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கைர ஒதுங்கிய அரிய வைக டால்பின் உடல்

பதிவு ெசய்த நாள் : பிப்ரவரி 27,2012,22:57 IST

 கருைத்த பதிவு ெசய்ய  

அருைம பிடிச்சுருக்கு பரவாயிைல்லேய

திருவான்மிய◌ூர் : ஆழ்கடலில் காணப்படும், "ரீேசார்ஸ்

'எனப்படும் அரிய வைக டால்பின் உடல் ஒன்று ெபசன்ட்நகர்

கடற்கைரயில் ஒதுங்கியது. ெபசன்ட்நகர், ஒைடக்குப்பம்

பகுதியில் டால்பின் ஒன்று கைர ஒதுங்கியிருப்பதாக டிரீ

பவுேண்டஷன் அைமப்பின் தைலவி சுப்ரஜா தாரிணிக்கு

தகவல் வந்தது. அவர் தனது உதவியாளர்களுடன் அங்கு

ெசன்று பாைர்வயிட்டார். அது ஆழ்கடல் பகுதியில்

காணப்படும், "ரீேசார்ஸ்' எனப்படும் அரிய வைக டால்பின்

என ெதரிய வந்தது. 2.3 மீட்டர் நீளமும், 300 கிேலா எைடயும்

ெகாண்ட அந்த டால்பின் உணவு ேதடி வந்து ெசல்லுேம்பாது

இறந்து கைர ஒதுங்கியிருப்பது ெதரிய வந்தது. பின், அது

கைரயில் புைதக்கப்பட்டது.

இது குறித்து கடல்வாழ் பாலுட்டிகளின் ஆராய்ச்சியாளர்

சுப்ரஜா தாரிணி க◌ூறியதாவது: இந்த வைக டால்பின் ஆழ்கடல்

பகுதியில் அதிகம் காணப்படும். இது கனவாய் மீன்கைள

அதிகம் விரும்பி சாப்பிடும். சில நாட்களுக்கு முன் ெசைன்ன

கடற்கைர பகுதிகளில், கனவாய் மீன்கள் அதிகம்

காணப்பட்டன. அைவகைள ெதாடர்ந்து வந்த இந்த டால்பின்

திரும்பி ெசல்லும் ேபாது மீனவர்களின் வைலயில் சிக்கி

இறந்திருக்கலாம். அதன் வால் பகுதியில், "கிெல்நட்'

மாட்டியிருந்தது. இது ஆண் டால்பின். "ரீேசார்ஸ்' வைக

டால்பின் மற்ற வைகேபால ம◌ூக்கு நீளமாக இல்லாமல்

அமுங்கி காணப்படும். அதன் முகப்பகுதி யாைனயில்

தைலயில் காணப்படம் பள்ளங்கைள ேபால இருக்கும்.

ெபாதுவாக பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் தான்,

இதுேபான்ற டால்பின்கள் இறந்து கைர ஒதுங்குகின்றன.

கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் நாங்கள் நடத்திய ஆய்வில் ெதரிய

வந்துள்ளது. இது குறித்து ஆராய்ச்சிகைள தீவிரப்படுத்த

ேவண்டும். இவ்வாறு சுப்ரஜா தாரணி ெதரிவித்தார்.

ேமலும் சம்பவம் ெசய்திகள்:

மத்திய அரசு அலுவலகம் முன் மறியல் காவிரி உரிைம
மீட்பு குழுவினர் ைகது

மீனவர்கள் ம◌ூவர் மாயம்: ேதடும் பணி தீவிரம்

மத்திய அரைச கண்டித்து மறியல்: 151 ேபர் ைகது

திருமணமானெபண் மாயம்

2வது மைனவியுடன் கணவன் ைகதுமுதல் மைனவி புகாரில் நடவடிைக்க

க◌ூத்தாநல்ல◌ூர் அருேக இடி தாக்கியதில்பி.எஸ்.என்.எல்., டவர் ேசதம்

ப◌ூச்சி மருந்து குடித்துவிவசாயி பலி

ெவேவ்வறு விபத்துஇருவர் பரிதாப பலி

வீட்டின் கதைவ உைடத்து ெகாைள்ள

ஒேர நாளில் இரண்டு ேகாவில்களில்ர◌ூ.2 லட்சம் மதிப்பு நைக ெகாைள்ள

கி.கிரியில் ெதாடர் மைழக்கு2 குடிைச வீடுகள் இடிந்து ேசதம்

குடிேபாைதயில் ரகைளவாலிபர் அதிரடி ைகது

மாணவன் மீட்பு
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சினிமா →

ேகாயில்கள் →

விைளயாட்டு →

உலக தமிழர் ெசய்திகள் →

பிறமாநில ெசய்திகள் →

வாலிபர் ெகாைல வழக்கு: 5 ேபர் தைஞ்சயில் சரண்

ேரஷன்கைட ஊழியைரகண்டித்து மக்கள் மறியல்

வாசகர்களுக்கு ஓர் அன்பான ேவண்டுேகாள்.

1.ெசய்திகள் குறித்த கருத்துக்கைளப் பதிவு ெசய்யுேம்பாது, எவருைடய மனைதயும் புண்படுத்தாத வைகயில், நாகரிகமான முைறயில் உங்கள் கருத்துகள் இருக்க ேவண்டும் என்று

எதிர்பார்க்கிேறாம்.

வாசகர் கருத்து

முதல் நபராக கருத்து ெதரிவியுங்கள்! 

உங்கள் கருைத்த பதிவு ெசய்ய :

வாசகர்கள் கருத்து பகுதியில் ெவளியாகி இருக்கும் கருத்துக்கள், உரிய முைறயில் தணிைக்க ெசய்யப்பேட்ட ெவளியிடப்படுகின்றன.

(Press Ctrl+g or click this    to toggle between English and Tamil)

ேகாலிவுட் ெசய்திகள்   பாலிவுட் ெசய்திகள்   விமர்சனம்   டிைரலர்கள்   பட காட்சிகள்   ச◌ூட்டிங் ஸ்பாட்   சினி விழா   நடிைககள்   வால் ேபப்பர்கள்

ேகாயில் வீடிேயா   108 திவ்ய ேதசம்  சிவன் ேகாயில்   அம்மன் ேகாயில்   நவக்கிரக ேகாயில்   தனியார் ேகாயில்   அறுபைடவீடு   வழிபாடு

கிரிெக்கட்   Cricket Live Score   ஹாக்கி   வாலிபால்   துப்பாக்கி சுடுதல்   விைளயாட்டு மலர்  லண்டன் ஒலிம்பிக் ேபாட்டி

தமிழ் சங்கங்கள்   தமிழ் வாெனாலி   அெமரிக்கா   ஐேராப்பா   ஆப்பிரிக்கா   வைளகுடா   ெதன் கிழக்கு ஆசியா   ஆஸ்திேரலியா

தமிழ் சங்கங்கள்   புதுடில்லி   முைம்ப   ேகால்கட்டா   ெபங்கள◌ூரு   பிற மாநிலங்கள்
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அன்புள்ள வாசகர்கேள!,

நீங்கள் கருத்துப் பதிவு ெசய்ய LOGIN ெசய்ததும், My Page என்ற பட்டைன கிளிக் ெசய்து. அதில் உங்கள் புைகப்படம், ெமயில்

முகவரி, ஊர், நாடு ஆகியவைற்றப் பதிவு ெசய்ய புதிய வசதி ெசய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனேவ பதிவு ெசய்த புைகப்படைத்த

நீக்கவும் வசதி உள்ளது. ேமலும் இதுவைர நீங்கள் ெதரிவித்த கருத்துக்கைளத் ெதாகுப்பாக பார்த்துக் ெகாள்ளலாம். இந்த புதிய

வசதிைய வாசகர்கள் முழுைமயாக பயன்படுத்திக் ெகாள்ள விரும்புகிேறாம். உங்களுைடய புைகப்படைத்த மட்டுேம பதிவு

ெசய்யவும்; ேவறு எந்த புைகப்படைத்தயும் பதிவு ெசய்ய ேவண்டாம்.
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