துளைத்துக்கொண்டு 

கால்வாய் இப் ப்ழூ இரத்தக் குழாயை வந்தடையும். 

இங்கு இது தன் வாலை இழந்துவிடும், இங் 
இருந்து கடைசியில் மூத்திரப்பை இரத்தக் குழாய்களை வந்தடைகிறது.



தட்டைப் புழுவினம் ' நீர்ச் 

இப் புழுக்கள் சிறு நீரக இரத்தக் குழாய்களிலும் மூத்திரப் பையில் 
இரத்தக் குழாய்களிலும் வாழ்கின்றன. இதன் முட்டைகள் இந்த 

இரத்தக் குழாய்களைத் துளைத்துக்கொண்டு மூத்திரப் பைக்குள் போய்ச் 
சேரும். இவைகளுடன் இரத்தமும் மூத்திரப் பைக்குள் போவதால், 
மூத்திரத்துடன் இரத்தமும் வெளிப்படும், இந் நோய்க்கு பில்ஹா்சி 

wire (Bilharziasis) creirm பெயர், 

ன வகை : செஸ்டோடா (Cestoda) அல்லது 

நாடாப்புழு (1 ணாய] 

"உதாரணம் : பன்றி நாடாப்புழு அல்லது டீனியா சோலியம் 
(Taenia solium) 

பன்றி இறைச்சியைச் சாப்.பிடுபவர்களின கு.டலில் இப் புழு காணப் 
படும், இதன் உடல் ஆறு முதல் பத்து அடி. நீளம் வரை குறுகிய 
நாடாபோன்றிருக்கும். குண்டூசியின் தலையைப்போல் காணப்படும். 
மூன்பக்கத்திற்கு ஸ்கோலக்ஸ் (8001) என்பது பெயர். இதையடுத்து 

_ உடல் பின்பக்கமாகச் சிறுகச் சிறுக அகன்றுகொண்டே. செல்லுகிறது. 
இப் பாகம் பல கணுக்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு கணுவிற்கும் புரோக் 
ளாட்டிஸ் றா௦ஜி௦ர்டி) என்று பெயர் (படம் 45-ல் ௨), ஸ்கோலக்ஸாுக்கு 

அடுத்த மிகவும். குறுகிய பாகத்தைக் கழுத்து என்கிறோம், கழுத்தின் 
இழ்ப் பக்கத்திலிருந்து புதுப்புது புரோக்ளாட்டிஸ்கள் ஒன்றன் பின் 
ஒன்றாக முளைக்கின்றன. இவ்வாறு கழுத்தை அடுக்க பாசத்தில் புதுக் 

கணுக்கள் தோன்றத் தோன்றப் பழைய கணுக்கள் பின்னுக்குச் 

செல்லுகின்றன. ஆகவே, இதன் உடலின் சடைப் பாகத்தில் 
காணப்படும் புரோக்ளாட்டிஸ்கள் வயதில் முதிர்ந்தவையாகவும் 
கழுத்தை அடுத்த முன்பக்கத்திலுள்ளவை இளமையானவையாகவும் 
உள்ளன. வயது முதிர்ந்த. புரோக்ளாட்டிஸ்கள் இறுதியில் ஒவ்வொன் 

முக கதிர்ந்துவிடுகின்றன. 

நாடாப் புழு ஸ்கோலக்ஸின் உதவியால் குடலில் ஓட்டிக்கொண்டு 

விடுகிறது. இதன் நடுவில் உள்ளிழுத்துக்கொள்ளும் இயல்புடைய 
மூளைபோன்ற ராஸ்ட்டெல்லம் (rostellum) carp கறுப்பு உள்ளது 

(படம் ௪5-ல் ந), இதன் அடிப்பாகத்தில் கூர்மையான கொக்கிகள் 

இரண்டு அடுக்குகளாக அமைந்துள்ளன. இதற்குச் சற்றுக் கீழே நான்கு 

ஒட்டுறுப்புகளும் - உள்ளன. இக் கொக்கிகளும் ஒட்டுறுப்புகளும் 

மனிதனின் குடலில் இப் புழு நன்கு ஒட்டிக்கொள்ள உதவுகின்றன. 

இதன் உடற்சுவரின் வெளிப் பக்கத்தில், விரியக்கூடிய மெல்லிய க்யூட் 

டிள் (மம்06) உள்ளன. இது. ஜீரண நீரினால், பாதிக்கப்படாது. 

இதையடுத்து உட்புறம் நீளமாகவும் வட்டமாசுவும் அடுக்கப்பட்ட



106 விலங்கியல் 

இரு தசை அடுக்குகள் உள்ளன. மற்றைய உட்பாகம் பாரன்கைமா 
sure) (parenchyma) -4orgy. . . 

இதன் தசை மண்டலம் நன்கு வளர்ச்சியடைந்து காணப்படு: 
கின்றது; வட்டத் தசை, உடலின் பாரன்கைமாவை வெளிப்பாகம்,. 

லட் ் ந் உட்பாகம் என இரண்டாகம்- 

-. பிரித்திருக்கிற்து. வெளிப் பாகத். 
இல். கழிவு நீக்கக் குழாய்களும். 

. நரம்பு வடமும் (௩௦௭6 0010) உள்- 

“ளன. உட்பக்கத்தில் இனம்: 
பெருக்க . உறுப்புகள் உள்ளன. 

பாரன்கைமாவில் குறுக்குத் தசை: 
களும் மேலும் கீழுமாகச் செல்லு: 
கின்றன. 

_ இப் புழுவிற்கு ஜீரணமண்டலம். 
இல்லை, ஜீரணிக்கப்பட்ட .உண- 
வுப் பொருள் நிறைந்த குடலில்: 

இப் புழு வாழ்வதால், இது தனக்: 
குத் தேவைப்பட்ட உணவை: 
உடற்சுவரால் ABs aa. 

“கொண்டுவிடுகிறது. 36 G6 a,. 

  

படம் ட ஜீரண உறுப்புகளே இதற்குத். 

௨௨ டீனியா சோலியம் : தேவையில்லை, 

1. ஸ்கோலக்ஸ் ~ 
2. கழுத்து : கழிவு நீக்க- மண்டலம் : @sr 
3. புரோக்ளாட்டிஸ் சுடர்ச் செல்களால் (02106 ௦6]15) 
ற. ராஸ் டெல்லம்-(முன் பார்வை) ஆனது. மேல்பக்கம் இரண்டும். 
1. கழுத்து கீழ்ப்பக்கம் இரண்டுமாக நான்கு. 
2 ees Es கழிவு நீக்கக் கால்வாய்கள்- 
.ராஸ்டெல்லம் ப தது 2, 1d Gunite அமைந்துள்ளன. இவை, WC Err. 

; லக்ஸில் ஆரம்பித்து உடலின்: 
கடைசி புரோக்ளாட்டிஸ் வரை சென்று, ஓரே பையில் எல்லாக் 
கால்வாய்களும் முடிகின்றன. இப்'-பை கழிவு நீக்கப் புழை வழி: 
யாக வெளியே திறக்கிறது. இதன் கடை 'புரோக்ளாட்டிஸ். 
முதிர்ந்து உடலிலிருந்து உதிர்ந்த பின்னர், இந்தக் குழிவு நீக்கக் கால் 
வாய்கள். குனித்தனியே திறக்கின்றன. ஸ்கோலக்ஸில் இந் நான்கு 
கால்வாய்களும் ஒரு வட்டக் கால்வாயால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒல்: 
வொரு புரோக்ளாட்டிஸின் மேல்பக்கமுள்ள இரண்டு கால்வாய்: 
களும் கீழ்ப் பக்கமுள்ள : கால்வாய்களும் குறுக்குக் கால்வாய்மூலம். 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந் நீண்ட நான்கு கால்வாய்களிலும் ப்ல: 
சுடர்ச் செல்கள் அமைந்துள்ளன. இவைகளின் அமைப்பு ஈரல் புழு:



வின் அமைப்பை. ஒத்தே காணப்படுகின்றது. உடலிலுள்ள கழிவும் 
பொருள்கள் சுடர்ச் செல்களால் கிரகக்கப்பட்டு நீண்ட கால்வாயில் 

செலுத்தப்படுகிறது. - அங்கிருந்து அப் பொருள்கள் பின்னோக்கிச்: 

சென்று கடைசி பரோக்ளாட்டினில் உள்ள துவாரத்தின்மூலம் 

பெணினிய கள்ளப்படுகன்றது. , 
a ட ட் 

"நரம்பு. மண்டலம்2 ஸ்கோலக்ஸில் சில நரம்புச் செல் தொகுதிகள் 
உள்ளன. இவை நரம்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதி: 

லிருந்து -இிளம்பும் ஐந்து நரம்புகள் உடலின் இறுதிவரை செல்லு 

இன்றன.: இவற்றில், உடலின் பக்கவாட்டில் செல்லும் இரண்டு 

நரம்புகள்: தடித்துப் பெருத்துக்“ காணப்படும். இவை, வட்டத். 
குசையை.:அடுத்து வெளிப்பக்கத்தில் உள்ளன். ஓவ்வொரு புரோக். 
ளாட்டிஸின் இறுஇப் பாகத்திலும் இவை குறுக்கு நரம்புகளால் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன. . ஸ்கோலக்ஸில் இருக்கும் நரம்புச் செல் 
தொகுதிசளிலிருந்து ஒட்டுறுப்புகளுக்கும் கொக்கிகளுக்கும் நரம்புகள்' 

செல்லுகின்றன. க 

"இனப் பெருக்க' மண்டலம் : நாடாப்புழு ஓர் இரு பாலி, ஒவ் 

ரா புரோக்ளாட்டிளிலும் ஆண் பால் உறுப்புகளும் பெண் பால் “ 

உறுப்புகளும் காணப்படும்... புழுவின் உடலின் இறுதியிலுள்ள 
புரோக்ளாட்டிஸ்களில் இவை முதலில் தோன்றுகின்றன. ஏனெனில், 

இவை முதிர்ந்தவை.. உடலின். முன்பக்சமுள்ள புரோக்ளாட்டிஸ் 

களில்” "இன உறுப்புகள் நன்கு. வளர்ச்சி பெறாமல் சிறியவைகளாயிருக் 

இன்றன. இன: உறுப்புகள் முதிர்ச்சியடைந்து இனப் பெருக்கம் செய்து: 

கொண்டிருக்கும் சுணுக்களை முதிர்ந்தவை என்றும், கருமுட்டை உள்ள. 

வைகளைப் பழுத்தவை, என்றும் கூறுகிறோம். 

ஆண் இன ௨ உறுப்புகள் (படம் 46): ஒவ்வொரு கணுவிலும் பல 

உருண்டையான விந்துச் சுரப்பிகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றி 

லிருந்தும் ஒரு நுண் விந்து நாளம் (vas efferens) இளம்பி, விந்து 

நாளத்துடஷ் சேருகின்றது. இவ் விந்து நாளம் பக்கவ௱ஈட்டில் சென்று; 

ஆண். இனப் புழை வழியாக இனக் கண்ணத்தில் (genital atrium) 

இறக்கிறது. இனப் புழையின் இறுதிப் பாகம் ஒரு தசை உறுப்பை: 

ஊடுருவிச் செல்லுகின்றது. இதற்குப் பீனிஸ் (0௭15) என்று பெயர். 

இன ஏட்டிரியம் இகண்ணம்போன்ற உருவமுடையது. இது கணுவின் 

பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ளது. இதனுள் ஆண் இனப் புழையும் பெண் 

இனப் புழையும். திறக்கின்றன. 

பெண் இன: உறுப்புகள் : “. புரோக்ளாட்டிஸின்: சழ்ப்பக்குத்தில் 
இரு பிளவுகளுள்ள அண்டச் சுரப்பி உள்ளது. இதிலிருந்து சிறு அண்ட்... 

நாளம் முன்னோக்கிச் . சென்று... இரண்டாகப் பிரிந்து, ஒன்று பக்க
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வாட்டில் செல்ல, மற்றொன்று முன்னோக்கிச் செல்லுகிறது. முன்னோக் 
கஇச்செல்லும் குழாயைக் கருப் பை என்கிறோம். பக்கவாட்டில் செல்லும் 

: புணர்ப் புழையுடன் 
சேருகின்றது (படம் 

  

ட்ட ம; Fhe | 

. மணியா சோலியம் : ஒரு புரோக் 

ளாட்டிஸில் காணப்படும் இன 

உறுப்புகள் ் 

க்யூட்டிகிள் 

தடித்த நரம்பு 
கழிவு நீக்கக் கால்வாய் 
அண்டச் சுரப்பி 

அண்ட நாளம் 

முட்டைச் ௬ரப்பி 

வைட்டலைன் காளம் 

Malet சுரப்பி ' 

௨௬௫ தரிக்கும் கால்வாய் 

10. விந்து வாங்கி 
14. புணர் புழை 
32. சுருப்பை 

13 விந்து சுரப்பி 
14. நுண் விந்து நாளம் 
15. விந்து காளம் 
16. சிர்ரஸ் 
17, சிர்ரஸ் பை 
18. இனக் கிண்ணம் 

d. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

ற
 

, நிலையையடைகிறது.  பினிஸின்மூலம் 

இச் குழாயின் முன் பாசத் 

திற்குக் கருத்தரிக்கும் குழாய் 
என்றும், அகன்ற பின்பகுதிக்கு 

விந்து வாங்கி (sethinal receptaclo) 
என்றும் பெயர். அண்டச் சுரப்பி 

யின் &ழ் வைட்டலேரியம் ௮ல் 

லது வைட்டலைன் சுரப்பி (ம611- 
arium) உள்ளது. இதிலிருந்து 
வைட்டலைன் நாளம் முன்னோக்கிச் 

சென்று கருத்தரிக்கும் குழாயுடன் 
கலக்கிறது . அண்ட நாளம் இரண் 
டாகப் பிரியும் இடத்தில் ஒரு 
செல்லால் ஆன பல முட்டைச் 
சுரப்பிகள் உள்ளன (912611 212745). 

கருத்தரித்தல்: இப் புழுவின் 
உடலிலுள்ள கணுக்களுக்குள் 
ளேயே புணர்ச்சி (௦00014810௩) 
ஏற்படுகிறது, எப்பொழுதும் 

ஆண் இன உறுப்புகள், பெண் இன 
உறுப்புகளைவிட முன்னதாகவே 
முதிர்ச்சியடைந்து விடுகின்றன. 

புணர்ச்சியின்பொழுது நாடா 
மடங்கி ஆண் இன உறுப்புகளின் 

முதிர்ச்சியடைந்த - கணுவுடன், 

பெண் இன உறுப்புகளின் 

முதிர்ச்சியடைந்த கணுக்கள் 
தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் 

(Penis) விந்துகள் புணர் 
புழையினுள் செலுத்தப்படுகின் ரன, இவை இங்கிருந்து விந்து வாங்கி 
பின் வழியாகக் கருத்தரிக்கும் குழாயை அடைகின்றன. ..அண்டத்தி 
லிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட முதிர்ந்த அண்டங்கள் அண்ட நாளத்தின் 
வழியாகச் சென்று கருத்தரிக்கும்: குழாயையடைந்தவுடன், விந்து 
களும் அண்டங்களும் கலப்பதால் ௧௫௬ முட்டைகள் (fertilised eggs) 
உண்டாகின்றன. இச் சமயத்தில் வைட்டலைன் சுரப்பியிலிருந்து வரும் 
உணவுப் பொருளும், முட்டைச் சுரப்பியிலிருந்து வரும் இரவமும் இவ் 
விடத்தில் சரக்கப்பட்டு முட்டைகள் உண்டாகின்றன. இவ்விதம் 
உருவான மூட்டைகள் அங்கிருந்து கருப் பையையடைந்து அங்குச்
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சேகரித்துவைக்கப்படுகின்றன. முதலில் கருப் பை சிறியதாகத் 
தோற்றமளிக்கும், முட்டைகள் வந்து சேரச் சேர இது பெரிதாகிப் பல 
களைகளை யடைந்து, புரோக்ளாட்டிஸின் உள்பாகம் முழுவதையும். 
BERT AS AOR DS ர 

வளர்ச்சியும் . வாழ்க்கைச் சக்கரமும் : இவ்விதம் ஏற்பட்ட 
பமுத்த புரோக்ளாட்டிஸ், புழுவின் உடலிலிருந்து விடுபட்டு விருந் 
தோம்பியின் மலத்துடன் வெளிவருகிறது. “இம் முட்டைகளிலுள்ள 
கருவின் வளர்ச்சி. இவை கருப்: i al இருக்கும்பொழுதே ஆரம் 

  

படபம். ௮17, 

டீனியா சோலியம் (அாழ்க்கைச் சக்கரம் ;: 8. கருவுடன் கூடிய 

முட்டை, b ஆன்கோஸ் பியர் லார்வா, . 1. கொக்குகள், 
௦ம் பிளாடர் புழு, 2. ஒட்டுறுப்புகள், 3, ஸ்கோலக்ஸ், 4, ராஸ் 
டெல்லம், ஐ, - ஸ்கேகலக்ஸும் புரோக்ளாட்டிஸும், 8. கழுத்து, 

. 6. புரோக்ளாட்டிஸ். 

பித்துவிடுகிறது. வளர்ச்சியடைந்த கருவிற்கு ஆறு கொக்கி லார்வா- 
(hexacanth larva) soos gorGarevQuit ewitttenr (Onchosphere) 
என்று பெயர் (படம் 47), இத் நிலையில் புரோக்ளாட்டிஸின் சுவர் 
HU Sl, லார்வாவையடைய முட்டைகள் வெளிப்படுகின்றன. இடை. 

திலை விருந்தோம்பியான பன்றியின் குடலை அடைந்த பின்னரே இம் 

மூட்டைகள் மேற்கொண்டு வளர ஆரம்பிக்கின்றன. பன்றியின் குடலை
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அடைந்தவுடன் .-இம் முட்டையின் ஒடு அங்குள்ள "ஜீரண நீரினால் 

கரைக்கப்பட்டு -லார்வா -வெளிப்படுகின்றது. ் இது தன்னுடைய 

'கொக்கிகளின் உதவியால் குடல் சுலரிலுள்ள சிலேட்டுமப். பட்லத்தைத் 

(mucous membrane} துளைத்துக்கொண்டு . இரத்தக் .குழாயை.- வந் 
குடைகிறது. இரத்தக் குழாய்களின்மூலம் தசைகளை. யடைந்தபின் 

தன் கொக்கிகளை இழந்துவிடுகின்றது. இந்த லார்வாவினுள்ளேயுள்ள 

செல்களும் கரைந்து போக இது:ஒரு-பையின் உரூவத்தை 'யடைகிறது. 

இந் நிலைக்கு பிளாடர் புழு (15ம்) “அல்லது அஸ்டிசர்க்கஸ் 

(cysticercus) என்று பெயர். ௨ (படம்.கீ7),. இஸ்டிசர்க்கஸ் 

தசையில் புதையுண்டு தன்னைச் சுற்றிலும் ஒரு கூடு அமைத்துக் 
கொண்டுவிடுகிறது. பின்னர், பிளாடரின் ஒரு பக்கத்துச் சுவர் உள் 
ிழுக்கப்பட்டு ஒரு பைபோலாகிறது. - இப் பையின் உட்புறத்தில் 

நாடாப் புழுவுக்கே உரித்தான ஓஒட்டுறுப்புகளும் கொக்கிகளும் 

'தோன்றுகின்றன. இந்தப் பாகத்திற்குப் புரோஸ்கோலக்ஸ் (01080016) 
. என்று பெயர். . நிரந்தர விருந்தோம்பியான மனிதனின் குடலை 
'அடையும்வரையில் சிஸ்டிசர்க்கஸ் இதே நிலையில் பன்றியின் குசை 
களில் இருக்கும். சரியானபடி வேகவைக்காத இவ்வித பன்றியின் 
மாமிசத்தை மனிதன் உட்கொள்ள நேர்ந்தால், சஸ்டிசர்க்கஸ் மனித 
னின் குடலை வந்தடையும். பின்னா் இதைச் சுற்றியுள்ள கூடு ஜீரண 
நீரினால் கரைக்கப்பட, புரோஸ்கோலக்ஸ் சிறுகுடலின் சுவரில் பதிந்து 
விடும். மறு முனையில் புது புரோக்ளாட்டிஸ்கள் ஒவ்வொன்றாகத் 

'தோன்ற ஆரம்பித்து, புழு முழு உருவத்தையும் அடையும்.



பகுதி V 

_ வகை: உருளைப் புழு (Nematoda) .- 

உதரனாணி £, நாக்குப் பூச்சி- (Ascaris lumbricoides) 

.-”'நாக்குப்பூச்சி, கொக்கிப் புழு, சீரிப்புழு, &பைலேரியல் புழு முதலிய 
யல இனப் புழுக்களின் தொகுதியே உருளைப் புழுவாகும். இவற்றின் : 
உடல் வளையங்களால் ஆனதல்ல. இவை உருவத்தில் நூலைப்போல் 
தோற்றமளிக்கும். உடலைச் சுற்றிலும் கெட்டியான க்யூடிகிள்கள் 
காணப்படும். வாய்தீ துவாரமும் மலத்துவாரமும் உடையது. பெரும் 
பாலும் பெண் புழுவைவிட ஆண் புழு சிறியதாக இருக்கும். இதற்குக் 
கலவி முட்கள் (spicules) ac@. அநேகமாக, இவைகளின் வாழ்க் 
கைச் சக்கரம் சிக்கலானது... பல உருளைப் புழுக்கள் தாவரங்களிலும் 

'பிராணிகளிலும் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. இவை 
களினால்: மனிதனுக்குப் பல கொடிய நோய்கள் உண்டாகின்றன. இல, 

நிலத்திலும், சில, நீரிலும் தனித்து வாழ்கின்றன. இவற்றிற்கு உதா 
ரணமாக தாக்குப் பூச்சியை எடுத்துக்கொள்வோம். 

ve தீல்கிலுள்ள பல: மனிதர்களின் இறு குடலில் சாதாரணமாகக் 

காணப்படும் உருளைப் புழுக்களே நாக்குப்பூச்சி யாகும். இது உருவத் 
தில் சற்றுப் பெரியது. சுமார் 70 மூதல் 14 அங்குலம் வரை நீளமுடை 
ug, இதன் உடல் வளையங்களால் ஆனதல்ல. : முன்பக்கமும் பின் 
பக்கமும் கூர்மையாகவுள்ள. நீண்ட உருளையைப்போல் தோ .ற்றமளிக் 
கும். பெண் புழுவின் பின்பாகம் நேராகவே காணப்படும். . ஆனால், 
ஆண் புழுவின் பின்பக்கம் கீழ்நோக்கி வளைந்து கொக்கிபோல் இருக்கும் 
(படம் 48-ல் ௦). முன்பக்கத்தில் பற்களையுடைய மூன்று உதடுகளின்" நடு 
வில் வாய் உள்ளது. இவற்றில் ஒன்று மேல்பக்கத்திலும் மற்ற இரண் 

"டும் பக்கவாட்டத்திலும் அமைந்துள்ளன். முன்பக்கத்திலிருந்து. சற்றுத் 
தள்ளி £ழ்ப்புறத்தின் நடுவில் 'கழிவு நீக்கப் புழை இருக்கிறது. உட் 
லின்: பின்பக்கத்திற்குச் சற்று முன்னால் &ீழ்ப்புறமாக ஒரு புழை உள் 

ளது. பெண்புழுவுக்கு இது மலப்புழையாகவும் ஆண் புழுவுக்குக் ளெ 
யோக்கல் (cloacal) புழையாகவும். உபயோகப்படுகின்றது. பெண்ணின்
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இனப் புழை தனியாக உள்ளது. உடலின் €ழ்ப்புறத்தில் முன் முனை 

யிலிருந்து மூன்றில் ஒரு பாக தூரத்தில் பெண் இனப் புழை உள் 
ளது. ஆனால், ஆணின் மலப் புழை, இனப் புழை இரண்டும் சேர்ந்து 

கிளயோக்கல் புழை என்ற ஓரே புழையாக உள்ளது (படம் 48), இதி 
லிருந்து இரண்டு வளைந்த முட்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இதன் 
உடலில் நான்கு நேர்க்கோடுகள் தெரியும். அவற்றில் ஓன்று மேல் 

புறத்தின் நடுவிலும், மற்றொன்று. 8ழ்ப்புறத்தின் நடுவிலும், மற்ற 
இரண்டும் பக்கவாட்டிலும் முன்முனையிலிருந்து பின்னோக்கிச் செல்லு 
கின்றன. ் 

உடற் சுவர்: உடலைச் சுற்றிலும் மெல்லிய உறுதியான க்யூட்டிகிள் 
இருக்கிறது. இப் புழுவின் வாழ்க்கையில் பல முறை இக் க்யூட்டிகிள் 

உரிக்கப்படுகின்றது. க்யூட்டிகள், இதையடுத் 
துள்ள மேல்தோலிலிருந்து (ஞா1க்னா1$ உண் 
டாகிறது. இதன் மேல்தோல் ஒரு தனித் 
தன்மை பெற்றது. இத் தோல் தொடர்ச் 
யான. புரோட்டோபிளாசத்தினா லானது. 
இதில் பல நியூக்ளியஸ்கள் சிதறிக் இடக்: 
கின்றன. இதைத் தனி£் தனிச் செல்களாகப். 
பிரிக்கும் செல் சுவர்கள் இல்லை. இது போன்று-- 
செல் சுவர் அற்ற படலத்திற்கு சின்ிட்டியம் 
(ஷர்மா) என்று பெயர். மேல் தோல் 
நான்கு இடங்களில் தடித்து உடலினுள் நீட் 
டிக் கொண்டிருக்கிறது. இவை நான்கும் 
ery கூறப்பட்ட நான்கு நீண்ட கோடுகளுக் 
குக் காரணமாகின்றன. மேல் தோலையடுத்து 
உள்பக்கம் ஓரே செல் அடுக்காலான 'நீள் 

தசைப் படலம் இருக்கிறது. : இதன் தசைகள் 
C2 நான்கு தொகுதிகளாக அமைக்கப்பட்டுள் 
(டு ளன. இந் நான்கு தொகுதிகளும் நான்கு 

நீளக் கோட்டினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 
ti_id. 4g இதனுடைய தசை நார்கள்: தனித்தன்மை 
நாக்குப் பூச்சி ; வாய்ந்தவை. குசைநாரின் ஒரு முனை அகன் 

றும் மறு: மூனை குறுகியும் காணப்படும். 

  

ன ape ie அகன்ற பாகம் மேல்தோலை நோக்கியும் 

1. கழிவு £ீக்கப்-புழை குறுகிய பாகம் உடற் குழியை நோக்கியும் 
2ஃ இனப் புழை அமைந்துள்ளன. அகன்ற வெளிப்பாகத்தில் - 
3. கழிவாய் _ சுருங்கக்கூடிய (படம் 50) நீண்ட சிறுநார்கள்' 
* wo (பில) உள்ளன. குறுகிய உட்பாகம் பாகு 

பாடற்ற புரோட்டோ பிளாசத்தினால் ஆன 
“பையைப் போல் இருக்கும். இதில் ஒரு நியூக்ளியஸ் உண்டு.
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உடல் அறை (Body-cavity) ? இதன் உடற்சுவருக்கும் உணவுக் 
குழாய்க்கும் இடையிலுள்ள இடத்திற்கு உடற்குழி என்று பெயர். இது 

௦ ந 

  
          

Lito. 49. 

் உ, காக்குப் பூச்சியின். உணவு மண்டலமும், பெண் இன மண்டல 
மும்: 1, உடற்சுவர், 2, தொண்டை 3. சிறுகுடல், 4, மலக் 

குடல், 5, மலப் புழை, 6, அண்டச் சுரப்பி, 7. கருப் பை, 8, புணர் 
புழை. 1. ஆண் இன மண்டலம் : 1. விந்து சுரப்பி, 2. விந்துப் பை, 

3. விந்து செலுத்தும் குழாய், 4. கலவிமுள், 5. பீனியல் பை, 

6. கிளயோக்கா, 7. கிளயோக்காவின் புழை. 

op ee 

ஒரு பொய்க்குழி; அதாவது, 'சூடோசீல் (5500௦௦௦௦61). இக்குழியின் 

வெளிப்புறம் தசையாலும் உட்புறம் க்யூட்டிளொலும் சூழப்பட்டது. 
.இக்குழியில் ஒருவிதமான இணைப்புத் திசுக்கள் குறுக்கும் நெடுக்குமாகச் 
செல்லுகின்றன (படம் 50). 

உணவு மண்டலம் : உணவுப் பாதையை வாய், தொண்டை, 

சிறுகுடல், மலக்குடல் எனப் பல பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். வாயை 

820--8
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அடுத்திருக்கும் பாகம் தொண்டை. இதன் சுவர் தசைகளாலானது. 

இதன் உட்கூடு முக்கோண வடிவமானது. இதைச் சுற்றிலும் கைட்டி: , 

னாலான (ம்4௦௦௦8) படலம் உள்ளது. தொண்டையை அடுத் து வரும் 

பாகமான ூறுகுடல் நீண்டும் மேல் கீழ்ப் பக்கமாக அழுந்தியும் தட்டை 

         

  

   
      

மு ஆ 

ய்ட பீட 50. 

நாக்குப் பூச்சியின் குறுக்கு வெட்டும்  பட.ம்: 1. மேல் நரம்பு, 

2. மேல் கோடு, 3. க்யூட்டிகிள், 4, மேல் தோல், 5. தசைகார், 

6. உடலறை, 7. பக்கக் கோடு, 8. கழிவு நீக்கக் கால்வாய், 9, கருப் 

பை, 10. கீழ்க் கோடு, 11, கீழ் ஈரம்பு, 12. அண்டச் சுரப்பி, 

13. உள் தோல், 14, சிறுகுடல், 

யாகத் தோற்றமளிக்கும். இதன் சுவர். வெளிப்புறமும் உட்புறமும் 
க்யூட்டிகிள்களினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. இதன் சுவரில் தசைகள் 
இல்லை. இதையடுத்து வரும் சிறிய பஈகமே மலக்குடல். இதன் உட் 
சுவரில் தசைகள் உள்ளன. பெண் புழுவின் மலக்குடல் மலப்புழை 
வழியாக வெளியே திறக்கிறது (படம் 49-ல் 2). ஆண் புழுவின் மலக் 
குடல் கிளயோக்காவில் போய்ச் சேருகின்றது (படம் 49-ல்%). இள 
'யோக்கா, களயோக்கல் புழை வழியாக வெளியே இறக்கிறது. 

இப் புழு மனிதனின் சிறு குடலில் வ௫ப்பதால் அங்குள்ள ஜீரணிக் 

பட்ட உணவைக் தனது தசையாலான தொண்டையின் கதவியால் 

உறிஞ்சிக்கொண்டுவிடுகிறது. உறிஞ்சப்பட்ட உணவு இறு குடலைச் 
சென்றடைந்ததும், தொண்டைக்கும் சிறு குடலுக்கும் மத்தியிலுள்ள 
கபாடத்தால் (௬௨146) மறுபடியும் வெளிவராதபடி தடுக்கப்படுகிறது. 
நன்கு ஜீரணமான உணவையே இம் புழு உறிஞ்சுவதால் இதற்கு 
ஜீரணச் சுரப்பிகள் இல்லை. மேலும், உணவு மண்டலம் மிகவும் எளிமை 
யாகவே அமைந்துள்ளது.
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கழிவு நீக்க மண்டலம் : பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ள கோட்டில் 
ஒரு நீண்ட கால்வாய் உள்ளது. இரண்டு பக்கங்களிலிருக்கும் கால்வாய் 

- களும் முன்புறத்தில் ஒன்று சேர்ந்து கழிவு நீக்கப் புழை வழியாக 
(வெளியே இறக்கின்றன. இக் கால்வாயில், சுடர்ச் செல்கள் இல்லை, 
இக் கால்வாய்க்கு உடற்குழியில் இறக்கும் புழைகளும் இல்லை. ஓவ் 

வொரு கால்வாயும் ஒரே செல்லால் ஆனது. ஓரே செல் நீண்டு உட் 
பாகம் குடையப்பட்டு இக் கால்வாய் உருவாகின்றது. 

நரம்பு மண்டலம் : தொண்டையைச் சுற்றிலுமுள்ள நரம்பு. 

வளையமும், அதிலிருந்து புறப்பட்டு முன்னோக்கிச் செல்லும் . ஆறு 

நரம்புகளும், பின்னோக்கிச் செல்லும் ஆறு நரம்புகளும், இதன் நரம்பு 
மண்டல உறுப்புகளாகும். நரம்பு வளையம், நரம்புச் .செல்களாலும் 

நரம்பு நார்களாலும் ஆனது. இதில் மேற்பக்கம் ஒன்றும் கீழ்ப்பக்கம் 

. தன்றுமாக இரு நரம்புச் செல் தொகுதிகள் உள்ளன. இதிலிருந்து பின் 

ஜோக்கிச் செல்லும் ஆறு நரம்புகளில், இரண்டு நரம்புகள்மட்டும் 

நன்றாகத் தடித்துப் பருத்து உள்ளன. இவற்றில் ஒன்று மேற் கோட் 
மலும் மற்றொன்று கீழ்க் கோட்டிலும் (படம் 50) அமைந்துள்ளன. 

'இவ்விரண்டு நரம்புகளும் ஒன்றோடொன்று ஆங்காங்கு நரம்பு நார் 

களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கன்றன. இதைத் தவிர வேறு உணர்ச்சி 

உறுப்புகள் இல்லை. - 

இனப் பெருக்க மண்டலம் : இவை ஒரு பாலிகள். ஆண்பால் 

பெண்பால் எனத் தனித் தனியேயுள்ளன. ஒரு நீண்ட சுருண்ட 

குழாய் தான் ஆண் இன உறுப்பு. இதுவிந்து சுரப்பி, விந்து நாளம், 

வித்துப் பை, விந்து செலுத்தும் குழாய் (61௧௦௦42002 001) எனப் பல ் 

பாகங்களையுடையது. இந்தச் சுருள் குழாயின் முதல் பாகம் அதாவது, 

தனித்திருக்கும் பாகம் விந்து சுரப்பியாகும் (படம் 49-ல்). இதிலிருந்து 

ஆண் தாய்ச் செல்கள் உற்பத்தியாகின்றன. இதையடுத்த பாகம் 

- வித்து நாளம். இது விந்து சுரப்பியின் குறுக்களவையே கொண்டது. 

இதையடுத்த பாகம் சற்று விரிந்து விந்துப் பையாகச் செயலாற்று 

இன்றது. இறுதிப் பாகம் விந்து செலுத்தும் குழல். இதன் சுவர் 

தசைகளாலானது. இது கிளயோக்காவுடன் சேருகின்றது. வித்து 

சுரப்பியிலிருந்து முதிர்ந்த விந்துகள் விந்து நாளத்தின் வழியாக 
விந்துப் பையையடைகின்றன. புணர்ச்சியின்பொழுது இங்கிருந்து 

விந்தைச் செலுத்தும் குழலின் வழியாகப் பெண் இன உறுப்பை யடை 

இன்றது. மலக்குடல் களயோக்காவுடன் சேருமிடத்திலுள்ள இரு 

பைகளில் கலவி முட்கள் உள்ளன. இவை புணர்ச்சியின்பொழுது 

(செயற்படுகின்றன. 

பெண் இன உறுப்புகள் இரு அண்டச்சரப்பிகள், இரு கருப் பைகள், 

ஒரு புணர் புழை மூதலியவைகளைக் கொண்டது. அண்டச் சுரப்பிகள் 

இரண்டும் குழாய் போன்றவை. இவற்றின் நுனியிலிருந்து அண்டங்கள்
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உற்பத்தியாகின்றன. இக் குழலின் மறுமுனை பெருத்து, கருப் பையா 
கிறது. இவ்விரண்டு கருப் பைகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு று புணா் 
புழை உண்டாகிறது (படம் 49-ல் ௨). இப்புணர்புழை பெண் இனப் 
புழை வழியாக வெளியே திறக்கிறது. 

வாழ்க்கைச் சக்கரம் : முதிர்ந்த ஆண், பெண் புழுக்களின் கலவி. 
யின்பொழுது விந்துகள் கருப் பையினுள் செலுத்தப்படுகின்றன. 
இங்கு முட்டைகள் கருவுறுன்றன. கருவுற்ற முட்டைகள் நாள் ஒன்' 
றுக்குப் பதினைந்தாயிரக் கணக்கில் மனிதனின் குடலை வந்தடைந்து 
பின்னார் மலத்துடன் வெளிப்படுகின்றன. முட்டையைச் சுற்றிலும். 
உறுதியான ஓடு காணப்படும். வெப்பம், காற்று, ஈரம் முதலியவை 
சாதகமாகவுள்ள காலத்தில் முட்டையினுள்ளிருக்கும் கரு வளர்ச்சி 
யடைகிறது. ஆனால், முட்டையைவிட்டு இது வெளிவருவதில்லை. மத் 
OGG மனிதனின் குடலை அடைந்த பின்னரே வெளிவரும். மனிதன் 
உட்கொள்ளும் ஆகாரம், குடிக்கும் தண்ணீர் இவற்றின்மூலம் அவ: 
னுடைய குடலை அடைகிறது. இம் முட்டைகள் உள்ள உணவையோ: 
நீரையோ மனிதன் உட்கொள்ள நேர்ந்தால் அதனுடன் இவை குடலை. 
அடைகின்றன. அவை டியோடினத்தை (duodenum) அடைந்ததும். 
முட்டையிலிருந்து லார்வா வெளிவருகிறது. இதன் உணவுக்குழல்: 
(oesophagus) உருளையாகவும் அடிப்பாகம் பருத்தும் காணப்படும். 
இதன் குடல் நீளமானது. இவை தனித்து வாழும் ராப்டைட்டிஸ். 
(Rhabditis) என்ற உருளைப் புழுவின் உருவத்தை ஒத்திருப்பதால், இப் 
பருவத்திற்கு ராப்டைட்டிஃபாரம் லார்வா (Rhabditiform larva) 
என்று பெயர். இவை முதிர்ச்சியடையு முன்பாகவே வெளிக்குடல். 
பிரயாணத்தைத் தொடங்குகின்றன. குடற் சுவரைத் துளைத்துக்: 
கொண்டு இரத்தக் குழாய்களையும் லிம்ஃபாட்டிக் குழாய்களையும் 
(lymphatic vessel), 2 5rev gy, “நிணநீர்க் குழாய்களையும் அடைத்து, 
அங்கிருந்து இருதயத்திற்கும் பின் நுரையீரலுக்கும் எடுத்துச் செல்லட்- படுகின்றன. நுரையீரலில் இவைகளின் வளர்ச்சி தொடர்கிறது... 
பின்னர் நுரையீரல் சுவரைத் துளைத்துக்கொண்டு காற்றுக் குழாயை: 
அடைகிறது. இங்கிருந்து காற்றுக் குழாய்ச் சுவரைத் துளைத்துக் 
கொண்டு மறுபடியும் உணவுக் குழலையடைந்து, அங்கிருந்து இரைப்பை 
வழியாகச் சிறுகுடலை அடைகின்றன. சிறுகுடலில் நன்கு வளர்ந்து இரு. 
முறை தோல் உரிக்கின்றன. பின்னர் பெரிதா௫ன்றன. ் 

மனிதனின் குடலில் நாக்குப்பூச்சியின் எண்ணிக்கை அளவு குறை 
வாக இருக்கும் வரையில் யாதொரு கெடுதியும் ஏற்படுவதில்லை. எண் ணிக்கை அதிகமானால், இவைகள் ஒன்றையொன்று சுற்றிக்கொண்டு குடல் பாதையை அடைத்துவிடும். அகுனால் வயிற்று நோய்கள் உண்டாகும்.



அருளைப் புழு நரச 

கொக்கிப் புழு (Hook-worm) 

RwAGeonrdoGrror 4 Gury Geared (Ancylostoma duodenale) 

இது சாதாரணமாக மனிதனின் சிறுகுடலில் ஜீஜினம் என்னும் 
பகுதியில் வாழும் ஓர் ஒட்டுண்ணி. உஷ்ணப் பிரதேசங்களிலும், மித 
உஷ்ணப் பிரதேசங்களிலும் வசிக்கும் மனிதர்களின் குடலில் அநேக 
மாகக் காணப்படும். உடலமைப்பில் இது ஏனைய உருளைப் புழுக்களையே 
ஒத்திருக்கும். ஆனால், ஒருசில குணங்களில் மாறுபட்டிருக்கும். , இத 
னுடைய வாய் முன் பக்கத்தில் மேற்புறமாக அமைந்துள்ளது. 
இதைச் சுற்றிலும் ஆறு பற்கள் இருக்கும். தொண்டையினுள்ளும் 
இரண்டு ஈட்டி போன்ற பற்கள் உண்டு (படம் 57-ல் 4), 

      
டப்ப அவ டட ட னன்       
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Lined, Sy, 

ஆன்கிலோஸ்டோமா? க, உள்வாயின் பற்கள், ந, ஆண் 
புழுவின் பின் முணனைப்பகுதியிலுள்ள கலவி பர்ஸா, 7, முட்டை, 

2. கருவுடன் கூடிய முட்டை. 3, ராப்டைட்டிஃபாரம் லார்வா, 
4. ஃபைலேரிஃபாரம் லார்வா. 

பெண் புழு 10லிருந்து 12 மி.மீ, நீளமிருக்கும். இது ஆண் புழுவை 
விடப் பருத்தும் நீண்டும் காணப்படும், இதனுடைய பிற்பகுஇ வால் 
போல் நீண்டு, உருண்டு, முனை மழுங்கி இருக்கும். 

ஆண் புழு எட்டிலிருந்து பதீது மி.மீ. வரை நீளமிருக்கும். இதன் 
பின்பக்கம் இளியோக்கல் புழைக்கு இரு பக்கங்களிலும் க்யூட்டிகிள் 
விரிந்து அகன்றிருக்கிறது. இதற்குக் கலவி பர்ஸு (௦௦0121௦007 bursa) 

என்று பெயர். இவ்வுறுப்புகள் கலவியின்பொமுது பெண் புழுவைப் 
பற்றிக்கொள்ளப் பயன்படுகின்றன.
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வாழ்க்கைச் சக்கரம் (146 ௫:06): இக்கொக்கிப் புழுக்கள் மனி 
தனுடைய சிறு குடலின் நடுப் பாகத்தில் வாழ்கின்றன. ஆண், பெண் 
புழுக்களின் சேர்க்கையால் அண்டங்கள் கருப் பையில் கருவுறுன்றன. 
மூட்டைகள் மனிதச் குடலில் விடுவிக்கப்பட்டு மலத்துடன் வெளி வரு 
கின்றன. சாதகமான சூழ்நிலையில் மூட்டையின் உட்கரு வளர்ச்சி 

யடைந்து 34 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் மூட்டையிலிருந்து 
லார்வா . வெளிவருகிறது. இதற்கு ரரப்டைட்டிஃபாரம் . லார்வா 
(படம் 51) என்று பெயர். இந்த லார்வா மண்ணிலுள்ள பொருள்களை 
உட்கொண்டு, வளர்ந்து இரண்டாம் பருவ வளர்புழு நிலையை யடை 

கிறது. இத் நிலைக்கு இமை வளர்புழு (8121120110 larvae) என்று பெயர். 
இப் புழு மண்ணிலுள்ள . உணவை உண்டு மீண்டும் வளர்கிறது. இச் 
சமயத்தில் இதன் மேல்தோல் உரிந்து போக, இது உணவு உண்ணாத 
நிலையை யடைகஇிறது. இந் நிலைக்கு உண்ணாத இழை வளர்புமு என்று 
பெயர். இது மண்ணில் நெளிந்துகொண்டிருக்கும், இந்த மண்ணில் 

். மனிதன் நடக்க நேரிட்டால், இது அவனது காலைப் பற்றித் தோலைத் 
துளைத்துக்கொண்டு இரத்தக் குழாயைப் போய் : அடைகிறது. 

இரத்தக் குறாய்மூலம் இது நுரையீரலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு 
அங்கிருந்து சுவாசக்குழாய், தொண்டை, அன்னக் குழாய், இரைப் பை 
இவைகளின் வழியாகப் பிரயாணம் செய்து கடையில் று குடலின் 
தடுப்பாகத்டை வந்தடைகிறது. இங்கு இது வளர்ந்து பெரிய புழு 
வாறது, ; 

குடலில் தங்கும் கொக்கிப் புழு, குடற்சுவரைச் சேதப்படுத்தி, ஒரு 

விதத் திரவத்தைச் ஈுரக்கறது. இத் திரவம் இரத்தம் உறைதலைத் 
தீடுத்துவிடுகிறது. இதனால் குடல் புண்ணிலிருந்து இரத்தம் சுந்து 
கொண்டே, இருக்கும், இவ்வாறு இரத்தம் உடலிலிருந்து சேதமாவ 
தால் இரத்தச் சோவை (மணமக) ஏற்படுகிறது. ் 

சினோப்போடியம் என்னும் எண்ணெயை உட்கொண்டு இப் புழு 
வைக் குடலிவிருந்து வெளியேற்றவேண்டும். 

யானைக்கால் நோய்ப் புழு 

(ஃபைலேரியா பாங்க்ராஃப்ட்டி--1) வ bancrofii) 

யானைக்கால் தோய்ப் புமூ ஆப்ரிக்கா, இந்தியா போன்ற உஷ்ணம் 
பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. இப் புழு மனிதனின் கவுட்டியிலும், 
மற்றத் தொங்கும் பாகங்களிலும் தோலுக்கு அடியில் உள்ள திணதீர்க் 
Gyprisehs (lymphatic vessels) லூக்கிறது. இப் புழுவால்தான் 
மனிதனுக்கு யானைக்கால் நோய் உண்டாகிறது. இத் தோய் க்யூலெக்ஸ் 
(வய்பை என்னும் கொசுவால் பரவுகிறது. ்
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யானைக்கால் நோய்ப் புழு உடல் அமைப்பில் நாக்குப் பூச்சி 
யினத்தை ஒத்துள்ளது. ஆண் புழு சுமார் 40 மி.மீ, நீளமாசவும், 
பெண் புழு இதைப்போல் ஒரு மடங்கு பெரிதாகவும் இருக்கும். ஆணும் 
பெண்ணும் எப்பொழுதும் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்திருக்கும். 
ஆண் பெண் கலவிக்குப் பின்னர் பெண் புழு குட்டிகள் போடுகின்றது. 
இவைகளுக்கு நுண்ணிழைப் புழுக்கள் அல்லது மைக்ரோஃபைலேரியா 
(Microfilaria) என்று: பெயர் (படம் 52). இதன் உடற் சுவர் 
க்யூட்டிளாலானது. இதைச் கூற்றிலும் தசை உள்ளது. இதன்.உட் 
பாகம் முழுவதும் நெருங்கிய செல்களின் தொகுதியாலானது. இதில் 

ஒரு நரம்பு வளையமும், கழிவுச் செல்லும், கழிவுப் புழையும், இனச் 
செல்களும் உள்ளன. நடுவில் ஒரே வரிசையில் அமைக்கப்பட்ட 
செல்கள் உணவுக் குழாயின் ,இருப்பிடத்தைக் குறிக்கிறது. உடலின் 
முன் பக்கத்தில் நீட்டக்கூடிய முள் ஒன்றுள்ளது (81314- ஸ்டைலெட்), 
இப்புழுவைச் சுற்றிலும் ஒர் உறையும் உள்ளது. இதற்குமேல் இம் 
புழு மனித உடலில் வளர்ச்சி பெறுவதில்லை. இடைதில் விருந்தோம் 
பியாகிய : க்யூலெக்ஸ் : கொசுவின் உடலை 
அடைந்த . பின்னர். மேற்கொண்டு வளர 

ஆரம்பிக்கிறது... * 

நுண்ணிழைப் புழுக்கள் நிணநீர்க் குழா 
யைவிட்டு வெளியேறித் தோலின் அடிப் 
பாகத்திலுள்ள இரத்தக் குழாய்களை அடை 
இன்றன. இரவு நதேரங்களில் இப்புழுக்கள் - 
தோலின் மேற்பகுதியிலுள்ள இரத்தக் குழாய் 
களுக்குச் செல்கின்றன. இச்சமயத்தில் க்யூ 
லெக்ஸ் கொசு ஒன்று நோயுற்றவரைக் கடிக்க படம், ௪௩. 

நேரிடின், அது, தான் உறிஞ்சும் இரீத்தத் மைக்ரோஃபைவேரியா + 
துடன் நுண்ணிழைப் epee சேர்த்து 

  

1. ஸ்டைலெட் 
உறிஞ்சுகிறது. 2. நரம்பு வளையம் 

் . 3. கழிவுப்புழை 
இவ்வாறு கொசுவின் குடலை அடைந்த 4, இனச் செல் 

வுடன், இப் புழு தன் உறையைவிட்டு வெளி 5. கழிவாய் . 
வருகின்றது. பிறகு குடற்சுவரைத் துளைத்துக் 
கொண்டு.மார்புத் தசைகளையடைந்து அங்குத் தங்குகிறது. இனச் செல் 
களைத் தவிர மற்ற உறுப்புகள் யாவும் வளர்ச்சியடைய, ஒரு வாரத் 
தில் இது தன் தோலை உரிக்கிறது. பின்னர் தசையைவிட்டு வெளி 
யேறிக் கொசுவின் வாய்ப்பக்கத்தில் வந்து சேர்கிறது. இந்நிலையில் 
அக்கொசு ஒரு மனிதனைக் கடித்தால் அதன் உமிழ்நீருடன் இப்புழுவும் 
மனிதனின் தோலை அடைந்து, பின்னர் தோலைத் துளைத்துக்கொண்டு 
நிணநீர்க் குமாயை யடைத்துப் பெரிதாகி வம்திகிளை் சக்கரத்தைத் 

தொடங்குகிறது. டு
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ஃபைலேரியாப் புழு நிணநீர்க் குழாயினுள் கூட்டமாகச் சேர்ந்து 
விட்டால் குழாய் அடைபட்டுவிடுகிறது. இதனால் நிணநீர்க் குழாய் 
களும், சுரப்பிகளும் பெரிதாகித் தடித்துவிடுகின்றன. மேலும், இவ் 
விடத்தைச் சுற்றிலுமுள்ள திசுக்கள் வளர்ச்சியடைந்து: அப்பாகம் 

வீங்கிவிடுகிறது. : இதையே யானைக்கால் நோய் என்று கூறுகிறோம். 

கினியாப் புழு ((ப10௦8-0110) 

ட்ராகன்குலஸ் மெடினென்சிஸ் (Dracunculus medinensis) 

இந்தியாவின் பல பாகங்களிலும், ஆப்ரிக்கா, தென் அமெரிக்கா 
முதலிய இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. இதைச் சாதாரணமாக 
நரம்புச் சிலந்தி என்று அழைக்கிறோம். 

இதில் பெண்புழமு மிகவும் நீளமானது, சுமார் 50 
செ.மீ. இருக்கும். ஆண் புழு சுமார் 8 செ.மீ. நீளம்தான் இருக் 
கும். இப்புழு மனிதனின் கால், கணுக்கால், பாதம், முதுகு முதலிய 
இடங்களில் தோலுக்குக் 8&முள்ள இணைப்புத் இசுக்களில் வாழ்கின்றன. 

இங்கு ஆண் பெண் புழுக்களுக்கிடையே இனச் சேர்க்கை ஏற்பட்ட பின் 

னர் ஆண் புழு இறந்துவிடுகிறது. கருவுற்ற பெண் புழு தோலைத் துளைத்து 
ஒரு சிறு கொப்புளத்தைத் தோற்றுவிக்கும். இந்தப் பாகம் தண்ணீரில் 
நனைந்தால் கொப்புளம் உடைந்து அதன் வழியே புழுவின் கருப் பை 
வெளிப்படும். கருப் பையிலிருந்து அநேக லார்வாக்கள் நீரில் விடுவிக்கப் 
படுகின்றன. இந்த லார்வாக்கள் தண்ணீரிலுள்ள சைக்ளாப்ஸ் 
(9005) (படம் 81) என்ற கணுக்காலியின் உடலினுள் புகுந்து குடலை. 
யடைகின்றன. அங்கிருந்து குடற்சுவரைத் துளைத்துக்கொண்டு உடற் 
குழியை யடைகன்றன. அங்கு இவை வளர்ச்சியடைந்து இரு முறை 
தோலுரித்து, பின் முழு உருவத்தை யடைகின்றன. இந் நிலையில் இக் 
தகைய சைக்ளாப்ஸ், குடிக்கும் தண்ணீரின்மூலம் மனிதனின் இரைப் 
பையை யடைகிறது. அங்கும் சுவரைத் துளைத்துக்கொண்டு இரத்தக் 
குழாயை யடைந்து பின்னர் தோலுக்கு அடியிலுள்ள இணைத்திசுக்களை 
யடைந்து பெரிய புழுவாக வளர்ந்துவிடுகின்றன.



பகுதி் Vi 

உடற்குழியுள்ள பிராணிகள் 

(Coelomate animals) 

அவைகளின் பெயருக்கேற்ப அப் பிராணிகள் யாவும் உடற்குழி ' 
அல்லது உடலறையைப் (0௦61௦௦) பெற்றுள்ளன. இப் பிராணிகளை 

நான்கு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன : 

1. * அன்னிலிடா' (Annelida) — Quraevsr (Mollusca) wiib 
பரை. உதாரணம்: வளைத் தசைப் yepsser, wesryjup (Earth-worm), 

நத்தைகள். 

2. எக்கைனோடெர்மேட்டா (Echinodermata) பரம்பரை. 

உதாரணம்: நட்சத்திர மீன் (எகா fish). 

8. ஆர்த்ரோபோடா (Arthropoda) பரம்பரை. உதாரணம்: 

கரப்பான் பூச்சி (0௦01-0௧௦1), தேள். 

4. முதுகுத் தண்டுடையன--கார்டேடா (ஊ்௦ா்க1க) பரம்பரை. 

உதாரணம்: ஆம்ஃபியாக்சஸ் (&ரறாம்000ட), தவளை. 

இவற்றுள் சிற்ில சிறிய &ஃபைலங்களும் (ஊர்௦ ற1ர18) அடங்கும், 
மூன்றாவதாகக் கூறியது அன்னிலிடா பரம்பரையின் அடிப்படையில் 

தோன்றியது. நான்காவதாகக் கூறியது எக்கைனோடெொ்மேட்டோ 
பரம்பரையின் அடிப்படையில் தோன்றியது. 

* தற்போது மொலஸ்கா (8௦110602) ஃபைலங்கள், நாடாப்புழு (Platyhel- 

‘minthes-Warry.Gamsiilen திஸ்) பரம்பரையிலிருக்் து தோன்றியதாகக் கருதப் 

படுகிறது.
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உடற்குழியே இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பினும், சில வேறு ; 
Lissrys@pd (characters) GQurgersé sremiuGb. ஓவ்வொரு 
கூறிலும் அப் பிராணிகள் சறெப்புடைத்தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. . 

- இவைகளுக்கும் உடற்குழி இல்லாதவைகளுக்கும் (&௦௦61000266) உள்ள 
முக்கிய வேறுபாடு யாதெனில், அவைகளில் இரத்த மண்டலம் (Blood 
vascular system) இல்லாதிருப்பதே [தெமற்றீன் (11-௭5) புழுக் 
கள் நீங்க]. ன 

இத்துடன் உடற்குழியுடைய குழிப் பிராணிகள் யாவும் முன்னதை 
விட உயர்ந்த உடற்கட்டுகளுடனும், நன்முறையில் செயற்படப் 
பங்குகொண்டுள்ள மண்டலங்களுடனும் காணப்படுகின் றன. 

- சில உடற்குழிப் பிராணிகளுக்கு உடற் சுவருக்கும் குடலுக்கும் 
இடையே ஒரு பெரிய உடற்குழி உண்டு. இந்த உடற்குழி 
இருப்பதனால் குடலில் கஇர௫க்கப்பட்ட உணவுச் சத்து மற்ற உடற் 
பாகங்களுக்கு நேராக. ஊடுருவிச் செல்ல முடியாது. அகையால், 
மறைமுகமாகத்தான் அச் சத்துக்களும், கரைந்துள்ள வாயுக்களும். 
உடலின் பல பாகங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. குடலுக்கு ஒரு பக்கம் 
வாயும், மறுபக்கம் கழிவாயும் உள்ளது. இக் குடல் இிரவமுள்ள உடற் 
குழியினுள் இருப்பதனாலும், துசைகளினாலானதனாலும், கானே சுருங்கி 
விரிந்து இயங்கும் நிலையில் உள்ளது. உணவுப் பொருள்கள் தானே 
மெதுவாகக் குடலுக்குள் சென்றுகொண்டிருப்பதனால் ஓவ்வொரு 
பகுதியும் சிறப்பெய்தியுள்ளது. குடலின் முதற்பகுதி ஆகாரத்தைச் 
சேகரித்து உள்ளே அனுப்பும் பணியி லும், நடுப் பகுதி உணவைச் 
சீரணிப்பதிலும், பிற்பகுதி சரணித்த உணவை உட்கிரகிப்பதிலும் 
பங்குகொண்டுள்ளன. 

இரத்த மண்டலத்தின் முக்கிய வேலை யாதெனில், கிரகிக்கப்பட்ட, 
உணவுச் சத்துகளையும் கரைந்துள்ள வாயுக்களையும் ஆங்காங்கே 
எடுத்துச் செல்லவேண்டியதே. ஆகையினால், உடற்குழியுள்ள பிராணி 
களின் உடற்குழியின் அவசியம். நன்கு விளங்குகிறது. சுருக்கமாகக் 
கூறினால், இரத்த மண்டலம் என்பது இரத்தத்தைக் கொண்டுள்ள சில 
குழாய்களே. இக் குழாய்களின்மூலம் ஆகாரச் சத்துகள் பல பாகன் 
களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட்டும், கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற் 
றும் உறுப்புகளுக்குக் கொண்டுசெல்லவும் : உபயோகப்படுகிறது. 
இரத்தத்தில் பல சுவாசத் துகள்கள் (Respiratory நந்ஜாயரம்$). உள்ளன. 
அவைகள் பிராணவாயுவை (௦0/20) தஇிசுக்களுக்குக் கொண்டுசென் 
வும், அங்கிருந்து கரியமிலவாயுவை (௦௨௦01௦5346) துரை ஈரலுக்குக் 
கொண்டுசென்றும் கொடுக்கிறது. முதுகெ லும்புள்ள பிராணிகளின் 
இரத்தம் இத்துடன் பல்வேறு செயல்களையும் செய்கின்றன. இப் 
பிராணிகளில் இரத்த மண்டலம் பொதுவாக இரு முக்கிய குழாய்களை 
உடையதாகவும், அவ்விரு குழாய்களும் குடலுக்கு : மேலும் : கீழும் 
அமைந்துள்ளன. அவைகளுக்கு மேற் குழாய்கள், இீழ்க் குழாய்கள்
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என்று பெயர், இக் குழாய்கள் இரண்டும் பல சிறிய குழாய்களினால் பச்: 
கத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தச் சிறிய குழாய்களின் 
இணைப்புகளில் பல முறைகள் உண்டு. ao 

உடற்குழி இல்லாத பிராணிகள் பெரும்பாலும் சிறியனவாகவே: 
இருக்கின்றன. அவ்வாறு உள்ளதினால் அப் பிராணிகளுக்கு அதற்கென 
தனி உறுப்புகள் இல்லாமல் இருக்கின்றன. உதாரணமாக அமீபா, 
ஜெல்லி மீன் போன்றவைகளுக்குத் தனிச் சுவாச உறுப்புகள் இல்லை, 
உடலின் மேற்பகுதி பூராவும் சுவாசிக்க உபயோசப்படுத்தப்படுகின் 
றன. ஆனால், பெரும்பாலும் உடற்குழியுள்ள பிராணிகளுக்குச் சுவாச 

உறுப்புகள் தனியாக அமையப்பெற்றுள்ளன. இது எவ்வாறு ஏற். 
பட்டதெனில் இந்த உடற்குழியுள்ளவைகளுக்குச் செயல்கூறுபாட்டின் 
ita. (Physiological division of labour) @r $s wetrtab Cure menar 
கள் -: தனித்தனியே இருக்கிற. நிலை . ஏற்பட்டதனால், இம் மாதிரியான 
சுவாச உறுப்புகள் உடனடியாகச் செயல்பட முடிகிறது. இத் Soll - 
உறுப்புகள் வெளி உலகத்தோடு வாயுக்களை நேரடியாக மாற்றிக் 
கொள்ள முடிகிறது. பெரும்பாலும் எல்லாப் பிராணிசளிலும் Kare 
உறுப்புகள் . பலவித மடிப்புகளுடன் அமையப்பெற்றிருக்கின்றன. 
இம் மடிப்புகளினால் அதன் இடம் பரந்து அதிகரிக்கப்படுகிறது. மண்: 
புமுக்கள் போன்றவைகளிடம் இப்பரந்த பகுதி மேல் தோலேயாகும். 
மேல் தோல் எப்பொழுதும் நீர்ப்பசையுடன் இருப்பதனாலும், அதன் 
அடியில் உள்ள .திசுக்களின் ஊடே பல இரத்தக் குழாய்கள் இருந்து 
வாயு மாற்றத்தை எளிதில் செய்துகொள்கிறது. நீர்வாழும் பிராணி' 
களிடம் மேல் தோலிலிருந்து வளர்ந்த சில GeGeirser (gills) 
இச் சுவாச வேலையைச் செய்கின்றன. உண்மையான செதிள்கள் மீன் 
களிடமும் இல நீர், நில வாழ் பிராணிகளிடமும் காணப்படுகின்றன. 

நண்டு, ப்ரான்: (றாகா) இவைகளிடம் காணப்படும் . செதிள்கள் 

உண்மையான செதிள்கள் அல்ல. நிலத்தில் வாழும் பிராணிகளிடம் 
நுரை ஈரல் அவ் வேலையைச் செய்கிறது. மேற்கூறிய சுவாச உறுப்புகள் 
யாவும் இரு பொது முக்கிய காரணங்களைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. 

- (1) இவைகள் யாவும் பரந்த மெல்லிய ஈரப்பசையுள்ள பகுதியை: 
யுடையன. (2). இவைகளுக்கு அடியில் மெல்லிய சுவருடைய' பல 
இரத்தக் குழாய்கள் உள்ளன. அவ்வாறு இருப்பதனால் கரைந்துள்ள: 
பிராணவாயு (உயிரியம்) ஊடுருவி உள்ளே செல்லவும், கரியமிலவாயு: 

வெளியே வரவும் முடிகிறது. 

பற்பல முறைகளில் உடல் வேறுபட்டுப் பற்பல செயல்கள் புரித்து: 

வரும் நிலை உடற்குழியுள்ள பிராணிகளுக்குத்தான் முதன்முதலில் 
ஏற்பட்டுள்ளது. அதுபோலவே மத்திய நரம்பு மண்டலமும் (central 

ரல வுல) அமைந்துள்ளது. இது பல நரம்புச் செல்கள் அல்லது 

நியூரான்கள் (14௦5) ஒன்று : சேர்க்கப்பட்டு உண்டாயிற்று. இவை
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களின் வேலை அப் பிராணிகளின் வெளி நடத்தைகளின் (ஸ்கு10) 

மூலம் வெளியாகிறது. உயர்நிலைப் பிராணிகள் உதாரணமாக 

  

பட பம். 55. 

க். பொதுவான உடற்குழியற்ற பிராணியின் குறுக்கு கெட்டுப் 
படம், 3, பொதுவான உடற்குழியுள்ள பிராணியின் குறுக்கு வெட்டுப் 
படம். 1. வெளி அடுக்கு, 2. உள் அடுக்கு, 9, மீசோடெர்ம், 
4. கழிவு நீக்கக் குழல், 5, ஸ்ப்ளாஙனிக் லேயர், 6. கொமாட்டிக் 
லேயர், 7. குடல், 8. மேல் இரத்தக் குழாய், 9. கீழ் இரத்தக் குழாய், 
10. உடலறை, 11. ஈரம்புத் தண்டு, 12. குழாய் இன உறுப்புகள், 
13. இன உறுப்பு நாளம், 14, இன உறுப்புகள், 

'மொலஸ்கா (நத்தை இனம்-1,401150௨), ஆர்த்ரோபோடா பூச்சி (காபட் 
100௦0௨) இனம் இவைகளின் நடத்தைகள் வெளித் தூண்டுதல்களையே 
பொறுத்துள்ளது (18800186 1௦ 801011). அவ்வாறு நரம்பு மண்டலம் 
கதூண்டப்படுவது உள் அல்லது வெளித் தூண்டுதலாக இருக்கலாம். 
படிப்படியான முன்னேற்றம் : ஏற்படுவது தெளிவும் கூர்மையும் 
உள்ள வாங்கிகளின் (receptor) வளர்ச்சியைப் பொறுத்தே அமை 
கிறது. அவ் வாங்இகள் அவ்வப்போதுள்ள சூழ்நிலையில் ஏற்படும் 
வெளித்தூண்டுதலுக்கேற்பத் தன்னை மா ற்றிக் கொண்டு வளர்ச்சி 
படைகிறது, ் ன 

உடற்குழியுள்ள பிராணிகளின் தசை மண்டலத்தில் ஏற்படும் 
மாறுதல்கள் பலவாக இருக்கின்றன. பொதுவாக உடற் சுவர்த் தசை 
கள் யாவும் பகுக்கப்பட்டு இடப் பெயர்ச்சிக்கு (1,௦001001100) உபயோ 
கப்படும் உறுப்புகளுடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அன்னிலிடாவில் 
(Annelida) காணப்படும் பேரபோடியா (Parapodia), ஆர்த்ரோ 
போடா (&£ம்ர௦0௦08), முதுகெலும்பிகள் ( Vertelurata) இவைகளில் 
காணப்படும் கால்கள், எக்கைனோடெர்மேட்டாவில் (Echinodermata) காணப்படும். “குழாய்க் கால்கள்”? (tube feet), 
(200110502) காணப்படும் கால்கள்” (foot) யாவும் 
சான்றாகும். ளி 

மொலணஸ்காவில் 

இவற்றிற்குச்
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இதுவரை உடற்குழிபற்றிச் சிறிதளவே கூறியுள்ளோம். உடற்குழி 
(coelom) என்பதன் பொருள் இப்போது தெளிவாக வின்ங்கும்.. 
முதலில் உடற்குழி என்பது முதுகெலும்புகளின் வயிற்றுக்குதியையே- 
(perivisceral கம்டி) குறித்தது. . ஆனால், இப்போது இதனுடன் 
தோன்றிய மற்றக் குழிகளையும் சேர்த்துக் குறிக்கப்படுறது. இந்த. 
உடற்குழி இரு வழிகளில் உண்டாகிறது : (1) சைசோ?லிக் முறை: 
(504420006110). உதாரணம் : அன்னிலிடா, மொலஸ்கா, ஆர்த்ரோ 
போடா. (2) என்டிரோ?லிக் முறை (Enterocoelic). 2 57 7anrth + 
எக்கைனோடெர்மேட்டா, கார்டேட்டா. 

சைசோசீலிக் முறை: மீசோடெர்ம் (1488002120 உண்டான பிறகு. . 

அதன் இடையே பிளவு ஏற்பட்டு, அப் பிளவினால் இரு அடுக்குகள் 

(12:18) உண்டாக்கப்படுகின்றன. தோலுக்கு (01௦0) அடுத்து: 
இருப்பது சொமாட்டிக் லேயர் (5௦0௯3௦ 187), எண்டோடாம். 

(Endoderm)&@ Giow இருப்பது ஸ்ப்ளாங்னிக் Govust (Splanchnic layer). 
இவ்விரண்டிற்கும் இடையிலுள்ள இடைவெளியே உடற்குழி அல்லது: 
உடலறை ஆகும். மற்ற உறுப்புகள் இவ் இடைவெளிக்கு அமையும் 
படி வளர்ச்சி ஏற்படும். இந்த உடற்குழி தனியாகக் காணப்படுவது: 
எவ்வாறெனில், இக் குழியைச் சுற்றி ஒரு தனி உள் அறைத் தோல் 
(௦௦6100171௦ 6111 211மரய) உண்டாகி இருக்கிறது. உடற்குழித் திரவத்தை. : 
(௦௦61௦0ம௦ ரி114) இத் தோலிலுள்ள சுர.ப்பிகளன் சுரக்கின்றன. முக்கிய 
மாச உடற்குழியின் பெரும் பகுதி வயிற்றுக்குமி உறுப்புகளையே: 
தாங்கியுள்ளது. இக் குழிக்குத்தான் ஸ்ப்ளாங்னோசீல் (Splanchnocoel) 
என்று பெயர். இப் பகுதி இரவம் நிரம்பிய இடமாக இருப்பதனாலும். 

, உடலுறுப்புகளைத் தாங்கி இருப்பதனாலும் உடற்சுவர் தசைகளுக்குச் 
சம்பந்தமில்லாமலே தனித்து இயங்குகின்றது. உயர்நிலைப் பிராணி” 

களிடத்தில் இவ்வுடற்குழி வயிற்றுக்குழியிடமிருந்து பிரிந்து தனித்துக் 
காணப்படுகின்றது. அவ்வாறு தோன்றும் தனிக் குழிகளின் தன்மை. 
அவைகளீன் ௧௬ வளர்ச்சியிலிருந்தே நிர்மாணிக்கப்படுகிறது. 

என்டிரோசீலிக் முஷ்ற (Enterocoelic type): மற்றொரு முறை: 

யாக உடற்குழி ஏற்படுவது எவ்வாறெனில், சில பிராணிகளின் வளர்ச் 
சிப் பருவத்தில் குடல் உண்டாகும்போது அக் குடற் குழாயின் உள்ளி: 

_ ருந்தே இரு பந்துகள்போல் மேற்புறத்தில் கள்ளி எடுப்பதுபோன்று: 

பிரிந்து குண்டாகப்பெற்ற குடற்குழிக்கு என்டிரோசீலிக் முறை. 
என்று பெயர்: இம் முறைக்கு உதாரணமாக ஆம்ஃபியாக்சைக் 
(Amphioxus) spor. Qeraynd Aw உடற்குழியுடைய பிராணி: 
களுக்கு (ஆர்த்ரோபோடா, மொலஸ்கா) உடற்குழியும், வயிற்றுக்குழி' 

யும் ஒருங்கு சேர்ந்து ஒரு பெரிய இரத்தக்குழி (1147௦0௦௦61) ஆக மாறி” 

யுள்ளது. உண்மையான உடற்குழி என்பது கழிவுநீர் நீக்கும் உறுப்பு” 

களையும் இனம் பெருக்கும் உறுப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. இத்துடன்”
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'மொலஸ்காவில் அமைந்துள்ள இருதய உறைக்குழியும் உண்மையான 

உடற்குழியைச் சேர்ந்ததே. 

முன் தோன்றிய குடற்குழிப் பிராணிகளுக்குக் , குடற்குழியானது 

மீசோடெர்மல் பைகளாக (1,46500ச௯வ] 0000௦6) ஒவ்வொரு பகுதியி 

  

படம. 54, 

! நெஃப்ரிடியங்களுக்கும், உடற்குழிக் குழாய்களுக்குமுள்ள தொடர்பை 

விளக்கும் படம்: த. ஆரம்ப நிலை, 2, ௦ சொலினோசைட்டுடன் 

கூடிய நெஃப்ரீடியங்களின் நிலை, 1, 6. நெஃப்ரிடியங்களும், நெஃப் 

ரோஸ்டோம்களும், 14."நீரிஸ் புழுவில் காணும் நிலை, 1. இனவிருத்தி 
செக்மென்டு, 6. மண்புழுவின். மற்ற பாகங்களில் காணும் நிலை, 

14. கெஃப்ரோமிக்சியா -தனித்துக் காணப்படும் நிலை; 1, கெஃப்ரீடி 
“யம், 2. சொலினோசைட், 8. உடற்குழிக் குழாய், 

gtd (segments) தொடர்ச்சியாகக் காணப்பட்டிருக்கவேண்டும். அப் 

பைகளிலிருந்து -இனச் செல்கள் (ஐல) வெளியிடப்பெற்றும், பிற் - 
காலத்தில் அத்தகைய பைகளே இனவிருத்திக்குரிய பெரும் பைகளாக 
(gonadial ற௦௦௦%) மாறித் தற்காலப் பிராணிகளிடம் காண்பதுபோல் 

தோன்றியிருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு உடற்குழிப் பையும் முற்கால 
உடற்குழிப் பிராணிகளிடம் மயிரிழைகள் கொண்ட இரு உடற்குழிக் 

குழாய்கள்மூலம் வெளித் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் (படம் 

64-0 A). அப் பைகள் பிறகு வெளித் தள்ளப்பட்டு அவைகள்மூலமே 
இனச்செல்கள் வெளியே வர உபயோகித்திருக்கவேண்டும் ' என்று
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AshAng QSssi—or OQpoonPgui (Nephridia) crorm கழிவு நீர் 
உறுப்புகளும் பகுதி பகுதியாக அமையப்பெற்றுள்ளன. ஆரம்பத்தில் 
ஒவ்வொரு பைக்கும் ஒரு நெஃப்ரீடியக் குழாய் இருந்திருக்கவேண்டும். 
இந்த நெப்ரீடியாக்கள் ஊடுருவி வந்த அதிக நீரையும், கழிவு 
நீரையும் வெளியேற்ற உபயோகப்படுகின்றன. நாடாப் புழுக்களில் 

காணப்படும் சொலினோசைட்ஸ் அல்லது செல் குழாய்கள் (801-௦7௩ 
tube cells) போன்றவைகளைப்போல் மேற்கூறிய தெஃப்ரீடியாக்கள் 
காணப்படுகின்றன. மயிரிழைகள்கொண்ட புனல் போன்ற வாயுடன் 
இந்த நெஃப்ரீடியாக்கள் உடற்குழியுனுள் திறக்கின்றன (படம் 54), 

உடற்குழிக் குமாய்கள்மூலம் வெளியே இறக்கின்றன. ஆகையினால், 
உடற்குழித் திரவத்துடன் கழிவு நீர் வெளியேற்றப்படுகின்றது. உதா 

ரணமாக, மண்புழுவில் இம்மாதிரி அமைப்பைக் காண்கிறோம் (படம் - 
54-0 G). சில பிராணிகளில் காணும் நெஃப்ரோமிக்சியா (Neph- 
1௦018) (படம் 4-ல் 11) என்பது கழிவு நீரையும் இனச் செல்களை 
யும் வெளியேற்ற உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இன்னும் சில பிராணி 
களிடம் நெஃப்ரீடியல் மண்டலமே இல்லாது இம் மாதிரியான உடற் 
குழிக் குழாய்கள்மூலம் இனச் செல்களை வெளியனுப்பும் (200௦ 01106) 
குழாய்களாக மாறி இருக்கின்றன. வயது வந்த முதுகெலும்பிகளிடம் 
இந்த உடற்குழிக் குழாய்களில் உள் திறக்கும் புழை மூடப்பெற்றும் 
இருக்கிறது. கழிவு நீர் சிறுநீரகத்தின் (kidney) வழியே “வெளி 

யனுப்பப்படுகின்றன. 

வளைத் தசைப் புழுக்களில் (கா2108) இவ் உடற்குழிப் பைகள், 
இனப் பெருக்கப் பைகள், இடம் வலம் ஆகிய இருபுறங்களிலும் ஒன் 
றன்பின் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. இம் மாதிரி அமைப்பு முன் கூறிய 

ற்கு ஓரளவு ஒற்றுமையாக இருக்கிறது. ஆனால், மற்ற உடற்குழிப் 
பிராணிகளிடத்தில் இக் குழி வயிற்றுக்குழியாகவும் உடலின் ௪டைசி 
வரை நீண்டும் இருக்கிறது. முதுகெலும்பிகளிலுங்கூட இம் மாதிரி 
அமைப்பைக் காண்கிரம். இம் மாதிரியான பல பகுதிகள்கொண்ட 
சுண்ட (௯048) அமைப்புக்கு மெட்டாமெரிசம் ( Metamerism) eretr my 

பெயர். இம் மாதிரி அமைப்பு அதாவது ஓவ்வொரு பகுதியிலும் இனப் 

பெருக்க உறுப்பு, கழிவு நீர் உறுப்பு, உணவு, இரத்தம், நரம்பு மண்டலங் 

களின் பாகங்கள் கொண்ட கண்டங்களுள்ள (96821) பிராணியை 

-மெட்டாமெரிக் பிராணி என்று கூறுவார்கள். உதாரணம்: மண் புழு. 

நாடாப் புழுக்களில் காணப்படும்.பகுதி அமைப்பு வேறு; இது வேறு. 

நாடாப் புழுக்களில் காணப்படும் பகுதி அமைப்புக்கும், மண் புழுக் 

களின் பகுதி அமைப்புக்கும் பல வேற்றுமைகள் உண்டு. ஆதலால்தான் 

நாடாப் புழுக்கள் மெட்டாமெரிக் பகுதியுடையன என்று சொல்வ 

தில்லை. இரண்டிற்கும் வேற்றுமைகளாவன : பொதுவாக மெட்டா 

மெரிக் பகுதியுடையன எண்ருலே அதன் உடலில் உள்ள பகுதிகள் 

(ஜட) அந்தந்த இனத்திற்குள்ள மாருத (௦0051214) எண்ணிக்கை 
௩
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யிலேயே இருக்கும் (சில பாலிலி இனப் பெருக்கமுள்ள பிராணிகள் 
தவிர). நாடாப் புழுவில் முன்புறத்திலிருந்து (520012) ஓவ்வொரு 

செக்மெண்டும் வளர்ந்து; பின்புறம் தள்ளிக்கொண்டே. சென்று, 

முதிர்வுற்றுப் பிரிந்து வெளித் தள்ளப்படும். இம் முறை மற்றப் 
பிராணிகளிடம் காணப்படவில்லை. அதுவும் வயது வந்த பிறகு புதிய 
uGHsaer (segments) உடலில் சேர்க்கப்படமாட்டா. இதனால் தெரி 
வது யாதெனில், கருப் பருவத்திற்குப் பிறகு எல்லாப் பகுதிகளும் ஒரே 
வயதிலும் ஒரே நிலையிலும் உள்ளன என்று உறுதியாகிறது. அதாவது 
ஒவ்வொரு பகுதியின் முனையும், ஒன்றிற்கொன்று மாறாத தொடர் 
புடன் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கிறது. இருப்பினும், மெட்டா 
மெரிசம் என்பது ஒத்த பகுதிகளின் செக்மென்டுகள் (86௯18) என்று 
 கூறுவதோடல்லாமல் அவ்வாறு ஓத்த பாகங்கள் (homologous) wm 
பாகங்களோடு கூட்டுறவு முறையில் ஒருமித்துப் பணிபுரிகின்றன. 
அதாவது பகுதி உறுப்புகள் யாவும் தொழிலினால் ஒன்றையொன்று 
சேர்ந்தும் சார்ந்தும் அவ்வுடலின் தனித்தன்மையைக் காக்கின்றன. 
எந்தவிதத்திலும் நாடாப் புழுவின் செக்மென்டுகளைப் (ségments) 
போல எல்லாம் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற யூனிட்டு (ஒரு தனி த் தன்மை 
யுடைய காலனி)களாக இருக்கமாட்டா, உதாரணமாக, மண் yap 
வின் உடலிலுள்ள தசைகள் ஒற்றுமையாக எவ்வாறு வேலை செய்து 
உடலை அப்படியே நகர்த்துறதோ, அதேபோல்தான் பெரும்பாலும் 
எல்லாப் பிராணிகளிலும் இந்த செக்மென்டுகள் மூழுத் தன்மை 
யுடன் இருக்கும், ஒவ்வொன்றும் தன்னுள் செக்மென்டல் நரம்புகள், 
இரத்தக் குழாய்கள், உடற்குழிக் குழாய்கள், நெஃப்ரீடியாக்கள் 
கொண்டதாக இருக்கும், இருப்பினும் மெட்டாமெரிசம் உடைய 
ஒவ்வொரு வளர்ந்த பிராணியினிடத்திலும் ல மாறுதல்களும் காணப் 
படும். அவைகளில் முக்கியமானது குனித் தன்மையடைந்த ₹தலை” 

உண்டாகுதலே. 

இதைச் செஃபாலைசேஷன் (cephliasation) என்பார்கள். இதற்குக் காரணம் ஆகாரம் உண்ணுவதற்கு உபயோகப்படக்கூடிய சில புதிய உறுப்புகள் உண்டாவதே. அதைவிட முக்கியமானது முக்க. 
உணர்ச்சி உறுப்புகள் (மூளை, கண், காது) யாவும் ஒருங்கே அமையம் பெறுதலாகும். ் 

மெட்டாமெரிீசம் கருவின் எல்லாப் பஈகங்க ளிலும் ஒரே 
மாதிரியாக இருக்கும். ஆனால், முற்றும் வளர்ந்த பிராணியிடத் 
தில் அம் மாதிரி இராமல் பல இதர உறுப்புகளைக் (கை ண்ட 

கொண்டு காணப்படும். இதற்குக் காரணம் செஃபரலைசேஷனே ஆகும், oor உறுப்புகளும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும் கருவில் காணும் இம் மாதிரி மெட்டாமெரிசம் பல மாறுதல்க டன் முதுகெலும்பிகளிடத்துத் தெளிவாகத் 6 தான்றுன்றன.... ளு
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கிரேட்--யூசீலாமேட்டா ((0780௦--1$0002100க42]..' 
'பைலம் : g{ccrefleSi_o (Phylum : Annelida). 
வகை 1 : கீட்டோப்போடா (01855 : (0186100004). 

வரிசை 1, ஆலிகோகீட்டா (Order I. Oligochaeta), - 
agsiyemib: er yep (Type: Earthworm). 

வரிசை 2. பாலிகீட்டா (ரன 8, Polychaeta). 
ட உதாரணம் : நீரிஸ் (1906 : Nereis) 

வகை 2 :.ஆர்க்கி அன்னிலிடா (Archi-annelida). 
உதாரணம் : பாலிகார்டியஸ் (1௦1 ஐ010105). 

வகை 3: ஹிருடினியா (137100102௨). 
உதாரணம்: அட்டை (Leech). 

- வளைத்தசைப் புழுக்கள் யாவும் அதிக மாற்றமில்லாமல் மெட்டா 
மெரிசப் பிராணிகளாக விளங்குகின்றன. அதனால்தர்ன், அவைகளின் 

பெயர் அன்னிலிடா (க௱6110௨) என்று ஏற்பட்டது. இந்த ஃபைலத்தில்: 

அடங்கும் பிராணிகளின் குணாதிசயங்களாவன: (1) இவைகள் யாவும். 

ஒரே . மாதிரியான பக்க உறுப்புகள்கொண்ட ஓத்த (Bilaterally) 

நீளமான புழுக்களைக் கொண்டனவாக இருக்கும். (2) மெட்டாமெரி 

் சம், (2) உடலின் மேல்தோ லினுளுள்ள சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கப்பட்ட 

மெல்லிய க்யூட்டிகிள் (004௦16) காணப்படும். (4) உடற்குழியானது 

சவ்வுத் இரைகளினால் பகுக்கப்பட்டிருக்கும். (5) இரட்டை வரிசை 

நெஃப்ரீடியாக்கள் காணப்படும், (6) நரம்பு மண்டலமானது மூளை 

நீண்ட நரம்புத் தண்டு, நரம்புச் செல்கள் கொண்ட. பகுதிகளையுடை. 

யனவாக இருக்கும். ் 

வரிசை 1: ஆலிகோகீட்டா (0112001212). 

உதாரணம்: மெகாஸ்கோலக்ஸ் (Megascolex). 

சூழ்நிலையும் பழக்கங்களும்: மண்புழுக்கள் ஈரக் கசிவுள்ள இடன் 
களின் மேல்பகுதிகளில் காணப்படும். அவைகளின் கயிர்வாழ்க்கைக்கு 
ஈரக் கசிவு அவசியம் தேவை. கோடைக் காலங்களில் வெயிலினால் Bend 

குளம் காய்ந்துபோய்விடுகிறது. அப்போது இப் புழுக்கள் . பூமியின் 

ஆழத்தில் சென்றுவிடுகன்றன. இப் புழுக்கள் மண்ணைத் இன்று 
கொண்டே பூமிக்குள்ளே குடைந்து செல்லுகின்றன. அப்போது உட் 
கொள்ளப்பட்ட மண்ணில் காணப்படும் அழுகின இலைகள் . முதலியன 

830—9
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ஆகாரமாகஉபயோகப்படுத்தப்பட்டுக் கழிவுப் பொருளாக வெளியிடப் 
- படுகின்றன. அக் கழிவு மண் குழைவாகக் காணப்படும். அதற்குப் புழு 

விலக்கிய மண் (5௭01100218) என்று பெயர். வெளித் தள்ளப்பட்ட மண் 

அதன் வளையின் மேல்புறத்தில் குவிந்து கிடப்பதைக் காணலாம். 

இந்த விலக்கிய மண் ஒரு நல்ல உரமாகும். இத்துடன் அந்த மண் 
புமுக்களுக்குத் தேவையான அளவு ஆகாரம் கிடைக்க அவைகள் 

அதிகமான . மண்ணை உட்கொள்ளப் பல இடங்களில் துளைத்துக் 

கொண்டே செல்லும். ஆயிரக்கணக்கில் இப் புழுக்கள் அந்த நிலத்தில் 

பல புழைகளை ஏற்படுத்தி நிலத்தை நன்கு காற்றோட்டமாக இருக்கச் 
செய்கின்றன. இப்புழுக்கள் இராக் காலங்களில்தான் வெளியில் 
தோன்றும், மழைக்காலங்களில் மழைத் தண்ணீர் இத்துவாரங்களில் 
புகுவதால் அப் புழுக்கள் வெளியே வருவதைப் பார்க்கலாம். இவ்வாறு 
இயற்கையாகவே பூமியை நன்கு உழுதாற்போலவும் உரமிட்டாற் 

போலவும் செய்து கொடுப்பதால் இப் புழுக்களை * உழவர்களின் 
ண்பன் ” என்று கூறுவார்கள், 

வெளித் தோற்றம்: மண்புழுவைப் பார்க்காதவர்கள் யாரும் 
.இரார். இப் புழுக்களில் பல இனங்கள் . இருக்கின்றன. தென்னாட்டில் 
காணும் சாதாரண : மண் புழுக்களின் இனம் மெகாஸ்கோலக்ஸ் 
மாரிட்டி (82௨001 மஸார்ப). இது 80 மி.மீ, முதல் 220 மி.மீ. 

நீளம் வரை இருக்கும். இது சற்று வெண்டவப்பு நிறமாகத் சோன்றும். 
(கேரள நாட்டில் காணும் ஒரு வகை. மண்புழு 800 மி.மீ. நீளமுள்ள 
தாகவும் பெரியதாகவும் இருக்கும். இதைப் பார்த்தால் ஒருவகைப் 

பாம்பு என்று கூற நேரிடும். இப் புழுக்களின் உடல் பல செக்மென்டு 
(52ஜயமம்) களாகவும் உருளை வடிவமாகவும் இருக்கும். செக்மென்டு 
கள் 80 முதல் 700 வரை, அவைகளின் நீளத்தைப்பொறுத்துக் 
காணப்படும். ஓவ்வொரு செக்மென்டும் பல சிறிய வளையங்களால் 
(கறயபீழ) ஆனது. இச் சிறு வளையங்கள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாக இணைத் 
தாற்போல் காணப்படும்; ஒவ்வொரு செக்மென்டிற்கும் இடையில் 
அறு பள்ளம் உடலைச் சுற்றிச் செல்லும். உடலின் உள்ளேயும் இந்த 

'செக்மென்டு அமைப்புக் காணப்படும். மண் புழுவிற்குத் தனியாகத் 
"தலை இல்லை. முன்புறத்தில் இருப்பது வாய். அதற்கு முன் தொங்குக் 
கொண்டிருக்கும் தசைக்குப் புரோஸ்டோமியம் (றா௦8%00ர்மர1) என்று 

பெயர். வாயைச் சுற்றியுள்ள செக்மென்டிற்குப் பெரிஸ்டோமியம். 

({perstomium) stérmy Quurr (tnt 55). இதுவே முதல் செக்மென் 

டாகும். கடைசியில் காணப்படுவதுவே , மலவாய்த் துவாரமாகும். 

மண் புழுவின் முற்பகுதி உடலில், செக்மென்டுகள் தெரியாமல் 

ஒன்று. சேர்ந்தும், பருத்தும், ஜுர்பிறைம் கொண்டுமுள்ள தசைப்பகுதி 

உண்டு. அதற்குக் களைட்டெல்லம் (படம் 55) (clitellum) என்று பெயர். 

இது 74 முதல் 77 வரையுள்ள செக்மென்டுகளை அடக்கிக் கொண்
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டுள்ளது. ஒவ்வொரு செக்மென்டிலும் (முதல் ஒன்று நீக்கி) சிறு முள் 

போன்ற £₹8' வடிவத்தில் பல சீட்டேக்கள் காணப்படும் | (படம் 5.6). 

இவைகள் கைட்டின் (ம்ம) என்ற ஒருவிதப்பொரு 

ளால் ஆனவை. இச் சீட்டேக்கள் உள்ளிருக்கும் 

ட்டே பைகளிலிருந்து வெளியே நீட்டிக்கொண்டி 

ருக்கும். உடல்வளையத்தைச் சுற்றி ஒரே வட்டத்தில் 

'இச்சீட்டேக்கள் அமைந்திருக்கின்றன. சிலவற்றில் 

இவைகளின் அமைப்பு மாறாத நிலையில் இணைக . 

ளாகக் காணப்படும். நம்முடைய இருவிரல்களுக் 

கும் இடையில் இப் புழுவை வைத்து முன் பின்னாக 

இழுத்தால் வழ வழப்பாகவும், பின் முன்னாக 

இழுத்தால் சொர சொரப்பாகவும் இருப்பதை 

நாம் உணரலாம். அதற்குக் காரணம் சீட்டேக் 

களின் ஒரு முனை வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருப் 

பதே யாகும். இந்தச் சீட்டேக்கள் தேய்வுற்றா 

லும், ழே விழுந்தாலும் புதியவைகள் அங்கே 

வளர்ந்துவிடும். கஇளைட்டெல்லத்தில் சீட்டேக்கள் 

இரா. 

  

உடல் துவாரங்கள் : முற்கூறிய வாய், மல மண்புழு : 

வாய் தவிர இன்னும் பல துவாரங்கள் மண்புமுக் மெகாஸ்கோலக்ஸ் 

களின் உடலிற் காணப்படுகின்றன. அவை 1, புூரோஸ்டோ 

யாவன 2 மியம் 

2. கிளைட்டெல் 

(அ) முதுகுத் துவாரங்கள் (19௦1௨1ற00:௦5)- _ wb 
5 : த ல் i" . 3. மல வாய் 

(இவைகள் உடலின் மேல் தோலில் ஒரு நடுக் 4! முதுகுத் 

கோடு போட்டாற்போல் பத்தாம் செக்மென்டிலி I துவாரங்கள் 

ந்து கடைசிவரை காணப்படும். இப் புழுக் 

களைச் சற்று அழுத்தினால் இத் துவாரங்கள் வழியாக உடலறைத் 

திரவம் கசிந்து வருவதைக் காணலாம். 

(௮) ஸ்பெர்மாதீக்கல் giaungmect (Spermathecal openings). 

'செக்மென்டு ஆறுக்கும் ஏழுக்கும் இடையிலும், ஏழுக்கும் எட்டிற்கும் 
இடையிலும், எட்டிற்கும் ஒன்பதிற்கும் இடையிலும் ஒவ்வொரு 

ஜோடித் துவாரங்கள் அடிப்புறத்தில் காணப்படும் (படம் 56). 

இவைகள் முதிர்ச்சியுற்ற மண் புழுக்களில் தெளிவாகக் காணப் : 

படும். 

(இ) - ஓவிடக் துவாரங்கள் (Oviducal openings). இவைகள் 

பதினான்காவது செக்மென்டின் அடிப்புறத்தில் காணப்படும் ஜோடித் 

துவாரங்களாகும் (படம் 56). 2
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(ஈ) ஸ்பெர்ம்டக்ட் துவாரங்கள் (8றச1௩0ப௦1), (பிராஸ்டிடேட் 
சுரப்பிகளின்) பதினெட்டாவது செக்மென்டின் அடிப்புறத்தில் காணம் 

  

  

  

  

  

      

  

wi. 56. 

மண் புழு: .& முதுகுப்புறத் தோற்றம், bd, கீழ்ப்புறத் தோற்றம், . டே உடல் சீட்டே, 4. பீனியல் சீட்டே, (6) 1. புரோஸ்டோமியம், 
உ வாய், 9, ஸ்பெர்மாதீக்கல் துவாரம், 4, ஓவிடக் துவாரம், : 
5. கிளைட்டெல்லம், 6, கெஃப்ரீடியத் துவாரம், 7, ஸ்பொம்டக்ட் துவா ரம். 8, முதுகுத் துவாரங்கள், 77-37]. செக்மென்டுகள். 

படும் ஜோடித் துவாரங்கள். மண் புழுக்கள் இரு பாலிகளாக இரும். 
பதால் இருவகைத் துவாரங்களும் ஓரே. பிராணியில் காணப் 

(௨) மகெஃப்ரீடியத் துவாரங்கள் (Nephridialpores). நுண்ணிய: 
பல துவாரங்கள் உடலில் பல பாகங்களில் காணப்படுகின்றன. ' 
இவைகள் யாவும் சுருண்டுள்ள நெஃப்ரீடியாக்களிலிருந்து வெளிக். 
திறக்கின்றன (படம் 56). ,
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2 param (Body wal)): Qa மெல்லியதாகவும் (படம் 57) ஈரப் 
பசையுடையதாகவும் காணப்படும்... புற மேல்தோல் அல்லது கூட் . 
டிகள் என்பது மெல்லிய அடுக்குப் புறத்தோல் அல்லது எபிடெர் 

மிஸிலுள்ள சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்பட்ட. பொருளால் ஆனது. புறத் 
(தோல் (11) எப்பிடெர்மிஸ் (Epidermis) என்பது தூண் போன்ற செல் 
களின் (௦௦1000௨0 08118) சோர்க்சையால் ஆனது. இவைகள் பெரும் 
பாலும் சுரப்பிகளை உட்கொண்டு இருக்கும். ௮ச் சுரப்பிகளின் திரவம் 

தோலின் மேற்புறத்தை ஈரப்பசையுடன் வைத்துக்கொண்டிருக் 

கிறது. பல சிறிய குழித் துவாரங்களும் இதில் காணப்படும். இவை 
களில் சீட்டேக்கள் பதிந்தும் தசையிழைகளினால் பிணைக்கப்பட்டும் 

இருக்கின்றன. களைட்டெல்லப் பகுதியில் இப் புறத்தோல் பல அடுக்கு 

களால் ஆனது. அடுத்த டெர்மிஸ் (மேல் தோல்) என்பது பல மெல் 

லிய இணைப்புத் இசுக்களால் ஆனது, இதுவே &முள்ள பாகங்களுக்கு 

அடித்தளம் போல் அமைகிறது. வட்டத்துசை அடுக்குகள் (மேய 

layer), bor sone aS Gar (Longitudinal layer), Q)oiranid 2 Hey 

யின் வெளித்தோலும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாசக் காணப்படுகின்றன. 

  

  

ப்ட். 57, 

மெகாஸ்கோலக்ஸ் . குறுக்கு வெட்டுப் படம்: 1, க்யூட்டிகிள், 

2. புறத்தோல், 9. வட்டத் தசை, 4. நீளத்தசை, 5. சீட்டே. 

6. கெஃப்ரிடியம், 7. உஉடற்குழி வெளித்தோல், 8. கீழ் கரம்புத் 

தண்டு, 9. கீழ் இரத்தத் குழாய், 10. மேல் இரத்தக் குழாய், 

11, erpe, 12. குளோரகோஜன் செல்கள், 18. சிறுகுடலின் 

வட்டத்தசை, 14. சிறுகுடலின் நீளத்தசை, 15. சிறுகுடலின் உள் 

தோல், 16. சிறுகுடல், 17. டிஃப்லசோல், 18. சீட்டேப் பை. 

வட்டத் தசை அடுக்குகள், நீள் தசை அடுக்குகள் இரண்டும் உடலின் 

நீளம் பூராவும் காணப்படுகிறது.
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உடலறை (00610): குறுக்கு வெட்டுப் படத்தைப் பார்த்தால் 

(57) மேற்கூடிய உடற்சுவரின் பாகங்களும், உடற்குழியும் நன்றாகத் 
தெரியும். உடற்குழி ஓர் அகன்ற இடப் பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.. 

அதனுள் உடற்குழித் இரவம் நிரம்பி இருக்கிறது. இத் திரவத்தினுன் 
நிறமற்ற கார்ப்பசில்கள் காணப்படுகின்றன. இவைகளில் சல அமீபா 

போன்றும் (ஊு௦6௦10), சில கழிவுண்ணிகளைப்போன்றும் (011௧20071௯). 
இருக்கும். இத் திரவம் சில பாக்டீரியாவைக் கொல்லவும் உபயோகப் 

படுகிறது. இவ்வுடற் குழியின் வெளித்தோல் உடல் தோலையோட்டி. 

இருக்கின்றது. உடற்குழி பல செக்மென்டுகளால் தடுக்கப்பட்டு 
இருக்கிறது என்று முன்பே கூறினோம். அதன் அமைப்பு இங்கு நன்கு 
விளங்கும், மெல்லிய சவ்வுத் இரைகளாகிய (86௬௨) சுவர்கள் உட. 

லழஹையைப் பகுத்துள்ளன. இந்தத் தடுப்பறைகள் (61௨) குடற் 
குழாயை உடல் சுவரிலிருந்து தொங்கவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. 
மூன் உள்ள செக்மென்டுகளில் இவ்விதச் சவ்வுச் சுவர்கள் அறைகுறை. 

யாகவும் இல்லாமலும் இருக்கும். 

உடலறையின் வெளித்தோலிலிருந்து இனப் பெருக்க உறுப்புகள் 
வளர்கின்றன. இவ்வறை, கழிவுத் துவாரங்கள்மூலமாகவும், இனம் 
பெருக்கத் துவாரங்கள்மூலமாகவும் வெளியே தொடர்புவைத்துக்: 
கொண்டிருக்கிறது. ஆகையினாலேயே இதை உடற்குழி (coelom) 
என்று கூறுகிறோம். 

மண் புழுவின் இயக்கம் : மண் புழுவின் உடலமைப்பே அதன் 
இடப் பெயர்ச்சிக்கு உரிய ஒரு தனி முறையில் விளங்குகிறது. இவழ். 
ிற்கு உதவக்கூடிய உறுப்புகள் சீட்டேக்கள், தசைகள், உடலறைத் 
திரவம் முதலியன. இந்தச் சீட்டேக்கள் நெம்புகோல் போல உப: 
யோகப்படுகின்றன. தசைகள் சுருங்க விரிந்தும், உடலறைத் இரவம் 
ஆங்காங்கே ஓடியும் இப் புழுவை முன்பின் தகர்த்துகிறது. இப் புழு மூன் 
நகரும்போது வட்டத் தசைகள் முதலில் சுருங்குகின்றன. இவ்வாறு 
செய்யும்போது உடல் மெலிந்தும் நீளமாகவும் ஆகிறது. முன்னாலுள்ள 
செக்மென்டுகளின் சீட்டேக்கள் அவற்றிற்கு உரிய தசையிழை: 
களின் உதவியால், தாம் அடங்கியுள்ள பைகளிலிருந்து: வெளி: 
வந்து, தரையிலுள்ள பள்ளங்களில் ப.இந்துவிடுகின்றன. இதனால், 
உடலின் முற்பகுதி பதிந்து ஊன்றி இருக்கும், இப்போது உடல் 
பரு த்தும் குட்டையாகவும் ஆகும். உடலின் முன்பகுதி சட்டேக்கள் 
நெழ்புகோல் போல் தரையில் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதால்' பின் 
ean மட்டும் gross இழுக்கப்படும், உள் இரவமும் ஒரு. மா ‘ . 

UGBulgidrer BG. Sadr nor POO LG gegen Gone ne கா é முக்கப்படும், பிற்பகுதி முன்னது; ததுபோல் செய்யும், இவ்வாறு மாறி மாறிச் செய்வத
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னால் மண் புழு இடம்விட்டு இடம் பெயர் 

கிறது. : 

சீரண மண்டலம்: உணவுப் பாதை 
யானது உடல் நீளத்தின் அளவு நீண்ட ஒரு 
குழாய் போன்றது. இது முன் கூறியது 
போல உடற்குழியில் தொங்கவிட்டாற் 
போல் உள்ளது. உதாரணமாக, ஒரு 
பெரிய குழாயினுள் அதே நீளமுள்ள ஒரு 
சிறிய குழாயை வைத்தாற்போற் காணும். 
இச் சிறு குழாயை உணவுப் பாதையாசு 
வும், பெரிய குழாயை உடற் குழாயாகவும் 

அனுமானித்துக் கொள்ளலாம். இரு 
குழாய்களுக்கும் இடையில் உடற்குழித் 
இரவமுள்ளது. அச் சிறு குமாய் அதாவது 
உணவுப் பாதை பார்ப்பதற்கு ஒரே 
மாதிரி நீண்ட குழாயாக இருந்தாலும் 
முற்பகுதகளில் சிறு வேற்றுமைகளுடன் 
காணப்படுகிறது. உணவுப் பாதையின் 

ஆரம்பம் வாய் (௩௦03). _ வாயின் முன் 

னால் நாக்குப் போன்று பொங்குவது 
புரோஸ்டோமியம் (௦/0ொம்யார) என்ற 
பொய் செக்மென்டு, அடுத்த உண்மை . 
யான பெரிஸ்டோமியத்தில் தான் (Peristo- 
mium) are: அமைந்துள்ளது. வாயில் 
பல்லுமில்லை, தாடையுமில்லை. உள்வாய் 

(buccal cavity): இது ஒரு தசையாலான 
மெல்லிய பையாகும். இதன் தொடர்ச் 

. சதியே தொண்டை. (ங்வராமப. இது மூன் 
ரம் நான்காம் செக்மென்டில் அமைந்துள் 
ளது. இத் தொண்டையைச் சுற்றித் 
தொண்டைச் சுரப்பிகள் (pharyngeal 

ஜி) உள்ளன. அவைகளில் சுரக்கும் 

இரவம்: தொண்டையில் கலக்கிறது. 
தொண்டையானது உணவுக் குழாய் 

(oesophagus) மூலம் அரைவைப் பை 

யூடன் (gizzard) இணைக்கப்பட்டிருக் 

கிறது. உணவுக்குழாயும் அரைவைப் பை 

யும் ஐந்தாம் ஆறாம் செக்மென்டுகளில் 

அமைந்துள்ளன. மண் புழுக்கள் உள்ளே 

குடைந்துகொண்டு செல்லும்போது 
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மெகாஸ்கோலக்ஸ் : உண 

வுக்குழாய், கழிவு நீக்க உறும் 

புகள், இரத்த மண்டலம். 
. உள்வாய் 

தொண்டை 

- உமிழ்நீர் சுரப்பி 

தொண்டை மெஃப்ரீடி 
யங்கள் 

. உணவுக் குழாய் 

.  அரைவைப் பை 

. மேல் இரத்தக் குழாய் 

, பக்க இருதயங்கள் ' 
. சிறுகுடல் 
. சிறிய நெஃப்ரிடியங்கள் 

. கிளைட்டெல்லம் 
. பெரிய கெஃப்ரிடியங்கள் 

மேல் சிறுகுடல் கழிவுக். 
குழாய்



ஏராளமான அளவில் மண்ணே விழுங்கக்கொண்டே செல்லும். 
அம்மண்ணிலே கலந்துள்ள உயிருள்ள செத்த பல' ஏறிய உயிரினங் 
களும், பாக்டீரியாக்களும், அழுகிய தாவரத் தூள்களும் இருக்கும். 
இவைகளே அதற்கு ஆகாரமாக உபயோகப்படுகின்றன. அம் மண் 
வாயிலுள்ள சுரப்பிகளின் இரவத்துடன் கலந்து உணவுக் குழல் வழி 
யாக அரைவைப் பைக்கு வந்து சேரும். அரைவைப் பைக்கு முன் சில 
இன மண் புழுக்களில் இனிப்பை அல்லது க்ராப் (010) இருக்கும். 
அவ்விதம் உள்ள உறுப்பு மண்ணைத் தேக்கி வைத்து உள் அனுப்புமே 
தவிர, வேறு வேலை செய்வதில்லை. அவ்வரைவைப் பையின் உட்புறம் 
கைட்டின் என்ற பொருளினாலான பல புடைப்புகளின்மூலம் நன்கு 
அரைக்கப்பட்டு மிக நுண்ணிய குழைவு மண்ணாக மாறிவிடுகிறது. சில 
பெரிய கற்களும் உட்செல்லும் மண்ணுடன் செல்ல நேரிடும். அவை 
களும் இவ்வரைவைப் பையினுள் தங்இப் புடைப்புகளுடன் சேர்ந்து 
அரைப்பதற்கு உதவும். - : - 5 

அடுத்துக் காணப்படுவது சிறுகுடல், இச் இறுகுடல் ஏழாவது 
'செக்மென்டு முதல் இறுதியில் இருக்கும் பதினான்காவது செக்மென்டு 
வரை குறுகியும் அதற்குப்பின் அகன்றும் பல பிதுக்கங்களையுடையன 
வாகவும் இருக்கும். அரைவைப் பையிலிருந்து இச் சிறுகுடலுடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ள பாகம் மிகவும் குறுகியது. இதனால், அரைவைப் 
'பையிலுள்ள மண் கூழைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக வேறு இறு 
“கடலுக்கு அனுப்ப முடியும். இச் சிறுகுடலின் உட்புற . அடுக்கு பல சுரப்பிகளைக் கொண்டுள்ளது. . உட்புறத்தில் : மேலிருந்து 
நாக்குப் போன்று தொங்கிக்கொண்டுள்ள ஒரு நீண்ட .உள் 
மடிப்புப் பாகத்திற்கு டிஃப்வசோல் (typhlosole) என்று பெயர் 
(படம் 57). இவ் உள்மடிப்பு உட்டுரஇக்கும் இடப் பரப்பை அதிகப் 
படுத்துகிறது. டிஃப்லசோவிலும் சிறுகுடலின் உள் அடுக்குகளிலும் 
இரத்தக் குழாய்களும், மயிரிமைக் குழாய்களும், தந்துகிகளும் இருக் 
இன்றன. இந்த இரத்தக் குழாய்களும் சிறு குழாய்களும் மணற் குழம் பிலிருந்து உணவுச் சத்தை உட்டிரகிக்கன்றன. உள் அடுக்கில் பல மஞ்சள் நிறக் குளோரகோஜன் செல்கள் (chloragogen. cells) காணப் படும். இவைகள் கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றும் பணியில் உள் ளன. மண் புழுக்கள் வளைந்தும் தெளிந்தும், சுருங்இயும் விரிந்தும் | யங்கிக்கொண்டிருப்பதால் உணவுப் பாதையிலுள்ள மண்ணானது நீண்ட திரிபோன்ற அல்லது உருண்டையான திரள்களாகக் குழிவாய் மூலம் தள்ளப்படுகின்றன. 

் 

இரத்த மண்டலம் (படம் 58): 
இர.க்தம்போல் செந்நிறமானது. இ 
இருக்கறது. இத்துடன் 
சிவப்பு நிறத்திற்குக் ௧ 

மண் புழுவின் இரத்தம் மனித 
தில் பிளாஸ்மா என்ற திரவம் 

நிறமற்ற கார்ப்பசில்களும் இருக்கின்றன. 
ஈரணம் ஹீமோகுளோபின் ( haemoglobin)
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என்ற நிறத்துகள்கள் அந்தப் பிளாஸ்மாவில் கரைந்துள்ளதேயாகும். 
இரு முக்கியக் குழாய்கள் ௮ம் மண் புழுக்களின் உடல் நீளத்துக்கு 
அமைந்திருக்கின்றன. ஒன்று உணவுக் குடலுக்கு மேலேயும் மற்றொன்று 
கீழேயும் உள்ளன. மேற்குழாய், கீழ்க்குழாய் என்று முறையே அவை 

களைக் கூறுவார்கள் (படம் 59). மேற் குழாய் தசைச்சுவர்களால் 
ஆனது. இதுமுறைப்படி சுருங்கி விரியும். இரத்தம் பின்னிருந்து முன் 

  

மெகாஸ்கோலக்ஸ் : இரத்த ஓட்டம், 1, உடற்சுவர், 2, மேல் 

இரத்தக்குழாய், 3, பக்க இருதயங்கள், 4, நெஃப்ரிடியம், 5. கீழ் 

இரத்தக் குழாய், 6. சிறுகுடல் 

“னோக்கி.அலைபோல் ஒடும். பல ஜோடி வால்வுகள் உண்டு. இவ் வால்வு 

கள் இரத்தத்தைப் பின்னோக்கி ஓடாமல் தடுக்கும், &ழ்க் குழாயில் 
இவ்வித வால்வுகள் இல்லை. இக் குழாயில் இரத்தம் முன்னும் பின்னு 
மாக ஓடுகிறது. இவ்விரு குழாய்களும் எட்டு குறுக்குக் குழாய்களி 
னால் . பக்கங்களில் இணைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. 6 முதல் 18 வரை 
யுள்ள செக்மென்டுகளினுள் இக் குறுக்குக் குழாய்கள் காணப்படும். 

. இவைகளில் முன் நான்கு: ஜோடிக் குழாய்களைவிடப் பின் நான்கு 

குழாய்கள் சற்றுப் பருத்து நன்றாகத் தெரியும். . இக் குறுக்குக் குழாய் 
கள் சுருங்கி விரியும் தன்மையுடையன. ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு வால்வு 
உண்டு. இக் குணங்களினாலேயே இவைகளைப் பக்க இருதயங்கள் 

(lateral hearts) என்று கூறுவார்கள். பொய் இருதயங்கள் (18213௦ 

hearts) என்றும். கூறுவதுண்டு.
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இவ்விருதயங்கள் இரத்தத்தை மேற்குழாயிலிருந்து Fibs 
குழாய்க்கு அனுப்புகின்றன. மேற்குழாய் சுருங்கி விரியும்போதே. 
இருதயங்கள் சுருங்கி விரியும். அப்போது மேற் குழாயில் இரத்தம் 
பின்னிருந்து முன்னும், இருதயங்களில் மேலிருந்து &ழும் ஒடும். மேற். 
குழாய் இரத்தத்தைச் சேகரிக்கிறது. ஓவ்வொரு செக்மென்டிலும். 
சிறு குடலிலிருந்து இரு குழாய்களும் மேல் தோலிலிருந்து ஒரு குழா 
யும் மேற்குழாயில் வந்து சேரும், இழ்க்குழாய் இரத்தத்தை. 
வினியோடக்கும் தொழிலில் உள்ளது. ஓவ்வொரு செக்மென்டிலுள்ள 
உறுப்புகளுக்கும் தனித் தனிக் குழாய்கள்மூலம் இரத்தம் செல்லூ 
கிறது. சிறு குடலுக்கும், நெஃப்ரீடியத்துக்கும், மேல் தோலிற்கும் 
கிளைக் குழாய்கள் செல்லுகின்றன. கருங்கச் சொன்னால், இரத்தம் 
மேற் குழாய்களினால் சேகரிக்கப்பட்டு இருதயங்கள்மூலம் Sips. 
குழாய்க்குச் சென்று அங்கிருந்து வினியோ௫க்கப்படுகிறது. அவ்வாறூ 
வினியோடக்கப்படும்போது இரத்தம் தோலிற்கும், நெஃப்ரீடியத்திற். 
கும் சென்று கழிவுப் பொருள்கள் நீக்கப்பெறுகின்றன. அவ்வுறுப்பு 
களிலிருந்து இரத்தம் வேறு Am குழாய்கள்மூலம் கடைசியாக மேற் 
குழாயை அடைஇன்றது. 

மண் புழு சுவாசித்தல்: சுவாசிப்பதற்கு என்று தனி உறுப்புகள் இல்லை. இத்தொழில் உடலின் தோல் அல்லது உடற் சுவாமூலமே. நடைபெறுகிறது. உடல் தோலில் பல மயிரிழை போன்ற இரத்தக். 
குழாய்கள் உண்டு, வெளிப்புறத்திலுள்ள பிராண வாயு இத்தோல்: 
களின் மூலம் களடுருவிச் சென்று ௮க் குழாய்களில் செல்லும் இரத்தத். 
திடம் கொடுத்து அவைகளிடமுள்ள கரியமிலவாயுவை வெளியேற்று 
கிறது. இந்தப் பண்டமாற்று வேலைக்கு உடல் தோல் எப்போதும் 
ஈரப்பசையுடன் இருக்கவேண்டும். தோலில் காணப்படும் மியூக்கஸ். 
சுரப்பிகளிலிருந்து (000008 ஐ 05) சுரக்கும் சளிபோன்ற புசையும், 
உடற் குழியிலிருந்து மேல் துவாரங்கள் வழியாக வெளிவரும் இரவ 
மும், மண் புழுக்களின் உடலை ஈரப் பாசையுடன் வைத்திருந்து சுவா 
சிக்க உதவுகின்றது. மேல் தோல் காய்ந்து போனால் மண் புழுக்கள் 
இதந்துவிடும். 

கழிவு மண்டலம்; தெஃப்ரீடியாக்கள்மூலம் கழிவுப் பொருள் கள் வெளியேற்றப்படுகின்்றன. அவற்றுள் ஒரு மாதிரி (type) நெஃப்ரீடியத்தை எடுத்துக்கொண்டரல் அது பின்வரும் களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. ஓவ்வொரு செக்மென்டி லும் . (மூன் பகுதிகளை நீக்க) ஒவ்வொரு ஜோடி தெஃப்ரீடியங்கள் சுருண்டு இருக்கும், அகுனாலேயே இவைகளுக்கு செக்மென்டல் 
ஒவ்வொரு நெஃப்ரீடியத்இற்கும் 

ஈடு. வெளிவாயில் நதெஃப்ரீடியோம் 
இது மண் புழுவின் அடிப்பாகத்தில் 

பாகங்
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இருக்கிறது. உள் வாயில் நெஃப்ரீடியம் இருக்கும். செக்மென்டிற்கு. 

மூன்னுள்ள செக்மென்டில் உடற் குழியினுள் இறக்கிறது. இது நெஃப் 

ரோஸ்டோம் (nephrostome) எனப்படும் (படம் 60, 64), நெஃப் 
ரோஸ்டோம் புனல் போன்றவாயுடையது (இலாட அமைப்புள்ளது]. 

அவ்வாயைச் சுற்றிலும் சீலியாக்கள் துய்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு 
நெஃப்ரீடியோஸ்டோமிலிருந்துவரும் குழாய், பகுதிச் சுவரைத் (82ற12] 

wall) துளைத்துக்கொண்டு பின்னுள்ள செக்மென்டில் சுருளாக அமைந் 

துள்ளது. இக் குழாயின் உள்ளே சீலியாக்கள் உள்ளன. சுருண்டுள்ள 
பாகத்தை மூன்று பகுதியாகப் பிரிக்கலாம், 

முதற் பகுதி: நெஃப்ரோஸ்டோமிலிருந்து வரும் குறுகிய குழாய் 

பின் விரிவாகவும் சீலியாக்களையுடையனவாகவும் இருக்கும். 

இரண்டாம் பகுதி: முதற் பகுதியின் தொடர்ச்சியிலுள்ள இப் 

பகுதி கரப்பிகளைக்கொண்டும் சலியாக்கள் இல்லாமலும் இருக்கும். 

மூன்றாம் பகுதி; இரண்டாம் பகுதியின் தொடர்ச்சியாயுள்ள 

இப்பகுஇ சுரப்பிகளற்றும், சீலியாக்களற்றும், தசைகளுடைய சுவர் 

களுடனும் இருக்கும், நெஃப்ரீடியங்களின் எல்லாப் பாகங்களும். 

A 

    
A. ஒரு-செல் உட்குழாயின் குறுக்கு வெட்டுப் படம். 

%. பல-செல் வெளிக்குழாயின் குறுக்கு வெட்டுப் படம். 

(தசைப் பாகம் நீக்கி) வடிகால் குழாய்கள்போல் அமைந்துள்ளன. 

இவை ஒரு செல் குழாய்களாகும் (intracellular). அக்குழாய்களின் 

சுவரில் பல (படம் 68) சிறிய இரத்தக் குழாய்களும் தந்துககளும் 

இருக்கின்றன. - அவைகளிலிருந்து சுரப்பிச் செல்கள் (gland cells) 

-கழிவுப் பொருள்களைப் பிரித்தெடுத்துப் பின்பு சீலியாக்களின் இயக்கத் 

இனால் வெளியேற்றப்படுகன்றன. இம்மாதிரியான நெஃப்ரீடிய 

் அமைப்பு ஆங்கல நாட்டு லும்பிரிகஸ் (Lumbricus) என்ற மண் புழுவி'
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வ், இத்திய நாட்டுத் இராவிடா (13ாஷுு0௨) என்ற மண் புழுவிலும் 
அாணம்பரும், . மெகாஸ்கோலக்ஸ் (1482820010) மண் புழுவில் மூன்று 

  

Lit. .60 

நெஃப்ரீடியங்கள் : 1, சவ்வுத் திரை, 2. பெரிய நெஃப்ரீடியம், 
3. நெஃப்ரஸ்டோம், 4, கீழ்ரரம்புத் தண்டு. ் 

னித நெல்ப்ரீடியங்கள் உண்டு, அவைகளாவன 2 (31) பெரிய தெஃப் 
Fupsmacr (Meganephridia) (.n_ip 82), (2) இறிய நெஃப்ரீடியங்கள் 
அரங்கு (படம் 61-ல் 8, (8) தொண்டை, நெஃப்ரீடியங்கள் 
(வராம் வரவு (படம் 67-ல் Db). 

1. பெரிய நெஃப்ரீடியங்கள் : இவைகள் 18ஆம் செக்மென்டிற் 
'குப் பிறகுள்ள செக்மென்டுகளில் மத்திய நரம்புத் தண்டுக்கு இருபுறங் 
களிலும் அமையப் பெற்றுள்ளன. மேலே விவரித்துள்ள மாதிரி நெஃப் 
ரீடியம்போல் இவைகள் உள்ளன. நெஃப்ரீடியக் குழாய் ஒவ்வொரு 
'செக்மென்டிலும் நெஃப்ரீடியோப்போர்மூலம் " வெளியே திறக்க 
வில்லை. ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த . செக்மென்டில் ஒரு செப்டல் 
அசினின் Geren (septal excretory canal) மேல் தநொக்கிச் சென்று; 
றுகுடலுக்குமேலும், மேல் இரசத்சச் சூவாய்க்குக் ழும் அமைந். 
துள்ள beri. Ane slays @spruId (supral intestinal excretary 
"கடம் சேர்க்கிறது (படம் 62). இந்தச் சிறுகுடல் கழிவுக் குழாய் 
அந்தந்த செக்மென்டிலும், ஜோடிக் குழாய்கள்மூலம் கழிவுப் பொருள் 
களைச் சிறுகுடலில் தள்ளிவிடுகிறது. ஆகையால், இந்தச் சிறுகுடல் 
கழிவுக் குழாய்க்கு, குடலினுள் திறக்கும்  கிழிவுக் குழாய் (ஸரன௦16- 
phric. nephridia) என்ற மறு பெயரும் உண்டு (படம், 60). 

4. சிறிய கெஃப்ரீடியங்கள் (Micronephridia) (uth 61-e b): 
இலைகள் 782 மூசல் 150 அரை: காணப்படும், சிறிய விரல்கள் போன்ற அமைப்புள்ள. 74ஆம் செக்மென்டுற்குப் பிறகு ஒவ்வொன் 
றிலும் காணப்படும். செக்மென்டின் உள்ளே உடற்குழிச் சுவருக்கும்
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பின் அமைந்துள்ளன. தனித்தனி நெஃப்ரீடியோப்போர்கள்மூலம். 
வெளியே திறக்கிறது. நெஃப்ரோஸ்டோம் இல்லை. ஆகையால்; இவை, 

  

  

டட பக்.65,, 

மெகாஸ்கோலக்ஸ் : பெரிய நகெஃப்ரீடியம். 1. நெஃப்ரீடியம், 
அ. செப்டல், 8, நெஃப்ரிடியத்தின் உடல், 4, செப்டல் கழிவுக்குழாய். 

களுக்கு எக்சோதெஃப்ரீக் நெஃப்ரீடியா (exonephric nephridia) srairapr 
பெயர், 

3. தொண்டை ரெஃப்ரீடியாக்கள் (படம் 
. 67-ல் ௨: இவைகள் சுருண்டும், குடுமியைப் 
போலும், ஜோடியாக 5 முதல் 9 வரையுள்ள 
செக்மென்டுகளில் காணப்படும். உணவுக் 
குறாய்க்கும், அரைவைப் பைக்கும் இரு மருங்கி 
லும் அமைந்துள்ளன. இவைகள் உஉற் குழா 

டயில் பல .கத்தைக் குழாய்கள்மூலம் இறக்கின் 

றன. நெஃப்ரோஸ்டோம்கள் இவைகளில் 
காணப்படுவதில்லை. 

குளோரகோஜன் செல்கள்.: மேற்கூறிய 
- நெஃப்ரிடியங்கள் தவிர, குளோரகோஜன் செல் 

களும் கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்றுகின் . 
றன.  உடற்குழிச் சுவரின் &ழ்க்காணும் சிறு 
குடல் அடுக்கில் காணப்படும் சில மஞ்சள் செல் 

கள் (படம் 57) இரத்தத்திலிருந்து கழிவுப் 
பொருள்களைத் திரட்டி உடற்குழியில் போடு 

இன்றன. . உடற்குழியிலுள்ள அமீபாய்டு கார்ப் 

பில்கள் .அவைகளை உண்டுவிடுகின்றன. கில 

சமயங்களில் இக் கழிவுப் பொருள்கள் நெஃப் 

   படம. 6. 
a, தொண்டை 

கெஃப்சிடியம். 
1. நெஃப்ரீடியக் 

குழாய்: 
ம. சிறிய நெஃப்ரீடியம். 

ரோஸ்டோம்கள்மூலம் வெளியனுப்பப்படுவதும் உண்டு.
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| Bywiy twocwrt.ow (Nervous system): 04 Sus நரம்பு மண்டலம் 
என்பது செரிபிரல்.  செல்திரள்களாலானது (௦8241 ஐக௩த112). - 

   
டட ட். கே. 

கெஃப்ரோஸ்டோம்: த, கீழ்த் தோற்றம். ந. பக்கத் தோற்றம், 

6. நீளத் தோற்றம். 1. விளிம்புச் செல்கள், 2. கீழ் உதடு, 

3௨ மேல் உதடு, 4. புனலின் அடிப்பாகம், 5, குறுகிய குழாய், 

6. தேக்குமிடம், 7. பெரிட்டோனியம், 8. மத்திய செல் 

"இதை “மூளை'என்று கூறுவார்கள் (படம் 65). இது இரு பிரிவுகளா 
னது (lobe). இது தொண்டைக்குமேல் இருப்பதனால் தொண்டைமேல் 
GleevGircr  (supra-pharyngeal ganglia) என்றும் கூறுவதுண்டு. 

ஒவ்வொரு நரம்பும் இந்த “மூளை'யிலிருந்து இரு புறங்களிலும் 
தொண்டையைச் சுற்றிக் கீழ் நோக்கி வந்து, மூளைக்கு நேோர்ழோக 
ஒன்று சேர்கின்றன. இவ்விடத்தில் ஒரு நரம்புச் செல்திரள்களாகன் 
றன. இருபுறங்களிலும் வளைந்துவந்த நரம்பிற்குத் தொண்டை வளைய 
iby (circumpharyngeal connective) என்றும், அச் செல்திரளுக் 
குத் தொண்டைக்கீழ் செல்திரள் (subpharyngeal ganglia) என்றும் 
பெயர். இதிலிருந்து உணவுக் குழாய்க்குக் கழே கடைசிவரை Sip 
ST buys SoG (L1tb 57). (ventral nerve cord) போகிறது, இத் 
கண்டு ஒவ்வொரு செக்மென்டிலும் ஒவ்வொரு நரம்புச் செல்திரள்க 
ளாகவும், ௮ச் செல்திரள்களிலிருந்து 34 ஜோடி, நரம்புகள் உடலின் 
பாகங்களுக்குச் செல்கின்றன. இந்த நரம்புத் தண்டு பார்ப்பதற்கு 
“ஒன்றுபோல் கோன்றினாலும் உண்மையில் இரு சிறு தண்டுகள் ஓன்று 
“சேர்ந்துள்ளது. மேற்கூறிய மூளையிலிருந்து பெரிஸ்டோமியத்திற்கும், 
பக்கங்களுக்கும் சிறு நரம்புகள் செல்கின்றன. . மேலே மூளையும், பக்கங் 
களில் வளை நரம்புகளும், கீழே தொண்டைக் 8ழ் செல்திரள்களும் 
இருப்பது ஒரு நரம்பு வளையம் போல் (18௭4௦ மத) தோன்றுகிறது.
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இந்த வளையத்தின் வழியாக ' உணவுப் பாதையின் தொண்டை, 

உடலறையினுள் புகுகிறது. நரம்பு 
வளையத்திற்கு மத்திய நரம்பு மண்டலம் 

(central nervous system) என்றும், 

நரம்புத் தண்டும், அதைச்சார்ந்த 
நரம்புகளுக்கும் புற நரம்பு மண்டலம் 
(peripheralnervous ஜகா) என்றும் 

(பெயா். 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் அல்லது 
புலன்கள்: உணர்ச் உறுப்புகள் மிகச் 
சொற்ப முறையில் அமைந்துள்ளன. 
கண்கள், காதுகள் இல்லாவிடினும் 
உடலில் உள்ள சில உணர்ச்சி நரம்புகள் 
மூலம் உணரப்பட்டு அவ்வேலைகள் 

,நடைபெறுகின்றன. முக்கியமாக இரு 
வாங்கி 2 mirnjscr (receptor organs) 
உண்டு. அவைகளாவன? (௮) மேல் 

தோல் உணர்ச்சி உறுப்புகள் (ம்ம்ம்! 
56086 ௦0ஐ25), (ஆ) ஒளி உணர்ச்சி உறுப் 
புகள் (ஒளி ora&)ascir-Photosensitive 
organs or photoreceptors). 

(௮) மேல் தோல் உணர்ச்சி உறுப் 
புகள் (படம் 66: உடலின்மேல் 
தோலில் சில செல் தொகுதிகளிலிருந்து 
மயிரிழை போன்ற. உணர்ச்சி நீட்டிகள் 
உள்ளன. சிறு நரம்புகளும் இத் 
'தொகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக் 
இன்றன. இவைகள் முற் .பகுதி செக் 
மென்டுகளிலும், கிளைட்டெல்லத்திலும் 
அதிகமாகக் காணப்படும் (வாயிலும் 
Qa வுணர்ச்சி உறுப்புகள் உண்டு, 

இவைகள் தொட்டுணர்ச்சிகளுக்கும், 
சல ரசாயனத் தாண்டுதல்களுக்கும், 
குட்பவெப்ப மாறுதல்களுக்கும் தக்கபடி 

கங்களை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளும் 

vir 

  
Viet   

    
x! 

XU 

wit 

xa 

    
இன 

விருத்தி, நரம்பு மண்டலங்கள். 

மெகாஸ்கோலக்ஸ் : 

1. மூளை, 2. செல் திரள், 

3. விந்துவாங்கி, 4. விந்துப் 

பை, 5. விந்து சுரப்பி, 

6. விந்துப் புனல், 7. அண் 

டச் சுரப்பி, 8. அண்டகாளம், 

9. விந்துக் குழாய், 10. பிரா 

ஸ்டேட் சுரப்பி, 11. பிரா 

ஸ்டேட் நாளம், 

சக்தி வாய்ந்தவை, தொட்டுணர்ச்சியே மிக்க கூர்மையாக உள்ளது. 

(ஆ) ஒளி உணர்ச்சி உறுப்புகள் (படம் 66) : இவ்வுணர்ச்சி 
யுறுப்புகள் அதிகமாகப் புரோஸ்டோமியத்திலும், குறைவாக மற்ற 

செக்மென்டிலும் காணப்படும். மேல் தோலின் அடிப்பாகத்தில்
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இவைகள் “' அமைந்துள்ளன: ' ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செல்லால்: 
ஆனது. அதனுள் ஒரு நியூக்ளியசும், ஒளி ஊடுருவிப் பாயும் சில உறுப் 

  

படம்.66. 

மண் புழு: மேல் தோலின் செங்குத்து வெட்டுப்படம். : 

க. உணர்ச்சி உறுப்புகள், B. ஒளி உணர்ச்சி செல், A. 1, க்யூட்டி 

கிள், 2. உணர்ச்சி செல், 3, தாங்கும் செல், 4. தளச் சவ்வு, 5. நரம்பு 

இழைகள், %. 1. க்யூட்டிகிள், 2. ஒளி ஊடுரும்] உறுப்புகள், 

3. நரம்புச் சிறு இழைகள், 4. தளச் சவ்வு, ' 5. நரம்பு இழை, 

புகளும் (optic organallal) நரம்பு நார்களும் உள்ளன. அச் செல்லில் 
ஒளி விழும்போது, அத்த ஒளிக்கதிர்கள் அவ்வுறுப்புகள்காலம் ஊடுரு 
விப் பாய்ந்து நரம்பு நார்களில் படுகின்றன. அவைகள்: தூண்டப் 
பட்டதும் அந்த ஒளியின் அளவை உணர்ந்து உடலைத் தன் வளைக்குள் 
இழுத்துக்கொள்ளும். ஆகையினாலேயே மண் புழுக்கள் இராக் காலங் 
களில் வெளிவருகின்றன. பகலில் வாரா. இன்னும் இல நுண்ணிய 
உணர்ச்சி உறுப்புகளும் (ா௦ம1௦௦6ற01075) உடலில் உண்டு. அவை 
உடலின் உள்ளே ஏற்படும் மாறுதல்களையும், பெயர்ச்சிகளையும் அறிந்து 

் தொள்ள முடியும். மண் புழுக்களுக்குக் காதுகள் இல்லாவிட்டாலும் 
sored உண்டாகும் மிக நுட்பமான அதிர்ச்சிகளையும் உணர்ந்து 
கொள்ள முடியும். ' மண்ணில் காணப்படும் நாற்றத்தை அறிந்து 
கொள்ள சல உணர்ச் உறுப்புகள் உபயோகப்பட்டா. லும், இப்புலன் 
வளர்ச்சி மிகக் குறைவே. 

இனப்பெருக்க மண்டலம் : மண் புழுவும், ஹைட்ரா, தட்டைப் 
புழுக்கள்போல இரு-பால் பிராணி (Hermophrodite வாண்டு), அதாவது: 
ஓரே உயிரியில் ஆண் உறுப்புகளும் பெண் உறுப்புகளும் காணப்படும். 
இன உறுப்புகள் உடலறையின் உட் சுவரிலிருந்து வளர்கின்றன.
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1. ஆண் இன: உறுப்புகள். (அ) விந்து சுரப்பிகள் (7-௮): 
இவைகள் இரு ஜோடிகளாக உள்ளன. 10ஆம் 14ஆம் செக்மென்டு 
களில் விரலுருவமுடைய குடுமி போன்ற தொகுதிகளாகக் காணப் 
படும். செக்மென்டின் முன் சுவரில் இட்டிக்கொண்டிருக்கும். இவை 
கள் விந்துகளைச் சுரக்கும். , 

(3) gi mu (Seminal vesicle) : Bo ஜோடி உருவமற்ற. 
பிரிவுகளாலான பைகள் உண்டு, ஒரு ஜோடி 9ஆம் செக்மென்டிலும், 
மற்றொரு ஜோடி 18ஆம் செக்மென்டிலும் காணப்படும். இவைகளில் 
விந்துவாக மாறும் வளர் பருவங்கள் வளர்கின்றன. விந்து சுரப்பி 
களிலிருந்து சுரக்கப்பட்ட விந்துவின் வளர்பருவங்கள் அதாவது ஆண் 
தாய் இனச் செல்கள் அந்தந்த செக்மென்டின் உள்ளறையில் சிதறி 
விடப்படுகின்றன. அவைகளை விந்துப் பைகள் நீர் உறிஞ்சுவதுபோல் 
உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளுகின்றன. 

(இ) Ategii yor (Seminal funnel): இவைகள் விந்து 
சுரப்பிகள் உள்ள செக்மென்டுகளிலேயே (10 & 17) காணப்படும் இரு. 
ஜோடி வெண்ணிறமுள்ள புனல்களாகும். இப்புனல்களின் விளிம்பில் 

சிலியாக்கள் உண்டு. விந்து சுரப்பிகளுக்கு நேராக இவைகள் அமைந் 
துள்ளன (படம் 65), இப்புனளலின் தொடர்ச்சியே விந்துக் குழாய் 

(௫2 பன) (படம் 657, 

(ஈ) விந்துக் குழாய்: இந்தக் குழாய், பகுதிச் சுவர்களைத் gins 
துக் கொண்டு இரு புறங்களிலும் பின்னோக்கிச் செல்லுகின்றன. 
அடுத்த செக்மென்டிலுள்ள புனலும் இக் குழாய்களுடன் அந்தந்தம் 
பக்கங்களிலும் சேர்ந்துவிடுகின்றன. 18ஆம் செக்மென்டில் பிராஸ் 
டேட் நாளமுடன் (றா௦5216 duct) சேர்ந்து வெளியே திறக்கிறது. Ae 
குழாய்கள் வெளித்திறக்குமிட.த்திலுள்ள பீனியல் பைகளில் (றப 
880) இரு ஜோடி பீனியல் சீட்டேக்கள் (ஐனர்க] 866) இருக்கின்றன. 
இவ்விரு ஜோடி சீட்டேக்களும் புணர்ச்சி யுறுப்புகளாக உபயோகப் 
படுகின்றன. 

பிராஸ்ட்டேட் சுரப்பி (20946 ஐிகும்) : பல பிரிவுகள் (1௦6) 

கொண்ட ஒரு ஜோடி சுரப்பிகள் 78ஆம் செகச்மென்டில் 
காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் சுருண்டு ஒரு நாளத்தின்மூலம் 
விந்துக் குழாயுடன் கூடி வெளித் இறக்கிறது. இச் சுரப்பியின் இரவம் 
விந்துகளைக் கட்டுகளாக (spérmatophores) ஓட்டிக்கொள்ள உப 

யோகப்படுகிறது. 

Il. பெண் இன உறுப்புகள். (படம் 65). (௮) அண்டச் சுரப்பி 
(Ovary): இவைகள் 78ஆம் செக்மென்டின் முன் சுவரில் (8ஈறாய) 

ஓட்டிக்கொண்டுள்ள விரலுருவமுடைய இரு உறுப்புகள். இவ்விரு 

820-710
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உறுப்புகளும் நரம்புத் தண்டிற்கு இரு மருங்கிலும் அமைந்துள்ளன 
நேர் வரிசையாக அண்டங்கள் (௦4௨) இங்கே சுரக்கப்படுகின்றன. 

(அ) gar Bren (Oviduct): இரு, சிறிய புனல் போன்று 

வாயகன்ற நாளங்களாகும். அண்டங்களுக்குக் 8ழ் 18ஆம் செக்மென்டி 

லுள்ளன. இவை இரண்டும் தனித்தனியே 14ஆம் செக்மென்டில் 
வெளியே இறக்கின்றன. 

(இ) விந்து cuTma@aer (Spermathecae): மூன்று ஜோடிப் பை 

களாக 7, 8, 9ஆம் செக்மென்டுகளில் உள்ளன. இவைகள் செக்மென்ட் 
6-க்கும் 7-க்கும் இடையிலும், 7-க்கும் 8-க்கும் இடையிலும், 8- -க்கும் 
9-க்கும் இடையிலும் வெளியே திறக்கின்றன. மற்றொரு மண் புழு 
வுடன் புணர்ச்சியுறும்போது அதனிடமிருந்து வெளிவரும் விந்து 
களைச் சேகரித்து வைக்க உபயோகப்படுகிறது. 

். புணர்ச்சி (ஜேயிகர10ு) : மண் புழுக்கள் இரு பாலிகளாக இருந் 
தாலும் ஒரு மண் புழுவில் உற்பத்தியாகும் இனச் செல்கள் அதே புழு 

  

படம்.67 

விந்து பரிமாரிக்கொள்ளும் முறை: 1, விந்துப்பை, 2, விந்து. 
சுரப்பி, 3, விந்துப்புனல். 

வின் இனச் செல்லோடு சேராது (self fertilization). அடுத்தடுத் 

துள்ள துளைகளிலிருந்து இரு மண் புழுக்கள் சேரும்போது, அவற்றின் 
உடலின் முன் பாகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்ப் பக்கமாக இருக்கும் 
படி (படம் 67) ஒட்டிக்கொள்ளும். ஒன்றின் கிளைட்டெல்லம் மற் 
றொன்றின் விந்து வாங்கெகளுக்கு நேராக இருக்கும்படி இணைந் 

இருக்கும். ஒன் றன். உடலிலிருந்து வெளிவரும் விந்துகள் மற் 
ொன்றின் விந்து வாய்க்குள் செல்லும்; மற்றொன்றினுடையது இதற் 
குள் சேரும், இவ்விதம் விந்து பரிமாறிக்கொண்டபின் இரு புழுக்



வளத்தசைப் புழுக்கள் ட மீதீரீ 

களும் பிரித்துவிடும். அதன் பிறகு பெண் உறுப்புகள் வேலை செய்ய 
ஆரம்பிக்கின்றன. முட்டையிடும் தருவாய் வரும்போது, இளைட் 
டெல்லத்தின் சுரப்பிகளிலிருந்து பிசுபிசுப்பான திரவம் சுரக்கிறது. 
இத் திரவம் காற்றுப்பட்டதும் சற்றுக் கெட்டியாகிறது. மண் புழு 
வின் களைட்டெல்லம் உருளையாக இருப்பதனால், அதன்மேல் உண் 
டான ஒரு தனி வளையப் பட்டி (ம்யி16) போலிருக்கிறது. அப் புழு 
“நெளிந்து, வளைந்து அந்த வளையப் பட்டியை (விரலிவிருத்து மோதிரம் 
கழன்று வெளிவருவதுபோல்) முன்முனையை நோக்கக் கழற்றிக் 
“கொண்டே: வரும். அவ்விதம் சழன்றுகொண்டு வரும்போது அண்ட 
வாய்களின்மூலம் அண்டங்களும், விந்து வாய்களிலிருந்து முன் சேக் 
ரித்து வைத்த விந்துகளும் இந்த வளையப் பட்டியினுள் வந்து சேரு 

கின்றன. விந்துகளும் அண்டங்களுமே கருவுறப்பெறும் . பொருள் 
கள். அண்டங்கள் கருக்களுடனும், உணவுச் சத்துள்ள கோழையுட. 

னும், அவ் வளையப் பட்டி முன்முனை வழியாக உடலைவிட்டு வெளிவரு 
கிறது. இந்த வளையப் பட்டி, பிசுபிசுப்பாக இருப்பதால் இரு முனை 
களும் குவிந்து மூடிக்கொள்ளும். இந்தப் பட்டி. இப்போது கெட்டியாகி 
உறை (ஷேல்) போலிருக்கிறது. இந்த உறைக்குள் கருவுற்றவைகள் 
நன்றாகப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இந்த அமைப்புக் கூடுகளுக்குக் 

அக்கூன் (௦2௦௦௦1) எனப்படும். இக் கக்கூன்கள் ஈரம் காத்துள்ள இடங் 
களில் சேர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. ' உள்ளேயுள்ள ஆல்புமின் சத்துப் 

பொருளை உபயோகித்துக்கொண்டு ௧௫௬ வளருகிறது. நிறைய 

மூட்டைகள் : இட்டாலும் ஒரு சிலவே புழுக்களாக வளர்கின்றன். 
வளர்ந்து பின் சிறு புழுக்களாக வெளிவருகின்றன. ்் 

மறு உற்பத்தி மகப் : ஸஹைம்ரா, பிளனேரியா 
'போன்றவைகளுக்குள்ள மறு உற்பத்தியோல் மண் புழுக்களிடமும் 
'நாம் காணலாம். மண் புழுக்கள் வெட்டுப்பட்டால் வெட்டுப்பட்ட 
பரகம், தன்னிடம் இல்லாத மறு பாகத்தை வளர்த்துக்கொள்ள முடி 

_ இறது. இருப்பினும், உதாரணமாக, மண் புழுவின் பிற்பகுதி (40 
'செக்மென்டுகளுக்குப்பின்) வெட்டுப்பட்டால் அல்லது இழந்துபோனால் 
அந்த முற்பகுதியுடைய பாகம் கழிவாயை உண்டாக்கிக்கொள்ள 

மூடியும்; அதன் வெட்டுப்பட்ட பிற்பகுதி முற்பகுதியை மீண்டும் 
உண்டாக்கக்கொள்ள முடியாது. ஏனெனில், இவைகளின் 'உறுப்பு 
கள் மு.ற்பகுதியிலேயே. இருந்துவிடுகின்றன. அவ்வாறின்றி . ஒருசில 
'இன உறுப்புகள் உள்ள செக்மென்டுகளுடன் துண்டிக்கப்பட்டால் 
.இரு.துண்டுகளும் முழு மண் புழு உருவை உண்டாக்கிக்கொள்ள' முடி 

யும். அப்படி வளர்த்துக்கொண்டாலும் அந்த மண் புழு இன விரு த்தி 

செய்ய முடியாத மலடாகத்தான் (ஜ216) இருக்கமுடியும். குறுக்கு 

'வெட்டு இல்லாமல் நீள வெட்டாக வெட்டப்பெறுமானால் அத்த மண் 

யுழு இறந்துவிடும். இதுவே மண் புழுவின் மறு உற்பத்தி' முறை- 

யாகும். அ ge பிரி
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மண் புழு ஓர் இயற்கை உழவன் : சாதாரண ஈர நைப்புள்ள- 
மணல்பாங்கான பூமியில் மண் புழுக்கள் ஏராளமாகக் காணப்படும். 

களி மண்ணிலும் அமிலங்கள் கலந்துள்ள இடங்களிலும் இவைகள்: . 

காணப்படா. இம் மண் புழுக்களுக்குத் தேவையான ஆகாரம் இடைக். 
கும்பொருட்டு அவைகள் இடைவிடாது பூமியைத் துளைத்துக். 
கொண்டே. செல்கின்றன. அதன் பயனாக 'அப் பூமி தளர்ந்து காற். 
றோட்டமுள்ளதாக ஆறது. அப் பூமியிலுள்ள 'தாவர வர்க்கங்கள்: 
தங்கள் வேர்களை நன்கு படரச் செய்து நல்ல பலனைக் கொடுக்க உதவு 
கிறது. மழைக் காலங்களில் இச் சிறு துளைகள் வழியாக மழைத் தண் 
ணீர் நன்கு உறிஞ்சப்படுகிறது. இத்துடனில்லாமல் சில மண் புழுக். 
கள் பூமியின் அடியிலுள்ள புதிய மண்களை 'மேலே கொண்டுவந்து 
குவிக்கின்றன. ஆகையினால், பூமியின்மேல் ஒரு புது அடுக்கு உண்டா 
கிறது. ஓர் ஆண்டில், சரர்சரி ஒரு சதுர மீட்டரில் 6 இலோூராம். 
அளவு ஒவ்வொரு மண் புழுவும் புதிய மண்ணைக் கொண்டுவந்து குவிக் 
கிறது என்றால், மிலியன் கணக்கிலுள்ள பல மண் புழுக்கள் எவ்வளவு 
புதிய மண்ணைக் கொண்டுவரும் என்பதைக் கணக்கிடலாம். இதில் 
புழுக்களின் கழிவு மணற்கூழும் அடங்கும். இவைகள் நன்கு அரைக்கப் 
பட்டு உணவுப் பாதையிலுள்ள மற்றச் செரிமானச் சுரப்பு நீர்களினால் 
பதன்பட்டு வெளிவருவதால், இம் மண் நல்ல உரமாகவும் (நைட்ரஜன், 
பாஸ்பரஸ் கூட்டுப் பொருள்கள்) நீர் தேக்கி வைக்கும் பொருளாகவும் 

. இருந்து, தாவரங்களுக்கு உடனடியாக உதவுகின்றன். அந்த மண் 
புழுப் பிமுக்கைகள் வெயிலில் உலர்ந்ததும் காற்றினால் சிதறப்பட்டு ஒரு. 
புதிய அடுக்கு, பூமியின்மேல் உண்டாகிறது. இல்பர்ட் ude (Gilbert 
White) என்பவர் மண் புழுக்கள் உழவர்கள் போல் மண்ணைப் பண் 
படுத்துகின்றன என்று கண்டார்... சார்லஸ் -டார்வின் (Charles Darwin) 

இம் மண் புழுக்களின் வேலையைக் கண்ட.றிந்துள்ளார். ஓர் ஆண்டில்: 
- லர் ஏக்கர் நிலத்தில் 6 முதல் 18 டன் மண், கீழிருந்து மேலே சேர்க்கப் 
படுகிறது என்றும், இந்த அளவில் கணக்கிட்டால் 1 7-த அங்குல கன: 

(error (thickness) 946, Qi புழுக்களால் உண்டாகிறது என்றும். 
Liter சணித்துள்ளார். ட் 

- மண் புழுக்களின் வேலையினால் சல நன்மை பயக்கும் பேக்டீரியாக் 
“கள் (Nitrifying Bacteria) 9Qsurs 2 Hus Gur Bes mor. மற்றும். 
மண்ணில் அழுகல் (putrefaction) குறைகிறது. இயந்திரக் கலப்பை 
ser போட்டு மண்ணைப் பதன்படுத்துவதுபோல் ஓரளவுக்கு இம். மண் புழுக்கள் நன்கு பதன்படுத்துகன்றன. : இதனுடைய கழிவு மண்: களினால் . தாய் மண்ணிலுள்ள அமிலநிலையோ, காரநிலையேஈ அதிக. .மில்லாது Fup (neutral) wen Ang 

இவ்வித காரணங்களினால் மண் 
புழூவை ஓர் இயற்கை உழவன் 

என்று கூறுவது மிகையாகாது, சீனா, ஐப்பான் நாடுகளில் இம் மண்
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யுமுக்கள் மருந்துப் பொருளாக : உபயோகப்படுத் குப்படுகின்றன. 
இவைகளின் உடலில் சுரத்தைக் கண்டிக்கக்கூடிய லும்பிரோஃபெப் 
Me (Lumbrofebrin) stern aw பொருள் இருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியா 
'விலுள்ள ஒருவித பெரிய மண் புழு மெக்சிகோலிட்ஸ், பூமியிலிருந்து 
'தோண்டி எடுத்ததும், அது விண்டு, சிதைந்து ஒருவித எண்ணெயாகும். 
அந்த எண்ணெயைக் கீல் வாதத்திற்குத் (30/60) தேய்ப்பார் 
கள். அந் நாட்டில் சிலர் உணவாகவும் கொள்கிறார்கள். மீன் பிடிக் 
கும்போது தூண்டிலில் இப் புழுக்களை வைத்து மீனைப் பிடிக்கவும், மீன், 
பறவை போன்றவைகளை வீட்டில் வளர்ப்பவர்கள் அவற்றிற்கு உண 
வாகவும் உபயோகப்படுத்துவார்கள். 

மற்ற முக்கிய இனங்களாவன : (௮) ஃபெரிட்டீமா பாஸ்த் 
gir (Pheretima posthuma). (ஆ): லும்.பிரிகஸ் டெொரஸ்ட்ரிஸ் 
{Lumbricus terrestsis). _ 

வரிசை 2. பாலிகீட்டா (Polychaeta) 

_ உதாரணம் : நீரிஸ் (11874456) 

நீரிஸ் கடலில் வாழக்கூடியது. சீட்டேக்களுக்குப் பதில் பேர 
'போடியங்கள் (நகாகற௦ங்க) உடலின் இரு புறங்களிலும் காணப்படும். 
இதன் வளர்ச்சிப் பருவத்தில் ட்ரோக்கோஃபோர் (001,௦011076) 
என்ற லார்வா உண்டு (படம் 72), இனப் புழுக்கள் ஹீட்டிரோ நீரிஸ் 
(hetero nereis) என்ற ஒரு நிலையடைந்த பின் நீரிஸ் ஆக மாறும்: 
பட்ரோக்கோஃபோர் enter முதுகெலும்பில்லாத பிராணிகளின் 

பரிணாமக் கொள்கைக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது. 

வகை: ஹிருடினியா (111ஈ001௦௧) 

உதாரணம்: ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா (அட்டை) (111001- 

naria granulosa). 

அட்டை 

அட்டைகள் இனம், குளம், குட்டை, ஆறு இவைகளில் காணப் 
படும். முதுகெலும்பிகளான சில பிராணிகளின் இரத்தத்தைக் 

குடித்து உயிர் வாழ்கின்றன. ஆடு, மாடு, மனிதன், வன விலங்குகள் 

இவைகளின் இரத்தமே பெரும்பாலும் உணவாகிறது. இரத்தம் 

குடிப்பதற்குமட்டுமே அட்டைகள் அந்தப் பிராணிகளிடம் ஒட். 

டுண்ணிகள்போல் இருக்கின்றன. அஃதேயன்றி அதன் வாழ்க்கை 

நீரிலேயே நடைபெறுகிறதினால் இவைகள் செமி ஒட்டுண்ணிகள் (8ம் 

parasite) என்று கூறுவார்கள். சமீபகாலம் வரை இவ்வட்டைகளைச்
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சில நோய்களில் இரத்தம் உறிஞ்சுவதற்கு. உபயோகப்படுத்திக்கொண்”் 

டிருந்தார்கள், ஹிருடின் (14ம்) என்ற ஓர் உமிழ்நீர், இரத்தத்தை: 

உறையாமல் காக்கிறது. ஆங்கில நாட்டில் காணும் அட்டைக்கு. 
ஹிருடோ மெடி௫னாலிஸ் (142௦0௦ medicinalis) என்று பெயர். 

வெளித்தோற்றம் : அட்டையின் உடல் நீண்டும் சற்றுத் தட்டை 
யாகவும் இருக்கும்; இரத்தம் குடித்துள்ளபோ'து உருளையாகவும் இருக் 

கும். நன்கு சுருங்கி விரியும் தசைகள் உடலில் இருப்பதால் அதன் 
உருவமும் அமைப்பும் அடிக்கடி மாறித் தோன்றும். சுருங்கும்போது 
அதன் உடல் உருளையாகவும் சுமார் 3 அங்குல நீளமும், விரியும்போது 
நாடா போன்றும் சுமார் 11 அங்குல நீளமும் உடையனவாக இருக் 

கும். அதன் இரு முனைகளிலும் உறிஞ்சிகள் அல்லது ஒட்டுறுப்புகள் 

(800178) உண்டு. கவிழ்ந்த கண்ணம் போன்ற முன்முனை உறிஞ்சியின் 
மத்தியில் வாய் அமைந்துள்ளது. பின்முனை உறிஞ்சி வட்டமாகவும், 
பெரிதாகவும், பின்னோக்கியும் அமைந்துள்ளது (படம் 68). இது கெட்டி. 
யாக ஒட்டிக்கொள்ளும் உறுப்பாகும். பின்னுள்ள உறிஞ்சியின் பின் 

் புறத்தில் கழிவாய் அமைந்துள்ளது. அட்டையின் மேலுடல் பாகம் 
கரும்பச்சை நிறத்துடனும் 8ழ்ப் பாகம் வந்த ஆரஞ்சு நிறத்துடனும் 
காணப்படும். . ் 

- அட்டையும், வளையப் புழுக்களின் அல்லது அன்னிலிடாவின் 8ழ் 
வருவதால் அதன் உடலில் 38 தசை வளையங்கள் உள்ளன. அவை 
களுக்கு செக்மென்டுகள் என்று பெயர். ஒவ்வொரு செக்மென்டும். 
ஐந்து முதல் ஏழு அன்னுலைகள் (வய!) கொண்டுள்ளது. இவைகள்: 
உடலின் குறுக்கே மடிப்பு மடிப்பாகத் தோன்றும், ஆகவே, இத். 
தோல் மடிப்புகள் அல்லது அன்னுலைகள் நூற்றுக்குமேல் காணப்: 
படும். பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு செக்மென்டிலும் 5 அன்னுலைகள்: 
தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு அன்னுலையின் மேலும் ஒழும் , சிறிய 
உணர்ச்சிக் கருவிகள் உண்டு. இவைகளுக்கு அன்னுலை வாங்ககள் 
(annular 1606201015) என்று பெயர். செக்மென்டுகளின் மேலே நான் 
கும், கீழே மூன்றுமாகச் லெ செக்மென்டல் வாங்கிகள் (segmental 
160801075) உள்ளன. முன்முனை உறிஞ்சிகளின் மேற்புறத்தில் ஐந்து 
ஜோடிக் கண்கள் உண்டு, முதல் ஜோடிக் கண்கள் முதல் செக்மென் 
டில் உள்ளன. இந்த ஜோடிக் கண்களுக்கு முன்னுள்ள பாகத்திற்குப் 
புரோஸ்டோமியம் என்று பெயர், 

முதல் இரு செக்மென்டுகளும், ஒவ்வொரு அன்னுலையுடன் இரு, 
ஜோடிக் கண்களையும், மூன்றாவது செக்மென்ட் இரு அன்னுலைகளுடன் 
மூன்றாவது ஜோடிக் கண்களையும், நான்காம், ஐந்தாம், ஆரும் செக் 
மென்டுகள் மும்மூன்று அன்னுலைகளுடன் இரு ஜோடிக் கண்களையும் 
(வரிசைக் கிரமமாகப்) பெற்றுள்ளன. இருபத்து மூன்றாம் செக்மென்ட்.
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மூன்று அன்னுலைகளையும், இருபத்து நான்கு, இருபத்தைந்து, இருபத் தாரும் செக்மென்டுகள் இரு இரு அன்னுலைகளையும் கொண்டுள்ளன. 

A. 

  பட டம். 68, 
ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா: வெளித் தோத்றம். 

தோற்றம், %. மேல் தோற்றம். 1. மூன் உறிஞ்சி, 2, வாய், 

3. மகெஃப்ரீடியத் துவாரம், 4, ஆண் இனத் துவாரம், 5, பெண் 
இனத் துவாரம், 6, செக்மென்டல் வாங்கிகள், ?, புரோஸ்டோமியம், 
8. கண்கள், 9. கழிவாய், 10; பின் உறிஞ்சி, 

A. Eps 

ஒவ்வொரு அன்னுலையைக் கொண்ட ஏழு செக்மென்டுகள், ஓன்று 

சோர்த்து பின்முனை உறிஞ்சியாக அமைந்துள்ளது. 

வெளித் துவாரங்கள் (படம் 68) : முன் கூறிய வாய், கழி வாய் 

கள் தவிர, &ழே வரும் பல துவாரங்களையும் அட்டையின் உடலில் 

காண்கிறோம். ட
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(அ) - நெஃப்ரீடியத் துவாரங்கள் :. 6 முதல் 82 செக்மென்டுகள் 
வரையுள்ள 17 துவாரங்களும் ஒவ்வொரு கடைசி அன்னுலையின் அடிப் 
புறத்தில் வெளித் திறக்கின்றன. . 

(ஆ) ஆண் இனப் பெருக்கத் துவாரம்: 70ஆம் செக்மென்டின்' 
இரண்டாவது அன்னுலையின் அடிப்புறத்தில் உள்ள ஒரு மத்திய துவார 
மாகும். 

(இ) பெண் இனப் பெருக்கத் துவாரம்: 77ஆம் செக்மென் 

டின் இரண்டாவது அன்னுலையின் அடிப்புறத்திலுள்ள ஒரு மத்திய 
துவாரமாகும். . 

உடற் சுவர் : மேல் தோல் எப்போதும் ஈரப் பசையுடனும், குழ 
'குழப்பாகவும் இருக்கும். உடலின்மேல், க்யூட்டிளால் ஆன ஓர் 
உறை உண்டு, அவ்வுறை அடிக்கடி நீக்கப்படுகிறது. புறத்தோல் 
(epidermis), Goieflinjmbd அகன்றும் உட்புறம் குறுகியும் உள்ள 
தூண் போன்ற செல்களினாலானது. க்யூட்டிள் இத் தோலினால் 
சுரக்கப்பட்டது. ஓவ்வொரு செல்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் 
இடங்களில் சிறு குழாய்கள் அல்லது தந்துககள் உள்ளன. 

  

  

அட்டையின் குறுக்கு வெட்டுப் படம்: 1, க்யூட்டிகிள், 2. வெளித் 
தோல், 3. வளைத்தசை, 4, நீளத் தசை, . 5, சாய்வுத் தசை, 
6. நெஃப்ரீடியம், 7. பக்கக் குழாய், 8. சிக்கம், 9. தீனிப் பை, 10. விந்துக் குழாய், 11. விந்து ௬ரப்பி, 12, கீழ்க் குழாய், 
13. நரம்புத் தண்டு, 14. பாட்ரியாய்டல் திசு, 15, மேல் இரத்தக் குழாய். : ் 

புறத்தோலில் சளி போன்ற இரவம் (010005) சுரக்கும் சுரப்பி 
களும் உண்டு. இதற்குக் 8ழ்தான் தோல் (dermis) உள்ளது. இது 
இணைப்புத் இசுக்களாலானது. இத் இசுக்கள் புறத்தோலின் இடை
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'வெளிகளுக்குள்ளும் -சென்றிருக்கன்்நன, இத் தோலுக்குப் பின் இரு 
தசை அடுக்குகள் உண்டு, அவை, மேலே வளைத்தசைகளும் &ீழே நீளத் 
,தசைகளுமாம். இவைகளுடன் இன்னும் சல தசைகள் உண்டு. 
அவை மேல் கீழ்த் தசைகளும், சாய்வுத் தசைகளும் (௦4114ப6/), செங் 

குத்துக் தசைகளும் ஆம் (படம் 69). 

உடலறை அல்லது உடற் குழி: அட்டைக்குத் தெளிவான உட 
லறை இல்லை. உடல் சுவருக்கும் உணவப் பாதைக்கும் இடையிலுள்ள 

- இடம் பாட்ரியாய்டல் இசுவினால் (௦௦0021 505) திரம்பப்பட்டுன் 
ளது. இத் திசு அட்டையில்மட்டும் பிரத்தியேகமாகக் காணப்படு 
கிறது. கருப்புத் துகள்களால் ஆன இளைப் பாதைகளைச் சுற்றிலும் 
கூட. இத் திசுக்கள் காணப்படும். மண் புழுவில் உணவுப் பாதையைச் 
சுற்றிக் காணப்படும் பரந்த உடற் குழி இதில் பலவாறாகப் புகுக்சுப்பட் 
டுள்ளது; இத் திசுக்களின் வளர்ச்சியே இதற்குக் காரணம். அட்டை. 
பில் உள்ள, அந்த உடற் குழிகளிற் ல நீளக் கால்வாய்களாகவும், 
கிளைகளாகவும், மூடப்பெராத . இடங்களாகவும், யாவும் இரத்தச் 

சிவப்புத் இரவத்தினால் நிறையப்பெற்றும் காணப்படும். இந்த 

இரத்தச் சிவப்புத் இரவத்திற்கு ஹீமோ உடற் குழித் இரவம் 
(1௨௧௭0௦08116 1000) என்று பெயர். 

இடப் பெயர்ச்சி அல்லது சலனம் : அட்டைகள் தன் உடலின் 

் தசைசகாச் சுருக்கியும், விரித்தும் இடம்விட்டு இடம் நகர்கின்றன. 

.கஉதுூரணமாகப் பட்டுப் பூச்சியின் வளர் புழுப் (caterpillar) போல 

நகர்கின்றது. இரு உறிஞ்சிகளையும் உபயோத்து, முதலில் பின்முனை 

.உறிஞ்சியினால் தட்டையாக அமுக்கி ஓரத்தை அழுத்திக்கொண்டு, 

.நடுப்பாகத்தைச் சற்று உயர்த்துவதால் அமுக்கக் குறைவான இடம் 

உண்டாகிறது. அதனால் தரையில் ஒட்டிக்கொள்ளும் பின்முனை உறிஞ்சி 

பினால் நன்றாக ஓட்டிக்கொண்டு, பிறகு தன் உடலை மெதுவாக நீட்டி 

முன்புற உறிஞ்சியினால் உறுதியாக ஒட்டிக்கொள்ளும். பிறகு, பின் 

முனை உறிஞ்சியை விடுவித்துப் பின் பகுதிய டலை மூன்புற உறிஞ்சியின் 

அருல் வைத்து நன்கு தரையில் பிடித்துக்கொள்ளும். இப்போது 

,மூன்முனை உறிஞ்சியை விடுவித்து முன்போல் செய்யும். இவ்விதம் 

மாறி மாறிச் செய்வதனால் அட்டை, இடம்விட்டு இடம் நகார்கிறது. 

.இக் காட்சி நம் கை விரல்கள் சாண் அளப்பதுபோல் இருக்கும், 

இந்த முூறையோடல்லாமல், தன் உடலைத் தட்டையாக ஆக்கிக் 

.:கொண்டு, அலைபோல் நீந்துவதும் உண்டு. . 

சுவாசித்தல்: மண் புழுவைப் போல் அட்டைகளுக்கும் சுவாசிப்ப 

"தற்குத் சனி உறுப்புசள் இல்லை. உடல் தோல்தான் இவ் வேலையைச் 

.செய்கிறது. தோலின் 8ழ் இரத்த நுண் குழாய்கள் சில கண்டு.
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அவைகளில் ஹீமோ?லிக் இரவம் உண்டு. வாயு மாற்றங்கள் ஊடுரு. 
வல் முறையினால் ஏற்படுகின்றன. 

- சீரண மண்டலம்: உணவுப் பாதையானது &ழ்க்கண்ட, பாகங் 
களை உடையன : 

(௮) முன் உறிஞ்சியின் நடுவிலுள்ள் முக்கோண வடிவமுள்ள” 
our as (mouth), ன 

(ஆ) உள் வாய் (0௦௦21 ௦௧519) : இதன்' சுவரில் மூன்று த௱டை. ' 
கள் உண்டு. அவைகளின் விளிம்புகளில் க்யூடிளொல் ஆன பற்கள் 
உண்டு (படம் 77-ல் 0, QS தாடைகள் (ஒட்டியுள்ள பக்கம் நீக்கி. 
பக்கவாட்டில் தட்டையாக இருக்கும், ஒரு தாடை,, மேல் மத்திய 
பாகத்திலும், மற்ற இரண்டும் 8ழ் இரு பக்கங்களிலும் : அமைந். 
துள்ளன. ‘ 

(இ?) Qgireirom_ (pharynx) ஐந்து முதல் எட்டு செக். 
மென்டுகள் வரை நீண்டுள்ளது. இதைச் சுற்றிப் பல ஃமிழ்நீர்ச் 
சுரப்பிகள் உண்டு. இவை இறு பாப்பில்லேக்களினால் (ற3ற!1126) உள்- 
இறக்கின்றன. 

(ஈ) தொண்டையிலிருந்து தொண்டைக் குழாய். 

(௨) தீனிப்பை (crop) aq பரந்த அறை போன்றுள்ளது. 
9 முதல் 18 செக்மென்டுவரை பத்து அறைகளைக்கொண்டுள்ள து. 
ஒவ்வொரு அறையும் ஒவ்வொரு துவாரத்தன்மூலம் மற்றொன்றுடன்- 
தொடர்ந்துள்ளது. அத் துவாரங்களின் விளிம்புகளில் உணர்ச். 
இழைகள் (8ற1ம்௩01ன5) அல்லது சுருங்குதுசை உண்டு (படம் 70). ஒவ் 
வொரு அறையிலிருந்தும் இரு பக்கங்களிலும் பின்னோக்சி அமைந் 
துள்ள பிதுக்கப் பைகள் அல்லது சீக்கா (௦86௦௨) உள்ளன. இப் பிதுக்கப்- 
பைகள் (மூன்னிருந்து படிப்படியாகப் பெரியவைகளாஇக்கொண்டே.. 
போய்க் கடைப் பைகள் (ஒரு ஜோடி) மட்டும் 22ஆம் செச்மென்டு: 
வரை சிறுகுடலுக்கு இரு புறங்களிலும் நீண்டுள்ளது. 

(ஊன) இரைப்.பை (800201) : இது ஒரு சிறிய உருண்டை... 
யான அறை போன்று 19ஆம் செக்மென்டில் அமைந்துள்ளது. 

- உட்புறத்துச் சுவர் பல மடி.ப்புகளுடன் காணப்படும். 

(எ) சிறுகுடல்: இது ஒரு. குறுசலான குழாய். 19—22 Qes: 
மென்டுகளில் அமைந்துள்ளது. . உட்புறம் நீண்டும், கு றுக்காகவும் . 
உள்ள லை மடிப்புகள் காணப்படும், டட
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(a) மலக் குடல் (1801பம)) : சிறுகுடலின் தொடர்ச்சியே மலக் : 
குடல். இது கழிவாய்மூலம் வெளித் திறக்கிறது, 

  

    
    

படம். 70. 

அட்டையின் சீரண உறுப்புகள் : த-1, உள்வாய், 2. தொண்டை... 

3. உமிழ்நீர் சுரப்பி, 4. உணவுக் குழாய், 5. சிக்கா, 6, தீனிப் பை,. 
7. இரைப் பை, 8. சிறுகுடல், 9. மலக்குடல், 10. கழிவாய்: 

அட்டையின் இனப்பெருக்கம், கழிவுநீக்கம், நரம்பு மண்டலம் :- 
-1. நூளை, 2. தொண்டை வளைய இணைவுகள், 3. தொண்டை கீழ்; 

ஈரம்புச் செல் திரள், 4. கீழ் நரம்புத் தண்டு, 5. செல் திரள், 6. மூளை: 

யிலிருந்து ஈரம்பு கிளம்புதல், 7. ரெஃப்ரிடியம். 8, விந்து சுரப்பி... 

9. விந்து நுண்குழாய்கள், 10 விந்துக் குழாய், 11. எப்பிடிடிமிஸ், 

12. இஜாக்குலேட்டரி காளம், 13. ஏட்ரியம், 14. அண்டப் பை. 

சீரணச் செயல் : ' அட்டைகள் முதுகெலும்பிகளிட மிருந்து 

இரத்தத்தை: உறிஞ்சி உணவாகக் கொள்ளுகின்றன. ஆடு, மாடு, : 

மனிதன் முதலியவைகளிலிருந்து. இரத்தம் எடுக்கும். முறை பின் 

வருமாறு : தான் பற்றிக்கொண்டுள்ள பிராணியின் தோலைத் தன்
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்: னுடைய முன் உறிஞ்சியினால் நன்கு: .சுவ்விக் கொள்ளும். 'தாடை. 
களினால் உடலைக் கழித்துத் தன் வாயை அக் காயங்களில் வைத்து 

இரத்தத்தை உறிஞ்சும். இரத்தம் கெட்டியாகி உறையாமலிருக்க 
அமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் ஹிருடின் (hirudin) corm திரவம் 

உபயோகப்படுகிறது. இதனாலேயே இந்த வகுப்புப் பிராணிகளுக்கு 

ad@yGCorfun (Hirudinaria) என்று பெயர். இரத்த ஓட்டம் தடைப் 
படாமல் சீராக வரும் இரத்தமானது, நேரே ஆகாரப் பைகளில் 

சேர்த்துவைக்கப்படுகின்றது. இனிப் பைகளின் பிதுக்கங்கள் இரத் 
துத்தைக் தேக்கி வைக்கவே உபயோகப்படுகின்றன. அடிக்கடி 

அவ்வாறு சேமித்த இரத்தம் இரைப் பைக்குச் செலுத்தப்பட்டுச் 

சீரணிக்கப்படுகிறது. : அவ்வாறு சீரணிக்கப்பட்ட பின் அது இறு 

குடலில் உட்இரஇக்கப்படுகிறது. அட்டை ஒரு முறை இரத்தம் 
நிரம்பக் குடித்துவிட்டால், ஒரு வருடம்கூட உணவின்றி உயிர்வாழ 
முடியும் என்று கூறுகிறார்கள். 

இரத்த மண்டலம் : அட்டைக்கு உண்மையான இரத்தக் குழாய் 
ட கள் இல்லை. கால்வாய்கள் போன்று சல குழாய்களில் ஹீமோச?லிக் 

திரவம் நிரம்பி, உடலின் பல பாகங்களிலும் காணப்படுகின்றன. 
இவற்றுள் நான்கு முக்கிய நீண்ட குழாய்கள் உண்டு.. அவை உணவுப் 
பாதைக்கு மேலும் &ழும், (இருபக்கங்களிலும் காணப்படும். இருதயம் 
இல்லை. ஆனால், பக்கக் குழாய்களில் சுருங்கி விரியும் தசைகள் உண்டு. 
அவைகளுள் வால்வுகளும் உண்டு. மேலும் கமும் உள்ள குழாய்களில் 
அவ்வாறு இல்லை. இந்த நான்கு குழாய்களும் பின் பகுதியில் ஓன்று 
சேருகின்றன. ட்ட 

மேலும் &ீழும் உள்ள குழாய்கள் ஹீமோசலிக் இரவத்தை 
“விநியோகிக்கும் குழாய்கள். பக்கக் குழாய்கள், விநியோடக்கவும் 
சேகரிக்கவும் உதவுகின்றன. மேற்குழாய், பக்கக் குழாய்கள் ஆகிய 
மூன்றிலும் இத் திரவம் பின்னிருந்து முன்னும், &ழ்க் குழாயில் முன் 
னிருந்து பின்னும் ஒடுகிறது. இவைகளிலிருந்து பல கிளைக் குழாய்கள் 
பல பாகங்களுக்கும் போகின்றன. மேற்குழாய், உடலின் மேற்புறப் 
பாகங்களுக்கும் உணவுக் குழாய்க்கும் வழங்குகிறது. கீழ்க்குமாய், 
கீழ்ப்பாகங்களுக்கும் நெஃப்ரீடியாக்களுக்கும், பக்கக் குழாய்கள், 
'நெஃப்ரீடியங்களுக்கும் இன உறுப்புகளுக்கும் வழங்குகின்றன. 

கழிவு மண்டலம் : கழிவுப் பொருள் நெஃப்ரீடியங்கள்மூலமாக 
'வெளியேற்றப்படுகிறது. 17 நெஃப்ரீடியங்கள் 6 முதல் 22 செக் 
"மென்டுகள் வரை வரிசையாக நரம்புத் குண்டுக்கு இரு புறங்களிலும் 
அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொன்றும் நெஃப்ரீடியோப்போர் வழியாச 
'வெளித் திறக்கிறது. உட்புறத்தில், இறக்கும் துவாரம் இல்லை. வெளித் திறக்கும் துவாரத்திற்கு முன் கொப்புளம் போன்ற ஒரு பை (23016
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or bladder) இருக்கிறது. சுரக்கும் தொகுதிதான் முக்கிய பிரிவாகும் 

(ம்ப 1௦0௦) (படம் 77-ல் ந). இது குதிரைக் குளம்பு போல் உள்ளது... 

fa 

  

பட. 7], 
ட ஆ 

க... அட்டையின் முற்பகுதி செக்மென்டுகள், இனவிருத்தி மண்ட... 

லம்: 1. பிராஸ்டேட் ௬ரப்பி, 2. ஏட்ரியம், 3. ஆண் இனத் துவாரம்,. 

4. இஜாக்குலேட்டரி டக்ட், 5. எப்பிடிடிமஸ், 6, விந்துக் குழாய், 

7. விந்து நுண் குழாய், 8. விந்து ௬ரப்பி, 9. பெண் இனத் துவாரம், 

10. அண்டச் சுரப்பி, 11. அண்டகாளம், 12. பொது அண்ட காளம், 

13. புணர்புழை, 14. அல்புமென் சுரப்பி, ந. ஒரு தனி நெஃப்ரிடியம்: 

1. விந்து ௬ரப்பி, 2. ஆரம்பப் பிரிவு, 3. தலைப் பிரிவு, 4. sou, 

5. பையின் காளம், 6. பின் பிரிவு, 7. முக்கியப் பிரிவு. 8. முக்கியப் 

பிரிவின் முன்கால், 9. உட்பிரிவு. 0. அண்டப் பையிலிருந்து 

அண்டச் சுரப்பி வெளிப்படுத்தப்பட்டது : 1. அண்டப் பை, 

2. அண்டச் சுரப்பி, 0, தாடைகளை வெளிக்காட்டியுள்ள வாய். 

*. ஒரு தாடை பிரித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது: 1. பற்கள், 2. உமிழ் 

நீர் பாப்பில்லா, 3. தசை. 

இதன் இரு கொம்புகளும் முறையே ஒன்று முன்னும், மற்றொன்று 

பின்னுமாக உள்ளன. முன்னதன் உட்புறத்திலிருந்து இளம்பும் குழல் 

அப் பையுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. பின் கொம்பு பெரிதாகித் 

தலைப் பிரிவாக (௨றம்௦௨1 1௦06) இருக்கிறது. இவ்விரு குளம்புகளுக்கும் 

இடையில் 21°19fey (inner lobe) ribs Ihe sgi (initial 

1௦5) பிரிந்துள்ளது. ஆரம்பப் பிரிவானது விந்து சுரப்பிப் பையினுள் - 

இறப்பு இல்லாமல் (111-019) முடிகிறது.
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விந்துப் பையின் உள்ளே சிலியாவுடன் உள்ள. :ஓர் : உறுப்பு 

இருக்கிறது. இவ்வுறுப்பை மண். புழுவில்: காணும் நெஃப்ரோஸ்டோ 
-முக்கு ஒப்பிடலாம். . ் 

நெஃப்ரீடியங்களுடன் பல களை ஹீமோசீலிக் குழாய்கள்' இணைக் 
கப்பட்டுள்ளன. அக் குழாய்களிலிருந்து சுரப்பிச் செல்கள், கழிவுப் 

பொருள்களைப் பிரித்து வெளியேற்றுகன்றன. சீ ் 

நரம்பு மண்டலம் : இம் மண்டலம் மண் புழுக்களில் உள்ளது 
'போன்றே அட்டைகளிலும் அமைந்துள்ளது (படம் 70-ல் ), அதன் 

பகுதிகளாவன : (௮) மூளை: இது தொண்டையின் மேல் உள்ளது. 
இதற்கு இரு தொண்டை மேல் நரம்புச் செல் இரள்கள் (8௨11 ௨ர௫ு- 
‘geal ganglia) crergy Quuit. (3) தொண்டைக்க&ழ் நரம்புச் செல் 

Dycracr (subpharyngeal ganglia): இது தொண்டையின் ழ் அமைந் 
துள்ளது. இது பல செல் திரள்களினாலானது. (இ) இரு தொண்டை 
Cuda Q)dcxrey seit (circumpharyngeal ௦௦1௫௦011725): இவை இரண்டும் 
'தொண்டையை வளைத்துக்கொண்டு மூளையையும், Sapsrar Oy 
“தொண்டைக் கழ் நரம்புச் செல் தஇரள்களையும் (subpharyngeal 
'தணூத11௨) சேர்க்கிறது. (ஈ) கீழ் நரம்புத் தண்டு (எனவ நாக 
-9078): இது €ழுள்ள மத்தியக் குழாயினுள் அமைந்துள்ளது. இரு 
நரம்புத் தண்டுகள் ஓன்று சேர்ந்தாற் போல் அமைந்துள்ளது. மண் 
புழுக்களிலும் இதே மாதிரிதான் உள்ளது, 6 முதல் 26 வரையிலுள்ள 
'செக்மென்டுகள் ஒவ்வொன்றிலும், மத்தியில் நரம்புத்: தண்டு பல 

செல் திரள்களினால் பருத்தும், அவைகளிடமிருந்து சிறு நரம்புகள் 
இளம்பியும் காணப்படும். கடை நரம்புச் செல் திரள் மற்றவைகளைக் : 
காட்டிலும் சற்றுப் பருத்திருக்கும் (படம் 0-ல்). 

மூளையிலிருந்து நரம்புகள், கண்களுக்கும் முதல் ஐந்து செக்மென்டு 
உறுப்புகளுக்கும் செல்கின்றன. தொண்டைக் ழ். உள்ள நரம்புத் 
,திரள்களிலிருந்து ஆறாம் செக்மென்டின் ௨ றுப்புகளுக்கு நரம்புகள் 
'செல்கின்றன.. செக்மென்டல் செல் திரள்களிலிருந்து இரு ஜோடி. 
நரம்புகள் இரு புறங்களுக்கும் செல்கின்றன. ் 

இனவிருத்தி மண்டலம் (படம் 71) : இதுவும் இரு-பால் ஓர்-உயிரி 
போகும் (Hermaphrodite). இரு அட்டைகள் ஒன்றோடொன்று சோர் 
வதால் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. அவ்விரண்டும் விந்துவைக்: கொடுத்து வாங்கிக்கொள்கன்றன. , க 

ஆண். இனவிருத்தி உறுப்புகள் : 17 ஜோடி விந்து சுரப்பிகள் 
(12) நரம்புத் தண்டிற்கு இருமருங்கிலும் 72 முதல் 88 செக் 
“மென்டுகள் வரை அமைந்துள்ளன. ஓவ்வொரு விந்து சுரப்பியும்
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சிறிய கோளம் போன்ற. பை மாதிரி இருக்கும். ஓவ்வொன்றி 
லிருந்தும் சிறிய எஃப்ரன்ட் குழாய்கள் (1114௭1 8000) அல்லது விந்து 
நுண் குழாய்கள் களம்புகின்றன. இக் குழாய்கள் நீண்டகுழாயின் 
வாஸ் டெஃப்ரன்ஸ் (௨ ப616னாடி) அல்லது விந்துக் குழாயுடன் 
இணைக்கப்பெற்றுள்ளன. இந்த வாஸ் டெஃப்ரன்ஸ் 11 முதல்: 22 
'செக்மென்ட் வரை கீழ் உடற் சுவரை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. 10ஆம் 
செக்மென்டில் நரம்புத் தண்டிற்கு இணையாக இந்த வாஸ். 
'டெஃப்ரன்ஸ் சுருண்டு விந்துப் பை வாங்கியுடன் (sperm vesicle) Gan 

கிறது. இதிலிருந்து ஒரு குறுகிய. குழாய் ஏம்ரியத்துடன் (ம்மா) 
இணைகிறது. ஏட்ரியம் ' ஒரு பை போன்ற உறுப்பு. இது 70ஆம் 
'செக்மென்டின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இரு மருங்கி 

லிருந்தும் இரு குழாய்கள் ஏட்ரியத்துடன் சேர்கின்றன. இதை இரு 
பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். அகலமான முன் பகுதியாகவும், சுருள் 

குழாய்களடங்கிய குறுகிய பின் பகுதியாகவும் பிரிக்கலாம். முற் 

பகுதியில் பிராஸ்டேட் சுரப்பிகளும், பிற் பகுதியில் புணர்ச்சிக்கு 
உதவும் ஆண் இன உறுப்பும் (௭௩45) காணப்படும். தாய் அணுச் 

, செல்கள் (50681௦0148) விந்து சுரப்பிகளின் சுவரிலிருந்து மொட் 
டுகள் போல் உண்டாகின்றன. ௮வ் ஆண் அணுக்கள் வளர்ச்சியுற்ற 
தும் அப் பையிலிருந்து, நுண்குழாய்கள்மூலம் அனுப்பப்பட்டு, பிறகு 
அவைகள் வாஸ் டெஃப்ரன்ஸ்மூலம் விந்து வாங்இப் பைக்குள் வந்து 
குங்குகின்றன. இங்கிருந்து பிராஸ்டேட் அறைக்குச் செல்கின்றன. 
QaCs tie si_Osenrsé (spermatophore) கட்டப்பெற்று ஆண். 

இன உறுப்பின்மூலம் மற்றொரு பெண் புழுவிற்குப் புணர்ச்சியின் 
போது கொடுக்கப்படுகிறது. 

பெண் இன விருத்தி உறுப்புகள் (படம் 77) : ஓரே ஒரு ஜோடி. 
அண்ட் சுரப்பி (லார) அண்டச் சுரப்பிப் பையினுள் 1 1ஆம் செக்மென் 

டில். காணப்படும். ஒவ்வோர் அண்டச் சுரப்பியும் நாடா போன்று 

உருவமுடைய சுருள்களாலானவை. இவ்விரு அண்டச் சுரப்பிப் 

பைகளிலிருந்தும், அண்டக் குழாய்கள் புறப்பட்டு, நடுவில் ஒன்று 

சேர்ந்து ஒரு பொது seimt_& GpruirS (common oviduct) புணர் 

புழையில் (மகஜ) இறக்கிறது. இப் புணர் புழையானது வால் பேரிக் 

காய் போன்ற உருவத்துடனும், தசைப் பையாலானதுமாக "இருக்கும். 

11ஆம் . செக்மென்டில் பெண் இனத் துவாரம் (female genital 

௦௭6) என்ற பெயருடன் வெளியில் திறக்கிறது. பொது அண்டக் 

குமாயைச் சுற்றித் தனிச். செல்களாலான அல்புமென் சுரப்பிகள் 

-(albumen திம) இருக்கின்றன. இவைகளிலிருந்து சுரக்கும் திரவம் 

_ அக் குழாயினுள் தி .றக்கறது. அண்டங்களும் அ௮ண்டச் சுரப்பியிலிருத்து 

சுரக்கப்பட்டு இந்தக் . குழாய்க்கு வந்து சேருகின்றன. அண்டங்களும் 

அல்புமெனும், ' கடைசியாகப் புணர்புழைக்கு வந்து சேருகின்றன. 

புணர்ச்சி ஏற்பட்ட பின் பிறிதொரு அட்டையிடமிருந்து பெற்ற
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விந்துக்கட்டுகளும் இங்கே வ ந்து சேருகன் றன. ஆகையால், புணர் 
புழையில் கருத்தரிக்கப்படுகிறது. 

புணர்ச்சி முறை : இரு அட்டைகளும் ஒன்றின் ஆண் துவாரம் 
மற்றொன்றின் பெண் துவாரத்தின். எதிரில் வருமாறு அமையப் 

பெற்று ஒட்டிக்கொள்ளும். ஒன்றிற்கொன்று விந்துகளைக் கொடுத்து 
வாங்கிக்கொண்டதும் அவைகள் பிரிந்துவிடுகின்றன. 9, 10, 11ஆம் 

செக்மென்டுகளுக்குக் களைட்டெல்லம்' என்று பெயர். இதனால், 
சுரக்கப்பட்டுப் பூண் (0016) போன்று கழன்றுவரும் “சக்கூன்” 

கூட்டிற்குள் கருத்தரித்த அண்டங்களும், அல்பொமின் திரவ உணவும் 
பொருளும் சேர்க்கப்படுகின்றன. இக் *கக்கூன்” (cocoon) கூட்டை 

முன்முனை வழியாக உடலை நெளித்தும் வளைத்தும் கழற்றிவிடுகிறது.. 
இக் கூட்டின் இரு முனைகளும் வெளிவந்த பின் மூடிவிடுகின்றன. நீர் 
மட்டத்திற்கு மேலுள்ள கரையில் சேற்றுப் பாங்கான இடத்தில் இக்: 
கூடுகளைச் சேர்ப்பிக்கும். ஒவ்வொரு கூட்டிலும் 7 முதல் 20 வரை 
கருக்கள் காணப்படும். அவை சில நாட்கள் கழித்துச் சிறு அட்டை 
களாக வெளிவரும். 

வளைத்தசைப் புழுக்களின் வகைபாடு 

ஃபைலம் : அன்னிலிடாவை மூன்று வகுப்புகளாகப் பிரிக்கலாம், 

அவையாவன 2 

வகுப்பு 7 : க&ட்டோப்போடா (00௨௦௦ற௦08) ம 

5 2: adcgigefuir (Hirudinea) 

3 2: ஆர்க்க-அன்னிலிடா (Archi-annelida) 

இவைகளுடன் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய வகுப்பு 4 : எக்யூ . 
ரிடா (Echiurida), a@iin 5: சைபன்குலிடா ($1றபவமைப108) . ஆகிய 

இரண்டும் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன. 

வகுப்பு 1: கீட்டோப்போடா (Chaetopoda) 

இவைகளின் உடல் பல மெட்டாமெரிக் செக்மென்டுகளால் 
அல்லது கண்டங்களால் ஆனது. செக்மென்டுகளில் கைட்டினிலான 

சட்டேக்கள் உண்டு. இவைகள் மேல்தோலிலுள்ள சீட்டே பை 

களிலிருந்து வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும், சிலவற்றில் தசை 
'யாலான பேரபோடியா என்ற இணையுறுப்புகளும் உண்டு, உடற்குழி 
பல குறுக்குச் சுவர்களால். அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இரத்த
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மண்டலம், நரம்பு மண்டலம் ஆகியவை நன்கு வளர்ச்சிபெற்றுள்ளன. 
இனச் செல்கள், உடலறையின் சவ்வுச் சுவரிலிருந்து வளர்ந்து சிதறப் 
படுவனவாக இருக்கும். இவைகள் உடற்குழி நாளங்கள் வழியாகவோ, 
சில மாறிய உறுப்புகளினாலேயோ அல்லது மாறுபடாத நெஃப்ரீடி 
யங்கள்முலமாகவோ வெளியேற்றப்படும். 

வரிசை 1. -பாலிகீட்டா (Polychaeta) : இவைகளில் பாலுறுப்பு 
கள் தெளிவாகவும், அண்டச் சுரப்பிகளும் விந்து சுரப்பிகளும். 

எளிமையாகவும், ஓவ்வொரு செக்மென்டிலும் திரும்பத் திரும்பத் 

தோன்றும். நன்கு நீளமாக வளர்ந்துள்ள பேரபோடியாக்கள் 
உண்டு. ' தெளிவான தலையில், கண்களும், உணர் நீட்சிகளும், செக் 
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க. கீட்டாப்டிரஸ் (குழாய் வீட்டிற்கு வெளியில்) 1. டென்டகிள், 

2. வாய், 3. இறக்கைப் பகுதி, 4 உறிஞ்சி, 5. விசிறிகள், 8. பான் 

டாப்டெல்லா, C. கிளாசி போனியா, . பிரான்க்கெல்லியான், 

BE பொனல்லியா. 

மென்டுகளில் சர்ரைகளும் (சோர்), சுவாச உறுப்புகளும் (மா௨௩௦/1267 

உண்டு. வளர் உரு மாற்றம் ஏற்படும். ட்ரோக்கோஃபோர் லார்வா 
நிலை உண்டு (படம் 72), பெரும்பாலும் எல்லாப் பாலி€ட்டாக்களும் 

கடல் வாழ்வன. 

் உள் வரிசை (௮). ஏராண்டியா (நாலக) : தொண்டைக் குழல் 

வெளியில் நீளக்கூடியது. அதில் பல கைட்டினாலான தாடைகள் — 

உண்டு. இவை யாவும் நீந்தி வாழ்வன (11௦6 ஊூப்மராம்த). பல கடல் 

830—11
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நீர் மட்டத்திலும் (12421௦), சில தாற்காலிகக் குழாய் வீட்டிலும் 
வரிக்கும். உதாரணம்: நீரிஸ் (18௭5), ஆஃப்ரோடைட் (Aphrodite), 

டோமாப்டீரஸ் (1000018108), இளைசீரா 

(Glycera), yofleo (Eunice), சில்லிஸ் 

(Syllis). 

உள் வரிசை (௮). செடன்டேரியா 

, (இஈம்னர்காரக) : இவைகளின் தொண்டைக் 
குழல் வெளிநீட்ட முடியாமலும், தாடை 
களோ பற்களோ இல்லாமலும் இருக்கும். 

குலை வெகு சிறியதாகவும், கண்களோ 

  

UL ee Be உணர்நீட்சிகளோ இல்லாமலும் இருக்கும். 
டுரோக்கோஃபோர் லார்வா உடல் சில பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக் 

1. வாய் . ; கும். இவை யாவும் பெரும்பாலும் குழல் 

2. வயிறு வீட்டில் காணப்படும். சல, மண் வளை 
3, சிறுகுடல் களில் காணப்படும். உதாரணம் ; கட் 

4. முன்பின் வளைய டாப்டிரஸ் (ரேகா) (படம் 72-ல் 

சிலியாக்கள் A) அரனிகோலா (Arenicola), டெரி 

5: தலை சிலியாக்கள் Queer (Terebella), Qeirctinjor (Ser- 
6. நெஃப்ரிடியம் ் ? 4 
7. பக்க ஈரம்பு pula), ஸ்பைரார்பீஸ் (Spirorbis). 

8. தசை 

வரிசை 2. ஆலிகோகீட்டா (0112௦- 

chaeta): இவைகளில் : பாலுறுப்புகள் இணைந்தே காணப்படும், 
அண்டச் சுரப்பி, விந்து சுரப்பி இரண்டும் இரு ஜோடிகளுக்கு 
மேல் இரா. பேரபோடியா, சிர்ரைகள் இருப்பதில்லை. கிட் 
டெல்லம் காணப்படும். வளர் உருமாற்றம் இருக்காது. பெரும் 
பாலும் ஈர மண்ணிலும், நன்னீரிலும் காணப்படும். இவைகளை 
ஈரமண்ணில் வாழும் மண் புழுக்கள் என்றும், நீரில் வாழும் 
ஆலிகோடட்டா எனவும், இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். உதா 

ரணம் 2 மண் புழுக்கள் பல செக்மென்டுகளுடன் காணப் 

படும், இன உறுப்புகள் பங்குகொள்ளாத (ஏ-செக்சுவல்---க-5லய2பி) 
முறையில் இனப்பெருக்கம் ஏற்படாது. ஆண் இனத் துவாரம் ஏழாம் 

செக்மென்டிற்குப் பின் இருக்கும். விந்து நாளங்கள் நீளமாக இருக் 
கும். கண்பொறி இருக்காது. உதாரணம் : மண்புழு (மெகாஸ் 
“'கோலஸ் இனம்). 

நன்னீர் ஆலிகோகீட்டா : எல்லாம் சிறியனவாக இருக்கும். 
பெரும்பாலும் ஏ-செக்சுவல் முறையில் இனப் பெருக்கம் ஏற்படும். 
ஆண் இனத். : துவாரம் ஏழாம் செக்மென்டிற்கு மூன் இருக்கும். 
விந்து நாளங்கள் : குட்டையாக இருக்கும், உடலின் முற்பகுதி, 
பிற்பகுதியிலிருந்து மாறியே இருக்கும். கண் பொறிகள் இருக்கும்.
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உதாரணம் : ட்யூபிஃபிக்ஸ் (மம்ம), கீட்டோகேஸ்டர் (Chaeto- 
இல), நெய்ஸ் (14212). 

வகுப்பு 2: ஹிருடினியா (1717ட410௦8) 

'செக்மென்டுகளின் எண்ணிக்கை கணக்காகவும், ஒரே அளவுட 
னும், பல அன்னுலைகளுடனும் காணப்படு, முன்முனை உறிஞ்சியாக 
அம், பின்முனை வட்ட ஒட்டுறுப்பியாகவும் இருக்கும். பின்முனை 
ஒட்டுறுப்பி, பின்னோக்கி இருக்கும். வாய் முன் உறிஞ்சியிலும், கழிவாய் 
பின் ஓட்டுறுப்பிக்கு முன்னால் மேலும் காணப்படும், உடற்குழி பல 
அறைகளுடனும் பல இணைத் தசைகளுடனும் இருக்கும். இத் தசை 

.. களில் இரத்தத்துடன் சைனஸ்களும், தசையாலான இரத்தக் குழாய் 
களும் உண்டு. மூளை, உணவுக் குழாயைச் சுற்றியுள்ள நரம்பு வளையம், 
நரம்புத் தண்டு முதலியன காணப்படும். நெஃப்ரீடியங்கள், கழிவு 
நீக்க உறுப்புகளாகும். பால்கள் ஒன்றிலேயே இணைந்து காணப்படும். 
விந்து சுரப்பிகள் அதிகமாகவும், அண்டச் சுரப்பிகள் ஒரே ஜோடி. 
பாகவும் அமைந்திருக்கும். Taller (penis), Gasrene@y (vagina) 
அல்லது புணர் புமை இரண்டும் ஒரே துவாரத்தின்மூலம் 
வெளித் இறக்கும், வளர் உருமாற்றம் இல்லை. இவை யாவும் நீர் 
வாழ்வன. 

வரிசை 1. அக்கான்தோப்டெல்லிடா ((&௦௨110041102): இவை 
களில் சிறிய உறிஞ்சும் குழாய் (மா௦௦0௦15) உண்டு. முன் ஒட்டுறுப்பி 
இல்லை. ஆலிகோகீட்டாவிற்கு மிக நெருக்கமான குணங்கள் 
உண்டு. உதாரணம்: அக்கான்தாப்டெல்லா (இது மீன்களின் ஒட் 
.டுண்ணி), 

_ வரிசை 2. ரிங்காப்டெல்லிடா (Rhynchobdellida): @narsefler 
.முன்முனைப் பாகம் உறிஞ்சும் குமாய் போன்றும், அதை உள்ளிழுத்துக் 
கொள்ளவும், வெளி நீட்டவும்கூடிய நிலையிலும் அமைந்துள்ளது. 
உதாரணம் : கிளாசிஃபோனியா (010811௦01௨) (படம் 72-ல் [. 

(இது நத்தை, தவளை முதலியவைகளின் ஒட்டுண்ணி.) 

பான்டாப்டெல்லா (1ர(0%ம1௨)ு) (படம் 72-0 B), பிரான்க் 

Qa@oMurer (Branchellion) (படம் 728-ல் 10) இரண்டும் கடல் மீன் 

களின் ஒட்டுண்ணிகள். 

வரிசை 4. நாத்தாப்டெல்லிடா (02(11000611144) : இவைகளின் 
வாயில் இரண்டு அல்லது மூன்று (அதற்கு மேலும்) பற்களுடைய 

தாடைகள் உண்டு, உ தாரணம் : ஹிருடோ (1317ம0௦-அட்டை)--முது
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கெ லும்புகளின் ஒட்டுண்ணி wCorevGrrut (Aulostoma)- 6Heor 

அட்டை. ் 

வரிசை 4. ஹஜெர்ப்பாப்டெல்லிடா (ிறல்ம்சி14க) : இவை 
களின் வாயில் உண்மையான பற்களுடன் தாடைகள் இல்லை. 
உதாரணம் : ஹெர்ப்பாப்டெல்லா (நெஃபிலிஸ்), ட்ராக்கீட்டா 

(நக ௨) முதலியன. , 

, வகுப்பு 3: ஆர்க்கி அன்னிலிடா (0111-௧ ௩௦1102) 

இவைகள் ஆரம்ப அன்னிலிடாக்களாகக் கருதப்படுகின்றன... இவை: 
களில் ஐந்து குடும்பங்கள் உண்டு. எல்லாம் கடல் வாழ்வன. செக் 

மென்டுகள் அவ்வளவு நன்றாக வெளித் தோற்றத்தில் தெரியாது, பேர 
- போடியாவோ இட்டேக்களோ இல்லை. எளிய நெஃப்ரீடியங்கள் 

உண்டு. நரம்பு மண்டலம் தெளிவற்ற முறையில் மேல் தோலுடன் 

உள்ளே! ஒட்டிக்கொண்டு காணப்படும். பால்கள் தனித்தனி வளர் 
பருவத்தில் ட்ரோக்கோஃபோர் லரார்வா உண்டு (படம் 73). உதா 
ரணம் : wiTcsrriuee - (Polygordius), புரோட்டோடிரில்லா- 
(Protodrilla), Qgfever (Nerja) qaolusor. © ; 

sTéupmim (Echiurida): சில கடல் வாழ் புமுக்கள் இதிலடங்கும்... 
உதாரணம் : எக்யூரஸ், தேலசெம்மா (7818௨௯), பொனல்லியஈ 
(Bonellia), GeréGarGerur (Saccosoma) “முதலியன. இவைகள் 
யாவும் முதிர் பருவத்தில் செக்மென்டுகள் இல்லாமலும் பேரபோடி. 
யாக்களற்றும் : காணப்படும் (சேக்கோசோமாவில்மட்டும் ட்டே 
உண்டு]. இவை யாவும் முட்டை, வடிவமாகவும், மன், பின், ஒட்டு: 
றுப்பிகளுடனும் இருக்கும். குழாயுறிஞ்சியும் (றாக) உண்டு; 
ஆனால், உள்ளிழுத்துக் கொள்ள முடியாது. அகலமான உடற்குழி' 
யுண்டு: ஆனால், அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்வில்லை. இருப்பினும் பல 
தசை நார்கள் உணவுக் குழாயைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.. 
உணவுக் குழாயில் சறுகுடலுடன் ஒரு சைஃபன் (௦) காணப்படும். 
அந்த சைஃபன், சீலியாவுடன் கூடிய ஒரு பள்ளமாகும். . இரத்த மண்ட, 
லத்தில் சிறுகுடல், சைனஸ், மேற்குழாய், £ழ்க்குழாய் முதலிய அடங் 
கும். நரம்பு மண்டலத்தில் நரம்புச் செல்திரள்கள் இல்லாமல் ஒரு. 
நரல் போன்று அமைந்திருக்கும். உணர் உறுப்புகள் இல்லை. செக்சுவல் 
டைமார்ஃபிசம் (5! மொ௦ரம்ை] அதாவது இருபால்களும் தனித். 
தனியாக இருக்கும். ட்ரோக்கோஃபோர் லார்வா உண்டு. 

பொனல்லியா (881) (படம் 72-ல் 7): பெண் பொனல்லியா 
மூட்டை வடிவமாகவும் பச்சை நிறமாகவும் இருக்கும். _ இதன்
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உறிஞ்சிக் குழாய் ௦௦௦) நீளமாக இருக்கும். ஒரே ஒரு பெரிய 
நெஃப்ரீடியம் உண்டு; ஆண் பொனல்லியா மிகச் இறிதாகவும், 
உறிஞ்சிக் குழாய், வாய், சழிவாய் ஆகியவைகள் இல்லாமலும் 

இருக்கும். இளமையிலேயே இது பெண் பொனல்லியாவின் . 
“தொண்டையில் புகுந்துவிடும். முதிர்ச்சி யுற்றதும் பெண் 
பபாணிவவியரி வின் நெஃப்ரீடியத்திற்குச் சென்று நிரந்தரமாகத் தங்கி 

விடும். 

சைபன்குலிடா ($]மா௦ய48): இவைகள் யாவும் கடல் வாழ்வன. 
யுமுக்கள் போலிருக்கும், உடலில் செக்மென்டுகள் தெரியாமலும், . 

"பேரபோடியா, சீட்டேக்கள் இல்லாமலும் இருக்கும். உடலின் முன் 
முனையில் உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும்படியான ஓர் 2 gens (intronert) 
உண்டு. இதன் நுனியில் உணர்நீட்சிகள் சூழப்பெற்ற வாய் உண்டு. 
.கழிவாய் மூன் புறத்தில் மேலே காணப்படும். உடற்குழியில் 

கார்ப்பசில்களுள்ள. திரவம் நிரம்பி இருக்கிறது. சவ்வுச் சுவர்கள் 
(septa) இல்லை. &ழ் நரம்புத். தண்டில் செல்திரள்கள் இல்லை. ஒரே 

(ஜோடி நெஃப்ரீடியங்கள் உண்டு. இவைகளே இனப்பெருக்கச் செல்களை 

யும் வெளி அனுப்புகின்றன. ஆண் வேறு; பெண் வேறு. ட்ரோக்கோ 

.ஃபோர்-லார்வா சிறு மாறுதலுடன் இருக்கும். உதாரணம் : சைபன் 

ஃகுலஸ் ($1ழம0ய0108), பெரியாபுலஸ் (எப்பிடி). 

ஃபைலம் 5 AMIE HTGSC (Arthropoda) 

தொன்றுதொட்டு இவ்வுலகில் வாழ்ந்து வரும் பிராணித் 
“தொகுதிகளில் கணுக்காலிகளும் ஒன்றாகும். உலூலுள்ள உயிரினங் 
களில் எண்பது சதவிகிதம் இத் தொகுதியைச் சேர்ந்தவை. இவற்றுள் 
இறால், நண்டு, பூச்சிகள், மரவட்டை, பூரான், தேள், சிலந்தி, உண்ணி, 

'பெரிபெடஸ் முதலிய பிராணிகள் அடங்கியுள்ளன. இப் பிராணி 

களின் கால்கள் பல கணுக்களாலானவை, ஆசையால், இத் தொகுதிக் 

குக் கணுக்காலிகள் என்று பெயர், இப் பிராணிகள் நிலம், நீர், கடல், 

காடு முதலிய எல்லா இடங்களிலும் வசிக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள் 

என. பூமி மட்டத்திற்குமேல் இருபதினாயிரம் அழி முதல் கடலினடி. 

யில் பதினெட்டாயிரம் அடி ஆழம் வரை உள்ள இடங்களில் இவை 

. வாழ்கின்றன. இவை மனிதனின் வாழ்க்கையில் பலவிதங்களில் 

-தொடர்புகொண்டுள்ளன. சில பிராணிகள் மனிதனுக்கு உணவாக 

. உபயோகப்படுகின்றன. சில, அவன் பயிரிடும் பயிர்வகைகளை அழித் 

துத் இங்கு விளைவிக்கின்றன... மற்றும் சில, மனிதச் சமுதாயத் 

தில் பல நோய்களை உண்டாக்கவும் பரப்புவதற்கும் காரணமாக 

உள்ளன.
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கணுக்காலிகளின் உடல், ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப் 
பட்ட வளையங்கள் அல்லது கண்டங்களைப்போல் (5615) அமைந் 
துள்ளது. டட. 7 ் 

ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு கால்கள் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளன.. இக் கால்கள் யாவும் பல கணுக்களைக்கொண் 
டன. உடலிலுள்ள உறுப்புகளெல்லாம், வலப்பக்கம், இடப்பக்கம் 
என்ற இரு. சமச்சீரில் (1/4 ஜுர) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதன் உடலைச் சுற்றிலும் கைட்டீன் (chetin) என்ற பொருளாலான 
வெளிக்கூடு ஒன்றுள்ளது. இக் கைட்டீன் ஒவ்வொரு கண்டத்திலும். 
மேற்பக்கமும் £ழ்ப்பக்கமும் அதாவது முதுகுப் புறமும் வயிற்றுப் 
பக்கமும் தடித்த கடினமான த%டுகளாக மாறியுள்ளன. இதே 
கைட்டீன் ஒரு கண்டத்தின் தகடுகள் அடுத்த கண்டத்தின் தகடு 
களோடு சேருமிடத்தில் மெல்லியதாகவும், மடங்கக்கூடியதாகவும் 
இருக்கிறது. இதனால், இப் பிராணியின் உடல் எப்பக்கமும் வளையக் 
கூடிய தன்மையைப் பெற்றிருக்கிறது. கெட்டியான புறக்கூடு, 
பிராணியைச் சுற்றிலுமிருப்பதால் அதன். உடல் வளர்ச்சி பாதிக்கப். 
படுகிறது. இதனால், இப் பிராணி அவ்வப்பொழுது தோலை உரிக்கிறது... 
இதற்குத் தோலுரித்தல் (200984) என்று பெயர். இவ்விதம் தோலுரிக் 
கும் சமயங்களில் உடல் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இதன் புறக்கூடு 
உடலின் மேல் தோலிலிருந்து உண்டாக்கப்படுகிறது. இக் கூடு உயி 
ரற்ற பல செல் அடுக்குகளால் ஆனது. 

கணுக்காலிகளின் மற்றொரு சிறப்புக் குணம் இரத்த உள்ளறை 
யைப் (178௭௭௦௦௦௨8) பெற்றிருத்தலாகும். இக் தொகுதியிலுள்ள 
பிராணிகளுக்கு, இதர பிராணியில் வளர்வது போலவே சீலம் வளர் 
கிறது. ஆனால், சீலம் முழு வளர்ச்சியடையாமல், கழிவு நீக்க உறுப்பூ 
களையும் இனப் பெருக்க உறுப்புகளையும்மட்டுமே சூழ்ந்து வளர்ந்: 

* துள்ளது. உடலின் மற்ற உட்பாகங்களில் இரத்தம் நிரம்பியுள்ளது. 
உடலிலுள்ள உறுப்புகள் யாவும் இரத்தத்தில் மிதந்துகொண்டிருக்: 
கின்றன. 

/ 4 

கண்டங்களின் அமைப்பு, கண்டங்களின் இன உறுப்புகள்: 
பொருந்தும் நிலை, நரம்பு மண்டலம் சங்கிலித் தொடர்போல் உணவுப்: 
பாதைக்குக் கழே அமையப்பெற்றிருத்தல், இதயம் உணவுப்பாதைக்கு. 
மேலே முதுகுப்புறத்தில் அமைந்திருத்தல் முதலிய எல்லாப் பண்பு: 
களிலும் கணுக்காலிகள் வளையப் புழுத் தொகுதியை ஒத்திருக்கின்றன. : 
ஆனால், கணுக்காலிகளின் இணை உறுப்புகள், இடத்திற்கும் வேலைக்கும் 
தக்கபடி மாறுபடுகின்றன. கண்டங்களும் உபயோகத்திற்குத், தக்க 
வாறுமாறுபடுகன்றன.
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ஃபைலம் : கணுக்காலிகள்! ஐந்து வசைகளாகப் - பிரிக்கப் 
பட்டுள்ளன. 

வகை 1 ; கிரஸ்டேசியா (07091202௨) 

வகை 24 2? ஒனிக்கோஃபோரா (0௦1001101௨) 

வகை 3: wWAuwGure«a (Myriapoda) 

வகை 4 : இன்செக்டா அல்லது அறுகாலிகள் (Insecta) 

வகை. : அராக்னிடா (கரகம் 

வகை 1: : கிரஸ்டேசியா 

இவை அநேகமாக நீரில் வ௫க்கும் கணுக்காலிகள், இவற்றின் 
சுவாச உறுப்புகள் செவுள்கள் (ஜி18), இவற்றின் கலையில் இரண்டு 
ஐதை உணர்கொம்புகளும் மூன்று ஜதைத் தாடைகளும் காணப்படும். 
உதாரணம்: Bp (Prawn). ஆறு, ஏரி, குளம் முதலிய நன்னீரி 
லும், கடலிலும், கடற்கழிகளிலும் இவை வாழும். இதில் பல பொது 
இனங்கள் உண்டு. இவற்றில் சாதாரணமாகக் கடலில் வாழும் 
பொது இனம் பெனீயஸ் (1௨௭௩) (படம் 74), இவை கடற்கரை 
யோரங்களில் கூட்டங் கூட்டமாக நீந்திச் செல்லும். 

இராலின் உடல் நீண்டு இரு பக்கமும் சற்றுத் தட்டையாகக் 
காணப்படும். இதன் உடல் பல கண்டங்களாலானது. உடல் முழுவ 

  

Lis. THe 

இறாலின் வெளித் தோற்றம் 

தும் கயூட்டிளொல் மூடப்பட்டிருக்கும். இதில் கைட்டின் என்ற: 
பொருள் இருப்பதால் இது மிகவம் உறுதியான ஒரு மேல்1கூடாக
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அமைந்துள்ளது. இக் கூடு உடலைக் காப்பதுமட்டுமல்லாமல் உடலி 

லுள்ள தசைசகள் ஓஒட்டிக்கொள்வதற்கும் உபயோகமாகிறது. 

இரறாலின் உடலில் இரு பிரிவுகளைக் காணலாம். முன்னிருக்கும் கண்டப் 
பிரிவு வெளித் தோன்றாத பாகத்திற்குத் தலை-மார்பு (௦6011௦0௦7௨) 

என்றும், பின்னிருக்கும் பிளவுபட்ட பாகத்திற்கு வயிறு (௨௦௦௦81) 
என்றும் பெயர். தலையும் மார்பும் ஒன்று சேர்ந்து இணைந்து காணப் 

படுவதால் இப் பாகம் தலை-மார்பு எனப் பெயர் பெற்றுள்ளது. 
ஐந்து கண்டங்கள் இணைந்து தலையாகவும் அதையடுத்த எட்டுக் 

கண்டங்கள் இணைந்து மார்பாகவும் ஆகியுள்ளன. வயிறு ஆறு கண்டங் 

களாலானது. உடலின் இறுதிப் பாகம் கொண்டி (61800) என்ற 
கறுப்பாலானது. உடலின் ஓவ்வொரு கண்டத்திலும் பக்கத்திற்கு 

ஒன்றாக இரு இணை உறுப்புகள் (கறற0௧ஐ685): உள்ளன (படம் 74). 
இணை உறுப்புகள் பல கணுக்களால் ஆனவை. இணை உறுப்பின் 
ஒவ்வொரு கண்டத்திற்கும் கணு என்று பெயர். 

தலை-மார்பு, மேல் பக்கத்தில் ஒரே ஒட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கும். 
இதற்குத் தலை-மார்பு @@ (cephalothoric shield) craray Quuwir. 
மேலோடு முன்பக்கத்தின் நடுவில் வால் போன்ற பற்களையுடையது. 
இது தலைக்கு முன் ஒரு கொம்பு போல் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும், 
மேல் ஓடு மார்புப் பக்கத்தில் அகன்று இருபுறத்திலும் கீழ்நோக்கி 
மடங்கி இருக்கும். பக்கவாட்டில் உடம்பிற்கும் இவ்வோட்டிற்கும் 
இடையிலுள்ள இடம் ஓர் ௮ை றபோல் இருக்கும்: இதில் சுவாச 
உறுப்புகளான செவுள்கள் உள்ளன. ஆகையால், இவ்வறையைச் 
FUTE HOD HVVG! Oscyeronm (Branchial Chamber) sreir@Gopib. 
மேல் ஒட்டின் முன்பக்கத்துக் கொம்புக்கு இருபுறத்திலும் கண்கள் 
உள்ளன. இக் கண்கள் அசையக்கூடிய காம்பின் நுனியில் அமைத் 
துள்ளன. ஒவ்வொரு கண்ணும் பல சிறு கண்களால் ஆன ஒரு கூட்டுக் 
கண். மார்பின் அடிப்பக்கமுள்ள ஓடுகள் யாவும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே 
ஓடாக உள்ளன. ் 

வயிற்றின் கண்டங்கள் அல்லது வளையங்கள் தனித்தனியே 
யுள்ளன. ஓவ்வொரு வளையத்தையும் ஓடு மூடிக்கொண்டிருக்கும். 
'வில்போல் வளைந்துள்ள மேல் ஒட்டிற்கு டெொ்கம் (ச) என்றும், 
கீழ்ப்பக்கமுள்ள தட்டையான ஓட்டிற்கு ஸ்டர்னம் (மனா) என்றும் 
பெயர். உடலுக்குக் ழே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் மேல் ஒட்டின் 
பாகத்திற்கு ப்ளூரான் (ற1ஸா௦ய) என்று பெயர், ஸ்டர்னத்துடன் 
இணை உறுப்புகள் சேர்க்கப்பட்டிருக்கன்றன. -டெர்கத்தையும் 
ஸ்டர்னத்தையும் சேர்க்கும் மெல்லிய க்யூட்டிகளுக்கு எபிமிரான் 
‘(epimeron) என்று பெயர். ஒரு வளையம் மற்றொரு வளையத்துடன் 
சேருமிடத்தில் இருக்கும் க்யூட்டிகிள் மெல்லியதாகவும் வளையக்கூடிய
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தாகவும் அமைந்துள்ளது. எனவே, ஒரு வளையம் மற்றொரு வளையத் 
_ தின்மேல் அசையக்கூடிய தன்மை பெற்றுள்ளது. 

கண்டங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் உறுப்புகள் ஒவ்வொரு 
கண்டத்திற்கும் இரண்டு வீதம் பொருந்தியுள்ளன. இவை முதலா 
வது இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும் இயக்க றுப்புகளாகும். இவ்வுறுப் 

- பூகள் சந்தர்ப்பத்திற்கும், இடத்திற்கும் தக்கபடி பல மாறுதல்களை 
யடைந்து பலவிதத்திலும் உதவுகின்றன. கால்களின் அமைப்பில் 
-அடிப்படையாகச் சில பாகங்கள் உள்ளன. உடலுடன் சேர்ந்திருக்கும் 
அடிப்பாகத்திற்கு அடிக்கணு (றா௦(௦௦ய8) என்று பெயர். இதி 
லிருந்து இரண்டு கணுக்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். அவற்றில் உட் 
புறம் இருப்பது உட்கணு (௦௩௦௦௦41486): வெளிப்புறம் இருப்பது 
புறக் கணு (60ற00116), ஒவ்வொரு கணுவிலும் பல சிறு கணுக்கள் 

- உள்ளன. 

தலை-மார்பில் பதின்மூன்று ஐதை இணை உறுப்புசள் உள்ளன. 
, இவற்றில் ஐந்து தலையையும், எட்டு மார்பையும் சேர்ந்தவை. இவை 
கள் அடிப்படை அமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டு, பல்வேறு காரியங்களைச் 

- செய்கின்றன. 

தலையைச் சேர்ந்த இணை உறுப்புகள் 

1, (se wont Gamby (first antenna): உடலின் தலைப்பாகத் 
_தில் கண் காம்புகளுக்கடியில் அமைந்துள்ளன (படம் 74), ஓவ் 
- வொன்றிலும் அடிக்கணுப் பாகம் மூன்று சிறு கணுக்களால் ஆனது. 
இவற்றில் கீழ்க்கணுவில் இருக்கும் ஒரு பள்ளத்தில் சண் வேலையில்லாத 
நேரங்களில் வைத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. உட்சணுவும் புறக்சகணு 
வும் சிறு இழைகள் போன்றுள்ளன. இவை பல வளையங்களால் 

- ஆனவை (படம் 75-ல் ௨). 

2. இரண்டாம் உணர் கொம்பு (second antenna): இது, முதல் 
. உணர் கொம்பை அடுத்துக் கழே அமைந்துள்ளது. இதன் அடிக்கணு 
, இரண்டு சிறிய கணுக்களால் ஆனது. இதிலிருந்து கிளம்பும் உட்கணு 
நீண்டு சாட்டையபோன்று பல சிறு வளையங்களால் ஆனது. புறக்கணு 

. அகன்ற தட்டுப்போல் அமைந்துள்ளது (படம் 75-ல் 5). 

3. அரைத் தாடைகள் (148உ௩01018) (படம் 75-ல் ௦): வாயில் பக் 

கத்திற்கு ஒன்றாக இவை அமைந்திருக்கின்றன. இதன் அடிக்கணு 

கெட்டியாகவும் மேற்பக்கம் பற்களைப் போல் கூர்மையாகவும் இருக்
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கிறது. இதிலிருந்து இரண்டு சிறு துணுக்குகளையுடைய உட்கணு. 

கிளம்புகிறது. இதில் புறக்கணு இல்லை. 

இதன் அரைத் தாடைகள் உணவுப் 
பொருள்களை அரைப்பதற்கு உதவு 
இன்றன. “ ் 

4. முதல் துருவு தாடைகள் அல் 
லது மாக்சில்லா (1821௨): இவை 

மிகச் சிறிய இணை உறுப்புகள். இதன் 
அடிக்கணு இரண்டு இலைபோல் பிரிந்து- 

வாயினுள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. 

இதன் நுனியில் பல சிறிய உறுதியான: 
முட்கள் உள்ளன. இவை உணவைத் 
துருவி வாய்க்குள் தள்ளும். இவற்றின் 
உட்கணுக்கள் இரண்டு சிறு கணுக். 

களால் ஆனவை (படம் 75-ல் ய). 

    

5. இரண்டாம் துருவு தாடைகள் 
(Second Maxilla): இதன் அடிக்கணு- 
கட்டையாக நான்கு பிளவுகளைக் 
கொண்டுள்ளது. இந் நான்கு பிளவுக. 
ளும் துருவும் பற்களைத் தாங்கி நிற்கின் - 

படம. றன. இதன் உட்கணு சிறியது. அதில் 
சிறு கணுக்கள் இல்லை. புறக்கணு : 
நன்கு. அகன்று தட்டுப் போலத். 

௨. முதல் உணர்கொம்பு தோற்றமளிக்கிறது. இதற்கு ஸ்காலிபேபோ ் 
*. இரண்டாம் உணர்கொம்பு தா.த்தைட் (Scaphognathite) Toor My: 
௦. அரைத்தாடை பெயர் (படம் 75-ல் 6). 

ப். முதல் துருவுதாடை 

  

இறாலின் இணை உறுப்புகள்- 

தலை இணை உறுப்புகள்: 

௨. இரண்டாம் துருவுதாடை . . 

1. பிளஜெல்லம் மார்பு இணை உறுப்புகள் 
2. அடிக்கணு 

3. ஸ்டேட்டோசிஸ்டின் முதல் மூன்று ஜதை மார்பு. இணை 

4, ஏறங்கணு அலாரம் உறுப்புகளும் உணவைப் பற்றி நசுக்க, . 
5. உட்கணு வாய்க்கு அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட் 
6. கழிவு நீக்கத் துவாரம் டுள்ளன. அகையால், இவைகளுக்குத் 

தாடைக் seer  (Maxillipedes) - 
என்று பெயர். மற்ற ஐந்து ஜதைகளும் நடக்க உதவுகின்றன. 
இவைகளுக்கு நடை: - கால்கள் (ற௭௨6௦0௦08) என்று பெயா், இந்த . 
இணை உறுப்புகளின் அடிக்சணு இரண்டு சிறிய கணுக்களாலும், உட் . 
கணு ஐந்து சிறு கணுக்களாலும் ஆனவை; அனால், புறக்கணு-
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கணுக்களற்றகாக உள்ளது. உட்கணு 
வின் சிறு சணுக்களுக்கு முறையே இச் * 
சியம் (150ம்பாரம), மீரஸ் (ஈனா), கார்ப்பஸ் 

(௦வறப$), ப்ரோபோடஸ் (propodus), L7& 
டி.லஸ் (0௦041) என்று பெயர் (படம் 77). 
இவைகளைத் தவிர, தாடைக் கால்களிலும், 
PSY மூன்று நடை-கால்களிலும் அடிக் 
கணுவுடன் சேர்ந்தாற்போல் மேல்கணு 
(epipodite) gary தொங்கிக்கொண்டிருக் 
கும். இது சுவாச உறுப்பாகச் செயற். 

படுகிறது. முதல் தாடைக் காலில் இருக் 
Gb மேல்கணு தட்டையாக இருக்கும். 

மற்றவற்றில் இருப்பவை a உரு 

வத்தை உடையன; 

முதல் தாடைக்கால்களின்: அடிக்கணு 
மூன்று பிளவுகளை யுடையது. இவைகளின் 
மேல் பல கூர்மையான மயிர்கள் உள்ளன 
(படம் 76). புறக்கணுவும் மேல் கணுவும் 

குட்டையாக உள்ளன. இரண்டாவது 
'தாடைக் கால்களின் உட்கணு எப்பொழு 
தும் சேள்விக் குறி போன்ற உருவத்திலேயே 
இருக்கும். மூன்றாம் தாடைக்கால்கள் 
பொதுவான இணை உறுப்பை ஓத்த 

- தன்மையாக இருக்கும். புறக்கணு பல 

வளையங்களால் ஆனது. 

முதல் மூன்று நடை-கால்களும் கடைசி 
இரண்டு நடை-கால்களிலிருந்து மாறுபட் 
டுள்ளன. இவற்றின் உட்கணு ஐந்து சிறு 
.கணுச்சளால் அனது. இவற்றில் இறுதிக் 
கணு அதற்கு முன்னுள்ள கணுவின் நீண்ட, 

பாகத்துடன் சேர்ந்து ஓர் இடுக்கி போன்ற 
உருவத்தைப் பெற்றிருக்கிறது. எனவே, 
இவைகளுக்கு இடுக்கிக் கால்கள் (படம் 
76-ல் 1) என்று பெயர். இவை உணவுப் 

பொருள்களைப் பிடித்து வாய்க்கு அனுப் 
பும் பணியைப் புரிகின்றன. கடைசி 
இரண்டு நடை-கால்களும் இடுக்கிக் கால் 

TR 

   

  

  
படட, 76. 

இருலின் இணை உறுப்புகள்-. 

மார்பு இணை உறுப்புகள் : 

£... முதல் தாடைக்கால் 

௨. இரண்டாம் தாடைக்கால். 

h. மூன்றாம் தாடைக்கால் 

். இடுக்கிக்கால் 
ர். இடுக்கியற்றகால் 

1-6 படம் 75-ல் உள்ளபடி... 

7, மேல்கணு 

8, டாக்டிலஸ் 
9. ப்ரோபோடஸ் 

10. 

1i. 

12. 

13. 

14. 

கார்ப்ப்ஸ் 

மீரஸ் 

இச்சியம் 

பேசிஸ் 

காக்சா 

கள் அல்ல, மேலும், இவற்றில் மேல் கணுக்கள் கிடையாது.
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வயிற்றுக் கால்கள் (Abdominal appendages): a9 MS) gyeiren ஆறு 
கண்டங்களிலும் ஆறு ஐதை இணை உறுப்புகள் உள்ளன. இவை துடுப் 

புப்போல் அகன்று காணப்படும். இவைகளுக்கு 
நீந்து-கால்கள் (160௦06) என்று பெயர் (படம் 
27). இவற்றில் ஆறாவது ஜதைக் கால்கள் மிக . 
வும் ௮அகலமாசவும் தட்டையாகவும் இருக்கும். 
இதற்கு யூரோப்பாட் (௦0௦42) என்று பெயர், 
ஆண் இறுலிலும் பெண் இருலிலும் முதல் நீந்து- 
கால் மாறுபட்டிருக்கும். பெண்ணில் உட்கணு 
மிகவும் சிறியதாகக் காணப்படும். ஆணில் இவை 
மெல்லியதாசவும்' கொக்கிகளை யுடையதாகவும் ' 
இருக்கும். இரண்டு பக்கத்து உட்கணுக்களும் 
கொக்கிகளின் உதவியால் பிணைக்கப்பட்டுப் பெட் 
பாஸ்மா மு) என்ற உறுப்பாக மாறுகின் 
இனை (படம் 78), கலவியின்பொழுது விந்துக 
ளைப் பெண்ணின் உடலில் செலுத்தும் கருவியாக 
இது செயற்படுகிறது. உடலின் இறுதிப் பாச 
மாகிய கொண்டியுடன் வால்-துடுப்பும் சேர்ந்து 

அகன்ற நீத்து கருவியாகிறது. 

6 ட 

    

ie. 

பெண் இருலின் உடலில் கடை, மார்பு வளை 
பட ம் யத்தின் ஸ்டர்னம் நீண்டிருக்கும். இவ்விதம் உண் 
இழுலின் இண பான இடத்தைத் தெலிக்கம் (619) என்இ 
உறுப்புகள்- றோம் (படம் 79). இவ்விடத்தில்தான் கலவியின் 

வயிற்றுக் கால்கள்: பொழுது விந்துகள் செலுத்தப்படுகின்றன. 
1], ரீந்து கால்கள் டு 
1, பூரோப்பாட் . es 8 5 . ௩. ஆணின் முதல் _ உணவு மண்டலம் : வாய், உள்வாய், உண 

வயிற்றுக்கால் ays குழாய், இரைப் டை இறுகுடல், கடைக் 
படம் 75-ல் உள்ளபடி குடல், இதைச் சார்ந்த சுரப்பிகள் முகுலியன . 

உணவு மண்டல அறுப்புகளாகும். வாய், உள் 
- வாய், உணவுக் குழாய், வயிறு முதலிய பாகங்கள் கைட்டினால் சூழப் 
பட்டுள்ளன. இப் பாசங்கள் யாவும் சேர்ந்ததே முன் குடலாகும். 
.இதேபோல் கடைக் குடலும் கைட்டினால் சூழப்பட்டது. 

உள் வாயையும் இரைப் பையையும் இணைக்கும் சிறு குழாய்க்கு 
அணவுக் குழாய் என்று பெயர். இரைப் பையில் இரு பகுதிகள் உள் 
னன. இதில் பெரிதாக இருக்கும் முதல் பகுதிக்கு மூன் இரைப் பை 
([கோப்12௦ ௭௦௦௨௦1) என்றும் சிறிதாக இருக்கும் இரண்டாம் பகுதிக்குப் 
பின் இரைப் பை (09101௦ 800௮01பு என்றும் பெயர். முன் இரைப் பை 
யில் கீழிருந்து கைட்டினாலர்ன பல பற்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்.
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இதன் வேலை பெரும்பாலும் உணவுப் பொருளை அரைத்தலே... பின் 

இரைப் பையை அடுத்திருக்கும் சிறுகுடல் உடலின் இறுதிப் பாசம். 
வரையில் நேராகச் சென்று பின் மலக்குடலுடன் சேருகிறது. மலக். 
குடல் உடலின் கடைப் பாகத்தில் கொண்டிக்கு அடியில் கீழ்ப்பக்க 

மாக உள்ள மலப்புழை வழியே வெளியே இறக்கிறது. 

ஜீரண மண்டலத்துடன் சேர்ந்த ஜீரண நீர் சுரப்பிக்குக் கல்லீரல்- 
கணையச் சுரப்பி என்று பெயர். இது உருவத்தில் சற்றுப் பெரியது. 
தலை - மார்பின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ளது. இதிலிருந்து: 
இரண்டு சுரப்பி நாளங்கள்  இளம்பிச் சிறுகுடலின் ஆரம்பத்தில் 

குடலினுள் இறக்கிறது. இந்தச் சுரப்பியில் உண்டாகும் ஜீரண நீர் 
கணைய நீர், பித்த நீர், சிறுகுடல் நீர் ஆயெ மூன்று நீர்களும் செய்யும். 

வேலையைச் செய்கிறது. : 

இரால் அநேகமாக இறந்த பிராணிகளையே உணவாக உட்கொள் 

ளும். தாடைக் கால்களின் உதவியால் உணவைப் பிடித்து வாய்ப்: 

பக்கம் கொண்டு செல்கிறது. இங்குள்ள துருவு தாடைகள் இப்: 

பொருளைத் துருவி வாயினுள் செலுத்துகிறது. வாயின் பக்கத்தில் 

உள்ள அரைத் தாடைகள் இவ்வுணவை மறுபடியும் சிறு பொருளாக்கி: 

உள்வாய்க்கு. அனுப்புகிறது. இங்கிருந்து உணவுப் பொருள் இரைப் 

பையை அடைகிறது. முன் இரைப். பையிலுள்ள பற்களின் உதவியால் 

மறுபடியும் அரைக்கப்பட்டுப் பின் இரைப் பையின் வழியாகச் சிறு: 

குடலை யடைகறது. இங்கு வந்து சேரும் ஜீரண நீர் இப் பொருளை 

ஜீரணம் செய்கிறது. ஜீரணிக்கப்பட்ட. உணவுப் பொருள் அசிறுகுடற் 

சுவரால் உட்டிரகிக்கப்படுகிறது. ஜீரணமாகாது எஞ்சிய பொருள் 

மலக்குடலை யடைந்து அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. 

சுவாச மண்டலம் : இறால் செவுள்களால் சுவாசிக்கின்றது. 

* செவுள்கள் இறகு போன்றிருக்கும். நீரிலுள்ள பிராண வாயுவை இச் 

செவுள்களின் ் வழியாக எடுத்துக்கொண்டு உடலிலுள்ள கரியமில 

வாயுவை வெளிவிடுகிறது. இவை, மார்பின் இரு பக்கங்களிலுமுள்ள 

தாடைக், கால்கள்) நடைக் கால்கள் உடலுடன் சேரும் இடங்கள் 

இங்கெல்லாம் வளர்ந்துள்ளன. இவைகளை முறையே பக்கச் செவுள்கள் 

_ (pleuarobranchia,) semé Gaajsiracir (arthrobranchia), a7 HOsFajair 

set (podobranchia) என்று கூறலாம். மேலும், மேல்கணுக்களும் 

(epipodites) செவுள்களாக உதவுகின்றன. ஆகக் கடல் . இறாலில்” 

பக்கத்திற்கு 84 செவுள்கள் உள்ளன. இச் செவுள்கள் எல்லாம் தலை-- 

மார்பு மேல் ஓட்டின் பக்க நீட்சியால் மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்குச் 

சுவாச அறை என்று.பெயர். சுவாச அறை, பின்பக்கத்திலும், கீழ்ப் 

பக்கத்திலும் இறந்திருக்கிறது. இதன் முன் பக்கத்தில் ஸ்காஃபோ 

நாத்தைட் உள்ளது. இதனுதவியால் சுவாச அறையில் இருக்கும்:
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குண்ணீர் முன்பக்கமாக வெளியே தள்ளப்படுகிறது. சுவாச அறை 

யின் திறந்த பக்கமாகிய க&ீழ்ப்பக்கத்திலிருந்தும், பின் பக்கத்திலிருந் 

தும் நீர் உட்செல்லுகிறது. இவ்விதமாகச் சுவாச அறையிலுள்ள நீர் 
மாறிக்கொண்டே இருக்கறது. உடலிலுள்ள கரியமிலவாயு இரத்தக் 

.குழாய்களின்மூலமாகச் செவுள்களுக்கு எடுத்துச்செல்லப்படுகிறது. 

இங்கு இரத்தம் தண்ணீரிலுள்ள பிராணவாயுவை எடுத்துக்கொண்டு 
கரியமிலவாயுவை வெளிவிடுகிறது. 

இரத்த மண்டலம் : இளாலின் முதுகுப் புறத்தில் இருதயம் இருக் 
Aps!. இதைச் சுற்றிலும் இரத்த இடைவெளி யுள்ளது. இதன் 
உடம்பிலுள்ள உடல் அறை, பல இரத்த உடலறைகளாகப் பிரிக்கப் 
பட்டிருக்கின்றது. - இவ் இரத்த உடலறையினுள் இருதயத்திலிருந்து 

கிளம்பும் சில இரத்தக் குழாய்கள் திறக்கின்றன. இங்கிருந்து சில 
குழாய்கள் இரத்தத்தைச் செவுள்களுக்கு 'எடுத்துச்செல் லுகின்றன. 
சுக்தமாக்கப்பட்ட இரத்தம் இங்கிருந்து சிறு குழாய்கள்மூலம் 

'இருதயத்தைச் சுற்றியுள்ள அறைக்கு எடுத்துச்செல்லப்படுகிறது. 

'இங்கிருந்து பின்னர் இருதயத்தையடை கிறது. .இறாலின் இரத்தத்தில் 
ஹீமோகுளோபின் (௨௦2101) இல்லாத காரணத்தால் இது 

செந்நிறமாக இருப்பதில்லை. ஆனால், ஹீமோசையனின் (௨௭0௦- 
ுவம்ு) என்னும் பொருள் இதன் இரத்தத்தில் கலந்துள்ளது. 

கழிவு நீக்க மண்டலம் : . கழிவு உறுப்புகள் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக 

'இரண்டு அமைந்துள்ளன. இவை பசுமையான நிறத்தில் காணப் 
படுவதால் இவைகளுக்குப் பச்சைச் சுரப்பிகள் (௦0. ஜிக௩08) என்று 
(பெயர். இவை இரண்டாம் உணர்கொம்புகளின் அடிக்கணுவில் உள் 
ன.  இவ்வுறுப்பில் மூன்று பாகங்கள் உள்ளன. முதல் பாசம் 

பைபோல் தோற்றமளிக்கும். இதிலிருந்து ஒரு சுருண்ட குழாய் 
கிளம்பி இறுதிப் பாகமாகிய சிறுநீர்ப்-பையில் சேருகிறது. இச் சுற்றுக் 
குழாயின் சுவர் சுரப்பிகளாலானது. சிறுநீர்ப் பை: இரண்டாம் 
உணர்கொம்பின் அடிக்கணுவிலுள்ள ஒரு துவாரத்தின் வழியாக 
“வெளியே இறக்கிறது. 

நரம்பு மண்டலம் : நரம்பு மண்டலத்தில் மூளை, அன்னக் குழாய்க் 
குக் கீழேயுள்ள நரம்புச் செல் தொகுதி, கீழ்ச்சங்கிலி நரம்புத் தண்டு 

முதலியவை அடங்கியுள்ளன. உணவுக். குழாயின் ஆரம்ப பாகத்தில் 
மேற்பக்கமாக மூளை சிறிய அளவில் அமைந்துள்ளது. இது நரம்புச் 

செல்களின் தொகுதியால் உண்டானது. இகனின்றும் இரு நரம்புகள் 
_ கிளம்பி உணவுக் குழாயைச் சுற்றிக்கொண்டு&ழ்ப்பக்கத்தில் ஒன்று கூடி, 

ஒரு நரம்புச்செல் தொகுதியாகிறது. இதிலிருந்து இரு சங்கிலி நரம்பு 
வடங்கள், உணவுப் பாதைக்குக் கழ், அடி ஓட்டுடன் ஒட்டினாற்போல் 

இணையாகப் பின்னோக்கிச் செல்லுகின்றன (படம் 78). இந்தச்
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சங்கிலி நரம்புவடம் ஒவ்வொன்றிலும் மார்புப் பாகத்தில் ஆறு 

நரம்புச். செல் தொகுதிகளும் வயிற்றுப் பாகத்தில் ஆறு நரம்புச் 
செல் தொகுதிகளும் இருக்கின்றன. இச் 3 
சங்கிலி நரம்புவடம் ஒரே வடம்போல் 

தோற்றமளித்தாலும் உண்மையில் இது 
இரண்டு வடங்களால் ஆனது. மூளையிலிருந்து 

கண்களுக்கும் இரு உணர்கொரம்புகளுக்கும் 
நரம்புகள் செல்லுகின்றன.. உணவுக் குழா 

யின் அடியிலுள்ள நரம்புச் செல் தொகுதியி 

லிருந்து அரைத். தாடைகளுக்கும், துருவு 
தாரடைகளுக்கும் முதலிரண்டு தாடைக்கால் 
தாடைகளுக்கும் நரம்புகள் செல்லுகின்றன. 

மற்ற இணை உறுப்புகளுக்கு அந்தந்தக் கண் 
டங்களிலுள்ள நரம்புச் செல் தொகுதியிலி 
ரத்து நரம்புகள் செல்லுகின்றன. 

இருலுக்குக் காம்புகளின் நுனியில் பக் 
கத்திற் கொன்றாக அமைந்துள்ள இரு கூட் 
டுக் கண்கள் உண்டு. 

முதல் உணர்கொம்பின் அடிக்கணுவில் 
ஒரு பை உள்ளது. பையின் உட்சுவரைச் சுற் 

இலும் உணர்ச்சி மயிர்கள் உள்ளன. இப் 
பை மணல் போன்ற பொருள்களால் நிரம்பி 
யுள்ளது. இறால் தன்னிலையை இழக்கும் ௪ம 
யங்களில் இப் பையினுள் இருக்கும் மணல் 
போன்ற பொருள் மயிர்களின்மேல் மோதும். 

இவ்வுணர்ச்ச நரம்புகளின்மூலம் மூளைக்கு ணப தன் 
எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, அங்கிருந்து இவ் அருத்த காலப் மண்டலம்: 

வுணர்ச்சிக்குக் தக்கபடி செய்திகள் நரம்புகள் 2. உணவுக் குழாயின், 
மூலம் தேவையான பாகத்திற்கு எடுத்துச் இணை ஈரம்பு 
செல்லப்படுகிறது. இரால் தன் சமநிலையை 3. உணவுக் குழாய் 
யடைகிறது. ஆகையால், இவ்வுறுப்புகளுக்கு 4 உணவுக்குழாய் கீழ் 
நிலைப்படுத்தும் உறுப்புகள் அல்லது ஸ்டாட். ர apis bie 
டோஸ்ட் என்று பெயர். இடையில் மார்புத் தம 

னிக்குள்ள பாதை 

  
தலையில் அமைந்துள்ள உணர் கொம்பு 

களும் நீந்து கால்களிலுள்ள உணர் மயிர்களும் தொடு உணர்ச்சி உறுப் 
புகளாகச் செயற்படுகின்றன. 

இனப் பெருக்க மண்டலம் : இருல் ஒரு-பாலி. ஆண் பெண், 
என்ற இருபாலும் வெவ்வேறாக உள்ளன. ஆணின் விந்து சுரப்பிகள்
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மார்பகத்தின் மூதுகுப் பக்கம் நடுக்கோட்டிற்கு இருபுறத்திலும்: 
அமைந்துள்ளன. இவை இரண்டும் முன் பக்கத்தில் இணைக்கப்பட்.. 

  

பட்டு 79, 
க. பெண் பெனியஸின் இனப்பெருகக உறுப்புகள்: 1. அண்டச் 

சுரப்பி, 2. அண்ட காளம், 3. இனப் புழை, 0. மூன்றாம் காலிலுள்ள 
காக்ஸா, 8. ஆண் பெனியஸின் இனப் பெருக்க உறுப்புகள்: 1. விந்து 

சுரப்பி, 2. விந்துகாளம், 9. விந்து பீச்சுப் பை, 4. இனப் புழை, 
கே. ஐக்தாம் காலிலுள்ள காக்ஸா, 

“டுள்ளன (படம் 79-ல் 1), ஒவ்வொரு விந்து சுரப்பியும் குழல் போன்று 
பல சகளைகளையுடையனவாக உள்ளன. இதிலிருந்து கிளம்பும் விந்து 
தாளம் பின்னோக்கிச் சுருண்டு சென்று மார்பின் கடைக் காலின்: 
அடிப்பக்கத்திலுள்ள இனப்புழை வழியாக வெளியே திறக்கிறது. 
இவ் விந்து நாளத்தின் முன்பாகம் குறுகியும் பின்பாகம் விரிந்தும் 
காணப்படும். விரிந்த பாகத்திற்கு வித்து பீச்சிப் பை (ejaculatoy- 
யம்) என்று பெயர். 

பெண் இருலிலுள்ள(படம் 79-ல் 4) இரண்டு அண்டச் சுரப்பிகளும். 

முதுகுப் பக்கத்தில் நடுக் கோட்டின் இருபுறங்களிலும், மார்பு, வயிறு 
ஆகிய இரு பாகங்களிலும் வியாபித்துள்ளன. : வயிற்றுப் பாகத்தில் 
உள்ள அண்டச் சுரப்பிகள் இரண்டும் நடுக் கோட்டில் ஒன்று சேர்ந் 

திருக்கும். இவற்றிலிருந்து கிளம்பும் அண்ட நாளம் மூன்றாவது நடை- 

காலின் அடியிலிருக்கும் பெண் இனப் புழை வழியாக வெளியே 

திறக்கிறது.
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ஆணும் பெண்ணும் கூடும்பொழுது விந்து பெண்ணின் 
மார்பின் அடிப்பக்கமுள்ள தெலிக்கம் என்ற பையில் விடப்படு 

கின்றது. பெண்ணின் இன உறுப்பிலிருந்து அண்டங்கள் வெளிவரும். 

பொழுது கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. கருமுட்டை. தண்ணீரில் விடப் 
படுகின்றது. சில இருல்களில் கருமுட்டை அயிற்றிலுள்ள நீத்து-கால் 

களில் ஒட்டிக்கொள்ள, முட்டையினுள் இருக்கும். ௧௬ வளர்ச்சி 
யடைந்து, லார்வா வெளிவரும். இதற்கு நாப்பிளியஸ் (௨01108) 
என்று பெயர். இது படிப்படியாக வளர்ந்து வளர்உரு மாற்ற 
மடைந்து, மெட்டாநாப்பிளியஸ் (metanauplius), புரோட்டோ 

   
பெனிய்ஸின் வளர்ச்சிப் பருவங்கள் :  ௨,.காப்னியஸ் . லார்வா. 

%. சோயியா பருவம். ௦ மைசிஸ் பருவம். 

சோயியா (றா௦(௦௪௦௦௨), சோயியா (2088), மை$ஸ் (0815) முதலிய 

பல லார்வாப் பருவங்களை யடைந்து இறுதியில் இருலின் உருவத்தைப் 

பெறுகிறது. 

காப்பிளியஸ் (படம் 80-ல் ௨: இது கோழி முட்டையின் வடிவத்தை 

யுடையது. இதன் முன்பக்கத்தில், மேற்புறம் ஒரு கண் காணப்படும். 

பக்கத்திற்கு மூன்றாக ஆறு கால்கள் உள்ளன. முதல் ஜோடிக் கால்கள் 

இளையில்லாமல் ஒரே கொம்புபேரல் தோற்றமனிக்கும். asst ன் 

பின்னர் இருலின் மூதல் உணர் கொம்பாகிறது,; மற்ற இரண்டு இணை 

830—12
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உறுப்புகளும் இரண்டு கிளைகளுடன் கவைபோல் தோற்றமளிக்கும். 

இவை இருலின் இரண்டாவது உணர்கொம்பாகவும், அரை தாடை 
யாகவும் மாறுகின்றன. இக் தாடைக்கு அரைக்கும் பாகங்கள் இல்லை. 

நாப்பிளியஸ்ஸின் இடப்பெயர்ச்சிக்குக் கவைபோன்ற இணை உறுப்பு 
கள் உதவுகின்றன. நாப்பிளியஸ் வளர்ந்து, தோலுரித்து அடுத்த 

.லாஈீர்வா நிலையை யடைூறது: 'இதற்கு மெட்டாநாப்பிளியஸ் என்று 
பெயர். ' இந்த நிலையில் தாடைகள் அரைக்கும் பகுதிகளைப் பெறுகின் 
றன. : இதற்குப் பின்பகுதியில் நான்கு ஐஜதை . இணை உறுப்புகள் 
தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன. உடலின் மூன் முனையில் ஒரு ஐதைப் 
பாப்பில்லாக்கள் (011186), அதாவது தலை உறுப்புகள் தோன்றி 
லார்வாப் பருவங்கள் முடியும் வரையில் நிலைத்திருக்கன்றன. 

மெட்டாநாப்பிளியஸ் வளர்ந்து தோலுரித்துப் புரோட்டோ 
'சோயியா என்ற அடுத்த பருவத்தை யடைகிறது. -இந் நிலையில் முன் 
'தோன்றிய ஏழு ஐஜதை இணை உறுப்புகளும் மூழுவளர்ச்சி அடைந்து 
-விடுகின்றன. தலையின் மேல் ஒடு தோன்றித் தலைப்பாகம்.முழுமையும் 
மநைத்துவிடுகிறது. தலையில் இரண்டு கூட்டுக் கண்கள் தோன்றி, 
மார்பின் ஆறு கண்டங்களும் பிரிக்கப்பட்டுக் காணப்படுகின்றது. 
ஆனால், வயிற்றுப் பாகம் பிரிபடாமல் இருக்கறது. இந் நிலையில் இது 
வளர்ந்து அடுத்த பருவமாகிய சோயியா லார்வாவாகிறது 

- (படம் 80-ல் ந). இப் பருவத்தில் கண்கள் இயங்கும் தன்மையைப் பெற, 
மார்பகத்தைச் சேர்ந்த மற்றைய, இணை உறுப்புகளும் தோன்றிவிடு 
கின்றன. தலையோட்டின் நடுப்பாகத்தில் பற்கள். தோன்றி, அது 
அரம் போல் ஆகின்றது. வயிற்றின் முதல். ஐகதை இணை உறுப்புகளும் 
'தோன்றிவிடுகின்றன. இது வளர்ச்சி யடைந்து அடுத்த பருவமாகய 
'மைசிஸ் லார்வா ஆஒிறது (படம் 80-ல் ௦. இந் நிலையில் வயிற்றுப் பாகத் 
தின் கடைசி இணை உறுப்புகள் தோன்றிக் கொண்டியுடன் சேர்ந்து 
வால் - துடுப்பாக. மாறுகிறது. மார்புப் பக்கத்தின் கடைசி ஐந்து 
இணை உறுப்புகளும் கவைபோன்ற உருவத்தையடைந்து இடப் 
பெயர்ச்சிப் , பணியை மேற்கொள்ளுகின் றன. இதன் பின்னர், வயிற் 
அப் பாகத்தின் மற்றைய இணை உறுப்புகள் வளர்ந்து, மார்பு இணை 
உறுப்புகளின் புறக்கணுவின் நீளம் குறைந்து, இறாலின் நிலையை யடை 
கிறது. இவ்வாறு நாப்பிளியஸ் . பல வளர் மாற்றங்களை யடைந்து 
பல நிலைகளைக் கடந்து இறுதியில் இறாலாகறது. ஜி 

வகை: .கிரஸ்டேசியா ((915(20௦8) 

வகைபாடு ((.185611108(100) 

உடம்பிலுள்ள முதல் ஆறு கண்டங்களும் ஒன்றாக. இணைந்து, தலை 
யாக அமைந்து, மற்றக் .கண்டங்களெள்லாம் மார்பு, வயிறு. என்ற
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பாகுபாடுகளைப் பெற்றிருக்கும் கணுக்காலிகள் இந்த வகையைச் 
சேர்ந்தவை. மார்பிலுள்ள சில கண்டங்கள் அல்லது எல்லாக் கண்டங் 
களும் தலையுடன் சேர்ந்து, தலை-மார்பு என்ற உறுப்பு ஏற்பட்டிருக்கும். 

. இளம் வளர் பருவத்தில் தலையில் உள்ள நடு ஒற்றைக் கண் மறைந்து, 

பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு கூட்டுக் கண்கள் முதிர்ந்த பருவத்தில் 
. தோன்றுகின்றன. தலையில் ஒரு ஜதை முதல் உணர்கொம்புகளும், 
ஒரு” ஐஜதை இரண்டாம் உணர்கொம்புகளும், ஒரு ஜதை அரை 
தாடைகளும், முதல் துருவு தாடை, இரண்டாம் துருவு தாடை. என்ற 

இரண்டு : ஐதைக் துருவு தாடைகளும் உள்ளன. மார்பிலும் வயிற் 
றிலும் உள்ள இணையுறுப்புகள் பலவித வேலைகளைச் செய்யும் உறுப்பு 
களாக மாறியுள்ளன. சல, உணவுப் பொருள்களை அரைக்கும் 
காடைக் கால்களாகவும், சில, நடப்பதற்கு உதவும் நடைக் கால்க 
ளாகவும், இல், : நீந்துவதற்கு உபயோகப்படும் ' துடுப்புகளாகவும், 
“இன்னும். சில, ' புணர்ச்சிக்கு உதவும் கலவி உறுப்புகளாகவும் மாறிப் 
பணியாற்றுகன்றன. முதல் ஐஜதை உணர் கொம்புகளைத் தவிர, 
மற்ற எல்லா இணையுறுப்புகளும் கவை (ர்கய௦$) போன்ற 
அடிப்படை : அமைப்பைக்கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றிலும் காம்பு 
(போன்ற அடிக்கணுவும் ௦௦௦016), அதன் நுனியில் இரண்டு 
இளைகள் போன்று புறக்கணுவும் (௪௦00௦0116) அகக் கணுவும் 

(endopodite) அமைந்துள்ளன... ' 

கைட்டினாலான க்யூட்டிள் உடம்பைச் சுற்றிலும் இருக்கிறது. 

அசைவு தேவையற்ற இடங்களில் இது தடித்து உறுதியாகித் தகடுக 

ளாக மாறியுள்ளன. ஓவ்வொரு கண்டத்திலும் மேற்புறம் ஒரு 

குகடும், &ழ்ப்புறம் ஒரு தகடும், இரண்டையும் பக்கவாட்டில் சேர்க் 

கும் க்யூட்டிிளினாலான படலமும் இருக்கும். ஒரு கண்டத்தின் 

தகட்டை மற்றொரு கண்டத்தின் தகட்டுடன் இணைக்கும் க்யூட்டிகிள் 

மெல்லியதாகவும் மடியக்கூடியதாகவும் இருக்கும். இணையுறுப்பு 

களிலுள்ள ஒவ்வொரு கணுவும் ஒரு தகட்டினாலானது. 

இவைகள் நீரில் வாழ்தலால், உடம்பின் மேல் பரப்பிலேயே 

சுவாசம் ஏற்படுகிறது. மேலும், செவுள்களின் உதவியாலும் சுவாசம் 

"நடக்கிறது. உடற் சுவரிலிருந்து நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் இந்த செவுள் 

கள், மார்பிலும், மார்பு இக்கு பனக வயிற்று இணையுறுப்பு 

களிலும் காணப்படுகின்றன, 

இவற்றின் உணவுப் பாதையின் பாகங்களான முன் குடல், இடைக் 

குடல், கடைக் குடல் என்ற மூன்றில் முன் குடலும் கடைக் குடலும் 

கைட்டினால் சூழப்பட்டிருக்கும். இடைக் குடலிலிருந்து ஜீரணச் சுரப் 

பிகள் தோன்றுகின்றன. இங்குத்தான் ஜீரணமும் உட்கிரகித்தலும் 

நடைபெறுகிறது... உடலறை பல. பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுத்
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. தன்னுள் இரத்தத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதனால், இந்த உடலறைக்கு, 
இரத்த உடலறை என்று பெயர். சலாமிலிருந்து தோன்றிய சீலாமிக் 
அறை சிறுத்து இனப்பெருக்க வுறுப்புகளைச் சுற்றிலும் வியாபித்திருக் 
கும். விரிந்து சுருங்கக்கூடிய தன்மைபெற்ற பல் இணைத் துளைகளை 
யுடைய நீண்ட இருதயம், இருதய உறை வெளியில் அமைந்திருக்கும். 
இதிலிருந்து கிளம்பும் தமனிகள், இரத்தத்தை இரத்த உடலறைக்கு 
எடுத்துச் சென்று அங்கிருந்து சில கஇளைகளின்மூலம் இருதய உறை 
வெளியை அடைந்து இருதயத்திற்குச் செல்லுகிறது. இரண்டாவது 
திருவு தாடைகளின் அடியிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாக வெளியே 
திறக்கும் ஓட்டுச் சுரப்பிகள் (௫611 ஜி) அல்லது இரண்டாவது 
உணர் கொம்புகளின் அடியிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாக வெளியே 
திறக்கும் உணர் கொம்புச் சுரப்பிகள் (antennary glands) 2ewgr 
பச்சைச் சுரப்பிகள் (௦6 ஜீ) முதலியன கழிவு நீக்க உறுப்புக 
ளாகப் பணியாற்றுகின்றன. இவைகளெல்லாம் மாறுபட்ட அமைம் 
பைப் பெற்ற சீலாமிக் குழாய்களே. 

இவற்றின் நரம்பு மண்டலம் மூளை, உணவுக் குழாய், இணை நரம் 
Yar, Ep நரம்புத் தண்டு முதலிய பாகங்களைக் கொண்டது. கருவின் 
PSY நான்கு ஐதை நரம்புச் செல் திரள்கள் பிணைந்து முளையாகிறது. 
ழ் நரம்புத் தண்டு இரண்டு நரம்பு வடங்களைக்கொண்டு ஒவ்வொரு. 
கண்டத்தின் நடுவிலும் இரு நரம்புச் செல் இரள்களைக்கொண்டு: 
இணைக்கப்பெற்றிருக்கும். சில. ஒரு-பாலிகள்; இன்னும் சில இரு- 
பாலிகள். இன இரு-உருத்தன்மை (8-ய2ி dimorphism) பல அயிரி' 
களில் காணப்படுகிறது. சிலவற்றில் சன்னியினப் பெருக்கமும் (மிலா- 
theno genesis) காணப்படுகிறது. அதாவது அண்டம் விந்துவின் 
சேர்க்கையின்றியே வளர்ந்து உயிரியாவது முட்டைகள் சென்ட்ரோ 
லெசித்தல் (சோம்£௦1ம்ம21) வகையைச் சேர்ந்தவை. முட்டை 
யினுள் கர நடுவிலும் அதைச் சுற்றிலும் அடர்த்தியான உணவும்: 
பொருளும் இருக்கும் தன்மையுள்ள முட்டைகளை, சென்ட்ரோலெ௫த் 
கல் முட்டைகள் என்று கூறுகிறோம். முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் 
குஞ்சுக்கு நாப்பிஸியஸ் லார்வா எனப் யெயர். இந்த நாப்பிஸியஸ்: 
லார்வா படிப்படியாக வளர்ந்து, வள்ர் உரு மாற்றமடைந்து பிராணி: 

யின் உருவத்தை அடையும். 

என்டமாஸ்ட்ரேக்கா (1$1011054180௨) 

உள்வகை 7, பிராங்கியோப்போடா (Branchiopoda): @)enar 
உடம்பில் : பல கண்டங்களை யுடையவை.; வயிற்றின் கண்டங் 
களைத் . தவிர், மற்றக் கண்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இலை 
போன்ற ஒரு ஜதை இணையுறுப்புகள்' இருக்கும். வயிற்றின் இறுதி 
யில் பல கணுக்களையுடைய அல்லது கணுக்களற்ற இரு. வால்
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cient_waer (caudal styles) Q@s@qb. sev @@ (carapace) அநேசு 
மாக இருக்காது. அப்படி. இருந்தாலும் அது ஒன்றாகவோ அல்லது 

  
என்டமாஸ்ட்ரேக்கா : 1. பிராங்கிபஸ், 2. டாஃப்னியா, 9, சைக் 

ளாப்ஸ், 4, லீப்பாஸ். 8. ஆர்குலஸ். 

இரு ஓடுகளாகவோதான் இருக்கும். முதல் ஐஜதை உணர் கொம்பு 
களும் துருவு தாடைகளும் வளர்ச் குன்றியிருக்கும்; இல்லாமலேயும் 
இருக்கும். அரை தாடைகளில் பால்ப்புகள் இருக்காது. முட்டை 

யிலிருந்து வரும் லார்வா எல்லாவற்றிலும் நாப்பிளியஸ்ஸேயாகும். 

வரிசை 7, அனோஸ்ட்ரேக்கா (4௦௦20௧0௨): இதில் வரும் பிரா 

ணிகளுக்குத் தலை ஓடு இல்லை. கண்கள் காம்பின் நுனியில் அமைத் 

இருக்கும். ஆனால், இரண்டாம் உணர் கொம்பு பிடிக்கக்கூடிய தன்மை 

பெற்றிருக்கும். பெண்ணில் இது வளர்ச்சி குன்றியிருக்கும். உடலில்
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11,17 அல்லது 179 ஓதை இணையுறுப்புகள் இருக்கும். சணுக்களற்ற 
வால் ஸ்டைல்கள் உண்டு. 

“grm&s60 (Branchipus) (cut 81), ஸ்ரெப்டோசெஃபாலஸ். 
(Streptocephalus), gf. wim (Artemia) முதலியன இந்த வரிசை 
யைச் சேர்ந்தவை. ன ௭ 

வரிசை 2, கோட்டோஸ்ட்ரேக்கா (Notostraca): கேடயம் 
போன்ற தலை யோட்டையும், காம்புகள் அற்ற கண்களையும், 

குறைந்த வளர்ச்சியுடைய உணர் கொம்புகளையும் இவை பெற் 
றிருக்கும். உடலில் 40 முதல் 68 ஜதைவரை இணை யுறுப்புகள் 
உள்ளன. பல கணுக்களையுடைய வால் ஸ்டைல்கள் உண்டு. ஏப்பஸ்: 
(கறம8), லெபிடியூரஸ் (1ஞர்ம்மோமட)- முதலிய் பொது இனங்கள் இந்த 
வரிசையைச் சேர்ந்தவை. 

,_ வரிசை 4, கான்கோஸ்ட்ரேக்கா (0௦௭௦௦81௭௦௨) : தலையோடு 
நீண்டு, இரு பிளவுண்டு, பிராணியின் உடல் முழுவதையும் மூடிக் 
கொண்டிருக்கும். அதாவது மட்டியில் உள்ளதுபோல் முழு உடலை. 
யும் மூடிக்கொண்டிருக்கும். இரண்டாவது உணர் கொம்புகள் கவை 
போன்று நீண்டு நீந்துவதற்கு உதவுகின்றன; உடலில் 10 முதல் 
30 ஐஜதைவரை இணையுறுப்புகளிருக்கும். வால் ஸ்டைல்கள் கணுக். 
களற்று வளைந்து நகம்போல் இருக்கின்றன். இஸ்தீரியா (1% ரல), 
லிம்னட்டிஸ் (1௨1) போன்ற பொது இனங்கள். இத்த வரிசை 
யைச் சேர்ந்தவை. 

வரிசை 4. கிளாடோசிரா (Cladocera): gdvemnw gs solr, மற் 
றைய உடற்பாகத்தை மட்டும் தன்னுள் கொண்ட இரு பிளவுள்ள 
தலையோடு உள்ள இந்தப் பிராணிகள் மிகச் சிறியவையாக இருக்கும். 
காம்புகளற்ற இரண்டு கண்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்பெற்றிருக்கும். 
இரண்டாவது உணர் கொம்புகள் நீண்டு இரு இளைகளாகி நீந்துவ 
தற்கு உதவுகின்றன. உடலில் -4 முதல் 6 ஐஜதைவரை இணையுறுப்பு: 
புகள் இருக்கும். வால் ஸ்டைல்கள் கணுக்களற்றுக் கூரிய நகம். 
போன்றிருக்கும். 

இந்த வரிசையில் டாஃப்னியா (Daphnia) (படம் 817) பாலி 
ஃபிமஸ் (றந), . லெப்போடோரா (Leptodora) முதலியா 
பொது இனங்களுள்ளன. — ் 

உள்வகை 17. அஸ்ட்ரோகோடா (Ostrocoda): இதில் கண்டப் 
பிரிவற்று நாலு ஐதை இணையுறுப்புகளை உடைய கிரஸ்டே௫யாக்கள் 
உள்ளன. இணையுறுப்புகளற்ற உடலின் இறுதிப் பாகத்துடன் ஒரு
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ஐதை வால் ஸ்டைல்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இரு பிளவுகளைக். 

கொண்ட. தலையோடு உடம்பு முழுவதையும் மூடிக்கொண்டிருக்கும்.. 
கண்கள் இரா. இரண்டு ஐதை உணர் கொம்புகளும் நீந்தும் கருவிக. 
சாகப் பயன்படுகின்றன. அரை தாடைகளுக்குப் பால்ப்புகள் உண்டு... 

சைப்ரிஸ் (ரேறாடி), சைத்திரி (நேம்) முதலிய பொது இனங்கள் 
இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவை. ஏரி, குளங்களிலும் கடலிலும் 

வாழ்வன, க! soe 

உள்வகை. 117. Garti§iGurtm (Copepoda): இதன் உடம்பு 
நீண்டு கண்டப் பிரிவுகளையுடையது. உடலில் ஐந்து ஐதை இணையுறுப் 

புகள் உள்ளன. இவற்றில் பின் நான்கு ஐதைகளும் கவை போன்று 

இரு பிரிவுகளை யுடையன. இணையுறுப்புகளற்ற வயிற்றின் இறுதியி - 

லிருந்து இரு வால் ஸ்டைல்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. மார்பின்: 

முதல் கண்டத்தின். மேலோடு தலையோட்டுடன் பிணைத்திருக்கும். 

தலையோட்டின் முன்முனையில் ஓர். ஒற்றைக் கண்ணுள்ளது. இரண்டு: 

ஐதை உணர் கொம்புகளும் நீண்டு, நீந்தும் உறுப்புகளாகப் பயன்படு 

கின்றன. இனப் புழைகள் உடலின் ஏழாவது கண்டத்தில் அமைந். 

துள்ளன. பெண்ணின் ஏழாவது கண்டத்தினடியில் நீட்டிக் 

கொண்டிருக்கும் இரு அண்டப் பைகளில் முட்டைகள் சுமந்து 

செல்லப்படுகின்றன. முட்டையிலிருந்து நாப்பிளியஸ் லார்வா 

வெளிவரும். இவை : கடல் நீரிலும் நன்னீரிலும் வாழ்வன. சைக். 

ளாப்ஸ் (0௦1009) (படம் 87) நீரில் தனித்து வாழும் பொது இனம், 

யானைக்கால் புழுவின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தில் சைக்ளாப்ஸ் இடை 

நிலை விருந்தோம்பியாக இருக்கிறது. எர்காசைலஸ் (Ergasilus), 

லார்னியா (1,௯௦௨) முதலியன பொது இனங்கள். மீனில், பிற 

ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்வன. 

உள்வகை 177. பிராங்கியூரா (1மவஊ்ம்மாக): இவை உறிஞ்சும் 

வாயுறுப்புகளைகொண்ட ஒட்டுண்ணிகள். . உடலிலுள்ள சில இணை 

'யுறுப்புகளில் ஃபிளஜெல்லாக்கள் - (flagella) என்று கூறப்படும் 

வி௫ித்திரமான கருவிகள் இருக்கும்... இனப் புழைகள் உடலின் 

ஐந்தாவது கண்டத்தின் . அடியில் அமைந்துள்ளன. ஆர்குலஸ். 

(தஹபி) (படம் 81) என்ற மீன் பேன்கள் இதைச் சேர்ந்தவை. 

உள்வகை 7. சிர்ரிபீடியா (மொர்றஈம்்க) : இவை கடல் நீரில்: 

வாழ்வன. முதிர்ந்த நிலையில் இவற்றில் சல, மற்றப் பொருள்களின் 

மீது ஒட்டிக்கொண்டும், சில, மற்ற உயிரிகளில் ஓட்டுண்ணிகளாகவும் 

வாழ்கின்றன. உடம்பில் கவைபோன்ற ஆறு ஜதைக் கால்கள் உள்ளன. 

நன்கு வளர்ச்சி பெறாத வயிற்றின் இறுதியில் இரண்டு வால் ஸ்டைல் 

கள் உள்ளன. தலையோடு இருபிளவுபட்டு இரண்டு மடி.ப்புகளாகி 

த டலை மூடிக்கொண்டிருக்கும். இல்வற்றில் இதில் சுண்ணாம்பு ஓடுகள்



‘184 - Mert Bue 

தோன்றி வெளிக்கூடு அமைந்துவிடுகிறது. முதிர்ந்தவற்றிற்குக் 
கண்களில்லை. லார்வாவின் முதல் உணர் கொம்புகள் பிணையுறுப்பாக 
மாறிவிடுவதால் முதிர்ந்த பிராணியில் காணப்படுவதில்லை. அரை 
தாடைகளுக்குப் பால்ப்புகளில்லை. பலவற்றில் இருபா லுறுப்புகளும் 
ஒரே உயிரியில் காணப்படுகிறது. முட்டையிலிருந்து நாப்பிளியஸ் 
லார்வா வெளிவந்து, வளர்ந்து, சைப்பிரிஸ் நிலையடைந்து வளர் ௨௬ 
மாற்றமடைந்து பெரிதாகிறது. 

வரிசை 1. தோராசிக்கா (1%மக௦௦௨) : இவை படகுகளிலும், 
கப்பலின் வெளிப் பக்கங்களிலும், கடலிலுள்ள மரத் துண்டுகளிலும், 
கடற் பாறைகளிலும் ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் பிராணிகள். ஓட்டிக் 
கொள்வற்காக உடலிலிருந்து ஒரு தண்டு நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் 
குவை போன்ற ஆறு இணையுறுப்புகள் உடலிலுள்ளன. உடல் பூராவும் 
ஓடுகளினால் மூடப்பட்டிருக்கும். இவற்றிற்கு உதாரணம் : லீப்பாஸ் 
மர) (டம் 81), பலானஸ் (மீவடி) . முதலியன. லீப்பாசுக்கு 
ஒட்டிக்கொள்ளும் அடித்தண்டுண்டு. பலாசசைக்கு இது கிடையாது 

வரிசை 8. ஆக்ரோதோராசிக்கா (&௦௭௦1100க010௨) : மெல்லுடலி 
களின் (14௦110502௨) ஐடுகளைத் துளைக்கும் இந்தப் பிராணிகளுக்கு 
இணையுறுப்புகள் ஆறு ஜதையைவிடக் குறைந்திருக்கும். உதாரணம் 3: 
ஆல்சிப்பி (40106), ஸ்கால்பெல்லம் (8010611000) முதலியன. 

் ச் 
- வரிசை 3. ஆஸ்கோதோராசிக்கா _ (Ascothoracica) : இவை 

ஆறு ஐதை இணையுறுப்புகளைக்கொண்ட, சிறிய வயிற்றையுடையன. 
இவற்றின் உணவுப் பாதையிலிருந்து பல சளைகள் கிளம்பி, மான் 
gcc (mantle) வியாபித்துள்ளன. இவைகளெல்லாம் ஒட்டுண்ணி 

. களாக வாழ்வன. லாரா (107௨), சைனகாகா. (௫௧202௨) முதலிய 
(பொது இனங்கள் இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. . 

வரிசை 4. அப்போடா (கற௦0௨) : இவை மான்டிலும் இணை 
யுறுப்புகளுமற்ற ஒட்டுண்ணிகள். உருவம் பார்ப்பதற்கு ஈயின் புழு 
(Maggot) போன்றிருக்கும். இதைச் சேர்ந்த புரோட்டியோலிப்பாஸ் 
(Proteolepas) என்ற ஒரே பொது இனம் பார்ணக்சிளில் ஒட்டுண்ணி 
பாக வாழ்கிறது. 

வரிசை 5. ரைசோசெஃபாலா (Rhizocephala) : Qene நண்டு 
களின் உடலில் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழும். இதன் உடல் உருக்குலைந்து 
கண்டங்களும் இணையுறுப்புகளும ற்ற ஒரு பைபோன்று காணப் 
படும். இப் பையிலிருந்து பல குழாய்கள் செம்பி விருந்தோம்பியின் 
உடலினுள் சென்று ஆகாரத்தை உறிஞ்சுவதற்கு ஏதுவாக அமைந் 
துள்ளன. இதற்கு உணவுப் பாதையும் இல்லை. சாக்குலைனா (8௨௦0ய112),
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பெல்ட்டோகாஸ்டர் (Peltogaster) முதலியன இந்த வரிசையைச் 
சேர்ந்தவை, 

உள்வகை 71. மேலகாஸ்ட்ரேக்கா : (Malacostraca): இதில் 
வரும் பிராணிகளின் உடல் பல கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 
குலையில் ஆறு கண்டங்களும், மார்பில் எட்டுக் கண்டங்களும், வயிற்றில் 
அறு கண்டங்களும் ஆகமொத்தம் 20 கண்டங்களாலான உடம்பு 
இதற்கு கண்டு. இவையல்லாமல் உடலின் இறுதியில் கொண்டி 
என்ற அஉறுப்புமுள்ளது. லெப்ட்டோஸ்ட்ரேக்காவில் (1,60002440௨) 
மட்டும் 21 கண்டங்கள் உள்ளன. மார்பு இணையுறுப்புகளிலிருந்து 

    

  

    
மேலகாஸ்ட்ரேக்கா i 1, PCueasr. 2. சைமத்தோயி. 

8௨ ஸ்குல்லா. 4, மைசிஸ். 5. லிகியா. ட. ஈண்டு. 

வயிற்று இணையுறுப்புகள், உருவத்திலும் பணியிலும் நன்கு பிரிந்து 
காணப்படுகின்றன. தலையோடு, மார்பின் மேலோடு சிலவற்றுடன் 
அல்லது எல்லாவற்றுடனும் சேர்ந்து தலை-மார்பு ஓடாக மாறி
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யிருக்கும். அரை தாடைகளெல்லாம் பால்ப்புகள் உடையதாக இருக் 

கும். வால் ஸ்டைல்கள் இடையாது. முட்டையிலிருந்து வெளிவரும். 
லார்வா அநேகமாக நாப்பிளியஸ் பருவமாக இராது. இது வளர் உரு. 

மாற்றமடைந்து பெரிதாகும். - 

மேல் பிரிவு (8௪1) 7, லெப்ட்டோஸ்ட்ரேக்கா : (Leptostraca): 

இதன் வயிறு ஏழு சண்டங்களாலானது. ஏழாவது சண்டத்திற்கு 

இணையுறுப்புகள் இல்லை. இதற்குக் கொண்டியும் அத்துடன் பொருத் 
தப்பட்ட இரு வால் ஸ்டைல்களும் உண்டு. தலையோடு நீண்டு அகன்று: 

இரு பிளவுகளாக உடலின் பெரும் பகுதியை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. 

மார்பு இணையுறுப்புகள் எல்லாம் தட்டையாக இலைபோன்றிருக்கும்.. 

வயிற்று இணையுறுப்புகள் குச்சிபோன்று . இரு கவையுடையன. 
இதற்கு உதாரணம் : நிபேலியா (14ஸ்.வீர்க) (படம் 82). 

- மேல் பிரிவு 2. யூமேலகாஸ்ட்ரேக்கா (10021௨௦0811208) : வயிற் 

நில் ஆறு கண்டங்களும் ஒரு கொண்டியும் உள்ளது. வால் ஸ்டைல்கள்: 
இல்லை. தலை-மார்பு ஓடு ஏற்பட்டிருக்கும். மார்பு இணையுறுப்புகள் 
கால்போன்று மெலிந்தும் ஓரே மாதிரியாகவும் இருக்கும். இந்த 
யூமேலகாஸ்ட்ரேக்காவில் நான்கு பிரிவுகள் உள்ளன. அவையாவன : 
சின்காரிடா (Syncarida), wrgréenfi_o (Paracarida), யூகாரிடா 
(நம௦லா102), ஹாப்லோகாரிடா (Hoplocarida). 

பிரிவு 7. சின்காரிடா :, தலையோடு மார்பின் முதல் மேலோட். 
டுடன் மட்டும் இணைந்திருக்கும். எல்லா மார்புக் கால்களிலும் வெளிக் 
கணுக்களும் இரண்டு வரிசை மேல் கணுக்களுமுண்டு. அணில் முத. 
லிரண்டு வயிற்றுக் கால்களும், : . ஆண் பெண் இரண்டிலும் கடை: 
வயிற்றுக்கால்களும் தவிர, மற்ற வயிற்றுக் கால்களில் உட்கணு இருக் 
காது. அனாஸ்பிட்களும் (48ர்025), பாரா அனாஸ்பிட்களும் (லாக 
anaspides) இதைச் சேர்ந்தவை. 

பிரிவு 2. பாராக்காரிடா : தலையோடு முதல் நான்கு மார்போடு: 
களுடன் இணைந்திருக்கும். இதில் ஐந்து வரிசைகள் உள்ளன. ' 

வரிசை 1. மைசிடேசியே (Mysidecea) : குலை - மார்பு ஓடு: 
மார்புப் பாகத்தைப் பூராவும் மறைத்துக்கொண்டிருந்தபோதிலும் 
முதல் நான்கு மார்பு ஓடுகளுடன்தான் பிணைந்திருக்கிறது. முதல் 
உணர்கொம்புகள் இரு கஇளைசகளையுடையன. இரண்டாம் உணர்கொம்: 
பின் புறக்கணு இலைபோல் அகன் றிருக்கும். மூதல் மார்புக் கால்கள்” 
தாடைக் கால்களாக மாறியுள்ளன. மற்ற மார்புக் கால்களெல்லாம் 
இரு கிளைகளையுடையன: யூரோபாடுகள் என் ற (௦0௦05) வயிற்றின் 
கடைசிக் கால்கள் கொண்டியுடன் சேர்ந்து வால்-துடுப்பாகப் பயன்:
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- படுகின்றன. மைஸ் (18$2 (படம் 82) லோஃபோகாஸ்டர் (1.௦ற1௦- 
gaster) என்ற இரண்டு பெரிய இனங்களும் இதைச் சேர்ந்தவை. 

வரிசை 8. கியூமேசியே (மோ2௦௦௨) : குலையோடு, முதல் 
நான்கு மார்பு ஓடுகளுடன் பிணைக்கப்பட்டுத் தலை - மார்பு . ஒடு 

ஆ, பக்கவாட்டில் அகன்று, சுவாச அறையாக மாறியுள்ளது. இதன் 

முன்புறமிருந்து ராஸ்டரம் (18௦) . முன் நீட்டிக்கொண்டிருக் 
கிறது. யூரோபாடுகள் என்ற இறுதி வயிற்றுக் கால்கள் வால் ஸ்டைல் 
போல நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். விசிறி போன்ற வால் - துடுப்பு 
இல்லை. உதாரணம் ; இழுமா (மோஃ), டையாஸ்டைலிஸ் (11815112) 

முதலிய பொது இனங்கள். ' 7 . 

. வரிசை 38. டென்னடேசியே (Tanaidacea) : கதுலையோடு, 

முதல் இரண்டு .மார்பு ஒடுகளுடன் சேர்ந்து தலை - மார்பு ஓடாகிம் 
பக்கத்தில் அகன்று, சுவாச அறையாக மாறியுள்ளது. அசைக்க முடி 

யாத இரு சிறு காம்புகளின் நுனியில் இரு கண்களும் பொருத்தப்பட் 
டிருக்கன்றன. முதல் மார்புக் கால்கள், தாடைக் கால்களாக மாறி: 

யுள்ளன. யூரோபாடுகள் குறுகியிருக்கின்றன. டென்னயஸ் (12௦245), 

லெப்டோகீலியா (0,671001614௧) முதலிய பொது இனங்கள் இதைச் 
சேர்ந்தவை. ர ரர ரூ ட் 

| 
3 

வரிசை 4, ஐசோபோடா (1800005) : மார்பின் முதலிரண்டு 

ஓடுகளும் தலையோட்டுடன் பிணைந்திருக்கும். ஆனால், தலை.- மார்பு 

ஓடு உண்டாகவில்லை. கண்களுக்குக் காம்புகள் இல்லை. மார்புக் கால் 

களுக்குப் புறக்கணுக்கள் இல்லை, . வயிற்றுக் கால்கள் கவையுடையன.. 

உடல் மேல்$ழோக அழுந்தியிருக்கும். இந்த வரிசையில் பல குடும்பங் 

கள் உள்ளன. ..சைமதோயி . (படம் 82) (ரேக்), ஆன்தியூரா 

(க்றமம்ம்பாத!, ஆசில்லஸ் (க551108), ஒனிஸ்கஸ் (0745௦05), போப்பைரஸ் 

(Bopyrus), லியா (11212) முதலியன இதற்கு உதாரணம். இவை 

கடல், கடற்கரை, சதுப்பு நிலம், முதலிய இடங்களில் வாழ்வன. 

வரிசை 5. ஆம்ஃபிபோடா (கயழர்ம்ற௦க) : மேற்கூறிய வரிசை 

யின் பண்புகளைக் கொண்டவை; .ஆனால், இதற்கென்று சில தனிப் 

பண்புகளும் உள... மார்பின் இரண்டாவது மூன்றாவது கால்கள் பிடிக் 

கும் கருவிகளாக மாறுபட்டிருக்கின்றன. வயிற்றிலுள்ள முதல் மூன்று 

ஜதைக் கால்களும் பல கணுக்களைக்கொண்டு எப்பொழுதும் முன் 

னோக்கியே இருப்பன. . இவை நீந்துவதற்கு உதவுகின்றன. பின் 

மூன்று ஐதைக். கால்களும் கண்டங்களற் றுப் பின்னோக்கியிருப்பவை. 

இவை பிராணி துள்ளுவதற்கு உதவுகின்றன. உதாரணம் : கமாரஸ் 

(கவோற1ம8), ஆர்க்செஸ்டியா (Orchestia), @sciQgever (Caprella) 

முதலியன. ் ் ் ்
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பிரிவு 4. யூகாரிடா (மவ) ண: இதன் தலை ஓடு எல்லா 
மார்பு ஓட்டுக்களுடனும் பிணைத்து தலை - மார்பு ஒடு ஏற்பட்டிருக் 

கிறது. கண்கள் அசையும் காம்புகளின் நுனியில் உள்ளன. பை 
(போன்ற இருதயம் மார்பிலுள்ளது. இது இரண்டு வரிசைகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

வரிசை 1. யூஃபாயுசியேசியே (Euphausiacea): மார்புக் 
கால்கள் : ஒன்றும் தாடைக் கால்களாக மாறுபடவில்லை. மார்புக் 
கால்கள் ஒவ்வொன்றின் அடியிலும் ஒரு கால் செவுள் உள்ளது. முட் 
“டையிலிருந்து வரும் லார்வா நாப்ளியஸ். இதற்கு உதாரணம் : 
யூஃபாயுசியே (3111214120). ‘ 

வரிசை 2. GiésGurim (Decapoda): Gad eparm ஜதை 
மார்புக் கால்களும் தாடைக் கால்களாக மாறியுள்ளன; ' கணுச் . 
“செவுள், காற் செவுள், பக்கச் செவுள் என்று மூன்று வகைச் செவுள் 
களையுடையன. இது மூன்று துணை வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட் 
டுள்ளன. இவற்றிற்குப் பத்துக் கால்கள் உள்ளதால் இதை டெக்க 
'போடா, பத்துக்காலிகள் என்று கூறுகிறார்கள். 

உள்வரிசை 1. Guée@gm (Macrura): இவை நீண்டு நன்கு 
வளர்ந்த வயிற்றையும் அதன் இறுதியில் கொண்டி, யூரோப்பாடுகள் 
சேர்க்கையாலுண்டான வால் - துடுப்பையுமுடையன. காம்புகளின் 
நுனியில்: உள்ள கண்களை உள்ளிழுத்து வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய 
"கூடுகள் இல்லை. இரண்டு ஐதை உணர்கொம்புகளும் நீண்டு பெரிய 
தாக உள்ளன இதைச் சேர்ந்த இரால் (2௭2105), லூசிஃபர் (Lucifer) 
முதலியன நீந்தக்கூடியவை. ஆஸ்டாக்கஸ் (Astacus), smribcumrgew 
(Cambarus), ure Huyze (Palinurus), சில்லாரஸ் (8911202) முதலியன 
அளர்ந்து செல்லும் பிராணிகள். - 

உள்வரிசை 8. அனோழுயூரா (க௦௯௰௱௨) : இவை அதேகமாக 
வளர்ச்சிகுன்றிய வளைந்த வயிற்றை உடையன. வால் - துடுப்பும் 
'வளர்ச்சிபெற்றிருக்காது. யூபாகுரஸ் (மறகஜமாம8) என்ற சந்நியாசி 
நண்டும் (117௭ம்; ௨), பிர்கஸ்- (1மாஜ0£) என்ற தென்னை நண்டும் 
(000௨01 ரக), ஹிப்பாவும் (111௨), ஆல்பூனியாவும் -(Albunea) 
இதற்கு உதாரணங்கள். 

சந்நியாசி நண்டின் ஒரு பக்கத்து இரை யுறுப்புகள் வளர்ச்சி 

குன்றியிருக்கும். இதன் உடம்பின் க்யூட்டிகிள் மிகவும் மெல்லியதாக 
இருக்கும். இது தன்னை எதிரியிடமிருந்து காப்பாற்றிக்கொள்வதற் 
காகச் சங்கினுள் மறைந்துகொள்ளும், ஆகையால், இது செல்லுமிட 
மிமல்லாம் சங்கைத் தரக்கக்கொண்டே போகும்.
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உள்வரிசை 3. பிராக்கியூரா (Brachyura): aig மிகவும். 
வளர்ச்சி குன்றியிருக்கும். வயிறு எப்பொழுதும் முன்நோக்கி வளைந்து 
மார்புப் பாகத்திற்குக் ழ் இருக்கும். முதல் உணர் கொம்புகளும், 

் கண்களும் தலை - மார்பு ஓட்டினுள் இருக்கும் துவாரத்திற்குள் இழுத்து 
வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றன. முட். 
டையிலிருந்து வெளிவரும் லார்வா சோயியா: நிலையில் இருக்கும். 
இது வளர்ச்சியடைந்து மெசலாப்பா (148628100௧) நிலையை அடையும். 
இது வளர் உரு மாற்றமடைந்து நண்டாகும். கடல் நீரிலும் நன்னீரி' 
லும் வாழும் பல பொது இன நண்டுகளும் இந்த உள்வரிசையைச் 
சோர்ந்தலை. உதாரணம் : நண்டுகள் (29) (படம் 88). 

பிரிவு 4. ஹாப்லோகாரிடா (17௦1௦௦0வம8) : தலை ஓடு முதல். 
நான்கு மார்பு ஓடுகளுடன் சேர்ந்து உண்டான தலை- மார்பு: 
ஒட்டையுடையன. தலைக்கு மூன்னால் இரண்டு . அசையக்கூடிய- 
கண்டங்கள் உள்ளன. ஒரு சண்டத்தில் காம்புகளையு/டைய சண்களும், 
மற்றொன்றில் முதல் ஜதை உணர் கொம்புகளும் இணைக்கப்பட்டிருக் 
கின்றன. வயிற்றுக் கால்களில் செவுள்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின் 
றன. இருதயம் நீண்டு குழாய் போன்றிருக்கும். இதிலுள்ள ஒரே 
வரிசை ஸ்டோமேட்டாபோடா (8100200004) என்பது. இகுற்கு. 
உதாரணம் : ஸ்குல்லா (Squilla) (cn 1b 82). 

ஃபைலம் : கணுக்காலிகள் 

வகை 2: ஒனிக்கோஃபோரா (Onychophora) 

உதாரணம் : Gudi@Quctso (Peripatus) 

கணுக்தாலிக் தொகுதியைச் சேர்ந்த வகைகளில் ஒனிக்கோ: 
ஃபோரா என்பதும் ஒன்றாகும். இவ்வகை பெரிபெட்டஸ் (1 ஊ1றஊப9). 
என்ற ஓரே பொது இனத்தைக்கொண்ட சிறிய வகை. இப் பொது. 
இனத்தைச் சேர்ந்த பிராணிகள் உலகிலுள்ள உஷ்ணப் பிரதேசங்களா 
கிய மலேயா, ஆஸ்திரேலியா, தென் அமெரிக்கா, தென் ஆஃப்ரிக்கா,. 
இந்தியா முதலிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன. ஈரக் கசிவான: 
இடங்களிலும், கற்களினடியிலும், மட்கப்போன மரப்பட்டைகளின் 
அடியிலும் இவை வசிக்கின்றன. பகல் நேரங்களில் தன்னிருட்: 
பிடத்தைவிட்டு வெளிவராமல் பதுங்கிக் கடந்து இரவ. நேரங்களில் 

இரை தேட வெளிவரும். . 

பெரிபெட்டஸ் பார்வைக்குப் பட்டுப்பூச்சீயின் புழுவைப்போல். 

சுமார் இரண்டு அல்லது இரண்டரை அங்குல நீளத்தில், வழுவழுப்- 

பாக வெல்வெட் போன்ற மிருதுவான உடலுடன் காணப்படும்...
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உடலின் நிறம் இனத்திற்கு இனம் மாறுபடும், சில, கரிய சாம்பல் 

நிறத்திலும், சில, ஆலிவ் பச்சை நிறத்திலும், சில, பழுப்பு நிறத்திலும், 
சில, செங்கல் நிறத்திலும் தோற்றமளிக்கும், எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப் 

பாகம் வெளிர்சிவப்பாக .இருக்கும். தோல் மெல்லியதாகவும் பல 

மடிப்புக்களே உடையதாகவும் இருக்கும். (தோலில் சிறு. முட்களை 
யுடைய பல சிறு waiseer (Tuberles) உள்ளன.. இதனுடல் பல 

வளையங்களாலானது.! வளையங்களைக் குறிக்கும் வெளிக் கோடுகள் 

இல்லை. உடலிலுள்ள இணைக் கால்களின் எண்ணிக்கையைக்கொண்டு 
தான் உடலின் வளையங்களை நிர்ணயிக்கமுடியும். உடலின்: கண்டங் 

கள் 14 முதல் 42 வறையில் இன்த்திற்குத் சுக்கபடி வேறுப்ட்டுள்ளன 
(படம் 82-ல் .&). 

உடலின் முன்முனையில் £ழ்ப் பக்கமாக வாய் அமைந்துள்ளது. 
இதைச் சுற்றி, பல மறுக்களையுடைய: வட்ட வடிவமான உதடு ஒன்று 
உள்ளது. : உடலின் பின்முனையில் மலத் துவாரமும் அதற்குச் சற்று 

"முன்னால், கீழ் வயிற்றுப் பக்கமாக இனப் புழையும் அமைந்துள்ளன. 

இனப் புழை கடை) ' ஜோடிக் கால்களுக்கு முன்னாலுள்ள கால்களுக் 
கிடையில் அமைந்துள்ளது. எல்லாக் கால்களினடியிலும் கழிவு pai 
துவாரமும், கரூரல் (crural) cnc துவார்முமுள்ளன... : 

குலையில் இரண்டு உணர் கொம்புகள், இரு காடைகள், இரு 

வாய்க் காம்புகள் ஆகிய மூன்று ஐஜதை இணை: உறுப்புகள் உள்ளன 
(படம் 83). உண்ர் கொம்புகள் பல வளையங்களை யுடையன. வாயின் 
இருபுறமும் அமைந்துள்ள இரு கூர்மையான தாடைகளும் உட்பக்கம் 
வளைந்து பல' பற்களையுடைய "தட்டுப்போல் காணப்படும். வாய்க் 

காம்பு சிறியதாகவும் பல, துளைகளையுடையதாகவும் இருக்கும். உடலி 
னுள்ளிருக்கும் குழைச் சுரப்பியிலிருந்து (slime gland) வரும் 

நாளங்கள் (படம் . 88-ல் 3) இத் துளைகளின் வழியே திறக்கின்றன. 
இதன் வழியாகக்-குழை அல்லது பிசின் போன்ற இரவம். வெளிவரும், 

தாடைகள் இரையைப் பிடிப்பதற்கும், தற்காப்புக்கும் உதவுகின்றன; 
ஆலையில் இரு.கண்கள் ர உண்டு. 

உட்லிலுள்ள இணை உறுப்புகள் உட்கூடு. உடையவை. இவற் 

றில் இரண்டு பாகங்களைக் காணலாம்: , உடலையொட்டினாம் போன்ற 
கூம்பு வடிவமாக உள்ள 'பாகத்தைக் கால் என்றும், அதையடுத்திருக் 

கும் பாகத்தைப் பாதம் என்றும் ' கூறலாம். பாதத்தின்: முனையில் 
கஉள்ளிழுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நகங்களும், பாதத்தில் இரண்டு முதல் 
நான்கு வரிசை வரையிலுள்ள முள் அட்டைகளும் காணப்படும். 

உடற்சுவரின் வெளிப்புறம் க்யூட்டிளொலானது,. இலதாகிக் 
திருக்கும் மேல் : தோலிலிருந்து இது தோன்றுகிறது. மேல் தோலை
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"படுத்திருக்கும் உள்தோல் இணைப்புத் திசுக்களையும், வட்டத் தசை 
களையும், நீண்ட தசைகளையும் தன்னுள் கொண்டுள்ளது. 
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பட டீ. 85, 

.. கட்பெரிபெட்டஸ் : 1, 

4. கால். ந. உடலமைப்பு: 

A 
2. உதடு, 3. வாய், 

1. உணர்கொம்பு, 2.. உதடு, 3, மூளை, 
4. தொண்டை, 5. உணவுக் குழாய், 6. குழைச் ௬ரப்பி, 7 உமிழ் 

நீர்ச் சுரப்பி, 8. நெஃப்ரீடியம், 9 ௬வாசக் குழாய், 
௬ரப்பி, 11. நரம்பு வடம், 12. இரைப் பை, 

14 மலவாய். ் 

. உணர்கொம்பு, 

10. க்ரூரல் 
13, மலக்குடல், 

இதன் உடலறை. மற்றைய கணுக்காலிகளில் இருப்பதுபோன்ற 
இரத்த 'உடலறையாகவே உள்ளது. இவ்வறை குறுக்குத் தசைகளால் 
“மூன்று பாகமாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விதம் ஏற்பட்ட நடுப் 
பாகம் உணவுப் பாதையையும், இனப் பெருக்கு உறுப்புகளையும்
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குழைச் சுரப்பிகளையும் தன்னுள்கொண்டிருக்கிறது. பக்கத்திலுள்ள 
இரு பாகங்கள் நரம்பு வடத்தையும், உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளையும், 

க்ரூரல் சுரப்பிகளையும், நெப்ரீடியங்களையும் - கொண்டதாயுள்ளன. 
இருதய உறை, வெளியினுள்ளிருக்கும் இருதயத்திற்கு மேற்பக்கம். 

உடற் சுவரும், கழ்ப் பக்கம் இருதய உறையும் உள்ளன. 

உணவு மண்டலம்: உணவுப் பாதை வாய், உள்வாய், தொண்டை. 
உணவுக் குழாய், இரைப் பை, மலக்குடல் முதலிய பாகங்களையுடையதூ 
இதன் உணவு மண்டலம். உள்வாயின் மேற்புறத்திலிருந்து தசையா 

லான தடித்த நாக்கு நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. உள்வாயின் இருபுறங் 

களிலும் தாடைகளும், அதையடுத்துத் தசையாலான தொண்டையும் 
உள்ளன (படம் 8-ல் £). இதையடுத்துவரும் உணவுக் குழாய் நீளத்தில்: 
குறைந்தது. இந்தத் தூரம்வரை உணவுப் பாதை புறப்படைச் செல்லா 

லும், இதையடுத்த நீளமான பாகமா௫ய இரைப் பையின் சுவர் அகம் 

படைச் செல்களாலும் ஆனது. உணவுப் பாதையின் இறுஇப் பாகமான 
மலக் குடல் உடலின் கடைசி வளையத்தில் இருக்கிறது. இதன் சுவர் 
புறப்படைச் செல்களாலானது. இரண்டு உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளிலிருந் 
தும் வரும் இரு நாளங்களும் தொண்டையில் சேருின்றன. இதைத் 
தவிர, வேறு ஜீரண நீர்ச் சுரப்பிகள் இதற்கு இல்லை. இதன் உணவுப் 
பொருள் கரையான், மரப் பேன், சிறு பூச்சிகள் முதலியனவாகும். 

இரத்த மண்டலம்: இதன் இருதயம் நீண்ட உருளை போன்று, 
உடலின் முன்முனையிலிருந்து இறுதி முனைவரை நீண்டு வியாபித்துள் 
ளது. இது இருதய் உறை வெளியினுள், முன்பக்கம் திறந்தும் பின் 

பக்கம்' மூடப்பட்டும் அமைந்துள்ளது. உடலில் எத்தனை ஐதைக் 
கால்கள் உள்ளனவோ அத்தனை ஐதைத் துளைகள் இருதயத்தில் இருக் 
இன்றன. இத் துளைகளில் வால்வுகள் உள்ளன; இருகுயம் சுருங்கும் 
பொழுது துவாரங்கள் வால்வுகளால் மூடப்படுவதால், அங்குள்ள 
இரத்தம் முன் பக்கமுள்ள திறந்த இடத்தின் வழியாக உடலறைக்குள் 
செலுத்தப்படுகிறது. உடலறையும் ஓர் இரத்த உடலறையே. இங் 
இருந்து இரத்தம் இருதய உறையிலுள்ள துவாரங்கள் வழியாக 
இருதய உறைவெளியை யடைந்து இருதயத் துவாரத்திலுள்ள 
வால்வுகளைத் திறந்துகொண்டு இருதயத்தை wien Herma. உடலில் 

இவ்விகம் இரத்தவோட்டம் நடைபெறுகின்றது. 

சுவாச உறுப்புகள்: இதன் உடலில் இங்குமங்குமாகப் பல 
சுவாசத் துவாரங்கள் உள்ளன. இத் துவாரங்கள் உடலினுள்ளிருக்கும் 
சுவாசக் குழிகளில் (7௧0196௨1] 115) இறக்கின்றன. இச்.சுவாசக் குழிகளி 
லிருந்து கொத்துக் கொத்தாகச் சுவாசக் குழாய்கள் சளம்பி 'உடலின்: 
பல பாகங்களிலும் ஊடுருவிச் சென்று தஇசுக்களில் முடிகின்றன 

(படம் 89). வெளிக் காற்று, சுவாசத் துளைகளின்மூலம் . சுவாசக்
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குழிகளை யடைந்து சுவாசக் குழாய்களின்மூலம் பல இசுக்களுக்கும் 
எடுத்துச்செல்லப்படுகறது. ஆங்காங்கே பிராண வாயுவைத் தி௪ுக் 
களுக்குக் கொடுத்துவிட்டுக் கரியமில வாயுவை எடுத்துக்கொண்டு 
வந்த வழியே வெளியே. செல்கிறது. 

கழிவு நீக்க மண்டலம் : உடலில் உண்டாகும் கழிவுப் பொருள்கள். 
நெஃப்ரீடியங்கள் (1181171012) என்னும் உறுப்புகளால் சேகரிக்கப்பட்டு 

, வெளியேற்றப்படுகின்றன (படம் 83-0 B). இதன் உடலிலுள்ள 
ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் ஒவ்வொரு ஐஜதை நெஃப்ரீடியம் உள்ளது. 
அதாவது எத்தனை ஜதைக் கால்களுள்ளனவோ அத்தனை ஜதை. 
நெஃப்ரீடியங்களும் உள்ளன. உடலறையின் பக்கப் பாகங்களில் 
அமைத்துள்ள இவைகளினின்றும் நாளங்கள் கிளம்பிக் கால்களின் 
அடியிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாக வெளியே இறக்கின்றன. ஒவ் 
வொரு நெஃப்ரீடியத்திலும் சீலாமிக் பை (௦௦61௦0ம்௦ 2௩0 880), சீலியம் 
yore) (ciliated funnel), ary sicir@pe (secretory tubule), Amr 
தீர்ப் பை (1200), புறப்படைக் குழாய் (6010௦0! (0௦) என 
ஐந்து பாகங்கள் உள்ளன. பெரிபெட்டஸின் நெஃப்ரீடியம் மாற்றி 
யமைக்கப்பட்ட Fars Giprus@td (coelomic duct). நெஃப்ரீடி 

யத்தின் இறுதிக் குழாய், சிறு நீர்ப் பை, சுரப்பு நுண் குழல் முதலிய 
பாகங்கள் புறப்படைச் செல்களாலும் மற்றைய பாகங்கள் நடுப்படைச் 

செல்களாலும் உருவாக்கப்பட்டவை. சீலாமிக் பை உண்மையான: 
சீலாமைக் குறிக்கிறது. வாய்க் காம்புக் கண்டத்தின் நெஃபீரீடியங்கள், 
உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளாக மாறியுள்ளன. இனப் புழை உள்ள se 
திலும் நெஃப்ரீடியங்கள் கிடையாது. 

-குழைச் சுரப்பிகள் (81106 ஜிகு): உடலறையின் நடுப்பாகத் 

தில் ஒரு ஐதைக் குழைச் சுரப்பிகள் உள்ளன. இவற்றிலிருந்து நாளங் 
கள் சளம்பி முன்னோக்கிச் சென்று, வாய்க் கொம்புகளிலுள்ள துவா 
ரங்களின் வழியாக வெளியே திறக்கின்றன. இச் சுரப்பியிலிருந்து 

. பிசின் போன்ற திரவம் சுரக்கப்பட்டுக் குழாயிலிருக்கும் தேக்கப் 
. பைகளில் சேர்த்துவைக்கப்படுகறது. இத் திரவம் வெளிப்பட்ட. 

வுடன் இறுக இழையபோலாகிறது. பிராணி தன் இரையைப் பிடிப் 

பதற்கும், தன்னை விரோதியினிடமிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கும் 

இக் திரவத்தைப் பிரயோகிக்கின்றது. 

நரம்பு மண்டலம் : உணவுக் குழாயின் மேலுள்ள இரு நரம்புச் 
செல் தொகுதிகள், பக்க இணை நரம்புகள், இரு &£ழ் நரம்பு வடங்கள் 

முதலியவை நரம்பு மண்டலத்தைச் சேர்ந்தவை. உணவுக் குழாயின் 
மேலுள்ள இரு நரம்புச் செல் தொகுதிகளும் இணைக்கப்பட்டு மூளையா 
றது. : இங்கிருந்து நரம்புகள், கண்களுக்கும் உணர் கொம்புகளுக்கும் 

செல்லுகின்றன. ஓவ்வொரு ழ் நரம்பு வடமும் உடலறையின் பக்கம் 
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பாகம் ஒவ்வொன்றிலும் அமைத்திருக்கின்றன. இவையிரண்டும் முன் 
பக்கத்தில் மூளையுடன் சேர்ந்தும் உடலின் இறுதிப் பாகத்தில் 

இரண்டும் இணைந்தும் காணப்படுகின்றன (படம் ௪3-ல் ம). இந்த நரம்பு 

வடத்தில் நரம்புச் செல் தொகுதிகள் இல்லை. ஒவ்வொரு காலுக்கு 

எதிரிலும் இந் நரம்பு வடம் பரூத் துக் காணப்படும். இவைகள் 
குறுக்கு நரம்புகளால் பிணைக்கப்பட்டு ஏணி போன்ற தோற்றத்தை 

யளிக்கும். நரம்பு வடத்தின் பருத்த பாகங்களிலிருந்து நரம்புகள் 

கிளம்பிக் கால்களுக்குச் செல்லுகின்றன. பக்கக் கணை நரம்பிலிருந்து . 
கிளம்பும் நரம்பு தாடைக்குச் செல்லுகிறது. நரம்பு வடங்களில் 

நரம்புச் செல்கள் சிதறிக்கிடந்தபோதிலும் அவைகள் நரம்புச் செல் 
'தொகுதிககா உண்டாக்குவதில்லை. 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் : தலையில், கண்ணம் போன்ற குழியை 
யூடைய ஒரு ஐகைக் கண்கள் உள்ளன. இக் குழியில் லென்ஸ் பொருத் 
.தப்பட்டு, உ௪ண்ணத்தின்வாய் ஒளி ஊடுருவிச் செல்லக்கூடிய மெல்லிய: 
க்யூட்டிகிளினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குக் சகண்விழிப் படலம் 
(cornea) என்று பெயர். சண்ணத்தின் குழி, பார்வைப் படலத்தால் 
ரஸா) சூழப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குக் கழே நிறச் செல்கள் அடுக்காக 
அமைந்துள்ளன. நிறச் செல்லை ஓட்டினாற்போலப் பார்வை நரம்புச் 
"செல் தொகுதிகள் அமைந்துள்ளன. இவை ப௱ர்வை நரம்பினால் 
(146 நரக) மூளையுடன் தொடர்புகொண்டுள்ளன. 

இனப் பெருக்க மண்டலம் : ஆண் இனம், பெண் இனம் எனத் 
தனித்தனியே உள்ளன. ஆண் இனத்தில் ஒரு ஐதைக் குழாய் போன்ற 
விந்து சுரப்பிகள் உள்ளன. இதிலிருந்து கிளம்பும் குழாய் விந்துப் பை 

யாக மாறியுள்ளது. வித்துப் பையிலிருந்து இளம்பும் விந்து நாளங்கள் 

ஒன்று சேர்ந்து ஓரே நாளமாகிப் பின்னோக்கிச் சென்று இனப் புழை 
வழியாக வெளியே திறக்கிறது. உடலிலுள்ள நடுப்பாகத்தில் இரு 
துணைச் சுரப்பிகள் உள்ளன. இவைகளிலிருந்து வரும் நாளங்கள் 
கடைக் கால்களுக்குப் பின்னால் &ீழ்ப்பக்கமாக வெளியே இறக் 
கின்றன. 

பெண்ணினத்தில் குழாய் போன்ற இரு அண்டச் சுரப்பிகள் 
உள்ளன. . அநேக பிராணிகளில் இரு அண்டங்களும் ஒரு தசைத் 

'தோலினால் மூடப்பட்டிருக்கும். அ௮ண்டச் சுரப்பியிலிருந்து கிளம்பும் 
அண்ட. நாளங்கள் சிறிது தூரம் சென்றதும் விரிந்து கருப். பை 
ஆகின்றன. இரண்டு கருப் பைகளும் இறுதியில் ஒன்றுகூடிப் புணா் 

புழையாகி, இனப் புழை வழியே வெளியே திறக்கின்றன. சல பிராணி 

களில் விந்து வாங்கி (1560610010 9ம்), அண்டம் வாங்கி 
{Receptaculum ovarum) என்ற பைகள் அண்ட நாளத்துடன் 
'சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.
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. கருத் தரித்தல் தாயின் உடலினுள்ளே ஏற்படுகிறது. ௧௫௬ 
வளர்ந்து குஞ்சுகளாக வெளிவருகின்றன. இக் குஞ்சுகள் தாயின்: 
உருவத்தைவிடச் சிறியதாகவும் நிறத்தில் மங்கியும் காணப்படும். 
இக் குஞ்சுகள் வளர்ந்து பெரிதாகி அதற்கேற்ற நிறத்தை யடை,.. 
கின்றன. 

மேற்கு ஆஃப்ரிக்காவில் வூக்கும் பிராணியைக் காங்கோபெரி” 
பெட்டஸ் (0120றனர்றகடி) என்றும், மலேயாவில் வாழ்வதை இயோ 
பெரிபெட்டஸ்' (றனழ்றவண்) என்றும், மெலனீசியாவில் இருப்பதை 
மெலனோபெரிபெட்டஸ் என்றும், தென்னாஃப்ரிக்காவிலுள்ளதைக் 
GeviGur@ullGi tv (Capoperipatus) என்றும், ஆஸ்திரேலியாவி 

வுள்ளதை ஆஸ்டரோபெரிபெட்டஸ் என்றும், இந்தியாவின் வட. 
கிழக்கு எல்லையில் வாழ்வதை டைஃபோலோபெர௱ிபெட்டஸ் 
(1 ிரர்றவஹமூ) என்றும் கூறுவர். இவ்விதமாகப் பெரிபெட்டஸ் 
உலகத்தின் உஷ்ண மண்டலத்து நாடுகளில் விட்டுவிட்டு அங்குமிங்கு 
மாகப் பரவிக்கெடக்கின்றன. இப்படி: இடைவிட்ட நாடுகளிலும் மிக 
மிகக் குறுகிய, குறித்த சிற்சில இடங்களில்தான் இவை அகப்படும். 

இப் பிராணிகள் இப்பொழுது உயிர்வாழும் இடத்தோடு சேர்த்து 

இவை உயிர் வாழ்வதற்கேற்ற தன்மையுடைய பிரதேசங்கள் பரந்து 

இடந்தாலும், இவை ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில்தான் காணப் 

படுகின்றன. இத் தன்மைக்கு இடைவிட்ட பரவு நிலை (Discontinous 

distribution) என்று பெயா். இவை ஒரு காலத்தில் இந்த உஷ்ண 

மண்டல நாடுகளிலெல்லாம் . பரவியிருந்திருக்கவேண்டுமென்றும், 

அவற்றின் பொது இனங்கள் பலவாக இருந்து, தேய்வுற்று, இப் 

'பொழுதுள்ளவை மிஞ்சியவைகளாக இருக்கவேண்டும் என்றும் யூகிக் 

கரார்கள். இவ்வாறு தேய்ந்துகொண்டே போனால் நாளடைவில் 

முற்றிலும் நசித்துப் போனாலும் போகலாமென்ற அபிப்பிராயத்தை, 

'இடைநிலை பரவு நிலைத் தன்மையிலிருந்து நாம் உணருகிறோம். 

பரிணாம உறவு முறைகள்: பெரிபெட்டஸ், வளையப் புழுத் 

தொகுதிகளின் பண்புகள் சிலவற்றையும் கணுக்காலித் தொகுதிகளின் 

பண்புகள் சிலவற்றையும்தன்னுள் கொண்டுள்ளது. விலங்குலகத்திலே 

இருபெரும் பிரிவுகளான இத் தொகுஇகளுக்கு நடுவான ஓர் அமைப்பு 

இந்தப் பிராணியில் காணப்படுகிறது. 

உருளைப் புழுத் தொகுதிக்கு உரித்தான தசை நாரைக்கொண்ட. . 

உட்தோலையுடைய உடற் சுவர், உடலின் ஒவ்வொரு வளையத்திற்கும் 

ஒரு ஐஜதையாக உட்கூடுடைய கால்கள், வளையத்திற்கு ஒரு ஜை. 

வீதம் அமைந்துள்ள கழிவு நீக்க உறுப்புக்களான நெஃப்ரீடியங்கள், 

நீரிஸாக்கு (Nereis) உள்ளது போன்ற ஒரு ஜதைக் கண்கள். 

முதலான பண்புகள் பெரிபெட்டஸிலும் காணப்படுகின்றன.
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். இரத்த : உடலறை, முதுகுப்புறம் நீண்ட. குழாய் போன்ற 
இருதயம், இருதயம் பக்கத்துளைகள்மூலம் ' இருதய உறை வெளி: 
யுடன். தொடர்புகொண்டிருத்தல், இணை உறுப்புகள் தாடையாக 
மாறுபட்டுப் பணியாற்றுதல், சுவாசக் 'குழாய்மூலம் சுவா௫ித்தல் 
முதலிய பண்புகளில் பெரிபெட்டஸ் கணுக்காலிக் தொகுதியை 
ஒத்திருக்கிறது. 

பெரிபெட்டஸ், கணுக்காலிகள் தொகுதியைச் சேர்ந்தபோதி லும். 
அது தனக்கே உரியதான சில பண்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றது. - இணை 
உறுப்புகளில் ஒரு ஐதை உறுப்புதான் தாடையாக மாறியிருக். 
கின்றது. கால்கள் கணுக்கணுவாகப் பிரிக்கப்படவில்லை. சுவாசத். 
துளைகள் இங்குமங்குமாக உடலின்மேல் ' பரந்துகிடக்கின்றன... 
சுவாசக் குழாய்கள் சுவாசக் குழியிலிருந்து. கொத்துக் கொத்தாகக் 
கிளம்புகின்றன. உடல், சண்டங்களாகப் பிரிக்கப்படாமல் வழுவழுட்: 
பாக வெல்வெட்போன்று மிருதுவாக இருக்கறது." கணுக்காலிகளில்: 
இருப்பது போல் இனப் பெருக்க உறுப்புகள் அமைக்கப்படவில்லை. . 
இவ்வாறு இப் பண்புகளிலெல்லாம் பெரிபெட்டஸ்- கணுக்காலிகளி 
லிருந்து மாறுபட்டிருக்கிறது. 1: 

கணுக்காலிகள் உருளைப் புழுக்களிலிருந்து பரிணமித்தவை. பெரி: 
பெட்டஸ் கணுக்காலிகளின் ஆரம்பப் பரிணாம நிலையிலுள்ளது. ஆகை. 
யால்தான் இதனிடம் . கணுக்காலிகளின் பண்புகளும், உருளைப் Lapa. 
களின் பண்புகளும் கலந்து காணப்படுகின்றன. மேலும், இதற்கெனச் 
சில தனிப் பண்புகளும் உள்ளன. எனவே, பெரிபெட்டஸ் கணுக்காலித், 
தொகுதியின் பரிணாமத்தின் ஆரம்.ப நிலையிலேயே கிகாயாகப் பிரிந்து, 
வளர்ந்து தனிவகையாக நிற்கிறது என்று கூறலாம், 

%பைலம் : கணுக்காலிகள் 

வகை: 3. மிரியாப்போடா (1ீ$ர1 8௦08) 

இவை . கஈற்றை நேரிடையாகச் சுவாசிக்கும் கணுக்காலிகள்... 
இதற்கு ஒரு தலையும், அதைத் தொடர்ந்து. பல கண்டங்களையுடைய 
உடலும் இருக்கும், உடலில் மார்பு, வயிறு என்ற பாகுபாடு கிடை. . 
யாது. தலையில் பல கணுக்களையுடைய ஒரு ஜதை உணர் சொம்பு 
களும், இரு கண்களும், இரண்டு அல்லது மூன்று LODE காடைகளும் 
காணப்படும். இதன் உடலில் பல. கால்கள் உண்டு. இந்து வகையை: 
நான்கு வரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன: இலோப்போடா 
(பேங்க்), டிப்ேசளோபோடா (ம110௦02), பாசோப்போடா.(0ஊ௦- 
poda), சிம்ஃபைலா (Symphyla). பூரான்கள், இலோப்போடா வகை
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யைச் சேர்ந்தவை. . மரவட்டைகள், டிப்ளோபோடா வகையைச் 
சேர்ந்தவை. 

- வரிசை 3. கிலோப்போடா : இதற்கு உதாரணமாகப் பூரானை: 
(வேய்ற£ம்66) 'எடுத்துக் கொள்வோம். இதன் உடல் மெல்லியதாக 

,நீண்டு மேல்&$ழாக அழுந்திக் காணப்படும் (படம் 86). 

இவற்றில் சில ஒரு செ.மீடருக்கும் குறைவான நீளத் 
துடனும், சில 75 செ.மீ. நீளத்திற்கு மேலும் இருக் 
கும். இதன் .உடலில். கைட்டினால் ஆன ஒரு வெளிக் 
கூடு உள்ளது. இவ் வெளிக்கூடு எல்லாப் பக்கமும் 
வளையக்கூடிய தன்மையுடையது. இதன் உடலிற் 
பல கண்டங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சண்டத்திற் 
கும் மேல் தட்டும் 8ழ்த் தட்டும் உண்டு. இவை 

இரண்டும் .பக்கவாட்டில் மெல்லிய க்யூட்டிகிளினால் 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் உடலின் முன்முனையி 
லுள்ள தலை ஓர் ஒட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கும். தலை 

பில் பல.சண்டங்களையுடைய ஒரு ஐதை உணர் கொம் 

புகளும், தலையோட்டில் பல சாதாரணக் கண்களும் 

உள்ளன. ஓவ்வொரு கண்டத்திலும் ஒரு ஐதைக் பட ம. 86, 

கால் காணப்படும். வாய் உறுப்புகளில் ஒரு ஜதை பூரானின் 

அரை தாடைகளும் இரண்டு ஐதைத் துருவு தாடை Ona 
களும் உள்ளன. முதல் ஜதைத் துருவு தாடையின் தோற்றம் 

அடிப்பாகம் இரண்டு துண்டுகளாலானது. இதில் ஒன்று உட்புற 

Yb மற்றது வெளிப்புறமும் இருக்கும். அநேகமாக முதல் துருவு 
.தாடைகளின் அடிப்பாகம் ஒன்றோடொன்று இணைந்து காணப் 

படும் (படம் 86). இரண்டாம் துருவு தாடையில் இரண்டு பாகங்கள் 

உள்ளன. அடிப்பாகம் ' ஒரே துண்டாலானது. இதன்மேல் மூன்று 

கணுக்களையுடைய பால்ப் (றவற) இருக்கிறது. இரண்டாம் துருவு 

தாடையின் அடிப்பாகம் இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து ழ் உதடாகிறது 

(1.ஸ்ஙம). தாடைகளுக்கு முன்னால் தலையோட்டிலிருந்து ஒரு சிறு 

துண்டு நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இதை Gud 25@ (Labrum) 

என்கிறோம். 

  
இறுதிக் கண்டத்தைத் தவிர, உடலிலுள்ள மற்றக் கண்டங்கள் . 

யாவும் ஒரே மாதிரியாகவுள்ளன. ஓவ்வொரு கண்டத்திலும் பக்கத் 

'இற்கொன்றாக இரு கால்கள் இருக்கும். உடலின் முதல் கண்டத்தி 

லுள்ள கால்கள் . தாடைக் கால்களாக மாறியுள்ளன. இவைகளுக்கு 

நஞ்சுக் கொடுக்குகள் (Poison claws) என்று பெயர். இக் கொடுக் 

குகள் நான்கு 'கணுக்களையுடையன. தீழ்க்கணு ஸ்டர்னத்துடன் 

'இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனுள்ளிருக்கும் நச்சுப் பையிலிருந்து ஒரு 

நஞ்சு நாளம் கிளம்பி .தாடைக்காலின் நுனியில் திறக்கிறது. உடலி
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வுள்ள: மற்றக் கால்கள் யாவும் ஐந்து கணுக்களாலானவை. அவை -: 

முறையே காக்ஸா (௦), ட்ரோகான்டர் (trochanter),  dPior 

் கேம, டிபியா (01), டார் 
eve (tarsus). இப் பிரிவுகளை 
இடை, மூட்டு, தொடை, மூன் 

னங்கால், பாதம் என்றும் 

மூறையே கூறலாம். டார்ஸஸ் 
மூன்று கணுக்களையுடையது.. 

ஒவ்வொரு காலிலும் ஒரு கூர் 

மையான நசமுள்ளது. 

  

உடலின் முன்முனையில் 
வாய்த் துவாரமும் பின்முனை 
யில் மலப்புழையும் காணப் 
படும். பக்கவாட்டில் உள்ள 

ப்ளூரல் படலத்தில் Karas - 
துளை இருக்கிறது. அநேகமாக: 

cht ஓவ்வொரு கண்டத்திலும் பக் 

படட்.இர. கத்திற்கு ஒன்று வீதம் இரு 
பூரானின் வாயுறுப்புகள் : துளைகள் உள்ளன. இனப் புழை 

, அரை தாடை உடலின் ஒழ்ப்பக்கம் மலம் 

. துருவு தாடை புழைக்கு முன்னால் இருக்கும். 
உதடு 

+ STOLE Hired 

   

த
)
 

இதன் உணவுப் பாகையை 

- மூன்று பாகங்களாகப் பிரிக்க. 
லாம். அவை முன்குடல், நடுக்குடல், பின் குடல் என்பன. சிறிய பாக: 

மான முன்குடலில் இரு உமிழ் நீர்ச் சுரப்பிகளின் நாளங்கள் இறக்கின் 
றன. நடுக்குடல் மிகவும் நீண்ட பாகம். இது நேராகச் சென்று சிறிய 
கடைக்குடலுடன் சேருகிறது. இதில் எந்த ஜீரணச் சுரப்பியும் வந்து: 
கலப்பஇல்லை. . கடைச் குடல் மலப்புழை வழியாக வெளியே திறக் 

கிறது. பூரான், இறு பூச்சி புழுக்களைத் இன்று உயிர் வாழ்கிறது... 
பூச்சிகளைக் கொடுக்கினால் கொட்டி, அதைக் கொன்று, தாடைகள், 
அரை தாடைகள் இவைகளின் உதவியால் அவ்வுணவை அரைத்து 
உட்கொள்ளுகிறது. மூன் குடலில் வந்து கலக்கும் உமிழ்நீர் உணவுப் 
பொருளை ஜீரணம் செய்தபின், ஜீரணிக்கப்பட்ட பொருள் நடுக். 

குடலினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. 

கடைக் குடலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரூ ஜதை மால்பீ 

ஜியன் சிறு குழல்கள் (Malpighian tubules) உடலிலுள்ள கழிவும் 
பொருள்களை நீக்க உதவுகிறது.
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உடலிலுள்ள சுவாசக் குழாய்களின்மூலம் சுவாசித்தல் நடை. 
பெறுகிறது. இச் சுவாசக் குழாய்கள் பக்கவாட்டிலுள்ள சுவாசத் 
துளைகளுடன் தொடர்புகொண்டுள்ளன. சுவாசத் துளைகள்மூலம். 

வெளிக்காற்று உட்சென்று சுவாசக் குழாய்கள்மூலம் உறுப்புகளை 

யடைந்து பிராணவாயுவைக் கொடுத்துக் கரியமிலவாயுவை எடுத்துக். 

கொண்ட பின்னர், அவ்வழியிலேயே திரும்பி வெளியேறுகிறது... 

குழாய் போன்று நீண்ட பல அறைகளையுடைய இருதயம் உடலின் 

முதுகுப் புறத்திலுள்ள இருதய உறைவெளியில் இருக்கிறது. இருதய 
2.6n9@euiafl (pericardial 80௨0௦6) உடலறையிலிருந்து துளைகளையுடைய 

இருதய உறையால் (ஐசர்காம்்மா) பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருத. 
யத்தின் ஒவ்வோர் அறையிலும் ஒரு ஐதைத் துளைகளும் ஒரு ஜதைக் 
குழாய்களும் உள்ளன. இவ்விரத்தக் குழாய்கள் பல கிளைகளாகப்: 
பிரிந்து இறுதியில் இரத்த உள்ளறையில் முடிகின்றன. உடலிலுள்ள: 
உறுப்புகள் யாவும் இரத்த உள்ளறையில் மிதந்துகொண்டிருப்பதால்: 
உணவுப் பொருள்களை இர த்தத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுகின் றன. 

பூரான்கள் ஒரு-பாலிகள். பெண் பூரானின் உடலிலுள்ள 

உணவுப் பாதைக்கு மேலே அண்டச்'' சுரப்பி அமைந்துள்ளது. 

இதிலிருந்து இளம்பும் -௮ண்ட நாளம் பின்னோக்கிச் சென்று, இரண் 

டாகப் பிரிந்து மலக் குடலைச் சுற்றிக்கொண்டு கீழே சென்று, ஒன்று: 

கூடிப் பெண் இனப் புழை வழியாக வெளியே திறக்கிறது. ஆண் 

பூரானின்' உடலில் பல உருண்டையான வித்து சுரப்பிகள் உள்ளன. 

இவைகளின் நாளங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே விந்து நாளமாக உடலின் 

பின்னோக்கிச் சென்று, இரண்டாகப் பிரிந்து, மலக்குடலைச் சுற்றிக் 

கொண்டு கழே சென்று, ஒன்று கூடி இனப் புழை வழியாக வெளியே 

இறக்கிறது. இரு ஐதை உதவிச் சுரப்பிகள் விந்து நாளத்தின் இறுதி 
யில் வந்து சேருகின்றன. ் 

இவைகள் முட்டையிடும் வகையைச் சேர்ந்தவை. முட்டையி' 

லிருந்து சிறு பூரான் வெளிவந்து வளர்ந்து பெரிதாகிறது. 

பூரான் கற்களினடியிலும், கீழே விழுந்துள்ள மரப் பட்டைகளி' 
னடியிலும், மற்றும் இருண்ட. இடங்களிலும் விக்கும். இவை அநேக 
மாக இரவு நேரங்களில்கான் வெளிவரும். 

இந்த வரிசையைச் சேர்ந்த முக்கிய பொது இனங்கள் ஸ்கோலம் 

பெண்ட்ரா (8201ம்2), ஜல மண்டலம் ($மம்தனால) என்பன. 

வரிசை: டிப்ளோபோடா (1912100004). மரவட்டை : முது கெலும் 

பில்லாத பிராணிகளில் கணுக்காலிகள் தொகுதியில் மிரியோப்போடா 

என்னும் வகையில் காணப்படும் ஒரு வரிசை டிப்ளோபோடா என்ப
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"தாகும். சாதாரணமார்கக் காணப்படும் மரவட்டைகள் (14111106௦௨) 

இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இதன் உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு கண் 

டத்திலும் பக்கத்திற்கு ஒரு: ஐதைவீதம் இரு ஐதைக் கால்கள் அமைந் 
துள்ளதால் இவ்வரிசை இரட்டைக் காலிகள் அல்லது டிப்ளோபோடா 

எனப் பெயர் பெற்றுள்ளது. இதன் உடலில் அநேக கால்களுள்ளதால் 
Qos ஆயிரங்காலி அல்லது மில்லிபீட் (111106ம6) என்றும் 
அழைக்கிறோம். ' 

் மரவட்டையின் உடல் நீண்ட உருளை வடிவமுள்ளது (படம் 84). 

இது தொட்டவுடன் சுருண்டு கொள்ளும் தன்மையுடையது. இதன் 

  
  

  

  

          

   
Lye wo: Bae 

ஸ்பைரோஸ்டெரெப்ட்டஸ் (மரவட்டை) 

உடலில் தலை, உடல் என இரு பாகங்கள் உண்டு. உடலின் வெளிக் 
கூடு மிகவும் கெட்டியாகவும் உறுதியாகவும் அமைந்துள்ளது. தலையில் 

மூன்று ஜதை இணை உறுப்புகளான, ஒரு ஐதை உணர் கொம்புகளும், 
ஒரு ஐஜதை அரை தாடை.களும் (படம் 83-ல் &), ஒரு ஜதைத் துருவு 
தூாடைகளும் உள்ளன. உணர் கொம்புகள் சிறு கதை போன்ற 

தோற்றத்துடன் குட்டையாகக் காணப்படும். இவை ஒவ்வொன்றும். 

ஆறு கணுக்களாலானவை., மூன்று கணுக்களாலான அரை தாடை. 

யின் இறுதிக் கணுவில் ஒரு கூர்மையான பல்லும் அகன்ற அரை 
தட்டும் உள்ளன. இரண்டு பக்கத்துத் துருவு தாடைகளும் ஒன்றாக 
இணைந்து பூச்சியின் கழுதடுபோல் தோற்றமளிக்கும். இதற்கு நாத் 

தகோகைலேரியம் (0ோ211௦௦1ப1கார்மா) என்று பெயர் (படம் 85-ல் 1). 
கலையின் மேற்புறத்தில் உணரார் Glare NTE HE SOL பல 
SOs sesrser (Simple Oscelli) உள்ளன. 

உடல் Liev கண்டங்களாலானது. ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் 

மேற்புறத்தில் நன்கு வளைந்த கமான் '(ஆர்ச்) போன்ற டர்கமும், 

கீழ்ப்புறம் குறுகிய ஸ்டர்னமும், பக்கத்தில் இரு புளூரல் தட்டுகளும் 

உள்ளன. இப் புளூரல் தட்டுகள் டர்கத்துடன் நன்கு இணைக்கப்பட்டு 

ஒரு வளையம் போன்ற தோற்றத்தை யளிக்கிறது. தலையை யடுத்து 
வரும் மூன்று கண்டங்களிலும் பக்கத்திற்கொன்றாக இரு கால்கள் 

உள்ளன... .நான்காவது கண்டத்தில் கால்கள் இல்லை. உடலிலுள்ள
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Lops கண்டங்களிலெல்லாம் பக்கத்திற்கு ஒரு ஐதை வீதம்: கால்கள் 
உள்ளன. ஆனால், ஆணின் ஏழாவது சண்டத்தில் கால்களுக்குப் 

  

An: Bs 

மரவட்டையின் வாயுறுப்புகள். க. அரைதாடை ? 3. கார்டேோ, 

?. ஸ்டைப்பிஸ், 3. மாலாமேண்டிபுலாரிஸ். . காத்தோகைலேரியம்: 

7. சப்மெண்ட்டம், 2, மெண்ட்டம், 8, பிரிமெண்ட்டம். 4 கார்டோ 

காத்தோகைலேரியா, 5. ஸ்டைப்பிஸ் காத்ேதோகைலேரியா, 6. மாலா 

வெளி நாத்தோகைலேரியா, 7. மாலா உன் காத்தோகைலேரியா, 

8. லிங்குவா, 9. லிங்குவல் பசூதி. 

பதிலாக ஒரு ஜதைக் கலவி உறுப்புகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு 
காலிலும் ஆறு கணுக்களும் நுனியில் கூர் நகமும் காணப்படும். 

உடலின் முன்மூனையில் வாயும், பின்முனையில் மலப் புழையும் 

. உள்ளன. இனப் புழைகள் இரண்டாவது கண்டமும் மூன்றாவது 

சண்டமும் சேருமிடத்தில் கீழ்ப்பக்கத்தில் உள்ளன. ஸ்டானத்தில் 

கால் தோன்றுமிடத்திற்கு அருகில் சுவாசத் துவாரமுள்ளது. 

, உடலின் பக்கவாட்டில் ஒரு கண்டத்திற்கு ஒரு புழை வீதம் 

_துர்தாற்றச் சுரப்பியின் புழைகள் அமைந்துள்ளன. இச் சுரப்பிகளி 

லிருந்து சுரக்கப்படும் இரவம் உடலை ஈரப்பசையுள்ளதாக வைத் 

. திருப்பதுமட்டுமன்றி ஒருவிதத் துர்நாற்றத்தையும் உண்டுபண்ணு 
கிறது. மரவட்டையின் உணவு மண்டலம், சுவாச மண்டலம், 

இரத்த மண்டலம், கழிவு நீக்க மண்டலம், நரம்பு மண்டலம் ஆகிய 

யாவும் அமைப்பில் பூரானை ஓத்துக் காணப்படுகின்றன. இவை ஒரு- 

ure (unisexual). இவைகளுக்கு இனச் சுரப்பி ஒன்றேயானாலும், இனச் 

grind நாளங்கள் ஒரு ஐதையாசக் களம்பி, உடலின் முன்னோக்கிச் 

சென்று, தனித்தனியே இரண்டாவது மூன்றாவது கண்டங்கள் சேரு 

மிடத்தில் கீழ்ப் பக்கமுள்ள இனப் புழையின் வழியாக வெளியே 

. இறக்கின்றன. மரவட்டைகள் முட்டையிடும் இனத்தைச் சோ்த் 

தவை. இவை முற்றிலும் தாவரப் பொருள்களையே உணவாகக் 

கொள்ளும். மட்கிக் கடக்கும் மரம், மட்டை, இலை முதலிய தாவரப்
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பொருள்களில் இவை சாதாரணமாகக் காணப்படும், பொதுவாக 
ஈரக்கசிவுள்ள இடங்களில் இவை வாழும். இத்தியாவில் காணப்படும் 
பெரும்பாலான மரவட்டைகள் ஸ்பைரோ-ஸ்டெரெப்டஸ், «vt 
ரெல்லா, ஆர்த்ரோஸ்பீரோ முதலியன. 

வகை : மிரியாப்போடா (18511௧0002) 

இந்த வகைப் பூரான், மரவட்டை முதலிய கணுக்காலிகளைக் 
கொண்டது. சுவாசக் குழாய்களைச் சவாச ௨ றுப்புகளாகக் கொண்ட. 
இவைகள் பலவிதத்தில் பூச்சிகளை ஒத் இருக்கின்றன. உடம்பு தலை,. 
உடல் என்ற இரு பாகங்களைக்கொண்டு தலையில் ஒரு ஐதைப் பல கணுக் 
களையுடைய உணர் கொம்புகளையும், ஒரு ஐகைக் கண்களையும், இரண்டு. 
அல்லது மூன்று ஜதைத் தாடைகளையும் பெற்றிருக்கும், உடல் மார்பு, 
வயிறு என்ற பிரிவுகளற்று ஓரேவிதமான பல சகண்டங்களைக்கொண்டு -: 
ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஐதைக் கால்களைப்: 
பெற்றிருக்கும். இனப் புழையின் இருப்பிடத்தை அடிப்படையாகக் 
கொண்டு இதை இரண்டு உள் வகைகளாகப் பிரித்திருக்கிருர்கள். 

உள் வகை: 7. புரோகோனீட்டா (1௦20௦௦௪42): இனப் புழை. 
உடம்பின் முன்முனைக்கு அருஇல் இருக்கும் மிரியாப்போடாக்கள்- 
இந்த உள் வகையைச் சேர்ந்தவை. 

வரிசை . 7. பாரப்போடா (pauropoda): இதன் உடலில். 
பதினொரு கண்டங்களும் இறுதியில் சல கண்டங்களின் சேர்க்கையால் . 
உண்டான பைகீடியமும் முரஜ்ஸ்மாம) இருக்கும். உடலின் முதல்: 
கண்டத்தில் சிறிய துணை யுறுப்புகளும், மற்ற ஒன்பது கண்டங்களில் 
ஒன்பது ஐகைக் கால்களும், இறுதிக் கண்டமும் பைசடியமும் துணை: 
யுறுப்புகளற்றும் இருக்கின்றன. தலையில் ஒரு ஐதை உணர் கொம்புக 
ளும் ஒரு ஜதைத் தாடைகளும், ஒரு ஜதைத் துருவு தாடைகளும் இருக். 
இன்றன. இதன் உடம்பில் சுவாசக் குழாய்களும் இரத்த மண்டலமும் 

இந்த வரிசையில் மூன்று குடும்பங்கள் உள்ளன: பிராச்கி பேரப் - 
போடிடே (ரகர pauropodidae), பேரப்போடிடே (Pauro- 
podidae), a4 GugiGuiruGi. (Eury pauropodidae). 

வரிசை 4. டிப்ளாபோடா (Diplopoda): பல கண்டங்களாலான - 
உடலில் முதல் நான்கு கண்டங்களைத் தவிர, மற்ற எல்லாக் கண்டங்- 
களிலும் இரண்டிரண்டு ஐதைக் கால்கள் இருக்கும். ஒரு ஐதை உணர் 
கொம்புகளும், ஒரு ஐதைத் தாடைகளும், ஒரு ஐதைத் துருவு தாடை: 
ளும் தலையுறுப்புகளாகும். இனப் புழை உடலின் முன்முனைக்கு அருகில்- 
திறக்கிறது. மரவட்டைகள் எல்லாம் இந்த வரிசையைச் சோர்ந்தவை..
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cuilene | 3.° Atddeousom (Symphyla): உடம்பிலுள்ள பன் 
னிரண்டு கண்டங்களும் கால்களைப் பெற்றிருக்கின்றன. தலையில் ஒரு 

ஐதை உணர்கொம்புகளும், ஒரு ஜதைத் தாடைகளும், இரண்டு ஜதைத் 

துருவு தாடைகளும் இருக்கின்றன. உடம்பிலுள்ள ஒரே ஒரு ஐதைச் 
சுவாசக் குழாய் பல களைகளை உடையதாக இருக்கிறது. தலையிலுள்ள 

இரண்டு துவாரங்கள் வழியாக இவை வெளியே இறக்கின்றன. 

ஸ்கோலோபெண்ட்ரில்லா (Scolopendrella), ஸ்கூட்டிஜரில்லா 
(Scutigerella) என்ற இரு பொது இனங்களும் இத்த வரிசையைச் சேர்ந். 

தவை. 

் உள்வகை: 8, ஆபிஸ்தோகோனீட்டா (௦0121ம௦ஐ006218): இனம் 
புழைகளை உடலின் இறுதிக் கண்டத்தில் பெற்றிருக்கும் மிரியாப் 

போடாக்கள் இந்த உள் வகையைச் சேர்ந்தவை. 

இதிலுள்ள ஒரே ஒரு வரிசைக்கு கைலோப்போடா (Chilopoda) 
எனப் பெயர். ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ஐதைக் கால்களையுடைய பல. 
கண்டங்கள் உடம்பிலுள்ளன. தலையில் ஒரு ஐதை உணர் கொம்பு 

களும், ஒரு ஐஜதை அரை தாடைகளும், இரண்டு ஐதைத் துருவு தாடை. 
களும் இருக்கும். உடலின் முதல் கண்டத்துத் துணையுறுப்புகள் நஞ்சுச் 
சுரப்பிகளைக் கொண்ட கொட்டும் உறுப்புகளாக மாறியுள்ளன... 
ஒவ்வொரு காலிலும் ஒரு கூரிய நகமுண்டு. இதன் இனப் புழை உடலின் 
இறுதிக் கண்டத்திலுள்ளது. பூரான், ஜல மண்டலி முதலியவை 

இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. 

ஃ்பைலம் : கணுக்காலிகள் 

வகை? &, பூச்சிகள் அல்லது அறுகாலிகள் (152018) 

பூச்சிகள் கணுக்காலிகளின் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவகை. இவை: 
கள் எல்லாம் காற்றிலுள்ள பிராணவாயுவைச் சுவாசிப்பவை. இவற்: 

ிற்கு மூன்று ஐதைத் தாடைகளும், மூன்று ஜதைக் கால்களும் இருக். 
இன்றன. உடம்பில் தலை, மார்பு, வயிறு என்ற மூன்று பாகங்கள் இருக்: 
இன்றன. ௫.லகில் உள்ள பிராணிகளில் குறைந்தது ஆறில் ஐந்து பாகம். 
பூச்சகளே. . இவைகள் எல்லாம்.நிலத்தின்மேல் வாழ்பவை. மிகச் சில 
பூச்ச்களே கடலில் வாழ்கின்றன... கரப்பான், ஈ, கொசு, தேனீ, 
வண்ணத்துப் பூச்சி, விட்டில், எறும்பு, குளவி, பேன், வண்டு 

மூதலியன இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை. இந்த வகைக்கு உதாரணமாகக்: 

கரப்பான் பூச்சியை (0௦010201) எடுத்துக்கொள்ளுவோம்.
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“கரப்பான் பூச்சி (Cockroach) - 

இது அநேகமாக வீடுகளில் - அடுப்பங்கரையிலும். ஸ்டோர் 

ரூம்களிலும் காணப்படும் பூச்சி. இது எப்பொழுதும் வெளிச்ச 
மான இடங்களைவிட்டு இருண்ட இடங்களிலேயே : காலங் கழிக்கும். 

இரவு .நேரங்களில்கான் தான் பதுங்கியிருக்கும் இடத்தைவிட்டு 
(வெளிவந்து இரை தேடும். நமது வீடுகளில் சாதாரணமார்கக் 

காணப்படும் கரப்பான் பூச்சிக்குப் பெரிப்ளானேட்டா அமெரிக் 

aret (Periplaneta. americana) என்று. பெயர். இந்த இனத் 
தைச் சேர்ந்த பூச்சிகளுக்கு உடம்பைவிடப் பெரியதான இறக்கைகள் 
உள்ளன. ஆண் பெண் இரண்டிற்கும் இறக்கை உண்டு, தலையை 
WOES பாகத்தில் இரண்டு கருப்புக். கறைகள் இருக்கும். இவைதான் 
இந்தச் சிறப்பு இனத்தின் தனிப் பண்புகள். 
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படட: 88, 

க, கரப்பான் பூச்சியின் வெளி அமைப்பு (மேல் தோற்றம்) : 

, உணர்கொம்பு, 2. கண், 3, “முன் மார்பு, 4, இடை மார்பு, 

௨ கடை மார்பு, 6. வயிற்றுக் கண்டங்கள், 7. முன் இறக்கை, 

பின் இறக்கை, %. கரப்பானின் கால். உறுப்புகள் : 1. காக்ஸா, 

மீரோகான்டர், 9. ஃபிமர், 4, டி.பியா 5. டார்ஸஸ், 6. கங்கள். 

'வெளி அமைப்பு : கரப்பானின் 'உடல் பல வளையங்கள் அல்லது 
'கண்டங்களால் ஆனது. இதன் உடலைச் சுற்றி உறுதியான வெளிக்கூடு 

இருக்கிறது. உடலைத் தலை, மார்பு, வமிறு என்று மூன்று பாகங்களாகப் 
பிரிக்கலாம். கண்டப் பிரிவு வெளிக் காணப்படாத ஒரு சிறு பாகம் 
தலை. தலையில் உணர்ச்சி உறுப்புகளும் உணவு உட்கொள்ளும் உறுப்பு 
களும் இருக்கின்றன. தலையை மார்புடன் இணைக்கும் பாகம் கழுத்து. 
.இது மூன்று. வளையங்களால் ஆனது. . மார்பு மூன்று கண்டங்களால்
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ஆனது. இதில் இடப் பெயர்ச்சி உறுப்புகளான இறக்கைகளும் கால். 
களும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. மார்பை அடுத்துப் பின்னால் வரும். 

வயிறு பத்துக் கண்டங்களால் ஆனது (ப்டம் 88). 

தலை : இது வால்பேரி (றக) போன்ற உருவம் உடையது. 
இதன் அகன்ற பாகம் மேல் நோக்கியும் குறுகிய பாகம் &ழ் நோக்கியும். 

இருக்கும் நிலையில் உடலுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதில். 
இரண்டு உணர் கொம்புகள் உள்ளன, உணர் கொம்புகள் தலையில் 
சேரும் இடத்திற்கு உட்பக்கமாக . இரண்டு வெள்ளை இடங்கள். 
உள்ளன். இவற்றிற்கு ஃபெனஸ்டிரா (1141௨௦) என்று பெயர், 
உணர் கொம்புகள் தலையில் சேரும் இடத்திற்கு வெளிப்புறமாக. 
இரண்டு சுண்கள் உள்ளன. இவை கூட்டுக் கண்கள். 

a 

  

LIL. uo: 89, 

கரப்பானின் வாயுறுப்புகள் ண: 8. மேலுதடு. , 0, அரைதாடை. 

௦. துருவுகாடை. ம. கீழ் உதடு, 1. கார்டோ; 3. ஸ்டைப்பிஸ், 

3. லணினியா, 4. காலியா, 5. கீழுதடு பால்ப்புகள், டி. சப்மென்டம், 

7. மென்டம், 8, பிரிமென்டம், 9. கிளாசா, 10. பாராகிளாஸா. 

தலையின் வெளிக்கூடு ஐந்து கைட்டின் கட்டுகளால் ஆனது. லை 

யின் மேற்புறமும் பின்புறமும் எபிக்ரேனி௰யம் (60மமவம்மாடு என்னும் 

தகட்டால் ' மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தகடு இரு தக்டுகளின் -
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“சேர்க்கையால் ஆனது என்பதைக் குறிக்க இதன் நடுவே ஒரு கோடு 
ள்ளது. : தலையின் முன் பாகம் களைப்பியஸ் (11றல£) என்ற . ஓரே 
.தகட்டாலானது. கண்களுக்குக் கீழ் உள்ள தலையின் பக்கங்களின் 
பாகம் இரண்டு தகடுகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குக் கீனாக்கள் 
dgenae) என்று பெயர். , 

பூச்சியின் வாயுறுப்புகள் : பூச்சியின் வாயுடன் இணைந்திருக்கும் 
உறுப்புகள் நான்கு. அவையாவன : மேலுதடு, தாடைகள், ' துருவு 
தாடைகள், கீழுதடு (படம் 89), 1. தலையோட்டின் ஒரு பாகம் 
மேலுதடாக அமைந்துள்ளது. க்ஃப்பியஸ் தகட்டின் நுனியுடன் 
“பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அசையும் தகட்டிற்கு மேலுதடு (labrum) 
என்று பெயர். இது திரை போல் வாய் முன் வளர்ந்து தாடைகளை 
மறைக்கின்றது. 2. வாயில், பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு அரை 
தாடைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு தாடையும் கைட்டினால் ஆன துடித்த 
உறுதியான உறுப்பு. இதன் உட்பக்கம் கூர்மையான பற்கள் போன்று 
அமைந்திருக்கிறது. 4. தாடைக்குக் கீழ் துருவு தாடை அமைந்திருக் 
கிறது. இரண்டு துருவு தாடைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு துருவு 
தாடையிலும் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன. &ழ்ப்பகுஇி கார்டேர் (cardo), 
-ஸ்டைப்பிஸ் (810௨) என்ற இரண்டு துண்டுகளால் ஆனது (படம் 89), 
.ஸ்டைப்பிஸின் நுனியில் வெளிப்புறமாக ஐந்து துண்டுகளையுடைய 
அருவு தாடைப் பால்ப்பும் (ஃப்11வர palp), உட்புறமாக ஒன்றன் 
பக்கத்தில் ஒன்றாக காலியா (8168), vertefurr (lacinia) என்னும் 
இரண்டு துண்டுகளும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. உட்புறம் வாயின் 
ஓரமாக இருக்கும் லஸீனியா முட்களையுடைய உறுதியான . துண்டு. 
“வெளிப்புறம் இருக்கும் காலியா மிருதுவாகவும், நீளமாகவும் இருக் 
கும். 4. கீழுதடு வளர்ச்சி தொடங்கும் காலத்தில் இரண்டு பிரிவு 
களாக உண்டாகிப் பிறகு வளர்ச்சியின்போது ஒன்று சேர்ந்து ஒரே 
உறுப்பாக மாறியுள்ளது. இதில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. கீழ்ப் 
பகுதி FLi@werttb (submentum), Quosit1b (mentum) என்ற -: 
இரண்டு துண்டுகளால் ஆனது. மென்டத்தில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக 
இரண்டு &ழுதட்டுப் பால்ப்புகள் (1211௨1 ஐவி) இருக்கின்றன... 

கீழுதட்டின் மேல் பாகம் இரண்டு ஜதைத் துண்டுகளாலானது. 
'இத் துண்டுகளின் அடிப்பாகம் இணைந்து பிரிமென்டம் (prementum) 
என்ற பாகமாகிறது. இத் துண்டின் நுனியில் இரண்டு ஐதை உறுப்பு 
“களும் தனித் தனியே இருக்கின்றன. இவற்றில் உள்ளிருக்கும் ஐதைக்கு 
கிளாஸு (210852) என்றும், வெளியிலிருக்கும் ஜதைக்குப் பாரா 
கஇிளாஸா கலாகதி௦3௨) என்றும் பெயர் (படம் 89 9. Gp உதட்டின் 
உள்பக்கம் நடுமையத்தில் உள்ள நீட்சியை நாக்கு என்கிறோம். மேற் 
"கூறிய நான்கு வாய் உறுப்புகளும் கடினமான பொருளை எடுத்துத். 

, துருவி அரைத்து உண்பதற்கு ஏற்றவையாக அமைந்திருக்கன்றன.
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மார்பு : இதன் மார்பு ஜன்ற் கண்டங்களால் ஆனது, அவை 
முறையே முன் மார்பு (01௦1௦120), இடை. மார்பு (0065010022), கடை 
Lorirty (metathorax) creiruer (Litb 88). : ஓவ்வொரு கண்டத்தின் 
மேற்புறம் டர்கத் தினாலும், கீழ்ப்பு றம் ஸ்டர்னத்தினாலும், பக்கங்கள் 
மெல்லிய கீயூட்டிகளாலும் ஆனது. மார்பின் மூன்று டா்கங்களும் 
முறையே முன் நோட்டம் (0ாா௦௩௦:௩௯), இடை நோட்டம் (௯80௩௦0॥௯ 7, 
so. Gprittth (metanotum) என்றும் ' அழைக்கப்படுகின்றன. 
இவற்றில் முன் நோட்டம் மற்றைய இரண்டையும்விட அகன்று 
பெரிதாகி முன்னிருக்கும் கழுத்துப் பாகத்தை மறைத்துக்கொண் 
டிருக்கும். இடை மார்பிலும் கடை மார்பிலும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக 
இரண்டு ஜதை இறக்கைகள் இருக்கின்றன. இவைகள் அந்தந்த டர்கங் 
களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முன் ஐதை இறக்கைகள் ஓடு . 
போன்ற மூடி இறக்கைகளாக (ராவு மா றியிருக்கின்றன. இவை 
பறப்பதற்கு உபயோகப்படுவதில்லை. பூச்சி ஓய்வு எடுத்துக்கொண் 
டிருக்குங் காலங்களில் இலை பின் ஐஜதை இறக்கைகளை மூடிக்கொண்டு 
காப்பாற்றுகின்றன. பின் ஜதை இறக்கைகள் பறப்பதற்கு உதவு 
கின்றன. இவை அகன்று மெல்லியதாக இருக்கும். பூச்சி ஓய்வு 
எடுக்குங் காலங்களில் இவை விசிறியைப் போல் மடிக்கப்பட்டு, முன் 
ஐதை இறக்கைகளால் மூடப்படுகின்றன. இளனள்: கரப்பான் பூச்சி 
களுக்கு இறக்கைகள் இல்லை (படம் 88-ல் க). 

மார்பின் ஒவ்வொரு கண்டத்துடனும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக 
இரண்டு கால்கள் காணப்படும் (படம் 88-ல் $). ஓவ்வொரு காலும் 

இடை அல்லது காக்ஸா (00௩3), மூட்டு அல்லது ட்ரோகான்டர் 

(trochanter), தொடை அல்லது ஃபீமர் (18007), முன்னங்கால் 

அல்லது டி.பியா (0௦18), பாகம் அல்லது டார்ஸஸ் (187௨6) என்னும் 
ஐந்து கணுக்களைக்கொண்டது. கடைசிக் கணுவாகிய பார்சஸ் 

ஐந்து துண்டுகளால் ஆனது. : பாதத்தின் நுனியில் இரு கூர் நகங்களும் 

பாதச் சதையும் (pulvillus) வளர்ந்திருக்கின்றன. கால்களிலிருந்து பல 
முட்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. ் 

வயிறு : வயிறு பத்துக் கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
ஒவ்வொரு கண்டமும் மேற்புறம் டர்கத்தினாலும், கீழ்ப்புறம் ஸ்டா்னத் 
தினாலும், பக்கங்கள் மெல்லிய க்யூட்டிகளாலும் ஆனது. முதல் ஏழு 
கண்டங்களும் தனித் தனியாக வெளியே தெரியும். எட்டாவது 
ஒன்பதாவது கண்டங்கள் ஏழாவது கண்டத்தினுள் இழுக்கப்பட்டிருப் 
பதால் வெளியே தெரிவதில்லை. வயிற்றைச் சிறிது இழுத்துப்: பார்த் 
தால்தான் இந்த இரண்டு கண்டங்களும் புலனாகும். பத்தாவ து 
கண்டத் தின் டர்கம் பின்புறம் இரு பிளவுபட்டுக் காணப்படும். இதன் 
பக்கத்தில் இரண்டு மலப் புழைக் கொம்புகள் (ஊஊ! cerci) இணைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. பத்தாவது டர்க்கத்தின்&ழ் இரண்டு முக்கோணக்
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தகடுகள் உள்ளன. இவற்றிற்குப் போடிகல் (௦04௦௨1) தகடுகள் என்று- 
பெயர். பத்தாவது டர்கத்தின்8ழ் இவ்விரண்டு போடிகல் தகடு: 
களுக்கு இடையில் மலப் புழை அமைந்துள்ளது. மலப் புழைக்குக் 8ழ். 
மூட்டையிடும் கருவிகளாலும், கலவி யுறுப்புகளாலும் சூழப்பட்ட 

இனப் புழை இருக்கிறது. ' 

பெண்ணின் வயிறு ஆணின் வயிற்றைவிட. அகன்றும் தட்டை. 
யாகவும் இருக்கும். இதன் ஏழாவது ஸ்டர்னம் பெரிதாகி படகு 
போன்றிருக்கும். இந்த ஸ்டார்னம் இரண்டு துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்- 
பட்டு, அவை மெல்லிய க்யூட்டிகளினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.. 
எட்டாவது ஒன்பதாவது கண்டங்களின் ஸ்டர்னங்கள் ஏழாவது 
கண்டத்தினுள் இழுக்கப்பட்டு ஒரு பை போன்று அமைத்துள்ளது. 
QsHEG Q)orvs cous (genital pouch) என்று பெயர். இப் பையில்தான்” 
முட்டைகள் கருவுற்று முட்டையிடும் வரையில் பெண்ணால் சுமந்து 
கொண்டிருக்கப்படுகிறது. இந்தப் பையின் 8ழ்ப் பாகம் ஏழாவது: 
ஸ்டரீனத்தாலும், முன்பக்கம் எட்டாவது ஸ்டர்னத்தாலும், மேல்புறம் 
ஒன்பதாவது ஸ்டர்னத்தாலும் சூழப்பட்டிருக்கறது. : ஆணின் ஒன்ப 
தாவது ௪ண்டத்திலிருந்து இரண்டு மலப் புழை ஸ்டைல்கள் (ஷி 
8015) நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. பெண்ணிற்கு இவை இடையாது. 
பத்தாவது ஸ்டர்னம் கலவி உறுப்புகளாக மாறியுள்ளன. பூச்சியின் 
உடம்பில் பத்து ஐதைச் சுவாசத் துளைகள் உள்ளன. இவற்றில் இரண்டு: 
ஐதை மார்பிலும், மற்றைய எட்டு ஐதை வயிற்றிலும், டர்கத்தையும் 
ஸ்டர்னத்தையும் இணைக்கும் மெல்லிய க்யூட்டிகளிலும் அமைந்துள் 
ளன. முதல் ஜதை: இடை மார்பிலும், இரண்டாம் ஐதை கடை 
மார்பிலும், மற்ற எட்டு ஐதைகள் முதல் எட்டு வயிற்றுக் கண்டங்களி' 
லும் காணப்படுகின்றன. ் ட் ் 

இப்பூச்சியின் உடலறை பூராவும் இரத்தத்தால் சூழப்பட்டிருப்ப 
தால் இதை இரத்த உடலறை என்று கூறுகிறோம். 

உணவு மண்டலம் (படம் 90): வாய், உள் வாய், உணவுக் 
குழாய், Sefer ou (crop), அரைவைப்; பை (gizzard), சிறுகுடல், 
இலியம். (112மாம), பெருங்குடல் (௦௦1௦௩), மலக் குடல், மலவாய் 
என்ற பல பாகங்களைக்கொண்டது உணவுப் பாதை. வாய், தாடை. 
களாலும். துருவுத் தாடைகளாலும் சூழப்பட்டிருக்கிறது. உள் 
வாயின். அடியில் நாக்கு உள்ளது. நாக்கின் அடியில் உமிழ்நீர்ச் 
சுரப்பிகளின் நாளம் திறக்கிறது. இதை அடுத்துவரும் உண 
வுக். குழாய் கழுத்துப் பாகத்தை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. இதற்கு 
அடுத்த பாகமாகிய இனிப் பை மெல்லிய சுவரால் ஆன விரிந்த 
பை. இதில் உண்ணும்: உணவு சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. 
இங்கிருந்து உணவு, இறுகச் Anis அடுத்த பாகமாகிய அரைவைப்
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பைக்குச் செல்லுகிறது. இதனுள் க்யூட்டிககளால் ஆன ஆறு பற்கள்: 
உள்ளன. இதன் அடியில் சில சல்லடைத் தட்டுகள் உள்ளன. இறு: 
குடல் அரைவைப் பையுடன் சேருமிடத்தில் ஆறு முதல் எட்டு 
வரையில் விரல் போன்ற கல்லீரல் பைகள் (1360211௦ ௦௧௦௦௨) இணைக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. சிறுகுடல் மிகச் சிறிய குழாய் போன்ற பாகம்... 
இதை அடுத்துவரும் கடைக் குடலில் மூன்று பாகங்களைக் காணலாம்.. 
முதலில் இருப்பது மிகக் குறுகிய இலியம் என்த பாகம். அடுத்து: 
இருப்பது அகன்ற, சுருண்ட பெருங் 
குடல். : இறுதியாக இருப்பது மிக 
விரிந்த மலக் குடல். இது மலவாய் 
வழியாக வெளியே இறக்கிறது. 

கடைக் குடலின் ஆரம்பத்தில் இத் 

துடன் மால்பீஜியன் நுண்குழாய்கள் 

(Malpighian tubules) erairay ajonip& 
கப்படும் பல நுண்குழாய்கள்  (9)\Zavors 
கப்பட்டிருக்கின்றன (படம் 90). 

ovGi_rGiory.wib (stomodaeum) 
என்று கூறப்படும் முன் குடல், உள் 

வாய், உணவுக் குழாய், தனிப் பை, : 

அரைவைப் பை முதலிய பாகங்களைக் 

கொண்டது. இது க்யூட்டிகிளினால் 
சூழப்பட்டிருக்கும். அதேதேபோல் 
கடைக் குடல். அல்லது ப்ராக்டோடி 

யம் (றா௦01௦04ய%) என்ற பாகமும் 
க்யூட்டிகிளினால் சூழப்பட்டிருக்கும். 

  

டடம: 90. 

கரப்பானின் உணவு மண்டலம். 

உணவுக் குழாய் 
உமிழ் நீர்ச் சுரப்பிகள் : இனிப் 

கள் கிளம்பி, இரண்டும் ஒன்று 

சேர்ந்து ஒரு நாளமாகி முன் செல்லு 

கிறது. , இத்துடன் மறு பக்கத்திலிருந்து வரும் நாளமும் சேர்ந்து 
பொது உமிழ்நீர் நாளமாகிறது. உமிழ்நீர்ப் பை ஒவ்வொன்றி 

லிருந்தும் ஒரு நாளம் கிளம்பி முன்னோக்கிச் சென்று ஓன்று சேர்ந்து 

830-714 

1. 

2. தீனிப்பை 
பையின் பக்கத்திற்கு ஒன்றாகஇரண்டு 3. அரைவைப்பை 
ஜதை விரிந்த பல இளைகளை உடைய 4. கல்லீரல் சிக்கா 

உ அயர த ல க ல 5. மத்தியக் குடல் கமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் உள்ளன... ஒவ் 6. மால்ஃபிஜியன் 
வொரு பக்கமும் உள்ள இரண்டு துண்குழாள்கள் 
சுரப்பிகளுக்கு இடையில் ஓர் உமிழ் 7. இலியம் 

நீர்ப்பை உள்ளது. ஒரே பக்கத்தில் 8. பெருங் குடல் 

இருக்கும் சுரப்பிகளிலிருந்து நாளங் 9. மலக்குடல் 
0. உமிழ்நீர்ப்பை 

1. 

1 
1 உமிழ்நீர் சுரப்பி
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பொதுப் பை நாளமாகிறது. இந்த நாளம் பொது உமிழ்நீர் நாளத் 

துடன் கலக்க, இவ்விதம் உண்டான நாளம் முன்னோக்இச் சென்று 
உள்வாயில் நர்க்கிற்கு அடியில் இறக்கிறது. 

கரப்பான் பூச்சி தாவரம், பிராணி, துணி, தோல், மாமிசம், காகி 

கம் முதலிய எல்லாப் பொருளையும் உட்கொள்ளும். துருவு தாடைப் 

பால்ப்புகளால் உணவைப் பிடித்துக்கொண்டு அரை தாடை, 

துருவு தாடை முதலியவற்றின் உதவியால் துருவி, கடித்து, அரைத் 
துப் பொடியாக்குகிறது. அப் பொருள் உள்வாயை அடைந்ததும் 

அங்குச் சுரக்கப்படும் உமிழ்நீரினால் ஈரமாக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து தீனிப் 

(பையை அடைகிறது. இங்கு உமிழ்நீரின் உதவியால் : மாவுப் 
பொருள்கள் ஜீரணிக்கப்படுகின்றன. இந்த உணவு இறுகச் சிறுக 
அரைவைப் பையை அடைகிறது. அரைவைப் பையிலுள்ள பற்களின் 

உதவியால் உணவுப் பொருள் இன்னும் நன்றாக் அரைக்கப்படுகிறது. 
இங்கு வந்து சேரும் பித்தநீர் உணவுப்' பொருளில் உள்ள புரதப் 
பொருள்களை ஜீரணிக்கிறது. மற்றும் கொழுப்புப் பொருள்களும் 

இங்கு ஜீரணிக்கப்படுகின்றன. ஜீரணிக்கப்பட்ட பொருள் சிறுகுடலை 

அடைந்தவுடன் அதன் சுவரால் உட்டிரஇக்கப்படுகிறது. அரைவைப் 

பையின் அடியில் உள்ள சல்லடைபோன்ற தட்டுகள் ஜீரணிக்கப்பட்ட 
'பொருளைமட்டும் அனுப்ப உதவுகிறது. ஜீரணிக்கப்படாத பொருள் 

நிறுத்தப்பட்டுவிடுகிறது. 

சுவாச மண்டலம் : உடம்பிலுள்ள சுவாசக் குழாய்கள்மூலம் 
கரப்பான் பூச்சி சுவாசிக்கிறது. உடம்பின் பக்கவாட்டிலுள்ள பத்து 

ஐதைச் சுவாசத் துளைகள்மூலம் இச் சுவாசக் குழாய்கள் வெளி 
யுலகுடன் தொடர்புகொண்டுள்ளன. சுவாசத் துளைகளை மூடவும் 
திறக்கவும் வால்வுகள் உள்ளன. சுவாசத் துளைகளிலிருந்து இறு : 
சுவாசக் குழாய்கள் இளம்பி உடலினுள் உள்ள இரண்டு நீண்ட : 
சுவாசக் குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த நீண்ட 
சுவாசக் குழாய்களிலிருந்து பல களைகள் கிளம்பிக் இளைத்துப் பல 
நுண் குமல்களாகி உடம்பின் திசுக்களில் மூடிக௫ன்றன. எல்லைச் 
சுவாசக். குழாய்களின் சுவர்களும் கைட்டின் வளையங்களால் 
ஆனவை. வயிறு மாறி மாறி விரிந்து அழுந்துவதால். காற்று உள்ளே 
யும் வெளியிலும் செல்லுகிறது, சுவாசத் துளை வழியாக உட். 

செல்லும் காற்று, பல சுவாசக் குழர்ய்களின் வழியாகச் சென்று 
சுவாச நுண் குழல்களை அடைகின்றது. சுவாச நுண் குழல் இக் 

களில் முடிவதால் பிராணவாயு நுண் குழலின் சுவரை சடுருவிச் 

சென்று திசுக்களை அடைகிறது. திசுக்களில் உண்டாகும் கரியமில ! 
வாயு நுண் குழலின் சுவரை அளடுருவிக் குழலுக்குள் செல்லுகிறது. 

அறிஇருந்து சுவாசக் குழாய்கள்மூலம் : எடுத்துச்செல்லப்பட்டு, 

சுவாசத் துளை வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இவ்விதம் பிராண
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வாயு நேரே தஇசுக்களுக்கு எடுத் ; துச்செல்லப்படுவ தால் ரத் $55! a ற்குச் 
சுவாசத்தில் யாதொரு பங்கும் இடையாது. 

இரத்த மண்டலம்: ஜீரணிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருளைக் 
திசுக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லுதலும், அங்கங்கே ஏற்படும் கழிவுப் 
பொருள்களை கழிவு நீக்க. உறுப்புகளுக்குக் கொண்டுபோதலுமே 
இரத்தத்தின் வேலை. ஹீமோகுளோபின் (260௭௦௪1000) என்ற 

- நிறமி இரத்தத்தில் இல்லை. சுவாச வேலையில் இரத்தத்திற்கு 
யாதொரு பங்குமில்லை. உடம்பின் முதுகுப்புறம், அதாவது, மேல் . 
புறம் உள்ள இருதய உறைவெளியில் நீண்ட குழாய் இருதயம் (ற்யிர 
06810) அமைந்துள்ளது. இருதய உறை மேல்நோக்கித் திறக்கக்கூடிய 
வால்வுகளையுடைய பல துவாரங்களைப் பெற்றிருக்கிறது. இருதய 
ஆறையிலிருந்து கிளம்பி, டர்கத்தின் பக்க பாகத்தில் பிணைக்கப்பட் 
ருக்கும் தசைகளுக்கு ஏலரித் தசைகள் (வகர 050166) என்று பெயர். 
இருதயம் சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை பெற்றுள்ளது. இது பதின் 
மூன்று அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பின்பக்கம் 
மடப்பட்டும் முன்பக்கம் தமணனியுடன் தொடர்புகொண்டும் 
உள்ளது. தமனி நேராக முன் சென்று தலையில் முடிறது. இருதயத் 
தின் ஒவ்வோர் அறையிலும் உட்பக்கம் இறக்கக்கூடிய வால்வுகளை 
புடைய இரண்டு சலக்கு உள்ளன. 

ஏலரித் தசைகள் சுருங்குவதால் இருதய உறை €ழே இழுக்கப் 
யடுறைது. அது சமயம் உடலறையிலிருந்து இரத்தம் இருதய 
உறைத் துவாரங்கள் வழியாக இருதய உறைவெளியை அடைகிறது. 
பிறகு, ஏலரித் தசைகள் விரியும்பொழுது இருதய உறை தன் நிலையை 
அடைகிறது. இப்பொழுது இருதய உறை வெளியில் உள்ள இரத்தம் 

அழுத்தப்படுவதால், அது இருதயத் துவாரங்களின்மூலம் இருத 
யத்தை அடைகிறது. இருதயம் சுருங்கும்பொழுது இரத்தம் தமனி 
வழியாகத் தலைப் பாகத்தை அடைந்து, அங்கிருந்து பின் நோக்கு 
உடலறையை வத்தடைகிறது. இல்விதமாக, இரத்தம் உடலில் சுழன்று 
கொண்டிருக்கிறது. 

கழிவு நீக்க மண்டலம்: மால்பீஜியன் நுண் குழல்களினால் 
உடம்பிலுள்ள கழிவுப் பொருள்கள் நீக்கப்படுகின்றன. சிறுகுடல் 
கடைக் குழலுடன் சேருமிடத்தில் பல இழை போன்ற நுண் குழல்கள் 
உள்ளன. இவைகள் எல்லாம் அறு கூட்டுகளாகச் சோர்ந்து கூ.டவி 
னுள் திறக்கின்றன. இவைகள் எல்லாம் இரத்த உடலறையில் 

மிதந்துகொண்டிருப்பதால், இரத்தத்திலுள்ள கழிவுப் பொருள் 

களை உட்டுரடுத்துக் குடலினுள் அனுப்புகின்றன. அங்கிருந்து மல 
வாய் வழியாகக் கழிவுப் பொருள்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.
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நரம்பு மண்டலம் : உணவுக் குழாய்க்குமேல் இரண்டு நரம்புச்' 

செல் தொகுதிகளால் ஆன மூளை இருக்கிறது. மூளையின் இரு பக்கங்- 
களிலிருந்தும் இரு நரம்புகள் இளம்பி உணவுக் குழாயைச் சுற்றிக். 

கொண்டு, இழ்ச் சென்று, ஒன்று சேருகின் 

றன. இவ்விதமாக உணவுக் குழாயைச் 

சுற்றி ஒரு நரம்பு வளையம் அமைந்துள்- 
ளது. இந்த நரம்பு வளையத்தின் கீழ்ப் 
பாகத்திலிருந்து, அதாவது, உணவுக் குழா 
யின் Gip உள்ள பாகத்திலிருந்து . இரண்டு. 

நரம்புகள் Kerb.) இணையாக உடம்பின் 

இறுதிப் பாகம் வரையில் செல்லுகின்றன- 
(படம் 91). இதற்குக் கழ் நரம்பு வடம் 
(ventral nerve ௦ம்) என்று பெயர், இந்த. 

நரம்பு வடம் உணவுப் பாதைக்குக் மோக, 
£ழ் உடற்சுவரை அதாவது ஸ்டர்னங்களை- 
ஒட்டினாற்போன்று செல்லுகிறது. இந்த 

வடத்தில் ஒன்பது நரம்புச் செல் தொகுஇ- 
கள் உள்ளன. அவற்றில், மூன்று மார்பி: 
லும் ஆறு வயிற்றிலும் இருக்கின்றன. 

படட. 91 இந்த ஆறும் முதல் ஆறு வயிற்றுக் கண் 

  

  

கரப்பானின் நரம்பு டங்களில் அமைத்துள்ளன. இந்த நரம்புச்: 

மண்டலம் : செல் தொகுதிகளிலிருந்து நரம்புகள் அந்: 

12 ளை . குந்தக் கண்டங்களில் உள்ள உறுப்புகளுக் 
2. கணை நரம்பு ‘ ae : , 
3. உணவுச்குழாய்க் கீழ்ச் SF செல்கின்றன. ஆராவது வயிற்று தரம். 

செல் தொகுதி புச் செல் தொகுதி மற்றவற்றைவிடப்: 
4. மார்புச் செல் தொகுதி பெரியது. இதிலிருந்து இதற்குக்கீழ் உள்ள: 

5: வயிற்றுச் செல் கண்டங்களின் உறுப்புகளுக்கு நரம்புகள்: 

தொகுதி செல்கின்றன (படம் 91). மூளையிலிருந்து: 
நரம்புகள் கண்களுக்கும் உணர் கெர்ம்புகளுக்கும் செல்கின்றன. உண 

வுக் குழாயின் அடியிலுள்ள நரம்புச் செல் தொகுதியிலிருந்து நரம்பு: 

கள், அரை தாடைகளுக்கும், துருவு தாடைகளுக்கும், கீழுதட்டிற்கும். 
செல்கின்றன. 

\ 

உணர்ச்சி உறுப்புகள்: ஒரு ஐதைக் கூட்டுக் கண்களும், ஒரு ஐதை. 

உணர் கொம்புகளும் இதைச் சேர்ந்தவை. தொடு உணர்ச்சியும். 

நுகர் உணர்ச்சியும் உணர் கொம்புகளால் உணரப்படுகின்றன. துருவு 

தாடைப் பால்ப்புகளும், கழுதட்டுப் பால்ப்புகளும் தொடு உணர்ச்சி: 

உறுப்புகளாகப் பயன்படுகின்றன. 

கூட்டுக் கண் : ஓவ்வொரு கூட்டுக் கண்ணும், ஓமாட்டிடியம்: 

(ஊம்ப) என்று கூறப்படும் பல நீண்ட தனிக் கண்கள் ஒன்றன்”
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பக்கத்தில் ஒன்றாக அமையப்பெற்று, இடையில் கருப்பு நிறத் திரை 

யைக் கொண்டுள்ளது. ஓமாட்டிடியம் 8ழ்க்கண்ட பாகங்களை வெளியி 

லிருந்து வரிசையாகப் பெற்றுள்ளது : 7. ஒளி பூடுருவிச் செல்லக் 

கூடிய க்யூட்டிளே முகமாகக்கொண்ட கார்னியல் லென்ஸ் (௦010681 

lens). 2. இரண்டு புறப்படைச் .செல்களாலான கார்னியஜன் அடுக்கு 

(corneagen layer). Qg கார்னியா . லென்ஸைச் சுரக்கின்றது. 

2. விட்ரில்லே (ஸர்ரமவி1௨௦) அல்லது படிகச் செல்கள் (crystal cells) 

என்ற நான்கு செல்களின் தொகுப்பு. இதன் உள்முனைகள் ஒளி 

விலக்கும் தன்மை (ஈ௨4்2௦05௦) உடையன, சிலவற்றில் ஒளி விலக்குப் 

பொருளான .படிகக் Gaibty (crystaline cone) சுரக்கப்படுகிறது. 

4. ரெட்டினுலா (ஈஈம்வப௨) என்னும் 4 முதல் 8 வரை நீண்ட செல்க 

.னாலான ஓமாட்டிடியத்தின் அடிப்பாகம். மேல் மூனை விட்ரில் 

லேவைத் தழுவிக்கொண்டிருக்கும். ரெட்டினுலா செல்களின் 

உள்முனை நடுமையான ஓளி விலக்கும் ஒரு தோலைச் சுரக்கிறது. இத் 

“தோலை ராப்டம் (௨௫05) என்று கூறுகிறோம். ராப்டத்தைச் 

சுரக்கும் செல்கள் ரர்ப்டோமியர்கள் (ரஷ்மி). 5. ரெட்டினுலா 

செல்களின் அடிப்பாகம் நரம்பு நார்களாகச் சென்று பார்வை நரம்புச் 

செல் இரளுடன்' (0246௦ ஐஃ௩தி100) சேருகின்றன. 

ஓமாட்டிடியத்தைச் சுற்றிலும் நிறச் செல்கள் உள்ளன. கார் 

hud லென்ஸ், விட்ரில்லே, படிகக் கூம்பு முதலியவற்றின் வழியாக 

ஒளி ஊடுருவிச் சென்று, ரெட்டினுலாவில் பிம்பத்தைத் தோற்று 

விக்கிறது, ஒவ்வொரு ஓமாட்டிடியமும் நிறத்திரையினால் சூழப்பட்டுப் 

பக்கத்து ஒமாட்டிடியத்தினின்றும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வைப் 

பொருளிலிருந்து வரும் ஒளிக் கஇரணங்களில், நீள் அச்சு வழியில் 

பிரயாணம் செய்பவற்றைமட்டும்தான், ஓமாட்டிடியம் ரெட்டினுலா 

விற்கு அனுப்பும். இவற்றால் உண்டாகும் துனித்தனித் துலங்கல் 

- சளாலே பிம்பம் ஏற்படலாம். ஆனால், ஒவ்வொன்றும் பொருளின் 

அறு சிறு பகுதியின் பிம்பமாகத் தனித்தனியே விழும். அப்படி. 

விழுந்த பகுதிகள் ஒன்று சேர்க்கப்படுவதால் பிம்பமானது, பல 

துண்டுகள் ஒன்று சேர்வதாலுண்டாகும் குட்டிமம் (18082௦) போல 

இருக்கிறது. இதுவே கூட்டுக் கண்கள். 

இனப் பெருக்க மண்டலம் : கரப்பான் பூச்சியில் ஆண் பெண் 

என்ற இரண்டு சாதி உள்ளது. ஆணிற்கு மலவாய் ஸ்டைல்கள் 

இருக்கும். , பெண்ணிற்கு இவை இல்லை. ஆணுக்கு இரண்டு விந்து 

சுரப்பிகள் உள்ளன. இவை ஐந்தாவது ஆறாவது வயிற்றுக் கண்டங் 

களின் டர்கங்களுக்குக் &ழ் உடலறையில் கொழுப்புத் இசுக்களால் 

சூழப்பட்டிருக்கும். இவை பார்ப்பதற்குக் கொத்துக் கொத்தாக 

ஒளி ஊடுருவிச் செல்லக்கூடியதாகத் தோன்றும். ஒவ்வொன்றி 

லிருந்தும் ஒரு விந்து நாளம் கழ் நோக்கிச் சென்று, விந்துப் பையாக
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(5ரர்11 7651016) மாறுகிறது. இவைகள் ஒன்றன் பக்கத்தில் ஒன்றாக 
அமைந்துள்ளன. இதிலிருந்து முன்னோக்கிப் பல விரல் போன்ற. 

நீட்சிகள் தோன்றியுள்ளன. இவை பார்ப்பதற்குக் காளான் (௩061- 

1௦00௦) போன்ற தோற்றமளிப்பதாரல் இவற்றிற்குக் காளான் உருவச் 
& gs. (mushroom-shaphed gland) என்று பெயர். இரண்டு விந்துப் 

பைகளும் ஒன்று சேர்ந்து விந்து Fae mrerwmrS) (ejaculatory duct) 
ஆண் இனப் புழை வழியாக இனப் பையில் திறக்கிறது. விந்து பீச்சு 

நாளத்திற்குக் கீழாக மற்றொரு சுரப்பி இருக்கறது. இதற்குக் 

  

டடட ம். 9௨. 

கரப்பானின் இனவிருத்தி உறுப்புகள், ந, ஆண்: I. விந்து: 
௬ரப்பி, 2 விந்து காளம், 3, காளான் உருவச் சுரப்பி, 4, விந்து 
பீச்சு நாளம், 5, கான்ங்லோபேட் சுரப்பி, ந, பெண்: 1. அண்டச் 

 ௬ரப்பி, 2. அண்ட காளம், 3, கருப்பை, 4, இனப் புழை, 5. விந்து 
கொள் பை, ட, காலிட்டீரியல் சுரப்பி, 7, காலிட்டீரியல் சுரப்பி' 
காளம், 8, பெண் இனப் பை, 

கான்ங்லோபேட் சுரப்பி (0௦0ஜி௦ல6 gland) என்று பெயர் 
(படம் 92-ல் &). இனப் புழையைச் சுற்றிக் கலவி யுறுப்புகள் அமைந் 

துள்ளன. ் 
ட; | 

....... இரண்டு game ariidecr, gupnOAGgig vGb ByranG 
அண்ட நாளங்கள், ஒரு குருப் பை, இரண்டு விந்துகொள் பைகள் : 

(spermatheca), இரண்டு காலிட்டீரியல் சுரப்பிகள் , (௦011௦171௨1 

ஐ1ல௩08) முதலியன பெண் இன உறுப்புகள். வயிற்றறையிலுள்ள 
ore சுரப்பிகள் ஒவ்வொன்றும் எட்டு அண்டக் குழாய்களா 

லானவை : (012௧௩ tubes). அண்டக் குழாய்கள் முன்பக்கமாக 

மெலிந்து குறுகி இழைபோல் மாறியுள்ளன. பின் பக்கம் அவைகள்: 

அகன்று விரிந்து ஓவ்வொரு பக்கத்திலுள்ள எட்டும் ஒன்றுகூடி இரண்டு:



ஃபைலம் : கணுக்காலிகள் 7 ட 215 

அண்ட தநாளங்களாகின்றன. இரண்டு அண்ட. நாளங்களும் பின் 

நோக்கிச் சென்று ஓன்று கூடி, ஒரு சிறிய கருப் பையாக மாறுகறது.. 
இந்தக் கருப் பை, பெண் இனப் புழை வழியாகப் பெண் இனப் பையில்: 
திறக்கிறது. இரண்டு விந்துகொள்் பைகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரே 
துவாரத்தின் வழியாக இரைப் பையில், பெண் இனப் புழைக்கு 

மேலாகத் இறக்கின்றன. (படம் 92-ல் 8). ஆண் பெண் கலவியின் 
பொழுது பெண் உடலினுள் 'செலுத்தப்படும் விந்துகள் இவ் விந்து 

கொள் பைகளில் சென்று தங்கியிருக்கின்றன. உட்கூடு கொண்டு பல 
சினைகளையுடைய இரண்டு காலிட்டீரியல் சுரப்பிகள் இரு துவாரங்கள் 
வழியாக இனப் பையில் திறக்கின்றன. முட்டைக் கூட்டிற்கு (692- - 

௦856) வேண்டிய பொருள் இந்தச் சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கப்படுகிறது. 

அண்டக் குழாயின் நுனியிலிருந்து அண்டங்கள் ஒவ்வொன்றாக 
உண்டாகிக் கீழே செல்லும்பொழுது ஓக் ௫01%) அவற்றைச் சுற்றிலும் 
உண்டாகீகப்படுகிறது. ஆண் பெண் கலவிக்குப் பிறகு பெண் முட்டை 
Qu ஆரம்பிக்கிறது. ஒவ்வோர் அண்டக் குழாயிலிருந்தும் ஓர் 
அண்டம் வீதம் ஒவ்வொன்றாக விடுவிக்கப்பட்டு அண்ட. நாளத்தின் 

வழியாகக் கருப் பையை யடைந்து அங்கிருந்து இனப் பையைச் சேரு 
இன்றன. இவ்விதம் இனப் பையில் பதினாறு அண்டங்கள் வந்து 
சேர்ந்து, அவைகள் விந்துகொள் பையிலிருந்து வந்து சேரும் விந்து 
ஆளுடன் கலந்து கருமுட்டைகளாகின்றன. இந்தக் கருமுட்டைகளை எல் 
லாம் சுற்றி ஒரு முட்டை ஒடு காலிட்டீரியல் சுரப்பிகளிலிருந்து வரும் 
இரவத்தினால் உண்டாக்கப்படுகிறது. இந்த முட்டை. ஓடு படகு. 

. போன்ற உருவத்தைப் பெற்றுத் தன்னுள் இரண்டு வரிசையில் கர. 
முட்டைகளைக் கொண்டுள்ளன. முட்டை ஓட்டிற்கு இடுவதற்குத் 
தகுந்த பாதுகாப்பான இடம் கிடைக்கும் வரையில் இது தாயினால் 

இனப் பையினுள் சுமந்து செல்லப்படுகிறது. 

மூட்டையினுள் கர வளர்ந்து தக்க பருவத்தை: யடைந்ததும் 

இளம் பூச்சியாக வெளிவருகிறது. இந்த இளம் பூச்சி அல்லது நிம்£மப் 

(றம) உருவத்தில் சிறுத்து, இறக்கையற்று, இனப் பெருக்க 
உறுப்புகளுமில்லாமல் இருக்கும். இத் தன்மைகளில் இது பெற்றோர் 

களிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும். இது சிறுகச் சிறுக வளர்ந்து ஏழு 

தரம் தோலுரித்து இறுதியில் தாயின் உருவத்தை அடைகிறது. 
மூட்டையிலுள்ள ௧௬ வளர்ந்து நிம்ஃபாகி, வளர்ந்து முழு உருவத்தை 

அடைவதற்கு எட்டு அல்லது ஒன்பது மாதங்களாகும். 

ச் 

uédlaecilar susmaur@as (Classification of Insecta) 

பூச்சிகள் சாதாரணமாகக் காற்றை நேரிடையாகச் சுவாசிப்பன.. 

இவற்றின் உடல் தலை, மார்பு, வயிறு என்ற மூன்று பகுதிகளைக்
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கொண்டது. கண்டங்களற்ற தலையில் ஒரு ஜோடி உணர் கொம்பு 
களும், ஒரு ஜோடி அரை தாடைகளும், ஒரு ஜோடி துருவு தாடைகளும் 

, உள்ளன. இரண்டாவது மூன்றாவது மார்புக் கண்டங்களில் அநேக 
மாக இரு ஜோடி இறக்கைகள் இருக்கும். வயிறு ஏழு முதல் பதினொரு 
.கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு இணையுறுப்புகளற்றதாகக் காணப் 
படும். ஆண் பெண்ணென்ற. தனித்தனி இனங்களுண்டு. சல, 
கருவிலிருந்து வளர்ந்து நேரிடையாகப் பூச்கெளாகும். பெரும்பாலான 
வற்றின் வளர்ச்சியில் லார்வாப் பருவங்கள் தோன்றி, வளர்உரு மாற்ற 
மடைந்து பூச்சிகளாகும்., வளர்உரு மாற்றத் தன்மையை அடிப்படை. 

- யாகக்கொண்டு இவ்வகையைப் பல வரிசைகளாகப் பிரித்துள்ளனர். 

உள்வகை : எப்டெரிகோட்டா (.கறார201௨) அல்லது இயற்கை 
யற்ற பூச்சிகள் அல்லது எமெட்டபோலா (.&ள௨௦1௨) முதலிய வளர் 
உரு மாற்றங்களற்ற பூச்சிகள். இந்த உள்வகையைச் சேர்ந்த பூச்சி 
களுக்கு இறக்கைகள் இருப்பதில்லை. மேலும், இவைகளின் வளர்ச்சி 
பில் வளர்உரு மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை, 

வரிசை 7. தைசாநியூரா (Thysanura): இவை இறக்கை, 
யற்ற பூச்சிகள். வயிறு பதினொரு கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 

: அவற்றில் சில இணையுறுப்புகளையும் பெற்றிருக்கும். மலவாய்க் 
கண்டத்திலிருந்து இரண்டு அல்லது மூன்றிற்குமேல் பல கணுக்கள் 
யுடைய கொம்புகள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். லெப்பிஸ்மா (Lepisma) . 
என்னும் வெள்ளி மீனும் (Silver fish), மாக்கிலஸ் (Machiles), 
embGuirigwit (Campodea) முதலிய பொது இனங்களும் இவ் வரிசை . 
யைச் சோ்ந்தவை. லெப்பிஸ்மா என்பது சாதாரணமாகப் புத்தக 
அலமாரிகளிலும் படங்களினடியிலும் வசிக்கும் இராமபாணம் என்னும் 
எழுத்தாணிப் பூச்சி, 

வரிசை 2. ப்ரோட்யூரா (மாமாவ) : மிகச் சிறிய, பன்னிரண்டு 
வயிற்றுக் கண்டங்களையுடைய இறக்கையில்லா த பூச்சிகள் இவ் வரிசை 
யைச் சேர்ந்தவை. முதல் மூன்று வயிற்றுக் கண்டங்களிலும் ஒரு 
ஐதை இணையுறுப்புகள் உள்ளன. உணர் கொம்புகளும் கூட்டுக் கண் 
களும் இல்லை. இவைகள் குத்தும் வாயுறுப்பைப் பெற்றுள்ளன. 
அகிரென்டோமிடே (Acerentomidae), இயோசென்டோமிடே 
(Eosentomidae) என்ற இரண்டு குடும்பங்களும் இந்த வரிசையைச் 
சேர்ந்தவை. 

௩, 

வரிசை 3. கோலம்போலா . (0611௯௫ : இணையுறுப்பு 
களற்ற, ஆறு வயிற்றுக் கண்டங்களையுடைய இறகற்ற பூச்சிகள் இவ் 
வரிசையிலுள்ளன. உடலின் இறுதிக் கண்டத்தில் ஒரு விசித்திரமான 
துள்ளும் கருவி உள்ளது. துள்ளுப் பாச்சைகள் எல்லாம் இவ் வரிசை
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-யைச் சேர்ந்தவை, ஒருவிதத் துள்ளுப் பாச்சைக்குப் பொடுரா (1௦00௨) 

எனப் பெயர். ் ் 

adams: டெரிகோட்டா (Pterygota): இவை இறக்கை 
யுடைய பூச்சிகள். இவைகளை மெட்டபோலா (182௦18), அதாவது 

'வளரா்உரு மாற்றமுடைய பூச்சிகள் என்று கூறலாம். இவை இரண்டு — 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பிரிவு 14. எக்சோடெரிகோட்டா (Exopterygota) அல்லது 
- ஹெட்டிரோமெட்டபோலா (194௦௦6௨௦18): இப் பிரிவைச் சேர்ந்த . 

பூச்சிகளின் வாழ்க்கையில் எளிய வளர்உரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 

அதாவது முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் குஞ்சுக்கு இறக்கைகளும் 
இனப் பெருக்க உறுப்புகளும் இரா. மற்றவற்றில் இது தாயை 
ஒத்திருக்கும். இப் பருவத்திற்கு நிம்ஃப் ஈரா) எனப் பெயர். இது 

ஐந்தாறு தடவைகள். தோலவுரித்துப் பெரிதாகும். ஆகையால், இப் 

பிரிவை ஹெட்டிரோமெட்டபோலா என்று கூறுகிறோம். இப் பூச்சி 
களின் இறக்கைகள் உடலின் மேற்பக்கத்திலிருந்து முளைப்பதால் இப் 

பிரிவை எக்சோடெரிகோட்டா என்றும் அழைப்பதுண்டு. 

வரிசை 7. ஆர்த்தரீப்டிரா (0:11:001212) : இவ் வரிசைப் பூச்சி 
களின் இரு ஜோடி. இறக்கைகளில், முதல் ஜோடி கெட்டியாக மடிக்க 

முடியாததாகவும், இரண்டாம் ஜோடி மெல்லியதாக மடிக்கக்கூடிய 

தாகவும் அமைந்துள்ளன. இதனுடைய வாயுறுப்புகளெல்லாம் 

உணவுப் பொருளைக் கடித்துத் துருவி. உண்ணக்கூடியவைகளாக 

உள்ளன. பிள்ளைப் பூச்சி (1401607101261), தத்துக் இளி (ரோ28800ற0ன), 

வெட்டுக் Hof (Locust), Qari 14¢H (Leaf-insect), இடையன் பூச்சி 

(மரஷுங்த முகாபே), கரப்பான் பூச்சி முதலிய பொது இனங்கள் இந்த 

.வரிசையைச் சேர்ந்தவை. 

வரிசை 8. டெர்மாப்டிரா (Dermoptera): Qenusalsr இரு 
.ஐதை இறக்கைளில், முதல் ஐதை சிறிய G_sille (Tegmina) ars 
மாறியுள்ளது. இரண்டாவது ஜதை ஐவ்வுபோல் மெல்லியதாகவும், 

கடித்துத் துருவி உண்ணக்கூடிய . வாயுறுப்புகளைப் பெற்றதாகவும் 

காண்டுறது. .மலவாய்க் கொம்புகள் (கற2] ௦) இடுக்கி போல 

அமைந்துள்ளன. இயர்விக்ஸ்கள் (கார) இந்த வரிசையைச் 

"சோர்ந்தவை;. 

வரிசை 4. . ஐசாப்டிரா (150ற1௭ல) : இவ் வரிசையைச் சேர்ந்த 

பூச்சிகள் ஓன்று கூடிக் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துபவை. ஒவ்வொரு 

குடும்பத்திலும் ஆண், பெண், வேலையாள், சிப்பாய் என்ற பல பிரிவுகள் 

உண்டு. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இறக்கை இருக்கும். வேலை
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யாளுக்கும் சிப்பாய்க்கும் இறக்கையும் இல்லை; இனப் பெருக்க உறுப்பு 
களும் இல்லை. கரையான் (1]'எறய்ர்65) இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தது. 
(படம் 93), 

வரிசை 4. ப்ளாக்காப்டிரா (11600014௪௨) : இவை நீளமான பின் 
ஐதை இறக்கைகளையுடைய பூச்சிகள், வாயுறுப்புகள் கடிக்கும் 

வகையைச் சேர்ந்தவை. உணர் கொம்புகளும் மலவாய்க் கொம்பு 

களும் நீண்டு, பல கணுக்களையுடையதாக அமைந்துள்ளன. 

' : 

இதன் நிம்ஃபுகள் மலையடிவாரத்திலுள்ள ஆறுகளில் தண்ணீரின் .. 
மேற்பரப்பில் வசிப்பன. .உடலிலுள்ள செவுள்கள்மூலம் இவை 
சுவாசிக்கின்றன. ஆனால், முழு வளர்ச்சியடைந்த பூச்சிகளின் சுவாச 

உறுப்புகள் சுவாசக் குழாய்களாகும், ஸ்டோன்ஃப்ளைய்ஸ் (Stone- 

118) அல்லது கல் ஈக்கள் இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இதன் விலங் 
Hue Quut ugreon Cosélion (Perla maxima) ere gy. 

வரிசை 5. எம்பையாப்டிரா (10%10ற1ன௭௨) : இவை ஓரே sor \ 
வான இரு ஐதை இறக்கைகளும் நீண்ட தட்டையான உடலையுமுடைய 
பூச்சிகள். பெண்ணினத்திற்கு அநேகமாகச் சிறகு இராது. மலவாய்க் 

கொம்புகள் இரண்டு கணுக்களைக்கொண்டவவை. ஆணில் இவை ஒரே 
அளவாக இருப்பதில்லை. பெண்ணின் வளர்ச்சியில் .வளர்உரு மாற்றம் 
இல்லை. உலகிலுள்ள உஷ்ணப் பிரதேசங்களில் இவைகள் காணப்படு 
கின்றன. எம்பியா: மேஜர் (Embia major) ereirm இனம்: இமயமலப் 
பிரதேசத்தில் காணப்படுகிறது. 

டர 
வரிசை 6. பாஸ்காப்டிரா (180001067௧) : இறக்கைகளையுடைய 

அல்லது அற்ற, கடிக்கும் வாயுறுப்புகளைக்கொண்ட. மிகச் சிறிய 
பூச்சிகள். இவை மரப்பட்டைகளிலும் இலைகளிலும் வசித்து, அங் : 
குள்ள உலர்ந்த பொருள்களை உண்டு வாழ்கின்றன. இந்த வரிசைக்கு 

உதாரணம்: பாஸ்கஸ் (0௦0), ஏட்ரோபஸ் (கறி) முதலியன. 
இவை புத்தக அலமாரிகளிலும், சுவரில் வைக்கப்பட்டுள்ள -படங் 
களுக்கு அடியிலும் வாழ்கின்றன. 

வரிசை 7. எஃபிமிராப்டிரா (1றந்ராமறானக) : இவற்றின் 
இரண்டு ஐதை இறக்கைகளில் பின் ஐதை மிகவும் சிறியது. வாயுறுப் 

புகளின் வளர்ச்சி குறைந்தும், உணர் கொம்புகள் குட்டையாகவும் 
இருக்கும். மலவாய்க் கொம்புகள் மிகவும் நீண்டிருக்கும். வயிற்றின் 

இறுதிப் பாகத்திலிருந்து ஒரு நீண்ட இழை போன்ற உறுப்பு நீட்டிக் 
கொண்டிருக்கும். இவற்றின் நிம்ஃபுகள் செவுள்களின்மூலம் சுவாசக் 
கின்றன. எக்டியோ நியூரஸ் (15௦08௦ மமமம5), எஃபிமிரா (னக) 
என்ற மேப்ளைஸ் (311) ஆடியவை இந்த வரிசைக்கு உதாரணம்.
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வரிசை 8. ஒடொனேட்டா (0401218) 2 குழந்தைகள் சாதாரண 
மாகப் பிடித்து விளையாடும் தும்பி, தட்டான் பூச்சிகள் (220௦ம18) 
இத்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை (படம் 938), இதன் தலையில் இரண்டு: 
பெரிய கூட்டுக் கண்கள் இருக்கும். உணர்கொம்புகள் மிகவும் குட்டை 
யாக உள்ளன. இதன் இரண்டு ஐதை இறக்கைகளும் ஒரே அளவாக 
தீண்டு பின்னப்பட்ட நரம்புகளை (100) யுடையன. வயிறு உருண் 
டையாகக் குழாய்போல் நீண்டிருக்கும். நிம்ஃபுகள் வால் செவுள் 
களின் (Caudel ஐ1115) மூலம் சுவாசிக்கின்றன. &முதடு பொருள்களைப்: 
பிடிக்கக்கூடியனவாசு அமைந்துள்ளது. 

வரிசை 9. ஹெமிப்டிரா (1ணம்றன3): மூட்டைப் பூச்சி ௫௨ம் நத), 
அழுகுணி (ஹு 0மஜ) முதலியன இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. 
உடம்பினுள் குத்தித் திரவத்தை உறிஞ்சக்கூடிய வாய். உறுப்புகளைப் 

Ze 

  

    
tic 46+ 93, 

பூச்சிகள் : 1. கரையான் (வேலையாள்), 2, கரையசன் (காவ 
surah), 3. கரையான் (ராணி), 4. தட்டான் பூச்சி, 5. மூட்டைப் 
பூச்சி, 6. பேன்,. 7. பட்டுப் பூச்சி, 8. வண்ணத்துப் பூச்சி. 

பெற்றுள்ளன. €முதடு நீண்டு குழாய்போன்ற உருவம் பெற்று, 
_ தன்னுள் மெல்லிய ஊ௫கள் போன்று மாறுபட்டுள்ள தாடைகளையும், 
துருவு தாடைகளையும் அடக்கிக்கொண் டிருக்கிறது. உடம்பிலுள்ள 

இரண்டு ஜதை இறக்கைகளில் முன் ஜதை சல பூச்சிகளில் தடித்து 
உறுதியாக இருக்கும். மற்றப் பூச்சிகளில் முன்பாதி தரரம் தடித்து
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உறுதியாகவும் -பின் பாதி மெல்லிய படலம் பேரன்றும் இருக்கும். பின் 

ஐதை எல்லாவுற்றிலும் மெல்லிய படலம்போலிருக்கும். இந்தப் 
பண்பை அடிப்படையாகக்கொண்டு இந்த - வரிசையை ஹோமாப்டிரா 

(Homoptera), அதாவது முன் ஐதை இறக்கைகள் ஒரே மாதிரியான 
உறுதித் தன்மையைக் கொண்டது என்றும், . ஹெட்டிராப்டிரா 
(Heteroptera) அதாலது முன் ஐதை இறக்கைகளின் முன் பாகம் உறுதி 
யாகவும் பின் பாகம் மெல்லிய படலம் போன்றது என்றும் இரு பிரிவ 
களாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள். மூட்டைப் பூச்சிகள் (படம் 94) முன் 
விபிகிகுப்டிச அழுகுணிகள் பின் பிரிவையும் சேர்ந்தவை. 

மூட்டைப் பூச்சி மனித கடலிலிருந்து இரத்தத்தை உறிஞ்சுகிறது. 
"கழுதட்டைத் தோலின்மேல் பொருத்திக் தன்னுள் இருக்கும் ஊசி 
போன்ற தாடைகளையும் துருவு : தாடைகளையும் மனித உடலினுள் 
செலுத்துகிறது. தாடைகள் இரண்டும் ஒன்றாகச் சேரும்பொழுது 
அதனுடன் இரண்டு குழாய்கள் தோன்றும்படியான அமைப்பைப் 
'பெற்றிருக்கின்றன. இவ்விதம் ஏற்பட்ட மேற் குழாயின் வழியாக: 
பூச்சியின் உடம்பிலிருந்து உமிழ்நீர் மனித இரத்தத்தினுள் செலுத்தப் 
படுகிறது. .க&ழ்க் குழாயின் வழியாக மனித உடம்பிலிருந்து இரத்தம் ் 
அஉறிஞ்சப்படுகிறது. மூட்டைப் பூச்சி (படம் 934); அழுகுணி, அரக் 
குப் பூச்சி முதலியன இந்த வரிசையைச் சேர்ந். தவை, 

வரிசை 10, மேலோஃபாகா (Mallophaga) :  @)enay timenay 
-களின் மேற்புற . ஓட்டுண்ணிகளாக . வாழ்க்கை. நடத்துகின்றன. 
வளர்ச்சி குன்றிய கண்கள், தட்டையான உடம்பு, டள்ளசின் கொக்கி 
“போன்ற நகங்கள் முதலிய பண்புகள் இவற்றின் ஒட்டுண்ணி வாழ்க் 
-கையையொட்டி வளர்ந்தவைகள். இவைகளின் வாயுறுப்புகள் குடிக் 
கும் வகையைச் சேர்ந்தவை. இவைகளுக்குக் கடிக்கும் பேன்கள் 
(11102 11௦6) என்று பெயர்... 

வரிசை 17, அனோப்புளூரா (&௨௦ற1ஸா௨) : குட்டி போட்டுப் 
பால் கொடுக்கும் பிராணிகளின்மேல் புற ஒட்டுண்ணிகளாக வாழும் 

இறக்கையில்லாப் பூச்சிகள் இவை. பிராணியின் தோலைத் துளைத்து 

இரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடிய வகையில் வாயுறுப்புகள் அமைத்துள்ளன. 
ஒரு கணுவாலான டள்ளசின் நுனியில் உள்ள பெரிய வளைந்த 
நகத்தின் உதவியால் பிராணிகளின் தோலைக் கவ்விக்கொண்டிருக்கும். 
மார்பிலுள்ள மூன்று கண்டங்களும் இணைந்து ஒரே கண்டமாக 
உள்ளது. வயிற்றிலுள்ள ஓன்பது கண்டங்களும் தட்டையாகவும் 
பக்கங்களில் பெரிய புஞரல் படலங்களை உடையதாகவும் அமைந் 
திருக்கிறது. ஆகையால், நிரைய ஆகாரம் உட்கொண்டால் நன்ருகப் 
பருத்து விரிவடைய ஏதுவாக இருக்கிறது. பேன்கள். (1260100108) 
எல்லாம் இத்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை (படம் 93). மனிதச் சமுதா
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wSGer GQrcnsew (Typhus), qpenms sruséee (relapsing fever): 
முதலிய வியாதிகளை இவை பரப்புகின்றன. 

வரிசை 12, தைச்காப்டிரா (113/6௨௭௦ற௨) : துளைக்கும் வாய்: 
உறுப்புகளையுடைய மிகச் சிறிய பூச்சிகள். குறுகிய பறவையின் இறக் 

கையை ஒத்த இரண்டு ஐதை இறக்கைகள் இருக்கும், இந்த வரிசை 
யைச் சேர்ந்த பூச்சிகளுக்குத் இிருப்ஸ் (1106) என்று பெயர், இவை: 
தாவரங்களுக்கு மிகுந்த கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகள். 

பிரிவு 3.. எண்டோடெரிகோட்டா (Endoterygota) அல்லது 
ஹாலோமெட்டோபோலா (1701௦0௧80௦18/: இதைச் சேர்ந்து பூச்சி: 
களின் வாழ்க்கை வளர்ச்சியில் முழு வளர்உரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. 

அதாவது கர வளர்ந்து முட்டையிலிருந்து வெளிவந்ததும் அகுற்கும் 
தாய்க்கும் உருவத்தில் யாதொரு சம்பந்தமும் இருக்காது. அநேக 

மாக முட்டையிலிருந்து புழு வெளி வரும். இது வளர்ச்சியின் 
பொழுது வளர்உரு மாற்றமடைந்து பல நிலைகளைக் கடந்து இறுதியில் 

பூச்சியின் நிலையை அடையும். ஆகையால், இந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்த 
பூச்சிகளை ஹாலோமெட்டோபோலா என்று அழைக்கிறோம். மேலும், 
இவற்றின் இறக்கைகள் உடலினுள் இருந்து வளர்ந்து வெளி வருவ: 
தால் இதை எண்டோடெரிகோட்டா என்றும் அழைப்பதுண்டு. — 

வரிசை 138. நியூராப்டிரா (18ஸா௦ற(சக) : இவை மிருதுவான 

உடம்பையும் கடிக்கும் வாயுறுப்புகளையும் ': உடையவை. : ஓரே 

அளவான இரண்டு ஐதை மெல்லிய இறக்கைகளும் ஓய்வு காலங்களில் 
கூரை போன்று அமைந்திருக்கும். மலவாய்க் கொம்புகள் இல்லை. 

இவற்றின் புழுக்கள் (1௧௭௭௧௦) கடிக்கும் அல்லது உறிஞ்சும் வாயுறுப்பு 

களை யுடைய மாமிச பட்சணிகள். நீரில் வாழும் புழுக்களுக்கு 

வயிற்றுச் சுவர்கள் உள்ளன. ஆல்டர்ப்ளைஸ் (வமர), லேஸ்: 

விங்கஸ் (1௨௦௭ ஹ), ஆண்ட்லையன்ஸ் (க௦(11௦06) முதலியவை இந்த 

வரிசையைச் சேர்ந்தவை. - 

வரிசை 14. மேகாப்டிரா (Mecoptera): Qn கடிக்கும். 

வாயுறுப்புகளை நுனியில்கொண்ட நீண்ட &ழ் தோக்கியுள்ள தலையை : 

யுடையன. தெளிவாக வெளியே தோன்றுகின்ற ஆண் கலவி உறுப்பு 

கள் வயிற்றின் இறுதிக் கண்டங்களுட.ன் சேர்ந்து தேளின் வாலைப் 

போன்று மேல்நோக்கி உள்ளன. ஆகையால், இவற்றைத் தேள் 

ஈக்கள் (scorpion flies) என்று சொல்லுவார்கள். இவற்றின் புழுக் 

கள் இரு9ஃபாரம் புழுக்கள் ( Eruciform larvae) வகையைச் 

சேர்ந்தவை.
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வரிசை 15. டிரைக்காப்டிரா (Trichoptera) : உடம்பிலும் 

'இறக்கைகளிலும் உரோமங்கள் நிறைந்த நடுத்தர உடலையுடைய 

பூச்சிகள் இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. தாடைகளற்ற வாயுறுப்பு 

கள் நக்கக்கூடியதாக அமைந்துள்ளன. முட்டையிலிருந்து வரும் 

.இரு9ஃபாரம் புழுக்கள், பிற பொருள்களாலான கூட்டினுள் 
குண்ணீரில் வூக்கும். சாதாரணமாக இந்தப் igo Rstond காடிஸ் 
ஈக்கள் (Caddis பிம்) என்று கூறுவார்கள். 

வரிசை 16. லெபிடாப்டிரா (Lepidoptera): uel@Gio பூச்சி 

களும் (14௦118), வண்ணத்துப் பூச்சிகளும் . (30115) (படம் 94) 
இந்த வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவற்றின் உடம்பும் இரு ஐதை 
இறக்கைகளும் சிறு செதிள்களால் மூடப்பட்டிருக்கும். முட்டையி 

லிருந்து வரும் இருசஃபாரம் புழு வளர்ந்து, முழு உருமாற்றமடைந்து 
பூச்சியாகும். இதன் வாழ்க்கையில் முட்டை, புழு, கூட்டுப் புழு, 

பூச்சி என்ற நான்கு பருவங்கள் உண்டு. 

பூக்களின் அடியிலுள்ள தேனை உறிஞ்சக்கூடியதாக இதன் 

வாயுறுப்புகள் அமைந்துள்ளன. இதற்குத் தாடைகள் இல்லை. 
துருவு தாடையின் பாகமாகிய காலியா நீண்டு உட்பக்கம் பள்ள 
.முடையதாக இருக்கும். இரண்டு காலியாக்களும் ஒன்று சேரும் 

பொழுது ஒரு நீண்ட குழாய் வடிவத்தை யடைகறது. துதிக்கை 
அல்லது உறிஞ்சு குழல் என்று கூறப்படும் இது வேலை யில்லாதபோது 

கருண்டிருக்கும். உணவு உட்கொள்ளும்பொழுது துதிக்கையை 

நீட்டிப் பூவின் அடிப்பாகத்திலுள்ள தேனை உறிஞ்சும். 

வரிசை 17. கோலியாப்டிரா (00120101ன2) : இதன் முன் ஜதை 
இறக்கைகள் கெட்டியான ஓடு போன்றிருக்கும். ' இவை பறப்பதற்கு 
உபயோகப்படாமல், பின் ஐஜதை இறக்கைகளை. ஓய்வு நேரங்களில் 
மூடுவதற்கு உதவுகின்றன. பறப்பதற்கு உபயோகப்படும் பின் ஜதை 
இறக்கை மெல்லியதாகவும், குறுகியும், மடிக்கக்கூடியதாகவும் 
உள்ளது. இதன் வாயுறுப்புகள் உணவுப் பொருளைக் கடித்து 

அரைத்து.விழுங்கக்கூடியதாக அமைந்துள்ளன. முன் மார்பு அகன்று 

இடை மார்பின்மேல் அசையக்கூடியதாகவும் ' உள்ளது. இவற்றின் 
புழுக்களுக்குக் கால்கள் இல்லை, வண்டுகள் (Beetles) இந்த வரிசை 
யைச் சேர்ந்தவை (படம் 94). 

வரிசை 18, ஸ்டிரப்ஸ்டுரா (Strepsiptera): இது தேனிீக்களில் 
ஒட்டுண்ணியாக வாழும் ஒரு சிறு வரிசை. ஆண் பூச்சி இறக்கைகளைக் 
கொண்டுள்ளது; தனி வாழ்க்கை நடத்துறது. பெண் பூச்சி புழுப் 
போன்ற உருவம் படைத்து, தேனீக்களில் ஒட்டுண்ணியாக வாழும், 
“ஸ்டைலாப்ஸ் (571028) இதற்கு உதாரணம்.
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வரிசை 179, ஹைமெனாப்டிரா (1 மனமாக) : இந்த வரிசை 
யில் தேனீக்கள், எறும்புகள், குளவிகள் முதலிய பூச்சிகள் அடங்கி 

யுள்ளன. சிலவற்றிற்குக் கடிக்கும் வாயுறுப்புகளும், சிலவற்றிற்குக் 

கடித்து நக்கும் வாயுறுப்புகளும் உள்ளன." இரண்டு ஐதை இறக்கை 

களும் மெல்லியதாகவும் ஒன்றோடொன்று கொக்கிகளால் இணைக்கப் 

    
Li ws AE 

பூச்சிகள் : 1. வண்டு, 2. தேனீ, 3. Gara, 4. ஈ, 5. தெள் 

ளுப் பூச்சி. 

பட்டும் இருக்கும். வயிற்றின் முதல் கண்டம் மார்புடன் இணைந்தும், 

இதற்குப்பின் . உடம்பு மிகவும் குறுகியும் இருக்கும். முட்டையிடும் 

உறுப்பு (091௦) எல்லாவற்றிற்கும் உண்டு. இது கொட்டும் 

கருவியாகவும், துளைக்கும் கருவியாகவும், அறுக்கும் கருவியாகவும் 

மாறுபட்டிருக்கும். இதன் புழுவிற்குக் கால்கள் இல்லை. உதாரணம்: 

Gao? (Honey-bee) (uth 94), எறும்பு (கறட), @aref (Wasp). 

வரிசை 20. டிப்டிரா (10100௭8): . ஈக்களும் (118) கொசுக்களும் 

(mosquitoes) இந்த வரிசையைச்சேர்ந்தவை (படம் 94). இவற்றின் 

மூன் ஜதை இறக்கைகள் நன்கு வளர்ந்து பறக்க உதவுகின்றன. பின்
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ஜதை இறக்கைகள் குறுகிக் காம்புகள்போல் உள்ளன. வாயுறுப்பு: 

கள் உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை பெற்றுள்ளன. சிலவற்றில் : கடிக்க்க் 

கூடியதும் - குத்தக்கூடியதுமாக உள்ளன. பெரிய இடை. மார்பு: 

சிறுத்த. முன் மார்புடனும் கடை மார்புடனும் இணைந்துள்ளது. 

இதன் வளர்ச்சியில் முட்டை, புழு, கூட்டுப் புழு, பூச்சி என்ற நான்கு 

நிலைகளுமுண்டு. கொசுவின் வாயுறுப்புகள் பிராணிகளின் உடலைத். 
துளைத்து இரத்தத்தை உறிஞ்சக்கூடியதாக அமைந்துள்ளன. ஈக்களின் ' 

வாயுறுப்புகள் திரவப் பொருளை உறிஞ்சக்கூடியதாக அமைந்: 
துள்ளன. ் 

வரிசை 27. அஃபனீப்டிரா (&றரமம்றகாக) : இவை வெப்ப: 

இரத்த (warm-blooded) பிராணிகளில், புற ஒட்டுண்ணிகளாக 
வாழும் இறக்கையில்லாப் பூச்சிகள், இதனுடல் பக்கவாட்டில் 

அழுந்தியிருக்கும். சிறிய உணர் கொம்புகளையும், துளைத்து உறிஞ்சக்.' 
கூடிய வாயுறுப்புகளையும் கொண்டவை, இவைகளுக்கு நீண்ட கால் 
களும் அவற்றின் நுனியில் வலிய கூரிய நகங்களும் இருப்பதால் சுலப 

மாக விருந்தோம்பியின்மேல் ஓட்டுவதற்கும், கவ்விக் கொள்வதற்கும் 
ஏதுவாக உள்ளது. பியூலக்ஸ் (016), சினோபில்லஸ் (28000௨1125), 
QereGroraGeveve (Ceratophyllus) முதலிய தெள்ளுப் பூச்சிகள்: 

- (படம் 94) இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தவை. பிளேக் (11806) என்ற 

கொடிய வியாதியை மனிதச் சமுதாயத்தில் பரப்புவது தெள்ளுப்: 

பூச்சிகளே. 
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வகை : "7. அராக்னிடா (கரக்க) 

இந்த வகையைச் சேர்ந்த உயிரிகளின் உடம்பு தலை-மார்பு, வயிறு: 

அல்லது முன்னுடல் (prosoma), Ieireyi cv (opisthosoma) என்ற 

இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டு, தலை-மார்பில் நான்கு ஐதை நடை- 

கால்களும், இரண்டு ஜதை இடுக்கிகளையும் பெற்றுக் காற்றை. 

நேரிடையே சுவா௫ிக்கும் தனமையையும் பெற்றிருத்தலே முக்கிய 

குணங்கள். Gago (Scorpion), சிலந்தி (1), உண்ணி (Tick) 

முதலிய பிராணிகள் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை, இவ் பவர்கள். 

உதாரணமாகத் தேளை (8௦௦ரர1௦) எடுத்துக்கொள்ளுவோம். 

தேள் (5௦01௦) - (பாலம்நீயஸ் சுவாமர்டாமி - Palamnaeus. 
swammerdami): உஷ்ண மண்டலப் பிரதேசங்களிலும் மித உஷ்ண 
மண்டலப் பிரதேசங்களிலும்! சாதாரணமாகக் காணப்படும் கணுக். 
காலிகளில் தேளும் gan. இது பகல் நேரங்களில் மரம்,
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மட்டை, வீட்டின் கூரை, பொந்து முதலிய இடங்களில் பதுங்க 
யிருந்து இரவு நேரங்களில் இரை தேட வெளியே வரும், இது 
சிறு பூச்சிகளையும் சிலந்திகளையும் பிடித்து உட்கொள்ளும். தேள்களில்: 
ஏறக்குறைய 300 சிறப்பினங்கள் உள்ளன. இவற்றில் சாதாரணமாக 
தமது வீடுகளில் காணப்படுவது பியூத்தஸ் (9ய1:02) என்னும் சிறப் 
பினத்தைச் சேர்ந்தது. 

தேளின் புறத் தோற்றம் : தேளின் உடல் நீண்டு குறுகலாக: 
உள்ள பல கண்டங்களை யுடையது. இதன் உடல் க்யூட்டிகளினால்: 
மூடப்பட்டிருக்கும். இதன் உடலை முன்னிருக்கும் தலை-மார்பு, பின்னி' 
னிருக்கும் வயிறு என்ற இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். தலையும் 
மார்பும். சேர்ந்து இணைந்த தலை-மார்பு மேலோட்டினால் மூடப்பட 
டிருக்கிறது. தலை மார்பை அடுத்திருக்கும் வயிற்றுப் பாகத்தை: 
நடுவுடல் (0068050102) -என்றும், மற்றப் பாகத்தைக் கடை உடல்: 

(metasoma) என்றும் கூறலாம். நடுவுடல். ஏழு கண்டங்களாலும் 

கடை உடல் ஐந்து கண்டங்களாலுமானது. . கடை உடலின் இறுதி 
யில் கொடுக்கு (112) இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொடுக்கினுள் 
இருக்கும் இரண்டு நஞ்சுச் சுரப்பிகளிலிருந்து வரும் நாளங்கள் 
கொடுக்கின் நுனியிலுள்ள கூரிய கெட்டியான முன்னிலுள்ள இரண்டு: 

துவாரங்களின் வழியாகத் திறக்கின்றன. உடலின் முன்முனையின் 
கீழ்ப்பக்கம் வாயும், பின்முனையில் கொடுக்கின் அடியில் மலவாயும் 

._ அமைத்துள்ளன (படம் 95). 

ஆறு கண்டங்களின் சேர்க்கையாலான தலை-மார்பு மேலோட்டி. 
னால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மேலோட்டின் நடுப் பாசத்தில் 
இரண்டு மையக் கண்களும் (0601௨0 ரூர25), ஓட்டின் முன்புற ஓரமாக 
இரண்டு அல்லது மூன்று பக்கக் கண்களும் (12௭ ர) உள்ளன... 
துலை-மார்புடன் 'ஆறு ஐஜதை இணை யுறுப்புகள் இணைக்கப்பட்டிருக் 

" தன்றன. அவையாவன 2: ஒரு .ஐதை இற்றிடுக்கிகள் அல்லது Oa? 
செரங்கள் (01611087௨௦), ஓரு ஐதை பேறிடுக்கிகள் அல்லது பெடிப் 
unwise (pedipalpi), நான்கு ஐதை நடை-கால்கள் (walking 
1௦85). வாயின் இரு புறங்களிலும் மூன்று கணுக்களையுடைய ஒரு 

சிற்றிடுக்கி இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் இறுதிக்கணு அதற்கு 
முன் கணுவுடன் ஓர் இடுக்கி போன்று அமைந்துள்ளது. உணவுப் 

பொருள்களைப் பிடிப்பதற்கு இவை உதவுகின்றன. ஒவ்வொரு பெடிப் 
பால்ப்பும் காக்ஸா, ட்ரோகான்டர், ஹ்யூமிரஸ் (மாறாம), பிராக் 

Aub (brachium), கை (கா்), அசையும் விரல் (௦17216 தவ? 

என்ற ஆறு கணுக்களை உடையது (படம் 95). பெடிப் பால்ப்புகள் 
உணவுப் பொருளைப் பிடித்து வாய்க்குக் கொண்டுவரும் பணிபுரி 
இன்றன. நான்கு ஐதை நடை - கால்களும் ஏழு கணுக்களைக்கொண்டு 

இறுதியில் இரண்டு கூரிய நகங்களில் முடிகின்றன. இவற்றிலுள்ள 

830—15
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ஏழு கணுக்களும் முறையே காக்ஸா, ட்ரோகான்டர், ஃபீமர், பெட் 

டல்லா ௫வி2), டிபியா, புரோடார்சஸ் (றா௦(கால5), டார்சஸ் 

என்று அமைக்கப்படுகின்றன. 

.நடுவுடலில் உள்ள ஏழு சுண்டங்களிலும் மேலே டர்கமும், கீழே 

ஸ்டர்னமும், இரு பக்கங்களிலும் புஞரல் படலமும் உள்ளன. முதல் 

கண்டத்தின் : ஸ்டர்னம் ஐங்கோண வடிவத்தைப் பெற்று நடுவில் 

  
  

  

  

ப.டடம்: 99. 

தோளின் புறத்தோற்றம் : &, மேல்புறத் தோற்றம். . கீழ்ப் 

புறத் தோற்றம். 1. கெலிசராய்கள், 2. பெடிப்பால்ப்பு, 3. பக்கக் 

கண்கள், 4. மையக்கண், 5. தலை-மார்பு, 6. வயிறு, 7 கால்கள், 

8. பெக்டீன், 9. மூடி, 10. ௬வாசத் துளை, 11. கொடுக்கு, 
12. காக்ஸா, 13. ட்ரோகான்டர், 14. ஹ்யூமிரஸ், 15. பிராக்கியம், 

16. me, 17. விரல், 

இனப் புழையைத் தாங்இியிருக்கறது. இவ்வினப் புழையை மூடிக் 
Qarar® Qari corp apy. (genital operculum) acrarg. இவ்வினப் 
புழை மூடி ஆணில் பிளவுபட்டு இரண்டு. துண்டுகளாகவும், ஆனால், 
(பெண்ணில் ஒரே துண்டாகவும் காணப்படுகிறது (படம் 95), இரண் 
டாவது கண்டத்தின் ஸ்டர்னத்தில் ஒரு ஐதை சீப்புப் போன்ற உறுப்பு 

கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு சீப்பிலும் அல்லது
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Quéie.cf gytb (pectine) முன் ஒரம் ஓர் அச்சுப் போல் தீண்டும், 
அதிலிருந்து - பற்கள் போன்ற பல: நீட்சிகள் பின்னுக்கு நீட்டிக் 
'கொண்டுமிருக்கும். மூன்றாவது, நான்காவது, ஐந்தாவது, ஆராவது 
ஸ்டார்னங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பக்கவாட்டில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக 
ஒரு ஐதை சாய்வுத் துளைகள் காணப்படுகின்றன. நுரையீரல் ஏடுகளின் 
(lung books) வெளித் துவாரங்களாகிய இத், துளைகளுக்குச் சுவாசத் 
Siéraset (respiratory கந்தக) என்று பெயர் (படம் 95), தடுவுடலின் 
முதல் ஆறு கண்டங்களும் அகன்று தட்டையாக இருக்கும். ஏழாவது 
கண்டத்தின் பின்பகுதி குறுகிக் கடைக் குடலுடன் சேருகிறது. இதில் 
இணை உறுப்புகள் ஒன்றும் இல்லை. கடை, உடலிலுள்ள ஐந்து கண்டங் 
களும் குறுகிய ஐந்து வளையங்கள் இணைக்கப்பட்டிருப்பது போலத் 
தோன்றும். ஐந்து மணிகள் கோக்கப்பட்டது போன்ற தோற்றமளிக் 
கும் இப் பாகத்தை வால் என்றும் கூறுவதுண்டு, இதன் உடலறை 
கரப்பான் பூச்சியின் உடலறை போன்று இரத்த உடலறையாக மாறி 
யுள்ளது. 

உணவு மண்டலம் (படம் 96-ல் 4): வாயை அடுத்துவரும் 
தொண்டைச் சுவர் தசைகளாலானது. தொண்டை, சிறிய உணவுக் 

குழாய்மூலம் இடைக் குடலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கறது. இந்த 
உணவுக் குழாயில் ஒரு ஜதை உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள்: திறக்கின்றன. 
இடையுடல் முழுவதும் வியாபித்திருக்கும் இடைக் குடலுடன் ஐந்து 
தைக் கல்லீரல் நாளங்கள் கலக்கின்றன. உடலறை முழுமையும் 
கல்லீரலால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. நடுக் குடலை அடுத்துவரும் நீண்ட 
கடைக் குடல் மலவாய் வழியாக வெளியே திறக்கிறது. இடைக் 
குடலும் கடைக் குடலும் சேருமிடத்தில் இரண்டு ஜதை மால் 
ஃபிஜியன் நுண் குழாய்கள் உணவுப் பாதையில் திறக்கின்றன. 

தேள் தன்னுடைய உணவுப் பொருள்களான சிறு பூச்சிகள் 
அல்லது சிலத்திகளைப் பெடிப்பால்ப்புகளால் பிடித்துக் கொடுக்கினால் 
கொட்டிச் சாகடிக்கும், பிறகு அதைச் இற்றிடுக்கிகளால் பிடித்துக் 
கொண்டு முன் இரு நடை-கால்களின் அடிப்பாகத்திலுள்ள கூரிய முட் 
களினால் சிறு துண்டுகளாக்கிக் தசைச் சுவருடைய தொண்டையால் 
உறிஞ்சுகிறது. தொண்டையிலிருந்து உணவுக் குமாயை அடைந்து 
அங்கு உமீழ்நீரினால் மாவுப் பொருள்கள் ஜீரணிக்கப்படுகின்றன. பிறகு ' 
நடுக் குடலை அடையும்பொழுது புரதப் பொருள்களும், கொழுப்புப் 
பொருள்களும் பித்தநீரினால் ஜீரணிக்கப்படுகின்றன. ஜீரணமான 
(பொருள் நடுக் குடலின் சுவரினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. ஜீரணிக்கப் 
படாது பொருள் கடைக் குடல் வழியாகச் சென்று மலவாயினால் 
'வெளியேற்றப்படுகிறது. 

இதன் சுவாச உறுப்புகளுக்கு நுரையீரல் ஏடுகள் (11712 0௦18] 

என்று பெயர். நான்கு ஐதைச் சுவாசத் துளைகளும் நான்கு ஜதைம்
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பைகளுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப் பையின் சுவர் பல இணை 
மடிப்புகளாகி, மெல்லிய க்யூட்டிகிளினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது, 
இம் மடிப்புகள் உடற்: சுவரிலிருந்து உண்டாகி யிருப்பதால் இவை 

  
படடம்:96 

க. தேளின் உணவுப் பாதை: ,1. வாய், 2, தொண்டை, 

3. உமிழ்டீர்ச் சுரப்பி, 4. உணவுக் குழாய், 5. ௩டுக் குடல், 6. கல் 

லீரல், 7. மால்ஃபீஜியன் நுண்குழாய்,' 8. கடைக்குடல், 9. மலவாய். 

௩. கரம்பு மண்டலம்: 1. மூளை, 2. உணவுக் குழாய் கீழ் நரம்புச் செல் 
தொகுதி, 3. கீழ் ஈரம்பு வடம், 4. செல் தொகுதிகள், 5. கண்ணிற்கு 

நரம்பு, 6. பெடிப்பால்புக்கு ஈரம்பு, 7. பெக்டீலுக்கு நரம்பு, 8. நுரை 
யீரல் ஏட்டிற்கு நரம்பு, 9. நுரையீரல் ஏடு. 

களினுள்ளும் இரத்தம் வியாபித்திருக்கிறது. வெளிக் காற்று, சுவாசத் 

துளை வழியாக உட்சென்று மடிப்புகளின் இடைவெளியில் செல்லு 

கிறது. மடிப்புகளினுள் இரத்தம் இருப்பதால் இரத்தத்திலுள்ள
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, கரியமிலவாயு: மடிப்புச் சுவரின் வழியாக கடுருவி வெளியே செல்லு 

கிறது. வெளிக் .காற்றிலிருந்து பிராணவாயு இரத்தத்திற்குச் 
செல்லுகிறது. இவ்விதமாகச் சுவாசித்தல் நடைபெறுகிற து, 

இரத்த மண்டலம் : எட்டு அறைகளையுடைய குழாய் போன்ற 

இருதயம் முதுகுப் புறத்திலுள்ள இருதய உறை வெளியில் அமைத் 
திருக்கிறது. இருதயத்தின் முன்புறமிருந்து ஒரு தமனியும், பின்புற 
மிருந்து ஒரு தமனியும், ஒவ்வொரு அறையிலிருந்து பக்கத்திற்கு 
ஒன்றாக இரண்டு தமனிகளும் கிளம்பிச் சென்று இசுக்களில் முடிகின் 
றன. உடலின் பல பாகங்களுக்கும் சென்ற இரத்தம் கடைசியில் 

உடலின் கீழ்ப்புறமூள்ள இரத்த இடத்தை அடைகிறது. இங்கிருந்து 
இரத்தம் நுரையீரல் ஏடுகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, சுத்தப். 
படுத்தப்படுகிறது. சுத்தமாக்கப்பட்ட இரத்தம் இருதய இடை 
வளியை அடைந்து இருதயத் . துளைகள் வழியாக இருதயத்தை 
வந்தடைகிறது. . 

கழிவு நீக்க மண்டலம் : இடைச் குடலுக்கும் கடைக் குடலுக் 
கும் நடுவில் உணவுப் பாதையில் வந்து சேரும் இரு ஐதை மால் 
ஃபீஜியன் நுண் குழல்கள் உடலிலுள்ள கழிவுப் பொருள்களை வெளி 
யேற்றும் பணியில் எஈடுபட்டிருக்கின்றன. உடலினுள் மூன்றாவது 
நான்காவது கால்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இடத்திற்கு அடியி 
லுள்ள இரண்டு காக்ஸல் சுரப்பிகளும் இந்த வேலையைச் செய்வதாகக் 

கருதப்படுகிறது. இவற்றிலிருந்து வரும் நாளங்கள் மூன்றாவது 
காலின் அடியிலுள்ள துவாரத்தின் வழியாக வெளியே திறக்கின்றன. 
இந்தச் சுரப்பிகளுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் நிணநீர் கறுப்புகளும் 
கழிவுப் பொருள் நீக்க வேலையைச் செய்வதாகக் கருதப்படுகிறது. 

நரம்பு மண்டலம் : உணவுக் குழாயைச் சுற்றி ஒரு நரம்பு 
- வளையம் உள்ளது. உணவுக் குழாய்க்கு மேலுள்ள பாகத்திற்கு மூளை 

என்றும், கீழுள்ள பாகத்திற்கு உணவுக் குழாய்க் கீழுள்ள நரம்புச் 
செல் தொகுதி என்றும், இவை இரண்டையும் சேர்க்கும் 
பாகத்திற்கு உணவுக் குழாய் வளை நரம்புகள் என்றும் பெயர். 
உணவுக் குழாய்க் முள்ள நரம்புச் செல் தொகுதியிலிருந்து 
இரண்டு நரம்புகள் கிளம்பிக் கடைக் குடலின் நான்காவது கண்டம் 

வரையில் செல்லுகின்றன (படம் 96-ல்]). மூளையிலிருந்து கண்களுக்கு 

நரம்புகள் செல்லுகின்றன. நரம்பு வளையத்தின். மற்றப் பாகங் 

சளிலிருந்து ஆறு ஐதை நரம்புகள் இணையுறுப்புகளுக்கும், இனப்புழை 
மூடிக்கும், சீப்பிற்கும், முதல் இரண்டு ஜதை நூரம்புகள் நுரையீரல் 
ஏடுகளுக்கும் செல்லுகின்றன. &ழ் நரம்பு வடத்தில் ஏழு நரம்புச் செல் 
தொகுதிகள் இருக்கின்றன. இவை முறையே, நடுக்குடலின் இறுதி 

மூன்று கண்டங்களிலும், கடைக் குடலின் முதல் நான்கு கண்டங்
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களிலும் அமைந்திருக்கின்றன.. இவற்றிலிருந்து நரம்புகள் .அந்த. 
அந்தக் கண்ட உறுப்புகளுக்குச் செல்லுகின்றன. இறுதி : நரம்புச் 

செல் தொகுதியிலிருந்து , நரம்புகள் அதற்குப் பின்னுள்ள கண்டங் 

களுக்குச் செல்லுகின்றன. 

இனப்பெருக்க மண்டலம் : தேனில் ஆண் பெண் என்று தனித். 
தனியே உள்ளன. பெண்ணில் இனப் புழை மூடி ஓரே துண்டாகவும், 

. B 

  

தேளின் இனப்பெருக்க மண்டலம், த, பெண்: 1. அண்டச் 

சுரப்பி, 2. அண்ட நாளம், 3. ஃபாலிக்கில், 4, நிணகீர் உறுப்பு, 

5. காக்சல் சுரப்பி, ந, ஆண்: 1. விந்து சுரப்பி, 2, விந்து காளம், 

3. துணைச் சுரப்பி, 4, கலவியுறுப்பு, - 5. நிணநீர் உறுப்பு, 6. காக். ' 

சல் சுரப்பி, 

ஆணில் இது பிளவுபட்டு இரண்டு துண்டுகளாகவும் இருக்கும். நடுவுட 

லினுள் இருக்கும் ஒரு ஐதை விந்து சுரப்பிகள் ஒவ்வொன்றும். 
இரண்டு நீண்ட. நுண் குழல்களா லும், இவற்றைச் சேர்க்கும் மூன்றூ 
குறுக்கு நுண் குழல்களாலும் ஆனவை. இரண்டு நீண்ட நுண் குழல் 
களும் முன்பக்கமாக ஓன்றுசேர்ந்து விந்து நாளமாகிறது (படம் 
97-ல் 8). இவ்விதம் ஏற்பட்ட இரண்டு விந்து நாளங்களும் இணைந்து 
முதல் வயிற்றுக் கண்டத்தின் &ீழ்ப்புறமுள்ள இனப் புழை வழியாக 
வெளியே திறக்கின்றன. ஒரு ஜதை கலவியுறுப்புகளும், ஒரு ஜதை 
துணையுறுப்புகளும் விந்து நாளங்களின் முன்பாகத்துடன் இணைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. ' ் ் 

பெண்ணின் நடுவுடலினுள் ஓர் அண்டச் சுரப்பி அமைந்திருக் 
கிறது. இந்த அண்டச் சுரப்பி மூன்று நீண்ட நுண் நாளங்களையும், 
அவற்றை இணைக்கும் நான்கு ஐதை குறுக்கு நுண் நாளங்களையும் பெற் 
இிருக்கின்றது. இரண்டு பக்கங்களிலுமுள்ள நீண்ட நுண் நாளங்கள்
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முன்னோக்கிச் சென்று அண்ட நாளங்கள் என்ற பெயர் பெற்று, 
ஒன்று சேர்ந்து, வயிற்றின் முதல் கண்டத்தின் 8ழ்ப்பக்கமுள்ள இனப்: 
புழை வழியாக வெளியே திறக்கிறது. ஒவ்வோர் அண்ட நாளத்தின் 
முகப் பகுதியும் விரிந்து, அகன்று, விந்து கொள் பையாகப் (82ம் 
receptacle) பணியாற்றுகின்றன. அண்டத்திலிருந்து நீட்டிக்கொண் 
டிருக்கும் பல ஃபாலிக்கிள்களில் (101101) அண்டங்கள் தோன்று 

இன்றன (படம் 97-ல் 4). அண்டங்களெல்லாம் ஃபாலிக்கிள்களில் ௧௬. 

வுற்று அண்ட நுண் குழாய்களில் வளர்ச்சி யடைந்து சிறு குஞ்சுகளாக 
வெளிவருகின்றன. குஞ்சுகள் தாங்களே இரையைப் பிடித்து 
உண்ணும் பருவமடையும் வரையில், தாய்த் தேள் தன் முதுகின்மேல்: 
அவைகளைச் சுமந்துகொண்டிருக்கும். இந்தக் குஞ்சுகள் பல முறை. 
தோலுரித்துப் பெரிதா௫ன்றன., ' 

இத்தியா முழுவதிலும் மிகச் சாதாரணமாகக் காணப்படுவது 
பியூத்தஸ் தமுலஸ் (911109 $2றாம1ட) என்னும் பொது இனம். கருமை. 

யாகப் பெரிதாக இருக்கும் தேள் நண்டுக் தெறுக்கால் அல்லது நண்டு 
"வாய்க்காலி எனப்படும். இது பாலம்னீயஸ் (௨ ௨௩௱௦௧௦௨) என்ற 

பொது இனத்கைச் சேர்ந்தது. 

அராக்னிடாவின் aumaunhact (Classification) 

அராக்னிடா வகையைச் சேர்ந்த பிராணிகள் எட்டு வரிசை 

களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கன்றன (படம் 98). 

1. ஸ்கார்ப்பியானிடா ' , உதாரணம் : Gageir (Scorpion) 

(Scorpionida) ் 

சீ. அரானிடா (கரவ) 93 எட்டுக்கால் பூச்சி 
(Spider) 

2. சூடோஸ்கார்ப்பியானிடா ஸ் புத்தகத் தேள் 
(Pseudoscorpionida) (Book-scorpion) 

4. பெடிப்பால்ப்பி 55 சாட்டைத் தேள் 
(Pedipalpi) (Whip-scorpion) 

5. ஃபெலஞ்சிடா . 53 Harvestman 
(Phalangida) 

6. சாலிஃபுகா » ஒனாய்ச் சிலந்தி 

(Solifuga) (Wolf-spider) 

7. அக்காரினா ஐ உண்ணிகள் (110 
(கவற) and Mites) 

9. ஃசஃபோகரா » ‘Bapse (Limulus) 

(Xiphosura)
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வரிசை 7. ஸ்கார்ப்பியானிடா : இந்த வரிசையைச் சேர்ந்த பிரா 

-ணிகளின் உடம்பு தலை-மார்பு, வயிறு என்ற இரண்டு பாகங்களைக் 
கொண்டது. வயிற்றிலுள்ள பன்னிரண்டு கண்டங்களில், முதல் ஏழும் 

அகன்று பெரிதாகி முன் வயிறுகவும், பின் ஐந்தும் குறுகிய வளையங் 
சளைப் போன்ற அமைப்புடன் பின் வயிருகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும், 
உடலின் இறுதியில் கொடுக்கு இருக்கும். இவைகளுக்கு ஒரு ஐகை 
சிற்றிடுக்ககளும், ஒரு ஐதை பேரிடுக்ககளும் உள்ளன. வயிற்றின் 

இரண்டாவது கண்டத்தில் சீப்புப் போன்ற உறுப்பு ஒரு ஐதை 
உண்டு. நான்கு ஐதை நுரையீரல் ' ஏடுகள் இவற்றின் சுவாச 
உறுப்புகளாகும். எல்லா வகைத் தேள்களும் இந்த வரிசையைச் 
சோர்ந்தவை (படம் 98). 

  

LIK td's 98 

4 அராக்னிடா: 1, ‘sO aparcio, 2. @gar, 3. சாட்டைத் Casir 
- சடோஸ்கார்ப்பியன், 5. சூரியச் சிலந்தி, 6 சிலந்தி 7. 4௦) உத 

யம், 8, உண்ணி, எக கடல்கிபல்தகி 

வரிசை 2. அரானிடா : இந்த வரிசையைச் சேர்ந்த பிராணிகளின் 
உடம்பு தலை-மார்பு, வயிறு என்ற இரண்டு பாகங்களையுடையது 
வயிறு கண்டப் பிரிவுகளற்ற, மிருதுவான, உருண்டை வடிலனுன்ன் 

ன் சேருமிடம் மிகவம் க்கும்,” 
இவற்றின் சிற்றிடுக்கியின் குறடு நன்கு verifies nian தஞ்சுச் சுரப்பிகள் இதன் நுனியில் திறக்கின்றன. வயிற்றின் இ ect 
பாகத்தில் கீழ்ப்புறமாக epeory Hos Dany நூற்கும் ௨ ப்புகள் இருக்கும். நுரையீரல் ஏடுகளை மட்டும் கொ aa 

i ! 
ண்ட அல்லது நுரையீரல் ஏடுகளும் சுவாசக் குழாய்களும் சேர்ந்ததுமான சுவாச a mine
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இவற்றிற்கு உண்டு. எல்லாவிதச் சிலந்திகளும் (படம் 98) இந்த 
.வரிசையைச் சேர்ந்தவை. ் 

வரிசை 9, சூடோஸ்கார்ப்பியானிடா: இந்த வரிசைப் பிராணிகள் 
.கடையுடலற்ற தேளின் தோற்றமுடையவை. உடலில் தலை-மார்பு, 
-வயிறு என்ற இரண்டு பாகங்கள் உள்ளன. வயிற்றில் பன்னிரண்டு 
கண்டங்கள் காணப்படும். சற்றிடுக்ககளின் நுனியில் ஒரு ஐதை 
.நரற்கும் சுரப்பிகள் இறக்கின்றன. சுவாசக் குழாய்களே சுவாச உறுப்பு 
களாகப் பணியாற்றுகின்றன. இவை அதேகமாக மரப்பட்டை 
.களினடியில் விக்கும். கெலிஃபர் (061148) (படம் 98) என்று 

கூறப்படும் புத்தகத் தேள் இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தது. 

வரிசை 4. பெடிப்பால்ப்பி 2: இந்த வரிசையைச் சேர்ந்த பிர்ணி 
களின் உடம்பு தலை-மார்பையும், ஒன்பது மதல் பன்னிரண்டு கண்டங் 

, -களையுடைய வயிற்றையும் உடையது. கெலிசரங்களில் (0181106726) 

.இடுக்கிகள் கடையா. மூதல் நடை-கால்கள் பல கணுக்களையுடைய 
மிகவும் நீண்ட. உறுப்பு. . சில பிராணிகளில் குறுகி நீண்ட. பல கணுக் 
களையுடைய சாட்டை போன்ற வால் இருக்கும். இதன் சுவாச உறுப் 
புகள் இரு ஜதை நுரையீரல் ஏடுகளே. பொதுவாக சாட்டைத் 

“தேள் (படம் 98) என்று கூறப்படும் தெலிஃபோனஸ*க்கு (Thely~ 
டமி) வால் . உண்டு. 'பெரினிக்கஸாக்கு (Fhrynichs) ore 

இல்லை ் 

வரிசை 5, பெலஞ்சிடா : இந்த வரிசையைச் சேர்ந்த பிராணிகள் 
“தோற்றத்தில் சிலந்தியை ஒத்திருக்கும். ஆனால், இவைகளின் வயிற்றில் 
கண்டப் பிரிவு. நன்கு கோன்றும். மேலும் தலை-மார்பும் வயிறும் 
“சேருமிடம் சிலத்தியைப் போன்று குறுகியிராது. கெலிசரங்கள் இடுக் 
Amu உடையன. இவைகளுக்கு நூற்கும் சுரப்பிகளும் இல்லை. 
சுவாசம், சுவாசக் குழாய்களின்மூலம் நடைபெறுகிறது. உதாரணம்: 

.பெலஞ்சுயம் (1 விஜ்மா) (படம் 98). 

வரிசை 6. சாலிஃபுகா : தலை-மார்பின் இறுதி மூன்று கண்டங் 

களும் தனியாக உள்ளன. வயிறு பத்துக் கண்டங்களால் ஆனது. 

கெலிசரங்கள் நீண்டு, இடுக்கியைப் பெற்றிருக்கின்றன. பெடிப் 

பால்ப்புகள் இடுக்கெற்று நீண்டு கால்கள்போல் இருக்கின்றன. 

சுவாசக். குழாய்கள்மூலம் சுவாசம் நடைபெறுகிறது. உதாரணம் : 

eroiGuirigew (Galeodes), "சூரியச் AwsH (Sun-spider) (படம் 98). 

“வரிசை 7. அக்காரினா : இந்த வரிசையிலுள்ள பிராணிகளின் 
.தலை-மார்பும், வயிறும் ஒன்றாக இணைந்துள்ளன. வயிற்றில் கண்டப்
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பிரிவுகளில்லை. வாயுறுப்புகள் யாவும் கடிக்கவும், குத்தவும், உறிஞ் 

சவும் ஏற்றவைகளாக அமையப்பெற்றுள்ளன. சுவாசக் குழாய்களின் 
உதவியால் சுவாசிக்கின்றன. சார்க்காப்டிஸ் (880005) அல்லது: 
சொறிப் பூச்சிகள் (10% நாம்(6), உண்ணிகள் (9) (படம் 99) . 

முதலியன இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தவை. மனிதனுக்குச் சொறி, 
சிரங்கு உண்டுபண்ணுவது சார்க்காப்டிஸ் -ஸ்கேபி (Sarcoptes Scabiei)- 
என்னும் பிராணியாகும். 

வரிசை 8. ஃசிஃ்போசுரா : லிமுலஸ் (1.46) என்ற கடலில்: 
_ வாழும் ஓரே பிராணிதான் இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தது (படம் 98). 
தலை-மார்பு, வயிறு என்ற இரு பாகங்களைக்கொண்டது. வயிற்றுப்: 
பாகத்தின் பின் பக்கமிருந்து ஒரு நீண்ட முள் நீட்டிக்கொண்: 

_ டூ௫க்கும். தலை-மார்பின்மேல் ஓர் அரைவட்ட வடிவமாக இருக்கும்... 
இங்கு ஆறு. ஜதை இணையுறுப்புகள் உள்ளன. பெடிப்பால்ப்பிற்கு 
இடுக்கிகள் கடையா. இது மற்ற நடை-கால்களைப் போலவே 
இருக்கும். வயிற்றுடன் ஆறு ஐதை” இணையுறுப்புகள் இணைக்கப்பட்.. 
டிருக்கின்றன. இவற்றுள் பின் ஐந்து ஐதை இணையுறுப்புகளுக்கும். 
செவுள் ஏடுகள் எனப் பெயர். இவை சுவாச வேலையில் ஈடுபட். 
டுள்ளன.
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மெல்லுடலிகள் (௦11050) 

மெல்லுடலிகள்: பெயருக்கேற்ப மென்மையான உடலைப்' பெற் 
துள்ளன. (1.௧௦: 01105 - மென்மையான) எல்லா மெல்லுடலிகளும் 

மென்மையாகவும் செக்மென்டுகள் இல்லாமலும் இருக்கும். இவற்றின் 
உடலை இருபெரும் பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். ' 

(௮) உள்ளுறுப்புகளின் தொகுப்பு (77% mass): அத். 
தொகுப்புகள் பெரும்பாலும் எல்லாவற்றிலும் நிரந்தரமாகக் கிளிஞ். 
சில்களினால் மூடப்பெற்றிருக்கும். (ஆ) ௮த் தொகுப்புகளுக்குக் &ீமும். 
முன்முனைப்' புறத்திலும் அமையப்பெற்றுள்ளது தலைப்பாதம் (6௨0- 
foot) அல்லது தலைக்கால். இத்தலைப் பாதத்தை நத்தை கூட்டிற்குள் 
(கிளிஞ்சல்) இழுத்துக்கொள்ளவும் வெளிவிடவும் முடியும். சுறுசறுப் 
பாக இருக்கும்போது இப் பகுதி வெளியிலேயே நீட்டிக்கொண்டிருக். 
கும். தலையும் பாதமும் தனித்தனியாகக் காணப்படுவதில்லை, தலை: 
யின்மேல் இரு உணர்ச்சி நீட்சிகள் ஆகிய (tentacles) Qamibtyaor 
காணப்படும். அவைகளின் நுனியில் கண்கள் உண்டு. பாதம் நன்கு. 

அகன்றும், தசை தகடு போன்றும் இருப்பதனால், தரையின்மேல் 
ஊளர்ந்துசெல்லப் பயன்படும். ஒரு சிறு துவாரத்தின்மூலம் வாய்: 
திறக்கிறது. இதன் வழியாக நாக்குப் போன்ற ஓடொன்டோஃபோர் 
(0௦4000௦076) ' வெளி நீட்டிக்கொண்டு வரும். இது வாயின் அடிப் 
பாகத்தில் அமைந்துள்ளது. ஒடொன்டோஃபோரின் மேல்பாகத்தில்: 
வரிசையாகப் பற்கள் அமைந்துள்ளன. இவைகள் கைட்டின் (மம்மர் 
என்ற பொருளாலானவை. இப் பற்களைக்கொண்ட உறுப்புக்கு ரேடுலா 
(௰்ப&- அரம்போன்றது) என்று பெயர். இத்த ரேடுலாலினால் மெல் 
லிய் தாவரங்களை அரம்போன்று அராவித் தின்னும். இப் பற்கள் 
தேய்வுபெற்றால் பல் வரிசைகள் புதுப்பிக்கப்பெற்று முன்னோக்கித் 
தள்ளிக்கொண்டேவரும். 

உடற்சுவரின் மேற்பகுதியில் குடலுறுப்பின் மேற்பகுதியிலிருந்த, 
ஓரு மெல்லிய மடிப்பான போர்வை ண்டு. இதற்கு மேன்டில்
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(ஊ5) என்று பெயர். இப்பேவர்வையால் உடல் பூராவும் போர்த்தி 
மூடிக்கொள்ள முடியும். இந்த மேன்டிலின் ஒரங்களிலுள்ள சில சுரப்பி 
களே இந்தச் சுண்ண ஒடுகளை உண்டாக்குகின்றன. சில பிராணிகளி 
டம் சுருண்டும், இன்னும் சிலவற்றில் இட, வல ஓடுகள் பெற்றும் 

பெட்டிபோல் தஇறக்கக்கூடிய முறையில் அமைந்துள்ளன. இன்னும் 
சிலவற்றில் இவ்வோடுகள் உள்ளே அமைந்தும், சிலவற்றில் இல்லாம 

லும் இருக்கும்.- உடலுக்கும் ஒட்டிற்கும் இடையில் உள்ள காலி 
இடத்திற்கு மேன்டில் அறை (%ர8;ம6 ௦) என்று பெயர். இதன் 
அறை உடலின் பல முக்கிய உறுப்புகளை உட்கொண்டுள்ளது. ஒவ் 
வொரு புறத்திலும், இந்த அறையில், சுவாச உறுப்புகளான செவுள்கள் 
(gills ௦0 எனம்ப1க) தொங்கிக்கொண்டிருக்கும். ஐந்து ஜோடி உறுப்பு 
கள் வரை சிலவற்றில் காணப்படுகின்றன. 

ஆனால், தற்போது காணப்படும் உயிரினங்களில் ஒரு ஜோடி சுவாச 
உறுப்புகள் உள. ஓவ்வொரு செவுளும் முறையே ஒரு தண்டும் அல்லது 
அச்சும் (2௦6) அதில் சிலியாவுடன் கூடிய பல இல்லிகளும் (012௭45) 
காணப்படும். தென்னை மட்டையின் பாதி மட்டையுடன் கூடிய ஓலை 
போன்றோ அல்லது சீப்புப் போன்றோ அமைந்துள்ளது. இச் செவுள், 
சில மெல்லுடலிகளில் சுவாடப்பதற்கும், ஆகாரப் பொருள்களைச் 
'சேகரிக்கவும், வேண்டாத பொருள்களைத் தங்கள் அசைவுகளினால் 
'வெளித்தள்ளவும் உபயோகப்படுகிறது. கோழைச் சுரப்பிகளினால் 
சுரக்கப்படும் கோழையில் இவ் வேண்டாத பொருள்கள் ஒன்றோ 
டொன்று ஒட்டிக்கொண்டு வெளிக் கடத்தப்படும்போதே சுவாச 
'வேலையும் நடைபெறுகிறது. இச் செவுள்களின் கீழ்ப் புறமிருந்து 
உள்ளே செலுத்தப்படும் நீரின் ஓட்டத்தினால் மேன்டில் அறை முழுதும் 
நீர் நிரப்பப்படும். இல்லிகளினிடையே நீர் சென்று மத்திய பாகத்தில் 
வெளியேற்றப்படும்போது கழிவு நீர்களையும், கழிவுப் பொருள்களையும் 
'கொண்டுசெல்கின்றது. 

உட்புற அமைப்புப் பலவாறாக அமைந்துள்ளது. சிலவற்றில் 
மட்டும் உடலறை ஈறு இடமாக அமைந்துள்ளது. . உண்மையாக 
இருதயத்தைச் சுற்றியுள்ள உறையின் (நனம்) பகுதியே உட 
லறையாக உள்ளது. 

இருதயம் : இது ஒரு வென்ட்ரிள் அறையையும் அதனுள் திறக் 
கும் இரு ஆரிகள் அறைகளையும் கொண்டுள்ளது. சுத்தம் செய்யப் 
பட்ட இரத்தம் செவுளிலிருந்து ஒவ்வோர் ஆரிகிளிலும் திறக்கிறது. 
அங்கிருந்து வென்ட்ரிகிளுக்குள் செல்கிறது. பிறகு பல குழாய்களின் 
மூலம் பல உறுப்புகளுக்கும் செலுத்தப்படுறது. இல உறுப்புகள் 
இரத்தத்தில் மூழ்கச் செய்யப்படுகிறது. இந்த இரத்த உடலறையி 
{haemocoel) லிருந்து இரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டு அசுத்த இரத்தக்
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குழாய்கள் அல்லது சிரைகளின் (ஸ்) மூலம் செவுள்களுக்கு: 
அனுப்பப்படுகிறது. * 

உணவுப் பாதையில் பல மாற்றங்கள் உண்டு. பெரும்பாலும், 
வாய், உள்வாய் (180௦021 021) ரேடுலா, ஒடெண்டோஃபோர், உண- 

வுக் குழல், இரைப் பை, 8ரண நீர்ச் சுரப்பிகள் ( எல்க், சிறு குடல், 
பெருங்குடல் போன்ற உறுப்புகள் உண்டு. 

கழிவுப் பொருள்களை வெளிச் செலுத்தும் உறுப்புகளாவன : 
ஜோடி உடலறைக் குழாய்கள் (கழிவு நீரகம்- -$100௫. என்றும் கூறுவ 
துண்டு) இருதய உறைவெளியிலிருந்து மேன்டில் அறைக்குள் திறக். 
கின்றன. இவைகளின்மூலம் சுழிவுப் பொருள்களும், இன்னும் ல 
ஆதி மெல் லுடலிகளில் விந்துப் பொருள்களும் அனுப்பப்படுகின்றன... 
இனப்பெருக்க உறுப்புகளிலிருந்து குழாய்கள் இருதய உறைவெளிக் 
குள் திறக்கின்றன. நரம்பு மண்டலம்: மிகவும் சாதாரண முறையில்: 
அமைந்துள்ளது. நரம்பு வளையம், நரம்புத் கண்டு, பல நரம்பு முடிச்சு. 
கள் (செல் திரள்கள்) போன்றவைகளே நரம்பு மண்டலமாகும். 
கீழ்நோக்கிச் செல்லும் இரு நரம்புகளுக்கும் “பீடல்கார்டு என்று: 
பெயர். இவைகள் பாதத்தினுள் ஊடுருவிச் செல்லுகின்றன. மற்ற 
இரண்டும் இரு பக்கங்களிலுமுன்ள மற்ற கறுப்புகளுக்கும், மேன்டி. 
லுக்கும் செல்கின்றன... பெரும்பாலான மெல்லுடலிகளின் நரம்பு: 
களில் பல இடங்களில் (நரம்புச் செல்திரள்) நரம்பு முடிச்சுகள் 
சாணப்படும் 

மெல்லுடலிகளைக் கீழ்க் சண்ட பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். ஓரள: 
வுக்கு, பாரதத்தின் அமைப்பைக்கொண்டே. உட்பிரிவுகள் அமைந். 
துள்ளன. ் 

- வகை: (அ) ஆம்ஃபிநியூரா ( கற்பா) 
ட அல்லது இரட்டை நரம்பிகள் 

உதாரணம் : கைட்டான் “(Chiton) (படம் 9989-ல் , 0 

Gum emus (Neopilina)- (படம் 9-ல் A). 

* கைட்டான்கள் - கடலினுள்ளிருக்கும் பாறைகளின்மேல் ஒட்டிக் 
கொண்டிருக்கும். . இவைகளுக்குச் சுரசுரப்பான பாறையில் ஒட்டிக் 
"கொள்ளுதற்கேற்ற பாதம் இருக்கும். தலை சிறியதாகவும், உணர்ச்சி 
நீட்சிகளோ : அல்லது கண்களோ இல்லாமலும் இருக்கும். இதன் 
முதுகுப்புறத்திலுள்ள ஓடு சுண்ணாம்புப் பொருளாலும், எட்டுத்.
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மெல்லுடலிகள் (நியோபைலினா கேலேத்தியே): A, மானோ 

பிளாகோஃபோரா (கீ ழ்த் தோற்றம்), 4-1. பக்க த் தோற்றம், 
1. வாய், 2. செவுள், 3. பாதம், 4, கூடு, 5. கழிவாய், %: கைட் 
டான் - மேல்புறம், 1. ஓட்டுத் தகடுகள், .0, கைட்டானின் நீள வெட் டுப் படம், 1. வாய், 2, தலைப் பகுதி, 9, உணவுக் குழாயறை, 
4. கழிவாய், 5. நெஃப்ரிடியம், 6, பாதம், 7. இனப்பெருக்க உறுப்பு, 8 இருதயம், 9, இருதய உறை. ம, நத்தையின் உணவு, நரம்பு 
மண்டலங்கள், -1. பக்கத் தோற்றம், 1. கண் உணர் நீட்சிகள் 2. உமிழ்நீர் நாளம், 3, தீனிப்பை, 4, சிறு குடல், [5, கழி வாய், “6. பாதம், 1, இயோலிஸ், 1, சிரேட்டா. 11. நன்னீர் மட்டி, 1. வாய், & வயிறு, 8, முன் அடக்டார்த் தசை, 4. சீரணச் சுரப்பி, 5, சிறு குடல், 6 மலக்குடல், 7, கழிவாய், 8. பின் அடக்டார்த் தசை,
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தனித். தகடுகளாலும் ஆனது. தகடுகள். யாவும் குறுக்கில் நீண்டும், 
முதலும் கடைசியும் சற்று அரைவட்டமாகவும் இருக்கும். ஒன்றன் 
பின் ஒன்றாக, கூரை ஓடு வேய்வதுபோல் அமைந்துள்ளன. மேற்புறத் 
தோல் மடிப்பு அல்லது மேன்டிலுக்கும் பாதத்திற்கும் இடையில் உள் 
ஸஞறுப்புத் தொகுதி (௫15௦8௨1 70288) அமைந்துள்ளது. உடலின் இரு 
புறத்திலும் மேன்டிலானது கூரையின் இறவாரம்போல் சற்று வெளி 
யில் நீண்டிருக்கும். அந்த மேன்டிலின் நீட்டிக்கும் பாதத்தின் விளிம் 
புக்கும் இடையில் பாதத்தைச் சுற்றி மேன்டில் பள்ளம் (றவி114] groove) 
உள்ளது. இங்கேதான் செவுள்கள் (81115 ௦7 ௦1௭101௨) அமைத்திருக் - 

கிறது. குறைந்தது ஒவ்வொரு புறத்திலும் 80-க்கு மேல் இருக்கும். 
வாய் முன்புறத்திலும், கழிவாய் பின்புறத்திலும் இருக்கின்றன. ஒரு 
ஜோடி கழிவு நீரகங்களும் (kidney), 21 லுறுப்புகளும், சிறப்பாக 

நரம்பு மண்டலமும் இரு சமச்சீர் [011௮] நோணள்ர) அமைப்பை 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. நரம்பு மண்டலம் ஏணியைப்போல் அமைந் 
துள்ளது. ஆண் வேறு; பெண் வேறு. 

வகை : (ஆ) காஸ்ட்ரோபோடா (008510000௨) 
அல்லது வயிற்றுக்காலிகள் 

இந்த வகுப்பில் பல கடல் நத்தைகளும் சங்குகளும் அடங்கும். 
மான்டிலறையும், இவ்வறையில் ஒன்று அல்லது ஒரு -ஜோடி செவுள் 

களும், கழிவுப் பொருள்கள் நீக்கும் துவாரங்களும் அமைந்துள்ளன. 
ஆரம்பத்தில் அதாவது லார்வாவில் (1811௨) இவ்வறை முதிர் பருவத் 

Hae (adult) பின்புறத்திலிருந்து முன்புறத்திற்கு வந்துவிடுகிறது. 
் இம் மாற்றங்களின் சுருக்கத்தால், கூடும், அதனுள் உள்ள உள்ளுறுப் 

புகள் யாவும் வலப் பக்கமிருந்து இடப் பக்கமாகத் துரிதத் இருக்க 

மடைவதால் தலைப் பக்கம் கால் அமையப்பெறுகிறது. அதாவது, 

சரியாக 180” திருப்பம் எற்படுகிறது. இதற்குத் இருக்கம் (17௦51010) 
என்று பெயர். இரண்டாவது நிலையாவது படிப்படியான வளர்ச்சி 

யாகும். இத் திருக்கத்தின் பயனாகக் கழுத்திற்குப் பின்னும் மேலும் 

உள்ள உறுப்புகள் இருகி முன் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. நரம்பு 
மண்டலமும் பாதிக்கப்பட்டுத் இருகினாற்போல் அமைந்துள்ளது. 

  

9. புளுரல் செல்திரள், 10. பீடல் செல்திரள், 11. விசரல் செல்திரள், 

12. பாதம், 13. செவுள், 14. இருதயம், 15. இருதய அறை, 

16. மேண்டில், 0. டென்டேலியம்: 1. மணல், : 2. இனவிருத்தி 

உறுப்பு, 3, ஓடு, 4. மேன்டில், 5. மேன்டிலறை, ட, சிறுகீரகம், 
7. கழிவாய், 8. விசரல் செல்திரள், 9. பாதச் செல்திரள், 10. தலை 

யும் பாதமும், 11, கேப்டாகுலா, 12. வாய், 13, செரிபிரல் செல் 

திரள், 14. புளுரல் செல்திரள், 15, வயிறு, 18, சீரணச் சுரப்பி 
7. ஆக்டோபஸ், 1, கரங்கள், 2, உறிஞ்சிகள், 3. தலை,
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8 என்னும் எண் போன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இடப் புற. 
உறுப்புகள்: சில குறைவுற்றும், காணாமலும் இருக்கும், சில வரிசை 
safle (Order) ஒரு பக்க ஆரிக்கிள் கழிவு நீரகம் (120௩3) இழந்து 
பட்டு (ஜோடியாகக் காணுவதற்குப் பதிலாக) ஒன்றே ஒன்றாக 
இருக்கும். வளர்ச்சியின் பிற்பகுதியில். உணவுப் பாதையும் சுருண்டு: 
விடுகிறது. இதனாலும், இவற்றின் கூடுகள் ஒன்றாகவும் இருகலாக 
முறுக்கிக்கொண்டும் காணப்படும். - - 

உள்வகை 7. புரோசோபிரான்கியேட்டா (Prosobranchiata): 

விலும் &ீழ்வருவன சிலவற்றிலும் காணலாம். உதாரணம் : 
லிட்டோரினா (படம் 99-ல் 0), 

உள்வகை 11. sGeoCsrGgrmAGurm (Opisthobranchiata): 
கூடுகள் இல்லாத நத்தைகள். உதாரணமாக டோரிஸ் (10௭14) என்ற. 
கடல் எலுமிச்சை, இயோலிஸ் (01% - படம்99-ல் 1) என்னும் கடல் 
அட்டை. முதலியன இதனுள் அடங்கும். இவைகளின் உடல் மறு-திருக் 
கத்தினால் (06-1015100) பாதிக்கப்பட்டு ஓரளவுக்குச் சமச் சீர் நிலை ஏற் 
பட்டிருக்கும். ஆனால், உடலிலுள்ள செவுள்கள், கழிவு. நீரகங்கள், 
ஆரிக்கிள்கள் யாவற்றிலும் ஒவ்வொன்றுதான் இருக்கும். 

உள்வகை 111, பல்மோனேட்டா... (28௦243) : தரை நத்தை. 
கள், புல் அட்டைகள் இதற்கு உதாரணம். ப்ரோசோபிராங்கியாவிட. 
மிருந்து பெறப்பட்ட் திருக்கத்தை இவைகளிலும் காணலாம். இருப் 
பினும் ஒரே ஆரிக்கிள், ஒரே கழிவு நீரகம், சமச்சீர் (8 ரு), நரம்பூ 
மண்டலம் இவைகளில் இருக்கின்றன. சில இணை நரம்புகள் குறுகியும் 
உணவுக் குழாயைச் சுற்றி மற்ற முக்கிய நரம்பு முடிச்சுகள் அமையப் 
பெற்றும் இருப்பதனால் இந் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரளவிற்குப் பெரும் பாலும், யூரிக் அமிலமும், அமோனியா, ' அமோனிய அமிலமும்: 
கழிவுப் பொருள்களாக வெளிவருகின்றன. இதனாலேயே Rw 
நத்தைகள் நீரற்ற இடங்களில் வக்க முடிகிறது. சில நத்தைகள் நீர் 
வாழ்வனவாகப் பின் மாறியுள்ளன. 

வகை : (இ) ஸ்கேஃபோப்போடா (Scaphopoda) 
படகுகாலிகள் 

இச் சிறு வகுப்பில் யானைத்தந்தக் கிளிஞ்டல்கள், டென்டேலியம் (மணலி) போன்றவைகள் அடங்கும் (படம் 99-ல் 0). இருபுறங் களிலும் திறந்தும், உட்புறம் காலியாகவும் இருக்கும். இக் காலியிடத் தில் நீண்ட உடலும், சிறியதும் நீண்டு சுருங்கக்கூடியதுமான பாத மும் இருக்கும். இப் பாதம்தான் விக்கும் மணற்பாங்கான இடத்தில் குழிதோண்டுவதற்கு உபயோகப்படுகிறது. தலையில் பல கட்டுகளாக



மெல்லுடலிகள் தகர 

உணர்ச்சி நீட்சிகள் காணப்படும். இவைகள் தனக்கு ஆகாரமாகவுள்ள 

ஃபொராமினிஃபிறு (Foraminifera) outst பிடிக்க உபயோகப் 

படுின்றன. இதன் மேன்டில் நீண்டும் குழாய் போன்றும் இருக்கும். 
இது சுவாசிப்பதற்கும் உபயோகப்படுகிறது. ஏனெனில், செவுள்கள் 

வகை: (ஈ) லெமல்லிபிரான்கியேட்டா அல்லது பரசுகாலிகள் 

(Lamellibranchiata or Pelecypoda) 

உதாரணம் : மட்டி, முத்துச்சிப்பி (படம் 99-ல் 1). ் 

இரட்டை. ஓடு உடையனவும், கைக்கோடரி போன்ற பாத. 

முடை.யனவும் (பரசு வடிவம்) ஆக இருக்கும். இரண்டு ஓடுகள் இருப்ப 
தனால் பைவால்வியா (ம॥வி11௧) என்றும் கூறுவார்கள். இதன் பரிணா. 
மத்தின்போது தலை, வாயிலுள்ள தொகுதிகளான ரேடுலா, உணர்ச்சி 
உறுப்புகள் யாவும் இழக்கப்பெற்றன: இரு புறங்களிலும் மான் 
டிலுக்குள் பரந்த குகட்டுச் செவுள்கள் (Lamellibranchs) 

இருக்கின்றன. இவைகள் சுவாச உறுப்புகளாக உபயோகப்படுவதை 

விட ஆகாரம் சேகரிக்கவே உபயோ.கப்படுகின்்றன. பல இலியாக்களின் 

அசைவுகளினால் உள் நீரோட்டத்துடன் வரும் நுண் உயிரிகளைச் 

சேகரிக்கும். இல் வகையில், நன்னீர் மட்டிகள், (படம் 99-ல் 1) கடல் 
மட்டிகள், முத்துச் சிப்பிகள் முதலியன அடக்கும். 

டவகை: (௨) செஃபலோபோடா (௪௨௦0௦௧) அல்லது 

தலைக்காலி 

உதாரணம் : செப்பியா, (818) ஆக்டோபஸ் (0௯0றம$) (படம் 

. 99-ல் 81), லாலிகோ (1௦1120), நாட்டிலஸ் (24௧ப:1105). 

மெல்லுடலிகளின் பரிணாமத்தின் உச்ச நிலை இந்தப் பிராணிகளி 

டத்தில் காணப்படுகின்றன. இவைகள் யாவும் சுறுசுறுப்பாகவும், 

நண்டுகள் போன்றவைகளைப் பிடித்தும் தின்னும். பார்வைக்கு முதன் 

முதலில் இவைகள் மெல்லுடலிகள்் தானா என்ற ஐயம் தோன்றும். 

கூர்ந்துகவனித்தால், மெல்லுடலிகள் அமைப்புப் புலனாகும். ஒரு பெரிய 

மேன்டிலும், அதனுள் இரட்டைச் செவுள்களும், கழிவாயும், சிறு நீர்க் 

கழிவாயும் காணப்படும். மேன்டிலோ நல்ல தசைகளால் ஆனது. அது 

சுருங்கும்போது நீர் பீச்சிக்கொண்டு வெளிவரும். தலையும் காலும் 

ஒருங்கே அமைந்துள்ளன. 4 அல்லது 10 கால்கள் ௨ றிஞ்சிகளுடன் 

காணப்படும். காலின் ஒருபாகம் தலையைச் சூழ்ந்தும், மற்றொரு பாகத் 

&30—16
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இன் பகுதி சைகள் என்ற நீட்சிகளாகவும், இன்னொரு பகுதி உடலின் 
மேன்டிலுக்குள் செல்லும் நீரை வெளியே அனுப்பும்: புனல் (funnel) 
என்ற உறுப்பாகவும் அமைந்துள்ளன. செப்பியாவின் உடலின் உள் 

ளேயும், நாட்டிலஸ் உடலின் வெளியேயும் ஓடு அமைந் துள்ளன. இன் 
னும் சிலவற்றில் ஓடு இல்லை. தலையில் இரு பெரிய சுண்களும், கினி 

மூக்குப் போன்ற தாடைகளும், ரேடுலா பொருந்தியுள்ள வாயும் இருக் 
இன்றன. பெரும்பாலும், மைப் பை (0 880) எல்லாவற்றிலும் 
காணப்படும். இவைகள் மேன்டில் அறையில் திறக்கும். ஒரு துளி 
மை வெளி வந்து அதன் சூழ்நிலையிலுள்ள நீரைக் கலங்கச் செய்கிறது. 

இதனால் பகைப் பிராணிகள் இவைகளைக் காண முடியாது தேடிக் 
'கொண்டிருக்கும்போதே இவைகள் தப்பித்துக் கொள்ளும். 

ச் 
வகை : (1) பெலிசிபோடா (1௨16070008) 

உதாரணம் : wperett wily (Freshwater mussel) 

லெமல்லிடென்ஸ் wrt lene cto-{Lamellidens marginalis/. 

ஆறு, குளம், குட்டைகளில் இவைகள் காணப்படும். மணல் அல் 
லதுகளிமண் போன்ற இடங்களில் புதைந்தும் புதையாமலும் காணப் 
படும். இவை ஏர் உமுதாற்போல் தம் கலப்பைக் காலினால் நகர்ந்து 
செல்லும், இவைகளைக் கும்பிடு கிளிஞ்சல் என்றும் கூறுவர் (படம் 
100-c A.) 

ஓடுகள் ($௦8]1) : இவற்றின் கூடு இரு ஒடுகளால் (வால்வுக 
ளால்) ஆனது. இரு ஓடுகளும் முதுகுப் புறத்தில் சீல்பட்டைகள்போல் 
'சேர்ந்திருக்கின்றன. ரப்பர் போன்ற பந்தகம் (ligament) இரு ஓடு ' 
களையும் சேர்த்து வைக்கின்றது. இந்த இரு ஓடுகளும் விரியவும் ஒன்று 
சேரவும் சில தசைகள் உதவுகின்றன. இந்தப் பந்தகம் நீங்கி மற்ற: 
இடங்களில் ஓடுகள் இணையாமல் தனித்து இருக்கின்றன. பந்தகம் 
உள்ள இடத்தில் இரு ஓடுகளும் பற்சளையுடையனவாகவும், இட 
வால்வுப் பல் வரிசையானது வல வால்வுப் பல் வரிசை யிடைவெளி 
பில் பதிந்துகொள்வதுபோலும் (8ல் போன்று) அமைந்துள்ளன. இம் 
மேற்புறத்திற்கு அருகே உள்ள மேடான பாகத்திற்கு அம்போ 
(மாம்௦) என்று பெயர் (படம் 100-ல் &). இதுதான் மூதன் முதலில் 
உண்டானது. ஓடுகளின் வெளிப் புறங்களில் ஒரே மையத்தை 
யுடைய, விளிம்பிற்கு இணையாகச் செல்கின்ற பல வளைகோடுகள் 
காணப்படும். இக் கோடுகளுக்கு வளர்ச்இத் கோடுகள் என்று 
பெயர். இக் கோடுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சமயம் விளிம்பாக 
இருந்தன. வால்வின் ஒரு முனை அகலமாகவும், மற்றொன்று குறுக 
லாசவும் இருக்கும், முன்னது முன்முனை என்றும் பின்னது பின்முனை 
என்றும் பெயர்பெறும், மட்டியானது மணலில் புதைந்து காணும்
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போது பின்முனையின் ஒரு பகுதி தனித்துத் தெரியும். இத் தனிப் பாகத்' 
இன் வழியாகத் தெரியும் இரு குழாய் உறுப்புகளுக்கு சைபன் (3401௦௦) 
என்று பெயர், மட்டி நகரும்போது கலப்பை போன்ற தசைக் கால் 

  

பட டம், /00. 

ஈன்னீர் மட்டி க். பிராணியும் ஒடும்: 1, அம்போ, 2 உள்விடும் 

சைஃபன், 3. வெளிவிடும் சைஃபன், 4, பாகம், 5, வளர்ச்சிக்கோடுகள். 

£. ஓடு நீக்கிய பின் பிராணியின் தோற்றம்: 1. மூன் அடக்டார் தசை, 

2. முன் ரிட்ரேக்டார் தசை, 89, புரொக்டார் தசை, 4. ஜீரணச் சுரப்பி 
உள்ள பகுதி, 5. கால், 6. மேன்டில், 7. பேலியல் தசைகள் 

3. உள்விடும் சைஃபன், 9. வெளிவிடும் சைஃபன், 10. பின் அடக்டார் 

தசை, 11. பின் புரொட்ராக்டார் தசை, 12. சிறுநீரகம் உள்ள பகுதி, 
13. இருதய உறை உள்ள பகுதி. 

இரு ஒடுகளுக்குமிடையே வெளியே நீட்டிக்கொண்டுவரும். இரு 
வால்வுகளும் முன், பின், அடக்டார் (&ம4001௦7) குறுக்குத் தசை 

களினால் மூடிக்கொள்கிறது. இந்தத் தசைகளின் சுருக்கத்தினாலும் 

விரிதலினாலும், இரு வால்வுகளும் மூடவும் திறக்கவும் முடிகிறது. 
ஒவ்வோர் ஓட்டின் உட்புறமும் பளிங்குபோல் காணப்படும். கீழ் 

விளிம்.பிற்குச் சற்று அருகே ஓர் இணைகோடு காணப்படும். இக் 

கோடு மேன்டிலின் விளிம்பு பதிவதால் உண்டாகிறது. இதற்கு 

மேன்டில் கோடு அல்லது பாலியல் கோடு என்று பெயர் (படம் 

1700-ல் 4). இக்கோட்டின் முன் பின் ஆகிய இருமுனைகளிலும் முட்டை
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வடிவமான பள்ளங்கள் அல்லது பதிவுகள் காணப்படும். இவைகள் 
அடக்டார் (adductor) குணாளினார் ஏற்படுகின்றன. இப் பதிவு 

  

உ
ம
ம
:
 

  

பட ட. (01. 

&. ஓட்டின் உட்தோற்றம்: 

முன் அடக்டார் தசைப் பதிவு 

முன் ரிட்ரோக்டார் தசைப் பதிவு 
௨ புரொட்ராக்டார் தசைப் பதிவு 

பின் அடக்டார் தசைப் பதிவு 

௨பின் ரிட்ரேக்டார் தசைப் பதிவு 
. பாலியல் கோடு 

B. ஈன்னீர் மட்டி -ஒடுமேட்டில் 
இவைகளின் செங்குத்து வெட்டுப் 

௦
௨
௬
 2
 

படம். 

. பெரிஆஸ்ட்ரேகம்' 

. பிரிஸ்மேட்டிக் அடுக்கு 

கேக்ரியஸ் அடுக்கு 

. வெளி எப்பித்தீலியம் 
மேன்டிலின் இணைத்திச௬ 

. உள் எப்பித்தீலியம் 

ஓடு 
மேன்டில் 

களுக்கு மேலும். கமும் ரிட்ராக்டர் | 

(1ன௨00),: ப்ரொட்ராக்டர் ா௦- 

11௨௦1௦) தசைப் பதிவுகளும் காணப் 
படும். பின் அடக்படார் தசைப் 
பதிவுகளுக்கும் முன்னால் தொடர்ச்சி 
யாகவே, பின் ரிட்ராக்டர் பதிவும் 

இருக்கும் (படம் 101-ல் க). இத் 
கசைகள் ஓரளவுக்குப் பாதத்தை 

முன்னும் பின்னும் நகர்த்த உப 
யோகப்படுகின்றன. 

மட்டியின் ஒடு மூன்று மெல் 
லிய அடுக்குகளால் ஆனது. வெளி' 

- அடுக்குப் பழுப்பு நிறமாகவும் கடின * 
மாகவும் இருக்கும் (படம் 101-ல் %) 
கான்ச்சியோலின் (conchiolin): 

என்ற பொருளால் ஆனது. இதற் 
குப் பெரிஆஸ்ட்ரேகம் ௫ன105178- 
ம) என்று பெயர். நடு அடுக்கு, 

சுண்ணாம்புப் படிகங்களால் (cal- 

cium carbonate) gorgi, Qs OGL? 

பிரிஸ்மேட்டிக் I9G4G (prismatic 
‘layer) என்று பெயர். உள்ளடுக்: 
குக்கு நேக்ரியஸ் அல்லது முத்துப் 

Gurésm (nacreas or mother of 
pearl Jayer) வெண்மையான 
அடுக்கு என்று பெயர். இதுவும். 

சுண்ணாம்புப் படிகங்களாலானது. 

இந்த உள் அடுக்கு மேன்டிலின் 
முழு மேற் பரப்பினால் உண்டா 
கிறது. மற்ற இரண்டு அடுக்குகளும். 
மேன்டிலின் விளிம்பினால் உண்டா 
கின்றன. மேன்டிலுக்கும் ஓட்டிற் 
கும் இடையில் வேற்றுப் பொருள் 
அகப்பட. நேர்ந்தால், அவைகளின் 
மேல் மேன்டில் சுரக்கும் இரவத்தி 
னால். பொதியப் பெற்று (மூடப் 

பெற்று) முத்தாக (02115) மாறுகின்றது. விலையுயர்ந்த முத்து 
கள் கடலில் வாழும் முத்துச் சிப்பிகளிலிருந்து ௦] oyster}
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கிடைக்கின்றன. -.முத்துச்சிப்பியும் நன்னீர் மட்டி வகையைச் 
சேர்ந்ததே... ் re 

-. மேன்டில் அல்லது போர்வை (88௩416) : மூடி ஒட்டை நீக்கினால் 
அள்ளிருக்கும் மட்டியின் உடல் நன்கு, தெரியும். இதன் மேல் 
ஒரு மெல்லிய மேன்டில் என்னும் போர்வை மூடிக்கொண்டிருக்கும். 
மட்டியின் இரு புறங்களிலும் போர்வைபோல் ஓட்டின் அகலத் 
.திற்குக் காணப்படும் உடற் சுவரின் மேல் பாகத்திலிருந்து இரு 
பகுதிகளாக (1௦0௦6) இவைகள் உண்டாகின்றன. இரு மேன்டில்களும் 

ஓட்டைச் சுரக்கின்றன. கீழ்ப் புறத்திலும் முன் புறத்திலும் 
மேன்டில் தனித்தும், பின் புறத்தில் ஒட்டிக்கொண்டும் காணப்படும். 

வ 

  

பட ப. 102. 

மேன்டில் நீக்கியபின் பிராணியின் தோற்றம்: 1, முன் 
அடக்டார் தசை, 2, முன் ரிட்ரேக்டார் தசை, 3. புரொட்ராக்டார் 

தசை, 4, பின் அடக்டார் தசை, 5, பின் ரிட்ரேக்டார் தசை, 
6. லேபியல் தொங்கிகள், 7. உள்ளுறுப்புகள் தொகுதி, 8. கால், 

9. மேன்டிலறை, 10. வெளிச்செவுள் லேமிற, உள் செவுள் 

லேமினா, 12, உள்விடும் சைஃபன், 13. வெளிவிடும் சைஃபன். 

பின்புறத்தின் இரு மேன்டிலும் மத்தியில் சற்று ஒட்டிக்கொண்டிருப் 

பதால் மேலும் &ீமும் இரு சைஃபன்கள் (81௦௩) உண்டாகின்றன. 

இவைகளுக்கு மேல் சைஃபன், இழ்-சைஃபன் (4௦8௨1 and 

ventral siphon) என்று பெயர். இரு மேன்டிலுக்கும் இடையே 

யுள்ள இடத்திற்கு மேன்டில் அறை (18வாம்!6 Cavity) sre mi 

பெயர். ழ்-சைஃபன்மூலம் எந் நேரமும் நீர் உட்சென்று 

கொண்டிருக்கும். நீர் நல்ல நீரா அல்லது அசுத்த நீரா .என்று 

அறிவதற்கு உணர்ச்சி நரம்புகள் இந்த சைஃபன் முனையில் உள்ளன. * 

'இந்த சைஃபனுக்கு உள்விடும் சைஃபன் அல்லது பாய் குழாய் 

{inhalent siphon) என்றும், உள்ளே சென்ற நீர் மேல் சைஃபன் 

வழியாக வெளியேற்றப்படுவதால் மேல்சைஃபனுக்கு வெளிவிடும் 

oraucr *eogl og. Grd (exhalent siphon) என்றும் பெயர் 

(படம் 1009-ல்).
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உள்ளுறுப்புகள் தொகுதி (715021 128) 2. தலை என்ற தனி 
உறுப்பு இல்லை. உடல் என்பது உள்ளுறுப்புகளின் தொகுதி, பாதம் 

செவுள்கள்கொண்ட . பகுதியாகும். இத் தொகுதி இரு மேன்டில் 
களின் இடையில் தசைப் பாதத்துடன் காணப்படும். சீரண உறுப் 

புகள், இரத்தப் பாதை உறுப்புகள், கழிவு உறுப்புகள், இனவிருத்தி 
உறுப்புகள் ஆகியவற்றை உட்கொண்டுள்ளன. .உள்ளுறுப்புத் தொகு. 

  

  

். இடப்புற வெட்டுத் தோற்றம்: 

வாய் 

வயிறு 

கல்லீரல் 

சிறுகுடல் 

மலக்குடல் 
ரீனோ-பெரிகார்டியல் துவாரம் 

இருதயவுறை 
வென்ட்ரிக்கிள் 

.  கழிவாய் 

10. இனப்பெருக்கத் துவாரம் 

11. உள்விடும் சைஃபன் 

12. வெளிவிடும் சைஃபன் 

13. ரீனல் துவாரம் 
14. கால் 

15. மேன்டில் 
16. ..செவுள் 

17. சிறுநீரகம் 

18. இனப்பெருக்க உறுப்பு 
19. .செரிபிரல் செல்திரள் 

20. செரிபிரோ-பீடல் இணை நரம்பு 
21. பீடல் செல்திரள் 

ஜெ
 

ஐு
 
கூ
 

டுள்ளன. இரு புறத்திலுமுள்ள ௦ 

தியின் இரு புறங்களிலும் ஒவ் 
வொரு செவுள் உண்டு. மட்டியை 

ஒரு புத்தகத்திற்கு ஒப்பிடலாம். 
இரு ஓடுகளும் புத்தகத்தின் வெளி 
அட்டைகளுக்கும், மேன்டில்கள் 
இரண்டும் அந்த அட்டைகளின் 
உட்புறத்தில் ஒட்டியுள்ள தாளுக்.. 
கும், செவுள்கள், மற்ற உறுப்புத். 

தொகுதிகள், பாதம் போன்றவை 

களைப் புத்தகத்தின் உள்தாள் 
களுக்கும் ஒப்பிடலாம் 

உடலறை (00) : இரு 

SsusHcr 269m (pericardium) 
உட்கொண்டுள்ள இடம்தான் 
உடலறையின் பகுதியாகும். இது 
முட்டை. வடிவமுடைய ஒரு சிறு 
இடம், இது உடலின் மேல் பகுதி: 

யில் இருக்கிறது. இதனுள் இருத. 
யம் இருக்கிறது. 

சீரண மண்டலம்: முன் அடக். 

டார் தசைக்கும் பாதத்திற்கும். 

இடையில் உள்ள ஒரு சிறு துவா 
ரமே வாயாகும். வாயின் இரு, 
பக்கங்களிலும் முக்கோண வடிவ 
முடைய இரு ஜோடி தொங்கிகள் 
(0208) காணப்படும். ஒவ்வொரு. 
ஜோடியும் உள்ளும் வெளியும். 
அமைந்துள்ள இரு லேபியல் 

தொங்கிகளை (1212 றவிற5) (படம். 
102) உதட்டு மடிப்புகள் கொண்: 

வளி லேபியல் தொங்கிகள் இரண் 
டும் வாயின் மூன் புறத்தில் ஒன்று சேருகின்றன. இதுபோலவே 
உள் தொங்கிகள் இரண்டும் வாய்க்குப் பின்புறத்தில் ஒன்று கூடு
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இன்றன. ஆகையினால், ஒரு தொட்டி போன்ற அமைப்பு வாயுடன் 

சேருகிறது. வாய் உணவுக் குழாய்மூலம் இரைப் பையுடன் 

சேருகிறது. இரைப் பையைச் சுற்றிச் €ரணச் சுரப்பிகள் உண்டு. . 

அவைகளுக்குக் கல்லீரல் (0-2) என்று பெயர். இது பல தாளங்கள். 

வழியாக இரைப் பையில் இறக்கிறது. இரைப் பையிலிருந்து சிறு 

குடல் உள்ளுறுப்புத் தொகுதியில் பல வளைவுகளுடன் (படம் 103) 

மலக்குடலில் சேர்கிறது. மலக்குடல் இருதயத்தின் வென்ட்ரிகிள் 

வழியாகக் கழிவாயில் இறக்கிறது. வெளிவிடும். சைஃபன்மூலமாகச். 

கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின் றன. இது இம்மாதிரி பயன்படுவ 

தால், இளெயோக்கா (010608) என்றும் கூறுவதுண்டு. மற்றக் கழிவும் * 

பொருள்களும் இனவிருத்திப் பொருள்களும் இதன் வழியாகவே 

நீரோட்டத்துடன் வெளியேற்றப்படுகின்றன. மலக்குடலின் Sips 

- சுவர் மடிப்பிற்கு டிஃப்லோசோல் (ற1]05016) என்று பெயர். இது 

உள்ளிடத்தில் பிதுங்கக்கொண்டிருக்கும். 

சல சமயம் சிறு குடலின் முழு நீளத்திற்கும் ஒரு பளிங்குத்தண்டு 

(ஊ்வியக 16) காணப்படும். கார்போஹைட்ரேட் பொருள்களைச் 

சீரணிப்பதற்குப் பெரிதும் உபயோகப்படுகிறது. மட்டிகள் பெரும். 

பாலும் சுறுசுறுப்பாக இராமலும், நகராமலும் இருக்கும். உணவு 

தேடுவதிலும் அவ்வாறே. ஆகையினால், சிறு நுண்ணுயிர்கள் தம்: 

மிடம் வரும்போது அவைகளை உணவாகக்கொள்கின்றன. மேன் 

டில்கள், லேபியல் தொங்கிகள், செவுள்கள் ஆகியவ ற்றின் மேற் 

பரப்புகளில் சலியங்கள் பல உண்டு. இவைகளின் அசைவுகளினால் 

நீரோட்டம் உள்விடும் சைஃபன் வழியாக நடக்கிறது. இந் 

நீரோட்டம் மட்டி சுவாசிப்பதற்கு வேண்டிய பிராண வாயுவைக், 

கொண்டு வருவதுடன், சல நுண்ணுயிர்களையும் கொண்டுவருகிறது. 

இந்த நுண்ணுயிர்சளே உணவாகின் றன. இவைகள் செவுள்களின் 

விளிம்பருகே வரும்போது அங்கு உண்டாகும் கோழைச் சுரப்பில் 

இக்கக்கொள்சின்றன. நீரோட்ட அமுக்கம் வெளி அமுக்கத்திற்குச் 

சற்றுக் குறைவாக இருப்பதனாலும், நீரோட்ட வேசம் குறைவதாலும் 

அவ்வாறு இக்கிய நுண்ணுயிர்கள், செவுள்களின் முன்முனை வழியா 

கவும், அந்து இரு லேபியல் தொங்கிகளுக்கும் இடையே உள்ள பாதை 

வழியாகவும், இரு பக்கங்களிலிருந்தும் வாயை அடைகன்றன. 

லேபியல் தொங்கிகளிலுள்ள சிலியாக்கள் நுண்ணுயிர் இரள்களை 

இறுதியில் வாய்க்கு அனுப்ப உதவுகின்றன. 

சுவாச மண்டலம் :  செவுள்களே சுவாச உறுப்புகளாகும். இரு 

புறங்களிலும் ஒவ்வொரு செவுள், உள்ளுறுப்புத் தொகுதியிலிருந்து 

தொங்கிக்சொண்டிருக்கும். மீன், கூன் போன்றவைகளில் காணம் 

படும் செவுள்களைப்போல் இல்லாமல், இவை ஒவ்வொலன்றும் 

இரு தட்டுகளாக இருக்கும். இத் குட்டுகளுக்கு லேமினா (Lamina)
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என்று பெயர், ஓவ்வொரு லேமிஞாவும், இரு லெமல்லாக் (1.௮1௦8126) 

களினால். (அல்லது உள் தகடுகள்) கஉள்ளொன்றும் வெளியொன்று        
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டட ul. (04+ படல். 19 படம5/06, 

மட்டி? படம் 104) உடல் முற்பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுப்படம், 

விவரங்கள் படம் 105-ல் உள்ளபடி, 
மட்டி--உடலின் மத்தியப் பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுப் படம்: 

1. இருதய உறை, 2, வென்ட்ரிக்கிள், 9, மலக்குடல், 4, ஆரிக்கிள், 
3. சிறுநீரகம், 6. மேல் செவுள் அறை, 7. . சிறுகுடல், ் 

8 இனவிருத்தி உறுப்பு, 9. கால், 10 மேன்டிலறை, 
11. மேன்டில், 12, உட்செவுள் லேமினு, 13. வெளிச்செவுள் : 
லேமினா. 

மட்டி : (படம் 106) உடலின் பிற்பகுதியின் குறுக்கு வெட்டுப்படம், 
படம் 105-ல் உள்ளபடி விவரங்கள், , 

மாக அமைந்துள்ளது (படம் 104-106). இரு லெமல்லாக்களும் 
பை போன்று முன்னும், பின்னும், கமும், சேர்த்து மேற்புறம் சேரா 
மலும் இருக்கும். உள்ளிடம் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக். 
கிறது. இரு லெமல்லாக்களும் விட்டு விட்டு இடை... லெமல்லாவின் 
(inter lamellar connective) இணைவுகளினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனால் உட்புறம் பல ிறுநீர்க் குழாய்கள்போலும் இருக்கும். 
ஒவ்வொரு லெமல்லாவும் பல செங்குத்து இல்லிகளினாலும் (81௯), 
இல் இல்லிகள் இடை... இல்லினாகளிலும்- (110 filamentar) Geiser 
பட்டிருக்கின்றன. செவுள்களின் வெளிப்புறத்தில் பல துவாரங்கள் 
(085) உண்டு. அவைகளுக்கு ஆஸ்டியர (0514 7 என்று பெயர். ஆஸ்டி. 
யாக்கள் முன்கூறிய நீர்க் குழாய்களுக்குச் செல்கின்றன. ஒவ்வொரு



மெல் லுடலிகள் . , 249 

நீர்க் குழாயும் மேல் செவுள் அறையில் (suprabranchial chamber) 

திறக்கிறது. இம் மேல் செவுள் அறை வெளிவிடும் சைஃபனுடன் 

தொடர்ந்திருக்கிறது. பல இரத்தக் குழாய்கள் இந்த லெமல்லாக் 
"களில் இருக்கின்றன. ் ் 

Geast Qa Aaoficn (gill-filaments) பல சிலியாக்கள் உண்டு. 

. இவைகள் அசைவதினால் உள் நீரோட்டம் ஏற்படுகிறது. தண்ணீர் 
ஆஸ்டியாக்கள். வழியாக நீர்க் குழாயை அடைகிறது. அங்கிருந்து 
மேல் செவுள் அறைக்கும், பின் வெளிவிடும் சைஃபன் வழியாக வெளி 

ட் த 6 யேயும் அனுப்பப்படுகிறது. உள் 

- விடும் சைஃபன் வழியாகச் சென்ற 

நீர், உணர் நீட்சிகளினால் சுத்தம் 
சோதிக்கப்பட்டு உள்விடும் சை 
ஃபன் வழியாக தீர் மேன்டிலறைக் 

குள் நுழைகிறது. அசுத்த நீராக 
_ இருப்பின் சைஃபன் மூடிக்கொள் 

ளப்பட்டு, மட்டி வேறு இடத் 

திற்கு நகருறது. இவ்வாறு 
செவுள்கள் நன்கு நீரினால் மூழ்க 
கப்பட்டும், நீர் அடிக்கடி புதுப் 

பிக்கப்பட்டும் இருப்பதனால். அங் 

குள்ள இரத்தம் சுற்றுப்புற நீரின் 
மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. 

  

டடட. டம. (07. 

மட்டி : இரத்த மண்டலம் ; 

2: ஆரிக்கிள்... இரத்த மண்டலம் : இரு 
- 3. வெண்டிரிக்கின் தயம், Swaflscr (arteries), Hoor 

4. அயோர்ட்டா கள் (ஏன்ற), சைனஸ்கள் (840865) 

3 மேன்டில் தமனி: ஆகியவற்றைக் கொண்டது 

6. மேன்டில் ஸ் இரத்த மண்டலம். இருதயத் 

[2 © Beas aaae ae (per 
9. வீனாகேவா cardium) உண்டு. இருதயம் 

10. கழிவு கீரகச் சிறைகள் சுருங்கி விரியும் தன்மையுடையது. 

11. செவுள் மத்திய வென்ட்ரிகிளும், இரண்டு 

x oa aed சிறை பக்க ஆரிக்கிளும் இருதயத்திற்கு 
3. எஃப்ரெண்ட் செவுள் சிறை உண்டு. வென்டிரிகனிலிருந்து மூன் 

னும் பின்னும் இரு இரத்தக் குழாய்கள் செல்கின்றன (படம் 107), 

அவைகளுக்கு முன் அயோர்ட்டா என்றும் பின் அயோர்ட்டா என் 

றும் பெயர். இவைகள் குமனிகளே. எஃப்ரன்ட் செவுள் இரைகள் 

சுத்த இரத்தத்தைச் செவுள்கள் மேன்டில்களிலிருத்து ஆரிக்கி 

.ஞூக்குக் கொண்டுவருகின்றன. ஆரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் வென்ட் 

ரிக்களுக்கும், அங்கிருந்து முன், பின் அயோர்ட்டாக்களின்மூலம்
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உடலின் பல பாகங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தச 
விலும் பல கால்வாய்களாகப் பிரிந்து இரத்த வலைபோல் தோன் 

றும். இருப்பினும், இக் குழாய்களின் சுவர் நன்கு தெரியாது. . உட. 

லின் பல பகுதிகளிலிருந்து அசுத்த இரத்தம் வீனா காவா (௩௬௧௨ ௦878). 
என்ற இரு நீண்ட சரைகளினால் சேகரிக்கப்பட்டுக் கழிவு நீரகத்திற் 
கும், செவுள்களுக்கும், பிறகு ஆரிக்கிளுக்கும் செல்கிறது. வீனா காவா 
சிரை இருதய உறையின் &ழ் செல்லுகிறது. மேன்டிலிலிருந்து வரும்: 
இரத்தம் நேராக ஆரிக்கிளுக்குச் செல்கிறது (படம் 107). 

மட்டியின் இரத்தம் 'நிறமற்றதாகவும் லூகோசைட்ஸ் உள்ள 
தாகவும் இருக்கிறது. 

நரம்பு மண்டலம் (படம் 103) : இது ஒரு ஜோடி நரம்புச் செல்: 

இிரள்களாலானது (ஐஊஜி1௨). அவையும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்: 

பட்டிருக்கும். உணவுக் குழலுக்கு இரு புறத்திலும் இரு சிறு செல் 
திரள்கள் செரிபிரோபுளூரல் GsdHer (cerebropleural ganglia): 
என்ற பெயரில் அமைந்துள்ளன. இரண்டும் ஒரு குறுக்கு நரம்பினால் 
(cerebral commissure) Qlaréecin_y Geer mor, 2 or@pnmiciys. 
தொகுதியும் தசைக்காலும் சேருமிடத்தில் பீடல் செல்திரள் அல்லது: 
பாதச் செல்திரள் (16081 ganglia) ud 5 Ha பக்கத்துல் ஒட்டிக்கொண் 
டாற்போல் காணப்படும். பின் அடக்டார் தசைக்குக் கழே ஒரு ஜோடி. 
நரம்புச் செல்திரள்கள் காணப்படும். இவைகளுக்கு உள்ளுறுப்பு- 
brbyée Ged Os7@H (visceral ganglionic mass) sreirmy பெயர். 
செரிபிரல் செல் தொகுதி, உள்ளுறுப்புத் தொகுதியுடனும், பாதச் செல்: 
திரள் தொகுதியுடனும் முறையே செரிபுரோ உள்ளுறுப்புச் செல்: 
இரள் தொகுதி இணைப்புகள், செரிபுரோ பாதச் . செல்திரள்- 
தொகுதி இணைப்புகள்மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. செரிபுரோபுளூரல் - 
செல் தொகுதியிலிருந்து *லேபியல் தொங்கிகளுக்கும் மேன்டிலின் 
முற்பகுதிக்கும் நரம்புகள் செல்கின்றன. ' பாதச் செல்திரள்களி' 
லிருந்து பாதத்திற்கும், உணவுப் பாதைக்கும், செவுள்களுக்கும்.. 
மேன்டிலின் பிற்பகுஇக்கும் நரம்புகள் ஊடுருவிச் செல்கின்றன. 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் : இது ஓர் ௮இக அசைவற்ற பிராணி” 
யாக இருப்பதால் மிகக் குறைவான உணர்சி உறுப்புகளை உடைய: 
தாக இருக்கின்றது. பாதச் செல்திரள்களுக்கு அருகில் ஸ்டேட். 
டோசிஸ்ட் : (82007௨) உள்ளது. இதனுள் சுண்ணாம்பினாலான: 
துவளுகிற பொருள்கள் உண்டு. இவைகளே உடலைச் சமநிலையில். 
வைத்திருக்கின்றன. உள்ளுறுப்புச் செல்திரளுக்கு அருகில் ஆஸ்ஃபரே- 
guib (osphradium) உள்ளது. இது நீரின் சுத்த அசுத்தத்தை. 
அறியக்கூடியது.
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கழிவு நீரகம் : உடலறையிலிருந்து தோன்றிய இரு ஜோடி 
நதெஃப்ரீடியங்கள்மூலம், கழிவு நீர்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இந்த 

உறுப்புகளுக்கு பொஜானஸ் உறுப்புகள் (ஜக ௦8 நீரக) என்று 
பெயர். பழுப்புக் கலந்த கருமை நிறமாகவும், இருதய உறைக்குச் 

கீழே இருபுறங்களிலும் காணப்படும். ஒவ்வொரு நதெஃப்ரீடியமும் 

இரட்டைக் குழாய் வடிவமாகவும், ஒன்றின்மேல் ஒன்றாகவும் காணப் 

படும். ஒரு குழாயின் நுனி இருதய உறையில் ரீனோபெரிகார்டியல்: 

துவாரம் அல்லது கழிவுநீர் இருதய உறைத் துவாரம் (78800 றளர0க- 

dial aperture) என்ற பெயரால் இறக்கிறது. மற்றொரு குழாயின் நுனி, 

ரீனல் துவாரம் அல்லது கழிவுநீர்த் துவாரம் (௨1 ஊனா) என்ற 

பெயரால் செவுளின் மேல் அறையில் திறக்கிறது (படம் 108). 

ழ்க்குமாய்தான் சுரப்பிகளுடன் கழிவு நீர்களைப் பிரித்து வெளி 

யனுப்ப உபயோகப்படுகிறது. குழாய் சுரப்பிகளற்றுச் சிறுநீர் 

அனுப்பும் .யூரேட்டர் குழாயாசு (28) இருக்கிறது. இருதய 

உறையின் முன் பகுதிச் சுவர் பல மடிப்புகளுடன்கூடிய குளித் 

தன்மை வாய்ந்த செல்களுடன் உள்ளது. இச் செல்கள் கழிவு நீரைப் 

பிரித்தெடுக்க உபயோகப்படுகின்றன. கழிவுப் பொருள்கள் ரீனோ 

பெரிகார்டியல் துவாரத்தின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. 

இருதய உறையின் இப் பகுதிக்கு கேபர் உறுப்பு (Keber’s organ} 

என்று பெயர். 

இனவிருத்தி மண்டலம்: பால்கள் தனித் தனியாகக் காணம். 

படும்; அதாவது ஆண் வேறு, பெண் வேறு. இன விருத்தி உறுப்புகள் 

ஜோடியாக உள்ளன. அவைகள் கொத்துக் கொத்தாகவும், பல இளைக் 

குமாய்களைக் கொண்டதாகவும் சிறுகுடலின் வளைவுகளுக்கு இடையே 

காணப்படும் (படம் 702). பருவ காலத்தில் ஆண் இன உறுப்புகள் 

வெண்மையாகவும், பெண் இன உறுப்புகள் வெண் சிவப்பாசவும் 

கோன்றும். ஓவ்வொரு இனவிருத்தி உறுப்பும் Parc துவாரத்திற்கு 

எதிர்ப்புறத்தில், ஜெனிடல் துவாரத்தினால் (genital aperture) 

மேன்டில் அறையில் திறக்கிறது. 

வளர்ச்சி : முதிர்ந்த அண்டம், அண்டச்  சுரப்பியிலிருந்து 

ஜெனிடல் துவாரத்தின் வழியாக மேன்டிலறையையும், QUA HSI 

செவுள் மேல் அறை வழியாக இளயோக்காவையும் அடைஇறது. 

ஆண்  மட்டியிலிருந்து விந்துகள் நீரில் விடப்படுகின்றன. அன் 

விந்துகள் நீரோட்டத்தினால் பெண் மட்டியின் மேன்டிலறையைச் 

சேர நேரிடும். அங்கிருந்து கிளயோக்காவை அடைந்ததும் அங்கே 

அண்டத்துடன் சேர்ந்து கருத்தரிக்கப்படும். 4G முட்டையானது 

செவுள் லெமல்லாகச்களுக்கு இடையேயுள்ள இடத்தைச் சேரும். 

இங்கேதான் &g (embryo) வளர்இறது. ௧௬ வளர்ந்து cor ae 

(லாக) ஆகறது. இந்த லார்வாவுக்கு க்ளாக்இடியம் (Glochidium)
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என்று பெயர் (படம் 108), இது இரு வால்வுகள் (72146) அல்லது 
ஓடுகள் . உள்ளதாசவும், அவ் வால்வுகள் மேற்புறம் ஒட்டிக்கொண்டும் 

இருக்கும். இரு வால்வகளுக்கும் இடையே 
அடக்டார் தசைகள் உண்டு. வால்வின் &ழ்ப் 

புறத்தின் நுனியில் உள் வளைந்த கொக்கி 
களும், முட்களும் காணப்படும். இந்த லார் 

வாவிற்கு இரு மேன்டில் மடிப்புகளும், நீண்ட 
சுரப்பிகள்கொண்ட நூல் போன்ற ஓர் உருப் 
பும் உண்டு. இந்த நரல் போன்ற உறுப்புக்குப் 

  

LIL id 108. - Yrelazere) iMeivewsiv (Provisional byssus) 
-க்ளாக்கிடியம் லார்வா : என்று பெயர் (படம் 108). இது இரு வால் 
1. ஓடு வுகளுக்கும் இடையே நீண்டு காணப்படும். 2. ஓம்டுப் பற்கள் ் தன் 3. அடக்டார் தசை இத் நிலையில் வெளிவிடும் சைஃபன் வழி 
4, oudnpihsD Glesende யாகப் பல லார்வாக்கள் வெளிவரும். வெளி - 
5. புரவிஷனல் பிஸ்ஸஸ், வந்குதும் அந் நீரில் வாழும் மீனின் செவுள் 

| oer அல்லது மேல் தோல் பாகத்தை 
அடைந்தாலொழிய மேற்கொண்டு வளர மாட்டா. கொக்க 
களின் உதவியால் இவைகள் அங்கு வரும் மீன்களின் உடலில் 

'தொத்திக்கொள்ளும். முட்களும் இதற்கு உதவுகின்றன. : அந்த 
மீனின் தோல் வளர்ச்சியால் இந்த லார்வாவின் உடல் முழுவதும் 
மறைத்துவிடுகிறது. மீனின் உடல் இசுவிலிருந்து உணவு உறிஞ்சப் 
பெறுகிறது. இந்நிலை ஓட்டுண்ணியின் (27௨௦6) நிலையோன்றுள்ளது. ' 
ஏறக்குறைய இரு மாதங்களுக்குப் பிறகு: முழு உருவமும் பெற்று 
(Qi0L__worr feo Li Aa) —Metamorphosis) முதிர் மட்டியாஇறது, 
முன்னிருந்த ஓடுகள் அல்லது வால்வுகள் நீக்கப்பெற்றுப் புது வால் 
வுகள் வளரப்பெறுகின்றன. ஒட்டுண்ணி , வாழ்க்கைக் காலத்தில் 
மட்டிகள் பல இடங்களுக்கும் மீன்களினால் பரப்பப்படுகன் றன. 

பெலிசிபோடா (Pelecypoda) - 
வகைபாடு (Classification } 

இரு சமச் சீரடைய பிராணிகள் 
கடல் நீர் இரண்டிலும் வாழ்வன. 
உதாரணம். இரு ஓடுகள் மூடித் இறக்கும் 
பதுபோல் காணப்படும். அடக்டார் 
பந்குகம் (12௨). மூலமாகவும் கிளிஞ்சல் ஓடுகள் இறந்து மூட முடியும். தெளிவான தலை "இராது, உணர் நீட்சிகளும் இராது. உடல் பக்கவாட்டில் தட்டையாக இருக்கும். பமேன்டிலால் மூடப் 
பட்டிருக்கும் தகட்டுச் செவுள்கள் அல்லது லெமல்லாக்கள் காணப்படும். இரு சமச் சீர்முறை, உறுப்புகளின் துன்மையி 

இதனுள் அடங்கும். நன்னீர், 
மட்டி வகைகள் இதற்கு 
நிலையில் மட்டியில் காண் 
தசைகள். உதவியாலும்,
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லிருந்து நன்கு விளங்கும். அதாவது இரு : சிறுநீரகங்கள், இரு: 
ஆரிக்கிள்கள்,  செவுள்கள், இனவிருத்தி உறுப்புகள் ஆதியவை 
உண்டு. . உடலறையானது : இருதய: உறையாக மட்டும் இருக் 
கிறது; இருதயம் அதனுள் .அடங்கியிருக்கிறது. உணவுக் குழாம் 
சுருண்டு காணப்படும். பெரிய சீரணச் சுரப்பிகள் உண்டு. லேபியல்: 

உதடுகள் : இரண்டும் ஜோடியாக வாயின் இரு புறங்களிலிருந்து: 
வாய்ப்புறம் உணவுப். பொருள் 
களை உள் அனுப்பும். ரேடுலா 

வும் தரடைகளும் இரா. கழிவுதீர் 
உறுப்புகளான ஒரு ஜோடி ஏறு 

நீரகம் ஒருபுறம் இருதய உறையி 
லும், மறுபுறம் வெளியிலும் திறக் , : 
கும். நரம்பு மண்டலம் சமச் சர் 
முறையில் அமைந்திருக்கும். சண் 2 ன் 

கள் இரா. பால்கள் தனித் தனி - 
யாகக். காணப்படும். உருமாற் 
றத்துடன் கூடிய கர வளர்ச் ஏற் : 

படும். ” 

    

உள்வகை 1. . புரோட்டோ 
பிராங்கியேட்டா (Protobran- ப. படக (03, ; 
chiata) soogr @nG@e செவுளி வெம்லிபிராங்களின் குறுக்கு 

5 ப் ட வெட்டுப்: படம்: 
கள் (படம் 1709-ல் &):; இவை . ட் 

- . முக்கிய செவுளமைப்பு 

இறகு போன்ற செவுள்களையுடை. புரோடோபிராங்கியேட்டா 
யன. தடுவில் ஓர் அச்சும், அதன் ஃபில்லிபிராங்கியேட்டா 

இருபுறங்களில், இல்லிகளும் யூலெமல்லி பிராங்கியேட்டா 

(வரர) அமையப் பெற்றன. செப்டி id ங்கியேட்டா 
௦ 5 கவியும் ald och மேன்டில் 

ஒவ்வோர். இ பூம் தணித்துக். வெளி வரிசை இல்லிகள் 
காணப்படும். ஒன்றிற்கொன்று உள் வரிசை இல்லிகள் 

எதிர்ப்புறமாக அமையா. நகருவ உடலுறுப்புத் தொகுதி 
தற்குத் குகுந்தாற்போல் குட்டை வெளிச்செவுளின் வெளிலெம்ல்லா: 

யான பாதம் உண்டு. அடக்டார். வெளிச்செவுளின் உள்லெமல்லா. 

ர ம ச்சி த உட்செவுளின் வெளிலெமல்லா 

BOFEM BONG MOTE யடைந்தி உட்செவுளின் உள்லெமல்லா 
ருக்கும், உதாரணம்: நுகுலா லெமல்லார் இணைவுகள் 
(மலம்வ). இதன் பாதம் பூமிக் செவுட்சுவர் 

குள் துளைத்துச் செல்லுவதற்குத் 
குகுந்தாற்போல் அமைந்துள்ளது. உதாரணம் : சொலினோமையா 

(Solenomya). 
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உள்வகை 2: ஃபிலிபிராங்கியேட்டா (Filibranchiata) அல்லது 

கொக்கிச் செவுளிகள் (படம் 7109-ல் 8): இவை ஒரு ஜோடி
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லெமல்லாக்களினால் ஆன இரு செவுள்களுடையன.. இதன் இல்லிகள் 

ஒன்றிற்கொன்று எதிர்ப்புறமாக அமையப்பெற்றுள்ளன. எவ்வா 

றெனில் &ழ் நோக்கியும், மேல் நோக்கியுமாக இரு அங்கங்கள் (மந்) 

உடையன. மேல் அங்கம், பாதத்துடனோ மேன்டிலுடனே சேராமல் 

தனித்துக் காணப்படும். செவுள் இல்லிகள் ஒவ்வொரு வரிசையும் 
மற்றொரு வரிசையுடன் தொய்ந்த (1௦056) நிலையில் சேர்க்கப்பட் 
டிருக்கும்; பிஸ்ஸஸ் சுரப்பியினால் சுரக்கப்பட்ட நூல்போன்ற அமைப் 
புடன் பாதம் காணப்படும். - நிரந்தரமாகவோ, தற்காலிகமாகவோ 
இந்நூல் போன்ற அமைப்பு இருக்கும். - உதாரணம் : மிட்டிலஸ் 
(Mytilus) என்ற கடல் மட்டி. பிளாகுனா (112008) கண்ணாடிச் 
சிப்பி--கிளிஞ்சல், ஜன்னல் கண்ணாடிக்கு உபயோகிக்கலாம். லித்தோ 
'டோமஸ் (141௦0௦0௯௦8) சுண்ணாம்புப் பாறையைத் துளைக்கும் உருளை 
ஓடு உடையது. 

உள்வகை : 3. சூடோலெமல்லிபிராங்கியேட்டா (Seudolamelli- 
branchiata) soog பொய்ச் செவுளிகள் : லெமல்லாக்களுடன் 

ms கூடிய செவுளிகள் உண்டு. இடை இல்லிகள் கொக்கி 
போன்று இணையப்பெற்றிருக்கும்; அல்லது இரத் 
தத் தசைச் சேர்க்கையினால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். 
ஒரு பின் அடக்டார் மட்டும் காணப்படும். பாதம் 
அவ்வளவாக வளர்ந்திராது. உதாரணம் : ஆஸ்டி 
ரியா ப்பிகள் அல்லது ஆளிகள் (08௦2), உண்ணும் 
சிப்பிகள். இரு சமமற்ற ஓடுகளுடையன. கால்கள் 
இரா. பெக்டன் (180100) வி9ரிக் கிளிஞ்சல், மேன்டி. 
லில் பாலியல் கண்கள் (1வி1£1 ஸஃ) காணப்படும். 

  

படம்: 0௨ உள்வகை 4. யூலெமல்லிபிராங்கியேட்டா (%ய2- 
ஆஸ்பர்ஜில்லம் mellibranchiata) அல்லது மட்டிச் செவுளிகள் 

(படம் 109-ல் 0) : லெமல்லாத் தகடுகளால் ஆன 
'செவுள்கள். இல்லிகள் இரத்த நடு இல்லிகளாலும் நடு லெமல்லாக் 
களாலும் இணைக்கப்பெற்றுள்ளன. உதாரணம்: நன்னீர் மட்டிகள் 

  

(Freshwater மடி), டெரிடேச (1250௦, படம் [78) மரத்தைக் துளைத்துச் செல்லும் இரு ஓடுகளையுடையது. மரத்தூள்களைச் சீர



-Oioed gyi_lacir 255 

ணிக்கும் என்சைம் (ஈர௭ஈ) இதற்கு உண்டு. ஃபோலஸ் (் Pholas), 
பாறையைத் துளைக்கும். சோலன் (5010) (படம். 77 27, கத்தி 
போன்ற ஓடு உடையது, ஆஸ்பர்ஜில்லம் (குறளஜி[0) (படம் 170 ). 
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டெரிடோ: 1, வாய், 2: பாதம், 3. ஒடு, 4. பளிங்கு தண் 

டுப்பை, 5, சீரணச் ௬ரஅபி, 6. செவுள்மேடு, 7. உணவுப் பாதை, 
8- ஆரிக்கிள், 9: வெண்ட்ரிக்கிள் , : 10: இருதய உறை; 11. கழி 

வாய், 12: செவுள், 13, மலப்பிழுக்கை, 14, பேலட், 15. மரம்: 

உள்வகை 45. செப்டிபிராங்கியேட்டா (மாக்க) அல் 
லது அறைச் செவுளிகள் அல்லது சல்லடைச் செவுளிகள் (படம் 10.9-ல் 
1): துளையுடன் கூடிய தசை அறையாக விளங்கும் செவுளிகள் 

மேன்டிலுக்கும், உள்ளுறுப்புத் தொகுதிக்கும் இடையில் காணப்படும். 

உதாரணம் : போரோமியா (0௦0). 

ஐஃபைலம்: மொலஸ்கா--மெல்லுடலிகள் 

aime: (ii) காஸ்ட்ரோபோடா--வயிற்றுக்காலிகள் 

உதாரணம் : ஆப்பிள் நத்தை அல்லது கழனி நத்தை 

பைலா வைரன்ஸ் (111 virens) 

வெளித் தோற்றம் ௮: பைலா வைரன்ஸ் பொதுவாகக் குளம், 
குட்டைகள், நெல் வயல்கள் போன்ற இடங்களில் காணப்படும். 

அதனுடைய மெல்லுடல் ௬ருண்ட கூட்டினுள், அக் கூட்டின் 

சுருளைப்போலச் சுருண்டு காணப்படும். இதற்குத் தட்டையான 
குசைக்கால் உண்டு. அக் காலின் மேலுள்ள தலை கூட்டிற்கு 
வெளியே நீட்டிக்கொண்டு வரும். ஏகேனும் சிறிது கலக்கமோ, 
தொந்தரவோ ஏற்பட்டால், கால் உள்ளிழுக்கப்பட்டு அதன் மறுமுனை 

௮௪.
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யின்மேல்: ஓட்டிக்கொண்டுள்ள ஓப்பர்குலத் . தட்டு (operculum) 

அல்லது மூடி கதவுபோலக் கெட்டியாக மூடிக்கொள்ளும். 

் கிளிஞ்சல் கூடு : இக் கூடு ஒரு தனித் தகட்டினால் (univalve) 
ஆனது. இது மத்திய அச்சில் சுருண்டு காணப்படும். மத்திய அச்சிற் 

குக் காலுமெல்லா (௦௦10106113) அல்லது மத்தியத் தூண் என்று பெயர். 
இதைச் சுற்றிப் படி ஏறுவதுபோல் காணப்படும். இக் கூடு ஒரு 

A 

   
Ub te «iis, . 

A: பைலா வைரன்ஸ் - கூடு? 1. எபெக்ஸ், 2. ஜட்சர், 

3. வெரிக்ஸ், 4, கூட்டின்வாய், 5, உள் உதடு, 6. வெளி உதடு, 

7. அம்பிலிகஸ், 8, உடலின் சுழல். 3, பைலா? மெல் உள்ளுறுப்பு 

கள். 1, தலை, 8, பாதம், 8, வாய், 4, பேர் உணர் நீட்சி, 5. சிற் 
வணர் நீட்சி, 6; கண், 7, வலது நியூக்கல் பகுதி, 8, மேன்டில், 

9. உள்ளுறுப்பு தொகுதி, 10. இடது நீயூக்கல் பகுதி, 

பெரிய துவாரத்தின் வழியாக வெளித்திறக்கிறது. இத் துவாரத்திற் 

குக் கூட்டின் வாய் என்று பெயர். இக் கூட்டின் உச்சிக்கு ஏப்பெக்ஸ் 

(றய என்றும், அக் கூட்டின்மேல் காணப்படும் சுழற்சியின் கோடு 

களுக்கு சூட்சார்ஸ் (ஸர்பா8)) அல்லது தையற்கோடு என்றும் பெயர் 

(படம் 1138-ல் &). இத் துவாரத்தின் வெளிவிளிம்பிற்கு வெளி உதடு 
(outer lip) என்றும், உள்விளிம்பிற்கு உள் அல்லது காலுமெல்லார் 
25@ (columellar lip) என்றும் பெயர். காலுமெல்லாரே ஒரு 

குழாய்த் தூண்போன்றது. இக் குழாய்த் தூண், கூட்டின் வாய்க்கு : 
அருகில் வெளித்திறக்கிறது. இச் சிறு துவாரத்திற்கு அம்பிலிகஸ் 
(umbilicus) என்று பெயர். மேன்டிலின் விளிம்புச் சுரப்பிகளினால் 

சுரக்கப்பட்டதே இக் கூடு; வளர்ச்சிக் கோடுகள் இக் கூட்டின்மீது 
நன்கு . தெரியும். இக் கோடுகளில் சில தடிப்பாகக் காணப்படும். 
இது அக் காலத்தின் வேலையில்லாக் காலங்களையும், உடன் ஏற்பட்ட 
அதிக வேலைக் காலங்களையும் குறிக்கும். இக் கோடுகளுக்கு வெரிசிஸ் 
(verices) என்று பெயர்.
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ஓப்பார்குலம் என்பது ss துவாரத்தின் நூடியாகும். இது 

பாதங்களிலுள்ள சுரப்பிகளிலிருந்து சுரக்கப்பட்டு உண்டாயிற்று. இது 
பெட்டியின் மூடிபோன்று கெட்டியாக மூடிக்கொள்ள உபயோகப் 
படுகிறது. மாவடுபோன்ற உருவமுடைய :ஒரு பகுதி உட்புறத்தி 
ண்டு. இதற்கு பாஸ் (0௦3) என்று பெயர் 
(படம் 774). இப் பகுதியில் தசைகள் கெட்டி. 
யாகப் பிடித்துக்கொண்டுள்ளன. இம் மூடி, 
இத் தசைகளின்மூலமே மூடித் இறக்கப்படு 
கிறது. 

  

பைலா கூட்டின் (11௧ ஐ100058) துவாரம் 
ஓப்பர்குலம் 7 பார்ப்பவரின் கண்ணுக்கு வலப் பக்கமாகக் ் து 

@ எறுவ ற் ரகக் ந ௨. வெளித் தோற்றம் 
BIT CT QO Bl FIT HITT COM LB காணப்படும். 5. உள் தோற்றம் 

இதற்கு இடம்புரி (மமயக1) என்று பெயர். 7, பாஸ் 

இல சமயம். மிகவும் அருமையாக, இடப் பக் 
கம் துவாரம் அமைந்துள்ள கூடும் கிடைக்கும். இதற்கு வலம்புரி 
(ஹ்றர்தக1) என்று பெயர். 

இக் கூடு மூன்று அடுக்குகளால் ஆனது. வெளி அடுக்கு, கைட்டின் 
பொருளால் ஆனது. இதற்குப். பெரிஆஸ்ட்ரேகம் (றஊர்0607க0ம001) 

என்று பெயர். இதன்கீழ் இரு சுண்ண அடுக்குகள் உண்டு. அவை 
களுக்கு ஆஸ்ட்ரேகம் (08கமாா) என்றும், ஹைப்போஆஸ்ட்ரேகம் 
(hypoositracum) என்றும் (முறையே பெயர். சுண்ண: அடுக்குகளின் 
ஏற்றக்குறைவே இவ் விரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். 

மெல் உள்ளுறுப்புகள் (படம், 113-0 B): கூட்டை உடைத்து 
எடுத்தபின் காண்பதே உடலாகும். இதற்குக் தலை, கால், உள்ளுறுப் 
புத் தொகுதிகள் என்ற மூன்று பகுதிகள் உண்டு. கால் அல்லது 
பாதம் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அமைந்துள்ள தசைகளினால் ஆனது. 
பாதத் தசைகளைச் சுருக்கியும் விரித்தும் இப் பிராணி நகர்கிறது. 

"தலையும், உள்ளுறுப்புத் தொகுதிகளும் பாதத்திற்கு மேலே அமைந் 
துள்ளது. தலையில் இரு ஜோடி. உணர் நீட்சகளும் (112015), ஒரு 
ஜோடிக் எண்களும் உண்டு. பெரிதாகக் காணப்படுவனவற்றிற்குப் 

 பேருணர் நீட்சிகள் என்றும், றிய ஜோடிக்குச் ஏற்றுணர் நீட்சிகள் 
என்றும் பெயர். . பேருணர் நீட்சுகளை லேபியல் பால்ப்ஸ் (0௨ 
றவிற£) என்றும் கூறுவார்கள். இவைகளுக்குக் கீழே மத்தியில் வாய் 

அமைந்துள்ளது. சிற்றுணர் நீட்சிகளே உண்மை நீட்சிகளாகும். 

"இவைகளுக்குப் பின் ஓம்மேட்டேோஃபோர் (ommatophore) soirp 
சிறு தண்டுகளின் நுனிகளில் இரு கண்கள் காணப்படும். உள்ளுறுப்புத் 

தொகுதியில் பல.முக்கிய உறுப்புகள் காணப்படும். கூட்டின் சுருள் 

போலவே இத் தொகுப்பும் காணப்படும். இதற்குமேல் மேன்டில் 

820-717
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என்ற மெல்லிய உறை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. உள்ளுறுப்புத்' 

தொகுதியையும் உள்ளிழுக்கப்பட்டிருக்கும் தலையையும் இவ்வுறை 

மூடிக்கொண்டிருக்கும். , தனியாகத் தோன்றும் மேன்டிலின் விளிம்புக் 
கூட்டின் விளிம்புடன் தலைக்குமேல் .ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் பாதத் 

  

டடம. 115. 

பைலா--மேன்டிலறை உறுப்புகள் : 1, உடலுறுப்புத் தொகுதி, 

2. செவுள், 3, மலக்குடல், 4. விந்து காளம், 5. கழிவாய், 
6. பீனிஸ், 7. எப்பிடீனியா, 8. வாய், 9. இடது நியூக்கல் 

பகுதி, 10. ஓஸ்ஃபரேடியம், 11. நுரையீரல் துவாரம், 12. நுரை 
யீரல் அறை, 

கிற்கு மேலும், தலைக்கு இரு புறங்களிலும் இரு நியூக்கல் பகுதிகள் 
{nuchal lobes pseudepipodium) 2«i7@. @0 பக்கமுள்ளது வலப் 
பக்கமுள்ளதைவிடச் சற்று நீளமானது. 

மேன்டிலறை (படம் 115) : உடலின் முற்பகுதியில் மேன்டிலால் 
மூடப்பட்ட பாகத்திற்கு மேன்டிலறை என்று பெயர். இதனுள் &ழ்க் 
கண்ட உறுப்புகள் காணப்படும்: 

(91) Qeeycirscir (gills or ctenidia): இவை வலக் கோடியில் மேன்டி, ' டன் இணைந்து காணப்படும். மேன்டிலின் நுனியிலிருந்து. உட். 
கடைசி மூலைவரை காணப்படும். இச் செவுளுக்கு ஓர் அச்சு உண்டு. 
அச்சின் ஒரு பகுதியில்மட்டும் வரிவரியாக அமையப்பெற்ற 
'லெமல்லா உண்டு, இது சிறு இலைகள் ஒன்றன்பின் ஒல் வைத்தாற்போல் அமையப்பெற்றுள்ளது. ' இதற்கு ம் Gori (monopectinate) மூறைச் செவுள்கள் என்று கூறுவார்கள்.



(மெல்லுடலிகள் 259 

(ஆ) மலக்குடல்: இது செவுள்களுக்கு இடப்புறம் மேன்டிலறை 

யின் அடிப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. ஒரு சிறு பாப்பில்லா (papilla) 

மூலமாகக் கழிவாய் வெளியில் திறக்கிறது. 

(இ) இனவிருத்திக் குழாய் (அண்ட நாளம், விந்து நாளம்) மலக் 

குடலுக்கு இடப்புறம், கழிவாய்க்கு அருகில் திறக்கிறது. ஆண் பைலா 

வின் இப் பகுதியில் ஆண்குறி உறுப்பும் (றஊ45) அதைச் சேர்ந்த சுரப்பி 

யும் காணப்படும். ் 

(ஈ) எப்பிட்டினியா (Epitaenea): இது ஒரு தடிப்பு. இன 

விருத்தி நாளத்திற்கு இடப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இத் தடிப்பு, 
வலது நியூக்கல் பகுதியின் நுனியிலிருந்து மேன்டிலறையின் கடைசி 

வரை நீண்டுள்ளது. ஆகையால், இத் தடிப்பு, செவுளறையிலிருந்து 

நுரையீரல் என்னும் காற்றறையைப் பிரிக்கிறது. ் 

(௨) கழிவுப் பொருளுறுப்புகளின் மூன் அறை (Antenior renal 

ஹம்சா) 2 இது எப்பிட்டீனியாவின் பிற்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 

'இஃது ஒரு சிறு துவாரத்தின் வழியாக மேன்டிலறையில் திறக்கிறது. 

(ஊ) நுரையீரல் என்னும் காற்றறை (Pulmonary sac) எப்பிடீ 

னியாவுக்கு இடப்புறம் அமைந்துள்ளது. இதுவும் ஒரு காற்றறை 

வாயில் வழியாக வெளித் திறக்கிறது. ‘ 

(எ) €ப்புப் போன்றுள்ளதும் ஆரஞ்சு நிறமுடையதுமான ஓஸ்ஃப 

ரேடியம் (௦ஊாகபர்பா) என்பது இட நியூக்கல் பகுதிக்குப் பக்கத்தில் 

'மேன்டிலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. ஓர் அச்சும் (2305), அதன் இரு 

புறங்களிலும், ஓலையுடன்கூடிய தென்னை மட்டைபோன்று வரிவரி 

யாக அமைந்துள்ள சிறு இலை போன்ற உறுப்புகளையும் கொண்டுள்ள 

தாக இருக்கும். 

மேன்டிலறையை இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். இடப்புறம் 

காற்றறைப் பக்க மேன்டில்றை என்றும், வலப்புறம் செவுளறைப் 

ப்க்க மேன்டிலறை என்றும் பிரிக்கலாம். ் 

மே ற்கூறிய உறுப்புகள் யாவும் ஒருங்கே மேன்டிலறையில் காணப் 

படுவதால், இவைகளும் மேன்டிலும் சேர்ந்து மேன்டில் சேர்வை 

(பஹப1௪ ௦௦௧௩01) என்று பெயர்பெறும். 

ஜீரண மண்டலம் : உணவுப் பாதையானது, வாய், உள்வாய், . 

உணவுக் குழாய், இரைப் பை, சிறுகுடல், மலக்குடல், கழிவாய் , 

போன்ற பாகங்களைக்கொண்டுள்ளது. கழிவாய் மூன் கூறியதுபோல்



260 விலங்கியல். 

மேன்டிலறையில் திறக்கிறது. உள்வாய்த் தொகுப்பு : (100௨1 258). 
பலத்த தசையின் சுவரால் ஆனது. இஃது இரு தாடைகளையும் ஒரு. 
ரேடுலாவையும் கொண்டுள்ளது. கைட்டின் பற்களால் ஆன இத் 
தாடைகள், அறையின் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. நாடா போன்- 

றுள்ள ரேடுலா உள்வாயின் அடிட்: 
பாகத்தில் . ஓடோன்டோஃபோர் 
(௦௦௦400%௦76) என்ற தசை, நாக்கு. 

மேட்டின் மேல் அமைந்துள்ளது. 
சடினமான பற்கள் இரம்பக்தைப்- 
போன்று வரிசையாக அமைந்துள்: 
ளன. இம். மாதிரிப் பல வரிசைகள் 
ரேடுலார் பை வரையில் அமை ந்துள் 

ளன. . பற்கள் யாவும் இப் பையினால்: 
சுரக்கப்படுகன்றன. மூன்னுள் ள: 
பழைய பற்சள் தேய்வடைந்து நீக் 
கப்பட்டபின் பின் வரிசையிலுள்ள. 
வைசள் அப்படியே நாடாபோன்ற. 

  

பட. 1/௧ அமைப்புடன் : முன்தள்ளப்படுகின் 
பைலா-உணவுப்பாதை - றன. 

1. உள்வாய் தொகுப்பு ; 

அரபாத் உணவுக் குழாய் (படம் 170) - 4. உணவுக்குழாய் உள்வாயுடன். தொடர்ந்து காணு 
5. கார்டியக் இரைப் பை வது உணவுக் குழாய். . இஃது உள்ளு. 
6. பைலோரிக் இரைப் பை றுப்புத் தொகுதிவரை பின்சென்று 
9: சகம். இரைப் பையில் இறக்கிறது. ஒரு 
ட் பதக் ஜோடி மிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் உள்: 
10. கழிலாய் வாய்த் தொகுதியின் இரு புறங்களி' 
11. கல்லீரல் ் லிருந்தும் நாளங்கள் வழியாக உள்: 

வாயில் இறக்கின்றன. இரு உணவுக் 
குழாய்ப் பைகள் (0650182621 pouches) பக்கத்திற்கு ஒன்றாக உமிழ். 
நீர்ச் சுரப்பிசளுக்குக் ழே அமைந்துள்ளன. : உள்வாயும் உணவுக். 
குழாயும் கூடுமிடத்து இப் பைகள் சேர்சின்றன. 

இரைப் பை: உள்ளுறுப்புக் தொகுஇயின் இடப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இஃது இரு பகுதிகளாக இருக்கிறது. (i) corr போன்று இருதயத்திற்கு அருகிலுள்ளது கார்டியக் eM (cardiac 
வாம்ள). இதில் உணவுக் குழாய் சேர்கிறது. (ii) குழாய் போன் 
றுள்ளது பைலோரிக் அறை (91௦11௦ ர்2ந்ர) இது சிறுகுடலுடன் _ சோர்கிறது. பைலோரிக் அறையுடன் ஒரு குடற் பை (caecum) சேர்ந்துள்ளது. ் * * 4 ்
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சிறுகுடல் : இஃது: ஒரு நீண்டு வளைந்த குழாய்போன்றது. 
உள்ளுறுப்புத் தொகுதியின் உள்ளே சென்று மலக்குடலாக மேன்டி, 

லறையில் அமைந்துள்ளது. உள்ளுறுப்புத், தொகுதியில் பழுப்பு 

நிறமுடைய ஜீரணச் கறப்பிகள் உண்டு. இஃது இரு பகுதிகளாக . 

உள்ளன. -.ஒன்று சிறியதாகவும், இரைப் பையுடன் தொடர்பு 

கொண்டும் காணப்படும். மற்றொன்று பெரியதாகவும், உடற் சுழற் 
தியின் உச்வெரை பரவியுங் காணப்படும். இரு பகுதிகளிலிருந்தும் 

பபரிய நாளங்கள் கிளம்பி, ஒன்றுசேர்ந்து இரைப் பையில் சேர் 

கின்றன. இறுதியில் மலக்குடல் கழிவாய்மூலம் .மேன்டிலறையில் 

திறக்கிறது. : 

பைலாவிற்குப் பச்சைப் பாசிகள், இறு தாவரங்கள் போன்றவை 

க்ளே உணவாக அமைகின்றன. இது ரேடுலாவினால் நன்கு அரம் 

“போல் அராவி அராவித் தின்னும். ட 

சுவாச மண்டலம் : பைலாவிற்கு இருவித சுவாச மூறை 

உண்டு. இது நீரிலும் வாழும் நிலத்திலும் வாழும். ் 

நீர்ச் சுவாசம் : நீறில் வாழும்போது சுவா௫க்கச் செவுள்கள் 

உபயோகப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் அதிக ஆழத்தில் இருக்கும் 

“போது செவுள்கள்மூலம் சுவா௫ுக்கும். மூன்கூறிய நியூக்கல் பகுதிகள் 

இரண்டும் குழாய்போல் அநீதச் சமயத்தில் உண்டாகின்றன. இட. 

Dusan குழாயமைப்பு, காற்றறைப் பக்க மேன்டிலறை 

யுடனும் மற்றொன்று செவுளறைப் பக்க மேன்டிலறையுடனும் 

தொடர்புகொண்டுள்ளன. உள் நீரோட்டம் இட நியூக்கல் 

பகுதிக் குழாய் வழியாகக் காற்றறை பக்க மேன்டிலறைக்குச் செல் 

கிறது. அங்கிருத்து செவுளறைக்கு எப்பிடீனியாவைக் கடந்து 

-செல்கிறது.. அங்குள்ள செவுள்கள் மூழ்கப்பெறுவதனால் வாயு 

மாற்றம் ஏற்படுகிறது. பின் வல நியூக்கல் பகுஇக் குழாய்மூலம் நீர் 

“வெளிவருவறைது. . நியூக்கல் பகுதிக் குழாய்கள் நீரோட்டம் ஏற்படும் 

போதுதான் நன்கு : தெரியும். இரத்தத்திலுள்ள கரியமிலவாயு 

“செவுகள்கள்மூலம் நீரில் கலக்கப்பட்டும், அந்: நீரில் கலந்துள்ள 

பிராணவாயு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டும் இவ்விதமாகச் சுவாசித்தல் - 

நடைபெறுகிறது. செவுள்களிலுள்ள சிலியாக்கள் அசைவுமூலமும், 

-மேன்டூல் மேலும் கீமும் நகர்வதாலும், நீறோட்டம் தொடர்ந்து 

தடக்கவும் முடிகிறது. ் 

நிலச் சுவாசம்:. இச் சுவாச முறை மேன்டிலறையின் மாறுபட்ட 

பகுதியான நுரையீரல் என்னும் காற்றுறையினால் தடைபெறுகிறது. 

பைலா நீர்மட்டத்திற்குமேல் வரும்போது இம் முறையான சுவாசம் - 

“கையாளப்படுகிறது; ' செடி. கொடிகளினால் நீர்மட்டத்தில் தாங்கப்
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பெற்று நிற்கும், இட நியூக்கல் பகுதி நீண்டு சுருட்டிக்கொண்டு: 

ஒரு குழாய்போல் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டு வரும். இக்குழாய் 
காற்றறையின் வாயிலுக்கு நேராக அமைந்துள்ளது. இப்போது 
எப்பிடீனியா நன்கு மேன்டிலுடன் அமுக்கி மூடிக்கொள்ளப்படுவதால்: 
செவுளறை சுவாச அறையிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. காற்றறை. 

மாறிமாறிச் சுருங்கி விரிவதனால் காற்று நேரே காற்றறைக்குச் 
செல்கிறது. காற்றறையின் சுவரில் பல இரத்தக் குழாய்கள் இருப் 

பதால், இரத்தத்திற்கும் காற்றிற்கும் இடையில் : வாயுமாற்றம் ஏற் 
படுகிறது. ‘ 

பைலா அசைவற்று மண்ணில் புதைந்து தூங்கும் காலங்களில் 
அதன் அலுவல்கள் குறைபட்டிருப்பதனால், இக் காற்றறையில் 
அடைத்து வைத்துள்ள காற்றையே சுவாசிக்க உபயோகித்துக்கொள் 
கிறது. இக் காலங்களில் வேலை குறைவு; ஆகவே, சக்தியின் தேவையும். 

குறைவு... 

இரத்த மண்டலம் : இருதயம், தமனிகள், சிரைகள், சைனஸ்கள்: 
கொண்டது இரத்த மண்டலம், செவுள்களும், நுரையீரல் என்னும். 
காற்றறையும் ஒருங்கே இருப்பதனால் இந்த மண்டலம் மிகச் சிக்கலான. 
முறையில் அமைந்துள்ளது. ட. 

இருதயத்தைச் சுற்றி ஒரு மெல்லிய இருதய உறை உள்ளது. இதா 
உள்ளுறுப்புத் தொகுதிகளுக்கு இடப் புறத்தில், காற்றறைக்கு நேர் 
கீழாக அமைந்துள்ளது. இந்த உறை, உடலறையிலிருந்து உண்டா 
னது. சிறுநீரகத்துடனும் தொடர்புடையது. 

இருதயம் இரு அறைகளாலானது, அவ்வறைகளுக்கு ஆரிக்கிள், 
வென்ட்ரிகிள் என்று பெயர். ஆரிக்கிளுக்கு முன் வென்ட்ரிகள் உள் 
ளது. பல மெல்லுடலிகள் ஓர் ஆரிக்கிள் மட்டும் பெற்றுள்ளன... 
அவைகளுக்கு ஓரிருதய அறை உடலி (140001௦௦01) என்று பெயர். 
அதேபோல் இரண்டு இருதய அறையைப் பெற்றிருப்பவற்றிற்கு. 
ஈரிருதய அறை உடலி (1015100014) என்று பெயர். 

வென்ட்ரிகிளிலிருந்து அயோர்ட்டா (௨௦11௨) கிளம்புகிறது. இது 
இரண்டாகப் பிரிந்து தலை அயோர்ட்டாவாகவும் (௦௫111௦ aorta), 
உள்ளுறுப்புப் பகுதிக்கு உள்ளுறுப்பு அயோர்ட்டாவாகவும் (௩1௦ 
௨௦12) முறையே முன்னும் பின்னும் ஆக இரு பெருந் தமனிகள் செல்கன்” 
றன. தலை அயோர்ட்பா கிளம்புமிடத்தில் அதன் அடிப்புறம் சற்றுப் 
பருத்தும், சுருங்கக்கூடிய தன்மையுடையதாயும் 

. இப்பகுதிக்கு அயோர்ட்டிக் Bbyder (aortic ampull 
(படம் 777). 

அமைந்துள்ளது. 

a) என்று பெயா் 
இது இரத்தத்தை முன்னோக்கி ஓடச்செய்ய உபயோகப்: 

படுகிறது. இருதயம், அயோர்ட்டிக் வளைவு, ஆம்புல்லா யாவும்
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இருதய உறையினுள் இருக்கின்றன. தலை அயோர்ட்டாவிலிருந்தூ 

மேன்டிலுக்கும், உணவுக் குழலுக்கும், உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளுக்கும், 
சிறுநீரகத்திற்கும், உணர்ச்சி நீட்சிகளுக்கும், கண்களுக்கும், பாதத். 

படட ரவு 

  

படம17, 

பைலாவின் இரத்த ஓட்டம்: 1. இருதய உறை, 2. ஆரிக்கிள், 

3. வென்ட்ரிக்கிள், கீ. அுயோர்டிக் ஆம்புல்லா, 5. அயோர்ட்டா, 
6. தலை அயோர்ட்டா, 7. உள்ளுறுப்பு அயோர்ட்டா, 

8. நுரையீரல், 9, செவுள், 10. எஃப்ரென்ட் செவுள் சிரை, 

11, அஃப்ரென்ட் செவுள் சிரை, 12. மூன் கழிவு நீக்த அறை, 

13. பின் கழிவு நீக்கு அறை, 14. எஃப்ரென்ட் கழிவு நீக்கு சிரை. 

இற்கும் தஇகைகள்மூலம் இரத்தம் விநியோகமாகிறது. உள்ளுறுப்புத் 
தொகுதி அயோர்ட்டாவிலிருந்து இரைப் பை, சிறுகுடல், கழிவு நீர் 
உறுப்புகள், இனவிருத்தி உறுப்புகள், மலக்குடல் போன்றவை 
களுக்கு இரத்தம் விநியோகமாகிறது. 

மேற்கூறியவாறு இரத்தம் பல இடங்களுக்கும் சென்று அங்கிருந்து: 

பல சிரைகள்மூலமும், சைனஸ்மூலமும் சேகரிக்கப்பட்டு இருதயத் 

இற்கு இறுதியாக வந்து சேர்கின்றது. சேகரிக்கும் சைனஸ்களை 

முக்கியமாக நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம், (௮) முன் பெரிவிசரல் 

coxorei (Anterior perivisceral sinus): இது உணவுக் குழாயின் முற் 

பகுதியைச் சுற்றியுள்ளது. (ஆ) பெரி-சிறுகுடல் சைனஸ் (Peri- 

intestinal sinus). Qa சிறுகுடல், இனவிருத்தி உறுப்புகள் ஆகிய இவை 

களைச் சுற்றியுள்ளது. (இ) செவுள்-கழிவு சைனஸ் (Branchio-renal 

sinus): Qs கழிவு அறைக்கு வெளிப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. 
செவுள் வெளிச்செல் சிறு sueisegtox (afferent ctenidial vein) Ger 

கிறது. (ஈ) நுரையீரல் சைனஸ் ய்மைவார மம) 2 இது காற்றறை. 

யுடன் சேர்ந்துள்ளது.
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இரத்த ஓட்டம் : மேற்காட்டியுள்ள விளக்கப் படத்தைப் பார்த் 
தால் பைலாவில் இரத்த ஓட்டம் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பது 
விளங்கும். தலை அயோர்ட்டா, உள்ளுறுப்பு அயோர்ட்டா ஆகிய 
.இருபெருத் தமனிகள்மூலம் இரத்தம் உடலின் எல்லா உறுப்புகளுக் 
கும் வழங்கப்பெறுகிறது. அந்த. அறுப்புகளிலிருந்து பெரிவிசரல் 
சைனஸ், பெறரி- சிறுகுடல் சைனஸ் ஆயை இருபெருஞ் இரைகள் 
மூலம் இரத்தம் சேகரிக்கப்படுகிறது. பெரிவிசரல் சைனஸிலிருந்து 
-செவுள் - கழிவுறுப்பு சைனஸ் மூலம் ஆரிக்களை அடைகிறது. ஆரிக் 
இளுக்கு இருவழிகள்மூலம் செல்லலாம். () செவுள்கள்மூலம் நேரே 
ஆரிக்கிளுக்குச் செல்லலாம். (ii) அல்லது நுரையீரல் பையிலிருக்கும் 

. நுரையீரல் சைனஸ்மூலம் நுரையீரல். சிரைக்குச் சென்று, அது வழி 

யாக ஆரிக்களே அடையலாம். நீர்ச் சுவாச மூறை நடைபெறும்போது 
செவுள்கள்மூலமாகவும், நிலச் சுவாச முறை நடைபெறும்போது 

. நுரையீரல் வழியாகவும் இந்த இரத்த ஒட்டம் நடைபெறுகிறது. 

பெறி-சிறுகுடல் சைனஸிடமிருந்து இரத்தம் கழிவு நீக்கு உறுப் 
அவிகள்மூலமாக ஆரிக்கிளைப் போய்ச் சேரும். மூன் கழிவு நீக்கு அறை 

வழியாகப் போக. நேர்ந்தால் செவுள்கள்மூலமாக ஆரிக்கிளை அடை 

யும். பின் கழிவு நீக்கு அறை வழியாகப் போக நேர்ந்தால் எஃப்ரன்ட். 

கழிவு நீக்கு சிரை வழியாக ஆரிக்கிள் அடையும். இவ்வாறு வரும் 

போது கழிவுப் பொருள்கள் நீக்கப்பெற்று ஆரிக்ககா அடைகிறது. 

ஆனால், கரியமில வாயு (கார்பன்டைஆக்சைட்) நீக்கப்பெறவில்லை. 

முற்கூறிய பெரி-உள்ளுறுப்பு சைனஸ்மூலம் இரத்தம் வரும்போதும் 

கரியமில வாயு நீக்கப்பெற்று வருகிறது. பெறி-சிறுகுடல் சைனஸ் 

மூலம் வரும்போதும் முன் கழிவு நீக்கு அறைமூலம் வந்தால் கழிவு 

நீக்கம், கரியமில வாயு நீக்கம் இரண்டும் நடைபெறுகின்றன. ஆகை 

.மினால் சுத்த இரத்தமும் அசுத்த இரத்தமும் ஆரிக்கிளில் கலந்துபோக 

நேர்டுகிறது. 

கழிவுறுப்பு மண்டலம் : சிறுநீரகுத்தினால் (14089) கழிவுநீர்கள் 

வெளியேற்றப்படுசின்றன. இச் சிறுநீரகம் முன், பின் என்ற இரு 

, அறைகளினால் ஆனது. இரண்டிற்கும் இடையே வால்வுடன்கூடிய 

ஒரு துவாரமும் உண்டு. முன் அறை சிறியதாகவும், இருதய உறைக்கு 

, முன்னாலும் அமைந்துள்ளது. மேன்டிலறையிலுள்ள எப்பிமீனியாவுக்கு 

வலப்புறம் ஒரு நீளத்துவாரத்தின்மூலம் வெளித்திறக்கிறது. இவ் 
வறையின் உட்புறம் பல லெமல்லாக்கள் (மடிப்புகள்) உண்டு. பின் 

அறை மலக்குடலுக்கு இடப்புறத்திலும் இருதய உறை, ஜீரணச் சுரப்பி 

"இவைகளை அழுத்தினாற்போலும் அமைந்துள்ளது. இஃது இருதய 
அறையுள் (ரீனோ - பெரிகார்டியல் துவாரம்) கழிவு - இருதய கறைக் 

"துவாரத்தின்மூலமாகத் இறக்றைது. இவ்விரு அறைகளிலும் இரத்தக் 
குழாய்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. நைட்ரஜன் கழிவுப்



266 விலங்கெயெல்- 

பொருள்கள் இரத்துத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு மேன்டிலறைக்கும் 

நீரோட்டத்தின்மூலம் , வெளியேயும் அனுப்பப்படுகன்றன. இருதய 

உறை, கழிவு நீக்கு உறுப்புகள், இன 
விருத்தி நாளங்கள் யாவும் உடலறை. 
யிலிருந்தே உண்டாக்கப்பெற்றன. 

நரம்பு மண்டலம் (படம் 118): 
நரம்பு மண்டலம் தொடர்ச்சியான- 

ஜோடி நரம்புச் செல்தொகுதிகளைக் 
கொண்டும், அவைகள் இணைவு நரம்பு 

களினால் இணைக்கப்பட்டும் காணம்: 
படும். ஒத்த நரம்புச் செல்திரள்களைச் 

சேர்க்கும் நரம்பிற்குக் கணை நரம்பு: 

(commissure) என்றும், வெவ்வேறு. 
நரம்புச் செல்திரள்களைச் சேர்க்கும் 

நரம்பிற்கு இணை நரம்பு (௦௦106௦1146) 

  

Lit wd. ll8. 
பைலாவின் கம்ப மண்டலம்? என்றும் பெயர். ஒரு ஜோடி செரி: 

1. செரிபிரல் செல்திரள் பிரல் நரம்புச் செல் திரள்கள் 
“ 2. புளுரோ-பீடல் செல்திரள் : (வோஸா௨ி ganglia)  உள்வாய்த். 

3- விசரல் செல்திரள் தொகுப்பின் (15:0௦081 11258) முன்னால் 
4. சிறுகுடல் மேல் ன சு . மேற்பக்கங்களில் கா.ணப்படும். 

“5. செரிபிரல் கண a இவைகள் இரண்டும் ஒரு தடித்த. 
6. பிடல் கணை ஈரம்பு செரிபிரல் கணை நரம்பினால் (cerebral 

7. செரிபிரோ பீடல் இணை நரம்பு ம்பா”) சேர்க்கப்பட்டிருக்கின் 
8. செரிபிரோ புளுரல் இணை றன.  உள்வாய்த் தொகுப்பிற்குக். 

. Bobi ஜீழும் புஞ்ரோ - பீடல் நரம்புச் செல்: 
9, வலப் ரோ விசரல் இணை டு 3 ய்ளூ ர ம்ப திரள்கள் . (1820-6021 ganglia). 

10. இடப் புளுரோ விசரல் இணை உண்டு. இவைகள் இடப்புறம் ஒன் 
நரம்பு றும், வலப்புறம் ஒன்றுமாக அமைந் 

11. ' சிறுகுடல் மேல் ஈரம்பு துள்ளன. ஓவ்வொரு புளூரோ.-- 
Ie சிறுகுடல் கீழ் காம்பு பீடல் செல் திரளும், புளூரல் பீடல்- 
3: ண்ஃப்றேடியம் என்ற இரு நரம்புச் செல் திரள்களும். 
14. ஓஸ்ஃப்ரேடிய ரரரம்பு 

ஒன்று சேர்ந்து உண்டாக்கப் பெற்- 

றன. இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்துள்ள இடத்தில் ஒரு இறு பிளவு: 
மட்டுமே தெரியும். இரு பிடல் நரம்புச் செல்திரள்களும் (ஈம 
ganglia) @)\@ sd நரம்புகளினால் ஒன்றுசேர்க்கப்பட்டிருக்கன்றன. 
ஒன்று மற்றொன்றின்மேல் உள்ளது. செரிபிரல் செல் திரள்கள் ஒவ். 
வொன்றும் அவ்வப் பக்க புஞரோ - பீடல் செல் தரள்களுடன் இணைக் 
கப்பட்டுள்ளன. அவைகளுக்குச் செரிபிரோ -- புளூரல் இணை நரம்பு 
(௦2௦-121 ௦00௦0176),  செரிபிரோ - பிடல் இணை நரம்பு: 
(cerebro-pedal ௦0௦60114:6) என்று “பெயர். ஒரு மெல்லிய நரம்பு இரு. 

புஞூரல் செல் இரள்களையும் இணைக்கிறது. |
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இன்ஃப்ரா - இன்டஸ்டைனல் நரம்பு : இதற்குச் சிறுகுடல் &ழ் 
Fwy (infra-intestinal nerve) என்று பெயர். இந்த நரம்பு இடப் 
புளுரல் செல் திரளிலிருந்து இளம்பி, வலது புளூரல் செல்திரள்களுடன் 

சேர்ந்து, பின் புளுரோ - விசரல் இணை நரம்பாகப் (pleuro-viscerah 
௦011160146) பின்னோக்கி உள்ளுறுப்புத் தொகுஇயிலுள்ள:விசரல் செல்: 
திரள்களுடன் இணைகிறது. இந்த விசரல் Gee Son (visceral gang- 
1100) என்பது உண்மையிலேயே இரு நரம்புச் செல் தொகுதிகள் ஒன்று: 

சோர்ந்ததினால் உண்டாக்கப்பெ ற்றது. வலப் புஞூரல் செல்திரளி' 

லிருந்து சூப்ரா-இன்டஸ்டைனல் நரம்பு அல்லது இறுகுடல்-மேல் 

S7tbty (supra-intestinal nerve) erarm பெயருடன் ஒரு நரம்பு பின் 

னோக்கி உணவுக் குழாயின்மேல் குறுக்காகச் சென்று எதிர்ப்புறத்தில்: 

PG GUTT-Q)ertevantore Gee) Ho%rGw (supra-intestinal gang- 
11௦0) உண்டாக்கியுள்ளது. இந்த சூப்ரா இன்டபஸ்டைனல் செல்திரள் 
இடப் புளூரல் செல் திரளுடனும், இட விசரல் செல் திரளுடனும் இரு 
புறங்களிலும். இணைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. இந்த நீண்ட நரம்பிற்கு. 

புளுரோ - விசரல் இணைநரம்பு ௫1ஸம௦-11800௨] connective) என்று: 

பெயர் (படம் 174). 

செரிபிரல் செல் திரள் தலை, உணர்ச்சி உறுப்புகளுடனும் (கண். 
உணர்ச்சி நீட்டு, ஸ்டேட்டோசிஸ்ட் இவைகள் போன்றன), புளூரல்: 
செல் திரள் மேன்டிலுடனும், பீடல் செல் திரள் பாதத்தினுடனும் 

நரம்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. விசரல் செல் திரளும் மற்றச் செல் 
திரள்களும், செவுள்களுடனும், நுரையீரலறையுடனும், கழிவுநீர் 
உறுப்புகளுடனும், இனவிருத்தி, ஜீரண உறுப்புகளுடனும் நரம்புகளால்: 

இணைக்கப்பெற்றுள்ளன. 

ஸ்டொமேட்டோகாஸ்ட்ரிக் நரம்பு வளையம் : (Stomatogastric 

nerve ring): உள்வாய்த் தொகுதிக்குக் கீழ் இருபுறங்களிலும் இரு. 

உள்வாய்ச் செல் திரள்கள் (0௦௦21 ஜகதி) உண்டு. இவ்விரண்டும். 
கணை நரம்பினால் உணவுக் குழாயின் கீழே சேர்க்கப்பட்டிருக்கின் றன. 

ஒவ்வோர் உள்வாய்ச் செல் இரளும் செரிபிரல் செல் திரளுடன் செரி: 

பிரோ - உள்வாய் இணைநரம்புகளால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ் 

வித அமைப்பு உணவுப் பாதையின் முன்பகுதியில் ஒரு வளையம்: 

போன்று அமைந்துள்ளது. 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் 

இரு கண்கள் : இரு ஸ்டேட்டோூஸ்டுகள், இரு ஜோடி உணர்ச்சி 

நீட்சிகள், ஓர் ஓஸ்ஃபரேடியம் போன்றவைகள்தாம் இப் பிராணியின் 

உணர்ச்சி உறுப்புசளாகும். ஒம்மேட்டோஃபோர் என்ற சிறு தசைத்
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தண்டுகளின் நுனியில் கண்கள் காணப்படும். ஒவ்வொரு கண்ணும் 

கஇண்ணம்போன்ற உருவமுடைய பார்வைக் குழியை (0040 121016) 
உடையது. கண்ணின் முன்புறம், ஒளி ஊடுருவிச் செல்லக்கூடிய 
கருவிழிப் படலம் அல்லது கார்னியா (௦௦௩6௧) இருக்கிறது. இது 
"தோலின் மாற்றமே; கிண்ணத்தின் உட்புறத்தில் பார்வைப் படலம் 
அல்லது ரெட்டினா (ஈரா) இருக்கிறது. இது வண்ணக் துகள்களா 

லான செல்களைப் பரப்பினாற்போல் அமைந்துள்ளது. இப் பார்வைக் 
குழியினுள் க்யூட்டிகிளாலான லென்ஸ் (1/8) உண்டு. பார்வைக் 
குழியின் முன்பகுதியில் ரெட்டினா சற்று நீண்டு ஒளிபாயும் உள் 
கார்னியா மார்க! ௦௦028) வாக மாறியுள்ளது. இப் பார்வைக் 
-குழியைச் சுற்றிக் கடின இணைத் தஇசுப் போர்வை ஒன்று அமைந்துள் 
எது. ரெட்டினாவுக்குப் பின்புறமிருந்து பார்வை நரம்பு (௦014௦ நமக) 
உள் நுழைகிறது. இவ்வளவு பகுதிகள் உள்ள கண் பைலாவுக்கு இருந் 

தும் பொருள்களைப் பாகுபடுத்தி. உணர முடியாது. ஆனால், ஒளியின் 
தன்மைக்குத் தகுந்தாற்போல் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ் 

பீடல் செல்திரளுக்கு அருகில் ஓவ்வொரு ஸ்டேட்டோூஸ்ட் 
இருக்கிறது. இது வெளித்தோலினாலான ஒரு பெட்டகம் (capsule) 
'போன்றது. சிறு ஸ்டேட்டோலித்துகளுடன்கூடிய திரவம் இதனுள் 
.நிரப்பப்பட்டுள்ளது. செரிபிரல் செல் இரள்களிலிருந்து இதற்குச் சிறு 
நரம்பு வருகிறது; இந்த உறுப்பு உடலைச் சமநிலையில் (வி ஷ௰;௨ 
“வைக்க உதவுகிறது. 

ஓஸ்ஃபரேடியம் ண இது மேன்டிலறையின் இடப்புறத்தில் 

'மேன்டில் உடலில் சேரும் விளிம்பின் வாயில் காணப்படும் ஓர் 
உறுப்பு. இது முட்டை வடிவமாகவும், மத்திய அச்சன் இரு புறங் 
களிலும் ஒலைகள்போன்றும் அமையப்பெற்ற சல இல்லிகளினாலும் 
ஆனது. இவைகளில் சில உணர்ச்சி வகையாகவும், ல சிலியாக்க 
ளாகவும், சில சுரப்பிகளாகவும் உள. இவை உள்நுழையும் நீரின் 
தன்மையை உணர உபயோகப்படுகின்றன. நீர் கெட்டதாக இருந் 
தால் உள்நுழையவிடாமல் நியூக்கல் பகுதி மூடிக்கொள்ளும். சுவாச 
நீரோட்டம் அப்போது தடைப்படும். உணர் நீட்ிுகள் (tentacles) 
.இரு ஜோடிகளும் தொட்டுணர்ச்சி உறுப்புகளாகப் பயன்படுகின் றன. 

இனவிருத்தி மண்டலம் (படம் 1179-ல் க) : பைலாவில் ஆண் 
வேறு, பெண் வேறு, ஆக ஒரு-பாலிகள். பெண் பைலாக்கள் ஆண் 
களைவிடப் பெரியவையாக இருக்கும்; ஆண்களில் விந்து சுரப்பி 
சற்று வெளிர் மஞ்சள் நிறமாக, ஜீரணச் சுரப்பிகளுக்கு மேல், காலு 
Queer பக்கமாக அமைந்துள்ளது. விந்து “சுரப்பி (10115) 
களிலிருந்து பல விந்து நுண்குழல்கள் (vasa  efferentia) ஓன்று 
Geiss D555 Gip% (vas deferens) உண்டாக்குகன்றது (படம்
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7719-ல் &). விந்துக் குழல் மூன்று பிரிவாக அமைந்துள்ளது. (1) மெல்: 

- லியசுவராலான குழல் போன்றது ஆரம்பப் பகுதி; (14) சற்று வளைந்தும் 

பருத்தும் உள்ளது மத்திய விந்துப் பை (மம்! ஏ684016); (14) மலக். 

குடலுக்கு இடப்பத்கத்தில் இறுதியாக உள்ளது சுரப்புப் பகுதியாகும். . 

இப் பகுதி கழிவாய்க்கு அடுத்து 9 
ஜெனிீடல் பாப்பில்லா (genital 
உஹப1௨)வின் மூலம்  மேன்டில் 
அறையில் திறக்கிறது. மேன்டி 
லின் விளிம்பிற்கு அருகில் ஒரு 

புணர்ச்சி உறுப்பு உண்டு. இதற்கு 
ஆண் இனப்புணர்ச்சி உறுப்பு அல் 

- லது பீனிஸ் (45) என்று பெயர். 
இது பீனிஸ் உறை (ஊம் 82110) 

யினுள் இருக்கிறது. புணர்ச்சி 

ஏற்படும்போது இப் பினிஸுக் 

கும், ஜெனிட்டல் பாப்பில்லேக் 

கும் நேர் தொடர்ச்சி ஏற்படும். . 
பீனிஸ் உறைக்கும் அடியில் ஒரு. 

  

சுரப்பி உள்ளது. இதற்குஹைப்  : படம; 19. 

போபிராங்கியல் சுரப்பி (hypo- பைலா.--இனவிருத்தி மண்டலம்-- . 

branchial gland) என்று பெயர். த். ஆண் 2 

இதனுடைய வேலை என்னவென்று 1. விந்து சுரப்பி 

தெரியவில்லை. 2. விந்துக் குழாய் 
3. விந்துப்பை 

ட் . . 4. விந்துக் குழாய் 
பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு 5. ஜெனிட்டல் துவாரம் 

களாவன (படம் 1719-ல்); அண் 6. பீனிஸ் 

டச் சுரப்பி (ுகார)யானது ஆண் 7. மலக்குடல் 
5, பெண் : 

பைலாவில், வித்து சுரப்பி உள்ள 
ஐ 5 a 1. அண்டச் சுரப்பி 

அதே இடத்தில் அமைந்துள்ளது. 2. அண்ட காளம் 

அதைதப்போல் அவ்வளவாகப் 3. விந்து வாங்கி 

படர்ந்து அமைந்ததில்லை. இள 4. கருப் பை 

மைப் பைலாவில் அண்டச் சுரப்பி 5. புணர்புழை 

ஆரஞ்சு நிறத்துடன் தோன்றி 3: Seer Ke ganre 

அட பைலா முதிர்ந்தவுடன் 8. மலக்குடல் 

கருலை நிறமாகிவிடுகிறது. அண் 9. கழிவாய் 

டச் -சுரப்பியிலிருத்து அண்ட 

நாளம் கிளம்பி, &ழ்நோக்கிச் சிரணச் சுரப்பிகளின் பக்கமாகவே 

சென்று விந்து வாங்கியில் திறக்கிறது. விந்து.வாங்கி (recepticulum 

seminis) 35 DEGOo Jeong gcror sHeniuiey (uterus) இறக்கிறது. 

இக் கருப் பை மஞ்சட் ௧௬ (௦1%) நிறமுடையதாகவும், புணர் புழை 

யுடன் (காம) தொடர்ந்தும் காணப்படுகிறது. புணர் புழை மேன்மு.



ரர .. விலங்யெல் 

.லறையில் கழிவாய்க்கு அடுத்துத் திறக்கிறது. பெண் பைலாவில் 

'ஹைப்போபிராங்கியல் சுரப்பி அவ்வளவாக வளர்ச்சிெயடையவில்லை. 

ஆண் பெண் பைலாக்களிடையே புணர்ச்சி, ல மணி நேரம் 
நடைபெறும். அவ்வமயம் ஆண் பைலாவின் விந்துப் பையிலிருந்து 
விந்துகள் பெண் பைலாவின் விந்து வாங்இயில் மாற்றப்படுகின்றன. 
கருத்தரித்தல் உள்ளேயே நடைபெறுகிறது... புணர்ச்சி நடந்து ஓரிரு 
.நாட்களில் கரு வளர்ச்சியடையத் துவங்குகிறது. முட்டையிலிருந்து 
வெளிவரும் குஞ்சுகள் முதிர் (கம்ய1ழ) பைலாக்களைப்போல் உருவம் 
அமைந்துள்ளன. 

வயிற்றுக்காலிகளின் தனிப் பண்புகள் : மேற்கூறிய ஆப்பிள் 
நத்தை வயிற்றுக்காலிகளுக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டாகும். இவை 
“களுக்கு உணர்ச்சி நீட்டிகள், கண்கள் கொண்ட தலையும், &ழ்ப் 
புறத்தில் அமைந்துள்ள தட்டையான பாதமும், இருகலாக முறுக்இக் 
“கொண்டுள்ள ஒரு கூடும் இருக்கும். இக் கூட்டைச் சுரக்கும் மேன்டில் 

  

டட டீ.!2௨௦. 

ஆர்க்கிமொலஸ்க் : 1. செரிபிரல் செல்திரள், 2. 
செல்திரள், 3௨ புளுரோ-விசரல் ஈரம் பு, 4, 
5.௨ பாதம், 6, சீரணச் சுரப்பி, 7, சிறுகுடல், 8. மலக்குடல், 

9. கழிவாய், 10, இனவிருத்தி உறுப்பு, 11. இருதய உறை 12. வென்ட்ரிக்கிள், 13. ஆரிக்கிள், 14. சிறுநீரகம். 
15. மேன்டிலறை, 16. செவுள், 17, உள்ளுறுப்புத் தொகுதி, 

பீடல் । 
மேன்டில், 

ஒரு மெல்லிய மடிப்புடனும், உள்ளுறுப்புத் தொகுதிகள் அக் கூட்டின் -சருள்போல உள்ளே சுருண்டும் காணப்படும். உள்ளுறுப்புகளின் இடமாற்றம் சமச் சீரற்றுக் (asymmetry ) காண்பது நரம்பு மண்டலக் _தில் நன்கு தெளிவாகும். ்
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ஆரம்ப மெல்லுடலி அல்லது ஆர்க்கிமொலஸ்க் (கீர௦ிம்ம011050) 
அல்லது அடிப்படை மெல்லுடலி (படம் 120): மெல்லுடலி 
கள் யாவும் ஓர் அடிப்படை மெல்லுடலியிலிருந்து அல்லது 
.நிர்மாணிக்கப்பட்ட (hypothetical) மெல் லுடலியிலிருந்து உண் 
பாகி யிருக்கவேண்டும் (படம் 780), அவ்வாறான மெல்லுட.லி 
களின் பண்புகளாவன : உடல் இரு சமச்சீராக இருக்கும் ௫பி௮1சவி 
symmetry); செக்மென்டுகள் இல்லாமல் இருக்கும்; உணர்ச்சி நீட் 
சிகள் இரண்டுடன் தலை நன்கு தெரியும்; தட்டையான தசைப் 
பற்றுடன் பாதம் விளங்கும்; உள்ளுறுப்புக் தொகுதிகள் மேன்டிலால் 
மூடப்பட்டிருக்கும்; மேன்டிலின் விளிம்பிலிருந்து சுரக்கப்பட்ட கூடு, 
'மேன்டிலுக்கும் உள்ளுறுப்புத் தொகுதிக்கும் இடையே மேன்டிலறை 
முன்புறத்தில் வாயும், நேர் பின்புறத்தில் கழிவாயுமாக இருக்கும். இக் 
:கழிவாய் மேன்டிலறையிலும் இறக்கும். ஒரு ரேடுலா அல்லது அராவு 

நாக்கு, ஒரு ஜோடி சிறுநீரகம், ஒரு ஜோடி செவுள்களும் அங்கு உள் 
ளன. மத்திய வென்ட்ரிடஇிளும், இதற்கு இரு புறங்களிலும் ஆரிக்கிளும் 

“கொண்ட இருதயம். இரத்த அறை காரணமாகக் குறுகிக் காணப் 

படும்; பெரி விசரல் உடலறையும், இந்த உடலறையும் இருதய உறை 
யாக அமையப்பெற்றும் காணப்படும். இனவிருத்தி நாளங்கள் 

இருதய உறையில் திறந்தும், அதிலிருந்து கழிவு நாளங்கள்மூலம் 
வெளியிலும் இறக்கும். நரம்பு மண்டலம் ஒரு ஜோடி செரிபிரல், 
புஞரல், செல் திரள்களால் உணவுக் குழாய்க்குமேல் இருபுறங்களிலும், 
ஒரு ஜோடி பீடல் செல் திரளால் பாதத்திலும், ஒரு ஜோடி உள்ளுறுப் 

யுச் செல் தஇரள்களால் உள்ளுறுப்புப் (515௦0௨) பாகத்திலும் கணை, 

இணை நரம்புகளால் இணைக்கப்பட்டுக் காணப்படும்; செரிபிரல், 

புளூரல், பீடல், கணை நரம்புகளும், செரிபிரோ-புளூரல், செரிபுரோ- 
பீடல், புளுரோ-விசரல் இணை நரம்புகளும் காணப்படும்; புளுரோ- 
விசரல் இணைநரம்புகள் ஒன்றிற்கொன்று இணையாக (parallels 
செல்கின்றன. இவ்வாறான ஆர்க்கிமொலஸ்க்கிவிருந்து பல வசை 

பான மெல்லுடலிகளின் வகுப்புகள் உண்டாயின. 

வயிற்றுக்காலிகளில் சமச்சீர் அற்ற hao (Asymmetry in Gastro- 
௦02) : வயிற்றுக்காலிகளின் பரிணாமம் அல்லது உள்ளது ANS 5X 

கொள்கையில் ஆர்க்கிமொலஸ்க்தான் முதன்முதலில் இருந்திருக்க 
"வேண்டும். இவ்வாறு பண்புகள்கொண்ட ஒரு மெல்லுடலி இருந்த 
தாகு ஃபாசில் சான்றுகள் (108511 evidence) mmalddv. ஆகையால், 
விஞ்ஞானிகள் அன்றும் இன்றும் வாழ்ந்த, வாழ்கின்ற மெல்லுட 

லிகளின் உருவ அமைப்பைக்கொண்டு இந்த ஆர்க்கிமொலஸ்க்கைச் 
அருஷ்டித்திருக்கிறார்கள். ஆர்க்கிமொலஸ்க்கிலிருந்து : உண்டான 

'மெல்லுடலிகள் யாவற்றிலும், உள்ளுறுப்புத் தொகுதி மேற்புறம் 

வளர்ந்துள்ளது. அவ்வளர்ச்சி சரிசமமற்ற முறையில் இருந்திருக் 

கிறது. இருப்பினும், தலையும் காலும் எவ்வித மாற்றமும் இன்றிச்
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வயிற்றுக்காலிகளின் திருக்கம் : 1, ஆரம்ப மொலஸ்காவின் 
தோற்றம், 2. கெடிகார முள்ளின் எதிர் திருப்பத்தில் 45௦ திருக்கம், 
3. கெடிகார முள்ளின் எதிர் திருப்பத்தில் 145௦ திருக்கம், 
4. முடிவுபெற்ற திருக்சம் (180°). . A,B,C. படங்களுக்கு 5: 
1. வாய், 3, இட உணர் நீட்சி, 3. வல விசரல் நரம்பு, 
4. இட. விசரல் ery, 5. வல விசரல் செல்திரள், 6. இட 
விசரல் 'செல்திரள், 7. oe செவுள், 8. : இடச் செவுள், 
9. வலது ஓஸ்பரேடியம், 10, இட து ஓஸ்பரேடியம், 11. மேன்டில், 
12 கழிவாய், 13. வென்ட்ரிகிள், 14. விசரல் பை, 
15. வலது ஆரிக்கிள், 16. இடது ஆரிக்கிள், 17. வலது 
செரிபீரல் செல்திரள், 18: வலது புளுரல் செல்திரள், 19, வலது பீடல் செல்திரள், 20. கால், 2-1. வாய், 2, வலது உணர்:



மெல் லுடலிகள் 2௪௭ 

சமச் சீராகவே இருக்கின்றன. இடப்புற உள்ளுறுப்புத் தொகுதி 
அதிகமாக வளர்ந்தும் வலப்புறம் வளர்ச்சி குறைந்தும் உள்ளது.” 

இந்தச் சரிசமமற்ற (யமி) . வளர்ச்சியின் : காரணத்தால் அள் 

வடலின் செங்குத்து அச்சு வழியாகத் இ.டீரென ஒரு வலத்திருப்பம் 

(1012105) உண்டாயிற்று, அதாவது கடிகார முள் நகரும் எதிர்ப் 

புறமாக (anticlockwise) 180° அளவில் ஏற்பட்டது. இத் 

இருக்கத்தினால் (00ல்) பல மாற்றங்கள் உண்டாயின .. (படம். 

181). மேன்டிலும், அதனுள் அடங்கிய உறுப்புகளுக்கும் இடம் பெய 

ரல் ஏற்பட்டது. மேன்டிலும், அதன் உறுப்புகளும் பின்புறமிருந்தூ 

முன்புறத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டன. உணவுப் பாகை சுருண்டு 
இருகப்பெற்று (ரசம்) அதன் கழிவாய் கழுத்திற்குமேல் திறக்கும் 

படியாக அமையப்பெற்றது. ஒருபுற உறுப்புகள் (ஆரம்ப இடப்புற 

உறுப்புகள்) மறையும்படியும் நேர்ந்துவிட்டன. ஆகையால், ஒரே 

ஒரு செவுளும், ஒரு கழிவு நீரசமும், ஒர் ஆரிக்கிளும்தாம்' இறுதி 
யில் நிலைக்கப்பெற்றன. அவையும் ஆரம்ப வலப்புற. உறுப்புகளே. 

புளுரோ-விகரல் இணைநரம்புகளும் எண் “8-ஐப்போல் Spars 

பெற்றன. இதனால் லலப் புளூரோ-விசரல் இணை நரம்பு உணவுக் 

குழாய்க்கு மேலும், இடப்புற இணை நரம்பு சிறுகுடலுக்குக் 8ழும் 
அமையப்பெற்றன. ' முன்னது மேல்-சிறுகுடல் நரம்பு என்றும், 

பின்னது கீழ்-சிறுகுடல் நரம்பு” என்றும் பெயர்பெற்றன (படம் 

21). இம் மாதிரி ஏற்பட்ட குறுக்கு நிலைக்கு, ஸ்ட்ரெப்டோநியூரஸ்: 

(ற லாமாமடி] நிலை என்று பெயா். இத் திருக்கத்தைப் படங்கள் 

(1271-ல் &,,0,10) நன்கு விளக்கும் (455, 905, 7485, 7805). பெரும் 

பாலான மெல்லுடலிகளில் ஸ்ட்ரெப்டேரநியூூரஸ் நிலையே காணம் 

படுகிறது. இலெவற்றில் மறு-இருக்கம் . (06-308108) ஏற்பட்டு; 

மேன்டிலறை வலப்புறமாசப் பின்முனைக்குத் இரும்பஒும் Dau 

பட்டு, கள்ளுறுப்புத் தொகுதி வளையமும் [180221 1௦) மறு 

, திருப்பத்தினால் கழிவாயின் பின்புறமே தோன்றும் நிலை ஏற்படுகிறது. 

ஜோடி உறுப்புகளின் குறைவு இங்கேயும் காணப்படுகிறது. இத் 

நிலையிலுள்ள மெல்லுடலிகளுக்கு யூத்தைநியூரா (euthyneura) over yr 

பெயர். பைலாவில் மேற்கூறிய ஸ்ட்ரெப்டோறியூரஸ் . நிலையிலும் 

இது மறுமாற்றத்துடன் விளங்குகிறது. 5 

ie 
  

நீட்சி, 3. ஆரம்ப வலது விசரல் வளைவு (s077 Ay|erod ஈரம்பு), 

4. ஆரம்ப வலது விசரல் வளைவு (இன்ஃப்ரா சிறுகுடல் கரம்பு), 

5. சூப்ரா சிறுகுடல் செல்திரள் (ஆரம்ப வலது விசரல் செல்திரள்) 

6. இன்ஃப்ரா சிறுகுடல் செல்திரள் (ஆரம்ப இடது விசரல் செல்திசன்), 
7, ஆரம்ப வலச் செவுள், 8, ஆரம்ப இடச் செவுள், 9. ஆரம்ப. 

வலது ஓஸ்ஃபரேடியம், 10. ஆரம்ப இடது ஓஸ்ஃபமேடியம், 11. மேன் 

டில், 12. கழிவாய், 13, வெண்ட்ரிகின், 14. விசரல் பை, 15, ஆரம்ப 

. வலது வென்ட்ரிகின், 16. ஆரம்ப இடது வென்ட்டிகில் 

..'880--18
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மெல்லுடலிகளின் வகைபாடு ( Clasifidetiow) 

வகை (01௨௯) : வயிற்றுக்கர்லிகள் 

2 crams -(Sub-class) I. ஸ்ட்ரெப்டோநியூரா--புரோ சோபிராங் 

AGuLin (Streptoneura-Prosobranchiata). coe 

வரிசை (00) - 1. ஆஸ்பிடோபிராங்கியேட்டா (கஜர்மேண்- 

ப1ம்௨௭௨) (ஈரறை இருதய உடலிகள்). 

வரிசை 2, பெக்டினிபிராங்கியேட்டா - ் (Pectinibranchiata) 

(ஒரறை இருதய உடலிகள்). 

இவ் உள்வகையில் கழிவாயும் செவுளும் முன்புறம் கொண்டு 
வரப்பட்டுள்ளன. எண் ₹8£ போன்ற திருகின நரம்பு மண்டலம் 
உண்டு. செவுள் உள்ள பிராணிகளில் செவுள் இருதயத்திற்கு முன் 

.. இருக்கும். கூடும் மூடியும் உண்டு. மேன்டிலறை முன்புறத்தில் 
திறக்கும். பால்கள் தனிமையாக இருக்கும் ஆண் பிராணிகளுக்கும். 

புணர்ச்சி உறுப்பு 15) உண்டு. ப் 

வரிசை 7. ஆஸ்பிடோபிராங்கியேட்டா 5 WS) அல்லது 

முந்திய இடப்புறத்தின் உறுப்புகள் பூராவும் மறையவில்லை. 

எப்போதும் உள்ள இரு ஆரிக்கிள் உள்ள இருதயமும், இரு செவுள் 
களும், இரு கழிவு நீரகமும் காணப்படும். செவுள்கள் ' தென்னை 
மட்டை போன்று அமைந்துள்ளது. இனவுற்பத்தி உறுப்புகளின் 

$--4 துவாரம். வலக்கழிவு நீரகத்தில் . 
திறக்கிறது. எல்லாம் கடல் 

வாழ்வன. உதாரணம் : பெட் 

_ Licvevur (Patella) (ub 123), 

ஹேலியோட்டிஸ்  (Haliotis) 
(படம் 123), ஃபிஸ்சுரெல்லா 

படம். /௨௨, _ (Fisurella), ட்ரோரோரக்கஸ் 

அயான் தினா : : (11௦01), நெரிட்டா (Nerita). 
1. பாதம், 2, முட்டைகள், 
3. செவுள், கீ. வாய், 5. ஓடு. 

  

வரிசை 4, . பெக்டினிபிராங் 
கியேட்டா : இரு: சமச் சர் 

முறையமைப்பு.இங்குக் காணப்படாது. ஒரே ஓர் ஆரிக்கிள், ஒரு செவுள், 
ஒரு கழிவு நீரகம் (யாவும் முந்திய வலது உறுப்புகள்) மட்டுமே 
உண்டு. செவுள், சீப்புப்போன்று அமைந்துள்ளது. முழுப் பகுதியும் 
மேன்டிலுடன் சேர்ந்துள்ளது. பரல்கள் குனித்தனி உண்டு. இன
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வுறுப்புகளின் ' துவாரம் கழிவு 'நீறகத்தின்மூலம் இல்லாமல் நேரே 

'வெளித்திறக்கன்றன. ஆண்பிராணிக்குப் புணர்ச்சி உறுப்பு (னம) 

ண்டு. ௨-ம்: நேட்டிகா (14௨4௦௨), லிட்டோரினா (14௦001), பைலா 

  
! வயிற்றுக்கரலிகளுக்குச் சில உதாரணங்கள்: 1. ஹேலியோட்டி-ஸ், 

2. சங்கு, 3, சோழி, .: 4. கோனஸ், 5, ol wb Gor ut, 

6. வலூட்டா, 7. கிரிப்பிடுலா, 8. கே3வாலினியா, 9. டோரிஸ், 

10. கேரிநேரிய , 11. 'ஆலிவா, 72. அப்லீசியா, 

13. பெட்டல்லா, ‘ ek . 

(Pila), GampPacir (Cypraeca) (tw 123), தில மிதவை மெல்லுட- 

லிகளான அட்லான்டா. (Auanta), கேரிநேரியா (வேங்மாவ்க) (படம் 

728), முட்டிளிஞ்சல் (1402), சங்கு (Xancuspyrum—Turbinella}
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(படம்724), கோனஸ் (0௦௯) (படம் 123), நீலக்.கஇளிஞ்ச்ல் அல்லது 
அயான்தினா (1வயிம்ப2) (படம் 782), ஸ்டைலிஃபர் (8ப11882) போன்ற. 
ஒட்டுண்ணிகள். ' ட் ய .் 

உள்வகை 11. ugegiluyge (Euthyneura): Qe, மறு 
இிருக்கமடைந்த (024௦78௦௩) பிராணிகள் அடங்கும். உள்ளுறுப்புத் 
தொகுதி திருகப்பெறாமல் நேராகக் காணப்படும்; மேன்டில் அறை. 
பின்னால் காணப்படும். இரு ஜோடி உணர் நீட்டிகள் குலையில் காணப்: 
படும். ஆதி செவுள், கழிவு நீரகம், ஆரிக்கிள் யாவும் அகாணப்பெளரு.. 
மூடி இராது. இரு பால்கள் ஒன்றிலேயே காணப்படும். 

வரிசை 1. ஆபிஸ்தோபிராங்கியேட்டா : இவை யாவும்.கடல்- 
வாழ்வன. நீர்ச்சுவாச முறையைக் கையாளும். மேன்டில் அறை. 
காணப்படும்போது பரந்த அறையாகவும்,, பின்பக்கத்திலும் காணப் 
படும். கூடுகள் குறைந்துகொண்டும், சிறியவையாசவும், சிலவற்றில்: 
உடலுக்குள்ளும், சிலவற்றில் இல்லாமலும் இருக்கும். கூடுகள் இருந் 
தால், இருதயத்திற்குப் பின்னால் இருக்கும்; இல்லாதிருந்தால் சல. 
சுவாசத் துணையுறுப்புகள் (௨௦௦655கரர மாஜி) அங்கே காணப்படும். 
உதாரணம் : அப்லீசியர . (கறிர்க) (கடல் மூயல்) (படம் 7229), 
புல்லா (Bulla), ஃபில்லோபிராங்கஸ் _(Phyllobranchus), Gr_orlei 
(1௭௩) (கடல் எலுமிச்சை) (படம் 2227), இயோலிஸ் (10115) (படம். 
99-ல் 1), இளாக்கஸ் (ஸல), கேவோலினா (லேர௦11%௨-படம் 7 92, 
நோட்டோ பிராங்கஸ் (1996). 

வரிசை 2. பல்மொனேட்டா (Pulmonata) : மேன்டி.லறை. - 
குறைந்திருக்கும்; அதன் மேற்புறம், இரத்த வலைகளை அதிகமாகக் 
கொண்டு நுரையீரல்போல் பயன்படும்; கூடுகள் குறைந்திருக்கும்; 
உள்ளும்இருக்கும்; வெளியிலும் இருக்கும்; இல்லாமலும் இருக்கும்; 
மூடி ஒருபோதும் இராது. . ல நிலத்திலும், சில நன்னீரிலும், “மிகக் 
குறைவாகக் சடலிலும் காணப்படும். உதாரணம் : லிம்னயா 
(Limnaea) (i. tb 128), குளத்து நத்தை; பிளனார்பிஸ் (Planorbis); தோட்டத்து நத்தை (Ariophanta); தோட்டத்து அட்டை. 
(Vagirulus); அன்கிடியம் (மலெம்ம்மராட. இது கடலில் வாழ்வது, 

வகுப்பு: (114) செஃப்லோபோடா (Cephalopoda) | 
. தலைக்காலிகள் ் 

உதாரணம் : 'செப்பியா அல்லது செப்பியா கணவாய் 
(Sepia Species) : 

இஃது ஆழமற்ற கடலில் சாதாரணமாகக் காணப்படும் மெல் DLA sailed err ny. மட்டியைப்போன்றோ அல்லது ஆப்பிள்
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.நத்தையைப்போன்றோ : இராமல்: செப்பியா மிகவும் சுறுசுறுப்பாக 
இருக்கும். நண்டுகள், கூன்கள், சிறு நத்தைகள் ஆகியவைகளை உண் 
-ணும் இவைகளுக்கு வெளியோடுகள் இல்லை. ஆனால், உடலினுள்ளே 

ஓர் ஒடு உண்டு. இறந்துபோன செப்பியாக்களின் ஓடு சில சமயங் 
களில் கடற்கரையில் ஒதுக்கப் 

பட்டுக் கிடக்கும். இதைக் “கடல் 
நுரை” என்று கூறுவார்கள். செப் 
பியாவின் உடலைத் தலை (1220), 

21. (trunk) erarm OH flay 
களாகப் பிரிக்கலாம். இரண்டும் 

(தெளிவான கமழுத்தினால் பிரிக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. இரு பெரிய 
கண்களும், ஐந்து ஜோடிக் கரங் 
களும் வாட) அத் தலையில் 
காணப்படும். இக் கரங்கள் 

வாயைச் சுற்றிலும் அமைந்துள் ் 
ன. ஐந்துஜோடிக் கரங்களில் 
நான்கு ஜோடி குட்டையாகவும், 

குடிமனாகவும் இருக்கும். ஓவ் 
ப வொரு: கரத்திலும் பல. கிறு 
துசைத்துரண்கள் (211): . மேல் 
ஒட்டுறுப்புகளை உடையனவாக 
வும், அவ்வொட்டுறுப்புகள் 

(நெடுக்கு வரிசையில் அமையப் 
(பெற்றும் காணப்படும் . (படம் 
754). ஓவ்வோர் ஒட்டுறுப்பும் 

  
குசைக்கண்ணம் போன்றும், படம். 3.4, 

அதன் விளிம்பு கெட்டியாகவும், :”- செப்பியா : முன் மேற்பகுதி 

சிறு பற்களுடனும் இருக்கும். 1, பென்டகின்கள் 
ச க 2 : . கரங்கள் 

அ கண்ணத் இன்: அடியில் ஒடு ள் கண் கள் 
குமுூளம் (000) போன்ற, he ஒய்டுதுப்புகள் 

அறுப்பு காணப்படும். இவ்வுறுப் ல 6. துடுப்பு 

.புவரை தசைகள் செல்கின்றன. 6. உள் ஓட்டின் இடம் . 

இக். கெட்டியான: விளிம்பு 

மற்றொரு பொருளின்மேல் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்போது கசைத் 

தூணின் தசைநார்கள் சுருங்குகின்றன. இதனால், ஓரளவிற்குக் 

,காற்றற்ற இடம் அல்லது சூனியம் (vacuum) உண்டாகிறது. இத் 

துடன் சூழ்நிலையிலுள்ள நீர் அமுக்கம் இதன்மேல் அதிகரிக்கிறது. 

ஆகையினால், . இக் கிண்ண ஒட்டுறுப்பு கெட்டியாக இரையைப் பிடித் 

_துக்கொள்ளவும், அல்லது வேறு இடங்களில் ஒட்டிக்கொள்ளவும் 

பயன்படுறெது. மற்ற .ஒரு ஜோடிக் கரங்கள் டென்டகிள்களாக
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(1201௧௦16) மெலிந்தும், நீளமாகவும் காணப்படும். இந்த ஜோடியின் 
நுனி, கதை உருவமாகவும் (௦010ம் ௨6ம்) ஒட்டுறுப்பிகளுடனும் இருக் 
கும் (படம் 725). 

பள்ளத்தில் பதியும்படியாக 

ஆணின் இடப்புற டென்டகிள்கள் ஒரு நுழை உறுப்பாக (1௦11011ர(00ம். 

௦) மாறுதலடைந்துள்ளன. இதில் ஒட்டுறுப்புகள் இரா. 

இவை இரண்டும் அதன் அடிப்பாகத்திலுள்ள்: 
உள்ளிழுத்துக்கொள்ளவும் முடியும். “ 

இதன் உடல் (trunk) Coron போல் இருக்கும். அதன் 

  
பய்டம், IQs, 

செப்பியா : பின் கிழ்ப்பகுதி 

2
2
3
3
௨
 

0
 

டென்டகிள்கள் 

கரங்கள் 

வாய் 

ஃபுனல் 

- ஃபுனவின் வெளித் துவாரம் . 
கண். 

- துடுப்பு : 
ஒட்டுறுப்புகள் 

குறுகிய முனை வாய்ப்புறத்திற்கு: 
எதிர்ப்புறத்தை நோக்கியிருக்கும்... 

உடலின் கீழ்ப்புறம் தட்டையாக 

வும், மேற்புறம் குவிந்தும், இரு, 
பக்கங்களும் துடுப்புப் ' போன்றும். 
காணப்படும். இத் துடுப்புகள், 
வாய் (0௨1) விளிம்பிலிருந்து வாய் 

Gio@ (aboral) பக்கம்வரை நீண் 

டும், அங்கே ஒரு பிளவுமூலம் பிரிக். 

கப்பட்டும் காணப்படும். இம் 
பிராணி தன் நீண்ட அச்சுப் பாகத் 
தைப் படுக்கையாக (1107120௮17) 

வைத்தும், வாய்ப்புறம் முன்னோக்.. 
இயும் நீந்திச் செல்லும். அவ்வம. 
யம் உடலின் தட்டைப் புறம் &ழ். 
நோக்கியும், குவிந்த புறம் மேல் 
நோக்கியும் இருக்கும். இதன் 
உடல் ஒரு தடித்த மேன்டிலால்: 

மூடப்பட் டிருக்கும். இம் மேன் ' 

டில் வாய்ப் புறத்தில் கழுத்தைச் 
சுற்றி ஒரு. தடித்த விளிம்பு போல்: 
அமைந்துள்து. மேற் புறத்தில்: 
மேன்டிலினுள் உள்ள ஓர் ஓட்டுப் 
யையில் (51௦11 sac) அமைந்திருக். 
கிறது. கீழ்ப்புறத்தில் மேன்டில்: 

மூடப்பட்டு ஒரு சிறு பிளவினால்: 
வெளித்திறக்கிறது. 

மட்டியிலும், நத்தையிலும். 
கீழே .காணப்பட்ட கால் அல்லது 

பாதம் செப்பியாவில் முன்னும், மேலும், : பின்னும் ஆக வளர்ந், 
துள்ளது. அது நகரும்போது கவனித்தால் . எப்பாகம் எப்படி. 
உபயோகப்படுகிறது என்பது தெரியும். அது தவழ்ந்து. நகரும்போது,
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டதுன் உடலின் மேலும் பின்னும் நோக்கியும், கரங்களைத் தரையில்! 
நன்கு படியும்படி வைத்தும் நகரும். பாதத்தின் முன்பாகம்: 

மூன்னோக்கி வளர்ந்தும், அதன் முனைகள் தலையைச் சுற்றிக் 
கரங்களாக வளர்ந்தும் அமைந்துள்ளன. இதனாலேயே இவை: 

களுக்குத் தலைக்காலிகள் என்று பெயர். காலின் பின்பாகம் மேலும். 
பின்னும் வளர்ந்தும், அதன் முனைகள் குழாய்போன்று சுருளப் 
பெற்றும் அமைந்துள்ளன. இச் குழாய்க்கு ஃபுனல் (0௩61) என்றூ 

பெயர் (படம் 185). இது மேன்டில் அறையில் திறக்கிறது. 
உள்ளுறுப்புத் தொகுதியும் மேலும் பின்னும் வளர்ந்துள்ளது. ஆனால்,. 
வயிற்றுக்காலிகளில் உண்டான திருகுதல் ஏற்படவில்லை. வாய்க்கும். 
மேன்டில் அறைக்கும் இடையே உள்ள பாகம் கீழ்ப்புறம் ஆகும். 
மண்டபம்போன்ற உச்சிப் பாகம் மேற்புறத்தின் மத்திய பாக: 

மாகும். ' முன்முனைகான் கண்ணுடன் கூடிய தலைப்புறமாகும். பின் 
புறத்தைக் சுழிவாயினால் அறியலாம். இப் பிராணி நீந்தும்போது 
உடலின் குவிந்த நிறத் . துகள்கள் உள்ள பாகம் மேல்நோக்கி 
இருக்கும். இப் பாகத்திற்கு por Gow uG@H (antero-dorsal) என்றும், 
அதற்கு எதிர்ப்புறம் உள்ளதற்குப் பின் கீழ்ப்பகுதி (008120-421மக1). 
என்றும் பெயர். இம் முன் மேற்பகுதியையே மேற்புறம் என்றும், 
பின் கீழ்ப்பகுதியையே கீழ்ப்புறம் என்றும் சொல்வது வழக்கம். 
ஆகையினால், ஒடு (௨௪1) முன் மேற்பாசத்திலும், மேன்டில் அறை 
யின் 8ழ்ப்பாகத்திலும் உள்ளது. . 

தோல் : : செப்பியா தன் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். 
அதன் உள்தோலில் பல நிறத் துகள்களும் (மோ௦மு்ா க) பள 

பளப்பிகளும் (110௦01) உண்டு. நிறத் துகள்களில் கருப்பு, மஞ்சட். 
பழுப்பு, ஆரஞ்சு நிறங்கள் உண்டு. அதன் செல்களில் சுருங்கி விரியக் 
கூடிய நேரோடி நார்கள் உண்டு. இந் நார்களின் ஒரு நுனி அவைகளின் 
சுவருக்கும், மறு முனை தோலுக்குமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தார் 
கள் சுருங்கும்போது செல்கள் விரியும்... அதனால் அதன் நிறத் துகள் 
கள் பரவினாற்போல் (0111066) தோன்றும். . நார்கள் விரியும்போது 
செல்கள் சுருங்குகின்றன! ஆகையினால், நிறத் துகள்கள் ஓன்று சேர்க். 
கப்பட்டுக் காணப்படும். பளபளப்பிகள் யாவும் ஒளிபுகும் செல்களா 
லும், நிறத் துகள்களுக்குக் கீழும் அமைந்துள்ளன. குறிக்கிடும் நிறன் 
களுக்கு ஏற்பப் பல நிறங்களைத் தோலின்மேல் உண்டாக்குகிறது. 

நிறமாற்றங்கள் யாவும் நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டுப்பாட்டினாலேயே: 

" ஏற்படுகின்றன. 

ஓடு (5௭: இதைக் கடல் நுரை என்பார்கள். இது ஓட்டுப் பையி' 

னுள்அமைந்துள்ளது. இந்த ஒடு, வாய்ப் பக்கம் அகலமாகவும், வட்ட 

மாகவும், .அதன் வாயின் மேற்பக்கம் குறுகலாகவும், கூர்மையாகவும், 

நுனியில் முள்ளுடனும் காணப்படும். இது ஓட்டுப் பையினால் சுரக்கப்
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பட்டது. இது சுண்ணப் பொருள்களாலும், :சில- கடினப் , பொருள் 

.களாலும் ஆனது. மெல்லிய இணை அடுக்குகளாக இச் சுண்ணப் 

பொருள்கள் அமைந்துள்ளன. அடுக்குகளுக்கு இடையே காற்று 

இடங்கள் உள்ளன. இளம் செப்பியாவின் ஒடு பூராவும், கடினப் 

பொருளால் . ஆனது. பிறகுதான், சுண் 

ணாம்புப் பொருள்கள் அதில் சேர்க்கப்படு 

இன்றன. இந்த ஓடு, உடலுக்கு எலும் 
புக்கூடுபோன்று, ஒரு பிகுத் தன்மையைக் 

கொடுப்பதுடன், . ஒரு மிதவை உறுப்பாக 

வும் பயன்படுகிறது, 

செப்பியாவின் மேன்டிலறை: கீழ்ப் 
புறத்தின் மத்தியக் கோட்டிற்குச் சரியாக 

மேன்டிலை வெட்டி ் இரு புறங்களிலும் 
விரித்து வைத்தால், மேன்டிலறையும் அத 
னுள் உள்ள உறுப்புகளும் நன்கு தெரியும் 
(படம் 726). விரித்துள்ள மடிப்புகள் 
இரண்டிலும், வாய் விளிம்பிற்கு அருகில் 

  

பட.மீ./86.: : இரு முட்டை வடிவக் குருத்தெலும்புகள் 
. .செப்பியா: மேன்டிலநை (Cartilage) நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். 
1. வாய் இவைகளுக்கு மேன்டில் குறுத்தெலும்பு 

2. ஃபுனல் துவாரம் sor என்று பெயர்.. .வாய்ப் புறத்தில் 
4 ட் Syste (funnel) அமைந்துள்ளது... இப் 
4. ஃபுன ல் கத் 
5. ஃபுனல் குறுத்தெலும்பு புனலின் ஒரு முனை மேன்டிலறையினுள் 

“6. இடது ஸ்டெல்லேட்' ளும், மறு முனை வெளியிலும் திறக்கிறது. 
உ செல்திரள் புனலின் மேற்புறத்தில் இரு மூட்டை 

7. இடது செவுள் .... வடிவப் பதிவுகள் அல்லது பள்ளங்கள் 
ட் ணன் காணப்படும். இவைகளுக்கு ஃபுனல் குருத் .. 

10. பீனிஸ் தெலும்புகள் என்று பெயர். மேன்டில் 

11. சீக்கம் ் - குருத்தெலும்புகளும் “ஃபுனல் குருத் 
12.. இடது ஆரிக்கிள் ,தெலும்புகளும் ஒன்றிற்கொன்று நன்றாகப் 
13 இடது அஃப்ரென்ட் பிணைந்து கொள்வதனால் உட்புகுந்து நீர், 
eo செவுள் குழாயின் மேன்டிலறையிலிருந்து நேரே வெளிச் 

துணையுறுப் ண் 
14. 'செவுள் இருதயம் 4 செல்வது தடைப்படுகிறது; அதனால்.உள் 
15. - விந்து சுரப்பி ளிருக்கும் நீர், ஃபுனல் வழியாகத்தான் 
16. வலது ரீனல் துவாரம் வெளிச் செல்ல முடியும். ஃபுனலின் உட் : 

புறத்தில் பிறை வடிவவால்வு ஒன்று உள் 
எது. .அதன் பைப் பகுதி வெளிப்புறம் பார்த்துத் திறந்து அமைந் 
.துள்ளதனால், தண்ணீர் வெளியே அனுப்ப முடியுமே தவிர, உட்புறம் 
அனுப்ப முடியாது மேன்டிலின் விளிம்பிற்கும், கழுத்திற்கும் இடையே
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உள்ள விசாலமான பிளவு வழியாக மேன்டிலறைக்கு நீரோட்டம் ஏற் ' 
படுகிறது. : ் [ 

மேன்டிலறையில் கீழ்க்கண்ட உறுப்புகள் காணப்படும் : பக்கத் 
திற்கு ஒன்றாக ஒரு ஜோடி செவுள்கள்; மத்தியக் கோட்டிற்குச் சரியாக 
ஒரு மலக்குடல் கழிவாய்மூலம் மேன்டிலறை 
பில் இறக்கும்; இக்கழிவாய்க்கு அருகில் மலக் 
குடலில் ஒரு நாளத்தின் மூலமாகத் திறக்கும் 
ஒரு மைப் பை, மலக்குடலுக்கு இரு புறங்களி 

லும் வெளித் துவாரங்கள்மூலம் திறக்கும்; 
இரு ரீனல் பாப்பில்லேக்கள் அல்லது சிறுநீர 
கப் பாப்பில்லேக்கள் (1௩ஊவ! ஐ௨ற111௧6), [ரீனல் 

அல்லது இறுநீரகப் பைகள் (Renal sac) 

ஆணில் நன்கு தெரியும்; பெண்ணில் இன 
உறுப்புகள் இதன் மேல் மூடியிருப்பதனால் 

் தெரியாது]; : ஆண் இனப் புணர்ச்சி உறுப்பு 

அல்லது பினிஸ் (௦௭/8), ஆணிலும், அண்டக் 
குழாயின் வெளித் துவாரம் பெண்ணிலும், 

இடது சிறுநீரக உறுப்புத் துவாரத்திற்கு 
இடப் புறத்தில் அமைந்துள்ளது; ஆணில் 

  

விந்து சுரப்பியானது 'மைப் பையைச் சற்று பூடட், 737, 
மமறைத்தாற்போல் காணப்படும். பெண்ணில் செப்பியா ¢ 
அண்டச் சுரப்பி, நிடமென்டல் சுரப்பி உணவுப். பாதை 

(nidamental gland), துணை நிடமென்டல் 1: தாடைகள் 

அரப்பிகளும் காணப்படும்; பக்கத்திற்கு 2: உள்வாய் 
த ச Z . ப் தொகுப்பு 

ஓன்றாக, மேன்டிலறையில் வாய் முனைக்கு AG 3. உமிழ்கீர்ச் சுரப்பி 
இல் ஒரு-ஜோடி ஸ்டெல்லேட் செல்திரள்கள் 4, உணவுக்குழாய் 

(81411416 ஜதி) காணப்படும் (படம் 126). 5. சீரணச் சுரப்பி 

டர 5 ச 6. கணையத்தின் 

இடப் பெயர்ச்சி: செப்பியா தன்னு 7. தியை 
டைய துடுப்புகளையும் புனலையும் நீந்துவதற்கு 8, சீக்கம் 

உபயோகப்படுத்துகிறது. துடுப்புகள் அலை 9. மலக்குடல் 

போல் நகருவதால் அது மெதுவாக முன்னும் 10 கழிவாய் 

பின்னும் நகருகிறது. மேன்டில் மாறி மாறிச் ட் ன வாணலி 

சுருங்கி விரிவதனால் அதன் அறையைச் சிறுக்க 

வும், பெருக்கவும் செய்கிறது. மேன்டிலறை பெருக்கும்போது கடல் 

நீர் உள்ளே போகிறது. சுருங்கும்போது பரந்த பிளவு மூடப்பெற்று, 

மேன்டில் குருத்தெலும்பு, ஃபுனல் குருத்தெலும்புடன் பிணைத்துக் : 

கொள்கின்றது. இதன் பலனாக ஃபுனல் வழியாக தீர்: வேகமாக 

வெளியேறுகிறது. நீர் உட்சென்று, ஃபுனல் வழியாக வேகமாகப் பீச்சிக் 

கொண்டு வெளியிடும்போது செப்பியா .துள்ளி நகருகிறது.
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உணவு மண்டலம் (படம் 187): கரங்களுக்கு மத்தியில் வாய் 

அமைந்துள்ளது. வாயைச் சுற்றி, ஒரு மெல்லிய வளைய உதடு, பல 

பாப்பில்லேக்களுடன் காணப்படும். அது, வாய்த் தொகுதியுடன் 

இணைக்கப் பெற்றுள்ளது. வாய்த் தொகுதியில் இரு கடின தாடை. 
களும், ஒரு .ரேடுலாவும் உண்டு. ரேடுலா கஇிளிமூக்குப் போன்று காணப் | 

படும். வாய்த் தொகுஇயிலிருந்து ஒரு குறுகிய நீண்ட உணவுக் 

குழாய், வாயின் மேற்பாகத்திலுள்ள (2௦௦௨1) இரைப் பையில் திறக் 

கிறது. இரைப் பை தடித்த சுவரால் ஆனது. இத்துடன் ஒரு சுருண்ட 

பை போன்ற க்கம் (௦2௦௦) இணைந்துள்ளது. இரைப் பையிலிருந்து 

(சீக்கத் துவாரம் திறக்குமிடத்திலிருந்து) ஒரு சிறிய சிறுகுடல் ஆரம் 
பித்து உணவுக் குழாய்க்கு இணையாகவே வாய்ப்புறம் சென்று . மலக் 
குடல் வழியாகக் கழிவாய்மூலம் மேன்டிலறையில் திறக்கிறது. மைம் 

பையின் நாளமும், மலக்குடலின் இறுதியில் சேருகிறது. 

ஒரு ஜோடி முன் உமிழ் நீர்ச் சுரப்பிகள் வாய்த் தொகுப்பின் 
உள்ளே அமைந்துள்ளன. இவைகளின் நாளங்கள் ரேடுலாவின் இரு 

புறங்களிலும் திறக்கின்றன. பின் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் ஒரு ஜோடி 
உணவுக் குழாயின் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன (படம் 1287). இவை 
களின் நாளங்கள் இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்து உள் வாயில் திறக்கின் றன.. 
இரு ஜோடி உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளின் உமிழ்நீர் நஞ்சுப் பண்புடையதாக 
வும், இரையைக் கொல்வதற்கும் பயன்படுகிறது. 

பின் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளுக்குப் பின்னும், வாய் மேல்முனைக்கு. 
அருகிலும், ஒரு பழுப்பு நிறச் சீரணச் சுரப்பி உண்டு. இதற்குக் 

கல்லீரல் கணையம் (19602000௧01௦88) என்று பெயர். இது கெட்டியான 
முன் இரு பகுதிகளுடனும், பஞ்சு போன்ற ஒரு பிற்பகுதியுடனும் இருக் 
கும். முற்பகுதிக்குக் கல்லீரல் (11௭) என்றும், பிற்பகுஇக்குக் கணை 

with (pancreas) என்றும் பெயர். கணையத்திலிருந்து வரும் நாளம் 

கல்லீரல் பொது நாளத்துடன் சேருகிறது. ஓவ்வொரு கல்லீரல்: 
பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு நாளம் உண்டு. இவ்விரு நாளங்களும் ஒன்று 
சேர்ந்து ஒரு பொது நாளத்துடன், க்கமும் ஈறு குடலும் சந்திக்கு 
மிடத்தில், இரைப் பையில் சேருகின்றன. 

மைப் பையிலிருந்து (படம் 187) ஒரு கரிய மை சுரக்கப்படுகிறது.. 
இம் மை நீரில் கலந்தால் அந்நீர் ஒரே கருப்பாஇவிடும். செப்பியா 
தன்னை எதிரிகளிடமிருந்து காப்பாற்றிக்கொள்ள இதை உபயோ௫'த்.. 
துக் கொள்கிறது. அபாயம் ஏற்படும்போது இந்த மை மேன்டில்: 
நீருடன் வேகமாக வெளிவந்து அதைச் சுற்றிலும் ஒரு கலங்கிய நீராக்கி 

_ விடும். இக் கலங்கிய நீரில் எதிரி தேடிக் கொண்டிருக்கும்போதே. 
செப்பியா, தப்பிப் பிழைத்துக் கொள்ளும். 

சிறு நண்டுகள், நத்தைகள், சிறு மீன்கள் இவைகளை செப்பியா 
உணவாக்கிக் கொள்கிறது. ஒரு ஜோடி நீண்ட கரங்கள் (tentacles)
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வெளி நீட்டப்பட்டு, நுனியிலுள்ள கதையபோன்று அமைந்துள்ள உணர் ' 
நீட்சிகளின் உதவியால், இரையின்மேல் உறிஞ்சிகள் நன்கு பிடிக்கப் 

பட்டு மற்றக் கரங்களிடம் கொண்டுவரும். மற்றக் கரங்களின் 
ஒட்டுறுப்பிகள் நன்கு அந்த இரையைப் பிடித்து வாய்க்குள் அனுப்பி 
வைக்கும். எந்த இரையும் இவ்வொட்டுறுப்புக் கரங்களுக்கு இடையில்: 
அகப்பட்டுக் கொண்டால் தப்ப முடியாது. வாயிலுள்ள தாடைகள் 

இரையை நன்கு தசுக்கவும், ரேடுலா சதையை அரரவவும். விழுங்கவும். 

உ.பயோகப்படுகின் றன. ் 

இரத்த மண்டலம் (படம் 728): உள்ளுறுப்புத் தொகுதியில்: 

இருதய உறையினுள்இருதயம் அமைந்துள்ளது. இதற்கு ஒரு மத்திய 
வென்ட்ரிகிளும், இரு பக்க ஆரிக் 
இளும் உண்டு. வென்ட்ரிகிள் மத் 

இயில் சற்று சுருங்கப்பெற்று, இரு 
பகுதியாகப் பிரிந்துள்ளது. இரு 
பெரிய இரத்தக் குழாய்கள் இவ் 

- விரண்டிலிருந்தும் ஓடுகின்றன. 

இவ்விரு குழாய்களும், முன் 
அயோர்ட்டா அல்லது வாய் அல் 

லது தலை அயோர்ட்டாவுக்கும், 

  

வயிற் றுச் சிரை 
றது. பின் அயோர்ட்டா உள்ளு mu Dore * 

மமேன்டில் சிரை 

ுப்புகளுக்கும், கழிவு நீ ரகப். அஃப்ரென்ட் செவுள் சிரை 

கள், இன உற்பத்தி உறுப்புகள் 6. எஃப்ரென்ட் செவுள் சிரை 

போன்றவைகளுக்கும் களைகளைக் 11, செவுள் இருதயம் 

கொடுக்கின்றது. தம னிகளின் 12. செவுள் சிரையின் துணை உறுப்பு 

இளைகள் தந்துககளாகவும், தந்து 

இகள் இரைகளாகவும் இறுதியில் அமையப்பெற்றுள்ளன. 

பின் அயோர்ட்டா அல்லது வாய் LiL 16.128. 

மேல் அயோர்ட்டாவுக்குமாக செப்பியா : இரத்த மண்டலம், 

முன்னும் பின்னும் முறையே ஓடு 1: வென்ட்ரிக்கிள் 

இன்றன. முன் அயோர்ட்டா பல 2 ஆரிக்கிள் 
ச த : és 3. முன் அயோர்ட்டா 

இளைகளாகப் பிரிந்து, மேன்டில், பின் அயோர்ட்டா 

உணவுக் குழாய், ஃபுனல், குலை 5, தலைச் சிரை 

போன்றவைகளுக்குச் செல்கின் 6. வீனா கேவா 
7. 

8. 

9 

இரைகளின் இலை முக்க: அலுவல்களாவன : இவைகள் அசுத்த: 

இரத்தத்தை. உடலின் - பல பாகங்களிலிருந்து இருதயத்திற்குக். 

கொண்டு செல்கின்றன. தலைச் சிரை (cephalic vein) qr 

அயோர்ட்டாவிற்கு இணையாகவே கீழ்ப்புற த்தின் நடுவே, தலை மற்ற: 

முன்னுள்ள உறுப்புகள் முதலியனவற் றிடமிருந்து அசுத்த இரத்தத் 

தைச் சேகரித்துக்கொண்டு செல்கிறது. இது வீனா கேவா என்ற Guser 

Ger. இரண்டாகப் பிரிந்து செவுள்களின் அடிப்பாக த்திலுள்ள”
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'செவுள் இருதயத்தில் (372101 ம21 6௨1) திறக்கின்றது (படம் 128). 

அவ்வாறு செல்லும்போது ஒவ்வொரு வீனா கேவாவும், அந்தப் பக்கக் 

கழிவு நீரகப் பையின் வழியாகச் செல்கின்றன. ஒரு மேன்டில் சிரை 

(pallial ஏன் மேன்டிலிலிருந்தும் ஒரு வயிற்றுச் சிரை (௨௦௦௦0ம்02| 461) 

பின் பகுதியிலிருந்தும் ஒவ்வொரு செவுள் இருதயத்திலும் திறக்கிறது. 
.மைச் சுரப்பியிலிருந்து ஒரு சிரை வீனா. கேவாவில் சேருகிறது. எல்லாப் 

பகுதிகளிலிருந்தும் இம்மாதிரியாக இரத்தம் செவுள் இருதயத்தை 

அடைகின்றன. இங்கிருந்து இரத்தம் ௮ஃப்ரென்ட் பிராங்கியல். 

Gpruser goog uru-Ag Giptuiser (afferent branchial vessels) 
மூலம் செவுள்களுக்கு விசையாகச் செலுத்தப்படுகிறது. செவுள்களில் 

இரத்தம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, அதாவது பிராண வாயு கலந்த 
இரத்தமாக ஆக்கப்பட்டு எஃப்ரென்ட் பிராங்கியல் குழாய்கள் அல்லது 

ou. Am@Gionwaer (efferent branchial vesseles) மூலம் ஆரிக்கிளை 
அடைகிறது. வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து ஆரிக்கிளுக்கு இரத்தம் போகா 

மல் தடுப்பதற்கும், அல்லது அயோர்ட்டாவிலிருந்து வென்டிரிக் 

களுக்கு இரத்தம் போகாமல் தடுப்பதற்கும், இருதயத்தில் வால்வுகள் . 

உண்டு. ஓவ்வொரு செவுள் இருதயத்திற்குப் பின் ஒரு சுரப்பி உறுப்பு 
காணப்படும். இவைகள் செவுள்களின் துணை உறுப்புகளாகும். 

சிறுநீர் நீக்க மண்டலம்: கழிவு நீக்கம் இறுநீரகம் (மீன) 
அல்லது கழிவு நீரகப் பை (121௨1 880) மூலமே நடைபெறுகிறது. இது 

மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் மற்றதனுடன் 

“தொடர்புடையதாகவும் அமைந்துள்ளது. “இவைகளில் ஒன்று மேல் 

மத்தியிலும், மற்ற இரண்டும் கீழே மலக்குடலுக்கு இரு புறங்களிலும் 
சமச் சீராக அமைந்துள்ளன. இவ்விரண்டும், கழிவு நீர்த்துவாரங்கள் 
(renal apertures) gpa Qachs Doshermer. வீனா கேவா இக்&ழ் 
அறைகளின் மேற் சுவர்கள் வழியாகச் செல்கிறது. இப்பகுதி சுரப்பித் 
திசுக்களால் ஆனது. இச் சுரப்பித் இசுக்கள் கழிவுச் று நீரை இரத் 
துத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்து 8முள்ள கழிவு நீர்ப் பைக்கு அனுப்பு 
கிறது. சீரணச் சுரப்பியிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பகுதி 
யான கணைய உறுப்பைச் சுற்றி மேல் அறை இருக்கிறது. இக்கணைய 
உறுப்பும் வீனா கேவாவில் காணும் உறுப்புகளைப்போல் பெற்றிருப்ப 
தால் இதுவும் கழிவு உறுப்பு வேலையைச் செய்ய உபயோகப்படுகிறது. 

உடலறை (coelom) உடலறையானது, உள்ளுறுப்பு-இருதய 
-உறை உடலறையாகவும் (viscero-pericardial coelom) கழிவு நீக்கப் 
பையாகவும் உள்ளது. உள்ளுறுப்பு இருதய உடலறை, உடலின் பின் 
முனைவரை பரவியும், இருதயத்தை உள்ளடக்கிக் கொண்டும் (இருதய 
“உறை அறை), சில உள்ளுறுப்புகள், இன விருத்தி உறுப்புகள் இவை 
களைக் கொண்டும் காணப்படும். இது முன் பக்கத்தில் இரு ஃபுனல் 
“போன்ற பாகமாகப் பிரிந்தும், கழிவு நீர்ப் பையில் ரீனோ-பெரிகார்டியல்
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giourgib (Renopericardiala perture) கழிவு நீர்-இரு தய 26005: 

துவாரம் மூலமாகத் இறந்தும் காணப்படும். 

் சுவாச மண்டலம் : மேன்டிலறையின் இரு புறங்களிலும் காணப்: 
படும் ஒரு ஜோடிச் செவுள்கள் சுவாச வேலையைச் செய்கின்றன... 
ஒவ்வொரு செவுளும், தென்னை 
மட்டை போன்று நடுவில் அச்சுட 
னும், இருபுறங்களிலும் லெமல் 
லாக்களாலும் ஆனது. பாய்-ஈறு ' 
செவுள் சிரைகள் (218௭ம் bran- 
chial veins) வடிசிறு செவுள் 

இரைகள் ' (வினர் branchial 

veins) இர்ண்டும் செவுளில் 

இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கழுத் 
துப் - பக்கங்கள்மூலம் : பிராண 
வாயு கலந்த நீர் மேன்டிலறையை 
அடைகிறது. இங்கிருந்து ஃபுனல் 

வழியாக வெளிச் செல்லுகிறது. 
இவ்வாறு போகும் நீரோட்டம் 
மேன்டிலறையிலுள்ள செவுள்கள் 
நன்கு நனையப்பெறுவதால் அத 

னுள் காணப்படும் இரத்தக் 
குழாய்களிலிருந்து வாயு மாற் 

றம் ஏற்படுகிறது. 

  

"நரம்பு மண்டலம் (படம் 729): செப்பியா ; ஈரம்பு மண்டலம். 
மட்டி, பைலா, போன்ற மெல்லு 1. erties செல்கிரள் 

ள் டி ல 2 2. பார்வைச் செல்திரள் 
டலிகளில் இருப்பதுபோல், செப் 3. 'உள்வாய் மேல் செல்திரல் 

பியாவிலும் பல இரட்டை. நரம் ௩, டென்டகிள் நரம்பு 
புச் செல்திரள்களும், கணை, இணை 5, பிரோசியல் தொகுதி 

நரம்புகளும் காணப்படும். செரி 6. துகர்ச்சி ட் ; 
- : -விசரல் 7. விசரல் செல்திரல் 

ப்ரஸ்; படக, புரோ 99. 5. ஸ்டெல்லேட் செல்திரள் 
செல்திரள்கள் யாவும் தலையில் 9. பேண்டில் கரமியு 

தொகுதியாயமைந்து காணப்படு 1௦, செவுள் செல்திரள் 
இன்றன. அவைகள் உணவுக் 1]. விசரல் ஈரம்பு 
குழாயைச் . சுற்றிலும் கபாலக் 

குருத்தெலும்புகளினால் மூடப்பட்டும் இருக்கும். செரிபிரல் செல் 
Boor ஒன்றுசேர்ந்து ஓர் உருண்டைத் தொகுப்பாக உணவுக் 

குழாயின் மேல் காணப்படும். இரு தடித்த பார்வை நரம்புகள் 

இரு புறங்களிலும் செரிபிரல் செல்திரள்களிலிருந்து கிளம்பி, அவை 

கள் பார்வைச் செல்திரள்களாகப் (௦4௦ ததக) பருத்து, இரு கண்
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களுக்கும் அருகில் காணப்படுகின்றன். உணவுப் பாதைக்குக் ECip 

பீடல், செல்திரள்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு தொகுப்பாக உள்ளன... இத் 
(தொகுப்பை முன், பின் தொகுப்பு என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 
முன் தொகுப்பிற்கு ICeSHue O57 GH (Brachial ganglion) என்றும், 
_இன்ஃபண்டிபுலார் தொகுதி (4மீபா்10யபகா.தவ௩த11௦1) என்றும் பெயர். 
கரங்களுக்கு முன்னதிலிருந்தும், ஃபுனலுக்குப் பின்னதிலிருந்தும் நரம் 
புகள் செல்கின்றன. புளுரோ-விசரல் செல் தொகுதியும் ஒன்றுசேர்ந்து 
இன்ஃபண்டிபுலார் தொகுதிக்குப் பின் காணப்படுகிறது. செரிபிரல் 
செல்திரள்கள், பீடல், புளுரோ-விசரல் செல்திரள்களுடன் ஒன்று 

சேர்ந்து, ஒரு நரம்பு வளையத்தையே (௩46 1102) உணவுக் குழாயைச் 
- சுற்றி உண்டாக்கியுள்ளது. இதற்கு உணவுக் . குழல்: நரம்பு வளையம் 
(circum oesophageal nerve ring) என்று பெயர். புளூரோ-விசரல் 
'செல்திரள்களிலிருந்து இரு கெட்டியான பேலியல் நரம்புகள் (ஐவ1121- 
மார) மேன்டிலுக்குச் செல்கின்றன. இந்த நரம்புகள் -ஸ்டெல்லேட் 
‘GeuGrcrser (stellate ganglia) என்ற பெயரோடு மேன்டிலில் 
பருத்துக் காணப்படுகிறது (படம் 129). 'ஸ்டெல்லேட்''செல்திரள் 
களிலிருந்து பல நரம்புகள் மேன்டிலுக்குச் செல்கின்றன. புளூரோ- 
-விசரல் செல்திரளிலிருந்து ஒரு ஜோடி விசரல் தரம்புகள், உள்ளுறுப்பு 
களுக்குச் செல்கின்றன. மற்றொரு ஜோடி நரம்புகள், இந்த விசரல் 
,நரம்புகளிலிருந்து செவுள் நரம்புகள் (ரவ0ிம்வ]ி நண) என்ற பெய 
ரில் செவுள்களுக்குச் செல்கின்றன. ஒவ்வொரு .செவுளின் அடியிலும் 
'செவுள் நரம்பு பருத்து ஒரு செவுள் செல்திரளை (branchial ganglion) 
உண்டாக்கியிருக்கிறது. 

செரிபிரல் செல்திரள்களிலிருந்து ஒரு ஜோடி நரம்புகள் முன்பாக 
ஒடி, ஒரு ஜோடி உள்வாய் மேல் செல்திரளில் (8மறர௦ buccal gang- 
lion) உள் வாய்க்கு அருகில் முடி௫ன்றன. இத்திரள்களுடன் இன்னொரு 
"ஜோடி உள்வாய்க் கீழ்ச் செல்திரள்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
இது உணவுக் குழாய்க்கு அடியில் உள்ளது. முன்னஇிலிருந்து ௨ கடு 
களுக்கும், பின்னதிலிருந்து உள்வாய்ப் பகுதிக்கும் நரம்புகள் செல்இன் 
அன. உணவுக் குழாயிலிருந்து இரைப் பை வரைக்கும் இணையாக ஒரு 
ஜோடி பரிவு நரம்புகள் (sympathetic nerves) Qeair my, இரைப் பையில் 
நரம்புச். .செல்திரளாக முடி௫ன்றன. இதற்கு வயிற்று . நரம்புத் 
Gg @G (gastric ganglion) என்று பெயர். இதிலிருந்து இரைப் பை, 

சிறுகுடல், க்கம் முதலிய பாகங்களுக்கு நரம்புகள் செல்கின்றன. 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் : இரு கண்கள், இரு ஸ்டேட்டோடுஸ்டு 
கள், இரு நுகர்ச்சிக் குழிகள், ஒரு சுவை உறுப்பு இவைகள்தான் 'செப்பியாவில் காணும் உணர்ச்சி ௨ அப்புகளாகும். 

கண்கள் : முதுகெலும்பிகளின் கண்களைப்போல் இக் . கண்கள் காணப்படும். ' பெரியதாகவும் தீர்க்கமாகவும் . இருக்கும். . குருத்
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தெலும்புகளின் குழியில் பொதித்தாற்போல் காணப்படும். கண் 

பந்து போன்றது. இதன் வெளிச் சுவர், விழி வெளிப்படலமாகும் 
(selerotic coat), இது விழி வெளிப்படலக் குருத்தெலும்பினால் 
பலப்படுத்தப்படுகிறது. விழி வெளிப்படலம் முன்னால் நீண்டுள்ளது. 
இதற்கு விழித்திரை அல்லது ஐரிஸ் (11%) என்று பெயர். அதில் 

பாப்பா அல்லது பாவை (pupil) என்னும் சிறு துவாரம் உண்டு. 

விழித்திரையை விரித்தோ, குறுக்கியோ பாப்பாவைப் பெரிய 
காகவோ சிறியதாகவோ மாற்ற முடியும். உட்புறம் இருப்பது பார் 

வைப் படலம் அல்லது ரெட்டினா ௭1௨) என்பதாகும். இஃது ஒரு 
முக்கிய உறுப்பாகும். இது கோல்-கூம்பு (7008 ௨௩ம் ௦0068) என்ற அடுக் 
குகளால் ஆனது. : விழித்திரைக்குப் பின் இருப்பது லென்ஸ்; இஃது 
ஓரளவிற்கு உருண்டையாக இருக்கும். இரு பாதி தட்டைக்குழி லென்ஸ் 
களை (2120-0007) ஒட்டியதைப்போல் காணப்படும். பார்வை 

நரம்பு (014௦ 16) பந்துக் கண்ணிற்குப் பின்னால் சற்றுப் பருத்து, 
ஒரு பார்வைச் செல்திரளை (optic ganglion) உண்டாக்கியுள்ளது. 

இந்தச் செல்திரளிலிருந்து பல நரம்பு நார்கள் விழி வெளிப் படலம் 

வழியாக ரெட்டினா செல்களில்: முடிகின்றன. கண்ணின் குழியை 
இரு அறைகளாகப் பிரிக்கலாம். லென்ஸாக்கு முன்னுள்ள சிறிய 

அறை முன்கணீர் (aquous ர்யாாா௦ாா)) என்றும், பின்னுள்ள பெரிய 

அறை பின்கணீர் (vitreous ்மாா௦மா) என்றும் பெயர். முன் அறையில் 

நீர் போன்ற திரவமும், பின் அறையில் களி போன்ற பொருளும் 
இருக்கிறது. இந்தப் பார்வைச் செல்திரளுக்கு அருகில் ஒரு பார்வைச் 

சுரப்பி (௦1௦ ஜிலம்) இருக்கிறது. இதன் வேலை என்ன வென்று 
தெரியவில்லை. தலையின் மேலிருந்து ஒரு தோலின் மடிப்பு, கண்ணின் 
முன் படர்ந்துள்ளது. இது கண் இமை போல் (696 114) பாதுகாக்க 

உபயோகப்படுகிறது. 

இரு ஸ்டேட்டோ௫ஸ்ட்கள் பந்து உருவத்துடன் குருத்தெலும் 

பாலான இறு கேப்சூலில் அல்லது உறையில் (capsule) புஞளூரோ- 

விசரல் செல்திரளுக்குப் பின் அமைந்துள்ளன. இதன் உள் தோலில் 
பல மேடுகள் .காணப்படும். இந்த மேடுகள் பல மயிரிழை போன்ற 

இீட்சிகளுடன் கூடிய உணர்ச்சிச் செல்களினால் ஆனது. இதனுள் 

ஸ்டேட்டோலித்துகள் உண்டு. உடலைச் சம நிலையில் வைத்திருப்பதே 

இதன் வேலை. 

நுகர்ச்சிக் குழிகள் கண்களுக்குப் பின் அமைந்துள்ளன. இக் 

குழிகளில்-சிலியாக்களுடன் கூடிய செல்கள் காணப்படும். 

- உள் -வாயின் தளத்தில் ஒரு: தடிப்பான் தோல் பகுதியுண்டு. 

இதில் பல பாப்பில்லேக்கள் இருக்கின்றன். ' அநேகமாக இது 5 சுவை 

உறுப்பாகப் பயன்படலாம்..
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இனவிருத்தி மண்டலம் (படம் 180) : ஆண் வேறு; பெண் 
வேறு. ஆண் இன உறுப்புகளாவன : விந்து சுரப்பி, விந்து நாளம், 

விந்துப் பை, புராஸ்டேட் சுரப்பி, 

நீடாம் பை. அல்லது ஸ்பர்மெட்டா 

போரல் பை முதலியன. 

விந்து சுரப்பியானது (testis) 

உடலின் வாய் மேல்முனையை ஒட்டி. 
யுள்ள கஉடலறைப் பையினுள் இருக் 

கிறது. விந்து சுரப்பியிலிருந்து ஒரு. 

குறுகிய சுருண்ட. குழாய், நீண்டு 
பருத்த விந்துப் பையில் (vesicle 
5ரம்ரக£ட) இறக்கிறது. இக்குழாய்க்கு: 
விந்து. நாளம் (றவ 1௦4) என்று 

பெயர். புராஸ்டேட் சுரப்பி, விந்துப் 

  

படம். 30. பையின் முனையுடன் இணைந்திருக் 
செப்பியா : ஆண் இனவிருத்தி கிறது. விந்துப் பை சுற்றுப் ருத்த 

யுறுப்புகள் நீடாம் பை என்ற பெயருடன் மேன் 
1. விந்து சுரப்பி டிலறையில் திறக்கிறது. இந் நுனிப் 

2. விந்து காளம் ... பாகத்திற்குப் பீனிஸ் ௭௩) (படம் 
3. விந்துப்பை - ச ‘s 5 த் . 

4. புராஸ்டேட் ௬ரப்பி. 2 க அனை துவாரத்திற்கு 

5. ஸ்பெர்மெட்டோபோர் பை ' 2 டல் இவாரறம், என்றுக். 
6. பீனிஸ் பெயர். விந்து சுரப்பியிலிருந்து விக்: 

துகள் சரக்கப் பட்டு விந்து நாளத்: 

தின் வழியாக விந்துப் பையை அடைகிறது. இங்கே விந்துகள் கட்டு 

களாகக் கைட்டின் கேப்சூலினுள் வைக்கப்படுஇன்றன. : இதற்கு 

ஸ்பெர்மெட்டோஃபோர் (spermatophor) என்று பெயர். இதன் 

கைட்டின், விந்துப் பையிலிருந்தும் புராஸ்டேட் :சுரப்பியிலிருந்தும். 

சுரக்கப்பட்ட திரவங்கள் ஒன்று சேர்ந்து உண்டாக்கப்பெற்றது. 

ஸ்பொ்மெட்டோஃபோர் என்பது கைட்டினால் ஆனது. இதனுள் 
விந்துகள் கட்டாகக் காணப்படும். இதன் ஒரு முனையில் ஒரு வில் 
ors aol (spring) உண்டு. இது வெடிக்கப்பெற்று விந்துகள்: 
வெளி அனுப்பப்படும். லீடாம் பையில் ஸ்பெர்மெட்டோஃபோர்கள்' 

இருக்கும்வரை செயலற்று இருக்கும். நீரில் பட்ட உடனேயே அதன்: 
கேப்சூல் வெடிக்கப்பட்டு விந்துகள் வெளியிடப்படும். 

, பெண் உறுப்புகளாவன : அ௮ண்டச் சுரப்பி, அண்ட நாளம், 
நிடமென்டல் சுரப்பிகள் முதலியன. ஆணில் விந்து' சுரப்பி 
உள்ள இடத்திற்குச் சரியாக உடலறைப் பையில் அண்டச் சுரப்பி 
அமைந்துள்ளது. இப் பையிலிருந்து மெல்லிய சுவருடைய' குழாயான 
அண்டக் குழாய், கழிவாய்க்கு இடப் புறத்தில் மேன்டிலறையில்:
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திறக்கிறது. அண்ட நாளத்தின் இறுதி முனையில் ஒரு தடித்த சுரப்பி' 
உண்டு. அதற்கு அண்ட நாளச் சுரப்பி (04142௦8]' ஜீஸ்) என்று 

பெயர். மைப் பையின் இரு புறங்களிலும் நிடமென்டல் சுரப்பிகள் 
(nidamental glands) உண்டு. இவைகளின் நாளங்கள் மேன்டிலறை 
யில் தனித்தனியே வாய்ப்புறத்தில் திறக்கின்றன. மஞ்சள் நிற: 
முடைய ஒரு ஜோடி துணை நிடமென்டல் சுரப்பிகள் ((௨00688வர nida- 
mental glands) Dr.Querto சுரப்பிகளுக்கு முன் அமைந்துள்ளன. 
இவைகள் அதன் மேலுள்ள பல நுண்ணிய துவாரங்கள் வழியாக 
மேன்டிலறையில் இறக்கின்றன. இச் சுரப்பிகள் யாவும் அண்டங் 
களைச் சுற்றியுள்ள ஒரு பிசுபிசுப்பு உறையைச் சுரக்க உபயோகம் 
படுகின்றன... 

புணர்ச்சியின்போது, அண் செப்பிழா.தன் ஐந்தாம் இடக் 
கர்த்தைத் தன் மேன்டிலறையினுள் விடுவதால், அதன் உறிஞ்சியில் 

பல ஸ்பெர்மெட்டோஃபோர்கள், ஜெனிட்டல் நாளத்திலிருந்து ஒட்டிக் 
கொள்ளும். இத்துடன் இக் கரம், பெண் செப்பியாவின் மேன்டிலறை 
யில் விடப்படும். ஃபுனலின் ஓரு பகுதி பார்சா புணர்ச்சி யுறுப்பாக 
(bursa copulatrix) மாறி இருப்பதால் அதில்: ஸ்பொ்மெட்டா 

ஃபோர்கள் வைக்கப்படும். இக் கரம் விந்துகளைக் கொடுப்பதற் 
காகவே மாறி இருப்பதனால் இதற்கு ஹெக்டோகாட்டிலைஸ்டு கரம் 
(Hectocotylized arm) orem பெயர். வளர்ச்சியுற்ற அண்டங்கள் 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அ௮ண்டச் சுரப்பிலிருந்து ஃபுனல் வழியாக வெளி 
வரும்; . அவ்வாறு: வரும்போது கருவுறுதல் நடைபெறும். பெண் 
செப்பியாவிலுள்ள துணைச் சுரப்பிகள் ஓர் உறையைச் சுரக்கின்றன. 

அவ்வாறான முட்டைகள் கடற் பாசிகளில் இராட்சைக் குலைபோன்று 
ஓட்டிக் கொள்ளும். முட்டைக்கும் கருவுக்கும் வேண்டிய உணவும் 

பொருளான யோக் (௫௦14) உள் இருப்பதால் “அதை உபயோகித்து, 

கரு வளர்ச்சியுற்று இளஞ் செப்பியாக்களாக வெளி வருகின்றன. 

இவைகள் முதிர் செப்பியாக்களைப் போன்றே இருக்கும். 

வகைபாடு ‘ 

._. தலைக்காலிகள் யாவும் கடலில் நீந்தி வாழ்வன். உடல் இரு 
சமச் சீருடையன. தெளிவான தலையும், பருத்த கண்களு முடையன.. 
காலின் முற்பாகம், உறிஞ்சியுடன் கூடிய கரங்களால் தலை 
சூழப்பெற்று . இருக்கும். காலின் பின்பாகம் ஃபுனலாக மாறி 
யுள்ளது. உடலுறுப்புத் தொகுதியானது மேலும் பின்னும் வளர்ந் 
திருக்கும். இருக்கம் ஏற்படவில்லை. இவ்வித மாற்றங்களினால், சிற்சில 
உறுப்புகள், மற்ற மெல்லுடலிகளில் காணுவதுபோல் இல்லாமல் 

மாறி இருக்கும். மேன்டிலறை பின் கீழ்ப்புறத்தில் உள்ளது. செவுள் 
கள், கழிவுறுப்புத் துவாரங்கள், இன உற்பத்தி யுறுப்புத் துவாரங்கள் 

. SF0—I19
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ஆூயெவை இங்கே உள்ளன. ஓடு (51611) இருக்கும் அல்லது இல்லாமலு 

மிருக்கும். ஓடு இருக்கும்போது, உள்ளும் . அல்லது வெளியிலும், . 

பிரிவுகளுடனும் (8ர1&) அல்லது பிரிவுகள் இல்லாமலும் இருக்கும். 

குருத்தெலும்புக்கூடு மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை நன்கு பாதுகாக்கு 

மளவில் அமைந்திருக்கும். : இக்கூடு தசைகளில் நன்கு பிடித்துக் 

கொண்டிருக்கும். ஒரு ரேடுலா உண்டு. பெரும்பாலானவற்றில் 

மைப் பை இருக்கும். நரம்புச் செல்திரள்கள் உணவுக் குழாயைச் 
சுற்றித் தொகுப்பாகக் காணப்படும். பால்கள் தனித் தனியாகவும்: 

முழு உருவமாற்ற மின்றியும் (0௦௨௭௦௩01௦8) காணப்படும். 

வகுப்பு: தலைக்காலிகள் 

உள் வகுப்பு: ர. இரட்டைச் Geajsfilact (Dibranchiata) 

வரிசை : ]. பத்துக் காலிகள் (Decapoda) 

த 2. எட்டுக்காலிகள் (0௦௦0௦0) 

உள் வகுப்பு 11 ். நாற் செவுளிகள் (Tetrabranchiata) 

உள்வகுப்பு 1. இரட்டைச். செவுளிகள் : இதிலடங்கும் -தலைக் : 
காலிகளின் வாயைச் சுற்றி எட்டு அல்லது பத்துக் கரங்கள் ஒட்டுறுப் 
பிகளுடன் காணப்படும். ஃபுனல் ஒரு குழாய் வடிவமாக இருக்கும். 
ஒடுகள் பெரும்பாலும் இரா; அன்றி இருக்கும்போது உள்ளும் 

இருக்கலாம்; ஒரு பகுதி வெளியிலும் இருக்கலாம். அவைகள் பகுதிச் 
சுவருடன் (5௫15) இரா. செவுள்கள், ஆரிக்கிள்கள், கழிவு நீரகங்கள் 
யாவும் இரட்டையாகக் காணப்படும். இருதய உறை கழிவு நீரகத்: 

தோடு இரு துவாரங்களினால் கொடர்பு கொண்டுள்ளது. அவைகளில் 

ஒன்று இதன்மூலம் வெளித் திறக்கிறது. இந்த உள் வகுப்பு, பத்துக் 
காலிகள், எட்டுக்காலிகள் என்ற இரு வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட 

டிருக்கிறது. 

வரிசை 1. “பத்துக்காலிகள் : இவைகளுக்குப் பத்துக் கரங்கள் 
உண்டு. அவைகளில் இரண்டு உணர் கரங்களாகவும் மாறியுள்ளன. 
'செப்பியாவில் காண்பதுபோல் இருக்கும். ஒஓட்டுறுப்பிகள் குசைத் 
தூண்களின் .மேல், கரங்களில் காணப்படும். உணர். கரங்களிலும் 
ஒட்டுறுப்புகள் உண்டு. உள் ஓடும், பக்கத் துடுப்புகளும் உண்டு. நிட 
மென்டல் சுரப்பிகள் காணப்படும். - தலைக் குருத்தெலும்புகள் 
மத்திய நரம்பு: மண்டலத்தை நன்கு சூழ்ந்திருக்கும். உதாரணம் : 
செப்பியா; இதற்குச் சிறு உடலும், பக்கத் துடுப்புகளும் உண்டு. 
லாலிகோ (1.,௦1120) அல்லது ஈர்க்குக் கணவாய்; இதற்கு நீண்ட
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உடலும், முனைத் துடுப்பும், பேனா (2) போன்ற மெல்லிய உள் ஒடும் 
உண்டு. ஆர்க்கிடூத்தீஸ் (4௦2116). 2: இஃது ஓர் ஆழ்கடல் வாழ் 

பிராணி. சுமார் ஐம்பது அடி வரை வளரும். முதுகெலும்பற்ற 
பிராணிகளில் மிக நீளமுடையது இஃதே. 
 ஸ்பைருலா ($றம்ப12) (படம் 791) ; இதன் . 

ஒடு சுருண்டு இருக்கும் உடலினுள்ளே பிற் 
பகுதியில் காணப்படும். பல. அறைகள், தடுப் 

புச் சுவார்களினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். இப் 
பகுதிச் சுவர்களின் . நடுவில் - ஒரு நீண்ட 
சைஃபன்கிள் (5101010016) குழாய் உண்டு. ஒட் 
டன் சுருள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பற்றி 
ருக்கும். நாட்டிலஸிலுள்ளபடி (Nautilus) 
காணப்பட்டாலும் மெல்லிய பாகங்களின் 
(தொடர்பு வேறு முறையில் காணப்படுகின் 
றன. ஸ்பைருலாவின் உடலின் மேற் பகுதி, 
ஓட்டின். வெளிச் சுவரில் காணப்படும். 
இதற்கு எண்டோகாஸ்ட்ரிக் (௭௩௦௦22207௦) 
அல்லது வயிற்றுப் பக்க வளைவு என்றும், 

நாட்டிலஸில் எக்சோகாஸ்ட்ரிக் (60ஐ2ம71௦) 

  

அல்லது முதுகுப் பக்க வளைவு என்றும் பெயர். es. Ft. 
. ட . A . ஸ்பைருலா : 

இதன் ஒடுகள் அதிகமாகச் கடற்கரையில் 1. ஒட்டுறுப்பு 
“காணப்பட்டாலும் உயிருடன் இவைகள் 23 ஓடு 
காணப்படுவது அரிதே. இந்த வரிசையின் கழ் 4, ஃபுனல் 

பல மறைந்த அதாவது முன்னாள் வாழ்ந்த 
([0) பெலம்னைட்களும் (8ம்) அடங்கும். இப்போது அவை 
ஃபாசில்களாகக் (௦84) காணப்படுகின் றன. 

- வரிசை 2. எண்காலிகள் : இவைகளுக்கு எட்டுக் கரங்கள் 
உண்டு. உணர் கரங்கள் இல்லை. உடல் சிறியதாகவும், உருண்டை 
பாகவும் , காணப்படும், உறிஞ்சிகளில் கடின வளையங்கள் இரா. 

ஒடும் இல்லை. பெண் ஆர்கோதாட்டாவில் (காஜராமமர்க) மட்டும் 

காஇுதம் போன்ற மெல்லிய ஓடு' உண்டு. அதனாலேயே இதற்குப் 
பேப்பர் நாட்டிலஸ் என்று பெயர். இந்த மெல்லிய ஓடு இரு முன் 
கரங்களினாலும் சுரக்கப்பட்டதேயன்றி மேன்டிலால் அல்ல. இது 
முட்டைகளைக் . காக்க உபயோகப்படுகிறது. இளம் பெண் ஆர்கோ 

நாட்டாவில் இவ் ஓடு இல்லை. ஆணிலும் ஓடு கிடையாது. 

ஃபீலோநெக்சிஸ் (61110016) இருபாலிலும் ஓடு _கடையாது. எட்டா 

வது கரம் விந்துகளைக் கொடுக்கவும், தனியாகக் கழன்றுவிடவும் 

கூடும். ஆக்டோபஸ் (0௦10ற05-பேய்க்கணவாய்); இதற்கும் ஒடு 

இல்லை. கரங்கள் அடிப்பாகத்தில் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து 

அரணப்படும்.
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உள்வகுப்பு : நான்கு செவுளிகள். நாட்டிலஸ் (181105) (படம் 

132) என்ற ஓரு பொது இனம் (தால) மட்டுமே இன்று காணப் 
படுகிறது. தென்ப௫பிக், இந்தியக் கடல்களின் . கரைகளில் இவை 

காணப்படும். இதன் : ஓடு, 

சுருண்டும் பல அறைகளுட. 

னும் காணப்படும். . கடை 
_ அறையில் நாட்டிலஸின் உடல் 

, அமையப்பெற்றுள்ளது. மத்தி: 
யில் இதன்: -அறைச்சுவர்கள் 

துவாரத்துடன் இருக்கும். இத் 
துவாரத்தின் வழியாக. உடல் 
தொகுப்பிலிருந்து .ஆர.ம் ப 

அறைவரையிலும் சைஃபன்கள் 

  

படம. 135, -(siphuncle) (1b 132) Saia@ 
நாட்டிலஸ்: (மத்திய வெட்டு இருக்கும். இவ் அறைகளில்: விளக்கம் oe ‘4 en காற்று அடைபட்டிருப்பதால்: மூடி, i 7 உட ர ன “es ச 

5. தாடைகள், 6, மேன்டில், இப்பிராணி நீந்துவதற்கு at 7. செவுள்கள், 8. சிறநீரகம், :யோகப்படுகிறது. இதன் உட. 9. இருதயம், 10. ஜெனிட்டல் லில் தலை, பை போன்ற உடற். 
sigh 1 அகன் aaa: பராகங்கள். உண்டு. தலையில். 

12. சீக்கம், 13. வ . மேல் . . ? அலையில் 

ர ண்டு ள் ள 0ம் sit tg. od, கணகளும், உணா நீட்டுகளும் 

15, சைஃபன்கிள். காணப்படும். . பல பகுதித். 

கரங்கள் வாயைச் சுற்றிலும். 

காணப்படும். இவைகளில் ஒட்டுறுப்புகள் அல்லது உறிஞ்சிகள் இரா... 
உணர் நீட்சகள் இரு வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன (உள்வரிசை,. 
வெளிவரிசை). வெளிவரிசை உணர் நீட்சிகள் முன்னால் தடித்து ஒரு. 

்" மூடி (0௦௦04) போன்று அமைந்துள்ளது. இம் மூடி ஒப்பர்குல மூடி. 
போன்று உபயோகப்படுகிறது. ஃபுனல் ஒரு முழுக் குமாயாக அமை. 
யாமல், இரு பாதியாக ஒன்றிற்கொன்று எதிர்ப்புறத்தில் அமைந்: 
துள்ளது. மைப் பை, உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் இல்லை. ஒரு ஜோடி. 
செவுள், ஒரு ஜோடி கழிவு நீரகங்கள், இரு ஜோடி ஆரிக்கிள்கள்- 
இதற்கு உண்டு. செவுள், இருதயங்கள் இல்லை. இருதய உறை 
இரு துவாரங்களினால் வெளித்திறக்கிறது. கண்களில் லென்ஸாகனள் 
இல்லை. இவை ஒரு: திறந்த குழியாக அமைந்துள்ளன. அதன் 
ரெட்டினா. கடல்நீரினால் நன்கு கழுவப்படும்படியாக அமைந்துள்ளது. 
இருதய உறை கழிவு நீரகத்துடன் தொடர்பு . கொள்ளாமல் நேரே 
வெளியில் திறக்கிறது. பகல் நேரத்தில் இவைகள் அதிகம் வெளிவரா... 

இத் துணை வகுப்பை இரு வரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம் > 
1. - தாட்டிலாய்டியா (Nautiloidea). 2. - அம்மொனைட்டாய்டியா 
(Ammonitoidea). பேலியோசோயிக் (2௦2010) காலங்களில் நாட்டி
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லஸ்கள் அதிகம் வாழ்ந்தன. ஆர்த்தோசீராஸ் (&10௦௦௧:௦5), சஸ்டோ 
ராஸ் (Cystoceros) போன்றன அம்மொனைட்டுகள், மீசோசோயிக் 

(Mesozoic) காலத்தில் வாழ்ந்தவைகள். இவைகள் ஓரளவிற்கு 
நாட்டிலஸ் போன்று இருக்கும். . இவைகளின் ஃபாசில்கள் திருச் 
சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலுள்ள அரியலூர் பெல்ட்களில் நிரம்பக் 
காணப்படுன்றன.



பகுதி 1% 

-ஆயைலம் 5 முள்தோலிகள் (1௦1மப௦ 00027௨) 

இத் தொகுதியிலுள்ள பிராணிகள் யாவும் கடலில் வாழ்வன. 

இவைகளுக்குச் சல தனிக் குணங்கள் உண்டு, இவைகளின் தோலி 

லிருந்து முட்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இக் காரணத்தினாலே 
இவைகள் இப் பெயரைப் பெற்றன. இவைகளின் உறுப்புகள் யாவும் 

are சமச்சீரில் (கப்ப ஜார்) அமைந்துள்ளன. உடலின் 

மத்தியில் செல்லும் ஐந்து அரப்பாதைகளிலும் : உறுப்புகள் அமைந் 
துள்ளன. உடலின் நடுப்படையிலிருந்து உண்டாகும் பல கெட்டியான 
சுண்ணாம்புத் தகடுகள் தோலில் பொருத்தப்பட்டு, ஓர் உட்சட்டமாக 
(எலும்புக் கூடுபோல்) அமைந்துள்ளன. இல முள்தோலிகளுக்கு, 

இந்தச் சுண்ணாம்புத் தகடுகள் தோலில் இங்குமங்குமாகச் Ga 

யுள்ளன. மற்றவைகளில் இவைகள் ஒன்றுசேர்க்கப்பட்டு, ஓர் உறுதி 
யான கூடாக அமைந்துள்ளன. ஒருசிலவற்றின் கூடுகள் எல்லாம் 
பக்கமும் வளையக்கூடிய முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் 
உடலில் குழாய்களினால் ஆன ஒரு மண்டலம் உள்ளது. இதற்கு நீர்க் 
குழாய் மண்டலம் (water vascular system) என்று பெயர். இதன் 
உதவியால்தான் இடப்பெயர்ச்சியும், சுவாசித்தலும் நடைபெறு 
கின்றன. இவைகளின் வளர்ச்சியிலும் லார்வாப் பருவம் உண்டு. 
இந்த லார்வா இருபாக சமச்சீர் கொண்டவை. வளர் உருமாற்றம் 
(metamorphosis) அடையும்பொழுது ஆரச் சமச்சீர் நிலையை 
அடைகிறது. 

இத் தொகுதியில் ஐந்து வகைகள் (012) உள்ளன. 

“வகை 1, ஆஸ்டிராய்டியா (4812701062). 

oor Magri. wir (Ophiuroidea). 

எக்கைனாய்டியா (%0ம்௩0106௨). 

ஹாலோ தாராய்டியா (Holothuroidea ). 

கிரைனாய்டியா (Crinoidea). 
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UMS: gdoyrringws (Asteroidea) 

உதாரணம் : நட்சத்திர மீன் (50-18), . (அல்லது) 

கடல் மீன் (56-௨௨). 

நட்சத்திர .மீன் (படம் 192) மணலும் பாறைகளும் நிறைந்த. 
கடற் பகுதிகளில் வ௫க்கும். இது தட்டையாக நட்சத்திரம் போல்: 
காணப்படும். இதன் உடலின் நடுப்பாகம் சற்று மேடாக இருக்: 
கும். இதைச் சுற்றிலுமுள்ள ஐந்து ௪ம ஆரங்களிலும் ஐந்து கைகள் 
உள்ளன. இச் கைகள் ஆரம்பத்தில் அகன்றும், பின்னர் குறுகியும்: 
செல்லுகின்றன. இப் பிராணியின் அடிப்பக்கத்தில், அதாவது: 
தரையை ஓட்டிய பாகத்தில், நடுவில் வாய் இருப்பதால் இம் 
பக்கத்தை வாய்ப்பக்கம் (௦ரவி. 5ம்ம6) என்கிறோம். மேற்பக்கத்தை. 
வாய்மேற் பக்கம் (ஹா 8485) என்கிறோம். இரண்டு சைகளுக்கும். 
நடுவிலுள்ள பாகத்திற்கு நடு ஆரம் (1 ரகம்மடி) என்று பெயர். 
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படட. 33. 

௩ட்சத்திர மீன்--வாய்ப் பக்கத்தின் தோற்றம் : 1. கரம், 
2, . குழாய்க்கால், 3. வாய், 4, கண்கள், 

் மேற்பக்கத்து உடற் சுவரில் அநேக று சுண்ணாம்புத் தகடுகள் 
(calcareous 1௧18) உள்ளன. இவை பிராணியின் கூடாகப் பணி 

யாற்றுகின்றன. உடற்கூட்டிலுள்ள சில (05810115) தகடுகளிலிருந்து சிறு: 

நுண்ணிய.முட்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. முட்களுக்கு இடை. 
யில் இடுக்கி போன்ற உறுப்புகள் உள்ளன. இவைகளுக்குப் பெடி 

செல்லேரியாக்கள் (pedicellariae) என்று பெயர் . (படம் 134).
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ஒவ்வொரு பெடிசெல்லேரியமும் மூன்று துண்டுகளால் ஆனது. : 

இவற்றில் ஒன்று காம்பாகவும், மற்ற இரண்டும் அதன்மேல் இடுக்கி 
யைப் போலவும் அமைந்துள்ளன. பிராணி தன்மேல் வந்தடையும் 

பொருள்களை அப்புறப்படுத்த இந்தப் - பெடிசெல்லேரியாக்கள் 
உதவுகின்றன. தகடுகளுக்கு நடுவில் சில இடங்களில் தோலானது. 

  

படம். 34... 

ஈட்சத்திர மீன் கையின் குறுக்கு வெட்டுப் படம்: 1, பெடி 
செல்லேரியா, 2, மேல் தோல், 3. தகடு, 4, வைலோரிக் 

சீக்கம், 5. இனப்பெருக்க உறுப்பு, 6. சிலாம், 7. தோல் 
சுவாசக் குழாய், 8. ஆம்புலா, 9. குழாய்க்கால், 10. .ஆரக் 
கால்வாய், 11. ஆர ரரம்பு, 12. ஹிமல்ஸ்ட்ரேரண்ட், 
பெரிஹிமல், ் 

“பை போல் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது. :இவைகளுக்குத் 
'தோல் சுவாசக் குழாய்கள் (க மாவு01ம56) என்று பெயர். வாய் 
'மேற்பக்கத்தில் ஒர் இடை ஆரத்தில் வட்டமான மேட்டிரிபோரைட் 
(ஸ.ஃமோ£ற௦ா!(6) என்னும் சல்லடைத் தட்டு உள்ளது. இத் தட்டில் பல 
நுண்ணிய பள்ளங்களும் துளைகளும் உள்ளன. . இதன் வழியாகக் 
கடல்நீர் பிராணியின் உடலுக்குள் செல்லுகிறது. 

இப் பிராணியின் அடிப்பக்கத்தின் நடுவில் வாய்த்துவாரம் 
உள்ளது. .இத் துவாரத்தைச் சுற்றி ஒரு மெல்லிய படலம் உள்ளது. 
இதற்குப் பெரிஸ்டோம் (0611510006) என்று பெயர். ஐந்து கைகளின் 
அடிப்பக்கத்திலும் மத்திய பாகத்தின் வழியாக வாயிலிருந்து நுனி 
வரையில் ஒரு பள்ளம் செல்லுகிறது. இதற்கு ஆம்புலாக்கிரல் 
isiravts = (ambulacral groove) என்று பெயர். இப் பள்ளத்தில் 
'மெல்லிய சுவரையுடைய பல குழாய்க் கால்கள் (௩ம்6 (2) (படம் 
134) உள்ளன. இப் பள்ளங்களுக்கு மேற்புறம் கூரை போன்ற
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இரட்டைத் தகடுகள் அமைந்துள்ளன. இப் பள்ளத்தின் ஓரங்களிலும் 
முட்கள் உள்ளன. இவை ஒன்றுசேர்க்கப்படுவ தால் பள்ளம் மூடப் 
பட்டுக் குழாய்க் கால்களும் பத்திரப்படுத் கப்படுகின்றன. : 

கூடு : தோலில் புதைபட்டிருக்கும் பல சுண்ணாம்புத். தகடுகள் 
இதற்குக் கூடாக அமைந்துள்ளன. இவைகள் யாவும் நடுப்படையி 

_ லிருந்து தோன்றும் அமீபாய்டு செல்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றன... 
'அமீபாய்டு செல்கள் ஒன்றுசேர்ந்து தன்னைச் சுற்றிலும் சுண்ணாம்புக் 
குச்சிகளை உற்பத்தி. செய்கின்றன. இக் குச்சிகளெல்லாம் ஓன்று 
சோர்ந்து தகடுகளாக . மாறுகின்றன, ஆம்புலாக்கிரல் பள்ளத்திற்கு 
மேல், கூரை போன்று ஆம்புலாக்கிரல் தகடுகள் அமைந்துள்ளன... 
QS தகடுகளின் வெளிப்பக்கங்களைத் கொட்டுக்கொண்டிருக்கும் 

  

படமீ.!35 

். - வரம், 2: வாய்ப்பக்க வட்ட ஹீமல்தி௬, 3, பெரிஹிமல் 
கால்வாய்," 4; ஆரஹிீமல் ஸ்ட்ரேண்டுகள், 5, உள்பெரி ஹிமல் , 

கால்வாய், 6. ஆக்சியல் சைனஸ், 7. . ஆக்சியல் உறுப்பு, 

8. இனப்பெருக்க ஹீமல் ஸ்ட்ரேண்டுகள், 9, வயிற்று ஹீமன் 
குடுமிகள், : 10, வாய் மேல்பக்க பெரிஹிமல் சைனஸ், 11 வாய் 
மேல்பக்க வட்டக் குழாய், 12. இனப்பெருக்க உறுப்பு, 13, இனப் 

பெருக்க சைனஸ், 14. மேற் பை, 15. ஆக்சியல் உறுப்பின் 
தலை நீட்சி, 

குகடுகளுக்கு ஆட்ஆம்புலாக்கெல் (adambulacral) தகடுகள் என்று 

(பெயர். இவைகள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு அல்லது மூன்று.



முட்கள் காணப்படும். இதன் கைகளின் இரு ஓரங்களிலும் இரு 

வரிசையாகத் தகடுகள் அமைந்துள்ளன. இவற்றிற்கு முறையே மேல் 
வரிசைத் தகடுகள், 8ழ்வரிசைத் தகடுகள் என்று பெயர். இவையல். 
லாமல் கைகளின் மேற்புறத்தில் பல வரிசைகளில் தகடுகள் காணப்படு 
கின்றன. உடலின் நடுப்பாகத்தின் மேற்புறம் பல தசடுகளால் 
மூடப்பட்டுள்ளது. இவ்விதம் அமைக்கப்பட்ட கூடு, தோலினுள் 

இருப்பதால் இதற்கு உட்கூடு (௩௦௦ 8%81௭௦௦) என்று பெயர். 

சீலாம் (0௦6100) : நட்சத்திர மீனின் உடலினுள் உண்மையான 
சீலாம் இருக்கிறது. இதில் சீலாமிக் இிரவமுள்ளது, இச் சீலாம் கை 
களினுள்ளும் வியாபித்துள்ளது. சலாம் முழுவதும் பெரிட்டோனியம் 
(னம் மாப) என்னும் படலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. ' சீலாமில் பல 
பிரிவுகளுள்ளன. அவை பெரிவிசரல் GL (perivisceral cavity), $i& 
GLP wioedsr__ovib (water vascular system), ஆக்ஸியல் ஸைனஸ், (பக 
81008), அப்வோரல் ஸைனஸ் (ஷராவி 8யமடி), பெரிஹிமல் ஸைனஸ் 
(நன கறக] ஹ்மடி) (படம் 725) முதலியனவாம். 

உடலினுள் உணவுப் பாதையைச் சுற்றியுள்ள இடத்திற்குப் 
பெரிவிசரல் குழி என்று பெயர், இதிலிருந்து களைகள் ஐந்து கரங் 
களுக்கும் செல்லுகின்றன. x 

நீர்க்குமாய் மண்டலம் (படம் 786), மாட்ரிபோரைட் தட்டிலி 
ருந்து தொடங்கிக் கற்கால்வாய் (stone ௦௨21) வழியாக வாய்ப்பக்கம் 
சென்று, தொண்டையைச் சுற்றியுள்ள ஐங்கர வடிவுள்ள வட்டக் 
கால்வாயில் திறக்கிறது. இதிலிருந்து ஐந்து ஆரக்கால்வாய்கள் 
கிளம்பி, ஆம்புலாக்கிரல் பள்ளத்திற்கு மேலாகச் சென்று கரங்களின் 
முனையில் முடிஇறது. இந்த ஆரக்கால்வாய்களிலிருந்து பக்கக் 
கால்வாய்கள் தோன்றிக் குழாய்க் கால்களுடன் . சேருகின்றன. 
பக்கக் கால்வாய்களில். வால்வுகள் உள்ளன. வட்டக் கால்வாயின் 
இடை. ஆரம் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு போலியன் சிறு பை (polian 
9621016) உள்ளது. போலியன் சிறு பைகளின் ஓரங்களில் , வட்டக் 
குழாயுடன் இணைந்ததுபோல் டீட்மன் பைகள் (1ம் bodies) 
இருக்கின்றன. இவைகளில் நீர்க்குமாய் மண்டலத்து "நீரில் காணப் 
படும் அமீபோசைட்ஸ்: என்னும் செல்கள் உற்பத்தியாகின்றன. 
ஒவ்வொரு குழாய்க்காலும் உடலினுள், விரிந்த Bibyewr (ampulla) 
வாகவும், உடலின் வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் பாகம் குழல் 
போலவும் இருக்கும் (படம் 786), இதன் நுனி ஒட்டுறுப்பாக மாறி 
யுள்ளது. ஆம்புலாவும் குழாயும் தசைநாராலான சுவரை உடையன. 

கற்கால்வாயுடன் பொருத் தப்பட்டிருக்கும் ஒரு கால்வாய் கீழ்ப் பக்கத்தில் பெரிஹீமல் கால்வாயுடனும், மேற்புறத்தில் க .ற்கால்வாயின்
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வழியாக :மாட்ரிபோரிக் பையுடனும் தொடர்புகொண்டிருக்கிறது. 
இதை ஆக்ஸியல் ஸயனஸ் என்கிறோம். கடலின் மேற் புறச் 

சுவருடன் போருத்தப்பட்டுத் தன்னுள் இனப்பெருக்க உறுப்பு 

"களைக் (படம் 124) கொண்டுள்ள இடத் 
இற்கு ௮ப்வோரல் ஸயனஸ் என்று பெயர். 

ஒவ்வொரு கரத்திலும் ஆரநரம்புக்கும் 
ஆர நீர்க்கால்வாய்க்கும் இடையிலுள்ள 
இடம் ஒரு செங்குத்தான குறுக்குச் சுவரால் 
இரண்டு கால்வாய்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள் 
ளது. இக் கால்வாய்களுக்கு ஆரப்பெரிஹீமல் 
கால்வாய்கள் என்று பெயர். வட்டக் கால் 
வாய்க்குக் இழிருக்கும் புறப் பெரிஹீமல் 
வளையத்துடன் இக் கால்வாய்கள் இணைக்கப். 

. பட்டுள்ளன (படம் 185). இந்தப் பெரிஹீமல் - 
கால்வாய்களின் வெளிச்சுவரிலிருந்து நரம்புச் 
செல் தொகுதிகளும் நரம்புகளும் தோன்றி 
யுள்ளன. இவைகளிலிருந்து நரம்புகள் கிளம்பி 
ஆம்புலாக்கிரல் தசைகளுக்குச் செல்லுகின் 

  

படட. 136 

நீர்க்குழாய். மண்டலம் :. 
1. மாட்ரிபோரைட் 

as 2. கற்கால்வாய் 

இடப்பெயர்ச்சி : நீர்க் குழாய் மண்ட 3: போலியன் சிறுபை 
த ட i ம 4. பீம்மண்பை 

லத்திலுள்ள நீர் அநேசுமாகக் கடல் நீராகும். . 5, அஸ்பிலாக்கிறக் 
.மாட்ரிபோரைட் வழியாகக் கடல் நீர் கற் : கால்வாய். 

கால்வாயில் புகுந்து வட்டக் கால்வாயை 6. ஆரக்கால்வாய் 

அடை.இறது. அங்கிருந்து ஆரக் கால்வாய்கள் 7... ஆம்புலா 

மூலம் பக்கக் கால்வாய்களை அடைந்து குழல் 8: குழாயக் கால் 
9. பக்சுக் கால்வாய் 

கால்களில் செல்லுகிறது. ஆம்பலா சுருங்கும் 
பொழுது அதனுள்ளிருக்கும் நீர், குழாய்க் காலில் தள்ளப்படுவதால்-: 

குழாய்க் கால் வெளியே நீளுகிறது. . இவ்விதம் நீட்டப்பட்ட குழாய்க். 
கால்களின் ஒட்டுறுப்புகள் தரையில் ஒட்டிக்கொள்ளுகின்றன. பிறகு 
குழாய்க் கால்களிலுள்ள நீள் தசைகள் சுருங்குவதால், பிராணி முன் 

னுக்கு நகர்கின்றது. பிராணி நகர்வதற்கும், உணவுப் பொருளைப் 
பிடிப்பதற்கும் இக் குழாய்க் கால்கள் பயன்படுகின்றன... 

உணவு மண்டலம் : உடலின் அடிப்பக்கமூள்ள வாயிலிருந்து 

இளம்பும் தொண்டை மேல்நோக்கிச் சென்று ஒரு பெரிய. இரைப்- 

பையில் கலக்கிறது. இரைப் பையின் மேற்பக்கத்திலிருந்து ஐந்து 

ஆரங்களைப் போல ஐந்து கரங்களிலும் செல்லும் பைலோரிக் 

சக்கங்கள் (pyloric caecum) MaribyHeirmer (Li_ib 134). இவற்றில்: 

தாம் ஜீரணம் நடைபெறுகிறது. இரைப் பையின் மேலிருந்து, சிறிய: 

தாய் அமைந்துள்ள சிறுகுடல் மேல்நோக்கிச் சென்று. மலக்குடலாக,.
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மலவாய் வழியாக வெளியே திறக்கிறது. மலக்குடலில் இரு பைகள் 
காணப்படுகின்றன. ” 

இதன் உண்வு முக்கியமாக நத்தை வகைகளே. இது, சிறு மட்டி 
களையும் சிப்பிகளையும் விழுங்கி, சதைப் பற்றான பாகத்தை ஜீரணித் 

துக்கொண்டு, ஒட்டினை வாய் வழியாகவே வெளியே தள்ளிவிடுகிறது. 
பெரிய சிப்பிகளாக இருப்பின், அதன்மேல் ஏறி அமர்ந்துகொண்டு 
,தன்னுடைய குழாய்க் கால்களை : ஒட்டின்மேல் பொருத்தி ஒட்டுறுப்பு 

- களின் உதவியால் ஓட்டைத் இறந்துவிடும். .பின்னர். வயிற்றை 
வெளியே தள்ளி சிப்பியின் சதைப்பற்றாண பாகத்தை மூடிக் 
கொள்ளும். பைலோரிக் சக்கங்களிலிருந் து ஜீரண நீர் சுரக்கப்பட்டு 
;உணவுப் பொருளை ஜீரணிக்கிறது. ' இவ்விதம் ஜீரணிக்கப்பட்ட 
உணவு உள்ளே உறிஞ்சப்பட்டபின் வயிறு பழையபடி -தன்னிருப்' 
பிடத்தை வந்தடைகிறது; -பின்னர் ப்பியின் . ஒட்டை விட்டு 
விடுகிறது. உடலுக்கு வெளியில் ஓரளவிற்கு ஜீரணம் நடை. - 
பெறுவது இப் பிராணியில்தான். ர 

இரத்த மண்டலம் மிகவும் எளிமையானது. தொண்டையைச் 

“சுற்றியுள்ள வட்ட, இரத்தக் குழாயிலிருந்து: ஐந்து ஆர இரத்தக் 
குழாய்கள் தோன்றி ஐந்து: கைகளிலும் ஆரக்கால்வாய்க்குக் கீழாகச் 
செல்லுகின்றன. 

நரம்பு மண்டலம் : - இதன் நரம்பு மண்டலமும் எளிமையாகவே 
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. : இது தோலின் மேல்பாகத்தோடு ஒட்டி. 
.மிருக்கிறது. இம் மண்டலத்தில் நரம்புச் செல்களும், அவற்றிலிருந்து 
கிளம்பும் நரம்பு நார்களும், அவைகளின் கூட்டுறவால் ஏற்படும் 
நரம்புகளும் அடங்கியுள்ளன. ் 

தொண்டையைச் சுற்றி ஒரு நரம்பு வளையம் உள்ளது. இதி 
“லிருந்து ஐந்து ஆர நரம்புகள் (படம் 184) களம்.பி, ஐந்து கரங்களின் 
“முனைவரை சென்று அங்குள்ள கண்ணில் முடிறது. இவ் ஆர 
நரம்புகள் ஆர நீர்க்கால்வாய்க்குக் கழே அமைந்துள்ளன. ஆர 
தநரம்பிலிருந்து குழாய்க் கால்களுக்குக் இளை நரம்புகள் செல்கின்றன. 
இவை யாவும் புறப்படையினின்றும் தோன்றுவதால் இதற்கு எக்டோ 
இியூரல் (60௦7௨1) நரம்பு மண்டலம் என்று பெயர். இவை பெரும் 
பாலும் வெளிஉணர்ச்சிகளை உள்ளே எடுத்துச் செல்லும் தரம்புகளாக 
“வேலை செய்கின் றன. ட்ப? ் 

இவையல்லாமல், நடுப்படையிலிருந்து தோன்றும் : நரம்பு 
மண்டலம் ஒன்றும் உண்டு. இதற்கு டீப் ஓரல் (4௦6 ௦181), மண்டலம் 
“என்று பெயர். பெரிஹீமல் கால்வாயுடன் சேர்ந்திருக்கும் நரம்புகள் 
இம் மண்டலத்தைச் சேர்ந்தவையாகும்.
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மூன்றாவதாக ஒரு நரம்பு மண்டலமும் இதற்கு உண்டு. இதை. 
அப்வோரல் (20) நரம்பு மண்டலம் என்கிறோம். கரங்களின் மே ற் 
பக்கமாகச் செல்லும். நரம்புத் கண்டு இதைச் சேர்ந்தது. 

இனப்பெருக்க மண்டலம் : இவை ஒரு பாலி. ஆணுக்கும் பெண்: 
ணுக்கும் வெளித்தோற்றத்தில் வித்தியாசமில்லை. ஓவ்வோர் இடை. 
ஆரத்திற்கும் ஒரு. ஜோடி வீதம் ஐந்து ஐதை ் 
இனச்சுரப்பிகள் உள்ளன (படம் 794, 125), 
ஒவ்வொரு கரத்தினடியிலும் பக்கத்திற்கு ஒன் 
ரக உள்ள இனப்புழையின் மூலம் இவ்வினச் 
சுரப்பிகள் உடலின் வாய் மேற்பக்கத்தில் இறக் 
கின்றன. இனச்சுரப்பிகளில் உண்டாகும் இனச் 
செல்கள் குழாய்களின் -வழியாக வெளியேறித் 
தண்ணீரை அடைகின்றன.  நீரில்தான் ௧௫ 
வுறுதல் நடைபெறுகிறது. . மூட்டையினுள்ளி 
ருக்கும் கரு வளர்ச்சியடைந்து லார்வாவாடஇ 
வெளியேவருகிறது. இதற்கு பைபின்னேரியா 

'     
லார்வா எனப் பெயர் (படம் 127). படம்.।(37 

. பைபின்னேரியா 
இது மிசுவும் நுண்ணிய; ஒளியூடுருவிச் செல் வண 2 

மேல் நடுக்கரம் 

கீழ் ௩டுக்கரம் 

பிரியோரல் கரம்: 

முன் மேல்கரம் 

பின் மேல்கரம் 

பின் வாய்க்கரம்- 

லக் கூடிய உயிரி. முட்டை வடிவமுடைய இதன் 

மேற்புறம் கவிந்தும், கீழ்ப்புறம் ' குவிந்தும் 
காணப்படும். குவிந்த கீழ்ப்பாகத்தைச். சுற்றி 
லும் சீலியங்களையுடைய தடித்த நீண்ட பட்டை 

உள்ளது. இது இரண்டாகப் பிரிந்து, வாய்க்கு இ
ள
க
 

முன்பகுதியில் : பிரியோரால் பட்டை (preoral 2 பின் பஞ்கக்கரம். 
௧௦0) என்றும்; வாய்க்குக் கீழ் போஸ்ட் ஓரல் 9. வயிறு 
பட்டை (20% எக] 0௨௫) என்றும் பெயர் பெறு 10. கழிவாய்-: 
கிறது. .குவிந்த பாகத்தில் முன்புறம் வாயும், 

பின்புறம் மலவாயும் இருக்கும். உடல் மூவிதப் படைகளாலு: 
மானது. இடைப்படையில் உடலறை (௦௦8௦௨) தோன்றிப் பல பிரிவு: 
களைக் கொண்டிருக்கும். மேற்கொண்டு இதன் வளர்ச்சியில் இரு சலி" 
யப் பட்டைகளும் மற்றப் பகுதிகளைவிட அதிகமாக வளர்வதால் பல 
கரங்களும் தோன்றுகின்றன. முன்வாய்ப் பட்டை, தடுவில் பிரிவில் 
லாத ஒரு நீட்சியாகவும், அதன் பக்கத்திற்கொன்றாக இரு முன் வாய் . ' 
நீட்சிகளுமாக மூன்று கரங்களாக நீளுகன்றன. பின்வாய்ப் பட்டை. 
பலகரங்களாக நீட்டு யடைகன்றன. 7. மேல் நடுக்கரம் (19௦750-. 
mediam arm). 8. முன் மேல்கரங்கள்' (கறர்சா௦ம்0182] கரா). இவை 

முன் பக்கத்தில் மேற்புறமாகப் பக்கத்திற்கொள்று வீதம் அமைத்துள்- 

ளன. 3. பின் மேல்கரங்கள் (17௦5181௦0ம07௨1 காடி]. இவை வாய்க்கும்: 

பின்பக்கம் மேற்புறம் பச்சுத்திற்கொன்றாக உள்ளன. 4. பின்வாய்க்.
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கரங்கள் (7௦80௨1 காரா), இவை வாய்க்குப் பின்னதாகக் £ழ்ப்புறம் 

பக்கத்திற்கொன்றாக அமைந்துள்ளன, 5, பின் பக்கக் கரங்கள் 
0௦ல். ஊட), உடலின் பின் . பகுதியில் பக்க வாட்டில் 
பக்கத்திற் கொன்றாக அமைந்துள்ளன (படம் 787). இந்தக் கரங் 
களின் உதவியால் லார்வா நீரில் நீந்திச் செல்லுஇன்றது. இக் கரங் 
களும் உள்ளுறுப்புகளும் .இரு சமச்சீர் முறையில் அமைக்கப்பட்டிருக் 
இன்றன. : பைபின்னேரியா லார்வா இரு சமச்சீர் முறையில் இருந்த 
போதிலும், வளர் உருமாற்றமடைந்து நட்சத்திர மீனாக ஆகும் 

“பொழுது ஆரச் சமச்சீர் நிலையை அடைகிறது. 

முள்தோலிகள்.வகைபாடு ட 

இவைகள்  ஆரச் சமச்சீர்ப் பிராணிகள். உடலுறுப்புகள் 
எல்லாம் ஆரங்களில் அமையப் பெற்றிருப்பதால் உடம்பின் அடிப் 

படையான இரு சமச்சீர்த் தன்மை மறைக்கப்பட்டுவிடுகிறது.: 

சுண்ணத் தகடுகளின் சேர்க்கையாலான ஒரு கூடு உடம்பைச் சுற்றி 
அமைந்துள்ளது. இந்தக் கூட்டின்மேல் அசையக்கூடிய அல்லது 
அசையும் தன்மையற்ற பல சுண்ணாம்பாலான முட்கள் பொருத்தப் 

பட்டிருக்கின்றன. சீலாமாலான பெபரிய உடலறையும், நல்ல 
வளர்ச்சி யடைந்த உணவு, நரம்பு, நீர்ச்சுற்று மண்டலங்கள் 
இருக்கின்றன. உயிரியின் இடப் பெயர்ச்சி, மற்றும் பல பணிகளைச் 
“செய்துவரும் தனித் தன்மை வாய்ந்த, . ஆம்புலாக்கரல் மண்டலம் 

அல்லது நீர்ச்சுற்று மண்டலம் இதற்குண்டு. நீர்ச்சுற்று மண்டலத்தின் 
.இணையுறுப்புகளான குழாய்க் கால்கள், சுருங்கி விரியும் தன்மை 
யைப் பெற்று, இடப்பெயர்ச்சி உறுப்புகளாசப் பயன்படுகின்றன. 

இவைகள் பால் இனப்பெருக்க முறைப்படிதான் இனவிருத்தி 

செய்கின்றன. . இவற்றின் : வளர்ச்சிப் பருவத்தில் ' லார்வாக்கள் 

'தோன்றுகின்றன. இந்த லார்வாவின் உறுப்புகளும் உருவமும் இரு 
சமச்சீர்த் தன்மையை நன்கு புலப்படுத்துகன்றன. இந்த லார்வா 

வளர் உருமாற்றம் அடையும்போதுதான் ஆரச் சமச்சீர் நிலை அடை 

கிறது. இதிலுள்ள எல்லாப் பிராணிகளும் கடலில் வாழ்வன. 

வகை: 1. ஆஸ்டிராய்டியா (&542ஈ010௦8) 

இவை தனித்து வாழ்வன. . நட்சத்திரம்போன்ற அல்லது ஐங்கர 
“வடிவமுடைய நடு டிஸ்க்கையும் (5௦), அதிலிருந்து கிளம்பும் ஐந்து 
கரங்களையும் உடையன. கரங்கள் உட்கூடுகொண்டு தன்னுள் உட. 
-லறைப் பாகத்தையும் உறுப்புகளையும் கொண்டுள்ளன. கரங்களின் 
*கீழ்ப்புறத்தில் ஆம்புலாக்கிரல் பள்ளங்களும், அதில் ஜோடி ஜோடி. 
(யாகக் குழாய்க் கால்களும் உள்ளன. வாய்ப்பக்கமும் மேல்வாய்ப்
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பக்கமும் தனித்தனியே இருக்கும். மேல்வாய்ப் பக்சுத்தில் மல 
வாயும்,  மாட்ரிபோரைட்டும் அமைந்துள்ளன. இதில் வரும் லார் 
வாக்கள் பைபின்னேரியா. அல்லது பிராக்கியோலேரிய (brachio- 
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படம். 56 8 

முள் தோலிகள் :. &, கரைனாய்டியா, ந. ஹாலோதுராய்டியா, 

0. எக்கைனாய்டியா, ம, ஆப்பியூராய்டியா. 

1௨1௧) வகையைச் சேர்ந்தவையாக இருக்கும். உதாரணம் : ஆஸ்டி 

«ore (Asterina), aon GrrGuséeor (Astropcecton), பென்டா 

இராஸ் (1௧0120௦008). ட் 

வகை: 2. ஆஃபியூராய்டியா (0றம்பா:01028) 

இவை நட்சத்திர வடிவம் பெற்று, மத்திய டிஸ்க்கையும், அதிலி 

ருந்து மெல்லிய ஐந்து கரங்களையும் கொண்டுள்ளன (படம் 1728-ல் D). 

' டிஸ்க்குடன் கரங்கள் இணைந்திருப்பது நன்கு புலப்படும். கரங்களில் 

உடலறை வியாபித்திருக்காது. வாய்ப்பக்கமும் மேல் வாய்ப்பக்கமும் 

தனித்தனியே உள்ளன. மலவாய் இல்லை. வாயும் மேட்ரிபோரைட்டும் 

வாய்ப்பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. கரங்களில் ஆம்புலாக்கிரல் 

பள்ளங்கள் இல்லை. உதாரணம் : ஓடி நட்ச Say மீன்கள் : (1321416 

stars}. . 

வகை: 3. எக்கைளனாய்டியா' (13௦110௦18௦௨) 

இதில் உள்ள பிராணிகள் கோள வடிவம், இருதய வடிவம் 

அல்லது ஆப்ப வடிவமுடையன. : சுண்ணத் தகடுகளின் சேர்க்கை 

பால் உண்டான உறுதியான வெளி ஒட்டிற்குக் கரோனா (601002)
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எனப் பெயர். இந்த ஓட்டின் தகடுகள் இருபது வரிசையில் அமைந்: 
துள்ளன (படம் 1248-ல் 0). ஆம்புலாக்கிரல் பள்ளங்கள் இல்லை. ஆனால் 
கரோனா, ஆம்புலாக்கிரல், இடை. ஆம்புலாக்கிரல் (ரள ambulacral) 
என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வாய் கீழ்ப்புறமும், மலவாய் மேற்புறமும். 
அமைந்துள்ளன. மலவாயைச்சுற்றி இரு வரிசையில் தசடுகள் உள்ளன. 
இதில் ஒன்றில் மேட்டிரிபோரைட்டு இருக்கிறது. வாயைச் சுற்றி: 
உட்பக்கமாகப் பற்கள் கூம்புபோல் அமைந்துள்ளன. இதற்கு அரிஸ் 
டாட்டிலின் oforé@ (Aristotle’s lantern) என்று பெயர், - இதன்: 
வளர்ச்சியில் தோன்றும் லார்வாவுக்குப் புஞட்டியஸ் (11608) என்று 
பெயர். உதாரணங்கள் : கடல் முள்ளெலிகள் (Sea-urchins), Q)\ggur 
dper@ereilacir (Heart urchins), ஆப்ப முள்ளெலிகள் (0:6௨ urchins). 

வகை :. 4, ஹாலோதூராய்டியா (Holothuroidea ) 

இதைச் சாதாரணமாகக் கடல் வெள்ளரி என்பார். இதன் உடல் 
நீண்ட. உருளைபோன்று அல்லது அந்து பக்கங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும். உடற் சுவர் கெட்டியான தோலினாலானது. இந்தத் தோலில் 
இங்குமங்குமாகப் பல று தகடுகள் அல்லது ஸ்பிக்யூல்கள் (spicules) இருக்கின்றன. உடலின் முன்முனையில் வாயும், பின்முனையில் மல 
வாயும் உள்ளன. வாயைச் சுற்றிலும் டென்டஇள்கள் இருக்கின்றன... 
மேட்ரிபோரைட் வெளியில் திறப்பதில்லை. இதற்கு உதாரணங்கள் : SL_W Gleucirenfl (Sea cucumber), GSGCuoMwir (Cucumaria), ஹாலோ குரியா (படம் சச-ல் 9) (Holothuria), OF ELT (Synapta).  EpSsOwer. , 

வகை: 5, கிரைனாய்டியா (Crinoidea) 

_இது வாழ்க்கையில் தீண்டினால் மற்றப் பொருள்களின்மீது ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். : வாய் மேற்பக்கத்தின் நடுவில் இருக்கும். இதிலிருந்து. ஆம்புலாக்கரைல் - பள்ளங்கள் கரங்களிலும் 
சிகைகளிலும் வியாபித்துள்ளன. 
கள்கள் உள்ளன. இவைகள் 
கின்றன. கிண்ணம்போன்ற இதன் உடற் 
களாலும், ஐந்து பேசல் (2வி) துகடுகளா 
உதாரணம் : கடல் அல்லி (862 lily) 
(படம் 1728-ல் க, 

, அவைகளின் 
இந்தப் பள்ளங்களில் பல டென்ட 

லும் ஆக்கப்பட்டது. இதற்கு 
என்னும் ஆன்டிடான் (Antedon)
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பகுதி 1 

பைலம் ₹ கார்டேட்டா (Chordata) 

அல்லது முதுகுத்தண்டுள்ளன 
(Gk. Chord =String ; தண்டு) 

பொதுப் பண்புகள் : (2) இதில் அடங்கும் எல்லாப் பிராணி 
களும் முதுகுத்தண்டு (௦௦௦௦74) உடையன. . அதனாலேயே 
கார்டேட்டா என்னும் பெயர் வழங்கலாயிற்று. இத் தண்டு 

சிலவற்றில் வளர்ச்சிப் பருவத்திலும், பலவற்றில் முதிர் நிலையிலும் 
(30011) காணப்படும். 

முதுகுத்தண்டு இணைத் திசுவினாலானது. இஃது ஒரு கெட்டியான 
உடல் தாங்கியாக இருக்கிறது. இதுவே பிறகு முதுகெலும்பாக 
மாறிவிடுகிறது. அவைகளுக்கு முதுகெலும்பிகள் (7னால்£2(2) என்று 
பெயர். 

(2) முதுகுத் தண்டிற்குமேல் குழல் வடிவான நரம்புத் 
குண்டு (ரஸ்ய8ா றஊ6 ௨074) ஒன்று இருக்கும். முதுகெலும்பில்லாத 
வைகளில் சாதாரண இரட்டை. நரம்பு வடம் செல் இரள்களுடன் 
உணவுப் பாதைக்குக் கீழ்க் காணப்படும். : ஆனால், கார்டேட்டாவில் 
இரட்டை வடமாக இல்லாமல் தெளிவான நரம்பு செல் திரள்களால் 
ஓரே வடமாகவும், உணவுப் பாதைக்கு மேலும் காணப்படும். 

(3) இவைகளில் செவுள் துளைகள் (gill-lists) அல்லது தொண் 

டைப் பிளவுகள் (றவ clefts) உண்டு. இரு புறங்களிலும் 
ஜோடிச் செவுள் துளைகள் தொண்டையிலிருந்து வெளித்திறக்கும். 
நீரோட்டம் வாய்வழியாகத் தொண்டைக்கு வத்து, இதக் துவாரங்கள்
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வழியாக வெளிச்செல்லும். இம் மாதிரி நீரோட்டம் கார்டேட்டா 
பிராணிகளைத் தவிர மற்றவைகளில் காணப்படா. மீன் வகைகள், 
நீர், நில வாழ்வனவற்றின் லார்வாக்கள் முதலியவற்றில் இவைகள் 

இம் மாதிரிக் காணப்படும். 
மீன்களில் பல ஜோடி. 
செவுள் துவாரங்கள் காணம் 
படும். அனால், ஊர்வன, 

பறவைகள், பாலூட்டிகள் 

முதலியவற்றில் கருப்பருவத் 
திலே தோன்றும்; முதிர் பரு 
வத்தில் செவுளின் பாகங்கள் 
வெளியில் தோன்றா. 

  

UL 15.139, 
"பொதுவான கார்டேட்டின் படம் :: சி" பலனேகளாசஸ் 

1. குழல் ஈரம்புத் தண்டு, 4) 2 2, முதுகுத் தண்டு, 3. செவுன் (Balanoglossus ) தவிர மற்ற 

துளைகள், 4. உணவுப்பாதை, வைகளில் உண்மையான 

5, இருதயம், 6. வால், வால் (1211) இருக்கும். இது 
மலவாய்க்குப் பின் (anus): 

காணப்படும். நரம்புத்தண்டு முதுகெலும்புத் தசைகள் முதலியன 
சுடைசிவரை நீண்டிருக்கும். இந் நான்கு முக்கியப் பண்புகளுடனும், ' 
கார்டேட்டாவில், இருபுறச் சமச்சீர் ரூபி வனவி symmetry) Sarid 
அல்லது உடலறை (coclom), sGale epermHs@acr (three germ 
ஷூ), கண்ட அமைப்பு அல்லது மெட்டாமெரிசம் (metamerism ). 
போன்ற மற்றப் பண்புகளும் காணப்படும். உயிர் வேதியியல் (191௦016- 
மாம்ச) முறையில் கண்டறிந்த சில. உண்மைகள், முதுகுத்தண்டுள்ளன. 
யாவும், முதுகெலும்பற்றவைகளிலிருந்து வந்தன என்பதை உறுதிட் 
படுத்துகின்றன. ஃபாஸ்ஃபஜன் (0௦801௦ ஐ௧) என்ற அமினோ அமிலம். 
(amino acid) எல்லா விலங்கனெங்களி லும் காணப்படுகிறது. ஆனால், 
முதுகுத் தண்டுள்ளவைகளில் இது கிரியாட்டின் (மாக்ப) கூட்டுப் 
பொருளாகவும், முதுகுத் துண்டற்றவைகளில் ஆர்ஜினின் (arginin) 
கூட்டுப் பொருளாகவும் இருக்கிறது. இவ் இருவித ஃபாஸ்ஃபஜனும்: 
ஒருபுறம் சீ அர்ச்சினின் (Sea urchin) லாண்டர்ன் தசைகளிலும். 
(lantern muscle) (wags STL DOS), மற்றொரு புறம் பலனோ. 
கிளாசஸ் (780021௦520) தசைகளிலும் (முதுகுத் தண்டுடையது) 
காணப்படுகின்றன. : ஆகையினால், முள்தோலிகளிலிருந்து (echino- 
dermata) MgGS Soiv@eor_wesr (ஸ்ர்வ) உண்டாயின என்று 
நன்கு விளங்குகிறது. இம் முடிவிற்கு மற்ற ஆதாரங்களும் உள. 
முதுகுத் தண்டுடையனவற்றிற்கும், அற்றவற்றிற்குமுள்ள வேறு 
பாடுகள் 2
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முதுகுத் தண்டுள்ளன _ முதுகுத் தண்டற்றன 
  

1. முதுகுத் தண்டு இருக்கும். மூதுகுத் தண்டு இருக்காது. 

2, செவுள் துளைகள் தொண்டை | செவுள் துகள் இல்லை. 

யில் உண்டு, 

3. மத்திய நரம்பு மண்டலம் | மத்திய தரம்பு மண்டலம் உண ப 
உணவுப் பாதைகளுக்கு | வுப் பாதைக்குக் கமும், கெட்டி 
மேலும், குழல் வடிவமாகவும் | யாக வும், இரட்டையாகவும் 

இருக்கும். . இருக்கும். 

4, இருதயம் கீழே காணப்படும். | இருதயம் மேலே காணப்படும். 

3. 'கழிவாய்க்குப்பின் மெட்டா. அவ்வாறு இருக்காது. 

மெரிக் வால் உண்டு.   
  

     
tit. Lo. 140: 

கார்டேட் அல்லாதவைகளுக்கும் கார்டேட்டுகளுக்கும் உள்ள 

முக்கிய வேறுபாடுகளைக் காட்டும் படம் : (௨) புறப்படை, (6) அகப் 

படை, (௦) நடுப்படை, த, கார்டேட் அல்லாதவையின்- குறுக்கு 

வெட்டுத் தோற்றம்--உடல்பாகம் : 1, இருதயம், 2. சிலாம், 

3. உணவுப்பாதை, ச். கீழ்க்குழாய், 5. மத்திய நரம்பு மண்டலம். 

ந. கார்டேட்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்--செவுள் பாகம், 

௦. குடல் பாகம்: 1. மத்திய ஈரம்பு மண்டலம், 2. முதுகுத்தண்டு, 

3. மேல்பெருந்தமனணி, 4. சிலாம், 5, இருதயம், 6. இருதய 

உறைவெளி, 7. விசரல் பிளவு. ? 

முதுகுத் தண்டுடைய பிராணிகளைக் சீழ்க்கண்டவாறு பெருல் 

பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் :
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ஃபைலம் : கார்டேட்டா ((ப்௦ச்க(8) 

உள்-ஃபைலம் : 1. ஹெமிகார்டேட்டா (Hemichordata). அரைத் 
தண்டுப் பிராணிகள். எடுத்துக்காட்டு : 
பலனோகிளாசஸ் (8௨1௨௩௦2109). 

2 2. செபலோகார்டேட்டா : ' Cephalochordata 

குலைத்தண்டுப் . பிராணிகள். எடுத்துக் 

காட்டு: ஆம்பியாக்சஸ் கறம. 

58 3. wyGgr amiGuttm (Urochordata) வால் 

தண்டுப் பிராணிகள். எடுத்துக்காட்டு : 

அஸ்சிடியன்ஸ் (50401) (கடல் பிச்சு, 56 

Squirt), eevee (Salpa). 

» 4. முதுகெலும்பிகள் (Vertebrata). pgs Sarg 

குருத்தெலும்பாகவோ, எலும்பாகவோ மாற் 
_றப்பட்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: சுரு 

மீன், மீன்கள், தவளை, ஒணான், புறா, எலி 

முதலியன. 

உள்்-ல்பைலம் : செபலோகார்டேட்டா 

(Cephalochordata) 

எடுத்துக்காட்டு : ஆம்பியாக்சஸ் லான்சியோலேட்டஸ் (Amphi- 
oxus lanceolatus) yaag) OormGGurevGrsrior (Branchiostoma). 

வெளித்தோற்றம் : ஆம்பியாக்சஸின் உடல் ஈட்டி போன்று 
சுமார் 1$ அங்குலம் நீளமிருக்கும். இது அதிக ஆழமற்ற கடலில் 
மணலில் புதைந்து வாழும். இதனுடைய ஏதாவது ஒரு முனை வெளி 
நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படியாக மணலில் பொதிந்து காணப்படும். 
வெளித்தோற்றம் ஒரு சிறிய மீனை ஒத்திருக்கும், ஏனெனில், உடலின் 
இருமுனைகளும் கூராகவும், துடுப்புகளுடனும் (008) காணப்படும். மேல் 
துடுப்பானது (0௦752] 805) தோல் மடிப்புப்போல் முன்முனையிலிருந்து 
பின்முனைவரை தொடர்ந்து காணப்படும், . இதற்கு முதுகுத் துடுப்பு 
என்று பெயர். இத் துடுப்பு வாயின் விளிம்பைச் சுற்றி, மோக வந்து 
உடலின் மூன்றில் ஒரு பங்கு தூரத்திற்குக் ழே காணப்படும். இதற் 
குக் 8ழ்த்துடுப்பு ஏற்க fin) என்று பெயர். வாலில் காணப்படும்
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துடுப்புக்கு வால்துடுப்பு (02ப0௧] 180) என்று. பெயர். உடலின் மேல் 

பக்கம், இரு பக்கங்கள் ஆக மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு புனல் போன்ற 
தலைமூடி (1௦௦0) முன்முனையில் அமைந்துள்ளன. இதற்கு வாய் மூடி . 
(oral hood) என்று பெயர். இதன் விளிம்புகளில்: உணர் உறுப்புகள் 

  

6 
மடம். (47, 

ஆம்பியாக்சஸ் : 1. மேல்துடுப்பு, 2. ௩ரம்புத் தண்டு, 

3. முதுகுத் தண்டு, 4. வாய் மூடி, 5, மெட்டாபுளூரல் மடிப்பு, 
6. இனச்செல் சுரப்பிகள், 7. மைட்டோம்கள், 8, கீழ்த் 

துடுப்பு) 9: ஏட்ரியத் துவாரம். 

நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இவைகளுக்கு சிர்ரை (ஸாம) என்று பெயர்... 
இவ் வாய்மூடி. மெட்டாபுளூரல். மடிப்புகளுடன் (ஙளுகற]1ஸாக] 16146) 
தொடர்ந்து காணப்படும், இம் மடிப்புகளானவை உடலின் பக்கங் 
களிலிருந்து 'கழ்நோக்குித் தொங்கும் ஃஉறுப்புகளாகும். இவ்விரு 

* மடி.ப்புகளுக்கும் - இடையில் உட்புறத்தில் ஏட்ரியம் (ஹம்மா) என்ற 
அறை இருக்கிறது. ஏட்ரியத்தின் அடித்தளம் மேல்தோலிலிருந்தூ 
உண்டானதால் இதற்கு எப்பிபுளுூர் (ம்மா) என்று பெயர். 
வாய்மூடியின் உட்புறத்தில் பல சிலியாக்களுடனும், பள்ளங்க 
.ஞூடனும்கூடிய சிறிய மயிர் போன்ற உறுப்புகள் உண்டு. இவைகள் 
சக்கரம் சுற்றுவதுபோல் அசைவதால், இவைகளுக்குச் சுழல் உறுப்புகள் 

(ஸ். ஜா) என்று பெயா். உட்புறத்தின்மேல் முதுகுத் தண்டிற்கு 
இடப்புறத்தில், ஒரு சுரப்பிப் பள்ளம் உண்டு. இதற்கு ஹேட்ச்செக் 
பள்ளம் அல்லது குழி (1121௦1௦%2 தா06 மா ற10) என்று பெயர். மேற் 
கூறிய வாய்மூடியின் அடிப்பாகத்தில் வாய் (௦ம்) அமைந் 
துள்ளது. இதைச் சுற்றி ஒரு மெல்லிய சவ்வு உண்டு. அதற்கு வேலம் 
(ஏவிய) என்று பெயர். இந்த வேலத்தைச் சுற்றிப் பல வேலார் 
உணர் நீட்சிகள் ' (ரி tentacles) உட்புறம் நீட்டிக்கொண்டிருக் 
இன்றன. இவ் உட்புறமே தொண்டையாகும் (வரம). பின் 
முனைக்குச் சற்று முன்னால் கழ்ப்புறத்தில் மலவாய் (ஸம$) திறக்கிறது. 

இம் மலவாய் க&ழ்த்துடுப்புக்கு இடப்பக்கத்திலுள்ளது. ழ்த்துடுப் 

பின் முற்பகுதியில் மற்றொரு துவாரம் உண்டு. இதற்கு ஏட்ரியத் 
துவாரம் (21௦0௦6) என்று பெயர். இஃது ஏட்ரிய அறையின் வெளித் 

துவாரமாகும்.
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ஏட்ரியம் (கம்மா) : இஃது ஒரு பையபோன்ற அமைப்பை 
உடையது. தொண்டைப் பாகத்தைச் சுற்றி பக்கங்களிலும், Bap 
காணப்படும் (மேல்பாகம் நீக்கி). முன்புறம் மூடப்பெற்றும், பின் 

பூறம் சிறு ஏட்ரியத் துவாரத்துடனும் இருக்கும். உண்மையிலேயே 
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ஆம்பியாக்சஸின் முன்முனை: 1, நுகர்ச்சிக் குழி, 2. மேல் துடுப்பு 

மூட்கள், 3, நரம்புத் தண்டு, 4, முதுகுத் தண்டு, 5. எப்பி 
ஃபெரஞ்சியல் பள்ளம், 6 சிலாமிக்குழாய், 7. ஹேட்ச்செக் 
பள்ளம், 8. சுழல் உறுப்பு, 9. வேலம், : 10, பெரிஃபெரஞ் 
சியல் பேண்ட், 11, எண்டோஸ்டைல், 12, தசை, 13, ஏட்ரியம், 

ஏட்ரியம் ஒரு வெளிப்பாகமாகும். ஏனெனில், உடலின் தோல் இரு 
புறங்களிலும் கீழே மடிப்பாகக் கிளம்பி ஒன்றுசேர்ந்து உண்டானதே. 
உடலறை பூராவும் இந்த ஏட்ரிய அறையினால் மூடப்பட்டுவிட்டது. 
ஏட்ரியத்தின் &ீழ்ச்சுவருக்கு எப்பிபுளூர் (ஞர்றிலா) என்றும், பக்கச். 
சுவர்களுக்கு மெட்டாபுளூரல் மடிப்புகள் (௯ ள(௨ற1ஸ21 10105) என்றும் 
பெயர். இந்த ஏட்ரியத்தினுள் செவுள் பிளவுகள் (ஜு1-504) திறக் 
கின்றன. எஏட்ரியம் கழிவாய்வரை வலப்புறத்தில் நீண்டு காணப் 
படுகிறது. ஆம்பியாக்சஸ் மண்ணில் புதைந்து கடக்கும்போது, மணல் 
தொண்டையினுள் புகுந்து அடைத்துவிடாமல் ஓரு மேலுறை 
'போலிருந்து தொண்டைப் பாகத்தைப் பாதுகாக்கிறது. ் 

உடற்சுவர் (9௦04-௮1) : உடல் முழுவதும் மேல்தோலினால் 
(epidermis) : மூடப்பட்டிருக்கிறது. இது ஓர் அடுக்குச் செல்களா 
லானது. . இந்த அடுக்கிற்குப்பின் உள்தோல் அடுக்கு (dermis) 
இருக்கிறது. இவ்விரு அடுக்குகளும் கார்த். திசக்களாலானவை. 
இரண்டு அடுக்குகளும் சேர்ந்துதான் தோல் (skin) ஆகும். தோலிற் 
குப் பின் தசைத் இசு அடுக்கு இருக்கிறது. தசைத் இசுக்கள் யாவும்
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கண்டங்களாக (51௦05) ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அவைகளுக்கு மையடோம்கள் (ரர) என்று பெயர். கிட்டத் 
கட்ட 60 கண்டங்கள் இருக்கும். சண்டங்கள் யாவும் மையகோமா 
-{myocomma) «aap இணைத்திசுக்களினால் பகுதி பகுதியாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மையடோம்கள் யாவும் 1/7-எழுத்துப்போல் 
அமையப்பெற்றுள்ளன. */- எழுத்தின் எழ்ப்புறம் முன்னோக்கி 
இருக்கும். மேற்புறத் தசைகள் தடிமனாகவும், உீழ்ப்புறத் தசைகள் 
மெலிந்தும் காணப்படும். இருபுறங்களிலும் மையடோம்கள் எதிர் 
எதிராக அமையாமல் மாறிமாறி அமைந்துள்ளன. இம் மாதிரி 
பாகத் தசைகள் அமையப் : பெற்றிருப்பதால் : ஆம்பியாக்சஸ் இரு 
பக்கங்களிலும் மாறிமாறி வளைந்து நகருகிறது. இந்தத் தசை 

அடுக்குகளுக்கு உள்ளே உடலறை எப்பித்தீலியம் (௦௦61௦04௦ ஐறம்ம்6- 
ம்பா) இருக்கிறது. ் 

உடலறை (008௦0) : உடலறை மிகவும் குறைந்து காணப் 
படுகிறது. எனெனில், ஏட்ரியம் அவ்விடத்தில் வளர்ந்துள்ளதே 

காரணம். தொண்டைக்குப் பின்னுள்ள சிறுகுடற் பகுஇயில் காண் 
‘ug! Quiles 21am muTGb (perivisceral coclom). தொண் 
Ort ugAse Bs ag en@u குழாய் போல் காணப்படும். 
தொண்டையின் இரு மேற்புறத்திலும், ஏட்ரியத்திற்கு மேலும், 
இருப்பது மேல்சீலாமாகும் (0௦7581 ௦௦61௦௦). இஃது இருபக்கங்களிலும் 
இருக்கிறது: தொண்டையின் அடிப்பாகத்தில் எண்டோஸ்டைலு 
(ஸ்௦1வூக்குக் கீழேயுள்ள உடலறைக்குக் 8ழ் எண்டோஸ்டைலார் 

- சலாம் (subendostylar coelom) என்று பெயர். மேல் சீலாமும், 
உள் எண்டோஸ்டைலார் . .சீலாமும் உடலறைக் குழாய்களினால் 
.இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ் உடலறைக் குழாய்கள் முதலாவது 
செவுள் கம்பிகளில் (கார gill-bars) காணப்படுகின்றன. இரண் 

டாம் செவுள் கம்பிகளில் (8600௩08ர ஐி11-026) உடலறைக் குழாய்கள் 

இல்லை. ் ் i 

எலும்புக் கூடு : ஆம்பியாக்சஸின் எலும்புக்கூடு எலும்பினாலோ 
அல்லது குருத்தெலும்பினுலோ அமையப் பெறாமல் ஒரு தனித் தசுவால் 
ஆனது. முக்கியமாக உடலைத் தாங்கும் கறுப்பு முதுகுத் கண்டு 

அல்லது தோட்டோகார்டாகும் (௩௦௦00). இஃது உருளை வடிவ 
மாகவும், உணவுப் பாதைக்கு மேலும், நரம்புத் தண்டிற்குக் 8ீழும் 
காணப்படும். உடலின் நுனியிலிருந்து பின்நுனிவரை இது நீண் 
ிருக்கும். இதில் வட்டமான இழைச் செல்களும், ஜெல்லி செல்களும் 
மாறிமாறி அமையப்பெற்றிருக்கன்றன. நோட்டோகார்டைச் சற்றி 
.ஒரு தடித்த இணைத்திசு அடுக்கு உண்டு. மேற்கூறிய செல்கள் இக் 

கெட்டித் திசு அடுக்கனுள் அதிக அமுக்கத்துடன் இருப்பதனால் ஒருவித
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விறைத்த நிலையில் முதுகுத் தண்டு காணப்படுகிறது. வாய்மூடி, 
தொண்டை முதலிய பாகங்களிலும் இம் மாதிரியான; உறுதி 

கொடுக்கும் அமைப்புகள் உண்டு. வாய் மூடியினுள் ஜெல்லியாலான: 

சிறு கம்புபோன்ற வளையம் உண்டு. ஒவ்வொரு கம்பிலிருந்தும் சிறு 
சிறு நீட்சிகள் சிர்ரைகளுக்குச் செல்கின்றன. துடுப்புகளிலும் இம் 
மாதிரியான ஆதார உறுப்புகள் உண்டு. இவைகளுக்குத் துடுப்புக் 

கதிர்கள் அல்லது துடுப்பு முட்கள் (8௦ ரஷ) என்று பெயர்... மேல்: 

துடுப்பின் நுனியிலிருந்து பின்நுனிவரை வரிசையாக அமைந்துள்ளன. 

இவைகள் ' மற்றத் துடுப்புகளிலுமுண்டு. தொண்டையிலுள்ள செவு 

ளுறுப்புகள் யாவும் ஜிலாட்டின் கம்புகளால் (gelatinous rods) உறுதிப் 

  

Lic id. 143. 

A. ஆம்பியாக்சஸ் : தொண்டைச்சுவர். ம மேற்புறம், 
(6) முன்புறம். 1. சைனாப்டிகுலம், 7, முதலாவது கம்பி, 3. நாக்குக் 

கம்பி, 4, முதலாவது கம்பு ம. ஆம்பியாக்சஸ் எண்டோஸ்டைல் 

குறுக்குவெளித் தோற்றம்: 1. மத்திய சிலியங்கள், 2. சுரப்பிச் 

செல்கள், 3. காக்குக் கம்பி, 4. முதலாவது கம்பி, 5. கீழ் எண்டோஸ் 

'“டைலார் சீலாம், 6. கிழ்ப்பெருந்தமனி, 7, உறுதித் தகடுகள், 
8. சீலாமிக் கால்வாய். 

படுத்தப்படுகன்றன. தொண்டையில் பல செவுள் கம்பிகள் (11-1௨) 
இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு இடையில் செவுள் பிளவுகள் (ஐய1-81115)- 
உண்டு, செவுள் கம்பிகளில் இருவகை உள்ளன. ஒன்று முதலாவது 
கம்பிகள் (primary bars). மற்றொன்று நாக்குக் கம்பிகள் அல்லது 
இரண்டாவது : கம்பிகள் (400206 985 01 560000வர9 bars). இவைகள் 
ஜிலாட்டின் கம்புகளால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கன்றன. முதலாவது:
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கம்பிகளுக்கடையில் நாக்குக் கம்பிகள் இருக்கின்றன. மேற்கூறி 

யவைகள் யாவும் முதுகெலும்பிகளின் விசரல் எலும்புக் கூட்டின் 

(visceral arches) முன்னோடிகளாகும். : முதலாவது கம்பிகள், நாக்குக் 

கம்பிகள் இரண்டும் மேலே வளையம்போல் 'இணைக்கப்பட்டிருக். 

இன்றன ; ECip இணையவில்லை, ஆரம்பக் sibtyscr (primary rods) 

யாவும் கீழே இருபிரிவுபட்டிருக்கின்றன. (912070௧1௪௦). ஆனால், நாக்குக் 

கம்புகள் பிரிவுபடாமல் ஒன்றாகவே உள்ளன, குறுக்குக் கம்பிகள் 

(cross-bars or synapticula) ஆரம்பக் கம்பிகளை . இணைக்கின்றன. இக் 

குறுக்குக், கம்பிகளுடன் நாக்குக் கம்பிகள் ஒன்றுசேர்ந்துள்ளன. 

ஆகவே, இம்மாதிரியான ஓர் அமைப்பு கம்பிவலை போன்றிருக்கும். 

உணவுப் பாதை : முன்னுள்ள வாய்மூடியில் (07௨1 ௦௦0) வாய் 

௦ல்) அமைந்துள்ளது. இதன் வாய் மற்றப் பிராணிகளின் வாய் 

போன்று அடக்கமாக அமைந்தில்லை. இது வேலம் (velum) stomp 

மெல்லிய சவ்வைத் துளைத்துக் கொண்டு காணப்படும். வேலத்தின் 

விளிம்புகளில் பல. வேலார் உணர் நீட்சிகள் (௫0௦1௧௦15) உட்புறம் 

நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். அடுத்துத் தொடர்ந்து காணப்படுவது 

தொண்டை (10. தொண்டையானது உடலின் பாதி அளவிற்கு 

நீண்டுள்ளது. தொண்டை. ஒரு பையோன்று ஏட்ரியத்தினுன் அமைத் 

துள்ளது. இதில் பல செவுள் பிளவுகள் (2111-8148) இருக்கின்றன. 

- நீளக்கண்களுள்ள சல்லடை. அமைப்பை இதற்கு ஒப்பிடலாம். செவுள் 

பிளவுகள் ஒவ்வொரு புறத்திலும் ஏறக்குறைய 780 இருக்கும். ஓவ் 

வொரு பிளவின் இரு பக்கங்களிலும், செவுள் கம்பிகள் உறுதி கொடுக் 

இன்றன. முதலாவது செவுள் கம்பிகளும், தாக்குக் கம்பிகளும் மாறி 

மாறித் தொண்டையின் முழு நீளத்திற்கும் அமையப் பெற்றிருக் 

இன்றன. தொண்டையின் உட்புறம் உட்படையினாலும் (வோ.ம௦ம்ாயி, 

வெளிப்புறம் வெளிப்படையினாலும் (60108) மூடப்பட்டிருக்கின்றன.. 

உட்புறத் தோலில் மட்டும் பல சிலியங்கள் (8112) காணப்படும். 

மூதலாவது கம்பிகளும், செவுள் பிளவுகளும் ஏற்பட்ட பின்பு .நாக்குக் 

கம்பிகள், அவைகளுக்கிடையில் கீழ்தோக்கி வளர்ந்துள்ளன. ஆகை 

யினாலேயே நாக்குக் கம்பிகளில் முதலாவது கம்பிகளில் காணப்படும் 

உடலறையின் பகுதி (coelomic space) காணப்படுவதில்லை. மற்றெல் 

லாப் பாகங்களும் ஒரே மாதிரியாக இரண்டிலும் காணப்படும். மூத 

லாவது கம்பிகள் பெரியனவாககவும், நாக்குக் கம்பிகள் சிறியனவாசவும் 

இருக்கும். இருகம்பிகளின் பக்கங்களிலும், உட்புறத்திலும் சிலியங்கள் 

வரிசையாகக் காணப்படும். உட்புறத்துச் சிலியங்கள் யாவும் நீண்டு 

காணப்படும். 

தொண்டையின் உட்புற அமைப்பு : சல்லடைப் பை போன்ற 

தொண்டையினுள் அடிப்புற மத்தியிலும், மேற்புற மத்தியிலும் (கால்



316 விலங்கியல் 

வாய் போன்ற) பள்ளப் பாதைகள் (8௦௦௪) இருக்கின்றன. இழ்ப் 
பள்ளப் பாதைக்கு எண்டோஸ்டைல் (ஸ்௦ஷு16) என்று பெயர். 
இப் பள்ளத்தில் நீண்ட உட்பிளவுப் பள்ளங்கள் உண்டு. , ஐந்து 
உட்பிளவுப் பள்ளங்கள் சிலியா செல்கள் வரிசையாலும், நான்கு 

உட்பிளவுப் பள்ளங்கள் கோழைச்சுரப்பிச் செல்கள் வரிசையாலு 
மானவை. அதாவது சிலியா செல்கள் வரிசையும், சுரப்பிச் செல்கள் 
வரிசையும் மாறிமாறி அமையப்பெற்றுள்ளன. மத்திய சிலியா செல் 
வரிசையின் சிலியங்கள் நீளமாக இருக்கும். மேற்கூறிய செல் வரிசை 
களின்&ழ் உறுதித் தகடுகள் (5%616121 ற1௨66) இருக்கின்றன. இவைகள் 
நீண்ட உடலறைக்கு மேல் அமைந்துள்ளன. எண்டோஸ்டைல் 
"தொண்டையின் முன்பாகத்தில் எப்பிஃபெரன்ஜியல் பள்ளத்துடன் 
{epipharyngeal groove) a@@ng இதற்கு இரு புறங்களிலும் 
பெரிஃபெரன்ஜியல் பேண்டுகள் (ரம்ற1 தகவ] 2௩05) இருக் - 
கின்றன... எப்பிஃபெரன்ஜியல் பள்ளம் எண்டோஸ்டைலுக்கு தேர் 
Coors அமைந்துள்ளது. இப் பகுதி தொண்டையின் இறுதியில் 
PG Ag! acres pris (oesophagus) மூலம் சிறுகுடலில் இறக்கிறது. 
இச் சிறுகுடல் கடைசியில் மலவாய்மூலம் வெளித்திறக்கிறது. இறு 
குடலின் ஆரம்பத்தில் ஒரு மூடின பை போன்ற டைவர்ட்டிகுலம் 
(diverticulum) 2a0@. Qg வலப்புறத்தில் உடலறையையும், மற்ற 
உறுப்புகளையும் உள்கள்ளிவிட்டு வளர்ந்துள்ளது. . இதுவே ஜீரணச் 
சுரப்பியாகும். இதற்குக் கல்லீரல் டைவர்ட்டி.குலம் (liver diverti- 
யய) என்று பெயர். க 

உணவு தேடும் முறையும் உண்ணுதலும் : வாய்ப்புறத்திலுள்ள 
அிர்ரைகள் வேகமாக அசையப்பெற்று, சிறுசிறு உணவுப் பொருள்களை 
(அணுக்களை) வாய்மூடி பக்கம் அனுப்புகின்றன. வாய்வழியாகத் 
தொண்டையினுள் நீர் சென்று செவுள் பிளவுகள் வழியாக ஏட்ரி 
யத்தை அடைந்து, அங்கிருந்து ஏட்ரிய துவாரத்தின் வழியாக வெளி 
வருகிறது. இந்த நீரோட்டம் இலியாக்களின் அசைவினாலேயே நடை. 
பெறுகிறபடியால் சிலியா முறை உண்ணி (ciliary feeder) என்று 
பெயர். இந்த நீரோட்டத்துடன் மிகச் சிறு உணவுப் பொருள்கள் 
தாம் வருகின்றன. ஏனெனில், இர்ரைகள் யாவும் சேர்ந்து ஒரு 
வடிகட்டி (017) போல் அமைந்து பெரிய பொருள்களை நீக்கச் சிறுசிறு 
அணுக்களையே உள்ளனுப்புகின்றன. சுழல் உறுப்புகள் இவைகளை 
(வாய் வழியாக நீரோட்டத்துடன் தொண்டைக்கு அனுப்புகிறது. 
தொண்டையைச் சேர்ந்ததும், நீரோட்டத்தின் அமுக்கம் குறைவு 
படுகிறது. சிலியங்கள் தொண்டையின் சுவர்களில் இருப்பதால், 
அவைகள் வரும் சிற்றணுக்களை வெளிவிடாமல், நீரைமட்டும் செவுள் 
பிளவுகள் வழியாக வெளியேற்றுகின்றன. நீரோட்டத்துடன் வந்த 
சிறு பொருள்கள் யாவும் பக்க சிலியங்களினால் அங்குமிங்கும் தள்ளப்



, அடைபட்ட சல உணவுப் பொருள் 

- உணவு அணுக்கள் ஒன்றுசேர்ந்து 
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பட்டுக் கடைசியில் எண்டோஸ்டைல் பள்ளத்தை soi Ror mew.. 
அங்குள்ள குழைவுச் சுரப்பியின் குழைவால் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக் 

கொண்டு திரளாகிறது. இவ்வாறு திரண்ட பொருள்கள் யாவும் . 
மத்திய நீண்ட லியங்களினால் முன்னோக்கித் தள்ளப்படுகின்றன... 

இவைகள் சங்கிலி போன்று மூன்னோக்கி வந்து எண்டோஸ்டைலின்- ' 
தொடர்ச்சியான  எப்பிஃபெரன்ஜி 
யல் பள்ளத்திற்கு அனுப்பப் படுகின் 
றன. பெரிஃபெரன்ஜியல் பேண்டு 

கள் இவ்வாறு வரும் “உணவுச் சுயிறு 

களை” (10௦04 ௦௦08) வாயின் வழியாக 
வரும் நீரோட்டத்துடன் விடாமல் 
ஒதுக்கி மேலே.அனுப்புகிறது.. எப்பி 
ஃபெரன்ஜியல் பள்ளத்தின் வழி 
யாகப் பின்னோக்கிச் சென்று கடைசி 
யில் சிறுஉணவுக் குழாயை அடைகி 
றது. தொண்டையின் முற்பகுதியில் 

  

களை (இங்கு செவுள் பிளவுகள் இல்லை) 
பெரிஃபெரன்ஜியல் பாண்டு ஒன்று Lyi ud bee 

சோர்த்து எப்பிஃபெரன்ஜியல் பள்ளத் ஆம்பியாக்சஸ் : உணவு 

இற்கு அனுப்பும். சில சமயங்களில் நஈரேஷூ்டத்தைக் காட்டும் படம்... 
எப்பிஃபெரன்தியல் பள்ளம் 

எண்டோஸ்டைல் 

செவுள் கம்பி 
ஏட்ரியத்தின் சீவியங்கள் 

பக்க சீலியங்கள் 

முன் சீலியங்கள் 

தொண்டை. 

வாயில் அடைக்க நேரிட்டால், 
கொண்டையின்' அடியிலுள்ள தசை 
களின் அசைவினால் நீரோட்டத் 

- தின் வேசுத்தை. அதிகப்படுத்தி, 

தொண்டை நீரை வாய் வழியே 
வெளித்தள்ளும். 'இதே சமயத்தில் 

ஏட்ரியத்தின் அடிச்சுவர் தொண்டையின் அடிப்பாகத்தில் ஒட்டிக்: 

கொள்ளும். இதனால் ஏட்ரியத் துவாரமும் அடைபடும். தில சமயங்: 

களில் ஏட்ரியக் குழியில் சிறு உணவணுக்கள் தங்க நேரிடுமானால், 

ஏட்ரியத்தின் உள்கரை அடுக்கில் காணப்படும் சில விழுங்கி செல்கள்: 

(phagocytic cells) அவைகளை விழுங்கிவிடும். 

லல
்ல
 
ஆ
ஓ
ல
ஓ
வ
 

இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட உணவணுக்கள் கயிறுபோல் சிறுகுட. 

லுக்குள் செல்கின்றன. சிறுகுடலின் சுவரில் சுரப்பிகள் இருக்: 

கின்றன. அவைகள் சுரக்கும்: சரணத் இரவத்இனாலும், கல்லீரல் 

டைவர்ட்டிகுலம் சுரக்கும் சீரணத் இரவத்தினாலும் இவ்வணுக்கள் 

நன்றாகக் சலந்து சரணிக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு சீரணிச்சுப்பட்.. 

gid (digestion) றுகுடலின் பின்பகுதியில் உட்டுரகிக்கப்படுகிறது:
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(absorption). கழிவுப் பொருள்கள் கழிவாய்மூலம் வெளியனுப்பப் 

படுகின்றன. ட) 

சுவாச மண்டலம் : தொண்டையினுள் வரும் நீரோட்டம் 

் உணவணுக்களைச் சேகரிப்பதுடன் சுவாசிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. 

    
| "படம். 145, 

ஆம்பியாக்சஸ் : 

வெட்டுத் தோற்றம். 

  
A இரண்டாவது செவுள் கம்பியின் குறுக்கு 

டுத் 3. முதலாவது செவுள் கம்பியின் குறுக்கு 

வெட்டுத் தோற்றம்: 1. முன்புறச் சீலியங்கள், 2, இரத்தக் குழாய், 

8. பக்கச் சிலியங்கள், 4. உறுதிக் கம்பு, 5; ஏட்ரியப் படலம் 
6. இரத்தக் குழாய், 7. சிலாமிக் கால்வாய், , 

Geyer கம்பிகளின் உட்புறம் அகப்படையினாலானது (endoderm) 
என்று கூறினோம். அவ் அடுக்கில் பல சிறு இரத்தக் குழாய்கள் 
அண்டு. இவைகள் முதலாவது செவுள் கம்பியில் மூன்றும், நாக்குக் 

கம்பியில் இரண்டுமாக ஓவ்வொன்றிலும் காணப்படும். சீலியங்களின் 
அசைவினால் தண்ணீர், தொண்டையிலிருந்து ஏட்ரியத்திற்கு இழுக்கப் 

படுகின்றன. செவுள் கம்பிகள் வழியாக நீர் செல்லும்போது, இரத்தக்
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குழாயிலுள்ள கரியமிலவாயு கொடுக்கப்பட்டு, நீரிலுள்ள பிராணவாயு 
எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. : 

இரத்த மண்டலம் : ஆம்ஃபியாக்சஸில் இரத்த மண்டலம் வினோத 

மாக அமைந்துள்ளது. முதுகெலும்பற்றவைகளிடம் காணப்பட்ட 

'இருதயங்கூட இதில் இல்லை. அத்துடன் இரத்தத்தில் சுவாசத் துகள் 

களும் காணப்படா. இரத்தம் நிறமற்றது. சுருங்கி விரியக்கூடிய ஒரு 

  

  

  

ஆம்பியாக்சஸ் : : &, தொண்டை பாகத்தின் குறுக்கு வெட்டுத் 

தோற்றம், . சிறுகுடல் பாகத்தின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்: 
1. நரம்புத் தண்டு, 2. முதுகுத்தண்டு, 3. மையட்டோம், 4. சிலாம், 

5, ஏட்ரியம், 6. நெஃப்ரீடியம், 7. தொண்டை, 8. கல்லீரல், 

9. இனச் செல் சுரப்பி, 10. எண்டோஸ்டைல், 11. சிறுகுடல், 

. 12. மேல் பெருந்தமனி, 13. சிறுகுடல் சிரை, 14. செவுள். 

பிரதான கழ் அயோர்ட்டா (Eip மூலதமனி--ஏனமாக1 ௨௦714) உண்டு. 

தொண்டையிலுள்ள எண்டோஸ்டைலுக்கு நோர்ழோக இது அமைந் 

துள்ளது. இதில் இரத்தம் பின்மூன்னாக ஓடுகிறது. இக் Ep 

அயோர்ட்டா முன்முனையில் பல கிளைகளாகப் பிரிந்துள்ளது. இந்த 

அயோர்ட்டாவிலிருந்து அஃப்ரன்டு செவுள் குழாய்கள் (afferent 

branchial vessel) இருபுறங்களிலிருந்தும் பிரிந்து முதலாவது செவுள் 

கம்பிகளுள் மேல்நோக்கிச் செல்கின்றன. இச் செவுள் குழாய்கள் 

இளம்புமிடத்தில் பல்பு (௦01) போன்று சற்று உப்பி இருக்கும். இப் 

பாகம் சுருங்கி விரியும் தன்மையாக இருப்பதனால் இரத்தத்தை விசை 

யாகச் செலுத்த இருதயம் போல் உபயோகப்படுகிறது. நாக்குச் 

செவுள் கம்பிகளிலும் இரத்தக் குழாய்கள் உண்டு, அவைகள் கழ் 

அயோர்ட்டாவிலிருந்து ளெம்பவில்லை. முதலாவது . செவுள் கம்பி 

களிலிருந்து குறுக்குக் கம்பிகள் வழியாக இரத்தக் குழாய்கள்,
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நாக்குச் -செவுள் கம்பிகளுக்குச் செல்கின்றன. . இவ்விரு செவுள்- 

கம்பிகளிலிருந்தும் இரத்தம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, எஃப்ரன்ட். 

செவுள் குழாய்கள் (efferent-branchial vessel) qpaxrd Crafléarnn@,. 

மேலே உள்ள பக்கப் பிரதான அயோர்ட்டாக்களில் (lateral dorsal 

aorta) சேர்க்கப்படுகிறது. இவ்விரு பக்கப் பிரதான அயோர்ட்டாக் 

களும் (தொண்டை மேல்பள்ளம்), தொண்டையினுள் உள்ள எப்பி' 

ஃபெரன்ஜியல் பள்ளத்திற்கு நேர் மேலே, இருபுறங்களிலும் அமைத் 

துள்ளன. தொண்டைக்குப் பின்னால் இவ்விரு பக்க. அயோர்ட்டாக் 

களும் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு மத்திய மேல் : அயோர்ட்டாவாகப் (௫60181 

௦11 ௨௦௭3) பின்புறமுள்ள பாகங்களுக்கு இரத்தத்தை விநியோடக் 

இன்றன. மேற்குழாய்களில் இரத்தம் முன்னிருந்து பின்னாக ஓடுகிறது... 

முன்பகுதியில் இவ்விரு மேல் அயோர்ட்டாக்களும், கீழ் அயோர்ட்டா 

வைப்போல் பல கிளைகளாகப் பிரிந்துள்ளன. 

அஃப்ரன்ட் செவுள் குழாய்களிலிருந்து செவுள் கம்பிகள்மூலமாக 

நெஃப்ரீடியங்களுக்குக் களைக் குழாய்கள் செல்கின்றன. இங்கிருந்து: 

மேலேயுள்ள பக்க அயோர்ட்டாக்களை அடைகின்றன. 

மத்திய மேல் அயோர்ட்டாவிலிருந்து சிறுகுடலுக்குப் பல கிளைக் 
குழாய்கள் செல்கின்றன. இவைகள் பல தந்துகிகளாகப் பிரிந்து: 

விடுகின்றன. உடலின் பிற்பகுதிகளிலிருந்தும் சிறுகுடலிலிருந்தும்,, 

இரத்தம் மத்திய &ழ்ச் சிறுகுடற் GpTu (sub intestinal vessel) apo 
மாகச் சேகரிக்கப்பட்டு ' முன்னோக்கி ஓடிக் .கல்லீரல் டைவர்ட்டி. 

குலத்தில் பல தந்துகிகளாகப் பிரிகிறது ; திரும்பவும் தந்துககள்மூலம் 
சேகரிக்கப்படுகிறது. இம்மாதிரி தந்துகிகள்மூலம் இரத்தம் சேகரிக்கப் 

பட்டு, தந்துகிகளாகப் பிரிந்துவிடும் ஒர் இரத்த ஓட்ட அமைப்புக்கு 

போர்ட்டல் மண்டலம் (0௦1௨4 system) என்று பெயர். அதுவும் 
இங்கே கல்லீரல் டைவர்ட்டிகுலப் பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் 
ஹிப்பேட்டிக் போர்ட்டல் மண்டலம் (hepatic portal system) ere gy ் 
கூறுவார்கள். சல்லீரலிலிருந்து இரத்தம் ஹிப்பேட்டிக் சிரை (hepatic 
vein) வழியாகச் . சேகரிக்கப்பட்டுக் ழ் அயோர்ட்டாவுடன் ' 

சேர்கிறது. ் 

உணவுப் பாதைக்குக் கீழே இரு கார்டினல் சிரைகள் பக்கத்திற்கு 
ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. இவ்விரண்டும் இரு கூவீரியன் நாளங்கள் 
(cuverian மே௦5) மூலமாகப் பிரதான Sip அயோர்ட்டாவுடன் இணைத் 
துள்ளன... ஆம்பியாக்சஸில் உண்மையான னல் போர்ட்டல் மண்ட 
லமும் (ரம ற௦(21 வல்ஸை), ஹிப்பேட்டிக் போர்ட்டல் மண்ட 
api (1£றகர46 ற0(21 891220) இல்லை. ஏனெனில், இிறுநீரகமும், 
உண்மையான கல்லீரலும் இல்லாததே. இத்துடன் இருதயமும் இல்லை.
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சிறுநீரக உறுப்பாக இங்கு நெஃப்ரீடியம் உள்ளது. ஆனால், மற்ற முதூ 
'கெலும்பிகளில் இம் மண்டலங்கள் காணப்படும். 

கழிவு மண்டலம் : ஆம்ஃபியாக்சஸ் ஒரு முதுகுத் குண்டுடைய 

பிராணியாக இருந்தாலும், கழிவு நீக்கம் சிறுநீரக உறுப்புகளினால் 

6 உம ௪ 

  

  

Lic. 16. /49 

ஆம்ஃபியாக்சஸ்--இரத்தச் சுழற்சி மண்டலம்: 1. தொண்டை, 

2. செவுள் பிளவு, 3, சிறுகுடல், 4, கூவரின் குழாய், 5. பின் 
கார்ட்டினல் சிரை, 6. கீழ்க்குழாய் (முன்), 7. கீழ்க்குழாய் (பின்), : 

8. மேல் குழாய், 9. முதுகுத் தண்டு, 10. நரம்புக் குழாய், 

நடைபெறவில்லை. நெஃப்ரீடியங்கள்மூலமே நீக்கப்படுகிறது. இதனால் 

புலனாவது யாதெனில், முதுகுத் தண்டற்ற பிராணிகளுக்கும் முதுகுத் 
தண்டுடைய பிராணிகளுக்கும் இடையில் இணைக்கும் பிராணியாக 

இது விளங்குகிறது என்பதே. வஃத்தசைப் புழுக்கள், தட்டைப் புழுக் 
கள் இவைகளில் நெஃப்ரீடியங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஜோடி. 

நெஃப்ரீடியங்கள், செவுள் பிளவுகளுக்குமேல் இருபுறங்களிலும் 

தொண்டைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. மொத்தத்தில் தொண்ணூறு 

ஜோடி நெஃப்ரீடியங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் ஒரு சிறிய வளைவுக் 

குழாய்போல் இருக்கிறது: வளைவுக் குழாயின் ஒரு முனை நாக்குச் செவுள் 

கம்பி மூலமாக ஏட்ரியத்தில் செவுள் பிளவுக்குமேல் கழிவுத் 

துவாரத்தின்மூலமாகத் திறக்கிறது. மற்றொரு முனை முதலாவது 
செவுள் கம்பியில் 8ழ்நோக்கிச் சென்று யாதொரு துவாரமுமின்றிக் 

குருடாக முடிஏறது. இந்த வளைவுக் குழாய்க்கு நெஃப்ரீடியக் குழாய் 

என்று பெயர். இதன் வளைவின்மேல் சில Ay ளைக் குழாய்கள் 

உள்ளன. . ஓவ்வொரு ளைக் குழாயிலும் பல நுண்குழாய்கள் கொத் 

தாகக் குடுமிபோன்று காணப்படும். ஒவ்வொன்றின் முனையிலும் சிறு 

பல்பு போன்ற சொலினோசைட் (6018003718) உண்டு. இம்மாதிரிக், 

கொத்துகள் யாவும் மேல் உடலறைத் தோலைத் துளைத்துக் 

கொண்டு, மேல் உடலறைக் குழாயில் அமையப்பெற்றிருக்கிறது. 

உடலறைத் திரவத்தில் நேரடியாக மூழ்கிக்கொண்டிருப்பதால் 

830—21
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நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருள்களைச் சேகரித்து வளைவுக் குழாய்மூலம் 
ஏட்ரியத்திற்கும், அங்கிருந்து நீரோட்டத்துடன்' வெளியிலும் அனுப் 
பப்படுகிறது. சொலினோசைட் ஒவ்வொன்றும் ஒரு காலியான செல்லா 
லானது. அதனுள் ஒரு ஃப்ளஜெல்லம் (022611ய0) உண்டு. இத்துடன் 

- ஒவ்வொரு நெஃப்ரீடியமும், இறு அஃப்ரண்ட் இரத்தக் குழாய்கள் 
மூலம் வேண்டும் இரத்தத்தைப் 

ட 1 02 பெறுகிறது. ஆகையால், இரத்தத்தி 
லிருந்தும் கழிவுப் பொருள்கள் 

as கிரகிக்கப்பட்டு வெளியேற் றப்படு 
இன்றன. 7 

பம்
 

இரூக்கப்பட்ட கழிவுப் பொருள் 
ன் p களை ஃப்ளஜெல்லங்கள் தங்கள் 

= அசைசவினால் வெளிக்கடத்திக் : 
ன் கொண்டே இருக்கின்றன. 

ER மேற்கூறிய ஜோடி நெஃப்ரீடியங் 
=< கள் தவிர ஹேட்சக்ஸ் நெஃப்ரீடிய 

AOS (pth (hatchek’s nephridium), ciapriny 
ச ibe ் ஃபுனல்களும் — (brown funnels) 

படம், 149. கழிவு நீக்க உறுப்புகளாகப் பயன் 

ஆம்ஃபியாக்சஸ்: நெஃப்ரிடியம். படுகின்றன. ஹேட்சக்ஸ் நெஃப்ரீ 1: geben ype டியம் என்பது சிலியங்களுடைய ஒரு 
2, கழிவுத் துவாரம் . சிறு பள்ளம் (2௦௦16. இது வாய் 
3. சொலினோசைட்கள் மூடியின் மேற்பக்கத்தில், வேலத் 

திற்குமுன் அமைந்துள்ளது. இது தொண்டையினுள் இறக்கிறது. பழுப்பு ஃபுனல்கள் ஒரு ஜோடியும் 
துகள்கள் கொண்ட தோலினால் ஆனவை. இவைகள் தொண்டையின் 
மேல் காணப்படும். முன்னால் மேல் உடலறையிலும், பின்னால் ஏட்ரி 
பயத்திலும் இவைகள் திறக்கின்றன. 

நரம்பு மண்டலம் : மற்றெல்லாக் கார்டேட்டாக்களிலும் காணப் 
படுவது போல், நோட்டோகார்டுக்குமேல் தரம்புத் தண்டு (மக 
2010) அமைந்துள்ளது. நரம்புத் தண்டிற்குமேல் துடுப்பு முட்கள் (ரஷ) உள்ளன. இணைவுத் இசுக்களாலான ம த்திய நரம்புக் குழா 
யினுள் நரம்புத் ' தண்டு அமைந்துள்ளது. இது நோட்டோகார்டின் 
நுனிக்குச் சற்று பின்னாலேயே முடிந்துவிடுகிறது. இத் தண்டின்மேல், முதலிலிருந்து கடைசிவரை ஓரு சிறு பிளவு (பள்ளம்) இருக்கிறது. 
இதற்குத் தெளிவான ஒரு மூளை என்பது இல்லை. ஆனால், இத் தண்டி னுள் காணப்படும் மத்தியக் குழாய் (central canal) முற்பகுதியில்
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சற்று அகன்று இருக்கிறது. இந்த அகன்ற பகுதிக்குப் பெருமூளைக் 
Gy (cerebral vesicle) என்று பெயர். பெருமூளைக் குழிப் பகுதியி 

லிருந்து இருஜோடி. நரம்புகள் முற்பகுதியிலுள்ள 
மூக்குத் தோலுக்கும், வாய்மூடிக்கும், Hier 

- களுக்கும் செல்கின்றன. இனவ கள் யாவும் - | 
உணர்ச்சி நரம்புகளாகும், இவைகளுக்குப் பெரு 
மூளை நரம்புகள் என்று பெயர், இதுவே ஒள 

விற்கு மத்திய நரம்பு மண்டலம்போல் இருக் ts 

Bog. gribys seiner BG yntiaaheGs | 
தும் தரம்புகள் மற்றப் பாகங்களுக்குச் செல்கின் | 
றன. இதற்கு வெளிநரம்பு மண்டலம் என்று 

பெயர். மையடோம்களின் அமைப்பைபப் | | 

பொருத்தே இந்த மண்டலம் அமைத்துள்ளது. | 
“ஒவ்வொரு செக்மெண்டிலும் ஒரே வேருடன் [ | | | 

(1௦00) மேல்தரம்பும் (407821௧௧௭௨), பல வேர்களு . . 

1c Gib eT byw (ventral nerve) இளம்புகின்றன. 
உணவுக் ர.டல், ஏட்ரியம் இவைகளின் தசை Lit. ug. (49 
களுக்கும் தோலுக்கும் மேல்நரம்புகள் செல்கின் ஆம்ஃபியாக்சஸ் : 
றன. இவைகளில் அணார்ச்சி நரம்புகளும், மத்திய நரம்பு மண்ட 
Qus@ wortdcys@ph (sensory and motor nerves) லத்தின் நுனிபாகம் 

சேர்த்து காணப்படும். இற்தரம்புகள். தசை 2. ப வம்ப 
களுக்கு (மையடோம்கள்) மட்டும் செல்கின்றன. 4 கீழ்வேர் 
ஆகையால், அவைகள் இயக்கு தரம்புகளாகும். 4. மேல்வேர் 

பெருஷாளை நரம்புகள் (ஸ்வ nerves) யாவும், 

Caen eee இருக்கின்றன. கீழ்வோகளஞுடன் இல்லை, 

  

உணர்ச்சி உறுப்புகள் : நரம்புத் தண்: 
டின் நுனியில் நிறத் துகள்கள் கூட்டமாக 
அமைந்துள்ளன. இதைப் புள்ளிக் கண் 
(eye spot) என்று கூறுவார்கள். இது 
ஃபோட்டோ உணர்ச்சச்  செல்லாலும் 
(photo sensitive cell), s@ubuaprny DoS 
துடன்கூடிய கண்ணம் போன்ற .நிறத் 
துகள்களாலும் ஆனது. இம் மாதிரித் 
துகள்கள் நரம்புத் தண்டில் கடைசிவரை 

  

Lib te FO, - 

ஆம்ஃபியாக்சஸ் : மேல் உ க் i 

தோலின் உணர்ச்சி செல். காணப்படுகின்றன. இப்புள்ளிக் கண் 

1. க்யூட்டின் பார்ப்பதற்கு உபயோகப்படுவது இல்லை. 

2. மேல்தோல் செல் : இடப்பக்கத்தில், பெருமூளைக் குழியின் 
3. உணர்ச்சி மயிர்கள் மேல் ஒரு பள்ளம் அல்லது கு ழி இருக் 

Bong. QsH6 sat GP (olfactory pit) என்று பெயர். சிர்ரை,
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வாய் மூடி போன்றவைகளில் பல தொட்டுணர் செல்கள். (1201116 0418) 

இருக்கின் றன. ஆம்ஃபியாக்சஸின் உடல் தோலில் பல உணர்செல்கள் 

பரவிக் உடக்கின்றன, நீரின் ஆழம், அமுக்கம், தான் புதைந்து கொள் 

ளக்கூடிய மண்ணின் நிலை முதலியவைகளை உணர இவைகள் பயன்படு 

இன்றன. ் 

இனப்பெருக்க மண்டலம் : ஆண் வேறு; பெண் வேறு. ஆனால், 

வெளித்தோற்றத்தினால் அதனைக் கண்டறிய முடியாது. இனப்பெருக்க 

கறுப்புகளிலிருந்துதான் காணமுடியும். விந்து சுரப்பிகள்: அல்லது 
அண்டச் சுரப்பிகள் தொண்டைப் பகுதியின்&ீழ் இருபுறங்களிலும் 

அமைந்துள்ளன. மெட்டாமெரிக் செக்மென்டேஷன் (metameric 

segmentation) பிரகாரம் இவைகள் ஜோடியாக 10 முதல்: 86 செக் 
மென்டுகள் வரை காணப்படும்... இனப்பெருக்க உறுப்புகள் யாவும் 
ஏட்ரியத்தினுள் திறக்கும்படியாக அமைந்துள்ளன. இவைகளுக்கு 

நாளங்கள் இல்லை. இனச்செல்கள் உண்டாகி முதிர்ந்தபின் அச்சுரப்பி 

கள் வெடிக்கப்பெற்று அந்தந்த செக்மென்டுகளுக்கு நேராக ஏட்ரியத் 

இல் இடப்படும். இங்கிருந்து இனச்செல்கள் நீரோட்டத்துடன் 

வெளியனுப்பப்படுகின்றன. கருவுறுதல் வெளியில் நடைபெறுகிறது. 

உறவு முறை (Affinities): கார்டேட்டாவுக்குள்ள பொதுப் 

பண்புகள் யாவும் ஆம்ஃபியாக்சஸில் இருக்கின்றன. அதாவது, நோட் 
டோகார்டு, குழலமைப்புடைய : நரம்புத் தண்டு, தொண்டைச் 

செவுள் பிளவுகள், வால் முதலியன. ஆனால், முதுகெலும்பிகளிலிருந்து 
இது சில பண்புகளின் காரணமாக வேறுபடுகிறது. எவ்வாறெனில், 
இதற்குத் தனியான தலையோ அல்லது மூளையோ கிடையாது. தலை 
யில் இருக்கவேண்டிய உண்மைக் கண், காது, தாடைகள் யாவும் 

இல்லை. &ீழ்வேர்கள், மேல்வேர்கள் ஒன்று சேராமல் நரம்புகள் 

காணப்படுகின்றன. இருதயம் இல்லை. கல்லீரல் அமைப்பு மிக 
எளிமையாக இருக்கிறது. ஆம்ஃபியாக்சஸில் பல பூர்வீகப் பண்புகள் 
(primitive characters) காணப்படுகின்றன. சிலியங்கள் உதவியால் 
நுண்ணணுக்களைச் சேகரித்துண்ணல், தொண்டையில் எண்டோஸ் 
டைல் இருத்தல் முதலியன பூர்வீகப் பண்புகளாகும். நெஃப்ரீடியங் 
கள் வளையப் புழுக்களில் (ஊு£118௨) காண்பதுபோல் இருக்கின்றன. 
அவைகளின் அமைப்பு, stones ryapssaflev (platyhelminthes) 

இருப்பதுபோல் உள்ளன. இனஉறுப்புகள், நாளங்கள் இல்லாமல் ஒன் 

றன்பின் ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றன. மெட்டாமெரிச அமைப்பும், 
ஒரு முக்கியமான பூர்வீகப் பண்பாகும். எளிய, களையற்ற கல்லீரல் . 

டைவர்ட்டிகுலம் இருப்பதும் இவ்வாறேயாம். 

. இருப்பினும், சில தனிப் பண்புகளும் உண்டு. அவையாவன : :- 
உடற் சுவரானது தனித் தசைக்கட்டைகளால் . (மையடோம்கள்)
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ஆனது: செவுள் பிளவுகள் அதிகமாகக் காணப்படுவது; எஏட்ரியம் 
வளர்ந்துள்ளது; இத்துடன் நோட்டோகார்டு முன்பக்கம் அதிக 

மாக நீண்டுள்ளது போன்றவையாம். 

எல்லாப் பண்புகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் 

ஆம்ஃபியாக்சஸ், ஒர் அடிப்படை அல்லது பூர்வ  கார்டேட்டாவாகத் 

(primitive chordata) Garcronb. இம்.மாதிரி ஒரு பிராணி உயிருடன் 

இடைத்திராவிட்டால் விலங்கியல் வல்லுநர்கள் இக் குணங்களைக் 

கொண்டுள்ள ஒரு பிராணியைச்- சஅிருஷ்டித்திருக்க நேர்ந்திருக்கும்.



பகுதி II 

உள்ல்பைலம்: முதுகெலும்புள்ளன (Vertebrata) . 

பொதுப் பண்புகள் : கார்டேட்டா தொகுதியின் முக்கியப் 
பிரிவு முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளாகும். மற்றப் பிராணிகளிலிருந்து 
இவைகளை வேறுபடுத்தும் சல சிறப்பான பண்புகள் இவற்றிற்கு 
உண்டு. அவற்றுள் முக்கியமானவையாவன : 

1. கநோட்டோகார்டு (010௦00) : முதுகுத் தண்டு ௧௫ 
வளர்ச்சிப் பருவத்தில் காணப்பட்டு, மூதிர்ந்த பிராணிகளிடத்தில் 
அது குருத்தெலும்புகளாகவோ அல்லது எலும்புகளாகவோ மாறி 

அமைந்திருக்கும். இத்தகைய மாற்றத்தினால் இது முதுகெலும்பாக 
(எனர்ஸோக1 00100) அல்லது முள்ளெலும்புத் தண்டாக மாறி நரம், 
புத் தண்டைக் காப்பாற்ற ஒரு நல்ல கூடாகப் பயன்படுகிறது. 

2. உயிருள்ள உட்சட்டகம் (Skeleton): உடலின் பல பாகங்களை 
யும் இணைத்துத் தாங்கிக் காப்பாற்றுகற ஓர் எலும்புக்கூடே முது 
கெலும்புள்ள பிராணிகளின் உடலில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது 
உயிருள்ள இசுக்களினால் உண்டாக்கப்பட்டதால் உடலின் வளர்ச்சிக் 
குத் தக்கவாறு வளர்கிறது. 

3. குழல் வடிவமுள்ள ஒற்றை ஈரம்புத் தண்டு (148746 cord) : 

இது முதுகுப் புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இதனுள் ஒரு சிறு குழல். வடிவ 
முள்ள குழாய் நுனியிலிருந்து கடைசி வரை காணப்படுகிறது. நுனி 
யில் இது பருத்து மூளையாகத் தென்படுவறெது. ச 

4. தலை என்னும் தனியுறுப்பு (176௧ம் : பூச்சிகள் (150015), முது 
Gegydecr (Vertebrates) ஆக இரு தொகுதிகளில் மட்டும் தனித் 
தலையைக் காணலாம். மற்றப் பிராணிகளிடத்தில் குனியாகக் காண்ப 
தில்லை. மூளையும் விருத்தியடைந்துள்ளது. இப் பாகத்தில் பல 
உணர்ச்சி யுறுப்புகள் உண்டு (கண், காது, மூக்கு முதலியன).
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5, கழிவாய்க்குப் பின் வால் (Tail): முதுகெலும்புள்ளவை 
களில் ஒரு தனி வால் காணப்படும். மலவாய்க்குப் பின் நரம்புத் : 
குண்டு அடங்கிய உடலின் நீண்ட பாகமே திட்டமான வால் என்று 

சொல்லப்படும். இத்தகைய வால் முதுகெலும்புள்ள எல்லாப் 
பிராணிகளின் கருப் பருவத்திலும், பெரும்பாலானவற்றின் வளர் 

பருவத்திலும் காணப்படுகிறது. ் 

6. இரு ஜோடி இணையுறுப்புகள் (ிிமாசம் limbs): முதூ 
கெலும்புள்ள பிராணிகளிடம் இரு ஜோடி இணையுறுப்புகள் உண்டு, 

சிலவற்றில் ஒரு ஜோடியும், இன்னும் சிலவற்றில் இரு ஜோடிகளும் அல் 
லது இல்லாமலும் இருக்கும், உதாரணம்: யூரோடீலா (நீர், நில வாழ் 

வன), பாம்புகள் (8121666) . 

7. கீழ்த்தாடை (1.௩௭ Jaw): இப்பிராணிகளின் 8ழ்த்தாடை 
மேலும் கீழும் அசையும்படியாகத் தலையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். 

இதனாலேயே வாய், திறக்கவும் மூடவும் முடிகிறது. 

8. முன்தொண்டையில் செவுள் பிளவுகள் (00111 8145) : மீன்களி 

லும், சல நீர், நில வாழ்வன முதலியவற்றிலும் சுவாசிப்பதற்குச் செவுள் 

கள் எப்போதும் உபயோகப்படுகின்றன. ஆனால், மற்ற முதுகெலும் : 

புள்ளவைகளில் இச்செவுள் பகுதி, முதிர் பருவத்தில் காணப்படாது. 

கருநிலையில் மட்டுமே தோன்றும். 

6 9 to க் 

  

  

படம். 757. 

மூள்ளெலும்பின் இரத்தச் ௬ழற்சி மண்டலம்: 1. தொண்டை, 

2. செவுள் பிளவு, 3. சிறுகுடல், 4. கூவரின் குழாய், 5° air 

கார்டினல் சிரை, 6. கீழ்க்குழாய் (முன்), 7. கீழ்க்குழாய் (பின்), 

8, மேல் குழாய், 9, முதுகுத்தண்டு, 10. ௩ரம்புக்குழாய். 

9. வயிற்றுப்புற இருதயம் (17680) : எல்லா முதுகெலும்புள்ள 

பிராணிகளிலும் அறைகள் அமைந்த இருதயம் உணவுப் பாதைக்குக் 

கீழே, அதாவது வயிற்றுப்புறத்தில் காணப்படும்.
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10. உள்ளடங்கிய இரத்த மண்டலம் (Circulation) : இவைகளில் 

இரத்தச் சுற்றோட்டம் இருதயத்திலிருந்து தொடங்கித் தமனி வழி 
யாகப் பல பாகங்களுக்கும் சென்று, தந்துககள்மூலம் சிறைகளை 

அடைந்து, மீண்டும் இருதயத்தைச் சேருகிறது. இரத்தம் இச் சுற்று 
மண்டலத்துக்கு வெளியே போவதில்லை. 

21. இரத்தக் கார்ப்பசில்கள் (0௨0105) : முதுகெலும்புள்ள 
பிராணிகளின் இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கும். இதற்குக் காரணம் 
இரத்தக் கார்ப்பசில்களில் ஹீமோகுளோபின் இருப்பதே. இவைகள் 

இரத்தத்தில் கரைந்தில்லை. 

12. ஹிப்பேட்டிக் போர்ட்டல் மண்டலம் (11.4௦ நரகர் ஹூ5- 
tem): இது எல்லா முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளிலும் காணப்படும். 
குடலுக்குப் போகிற இரத்தம் தந்துகிகளால் சேகரிக்கப்பட்டு; 
போர்ட்டல் சிரை வழியாகச் சென்று, பின்னும் கல்லீரலில் தந்துகி 
களால் பிரிந்து, திரும்பவும் தந்துககளால் சேகரிக்கப்பட்டு, கீழ்ப் 
பெருஞ் சிரை வழியாக இருதயத்தைச் சேருகிறது. இரத்தம் இருத 
யத்தை நேராகச் சேராமல் இவ்வாறு மறைமுகமாகச் சேருகிறது. 
இதற்குப் போர்ட்டல்: மண்டலம் என்று பெயர். 

முதுகெலும்புள்ள பிராணிகளை (1) அநேத்தா அல்லது தாடை 
sor Der (Agnatha), (2) நேத்தோஸ்டோமேட்டா அல்லது தாடை 
&@5ont_wiesr (Gnathostomata) sara இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்க 
லாம். தாடைகளற்றவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வட்ட வாயின 
அல்லது சைக்ளோஸ்டோம்ஸ்களைக் (601௦௦௯) கூறலாம். தாடை 
களுடையவற்றில் மீன்கள், நீர் நில வாழ்வன, ஊர்வன, பறப்பன, 
பாலூட்டிகள் போன்றவை அடங்கும். 

(1) அநேத்தா அல்லது தாடைகளற்றன (கஜுஃ1உ) : இவை 
களுக்குத் தாடைகள் இல்லை. வாயில் ஃபுனல் போன்ற உறிஞ்சிகள் 
காணப்படும். உறிஞ்சிகளிலும் நீண்ட ₹நாக்கு£களிலும் கடினமான 
பற்கள் உண்டு. ஜோடித் துடுப்புகள் இருக்கமாட்டா. மேல் தோலில் 
மேல்கூடு (1508618100) இருக்காது. சுரப்பிகள் காணப்படும். 
அனால்,” முதுகுத் தண்டினாலான மூள்ளெலும்பு எப்போதும் 
காணப்படும். இதனுள் நார்களாலான நரம்புக் குழமாயுண்டு. 
மண்டையோடு பெரும்பாலும் குருத்தெலும்புப் பலத்தினாலானது. 
நீண்ட உணவுக் குழாயில் கஇளயோகா (cloaca) இல்லாமலிருக்கும். 
6 முதல் 14 ஜோடி செவுள் பைகள். (2111 pouches) சுவாச உறுப்புக 
ளாக இருக்கும். கோனஸ் ஆர்டீரியோசஸ் (Conus Arteriosus) 
இருக்காது; ரீனல் போர்ட்டல் மண்டலமும் இருக்காது, மூளைப்
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பாகம் தெளிவாக இருக்கும். சிறு மூளைப் பகுதி சிறிதாக இருக்கும். 
உட்காது உண்டு. இடைநிலைச் சிறு நீரகம் (1850001108) வேலை 
செய்யுறுப்பாகும். இனவிருத்தி உறுப்புகள் ஜோடியாக இரா. 
அவைகளுக்கு நாளங்கள் இல்லை. சிறு இனக் துவாரங்கள் வழியாக 
இனச் செல்கள் வெளியேற்றப்படுகன்றன. எடுத்துக்காட்டுகள் : 
3. பெட்ரோமைசான் (௦௨௪௦6). 2. Wa&Fer (Myxine). 

(2) கேத்தோஸ்டொமேட்டா அல்லது தாடைகளுடையன 
(0210010002) : இத் தொகுதியில் அடங்குவனவற் ODGS Sip 
'மேல் தாடைகள் உண்டு. இனி வரப்போகும் பகுஇகளில் இவைகளைப் 
பற்றியே கூறப்பட்டுள்ளன. இவைகளை ஐந்து வசைகளாகப் 
பிரிக்கலாம் : 

வகை 1.. மீன்கள் (0150--பிஸ்சஸ்). உதாரணம் 2 சுறா, 
"கெண்டை, 

வகை 4. நீர் நில வாழ்வன (க௩ற1118-ஆம்ஃபிபியா), உதா 
ணம்: தவளை, தேரை. 

வகை 4. ஊர்வன (Reptilia-QgtneBur) உதாரணம் : 

ஓணான், பாம்பு. 

வகை 4. பறப்பன (&௭௦-ஏவ்ஸ்), உதாரணம் : புறா, கொக்கு. 

வகை 5. பாலூட்டிகள் (18கமாபக11க-மம்மேலியா), உதாரணம்? 

மயல், வெளவால். 

வரிசை : இலாஸ்மோபிராங்க 

(Elasmobranchii) 

டைப் : சுருமீன் (541௦) 

ஸ்கோலியோடான் சொரக்கோவா .($00110007 Sorrakowah) 

இலாஸ்மோ பிராங்கிகள் காடையுள்ளவற்றில் வரும் குருத் 
“தெலும்பு மீன்களாகும் (கோய்2த10005 15/65). இவைகளுக்கு அடுக் 
-குச் செவுள்கள் இருப்பதனால் அடுக்குச்  செவுள் மீன்கள் அல்லது 

QeorevGuwr GrrmACu1.7 (Elasmobranchiata) என்ற மறுபெயரு 

மூண்டு. இவைகளில் பல இனங்கள் உண்டு. சுறா மீன்கள், திருக்கை 

மீன்கள் ஆகியவை இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவை. இவைகள் கடலில்
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வாழ்வன. இந்தச் சுறாமீன் 'இரண்டடி நீளம்வரை - வளரும். சில 
இனங்கள் 30 அடிக்கு மேலும் உண்டு. இதன் உடல் ஸ்.பிண்டில் 
போலவும் இரு முனைகளும் கூராகவும் முடியும். தலை, நடு உடல், 
வால் என்ற மூன்று பகுதிகளாக உடலைப் பிரிக்கலாம். இம் மூன்று 
பகுதிகளும் தனித் தனியாகத் தெளிவாகக் காணப்படா. குலை: 

  

(படம். 152. 

சுறாமீன் வெளித்தோற்றம்: 1, நாசித் துவாரம், 2, வாய், 

3. செவுள் பிளவுகள், 4,,கண், 5, மார்புத் துடுப்பு, 6, இடுப்புத் 
துடுப்பு, 7. கீழ்த்துடுப்பு, 8. முன்மேல் துடுப்பு, 9, பின்மேல் 

, துடுப்பு, 10. வால் துடுப்பு, 11, பக்கக் கோட்டு உணர்ச்சி உறுப்பு, 

யானது மேலுங் கீழும் தட்டையாகவும், மொட்டையான மூக்குப் 
பாகத்துடனும் காணப்படும். நடு ' உடல் பக்கவாட்டில் சற்று 
தட்டையாகவும் ஓரளவிற்கு உருளையாகவும் காணப்படும். வாலானது 
மிகவும் மெலிந்து பக்கவாட்டில் தட்டையாகவும், பின் முனை மேற் 
புறம் வளைந்தும் இருக்கும். உடலின் மேற்புறம் கரும் பழுப்பாகவும். 
கீழ்ப்புறம் சற்று வெளுத்தும் காணப்படும். 

உடலின் மேல், செதில்கள் (8௦21) போர்வை போல் மூடிக்: 
கொண்டிருக்கும். இதுவே ஒரு வெளிக் கூடு போலாகும். ஒவ்வொரு. 
செதிலும், ஓர் அகன்ற Eps தகட்டுடனும் (3௨௨] 1216), அத் தகட் 
டின்மேல் பல சிறிய முட்களுடனும் காணப்படும். இம் மாதிரியான 
செதில்களுக்குப் பிளக்காய்டு செதில்கள் (21௮௦௦1 508166) என்று பெயர். 
ஒவ்வொன்றிலும், மூன்று முட்கள் சாதாரணமாகக் காணப்படும். 
சுறா மீனின்மேல் கை வைத்து, பின் முன்னாகத் தடவினால், நாம் அந்த. 
முட்களிள் தன்மையை அறிந்துகொள்ளலாம். முட்கள் (801௩௯) யாவும் 
டென்டீன் (001106) என்ற பொருளால் ஆனது. அதன்மேல் ' 
எனாமல் (௨1) சூழ்ந்துள்ளது. டென்டீனுக்குள் பசைக்குழி (யத 
வம்ப) இருக்கிறது. இக் குழியில் ஒடோண்டோபிளாஸ்ட் செல்கள் 
,(008104011231 06115) கூடிய பசை நிரம்பி இருக்கி றது. கீழ்த் தகடு 
சிமென்ட் போன்ற சுண்ணாம்புத் இசுவாலானது. இத் தகட்டிலிருந்தூ 
பசைக் குழிக்கு ஒரு துவார.த்தினால் தொடர்புண்டு, - ட
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சுறா மீனிற்குத் துடுப்புகள் உண்டு (005). இவைகள் யாவும்தோலி' . 
லிருந்து உண்டானவைகளே. ஒவ்வொன்றும் பல குருத்தெ லும்புக் 
குச்சிகளினால் தாங்கப்படுகிறது. 

இதற்கு இருவகைத் துடுப்புகளுண்டு. 
அவையாவன : ஒன்று, ஒற்றைக் துடுப் 

Leer (unpaired fins) sag 015 9us 
GH@Ocnujscr (median fins), மற்றொன்று 

இரட்டைத் துடுப்புகள் ம்ம் நிரடி) 
அல்லது பக்சுத் துடுப்புகள் (lateral 
பாடி). சுரு மீனிற்கு இரு மத்திய மேல் 
துடுப்புகளும் (8௦5௨1 பாடி) ஒரு வால் 
துடுப்பும் (௦200௨1 fin) உண்டு. மேல் 
துடுப்புகள் யாவும் முக்கோண வடிவ 

மாக இருக்கும். முன்மேல் துடுப்பு: 
(anterior ௦௨1 10) உடலின் மத்தியி 

னும், மற்றொன்று முன். துடுப்பிற்கும் 

  

வால் முனைக்கும் இடையிலும் அமைந் படம் 
துள்ளன. Tl. வளரும் பிளாக்காய்டு, 

் செதில்: 

கீழ்த்தகடு 
பசை 

விட்டிரோ டென்ட்டீன் 

வால்துடுப்பின் மேல் பகுதி குறுகி 

யும், கீழ்ப் பகுதி அகன்றும் காணப் 
படும். இரண்டும் தொடர்ச்சியாகவே டென்ட்டீன் 

உள்ளன. கீழ்ப் பகுதியில் ஒரு சிறு . மேல் தோல் 
வெட்டு இருக்கிறது. இவ் வெட்டே ம ரமி பிளாக்காய்டு செதில் :: 

வால் துடுப்பைப்பெரிய முன் பகுதியாக மூள 

வும், சிறிய பின் பகுதியாகவும் பிரிக் a APES 
கிறது. வால்பகுதியினுள் தண்டுவடம் சற்று மேற்புறம் வளைந்துசெல் 
Hog. இம்மாதிரியான சமச்சீரற்ற அமைப்புடைய வால் துடுப்புக்கு: 
ஹீட்டிரோசெர்க்கல் (1184௪௦௦௦21) வால்துடுப்பு என்று பெயர்... 
குருத்தெலும்பு மீன்களுக்கே இம்மாதிரிக் துடுப்புகள் உண்டு. 

இரண்டாவது மேல்துடுப்பிற்கு நேர் €ழாக ஒரு மத்தியக் கீழ்த் 

துடுப்பு அமைந்துள்ளது. ஒரு ஜோடி மார்புத் துடுப்புகளும் 
(pectoral நியஒ) ஒரு ஜோடி இடுப்புத் துடுப்புகளும் (26141௦ fins) 

ப்க்கத் துடுப்புகளாக இருக்கின்றன. இவைகள் மேல்வகைம்: 

பிராணிகளின் கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் ஒப்பானவைகள். மார்புத் 
துடுப்புகள், தலைக்குப்பின் &ழ்ப்புறத்தின் பக்க விளிம்புகளில்: ' 

அமைத்துள்ளன. இடுப்புத் துடுப்புகள், மார்புத் துடுப்புகளைவிடச் 
சற்று சிறியவைகளே. இவைகள், நடு உடலுக்கும் வாலுக்கும் இடை 

யில், HorCurdéae gsoutr7$HHEe (cloacal aperture) இரு புறங்களி 

லிருந்தும் இளம்பியுள்ளன. ஆண் சுருமீனில் இடுப்புத் துடுப்பு 

த
ல
ு
ம
்
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களின் அடியில், குருத்தெலும்பினாலான, குச்சி போன்ற. உறுப்புகள் 

உண்டு. இவைகளுக்குக் களாஸ்பர் (clasper) என்று பெயர், 
இவைகள் ஓவ்வொன்றிலும் உட்புறத்தில் ஒரு நீண்ட பள்ளம் 
(groove) உண்டு. ் 

நுனியிலிருந்து சற்று உள்ளே, €ழ்ப் புறத்தில் இளம் பிறை வடிவ 
மாக ஒரு வாய் இருக்கிறது. வாயில் மேல்தாடையும் 8ழ்த்தாடையும் 
உண்டு. இரு: தாடைகளிலும் பற்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு 
-வரிசைகளாக அமைந்துள்ளன. இப் பற்கள் உட்பக்கம் சாய்வாகக் 
காணப்படும். தலையின் இரு பக்கங்களிலும் பெரிய கண்கள் உண்டு, 
இவைகளுக்கு நிக்டிடேட்டிங். படலம் (1ம்௦2ம்௩ஜ membrane) «rer 
மூன்றாவது கண் இமையும் இருக்கிறது. இப் படலத்தைக் கண்ணின் 
மேலிருந்து கீழே இழுத்து மூடிக் கொள்ளலாம். வாய்க்கு முன்னால், 
'கீழ்ப்புற த்திலேயே இரு நாசித் துவாரங்கள் (௩௦847115௦7 spiracles) Q@Ha 
கின்றன. வாய்க்கும் மார்புத் துடுப்புகளுக்கும் இடையில் ஒவ்வொரு 
பக்கத்திலும் ஐந்து செவுள் பிளவுகள் உண்டு. இவைகள் தொண்டை 
-பினுள் முடிகின்றன. களயோக்கல் துவாரத்திற்கு (cloacal aperture) 
QS Yousel gd awh s gsoirgid (abdominal ற௦ாஈ) இருக்கிறது. 
இத் துவாரம் ஒரு சிறு பாப்பில்லாவின்மேல் உள்ளது. இது உடற் 
.குழியினுள் தொடர்புடையது. உடலின் இரு புறங்களிலும் பக்கக் 
'கோடுகள் (lateral 11௦65) . தலையிலிருந்து வால்வரை நீண்டு காணப் 
படும். இக் கோட்டிற்கு நேர் மாக உணர்ச்சி உறுப்புகள் ஒரு, கால் 
வாயினுள் அமைந்துள்ளன... அவைகளுக்குப் பக்கக் கோட்டுப். 
புலனுறுப்புகள் (lateral line serise organs) sora பெயர். 

ester (Buccal cavity): தாடைகளில் பற்கள் அரை வட்ட 
மாக அமைந்துள்ளன. பிளகாய்டு செதில்களே இங்குப் பற்களாக 
மாறியுள்ளன. உள் நாத் துவாரங்கள் குறாமீன்களுக்கு இல்லை. 
நாசித் துவாரங்கள் நுகர் உணர்ச்சி உறுப்புகளாக உபயோகப் 
படுகின்றனவே தவிர, சுவாச உறுப்புகளாக அல்ல. வோமரைன் 
பற்களோ (0087105 16601) செவிக் குழாய்த் துவாரங்களோ (eusta~ 
‘chean recess) இல்லை.” உள்வாயின் அடித்தளத்தில் ஒரு நாக்கு 
உண்டு. இது தசையால் ஆனதன்று; இது எப்போதும் அசையாம 
லிருக்கும். இறுதியில் உள்வாய், தொண்டையில் முடி௫றெது. 

உடற்சுவர் : உடற் சுவர் அடுக்குகள் செக்மென்ட் வரிசையில் 
அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு செக்மென்டிலும் தசைக் -கட்டைகள் 
அல்லது மையடோம்கள் (0/0101085) உண்டு. தலைப் புறத்தில் 
மட்டும் இத் தசைக் கட்டைகள் தெளிவாக.இரா. நடு உடலிலும், 
வாலிலும் இம் மாதிரியான அமைப்பு நன்கு தெரியும். மைய 
'டோம்கள் யாவும் முன்னும் பின்னும் வளைந்தும் (zigzag) இணைத்
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இசுக்களால்' பிரிக்கப்பட்டும் : காணப்படும். இத் திசுக்களுக்கு மைய: 

கோமேட்டா (000௦ம212) என்று பெயர். 

எலும்புக்கூடு (51261௪4௦0) 

சுறா மீனின் உட்கூடு குருத்தெலும்புகளாலானது. இதன் 
மண்டையோட்டிற்குக் குருத்தெலும்புப். பெட்டகம் அல்லது காண்ட் 
ரோகிரேனியம் (0௦௩3௦072ஊ1010) என்று பெயர். மூளையைச் சுற்றி” 

  
சுறாமீன் கபாலம்: க. மேல்தோற்றம், 3. கீழ்த்தோற்றம். 

1. ராஸ்ட்ரம், 2. முன்ஃபான்டனெல்லா, 3. முன்ஆர்பிட்டல் 

நீட்சி, 4, பின்ஆர்பிட்டல் நீட்சி, 5. செவிப் பாகம், 6, ஃபொராமன் 

மேக்னம், 7. நுகர்ச்சிப் பாகம். 

இது அமைந்துள்ளது. இப் பகுதியுடன் செவிப். பெட்டகங்களும்- 

(கோ ஜல), நுகர்ச்சிப் பெட்டகங்களும் (056 ௦8ஹலம்28) சேர்ந்... 

துள்ளன. ் 

1. மண்டை g@ (Skull): a@ மீனின் மண்டை ஒடு குருத்: 

தெலும்புகளாலானது. இது பார்வைக்கு ஒரு வயலின் (violin)-
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“பெட்டி. போன்றிருக்கும். கபாலமும், உணர்ச்சிப் பெட்டகங்களும் 
இதனுள் அடங்கும். 

கபாலம்: இது ஒரு கூடு போன்றிருக்கும். அதனுள் மூளை 
அமைந்திருக்கிறது. இதன் அடிப்பாகம் அடித்தட்டினாலும், பக்கங் 

களும் கூரைப் பாகமும் பக்கத் தட்டுக்களினாலும் கூடு போன்று 
அமைந்திருக்கிறது. ஆனால், கூரைப் பாகத்தின் முற்பகுதிமட்டும் 
மூடப்பெறாமல் ஒரு மெல்லிய சவ்வினால் ஆனது. இப் ' பகுதியில் 
குருத்தெலும்பும் இல்லை. இச் சவ்வுப் பாகத்தினால் மூடப்படும் இடத் 
திற்கு முன் ஃபாண்டனெல்லா (யம் 40231௨) என்று பெயர். 

முற்பகுதியின் இருபுறங்களிலும் இரு பள்ளங்கள் உண்டு. இப் 
பள்ளங்களில் கண்கள் அமையப்பெறும். பள்ளங்களுக்கு முன்னா 

லிருந்து மேற்பூறத்தில் பக்கத்திற்கொன்றாக .. இரு நீட்சிகளும், 
8ழ் மத்தியிலிருந்து ஒரு நீட்சியும் முன்னாலே நீண்டு காணப்படும். இம் 
மூன்றும் நுனியில் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து முக்க போல் 
தோன்றும். இவைகள் மூன்றும் குருத்தெலும்புக் காம்புகளினா 
.லானவை. இவைகளுக்கு grevobd (rostrum) என்று பெயர். 
ராஸ்ட்ரம் மூக்குப் பாகத்திற்குத் தாங்கல் கொடுக்கிறது. 

கபாலத்தின் பின்முனையில் ஃபொராமன் மேக்னம் அல்லது 
'பெருந்துளை (foramen magnum) இருக்கிறது. இத் துளையின்மூலம் 
'முகுளத்திலிருந்து தண்டுவடம் வெளியே தொடர்ந்து வருகிறது. 
பல இறு துவாரங்களும் கபாலத்தின் பிற்பகுதியின் மேல் காணப்படும். 
இத் துவாரங்களடங்கிய பெரிய குழிக்கு, பெரைட்டல் ஃபாசா (parietal 
௨) என்று பெயர். இவைகளின்மூலம் மூளையிலிருந்து நரம்புகள் 
வெளிவருகின்றன. கபாலத்தின் பிற்பகுதியின் கூரைப் பகுதியில் பக் 
'கத்திற்கொன்றாக இரு துவாரங்கள் இருக்கின்றன. உட்செவி நிணதீர் 
நாளங்கள் (endolymphatic duct) @s துவாரங்களின் வழியாக 
உட்காதுகளுக்குச் செல்கின்றன. கபாலத்தைச் சுற்றி உணர்ச்சிப் 
பெட்டகங்கள் இருக்கின்றன. மூன்பகுஇயில் நுகர்ச்சிப் பெட்டசமும், 
கண்குழி விளிம்புகளும், பிற்பகுதியில் செவிப்பெட்டகமும் கபாலத் 
துடன் சேர்ந்து ஒரே தொடர் உறுப்புகளாகக் காணப்படுகின்றன. 

11. விசரல் எலும்புக் கூடு : தாடைகள், செவுள்கள் முதலிய 
வற்றின் குருத்தெலும்புகள் யாவும் சேர்ந்து ஒரு சட்டகமாக அமைந் 
துள்ளன. இக் கூட்டுச் சட்டகத்திற்கு விசரல் எ லம்புக்கூடு (visceral 
518818101) என்று பெயர். இக் கூடு ஏழு விசரல் வளைவுகளினாலானது - 
(715087வி ௨௦1௦5). ஒவ்வொன்றிலும் பல குருக்தெலும்புத் துண்டுகள் 
உண்டு. முதல் வளைவிற்குத் தாடை வளைவு (ஷய arch) என்று 
பெயர். இரண்டாவது வளைவிற்கு ஹையாய்டு aigerey (hyoid arch)
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TET MND, WDD M5F aloraysonéGw Geejcr aveeyser (branchial 
௮௦185) என்றும் பெயர். முதல் வளைவில் மேல்தாடை எலும்பு, &ழ்த் . 

  

ப்ட். /௪௦ 

சுறுமீன் -- மண்டையோடு: a-g. 

1 நுகர்ச்சிப் பெட்டகம், 2. கபாலம், 
விசரல் வளைவுகள். 

3. செவிப் பெட்டகம், 

4, மூள் எலும்புத்தண்டு, 5. ஃபெரன்ஜியோபிராங்கல், 6. எபி 
பிராங்கியல், 7. செரட்டோபிராங்கியல், 8. செரட்டோஹையால், 

9. ஹைப்போபிராங்கியல், . 10. பேசிஹையால், 11, மேல் தாடை, 

12. கீழ்த்தாடை, 

தாடை. எலும்பு என இரண்டு எலும்புகள் உண்டு. மேல்தாடை, 
'பேலட்டோ - குவாட்ரேட் குருத்தெலும்பினாலும் (5212௦ - quadrate) 
கழ்த்தாடை, மெக்கல்ஸ் குருத்தெலும்பி 
னாலும் (Meckel’s cartilage) ஆனது. 
இரண்டாவது வளைவில் பக்கத்திற்கு 

மூன்று எலும்புத் துண்டுகள் உண்டு. 

மண்டையோட்டுடன் சேர்ந்து காணப் 

படும் துண்டிற்கு ஹையோமாண்டி.புலார் 
(hyomandibular) ster mib, YOSSIS கீழே 

. காணப்படுவதற்கு செரட்டோஹையால் 

(ceretohyal) என்றும், கீழே உள்ளகுற்கு 

பேசிஹயால் (ஊம்பக்) என்றும் பெயர். 
இவைகளைப் போலவே செவுள் வளைவுகளி 

ஓம் குருத்தெலும்புத் துண்டுகள் இருக் 
இன்றன. ஓவ்வொரு பக்கத்திலுமுள்ள 

துண்டுகளாவன : ஃ&பெரன்ஜியோபிராங் 

®uiev (bharyngeobranchial), எப்பிபிராங் 

இயல் (ஜஹா), செரட்டோபிராங் 

இயல் (௦௦12110111), ஹைப்போ 
பிராங்கியல் (ருறமாஹ01பவ)), ஹைப் 

'போபிராங்கியல்களை (இணைத்துள்ள ஒரு 

  

பட மீ. /5&. 
சுறாமீன் -செவுள் வளைவு : 

, பெரன்ஜியோபிராங்கியல் 

. எபிபிராங்கியல் 

. செரட்டோபிராங்கியல் 

_ ஹைப்போபிராங்கியல் 

பேசிபிராங்கியல் 

, பிராங்கியல் முட்கள் N
U
W
e
a
w
n
d
 =
 

மத்திய பேசிபிராங்கியல்
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(கவ் நரக) மேல்தாடை, மண்டை ஒட்டிலிருந்து(2ய11) ஹையோ: 

Guerigtjorts (hyomandibular) gair@ eperd தொங்கிக்கொண் 

டிருக்கிறது. இதனுடைய மேல் நுனி செவியறையுடன் ஓட்டிக்: 

கொண்டிருக்கும். ஆனால், 'மேல்தாடை மண்டை. ஓட்டை. எந்த 

இடத்திலும் தொட்டுக்கொண்டிருப்பதில்லை. தசை நாண்களே 

(தஸ) மேல் தாடைக்கும் 

மண்டை ஓட்டிற்கும் இடையே 

a குறுக்காகச் செல்கின்றன. இம் 

மாதிரியாகத் தொங்கும் அமைம் 

பிற்கு ஹையோஸ்டைலிக் (179௦- 
stylic) முறை என்று பெயர். 

      
      

    

ஆமை ests 

தை ச 
   
          

      

  
111. . முள் எலும்புத் தண்டு 

(Vertebral Column): இது பல. 

முள் எலும்புகளாலானது (*37ஊர6: 
16), இவை ஒன்றன்பின்னொன் 
ரக அமைந்துள்ளன. ஓவ்வொரு 
முள் எலும்பும் &ழ்க்கண்ட பாகங் 
களைக் கொண்டுள்ளன. முள் 
எலும்பின் : முன்னும் பின்னும் 

குவிந்து இருக்கும் பாகத்திற்கு 
சென்ட்ரம் (centrum)  «rermr 

பட. 67, பெயர். இம் மாதிரி முள் எலும் 

&. சுராமீன்-முள் எலும்புத் தண் பிற்கு ஆம்ஃபிசீலஸ் (போறம்ம்0௦6- 

டின் பக்கத் தோற்றம்: 1, நியூ 108) முள் எலும்பு என்று கூறுவது 
ரல் முள், 2. மூள் எலும்பு நியூரல் வழக்கம். சென்ட்ரத்தின் உட். 
BoD a" ani ணம் பகுதி நோட்டோகார்டு பொரு 

ல் தகடு, 4, குறுக்கு நீட்சி, ண ஆ. அல்ப ௫ அட ் 
உவிலாவெலும்பு, 3 உடல் அட மறயபப்பட்டுள்ளது... ஒன் 
பாகம்- இறுதி மே தோற்றம். CG POR Aaa 

0. வால் பாகம்-இறுதித்தோற் ' Des சென்ட்ரத்துடன் அசையும் 
றம்: 1. நியூரல் முள், 2, நியூ படியாக அமைந்துள்ளது. சென்ட். 

  

  

ரல் வண்டு, 3. இரத்த வளைவு, ரத்்திற்கு மேலுள்ளது நரம்பு . சென்ட்ரம், 5: குறுக்கு வளைவு அல்லது நியூரல் வளை நீட்சி, 6, வி ம்பு, i ) a படுக் அகட கல்கம் வாகும் (ஸம வார்ட். இந்த வளை 

9, வால்சிரை, 10. இரத்த வளைவு, வின் தலையில் நியூரல் மூள் (ஷய! 
916) இருக்கிறது...” சென்ட்ரத் 

திற்கு இரு புறங்களிலும் கீழ்நோக்கி குறுக்குநீட்சிகள் (1ஈகாடரனா56 
றா௦008565) உண்டு. வால்புறத்தில் இக் குறுக்குநீட்டுகள் ஒன்றுசேர்ந்து 

ஹீமேல் வளைவு அல்லது இரத்த வளைவு (1௨0௮௨1 உ என்பதை உண் 
டாக்கியுள்ளன. ஹீமேல் வளைவுகள் வால் கமனியையும், வ௩ல் சிரை
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யையும் ஒருங்கே கொண்டுள்ளன. நியூரல் வளைவுகளுக்கு இடையில் 
மேல் இடைக் குருத்தெலும்புகள் (inter-dorsal cartilages) Q@éHeir 
றின. 

19. மார்பு வளையமும் துடுப்புகளும் (12௦௦1௨1 ஜு௦1௦) : இதுவும் 
குருத்தெலும்பாலானது. உடலின் முற்பகுதியின் &ழ், பக்கத்திற்கு 

ஒன்றாக இரு குருத்தெலும்புகள் உண்டு. இவைகள் இரண்டும் நடுவில் 
ஒன்றுசேர்ந்து காணப்படும். இவைகளுடன் மார்புத் துடுப்புகள் — 
ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். ஓட்டிக்கொண்டிருக்கும் பாகத்திற்கு 

கிளினாய்டு முகங்கள் (ஐ161010 7௦09) என்று பெயர். இந்த கிளினாய்டு 
முகங்களுக்கு மேல் காணப்படும் பாகம் தோள்பட்டை எலும்பு 
அல்லது ஸ்காப்புலா (6௦௧12) என்றும், கீழிருப்பது கோரக்காய்டு 

(௦௦7௧௦௦10) என்றும் கூறப்படும். 

   
Lin. bé.158, 

A. சுரறாமீன்--மார்பு வளையம் : 1. தோள்பட்டை எலும்பு, 

2. கோரக்காய்ட், : 3, கிளினாய்டு முகங்கள், 4, முதல் டெரிஜியம், 

5. இடை டெரிஜியம், 6. கடை டெரிஜியம், 7. ரேடியல் குருத் 

தெலும்பு, 8. உறுதியான முட்கள், 1. இடுப்பு வளையம் : 1. இடுப்பு 

வளையம், 2.' அடி. டெரிஜியம், 3, ரேடியல் குருத்தெலும்பு, 4. உறுதி 

யான முட்கள். 

். மார்புத் துடுப்பு : இத் துடுப்பினுள் மூன்று வரிசை எலும்புகள் * 
உண்டு. முதல் வரிசையில் மூன்று அடிக் குருத்தெலும்புகள் (basal 

cartilages) உண்டு. இவைகளுக்கு முதல், இடை, கடை டெரிஜி 

wiser (pro, meso and metapterygium) srergy Quust. இரண்டாவது 

aleruie, ue Griawa GGSOsandys@Hb (radial cartilages or 

830—22
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ந க21௦ற1065), மூன்றாவது வரிசையில் பல வரி த் துடுப்பு முட்களும் 
chorny fin rays or ceratotrichia ? காணப்படும். 

8... இடுப்பு வளையமும் துடுப்புகளும் : இது குருத்தெலும்பினா 
லான ஒரு குறுக்குக் கம்.பியாகும். இத்துடன் இடுப்புத் துடுப்புகள் 
(06141௦ மாடி) ஓட்டிக்கொண்டுள்ளன. இவைகள் பின்னோக்கி அமைந் - 
துள்ளன. அடிக் குருத்தெலும்பிற்கு அடி டெரிஜியம் (basipterygium) 
என்று பெயர். இது இடுப்பு வளையத்துடன் இணைந்து காணப்படும். 
இதனுடன் ரேடியல் குருத்தெலும்புகளும் துடுப்பு முட்களும் 
(இணைந்துள்ளன. 

மத்தியத் துடுப்புகளிலும் பல குருத்தெலும்புக் கம்புகள் உண்டு. 
இவைகளுக்கு சொமாக்டிட்கள் (8007௧௦1106) என்று பெயர். இவைகள் 
தசைநாண்களினால் (1[த௨ா21£) முதுகெலும்புடன் இணைக்கப்பட் 
முருக்கின்றன. இங்கேயும் துடுப்புக் கதிர்கள் காணப்படும். 

இடப் பெயர்ச்சி (100௦0௯௦0௦0: இதன் உடலமைப்பே நீரோட்டக் 
கோட்டு வடிவாக இருப்பதால் (812680௨ 140௪4 body) நீரைக் கிழித்துக் 
கொண்டு போவதற்கு எளிதாக இருக்கிறது. இத்துடன், மைய 
டோம்களும் துடுப்புகளும் நீந்துவதற்கு உதவுகின்றன. இடத் ' 
தசைக் கட்டுகளும் வலத் தசைக் கட்டுகளும் மாறிமாறிச் சுருங்கு 
கின்றன. முதுகெலும்பு வளைத்து கொடுக்கிறது. . -அதேசம்யத்தில் 
சுருங்கிக் குறுகாமலும் இருக்கிறது. ஆகையால், சுறாமீன் அலைபோல் 
நீந்திப் போக முடிகிறது. ஒவ்வொரு தசைத்துண்டும் படகுக் துடுப்புப் 
போன்று, நீரில் அடித்துக்கொண்டு உடலை முன்னே தள்ளுகிறது. 
மேல் மத்தியத் துடுப்புகள் உடலைச் சமநிலையில் வைத்துக்கொள் 
கின்றன. பக்கத் துடுப்புகளும் வால் துடுப்பும் உடலைச் சமநிலையில் 
வைத்திருப்பதுடன் உருளாமல் காப்பாற்றுகிறது. சாய்ந்து போகப் 
பக்கத்துடுப்புகளும், மீனின் உடலை முன்னோக்கித் தள்ள வால் துடுப்பும் 
பயன்படுகின்றன. உடலின் முன்பாகத்தைக் கீழ்நோக்கித் தள்ள 
ஹெட்டிரோசெர்கல் வால் அடுப்புஒரு முக்கிய உ றுப்பாகும்.வாயானது 
கீழ்ப்புறம் அமைந்துள்ளதால் ஆகாரம் தேடுவதற்கு. வால் துடுப்பு 
மிகவும் உதவுகிறது; 

உடலறை : சுருமீனின் உடலறை ஒரு பரந்த இடமாகும். இதை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம், முன் அமைந்துள்ள 9 றிய அறை - Q@sw 2 oo M@are (pericardial கம) என்றும், பின் அமைந்துள்ளது நுரையீரல்-வயிறு உறைவெளி (pleuro-visceral cavity) என்றும் கூறப் படும். - இருதய உறைவெளியில் இருதயமும், துரையீரல்-வயிறு உறை (வெளியில் நுரையீரல், வயிறு, மற்ற உறுப்புகள் யாவும் உள்ளன.
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இவ்விரு அறைகளும் ஒரு சவ்வுத் இரையினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 
இத் திரைக்குக் கு றுக்குச் சுவர் (கூம்பு மாகா) என்று பெயர், 
பின்னுள்ள உறைவெளி வயிற்றுத் துவாரங்களினால் ( abslorninal 
00%) வெளித் இறக்கின்றது. இந் 
குப் பெரிய அறையைச் சுற்றிப் 
பெரிட்டோனீயம் (peritoneum) 
என்ற ஓர் உறை உண்டு, 

ர \ 

ஜீரண மண்டலம்: உணவுப் 
பாதையில் கீழ்க்கண்ட பாகங் 
கள் உண்டு. (1) உள்வாய். (2) 
தொண்டை: இதனுள் செவுள் துவா 
ரங்கள் உண்டு. .(4) உணவுக் குழாய். 
(4) இரைப்பை: இது 47” வடிவ 
மூடையது. இதனுடைய ஒரு கால் 
(11) கார்டியக் இரைப் பை என் 
றும், மற்றொரு கால் பைலோரிக் 
இரைப் பை என்றும் இரு பகுதிகளா 
கப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரண் 

டும் கூடுமிடத்தில் ஒரு சம் 
(கேம) என்ற பை அமைத்துள் 
எது. (5) சிறுகுடல்: இது மிகச் சிறிய 
குழாய் போன்றும், சுருண்டிராமலும் 
இருக்கும். பைலோரிக் முனையில் 
தசைகளினாலான அறை . கண்டு, 

் இதற்கு டியோடினம் அல்லது பர்சா 
என்டியானா (0058 ர்க) என்று 
பெயர். இதன் தொடர்ச்சியே இலி 
யம் (ileum) ஆகும். இதனுள் 
சுருண்ட வால்வு (னக valve) 
உண்டு. இதனுடைய ஒரு விளிம்பு 
இலியத்துடன் _ ஓஒட்டிக்கொண்டும் 

மற்றொன்று. தனித்தும் இருக்கும். 
இது சாய்வாகவும் மும்முறை சுருண் 
டும் காணப்படும். (6) மலக் குடல்: 
இது சிறியதாகவும், இளயோக்காவு ., 
டன் சேர்ந்தும் உள்ளது. இத்துடன் 

  

- பூடடஃ./59, 

சுருமீன்- உணவுப்பாதை ₹: 

தொண்டை 
உணவுக்குழாய் 

கார்டியாக் இரைப்பை 

சீகம் 

பைலோரிக் இரைப்பை 
பர்சா என்டியானா 

கணையம் * 

சிறுகுடல் 

மலக்குடல் 

10. மலக்குடல் சுரப்பி 
11. கிளயோக்கா 

12. கல்வீரல் 

13. பித்தப்பை 
14, பித்த நாளம் 

2
0
௮
௬
 

P
W
N
 

ஒரு கிளயோக்கல் சுரப்பியும் (cloacal or rectal gland) உண்டு. இந்த 
கிளயோக்காவில் சிறுநீரக நாளங்களும், இனச்செல் நாளங்களும் திறச் 
"தின்றன.
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சுறா மீனின் ஈரல் (1142) இரு பகுதிகளாக இருக்கிறது. வால்: 
பகுதியில் பித்தப் பை (ஐவி1 150௦ம்) அமைந்துள்ளது. *(7* வடிவ 

மூள்ள இரைப் பை பாகத்திற்கு இடையில் டியோடினத்தை ஒட்டி, 
கணையம் (௨௦௦௭௦) அமைந்திருக்கிறது. வயிற்றிற்கு வெளிப்புறத்தில் 
மண்ணீரல் (spleen). உள்ளது. இதற்கும் உணவுப் : பாதைக்கும். 
தொடர்பே இல்லை. 

மேற்கூறிய பாகங்களின் செயலியல் : வாயிலுள்ள பற்கள், 
வாயினுள் அகப்பட்ட உணவுப் பொருள்களை வெளிவிடாமல் 
பார்த்துக்கொள்ளப் பயன்படுகின்றன... அவைகள் கடித்துத் தின்னப் 

பயன்படுவதில்லை. உள்வாயின் உட்பகுதியில் கோழைச் சுரப்பிகள்: 
உண்டு. அவைகளினால் அவ்வுணவுப் பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று: . 

ஓட்டிக்கொள்கின்றன. இவ் வுணவுப் பொருள்களுடன் வரும் தண்ணீர் 
செவுள் பிளவுகள் வழியாக வெளி அனுப்பப்படுகிறது. உணவும் 
பொருள்கள் மட்டும் உணவுப் பாதை வழியே இரைப். பையை அடை 
கின்றன. விசரல். வளைவுகளின் அடியிலுள்ள குருத்தெலும்புகளும்: 
அதைச் சார்ந்த தசைகளும், கீழும் மேலும் நகர்ந்து: வாயறையைப் 
பெரிதாக்கியும் சிறிதாக்கியும் . உணவுப் பொருளை விழுங்குவதற்கு. 
உதவுகின்றன. உணவுக் குழாய் ஒரு மிகச் சிறிய குழாய். . இதனுட் 
புறம் பல மடிப்புகளுடன் இருப்பதால் இது எப்போதும் மூடினாற் .. 

போலிருக்கும். ஆகையினால், தண்ணீர் இதனுட்புகாது. உணவுப் 
பொருள்கள் வரும்போது இப்பகுதி விரிந்து விழுங்குவதற்கு உதவி 
யாக இருக்கிறது. இரைப் பையின் கார்டியக் பகுதியில் இவைகள் 
சேர்த்துவைக்கப்பட்டு, பைலோறிக் பகுதி வழியாக டியோடினத்' 
திற்கு அனுப்பப்படுகின்றன. இரைப் பையின் சுவரில் பல சுரப்பிகள் 
உண்டு. அவைகள் ஜீரண அமிலத்தைச் சுரக்கின்றன. இதன் வாயிலில்: 
ஒரு சுருக்குத்தசை (ஊ1ம்101ன) உண்டு. இது உணவுப் பொருள்களைச் 

சிறிது சிறிதாக டியோடினத்திற்கு அனுப்புகிறது. பித்தநீரும் கணைய 
நீரும் இப் பகுதியில் சேர்ந்து உணவுப் பொருளை ஜீரணிக்கச் செய் 
கின்றன. இச் சிறு பகுதியின் தொடர்ச்சிதான் இலியம். இலியத்தி 
லுள்ள நீண்ட சுருள்: வால்வு ஜீரணிக்கப்பட்ட பொருள்களைக் 
கிரகித்துக்கொள்ள ஒரு பரந்த இடமாகப் பயன்படுகிறது. மலக்குடல் 

் வழியாகக் கழிவுப் பொருள்கள் வெளியனுப்பப்படுகின்றன. இங் 
குள்ள மலக்குடல் சுரப்பியானது (rectal gland) உணவுப் பொருள் 
களுடன் கிரசக்கப்பட்ட அதிக உப்பை வெளியனுப்புகறது. 

சுவாச மண்டலம் : ஐந்து  ஜோடிச் செவுள்கள் தொண்டைச் 
சுவர்களில் இருக்கின்றன. விசரல் பிளவின் முதல் பிளவு, ஸ்பிரக்கிள் 
(212௦1௦) ஆகும். இது காடை வளைவிற்கும் ஹையாய்டு வளைவிற்கும் 

இடையில் உள்ளது. அடுத்துள்ளவைகள் செவுள் பிளவுகளாகும்
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(branchial arches). ஒவ்வொன்றும் ஒரு செவுள் cori (gill pouch) | 
இருக்கிறது. இப் பை தொண்டையினுள்ளும். வெளியிலும் தனித்தனித் 
துவாரங்கள்மூலம் தொடர்புடையது (றரனாவ] and _ external 

றாஹம்க] கறனம்மாக). ஒவ்வொரு செவுள் பிளவுகளுக்குமிடையில் செவுள் 
வளைவுகள் இருக்கின்றன. இவைகள் சற்று சாய்ந்தும் பின்னோக்கியும் 
அமைந்துள்ளன. இவைகளுக்குச் செவுள் இடைச் சுவர்கள் (inter- 
branchial septum) என்று பெயர். செவுள் பைகளில் குழைவுச் சுரப் 

3-௮ ட 

Littd. 140, . 

செவுள் வளைவுகளும் செவுள்களும்-அமைப்பு முறை: க. இலாஸ்மோ 

பிராங் மீன்: 1. தாடை வளைவு, 2. ஸ்பிரக்கிள், 3, செவுள் இடைச்சுவர், 

4, ஹையாய்டு வளைவு, 5. செவுள் கம்பி, 6. முதல் செவுள் வளைவு, 

7, அரைச் செவுள், 8, இரண்டாம் செவுள் வளைவு, 9. முழுச் செவுள், 

10. மூன்றாம் செவுள் வளைவு, 11. நான்காம் செவுள் வளைவு, 12. ஜக் 

தாம் செவுள் வளைவு, 3. டீலியாஸ்ட் மீன்: 1, தாடை வளைவு, 

2. ஹையாய்டு வளைவு, 3. மூதல் செவுள் வளைவு, 4, அரைச் செவுள், 

5, மூழுச் செவுள், 6. இரண்டாம் செவுள் வளைவு, 7. மூன்றாம் செவுள் 

வளைவு, 8. நான்காம் செவுள் வளைவு, 9. ஐந்தாம் செவுள் வளைவு. 

பிகள் இருக்கின்றன. இவைகளுடன் பல செவுளிழைகள் சமக்கிடை 

யாக அமைந்துள்ளன. இரத்தக் குழாய்கள், குந்துககள் இவை 

களினுள் அதிகமாகக் காணப்படும். 

சுவாசித்தல் : நுரையீரல் சுவாசத்தின்போது பிராண வாயு 

(ஹூது) வெளிக் காற்றிலிருந்து நேரே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
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ஆனால், செவுள் சுவாசத்தின்போது அவ்வாறில்லாமல் நீரில் கரைந் 
துள்ள பிராணவாயுவே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. வாயின் “வழி 
யாகத் தொண்டைக்குள்ளே செல்லும் நீர், செவுள்களை நனைத்துக் 
கொண்டு செவுள் பிளவுகள் வழியாக வெளியே வரும். செவுள்களை 
நனைத்துக்கொண்டு நீர் ஓடும்போது வாயுமாற்றங்கள் நடைபெறு 
கின்றன. எவ்வாறெனில், உடலின் பல பாகங்களிலிருந்தும் 
அசுத்த இரத்தம் செவுள்களை அடைகின்றது. செவுள்களிலுள்ள சிறு 
இரத்தக் குமாய்களுக்கும் நீரோட்டத்திற்குமிடையில் சிறு சவ்வுகளே 

உள்ளன. இரத்த ஓட்டமும் நீரோட்டமும் 
இவ்வாறு மிக நெருக்கத்தில் இருப்பதால்: 

இரத்தத்திலிருந்து கரியமில வாயு நீருடனும், 
நீரிலிருந்து பிராண வாயு இரத்தத்துடனும் 
ஊடுருவல் .முறையினால் கொடுத்து வாங்்இக் — 
கொள்ளப்படுகின்றன. 

இரத்த மண்டலம் : சுரு மீனின் இருத: 
யம் மார்பு வளையத்திற்குச் சரியாக உள்ளே 
இருதய உறையினுள் அமைந்துள்ளது. இதூ 
“5” வளைவுக்குழாய் போன்றிருக்கும். இத. 
னுள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நான்கு அறைகள் 

படம 19. உண்டு. அவைகளாவன: சைனஸ் வினோசஸ். 
செவுள்கள்”? (810105 700908), ஆரிக்கிள் ( auricle), Qevetrit. 

க. இலாஸ்போபிராங் MéSeir (ventricle), கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோ 
B. டீலியாஸ்ட் சஸ் (conus arteriosus). ஒவ்வொன்றிற்கு. 

1-8: லெமெல்லா மிடையில் வால்வுகள் உண்டு. சைனஸ் 

  

oe முட்கள் வினோசஸ் ஒரு மெல்லிய சுவரினாுலான அறை 
3. செவுள் வளைவு யாகும். இது முக்கோண வடிவமானது. 

4 இடைச் சுவர் இதற்கும் ஆரிக்களுக்குமிடையில் சினு ஆரிக் 
Gor ourreve (sinu auricular valve) இருக் கிறது. ஆரிக்கிள் தசையாலான சுவருடையது, 

களும் தசையாலான தடித்த சுவருடையது; இவ்விரண்டிற்கு மிடையில் ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிகுலா் surreveyaer (auriculo-ventri- மேதா 9௧176) இருக்கின்றன. வென்ட்ரிகளுக்கு முன்னால் தொடர்ந் திருப்பது - தசைப் பற்றுச் சுவருடைய கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ் ஆகும். இக் கோனஸ், இருதய உறையைத் துளைத்துக்கொண்டு வெளியே, Sip அயோர்டாவாகச் (ventral aorta) செல்கிறது. கோனசினுள், இரு ஜோடிப் பிறை வால்வுகள் (88ம் 1மாஷா valves) இருக்கின்றன. வால்வுகள் யாவும் இரத்தத்தைப் பின்னோக்கித் இரும்பவிடாமல் முன்னோக்கியே செலுத்துகின்றன. இருதயம் சுருங்கி விரியும் தன்மையுடையது. இருதயச் சுருக்கம் சைனஸிலிருந்த 

வென்டரிக்
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ஆரம்பித்து கோனஸ்வரை செல்கின்றது. இதனால், இரத்தம் 8ழ் 

அயோர்ட்டாவினுள் வேகமாகச் செல்கிறது, 

HWerfl weet ow (Arterial system): கீழ் அயோர்ட்டா (ventral 
aorta) கோனஸ் ஆர்ட்மீரியோசசிலிருந்து முன்னால் தொடர்ந்து 
காணப்படுகிறது. இதிலிருந்து இருபுறங்களிலும் நான்கு ஜோடி 
இரத்தக் குழாய்கள் செல்கின்றன. முதல் ஜோடிக் குழாய்கள்மட்டும் 
இரண்டாகப் பிரிந்துள்ளன. ஆகவே, இப்போது ஐந்து ஜோடிக் 
குமாய்களாகின்றன. இவைகள் யாவும் செவுள் பைகளுக் கிடையில் 

ஓடி, செவுளிழைகளினுள் தந்துகிகளாகப் பிரிகின்றன. இக் குழாய் 
களுக்கு அஃப்ரென்ட் Geaysr sues (afferent branchial arteries) 

என்று பெயர். செவுள்களில் இரத்தம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு 

  

படம 1. 

சுறாமினின்' தமனி மண்டலம்: 1, இருதய உறை: வென்டீரிகிள், 

3 சைனஸ் வினோசஸ், 4. ஏட்ரியம், 5. கோனஸ், 6. கீழ்ப்பெருக் 

தமனி, 7. அஃப்ரன்ட் செவுள் தமனி, 8, செவுள் பிளவு, 9. எஃப் 

ரென்ட் செவுள் தமனி, 10. எபிபிராங்கியல் தமனி, 11. கெரோட்டிட் 
தமனி, 12.- சப்கிளேவியன் தமனி, 13. சீலியாக்கோ மெசன்ட்ரிக் 

தமனி, 14. சீவியாக் தமனி, 15. முன் மெசன்ட்ரிக் தமனி, 16. லினோ 

காஸ்ட்ரிக் தமனி, 17. மேல்பெருக் தமனி, 

(கரியமில வாயுவைக் கொடுத்துவிட்டு, ஆக்சிஜனை ஏற்றுக் கொண்டு) 

எஃப்ரென்ட் செவுள் தமனிகள் (விசாஸம் வார்க்க] கார்ளர்) வழியாக 

வெளிவருகின்றது. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒன்பது எஃப்ரென்ட் 

செவுள் தமனிகள் இருக்கின்றன. இவைகள் யாவும் 'செவுளைச் சுற்றி 

ஒரு வளையம்போல்: (1௦0ற) அமைந்தும், ஒன்றிற்கொன்று குறுக்ஐல்
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இணைந்தும் காணப்படும். இவைகளில் முதல் எட்டும் , ஒன்று 
சேர்ந்து நான்கு எப்பிபிராங்கியல் தமனி அல்லது செவுள் 
Cow gueisenrBermer  (epibranchial arteries). இரு பக்கங் 
களிலும் உள்ள நான்கு ஜோடி எப்பிபிராங்கியல் தமனிகளும் 

ஒன்று சேர்ந்து மேல்: அயோர்ட்டா (dorsal ௧௦18) வாகி 
உடலின் மத்தியில் பின்பக்கம் செல்கின்றன. மேல் அயோர்ட்டா 
பல உறுப்புகளுக்கும் இளைக் குழாய்கள்மூலம் இரத்த சப்ளை செய் 
கின்றது. ஒன்பதாவது எஃப்ரென்ட். செவுள் தமனிமட்டும் எட்டா | 
வது எஃப்ரென்ட் செவுள் தமனியுடன் சேர்ந்துள்ளது. 

மேல் அயோர்ட்டாவிலிருந்து வரிசையாகப் பல தமனிகள் 
கிளம்புகின்றன. அவைகளில் சில இரட்டையாகவும், சில தனிமை 
யாகவும் செல்கின்றன. இரு சப்கிளேவியன் (8110181481) தமனிகள், 

பக்கத்திற் கொன்றாக மார்புத் துடுப்புகளுக்குச் செல்கின்றன. சீலி 
யாக்கோ மெசன்டரிக் (0௦611200-ம௩66மர1௦) என்ற ஒரு பெரிய தமனி 

மேல் அயோர்ட்டாவிலிருந்து கஇளம்பி இரண்டாகப் பிரிந்து, ஒன்று 

இரைப் பை, கல்லீரல் பாகங்களுக்கும், மற்றொன்று சிறு குடல், 
கணையம் போன்றவைகளுக்கும் செல்கின்றது. முன்னதற்குச் சீலியக் 
Soo (coeliac artery) cra mib, பின்னதற்கு முன் மெசன்டெரிக் தமனி 
(anterior mesenteric வாண) என்றும் பெயர். அடுத்துக் காணப்படும் 

குமனிக்கு லீனோகாஸ்ட்ரிக் தமனி (110225171௦ கார்ஊாு) என்று பெயர். 
இதுவும் இரைப் பை, சிறு குடல், மண்ணீரல் போன்ற உறுப்புகளுக்குச் 

செல்கின்றது. மேல் அயோர்ட்டாவிலிருந்து அடுத்துக் கிளம்பும் 
நான்கு ஜோடி தமனிகளுக்குப் பெரைட்டல் தமனிகள் (parietal 
arteries) என்று பெயர். இவைகளிலிருந்து நான்கு ஜோடி. ரீனல் 
குமனிகள் ராக] காசா) இறுநீரகங்களுக்குச் செல்கின்றன. பின் 
Quweer@Q.hé swesl (posterior mesenteric artery) nvds .குடலுக்கும், 

இலியாக் தமனிகள் (iliac வார்ன[68) இடுப்புத் துடுப்புகளுக்கும் 

இரத்த சப்ளை செய்கின்றன. இறுதியில் வால் தமனி (caudal artery) 
மட்டும் ஒற்றையாக நடுவில் வாலின் கடைசிவரை செல்கிறது. இம் 
மாதிரியே மேல் அயோர்ட்டாவிலிருந்து கெரோட்டிட் தமனி 
(carotid artery) வழியாகத் தலைப் பாகத்திற்கும் இரத்தம் 
செல்கிறது. ் ன சூத 

சிரை மண்டலம் (760005 system): சிரைகள்மூலம் இரத்தம் 
இருதயத்திற்கு வந்து சேருகிறது. சிரைகள் மெல்லிய சுவர்களினா 
லானவை. பெரிய சிரைகளுக்கு சைனஸ்கள் (210865) என்று பெயர். 
இருதயத்தின் மேற். பாகத்திலுள்ள ஸைனஸ் வினோேசஸ், பின் புறத் 
தில் இரு ஹிப்பாட்டிக் சைனஸ்கள் (18௨11௦ 81௦10885) மூலம் இறக் 
கிறது. ' இவ்விரு சைனஸ்களும் ஈரலிலிருந்து அசுத்த இரத்தத்தைக்
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_ கொண்டு - வருகின்றன. இரு பக்கங்களிலிருந்தும் வரும் பிரிகேவல் 
சிரைகள் (0ா₹087௨1), கூவேரியன் நாளங் 
eer (cuverian ducts) apa சைனஸ் . 
வினோசஸில் திறக்கின்றன. முன் கார்டி 
sre) Gheerew (anterior cardinal sinus), 
பின் sritycrd sneered (posterior 
cardinal sinus) ஆய இரண்டும் 
சேர்ந்து இந்தக் கூவேரியன் நாளங்களை 
உண்டாக்குகின்றன. முன் பாகங்களி 

_ லிருந்து அசுத்த இரத்தம், முன் கார்டி 
னல் சைனஸ்கள் மூலம் 
திற்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றது. 

தலையின் &ழ்பாகத்திலிருந்து வரும் 
கீழ் ஜுகுலார் சைனஸ்கள் (inferior 
jugular sinuses), கூவேரியன் நாளங் 

களுக்கு - அருகில் திறக்கின்றன. இரு 
பக்கங்களிலுமுள்ள பின் கார்டினல் 

சைனஸ்கள் திறுநீரகத்திற்குப்பின் 
ஒன்று சேருகின்றன. ிறுநீரகத்திலி 
ருந்து இரத்தம் ரீனல் சிரைகள் (வ 
45) மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு, 

கார்டினல் சைனஸ்களில் செலுத்தப் 

படுகிறது. முன் பகுதியில் இவ்விரு 
பின்கார்டினல் சைனஸ்களில் பிரேக்கி 

யல் சிரைகளும் (மாக௦மக1 என்க), பக்க 

வயிற்றுச் சிரைகளும் (னவ ஷ்ல௦- 

minal veins) சேருகின்றன. பிரேக்கி 
யல் சிரைகள் மார்புத் துடுப்புகளி 
லிருந்தும், பக்க வயிற்றுச் சிரைகள் 

இடுப்புத் துடுப்புகளிலிருந்தும் வருகின் 
றன. . 

பக்க வயிற்றுச் சிரைகளிரண்டும். 

சிறு நீரகத்துற்குப் பின் கணைச் சிரையின் 
(commissural vein) மூலம் சேர்க்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. இலியக் . சிரைகள் 

இருதயத் . 

பின்” 

  

பட. 4.65. 
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7 கீழ்ப்பெருந்தமனி 

கோனஸ் 

வென்ட்ரிகிள் 

எட்ரியம் 

சைனஸ் வினோசஸ் 
ஹிப்பாடிக் சைனஸ் 

கீழ் ஜுகுலார் சைனஸ் 

முன்கார்டினல் சைனஸ் 

கூவேரியன் காளம் 

செவுள் சிரை' 
பின் கார்டினல் சைனஸ் 

பக்க வயிற்றுச் சிரை 
சிறுநீரகம் 

சீனல் போர்ட்டல் சிரை 

இலவியக் சிரை 

வால் சிரை 

கணையச் சிரை 

(iliac ஏல்) பக்க வயிற்றுச் சிரைகளுடன் சோர்கின்றன. இவை 

கள் உடலின் பிற்பகுதியிலிருந்து இரத்தத்தைக் கொண்டு வரு 
கின்றன.
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சுறாமீனில் போர்ட்டல் மண்டலம் (portal 88100) நன்கு அமைந் 
துள்ளது. உணவுப் பாதையிலுள்ள இரைப் பை, கணையம், சிறு 
குடல் பாகங்களிலிருந்து ஹிப்பேட்டிக் போர்ட்டல் சிரை (hepatic 
portal vein) (pond அசுத்த இரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டுப் பின்பு கல்லீ 
ரலில் மூன்று இளைச் ரைகளாகப் பிரிகின்றன. கல்லீரலிலிருந்து 
இரத்தம் ,தந்துககளினால் சேகரிக்கப்பட்டு ஹிப்பேட்டிக் சிரைகள் 
மூலம் சைனஸ் வினோசஸை அடைகின்றது. இதற்கு ஹிப்பேட்டிக் 
போர்ட்டல் மண்டலம் (192ற11௦ நரக system) என்று பெயர். 

வாலிலிருந்து வரும் வால் சிரையானது (caudal ஏண்டி “இரண் 
டாகப் பிரிந்து சிறுநீரகத்தினுள் பல தந்துககளாகப் பிரிகின்றன. 
இங்கிருந்து பல தந்துகிகளினால் இரத்தம் சேகரிக்கப்பட்டுப் பின் 
கார்டினல் வழியாகக் கூவேரியன் நாளத்திற்குச் செல்கிறது. இவ்வாறு 
ரீனல் போர்ட்டல் மண்டலம் (0-௨ 01121 நம) உண்டாகிறது. 

ஆகவே, அசுத்த இரத்தம் முன் பகுதியிலிருந்து 8ழ் ஜுகுலார், முன்கார்டினல்மூலமாகக் கூவேரியன் நாளத்தை யடைஇறது. பிரேக் 
கியல், பக்க வயிற்றுச் சிரைகள்மூலம் பக்கங்களிலிருந்து YR SH 
இரத்தம் கூவேரியன் நாளத்தை அடைகிறது. பிற்பகுதயிலிருந்து . 
ரீனல் போர்டல் மண்டலம்மூலம் கூவேரியன் நாளத்தை அடைகிறது. 
உணவுப் பாதைகளிலிருந்தி ஹிப்பேட்டிக் போர்ட்டல் மண்டலம் 
மூலம் சைனஸ் வினோசஸை அடைகிறது. இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட 
அசுத்த இரத்தம் இருதயம்மூலம் தமனி மண்டலத்திற்குச் செல்கிறது. 

நரம்பு மண்டலம் : சுரு மீனின் மூளையின்மேல் டூயூராமேட்டர், 
(மேகம்), பயாமேட்டர் (றக்கா1216) என்ற இரு சவ்வுப் படலங்கள் 
உண்டு. டியூராமேட்டா் மண்டையோட்டின் உட்புறத்தில் ஒட்டிக் 
கொண்டிருக்கும். இது கெட்டியாகவும் இருக்கும். பயாமேட்டர் 
மென்மையாகவும், இரத்தப் பசையுடையகதாகவும் இருக்கும். இவ் 
விருபடலங்களுக்கு மிடையே செரிபிரோ-ஸ்பைனல் திரவம் (cerebro 
spinal fluid) @@é@ my. 

சுருமீனின் மூளையை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை 
களுக்கு Cpoirep%n  (fore-brain), s@epar (mid brain), பின் 
மூளை (hind brain) என்று பெயர், மூன்மூளைப் பகுதியில் 
பெருமூளை அல்லது செரிபிரம் (cerebrum) இருக்கிறது. இதுவே 
மூளையின் பெரும் பகுதியாகும். இது பார்ப்பதற்கு ஒன்றாகத் 
தெரிந்தாலும், உண்மையில் இரண்டே. எவ்வாறெனில், உட்பகுதியில் 
இரு தனிப் பக்க அறைகள் இருக்கின்றன... இதற்கு முன்னால் இரு 
நுகர்ச்சிப் பகுதிகள் (௦175௦1௦137 1௦௦) உண்டு. இவைகள் பெருமூளை 
யுடன் இரு காம்புகளினால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கன்றன. இக் காம்பு
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களுக்கு நுகர்ச்சிக் காம்புகள் (014&0%007 peduncle) என்று பெயர். 

ஓவ்வொரு நுகர்ச்சிப் பகுதியும் நுகர்ச்சிப் பையுடன் (0115010137 sac) 

இணைந்திருக்கிறது. பெருமூளையினுள் உள்ள பக்க அறைகள் இதிலும் 

நீண்டிருக்கன்றன. இக் குழிகளுக்கு நுகர்ச்சி அறைகள் (olfactory 

ஏனமை1016) என்று பெயர். ் 

பெருமூளையைச் சேர்ந்துள்ள - மற்றப் பகுதிகளாவன : 

(1) பயனியல் உறுப்பு (ஐம்6வி body): இது நரம்புத் திசுக்க 

ளற்றதும், இரத்தக் கூரையுடையதுமான மேல்பகுதியாகும். 

இதற்கு, முன் கோராய்டு பிளக்சஸ் (anterior choroid plexus) என்று 

பெயர். இதன் மத்தியிலிருந்து Romby ஒரு சிறு காம்பின் நுனியில் 

உள்ள உறுப்பிற்குப் பயனியல் உறுப்பு என்று பெயர். 

(2) இன்ஃபண்டிபுலம் (Infundibulum): இது நடுமூளைக்கு 

நோர்&ழ் உள்ள பாகமாகும். 

(2) பிட்யூட்டரி உறுப்பு (4வப்கர 5௦09) 2: இது இன்ஃபண்டி 
புலத்துடன் முன்னால் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் உறுப்பாகும். 

(4) இழ்ப்பகுதிகள் (1,௦14 1௦41) : இவைகள் இன்ஃபண்டி 

புலத்தின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள மெல்லிய சுவருடைய பைக 

ளாகும். . - ் 
செ 

(5) இரத்த உறை பைபைகள் (8௨0௦1 vasculosi): ' இவைகள் 

இரண்டும் பிட்யூட்டரி உறுப்பிற்கு மேலும், 8ழ்ப்பகுதிகளுக்குப் 

பின்னும் அமைந்துள்ளன. 

(6) ஆப்டிக் Qusrcwior (Optic chiasma):  Q)gi இன்பேண்டி 

புலத்திற்கு முன் காணப்படும் தடித்த நரம்புகளின் குறுக்கணைப் 

பாகும். 

நடுமூளையினுள் அடங்கும் பகுதிகளாவன : 

(1) மூளையின் மேற்புறத்திலுள்ள ஆப்டிக் பகுதிகள் அல்லது 

பார்வைப் பகுதிகள் (4௦ 195). இவைகள் இரண்டும் பக்கங்களில்: . 

அகன்று காணப்படும். 

(2) &ீழ்ப்புறத்திலுள்ள குரூரா செரிபிரை(0யக cerebri): இது 

பிட்யூட்டரி உறுப்பினால் வெளித்தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.. 

பின்மூளையின் பாகங்களில் சிறுமூளே அல்லது செரிபெல்லம் 

(cerebellum), qp@ertb (medulla 001௦யத௨௩௨) என்ற இரண்டும் அடங் 

கும். சிறுமூளையானது மேல்பாகத்தில் ஆப்டிக் பகுதிவரை முன்னால்: 

நீண்டும், நான்காவது அறை (fourth ventricle) வரை பின்னால்
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நீண்டும் காணப்படும். முகுளம் என்பது நரம்புத் தண்டுடன் இணைந் 

துள்ள பகுஇயாகும். இதன், முற்பகுதி காதுபோன்ற பல மடிப்பு 

களுடன் இரு பக்கங்களிலும் சிறுமூளைக்குப் பின்னால் காணப்படும். 

  

டட ஸ். 164. 

சுருமீனின் மூளை: ந, மேல்தோற்றம், %. கீழ்த்தோற்றம், 

1. நுகர்ச்சிப் பகுதிகள், 2. நுகர்ச்சிக் காம்புகள், 3, பெருமூளை 

அரைவட்டங்கள், 4, பயனியல் உறுப்பு, 5. பார்வைப்பகுதிகள் 

6. சிறுமூளை, 7. கார்ப்போரா ரெஸ்டிஃபார்மியா, 8. அஆப்டிக் 

கியாஸ்மா, 9. இன்ஃபண்டிபுலம், 10 கீழ்ப்பகுதிகள், 11. சாக்கஸ் : 

வேஸ்குலோசஸ், 12. பிட்யூட்டரி உறுப்பு, 13. முகுளம், ் 

இம் மடிப்புப் பகுதிகளுக்குக் கார்ப்போரா ரெஸ்டிஃபார்மியா 
(corpora restiformia) என்று பெயர். முகுளத்தின்மேல் முக்கோண 
(17) வடிவமாக ஒரு பள்ளப் பகுதியுண்டு. இப் பகுதிக்கு, பின் 

'கோராய்டு பிளக்சஸ் (௦84102 010704 ற16:08) என்று பெயர். இப் 
பகுதியில் நரம்புத் தசை கிடையாது. ஆனால், இரத்தக் கூரைமட்டும் 
உண்டு. . : ் 

மூளையின் உள்ளறைகள் (எம்) : நரம்புத் தண்டின்: 

முற்பகுதியே பருத்து மூளையாக விளங்குகிறது... நரம்புத் தண்டில் 
காணப்படும் மத்தியக் குழாய் (௦ம்! வ!) இதனுள்ளும் இருக் 

கிறது. ஆகவே, இக் குழாய் மூளையின் பல பாகங்களிலும் அறைகளாக 
இருக்கின்றது. சல பகுதிகளில் இவ் வறைகள், மூளைப்பகுஇகளின் 
வளர்ச்சியினால் சிறியவையாகக் காணப்படும். நுகர்ச்சிப் பகு தியிலிருப்ப
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ற்கு FGe@yFe (rhinocoel) என்று பெயர். ஒவ்வொன்றும் பெரு 

மூளையிலுள்ள பக்க அறைகளுடன் இணைந்துள்ளது. மூன்றாவது அறை: 

(third ventricle) என்பது ஒரு பெரிய அறையாகும். ஒவ்வொரு பக்க 

அறையும் மன்ரோ துவாரத்தின் (foramen of manro) மூலம் 

இதனுள் இறக்கிறது. இன்ஃபண்டிபுலம், பிட்யூட்டரி உறுப்பு, 

பயனியல் உறுப்பு, இரத்த :உறைப் பை போன்றவைகளுக்கு. 

மூன்றாம் அறையிலிருந்து களைகள் பிரிந்து செல்கின்றன. ஆப்டிக் 

பகுதிகளினுள் இருக்கும் அறைக்கு ஆப்டோசில் (002081) என்று 

பெயர். இவ்விரு அறைகளும் இட்டர் (iter) என்ற மத்திய சிறு : 

கால்வாய் மூலம் இணைந்துள்ளன. மூன்றாம் அறைப் பக்கமும், 

நான்காம் அறைப் பக்கமும் இட்டர் நீண்டு காணப்படும். நான்காம் 

<0 (fourth ventricle) (PGors Sayer இருக்கிறது. இதனுள் 

பெருமூளையின் அறையும் திறக்கிறது. 

தண்டு aw (Spinal cord): முள்ளெலும்பு வரிசைகளினால் 

ஏற்படும் நரம்புக் குழாயினுள் (௨ம௨1 ஊஊ) தண்டு வடம் முகுளத்தி: 

fa. ர் wg கூ ” 

thie. Spepylrmtotd (leh உத 

ர் 

  

  

      

இ
 

3௮௦ 

  “ ow Bb ட்டி 9 

படம. (6௪, 

சுருமீன் மூளை ஈரம்புகள்: 1. பெருமூளை 2 நுகர்ச்சி நரம்பூ 

5, ஐந்தாவது ஏழாவது பார்வை மேல் நரம்பு, 4, பார்வை நரம்பு, 

5. பார்வைப்பகுதி, 6 ஆக்குலோமோட்டார், 7. உள்வாய் நரம்பு, 

8. செவி நரம்பு, 9. காக்கு, தொண்டை நரம்பு, 10. வேகஸ் செவுள் 

கரம்புகள், 11. பத்தாவது பக்க ஈரம்புகள், 12. பத்தாவது விசரல் 

கரம்பு, 13. செவுள் பிளவுகள், 14. ஏழாவது ஹையோமேண்டிபுலார், 

15. ஏழாவது கீழ்த்தாடை ஈரம்பு, 16. ஐந்தாவது கீழ்த்தாடை ஈரம்பு, 

17. ஐந்தாவது மேல் தாடை ஈரம்பு, 18 ௩பாலட்டைன் நரம்பு, 

19. பார்வை புராஃபணிடஸ் ஈரம்பு, 20. ஏழாவது உள்வாய் ஈரம்பு. 

லிருந்து கடைசிவரை நீண்டு காணப்படும். மூளையின்மேல் காணம் 

பட்ட இரு சவ்வுப் படலங்களும் தண்டு வடத்தின்மேலும் காணப் 

படுகின்றன. தண்டு வடத்தினுள் நீண்ட மத்தியக் குழாய் (central 

௦2) இருக்கிறது. இதுவும் மூளையைப் போலவே நரம்புத் திசுக் 

களினாலானது.
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அட்டவணையில் கண்ட பத்து நரம்புகளும், மூளையின் பாகங்களி' 

லிருந்து இளம்பிப் பல உறுப்புகளுக்கும் -செல்கின்றன. இவைகளுடன் 

தண்டு வடத்திலிருந்து (ஸம! ௦) ஓவ்வொரு முள்ளெலும்புக் 

இடையில் ஒரு ஜோடி நரம்பு வீதம், பல நரம்புகள் இரு: பக்கங்களி 

லிருந்தும் கிளம்பி உடலுறுப்புகளுக்குச் . செல்கின்றன. ' எவ்வளவு 

முள்ளெலும்புகள் இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு ஜோடி. நரம்புகள் 

உண்டு. இத்துடன் பரிவு நரம்பு மண்டலமும் (Sympathetic Nervous 

நர) உண்டு. இதில் அடங்கும் நரம்புகள் வரிசையற்றுக் காணப் 

படும். முதல். முள்ளெலும்பிலிருந்து பின்கார்டினல் சைனஸாக்கு மேல், 

சிறுநீரகங்கள்வரை இவைகள் காணப்படும். இவைகளின் ஒருபுறம் 

தண்டுவடத்திலிருந்து வரும் நரம்புகளுடனும், மற்றொருபுறம் 
இரத்தக் குழாய்களுடனும் இணைந்திருக்கும். இவைகளைத் தானியங்கு 

நரம்பு wetert_ovtb (Autonomous Nervous System) என்று கூறு 

. வதுண்டு. ் ட 

உணர்ச்சி உறுப்புகள் : கண், நுகர்ச்சியுறுப்புகள், காது, பக்கக் 

கோட்டு உணர்ச்சியுறுப்புகள், _ லாரன்ஜினிப் பைகள் முதலியன 

உணர்ச்சி உறுப்புகளாகும். 

eer (Eye) : இதன். கண்கள், அமைப்பில் பெரும்பாலும் தவளை 

யின் . கண்களைப் போன்றே இருக்கின்றன (பார்க்க : தவளையின் 

சுண்கள்). 

நுகர்ச்சி உறுப்புகள் : வாயின் முன்னாலுள்ள இரு நுகர்ச்சிப் 

பெட்டகங்களில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக நுகர்ச்சிப் பைகள் இருக் 

கின்றன. வெளி நாத். துவாரங்களின் வழியாக ஓவ்வொன்றும் 

வெளித் இறக்கின்றன. உள் நாசித் துவாரங்கள் இல்லை. . இம் 

பைகளின் உட்புறம் பல மடிப்புகளுடன் : காணப்படும். அவைகளில் 

நுகர்ச்சிச்' செல்கள் இருக்கின்றன. இச் செல்களின் நுனியில், மூ.தல் 

மூளைநரம்பின் கிளைகள் முடிகின்றன. கடல்நீர் இதனுள் சென்று 

வெளியே வரும். அந்த நீருடன் செல்லும் பல 'நுண்பொருள்கள் 

அங்குள்ள: உணர்ச்சிச் செல்களைத் (0611) தூண்டிவிடும். நுகர் உணர்ச் 

சியினால் .ஆகாரப் பொருள்களை எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது." 

கண்களைவிட இந் நுகர் உணர்ச்சிப் புலன் நன்கு வளர்ச்சியுற்றிருக் 

_ காது : செவிப் பெட்டகத்தினுள் உட்செவி அமைந்துள்ளது. 

இது சவ்வுச் சிக்கல்களால் (ரவ 1ஹ்ுன்ம) ஆனது. இதன் 

பகுதிகளாவன' : தேகளி (Vestibule). இது: பெருஞ்சவ்வுப் பை 

அல்லது யூட்ரிக்கள் (utricle), சிறுசவ்வுப் பை அல்லது சாக்யூல் 

(saccule) என்ற இரு பகுதிகளாகப் பிரிந்துள்ளது. சாக்யூலின் 

830—23
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நுனிப் பகுதிக்கு லெ௫னா (182௧௨) என்று பெயர். இவைகளுடன் 

சேர்ந்த மூன்று அரைவட்டக் குழாய்கள் உண்டு. ஒவ்வோர் அரை 

வட்டக் குழாயின் இரு முனைகளும் தேகளியில் முடிகின்றன. ஒரு 

மூனை மட்டும் விரிந்து காணப்படும். இந்த விரிமுனைக்கு ஆம்புலா 

(ஊறயிக) என்று பெயர். இக் குழாய்களில் இரண்டு செங்குத் 

தாகவும், ஒன்று இடைமட்டமாகவும் இருக்கும். ஒவ்வொரு சாக்யூலி 
லிருந்தும் ஒரு நாளம்: தலையின் மேற்புறத்தில், பக்கத்திற்கொன் 

சத் இறக்கின்றன... இந்த நாளத்திற்கு உட்செவி நிணநீர் நாளம் 
(மேம் 11211௦ மர) என்று பெயர். இது உயர் இன விலங்குகளில் 

வரும் நாளங்களுடன் உறுப்பொத்தவைகளல்ல. (04 110000102005)7 

பெயரளவில்தான் ஒற்றுமையுடையன. சாக்யூலானது மேற் 
பூறத்தில் குருடான பையில் முடிகிறது. தேகளியின் உட்குழியிலும், 

அரைவட்டக் குழாய்களிலும் உட்செவி 

நிணநீருக்குப் பதிலாகக் கடல்நீர் நிரம்பி 

இருக்கிறது. ஆகையினால், இதனுள் 
காதுக் கற்களும் இல்லை. தேகளியிலும், 
ஆம்புலாவிலும் உணர்ச்சிச் செல்கள் இருக் 
இன்றன. மயிரிழைபோன்ற கேள்வித் 
துய்களும் கொத்தாகக் காணப்படும். இப் 
பகுதிகளில் மூளையிலிருந்து வரும் செவி 

நரம்புகள் பல இளைகளாகப் பிரிந்து ஓவ் 
At Lud, 166. வொரு செல்லின் : அடியில் இணைந்திருக் 

- ௬றாமீனின் செவி. இன்றன. யூட்ரிக்களும், அரைவட்டக் 

1. உட்செவிநிணரீர்க்குழாய் குழாய்களும், உடலின் இருக்கையையும், 
2. செங்குத்து அரைவட்டக் இயக்கத்தையும் உணர்த்தப் (நிலை 
3. செங்குத் am ujoortéG)-equibiriation) wu wer u @ & er 

. செங்குத்து அரைவட்டக் 
* குழாய் றன. சாச்யூல், லெகினா ஆகிய இரண்டும் 

4. கிடை மட்ட அரைவட்டக் .கேட்கப் (ஒலியுணர்ச்ச-ட 112) பயன் 

குழாய் படுகின்றன. 

  

5. ஆம்புலா 

4 oer udéséCart_Qu yoo misty ect(Lateral- 
8. டூட்ரிக்கிள் . line sense organs): சுறாமீனின் விலாப் 

பக்கத்தில் சிறு குழி வரிசைகள் தலையி 
லிருந்து வால் வரையிலும் தோலிற்குள் அழுந்தி யிருக்கின்றன. 

இக் குழிகளுக்குப் பக்கக் கோட்டுப் புலனுறுப்புகள் அல்லது நியூரோ 

மாஸ்ட் 2 mUnjser (neuromast organs) : என்று: பெயர். இக் குழி 
யுறுப்புகள்: யாவும் 'நீண்ட கால்வாயினுள் அமைந்துள்ளன. ஆக் 

கால்வாய்களில் குழைவுத் திரவம் (000018) நிரம்பி இருக்கறது. 

இக் கால்வாய்கள் மேலே திறக்கின்றன. . ஒவ்வொரு  குழியி 
லிருந்தும் “கூப்புலா” (மறயபக) என்ற மயிரிழைகள் கொத்தாக இத்
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திரவத்தினுள்: நீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன. இவைகளின் அடியில் 
ஏழாம் நரம்பு, பத்தாம். நரம்பு என்ற மூளை நரம்புகளின் கிளைகள் 

ஒவ்வொரு செல்லிலும் முடிகின்றன. - கூப்புலாவின் அசைவினால் 

நீரோட்டத்தின் நிலையையும் (சுழற்சி “ட 

அதிர்வு), பக்கத்தில் வரும் இரை 
களின் தன்மையையும் : அறிந்து 
கொள்ள முடிகிறது. இம்மாதிரியான 
புலனுறுப்புகள், தலையிலும் பல கால் 
வாய்களினுள்ளும் காணப்படுகின் 
றன. அவைகளின் இட அமைப்பிற் 

குத் தக்கவாறு அவைகளுக்குப் பெய - , பட 2. (67. 

ரிடப்பட்டுள்ளன. 

  

ச௬ுருமீன்- 
நியூரோமாஸ்ட் மண்டலம்: 

தலையின் (நுனிப்பகுதியில்) ஒரங் பிளாக்காய்டு செதில் 

களில் பல துவாரங்கள் கூட்டங் கூட். மேல்தோல் 

் உள்தோல் 
டஉமாகக் காணப்படும். அவைகள் 

குழாய்களின்மூலம் உணர்ச்சிச் செல்: 
களிலுள்ள பைகளில் முடிகின்றன. 

இவைகளுக்கு லாரன்ஜினி ஆம்பு 
@mréser (ampulla of loranzini) crery பெயர். இவ்வுணர் செல்கள் 

நீரின் தட்பவெப்ப நிலையை அறிந்துகொள்ளப் பயன்படுகின் றன. 

பக்கக்கோட்டுக் கால்வாய் 

பக்கக்காட்டு நரம்பு 

நியூரோமாஸ்ட் ட
ெ
 

இ 

கழிவு நீக்கமும் இனப்பெருக்கமும் 

கழிவு நீக்க உறுப்புகள் (190௦௦7 மாதகாடி) : உடலறையில் ஒரு 
ஜோடி. இறு நீரகங்கள் (12488) இருக்கின்றன. இவைகள் இடை 
நெஃப்ராய்களாகும் (௩8801511௦5). இவைகளிரண்டும் . பட்டை 

யாகவும், கல்லீரலின் அடியிலிருந்து கிளயோக்காவின் முனைவரை 

யில் நீண்டும் காணப்படும். ஒவ்வொன்றையும் முற்பகுதி, பிற் 
பகுதி என இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். முற்பகுதியானது குறுக 
லாகவும் கழிவு நீக்க வேலையற்றும் இருக்கிறது. இப் பகுதி ஆணில் 
இனவிருத்தி தாளமாகப் (genital duct) பயன்படுகிறது. பெண்ணில் 

இப் பகுதி மிகவும் குறுகி, வேலையற்று இருக்கிறது. பிற்பகுதிதான் 
ஆணிலும், பெண்ணிலும் சிறுநீர்க் கழிவைப் பல நுண்குழல் (urini 
ferous tubules) வழியாகப் பிரித்து வெளியனுப்புகறது. 

எறுநிண்ங்கள் வள்ச்ச்சியுறும்பியோது மூதல், இடை, கடை. சிறு: 

நீரகங்களாக (pro, meso, meta nephros) வளர்கின்றன. சுரா மீனில் 

மூதல், இடை நிலைகளோடே தநின்றுவிடுகன்றன. உயர்நிலைப் 

பிராணிகளில் கடைச் சிறுநீரகம் முதிர் பருவத்தில் வேலை செய்யுறுப்.



ட விலங்கியல். 
356 

பாக இருக்கிறது. எல்லா விலங்குகளிலும், முதல் நிலைச் oe 

(pronephros) a@qu uGUsHCaGu sPig Gor மறைந்து டு ou 

இடை நிலைச் சிறுநீரகங்கள்தாம் வேலை . செய்யுறுப்பாக இருக 

கின்றன. கருப் - பருவத்தில் தோன்றும் முதல் சிறுநீரக நாளம், 

(pronephric duct), நீள வாட்டில் இரண்டாகப் பிரிகிறது; ஒன்று: 

இடைச் ஏறுநீரகத்துடன் இணைக்கப்பெற்றுள்ளது. : இதற்கு இடைச் 

  

a லாரன்ஜினி ஆம்புலாக்கள்: ], ஸாரன்ஜினி ஆம்புலா,, முதல். 
“செவுள் பிளவு, 3. ஆம்புலா ஈரம்பு, ந. லாரன்ஜினி ஆம்பூலா பெரி ட் 
தாக்கப்பட்டது: 1..வெளித்துவாரம், 2. 'நுண்குழாய், 3, ஆம்புலா, © 

: 4. நரம்பு முடிவு. டேஓர் ஆம்புலாவின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்: 
1. சென்ட்ரம்,. 2. ஓட்டை. ட. , ன ரர! ் 

சிறுநீரக. நாளம் (meso. nephric duct) அல்லது உல்ஃபியன்” தானம், (5 4௦0 . என்று பெயர். . மற்றொன்றிற்கு .. முல்லே: ரியன் நாளம். (mullarian’ duct) என்று பெயர். | இந்த 'உல்”- ஃபியன் நாளம், “ஆண் மீனில் இன விருத்தி நாளமாகவும் (genital பேர, பெண் மீனில் சிறுநீர் அனுப்பும் நாளமாகவும் ' (urinary duct) UWesruGRet per, மூல்லேரியன் .நாளம், பெண்ணில் : அண்ட நாவமாகவும் (ர்ச்), ஆணில். இருந்த இடம் தெரியாமலும்(மறைந். அழ) இருக்கின் றன; ; ஆணில், சிறுநீரகத்தின் பிற்பகுதியிலுள்ள சிறு, நீரக. நுண்குழல்கள். - ஒன்று. சேர்ந்து, , சிறுநீர்க். குழாயாக (ureter)
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ஒவ்வொரு பக்கத்தி லும் கிளயோக்காவில் தனித்தனியே இறக்கின்றன. 
ஆனால், பெண்மீனில், உல்ஃபியன் நாளமானது பின்தொடர்ந்து 

காணப்படுகிறது. இதுவே சிறுநீரகக் குழாயாகப் (மான). பயன் 

    Litto. 169, 

. க. ஆண்சுறாவின் சிறுநீரக இனப்பெருக்க உறுப்புகள்: 1, விந்து 
நுண் குழல், 2. விந்துக் குழாய், .3. விந்து ape, 4. சிறுநீரகம், 

5. சிறுநீர்க் குழாய், 6, விந்துப் பை, 7. விந்து சேகரிக்கும் பை, 
3. சிக்க சுரப்பிகள், 9, மலக்குடல்; 10. சிறுகீரக-இனவிருத்தி 
சைனஸ், 11, கிளயோக்கா, 12. கிளாஸ்பர், %. பெண்சுருவின் சிறு 

-கீரக-இனப்பெருக்க உறுப்புகள் : 1. உணவுக் குழாய், 2. அண்டச் 

- சுரப்பி, . 3. அண்ட நாளம், 4. அண்ட காளப்புனல், 5. ஓட்டுச். 
சுரப்பி, 6, சிறுநீரகம், 7. சிறுநீர்க் குழாய், 8. கருப்பை, 9. சீக்க 

சுரப்பிகள், 10, மலக்குடல், 11. புணர்புழை, 12. சிறுநீர்த் துவாரம், 
13. கிளயோக்கா. ‘ : 

படுகிறது. இதனுள் பல Ansrs நுண்குழாய்கள் திறக்கின்றன. 
இரு பக்கங்களிலிருந்தும் வரும் சிறுநீரகக் குழாய்கள் ஓன்று சேர்ந்து 

சிறுநீரக சைனஸில் திறக்கின்றன. சகு
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. இனவிருத்தி உறுப்புகள் (னே!1(8] Organs)—H, cir உறுப்புகள் Fe 
இரு ஜோடி விந்து” சுரப்பிகள் (1௯1) "இருக்கின்றன. 'இவைசள் 
மிருதுவாகவும் நீண்டும் காணப்படும். ' மேல் உடற் சுவரில் பெரிட் 
டோனியம் என்ற படலத்தினாுல் இவைகள் இணைக்கப்பட்டிருக் 
கின்றன. இறுநீரகத்தின் முற்பகுதி, சிறுநீரக வேலையில் ஈடுபடாமல். 
விந்து சுரப்பியுடன் நுண்குழாய்கள்மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
இத் நுண் குழாய்களுக்கு விந்து நுண்குழாய்கள் ௨௨ விஸ்வ) 
என்று பெயர். உண்மையிலேயே இவைகளின் ஒரு பகுதி, விந்து 
சுரப்பியிலிருந்தும், மற்றொரு பகுதி சிறுநீரகத்திலிருந்தும் உண்டான 
வைகளாகும். இடைச் Mgy$o% pron (mesonephric duct) நன்கு 
வளர்ச்சியுற்றுப் பல சுருள்களுடன் காணப்படுகிறது. இச் சுருள் 

- தாளத்திற்கு விந்து நாளம் ௫7 deferens) என்று பெயர். விந்து 
நாளம் விந்துவை வெளியனுப்பப் பயன்படுகிறது. இந்த நாளமே 
பிற்பகுதியில் சற்று விரிந்து காணப்படுகிறது. இப் பகுஇக்கு விந்துப் 
ott (seminal vesicle) crorm Guus. இம் மாதிரியே மறுபக்கத்திலும் 
காணப்படுகிறது. இரு விந்து நாளங்களும் தனித்தனியே An brs 

| இனப்பெருக்க sneForobe) (urinogenital sinus) திறக்கின்றன.” இத் 
துடன் இரு விந்து சேகரிக்கும் பைகள் (மனா 8808) இச் சைன 
ஸுடன் இணைந்து காணப்படும். ஒவ்வொன்றும் சிறுநீரக நாளத் 
திற்குப் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளன. இகிளயோக்கல் துவாரத்இ 
லிருந்து இரு பிளவுகள் (௦௦5௨5) கிளாஸ்பர்களுக்குச் (claspers) 
செல்கின்றன. 

பெண் உறுப்புகள் : ஒரு ஜோடி அண்டச் சுரப்பிகள் (0ல்) 
பெரிட்டோனியப் படலத்திலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. 
இரு அண்டக் குழாய்கள் (oviduct), முல்லேரியன் நாளங்கள் ' 
(mullarian ducts), முற்பகு தியில் ஒன்று சேர்ந்து புனல் 
போன்ற பொதுத் துவாரத்தின்மூலம் உடற்குழியில் திறக்கிறது. 
அண்டச் சுரப்.பிகளுக்கும், அண்டக் குமாய்களுக்கும் நேரான 
தொடர்பில்லை. . முற்பகுதியிலிருந்து, மூன்றில் ஒரு பாக நீளத்தில், 
அண்டக் குழாய் சற்று பருத்துக் காணப்படும். இப். பருத்த பாகத் திற்கு ஓட்டுச் சுரப்பி அல்லது அண்டக் குழாய்ச் சுரப்பி (ஸ்வ gland or oviducal gland) என்று பெயர், இதற்குப் பின் அண்டக் குழாய் விரிந்து காணப்படும். இந்த விரிந்த பாகமே கருப் பை (5) யாகும். இரு பக்கங்களிலிருந்தும் வரும் கருப் பைகள் ஒன்று சோர்ந்து புணர்புழையை (vagina) உண்டாக்குகின்றன. இப் புணர்புழை ஒரு மத்திய துவாரத்தினால் இளயோக்காவில் திறக்க றது. 

விந்து சுரப்பிகளிலிருந்து விந்துகள் உண்டாக்கப்பட்டு விந்து 
துண் குழாய்கள்மூலம் விந்துக் குரயை அடைகின்றன. அங்இருந்து -.
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விந்துப் பைகளை அடைந்து அங்கேயே சேகரித்து வைக்கப்படுகின்்றன. 
இறுதியில் விந்துகள் சேகரிக்கும் - பையை அடைகின்றன. 

புணர்ச்சி நடைபெறும்போது, கிளாஸ்பர்கள் பெண் மீனின் 
இளயோக்கல் துவாரத்தில் நுழைக்கப்பட்டு விந்துகள் உட்செலுத்தப் 
படுகின்றன. விந்து சேகரிக்கும் பைகளிலிருந்து தேக்கி வைக்கப்பட 

டுள்ள விந்துகள் இப்போது கிளாஸ்பர் பிளவகளின்றூலம் விசை 

யுடன் அனுப்பப்படுகின்றன. 

அண்டங்கள் முதிர்ச்சியுற்றதும் உடலறையில் விழுகின்றன; 

இங்கிருந்து முற்பகுதியிலுள்ள புனல் போன்ற அண்டக் குழாய்த் 

துவாரத்தின்மூலம் அண்டக் குழாயை அடைகின்றன. அண்டக் 

குழாயின் மேற்பகுதியில் ஆண் மீனிடமிருந்து பெற்ற விந்துகள் 

அண்டங்களுடன் சேர்ந்து கருவுறச் செய்கிறது. ஆகவே, கருவுறுதல் 

(fertilization) உள்ளேயே நடைபெறுகிறது. 

வளர்ச்சி: சுறாமீனின் கர வளர்ச்சியும் கருப் பையில் நடைபெறு 

கிறது. தாய்ச்சுறா மீனிலிருந்து குட்டிகளே வெளிவருகின்றன. ஆகை 

- யினால், இவைகள் குட்டிபோடும் வகையைச் சேர்ந்தன (/0/ம்றகா005).. 

கருத் தரித்ததும், ஓட்டுச் சுரப்பி அல்லது அண்டக் குழாய்ச் சுரப்பி 

யிலிருந்து யோசக்கும் (01%) கருவுடன் சேர்ந்து 8ம் அனுப்பப்படுகிறது. 

இந்த யோக் ஒரு தனி யோக்குப் பையில் (௦1% 88௦) வைக்கப்பட் 

டிருக்கிறது. அப் பையிலிருந்து கருவின் சிறுகுடலுடன் நேரே ஒரு 
Gpo seir® (tubular stalk) மூலமாக: இணைக்கப்பட்டிருக்கறது. இக் 

குழல் தண்டுக்கு யோக் தண்டு ௦1% ௪௨14) என்று பெயர். ஆரம்ப 

காலத்தில் இந்த யோக் உணவைக் கொண்டே கர வளர்ந்து 

வருகிறது. யோக் காலியானதும், யோக் பையின் சுவார் மடிவுற்றுக் 

கருப் பையின் சுவரில் ஒட்டிக்கொள்ளும். அப்போது இரு சுவர்களுக்கு 

மிடையில் தொடர் அமைப்புகள் உண்டாகின்றன. இப் புதுத் 

தொடரமைப்பிற்குப் பிளாசன்டா (placenta) crorgy Guus. இப் 

போது அந்த யோக் தண்டு நன்கு கெட்டியாகி, சிறுகுடலுடன் 

தொடர்பற்று விடுகிறது. யோக் பையும், யோக் தண்டின் சுவரும் 

ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு நன்கு இரத்தக் குழாய்களினால் ஊடுருவப் 

. பெற்று விடுகிறது. இவ்வாறு இருப்பதனால் இரத்தக் குழாய்கள் 

மூலம் தாயின் கருப்பையிலிருந்து தன்மயமாக்கப்பட்ட உணவை 

நேரே இரகித்துக்கொள்கிறது. இம்மாதிரி அமைப்பிற்கு யோக்-தண்டு 

பிளாசன்டா (701% 9வி% ற1க௦௯42) என்று பெயர். சுறுமீனின் கருப் : 

பையில் குறைந்தது 4 முதல் 8 வரை குட்டிகள் இம் முறையில் வளரும். 

பின்பு கருப் பையிலிருந்து சிறு குட்டிகளாக வெளிவருகின்றன.
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வரிசை: டீலியாஸ்டி (எலும்பு மீன்) 

2 (Teleosti) —— ப 

eit: wederc. Ber (Mullet fish) - 
... முகில் டுஸ்ஸுமீரி (Mugil dussumieri) 

மடவை : குருத்தெலும்பு மீனிற்கு எடுத்துக்காட்டாகச் சுரு 

மீனைப்பற்றி இதுவரை கூறப்பட்டது. : இப்போது எலும்பு மீன்களின் 

அமைப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக மடவை மீனைப்பற்றிக் கழே விவரிக் 

கப்பட்டிருக்கிறது. ் 

வெளித் தோற்றம் : இவ்வகையில் மூகில் (18211), லேபியோ 

(1.௯) கெளுத்தி (1440௦10௦05) போன்றவைகள் அடங்கும். மல்லட் 
மீன்கள் உப்பங்கழிகளில் காணப்படும். இவைகள் பெரும்பாலும், 

  

பட ீ./7& 

A முகில்? 1. கண், 2. நுகர்ச்சித் துவாரம், 3. வாய், 
4. இடுப்புத்: துடுப்பு, 5. மலவாய்த் துடுப்பு, 6. வால் துடுப்பு, 2: மேல்துடுப்பு, 8. மார்புத் துடுப்பு, , பார்பஸ் மீனின் சைக்ளாய்டு .' செதில். ௨ முகில் மீனின் டீனாய்ட் செதில்: 2, முட்கள், 

களிமண் கலந்த அடிப்பாகங்களில், "தாவர வகைகளைத் இன்று வாழும். ஆற்றின் நீரோட்டத்தை எதிர்த்து i j முட்டையிடும். - BANG தூரம் சென்று 

இதன் உடல் நீண்டும், + டல் ப்ப. ர நடுவில் ப த gg 
மாகவும் இருக்கும். தலை, மார்பு, ele ee mena வால் என்று மூன்று பிரிவுகளாக
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,இதன் உடலைப். பிரிக்கலாம். தலைப்பக்கம் சற்றுத் தட்டையாகவும், 

உடல் உருண்டையாகவும், வால் மெலிந்து பக்கவாட்டில் தட்டை 
யாகவும் இருக்கும். உடல் முழுவதும் செதில்களினால் மூடப்பட் 

“டிருக்கும். செதில்கள் யாவும் கூரை வேய்ந்தாற்போல் ஒன்றன்பின் 

ஒன்றாகக் காணப்படும். செதில்கள் உள்ளுறுப்புகளைக் காப்பாற்ற 
உதவுகின்றன. செதில்சளின்மேல், ஒரே மையத்தைக் கொண்ட .பல: 

'சோடுகள் காணப்படும். . இவைகளின் குறுக்கே அடுத்குடுத்து ஆர.க் 
'சோடுகள் சில காணப்படும். நுனிப் ப்குத்க் முட்களுண்டு. 

மலியாஸ்டு மீன்களின் செதில்கள் பல வகைப்படும். : 

் டீனாய்டு செதில்கள் (Ctenoid scales) : மேற்கூறிய செதில்கள் 
இவ் வகையைச் சேர்ந்தன. அதாவது" உடலில் ஒட்டியுள்ள பக்கம் 

"நீக்கி மற்றப் பாகம் தனித்தும், ஓரே மையத்தையுடைய பல கோடு 
களுடனும், நுனியில் முட்சளுடனும் காணப்படும். இவ் வகைச் 

செதில்கள் . பிளக்காய்டு செதில்களிலிருந்து சிலவற்றில் வேறுபடு 

கின்றன. இவைகள் மெல்லியனவாசவும், இனாமல் இல்லாமலும் 
... இருக்கும். ் 

் சைக்ளாய்டு செதில்கள்: (001௦14 8081) : பார்பஸ் (Barbus) 

“போன்ற மீன்களில் இவ்வகைச் செதில்கள் காணப்படுகின்றன. தனிப் 
பகுதியின் விளிம்புகளில் முட்களில்லாமல், மொட்டையாக இருக்கும். 
“இன்னும் சில மீன்களில் கனாய்டு QeGeascir (ganoid scales) என்ற 
ஒருவகையுண்டு. 

தலையின் நுனியில் வால் அமைந்துள்ளது. பக்கத்திற்கொன்றாக 

-இரு நாசித் துவாரங்கள் இருக்கின்றன. கண்ணிமையில்லாமல் ஒரு 

ஜோடிக் கண்கள் இருக்கின்றன. . வாயில் பற்கள் இல்லை. . உள்நாசித் 

. துவாரமும், செவிக்குழாயும் (8ப51&011௦8 160085) சுருமீனைப் போலவே 
எலும்பு மீன்களில் இல்லை. கசை நாக்கு இருக்கிறது. குலைப்பாகத் 

-இற்குப்பின் ஓவ்வொரு பக்கத்திலும், நான்கு செவுள் பிளவுகள் இருக் 
கின்றன. -இப் பிளவுகளுக்கு மேல், செவுள் மூடி அல்லது ஒப்பார் 

@eb (operculum) cepa capt utes செவுள் பிளவுகள் 

வெளியே தெரியா. செவுள் மூடிகள் எலும்புகளினால் தாங்கப் 

பெற்றிருக்கின்றன. பக்கக் கோட்டுப் புலனுறுப்புகள் உள்ளே 

(பொதிந்து காணப்படும். சிலவற்றில் இவ் வுறுப்புகள் இல்லாமலும் 

"இருக்கும். சில மீன்களின் (உதாரணம் : லேபியே, மெக்ரோனிஸ்) 

தாடைகளிலிருந்து மீசைகள் போன்ற நீட்சிகள் கப்படும். அவை 

ஈளுக்னும். பார்பெல்கள் (barbus) என்று பெயர். | a 

poops துடுப்புகளும், இரட்டைத் துடுப்புகளும் இவைகளில் 

காணப்படும். 'இத் துடுப்புகள் .யாவும் எலும்பு மூட்களினால், தாங்கப்
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பெற்றிருக்கின்றன. ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இரு மேல் துடுப்புகள் 
இருக்கின்றன. &ழ்ப்புறத்தின் மத்தியில் மலவாய்க்குப்பின் மலவாய்த் 

துடுப்பு (ஸூம் 1) இருக்கிறது. வால் துடுப்பின் (௦கரம்௨] fin) 

பகுதிகள் (1௦) இரண்டும் சமமாக இருப்பதால் ஹோமோ 

செர்க்கல் “(1300௦௦௦௦௨1 வால் துடுப்பு என்று பெயர். சில மீன்களில் 

வால் துடுப்பு சமமற்றும் (௩8௦௦௧௦81) காணப்படும். வால்துடுப்பின் , 

அசைவுகளினால், மீன் முன்னோக்கி நகர்கிறது. இரட்டைத் துடுப்பு 
களாவன : 3. மார்புத் துடுப்புகள் (060௦௨1 10); 8. இடுப்புத் 

துடுப்புகள் (8191௦ 1). மார்புத் துடுப்புகளானவை செவுள் மூடிக் 

குப்பின், பக்கத்திற்கொன்றாகக் காணப்படுகின்றன. இடுப்புத் துடுப் 
புகள் உடலின் மத்தியில், க&ம்ப்பாகத்தில் காணப்படுகின்றன. 

உடலின் மூன்றிலிருபங்கு தூரத்தின் &ழ்ப்புறத்தில் மலவாய் காணப் 
படும். .இதற்கு அருகில் சிறுநீர்-இனப் பெருக்கத் துவாரம் (மா5- 
nogenital aperture) இருக்கிறது. ஆகவே, எலும்பு மீன்களில் 

களயோக்கா இல்லாமல் மலவாயும், ூறுநீர்-இனப் பெருக்கத் 
துவாரமும் தனித்தனியே காணப்படுகின் றன. 

- இன்னும் சில மீன்களில் மேற்கூறிய துடுப்புகள் பல மாறுதல் 
களுடன் காணப்படும். சிலவற்றில் மேல்துடுப்பு தனித்தும், அல்லது 

மேற்புறத்தில் பல சிறுசிறு துடுப்புகள் (00௭8) தொடர்ச்சியாகவும் 
காணப்படும். சிலவற்றில் இடுப்புத் துடுப்புகள், மார்புத் துடுப்பு 
களுக்குக் 8ீமும் இருக்கும். டட 

எலும்புக் கூடு : செதில்கள் மேல் எலும்புக் கூடாகவும் (௦௦- 
skeleton), உள் எலும்புகள் யாவும் உள் எலும்புக் கூடாகவும் 
(00௦0801800) இருக்கின்றன. 

முதுகெலும்பு : ஆம்ஃபிசீலஸ் (Amphicoeloes). முள்எலும்பு 
களுடன் கூடிய முதுகெலும்புத் தொடர் இதற்கு இருக்கிறது. முள் 
எலும்புகள் தவளையின் முள் எலும்புகள் போன்ற அமைப்பைப் 
பெயரளவில் பெற்றிருக்கின்றன. விலா எலும்புகள் (ribs) இதற்கு 
மூள் எலும்புகள் ஒன்றிற்கொன்று முன்பின் சைகாபோ 
ஃபைசிஸ்கள் (உராய்வுப் பகுத) (06 and post zygapophysis) epeb 
இணைந்துள்ளன. 

மண்டை ஓடு: இவைகளின் மண்டை ஓடு பல எலும்புகளா 
லானது. இது முதலில் குருத்தெலும்புகளாக உண்டாடிப் பின் 
யாவும் எலும்புகளாக மாறியுள்ளன. ௩ீலியாஸ்ட் மீன்களின். 
மண்டை ஓடு பல வேறுபாடுகளுடன் காணப்படுகின்றன. இதனுள் 
சுபாலமும் (ரலாம்மாம), உணர்ச்சிப் பெட்டகங்களும் (sense capsule)
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அடங்கும்." கபாலத்தில் அடங்கும் பாகங்கள் சில வேறுபாடுகளுடன்- 
காணப்பட்டாலும், எல்லா முள்ளெலும்புள்ளவைகளிலும் காணட்: 
படும் பொதுவான: பாகங்களையே பெற்றிருக்கின்றன. 

சபாலத்இன் ப பின்புறம் ஆக்சிபிட்டல் பகுதி (0௦01141) ஆகும்... 

இதில் ஒரு பெரிய துவாரம் உண்டு. இதற்கு ஃபொராமன் மேக்னம். 

  

  

  

பட மீ], 

எலும்பு மீனின் மண்டையோட்டு - எலும்புகள்--அடிப்படை 

யமைப்பு : 1, பிரிமேக்சில்லா, 2. மேக்சில்லா, 3. லெக்ரிமல், 

4. பிரிஃப்ரான்டல், 5. கண்குழி, 6. .ஜுகல், 7, போஸ்ட் ஆர்பிட் 

டல், 8. ஸ்குவாமோசல், 9; பிரிஓப்பர்குலார், 10. ஓப்பர்குலார், _ 

11. டாபுலார், 12, சூப்ரா. டெ.ம்பொரல், , 13. போஸ்ட். பெரைட்டல், 

- 14, ப்ரா ஆக்சிபிட்டல், 23, பெரைட்டல், 16. இன்டர் பெரைட் 

உல், 17. இன்டர் ஃப்ரான்டல், 18. ஃப்ரான்டல், 19, போஸ்ட் 

ஃப்ரான்டல், 20. ப்ரா :ஆக்சிபிட்டல் (பக்கக்கோட்டு மண்டலம்), 

24. இன்டர் நேசல், 22, நேசல், 23, எத்மாய்ட், 24, இன்டர் ஆர் 

பிட்டல் (பக்கக் கோட்டு மண்டலம்), 25. போஸ்ட் ஆர்பிட்டல் (பக் 

கக் கோட்டு மண்டலம்). 

(foramen magrium) என்று பெயர். இதன் வழியாகத்தான் தண்டு: 

வடம் முகுளத்திலிருந்து . வெளிவருகிறது. இத் . துவாரத்தைச் 

சுற்றி நான்கு ஆக்சிபிட்டல் எலும்புகள் இருக்கின்றன. இவை: 

களுக்கு மேல், கழ், பக்க ஆக்சி.பிட்டல் ser (supra, bast. 

exoccipitals). ereirm பெயர். கண்பகுதிகள் (orbits) இரண்டும்:
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லர் இடைச்சுவரினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்பகுதிகளில் 

அலிஸ்ஃபினாய்டுகளும் (௨12 ௦105), ஆர்பிட்டோஸ்பினாய்டுகளும் 

(orbitosphenoids) Q@ பக்கங்களிலும் முன்னும்பின்னும் வளர்ந் 

துள்ளன. இந்த எலும்புகள் யாவும் உயர் இனங்களில் வரும் 
எலும்புகளுடன் பெயரளவில்தான் ஓற்றுஷ்ம் யுடையனவே 
யன்றி, அமைப்பொத்தவைகளல்ல (௩௦1 homologous). இப்பகுதியில் 
'பேராஸ்ஃபினாய்டு எலும்பு (parashpenoid) அடித்தளமாக 
இருக்கிறது. இப் பகுதிக்கு முன் உள்ள பாகம் எத்மாய்டு பகுதி 
wiT@ (ethmoid region). Qed fOssurwi@ (mesethmoid) Gus - 
பகுதியிலும், பக்க எத்மாய்டுகள் (lateral ethmoids) usscisol லும், 
மத்திய ஓமர் (௩௦௩) எலும்பு தளப்பகுதியிலும் இருக்கின்றன. 
இவைகளுடன் கபாலத்தின் கூரைப்பகுதியில் இன்னும் ல எலும்பு 
களுண்டு. முன்னால், ஒரு ஜோடி ஃப்ரான்டல் எலும்புகளும் (fron- 
tals), பின்னால் ஒரு ஜோடி பெரைட்டல்களும் (ற௨161228) இருக் 
கின்றன. பெரைட்டல்கள் சில மீன்களில் சிறியவையாக. இருப் 
பதுனால்,அவைகளின்மேல், மேல் ஆக்சிபிட்டல் நீண்டும் காணப்படும். 

செவிப்பெட்டகமும் எலும்புகளினாலானதே. இதனுள் அடங்கும் 
எலும்புகளாவன : புரோ-ஓட்டிக் ௫௦-௦146), ஆபிஸ்தோட்டிக் 
(௦ற12ம௦11௦), ஸ்ஃபினோட்டிக் (sphenotic), டீரோட்டிக் (pterotic), 
எப்பியோட்டிக் (ஜம்௦1ம்௦) முதலியன. புரோ-ஒட்டிக் முன்னா 
அம், ஆபிஸ்தோட்டிக் பின்னாலும், மற்றவைகள் மேலும் அமை.' 
யப் பெற்று, செவிப்பெட்டகத்தை உண்டாக்குகின்றன. நுகர்ச்சிப் 
பெட்டகமானது ஒரு ஜோடி. நேசல் (128218) எலும்புகளினால் அமையப்பெற்றிருக்கிறது. , 

கண்ணைச் : சுற்றிலும் எலும்புகள் சங்கிலி போன்று அமைந் துள்ளன. இச் சங்கிலி அமைப்பி ற்கு சர்க்கம் ஆர்பிட்டல்ஸ் (circum orbitals) என்று பெயர். ஃப்ரான்டல்கள் முன்னாலும், பெரைட் னன் பின்னாலும் அமைந்துள்ளன. பக்கக் - கோட்டுறுப்புகளின் 
மற்கூறிய எலும்புகள் வளர்ந் 

முன்னால் பிரிஃப்ரான்ட லும் (pre-frontal), 24 ற்குக்கீழ். லேக்கிமலும் (lacrimal) இருக்கின்றன. மேலே உள்ள எலும்பிற்கு சூப்ரா-ஆர்பிட்டல் : (supra-orbital) என்றும், முன்னுள்ளதற்குப் பிரி-ஆர்பிட்டல் (pre-orbital) என்றும், பின்னுள்ளதற்கு போஸ்ட்-ஆர்பிட்டல் (post-orbital) என்றும்): கீழே உள்ளதற்கு சப்-ஆர்பிட்டல் (sub-orbital) என்றும் பெயர், ப்பா 

.. விசரல்: எலும்புக்கூடு :: இது ஏழு வளைவுகளைக் கொண்டது. அவைகளாவன 2 J மேண்டிபுலார் வ ் | ளைவு! ( ஒன்று), 17 ஹையாய்டு
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வளைவு (ஒன்று), 111 செவுள் வளைவுகள் (ஐந்து) ஆகும்; இவ் வளைவுகள் 

யாவும் ௪ ம்புகளாலானவை. 

I. “மேண்டிபுலார்' வளைவு :” மேல்தாடை $ழ்க்கண்ட எலும்பு 
களாலானது; ' .பிரிமேக்சில்லா '(றாஸஃப்11க), 'மேக்சில்லா '(ரா2பி1௨), 

MOaw (jugal) ஆக மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு பக்கத் தாடையின் எலும்பு 
களாகும். ' இவைகள் ஒன்றான்பின் ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. பிரிமேக். 

. இல்லாவில் பற்கள் இருக்கின்றன. மேக்கில்லாவில் பெரும்பாலும். 
பற்கள் இரா. : பிரிமேக்சில்லாக்கள் நுனியில் சேர்ந்து முழு மேல்: 

: தாடையாகிறது. இரு பக்கத் தாடைகளுக்குமிடை.யில் உள்வாயின் 
கூரையில், பேலட்டல், ' எலும்புகள் (ற விக(க1: ௦௦௦8) இருக்கின்றன. 

ஓவ்வொரு: பக்கத்திலும் முன்னால் பேலட்டைன் (081106) எலும்பும், 
பின்னால் எண்டோ டெரிகாய்டு (ஸ.ம௦றர0ரத010) எலும்பும், அதற்: 
குப் பின்னால் டெரிகாய்டு (1120732010), மெட்டாடெரிகாய்டு (metap- 

terygoid) criagnbdyse@5d QHsHernor., Oss ullemraepaGu பின் 
குவாட்ரேட். (quadrate) என்ற எலும்பு கடையில் காணப்படுகி றது. 
மேற்கூறிய எலும்புகள் யாவும் பேலட்டோ குவாட்ரேட் என்ற குருத். 

தெலும்பிலிருந்து- உண்டாயின. — 

ஈழ்த்தாடை, மெக்கல் குருத்தெலும்பாலானது (Meckel’s carti 

13486.).. இதன் பிற்பகுதியிலுள்ள ஆர்ட்டிகுலார் (articular) wi @:b 

எலும்பாலாகி, மேல்தாடையிலுள்ள் குவாட்ரேட். எலும்புடன் 

இணைந்து; : அசைவதற்குப் பயன்படுகிறது. இதற்கு முன்னால் ஆங்கு. 

லரும் (ஹினா), நுனியில்: டென்டரியும் (மரர்கார) இருக்கின்றன. 

இம் மாதிரியே மறுபக்கத்திலும் அமையப்பெற்று, இரு டென்டரி” 

களும் . நுனியில் சேர்ந்து. முழுக் கீழ்த்தாடை யமைகறது. மேல்: 

தாடையும், சழ்த்தாடையும் சேர்ந்து, மேண்டிபுலார் :வளைவாகிறது. 

(mandibular arch). ் 

11. ஹையாய்டு வளைவு? இரண்டாவதான உள்ளது ஹையாய்டு: 

வளைவாகும் (hyoid. arch). இதுவும் எலும்புகளாலானது. ஒன் 

வொரு பக்கத்திலும், நான்கு எலும்புகள் இருக்கின்றன. மேலே: 

வஷஹையோமேண்டிபுலாரும் : ( hyomahdibular), அதற்குக். கீழ்வரிசை 

யாக- எப்பிஹையால் (ஜவ), : செரட்டோ ஹையால் (061610 

hyal), வதறப்ப் ஸத்ய (ஷறவ்டவீ) என்ற எலும்புகளும் காணம்: 

படும். : இறுதியிலுள்ளன' இரு ஹைப்போஹையால் எலும்புகளும், 

ஒன்றுசேர்ந்து மத்திய பேசிஹையால் (basihyal) என்ற எலும்பாகக்- 

ஏழே அமைந்துள்ளன. :' “ஹையோமேண்டிபுலார் எலும்பானது' 

மேலே.. ஹையேமேண்டி.புலார் ,. கீழே Ab4Ier4y4.4 (symplectic) 

, என்ற், இரு -எலும்புகளாலான்தென்று- சிலார் "அருதுஇுர்கள். இன்



366. விலங்கியல் 

விரு எலும்புகளுக்குமிடையில் இன்ட௪ர்ஹையால் 11 னிடல) என்ற 

எலும்பு ஒன்று இருக்கிறது. po 

ஹையோமேண்டிபுலார் எலும்பு மேலே செவுள் பெட்டகத்துடன் 
இணைந்துள்ளது. கழே இம்பிளெக்டிக் எலும்பு ?மூலம் குவாட்ரேட் 
டுடன் இணைந்திருக்கறது. : மேல்தாடையானது சுபாலத்துடன் 
இணைந்துள்ளது. , பேலட்டோகுவாட்ரேட் (palatoquadrate) எலும்பு 
மூலம் நுகர்ச்சிப் பெட்டகத்துடனும், ' ஹையோமேண்டிபுலார், 
சிம்பிளெக்டிக் எலும்புகள் மூலம் பிற்பகுதியுடனும் ஒன்று 
'சேர்ந்துள்ளன. எப்பிஹையால், இம்பிளெக்டிக் எலும்புகளுடன் 
இன்டர் ஹையால் மூலம். இணைந்துள்ளது. இரு. பக்கங்களின் 
ஹையாய்டு வளைவு மேற்கூறியவாறு பேசிஹையால் மூலம் இணைக் 
கப்பட்டிருக்கின்ற து. » § 

செரட்டோஹையால் எ அ௮ல்புடன் வரிசையாக அமையப் 
பெற்ற சவ்வு . எலும்புகள் (membrane bones) காணப்படும். 
இவைகளுக்கு பிராங்கியோஸ்டீகல் முட்கள் -(branchiostegal rays) 
என்று பெயர். இவைகள் செவுள்மூடியின் 8ழே இணைக்கப்பட்டுள்ள 
'செவுள் சவ்விற்குத் தாங்கலாகப் பயன்படுகின் றன. 

ஹையாய்டு வளைவிலிருந்து பின்னால் நீண்டு கரணப்படுவதற்குச் 
'செவுள்மூடி மடிப்பு (றன fold) என்று பெயர்; இம் மடிப்பில் 
பல எலும்புகள் உண்டு, gut gemrt (opercular) எலும்பு “மட்டும் 
வணையோமேண்டிபுலாருடன் இணைந்துள்ளது. பிரி-ஓப்பர்குலார். 
(ஜஃ௭௦ய18), சப்-ஒப்பர்குலார் (sub-opercular), Q)oire_tt-gquauirt 
'குலார் (inter-opercular) என்த மற்ற எ ௮ம்புகள் முறையே 
முன்னும், ழும், மத்தியிலும் அமையப்பெற்றுள்ளன. 

111. செவுள் வளைவுகள் : மேற்கூறிய 
அடுத்து, ஐந்து செவுள் வளைவுகள் உள்ளன: இவ் வளைவுகள் ௪௫ மீனில் உள்ளது போலவே இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வளைவும் ஹையாய்டு வளைவை ஓத்தே இருக்கும். முதல் மூன்று செவுள் வளைவுகளும், சீழ்க்கண்ட எலும்புகளை ஒன்றின்8ழ் ஒன்றாக அமையப் பெற்றிருக்கின்றன. ஃபேரின்கோபிறாங்கியல் (pharyngolbranchial), andor eAue (epibranchial), செரட்டோபிராங்கியல் (cereto-' branchial), eanGurdermAue (hypobranchial) என்பனவாகும். இரு. ஹைப்போ பிராங்கியல்களும் அடியில் ஒன்று சேர்ந்து பேதி grew (basibranchial) என்ற எலும்பாகக்-' காணப்படு ஃபெரின்ேகோபிராங்கியல்கள் இரண்டையும், சுப்பீரியர் &பெரின்ஜியல் (superior pharyngeal) எலும்புகள் என்றும் கூறுவதுண்டு, இவை 

இரண்டு வளைவுகளை
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களில் சில சமயம் பற்களும் இருக்கும். நான்காம் செவுள் வளைவில் 
ஃபெரின்கோாபிராங்கியல் எலும்புகள் குருத்தெலும்புகளாலாஇயும், 
ஹைப்போபிராங்கியல் எலும்புகள் இல்லாமலும் இருக்கும். ஐந்தாம் 

செவுள்: வளைவு மிகவும் குறைவுற்றுக் காணப்படும். இதற்கு இன்ஃ 
பீரியர் ஃபெரன்ஜியல் எலும்பு (14621௦ ஐகார ஜசக] bone) என்று 

- பெயர். எல்லாச். செவுள் வளைவுகளிலும், செவுள் முட்கள் (ஜ2ி1]- 

ர௨%75) இருக்கின்றன. இவைகள் ஆகாரப் பொருள்களைச் செவுள் 
பிளவுகள் வழியாக வெளிவிடாமல் பார்த்துக்கொள்கின்றன. 

மார்பு வளையமும், மார்ப்புத் துடுப்புகளும் : மார்பு: வளையம் 

ஆரம்பத்தில் (இளமையில்) குருத்தெலும்பாக இருந்து, பின் எலும் 
பாக மாறியுள்ளது. ஆனால், சுறாமீனில் குருக்தெலும்பாகவே இருந்து 
விடுகிறது. இப்போது .இதன் மேற்பகுதிக்கு ஸ்காபுலா (80811௨) 
என்றும், கீழ்ப்பகுதிக்கு  கோரகாய்டு (௦01௦௦௦10) என்றும் பெயர். 

ஆனால். முதிர் மீனில், : இவ்விரு பகுதிகளுடன் இன்னும் சில சவ்வு 
எலும்புகளும் சேர்ந்துள்ளன. எனவே, ஒரு சங்கிலி போன்று பல 
எலும்புகள். வரிசையாக அமைந்துள்ளன. அவைகளாவன : . 

(1) போஸ்ட் டெம்பொரல் (Post temporal): இதன் மேல்நுனி: 

பிளவுபட்டு, மேலுள்ள எப்பிஓட்டிக், பிரிஓட்டிக் எலும்புகளுடன் 
அசையும்படியாக இணைந்துள்ளது. &ழ் நுனியானது. 

(2) சூப்ரா கிளித்திரம் (Supra cleithrum or supra clavicle) eter 
எலும்புடனும், இது (3) கஇளித்திரத்துடனும் (௦1ல்) இணைத் 
துள்ளன. கிளித்திரத்திலிருந்து ஒரு சிறு (4) போஸ்ட் கிளித்திரம் 
(1௦-வ்வ்ம்ம்மரா) என்ற எலும்பு தசைகளுடன் பின்னால் இணைந்திருக் 
கிறது. (இச்சிறு. எலும்பு சில டீலியாஸ்ட் மீன்களில் மட்டும் இருக் 

கும்) மார்புத் துடுப்புகளின் அசைவிற்கு ao strug (fulcrum) 
யாக இருப்பது மேற்கூறிய வரிசை எலும்புகளே.. 

மார்புக் துடுப்புகள் மார்பு வளையத்துடன் இணைந்திருக்கின்றன. 
ப்டெரிஜியோஃபோர்கள், துடுப்புக் கதிர்கள் யாவும் சுறாமீனின் 
அமைப்பை ஓத்திருக்கின்றன். . ஆனால், ப்டெரிஜியோஃபோர்கள் 

கடைசியில் சிறு எலும்பு முடிச்சுகளாகக் (0௦0ய/-) குறுகியுள்ளன். 
இவைகளிலிருந்து துடுப்பு முட்கள் நீண்டு காணப்படும். — 

இடுப்பு வளையமும், இடுப்புத் .துடுப்புகளும் : இடுப்பு வள்ய 
மானது இரண்டு எலும்புகளினாலர்னது, அவைகள் பக்கத்திற்கொன் 

ரக இருக்கின்றன. அவைகளுக்கு பேசிப்டெரிஜியம் (basipterygium) 
என்று.பெயர், அவைகள். பின்னோக்கிச் சென்று இடுப்புத் துடுப்புசளி 

னுள். முடிகின்றன. இவைகளின் ப்டெரிஜியோப்போர்கள் இறுதியில்
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சிறு எலும்பு முடிச்சுகளாகி, அம்முடிச்சுகளிலிருந்து துடுப்புக் கதிர் 

கள் நீண்டிருக்கின்றன. 

உணவு மண்டலம் : பெரும்பாலும் சுறாமீனிலுள்ளது 
போலவே. இருக்கிறது. வாய் அகன்று காணப்படும். இதனுள் 

  

படம். 7... 

மடவை மீனின் உணவுப்பாதை: 

1, தொண்டை 
2. உணவுக் குழாய் 

3. கார்டியாக் இரைப் பை 

4. பைலோரிக் இரைப் பை 
5. பைலோரிக் சீக்கங்கள் 

6. டியோடினம் 
7. கல்லீரல் 

8: பித்தப்பை - 

9. பித்தநாளம் 

10. மண்ணீரல். 

11. சீக்கம் 

12. சிறுகுடல் 
13. மலக்குடல் 
14. , மலவாய் ... 

காணப்படுவது a றுகு டல்தான் 

பற்கள் வரிசையாகக் காணப்படும். 

இவைகள் வாயில் அகப்பட்ட உணவும் 

பொருள்களை நமுவவிடாமல் தடுக்கவே 
அன்றி மெல்லுவதற்கோ அல்லது 

அரைப்பதற்கோ அல்ல. இதற்கு அடுத் 
துள்ளது தொண்டை. தொண்டையின் 
பக்கங்களில் செங்குத்தில் நீண்ட 

நான்கு ஜோடிச் செவுள் பிளவுகள் இருக் 

கின்றன. இப் பிளவுகளின் குறுக்கே 
செவுள் முட்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக் 
கின்றன. தொண்டையிலிருந்து உண 
வுக் குழாய் இரைப் பையுடன் இணைந்தி 
ருக்கிறது. உணவுக் குழாயின் ஆரம் 
பத்தில் பல தொண்டைப் பற்கள் இருக் 

இன்றன. ஆகாரப் . பொருள்களுடன் 
வரும் மண்ணை வடிகட்ட இப்பற்கள்- 
பயன்படுகின்றன. இரைப் பையானது 
“0”-- வடிவமாக அமைந்துள்ளது. முற் 
பகுதிக்குக் கார்டியக் இரைப்பை (car- 
01௧௦ 500201) என்றும், பிற்பகுதிக்குப் 
பைலோரிக் இரைப் பை (ற9101௦ 910- 
mach) என்றும் பெயர்... முற்பகுதி 
குழாய் வடிவமாகவும், பிற்பகுதி கோள 
வடிவமாகவும், தடித்த தசைகளினாலாகி 

யும் இருக்கும். இப் பிற்பகுதிக்கு அரை 
- வைப் பை (ஜுசசகார்) என்றுபெயர். 
இதன் தொடர்ச்சியே டியோடினமா 
கும். இவ்விரண்டும் சேருமிடத்தில் 
விரல்கள் போன்ற ஐந்து குருட்டுச் சுரப் 
பிக் குழாய்கள் இருக்கின்றன. இவை 

. களுக்குப் பைலோரிக் சீக்கா (pyloric 
08608) என்று பெயர். இவைகள் சுரு 

மீனில் இல்லை. அடுத்துத் தொடர்ந்து 
- இதில் இலியம் (11400), .மலக்குட்ல் 
ண்டு. இலியம் குழாய்போன்று நீண்டும்
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சுருண்டும் காணப்படும். இதனுள் சுருள்: வால்வு (சுரு மீனில் 

காணப்படுவதுபோல்) இல்லை. மலக்குடலானது மலவாய் (8) 

மூலம் வெளித்திறக்கிறது. கல்லீரல், கணையம், மண்ணீரல் யாவும் 

சுரு மீனிலுள்ளது போலவே காணப்படுகின்றன. 

காற்றுப் பை (4ம் 61௧௦2) : உடலறையில், இறுநீர்கங்களுக்குக் 

ழ் ஒரு மெல்லிய சுவருடைய பை காணப்படும். இதற்குக் காற்றுப் 

  

பட... 73. 

டீவியாஸ்ட் மீன்களிலுள்ள காற்றுப் பையின் வகைகள்: க. அடிப் 

படை அமைப்பு. 1, பைசோகிளிஸ்டஸ் பின்னறையுடன். 0. பைசோ 

கினிஸ்டஸ் ஓவலுடன். 1, உணவுக்குழாய், 2, நுயூமேட்டிக் குழாய், 

3. பின் அறை, 4, முன் அறை, 5. ரெட்டி மிரா பொலி, 6. ஓவல். 

பை அல்லது நீந்தும் பை என்று பெயர். இது மிதக்க உபயோகப் 

படுகிறது. இதனுள் காற்று அதிகமானால் அது மிதப்பதற்கும், 
குறைந்தால் நீரினுள் அமுங்குவதற்கும் பயன்படுகிறது. இப் பை 

யானது உணவுக்குழாயிலிருந்து வெளியில் பிதுங்கிக்கொண்டு வளர்ந் 

கதே. இறுதியில் தொடர்ச்சியற்றுப் போய்விட்டதனால் மூடப்பட்ட 

காற்றுப் பையாகவே காணப்படுகிறது. ஆனால், சில இன டீலி 

யாஸ்ட்களில் தொடர்ச்சி நிரந்தரமாகவே இருக்கும். உணவுக் 

குழாய்க்கும் காற்றுப் பைக்கும் இடையிலுள்ள இணைக்குழாய்க்கு, 

நியூமேட்டிக்குழாய் (நயலமா2ம000௦0) என்று பெயர். இக்குழாயுடன் 

காற்றுப் பை காணப்பட்டால் அதற்கு &பைசோஸ்டோமஸ் (210/509- 
tomous) திலை என்றும், அவ்வாறில்லாமல் காற்றுப் பை மூடிய 

முறையில் காணப்பட்டால் &பைசோகிளிஸ்டஸ் (1500115000) 

நிலை என்றும் பெயர். ் 

. சில இன மீன்களில் காற்றுப் பைகள் இரண்டாகப் பிரிந்து 

ஆக்சஜன் சுரக்கும். முன் பையாகவும், ஆக்சஜன் கிர௫க்கும் பின் பை 

830—24
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யாகவும் (௦வி) இருக்கும். முன்னதில் சிவப்புச் சுரப்பிகள் (160 ஜி௮ 
௦1 ர£ுக மர்ரகு115) இரத்த வலைபோல் அமைந்திருக்கும். இம்மாதிரி 
யான பைகள் ஃபைசோகிளிஸ்டஸ் மீன்களில்தாம் இருக்கும். ஃபை 

  

படடீ-74. ம் 

மீன்களின் நுரையீரல் இடது பக்கத் தோற்றம்: ,&, சமச்சீர் 
அமைப்பு, %. பாலிப்பீரஸ், C. செரடோடஸ், 
டோமஸ் டீலியாஸ்ட், 1; பைசோகிளிஸ்டஸ் டீலியாஸ்ட், 1, உணவுப் 

பாதை, 2. வலது நுரையீரல், 3. இடது நுரையீரல். 

௰. பைசோஸ் 

'சோஸ்டோமஸ் மீன்களில் காற்று நியூமேட்டிக் குழாய் மூலம் உள்ளி 
முக்கவோ, வெளிவிடவோ முடியும். 

சில இன டீலியாஸ்ட் மீன்களில் இருவரிசைச் சிற்றெலும்புகள் 
பக்கத்திற்கு நான்காக முள் எலும்பு வரிசைத் தொடருக்கு இரு பக்கங் 
களிலும் காணப்படும். இவைகளுக்கு “*வெபீரியன் ஆசிக்கிள்கள்” 
{weberian 0851016) என்று பெயர். முதல் நான்கு முள் எலும்புகளின் 
பகுதியே இவ்வாறு மாறியுள்ளன. முன்னுள்ள சிற்றெலும்புகள் 
உட்காதுடனும், பின்னுள்ள சிற்றெலும்புகள் காற்றுப் பையுடனும் 
தொடர்புடையன. ஆகவே, இந்நான்கு சிறு எலும்புகளும் உட்காதி 
லிருந்து தொடர்ந்தே காணப்படுகின்றன. இவைகள் கிளாஸ்டரம் 
{claustrum), ஸ்கேபியம் (scaphium), @ertt கெலேரியம் (inter calarium), 607 Lie (tripus) என்பனவாகும். இச் சிறு எ லும்புகளே உயர் இன விலங்குகளின் உட்காதினுள் ஒலி அனுப்பும் எலும்புத் தொடராக விளங்குகின்றன; ஸ்கேபியமானது ஹ்டேபிஸ் (stapes) அல்லது அங்கவடி ஆகவும், இன்டர் கெலேரியமானது இன்கஸ் (incus)
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அல்லது ப்ட்டடை ஆகவும், டிரைப்பஸானது மேலியஸ் (21181) 
அல்லது சுத்தி ஆகவும் மாறி அமைந்துள்ளன. 

. காற்றுப் பையின் வேலைகளாவன : :(1) உடலை எந்த ஆழத் 

திலும் ஒரே நிலையில் வைத்திருக்கவும் . (1ம00844110), (2) நீரின் அலை 

வழியாக வரும் ஓலியை அறிந்து . க 

'கொள்ள -: ஓர் : ஓலி பெருக்கியாகவும் * 
(amplifier), (3) ஒலியைத் தாமே உண் 

பாக்கவும், (4) நுரையீரலாகவும் வேலை 

செய்கிறது. (5) நீள்திறன் He 

(ஷம்௦), இணைத்தசு ஆகிய இரு தஇசுக் 
ச௪ளினாலான *இசின்கிளாஸ்” (151 ஜ1258) 
என்ற மெல்லிய பளபளப்பான ஜிலாட். 
டின் பொருள், காற்றுப் பையின் சுவரி 
லிருந்து உண்டாகிறது; 

இது வியாபாரத் துறையில் ஒரு 
முக்கியப் பொருளாகும்... ஜெல்லி, மிட் 
டாய் முதலியன தயாரிக்கவும், பீர், 
ess (Wine) போன்ற பானங்களைச் மீனின் வெபீரியன் கருவி : 

  

சத்தும் செய்யவும் பயன்படுகிறது. ட்ரைப்பஸ் 
: இண்டல் கெலேரியம் 

சடலம்: நான்கு ஜோடிச் க்கப் சுவாச மண்! நான்கு ஜோடி Saves vii 

'செவுள்கள் (சரா மீனில் ஐந்து ஜோடி) 
/ உட்செவி நிண நீர்ப்பை 

சுவாச உறுப்புகளாக இருக்கின்றன. குறுக்குக் கால்வாய் 

ஒ
ழ
ு
ல
்
 

வ 
தட

ி 
ஆம
ு 

ல 

செவுள் பிளவுகளினிடையேயுள்ள யூட்ரிகுலஸ் 
- திரைப்பகுதி மிகவும் குறுகலாக இருக் அரைவட்டக் குழாய் 
mit ப ன் னி! சாக்குலஸ் 

் we aie மூடியுண்டு. 20%. 0) ஏட்ரியம் சைனஸ் 
நீரோட்டம், சுவாசமுறை .யாவும் சுரு ... இம்பேரிஸ் 
மீனில் உள்ளதுபோல் நடைபெறுகின் 11, - முள்ளெலும்பு 

றன... இவைகளின் செவுள்களில் சுரு 
மீனிலுள்ளது போன்ற எலும்புத் தாங்கிகள் இல்லை. 

இன்னும் சில மீன்களில் செவுள் சுவாச முறையுடன் துணைச் சுவாச 
(pen mud (accessory ரவர்கார்ா ப) காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட் 

டாகச் சில டீலியாஸ்ட் மீன்களைக் கூறலாம். பனையேறிக் கெண்டை 
(221125) மீனில் செவுள் அறைப்பகுதி நீண்டு இரு தனி அறைகளை உண் 
பாக்கியுள்ளது. இதனுள் பல அலைவடிவான தகடுகள் இருக்கின்றன. 

.இத்தகடுகளின் மேல் இரத்த சவ்வுகள் இருக்கின்றன. இதற்குச் சிக்கல் 
2 ownyser (labyrinthine organ) crea Quurt. ஒவ்வோர் அறையும்
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முதல் செவுள் பிளவுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இந்த அறை. 
செவுள் துவாரத்தின் வழியாகத் திறக்கிறது. இச் செவுள் துவாரம். 

A உ... ஹஜையாய்டு வளைவுக்கும், முதல்: 
செவுள் : வளைவுக்கு மிடையில்: 

உள்ளது. 

AideoIciersv (Amphipnous» 

என்ற - மீனில் தொண்டையின் : 
மேற்சுவர். ஒரு பை போன்று: 

நீண்டு காணப்படும். இப்பையின்- 
உட்சுவர் பல மடிப்புகளாலா: 

னது. இம் மடிப்புகளில் பல இரத் 
தத். தந்துகிகள் இருக்கின் 
oor. காற்று வெளியிலிருந்து: 
தொண்டை மூலம் இப்பையை 
அடைந்து, பின்பு செவுள் பிளவு . 
கள் வழியாகச் செவுள் மூடியை 

செவுளறைக்கும் செவுளுக்கும் . விட்டு வெளிவருகறது. மூதல் 

உள்ள சம்பந்தம் : A. இலாஸ் இரு : செவன் வள்வுகளிலும் 
மோபிராங் : 1. மேண்டிபுலார் செவுள்கள் குறைவுற்றுக் காணப்: 
வளைவு, 2. ஸ்பிரக்கிள், 3, ஹை படும். 

யாய்டு வளைவு, 4. செவுள் கம்பி, 

வன் ல் & செவுள் ஆஃபியோடஃபேலஸ் (0ம். 
தடுப்பு, ல் ச்செவுள், ன : ரமி “௫. அரைச் செவுள்ப நட மனி chan கோ்க் கா கரிக் ஸ் 
யாஸ்ட்: 1, மேண்டிபுலார் அறைகள் 

  

ட்டம். (76 

வளைவு, 2, ஹையாய்டு வளைவு, பக்கத்திற்கொள்றாகத் கதொண் 

3. மூழுச்செவுள், 4. ஓப்பர்குலம், டையில் அமைந்துள்ளன. இக். 
5. வெளிச் செவுள் அறை, காற்றறைகள் கடைச் செவுள்- 
6. அரைச்செவுள். 0. தொண்டை; 

ற. தொண்டை, வளைவு வரை காணப்படும். இவை 
களின் உட்புறத்தில் பல இரத்தத் 

தமனிகள் இருப்பதால், சுவாசம் எளிதில் நடைபெறுகிறது. காற்று: 
வாய் மூலம் சென்று செவுள் மூடி வழியாக வெளிவருகிறது. 

பெரியாப்தால்மஸில் (1 ர்ரார்ப வியப) செவுள்மூடிப் பகுதயில்: 
காற்று தேக்கி : வைக்கப்பட்டு, உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. 

சேக்கோபிறராங்கஸ் (820001012110118) என்ற மீனில் செவுளறையிலிருந்து: 
இரு பக்கங்களிலும் வால்வரை நீண்ட பைகள் காணப்படும். இவை: 
களில் காற்று தேக்கிவைக்கப்பட்டு உள்வாய்க்கு அருகிலுள்ள: 

துவாரத்தின் மூலம் வெளிவிடப்படுகிறது. ஆங்குல்லா (கஐ1பி]8). 

என்ற மீனில் மேல்தோல் துணைச் சுவாச உறுப்பாகப் பயன்படுகிறது...
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படம். “ர, 

துணைச் ௬வாச முறை உறுப்புகள் : க. அனபாஸ், B. ஆப்பியோ 

'செபாலஸ், 0. ஆம்ஃபிப்னஸ், 0, சாக்கோ பிராங்கஸ், 11, கிளேரி 

யஸ், 1, உள்வாய், 2, காற்று வெளிவரும் துவாரம், 3. சிக்கல் 

உறுப்புகள், 4, காற்று அறை, 5, ஹையோமேண்டிபுலார் கிளை, 

6. செவுள்கள், 7. முதல் செவுள் வளைவு, 8, கான்காம் செவுள் வளைவு, 

9, காற்றுப் பை, 10, கிளைபோன்ற உறுப்புகள், 11. துவாரம், 

12. செவுன் அறை,
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மிஸ்கர்னஸ் (18126), டோராஸ் (0௨) என்ற மீன்களில்: 
இரைப்பை, சிறுகுடல் இரண்டும் துணைச்சுவாச உறுப்பாகப் பயன் 

  

  
படம. [76 

துணைச் சுவாசமுறை உறுப்புகள் : விளக்கத்திற்கு 177ஆம் படம் பார்க்கவும், — 
் 

படுகின்றன. ஏமியா (காா18), 
(Dipnoi) என்ற மீன்களில் காற் 
சுவாசிக்கப் பயன்படுகிறது. 

பாலிப்டீரஸ் (2௦19701௧15), டிப்னோய் 
அப் பையே நுரையீரல் (1025) போல்:
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இரத்த மண்டலம் : இருதயத்தில் சைனஸ் வினோசஸ் (பக 

-venosus), féSler (auricle), QaereféBler (ventricle) என்ற 

மூன்று அறைகள் உண்டு. கோனஸ் ஆர்டூரியோசஸ் (௦008 ஊற்ற!” 

௦ஸ8) ஒரு தனி அறையாக இல்லை. இது - டடத 

வென்டிரிக்களுடன் .சேர்ந்து பல்பஸ் சல 

arieAGuree (bulbus arteriosus) 

ஆக மாறியுள்ளது. இதனுள் பை 

வால்வுகள் இருக்கின்றன. 

நான்கு ஜோடி அஃப்ரெண்ட், எஃப் 

ரெண்ட் செவுள் இரத்தக் குழாய்கள் 

இருக்கன்றன. ஒவ்வொரு புறத்திலு 
முள்ள எஃப்ரெண்ட் செவுள் குழாய்கள் 

நேரடியாக மேல் அயோர்ட்டாவில். 

(பெருந்தமனி) சேராமல், மற்றொரு 

புறத்திலுள்ள ஓத்த இரத்தக் குழாய்க 
ளுடன் ஒரு வளையம் போல் சேர்ந்துள் 

ளன, இவ்வீளைய இரத்தக் குழர்ய்க்கு 

சார்க்குலஸஸ் செஃபாலிகஸ் ( circulus 

cephalicus) என்று பெயர். இதிலி 

ருந்து கெரோட்டிட் தமனிகள் (௦0ம் . 

artery) முன்னோக்கிச் செல்கின்றன. 

    [த 

ZA 
Lived. 179. 

டீலியாஸ்ட் மீனின் செவுள் 

களில் இரத்தவோட்டம் : 

ம உட ் 1. வென்ட்ரிகிள் 

ஹையாய்டு செவுள்கள் மறைந்துவிட்ட 4 ஆரிக்கிள் 

தால் (ஊ்௦றர்ம்₹0)), அந்த: வளைவிலுள்ள 3, பல்பஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ் 

அஃப்ரெண்ட் செவுள்தமனி இல்லை. 4, கீழ்ப்பெருந்தமனி 

5. ஐ அஃபெரண்ட் 
ஆனால், ஹையாய்டு குமனியானது 

முதல் எஃப்ரெண்ட் செவுள் தமனியின் . ; குழாய்கள் 

ழ் முனையிலிருந்து கிளம்பி பொய்ச் கம்ரலபெரண்ட 

5 : A குழாய்கள் 

செவுளில் அல்லது சூடோபிராங்கில் 7, பொய்ச் செவுள் 

(083௦0) முடிகிறது. மற்றவை 8. ஆப்தால்மிக் தமனி 

கள் யாவும் ஹாலோபிராங்குகளாக 9. கெரோட்டிட் தமனி 

(1௦0) இருக்கின்றன. 10. சர்குலஸ் செஃபாலிகஸ் 
1]. உள்கெரோடிட் 

சிரை மண்டலத்திலும் சில மாறு ம் ia ‘ 

தல்கள் காணப்படுகின்றன. வால் சிரை 14 மிசன்ட்டரி 

யானது சுரு மீனிலுள்ளதுபோல் இரண் .15, காற்றுப் பை தமனி 

டாகப் பிரிந்தாலும், வலது கிளை, பின் &:43: செவுள் பிளவுகள் 

கார்டினல் சைனஸ் ஆகவே, சிறு நீரகத் 

'இின் வழியாகச் செல்கிறது. ஆனால், இடது கிளைமட்டும் சிறுநீரகத்தில் 

துந்துககள்ாகப் பிரிந்து ரீனல்.போர்ட்டல் மண்டலத்தை உண்டாக்கு 

இ
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கிறது. சுறாமீனில் காணப்பட்ட பக்கச் சிரைகள் (lateral veins) 1249) 

யாஸ்ட் மீன்களில் இல்லை. ஆகவே, இடுப்புத் துடுப்புகளிலிருந்து 

இரத்தம், கார்டினல் சைனஸ் (0௨01௨1 sinus) வழியாகத்தான் 

இரும்பவேண்டி யிருக்கிறது. 

நரம்பு மண்டலம் : மூளையானது சுராமீனில் காணப்பட்டது. 
போல் டீலியாஸ்ட் மீன்களிலும் காணப்படுகிறது. சிறு மூளையும், 
பார்வைப் பகுதியும் பெரிதாகக் காணப்படும். பெருமூளை அரைக் 
கோளங்கள் (௦ஸாவி நண்றாக) சுறாமீனிலிருந்ததைவிடச் ' சிறிய 

னவாக இருக்கும். நுகர்ச்சிப் பகுதிகளும் நுகர்ச்சித் தண்டுகளற்றுப் 
பெருமூளையை ஒட்டிக் காணப்படும். 
டையன்செஃபலான் பகுதியானது (101 

cephalon) souimefwe 2 mcicd@je (pineal 
௦03) மட்டும் தோற்றமளிக்கிறது. இப் 
பகுதிக்கு நோர்கீமே, இன்ஃபன்டி.புலம், 
பிட்டுயிட்டரி உறுப்பு, இரத்தப் பை, &ழ்ப் 
பகுதி ஆகிய யாவும் சுறாமீனில் காணப்பட் 
டது போலவே உள்ளன. பாரிவைப் பகுதி 

கள் (௦11௦ 100) இரண்டும் பெரியனவா 

கக் காணப்படுகின்றன. பார்வை நரம்பு 

  

ane ட on. OO குறுக்கிடும்போது, அவைகள் பின்னிக் 
ட்ட க்் கொள்ளாமல் (chiasma) சாதாரண 

த் பண்கலை மாகவே குறுக்காகச் செல்கின்றன. மூளை. 
ட %. பின் குழாய் நரம்புகளின் பங்கீட்டு முறையும், தண்டு 

4. உட்செவி கிணநீர்ப்பை வடத்தின் அமைப்பும், நரம்புகளும் சுரு 
5. ஆம்புலா மீனில் காணப்பட்டது போலவே உள் 
6. கிடைமட்டக் குழாய் ளன. ் 
7. -லெக்னா 

8- சாக்குலண் உணர்ச்சி உறுப்புகள்--கண் : லி 
யாஸ்ட் மீன்களில் கண் அமைப்பு வேறுபட்டுள்ளது. கண்ணின் கார் 
னியா-கருவிழிப் படலம்--- தட்டையாக இருக்கிறது. இதன் வில்லை 
(லென்ஸ்) உருண்டையாகவும் பெரியதாகவும் இருக்கும். லன்ஸ் 5 இதற்கு 
முன்னுள்ள மூன் அறை சிறியதாக இருக்கும். கோராய்டு 
அடுக்கின் வெளிப்புறத்தில் வெள்ளி போன் ற ஒரு பளபளத்த 
அடுக்கு இருக்கிறது. இதற்கு ஆர்ஜென்டியா (argentia) srersy பெயர். இந்த அடுக்கு குயனின், (guanin)  creir.m பிரதிபலிக்கும் 
படிகங்களால். ஆனது. பார்வை நரம்பு கண்ணிற்குள் புகுமிடத் 
தைச் சுற்றிக் கோராய்டு அடுக்கில் இரத்தக் கோளங்கள் இருக் 

் கின்றன. இந்தக் கோளங்களுக்கு ரிட்டியா மிராபிலியா (retia 
mirabilia) ereiray பெயர். இவைகளைப் பெர்துவாகக் கோராய்டு
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சுரப்பிகள் (01101௦0104 214008) என்று கூறுவதுண்டு. ஆனால், இவைகள் 

“உண்மைச் சுரப்பிகளல்ல. பார்வை நரம்பிற்குமேல் இச்சுரப்பிகளி 

லிருந்து ஓர் இரத்தச் சரடு லென்ஸிற்குப் பின்னால் பின் அறையில் 

நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. இது கோராய்டு மடிப்பினால் உண் 

டானது. இதற்குப் பொய்ச்சரடு (falciform process) என்று பெயர். : 

இதன் நுனி ஒரு குமிழ் போன்று முடிகி 
றது. இக் குமிழுக்குக் கம்பேனுலா ஹல்லரி 

(௦௦001௧ மவ11சம்) என்று பெயர், இந்த 
உறுப்பு, 

மாதிரியான தனி அமைப்பு சுருமீனில் 

இல்லை. ் 

காதுகள்: பெரும்பாலும் சுறு மீனின் 
காதுகளைப் போலவே இருக்கின்றன. உட் 

செவி நிணநீர் 
மர்) வெளியில் இறப்பதில்லை. சாக் 

குலஸ் (8௨௦௦ய105) சற்றுப் பெரியதாக 

இருக்கும். சுண்ணாம்புச் சிறுகற்களுக்குப் 
பதிலாக ஆட்டோலித் (௦1௦1/4டி) பெருங் 
கற்கள் இப்பையில் காணப்படும். ஒவ் 
வோர் இனத்திற்கும் குறிப்பிட்ட எண் 
ணிக்கையுள்ள  ஆட்டோலித் கற்கள் 

உண்டு. 

நுகர்ச்சியுறுப்புகளும், பக்கக் கோட்டு 
அுப்புகளும் பொதுவாகச் சுறுமீனில் 
காணப்பட்டது போலவே இருக்கின்றன. 

சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் : 
சிறுநீரகங்கள் இரண்டும் இடைநெஃப்ராய் 
Serr @lb (resonephrous). Q)enar sr mies 
பைக்கு மேலும், . முள்ளெலும்பு வரிசை 
களுக்குக் கமும் அமைந்துள்ளன. இவை 

களின் முற்பகுதிகள் சிறுநீரக வேலையற்று 
இருக்கின்றன. பிற்பகுதிகள் , இரண்டும் 
பின்னால் ஒன்று சேர்ந்து, றுநீர் பிரிக் 
கும் வேலையைச் செய்கின்றன. Agi brs 

குழாய்கள் இரண்டும் ஒன்றுசேர்ந்து, 

வில்லையைக் குவிழுகப்படுத்தும்' 

தொழிலில் பங்கு கொண்டுள்ளது. இம் 

Tort (endolymphatic _ 

  
Lytls. tg, 
மடவை மீனின் சிறுகீர்- 

இனப்பெருக்க உறுப்புகள்: 

1. 
2 
3. 

3
௪
௬
 

சிறுநீரகம் 
சிறுநீர்க் குழாய் 

சிறுநீர்க் குழாய்களின் 
பொதுப் பாகம் 

சிறுநீர்ப்பை 

 சிறுகீர், இனப்பெருக் 

கத் துவாரம் 

விந்துச் சுரப்பி 

. விந்து நாளம் 

௨ விந்து காளங்களின் 

பொதுப்பாகம் 
௩ 

இறுதியில் அகன்ற சிறுநீர்ப் பையை உண்டாக்கி இருக்கின்றன.



378 விலங்கியல் 

இப்பை சிறுநீரக-இனப்பெருக்கச் சைனஸில் திறக்கிறது. இதிலிருந்து 
தனியாக ஒரு துவாரத்தின் மூலம் மலவாய்க்குப் பின் வெளியில் இறக் 

Hog. 

ஆணில் இரு நீண்ட விந்துச் சுரப்பிகள் உடலறையின் இரு பக்கங் 
களிலும் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் விந்துக் குழாய் 
தனித்தனியே கிளம்பி, பின் ஒன்றாகச் சேர்ந்து சிறுநீர்-இனப்பெருக்கச் 
சைனஸில் இறக்கிறது. பெண்ணில் ஒரு ஜோடி அண்டச் சுறப்பிகளி 
உடலறையின் பிற்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. விந்துக் Sir eer 
போலவே அண்டக் குழாய்களும் HorbI, Ag Si-Qerk Qugesé 
சைனஸில் திறக்கின்றன. அண்டங்களும் விந்துக்களும்' வெளியனுப்பப் 
பட்டு, நீரில் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. ஆகவே, கருவுறல் வெளியில்: 
நடைபெறுகிறதேயன்றிச் சரு.மீனில் ஏற்பட்டதுபோல் உள்ளே யல்ல. 
முட்டைகளில் அதிக அளவு யோக் உணவு &ண்டு.. கருவளர்த்தலும் 
வெளியிலேயே நடைபெறுறது. 

வரிசை : டிப்னோயி (1100௦0) 
எடுத்துக்காட்டு : செரட்டோடஸ் (106 : Ceretodus) 

இந்த வரிசையில் வரும் மீன்களில் மூன்று இனங்களே இப்போது 
உயிருடன் உள்ளவையாகும். இவைகளுக்கு, ₹ நுரையீரல் - மீன்கள்” 
(Lung-fishes) என்றும் பெயருண்டு. குற்போது செரட்டோடஸ். 
-(Ceretodus) croirm Weir ஆஸ்டிரேலியாவிலும், புரோட்டாப்.டீரஸ் 
(Protopterus) carm heir ஆப்பிரிக்காவிலும், லெப்பிடோசைரன் 
(Lepidosiren) என்ற மீன் அமெரிக்காவி லும் காணப்படுகின்றன. 
எல்லா மீன்களும் நல்ல நீரில் வாழ்வன. இவைகள் இரட்டை நாசி 
சுளுடையன ; ஆகையினாலேயே டிப்னோயி என்று பெயரிடப்பட் 
டுள்ளன. இவைகள் வாழும் இடம் கோடைக்காலத்தில் நீர்வற்றிப் 
போவதால், வெளிக்காற்றை உட்கொண்டு உயிர்வாழ வேண்டியிருக். 
இறது. அந்த நிலைக்கேற்ப இவைகளின் உடலமைப்பும் வாழ்க்கையும் 
அமைந்துள்ளன. இவைகள் மிகவும் சோம்பலாக இருக்கும், சிறு நத்தைகள், புழுக்கள், ரரஸ்டேடியன்கள் முதலியனவற்றை ஆகார மாகக் கொள்ளும். கிட்டத்தட்ட 5 அடிவரை இவைகள் வளரும், 

எடுத்துக்காட்டாக செரட்டோடஸ் மீ னை எடுத்துக்கொள்வோம்.. மற்ற மீன் வரிசைகளுக்கும் இதற்குமுள்ள சல முக்கிய வேறுபாடுகள் மட்டுமே விளக்கமாகக் ழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கன்றன. 

வெளித்தோற்றத்தில் அதிக வேறுபாடுகளில்லை. சைக்ளாய்டு செதில்கள் உடலின்மேல் காணப்படுகின்றன. வால் து டுப்பின் இரு
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பகுதிகளும் சமமாக இருப்பதால் ycofGedsed (Diphycercal) வகை 

என்று கூறப்படும். வெளிநாசித் துவாரங்கள் இரு சிறு குழாய்கள்- 

  

Liv. 5-182, 

செரட்டோடஸ். 

மூலம் உள்நாடித் துவாரங்களினால் உள்வாயில் திறக்கின்றன. இதற்கு. 

ஐந்து ஜோடிச் செவுள் பிளவுகளுண்டு. மற்றப் பண்புகள் யாவும் 

டீலியாஸ்ட் மீனை ஓத்திருக்கும். 

உள் எலும்புக் கூடு: முள் எலும்புகளின் தனித்தன்மையற்று- 

நோட்டோக்கார்டு தொடர்ந்து காணப்படும். நியூரல் வளைவும், ஹீமல் 

வளைவும் குருத்தெலும்புகளினால் ஆனவை. இவைகளில் அரைகுறை. 

யாக எலும்புச் செல்களும் காணப்படும். மண்டை. ஒடு பெரும்பாலும் 

குருத்தெலும்பு நிலையிலேயே இருக்கிறது. மேற்பகுதியில் நான்கு 

எலும்புத் தட்டுகள் இருக்கின்றன. : அவைகள் மத்தியில் இரண்டும்.. 

பக்கங்களில் இரண்டுமாக உள்ளன. மண்டை ஓட்டின் பிற்பகுதியில் 

இலை முள் எலும்புகள் ஒட்டிச் சேர்ந்துள்ளன. இவைகளுக்குக் கபால 

afer orgyibiyser (cranial ribs) என்று பெயர். சுபாலத்தின் அடியில் 

பேராஸ்ஃபினாய்டும், அதற்குமுன்: இரு நாசிக் குருத்தெலும்புகளும். 
உண்டு. 

மேல்தாடை மண்டை ஓட்டுடன் ஓட்டிச் சேர்ந்துள்ளது... 

ஹையோமேண்டிபுலார் எலும்பு தாடை அசைவில் பங்கு கொள்வ 

இல்லை. இம்முறைக்கு ஆட்டோஸ்டைலிக் (ஸம்௦ள்ர110) முறை என்று: 

பெயர். . பிரிமேக்சில்லர், மேக்சில்லா எலும்புகள் இல்லாததினால் 

- பற்களும் இல்லை. டெரிக்காய்டு, குவாட்ரேட், ஓமர் எலும்புகளில் 

பற்களுண்டு. கழ்த்தாடையானது, ஆங்குலா் (angular), ஸ்பிலே- 

னியல் (ஹ1ஸப்வ1) என்ற இரண்டு எலும்புகளாலானது. பின்னதில் பற்க 

ஞ்ண்டு. டென்டறி (4ம்ரூ) எலும்பு எஞ்சியுள்ள நிலையில் (vestigial) 

தான் இருக்கிறது. | 

ஹையாய்டு வளைவு, செவுள் வளைவுகள், மார்பு வளையம், இடுப்பு- 

வளையம் யாவும் குருத்தெலும்புகளினாலானவை. எல்லாம் சுராமீனில்: 

காண்பது போன்றிருக்கும். .
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உணவு மண்டலம் : இதுவும் சுராமீனிலுள்ளது போன்றிருக்கும். 
சிறுகுடலில் சுருள் வால்வுண்டு. மலக்குடல் கிளயோக்காவில் முடி. 
Hog. டீலியாஸ்ட் மீன்களில் இம் மாதிரி இல்லை. பற்களும் சுறா 

மீனிலுள்ளதுபோல் அமையப்: பெற்றிருக்கின்றன. இருப்பினும் 

அவை ஒன்றாக ஒட்டிக்கொண்டு பல் தட்டுகளாக உள்ளன. மேல் 
தாடையில் ஒரு தட்டும், &ழ்த் தர்டையில் மற்றொரு தட்டுமாகக் 

காணப்படும். தொண்டைக் குழாயின் அடிப்பாகத்தில் சுவாசக் 
குழாயின் துவாரம் (21௦114) இருக்கிறது. இது நுரையீரலில் : இறக் 
கிறது. 

சுவாச உறுப்புகள் : செரட்டோடஸ் மீனில் நீர்ச் சுவாசத்திற் 
காகச் செவுள்களும், ஆகாயச் சுவாசத்திற்காக நுரையீரலும் இருக் 
கின்றன. நான்கு ஜோடிச் செவுள்கள், செவுள் மூடிகளுடன் இருக் 
இன்றன. இதிலும் மற்ற மீன்களில் கர்ணும் முறைப்படியே செவுள் 
சுவாசம் நடைபெறுகிறது. உணவுக் குழாய்க்குமேல் ஒரு மையப் பை 
உண்டு. இதுதான் நுரையீரலாகும். இது உணவுக் குழாயின் அடிப் 
பாகத்திலிருந்து களம்பி வளைந்து அக்குழாயின் மேல் அமைந்துள்ளது. 

.இதனுட்புறம் இரத்த வலைகள் கொண்ட மடிப்புகளுடன் இருக் 
கிறது. இரு நுரையீரல் தமனிகள் மூலம் இரத்தம் இங்குக் கொண்டு 
வரப்பட்டு, இரு நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் திரும்ப எடுத்துச் செல்லப் 
படுகிறது. ஆகாயச் சுவாச முூறையின்போது காற்று நா௫த் 
துவாரங்கள் வழியாக: நுரையீரலை அடைகிறது. வாயுமாற்றம். 
உள்ளே நடைபெற்று, நுரைபீரலின் சுருக்கத்தினால், அசுத்தக் காற்று 
வெளிவிடப்படுகிறது. 

இரத்த மண்டலம் : மேற்கூறிய இரு சுவாச முறைகளினால் 
இருதய அமைப்பில் சில மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. இருதயத்தி 
னுள், சைனஸ் வினோசஸ், ஆரிக்கிள், வென்ட்ரிக்கிள், கோனஸ் ஆர்ட் 
டீரியோசஸ் என்ற நான்கு பகுதிகள் உண்டு. சைனஸ் விஜனோசஸ், 
ஆரிகிள் ஆகிய இரண்டும் தனித்தனியே இடது, வலது என்ற இரு 
அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இப்பிரிவு முழுமை 
பெறாத இடைச் சுவரினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கறது. ஆனால், வென்ட் 
ரிக்கள் மட்டும் பிரிக்கப்பட வில்லை. ஆரிக்கிளுக்கும் வென்ட்ரிக் 
-கிளக்கும் இடையில் .வால்வுகளும் இல்லை. கோனஸ் சுருங்கி விரியும் 
தன்மையுடையது. கோனஸில் நீண்ட. வால்வுகள் இருக்கின்றன. 
இவைகள் அதை ஓரளவிற்கு இரண்டாகப் பிரிக்கின்றன. இதன் 
வலது புறத்தில் கூவீரியன் நாளமும் (௦0021 மம), இடது புறத்தில் 
நுரையீரல் தமனியும் வந்து சேருகின்றன. 

தமனி மண்டலம்: கோனஸிலிருந்து நான்கு ஜோடி எஃப்ரெண்ட் 
"செவுள் தமனிகள் செவுள் வளைவுகளுக்குச் செல்கின்றன. ஓவ்வொரு
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வளைவிலிருந்தும் இரத்தம் நான்கு எப்பிபிராங்கியல் (ற்ரஹ்ம்க1) 

தமனிகளினால் சேகரிக்கப்பட்டு, மேல் அயோர்ட்டா என்ற பெருந்: 
தமனியில் சேர்க்கப்படுகிறது; ஆகவே, நான்கு ஜோடி எப்பிபிராங்: 

  

Lit. td 183, 

எப்பிசெரட்டோடஸ்ஸின் இருதயமும், முக்கிய இரத்தக் குழாய்: 

களும்: 1. வென்ட்ரிகிள், 2. இடது ஆரிக்கிள், 3. வலது ஆரிக் 

Hor, 4. கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ், 5, செவுள்கள், 6. அஃப் 

ரெண்ட் பிராங்கியல் தமனி, 7. எஃப்ரெண்ட் பிராங்கியல் தமனி, 

8. எப்பிபிராங்கியல் தமனி, 9, மேல் பெருந்தமனி, 10. நுரையீரல் 

, தமனி, 11, கெரோட்டிட் தமனி, 12. நுரையீரல் சிரை. ் 

இயல் தமனிகளும் ஒன்றுசேர்ந்து மேல் அயோர்ட்டாவை உண்டாக்கு: 

இன்றன. கெரோட்டிட் தமனிகள் மூலம் இரத்தம் தலைக்குச் செல்- 

இறது. இந்தத் தமனி, முதல் எஃப்ரெண்ட் செவுள் க.மனியிலிருந்து 

கிளம்புகிற து. கடை) எப்பிபிராங்கியல் தமனியிலிருந்து நுரையீரல்- 

துமனி நுரையீரலுக்குச் செல்கிறது. 

் சிரை மண்டலம் : இதில் ல இறந்த மாறுதல்கள் காணப்படு 

இன்றன. முற்பகுஇயிலுள்ள முக்கிய சிரைகள் சுரா மீனில் காணம்: 

படுவது போலவும், பிற்பகுதியிலுள்ள சிரைகள் நீர் நில வாழ்வன 

aime (amphibia) காணப்படுவன: போலவும் அமைந்திருக்கின்றன... 

இரு கூவீரியன் நாளங்கள், சுராமீனில்' காணப்படுவதுபோல் இருக். 

இன்றன. இவைகள் சைனஸ் வினோசஸில் இறக்கின்றன.
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வால்சிரையானது இரண்டாகப் பிரிந்து இடது, வலது, பின்கார் 

  

படம் 184 

எப்பிசெரட்டோடஸ்ஸின் 

I
A
R
D
A
W
N
o
 

»8 

9. 
10. 

11. 
42. 

13. 

14. 

15. 

16. 

சிரை மண்டலம் : . 

ஆரிக்கிள் 

கூலிரியன் குழாய் 

ஜுகுலார் சிரை 

முன் கார்டினல் சிரை 

பிராக்கியல் சிரை 

வால் சிரை 

வலது, இடது பின் 

கார்டினல் சிரைகள் 

இலேக்சிரை 

பெல்விக் சிரை 

ரீனல் போர்ட்டல் சிரை 

முன் வயிற்றுச் சிரை 

எஃப்ரெண்ட்ரீனல் 
சிரை 

வலது பின் கார்டினல் 

சிரை சிதைந்தது 

இடது பின் கார்டினல் 

. சிரை 

பின் கேவல் சிரை 

டினல் சைனஸ்களாக இறுநீரகத்திற்குச் 

செல்கின்றன. ஒவ்வொன்றும், எஃப் 

ரெண்ட் இறுநீர்ச் சரைகளைப் பெற்றுக் 
கூவீரியன் நாளத்தை அடைகின்றது. 

ஆனால், வலது பின்கார்டினல் சிரைமட்டும் 

கூவீரியன் நாளத்தை அடையாமல் 

நேராக் சைனஸ் வினோசஸை அடைகிறது. 
அதாவது, வலது பின்கார்டினல் தன்னு 

டைய பழைய தொடர்பை விட்டுவிடு 

கிறது. இப்புதுச் சிரைக்குப் பின் கேவல் 

(post caval) Renr என்று பெயர். இச்சிரை 
மற்ற மீன்களில் காணப்படாது. ஆனால், 
எல்லா உயர் விலங்குகளிலும் காணப்ப 
டும். ஆகவே, வலது கூவீரியன் நாளம். 

கீழ்க்கண்ட கிளைகளை மட்டும் பெறுகின் 
றத--முன் கார்டினல், உள் ஜாுகுலார், 

பிராக்கியல் சிரை மா&ரபக1) முதலியன. 

இடது கூவீரியன், இம்மூன்று சிரைகளு 
டன் இடது பின் கார்டினல் சிரை (left 
‘posterior cardinal vein) cmuuyb Qum® 

றது. 

இடுப்புத் துடுப்புகளிலிருந்து வரும் 
இலியாக் சிரை ஒவ்வொன்றும் பெல்விக் 
சிரை (pelvic vein), ரீனல்-போர்ட்டல் 
சிரை என்று இரண்டாகப் பிரிகின்றது. 

மறுபக்கத்திலிருந்து வரும் அதன் ஓத்த 
சரையுடன் பெல்விக் சிரை சேர்ந்து முன் 

audbhoé Aeogoous (anterior abdominal 

vein) உண்டாக்குகிறது. இது நேரே 

சைனஸ் வினோசஸில் திறக்கிறது. இச் 
சிரைகள், குருத்தெலும்பு மீன்களில் வரும் 

பக்கச்சிரைகளுக்கு அமைப்பொத்தவைகள் 

(110:௦௦10த0$) என்று கருதப்படுகின்றன. 

ஆனால், இச்சிரையானது நீர்நில வாழ்வன 
வற்றிற்குள்ள தனிப் பண்பாகும். உண 

வுக் குழாயிலிருந்து இரத்தம் மற்ற மீன் 
-களில் சேகரிக்கப்படுவது போல், ஹிப்பாட்டிக்' போர்ட்டல் சிரை 
(மூலம் சேகரிக்கப்பட்டுக் கல்லீரலில் இடப்படுகிறது, கல்லீரலில்
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இருந்து ஹிப்பாட்டிக் சிரைகள் மூலம் திரும்பவும் சேகரிக்கப்பட்டு, 

சைனஸ் வினோசஸில் இடப்படுகிறது. . ஆகவே, ரீனல்-போர்ட்டல் 

மண்டலமும், ஹிப்பேட்டிக் போர்ட்டல் மண்டலமும் நீர்நில வாழ் 
வனவற்றிலிருப்பது போன்று காணப்படுகின்றன. 

நுரையீரலிலிருந்து இரத்தம் இரு நுரையீரல் சிரைகளின் மூலம் 

சேகரிக்கப்பட்டு, பின் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஆரிக்கிளின் இடது புறத்தில் 

திறக்கிறது. ட் 

இருதயம் சுருங்கும்போது கோனஸிலுள்ள வால்வுகள் சுத்த இரத் 

தத்தை முதல் இரு ஜோடி ௮ஃப்ரெண்ட். தமனிகளிலும், அசுத்த இரத் 
குத்தைப் பின் இரு ஜோடி அ௮ஃப்ரெண்ட் தமனிகளிலும் போகும்படி 

யாகத் இருப்புகின்றன. முன் கூறியபடி கெரோட்டிட் தமனி மூலம் 

சுத்த இரத்தம் தலைப்பாகங்களுக்கும், நுரையீரல் தமனி மூலம் அசுத்த 

இரத்தம் நுரையீரலுக்கும் செல்கின்றன. இம் முறையில் நல்ல 

இரத்தம் மூளைப்பகுதிக்குச் செல்வது குறிப்பிடத் தக்கது. நுரை 

யீரலில் அசுத்த இரத்தத்திலுள்ள கரியமில வாயுவை நீக்கி, உயிர் 

வாயுவைப் பெற்று நுரையீரல் .சரை வழியாக இருதயத்திற்குத் 

திரும்புகிறது. 

நரம்பு மண்டலம் : சுரு மீனிலுள்ளது போலவே, செரட் 

டோடஸில் மூளையும் நரம்புகளும். அமைந்துள்ளன. மூளையில் காணப் 

படும் இரு முக்கிய வேற்றுமைகள் என்ன வென்றால், (1) முன் மூளை 

யிலிருந்து சுரைசள் போன்று வெளிப்பிதுக்கங்களாக வளர்ந்துள்ள 

பெருமூளையும், (1) சிறியதாகக் காணும் சிறுமூளையுமாகும். 

சிறுநீரக--இனப்பெருக்க மண்டலம் : இதிலும் சுறா மீனைப் 

போலவே ஓத்துக் காணப்படுகிறது. இரு சிறுநீரகங்கள் உடலறையின் 

பிற்பகுதியில் அமையப் பெற்றுள்ளன. இவைகள் இடை நிலை 

'நெஃப்ராய்களாகும். சிறுநீரகக் குழாய்கள் இளயோசக்காலில் திறக் 

இன்றன. ஆண்மிீனில் விந்துச் சுரப்பிகள் சிறுநீரகங்களுடன் விந்து 

நுண்குழாய்கள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையினால், 

சிறுநீரகக் குழாய்கள் விந்துக் குழாய்களாகவும் பயன்படுகின்றன. 

பெண்மீனில் ஈரண்டச் சுரப்பிகளும், இரு தனி அண்டக் குழாய் 

களும் இருக்கின்றன. இவ்வண்டக் குழாய்கள் முன்னால் வயிற்றறை 

யிலும், பின்னால் இளயோக்காவிலும் திறக்கின்றன. கருவளர்ச்சி 

யானது ஒருபுறம் பெட்ரோமைசானில் (9670109201) ) காண்பது 

போலவும், மறுபுறம் நீர்நில aur ipeuerey je (amphilia) காண்பது 

போலவும் இருக்கிறது. எனவே, செரட்டோட்ஸ் மீன் (ஏன் ? டி.ப்னோயி 

வரிசையே) குருத்தெலும்பு மீன்களின் பண்புகளையும், நீர்நில வாழ்வன 

வற்றின் குணங்களையும் ஒருங்கே பெற் றிருக்கிறது. :
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ஆகவே, இவைகள் அடுத்துக் காணப்போகும் நான்கு கால் பிராணி 

களுக்கும் (177-௦௦6) மீன்களுக்கும் இடை நிலைப் பிராணிகளாகத். 

தோற்றமளிக்கின்றன. ் 

மீன்களின் வகையாடு : 

மீன்களைத் தாடையில்லா தவைகள் (1௧௭188), தாடையுள்ளவைகள் 

என்று இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். தாடையில்லாதவை 

களுள் பெட்ரோமைசான், மிக்சன் என்ற மீன்களே தற்காலம் உயிர் 

வாழ்கின்றன. இவை சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் என்ற வகையைச் (01255) 

சேர்ந்தன. இவைகளில் சல அட்லான்டிக், பசிபிக் மகாசமுத்திரங் 

  

  

Lintd. 18s 

அகாத்தா. க. பெட்ரோமைசான் : 1. நாசித்துவாரம், 2. புனல், 
ந. மிக்சின் : 1. செவுள் துவாரம், 2. கோழைத் துவாரங்கள். 6, பெட் 
ரோமைசானின் லார்வாவான அம்மோசிட்டிஸ் : 1, கண், 2, வேலம் 
3. எண்டோஸ்டைல், 4, செவுள் பிளவுகள், 5. இருதயம், 6. உண 
வுக்குழல், 7. கல்லீரல், 8. சிறுகுடல் 9. ; ut GB. 10, arin, 11. Geshe atu, ச முதுகுத் தண்டு, 

களிலும், சில அமெரிக்க, ஐரோப்பிய ஆறுகளிலும் வ௫ூக்கன்றன 
மற்றவை பாசில்களாக (7௦8418) இருக்கின்றன. இவைகள் முற்காலத் 
தில் (ழ௨16௦2040௨26) வாழ்ந்து. அழிந்துபட்ட அஸ்ட்ரகோடெர்ம்ஸ்
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(0ன்௨௦௦08118) என்ற மீன்களின் மிகுதியேயாகும். தற்கால மீன்களை 
இருவரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவைகளாவன : (ம) பெட்ரோமை 
சாண்டியா (Petromyzontia), (2 9 மிக்சினாய்டியா (Myxinoidea) 

என்பனவாம். இவைகள் உருண்டையாசவும், மலங்கு மீன்களைப் (௦8]) 
போன்று மிருக்கும். இவற்றின் மேல்தோல் செதில்களற்று வழுவழுப் 
பாக இருக்கும், மற்ற மீன்களிலுள்ள இரட்டைத் துடுப்புகளும். . 

இரா. உடலை நெளித்து வளைத்துப் பாம்புபோல் நீந்திச் செல்லும். 
மற்றச் சமயங்களில் வட்டவாயின் ஓட்டுறுப்பினல் அட்டைபோல் 
படகுகளிலும், மற்றப் பெரு விலங்குகளிலும் ஓட்டிக்கொள்ளும். : ஏழு: 

முதல் பன்னிரண்டு வரை செவுள்கள் காணப்படும். செவுள்கள் டை 

போன்று, அவைகளின் குழாய்கள் ஓன்று சேர்ந்தோ அல்லது 
தனித்தோ வெளித்திறக்கும். இவைகளின் உடலில் குருத்தெலும்புக். 
கூடு உண்டு. இனப்பெருக்கக் காலத்தில் லேம்பிரேக்குகளும் (1௨௭015), 
பெட்ரோமைசான்களும் கடலிலிருந்து ஆற்றிற்குள் பல நூறு மைல் 
களுக்கப்பால் சென்று மணற்பாங்கான இடத்தில் முட்டையிடும். -இக் 

காலங்களில் அவைகள் ஆரஞ்சு அல்லது கருப்பு நிறமாகக் காணப் 

"படும். மூட்டையிட்டதற்குப் பின் அவை இறந்துவிடும். முட்டைகளி 

லிருந்து அம்மோசீட்டிஸ் லார்வா (,&1000௦06118 ]லுக) வெளிவரும். 
இதன் அமைப்பும், உணவு பெறும் முறையும், ஆம்ஃபியாக்சஸைப் 
போன்றிருக்கும். இதுவே உருமாற்ற மடைந்து லேம்பிரேயாகும். 
இதன் முதுகுத் தண்டு, மையட்டோம்கள், எண்டோஸ்டைல் முதலி: 
யன ஆம்ஃபியாக்சஸில் காண்பது போலவும் ; முதிர் விலங்கில் குருத் 

தெலும்புகள், மூளை, உணர்ச்சியுறுப்புகள், இரத்த மண்டலம் முதலி 
யன மீன்களில் உள்ளது போலவும் இருக்கின்றன. இவைகளின் முன்: 

னினம் ஆஸ்ட்ரகோடெர்ம். என்ற கேடய ஃபாசில் மீன்களாகும். இக் 
ச௪வ௪ மீன்களில் முக்கியமானவைகள் செஃபலாப்சிஸ் (ஜே 1815), 
முராப்சிஸ் (0௧86), பேலியோஸ்பாண்டைலஸ் (7௮1௦௦௦0918) 

என்பவையாகும். தாடையுள்ளவைகளின் தொகுதியில் மீன் வகை 
களும், மற்ற உயர் விலங்குகளுமடங்கும். 

வகை I. AerrsCarG@iiwasr (Placodermi) 

இவைகளைக் கவச மீன்கள் என்று கூறுவதுண்டு. ஏனெனில், உட 

லின்மேல் பல எலும்புத் தட்டுகள் இருக்கின்றன. சைலூரியன் 
(Silurian), டிவோனியன் (10௦1௧௩) காலங்களில் இவைகள் வாழ்ந் 

தன. குற்போது ஃபாசில்களாகக் (1௦818) காணப்படுகின்றன. இவை 

களும் ஆஸ்ட்ரகோடெர்ம்கள் போல் நன்னீரில் வாழ்ந்து, பின் கடலில்: 
குடியேறியவைகளேயாம். இவை சுறாமீனைப் போலவே இருக்கும். 

எடுத்துக்காட்டு : அக்கேந்தோடியன்கள் (&௦௧௰711001405), கிளிமாட்டி 

830—25
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யஸ் (பெ21ம5), ஆர்த்ரோடைரெஸ்கள் (காாா௦0ர) முதலியன. 

(பேலியோஸ் பாண்டைலியைத் தற்போது பிளாக்கோடெர்மியா 

வாகக் கருதுகிறார்கள்.) 

வகை 11. காண்டிரிக்திஸ் அல்லது குருத்தெலும்பு 
மீன்கள் (Chondrichthyes) 

இந்த வகையிலடங்கும் மீன்களுக்குக் குருத்தெலும்பினாலான 

. சாலும்புக்கூடுதான் இருக்கும். பிளகாய்டு செதிள்கள் உண்டு. பெரும் * 

பாலும், ஹிட்டிரோசெர்கல் வால்துடுப்பும், ஐந்து ஜோடிச் செவுள்- 
பிளவுகளும் இருக்கின்றன. மெக்கல்ஸ் குருத்தெலும்பினால் Eps 
தாடை அமையப் பெற்றிருக்கும். இடைச்செவுள் சுவர்கள் அகல 

மாக இருக்கும். முதல் செவுள் பிளவிற்கு முன் ஸ்பிரக்கிள் துவார 
மிருக்கும். காற்றுப்பை இருக்காது. கோனஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸில் 
பல வால்வுகளுண்டு. ஆண்மீனில் கிளாஸ்பர்கள் இருக்கும். கருவுறல் 
உடலினுள் நடைபெறும். - வளர்ச்சி உள்ளேயோ வெளியிலோ நடை 
பெறும். உள்ளே நடைபெறும்போது யோக்-பைபிளாசென்டா 
இருக்கும். குருத்தெலும்பு வகையை இரு துணைவகைகளாகப் பிரிக்க 

லாம், (7) அடுக்குச் செவுள் மீன்கள் அல்லது இலாஸ்மோ பிராங்கை 
(ஷாக்), (2) ஹாலோஃபேலை (17010௦601%211) . 

துணைவகை, 1. இலாஸ்மோபிராங்கை 

சுராமீன்களும், இருக்கைமீன்களும் இதிலடங்கும். இதில் வரும் 
சிலவகை மீன்கள் மறைந்தவைகளாகும் (60௦0). தற்காலம் காணும் 

மீன்கள் மேற்கூறியவைகளே. வாய், தலையின் $ழே அமைந்திருக்கும்; 
'செவுள்மூடி இருக்காது. களாஸ்பர்கள்' உண்டு, எடுத்துக் காட் 
டுகள் : ் 

GademuGiurdAemasaco (Chalmydoselachus) : இது ஐப்பான் 
நாட்டுக் கடலின் ஆழத்தில் காணும் மீனாகும். இது மலங்கு மீன் 
போன்றிருக்கும். ஆறுஜோடிச் செவுட் பிளவுகளுண்டு. பக்கக் கோட்டுப் 
புலனுறுப்புகள் வெளிப்படையாகக் இறந்திருக்கும், இது ஒரு பழமை 
யான (ாம்மம்ம்6) மீனாகும். இது குட்டி போடும் வகையைச் சேர்ந் 
தீது. 

கொம்பன் ea (Zygaena malleus—Hammer headed Shark) : 
இதன் தலையின் முன்பாகம் இருபுறமும் நீண்டு, சுத்தி போன்றிருக்கும். 
இதனுடல் சுத்தியின் கைப்பிடிக்குச் சமானமாகும். இருபுறங்களின்
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நுனியிலும் கண்கள் அமைந்திருக்கும். மற்றும் தமிழ் நாட்டுக் கடலில் 
காணும் சில மீன்களாவன : மடவைச் சுரு (கோ௦்வர்ப்றடி 801௨11), 
குரங்குச் ௬றா (Galeocerda Eureeiric—Tiger Shark), பால்சுரு 

Scoliodon palasorrah) ap sower. 

கார்க்கரோடான் (Carcharodon): இது மனிதனை அடித்துத் 

இன்னும்; திமிங்கலம் போன்ற பெரிய விலங்குகளையும் பிடித்துத் தின் 

னும். இவைகளுக்கு அகன்ற பெரிய வாயுண்டு. ரினோடான் (140௦0௦) 
மீன் இனத்திலேயே மிகப் பெரிய மீன். சுமார் 35 அடி நீளம் வரை 

வளரும். ஆனால், இது மிதவை உயிர்களையும் (01801100), மற்றச் சிறு 

பிராணிகளையும் தின்னும். 

புலிச்சுறா (862081000௧ '1]ஜ்மாம) : இம்மீனின்மேல் புலியைப் 

போல் வரிக்கோடுகள் காணப்படும். . இதன் முட்டைகளை ஒரு பையி 

லிட்டு அப்பையிலுள்ள கயிறுபோன்ற உறுப்பினால் கடல் தாவரங் 

களில் சுற்றி வைக்கும். இம் முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சுகள் பையைக் 

இழித்துக் கொண்டு வெளிவரும். இப்பைக்குக் கடற்கன்னியின் 

&(HSGLI ols (Mermaids purse) sre Guus. 

airet a3 (Saw fish—Pristis) : இம் மீனின் மூக்குப் பகுதி நீண்டு 

வாள்போன்று காணப்படும். இந்நீண்ட பகுதியின் இருபுறங்களிலும் 

பற்கள் இருக்கின்றன. இதனால் கடலின் தரைப் 'பகுதியிலுள்ள 

விலங்குகளைக் இளறித் தின்னவும், : எதிரிகளிடமிருந்து தன்னைக் காப் 

பாற்றிக்கொள்ளவும் பயன்படுகிறது. இவை ஒரே முறையில் 30 

குட்டிகள்வரை ஈனும். 

.... திருக்கை மீன்கள் (580) : இவைகள் கடலின் அடிப்புறத்தில் 

இரை தேடித் தின்று வாழ்வன. . உடல் தட்டையாகவும், செவுள் 

பிளவுகள் இழ்ப்புறத்திலும் காணப்படும். மார்புத் துடுப்புகள் 

அகன்று உடலுடன் சேர்ந்து காணப்படும். இவைகளினுதவியால் அலை 

போல் அசைந்துகொண்டு செல்லும். மெல்லுடலிகள், கிரஸ்டேசியன் 

கள் முதலியவற்றை இவை உணவாகக் கொள்ளும். 

கழுகுத் திருக்கை (18911௦2115): இதன் கருப் பையின் சுவர் அல்பு 

மென் உணவைச் சுரக்கிறது. இதை, உள் வளரும் ௧௬, தன் செவுள் 

இழைகள் மூலம் சரடித்துக்கொள்கின்றது. 

டிரைகான் (Trygon) : இதனுடைய வால் சாட்டை போன்று 

நீண்டிருக்கும். இதன் அடியில் ஒரு நச்சுமுள் இருக்கிறது. இது குட்டி 
போடும் வகையைச் சேர்ந்தது. ~
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நார்சீன் (18206) 2 இதற்கு மீன் திருக்கை என்று: பெயர்... 

இதனுடலின் இரு புறங்களிலுமுள்ள மார்புத் தசைகள், மின் அதிர்ச் 

இயை உண்டாக்கும் மின்கலங்களாக மாறியிருக்கின்றன. கடையாக 

A 

  
சில டீலியாஸ்ட் மீன்கள் : 

A. நார்சின், %. லாலிமீரியா, ட சைனாப்டா. 

வும் நெடுக்காகவும் அமைந்துள்ள தஇிரைச்சுவர்களுக்குடையில் பல அறு 
கோணச் செல்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றிலும்: ஜெல்லி நிரம்பி 
இருக்கிறது. செல்கள் ஒன்று சேர்ந்து. தகடுகளாகக் . காணப்படு: 
கின்றன. ஓவ்வொரு தகட்டினடியிலும் நரம்பு நார்கள் சேர்ந்துள்ளன. 
இத்தகடுகளின் ஒரு புறத்தில் நேர் மின்சாரமும் ௫௦௨6), 
மற்றொரு புறத்தில் எதிர் மின்சாரமும் (கமலி உண்டாகி ஒன்று 
சேர்ந்து மின் அதிர்ச்சியை உண்டாக்குகின்றன. ஓவ்வோர் அறையும்
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'வோல்டா மின்கலம் (voltaic cell) போல் இருக்கறது. இம் மீனின் 
கீழ்ப்பகுதி எதிர் மின்சாரத்தையும், மேற்பகுதி நேர் மின்சாரத்தையும் 
உண்டாக்குகின்றன. ஆகவே, மின்சாரம் மேலிருந்து 8ழே செல்லு 

கிறது. முகநரம்பும், சஞ்சாரி நரம்பும் மின் உறுப்புகளுக்குச் செல்கின் 
றன. டார்பிடோ மீனும் (1ற£ம௦) இவ்வகையைச் சேர்ந்தது. இது 
இம் மின்சாரத்தைக் கொண்டு விரோதிகளைக் கொல்லவும், இரை 

களைப் பிடிக்கவும் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது, 

துணைவகை 11. ஹாலோசெஃபாலை (11௦1௦௦௦௮11) 

உதாரணம் : mage (Chimaera) 

இவைகள் குருத்தெலும்பு மீன்களினின்றும் சில பண்புகளினால் 
(வேறுபடுகின்றன. இவைகளில் நான்கு ஜோடிச் செவுள் பிளவு 
களுண்டு; செவுள் மூடியுண்டு. : மூன்று ஜோடி. முழுச் செவுள்கள் 
(11010). முதல் மூன்று. செவுள் பிளவுகளில் இருக்கின்றன. 

ஸ்பிரக்கிள்கள் இல்லை. ஹாலோஸ்டைலிக் முறையில் மண்டையோடு 

அமைந்துள்ளது. பற்கள் ஒன்றுசேர்ந்து தட்டுகளாக இருக்கின்றன. 
- இளயோக்கா இல்லை. சிறுநீரகக் குழாயும், இனவிருத்திக் குழாயும் 

கனித்தனித் துவாரங்கள் மூலம் இறக்கின்றன. ஒருஜோடி பிரத்தியேகக் 
கிளாஸ்பார்கள் இடுப்புத் துடுப்புகளுக்குமுன் இருக்கின்றன. தலை 
யில் ஒரு கிளாஸ்பர் இருக்கிறது. 

. அனால் குருத்தெலும்பு மீன்களுடைய சில பண்புகளும் இவை 

களில் காணப்படுகின்றன. பிளக்காய்டு செதிள்கள் இருக்கின்றன. 
வால் துடுப்பு ஹிட்டிரோ செர்கல் டைப் ஆகும். இருப்பினும், 
எலும்போ, குருத்தெலும்போ இருப்பதில்லை. வாயில் திறக்கும் நாசித் 
துவாரமுண்டு. சிறு குடலில் சுருள் வால்வு இருக்கும். கோனஸ் 
ஆர்ட்டீரியோசஸில் வால்வுகள் உண்டு. காற்றுப் பை இல்லை. மூளை 
பெரும்பாலும், குருத்தெலும்பு மீன்களில் காணப்படுவது போலிருக் 
கும். ஆனால், மண்டை ஓடும் முள் எலும்பு வரிசையும் டிப்னோயி 
மீன்களிலுள்ளது போன்றிருக்கும். ஆகவே, குருத்தெலும்பு மீனில் 
காணப்படும் பண்புகளே அதிகமாகும். 

இவைகள் ஜுராசிக் (]மா28810) காலங்களில் வாழ்த்தவைகளே. 

குற்போது மூன்று இனங்களே ஆழ்கடலில் - காணப்படுகின்றன. 
சைமீரா (0ம்) மீன் மத்தியதரைக் கடல், இங்கிலாந்து, ஆஸ்டி 
ரேலியாப் பகுதிகளிலும், Gaoifase- (Callirhynchus) தென் 
ஆப்பிரிக்கா , பசிபிக் கடல் பகுதிகளிலும், ஹேரியோட்டா (Harriota) 

ஆழ்கடலிலும் காணப்படுகின்றன.
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வகை 117. எலும்பு மீன்கள் (05(௦/௦114725) 

உயிர்வாழும் மீன்களில் பெரும் பகுதி எலும்பு மீன்களாகும். 

டிவோனியன் (9 வாபலம் காலத்திலிருந்த முதல் எலும்பு மீன் பாசில் 

  
சில டீலியாஸ்ட் மீன்கள் £ 

க. கைமீரா, ந. சிப்சிலூரஸ், ௦, ஹிப்போகாம்பஸ்; 

(fossil) நிலையில் காணப்படுவதால், குருத்தெலும்பு மீன்களுக் 
முன்பே இவைகள் உண்டாகியிருக்கின்றன என்று தெரி௫ றது. ‘aie 
வகையில் அடங்கும் மீன்களுக்கு, காஸ்மாய்டு (cosmoid) அல்லது 
FOL (ganoid) செதில்கள் இருக்கும். டிஃபிசெர்க்கல் (diphycercal) 

அல்லது ஹேமோசெர்க்கல் (11௦௦௦௦௦0௨1) வால் துடுப்பு இருக்கும்.
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துடுப்புக் கதிர்கள் எலும்புகளாலானவை. செவுள் மூடிகளுண்டு.. 

.இடைச்செவுள்திரை மிகச் சுருங்கியும், செவுள்களில் இல்லிகளுடனும், 
(சீப்பு போன்றும்) இருக்கும். கீழ்த்தாடை பல எலும்புகளாலானது.. 

அண்டங்களிலிருந்து அண்டப் பை கிளம்புகிறது. கருவுறுதல் வெளி: 
யில் நடைபெறும். இவ்வகையில் இரு துணை வசைகள் உண்டு. 

7.  கொயறிக்திஸ் (Choanichthyes), 2. ஆக்டினோடெரிஜியை 

(Actinopterygii). - 

துணைவகை : கொயரிக்திஸ் 

இவைகளில் நுரையீரல் சுவாசம் நடைபெறுவதால் உள்நாசத் 

துவாரம் உண்டு. இந்த மீன்களிலிருந்துதான் நீர் நில வாழ்வன 
உண்டாஇியுள்ளன். இவைகள் டிவோனியன் (19௯௦௨௩) காலத்திலி 

ருந்து அதிக மாற்றமின்றி வாழும் மீன்களாகும். இவைகளை இரு. 

வரிசைகளாகப்- பிரிக்கலாம். (2) கராசோப்டெரிஜியை (00850- 

pterygii), (2) டிப்னோயி (101௦1). 

“வரிசை 1. கிராசோப்டெரிஜியை : இவ் வரிசையில் வரும் 

மீன்களின் துடுப்புகளில் தசைப்பற்றான அடிப்பாகமுண்டு, இதனுள் 

எலும்புத் தாங்கெளும் இருக்கின்றன. நிலத்தில் வாழும் முதுகெலும்: 

- பிகளின் கை, கால்களைப்போல் இத் துடுப்புகள் காணப்படும். அவை 

களில் காணப்படும் மேல்கை எலும்பும், தொடை எலும்பும் போன்று, 

இத் துடுப்புகள் வளையத்துடன் இணைக்கும் தனி எலும்புகளாக 

இருக்கின்றன. மற்ற எலும்புகளும் அவைகளைப் போல்வே .காணம். 

படும். காஸ்மாய்டு செதில்கள் இருக்கின்றன. ஸ்.பிரக்கிள்கள் 

உண்டு. இக்கல் உறுப்பு பற்களிலுண்டு. 

ஆரம்ப காலத்தில் இவ்வரிசை மீன்கள் யாவும் நன்னீரில் வாழ்ந்து 

வந்தன. இவைகள் ஊனை உட்கொண்டன. இல காலங்களில் நீர் 

வற்றிப்போகும். அப்போது இம் மீன்களுக்கு உள்நாசித் துவாரமும், 

நுரையீரலும் ஆகாயக் காற்றைச் சுவாசித்து உயிர்வாழப் பயன் . 

படுகின்றன. அத்துடன் ஒரு குளம்விட்டு மறு குளத்திற்குச் செல்லத் 

துடுப்புக் கால்கள் (11 lobes) பயன்பட்டிருக்கவேண்டும். அவை 

களில் ஒரு இளையான சீலகாந்தினை (0061௨௦ஊ11மாம்) நன்னீர் வாழ்க் 

கையைவிட்டு, கடல் வாழ்க்கையை மேற்கொண்டுவிட்டது. 

ரொசோப்டெரிஜியை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். ( 1) ஆஸ்டி. 

யோலிப்பிட்ஸ். (0946012148), (8) சீலகாந்திகள் (Coelacanths) 

என்பன. ஆஸ்டியோலிப்பிட்ஸ், டிவோனியன் (Devonian) smirurrestt 

ஃபெரஸ்: (Carboniferous) காலங்களில் வாழ்ந்தவை. இவை
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ஆரம்ப நீர் நில வாழ்வனவற்றிற்கு நெருங்கி ஒத்துக் காணப்படும், 

சீலகாந்திகள் கார்பானிஃபெரஸ் காலம் முதல் மிகோகோயிக் 

{Mezozoic) . காலம் வரை வாழ்ந்தவை. இவை ஆஸ்டியோலிப் 
பிட்களைவிட உயர்ந்தவை. 

இவைகளிரண்டுமே மறைந்துபட்டனவாகக் (௨:1௦). கருதப் 

பட்டு வந்தன. ஆனால் ஐந்தடி நீளமுள்ளதும், நல்ல நீல நிறமுள்ளது 
மான ஒரு சீலகாந்த் மீன் விந்தையாகக் கிடைத்தது. இது 1998ஆம் 
ஆண்டு, டிசம்பர் மாதம் 28ஆம் நாள் தென் ஆஃப்ரிக்காக் கடற்கரை 

யில் ஒரு செம்படவன் கையில் கிடைத்தது. இதைப்பற்றி அறிந்து 
கொள்ள அவ்வூர் அரும்பொருட் காட்சிக் சாப்பாளரான (020) 
குமாரி லேட்டிமர் (141, வர்க) உதவி செய்ததனால் அதற்கு லேட் 
மூமிரியா (Latimeria) என்று பெயர் சூட்டினார்கள். இந்த மீன் உயி 
டன் பிடிக்கப்பட்டாலும், மீயூசெயத்திற்குக் கொண்டு வருவகுற்குள் 
'கெட்டுப்போய்விட்டது. 1952ஆம் ஆண்டு டிசம்பர், 30ஆம் நாள், 

அதே இடத்தில் மற்றொரு மீன் இடைத்தது. இது கிடைத்த இடம் 
அஞ்சோனியா என்ற தீவாகும்; இத் தீவிற்கு நேரே சென்று, கெட்டுப் 
'போவதற்குமுன் அதைப் பற்றி அறிய பேராசிரியர் ஜே. பி, எல். 
ovis (J. B. L. Smith) என்பவருக்கு அந் நாட்டுப் பிரதமர் டேனியல் 
மலான் (Danial Malan) ஒரு சிறு டகோட்டாவைக் (Dakota) 
கொடுத்து உதவினார். ஆகையினால், இம் மீனிற்கு *மலானிய அஞ் 
சோனியா? (Malania anjounia) என்று பெயரிட்டார்கள். ் 

மூன்றாவதாக, 1958ஆம் ஆண்டு, செப்டெம்பர் 88ஆம் நாள், 
மற்றொரு மீனவர், ஹொமாடி ஹஸ்ஸானி (Houmadi Hussani) என்பவர் அதே தீவில் இன்னொரு மீனைக் கண்டுபிடித்தார். 1954ஆம் ஆண்டு, ஜனவரி 89ஆம் நாள், ஜெ. பி. எல். ஸ்மித் (7.5.1, Smith) 
என்ற பேராசிரியர் ல மீன்களைச் சேகரித்ததில் பெரியது 780 பவுண்டு எடையும், சிறியது 43 பவுண்டு எடையும் இருந்தன. இத் தொகுப்பு மீன்களுக்கு ஸ்மித் @5. 4 (Smith No. 4) என்று பெயரிட் டார்கள். அதே ஆண்டு நவம்பர் 12-ல் பேரா௫ிரியர் மில்லாட் (Prof. Millot) gpwb சேகரிக்கப்பட்ட பெண் மீனையும், அங்குள்ள அரும் 'பொருட்காட்டிச் சாலையில் வைத்துப் பாதுகாத்து வருகிரர்கள், இவை யாவும். அறுபதினாயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் உயிர் வாழ்ந்த வைகள். இவைகளுக்குப் பிறகு பலவாருக முன்னேற்றமடைந்த 
மீன்களைப் பார்க்கும்போது, இவைகளை உயிர் வாமும் பாசில்கள்” 
(1மமம்த 1055116) என்று கூறுவதுண்டு, 

வரிசை 5. டிப்னோயி (Dipnoi) : இவைகளில் தற்போ ன் பொது இனங்களே நடனத் 
இருக்கின்றன. எப்பிசெரட்டோடஸ் என்ற
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மீன், குயின்ஸ்லாந்து நாட்டு (ஆஸ்திரேலியா) ஆறுகளிலும், . புரோட் 

டாப் டீரஸ் என்ற மீன், ஆஃப்ரிக்கா தேசத்து ஆறு குளங்களிலுள்ள 
'சேற்றிலும், லெப்பிடோசைரன் என்ற மீன், தென் அமெரிக்க 

நதிகளிலும் காணப்படும். இவை யாவும் நீர்ச்சுவாச முறையையும், 

Poseurs முறையையும் மேற்கொள்ளுகின்றன. ஆகவே, செவுள் 

களும், நுரையீரல்களும் இருக்கின்றன. இவை டிவேனியன் காலத்தில் 

உலகத்தின் பெரும் பகுதிகளில் காணப்பட்டவை; ஆனால், இப்போது. ் 

-திதறியே காணப்படுகின்றன. 

share டிப்னோயி மீன்களில் சைக்ளாய்டு செதிள்களும், - 

.டிஃபிசெர்க்கல் வால் துடுப்பும், குறுகலற்ற நீண்ட முதுகுத் தண்டும் 

உண்டு. மண்டை யோட்டில் சல எலும்புத் தட்டுகளும், ஆட் 

். :டோஸ்டைக்லிக் தாடைகளும் இருக்கின்றன. பற்கள் குகடுகளாகக் 

காணப்படும்.  சஇறுகுடலில் சுருள்வால் உண்டு. கோனஸிலும் 

"வால் உண்டு. 

முன் கூறியதுபோல் இவைகளில் நீர்நில வாழ்வனவற்றின் 

பண்புகள் இருக்கின்றன. இவைகளிலிருந்தே நீர்நில வாழ்வன நேரடி : 

பாக உண்டாகாவிட்டாலும், இவைகளிரண்டும் ஆஸ்டியோ 

.லிப்பிட்ஸ் என்ற அடிப்படையிலிருந்து டிவோனியன் . காலத்தில் 

“தோன்றி இருக்கவேண்டுமென்பதற்கு நிரம்ப ஆதாரங்கள் இருக் 

இன்றன. ஆகவே டிப்னோயி, நீர்நில வாழ்வன, ஆக இரண்டையும் 

, பற்றிக் கூறும்போது, ரோமர் (௩௭௯௭) என்பார், டிப்னோயி 

மீன்கள் நீர்நில வாழ்வனவற்றிற்கு மாமன் முறையாகும் என்று 

கருதுகிறார் (1910௦1 காக 115 uncles of Amphibia). இவைகளை இரு 

. துணை வரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம். 

(1) ஒற்றை நுரையீரலுடையன (Monopneumona). Ee 

ணம் : எப்பிசெரட்டோடஸ். 

(2) இரட்டை நுரையீரலுடையன (Dipneumona). 2 sir 760m: 

.புரோடாப்டீரஸ், லெப்பிடோசைரன். 

எப்பிசெரட்டோடஸ், சுமார் 5 அடி. நீளமிருக்கும். தேங்கிய 

-நீரில் காணும் சிறு புழுக்கள், மெல்லுடலிகள் முதலியனவற்றைத் 

தின்று வாழும்... நீர் வற்றிவிடும்போது, சேற்றின் மேல்மட்டத் 

திற்கு அடிக்கடி வந்து காற்றை நுரையீரலில் நிரப்பிக்கொண்டு 

உட்செல்லும். புரோட்டாப்டீரஸ் மீன் ஆறடிவரை வளரும். 

குவளைகள், சிறு பூச்சிகள் முதலியவற்றை உட்கொள்ளும். நீர் 

வற்றும் காலங்களில் இரண்டடி ஆழத்திற்கு உள்ளே. குடைந்து 

“சென்று ஒரு வளையில் தன் உடலை வளைத்துக்கொண்டு *கோடைத்
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G56’ 5H (summer sleep) MHEG. இதன் வளையைச் சுற்றி! 
இதன் உடலினால் சுரக்கப்பட்ட ஒரு தோற்கூடு மூடிக்கொள்ளும். 

இக் கூட்டின் தலைப்பில் ஒரு சிறு மூடியுண்டு. மீன் அதிக அசை 

வின்றி உள்ளே இருப்பதனால் சக்தியும் அதிகம்" தேவைப்படுவதில்லை.. | 
ஆகவே, உணவும் உட்கொள்வதில்லை. இம் மாதிரியே லெப்பிடோ. 
சைரனும் காலம் கழிக்கிறது. 

துணைவகை : ஆக்டினோடெரிஜியை (௦1௩0000111) 

கதிர்த்துடுப்பு மீன்கள் 

இவை யாவும் எலும்பு மீன்களாகும். உள் நாடிகள் இல்லை... 
துடுப்புகளினடியில் அடித்தசைப் பகுதி இல்லாமல் சிறு எலும்புகள் 
தாங்கிக்கொண்டிருக்கும். இடையிலுள்ள சவ்வுப் பகுதியில் எலும்புக். 
சுதிர்கள் இருக்கும், இவைகளை மூன்று மேல்வரிசைகளாகப் (0௪ 
மம்ம) பிரிக்கலாம். அவைகளாவன : (1) காண்ட்ராஸ்டிமை . 
(Chondrostei), (2) ஹாலாஸ்டியை (Holostei), (3) டீலியாஸ்டியை- 
(Teleostei). 

மேல் வரிசை 7. காண்ட்ராஸ்டியை : இவைகளில் கருத் 
தெலும்புகள் இருக்கும்... ஐந்து செவுள் துடுப்புகள் உண்டு, மீன்: 
களின் ஆரம்ப காலத்தில் இவை நிறைய இருந்தன. இப்போது ஒரு 
சில மீன்களே உயிர்வாழ்கின்றன. உதாரணம்: அளிபென்சர் (Acipen- 
8). இவைகளே ஐரோப்பா, வட ஆசியா, வட அமெரிக்கா - ஆறு 
களில் வாழும் ஸ்டர்ஜின்களாகும் (Sturgeons). உடலில் கெனாய்டு: 
செதில்களுக்குப் பதில் முக்கோண வடிவத் தட்டுகள் வரிசையாகக் 
காணப்படும். மூக்கு நீண்டிருக்கும். வாய் சிறியதாகவும், பற்களற்றும். 
இருக்கும். பாலியோடான் மிஷ்சம்ாப, பாலிப்டீரஸ் (Polypterus) 
மீன்கள் இவ் வரிசைகளைச் சேர்ந்தன. பாலியோடான், மிஸ்ஸிஸிப்: 
பியில் வாழும் மீனாகும். இதன் மூக்கு, கரண்டி, போன்றிருக்கும். 
பாலிப்டீரஸ் அஃப்ரிக்காவில் வாழும் ஆதிகால மீன் வகையைச்: 
(primitive) Geiss 9. 

மேல் வரிசை 2, ஹாலாஸ்டியை ;: 
லெப்பிடாஸ்டியஸ் (Lepidosteus),- மியா (Amia) என்ற இரு மீன் 
வகைகள் காணப்படுகின்றன. இவைகளின் மூக்கு அலகு போன்றும்,. 
வால் குட்டையாகவும் இருக்கும். லெப்பிடாஸ்டியளின் முள் எலும் 
புகள் ஆபிஸ்த்தோசீலஸ் (opisthocoelous) டைப் ஆகும். இம்மாதிரி. 
மற்றெந்த மீன் வகைகளிலும் இருக்காது. ஏமியாவின் தலையில்: 
கேனாய்டு (6௨௦14) செதில்களும், உடலில் சைக்ளாய்டு (cycloid)- 

இவ்வரிசையில், தற்காலம்: -
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செதில்களுமிருக்கின்றன. ஹாலாஸ்டியை, காண்ட்ராஸ்டியை ஆசு. 
இரண்டையும் சேர்த்துக். கேனாய்டியா (ஐக௦10) என்று கூறுவதுண்டு... 
முன்னது எலும்புக் கேனாய்டுகளாகவும், பின்னது குருத்தெலும்புக். 
கேனாய்டுகளாகவும் இருக்கின்றன. 

மேல் வரிசை 4. ௩ீலியாஸ்டியை (16160844): மடவை மீன்களில்: 
காணும் பண்புகள் யாவும் இந்த மேல்வரிசையின் குணங்களாகக். 
கொள்ளலாம். உலகத்தில் வாழும் மீன் இனங்களின் பெரும் பகுதி 

இதிலடங்கும். இவைகளின் வகைபாடு பலவாறாகக் காணப்படு: 

கின்றது. ஆகையால். ரோமர் (௩௦௭௭) கையாண்ட முறையே இங்கே. 

கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மேல்வரிசையில் ஆறு வரிசைகள் 

அடங்கும். அவைகளாவன : (1) ஐசோஸ்பாண்டைலி (180௦11). 

(8) ஆஸ்டேரியோஃபைசி (09421௦ற10ல்) , (2) ஏப்போடஸ் (4௦065), 

(4) ஹெட்டிரோமி (சனம்) (5) WeabaSev (Mesichthyes); 

(6) 94Ce5C 5rLIGtMeeou (Acanthopterygii). 

வரிசை 1. ஐசோஸ்பாண்டைலி அல்லது மேலகாப்டெரிஜியை. 
(1821௨௦௦021) : இவைகளுக்கு முள் இல்லாத துடுப்புகள்: 
உண்டு, காற்றுப் பை திறந்த இணைக்குழாயுடன் இருக்கும். இடுப்புத். 
துடுப்பு வயிற்றுப் பக்கம் இருக்கும். முற்பகுதியில் முள் எலும்புகள்" 

தெளிவாக இருக்கும். - மார்பு வளைவு, மண்டை ஓட்டிலிருந்து: 
தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். இவை. ஹாலாஸ்டியை மீன்களின்: 

பண்புகளை ஒத்திருக்கும். இந்த வரிசையில் அடங்கும் மீன்கள் யாவும் 

சிறந்த உணவாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. 

துணைவரிசை 1. குளுப்பியாய்டியா (Clupecidea): குளுப்பி'. 
பியா, GOamife (Herring) apgsPucr இவைகளில் அடங்கும். - 
உதாரணங்கள்: அல்லாத்தி (0181௩ ளார் 211105 வரமக), மோராங் 
Gacirent. (Ox-eye herring—Megalops  cyprinoides), மொத. 

Qaciorcot_ (Dussumieria acuta—Rainbow sardine), send GSgiouT 

(Usha elongata), @ent_ (Kowala coval), 2-cirartb (Chinese herring— 
Tenulosa sinensis), sev (Sardinella sindensis), @pranrdé» (Clupea. 

fimbrata), O575@65gio17 (Indian Shad—Pellona indica). 

குளுப்பியா மீன்கள் கோடை. வெள்ளத்தில் சமுத்திரத்திலிருந்தூ 

ஆற்றினுள் கூட்டங் கூட்டமாகச் செல்லும். சார்டினெல்லா என்ற 

ஒருவகைக் குளுப்பியா மீனிலிருந்து சார்டின் எண்ணெய் (8801௭6 017. 

எடுக்கிறார்சள். இவைகளில் இந்திய ஷாட் (10441 811௨0--11115க 1114௨7. 

என்ற மீன் கடலிலிருந்து ஆற்றில் வெகு தூரம் சென்று முட்டை. 

இடும். இதற்கு அனட்ரோமஸ் (anadromous)—@i_tb Guus 

(migration) ocrg Quiuwit.. ‘
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துணைவரிசை 23. சால்மானிடியா (3வர௦1ம023): சால்மன் மீன்கள் 

இந்தியக் கடலில் இல்லை. இவைகளும் அனட்ரோமஸ்--இடம் பெயரல் 

செய்கிறது. நீலூரி மலை நீரில் வளர்ச்சிக்காக ஒருவகை மீனை விட்டுள் 

eraser (Salmo fario var levensis).. 

துணைவரிசை 3. ஆஸ்டியோகிளாசிடியா (Osteoglossidea) : 

ஆஸ்டிரேலியா, அமெரிக்கா, ஆஃப்ரிக்கா தேசங்களில் தற்போது 

இவ்வின மீன்கள் காணப்படுகின்றன. : உதாரணம் : ஹிட்டிரோட் 

1.6 (Heterotis species). 

துணைவரிசை 4, கமகோட்டாப்டிராய்டியா' . (Notopteroidea) : 
உடல். அம்பட்டன் கத்திபோன்று தட்டையாகவும், இடுப்புக் துடுப்பு 

குறைந்தும் இருக்கும். கழிவாய்த் துடுப்பும், வால் துடுப்பும் சேர்ந் 
திருக்கும். உதாரணம் : . நோட்டாப்டீரஸ் (110000610௩). 

- துணைவரிசை 5. ஸ்டோமியட்டாய்டியா (Stomiatoidea) : 
இவைகள் ஆழ்கடல் வாழ் மீன்களாகும். உடலில் ஒளி கொடுக்கும் 
உறுப்புகளுண்டு. அகன்ற வாயும்: பெரிய கண்களுமுண்டு. 

உதாரணம் : ஸ்டோமியாஸ் ($யம்55). : 

துணைவரிசை 6. மார்மிராய்டியா (ர௦ஈ0037:010௦௧) ண: இவை 

களின் உடலும், தலையும் பல விதங்களில் இருக்கும். வாய் சிறியதாக 

இருக்கும். சிலவற்றின் வாலில் மின் உறுப்புகள் உண்டு. 
உதாரணம் : ஜிம்னார்க்கஸ் (ரோக), மார்மிரஸ் ( Mormyrus). 

வரிசை 11. oymGiAGurdmudA (Ostariophysi): இவைகள் 
யாவும் நன்னீரில் வாழ்வன. காற்றுப் பைகளில் வெபீரியன் 
ிற்றெலும்புகளுண்டு. இவைகள் இறந்த குழாயுடன் இருக்கும். 

துணைவரிசை 1. சிப்ரினாய்டியா (ம்ம்ம்) (கார்பு மீன் 
sot—Carps): தலையில் செதில்களற்றும், உடலில் பெரிய செதில்க 
ஞடனும் காணப்படும். மேல் உறுப்பு ஒன்றுதான் இருக்கும், வாய் 
ஓரளவிற்கு உள்ளிழுக்கக்கூடியதாகவும், பற்களற்றும் இருக்கும், 
௮ம் மீன்களின் 8ழ்த்தாடையின் மத்தியில் ஓட்டுறுப்புகள் உண்டு, 
உடலின். மத்திய பாகம் உருண்டையாக இருக்கும். உதாரணம் : 
Gaius (1.ஸ்௦). இதன் இரு தாடைகளும் கோணவாட்டில் 
கூடும். மூக்கு, தசைப்பற்றுகவும், துவாரங்களுடனும் இருக்கும். 
மீசைகள் (௦௨௦15), ஒற்றையாகவோ இரட்டையாகவோ நீண்டிருக் 
கும். இவைகள் ஆழத்தில் வாழும் தல்ல உணவு மீனாகும். பூமின் 
கெண்டை (88%) அல்லது Lor Sit (Mahseer). இது தாவரங்களை 
உண்ணும்; 5 முதல் 6 அடி நீளமிருக்கும். இவைகள் பாறை நீரோட்
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டங்களில் காணப்படும். இதுவும் சிறந்த உணவு மீனாகும். கட்லா: 

(Catla), ஆறடி நீளம்வரை வளரக் கூடிய மீன்களாகும். இவைகள் 

எல்லா இடங்களிலும், நன்னீரில் காணப்படும். பாசிகள், மெல்லுட. 

வலிகள் முதலியவற்றை உட்கொள்ளும்... -சிர்ரேனா (மேபிம்பல), டிஸ்கோ- 

நேத்தஸ் (Discognathus), லெப்பிடோசெஃபாலிக்திஸ் (1,1400612-. 
licthys) அல்லது ஆயிரை என்ற மற்ற மீன்களும் முக்கியமாகும். 

துணைவரிசை 8, சைலூரியாய்டியா ($மா௦(மக) : இதிலடங் 
கும் மீன்களைக் கெளிறு அல்லது பூனைமீன்கள் (Catfishes) orem 

கூறுவதுண்டு. ஏனெனில், இவைகளுக்கு வாய்ப்புறத்தில் நீண்ட 
மீசைகளுண்டு. இவைகள் சேற்று நீரில் வாழ்வதால் வெளிக் 

சாற்றைச் சுவாசிக்கும். உதாரணம் : வலாகா (74/க11822) என்பது: 
ஆற்றுச் சுறா மீனாகும். ஏனெனில், இது பெருந்தீனி தின்னும். மீன்க 

ளையே தின்னுமியல்புடையது. குளங்களின் ஆழத்தில் வாழும். ஆறடி. 
நீளம்வரை வளரும். கெளுத்தி, (மெக்ரோனிஸ்--]820101168) ஒரு 
பெரிய ஆற்று மீனாகும். .கஇளேரியஸ் (Clarias), gAMusew (Arius), Ges 
கோபிராங்கஸ் (8௧00007௨௨0) போன்ற மீன்களில் துணைச்சுவாச 

உறுப்புகள் உண்டு. ஏரியஸ் ஆண்மீன் 20 முதல் 40 வரை முட்டை. 
களை வாயில் வைத்துக்கொண்டு குஞ்சு பொரிக்கும்வரை உணவு: 
உண்ணாதிருக்கும். 

வரிசை 117. ஏப்போடஸ் (4௦00), ஈல் (Eel): இவைகளின் 

உடல் நீண்டு பாம்பு போன்றிருக்கும். இரட்டைத் துடுப்புகள்: 

இராஈ.. கடலில் வாழும், உதாரணம் : ஆங்குல்லா (Anguilla). 

இது அற்றைவிட்டுப் பல மைல்கள் கடலில் சென்று முட்டையிடும். 

இதற்கு கேட்டட்ரோமஸ் (௦240001008) பிரயாணம் என்று பெயர். 

அம் முட்டைகளிலிருந்து குஞ்சுகள் வெளிவரும். இவைகளுக்கு லெப்பி” 

டோூஃபாலஸ் (Lepidocephalus), crest (Elver) என்ற வளர்ச்சிப்: 

பருவங்களுண்டு. (larval 54௨268): சுமார் மூன்று ஆண்டுகள்வரை 

லாரர்வாக்களாக இருந்து பின் நன்னீருக்கு வரும். இக் குஞ்சுகள்: 

மெல்லியனவாகவும் பெற்றோர்களின் பண்புகளற்றும் காணப்படும்.. 

¢ph@mey (Murraena): இதைக் காங்கர் ஈல் அல்லது மலாங்கு 

என்றும், சேனாமீன் என்றும் கூறுவதுண்டு. சுமார் 9 அடி நீளமிருக் 

கும். இவைகளின் : உடலில் பாம்பின்மேல் காணப்படும் வரிகளும். 

நிறத்தோற்றமும் காணப்படும். பற்களில் நச்சுப் ' பைகளுண்டு. 

அணைக்குத்திப் பாம்பு (0றிம்ஸ்பர்ரு5 ௦) என்ற ஒருவகை ஈல் மீன்கள் 

இந்திய ஆறுகளின் கழிமுகங்களில் வ௫க்கும். அலை குறைவான- 

நேரங்களில் இவைகள் ஆறுகளில் சென்று அங்குள்ள தாவரங்களைத் 

தின்னும். அங்குள்ள வயல்களில் குடைபாதைகளுண்டுபண்ணிக். 

கடல்நீரும், நன்னீரும் கலந்துள்ள இடங்களில் வசிக்கும்.



398 .... விலங்கியல் 

வரிசை 177. ஹெட்டிரோமி (17௪0ஈ௦ஊம்) 2 ஆழ்கடலில் வாழும் 

நீளத் தலையுடைய மீன்களாகும். வால் துடுப்பு இல்லாமல் அவ் 

விடத்தில் நீண்ட மலவாய்த் துடுப்பும், மேல் துடுப்பும் இருக்கும். 

உதாரணம் : நோட்டோகேந்த்தஸ் (110௦௦21105). 

வரிசை V. BA&gisio (Mesichthyes): இவைகளின் துடுப்புக் 

கர்கள் மென்மையாக இருக்கும். மேக்சில்லாவை நீக்கி பிரிமேக் 
ல்லா மட்டும் நீண்டிருக்கும். 

துணைவரிசை 1, ஹேப்லோமி (ஹம்), பைக்மீன்கள் (Pikes): 
உதாரணம் : ஈசாக்ஸ் (10802). இவைகள் ஐரோப்பா, வட. ஆயா, 

வட அமெரிக்கா முதலிய கண்டங்களில் வாழும் நன்னீர்ச் An Sera 
வாகும். . 

துணைவரிசை 4, இனியோமி (14௦0) : இதிலடங்கும் மீன்களில் 

அல மிதவை மீன்களாகவும், ஆழ்கடலில் வாழ்வனவாகவும் இருக். . 
கின்றன. உதாரணம்: anniGurt_mes (Harpodon). இதைப் 

பம்பாய் வாத்து (80% ௦௦6) என்று கூறுவதுண்டு. இதன் உடலில் 

ஒளிக்கால்கள் (0100௦8) இருக்கின்றன. 

துணைவரிசை 4. மைக்ரோசிப்ரினி (Microcyprini):  நன்னீ 
Moyo, உப்பங் கழிகளிலும் வாழும் மிகச் சிறு மீன்களாகும். நீளம் 
ல அங்குலங்களே இருக்கும். இவைகளே பற்கெண்டையினமாகும். 
உதாரணம் : ஹேப்லோ கைலஸ் (1121௦01416), காம்பூசியா (கே : 
மயம்) அல்லது முண்டகக் கண்ணி. இவைகளின் தலை சிறியதாசவும், 
தட்டையாகவும், கண் பெரிதாகவும் இருக்கும். இவைகள் நீர் 
மட்டத்தில் நீந்திச் சென்று மிதக்கும் பொருள்களையும் கொசுக்களின் 
லார்வாக்களையும் தின்னும். மலேரியா சுரத்திற்குக் காரணமான - 
'கொசுக்களின் வளர்பருவங்களை ஆரம்ப காலத்திலேயே ஓழிப்பதற்கு 
இம் மீன்களை வளர்த்து அவ்விடங்களில் விடுவார்கள். இம் மீன்கள் 
இத்தாலி, சையாம் தேசங்களிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டன. பெண் 
மீன்கள் ஆண்களைவிடப் பெரியனவாக இருக்கும். 

துணைவரிசை 4, .சின்டோநேத்தி (Syntognathi) : 
(Garpike) அல்லது பெலோனி (08௦௧௧) என்ற மீனில், இரு தாடை 
களும் சேர்ந்து அலகு போன்றிருக்கின்றன. இதைக் கட்டைக் 
“கோலா என்று சொல்வதுமுண்டு. ஹெமிரேம்ஃபஸ் (Hemiramphus) [அரை அலகு-112]7 068). இதற்கு மொட்டக்கோலா என்று பெயா் இதன் க&ீழ்த்தாடை மட்டும் மேல்தாடையைவிட நீண்டு காணாக் படும். இவைகள் நீர் மட்டத்தில் வாழ்வன. எலும்புகள் பச்சை யாக இருக்கும், இப்லூரஸ் .. (Cypsilurus) ( பறவைக் கோலா. 

கார்பைக்
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Flying சி்). இதன் மார்புத் துடுப்புகள் இறக்கைபோல் நீண்டு 
காணப்படும். சுமார் 300 கெஜம் வரை தாவிச் செல்ல முடியும். 

் இவைகள் எக்சோசீட்டஸ் (18%0006100ட) அல்லது கோலா குடும்பத் 

தைச் சேர்ந்தவை. 

துணைவரிசை 5, தொராக்கோஸ்டியை (11௦7008160) 2 உதார 
ணம் :, ஹிப்போகாம்பஸ் (1710௦௦௧000) அல்லது கடற்குதிரை. 
இதன் உடல் நீண்டும், -உடலின்மேல் எலும்பு ஓடுகளினால் மூடப் 

பட்டும் இருக்கும். இரு தாடைகளும் நீண்டு ஒரு மூக்காக அமைந் 
துள்ளது. வாயில் பற்களில்லை. வாலினுதவியால் தாவரங்களைப் 
பற்றிக் கொள்ளும். ஆண்மீன்களின் வயிற்றுப் பையில் முட்டைகளை ' 
வைத்துக் குஞ்சு பொரிக்கும் வரை பாதுகாக்கும். என்னே இவைகளின் 
பெற்றோர் ஆதரவு (parental care)/ சிங்கநேத்தஸ் (8 ஜ2(1108). 
இதைக் குழாய் மீன் (110616) அல்லது கல்மீன். என்றும் கூறுவ 

துண்டு. 

வரிசை "71. அக்கேந்தோடெரிஜியை (&௦840றசஏஜ11) : துடுப் 
புக்களில் முட்களுண்டு. காற்றுப் பை இருக்குமானால், அப் பை முதிர் 
மீன்களில் மூடப்பட்டிருக்கும். இடுப்புத் துடுப்புகள் வயிற்றுப் 

புறத்திற்குமுன் இருக்கும். இத் துடுப்புகள் முன்னே வளர்ந்து 
கஇளித்திரத்துடன் (011மரமா) இணைந்திருக்கும். மேக்கில்லாவில் 
பற்கள் இரா. .னாய்டு செதில்கள் இருக்கும். இவை பெரும்பாலும் 
கடல்வாழ் மீன்களே. 

துணைவரிசை 1, Guilarwigwm (Berycoidea): இவை பழங் 

சாலக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவை; இடுப்புத் துடுப்புகள் மார்புப் 

பகுதியில் காணப்படும். (மற்றக் : குடும்பங்களில் கர்ணப்படா.) 
உடல் தட்டையாகவும், வாய் பெரியதாகவும் இருக்கும். தாடைகள் 
வெளிநீட்டவும் முடியும். உதாரணம் : பிரியகேன்தஸ் (111011110௩), 
குர்ட்டஸ் (போல). குர்ட்டஸ் மீனின் தலையிலுள்ள முன் நீட்சியில் 
குஞ்சு பொரிக்கும்வரை முட்டைகள் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். 

துணைவரிசை 2, பெர்காய்டியா (7௦௦1ம்), பர்ச்கள் (ந- 

ches): இவைகளில் முட்கள். நன்கு வளர்ந்திருக்கும். இடுப்புத் 
அடுப்பில் ஒரு முள்ளும், நான்கு அல்லது ஐந்து கதர்களுமுண்டு. 

" வாய் அவ்வளவாக வெளிநீட்ட முடியாது. உகாரணம் ? லேட்டஸ் 
(Lates) அல்லது கொடுவா (கபர் 56௧ றசா௦110), பன்னாக்கத் தளை (Ennea 

centrus sp.), Gee aor (Ambassis sp.), uoirenilé சாத்தான் (ற1- . 

nephlus sp.), wiit_é சீச்சான் (1 ளக), முண்டக் கண் (40020), 
செப்பிலிச்சை (1.பபவ௩ப8 ஐ.) முதலியன.
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துணைவரிசை 8. ' காரங்காய்டியா (Carangoidea): உடல் 

நீண்டும், தட்டையாகவும் காணப்படும். சிலவற்றில் பக்கப் புலனுறுப் 

புகள் கவசத் தட்டுகளினால் மூடப்பட்டிருக்கும். உதாரணம் : 

- தோக்காரை (கோக gallus) கானாங் கழுதைப் பாறை (Carnx. 

ராய), சடைவெளவால் (1121 8.) முதலியன. 

துணைவரிசை 4. ஸ்காம்பிரியாடியா (6௦001௦1468) : மேல் 

துடுப்புகளும், மலவாய்த் துடுப்புகளும் பெரியனவாக இல்லாமல் 

சிறிய துடுப்புகளாகக் காணப்படும். முள்ளுடைய மேல் துடுப்புகள் 
பள்ளத்தில் அமையப் பெற்றிருக்கின்றன. உதாரணம் : கானாங் 

கெளுத்தி (8௦௦௯ 8£.), வஞ்சரம் (நேமா), மயில்மீன் (1118121௦- 
phorus), oréor (Trichurus) apaolusenr. . 

துணைவரிசை 5, டிரேக்கினாய்டியா (11௦0௦1062௨) : (நெச 
வாளிகள்-4/ லன). உடல் நீண்டும், மென்மையாகவும் இருக்கும். 

உதாரணம் : டிரேக்கினஸ் [1க௦ாம்1). இது ஐரோப்பா, மேற்கு. 
ஆஃப்ரிக்கா நாடுகளில் காணப்படும். 

துணைவரிசை 6. யுரனோஸ்கோயிடியா (பீஈ௨ர௦௦௦௦106௧) : உடல் 
உருண்டையாகவும், கண்கள் தலையின் மேற்புறத்திலும் காணப் 

படும். உதாரணம் : யுரேனோேஸ்கோபஸ் (0181050008) , 

துணைவரிசை 7. Gerereniiguim  (Blennoidea): -இடுப்புத் 
துடுப்புகள் குறைவுற்றிருக்கும். மார்புத் துடுப்புகள் அகன்றிருக்கும், ” 

கடற்கரை யோரங்களிலுள்ள பாறைக் குட்டைகளில் அதிகம் 

காணப்படும். சேலேரியஸ் ($வில28). இம் மீனின் ஆண்கள் கூடு 
கட்டி முட்டைகளைப் பாதுகர்க்கும். ஃபிராஸ்ஃபர் (111) என்ற 

மீனிற்குச் செல்திகளும் இடுப்புத் துடுப்புகளுமில்லை; இதன் மல 

வாய் தலையினருகில் இருக்கும். இது கடல் வெள்ளரிக்காய் (865 

cucumber) storm ஹாலத்தூரியனின் (holothurian) இளயோக் 

காவில் வ௫க்கும். இ ் 

துணைவரிசை: 8. அனகாந்தினி (கர்பம்) : நீண்ட உட 
லம், கூர்மையான வாலும் உண்டு. உதாரணம் : மேக்ரூரஸ் 
(Macrurus). இது ஓர் ஆழ்கடல் மீன், கேடஸ் (0ம்). இது ஆர்க் 
டிக் பகுதியில் காணப்படுகின்றது. ் 

துணைவரிசை 9. கீட்டோண்டாய்டியா '0146(௦0௦87௦446-) 
(வண்ணத்துப் பூச்சி மீன்கள்) : உடல் தட்டையாகவும், பல திறங்க 
ஞூடையதாகவும் இருக்கும். பவழப் பாறைகளில் காணப்படும்.
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உதாரணம் : ் எப்ஹிப்பஸ் (Ephippus), eprsaee (Holo- 

canthus), #ipeurtg. (Heriochus). 

துணைவரிசை 10. andere (Mulloidea) :  QqG கெட்டி 
யான: பார்பில்கள் தாடையின்&ழ்க் காணப்படும். உதாரணம் : 

உ-ப்பினஸ் (பறட) அல்லது சென்னாவரை. ் 

துணைவரிசை 11. பிளக்டோநேத்தை (1160%௦ஜகமம்) : உறுதி 
யான தாடைகளும், வாயில் அலகு போன்ற.  பற்களுமுண்டு. 
உதாரணம் : நிழலாடி அல் 
லது பேலிஸ்டி.ஸ் : (19 /1514-- 
Trigger fish), @fluw மீன் 
(Sun fish), qpeirersi Queré&A 

மீன் (191௦0௦௦), ஆஸ்ட்ரேஸி 

யன் (Ostracion — Coffer . 

fish), apibapsirafl (Triacan- 

thus). 

  

துணைவரிசை 12. ஹிட்டி கி பாட்டீ |88. 
ரோசொமேட்டா (Hetero- பெட்ரோடான் 
somata): உடல் தட்டை, 

யாகவும், மேல்துடுப்புகளும் மலவாய்த் துடுப்புகளும் நீண்டும், 
உடலும் தலையும். சமச்சீராகவும் காணப்படும். இவைகள் தரை 

மட்டத்தில் வாழ்வன. அலைபோல் அசைந்து -நகரக்கூடியன. 
உதாரணம் : இதில் வருவனவற்றிற்குப் பொதுவாக நாக்கு மீன்கள்: 

என்று பெயர். சைனோகிளாசஸ் (0902105808), சைனாப்டா 

(Synapta). 

துணைவரிசை 18. ஸ்கார்பேரிடியா' ($௦0றக௭ம்மேக) ; இவை 
ஊன் உண்ணும் மீன்களாகும். உடலில் பல முட்களிருக்கும். 
சிலவற்றில் நச்சுப் பைகளுண்டு. உதாரணம் : தும்பி அல்லது தேள் 

. LAsér (Scorpion fish), ட்டிராயிஸ் (1012௦5)--ஐந்நிறமீன். 

துணைவரிசை 14, பாட்ரகாய்டியா (Batrachoidea—Csoor 

மீன்கள்) : சேறு நிறைந்த இடங்களிலும், கடலோர ஆறுகளிலும் 
காணப்படும். உதாரணம் : . பாட்ரக்கஸ் (13ாக௦யடி). கேரளக் கடற் 

கரையில் அதிகம் காணப்படும். க 

துணைவரிசை 75. பெடிக்குலேட்டி (0௪ம௦ய114) : இவைகள் 
ஆழ்கடல்வாழ் மீன்களாகும். முட்கள் சிறிதே இருக்கும். செவுள் 

830—26
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துவாரங்கள் , குறைவுற்று ஒரு இறு துவாரத்துடன் இருக்கும். உதாரணம் : ஆன்டன்னேரியஸ் (.&ர£ம்ரோாமார்ப5)_ அல்லது தூண்டில் 

  

LL 1s - 189. 

ஆண்டிரேரியஸ்; 1, தூண்டில், 2. மேல் துடுப்பு, 3. மார்புத் 
துடுப்பு, 4. கீழ்த் துடுப்பு, 5. மலவாய்த் துடுப்பு, 6. வால் துடுப்பு. 

மீன். இதன் தலையில் ஒரு தூண்டில் உண்டு. மேல் துடுப்பின் ஒரு 
கதிர்தான் இவ்வாறு மாறியுள்ளது. இதன் வாய் இத் தூண்டிலுக்குக் 
கீழ் அகன்று காணப்படும், 

துணைவரிசை 16. கோபிடியா (Gobidea) : பெரும்பாலும் 
கரையில் வாழும்; இவைகளின் கீழ்த் துடுப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து 
ஒட்டிக்கொள்ளும் உறுப்பாகக் காணப்படும், உதாரணம் - கோபியல் 
அல்லது உளுவை (06106), பெரியாப்தால்மஸ் (னங்க), தீர் 
Sef (Mud-skipper). Qenasaflar Qeaycir மூடியினுள் துணைச்சுவாச 

ல உறுப்புகளுண்டு. இடுப்புத் 
துடுப்புகள் வயிற்றுப் பகுதியில் 

ஓ இருக்கின்றன. இவைகள் கால் 
கள் போன்று நடக்க உதவுஇன் 
றன. கரையோரத் தாவரங்க 
ளிலும், சேற்றிலும் இவை 
பெரும்பாலும் காணப்படும். 
அச்சமயம் வால்பாகம் ரில் 
இருக்கும். வால்பாகம் துணைச் 

சுவாச உறுப்பாக உதவுகிறது என்று இலார் கருதுகிறார்கள். 
° 

      LILts. 190. 
எக்கீனியஸ் : 1, ஒட்டுறுப்பு 

துணைவரிசை 27, அனபான்டாய்டியா (Anabantoidea) : Lr ஏறிக் கெண்டை. அல்லது அனபாஸ் (அஸ்க), அஃபியோடுபாலஸ் «Ophiocephalus) sag) aire) (அல்லது குரவை), கெளராமி
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( Gourami—Osphronemus). இவைகளில்: சிலவற்றில் தளைச்சவாச. 

ட் உறுப்புகளுண்டு. 7 

துணைவரிசை 18. முகில்லாய்டியா- (Mugilloidea).: மடவை 
மீன்கள் இத் துணைவரிசையிலடங்கும். சேற்றிலுள்ள தாவரங்களை 
உண்ணும். நரிக் கெண்டை, மடவைக் கண்டடை என்ற பல மீன். 

  
் Lit. toe 19), 

சில ஆழ்கடல் மீன்கள் : A. போட்டோஸ்டோமியாஸ், 

உ. லை னோ பைபரினி, 0. கேஸ்ட்ரோஸ்டோமியாஸ். 1. ஒளி 

உறுப்புகள், ... 

துணைவரிசை 19. une Awriig.wr- (Polynemoidea): மார்புத் 

துடுப்பின்8£ழ்க் கதிர்நரல் போன்று நீண்டு காணப்படும். உதாரணம்: 
வாலங்காலா மிர்ஸா), கட்டிக் காலா மீன்கள் இதிலடங்கும்.
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துணைவரிசை :80. எக்கினீடியா (1048181028): மேல் முன் துடுப்பூ. ' 

கள் முட்டை. வடிவமான ஒட்டுறுப்பாக (805) மாறியிருக்கும். 

இரட்டை. வரிசையில் குறுக்குத் தகடுகளும் பள்ளங்களும் காணம்: 

படும், உதாரணம் :, 2.119. (oré®asilew~—Echeneis or. Remora). - 
இவைகள் பெரிய மீன், திமிங்கலம் முதலியவற்றின் 21 Dd Aers 
திக்கொண்டு அவைகளுடன் பல. இடங்களுக்குச். செல்லும். இவை: 
களை ஆமைகள் பிடிக்கச் ல ஆஸ்திரேலியப் புராதன மக்கள் பயன்: 
படுத்திக்கொள்கிறார்கள். 

துணைவரிசை 21. ஜுனோப்டெரிஜியை (Xenopterygii) ். இவை ' 
கள் தங்களுடைய ழ். ஓட்டுறுப்புகளைக்கொண்டு : பாறைக்ளிலும், 
சில மெல்லுடலிகளின் ஓடுகளிலும் ஓட்டிக்கொண்டு காண்ப்படும்... 
உதாரணம் : கோபிசாக்ஸ் (000162000). 

துணைவரிசை 22. ஆபிஸ்தோமி (Opisthomi): 21. som. 
யாகவும், ஈல் போலவும் காணப்படும். இவைகளின். வால் பக்கத் - 
தில் கண்கள் போன்ற புள்ளிகளுண்டு. இவைகளின் மூக்கு, நீண்டு 
அசையக்கூடியதாக இருக்கிறது. கதாரணம் : ..ரிங்கோப்டெல்லா' 
(Rhynchobdella). a 

துணைவரிசை 28. சிம்பிராங்கை (Symbrarchii): இவை: 
ஈல்போன்ற உருவமுடையன. நன்னீரில்: வாழ்வன. .. இரட்டைத் : 
துடுப்புகள் இல்லை. செவுள்கள் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு. கழ்த்துவார த். 
இன்மூலம் இறக்கின்றன. உதாரணம் : இம்பிராங்கஸ் (Symbran-. 
chus), tboorIierev (Amphipnous) . 7 

ள் நாற்கால் விலங்குகள் (Tetrapods) 

நிலத்தில் வாழும் நான்கு கால்களுடைய விலங்குகளுக்கு நாற் 
காலிகள் (1ர௨2௦௦௨) என்று பெயர். இவைகளில் இரட்டைத் துடுப்: புகளுக்குப் பதில் நான்கு கால்கள் வளர்ந்திருக்கும். கையிலும். 
காலிலும், உள்ளங்கை, உள்ளங்கா ஆடன்கூடிய ஐந்து விரல்கள் 
உண்டு. செவுள் எலும்புகளும், மற்ற எலும்புகளும் சேர்ந்து மண்டை 
யோடுமிகக் கச்சிதமாக அமைந்திருக்கின் றது. மார்பு, இடுப்புத் துடுப்பு: 
கள் இரண்டும் உடம்பின் எடையைத் 'தாங்குமளவிற்கேற்ப அமைந்: 
துள்ளன. நுரையீரல் முன்னிருந்தகைவிட உயர்நிலையில் காணப்: 
படுகிறது. உடலில் கழுத்துத் தெளிவாக அமைந்துள்ளது. செதில்கள் Sip இனங்களில் காணப்பட்டாலும், இவை இ வும், | 7 ; றகுகளாகவும், மயிர்க 
ஸாகவும் மாறிப் புது உறுப்புகளாகத் Da pRor mar.
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இவை ArrGerrOuAheu மீன்களிலிருந்து உண்டாயினவே 

பாம். இவைகளிலிருந்து ஆரம்ப நீர்நில வாழ்வன உண்டாயின. 
மற்றவை முற்கால ஊர்வனவற்றை உண்டாக்கியிருக்கன்றன. புதிய 

அஊள்ர்வன வகைகளைத் தங்கவிட்டு, முற்காலம் வாழ்ந்தவை மறைந்து 

விட்டன (extinct). இக் கூறுகளிலிருந்தே பறப்பன (Aves), 
- பாலுரட்டிகள் (1 வாாமக!1க) யாவும் பின்பு தோன்றின. 

நீர்நில வாழ்வன (,&றற11112) 

, நீர்நில வாழ்வனவற்றின் பொதுப் பண்புகள் : 

1. மூள் எலும்பு: (௮) சென்ட்ரமில்லாமலும் (acentrum), 

(%) Gurus Oeero Fgit-giib (pseudocentrum), (@) 
Ggri_C_or@eor_7 § Hiab (notocentrum) Qq@s@ub. 

2. மண்டை ஓடு ஆக்சிபிட்டல் முண்டுகள்மூலம் பிடர் எலும் 
... புடன் (வி) அசையும். 

காதில் காலுமெல்லார் (௦௦1818) உறுப்பு உண்டு. 

ஐந்து விரல்களுடன்கூடிய நான்கு கால்களுண்டு. 

சிவப்பு இரத்தக் கார்ப்பசில்கள் முட்டை வடிவமாகவோ 
(வி) அல்லது இருபுறக் குவி வடிவமாகவோ இருக்கும். 

5. இருதயத்தில் இரண்டு ஆரிக்கிளும், ஒரு வென்ட்ரிக்களும், 
வால்வுகளுடன் காணப்படும். 

7. இரத்த வளைவுகள் (201௦5) சமச்சருடையனவாக இருக்கும். 

4. ஆரம்ப வளர்பருவத்தில் செவுள்கள் காணப்படும். 

9. . சிறுநீரகங்களில் நெஃப்ரோஸ்டோம்கள் உண்டு. 

10. பக்கப் புலனுறுப்புகள் ஆரம்ப காலங்களில் காணப்படும். 

17... பத்தாம் நரம்பு அல்லது ௪ஞ்சாரி கஜ) நரம்புதான் கடை. 
் சியாக உள்ள மூளை நரம்பாகும். 

12. மத்தியத் துடுப்புகள் எலும்புகளுடன் தாங்கல் பெற் 
றிருக்கும். . 

13.. afer sraypbiyse, மார்பெ. லும்புகள் இரா. 

24. புணர்ச்சியுறுப்புகள் இல்லை. 

75. கருவுறல் உடலைவிட்டு வெளியில் (நீரில்) நடைபெறும். 

76. வளர்ச்சிப் . பருவத்தில் ஆம்னியான் (மயம்), அல்லன் 

டாய்ஸ் (வி1௨ம்௦15) இரண்டும் இருக்காது.
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வரிசை : நீர்நில வாழ்வன (க ரறநப18) 
எடுத்துக்காட்டு : தவளை (Frog) 

ராணா ஹெக்சாடேக்டைலா (2௩ hexadactyla) 

ஆறு, குளம், குட்டைகளில் தவளைகள் வாழும். நீரில் நீந்தியும் 
தரையில் தாவியும் போவதற்கேற்ப இவைகளின் கால்கள் அமைந் 
துள்ளன. இவைகள் தரையில் அமர்ந்திருக்கும்போது, முன்னங் 
கால்கள் உடலைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. அப்போது இவை 
களின் பின்னங் கால்கள் மடிந்து, முதுகு கூன் விழுந்தாற்போல் 
இருப்பதை எல்லோரும் பார்த்திருக்கலாம். கரையோரங்களில் 
நடந்து செல்லும்போது, இவைகள் திடீரென்று தண்ணீரில் தாவிக் 
குதிக்கும். நீரில் இருக்கும்போதுகூட, இவைகள் சுவாசிப்பதற்காக 
நீர்மட்டத்திற்குமேல் வந்து போய்க்கொண்டிருக்கும். .சிறு புழுப் 
ச்சிகளையும், நத்தைகளையும் இவைகள் உணவாகக் கொள்கின்றன. 
ஆரம்ப -வளர்பருவத்தில் மீன்களைப்போலவே செவுள்களினால் இவை: 
கள் சுவாசிக்கின்றன. இவைகளின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் இரு 
நிலைகள் உண்டு. ஒன்று நீரிலும் மற்றொன்று தரையிலும் கழிக்கப் 
படுவதால், இவை நீர்நில வாழ்வன (Amphibia) என்று கூறப்படு. 
இன்றன. 

வெளித்தோற்றம் : தவளையின் 21 Sp இரு பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கலாம். 7. தலை, 2, உடல், அதன் தலை தட்டையாகவும், கிட்டத்தட்ட முக்கோண வடிவமாகவும் இருக்கும். நுனிப் பகுதி மொட்டையாக இருக்கும். நுனிப் பகுதி, மூக்கு (ஊட்) எனப்படும். இதன் நுனியில்: வாய் அமைந்திருக்கிறது. இதன் வாய் திறக்கும் போது அகன்று காணப்படும். மூக்குப் பகுதியின் மேற்புறத்தில் ஒரு. 
ஜோடி வெளிநா?த் துவாரங்கள் பக்கத்திற்கு ஒன்ருக இருக்கின்றன. இவைகளுக்குப் பின் ஒரு ஜோஜுப் பெரிய கண்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கண்ணும், இரு கண் இமைகளினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலோன்றும், ' கீழொன்றுமாக .இவ்வீரிமைகள் இருக்கின்றன. "மேல் இமை அசையாமலும், மேல்தோலின் நிறத்தை ஓத்தும் இருக் aos. கீழ் இமையானது ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும் மெல்லிய சவ்வு பான்று இருக்கும். இதற்கு நிக்டிடேட்டிங் 'சவ்வு (nictitating membrane) என்று பெயர். இச் சவ்வு  கண்ணின்மேல் "இழுத்து. மூடிக்கொள்ளப் பயன்படுகிறது. இவ்விரு "கண்களுக்குப் பின் ஒரு ஜோடி செவிப் ue Maser (tympanic membrane) இருக்கின் றன. தவளைக்கு வெளிக்காதுகள் இல்லை. உட்செவிமட்டும் இருக்கிறது. இதன் செவிப்பறை வட்ட வடிவமாக மெல்லிய சவ்வுபோன்று. மேல் மட்டத்திலேயே இருக்கும். -
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உடலில் ஒரு ஜோடி முன்னங்கால்களும், ஒரு ஜோடிப் பின்னங் 

கால்களும் இருக்கின்றன. உடலின் அன்பு றத்தின் நடுவில் கழிவாய்த். 
துவாரம் இருக்கிறது. மூன்பின் 

கால்கள் அமைப்பில் ஒத்திருச் 

இன்றன. இருப்பினும், முன்னங் 

கால்களைவிடப் பின்னங்கால்கள் 

பருத்தும் நீளமாகவும் இருக்கின் 

றன. இவற்றை மடித்துக் 

கொண்டுதான் தவனை உட் 
கார்ந்துகொள்ளும், ஓவ்வொரு 
முன்காலி லும் மேல்கரம், முன் 

கரம், கை என்ற மூன்று பகுதிகள் 

உண்டு. நுனிக் கையில் மணிக். 

கட்டு, உள்ளங்கை, விரல்கள்: . - ் 

என்ற மூன்று பகுஇகள் இருக்கின் படம 

ன. முன்கரத்திற்கும் உள்ளங் தவளை : வெளித்தோற்றம் 

கைக்கும் இடையிலுள்ள மணிக் 

கட்டுத் தெளிவாகத் தெரியாது, கையில் நான்கு விரல்கள் உண்டு. 
கூட்டை. விரல் இல்லை. அசவே, முதல் விரல் தம்முடைய ஆள் 
காட்டி விரலுக்குச் சமமாகும். இம் மாதிரியே ஓவ்வொரு காலிலும் : 
மூன்று பிரிவுகள் உள்ளன. அவைகள்: 7. தொடை, 4. முன் 

கால், 4. நுனிக்கால் என்பனவாகும். நுனிக் காலில் 1. கணுக்கால், 
2. பாதம், 8. விரல்கள் என்ற மூன்று பிரிவுகளும் அடங்கும். காலில் 
ஐந்து விரல்கள் உண்டு. இவ்விரல்கள் ஒரே நீளமாக இரா. இவ் விரல் 

கள் யாவும் மெல்லிய சவ்வுத் தோலினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின் றன. 

இச் சவ்விற்கு வெப் (எ) என்று பெயர். இதன் மணிக்கட்டு நீள 
மாகவும் தெளிவாசவும் இருக்கும். 

  

சில வெளித்தோற்றங்களைக் கொண்டு பெண் தவளைகளிலிருந்து 
ஆண் தவளைகளை எளிதில் பிரிக்கலாம். ் 

ஆண் தவளையில் இரு தாடைகள் கூடும் இடத்தின்8ழ் பக்கத் 

இற்கு ஒன்றாகக் குரல் பைகள் (௭00) 805) இருக்கின்றன. இக் குரல் 

பைகளின் உதவியால்தான் தவளைகள் கத்துகன்றன. ஆண் குவளை 

களின் ஆள்காட்டி விரலின் அடிப்பாகம் மெத்தெனப் பருத்துக் 

காணப்படும். இம் மாதிரிப் பருத்துத் தோன்றுவது இனவிருத்திக் 

காலங்களில் (மழைக் காலங்கள்) . தெளிவாகத் தெரியும். ' பெண் 

குவளையில் இவ்விரு பண்புகளைக் காணமுடியாது. 

உடலின் மேல்தோல் மென்மையாகவும் வழவழப்பாகவும் 

இருக்கும். இது உடலுடன் சேர்ந்து : ஒட்டிக் காணப்படாமல்
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தளர்ந்து . காணப்படும். இத் தோலின்: மேற்புறம் கருப்பாகவும், 
உட்புறம் வெளுப்பாகவும் இருக்கும். இத் தோலின் குறுக்கு வெட்டுப் 

படத்தைக் கவனித்தால், இதில் முக்கிய 
மாக 1, மேல்தோல் (epidermis), 2, 
தோல் (dermis) என்று ஈரடுக்குகளாகக் 
காணப்படும். மேல்தோலில் .பல எப்பித் 
தீலியல் அடுக்குகளுண்டு. மேல் அடுக்கில் 
மெல்லிய, தட்டையான செல்கள் நியூக்கி. 
னியஸ்களற்றுக் காணப்படும். இதற்குக் 
Qs. & Gare (stratum corneum) eras mf 
பெயர். இது அழுக்கழ உஇர்ந்துவிடும். 
இதற்கடுத்து மால்பிஜியன் அடுக்கு (217உர்பாா 
malpighium) @)5é@ m 41. இதில் தூண் 
போன்ற செல்களிருக்கின் றன. 

  

அடுத்துள்ளது தோல் (பே) கரன். 
இதில் மேல் அடுக்கு, தளர்ந்த இணைத் 
Sedsonm gyd (stratum Spongiosum), 

LiL. Lo 193, 
தவளை : தோலின் குறுக்கு 

வெட்டுத் தோற்றம் ் i Sb அடுக்கு இறுக்கமான இணைத்தி௪ுக் x வ றல்களினினன் அம் _ Serr gyb (stratum compactum) ஆனவை. 
ர வத் அவிவ் இவைகளில் சுரப்பிச் செல்களுண்டு. ஆசை 4. நிறத்துகள் யினாலேயே, தவளையின் மேல்தோல் எப் 
5. சுரப்பித் துவாரம் பொழுதும் வழவழப்பாக இருக்கும். 6. தோல் சுரப்பி 

7. en எலும்புக்கூடு : முதுகெலும்புத் 8. ரத்தக்குழாய் க ச . ட்ட 5. உட்தோல் தொடர். தவளையின் , முதுகெலும்புத் 
தொடரில் ஒன்பது முள் எ அம்புகளும், ஒரு 

நீண்ட கம்பு போன்ற யூரோஸ்டைலும் furostyle) oom. இவை 
பெரும்பாலும் புரோசீலஸ் ௫10௦௦௦8௦08) டைப்பில் அமைந்துள்ளன. 
அதாவது, சென்ட்ரம் முன்புறத்தில் குழிந்தும், பின்புறத்தில் குவிந்தும் காணப்படும். முன், பின் சைகபோபைூஸ்கள் (pre, post zygapo~ 
நஸ்) அடுத்தடுத்து வரும் முள் எலும்புகளுடன் சேர்ந்து நன்கு உராயும்படியாக அமைந்துள்ளன. ஒன்றினுடைய முன் சைகா 
போபை௫ஸ், மூன்னுள்ளதின் பின் சைகாபோபைூஸின் ஹழேல் ' 'கொட்டுக்கொண்டு காணப்படும். இரு முள்ளெலும்புகளுக்கு மிடை யில், பக்கங்களில் துவாரங்களிருக்கின்றன. இக், துவாரங்களின் 
மூலம் நரம்புத் தண்டிலிருந்து நரம்புகள் வெளிவருகின்றன. . எல்லா முள் எலும்புகளும் பந்தகங்களினால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப் பெற்றிருப்பதால், அவைகள் சற்று வளைந்துகொடுக்கும் திலையிலிருக் கின்றன.
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ட மாதிரிக்காக ஒரு முதுகு முள் எலும்பை எடுத்துக்கொண்டால் 
அதில் மற்ற விலங்குகளில் காணப்படும் பொதுப் பாகங்களே காணப்: 
படுகின்றன. இதற்கு ஒரு சென்ட்ரம் 
(ணமா) அல்லது உடல் இருக்கிறது. 

. சென்ட்ரம் புரோசீலஸ்: டைப்பாகும். 

சென்டரத்திற்கு மேல் உள்ளது நியூரல் 
வில் (0௦1௨1 கார்) அல்லது வளைவாகும். 

. ஹிடுமல் வளைவு இல்லை. நியூரல் வளைவின் 
உச்சியில் நீயூரல் முள் இருக்கிறது. இரு 
பக்கங்களிலும், முள் எலும்புகளுக்கு 

நீட்சிகள் (1021௫76756 processes) Q5s 
இன்றன. முன் . பின் சைகபோயை9ஸ் 
கள் இருக்கின்றன. நடுவிலுள்ள துவா 

ரத்திற்கு Buse areas (neural 

canal) என்று. பெயர். வரிசையாக அமை 
யப்பெற்ற முள்எலும்புத் தொடரில் இத் 
துவாரங்கள், ஒரு நீண்ட குழாயை ஏழ் 

படுத்துகின்றன. இதனுள் நரம்புத் 
துண்டு அமைந்துள்ளது. ஆனால், முதல் 
எட்டாவது, ஒன்பதாவது முள் எலும்பு - 
கள் மட்டும் மேற்கூறியதுபோலிராமல்  £ oe roobenbié 

சற்று மாறுபட்டிருக்கின்றன. முதல் முள் தண்டு 
எலும்பு அல்லது பிடர் எலும்பில் (௨4௨) 4. woe எலும்பு 
'சென்ட்ரம் குறைவுற்றும், பக்க நீட்சே ௩, நியூரல் வளைவு 
எற்றும் இருக்கும். சைகாபோபைசிஸ் ௨. குறுக்கு நீட்சி 

இருக்காது. . இதன் முன்புறத்தில் இரு 4 ன 
பள்ளங்களுண்டு. இப் பள்ளங்களில் 1 விருந்து 9: முள் எலும்பு 
மண்டை... ஓட்டின் ஆக்சிபிட்டல் முண்டு கின் எண்ணிக்கை 

கள் அமையப்பெறும். ஆனால், எட்டாம். 10. பூரோஸ்டைல் 
முள் எலும்பின் சென்ட்ரம் ஆம்ஃபிசீலஸ் 11: இலியம் - 
(amphicoelous) _ முறையில் உள்ளது. 1 irae 
இதன் இருபச்ச சென்ட்ரங்களும் குழித்து 14. கொடை எலும்பு 
காணப்படும். ஒன்பதாம் முள் எலும்பின் 

சென்ட்ரம் முன்புறம் குவிந்தும், பின்புறம் - இரு முட்டுகள்போன்றும் 

காணப்படும். பின் முட்டுசகன் பூரோஸ்டைலுடன் அசையும்படியாக 

அமைந்துள்ளன. குறுக்குப் பக்க நீட்சிகள் பின்னோக்கியும், பின் 
சைகாபோபை௫ஸ்சளற்றும் இருக்கும். 

  

1 ttde (942 

. \ 

யூரோஸ்டைல், கம்புபோன்று நீண்டு காணப்படும். இது முள் 
எலும்புத் தொடர்ச்சியுடன் இரு பள்ளங்களினால் இணைவு பெற்றிருச்
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- விலங்கியல். 

கிறது. இதனுள்ளும், நரம்புத் தண்டுக் குழாய் பாதி தாரத்திற்குக் 
காணப்படும். 

  

படட. 19௨. 
தவளை--த ஆறாவது முள் எலும்பு : 1. நியூரல் முள், 2, முன் 

சைகபோபைசிஸ், 3, பின் சைகபோபைசிஸ், 4, குறுக்கு நீட்சி, 
5. கியூரல் முள், 6, சென்ட்ரம், 7, ஙியூரல் வளைவு, %, ஐந்தாவது 
ஆறாவது முள் எலும்புகள் : 8. இடை முள் எலும்புப்பதிவு, 

மண்டை ஓடு ($ல!1) : மண்டை ஒடு எலும்புகளினாலும், குருத் 
தெலும்புகளினாலுமானது. இது சமச்சீர் முறையில் அமைந்துள்ளது. 
இதன் பாகங்களாவன : கபாலம் (cranium), நுகர்ச்சிப் பெட்ட 
கங்கள் (௦117201077 ௦கர௪ப15), செவிப்பெட்டகங்கள் (auditory capsu- - 1685), மேல் தாடை (முற 424), கீழ்த்தாடை (lower jaw), anuirui@ 
(10௦40) அல்லது நாவடி முதலியன. 

கபாலம் : கபாலத்தின் பிற்பகுதிக்கு ஆக்சிபிட்டல் பகுஇ என்று ' பெயர். பக்கத்திற்கொள்றாக இரு எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டல் (6000171121) 
எலும்புகள், QuGigiterses (foramen மதமா) கீழ்க் காணப்படு 
கின்றன. இவைகளில் இரு ஆக்சிபிட்டல் முண்டுகள் இருக்கின்றன. இவைகளே பிடர் எலும்புடன் அசைகின்றன. இம் மூண்டுகளுக்கு 
வெளிப்புறத்தில், பத்தாம் நரம்பு வெளிவருவதற்குச் சிறு துவா 
ரங்கள் இருக்கின்றன. ' மற்ற ஆக்சிபிட்டல் எலும்புகளில்லை, 

கபாலத்தின்மேல் இரு தட்டையான ௪ 
அவைகளுக்கு ஃப்ரான்டோபெரைட்டல்கள் (fr 
பெயர். இவைகளிரண்டும் 
வொன்றும் உண்மையில், 

னும்புகளிருக்கின்றன. 
ontoparietals) என்று 

மத்தியில் சேர்ந்திருக்கின்றன. ஓவ் 
ஃப்ரான்டல், பெரைட்டல் என்ற இரண் டெலும்புகளாலானது. ஆரம்ப . வளர்ச்சிப் பருவத்தில் அவ்வாறே காணப்படுகின்றன. பிறகுதான் ஒன்றுசேர்ந்துள்ளன. சபாலத்தின் முற்பகுதியில், வளையம்போன்ற எலும்புத் தொகுதியுண்டு. இதற்கு sviIGer $107 WG) (sphenethmoid) என்று பெயர். இதனுள் அடங்கும் எலும்புகளாவன: மீசோ (10050-), எக்டோ (ecto-) எத்மாய்டுகளும்
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-(601100108), ஆர்பிட்டோஸ்ஃபினாய்டுகளு (110 ஐ%௭௦108) மாகும். 

ஸ்பினெத்மாய்டு பகுதியானது ஒரு குறுக்குச் சுவரால் (11௨0507௪786- 
நாம்ம) அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட் : 
டுள்ளன. இதன் முன் அறையில் நுகரச் 
சிப் பையின் பிற்பகுதியும், பின் அறை 

யில் நுகா்ச்சியுறுப்புப் பகுதியும் அமைந் 
துள்ளன. முன் அறை மீண்டும், ஒரு 
செங்குத்துச் சுவரால் இரு நுகர்ச்சிப் 

பெட்டகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக் 

தின்றன. ஸ்பினத்மாய்டு எலும்பு 

பக்கவாட்டில்கான் .தெரியுமேயன்றி படம்.99. 
மற்றப் பார்வைகளில் தெரியாது. ஏனெ 
னில், ஃப்ரான்டோபெரைட்டல் எலும் 

  

தவளையின் மண்டையோடு 

பக்கத் தோற்றம் 

புகளும், மற்ற எலும்புகளும் மறைத்து 1. பிரிமேக்சில்லா 

விடுகின்றன. ஸ்ஃபினெத்மாய்டு எலும் 2, மமக்சில்லா 

பிற்குப்பின், கபாலமானது குருத்தெ 3, வோமர் 
- லும்பினால் ஆனது. கபாலத்தின் தரைப் 4+ Gove 
UGS Gupn eveoI eu (parasphenoid ) : எக wat. டல். 

என்ற ஓர் எலும்பினாலானது. இது ஒரு 7 எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டல் 
 குத்துவாள் போன்ற அமைப்பிலிருக் உ பெருந்துளே 
கும். 9, புரோவோட்டிக் 

் 10. காலுமெல்லா 

கபாலத்திற்குமுன் இருபுறங்களிலும் 11. ஸ்குவாமோசல் 
நுகர்ச்சிப் பெட்டகங்கள் இருக்கின்றன. 12: டெர்ரிகாய்டு 

: . ; 13. இணைபாகம் 
இவைகள் குருத்தெலும்புகளினாலா 14, குவாட்ரேட்டோ ஜாகல் 
னவை. மேலே நேசல்ளும் (18881), கீழே: 15. மென்டோ-மெக்ளியன் 

வோமார்களும் ௫௦] இருக்கின்றன. 16. டென்ட்டரி 
வோமர்களில் பற்களுண்டு. கபாலத்தின் 17. ஆங்குலோஸ்பிளினியல் 
பிற்பகுதியில் செவிப்பெட்டகங்கள் 
சேர்ந்து இணைந்துள்ளன. ஒவ்வொன்றும் புரோவோட்டிக் (௦௦1407: 
என்ற தனி எலும்பினாலானது. இதுவே எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டல் 
எலும்புடன் இணைந்துள்ளது. இவைகளுக்கு முன்பகுதியில், இருபுறம்" 
களிலும் ஓவ்வொரு பெரிய துவாரமுண்டு. இதன் வழியாக ஐந்து. 

ஆறு, ஏழு ஆக மூன்று மூளை நரம்புகளும் வெளிவருகின்றன. இல்: 

வெலும்புகளின் வெளிப்புறத்தில் மற்றொரு பெரிய துவாரமூண்டு. 
் அகுற்கு &யொராமன் ஓவேல் (ரக) ௦421௦) ஏன்று பெயர். 

மேல்தா டை சபால த்துடன் ஆட்டோஸ்டைலிக் (autostylic) 

மூறையில் இணைந்துள்ளது. இது பேலட்டோடெரிகாய்டு குரு க்தெலும்: 

பிலிருந்து உண்டானது. மண்டை. ஓஒட்டைச் சுற்றி இது.ஒரு வளைவாக
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் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், இது இரு துண்டுகளாக ம டை 

யோட்டுஉன் முன்னும் பின்னும் இணைந்துள்ளது. இவ்விரண்டிற்கும் 

இடையே பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது, இதற்குக் கண்குழி (orbit) 
என்று பெயர். இரு பக்கங்களிலும் இக்குழிகளில் கவ்கவிருக்கப்றாள. 

ஒவ்வொரு மேல்தாடையும் பிரிமேக்சில்லா (premaxilla), மேக் 
அல்லா (மலம்), குவாட்ரேட்டோ ஜாகல்: (1ம&ம்ர24௦ jugal). என்ற். 

    
பட். [97, ் 

தவளையின் மண்டையோடு 6 எலும்புகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன- 
க. மேல்பக்கம், ந, கீழ்ப்பக்கம், 1, பிரிமேக்கில்லா, 2, மமேக்சில்லா, 
். குவாட்ரேட்டோ ஜுகல், ச். ஸ்குவாமோசல், 5. புரோவோட்டி.க், 
6. ஃப்ரான்டோபெரைட்டல், 7. எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டல், 
டல் முண்டு, 9, பெருந்துளை, 10, ஸ்பினெத்மாய்டு, 
12. டெரிகாய்டு, 13. பேராஸ்பினாய்டு, 
15. பேலட்டைன், 16. வோமர். 

8. ஆக்சிபிட் 

11. Geen, 
14, ஸ்பினெத்மாய்டு, 

ன்று எலும்புகளினாலானது, பிரிமேக்ில்லா சிறியதாகவும், மேக் 
சில்லா பெரியதாகவும் இருக்கும். Ao பிரிமேக்சில்லாக்களும் நுனியின் 
2௦தீதியில் சேருகின்றன. இதிலிருந்து ஒரு நீட்ட நேசல் பெட்டகத் துடன் சேருகிறது. மேச்சில்லாதான் மேல்தாடையில் நீண்ட எலும் 
பாகும்.  குவாட்ரேட்டேர ஐுதலின் பிற்பகுதி குவாட்ரேட் என் ற் 
குருத்தெலும்பினாலானது. இதுவே 8ழ்த்தாடையடன் அசைவுக்காக 
இணைந்துள்ளது. இப்பகுதியே தொ mGui_worgtb (suspensorium}. மேக்சில்லாவி லும், பிரிமேக்சில்லாவி லும் பற்களுண்டு. 

மேல்தாடையின் விளிம்பிற்கும், சுபா ் லத்திற்குமிடையில் ஒவ் "வொரு புறத்திலும் Cus enor (palatine ச் டெரிகாய்டு (pterygoid),
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ஸ்குவாமோசல் (squamosal) என்ற மூன்று எலும்புகளுண்டு: 

பேலட்டைன் ' என்பது ஸ்ஃபினெத்மாய் 

டுக்கும், மேக்கில்லாவிற்கு மிடையில் . 
கண்குழிக்கு முன்னே அமைந்துள்ள ஒரு 
கம்பு போன்ற எலும்பாகும். டெரிகாய்டு 

என்பது ஒரு முக்கிளை எலும்பாகும். இதன் 

ஒரு கிளை முன்னுள்ள மேக்சில்லாவுடனும். - 

பேலட்டைனுடனும், மற்றொரு | Rar 

- செவிப்பெட்டகத்துடனும் பேராஸ்ஃபினா ட ட்ரூ 

யிடுடனும், மூன்றாவது இளை பின்னோக்கி டம். (98, 

வெளிப்புறத்திலுள்ள குவாட்ரேட்டோ தவளையின் கீழ்த்தாடை £ 

ஜாகலுடனும் இணைந்துள்ளன. ஸ்குவா 

மோசல் (ரப210821) எலும்பு T உருவ 2. வக்கம் 
. : ; . 3. ஆங் be 

முடையது. இதன் நடுப்பாகம் குவாட் ee ius 
ரேட் .குருத்தெலும்புடன் இணைந்திருக் 4. ஆர்ட்டிகுவார் 

கிறது. மற்ற இரு கால்களில் ஒன்று குருத்தெலும்பு 

புரோவோட்டிக்குடனும், மற்றொன்று 

மேக்கல்லா பக்கத்தில் தனித்தும் காணப்படுகின்றன. 

  

மென்டோ -மெக்கலியன் 
N
e
 

ஈழ்த்தாடையானது மெமக்கல்ஸ் குருத்தெலும் பினாலானது.. 

‘(Meckel’s cartilage). இதுவும் மேல் தாடையைப்போல், இரண்டு: 

அறைப் பகுதிகளாலானது. ஒவ்வொன்றிலும் ஆங்குலோ-ஸ்பிலே 

னியல் (angulosplenial), Gromer (dentary), மென்டேோ- 

QuéacDuscr  (mento-meckelian) என்ற மூன்று எலும்புகள் 

உண்டு. இவைகளில் முதலிரண்டும் எலும் 

பினாலும், மூன்றாவது குருத்தெலும்பினாலு: 
மானவை. இருபுறத்து மென்டோ-மெக். 

கலியன்களும் நுனியில் இணைந்துள்ளன, 

ஆங்குலோ - ஸ்பிலேனியல் சிறு பள்ளத் 

இன் ,மூலம் குவாட்ரேட்டுடன் இணைந்: 

இருக்கறது. &ழ்த்தாடையில் பற்க. 

ளில்லை. 

  

படம். (99, 
தவளையின் ஹையாய்டு ஹையாய்டு கருவி அல்லது நாவடி * 

கருண தலைப்பிரட்டையில் செவுள்களைத் தாங்கிய 

் முன் கார்னு எலும்பின் மிகுதியான பாகமே நாவடியா 1 

3 பின்கார்னு கும். தவளைகளில் செவுள்கள் இல்லாது 

"4. காலுமெலலா : போனதனால் இது நாக்குடன் ஒட்டிச்: 

கொண்டு காணப்படுகின்றது. இது குருத். 

தெலும்பினாலானது. இதன் நடுவில் உடலும் (௦7, முன்பக்கங்
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களில் இரு நீண்ட கொம்புகளும் (வாடிசம்0ம cornua), பின்பக்கங்களில் 
இரு குட்டையான கொம்புகளும் (௫௦5421107 ௦0:12) இருக்கின்றன... 
முன் கொம்புகள் நீண்டும் மென்மையாகவும் காணப்படும். இக் 

கொம்பு ஒவ்வொரு புறத்திலும், மண்டை .ஒட்டின் செவுளறையி 
அள்ள காலுமெல்லா ஆரிஸில் (columella. auris) py @pgi. 
மீன்களில் கண்ட ஹையோமேண்டிபுலார் எலும்பே காலுமெல்லா 

ஆரிஸ் ஆக மாறியுள்ளது. இது காதுடன். இணைந்திருக்கறைது. 
பின்கொம்புகள் இரண்டும் கெட்டியாகவும் பின்னோக்கி விரிந்தும் 
"இருக்கின்றன. இவைகளுக்கிடையில் காற்றுக் குரல் பை (laryngo- 
iracheal chamber) Qaqé@ 0g. 

தோள் வளையம் : இதுவும் இரண்டு அறைப்பகுதிகளாக "இருக்கி 
றது. அடிப்பாசத்தின் மத்தியில் இணைந்தும் மேல் பாகத்தில் பிரிந்தும் 
“ஒரு வளைவுபோல் காணப்படுகிறது. இதன் தோள்பட்டை எ லும்பு அல் 
VG) GvaTiyer (scapula), காலர் எலும்பு அல்லது இளாவிக்கிள் (clavi-~ 
cle) ஆகிய இரண்டும் எலும்பினாலானவை, ஒவ்வொன்றின் மேற்பகுதி 
யும் முக்கோண வடிவமாக அமையப்பெற்றிருக்கறது. இதற்கு சூப்றாஸ் 
காபுலா (மந capula) என்று பெயர்.. இது குருத்தெலும்பினலானு 
௮ம், சுண்ணாம்புப் பொடியைத் தூவினாற்போல் காணப்படும். இத்து 
டன் இணைந்துள்ளது ஸ்காபுலாதான். ஸ்காபுலா கெட்டியான எலும் 
பினாலானது. அடுத்து இதனுடன் கிளாவிக்கிளும், கோரக்காய்டும் 
'இணைந்திருக்கின்றன. இடது: வலது கோராக்காய்டும் மத்தியில்: 
எப்பிகோரக்காய்டு (epicoracoid} — er air ற. குருத்தெலும்பினால்: 
,இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. களொவிக்கிள் ஒரு கம்புபோன்று காணப் 
படும், இதற்கும், கோரக்காய்டுக்குமிடையில் அகன்ற இடைவெளி: 
பிருக்கிறது. இதற்குக் கோரக்காய்டு Guero sr (coracoid fenestra )- 
என்று பெயர். இக்கிளாவிக்கிளுக்குக் ழ் ஒரு பட்டை பேரன்ற பிரிகோ 
ரக்காய்டு (0600120014) இருக்கிறது. கோரக்காய்டும் கிளாவிக்கிளும் 
'சேருமிடத்தில்தான் கை எலும்பின் மேற்கை எலும்பு (மாமா ப8) சேரு 
'கிறது (பந்துக் கண்ண மூட்டு). இவ்வெலும்பு சேருமிடத்இல் ஒரு 
குழி இருக்கிறது. இக்குழிக்கு கிளிஞய்டு GY! (glenoid cavity) என்று பெயா். தோள்வளையத்தில் களாவிக்கிள் தவிர மற்றவை எல்லாம் 
குருத்தெலும்்பினாலானவையே. 

நீர்நில வாழ்வனவற்றில்தான் முதன் 
(மமம்) காணப்படுகிறது. இது தோள் 

காணப்படுகிறது. இதிலடங்கும் பகுதிகளாவ 
(episternum), (2) ஓமோஸ்டா்னம் 

ister (mesosternum), 

முதலாக மார்பெலும்பு 
வளையத்துடன் சேர்ந்து 
ன : (1) எப்பிஸ்டர்னம். 

(omosternum), (2) .8Ger 
(1) சிபிஸ்டானம் (xiphisternum). எப்பி ஸ்டர்ளம், ஒமோஸ்டர்னம் இரண்டும் எப்பிகோராய்டுக்கு முன்னும்,
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மற்ற இரண்டும் பின்னுமாக அமைந்துள்ளன. ஓமோஸ்டர்னத்தைத் 

தவிர மற்றவை யாவும் குருத்தெலும்புகளாலானவை. 

இடுப்பு வளையம் : இது முள் எலும்பு வரிசைகளுடன் நேரடி 
யாகவே இணைந்துள்ளது. இது *£ போன்றிருக்கும். இதனுடன் 

   
LIL 19-200. 3 

தவளை--க், மார்பு வளையம் , 1- எப்பிஸ்டர்னம், 2, ஓமோஸ்டர் 

னம், 3, எப்பிகோரக்காய்டு, 4. மீசோஸ்டர்னம், 5. சிப்பிஸ்டர்னம், 

6. காவர் எலும்பு, 7. பிரிகோரக்காய்டு, 8. கோரக்காய்டு, 9. கிளி 

னாய்டு பள்ளம், 10. தோள்பட்டை. எலும்பு, 11. மேல்தோள்பட்டை 

எலும்பு. ந. இடுப்பு வளையம் : 1, ஒன்பதாவது முள் எலும்பின் 

இணை இடம், 2, இலியம், 3, பியூபிஸ், 4, இச்சியம், 5, அசிட்டா 
புலம். 

யூரோஸ்டைல் சேர்ந்துள்ளது. *7-ன் இருமுனைப் பகுதிகளும் ஒன்பதாம் 

மூள் எலும்பின் குறுக்கு நீட்சிகளுடன் இணைந்திருக்கும். இவ்வளையத் 
திலுள்ள உச்சிப் பகுதியின் இருபுறங்களிலும் கஇண்ணம்போன்ற 
குழிகள் இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு அசிட்டாபுலம் (௨௦௭௨0௦1011) 
என்று பெயர். இக்குழியுடன் பந்துபோன்ற தொடை எலும்பின் முனை 
இணைந்து காணப்படும் (பந்துக் கண்ண மூட்டு). இக்குழியானது 
பின் இடுப்பெலும்பு அல்லது இலியம் (1110), பக்க இடுப்பெலும்பு 

அல்லது இச்சியம் (81ம்), மூன் இடுப்பெலும்பு அல்லது பியுபிஸ் 

(pubis) என்ற மூன்று பகுதிகளினால் உண்டானது. இவைகளில் 

முதலிரண்டும் எலும்புகளினாலும், மூன்றாவது குருத்தெலும்பினாலும் 
ஆனவை. இலியம் நீண்டு மேல்நோக்கி, ஒன்பதாம் முள் எலும்பின் 

குறுக்கு நீட்சியுடன் இணைந்திருக்கும். இதன் மறுபகுதி அகன்று 
பியுபிசுடன் மேலே இணைந்து காணப்படும். பியுபிஸ் இக்குழியின் 
அழ்ப்பகுஇியில் இருக்கறது. இச்சியமானது இக்குழியின் மற்ற மூன்றி 

லொரு பகுதியில் (நேர்க£ழ்) காணப்படும். இம்மூன்று பகுதியும் ஆரம் 
பத்திலிருந்தே தெளிவாகத் தெரிகின்றன. ஆனால், முதிர் பருவமாகிய 

குவளையில் பெயரற்ற (அதாமதேயம்--மம௦ாம்ற216) எலும்பாகக் 

காணப்படுகிறது. பியுபிஸ், இச்சியம் இரண்டின் தனிமங்கள் ஓன்று 

சேர்ந்தும், இலியாக்களின் தனிமம் சேராமலும் காணப்படும். இவ்
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வாறு சேரும் சேர்க்கைக்கு சிம்ஃபசிஸ் (ஞாா1ர515) என்று பெயர். இங்கு 
பியுபிஸ், இச்சிய, சிம்ஃபசிஸ்களே இருக்கின்றன . 

முன்கால்கள் : தவளையின் முன்கால்களில் மேற்கை எலும்புகள் 

(மம 6705), முழங்கை-ஆர எலும்புகள் (௬௨01௦-01௨), மணிக்கட்டைச் 
சேர்ந்த எலும்புகள் (carpals) முதலியன காணப்படுகின்றன. மேற். 
கை எலும்பு சற்று வளைந்தும் இருக்கும். ஒரு நுனி உருண்டையாகவும். 
இருக்கும், இப்பகுதி தோள் வளையத்தின் இளினாய்டு குழியுடன் 
பந்தும் கிண்ணமும்போல் இணைந்திருக்கும். இதற்குத் தோள்பட்டை 
மூட்டு என்று பெயர். இம் மேற்கை எலும்பின் பிற்பகுதி மூன்று 
முண்டுகளுடன் காணப்படும். மத்தியிலுள்ளது பெரியதாகவும், பக்கங் 
களிலுள்ளவை சிறியவையாகவும் இருக்கின்றன. இவ்வெலும்பின் 
தலையிலிருந்து, மத்திவரையிலும், உட்புறத்தில் ஒரு முசடு இருக்கிறது. 
இதற்கு டெல்டாய்டு முகடு (611040 ridge) என்று பெயர். 

மேற்கை எலும்பு முன்னங்கையின் முழங்கை-ஆர எலும்புடன் 
இணைந்திருக்கிறது. முழங்கை எலும்பு, ஆர எலும்பு என இரண்டு 
எலும்புகளும் சேர்ந்து இணையப்பெற்றன. மேலினங்களில் குனித்தே. 
காணப்படுகின்றன. இந்த எலும்பின் ஒரு முனை குவிந்து மேற்கை எலும் 
புடன் மூட்டாக (611௦04) அமைந்துள்ளது. இப்பகு தியில் பின்புறம், 

   படம், 

தவளை--&. முன்கால் எலும்புச் சட்டகம் ; 
2. ஒலிக்கிரான் நீட்சி, 
எலும்புகள், 5. உள்ளங்கை எலும்புகள், 
8. பின்கால் எலும்புச் சட்டகம்: 
உள்வெளி எலும்பு, 

1, மேற்கை எலும்பு, 
3. முழங்கை-ஆர எலும்பு, 4. மணிக்கட்டு 

6. விரல் எலும்புகள், 
1. தொடை எலும்பு, 2, முழங்கால். 

3. கால்கேனியம், 4, ஆஸ்ட்ரகேலஸ், 5. துனி கணுக்கால் எலும்புகள், : 6. கால்கேர், 7, பாத எலும்புகள் $, விரல் எலும்புகள், 
் 

நீண்ட ஓலக்கிரானன் 61-6 (olecranon process) கண்டு. . இம் மூழங்கை-ஆர எலும்பின் துனி அகன்று காணப்படும். மணிக்கட்டில் ஆறு மணிக்கட்டு எலும்புகள் (carpals) இருவரிசைகளில் அமைந்திருக்
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கின்றன. ஆர-எலும்புப் பகுதிக்கு. நேராக _ரேடியலும் .(7801216),. 

முழங்கை எலும்புப் பகுதிக்கு நேராக அல்தேரும் (கா), இவைகளி 
ரண்டிற்குமிடையில் சென்ட்ரேலும் (௦னரநாக16). இருக்கின்றன. இவை 

கள் ரேடியோ--அல்னா அல்லது முழங்கை--ஆர-எலும்புகளுடன் 

இணைந்துள்ளன. அடுத்த வரிசை எலும்புகள் மூன்றும் உள்ளங்கை: 
எலும்புகளுடன் (ஐ ளகக!) இணைந்து காணப்படும். 

- உங்ளங்கையுடன் இணைந்து காணப்படும் நான்கு விரல்களின் . 
எலும்புகளுக்கு விரல் எலும்புகள் (%௨1/௧௩2௭௨) என்று பெயர். உள்: 

விரல்கள் இரண்டிலும் இரு விரல் எலும்புகளும், வெளிப்புற விரல்கள் 
இரண்டிலும் மூன்று விரல் எலும்புகளுமிருக்கின்றன. நம் - கட்டை. 

விரலுக்குச் சமமான விரல் உட்புறத்திலில்லை. ் 

பின்கா.ல்கள் : பின்கால்களிலும் :. : முன்கால்களில் உள்ளது 
போன்றே எலும்புகள் இருக்கின்றன. தொடை எலும்பு (மா) இடுப்பு 

வளையத்துடன் இணைந்துள்ளது. இதன் தலைப்பாகம் .தலைபோன்று 
உருண்டையாகக் காணப்படுகிறது. இது அசட்டாபுலத்துடன் (௧௦௦௨- 

நய) பத்துக் கண்ண மூட்டாக அமைந்திருக்கிறது. தொடை எலும். 
பின் பிற்பகுதி சற்று அகன்று கீழ்க்கால் உள்-வெளி எலும்புடன் (1401௦- : 
ிய/௨) இணைந்திருக்கிறது. இதுவும் முழங்கை-ஆர-எலும்பைப்போல் 
இரு எலும்புகள் ஒன்றாகச் சேர்ந்தே உண்டாயின. இந்தக் &ழ்க்கால்: 

உள்-வெளி எலும்பு, கணுக்கால் எலும்புகளுடன் (௫க5வ18) இணைந்: 
திருக்கிறது. . மணிக்கட்டைவிடக் கணுக்கால் குறுகிக் காணப்படும். 
இதில் ஈரெலும்புகள் நீண்டும், மற்றவை குறுகியும் காணப்படும். 

இரு நீண்ட எலும்புகளுக்கு அஸ்ட்ரகேலஸ் (2௨2௨06), கேல்கேனியம் 
(calcanium) creray பெயர். இவை முறையே உள்ளும் வெளியிலும் 

காணப்படுகின்றன. -இவைகளிரண்டும் நுனிகளில் இணைந்தும், 

இடையில் .பிரிந்தும் இருக்கின்றன. . இவைகள் தசைகளினால் நன்கு 
இணையப்பெற்றுத் தாவுவதற்கு ஏற்றாற்போல் அமைந்திருக்கின்றன. 
இறுதியிலுள்ள கணுக்கால் a aa eel சிறியனவாசவும்; பாகு எலும்பு 

௪ளுடன் சேர்ந்தும் காணப்படும். 

பாத எலும்புகளில் (௯௭42127825) ஐந்து எலும்புகளிருக்கின்றன. 

ஐந்து பாதவிரல்களுடன் மற்றொரு விரலும் இருக்கின்றது. முதலி 
ரண்டிலும் இரு விரல் எலும்புகளும், நான்காவதில் நாலும், ஐந்தா 
வதில் மூன்றும் சேர்ந்ததில் இரு குட்டை எலும்புகளுமுண்டு. மேற் 
கூறிய தோள் வளையமும், இடுப்பு வளையமும். ஒரே மாதிரியான 
அமைப்பில் இருக்கின்றன. அவ்வாறே முன்காலவில் காணப்படும் 

எலும்புகளுக்குச் சமமாகம். பின்காலிலும் காணப்படுகின்றன. 

830—27
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உணவு மண்டலம் : உணவுப் பாதையில் வாய், உள்வாய், 
'தொண்டை, உணவுக்குழாய், இரைப்பை, டியோடினம், இலியம், மலக் 

குடல், களயோக்கா முதலிய பாகங்களிருக்கின்றன. உள்வாயில் 
மேல்தாடை, &ழ்த்தாடை என இரண்டு உண்டு. மேல்தாடையில் 

பற்களுண்டு. ஆனால், கீழ்த்தாடையிலில்லை. மேல்தாடையின் முன் 

புறத்தில் இரண்டு உள்நாசித் துவாரங்கள் இருக்கின்றன. இவைகளிரண் 
டும் வெளிநா?த் துவாரங்களிலிருந்து வருகின்றன. உள்நாசித் துவாரங் 

களுக்குப் பக்கத்தில் ஓமரைன் பற்களிருக்கன்றன. இரு சண்குழி 
களில் இரு கண்கள் பொதியப்பெற்றுக் காணப்படுகின்றன. இவை 
களில் எலும்பினாலான கண்குழிகளில்லை. ஒரு ஜோடிச் செவிக்குமாயின் 

Zour pase (eustachian 1608௨) பக்கத்திற்கொன்றாக அமைந்துள்ளன. 

ஒவ்வொன்றும் காதுக்குழியிலுள்ள காதுப்பறைக்குச் செல்கின்றது. 
கழ்த்தாடையில் தசையாலானதும், ஓட்டக்கூடியதுமான நாக்கு 

இருக்கிறது. இந்நாக்கு ஈழ்த்தாடையின் நுனியிலிணைந்து காணப் 
படும். இதன் நுனிப்பகுதி பிளவுபட்டும், உள்மடங்கக்கூடியதுமாக 
அமைந்துள்ளது. இந்நாக்கின் நுனிப்பகுதிக்குப்பின் குரல்வளைவாய் 
(தி) சிறிய நீண்ட பிளவுபோல் காணப்படும். ' 

உள்வாயானது பின்குறுகிக் தொண்டையாக , அமைந்துள்ளது. 
இதன் சிலேட்டுமப் படலத்தில் பல மடிப்புகளுண்டு. Amy உணவுக் 
குழாயின் மூலம் இது வயிற்றுடன் இணைந்இிருக்கிறது. இதன் வயிற்றில் 
அகன்ற கார்டியக் பகுஇயும், குறுகிய , பைலோரிக் பகுதியுமுண்டு. 
வயிறு டியோடினத்துடன் இணைந்துள்ளது. இணையுமிடத்தில் 
.பலோரிக் சுருட்டுத் தசைகள் (sphincter) இருக்கின்றன. இலியம் 
சுரண்டும், மலக்குடலுடன் இணைந்தும் காணப்படும். இவ்விரண்டும் 
சேர்ந்து நீண்ட சிறுகுடலாகும். இலியத்தின் தொடர்ச்சி மலக்குட 
லாகும். இது களயோக்காவில் இறக்கிறது. இவ்விடத்தில் இறுநீர்ப் 
பையும், இனவிருத்திக் குழாய்களும் திறக்கின்றன. 

'கல்லீரல் இருபெரும் பகுதிகளாக உள்ளது. பித்தச் சிறு குழாய்கள் 
ஒன்றுசேர்ந்து ஹிப்பாட்டிக் நாளங்களை உண்டாக்குகின்றன. இவை 
ஒவ்வொரு சிறு பகுதியிலிருந்தும் கிளம்புகின்றன. எல்லா நாளங்களும் 
ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு பித்த நாளத்தை உண்டாக்குகின்றன. இப்பிதத 
நாளம் (416 8ப௦1) கணையத்தின் குறுக்கே சென்று டியோடினத்தில் 
திறக்கிறது. பித்தப் பையானது இவ்விரு பெரிய பகுதிகளுக்கிடையில் 
கழே அமைந்துள்ளது. இதிலிருந்து இளம்பும் சிஸ்டிக் நாளம் (ரு 
duct) இரண்டாகப் பிரிந்து ஒன்று பித்த தாளத்துடனும் (116 8௦௦0), மற்றொன்று ஹிப்பாட்டிக் நாளத்துடனும் (hepatic duct) இணைந் துள்ளன. சுரக்கப்படும் பித்தநீர், பித்தப் பைக்கோ அல்லது டியோடி னச்இற்கோ சந்தர்ப்பத்திற்கேற்பச் செல்லக்கூடும்,
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கணையம் டியோடினத்திற்கும் வயிற்றிற்குமிடையில் ' அமைந் 
துள்ளது. இது பல பகுதிகளாகப் பிரிந்து காணப்படும். ஒவ்வொரு 

    
LiL tS -Q02, 

; தவளை... க. உணவுப் பாதையும் அத்துடன்கூடிய சுரப்பிகளும்: 

1. தொண்டை, 2. உணவுக்குழல், 3. இரைப் பை, 4, பைலோரஸ், 

5, டியோடினம், 6. கணையம், 7, கல்லீரல், 8. பித்தப் பை, 9. பித்த 

காளம், 10. இலியம், 11, மலக்குடல், 12. சிறுரீர்ப் பை, 13. கிள 

யோக்கா, ந, இரைப்பைச் சுவரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் : 

1: சீரஸ் உறை, 2, நீண்ட தசைகள், 3. வட்டத் தசைகள், 4, மியூக் 
க்ஸ் தசை, 5, மியூக்கஸ் படலம், 6. சப்மியூக் கோசா, 

பகுதியிலிருந்தும் சிறு நாளங்கள் இளம்பி ஒன்றுசேர்ந்து கணைய 
நாளத்தை உண்டாக்குகின்றன... இது பித்த நாளத்துடன் சேர்ந்து 

டியோடினத்தில் திறக்கிறது. ஆகவே, கணையத்திற்கும் கல்லீரலுக்கும் 

இறுதியில் ஒரு பொது நாளம் இருக்கிறது. 

உணவு மண்டலத்தின் உட்பகுதிச் சுவரில் நான்கு அடுக்குகள் 

உண்டு. வெளியிலிருந்து உட்புறமாக அமைந்துள்ள அடுக்குகளின் 

வரிசையில் முறையே : (3) சீரஸ் s(HSG (serous layer), (2) Sone 

<AGS@G (muscular ]நூன), (8) துணைமியூகஸ் அடுக்கு (8012000015 

௦௦௧0), (4) மியூகஸ் அடுக்கு (11௦௦08 ௦௦௧4) என்பவைசகளாகும். சீரஸ் 

அடுக்கு வெளியுறைபோலும் இணைத்திசுவினால். ஆனது. தசை 
யடுக்கில் வெளிநீளத் தசையடுக்கும், உட்குறுக்கத் தசையடுக்கும் இருக் 
கின்றன. துணைமியூகஸ் அடுக்கு களர்ந்த இணைத்திசுவினாலானது.



480. விலங்கல்: 

இதிலும் வெளிநீளத் தசையடுக்கும். உள்குறுக்கு த் தசையடுக்கும் இருக்: 

கின்றன. மியூகஸ் அடுக்கில் பல குழாய்ச் சுரப்பிகள் காணப்படு 
இன்றன. உள்வாயில் எந்தவிதமான சீரணச் செயலும் நடைபெறுவ 

தில்லை. இரைப்பையில் உணவு வந்து சேர்ந்ததும், அங்குள்ள சுரப்பி 
களிலிருந்து சரணநீர் சுரக்கிறது. இத்நீரி அமிலத் (௮௦14) தன்மை. 
யுடையது. . இதில் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம் குறைந்த அளவி' 

லிருக்கிறது. ஆகவே, வரும் புழுப்பூச்சிகளைக் கொல்லவும் பயன்படு: 
கிறது. முக்கியமாகப் பெப்சின் என்சைம் முஸண் சரக) புரதம் 
பொருள்களைச் €ரணிக்கச் செய்கிறது. இரைப்பையிலிருந்து டியோடி. 

னத்திற்கு உணவுப் பொருள்கள் வரும்போது, ஓரளவிற்குக் கூழ் மாதிரி. 

இருக்கும். டியோடினத்தில் பித்தநீரும், கணையநீரும் சேர்கின்றன.. 
இவ்விரு நீரும் காரத்தன்மை (௨11-216) உடையன. ஆகவே, இங்கு; 
காரமும் அமிலமுமின்றிச் சமப்படுத்தப்படுிறெது (neutral). அத். 
துடன் கணையத்திலுள்ள டிரிப்சின் (1ரூறஸ்ப) புரதத்தைச் இறு பகுதி 
களாக்கியும், அமிலேஸ் (ஸா371886) மாவுப் பொருள்களைச் சர்க்: 
கரையாக்கியும், லிப்பேஸ் (lipase) கொழுப்புப் பொருள்களைப் 
பிரித்தும் சிறுகுடலுக்கு அனுப்புகின்றன. சறுகுடலிலுள்ள சுரப்பிகள் 
சீரணமாகாதவற்றை ஓரளவிற்குச் ரேணிக்கச் செய்கின்றன. இங் 
குள்ள சிறு வில்லைகள் (villi) மூலம் சீரணிக்கப்பட்ட உணவு உட். 
கிரசத்துத் தன்மயமாக்கப்படுகின்றது. இப்பகுதிகளில் பல தந்துகெள்- 
இருக்கின்றன. 'மலக்குடலிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ' மலம் அவ்வப் 
போது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. ' - ் 

சுவாச மண்டலம் : தவளைகள் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழ்ந். 
தாலும் நுரையீரல்கள், தோல் முதலியவற்றினாலேயே ௬வா௫க். 
கின்றன. இதற்கு நுரையீரல் சுவாசமென்றும் ( pulmonary respiration ),. 
தோல் சுவாசமென்றும் (8௭ respiration) Guu. 

நுரையீரல் சுவாசமுறை: நுரையீரல், குரல்வளை, சுவாசக் குழாய் 
அறை (laryngo - tracheal. chamber), உள்வாய் முதலியன சுவாச: 
உறுப்புகளாகும். இரு நுரையீரல்களும் சேருமிடத்திற்கு முன் குரல்: 
வளை-சுவாசக் குமாய்அறை இருக்கிறது. இதன் சுவர்கள் குருத்தெலும்பு: 
வளையத்தினால் தாங்குதல் பெற்றுள்ளன. ஒரு கிரிகாய்டு (071௦௦40), ஒரு. 
ஜோடி அரிட்டினாய்டுகள் (arytenoids), ஒரு ஜோடி றிய பிரிஅரிட்டி 
@u@ser (prearytenoids) யாவும் சேர்ந்து இக்குருத்தெலும்பு 
வளையத்தை உண்டாக்கியுள்ளன. இந்த அறையானது குரல்வளை 
வாய், மூலம் உள்வாயில் இறக்கிறது. உள்வாய், வாயின் மூல. 
மும், வெளி நாடித்துவாரங்கள் மூலமும் வெளியில் இறக்கிறது. 
வெளிநாசித் துவாரங்கள் மூலம் காற்று உள்ளும் வெளியிலும் செல். 
கின்றது. ட
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FATS QO Med: sure Cpa mudId காற்று உள்ளிழுத்தலும் 
(inspiration), Qeeflel®s gyib (expiration) meo_QumAer mar. acre .. 

"முத்தலில் இரு நிலைகள் இருக்கின்றன. முதல் நிலையில் காற்று வெளியி — 
“லிருந்து உள்வாய்க்கும், இரண்டாம் நிலையில் உள்வாயிலிருந்து நுரை , 

யிர லுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. ் 

முதல் நிலை : இத்நிலையின்போது வெளிநாகித் துவாரங்கள் இறந் . 
தும், வாய் கெட்டியாக மூடிக்கொண்டுமிருக்கும். - உள்வாயின் தளம்: 
தாழ்த்தப்படுகிறது. அப்போது உள்வாயின் இடம் பெரிதாக்கப்படு' 

வதால், காற்று வெளியிலிருந்து வெளிதா௫ித் துவாரங்கள் மூலம் வேக 

மாக உட்செல்லுகிறது. ஆகவே, உள்வாய் ஒரு காற்று அறப் 
(suction punp) Garde Qewi mg. 

"இரண்டாம் நிலை :: வெளிநாசிகளிலுள்ள வால்வுகளினால் த் 
துவாரங்கள் மூடப்படுகின்றன. வாயும் மூடியே இருக்கும். உள் 

  

டடம, 

சுவாசத்தின் நிலைகளை விளக்கும் படம்: &, முதல்: ஙிலை, 

ஐ. இரண்டாம் நிலை: 1. வெளிகாசித் துவாரம், 2. உள்காசித் துவாரம், 

3. ௬வாசக் கால்வாய், 4, நாக்கு, 5. உள்வாய், 6. aera 

7. நுரையீரல், : 

வாயின் தளம் மேலே தூக்கப்படுகிறது. காற்றின் அமுக்கம் தொண் 

டைப் பகுதியையும் இறக்கமூடிவதில்லை. ஆகவே, காற்று குர ல்வளை 
வாயைத் திறந்துகொண்டு, குரல்வளை-சுவாசக் குழாய் ௮ றயினுள் 

நுழைந்து நுரையீரலை அடைகிறது. காற்று இங்கே அடைபட்டிருக்கும் 

போது, நுரையீரலிலுள்ள சிறு காற்றுப் பைகளில் "தந்துகெளின் மூலம் 

வாயுமாற்றம் ஏற்படுகிறது. உட்புகுந்த காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜன் 
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுக் கார்பன்-டைஆக்ஸைட்। இர த்தத்திலிருந்து 

(வெளிவிடப்படுகிறது. 

காற்றை வெளிவிடுதல் : நுரையீரலின் சுவர் 'மீள்சக்தியுடைய 

தூக இருப்பதால், சுருக்கப்பட்டுக் காற்று உன்வாயில் கள்ளப்
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படுகிறது. இதற்கு அதனுடைய பக்கச் சுவர்களும் , உதவிசெய்கின்- 
றன. ட்ட பட்ட 

சில பரிசோதனைகளின் மூலம் தற்போது கண்டறிந்த உண்மை. 
.களில், நுரையீரலுக்குக் காற்று வருவதானது உள்வாயில் நடை... 

பெற்றதுபோலவே காற்று உறிஞ்சப்படுகிறது. என்பதாகும். அத். 

துடன் உள்வாயில் எப்போதும் சுத்தக். 

காற்றுதான். இருக்குமென்பதில்லை. . நுரை 
யீரலிலிருந்து வெளிவரும்.காற்றும், வெளி: 

_ யிலிருந்து நாசித்துவாரத்தின்மாலம் உள்ளி' 

முக்கப்படும் காற்றும் கலந்துவிடுவதற்குச் 

சந்தார்ப்பமுண்டு, ஆகவே, உள்வாயில்: 

கலந்த காற்று (ம்ம் ம்) இருக்கிறது: 

என்று அறியப்பட்டிருக்கறது. இத்துடன் ' 

உள்வாய் கழே . தாழ்த்தப்படும்போது: 

கலப்புக் காற்று உள்வாயிலிருந்து நாசித் 

துவாரங்கள் மூலம் வெளியிலும், குரல்வளை- 

வாய் மூலம் நுரையீரலுக்கும் அனுப்பப் 

படுகிறது என்று இப்போது கருதப்படு: 

றது. ஆகவே, 'இரண்டாம் நிலையில் வெளி: 

    

பட ப. Q04, நாசித் துவாரம் திறந்திருக்கிறதே அன்றி 
AL sluboraSch enna மூட ப்பட்வில்லை என்று சோ தனைகள் மூலம். 

உறுப்புகள் : அறியப்படுகிறது. 

1. சுவாசக் குழாய் புழை * தோல் சுவாசம் : தவளையின் மேல். 
2, குரஸ்கீர காற்றுக் தோல் எப்போதும் வழவழப்பாக வைத்தி: 
53 இுறையிற்று ஒமாயறை ருக்கப்படும். எவ்வாறெனில், அத்தோலில் 

ச %. நு மரல்களில் பல சுரப்பிகள் இருக்கின் றன. அத்துடன் 

"காற்றின் மாற்றங்கள் : கோலில் பல தந்துககளும் இருக்கின்றன... 
1. தந்துகிக ஆகவே, தோலிலும் வெளிச்சுவாசம் சுலப: 
2 காற்றை மாக நடைபெறுகிறது. — 
0௨ பிராணவாயு 

    

002 கரியமில வாயு உள்வாய்ச் சுவாசம் : தோல், நுரை 
யீரல் ஆக இரண்டும் சுவாச உறுப்புகளாக 

இருப்பதுடன் ' உள்வாயும் அதற்குப் பயன்படுகிறது. உள்வாயின்- 
சிலேட்டுமப் லத்தில் பல தந்துககள் இருக்கின்றன. அடிக்கடி. 
உள்வாய்க் குழியானது &ழும் மேலும் சென்றுகொண்டிருப்பதைக் கவ 
னித்திருக்கலாம். இங்கேயும் சுவாசம் நடைபெறுகிறது என்று தெரி 
கிறது. 

குரல் பெட்டி (7௦1௦6 15௦50) : | ‘ குரல்வளை - காற்றுக் குழாய் அறை. 
தான் குரல் eure இதன் உட்புறம் பல குருத்தெலும்பு: 

\
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களினால் ஆனது என்று. முன்பே கூறப்பட்டது. அத்துடன் இதன்: - 
உட்புறத்திலிருந்து இரு குரல் நாண்கள் (0021 ௦0105) குறுக்கே இருக். 
இன்றன. நுரையீரலிலிருந்து காற்று வேகமாக வெளிவரும்போது, 

இந்த நாண்கள் .அசைவுபெறுவதால்  ஒலியுண்டாக்கப்பெறுகிறது... 
தசைகளும் இதற்கு ஒத்தாசை , செய்வதால் பலவிகு ஒலியை உண் 
Liss yong. ஆண்தவளைகளில் காணப்படும் பக்கப் பைகளில் 
காற்று நிரப்பப்பட்டு அதனால் ஒலியைப் பெருக்க முடிகிறது. 

இரத்த மண்டலம் : இரத்தக் கார்ப்பசில்கள் மீனில் உள்ளது 

போன்றிருக்கின்றன. சிவுப்புக் கார்ப்பசில்கள் நியூக்வியசுடனும், இரு. 

புறம் குவிந்தும் காணப்படும். (படம்-207, 808) இரு தயமானதுபெரிய 

கார்டியத்தினுள் (இருதய : உறை) அமையப்பெற்று, உடலறையின் 

முற்பகுதியில் காணப்படுகிறது. ,பெரிகார்டியம் இரட்டைச் சுவரினா 

லானது. உட்சுவர் இருதயத்துடனும், வெளிச்சுவர் தனியாக வெளி 

யிலும் காணப்படும். இவ்விரண்டிற்குமிடையிலுள்ள இடத்தில். 

Quflerttywe Grand (pericardial நியம) இருக்கிறது. இத்திரவத். 

இனால் இருதயம் சுலபமாகச் சுருங்கி விரிய ஏதுவாக இருக்கிறது. 

இருதயத்தில் தசையாலான ஒரு வென்ட்ரிகிஞம், : மெல்லிய 

சுவராலான இரண்டு ஆரிக்கிளுமுண்டு. . வென்ட்ரிகளுக்குமுன் இடது, 

வலது ஆரிக்கள்கள் இருக்கின்றன. ஆரிக்கிளின் மாக உருண்ட 

டிரங்கஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ் (110101 காமனாம0508) வென்ட்ரிகிளிலிருந்து 

சாய்வாக வலதுகைப் பக்கம் செல்கிறது. இருதயத்தின் மேற்புறத்தில்: 

சைனஸ் வினோசஸ் (sinus venosus) eG முக்கோண வடிவமாகக் 

காணப்படும். 

தமனி மண்டலம் : ' டிரங்கஸ் .ஆர்ட்டீரியோசஸ் (105 

arteriosus) இரு இளைகளாகப் பிரிந்து இடதுபுறத்திலும், வலதுபறத் 

திலும் செல்கின்றன. இவ்விரண்டும் திரும்பவும் மூன்று கிளைகளாகப் 

பிரிகின்றன. இவைகளுக்கு ஆர்ட்டீரியல் வளைவுகள் (ஊானரக] கால) 

என்று பெயர். முன்கிளைக்கு கெரோட்டிட் டிரங்க் (carotid trunk) 

என்றும், மத்தியக் கிளைக்கு சஸ்டமிக் டிரங்க் (ஷூதனாப்௦ 1104) என்றும், 

Verse பல்மோஇயூட்டேனியஸ் டிரங்க்  (pulmocutancous. 

ம) என்றும் பெயர். ் , 

கெரோட்டிட் டிரங்கும் அதன் கிளைகளும் : : கெரோட்டிட் டிரங்கி 

லிருந்து ஆரம்பத்தில் வெளி கெரோட்டிட் (லிங்குவல்) நாக்கிற்கும், 

கெரோட்டிட் மூளைப்பகுதிக்கும் இரத்தத்தை அளிக்கிறது. கெரோட் 

டிட் தமனி கிளம்புமிடத்தில் ஒரு கெரோட்டிட் சிக்கல் குமிழ் (௦க௦ம்ம் 

௮4) இருக்கிறது. இதற்குப்பின் இது இரு கிளைகளாகப் பிரிந்து, ஒரு
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இளை மூளை; மற்றப் பாகங்களுக்கும், மற்றொரு களை அண்ணம் ( palate), 

கண்குழிப் பகுதிகளுக்கும் செல்கின்றது. முன்கிளைக்கு உள்கெரோட்டிட் 

தமனி என்றும், பின்னதற்கு அண்ணத் தமனி என்றும் பெயர். 

் . சிஸ்டமிக் டிரங்கும் அதன் கிளைகளும் : ஒவ்வொரு Moros 

முரங்கும் உணவுக் குழாயைச் சுற்றி. மேற்சுவர்ப் பக்கம் சென்று 

  

LIL. 1.905 

தவளையின் தமனி மண்டலம்: 1, கெரோட்டிட்டிரங்க், 2. நாக்குத் 

தமனி, 3. கெரோட்டிட் சுரப்பி, 4. கெரோட்டிட் தமனி, 5. பாலட் 

டைன் தமனி, 6. உள்கெரோட்டிட் தமனி, 7. சிஸ்டமிக் டிரங்க், 

4. ஆக்சிபிட்டோ முள்எலும்புத் தமனி, 9. சப்கிளேவியன் தமனி, 

10. உணவுக்குழாய்த் தமனி,. 11. நுரையீரல் தமனி, 12. தோல் தமனி, 
13. ஆரிக்கிள், 14. வென்டிரிகிள், 15. சீலியாக்கோ--மெசன்ட்ரிக் 

தமனி, 16. இரைப்பை, 17. மேல்பெருந்தமனி, 18. இனச்செல் 
சரப்பித் தமனி, :19. ரீனல் தமனி, 20, இலையக் தமனி, 21. வெசி - 
குலோ...எப்பிகாஸ்ட்ரிக் தமனி, 22. பீ-மோரல் தமனி, 23. ஸ்கை 
யாட்டிக் தமனி. £ . 

பின்னோக்கிச் செல்கிறது. 'இரண்டு டிரங்குகளும் எதிர்ப்புறத்தின் 
மத்தியில் ஒன்றுசேர்ந்து பெருந்தமனி அல்லது மேல்-அயோர்ட்டாவை 
உண்டாக்குகின்றன. மேல்-அயோர்ட்டாவானது முதுகெலும்பை: ' 
ஒட்டியே செல்கிறது. ஒவ்வொரு இஸ்டமிக் டிரங்கிலிருந்தும் இல 
கிளைத் தமனிகள் செல்கின்றன. முக்கியமாக (7) ஆக்சிபிட்டோ-முள்
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oT gylbiy 5 siwadl) (occipito-verteleral ஊர) யானது, மண்டை ஓட்டின் 
, ஆக்சிபிட்டல் பகுதிக்கும், முள் எலும்புத் தசைகளுக்கும் தனித்தனியே 
பிரிந்து செல்கின்றன; (2) உணவுக் குழாய்த் தமனி (oesophageal 

அர) யானது உணவுக் குழாய்க்கும், (3) சப்கிளேவியன் (8௦ம்௦12ர21) 

குமனி தோள்பட்டைக்கும், முன்னங்காலுக்கும் கிலைகளாகப் பிரிந்து 

செல்கின்றன. க 

இரு சிஸ்டமிக் டிரங்குகளும் சேர்ந்து மேல்-அயோர்ட்டாவை 
உண்டாக்குமிடத்தில் ஓரு பெரிய கிளைத் தமனி பிரிகிறது. இதி 

லிருந்து கல்லீரல், வயிறு, கணையம், சிறுகுடல், மண்ணீரல் முதலிய 
'உறுப்புகளுக்குக் இளைகள் செல்கின்றன. இதற்கு சீலியாகோ-மெசன்ட்' 

ரிக் தமனி (coeliaco-mesentric) என்று பெயர். இதற்குப் பிறகு, 
மேல்-அயோர்ட்டாவிலிருந்து பக்கத்திற்கு நான்கு றுநீரகத் தமனி 

கள் (ஈஸ்௨/ லாறச*்) சறுநீரகங்களுக்குச் செல்கின்றன. முதற் சிறு 

,நீரகத் தமனிகளிலிருந்து இனவிருத்தி யுறுப்புகளுக்குத் (ஐ00௧0121 
அரா) தமனிகள் செல்கின்றன. இறுதியில் மேல்-அயோர்ட்டா இரு 

இளைகளாகப் பிரிந்து பின்கால்களினுள் செல்கிறது. இவைகளுக்கு 

.இலையக் (116௦) தமனிகள் என்று பெயர். ஒவ்வோர் இலையக் தமனியி 

லிருந்தும், மூத்திரப் பைக்கும் (பாகர bladder), பின் உடற்சுவர்ப் 

பகுதிக்கும், தொடையின் மேற்பகுதிக்கும், தமனிகள் பிரிந்து 

செல்கின்றன. இவைகளுக்கு வெசிகுலோ-எப்பிகாஸ்ட்ரிக் குமனி 

(vesiculo-epigastric artery), sfGum7e gues (femoral artery) 

என்று பெயர். பல்மோ-கூட்டேனியஸ் டிரங்கிலிருந்து (ஐய10௦- 

cutaneous trunk) இரு பக்கக் இளைகள் செல்கின்றன. .ஒன்று 

நுரையீரலுக்கும், மற்றொன்று மேல்தோலுக்கும் செல்கின்றன. 

இவைகளுக்கு நுரையீரல் தமணி (pulmonary artery) orer myib, GHred 

Swe! (cutaneous trunk) என்றும் பெயர், - 

சிரைமண்டலம் : சிரைகள் யாவும் இரத்தத்தைப் பல திசுக் 

களிலிருந்தும் இருதயத்திற்குக் கொண்டு. செல்லுகின்றன. தமனி 

களைப் போலவே சிரைகளும் ஒரளவிற்கு அமைந்துள்ளன (9௨87௨1 

51௦௯). நுரையீரல் தமனிகள் இரத்தத்தை இருதயத்திலிருந்து நுரை 

யிரலுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன. ஒவ்வொரு நுரையீரலிலிருந்தும் 

இரத்தம் பல குந்துககளினால் சேகரிக்கப்பட்டு, ஒன்றுசேர்ந்து 

பல்மொனரி சிரை வழியாக இருதயத்தைச் சேருகிறது. சேருவதற்கு . 

முன் மறுபுறத்திலிருந்து வரும் ஒத்த சிரையுடன் இணைந்தே பொதுச் 
திரையாக: இருதயத்தின் இடது ஆரிக்கிளில் சேருகிறது. உடலின் 

மற்றப் பகுதிகளிலிருந்து மூன்று பெரிய வீனேகாவேக்களின் (௭௭௧௦ 

cavae) மூலம் . இரத்தம் இருதயத்தைச் சேருகிறது. இவைகளில் 

இரண்டிற்கு முன்கேவல் சிரைகள் ௫௨-௦௨௮6) என்றும், மற்றொன்
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றிற்குப் பின்கேவல் Mong aor (post—cavals) என்றும் பெயர். முன்கேவல் 
சிரைகள் உடலின் தலை, முன்கால்கள் : முதலிய பாகங்களிலிருந்து 

இரத்தத்தைச் சேகரித்து சைனஸ் வினோசஸின் முனையிலிடுகிறது. 

பின்கேவல் சிரையானது, இரத்தத்தை உடலின் பிற்பகுதிகளான 
பின்கால்கள், உடலறை உறுப்புகள் முதலியவற்றிலிருந்து சேகரித்து, 

சைனஸ் வினோசஸின் பின்பகுதியிலிடுகிறது. 

  

டட மீ. 2௦6. 
தவளையின் சிரை மண்டலம்: 1, வெளி ஜுகுலார் சிரை, 2. அனாம 

தேயச் சிரை, 3, கீழ்த்தாடைச் சிரை. 4. காக்குச் சிரை, 5, சப்கிளேவி 
யன் சிரை, 6&7, நுரையீரல் சிரைகள், 8, கார்டியாக் சிரை, 
9. ஹிபேடிக் சிரை, 10, ஹிபேடிக் போர்ட்டல் சிரை, 11, இனச் 
செல் ௬ரப்பி, :12, கீழ்பெருந்தமனி, 13, இனச்செல் சுரப்பி சிரை, 
14. மேல் லம்பார் சிரை, 15. ரீனல் போர்ட்டல் சிரை, 16. ஸ்கை 
யாட்டிக் சிரை, 17. பெல்விக் சிரை, 18. ஃபெமொரல் சிரை, 
19. முன் வயிற்றுச் சிரை, 20. ரினல் சிரை, 21. சிறுநீரகம், 
22. நுரையீரல், 23. தோல் தசைச் சிரை, 24, சைனஸ் வினோசஸ், 

மூன்று பக்கச் சிரைகள் ஒன்றுசேர்ந்து ஓவ்வொரு முன்கேவல் 
சிரையையும உண்டாக்குகின்றன. பக்கச் சரைகளாவன :...7. வெளி 
ஜுாகுலார் Feor (external jugular ஏ) 8. இன்னாமினேட்சிரை-அனாம-
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தேயச் சிரை (11௩௦010௧1௦). 4. சப்சளேவியன் சிரை (subclavian vein) 

வெளிஜுகுலார் சிரையானது தாடைச் சிரை (கமய எண்), தாக் 

Gé Feng (lingual vein) என இரு சிரைகளினால் ஆனது. ஒன்று Eps 

தாடையிலிருந்தும், மற்றொன்று தாக்கிலிருந்தும் இரத்தத்தைக் 
கொண்டுவருகின்றன. அனாமதேயச்சிரை. உள்ஜாகுலார் : சிரை 

(Internal jugular), svievGacinjyort Aeog (subscapular vein) sor 

இரு சரைகளினால் உண்டாக்கப்பட்டது. முன்னது மூளை, மண்டை. 
ஓட்டின் உட்பகுதி ஆகிய இரண்டிலிருந்தும், பின்னது முன்கால், 

தோள்பட்டை இவைகளின் மேல்பகுதியிலிருந்தும் இரத்தத்தைக் 

கொண்டுவருகின்றன. சப்கிளேவியன் (8ம் ய/வர்காட) சிரையானது 

மேற்கையிலிருந்து வரும் பிரேக்கியல் சிரையும், (£க௦ம்க1 ஏப்ப) 

8ழ்-உடற் சுவரின் இசுக்கள், தோல் ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் வரும்: 

இசு-தோல் Aeorued (musculo-cutaneous vein) Ger HSI உண்டாக்கம் 

பெற்றது. 

சிறுநீரகங்களிலிருந்து நான்கு ஜோடிச் சிறுநீர்ச் சிரைகளும் 

-(renal veins), இனவிருத்தி உறுப்புகளிலிருந்து இனவிருத்திச் சிரை 

s@5lb (gonadial veins) சேர்ந்து, இரு சிறுநீரகங்களுக்கு இடையில் 

ஒன்றுகூடிப் பின்கேவல் (008(-084௨1) சிரையை உண்டாக்குகின் றன... 

இப் பின்கேவல் சிரையானது முன்னாக ஓடிக் கல்லீரல் மூலமாக 

சைனஸ் வினோசனில் முடிகிறது. கல்லீரலிலிருந்து வெளிவரும்போது 

இரு ஹிபேடிக் Asogascir (hepatic vein) அதனுள்ளிருந்து இரத்தத்தை, 

எடுத்துக்கொண்டு இச் சிரையுடன் சேருகின்றன. 

பின்கால்களிலிருந்து இரத்தம் பின்கேவல் சிரையில் நேராகத். 

திறக்காமல் மறைமுகமாகச் சேருகிறது. எவ்வாறெனில், ஒவ்வொரு 

காலிலிருந்தும் ஃபிமோரல் (௦வ!) சிரை, சையாட்டிக் சிரை 

(sciatic vein) என இரு சிரைகள் மூலம் இரத்தம் சேகரிக்கப்படுகிறது.. 

முன்னது தொடையின் வெளிப்பகுதியிலிருந்தும், பின்னது தொடை 

யின் உட்பகுதஇயிலிருந்தும் இளம்புகின்றன. ஃபிமோரல் சிரை உட. 

லறையில் நுழையும்போது, இரண்டாகப் பிரிகிறது. அதற்கு ஃபிமோ 

ரோ-ரீனல் சிரை (1000-21 ஏம) என்றும், பெல்விக் Heng (pelvic. 

ஏஸ்ப என்றும் பெயர். “முன்னது மேலும், பின்னது கீழும் அமைத்துள்- 

ளன. இந்த ஃபிமோரோ-ரீனல் சிரையில் சையாட்டிக் சிரை சேர்ந்து: 

ரீனல்-போர்ட்டல் சிரையாக (வ றாவ vein) முன்னோடிச் சிறு நீரகத் 

இல் தந்துககளாகப் பிரிகிறது. இது சிறு நீரகத்தில் சேருமிடத்தில் முள் 

ளெலும்புகளிலிருந்து வரும் சிரை (dorso-lumbar vein) $948) ngi. 

இரு பெல்விக் சிரைகள் ஒன்றுசேர்ந்து முன்வயிற்றுச் சிரையை: 

(anterior abdominal vein) உண்டாக்குகின்றன. இப் பெரிய சிரை: 

யானது உடலறையின் கீழ்ப் பகுதியில் உடற்சுவரை ஓட்டி முன்னாக.
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ஓடிக் கல்லீரலில் இறக்கிறது. கல்லீரலில் இது இரண்டு கிளைகளாகப் 
பிரிந்து இரு கல்லீரல் பகுதிகளிலும் தந்துககளாகப் பிரிகின்றன. 
கல்லீரலில் சேர்வதற்குமுன் இந்த முன்வயிற்றுச் சரையில் இருத 

யக்திலிருந்து வரும் கார்டியாக் சிரை (02042௦ ஏவ்ப) சேருகிறது. 

இரைப்பை, சிறுகுடல், கணையம், மண்ணீரல் முதலியவைகளி 
லிருந்து வரும் களைச்சிரைகள் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு பெரிய ஸிபேடிக்- 
போர்ட்டல். சிரை (1றக110-ற0ர1] ஏவ) உண்டாக்கப்பெற்றுக் கல்லீர 
லில் பல தந்துககளாகப் பிரிகின்றன. இது கல்லீரலினுள் சேருமிடத் 
தில்தான் முன்வயிற்றுச் சிரையும் சேருகிறது. 

ஆகவே, தவளையில் இரு போர்ட்டல் மண்டலங்கள் இருப்பதைக் 
காண்கிறோம். ஃபிமோரல், சையாட்டிக், ரீனல்-போர்ட்டல் சிரைகள் 

மூன்றும் ரீனல்-போர்ட்டல் மண்டலத்தையும் (2021-0011 ஜு(்வய), 
.ஹிபேடிக் போர்ட்டல் முன்வயிற்றுச் சிரை ஆ௫ய இரண்டும் 
,ஹிபேடிக் போர்ட்டல் மண்டலத்தையும் (0ூக1%௦-ற௦1வி system) 
உண்டாக்குகின்றன. 

இருதயத்தின் இரத்த ஓட்டம்: கெரோட்டிட் டி.ரங்கிலிருந்து ஒரு 
கிளை இருதயத்திற்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்கிறது. இருதயத் 
தின் சுவரில் இது பல சிறு கிளைகளாகப் பிரி௫ன்றது. இரு சிரைகள் : 
இரத்தத்தை இருதயத்திலிருந்து சேகரித்து, ஒன்று இடது அனாம : 
தேயச்சிரையுடனும், மற்றொன்று முன்வயிற்றுச் இரையுடனும் சேரு 
இன்றன. ் 

இருதயத்தின் உள் அமைப்பு : வலது ஆரிக்கிளில் சைனஸ்வினோ 
“சஸ் இறக்கிறது. அது இறக்கும் துவாரத்திற்குச் சினு-ஆரிக்குலார் 
துவாரம் (ம்பு கமார்பே்8ா aperture) oreéray பெயர். இத் துவாரத்தில் 
சினு ஆரிக்குலார் வால்வு (sinu-auricular valve) இருக்கிறது. இந்த 
வால்வு சைனஸ் பக்கம் இரத்தம் இரும்பிவிடாமல் தடுத்து, ஆரிக்கிளி 
னுள் அனுப்புகிறது. இரண்டு ஆரிக்கிளும் ஒரு நீண்ட சுவரினால் பிரிக் 
கப்பட்டிருக்கிறது. இச் சுவருக்கு இடை ஆரிக்குலார் சுவர் (்ன-தமம- 
cular 86) என்று பெயர். வலது ஆரிக்கிள் பெரிதாகவும், இடது 
ஆரிக்கிள் சிறிதாகவும் இருக்கின்றன. வலது ஆரிக்கிளில் சைனஸ் 
வினோசஸும், இடது ஆரிக்கிளில் பொது நுரையீரல் சிரையும் .திறக் 
கின்றன. நுரையீரல் சிரை இறக்குமிடத்தில் வால்வு இல்லை. இவ் 
விரண்டு ஆரிக்கிளும் வென்ட்டிரிக்கிளில் ஒரு பொதுத் துவாரத்தின் 
மூலம் இறக்கிறது. இப் பொதுத் துவாரத்திற்கு ஆரிக்கலோ-வென்ட் 
ANé Gort seurged (auriculo-ventricular aperture) என்று பெயர். 

சைனஸ், ஆரிக்கிள் முதலியவற்றைப் போன்று அல்லாமல் 
“வென்ட்ரிக்கிளானது தடித்த சுவரினால் ஆனது. இதன் சுவரில்



நீர்நில வாழ்வன ் 429 

பல தசைமேடுகள் உட்புறத் தில் காணப்படுகின்றன. தசைமேடுகள் 
யாவும் ஸ்பாஞ்சு போன்று உள்ளே அமையப்பெற் றிருப்பதனால், வென் 
ASB oi அறை சிறியதாகக் காணப்படுகிறது. ஆரிக்குலோ-வென்ட். 

  

... படம. 

தவளையின் இருதயம்: ௬, கீழ்த் தோற்றம், ' 3. மேல்தோற்றம், 
1. வலது ஆரிக்கிள், 2. இடது ஆரிக்கிள், 3. வென்ட்ரிகிள், 

4. டி.ரங்கஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸ், 5. இருதய உறை, 6. முன் பெருஞ் 

சிரை, 7. டிரங்கஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸின் வலது கிளை, 8. டிரங்கஸ் 

ஆர்ட்டீரியோசஸின் இட்து கிளை, 9. நுரையீரல் டிரங்க், 10. சிஸ்ட 

மிக் டிரங்க், 11, கெரோட்டிட் சுரப்பி, 12, கெரோட்டிட் டிரங்க், 

13. சைனஸ் வினோசஸ், 14. பின் பெருஞ்சிரை, 15. நுரையீரல்சிரை. 

ரிக்குலார் துவாரத்தில் இரு மெல்லிய பட்டையான வால்வுகள் 
இருக்கின்றன. இவைகளுக்கு ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிக்குலார் வால்வு: 

கள் (கர்மேப்ட-ஏறே்ம்யேப்கா 721௭) என்று பெயர். இவ்விரு வால்வுகளில் 

ஒன்று மேல்விளிம்பிலும், மற்றொன்று &ீழ்விளிம்பிலும் இணைந்திருக் 

. இன்றன. ,இந்த வால்வுகளில் தனியாகக் காணப்படும் முனைகள்: 

- வென்ட்ரிக்கிளினுள் தொங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றன. அத்துடன் 

இத் தனி முனைகள் நார்க் கயிறுகளினால் தசைச்சுவரில் பிணைக்கம் 

பட்டிருக்கின்றன. இந் "நார்க் குயிறுகளுக்கு கார்டே டென்டினே 

(chardae tendinae) என்று பெயர். இந்த வால்வுப் பட்டைகள் 

வென்ட்ரிக்கிள் பக்கம் மட்டும் தஇிறக்குமேயன்றிப் பின்பக்கம் திறக்கா. 

ஏனெனில், கார்டே டென்டினேச்கள் பாரசூட் போன்று விரிந்து 

துவாரத்தை அடைத்துக்கொள்கின்றன.
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- வென்ட்ரிக்கிளின் இடது பக்கத்தின் அடியிலிருந்து டிரங்கஸ் 
ஆர்ட்டீரியோசஸ் (1ம00015 ஊர்சர்௦218) கிளம்புகிறது. இது ௪ளம்பு 
மிடத்தில் சவ்வினுலான பைபோன்ற மூன்று. பிறை வால்வுகள் 

(semilunar valves) உண்டு, இந்த வால்வுகளில் மூடிய பகுதிகள் 
வென்ட்ரிக்கள் பக்கமும், திறந்த பகுதிகள் டிரங்கஸ் பக்கமும்' 
காணப்படுகின்றன. இதனாலேயே இரத்தம் வால்வுகளை அழுத்திக் 
கொண்டு டிரங்கஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸினுள் ஓடுகிறது. அந்த 

» 

  
படடஃ 05, 

தவளை இருதயத்தின் உள்ளமைப்பு: 1 
2 கெரோட்டிட் வளைவு, 3. சிஸ்டமிக் வளைவு, 
வளைவு, 

தமனி வளைவுகள், 
| 4. நுரையீரல் தோல் ் 5. சிஸ்டமிக் வளைவுக்குச் செல்லும் வழி, 6. நுரையிரல். தோல் வளைவுக்குப் போகும் வழி, 7, இடது ஆரிக்கிள், 8. வலது ஆரிக்கிள், 9. நுரையீரல் சிரை, 10. வால்வு துவாரம், 11. ஆரிக்கிள் val 12. ஆரிக்குலோ-வெண் டிரிகுலார் வால்வு, 13, வென்ட்ரி ள் 7 ட ட 2 2 

. ௫ ் 
omitep. கார்டேடெண்டினே, 15, பிறைவால்வுகள், 16. ௬௬ள் 

இரத்தம் பின்னோக்கி ஓடமுடியாது. எனெனில், 
பம் ஏற்பட்டால், இந்த வால்வுகள் நிரப்பப்பட்டு 
-மூடிக்கொள்கின் றன. 

இரத்தத்தில் இருப் 
அத் துவாரத்தை
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இந்த டிரங்கஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸின் உட்புறம் இரு பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அடுத்துக் காணப்படும் 
பிரிவு நீளமாகவும், அதற்கடுத்த பகுதி குறுகலாகவும் இருக்கின்றன. 

மூன்னதற்குப் பிலாஞ்சியம் (pylangium] என்றும், பின்னதற்கு சினாஞ் 
இயம் (ஜால்றா) என்றும் பெயர். பிலாஞ்சியத்தில் நீண்ட சாய்வுப் 

பகுதியில் ஒரு நீள வால்வு இருக்கிறது. இதன் ஒரு விளிம்பு இணையப் 
பெற்றும், மற்றொரு விளிம்பு இணையாமலும் இருக்கின்றன. இதன் 

நுனியில் ஒரு பிறை வால்வு இணைந்திருக்கிறது. இந்த நீள வால்வு 
சுருண்ட அமைப்பில் காணப்படுகிறது. எவ்வாறெனில், வென்ட்ரிக்கிள் 

பக்கத்தில் மாகக் காணப்பட்ட பக்கம் முன்னால் மேலாகக் காணப் 
படுகிறது. நுரையீரல் தோல் டிரங்குகள் பிலாஞ்சியத்தின் முற்பகுதி 
யிலும், கெரோட்டிட், சிஸ்டமிக் டிரங்குகள் இரண்டும் சினாஞ்சியம் 

பகுதியிலிருந்தும் கிளம்புகின்றன. 

இருதயம் வேலை செய்யும் முறை : இருதயத் தசைகள் சுருங்கும் 
போது இருதய அறைகள் சிறிதாகி, அதன் இரத்தம் விசையாக 
வெளியில் அனுப்பப்படுகிறது. அத் தசைகள் விரியும்போது இருதய 
அறைகள் பெரிதாகி இரத்தம் உள்நிரப்பப்படுகிறது. இருதயம் குறிப் 

பிட்ட இடைவேளைகளில் சுருங்கி விரிவதற்கு இருதயத் துடிப்பு 
(காம ந) என்று பெயர். இருதயச் சுருக்கமானது (systole) 
சைனஸ் வினோசனளிலிருந்து ஆரம்பித்து, விரிந்துகொண்டே சென்று 

மற்ற அறைகளில் முடிகிறது. ஒவ்வோர் இருதயத் துடிப்பிலும் 
சுருக்கத்திற்குப் பிறகு விரிதல் நடைபெறுகிறது (0183540167. 

முதன்முதலில் சைனஸ் வினோசஸ் சுருங்குகிறது. முன், பின் 
'சேவல் சிரைகளினால் சேர்க்கப்பட்ட அசுத்த இரத்தம் வலது ஆரிக்கிளி 
னுள் ஓடுகிறது. அதே சமயத்தில் இடது ஆரிக்கிளும் நுரையீரல் சிறை 

யின் மூலம் சுத்த இரத்தத்தினால் நிரப்பப்படுகிறது. அடுத்து இரண்டு 
ஆரிக்கிளும் ஒரே சமயத்தில் சுருங்குகின்றன. இரத்தம் பின்னோக்கி 

ஒடமுடியாதபடி பிறை வால்வுகளும், அலை அமுக்கமும் தடுப்பதனால், 
'வென்ட்ரிக்கிளினுள் ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிகுலார் துவாரத்தின் வழி 

- யாகப் பாய்கிறது. வென்ட்ரிக்கிளின் வலதுபுறம் கரியமிலவாயு 

நீக்கப்பெறாத அசுத்த இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிளிலிருந்தும், இடது 
புறம் -பிராணவாயுவுடன் காதா சுத்த இரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிளி 

லிருந்தும் பெறுகின்றன. 

அடுத்து வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்குகிறது. ' வென்ட்ரிக்கிளிலுள்ள 

இரத்தம் மூன்று வகையாக இருக்கிறது. வலது புறத்தில் அசுத்த 

இரத்தமும், இடது புறத்தில் சுத்த இரத்தமும், இடையில் கலப்பு 
. இரத்தமும் (இருக்கின்றன. வென்ட்ரிகிள் சுருங்கும்போது, டி.ரங்கஸ்
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ஆர்ட்டீரியோசஸாக்கு அருகிலுள்ள அசுத்த இரத்தம் முதலில் டிரங் 

கஸ் ஆர்ட்டீரியோசஸில் நுழைகிறது. அடுத்துக் கலப்பு இரத்தமும், 

பிறகு சுத்த இரத்தமும் வேகமாகச் செல்கின்றன. டிரங்கஸ் ஆர்ட்டீரி' 

யோசஸில் உள்ள நீண்ட சுருள் வால்வு, முதலில் வரும் அசுத்த இரத் 

தத்தை நுரையீரல்-தோல் டிரங்கினுள் செலுத்துகிறது. ஏனெனில், 

இந்தத் தமனியில்தான் அமுக்கம் குறைவாக இருக்கிறது. சிஸ்ட. 

மிக் டிரங்கில் அமுக்கம் அதிகம். . அசுத்த இரத்தம் முன்சென்றுவிட்ட. 
துனால், அடுத்துள்ள கலப்பு இரத்தம் சிஸ்டமிக் டிரங்கில் செல்கிறது. 

இதன் கிளைகள் யாவும் நிரப்பப்பெற்றதால், இறுதியில் சுத்த இரத்தம் 

கெரோட்டிட் டிரங்கு மூலம் மூளைக்குச் செல்கிறது. ன ட 

உடலில் பல பாகங்களிலிருந்து வரும் அசுத்த இரத்தம் நுரை 

யீரல், தோல் முதலிய உறுப்புகளுக்குச் செல்கிறது. சுத்தமான 
இரத்தம் மூளைக்கும், கலப்பு இரத்தம் கால்களுக்கும், உடலுறுப்புகளுக். 

கும் செல்கிறது. ் ts L 

ஆனால், இரத்தம் மேற்கண்டவாறு ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் செல்: 
வதில்லை என்று தற்போது கரு தப்படுசிறது. வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் . 
போது மூன்று மாதிரியான இரத்தமும் ஓரே சமயத்தில் மூன்று 
டிரங்குகளிலும் செல்கின்றன என்று ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டறிந் 
துள்ளார்கள் (8120)01621,6008 ஊம் ௩04 8000298116), 

நுரையீரல், சிஸ்டமிக் இரத்த ஓட்டம் : வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து 
இரத்தம் நுரையீரலுக்கும், அங்கிருந்து நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் 
திரும்ப வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் கொண்டுவரப்படுகிறது. இதற்கு. 
நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம் றாயிய/ஸைகர ச்011102)) என்று பெயர். 
இத்துடன் ஓரு பெரிய இரத்த ஓட்டமும் உண்டு. வென்ட்ரிக்களி 
லிருந்து சிஸ்டமிக், கெரோட்டிட். டிரங்குகளிள் மூலம் அனுப்பப்பட்ட 
"இரத்தம், முன், பின் கேவல் சிரைகள் மூலம் ' கொண்டுவரப்படு 
கிறது. இதற்குப் பெரிய இரத்த ஓட்டம் ( greater circulation) 
என்று பெயர். உயர் இனங்களான பறவைகள், மனிதன் முதலிய 
வற்றில் முடிவுபெற்ற இரட்டை @t-t1b (complete double circu- 
18101) காணப்படுகிறது. ஆனால், தவளையில் இரண்டு இரத்த ஓட்டங் 
களும் தனித்திராமல் வென்ட்ரிக்கிளில் சேருவதால் முடிவு பெறுவ 
He (incomplete double circulation). 

leo Bit wein Low (Lymphatic System) : 
ஒட்டியே இம் மண்டலமும் அமைந்துள்ளது. சத்துப் பொருள்களையும் 
உயிர்வாயுக்களையும் இசுக்களுக்குக் கொடுக்கும் வேலையிலும், அவை 
களிலிருந்து கழிவுப் பொருள்களை நீக்குவதிலுல் இம் மண்டலம் ஈடு 

'இரத்த மண்டலத்தை
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பட்டுள்ளது. இம் மண்டலத்தில் தந்துகிகளும் . குழாய்களும் இருக் 

இன்றன. இவைகளினுள் 'நிணநீர் ஓடுகிறது. உடலின் எப் பக்கத் 
இலும் இரத்தம் உயிர்ச் செல்களுடன் நேரடித் தொடர்பு வைத்துக் 
கொள்ளவில்லை. இரத்தத்திலிருந்து மெல்லிய தந்துகிச் சுவர்களின் 
மூலம் சுத்தமான திரவம், அதாவது நிணநீர் கசிகிறது. .இக் கசவுத் 

Prob இசுக்களின் இடையே உள்ள இடத்தில் நிரப்பப்பெறுகிறது. 

ஆகவே, இரத்தத்திற்கும் திசுக்களுக்கும் இடையில் *மத்திய மனித 

@s’ (middle man) நிணநீர் அமைகிறது. இதன்மூலமே கொடுக்கல் 

வாங்கல் நடைபெறுகிறது. பல இடங்களில் தந்துகிகள் சேர்ந்து . 

லிம்ப் குழாய்களாக), முன்னால் ஒரு ஜோடி நிண இருதயங்களிலும் 

(lymph heart), பின்னால் ஒரு ஜோடி லிம்ப் இருதயங்களிலும் சேர் 

இன்றன. முன்னுள்ளவை மூன்றும் முள் எலும்பின் குறுக்கு நீட்ட 

களுக்குப் பின்னும், பின்னுள்ளவை யூரோஸ்டைலிற்கு இருபுறங் 

களிலும் அமைந்துள்ளன. இவை முறையே, துணைத் தோள்பட்டைச் 

சிரையிலும் (ஊம்வயிலா ஏல்), ஃபிமோரல் சிரையிலும் ( femoral vein) 

திறக்கின்றன. _ 

மண்ணீரல் ($ற16௯.) : இது கருஞ்சிவப்பு நிறமுடைய உறுப் 

பாகும். இதனுள், இணைத்திசுக்களும் குசைத்திசக்களும் வலை: 

போன்று அமைந்துள்ளன. இவைகளுக்கிடையே இரத்தக் கார்ப்பா 

சில்கள் காணப்படும். இங்கேதான் கார்ப்பசில்களை உண்டாக்குவ 

"தும் அழிப்பதும் நடைபெறுகிறது. 

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் ன: கணையம், தைராய்டு சுரப்பி, 

அட்ரினல் சுரப்பிகள், பிட்யூட்டரி சுரப்பி, இனச்செல் சுரப்பிகள் 

முதலிய நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் தவளையில் காணப்படுகின்றன. 

இவைகளிலிருந்து ஹார்மோன்கள் (1௦700065) சுரக்கப்படுகின்றன.. 

கணையத்திலுள்ள லாங்கர்ஹான்ஸ் தீவுகள் (181615 04 1ஊதனர்வாடி) 

_ இன்சுலினையும், தைராய்டு: சுரப்பிகள் தைராக்சனையும் (thyroxine), 

அட்ரினல் சுரப்பிகள் அட்ரினலினையும் (௨4௭21106), பிட்யூட்டரிச் 

சுரப்பிகள் tuys Aer (pituitarin) Gurerm ue ஹார்மோன் 

களையும், இனச்செல்கள் ஸ்டீராய்டுகளையும் நேரே இரத்தத்தில் 

கலக்கச் செய்கின்றன. இவைகளின் ஹார்மோன்கள் உடலின் பொது 

வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுகின்றன.. . 

நரம்பு மண்டலம் 

மத்திய நரம்பு மண்டலம் 

மூளை : தவளையின் மூளையை முன்மூளை (fore—brain), s@epcor: 

(mid-brain), ereip%er (hind-brain) croiry apa பகுதிகளாகப் பிரிக் ' 

830—28
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கலாம். மூளையின் வளர்ச்சியை நோக்க, முன்மூளை அல்லது புரோசென் 

செஃபலான் (procencephalon) என்ற பகுதியில் டீலன்செஃபலான் 
(11௦10, டையன்செஃபலான் (0௦௨1௦௩) என்ற இரு 

பகுதிகள் அடங்கும். நடுமூீளே அல்லது மீசன்செஃபலான் (00850- 
த cephalon) என்ற பகுதியில் மீசன்செஃபே 

லான்  .மட்டுமடங்கும். அடுத்துள்ள 

பின்மூளை அல்லது ராம்பன்செஃபலான் 

(chombancephalon)  crorm பகுதியில் 
மெட்டன்செஃபலானும் (metancepha— 

lon), smuQacrQecouereyib (mylen- 

௦1௨100) அடங்கும். இவைகளே மூளையின் 

பல பாகங்களாக முதுர்விலங்கில் : காணப் 
படுகின்றன. . சல இடங்களில் இம்ஞான்று 
பாகங்களின் : எல்லையைத் திட்டவட்ட 
மாகக் கூறமுடியாது. 

  

HatEAL UG Sait (olfactory capsulé ) 
ப்டம்.௨09, இரண்டும் மத்தியில் ஒன்று சேர்ந்துள் 

தவளையின் மூளை ; ளன. . இப்பகுதியினுள் நுகர்ச்சி வென்ட். 
4. மேல்தோற்றம் ரிக்கிள் அறைகள் (0175000707 ventricles) 
ம... கீழ்த்தோற்றம் இருக்கின்றன. இப்பகுதி மீனில் கண்டதை 1. நுகாச்சி அறைகள் ப i ச அ. உ பெருமளை அஷ... விடச். சறிய்தாசவே காணப்படுவது வட்டங்கள் அபெபகுதிக்குப்பின் அடுத்துக் காணப்படு 

் 3 பார்வைப்பகுதிகள் வது பெருமூளை அரைவட்ட ப்.பகுதியாகும் 4, முகுளம் (cerebral hemispheres). இப்பகுதியினுள் 
5: பைனியல் உறுப்பு ; பக்க வென்ட்ரிக்கள் அறைகள் (lateral 
Se டையென்செஃபலான் ' ventricles) இருக்கின்றன. இவைகள் 7 பார்வை கையாஸ்மா o> . * 8. இன்ஃபண்டிபுலம் நுகர்ச்சி அறைகளுடன் தொடர்புடைய 
9. பிட்யூட்டரி உறுப்பு வைகளே. பெருமூளையின் மேற்பகுதிக்குப் 

பேலியம் (றவ11000) என்றும், பக்கங்களுக் கும் தரைப்பகுதிக்கும் கார்போரா ஸ்ட்ரையேட்டா (௦௦003 எ்ர்கர்வ) என்றும் பெயர். : 

டையன்செஃபலான் நன்கு வளர் ந்துள்ள து. இதனுள் காணப் படும் அறைக்கு மூன்றாம் வென்ட்ரிககள் (third ventricle) என்று பெயர். இது பக்க வென்ட்ரிக்கிள் அறைகளுடன் (lateral ventricles). ஒரு பொதுக் துவாரத்தின்மூலம் “தொடர்புடையது. இத்துவாரத் திற்கு “மன்றோ துவாரம்” (foramen of Munro) என்று பெயர், இதன் கூரைப்பகுதியில் நரம்புத் : இசுக்களற்று, மூன் கோராய்டு ‘ Weréeow (anterior choroid 1206) என்ற இரத்தத் திசுக்கள் காணப்
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படும். இப்பகுதியின் நடுவிலுள்ள பயனியல் உறுப்பு (றம்௦வ] 5௦47) 

சுருமீனில் வளர்ந்துள்ளதுபோல் வளர்ந்திராவிட்டாலும், சிறு தண் 

டுடன்கூடிய பயனியல் சுரப்பியுடன் இருக்கிறது. இந்த டையன் 

செஃபலான் பகுதியின் இழ்ப்புறத்தில் . 

'இன்ஃபண்டிபுலமும் — (infundibulum), , 

பிட்யூட்டரிச் சுரப்பியும் (pituitary 

ஹம்) இருக்கின்றன. 

பார்வைப் பகுஇகள் (004௦ lobes) 
நன்கு- வளர்ந்துள்ளன. இதனுள் உள்ள 
பார்வை அறைகள் (0ற00௦0615), இட்டார் 

(ரன) மூலம் மூன்றாம், நான்காம் வென்ட் 
ரிக்கிள் அறைகளுடன் (ம்ம்£ம் and fourth 
ventricle) இணைந்துள்ளன. இப் பார்: 
வைப் பகுதியின் 8ழ், குரூரா செரிபிரை 
(crura cerebri) wrarge முகுளத்தி 

“லிருந்து பெருமூளைவரை செல்லும் 
குரைப்பக்கமாக அமைந்துள்ளது. 

சிறுமூளை மிகவும் சிறுத்தே காணப் 

“படும். இதைத் தொடர்ந்து, முகுளமும் 

  

கண்டுவடமும் நீண்டு காணப்படுகின் Lu 13.210, 

அன... முகுளத்தில் நான்காம் வென்ட். மூளையின் நீள்வெட்டுத் 
MésBer 360 (fourth ventricle) உள் தோற்றம் அறைகளைக் 

ளது. இது இட்டார் (௩௯) அல்லது அக் காட்டும் படம் : 

விடக்டஸ் சில்வியஸ் (aqueductus முன் மூளை 
ஷுங்டி) என்ற சிறு கால்வாயின்மூலம், நடு மூளை 

மூன்றாம் வென்ட்ரிக்கள் அறையுடன் வ் 6 

இணைந்துள்ளது. ட துர் 
பக்க அறைகள் 

மூன்றாம் அறை 

(பார்வை அறை) 
ஆப்டோசில் 

மூளையைச் சுற்றிலும் இரண்டு 
உறைகள் (ஊனம்ப25) உண்டு. மண்டை 

- ஓட்டையொட்டி டூரா மேட்டரும் (மொக 
ஜ்ன), மூளேயையொட்டி பயா மேட்ட 

(6 (pia mater) 2arorer. இவைகளுக் 

இடையில் அரக்னாயிடு சவ்வும் ‘(arachnoid membrane), அரக்னாயிடு 

திரவமும் இருக்கின்கள. ட 

99
39

 
ஆ
ம
.
 

9, இட்டர் 
10. கான்காம் அறை 

நரம்புத் தண்டுவடம் (Spinal aed 3 முள் எலும்புத் தொட 

ரினுள் காணப்படும் குழாயில் நரம்புத் தண்டு இருக்கிறது. தன்
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நுனிப்பகுதி மண்டை. ஒட்டின் பெருந்துளைமூலம் முகுளத்தில் இணைந், 
துள்ளது. மூளையின்மேல் காணப்பட்ட :உறைகளே இதன் மேலும். 
காணப்படுகிறது. -அத்துடன் பயா மேட்டரில் இரத்தக்: குழாய்கள்: 

அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. இத்தண்டின் அமைப்பு : உருளை 
போலவும், இறுதியில் வால் போன்றும் (பியாம் நராம்வ16) காணப்படும். 

முன்னங்கால்களுக்கு நேராகவும்," வாலின் ஆரம்பப் பகுதியிலும் இத் 

தண்டு பருத்துக் காணப்படும். முன்னுள்ள .பருத்த பாகத்இற்கு. 
பிரேக்கியல் பருமன் (brachial enlargement) ஏன்றும், பின்னுள்ள 

பருத்த பாகத்திற்கு ஸ்கையாட்டிக் voopiner (sciatic enlargement). 
என்றும் பெயர். oe களை ர பட்ட 

-இத்தண்டின் மேலும் &ழும் இரு நீண்ட பள்ளங்கள் .சாணப்படும். 
இவைகளுக்கு மேற்பள்ளம் (4௦8௨1 நிஷா), . கீழ்ப்பள்ளம் ராவி 
fissure) என்று பெயர். ஆகவே, இவ்விரு பள்ளங்களும். நரம்புச் 
தண்டை இருபக்கப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றன. இவ்விரு பகுத . 

களுக்கும் நடுவில் ஒரு நீண்ட குழாயுண்டு. இதற்கு. நடுக்குழாம் 
(central canal) என்று பெயர், இதன். தொடர்ச்சியே மூளையில் 
காணப்படும் வென்ட்ரிக்கிள் அறைகளாகும். ' 

வெளிஈரம்பு மண்டலம் 

aplar wyidiyser (Cranial nerves) : ௬ருமீனில்' உள்ளது போல்வே 
குவளையிலும் . பத்து ஜோடி மூளை நரம்புகள் இருக்கின்றன.. அவைகள் 
மூளையில் ஆரம்பித்து, புலனுறுப்புகளிலோ அல்லது தசைகளிலோ 
அல்லது மற்றத் திசக்களிலோ' முடிஏன்றன. அவைகளில் சில உணர்ச்ஓ 
நரம்புகளாகவும், ல இயக்கு நரம்புகளாகவும், சில கலப்பு . நரம்பூ 
களாகவும் இருக்கின்றன. பத்தாவது.நரம்பைத் தவிர மற்ற நரம்புகள் 
யாவும் தலையிலுள்ள. புலனுறுப்புகள் அல்லது தசைகளில். முடி 
கின்றன. பத்தாம் நரம்புமட்டும் உடலிலுள்ள இருதயம், நுரையீரல், 
இரைப் பை, தோல் முதவிய உறுஃ்புகளுச்குச் கலாநரம்புககா அனுப்பு 
கின்றன. ஆகையினாலேயே, இதற்குச் சஞ்சாரி கட) நரம்பு என்று 
பெயர். (பார்க்க : சுருமீனின் மூளை நரம்புகளின் அட்ட வணை.-பக்கங் 
கள் 250-252). " | க கடன் வரி 

தண்டுவட் . நரம்புகள் ($ஜல்மர் உலவ) :. ஸ்பைனல் "நரம்புகளும் 
ஓரளவிற்குச் சுருமீனிலுள்ளது போன்றே காணப்படுகின்றன:. : பத்து - 
ஜோடி நரம்புகள் நரம்புத் கண்டிவிருத்து கிளம்புகின்றன. ஒவ்வொரு. ஜோடி நரம்புகளும் பக்கத்திற்கொன்றுகச் செல்கின்றன. ஒவ்வொரு, 
தரம்பிற்கும் இரு வேர்களுண்டு (root), 'ஓன்று கீழ்வேர், . மற்றொன்று
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மேல்வோர் எனப்படும். இவ்விரு வேர்களும் முள்ளெலும்புகளைவிட்டு 

வெளிவந்ததும், ஒன்றுசேர்ந்து தனி நரம்பாகச் செல்கின்றன.. மேல் 

  

Lit_ts Qi, 

தவளையின் மூளை ஈரம்புகள் : 1, மூளை, 2. இரைப்பை, 3. நுரை 

பரீரல், 4. இருதயம், .5, கஸ்ஸாரியன் ௩ரம்புச் செல் தொகுதி, 6. வேகஸ் 

ஈரம்புச் செல் தொகுதி, 7, பரிவு ரரம்பு, 50, 58%, 51800 - கீந்தாவது 
. கரம்பின் ஆப்தால்மிக், மேல்தாடை, கீழ்த்தாடைக் கிளைகள், 714, 

ரந, ரந - ஏழாவது ஈரம்பின் ஹையாய்டு, கீழ்த்தாடை, பாலட் 

டைன் கிளைகள். 901,-- நாக்குத் தொண்டை நரம்பு, 100, 10, 
10GA, 10LA, 10 -10ஆவது நரம்பின் இருதய, தோல், வயிற்று, 

“ குரல்வளை, நுரையீரல் கிளைகள், — . 

வேர் வெளிவருவதற்குள், அதில் ஒரு நரம்புச் செல்திரளுண்டு. இதனுள் 
'அஃப்ரென்ட் (உள்) நார்கள் இருக்கின்றன. க&ீழ்வேரில் எஃப்ரென்ட் 

(வெளி) நார்கள் இருக்கின்றன. அனால், நரம்புச் செல்திரள்: இல்லை. 

ஒவ்வொரு . நரம்பும் மூன்று இளைகளாகப் பிரிகின்றன. அவைகளில் 

ஒன்று 21 gyms Horus Gd (ramus communicans). 9g MAGS 
சிறிது தூரத்திலேயே பரிவு . நரம்புடன் சேர்ந்துவிடுகிறது. மற்ற 

இரண்டின் மேற்கிளையானது சிறிதாகவும், _முதுகுப்புறத்துடனும் 
இணைந்துள்ளன. தீழ்க்களேதான் நீளமாக இருக்கும். இதற்கு 
ஸ்பைனல் நரம்பு என்று பெயர்." இது உடற்சுவரின் முக்கியப் பாகங் 

களுக்குச் செல்கிறது. - 

முதல்.ஜோடி ஸ்பைனல் நரம்புகளுக்கு ஹைப்போகிளாசல் நரம்பு 

் (hypoglossal nerve) என்று பெயர். இவைகள் முள்எலும்புத் தொடரை 

விட்டு வெளிவந்ததும் முன்னாக வளைந்து, நாக்குத் தசைகளுக்குச் செல் 

இன்றன. இரண்டாவது. ஜோடி நரம்புகள் முதுகுத் குசைகளுக்கும், 

மூன்கால்களுக்கும் செல்கின்றன. இவைகளுக்கு பிரேக்கியல் நரம்புகள்
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(brachial nerves) crorgy பெயர். இவைகள் மூன்றாவது ஜோடி நரம்பு 

களுடன் இணைந்து பிரேக்கியல் Yorseonew (brachial plexus) -2-ctr 
டாக்குகின்றன. சேர்ந்தவுடனேயே மூன்றாவது நரம்பு பிரிந்து 
மூதுகுப்புறத் தசைகளுக்குச் செல்கின்றன. மற்றொரு நரம்பு தோள் 

பட்டைத் தசைகளுக்குச் செல்கிறது. ஆனால், முக்கியமாக இரண்டாம் 

நரம்புகள் முன்கால்களுக்குச் செல்கின்றன. தான்காம், ஐந்தாம், 

  

பட LS. 919, 

தவளையின் நரம்புத் தண்டு 
வடமும் அதன் நரம்புகளும் ; 

1-10. தண்டுவட ஈரம்புகள் 

11, பிரேக்கியல் பீளக்சஸ் 
12. ஸ்கையாட்டிக் 

பிளக்சஸ் 
13. மூளை ் 

14. பிரேக்கியல் பருமன் 

15. ஸ்கையாட்டிக் நரம்பு 

16. ஸ்கையாட்டிக் பருமன் 

17. தண்டுவடத்தின் 
டப இறுதிப்பாகம் 

18. கஸ்ஸாரியன் நரம்புச் 

செல்திரள் 
19, வேகஸ் நரம்புச் செல் 

20 பரிவு. நரம்பு. 

பின் உடலுறுப்புக் கள, 

அது. சேருமிடத்திற்குப் 

திரள் _ 

ஆரும் நரம்புகள் மெலிந்தும், தோல், முது 
குத் தசைகள் முதலியனவற்றிற்கும் செல் 

கின். றன. 

ஏழாம், எட்டாம், ஒன்பதாம் நரம். 

புகள் முதுகெலும்பைவிட்டு வெளிவந்த. 
தும், பின்னோக்கி ஓடி ஒன்று சேர்ந்து 

ஸ்கையாட்டிக் Yerssenen (sciatic plexus) . 
உண்டாக்குகின்றன. ஏழாம் நரம்பு இவை 

_ களுடன் சேருவதற்கு முன் வயிறு, 
தொடை முதலிய பாகங்களுக்குக் இளை 
நரம்புகளை அனுப்புகிறது. இச்சேசர்க் 
கைக்குப்பின் இவைகள் ஸ்கையாட்டிக். 
தரம்புகள் (sciatic nerves) storm Quur 
ரால் கால்களுக்குச் செல்கின்றன. பத் 
தாம் ஜோடி நரம்புகளுக்குக் காக்சீஜியல் 
தரம்புகள் (coccygeal ஈர) என்று 
பெயர். அவை சிறியனவாகவும், சிலவற், : 
இில் இல்லாமலும் இருக்கும். 

தானியங்கும்' அல்லது பரிவு மண்ட . 
sib (Sympathetic system): இம் மண் 
டலமானது இரு நீண்ட டிரங்குகளினா 
வம், களைநரம்புகளினலும் ஆனது. 
மூதுகெலும்புகளுக்கு இருபுறங்களிலும் 
மேல் அயோர்ட்டா, இஸ்டமிக் ஆர்ச் 
இவைகளையொட்டிப் பக்கத் திற்கொன்றாக 
இரு நீண்ட நரம்பு டிரங்குகளிருக்கன்றன. 
இவைகள் மண்டை ஓட்டினுள் நுழைத்து, 
ஒவ்வொரு புறத்திலுமுள்ள பத்தாம் நரம் 
புடன் இணையப்பெற்று கஸ்ஸாரியன் நரம்: 
4é GseS\ofle (gassarian ganglion) ° 
முடிகின்றன. ஒவ்வொரு ஸ்பைனல் நரம் 
அந்தந்த நீண்ட டிரங்குடன் சேர்றது.. 

பரிவு நரம்புச் செல்திரள் (sympathetic
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ganglion) என்று பெயர். இவ்விடம் பருத்துக் காணப்படும். அவ் 
வாறு பத்துச் செல்திரள்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் 
உடலுறுப்புகளுக்கும், இரத்தக் குழாய்களுக்கும், alia en Siete, 
இயங்கு தசைகளுக்கும் களைகள் வென்றன. 

புலனுறுப்புகள் 

கண்கள் : எல்லா முதுகெலும்பு விலங்குகளின் கண்களும் 
கிட்டத்தட்ட ஒன்றாகவே இருக்கும். நிலைக்குத்தான வெட்டுப் 
படத்தைக் கவனித்தால், உள்ளுறுப் 
புகள் நன்கு விளங்கும். கார்னியா 
அல்லது கருவிழிப்படலம் மெல்லிய 
சவ்வினாலானது. இதுவே கண்ணின் 
வெளிப்புறத்தின்மேல் காணப்படு 
கிறது. இதையொட்டி ' மற்றொரு 
மென்மையான கன்ஜஐங்க்டிவா (௦௦- 

்யா௦117௨) இருக்கிறது. கண்ணின் முன் 
அறைக்கு முன்சணிர் என்றும் (௨0௪ 
eous chamber) fer அறைக்கு பின் 
soni (vitreous chamber)’ cre mb 
பெயர்; முன்னதில் நீர்த்திரவமும், 
பின்னதில் “ஜெல்லியும் அமைந்துள் 
ளன. இவ்விரண்டிற்குமிடையில் 
விழித்திரை (1) என்ற வட்டமான பொருத ra 
இரையிருக்கிறது. . Qacr நடுவில் Saal SU ape 

  

LILis-Q13, 

தவளையின் கண்: செங்குத்து 

ஒரு துவாரமுண்டு. அதற்குப் 1, கருவிழிப்படலம் 
ல் ல 2 முன் அறை 

பாப்பா முழ!) என்று பெயர். . 3. பாப்பார 

ட. விழித்திரையிலுள்ள தசைகளினால் 4 கீழ்க்கண்ணிமை 

இத் துவாரக்தைப் பெரிதாக்கவோ, 5, மமல்கண்ணிமை 
சிறிதாக்கவோ முடியும். பாப்பாவி 6. விழித்திரை. 

னுள் ஒரு பளிங்கு லென்ஸ் இருக்கு 37. லென்ஸ் 
இதன்மேல் மீள்இசைச் சவ் 8. பின் அறை 

அது. க ரு ட்டு 74 9. ஸ்கினிரோட்டிக் படலம் 
உண்டு. இச் சவ்வு தொங்கும் பந்த 6. (கோராய்ட்) விழியடிக் 

கத் தினால் சீலியாத் தசையுடன் கரும். படலம் 
இணைந்திருக்கிறது. கார்னியாவுடன். 11, பார்வைப் படலம் © 

தொடர்ந்தே காணப்படுவது விழிப் 12. பார்வை ஈரம்பு 

புறப் படலமாகும் ௫௦௭3). இது 

_  குருத்தெலும்பினாலானது; அடுத்துள்ளது, விழியடிக் கரும் பட 

“லம் அல்லது கோராய்டு (choroid) அடுக்காகும். இதில் 

நிறத்துகள்களும், இரத்தக் குழாய்களும் காணப்படுகின்றன. இதன்
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முற்பகுதியே மாறிய விழித்திரையாகும். மூன்றாவதாக உள் காணப் 

படும் : அடுக்கிற்குப் பார்வைப்படலம். அல்லது ரெட்டினா (6108) 
என்று பெயர்: இதுவே கண்ணின் முக்கிய உறுப்பாகும். இதனுள் 

பல கோல்களும் கூம்புகளும் (rods and cones) இருக்கின்றன. 
இவைகள் ஒளி அலைகளைக் இரக்கும் தன்மையுடையன. ரெட்டினா 

-.. வின் பிற்பகுதியில் பல நரம்ப் நார்கள் 
ஓடுகின்றன. இவைகள் யாவும் ஒன்று 

சேர்ந்து பார்வை நரம்பை உண்டாக்கு 

இன்றன. இதுவே கண்ணின் பிற்பகுதி 
யைத் துளைத்துக்கொண்டு செல்கிறது; 

தவளையின் கண் தக்வமைப்பு (௨௦௦௦0௦- 
021100) சுறா மீன்களில் காணப்பட்டது 
போல் அல்லாமல் வேறுபட்டதே. சுரு 

மீன்கள் கண்களைக் குவித்துப் (focus- 
SING) பார்க்க முடியாது. ஆனால், கண் 

  

LIL LS -Qi4s - ணின் குவிய தூரத்திற்குள் (focal 
தவளையின் உட்செவி 2 length) வரும் பொருள்களை இம்மீன். 

1. முன்அரைவட்டக் நெருங்கிச் சென்றால்கான் காணமுடி 
கால்வாய் யும். எலும்பு மீன்களில் இட்டப் பார் 

3.. யூட்ரிகுலஸ் வைக்கு ஏற்றவாறு லென்ஸை மாற்றி 
3. பின்அரைவட்டக் ல : . a அமைத்துக்கொள்ள முடியும். தவளை 
“A. ஆம்புலா யின் கார்னியா, மீனிலிருப்பதைவிடக் 
5. சாக்ளியா குவிதன்மை அதிகமுடையது. ஆனால், 
6. சாக்குலஸ் .... லென்ஸ் உருண்டையாக இருப்பதனால் 

_. தட்டையாக ஆக்க முடியாது. ஆகவே 
லென்ஸை முன்கொண்டுவந்து இட்டப் பார்வைக்குப் பயன்படுத்திக் 
கொள்ளும். கண் குழி, எலும்பினாுல் ஆனதல்ல; ஆகவே, கண்ணை 
உள்ளிழுத்துக்கொள்ள முடிகிறது. 

காதுகள் : மத்தியக் காதும் உட்காதும்தான் தவளையில் 
இருக்கின்றன. இவைகள் செவிப் பெட்டகத்தினுள் அமைந்திருக் 
கின்றன. உட்செவி சவ்வுச் சிக்கலினாலானது; சுராமீனில் காணப் 
பட்டதுபோல் உட்காதுப் பாகங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆனால், இவை 
ஓரளவிற்கு உள்ளேயே அமைந்துள்ளன. ஏனெனில், ஓலி அலைகள் 
காற்றுமூலம் .செல்லவேண்டியிருக்கிறது.  தவளையில்தான் முதன் 
மு.தலில் செவிப்பறையறையைக் (மஹர் கம்பு) காண்கிறோம். 

மீன்களில், ஓலி, நீரின்மூலம் அனுப்பப்பட்டபோது செவுள் பிளவு 
கள் முக்கிய உறுப்புகளாக இருந்தன. இப்போது செவுள்க 
ளில்லை. ' ஸ்பிரகிள் அறையும். மூடப்பட்டுவிட்டது. இச் . செவிப்



நீர்நில வாழ்வன 441. 

பறை அறை, 'தடுச்' செவிக் குழாய்த் துவாரத்துடன் தொடர் 
புடையது. இக் குழாயினுள் காலுமெல்லா எலும்பு காணப்படுகிறது. 

'இது ஒருபுறம் செவிப் பறை வரையிலும், மற்றொருபுறம் தேகளிவரை 

யிலும் நீண்டு காணப்படும். ' தேகளியில் (பார்லம்0ட) இது ஒரு துவா 

gSGer (fenestra ovalis) மூலம் உள் திறக்கிறது. இது ஹையோ 

'மேண்டிபுலார் எலும்புடன் பிறப்பொத்தது (homologous). இக் 

காலுமெல்லா அங்கவடியைத் (stapes) தொட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. 

.இச் செவிப்பறை அறை, செவிக் குழாய்மூலம் உள் வாயில் தொடர் 

புடையது. நுகர்ச்சி யுறுப்புகள் நுகர்ச்சிப் பையினுள் அமைந்துள்ளன. 

'இப் பைகளுக்கு முன்னும் பின்னும் துவாரங்களுண்டு. : 

சிறுநீரக இனவிருத்தி மண்டலம்--சிறுநீரக உறுப்புகள் : தவளை 

பில் வேலை செய்யும் சிறுநீரக உறுப்புகள் இடை நெஃப்ராய்களாகும். 

ஒரு ஜோடி சிறுநீரகங்கள் யூரோஸ்டைலுக்கு 

இருபுறங்களிலும், உடற்சுவரை ஓட்டிக் 

காணப்படுகின்றன. இவைகளின் கீழ்ப்புறம் 

பெரிட்டோனியச் சவ்வினால் மூடப்பட்டிருக் 

Ans. ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் தட்டை 

யாகவும் நீண்டும் காணப்படும். இதன் வெளி 

விளிம்பு சற்றுக் குவிந்தும், சில பள்ளங்களுட 

னும் இருக்கும். சிறுநீரகக் குழாய் இடை. 

நெஃப்ரிக் நாளமாகும். இது வெளி விளிம்பி 

லிருந்து இளம்பிப் பின்னோக்கி ஓடி, கிள 

யோக்காவில் சிறு பாப்பில்லாமூலம் இறக்கி 

றது. இளயோக்காவின் கீழ் ஒரு சிறுநீர்ப் 

பையுண்டு. இது பின்குடலிலிருந்து வளர்ந் Lu Wis. 
துள்ளது. இப் பையில் சிறுநீர். சேகரித்து சிறுநீர் நுண்குழாய் : 

  

வைக்கப்பட்டு வெளியனுப்பப்படுகிறது.. 1; சிரை 
2. தமனி 

இனவிருத்தி உறுப்புகள்: ஒவ்வொரு 3: பெளமென் 

அிறுநீரகத்தின் கீழ், தலைப்பகுஇயில் _ ஒரு 4. னன்ன 

விந்து சுரப்பி பெரிட்டோனியத்தின்மூலம் 5, மேல்பிஜீன் 

இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப் பெரிட்டோ ் பெட்டகம் 

னியத்திற்கு மீசார்க்கிெயம் (ம8காம்ம்பாம்) . 

என்று பெயர். ஒவ்வொரு விந்து கரப்பியும் முட்டை வடிவ 

மான .மஞ்சள் உறுப்பாகும். இதனுள் பல சிறு விந்துக் குழல்கள் 

இணைத் திசுக்களினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நுண். விந்து 

நாளங்கள் (7௨ விசாக) ஒவ்வொரு விந்துகரப்பியின் - உட்பகுதி 

யிலிருந்து இளம்பி , மீசார்க்கியம் வழியாகச் சிறுநீரகத்தின் : உள் 

விளிம்பில் நுழைகன்றன். சிறுநீரகப் பொருள்களுடன் இவைகள்
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கலந்து சிறு குழல்கள்மூலம் சிறுநீரக நாளத்தில் சேர்கின்றன. இரு. 

ஒறுநீரக நாளங்கள் இளயோக்காவுடன் சேர்ந்து Gor Gur seb: 

துவாரத்தின்மூலம் வெளித் இறக்கின்றன. சுரக்கப்பட்ட விந்துகள்" 

விந்து நாளங்கள் வழியாகச் சிறுநீரகக் குழல்களை அடைந்து, அங்: 

B 

A 

    பட டீ: 8515, 

தவளைக், ஆண் இனவிருத்தி உறுப்புகள்: 1. விந்து ௬ரப்பி, 
2. கொழுப்பு உறுப்பு, 3. சிறுநீரகம், 4. அட்ரினல் உறுப்பு, . 

5- சிறுநீர்க் குழாய், 6, மலக்குடல், 7. சிறுநீர்க்குழாயின் புழை, 

8, சிறுநீர்ப் பை, 9, கிளயோக்கா, ந, பெண் இனவிருத்தி, சிறு 
மீரக உறுப்புகள் : 1. அண்டச் சுரப்பி, 2, கொழுப்பு உறுப்பு, 
3: அண்ட நாளம், 4, அண்டகாளப் புனல், 5, அண்டப் பை, 

6. சிறுநீரகம், 7. அட்ரினல் உறுப்பு, 8. சிறுநீர்க் குழாய், 9, மலக்: 

குடல், 10. அண்டகாளப் புழை, 11. சிறுநீர்க் குழாய்ப் புழை, 12. சிறு 
நீர்ப்பை, 13. கிளயோக்கா. உ) 

கிருந்து சிறுநீர்க் குழாய்கள்மூலம் களயோக்காவுக்கும், பிறகு வெளி” 
யிலும் வருகின்றன. ஆண் தவளையில் An Sis Gru, சிறுநீரை- 

. அனுப்புவதோடல்லாமல், விந்துகளையும் அனுப்புகிறது. 'ஆகவே, 
இதற்குச் சிறுநீரக-இனவிருத்தி நாளம் (urinogenital duct) என்று:
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பெயர். விந்து சுரப்பியின் தலைப் பகுதியில் விரல்கள் போன்ற மஞ்ச 
ஞறுப்புகள் காணப்படும். இவைகளுக்குக் கொழுப்பு உறுப்புகள் 

(124௦01) என்று பெயர். இவைகளின் பருமன், காலத்திற்குக் காலம்: 
மாறுபடும். 

பெண் தவளையில் இரு அண்டச் சுரப்பிகள், ஆணில். விந்து 

சுரப்பிகள் இருக்கும் இடத்திலேயே காணப்படுகின்றன. இவை 
மீசோவேரியா (0௦50521௨) என்ற பெரிட்டோனியத்தால் சிறுநீரகத். 

துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அண்டச் சுரப்பியும், 

பை போன்று பல அறைகளுடன் .காணப்படும். அண்டங்கள் 

ஃபாலிக்கிள்களில் உண்டாகின்றன. முதிர்ந்த அண்டச் சுரப்பியில் 

கறுப்பு, வெள்ளை கலந்த பல உருண்டை வடிவமான உறுப்புகள் 
காணப்படும். இவைகளே அண்டங்களாகும். ஒரு ஜோடி சுருண்ட 

வெள்ளையான அண்டக் குழாய்கள் (முல்லேரியன் நாளங்கள்) சிறு: 
நீரகங்களின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படுகின்றன. இவை அண்டச் 

சுரப்பிகளிலிருந்து கிளம்புவதில்லை. நுரையீரலின் அடிப்புறத்தில், புனல் 
போன்ற வாயுடன் ஒவ்வொரு அண்டக் குழாயும் கிளம்பி கிளயோக் 

காவில் இறக்கிறது. அண்டக் குழாய், களயோக்காவில் இறப்பதற்கு. 
மூன் அடிப்புறத்தில் அகன்று காணப்படும். இதற்கு அண்டப் பை 
(011820) என்று பெயா். அண்டக் குழாயின் சுவர்களில் சுரப்பிகளுண்டு. 

அச் சுரப்பிகள் ஜெல்லியைச் சுரக்கின்றன. ஜெல்லியானது முட்டை. 
களின்மேல் உறைபோன்று அமைூறது. ஆண் தவளையைப் போலல் 
லாமல், பெண் தவளையில் இனவிருத்தி நாளங்கள் தனித்துக் காணப் 
படுகின்றன. கிளயோக்கல் துவாரத்தின்மூலம் களயோக்கா வெளித் 
திறக்கிறது. அண்டச் ites eae நுனியில் கொழுப்பு உறுப்புகள்: 

இருக்கின்றன. 

அண்டங்கள் முதிர்ந்ததும், அவைகள் அண்டச் சுரப்பிகளிலிருந்து: 
உடலறையில் விடப்படுகின்றன. அண்டங்கள் உடலறையிலுள்ள 
புனல் வாய்களின்மூலம் அண்டக் குமாயை அடைகின்றன. அவைகள் 

இறுதியில் அண்டப் பையில் சேர்த்துவைக்கப்படுகின்றன. 

கருவுறல் :: புணர்ச்சி நடைபெறும்போது பெண் தவளையின் 

மேல் ஆண் தவளை அமர்ந்து, முன்கால்களினால் கட்டிப் பிடித்துக் ~ 

கொள்கிறது. அப்போது . திரளான அண்டங்கள் பெண் தவளை : 

யிலிருந்து இளயோக்கல் துவாரத்தின் மூலம் வெளிவிடப்படுகிறது.. _ 
ஆண் தவளையும் விந்துகளை அவைகளின்மேல் இடுகிறது. விந்துகள் 
ஜெல்லி போன்ற மேல் உறையைத் துளைத்துக் கொண்டு 

அண்டங்களுடன் சேர்ந்து கருவுறச் - செய்கின்றன. ஓவ்வொரு 
விந்துவும் ஓவ்வொரு . அண்டத்தைக் கருவுறச் செய்கிறது. மழைக்
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காலங்களில் தவளைகளின் முட்டைகள் நீரில் நுரைபோன்று மிதந்து 
“கொண்டிருப்பதைப் பலரும் பார்த்திருக்கலாம். . இதற்கு ஸ்பான் 
(spawn) ereiray Guus. க 4 

தவளையின் வளர்ச்சிப் பருவங்களும் வளர்ச்சியும் : மூட்டைகள் 
யாவும் பெற்றோர்களின் பராமரிப்பிலில்லாமல் நீரில் மிதந்துகொண் 
டிருக்கும்... உள்ளேயுள்ள யோக் உணவைத் தின்று, வளர்கரு (ஊ்ரூ௦) 
வளர்கிறது. சில நாட்களுக்குப் பிறகு ஓவ்வொரு முட்டையிலிருந்தும் 
ஒவ்வொரு இறு குஞ்சு (1209௨) வெளிவரும். இக் குஞ்சுகளுக்குத் தலைப் 
பிரட்டை (100016) என்று பெயர். இப்போது இவைகளுக்குப் பருத்த 
உடலும் சிறிய வாலுமிருக்கும். தலையின் ழ், ஒட்டுறுப்புக் 
(sucker) காணப்படும். இவ் வொட்டுறுப்பினால் நீரில் காணப்படும் . 
தாவரங்களில் ஒட்டிக்கொள்ளும். ஆனால், இவைகளுக்கு வாயில்லை. 
தலையின் இரு பக்கங்களிலும், இரு ஜோடி களையான வெளிச் செவுள் 
கள் (external gills) வளர ஆரம்பிக்கின்றன. இவைகளின்மூலம் 
சுவாசம் நடைபெறுகிறது, ஒட்டுறுப்புகளின் மத்தியில் வட்டமான 
வாய் வளர ஆரம்பிக்கிறது. வாயைச் சுற்றிக் கெட்டியான தாடை 
“களும், மூன்றாவது ஜோடிச் செவுள்களும் வளர்கின்றன. வாலில் : 
'மேல், கீழ்த் துடுப்புகளும் வளர ஆரம்பிக்கின்றன. இவை வாலை 
ஆட்டிக்கொண்டு இங்குமங்கும் நீந்திச் செல்லும். “இப்போதுதான் 
-சிறு தாவரங்களைப் பற்களினால் சுரண்டித் இன்ன ஆரம்பிக்கின்றன. 
இவை எந்தவிதத்திலும் பெற்றோர்களை ஒத்திரா. உடலினுள் 
உணவுக் குழாய், கெடிகார ஸ்பிரிங் போன்று அமைந்திருக்கிறது. வாய் 
'வளர்ந்துகொண்டு வரும்போது, . தலையின் பக்கங்களில், செவுள் 
களுக்குமுன்,. பிளவு போன்ற நான்கு துவாரங்களும் வளர்கின்றன. 

- .இவைகளுக்குச் செவுள் பிளவுகள் என்று பெயர், இவை தொண்டை, 
யுடன் இணைந்திருக்கின்றன. தண்ணீர் வாயிலிருந்து தொண்டைக்குச் 
சென்று, அங்கிருந்து செவுள் பிளவுகள்மூலம் வெளிவருகிற த. இப் 
பிளவுகளின் சுவர்களில் செவுள்கள் வளர்கின்றன. செவுள்களினுள் 
இரத்தக் குழாய்கள் அஇிகம் காணப்படும். இங்கு நீரோட்டத்து 
ள்ள பிராண வாயுவை எடுத்துக்கொண்டு கரியமிலவாயு 
கொடுக்கப்படுகிறது. பிறகு வெளிச் செவுள்கள் உதிர்ந்துவிடுகின் 
ன. உட் Qeeysracir (internal gills) மூலம். தலைப்பிரட்டைகள் 
சுவா௫ிக்கின்றன. இவைகளுக்குமேல் ஒவ்வொரு.புற்த்திலும் செவுள் 
“மூடிகள் .வளர ஆரம்பிக்இன்றன. இப் பருவத்தில் தலைப்பிரட்டை 

மீனைப் போன்றே தோன்றும். இரத்த. ஓட்டமும் சகவாச முறையும் 
அவ்வாறே நடைபெறுகின்றன. க க 

முன் கால்களும், பின் கால்களும் வளர்ந்து வெளி-த் தெரிய ஆரம் 
ser Der. முன்னது. செவுள் மூடியின் உழும், பின்னது வாலின்.
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அடிப்புறத்திலும்' காணப்ப்டும்.. மூன் கால்கள் செவுள் மூடியினால்: 
மறைக்கப்பட்டிருப்பதனால், அவை முதலில் வெளித் தெரிவதில்லை... 
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தவளையின் உருமாற்றம் : a&b. வளர்கரு, Cc பிறந்த குஞ்ச 

செடியில் ஒட்டிக்கொண்டுள்ளது, 4&௨. வெளிச் செவுள் நிலை, 

£. வால்துடுப்பும் பின்கால்களுமுடைய Am தலைப் பிரட்டை, ஐ இரு. 

ஜோடிக் கால்களும் பெற்ற நிலை, ந. - ௬ருண்ட சிறுகுடலைக் காட்டும் 

படம், 4. ogni, Souder, ர்: வாவில்லாத் , தவளை, : 1. கண்டி 

2. வெளிச்செவுள், 3. வால், . 4. பின்னங்கால், 5, வால்துடுப்பு, 

6. முன்னங்கால், 7; சுருண்ட சிறுகுடல், .. . ் ட்ட
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நன்றாக வளர்ந்த பின், முன் கால்களும் பின் கால்களைப் போல் தெரி 
யும். ன் 

.. பிறகு இரு நுரையீரல்களும் உணவுக் குழாயின் வெளிப் பிதுக்கங் 

களாகக் கிளம்பி. வளர ஆரம்பிக்கின்றன. : நாசித் துவாரங்களும், 

_நாசிக் குழல்களும் நிறுவப்படுகின்றன. கொஞ்ச காலத்திற்குச் செவுள் 
களும் நுரையீரல்களும் சேர்ந்து சுவாச உறுப்புகளாகப் பயன்படு 

இன்றன. செவுள் பிளவுகள் ' பின்பு மூடப்பட்டு, நுரையீரல்மட்டுமே . 

சுவாச அறுப்புகளாகின்றன. கால்கள் வளர்ந்ததும் வால் குறைய 

ஆரம்பிக்கிறது. வால் குறைந்த தலைப்பிரட்டை தாவிப் பாய்கிறது. 
இன்னும் சில உள்மாறுதல்களும் ஏற்படுகின்றன. நுரையீரல் சுவாசத் 
தினால் இரத்த மண்டலத்திலும் மாறுதல்கள் உண்டாகின்றன. 
தவளை, புழுபூச்சிகளைத் தின்னும். ஆகவே, உணவு மாற்றத்திற் 
'கேற்பத் தலைப்பிரட்டைகள் தாவிச் சென்று புழுபூச்சசளைத் தின்ன 
ஆரம்பிக்கின்றன. உணவுப் பாதையிலும் மாறுதல்கள் ஏற்படுகின் 
றன. வாய் அகன்றும் சிறுகுடல் சுருண்டும் காணப்படுகிறது: 
வாயிலுள்ள கெட்டித் தாடைகளும் உதிர்ந்துவிடுகன்றன. ஆகவே, 
“செவுள் சுவாச முறையிலிருந்த தலைப்பிரட்டைகள் நுரையீரல் குவளை 
களாக மாறிவிடுகின்றன. தாவரங்களைத் தின்று வாழ்ந்த தலைப் 
பிரட்டைகள், பூச்சிகளைத்: இன்னும் தவளைகளாக மாறிவிடுகின்றன. 
,நீரில் வாழ்ந்த தலைப்பிரட்டைகள், நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் தவளை 
களாக மாறிவிடுகின்றன. இவ்விதம் மாறுதல் ஏற்பட சுமார் மூன்று 
மாத காலமாகும். இவ்வாறு தவளையில். காணும் வளர்ச்சிக்கு உரு 
Lor mb (metamorphosis) era Qususr. . 

தலைப்பிரட்டை உருமாற்றத்தின்; முக்கியத்துவம் ண: தவளைகள் 
“போன்ற விலங்குகள் யாவும் மீன் வகையிலிருந்தே தோன்றியவை 
என்று விலங்கியல் வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள். ஏனெனில், குவளை 
யின் வளர்பருவத்தில் மீனைப் போன்ற நிலை (கலைப்பிரட்டை) இருக் 
கிறது. இந். நிலைக்குப் பின்தான் தவளையாக மாற்றமடைகிறது. 
ஆகவே, நீர்நில வாழ்வன யாவும், மீன் மூதாதையோர்களிலிருந்தே 
உண்டாயின என்று திட்டமாகத் தெளிவுபடுத்துகின்றன., 

நீர்நில வாழ்வன வகைபாடு 

வகை : நீர்நில வாழ்வன (Amphibia) 
துணைவகை 7: ஸ்டீகோசெஃபாலியா (Stegocephalia) 
வரிசை 7, லாப்ரின்தோடான்டியா (Labyrinthodontia).
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| உதாரணம் : இக்தியோஸ்டீகா (Ichthyostega) ston wire 
(Eryops), Gaairei giv (Cacops): ட 

வரிசை 8. ஃபில்லோஸ்பாண்டலி (814/11௦00௩0/1ம).* 

உதாரணம் : பிராங்கியோசாரஸ் (Branchiosaurus). 

ellos 3... QeIC_mewurcixcor_of (Lepidospondyli).* 

உதாரணம் : டாலிகோசோமா (Dolichosoma). 

வரிசை 4. - 919.Govrravisrcisrom_of (Adilospondyli).* 

௫:காரணம் ் லைசார்ஃபஸ். (10/20), 

துணைவகை 71: அன்யூரா (கற்பா). 

உதாரணம் 2... மைலோபெட்ரேக்கஸ் (Mylobatrachus),* 

suen (Frog), Gsong (Toad), couciuir (Pipa). 

துணைவகை 117: பூரோடீலா (01௦061). 

உதாரணம் : சலமாண்டர் (Salamander), GSuj (Newt), 

Qpauy.uprew (Necturus). , 

துணைவகை IV: ஏப்போடா (Apoda), ஜிம்னோஃபியானா 

(Gymnophiona). 

உதாரணம்: இக்தியோஃபிஸ் (Ichthyophis), யூரோடிஃப்லஸ் 

‘( Uraeatyphlus ). 

[*இவை யாவும் முன்னாள் வாழ்ந்தவையாகும் (வடம 

7 

ப க நீர்நில வாழ்வன 

1. அன்யூரா : தற்காலத்தில்: வாழும் நீர்நில வாழ்வன ் விலங்கு 

களில் தவளைகள், தேரைகள் முதலியன அடங்கும். இவைகளில் சில 

. தரையிலும், சல நீரிலும் வாழ்கின்றன. இதிலடங்குவனவற்றிற்குச் 

செதிள்கள் இருக்காது. தோல் பிசுபிசுப்பாக இருக்கும். முதிர்விலங்கில் 

செவுள்களோ வாலோ இருக்காது. முதுகெலும்புகளில் ஒன்பது முள் 

எலும்புகளும், யூரோஸ்டைலும் இருக்கின்றன. அவைகளின் .வாய் 

அகன்றும், கண்கள் . பருத்தும், செவிப்பறை யறையுடனும் காணப் 

படும். இவைகளின் லார்வாக்களில், வெளிச்செவுள்களும் அணையும் 

களும் காணப்படும். உதாரணம் ட தவை :
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சில முக்கிய அன்யூராக்கள் 

பைப்பா அமெரிக்கானா (11௧ வரல): இதற்கு சூரசினாம் தேரை 

(Surinam toad) என்றும் பெயர். - இதன் தோலின் மேல் சல பாப்பில் 

லாக்கள் இருக்கின்றன. இவைகளின் நுனியில் நச்சுப் பையுடன்கூடிய 
கெட்டியான முட்களுண்டு. முன்கால் விரல்களின் நுனியில் விண்மீன் 
போன்ற அமைப்பு இருக்கும். ' விரல்களினிடையில் . மெல்லிய . தோல் 
(மால்) இருக்கும். 'பெண் பைப்பாவின் முதுகு, ஸ்பாஞ்சு போன்.றிருக் 
கும். இப்பகுதியில் முட்டைகள் வளர்ச்இியுறும். ' 

AG gus (Xenopus-5sS65o07): இது தென் ஆஃப்ரிக்காவில் 
வாழும் நீரினங்களில் ஒன்று. முன்கால் . விரல்கள் தனித்தும், பின் 
கால்களின் விரலிடை. மெல்லிய தோலுடனும் (வஸ்) இருக்கும். முதல் 

மூன்று பின்கால் விரல்களில் நகங்கள் இருக்கும்... இவை மூட்டைகளைச் 
சங்கிலிபோன்று இட்டுத் தாவரங்களில் பிணைத்துவைக்கும். பியூஃபோ 
மெலனாஸ்டிக்டஸ் (தென் இந்தியத் Ggonz) (Bufo melanostictus): 
இதன் தலைப்புறத்திலுள்ள சோடிப்பெரோட்டிட் சுரப்பிகள், அரிக் 
கும்படியான திரவத்தை வெளிவிடும். ஹைலா (1412) . விரல்களின் 
நுனியில் மிருதுவான அட்டைகள் (9205)-இருக்கின்றன. இவைகளின் 
மூலம் .; வழவழப்பான இடங்களில் கூட. கெட்டியாகப் பிடித்துக் 
கொள்ளும். ஸஹைலாகோலிடி (141௨ ௪081014): தன் மூட்டைகளை முது 
குப் புறத்திலுள்ள சிறுபையில் வைத்துக் கொள்ளும். இவைகள் உள்ளே 
வளர்ச்சியுற்று,  வாலுடைய கவளைகளாக வெளி. வருகின்றன. 
நோட்டோட்ரீமா (18௦:04௭௨) : - இவை - அமெரிக்காவில் வாழ் 
கின்றன. பெண் இனங்கள் தங்கள் முதுகில். முட்டைகளைச் சுமத்து 
செல்லுவதற்கேற்ப பைகள் (brood ‘pouch) இருக்கின்றன. 
அலைட்டிஸ் (4046) (மருத்துவச்சித் தேறை) (18% toad) : 
இது பிரான்ஸ், இத்தாலி நாடுகளில் காணப்படுகிறது, அண் .அலைட் - 
டிஸ்கள் . தங்களின் முதுகில் முட்டைகளைத் தூக்கிச் செல்லும்; 
கேக்காப்ஸ் (3௨௦025) : உடல் பருத்தும் கால்கள் சிறியனவாகவும் 
இருக்கும். இவை தென் இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன. இவை 
மண்ணில் குழிதோண்டி வாழ்வன. ரேக்கோஃபோரஸ் (Rachophorus): 
இதைச் சுண்ணாம்புத் தவளை என்பார்கள். இவ் வகையைக் சேர்ந்த 
ஐப்பான் நாட்டுத் தவளைக்குப் “பறக்கும் தவளை” (831௦2 102) என்று 
பெயர், இதனுடைய கால் விரல்களில் அகன்ற விரலிடை மெல்லிய! 
தோல் இருக்கிறது. இதன் உதவியினால் சில அடி தரரம் தாவுகிறது... 

IT. uyGymecm (Urodela) : 
இல்லை; வால் உண்டு; இவைகளின் 
துடனும் இருக்கும்.” 

இவைகளின், தோலில் செதில்கள். 
வக கால்கள் சிறிதாகவும், ஒரே நீளத். 

கண்கள் சிறியனவாகவும், .செவிப்பறையைற.
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இல்லாமலும் இருக்கும். டைலோடோட்ரைட்டான் வெருகோசஸ் 

(Tylototriton verrucosus) «rei grt Q)eorih இமயமலைப் பிரதேசங்களான 

டார்ஜிலிங், அஸ்ஸாமிலும், யூனான் (டக) பகுதியில் டை-வெர்ரு 

  

Lit. 194 Q18, 

டிரைட்டன் 

கோசஸ் என்றவை சிற்ருறுகளிலும் காணப்படுகின்றன. இவைகளின் 

உறைவிடத்தின் தலைநகரம் தென் அமெரிக்காவாகும். இன்னும் 

பிரிட்டன், மத்திய ஐரோப்பா, சைனா, ஐப்பான் நாடுகளிலும் காணப் 

படுகன்றன. இவைகள் தண்ணீரில் வாழ்வன. ஒணான், பல்லி 

உருவத்தை இவைகள் பெரும்பாலும் ஒத்திருக்கும். உடலின் முதுகுப் 

புறத்தில் துடுப்புகளிருக்கும். வால் தட்டையாக இருக்கும். எலும்பு 

மண்டலத்தில் குருத்தெலும்புகள் அதிகமிருக்கன்றன. தவளையில் 

கண்டது போலவே பெரும்பாலும் எல்லா மண்டலங்களும் இருக்கின் 

றன. இரத்த மண்டலத்தில் மட்டும் சில வேற்றுமைகளிருக்கின்றன. 

இஸ்டமிக் வளைவிற்கும், பல்மெனரி வளைவிற்கும் நேர் இணைவுக் 

குழாய் இருக்கிறது. இதற்கு டக்டஸ் பட்டாலி (0ம௦(ப5 Botalli) 

என்று பெயர். இவைகளின் சிரைகள் மீன்களில் காணப்பட்டது 

போல் வளர்ச்சிப் பருவத்தில் காணப்படுகின்றன. இனவிருத்தி 

மண்டலத்தில் காணப்படும் வேற்றுமை என்ன வென்றால் கருவுறல் 

உடலினுள் நடைபெறுகிறது. 

இதில் அடங்கும் நீர்நில வாழ்வனவற்றின் குறிப்புகள் 

புரோட்டியஸ் (௦(௪ட) : புரோட்டியஸில் வெளிச் செவுள்கள் 

அல்லது செவுள் பிளவுகள் வாழ்நாள் முழுவதும் காணப்படும். இவை 

களுக்குக் குருட்டுச் சலமாண்டர்கள் என்று பெயர். இவைகள் 

ஐரோப்பாவிலுள்ள ் மலைக்குகை நீர்களில் காணப்படும். சுமார் 

8 அங்குல நீளமிருக்கும். இரு தாடைகளிலும் பற்கள் காணப்படு 

830—29
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இன்றன. நெக்டியூரஸ் (Necturus), wiLuiidcs (Mud puppy) என்பவை 

யூக்கோஸ்லேவியா நாட்டில் காணப்படுகின்றன. இவைகளுக்கும் 

  
       

    

j ரா ய] படா ் 

பப | 

படட). 

சில யூரோடில்கள் : JT. நெக்டூரஸ், 17. புரோட்டியஸ், 117, சைரின் 
17. ஆம்பிளிஸ்டோமா, 4. ஆக்ஸாலாட்டல்-ஆம்பிளிஸ்டோமாவின் 
லார்வா, 1. வெளிச்செவுள்கள், 2. கண்கள், 3, வால். 

துடுப்புகளுடன் கூடிய நீண்ட வால்கள் இருக்கின்றன. சைரன் (8100: 
இவை வளை தோண்டி வாழக்கூடியன. இவை பாம்பு போன்றிருக்கும் 
மூன்று ஜோடி செவுள் பிளவுகள் இவைகளுக்கு உண்டு. இலை வட



நீர்நில வாழ்வன--வகைபாடு இ த்தர. 

அமெரிக்காவில் வாழ்கின்றன. இவைகளுக்குப் பற்களும் பின்னங்கால் 
களும் இல்லை. ஆம்ஃபியூமா” (&ரறறம்மாறக). இதைக் காங்கோ ஈல் என் 

அம் கூறுவதுண்டு. சிறு கால்கள் உண்டு, 

சலமாண்டர்கள் : முதிர்ந்த விலங்குகளில் 'செவுள்களோ செவுள் 

பிளவுகளோ. இருக்கமாட்டா. அசையக்கூடிய கண் இமைகள் இருக் 
கும். மேல் தோலில் சுரக்கும் திரவம் அரித்கக்கூடியதாக இருக்கறது. 
மத்திய ஐரோப்பாவில்'சலமாண்டர்கள் காணப்படுகின்றன. முன் பின் 
கால்கள் நன்கு வளர்ந்துள்ளன." தலை குட்டையாகவும் தட்டையாக 

வும் இருக்கும். உடலின்மேல் கருப்பு, மஞ்சள் குறிகள் காணப் 

படும். 

... .ஆம்பிளிஸ்ட்டோமா (Amblystoma): புலி சலமாண்டர்கள் 

(11தன சவகு 05) இவை வடக்கு, மத்திய அமெரிக்காவில் காணப்படு 

இன்றன. -இவைகளினுடைய லார்வாவுக்கு ஆக்ஸலாட்டல் (&%01௦0) 
என்று பெயர். ஆக்ஸலாட்டலில் வெளிச் செவுள்கள் காணப்படும். 

இந்த லார்வா நிலையிலேயே வெகு நாட்கள் காணப்படுவதுடன், 

'இனப்பெருக்கமும் செய்யும். அதாவது இவைகளின் இனப்பெருக்க 

உறுப்புகள் முதிர்ச்சி யடைந்து முட்டைகள் இடும். இம்மாதிரி சிறு 

வயதிலேயே இனப்பெருக்கம் செய்யும் நிலைக்கு பிடோஜேனிஸ் 

{paedogenesis) அல்லது நியோடனி ' (௩௦௦1௭௫) என்று பெயர். 

டெஸ்மோநேத்தஸ் (0௦ஜஃபீம$) என்ற சலமாண்டரில் நுரை 

॥ரீரல்களே இல்லை. தோல்தான் சுவாச உறுப்பாக இருக்கிறது. பெண் 

சலமாண்டர்கள் முட்டைகளை வளைகளில் இட்டுப் பாதுகாக்கின்றன. 

ஜிம்னோபியானா அல்லது ஏப்போடா (.&ற௦ம௨--கால்களற்றன) : 

. இவை மத்திய தென் அமெரிக்காவிலும், ஆஃப்ரிக்காவிலும், இத்தியா 

விலும், மலேயாவிலும் காணப்படுகின்றன. இவை கால்களற்றுக் 

காணப்படும். நீர்க்கசிவான. இடங்களில் குழிகள் தோண்டி: வாழும். 

சிறு புழுப்பூச்சிகளைத் தின்னும். ் 

இவைகளின் தோலில் எலும்புத் குகடுகள் போன்ற பல செதில்கள் 

காணப்படும். . கண்கள் சிறியனவாகவும், பயனற்றும், தோலினால் மூடப் 

பட்டும் இருக்கின்றன. உள்ளே இழுத்துக் கொள்ளக் கூடிய நீட்சிகள் 

மூக்குத் துவாரங்களுக்குப் பின் இரு குழிகளில் காணப்படுகின்றன. 

'செவிப்பறையறையோ, : செவிப்பறையோ இவைகளுக்கு இல்லை. 

நோட்டோக்கார்டு பெரும்பாலும் அப்படியே _ இருக்கிறது. முள் 

எலும்புகள் ஆஃபிசீலஸ்டைப் ஆகும். விலா எலும்புகள் இருந்தாலும் 

மார்பு எலும்புகள்வரை நீண்டு இல்லை. மார்பூ, இடுப்பு, கால் 

எலும்புகள் இல்லை.
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இவைகள் வளை தோண்டி உயிர் வாழ்வதனால் இவைகளின் 
மண்டை ஓட்டின் பூராப் பகுதியும் எலும்புகள் இறுக்கமாகக் காணம் 

படுகின்றன. இவைகளில் ஸ்ட்டமிக்,  பல்மெனரி என்ற இரு. 
ட அயோர்ட்டிக் வளைவுகள் இருக்கின்றன. 

இவ்விரு வளைவுகளையும் டக்டஸ் பட்டாலி 
(ductus Botalli) இணைக்கிறது. வலது நுரை- 

. We பெரியதாகவும் இடது நுரையீரல் 

6 

சிறியதாகவும் இருக்கும். இளயோக்கல் சுவ 
43 வாண ரின் ஒரு பகுதி புணர்ச்சி உறுப்பாக மாறிப் 
=), LUCTLUBD OS. FGYMSV 22 Oapysar 

SO நடைபெறுகிறது. பெண் விலங்கு 2.1. 
லைச். சுருட்டிக்கொண்டு அச்சுருளுக்கிடை. 
யில் முட்டைகளை, லார்வாக்கள் வெளி 

இக்தியோபிஸ் குளுட்டி வரும் வரை பாதுகாக்கின்றன. லார் 
ஜேசஸ் வாக்கள் முட்டையினுள் இருக்கும்போது . 

A. செவுள்களேயுடைய மூன்று ஜோடி வெளிச் செவுள்கள் வளர் 
5. முட்டைகளை வளைத்துக் இன்றன. இச் செவுள்கள் மூலம் யோக் 

கொண்டுள்ள முதிர்ந்த உணவைக் கரடக்கன்றன. இச் செவுள்கள்- 
உயிரி சுவாசிப்பதற்குப் பயன்படுவதில்லை. லார். 

வெளிச்செவுள்கள் வாக்கள் வெளிவரும்போது வெளிச். 
2. மூட்டைகள் செவுள்களற்று ஒரு ஜோடி செவுள் பிளவு: 

. களுடன் காணப்படும். வால் துடப்பும். 
நன்கு வளர்ந்திருக்கும். இவ்விதமான லார்வாக்கள் நீரில் பல: 
தாட்கள் நீந்திக்கொண்டிருக்கும். உருமாற்றம் ஏற்படும்போது: 
வாய்த் துடுப்பும் செவுள் பிளவுகளும் மறைந்துவிடுகின்றன. நுரை 
"மீரல்களும் மற்ற மண்டலங்களும் வளர்ச்சியுறுகன்றன. ் 

      
   

னி
 

ஆகவே, மற்ற நீர்நில வாழ்வனவற்றிலிருந்து ஏப்போடா பல. 
வேற்றுமைகளுடன் காணப்படுகின்றன. தென்னாட்டில் மூன்று 
பொது இனங்கள் காணப்படுகின்றன. (1) இக்தியோஃபிஸ்: சைக்ளா 
யிடு செதில்கள் இவைகளின் தோலில் காணப்படுகின்றன. ஜுசல் 
பெரைட்டலுடன் இணைத்திருக்கும். இக்தியோபிஸ் கிளட்டினோஸஸ்: 
(ichthyophis glutinosus) இமானோகோரஸ் (Imonochorus)- 
(8) யூரோடிஃப்லஸ்: பொது இனத்தில் ஜுகல் பெரைட்டலுடன் 
இணைந்திருக்காது. யூரோடிஃப்லஸ் GunGegaf (Uraeotyphlus ஊம்). 
(3) ஜிஜினோஃபிஸ் : இதில் செதில்கள் இரா. ஜி. கார்னோஸஸ்: 
(Gegenophis carnosus), ள்
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GMtts இரத்தத்தையும், நுரையீரல் குவாசத்தையும் பெற், 
றுள்ள முதுகெலும்்பிகள் இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை, செ.தில்களால் 

மூடப்பட்ட உடலும், ஐந்து விரல்களையடைய. நான்கு கால்களும்: 

இவைகளுக்கு இருக்கும். மேல்தோலின் தடிப்புகளாலான செதில்கள் 

கொம்புபோல். ! உறுதியுடையவை, மீன்களின் செதில்கள் 
உள்தோலிலிருந்து தோன்றியவை. ஆனால், கரும் பிராணிகளின் 

'செதில்கள் மாறுபட்டுள்ளன. இவைகளின் உடலில் தோல்குரப்பிகள் 

. இல்லை. பல குருத்தெலும்புகளை யுடைய மண்டை, ஓடு (88011) முதல் 

முள் எலும்புடன் (0௨% ஏனாஸ்ாவ) ஒரு முண்டினால் (0௦௩016) இணைக் 

கப்பட்டிருக்கும். சழ்த்தாடை ஆறு எலும்புகளின் சேர்க்கையா 

லானது, கடற்பஞ்சு போன்ற தன்மையுடைய நுரையீரல்களையும், 

பன்னிரண்டு ஐதை மூளை நரம்புகளையும் (அப்பி 16௭03), இரண்டாகப் 

பிரிந்து முழுதும் பிரியரமலிருக்கும் வென்டிறரிக்களையும் (ருரபர1016] 

பெற்றிருக்கும். பறவைகள், பாலூட்டிகள் இவற்றின் வளர்கரு 

விலுள்ள (பனிக்குடம்), ஆம்னியான் (ஸமம்), ஆளன்டாய் (௨11௧௭00187 

போன்ற கருப்படலங்கள் (ஊற்ராளம்௦ membranes) @) soir வளர்ச்சி 

யிலும் தோன்றுகின்றன. மெல்லிய படலத்தாலான பை போன்ற 

ஆம்னியான் தன்னுள் வளர்கருவையும் (ஊஸ்ாரு0), அதைச் சுற்றிலும்: 

இரவத்தையும் கொண்டுள்ளது. இங்குமங்கும் அசைவதாலும், 

கஉருளுவதாலும் ஏற்படக்கூடிய அதிர்ச்சியினின்றும் வளர்கருவைக் 

காப்பாற்றவும், வளர்கரு உலர்ந்துவிடாமல் இருக்கவும் ஆம்னியான் 

Brad பயன்படுறெது. : வளர்கருவின் கடைச் குடலிலிருந்து ஆலன் 

டாய், பை போன்று தோன்றிக் குடலிலிருத்து வெளிப்பட்டுப் பெரிய 

தாசி ஓட்டையொட்டினாற்போல் அமைகிறது. வளர்கருவின் பல 

நுண் இரத்தக் குழாய்கள் இதன் சுவரில் இருப்பதால், இது சுவாச 

உறுப்பாகப் பணியாற்றுறது. வளர் கருவின் வளர்சிதை மாற்றத் 

தினால் ஏற்படும் கழிவுப் பொருள்களும், ௧௫ வளர்ந்து முட்டையை 

விட்டு வெளிவரும்வரையில் . உண்டாகும் கழிவுப் பொருள்களும் 

இப் பையில் சேமித்துவைக்கப்படுகின்றன. முட்டையிலிருந்து குஞ்சு 

வெளிவரும்பொழுது, இக் கருப்படலங்களைத் துறந்துவிடும். 

பாலூட்டிகளின் (mammals) Qbe ஆலன்டாய் காயிடமிருந்து: 

உணவுப் பொருள்களைக் இரஇத்துச் சேய்க்குக் கொடுக்கும் பணியில் 

சடுபம்டுள்ளது. ஊர்வன, , பறவை இனம், பாலூட்டிகள் ஆகிய 

எல்லாவற்றின் வளர்கருவிலும் ஆம்னியான்தோன்றுவதால், இவை 

ஆம்னியோட்டா (கறாம்ரக? என்ற பிரிவில் சேோர்க்சப்பட்டுள்ளன. மீன் 

களிலும், நீர் நில வாழ்வனவற்றிலும் ஆம்னியான் இல்லாமலிருப்ப 

தால், இப் பிரிவை ஆன் ஆம்னியோட்டா (Anamniota) ereirurr.
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நீர் நில வாழ்வனவற்றிலிருந்து தோன்றியவை கர்வன. நீர் 
வாழ் பிராணிகள் படிப்படியாக மாற்றங்களடைந்து நிலத்திற்கு 
வந்து வாழத்தொடங்கின. இத் தன்மை.தவளை இனத்தில், அதாவது, 
தீர் நில வாழும் பிராணிகளில் முதன் முதலில் தோன் .வியபோ திலும் 
இவற்றில் . முற்றிலும் முழுமை பெறவில்லை. ஆகையால், இவைகள் 
சில காலம் நீரிலும், ல காலம் நிலத்திலும் வாழ்கின்றன. இவ்விதம். 
இவற்றில் தோன்றிய தன்மை ஊரும் பிராணிகளில் முற்றுப் 
பெற்றுவிட்டன. எனவே, சளர்வன நிலவாழ்வுக்கேற்ற பண்புகளை 
யெல்லாம். பெற்று நிலத்திலேயே வாழ்க்கை நடத்துகின்றன. நீர் 
வாழ்க்கையைவிட்டு நில வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளத் தேவையான 
முக்கியப் பண்புகள் சுவாசம், கருவுறுதல், வளர்கருவைக் காத்தல். 
முதலிய உறுப்புகளின் மாற்றங்களைப் பொறுத்தவை. நீர்நில் வாழ்வன 
வற்றில் நுரையீரல்கள் இருந்தபோதிலும், தோல்தான் சுவாசத்இல். 
முக்கியப் பங்கு பெற்றுள்ளது. இக்காரணம் கொண்டே அவைகளின் 
தோல் செதில்களற்று எப்பொழுதும் ஈரப்பசையுள்ளதாக இருக், 
சிறது. ஊர்வனவற்றில் தோல்சுவாசம் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்டு, 
தோலில் உலர்ந்த செதில்கள் தோன்றி, உள்ளுறுப்புகளைக் காக்கும். 
பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இவைகளின் வாழ்க்கையில் பணியாற்று 
செவுள்கள் எக்காலத்திலும் இல்லை. ஊர்வனவற்றின் நுரையீரல்கள் 
நன்கு வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன. சுவாசத்தின்போது விலாவெலும் 
கள் உடலறையை விரிந்து சுருங்கும்படி, செய்கின்றன. 

நீர்நில வாழ்வனவற்றில் கருவுறுதல் உடலுக்கு வெளியே நடை. 
பெறுகிறது, ஆனால், களர்வனவற்றில் உடலினுள் நடைபெறுகிறது... எனவே, கலவியின்பொழுது விந்துகளைக் கருப்பையில் செலுத்துவ தற்குப் புணர்ச்சி உறுப்புகள் ஆணில் தோன்றியுள்ளன. முட்டைகள் " ்- எப்பொழுதும் நிலத்தில் இடப்படுகின்றன. நீரில் வசிக்கும் ஆமை, முதலை மூதலானவைகளுங்கூட முட்டையிடுவதற்கு நிலத்தை. யடைந்து, நிலத்தில் மூட்டையிடுகின்றன. மீன், தவளை இவைகளின் வளரும் கருவைச் சுற்றிலும் தீரிருப்பதால், வளர்கரு உலர்ந்துவிடுமே௱ அல்லது அதிர்ச்சியினால் சேதுமாஇவிடுமோ என்ற பயமில்லை. ஆனால், நிலத்திலிடப்பட்ட முட்டையின் வளர்கருவுக்கு இத்தகைய: இடையூறுகள் ஏற்படக்கூடும், இதைக் தடுப்பதந்காக இம் முட்டை. களில் திரவத்தைக் தன்னுள் கொண்ட அம்னியான் தோன்றியுள்ளது. நீர்நில வாழ்வனவற்றில் வளர்கருவைச் சுற்றி நீரிலிருப்பதால், நீரி: அள்ள காற்றைச் சுவாசிக்க வசதியாக இருக்கறது. நிலத்திலிடப் பட்ட ஊர்வனவற்றின் மூட்டைகள் பல அண்ணிய துவாரங்களை யுடைய சுண்ணாம்பு ஐட்டினாலானனவை. இவ் 
இதை யொட்டினாற் போலமைந்த பல 
களையுடைய ஆலன்டாய் சுவாச 

வோட்டினடியில் 

நுண் இரத்தக். குழாய் 
வேலையைச் செய்கிறது. இன்:
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விதமாக நில வாழ்க்கைக்கேற்ற பல பண்புகளையும். களர்வன பெற் 

றுள்ளன... 

தில கஊளர்வன தம் முன்னோர்களின் 'துணிகரச் செயல்களைப் பின் 
பற்றிக் காற்றில் பறப்பதற்கு வேண்டிய மாறுதல்களைப் படிப்படியாக 

. மேற்கொண்டு பறவைகளாக மாறியுள்ளன. இன்னும் சில நிலத்தில்: 
நன்கு வாழ்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுப் பல மாற்றங்களை 

யடைந்து பாலுூரட்டி வகையைத் தோற்றுவித்தன. 

susasun(h (Classification ) 

உள்வகை I. அனாப்சிடா (Anapsida): இதன் மண்டை ஓட் 

டில் செவுள் குழிகளில்லை (temporal vacuities). 

வரிசை 1. காட்டிலோசூரியா (Cotylosauria) : _ உதாரணம் ள் 

coreaphunt (Seymouria)* 

வரிசை 8. கெலோனியா (விம்) ஆமைகள். உதாரணம் £ 

கடலாமை (1மா6), நாட்டாமை (1௦40188). 

உள்வகை 11. பராப்சிடா ~ (Parapsida): இதன் மண்டை. 

். யோட்டில் போஸ்ட் ஆர்பிட்டலாலும் (postorbital), 

ஸ்க்குவாமோசலாலும் (6002400321) உண்டான ஈழ்ப்பாகத் 

தையுடைய செவுள் குழியுள்ளது. 

வரிசை 1. புரோட்டோரோ சூரியா (10107௦ sauria)* 

auflons 2. GehAGumr elu (Plesiosauria)* . 

வரிசை 3, இக்த்தியோ சூரியா (100௦ 8கய1877 

உள்வகை 111. டையாப்சிடா (Diapsida) : இதன் மண்டை. 

._ யோட்டில் ஓவ்வொரு பக்கமும் இரு அன் குழிகள் 

உள்ளன. 

மேல்வரிசை . 1. லெபிடோ சூரியா (0614௦ sauria). 

வரிசை 7. யூசூக்கியா (1%08ப01ம௧)) யங்கீனா (Youngina).* 

வரிசை 2. ரிங்கோசெபாலியா (Rhynchocephalia), ஸ்பென 

“டான் ( Sphenodon). 

வரிசை 8. 'ஸ்கோமாட்டா (Squamata)
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உள்வரிசை i. லெசர்ட்டீலியா (1,௧௦ஊ11118) பல்லிகள். 

உள்வரிசை 1. ஓஃப்பீடியா (ெய்ங்க) பாம்புகள். 

மேல்வரிசை 8. ஆர்க்கோ சூரியா (கரஸ் sauria) : ஆளும் 
estttoucr (Ruling reptiles). 

  

  

படம. 

ஊர்வனவற்றிலுள்ள மண்டையோட்டு செவுள் குழிகளின் வகை 

கள்: த், ஆனாப்சிடா, %, சீனாப்சிடா, 

ஆப்சிடா, 1, பிரிமேக்சில்லா, 2. 

4. ஃமப்ராண்டல், 5. 

6. பாராப்சிடா, 19, டை 

மேக்சில்லா, 3. கேசல், 

பெரைட்டல், 6. போஸ்ட்ஃப்ராண் டல், 

8. ஸ்குவாமோசல், 7. பிரிஃப்ராண்டல், 9. குவாட்ரேட்டோ ஜாகல், 
10. ஜுாகல், 11. போஸ்ட் ஆர்பிட்டல், 12, லெக்ரிமல், 13. பார்வைப் | 

“பெட்டகம், 14, மேல்டெம்பொரல் குழி, 15. கீழ்டெம்பொரல் குழி, 

வரிசை 1, @GLo @&Glwr (Pseudo suchia).* 

வரிசை 8, குரோக்கடிலியா (0௦0௦௦01118) முதலைகள். 

வரிசை 3. செளரிஸ்சியா ($கமா1801]8) ,* 

உள்வரிசை 1, திரோப்போடா (10௦௦04).* 

உள்வரிசை ii. செளரோப்போடா ($ஊ0௦08).* 

வரிசை 4. refs SevGurr (Ornithischia).* 

வரிசை 5. ட்டீரோ சூரியா -(Pterosauria),* பறக்கும் ஊர் 
cuer (Flying reptiles).
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உள்வகை 1. சினாப்சிடா (Synapsida) : மேலே போஸ்ட் 

ஆர்பிட்டலாலும் (008901112), கீழே குவாட்ராட்டோ ஜாக 

ovr gytd (quadrato jugal) சூழப்பட்டு ஒரேவொரு செவுள் 
குழியை யுடையன, 

வரிசை 7, பெலிக்கோசூரியா (Pelycosauria) yoog இீரோ 
மார்ஃபா (1௭௦00௨) பூர்வீகப் பா லூட்டிகளைப் போன்ற 
ஊர்வன. உதாரணம் : டைமிட்ரோடான் ( Dimetrodon, ). 

வரிசை 2, தராப்சிடா (Therapsida) : உதாரணம் : 

சைனேனாத்தஸ் (Cynognathus), அனமோடான்சியா 

(Anomodontia). 

* முன்னாள் வாழ்ந்த பிராணிகள் (021101 நீ0ர2ல). 

@@msit (Calotes versicoler) 

(கலோட்டிஸ் வர்சிகலர்) 

ஊர்ந்து செல்லும் பிராணிகளுக்கு உதாரணமாக ஒணானை எடுத் 
துக் கொள்வோம். இது மரங்களிலும், செடி: கொடிகளிலும், வேலி 

யோரங்களிலும் காணப்படும். இதன் உடம்பானது தலை, பக்க 

வாட்டில் அழுந்திய உடல், சிறுத்துக்கொண்டே செல்லும் உருண்டை 
- யான வால் என்ற மூன்று பாகங்களைக் கொண்டது. தலை உடலுடன் 
ஒரு சிறு கழுத்தினால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. உடம்பின் நுனியில் 
வாயும், வாலின் அடியில் குறுக்குப் பிளவு போன்ற கிளியோக்கல் 

 துவாரமுமுள்ளன. ' உடல் முழுவதும் மேல்தோலிலிருந்து தோன்றிய 
உறுதியான செதில்களால் மூடப்பட்டிருக்கும். இச் செதில்கள் முன்னி 
ருந்து பின்னாகக் கூரையில் ஓடு வேய்ந்தாற்போல அமைந்துள்ளன. 

கழுத்திலும், நடுமுதுகிலும் கூரிய முள்போன்ற செதில்கள் ஒரு வரிசை 

பிலுள்ளன. வளர்ந்த ஆண் ஒணானின் கழுத்தின் அடிப்பாகம் 

இரத்தச் சிவப்பு நிறத்திலிருப்பதால் இவைகள் இரத்த உறிஞ்சிகள் 
எனப் பாமர மக்கள் கூறுவர். 

தலை : தலையின்: மேற்புறத்தில் துனியினின்றும் சற்றுப் பின் 
கள்ளிப் பக்கத்திற்கொன்றாக் இரு மூக்கன் “வெளித்துவாரங்கள் 
உள்ளன. தலையின் இரு புறத்திலுமுள்ள இரு கண்களும் மேல்-இமை, 

கழ்-இமை, நிக்டிடேட்டிங் (ம்௦ப்ர்கம்த) படலம் என்ற மூன்றினாலும் 

பாதுகாக்கப்படுகன்றன. கண்களுக்குப் பின்னால் செவித்துளைகளும், 

இத் துளைகளில் தலைப்பாகத்திற்குச் சற்று உள்கள்ளினாற்போலச் 
OseIcities Muth (tympanic membrane) you gH gH oir aren.



age விலங்கியல்: 

உடலின் முன்பக்கம் சீழ்ப்புறமாக ஒரு ஜோடிக் காவ்களூம், பின்" 

பக்கம் 8ழ்ப்புறமாக ஒரு : ஜோடிக் கால்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன... 

    
படம். 995. 

ஒணான்-வெளித்தோற்றம் 

முன்னங்காலில் மேல்கரம் (மறற கா), மூன்கரம் (fore-arm), ona: 
(hand) என்ற மூன்று பாசங்களும், பின்னங் காலில் தொடை (மப 
or femur), முன்னங்கால் (81811 ௦7 07668), uur tb (foot or pes) என்ற: 
மூன்று பாகங்களும் உள்ளன. ஒவ்வொரு காலிலும் கூரிய நகங்களை 
யுடைய ஐந்து விரல்கள் உண்டு. ‘ 

உள்வாய் அறை (800௦81 cavity) : வாயிலுள்ள இரண்டு: 
தாடைகளிலும் பற்களுள்ளன. இப் பற்கள் தாடை எலும்புகளின்: 
உட்பக்கமாக இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், இத்தகைய அமைப்பைப் 
புளஞரோடான்ட் (pleurodont) என்கிறோம். உள்வாயின் மேற்புற. 
முன்முனைக்குச் சற்றுப் பின்னால் மூக்கன் பின்துவாரங்கள் அமைந். 
துள்ளன. உள்வாயினடியில் மேற்புறமாக இரு செவிக் குழாய்களின் 
துவாரங்களும் (eustachian recesses) உள்ளன. வாயின். அடிப்பாகத். 
தில் கசையாலான நாக்குப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நாக்கிற்குப் 
பின்னால் ஒரு சிறு நீட்டியின் நுனியில் கிளாட்டிஸ் (200118): 

இருக்கிறது. 
உடலறை (8௦ cavity): Os பெரிட்டோனியத்தால் (perito- 

மம) சூழப்பட்டுள்ளது. இப் பெரிட்டோனியத்தின் பின்பகுஇ ௧௬௫. 
நிறத் துகள்களைக் கொண்டது. உடலறையில் இருதயம், நுரை 
யீரல்கள், கல்லீரல், இரைப் பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல், சிறுநீரகம், 
இன உறுப்புகள் ஆ௫யவை அடங்கியுள்ளன. உடலறையின் பிற் 
பகுதியில் இடுப்பிற்குமேல் கார்ப்போரா அடிபோசா (000002௨ 
0100௨) என்ற இரு கொழுப்புப் பொருள்கள் உள்ளன. 

எலும்புக்கூடு (5121௦) ; 

ஒணானின் எஜும்புக்கூடும், உடும்பின் (வாவ) எலும்புக் 
கூடும் ஒன்றையொன்று ஒத்திருப்பதாலும், உடும்பின் எ லும்புக
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கூடு சற்றுப் பெரியதாக: இருப்பதாலும், இங்குப் பின்னதைப் ப்ற்றி 
விவரிப்போம். 

இதன்.எ லும்புக்கூடு, அச்சு எ லும்புக்கூடு (axial skdleton ), இணை: 
eT ayibtjé g&@). (appendicular skeleton) என்ற. இரு பிரிவுகளைக். 

கொண்டது. . .மண்டையோடும் . முதுகெலும்புத். தண்டும் முன் 
பிரிவையும், தோள்வளையமும் இடுப்பு வளையமும், இவைகளுடன்: 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கை எலும்புகளும் கால் எலும்புகளும் பின் 
பிரிவையும் சேர்ந்தன. 

முள் எலும்புத் தொடர்ச்ச) அல்லது முதுகெலும்பு வளையம். 
போன்ற பல முள்ளெலும்புகளைக் கொண்டது. இது எட்டு முள் 
ளெலும்புகளைக் கொண்ட கழுத்துப் பாகம், இருபத்திரண்டு முள் 
ளெலும்புகளைக். கொண்ட முதுகுப் பாகம், இரண்டு முள்ளெலும்பு 
களைக் கொண்ட பிட்ட பாகம், பல முள்ளெலும்புகளைக் கொண்ட. 
வால்பாகம் என நான்கு பாகங்களை யுடையது. முள்ளெலும்புகளின்: 
'சென்ட்ரங்கள் (௦மா௨) முன்குழி (0௦0௦610106) யுடையன. முதல் கழுத். 

தெலும்பான பிடர் அச்சில் (வய) முளை (04004014 றா௦௦-3) உள் 

ளது. கழுத்தை யடுத்து வரும் சில முதுகு. முள்ளெலும்புகளிலிருந்து: 
விலாவெலும்புகள் (15), தோன்றி முன்புறமுள்ள மார்பெலும்புடன்: 

(sternum) இணைந்துள்ளன. . இதற்குப்பின் வரும் மற்றுஞ் சில விலா 

வெலும்புகள் மார்பெலும்புடன் இணையாமல் மிகச் சிறியனவாக 
இருக்கின்றன. முன்வால் மூள்ளெலும்புகள் சிலவற்றில் செவ்ரான்- 

(chevron) எலும்புகளுள்ளன. 

மண்டையோடு, தனித்து இயங்க முடியாத முறையில் இணைக்கப்: 

பட்டுள்ள பல எலும்புகளின் சேர்க்கையாலுண்டானது. கண்குழி' 

களுக்குப் பின்னுள்ள செவுள் அல்லது பொட்டுப் பாகத்தில் குழிகளைப் 

(105886) பெற்றிருத்தல் இதன் தனித் தன்மையாகும். கீழ்த்தாடை 

களை அசைவிக்கும் தசைகளைப் பொருத்துவதற்காக ஏற்பட்ட குழிகளே. 

இவை. ஃபோராமன் மாக்னத்தின் (40ரகாமக௩ மூவா) மேற்புறம் 

ag aigr 435091 (supra occipital) எலும்பும், பக்கத்திற். 

கொன்றாக இரண்டு எக்ச் ஆக்சிபிட்டல்களும் (60௦0101218), கீழ்ப்புறம். 

ஒரு பேசிஆக்சிபிட்டலும் (10234௦௦0101121) அமைந்துள்ளன. பேசிஆக்கி: 

பிட்டலில் ஒரு பிடர் apeir® (occipital condyle) உள்ளது. பேசி: 

ஆக்சிபிட்டலுக்கு முன்னுள்ள பே9ிஸ்பீனாய்டுலிருந்து (254016௩௦10): 

ஒரு பிடம் ராம) முன்புறம் _நீட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. பேசி: 

ஆக்சிபிட்டலும், பே?ஸ்பீனாய்டும். கபாலத்தின் (கம்மா) தளமாக 

அமைந்துள்ளன. டெரிகாய்டு ௫4-ர௪௦10) இணைவதற்காக பேசி 

ஸ்மீனாய்டிலிருந்து பக்கவாட்டில் இரு நீட்சிகள் உள. இரு பெரைட்டல்-
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களும் (parietals), இரு ஃப்ரான்டல்களும் (frontals) இணைந்து கபா 

லத்தின் கூரையாக அமைந்துள்ளன. இரு: ஃப்ரான்டல்களும் தனித் 

தனியே இருக்க, இரு பெரைட்டல்களும் ஒன்றாக இணைந்து நடுவில் 
ஒரு துவாரத்தைக் கொண்ட ஒரே எலும்பாகிவிட்டது. கண் 

.குழிகளுக்கு முன்னும் பின்னுமாக இரு ஃப்ரான்டல்களும் (நா2ம்௦0- 

tals), போஸ்ட் ஆர்பிட்டல்களும் (008%01114818) பொருத்தப்பட் 

  

உடும்பின் மண்டை ஓடு: க. மேல்தோற்றம், 1. முன்துருவு 

தாடை, 2, துருவு தாடை, 3, எதமாய்டு, 4..நேசல், 5. Mean, 
6 பிரிஃப்ராண்டல், 7. சப்ரா ஆர்பிட்டல், 8. ஃப்ராண்டல், 
9. போஸ்ட் ஆர்பிட்டல், 10. பெரைட்டல் துவாரம், 11. மேல் 

செவுள் குழி, 12, க்வாட்ரேட், 13. மூண்டு, 14, ப்ரா ஆக்சிபிட் 

டல், 15, ஸ்குவாமோசல், 16, கப்ராடெம்பொரல், 17. மேல்செவுள் 

வளைவு,  , கீழ்த்தோற்றம், : 1. முன்துருவுதாடை, 2. துருவு 
தாடை, 3. வோமர், 4. பாலட்டைன், 5, ஜாகல், 6, டெரிகாய்டு, 
7. குறுக்கு பாலட்டைன், 8. பீடம், 9. போஸ்ட் ஆர்பிட்டல், 

10. பேசிஸிபீனாய்டு, 11. குவாட்ரேட், 12. பேசிஆக்சிபிட்டல், 

13. பெருக்தொளை, 14, எக்ஸ் ஆக்சிபிட்டல், 

டுள்ளன. கண்குழியின் உட்சுவரில் கண்ணீர்க் தொளையுடைய 
‘(lacrimal foramen) Gwaéfine (lacrimal) எலும்பு அமைந்துள்ளது. 

serge puicr Go pyowb slg oF 91_ere (supra orbital) மூடப் 
பட்டுள்ளது. போஸ்ட் ஆர்பிட்டலுக்குப் பின்னால் அமைந்துள்ள 
-ஸ்குவாமோசல் (squamosal) “717? போன்ற உருவத்தையுடையது. 
*/-யின் கூரிய முனை குவாட்ரேடுடனும். (00௧16), ஒரு கரம் போஸ்ட்



. ஒணான் 467 

ஆர்பிட்டலுடனும், மறுகரம் பெரைட்டலுடனும் பிணைக்கப்பட். 

டிருக்கன்றன. பெரைட்டலுடன் பிணைந்துள்ள ஸ்குவோமோலின் 
ஒரு கரம் மேல்செவுள் எலும்பு (8ம.றாக (2ற0௨] ௦௦6) என்ற தனி' 

எலும்பாகவே கருதப்படுகிறது. இக் கரத்திற்கும், கபாலத்தின் 
இறுதிப் பாகத்திற்கும் நடுவிலுள்ள இடைவெளி பின்செவுள் குழி' 
(post temporal fossa) sroirLi g. 

போஸ்ட்ஆர்பிட்டலும், ஸ்குவாமோசலும் சேர்ந்ததாலேற்பட்ட. 
CuwGeajcr siderey (supra temporal arcade) soré@b Quengi 
"லுக்கும் நடுவில் தோற்றுவிக்கும் இடைவெளிக்கு மேல்செவுள் குழி' 
(supra temporal 1௦552) எனப் பெயா். 

மேல்தாடை : வாயைச் சுற்றியிருக்கும் மேல்தாடையின் வலது: 
இடது பக்கம் ஒவ்வொன்றும் முன்துருவு தாடை மாாஈா2ப்12), துருவ்: 

Stoo. (maxilla), mae ௫யதக௨1) என்ற மூன்று எலும்புகளாலானது. 

"ஓவ்வொரு பக்கத்து மேல்தாடையினின்றும் உட்பக்கமாக நான்கு. 
எலும்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஓமர் (vomer), பாலட்டைன் 

'* (palatine), QiMaru@ (pterygoid), குவாட்ரேட் (0௨0216) என்ற. 
நான்கு எலும்புகளும் முன்னிருந்து பின்னாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
.முன்துருவு தாடையிலும், துருவு தாடையிலும் பற்கள் உள்ளன.. 

குவளையில் குருத்தெலும்பாக உள்ள குவாட்ரேட் இங்குக் 8ழ்த்தாடை 

யுடன் இணைக்கப்பட்ட. குவாட்ரேட் எலும்பாக மாறியுள்ளது. இதில்: 

குவாட்ரேட்டே ஜுகல் எலும்பு இல்லாமல், குவாட்ரேட்டுக்கும் ஐச 

லுக்கும் நடுவில் இடைவெளியிலுள்ளது. ஜுகல் கண்குழியின் முன்- 

சுவராக : அமைந்துள்ளது. டெரிகாய்டு, முன்பக்கம் ஃபாஸ்டை 

னுடனும், உட்பக்கம் பேசி ஸ்பீனாய்டுடனும், பின்பக்கம் குவாட்ரேட். 

டுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெளிப்பக்கம் குறுக்குப் பாலன் 

டைன் ((வறவிஊுண்ச) மூலமாக டெரிகாய்டு துருவு.தாடையுடன் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பாலன்டைனுக்கு முன்னுள்ள ஓமர், முன்துருவு: 

தாடையுடனும் துருவு தாடையுடனும் இணைந்துள்ளது. எபிடெரி' 

காய்டு (epipterygoid) என்ற ஒரு செங்குத்தான எலும்பு இருபுறத் 

Band டெரிகாய்டிலிருந்து இளம்பி மேல்நோக்கிச் சென்று மண்டை. 
யோட்டின் செவிப்பாகத்துடன் இணைந்துள்ளது. 

செவிப் பெட்டகம் (கமப11௦0ர ௦கற2ய16), புரோ ஆட்டிக் (pro-otic), 

எப்பி 119.5 (epi-otic), aIevgri& (opisthotic) என்ற மூன்று 

எலும்புகளாலானது. ‘ 

நுகர்ச்சிப் பட்டனும் த்தின் (olfactory capsule) Guyot Crew 

(nasal) பக்கங்களின் எத்மாய்டுகளாலும் (ethemoids), கீழ்ப்புறம் 

ஓமர் என்ற எலும்புகளாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.
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"கீழ்த்தாடையின் (1௦௨௯ 4219). வலது இடது பக்கங்கள் ஒவ்வொன் 
அம் கீழ்க்காணும் ஆறு எலும்புகளாலானவை 5: 1, ஆர்ட்டிகுலார் 

கு (articular), -2. ஆங்குலார் (ஊஹ1ஜ), 
3. ei yageod (surangular), 4. Garg 
னாய்ட் (௦0101014), 4. ஸ்பினினியல் 

‘(splenial), 6. Gt_ort_ff (dentary), 
டென்டரியில் பற்கள் பொருத்தப்பட் 

் ட் டுள்ளன... ் 

  

* 50; ஹையாய்டு ௫௦ம்) கருவி. இது 
ப அத் ் பேசிஹையால் (basihyal) என்ற நடுக் 

குருத்தெலும்புடன் இணைந்த மூன்று 
உடும்பின் மண்டை ஓடு : 

பக்கத்தோறுறம் _ ் 5 ம ள்ர்றட் 3, மன்துவை தாடை, இதைக் கொம்புகளையுடைய உறுப்பு Di, sr Berni, ஹையாய்டு ஆர்ச்சைச் (ரும் arch) 
3. Cure, .... சேர்ந்த முதல். ஐதைக்கொம்பு, காலு 
க, ஃப்ராண்டல் மெல்லா ஆரிஸ் (௦௦1000611௨ வாடு] என்ற 
5. போஸ்ட் ஃப்ராண்டல், உறுப்பினால் செவிப்பெஃடசத்துடன் 
6. 'பரைட்டல் உ ட்ட ‘ ் . : 

“JT. ஸ்தவாமோசல் . இணைக்கப்பட்டிருக்கறது. ED DD » ப 
8. குவாட்ரேட் இரு ஜதைக் கொம்புகளும் வளர்கரு 
9. புரோ.ஆட்டிக் வில் தோன்றிய முதல் இரண்டாவது. 

10. பேசி ஆக்சிபிட்டல் 

11. பேசிஸ்பீனாய்டு 

12. எபிடெரிகாய்டு 

13. டெரிகாய்டு 

செவுள் ஆர்ச்சுகளின் எஞ்சிய பாகங்க 
ளைக் குறிக்கின்றன. 7 

14, ஜுகல் Ggre esdnusd (Pectoral girdle) : 
15. லெக்ரிமல் இது “ம்ச்சகண்ட எலும்புகளாலானது: 
76. துருவுதாடை இரு தோள்பட்டை எலும்புகள் 17. டென்ட்டரி (scapula), Qo மேல் தோள்பட்டை: 
38. கோரனய்டு ் .... எலும்புகள் (மறக scapula), இரு 19. சர் ஆங்குலார் ... கோரக்காய்டுகள் (0௦07௨00108) இரு 20. ஆங்குலார் . ் . டது J 
21. ஆர்ட்டிகுலார் காலா எலும்புகள் (பஷரி), ஓர் 

இடைக் காலர்எலும்பு (interclavicle). 
கோரக்காய்டு எலும்பும் சேருமிடத் தில், . இவைகளில் ஒரு குழி ஏற்பட்டுள்ளது. கிளினப்டு . குழி (glenoid cavity) என்ற இக் குழியில் “மேற்கை எலும்பின் (யக் Tus) தலை. யொருத்தியுள்ளது. கோரக்காய்டு எலும்பு மூன் சோரக் - காய்டு (precoracoid) என்றும், பின் , கோரக்காய்டு என்றும் "இரண்டாகப் பிரிந்துள்ளது. கீழ்ப்பக்கத்தில், அதாவது, மார்புப் பாகத்தில் கோரக்காய்டு மார்பெலும்புடன் இணைந்துள்ளது. மேல் தோள்பட்டை. எலும்பின் சிறிது பாகம் குருத்தெலும்பாலானது. நங்கூரம் போன்ற இடைக்காலா் எலும்பின் BOS Sot கீழே 

"தோள்பட்டை எலும்பும்,
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மார்பெலும்புடனும், இருபக்கத்துக் கரங்கள் காலர் எலும்புகளுக்குப் 
பின் அமைந்து அவற்றுடனும் பிணைந்துள்ளன. காலர் எலும்பின் உள் 

மூனை இடைக்காலர் எலும்புடனும், வெளிமுனை தோள்பட்டை எலும் 
படனும் இணைக்கப்பட்டுள்ள து. 

நீண்ட சதுர வடிவமான வச்சவ குருத்தெலும்பாலானது. 
இதன் முன்பக்கத்தில் கோரக்காய்டுகளும், இடைக்காலர் எலும்பும், 

பின்பக்கத்தில் விலாவெலும்புகளும் இணைந்துள்ளன... 

இடுப்பு வளையம் (81916 ஜுாாம்16) ண: இரண்டு அநாமதேய எலும்பு 
- களின் (08-1ப௦றம்பதரக) சேர்க்கையால் உண்டானது இடுப்பு வளையம் 

    
Lat lo: QQ. 

க. உடும்பின் தோள் வளையம் : 1, மேல்தோள்பட்டை எலும்பு, 

-2, தோள்பட்டை எலும்பு, 3, கிளினாப்டு குழி, 4. கோரக்காய்டு, 

5. மார்பெலும்பு, 6... இடைகாலர் எலும்பு, 7. காலர் எலும்பு, 

8. பிரிகோரக்காய்டு, | 9. விலாவெலும்புகள், 1. உடும்பின் இடுப்பு 

வளையம் : 1. எபிபியூபிஸ், 2, பியூபிஸ், 3. பிரிபியூபிஸ், 4. இச்சி 

“யம், 5. ஹைப்போ இச்சியம், 6. இலியம். , 

(pelvic girdle) (படம் 825). இலியம் (441), இச்சியம் (௦1ம்), 
பியூபிஸ் (நாம்) என்ற மூன்று எலும்புகளும் இணைவு தெரியாமல் 
ஒன்றாகக் கலந்து ஏற்பட்டதே அநாமதேய . எலும்பு. இது மூன்று 

். ஆரங்களையுடையது. இதன் வெளிப்புறத்திலிருக்கும் அட்டாபுலத்தில் 
(acetabulam) @srreot_ srayibi9er (femur) தலை பொருந்தியுள்ளது. 
பின்னோக்கி நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் இரண்டு இலியங்களும் பிட்ட
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(sacral) முள்ளெலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இரு. பியூபிஸ் 
எலும்புகளும் கீழாக முன்னோக்கிச் சென்று ஒன்றோடொன்று இணைத் 
துள்ளன. இவை இணைந்த இடத்திற்கு பியூபிக் PrduHlew (pubic 
symphysis) * எனப் பெயர். இரண்டு இச்சியங்களும் கீழாகப் 
பின்னோக்கிச் சென்று இணைந்து இச்சியாட்டிக் சிம்பசிஸ் (ischiatic 

symphysis) eon Gororgy. 8ழ்ப்புறம் இச்சியங்களுக்கும், பியூபிஸ் 
களுக்கும் இடையிலுள்ள தூரம் ஒரு நடு பந்தகத்தால் (14சலுா) 

இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஆப்டுரேட்டர் துவாரம் (04 402௨ 

men) என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ளது. எபிபியூபிஸ் (ஜாம்) என்ற 
ஒரு குருத்தெலும்பு முண்டு பியூபிக் சிம்பசிஸின் முன் அமைந்துள்ளது. 

இச்சியாடிக் சம்பசிஸிலிருந்து ஹைப்போ இச்சியம் (1700150/மயம ) 
என்ற சிறு எலும்பு பின்னோக்கிச் சென்று இளயோக்காவின் சுவரைத் 
தாங்கி நிற்கிறது. 

முன்னங்கால் (17௦6-1111) : இதில் மேல்கரம், முன்கரம், மணிக் 
கட்டு, உள்ளங்கை, விரல்கள் என்ற பாகங்கள் உள்ளன. மேல்கரத்தஇில் 
நீண்ட ஒரு மேற்கை எலும்பும் (%பா௩சம5), மூன்கரத்தில் முழங்கை 
(ulra), rer gyibty (radius) என்ற இரு எலும்புகளும், மணிக்கட்டில் 
ஒன்பது சிறிய எலும்புகளும் (ஊறக!8), உள்ளங்கையில் ஐந்து உள் 
ளங்கை எலும்புகளும் (08ஈ0க0௧]5) விரல்களில் பதினாறு விரல் 
எலும்புகளும் (ஐ1௨1௨:265) உள்ளன. முதல் விரலிலிருந்து முறையே 
2, 38, 4, 2) 8.என்ற எண்ணிக்கைகளில் விரல் எலும்புகள் அமைந் 

துள்ளன. 

பின்னங்கால் (1110-14) ; இதனைத் தொடை, முழங்கால், கணுக் 
கால், பாதம், விரல்கள் எனப் பிரிக்கலாம். தொடையில் ஒரு தொடை 
எலும்பும், முழங்காலில் 8ழ்க்கால் உள்ளெலும்பு (tibia), கீழ்க்கால் 
வெளியெலும்பு (௫5018) என்ற. இரண்டும், கணுக்காலில் கணுக்கால் 
எலும்புகளும் (275216), பாதத்தில் ஐந்து பாத எலும்புகளும் ௩௩ 
275818), விரல்களில் பதினாறு விரல் எலும்புகளும் உள்ளன. விரல் எ லும் 
புகள் கைவிரலிலுள்ளதைப் போலவே அமைந்துள்ளன... 

உணவு மண்டலம் : உணவுப் பாதையையும், அத்துடன் சேர்ந்த 
சீரணச் சுரப்பிகளையும் கொண்டது உணவு மண்டலம். உணவுப் 
பர்தையை வாய், தொண்டை, உணவுக் குழல், இரைப்பை, 19. Gasirig. 
eri (duodenam), Am Gt, ows Sqi_c, களயோக்கா, ளெயோக்கல் 
புழை என்று பல பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். வாயின் மேல் தாடை 
யிலும், கழ்த்தாடையிலும் பற்கள் உள்ளன. இதை அடுத்திருக்கும் 
தொண்டை, சிறிய பாகம். தொண்டையை இரைப்பையுடன் சேர்க் 

“கும் சிறிய பாகத்திற்கு உணவுக் குழல் எனப் பெயர். இரைப்பை
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தடித்த சுவரையுடைய ஒரு நீண்ட பை, இதையடுத்து வரும் Aor 
குடலின் முதல் பாகத்திற்கு டியோடினம் என்று பெயர். இந்தப் 
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Linus 296. 

தொண்டை 

உணவுக்குழல் 
இரைப் பை 

டியோடினம் 

கணையம் 

கல்லீரல் 

பித்தப் பை 

பித்தநாளம் 

இலியம் 

சீக்கம் 

மலக்குடல் 

சிறுநீர்ப்பை 

கிளயோக்கா - 

பாகம் இரைப்.பைக்கு இணையாக மேல் 
நோக்கிச் சென்று, பின், பின் வந்து பல 

சுருள்களைக் கொண்ட சிறுகுடலாகிறது.. 
இரைப் பைக்கும் டியோடினத்திற்கு. 

மிடையில் கணையம் (றக) அமைந். 

, துள்ளது. இரைப் பையை ஓட்டினாற் 
போல இரு பிளவுகளையுடைய கல்லீரல் 
(2) இருக்கிறது. இதன் பிளவில்: 
பித்தப்பை (2211 51800) உள்ளது. பி த் 

குப் பையிலிருந்து வரும் பித்தநாளமும். 
(06 8413), கணையத்திலிருந்து வரும்: 
சுணைய நாளமும் ஒன்று சேர்ந்து டியோ 

டினத்தின் இறுதியில் திறக்கிறது. Apr 
குடல் மலக்குடலுடன் சேருமிடத்தில், 
மலக்குடலிலிருந்து ஒரு பிதுக்கம்: 

- - தோன்றியுள்ளது. கிளயோக்கா மூன்று 

பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. 

_ முதல்: பாகமான கோப்ரோடியத்தில்: 

(௦௦0௦௦௧) மலக்குடல் திறக்கிறது. 

யூரோடியம் (மா௦க்கலா;) என்ற நடுப் 

பாகத்தில் சிறுநீர்க் குழாய்களும் 

(பாஞ்சா), இனக்குழாய்களும் (genital 

00௦18) இறக்கின்றன. இறுதிப் பாகமா 

இய பிராக்டோடியம் (proctodaeum) 

இளயோக்கல் புழை வழியாக வெளியே 

திறக்கிறது. 

சுவாச மண்டலம்: உள்வாயிலுள்ள 

சுவாசக் குழற் புழை (21045) குரல்வளை 

'யில் வரா) திறக்கிறது. குரல்வளை 

யின் சவர் இரைக்காய்டு (04௦010), 

அரிட்டினாய்டு (ரஸம்) என்ற இரு 

குருத்தெலும்புகளால் வலுவாக்கப்பட் 

டிருக்கிறது. குரல்வளையிலிருந்து நீண்ட 

சுவாசக் குழாய் உணவுக். குழாய்க்குக் 

சழாகப் பின்னோக்கிச் சென்று இரு களை 

களாகப் பிரிகிறது. இதன் சுவரில் 

வளையம் போன்ற. குருத்தெலும்புகள் உள்ளன. . சுவாசக் குழாயின். 

8 30—30
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இரண்டு கிளைகளும் இரண்டு நுரையீரல்களிலும் நுழைகின்றன. நுரை 
யீரலின் உட்சுவரிலிருந்து பல தடிப்புகள் தோன்றி வலையைப்போல் 

பின்னிக்கொண்டுள்ளன. இது பார்வைக்குக் கடற்பஞ்சுபோல் அல் 

லது தேன்கூடுபோல் தோன்றும். நுரையீரலின். சுவர்களுக்கடையில் 
பல நுண் இரத்தக் குழாய்கள் பரவியுள்ளன. 

விலாவெலும்பு இடைத்தசைகளினால் முன்னும் பின்னும் இழுக் 

கப்படுவதால், உடலறை விரிந்து சுருங்குகிறது. . உடலறை: விரியும் 
போது, வெளிக்காற்று மூக்குகளின் வழியாக நுரையீரலை யடைந்து 
அதை விரியச் செய்கிறது. இந்தக் காற்றிலுள்ள பிராண வாயுவை 
நுரையீரற் சுவரிலுள்ள இரத்தம் எடுத்துக் கொண்டு கரியமில 
வாயுவை வெளிவிடுசின்றது. பிற்கு உடலறை சுருங்குவதால், 
நுரையீரல் சுருங்கி, உட்காற்றை வெளித்தள்ளுகறது. இவ்விதமாக 
சுவாசம் நடைபெறுகிறது. தோல் சுவாசத்தில் யாதொரு பங்கும் 
கொள்வதில்லை. 

இரத்த மண்டலம் : * கூம்பு வடிவமான் இருதயம் இருதய உறை 
யால் மூடப்பட்டு நான்கு அறைகளைக் கொண்டுள்ளது. கூம்பின் 
அடிப்பாகம் முன்னோக்கியும், நுனிப்பாகம் பின்னோக்கியும் அமைந்துள் 
ளன. இருதயம், சைனஸ் afGeyxew (sinus venosus), வலது-இடது 
ஆரிக்கிள் (௨01௦16), வென்ட்ரிக்கிள் என்ற நான்கு அறைகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது." உடலிலுள்ள பெரிய சிரைகள் வந்து சேரும் 
சைனஸ் வினோசஸ் மெல்லிய சுவரினாலானது. இது இரு பிளவு வால் 
வினால் சூழப்பட்ட சைனோ ஆரிக்குலார் துளே (sino-auricular 
ஹைனாமா5) வழியாக வலது ஆரிக்கிளில் திறக்கிறது. நுரையீரல் சிரை 
ser (pulmonary veins) Q)reinGub sot my சேர்ந்து இடது ஆரிக்கிளில் 
சேருகின்றன. இரண்டு ஆரிக்கிள்களும் ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிகுலார் 
(auriculo-ventricular) துளை வழியாக வென்ட்ரிஇளில் இறக்கின்றன. 
இந்தத் துளை இரு பிறை. வால்வுகளால் (semilunar) காக்கப்படு 
கிறது. வென்ட்ரிக்கிள் தடித்த கடற்பஞ்சு போன்ற சுவராலானது.. 
'வென்ட்ரிக்கிளின் சிறிய அறை முற்றுப் பெருத குறுக்குச் சுவரால் 
வலப் பாகம், இடப் பாகம் எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து களம்பும் அடித் தமனி (truncus ஊரம்௦ல$) தவளையிலிருப்பது போலன் றி ஆரம்பத்திலிருந்தே மூன்று குழாய்களாகப். பிரிந்துள்ளது. இவை நுரையீரல் டிரங்க் (pulmonary trunk), ceva; Ae _ As 4.7m (right systemic trunk), இடது சஸ்ட்டமிக் டிரங்க் வீ ஜூர்ரோப் மரா) என்பன. வென்ட்ரிக் கிளின் வலப் பாகத்திலிருந்து நுரையீரல் டிரங்கும், இடப் .பாகத்தி லிருந்து வலது சஸ்ட்டமிக் டிரங்கும், இரண்டிற்கும் தடுவிலிருந்து இடது சிஸ்ட்டமிக் டிரங்கும் களம்புகின்றன. ் ட்டு
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. , நுரையீரல் தமனி இரண்டாகப் பிரிந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு நுரை 
யீரலுக்குச் செல்லுகின்றது. வலது சிஸ்ட்டமிக் தமனி இருதயத்தை 

B 

  

  

      

  

  

  
Li 13-297. 

ஓணான்--&.. சிரைமண்டலம் : - 1. வெளிஜாகுலார் சிரை, 

2. உள்ஜாகுலார் சிரை; 3. சப்கிளேவியன் சிரை, 4, முன்பெருஞ் 

சிரை, 5, இருதயம், .6. பின்பெருஞ்சிரை, 7. ஹிப்பாட்டிக் சிரை, 

3, கல்லீரல், 9, இரைப் பை, 10. ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிரை, 

11. முன்வயிற்றுச் சிரை, 12, இனச்செல் சுரப்பி, 13. பெல்விக் சிரை, 

14. ரினல் சிரை, 18. ரீனல் போர்ட்டல் சிரை, 1, ஃபெமொரல் சிரை, 

17. ஸ்கையாட்டிக் சிரை, 18. வால் சிரை. B. தமனி மண்டலம் ₹ 

1. இருதயம், 2. கெரோட்டிட் .தமனி, .3. உள்கெரோட்டிட் தமனி, 

4, வெளிகெரோட்டிட் தமனி, 5, சிஸ்டமிக் தமனி, 6. டக்டஸ் 

'கெரோட்டிகஸ், : 7. நுரையீரல் தமனி, 5, நுரையீரல், 9. சப்கிளே 

வியன் தமனி, 10. மேல் பெருந்தமனி, 11, முன்மெசன்ட்ரிக் தமனி, : : 

12 சிலியாக்கோ மெசன்ட்ரிக் தமனி, 13. இனச்செல் ச௬ுரப்பித் தமனி, ... 

14. பின் மெசன்ட்ரிக் தமனி, 15. இலேயக் தமனி, 16. ரீனல் தமனிகள், 

17. வால் தமனி. 
uo
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விட்டு வெளிவந்ததும், பொது காரோட்டிட் தமனியைத் (௦01110001. 

௦2௦1ம் காணா) தோற்றுவிக்கிறது. இத் தமனி உடனே இரண்டு: 
காரோட்டிட் தமனிகளாகப் பிரிந்து கழுத்திற்கு இருபுறமாக மேல்: 

நோக்கித் தலைக்குச் செல்லுகின்றது. 

கழுத்துப்: பாகத்தில் காரோட்டிட் தமனி, உள்காரோட்டிட்.. 

Swe) (internal carotid artery), QaolarGrri_gi. swe (external. 

carotid artery) crar இரு இளைகளாகித் தலைப்பாகத்திற்கு .இரத். 
தத்தை வினியோடக்கின்றது. ஒவ்வொரு காரோட்டிட் தமனியும். 

அந்தந்தப் பக்கத்து சஸ்ட்டமிக் தமனியுடன் டக்டஸ் காரோட்டிகஸ். 

‘(ductus ௦௧௦110) என்ற சிறு குழாயினால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டு சஸ்ட்டமிக் தமனிகளும் காற்றுக் குமாயையும் உணவுக்: 
குழலையும் சுற்றி வளைத்துக்கொண்டு, மேல்புறம் சென்று ஒன்றுகூடி... 
(மேல் பெருந்தமனி (109-௨௦௨) யாட, முள் எலும்புத் தண்டுக்குக் மாக. 

உடலின் பின்பக்கம் நோக்கிச் செல்லுகின்றன. வலது ஏசிஸ்ட்டமிக். 
தமனி இடது சஸ்ட்டமிக் தமனியுடன் சேருவதற்குமுன்பு இரு சப் 
கிளேவியன் தமனிகளைக் (௦1 வாரம்) கொடுக்கிறது. இந்தத். 

துமனிகள் முன்கால்களுக்கு (1016-1108) இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லு 

கின்றன. பெருந்தமனியிலிருந்து கீழ்க்கண்ட குமனிகள் ௫ளம்புகின்: 
றன: (21) முன் மிசன்ட்டிரிக் தமனி (ஸெர்னர்௦ா நகரர்சர்ம வர்றா] 
டியோடினத்திற்கும் சறுகுடலுக்கும் செல்லுகிறது. (8) சலியக் 
Sloe (௦௦61௨௦ ஊரை) இரைப்பை, கல்லீரல், கணையம், மண்ணீரல் 

(3010) முதலிய பாகங்களுக்கு இரத்தத்தைக் கொடுக்கிறது. (8) பின்: 
மிசன்ட்டிரிக் தமனி ; (00844௦ mesenteric artery) WHsG! டலுக்குச் 
செல்லுகிறது. (4) ஒரு ஜோடி இனச்சுரப்பித் தமனிகள் (ஐ01௨0121 
arteries) விந்து சுரப்பிகள் அல்லது: அண்டச் சுரப்பிகளுக்கும்,,. 
(5) மூன்று ஜோடி சிறுநீரகத் தமனிகள் ௫௨1 ஊன) சறுநீரகங் 

. களுக்கும் செல்லுகின்றன. (6): ஒரு ஜோடி. இலேக் தமனிகள் (114௨௦: 
ஊ(₹1165) பின்கால்களுக்கு இரத்தம் கொடுக்கின்றன. . (7) வால்தமனி' 
(021 வார்னார) பெருந்தமனியின் இறுதிப் (பாக. வாலுக்குள் சென்று 
வால்தமனியாக விளங்குகிறது. 

தலையிலிருந்தும், முன்கால்களிலிருந்தும் இரத்தம் இரு மேற், 
பெருஞ் சிரைகளினால் (016௦542] ஏல) சேகரிக்கப்படுகிறது. தலையி' 
லிருந்து வரும் வெளி g-~ Gert Aeorud (external jugular vein) 2 r- 
&-Gont Henruyb (internal jugular vein), qoerar dA Gb sy வரும்: 
சப்கிளேவியன் சிரையும் சேர்ந்து ஒரு- பக்கத்து மேற்பெருஞ் சரையா: 

கின்றன. இதுபோலவே மறுபக்கத்து. மேற்பெருஞ் உரையும். 
தோன்றுகிறது. இவை இரண்டும் சைனஸ் வினோசஸில் சேருகின்றன...
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" ,இருதயத்திற்குப் பின்னுள்ள பாகங்களிலிருந்து . இரத்தம் பல 
சிரைகளினால் சேகரிக்கப்பட்டு, இறுதியில் அவைகள் ஒன்று சேர்ந்து 

EpiiQuGes Peorur® (post-caval vein), இருதயத்திலுள்ள சைனஸ் 

வினோசஸுடன் சேருகிறது. வால்சிரை (021081 ஏம), வாலின் அடி 

யில் இடுப்புச் சிரைகள் (pelvic veins) என்று இரண்டாகப் .பிரிந்து 

அந்தந்தப் பக்கத்துச் சிறுநீரகத்தில் நுழைகின்றது. இவ் விரண்டு 
இடுப்புச் சிரைகளும், சிறுநீரகங்களைவிட்டு வெளிவந்து, முன்னோக்கிச் 

சென்று இணைந்து, முன்வயிற்றுச் சிரையாகி, கல்லீரலில் புகுந்து, குந்துகி 

serreti (capillaries) IAA. சிறுநீரகத்தைவிட்டு வெளியேறு 

முன் இடுப்புச் சிரையிலிருந்து ஒரு களை தோன்றி, சிறுநீரகத்தினுள் 
சென்று பிரிந்து, தந்துககளாகின்றன. இந்தக் கிளைக்கு ரீனல்-போர்ட் 

1.@ Aeox (renal-portal vein) என்று பெயர். பின்கால்களிலிருந்து 

இரத்தத்தை எடுத்துவரும் &பெமோரல் Aeoya@p (femoral veins), 

ஸ்கையாடிக் சிரைகளும் (sciatic veins) உடலறையை அடைந்ததும், 

அந்தந்தப் பக்கத்து இடுப்புச் சிரையுடன் சேருகின்றன. 
# 

சிறுநீரகங்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு சிறுநீரகச் சிரை உரு 

வாகி முன்னோக்கிச் செல்லுகிறது. இனச்சுரப்பிகள் இருக்குமிடத் 

திற்கு வந்ததும், இடது சிரை உடலின் குறுக்காக வலது புறம் சென்று 

வலது சிரையுடன் கூடி, 8ழ்ப்பெருஞ் சிரையாகிறது. இச் சிரை கல்லீ 

ரல் வழியே ஊடுருவிச் சென்று சைனஸ் வினோசஸை அடைகிறது. 

இது போகும் வழியில் கல்லீரலிலிருந்து இரு கல்லீரல் சிரைகள் (60211௦ 

veins) QHea வந்து சேருகின்றன. 

உணவுப் பாதை; மண்ணீரல், கணையம் முதலியவற்றிலிருந்து 

'இரத்தம் ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிரையினால் (hepatic portal vein) 

சேகரிக்கப்பட்டுக் கல்லீரலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இங்கு 

இந்தச் ரை பல தந்துககளாகப் பிரிகிறது. 

நுரையீரலிலிருந்து சுத்த இரத்தம் நுரையீரல் சிரைகளினால் இரு 

தயுத்தின் இடது ஆரிக்கிளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. 

உடலின் பல ப்ரீகங்களிலிருந்தும் அசுத்த இரத்தம் சைனஸ் வினோ 

சஸுக்கு வந்து சேருகிறது. சைனஸ் வினோசஸ் சுருங்கும்போது, ௮ 

னுள் இருக்கும் இரத்தம் வலது ஆரிக்கிளுக்குச் செல்லுகிறது. இரண்டு 

ஆரிக்கிள்களும் ஒன்றாகச் சுருங்குவதால், அவற்றினுள் இருக்கும் இரத் 

தம் ஆரிக்கலோ-வென்ட்ரிகுலார் துளை வழியாக வென்ட்ரிகிளை அடை 

இறது. ஆரிக்கிள்கள் சுருங்கும்போது, வலது ஆரிக்கிளிலிருந்து இரத் 

தம் சைனஸ் வினோசஸுக்குச் செல்லாமல் சைனோ-ஆரிக்குலார் வால்வு 

'தடுதிதுவிடுறது. வலது ஆரிக்கிளிலிருந்து அசுத்த இரத்தமும், இடது
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ஆரிக்கிளிலிருந்து சுத்த இரத்தமும் வென்ட்ரிகிளின் வலது பக்கத்தை. 
யும், இடது பக்கத்தையும் முறையே அடைகின்றன. இருந்தும் அசுத்த 

இரத்தமும், சுத்த இரத்தமும் கொஞ்சம் கலந்துவிடுகின்றன. 
வென்ட்ரிகிள் சுருங்கும்போது, இரத்தம் ஆரிக்கள்களை அடையாமல் 

ஆரிக்கிலோ-வென்ட்ரிகுலார் வால்வுகள் தடுத்துவிடுவதால், இரத்தம் 

துமனிகளுக்குச் செல்லுகின்றது. வலது பக்கத்திலுள்ள'அசுத்த இரத் 

தம் நுரையீரல் தமனிக்கும், இடது பக்கத்திலுள்ள சுத்த இரத்தம் 

  

LiLo -99g,: 

. ஒணானின் மூளை : A. மேல்தோற்றம், 

1. நுகர்ச்சிப் பகுதி, 2. நுகர்ச்சிப் பீடங்கள், 3, 
வட்டங்கள், 4. பைனியல் உறுப்பு, 

6. பார்வைப்பகுதி, 7. சிறுமூளை, 8 மூகுளம், 9. பார்வை 
கையாஸ்மா, 10. இன்ஃபண்டிபுலம், 11, பிட்யூட்டரி உறுப்பு. 

ந. கீழ்த்தோற்றம். 

பெருமூளை அரை 

5, டையன் செபலான், 

வலது சிஸ்ட்டமிக் தமனிக்கும், நடுவிலுள்ள கலந்த இரத்தம். இடது 
சிஸ்ட்டமிக் தமனிக்கும் செல்லுகின்றன. நுரையீரல் தமனி வழியாக: 
அசுத்த இரத்தம் சுத்தம் செய்யப்படுவதற்காக துரையீரலுக்கு எடுத் 
துச்செல்லப்படுகிறது. வலது சிஸ்ட்டமிக்கில் செல்லும் சுத்த இரத்தம். 
காரோட்டிட் தமனிகள் மூலம் தலையிலுள்ள முக்கெ உறுப்புகளுக்கு 
வினியோக௫ிக்கப்படுகிறது. வலது சிஸ்ட்டமிக்கும், இடது சஸ்ட்டமிக் 
கும் ஒன்று சேர்ந்து பெருந்தமனி உண்டாவதால் கலப்பு இரத்தம் 
இதன் மூலம் உடலின் மற்றப் பகுதிகளுக்குச் செல்லுகிறது. 

நரம்பு மண்டலம்: இதன் மூளை அநேகமாகத் தவளையின் 
மூளையை ஒத்திருக்கிறது. 8ழ்க்கண்ட தன்மைகளில் அதிலிருந்து மாறு.
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பட்டிருக்கிறது. பெருமூளையின் இரு அரைக்: கோளங்களும் (ஊஸ்ா௨ 

hemispheres) தவளையினத்தைவிடப் பெரிதாக உள்ளன. நுகர்ச்சிப் 

பகுதிகள் (௦1/௦௦ 1௦௦88) சிறியனவாகவும், மெல்லிய நீண்ட பீடங் 

இள்களினால் (000016) பெருமூளைப் பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டும் 

, இருக்கின்றன. சிறிய அரைவட்ட, வடிவமான சிறுமூளை (cerebellum) 

“woeearsHer (medulla oblongata) (ar மேல்பக்கத்தை மறை த்துக் 

கொண்டிருக்கிறது. முகுளம் தண்டு வடத்துடன் (spinal cord) 

சேருமிடத்தில், கீழ்நோக்கி வளைந்துள்ளது (ரக! flexure). 

idrefy cir) g9en% .eplormibiyscr (cranial netves) உள்ளன. 

துவளையிலுள்ள பத்து ஜதை மூளைநரம்புகளைவிட அதிகமாகத் துணை 

நரம்பு (நறம்ட௨] accessory 16716) என்ற பதினொன்றாவது ஜதையும், 

£ழ்நாக்கு நரம்பு (hypoglossal nerve) என்ற பன்னிரண்டாவது ஜதை 

யும் மூளையிலிருந்து கிளம்புகின்றன. . துணைநரம்பு தோள்பட்டையின் 

மேல்தசைகளுக்குச் செல்லுகின்றது. 

நரம்புத் தண்டு வடம் தவளையின் அமைப்பை ஒத்தே யிருக்கிறது. 

ஆனால், தண்டுவட நரம்புகள் (804௯௨1 ௩௧௭௯) அதைவிட அதிகமாக 

உள்ளன. ், 

சண் மற்ற: முதுகெலும்பிகளின் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. 

பல குருத்தெலும்புகள் வளையம்போல் அமைந்து கண்ணின் உட்புறத் 

தைக் காக்கிறது. பறவையின் கண்ணில் உள்ளது போன்ற பெக்டன் 

(pecton) என்னும் இரத்தத்தையும், நிறத்துகள்களையும் கொண்ட நீட்ட 

ஒன்று கண்ணின் உள்ளறையில் இருக்கிறது. 

காது, உட்செவி, நடுச்செவி என்ற இரண்டு பாகங்களைக் கொண் 

டது. நடுச்செவியின் வெளிப்புறத்தில் செவிப்பறை (௨ drum) 

அமைந்துள்ளது. , செவிக்குழாய் (651௨010211 ம்) மூலமாக நடுச் 

செவி தொண்டையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குவளையிலிருப்பதை 

விட இந்தக் குழாய் அகலத்தில் குறுகியும் நீண்டுமுள்ளது. நடுச்செவி 

யையும் உட்செவியையும் பிரிக்கும் எலும்புச் சுவரில் நீள்வட்டத் துல் 

(fenestra ovalis), aui_S துளை ( fenestra rotunda) «Ter, இருதுளைகள் 

உள்ளன. நடுச்செவியில் உள்ள கா லுமெல்லா (columella) செவிப்” 

பறையிலிருந்து கிளம்பி உட்சென்று நீள்வட்ட.த் துளையை மூடியிருக்கும். 

படலத்தில் முடிகிறது. 

உட்செவி அல்லது உட்செவிச் சவ்வுச் சிக்கலைச் (membranous 

labyrinth) சுற்றிலும் செவி எலும்புகள் அமைந்துள்ளன. உட்செவி 

யூட்டிகுலஸ் (பஎம்லபி--பெருஞ்சவ்வுப் பை), சாக்குலஸி (sacculus—
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சிறு சவ்வுப் பை) என்ற இரண்டு பாகங்களைக் கொண்டது. டூட்டி 

குலஸில் மூன்று அரைவட்டக் குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 

இதன் அமைப்பு மற்ற முதுகெலும்பிகளை ஓத்தது. சாக்குலஸ் 
உருண்டைப் பை போன்றது. இதிலிருந்து கிளம்பும் காக்ளியா 

(cochlea) சிறிய தட்டையான உறுப்பு. 

கழிவு மண்டலம் : முன்பின் என்ற இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட. 
ஒரு ஜோடி சிறுநீரகங்கள் உடலறையின் அடிப்பாகத்தில் அமைந் 
துள்ளன. ஓவ்வொரு சிறுநீரகத்திலிருந்தும் ஒரு சிறுநீர்க் குழாய் 
(ureter) களம்பி, பின்னோக்கிச் சென்று களயோக்காவில் இறக் 
கின்றது. ஆணில் சிறுநீர்க் குமாயின் இறுதிப் பாகத்துடன் விந்து. 

  

ஓணான் சிறுகீரக-இனவிருத்தி மண்டலம். க். ஆண்: 1. விந்து 
சுரப்பி, 2, எபிடிடமிஸ், 3. விந்து நாளம், 4. சிறுநீரகம், 5. சிறுநீர்க் 
குழாய், 6. மலக்குடல், _7. சிறுரீர்ப்பை, 8. சிறுநீரகம்-இனப்பெருக் 
கக் குழாய், 9, கிளயோக்கா, 10. ஆண்குறி, ந, பெண்; 
டச்சுரப்பி, 2. அண்டகாளம், 3. அண்டகாளப் புனல், 
5. சிறுநீர்க்குழாய், 6. மலக்குடல், 7. சிறுநீர்ப்பை, 
நாளப் புழை, 9. சிறுநீர்க் குழாய் புழை, 10, கிளயோக்கா, 

1. அண் 

4. சிறுநீரகம், 

8..அண்ட 

... தாளம் சேர்ந்து ஒன்றாகி, அது இளயோக்காவில் திறக்கிறது. பெண் 
ணில் சிறுநீர்க் குழாய்க்கும், அண்டநாளத்திற்கும் யாகொரு தொடர் 
வும் இல்லை. களயோக்காவின் க&ீழ்ப்புறத்தில் இறுநீர்ப்பை பொருத் 
தப்பட்டிருக்கிறது. சிறுநீரகத்தில் சுரக்கப்படும் கழிவுப் பொருள்கள்
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சிறுநீரகச் சிறுநீர்க். குழாயால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டுச் சிறுநீர்ப்பை 
யில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இங்கிருந்து அவ்வப்பொழுது சின்னக்கா 
வழியாகச் சிறுநீர் Cereb age ste 

இனப்பெருக்க மண்டலம்--ஆண் : : உடலறையில் முதுகு ஒரமாக 
.இரு விந்து சுரப்பிகள் உள்ளன. இதன் உள் ஓரமாக நீண்டு சுருண்ட 
எபிடிடமிஸ் (ஜர்ப/நோப/5) என்ற குழாய் அமைந்துள்ளது. இதன் 

முன்முனை விந்து சுரப்பியினுள் கலந்தும், பின்முனை விந்துநாள 
மாகிச் சிறுநீரகத்திற்குக் மோகப் பின்னோக்கியும் செல்லுகிறது. 

இறுதியில் இது சிறுநீர்க் குழாயுடன் சேர்ந்து ஓரே குழாயா௫டக் 
.கஇளயோக்காவில் இறக்கிறது. வாலின் அடிப்பாகத்தில் கீழ்ப்புறமாக, 
அதாவது, களயோக்கல் புழைக்கு இருபுறமும் இரு . புணர்ச்சி உறுப் 
பூகள் தோலினுள் புதைந்துள்ளன. இரண்டும் திருப்பக் கூடிய 
பை போன்ற தசையுறுப்புகள். விந்து நாளத்தில் வரும் விந்து சிறு 

பள்ளத்தின் மூலம் இதை வந்தடைகின்றது. 

பெண் : இதன் உடலறையில் இரண்டு அண்டச் சுரப்பிகள் இருக் 
இன்றன. இரண்டு அண்டநாளங்களும் உடலறையின் முன் பகுதியில் 
புனல்போன்ற வாயையுடைய துவாரங்களின் வழியாகத் திறக்கின்றன. 

..அண்டநாளங்களின் பின்நுனி .தனித்தனியே கிளயோக்காவில் 

ிறக்கின்றது. 

முதிர்ந்த அண்டங்கள் ௮ண்டச் சுரப்பிகளிலிருந்து உடலறையில் 

விழுகின்றன; இங்கிருந்து அண்டநாளப் புனல் வழியாக அண்ட 

நாளத்தை அடைகின்றன. ஆண் பெண் புணர்ச்சியின்போது, 

விந்துகள் புணர்ச்சி உறுப்புகளின் உதவியால்: அண்டதநாளத்தில் 

செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த விந்துகள் ' அண்டநாளத்திலுள்ள 

அண்டங்களுடன் கலந்து கரு உண்டாகின்றது. பின் கருவைச் சுற்றி 

உணவுப் பொருளும் ஓடும் சுரக்கப்படுகின்்றன. இவ்விதம் உண்டான 

முட்டைகள் தக்க இடத்தில்" இடப்படுகின்றன. முட்டையினுள் 

கரு வளர்ந்து வெளிவரும். இது சிறியதாக இருந்த போதிலும், 

பெற்றோரை ஒத்திருக்கும். 

ஊர்வன வகைபாடு 

குற்காலத்தில் - இப்புவியில் வசிக்கும் ஊரும் பிராணிகள், 

. மெகெலோனியா, ரிங்கோசெஃபாலியா, ஸ்கோமேட்டா, இரோகோ 

லியா முதலிய நான்கு வரிசைகளைச் சேர்ந்தவை. 

வரிசை 1.  கெலோனியா. உதாரணம் : ஆமைகள். கடலாமை 

களும், நில ஆமைகளும் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை. இதன்



மண்டையோட்டில் செவுள்குழிகள் இல்லை. எலும்புத் கட்டுகளாலான 
கூட்டினுள் உடம்பு அடைபட்டிருக்கிறது. மேல்மூடியான கேர 

பேசும் (௦௨3௨06), &ழ்மூடியான பிளாஸ்ட்றானும் (01௧௦) ude 
வாட்டில் பந்தகத்தால் அல்லது எலும்பினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். 
இதைச் சுற்றிலுமுள்ள மேல்தோல் தடித்து உறுதியாகப் பல தகடு 

களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த மேல்தோலிலிருந்து பலவிதம் 
பொருள்கள் செய்கிறார்கள். தேவையற்றபோதும், தொந்தரவு 
ஏற்பட்ட காலங்களிலும், ஆமை தன்னுடைய தலை, கால்கள், வால்: 

மூதலியவற்றை இக் கூட்டினுள் இழுத்துக்கொள்ளும். மார்பின் 
Got எலும்புகளும், விலா எலும்புகளும் கேரபேசுடன் ஒன்றுகூடி. 
இணைந்துள்ளன. தோள் வையமும், இடுப்பு வளையமும் விலா எலும் 
பினுள் அமைந்துள்ளன. தரையில் வாழும் அமைகளின் கால்விரல் 
களில் கூரிய நகங்களிருக்கும், நீரில் வாழும் ஆமைகளின் கால்கள் 
துடுப்புபோல் அமைந்திருக்கும், வாயில் பற்கள் இல்லை, தலையின் 
முனையில் ஓரே ஒரு மூக்குத் துவாரம் இருக்கிறது. கிளயோக்கல் 
புழை நீட்டுவாட்டில் அமைந்திருக்கும். புணர்ச்சி கறுப்பு ஒன்றுதான். 

உள்ளது. யாவும் தரையில் முட்டையிடும், உதாரணங்கள் 2 
ஜியோ மைடா (Geoe myda\—sarefit ஆமை. டெஸ்ட்டுடோ 
(Testudo)—ge07 yen. கெலோனி மைடாஸ் (Chelone mydas)— 
கடலாமை. டிரையோனிக்ஸ் (140). -௪கஇ ஆமை. ் 

வரிசை 2. ரிங்கோசெஃபாலியா. உதாரணம் : ஸ்பேனடான். 
இத்த வகையைச் சேர்ந்த ஒரேயொரு பிராணி நியூசிலந்தில் (1[ரர 
2௨1௦0) வாழும் ஸ்பேனடான். பார்வைக்கு ஒணான் போன்று ஓன்று 
அல்லது இரண்டடி நீளமிருக்கும். வால் பக்கவாட்டில் அழுந்து மேல் 
பூறுத்தின் நடுவில் ஒரு வரிசையில் முட்கள் போன்ற செதில்களைக் 
கொண்டுள்ள. ஐந்து விரல்களையுடைய நான்கு கால்களும் நடப் 
பதற்கு ஏற்றனவாக அமைத்துள்ளன. கெயோசக்கல் புழை உடலின் 
குறுக்காக அமைந்துள்ளது. புணர்ச்சி உறுப்புகள் இல்லை. முள் 
எலும்புகள் இரண்டு பக்கமும் குழியுடையன (வாற1)10061008). விலா 
எலும்புகள் ஒரு கலையுடையன, அவற்றில் அன்சினேட் (Cuncinate) 
நீட்டுகள் உள்ளன... ஈழ்த்தாடையின் இரண்டு பக்கங்களும் நுனியில் 
பந்தகத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்கன் நன. பற்கள் தாடை எலும்பு 
டன் பிணைந்துள்ளன. நுரையீரல்கள், இருதயம், மூளை முதலிய: 
உறுப்புகள் ஒணானை ஒத்திருக்கின்றன. 

errr 8S (Jurassic) காலம்முதல் தற்காலம்வரையில் ஒரு மாறு 
தலுமின்றி அப்படியே இந்தப் பிராணி இருந்து வருவதால், இதை. உயிர் வாழும் ஃபாசில் (living fossil) என்று அழைக்இரர்கள்.



ஓணான் 475: 

 aflens 3. ஸ்கோமாட்டா: .உடும்பு, ஒணான், பல்லி, பாம்புகள்” 

முதலியன இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை. உடல் மூராவும் தடித்த. 

மேல்தோல் செதில்களினால் மூடப்பட்டிருக்கும். கஇளயோக்கல் புழை: 

உடலின் குறுக்காக அமைந்திருக்கும். அதன் இருபுறத்திலும் இரு 
புணர்ச்சி உறுப்புகள் ஆண்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல்லி 

களில் ஒரேயொரு செவுள்குழிதான் இருக்கிறது. பாம்புகளில் ஒன்றும்: 

இல்லை. டையாயசிட் இளையிலிருந்து தோன்றியது ஸ்கோமா்படா.. 

மண்டையோட்டிலிருக்கும் குவாட்ரேட் எலும்பு அசையும்படியாகக். 

கீழ்த்தாடையுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. முன் எலும்புகள் முன்- 

குழியுடையன. லெசர்ட்டீலியா, ஒப்பிடியா என்ற இரண்டு உள்” 

வகைகள் இதில் உள்ளன. 

உள்வரிசை 7. லெசர்ட்டீலியா : 

'இதன் உடம்பில் இரு ஜதைக் கால்கள் உள்ளன. துருவு தாடை... 

கள், 3பாலட்டைன்கள், டெரிகாய்டுகள் தனித்து இயங்கக்கூடியன 

அல்ல. இரண்டு பக்கத்துக் 8ழ்த் தாடைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று: 

உறுதியாக இணைந்துள்ளன. மார்பெலும்பும், அசைக்கக்கூடிய கண் 

ணிமைகளும் பெற்றிருக்கின்றன. இதிலுள்ள பிராணிகள் gory 

லும், மரங்களிலும், பள்ளங்களிலும் வாழும் ஆற்றல் பெற்றவை. 

உதாரணங்கள் : ஒணான், பல்லி, உடும்பு, பச்சோந்தி, 'அரணை- 

முதலியன. 

பல்லி: இது வீட்டுச் சுவரிலும், கூரையிலும் வாழும். இதற்கு. 

நான்கு குட்டையான கால்களோடு கூடிய நீண்ட உடலும் வாலும்: 

உள்ளன. இதன் வாலைப் பிடித்தால், வால் உடலிலிருந்து எளிதில்: 

* விடுபட்டுப் பிரிந்துவிடும். ஆனால், விரைவிலேயே வேறு வால்:முளைத்து 

விடும். இவ்வித அமைப்பினால் பல்லி விரோதிகளிடமிருந்து எளிதில் ' 

குப்பிச் செல்லுகிறது. கொசுகு, கரப்பான்பூச்சி, விட்டில்பூச்சி போன்ற. 

வைகளே பல்லியின் உணவு. இப்பூச்சகளைப் பிடிக்க இதன் நாக்கு. 

பெரிதும் பயன்படுகிறது. _இது பூச்சிகளினருகில் வேகமாகச் சென்று, 

இரையை நாக்இனால் இழுத்து, வாயில் கெளவிக்கொண்டு சிறிது: 

சிறிதாக விழுங்கிவிடும். ; 

@@by (Varanus—urtb 230-1): நீண்ட, மெல்லிய, நுனி” 

பிளவுபட்ட நாக்கு இதற்கு உண்டு. உள்ளிமுக்கப்பட்ட நாக்கு ஒரு. 

பையினுள் பொருந்தியிருக்கும். முதுகுப் பாகம் வட்டமான செதில் 

களால் மூடப்பட்டிருக்கும். இதன் கால்களும் நகங்களும் மிகவும்- 

உறுதியானவை. .இது பிடித்த பிடியை எளிதில் விடாது. 

- பச்சோந்தி (2௯௨௦௧௦): உடல்தோலில் பல நிறத் துகள்கள்” 

உள்ளன. இது தன் சுற்றுப்புறத்திற்குத் தக்கபடி நிறத்தை மாற்றிக் 

- கொண்டு . விரோதியிடமிருந்து தப்பித்துக்கொள்ளும் ஆற்றல்:



476 . விலங்கியல் 

“பெற்றது. இதன் கால்விர்ல்கள் முன்புறம் இரண்டும் பின்புறம் மூன்று 
மாக அமைந்து, இளைகளைப் பிடிப்பதற்கு ஏற்றனவாக உள்ளன. மரக் 

  
LIL td +930, 

சில ஊர்வன ; 1. உடும்பு, 

4, அரணை. 
2. ட்ராக்கோ, ். பச்சோக்தி, 

இளையில் உட்கார்ந்திருக்கும் போது, வால் மரக்கிளைனயச் சுற்றி 
யிருக்கும், நாக்கு நீண்டும், முனை கதையோன்றும், தொட்டால் ஓட் 
டிக்கொள்ளும் தன்மையுடையதாகவுமுள்ளது. நாக்கை வெகு தூரம் 

நீட்டக்கூடிய சக்இயும், கண்கள் தனித்தனியே இயங்கக்கூடிய தன் 
மையும் வாய்ந்தது. இதன் நுரையீரலிலிருந்து பல காற்றுப் பைகள் 
(2மட 8௨0) வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். எதிரிகளைப் ப்யமுறுத்து 
வதற்காகக் காற்றை உள்ளிழுத்து காற்றுப் பைகளை விரியச் செய்து, 
-அகுனால் உடல் பலூன்போல் ஊதிப் பெருத்துத் தோற்றமளிக்கும்.
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2 croutons : uimibiysscit (Ophidia) 

இதற்குக் கால்களும், மண்டையோட்டில் செவுள் குழிகளும் 
இல்லை. துருவு தாடைகள், ஃபாலட்டைன்கள், டெரிகாய்டுகள் 
முதலியன தனித்து இயங்கக்கூடியன. இரண்டு பக்கத்துத் துருவு: 

தூடைகளும் பந்தகத்தால் இணைக்கப்பட்டுள்ளமையால் இதனால்: 
வாயை அகல விரித்துத் தன்னைவிடப் பெரிய பிராணிகளை விழுங்க 
முடிஈறது. மார்பெலும்புகளும், அசையும் கண்ணிமைகளும், செவி 
களும் இதற்கில்லை. நாக்கு நீண்டு, பிளவுபட்டு, உணர்ச்சி யுறுப்பாகப்- 

பணியாற்றுகிறது. 

பெரும்பாலான பாம்புகளின் தலையிலுள்ள செதில்கள் அகன்று- 
கடித்துத் தகடுகளாக மாறியுள்ளன. இவற்றின் அமைப்பு இனத் 

திற்கு இனம் மாறுபட்டிருக்கும். நடு முதுகிலுள்ள நாற்சதுரச் 
செதில்களுக்கு வர்ட்டிபிரல்கள் (எனர்ஸ்ாகி]8) என்றும், அதற்கு இரு. 

பக்கங்களிலும் உள்ளவற்றிற்குக் காஸ்ட்டல்ஸ் (௦௦5415) என்றும் 

பெயர். அநேக பாம்புகளின் செதில்கள் மிருதுவாக இருக்கும். சில 

வற்றின் செதில்கள் நடுவில் தடித்துக் 8ல்பட்டை (1881) போல் 

தோற்றமளிக்கும். உடலின் கீழ்ப்பக்கம் குறுக்கில் அகன்றுள்ள 

செதில்களைக் &ழ்ச் செதில்கள் அல்லது வயிற்றுச் செதில்கள் (௫௭1716) 

என்றும், வாலின் &ீமுள்ளதை சப்காடல்ஸ் (8ய0௦800௨15) என்றும், 

  

Lie to Q31-A, 

பாம்பின் 'செதில்களின் அமைப்பு -- கட்டுவிரியனின் தலை ; 

௨, கீழ்த்தோற்றம், %. பக்கத்தோற்றம்: 1-லிருக்து 7: மேல்லேபியல் 

கள். 8: ராஸ்ட்ரல். 9. நேசல். 10. இடை. கேசல். 11. பிரிஃப்ரான் 

டல், 12, பிரி ஆக்குலார். 13. போஸ்ட் ஆக்குலார். 14, சுப்ரா 

ஆக்குலார். 15, பெரைட்டல், 16. டெம்பொரல். 17. மென்டல், 

18. முன்தாடைச் செதில்கள், 19, -பின்தாடைச் செதில்கள், 

மலப்புழையி லுள்ளதை ஏனல் செதில் (221 80216) என்றும் கூறலாம்... 

சப்காடல்கள் சிலவற்றில் ஒரே வரிசையிலும் சிலவற்றில் இரு வரிசை- 

களிலும் அமைந்திருக்கும்.



£78 விலங்்இயெல்: 

தலையிலுள்ள தகடுகளினமைப்புக் இழ்வருமாறு.... உள்ளன... 
(1) ஃப்ரான்டல் (ம்ம்), இரண்டு. கண்ச்கரைக்குமிடையில், கண்களி 

-லிருந்து வேறு தகடுகளினால் -பிரிக்கப்பட்ட. ஒரே' மத்தியத் தகடு. 
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உடல் செதில்கள்: ஐ, கட்டுவிரியனின் உடல், மூதுகுத் 
தோற்றம், bad பாம்புகளின் கீழ்ச்செதிக்கள், ந, வர்ட்டி பிரல் 
செதில், 1, வால் செதில்... 8, காஸ்டல் செதில், 1, இவென்ட்ரல் 
செதில், . 

[8) பெரைட்டல்ஸ் (௨18௨15), ஃப்ரான்டலுக்குப் பின்னிருக்கும் இரு 
SIGE. (3) orrfloumper vac (prefrontals), லப்ரான்டலுக்கு 
முன்னுள்ள இரு தகடுகள். (4) நேசல்கள் (௦28818), மூக்குத் துவாரங் 
களையுடைய இரு தகடுகள். 5) ராஸ்டடரல் (rostral), pas Sew 
‘eager ஒரு தகடு, (6) சுப்ரர-லேபியல்கள் (supra-labials), 
"மேல் தாடையின் ஓரத்தில் வாய்க்கோணம் வரையில் வியாபித் 
திருக்கும் ஒரு வரிசைத் தகடுகள், (7) லாரல் (1௦181), மூக்குத் 
துளைக்கும் கண்ணுக்குமிடையில் ஒவ்வொரு பக்கமும் அமைத்திருக்கும். 
(8) ப்ரி-ஆக்குலார் (926-௦0௧), சுப்ரா -ஆக்குலார் (supra-ocular), 
‘Cure -4& gost (post-ocular); இவை ஓவ்வொரு கண்ணச் ௪ ற்றி 
யும் இருப்பவை. (9) இன்ஃப்ரா லேபியல்கள் (மீட labials) இழ்த் 
தாடை விளிம்பைச் சுற்றிலுமுள்ள ஒரு வரிசைத் தகடுகள். 
(10) மென்டல் (mental), கீழ்த் தாடையின் முனையிலிருக்கும் ஒரு 
நடுத்தகடு. (71) ஆன்ட்டீரியாச்சின் இகடுகள் (வம்சா1 ஸ்ட shields), 
“மென்டலுக்குப் பின் அமைந்துள்ள இரு தகடுகள். (12) போஸ்டீரி 
யர்ச்சின். தகடுகள் (0௦௭1 Shields), ஆன் ஈீரியர்ச்சன் : கடு. களுக்குப் பின்னுள்ள இரு தகடுகள். (13) டெம்பரல்கள் (temporals), — “பெசைட்டலுக்குப் பக்கத்தில் அமைந்துள்ள தகடுகள். : ர்
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௩ச்சுப் பாம்புகளைக் கண்டறியும் முறை 

அதேக பாம்புகள் நச்சற்றவை. நம் நாட்டிலுள்ள முக்கெநச்சுப் 

பாம்புகள், நல்லபாம்பு அல்லது நாகப்பாம்பு (cobra), 4@ 
விரியன் (1எ2ம்0), குழிவிரியன் (011-71றள), கண்ணாடி விரியன் (30ட561175 
11), கடற் பாம்புகள் (8௦2-8121:06) முதவியன. 

1. பாம்பின் வால் பக்கவாட்டில் அழுத்தித் துடுப்புபோல் 
தட்டையாக இருந்தால் அது கடற் பாம்பு, நஞ்சுள்ளது. 

11. பாம்பின் வால் உருண்டையாக இருந்தால் அதை மார்பின் 
புறமாகத் திருப்பிப் போட்டு வென்ட்ரல்களைச் சோதனை 
செய். os 

3. வென்ட்ரல்கள் சிறியதாக இருந்தால் அல்லது விலாவி 
லிருந்து விலர்வுக்குக் குறுக்காக முழூவதும் போகாமலிருந்தால் அது 
நஞ்சில்லாதது. 

8. வென்ட்ரல்கள் முழுவதும் குறுக்கே போயிருந்தால், 
நஞ்சுள்ளதாகவும் அல்லது தஞ்சில்லாதகாகவும் இருக்கலாம். 

பின்னர்த் தலையிலுள்ள தகடுகளைப் பரிசோதித்துப் பார். 

Ul. 7, தலை செதில்களால் மூடப்பட்டிருந்தால் அது விரியன் 

பாம்பு, நஞ்சுள்ளது. இதில் பல இனங்கள் உள்ளன. 

(1) குழிவிரியன் : கண்ணுக்கும் மூக்குத் துவாரத்திற்கும் 
இடையிலுள்ள லாரல் தகட்டில் ஒரு குழியிருக்கும். 

(14) . இந்தியச் சிறு விரியன் (14:16 10042௩ ு1]றன-- 101046 கோர்றார்க) : 
18 அல்லது 80 அங்குல நீளமுள்ள சிறிய பாம்பு. லாரல் குழி 

இருக்காது. தலையில் அம்புக்குறி இருக்கும். சப்காடல்கள் ஒரே 
வரிசையில் இருக்கும். 

(ம்). கண்ணாடி விரியன் (110௩561175 ஏர்றன) : லாரல் குழி இல்லை. 

சப்காடல்கள் இரு வரிசையில் அமைந்திருக்கும். ் 

2. தலையில் செதில்களில்லாமல் தகடுகளிருந்தால் முதுகின் 

செதில்களை ஆராய வேண்டும். 

(0 வர்ட்டிபிரல்கள் அகலமாக . இல்லாவிடில் சுப்ராலேபியல் 

களின் அமைப்பைக் கவனிக்கவேண்டும். மூன்றாவது சுப்ராலேபியல் 

“தசடு நேசல் தகட்டையும் கண்ணையும் தொட்டுக்கொண்டு காணப் 

பட்டால் அது நாகப்பாம்பு, நஞ்சுள்ளது. , 8



480 விலங்கியல் 

(1) வார்ட்டிபிரல்கள் (நடுமுதுகுச் செதில்) அகலமாக இருந்தால்: 
இன்ஃப்ரா லேபியல்களைக் கவனி, நான்கே நான்கு ககடுகளைக். 

கொண்டு நான்காவது எல்லாவற்றிலும் பெரியதாக இருந்தால் அது 

கட்டுவிரியன். 
இருக்கும். - . 
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சப்காடல்களும் ஒரே வரிசையில்கான் அமைந் 

நச்சுக் கருவிகள் 
ச் ் ல 

தஞ்சுள்ள பாம்புகளில் நக்சுக் கருவிகள் உள்ளன. நச: 

பாம்பு கடிக்கும் முறை : 

மூன் துருவுதாடை 
பிரிஃப்ரான்டல் 

ஃப்ரான்டல் 

பெரைட்டல் 

ஸ்குவாமோசல் 
காலுமில்லா் 

குவாட்ரேட் 

ருவு தாடை 
எக்டோ டெரிகாய்டு 

டெரிகாய்டு 

. நச்சுப்பல் 

. கீழ்த்தாடை 

பள்ளம் 

ஸ்பீனோடெரிகாய்டு தசை 
முன் டெம்பொரல் தசை 
டைகாஸ்ட்ரிக் தசை 

தாளங்கள், நச்சுப் பற்கள், நச்சு சுரப் 

Yad இவைசளைக் . கொண்டதே அக் 
கருவி. வாயின் மேலுதட்டையடுத்துப் 

பக்கத்திற்கொள்றாகக் சண்களின் கீழே 
இரு நச்சு சுரப்பிகள் அமைத்துள் 
ளன, அிலவற்றில். உமிழ்நீர்ச். சுரப்பி 

களே நச்சுப் பைகளாக மாறியுள்ளன. 
மேல் தாடையின் முன்முனையில் பக்கத் 

இற்கொன்றாக இரு நச்சுப் பற்கள் இருக் 
கின்றன. நச்சுப் பற்கள் உட்கூடுடை.. 
பனவாகவோ அல்லது பன்காங்களை 
யுடையனவாசுவோ . இருக்கும். நச்சு 
சுரப்பியிலிருந்து வரும் நாளம் நச்சுப். 
பல்லினடியில் திறக்கிறது. ் 

பாம்பு கடிக்கும்பொழுது கீழ்த் : 

தாடை கீழே தாழ்த்தப்படுவதால், 
அத்துடன் பிணைந்துள்ள குவாட்ரே். 
மூன் தள்ளப்படுகிறது, அதே சமயம் 
டெரிகோ ஃபாலட்டைன் இணைவு வளை 
கிறது. &பாட்டைன் துருவுதாடை 
யின் பின்பகுஇியுடன் இணைந்திருப்ப 
தால் அதைத் தாழ்த்துகிறது. ' இதன் 
விளைவாகத் துருவுதாடை, சுழன்று மேல். 
நோக்கியும், - நச்சுப்பல் மூன்சென்று 
நேராகக் சீழ்நோக்கியும் உள்ள நிலை 

_ உண்டாகிறது. வாயை மடும்பொழுது. 
தச்சுப்பல் தம் உடலில் அமுந்துவதால், 

BFR சுரப்பி அழுத்தப்பட்டு, நஞ்சு, 

பற்களிலுள்ள துளைகளின் வழியாக நம் 

உடலில் செலுத்தப்படுறது.  *
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வரிசை :₹ முதலைகள் (Crocodilia) | 

ane உலகத்திலுள்ள உஷ்ணமண்டல நன்னீர் ஏரிகளிலும், 
குளங்களிலும், ஆறுகளிலும் வாழ்வன. வால் பக்கவாட்டில் அழுந்தித் 
துடுப்புப்போல நீந்துகருவியாகப் பணியாற்றுகறது. ஐந்து விரல் 
களையுடைய குட்டையான முன்கால்களும் நான்கு விரல்களையுடைய ' 
குட்டையான பின்கால்களும் உள்ளன. ஓவ்வொரு காலிலும். 

மூன்று விரல்களில்தான் கூரிய நகங்கள் இருக்கின்றன. உடல்: 
முழுவதும் தடித்த உறுதியான செதில்களையுடைய மேல் தோலினால்: 

மூடப்பட்டிருக்கும். முதுகுப்புறத்துச் செதில்களுக்கு அடியில் 
எலும்பு வில்லைகள் இருக்கின்றன. முதுகுப்புறத்துச் செதில்கள் 8ல் 
போன்றிருக்கும். செதில்களின் நீண்ட தீல்பாகம் குறுக்கு 
வரிசைகளில் . அமைந்துள்ளது. இதற்கு மிக நீண்ட தாடைகள் 
உள்ளன. தாடையிலுள்ள குழிகளில் பற்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. 
தலையின் நுனியில் உள்ள வெளி நாசித்துவாரங்கள் வால்வுகளால் காக் 
கப்படுகின்றன. நீரினுள் இருக்கும்போது மூக்குத்துவாரங்களை மூடிக் 
கொள்வதற்கு இவை உதவுகின்றன. முள் எலும்புகள் இருபுறமும் 
குழியுடையன. . முதல் வால் முள் எலும்பு இருபுறமும் கவித்இருக்கும். 
விலா எலும்புகள். இருதலை யடையன. மார்பெலும்பும் வயிற்று 
விலா எலும்புகளும் உள்ளன. இடுப்பு வளையத்தில் மிகச் சிறிய 
பியூபிஸும், நீண்ட பிரிபியூபிஸாம் ' உள்ளன. மேலும் அட்டா 
புலத்தில் இதற்குப் பங்கு ஒன்றும் இல்லை. இதில் ஒரு துவாரம் உண்டு. 
இதன் உள்வாயில் துருவுதாடை, ஃபாலட்டைன், டெரிகாய்டு இவை 

களின் சேர்க்கையால் ஏற்பட்ட ஒரு பொய் அண்ணம் (2186 றவ127௦) 
தோன்றியுள்ளது. இதனால் உள் மூக்குத் துவாரங்கள் நேரே தொண் 
டையில் திறக்கின்றன. இது வால்வினால் காக்கப்படுவதால் உணவை 

விழுங்கும்போதுகூடச் சுவாசம்: தடையின்றி நடைபெறுகிறது. 
இருதயத்தின் வென்ட்ரிக்கிள் இரண்டாகப்: பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இளயோக்கல் புழை ஒரு நீண்ட பிரிவாக அமைந்துள்ளது. ஒரே ஒரு 
புணர்ச்சி உறுப்புதான் இருக்கிறது. 

காவியாலிஸ் காஞ்செடிக்கஸ் (Gavialis gangeticus): ardumre 
அல்லது கடியால் முதலை என்பது சிந்து, கங்கை, பிரம்ம புத்திரா நதி 

களில் வாழும். அதன் முகம் மெல்லிதாக மிக நீண்டிருக்கும். 

குரோக்கொடைலஸ் ((00001105): மூன்முகம்: குட்டையாகவும் 

குட்டையாகவும் இருக்கும். இது தென்னிந்தியாவிலும் ஆஃப்ரிக்கா, 
ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா மூதலிய நாடுகளிலும் வாழ்கின்றது. . ; : 

830—3]1
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அலிக்கேட்டர் (ரியதவ): அகன்ற குட்டையான முன் முகத்தை 
யுடையது. இது வட அமெரிக்கா, மத்திய அமெரிக்காவிலுள்ள 

நதிகளில் வாழும். 

வகை : ஏவ்ஸ் (4) பறவைகள் (Birds) 

முதுகெலும்பில்லாத பிராணிகளான பூச்சிகள், எவ்வாறு ANG 
'பெற்றுக் காற்றை வென்று அதில் கம் விருப்பப்படி பறக்கின்றனவோ 

அவ்வாறே முதுகெலும்பிகளில் பறவைகள் உள்ளன. பறக்கும் தன்மை, 
சுவாச முறை, உடலின் பலவித நிறங்கள், பெண்ணும் ஆணும் உருவத் 
திலும் நிறத்திலும் மாறுபட்டிருத்தல், தாய் சேயிடம் காட்டும் பரிவு 
வலிய பல பண்புகளிலும் இரண்டிற்கும் ஒற்றுமைகள் உள: 
முதுகெலும்பிகளிலே பறவைகள் ஒரு தனி உன்னத நிலையை யடைநீ 
துள்ளன எனக் கூறுதல் மிகையானதல்ல. 

பறவைகளின் பொதுப் பண்புகள் 

பறவைகள் இரு கால்களையும், . உஷ்ண இரத்தத்தையுமுடைய 
முட்டையிடும் பிராணிகள். முன்னங்கால்களிரண்டும் பறப்பதற் 
குதவும் சிறகுகளாக மாறியுள்ளன. நீண்ட கழுத்தும் குட்டையான 
வாலும் உண்டு. மேல் தோலின் உறுப்புகளான இறகுகள் 21 ov 
குறிப்பிட்ட கோடுகளில் அமைந்து உடலைக் காக்கின்றன். கால்கள் 
'செதில்களால் சூழப்பட்டுள்ளன. வாலினடியில் மேற்புறமாகவுள்ள 
ஒரேயொரு எண்ணெய்ச் சுரப்பியைத் தவிர மற்ற: எந்தப் பாகத் 
திலும் தோல் சுரப்பிகள் கடையா. : 

பறப்பதற்குதவும் மார்புத் தசைகள் வளர்ச்சி பெற்றுப் “பெரிய 
தாகவுள்ளன. பல பறவைகளில் தசையாலான கூிஸ்ஸர்ட் (சச்சசகாம்) 
இருக்கிறது. உதரவிதானம் (04201௨) இடையாது. மூளையி லுள்ள 
பெருமூளையும் சிறுமூளையும் அதிக வளர்ச்சி யடைந்திருப்பதால் 
அவைகளுக்கிடையிலுள்ள கண் பிளவுகள் (௦14௦ 1௦%) பக்கவாட்டில் 
தள்ளப்பட்டுள்ளன. நரம்புத் தண்டுவடம் முகுளத்துடன் நேர்க் 
கோட்டில் பிணைக்கப்படவில்லை. 

மூக்கின் வெளித்துவாரம் ஓர் உணர்ச்சித் தோலினால் மூடப் 
பட்டிருக்கும். கண் பந்துகள் ஸ்கிளிரோட்டிக் தகடுகளால் வலியுறுத் 
கப்பட்டுள்ளன. கண்ணில் பெக்ட்டன் (0௭௦௦௩) என்ற உறுப்பும் 
உள்ளது. உடம்பிலுள்ள பல: எலும்புகளும் நுரையீரலுடன் 
தொடர்பு கொண்ட காற்றறைகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. எசணவே,
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பறவையின் உடல் இலேசாக உள்ளது. கழுத்திலுள்ள ஒவ்வொரு 
.மூள்ளெலும்பும் பக்கத்திற்குப் பக்கம் கவிழ்ந்தும் மேல்ழோகக் குவிந் 

தும் காணப்படுகின்றன. மூன்று மார்பு முள்ளெலும்புகளும், எல்லா ' 
வயிற்று 'முள்ளெலும்புகளும், பிட்ட முள்ளெலும்புகளும் ஒன்றாக 
இணைந்து சின்சேக்ரமாக (ஞாடீகராயபாப் மாறியுள்ளன. வாலினிறுதி 
யிலுள்ள சில முள்ளெலும்புகள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து, கலப்பை போன்ற 

உருப்பெற்றுப் பைகோஸ்டைல் (றரஐ051716) என அழைக்கப்படு 

இன்றன. ன சச 

மண்டையோட்டிலுள்ள எல்லா எலும்புகளும் இணைந்துள்ள 
தால் எல்லா இணைகோடுகளும் மறைந்துவிடுகின்றன. 

படகுபோன்ற உருவமுடைய மார்பெலும்பு கெட்டியான 
'கோரக்காய்டு எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னங் 
காலில் மூன்று விரல்கள்தான் உண்டு. இடுப்பு: வளையத்திலுள்ள 
'இலியம், முன்னும் பின்னும் நீண்டு சன்சேக்ரத்துடன் பிணைந்துள்ளது. 
யியூபிஸ், இலியத்திற்கு இணையாகப் பின்னோக்கி அமைந்துள்ளது. 

பியூபிக் சம்பசிஸ்ஸும் இச்சியாட்டிக் சிம்பளஸ்ஸ ம் இல்லை. 

பின்கால்கள் உடலின் நடுப்பாகத்தில் பொருத்தப்பட்டிருப் 
பதால் பறவை கட்காரும்பொழுது, அதன் முழு கனமும் பின் 
அால்களால்தான் தாங்கப்படுகிறது. பின்னங்கால்களில் மூன்று 
அல்லது நான்கு விரல்கள் இருக்கும். 

இருதயம் இரண்டு ஆரிக்கிள்களாகவும் இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள் 
களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருதயத்திலிருந்து களம்பும் ஒரே 
முக்கிய தமனி வலது பக்கமாக வளைந்து பின்செல்லுகிறது. இரத்தச் 
அிவப்புக் கார்ப்பசல்கள் நியூக்ளியஸ்ஸைப்பெற்று நீண்ட உருண்டை 
யாக உள்ளது. பறவையின் உஷ்ணநிலை 704” க்கு மேலும் 108” 1 
குள்ளும் மாறுபடும். 

* 

; இடுப்பினுள் : அமைந்துள்ள சிறுநீரகம் மூன்று பிரிவுகளையுடை 

யது. அறுநீர் நாளம் நேராகச் சென்று கிளயோக்காவில் திறக்கிறது. 

பறவைக்குச் சிறுநீர்ப் பை.இல்லை. இதன் சிறுநீர் கூழ்போன்ற pirate 

தன்மையில் இருக்கும். 

பெண்ணில் வலது அண்டச்சுரப்பியும், வலது ௮ண்டநாளமும் 

மறைந்துவிடுகின்றன. பறவையின் முட்டையில் நிறைய உணவுப் 

பொருள் இருக்கும். மூட்டையிலுள்ள ௧௬ வளர்வதற்குப் பறவையின் 

உஷ்ண நிலை தேவைப்படுவதால், பறவை அடைகாக்கிறது. ்



ane விலங்கியல் 

பு௫ (Pigeon) 

பறவைக்கு உதாரணமாகப் புறாவை. எடுத்துக் கொள்வோம். 

இதன் உடம்பை. உருண்டையான தலை, வளையக்கூடிய கழுத்து, சி றியா 

உடல், தடித்த வால் எனப் பல பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். தலையின் 

முற்பகுதி நீண்டு கூரிய அலகாக மாறியுள்ளது. அலகு, மேல் அலகு. 

8ழ் அலகு என இரண்டாகப் பிளவுபட்டு வாயைச் சூழ்ந்துள்ளன. 

அலூனைடியில் தடித்த தோலிஞல் மூடப்பட்ட வெளி மூக்குத் துவா . 

ரங்கள் அமைந்துள்ளன. இந்தத் தடித்த தோலுக்குக் கிரி (026) என்று: 

பெயர். மேல் இமை, 8ழ் இமை, நிக்ட்டிடேட்டிங் படலம் என மூன்று: 

மூடிகளைக்கொண்ட கண்கள், மூக்கு மூடிக்குப் பின்னால் பச்கத்தித் 

  

ட்டம், 832. 

புறா வெளித்தோற்றம் : 1. நாசித்துவாரம், 2, கிரி, 3; கண்; 
4. செவித்துவாரம், 5, முன்பெட்டேஜியம், 6, பின்பெட்டேஜியம், 

7. கட்டைவிரல், 8. கிளயோக்கா, 9, வால் சிறகு, 

கொன்றாுகத் தலையில் அமைந்துள்ளன. கண்களுக்குப் பின்னால் 
சற்றுக் கழே, இரு காதுத் துவாரங்கள் அமைந்துள்ளன. 

உள்வாயைச் சூழ்ந்திருக்கும் : மேல்தாடையும் ஈழ்த்தாடையும் 
கொம்புபோன்ற உறுதியான பொருளால் மூடப்பட்டு, மேலலகு €ழல
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காக மாறியுள்ளன். இரு தாடைகளிலும் பற்கள் இல்லை. இரு செவிக் 
‘@priasese (Eustachian tubes) ஒன்றுசேர்ந்து ஒரே புழைவழியாக 
உள்வாயில் திறக்கின்றன. கூரிய நாக்கினடியில் சுவாசக்குழாய் 

வுழை (ரம்) அமைந்துள்ளது. உள்வாயில் மூன்று ஐதை சுரப்பிகள் 
திறக்கின்றன. அவை: 7, பாரோட்டிட் முகா௦ய்ம) சுரப்பிகள்; 

2. துருவுதாடைச் — (maxillary) சுரப்பிகள்; 3. சப்லிங்குவல் 
(sublingual) என்பன. 

உடலுடன் இரு சிறகுகளும் இரு கால்களும் இணைக்கப்பட் 
டுள்ளன. வாலினடியில் &ீழ்ப்புறமாக இளயோக்கல் புழை அமைந் 

துள்ளது. இறகுகளைச் சுத்தம் செய்யும் எண்ணெய்ச் சுரப்பி (௦0 gland) 
வாலின் மேற்புறமுள்ள ஒரு முடிச்சில் திறக்கிறது. 

குவளை, பல்லி முதலியவைகளிலுள்ளது போன்றே பறவைகளின் 
கால்களும் அமைக்கப்பெற்றுள்ளன. ஆனால், காற்று வாழ்க்கைக்கு 

ஏற்றபடி பல மாறுதல்களைப் பெற்றுள்ளன. மேல்கரம், முன்கரம், 
கை என்ற மூன்று பாகங்களைக்கொண்ட. இரு முன்கால்களும் சிறகு 
களாக மாறியுள்ளன. ஓவ்வொன்றிலும் மூன்று விரல்கள் உண்டு. 
பறவை உட்கார்ந்திருக்கும்பொழுது இறகின் மூன்று பகுதிகளும் 

ஒன்றன்மேலொன்றாக மடங்கியிருக்கும். மேல்கரத்திற்கும் முன்கரத் 
இிற்குமிடையில் முன்புறமாக வியாபித்துள்ள தோலை பிரிபெட்டே 
Hund (prepatagium) அல்லது முன்ிறகுத்தோல் என்றும், மேல்கரத் 
இற்கும் உடலுக்குமிடையில் பின்புறமாக வியாபித்திருக்கும் தோலை 
போஸ்ட்பெட்டேஜியம் (ஐக் அல்லது பின் சறகுத்தோல் 
என்றும் கூறுவர். முன் கரத்திலும் கையிலும் இறகுகள் இணைக்கப் 

_ பட்டுள்ளன. ” 

. முன்கால்கள் சிறகுகளாக மாறிவிட்டதனால் உடம்பின், முழு 
பாரத்தையும் பின்கால்கள் தாங்குகின்றன். ஆகையால், பின்கால்கள் 

உடம்பின் நடுப்பாகத்துடன் இணைந்துள்ளன. பின்கால்களிலுள்ள் 

'தொடைப்பாகம் தனியாக வெளியே புலப்படாமல் உடலின் எல்லைக் 
குள்ளேயே ஒன்றிவிடுகன்றது. காலிலுள்ள நான்கு விரல்களில் முதல் 

விரல் பின்பக்கமும் மற்ற மூன்றும் முன்புறமும் நீட்டிக்கொண்டுள்ளன. 

உடம்பின் இறுதியிலுள்ள சிறிய வாலில் இறகுகள் உள்ளன. உடல் 

முழுவதும் சிறு இறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். 

இறகுகள். : இவை மேல்தோலிலிருந்து தோன்றிப் பறவைக்கு 

வெளிக்கூடாக அமைகின்றன. உடலின்மேல் குறிப்பிட்ட குடங்களில் 

இறகுகள் அமைந்துள்ளன. இதற்கு இறகுத் குடங்கள் என்றும் இவை 

. களுக்கிடையிலுள்ளதை இறகற்ற தடங்கள் என்றும்: கூறுவர், 

இறகுகள் ஃபாலிக்கிள்கள் (3௦114015) அல்லது குழிகளிலிருந்து
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தோன்றுகின்றன. அடிக்கடி இறகுகள் உதிர்ந்து அதே குழிகளிலிருந்து: 
புதிய இறகுகள் தோன்றுகின்றன. 

ர 5 a. 

சிறகுகளிலும் வாலிலுமுள்ள, பறப்பதற்கு தவும் நீண்ட இறகுகள் 
(ஏழ்! 8௧0212), உடலை மூடி உடலுக்கு உருவத்தைக் கொடுக்கும் உருவ 
@oGser (contour feathers), 2 Ga இறகுகளின் இடையே அமைந். 
துள்ள இழைச் ஈறகுகள் (81௦10௯:5) என மூன்றுவகை இறகுகள் 
உள்ளன. 

நீண்ட இறகு : நீண்ட இறகல் கீழ்க்கண்ட பாகங்கள் உள் 
ளன. ஒவ்வொரு நீண்ட இறகஒலும் ஒரு குழலாலான. காம்பும் 
தட்டையான வி9ிறி போன்ற பகுதியுமுண்டு. குழல் தண்டு தோலி” 
அள்ள குழியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இக்குழல் காம்பினடியி' 
லுள்ள &ழ்அம்பிலிக்கஸ் (1௦481௦ மா$111௦08) என்னும் துளைவழியாகத் 
தோலிலிருந்து இரத்தக்குழாய்களும் நரம்பும் கொண்ட நீட்சி நீட்டிக். 
கொண்டிருக்கும். குழல்தண்டு (quill) விசிறி போன்ற பாகத்துடன் 
சேருமிடத்திலிருக்கும் மற்றொரு துவாரத்திற்கு மேல்அம்பிலிக்கஸ்: 
(superior umbilicus) எனப்பெயர். இவ்விடத்திலுள்ள ஒரு இறு 
இறகு மூடிச்சுக்கு ஆஃப்டர் aprdcn: (after shaft) எனப்பெயர்: 
விசிறிப்பாகத்தின் நடுவிலுள்ள காம்புப்பாகத்தை ஈர்க்கு (7௦ம்பத). 
எனவும் இதிலிருந்து இருபுறங்களிலும் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் இழைபோன்ற பிரிவுகளைப் பார்புகள் (0௨௨) எனவும் கூறலாம். ஒன் 
வொரு பார்புக்கும் இருபுறங்களி ௮ம் சிறு களைகளுண்டு. - அவைகளைப்: 
பார்பியூல்கள் (5/3) என்கிறோம். பார்பியூலுக்கு ஒரு பக்கத்தில்: 
மட்டும் களைகளுண்டு. அக்களைகள் சிறு கொக்கிகளாகச் சுருண்டு 
கொண்டு, ஒவ்வொரு பார்பியூலையும் அடுத்த பார்பியூலுடன் 
இணைத்து, காற்று ஊடுருவிச் செல்லாதபடி. செய்கிறது. இதனால்: 
பறவையானது தன் இறக்கைகளைத் துடுப்புபோல் மூன்னும் பின்னு: 
மாக அசைத்துக் காற்றில் பறக்க ஏதுவாகிறது. ஓவ்வொரு ச றகிலும். 
இருபத்துமூன்று நீண்ட இறகுகள் உள்ளன. இவற்றில் கையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ப தினொன்றிற்கும் மு குல்படி. இறகுகள் (ம்மா!) என்றும், முன்கரத்த லுள்ள பன்னிரண்டிற்கும் இரண்டாம். Luy. (secondaries) இறகுகள் என்றும் பெயர். கட்டைவிரலின் நுனியில் 
சில இறகுகள் உள்ளன. வாலில் பன்னிரண்டு நீண்ட இறகுகள் விசிறி: 
போல் அமைந்துள்ளன. 

உருவ இறகுகள் : இவற்றில் பார்பியூல்கள் அவ்வளவு வளர்ச் பெற்றனவல்ல. இழைச்றகுகள் மயிர் போன்ற அடிப்பாகத்தையும், அதன் நுனியில் கொத்தாக இமை போன்ற ௨ றுப்புகளையும் கொண் (டுள்ளன.
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. எலும்புக் கூடு: பறவையின் பறக்கும் தன்மைக்கேற்றதுபோலவே 

எலும்புக்கூடும் அமைந்து பல தனிப்பண்புகளைப் பெற்றுள்ளது. 

பொதுவாக எலும்புகளின் எண்ணிக்கை. குறைந்தும், ஒன்றாக 
பூ
 

  

tur 18.234. ~ 

ger Dogar: &, நீண்ட இறகு, ந. குஞ்சின் உடல் இறகு, 
“0. புருவின் இழை இறகு, 19. பார்பியூல்களின் இணைப்பைக் காட்டும் 

இரு பார்புகள். 1], கீழ் அம்பிலிக்கஸ், 2. காம்பூ, 3. மேல் அம்பிலிக் 

கஸ், 4. ஆஃப்டர் ஷாஃப்ட்,. 5. விசிறி, 6. ஈர்க்கு, 7. பார்புகள், 

8. பார்பியூல்கள். , 

இணைந்துமிருப்பதால் எலும்புக்கூடு வலுவுற்றுக் காற்றைப் பிளந்து 

கொண்டு செல்லக்கூடியதாகவுள்ளது. கை, கால் எலும்புகளைத்தவிர 

மற்ற எலும்புகள் கடற்பஞ்சு போன்ற உள் அமைப்பைப் பெற்று 

இலேசாக இருக்கின்றன. அநேகமாக நீண்ட எலும்புகள், எலும்புக் 

கூட்டுக்குப்' பதிலாகக் காற்றறைகளைப் பெற்றிருப்பதால் உடம்பின் 

அடர்த்திக் கனம் மிகவும் குறைக்கப்பட்டுக் காற்றில் மிதப்பதற்கு 

ஏதுவாகவுள்ளது.. டட 

முள்ளெலும்புத் தண்டு : இதில் கழுத்து, மார்பு, இடை, பிட்டம், 

வால் என்ற ஜந்து பாகங்களுள்ளன. கழுத்து பதினான்கு முள்ளெலும்பு 

களாலும், மார்பு. ஐந்து முள்ளெலும்புகளாலும், இடை ஆறுமுள்: 

ளெலும்புகளாலும், பிட்டம் இரண்டு மூள்ளெலும்புகளாலும், வால். 

பதினைந்து முள்ளெலும்புகளாலும் ஆனவை. இம். முள்ளெலும்புகள் 

பல இடங்களில் ஒன்றாகப் பிணைந்திருப்பதால், ஐந்து பாகங்களும் 

குனித்தனியே வெளிப்படையாகத் தோன்றுவதில்லை.
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கழுத்து முள்ளெலும்புசளின் முன்பக்கத்து சென்ட்ரம் (centrum) 
பக்கத்திற்குப் பக்கம் குழிந்தும் (௦00௯6), மேல்€ழோகக் குவிந்தும் 
(௦) இருப்பதால் பறவை தன் சுழுத்தை எந்தப் பக்கமும் திருப்பக் 
கூடிய ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. முதலிரண்டு கழுத்து மூள்ளெலும்பு 

களுக்கும் முறையே பிடர் எலும்பு (2412), பிடர் அச்சு (axis) crores 

பெயர். பிடர் எலும்பு சிறிய வளையம் போன்றுள்ளது. மூன்று முதல் 
பன்னிரண்டு வரையிலுள்ள கழுத்து முள்ளெலும்புகளில் சிறிய விலா 
வெலும்புகள் அத்துடன் ஐன்றுசேர்ந்து பின்னோக்கி நீட்டிக்கொண் 
டுள்ளன. இவ் விலாவெலும்புசளிலுள்ள துவாரங்களின் வழியாக 
மூள்ளெலும்புத் தமனிகள் செல்லுகின்றன. கடைசி இரண்டு முள் 
ளெலும்புகளிலிருந்து இரண்டு இரு-தலையடைய விலாவெலும்புகள் 
களம்.புகன்றன. இவை மார்பெலும்புடன் இணைக்கப்படவில்லை, 
எல்லா மார்பு முள்ளெலும்புகளுடனும் இரு-தலை விலாவெலும்புகள் ' 

இணைந்துள்ளன. இவ் விலாவெலும்புகள் 8ீழே மார்பெலும்புடன் 
'சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு விலாவெலும்பிலும் அன்சினேட் 

இட்சிகள் (மா00௩௧06 0௦0688) உள்ளன. முதல் மூன்று: மார்பு மூள்ளெ - 
லும்புகள் ஓன்றுசேர்ந்தும் நான்காவது தனித்துமுள்ளன. கடைசி 
மார்பு முள்ளெலும்பு, எல்லா இடுப்பு முள்ளெலும்புகள் பிட்டமுள்ளெ 
அம்புகள், முதலைந்து வால் மூள்ளெலும்புகள் இவைகளுடன் ஒன்று 

சேர்ந்து சின்சேக்ரம் (வுடிலாமம) என்ற கூட்டுப்பொருளாகியுள்ளது. 

இதன் பக்கவாட்டில் இடுப்பு வளையம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கடைசி 
நான்கு வால் முள்ளெலும்புகள்,ஒன்றுசோந்து பைகோஸ்டைல் (0ுூஜ0- ' 
ஷூ) என்ற உறுப்பாகியுள்ளது. இது. பார்வைக்குக் கலப்பையோல் 
தோற்ருமளிக்கும். ் 

மண்டையோடு : இளம் பருவத்தில் தனித்தனியாக : இருக்கும் 
எலும்புகள், மூதிர்ந்த பிராயத்தில் ஒன்றுசேர்ந்து. இணைகோடுகள் 
மறைந்து, கபாலம் உருண்டை வடிவத்தைப் பெறுகிறது. கீழ்ப்புறம் ' 
அமைந்துள்ள ஃபோரமென் மாகனத்தைச்சுற்றி மே புறம் சப்ரா- 
ஆக்சிபிட்டலும், பக்கத்திற்கொன்றாக இரு எக்ஸ்ஆச்சிபிட்டல்களும், 
கீழ்ப்புறம் ஒரு பேசிஆக்சிபிட்டலும் அமைந்துள்ளன. பேசிஆக்கசிபிட் 
டலில் ஒரு ஆக்சிபிட்டல் காண்டைல் அல்லது பிடர்முண்டு உள்ளது. 
சபாலத்தின் கூரை இரு பெரைட்டல்களாலும், இரு &ப்ரான்௨ல் 
களாலும் மூடப்பட்டுள்ளது. கபாலத்தின் தளத்தில் பேசிஆக்சிபிட்ட 
அக்கு முன்னிருக்கும் பேசிஸ்ஃபீனாய்டு, முள்ள பேசிடெம்பரலால் 
மூடப்பட்டுள்ளது. பேசிடெம்பரலுக்கு முன்னால் கூரிய மெலிந்த ராஸ் 
ரம் (பீடம்) உள்ளது. ஆலிஸ்ஃபீனாய்டும் (alisphenoid), ஆர்பிடோஸ் 
ஃபினாய்டும் (௦7%4௦ 160010) sured Heir பக்கச்சுவராக அமைத் 
துள்ளன. மீஸ்எத்மாய்டு (0686110040) இரு சண்குழிகளையும் பிரிக்கும் 
நடுச்சுவராகவுள்ளது. கண்குழிகளின் முன்பக்கம் லெக்ரிமல்கள் இருக்
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தின்றன. நுகர்ச்சிப் பெட்டகத்தின் மேற்புறம் 'நேசல்களாலானது. 
் செவிப்பெட்டகம் ஃபுரோஆட்டிக், எபிஆட்டிக், ஆபிஸ்தோஆட்டிக் 
முதலிய எலும்புகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

மேல்தாடையின் “வலது இடது பக்கம் ஓவ்வெவொன்றும் 
.மூன்துருவுதாடை, தாடை, ஜாகல், 

.குவாட்ரேட்டோஜாகல். என்ற எலும்பு 
் களாலானது. இருபக்கத்து முன்துரு 

வுதாடைகளும் ஒன்றாக இணைந்து 
மேல்அலகாகத் திகழ்கிறது. சிறிய 

. துருவுதாடைகளிலிருந்து மாக்சில்லோ 
பாலாட்டைன் நீட்சிகள் உள்நோக்கி 
நீண்டுள்ளன. இறுதிப்பாகமான 
குவாட்ரேட்டோஜுாகல் பின்னால் 
குவாட்ரேட்டுடன் சேசர்ந்துள்ளது. 
குவாட்ரேட் கீழ்ப்புறம் 8ழ்த்தாடை 
யுடனும் மேற்புறம் செவிப்பாகத்துட 
னும் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேல் 
தாடையின் உள்ளாக பாலட்டைன் 

டெரிகாய்டுகளும். பொருந்தி 

ஐந்து எலும்புகளின் சேர்க்கையாலா 

னது. 
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புருவின் மண்டையோடு ? 
களும் 

யுள்ளன. ஓவ்வெவொரு பாலட்டை. &. மேல் தோற்றம் 

னும், முன்னால் மாக்சில்லோ-பாலட் . 13. கீழ்த்தோற்றம் 

டைன் நீட்சியுடனும், பின்னால் டெரி 1 மூன் துருவுதாடை 

காய்டுடனும் சேர்ந்துள்ளது. ஓவ் 5 காம 

“வொரு. டெரிகாய்டும் முன்னால் 4, ஜுகல் 

பாலட்டைனுடனும், பின்னால் குவாட் . 5. குவாட்ரேட்டோ ஜுகல் 

ரேட்டுடனும் . நடுப்பாகத்தில் பேசி. 6 குவாட்ரேட் 

ஸ்ஃபீனாய்டிலுள்ள  பேசிடெரிகாய்டு 7 டெரிகாய்டு 
ல் 3 உட்பட்ட : 8. ஸ்குவாமோசல் 

.நீட்சியுடனும் சேர்ந்துள்ளது. புறாவுக்கு 5) ஃப்ராண்டல் 

வோமர் எலும்பு கிடையாது. 10." பெரைட்டல் 

11. பேசிடெம்பொரல் 

வலது இடது பக்கத்துக் கீழ்த் 12. ஆக்சிபிட்டல் முண்டு - 

_தாடை ஒவ்வொன்றும் ஆர்ட்டிகுலார், ப் tia விட்டின் 

ஆங்குலார், சுப்ரா-ஆங்குலார், ஸ்ப்ளீ 1. ேசிஸ்பீஷய் fi 

னியல் (ற1ஊர்வி) - டென்டரி என்ற 16. ராஸ்ட்ரம் 

17, பாலட்டைன் : 

ஹையாய்டு உறுப்பு அம்பு போன்ற நடுப்பாகத்தையும் அத்துடன் 

பக்கத்திற்கொன்றாக இணைந்துள்ள இரு கொம்புகளையும் கொண்டது.
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அம்புப் பாகம் முன்னால் குருத்தெலும்பாலான என்டோக்ளாசல், 

(entoglossal) நடுவில் பேசிஹையால். (ரக) எலும்பு, பின்னால் 

யூரோஹையால் (02010) எலும்பு முதலியவைகளைக் கொண்டது. - 
கொம்புகள் ஒவ்வொன்றும் செரட்டேோ 

Werm@uscs (ceratobranchial), எபிபிராங் 

இயல் (ஜாகை) என்ற இரு பிரிவுகளைக் 
கொண்டது. ் 

புருவின் மார்பெலும்பு தனி உருவ 

மூடையது. அகன்ற எலும்பாலான இதன் 
சீழ்ப்பாசம் செங்குத்தாக நீண்டு ப்ட்கு 
போன்ற உருவத்தைக் கொண்டுள்ளது... 
aie, (carina) என்ற .இப்பாகத்துடன் 
பறப்பதற்குதவும் ' விசையான தசைகள் 
பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. மார்பெலும். 
பின் முன்புறத்தில் கோரக்காய்டு எலும்பு 
கள் இணைவதற்காக இரு பதிவுகள் தோன்றி” 
வுள்ளன. மேற்புறம் பக்கவாட்டில் விலா 

புருவின் ஹையாய்டு : வெலும்புகள் இணைவதற்கான பதிவுகளுள் 
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3, உடல் . டளன. ஈமு (மய), நெருப்புக் கோழி முத 

2 ௦ எடோகிளாசல் லிய பறக்காத பறவைகளின் மார்பெலும்பில் 
. பேசிஹையால் ் ் 

4, ஜெரோனததனால் காரினா கிடையாது. 

3. செரட்டோ . . 

பிராங்கியல் மார்பு வளையம் : இது ஒவ்வொரு பக்கு 
6. எபிபிராங்கியல் மும் கோரச்காய்டு, தோள்பட்டை. எலும்பு, 

காலர். எலும்பு ஆகிய மூன்று எலும்புகளா 
லானது. தடித்த கோரக்காய்டு எலும்பின் ஈழ்முனை மார்பெ லும்பின் 
முற்பதிவில் பொருத்தப்பட்டும், மறுமுனை பத்தகத்தினல் தோள் 
பட்டை எலும்புடன் பிணைந்துமுள்ளன. கோரக்காய்டும், தோள் 
பட்டை எலும்பும் சேருமிடத்தில் வெளிப்புறமாகக் கிளிஞய்டு குழி' 
அமைந்துள்ளது. இரு பக்கத்துக் காலர் எலும்புகளும் கழே இணைந்து 
ஃபார்குலா (farcula) என் ற கறுப்பாகத் இகழ்கிறது. இது மாத 
போல் வேலை செய்கிறது. நீண்ட தட்டையான தோள்பட்டை, 
எலும்பு விலாவெலும்புகளுக்கு மேலாக அமையப்பெற்று, அவை 
கஞடன் தசைகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. கோரக்காய்டு, Carrer 
பட்டை எலும்பு, காலர் எலும்பு இம்மூன்றும் பிணைந்துள்ள இடத்தில்: 
ஒரு சிறு துவாரம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு டிரையோசம் துவாரம், 
(foramen triosum) creat Quant. Qs துவாரத்தின் வழியாகப் பறக்க 
உதவும் தோள்தசைகளின் நாண் சென்று மேற்கை எலும்புடன்: 
சேர்க்கப்பட்டுள்ள து.
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இடுப்பு வளையம் : இதன் ஒவ்வொரு பக்கமும் இலியம், இச்சியம்,. 
பியூபிஸ் என்ற மூன்று எலும்புகளின் சோர்க்கையாலானது. இடுப்பு: 

Lic. 6-237, 

  

புருவின் மார்பு வளையம் : 1, ஸ்காப்புலா, 2. கோரக்காய்டு, 

3, ஸ்டர்னம், 4, காலர் எலும்பு, 5. மும்முக துவாரம். 

வளையம் முழுநீளத்திற்கும் சின்சேக்ரத்துடன் சேர்ந்துள்ளது. அசிட்டா 

. புலக்குழிக்கு முன்னும் பின்னும் வெகு தாரம் நீண்டுள்ள ain 

சின்சேக்ரத்துடன் பூராவும் இணைந்துள் 
ளது. இலியத்தின் நடுவில் அசிட்டாபுல 

மிருப்பதால், பறவை உட்காரும்பொழுது 

உடலின் முழுப்பாரமும் (சுமையும்) கால் 

க்ளால் தாங்கப்படுகிறது. தட்டையாக 

வுள்ள இச்சியம் பின்னோக்கிச் சென்றுள் 

ளது. மெல்லிய பியூபிஸ் இச்சியத்திற் 

- இணையாகப் பின்னோக்கிச் சென்று, இறுதி 

யில் அத்துடன் சேர்ந்துள்ளது. இருபக்கங் 

களிலுமுள்ள இச்சியங்களும், பியூபிஸ் 

களம் ஒன்றோடொன்று சேரவில்லை. 

முன்கால்கள் : மேற்கையில் தடித்த, 

உறுதியான ஒரு மேற்கை எலும்பும், முன் 

கையில் முழங்கை எலும்பு, ஆர எலும்பு 

  

Lito 228. 

பறவையின் சின்சேக்ரம் :: 

1, இலியம் 
2. இச்சியம் 
3. பியூபிஸ் 
4, இச்சிய துவாரம் 

5. அசிட்டாபுலம் 
6: ஆப்டுரேட்டர் பிளவு 

என்ற இரு ௪. லும்புகளுமூள்ளன. மணிக்கட்டிலுள்ள ஐந்து சிறு எலும்பு:
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களில் முதலிரண்டு ஒரு வரிசையிலும், பின்மூன்று ஒரு வரிசையிலும் 

அமைந்துள்ளன. . பின்மூன்று மணிக்கட்டு ௪ 'லும்புகஞளும் மூன்று 

உள்ளங்கை எலும்புகளுடன் சேர்ந்து மூன்று மணிக்கட்டு-உள்ளங்கை 

  
பட: 239. 

YyYo—A சிறகெலும்புகள் : 1. மேற்கையெலும்பு, 2. ஆர எலும்பு, 

3. முழங்கை எலும்பு, 4. அருகிலுள்ள மணிக்கட்டு எலும்பு, 5. தாரத் 

திலுள்ள மணிக்கட்டு எலும்பு, 6. உள்ளங்கை எலும்புகள், 7. மணிக் 

கட்டு உள்ளங்கை எலும்பு, 8. விரல் எலும்புகள், %. கால் எலும்புச் 
சட்டகம் : 9. தொடை எலும்பு, 10. முழங்கால் சில்லி, 11, கீழ்க் 

கால் வெளி கணுக்கால் எலும்பு, 12. கீழ்க்கால் உள் எலும்பு, 

13, கணுக்கால் பாத எலும்பு, 14. பாத எலும்பு, 15. விரல் எலும்புகள். 

'எலும்புகளாக மாறியுள்ளன. மணிக்கட்டு-உள்ளங்கை எலும்புகள் 
நீண்டு தனித்தனியே இருக்கின்றன. கையிலுள்ள மூன்று விரல்களி 
அம் முறையே ஒன்று, இரண்டு, ஒன்று. என்ற ரிஇயில் விரல் 
எலும்புகள் உள்ளன.
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ள் பின்கால்கள் : தொடையில் தடித்த உறுதியான ஒரு தொடை 

யெலும்பு உள்ளது. முன்னங்காலில் பெரிய &ழ்க்கால்-உட்கணுக்கா 

லெலும்பு (41௦-(காலடி) ஒன்றும், மெலிந்த கீழ்க்கால் வெளியெலும்பு : 

முள்ளன. கஇீழ்க்கால் வெளியெலும்பு மற்ற எலும்புகளுடன் கீழே 

இணைந்துள்ளது. கீழ்க்கால் உள்ளெலும்பு முன்வரிசைக் கணுக்கா 

லெலும்புகளுடன் ஒன்றுசேர்ந்து தோன்றிய ஒரு கூட்டெலும்பே 

தீழ்க்கால்-உட்கணுக்கால் எலும்பு : என்பதாகும். .. அதுபோலவே 

கீழ்வரிசைக் கணுக்கால் எலும்புகள், பாதஎலும்புகளுடன் ஒன்று 

சேர்ந்து, soajsore-urgsergyibty (tarso-metatarsus) என்ற ஓரே 

எலும்பாகத் தோற்றமளிக்கிறது. ஆகையால், கணுக்கால் மூட்டு 

இரண்டு வரிசைக் கணுக்கால் எலும்புகளுக்கு நடுவில் அமைந்துள்ளது. 

பாதத்திலுள்ள நான்கு பாத எலும்புகளில் முதலெலும்பு தனியாகவும், 

மற்ற மூன்றும் கணுக்கால் எலும்புடன் இணைந்துமூள்ளன. இவ்விதம் 

இணைந்திருந்தும், அவைகளின் &ீழ்முனை தனித்துள்ளது. Sols gr 
பின்னோக்கியுள்ள மூதல் விரல் இரண்டு 

விரல் எலும்புகளைக் கொண்டது. இரண்டா 

வது விரலில் இரண்டும், மூன்றாவது விரவில் 

நான்கும், நான்காவது விரலில் ஐந்துமாக 

விரல் எலும்புகள் அமைந்துள்ளன. எல்லா 

விரல்களிலும் கூரிய நகங்களுள்ளன. 

தசைகள் : மீன்களிலும், தவளைகளிலும் 

_ நன்கு வளர்ச்சி பெற்றுள்ள முதுகுத் தசை 
கள் இதில் சிறிதாகவுள்ளன. ஆனால், மார் 

புத் தசைகள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்து பலம் 

பொருந்தியனவாகவுள்ளன. மார்பில் மூன்று 

ஜோடித் தசைகள் இருக்கின்றன. (1) பெரிய 

Loritiy4 sone (pectoralis major): இது மார் 

. பெலும்பிலிருந்தும், காலர் எலும்பிலிருந்தும் : 

ளெம்பி மேற்கை எலும்பின் கீழ்ப்புறத் 

துடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ள து. இத்தசை சுருங் 

குவதால், "பறக்கும்பொழுது சிறகு கீழே 

தாழ்த்தப்படுகிறது. (2) சிறிய மார்புத் 6 

குசை (pectoralis minor): 9) துபெரிய மார்புதீ 7 

குசைக்கு மேற்புறமாக மார்பெலும்பிலிருந்து _ 

இளம்பி மேற்கை எலும்பின் மேற்புறத் 9, 

துடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தசை 
மேலே 

சுருங்குவதால், ப றக்கும்போது சிறகு 

(34. கோரக்கோ . பிராக்கியாலிஸ் 

காய்டிலிருந்தும் மார்பெலும்பிலிருந் 

ச
ே
 

பட
 
9
௮
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LIL LS - QAO 
புருவின் மார்புத்: 

தசைகள் : 

. கோரக்காய்டு 

. மேற்கையெலும்பு 

. காலர் எலும்பு 

. மும்முகத் துவாரம் 

சிறிய மார்புத் தசை 

யின் நாண்- 

. பெரிய மார்புத் தசை 

. கோரகோபிராக்கியா 
லிஸ் தசை: 

சிறிய மார்புத் தசை 
மார்பெலும்பு 

ரக்கப்படுகிற, து. ட 

(coraco-brachialis): இது கோர்... 

தும் சளெம்பி, மேற்கை எலும்..
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புடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சிறிய தசை ; இது சிறகைத் ஜா, PSS! 

-வதுற்கு உதவுகிறது. ள் 

பறவை ஓய்வாக இருக்கும்போது சிறகுகளை மடித்து உடலுடன் 
ஒட்டினாற்போல் வைத்துக்கொள்ளும். பறக்கும்போது சிறகுகள் 

  
புருவின் உணவுப் பாதை: 1, உணவுக் குழல், 2, தீனிப்பை, 

3, புரோவென்ட்ரிகுலஸ், 4. அரைவைப் பை, 5 
6. கணையம், 7, கணைய காளம், 8. கல்லீரல், 9, பித்த காளம், 
10. இலியம், 11, சீக்கம், 12. மலக்குடல், 13. கொப்ரோடியம், 
‘14. பூரோடியம், 15, பிராக்டோடியம், 16 பர்சாஃப்ரிசி, 17, கிள... 
யோக்கா, 

. டியோடினம், 

“மேலாக முன்னோக்கிச் செல்லுகின்றன. ' பின்னர் பக்சுவாட்டில்' 
'சுழன்ருற்போல் கழே செல்லுகின்றன. இறகுகளை இவ்விதம் மே லும் 
-கீழுமாக வேகமாக இயக்குவதால், பறவை முன்னோக்கி மேலே பறந்து
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“செல்லுகிறது. வால்கிறகுகள், பறவை குனக்குத் தேவையான பக்கத் 

தற்குத் திரும்பப் பயன்படுகிறது. 

உணவு மண்டலம்: உணவுப் பாதை கீழ்க்கண்ட பாகங்களைப் 
பெற்றுள்ளது: (1) உள்வாய். (2) தொண்டை. : உள்வாய் இதனுள் 

... திறக்கிறது. (8) உணவுக் குழல்: இது தொண்டையை யடுத்திருக்கும் 

சிறிய பாகம். (4) இனிப்பை (crop): உணவுக் குழல் திறக்கும் 

மெல்லிய சுவருடைய பை. உட்கொள்ளும் ஆகாரம் இதில் சேர்த்து 

வைக்கப்படுகிறது. (5) இரைப் பை: இது இரண்டு பாகங்களைக் 

கொண்டது. முன்பாகம் இரைப் பைச் சுரப்பிகளைக் கொண்ட குழாய் 

போன்றது. இதற்கு புரோவென்ட்ரிகுலஸ் (றா௦ரணரர10ப118) எனப் 

'பெயர். லென்ஸ் போன்ற உருவமுடைய பின்பாகமாகிய அரைவைப் 

ou (gizzard) தடித்த தசையாலான உட்சுவரையுடையது. (6) சிறு 

குடல்: 17 குழாய் வடிவம் போன்ற இதன் முதற் பகுதிக்கு டியோடினம் 

(ஸு௦மரம) என்று பெயர். . இதன். வளைவில் கணையம் (ற௨௭௦௭௦௯5) 

அமைந்துள்ளது. சுருள் குழாய் போன்ற சிறுகுடலின் பின்பகுதிக்கு 

-இலியம் (1ி1மாட) எனப் பெயர். (7) மலக்குடல்: இது சிறுகுடலை 

யடுத்து வரும் சிறிய பாகம். இதைப் பெருங்குடல் என்றும் கூறலாம். 

(8): மலக்குடல் பைகள் (7601) 68௦௦8): இவை சிறுகுடலும் மலக் 

குடலும் சேருமிடத்திலுள்ள இரு சிறிய பை போன்ற பிதுக்கங்கள். 

மலக்குடல் இளயோசக்காவில் முடிகிறது. கஇளயோக்காவில் கோப்ரோ 

யம் (௦௦௦0), யூரோடியம் (urodaeum), பிராக்டோடியம் 

_(proctodaeum,) என்ற மூன்று பாகங்கள் முறையே அமைந்துள்ளன. 

பிராக்டோடியத்துடன் மேற்புறமாக பர்சா ஃபாப்ரிசி (6ய௩க 1ம்) 

என்ற ஒரு பை. இணைந்துள்ளது. கிளயோக்கல் புழை வழியாக 

இளயோக்கா வெளியே திறக்கிறது. 

் உள்வாயில் முன்கூறியதுபோல மூன்று ஜோடிச் .. சுரப்பிகள் 

உள்ளன. சுல்லீரல் பெரிது, சிறிது என இரு பிளவுகளைக் கொண்டது. 

ஓவ்வொரு பிளவிலிருந்தும் ஒரு பித்தநாளம் கிளம்பி நேராகச் சென்று 

டியோடினத்தில் திறக்கன்றது. இந்நாளங்களிலொன்று டியோடினத் 

இன் ஆரம்பத்திலும், மற்றொன்று அதன் இறுதியிலும் திறக்கின்றன. 
யுறாவுக்குப் பித்தநீர்ப் பை (தவ]1 bladder) இல்லை. 

கணையத்திலிருந்து மூன்று நாளங்கள் கிளம்பி டியோடினத்தில் 

தனித்தனியே திறக்கின் றன. 

பறவைகளுக்குப் பற்கள் இல்லாததால், தானியங்களை அப்படியே 

விழுங்கிவிடுகின்றன. விழுங்கப்பட்ட உணவு இனிப்பையில் சேர்த்து 

வைக்கப்படுகின்றது. உள்வாய்ச் சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படும் இிரவம்



456 விலங்கியல்: 

இங்குச் சென்று உணவுப் பொருளை ஊறவைத்து மிருதுவாக்குகின் றது. 
பின்னர் உணவுப் பொருள் சிறிது சிறிதாகப் புரோவென்ட்ரிகுலஸை. 
யடைந்து அங்குள்ள இரைப் பை நீரினால் சீரணிக்கப்படுகிறது. உணவு 

அரைவைப் பையை யடைந்து நன்கு அரைக்கப்பட்டுச் சிறுகுடலை: 

யடைகறது. இறுகுடலில் வந்து சேரும் பித்தநீரும் கணையநீரும் 
இங்கு வரும் உணவுப் பொருளிலுள்ள சரணமாகாத பொருள்களைச் 
சீரணம் செய்கின்றன. சீரணிக்கப்பட்ட பொருள் இறுகுடலின்- 
சுவரினால் உட்டர௫ிக்கப்பட்டு இரத்தத்தை யடைகறது. எஞ்சிய: 

ட்ஞு பொருள் மலக்குடலை யடைந்து . இள 
யோக்கா 
கிறது. 

வழியாக வெளியேற்றப்படு- 

சுவாச மண்டலம்: பறவைகள் நுரை 

யீரலினால் சுவா௫ிக்கன்றன. சுவாசக் 
குழாய்ப் புழையையடுத்து வரும் . குரல் 
வளை சுவாசக் குழாயாக உடலினுள் 
செல்லுகிறது. கீழ்ப்புறம் எலும்பா- 

லும், மேற்புறம் குருத்தெலும்பாலு மான 
வளையங்கள் சுவாசக் குழாய்ச் சுவரில் 
அமைந்து, அதைத் தாங்கி நிற்கின். 
றன. சுவாசக் குழாய் உடலறைக்குள் 
வந்ததும், இரண்டாகப் பிரிந்து பக்கத்திற் 
கொன்றுகச் செல்லுகின்றது. ஒவ்வலொளன் 

  

HLis- 248, 
பறவையின் நுரையீரலும் 

காற்றுப் பைகளும் 2 

ஜ
ல
 
ஜ
ல
 

னி 

10. 

il. 
12. 
13. 

I. 

காற்றுக்குழாய் 

சிரிங்க்ஸ் ் 
யிராங்கஸ் 

மீரோ பிராங்கஸ் 

பாராபிராங்கஸ் 

ரெக்கரண்ட் பிராங்கஸ் 

கழுத்துக் - காற்றுப் பை 

இடைகாலர் காற்றுப் 

பை 
முன்மார்புக் காற்றுப் 

பை 
பின்மார்புக் காற்றுப் 

பை 
வயிற்றுக் காற்றுப் பை 

துரையீரல் 

மேற்கை எலும்பை வியா 

பித்திருக்கும் காற்றறை . 

ஒரு ஜோடிக் கழுத்து en eset (cervical sacs). 
Sire 2600 (interclavicular sac), 

தும் பல கிளைகளாகப் பிரிந்து, அக் இளை: 
சுள் மறுபடியும் உபளைகளாகப் பிரிந்து, : 
இறுதியில் நுண்காற்றுக் குழல்களாகி, 
துரையீரல் தந்துககளுடன் பிணைந்து இடக்: 
கின்றது. மற்றப் பிராணிகளில் நுறை 
யீரல்கள் மெல்லிய சுவரைப் பெற்று உட. 
லறையில் - தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். 
ஆனால், பறவைகளில் அப்படியமையாமல், 
கடற் பஞ்சு போன்ற அமைப்பைப்பெற்று 
உடலறையில் தொங்காமல் மேற்புறம் 
விலாவெலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள் 
ளன. காற்றுக் குழாய்கள் நுரையீரலை. 
ஊடுருலிச் சென்று காற் றறைகளுடன் 
தொடர்பு கொண்டுள்ளன. உடலில் ஒன் 
யது காற்றறைகளுள்ளன. அவையாவன 2 

க. ஓர் இடைக் 
3. இரு ஜோடி மார்பு அறைகள்
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(thoracic 8802). 4. ஒரு: ஜோழ். avu9 menmaeer (abdominal sacs) , 
இக்காற்றறைகளிற்:. சில: எலும்புகளிலுள்ள காற்றிடங்களுடன் 
தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இவ்வமைப்பினால் சுவாசம்: திறமையாக: 
வும் விரைவாகவும்.நடைபெறுகறது. ன கு 

நுரையீரலைச் சுற்றியுள்ள எலும்புக்கூடு உறுதியாக அமைந்துள்ள 

தால், நுரையீரல்கள் : விரிந்து சுருங்கக்கூடிய நிலையிலில்லை. ' உடற் சுவ 

ரின் தசைகள் சுருங்குவதால், மார்பெலும்பு, முள்ளெலும்புத் தண்டுப் . 

பக்கமாக மேலே. தூக்கப்படுகிறது. அச் சமயம் விலாவெலும்புகள் 

வளைந்து உடலறையைச் சிறிதாக்குகின்றன. ஆகையால், நுரையீரலி' 

லிருந்து காற்று வெளியே தள்ளப்படுகிறது. பின்னர், உடற்சுவரின் 

தசைகள் தன் நிலையை அடையும்போது, உடலறையும் பெரிதாகிக் 

காற்று உட்செல்லுகிறது. இவ்விதமாக சுவாசம் நடைபெறுகிறது. 

பறவையின் குரல்வளை சத்தம் : உண்டுபண்ணக்கூடியதல்ல. சுவா 

சக் குமாய் இரண்டாகப் பிரியுமிடத்திலுள்ள -சிரிங்ஸ் (ஜும்) என்ற 

“உறுப்பே சத்தம் உண்டுபண்ணுகன்றது. இதனுள் குறுக்காக அமைத் 

துள்ள நாண்கள்தாம் அதிர்ச்சியினால் சத்தத்தை உண்டாக்குகின் 

அன. : ‘ fe 

இரத்த மண்டலம் : பறவையின். இருதயம் இரண்டு ஆரிக்கிள் 

கள், இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள்கள் என நான்கு அறைகளைக் கொண் 

டது. ஒரு குறுக்குச் சுவர் இருதயத்தை வலது இடது என இரு பக் 
கங்களாகப் பிரித்துள்ளது. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் மேலறை அல் 

லது ஆரிக்கிள், தறை அல்லது வென்டிரிக்கள் என இரு பிரிவுகளுள் 

ளன; இரு மேற்பெருஞ்.. சிரைகளும், ஒரு: கீழ்ப்பெருஞ் திரையும் 

வலது ஆரிக்கிளில் திறக்கின்றன. நான்கு நுரையீரல் சிரைகள் இடது 

ஆரிக்கிளில் இறக்கின்றன. -ஒரு நுரையீரல் தமனியும், ஒரு சிஸ்டமிக் 

- தமனியும் முறையே வலது வென்ட்ரிக்கிள், இடது வென்ட்ரிக்கிள்களி' 

லிருந்து இளம்புசின்றன. இடது ஆரிக்கிள், “இடது ஆரிக்குலோ- 

வென்ட்ரிக்குலார் துவாரத்தின் வழியாக இடது வென்ட்ரிக்கிளுட 

னும், வலது ஆரிக்கிள், வலது ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிக்குலார். 

- துவாரத்தின் வழியாக வலது வென்ட்ரிக்கிளுடனும் தொடர்பு 

- கொண்டுள்ளன... : இத்துவாரங்களின் வால்வுகள். ஆரிக்கிள்களி 

லிருந்து இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிள்களுக்குச் செல்வதை அனுமதிக் 

இன்றன... ஆனால், வென்ட்ரிக்கிள்களிலிருந்து ஆரிக்கிள்களுக்குச் செல் 

வதைத் தடுத்துவிடுகின்றன. வலது ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிக்குலார் 

் துவாரத்தில் கார்டே டெண்டினே (chordae tendinae) இல்லாத ஒரு 

வால்வும், இடது -ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிக்குலார் துவாரத்தில் 

கார்டே டெண்டினே. கொண்ட இரு வால்வுகளுமுள்ளன. 

830—32
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. வுறாவின் தமனி மண்டலம் : 

O
n
 

a
w
 
p
W
 

இருதயம் 
கெரோட டிட் தமனி 

சப்கிளேவியன் தமனி 

பிராக்கியல் தமனி 

மார்புத் தமனி 

சிஸ்டமிக் தமனி . 

துரையீரல் தமனி 
,மேற்பெருக் தமனி 

-சிலியாக் கோமிசன்டி 

ரிக் தமனி 
. முன்மிசன்டிரிக் தமனி 

ரீனல்.தமனிகள் 

ஃபெமோரல் தமனி 
ஸ்கையாட்டிக் தமனி 
இடேலக் தமனி . 
பின்மிசன்டிரிக் தமனி ' 
வால் தமணி : 

~ 

விலங்கியல் 

வலது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து இளம் 
பும் நுரையீரல் தமனியின் ஆரம்பத்தில் 

மூன்று பிறை வால்வுகள் உள்ளன. ' அது 

போலவே இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து 
கிளம்பும் பெருந்தமனியின் ஆரம்பத்தி 

அம் உள்ளன. . நுரையீரல் தமனி இரு 
தயத்தைவிட்டு வெளிவந்தவுடன், இரண் 
டாகப் பிரிந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு நுரை. 
யீரலுக்குச் செல்லுகின்றது. நுரையீரலில் 
இரத்தம் கத்தம் செய்யப்பட்டு, நான்கு 
நுரையீரல் சிரைகளின் வழியாக, இடது 

. ஆரிக்கிளுக்குச் செல்லுகிறது. : 

இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து இளம் 
பும் பெருந்தமனி இருதயத்தை விட்டு 
(வெளிவந்தவுடன், . வலது புறமாக 
வளைந்து மேற்புறமாகச் சென்று, முது” 
கெலும்புக்குக் கீழாகப் பின்ஜேக்கிச் 

செல்லுகிறது. இதற்கு மேற்பெருந் தமனி 
(00521 20712) எனப் பெயர். பெருந் 
தமனியின் வளைவிலிருந்து வலது, இடது 
அதாமதேயதக் தமனிகள் (innominate 
ஊரக) என இரு தமனிகள் இளம்புகன் 
றன. ஓவ்வொன்றும் கழுத்துத் குமனி 
(கோ௦ம்ம் வார), சப்கிளேவியன் குமனி 
(80௦12ரர ஊர) என் இரண்டாகப் பிரி 
கின்றன. கழுத்துத் தமனிகள் தலைக்கு" 

இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகின்றன. 
- ஒவ்வொரு சப்கிளேவியன் தமனியும் 
கைத்தமனணி (brachial artery), uriys 
Swe (pectoral காரா) என இரண்ட 
க்ப் பிரிகன்றது. கைத்தமனிகள்- கை 
களுக்கும், மார்புத் தமனிகள் மார்புத் ' 
தசைகளுக்கும் இரத்தத்தை எடுத்துச். 
செல்லுகின்றன. ட்ட 

மேற்பெருந் ' தமனியிலிருந்து கீழ்க். 
கண்ட தமனிகள். கிளம்புகின்றன : 
1. @@ FHurs Swe (coeliac artery). 
இது இரைப்பை, கல்லீரல், சிறுகுடலின்
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ஒரு பகுதி ஆகிய பாகங்களுக்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகிறது? 

2. ஒரு முன்மிசன்டிரிக் தமனி (anterior 
mesenteric artery). இது: சிறுகுடலின் 

பெரும் பகுதிக்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் 
செல்லுகிறது. 4. 
குமனிகள். இவற்றின் வழியாகச் இறு 

நீரசுத்தின் முற்பகுதிக்கு இரத்தம் செல் 
லுகிறது. 4. இரு தொடைத் தமனிகள் 
(feraoral arteries). இவை தொடையின் 

முன்பாகுத்திற்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் 
செல்லுகின்றன. 8. இரு கால்தமனிகள் 

(sciatic arteries). இவற்றின் மூலமாக 
இரத்தம் தொடையின் பிற்பகுதிக்கும், 
கால்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்படு 
கிறது. ஒவ்வொரு கால் தமனியிலிருந்தும் 
நடுச் சிறுநீரகத் தமனி, கடைசிச் கிறு 
நீரகக் தமனி என்ற இரு தமனிகள் கிளம் 

பிச் சிறுநீரகத்தின் நடுப்பகுதிக்கும், இறு 
இப் பகுதிக்கும் இரத்தத்தை எடுத்துச் 
செல்லுகின்றன. 8. ஓரு பின்மிசன்டிரிக் 
Sines] (posterior mesentric artery). இது 
மலக்குடலுக்கும், கஇளயோசக்காவிற்கும் 

இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகிறது. 
7. இரண்டு உள் இலேக் தமனிகள் (11461- 

nal iliac arteries). இவற்றின் வழியாக 

இடுப்புக்கு இரத்தம் செல்லுகிறது. 
8. வால்தமனி (0ேபப்௨1 artery). மேற் 
பெருந் தமனியின் இறுஇப் பாகம் வால். 

தமனியாகி, வாலுக்குச் செல்லுகிறது. 

இருதயத்திற்கு மேற்பக்கமுள்ள கை, 

. கழுத்து, தலை முதலிய பாகங்களுக்குத் 
"தமனிகளின் மூலம் சென்ற இரத்தம், இரு 

- மேற்பெருஞ் சிரைகளின் வழியாக மறு 

படியும் இருதயத்தை வந்தடைகிறது. ஒவ் 
வாரு பக்கத்து மேற்பெருஞ் சிரையும் 

மூன்று சரைகளின் சேர்க்கையாலானது. :. 

தலையிலிருந்து வரும் ஜுகுலார் சிரையும் 

(jugular vein), கையிலிருந்து வரும். 

இரு முன்சிறுநீரகத்: , 
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புறாவின் சிரை மண்டலம் : 

இருதயம் 
முன்பெருஞ் சிரை 
ஜுகுலார் கிரை 

பிராக்கியல் சிரை 
மார்புச் சிரை 

நுரையீரல் சிரை 

பின்பெருஞ் சிரை 

ஹிப்பாடிக் சிரை 

எப்பிகஸ்டரிக் சிரை 

இலேக் சிரை 

ரினல் சிரை 

ஃபெமோரல் சிரை 

ஸ்கையாட்டிக் சிரை 

ரீினல் போர்ட்டல் சிரை 

உள்இலேக் சிரை 
வால். சிரை 

, கைச்சிரையும் (மாக0்ம் பி vein), wars தசைகளிலிருந்து வரும்.
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மார்புச் இரையும் ௫600௨ ஏட) ஒன்றுசேர்ந்து பெருஞ்: திரை 

யாகிறது. கழுத்தின் ஆரம்பத்தில் இரு பக்கத்து ஜுகுலார் சிரை 
களும் ஒரு குறுக்குக் குழாயினால் சோர்க்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு: 

இலேக் சிரைகளும் சிறுநீரகத்திற்கு முன்னால் ஒன்றுகூடிக் கீழ்ப் 
'பெருஞ் சிரையை உருவாக்குகின்றன. ஒவ்வோர் இலேக் சிரையும் 

தொடையிலிருந்து வரும் தொடைச் சிரை (8௦௨1 ஏ£1்ட), சிறுநீரக த்தி 

_ லிருந்து வரும் சிறுநீரகச் இரை (231 ஏவ்ப), உடம்பின். பின்பாகத்தி' 

லிருந்து வரும் சிறுநீரகப் போர்ட்டல் சிரை (ரஸம் ற௦ா*க1 என்டு இவை - 
களின் சேர்க்கையாலானது. கல்லீரலிலிருந்து மூன்று கல்லீரல் சிரை: 

_ &oir (hepatic ஏர்) கிளம்பிக் €ழ்ப்பெருஞ் சிரையுடன் கலக்கின்றன.. 

வாலிலிருந்து வரும் வால் சிரை (௦2/௨1 ஏல்) இரண்டாகப்: 
பிரிந்து சிறுநீரகப் போர்ட்டல் சிரைகள் எனப் பெயர்பெற்று, இருசிறா 
நீரகத்திற்கும் செல்லுகின்றது. இடுப்பிலிருந்து வரும் உள் இலேக். 
சிரை (மற்னற2] 111௨௦ ஏண்ட), சிறுநீரகப் போர்ட்டல் Aer An bras. 
திற்குள் செல்லுமுன், இத்துடன் சேருகிறது. ஏிறுநீரகப் போர்ட்டல் — 
சிரை சிறுநீரகத்தின் வழியாகச் செல்லும்போது, இத்துடன் காலி: 
லிருந்து வரும் கால் ரை (501௨11௦ ஈண்ட) சேருகிறது. இறுதியில் இது: : 
இலேக் சிரையாகச் சிறுநீரகத்தைவிட்டு வெளிவருகிறது. இது இறு. 
நீரகத்தினுள் தந்துகிகளாகப் பிரிவதில்லை. - வால் சிரை இரண்டாகப்: 
பிரியுமிடத்திலிருந்து காக்சிஜியோ-மிசன்டிரிக் : இரை என்ற ஒரு. 
குழாய் கிளம்பி முன்சென்று ஹிப்பாடிக் போர்ட்டல் சரையுடன் கலக் 
கிறது. இச்சிரை பறவைகளில் மட்டும்தான் உண்டு. மிசன்டிரிக் 
களிலிருந்து (1856018128) எ.ப்பிகாஸ்டரிக் ( epigastric) Aang MeriiF 
முன்சென்று கல்லீரல் சிரையுடன் சேருகிறது. _ 

இரைப் பை, சிறுகுடல் முதலிய இடங்களுக்குச் 'சென்ற இரத்தம்: 
ஹிப்பாட்டிக் போர்ட்டல் ரையினால் சேகரிக்கப்பட்டுக் கல்லீர லுக்கு: 
எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது... இவ்விதமாகக் கல்லீரலுக்கு வரும். 
இரத்தம், கல்லீரல் இரைகளின் மூலம் கீழ்ப்பெருஞ் சிரையை- 
யடைந்து, பின்னர் இருதயத்தைப் போய்ச் சேருகிறது, ் 

நரம்பு மண்டலம் : மூளையும், தண்டுவடமும், இவற்றிலிருந்து: - 
கிளம்பும் நரம்புகளும் இதைச் சேர்ந்த உறுப்புகளாகும். மூளையில் . 
பெருமூளை, சிறுமூளை, முகுளம், நுகர்ச்சிப் பகுதிகள், பார்வைப் பகுதி : 
களெனப் பல பாகங்களுள்ளன. பெருமூளையின் மேற்பரப்பு மிருது: 
-வாக இருக்கும். பெருமூளையும் 'சிறுமூளையும் பருத்து ஓன்றை. 
“யொன்று தொட்டுக்கொண்டிருப்பதால், இடையிலுள்ள டையென் 
செஃபலான் (01806121௦1) மூடுபட்டு, பார்வைப் பகுதிகளும் பக்க. 
“வாட்டில் தள்ளப்பட்டுள்ளன. றுமூளையில் நடுப்பாகம், இரு பக்க. :
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பாகங்கள் என மூன்று பகுதிகளுள்ளன. நடுப்பகுதியில் பல பிளவுகள் 
உள்ளன. நடுப்பகுதிக்கு வார்மிஸ் ஈறாக) எனப் பெயர். பக்கப் 
பகுதிகளுக்கு ஃபிளாக்குலஸ்கள் (11௦0௦௦1165) எனப் பெயர். முகுளத்தில் 

- கீழ்வளைவு தோன்றியுள்ளது. தவளையிலுள்ளதுபோல் - முகுளம் மூளை 
யிலிருந்து நேராகப் பின்பக்கம் நீண்டிராமல், கீழே வளைந்துள்ளது. 
நுகர்ச்சிப் பகுதிகள் அவ்வளவாக வளர்ச்சியடையவில்லை. மூளை 
யிலிருந்து பன்னிரண்டு ஐதை. நரம்புகள் இளம்புகன்றன. 

தண்டுவடத்தின் அமைப்பு தவளையையொத்ததே. இதிலிருந்து 
அநேக ஜோடி நரம்புகள் கிளம்புகின்றன. 

கண் : கண்கள். பெரியனவாகவும், நன்கு . வளர்ச்சியடைந்து 
மூள்ளன. இவை பார்வைக்குக் கோளவடிவமின்றி இரு பக்கமும் குவிந் 

  

LAL 1S தகக 

புருவின் மூளை: 1, நுகர்ச்சிப் பகுதி, 2, பெருமூளை அரைவட்டங் 
கள், 3, பைனியல் உறுப்பு, 4. பார்வைப் பகுதி, 5, சிறுமூளை, 
6. முகுளம், 7. பார்வை கையாஸ்மா, 8, இன்பண்டிபுலம், 9, பிட் 

யூட்டரி உறுப்பு, 10. 4பிளாக்குலஸ்.. 

இருக்கின்றன (1௦00). ' ஸ்ளிரோட்டிக் உறையில் எலும்புத் 
குகடுகள் இருக்கின்றன. இரத்தமும், வண்ணத் துகள்களும் கொண்ட,
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விசிறி மடிப்புப் போன்ற பெக்டன் (060௦௦) என்ற உறுப்பு கண் 
உள்ளறையில் இருக்கிறது. இது, பார்வை நரம்பு (00110 ஈனர6) கண் 
ணில் புகுமிடத்திலிருந்து உள்ளே நீட்டிக்கொண்டுள்ளது. இவ்வுறுப்: 
பின் வேலை என்னவென்பது தெளிவாகப் .புலப்படவில்லை. இது கண் 
தகவமைப்புக்கு (accommodations) உதவுகிறது எனக் கருதுகின் றனர்... 

பறவைகளுக்கு மிக நுட்பமான கண் பார்வையுண்டு. 

கழிவு மண்டலம் : நீண்ட, தட்டையான, மூன்று பிளவுகளை 
யுடைய இரு கடைநிலைச் இறுநீர 

். கங்கள் (0621001105) இடுப்புப் பாகத். 

இல் அமைந்துள்ளன. ஓவ்வொன்றி 

. லிருந்தும் ஒரு சிறு நாளம் இளம்பி, 

நேராகப் பின்சென்று, இளயோக்கா 

வின் நடுப்பாகமான யூரோடியத்தில் 

திறக்கின்றன. பறவைக்குச் இறுநீர்ப் 
பை கிடையாது. கழிவுப் பொருள்கள் 
யூரியாவாக (மா2௨) வெளிவருவதில்லை. 

2 ஆனால், யூரிக் அமிலமாக (uric acid) 
வைன் வருகிறது. கூழ்போன்ற இரவநிலையில்- 

  

ponies aan 4 வெளியேற்றப்படுகிறது. 
1. ஸ்கிளிரோட்டிக் உறை இது mee 0 றத , ் 

2. கோராய்டுஉறை இனப்பெருக்க மண்டலம் : ஆணில் 3. பார்வைப் படல் ன் . ல் ம 3 4. பெக்டின் இரு விந்து சுரப்பிகள் இறுநீரகங்களுக்கு. 
5. பார்வைரரம்பு (PET Ee 21 Wen M 2 6mm (peritoneum) 
6. கருவிழிப் படலம் மடிப்புகளினால் தாங்கப்பட்டுச் Ao bor 
7... விழித்திரை கங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

9 comen@nne : ல. விந்து சுரப்பியின் உட்பாகத்திலிருந்து: ட டிக் தகடு 3 ச ‘ ச 10. முன் அறை விந்துநாளம் இளம்பி, பின்சென்று, , 
11. லென்ஸ் - மூரோடியத்தில் திறக்கிறது. விந்து: ' 

நாளம் இறுதியில் விரிந்து விந்துப் பை 
யாகப் பணியாற்றுகிறது; ப றவைகளுக்குப் புணர்ச்சியுறுப்புகள்' 

பெண்ணில் இடப்பக்கத்து அண்டச் சுரப்பியும், அண்டநாளமும்: காம் இருக்கின்றன. வலப்பக்க த்து. இனவுறுப்புகள் மை றந்து விட்டன. அண்டச் சுரப்பி சிறுநீரகத்தின் நுனியில் உடலறை உறை. மடிப்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்க ஐது. அண்டச் சுரப்பியிலிருந்து வெளியே துரு தீதிக்கொண்டிருக்கும் பைகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு மூதிர்ந்த அண்டம் இருக்கும். அண்டத்தில் Hen றய உணவுப் பொருள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். அண்டநாளம் பெரிய புனல்போன்ற
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துவாரத்தின் வழியாக உடலறையில் "திறக்கெது, அண்டதாளத்தின் 
sags பல சுரப்பிகளுள்ளன.. ் 

அண்டங்கள் முதிர்ந்ததும், . உடலவற்யில் விடுவிக்கப்படுன்றன.. 
அவை Gases தூ அண்ட நாளத்தினுள் செல்லுகின்றன. _ கருவுறுதல் 

   படம் 7, 

— சிறுநீரக இனவிருத்தி உறுப்பகள்- க, ஆணுறுப்புகள் ₹ 
1. கரிந்துசரப்பி, 2, சிறுநீரகம், 3. விந்துகாளம், 4. சிறுநீர்க் 

குழாய், 5. விந்துப் பை, 6. மலக்குடல், 7, கிளயோக்கா, 8. விந்து 
காளப் புழை, . 9, சிறுநீர்க் குழாய்ப் புழை. 3, பெண்ணுறுப்புகள் 2 

1. அண்டச் சுரப்பி, 2, அண்டகாளம், 3, அண்டகாளப் புனல், 

4. அண்டகாளப் புழை, 5..சிறுநீரகம், 6. சிறுநீர்க் குழாய், 7. சிறு 
நீர்க் குழாய்ப் புழை, 8, மலக்குடல், :9, வலது அண்டகாளம். 

இங்கு நடைபெறுகிறது. கருமுட்டை அண்டநாளத்தின் வழியாகச் 

செல்லும்பொழுது, அதைச் சுற்றிப் பல உறைகள் சுரக்கப்படுகன்்றன- 
முதலில் இதைச் சுற்றி அல்புமின் (வியா) ஈரடுக்குகளாக அமை 
கிறது. உள்ளிருக்கும். அடுக்கில் ஆல்புமின் அடர்த்தி குறைவாசவும்,, 

வெளியடுக்கில் ஆல்புமின் அடர்த்தி அதிகமாகவுமுள்ளது.. இதை: 

யடுத்து மேலே இரண்டு ஓட்டுப் படலங்களும் (shell membrane), gt 
ஓடும் சுரக்கப்படுகின் றன. கடைசியாக ஓட்டினால் சூழப்பட்ட மூட்டை. 
கடன்விட்டு வெளிவருகி றது. 

முட்டையின் பாகங்கள் : “ bycdin eos சுற்றிலும் உறுதியான்.. . 
பல துவாரங்களையுடைய ஓடு இருக்கும். ஓஒட்டிற்கடியிலுள்ள இரண்டு



ஓட்டுப் படலங்கள், முட்டையின் அகன்ற பக்கத்தில் ஒன்றைவிட்டு : 

ஒன்று பிரிந்து, இடையில் காற்றறையைப் பெற்றிருக்கின்றன. ஓட்டுப் 

படலத்திற்குக் ழ் ஆல்புமின் உறை உள்ளது. இதை வெண்கரு 

என்றும் கூறுவர். . இதன் இரு முனையிலும் வைட்டலைன் படலத்தி 

. லிருந்து முட்டையின் இரு துரு 
வங்கள்வரை வியாபித்திருக்கும் 

Qo முறுக்கிய கயிறுபோன்ற 

சாலாசா (வ்வ/க2௨) என்ற பாக 

முள்ளது. இதனால் தாங்கப்படும் 

அண்டம் ஒரே நிலையில் வைக்கம். 
பட்டும், அதிர்ச்சியினின்று காக் 

கப்பட்டும். வருகிறது. முட்டை ': 

அண்டநாளத்தில். உருண்டு வரு 

வதால்தான் இந்தக்கயிறுபோன்ற 

a. 

  

முட்டையின் பாகங்கள் : 
1. முட்டை ஓடு முறுக்கிய பாகம் தோன்றியுள் 

2, வெளி ஒட்டுப் படலம் ளது. அல்புமின் உள்ளிருக்கும் 
3. உள் ஒட்டுப் படலம் : அண்டத்தைச் சுற்றிலும் AHH 

4. காற்றறை மான : உணவுப் ' பொருளான 
* அபின் யோக் ௦1) அமைந்துள்ளது. 

7. சலாசா படலம் . யோக் இருதன்மையுடையது. 
8. வைட்டலின் படலம் வெள்ளை யோக், மஞ்சள் யோக் 

9. யோக் ' < . என்ற இரு பகுதிகளும் ஒரு மை 
10. லாட்டிபரா யப் புள்ளியைச் சுற்றி அடுத் 

1 SAM கக்கிய... தறதது. அமைக்ச்பட்டள்னை. 
அண்டத்தின் ஒரு பக்கத்தில் வள 

ம் உயிர்ப் பொருள் (ஜனாமம்௩2] 0150) அமைந்துள்ளது. 

முட்டையினுள்ளிருக்கும் ௧௬ ஒரு குறிப்பிட்ட உஷ்ணநிலையில் 
தான் (988-405) வளர்கிறது. எனவே, தாய்ப்பறவை முட்டையின் 
மீதமர்ந்து, சிறகுகளைப் பக்கத்தில் தாழ்த்தி, வெளிக்காற்று உட்செல் 
லாதவாறு அடைகாக்கிறது. இதனால் உஷ்ணநிலை அதிகரித்துக் ௧௬ 
வளர்கிறது. அடைகாத்தல் பதினான்கு நாட்களுக்கு நடைபெறுகிறது. 
இந்தக் காலத்தில் கரு வளர்ந்து, குஞ்சாகி, பதினான்காம் நாள் முட் 
டையை உடைத்துக்கொண்டு வெளிவருகிறது. வெளிவந்த பின்னர், 
சில நாட்களுக்கு, இதனால் உணவு. உண்ண முடிவதில்லை. அக்காலங் 
களில் தாய்ப்புறா அதற்கு உணவை அளட்டுக றது. இனிப் பையில் 
சீரணமான பொருளை மறுபடியும் வாய்க்குக் கொண்டுவந்து குஞ்சு 
-விற்குக் கொடுக்கிறது. இவ்வுணவுப் பொருளுக்குப் 
(pigeon’s milk) எனப் பெயர். Bo நாட்களுக்குப் பின் 
தானாகவே உணவை உட்கொள்ளவாரம்பிக்கின்றது; 

புருப்பால் 

னர், குஞ்சு
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வகை : பறவைகள் 

வகைபாடு 

இதை ஆர்க்கியார்னிதிஸ் (Archaeornithes), அதாவது முற்காலப் 
பறவைகள், நியார்னிதிஸ் (12௦0ம்), அதாவது கு திகாலப் 
பறவைகள் என இரண்டு உள்வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். 

உள்வகை 1: ஆர்க்கியார்னிதிஸ் | 
இப் பறவைகளின் அலகுகளில் பற்களிருந்தன. இரு சிறகுகளிலும் 

மும்மூன்று கூர்நகங்களிருந்தன. பல முள்ளெ லும்புகளைக் கொண்ட, 
வாலும், அதனிரு புறங்களிலும் ஜோடிஜோடியாகச் சறகுகளுமிருந் 
தன, மறைந்துபோன இப்பறவைகளி . லிரண்டைப் பவேரிய 
(Bavaria) நாட்டிலுள்ள . ஜுராசிக் (Jurassic) படுகையிலிருந்து 
தோண்டியெடுத்துள்ளனர். அவைகளுக்கு அர்க்கியாப்டெரிக்ஸ் 
(Archaeopteryx), yf&éGuirtaflew (Archaeornis) certs Gurus. 
டுள்ளனர். அவைகளிலிருந்து முற்காலத்தில் பறவைகளின் ஈறகுகள் 
மாறுபட்டிருந்திருக்க வேண்டு மென்றும், பறவைகள் பல்லிகள் 
போன்ற ஊர்வனவற்றிலிருந்து தோன்றியிருக்க வேண்டு மென்றும் 
அறிகிறோம். 

உள்வகை 2: நியார்னிதிஸ் 

அண்ண எலும்புகளின் (0௨2121 ௦௦௦௦) அமைப்பை அடிப்படையா 
கக் கொண்டு இது பாலியோதாத்தே (7௮2௦௦24126), ஸ்பெனிஸி 
'ஃபார்மிஸ் (இறை க), நியோநா த்தே (Neognathae 2. என 

மூன்று மேல்வரை கப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கி, றது. 

மேல் வரிசை 1. பாலியோகாத்தே 

இதை ஓடும் பறவைகள் (%0்(8௦) என்றும் கூறுவர். . இதிலுள்ள 
பறவைகள், பறக்கும் தன்மையை இழந்து, சிறகுகளின் வளர்ச்சி 

er), பைகோஸ்டைல் அற்றுக் காணப்படும். மார்பெலும்பில் 

- காரினா இடையாது. இடுப்பெலும்பிலுள்ள இலியமும், இச்சியமும் 
பின்புறத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை. இதனுடைய அண்ணம் டிரோ 
மியோதாத்தஸ் (ம01026020011118) பிரிவைச் சேர்ந்தது. பாலட் 
டைன் எலும்பு ராஸ்டத்துடன் நேரே சேராமல் வோமர் மூலமாக 

இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலைக்கு டிரோமியோநாத்தஸ் எனப் பெயர். 
ஆணுக்குப் புணர்ச்சி யுறுப்பு உண்டு. இம்மேல்வரிசையில் ஆறு 

வரிசைகளுள்ளன.



aller 1. di_@sswrofleourmMs (Struthioniformes) 2 ஆப்ஃ 
ரிக்கா தேசத்து நெருப்புக் கோழிகள் இதைச் சேர்ந்தவை (African 
Ostriches). 

வரிசை 2. ரீயிஃபார்மிஸ் (3840௧௯) : உதாரணம் : தென் 
னமெரிக்க நெருப்புக் கோழிகள்; அதாவது ரீயா (S. American 
Rhea). 

வரிசை 8. anGenfflooummueo (Casuariformes) : உதாரணம்: 
ஈமு (பாம). ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்கிறது. காசவரி (வே5௦ம௨$), 
வடக்கு குயூன்ஸ்லாந்து (14. மெடம்), நியூ கயானா (14௭ பேவ) 
முதலிய இடங்களில் வாழ்கின்றது. 

வரிசை 4. ஏப்டெரிஜிஃபார்மிஸ் (405120): உதாரணம்: 
Gal (1191), நியூஸிலாந்தில் (Newzealand) arbA mg. 

eifleogs 5. eure (Tinamiformes) : உதாரணம்: டினா. 
மஸ் (110203), தென்னமெரிக்காவில் வாழ்கின்றது. 

_ வரிசை 6. டைஞனார்னித்திடே (19/%௦ரம்1ம்2.). 

வரிசை 7, ஏப்பியார்னித்திடே (&ர௦ாயர்பீம்ம்க) 5 இவ்விரண்டு 
வரிசைப் பறவைகளும் தற்காலத்தில் உயிர்வாழவில்லை. 

மேல்வரிசை 2. ஸ்பெனிஸிபார்மிஸ் 

தென்கடலோரங்களில் வாழும் பறக்கும் தன்மையற்ற பறவை 
கள் இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தவை. அண்ணம் சைஸ்ஷோதாத்தஸ் 
(schizognathus) பிரிவைச் சேர்ந்தது. பேசி டொரிகாய்டு நீட்செள் 
இல்லை. சிறகுகளில் இறகுகள் இல்லை. சிறகு செதில்களால் மூடப் 
பெற்றுத் துடுப்பபோல அமைந்துள்ளது. கால்களின் பெரும்பகுதி 
உடலினுள்ளமைந்து பாதங்கள் மட்டும் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். 
விரல்களுக்கிடையில் .மெல்லிய தோல் பரவியுள்ளது. பாதங்கள் 
திசைதிருப்பும் கருவிகளாக உதவுசன் றன. பென்குயின்கள் (ஹம்) 
இதைச் சேர்ந்தவை. 

மேல்வரிசை 3. நியோகாத்தே 

நன்கு வளர்ச்சியடைந்த சிறகுகளையுடைய பறக்கும் பறவைகள் 
இதைச் சேர்ந்தவை. அண்ணம் நியோநாத்தஸ் (Neognathus) 
பிரிவைச் சேர்ந்தது. மார்பெலும்பில் காரினா உண்டு. இலியமும் இச்
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சியமும் இணைந்துள்ளன. தோள்பட்டை யெ லும்பும், கோரக்காய்டும். 
பந்தகத்தால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. மிக்கி உறுப்புகள் இல்லை. 

வரிசை 7. காவிபார்மிஸ் (வேமவஊ%) : உதாரணம் : லூன் 
(1௦0. இவை கடலில் வாழும் நீர்ப்பறவைகள், இவை நீரில் மூழ்கிச் 
சிறு மீன்களையும், கரஸ்டேஷியன்களையும் பிடித் துண்ணும். நீர்நிலை 
களில் முட்டையிடும், 

வரிசை 2. கொலிம்பிபார்மிஸ் (Colymbiformes) : 2. srgosortb : 
கொலிம்பஸ் (09ம்): இதுவும் கடற்பறவையே. இவை பபிக்- 
மகாசமுத்திரத்தில் வாழ்வன. ஏரிகளில் சென்று கூடுகட்டி முட்டை... 
யிடுவன. 

வரிசை 4. புரோசெல்லேரிஃபார்மிஸ் (Procellariformes): 2 s7p~- 

ணம் : ஆல்பட்ராஸஸ் (410க1108808), பீட்ரல்கள் (Petrels). இவை 

மிகப் பெரிய கடற்பறவைகள். மூன்று .அல்லது.நான்கடி நீளமுடை.. 

யவை. கால்கள் சிறியனவாக இருக்கும். 

வரிசை 4. பெலிக்கனிஃபார்மிஸ் (76160க௭14017066): உதாரணம்: 
பெலிக்கன்கள் (4110௨5), கார் மோரான்ட்ஸ் அல்லது நீர்க்காகங்கள்- 

(Cormorants). 

இவைகளும் நீர்ப்பறவைகளே. நீருள் மூழ்கி மீன் பிடிப்பதற் 

கேற்ற உடலமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. அண்ணம் டெஸ்மோதநாத்தஸ்- 

(மணமைஜஹகஙியடி) பிரிவைச் சேர்ந்தது. அலகு பலவிதங்களில் மாறி: 
யிருக்கும். 

. வரிசை 5. சிக்கோனிஃபார்மிஸ் (01௦௦0020௩௦) : உதாரணம்: 
மடையானும், நாரைகளும் (510115 ஊம் Herons). நீண்ட கால்களையும், 

பிரிந்த விரல்களையுமுடையன. அலகு நீண்டு கூர்மையாக இருக்கும். 

பல மைல் தூரம் தொடர்ந்து பறக்கக்கூடியன. தண்ணீரில் நடந்து: 

இரைகேடும் பறவைகள். கூட்டமாக வாழ்வன. 

வரிசை 6. ஆன்சிரிஃபார்மிஸ் (Anseriformes): உதாரணம்: 

வாத்துகளும், அன்னங்களும் (190௦15 கம் Swans). நீர்வாழ் பறவை 

களில் மற்றொரு வரிசை இவை. அகன்ற, கட்டையான கரண்டி. 

போன்ற அலகுகளையுடையன. இவை பலவித ஆகாரங்களை உம். 

கொள்ளுகின்றன. கால் விரல்களுக்கிடையில் தோல் வியாபித்துத் 

துடுப்புபோல நீரைத் தள்ள வுதவுகிறது. 

வரிசை 7. ஃபால்கோனிஃபார்மிஸ் (121௦௦40010) ) உதார: 

ணம்: பருந்து (18306), கமுகு (13௧216). இவை ஊனுண்ணும் பறவைகள்...



இவை குட்டையான, வளைந்து கூரிய உறுதியான அலகுகளையுடையன. 

-அலகினுதவியால் மாமிசத்தைக் கிழித்து உட்கொள்ளுகின்றன. 

  

“LL 1s 249, 

பறவைகளின் அலகுகள் : 1, காகம், 2, கிளி, 3. மீன்கொத்தி, 
4. பெலிக்கன், 5.1பினாட்டேலியா, 6, அனாஸ்டமஸ், 7, மரங் . 

கொத்தி, 8. கழுகு, 9. அவாசெட்- 

விரல்கள் மரக்ளையின்மேல் பிடித்துக்கொண்டு உட்காரக்கூடிய 

வகையில் அமைந்துள்ளன. வலிய கூரிய நகங்களிருப்பதால், இரை: 

யைப் பிடித்துக் கிழிப்பதற்குச் செளகரியமாகவுள்ள து. 

வரிசை 8. காலிஃபார்மிஸ் (வே!11011088) : உதாரணம் : மயில் 

(0௦௧௦௦௦, (வேட்டைப் பறவைகள்) காடை, செளதாரி (Partridge), 

“வான்கோழி (Peafowl) முதலியன. இவைகளை வேட்டைப் 

பறவைகளென்றும் . கூறுவர். தரையைக் கால்களால் eras 
புழு, பூச்சி, தானியங்கள் முதலியவற்றைத் தேடியுண்ணும். இவற் 
றின் அண்ணம் சைஸ்ஷோநாத்தஸ் பிரிவைச் சேர்ந்தது. இதில் 
-ஆணுக்குப் பல வண்ணங்களுடைய தோகையுண்டு. 

வரிசை 9. குரூயிஃபார் மிஸ் (ரேப்) : உதாரணம் ் ரெயில் 
கள் (Rails), Georé@scr (Cranes), sréCamipPadr (Water-hen) 
முதலியன. இவை நீர்நிலையோரங்களில் வடக்கும் பறவைகள். 

வரிசை 70. கெராட்ரிஃபார்மிஸ் . (Charodriformes) :  Gevew 
-[மேய்டி), டிரன்ஸ் (மை), ஸ்னைப்ஸ் (Snyipes), ஆக்ஸ் (கஙபிஷ) முதலி
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ய்ன இதற்கு உதாரணங்கள், இவைகள் அநேகமாக நீர்ப்பறவைகள். 

இவைகளில் பல சமுத்திரத்தில் வாழ்கின்றன. நீண்ட சறெகுகளையும்;. 
வெகு தூரம் பறக்கும் வலிமையையும் பெற்றிருக்கின்றன. 

வரிசை 77. கொலம்பிஃபார்மிஸ் (0010001140); உதாரணம்: 
புறாக்கள். தானியம் அல்லது பழம் இன்னும் பறவைகள். மெல்லிய. 

பலமற்ற அலகையுடையவை. ' வெளிழூக்குத் துவாரங்கள் தடித்த. 

் தோலால் மூடப்பட்டிருக்கும். 

வரிசை 78. குக்குலிஃபார்மிஸ் (மே௦11ம௦116) : உதாரணம்: 
குயில் (000008). நீண்ட, கூர்மையான சிறகுகளையுடையன. இனிய- 
குரலுடையன. மற்றப் பறவைகளின் கூட்டில் முட்டையிடுவன. 

வரிசை 172, பிட்டாசிஃபார்மிஸ் (1420100115) ண: உதாரணம்: 
கிளிகள் (௨௦15). கொட்டைகள், பழங்கள் தின்னும் பறவைகள்... 

அதற்கேற்றபடி அலகு அமைந்திருக்கும். 

  

பறவைகளின் கால்கள் £ 1. நீந்தும் கால்கள், 2- பிடிக்கும் கால் 

கள், 3, நடக்கும் கால்கள், 4. அகன்ற நீந்தும் கால்கள், 5. நீர்த் 

தாவரங்களின்மேல் நடக்கும் கால்கள், 

கால்கள்; 

6. மாமிச உண்ணிகளின் 

வரிசை 74. ஸ்டிரிஜிஃபார்மிஸ் (Strigiformes) : 2_groourtb> 

ஆந்தைகள் (0115). ஊனுண்ணும் பறவைகள். இரவில் ஆகாரம் 

தேடும். ் : ,



510 . விலங்கியல் 

வரிசை 75. காப்ரிமுல்ஜிஃபார்மிஸ் (Caprimulgiformes): 2.57 

ரணம் : பக்கக் குருவி (141/௨). இரவில், உலவிப் புழுபூச்சிகளைப் 

பிடித்துண்ணும். அகன்ற அலகுடைய சிறு. பறவை. 

வரிசை 16. மைக்ரோபோலஃடிபார்மிஸ் (Micropodiformes) : 

உதாரணம் : தூக்கணுங் குருவிகள் (Swift). பூச்சிகளைப் பிடித் 

துண்ணும் சிறிய பறவைகள். தென்னை மரங்களிலும், பனைமரங்களி 

லும் கூடுகட்டி வாழுகின்றன. நார், இறகு, புல் முதலியவற்றைக் 

கொண்டு கூடுகட்டும். கூடு அழகாகத் தொங்டுக் கொண்டிருக்கும். 

இப் பறவைகள் சுவர்களின்மீதும், செங்குத்தான பொருள்களின் 

. மீதும் தொத்திக்கொள்ளும் தன்மை பெற்றவை. ' 

வரிசை 77. கொராசிஃபார்மிஸ் (மோஃ௦௦1101௧0) : உதாரணம்: . 

. மீன்கொத்தி (102 fisher), பஞ்சுருட்டான் (1326-கேர6), மலை மொங்் 

கன் (110-111), கொண்டலாத்தி (Hoopoe), பனங்காடை (8௦1) 

. முதலியன. ் ன ௭ ் 

காலில், மூன்று முன்விரல்களும் ஒன்றாகச் சேர்ந்துள்ளன. 

வரிசை 78. பிஸிஃபார்மிஸ் (71017070௦5) : உதாரணம் : மரங் 

“கொத்தி (147௦௦0-060%2). மரத்திலேறி, மரத்தைக் கொத்திப் புழு 

பூச்சிகளை உண்ணக்கூடியன. நீண்ட, கூரிய, உறுதியான அலகுகளை 
,பயபுடையன. தன் கூரிய நாக்கை நீட்டிப் பூச்சிகளை எடுத்து உண்ணும். 

aficos 19. umsosnfoounmiilsin (Passeriformes) : பிடித்து உட் 
_ - காரும் பறவைகள் இவ் வரிசையைச் சேர்ந்தவை. வாழும் பறவைகளில் 

பாதிக்குமேல் இதைச் சேர்ந்தவை. இவைகளுக்கு மூன்று விரல்கள் 
முன்னும், ஒரு விரல் பின்னால் மற்றவைகளைவிடப் பெரிதாயும் 
இருக்கும். இவ்விதமிருப்பதால், கிளைகளை: உறுதியாகப் பிடித்துக்' 
கொள்ள முடிகிறது. உதாரணம் : குருவி, கள்ளக் குருவி, கரிச்சான், 
காகம் முதலியன. 

வகை : பாலூட்டிகள் (ரவா வி9) 
இந்த வகையிலுள்ள பிராணிகள் எல்லாப் பிராணிகளையும்விடப் 

பலவிதங்களில் உயர்ந்த பதவி யடைந்திருக்கின்றன. இதிலுள்ள 
எல்லாப் பிராணிகளும் குட்டி போட்டுப் பால் கொடுக்கும் வகை 
யைச் சேர்ந்தவையா தலால், இவற்றுக்குப் பாலூட்டிகள் எனப் 
பெயர் வந்தது. இவை நான்கு. கால்களைப் பெற்று உடல் மு வதும் உரோமத்தினால் மூடப்பட்ட பிராணிகள். தோலி லுள்ள றக
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வியர்வைச் சுரப்பிகள் (8486௧7 glands) இரத்தத்திலிருந்து கழிவுப் 
(பொருள்களை நீக்கி வெளிப்படுத்த. உதவுகின்றன. உடம்பிலுள்ள பல 

கொழுப்புச் சுரப்பிகள் (86௨௦6௦1ட ஐ18௩08) எண்ணெய் உண்டுபண்ணி, 

உரோமத்தையும் தோலையும் மிருதுவாக. வைக்கின்றன. .பெண்களில் 

இல தோல் சுரப்பிகள் பால் சுரப்பிகளாக (௩௨௨௫ ஜிஸ08) மாற்ற 

மடைந்து குட்டிகளுக்குப் பால் கொடுக்க உதவுகின்றன. 

உடலறை, உதர . விதானம் (diaphragm)  cresrgpyib இடைத் 

கடுப்பால் மார்பறை, வயிற்றறை என இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. மார்பறையில் நுரையீரலும் இருதயமும் உள்ளன. 

வயிற்றறையில் மற்ற உறுப்புகள் இருக்கின்றன. இருதயத்தைச் 

சற்றி இருதய உறையும் (0௭1௦270107), நுறைவீரமிமச். குற்றி துரையீர 

geo put (pleural membrane) 2 cirareor. 

மேல்தாடையிலும் கீழ்த்தாடையிலும் உள்ள குழிகளில் பற்கள் 

பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. . பற்கள்: வெவ்வேறு வேலை செய்ய 

வெட்டும் : பற்கள் (145௦75), Carag. user (canines), (parson. 

வாய்ப் பற்கள் (நாஊ௦1வ5), கடைவாய்ப் பற்கள் (0௦1875) என்று 

(வெவ்வேறாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகளுக்குப் பால் பற்கள் 

{milk dentition), M7571 user (permanent dentition) erer Q)G 

வகைப் பற்கள் முளைக்கின்றன. முதலில் முளைக்கும் பற்களான பால் 

பற்கள் இளம் பிராயம் வரையிலிருந்து விழுந்துவிடுகின்றன. பிறகு 

நிரந்தரப் பற்கள் தோன்றி, ஆயுட் காலம்வரையிலும் தங்கியிருக் 

கின் றன. 

மண்டை ஓட்டில் இரு பிடர் முண்டுகள் உள்ளன. இரு பக்கத்து 

அரைதாடைகளும் ஒரே எலும்பாலானவை. காதுத் துவாரத்தி 

லிருந்து காதுமடல் (0௨) என்ற உறுப்பு நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். 

நடுச்செவியில் மூன்று சங்கிலி எலும்புகள் உள்ளன. உட்செவியிலுள்ள 

காக்லியா சங்குபோன்ற உருவத்தைப் பெற்றிருக்கும். முன்துருவு 

தாடை, துருவு.தாடை, பாலட்டைன் முதலிய எலும்புகளின் . சேர்க் 

கையால், எலும்பாலான அண்ணம் தோன்றி, உள்வாயைச் சுவாசப் 

பாதையிலிருந்து பிரித்திருக்கிறது. தொண்டையில். எப்பிகிளாட்டிஸ் 

(ஞர்ஜிமே) உள்ளது. மலக்குடலும், சிறுநீர்-இனப்பெருக்க Bir eres 

களும்- தனித்தனியே வெளியே திறக்கின்றன. 

இருதயத்தில் நான்கு அறைகள் உள்ளன. இட மூலதமனி . 

வளைவு மட்டுந்தான் இருக்கிறது. பெருமூளை நன்ராக. வளர்ந்து, 
அதன் இரண்டு பாதிகளும் நரம்பு நார்களால் .ஓன்றோடொன்று 

'இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சிறுமூளையும் அதிகமாக 6 வளர்ந்து பல பாகங் 

களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
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இவைகளின் உடம்பின் வெப்பநிலை மாறாமல் ஒரே அளவிலிருக் 
கும். சிறுநீர் நாளங்கள் சிறிநீர்ப் பையில் திறக்கின்றன; ஆண்குறி 
(penis) நன்கு வளர்ந்திருக்கும். அநேகமாக எல்லாவற்றிலும் 
விந்து சுரப்பிகள் உடலறையைவிட்டுக் கழே இறங்கித் தனிப் பையில் 

அமைந்திருக்கும். 
கருத்தரித்தல் உடலினுள் ஏற்பட்டு, கருப் பையில் ௧௫ வளர்ந்து 

குட்டியாக வெளிவரும். உடலில் ௧௫ வன்ரும்போது, நச்சுக் கொடி 
யினால் தாயின் கருப்பையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் வழி 

யாகவே கருவுக்கு வேண்டிய ஆகாரம் தாயிடமிருந்து செல்லுக றது. 

aspen :.apue (Oryctolagus cuniculus): இதில் சாதாரண 
மாகக் காட்டு முயல் (1121௦), குழிமுயல் (௩2%) என இருவகை உண்டு. 
குழிமுயலின் முன்னங்கால்கள் குட்டையாகவும், ரின்னங்கா ண் நீள 
மாகவும் இருக்கும். குட்டி போட்டவுடன், குட்டியின் கண்கள் 

மூடியும், உடல் : மயிர்களற்றும். 
இருக்கும். மேற்சை எலும்பைவிட 
ஆர எலும்பு குட்டையாக இருக்கும். ' 
இதைச் லர் . வீடுகளில் வளர்க் 
கிருர்கள். 

இதன் உடம்பில் தலை, உடல், 
வால் என்ற மூன்று பகுதிகள் உள் ' 

படம்.௪. ் ளன. தலை உடலுடன் கழுத்தினால் 
குழிமுயல் : வெளித்தோற்றம், இணைக்கப்பட்டிருக்கும். உடலில் 

இரு ஐதைக் கால்கள் உள்ளன. 
தால் மூடப்பட்டிருக்கும். 

  

உடம்பு , முழுவதும் உரோமத் 

தலை: நீண்ட தலையின் னியில் இரு சாய்வான வெளிநா௫த். துவாரங்கள் உள்ளன. இதற்குக்கம் உள்ள வாய் மிருதுவான மேல், கழ் உதடுகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. மே லுதட்டிலுள்ள நடுப்பிள வின் வழியாக முன்பற்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இந்தப் பிளவு கள் வெளிதாூத் துவாரங்களுடன் ஓன் றினாுற்போல் அமைந். துள்ளன. தலையில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு கண்கள் இருக்கின்றன... கண்ணைக் காக்கும் மேல், கீழ் இமைகளில் மயிர்கள் உள்ளன. ஓவ் வொரு கண்ணின் உட்கோணத்திலும், மயிர்களற்ற ஒளி அளடுருவிச் செல்லக்கூடிய நிக்ட்டிடேட்டிங் படலம் அமைந்துள்ளது. வெளிமூக் . குத் துவாரங்களின் - இரு பக்கங்களிலும் உள்ள , மீசைகள் உணர்ச்சி யுறுப்புகளாகப் பணியாற்றுகின் ன. தலையின் பின்பகுதியில், சண் களுக்குப் பின்னால் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு காது. மடல்கள் (pinna) அமைந்துள்ளன. புறச்செவிக் குஜாய்க்குச் செல்லும் புனல் போன்ற
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உள்வழியாக இவை அமைந்துள்ளன. புறச்செவிக் குழாய் செவிப் 
பறையில் (மாறக) முடிகிறது. வெளிக்காதுகளைப் பெற்றிருத்தல்: 

பாலூட்டிகளின் தனிப் பண்பு. 

உடல் : விலாவெலும்புகளாலும் மார்பெலும்பாலும் சூழப் 
பட்ட மார்பு, தசை உடற்சுவரைக் கொண்ட வயிறு என்ற பாகங் 
களாக உடலைப் பிரிக்கலாம். வளர்ச்சி யடைந்த பெண்முயல்களின் 

வயிற்றின் அடிப்பாகத்தில் அல்லது : 8ீழ்ப்பாகத்தில் ஐந்து ஜதை. 
மூலைக்காம்புகளைக் : (16816) காணலாம். இவற்றின் நுனியில் பால் 

கூரப்பிகள் திறக்கின்றன. ஆண்முயல்களிலும் இவைகள் உண்டு. 
ஆனால், வளர்ச்சியடைவதில்லை. வாலின் அடியில் கீழ்ப்புறமாக மல 
வாய் அமைந்துள்ளது. மலவாய்க்குமுன்னால், கீழாகச் சிறுநீர்--இனப் 

பெருக்கப் புழை இருக்கிறது. ஆணில் இந்தப் புழை ஆண்குறியின் 
நுனியில் இருக்கும். பெண்ணில் பிளவு போன்றிருக்கும். இதற்குப் 
புணர்புழை வாய் (vulva) எனப் பெயர். மலவாய்க்கும், சிறுநீர்-- 
இனப்பெருக்கப் புழைக்கும் இடையிலுள்ள இடத்தை பெரீனியம் 

(perineum) என்று கூறுகிறார்கள். ஆண்களில் ஆண்குறிக்கடியில்: 
இரு புறமும் இரு விதைப் பைகள் (80701௨1 sacs) உள்ளன. இதனுள் 

விந்து சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. மலவாய்க்கு இருபுறமும்: 

மயிரற்ற இரு பள்ளங்கள் உள்ளன. இவற்றில் பெரீனி௰ம் சுரப்பி' 
sa@her (perineal glands) grarmacr Dorniste, இவற்றைப் பெரினி 
யல் பைகள் என்று கூறுகிருர்கள். இவ ற்றின் சுரப்புக்கு ஒரு தனி துர் 

தா ற்றமுண்டு. 

மற்ற முதுகெலும்பிகளில் உள்ளதுபோலவே இதிலும் கால்கள் 

“ஐந்து விரல் அமைப்பை (0604808௦(4:1 (706) உடையனவாக இருக்கின் 

“றன. முன்னங்கால்கள் பின்னங்கால்களைவிடக் குட்டையாக. இருக் 
இன்றன. முன்னங்கால்களில் ஐந்து விரல்களும், பின்னங்கால்களில் 
நான்கு விரல்களும் உள்ளன. எல்லா விரல்களிலும் நகங்கள் உண்டு. 

முயல்களின். பின்னங்கால்கள் நீண்டிருப்பதால், அவை குஇத்துக் 
குதித்து ஓடும். அது சமயம் பாதங்களின் அடிப்பாகம் முழுதும் தரை 
யில் படியும். 

dram: வாய், உள்வாயில் திறக்கிறது. அண்ணத்தின் முன் 
பகுதி உறுதியாகவும். சுரசுரப்பாகவும், பின்பகுதி மிருதுவாக 

வும் உள்ளன. மிருதுவான அண்ணம் பின்னால் நீண்டு தொங்கிக் 
கொண்டிருக்கும். இதற்கு உள்நாக்கு எனப் பெயர். நுகர்ச்சியறை 
உள்வாயிலிருந்து அண்ணத்தினால் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதால், உள்நாசித் 
துளைகள் நேராகத் தொண்டையில் திறக்கின்றன. உள்வாயின் அடி. 

யில் நாக்கு மனிதனுக்கு இருப்பதுபோல அமைந்துள்ளது. நாக்கில் 
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அநேக ௬௪ மொட்டுகள் (18516 105) உள்ளன. .தொண்டையில் உள் 
நாக்கிற்கு இருபுறமும் நீளத் தசையாலான தொண்டைத் தசைகள் 
(tonsils) இருக்கின்றன. இரு தாடைகளிலும் உள்ள குழிகளில் பற்க. 
'எமைந்துள்ளன. இவைகள் குழியில் டுபாருத்தப்பட்டிருப்பதால், இந் 

நிலையைத் தீக்கோடான்ட் (thecodont) என்றும், பலவிதப் பற்கள் 
இருப்பதால், இதை ஸஹெட்டிரோடான்ட் .(ஞன௦0௦ம) என்றும் 
அழைக்கிறோம். பால் பற்கள், நிரந்தரப் பற்கள் என்று இருவகைப் 

ச பற்கள், தோன்றுவதால், இத்தன்மையை. 
ee oo Lo op LG wir L_ i ort (diphyodont) 

என்று கூறுகிறோம். பற்களின் செயலையும் 
உருவத்தையும் பொறுத்து வெட்டும் பற் 
கள், கோரைப் பற்கள், முன் கடைவாய்ப் ' 
பற்கள், கடைவாய்ப் பற்கள் என நான்கு 
விதமாகப் பிரிக்கலாம், உளிபோன்ற 
அகன்ற வெட்டும் பாகத்தைக் கொண்டு 
முன் தாடையில் அமைத்திருக்கும் பற்க. 
ளுக்கு வெட்டும் பற்கள் எனப் பெயர். 
இவைகளை அடுத்து இரு பக்கமும் “கூரிய 

  

முயலின் பல் அமைப்பு : இழிக்கும் அல்லது கோரைப் பற்கள் 

D டையாஸ்டீமா ் A ட்ட இவத மை . 1 வெட்டும் பற்கள் - தி ந்திருக்கும். இதையடுத்திருக்கும் 
M கடைவாய்ப் பற்கள் தடடையான பற்கள் அரைக்கும். பற்கள். 
DM முன்கடைவாய்ப் பற்கள் இவற்றில் முன்கடைவாய்ப் பல் பால் பரு : 17 மேல்தாடை வத்தில் தோன்றுகிறது. கடைவாய்ப் 
13 கீழ்த்தாடை பல் பால் பருவத்தில் தோன்றுவதில்லை. 

இந்த நான்குவிதப் பற்களில் மூன்றுவிதம்தாம் முயலின் 
வாயில் உள்ளன. அவையாவன : வெட்டும் பற்கள், (por sont” 

- கடைவாய்ப் பற்கள். கோரைப் . பற்கள்... இல்லை. 
வாயிலுள்ள பற்களை ஒரு சூத்திரம் (00௨) மூலம் விளக்கலாம். 

_ யல் சூத்திரம்: வெ. = Gar, = மு. ௧. > 5. BS வாயி 

் “ள்ள மொத்தப் பற்கள் 28. இந்தச் சூத்திரத்தின் மேல்வரிசையி வுள்ள எண்கள் மேல்தாடையின் ஒரு பகுதியிலுள்ள பற்களையும், கீழ்வரிசையிலுள்ள எண்கள் கீழ்த்தாடையின் ஒரு பகுதியிலுள்ள பற்களையும் குறிக்கின்றன. முன்வெட்டும் பற்கள் இரண்டும் நீண் டும் வளைந்துமுள்ளன. பின் இரண்டு வெட்டும் பற்கள் சிறியன வாகவும், சற்று வளைந்தும் காணப்படுகின்றன. . வெட்டும் பற்கள் முனை தேயத்தேய வளர்ந்துகொண்டே யிருக்கும் தன்மையுடையன். கோரைப். பற்கள், இல்லாததால், வெட்டும் பல்லுக்கும், மூன் கடைவாய்ப் பல்லுக்கும் இடையில் .உள்ள காலியிடத்திற்கு. 

வாய்ப் பற்கள்,



வகை : பாலூட்டிகள் ் தர 5 

டையாஸ்டீமா (01811௨) எனப் பெயர், முயல் தாவர உணவை 

உட்கொள்ளும் பிராணி. 

பல்லின் அமைப்பு : தாடைக்கு மேலே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் 
பாகத்திற்குப் பற்சிகரம் (௦) என்றும், தாடையினுள் புதைந்திருக் 
கும் பாகத்திற்கு வேர்(1001) என்றும், இவ்விரண்டும் சேருமிடத்திற்குக் 
கழுத்து (௦௦%) என்றும் பெயர். பல் தந்இனி (பளர்1ப6) என்ற உறுதி : 

யான பொருளாலானது. . இதன் : சிகரத்தைச் சுற்றிலும் எனாமல் 

(ஸேக௦1), வேரைச் சுற்றிலும் பற்காரை அல்லது சிமென்டும் (௦ம்) 

அமைந்துள்ளன. பல்லின் நடுவிலிருக்கும் பற்கூழ் 'அறையில் பற்கூழ் 

உள்ளது. வேரின் நுனியிலுள்ள ஒரு துவாரத்தின் வழியாக இரத்த 
மும் நரம்பும் பற்கூழ் அறைக்குச் செல்லுகின்றன. அநேக பாலூட்டி 

களில் ஒரு. குறிப்பிட்ட வயதிற்குப்: பிறகு பற்கூழ் அறை குறுகிச் 

சிறுத்துவிடுவதால், பல் வளர்வதில்லை. ':அனால், முயலின் வெட்டும் 
பற்களில் இவ்விதம் நேராததால், அவை எப்போதும் Bae me 

வளர்ந்துகொண்டே இருக்கின் றன. 

தோலின் அமைப்பு: ' உடம்புக்குப் போர்வை போன்றுள்ள 

Csr GCwudGgre (epidermis), உள்தோல் (1) என இரு 

பகுஇகளைக் ' காணலாம். மேல்தோல் புறப்படையிலிருந்தும், உள் 
“தோல் நடுப்படையிலிருந்தும் உருவானவை. மேல்தோலில் இரண்டு 
பாகங்கள் உள்ளன. மேலே- உள்ள கார்னியம் (௦௦௩1) அடுக்கு 

தட்டையான, நியூக்கிளியஸ் அற்ற செல்களைக் கொண்டது. இதை 
அடுத்து உள்ளிருப்பதற்கு “மால்பீஜியன்” (மவிறர்ஜிப்காப் அடுக்கு 

எனப் பெயர். இந்த அடுக்கு நியூக்கிளியஸ் உடைய உயிருள்ள செல் 

களாலானது. உள்தோலில் இரத்தக் குழாய்களும், நரம்புகளும் 
ஈவியாபித்துள்ளன. உள்கோலுக்கு அடியிலுள்ள பாகம் இணைப்புத் 
,இசுக்களாலும் (0011601146 (18806), தசைகளாலுமானது. உள்ளங்கை, 

பாதம் போன்ற அடிக்கடி உராயக்கூடிய பாகங்களில் மேல்தோல் மிக 

வும் குடித்து உறுதியாக உள்ளது. விரல்களின் நுனியிலுள்ள நகங்கள் 

எல்லாம் இந்தத் தடித்த பாகத்தின் மாறுபட்ட அமைப்பே. 

மயிர் : இது: உடலின் வெப்பத்தைக் காக்க உதவுகிறது. ஓவ் 
வோர் உரோமமும் தோலிலுள்ள as An பையில் பொருத்தப்பட் 
டிருக்கிறது. மயிரின் மத்திய பாகத்திற்கு மெடுல்லா என்றும், வெளிப் 

பாகத்திற்குக் கார்ட்டெக்ஸ் (௦1௯) என்றும் பெயர். மேல்தோல் 
உள்தோலினுள் அழுந்தி, அவ்விதம் ஏற்பட்ட குழிக்கு மயிர்ச் சிறு பை 

(ம்: 10111௦16) எனப் பெயர். இவ்விதம் உள்ளழுந்திய பாகத்தில் நுனி 
- தள்ளப்பட்டு மயிர்முளை (hair papilla) தோன்றியுள்ளது. மயிர் 

மூளையில் இரத்தக் குழாய்கள். உள்ளன. மயிர்முளையைச் சுற்றியிருக் 
கும் செல்களின் வளர்ச்சியால்தான் மயிர் முளைத்து நீளஞுூறது. இந்த
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மயிர் நுண்பைகளில்: கொழுப்புச் சுரப்பிகள் திறக்கின்றன. இவற்றி 
லிருத்து சுரக்கப்படும் எண்ணெய் போன்ற பொருள் மயிரையும் 
தோலையும் மிருதுவாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. 

வியர் வைச் சுரப்பிகள் : பாலூட்டிகளுக்கே உரித்தாகிய . சுரப்பி 
கள் இவை. இவை மேல்தோலிலிருந்து தோன்றிய சுரப்பிகள். 
வியர்வைத் துவாரங்கள் வழியாக உடலின் பரப்பில் இவை திறக்கின் 
றன. இரத்தத்திலிருந்து கழிவுப் பொருள்களை வெளியனுப்பும். பணி 
யில் இவை ஈடுபட்டுள்ளன. மேலும், இவை உடலின் வெப்பத்தை: 
ஒரே நிலையில் வைத்திருக்க உதவுகின்றன. வெய்யிற்காலங்களில்: 
அதிக வியர்வையைச் சேகரித்து வெளியனுப்புகின்றன. இவை உடம்பி 
லிருந்து உஷ்ணத்தைப் பெற்று ஆவியாவகால், உடம்பின் உஷ்ணம்: 
குறைகிறது. ஆகையால்தான் வெய்யிற் காலங்களில் அதிகமாக: 
வியர்க்கிறது. குளிர் காலத்தில் குறைவாக இருக்கும். - 

பால் ejuded (Mammary glands): இல தோல் சுரப்பிகள்: 
. மாறுபட்டுப் பால் சுரப்பிகளாகப் பணியாற்றுகின்றன. ஒவ்வொன்றும். 
குழாய்போன்ற பல இளைகளையுடைய சுரப்பிகள். இக். குமாய்களி' 
லிருந்து வரும் நாளங்கள்-முலையின் நுனியி லுள்ள காம்பில் திறக்கின்- 
றன. கருப்பகாலங்களில் பால் சுரப்பிகள் நன்கு வளர்ச்சியடைந்து 
குழந்தையின் உணவான பாலைச் சுரக்கிறது. உடலின் கீழ்ப்புறத்தில் 
ஐந்து ஐதை முலைகள் உள்ளன. 

உடலறை : கசையாலான உடற்சுவருடன், தோல் இணைப்புத் 
திசுக்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கி றது. உடற்சுவரை வெட்டித் இறந் 
தால், உடலறை தோன்றும். உடலறை, உதரவிதானத்தினால் மார் 
பறை, வயிற்றறை என இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. 
வில்போல் வளைந்துள்ள உதரவிதானத்தின் மத்திய பாகம் மெல்லிய 
நாணினாலும் (0010, சுற்றிலும் தசையினாலும் ஆனது. இத் தசை 
கள் முதுகெலும்புடனும், விலாவெ அம்புகளுடனும் இணைக்கப்ப்ட்டுள் 
ளன. உதரவிதானத்தின் மார்பறைப் பக்கம் குவித்தும், வயிற்றறைப்: பக்கம் குழிந்துமூள்ளன. உதரவிதானம் சுவாசத்தில் முக்கியப் பங்கு. கொண்டுள்ளது. 

யதான மார்பறை நுரையீரல் படலக் 

இருக்கறது. இருத. 
இரு நுரையீரல் 

ரூ பை போன்று . 
துரையீரல் நான்கு. 

யத்திற்கு இரு பக்கங்களிலும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக கள் அமைந்துள்ளன. இவைகளைச் சுற்றிலும் இ நுரையீரல் படலம் வியாபித்துள்ளது. வலது
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பகு திகளா லும், இடது நுரையீரல் இரண்டு பகுதிகளாலுமானவை. 
உணவுக் குழலும், காற்றுக் குழலின் ஒரு பகுதியும் மார்பறையில் 

- உள்ளன, ் 

வயிற்றறை, வயிற்றறைப் படலத்தால் -௭1௦௩ மா) சூழப்பட் 
டிருக்கிறது. வயிற்றறையைக் திறந்தவுடன், £ழ்க்கண்ட பாகங்களைக் 
காணலாம். வயிற்றறையின் முன்பகுதியில் ஐந்து துண்டுகளைக் 

_ “கொண்ட கல்லீரல் இருக்கிறது. இதையடுத்து இரைப்பை குறுக்காக 

அமைந்துள்ளது. இதற்குப்பின் இடப்புறமாகச் சிறுகுடலின் சிறு 

பகுதி தெரியும். இதையடுத்து வயிற்றறையின் குறுச்காகப் பெருங் 

குடல் அமைந்துள்ளது. இதற்குப்பின் சீக்கம் (0௨௦௦1௦) உள்ளது. 

இறுதியாக மலக்குடலும், அதன்மேல் சிறுநீர்ப் பையும் இருக்கும்.” 

எலும்பு மண்டலம் ($616121 ஷர்மா) 

மண்டை ஓடு (லைப்: கபாலம் (ோவம்மாய), சிறியதாகவுள்ள 
கபாலம் கண்குழிகளுக்குப் பின்னால் அமைந்துள்ளது. கபாலத்தின் 
எலும்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மூன்று வளையங்களாக அமைந் 

துள்ளன. இறுதியிலுள்ளது ஆக்சிபிட்டல் வளையம்; நடுவில் உள்ளது 

பெரைட்டல் வளையம்; முன்னுள்ளது ஃபிரான்ட்டல் வளையம். . 

ஃபொராமன் மாக்னத்தைச் சுற்றியிருக்கும் ஆக்சிபிட்டல் வளையம் 

நான்கு குருத்தெலும்புகளாலான து. தட்டையான பேசி--ஆக்சிபிட் 

டல் எலும்பு &ழே அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு பிடர்முண்டின் கீழ்ப் 

பகுதியிலும்: இது பங்குகொண்டுள்ளது. ஃபொராமன் மாக்னத்தின் 

யக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரண்டு எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டல்கள் அமைந்துள்ளன. 

பிடர்முண்டின் மேல்பாகத்தை உருவாக்குவதில் இவை பங்குகொண் 
டுள்ளன. ஒவ்வோர் எலும்பிலிருந்தும் ஒரு நீட்சி தோன்றிச் செவிப் 

பாகத்துடன் இணைந்துள்ளது. இதற்குப் பெரோட்டிக் நீட்சிகள் 

(றல௦0ம்௦ றா௦௦௯) எனப் பெயர். . &பொராமன் மாக்னத்தின் மேற்புற 

மாக ஒரு சுப்ரா-ஆக்சிபிட்டல் எலும்பு அமைந்துள்ள து. 

பெரைட்டல் வளையம் ஆறு 'எலும்புகளாலானது. பேசி-ஆக்சி 
பிட்டலுக்குமுன் பேசிஸ்பீனாய்ட்: என்ற முக்கோணக் குருத்தெலும்பு 

உள்ளது. இதன் நடுவிலுள்ள ஒரு பள்ளத்தில் மூளையிலிருக்கும் பிட் 

யூட்டரி சுரப்பி மும்வர ஜஸ்) பொருந்தியுள்ளது. இத்த வளையத் 

இன் கூரை இரு. பெரைட்டல் எலும்புகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. 

இந்த வளையத்தின் பக்கங்கள் ஆலிஸ்பீனாய்டு (alisphenoid) என்ற 

சிறகு போன்ற இரு .குருத்தெலும்புகளாலானது. பெரைட்டல்
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களுக்கும், சூப்ரா-ஆக்சிபிட்டலுக்கும் இடையில். இன்டர்பெரைட்டல்: 
(interparietal) என்ற ஓர் எலும்பு உள்ளது. oO 

ஃபிரான்டல் வளையம் ஐந்து எலும்புகளாரலானது. Gus 
ஸ்.பீனாய்டுக்கு முன்னால் பிரிஸ்பீனாய்டு (நாஜறம்வ௦ம) என்ற குருத். 
தெலும்பு உள்ளது. இந்த வளையத்தின் .பக்கங்கள் . ஆர்பிட்டோ 
ஸ்பீனாய்டு (௦040018௦14) என்ற ஈரெலும்புகளாலானவை. கண் 

குழிகளிடத்தில் இந்த எலும்புகள் வெளிப்புறமும், பின்புறமும் நீண்டு: 
கபாலத்தின் பக்கச் சுவர்களாக உள்ளன. இந்த வளையத்தின் கூரை 
இரு %பிரான்டல் எலும்புகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், 

இரு ஃபிரான்டல்களும், கபாலத்தின் நுனிக்கூரையாக ஆமைத்துள் 
ளன. கபாலத்தின் முன்பக்கம் கிரைப்ரிபாரம் (௦10120) எலும்புத். 
தகட்டால் மூட.ப்பட்டிருக்கிறது. ் ் 

கபாலத்தின் பக்கங்களின் பின்பகுதி ஸ்குவாமோசல் என்ற, 
ஈரெலும்புகளாலானது. ஓவ்வொரு ஸ்குவாமோசல் எலும்பும் அந்தப். 
பக்கத்து &பிரான்டல், பெரைட்டல், ஆலிஸ்மீனாய்டு என்ற மூன்று, 
எலும்புகளுடனும் இணைந்துள்ளது. ஸ்குவாமோசல் எலும்பிலிருந்து, 
வெளியாக சைகோமாட்டிக் தீட்டு (ர20மாப 1:0௦686) நீண்டுள்ளது.. 
இதிலுள்ள ஒரு பள்ளத்தில் 8ழ்த்தாடை. அசையும் தன்மையதாகப் 
பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

உணர்ச்சிப் பெட்டகங்கள் (8226 capsules) 

Geely Qucitab (Auditory Capsule): தலையில்.ஓவ்வொரு பக்க. 
மும் ஸ்குவாமோசலுக்கும், எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டலுக்கும் இடையில் செவிப் 
பெட்டகங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஓவ்வொரு செவிப்பெட்ச 
டகமும் பெநிஆட்டிக் ௫௭௦0௦) எலும்பு, செவிப்பை ற எலும்பு 
(ஸம 0006), செவிச் சிற்றெலும்புகள் (வயரு ௦84 ஷ) முதலி 
யவைகளாலானது. புரோஆட்டிச், எப்பிஆட்டிக், ஆபிஸ்தோஆட்டிக் 
என்ற மூன்று எலும்புகளின் கூட்டினாலான பெரிஆட்டிக் எலும்பில்: 
இரு பகுதிகள் உள்ளன. இவைகளுக்குப் பெட்ரஸ் (petrous), Loree. 
டாய்டு ம௨௦14) எனப் பெயர். பெட்ரல் பகுதி தன்னுள் உட்செவிச் 
சவ்வுச் AsH%0 (membranous labyrinth) “கொண்டுள்ளது. இது 
அடர்த்தியான எலும்பாலானது. மாஸ்ட்டாய்ட் பகுதி குறைந்த: 
அடர்த்தியான எலும்பாலானது. மண்டையின் பெரோட்டிக் நீட்டுக் 
கும், எக்ஸ்ஆக்சிபிட்டலுக்கும் நடுவில் மாஸ்ட்டாஈய்ட் பகுதி து 
கொண்டிருப்பது நன்கு தெரியும். செவிப்பை ற எலும்பு பேசி 
டுக்கும், ஸ்குவாமோசலுக்கும் 
குடுவை (1255) போன்ற உருவழமுை 

ருத்திக் 
ஸ்பீனாய் 

இடையில் அமைந்துள்ளது. இது 

டயது. இதன் கீழ்ப்புறம் பருத்தும்,
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மேற்புறம் குழாய் போன்றுமுள்ளன. இதன் அகன்ற பாகத்திற்குச் 
செவிப்பறை மேடு அல்லது புல்லா (ரகம் 0112) எனப் பெயர், 
இது செவிப்பறை அறையையும் (டாவ cavity), Qeale AHA m 
அம்புகளையும் தன்னுள் கொண்டுள்ளது. குழாய் அகன்ற பாகத்து 
டன் சேருமிடத்தில், செவிப்பறை அமைந்துள்ளது. குழாய்ப் பாகத். 
திற்குப் புறச்செவி என்று பெயர். இதன்” வெளிமுனையுடன் காது 
மடல் இணைந்துள்ளது. 7 

செவிப்பறையையும் பெரிஆட்டிக்: எலும்பையும் 0 'தாட்டுக் 
கொண்டு மூன்று செவிச்சிற்ெ றலும்புகள் அமைந்துள்ளன. அவை, 

     

  

ச 
ட. 

4 

9 

kc 

LIL 6 -Q53, 

(முயலின் மண்டையோடு ; த. மேல்தோற்றம்: 1. வெட்டும் பல், 
2. முன் துருவு தாடை, 3. கேசல், 4. துருவுதாடை, 5, துருவ 
தாடையின் சைகோமேட்டிக் நீட்சி, 6. ஃபிரான்டல், 7. ஜாகல், 
8. ஸ்குவாமோசல், 9. பெரைட்டல், 10. இடைபெரைட்டல், 
11, ப்ரா ஆக்சிபிட்டல், 8. கீழ்த்தோற்றம்: 1, வெட்டும் பல், 
2. முன்துருவு தாடை, 3. துருவுதாடை, 4. டெரிகாய்டு, 5, பிரி 
ஸ்பீனாய்டு' 7, பேசி ஸ்பீனாய்டு, 7, பேசி ஆக்சிபிட்டல், 8, ஆக்சி 
பிட்டல். முண்டு, 9. பெரி ஆட்டிக், - 10, எக்ஸ் ஆக்சிபிட்டல், 

LU. wort ஆக்சிபிட்டல், 12, பெருந்துளே, 13, செவிப்பறை மேடு, 

14. ஸ்குவாமோசல், 15. ஜுகல், 16, பாலட்டைன், 17, வோமர்; 
18, அரைக்கும் பற்கள். ; 

தம் உருவ அமைப்பைக்கொண்டு சுத்தி (malleus), “urine 

(incus), அங்கவடி (௪௨0) எனப்படும். நடுச்செவி செவிக்குழல் 

(Eustachian tube) gawd தொண்டையுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக் 

திறது. .
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நுகர்ச்சிப் பெட்டகம் : இதன் கூரை இரண்டு நேசல் எலும்பு 
களால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேசல்கள் வெளிதா?த் துவாரத் 
இலிருந்து பின்னால் ஃ&பிரான் டல் எலும்புகள்வரை நீண்டுள்ளன. 
இரண்டு மூச்சறைகளும் மீஸ்எத்.உரய்டு (ஐம்) என்ற குறுக் 
கெலும்பினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. ஓவ்வொரு மூக்கறையிலும் 
பபர்பினல் (turbinal) என்ற ௬௫ள் எலும்பு இருக்கிறது. இதனடியில் 
வோமர் எலும்புள்ளது. இதிலுள்ள பள்ளத்தில் மீஸ்எத்.மாய்ட், 

அழுத்தியுள்ளது. மற்ற முதுகெலும்பிகளில் உள்ள வோமரிலிருந்து 
யபாலூட்டிகளிலுள்ள வோமர் மாறுபட்டிருக்கிறது. 

மண்டையோட்டிலுள்ள இரு கண்குழிகளையும் சுற்றியுள்ள எலும்பு 
களைப்பற்றி முன்பே கூறியுள்ளோம். அவைகளைத் தவிர லெக்ரிமல் 
(lacrimal) என்ற எலும்பு கண்குழியின் முன்பக்கத்தில் ஃபிரான்ட. 
க்கும், துருவுதாடைக்குமிடையில் அமைந்துள்ளது. இதிலுள்ள 
துவாரத்தின் வழியாகக் கண்ணீர் வெளிவருகிறது. 

மேல்தாடை : இது க&ீழ்ச்சண்ட, எலும்புகளாலானது : 7. மூன் 
BOY காடைகள், மேல்தாடையின் நனி இரு முன்துருவு தாடை 
எலும்புகளாலானது. வெட்டும் பற்கள் இதில் உள்ளன. ஒவ்வொரு 
முன்துருவு தாடை எலும்பிலும் நேசல் நீட்டு, பாலட்டைன் நீட்டி 
என்ற இரு நீட்சிகள் உள்ளன. நேசல் நீட்சி, நேசல் எலும்பின் பக்க 
மாசுப் : பின்சென்று ஃபிரான்டலுடன் சேர்ந்துள்ளது, பாலட் : 
டைன் நீட்சிகள் ௮ண்ணத்தின் பக்கமாகப் பின்சென்று ஒன்றுடன் . 
ஒன்று இணைந்து மூக்கறையின் தளமாஇயுள்ளன. 2. துருவுதாடை. “ 
கள். முன்துருவதாடைகளுக்குப்பின் அமைந்துள்ள ஒழுங்கற்ற 
ஈரெலும்புகள். முன்கடைவாய்ப் பற்களும், கடைவாய்ப் பற்களும் 
இதில் அழைமந்துள்ளன. ஒவ்வொன்றிலிருந்தம் பாலட்டைன் 
நீட்சிகள் தோன்றி உள்நோக்கிச் சென்று ஒன்றாக இணைத்து உறுதி 
அண்ணமும், மூக்கறையின் தளமும் தோன்றியுள்ளன. ஒவ்லொரு 
அருவதாடையின் வெளிப்புறதக்இலிருந்தும் ஒரு .சைகோமேட்டிக் 
நீட்சி (zygomatic process) இனெம்பிர் பின்புறமாகச். செல்கிறது. 
“சைகோமேட்டிக் வளைவு(2ஜ00211௦ காபிய என்ற இந்த வளைவு சண்குழி 
பின் முன்பக்கச் சுவராக அமைந்துள்ளது. 4. பாரலட்டைன்சள். இளை அருவுதாடைகளுக்குப்பின் உட்புறம் செங்குத்தாக அமைத்திருக்கும் 
மெல்லிய ஈரெலும்புகள். இவை முன்பக்கத்தில் துருவுதாடைகளு 
டன் இணைந்துள்ளன. பின்பக்கம் டெரிகாய்டுகளுடனும், மேற்புறம் 
பிரிஸ்பீனாய்டுடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை மூக்கின் இறு திப் பாகத்தைச் சூழ்ந்துள்ளன, 4, டெரிகாய்டுகள், இவை பே: ஸ்.பீனாய்டும், ஆலிஸ்பீனாய்டும் "சேருமிடத்தில் பாலத்தின் அடிப் 
பாகத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இரு தட்டையான எலும்புகள்.
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5. ஜாகல்கள். துருவுதாடையின் சைகோமேட்டிக் நீட்சியை 
ஸ்குவாமோச லுடன் இணைக்கும் எலும்பு, ஜுகல். மண்டையின்- 

ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஒன்று உள்ளது. ஸ்குவாமோசலின் சைகோ 

மேட்டிக் நீட்சி, ஜுகல், துருவுதாடையின் சைகோமேட்டிக் நீட்டு ஆகிய 
இவை மூன்றும் சேர்ந்து தோன்றிய உணிப்றையே அசிசி ப்ட்டுன் 

வளைவு என்று கூறுகிறோம். மேல்தாடை 

யில் குவாட்ரேட் எலும்பு இல்லை. எல் 4 

லாப் பாலூட்டிகளிலும்: குவாட்ரேட் | 
எலும்பு பட்டடை (11010) என்ற செவிச் 

சிற்றெலும்பாக மாறியுள்ளது. ஆகை 

- யால், கழ்த்தாடை ஸ்குவாமோசல் - 

எலும்புடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

  

முயலின் கீழ்த்தாடை : 

கீழ்த்தாடை : இருபக்கத்துக் கீழ்த் ee 
ஈடைகளும் நுனிநடுக்கோட்டில் சம்ஃ 1: முண் 

எல் fern eo : ட ee . . 2% கோரனாய்டு 
wart ymp ysis) சர்க்கப்பட் 3. அரைக்கும் பற்கள் 

டிருக்கின்றது. ஓவ்வொரு பக்கமும் 4. ஆங்குலார் 

'டென்டரி (ரகா) என்ற ஓரே எலும் 5. வெட்டும் பற்கள் 

பாலானது. இதில் பற்கள் பொருத்தப் 6. டென்டரி 
ப்ட்டுள்ளன. டென்டரியின் பின்முனை 

* மேல்நோக்கி நீண்டு ஸ்குவாமோசலுடன் இணையும் முண்டாக மாறி 

யுள்ளது. இந்த முண்டு ஸ்குவாமோசலில் உள்ள கிளிஞாய்டு (8181ம14) 

குழியில் புதைந்துள்ளது. இம், முண்டுக்கு முன்னால் பக்கவாட்டில் - 

அழுந்திய கோறனாய்டு நீட்சியும் (௦௦00014 010௦88), இதற்கு நேர் கீழே 
பக்கவாட்டில் ஆங்குலார் நீட்டியும் டென்டரியில் உள்ளன. 

ஹையாய்டு (133௦00): பேசிஹையால் என்ற தடித்த நடுப் 

பாகத்தையும், அதிலிருந்து பின்பக்கமாக நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் 

இருஜதைக் கொம்புகளையும் கொண்ட உறுப்பு. மூன்கொம்புகள் 

மூன்று சற்றெலும்புகளினால் பெரிஆட்டிக் எலும்புடன் இணைக்கப்பட் 

ருக்கின்றன. 

முள் எலும்புத் தண்டு (7 சரம்ரக1 ௦௦141மயய) : இதில் தாற்பத் 

தைந்து முள் எலும்புகள் இருக்கின்றன. ஓவ்வொரு முள் எலும்பும் 

. மற்றொன்றிலிருந்து இடைமுள் எலும்புத் தகடுகளால் (inter-vertebral 

3505) பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முள் எலும்புத் தண்டை, ஏழு முள் 

எலும்புகளையுடைய கழுத்துப் பாகம்,. பன்னிரண்டு முள் எலும்புகளை 

யுடைய மார்புப் பாகம், ஏழு முள் எலும்புகளையுடைய இடைப்பாகம். 

(]ம்கா 152௦0), நான்கு: முள் எ லும்புகளையுடைய பிட்ட பாகம்.
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(sacral region), பதினைந்து முள் எலும்புகளையுடைய வால் பாகம் என- 
ஐந்து, பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். 

முள். எலும்பின் அமைப்பு : மூன்றாவது இடைமுள் எலும்பை: 
உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலரம். (படம் 255). இது கீழ்க்கண்ட 

பாகங்களைக் கொண்டது: 1. சென்ட்ரம் (centrum). உருளை: 

போன்ற இதன் முன்பக்கமும், பின்பக்கமும் தட்டையாக இருக்கும்... 
இதன் முன்னும் பின்னும் எப்பிபைசிஸ் (ஜய) என்ற - தட்டை. 
யான எலும்புகள் உள்ளன. உயிரியின் வளர்ச்சியின் இளம் பருவத்தில். ' 
தனித் கனியே இருந்த இவை இரண்டும் பிறகு சென்ட்ரத்துடன்- 
இணைந்துவிடுகின்றன. 2. முள் எலும்பு வளைவு (neural arch). -. 
சென்ட்ரத்தின்-மேற்புறமாகவுள்ள எலும்பு வளைவுக்கு முள் எலும்பு: 

, வளைவு எனப் பெயர். சென்ட்ரத்திற்கும், இந்த வளைவுக்கும் நடு: 
விலுள்ள நியூரல் கால்வாயின் (neural canal) வழியாக முதுகுத். 
தண்டு ஜய! ௦00) செல்லுகிறது. முள் எலும்பு வளைவின் ஆரம்பத். 
தில்.முன்னும் பின்னும் இரு ஜதைப் பதிவுகள் உள்ளன. இதனால் இரு. 
முள் எலும்புகள் ஒன்றாகப் பொருத்தப்படும்போது, அதற்கு இடை. 
யில் துவாரங்கள் தோன்றுகின்றன. இந்த இடைமுள் எலும்புத் 
siarsusohes (inter-vertebral ரகர) வழியாக முதுகுத்' தண்டி. 
லிருந்து கிளம்பும் நரம்புகள் வெளிச்செல்லுகின்றன. 3. முள்: 
எலும்பு வளைவு நீட்டு ௩2௨] ற௦௦₹55). முள் எலும்பு வளைவின் மேற்: 
புற மிருந்து ஒரு நீட்சி தோன்றியுள்ளது. இதற்கு முள் எலும்பு: 

- வளைவு நீட்டி எனப் பெயர். 4. குறுக்கு ' நீட்சிகள் (transverse: 
processes). சென்ட்ரத்தின் முன்புறப் பக்கவாட்டில் இரு நீட்சிகள்: 
உள்ளன. இவை விரிந்த நுனிகளையுடைய தட்டையான நீட்சிகள்... 
மேலும், இவை வெளிப்புறமாகவும், கீழ்ப்புறமாகவும் நீட்டிக்கொண்: 
டிருக்கன்றன. 8. முன் சைகபோபைஎஸ் (prezygapophyses). apeir 

எலும்பு வளைவின் முன்பக்கத்திலிருந்து பக்கத்துற்கு ஒன்றாக ஈரிணை 
வுப் பரப்புகள் முன்னாசவும், உள்நோக்இயும் காணப்படுகின்றன... 
இவைகளுக்கு முன் சைகபோபை9ஸ்கள் எனப் பெயர், இவைகளுக்குச் . 
சற்றுப் பின்னிருந்து ' மேலாக - நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் இரு. 
நீட்சிகளுக்கு மெட்டபோபைூஸ்கள் எனப் பெயர். 6. பின் சைகபோ 
பைசிஸ் (posterior zygapophyses). முள் எலும்பு வளைவின் பின் 
புறத்திலிருந்து பக்கத்திற்கு ஒன்னுாகப் Ger சைகபோபைூஸ்கள் . 
என்ற இரு நீட்சகள் இருக்கின்றன. இவை பக்கவாட்டில் கீழ்: 
தோக்கஇு வளர்ந்துள்ளன. 

ஒரு முள் எலும்பு மற்றொரு முள் எலும்புடன் சேரும்போது, 
முன்னுள்ள முள் எலும்பின் பின் சைகபோபைசிஸ்கள், அதை அடுத்து: ் வரும் முள் எலும்பின் முன் சைகபோபைூஸ்களுக்குமேல் பொருகத்.



வகை : .பாலூட்டிகள் ் ் கிச்ச் 

தப்பட்டிருக்கும். இதே முறைதான் எல்லா முள் எலும்புகளின்” 
சோர்க்கையிலும் காணப்படுகிறது. 

கழுத்து முள் எலும்புகள் : எல்லாப் பாலூட்டிகளிலும் ஏழு. 
கழுத்து முள் எலும்புகள்தாம் இருக்கின்றன. இதன் சென்ட்ரமும், 

  

முயலின் முள்ளெலும்பின்' அமைப்பு ண: &. மூன்றாம் இடைமுள் 
- உ ளெலும்பு, 8. இரண்டு இடைமுள்ளெலும்புகளின் இணைப்பு, 6. பிடர் 

எலும்பு, 1, பிடர் அச்சு, 1..நியூரல் முள், 2. பின்சைகபோபைசிஸ், 

3. மெட்டபோபைசிஸ், 4. நியூரல் வளைவு, 5. குறுக்கு நீட்சி, 

6. சென்ட்ரம், . 7. முன்சைகபோபைசிஸ், 8. குறுக்குப் பந்தகம், 

9, முள்ளெலும்புத் தமனிக் கால்வாய், 10. முன் இணைப்புப் பாகம், 
11. கழுத்து விலாவெலும்பு. 

முள் எலும்பு வளைவு நீட்சியும் சிறியனவாக இருக்கும். இதன் குறுக்கு: 

நீட்சி ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு துவாரம் உண்டு. கழுத்து முள் எலும்புகள் 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அமைந்திருப்பதால், இத்துவாரங்கள் ஒரே கோட் 

டில் அமைகின்றன. இத்துவாரங்கள்: வழியாக முள் எலும்புத். 

குமனி செல்லுகிறது. முதலிரண்டு கழுத்து .முள் எலும்புச 

ம், மற்றவற்றிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கன்றன. முதல் கழுத்து: 
முள் எலும்புக்குப் பிடர் எலும்பு (௨12) என்றும், இரண்டாவதற்குப் 

பிடர் அச்சு (௦5) என்றும் பெயர், 

பிடர் எலும்பு ண: இதற்கு ' சென்ட்ரம் இடையாது. மேலும், 

மூள் எலும்பு வளைவு நீட்சி மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். ஆனால்,.



குறுக்கு நீட்டு அகன்று தட்டையாகவும், துவாரங்களை புடைவதாகவும் 

இருக்கும். இதன் முன்பக்கத்திலுள்ள இரண்டு குழிந்த பகுதிகள் 
மண்டை ஓட்டிலுள்ள இரு பிடர் முண்டுகள் பதிவதற்கு ஏற்றவையாக 

அமைத்துள்ளன. பிடர் எலும்பின் பின்பக்கத்தில் பிடர் அச்சு இணை 

வதற்கான இரண்டு இணைபக்கங்கள் உள்ளன. இதிலுள்ள பெரிய 

நரம்புக் கால்வாய் ஒரு குறுக்குப் பந்தகத்தினால் இரு பாகங்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் மேல்பகுதி பெரியதாகவும், கீழ்ப்பகுதி 

சிறியதாகவும் இருக்கின்றன. மேல்பகுதியின் வழியாக முதுகுத் 

தண்டும், &ீழ்ப்பகுதியின் வழியாகப் பிடர் அச்சிலிருந்து ஓடன் 

படாய்டு முளையும் செல்லுகின்றன, 

பிடர் அச்சு : அகலமாகவுள்ள இதன் சென்ட்ரத்திலிருந்து 

ஓடன்டாய்டு முளை (04001014070066) என்ற நீட்சி முன்நீட்டிக் 
கொண்டிருக்கறது. இந்த முனை பிடர் எலும்பிலுள்ள. பின் நரம்புக் 

கால்வாயில் பொருந்தியுள்ளது. இவ்விதமாக இங்கு முளைமூட்டுத் 
தோன்றியுள்ளது. இதனால் தலையை எல்லாப் பக்கங்களிலும் அசைக்க 

முடிகிறது. 

மார்பு முள் எலும்புகள் : இங்குள்ள முள் எலும்புகளில் சென்ட்ரம், 

முள் எலும்பு வளைவு, வளைவு நீட்டி, குறுக்கு நீட்டுகள், இணைபகுதிகள் 

முதலிய எல்லாம் இருக்கின்றன. எல்லா மார்பு முள் எலும்புகளுட௨. 

னும் இரு விலா எலும்புகள் அசையும்படியாக இணைக்கப்பட்டிருக் 
கின்றன. ஒவ்வொரு விலா எலும்பும் முள் எலும்புடன் ஈரிடங் 
களில் இணைந்துள்ளன. ஓர் இணைப்பு சென்ட்ரத்தின் மேல்பக்தத் 

திலும், மற்றொன்று குறுக்கு நீட்சியின் 8ழ்ப்புறத்திலும் அமைந்துள் 
ளன. ஒன்பதிலிருந்து பன்னிரண்டுவரை மார்பு முள் எலும்புகளில் 

மெட்டபோபைசிஸ்கள் அதிகப்படியாக உள்ளன. 

இடை முள் எலும்புகள் : அநேகமாச இவை மற்றவைகளைவிடப் 
பெரியனவாகவும், அதிக வளர்ச்சியடைந்த முள் எலும்பு வளைவு 

, இட்சிகளையும், குறுக்கு நீட்சிகளையும் கொண்டுமுள்ளன. 

பிட்ட முள் எலும்புகள் : நான்கு பிட்ட. முள் எலும்புகளும் ஓன்றாக 
இணைத்து சேக்ரம் அல்லது பிட்டம் (8800) என்ற ஒரே உறுப்புத் 
தோன்றியுள்ளது. இது இரண்டு இடுப்பு வளையங்களுக்குமிடையில் 
பொருந்தியுள்ளது. முதல் பிட்ட, முள்ளெலும்பு மற்ற எல்லாவற்றி 
னும் பெரிதாகவுள்ளது. இதன் குறுக்கு நீட்டெகள் அகன்று சிறகுகள் 
போல் தோற்றம் பெற்று இடுப்பைத் தாங்கியுள்ளன. 

வால் முள் எலும்பு : முன்னுள்ள வால் முள் எலும்புகள் பிட்ட 
-முள் எலும்புகளைப் போலவே அமைந்துள்ளன. பின்னுள்ள வால்



வகை : பாலூட்டிகள் ' ட ததத 

முள் எ லும்புகள் வரவரக் குறைந்துகொண்டே சென்று, By Bur 
அள்ளவைகளில் சென்ட்ரம். மட்டும் இருக்கிறது. மூ துகு த் தண்டு: 
மூள் எலும்புகளில் வியாபித்திருக்கவில்லை. 

விலா எலும்புகளும், மார்பு எலும்புகளும் : தட்டையான வளைந்த. 
பன்னிரண்டு ஐதை விலா எலும்புகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் 
மேல்பாகம் எலும்பாலும், &ழ்ப்பாகம் குருத்தெலும்பா லுமானவை. 

. மேல்பாகத்தை முள் எலும்புப் பாகம் என்றும், ழ்ப்பாகத்தை மார்பு 
எலும்புப் பாகமென்றும் கூறுகிறோம். . மேல்பாகத்தின் நுனி இரு இளை: 
களாகப் பிரிந்துள்ளன. இவற்றில் பருத்த களையான காப்பிட்டுலம் 

 (capitulum) சென்ட்ரத்துடனும், மெல்லிய இளையான டியூபார்குலம்: 
(மம்ம) முள்ளெலும்பின் குறுக்கு நீட்சியுடனும் இணைக்கப்பட். 
டிருக்கின்றன. முதல் ஏழு விலாவெலும்புகளின் &ீழ்நுனிகள் நேரே 
மார்பெலும்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கன்றன. இவைகளுக்கு, 
உண்மை, விலாவெலும்புகள் (1ரம6 110௦) எனப் பெயர், எட்டாவது, 
ஒன்பதாவது விலாவெலும்புகள் ஏழாவது விலாவெலும்பின் மூலமாக 
மார்பெலும்புடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவைகளுக்குப் பொய் 
விலாவெலும்புகள் (false ribs) எனப் பெயர். மற்ற மூன்று ஜதை 

விலாவெலும்புகளும் மார்பெலும்புடன் இணைக்கப்படாமல் தனியே- 
நிற்பதனால், இவைகளை மிதக்கும் Meor@a gydryscr (floating ribs): 
எனக் கூறுகிறோம். 

மார்பு எலும்பு ஆறு கண்டங்களைக்கொண்ட நீண்ட கழிபோலுள்- 
ளது. மற்ற எல்லாவற்றையும்விடப் பெரியதாகவிருக்கும் முதல் கண் 
டத்திற்கு மெனுபிரியம் (௩) எனப் பெயர். கடைசிக் கண்டத் 
Bog Poevtrord (xiphisternum) எனப் பெயர். விலாவெ லும்பு: 
களுடன் இணைக்கப்பெருத இக்கண்டத்தின் அடியில் இஃபாய்டுக் 

(்றற்௦ப்ம்) குருத்தெலும்பு இணைந்துள்ளது. மூதல் ஐதை விலாவெலும் 
புகள் மெனுபிரியத்துடனும், மற்ற ஐதைகள் அடுத்து வரும் கண்ட௩்- 
களுக்கிடையில். வரிசையாகவும் இணைந்துள்ளன. 

மார்பு வளையம் (1௪௦101௧1 தராம்16) : இது விலாவெ லும்புகளுக்கு... 

வெளிப்புறமாக அமைந்து, தசைகளாலும் பந்தகங்களாலும் அவற் 
றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மார்பு வளையத்தின் வலது, இடது: 
என்ற ஓவ்வொரு பக்கமும் கோள்பட்டை எலும்பு, காலர் எலும்பு என" 

. இரண்டு எலும்புகளாலானது. தவளையின் மார்பு வளையத்திலுள்ள- 
கோரக்காய்டு என்ற பெரிய எலும்பு இதில் ஒரு: ஏறிய நீட்சியாக 

அமைந்துள்ளது. இத்நீட்சு தோள்பட்டை எலும்புடன் ஒன்றுசேர்ந்- 
துள்ளது. தோள்பட்டை எலும்பு ஓரு முக்கோண வடிவமூடையது.. 

முக்கோணத்தின் அசன்ற பாகம் மேல்நோக்கியும், கூர்ப்பாகம் £ழ்.



526 . ்.. விலங்கியல் 

நோக்கியும் அமைந்துள்ளன. கூர்முனையிலுள்ள கிளினாய்டு (ஐ16௦௦44) 

குழியில் மேற்கை எலும்பின் பந்துபோன்ற முனை பொருந்தியுள்ளது. 

இளிஞய்டு குழிக்கு மேலாகக் கோரக்காய்டு நீட்சி நீட்டிக்கொண்டிருக் 

Ang. தோள்பட்டை. எலும்பின் அகன்ற நுனியில் ஒரு சிறு சூப்ரா 

.ஸ்காப்புலா (suprascapula) என்ற குருத்தெலும்பு இருக்கிறது. 

தோள்பட்டை எலும்பின் மேற்பரப்பில் தடித்த முள் போன்ற 

  

Licw.asé, 

A. மூயலின் தோள் எலும்பு: 1. தோள்பட்டை யெலும்பு, 

2, மேல்தோள்பட்டை. யெலும்பு, 3. கோரக்காய்டு, 4. முள், 

5. அக்கிரோமியன் நீட்சி, 6, மெட்டாகிரோமியன் நீட்சி, 8. முயலின் 

.. இடுப்பு வளையம் : 1. இலியம், 2. பியூபிஸ், 3, இச்சியம், 4. அசிட் 

டாபுலம், 5. அப்டுரேட்டர் துவாரம், ட, சிம்ஃபிசிஸ், 7. இடைமுள் 

ளெலும்பின் இணைபகுதி, 

விளிம்பு நீட்டிக்கொண்டிருக்கும். இந்த விளிம்பின் &ீழ்முனை, அதாவது 
இளிஞய்டு குழிப்பக்கமுள்ள பாகம், நன்றாக நீண்டுள்ளது. இதற்கு 

அக்கிரோமியன் நீட்டு (௮0௦௦ம் றா0௦0688) என்று பெயர். இதிலிருந்து 
மெட்டாகிரோமியன் (0௩64௨௦1௦0௨) நீட்டு ஒன்று பின்னோக்கயுள்ளது. 

காலர் எலும்பின் ஒரு முனை மார்பு எலும்புடனும், மறுமுனை அக்ரோ. 

மியன் நீட்சியுடனும் இணைப்புத். இசுக்களால் இணைக்கப்பட்டிருக் 
கின்றன. : 

OOuy udu (Pelvic girdle) :. .Q@cry adnugsHer avg, 
இடது பகுதி ஒவ்வொன்றும். மூன்று எலும்புகளின் சேர்க்கையா 

லானது. இலியம் (மம), இச்சியம் (12௦ிீஸ்பய), பியூபிஸ் (pubis) என்ற 
மூன்று எலும்புகளின் சேர்க்கையாலான ஒரு பக்கத்துப் பகுதிக்கு அனாம 
Gguwi or@yiby (os innominatum) erent) Quut. இரண்டு அநாமதேய
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எலும்புகளும் க&ீழ்ப்பக்கத்தில்- சிம்ஃபிசிஸ்மூலமாக இணைக்கப்பட் 

டுள்ளன. ஓவ்வோர் அநாமதேய எலும்பின் வெளிப்பக்கத்திலும், ஓர் 
- அசிட்டாபுலக் Gi (acetabulum) அமைந்துள்ளது. WALT YS 

இற்கு முன்னால் மேற்புறமாக இலியம் அமைந்துள்ளது. சிறகுபோல் : 

அகன்ற நுனியின், : உட்பக்கமிருக்கும் சுரசுரப்பான பாகத்துடன் 

முதல் பிட்ட..முள்ளெலும்பு இணைக்கப்பட்டிருக்கறது. அநாமதேய 

எலும்பின் பின்பகுதியும், மேற்புறமும் இச்சியத்தினாலானது. இரு. 

பக்கத்து இச்சிெயங்களும் &ழ்நோக்கிச் சென்று இணைந்து இச்சியாட்டிக் 

் சிம்ஃபிசிஸ் தோன்றியுள்ளது. முன்புறமாக அமைந்துள்ள பியூபிஸ் 

எலும்பு மூன்றிலும் மிகச் சிறியது. - இது சழ்நோக்கியுள்ளது. இது 

ஆப்டுூரேட்டர் (010210) துவாரத்தனால் இச்சியத்திலிருந்து பிரிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. இரு பக்கத்துப் பியூபிஸ் எலும்புகளும் &ழ்ப்பாகத்தில் 

'இணைந்து பியூபிக் சம்ஃபிரிஸைத் தோற்றுவித்துள்ளன. அசிட்டா 

புலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் காட்டிலாய்டு(௦௦11௦10) எலும்பு உள்ளது. 

முன்கால்கள் - (1௦06-1185) : மேற்கரத்திலுள்ள மேற்கை 

எலும்புக்கு நடுத்கண்டும் (24210), இரு முனைகளும் உள்ளன. உருண்டை 

யான மேல்முனை இிளினாய்டு குழியில் பொருத்தப்பட்டு, தோள்பட்டை 

_ மூட்டு எற்பட்டுள்ளது. இந்த முனையின் நடுவில் ஒரு பள்ளமும், இரு 

_ புறமும் முடிச்சுப்போலும் அமைந்துள்ளன. இதற்குப் பைசிபிட்டல் 

பள்ளம் (1017௨1 ௦௦76) எனப் பெயர். இதன் வழியாக இருதலைத் 

தசையின் (biceps muscle) நாண் (1600௦1) செல்லுகிறது. இந்த 

முடிச்சுகளில் ஓன்றிற்குச் சிறிய முடிச்சு. என்றும், மற்றொன்றிற்குப் 

பெரிய முடிச்சு என்றும் பெயர். சிறிய முடிச்சு எலும்பின் வெளிப் 

பக்கமும், பெரிய முடிச்சு எலும்பின் உட்புறமுமாக அமைந்துள்ளன. 

இந்த எலும்பின் தீழ்முனையில் உள்ள உருளைபோன்ற பாகமான 

டிரோக்கியாவுடன் (௦௦08௨) முன்கை எலும்புகள் இணைந்துள்ளன. 

இந்த இணைபரப்புக்கு முன்னும் பின்னுமாக இரு பதிவுகள் உள்ளன. 

“முன்னுள்ள கோரனாய்டு பதிவில் ஆரஎலும்பும், பின்னுள்ள ஒலிக் 

இரேனன் பதிவில் முழங்கை எலும்பின் ஒலிக்கிரேனன் நீட்டியும் 

பஇந்துள்ளன. 

மூன்னங்கையில் உள்ள ஆர எலும்பும், முழங்கை எலும்பும் 

ஒன்றன்மேல் ஒன்று அசைய முடியாத நிலையில் ஒன்றன் பக்கத்தில் 

ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. எப்பொழுதும் உள்ளங்கை 

இழ்நோக்கி இருக்கும் நிலையிலேயே இவ்வெலும்புகள் அமைந்துள்ளன. 

மனிதனைப்போல உள்ளங்கையை மேலும்£மும் இருப்ப முடியாது. 

முழங்கை : எலும்பைவிடச் சிறியதான ஆர எலும்பு மூன்கையின் 

உட்புறமாக அமைந்துள்ளது. முழங்கை எலும்பின் மேல்நுனியி 

லுள்ள ஒலிக்கிரேனன் நீட்டிக்குக் கீழாக உள்ள சிக்மாய்டு (51தய010)
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பள்ளம் டிரோக்கியாவுடன் இணைந்து, கீல்மூட்டுத் தகோன்றியுள் 
ளது. 

மணிக்கட்டிலுள்ள ஒன்பது எலும்புகளும் மூன்று வரிசையில் 

அமைந்துள்ளன. முன்வரிசையில் மூன்றும், தடுவரிசையில் ஒன்றும், 

இறுதி வரிசையில் நான்கும் இருக்கின்றன. முன்வரிசை ஸ், 
களுக்கு ரேடியேல் (7௨0816) , இன்டர்மீடியம் (intermedium), அல்னேர்.. 
(ulnare) எனப் பெயர். உட்பக்கமுள்ள முதலிரண்டு எலும்புகளும் 

  

LIL 16-957, 

A. முயலின் முன்கால் எலும்புச் சட்டகம் : 
2. டெல்டாய்ட் முகடு, 3, பைசிபிட்டல் பள்ளம், 4, ஒலிக்கிரேனன் நீட்சி, 5. ஆரஎலும்பு, 6. முழங்கை எலும்பு, 7. மணிக்கட்டு எலும் புகள், 8. உள்ளங்கை எலும்புகள், 9, விரல் எலும்புகள். ் B. பின்னங்கால் எலும்புச் சட்டகம் ; 1. தொடை எலும்பு, 2. தொடை எலும்பின் தலை, 3 பெரிய டிரோக்கான்டர், 4. மூன் றாம் டிரோக்கான்டர், 5, முழங்கால் சில்லி, 6. முழங்கால் சில்லிப் ட் பள்ளம், 7. கீழ்க்கால் உள்ளெலும்பு, 8, கீழ்க்கால் வெளியெலும்பு, 9. சினிமியல் மேடு, 10. கேல்கேனியம், 11. கணுக்கால் எலும்புகள், 12. பாத எலும்புகள், 13, விரல் எலும்புகள். 

_ 1. மேற்கை யெலும்பு, 

ஆர எலும்புடன் இணைந்துள்ளன. அல்பேகர், முழங்கை எலும்புடன் இணைந் துள்ளது. கடைசி வரிசை எலும்புகளுக்கு உள்ளிருந்து வெளி
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யாக மூறையே டிரேப்பீசியம் (trapezium), டிரேப்பிசோய்டு (ா௨6- 
2௦14), ஆஸ் மோனம் (08 ராகா), அன்சிஃபாரம் (பம) எனப் 

பெயர். ' இதில் அன்சிஃபாரம் ஈரெலும்புகளின் சேர்க்கையாலானது.. 
நடு வரிசையில் உள்ள எலும்பிற்கு சென்ட்ரேல் (௦மவ16) எனப் 

பெயா். ஆக, மணிக்கட் டில் ஒன்பது சிறிய எலும்புகள் உள்ளன.. 

உள்ளங்கையில் ஐந்து உள்ளங்கை எலும்புகள் உள்ளன. இத் 
துடன் இணைந்துள்ள ஐந்து விரல்களில் முதல் விரலில் இரண்டு விரல்: 

எலும்புகளும், - மற்றவைகளில் மூன்று விரல் எலும்புகளும் இருக் 

கின்றன. ஐந்து விரல்களில் முதல் விரல் சிறியதாகவும், மூன்றாவது 

விரல் பெரியதாகவும் உள்ளது. 

பின்கால்கள் (1110-1109) ண: தொடையைத் தாங்கியிருக்கும்: 

தொடையெலும்பு உடலிலுள்ள எல்லா எலும்புகளையும்விட நீண்டு: 

பருத்துள்ளது. இதன் உருண்டையான மேல்முனை அ௫ிட்டாபுலக் 

குழியில் பொருந்தியுள்ளது. இந்த முனைக்குச் சற்றுக் 8ழே மூன்று நீட். 
சிகள் உள்ளன. இதில் பெரிய டிரோக்கான்டர் (82/2 11001ஊரர்ன) 

வெளிப்பக்கமாகவும், சிறிய டிரோக்கான்டர் (lesser trochanter) 

உட்பக்கமாகவும், மூன்றாம்: டிரோக்கான்டர் (third trochanter) 

பெரிய டிரோக்கான்டருக்குக் கீழாகவும் அமைந்துள்ளன. தொடை. 

யெலும்பின் கீழ்முனையில். இரு முண்டுகள் உள்ளன. முண்டு 

களின் இடையில் சிறு பள்ளம் தோன்றி முன்னங்கால் எலும்புகள் 
இணைவதற்கு ஏற்றாற்போல அமைந்துள்ளது. முன்னங்காலில் &ழ்க் 
கால் எலும்பு, கீழ்க்கால் வெளியெலும்பு என இரண்டு இருக் 
இன்றன. இவை இரண்டின் கீழ்முனைகளும் ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட்டும், 

மேல்முனைகள் தனித்தனியாகவும் இருக்கின்றன. தடித்த கீழ்க்கால் 

உள்ளெலும்பில் முன்புறமாக ஒரு முகடு (௦88) உள்ளது. தொடை 

யெலும்புக்கும், கீழ்க்கால் உள்ளெலும்பிற்கும் இடையில், அதாவது 

முழங்காலின் முழங்கால் சில் (௨613) இருக்கிறது. தொடை 

யெலும்பின் கீழ்முனையிலுள்ள சில் பதிவில் க4611கா groove) இத்த 

எலும்பு அமைந்துள்ளது. 

கணுக்காலிலுள்ள ஆறு எலும்புகளும் மூன்று வரிசையில் 

அமைந்துள்ளன. முகல் வரிசையில் ஆஸ்ட்ரகாலஸ் (851182௨115), 
கால்கேனியம் (calcaneum) oorm ஈரெலும்புகள் இருக்கின்றன. 
நடுவரிசையில் நாவிகுலார் (௩1௦01௧) என்ற ஓர் எலும்பும், கடைசி 
வரிசையில் மிசோகியூனிஃபாரம் (065000), எக்டோகியூனிஃ . 

பாரம் (601001), இயூபாய்டு (ம்ம்) என்ற மூன்று எலும்பு 

களும் அமைந்துள்ளன. கால்கேனியத்திலிருந்து பின்புறமாக ஒரு நீட்சி 
தோன்றியுள்ளது. இதற்குக் கால்கேனியல் நீட்சி (0௨1௦௨11481 0௦௦635) 

820-434
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என்று பெயர். இதைத்தான் நாம் குதிகால் (0681) என்கிறோம். 

பாதத்தில் நான்கு பாத எலும்புகள் உள்ளன. இத்துடன் இணைந் 

துள்ள நான்கு விரல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் மும்மூன்று விரல் எலும் 
புகள் இருக்கின்றன. 

சீரண மண்டலம் (Digestive system): உணவுப் பாதையும், 

அத்துடன் சேர்ந்த சீரணநீர்ச் சுரப்பிகளும் சரண மண்டலத்தைச் 

Ce. gona. ட 

உணவுப் பாதையை, உள்வாய், தொண்டை, உணவுக் குழல், 
'இரைப் பை, டியோடினம், இறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல், 

மலவாய் எனப் பல பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். உள்வாயில் இரு 

தாடைகளும், பற்களும், நாக்கும் உள்ளன. உள்வாயினுள் நான்கு 

ஐதை உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் இறக்கின்றன. அவையாவன: பெரோட் 

ge. apci§acn (parotid glands), கண்டழ்ச் சுரப்பிகள் (147௧-௦7151421 

glands), Eps oihay SToOLé aocnGacr (sub-maxillary glands), 
கீழ்நாக்குச் aegcuMacr (sub-lingual), புறச்செவிக்குச் சற்றுமுன், 

'தோளுக்குக் 8ழ், பக்கத்திற்கு: ஒன்றாக இரு பெரோட்டிட் சுரப்பிகள் 
அமைந்துள்ளன. இவற்றிலிருந்து கிளம்பும் ஸ்டீன்சன் நாளங்கள் 

{Stenson’s ducts) முன்னோக்கிச் சென்று, இரண்டாவது சடை வாய்ப் 

பல்லுக்கு எதிராக, உள்வாயில் இறக்கின்றன. கண்டழ்ச் சுரப்பிகள். - 

கண்ணுக்கு முன்னால் சற்றுக் கழே அமைந்துள்ளன. இவற்றின் நாளங் 

கள். ஸ்டீன்சன் நாளங்கள் திறக்குமிடத்திற்குச் சற்று அருகில் உள் 

வாயில் திறக்கின்றன. இரு காடைகளும் கூடுமிடத்தில் பக்கத்திற் 
கொன்றாக இரு கீழ்த்துருவு தாடைச் சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. 

இவற்றிலிருந்து வரும் வார்ட்டனின் நாளங்கள் (Wharton's ducts) 
உள்வாயின் முன்களத்தில் இறக்கின்றன. இரு &ழ்தாக்குச் சுரப்பிகள், 

கீழ்த்தாடைக்கு உட்புறமாக நாக்இன் அடியில் பக்கத்இற்கு ஒன்றாக 

அமைந்துள்ளன. இவற்றிலிருந்து பல நாளங்கள் இளம்பிக் Sib 
வெட்டும் பற்களுக்கும், நாக்கிற்கும் இடையிலுள்ள பாகத்தில் தனித் 

தனியே இறக்கின்றன. மீன், தவளை, களர்வன முதலிய பிராணிகளில் 
அமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் இல்லை என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம். 

உள்வாயை அடுத்து வரும் தொண்டை. வேலம் 'பாலாட்டி, 

யினால் (1௨100௩ றவிக(1) அதிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொண் 

டையின் முன்பகுஇயில் உள்மூக்குத் துவாரங்களும், பக்கங்களில் செவிக் 
குழாய்த் துவாரங்களும் திறக்கின்றன. : கொண்டை, பின்னால் 
உணவுக் குழலாக மாறிச் செல்லுகிறது. உணவுக் குழல் துவாரத் 
திற்கு முன்னால் தொண்டையில் $ழ்ப்புறமாகச் சுவாசக் குழாய்ப் 
புழை (06) அமைந்துள்ளது. இப்புழை எப்பிகளாட்டிஸ் (epi-
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glottis) cram குருத்தெலும்பினால் காக்கப்படுகிறது. மூக்கிலிருந்து 

காற்று தொண்டை. வழியாகச் சுவாசக் குழாய்க்குச் செல்லுகிறது. 
உணவு வாயிலிருந்து தொண்டை வழியாக உணவுக் குழலை அடை - 

கிறது. ஆகையால், உணவு உட்கொள்ளும்போது, சுவாசக் குழாய்ப் 
புழை எப்பிகிளாட்டிஸினால் மூடம். 
பட்டுவிடுவதால், உணவுப் பொருள் 

சுவாசக் குழலுக்குச். செல்லுவது 

குடுக்கப்பட்டு நேரே உணவுக் குழலை 

அடைகிறது. . சுவாசிக்கும்பொழுது 

எப்.பிகிளாட்டிஸ் சுவாசப் புழையை 
மூடாதிருப்பதால், காற்று நேர 

சுவாசக் குழாய் மூலமாக நுரை 

யீரலை அடைகிறது. 

உணவுக் குழல் தொண்டையிலி 
ருந்து கிளம்பி, மார்பறையின் வழி 
யாகப் பின்னோக்கிச் சென்று, உதர 

விதானத்தைதக் துளைத்துக்கொண்டு 

வயிற்றறையை அடைந்து, விரிந்து 
. இரைப் பையாகிறது. இரைப் பை 

யின் முன்புறம் குழிந்தும், .பின்புறம் 
குவிந்தும் இருக்கும், இரைப் பையை 
இரு பாகங்களாகப் பிரிக்கலாம். 

உணவுக் குழல் தஇறக்கும்படி இடது 
புறமுள்ள இரைப் பையின் அகன்ற 

பாகத்திற்குக் கார்டேக் : (௦க:4௧௦) 

பகுதியென்றும், வலதுபுறமுள்ள குறு 
இய பாகத்திற்குப் பைலோரிக் ($1௦- 

௪1௦) பகுதியென்றும் பெயர். இதை 
அடுத்து வரும் சிறுகுடல் சுமார் ஏழு 

அல்லது எட்டு அடி நீளமிருக்கும். 
சிறுகுடலின் முதல் பாகமான டியோ : 
டினம், பைலோரிக் பகுதியிலிருந்து 

ஒரு சுருங்கிய இடத்தினால் பிரிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. பைலோரஸ் (ற91௦- 

7118) என்ற இந்த இடம் ஒரு சுருக்கு 

தசையினால் (51௦௦2) காக்கப்படு 

Ang. இரைப் பையின் உட்சுவ 
ரில் பல நீண்ட மடிப்புகள் இருக் 
இன்றன. 

  

p
e
r
 
A
N
A
y
Y
N
S
 

  

LiL 13-258. 

முயலின் உணவுப் பாதை? 

உணவுக் குழல் 

இரைப் பை 

டியோடினம் 

பித்த காளம் 

பித்தப் பை 

கணையம் 

இலியம் 

உருண்டைப் பை 

சீக்கம் 

குடல்வால் 

பெருங்குடல் 

மலக்குடல் 

மலவாய் 

இதில். இரைப் பைச் சுரப்பிகள் அமைந்துள்ளன. டியோ
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டினம் 10 குழாய்போன்ற அமைப்பை யுடையது... இறுகுடலின் 
மற்றப். பகுதியான இலியம் (11107) சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கறது.. 
சிறுகுடலின் இறுதிப் பாகம்: அகன்று ஒரு சிறு பைபோல் உள்ளது... 
இதற்கு உருண்டைப் பை (8௧௦005 £௦%யாப016) எனப் பெயர். உருண் 

டைப் பையிலிருந்து இரு குழாய்கள் கஇளம்புகின்றன. இவற்றில். 
ஒன்றிற்கு €க்கம் (௦6) என்றும், மற்றொன்றிற்குப் பெருங்குடல்: 
என்றும் பெயர். €க்கத்தின்மேல் சுருள் சுருக்கங்கள் காணப்படும்... 
இதன் நுனி விரல்போன்ற குடல்வால் (vermiform appendix) 41S 
யில் மூடிகிறது. உள்ளே அமைந்திருக்கும் சுருள் வால்வின் இணைந்த. 

பாகத்தையே வெளியில் தோன்றும் சுருள் சுருக்கங்கள் புலப்படுத்து. . 

கின்றன. பெருங்குடலில் கோன் (௦0100, மலக்குடல் (rectum): 
என்ற இரு பகுஇகள் உள்ளன. மலக்குடலில் உருண்டை உருண்டை, 
யாக மலம் தங்கியிருப்பது முடிச்சுகள்போல் : தோற்றமளிக்கும். 
இலியம், கோலன், க்கம் இவைகளின் சந்திப்பை உருண்டைப்: 
பை குறிக்கிறது. இந்த இடத்தில் இலியோகோலிக் வால்வு (116௦-- 
colic valve) அமைந்துள்ளது. : மலக்குடல் மலவாய் வழியாக: 
வெளியே திறக்கிறது. ் 

கல்லீரல் ஐந்து .பகுதிகளைக்கொண்டது. இதில் ஒரு பகுதியில்: 
பித்தப் பை அமைந்துள்ளது. கல்லீரலில் சுரக்கப்படும் ' பித்தநீர், 
பித்தப் பையில் சேர்த்துவைக்கப்பட்டுத் தேவையான பொழுது 
பித்தநாளத்தின் வழியாக டியோடினத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப் 
படுகிறது. டியோடினத்தின் ஆரம்பத்இல் பித்தநாளம் திறக்கிறது. 

டியோடினத்தின் வளைவில் கணையம் அமைந்துள்ளது. இதிலிருந்து: ' 
கிளம்பும் கணைய நாளம் டியோடினத்தின் வெளிவளைவில். திறக்: 
கிறது. 

சுவாச மண்டலம் (8882122௦47 வண்டு குவளையில் இருப்பதை. 
விட இதில், சுவாச உறுப்புகள் அதிக வளர்ச்சி யடைந்துள்ளன.. 
எலும்புகளால் சூழப்பட்ட மார்புறையில் இரு நுரையீரல்கள் அமைந்: 
துள்ளன. வெளிக்காற்று வெளிநா௫த் துவாரங்கள் வழியாக மூக்குப்: 
பாதைகளை அடைந்து, அங்கிருந்து தொண்டைக்கு வந்து கேருஇறது... 
இங்கிருந்து... சுவாசக் குழாய்ப் புழை வழியாக சுவாசக் குழாய்க்குச்: 
சென்று, நுரையீரலை அடைகிறது. சுவாசக் குழாய், தொண்டையில். 
ஆரம்பித்து, உணவுக் குழலுக்குக் கீமாகக் கழுத்தில் சென்று, மார்: . 
பறையை அடை றது. சுவாசக் குழாயின் ஆரம்பம் அகன்று 'குரல்: 
வளையாக Carynx) மாறியுள்ளது. இக் குரல்வளை நான்கு குருத். 
'தெலும்புசகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. குரல்வளையின் கீழும் பக்க மும், sogsrrwG (thyroid) குருத்தெலும்பாலானது. இதன் : பின்
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பாகம் வளையம் போன்ற கிரைகாய்டு (௦11௦010) குருத்தெலும்பா : 

லானது. இதன் மேற்புறத்தில் இரண்டு அரீட்டினாய்டு (௧௫௭௦14) 
குருத்தெலும்புகள் அமைந்துள்ளன. குரல்வளையில் குறுக்காக அமைந் 

அள்ள குரல்நாண்களின் அதிர்ச்சியினால்தான் சத்தம் ஏற்படுகிறது. 

காற்றுக் குழாயின் கீழ்ச்சுவரில் “0”. போன்ற . குருத்தெலும் 
யுகள் அமைந்துள்ளன. காற்றுக் குழாய் மார்பறையை அடைந்த 

வுடன், அது இரு கிளைகளாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு துரையீரலுக் 
குள்ளும் செல்லுகிறது. 

ஓவ்வொரு நுரையீரலும் இரண்டு உறைகளாலான நுரையீரல் 

அறையில் அமைந்துள்ளன. வெளியுறை மார்பறையைச் சுற்றியும், 
உள்ளுறை நுரையீரலைச் சுற்றியும் அமைந்துள்ளன. இவ்வீருறை 

களும் நுரையீரலின் ஆரம்பத்தில் ஒன்றுசேர்ந் துள்ள்ன. இரண்டு 

நுரையீரல்களுக்கும் இடையில் உள்ள பாகத்திற்கு மீடியாஸ்டினம் 

(mediastinum) எனப் பெயா். இதில் இருத்யம் அமைந்துள்ளது. 

நுரையீரலில் நுழைந்தவுடன், காற்றுக் குழாய் பல கிளைகளாகப் 

பிரிந்து, அவை மறுபடியும் சிறு கஇளைகளாகப் பிரிந்து இறுதியில் நுண் 

களைகளாகின்றன. நுண் களைகள் இன்ஃபண்டிபுலத்தில் . (மமீபா04- 

மபீயாப) முடிகின்றன. இன்ஃபண்டிபுலம் மெல்லிய சுவர்களையுடைய 

அறு . பைகளைப்போன்ற உறுப்பு; பார்வைக்குத். திராட்சைக் குலை 
மீபான்று தோற்றமளிக்கும், 

சுவாச முறை : சுவாசமுறையில் உதரவிதானமும், விலா எலும்பு 
களும் முக்கியப் பங்கு கொள்ளுகின்றன. புறவிலா எலும்பிடைத் 

. குசைகள் சுருங்குவதால், . விலா எலும்புகள் யாவும் மேல்நோக்கி 

'இமுக்கப்படுகின்றன. இதனால் - மார்பறை பெரிதாகிறது. அதே 
சமயத்தில் உதரவிதானம் கீழ்நோக்கி இழுக்கப்படுவதால், மார்பறை 

யின் மேல்கீழ்த் தூரம் விரிவடைகிறது. இதனால் முதலில் புறநுரை 
யீரல் உறையும், இரண்டாவதாக அகநுரையீரல் உறையும், கடைசி 

யாக, நுரையீரல் சுவரும் வெளிநோக்கி விரிகின்றன. இதனால் நுரை 

யீரலினுள் உள்ள காற்று அழுத்தம் குறைகிறது. ஆகவே, வெளிக் 

காற்று நுரையீரலுக்குள் சுவாசப் பாதை வழியாக நுழைகிறது. ' இவ் 
விதம் காற்று உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. காற்றறையைச் சுற்றியிருக்கும் 

குந்துககளிலுள்ள இரத்தம், காற்றுப் பையிலுள்ள பிராண வாயுவை 
எடுத்துக்கொண்டு கரியமில வாயுவைக் காற்றறைக்குள் கொடுத்து 

விடுகிறது. பிறகு காற்று வெளிவிடப்படுகிறது.. இந்த முறையில் 

உதரவிதானமும், விலா எலும்பிடைத் தசைகளும் தத்நிலையை 

அடைவதால், நுரையீரல்கள் சுருங்கி அதனுள் இருக்கும் காற்று வெளி 

(யேற்றப்படுகிறது.
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இரத்த மண்டலம் (000124௦0௫7 system): இருதயம், இருதய 
உறையால் மூடப்பட்டு, மார்பறையில் அமைந்துள்ளது. இதில் இரண்டு 
ஆரிக்கிள்களும், இரண்டு வென்ட்ரிக்கிள்களும் இருக்கின்றன. இரண்டு 
ஆரிக்கிள்களுக்கும் இடையில் ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரும், இரண்டு: 
வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கும் இடையில் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரும். 
இருக்கின்றன. ஆரிக்கள்கள் வென்ட்ரிகிள்களைவிடச் சிறியனவாக: 
வும், மெல்லிய சுவரையுடையனவாகவும் உள்ளன. இடது வென்ட்.. 
ரிக்கிளின் சுவர், வலது வென்ட்ரிக்களின்: சுவரைவிடத் தடித்துள்ளது. 

- இருமேற் பெருஞ் சிரைகளும், ஒரு கீழ்ப்பெருஞ் சிரையும் வலது 
ஆரிக்கிளில் திறக்கின்றன. இரு நுரையீரல் சிறைகளும் ஒன்றுசேர்ந்து 
இடது ஆரிக்கிளில் திறக்கிறது. நுரையீரல் குமனி வலது வென்ட் 
ரிக்கிளிலிருந்தும், பெருந் தமனி இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்தும். 
கிளம்புகின்றன. 

வலது ஆரிக்கிள் வலது வென்ட்ரிக்களிலும், இடது ஆரிக்கிள் 
இடது வென்ட்ரிக்கிளிலும் திறக்கின்றன. வலது ஆரிக்குலோ- 
வென்ட்ரிகுலார் புமை மூவிதழ் வால்வினால் (1௦51ம் ஏவி) காக்கப் 
படுகிறது. இவை ஆரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளுக்குச் 
செல்வதை அனுமதிக்கும். ஆனால், வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து ஆரிக்கிளுக் 
குச் செல்வதை அனுமதிப்பதில்லை. ஓவ்வோர் இதழும் கார்டே- 
டெண்டினே (0101 ப26-10 01026) என்ற நாண்களினால் வென்ட்ரிக்கி 
ளின் சுவரிலுள்ள பாப்பில்லரி தசைகள் என்ற நீட்சிகளுடன் இணைக் 
கப்பட்டுள்ளன. 

இடது ஆரிக்கிலோ-வென்ட்ரிகுலார் புழை ஈரிதழ் வால்வினால்: 
(bicuspid valve) sréacu@Angy. இவற்றிலும் கார்டே-டெண் 
டினே உண்டு, வலது வென்ட்ரிக்களின் முன்பக்கமிருந்து நுரையீரல்: 
தமனி கிளம்பி, இரண்டாகப் பிரிந்து, ஓவ்வொன்றும் ஒரு நுரையீர 
௮க்குச் செல்லுகிறது. இடது வென்ட்ரிக்களின் முன்பக்கமிருந்து 
பெருந் தமனி இளம்பி, பல சொசளாகப் பிரிந்து, உடலின் 
பல பாகங்களுக்கும் செல்லுகின்றன. நுரையீரல் - குமனியின் 
ஆரம்பத்திலும், பெருந்தமனியின் ஆரம்பத்திலும் மூன்று பிறை வால்வுகள் உள்ளன. இவை வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து இரத்தம் தமனி 
களில் செல்லுவதை அனுமதிக்கும். ஆனால், : மறுபக்கம் அணு 
மதிக்காது. _ 

பெருந்தமனி இடது வென்ட்ரிக்கிளிலி 
மாக. வளைந்து முதுகுப்புறம் சென்று, 
போலப் பின்னோக்கச் செல்லுகிறது. இ 

ருந்து கிளம்பி இடதுபுற 

முதுகெலும்பை ஒட்டினாற் . 

திலிருந்து ஆங்காங்கே பல
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இளைகள் செம்பி, உடலின் பல பாகங்களுக்குச் செல்லுகின்றன. இவை 

களில் முக்கியமானவைகளை இங்குக் கவனிப்போம். 

பெருந்தமனியின் ஆரம்பத்திலிருந்து இரண்டு இருதயத் தமனிகள் 

(மோரு கார்ளர்க) சளம்பி இருதயத் இசுக்களுக்குச் செல் லுகின்றன.. 

பெருந்தமனியின் வளைவிலிருந்து ஒர் அனாமதேயத் தமனி (400008 

ஊர) இளம்புகிறது. இத்தமனி உடனே இரு கிளைகளாகப் பிரிகின் 

றது, இதில் ஒன்று வலது சப்கிளேவியன் தமனி, மற்றொன்று வலது 

பொது QaGgirt_igt”. (common carotid) Swe. avg) சப்கிளேவியன் 

குமனி வலது கரத்திற்குச் செல்லுகிறது. வலது பொது கெரோட் 

டிட் தமனி கழுத்தின் வழியே முன்சென்று வெளிகெரோட்டிட் தமனி, : 

உள்கெரோட்டிட் தமனி என இரண்டாகப் பிரிகிறது. வெளிகெரோட் 

டி.ட் தமனி வழியாக இரத்தம் தலைக்கும், முகத்திற்கும் செல்லுறைது. * 

உள்கெரோட்டிட் தமனி வழியாக இரத்தம் மூளைக்குச் செல்லுகிறது. 

பெருந்தமனி வளைவிலிருந்து, அனாமதேயத் குமனியை யடுத்து இடது 

பொது கெரோட்டிட். தமனி இளம்புகறது. , இது உள்கெரோட்டிட். 

தமனி, வெளிகெரோட்டிட். தமனி என இரண்டாகப் பிரிந்து, 

முறையே மூளைக்கும், தலைக்கும் செல்லுகின்றன. பெருந்தமனி வளைவி 

லிரூந்து அடுத்தபடியாகப் பிரியும் களை இடது சப்களேவியன் தமனி; 

இது இடது கரத்திற்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகிறது. மார் 
பறையில் முதுகெலும்புடன் ஒட்டினாற் போல உள்ள மூலத்தமனியி 

லிருந்து பல விலா-இடைத் தமனிகள் (1016700808 உம) இளம்பி, 

விலா-இடை_த் தசைகளுக்கு இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகின்றன... 

பெருந்தமனி உதரவிதானத்தைகத் துளைத்துக்கொண்டு வயிற் 

றறைக்குச் செல்லுகிறது. இங்குக் கீழ்க்கண்ட தமனிகள் இதிலிருந்து 

களம்புகின்றன: (1) சீலியாக் தமனி (coeliac artery). கஉதரவிதா 

னத்திற்குச் சற்றுக் கழே பெருந்தமனியிலிருந்து ஒரு சீவியாக் தமனி 

இளம்பி, ஹிப்பாடிக் தமனி (18௧14௦ லாசரு) லினோகாஸ்ட்ரிக் தமனி 

(lieno-gastric artery) என இரண்டாகப் பிரிந்து, முன்னது நுரையீர 

இக்கும், பின்னது இரைப் பை, டியோடினம், மண்ணீரல்களுக்கும் 

இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகின்றன. (8) முன் மிசன்டிரிக் 

Suef (anterior mesentric artery). சீலியாகி குமனியை அடுத்துக் 

- சளம்பும் இத்தமனி சறுகுடலுக்கும், கணையத்திற்கும் இரத்தத்தை 
எடுத்துச் செல்லுகிறது. (3) சிறுநீரகத் குமனிகள் (1021 காரசார]. 

பெருந்தமனியிலிருந்து இரு சிறுநீரகத் குமனிகள் கிளம்பி, ஒவ்வொரு 

சிறுநீரகத்திற்கும் தனித்தனியே செல்லுகின்றன. . (4) பின் மிசன்டி. 

Pes soe! (posterior mesentric artery). பெருத்தமனியிலிருந்து ஒரு 

தமனி கிளம்பி மலக்குடலுக்குச் செல்லுகிறது. (5) கோனாடியல் 

guosiscr (gonadial arteries). இரு தமனிகள் கிளம்பி ஒவ்வொரு
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க. முயலின் தமனி மண்டலம்: 1, இருதயம், 2, நுரையீரல் . தமனி, 3, தமனி வளைவு, 4. மேற்பெருக் தமனி, 5. அகாமதேயத் தமனி, 6. பொது கெரோட்டிட் தமனி, 7. உள்கெரோட்டிட் தமனி, 
3. வெளிகெரோட்டிட் தமனி, 9. சப்கிளேவியன் தமனி, 10. இன்டர் 
காஸ்டல், 11. காற்றுக் குழாய், 12, துரையீரல், 13, உதரவிதானம், 
14: சீலியாக் தமனி, 15. மூன்மிசன்டிரிக் தமனி, 16. அட்ரினல், 
17. சிறுநீரகம், 18. ரினல் தமனி, 19, பின்மிசன்டிரிக் தமனி, 
20. இனச்செல் ௬ரப்பித் தமனி, 21. வால்தமனி, 22. பொது இலேக் 
தமனி, 23. உள்-இலேக் தமனி, 24, வெளி-இலேக் தமனி, %. சிரை 
மண்டலம்: 1. இருதயம், 2, முன்பெருஞ் சிரை, 3, பின்பெருஞ் சிரை; 
4 ஆஸைகாஸ் சிரை, 5, இன்டர் காஸ்டல் சிரை, 6, சப்கிளேவியன் 
சிரை, 7. வெளிஜுகுலார் சிரை, 8. உள்ஜாகுலார் சிரை, 9, காற் 
அக் குழாய், 10. நுரையீரல், 11, உதரவிதானம், 12. கல்லீரல், 13, ஹிப்பாடிக்சிரை, 14, ஹிப்பாடிக்-போர்ட்டல் சிரை, 15, அட் ரினல், 16, சிறுநீரகம், 17. ரீனல் சிரை, 18. இனச்செல் சுரப்பிச் 
சிரை, 19, இலேக் சிரை, 20, தொடைச் சிரை, 21, வால்சிரை,
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இனச் செல் சுரப்பிக்கும் ஒன்வொண்றகம் செல்லுகின்றன. (6) பொது 
இலேக் தமனிகள் (60007001) 114௨௦ வார்னர்). பெருந்தமனி இறுதி : 

யில் இரு கககளாகப். பிரிந்து, ஓவ்வொரு காலுக்கும் ஒன்று வீதம் 

செல்லுகிறது. இதற்குப் பொது இலேக் தமனி எனப் .பெயர், 

ஒவ்வொரு பொது இலேக் தமனியிலிருந்தும் மும்மூன்று இளைகள் பிரி 

- இன்றன. அவற்றில் ஒன்றான இலியோ-லம்பார் (ilio-lumbar) 21 
லின் மேற்சுவருக்குச் செல்லுகிறது. அடுத்த உள்-இலேக் தமனி 

(internal iliac artery) என்பது இடுப்பிற்குச் செல்லுகிறது. மூன்றா 

வகான வெளி-இலேக் தமனி (24081 11180 வர்ர) காலுக்குச் செல்லு 

கிறது. இதிலிருந்து .சிறுநீர்ப் பைக்கு ஒரு தமனி செல்லுகிறது. 
(7) வால் தமனி. பெருந்தமனி இறுதியாகச் சிறுத்து வாலுக்குச் 

செல்லுகிறது. இதற்கு வால் தமனி எனப் பெயர். 

வலது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து இளம்பும் நுரையீரல் தமனி, இரண் 

டாகப் பிரிந்து, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நுரையீரலுக்கும் செல்லு 

கின்றன. ஓவ்வொரு நுரையீரலிலிருந்தும் ஒரு சிரை கிளம்பி, இருத 
யத்தை நோக்கி வந்து, இரண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து இடது ஆரிக்கிளில் 

திறக்கிறது. 

எல்னொரு மேற்பெருஞ் சிரையும் மூன்று சிரைகளின் சேர்க்கையா 

பலானது. கரத்திலிருந்து வரும் சப்களேவியன் சிரையும், முகத்தி 

லிருந்து. வரும் வெளி-ஜுகுலார் சிரையும், மூளையிலிருந்துவரும் உள்- 

ஜுகுலார் சிரையும் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு பக்கத்து மேற்பெருஞ் சிரை 

யாகின்றன. இரு மேற்பெருஞ் சிரைகளும் தனித்தனியே வலது ஆரிக் 

இளில் திறக்கின்றன. வலது மேற் பெருஞ் சிரையில் ஆசைகாஸ் 

(azygos) Acorupih, விலா-இடைச் சிரைகளும் கலக்கின்றன. 

இருதயச் சுவருக்குச் சென்ற இரத்தம் இருதயச் சிரையால் சேக 

ரிக்கப்பட்டு, இடது மேற்பெருஞ் கிழைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படு 

கிறது. 

£ழ்ப்பெருஞ் சிரை, வால் சிரையிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. வால் 

பாகத்திலுள்ள இரத்தத்தை வால் சிரை சேகரித்துக் தீம்ப்பெருஞ் 

அரையில் கொண்டு சேர்க்கிறது. கழ்ப்பெருஞ் சிரை முன்னோக்கிச் 

சென்று, வலது ஆரிக்கிளில் முடிகிறது. : அது செல்லும் வழியில் பல 

இரைகள் இதில் வந்து சேருகின்றன. அவையாவன : 1. ஒரு வெளி- 

இலேக் சிரை ஒவ்வொரு பக்கத்துத் தொடை வெளிப்பக்கத்திலிருந் 

தும் இரத்தத்தைச் சேகரித்துக் &8ீழ்ப்பெருஞ் சிரைக்கு எடுத்துச் 

செல்லுகின்றது. 2. தொடையின் உட்பக்கத்திலிருந்து ஓர் உள்- 

'இலேக் .சிரை களம்பிக் கீழ்ப்பெருஞ் திரையுடன் வந்து சேருகிறது.
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3. பின்புற வயிற்றுச் சுவரிலிருந்து இரண்டு இலியோ-லம்பார் சிரை 

கள் (ileo-lumbar veins) 975550054 சேகரித்துக் £ழ்ப்பெருஞ் சிரை 

யில் கொண்டு சேர்க்கின்றன. 4. இனச் சுரப்.பிகளிலிருந்து இரண்டு 

இனச் சுரப்பிச் சிரைகள் இதில் வந்து சேருகின்றன. 4. சிறுநீர 

கத்திலிருந்து இரு சிறுநீரகச் சிரைகள் இதில் வந்து கலக்கின்றன. 

6. கல்லீரலிலிருந்து கல்லீரல் சிரைகள் (16214௦ ஈன) இதில் வந்து 

| கலக்கின்றன. இவ்விதமாக உடலின் 

பின்பகுதிக்குச் சென்ற இரத்தம் எல் 

“லாம் இறுதியில் கீழ்ப்பெருஞ் சிரையில் 

வந்து சேருகின்றது. 

இரைப் பை, சிறுகுடல், மிசன்டிரி 

(குடல்தாங்கி), கணையம், மண்ணீரல் 

முதலிய பாகங்களுக்குச் சென்ற இரத் 

கும் ஹிப்பாட்டிக்-போர்ட்டல் சரயைி 

னால் சேகரிக்கப்பட்டுக் கல்லீரலுக்கு 

எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. 

  

இருதயம் செயற்படும் முறை: முய 

படம் .360, லின் இருதயத்தில் சுத்த இரத்தமும், 
முயலின் இருதயம் அசுத்த இரத்தமும் ஒன்றுடன் ஒன்று . 
_உள்தோற்றம் : கலக்காமல் தனித்தனியே உள்ளன. 

1, வலது ஆரிக்கிள் ... இருதயத்தின் வலது. பக்கத்தின் வழி 
2. இடது ஆரிக்கிள் யாக அசுத்த இரத்தமும், இடது பக்கத்: ' 
ம் ee omaci hee தின் வழியாக சுத்த இரத்தமும் செல் 
5. வது முன்பெருஷ்கிரை லுகின்றன. இவ்விதமாக இருதயத்தில் 
6. பின்பெருஞ் சிரை இரண்டு ஓட்டங்கள் உள்ளன. இவற்றில். 
7. பெருந்தமனி ஒன்றிற்கு சிஸ்டமிக் ஓட்டம் (systemic 
8: அனாமதேயத்”தமனி circulation) என்றும், மற்றொன்றிற்கு 
ட ie a Hicorufire gts 1) (pulmonary circu- 

தமனி [21௦0) என்றும் பெயர். சஸ்டமிக் ஓட் 
11. நுரையீரல் தமனி டத்தின் இரத்தம் இருதயத்திலிருந்து 
12. இடதுமுன்பெருஞ் சிரை கிளம்பி, பெருந் தமனி வழியாக உட 
13. நுரையீரல் சிரை லின் பன பாக ட்ட ட் 

14, ஈரிதழ் வால்வு ் ங்களுக்கும் சென்று, 

15. பிறைவால்வு ் சிரைகனால். சேகரிக்கப்பட்டு, இரும்பி 

16. கார்டே டெண்டினே இருதயத்தின் வலது ஆரிக்கிளுக்கு வந்து: 
17. பேப்பிலரி தசைகள் சேருகிறது. நுரையீரல் ஓட்டத்தில், 

டட இரத்தம் இருதயத்தின் வலது வென்ட் 
ரிக்கிளிலிருந்து கிளம்பி, நுரையீரலுக்குச் சென்று, நுரையீரல் சிரை 
வழியாக இருதயத்தின் இடது ஆரிக்கிளுக்கு வந்து சேருகிறது.
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இருதயச் சுருக்கத்தின்போது, முதலில் இரண்டு ஆரிக்கிள்களும். 
சுருங்குகின்றன. பிறகு இரண்டு வென்ட்ரிகள்களும் சுருங்குகின்றன... 
உடனே இரண்டு ஆரிக்கிள்களும், இரண்டு வென்ட்ரிகள்களும் அடுத் 
தடுத்து விரிகின்றன. இரண்டு ஆரிக்கிள்களும் சுருங்கும்போது, வலது 
ஆரிக்கிளிலுள்ள அசுத்த இரத்தம் வலது வென்ட்ரிகிளையும், இடது: 
ஆரிக்கிளிலுள்ள சுத்த இரத்தம் இடது வென்ட்ரிகளையும் வந்தடை. 
கின்றது. பிறகு வென்ட்ரிகிள்கள் சுருங்கும்போது, ஆரிக்குலோ- 
வென்ட்ரிகுலார் துவாரங்கள் வால்வுகளினால் . மூடப்பட்டுவிடுவதால், 
வலது வென்ட்ரிகிளில் உள்ள அசுத்த இரத்தம் நுரையீரல் தமனிக் 

கும், இடது வென்ட்ரிகிளிலுள்ள சுத்த இரத்தம் பெருந் தமனிக்கும். 

செல்லுகின்றது. இத் தமனிகளின் ஆரம்பத்திலுள்ள பிறை வால்வுகள்- 

இரத்தம் திரும்பி வென்ட்ரிகிள்களுக்கு வருவதைக் தடுத்துவிடுகின் 
றன. நுரையீரல் தமனி வழியாகச் செல்லும் அசுத்த இரத்தம்: 
நுரையீரலுக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டுச் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. 

அங்கிருந்து நுரையீரல் சிரை வழியாகச் சுத்த இரத்தம் இருதயத்தின் 
இடது ஆரிக்கிளை வந்தடைகிறது. பெருந்தமனி வழியாகச் சென்ற. 

சுத்த இரத்தம் உடலின் பல பாகங்களுக்கும் சென்று, பிராண வாயு 

வையும், உணவுப் பொருளையும் கொடுத்துவிட்டு, கழிவுப் பொருள் 

களைச் சேகரித்துக்கொண்டு அசுத்த இரத்தமாகி, சிரைகளின் வழி: 

யாக இருதயத்தின் வலது ஆரிக்கிளை வந்தடைகிறது. 

இருதயம் இடைவிடாது விரிந்து சுருங்கிக்கொண்டே யிருக்கன் 

றது. இருதயம் விரிவதை இருதய விரிவு (0128(016) - என்றும், சுருங்கு 

வதை இருதயச் சுருக்கம் (5௦16) என்றும் கூறுகிறோம். இதனால் 

இரத்தம் இடைவிடாது உடலில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. இரத். 

துத்திலுள்ள சிவப்புக் கார்ப்பசல் இருபுறமும் கவிழ்ந்தும், உருண்டை 
யாகவும் இருக்கும். மேலும், இதில் நியூக்ஸியல் இல்லை. இரத்தத்தின் 
உஷ்ண நிலை எப்பொழுதும். ஓரே அளவாக இருக்கும். அதாவது: 

முயலின் உஷ்ண நிலை 1001. _ 

நிணநீர் மண்டலம் (Lymphatic ஐல) : நிணநீர் மண்டலம். 

நன்கு வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. மார்புக் குழாய் (1407௧௦0716 0ம01): 
என்ற ஒரு முக்கியக் குழாய் மார்பறையிலும், வயிற்றறையிலும் வியா 

பித்துள்ளது. இந்தக் குழாய் இடது மேற்பெருஞ் சிரையுடன் கலக். 

கிறது. உணவுப் பாதை உறுப்புகளிலிருந்து வரும் நிணநீர் நாளங்- 

களும், உடலின் க&ீழ்ப்பாகத்திலிருந்து வரும் நிணநீர் நாளங்களும் 

இந்த மார்புக் குழாயில் திறக்கின்றன. தலையின் இடது பக்கம்,. 

கழுத்து, இடது முன்கால் முதலிய இடங்களிலிருந்து வரும் - நிணநீர் 
நாளங்கள் மார்புக் குழாயுடன் சேருகின்றன. தலையின் வலது பாகம்,. 

கழுத்து, வலது முன்கால் முதலிய பாகங்களிலிருந்து வரும் நிணநீர்:
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நாளங்கள் ஒன்றுசேர்ந்து வலது மேற்பெருஞ் சிரையுடன் சேரு 

இன்றன. . 

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் (Endocrine glands) : தைராய்டு 

(thyroid), தைமஸ் (thymus), அட்ரினல் (௧02021), பிட்யூட்டரி 
 (நம்மமம்1005) முதலியன இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை. 

குரல்வளைக்குப் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு தைராய்டு சுரப்பிகள் 
அமைந்துள்ளன. குரல்வளைக்குக் .8ழ்ப்பக்கமாக இரண்டும் இணைக் 

சுப்பட்டுள்ளன. இருதயத்திற்குமுன் தைமஸ் அமைந்துள்ளது. சிறிய 

பபிராணியில் இது பெரியதாகவும், பெரிய பிராணியில் சிறியதாகவும் 

இருக்கும். ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்தையும் ஒட்டினாற்போல ஓர் அட்ரி 
-னல் சுரப்பி உள்ளது. 'டையன் செஃபலானுக்குக் (8480௩ ௦6012100)' 
கீழ்ப்புறமாக, இன்்ஃபண்டிபுலத்துடன் இணைந்தாற்போல பிட் 
யூட்டரி சுரப்பி உள்ளது. ° 

நரம்பு மண்டலம் (Nervous system): eplarujibd, soirG as_apia, 
வெளிநரம்புகளும் இந்த மண்டலத்திலடங்கியவை. மூளையைச் சுற்றி 
லும் மூன்று உறைகள் உள்ளன. மேலே பயாமேட்டரும் (ுர்௨லக்ம), 
“மூளையை ஒட்டினாற்போல டியூராமேட்டரும் (ஸெரஹு), இரண் 
டி.ற்குமிடையில் அரக்னாய்டு படலும் (௨1௨௦170010 membrane) soos 
துள்ளன. பெருமூளை, அரைவிட்டங்கள் இரண்டும் தவளையில் இருப் 
பதைவிடப் பெரியனவாக உள்ளன. இரு பகுதிகளுக்கும் இடையில். 
மேற்புறமாக ஆழ்த்த பள்ளம் இருக்கறது. இரு கதுப்புகளும் கார்ப் 
பஸ் கலோசம் (6௦ற௩ட ௦௨11௦) என்ற தரம்புத்தசையால் சேர்க்கப் 
பட்டுள்ளன. பாலூட்டிகளில் மட்டும்தான் இது உள்ளது. ஓவ் 
“வொரு பெருமூளைக் கதுப்பிலும் மூன்று பகுதிகள் இருக்கின்றன. முன் 
பக்கத்தில் குறுகிய ஃபிரான்டல் பகுதியும், பின்பக்கத்தின் மேற்புற 
மாக அகன்ற பெரைட்டல் பகுதியும், பின்பக்கத்துன் €ழ்ப்புறமாக 
டெம்பரல் பகுதியும் அமைந்துள்ளன. பெரு மூளையின் மேற் 
பரப்பு வழுவழுப்பாக இருக்கும். பெருமூளைக் கதுப்புகளின் 
அடிப்பாகத்தில் நுகர்ச்சிப் பகுதிகள் பொருத்த.ப்பட்டுள்ளன. நுகர்ச் : 
சிப் பகுதிகள் கதைபோல் முன்நீட்டிக்கொண்டுள்ளன. 

பெருமூளைக் கதுப்புகள் பின்னோக்கி வளர்ந்து, அடுத்த 
பாகமாகிய உடையன் செஃபலாளை (dien cephalon) wensgis 
கொண்டிருக்கின்றன. இதன் கூரை கோராய்டு Geréeew (choroid 

. plexus) இரத்தப் பகுதியாலானது. இதன் கூரையிலிருந்து கிளம்பும் 
தண்டின் நுனியில் பைனியல் உறுப்பு (0 ௦0) அமைந்துள்ளது. 
“டையன் செஃபலானின் அடியிலிருந்து உட்கூடுடைய இன்ஃபண்டிபுலம்
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கிளம்பி, நுனியில் பிட்யூட்டரி உறுப்பைத் தாங்கி நிற்கிறது. பிட். 

பயூட்டரி உறுப்புக்கு முன்னால் பார்வை கையாஸ்மா (optic chiasma)- 

வும், பின்னால் கார்ப்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ் (௦01008 ௨101:க15) என்ற உறுப்பும். 
அமைந்துள்ளன. - ் 

டையன் செஃபலானுக்கும் பின்னால் பார்வைப் பகுதிகள் (௦011௦ 

1) உள்ளன. : ஓவ்வொரு பார்வைப் பகுதியும், குறுக்குக் கோட். : 
டத . ன் 

  

படடீ. 8௨2. 

முயலின் மூளை: 4... மேல்தோற்றம், ௰. கீழ்த்தோற்றம். 

1. நுகர்ச்சிப் பகுதி, 2. பெருமூளை அரைவட்டப் பகுதி, 3. பைனியல் 

உறுப்பு, 4. கார்ப்போரா குவாட்ரிஜமினா; 85. சிறுமூளைப் பக்கப்பகுதி 

கள், 6. ஃபிளாக்குலஸ், 7. வர்மிஸ், 8, முகுளம், 9, பார்வை 

கயாஸ்மா, 10. பிட்யூட்டரி உறுப்பு, 11. கார்ப்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ், 
12, குரூரா.செரிபிரை, 13. பான்ஸ் வரோலி. . 

டினால் இரண்டாக்கப்பட்டுக் கார்ப்போரா குவாட்ரிஜமினா (௦0100௨ 

quadrigemina) oorp பெயரைப் பெற்றிருக்கின்றன. பார்வைப்” 

பகுதிகளுக்கு அடியில் முகுளத்தையும், பெருமூளைக் கதுப்புகளையும். 
இணைத்துக்கொண்டு இரு விரிந்த நரம்புப் பட்டைகள் அமைந் 

துள்ளன. இவற்றிற்குக் குரூரா செரிபிரை (0212௨ ௦21) எனப். 

பெயர். பார்வைப் பகுதிகளுக்குப் பின்னால் மேற்புறமாகச் சிறுமூளை 

இருக்கிறது. இது மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

நடுவிலுள்ள பகுதிக்கு வர்மிஸ் ுனாப6) என்றும், பக்கப் பகுதிகளுக்கு. 

ஃபிளாக்குலஸ் (௦௦௦0108) என்றும் பெயர். மூளையின் இறுதிப் பாகத் 

இற்கு முகுளம் எனப் பெயர். முக்கோண வடிவமுடைய இது Wer
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னால் தண்டுவடமாகச் செல்லுகிறது. முகுளத்தின் அடி.துனியில் 
பான்ஸ் வரோலி (0௦௧8 ஈ௨:௦111) என்ற நரம்புப் பகுதியுள்ளது. சிறு 
மூளையின் இரு பக்கத்துப் பகுதிகளையும் 8ழ்ப்பக்கமாகப் பான்ஸ் 
வரோலி இணைக்கிறது. இறுமூளை, மூன்று ஐதை நரம்புத் தடங்களி 
னால் பார்வைப் பகு௫, பான்ஸ் வரோலி, முகுளம் முதலியவற்றுடன் 
'தொடர்பு கொண்டுள்ளது. ் 

மூளையின் அறைகள் (லெர்ம்ச ௦8 15 நாஷ்ட : முகுளத்தினுள் 
HTETHT Og 69 p (fourth ventricle) உள்ளது. இதன் கூரை இரத்த 
பயாமேட்டரினால் ஆனது. சிறுமூகாயில் அறை கிடையாது. 
டையன் செஃபலானில் மூன்றாவது அறை ரம்ஸ்ம் ஏராமார்2) உள்ளது. 
இதன் பக்கச் சுவர்கள் பார்னவவத் gsreeow (Opticthalami) சளா 
லானது. . நான்காவது அறையையும், மூன்றாவது அறையையும் 
சேர்க்கும் பாகத்திற்கு இட்டர் (02) அல்லது. அக்தெடக்டஸ் இல் 
huis (aqueductus sylvius) sere: பெயர், — பெருமூளைக் கதுப்பு 
களில் இருப்பவற்றிற்கு.ப் பக்க அறைகன் ஏன்று பெயர். இலை மன்ரோ 
துவாறத்இன் (மகாமக மீ Monro) a furs மூன்றாவது அறையடன் 
கொடர்பூ கொண்டுள்ளன. பக்க அறையின் முன்பகுதியில் கார்ப் 
Leh chicos Gu_t_tb (corpus striatum) tei m தரம்பூத் கடம் இருக் 
இறது. நுகர்ச்சிப் பகுதிகளில் அறைகள் இல்லை. 

மூளையிலிருந்து பன்னிரண்டு ஐதை மூகா நரம்புகள் கிளம்பி” 
'வெளிச்செல் லுகின் றன. 

இதன் தண்டுவடம் தவளையின் குண்டுவடத்தை ஒத்துள்ளது. 
நாற்பத்தைந்து ஐதை தண்டுவட நரம்புகள் இருக்கின்றன. தண்டு 
'வடத்தின் கழுத்திலிருந்து இம்பும் இறுதி நான்கு நரம்புகளும், முகல் Lory நரம்பும் சேர்ந்து பிராக்கியல் பிளக்சஸ் ௫ஆஷம்வி plexus) 
தோன்றியுள்ளது. இறுதி இரண்டு இடைநரம்புகளும், முதல் மூன்று பிட்ட நரம்புகளும் சேர்ந்து ஸ்கையாட்டிக் பிளக்சஸ் (sciatic plexus) உருவாகியுள்ளது.' 

பரிவு நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு தவளையை ஓத்ததே, 

- சிறுகீரக--இனவிருத்தி மண்டலம் 
கழிவு மண்டலம் (படம் 862) 17-1௦ “genital system): Qo Aay bir கங்களும், அவற்றிலிருந்து வரும் இரு An girs குழாய்களும், சிறுநீர்ப் _ பையும் கழிவு மண்டல உறுப்புகளாகும். முயலின் உடலில் Do Amber asmisor (kidneys) உள்ளன. இவை FOL Hove Am ky xtiacr (meta- nephros) aensmude சேர்ந்தவை, இவை உதர விதானத்தற்குக் கீஜே, குடலுக்குப் பின்னால் முதுகெலும்பில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக
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அமைந்துள்ளன. இடது சிறுநீரகம், வலது சிறுநீரகத்திற்குச் சற்றுத் 
தாழ்ந்த நிலையில் அமைந்துள்ளது. இவை நல்ல சிவப்பு நிறமுடையவை. 

உருவத்தில் அவரை விதையைப் போன்றிருக்கன்றன. இவற்றின் 

குழிந்த பாகம் முதுகெலும்பை நோக்கி அமைந்துள்ளன. குழிந்த 

பாகத்தின் மத்தியில் ஹைலஸ் (1108) என்ற குழி உண்டு. இந்தக் 
குழியிலிருந்து ஒரு சிறுநீர்க் குழாய் கீழ்நோக்கிச் செல்லுகின்றது. 

இரண்டு ிறுநீரகங்களிலுமிருந்து வரும் இரு குழாய்களும் சிறு 
நீர்ப் பையினுள் (மர்வா 01௨002) இறக்கின்றன. இப் பை வயிற். 

றையில் மலக்குடலுக்குக் மோக அமைந்துள்ளது. இதன் கீழ்ப்பக்கத் 

இலிருந்து புறச்சிறுநீர்க் குழல் (பாலமாக) புறப்பட்டு உடலின் வெளியே 

செல்லுகிறது. இதன் வழியாகச் சிறுநீர் .வெளியேற்றப்படு 

கிறது. 

ஓவ்வொரு சிறுநீரகமும் பல சிறுநீரக நுண்குழாய்களினாலான து 

‘(urinary tubules). இந் நுண்குழாய்களெல்லாம் இணைத்திசுக்களால் 

'இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ் 

சிறுநீரகத்தை நீள்வெட்டுத் கோற்றத்தில் பார்த்தால், இரு 

பகுதிகள் தோன்றும். கருஞ் சிவப்பு நிறமுடைய குறுகிய வெளிப் 
பாகத்திற்குக் கார்ட்டெக்ஸ் (௦௦002) என்றும், உள்ளிருக்கும் சிவப்புப் 

பாகத்திற்கு மெடுல்லா (௯60ய112௨) என்றும் பெயர்.. சிறுநீர்க் குழாய் 

சிறுநீரகத்தினுள் நுழைந்தவுடன், அகன்ற புனல் போல் தோற்ற 
மளிக்கும்.. இப் பாகத்திற்குப் பெல்விஸ் (8518) எனப் பெயர். பெல் 

விஸின் சுவர் பல இடங்களில் பைபோல் குழிந்துள்ளது. இப் பைக்குக் 

காலிக்ஸ் (௦௨4) எனப் பெயர். மெடுல்லாவின் உட்பாகம் முக்கோண 

வடிவமுடைய மேடுகளாகிக் .காலிக்ஸ் பள்ளங்களில் பொருந்தியுள் 

ளது. மெடுல்லாவின் முக்கோண வடிவ மேடுகளுக்குப் பிரமிடுகள் 

(மராம்) எனப் பெயர். 

சிறுநீரக நுண்குழாயின் ஒரு நுனி அகன்று இரு சுவர்களுடைய 

கோப்பை போன்றிருக்கிறது. இதற்குப் பெளமானின் பெட்டகம் 

(Bowman’s capsule) என்று பெயர். இந்தப் பாகம் கார்ட்டெக்ஸில் 

அமைந்துள்ளது.- இதிலிருந்து வரும் நுண்குழல் மெடுல்லா அங்குள்ள 

வடிகுழாயில். சேருகிறது. இவ்வடிகுழாய் பிரமிட்டின் நுனியில் 

சென்று ஒரு துவாரத்தின் வழியாகப் பெல்விஸில் இறக்கிறது. ஒன் 

வொரு பிரமிட்டிலும் பல குழாய்கள் உள்ளன. நுண்குழாய்களினால் 

சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுப் பொருள் பெல்விஸாக்கு வந்து, அங்கிருந்து 

அறுநீர்க் குமாயின் வழியாகச் சிறுநீர்ப்பையை அடைகிறது. சிறுநீர்ப் 

பையில் சிறுநீர் சேகரித்துவைக்கப்பட்டு, அது நிறைந்ததும் வெளி : 

யேற்றப்படுகிறது.
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ஆண் இன உறுப்புகள் : ஆணில் நீண்ட கோள வடிவமான 
இரு விந்து சுரப்பிகள் உள்ளன. இளவயதில் சிறுநீரகங்களை ஒட் 

டினாற்போல இவை அமைந்திருக்கும், வயது வந்ததும், இவை 

ன இ B 

  

Lin ta. 262, 

&. ஆண்முயல்--சிறுரிரக-இனவிருத்தி உறுப்புகள் : 1...விக்து 
சுரப்பி, 2. எப்பிடிடிமிஸ், 3, விதைப்பை, 4, விந்துகாளம், 5. யூட் 
டிரஸ் மேஸ்குலைனஸ், 6, சிறுநீர்ப் பை, 7 மலக்குடல், 8. சிறுநீரக- 
இனவிருத்திக் குழாய், 9, ஆண்குறி, 10, மலவாய், 11, சிறுநீர்க் 
குழாய், 12. சிறுநீரகம், 13. ஹைலஸ் ௩. பெண்முயல்? 1. அண் 
டச் சுரப்பி, . 2, ஃபெலோம்பியன் குழாய், 3, அண்டகாளப் புனல், 
4. கருப் பை, 5. புணர்புழை, 6 வெஸ்டிபியூல், 7, சிறுநீரகம், 
8. ஹைலஸ், 9. சிறுநீர்க் குழாய், 10 சிறுநீர்ப் பை, 11, மலக். 
குடல், 17. சிறுநீரக-இனப்பெருக்கப் புழை, 13, மலவாய், : 

வயிற்றறையிலிருந்து மெதுவாகக் கீழே இறங்கி, ஆண்குறிக்குப் பக் 
கத்திற்கு ஒன்றாக அமைந்துள்ள விதைப் பையில் வந்து தங்குகன்றன. 
விதைப் பைகளின் அறைகள், வயிற்றறையுடன் இங்குனில் கால்வாய் 
somes (inguinal canal) வழியாகத் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. 
ஆரம்பத்தில் பெரியனவாக இருந்து இங்குனில் கால்வாய்கள், பிறகு. 
குறுகிவிடுகின்றன. இவற்றின் வழியாக விந்து நாளங்களும், இரத்தக் குழாய்களும், நரம்புகளும் செல்லுகின்றன. ன சு 

விந்து சுரப்பியிலிருந்து எப்.பிடிடிமிஸ் (ஜே418ெயம்2) 
குழாய் கிளம்பி, பிறகு இது விந்து நாளமாகிறது, 
திலிருந்து வரும் விந்து நாளங்களும் 
வயிற்றறைக்குச் சென்று, 

என்ற சுருள் 
ஒவ்வொரு பக்கத். 

இங்குனில் கால்லாப் வழியாக 

அத்துப் பக்கத்துச் சிறுநீர்க் குழாயைச் சுற்
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றிக்கொண்டு &ழ்நோக்கிச் சென்று, யூட்டிரஸ் . மாஸ்குலைனஸ் (uterus. 
masculinas) ser உறுப்பில் இறக்கின்றன. சிறுநீர்ப் பைக்கு மேலா௯ 
பூட்டிரஸ் மாஸ்குலைனஸ் அமைந்துள்ளது. யூட்டிரஸ் .மாஸ்குலைனஸ் 
சிறுநீர்ப் பையின் கழுத்தில் திறக்கிறது. இவற்றுள் சேர்க்கைக்கும் 
பிறகு இருக்கும் சிறுநீர்ப் பையின் பாகத்தைத்தான் புறச்சறுநீர்க். 
குழல் என்கிறோம். இந்தப் பாகத்தைச் சறுநீர்-இனப்பெருக்கக் கால் 
eurus (urino-genital canal) என்றும் அழைக்கலாம். புறச்சறுநீர்க். 
குழலின் இறுதிப் பாகம் ஆண்குறியின் : (018) மத்தியில் செல்லு: 
கிறது. ஆண்குறி இரத்தக் குழாய்களையுடைய கடற்பஞ்சு போன்ற. 
திசுக்களாலானது. இதன் நுனியிலுள்ள தோல் மடிப்புக்குப் பிரி 
Gusew (prepuce) என்று பெயர். 

- சிறுநீர்ப் பையின் கழுத்தையும், யூட்டிரஸ் மாஸ்குலைஸைச் 
சுற்றிலும் புராஸ்டேட் சுரப்.பிகள் (003216 214008) அமைந்துள்ளன. 
இவை புறச்சிறுநீர்க் குழலில் இறக்கின்றன. இவற்றின் சுரப்பு 
விந்துவைப் பணியாற்றும்்படி தூண்டிவிடுகின்றது. இதை யடுத் 

துக் கெளப்பரின் சுரப்பிகள் (005 ஐஜ1௮௩08) அமைந்துள்ளன- 

ஆண்குறியில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு பெரினியல் (perineal) e7iuF 
கள் அமைந்துள்ளன. மலக்குடலின் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு. 

மலக்குடல் சுரப்பிகள் (160121 21௨108) இருக்கின் றன. 

பெண் இன உறுப்புகள் : பெண்ணில் நீண்ட கோள வடிவ 
முள்ள ஈரண்டச் சுரப்பிகள் சிறுநீரகங்களுக்கு மேலாக உடற் சுவ 

ருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வோர் அண்டச் சுரப்பியிலிருந்தும். 

உருண்டையான பிதுக்கங்கள் நீட்டிக்கொண்டுள்ளன. இவற்றிற்குக் 

கஇராஃபியன் ஃபாலிக்கிள்கள் (தா௨௨1441 0601110168) எனப் பெயர். ஓன் 

வொரு ஃபாலிக்கிளிலும் ஓர் ௮ண்டம் இருக்கும். வயிற்றறையில் 
ஈரண்ட நாளங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் புனல் வடிவமுள்ள 

துவாரத்தின் மூலம் வயிற்றறையில் அண்டச் சுரப்.பிக்கு அருகில் திறக் 

கின்றன. அண்ட நாளத்தின் முன்பகுதி பல வளைவுகளையுடைய 

குறுகிய பகுதி. இதற்கு.ஃபெல்லோப்பியன் குழாய் (211௦1௨ ஸம6) 
என்று பெயர். இதை அடுத்து வரும் அண்டநாளத்தின் பாகம் 

- அகன்று. விரிந்துள்ளது. இதற்குக் கருப் பை (மர்சாயடி) என்று பெயர்... 
இருபக்கத்து அண்ட நாளங்களும் கருப் பைக்குக்&ழ் ஒன்றாகச் சேர்ந்து 

புணர்புழையாக (1௨2102) மாறியுள்ளது. புணர்புழை இடுப்பு வளை 

ws Soyer சிறுநீர்ப் பைக்கு மேலாகக் கீழ்நோக்கிச் செல்லுகிறது. 
இங்கு சிறுநீர்ப் பையும், புணர்புழையும் ஒன்றாகச் சேருகின்றன. : இவ் 

விதம் சோர்ந்து உண்டான சிறுநீர்-இனப்பெருக்கக் கால்வாய் அல்லது 

Qeveig.i9ujeo (vestibule) புணர்புழை வாயின் (ஏயீரக) வழியாக 
வெளியே திறக்கின்றது. வெஸ்டி.பிச்ூலின் &ழ்ச்சுவரில் தடித்த சிறு 

830—35
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நீட்சி ஒன்று உள்ளது. இதற்குக் கிளிட்டோரிஸ் (௦114௦118) என்று 

பெயர். ஆணில் இருப்பதுபோலப் பெண்ணிலும், கெளப்பர் சுரப்பி 
களும், பெரினியல் சுரப்பிகளும், மலக்குடல் சுரப்பிகளும் உள்ளன. 

கருவுறல் : முதிர்ந்த அண்டங்கள் வயிற்றறையில் விழுந்து, 

ஃபெலோப்பியன் குமாயை அடைகின்றன. முயலில் புணர்ச்சக்குப் | 
பிறகுதான் அண்டங்கள் அண்டசீ சுரப்பியிலிருந்து விடுவிக்கப்படு 
கின்றன. புணர்ச்சியின்போது ஆணினால் பெண்ணின் புணர்புமை 

யில் செலுத்தப்பட்ட விந்து அண்ட நாளத்தில் முன்னோக்கிச் 
செல்லுகின்றது. இந்தக் காலத்திற்குள் ஃபெலோப்பியன் குழாயை 
அடைந்திருக்கும் அண்டங்கள், அங்கு வந்த விந்துடன் சேர்ந்து 
கருவுறுகின்றன. ஆகையால், கருவுறுதல் &ஃபெலோப்பியன் குழாயில் 
தடைபெறுடறது. கருவுற்ற அண்டங்கள் கருப் பையை வந்தடை, 
கின்றன. கருப் பையில் தங்கியிருந்து, கரு வளருகிறது. - வளர்கரு 
தாயின் கருப் பைச் சுவருடன் பிணைக்கப்படுகிறது. இவ்விதம் பிணைக் . 
கும் உறுப்புக்குப் பிளசன்டா (placenta) என்று: பெயர். இந்தப் 
பிளசன்டா மூலமாக வளர்கரு தனக்கு வேண்டிய அகாரப் பொரு 
ஊத் தாயிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகறது. முயலின் கருப்பகாலம் 
ஒரு மாதம். ஒரு மாத காலம் கழித்து, முயல் குட்டி போடுகிறது. 

- .மூயல் ஒரு தடவைக்கு இரு குட்டிகள், போடும். முயல் குட்டி போட் 
வுடன், அதன் உடலில் உரோமங்கள் இரா. 

மேலும், கண்கள் மூடியிருக்கும். மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் 
குளர்ச்சி அடைத்திருக்கும். வளர்கரு முழு வளர்ச்சியும் அடைந்து 

். குட்டியாகத் தாயைவிட்டு வெளிவருவதால், : இந்தப் பிராணிகளைக் 
G44. Gur@erer (Viviparous) என்று அழைக்கிறோம். 

_ பாலூட்டிகள்--வகைபாடு 
[ச Mammals—classification) 

பாலுரட்டிகளை மூன்று உள்வகைகளாகப் பிரிக்கலாம் + 

1. புரோட்டோதீரியா (21௦000 1௨); முன்னிலைப் பா ஓட்டிகள், 
3. மெட்டாதீரியா ( Metatheria) ; இடைநிலைப் பாலூட்டிகள். 
4. பூதீரியா (Eutheria) ௬டைநிலைப் பா லுரட்டிகள்.
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உள்வகை ! புரோட்டோதீரியா அல்லது 
மானோட்ரிமேட்டா (Monotremata) 

இவை சிற்சில பண்புகளில் பாலூட்டிகளைப் போன்றும், மற்றப் 
பண்புகளில். ஊர்வனபோன்றுமிருப்பதால், ஊர்வனவ ற்றிலிருந்து 
தோன்றியமுதல் பாலுரட்டிகள் என்ற பொருளில் இவற்றை முன் 
னிலைப் பாலுரட்டிகள் எனக் கூறுகிரோம். உண்மையான பா லூட்டி . 
களைப்போல இவற்றுக்கும் மயிர், வியர்வைச் சுரப்பி, எண்ணெய்ச் 
சுரப்பிகள், உதரவிதானம், ஒரே எலும்பாலான கீம்த்தாடை, செவியில் 
மூன்று சிற்றெலும்புகள் முதலியவைகளுள்ளீன. பால்சுரப்பிகள் மாற்ற 
மடைந்த வியர்வைச் சுரப்பிகளிலிருந்து தோன்றியவை. 

- களர்வனவற்றிற்குள்ள பண்புகளான மூட்டையிடுதல், 1 போன்ற 
இன்டர்களொவிக்கிள், மார்பெலும்புடன் இணைந்த கோரக்காய்டு, 
கிளயோக்கா முதலியவை இவைகளுக்குமுண்டு. ர ர. 

இவ்வுள்வகையைச் சேர்ந்த பிராணிகளுக்கு உதாரணம் எக்கிடினா 

(Echidina) என்னும் .முள்ளெறும்பு இன்னியும் (றம் anteater), 
_ Gormriigie (Platypus) என்ற வாத்தின் அலகு போன்ற அலகை 
யுடைய பிராணியுமே. இவை: ஆஸ்திரேலியா, டாஸ்மேனியா, நியூ 

கஇனியா.முதலிய பிரதேசங்களில் வ௫க்கின்றன. 

உள்வகை : மெட்டாதீரியா (82ம்) அல்லது 
ori g@uGurelur (Marsupialia) 

இவைகட்கு வயிற்றுக்கடியில் குட்டிகளை வைத்துத் தாங்கக்கூடிய 

'வெளிப்பையுண்டு. இதற்கு மார்சூப்பியம் (ஊ.லாமர்மாம) எனப் பெயர். 

இடுப்பு வளையத்திலிருந்து ஈரெலும்புகள் : முன்னோக்கி . நீண்டு 

பையைத் தாங்குகின்றன. இதன் று முட்டைகள் கருப் பையிலேயே 
வளர்ந்து குட்டிகளாக வெளிவருகின்றன. இக்குட்டிகள் தாய்ப்பாலைக் . 
கூடக் குடிக்கத் தெரியாத அவ்வளவு சிறியவைகளாகப் பிறக்கின்றன. 

பிறந்தவுடன், தாய், குட்டியை எடுத்து வயிற்றுப் பைக்குள் வைத்துக் 

கொள்ளும். தாய், தன் முலைக்காம்பைக் குட்டியின் வாய்க்குள் வைத்து 
முலையை அழுத்துவதால், பால் குட்டியின் வாய்க்குள்' செலுத்தப்படு 
இறது. குட்டி வளர்ந்து, தானாகவே ஆகாரம் எடுக்கும்வரையில், இவ் - 

விதமாகப் பாலூட்டப்படுகிறது. 

எலும்புக்கூட்டில் பல கனித்தன்மைகள் காணப்படுகின்றன. 
'டெர்ரிகாய்டு எலும்பு மிகச் சிறியது. ஆயுட்காலம் முழுதும் ஓரேவகைப் 
பல்தான் இருக்கும். மேல்காடையில், கீழ்த்தாடையைவிட வெட்டும்
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பற்களஇகமாகவுள்ளன. கோரக்காய்டு எலும்புகள் சிறியனவாயுள்ளன... 

பெருமூளையில் கார்ப்பஸ் கலோசம் இடையாது; களயோக்கா கிடை. 

யாது. இவ்வுள்வகையைச் சேர்ந்த பிராணிகளில் ஒன்றைத் தவிர 

மற்றெல்லாம் ஆஸ்திரேனியாவிலும், அதையடுத்த தீவுகளிலும் வாழ். 

இன்றன. ் 

உதாரணங்கள்: ஓப்போஸம் (றம. இது வட அமெரிக்கா 
விலும், தென்னமெரிக்காவிலும் வூக்கிறது. : இது சுருட்டிப் பற்றிக் 
கொள்ளக்கூடிய தன் வாலால் கிலாகளைப் பிடித்துக்கொள்ளும். குட்டி. 

களைத் தாய் தன் முதுகில் சுமந்து செல்லும். ' 

கங்காரு (ஸேோதல0௦); வல்லபி (Wallaby), டாஸ்மேனியன் 
ஓநாய் (1 ஊசாம்காட ௭௦1), aiibin (Wombat), SunGo@set adr 

(11% ௧௨௭௨),கோலா (18௦815) முதலிய பிராணிகள் ஆஸ்திரேவியாவில் 
வாழ்கின்றன. 

கங்காருவின் பின்னங்கால்கள் முன்னங்கால்களைவிட. நீண்டிருப்ப 

தால், இது தாவித்தாவியோடும். 

உள்வகை 3: யூத்திரியா (15871௨) 

வளர்கரு, தாயின் கருப் பையில் வளர்ந்து, குட்டியாக வெளிவரும்... 

கருப் பையில் கரு வளரும்போது, கருவினுடலிலிருந்து ஆலண்டாம் 

தோன்றி, கருப் பைச் சுவருடன் இணைந்து, பிளசன்டா என்று 
உறுப்பாக, இதன்மூலம் தனக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளைக் ௧௬. 

தாயின் இரத்தத்திலிருந்து பெறுகிறது. பெருமூளையில் கார்ப்பஸ். 
சுலோசம் உண்டு. இவ்வுள்வகை பல வரிசைகளாகப் பிரிக்கப்பட. 

டுள்ளது. . 

ofloos 1: Aggt sedge (Xenarthra) : இவைகளுக்கு அநேக 

"மாகப் பற்களிரா. அவ்விதமிருந்தால், எல்லாப் பற்களும் ஓரே மாதிரி 
யாக இருக்கும். முன்தாடைகளிலிருப்பஇில்லை. இவ்வரிசையில் 
எறும்பு தின்னிகளும் (24-௦4, சோம்பன்களும் ( Sloths) » Afro 
dar Saenid (Armadillo) சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

தென்னமெரிக்கக் காடுகளிலுள்ள மரங்களில் வாழும் சோம்பன் 
கள் தங்களின் வளைந்த கூர்நகங்களால். மரக்களைகளைப் பிடித்துக்: 
கொண்டு குலை£ழாசத் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும். 

தென்னமெரிக்காவில் வூக்கும் மற்றொரு பிராணியான ஆர்ம் 
ூல்லோவின் ( wens உடல் ஓடுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். இது
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ஒரு தடவையில் நான்கு குட்டிகள் போடும். நான்கும் ஆணாகவோ 

அல்லது பெண்ணாகவோ இருக்கும். நான்கின் நச்சுக் கொடிகளும் 

ஒன்றுசேர்ந்து, தாயின் கருப் பையுடன் இணைந்து, ஒரே பிளசன்டா 
தோன்றும். : ட 2 

வரிசை 2: : போலிடோட்டா (Pholidota): உதாரணம்-- 
'பெங்கோலின் (௭2011௦). இது இந்தியாவில் காணப்படும் எறும்பு 
தின்னி. இதற்குப் பற்கள் இல்லை. உடல் முழுதும் செதில்களால். 
மூடப்பட்டிருக்கும். ஓட்டும் தன்மையுடைய நீண்ட நாக்கையுடையது. 
கூரிய முன்கால் நகங்களினால் எறும்புப் புற்றைக் சலைத்து, புற்றினுள் 

நாக்கை விட்டு, எறும்புகளை எடுத்துத் தின்னும். 

வரிசை 4: டியூபிலிடென்டேட்டா (Tubilidentata): ஆர்டு 

வார்க் (&காமரா15) இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தது. இது தென்னாப்பிரிக் 
காவிலிருந்து எடுப்துவரை பரவி வாழ்கின்றது. பகலில் பொந்துகளில் 

பதுங்கியிருந்து, இரவில் இரைதேட வெளிக்கிளம்பும். இப்பிராணிகளின் 

உணவு கரையான்கள். இதன் வாயில் பல பற்கள் உள்ளன. இப்பற்கள் 

ஒரு வகையிலும் கட்டுப்பட்டவைகளல்ல,. உடம்பில் சில தடித்த 

மயிர்கள் காணப்படும். வாய் குமாய்போன்றும், நாக்கு குட்டையாக 

வெளியே நீட்டக்கூடியதாகவும் உள்ளன. கால்விரல்களில் நகங்க 

ஸஞன்ளன. மற்றப் பாலூட்டிகளுக்கும், இதற்குமுள்ள சொந்தம் 

சரிவரப் புலப்படவில்லை. 

வரிசை 4: இன்செக்டிவோரா (1155011701) : இவை பூச்சி 
. இன்னிகள். இவைகளின் முக்கிய உணவு பூச்சிகளே. இப்பிராணி 

களினுடல் மெல்லிய மயிரால் மூடப்பட்டிருக்கும். தரையில் வசிக்கு 

மிவை, இரவில் ஆகாரத்தைத் தேடித்திரியும். இவைகளுள் சில மரமேற 

வும் கற்றிருக்கின்றன. நீண்ட, கூரான முகத்தையுடையவை. மூஞ்சூறு 

set (Shrews), முள்ளெலிகள் (1764261088), அகழெலிகள் (24௦1) 

முதலியன இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தவை: 

வரிசை 5: ரோடன்ஷியா (17௦0414418) : எலி, முயல், அணில், 

முள்ளம்பன்றி (Porcupine), Saurt (Beaver) ~sdu கொறிக்கும் 

பாலூட்டிகள் இவ்வரிசையைச்: சேர்ந்தவை. &ழ்த்தாடையில் இரு 

வெட்டும் பற்களும், மேல்தாடையில் இரண்டு அல்லது நான்கு 

வெட்டும் பற்களுமிருக்கும். இப்பற்களின் முனை தேயத்தேய வளர்ந்து 

கொண்டே யிருக்கும். இவைகளுக்குக் கோரைப் பற்களில்லை. வெட் 

டும் பல்லுக்கும், மூுன்கடைவாய்ப் பல்லுக்குமிடையில் டையாஸ்டீமா * 

(diastema) என்ற நீண்ட இடைவெளியுள்ளது. சைகோமேட்டிக் 

வளைவு முழுமை பெற்றுள்ளது. உணவுப் பாதையில் ஒருபெரிய சீக்கம்
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காணப்படும். காலர் எலும்புகள் உண்டு. இரு கருப் பைகளுள்ளன. 
'பிளசன்டா : தட்டுப்போலவும், சுலபமாகப் பிரியக்கூடியதாகவும் 
அமைந்திருக்கும். 

மனிதன் பயிர் செய்யும் பயிர் பச்சைகளுக்கு இவை மிகுந்த 
சேதத்தை விளைவிக்கின்றன. 

எலிகள், சுண்டெலிகள் முதலியன வீடுகளிலும், கோட்டங்களிலும் 

வளை தோண்டி அதில் வசிக்கின்றன. பிளேக் என்னும் கொத்துநோய். 

இவைகளினால் பரவுகின்றது. ் 

அணில் சாதாரணமாக மரங்களில் கூடுசட்டிக்கொண்டு, பழங் 

களையும் கொட்டைகளையும் உண்டு வாழும். . பறக்கும் அணில்கள் 
(Flying squirrels) இமயமலைப் பகுதிகளில் வ௫க்கன்றன. முன்னங் 
கால்களுக்கும், பின்னங்கால்களுக்கும் நடுவில் உடல்தோல் அகன்று 
சிறகுபோல் அமைந்திருக்கும். இதனுதவியால் இது 70 அல்லது 7 
அடி தூரம் பறந்து செல்லும். 

மூள்ளம்பன்றி (11981) பகலில் குழியில் பதுங்கியிருந்து, இரவு 
நேரத்தில் இரைதேட வெளியே வரும். இது எதிர்பாராமல் தாக்கம் 
பட்டால், தன் உடலைப் பந்துபோல் உருண்டையாகச் சுருட்டிக் 

ட கொண்டு, தன் உடலிலுள்ள முட்களை நேராக நிமிர்த்தி, அம்முட்களா 
லேயே எதிரியைத் தாக்கும், முள்ளொடிந்துபோனால், அதே இடத்தில் 
வேறு முள் புதிதாக முளைத்துவிடும். 

பீவியரின் வால் தட்டையாகத் துடுப்புப்போல். அமைந்துள்ள து.. 
இதனுதவியால் இது நீரில் நீந்திச் செல்லும், ் 

பெருச்சாளி சாதாரணமாகத் தோட்டங்களில் வூிக்கும் பிராணி. 
பூமியினடியில் 20 அல்லது 25 அடிவரை வளை தோண்டி, வசிக்கின்றது. 

வரிசை 6: பிரபோசிடியா (௦௦6012) ; இதைக் துதிக்கை. 
யுடைய பாலூட்டி என்றும் கூறலாம். ஆப்பிரிக்க யானைகளும், இந்திய 
யானைகளும் இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தவை. தற்கால நிலவாழ் 
களில் பெரிய உருவமுடையது யானை. 
நீண்டு துதக்கையாக மாறியுள்ளன. 
போடவும், தண்ணீரை உறிஞ்ச வாயினுள் பீச்சுவதற்கும் துதிக்கை. யுதவுகிறது. . தூண்போன்ற இதன் கால்கள் விரைவில் மடங்கும். 
தன்மையுடையனவல்ல, இதன் கால்களிலுள்ள ஐந்து விரல்களின் 
துனிகள்தாம் நடக்கும்போது தரையில் பதிகின்றன, பாதம் தரையில் . 
பதியாமல், விரல்களினடியில் வளர்ந்திருக்கும் மெத்தென்ற: குசைப் பாகந்தான் பதிகிறது. 

மிருகங் 

இதன் மூக்கும் , மேலுதடும்: 
உணவை எடுத்து வாயில்
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மேல்தாடையிலுள்ள இரு வெட்டும் பற்கள் வளர்ந்து தந்தமாக: 
அமைந்துள்ளன. இது டென்டினால் ஆனது. மற்றப் பற்களிலுள்ளது 
போன்ற எனாமல் இதன் நுனியில் மட்டுமுள்ளது. வாயில் ஆறு கடை 

வாய்ப் பற்களுள்ளன. இவற்றில் இரண்டுதாம் ஒரு சமயத்தில் பணி 

யாற்றும், பல்லின் அரைப்பாகம் பல குறுக்குத் திரடுகளையுடையது... 

ஆகையால், இவை திரட்டுப் பற்கள் (11௦1௦0௦001 - வகையைச் சேர்த் 

தவை. மண்டையோடு பெரிதாக: இருப்பினும், மூளை சிறிதே. 

மண்டையெலும்புகளில் காற்றறைகளஞள்ளன, விந்து சுரப்பிகள் 

வயிற்றறையிலுள்ளன. அதாவது, மற்றப் பாலூட்டிகளிலுள்ளது 

போன்ற விதைப். பை கிடையாது. மார்பினடிப்பாகத்தில் இரு 

முலைகள் உள்ளன. ் 

இந்திய யானை, ஆப்பிரிக்க யானையினின்றும் (1,0%௦00176 &ம்1௦க0௧) 

சிற்சில பண்புகளில். மாறுபட்டுள்ளன. இந்திய யானையின் துதிக்கை 

யின் நுனியில் விரல் போன்ற பகுதி ஒன்று இருக்கும். ஆப்பிரிக்க 

யானையில் இரண்டு இருக்கும். இந்திய யானையின் பின்னங்கால்களில்: 

நான்கு விரல்களுண்டு. ஆப்பிரிக்க யானையின் பின்னங்கால்களில் 

மூன்று விரல்கள்தாமுண்டு. ஆப்பிரிக்க யானையின் காதுகள் 

பெரியனவாச இருக்கும். “ 

- வரிசை 7; பெரிசோடாக்டிலா (1௭45500018) ₹ ஒற்றைக் 

குளம்புடைய பாலூட்டிகள் இதைச் சேர்ந்தவை. குதிரை, கழுதை, 

வரிக்குதிரை (ஸல), காண்டாமிருகம்(31/10௦8:09), டாப்பீர் (12210) 

முதலிய மிருகங்களை இவ்வரிசையில் சேர்க்கலாம். காலின் அச்சு 

நடுவிரலால் தாங்கப்படுகிறது. காலின் முதல் விரலும், ஐந்தாம் 

விரலும். முற்றிலும் மறைந்துவிட்டன. குதிரையின் ஒவ்வொரு 

காலிலும் நடுவிரல்மட்டும் நன்கு வளர்ந்து ஒரு குளம்பைத் தூங்கி 

யுள்ளன. மற்ற விரல்கள் மறைந்துவிட்டன. காண்டாமிருகத்தில் 

இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது விரல்களுள்ளன. இவற்றில் 

இரண்டாவது நீளமாகவும், மற்ற இரண்டும் குட்டையாகவுமுள்ளன. 

டாப்பீரின் முன்னங்கால்களில் நான்கு விரல்களும், பின்னங்கால்களில்: 

மூன்று விரல்களுமுள்ளன. குதிரையின். முன்னங்கால்களிலுள்ள 

இரண்டாவது, நான்காவது உள்ளங்கையெலும்புகள் குட்டையாக 

உள்ளன. மூன்றாவது உள்ளங்கையெலும்பு நீண்டு, அதன் நுனியில் 

விரல் எலும்புகள் இணைந்துள்ளன. இதனால் குளம்புமட்டும் கரையில்: 

அஊளன்ற, உள்ளங்கை தரையைவிட்டு மேல்.தூக்கி நிற்கிறது. இதேபோல் 

பின்னங்கால்களிலுமுள்ளன. : இ ் 

இவ்வரிசையிலுள்ள பிராணிகளின் பற்களின் சூத்திரம்: 

1 4 ~ 8 : 3 
வெ ம கோ # Ys Dp க z= 44,
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குதிரைகள் முதலில் ௮மெரிக்காவிலிருந்து, பின்னர் ஆசியாவுக்கு 

வரலாயின. கழுதைகளின் தாயகம் ஆப்பிரிக்கா. அங்கிருந்து அது 

ஆசியாவின் பல பாகங்களுக்கும் பரவியுள்ளது. ் 

காண்டாமிருகம் பருத்த உடலும், தடித்த தோலுமுடைய 

பிராணி. இதன் மூக்கின் நுனியில் கொம்பு இருக்கும். இந்தியக் 

காண்டாமிருகத்திற்கு ஒரு கொம்பும், ஆப்பிரிக்கக் காண்டாமிருகத் 

திற்கு இரு கொம்புகளும் உண்டு. கொம்பு மயிர்களின் சேர்க்கையா 

லானது. இதில் எலும்பு கிடையாது. காடுகளிலுள்ள சதுப்புநிலம் 

சளில் இது வசிக்கும். இதன் உணவு புல்பூண்டுகளே. 

டாப்பீரின் மூக்கு நீண்டு இயங்கக்கூடியதாக அமைந்துள்ளது. 

'இது தென்னமெரிக்காவிலும், மலேயாவிலும் வாழ்கிறது. 

வரிசை 8: ஆர்ட்டியோடாக்டிலா (கீர(ம௦0௧௦(712) : இவைகளை 
இரட்டைக் குளம்பிகள் என்றும் கூறலாம். ஆடு, மாடு, மான், பன்றி, 

ஒட்டகம், ஒட்டைச்சிவிங்கி, நீர்யானை முதலியவை இரட்டைக் 
குளம்புடைய பாலூட்டிகள். கால்குளம்பு இரண்டாகப் பிளவுபட்டு, 
காலின் அச்சு மூன்றாவது நான்காவது விரல்களின் வழியாகச் செல்லு 

கிறது. மூதல் விரல் முற்றிலும் மறைந்தும், இரண்டாவது, ஐந்தாவது 
- விரல்கள் மிதவும் உறியவையாகவுமமைந்துள்ளன. நடக்கும்போது இச் 
சிறிய விரல்கள் தரையைத் தொடுவதில்லை. மூன்றாவது, நான்காவது 
உள்ளங்கையெலும்புகள் (1061808௨18) ஒன்றுசேர்ந்து ஒரே எலும்பாகி 
யுள்ளன. அதேபோல மூன்றாவது, நான்காவது பாத எலும்புகளும் 
(metatarsals) gor mGert i @Gr எ லும்பாகியுள்ளன. 

ஆடு, மாடு, மான், ஒட்டகம், ஓட்டைச்சிவிங்கி முதலியவற்றை . 
<300FGLiT@ib (Ruminent) பிராணிகளென்றும், பன்றி, நீர்யானை 
முதலியவற்றை அசைபோடாப் பிராணிகளென்றும் கூறலாம். 

ஆடு, மாடுபோன்ற அசைபோடும் பிராணிகளின் இரைப் பை, 
ரூமென் (ஈம1௩0), ரெட்டிகுலம் (reticulum), Yerrevigheatd (plaste- 
ricum), அபுமேசம் (abomasum) என்ற நான்கு அறைகளைக் 
கொண்டது. 

் 

அவசரமாக உண்ணும் உண 

அடைகின்றது. இங்கு உண 
பின்னர் இப்பிராணிகள்' ஓய் 

பிக்கின்றன. . அது சமயம்.இவ் 
OT வாய்க்குக் கொண் 

நீருடன் இப்பொருள் 

வு முகலிரண்டு அறைகளையும்: சென் 
வுப் பொருள் மிருதுவாக்கப்படுகிறது. 
வெடுக்கும்பொழுது அசைபோடவாரம் 
வறைகளிலுள்ள உணவு கவளங் கவள 

டுவரப்படுகிறது.- இங்கு சுரக்கப்படும் உமிழ் 
கலந்து நன்கு அரைக்கப்படுகிறது. இவ்விதம்
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கூழாக அரைக்கப்பட்ட உணவு விழுங்கப்பட்டு, இரண்டாவது அறை 

,யின் - மேற்புறமுள்ள கால்வாயின் வழியாக மூன்றாவது அறையை 

யடைகிறது. இங்கிருந்து நான்காவது அறையை யடைந்து, அங்குள்ள 

இரைப் பைச் சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படும் சிரணநீரினால் சீரணிக்கப் 

படுகிறது. .?் - 

ஓட்டகத்தின் இரைப் பையில் மூன்று அறைகளுள்ளன. மாடுகளி 

.லுள்ள மூன்றாவது: அறை இதற்கில்லை. முதலறையிலிருந்தும் மூன்றா 
வது அறையிலிருந்தும் பல பிதுக்கங்கள் தோன்றியுள்ளன. இவை 

களில் குடிக்கும் நீரைச் சேர்த்துவைத்துக்கொண்டு, பல நாட்களுக்கு 

நீர் குடிக்காமலே இருக்கும். இவ்வனுகூலத்தினால்தான் இது பாலை 

.வலுங்களைக் கடக்க முடிகின்றது. ன ரூ 

அசையோடும் பிராணிகளின் வாயின் மேல்தாடையில் வெட்டும் 

பற்களும், கோரைப்பற்களும் இல்லை. அப்பாகம் தடித்து உறுதியாக 

ல்க 2... 0092 ப “a abi 
அமைந்திருக்கும். இதன் பல் சூத்திரம் : ஆ அர 4 82. இவற்றின் 

கடைவாய்ப் பற்கள் பிறைப்பற்களைச் (5010௩௦0௦11) சேர்ந்தவை. ஆடு 

மாடுகளின் கொம்புகள் கூடாக இருக்கும். ஆண்மானின் கொம்பில் 

உட்கூடுகடையாது. இது வருடத்திற்கொரு முறை விழுந்து முளைக்கும். 

.ஒட்டை.ச்சிவிங்கியின் கொம்பு எலும்பாலானது. 

மான்களில் பலவகையுண்டு. அவையாவன: புள்ளிமான் (ரப ௨06), 

கடம்பை மான் ($வாுகா 862), ( Rusaunicolor) sev gyri wrest (Musk 

2), பனிமான் (8ம் 0667) முதலியன. பனிமானில் ஆண்பெண் 

"இரண்டிற்கும் கொம்புகளுண்டு. மற்றவைகளில் ஆணுக்கு மட்டும் 

'கொம்புகளுண்டு. . 

<gorig Gert (Antelope), a7@ecvevr ( ௨26116) முதலியவற்றில், 

மானுக்கும் ஆடுமாடுகளுக்குமுள்ள பண்புகள் கலந்து காணப்படு 

இன்றன. இவற்றின் கொம்புகளில் வளையங்களுண்டு. 

பன்றி அசைபோடாத பிராணி. இதில் நாட்டுப் பன்றி (Pig), 

காட்டுப் பன்றி (14/14 5௦8) என இரு பிரிவுகளுள்ளன. இதன் பல் 

சூத்திரம்: a = 44. இதன் கழ்த்தாடையின் கோரைப்பற்கள் 

நன்கு வளர்ந்து நீண்டிருக்கும். இதன் மூக்குப் பாகம் (௦00) நீண்டு 

அசையக்கூடியதாக அமைந்துள்ளது. 

வரிசை 9: ஹைரக்காய்டியா (Hyracoidea): ஆப்பிரிக்காவில் 

வூக்கும் சிறு எலிபோன்ற ஹைரக்ஸ் (ரா) . இதைச் சேர்ந்தது.
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இதன் வெட்டும் பற்கள் கூர்மையாகவுள்ளன. .கடைவாய்ப் பற்களின் 
அமைப்பு ஆடுமாடுகளுக்குள்ளதைப்போல் இருக்கின்றது. நடக்கும் 
போது, பாதம் முழுவதும் தரையில் படும். முன்கால்களில் நான்கு. 
விரல்களும், பின்கால்களில் மூன்று விரல்களுமூண்டு. கால்களில், 
குளம்பு கிடையாது ; ஆனால், நகங்கள் உள்ளன. 

, வரிசை 10: கார்னிவோரா (0ோபம்ரமா8) : புலாலுண்ணிகள். 
_ நாய், புலி, கரடி, இங்கம், சல், வால்ரஸ் “முதலிய ஊனுண்ணும் 
பாலூட்டிகள் இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவற்றின் பல் சூத்இிரம்: 

ச - 22. நீண்டும், உறுஇியாகவுமுள்ள கோரைப்பற்களினால் . 

அளனைக் கிழித்துண்ணும். முன்கடைவாய்ப் பற்களும், கடைவாய்ப் பற் 
களும் பக்கவாட்டிலமுந்தி, நுனி கூர்மையாக அமைந்துள்ளது, காலர் 
எலும்பு அதேகமாக இருக்காது. கால்களிலுள்ள விரல்களின் . கூர்மை 
யான நகங்கள், தேவையில்லாதபோது உள்ளிழுத் துக்கொள்ளக்கூடிய 
வகையில் . அமைந்துள்ளன. நடக்கும்போது, பாதங்கள் தரையில் 
பதியாமல் விரல்கள்தாம் பதியும், நீரில் வாழும் சில புலாலுண்ணி 
களின் கால்கள் துடுப்புப்போல் மாறியுள்ளன. 

இவ்வரிசையை ஃபிஸ்ஸிபீடியா (Fissipedia), பின்னிபீடியா 
(மமம்றஈங்க) என இரண்டு உள்வரிசைகளாகப் பிரிக்கலாம். ஃபிஸ்ஸி' பீடியா--தரையில் வாழ்வன. பின்னிபீடி'யா--நீரில் வாழ்வன. 

உள்வரிசை 7 : ஃபிஸ்ஸிபீடியா (112/ற601௧): ஒவ்வொரு தாடை. யிலுமுள்ள இருகோரைப்பற்களும் ' நீண்டு பெரியவையாகவுள்ளன. மேல்தாடையிலுள்ள கடைஇ முன்கடைவாய்ப் பல்லும், கீழ்த்தாடை. யிலுள்ள முதல் கடைவாய்ப் பல்லும் மூன்று வேர்களையுடையன.. மேலும், பற்சிகரத்திலிருந்து இரு கூர்மையான பாகங்கள் நீட்டிக் கொண்டுள்ளன. இப்பற்களுக்குக் கார்னாசியல் . (௦வற2வ்வ]) பற்கள் அல்லது கத்திரிப் பற்கள் என்று பெயர், . இவை தாடைகளின் : இரு, பக்கங்களிலுமுள்ளன. எலும்பிலிருந்து சதையைக் கத்திரித் கெடுப்ப குற்காக இவை யமைந்துள்ளன. நாய், பூனை, கழுதைப்புலி, கரடி, ரக்கூன், வீசில் முதலிய குடும்பங்கள் இவ்வுள்வரிசையைச் சேர்ந்தவை. வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பலவித நாய்களும் (00 familians), @éirar ph (Jackal), ஓநாய் முதலியவைகளும் நாய்க்குடும்பத்தைச் சேர்ந் தவை. வரிப்புலி (0 ligris) அல்லது வேங்கைப்புலி, இங்கம் (Panthera leo), சிறுத்ை Suyed (Leopard panthera pandus), afL_@u+ Lider (Felis domestica), காட்டுப்பூனை (Felischans) முதலியவை பூனைக். குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவை. ட ்
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புலியின் உடல் மஞ்சள் நிறத்தில், பல கருப்பு வரிகளுடன் காணப்- 
படும். உடலினடிப்பாகம் வெண்மையாக இருக்கும், இதைப்- 

பதினாறடி.வேங்கையென்றும் கூறுவர். பகலில் படுத்துறங்கி, இரவில்: 
இரைதேடக் கிளம்பும், இந்தியா, பர்மா, சீனா, மஞ்சூரியா முதலிய. 

பிரதேசங்களில் இது வசிக்கின்றது. 

எங்கம் (14௭). ஆண்சிங்கத்திற்குமட்டும் பிடரி மயிர் உண்டு... 
இவை இந்தியாவிலும், ஆப்பிரிக்காவிலும் வசிக்கின்றன. 

சிறுத்தைப் புலியின் உடலில் பல கருப்புப் புள்ளிகள் வளையம் 

வளையமாக அமைந்திருக்கும். இது புலியைவிடக் கொடுமையானது... 

எதையும் கொன்று உண்ணும். இது மரமேறக்கூடியது. இத்தியா 

விலும், ஆப்பிரிக்காவிலும் வ௫க்கின்றது. 

சிட்டா. (கண்டு jubatus). இது நாம் வேட்டையாடும் 

சிறுத்தை. இதனுடலில் கருப்புப் புள்ளிகள் இருக்கும். இதன் கால்கள்“ 

நீண்டிருக்கும். அதிவேகமாக ஓடக்கூடியது. 

் ீரிப்.பிள்ளையில் (]8ீய1ஐ0086): (110688) பல இனங்களுள்ளன... 

இது.பாம்பின் எதிரி.. இதற்குப் பிடித்தமான உணவு பறவைகளின் 

முட்டைகள். ர ரர gees ் 

ஆட்டர் (0௦2) என்ற நீர்நாயின் (1.1௧ 10112) கால்களின் விரல்- 

களுக்கிடையில் தோல் பரவியுள்ளது. இது நீரில் வசிப்பதால், வால்: 

துடுப்புப் போலமைந்துள்ளது. . வீசலும் (71/68861) இக்குடும்பத்தைச்- 

சேர்ந்ததே. 

கழுதைப்புலி (Hyaena hyaena). இந்தியாவில் பலவிடங்களில் 

காணப்படுகின்றன. உடம்பின் .முன்பாகம் உயர்ந்தும், பின்பாகம் 

தாழ்ந்துமிருக்கும். ் 

கரடி. (பல). . காடுகளிலுள்ள குகைகளில் வசிக்கும். கண்ணும், 

காதும் அவ்வளவாக உபயோகப்படுவதில்லை, மோப்பத்தைக் 

கொண்டுதான் இரையைத் தேடும். இது, தேன், கறையான், பூச்சிகள் 

முதலியவைகளை உண்ணும்... வெண்கரடி, போலார் கரடி, கருங்கரமு... 

முதலிய பல இனங்களுள்ளன. ஏக்கூன் (7௨௦௦௦௦) அமெரிக்காவில் 

விக்கிறது. ர 8 

உள்வரிசை 8. பின்னிபீடியா : சீல், வால்ரஸ் முதலிய கடல்: 

வாழ் பிராணிகள் இதைச் சேர்ந்தவை. உடல் மிருதுவான மயிரினால் : 

மூடப்பட்டிருக்கும்.. கால்களெல்லாம்: நீந்தும் துடுப்புகளாக மாதி:
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யுள்ளன. கோரைப்பற்கள் நன்கு வளர்ந்து தந்தம்போல் நீட்டிக் 
கொண்டிருக்கும், கார்னாசியல் பற்கள் இல்லை. காலா எலும்புகளும் 
இல்லை. மீன், மட்டி முதலியவைகளை ஆகாரமாக உட்கொள்ளும், 
இவை மித உஷ்ணப் பிரதேசத்துக் கடல்களிலும், ஆர்ட்டிக் கடலிலும் 
வாழ்கின்றன. ~ ; 

வரிசை 17, செட்டேசியா (06௧௦௦௨) : திமிங்கலம் (Whale), 
டால்ஃபின் (1961ம்), பார்ப்பாய்ஸ் (0௦46) முதலிய பிராணிகள் 
.இவ்வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவற்றினுடலும், உள்ளுறுப்புகளும் நீர் 
'வாழ்க்கைக்கேற்றபடி அமைந்துள்ளன. இவை நிலப்பாலூரட்டிகளினின் 
னும் பிரிந்து நீரில் வாழ்க்கை நடத்துவதால், இவற்றினுடலமைப்பு 
இரண்டாம் முறையாக மாறுபட்டு அமைந்துள்ளன. இவற்றினுட 
லமைப்பு மீன்போன்றது. உடலில் மயிர்கள் இல்லை. துடுப்புப்போன்ற் 
முன்கால்களிலுள்ள விரல்களில் கணுக்களதிகமாகவுள்ளன. பின் 
னங்கால்களில்லை, இடுப்பு வளையம் வளர்ச்சி குன்றி, இரு துண்டுகள் 
மட்டும் எஞ்சியுள்ளன (18512621). இவைகளுக்குக் காதுமடல்கள் இல் 
லாதிருப்பதால், இத் தன்மையில் இவை மற்ற நீர்வாழ் பாலூட்டிகளி 
லிருந்து மாறுபட்டுள்ளன. இவைகட்கு அநேகமாக ஒரு மேல்துடுப்பு 
(800214 89) உண்டு. வாலும் பக்கவாட்டிலமுந்தித் துடுப்புப் 
போலமைந்துள்ளது. மூக்குத் துளை, தலையின் நுனியில் அமைந்துள்ளது. 
திமிங்கிலத்திலுள்ள இம்மூக்குத் துளைக்கு ஊதுகுழல் என்று பெயர். 
குரல்வளை நீண்டுள்ளது. நுரையீரல்கள் அதிகக் காற்றை உட்கொள் 
ளும்படியாகப் பருத்து, பின்னால் நீண்டு காணப்படும். இதனால் 
உதர விதானம் சாய்வாக அமைந்துள்ளது. ஒரு முறை சாற்றை 
உள்ளிழுக்கும்போது, நிறைய காற்று நுரையீரலை யடைகிறது. மூச்சு 
வெளிவிடும்போது, அஇக நீராவியுள்ள காற்று வேகமாக வெளிவருவ 
தால், ஊதுகுழல் மூலம் தண்ணீர் பீச்சப்படுவதுபோலத் தோன்றும். 
உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் கிடையா. இரைப் பையில் பல ED ID ஞன்ளன. இலவற்றில் பற்கள் முற்றிலும் இல்லாமலிருக்கும்; 

அல்லது அவ்விடத்தில் இம்புத் தகடுகள் (வய) தோன்றியிருக்கும். 
சிம்புத் திமிங்கிலத்தில் (Baleen whale) இவ்வமைப்புள்ளது. நீரிலுள்ள சிறு கிரஸ்டேஷியன்களை இது உண்பதால், அவற்றை நீரிலிருந்து 
வடிகட்ட இச் சிம்புத் தகடு உதவுகிறது. . 

பார்ப்பாய்ஸ் (Porpoise) அல்லது கட ற்பன்றி, டால்ஃபின் 
(Dolphin), கொல்லும் திமிங்கலம் (Killer whale) முதலியவைகளுக் குப் பற்களுள்ளன. இவை மாமிசம் உண்பவை. இவை நீளத்திலும், உருவத்திலும், எடையிலும் மிகப் பெரியவை. ் 

வரிசை 12, சைரீனியா (Sirenia) : இவைகளுக்குத் திமிங்லைக் தைப் போலவே முன்கால்கள் துடுப்பு களாசவும், வால் தட்டை.
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யாகவுமமைந்துள்ளன். மேலும், பல பண்புகளில் திமிங்கிலத்தை 

ஒத்துள்ளன. ஆனால், இவை தாவரங்களை யுண்ணும் பிராணிகள்... 

மேல்துடுப்பும், கோரைப் பற்களும் இல்லை. முலைகள் மார்பில்: 
அமைந்துள்ளன. தலையும், மார்பும் நீருக்கு மேலே நீட்டிக்கொண் 

டிருக்கும்போது, மாதர் போலத் தோன்றுவதால், கடல் மாதர்கள்” 

எனப் பெயர் பெற்றுள்ளன. இரைப் பை அசைபோடும் பிராணிகளைப்: 

போலமைந்துள்ளது. நீரில் மூழ்கிப் புல்பூண்டுகளை உண்ணுதற் கேற் 
ரூற்போல் எலும்புகள் கடினமாகவுள்ளன. வாயில் 20 கடைவாய்ப்: 

பற்கள் உள்ளன. இந்தியாவிலும், ஆஸ்திரேலியாவிலும் மானட்டி 
(Manatee) என்ற கடற்பசுவும் (86க ௦௦17), அமெரிக்காவிலும், ஆப்பி” 

ரிக்காவிலும்: டியூகாங் (1002௦த) அல்லது ஹாலிக்கோர் (1781075). 
என்ற கடற்பசுவுமுண்டு, 

வரிசை 72, கைராப்டீரா (0௦௨) : வெளவால்கள் இன்: 

வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவை பறக்கும் பாலூட்டிகள். இவை: 
களின் கைவிரல்கள் மிகவும் நீளமாக நீண்டு, குடைகளிலுள்ள கம்பி' 

களைப்போல் விரிக்கப்பட்டு, அவைகளுக்கிடையில் மெல்லிய தோல்: 

சவ்வு வளர்ச்சியுற்றுக் காணப்படும். இத் தோல் சவ்வு கைகளின்: 

முன்புறமிருந்து ஆரம்பித்து, விரல்களினிடையில் பரவி, உடலின் 

பக்கவாட்டிலும் சென்று, கால்களில் முடிகின்றன. பறவைகளைப் 

-போலச் இறகுகளை யடித்துப் பறக்க முடியும். கையிலுள்ள அல்லனா. 

(3௧) எலும்பு மிகவும் சிறியது. ஆர௭லும்பு நீண்டு வளைந்துள்ளது. 
மணிக்கட்டில் ஆறு எலும்புகளுள்ளன. உள்ளங்கை யெலும்புகள்- 
மிகவும் நீண்டுள்ளன. ஓவ்வொரு விரலிலும் நீண்ட. இரண்டு: 
விரலெலும்புகள்தாமுள்ளன.' கட்டைவிரலில் நகமூண்டு. பின்: 
கால்கள் முன்கால்களைவிடச் சிறியவை; மேலும், பலம் குன்றியவை. 

முழங்கால்கள் பின்னால் வளைந்திராமல் முன்பக்கம் வளைந்திருக்கும்.. 

காலிலுள்ள ஐந்து விரல்களிலும் நகங்களுண்டு. அநேக வெளவால், 

. களுக்குக் காதுமடல்கள் வளர்ந்து உணர்ச்சியள்ளவைகளாக இருப்ப: 

தோடு, நாசித்துவாரங்களைச் சுற்றிலும் இலைபோன்ற உணர்ச்சி: 

யுள்ள சவ்வுகள் வளர்ந்திருக்கும். நாசி இலைகளினுதவியால் இருட்டில்: 

தூரத்திலுள்ள மற்ற திண்ணிய பொருள்களை யுணர்ந்து அவைகளின். 

மேல். மோதாமல் விலூப் பறந்து செல்லுகின்றன. இவைகளின் 

பறக்கும் தன்மையால், இவை உலகன் பல பாகங்களிலும் காணம்: 

படுகின்றன. 

வெளவால்களைப் பெருவெளவால்கள் (],8ீ௨௦௭௦ chiroptera), for 

வெளவால்கள் (141௦7௦ ௦1ம்10ற(5ர௨) என இரு பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். 

அவைகளை முறையே பழந்தின்னி வெளவால்களென்றும், . துரிஞ்சில்க" 

ளென்றும் கூறுவது வழக்கம். பழந்தின்னி வெளவாலின் முகம் நரியின்-
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.மூகத்தைப் போலிருப்பதால், அவைகளை ஆங்கிலத்தில் பறக்கும் நரிகள் 
ீடங்த ௬6) என்பர். இந்தியா, இலங்கை, ஆப்பிரிக்கா, மடகாஸ் 
கர் முதலிய.இடங்களில் இவை அதிகம், 

துரிஞ்சில்கள் உலகமெங்கிலுமுண்டு. அவற்றில் பல. இனங்க 
.ஞூள்ளன. இவை இரவில் பறந்து திரிந்து, பூச்சிகளைப் பிடித்துண்ணும். 

இவற்றில் வேம்பபயா் (Vampire) என்ற சிறப்பினம் ஆடுமாடுகளைக் 

கடித்து, அவற்றின் இரத்தத்தைக் குடிக்கும். இவை அமெரிக்காவில் . 
வசிக்கின்ற. : 

ofoos 14, Gutwroggs  (Dermoptera):: Qarardmeuder 

பறக்கும் Sut (Flying lemur) croitm கேலியோபித்தேசஸ் (02௦௦ 
‘pithacus) என்ற பிராணியுள்ளத$ இதன் முன்னங்கால்களுக்கும், 

பின்னங்கால்களுக்குமிடையில் தோல் வளர்ந்திருக்கும். இது மயிரி 

ளால் மூடப்பட்டிருக்கும். இதனுதவியால் ஒரு. மரத்திலிருந்து 
மற்டுறாரு மரத்திற்குப் பறந்து செல்லும். இதன் வெட்டும் பற்கள் 
அகன்று, முன்பின் தட்டையரகி, பல கூர்முனைகளை யுடையன. 
அங்கவமைப்பிலும், கருவுற்பத்தியிலும் பூச் இன்னிகளைப் (170560- 

0௨) போல மட்டு மல்லாமல் உண்மை லீமர்களைப் போலவும் 

இருக்கின்றன. 'இதன் பல் சூத்திரம்; க - 94, இது மலேயா 

ஆர்ச்சிபிலாகோவிலும் (1கீக/கர கரட்ற் வீர], பிலிப்பைன் இவுகளி 
ith (Philippines) arr pSlermor,, 

வரிசை 18, பிரைமேட்ஸ் (Primates): இவைதாம் எல்லா 
விலங்குகளிலும் முக்கியமானவை. இனைகளிலுள்ள சில பண்புசள், 
இவைகளைப் பூச்சி இன்னிகளுடன் இணைக்க உதவுகின்றன. மேலும், 
இவற்றில் சில பண்புகள் தனித்து விளங்குகின்றன, இப் பண்புகள் 
இவைகளைப் பாலூட்டிகளின் உயர்ந்த நிலையில் குறிக்கின்றன. இவை 
களில் புலாலுண்ணிகளும், தாவர உண்ணிகளுமிருக்கன்றன. இவை 
தடக்கும்போது, பாதம் முழுவதும் தரையில் படும். விரல்களின் நுனி 
யில் தட்டையான நகங்களுண்டு. கைகளும், கால்களும் தனித்இயங் 
கக் கூடியன. . சைகளிலுள்ள பெருவிரல், மற்ற விரல்களிலிருந்து 
தனியாக அமைந்து, மரக்கிளைகளையும் மந்றப் பொருள்களையும் 
பிடிச்சுக்கூடியதாகவுள்ளது. இதனால் இவைகள் மரங்களிலேற வசதி. 
யாரசவுள்ளது. எலும்.பினாலான. கண்குழியில் சண் அமைந்துள்ளது. 
இதனால்சான் இரு கண்பயர்னை (biagcular ஏம்ஸ்ய/ ஏற்பட்டுள்ளது. 
மற்றும் சிலவற்றில் கனவுருவப் பஈச்வை (9802040001௦ 12௦00) ஏற்பட் 
டுள்ளது. மாற்றியமைக்கப்பட்ட கை அரன்சரரச்னும். அண்சளுக்கு 
மற்றபடி மூளையும் விருத்தியடைந்து, அதன் பல பாகங்களுக்கு'
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முள்ள தொடர்பும் அதிகரித்துள்ளது. முலை மார்பில் அமையப் 
- பெற்றுள்ளது. கபாலம் உருண்டையாக இருக்கும். 

இதை மூன்று உள்வரிசையாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன: 

1. Qovgpoirung.wit (Lemuroidea), 2. டார்சியாய்டியா (1315400068), 

3. 46 5O0rrvuT inguin (Anthropoidea), 

உள்வரிசை 7, லெமுராய்டியா (1௦102௧) : லீமர்கள் இவ் 

வரிசையைச் சேர்ந்தவை. இவை பகலில் மரங்களின்மேல் ஏறி ஒளிந். 
இருந்து, இரவில் இரை தேடுகின்றன. பழம், இலை, முட்டை முதலிய . 

வைகளை உணவாக உட்கொள்ளும். குரங்குகளுக்குள்ள சில பண்புகள் 

'இவைகட்குமுண்டு. கைப் பெருவிரலும், கால் பெருவிரலும் மற்ற 

. விரல்களினின்றும் தனித்திருந்து, பொருள்களைப் பிடித்துக்கொள்ளக் 
கூடியுனவாசு அமைந்துள்ளன. விரல்கள் தட்டையாகவிருக்கும். முலை 

மார்பில்: அமைந்திருக்கும். . : இத் தன்மைகளில் இவை குரங்கை 
ஒத்துள்ளன. : ்.. = oo 

மூகம் நரி போன்றிருக்கும். : கபாலம் நீண்ட வடிவமுள்ளது. 

. முதல் ஐதை வெட்டும் பற்கள் மேல்தாடையில் பிரிந்துள்ளன. . கால் 
களின் இரண்டாவது விரல்களில் கூரிய நகங்களுள்ளன: மற்ற விரல் 

களிலுள்ள நகங்கள் தட்டையாகவிருக்கும்.. பெருமூளைக் கதுப்புகள் 
சிறுமூளையின்மேல் படர்ந்திருக்கவில்லை. இத் தன்மைகளில் இவை 
குரங்கிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளன. நடக்கும்போது, பாதம் முழுவதும் 

குரையில் படியும். வால், பிடிக்கும் தன்மையற்றது. சீக்கம் பெரிதாக 

விருக்கும்.  சண்குழிக்குமுன் லெக்ரிமல் துளை அமைந்துள்ளது. இரு 

பக்கத்து: அரைதாடைகளும் முன்னால் இணைக்கப்படாமல் நிற்கின் 

றன. மடகாஸ்கரிலுள்ள லீமார்களும், அயிஅயி (26) என்ற லீமரும், 
இந்தியாவிலுள்ள தேவாங்கு (10115) என்ற லீமரும் இவ் வரிசையைச் 

சேர்ந்தவை. 

உள்வரிசை 2. டார்சியாய்டியா (1'87100028) : இவை பெருங் 

- கண்களையுடைய விநோதமான று பிராணிகள். இவை “மலேயா 

'இவுகளில்  வ௫க்கின்றன. இவற்றின் கண்கள், *ஃபிரேம்' இல்லாத 

மூக்குக் கண்ணாடியை அணிந்திருப்பதுபோல் தோற்றமளிக்கும், 

எல்லா விரல்களின் நுனியிலும் மெத்தை போன்ற. ஓட்டு தகடு 

களுள்ளன. நீண்ட வாலின் நுனியில் மயிர்கள் கொத்தாக வமைந் 

துள்ளன. டார்சியஸாக்குக் காலிலுள்ள டார்ஸல் எலும்பு நீண்டிருக் 

133 
கும். இதன் பல் சூத்திரம்: ay
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உள்வரிசை 3. ஆந்தரோபாய்டியா (431000106௧) 2 குரங்கு, 
வாலில்லாக் குரங்கு, மனிதன் ஆகியவை. பொதுப் பண்புகள் : 
தாடையில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இரு வெட்டும் பற்களும், மூன்றூ 
கடைவாய்ப் பற்களுமிருக்கும். முன்கடைவாய்ப் பற்களுக்கு இரண்டு: 
கூர்களும், கடைவாய்ப் பற்களுக்கு நான்கு கூர்களும் உள்ளன. கபால: 
அறை பெரிதாகவிருக்கும், சுண்சள் மூகத்தின், முன்பாகத்தில்,. 
அருகருகே யமைந்து, நேராக நோக்கியிருக்கும். கண்குழி முமுவதும். 

எலும்பினாலானது. லெக்ரிமல் துவாரம் சகண்குழியின் கீழமைந் . 
துள்ளது. பெருமூளைக்குக் கீழே முகம் அமைந்திருக்கும். முன்னங்கையி' 

லுள்ள ஆரஎலும்பும், முழங்கை யெலும்பும் கனித்தனியே யமைந்து 

ஒன்றன்மேலொன்று அசையும்படியாக வுள்ளன. இதனால் உள்ளங்: 
கையை மேலும் இழும் திருப்ப முடிஏறது. கையிலும், காலிலும்: 
ஐந்து விரல்களுள்ளன. கைக் கட்டைவிரல் மற்ற விரல்களிலிருந்து 
பிரிந்து நின்று, எதிர்ப்புறம் மடக்கக்கூடியதாக வமைந்துள்ளது. 

மனிதனைத் தவிர மற்றவற்றில் கால் கட்டைவிரலும் அதே போல் 

அமைந்துள்ளன. நகங்கள் யாவும் தட்டையாகவிருக்கும். பெருமூளைக். 
கதுப்புகள், பல மடிப்புகளைப் பெற்று, சிறுமூளையை மூடிக்கொண்- 

டிருக்கும், மார்பில் இரு முலைகளுண்டு. ஓரே கருப் பை யுடையன... 

விந்து சுரப்பிகள் விதைப் பையிலமைந்துள்ளன. . ஆண்குறி தொங்கிக் 
கொண்டிருக்கும். 

ஆந்தரோபாய்டியாவில் இரு பிரிவுகளுள்ளன. அவை புதூ 

உலகக் குரங்குகள் அல்லது பிளாட்டிரைனி (11ஆம்), பழைய 

- உலசுக்குரங்குகள் அல்லது HTL .oopel (Catarchini) என்பன. 

பிளாட்டிரைனி . காட்டரைனி 

1. இடை மூக்குத் தடுப்பு குறுகியது. 
்.. அகன்ற குருத்தெலும்பா 

iT or SI. 

2. மூக்குத் துவாரங்கள் பக்சு கீழ்நோக்கியிருக்கும். 
வாட்டத்தை . நோக்கியிருக் 
கும். 

5. செவிப்பறை எலும்பு வளை 
யம் போலிருக்கும். வெளிச் 
செவிக் குழல் இல்லை, 

வெளிச்செவிக் குழல் எலும் 
பாலானது. 

மூன்று முன் கடைவாய்ப் இரண்டு முன் கடைவாய்ப் 
பற்கள் உள்ளன. பற்கள் உள்ளன.
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பிளாட்டிரைனி ். ' காட்டரைனி 

5. வாலுக்குப் பற்றும் பண்பு வாலுக்குப் பற்றும் . பண்பு 
உண்டு. இல்லை. இலவற்றிற்கு 

வாலேயில்லை. 

6. தாடைப் பைகள் இல்லை. தாடைப் பைகளுண்டு, மனி . 

குக் குரங்கிற்கு இல்லை. 

7 இச்சியத் தடிப்புகள் இல்லை கொரில்லா, ஓராங், சம்பன்௪ 
(ischial callocities — 9°15 முதலியவற்றிலுண்டு. 

இல் காய்ப்பு). 

8. பெருங்குடலின் இறுதியில் 5 ப உண்டு. 

். வளைவு இல்லை. 

9. சீக்கத்தின். நுனி கொக்கி சிக்கத்தின் நுனியில் குடல் 

போல் வளைந்திருக்கும். - வால் இருக்கும். 

பிரிவு. 7. பிளாட்டிரைனி (புது உலகக் குரங்குகள்) 

இவற்றின் மூக்குத் துவாரங்கள் மூக்கின் பக்கவாட்டிலமைந் 

இருப்பதால், இவற்றைச் சப்பை மூக்குக் குரங்குகளென்றும் கூறுவர். 

் இவற்றில். செபிடே. (01086), ஹாப்பாலிடே (Hapalidae) storm 

இரு குடும்பங்களுள்ளன. செபிடே சாதாரணக் குரங்கு "போன்றது. 

இதன் கால்களில் தட்டையான நகங்களுண்டு. இதற்குக் களைகளைப் 

பற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வாலுண்டு. பொதுவாகச் சாதுவான சிறிய 

பிராணி. சல, வெகு தூரம் கேட்கும்படி ஊளையிடும். இவைகளுக்கு 

ஊளையிடும் குரங்குகள் (Howler monkeys) எனப் பெயர். மற்றும் 

சிலவற்றிற்குச் கலந்திப் பூச்சிகளைப் போல் நீண்ட கால்களும் கை 

களுமிருக்கும். கால்களினாலும் வாலினாலும் மரக்கிளையைப் பிடித் 

துக்கொண்டு தலை$ழோாக மணிக் கணக்கில் களசலாடும். . இதைச் 

AwsDs GHG (Spider ௩0%) என்று கூறுவர். 

ஹாப்பாலிடே குடும்பத்தை tort Gur @et_ (Marmoset) என்றும் 

கூறலாம், இது பார்வைக்கு. அணிலை :. ஒத்திருக்கும். கட்டைவிரல் 

எதிர்ப்புறம் மடங்கக்கூடியதல்ல. கால் கட்டைவிரலைத் குவிர மற்ற 

விரல்களில் கூரிய நகங்களுள்ளன. பழம், முட்டை, பூச்சிகள், இவை 

களே இதன் ஆகாரம். , பிரேசிலில் (872211) இவை. கூட்டங் கூட்டமாக 

வூக்கின்றன. 

830-—36



பிரிவு. 8. காட்டரைனி, (பழைய உலகக் குரங்குகள்) 

. இவைகளின் மூக்குத் துவாரங்கள் மூக்கன் முனையிலிருப்பதால், 

மூக்கு குறுகிக் காணப்படும். ஆகையால், இவைகளைக் _குறுமூக்குக் 

குரங்குகள் என்றும் கூறுகின்றனர். இவைகளில் சார்க்கோ பித் தஇசடே 

(Cercopithecidae), ong AGL. (Simidae), GamrDeG.. (Hominidae) 

_ என மூன்று குடும்பங்களுள்ளன. , . - 

சார்க்கோபித்திசடே அல்லது பழைய உலகக் குரங்குகள் நடக்கும் 

போது, கால்களின் பாதங்கள் பூராவும் தரையில் படியும்... இதன் 

மூகம் நீண்டு நாயின் முகம்போலத் தோற்றமளிக்கும். கபாலத்தி 
அள்ள ஃபொராமன்-மாக்னம் தழ்நோக்கியிருக்கும். கைகளிலுள்ள 
மயிர்கள் கீழ்நோக்கியும், கைகள் கால்களைவிடக் குட்டையாகவு 

மிருக்கும். இச்சியத் தடிப்புகள் நிறையவுண்டு. இவற்றில் இரு 

உட்குடும்பங்களுள்ளன. அவையாவன: சர்கோபித்திசனே (னே௦௦ற1- 

111௦010௨6), செம்னோபித் தனே (8௯௦1160126). முதல் உட்குடும்பக் 
குரங்குகளுக்கு த் தாடைப் பைகளுண்டு. கால்களும் கைகளும் ஓரே 

நீளமுள்ளவைகளாக இருக்கும். இவை ஆசியாவிலும் ஐரோப்பாவின் 

பல பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. இவைகளில் முக்கியமானவை 

பாபூன் (13௨௦௦௦), மாண்டிரில் (Mandrill), மெக்காக்கே (17௨௦௧௨0067. 
இவைகள் பொதுவாக மரங்களின்மேல் வசப்பவைகளாயினும், 

இவற்றுள் சில எப்பொழுதும் தரையிலும், பாறைகளின் மேலும் 
வசித்துவருவதைக் காணலாம். இவைகளால் நேராக நிற்சமுடியாத 
போதிலும், நேராக உட்கார முடியும். இந்தியாவில் மெக்காக்கேயைச் 
சேர்ந்த பல பொது இனங்கள் காணப்படுஇன் றன. 

செம்னோபித் தனே உட்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குரங்குகளுக்குத் 
தோடைப் பைகள் இல்லை. இரைப் பையில் பல பிதுக்கங்களுள்ளன.” 
கால்கள் கைகளைவிட நீளமாகவிருக்கும். லாங்க் பஹ) இதைச் 
சேர்ந்தது. இதன் தோல் கருப்பாக இருந்தபோதிலும், மயிர் சாம்பல் 
'நிறமுடையதாயிருக்கும். கோலபஸ் (0௦1௦௦8 ஆப்பிரிக்காவில் வ௫க் 
கிறது. இவை இளந் தளிர்களையும் பழங்களையுமே இன்று அயிர் 
(வாழ்கின்றன. - ட்ட ற க 

குடும்பம் : mer (Simidae) அல்லது மனிதக் குரங்குகள் 
"கொரில்லா (Gorilla), சிம்பன்சி (Chimpanzee), ஒரங்உட்டான் 

(Orangutan), Gur (Gibbon) மூதலியவை இதைச் சேர்ந்தவை. 
இவைகளின் கைகள் கால்களைவிட நீண்டிருக்கும். தாடைப் பைகள் 
இல்லை. சிம்பன்சியைத் தவிர மற்றவைகளில் இச்சியத் தடிப்பு இல்லை. 
குடல்வால் உண்டு. இவைகட்கு வால் இல்லை. இவை புத்தி கூர்மை 
யுடையன. ‘ ,
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கிப்பன் : தென்௫ழக்காசியாவில் வ௫ூக்கன்றன.. இவை நேராக 
நிமிர்ந்து நடக்கும். கால் கட்டைவிரலிலும், கைக் கட்டைவிரலிலும் 

தட்டையான நகங்களுள்ளன. இச்சியத் -கடிப்புகளுண்டு. இவை 
களுக்குப். பலமான கூரல் உண்டு. 

ஒரங் : “தமத்திரா, “போர்னியோ இவுகளிலுள்ள. சதுப்புக் 

காடுகளில் வாழ்கின்றன. இவைகளும் நேறாக நிமிர்ந்து நடப்பன. 
இவைகளின் கோரைப்பற்கள் பெரியனவாகவுள்ளன. மண்டையோடு 

மேல்தோக்கிக் கூராக நீண்டிருக்கும். இவை மரங்களில் கூடு கட்டு 
இன்றன. 

கொரில்லா : இவை மேற்காப்பிரிக்காவில் வசிக்கின்றன. மற்ற : 
மனிதக் குரங்குகளைவிடப் பெரியனவாயிருக்கும். இவைகளின் கை 

மிகவும் நீண்டிருக்கும். நடக்கும்போது, : மடங்கிய உள்ளங்கையைத் 

, குரையிலூன்றி நடக்கும், இவை காடுகளில் கூட்டங் கூட்டமாக 
வ௫ிக்கின் றன. . ் - _ 

சிம்பன்சி : மேற்காப்பிரிக்காவிலும் மத்திய ஆப்பிரிக்காவிலும் 
வசிக்கின்றன. கைகள் முழங்கால்வரையில் நீண்டிருக்கும். மடித்த 

- கைகளைத் தரையிலூன்றி நடக்கும். இவை கூட்டங்கூட்டமாக மரங் 
களில்: கூடு கட்டிக்கொண்டு வூக்கின்றன. இவைகளின் ஆகாரம் 
பழங்களே. ன 

குடும்பம் : ஹோமினிடே (100ம்01086): மனிதன் (11௦௦௦ sapiens) 

ஆறறிவு படைத்திருத்தலே மனிதனின் தனிப் பண்பாகும். : ஆறு 
- புலன்சுளினாலும் ஏற்படும் உணர்ச்சிகளை யறிந்து, ஆராய்ந்து நல்லது 

(கெட்டதை யுணர்ந்து அறிவுடன் நடந்துகொள்வதே மனித இனக்: 

'தின் சிறப்பு. அதுமட்டுமல்லாமல் உடலமைப்பிலும் பல சிறந்த 

பண்புகளுள்ளன. மனிதன் மட்டும்தான் குலைநிமிர்ந்து தேராக 

கன்றாக நடக்கக்கூடியவன். தலையிலுள்ள மூளை நன்கு வ்ளர்ச்சியுற்றுப் 

பெரிதாகவுள்ளது. அதன் கனத்தைத் தாங்கிக்கொண்டு தலை 

நேராக திமிர்ந்துள்ளது. தீடக்கும்போது, பாதம் முழுவதும் தரையில் 

படும். கால் கட்டைவிரல் மற்ற விரல்களுடன் சேர்ந்தாற்போல் 

ஒரே வரிசையிலுள்ளது. கால்குதி குரங்குகளைவிட நன்கு வளர்ந்துள் 

சாது. கைகள் கால்களைவிடக் குட்டையானவை, மனிதக் குரங்குகளை 

விட மனிதனின் நெற்றி அகலமாக விருக்கும். தாடை யெலும்புகள் 
சறியனவாகவிருப்பதால், முகம் துருத்திக்கொண்டிராமல் தட்டையாக 

வுள்ளது. பற்கள் அநேகமாக ஓரே . மாதிரியாகவுள்ளன. உடலில் 

்.. மயிர் அவ்வளவாக இல்லை.



564 ; விலங்கியல் 

உலகத்திலுள்ள மனிதர்களைப் பல இனங்களாகப் பிரிக்கலாம்... 
அவையாவன £ 

  

  
  

White Races Yellow Races 
வெள்ளை இனத்தவர் மஞ்சள் இனத்தவர்கள் 

+ 3 
Alpines Mongoloids 

  

          

  

  

Mediterraneans Hindus etc. 
மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் 
வாழ்பவர்களும் இந்துக்களும் 

Eastern Long Heads 
» ட. கிழககத்திய ரீண்ட தலையர்கள் ] 

Mediterraneans 
மத்திய தரைக்கடல் பகுதியினர் 

Australians 
ஆஸ்திரோலியர்கள் 

Western Broadheads NT Eastern Broad Heads | 
ஆல்பைன் பிரதேசத்தவர் e கிழக்கத்தியப் பரந்த தலையர்கள் 1. 

் < > Broad Heads- unis s&owi scr 

    
          

  

  

      

  

  

  

   
இந்தோ ஆஸ்திரேலியர்கள் 

  
Indo Australians x 

  

    

Austroloids 9 suceumin_eo   

African Negroes. —~ | 

ஆபபிரிக்கப் பகுதி 8கரோக்கள் நடி 

Primitive Stock 
ஆரம்ப மனிதர்கள் . 

1, நீக்கராய்ட்ஸ் 8௦106) இனம். இவர்களுக்கு நீண்ட தலை 
4, தட்டையான மூக்கும், கருத்த உடலும், உடலில் அடர்த்தியான மயிர்களும் காணப்படும். ஆப்பிரிக்க நாட்டு நீக்கிரோக்களும், நியூ 
'இனியாவில் வசிப்பவர்களும், அந்தமானில் (Andamans) வ௫ப்பவர் 
களும் இந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். 

Oceanic Negroes 

பெருங்கடல் தீவு நீக்ரோக்கள் 

    

             

2. ஆஸ்டிரேலாய்ட்ஸ் (Australoids). நீண்ட தலையும், சுருள் சுருளான மயிரும், கருத்த உடலும், கட்டை மூக்கும் இவர்களுடைய பண்புகள். ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் பழங்குடி மக்கள் இந்த. இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். - , 

3. மெடிட்டரேனியன்ஸ் (Mediterraneans). இந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நீண்ட தலையும், சுருட்டை மயிரும், கொஞ்சம்: மஞ்சள் கலந்த வெளிர் நிறமும், குறுகிய மூக்கும் முக்கியப் பண்பு களாகும். ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா, தென் ஆசியா, இந்தியா முதலிய இடங்களில் இவர்கள் வசிக்கிரூர்கள். டி
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4, ஆல்ப்பைன்ஸ் (101188), பரந்த தலையும், சுருட்டை மயிரும், 
மஞ்சள் கலந்த வெளிர் நிறமும், குறுகிய மூக்கும் பெற்றிருத்தல் இவர் 

களுடைய . பண்புகள். ஐரோப்பாவிலும், மேற்கு ஆசியாவிலும் . 
வரிக்கும் பரந்த தலையுடையவர்கள் இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த 

வர்கள். 

5. மங்கோலாய்ட்ஸ் (Mangoloids). பரந்த தலையும், நேரான ம்யி 

ரம், மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிறமும், நடுத்தர மூக்கும் பெற்றிருத்தல் 
இவர்களுடைய பண்புகள். இந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கிழக்கு 

ஆசியாவிலும், அமெரிக்காவிலும் வ௫ிக்கிறார்கள்.



கலைச்சொல் அகராதி. 

(Glossary of Technical Terms) 

ஆங்கிலம்--தமிழ் 

Abdomen-au?m 
Abdominal appendages-aw? ) mI& 

கால்கள் 
Abdominal vein-auw) mF Aeor 
Aboral sinus-9Gunrpe) சைனஸ் 
க்வி வம்-வாய் மேல்பக்கம் 
Absorption-@785 ae 
Acantho metra- yaar gCgr 

A 

மெட்ரா.. 
Acarina-géa7 Meo 
Accessary gland-giéréar uid 

! Acanthobdellida~-gaarcrG aru 
டெல்லிடா 

௦௦68821090 5-துணையுறுப்பு 
கள் 

Accessary nidamental gland- 
துணை நிடாமென்டல் சுரப்பி 

Acenita-3 fof tir 
Acerentomidae-.9A@goirGiur 

மிடே 
Acselamate- -உடற்குழி இல்லாத 

“ Acromatic ரிதபாச-ஆக்கிரோமா 
டிக் படம் 

Acrothoracica-.4é@Ggir 
தோராூக்கா ஆம்ஃபியாஸ்டார் 

பர்தா -அக்டினேரியா 
Actinophorus- 519 CenGurge 
Actinosphaerium-9, 619. G@ 

ஸ்பிரியம் 
Actinoz0a-.9,419 G@nGer our 

Adambulacral-9:_ryar Sag od 
குகடுகள் 

Adamsia--91_ Lb 
ப்ர -அடக்டார் 

கம்பப(-முதுர்பருவம் 
Adradius- gideor <9} Lb 
Afferent branchial vessels-urd? 

சிறுகுழாய்கள், அஃபிரன்ட். 
பிராங்கயல் குழாய். 

‘Afferent ctenidial vein- 
அஃபிரன்ட் செவுள் சிறுதமனி, 

வெளிச்செல் சிறு தமனி 
Afferent nerve-.90019 7 tri I LY. 

உட்செல் நரம்பு: 
Alary muscles-gafl தசைகள் 
Albumin- 9601 juiear 
Albumen gland-.ye1yQunesr 

சுரப்பிகள் 
கபிமமாயக-ஆல்பூனியா  * 
Alcyonaria-.9,0 Gwin Geo flusr 
Alcyonarium- 9aAGwir Goorfusd 
Alternation of generation-Liger 

மாற்றம். 
Alderflies-9) e011 cb: 9Zaren 
Albeolar theory-GuWibs 

, கொள்கை 
Ambulacral groove-9bya@T & 

இரல் பள்ளம். 
Ametabola-er@uot_e_Gur oir 
அறப்ற௦ ௨௦105-அமினோ அமிலங்கள், 

அமினோ ஆ௫ிடுகள்
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Amitosis-Garapaet fey 
கறா௦ஞ்க-அமீபா ன 

Amoebaid movement-gifurm tie 

: இயக்கம் 

Amoeba proteus—3/Su7 
புரோடியஸ் 

கரமம்ட ரத௦1௦வ16-அமினோ ரேடிகல் 
கள் 

Ammonitoidea -.9/bGioT 
» Corr yg ws 

Amphineura-beolD Hugo, 
இரட்டை நரம்புகள் 

கரைறாம்ாம-ஆம்ஃபியாக்சஸ் 

Amphipoda-tb4Gurt_ 
Ampulla—9,by0T 

Anabolism—aerd ior ) mtb 

Anaemia-@)7 $5 Geirrana 

கா25ற1ம05-அனாஸ்பிட்டுகள் 

கப் ஊ்-மலவாய்க் கொம்பு 
: . கள் 

கறி எர1க-மலப்புழை ஸ்டைல் 
கள் 

கிறு லற1),256-ஆக்கநிலை, அனாஃபேஸ். 

‘Anthomedusae-.3,67G 57 OU@GE 

Anthozoa-4,67G 57 Geraint 

கரமர்றர-உறுப்பமைப்பியல் ' 

Angstron மாம் -ஆங்ஸ்டிரான் 
ட் ். . யூனிட் 

கர்வ -பிராணி, விலங்கு ் 
Annelida-gone ouderuies புழுக் 

ன்ட் கள், அன்னிலிடா 

Ancylostoma duodenale- 

- . ஆன்லோஸ்டோமா டியோடி 
் னேல் 

Annular 1606ற%0௧-அன்னுலார் 

் வாங்கிகள் 

கீறர்ளர்க ௨மமுன்பக்கம் 
. தீராறுமபம்-சிறு வளையங்கள், 

காம்-எறும்பு. 
றம் 110மட-ஆன்ட் லையன்ஸ் 

அற௦ற1யாக-அனோபுளூரா 

தறர்றுறகாரு ஜிகா -உணர்கொம்பு 

“5.௫5. சுரப்பிகள் 

க்ற௦ஹாகக-அனோஸ்டிரேக்கா 
Anterior perivisceral sinus-qpoir 

பெரிவிசரல் சைனஸ் 

தீறுர்ளம் 8005வ1-முன் மேல்பகுதி 

-Archiannelida-y768) 
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Anterior renal chamber-afajcr 
பொருள் உறுப்புகளின் முன் 

ர ். அறை 
அறர்ர்றக-ஆண்ட்டிபெத்தேஸ் 
Antipatheria-.9 oir. 

oe, பெத்தேரியா: 
Antero dorsal arm-Gwa5@ 

கொம்பு 
Andedon—366r1q-_ oor 
அரக 1-முதல் உணர் கொம்பு 
ககக 11-இரண்டாம் உணர் 

் கொம்பு 
Arthocerous-.47 SG STE 7 Tew 
Anthiura--yor Sur 
Anomura-3GenapuyrT 
Anopheles-.43@pe0 such aw 
கரறடி-கழிவாய், மலவாய், மலப் 

புழை 
&௦ாஅயோர்ட்டா, பெருந் 

் suet 
Aortic ampulla-.9Gwrrigé 

ஆம்புல்லா 

Aplysia-gjolfuir, கடல் முயல் 

கறயர்றஊாக-அபனீட்டிரா 
&ற௦௦௨-அப்போடா 
கறத எட்டெரிகோட்டா 
Apex-q Guid av ் - 

கறற ௦010௦-ஆஃபிரோடைட் 
,இறம்வே! 1௦0௦ தலைப் பிரிவு... 
க&0௨2௦5-இணையுறுப்புகள் 
Apus-gLiuiew 

Aquous humour-qpoir seat 

Arcella-.4 7 Qeeeur 

.-அன்னிலிடா 

“Arachnida-7 7 Sool - 

அரவம்ரு௦11060-அடிப்படை மெல் 

லுடலி, ஆர்க்கி மொலஸ்க், 

. ஆரம்ப மெல்லுடலவி 

Architeuthis-.9,7 AG $ How 
Ariyalur-9flw gyrit 
Araneida-.47o0t_t — 

Arenicola-3TolGart or 

தரஜுபிபட-ஆர்குலஸ் ' 

Argonauta-4 Gar gTL1_T 

Ariophanta-GgrCt. GG SFOS 

Aristotle’s கவோற்றாடஅரிஸ்டாட்டி 

ee லின் விளக்கு :
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கற கரங்கள், கைகள் 
Arteries- gaiaer 
கரர்ஹோர்க- ஆர்ட்டீமியா 
Arthro branchs-geeé செவுள் 

கள் 
Arthropoda-.9 + $ \GgnGurw_er, 

கணுக்காலிகள் 
Ascaris lumbricoides-57 &@L1 

பூச்சி 
456021-எசெக்சுவல்' 
Asexual reproduction-aqaf 

யல்லாமுறை இனப்பெருக்கம் 
Asexual generation-uimreerti 

பருவம் 
4500 107௨01௦க-ஆஸ்கோ 

தோராசிக்கா 
2561118-ஆடல்லஸ் 
Association-Gei gens 

Balanus-ueurerey 
Balance-#in fd 
Balantidium-un aeirig.ig. wit 
Basal-Gued 
பாத் 
Barbus-uri ew 
6ம் 608-மூட்டைப் பூச்சி 
Beetles-avain Qacir 
Behaviour-Qevel 51_460 த 
்ணாம்6-பெலம்னைட் 
சைய பென்சீன் 

Bilateral symmetry- இருபக்கச் 
சமச்சீர் 

கிய்ம்கா2்ஷ்-பில்ஹார்சியாஸிஸ் 
Biramous-seneiGurer ற 
Bisexual-Q) quar of 
Binary fission-@\qewer பிரிவு 

ை 
மிறய்0-சூழ்திலையியல் ் 
Bipolar cell-Q\Gurent Gea 
Biology-2 uAuwie 
Biophore-enuGur&Gumit 
Birgus-19i sew 
மம்மா 11௦6- கடிக்கும் பேன்கள் 
Bivalvia-aoueireveduir, 

இருவாயில் 
Bladder- Yermt_ir, சிறுநீர்ப் பை 

விலங்கியல். 

கஷாயமர-சமச்சீர ற்ற 
Asymmetry in gastropoda~ . 
வயிற்றுக் காலிகளில் சமச்சீரற்ற 

நிலை 
Astrea-.2, 6/19. 
Aster-9601_iF 
41௨௦06-அஆஸ்டாக்கஸ் 
Asterina-y6019 coy @) 
Astropecten- 96019 GrnQuéi_or 
490₹010௦8-அஸ்டிராய்டியா 
கரா எட்ரியம் 

ரெமி. ஏட்ரோபஸ் 
Aulostoma--3 Gevrr ev Gi_ir tor 
Aurelia-.a Ped wir 
Axial filament- eouusmrit 
Axis- 3a 
Axial sinus-4éa0wie) coscoreh 
Axon--4 Sen oot 

Bladder-worm-Yorm._it yap 
Blastocoel-iGarn ewGi_r Fa 
11/210௯12-பிளாஸ்டோஸ்டைல் 
Blastula-Lerre~@evr - 
Blepharoplast-eAlwisuGe ir 

பிளாஸ்ட் 
11௦௦0-இரத்தம் 
Blood fluke-@@Ms கட்டைப்புழு 

் 11900 vascular system-@)7. 5.5 
மண்டலம் 

7௦09 வராரு -உடல் அறை, 

உடற்குழி : 
Body ஈவி1-உடற்சுவா் - 
ம௦6-எலும்பு 
மா! பொனல்லியா 
௦107-0401 118௦-பாட்ரியாய்டல் 

Sa 
Book scorpion 554% தேள் 
Bopyrus-Gum entire 
Bougainvilla-Gur en sufeir 

வில்லா 
$%-பாஸ் 
Branchiae-gare 9» றுப்புகள் 
Branchellion~Ggr ங்கெல்லி 

யான் 
இரவ்ட்மூளே ் 
Branchial chamber-Qeayjaren று
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Brachial ஐய ஜம்-பிராக்கியல் 
தொகுதி 

இருதயம் 
Branchiolaria- பிராங்கியோலே 

ரியா 

Branchial heart-@aeyeir 

ரஹிமா பிராங்கியூரா 
Branchial nerves-Qeajeir 

Branchipus- -பிராங்கபஸ் 
Brachypauropodic‘ae-L77 58) 

பேரபோடிடே 
Branchiopoda-orma@Gur 

போடா 
Branchio renal sinus- Goyer 

கழிவு சைனஸ் 

0௨௦௦௦1-கக்கூன் 
Caecum-Gi_peou, FHaib 
Caeca-€&air 

‘Cake urchins-.y1 qperGared 
கள் 

(விலா -கால்கேரியா 
(வே3௦௧16005 ற12-சுண்ணாம்புத் . 

குகடுகள் 

Calyptoblastea-a7 69Gi_ 
பிளாஸ்டியா 

Calcium carhonate-crem espe ys 
படிகம் 

Campanularia - . கம்பானுலேரியா 
ஸோம௦ப்க-காம்போடியா 
ஜெல!6-தோலினாலான ஒரு பை, 

உறை, பெட்டகம் 

Canaliculi-Qa@al gol, Hay 
. கால்வாய் 

. Capoperipatus-GsGur Quill Qu 
; ; டஸ் 
கே 0/௦௦106-கரியமிலவாயு, 

கார்பன் டைஆக்சைட் 
Carbohydrate- மாவுப் பொருள் 

_ காற்ற-கார்பன் 
Cartilage-G@SOS5 QybDY 
Cardiac muscle-Q@augs குசை 
Cardiac chamber-aririg.wié 

அறை 
Cardiac stomach-qperr Q)on7 Lions 

~ 

தரம்புகள் 
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Brittle stars-qug.ow air 
Bryozdans- பிரையேசிசொலபான் 

oor - 

Buccal cavity- -உள்வாய் 
Buccal mass-2araurw§ 

தொகுப்பு 

நடம் த-முளைவிடுதல் 
Bulla-cyevevrr 

நீமம்படீ-பியூத்துஸ் 

இப்பட ரவா௩பபய-பியூத்தஸ் 
துழுலஸ் 

Bursa copulatrix-utewr 
புணர்ச்சி யுறுப்பு 

Butterflies-av ova cor $ SILI 
பூச்சிகள் 

கோம்-கார்டேோ 
Cambarus-amiburrew 
ஸோலிக-கெப்ரெல்லா 
Carapace- 52) @@ 
கோறம-கார்ப்பஸ் 
Catabolism-feo gor ) mb 
Cater pillar-aart tap 
கொ! ஐி15-வால்செவுள்கள் 
ஸே! ஹர1-புணர்ச்சி யுறுப்பு 

ஸ்டைல்கள் 
கே௦11௨-சகேவோலினா 
Cell-Qeev 
Cell body-Qee ar 
Cellulose-Q ev gyGaurra 
Cellulose wall-@Qecb ayGeurrety 

OUT 

Cell-division-@ea fey 
Cell-membrane-Glee) ur_ovib 
Cell theory-Qee Qardrans 
Cell -wall-Qee சுவர் 
Centriole-QecriAGuir ev 
Centromere-Gearig Gor Aut 

Centrosome-Q@ecirig_GoirGerrib 
; Ceyphalisation- செஃபாலைசேஷன், 

குலையாகு செயல் 

Cephalo ல: தலைமார்பு 

ஜெ்க௦8க-செஃப்லோபோடா, 
் தலைக்காலிகள்- 

Cephalic ஏஸ்-தலைச்சிரை
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ஜேட்க!1௦௧௦118-தலை அயோர்ட்டா 
வெச்சா -இரியான்தேரியா் 
சவேோகயடி-இரியான்தஸ் 
Cercaria- #7 &GaAwir 
லே௦௦௨-செஸ்ட்டோடா, 

i நாடாப் புழு 
Cerebral commissure-QeA9ra 

; கணைநரம்பு 
வேல்ாவ் ஐஹதிர்க-செரிபிரல் 

நரம்பு செல்திரள் 
Cerebro-pedal connective-Qeif 

பிரோ-பீடல் இணைநரம்பு 
Cerebro-pleural connective-Qef 

பிரோ-புளூரல் இணைநரம்பு 
Cerebro-pleural ganglia-Qef_ 

பிரோ-புளூரல் செல்திரள் 
சேகம்ப-சிராட்டியம் 
சொர்க] ௩1௭005 ஜூஸ்ம-மத்திய 

நரம்பு மண்டலம் 
Ceratophyllus-Qe7tGi_r 

, ஃபில்லஸ் 
Characters-victertyacir 
Chaetopoda-GiorGuriir - 
Chaetogaster-&1_Gi_1 Gaui 
Chaetopterus-@L1_ri'ng gov 
Charles Darwin-srieey டார் 

வின் 
Charybdea-er Aung wr 
Chelicerae-Qac)Qermacit 
Chelifer-Q¢o9.%ur 
Chitin-on 61119 ir a 
Chlamydomonas-Serr GL_r 

மோனாஸ் 
011௦102020. ௦8118-குளோரேோர 

கோஜன் செல்கள் 
மோர்ர்்கார்டேட்டர, 

முதுகெலும்புடையன 
Chromato phores-#) 93 gisoracir, 

கிரோமேட்டோஃபோர்கள் 
மோரற00௩00க010௨-இரிப்டோ 

மோனடைனா 
பேோரவ௦ஞ்௨-இரைஸ்அமீபா 
Chromatids-@GrrG.or.9 Qaxor 
Chromatin-@ Grr Gint__g. oir 
Chromatid granules-@GrrGuoi. 

டிட் நிறத்துகள்கள் 
Chromosome-@ Grr Ginn Gerd 
(%௦18480]-கோலிஸ்டிரால் 

- விலங்கியல்: 

பேரா குளோரோபாரம் 
Chlorophyll-uéeneuib 
Chromatic figure-@@yirGiot"19 6. 

படம். 
பே -காண்டிரின் 
Chilopoda-AGorGurt_or 
Circum oesophagea nerve - 
_.. உணவுக் குழல் நரம்பு வளையம். 
0118-சிலியா 
Ciliated tissues-@e9 wr 
ப்ர்கா௨-சிலியேட்டா: 
012160 நிப006]-சிலியம் புனல் 
Ciliophora-@9Gwr eCurgr 
Circular layer-oni_ gs sone ன 

அடுக்குகள் 
மோலப்கா ஸேவ]-வட்டக் கால்வாய் 
Cirri- Arco 

இசுக்கள் 

' Circum pharyngea-@)q 
தொண்டை வளைய இணைவுகள் ” 

Cirripedia-Air aS ug wi 
போவா -களைட்டெல்லம். 
011௦௧081-இளையோக்கல் 
Class-cveng 
Classification-wenaun@® 
Clypeus-@ZarQureiv | 
Cladocera-Mern Gi_or Por 
Columnar cells-Qewaafler 

் சேர்க்கையால் ஆனது 
Common oviduct-Qumr g 

‘ ் அண்டக் குழாய் 
Club shaped-sen 3 2 chevion oor 
Collogen-@Garsiler ~. 
Colloidal theory-Qararw@ 

கொள்கை 
மோ -உறுப்புப் பொருள் 
Colloid-Gsrearui@ 

’ Collozoum-QaraGearGemrih 
Cridaria-AeogGi_Auir 
Crematocyst-QsrL_@@ea ont 
Coccidia-a7 Ag wir 
0001:10801-கரப்பான்பூச்சி 
Coelomic sac-Par WS onus 
Coconut crab-@ geir2eor தண்டு 
மேம் 148 வ1-காட்லிவர் எண் 

ணெய் 
0081000-உடலறை, வயிற்றறை, 

் சீலாம், உடற்குழி
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’ Coelenterata - சிலென்ட்ரேட்டா, 
குழியுடல்கள் 

Coelomic duct-FarWs குழாய் 
Coelomic epithetium-2 or 

ளறைத் தோல் 
Coelomic fluid-2+_ 96S 

aud 
Coelomate animals-2.1_H@ 

யுள்ள பிராணிகள் 
Coenosarc-fG@penité 
Coleoptera -Gar Oui ciug.rir 
Collembola-Gar obGurar 
Coilietehal, glands-s1r oto Muse 

சரப்பி 
லேமாயா- தூண் 
Colony-a7 wall 
Columnar (05506- தரண் இசுக்கள் ' 
Commissure-a Zour 57 LoL} 
லெப்) -கான்சிஸ்லின் 
லேஃ-கூம்பு, கூருருளை 

் மேோ$-கோனஸ் ் 
Conglobate: gland- -காங்லோ 

பேட் சுரப்பி 
Congo peripatus-aca@Gar Ou 

பெட்டஸ் 
Connective 118806-இணைப்புத் இச 
மேம்படு - கடத்தும் திறன் 
௨௦12௦01116 7௨௦001௦-சுருங்கும் -.. 

செல் உள்வெளி 
Conjugation nucleus-Q)}déamrey 

Conjugants-Q)éenral 
Conjugation-@Q)éenray முறை 
Concave-@Waw ட 
Conchostraca-smrirGs பாஸ்டி 

ரேக்கா 
Convex- -குவிகல் : 
Copulation-LesrrsA, svat) 
Copulatary bursa-swel பர்ஸா 

Corallium-Gamrgn oud 

Constant-1o7 (75 

Coenidia-Qeaysiracir 
லேர௦க-கோப்பியோடா 
Corpuscles- -உயிரணுக்கள், கார்ப் 

.... பசில்கள் 
Coral reefs- Gand “Poot tan , 

பவளப் பாறைகள் 

நியூக்ளியஸ்” 

தரம 

Comnea- -கண்விழிப் படலம், 
கார்னியா 

Corneagean 1ஷுூன-கார்னீஜியன் 

அடுக்கு. 
Corneal lens- கார்னிய லென்ஸ். - 
Corona-GanGrir@ 
Coronata-Gan Gra Gort t_r 
லோலகார்ட்டெக்ஸ் 
ேோவ15-முத்துகள், பவழங்கள் 
லேஉகாக்ஸா 
Cuboidal-aib1y திசுக்கள் 
ம் ௪மூன்றுபடி கனசதுரம் 

- மெட்ளாமம்பீ86-குழுபோமெடுசே 
Cunarcha-Guy@pt ar. 
Cucumaria-@S@GuoMlwi | 
Cuticle-Muje_19 Heir 
Cuma-S) uur 
Cumacea-GyGuwAGus 
Culex-@uyQaaten 
Crinaoidea-eny @pung wir 

- கேம் 018816-கொட்டும் செல்கள் 
Chidocil-@aru@ib Gee Benip 
Cryptozoites- கிரிப்டோ : 

சோயிட்டுகள்- 
Crustacea-ArovGr Aur 
Cry ptomonas-SfciGt_or Gior @pav 
Crystal cells-uuy.6¢ Glawdacir 
Crystaline ௦௦08-படிகக் கூம்பு 
Crysomonadina -Gleny Ger Grom oor: 

டைனா. 
ரே௦6 ௦£ ௦121-கால்கி சக்கரம் 
Cycic of Ross-girov saab 
3010818-சைக்கிளோஸிஸ் 
சேரற26-மலத்துளை 
ே௦ற-கிராப், தீனிப்பை ' 
ரோமவி-கிரூரல் 

- ரர௦1௦05-சைக்கிளாப்ஸ் 
Cypraea-Ger Wacir 
ரேோறாமி-சைப்பிரிஸ் : 
Cythere-on¢ 55)" - 
Crystalline style- மிது த் தண்டு. 
Cyst-a@ 
Cystine-Pev eer 

_ Cytology-Qeeafuiad 
Cytopharynx-eeGi_mrcn mae 
Cyst formation-s.tréGpeom 
நேரா 6-சைட்டோசோம் 
ரே வஊு-சைட்டோபிளாசம் 

%
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1)க௦0116-டாக்டிலஸ் 
மஹூம்-டாஃப்னியா 
ம ௪-மாு்-மறுதிருக்கம் 
ம.ம॥. ॥.-டி.டி. ட்டி 
Telophose-qpig.cy B20, we Gevir 

போஸ் 
மஸம்ம-டெண்டிரான்கள் 
மஸைை௦0106-டெண்டிரோசோம் 
ி௯ம்-ரவாடீ பதன -இறந்த மனித 

னின் விரல் 
பம லஹஷ௦ம்௨-பத்துக்கா லிகள் 
1 0வ!-டீப் ஓரல் 
-Dibranchiata-Q)7i_omi_é Qeayafl 

கள் 
மடிகூபரவினாற்போல் 
Density-@¢ Hay 
-Dentalium-@i_eirGe_ eM usb 
Deoxidation-.y%408 ner இறக் 

கம் 
-Desoxy rhibose nucleic (DNA)-~ 

டெஸ்ஆக்ச ரிபோஸ் நியூக்கிளிக் 
அமிலம் 

-Dermal branchiae-Garw saure& 
குழாய்கள் 

மைற ரக டர்மாப்டிரா 
_Diatoms-emi_wirt_t_ibav 
Diatocardia-Qa@su அறை உடலி 

அவாரம்த-இயர்விக்ஸ் 
Earth worm-weryap 
Ecdysis-G sr gy & sav 
Ecdyonurus-srdig Gur Duy oraiv 
Echiurida-eraé@) upfl_ir 
Echinaidea-eré&l@9 119. wit 
Echino dermata-c7éQ ot 

மேட்டா, முள்தோலிகள் 
Ectoderm-ymtiveot. _ 

1 ஷ-புறப்பிளாசம் 
101002] மம் புறப்படைக் 

் குழாய் Ectoneural-crSG_or Duysrey 
Edwardsia-ort_Gaurt Qui 
அமை எஃபரன்ட் பிராங்கியல் 

குழாய், வடிசிறு குழாய்கள் 

விலங்கியல் 

D 

Dextral-@)c_tbyjf 
Digestion-y exrtb 
111010-டி.ப்ளாய்டு, இரட்டை 

. சாண 

Dinoflagellata-sn._G@o Gorge 
லேட்டா 

ம1ற1௦௦02-டிப்ேளோபோடா 
மறாகடிப்டிரா 
10௦௦17104௦ ௦௦1௦0ட-ஈருருவக் 

காலனி 
 மிழுவிலம்-இருபடை உயிர்கள். 

Directive mesenteries-Dpuny - 
குடல்தாங்கிகள் 

121900006010886-டிஸ்கோமெடுசே 
Discontinuous distribution-Qen_. 

விட்ட பரவு நிலை 
1-௨ ற முதுகுத் துவாரங் 

கள் 
Dorsal and ventral-onsctuicir, Bp 

_ DF COLIGT 
1௭௩-டோரிஸ், கடல் எலுமிச்சை 
Dracanculus medinensis-ig. 717 &oor 

குலஸ் மெடினென்சிஸ், 
கினியாப் புழு, நரம்புச் சிலந்தி 

Dragon-fly- giro dA 
Dujardin—Q aor 19 oir 
மம்மைய-டியோடினம் 

17601௨ றா” வெளிச்செல் 
தரம்பு 

Efferent, duct-a ந்து நுண்குழாய் 
188 0886-முட்டைக் கூடு 
Eumeria-Q)8 Aur 
Ejaculatary bulls-a96a) cf ச்சும் 

பை 
Ejaculatom duct-af ந்து செலுத் 

தும் குழாய், விந்து பீச்சும் 
நாளம் 

Elastic cartilage- Soraoang & 

....., குருத்தெலும்பு Electron micrographs-erav dig. 
ரான் மைக்கிரோடஇராஃப்ஸ் 

Electron 10107050006-எலக்டிரான் 
5 , மைக்கிராஸ்கோப்
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Embioptera-oribenuwir Lig. 
Embio major-srbuiGuir Gig 
Embryology-s@adwed 
Emulsion-@puby 
Endoderm-.9@LiieoL. 
Endoderm lamella-g@Uiuet. 

லெமல்லா 
Endoerythrocytic stage-.yja¢ 

சிவப்புக் கார்ப்பசல் நிலை 
ப்ர எண்டோமிக்ஸ் 

100௦01க௨௨-அகப்பிளாசம் 
_ மாதயபடி-ஏர்காசைலஸ் 
100௦ 0180௫த0%8-எண்டோடெறி 

கோட்டா 
110௦2௨௭71௦ -எண்டோகாஸ்டிரிக் 
Endopodite-2._ 560), 91 SHonaI 
Endoskeleton- 
Entamoeba histolitica-oreit_fum 

ஸ்ட்டாலிட்டிகா 
1121௦0௦614௦-என்டிரோசீலிக் 
Entero-nephric nephsidia- Gol 

னுள் திறக்கும் கழிவுக் குழாய் 
மாமு - என்சைம் 
1௦119-இயோலிஸ் 
Eoperipatus-@)Gui7 Qum@u 

டஸ் 
Eosentomida- -இயோசென்டோ 

_ மியா 
Ephemera-eroo 9 Arr’ 
Ephemeroptera-crooL9Agr eng. ir 
Epicranium-oraGAGr oof wind 
Epidermis-GroevG grep 
Epidermal sense organs-Gioeb 

தோல் உணர்ச்சி யுறுப்புகள் 
1101%100௧-எஃபிலோட்டா 
Ephyra-sroseougsir 
Epimeron-sroo9igrer 
Epipodite-L ps sayy 
Epistylis-rri9event_faiv 
றம்: வ:12-எப்பிடீனியா ் 
நிறம் ப 21121 ம௦-எப்பிதீலியல் திசு 
Equatarial plate-ug Sw Ss தட்டி 

Faeces-Loevib 
Family-@G@ubutb 
Fat-Garqpiiy 

573: 

- Evrantia-womy oir wr 
Erucifarm larva-~-@)@@Aun gi 

- புழுக்கள் 
Estheeria-Q)ev S fur ் 
Ether-# gr 
Eucarida-yao fio 
Eucoelomata-g,Aevr Grow tor 

~ Euglena-s Safle 
ந்யஜினம்௨-டுகிளினிடா 
உற்திறவம்பளா வர்கம் துகினிஞம்டு 

சலனம் 
நிஜக் ஈஸ்ம்ப15-யூகிளினாவிரிடிஸ் 
Eulamelli branchiata-gsQev 

மெல்லி பிராங்கியேட்ட.,. 
மட்டிச் செவுளிகள் 

Eumale costraca-yjGu@e sirenig.. 
ரேக்கா 

1மறகஜமாப6-றுபகுரஸ் 
Euphausiacea-wyjuiryAGuAGus 
Euphausia-gyus aA 
ணன் -யூபிலெக்டெல்லா, 

வீனஸ் பூக்கடை 
Hurspaunapodidac- யூரிபேரப் 

போடிடே. 
Euthyneura-y go 5H 
Euspongia~gyovuir 6h Aur 
Evolution-cifi@ayio1b, 2.6rer gy 

சிறத்தல்: 
11%0௦1101-கழிவு நீக்கல் Oe 

Excretory opening-s Poy Saar 

புழை 
Exo-gastric-o1 éGer-an onig NS 
Exhalent ciphon- -வடிகுழாய் 
Exo-crythrocytic 5(2த6-புறச் 

சிவப்புக் கார்ப்பசல் நிலை. 
Exo-nephric nephridia-oréGer 

நெஃபிரிக் நெஃபிரீடியா 
Exopterygota- -எச்சோடெரி 

கோட்டார் 
10000116-புறக்கணு 
(1104-முன்னாள் வாழ்ந்த : 

_Eyelid- segs இமை -: 

1 ௦01-கொழுப்புப் பொருள் 
கள் 

ந 1102-கொழுப்புத் திசு ்
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திரு ௨௦04-கொழுப்பு அமிலம் 
நிக -விலங்கனம் 
Favia-oaGuedwir 
Female gametrocytes-Quedor - 

காய்ச்செல் 
Female genital 5௦௦-பெண் 

. இனத்துவாரம் 
மிணமா-ஃமீமா் 
‘Fenestro-co@ierenig Gyr 
Fertilization-sqjaj mae 
Fertilis d eggs-a@qpi_om_aeir © 
Fibre- gir. இழை 
Fibrillar theory-Qenips 

கொள்கை 
Fibrils-@ agri aot 
Fibro-cartilage-Qjanpa@@s 

தெலும்பு 
101005 18206-நார்த் திசுக்கள் 

Filaria bancrofti-coonuGefurr 
பாங்கிராஃப்டி,, யானைக்கால் 

நோய்ப் புழு 
ச ம்கா110ரம [கார௨-இழைமண்புழு, 

ல்பைலேரிஃபாரம் லார்வா 

பர்தா (8-இல்லிகள் 

Filibranchiata-otQac8 7m 
கியேட்டா, கொக்குச் செவுளி 

கள் 
Filament-Q)cve9 

First polar body-Gurrauirit 
ச உறுப்பு 

Galea-srur 
Galeodes- air Gui ig.aiv 
Ganglion-QeeDyeir 
Gametis-Gafig.e 
Gametes- QlaréQ ac seir 
Gambusia-Qaibt Aur * 

. Gammetane-Qaiburt Gor .. 
Gametogenesis-@aiIGiior ~~ 

Gametocytes-g7u Qaré 
i "செல்கள் 

அ நரம்புக் Gastric ganglion-a1u9 

ட | தொகுதி 

விலங்கியல் 

First antenna-ap ge 2.cnrt 
கொம்பு. 

Fission-arvit 
| Fissurella-co9avewGr vevrr 
Flagellum-cofer@ sna avib 
112ஐ6112%60-இழைத்திகக்கள் ' 
].,26115-ஃபிளஜல்லா 
மக்கள்: ் 
Flame ce)ls-#%1_7 Qesacir 
Flaps-O.g7 aGlaer 
Foctal membrane-s@ajon mF 

சவ்வு 
110111015-ஃபாலிகள்கள் - 
Food vacuoles-2.cnray Qed oir 

். வெளிகள் 
டர ௦ாஹம்ராாக-ஃ்பொராமினி 

ஃடெரா 
நிருவாக பொராமினி 

் ல்பெரான் 
௦ாா18-வாய்பாடு, சூத்திரம் 
1௦70021746 06118-உருவாக்கும் 

செல்கள் . 
1098119-ஃபாகில்கள் ் 

_ Fossils evidence-oumAe siretr my 
கள் 

1006 ஸண்டாம்பத- நீந்தி வாழ்வன 
111251) ரக பாப3561-நன்னீர் மட்டி. 
மடு ஹ12ஃ-லஃபஞ்சியா 
Funnel-aryare வட 
Funnel car tilage-coLyora). SHS 

தெலும்புகள் 

Gastric pouches-Qeoriicoucs ' 
OF பைகள் 

Gastric ர்க -இரைப்பை 
Lao மேடுகள் 

Gastro vasculur-srepigGrr- 
.. வாஸ்குலர் குழி 

0ே:00௦02-காஸ்டிரோபோடா.. | 

ஜினிஸிஸ்., ' Gastrula-srrewig. your 
* Genae-S nsec 

வயிற்றுக்காலிகள் 

Genes-aScir soir _ 
Genetics-@ go cflig datv, பிறப் . 

- புரிமையியல்
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Genital opening-Q)srt'nyon1p 
Genital operfure-@ goal __w 

துவாரம் 

Genital papilla-Qa@efe unre 
பில்லா 

Genital atrium-Q@)ord Gessrevortb 
Genetics-Qaofigaev, wibu- 

‘ .... ரையியல் 

ஷேோ$-சிறப்பினம் 
Gill filaments-Qeajor Q)cva air 
Gilbert White-Meuri— ஒயிட் ் 
01115-செதில்கள் 
(0122௨10-அரைவைப் பை : 

‘Gland ௦வ3-சுரப்பிச் செல்கள் 

ஹம்பப்மா ௦11-சுரப்பிச் செல்கள் 

1ஜபெப்கா-சுரப்பித் இசுக்கள் 
ஸலட-கிளெளக்கஸ் 
Globigerina-@Garr 9 aofi@ 

Glocidium-AGarn G1g.wid | 

இல்ஸம்ட-இரத்த சீரம் ் 

Glassiphonia-Slerm Aco Gurr oof wii 

01 -சளாஸா 7 

0110056-குளூக்கோஸ் 
(17௦ன௦1-கிளிசரால் 

014௦௦2௭-கிளைக்கோஜன்' 
011௦ 8-கஇளைசீரா 

H :emoglobin- ஹிமோகுளோபின் 

Haemocoel- -இரத்தக் குழி, இரத்த 
உடலறை 

Haemosporidia- ஹீமோஸ்பொரீ 

் . டியா 
Haemocyanin- ஹீமோசையனின்' 
Haliotis-GameiGuwirig.cv 
Halistemma- ஹாலிஸ்டெம்மா af 
Haylonema-en ஹூ லோனிமா, 

கண்ணாடிக் கயிற்று ஸ்பாஞ்சு. 
- 81௦1௦ process -காலியான 

நீட்சிகள் 
Hermit ஈ௰்-சந்தியாசி நண்டு 
Haploid- கப்று ஒற்றை. 

ட. எண் 
Haversian canal- ே ஹவர்வியன் 

குழாய் ட அனு 
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பெட்ட. த்தாப் 
பெல்லிடா 

Gristhochilorium- நாத்தோகை 
லோரியம் 

Guinea-worm-Slefwrts yap 
லேிஜ்-கோல்கை 
Golgi bodies- கோல்கை உறுப்பு . 

கள் 
Sammatnd aural 
Ganadial pouch-Q)aral gg 5 D4 

குரிய பெரிய பைகள் 
Gloved ues வெளியனுப்பும் 

்... குழாய்கள் 
Gonotheca-Gar G@ S&arr 
Gargonia-ariGarofuir | 
Grade-@Gr 
Granular theory-giscir 

கொள்கை 
Grass-hopper-3 5 g/Slefl 
௦0௩ ஐி௧௩௦6-பச்சைச் சுரப்பிகள் 
Gregarinida-@7amef or 
Gregarina-Si7 sfley 
Growth-aartéhi 
பரப்பின. இம்பனோபின்றண்ட. 

் டியே 
Gynaecophoric canal-ensail Gam 

ஃபோரிக் கால்வாய் 

Haversian system-Gamaur afweir 
LOGS L_GULD 

Head foot- sve பாதம் 
Heart urchins Bip at முள் 

. ளெலிகள் 

Hectocotylized arim- -ஹெக்டோ 
. - காட்டிலைஸ்டு கரம் 

லக&-ஹீலியோபோரா 
112110208-ஹீலியோசோவா 
Hemiptera-GanWung.g7 
Hepto-pancreas- -கல்லீரல்,. +, 

கணையம் 

Hepatic coeca- -கல்லீரல். பை! 
Hermophrodite: animal- area 

பிராணி 

Hexacanth டடடஅறுகொக்கி 
ட லார்வா
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Hexocorallia-QaméGen GarGr 
லியா 

Heterogamy-Gane_4 Grau 
Heterometabola-@Qami_4. Gor 

-.. மெட்டபோலா 
Heteronereis-@Q ang Gir நீரிஸ் 
Heteroptera-Game_4.Grnu.on 
Heterotricha-Gamriy.Gor : 

் டிரைக்கா 
Hermophrodite-@ gure 2 uff 
Herpobdellida-Qamrures 

டெல்லிடா 
Hexactinellida-@ angers 

டினெல்லிடா 
111றறக-ஹிப்பா 
Hirudinaria- aaa Goo Aus 
Hirudin- awi@pi.or , 
111101 உ-ஹிருமீனியா அட்டை 
Hirudinea granulosa-asiig7 ic. 

னியா கிரானுலோசா 
Histology- Saad wid 
Holometabola- anGar Que, 

டோபோலா 
Holotricha-anrGar Weng sar 
Holothuria-anrGanr g7 Aur 
Holothuroidea-anrGer grrr 

டியா 
Hook-worm-Gané&u yap 
Homologous-2 mriQur & &, 

அமைப்பொத்த 
Homoptera-GamrGuori'ng gir 
Honey bee-Gga? : 

Janthina-gwiT or Sie 
Tleum-Q)e ub 
Infundibular ganglion-@)eir 

ஃபண்டிபுலார் தொகுதி 
Infra-intestinal nerve-Q)arcoSrr 

இன்டஸ்டைனல் நரம்பு 
Inhalent siphon-urwgiords 
Initial lobe-gp7 buns Po May 
Ink-sac-sounrs oot 
மாற 100௨-உட்பிரிவு 
1056018-அறுகாலிகள் 
Insectivorous ற1கா௨-பூச்டசி இன் 

னும் தாவரங்கள் 

விலங்கியல் 

நாய க-ஹார்மோன்கள் : 
Horizontal-u@déoengaure_ig ev 
Host-al@ pC arid 
Humerus-anujun7 aw 
Hyaline cartilage-oo anu flew 

குருத்தெலும்பு 
Hydra-onamior 
Hydranth-ooame_pirer g 
ந யா௦106-ஹைட்ராயிட்ஸ் 
Hydrocauli- ஹைட்ரோகுலஸ்கள் 
11௦2 -ஹைட்ரஜன் 
[14010 க-ஹைட்டிராய்டியா 
114/0011264-சரணிக்கக்கூடிய சிறு 

பொருள் 
Hydrocorallina-on any.Ggir 

கொரலைனா 
மரம்௦ம்6௦க-ஹைட்ரோ தீக்கா 
Hydrorhiza-oane_Grrepenr 

Hydrozoa-on amt Gar Gereur 

Hymenoptera-manQuwegcngrir 

Hypermastigina~o anciuit 
, மேஸ்டிஜைனா 

Hypobranchial திஹம்-ஹைப்போ 
பிராங்கியல் சுரப்பி. 

Hypoostracum-o» antiGur . 
ஆஸ்டிரேகம் 

Hypothetical mollasca- நிர்மா 
ணிக்கப்பட்ட மெல்லுடலி - 

றய க - ஹைப்போ 
் டிரைக்கா 

100 €-ஹைப்போஸ்டோம் 

Inter-ambulacral-Q)on_ 941b1y 
லாக்கிரல் : 

_Inter-filamentar-@oo1r_ @veilacir 
‘Inter-lameilar connective-@)eot. 

லெமல்லாவின் இணைவிகள் 
Intermediary-Qoni_eribysé Oew 

Anter-radius-5@ gr tb 
Internal cornea-2.1L ars oofuer - 
Intermediate forms-5@Hav 
Intermediate host-@Q)en1_ #2 

3 விருந்தோம்பி 
Inter-radium-@enu ஆரம்
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Interstitial cells-Gleni_u9tG# 
: செல்கள் 

Involuntary 11080166-இயங்கு  — 
குசைகள். 

1௦8105-ஐயோடின் 

Jaw- தாடை 

Kaber’s organ- -சேபர் ௨ றுப்பு 
8விக-௨லா-காலா-ஆசார் 
Katabolism-fen sto ib 
Keratin-Qariior 

Labial palps- _லேபியல் ் 
தொங்கிகள் 

Labjome EFaps@ : 
Labrum-Gu'ay 5@) 
Lace wings-Govey afarew 
‘Lacinia-our of) oof wir 
Lacuna-air EG@ED 
Lamella-Qevinevevrr 
Lamelli branchiata-Qawdaf) 

பிராங்கியேட்டா, மட்டிச் 
செவுளிகள் 

‘Lamelli branchs- -பரந்த தகட்டுச் 
செவுள்கள் 

Longitudinal 1ி55100-நீள் இருசமப் 
பிரிவு 

Lamina-Gei@y 
Laura-eor pir 

.Larva-orirair >. 
Larvididal ஸ் ௩-லார்வி கொல்லி 

மின்கள் 

1 உ வீ-பக்கம் . 
Lateral eyes-udas Kotor soir 

வாள லேமி1-லாதரின் கால்வாய் 

1 ஷலேயர்கள், அடுக்குகள், 
படைகள் 

1,௦௧4 105௦௦1-இலைப்பூச்சி 
1,260 -அட்டை 

1 ஷ்யாம் -லீஷ்மேனியா 

3880—37 

L i 

ட. பணக-லோ்னியா ::! 
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Iris- sole, விழித்திரை 
ர்க - உணரும் இயல்பு 
ர்ர்ம்௦்ரா-பளபளப்புகள் 
Isoptera- ஐசோப்டிரா 
1800008-ஐசோயோடா 

ரஷ் 8டஜெல்லி மீன்; - ் ட்ப 
“ஆரிலியா*. 

Keryokinesis- கெரையோசினி . 
சிஸ், நியூக்கிளியஸ் peat wey, 

12180 ஷ-சிறுநீரகம் ் 
Knob- குழுளம் 

Lens- Glansrein 
Lepidoptera- -லெபிடாப்டிரா"' 
1, ஞார்மாட-லெபிடியூரஸ்: .. .. 
1/ஸ/ஹ-லெப்பிஸ்மா 
Leptochelia- -லெப்ட்டோ௫லியா:.” 
1, மலா கக-லெப்ட்டோஸ்டி 

். ரேக்கா! 

1116-உயிர் 
11% ர0௨-வாழ்க்கைச் சக்கரம்: - 
Life history-arripdane. வரலாறு 
Ligament- லிகமென்ட். மஞ்சள் ் 

இழைத் திசு 
Ligaments-p ரப்பர் போன்ற oe 

ed புத்தகம் 

14 வக-லிம்னேம்ா. : 5: 
Limnetes- -லிம்னெட்டிஸ்] ட 

_ Limulus-eapaiaiv: 7 
Lung books-gyoorufirev ஏடுகள் 
1 ா1ம-கொழுப்புகள் 
Lithocircus-A SG 51 FT SSW 
Lithodomus-69 $6.57Gi_rine 
Lithorina-o) sGarMey 
Liver fluke-wre) Lap 
11 101-கல்லீரல் சேதம் 
1ர்ரள-கல்லீரல் 
1,௦௦ பகுதிகள் 
Lobosa-GarGurer. . .
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Locomotion-@)_uQuwité&, 
சலனம், நகர்தல் 

Longitudinal layer- fcr sone 
அடுக்குகள் 

Loligo-Gar Gar 
1௦0-வெட்டுகிளி 
1.௦௦86-தொய்ந்த 

ங் ை-லோஃபோகாஸ்டர் 
Lucifer- லூசிபர் 
நற னயவர்1௦- ஓசர்தேரிடே 

Machiles-o7 sSAavetv 
Macoptera-Guogéarcng or 
Macura-Qué@7r 

Macronucleus-Qug@ Aus Aauici, 
மேக்கிரோ நியூக்கிளியஸ் 

14&0௨0௦:112-மேட்டிராபோரைட் 

Madraporaria-Guoiggr 
பொரேரியா 

Maggot-mufer rcp 
Malarial parasite-noGafum 

ஒட்டுண்ணி 
Male gametocytes-.yotr siruié 

் செல் 
Melloplaga-Qu@Gertien sr 
Malacostraca-Quer arog. 

ரேக்கா 
Malpighian எற யி-மால் 

பீஜியன் சிறு குழல்கள் 
1சவாய்101-அரைதாடைகள் 
Mallus-Qinetren towirr sor 
Mantle-Gineirig. 
Mantle cavity-Gusirig.c) 60 ற 
Mantle cartilage-Ginairig. cv 

குருத்தெலும்பு 
Mantle ௦௦1 ைமேன்டில் 

சேர்வை 
Manubrium-Gingnye9fusth 
ரஹ -மானோசைகா 
24202 ஊய௦ஸ்க-மாஸ்டிக் அமீபா 
Mastigophora-ior ev Gar 

ooGungir 
Matrix-Gior_ sev ் 
Maturation-q7r se 
3ரலஐப112-மேக்சில்லா 
Maxillory £வீ0-தாடை பால்ப் 

விலங்கியல் 

மஙணம்ார்லடி- லும்பிரிகஸ் 
Lumbro febrin- gyib.9Ga7 

ஃபெப்பிரின் 

Lumbricus terrestris- gb dla 
. டெரஸ்டிரிஸ் 

ம்ம், ஐ௨0-லிம்ப் சுரப்பிகள் 

மழ! 122501-லிம்ஃபாடிக் 
குழாய்கள் 

மராற-தநிணதீர், லிம்ஃப் 

1சீஃபி!110606- தாடைக்கால்கள் 
ரீஹுூ15-மேஃபிளைய்ஸ்- 

Meandria-ppéraéGarrw, 
மியாண்டிரியா 

Median eyes-cnnowaé sotradr, 
இரண்டு மயிர்க் கண்கள் 

Medulla-Qin@eveur 
Medullary sheath-Qu@#aifl 

உறை 
Medusa-Gio@ewrr ் 
Medusa buds-Qu@ewr ் 

் மொட்டுகள் 

குன்றல், 
பிரிவுமுறை சீச2௨1௦0ஈ-மெகலோப்பி 

14ம். -பெரிய நெஃபிரீடி, 
யங்கள் 

146ஐ25001-%-மெகாஸ்கோலக்ஸ் 
Megascolex mauriti-Quosir 

ஸ்கோலக்ஸ் மாரிட்டி 
1சீணமைலா-சவ்வுப் போர்வை 
Mentum-Qineirt_th 
]ம௦20106-மீரோசோய்ட்டு 
Merus-iS7a0 
Mesenterial filament-@i_@ 

தாங்கி நூல் மகர் -குடல்தாங்ககள் 
Mesodern-@eo_tiien_, 

மிசோடர்ன் 
142509118- மீசோடிளியா 
Mesodermal pouches-.8Ger@t_st 

மல் பைகள் 
ந050001ய-இடைநதோட்டம் 
1465080112-நடு உடல் 
Mesothorax-@Qani_wrrrty 

Meosis-:AGurraritew
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1650201௦-மீசோசோயிக் 
Metabolism-aarii Alen மாற்றம் 
Metabola-@rorit_Guirerr 
Metacercaria-sonr_p)dv _ 

சார்க்கேரியா 
Metamerism-@ior_t_r@uofletd 
Metamorphosis-2_@juor7 ) mLb apap 

உருவ மாற்றம், மெட்டாமார் 
ஃபோசிஸ் 

நரஸ்ற்மா்கடைநோட்டம் 
]86௨01256-மாற்றதிலை, 

் மெட்டாஃபேஸ் 
Metacryptozoite-sent_Hevg 

கிரிப்ட்டோ சோயிட்டு 
க -கடைமார்பு 
நனவாக -மெட்டாநாப் 

பிளியஸ் 
Metasoma-asen 21 
Metazoa-@ior_t_1Geraur 
Micro filaria-onnéAGoir 

லஃபைலேரியா 
Micronucleus-Amy HusHoMuscv, 

மைக்கிரோ நியூக்கிளியஸ் 
Micronephridia-A Dus O poor? rg. 

- யங்கள் 
Micron-coww én oor 
1/41௦1080006- நுண்ணோக்கி 

_ நரீ10ம௦80102-மைக்கிரோசோம் 
Migratory pronucleus-@)_ub 

_ மாறும் புரோநியூக்கிளியஸ் 
சீர்111ற௦ம்6-மில்லிபீட்,ஆயிரங்காலி 
நமோ தம்மர்பாய-மீராசிடியம் 
Millipora-WoelGurgr 
_Minor phyla-AgMw oeniemiscir 
.Mitochondria-.8-_Gi_r 

காண்டிரியா 

N 

‘Nacreoas or mother of pearl layer- 
முத்துப்போன்ற வெண்மை 

Nais-@ gure 
Narcomedusae- 577 &G&r | 

: ; Qw@GCe 
Nausithoe-57 AG s7ru9 
‘Natica-Ggtli.sr 
Nauplius-57 n9efwew 

'யான அடுக்கு: 
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நகீ110815-மறைமுகப் பிரிவு, 
மிட்டோஸ், மைட்டாூஸ் 

Molecule-gitt_a@yy, or Dé and 
Molecrichet-L9ardénriL,gA 
Mollusca-@ior wens, 

. மெல்லுடலிகள் 
$401௦:௫808-மானோசிஸ்டி.ஸ் 
,4000ற60110216-மானோபெக்டி 

ன உ, னேட் 
Morphology-2.1_weminiiGused 
Mosquitoes-Qarag@acr , 
நக௦8ம்0-குட்டிமம் 
Movable finger-2jmeujib afr 
Mucous glands-ujsacw 

சுரப்பிகள் 

Mucous membrane-#Gar_@uou 
படலம் 

நதீயபிம்றி6 நி -பல பிளவுமுறை 
Multipolar cell-uaGuremit dew 
Musculo-epithelial cells- gone 

எப்.பிதீலியல் செல்கள் 
Muscular tissue-gone% Sle 
Mushroom-arern er 

Mushroom. shaped gland- 
காளான் உருவச் சுரப்பி 

Mutation theory-Wuye Gr_opetr 
“ கொள்கை 

Myllinated film-Qu@eafl 2c 
Myriapoda-awaGuat_mor 

Mysis-coin Fav 
Mysidecea-onnAGL.Awr 

Mytilus-.e" 1g even 
Myxosporidia-WWéGercvGurr 

ரீடீயா 

Nautiloidea-g7t_y.er dng. wir 
Nautilus-57L_ypecv - 
Nebalia-#Guel usr 
Nematoda-2_jdarts Lap 
Nemertine-@ 5.07 oo_ctr 
Neopilina-#)Gus Ie8 
77605001ம்01௨ -நியோஸ்போரீடியா 
111யாம்ச்க ற௦ா%-தெஃபிரீடியத் 

துவாரங்கள்
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Nephridia-Qn% பிரீடியா ் 
1 விரிக்க நெஃபிரோஸ் . 

டோம் 
Niephiomnyia இ நஃப்ரோமிச்சியா 
Nereis-§flew . 
Nerilla-QgAder 
Nerita-QgAcii_or -..... 
Nerve cord-pribys தண்டு, 

. நரம்பு வடம்' 
Nerve cell-5ribys Dee | 
Nerve 00௦-நரம்பு இழை, நரம்பு ் 

தரர் 
Nerve. இணி நரம்புச் செல் 

வ தொகுதிகள்: 
Nerve; ring- -நரம்பு வளையம் 
Nerve net=mribyy-aily. ... .. 
11877006 ஐராம-நரம்பு மண்டலம் 
Nervous.tissue-g7 ibys De 
11 மாநியூரான்கள்: 
ஸர] -சமநிலை 
Neuropiera- -நியூராப்டிரா 
Neurilemma-sig,fi@ovibior ... 
ம4ும்ஹம (வ் திய நிடாமென்டல் 

் சுரப்பி 
Nitrifying bactéria-peirentn பயக் 

கும் பாக்டீரியாக்கள் 
Nitrogen-snpi9. ager 

Obelia-gif Pur 
Oblique-#r wey தசைகள் 
யிம-சிறுகண்கள் 
Octocarallia~y Glo 

கோரேலியா 
Octopoda- எட்டுக்காலிகள் 
Octopis-Guviganraurr ws, 

ஆக்டோபஸ் 
Odentophore- -ஓடொன்டோ 

. போம் 
Odonata-@@t_n Gosrt_ir 
Odontophore-@Gi_re Gir 
Oesophageal pouches- -உணவுக் 

'குழாய் பைகள் 
Ocsophagus- -உணவுக் குழல் © 
0112௦012012-ஆலிகோகீட்டா 
Ommatidium- -ஒமாட்டிடியம் 

சிறுகண் 

- O 

விலங்கெல் 

11௦௦411ம௦-நாக்டி லூக்கா 
11௦085-சுருக்கிய கணுக்கள் . 

Nodes of Ranyler- ரன்வியர் 
கணுக்கள் 

Non-striated வஹ்ப் யற்ற 
தசை 

Nosema-s@tor en 
Notobranchus-Gyirt 1s Le 

பிராங்கஸ் 
Notostraca- ே Bre டா: 

ஸ்ட்ரேக்கஈ 
_ Nuchal. lobes or pseudepipodium~ . 

்... . நியூகல் பகுதிகள்: 
Nucula- -நூகுலா". ட 
Nuclear membrane- நியூக்கிளியா்: 

Fela 
Nuclear sap- நியூக்ளியர். ரசம் 
Nuclic acid-HaysPoha Fr 
Nucleoplasm- pu, SaGusrr 

௨... பிளாசம், 
Nucleolus- -நியூக்கிளியோலஸ் 
Nucleo Protein ese Gwar 

einai 
Nucleus-@ys@affursio, ௭ 
Nutrition~ -உணவு.உட்கொள்ளல் 
1972:010ா1-நிக்டோத்தீரஸ் ..... 
Nymph- நிம்ஃப் இளம்பூச்சி - 

Ommatophore-pGuo. Gir 
ஃபோர், கட்கொம்பு 

Oncidium-~ -ஆன்சடியம் 
Oniscus-gonfl ev sav 
Onychophora- -ஒனிக்கோஃபோரா: 
Oogenesis- dst: disc 2 hug By. 
Oogonia-20Ggir ofl wit 
Ookinite- -அசைமுட்டை 

' Oocyite-eaemeu_ 
Ootid-sen git 
ஞெ ஊட்டைப் 
றெவிக-ஓப்பலைனா 
Ophiuroidea- ஆபியூராய்டியா 
Opisthobranchiata-.9IevG ar 

பிராங்கியேட்டா 
Opisthogoneata- -ஆபிஸ்தோ., 

கோனீட்டா 
Opisthosoma-Lair spy 16
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Optic gafiglia-uuriteous 

Optic ஜதி -பார்வை நரம்புச் 
ன ரர - செல்திரள் 

றம் ஜஹப்-பார்வைச் சுரப்பி 
Optic nerve-uirtena நரம்பு , 
Optic vesicle-uiritoous Gp) ° 

‘Oral-aurus. 7 

டுவி வாாடீ-வாய்க் கையுறுப்புகள் 

(02ம் 680-வாய்வட்டம் 

‘Order-orhicae 

“இரவி ௦ வாரய்ப்பள்ளம் 

இஃ]. ஜீம-வாய்ப் பக்கம் 

‘Oral sucker-aura) gi-Qgiay 
‘Orchestia-9 7 &Qeeuig. wir 

‘Organs of bojanus-Quir ggrresrew 

டயம். ... உறுப்புகள் 

ும்ஜ்ட மீ114-கயிர் உற்பத்தி - 
Origin of species-Qow 2H 5H) 

Osphradium-.gevoorIGrig_uitb, 
 gpencoLsGy tg witb 

வ்லீ-உடற்கூட்டிலுள்ள- செல் 
தகடு 

2ய/2௦04௦1௦ஜு-தொல்லுயிரியல், 

* கற்சுவட்டியல் 

ஐ 0௧௦4௦-பேலியோசோயிக் 

Pallial eyes-Gucduie கண்கள் 

Pallial groove-Guneirig.cv பள்ளம் 

Pallial nerves-Gusdwev pyrubi sor 

Pallial veins-Guseirig-d Heng 

Palemaneus-uireuibeoh wai. 

Palp-udeu 2 

Palinurus-ciT od Maps ate 

Pancreas-aHceor wid - 

Para anaspids-Gugir ட 

ர அனாஸ்பிட்ஸ் 
Parazoa-GugrGernair 5 

Pandorina-ui eat Gir ong © 

2ஹய்18௦-பாப்பில்லே 

உகம் -பாறராக்காரி 

Paraglossa-urgrGiert our 

Parallel-@)osorwira 
Paramioecium-urrg ாமீசியம். - 

Paranchyma-utpor maior 

Parapodia-GupGumqudr 

Qe Breit | 

Bet 
08142-அஸ்டியா 
ொெட்றாானக-ஆர்த்தாப்டிரா * 
'டண௦-1சத்யிக10-சவ்வூடு பரவற் 

் : .. சீராக்கல் 
ஸல சவ்வூடு பரவல் 
லஸெ்ரு-நெருப்புக் கோழி 
கொகமாடி-ஆஸ்டிரேசம். 
Ostrea-.9 aif sei “4 
Ostracoda-gavig.o TGSTLT 

Outer 11-வெளியுதடு - - 
ெளர-அண்டச் சுரப்பி 
செலாவா்பம்- அண்டக் 

குழாய்கள் 

Oviducal gland-.sjc00. pr ore 

. சுரப்பி 

Oviducal openings-geit_S 
, துவாரங்கள் 

ெொம்ப0-அண்டநாளம் 
00௦ -முட்டையிடும் உறுப்பு 

- ஸெய-அண்டம் 

Oxidation-4sadaer om 

தட்பிராணவாயு, 

க்க ் ஆக்ஸிஜன், ஆக்சஜன் 

நிஹாகாரு றா -பாராமைலம் 

Parasite-gpr_ Grater avoll 

Parietal muscles-Quenri_t_o 
தசைகள் 

Parthenogeneris- sot caf! 
me இனப்பெருக்கம் 

Patella-Qui__oer 

Pauropoda-u7GgriGuntr 

Pauropodidae-urpmiGumrig Gr 

Pecten-GQuidt_or 
உா-வால்பேரி 
Pearls-qpSgiaer 1 

நவ் ரம-முத்துச் சிப்பிகள் 

Pedal disc-.gig-anlwm 

Pedal ganglia-urg¢ GevSircr — 

Pedicellariae-Quiy@edGa © -- 

: _ ரியங்கள் 

ம௦01ழவிற-பெடிபால்ப்புகள் 
Pediculas-Gusr aor ௧8 

 Pelecypoda-Lig # arr ofl air , 
பெலிசபோடஈ 

Pelfogaster-Qud2GUr ar svt
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Peneus-Quie?werv பிரான்கூன்' 
. Penis-.yein@ i) omit), Saher, 

புணர்ச்சி உறுப்பு 
Penis sheath-Lfailev 2.6 ற 
Penial sac-Lfeflwe cou 
Penial setae-Lfefwe ட்டே 
கணை ய/8-பென்னாட்டுலா 
மிறை2ாய/2௨0௨-பென்னாட்டுலேச 
மிஸ் -பெப்டைட் 
Pentaceros-Queit_t Age . 
Perihaemal 115-பெரிஹிமல் 

... சைனஸ் 
Peri-intertinal sinus-QuM@ gy 

குடல் சைனஸ் 
Peristome-QuiewGr_m tb 
Periostracum-@uifl.g6019. Gy ath 
Perivisceral ம்பு -பெரிவிசரல் 

Gy 
Perla maxima-pr wr GuéPur 
Pericardium-@)5.5u 2 a று, 

J பெரிகார்டியம் 
Pericardial 8020-இருகய உை ற 

வெளி ட Periosteum-Quifluirenig. with . 
Periapulus-@ufuim tyovein 
Peripatus-Quf@Que._ev 
Peraeopods- pent_éa war 
Peristomium-QufeGr_m Mund 
மி எம்விக-பெரிகால்பா 
னாக எதிர் ஆரங்கள் 
மிஎ௨௦-பெரிசார்க் 
மீனர்மர்ற்க-பெடிரிரைக்கா 
Peripheral nervous system-1y 

தரம்பு மண்டலம் 
Permanent host- i bar 

. விருந்தோம்பி Periplaneta americana-Quif 
பிளானேட்டா அமெரிக்கா எ2௨-பிட்டா 

மி -பெட்டாஸ்மா 
. 112௦ ரா-கழிவுண்ணிகள் 
ம வுரஃதொண்டை 
Pharynseal nephridia- ; 

தாண்டை நெஃபிரீடியங்கள் Pharynseal glands-O 5reinent_¢é 
சுர.ப்பிகள் Phertema postuma- -ல்பெறிடீமா 
பாஸ்துமா 

விலங்கியல் 

Phalangida-Qua@;@ir 
Phalangium-%Quae,Ausd 
Philonexix-.tfGarQnaAav 
Philgalia pedaria-ob:9evar oui 

. பெடேரியஈ 
Phosphorus-uireveirev 
Photosynthesis-qafeGert dang 
Pholas-Gureew 
Photosensitnee organs-garf 

வாங்கிகள் 
Phrynichus-Quilelésew 
Phylum-encievid, தொகுதி 
Phylum coelenterata-gr 6) 
சிலென்டிரேட்டா ஈகுழியுடலி 

। கள்): 
Phyllo branchus-c9aGeurr 

- மிராங்கஸ்: 
Physalia-oouGe Sin 
1710000120 -பைட்டோ 

மோனடைனா 
மஹ ம்-துகள்கள் ் 
Pila -பைலா வைரன்ஸ் 
Pilema-coueSion 
Pinna-:9er@p 
Placuna-err ge 
Plague-.9Garé 
-Plakina-Yer7ré Rep 
Plant bug-2% @Gaoah 
Planorbis-.9er@qit ain 
Plan-convex-g§1_cn._é@i) 

லென்ஸ் 
12ம18-பிளானுலா ் 
Plasticity-Qerac தன்மை 
Platy helminthes- தட்டைப்புமு 

வினம், பிளா.ட்டி, ஹெல்மின் 
இஸ் 

ம18ஊ௨-பிளாஸ்மா 
12௭௦௦1 ஈம2-பிளாஸ்மோ 

் லெம்மா - 
Plasmodium-.YarmevGuorig wtb 

ல falciparum-Jerrev 
Corywtb ures 

ட்டு பாரம் 
டு malaria-Yernrey 

மோடியம் மலேரியா 
9 வட பிளாஸ்மோ 

டியம் வைவாக்ஸ் சிஃம்0-பிளாஸ்டிடுகள்
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1ஸர௦05-நீந்துகால்கள் 
Pleurobrandhus-Lisaé செவுள்கள் . 

Plecaptera-L9Garan cigar 
Pleuron-Lyjeamrit or 
Pleuro-visceral connective- 

புளுரோவிசரல் இணைநரம்பு 

Plumularia-cjeonapGovdluir 
Pluteus-Lj@pe_ip wie ் 
௦0100 -போடிகல் . 
Podo branchus-s7 HGeayeiraor 
Podura-Qua@gr 
Polian vesicle-Gur Bucs Fg) onus 

Polycalpa-urear eur 

Polychaeta-uit 9&1 
Polygordius-tit Darr it 1g.wie 

Polymastigina-u 
மாஸ்டிஜைனா 

Polymorphism-ua 2 GS Seren 

Polyp-ur Bus , 

Polyphemus-ws eile: D nein 

Polystomella-1i7 Aev@t_r 
மெல்லா 

உஹுல்மீலி- பாண்டாப்டெல்லா 
Poison claws-5@5%4 Qar@& 

. குகள் 

௦௦8-பாஸ்சகஸ் 
மாஃ-துவாரங்கள் 
உ ஊாமக-போரிக்ஃபெரா 
Poromya-GuaGgr ur 

நற!(-பார்ப்பிட்டா  : | 

Postero dorsal arm-.9erGioe 

- . கரங்கள் 

Postero ventral-WierEpu பகுதி . 

நடரவி நவ3-போஸ்ட்டோரல் 

; பட்டை 

Postoral ஊாம-பின்வாய்க்கரங்கள் 

Post lateral arms-LWor SSS 

. கரங்கள் 

Prawn-.ogr or 
ள் 

Praying mantis-Q)oo1_wietr பூச்சி 

நரணம்மாட்பிரீமென்டம் 

நாகவ நஊம்-பிரீவோரல் 
பட்டை. 

Primary oocyte-LIeng Quo 
ஊசைட் 

Primary spermatocyte-Lenr 

மெரி: ஸ்பெர்மட்டோசைட் 

58S 

Primary mesenteries-¢:p ge) குடல் 
தாங்கிகள் 

ந70210118-புரோகிளாட்டிஸ் 
Progoneata-yGs7Gar ofl . 
Prophase-—ysw pido, L{Ggires 

பேஸ் 

௦௦ு்மம-முன்நோட்டம் 
_ இர0றா1௦0601019-உணர்ச்சி யுறுப்பு 

கள் 

11050102-முன்னுடல் 
Prosobranchiata-yGor Ger 

பிராங்கியேட்டா 

Proscolex-yGrirewGar ween 

17051416-புரா ஸ்டேட்டு 
081௧16 ஐிவ0-புராஸ்டேட் 

சுரப்பி, பிராஸ்டேட் சுரப்பி 

௦4216 01௦1-புராஸ்டேட் நாளம் 

Prostomium- ygmevGi_r மியம் 

Protective tissue-uiT HET Ly S Hla 
Protein-yGrri_ieor 
Proterospongia-1yjGrri_44. Gor 

-ஸ்பாஞ்சியா 

1010011112- புரோட்டோடிரில்லா 
Protomonodina-yGgmi_Gir 

Ginrr esr en 

Protoplasm-1jG7rL_Gi Yon eb 

Protophyta-yGorGimr 
பைட்டா 

Protopodite-9/19- 64 2D! 

Propodus-yGg7r Gurr i_ev 

016010௨-புரோட்டியோலிப் 
பாஸ் 

Proctodaeum-L9g7 &Gt_rg- witb 

Protarsus-LjGyri_mniteren 
Prothorax-qperior Lily 

Protractor-yGrruygTStoit 
Protura-YyGrrm purr 

:௦௦2௦௨-புரோட்டோசோவா 

:௦01௦௪௦௦- புரோட்டோசோயியர் 

Provisional byssus-Ly7afayere) 
பிஸ்ஸஸ் 

2-4௦௦௦81-சுடோசில் 

Pseudopodia-Gurcléarevscit 

Pseudo heart-@uiru: Q) swaiseir 

Pseudolamelli branchiata- 

, சூடோலெமல்லி பிராங் 

ட்ப இயேட்டா
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‘Pseudo scorpionida-@@u_mr 
ஸ்கார்.பியானிடா - 

Poscoptera-uit charg gir 
Pterygota-Q._AGari_r 
மமம் பியூலக்ஸ் 
Pulmonata-u@Gion Garee_a 
Pulmonary sinus- நுரையீரல் 

Pulvillus-ur gée60 5 

Radial symmetry-ggréeugEit 
Radiolaria~Goig Gut Gaunt 
Radula-Go er 
Receptaculum ovarum-gain1_tb 

டட வாங்கி 
Receptaculum seminis-a9§ 

ட்ட. ் வாங்கி 
36001௨ ௦ம2௨16-வாங்இ யுறுப்பு 

ப கள் 
*%6011ம0-ம்லக்குடல் . ் 
Red bone marrow-tjeny எ லம்பு 
3௦0 ௦௦1வ-சவப்புக் கோரல் 
Redia-fuywir 4 
Red marow-Aavity GuGar 
௪௦௦ ஐ௦:-சிவப்புப் புள்ளி 
Regeneration-umy உற்பத் இ 
Kh umatism-Geeur- 6 1b 
Relapsing fever-(pon ns 

. காய்ச்சல் 
Renal apertures-5ifa, fii S Sour 

ரங்கள், ரீனல் துவாரங்கள் 
ணை] றஹய்12௦-சிறுநீரகப் 

் பாப்பில்லாக்கள் 
Renal sac-F my fg avi பைகள் 

' Reno-pericardial aperture-FG@ 
பெரிகார்டியல் துவாரம் 

Reproduction-2 wt 2 ert க்கு 
தல் அல்லது இனப்பெருக்கம் 

Respiration-carAsaa ~ 
Respiratory pigments-s eure க் 
ர ட துகள்கள் 
Respiratory stigmata-sours க் 

* துளைகள் 

விலங்கியல் 

மிய॥-பாப்பா, பாவை 
மய வ்பு-புர்கின்ஜி 
மய 672201100-அமுகு தல் ' 
Pygidium-couaSig witb 
Pyloric caécum-omuGor hs 

. , சீக்கங்கள் 
191011௦ ௦பஊ்ன-பைலோரிக் 

௩ ் ் அறை 

91071௦ 5000௨01ட்பின் இரைப் பை 

Response to stimuli- g7air@ 5 20c 
பொறுத்தல் 

Retina~waitemeurs Lieve, 
ப்பட ரெ: ட்டினா 

100௦2 (06௦௫ /-வலைக் ன தூ 
a கொள்கை 

Reticular tissue -a:Zv து இச 
Reticulum-aid | 
81 ய]2-ரெட்டினுலா 
11202:101-ரிட்டிராக்டர் 
மமம்வ்ப்மா-ராப்டைட்டி 

பாரம் 
நம -ராப்டைட்டிஸ் , 
Rhabdome-ririn_tb 

Rhabdomeres- ராப்டோமியர்கள் . 
Rhizocephala-cogGen QeQuir vir : 
Rhizostomeae-eny Ger 

ஸ்டேோமியே. 
Rhizopoda-ong Gen Gurr 
Rhizomastigina-engGeir 

் ் மேஸ்டி ஜைனா 
Rhynchobdellida-fmian ப் 

டெல்லிடஈ . 140௯௦௦1-ரிபோநியூக்களிக்- . 
a” அமிலம் 

Robert Brown-prui. மிரவுன் . 
Robert Hook-grute. ஹக்... 
Rods and ௦௦165-கோல்-கூம்புகள் 
7₹01௨14 0-ரோனால்ட் ராஸ் 
108061] ம-ராஸ்ட்டெல்லம் 
Rostrum-g reg. tb: ae 
Rotation-9gvivib
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Saccosoma-GeeéGanr Geri 
. Sacculina-FT& Gave 
$27௦௦0௦-சார்க்கோடு 

கார சார்க்கோசிஸ்டிஸ் 
ஆலா௦௦ற18-சார்க்காப்டிஸ் 

‘Sarcoptis scalby-eri sar igo 
“ ஸ்கேபி, சொறிப்பூச்சி 

$8700500110/2-சார்கோ / 

. ் ஸ்பொரிடியா 

Sarcolemma-#7 7 éGar@evibior 

Saturation- Heo m bide 
அவ்வை -சாஸர் 
௦விறவிய-ஸ்கால்பெல்லம் 

Scaphopoda-evGsooGuir 
போடா, படகு கால்கள் 

Scaphognathite-cvGseoGur 
BIT GEO Hh 

Schistosoma haematolium-G@ 

hea. = தித் தட்டைப் புழு 
80/2௦௦06110-ஸ்கைசோசிலிக் 

Scheleiden-ayel oot me 

அளம் ௦௦க(-வெளிப்படலம் _. 

Scolex-avGar w&aw 
Scolopendra-svGar Gour 

Queer 

Scolopendrella- ஸ்கோலோபெண் 
டிரில்லா 

Scorpion-G gair 
Scorpion flies-Gger m&acir 
Scutigera-#ovnstort_ oud 
Scutigerilla~ovmily foe 
அரநம்ம்ைய-ஸ்கைபிஸ்டோமா . 

Scyphozoa-siensGur Ger eur 

Sea-auenimone-ai_a& ga0Giorr 

. ம் .னிகள், கடல் சாமந்தி 
Sea-cucumber-&1_#) Qaveirarill 

Sea-fan-a1_@. விசிறி. 
Séa-lily-s._a அல்லி 

Sea-pen-6t. Cue 

Sea-stars-ai_o Wert 

Sea-urchins-#t_# முள்ளெலிகள் 

* Sebaceous-QeGuasusev 

Second antenna-Q)7 in t_7b 
உணர்கொம்பு 

Secondary mesenteries- Q)7aiar_r 

வது குடல்தாங்கிகள் 

அனைய/2-செர்புலா 

. 810௦௨௦ ஓர 1ட-சைஃபனோகிளி 

: Sipuncle-eneviet air 
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Secretary tubule-#gud மண் ் 

் குழல் 
- 820 மவர்க-செடன்டேரியா 
Segments-GQséQucar@ser, u@D 

கள், கண்டங்கள் , வளையங்கள் 

Segmental receptors-Qe& 
மென்.ட.ல் வாங்குிகள் 

Seminal funnel-ailé gir Lyeorev 
Semiral receptacle-al 5 gi 

கொள்பை, விந்து வாங்கி 
Semial reesicle-§esre. DGB . 

பை, மத்திய விந்துப் பை 
Senni parasite-Qe air oof! syi~ 

© Qaim oooh 
ற12-செப்பியா ் 
$ற/& ஐ₹௦௨-செப்பியா, 

செப்பியா இனம் 
5*க-தடுப்புச் சுவர்கள் 
Septal excretary canal-QeLi—o 

கழிவுக் குழாய் 
Septal filament-s@oy a7 

Septibronchiata-Qecng.Ig 7 aS) 
யேட்டா 

8 க1க-செ்டுலேரியா 

Sexual] dimorphism-Q@séaouev 

டைமார்பிசம்,பாலீருருவுடைமை 

Sexual generation-uireb Liqpoutb 

Shell glands-gi_@é சுரப்பிகள், 

் முட்டைச் சுரப்பிகள் 

513611 580-ஓுட்டுப் பை . 

Signet ring stage-~pSGoor 
ப மோதிர நிலை 

Silicoflagellata-Ad@sGar coor 
.... ஜெல்லேட்டா 

Silver fish-Qoveirefl Weer 

Simple reflex arc-crofus wo gyadew 
வில் 

Sinistral-ovoubyyf 
Sinus-oné ese 
Siphon-engcoLicsr 

ooLfaor 

Siphonophora-ensco1sG@ 
ல்போரா
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Sipunculida-enei6i Goh t_r 
Sipunculus-ee uci G ven 
Sleeping sickness-graigib Carus 
Slime gland-@enpé e719 
Slipper animalcule-Gepuiry 

உயிர்க்கூட்டம் 
Smooth muscle-aifluiim gone 
$01-ஐ6] 1%௦00-சால்-ஜெல் கோட் 

பாடு 

5௦10 -சோலன் 
5016%0100௦-சொலினோமையா 
50180004166-சொலினோசைட்டிஸ் 
3011102க௨-சாலிஃபுகா 
௦00811௦ ]ஷூஎ-சொமாட்டிக் 

லேயா் 
5060165-இனம் 
றராம-இனச்செல் ஸ்பெர்ம் 
ஒறரேம0101-ஸ்பெர்ம்டக்ட், விந்து 

_ Siren 
Spermatocyte-ov@Quit 

மாடோசைட் 
ீறனற2102012-ஸ்பெர்மெடோ 

₹ கோனியா, தாய் அணுச் செல்கள் 
Spermatheca-69 5 gil) emi. 
Spermotheca-afl 3 curr ®) 
Spermathecal openings- 

_ ஸ்பெர்மா தீக்கல் துவாரங்கள் 
Sperm illricle-09 5 git cous வாங்கு 
Spermatophore-ey@Quit 
மெட்டோஃபோர், விந்து தாங்க 

றம்ம்011-சுருக்கு தசை, : 
உணர்ச்சி இழைகள் 

ற1வ12-சுண்ணாம்புக் குச்சி, 
ஸ்பிக்கியூல் 

8ரம்மோ-லந்து, எட்டுக்கால் பூச்சி 
ஐய 65-சிறுமுட்கள் 
றம்] ௦௦70- தண்டுவடம் 
றம 012-ஸ்பிண்டில் கதிர் ் 
நலைய்[6 86-ஸ்பிண்டில் இழை 
Spirorbis-evenuigi ir ow 
Spirula-cvenug@eur 
Spleen-weivent ira 
Splanchnocoel-cvIGoveirs _ 

“னோசீல் - 
Splanchnic layer-sv Ger srée& 

லேயா் 
றதஃ-ஸ்பாஞ்சுகள் 
$ற0021118-ஸ்பாஞ்சில்லா 

விலங்கியல், . 

5றரெத100/ஷய-ஸ்பான்ஜியோ 
பிளாசம். . 

றை] -ஸ்பான்ஸ்லர் ் 
Spore-ewGuiit 
Sporocyst-evGua Grr Ma 
Sporoblast-eGur Grr Yer eve 

டுகள்: 
Sporozoa~evGun Gon Geneur 
Sporozoite-evGur Grr Gera. 
றா த-வில்விசைக் கருவி 
5002171005 (1606-தட்டைத் திசு: 
$002:2-இருபடி 
Squilla-aog@ever 
ஃ12%௦லுு-ஸ்டயாடோஸிலஸ்ட், 

உணார்ச்9ிக் கருவி! 
Stationary pronucleus-#Zeuirr er 

புரோ நியூக்கிளியஸ்: 
Star fish-g¢ 390 மீன் 
202 -தசைத் தூண்கள் — 
Stellate ganglia-@1_aGar 

Qee By cr ser 
ரர் -ஸ்டென்டார் . 
Sterols-cvie gn wacr 
Sterile-woairs 
Stilifer-civent_oRodLirt 
5112-கொடுக்கு 
611ற66-ஸ்டைப்பிஸ் 
Stirnam~o_ifourb 
Stratified tissue-aigerg Dar 
Streptocephalus-evyg Gg Gi_r 

- சைஃபாலஸ்: 
Streptoneurous-evg-Og GL 

Dee ; நியூரஸ்: 
(7181௦0 றா115016-வரியுடைத் தசை 
55௦020 -இரைப் பை 
Stomato gastric nerve ring- 

ஸ்டொமெட்டோ காஸ்டிரிக். 
நரம்பு வளையம். 

ஒர்௦113-ஸ்ட்ரோபைலா ப 
51000002ப-ஸ்டோமோடியம் 
51:01/21100-ஸ்டூிரோ பிலேஷன் 
51000200088-ஸ்டொமெட்டோ 

போடா. 
81006 ஊே2]-கற்கர்ல்வாய் 
3500௦ நி -ஸ்டோன் பிளைஸ் 
Strepsiptera-cvu c UAC oe 
Stylaster -sivent_evireur_rt 
Stylet-ovent_@evt-.
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Stylonichia-cvenr_Gon HSGQuir 
519108-ஸ்டைலாப் பை 
Sub-genital pouch-Q)eray mins 

தீழ்ப் பைகள் 
Submentum-«1i@ieirt_th 
Sub-pharyngeal ganglia- 
தொண்டைக் &ழ்ச் செல்திரள் 

$ய௦%675-ஒட்டுறுப்புகள் 
ஃம0170712-சக்டோரியா 
ய]றமா-கந்தகம் 
Supra-branchial chamber-Guow 

செவுள் அறை 
Supra-intestinal excretory 

canal-A@mGiw& Gouda Pays 
குழாய் 

Superior buccal ganglion-2_r 
வாய் மேல் செல்திரள் 

,Supra intestinal ganglion-@ugT 
இன்டஸ்டினல் செல்திரள் 

Taeniasolium-17 of um Geri ub, 
நாடாப் புழு 

1'ஊ.218௨௦௨-டென்னடேசியே 
Tanais-Qi_ciror wed 
மஹ ரா -தாடாப் புழு 
1 ஊஸடி-டார்சஸ் 
1௦00 -வகைப்படுத்துதல் 
Tegmina-@i_&L@) 
Telophase-qpiy.oy bla, Le Gevir 

: 8 2 ஃபேஸ் 

Telosporidia- 12 Govrrev Gurr fig. wit © 
Telson-Gi_weer 
Tendons- one 517 Gio Heit 
Tentacles-Qt_ort_Sairaer, 

a உணர் நீட்சிகள் 

Tentaculocyst-Qi_o 1m @Gorr 
- சிஸ்ட் 

1 எல்லி௨-டெரிபெல்லா 
*]"எ60௦-டெரிடோ 
Tergum-._r eub 
Termites-son wit oir ' 
1 ஞ-விந்து சுரப்பி 
1165-விந்து சுரப்பிகள் 
‘Tetra branchiata-griré Geajer 

; ட கள் 
ரஸாகம்-டெட்ராட் 
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Supra-intestinal ற௧7௭௦-சறுகுடல் 
மேல்நரம்பு- 

Supra-pharyngeal ganglia- 
தொண்டை மேல் செல்திரள்- 

மாமா-சூட்சர்ஸ் 

$311௨718-சில்லேரஸ் 

$91118-சில்லிஸ் 
Symphyla-@iboeouer 

_ Sympathetic nerve-ufla; pyiby 
. கள்- 

Sympathetic வூ தானியங்கு 
நரம்பு மண்டலம். 

ு௦வார02-சின்காரிடா ட 

Synagoga-onsrer ai sIT 

Synapse-gat_oeur is 

~ Syncytium-@leir Fig witb 

Synapta- சைனாப்டா 

Thalassema-G go@Qeibior 
Thelycum-@. 5045 

_ Thelyphonus-@ g69Gur ren 

Theodre Schewan-S§Guwiri_it 
Oya IT GT” 

Thoracica-Ggrgn gar 
Thrips-SAciew 

’ Thysanoptera-on ge pro 
Thysonura-on sGen Hugo 
1101-உண்ணி. 
அ்கடிபியா 
11 -டைக்கோமோனாஸ் 
Tiedman 5௦015-டீட்மன்  பைகள்- 

119205-தஇசுக்கள் ் ் 

Tomopterus-Grmunr ing pen 

Torsion-9) seb 
Tracheal pits-eoreé @ Paci 

Tractheta-17 74S 

Trachylinea-1¢.77 58120 @ 

Trachymedusa-y.77 EAOUO ST 

Transverse binery fission-GMISG- 

இருசமப் பிளவுமுறை. 

Transverse muscles-G MEGS 
டு குசைகள்- 

Trematéda-1g7wGert_r 
Trichocyst-i.coraGar o6lov@



G88 

‘Trichoptera- qengéancugyir 
‘Trimorphic colony-apayavs 

காலனிகள் 
Trichirapalli- \q@¢Agm cueirafl 
Triploplastic-apuiuem.. 2 ud soir 
Trochanter-yGgramreiriit 
“Trochophor-u.Gri&Gar Gumi 
Trochus-.Gyrr sae. 

Trophozoite--_Gg7Guir3 

சோயிட்டுி 
கேடயம் 

917௧ மம்0ர050006-அல்ட்டிரா 
மைக்கிராஸ்கோப் 

புமல்1ம்0ட-அம்பிலிகஸ் 
Umbo-2idGur ' 
Undulating-Ogripavé சவ்வு 
Unequal-#feiw si) ற் 
Univalve-saS 55@ 

“விலங்கியல் 

Trychonympha-y.coréGar  ¢ 7 
ல நிம்ஃபா 

Trypanosoma-1. AiG @yGer Lor 
Tubular heart-@Gpporus Q)m sud 
110௦ 166-குழாய்க் கால்கள்... * 
ம்ம க-டியூபிபோரா 
Typhloperipatus-eo. Ger 

கம ்... பெரிபெட்டஸ் 
1001--டிஃப்வசோல்  - 
1 -டிஃப்பஸ் 
Twisted-S\@aL/QU 

U 

Uni-sexual-agurad? 
Unit-wefi 
Unstriated-oulus 5m ' 
பிாள-யூரிட்டர் குழாய் - 
0100௦0-யூரோப்பாட் 
Urea-yyAuir 
Uterus-s 5c) ents 

Vv. 

“Vacuum- @eoM witb 
3/௨௦௦1௦-வெற்றிடம் 
அவன்ட வெஜீனா, புணர் புழை. 
கதம்ப -தகோட்டத்து 

7 வி கவாடம், வால்வு: 
Van Mohwl-wrer Giirad 
‘Vasa efferentia-a9 i gy நுண் 

= Ss &ypev 
Vas efferens~a9 5 5) நுண்குழாய் 
‘Vas. deferens-airenQe_dig crea, 

வித்துக் 
‘Veins-fony sor 
‘Velella-QeuQacer 
Velum-Gareb os 
‘Vena cava-af@y Gear, 

... பெருஞ்சிரை 
Ventral sucker-@1p ஒட்டுறுப்பு 
‘Ventral nerve cord-Gib நரம்புத் 

Ventricles-Qeveirig NS Deir air 
’ Verices-QaifiAew “ பட ‘Vesiculo ‘seminal-af i590) amir | 

அட்டை 

குழாய், விந்து நாளம் 

/ம0௦-கொப்புளம் போன் .றவை- 
Visceral ganglionic ‘mass-2-cr 

ஞறுப்பு நரம்புச் செல்தொகுதி 
130022-கஉள்ளுறுப்பு ॥ 

Visceral aorta+2.cr@maity 
Po Gurl 

Visceral mass-2 grep nycitpsafletr 

Visceral muscles-2 crema ds - 
துசைகள் 

Visceral 1௦௦%-உள்ளுறுப்புத்..: 
a தொகுதி வளையம் 
Viscero pericaridal coelom- - - 

| | இருதய உடலறை, Vital units-~apé Sur யூனிட்டுகள்: — 
Vitamins-sneurt_iSas soir i 
Vitelline ஜிகாம்-வைட்டலேன் - 

சுரப்பிகள், 
ViteHlarium-man: Gafluid * 
Vitrellae-atfeGa 
Vitreous humour- Yair sent 
Vivipasity-9cir Gari coy is earehin |
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Voluntary muscles-@)winigG Volvox-ourdaur sev 

. _ SOFKT Vorticella-urity@Qedour 
Volvocales-aurdaiGawacr 

WwW 

Walking 160-நடை கால்கள் Whip scorpions Lan த் தேள் 

Vong blooded ah pede o _ White corpuscles-Qaveiréaré 
இரத்தப்பிராண், இளஞரூடமுக கார்ப்பசில்கள் 

Warp | குருதிநிலயான பிராணி Wolf spider-qaraié Avs) 

Water-vascular system-67& . Worm casts-yyap aleve Gus மண் 

குழாய். மண்டலம்: ஆக 

- Xancus pyrum (turbinella)-- _ . Xiphosura-@ccoGuragr 
FHG’ X-ray-crsovG 

_Xenopylles-AG Ep Iad ver BY“ GTROONT 

௩ 
Yellow marrow-lo@5eir மேரோ : Yolk-Guirs, ஓக், மஞ்சட் ௧௬ 

Z 

Zoea-Geituduir டு கட Zoontharia-eGairenG Mus 

2௦௦40-சுவாய்டு ~ 82 21. Zoonthus-aGaurrei ev 

2௦01௦ஞ-விலங்கயல்... 
Zooxanthellae-% Gana § 

: ‘ . . தெல்லே 
Zoothamnium-@Sribeiund 29201--கருமுட்டை :
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(Glossary of Technical Terms) 

ure 11 

ஆங்கிலம்-தமிழ் 

Aard-vark-.9 tt. aumiré 
Abdomen-avuS o 
Abdominal pore-aied Ds 

துவாரம் 
சிஸ்க்னோம்றக! கரர்டு-வயிற்றறை 
Abducens nerve-guiQGgscrep 

தரம்பு 
அமையா அபுமேசம் 
க்ம்ாறம்டைஉட்டெகத்தில் 
Acanthodian~4&G55C sir iweir 
Acanthopterygii-.9yéGa 5G gi 

டெரிஜியை 
Accessory respiratory organ- 
துணைச் சவாச முறை உறுப்புகள் 

Accommodation- தகவமைப்பு 
Acetabulum-9f_t_rievtb 
Acipenser-.go8Querart 
Acromion process-.y4Gor Wusetr 

பிராசஸ் 
அ ௦்0றாசாரஜம்-ஆக்டினோடெரி 

பூ ஜியை 
Adilospondyli-.o9 Gour atvcin ator 

டைலி 
Adrenal-.gt fara 
Adrenaline~g9 Por ofc 
க்ம்யீரமுதுர் நிலை 

க் 

. இற்கு எப்பியார் 
னித்திடே 

கமிரலம் ரகவரோம்த1 காரனார- அஃப் 
ரென்ட் செவுள் தமனி 

Afferent branchial vessel-.901 
சென்ட் செவுள் குழாய். 

Affinites-2. majapon 
க்ஸ் அப்டர் ஷாப்ட் - 
கஜ -அக்நேத்தா 
Ais-bladder-ar @ it anu 
Air-chamber-ar 5 mon 
Air-sac-ar jen 
இ்ஹா2-ஆல்பட்ராசலஸ் 
Albumen-.3a1j. Weir 
Alisphenoid-.2 Dew, னாய்ட் 
க்க -ஆலன்டாய்ஸ் 
41110க1௦7-அலிகேட்டர் - 
கறு அலைட்டிஸ் 
அரம்வல்-ஆம்பாசிஸ், (செலிந் 

கான்மீன்) 
Amblystoma ~ 31) GoeoGi_o tor 
Amia-g war ~ - 
அமாம்ப௦ ௧௦14-அமினோ அமிலம் 
கமம் -ஆம்னியான் 
சறாமா1௦12-அம்னியோட்டாஈ 
Amphibia~flav Bt வாழ்வன
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Amphicoelus-.91b00Lf F evev 
Amphioxus-.9thool Iwi Se ed 
-Amphipnous--94lbooLf Licor ev 
Amphiuma-3j1b0019 uy wor 
Amplifier-qdQu@aéf 
Ampulla--9pubijourr 
Ampullae of Lorengini-orer 

ஜினியின் ஆம்புலாக்கள் 
.கறாரு1௨௦6-அமிலேஸ் - 
இரும -அனபான் 

் ் டாய்டிதியா 
கற ஊ்௦ஃ-அனபாஸ் (பனைஏறிக் 

கெண்டை) 

Anacanthini- yer a7 5 Goo 
Anal fin-oeerd gIOCIY 
Anamniota-.67-gbeGuiri_t_ir 

க்றஹலர்க-அனாப்சிடா 
Andromous migration -. 2600r~ 

ரோமஸ் இடம் பெய்ரல் 

க்றஹப்கா-ஆங்குலா் 
அறுஹம்12-ஆங்குல்லா 
Anglo-splenial-.3,a1@Gar 

ஸ்பிளினியல் 

Ankle-sanidsirev 
Anomodontia-2jerGior Lier 

சியா 

Anseriformes-<9,657 AM Lit Mei 

Anterior choroid plexus-qpoir 
. கோராய்டு பிளக்சஸ் 

Anterior abdominal vein-qpeir 
வயிற்றுச் சிரை 

Anterior Fontonella-qaper 
He ஃபான்டனெல்லா 

Anterior Mesentric artery-(@pstr 
மிசன்டரிக் தமனி 

Ant-eater-ar midi Hot of 

ீரர்ன100௦-ஆன்டிலோப் ' 

திறர்ளுாலாம்ப6-ஆன்டன்னேரியஸ் 

Anthropodea--4355G77U1 
போடியா 

Anura- 965 Wp IT 
க -மலவாய் 

_&ற1௦ரமிய2-ஆப்லோ லஸ் 

௦ -எப்போடா 
*ற௦0-எப்போடஸ் 
Apogon-(poiart_& sever மீன் 

Appendicular skeleton~(g)Zessr 
எலும்புக் கூடு 
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Apterygiformes-guiGi_fa) 
ஃபார்மஸ் 

Aqueous chamber-(@petr seo it 
Aqueductus Sylvius-2é691_& 

. டஸ் சில்வியஸ் 
Arachnoid membrane-97& 

னாய்ட் சவ்வு 
Archaecornis-9 7 Aur ooley 
Archae-opteryx-.4 7 é@uw7 1 

டெரிக்ஸ் 
Archo-sauria-iGanr @Mwir 
Argentia-.9 7 O aeirig.wir . 
க்ரஹ -ஆர்ஜினின் 
Arius-q fuse 2 
Armadillo-.9/7 01. 0Gevrr 
Arterial arch-.9/f 1 fluid) eudaray 
Arthrodires-.97 $GrTen1_g ew 
க்ரர்ணாதமனி ் 

‘ Articular-yiiiy geri 
Artiodaetyla-97 "19. Gusrr 

. பாக்ட்டிலா 
கரரர௦10-அரிட்டினாய்ட் 
&-கழமுதை 
Astragalus-.yovr_ pram ey , 
4125-பிடர் எலும்பு 
கமரா -ஏட்ரியத் துவாரம் 
கம்பா -ஏட்ரியம் 

Auditory nerve-@gal priby 
Auditory capsule-@eefts Qu. 

கம் 

Auditory ossicles-Qealé 8H 
றெலும்புகள் 

கீஙரம்ப6-ஆரிக்கிள் 
Auriculo ventricular aperture- 

ஆரிக்குலோ-வெனள்ட்ரிகுலார் 
துவாரம் 

Auriculo ventricular valve-4f& 
குலோ வென்ட்ரிகுலார் 

வால்வு 

Autonomous nervous system- 
தானியங்கும் நரம்பு மண்டலம் 

த்றக௦-ஷுிம்-ஆட்டோஸ்டைலிக் 
க்க ஏவ்ஸ் 

Axial skeleton-.#& - 67 gytbtys ; கூடு 

காடெபர் அச்சு. 

4%01௦1-ஆக்ஸலாட்டல் 
அவஐ05-ஆக்ஸிகாஸ்
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Baboon-uir yar 
Balano-glossus-LiG@p கிளாசஸ் 
வி %-பேலிஸ்டிஸ் 
ஊ%பார்புகள் (பறவை) 
நீவ௦யீ:-பார்பியூல் கள் (பறவை) 
Barbus- பார்பஸ் (பூ பமின் 

் கெண்டை) 
Basal cartilage-sut.s குறுத் 

தெலும்பு 
Basal plate-ip 5; குகடு 
Basi-branchia!-Gu®-or rau 
Basi-hyal-Gu® eanuire ~ 
Basi occipital-GuA 4A 1a 
Basi-pterygium-3¢ O1_fsfunb 
Basi-sphenoid-GuAewT@jun © 
Basi-temporal- GUAGiwQumTe - 
Bat-Qavarair ev 
Battery-cell-Weirsevib 
Batrachoidea- -பாட்ரகாய்டியா 
Batrachus- -பாட்ரக்கஸ் (தேரை 

மீன்) 
Bdellostorna- டெல்லோஸ் | 

டோமா 
அலம் அலகை 
Bear-arig 
Beaver-:fotust 
ந -ர-பஞ்சுருட்டான். 
Belone-@QuiGoar of (sr_co1_& 

_ > Gare) 
Berycoidea- பெரிகாய்டியர் 
Bicipital groove-cou@ci G1 ob 

“பள்ளம் 

கோப கேகாப்பஸ் 
கேக௦ம௦-சக்கம் (பிதுக்கம்) 
Calcaneum-ar wGa oof usb 
Calotes-gi@spsir - 
பஸ-ஓட்டகம் 8 : 
Campanula. எயிஷ்கம்பேனுலா 

. ஹெல்லரி 
Carine tooth-Gair core Ligy; | ~ 
Capillary- 56 a1f) 
Capitulum-s7 inde @eub 
வஷெஸ்ய தும டைகாப்ரிமுல்ஜி - 

உல் உட வ்பறர்மஹ் 

evi Pusey 

B 
Bicuspid-valve- -எரிதழ் வால்வு 
Bile பித்த நாளம் 
Binacular vision-@)q சுண். 

பார்வை 
Bio-chemistry-2.u9r வேதியல் 
9110-பறவைக்ள் ் 
Blennoidea- -பிளன்னாய்டியா 
Body cavity- உடலறை, , இ 
௦0 ஈயி!-உட்ற்சுவா் 
Bone marrow-sr gyibtyys galp 
Bo wmann’ 8 கேறல$க்பெளமனின் 

பெட்டகம் 
Brachial artery- பிராக்கிய்ல் 

் தமனி 
ஆர enlartemeng- a பருமன் 

பத plexus- டிளக்சஸ் 
> Sinus- ... சைனஸ் 

“55 vein- i றை 
Brain-epéar ம் 
Branchial arch-Qseyar exter) 
Branchio 8ஸ-பிராங்கியோ 

சாரஸ் 
Branchio-stoma- பிராங்கியோ 

ஸ்டோமசார் 
Branchio- -stegal rays-19 rr tay 

— கஇியோ ஸ்டீகல் முட்கள் : 
Buccal cavity-2 éreuir wi 
Buccalis nerve-2.cireurd) myebuy 
Bufo-9uj,%Cu7r 
Bursa entiana-iiten 'என்டியானா 
Bursa fabrici-tatem Rae 

Capsule-Qun!.t_ 1b லய 
Carangoidea-sn omar unguir | 
Carapace-airr Guay ட 
Carbondioxide- “கரியமிலவாயு 
Carcharodon- -கார்க்ரோடான். 
சோப்௦௦-கார்டியாக் 
Cardinal sinus-a#ritig orey - 

சைனஸ் 
Cardinal vein- கார்டினல் சிரை : 
Carina-arf 
Carnivora-siitesiGauigrn ் 
வட வடட 33 ஊனுண்ணி 

ae
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Carnassial tooth- -கார்னாசியல் “பல் 
Carnn பகானுங் கழுதைப் 

.... பாரை மீன் 
கோ௦110 கர்ணா -கெரோட்டிட் 

தமனி 
கோ௦1ம் மாயாபகெரோட்டிட் . 

3 ரங் 

கோறவி-மணிக்கட்டு ee 
கற0-102120வறப02-மணிக்கட்டு 

- பாரத எலும் 
கோற5-கார்ப்பு மீன் கட் 
Cartilage-G GSO. 5.gyby 
Cassowary-sGer aif : 
Casuariformes-asGen Motu + Daw 
Catarrhini-art_t_oor oof! 
Cat-fishes-Qaaf m Wsracir 
Catadromous migration-Gai1_r 

டிரோமஸ் பிரயாணம் 
வேய்வ-கட்லாமீன் 
Caudal Artery-airey goof 
Caudal fin-arra) gi@uiy 
Caudal vein-aira Foor 
Cauanx gallus-Garéareng Weir 
Cebidae-Ge 919. 
Cement-uibaroor 
Centrale-Gecsri_Grov - 
Central canal-5@é Gyrus (15h 

யக் குழாய்) 
. ோோரக] 87௭019 ஜம -மத்திய 

நரம்.பு மண்டலம் 
சகாரா சென்டிரம் 
Cephalaspis-@ecauer cv Deiv 
‘Cephalo- “மம -செஃ்பலோ 

கார்டேட்டா 
Cerato branchus- செரட்டோ 

AUNT IT IBEW 
. Cerato branchial- செரட்டோ 

பிராங்கியஸ் 
. Ceratodus-GereGioirt_e . 
Ceratohyal-Ge7i.Groramanurad 
€ércopithecidae-¢7 Garg 

ACL 
Gencopitheciiae 0 Gar GG) 

‘Cere-Aa aa 
Cerebellum- இிறுமூளை. ் 
Cerebral hemisphere- “பெருமூளை 

அரைவட்ட்ப் பகுதி 

830—38 

ea 
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Cerebral vesicle-@Qu ளைக் 
Cerebro-spinal ees om 

ஸ்பைனல் திரவம். 
செல்மா-பெருமூளை, 
ெ௧௦௦௧8-செட்டேடயோ -. 
Chaetodontoidea - சிட்டோடான் 

டா ய்டியா ் 
Chalaza-erereinr 
Challirynchus-Gseffaise 
Chamaeleon-uiéGer 58) 
Cheek pouch-gremt_et cout 
மெெம்-செலோனியா (ஆமை) 
,Chelone mydas-Q)sGeurr of 

மைடாஸ் (BL_GvT Gao) 

Chevron-Qeeurireir 
Chimaera-oosifpir 
Chimpanzee-fubucrA 
Chinese herring-2 cirerb மீன் 
Chiroptera-magreng it 
Chlemydoselache- கேல்மைடோ 

செலாச்த 
Choanicthyes-Qaruin HS Hew 
Chondrocranium-sr er_Goir 

திரேனியம். ” 
Chondrosteii-arroter1g pirefog.cous 

௬ Chordata- கார்டேட்டா (முது 
கெலும்பி). 

Chordae-tendinae காார்டேடென் 
டினே 

(க் 0௦81-விழியடி கரும்படலம் 
Choroid plexus- -கோராய்டு 

பிளக்சஸ் 
Ciconniformes-A&Gar eflooui it 

மிஸ் 
Circulus cephalicus-¢t@acv 

; செஃபாலிக்கஸ் 
மோ1-சர்ரை ட்டு 
மொய்ம்றக-இர்ரேனா 
Clarias-@Garflusev 
Clasper-Slarr our 
Class-aren a : 
Classification-aren aur @: 
Claustrum-Gerr sour tb 
Glavicle-Harrahaae (an ovr 

எலும்பு) 
0021/-கூர்நகம் உட 
Cleithrum-aig Bri 
Climatius-Slafliori1g.wein
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‘Clitoris-ef_Gu_r flew 
‘Cloaca-HerGuir sar 
Clupea fimbricata-Q 51 exrdev 

- மீன் 
மெேரல06:-குளூப்பியாய்டியா 
‘Cobra-meveuumT iby 
(.0௦07/2₹௨1-காக்சிஜியல் — 
-‘Coccygeo-mesentric vein-a T&A 

ஜியோ மிசன்டரிக் சிரை 
000188-காக்கிளியா 

-Coelacanthini-foven 5 Seer 
Coelacanthus-foar 6 sow 
Coeliac ஊரா -சீலியேக் தமனி -. 
‘Coeliaco mesentric வார்ளாரு-சீலி 

யாக்கோ மிசன்ட்டரிக் தமனி 
‘Coelom-favrib 
‘Cold 51௦௦0-குளிர்ந்த இரத்தம் 
‘Colobus-Gar gyriiew 
‘Columbiformes-Qar evib19 

ஃபார்.மிஸ் 
“(01070₹11-கா லுமெல்லா 
‘Columella auris-e7 gy@ueveur 

‘Colymbiformes-Qsr obi 
ட் லஃபார்மிஸ் 

மர்ம -கொலிம்பஸ் 
Commissural-vein-sdooré Aen 
‘Concave-@u)) > 
‘Condyle-qpoasn @ 
‘Conus arteriosus-Garemeiv 

ஆர்ட்டீரியோசஸ்: 

‘Connective tissue-Q)teur 5 Sa 
Contour feather-a.qa QnG 
‘Convex- Ga 
‘Coprodaeum-GQanriGy rig witb 
‘Copulation-yeori éA 
002௦011000 - கொராகிஃபார் 

மிஸ் 
‘Coraco brachialis-Gar7éGar 

பிராக்கியாலிஸ்' 
‘Coracoid-Gaerrsarwi@ 
‘Coracoid fenestra-Gangéaruip) - 

பெனஸ்டிரா 
ாராராவர்-கார்மோரான்ட்ஸ் 
“மோக கருவிழிப் படலம் 
4௦01௩010-கோரனாய்டு 
Corpora adiposa-srruGurgr 

அடிப்போசா 

். 080௦10 80212-காஸ்மாய்டு 

விலங்கியல் 

Corpora quadrigemina-a7ru 
போரா க்வாட்ரிஜமினா 

ச்ஷ்ப்ொொப்க-கார்ப் 
போரா ரெஸ்டி 

ஃபார்மிய 
53 striata-anr 7 Gurgir 

ஸ்டிரையேட்டா 
Corpus வி%1௦௨-கார்ப்ப்ஸ் 

ஆல்பிகன்்ஸ் 
Corpus callosum-ari Gui 

, கலோசம் 
Cortex-1 mene} 

செதில் 
௦௨1 ற1216-காஸ்டல் தகடு 
ஸோலம்-காட்டிலாய்டு 
Cotylosauria-s71_19. Geir 

சூரியா 
Cowper’s glands-@e ari fesr 

சுரப்பிகள் 
Cranial nerve-epéor mribyy 
Cranial ribs-s.ur ov afeurr 

வெலும்புகள் 
Cranium-aurmeib 
சேகப்றட்கிரியாட்டின் 
Crest-aqpa@ oO 
Cricoid- far wig 
07௦௦௦01112-குரோக்கடீலியா 
மாு-தீனிப் பை 
Crossopterygil-@gn1Gere 

டெரிஜியை/ 
Crown-u phar tb 
சேமாக ௦சஸ்ாம் - குரூரா செரிபிரை 
021010 50வ12-ட.னாய்டு செதில் 
Cuboi-éyurwi@ 
Cuculiformes-Gé@ oui Weiv 
Cuckoo-@ule - 
மெய்க-கூப்புலா : 
Cuvierian duct-g.effuser நாளம் 
Cybium-arejagin. me” 
Cycloid scale-ooré Gert wi@ ; 

ன கு ் % செ தில் 
Cyclostome - m¢é@Gern cvGu-rib 
Cynoglossus-oneGonMern eon 
Cynognathus-en¢GenGm & sai 
ரெறாம்ய1ம௦8-சைப்பிரினாய்டியா 

- நேறவிறமாட-சிப்சிலூரஸ் 
ரேம் மே௦-சிஸ்டிக் நாளம்
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‘Deer-orer 
“‘Deltoid ridge-Qroromw@g wpa@ 
Demibranch-gon7é¢Qeayair 
‘Dentri form organs-@éarGuir er 

உறுப்புகள் 
மணகர-டென்டரி 
ஸாக் நம்ற-பற்கூழ் 
1) 6-டென்டீன் (பல்தந்தினீ) 
றணடஃ-உள்தோல் 
ணைறா௭க-டெர்மாப்டிரா 
Desmognathus -@_evGunr 

நேத்தஸ் 
‘Diaphragm-2_ 579 தானடி 
1௧ல் 8-டையாப்சிடா 
Diastema-ont_wir iv .Lorr 
Diastole-Qij gu alfa, 
Diencephalon-eot_wer 

செஃபலான் 
Digestion-Frosrib 
Digit-alg a 
Dimetrodon-eo1._uWe_Gorri_resr 

- Dinornithidae -or_@rAsOGr . 
Diodon-oo._Guirtirer (apererc 

பெலாச்சி மீன்) 
Diphycercal-19 0LI@eiF aed 
Diphyodont-on1_coemGusir 

டாண்ட் 

Eagle-sap@ 
Ear-Qeail 
அடே வம் -எக்சினீடியா 
‘Echeneis-cré Sof ov 
Echidna-cré&_@p 
Ectocuniform-or&St_7 ago ' 

போரம் 

ர்௦ம்ணாடபுறப்படை. 
121-ஈல் . 
Efferent-branchial artery-steots ’ 

... ரென்ட் செவுள் தமனி 
Efferent-branchial vessal-ercots 

ரென்ட் செவுள் குழாய் 
Elasmo 1௨௩௦ம் எலாஸ்மோ 

பிராங்கி 
Elastic tissue- Sof ane 
Electric organ-Weragad 
Elops sanrus-.yaevr 5) Weir 
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D 
Dipnoi-14.0Genu) க. 
19160௦ஜ2111106-டிஸ்கோநேத்தஸ் 
Diverticulum-L ga atb 
Dog-prus 
Dolichosoma-c_1roéGarGerur 
Dolphin-__mevco Des 

Dorsal &௦718-மேல்பெருந்தமனி 
19௦0௨ ப்ற-மேல்துடுப்பு 

Dorsal fissure-Gunevtieirartb 

Dorsal root-GueGair 

Dorso-lumbar vein-_.riGen eis 
பார் சிரை 

Dromaeognathus--_Gyr Guin 
நேத்.தஸ் 

Duck-our § I 
Diuctless gland-57ror ever $ 

சுரப்பி 
மா நர்வி11-டக்டஸ் பொட் 

டாலி 
Ductus caroticus-L_&t_«v 

கெரோட்டிகஸ் 
யஹ0ம-டியூகாங் 
Duodenum-1y.Guir ig.cortb 
Dura-matter-@o7Guot_i_it 
Dussumieria--_cvew~iS Muir 

(மொதகெண்டை) 

1 எல்வார் 
Embryo-aart ag 

- Embryonic membrane-a@u 
படலம் 

ரகம -ஈழமூ 
Enamel-sr@jue . 
1510௦07106 ஐ1௨10-தாளமில்லாச் 

சுரப்பி (உட்சுரக்கும் சுரப்பி) 
Endoderm-2aUiLicot_ 
Endolymphatic duct-2-.Qea9 

நிணநீர் நாளம் 
Endopterygoid-creiwGr7Qi_f 

rug 

Endoskeleton-2. c1@ergyibLjsa.@ 
Endostyle-stovuGi_7 oven1_e 
Enneacerbirans-ich a5 கத்தனை 

மீன் 
ற௦2105521-என்டோகிளாசல்
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Eosuchia-246,4 Rui 
Ephippus-e7 anc seiv 
Epibranchial Artery-6ri.9.9 ga 

கியல் தமனி 
ம ன௨௦016-எப்பிரரட்டோடஸ் 

33றம்௦01௨௦௦10-எப்பிகோரக்காய்டு 

Epididymis-or1'10919.1 ew 
Epidermis-GuowGgre > 
Epigastric-ercn 9a eivig. 
1012101115-எப்பிகிளாட்டிஸ் 
ற்ப வி-எப்பிஹையால் 
Epiotic-erts19 91" 19 4 ° 
Epinephelis-uieisemé a $ gireir 

மீன் 
சம்ப்ரஷ்-எப்பிகபைசஸ் 
12101ஸா6-எப்பிபுளூர் ் 
மறம்ரனஜ010-எப்பிடெரிகாய்டு 
சற -எப்பிஸ்டானம் 
Equilibrium-Savujort eh 
Eryops-ereog wir cieiv 

விலங்கியல் 

150%:-ஈசாக்ஸ் 
Ethmoid-or $urwi@ 
Eustachian Recess-Qealé குழா 

யின் துவாரம். 
_ Eustachian 1௦ 6-செவிக்குழாய் 
Eutheria-g த்இரியா 
Excretory system-sMayioeter__ eid: 
Exocoetus-sréGar@i_e_en 
Exoccipital-crsov qs Peed 
Exoskeleton-Guow crayibyéa@ 
Expiration-ar jm Qesallad@ தல். 
External carotid eartery-Qaieh& 

கரோட்டிட் Swe! 
External gills-Qaielé செவுள்கள்- 
External intercostal muscle-1j 

விலா எலும்பிடைத் தசை. 
External nostril-Qeva? 57rA த் 

துவாரம். . 
Extinct-uw6n m5 5) Guiresraneu 

கண் . 
196 114-கண் இமை 

இ 
Facial 0 8746-முசுதரம்பு 
Falciform process-Qu7 weer @ 
Falconiformes-ureGarref 

ஃபார்மிஸ் 
Fallopian 1005-ஃபெலோப்பியன் 

குழாய் Fat-body-@srapiity உறுப்பு 
Feather-@) 06 ச 
Feather 118015-இறகு தடங்கள் 
Femoral artery-oo@uGurg a 

தமனி (கொடைத் தமனி) 
Femoral vein-o@uGiurireé 

சிரை (தொடைச் கிரை) 
யா -தொடை எலும்பு 

Fenestra-ovalis- fait atu t_ த்துளே 
Fenestra-rotunda-eut" த்துளை 

Fertilization-a@ey றுதல் 
Fipula-Gpaéare உள்ளெலும்பு' 
Fieraster-(97 reve 
Filoplume-@)anip இறகு 
Filter-angetiig ள் 
Fin- g@uiy 
Fin rays- துடுட்பு முட்கள் 

Fourth ventric] 
.. Frog- sar 

. Furcula~uit @eur. 

Eishes-er aionsacir 
Fissipedia-o8: Pere i 14. wir 
F lagellum-.29ar aay oud 
Flask-@Qenay 
Flying fox-ums@ib mf 
Flying lemur-umé@tb லீமர் 
Follicle-tunalaQer 
1௦௦4-பாதம் . 
Foramen magnum-@1105 5 sar 

(ல்பொராமன் மேக்னம் 
of M unro-toeir Gap 

, (துவாரம் 

Foramen 

Fore-arm-(peir grb 
Fore-brain-qpeireper 
Fore-limb-qpeirormiainr 
Formula-@ 491 
Fossils-ob1i1 Ac soir 

₹-நான்காம் அறை. 

Frontal-3:997 ன்டல் 
Fronto 2716121-ஃபிரான்டோ 

, பெரைட்டல்;
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G 

Gadus-Ga_ovifor 
‘Gaint Séa perch-Qan@eur Serr | 
‘Galeopithacus-Gac?Guirr 

oo Ps பித்தேகஸ் 
“211-018004-பித்தப்பை 
“வேம -கேலிஃபார்மிஸ்: 
‘Gambusia-aribe, usr . esr 
ட (முண்டக்கண்ணி) 
‘Ganglion-s7by¢ QeaSirer 
‘Garpike-arirtionud மீன் 
‘Gasserian ganglion-sreweur fl 

யன் நரம்புச் செல்திரள் 
Gavialis-a7 ofuir Bow 
‘Gaviformes- ar afoouir 7 eo 
-௨26116-காசில்லா ் 
Gegenophis- aia eprn Ia 
‘Gelation-Har_yc | 

-0௦டம்௨-ஜியோமைடா (நன்னீர் 

ஆமை) 
‘Germinal disc- 2.09 i @Quir@er * 
Gibbon-GLiier 
(01115-செவுள்கள் © 

‘Gill-arch-@Qeayoir audaray 
-Gill-bar-Qeayoit a1b19 
-Gill-filament-Qeajcir Q)enip 
‘Gill pouch-Qeayeir cou ட் 

-0111-௭-செவிள் பிளவு (துளை) 

H 

‘Haemal arch-aghoc) oudoray 

Hair-woudr 
‘Hair papilla-.ow8t @pdar 
நா -ஹாலிக்கோர் 

Hammer-headed shark-Qamw 
் பன் சுரு 

Hand-aos 
Hapalidae-amriir AGL 

Haplochilus-GamiiGarnancn 
Haplomi-GanuiGorw : 

நூல காட்டு முயல் ' 

11கற௦ம௦௦-ஹார்ப்போடான் * 

“Hlatschek’s Nephridium-Gami-¢ 
செக் நெஃபிரீடியம் 

2 ந-ஹேட்ச்செக் 
பள்ளம் 

Head- 5a 

Giraffe-qi_cot_.é Pal me 
(2122௨10-அரைவைப் பை 
Glenoid cavity-Hahe@uig Gp 
Glomerulus-Garr Agaen 
Glassopharingeal nerve-. 

நாக்குத். தொண்டை நரம்பு 
௦-சுவாசக் குழாய்ப் புழை 

(கிளாட்டிஸ்) 
Gnathostomata-G5gGarenGL_r 

மேட்டா 
௦௦%%௦%-கோபிசாக்ஸ் 
Gobius-Gar Qwew 
Gobidea-Gar Qu. 
Gonadial Artery-Q@)or#Oeov 

சுரப்பித் தமனி 
லேஃம்்வ] எம-இனச்செல்சசுரப்பிச் 

் சிரை 

Gorilla-Qgr fever 
Gruiformes-@ejufoouT few 

ஸோலாம்-கெளராமி மீன்: 

Graffian follicle-@y ir cicoLQwiosr 
லபாலிக்கிள் 

மேஹாு1168-துகள்கள் 

Guanin-@uir esflesr 

Gymnarchus-g)@piT aa 
Gymnophiona-af)bG@noo19 ui 

1 வா-இருதயம் 
ரகு ந-இருதயத் துடிப்பு 

Hedgehog-qpeirQared) 
Hemichordata-QanWamnit 

டேட்டா 

ூணண்டிாரம்மட-ஹெமிரேம்ஃபஸ் 
Hepatic portal veinsascuimi_y& 

போர்ட்டல் சிரை 

ஹல எம்டஹிப்பாட்டிக் சிறை : 

Heriochus-Hiparig. Bebr 
Heron-s71 oor 
Heterocercal-Qanr_1yGrr 

சார்க்கல் 

17ஸ௦0௦ம-ஹெட்டிரோ 
டான்ட் 

Heteromi-@ ஹட்டிரோமி 

னள௦06-ஹெட்டிரோட்டிஸ்
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Hetero stomata-@) ஹட்டிரோ 
ஸ்டோமேட்டா 

111106 -ஹைலஸ் 
10ம் மம்ட்பின்மூளே 
Hind limb-erermiara 
Hippocampus-aneiGur er hue 

(கடற்குதிரை) 
Hippopotamus- 617 wir Gor 
Histioghorus-iowe) weir 
Holobranch-qpapé Geayair 
Holocanthus- ami Cerarer sain 
Holocephali- amr Gar Advi of 
Holostei-amrevr evi. cous 
Hominidae-Gan7WehGr_ 
Homocercal-GamrGur@er saw 
Homologus-2 mu@Quré% 
Hooks-Qa7réAaer 
11௦0௰௨௦-கொண்டலாத்தி 
Horizontal-Genr_tow!t_ib 

Ichthyophis-@éAGuwr cidaw 
Ichthyosauria-@)$SGuir@ Muir. 
Ichthyostega-@)éGGuwir evie arr 
Tleocolic valve-@Q)SGuin Gar als 

வால்வு 
Tleum-A mG 
Iliac artery-QGwé தமனி 
111௨௦ vein-@)Gws Feng 
Thio-lumbar-@)69Guir oiburit 
Thum-@Q)Awib (Ben எலும்பு) 
121800-வெட்டும்பல் 
Incubation-g0m1_s7 6 5e) 
Incus-1i 161 
Infra-labial-Q)air 8.977 Gav Gusev 
[ம்ப இண்ஃபண்டிபுலம் 
Infra temporal arcade-Gihe 

செவுள் வளைவு 
Infra temporal fossa-@ipé Qe-ayeir 

குழி 
Tnnominate கீரரசார- அனாமே கயத் 

ச தமனி 
Innominate 210-அனாமதேயச் 

சிரை 
Inner-ear-2.° Qead 
Insectivora-@en@eé19.Geur gr 

Inter-auricular septum-.9faG@eir 
இடைச்சுவா் 

விலங்கியல் 

11௯௦ 5-ஹார்மோன் 
ம்பி! மலைமொங்கள் ப றவை 

1௦-கு திரை 
Humerus-Gunjans er gythey 
Hyla-eo amevir 
Hyoid apparatus-on anu ui@ 

உறுப்பு 
[19018 வஊர்்ஹையாய்டு வளைவு 
Hyomandibular-onamGusr 

மேண்டிபுலார் 
11970 911௦-ஹையோஸ்டைலிக் ' 
Hypobranchial~e» amiGuir 

பிராங்கியல். 
Hypo-glossal 6 -ஹைப்பேோ- 

கிளாசல் நரம்பு, (£ழ்நாக்கு. 
்.... நரம்பு 

Hyrocoidea-om amGmrn saris 
esr 

Hyrex-enam@p sei 

J 
Internal-carotid Artery~2:cir 

கெரோட்டிட் தமனி: 
Inter-calarium-@ iris QaGeul 

யம். 
1யர்ன-0௨101-இடைக் காலர் 

எலும்பு 
{nternal-nostril-2 crac AS 

துவாரம். 
Anternasal septum-Q)on_ epg @s. 

கடுப்பு: Inter-opercular-@)ir st ஓப்பார் 

குலார் ம்்ம்ன-றகார்க/-இன்டர் பெரைட் 
; டல். 

Inter-vertebral disc-Q)eo_. apeir 
ளெலும்புத் தகடு: Inter-vertebral foramen-Q)ane_ 

முள் ளெ ம்புத வாம். 
Tris-a 3 Dong ee ee 
Ischial callocites-QéAw s 

’ : ப்புகள்- 
Ischium-@)4 Aub வை 
Isinglass-@)Acit Morr op 
Islets of Langerhans-eurr avs} 

ஹான்ஸ் தஇீவுகள்- 
18050000911-ஐசோஸ்பாண் 

டைலி் 
11னா-இட்டர்



கலைச்சொல் அகராதி 

Jackal-@orar 5A 
Jaw-gs iran. 
Jelly-Qaaeh 
Joint-ape-@ ~ 

Kangaroo-smar 
Kidney-@m g7 ab 
மைத்ர -மீன்கொத்தி 
Kite-ug 53) 

௨௯௦-லேபியோ 
Labyrinthine organ-Féad 

உறுப்பு 
Labyriathodontia- லாப்ரின்தோ 

டான்டியா 
க -லெசர்ட்டீலியா 
Lacrimal-Qw4fue 
Lagena-QaG@y 
Lamprey-GomuaGy 
Langur-omair 

_ ம்லாஜயார்வா பெருங்குடல் 
Laryngo-trachea) chamber-@reb 

வளை-சுவாசக் குழாய் அறை 
Larynx-@7veudar 
Larva-evrit outr - 
1,ஊரக-லேட்டிப்ரா 
கனக! ௦௧௨ க௦ார்க-பக்கமூல 
அயோர்ட்டா(பக்கமூலத் தமனி) 

1 ளாக! பக்கத் துடுப்பு 
1.8] 116-பக்கக் கோடு 
Lateral line sense organs-uiéa& 

"கோட்டுப் புலன் உறுப்புகள் 
1, ஹனக] ஏனம்ரர்016-பக்க அறை 

Lates-Govit_ow 
Lemur-sf tot 
Lemuroidea-Qovapgr ung. wir 
Lens-Qevetre 
Lepidocephalicthyes- -லெபிடோ 

செஃபாலிக்இஸ் 
Lepidoce phalus- லெபிடோ 

செஃபாலஸ் 

(பெருமூளை அறை 

சழ. 

3 ல 

. ரீயதவ!- ஜுகல் 
Jugular vein-s9~ Gouri சிரை 

Jurassic- 9-91 AS 

K 

Kiwi-Sa9 
Koala-Garor , 
Krait-6_@ of fuser 
1மோங்ம-குர்ட்டஸ் - 

es -லெபிடோசூரியா 
1,2றர்ம னொ -லெப்பிடோசைரன் 
1.8றரம௦னலட-லெப்பிடோஸ்டியஸ்: 
Leptospondyli-Qevr9Giur 

ஸ்பாண்டைலி 
Lieno gastric ஊரு -லீயினோ 

காஸ்டிரிக் கமனி' 
Ligament-u6 gab 
Linqual vein-57 664 கனை 
1,1௦0-சிங்கம் 
1ம025௦-லிப்பேஸ் 
Liver-saed rob 
Living fossil-2.u9t air apib 

- ஃபாசில்: 
Longitudinal 721:6-நீண்ட 

வால்வு 
1,௦௦1- லூன்கள் 
1,௦0௦௦4-தரடுகளுடைய 
1,௦வி-லாரல் 
Loris-G gait ag 
Lower jaw-&p$ grow 
Lumbar-@Q)co. 
Lumbar vertebra-Q)eni_apeir 

ளெலும்பு 
Lumbar vein-@)ent_¢ Aeng 
Luminous organs-gefluy micity set 
1யா-துரையீரல் 
Lung ரிதட்-நுரையிீரல் மீன் 
1 ுயட்நிண நீர் 
Lymphatic system-gieor 67 

மண்டலம்:
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. விலங்வெஷ் 

08 

Mabuya-.a7 Saer 
Macaque-Quoderaar 
-Macrochiroptera-Quiy 

- வெளவால்கள் 
14207௦௦05-கெழுத்து 
அகம்படி -மேக்ரூரஸ் 
௩ உ-ம் 
அகவ ஹ்மேலாகோட்ட Lal) 

Malania anjounia-wGel wr 
ஆஞ்சோனியா 

Malleus-4 38) 
Malpighian 1ஷமால்பிஜியன் 

அடுக்கு 
Malpighian capsule~tom dt? ஜி 

யன் பெட்டகம் 
Malpighian tubule-iora? ஜி 

..... வன் நுண்குழல் 
ஊவா 21-பா ஓுரட்டி, 
-Mammary gland-undagind 
-Manatae-or eri O_ 
Mandible-Gipgarenr. 
Mandibular Arch-a76n1_ வளை 
Mandibular nerve-81).5 sont 

நரம்பு “Mandibular vein- gra@i_é Pao ர 
அக்தம்ரப- மாண்டிரில் (குரங்கு) 
அக்வா -மோேனுபிரியம் 
Marsupialia-wir 7 @en Quid Ouse 
Marsupium-tor @LSub 
Marmoset-i274 Guar Oee.. 
மக்கம் மாஸ்டாய்ட் ் 
8ஐ்1-மேக்சில்லா, -மேல்தாடை 

 (திருவுதாடை) 
Maxiary gland-gimay gr oot_s 

ஆர.ப்.பி 
Maxillary nerve-Guod grant. 

BT bey 
_ Maxillo-palatine- Gug@esGaurr- 

LUT ULL ORL Gat 
Meckel’s cartilage-Quéscen 
neu குருத்தெலும்பு Median dorsal aorta~in இய- 

மேல் அயபோர்ட்டஈ 
Median fin-103 Bug, துடுப்பு 
-Mediastenum-1819 wir eivig.curib 

GOS 

-Meduila oblongata-apgonib 
Megalops cyprinoides-Gumgirmy 

கெண்டை 
Membranous labyrinth-raiayé 

சிக்கல் 
நர்னர்௦- நர -மென்டேச2 

மெக்கஇலியன்' 
Mental-Guoeire@ 
Mesethmaid-ifaver g மாய்டு 
Mesichthyes-8o8SO gov 
2485000100 617010- மீசோ க்கியூணி 

ல்பாறம் 
- நககே0மர நடுப்படை 
Mesencephalon-eotr 

செஃபலான் 
-Mesonephros- இடைநெஃபிராஸ் 
Mesorchium-feri ds @usy " 
Mesosternum-~iSGen ev__toorth 
Mesovarium-GeirGorPunn 
Metabolism-aranit Aen மா Dob 
Metacarpal-a dirarnions ஏலும் 
கோட மெட்டாகுரோமி 

யன் 
Metameric segmentation-Qiow_- , 

டாமெரிக் செக்மென்டேஷன் 
Metamerism-~Qint1_ 1 Gunfleca ; 

ட் (சுண்ட அமைப்பு) 
Metamorphosis-2. 07 றம் 
Metanephros-sen_idnd A று 

நீரகம் அகீசம்வர்கமாவ] 614-மெட்டார புளு. 
டட ரல் மடிப்பு 

Metapterygoid-Quori_ Op 
ATU : 

Metapterygium-Guo1_n@i_f 
ஜியம் 

Meta tarsals-t0r gs or அம்பு 
கனம் விர -மெட்டன் 

செஃபலான் 
Metatheria-Quo1t_ir தரியா 
Microchiroptera “இது 

வெளவால்கள் Mid-brain- a@ep2ar 
Micra றய மைக்கிரோடட்ரினி கர்ப்ப 0௯-மைக்கரோ 

போடிஃபார்மிஸ்



கலைச்சொல் அசுராஇ 

“Middle ear-5@¢ Qeal 
11% மனப்பால் பற்கள் 
“Mid-wife 0௦௧ம-மருத்துவச்சி 

தேரை 
நடிஹாமை-மிஸ்கர்னஸ் ் 
ஆரிடம் வா-கலந்த காற்று 
Mixed nerve-sauiy pry 
Molars-aemt_our wind Uh soir 
Mole-294@ pa . 
-Monotremata-ww1G@ji_fiGu 

, a ் பா 

Mormyroidea-:o7 7 pr wiig.wisr 
Mormyrus-cori iio 
Motor nerve-@wgéa myiby 
“Mucous gland-@Goppayé aod - 
Mucous membrane-fGar_Q@uwet 

் படலம் 
Mugil-apaev 
.Mugilloidea-G(@ideur dug. wir 

18கா0௦6-நார்சீன். 
அிவ1-நேசல் 
14 ஜேலப6-நுகார்ச்சிப் பெட்ட 

ட் கம் (நேசல் பெட்டகம்] 
ஜுரர்கா-நாவிகுலார். . 
14600யப5-நெக்டியூரஸ் 
‘Negative current-or 6) மின் — 

“சாரம் 

£16௦௨2112௦-நியோநேத்தே 
-Neornithes- plait B) Slow 
Neoteny-#Guirt_Gi_ooft 
Nephridium-@ poor 9Fig und 
‘Nephrostome-@)5e0L9Gor 

ட. ஸ்டோம் 
31௭16 ௦ல்்நரம்பு வடம் ் 

ல ஸூஜ்பை நரம்பு மண்டலம் 

லாவி வார் -நியூரல் வளைவு (மூன் 

எலும்பு வளைவு) 

-Obturator .foramen-4U@Gri 

: ். பார் துவாரம் 

Occipital condyle-9i_t pain ® 
(ஆக்சிபிட்டல் முண்டு) 

‘Oculomotor-yaG@GorGuri— 
soos 8 டார் 

- Notocanthus-Ggru.Gi_n Cacti 

9 
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Mullerian மம௦-முல்லேரியன் 
் நாளம் 
Mullet-.o1oney 
Mulloidea-qpdevrung wir 
Mungoose-S Aun Gat dar 
Muraena-dprGr@eg (மலங்கு 

மீன்) 
1405016-குசை . 
Musculo-cutaneous vein- gone gs 

தோல் சிரை 
Musk deer-sa gif corr oir 
Mylencephalon-scnuwGlevsir 

" செஃபலான் 
ந்க-கழுகுத் திருக்கை மீன் 
Mylobatrachus-ewGay7 Gu. 

டிரேக்கஸ் 
Myocomma-snonGuréGarin - 
Myotome-emnnGuirt_Gi_rib 
Myxine-ué Aes 

N . 

Neural canal-Susrod srreveurr us 
Neural spine-sayrev (par , 

Neuromastorgans- HujGo ir 
மாஸ்ட் உறுப்புகள் 

Neuot-Sluge 
Nictitating membrane-#/6_y. 

டேட்டிங் சவ்வு 

14121% $கா-பக்கிப் பறவை 
11௦1௮௦%௦0-முதுகுத் தண்டு 

Nostrils- 57 AS giurp aise 

தஸ் 
Notopteroidea- Ggri_t_reng gus 

"ques 
Notopterus-G GT LL AT LNG LT oD 

Nototrema-Ggrt Geri Pir * 

Odonto blast-gGu_reirGu_ir 
பிளாஸ்ட் 

04௦004 :௦௦:-ஓடன்டாய்டு 
மூளை 

_ Oesophagus-2corcys Gd 
Oil 24௦0-எண்ணெய்ச் சுரப்பி
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~ Olecranon process-ge9 Arr 
னன் நீட்சி 

120009 வலப்௪-நுகாச்சிப் 
பெட்டகம் 

Olfactory 1௦ -நுகர்ச்சிப் பகுதி 
Olfactory nerve-giatéA mrtaty 
Olfactory peduncle- gate As 

காம்பு 
Olfactory pit-gatéAs Gf 
Olfactory sac- maf éAL! oo 
Omosternum-gGur eiv_st eared 
Operculum-epig. 
Ophichthys- 9200 @ 3) wimibL) 
ஜெ்ம்ர்12-ஒஃபீடியா (பாம்புகள்) 
Ophiocephalus--9,0:9Gwit Qe uit 

லஸ் 
ப்ம்ாம்-ஆபிஸ்தோ மி 
ெ0௦0௦-ஆபிஸ்தாட்டிக் 
மெ௦ஃபாய-ஒப்போசம் 
ஜெு16-எதிர்ப்புறம் மடியக் 

கூடிய 
Opthalmic Profundus—umitenen 

ஃபுரோஃப(ண்டஸ் 
Opthalmic superficialis-uim i eney 

மேல்நரம்பு 
Optic chiasma-uritoneuds coasust 

ஸ்மா 

மெ 1ல்-பார்வைப் பகுதிகள் 
பற் மர பார்வை நரம்பு 
Optc thalamus-urioag தால 

Leet 
00100061-ஆப்டோடல் 

Paedogenesis-c9Gi_t mae 
Paired fins-@remi_§ gi@vy 

கள் 

Palaeognathus-GuaGur Gas 
குஸ் 

Palaeospondylus-GiueSl Gur 
ஸ்பாண்டைலஸ் 

Palatine-Guevr_eot_or 
Palato pterygoid-Guevr_Gr_o 

டெரிகாய்டு 
Palato-quadrate-Gua.Gi_r 

குவாட்ரேட் 

விலங்கியல். 

Oral %௦௦0-வாய்மூடி ' 
Orangutan-@yme 11m 
மெர்ட்கண்குழி 
Orbito sphenoid-979L.GLr 

ஸ்பீஞய்டு- 
Ornithischia-.q to Dov Suir 
Order-aifleng , 
Os-innominatium-a@u0Ggus 

எலும்பு: 
Osmagnum-.a6Giodoortb 
Ostario physic-9,6031.AGuir 

பை. . 
Osteichthyes-_x aig. Q) 4 Paw 

(எலும்பு மீன்கள்) - 
0260210881065-ஆஸ்டியோ 

ய .  கிளாசிடியா 
0௭௦௦ 160105-ஆஸ்டியோ 

லஸொம்ா-ஆஸ்டிரேஸியன் 
லெொஃ௦௦ம்-ஆஸ்டிராகோடர்ம் 
Ostrich-O pens கோழி 
மெய்ம்ம-ஆட்டோலித்தஸ் 
Otter-9p0 1 
ெவர-அண்டச் சுரப்பி 
01100௦1-அண்டநாளம் 
பெ்ப்ப௦வ] 1001 -அண்டதாளப் 

புனல்: 
015௨0-அண்டப் பை 
Ovum - yar tb 
Owl- a 500.5 ' 
Oxygen-9irr oso வாயு 

Pallium-Gue®win 
மவ உள்ளங்கை 
Pangolin-QumaGan esr 
Pancreas-sanm witb 
Papilla~urci9eeur 
Parallel-@asrurs ~ 
Parapsida-urgrti@_r. 
1௨23ற1120௦10-பேராஸ்பினாய்டு 
வச -பெரைட்டல் 
Parotid ஐி80-பெரோட்டிட் 

சுரப்பி: 
கா0(-இளி 
Partridge-Qaer grr



கலைச்சொல் அகராதி 

Passeriformes-GuewMdumd Mav 
Patella~qpipmara Advei) 
1௦௨-0௦0-மயில் 
Pea-fowl-arr er Gar yp 
Pecton-Qu&t_or 

- Pectoral fin-uorry gs துடுப்பு 
. Pectoral girdle-Ggirer aldorusb 

Pectoralis major-Quflw wirtys 
ODE 

Pectoralis minor-f ws worry s 
: தசை 

Pectoral ஹுார-மார்புத் தமனி 
Pectoral vein-worityé Floor — 
Pediculati-Qui.@ari_y 
Pelecanniformes-Qucié sou 

ஃபார்மிஸ் 

Pelican-Quclléactr 
Pellonauidica-Q.g7ré6@5g/0IT 
Pelvic fin-Q@uys HOUY 
௭௦ ஜ்ம்6-இடுப்பு வளையம் 
வட ஏம -பெல்விக் சிரை 

(இடுப்புச் சிரை) 
Pelycosauria-QucléGar Glu 
Penguin-Quaguier 
Penis-.91 6007 G 0) 
Pepsin-Guiifesr 
னல் -பார்ச்சஸ் 

. நி௦௦1ம்க-பெர்காய்டியா 
நம்வம -இருதய உறை 

Perineal gland-Quflafwe ered 
Perineum-Quifleflunb 
Periopthalmus-GQu fui. gob 

மமஸ் 
Periotic-Qulg u& 
Peripharyngeal band-QuliG@uireir 

ஜியல் பேண்டு 
Peripheral nervous system-@arefl 

நரம்பு மண்டலம் 

Perissodactyla-QudlGerto@r& 
டிலா 

ண் லாை-பெரிட்டோனியம் 
் (வயிற்றறைப் படலம்) 

Perivisceral coclom-Gufalez ev 
உடலறை 

Perrbanent மபர்க்றர்திரந்தரப் 
பற்கள் 

உண -பீட்ரல்கள் 
Petromyzon-@in_Gyr owen or 

602: 

Petrous-@ut_irev 
- Phagocytic ௦6119-விழுங்க 

GQeeaer 
‘Phalanges-e97 a) எலும்புகள் 
Phalanger-coutnGo@er 
நிகரா தொண்டை 
Pharyngeal ர -கொண்டைப் 

பிளவு 
Pharyngo branchial-Qurw@Guir 

பிராங்கியல்- 
நி ஜமா -பிளாஞ்சியம் ் 
Phosphogen-uir evGuir ancir 
Photo phores-Qohlé சால்கள் 
Photo sensitive cells-ooGumi Gtr 

உணர்ச்சி செல்: 
Phyllospondyli-c9evGeur swur coer 

டைவி் 
Physoclistous-eniGerr Parflavr_aiv 
ம19505100000ட6-பைசோஸ்டோ 

மஸ் 

Piamater-uwe Gut 
Piciformes-LIeverb) cout Doi 
Pigeon-y@ 
Pigeon’s milk-y@pe ure 
Pigment granule-§)0$ gacr 
Pikes-cniré aor 
Pineal body-cnuaflue 2 miity 
Pinna-&7 Gf மடல் 
Pinnipedia-v9am oof fg. wi 
ர்றவஉபைப்பா 
Pipe fish-@yor us Wetr 
Pit viper-@if) விரியன் 
Pisces-LDev Gow . 
Pituitary-9u geo 
Pituitarine-9._ wy e_Metr 
Placenta-Loreairtor 
Placoderm-9err Gar t_it ib 

. Placoid 502ப6-பிளாக்காய்டு 
செதில்: 

Plasterium-WJorronig rip 

Plastron-Lern ewig gn oor 

Platypus-Yermt_upcie 
Platax-seor. Qarareutay Wer 

Platyrrbini-erri_ yg ong oof! 

Plectognathi-QoréGi_1C 5505. 

Plesiosauria-LPeM AG uit @ Mus 

_ Pleural membrane-gieorufr 
உறை
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-Pleurodont-tyeonGomt_iremi. 
Pneumatic duct-HuyjGui & 

குழாய் 
Poison fang--géarty Lied 
Poison ஜிஹ.0-நச்சுச் சுரப்பி 
Polynemoidea-ur ef Bion wig. wir | 
௦1 ரேம6-பாலிநிமஸ் (வாலங் 

காலா) 

‘Polyodon-ure§Gun oer 
‘Polypterus-ur ollie a 
-Ponsvarolli-uires ev@euGrir of 
-Porcupine-qperaribues a) ° 
Porpoise-Lir fii wie 
‘Post caval-EpuQua@e, For 

(போஸ்ட் கேவல்) 
Post ே்ம்ாமராட்போஸ்ட் களித் 

திரம் 
Post ௦௦யஊ-போஸ்ட் ஆக்குலார் 
Post ௦ஈ11181-போஸ்ட் ஆர்பிட்டல் 

(பின்சிறகுத் தோல்) 
Post மிக்க - போஸ்ட் 

பெட்டேஜியம் 
2௦% *ஊழ0க/-போஸ்ட் 

டெம்போரல் 
Post (ரக! 1௦8-பின் செவுள் 

| . . குழி 
Post ஹூரா பின் சைகாபோ 

பைூிஸ் 
‘Posterior choroid plexus-:Jeir 

‘ கோராய்டு பிளக்சஸ் 
-Posterior mesentric artery-LIeir 

மிசன்டிரிக் தமனி 
Posterior 1601ப8-பின்' ரெக்டஸ் 
மர௨- கரா 010-முன் அரிட்டினாய்டு 
Pre-caval-Guow Gu @;Aeng 

(பிரிகேவல்) 
116-0012௦௦10-பிரிகேர்ரக்காய்டு — 
-Pre-frontal-L9Mo rn orL_e& 
Pre-hensilée-99. GLb Soir enw 
-Pre-maxilla-qpsir துருவு தாடை . 

் (பிரிமேக்சில்லா) 
ா௨-௩௦0]1௨-முன்கடைவாய்ப் பல் 
Pre-ocular-L9l ஆக்குலார் 
Pre-opercular-.9fl aie Geurit 
Pre-orbital-197 97 19i.1_e . 
Pre-patagium-.9/@u Gi_aAunbd 
Pre-sphenoid-LIMewF @nuiG 
Pre-puce-L9 ALP uy av 

விலங்கியல் 

Pre-zygapophyses-(petronge Gurr 
் ல்பைசிஸ் 

ிர்க௦கா1115-பிரியகேன் தஸ் 
Primary gill bars-apaoragy ” 

செவுள் கம்பிகள் 
மிரா வார 1006-முதலாவது 

| கம்புகள் 
மற ்-பிரைமேட்ஸ் 
1-வாள் சுறா 
மா௦%௦௦௦8-து.இக்கை | 
Proboscidia-.97 Gur fig. wir 
Procellariformes-yGonGewGalll 

So ஃபார்மிஸ் 

௦௦௦ 1ய-புரோசென் 
செஃபலான் 

Procoelous-yGoiTfloch. (apor 

முழி) 
20000௦ லபிராக்டோடியம் 
0-01ம௦-பூுரோ ஆட்டிக் 
Frostrate gland-yrreviy-Go 

ட் .. சுரப்பி 
Proteus-yGrirt_ig. use 
Protopterus-yGrrt_e_r cite ga 
Protorosauria-yGgirt_GrorGrr | 

சூரியா 
-Prototheria-yGort_Gi_or Smuir 
Proventriculus-yGrir Qevert_f 

. குலஸ் 
Pseudo-branch-Qurwé Qeayeir 
ம$6ய0௦510115-சூடோ சூக்கியா 
Psittaciformes-.9t_1_7 Aunt 

மிஸ் 
மாக-டிராப்சிஸ் 
Pterois- டிராயிஸ் 
Pterosauria-1e Coir @ usr 
Pterotic-1e Goria & 
Pterygoid-Q._farii@ 
Pubis-19uj ew 
Pulmocutaneous மாமா -பல்மோ 

கியூட்டேனியஸ் டிரங்க் 
Pulmonary artery-gonrufre 

Pulmonary circulation- syen7 
யீரல் இரத்த ஓட்டம் 
resplration- Hon 

யீரல் சுவாசம் 
Pulmonary vein- நுரையீரல் சிரை 
Pupil-urviud ' 

Pulmonary
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Pyloriccaecum-anuiGourifé Pax 
Pyloric stomach-onuGarhé - 

இரைப் பை 

Quadrate-@aire Grit. 
Quadrato-Jugal-@eurt 

- ரேட்டோ ஜாதல் . 

R 
Rabbit-@Papuicd 
Rachis-rr ae, 
Rachophorus-Gy4Car&Gumgaiv 
Radiale-Grig. Gur 
Radio-ulna- மூழங்கை ஆர 

எலும்பு 
Radius-.7 எலும்பு 
Ramus-communicans- 2.1. 

gymenyé Bgoer 
Rana-hexadactyla-g7@-Qané 

சாடேக்டைலா 
வட ம்ோ பனி. மான் 
Rat-sreo) 

_ Ralitae- -ஓடும் பறவை 
மம மலக்குடல் 

௨௦ ஐிஹ௰௦்-சிவப்புச் சுரப்பி 
Renal arity -fore) &ibed) (Far 

நீரகத் தமனி) 
Renal vein- அனல் சிரை (சிறுநீர 

கச்.சிரை) 

Reproductive organs-@)oor 
விருத்தி உறுப்புகள் 

Reproductive system-Q)ewrt) 
பெருக்க மண்டலம்" 

Reptilia- களார்வன 

பணறம்கிககவ்ளல் 

் Saccobranchus-GséGamiSgia 
கஸ் 

Saccus rotundus-s.(peisrent_tienLs 
52௦0016-சாக்கியூல்(சிறு சவ்வுப்... 

் டை) 
ஒகராமா-பிட்டம் 
Salamander--oureait 
Salarius-GeGourlusew 
ஒவர சால்மன். 

8விரம்கே2-சால்மானிடியா 

Q 
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92௦௯1 பைகோஸ்டைல் 

மிராகாமம0- பிரமிடு 

Quill feather- நீண்ட ANG 

Respiratory organs-garte 2m” 
புகள் 

Respiratory system- சுவாச மண்ட. 
லம். 

வரா ௨௦0112-ரிட்டி மிராபுலியா. 
Reticulum- -ரெட்டிகுலம் 
௩ விீா2-பார்வைப் படலம் 
Rhea-Pusr 
_Rheiformes-~fufotcirrt How 
Rhinoceros-aroter__or ui ab 
Rhinocoel-fPGenFa 
Rhinodon-f'G@o1_i 6r 
Rhomboncephalon-piribuer 

செஃபலான் - 
Rhynchocephalia-flaiGar 

செஃபாலியா - 
Rhynchobdella-faGar i@t_eb 

லா 
௦-விலாவெலும்பு 
15008210 0௦0-கோன்களும் கூம்பு 

BOLD 
Rodentia-Grrt_erafusr 
Rostral-prevurep 

| Rostrum-pirevuy.g be. பீ. டம்) 
110 -ரூமென் 
உமம கர்- அசைபோடும் பிராணி: 
Russell’s ஈர்ற-கண்ணாடி விரியன் - 

ஸோ மகடம்பை மான் 
Sardine ௦11-சார்டின் எண்ணை 
ஊ006112-சார்டினெல்லா 
$ஊ௦0௦02- செளரோபோடா 
இலாப -செளரீஸ்கியா .” 
Saw fish-ourreit #7 
Scale-Qz Hv 
$கேறவ்மா-ஸ்கேப்பியம் 
Scapular Dies (தோள் 

பட்டை எலும்பு)-
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Schizognathus-eneGer gr & Haw 
Sciatic artery-sTa sue! (cues 

யாட்டிக் தமனி) 
50121௦ ற1வ$-ஸ்கையாட்டிக் 

பிளக்சஸ் 
௮012711௦ ஏற -கால்சிரை 

(ஸ்கையாட்டிக் சிரை) 
5016௦11௦ ௦௦81--ஸ்கிளிரோட்டிக் 

உறை 
3௦0110001-சுருமீன் 

5௦௦ எ-கானாங்கெழுத்தி 
௮0௦111011010௦8- ஸ்காம்பிரியாடியா 

3௦0றகளம்மேக-ஸ்கார்பேநிடியா 

Scorpion fish-G ger esr 

500181 880-விதைப் பை 

௮௦௨-110756-கடற்குதிரை 
Seasnake--a1_ mumriby 

Secondary-@) cis _irib ung. 
-Selenodont teeth-9e me ui matt 
Segment-@¢sQuere 
Semicircular க2-அரைவட்டக் 

குழாய் 
‘Semilunar valve-Yen 0) aur avey 
Seminal vesicle-a95 31) cou 
Semnopithecinae-Qe1bG@n19 

தனே 
-Septum transversum-@ 1464 

சுவர் 
Seymouria-onsap Aus 
‘Sense capsule-2 corte Ary 

பெட்டகம் 
566 ௦ரஜல1-உணர்ச்சி யுறுப்பு 
‘Sensory nerve-2.a0ré@ pyibiy 
Shaft-5@$ scir® 
‘Shank-qporard 
Shark-s& ap Soir 
-Shell-@@ 
11611 ஐ1200-ஒட்டுச் சுரப்பி 
1611 ரப] 21௦-ஓட்டுப் படலம். 
Shields- gaQacir 
 Shrew-ep@7@ I 
-Sigmoid notch-AéurWi@ 

’ பள்ளம் 
-Simidae-oneufig. , 
-Sinu-auricular aperture-® று 

ஆரிக்குலார் வால்வு 

விலங்கியல் 

Sinus venosus-oearaiy fGen eciv 
Siluroidea-ens gyri digi 
Siren-ooe Metr 
Sirenia-onefeaf wir 
Skate-Qajgonae Weir 
Skeleton-crgyibys H@ 
Skin-G sire 
1/௩ ஐிலா06-தோல் சுரப்பிகள் 
ஒலை]1-மண்டை ஓடு 
51௦111-சோம்பன் 
Small-intestins-Am Gv 
Snout-epag 
201100706-சொ.லினோசைட் 
விந்து 
Sperm 880-விந்து சேகரிக்கும் பை 
501568110801101065-ஸ்பெனிஸி - 

ஃபார்மிஸ் 
Sphenethmoid - ewIQer Sor wi® 
Sphenodon-cw@uGe@yi_s oir 
2011210(10-ஸ்ஃபினோட்டிக் 
Sphincter-&Gé@ sone 
0112] ௦00-நரம்புத் தண்டுவடம் 
Spine-qpair 
Spiney ant-eater-ermidiy Sairosfl 
ஒறம௨௦16-ஸ்பிரக்கிள் 
Spinal valve-s@eisr_ aur cay 
Splenial-c afl afl wed 
Spleen-Locir anf rev . 
Squamata-ovGarGioi_ir 
ஃ00௨110521-ஸ்கோமோசல் 
Squirrel-ganfley 
ல௨ற65-அங்குவடி 
Star-afesr esr 
Stegocephalia~—sv1e Gar 

சிஃபாலியா 
5(69081002-ஸ்டீகோஸ்டோமா 

OS (புலிச்சுரு) 
1150௩5 ம௦1-ஸ்டீன்சன்பாளம் 
Stereoscopic vision-seraymons 
க ட வெல்த். பார்வை 
ராம -மார்பெலும்பு ” 
5000௨01-இரைப்பை | 
Stomiatoidea-sGror wir. 

டாய்டியா 
Stomias-eGr_mr Ausra 
Stork-wom_wrer 
Stratum compactum-@)més 

-மான இணைத்திகு அடுக்கு
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Stratum malpighian-sor df ob) 
யன் அடுக்கு 

ட spongium~ Sort 6S 

ட இணை த்திசுஅடுக்கு 
Strigiformes-cvig Macon Hew 
-Struthioniformes- avi9. 5 Qurof 

். ஃபார்மிஸ் 

Sturgeon-ovi_it ஜன் 
Subclavian-¢U) Cored west 
-Subcaudal-euari ob 
Sub-class-2 craven & 
Sub-endostylar coelam-&p 

எண்டோஸ்டைலார் சீலாம் 

Sub-intestinal vessel-&p¢ சிறு 
- கூடல் குழாய் 

ஆயு]-11ஙஹவம் ஐிவம்-சப்லிங்குவல் : 
சுரப்பி 

‘Sub-opercolar-#4 ஓப்பர்குலார் 
:5ப0018-ஒட்டுறுப்பு 
Suction pump-&7 Hy 2 165A) 

‘Summer 8160-கோடைத் தூக்கம் 
‘Super order-Gudeufeng 
Supra cleithrum-@ig7 Ball $ 

திரம் 

Supra labial-@us7 லேபியல் 

‘Supra occipital-@ugT ஆக்சி 
பிட்டல் 

‘Supra ocular-@UTT - ஆக்குலார் 

‘Supra orbital-@ug7 ஆர்பிட்டல் 

‘Supra scapula-@usT ஸ்காப் 
புலா 

72116 01-தொட்டுணர் செல் 

“1 2ம்ழ௦6-தலைப் பிரட்டை 

Tail-aure 
“Tapir-ruihir 
ரா ஜ5வ-கணுக்கால் எலும்பு. . 

ாஹ்்ம்க-டார்சியாய்டியா. 

ுஹல்ீ-டார்சியஸ் 

-Tarso-metatarsus-% 6) SHIT 
பாத எலும்பு 

“Tasmanian wolf-._civGioesfl ws 
ஓநாய் 

1':2-முலைக் காம்புகள் 

1 ஸறைந்விரட்டீலன் செஃபலான் 

Teleostei-1c.o0lwiT sing. onus 

“Temporal-Qr_Gurg 
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Supra temporal arcade-Ginev 
செவுள் வளைவு 

Supra temporal 10558-மேல் 
, செவுள் குழி 

யாவ ஜப்கா-சர்ஆங்குலார் 
- இயரம்ரடிாமு 10௧௦-சூரினாம் தேரை 
Suspensourium-@ gr mig@u_1b 
Sus-voir a) 
ஒய் -அன்னம் 
௨ம் ஐக00-வியர்வைச் சுரப்பி 
8ம1-ஸ்விப்டு ( தூக்கணாங்குருவி) 
ஆங்ரஹ0118-சிம்பிராங்கஸ் 
Symbranchii-@bY7r mes 
Symmetry-#wéFr 
Sympathetic system-uflay நரம்பு 

மண்டலம்[(தானியங்கு நரம்பு 
் ் மண்டலம்) 

- இரழ1௪ம்௦-சம்பிலெக்டிக் 
க ஜ்யா-சினாஞ்சியம் 

ரு உ0க-சினாப்சிடா 
ுகம-சைனாப்டா - 
ற வ(10ய12-குறுக்குக் கம்பிகள் 

Syngnathus-AaEG 5S Saw 
Synsacrum-fer Grae Gib 

Syntognathe-AerGim1G55H) 

Systemic circulation-Aevi_s 

ட... இரத்த ஓட்டம் 
Systemic ஈமாப-சிஸ்டமிக் டிரங்க் 

$95016-இருதய சுருக்கம் 

ம்டட்சிரிங்ஸ் 

ரிவி 7கமம்டி-செவுள் கு 
1 (%-விந்து சுரப்பி 
7 ரமம௦-டெஸ்டுடோ 

Tetrapods-p7 61 @ar ol aor 

Thecodout-S Garter 

Therapon--wi& கீச்சான் 

Therapsida- Sgr U8 
Theromorpha-§Gy wit Liotsr 

Theropoda-$GrrGurtmor 

Thigh-Q.gr co 

Thoracic cavity-oTirLicop 

. Thoracic vertebra-womiry 
முள்ளெலும்பு 

1௦7௨௦044-தோராக்கோஸ்டி
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Thymus-o soa 
Thyroid-osrrwi® 
Thyroxine-on 77 &fair 
Tibia-Eppsare QaohQuaybdy 
Tibiofibula- ipsarw o or 

வெளி எலும்பு ' 
ம்மந்காலட-கீழ்க்கால் உட்கணுக்' 

கால் எலும்பு 
Tinamiformes-ig.@9 oot it woe 
Tinamus-ty-@p.inev 
1௦௨0-தேரை . 
Tongue-57 3G 
1௦ி்-கதொண்டைச் சதை 
Tortoise-571_@ 96010 
17க௦௨-சுவாசக் குழாய் 

(மூச்சுக் குழாய்) 
'1720116016-நுண்காற்றுக் குழாய் 
Trachinoidea-4.Gré@@pu'ag.wir 
Trachinus-14.GréReasrew 
‘Transverse process-~perQar aytbry 

குறுக்கு நீட்சி 
Traspalatine-Gmé@ei ure. . 

“டைன் 
Trapezium-4- Going Aun 
Trapezoid-1 Grin9Ger wi@ 
Triacanthus-qper முள்ளி மீன் . 
Trichurs-asm der esr 

Ulna-eppaiens எலும்பு 
Ulnare-ya0Gerrt 
Umbilicus- 916-99 seip 
Uncinate-.36) AGert. 
Unciform-g:6érAur gid 
றலை 2-உப்பினஸ் (சென்னா 

Upper arm-Guwaib 
Upper jaw-Guow grent_ yo 
ரலிஷுயிய-யூரலோடிப்பிலஸ் : 
107200500102-யுரனோஸ்கோயி | 

டியா 
Uranoscopus--wjr Geneva ised 
Urea-uy Muir ௬ 
Ureter-Q 9 678 @ppruy 
Urethra-ymé Ay Bis Gps 
Uric-acid-yyN& op Mevid 
Urinary bladder-@Qay 64 anu 

U 

வரை மீன்). 

'விலங்கியல். 

170டறர்ம் ஏவி6-மூவிதழ் வால்வு 
Trigeminal] nerve-qp&fiéar py ibty 
Trionyx-¢68) ஆமை ‘ 
Tripus-i.en7 Cie 
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கேடயம்-782 . 
'கேபர் உறுப்பு-257 
'கேப்போ பெரிபெட்டஸ்-7 95 

- கேமிட்டோஜெனிஏஸ்- 2 2 

கைட்டான்-23 7, 298 
கைட்டினா சீட்டோக்கள்-1 60 
கைட்டினாலான-1 79 
கைட்டினாஸ்-1 74 
கைட்பீன்-1 76 
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கூ . 

LDS HobrHair-205 
கூம்புத் இிசுக்கள்-8 ரீ 

கெ. 

கெலிசெரங்கள்-2 25, 224 

கெலிபா்-224 

கெனாலிகுலி- 3 0 

கே 

கேம்பூசியா-50 

கேரினேரியா-275 
கேவோலினா-2 76 

சை 

கைட்டின்-72, 121, 726, 206, 
; 234 

கைலோபோடா-203 
. கைனிக்கோப்போரிக் கால்வாய்- 

104 

-. Gar 

(கொக்கி லார்வா- 709 
'கொடுக்கு-8,25, 227 
'கொட்டுசெல் பை-67 
கொண்டி-768, 185 
'கொலாய்டுக் கொள்கை-7, 8 

கோபிப் போடா-7849 
கோரல் ரீப்ஸ்-94 
'கோராலியம்-96 
'கோரோதேட்டா-99 
'கோலம்போலா-2 16 
'கோலியாப்டிரா-2 22 

ர் 

க்யூட்டிகள்-11, 97, 105, 717, 
es 154, 157, 167, 

197, 
228 

129, 152, 154, 
168, 179, 188, 190, 

க்யூலெக்ஸ்-178 
க்ரிப்டோசோய்ட்டுகள்-47 

கொல்லோஜன்-29 
கொழுப்பு அமிலம்-7 7 

கொழுப்புகள்-1 1 ” 
கொப்புதிக-2 8 

கோ 

கோலிஸ்ரோல்-7 2 
கோல் கைஉறுப்பு-1 6, 27 
கோல்-கூம்பு-287 
கோழைச் சுரப்பி-247 
கோனஸ்-2'15, 276 
கோனோ தீக்கா-74 

த் ‘ 

க்ரூரல்-190 
க்ரைசோமோனடைனா-44 
க்ரைப்போமோனடைனா-24 
க்ரைஸ் அமீபா- 4.4 

க்ரோமேட்டோபோர்கள், பல 

நிறத்துகள்-44
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க்ளாக்கிடியம்-2 57, 252 
க்ளஸாமிடோமோனாஸ்-48, 46 

சங்கு-2 15 
சப்மென்டம்--2 06 
சந்நியாசி நண்டு- 788 
சமச்சீரல்- 7 66 
சமச்சீரற்று-270 

சாக்குலைறை7 84 
சாட்டை த்தேள்-247, 292, 233 
சாய்வுத் தசைகள்-153 
சாய்வுத்துளைகள்-8 2 7 
சார்கோசிஸ்டீஸ்-5 7 
சார்க்காப்டிஸ் ஸ்கேபி-224 

சிதை மாற்றம்-4 
சிம்ஃபைலா-196, 202 
சிராட்டியம்-44 
சிரியாந்தேரியா-96 
சிரியாந்துஸ்-96 ் 
சிரை-247, 249, 261, 262, 284 
சிர்ரை-57, 761 
சிர்ரிப்பீடியா-1 88 
சிலந்தி, எட்டுக்கால்பூச்சி-232 
சிலிக்கோப்ளஜல்லேட்டா-44 
சிலியங்கள்-7, 8, 97, 99 
சிலியா, 57, 52, 227 
சிலியா தஇிசுக்கள்-27 
“சிலியேட்டா-27 
சிலியோஃபோரா-84, 51, 57, 

59, 60 
சிலென்டரேட்டர-6.4, 7.9 
சிலேட்டுமப் படலம்- 7 70 
சில்லிஸ்- 762 ் 
சில்லேரஸ்- 788 
சிவப்புக் கோரல்-96 

_ சீக்கம்-282 
சீடேக்கள்-197, 732, 154 
சீப்பு-229 
சாண உ றுப்புகள்-2 2 6 
சீரண மண்டலம்-145, 246 
சீரணம்-735,155 

விலங்கியல். 

க்ளைபியஸ்--2 06 

சமநிலை-1 48 
சமப் பிளவு முறை-57 

சவ்வுச்சுவா்கள்-1 65 

சவ்வுத்திரை- 1324 

சா 

சார்க்கோஸ்போரீடியா-57 
சார்கோலெம்மா-2 7 
சார்லஸ் டார்வின்-748 
சாலிஃபுகா-937, 233 
சால்-78 : 

சால்-செல் கோட்பாடு-7 2, 26 

சிவப்பு மேரோ-40 
சிறிய ஃபைலங்கள்- 1 87 
சிறிய நெஃப்ரீடியங்கள்-140, 147 
சிறுகுடல் கழிவுக்குழாய்- 1240 
சிறு குடல் மேல் நரம்பு-2 72, 273 
சிறுதார்கள்-172, 174 
சிறு நியூக்ளியஸ்-5.4 
சிறுநீரகம்-127, 865, 271, 284! 
சிறுநீரக பாப்பில்லாக்கள்-2 87 - 
சிறுநீரகப் பைகள்-2 87 
சிறுநீர்ப் பை-193 
சிறு முட்கள்-97 
சிறு வளையங்கள்-7 58 
சிற்றிடுக்கெள்- 285 
சினேப்சிஸ்- 23 
சினோபில்லஸ்- 9 24 
சின்.காரிடா-1 86 
சின்சிட்டியம்-7 72 
சிஸ்டிஸர்க்கஸ்- 7 ] 0 
சிஸ்டீன்-7 0 

சிலாம் (சிலாம்)-29 8 
சீலியம் புனல்- 193 
சீலியா-15, 1389 
சீனோசார்க்-74 
சீனோப்போடியம்-1 1 &
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சுடர் செல்கள்- 1 06 

சுண்ணாம்புக் குச்சி, ஸ்பிக்கியூல்- 
297. 

சுண்ணாம்புத் தகடுகள்- -~295 

சுண்ணாம்புப் படிகம்-244 

சுரக்கும் தொகுஇ-157 
சுர.ப்.பி செல்கள்-68, 129 
சுரப்பி திசுக்கள்-2 8 
சுரப்பி நுண்குழல்- 194 
சுருக்கு தசை, உணர்ச்சி இழைகள்- 
சுருங்கு தசை- 154, 155 
சுருங்கும் செல் உள்வெளி- 54 
சுருங்கிய சணுக்கள்- 
சுருள்தன்மை-2 1 

சூடோசீல்_11 13 
சூடோலெமல்லி பிராங்கி - 

யேட்டா-- 254 
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சுவாச உறுப்புகள்- 1 61. 
சுவாசக் குழிகள்- 192 
சுவாசத் துகள்கள்- 11, 1.22 
சுவாசத் துணையுறுப்புகள்-2 76 
சுவாசத் துளைகள்-826, 2287 

சுவாச மண்டலம்-773, 2:47, 
23 1, 285. 

சுவாசம்-1 7-9 

சுவாடத்தல்-4. 96, 70, 188, 
153, 247, 261, 285 

சுவேன்தஸ்--95 

சுவேன்தெல்லே- 44 

சுவேன்தேரியா-9.5. 

ரூ 
சூதாம்னியம்-58 
சூபாய்டுகள்-72) 80: 
சூப்ரா- இன்டஸ்டைனல் செல் 

சூடோஸ்கார்பியானிடா- 231, திரள்-267 
233 சூரியச் சிலந்தி-2.82, 2.84 

சூட்சார்ஸ்-256 ட சூழ்நிலையியல்-2- 

செ. 

செஃபலோபோடா-241 செரிபிரோபுளூரல் இணைநரம்பு- 
செஃபாலைசேஷன்- 728 266: 
செக்சுவல் டைமார்பிசம்-1 64 செரிபிரோபுளூரல் செல்திரள்- 
செக்ஸ் ஹார்மோன்- 12 250, 266. 

செக்மென்டல் வாங்கிகள்-7 50 
செக்மென்டஸ்-188, 187, 138, 

140, 154, 156, 158 
செப்டல் கழிவுக் குழாய்-740, 

a | 
Qeing. or mACun 11-253, 

255 
செப்பியா-247, 876, 277 
செப்பியா வகை-276, 2809 
செமி ஓட்டுண்ணிகள்- 1 49 
செரட்டோபில்லஸ்-223, 224 
செரிபிரல் கணைநரம்பு-250, 269 
செரிபிரல் செல்திரள்-1 42, 266, 

267,271 
செரிபிரல் நரம்புச் செல்திரள்- 

266, 285 

செரிபிரோ பீடல் இணைநரம்பு- 5 
26 

செருப்பு உயிரி-57 
செர்க்கேரியா-1.02. 
செர்புலா- 162 
செலுத்தும் குழாய், வித்து பீச்சும். 

நாளம்- 
செல்-15, 16 

செல் கொள்கை-- 14. 
செல்சுவர்-/ 5 
'செல்திரள்-24 
செல்படலம்-15 
செல்பிரிவு--1 6, 1.7 
செல்லியல்-7 
செல்லுலோஸ்-15, கக, 45 
செல்லுலோஸ் சுவர்-6, 184 

- செவுள்-226, 247, 263 
செவுள்கள்-1 2.8, 239, 240, 248, 

261 
செவுள் இருதயம்-248
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“செவுள் இல்லிகள்-248, 249 
'செவுள் கழிவு சைனஸ்-2632 
சென்டிரியோல்-15 
சென்டிரோசோம்-77, 18, 19. 

விலங்கியல் 

சென்டிரோஸ்பியர்-] 5 

சென்டிரோமியர் - 19 

சென்டிரோலெடூத்தல்-1 80 

சே 

மீசக்கோசோமா- 164 சேர்க்கை--- 

SOF 

சைஃபன்-291, 292 
சைஃபா னோபோரா-82 
சைக்கான்--04 
.சைக்ளொப்ஸ்-120, 183, 187 
சைட்- (படம் 81) 
சைட்டோசோம்-42, கக 
சைட்டோஃபாரிங்ஸ்-42, 25 
சைட்டோபிளாசம்-28, 42, 43 

.டிஃபினிசோல்-13.6, 247 
டி. டி. ட்டி -50 
.டிபியா-798, 207, 9.26. 
gig 7-223 
.மிப்பிளாய்டு-25 : 
டிப்ளோபோடா-2496, 109, 208 
டயூபிபோ.ரோ--96 
டியோடினம்-7 16 
ஒரமடோடா-97 

சைபைலோகிளிப்புகள்-97, 94, 95 
சைஃபல்னோபோரா-92 
சைஃபன்-164, 243, 245, 262 
சைபன்குலிடா-1 60, 765 
சைபன்குலஸ்-1 65. 
சைப்ரிஸ்-782, 784 
சைமதோயி-7 87, 785 (படம்) 
சைனகாகா-7 84 

617 சைனாப்டா-3404 
சைத்திரி-7 82 சைனஸ்- 164 

சொ 

“சொமாட்டிக் லேயர்-125 சொலினோேசைட்ஸ்-126, 1727 
- சொறிப்பூச்சி-.234 சொலினோமையா-252 . 

சோ 

"“சோலன்-254, 255. சோழிகள்-275 
'சோயியா- 777, 178 

ட 

டர்கம்-207 டார்மாப்டிரா- 

டா 

் பாக்டிலஸ்-1 77 டார்ஸஸ்-1798, 207, 226 
டாப்னியா-187, 1782 

4p. 

டிரைக்காப்டிரா-222 
டிராக்கிமெடுசே-82 
டிராக்கிலைனா- 81 

டிரிபனோேசோமா-45 

டுரைக்கோநிம்ஃபா-26 
டிரைக்கோமோனாஸ்- 46 
டிரைக்கோஸிஸ்டு- 59 
டிஸ்கோமெடுசே-89
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டீலோஃபேஸ்- 20 
- டீனியாசோலியம்-7 06, 708 

டு : 

டுஜார்ட்டின்-14 

டெக்கபோட்ா-78௪ 
டெட்ராட்-22 — 
டென்டகிள்கள், நீட்சிகள்-65, 

72,75, 82, 87, 92,277, 304 
டென்டான்கள்-28 
டெப்பஸ்-22 7 
டெமாஸ்பாஞ்சியா- 64 
டெரிகோட்டா-217 
டெரிடோ-254,.2:55 : 
டெரிபெல்லா-162 ., 

உ ர... டெ 
டெ்கம்- 68 

டெர்மாப்டிரா-277 - 
டென்டாகுலோூடு-85, 86, 87. 

8&9 

டென்டாகுலோ?ுஸ்ட்- 82 
டென்டிரான்கள்-44: 
டென்டிரோசோம்-58 
டென்டேலியம்-228, 240 
டென்னடேசியே-] 87 
டென்னயஸ்- 187 

டை 

டையாடம்ஸ்-58 

டையாஸ்டைலிஸ்-187 

டைனோஃபிளஜல்லேட்டா-4ீ 

டோ 

டோமாப்டிரஸ்-1 68 

ட் 

ட்யூபிஃபிக்ஸ்- 162 

ட்ரமட்டோடா- ன டட 

ட்ராகன்குலஸ் மெடினென்?9ஸ்- 
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ட்ரிப்பனோசோமா-க்க 
ட்ரெக்சீட்டா- 164 

தகட்டுச் செவுள்கள்- 
தசை எப்பிதீலியல் செல்கள்- 

தசைத் தூண்கள்-372 

குசைத் இசு-25, 29, 27 

குசைநாண்கள்-28. . 
தடுப்புச் சுவர்கள்-1 34 

தடுப்பு நூல்-97 
தட்டான் பூச்சி-219 
தட்டைக் குழி லென்ஸ்-287 

தட்டைப் புழு, பிளாடிஹெல் - 
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டோரிஸ்-240, 275, 276 

ட்ரோகாண்டா்-198, 207, 226 
ட்ரோக்கஸ்-274 . 
ட்ரோக்கோஃபோர்-1 49 
'ட்ரைக்கோறிம்பா- 
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“பெண் இனத்துவாரம்-1 5.9 
'பெண்டாசிரஸ்-3 03 
'பெலஞ்சிடா-288 
'பெலம்னைட்- 291 
பபெலிசிபோடா-242 
'பெல்ட்டோகாஸ்டர்-185: 
“பெரிஆஸ்டிரேகம்-244, 257 
'பெரிகாண்டிரியம்-3 0 
“பெரிகால்பா-69 
பெரிசார்க்- 74 
'பெரிட்டோனியம்-29489 

பே 

“பேய்க்கணவாய்-291 ' 
பேரபோடிடே-3 02 

பெரி சிறுகுடல்: சைனஸ் ட் 
262, 26: A 

பெரிபட்ட்ஸ்-189, 191, 198, 
1 95 

பெரிடிரைக்கா-5 8 
பெரிபிளனோட்டா அமெரிக்கானா 

~204 
பெரிய நெஃபிரீடியம்- 740, 147 
பெரியாபுலஸ்-.7 65 
பேரியாஸ்டியம்-20 
பெரிவிசரல் குழி-2 98 
பெரினிக்சஸ்-2 342 
பெரிஸ்டோமியம்-720, 195, 

142 
பெரிஸ்டோ.ம்-57, 298 

பெரிஹிமல் சைனஸ்-294, 299 
பெரிய நியூக்கிளியஸ்-54, 56 
பெரைட்டல் தசைகள்- 92. 
பெனீயஸ்-167 
பென்னாட்டுலேசியே-96 
பென்னாட்டுலா-96 

பேலியல் கண்கள்- 
பேலியல் நரம்புகள்- 286 

“பேரபோடியா-194, 749, 160, பேலியோசோயிக்-89 2 
161,167 பேன்கள்-220, 219 

பை 

பைசீடியம்-2.02 
பைசேலியா-270 

பைபின்னேரியா லார்வா- “901. 
பைலா கூடு-257 

பைலா வைரன்ஸ்-255, 2 73,275 
பைலிமர-89, 207 
பைலோரிக் சத்கங்கள்ட்தி 99 
பைவால்வியா-2 47
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பொ 

பொய் இதயங்கள்-]7 37 
'பொனல்லியா-1 64, 767 

'போடிகல்-2 08 
'போப்பைரஸ்-7 87 
'போரிஃபெரா- 6.4 

ட் % 

ப்ராக்டோடியம்- 2 09 
ப்றாலா மேக்சிமா-274 
ப்ரான்- 723 ட 
ப்ரொட்டிராக்டர்-844, 245 ... 
ப்ரோசோ பிறாங்கியா-2 40 

மஞ்சள் மேரோ-30 
மண்ணீரல்- 2.4 
மண்புமு-129, 747 

_மட்டி-2471, 288, 254, 253 
மத்திய நரம்பு மண்டலம்-82 
மரவட்டை-799, 200 

மலக்குடல்-259, 200 
ம்லடு- 747. 
மலத்துளை-54 

மா 

மாக்கிலஸ்-2 16 
மான்டில்-1 84, 283 
மார்பு இணையுறுப்புகள்-7 70' 

_மால்பீஜியன்.அிறு குழல்கள்- 
198, 229, 227, 209 

மாவுப் பொருள்கள்- 1 0 

மிக்சோஸ்பொரீடியா-51 
மிட்டிலஸ்-264 
மிட்டோகாண்டிரியா- 16,21 
மிட்டோசிஸ்; மைட்டாசஸ்-7 8, 

, 25, 38, 55, 5 6 

மியூக்கஸ் சுரப்பிகள்- 138 
மியோசிஸ்-21, 22, 25, 

மீசோசோயிக்-292 
பீசோக்ஸியா-64, 86, 89, 72, 
79, 77, 84, 85, 92,93, 96, 

126 

பொஜானஸ் உறுப்புகள்-2 51 

போ 

போலிக்கால்கள்-28 
போலியன் சறுபை-2 98 
போஸ்ட் ஓரல் பட்டை-801 

ப்ரோடியூரா- 276 ' 

ப்ரோ போடஸ்-171 

ப்ளாக்காப்டிரா-2 78 
ப்ளூரான்-269. 

மலப்புழைக் கொம்புகள்-207 - 
மலப்புழை ஸ்டைல்கள்-2 08 
மல்வாய்க் கொம்புகள்-21 7 
மலேரியா ஒட்டுண்ணி-40, 46 

மறு உற்பத்து-72, 147 
மறுதிருக்கம்-240, 273 

் மறுவினை வில்-62 
மறைமுகப் பிரிவு-16, 18. 

மாற்றுநிலை; மெட்டாஃபேஸ்- 
17, 18,19 

மானோசிஸ்டிஸ்-50 
மானோசைகா-45 
மானோபெக்டினோட்- 258. 
மாஸ்டிகோஃபோறரா-24, 47, 44 

மிராசிடியம்- 101 
மிரியப்போடா-167, 796, 199, 

202 - 
- மில்லிபீட், 8 ஆயிரம் காலி, மர் 

:வட்டைகள்-2 00 

மில்லிப்போரா- 82 

மீரஸ்-1 71 

மீரோசோயிட்டு-27, ௪0 

மீள்விசைக் குருத்தெலும்பு-26 :
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முட்கிளிஞ்சல்-2 75 
முட்டைக் கூடு-215 
மூட்டை சுரப்பி-108 
முதல் உணர்கொம்பு-769, 176, 

175 
முதல் குடல்தாங்கிகள்-9 7 
முதல் தாடைகள்-7 77 
மூதல் துருவுதாடைகள்-1 10 
முதல்நிலை, புரோஃபேஸ்-17, 78, 

22 
முதல் போலார் உறுப்பு-24 
முதல் ஸ்பொமெட்டோசைட்ஸ்- 

. 22 
முதிர்தல்-22 
முதிர்பருவம்-239 

மு 
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முதுகுத் துவாரங்கள்- 797 

முதுகெலும்பிகள்-7 24 ல 
முத்துகள்- 2 44 ் 
முத்திரை மோதிர நிலை-27, 48: 
முத்துச் சிப்பிகள்-247, 244 
முப்படை கயிர்கள்-62 

ளைவிடுதல்-70 
றைக்காய்ச்சல்-22 7 

. மூன்கணீர்-287 

முூன்தோலிகள்-294, 808 

முன்நோட்டம்-207 

முன்பெரிவிசரல் சைனஸ்-262 
முன்மார்பு-207 

(por மேல்கரங்கள்-2 01 

மூ 
மூடிகள்-292 
மூட்டைப் பூச்சி..2 19 
மூவுருவக் காலனிகள்- 74 

மூளை-142, 149, [75 
மூளைக்டீகாரல்-95 
மூன்றாம் தாடைக்கால்-171' 

மெ 
மெகலாப்பா- 789 . 
மெகாஸ்கோலக்ஸ்-129, 740, 

141 
மெகாஸ்கோலச்ஸ் மாரிட்டி-120 
மெடுசா-80, 85 
மெடுல்லர் உறை-44 
மெடுல்லா-40, 52 
மெடுஸா மொட்டுகள்- 74 
மெடூஸா-65, 16, 80 
மெட்டசோவா-59 

மெட்டபோலா-277 
மெட்டமார்ஃபோூஸ்-2 52 
மெட்டாஃபேஸ்- 2 7 

மெட்டா நாப்பிளியஸ்-1 77 

மெட்டாமெரிக்-127, 760 

மெட்டாமெரிசம்-127, 728 
மெல்லுடலிகள்-784, 245, 247, 

| 874, 289 
மென்மையான- 235 - 

மே 

மேக்காப்டிரா-2 27 
மேக்ரூரா-1 88 
மேட்டிரிபொரேரியா-9 5 
மேட்டிரிபோரைட்-2896, 803 
மேன்டில் அல்லது மேன்டில். 
போர்வை-234, 285, 245 278, 

ச 284 
மேன்டில் அறை-236, 242, 245 
மேன்டில் குருத்தெலும்பு-258 

267, 289, 271, 273, 280 
மேன்டில் கோடு-243, 954 
'மேன்டில். சுரக்கும் இரவம்-244 

மேன்டில் பள்ளம்-239 
: மேஃ.பிளைஸ்...2 18 

மேலகாஸ்டிரேக்கா-185-. 
மேலுதடு-206, 205 
மேலோஃபாகா-220 
மேல்சைஃபன், 245 

மேல்தோல் உணர்ச்சியுறுப்புகள் 
் -143, 144 

மேல்நடுக் கரம்-301 
மேனுபிரியம்-7த . 

மேன்டில் சரை-28.4
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மைக்கிராஸ்கோப்-17, 72, 14 
மைக்கிரோசோம்-1 6 
மைக்கிரோ பைலேரியா-119 

(ரமொலஸ்கா-7 27 

யுயாகுரஸ்-7 88 

யபூஃபாயுசியே-7 88 
ஃபாயுசியேசியே- 1 88 
பூசாரிடா- 786, 188 
பூக்கிளினா-5, 42, 45 
பூக்கிளினவரிடிஸ்-42 
மூசிலாமேட்டா- 1289 
யூத்தைநியூரா-272, 276 

'யோக்-707, 889 

ஏன்வியர் கணுக்கள்-32 

ாபர்ட்ஹாுக்- 74 

சாப்டம்-213 

ராப்டைட்டிபாரம் லார்வா- 
116, 117 

ஜாப்டைட்டிஸ்-1716 

ரிங்கா.ப்டெல்விடா- 1 62 
ரிட்டிராக்டர் பதிவு-244 

ரீடியா-102 
ஏீனல் துவாரம்-.2 57 

'ரெட்டினா-287 

(ரேடியோலேரியா-40, &1 

ரைசோசெஃபாலா- 184 
ரைசோபோடா-94, 88 

629 

மை 

மைசிடேசியே- 1 86 
மை)ஸ்-177, 7789, 795, 7௪7 
மைப்பை-242, 2871, 282, 889 

மொ 

யு 

ய் 
யூப்லெக்டெல்லா-64 
யூமேலகாஸ்டிரேக்கா-31 86 
யூரிட்டர் குழாய்-2 51 
யூரிபேரப்போடிடே-2 02 

- யூரியா 
யூரோப்பாட்-172, 186 
யூனிட்-14 

யோ 

oT . 

ராப்டோமியர்கள்-2 18 

ராஸ் சக்கரம்-50 

ராஸ்டெல்லம்-7 05, 106 

ராஸ்டிரம்-187 

ரி 
ரிட்டிராக்டார்-.2 4 
ரிபோநியூக்கிளிக் அமிலம்- 27 

ர். 
ரீனோபெரிகார்டியல்துவாரம்-257 

ரெ 
ரெட்டினுலா-2 14 

ரே ் 
ரேடுலா-885, 282, 290 : 

ரை 

ரைசோமேஸ்டிஜைனா- 46 
ணாசோஸ்டோமியே-89
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ரோ. 

ரோட்டிஸ்பரா்ஸ்-3 6 ரோனால்டிராஸ்-50 
ரோட்டேலியா-39, 40 ் 

ல் 
லர்னியா-1 83 ் லஸானியா-206 . 

லா 

லாக்குனா-29, 30 லாரா-184 
லாரின் கால்வாய்-97, 100 
'லார்வா-86, 87,104, 177, 181, 

239, 251, 301° 
லி 3 . 

லிகமென்ட் அல்லது மஞ்சள் லித்தோடோமஸ்-954 
இழைத் தஇிசு-29 லிமுலஸ்-231, 234 

லார்விகொல்லி மீன்கள்-50 

-லாலிகோ-247, 290 

லிகியா-187 லிம்ஃபாட்டிக் குழாய்-1 16 
லிட்டோரினா-238, 240, 274 லிம்னட்டிஸ்-1 82 
லித்தோசர்க்கஸ்-47 லிம்னேயா-101, 276 

. லீ 
லீப்பாஸ்- 7 84 லீஷ்மேனியா-4க் 

லும்பிரிகஸ்- 13 9 லுயூசார்நேரிடே-88, 89 
லும்பிரிகஸ்டொ்ரஸ்டிரஸ்- 1 49 சார்நேரியா-89 
லும்பிரோஃபெப்ரின்- 1409 2s e 

லூ | 

ஒரகோசைட்ஸ்-25 0 QT Poors -188 

ன லெ ! 
பண அ ப்பது லெமல்லா-30, 248, 265 
லபிடியூரஸ்- 1 82 - லெமல்லி பிராங்கியேட்டா, ் 

லெப்டோ$லியா-7 87 எவனை. mm னிவன் ஆதர் 
லெப்டோடோரா-192 ் லெப்டோமெடுசே.57 லெமல்லி மெ னண்காரர் ச 

பல்டி ஸ்ஷிரேன்ா.- 185,186 . ் 

லே 
லேபியல் தொங்கிகள், லேபியல் லேயர்கள், அடுக்குகள், படைகள்-- 

பால்ப்ஸ்-206, 245, 246 64, 66, 71, 74, 85, 133, L153: ° 
லேமினா-247 லேஸ் விங்க்ஸ்- 221 

லோ 
லோஃபோகாஸ்டர்-1 87 லோபோசா-29 -. 

mo 
வகைபாட்டு மூறை- -2 வட்ட சை க்கு-124 வட்டக் கால்வாய்-298 ampere ae 4 >
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வண்டுகள்-222, 223 ் 
வண்ணத்துப் பூச்சிகள்-219, 282 
வயிற்றுக்கால்கள்-1 72 
வயிற்றுக்காலிகள்-.2 77, 274 

் வயிற்றுக்காலிகளின் அன்னநிலை- 
டா 277 

வயிற்றுக்காலிகளின் சமச் சீர் 
் அற்றநிலை-2 77 

வயிற்றுக் குழி-127 
வயிற்றுக்காலிகளின் பரிணாமம்- 

(ஹாப்லோகாரிடா-185, 189 

.ஹாலிஸ்டெம்மா-82 . 

ரஈலோமெட்டபோலா-2241 

ஹாலோடிரைக்கா-57 

ஹிப்பா-188. , 
ஹிருடினேரியா-1 56 
ஹிருடின்-1 50, 156 

ஹிருடினியா-129, 149, 160, 5 

G3 F 
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இடுப்புச் இரை-469
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இடுப்புத் துடிப்பு-381, 228, 
367, 389, 404 

இடுப்பு வளையம்-948, 879, 415, 
458, 463, 487, 491, 526 

.இடை-587, 421 
இடைகாலர் எலும்பு-462 
இடைநெஃப்ராஸ்-489, 555, 

377 
இடை முள் எலும்பு-522 
இடை முள் எலும்புத் தகடு-௧521 

இடை மூக்குத் தடுப்பு-560 
இணை உறுப்புகள்-22 7 
இணை எலும்புக் கூடு-458 
இணைத் இ௪-332, 408, 543 
இண்டர் கெலேரியம்-370 
இயக்க நரம்பு-922 
இரட்டை நுரையீர லுடையன- 

393 
இரண்டாம்படி-286 
இரண்டாவது செவுள் கம்பி- 

313, 972, 518 
Googe: ont-339, 368,418,469, 

465, 495, 538, 552 
இரத்தம்-819 
இரத்த மண்டலம்-319, 242, 

375, 380, 381, 422, 466, 
497, 534 

இருகண் பார்வை-558 
இருதய உறை-5171, 554 

ஈசாக்ஸ்-2098 

சமு-490, 506 

ஈுரல்-240 

உட்கிரகித்தல்-27 7, 496 
உட்செவி-3716, 406, 440, 471, 

511 
உட்செவி நிறை நீர்நாளம்- 

உட்தோல்-21 2 
உடல்-20, 406, 573 
உடலறை-212, 328, 558, 466, 

501, 510, 515 
21 paout-312, 515. 

334, 379. 

விலங்கியல் 

, இருதயத் துடிப்பு-42 1 
ய சுருக்கம்-258, 427 ட 

யன் ரர, 327, 342, 430, 
483,497, 511, 533, 538 

இருதய உறை வெளி-348 
இருதய விரிவு-491, 589. 
இலாஸ்மோபிராங்கி-229, 386 
இலியம்-489, 868, 475, 47, 

463, 491, 495, 506, 527, 
532 

இலேக் தமனி-244, 468, 536 
இலேயக்கிரை-345 
இலியோ சீக்கல் வால்வு- 532 
இலியோலம்பார்-527 
இலியச்சிரை-இலியக் தமனி-779 
இழை இறகு-486 
@)mG-404, 485, 487 
இன்செக்டியோரா-5409 
இன்டர் ஓப்பார்குலார்-266 
இன்ட்ரா லேபியல்-4 74 
இன்ஃபண்டிபுலம்-247, 4285, 

533. 
இனச்செல் சுரப்பித் தமனி-468 

இனவிருத்தி உறுப்புகள்-357, 
358, 423, 442 

இனவிருத்தி மண்டலம்- -இனப் 
பெருக்க : மண்டலம்-384, 472, 

502, 542 
இனியோமி-898 

iT &@G-486 
ஈரிதழ் வால்வு-534 
ஈல்-297 

உடும்பு-448, 475, 476 
உட்சட்டகம்-4 2 6 

உணர்ச்சி உறுப்பு-3.23, 426, 
353, 376 

உணர்ச்சி செல்-4,22 
உணர்ச்சி தரம்பு-223 
உணர்ச்சிப் பெட்டகம்-894,26 2, 

ட 578 
உணர் நீட்டுகள்-215 ்
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உணவுக் குழல், உணவுக் குழாய்- 
316, 339, 368, 389, 

9 418, 424, 539, 465, 495 
உணவுப் பாதை 999) 368, 

419, 464, 468, 404, 591 
உதரவிதானம்-482, 517, 515, 

531; 533, 542, 547 
உப்பீனஸ்-400 
உமிழ் நீர்-552. 
உயிர்ப் பொருள்-504 

- உயிர் வாழும் பாசில்-292, 474 
உயிர் வேதியல்-3 08 
உருமாற்றம்-க46 
உருவகச் சிறகு-486, 486 

உல்ஃபியன் நாளம்-356 
உள் எலும்புக் கூடு-279 
உள் கொரோட்டிட் தமனி-424 
உள் நாசித் துவாரம்-2418, 468, 

5172) 5280: 
உள் வரிசை-456, 555 

- உள் வாய்-922, 889, 480, 458... 
483, 485, 495, 573, 580-. 

உள்வாய்ச் Hourgi-4 22 

உள்வாய் நரம்பு-2 51 
உள்ளங்கை-407, 417, 464, 512 

உள்ளம் மீன்-295 
உறவு முறை-324, 
உஷ்ணநிலை-504 

ஊளர்வன-889, 454, 272. 

எஃப்ரெண்ட் செவுள் குழாய்-220 
எஃப்ரெண்ட் செவுள் தமனி-242, 

375 

எக்ஸ் அக்சிபிட்டல்-410, 459 
எக்கிடினா-54.7 
எக்கீனீடியா-404 
எக்கீனீயஸ்-402, 404 
எக்சோூட்டஸ்-299 . 
எக்டோகியூனிபாரம்-529 
எஞ்சியுள்ள-556 
எண்டோக்ளாசல்-490 
எண்டோஸ்டைல்-313, 914, 

315, 3 16, 319 

எண்ணைச் ச்ரப்பி-482, 485, 
547 

எத்மாய்டு-461 

எதிர் மின்சாரம்-288 
எப்பிஃபெரன்ஜியல் பள்ளம்-3 16, 

317, 320 

எப்பிடிடமிஸ்- 544 
எப்பிபிராங்கியல்-225, 490, 520 

எப்பி௫ளொட்டிஸ்-51 7 
எப்போடா-447, 457 

ஏட்ரியத் துவாரம்- 917, 312, 

916 
ஏப்போடஸ்-897 

ஊளையிடும் குரங்கு- 567 

எப்ஹிப்பஸ்-400 
. எபிஆட்டிக்-467, 489, 578 
எபிகாஸ்ட்ரிக்-500 
.எபிகோரக்காய்டு-ச் 14 
எபிசெரட்டோ.டஸ்-88/, 292: 
எபிடெரிகாய்டு-461 
எபிபிராங்கியல் தமனி-287 . 
எபிபுஞா்-2717, 872 
எபிபைசிஸ்-52 2. 
எபிஸ்டர்னம்-47 4 
எபிஹையால்-465-566 
எபிஹையால்-4 65, 366 
எரையாப்ஸ்-ச47 

எல்வர்-297 

எலாஸ்மோபிராங்கை-286 
எலி-270, 5409 

எலும்புத் தகடு-500 

- எலும்புக் கூடு-212, 222, 204, 

408, 458, 487, 512° 

எலும்பு. மீன்-60, 290 

எறும்பு தின்னி-548 

எனாமல்-330, 515 

ஏட்ரியம்- -311, 312, 313, 316,. 
22° 

- ஏப்பியார்தீனிடே-5₹0
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ஏப்டெரிஜிபார்மிஸ்-506 - 
ஏமியா-374, 994 

.ஐசோஸ்பாண்டைலி-4 95 

ஓட்டகம்-552 
.ஓட்டைச் சவிங்கி-552 
- ஓட்டுறுப்பு-244 

ஒடண்டாய்ட்முனை- 524 
ஒடண்டோபிளாஸ்ட்-220 
ஓப்பீடியா-256 

“ஓட்டுச் சுரப்.பி-259 
ஒட்டுப் படலம்-503 
@@-503 
ஒடும் பறவை-505 

லப்ரான்டல்-364, 410, 469, 
478, 516, 520, "540° 

.ஃப்றான்்டோ பெரைட்டல்.. 
410 

22ப்ளஜல்லம்-224 
ப்ளாக்குலஸ்-500, 547 
-ஐப்பால்கோனிபார்மிஸ்-507 
ஃபாலிக்கிள்-485, 545 
.ோலேஞ்சரா்கள்-448 
-பாஸ்ஃபஜன்-2 08 
ஃபிராஸ்பர்-400 
ஃபிமோரல்-4 27 
.2ிஸ்ஸிபீடியா-254 

.க்யூபாய்ட்-5.29 
கழுத்து- 458 
கழுத்து அறை- 496 ; 
கழுத்துக் தமனி-499 . டி 
கசெவரி-506 | 
-கங்காரு-548 
-கட்டுவிரியன்-479 
கட்லா மீன்-297 
கடம்பை மான்-554 
-கடவாய்ப் பல்-5ர74ீ 

வின்ங்மைல் 

ஓரியஸ்-306 
ஏவ்ஸ்-482 

9 

ஒப்போசம்-547 . 
ஓரங்-563 

ஓரங்்உட்டான்-5624 
ஒலிக்கரானன் நீட்டி-416 
ஒலிப்பெருக்கி-2 71 
ஒற்றை துரையீரலுடையன-4 93 

ஓ 
ஓணான்-310, 458, 465 

ஓமர் (or) வோமா்-417, 267, 
505 

ஒமோஸ்டர்னம்-4 1] 

்பில்லோஸ்பாண்டவி- 
லபெமோரல் சிரை-469, 48 7 
லஃ்பெரின்்கா பிராங்கியல்.. 335, 

3 66 
ஃபெல்லோப்பியன் குழாய்-545, 

546 
ஃபைசோஸ்டோமஸ்-369 
லஃ்பைசோகதினிஸ்டஸ்-3 69,370 
ஃ்பொராமன் மேகனம்- 4 88,516, 

562 
ஃபோட்டோ உணர்ச்சி செல்- 

‘823 
ஃபாரகுலா-490 

க 

கடற் குதிரை-390, 399 
கடற் பசு-557 
கடற் பாம்பு-479 
கவலை-309த5 
கடைநில்ச் சிறுநீரகம்- 50.8 
அண்-252, 876, 439, 484, 500, 

502 
கண் இமை- 
கண் குழி-924, 272, 477, 229, 

520, 560
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கணுக்கால்-407 
கணுக்கால் எலும்பு-277, 497 
கணுக்கால்பாதஎலும்பு-41 7,407 
சணையம்- 340, 369, 419, 465, 

495, 535, 538 
கபர்லம்-333, 384, 262, 410, 

459, 488, 511 
கபால விலா எலும்பு- 377 
-சரடி-554, 555 
கருப்படலம்- 453 
கருப் பை-258, 518, 545 
கருவிழிப் படலம்-276 
.கருவுறுதல்-259, 379, 443, 

503, 546 

STEAD UI நரம்பு-438 
.காக்சிஜியோ மிசன்டிரிக்-500 
காக்கிளியா-472, 5717 
காசெல்லா-554 
காசோரிஃபார்மிஸ்-506 
காட்டரைணி-560 
காட்டிலாய்டு-527 
அகாட்டிலோரசூரியா-க55.. 
காட்டுப் பன்றி-554 
காட்டு முயல்-572 

காண்டிராஸ்டியை-8924  . 
காண்டிரோகிரேனியம்- 424. 
காண்டாமிருகம்-55 1 
காண்டிரிக்திஸ்-3 86 
&T G-377, 440, 484 
காது மடல்-517, 512 
அகாப்பிட்டுலம்- 525 
காப்ரிமுல்ஜிஃபார்மிஸ்-510 - 
காம்பூசியா-298 
கார்க்கரோடான்-287 
கார்டியாக்-ச2.9 
கார்டினல் சிரை-220, 588 
கார்டினல். சைனஸ்-245, 476 
கார்டேட்டா-907,308, 370 
காார்டேடென்டினே- 429, 497, 

ட 584 
கார்ப்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ்-547 
கார்ப்பஸ் கலோசம்-544 548 
கார்ப்பு மீன்-296 
கார்பைக் மீன்-298 
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கல்லீரல்-316, 428, 369, 218, 
469, 532 

கல்லீரல் சிரை-469, 500, 528 
கலந்து காற்று-4288 
கல்ப்பு நரம்பு- -436 
Sia wotrt.ob-321, 472, 

502, 542 
கமுகு-507, 515, 527 
கமுகுத் இருக்கை-4 87 
கமுகை-557 
கனவுருவப் பார்வை-558 
கஸ்தாரி மான்-552 
குஸ்ஸாரியன் நரம்புச் செல்திரள்- 

438 
காக்சீஜியன் நரம்பு-428 

கா _ டூ 

கார்போரா அடிபோசா-459 | 
கார்போரா குவாட்ரிஜமீனா-541 
கார்போரா Gir atiah see ares abla 

348 

கார்போரா ஸ்டிரையேட்டா- 
434, 544 

கார்மோரான்ட்ஸ்-507 
கார்னாசியல் பல்-55.4 
கார்னிவோரா-524 
காரங்காய்டியா-2400 
காரினா-506 
கால்-484, 509 
கால்கேனியம்-529 
கால் சிரை-427 | 
கால் குமனி-22௪, 494 
காலிஃபார்.மிஸ்-508 
காலுமெல்லா-405, 477 
காரலுமெல்லா ஆரிஸ்-440, 477 
காவிஃபார்மிஸ்-506, 508 
'காவியாலிஸ்-487 

் காற்று உள் இமுத்தல்-427 
காற்று உறிஞ்சி-22 7 
காற்றுக் குரல்பை-4 7 4 
காற்றுப்பை-369,476, 494 

- காற்றறை-504 
சாற்று வெளிவிடுதல்- 494 
சானுங் சமுதைப் பாரை-400 

- கானுங் கெழுத்தி-400 
காஸ்டல் தகடு-277 
காஸ்மாய்டு செதில்-390
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கிடைமட்டம்-954, 476, 472 
இப்பன்-5 62 

கிரஸ்டேசியன்-3 78 
இறி-484 ் 

திரிகாய்டு-420, 4065 
கிராசோப்டெரிஜியை-3 97 
கிரைப்ரிபாரம்- ் 
களயோக்கா-928, 359, 418, 

452, 472, 478, 481, 548 

கஇளயோக்கல் துவாரம்-837, 
222, 495 

இளயோக்கல் சுரப்பி-4.89 
கிளாமெருலஸ்-441 

கீட்டோடாண்ட்டாய்டியா-400 
கீவி-506 
கீரிப்பிள்ளை-555. 
கீம் அயோர்ட்டா-319, 942 
கீழ் எண்டோஸ்டைலார் சீலாம்- 

212 
கீழ்க்கால் உள் எலும்பு-464 
கீழ்க்கால்உள் வெளி எலும்பு- 

417 
கீழ்க்கால் உட்கணுக்கால் 

எலும்பு-464 
கழ் கால் வெளி எலும்பு-464 
&ழ்ச்சிறுகுடல் குழாய்- 
ம்ச்செதல்கள்-478 
க&ீழ்டெம்போரல் குழி-456 
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இரட்டுப் பற்கள்-557 

தீரோமார்ஃப்ா-க57 
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.நுரையீரல்-3710, 977, 274, 290, 

420, 452, 466, 482, 496, 497 

நுரையீரல் இரத்த ஓட்டம்-422, 
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பராப்சிடா- 255, 456 
பார்ச்சஸ்-299 
வார்சா என்டியானா- 229 
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பின் மிசன்டிரிக் தமனி-265, 

499 

பின்மூளை-84 6, 423 
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