
 



 

ಮುನ್ುುಡಿ 
ಜನೇನಿನ ಪರಿಚಯ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಮಾನವ ಅಲನಮಾರಿಯಾಗಿ ಅಲನಯುತ್ತಿದದ ಕಾಲ್ದಂದಲ್ೂ ಜನೇನಿನ ಬಳಕನ ನಡನದುಕನೂಂಡು ಬಂದದನ ಎಂದರನ 
ತಪ್ಾಾಗಲಾರದು. ಹಸಿರಿನ ನಡುವನ ಹೂಗಳ ಹುಡುಕಿ, ಸಿಹಿಯನುೆ ಕೂಡಿ, ಸವಿಯಾದ ಜನೇನನುೆ ನಿೇಡುವ ಜನೇನುಹುಳಗಳ ಬದುಕು ಹಲ್ವು 
ಬನರಗುಗಳನುೆ ಒಳಗನೂಂಡಿದನ. ಜನೇನಿನ ಒಳಿತನುೆ ಕಂಡುಕನೂಂಡ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ ಅದರ ಬಳಕನ ಹನಚಚತನೂಡಗಿತು, ಅದರಂತನ  ಬನೇಡಿಕನಯೂ 
ಹನಚ್ಾಚಗತನೂಡಗಿತು. 
 
ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಜನೇನಿಗನ ವಾಾಪ್ಾರದ ಸಿಹಿ ಸಿಕಿಿದನೂಡನ್ನ ಜನೇನುಸಾಕಣನ ಒಂದು ದನೂಡಡ ಉದದಮೆಯಾಗಿ ಬನಳನಯತನೂಡಗಿತು. ಇಂದು 
ಜಗತ್ತಿನ್ನಲನಲಡನಯಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕನೂೇಟಿ ಮೆಟಿಿಕ್ ಟನ್ ಜನೇನಿನ ಉತಾಾದನ್ನ ಆಗುತ್ತಿದನ! ಇದರ ವಹಿವಾಟು ಸಾವಿರಾರು ಕನೂೇಟಿಗಳನುೆ ಮೇರಿದನ. 
ಇಶನ್ ಟಂದು ದನೂಡಡ ಉದದಮೆಯಾಗಿ ಬನಳನಯುತ್ತಿರುವ ಜನೇನುಸಾಕಣನಗನ ನ್ನರವಾಗುವಂತನ ಹಲ್ವಾರು ಅರಕನಗಳೂ ನಡನಯುತ್ತಿವನ. ಅದರಲ್ೂಲ 
ಜನೇನುಹುಳದ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕನೂಳಳಲ್ು ಲನಕಿವಿರದಶ್ುಟ ಅರಕನಗಳು ನಡನದವನ, ನಡನಯುತ್ತಿವನ. ಈ ಅರಕನಗಳು ಜನೇನುಹುಳದ ಬಾಳನಮಯ ಬನರಗನುೆ 
ಹನೂರಹಾಕುತ್ತಿವನ. ಇದರಿಂದ ಜನೇನುಸಾಕಣನ ಉದದಮೆಗೂ ಸಾಕಶ್ುಟ ನ್ನರವಾಗುತ್ತಿದನ. 
 
ನಮ್ಮ ನಡುವನಯೇ ಇರುವ ಜನೇನುಹುಳದ ಬಗನೆ ಅರಿಯಲ್ು ಹನೂರಟರನ ಹಲ್ವಾರು ಕನೇಳಿಿಗಳು ಮ್ೂಡುತಿವನ. ಜನೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಲ ಯಾವ ಯಾವ ಬಗನಯ 
ಜನೇನುಹುಳಗಳಿರುತಿವನ? ಹುಳಗಳು ಗೂಡನುೆ ಹನೇಗನ ಕಟುಟತಿವನ? ಹೂವಿನಿಂದ ಪಡನದ ಸಿಹಿಯನುೆ ಹನೇಗನ ಜನೇನ್ಾಗಿಸುತಿವನ? ಜನೇನುಹುಳಗಳು ಹನೇಗನ 
ಮಾತನ್ಾಡಿಕನೂಳುಳತಿವನ? ಹನೇಗನ ಗೂಡನುೆ ಕಾಪ್ಾಡಿಕನೂಳುಳತಿವನ? ಇಂತಹ ಕನೇಳಿಿಗಳಿಗನ ಮ್ರುನುಡಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಸನೂಗಸಾದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳು 
ಸಿಕಿಿದವು. ಆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುೆ ಕಲನಹಾಕಿ ಬರಹಗಳಾಗಿ ಹನೂನಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಮ್ೂಡಿಸಿದಾಗ ಒಟುಟ ಎಂಟು ಸರಣಿ ಬರಹಗಳಾದವು.  
 
ಜನೇನುಹುಳದ ಬಗನೆ ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನುೆ, ಓದುಗರಿಗನ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತನ ಹನಚುಚ ಕನೆಡದನದೇ ಪದಗಳನುೆ ಬಳಸಿ ಹನೂಸಬರಹದಲ್ಲಲ ನಿೇಡುವ 
ಪಿಯತೆ ಇದಾಗಿತುಿ. ಆದರನ ಈ ಹುಳದ ಬದುಕು ದನೂಡಡ ಗಣಿಯಂತನ, ಅಗನದಶ್ುಟ ಅರಿಮೆ ಸಿಗುತಿಲನೇ ಹನೂೇಗುತಿದನ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನೇನುಹುಳದ ಬಗನೆ ಈ 
ಮನ್ನೂೆೇದುಗನ (e-book) ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನೈಪಿಡಿ ಎಂದರನ ಸಾಕಾದೇತು. ಇತಿ ಕರಾ ೆಟಕದಲ್ಲಲಯೂ ಜನೇನಿನ ಉದದಮೆ ಬನಳನಯುತ್ತಿದನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಲಯೂ ಹನಚ್ಚಚನ 
ಅರಕನಗಳು ನಡನದು, ಜನೇನುಹುಳದ ಮಾಹಿತ್ತಗಳು ಹನಚುಚ ಹನಚುಚ ಕನೆಡದಲ್ಲಲಯೇ ಸಿಗಬನೇಕಿದನ. 
 
ಈ ಬರಹಗಳನುೆ ಬರನಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಾರು ಇಂಗಿಲಶ್ ಪದಗಳಿಗನ ಕನೆಡದನದೇ ಪದಗಳನುೆ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಸನೂಗಡಿಗನ ಸರಿಹನೂಂದುವಂತನ 
ಕಟಟಲ್ು ನ್ನರವಾಗಿದುದ 'ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನ ೇ' ಪ್ನೇಸ್ ಬುಕ್ ಗುಂಪಿನ ಗನಳನಯರು. ಈ ಓದುಗನಯ ಎಲಾಲ ಬರಹಗಳನುೆ ಓದ, ತ್ತದುದಪಡಿಗಳನುೆ 
ಮಾಡಿಕನೂಟಿಟದುದ ಹನೂನಲ್ು ಮಂಬಾಗಿಲ್ ಅರಿಮೆ ಬರಹಗಳ ಅಣಿಗಾರರಾದ 'ಪರಶಾಾಂತ್ ಸ ೊರಟೊರ' ಅವರು. ಇವರನಲ್ಲರನುೆ ಈ ಹನೂತ್ತಿನಲ್ಲಲ 
ನ್ನನ್ನಯಲನೇ ಬನೇಕು. ಇವರನಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ನದುಂಬಿ ನನಿೆಗಳು. ಜನೇನುಹುಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹನೂನಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಮ್ೂಡಿಬಂದ ಎಲಾಲ ಬರಹಗಳನುೆ ಒಟುಟಗೂಡಿಸಿ 
ಮನ್ನೂೆೇದುಗನಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದನ ಇಡುತ್ತಿದನದೇವನ. ಓದ, ಅನಿಸಿಕನ ತ್ತಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗನಳನಯ ಗನಳತ್ತಯರನೂಡನ್ನ ಮ್ತುಿ ನ್ನಂಟರನೂಡನ್ನ ಹಂಚ್ಚಕನೂಳಿಳ. 
 

- ರತೇಶ ರತ್ಾನಕರ 
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ಬರಹವನುು ಬೆೇರೆ ಕ್ಡೆ ಬಳಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇಲಿವೆೇ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಲವುದೆೇ ಮಲರಲ ಾಡುಗಳನುು ಮಲಡದೆೇ, ಬರಹಗಲರರ 
ಹೆಸರನುು ಮತ್ುತ ಹೆೊನಲು ಮಂಬಲಗಿಲ್ಲನಂದ (honalu.net) ಪಡೆದುಕ್ೆೊಳಳಲ್ಲಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ಲತ ಬಳಸಿಕ್ೆೊಳಳಬಹುದು. ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 
ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಲ್ೆಗಳನುು ಆಯಲ ಬರಹದ ಕ್ೆಳಗಡೆ ಕ್ೆೊಡಲ್ಲಗಿದುದ, ಅವುಗಳ ಹಕ್ುುಗಳು ಆ ಸೆಲ್ೆಗಳದಲದಗಿರುತ್ತದೆ.  
 
ಮುುಂಪುಟ ಕಟಟಣೆ   :  ರತೇಶ ರತ್ಾನಕರ 
 
ಹೆೊರಹೆೊಮ್ಮಿಕೆ   : ಜುಲ ೈ 03, 2015 
 

ಮ್ಮುಂಬಲೆಯ ವಿಳಾಸ   : http://honalu.net/  

 

ಮ್ಮುಂಚೆ    : minche@honalu.net  

 

 

 

 

 

http://honalu.net/
mailto:minche@honalu.net


ಒಳನೆೊೋಟ  

1. ಜೆೇನನ ಜಲಡು ಹಿಡದು         01 - 04  

2. ಜನೇನುಹುಳದ ಬಾಳನಮಸುತುಿ         05 – 09 

3. ಜನೇನುಹುಳದ ಕುಣಿತ         10 – 15 

4. ಜನೇನುಹುಳವು ಗೂಡನುೆ ಕಟುಟವ ಬಗನ       16 – 22 

5. ಜನೇನುಹುಳವು ಹೂವಿನ ಸಿಹಿ ಕದಯುವುದು ಹನೇಗನ?      23 – 28 

6. ಹೂವಿನ ಸಿಹಿ ಜನೇನ್ಾಗುವುದು ಹನೇಗನ?       29 – 33 

7. ಜನೇನುಹುಳ ಕಚುಚವುದಲ್ಲ ಚುಚುಚವುದು!       34 – 37 

8. ಜನೇನುಹುಳ – ಕನಲ್ವು ಸನೂೇಜಿಗದ ಸಂಗತ್ತಗಳು!      38 – 40 

ಪದ ತ್ತಳಿವು 

        



-----------------------------------------------------------------------    
1      ಹೆೊನ್ಲು                ಮಂದಾಣ್: http://honalu.net/              ಮಂಚೆ: minche@honalu.net
    

ಜೆೋನಿನ್ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು 

 

‘ಸಲವಿರ ಹೊವ ಎದೆಹನ ಬೆೇಕ್ು ಜೇನನ ಗೊಡಲಗಲು… ಸಲವಿರ ಬಲವ ಸಂದಿಸ ಬೆೇಕ್ು ಕ್ನುಡ ನಲಡಲಗಲು…‘ ಈ ಹಲಡನ 
ಸಲಲುಗಳು ಹೆೇಳುವಂತ್ೆ, ಸಲವಿರ ಹೊವಿನ ಸವಿಯನುು ಕ್ೊಡಟ್ುು ಸಿಹಿಯಲದ ಜೆೇನನುು ನೇಡುವ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳ ಬದುಕ್ು 
ಹಲವು ಸೆೊೇಜಗದಿಂದ ಕ್ೊಡದೆ. ಪುಟ್ು ಹುಳುವಿನ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಯನುು ಅರಿಯ ಹೆೊರಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಲಕ್ಶ್ುು ಬೆರಗುಗಳು 
ಎದುರಲಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಸಿರು ನೆಲವು ನೇಡರುವ ಅಪರೊಪದ ಕಿೇಟ್ ಜೆೇನುಹುಳ ಎಂದರೆ ತ್ಪ್ಲಾಗಲ್ಲರದು. ಜೆೇನನ ಮಡಕ್ೆ, 
ಪ್ೆಟ್ಟುಗೆಗಳನುರಿಸಿ ಜೆೇನುಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಬಿಸುಪು ಮತ್ುತ ಗಲಳಿಪ್ಲಡನುು ಕ್ೆೊಟ್ುರೆ, ನಲವು ಇಟ್ು ಪ್ೆಟ್ಟುಗೆ-ಮಡಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಜೆೇನುಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ಟು, ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ುು ಹೆೊೇಗುತ್ತವೆ. ಇದಲಾವುದು ಇಲಿದಿದದರೆ ತ್ನು ಪ್ಲಡಗೆ ಗಿಡದ 
ಕ್ೆೊಂಬೆಯಲ್ೆೊಿೇ, ಮರದ ಪೊಟ್ರೆಯಲ್ೆೊಿೇ ತ್ನು ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ಟುಕ್ೆೊಂಡು ಬದುಕ್ನುು ಕ್ಂಡುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಮಲನವನಗೆ 
ಬೆೇಕ್ಲದರೆ ನೆರವಲಗುವ, ಬೆೇಡವಲದರೆ ತ್ನು ಪ್ಲಡಗೆ ತ್ಲನು ಬದುಕ್ುವ ಒಂದು ಬೆರಗಿನ ಹುಳು ಇದಲಗಿದೆ! 

ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇನೊು ಬದುಕಿರುವ ತ್ುಂಬಲ ಹಳೆಯದಲದ ಪಿೇಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಕ್ೊಡ ಒಂದು. ನೆಲದ ಮೇಲ್ೆ ಹೊವಿನ 
ಹುಟ್ುು ಆದ ಹೆೊತಿತನಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳ ಹುಟ್ುು ಆಗಿರಬೆೇಕ್ು ಎಂದು ಅಂದಲಜಸಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. 
ಹೊದುುಂಬುಗೆ(Pollination)ಯಂದ ಹೊವಿನ ಪಿೇಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಜೆೇನುಹುಳ ಹಲಗು ಮತಿತತ್ರ ಕಿೇಟ್ಗಳ ನೆರವು 
ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಹಲಗೆಯೇ, ಹೊವಿನ ಸವಿಕುಡಿಗೆ(nectar)ಯನುು ತಿಂದು ಬದುಕ್ನುು ನಡೆಸಲು ಜೆೇನಗೆ ಹೊವು ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. 
ಒಂದಕ್ೆೊುಂದು ನೆರವಲಗಿ ಹಿೇಗೆ ಉಳಿದು ಬೆಳೆದುಕ್ೆೊಂಡು ಬಂದವು ಇವು. 

ಕ್ಲಡನಲ್ಲಿ ಅಲ್ೆಮಲರಿಯಲಗಿದದ ಮಲನವನಗೆ ಜೆೇನನ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲ್ೆೇ ಇದಿದರಬೆೇಕ್ು. ಆದರೊ, ಪುರಲವೆಗಳ ನೆರವಿನಂದ 
ಹೆೇಳುವುದಲದರೆ ಜೆೇನನ ಪರಿಚಯವು ಮಲನವನಗೆ ಸುಮಲರು ಕಿರ.ಪೂ. 6000 ದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೆೇಳಲ್ಲಗಿದೆ. 
ಸೆಾೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಲುಿಕ್ಲಲದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲ,ಿ ಕ್ೆತಿತರುವ ಜೆೇನುಗೊಡನ ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸುಮಲರು 3000 

ವರಶ್ಗಳಶ್ುು ಹಿಂದೆ ಕ್ಟ್ುಲ್ಲಗಿರುವ ಈಜಪಿುನ ಹೊಳುಕ್ಟ್ುಡಗಳಲ್ಲಿಯೊ (Tomb) ಕ್ೊಡ ಜೆೇನುಗೊಡನ ಚಿತ್ರಗಳು 
ಕ್ಂಡುಬಂದಿವೆ. ಬಡಗಣ ಇಸೆರೇಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 3000 ವರುಶ್ಗಳಶ್ುು ಹಳೆಯದಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಲಲದ 

Ѧ 
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ಜೆೇನುಸಲಕ್ಣೆಯ ಪ್ಲಳು ಮಡಕ್ೆಗಳು ಕ್ಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಮಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತ್ುಂಬಲ ಮುಂಚಿನಂದಲ್ೆೇ ಪರಿಚಯವಿರುವ 
ಜೆೇನುಗಳು ನಮಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಲಗುತ್ಲತ ಬಂದಿವೆ. 

ಜೆೇನುಹುಳವು ‘ಅಪಿಸ್‘(Apis) ಎಂಬ ಕಿೇಟ್ದ ತ್ಳಿಯಲಗಿದುದ (Genus) ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಮುಕ್ಾವಲದ ಪಂಗಡ 
(species)ಗಳಿವೆ. ಜೆೇನನ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ುತ ಅವು ಹೆಚಲಾಗಿ ಕ್ಂಡು ಬರುವ ಜಲಗಗಳ ವಿವರ ಕ್ೆಳಗೆ ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ಅಪಿಸ್ ಸೆರೆನ ಮತ್ುತ ಅಪಿಸ್ ದೆೊರ ಸತ್ವನುು ವಲಾಪ್ಲರಕ್ಲುಗಿ ಜೆೇನುಸಲಕ್ಲಣೆ ಮಲಡುವವರು ಹೆಚಲಾಗಿ ಬಳಸುತ್ಲತರೆ. ಅಪಿಸ್ 
ದೆೊರ ಸತ್ವನುು ಸಲಮಲನಾ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜೆಜೇನು ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಲತರೆ. ಬಡಗಣ ಅಮೇರಿಕ್ಲವು ಬಿರಟ್ಟಶ್ರ ಆಳಿಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿದದ 
ಕ್ಲಲದಲ್ಲಿ ಯೊರೆೊೇಪಿನಂದ ಹಲವು ಜೆೇನು ತ್ಳಿಗಳನುು ಅಮೇರಿಕ್ಲಕ್ೆು ಸಲಗಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲ್ಲಯತ್ು. ಈಗ ಜಗತಿತನ ಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರೆ ಬಲಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೇನನ ಹಲವು ಪಂಗಡಗಳನುು ನೆೊೇಡಬಹುದು. 

ಜೆೋನ್ುಗೊಡು: 
ಯಲವುದೆೇ ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆಯ ಹೆೊತಿತನಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 40 – 60 ಸಲವಿರ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಹಲಗೆಯೇ ಚಳಿಗಲಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 20 ಸಲವಿರ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಲಲದ ಹೆೊತಿತಗೆ ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡನಂದ 
ಹಲವು ಹುಳಗಳು ಬೆೇರೆೊಂದು ಒಡತಿ ಜೆೇನನ ಒಡಗೊಡ ಬೆೇರೆ ಗೊಡಗೆ ಹೆೊೇಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ುತ ಕ್ೆಲವು ಗೊಡುಗಳಲ್ಲ,ಿ 

ಇನೊು ಮೊಟ್ೆುಯೊಡೆದು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಹೆೊರ ಬರದೆೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚಳಿಗಲಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎಣಿಕ್ೆ ಒಂದು ಗೊಡನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಡಮಯರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಮೊರು ಬಗೆಯ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವೆಂದರೆ ಒಡತಿ 
ಜೆೋನ್ುಹುಳ(Queen), ಗುಂಡು ಜೆೋನ್ುಹುಳ(Drone) ಮತ್ುತ ದುಡಿಮೆಗಾರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು(Worker). ಒಂದು 
ಸಲಮಲನಾವಲದ ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳುಗಳ ಎಣಿಕ್ೆ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ; 
– 1 ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳ 

– 100 – 300 ಗಂಡು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು 
– 20 – 60 ಸಲವಿರ ದುಡಮಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು 
ಇದಲಿದೆೇ, ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಇಟ್ು ಮೊಟ್ೆುಗಳು, ಕ್ಲವುಗೊಡುಗಳು (Brood), ಮೊಟ್ೆುಯಂದ ಮರಿಯಲಗುವ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಮರಿಹುಳ (larvae) ಹಲಗು ಗೊಡುಹುಳ(pupa)ಗಳು ಒಂದು ಜೆೇನುಹುಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬರುವ ಉಸಿರಿಗಳು. 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಒಡಲರಿಮೆ: 
ಒಂದು ಜೆೇನುಹುಳವನುು ಮೊರು ತ್ುಂಡುಗಳಲಗಿ ನೆೊೇಡಬಹುದು. ಅವು ತ್ಲ್ೆ, ಬಗಗರಿ(Thorax) ಮತ್ುತ ಹೆೊಟ್ೆುಯ 
ಬಲಗ(abdomen). ಜೆೇನನ ಮುಕ್ಾವಲದ ಬಲಗಗಳ ಬಗೆಗ ಈ ಕ್ೆಳಗೆ ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ತಲೆ: ಎದುರುಗಡೆಯಂದ ಜೆೇನುಹುಳದ ತ್ಲ್ೆಯನುು ನೆೊೇಡದರೆ ಮುಮೊಮಲ್ೆಯ ಆಕ್ಲರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಣುತ್ತದೆ. ತ್ಲ್ೆಯ 
ಮುಕ್ಾವಲದ ಬಲಗ ಎಂದರೆ ಮದುಳು. ಜೆೇನುಹುಳದ ಮದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 950,000 ನೊಾರಲನ್ ಗಳು ಇವೆ. ತ್ಲ್ೆಯ 
ಬಲಗದಲ್ೆಿೇ ಕ್ಣುು ಮತ್ುತ ಎರಡು ಅರಿಗೆೊಂಬುಗಳು (Antennae) ಇವೆ. 

ಅರಿಗೆೊುಂಬುಗಳು: ಜೆೇನುಹುಳುವಿನ ಅರಿಗೆಗಳಲಗಿ (Sense Organ) ಇವು ಕ್ೆಲಸ ಮಲಡುತ್ತವೆ. ಅರಿಗೆೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣು 
ಸಣು ಕ್ೊದಲುಗಳು ವಲಸನೆ ಮತ್ುತ ತ್ಲಕ್ುವಿಕ್ೆಯ ಅರಿವನುು ಮದುಳಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಲು ನೆರವಲಗುತ್ತವೆ. 

ಕಣ್ುುಗಳು: ಜೆೇನುಹುಳುವಿಗೆ ಒಟ್ುು ಐದು ಕ್ಣುುಗಳು! ಹೌದು, ಎರಡು ಕೊಡುಗಣ್ುುಗಳು (compound eyes) ಮತ್ುತ ಮೊರು 
ಸುಳುಗಣ್ುುಗಳು(simple eyes) ಸೆೇರಿ ಒಟ್ುು ಐದು ಕ್ಣುುಗಳನುು ಜೆೇನುಹುಳವು ಹೆೊಂದಿದೆ. ತ್ುಂಬಲ ಚಿಕ್ುದಲಗಿರುವ 
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ಗಲಜನಂತ್ಹ ಸಲವಿರಲರು ತ್ುಣುಕ್ುಗಳು ಸೆೇರಿ ಕ್ೊಡುಕ್ಣುುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಣು ತ್ುಣುಕ್ುಗಳನುು ಒಮಮಟ್ಟಡಯಲ 
(ommatidia) ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಲತರೆ. ಕ್ೊಡುಕ್ಣಿುನ ಪರತಿಯೊಂದು ತ್ುಣುಕ್ು, ತ್ಲನು ಕ್ಲಣುವ ಚಿತ್ರವನುು ಮದುಳಿಗೆ 
ಕ್ಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತ್ುಣುಕ್ುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಒಟ್ುುಗೊಡಸಿ ಹೆೊರಗೆ ಒಟ್ಲುರೆಯಲಗಿ ಏನು ಕ್ಲಣುತಿತದೆ 
ಎಂಬುದನುು ಮದುಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ೊಡುಕ್ಣಿುನ ನೆರವಿನಂದ ಹೊಗಳ ಇಲಿವೆೇ ತ್ಲನು ಕ್ಲಣುವ ಯಲವುದೆೇ 
ವಸುತವಿನ ಅಲುಗಲಟ್ವನುು ಜೆೇನುಹುಳವು ಕ್ೊಡಲ್ೆೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
ಇನುು, ಮೊರು ಸುಳುಗಣುುಗಳು ಕ್ೊಡುಕ್ಣುುಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಇವೆ. ಇವು ಬೆಳಕ್ು ಮತ್ುತ ಕ್ಲಣುವ ಇತ್ರೆ ಸಲಮಲನಾ ವಸುತಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲನವನ ಕ್ಣುು ಕ್ೆಂಪು-ಹಸಿರು-ನೇಲ್ಲ (RGB) ಬಣುಗಳ ಪಟ್ಟುಯನುು ಗುರುತಿಸುವ ತ್ಲಕ್ತ್ುತ ಹೆೊಂದಿದೆ 
ಆದರೆ ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ಣುು ಹಸಿರು-ನೇಲ್ಲ- ಕಡುನ್ನೇರಳನ (ultraviolet) ಬಣುಗಳನುು ಮಲತ್ರ ಗುರುತಿಸಬಲಿದು. ಇದು ಕ್ೆಂಪು 
ಬಣುವನುು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಿ. ಆದರೊ ಕ್ೆಂಪು ಹೊವಿನಂದ ಸವಿಯನುು ಹಿೇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ೆು ಕ್ಲರಣ ಹೊವಿನ ಪರಿಮಳ ಮತ್ುತ 
ಅದನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಲು ಜೆೇನುಹುಳಕಿುರುವ ಕ್ಸುವು. 

ಬಗಗರಿ(Thorax) – ಜೆೇನುಹುಳದ ನಡುಬಲಗವಲಗಿರುವ ಬಗಗರಿಯು ಆರು ಕ್ಲಲುಗಳು ಮತ್ುತ ಎರಡು ರೆಕ್ೆುಗಳಿಗೆ 
ನೆಲ್ೆಯಲಗಿದೆ. 
ಕಾಲುಗಳು – ಪರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಲು ಮೊರು ತ್ುಂಡುಗಳಲಗಿದುದ ಅವು ತ್ೆೊಡೆಯಲುಬು (femur), ಕ್ಣಕ್ಲಲ್ೆ (Tibia) ಮತ್ುತ 
ಮುಂಗಲಲ್ೆಲುತ್ಂಡ(tarsus). ಕ್ಲಲುಗಳನುು ನಡೆಯಲು ಬಳಸಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿದೆೇ ಮುಂಬಲಗದ ಎರೆಡು ಕ್ಲಲುಗಳಲ್ಲಿ 
‘ಅರಿಗೆೊಂಬು ತ್ೆೊಳಕ್’ಗಳು (Antennae Cleaner) ಮತ್ುತ ಹಿಂಬಲಗದ ಕ್ಲಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊವಿನ ಬಂಡನುು(Pollen) 

ಕ್ೊಡಟ್ುುಕ್ೆೊಳಳಲು ‘ಬಂಡು ಚಿೇಲ’ (Pollen Basket)ವನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಅಲಿದೆೇ ಬಂಡು ಚಿೇಲದಿಂದ ಬಂಡನುು 
ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಮತ್ುತ ತ್ೆಗೆದುಹಲಕ್ಲು ಬೆೇಕ್ಲದ ಗೆೊೇರೆ(rake) ಮತ್ುತ ಹಣಿಗೆಯಂತ್ಹ (comb) ಇಟ್ುಳ ಇದರ 
ಕ್ಲಲುಗಳಲ್ಲಿವೆ. 

ರೆಕೆೆಗಳು – ಹುಳದ ಹಲರಲಟ್ಕ್ೆು ನೆರವಲಗಲು ಎರಡು ಜೆೊತ್ೆ ರೆಕ್ೆುಗಳನುು ಇದು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬಲಗದ ರೆಕ್ೆುಯು 
ಹಿಂಬಲಗದ ರೆಕ್ೆುಗಿಂತ್ ಎತ್ತರವಲಗಿದೆ. ಈ ಹುಳದ ರೆಕ್ೆುಗಳು ಮೇಲ್ೆ-ಕ್ೆಳಗೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಬಡಯುವುದರ ಜೆೊತ್ೆಗೆ, ದೆೊೇಣಿಯ 

ಹುಟ್ುನುು ಹಲಕ್ುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ೆುಯನುು ಬಡಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲರಲು ಮತ್ುತ ಮುಂದೆ ಹೆೊೇಗಲು ಸಲಕ್ಶ್ುು ಬಲ 
ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆೊಟ್ೆಟಯ ಬಾಗ(Abdomen): ಹೆೊಟ್ೆುಯ ಬಲಗದಲ್ಲಿ ಹೆೊಟ್ೆು ಮತ್ುತ ಕ್ೆೊಂಡ(sting) ಹೆೊರಗೆ ಕ್ಲಣುವಂತ್ಹವು. ಉಳಿದಂತ್ೆ 
ಕಿಬೆೊೊಟ್ೆುಯ ಒಳಗೆ ಅರಗೆೇರಲ ಾಟ್ು (Digestive System) ಮತ್ುತ ಉಸಿರೆೇರಲ ಾಟ್ು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಲವುದೆೇ ಅನಲಹುತ್ಗಳು 
ಎದುರಲದಲಗ ತ್ನುನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು ಕ್ೆೊಂಡಯ ನೆರವಿನಂದ ನಂಜನುು ಚುಚುಾತ್ತದೆ. 

ಜೆೇನುಹುಳುವಿನ ಕ್ೆಲವು ಮುಕ್ಾಬಲಗಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲ್ಲಗಿದೆ. ಇವಲಿದೆೇ, ಇದರ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆು ನೆರವಲಗುವ ಇನುಶ್ುು 
ಅಂಗಗಳನುು ಇದು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಆ ಅಂಗಗಳಲವವು? ಅವುಗಳ ಕ್ೆಲಸಗಳೆೇನು? ಜೆೇನುಹುಳವು ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು ಹೆೇಗೆ 
ಕ್ೊಡಡುತ್ತದೆ? ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಡುತ್ತದೆ? ಜೆೇನುಗೊಡನುು ಹೆೇಗೆ ಕ್ಟ್ುುತ್ತದೆ? ಇಂತ್ಹ ಹಲವಲರು ಕ್ೆೇಳಿಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನುು 
ಮುಂದಿನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕ್ೆೊಳೆ್ ಳೇಣ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆ: spillehoney.com, westmtnapairy.com) 

(ಚಿತರ ಸೆಲೆ: wikipedia) 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಬಾಳೆಿ ಸುತುು 

ಸಿಹಿಯಲದ ಜೆೇನನುು ನೇಡುವ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳ ಹುಟ್ುು ಮತ್ುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹಲವು ಕ್ುತ್ೊಹಲಕ್ಲರಿ ಅಂಶ್ಗಳನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡದೆ. ಪುಟ್ುಗೊಡನಲ್ಲಿ ದೆೊಡಡ ಸಂಸಲರವನುು ನಡೆಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗುವ ಈ ಕಿೇಟ್ಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಕ್ಶ್ುು 
ಹಲತ್ನವಿದೆ. ಒಂದು ಜೆೇನನ ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಒಡತಿ, ಗಂಡು ಜೆೇನು ಮತ್ುತ ದುಡಮಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳೆಂಬ ಮೊರು ಬಗೆಯ 

ಹುಳಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಮೊಟ್ೆಟ, ಮರಿಹುಳ (larvae), ಗೊಡುಹುಳ (pupa) ಮತ್ುತ ಜೆೋನ್ುಹುಳವೆಂಬ 
ನಲಲುು ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ು ನಡೆಸುತಿತರುತ್ತವೆ. 

ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಬಾಳೆಿ ಸುತುು (Life cycle): 

 

 ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲ ಿಸಲಕ್ಶ್ುು ಹೆಣುು ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿದದರೊ ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಮಲತ್ರ ಎರುಬುಳಳ (fertile) ಹುಳವಲಗಿದೆ. 
ಒಡತಿ ಜೆೇನು ಮಲತ್ರ ಮೊಟ್ೆುಗಳನುಡುವ ಕ್ಸುವನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಜೆೇನುಹುಳು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮೊಟ್ೆುಯಂದ ಹುಟ್ುಬಹುದು; 
1) ಹೆಣುು ಗಂಡನೆೊಡನೆ ಕ್ೊಡುವಿಕ್ೆಯ ಬಳಿಕ್ ಇಟ್ು ಮೊಟ್ೆು 2) ಹೆಣುು ಗಂಡನೆೊಂದಿಗೆ ಕ್ೊಡದೆಯೇ ಇಟ್ು ಮೊಟ್ೆು 
ಮೊದಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುದ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳು ಯಲವಲಗಲೊ ಹೆಣುು ಜೆೇನುಗಳಲಗಿರುತ್ತವೆ ಅದೆೇ ಎರಡನೆೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟುದ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳು ಗಂಡಲಗಿರುತ್ತವೆ; ಒಡತಿ ಹುಳವು ಗಂಡು ಹುಳದೆೊಡನೆ ಕ್ೊಡದಲಗ ಅದರ ಗಂಡು ಬಿತ್ುತಗಳನುು 
ಪಡೆದು ತ್ನುಲ್ಲ ಿಅಡಗಿಸಿಟ್ುುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಯಲವಲಗ ಹೆಣುು ಜೆೇನುಹುಳುಗಳನುು ಹುಟ್ಟುಸಬೆೇಕ್ು ಮತ್ುತ ಯಲವಲಗ ಗಂಡು 
ಜೆೇನುಗಳನುು ಅನುುವುದನುು ಒಡತಿ ಜೆೇನು ತಿೇರಲ ಮನಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣುು ಜೆೇನುಹುಳುಗಳು ಬೆೇಕ್ೆಂದಲಗ ಒಡತಿ ಜೆೇನು ತ್ನುಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡಟ್ುುಕ್ೆೊಂಡರುವ ಗುಂಡುಬಿತುುಗಳನುು(sperm) ತ್ನು ಮೊಟ್ೆುಯೊಡನೆ ಬೆರಸಿ ಹೆಣುು ಜೆೇನುಹುಳುಗಳನುು ಹುಟ್ಟುಸುತ್ತದೆ. 
ಒಡತಿ ಜೆೇನು ಗಂಡು ಜೆೇನುಹುಳಗಳನುು ಹುಟ್ಟುಸಬೆೇಕ್ೆಂದಲಗ ಗಂಡುಬಿತ್ುತಗಳೆ್ ಂದಿಗೆ ಬೆರಸದೆಯೇ ಬರಿೇ ಮೊಟ್ೆುಗಳನುು 
ಇಡುತ್ತದೆ! 

Ѧ 
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ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ೆುಗಳನಟ್ು ಮೊರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ್ ಮೊಟ್ೆುಯೊಡೆದು ಮರಿಹುಳು(larvae) ಹೆೊರಗಡೆ 
ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಿಹುಳಗಳಿಗೆ ದುಡಮಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಬೆೇಕ್ಲದ ಊಟ್ವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಿಹುಳಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸುವ ಊಟ್ವು ‘ಜೆೋನ್ುಗುಂಜಿ‘ (Royal jelly) ಮತ್ುತ ಜೆೇನುರೆೊಟ್ಟು (Bee Bread) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚುಾ ಮುನುುಗಳಿರುವ 
(protein) ಹೊವಿನ ಬಂಡು (pollen), ಜೆೇನುತ್ುಪಾ ಮತ್ುತ ಜೆೇನುಹುಳಗಳೆೇ ಹೆೊರಹಲಕ್ುವ ದೆೊಳ (ೆenzyme)ಗಳನುು 
ಸೆೇರಿಸಿ ಜೆೇನುಗಂಜಯನುು ಈ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಅಣಿಮಲಡುತ್ತವೆ. ಜೆೇನುರೆೊಟ್ಟು ಎಂಬುದನುು ಜೆೇನುತ್ುಪಾ ಮತ್ುತ 
ಹೊವಿನ ಬಂಡನುು ಸೆೇರಿಸಿ ಹುಳಗಳು ತ್ಯಲರಿಸಿರುತ್ತವೆ. 

ಹಿೇಗೆ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳಿಂದ ಆರೆೈಕ್ೆ ಮಲಡಸಿಕ್ೆೊಂಡ ಮರಿಹುಳಗಳು ಬೆಳೆಯುತಿತದದಂತ್ೆ, ಅವುಗಳ ಗೊಡುಗಳನುು 
ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಮೇಲ್ಲನಂದ ಮೇಣವನುು ಬಳಸಿ ಮುಚುಾತ್ತವೆ, ಇದು ಮರಿಹುಳಗಳನುು ಹೆೊರಗಿನ ತ್ೆೊಂದರೆಗಳಿಂದ 
ಕ್ಲಪ್ಲಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಬಿಸುಪನುು ಕ್ಲದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಮುಚಿಾದ ಗೊಡನೆೊಳಗಿರುವ ಮರಿಹುಳ 
ಮತ್ತಶ್ುು ಬೆಳೆದು ಗೊಡುಹುಳದಹಂತ್ಕ್ೆು ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ್ ಗೊಡುಹುಳದಿಂದ ಜೆೇನುಹುಳ ಹೆೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಗೊಡನ ಮುಚಾನುು ಒಡೆದು ಹೆೊರಬಂದು ಉಳಿದ ಹುಳಗಳೆ್ ಡನೆ ಬೆರೆತ್ು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಮೊಟ್ೆುಯಂದ ಒಡತಿ, ಗಂಡುಹುಳ ಮತ್ುತ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಆಗುವ ಬಗೆಯನುು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಣಬಹುದು: 
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ಒಡತಿ ಜೆೋನ್ುಹುಳ: 

ದುಡಮಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಯಲವ ಮರಿಹುಳವು ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವಲಗಬೆೇಕ್ೆಂದು ಆರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲಗಲಗಿ, 

ಒಡತಿಯಲಗುವ ಆ ಮರಿಹುಳಕ್ೆು ಹೆಚುಾ ಜೆೇನುಗಂಜಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ತ್ನು ಮರಿಹುಳದ ಹಂತ್ದ ಕ್ೆೊನೆಯವರೆಗೊ 
ಒಡತಿಯು ಊಟ್ವನುು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಡತಿಯ ಹೆರುವ ಅಂಗಗಳು ಮತ್ುತ ಸುರಿಗೆ(hormone)ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ಒಡತಿಯು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಕಿುಂತ್ ಒಂದೊವರೆ ಪಟ್ುು ದೆೊಡಡದಿರುತ್ತದೆ. ತ್ನು ಬಲಳಿನುದದಕ್ೊು ಇದು 
ಜೆೇನುಗಂಜಯನುು ತಿಂದೆೇ ಬದುಕ್ುತ್ತದೆ. 

ಮೊಟ್ೆುಯೊಡೆದು ಹೆೊರಬರುವ ಹೆೊಸ ಒಡತಿ ಹುಳವು ಮೊದಲು ಮಲಡುವ ಕ್ೆಲಸವೆಂದರೆ, ಉಳಿದ ಗೊಡುಗಳಿಗೆ ಹೆೊೇಗಿ 
ಅಲ್ಲಿ ಯಲವುದಲದರು ಒಡತಿಯಲಗುತಿತರುವ ಗೊಡುಹುಳವಿದದರೆ ಅದಕ್ೆು ತ್ನು ಕ್ೆೊಂಡಯಂದ ನಂಜನುು ಚುಚಿಾ 
ಸಲಯಸುವುದು. ಬಳಿಕ್ ಜೆೇನುಗೊಡನ ತ್ುಂಬೆಲ್ಲಿ ಓಡಲಡ ಆಗುತಿತರುವ ಕ್ೆಲಸವನುು ಗಮನಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆೊಸ ಒಡತಿ 
ಹುಳವನುು ಒಮಮಲ್ೆ ಒಡತಿ ಹುಳವೆಂದು ಉಳಿದ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಒಪಿಾಕ್ೆೊುಳುಳವುದಿಲಿ. ಒಡತಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ 

ತಿರುಗುತಿತರುವ ಈ ಹುಳವು ಗೊಡನಂದ ಹೆೊರಬಂದ ಎರಡು ಮೊರು ವಲರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಜೆೇನುಹುಳದ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗಿ 
ಮೊಟ್ೆುಗಳನುಡುವ ಸುಳಿವನುು ನೇಡಬೆೇಕ್ು. ಆಗ ಮಲತ್ರ ಇದನುು ಒಡತಿ ಎಂದು ಎಲಿರು ಒಪಿಾಕ್ೆೊಳುಳತ್ಲತರೆ, ಇಲಿವಲದರೆ 
ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಈ ಒಡತಿಯ ಸಲಯಸಿಯೊೇ, ಓಡಸಿಯೊೇ ಇನೆೊುಂದು ಒಡತಿ ಹುಳವನುು ನೆೇಮಸುತ್ತವೆ. 

ಗೊಡನಂದ ಹೆೊರಬಂದ ಆರನೆೇ ದಿನಕ್ೆು ಒಡತಿ ಹುಳವು ಮೈನೆರೆದು ಗಂಡು ಹುಳದೆೊಡನೆ ಒಂದಲಗಲು ಸಿದದವಲಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೊದಲು ಗೊಡನ ಸುತ್ತಲು ಅದು ತ್ನು ಹಲರಲಟ್ವನುು ಆರಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊಡನ ಸುತ್ತ ಹಲರಲಡುವುದರಿಂದ ಅದರ 
ಕ್ಂಡಗಳು ಬಲಗೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಕ್ಂಡಗಳು ಬಲಗೆೊಳುಳವುದರಿಂದ ಹೆಚುಾ ಗಂಡು ಹುಳಗಳ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗಲು 
ಸಲದಾವಲಗುತ್ತದೆ, ಹಲಗಲಗಿ ಹೆಚುಾ ಗಂಡುಬಿತ್ುತಗಳನುು (sperms) ಪಡೆದುಕ್ೆೊಳಳಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಡತಿ 

ಜೆೇನುಹುಳದ ಹುಟ್ಟುಸುವಿಕ್ೆಯ ಕ್ಸುವು ಹೆಚುಾತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ವಲರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹುಳಗಳ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗಿ 
ಮೊಟ್ೆುಗಳನುು ಇಡುವ ಸೊಚನೆ ಕ್ೆೊಡಬೆೇಕ್ು, ಇಲಿವಲದರೆ ಅದು ಬೆೇಟ್ದ (sexual) ಹರೆಯ ದಲಟ್ಟದೆ ಎಂದು ಬೆೇರೆ 
ಒಡತಿಯನುು ನೆೇಮಸಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಒಡತಿ ಹುಳವು ತ್ನು ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 40 ಗಂಡು ಹುಳಗಳ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗುತ್ತವೆ. ತ್ಲನು ಮೊಟ್ೆುಯಡಲು 
ಶ್ುರುಮಲಡದರೆ ದಿನಕ್ೆು 2000 ದ ತ್ನಕ್ ಮೊಟ್ೆುಗಳನುಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಒಡತಿ ಹುಳವು ಸುಮಲರು 5 ವರುಶ್ಗಳವರೆಗೆ 
ಬದುಕ್ಬಲಿದು, ಆದರೆ ವಯಸಲಸದಂತ್ೆ ಅದರೆ ಮೊಟ್ೆುಗಳನುಡುವ ಕ್ಸುವು ಕ್ಡಮಯಲಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗೊಡನ ಹುಳಗಳು 
ಅದನುು ಬದಲು ಮಲಡಬಹುದು. ಅಲಿದೆೇ, ಗಲಳಿಪ್ಲಡು (weather) ಮತ್ುತ ಹೆೊರಗಿನ ತ್ೆೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೊ ಇದು ತ್ನು 
ಮೊಟ್ೆುಯಡುವ ಕ್ಸುವನುು ಕ್ಳೆದುಕ್ೆೊಂಡು ಒಡತಿಯ ಜಲಗದಿಂದ ಕ್ೆಳಗಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೆೊಸ ಒಡತಿಯೊಂದು ಗೊಡನಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಯುವಲಗ ಈಗಲಗಲ್ೆೇ ಇರುವ ಒಡತಿ ಏನಲಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕ್ೆೇಳಿಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಮೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗಲಗಲ್ೆೇ ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ 
ಒಡತಿ ತ್ನು ಮೊಟ್ೆುಯಡುವ ಕ್ಸುವನುು ಚೆನಲುಗಿರಿಸಿಕ್ೆೊಂಡದದರೆ ಅದು ಕ್ೆಲವು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳ ಒಡನೆ ಇನೆೊುಂದು 
ಜಲಗಕ್ೆು ಹಲರಿಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ೆೊತಂದು ಜೆೇನುಗೊಡು ಹುಟ್ುುತ್ತದೆ. 
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ಒಡತಿ, ಗಂಡು ಮತ್ುತ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿನದ ಹಂತ್ಗಳನುು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ 
ನೆೊೇಡಬಹುದು.

 

ಗುಂಡು ಜೆೋನ್ುಹುಳ: 

ನಲವು ಮೊದಲ್ೆೇ ತಿಳಿದಂತ್ೆ ಒಡತಿ ಹುಳವು ಗಂಡು ಹುಳದ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗದೆ, ಬಸಿರಿಲಿದೆಯೊ ಕ್ೊಡ ಮೊಟ್ೆುಗಳನುು 
ಇಡಬಲಿದು. ಇಂತ್ಹ ಬಸಿರಿಲದಿೆ ಇಟ್ು ಮೊಟ್ೆುಗಳಿಂದ ಮೊಡದ ಹುಳಗಳೆೇ ಗಂಡುಹುಳಗಳು. ಮೊಟ್ೆುಯೊಡೆದ ಹದಿನಲರು 
ದಿನಗಳಿಗೆ ಗಂಡು ಹುಳವು ಮೈನೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಜೆೇನುಗೊಡನ ಸುತ್ತ ಹಲರಲಡುತ್ತ ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವನುು ಕ್ಂಡು 
ಒಂದಲಗುವುದು ಇದರ ಕ್ೆಲಸವಲಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಗಂಡುಹುಳದ ಮುಕ್ಾ ಕ್ೆಲಸವೆೇ ಒಡತಿ ಹುಳದ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗಿ ಜೆೇನು ಹುಳದ ಸಂತ್ತಿಯನುು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಈ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ಲುಗಿ ಅದಕ್ೆು ದಕ್ುುವ ಬಹುಮಲನ ಎಂದರೆ ಸಲವು! ಹೌದು, ಒಂದು ಗಂಡು ಜೆೇನುಹುಳವು, ಒಮಮ ಒಡತಿ ಜೆೇನನ 
ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲದ ಕ್ೊಡಲ್ೆ ಅದರ ಬೆೇಟ್ದ ಅಂಗವು (sexual organ) ಕಿತ್ುತ ಒಡತಿ ಹುಳದೆೊಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಗಂಡು ಹುಳವು ಸಲವನುಪುಾತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಒಡತಿ ಹುಳವು 100% ಗಂಡುಬಿತ್ತನುು (Sperm) ಪಡೆದು ತ್ನುಲ್ಲಿಟ್ುುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. 
ಗಂಡು ಹುಳಗಳು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಯಲವುದೆೇ ಹೆಚಿಾನ ಕ್ೆಲಸ ಮಲಡುವುದಿಲಿ. ಚಳಿಗಲಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ೆುಯನುು ಬಡದು ಗೊಡನ 
ಬಿಸುಪನುು ಕ್ಲಯುದಕ್ೆೊಳಳಲು ಇವು ನೆರವು ನೇಡುತ್ತವೆ ಅದನುು ಬಿಟ್ುರೆ ಗೊಡುಕ್ಟ್ುುವುದಲಗಲ್ಲ, ಮೇವು ತ್ರುವುದಲಗಲ್ಲ 

ಇನುತ್ರ ಯಲವ ಕ್ೆಲಸವನುು ಮಲಡುವುದಿಲಿ. ಗಂಡುಹುಳಗಳು ಒಡತಿಯ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲದಲಗ ಸಲಯುತ್ತವೆ, ಇಲಿವೆೇ 
ಹಸಿವಿನಂದ, ಹೆೊರಗಿನ ದಲಳಿಯಂದ ಸಲಯುತ್ತವೆ. 

ದುಡಿಮೆಗಾರ ಹುಳಗಳು: 
ಒಡತಿಯು ಗಂಡು ಹುಳಗಳ ಜೆೊತ್ೆ ಒಂದಲಗಿ ಬಸಿರಲಗಿ ಇಡುವ ಮೊಟ್ೆುಗಳಿಂದ ಮೊಡಬರುವ ಹುಳಗಳೆೇ ದುಡಮಗಲರ 
ಹುಳಗಳು. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ುುವ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಹೆಣುು ಹುಳಗಳೆೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಡತಿ ಮತ್ುತ ಗಂಡುಹುಳಕಿುಂತ್ 
ಚಿಕ್ುದಲಗಿ ಕ್ಲಣುವ ಇವು ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುುವುದು, ಮೊಟ್ೆುಗಳ ಆರೆೈಕ್ೆ, ಒಡತಿಯ ಆರೆೈಕ್ೆ, ಗೊಡನ ಆರೆೈಕ್ೆ ಮತ್ುತ ಎಲಕಿಿುಂತ್ 

ಹೆಚಲಾಗಿ ಹೊವಿಂದ ಹೊವಿಗೆ ಹಲರಿ ಜೆೇನನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ೊಡಡುವುದು. ಅದಕ್ಲುಗಿ ಇವು ನಜವಲದ 
ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು. 

ಗೊಡನ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನುು ನೆೊೇಡಕ್ೆೊಂಡು ಎಣಿಕ್ೆಯಲ್ಲಯಿೊ ಕ್ೊಡ ಹೆಚಿಾರುವ ಈ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳನುು, 
‘ಜೆೇನುಗೊಡನ ಬೆನೆುಲುಬು’ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಲತರೆ. ಚಳಿಗಲಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚಲಾಗಿ ಗೊಡನಲ್ೆಿೇ ಇರುವ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು 
ರಕ್ೆುಯನುು ಬಡದು ಗೊಡನ ಬಿಸುಪನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡುತ್ತವೆ. ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹೆಚುಾ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸದೆೇ ಹೆೊೇದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು 4-5 
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ತಿಂಗಳು ಬದುಕ್ುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹೊವಿಂದ ಹೊವಿಗೆ ಹೆಚುಾ ತಿರುಗಲಟ್ ಮಲಡುತಿತದದರೆ ಕ್ೆೇವಲ 1-2 ತಿಂಗಳು 
ಮಲತ್ರ ಬದುಕ್ುತ್ತವೆ. 
ಹಿೇಗೆ ಒಡತಿ, ಗಂಡು ಮತ್ುತ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ಕ್ೆಲಸಗಳನುು ನಡೆಸುತ್ತ, ಒಂದಕ್ೆೊುಂದು ನೆರವಲಗಿ 
ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಸಂಸಲರ ನಡೆಸುತಿತರುತ್ತವೆ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಚಿತರಸೆಲೆ: wesmtnapairy.com, getbuzzingaboutbees.com) 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಕುಣಿತ  

“ದಲರವಲಡದ ಅಂಗಡಯಲ್ಲಿ ಹಲಲ್ಲನ ಪ್ೆೇಡ ತ್ುಂಬಲ ಚೆನಲುಗಿರುತ್ೆತ.” “ಬೆಂಗಳ್ರಿನ ತಿಂಡ ಬಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿನಸು 
ಸಿಗುತ್ೆತ…” – ನಮಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಊಟ್-ತಿಂಡಗಳ ಬಗೆಗ ಮತ್ೆೊತಬೊರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲಗ ನಲವು ಹೆೇಗೆಲ್ಲಿ ಮಲತ್ನಲಡ 
ತಿಳಿಸುತ್ೆತೇವೆ ಅಲಿವೆೇ? ಯಲವ ಯಲವ ಊರಿನಲ್ಲ,ಿ ಕ್ೆೇರಿಯಲ್ಲ,ಿ ಅಂಗಡಯಲ್ಲಿ ಯಲವ ತಿನಸುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು 
ಸರಿಯಲದ ವಿಳಲಸದೆೊಂದಿಗೆ ನಮಮ ಮಲತಿನ ಮೊಲಕ್ವೇ ಬರಹದ ಮೊಲಕ್ವೇ ಇನೆೊುಬೊರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ೆತೇವೆ. ನಮಮ 
ಮಲತಿನದೆದೇನೆೊೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಯಲವುದೆೊೇ ಹೊವಿನ ತ್ೆೊೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೊ ಜೆೇನನ ದಲರಿಯನುು ಒಂದು ಜೆೇನುಹುಳವು 
ಮತ್ೆೊತಂದು ಹುಳಕ್ೆು ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು? ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಒಂದಕ್ೆೊುಂದು ಮಲತ್ನಲಡುತ್ತವೆಯೇ? ಅವುಗಳ ನುಡ 
ಯಲವುದು? ಬನು, ಈ ಕ್ೆೇಳಿಿಗಳಿಗೆ ಮರುನುಡ ಹುಡುಕ್ುವ ಪರಯತ್ು ಮಲಡೆೊೇಣ. 

ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಮೇವು ಎಂದರೆ ಅದು ಹೊವಿನ ಬುಂಡು (pollen), ಜೆೋನ್ು (nectar) ಹಲಗು ನೇರು. ಹೊವಿನ ಬಂಡು ಮತ್ುತ 
ಜೆೇನನುು ಅವು ಹೊವುಗಳಿಂದಲ್ೆೇ ಹುಡುಕಿ ತ್ರಬೆೇಕ್ು. ಹಿಂದಿನ ಬರಹದಲ್ಲ ಿತಿಳಿದಂತ್ೆ ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಸವಿಯಲದ 
ಜೆೇನನುು ಕ್ೊಡಡುವ ಕ್ೆಲಸ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳದಲದಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 5-25% 

ಹುಳಗಳು ಬೆೋಹುಗಾರ(scouts) ಹುಳಗಳಲಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಮೇವಿಗಲಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲನ ಜಲಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಟ್ವನುು 
ನಡೆಸಿ, ಸೆೊಂಪ್ಲಗಿ ಹೊವುಗಳು ಸಿಗುವ ಜಲಗವನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡದು, ಗೊಡಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಉಳಿದ ದುಡಮಗಲರ 
ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಹೊವುಗಳಿರುವ ಜಲಗವನುು ತಿಳಿಸುವುದು ಈ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳ ಕ್ೆಲಸವಲಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಹಲಗಲದರೆ ಈ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಉಳಿದ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಹೊವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವನುು ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ? 

ಜೆೇನುಗೊಡನಂದ ಹೊವುಗಳು ಎಶ್ುು ದೊರದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ುತ ಯಲವ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರವನುು ಹೆೇಗೆ ತ್ೆೊೇರಿಸುತ್ತವೆ? ಈ 
ಎಲ್ಲಿ ಕ್ುತ್ೊಹಲಗಳಿಗೆ ಮರುನುಡಯೇ ‘ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಕುಣಿತ‘! ಹೌದು, ಬೆೇಹುಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಉಳಿದ 
ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಸೆೊಂಪ್ಲಗಿ ಸಿಗುವ ಮೇವಿನ ಜಲಗದ ವಿವರವನುು ಕ್ುಣಿತ್ದ ಮೊಲಕ್ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನೆುೇ ಜೆೇನುಹುಳದ 
ಕ್ುಣಿತ್ ಎನುಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. 

ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಹೆೇಗೆ ಮಲತ್ನಲಡಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ ಎನುುವುದನುು ಅರಿಯಲು ಸಲಕ್ಶ್ುು ಅರಕ್ೆಗಳನುು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದೆ. 
ಬೆೇಹುಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಮೇವಿನ ಜಲಗವನುು ಹುಡುಕ್ಲಡ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಹೊವಿನ ಬಂಡು ಮತ್ುತ ಜೆೇನನುು ಹೆೊತ್ುತಕ್ೆೊಂಡು 
ಗೊಡಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬೆೇಹುಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ಂದ ಬಂಡನ ನರುಗಂಪಿನ (odor) ಜಲಡನುು ಹಿಡದು ಉಳಿದ 

ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಮೇವಿನ ಜಲಗವನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ನಂಬಲ್ಲಗಿತ್ುತ. ಬಳಿಕ್ ನಡೆದ 
ಹೆಚಿಾನ ಅರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ುಣಿತ್ವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ು. ಜರ ಮನಯ ಅರಕ್ೆಗಲರ ಕಾರ ಲ್ ್ ಪ್ ಪಿರಸ್ೆ ಅರಕ್ೆಯನುು 
ನಡೆಸಿ, ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ುಣಿತ್ವನುು ಪರಿಚಯಸಿದರು, ಅದಕ್ಲುಗಿ ಅವರು ನೆೊಬೆಲ್ ಪರಶ್ಸಿತಯನುು ಕ್ೊಡ ಪಡೆದರು. 

ಏನಿದು ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಕುಣಿತ? 

ಮೇವನುು ಅರಸಿ ಗೊಡನಂದ ಹೆೊರಹೆೊೇದ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಗೊಡನ ಯಲವುದೆೊೇ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿರುವ, ಎಶೆ್ ುೇ 
ದೊರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಗಳ ರಲಶಿಯನುು ಹುಡುಕ್ುತ್ತವೆ. ಆ ಹೊವಿನಂದ ಸಲಕ್ಶ್ುು ಜೆೇನನುು ಹಿೇರಿ, ಹೊವಿನ ಬಂಡನುು ಕ್ೊಡ 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡು ಜೆೇನುಗೊಡಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳಿಗೆ ತ್ಲನು ಕ್ಂಡ 

Ѧ 
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ಮೇವಿನ ಜಲಗವನುು ತಿಳಿಸಲು ಅದು ಗೊಡನ ಪಕ್ುದಲ್ಲಿ ಕ್ುಣಿತ್ವನುು ಮಲಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ುಣಿತ್ವು ಮೇವು ಸಿಗುವ ದೊರ 

ಮತ್ುತ ದಿಕ್ುನುು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! ಅದು ಹೆೇಗೆ ಎಂದು ಈಗ ನೆೊೇಡೆೊೇಣ. 

ಮೆೋವು ಸಿಗುವ ದೊರ: 
ಮೇವು ಜೆೇನುಗೊಡನಂದ 50 ಮೇಟ್ರ್ ಗಿಂತ್ ಕ್ಡಮ ದೊರದಲ್ಲಿದದರೆ, ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳವು ‘ಸುತುು ಕುಣಿತ’ವನುು (round 

dance) ಹಲಕ್ುತ್ತದೆ. (ಕನಳಗಿರುವ ಚಿತ್ರವನುು ನೆೊೇಡ). ಹುಳವು ಒಂದು ಬಲರಿ ಇಲಿವೆೇ ಗೊಡನ ಸುತ್ತಲೊ ಹಲವು ಬಲರಿ 
ಸುತ್ುತ ಕ್ುಣಿತ್ವನುು ಹಲಕಿ, ಮೇವಿನ ಜಲಗದ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತಿಯನುು ನೇಡುವುದು. ಸುತ್ುತ ಕ್ುಣಿತ್ವನುು ಹಲಕಿದ ಮೇಲ್ೆ, ತ್ಲನು 
ಹೆೊತ್ುತ ತ್ಂದ ಹೊವಿನ ಬಂಡು ಮತ್ುತ ಜೆೇನನುು ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ೆೊತಂದು ಜೆೇನಗೆ ಸಲಗಿಸಿ, ಮತ್ೆೊತಂದು ಕ್ಡೆ ಮೇವನುು 
ಹುಡುಕ್ಲು ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ುತ ಕ್ುಣಿತ್ವು ಕ್ೆೇವಲ ದೊರವನುು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಗೊಡನಂದ ಕ್ೆೇವಲ 50 ಮೇ ದೊರದಲ್ಲಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ದಿಕ್ುನುು ತಿಳಿಸುವ ಅವಶ್ಾಕ್ತ್ೆ ಇಲಿ. ಸುತ್ುತ ಕ್ುಣಿತ್ವನುು ನೆೊೇಡದ ಉಳಿದ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು, 
ಹತಿತರದಲ್ೆಿೇ ಹೊವು ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತ್ು, ಹೊವಿನ ಕ್ಂಪಿನ ಜಲಡನುು ಹಿಡದು ಮೇವನುು ತ್ರಲು ಹೆೊೇರಡುತ್ತವೆ. 

 

ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಮೇವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವು 50 ರಿಂದ 150 ಮೇಟ್ರ್ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇದದರೆ ಆಗ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳವು ‘ಕುಡುಗೆೊೋಲು 
ಕುಣಿತ‘ವನುು(sickle dance) ಹಲಕ್ುತ್ತದೆ. ಹೆಸರೆೇ ಹೆೇಳುವಂತ್ೆ ಕ್ುಡುಗೆೊೇಲ್ಲನ ಆಕ್ಲರದಲ್ಲ ಿಹುಳವು ಓಡಲಡ ಮೇವಿನ 

ಜಲಗದ ಬಗೆಗ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ುಡುಗೆೊೇಲು ಕ್ುಣಿತ್ವು ಕ್ೊಡ ಕ್ೆೇವಲ ದೊರವನುು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೆೊರತ್ು ದಿಕ್ುನುಲಿ. 

ಇನುು 150 ಮೇ. ಗಿಂತ್ ದೊರದಲ್ಲಿರುವ ಮೇವಿನ ಮಲಹಿತಿಯನುು ತಿಳಿಸಲು ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳವು ‘ಓಲಾಟದ ಕುಣಿತ‘ವನುು 
(waggle dance) ಮಲಡುತ್ತದೆ. ಈ ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ವು ದೊರ ಮತ್ುತ ದಿಕ್ುು ಎರಡನೊು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ಕ್ೆು 
ಕನಳಗಿರುವ ಚಿತ್ರವನುು ನೆೊೇಡ. ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳವು ಒಂದಶ್ುು ದೊರ ನೆೇರವಲಗಿ ಹಲರುತ್ತದೆ, ಬಳಿಕ್ 
ಬಲ/ಎಡಕ್ೆು ಅರೆಸುತ್ತನುು ಹಲಕಿ ಹಲರಲಟ್ವನುು ಶ್ುರುಮಲಡದ ಜಲಗಕ್ೆು ಬಂದು ತ್ಲುಪುತ್ತದೆ, ಮತ್ೆತ ಮೊದಲು ಓಡದ 

ನೆೋರದಾರಿಯಲ್ೆಿೇ ಹಲರಿ, ತಿರುಗಿ ಎಡ/ಬಲಕ್ೆು ಅರೆಸುತ್ತನುು ಹಲಕಿ ಹಲರಲಟ್ವನುು ಶ್ುರುಮಲಡದ ಜಲಗಕ್ೆು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಕ್ುಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಹುಳವು ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲರುವಲಗ ತ್ನು ಹೆೊಟ್ೆುಯ ಬಲಗವನುು ಅಲ್ಲಿಡಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಇಲಿವೆೇ 
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ಓಲ್ಲಡಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಹಲರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಲಲವನುು ಅಲ್ಲಿಡಸಿದಂತ್ೆ ಕ್ಲಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ ಇದನುು ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ 
ಎನುುತ್ಲತರೆ. ಅಲಿದೆೇ ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲರುವಲಗ ‘ಜುಂಯ್’ ಎಂಬ ಸದದನುು ಕ್ೊಡ ಮಲಡ ಹಲರುತ್ತದೆ. 

 

ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ನೆೇರದಲರಿಯನುು ಸಲಗಲು ಹುಳವು ಎಶ್ುು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ್ೆ ಮೇವು 
ಸಿಗುವ ದೊರವನುು ಲ್ೆಕ್ುಹಲಕ್ಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಡಮ ಹೆೊತ್ುತ ಹಲರಿದರೆ ಮೇವಿನ ಜಲಗವು ಕ್ಡಮ 
ದೊರವೆಂದು, ಹೆಚುಾ ಹೆೊತ್ುತ ಹಲರಿದರೆ ಹೆಚುಾ ದೊರವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ುತಗೆಗೆ, ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ೆಂಡ್ 
ಹಲರಿದರೆ ಮೇವಿನ ದೊರ 2000 ಮೇ. ಇದೆ ಎಂದು, 4 ಸೆಕ್ೆಂಡ್ ಹಲರಿದರೆ ಸುಮಲರು 4400 ಮೇ. ದೊರದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಇದೆ 
ಎಂದು ಅಂದಲಜಸಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆೇ, ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲರುವಲಗ ಮಲಡುವ ಓಲ್ಲಟ್ದ ಉರುಬು (tempo) ಮತ್ುತ 
ಎಶ್ುು ಹೆೊತ್ುತ ‘ಜಂಯ್’ ಎಂದು ಮಲಡುವ ಸದುದ ಮಲಡುವುದು ಎಂಬುದನುು ಕ್ೊಡ ಲ್ೆಕ್ುಕ್ೆು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡು, ಮೇವು ಇರುವ 
ದೊರವನುು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಕ್ಂಡುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. 

ಹಿೇಗೆ ಮೇವಿನ ದೊರವನುು ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ೆಕ್ುಹಲಕ್ಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಮೇವಿನ ದೊರ ಮತ್ುತ ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲರುವ 
ಹೆೊತಿತನ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಂಟ್ನುು ಮ್ುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಲರುವ ಮಲರಲ ಾಡು ತಿಟ್ುದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಣಬಹುದು.  
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ಮೆೋವು ಇರುವ ದಿಕುೆ ಮತುು ಓಲಾಟದ ಕುಣಿತ: 

ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಇರುವ ದಿಕ್ುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುವುದನುು ನೆೊೇಡದರೆ, ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಲ್ೆಕ್ುದಲ್ಲಿ ಎತಿತದ ಕ್ೆೈ 
ಎನುಬಹುದು. ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ದ ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಯಲವ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಹಲರುತ್ತದೆ, ಜೆೇನುಗೊಡಗೆ ಯಲವ 
ಕ್ೆೊೇನದಲ್ಲಿ ಹಲರುತಿತದೆ ಮತ್ುತ ನೆೇಸರನು ಯಲವ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಇದಲದನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ್ೆ ದಿಕ್ುನುು ಕ್ಂಡುಕ್ೆೊಳಳಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. 
ಇದನುು ಸುಳುವಲಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಮ್ುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಲರುವ ತಿಟ್ುವನುು ನೆೊೇಡ. 
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– ಮೇವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವು ನೆೇಸರನು ಇರುವ ದಿಕಿುನ ಕ್ಡೆ ಇದದರೆ, ಕ್ುಣಿತ್ದ ನೆೋರದಾರಿಯು ಗೊಡಗೆ ಒಂದೆೇ ತೆರಪಿನ್ಲ್ಲಿ 
(parallel) ಇರುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ 0 ಡಗಿರ ಕ್ೆೊೇನ) ಮತ್ುತ ನೆೇರದಲರಿಯ ದಿಕ್ುು ಗೊಡನ ಮೇಲುಮಕ್ವಲಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

– ಮೇವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವು ನೆೇಸರನ ಎದುರು ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಇದದರೆ, ಕ್ುಣಿತ್ದ ನೆೇರದಲರಿಯು ಗೊಡಗೆ ಒಂದೆೇ ತ್ೆರಪಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಲರಲಟ್ದ ದಿಕ್ುು ಗೊಡನ ಕ್ೆಳಮುಕ್ವಲಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

– ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಮೇವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವು ನೆೇಸರನಂದ ಬಲಕ್ೆು ಸುಮಲರು 30 ಡಗಿರ ಕ್ೆೊೇನದಲ್ಲಿ ಇದದರೆ. ಕ್ುಣಿತ್ದ 
ನೆೇರದಲರಿಯ ಕ್ೆೊೇನವು ಗೊಡನಂದ 30 ಡಗಿರ ಬಲಕ್ೆು ಬಲಗಿರುತ್ತದೆ. 

– ಹಲಗೆಯೇ ಮೇವು ನೆೇಸರನಂದ ಎಡಕ್ೆು 90 ಡಗಿರಯಲ್ಲಿ ಇದದರೆ ಕ್ುಣಿತ್ದ ನೆೇರದಲರಿಯ ಕ್ೆೊೇನವು ಗೊಡಗೆ 90 ಡಗಿರಯಲ್ಲಿ 
ಬಲಕ್ೆು ಬಲಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಓಲ್ಲಟ್ದ ಕ್ುಣಿತ್ವು ನೆೇಸರನ ಜಲಗದ ಮೇಲ್ೆ ಹೆಚುಾ ನೆಚಿಾಕ್ೆೊಂಡರುತ್ತದೆ. ಎತ್ುತಗೆಗೆ, ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳವು ಮೊಡಣ 
ದಿಕಿುನಲ್ಲಿರುವ ಮೇವಿನ ಬಗೆಗ ಉಳಿದ ಹುಳಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕಿದೆ ಎಂದಿಟ್ುುಕ್ೆೊಳೆ್ ಳೇಣ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಬೆಳಗಿನ ಹೆೊತ್ುತ ಆ 
ದಿಕ್ುನುು ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳವು ತ್ನು ಕ್ುಣಿತ್ದ ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಮಕ್ವಲಗಿ ಸಲಗಬೆೇಕ್ು, ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ನೆೇಸರ ಮತ್ುತ ಮೇವು ಒಂದೆೇ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿವೆ. ಅದೆೇ ಮೊಡಣ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿರುವ ಮೇವಿನ ಬಗೆಗ ಸಂಜೆಯ ಹೆೊತ್ುತ 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಹುಳವು ಕ್ುಣಿತ್ದ ನೆೇರದಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಮುಕ್ವಲಗಿ ಸಲಗಬೆೇಕ್ು. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನೆೇಸರನು ಈಗ ಪಡುವಣ 
ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಇದಲದನೆ ಮತ್ುತ ಮೇವು ನೆೇಸರನ ಎದುರು ದಿಕಿುನಲ್ಲಿದೆ. 
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ನೆೇಲದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಜಲಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ತ್ನು ಮೇವು ಇರುವ ದಿಕ್ುು ಮತ್ುತ ದೊರವನುು ಓಲ್ಲಟ್ದ 
ಕ್ುಣಿತ್ದ ಮೊಲಕ್ ಹೆೇಗೆ ತ್ೆೊೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ಹೆಚುಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ನೆೊೇಡ – ಓಲ್ಲಟ್ದ 
ಕ್ುಣಿತ್ದ ದಿಕ್ುು ಮತ್ುತ ದೊರ. 

ಇದು ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮದೆೇ ಆದ ಕ್ುಣಿತ್ದ ಮೊಲಕ್ ಗೊಡನ ಉಳಿದ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಗುವ ದೊರ ಮತ್ುತ 
ದಿಕ್ುನುು ತಿಳಿಸುವ ಬಗೆ. ಈ ಕ್ುಣಿತ್ವಶೆುೇ ಅಲಿದೆ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ರುವ ಹೊವಿನ ಬಂಡು ಮತ್ುತ ಜೆೇನನ 
ನರುಗಂಪಿನ ನೆರವನುು ಪಡೆದುಕ್ೆೊಂಡು, ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಹೊವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ್ 
ಗೊಡಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಜೆೇನನುು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ಂದು ಕ್ೊಡಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. 

 (ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಚಿತರ ಸೆಲೆ: cals.ncsu, users.rcn.com, westmtnapairy, pinterest.com) 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳವು ಗೊಡನ್ುು ಕಟುಟವ ಬಗೆ  

 

ಗಿಡದ ಟ್ೆೊಂಗೆಯಲ್ೆೊಿೇ, ಮರದ ಪೊಟ್ರೆಯಲ್ೆೊಿೇ ಇಲಿವೆೇ ದೆೊಡಡ ಕ್ಟ್ುಡದ ಮಲಳಿಗೆಯಲ್ೆೊಿೇ ನಲವು ಜೆೇನುಗೊಡುಗಳನುು 
ಕ್ಂಡರುತ್ೆತೇವೆ. ಹಿೇಗೆ ಸಲವಿರಲರು ಹುಳಗಳು ಸೆೇರಿ ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ಟು, ಸಿಹಿಯನುು ಕ್ೊಡಟ್ುು ಬದುಕ್ನುು ನಡೆಸುವ ಪರಿ 
ಬೆರಗಿನಂದ ಕ್ೊಡದೆ. ಇವು ಒಂದೆೇ ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಹೆಚುಾಕ್ಲಲ ವಲಸಮಲಡದೆೇ ತ್ಮಮ ಗೊಡನುು ಆಗಲಗ ಬದಲ್ಲಸುತ್ತಲ್ೆೇ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆೊಸ ಜಲಗವಂದನುು ಹುಡುಕಿ, ಹೆೊಸ ಗೊಡೆೊಂದನುು ಕ್ಟ್ಟು ತ್ಮಮ ಬಲಳೆಿಯನುು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 
ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಹೆೊಸ ಗೊಡನುು ಹೆೇಗೆ ಕ್ಟ್ುುತ್ತವೆ, ಅದರ ವಿಶೆೇಶ್ತ್ೆಗಳೆೇನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲ್ೆ ಬೆಳಕ್ು ಚೆಲುಿವ 
ಪರಯತ್ುವೆೇ ಈ ಬರಹ. 

ಹಳೆಯ ಗೊಡನ್ುು ಬಿಟುಟ… 

ಜೆೇನುಹುಳದ ಬಲಳ ಮೆಸುತ್ುತ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹಲಗೆ ಒಂದು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಒಡತಿ ಜೆೇನು ಹುಟ್ಟುದರೆ, ಆಗ ಹಳೆಯ 
ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಒಂದಶ್ುು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳ ಜೆೊತ್ೆಗೊಡ ಹೆೊಸ ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಹೆೊರಡುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆೇ, 
ಈಗಿರುವ ಜೆೇನುಗೊಡಗೆ ಇತ್ರ ಪ್ಲರಣಿಗಳು, ಬಿರುಗಲಳಿ ಇಲವಿೆೇ ಜೆೊೇರಲದ ಮಳೆಯಂದಲಗಿ ಏನಲದರು ತ್ೆೊಂದರೆಯಲದರೆ 
ಅವು ಇರುವ ಗೊಡನುು ಬಿಡಬೆೇಕ್ಲಗವುದು. ಹಿೇಗೆ ಗೊಡನುು ಬಿಟ್ುು ಹೆೊೇಗುವ ಕ್ೆಲದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಕ್ೆಲವು 
ಸಿದದತ್ೆಗಳನುು ಮಲಡಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಅವನುು ಈ ಕ್ೆಳಗೆ ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ; 

1. ಮೊಟ್ೆುಯನುು ಇಡುತಿತರುವ ಹಳೆಯ ಒಡತಿಯು ಹೆಚುಾ ದೊರ ಹಲರುವ ತ್ಲಕ್ತ್ತನುು ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲ,ಿ ಅದಕ್ಲುಗಿ ಗೊಡು 
ಬಿಡುವ ಕ್ೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಒಡತಿ ಹುಳಕ್ೆು ‘ಜೆೋನ್ುಗುಂಜಿ‘(Royal Jelly) ನೇಡುವುದನುು 
ನಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಡತಿಯು ಮೊಟ್ೆು ಇಡುವುದನುು ನಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಡತಿಗೆ ದೊರ ಹಲರಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. 
2. ಈಗಿರುವ ಗೊಡನ ಹತಿತರದಲ್ೆಿೇ ಇರುವ ತ್ಕ್ುುದಲದ ಜಲಗವನುು ‘ಬೆೇಹುಗಲರ’ ಹುಳಗಳು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಗೊಡನುು 
ಬಿಟ್ುು ಹಲರುವ ಹುಳಗಳು ನೆೇರವಲಗಿ ಹೆೊಸ ಗೊಡು ಕ್ಟ್ುುವ ಜಲಗಕ್ೆು ಹೆೊೇಗುವುದಿಲಿ, ಬದಲ್ಲಗಿ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು 
ಗುರುತಿಸಿದ ಜಲಗದಲ್ಲ ಿತ್ುಸುಹೆೊತ್ುತ ತ್ಂಗಿರುತ್ತವೆ. 

Ѧ 
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ಒಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಡನುು ಬಿಡುವಲಗ ಹೆೊಟ್ೆು ತ್ುಂಬಲ ಜೆೇನನುು ಹಿೇರಿಕ್ೆೊಂಡು ಹಲರುತ್ತವೆ. ಹೆೊಸ ಜಲಗವನುು 
ತ್ಲುಪುವವರೆಗೆ ತ್ಮಮ ಹಸಿವನುು ನೇಗಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಇದು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಲರು 1000 ದಿಂದ 10,000 ಸಲವಿರ 
ಹುಳಗಳು ಗೊಡುಬಿಟ್ುು ಒಮಮಲ್ೆ ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗಬಹುದು. ಗೊಡುಬಿಟ್ುು ಹಲರುವ ಜೆೇನುಹುಳದ ಹಿಂಡು ಮೊದಲು ಬೆೇಹುಗಲರ 
ಹುಳಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಹತಿತರದ ಜಲಗಕ್ೆು ಬಂದು ತ್ಂಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಲರು 25-50 ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಹೆೊಸ 
ಜಲಗವನುು ಅರಸುತ್ಲತ ಹೆೊರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆೊತಿತನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಒಡತಿಯನುು ಸುತ್ುತವರೆದು ಒಡತಿಗೆ 
ಬೆೇಕ್ಲದ ಬಿಸಿಯನುು ಕ್ಲಯುದಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಹಿೇರಿದ ಜೆೇನನುು ಹೆಚುಾಹೆೊತ್ುತ ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು ದುಡಮಗಲರ 
ಹುಳಗಳು ಯಲವುದೆೇ ಕ್ೆಲಸವನುು ಮಲಡದೆ ಒಡತಿಯನುು ಸುತ್ುತವರಿದಿರುತ್ತವೆ. 

ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಕ್ೆಲವು ಗಂಟ್ೆ ಇಲಿವೆೇ ಒಂದು ದಿನದೆೊಳಗಲಗಿ ಹೆೊಸ ಜಲಗದ ಮಲಹಿತಿಯನುು ತ್ರುತ್ತವೆ. ಇರುವ 
ಹಲವಲರು ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಜಲಗದ ಮಲಹಿತಿಯನುು ತ್ಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಹುಳಗಳು ಹೆೊಸ ಜಲಗದ 
ಮಲಹಿತಿಯನುು ‘ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ುಣಿತ್‘ದ ಮೊಲಕ್ ಇತ್ರೆ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬೆೇಹುಗಲರ 
ಹುಳವು ತ್ಲನು ಕ್ಂಡುಬಂದ ಜಲಗವು, ಗೊಡುಕ್ಟ್ುಲು ತ್ುಂಬಲ ಚೆನಲುಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಹೆಚುಾ ಹುರುಪಿನಂದ 

ಕ್ುಣಿತ್ವನುು ಹಲಕ್ುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಬೆೇಕ್ಲದರೆ ಒಮಮ ಆ ಜಲಗವನುು ಹೆೊೇಗಿ ನೆೊೇಡಕ್ೆೊಂಡು 
ಬರುತ್ತವೆ. ಕ್ೆೊನೆಗೆ, ಹೆಚುಾ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಒಪಿಾತ್ವಲಗುವ ಜಲಗಕ್ೆು ಎಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಪರಯಲಣ ಮಲಡುತ್ತವೆ. ಹಿೇಗೆ 
ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಲಗಿ ಸಲಗಿ ಹೆೊಸ ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುುವ ಬಗೆಗೆ ‘ಜೆೋನ್ುಹುಳದ ಬಿಡಯ‘ (Swarming) ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಲತರೆ. 

ಜೆೋನ್ುಗೊಡು: 
ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಹೆೊರಗಿನ ಪ್ಲರಣಿಗಳಿಂದ ಹೆಚುಾ ತ್ೆೊಂದರೆಗಳಿಲಿದ ಮತ್ುತ ವಲಸಕ್ೆು ಬೆೇಕ್ಲದ ಬಿಸುಪು 
(temperature) ಇರುವ ಜಲಗವನುು ಆರಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಹೆೊಸ ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುುವ ಜಲಗವನುು ತ್ಲುಪಿದೆೊಡನೆ ದುಡಮಗಲರ 
ಹುಳಗಳು ಗೊಡು ಕ್ಟ್ುುವ ಕ್ೆಲಸವನುು ಮೊದಲು ಮಲಡುತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಗೊಡನುು ‘ಜೆೇನುಮೇಣ’ದಿಂದ ಕ್ಟ್ುಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. 
ಆರೊ ಿಲೆಯ (hexagon) ಆಕ್ಲರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ುಚಿಕ್ು ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳು (Cells) ಸೆೇರಿ ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು 
ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 1 ಲಕ್ಶದವರೆಗೆ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಲುಗಿ ಸುಮಲರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕ್ೆ.ಜ. ಗಳಶ್ುು ಜೆೇನುಮೇಣವು 
ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಜೆೇನುಗೊಡನ ಮೇಲ್ಲೊಗದ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ನಡುಬಲಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ೆು ಹಲಗು ಗೊಡುಹುಳಗಳು 
ಮತ್ುತ ಕ್ೆಳಬಲಗದ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಡತಿ ಹುಳಕ್ಲುಗಿ ಗೊಡನ ಕ್ೆಳಬಲಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೆೇಶ್ 
ಕ್ೆೊೇಣೆಯರುತ್ತದೆ. 

ಜೆೋನ್ುಗೊಡು ಕಟುಟವ ಬಗೆ: 
ಜೆೇನುಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಬೆೇಕ್ಲದ ಜೆೇನುಮೇಣವು ಹೆೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುು ಮೊದಲು ನೆೊೇಡೆೊೇಣ; ದುಡಮಗಲರ 
ಹುಳಗಳು ಸುಮಲರು 6 ವಲರಗಳಶ್ುು ಮಲತ್ರ ಬದುಕ್ುತ್ತವೆ. ತ್ಮಮ 10-16 ನೆೇ ದಿನದ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿದಲದಗ ಇವುಗಳ 
ಹೆೊಟ್ೆುಯ ಬಲಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆೋಣ್ದ ಸುರಿಗೆ(Wax gland)ಯಂದ ಮೇಣವು ಒಸರುತ್ತದೆ(secrete). ಹಿೇಗೆ ಒಸರಿದ ಮೇಣವು 
ಹೆೊಟ್ೆುಯ ಹೆೊರಬಲಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆೊಟ್ೆಟಯ ತಟ್ೆಟಗಳ (Abdominal plates) ಸುತ್ತಲೊ ಅಂಟ್ಟಕ್ೆೊಂಡು ಚಿಕ್ು ಹಲ್ೆಿಗಳ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಣವು ಅಂಟ್ಟರುವ ಹೆೊಟ್ೆುಯ ತ್ಟ್ೆುಗಳನುು ಮ್ುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಲರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆೊೇಡಬಹುದು. 
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ಹಿೇಗಿರುವ ಮೇಣವನುು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ಹಿಂಗಲಲುಗಳ ನೆರವಿನಂದ ಕ್ೆರೆದು ಕ್ೆಳದವಡೆಗಳಿಗೆ ಸಲಗಿಸುತ್ತವೆ. 
ಕ್ೆಳದವಡೆಗಳ ನೆರವಿನಂದ ಮೇಣವನುು ಚೆನಲುಗಿ ಜಗಿದು ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಹಲಗೆ ಬಲಗುವಂತ್ೆ ಮತ್ತಗೆ ಮಲಡಕ್ೆೊಂಡು, 
ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸುಮಲರು ಅರ ದ ಕೆಿಜಿಿ ಮೇಣಕ್ಲುಗಿ, ಹೆಚುಾ-ಕ್ಡಮ 4 ಕೆಿಜಿ ಜೆೇನನುು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳವು 
ತಿನುಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಹಲಗಲಗಿ, ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಮಟ್ಟುಗೆ ಈ ಮೇಣವು ತ್ುಂಬಲ ಬೆಲ್ೆಬಲಳುವಂತ್ದುದ. ಮೇಣದಿಂದ ಕ್ಟ್ುುವ 
ಜೆೇನುಗೊಡನ ಹಲ್ೆಿಯನುು ಜೆೋನ್ುಹಲೆಲ ಇಲಿವೆೇ ಜೆೋನ್ುಹುಟುಟ (honeycomb) ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಲತರೆ. 

ಜೆೋನ್ುಮೆೋಣ್ದ ವಿವರ: 
– ತಿರುಳಿನ ಅಡಕ್ದ ಬರೆಹ: C15 H31 CO2 C30 H61 

– ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಗುವುದಿಲಿ. 
– ಸುಮಲರು 18 ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲಶಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಗಲಗಿ (brittle) ಬಿರುಕ್ು ಬಿರುಕ್ಲಗುವ ಗುಣಹೆೊಂದಿದೆ. 
– ಸುಮಲರು 35- 40 ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲಶಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವಲಗಿ ಮೇಣದಂತಿರುತ್ತದೆ. 
– 65 ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲಶಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಗುತ್ತದೆ. 
– ಯಲವ ಕ್ಲಲಕ್ೊು ಇದು ಹದಗೆಡುವುದಿಲಿ. ಹಲವು ಪಳೆಯುಳಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಕ್ೊಡ ಜೆೇನುಮೇಣ ಸಿಕಿುದೆ. 

ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ಗೊಡು ಕ್ಟ್ುುವಿಕ್ೆಯನುು ಮೇಲ್ಲನಂದ ಕ್ೆಳಕ್ೆು ಮಲಡುತ್ತವೆ. ಮರದ ಪೊಟ್ರೆ, ಟ್ೆೊಂಗೆ, ಕ್ಲ್ಲನಿ 
ಹಲಸು ಇಲಿವೆೇ ಗೆೊೇಡೆಯ ಬಲಗವನುು, ಗೊಡು ಕ್ಟ್ುಲ್ೆಂದು ಮೊದಲು ನಗದಿಮಲಡಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಆ ಜಲಗವನುು ಎಲ್ಲಿ 
ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಕ್ೊಡ ಚೆೊಕ್ುಮಲಡುತ್ತವೆ. ಮರ, ಗೆೊೇಡೆ ಇಲಿವೆೇ ಕ್ಲ್ಲಿನ ಯಲವ ಬಲಗಕ್ೆು ಗೊಡು 
ಅಂಟ್ಟಕ್ೆೊಳುಳವುದೆೊೇ ಆ ಜಲಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಸ-ಕ್ಡಡಗಳನುು, ಟ್ೆೊಳಲಳದ ಬಲಗಗಳನುು ತ್ಮಮ ಕ್ಲಲುಗಳ ನೆರವಿನಂದ ಕ್ೆಳಗೆ 
ಉದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ್ ತ್ಮಮ ಜೆೇನುಮೇಣವನುು ಅಂಟ್ಟಸಿ ಒಂದೆೊಂದಲಗಿ ಆರೊ ಿಲೆ(hexagon) ಆಕ್ಲರದ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳನುು 
ಮೇಲ್ಲನಂದ ಕ್ೆಳಕ್ೆು ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಲಗಿ ಕ್ಟ್ುುತ್ಲತ ಬರುತ್ತವೆ. ಮ್ುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಲರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಗೊಡನುು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಟ್ುುವ ಬಗೆಯನುು ಕ್ಲಣಬಹುದು. 
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ಆರೊ ಿಲೆಏೋ ಏಕೆ? 

ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಆರೊ ಮಲ್ೆಯ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳ ಬಗೆಗ ಅರಿಯಲು ಹಲವು ಅರಕ್ೆಗಳೆೇ ನಡೆದಿವೆ. ಜೆೇನುಗೊಡನ ಹಲ್ೆಿಯನುು 
ನೆೊೇಡದರೆ ಆರುಬದಿಯ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತವೆ. (ಕ್ೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನುು ನೆೊೇಡ) ಸಲವಿರಲರು 
ವರುಶ್ಗಳಿಂದ ಗೊಡುಗಳನುು ಕ್ಟ್ುುತ್ಲತ ಬಂದಿರುವ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಆರೊ ಮಲ್ೆಯ ಆಕ್ಲರದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕ್ೆ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳನುು 
ಕ್ಟ್ುುತ್ತವೆ? ಇದು ಹೆೇಗೆ ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ? ಇಂತ್ಹ ಕ್ುತ್ೊಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿತ್ುತ. ಅದಕ್ೆು ಸಿಕ್ು ಮರುನುಡಯೇ ‘ಜೆೋನ್ುಹುಟ್ಟಟನ್ 
ಗೆರೆಯರಿಮೆ‘ (Geometry of Honeycomb). 

 

ನಲವು ಮೊದಲ್ೆೇ ತಿಳಿದಂತ್ೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಜೆೇನುಮೇಣವು ತ್ುಂಬಲ ಬೆಲ್ೆಬಲಳುವಂತ್ದುದ. ಹಲಗಲಗಿ ಅವು ಕ್ಡಮ 
ಮೇಣವನುು ಬಳಸಿ ಹೆಚುಾ ಸಿಹಿಯನುು ಕ್ೊಡಡುವ ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಬೆೇಕ್ು. ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುುವಲಗ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಇದೆೇ 
ಮೊಲ ಗುರಿ. ಮುಮೊಮಲ್ೆ (triangle), ನಲಲೊಮಲ್ೆ (quadrangle) ಹಲಗು ಆರೊ ಮಲ್ೆ ಆಕ್ಲರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳ ಆಳವು 
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ಒಂದೆೇ ಆಗಿದದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆೇ ಅಳತ್ೆಯ ಜೆೇನನುು ಕ್ೊಡಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಜಲಗದಲ್ಲಿ ಮುಮೊಮಲ್ೆ ಮತ್ುತ 
ನಲಲೊಮಲ್ೆಯ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಆರೊ ಮಲ್ೆಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಾನ ಮೇಣ ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಮೊಮೊಮಲ್ೆ ಮತ್ುತ ನಲಲೊಮಲ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಬದಿಗಳು ದೆೊಡಡದಲದದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚುಾ ಮೇಣವನುು ಬಳಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಇನುು ಸುತ್ುತಗಳ ಆಕ್ಲರದಲ್ಲಿ ಇದದರೊ ಹೆಚಿಾನ 
ಮೇಣ ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೊ ಮಲ್ೆಯ ಸುತ್ತಳತ್ೆಯು ಉಳಿದ ಆಕ್ಲರಗಳಿಗಿಂತ್ ಕ್ಡಮ ಇದುದ ಉಳಿದ ಆಕ್ಲರಗಳಶೆುೇ 
ಜೆೇನನುು ಕ್ೊಡಡಬಲದಿು. ಸಲವಿರಲರು ವರುಶ್ಗಳ ಲ್ೆಕ್ಲುಚಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳನುು ಈ ಆಕ್ಲರದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೊೇಣೆಯನುು ಕ್ಟ್ುುವಂತ್ೆ ಮಲಡದೆ. 

 

 

ಹುಳಗಳು ಮೊದಲು ಕ್ೆೊೇಣೆಯ ತ್ಳವನುು ಕ್ಟ್ುತ್ೆೊಡಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಹೆಚಲಾಗಿ ಎರೆಡು ಪದರದ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳು 
ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತವೆ, ಇವು ಒಂದೆೇ ತ್ಳವನುು ಹಂಚಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಕ್ೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲ ಿ(ಅ) ತ್ೆೊೇರಿಸಿರುವಂತ್ೆ 
ಎರಡು ಬದಿಯ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೇ ತ್ಳವಿದೆ. ಚಿತ್ರ (ಇ) ದಲ್ಲಿ ತ್ೆೊೇರಿಸಿರುವಂತ್ೆ ತ್ಳದ ಬದಿಗಳಲಗಿ 1, 2, 3 

ಸರಿಬದಿಯುಳಳ ನಲಲೊಮಲ್ೆಗಳನುು ಮೊದಲು ಕ್ಟ್ುುತ್ತವೆ, ಈ ನಲಲೊಮಲ್ೆಗಳನುು ಇನೆೊುಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಿಗೊ 
ತ್ಳವಲಗಿ ಬಳಸಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗೆ, ತ್ಳವು ಎರಡೊ ಬದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆಯಲಗುವುದರಿಂದ ಕ್ಡಮ ಜೆೇನುಮೇಣದಿಂದ ಹೆಚುಾ 
ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳನುು ಕ್ಟ್ುಬಹುದು, ಮತ್ುತ ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಬೆೇಕ್ಲಗುವ ಹೆೊತುು ಮತ್ುತ ಹುರುಪನುು ಕ್ಡಮಮಲಡಬಹುದು 
ಎಂಬುದು ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಲ್ೆಕ್ಲುಚಲರ! ಬಳಿಕ್ ಉದದದ ಬದಿಯನುು ಹುಳಗಳು ಕ್ಟ್ುುತ್ತವೆ. ತ್ಳವು ಮೊರು ನಲಲೊಮಲ್ೆಗಳಿಂದ 
ಮಲಡರುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆೊಂಡದಂತ್ಲಗಿ ಆಳವು ಹೆಚಿಾರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚುಾ ಜೆೇನನುು ಕ್ೊಡಡಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. 
ಜೆೇನುಹುಳದ ಆರುಕ್ಲಲುಗಳು ಆರೊ ಮಲ್ೆಯ ಕ್ೆೊೇಣೆಯನುು ಒಂದೆೇ ಅಳತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಟ್ುಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ೆಲವು 
ಅರಿಗರ ಅನಸಿಕ್ೆ. 
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ಹಿೇಗೆ ಕ್ಟ್ಟುದ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳು ಹೆಚಲಾಗಿ ನೆಲಕ್ೆು ಒಂದೆೇ ತ್ೆರಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (parallel – 0 ಡಗಿರ ಕ್ೆೊೇನ). ಒಂದು ಹಂತ್ದ 
ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ಟುದ ಕ್ೊಡಲ್ೆ ಕ್ೆಲವು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಲ್ೆ ಹಲಗು ಬಗಗರಿಯ ಬಲಗವನುು ಕ್ೆೊೇಣೆಯ ಒಳಕ್ೆು 
ಹಲಕಿ ಸುಮಲರು 9 ರಿಂದ 14 ಡಗಿರಗಳಶ್ುು ಮೇಲೊದಿಗೆ ಬಲಗಿಸುತ್ತವೆ. ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳ ಮೈಬಿಸಿಯಂದ ಮೇಣವು 
ಕ್ೆೊಂಚ ಸಡಲ್ಲಗಿ ಕ್ೆೊೇಣೆಯು ಬಲಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ೆೊೇಣೆಯ ಬಲಯಯು ಮೇಲುಮಕ್ವಲಗಿ, ಕ್ೊಡಟ್ು ಜೆೇನು/ಮೊಟ್ೆು 
ಸೆೊೇರಿ ನೆಲಕ್ೆು ಬಿೇಳುವುದಿಲಿ. 

ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳ ಕ್ಟ್ುುವಿಕ್ೆ ಮುಗಿಯುತಿತದದಂತ್ೆ ಕ್ೆಲವು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಅದನುು ಚೆೊಕ್ು ಮಲಡುತ್ಲತ ಬರುತ್ತವೆ. 
ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಸಣು ಕ್ಸ-ಕ್ಡಡಗಳನುು ತ್ೆಗೆಯುತ್ತವೆ, ಯಲವುದಲದರು ಸಣು ಬಿರುಕಿದದರೆ ಅದನುು ಮರದಂಟ್ಟನಂದ (propolis) 

ಇವು ಮುಚುಾತ್ತವೆ. ಈ ಮರದಂಟ್ನುು ಗಿಡ ಇಲಿವೆೇ ಮರದ ಮೇಣ ಮತ್ುತ ಜೆೇನುಮೇಣವನುು ಕ್ೊಡಸಿ ಮಲಡರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ೆು 
ಬಲಾಕಿುೇರಿಯಗಳನುು ಕ್ೆೊಲುಿವ ತ್ಲಕ್ತಿತರುತ್ತದೆ, ಅಲಿದೆೇ ಜೆೇನುಮೇಣಕಿುಂತ್ ಹೆಚುಾ ಅಂಟ್ುವ ಮೇಣವಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಮೇಣವನುು ಬಳಸಿ ಗೊಡುಗಳ ಬಿರುಕ್ು ಮತ್ುತ ಗೆೊೇಡೆಗಳ ಏರು-ತ್ಗುಗಗಳನುು ಮುಚುಾವುದರಿಂದ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಿಗೆ ನೇರು 
ಸೆೊೇರುವುದು ಮತ್ುತ ಸಿಹಿಯನುು ಹಲಳುಗೆಡುವ ‘ಸಿೋರುಸಿರಿ‘ಗಳ (micro organisms) ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಲುಿತ್ತದೆ. 

ಇಶೆುಲ್ಲಿ ಕ್ಶ್ುಪಟ್ುು ಕ್ಟ್ುುವ ಗೊಡನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಸಲಕ್ಶ್ುು ಕ್ೆಲಸ ಮಲಡುತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಮೇಣವನುು 
ಹಲಳುಮಲಡುವ ಕಿೇಟ್ಗಳನುು ಮತ್ುತ ಜೆೇನನುು ತಿನುಲು ಬರುವ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಲಶ್ ಮಲಡಕ್ೆೊಡುವುದಿಲಿ. ಹಲವು 
ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಗೊಡನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡುವುದೆೇ ಕ್ೆಲಸವಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆೇ ಗೊಡನ ಬಿಸುಪನುು 
ಯಲವಲಗಲು 35 ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲಶಯಸ್ ಆಸುಪ್ಲಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲದುಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕ್ು, ಗೊಡನ ತ್ೆೇವಲಂಶ್ (humidity)ವನುು ಮತ್ುತ 
ಗಲಳಿಯ ಹರಿದಲಟ್ವನುು ಕ್ೊಡ ಕ್ಲದುಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಇಲಿದಿದದರೆ ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ೆು, ಮರಿಹುಳ, ಗೊಡುಹುಳದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತ್ೆೊಂದರೆಯಲಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಕ್ೊಡಟ್ಟುರುವ ಜೆೇನು ಕ್ೆಡುವ ಸಲದಾತ್ೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಚಳಿಗಲಲ ಇಲಿವೆೇ ಮಳೆಗಲಲದಲ್ಲಿ ಹೆೊರಗಿನ ಬಿಸುಪು ಕ್ಡಮಯರುತ್ತದೆ ಆಗ ಗೊಡನ ಬಿಸುಪು 35 ಡಗಿರಗಿಂತ್ 
ಕ್ೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆಗ ಹುಳಗಳು ಗೊಡನುು ಸುತ್ುತವರಿದು ಗೆೊಂಚಲ ಹಲಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ, ಜೆೊತ್ೆಗೆ ತ್ಮಮ ಹಾರುವ ಕುಂಡಗಳನುು 
(flight muscles) ಜೆೊೇರಲಗಿ ಅಲುಗಲಡಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಳದ ಮೈಬಿಸಿ ಹೆಚಿಾ ಅದು ಗೊಡನ ಒಟ್ಲುರೆ ಬಿಸುಪನುು 
ಏರಿಸಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ಇನುು, ಬೆೇಸಿಗೆಯ ಕ್ಲಲದಲ್ಲಿ ಹೆೊರಗಿನ ಬಿಸುಪಿನಂದ ಗೊಡನ ಬಿಸುಪು ಹೆಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ 
ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ರಕ್ೆುಯನುು ಬಿೇಸಣಿಗೆಯಂತ್ೆ ಬಡದು ಗಲಳಿಯನುು ಬಿೇಸಿ ಗೊಡನ ಬಿಸುಪನುು ಕ್ಡಮಗೆೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 

ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಜೆೇನನ ಗುಣಮಟ್ುವನುು ಕ್ಲಯುದಕ್ೆೊಳಳಲು ತ್ೆೇವಲಂಶ್, ಬಿಸುಪು ಮತ್ುತ ಗಲಳಿಯ ಹರಿದಲಟ್ದ ಜೆೊತ್ೆಗೆ 
ಹೆೊರಗಿನ ಕಿೇಟ್ಗಳು ಗೊಡಗೆ ಲಗೆಗ ಹಲಕ್ದಂತ್ೆ ನೆೊೇಡಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ, ಗೊಡನ ಒಳಗೆೇ ಸಿೇರುಸಿರಿಗಳು, ಬಲಾಕಿುೇರಿಯಗಳು 
ಬೆಳೆಯದಂತ್ೆ ತ್ಡೆಯಲು ಮರದಂಟ್ನುು (propolis) ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಲಗೆೇನಲದರು ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ಂಡು ಬಂದರೆ 
ಮರದಂಟ್ಟನಂದ ಆ ಜಲಗವನುು ಮುಚುಾತ್ತವೆ. ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಸತಿತರುವ ಜೆೇನುಹುಳ, ಮರಿಹುಳ, ಗೊಡುಹುಳ ಮತ್ುತ ಹಲಳಲದ 
ಮೊಟ್ೆುಗಳನುು ಗೊಡನಂದ ಹೆೊರಹಲಕ್ುತ್ತವೆ. ಹಿೇಗೆ ತ್ಮಮ ಹೆೊಟ್ೆುಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಜೆೇನನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಂಡು ಬದುಕ್ನುು 
ನಡೆಸಲು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ಟುಕ್ೆೊಂಡು ಬಲಳುತ್ತವೆ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆ: westmtnapairy.com, insect.tamu.edu, iflscience.com) 

(ಚಿತರ ಸೆಲೆ: wikipedia, fieldsofnaturalhoney.com) 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳವು ಹೊವಿನ್ ಸಿಹಿ ಕದಿಯುವುದು ಹೆೋಗೆ? 

 

ಗೊಡನಂದ ಹೊವಿನತ್ತ ಹಲರಿ, ಹೊವಿನ ಜೆೇನನುು ಹಿೇರಿ, ಗೊಡಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸಿಹಿಯನುು ಕ್ೊಡಡುವ ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಕ್ೆಲಸ 
ನಲವಂದು ಕ್ೆೊಂಡಶ್ುು ಸುಲಬವಿಲಿ! ಹೌದು, ಸಿಹಿಯಲದ ಜೆೇನು ಈ ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಮೇವು. ತ್ಮಮ ಎಂದಿನ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ 
ಹುರುಪನುು ಪಡೆದುಕ್ೆೊಳಳಲು ಹೊವಿನ ಜೆೇನನುು ಸವಿಯುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಲಲ ಇಲಿವೆೇ ಮೇವು ಸಿಗದ ಹೆೊತಿತನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಹೆೊಟ್ೆು 
ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಇರಲ್ೆಂದು ಜೆೇನನುು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಟ್ುು ಕ್ಲಪ್ಲಡುತ್ತವೆ. 

ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳು ಮೇವು ಸಿಗುವ ಜಲಗವನುು ಹುಡುಕಿ ಹೊವಿನ್ ಬುಂಡು(pollen) ಮತ್ುತ ಸಿಹಿಯನುು ಹೆೊತ್ುತ 
ಗೊಡಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ‘ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ುಣಿತ್‘ದ ಮೊಲಕ್ ಮೇವು ಸಿಗುವ 
ಜಲಗವನುು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ್ ಉಳಿದ ದುಡಮಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಮೇವನುು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ರಲು ಹೆೊರಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು 
ಜೆೇನುಹುಳವು ಗೊಡನಂದ ಸುಮಲರು 4 ಕಿಲ್ೆೊೇಮೇಟ್ರ್ ದೊರದವರೆಗೊ ಮೇವನುು ಅರಸುತ್ಲತ ಸಲಗುತ್ತದೆ. ಹುಳುವಂದು 
ಒಂದು ಬಲರಿಗೆ ಸುಮಲರು 35-40 ನಮಶ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಲರಲಟ್ವನುು ನಡೆಸಬಲಿದು. ಒಂದೆೇ ಬಗೆಯ ಸುಮಲರು 200-300 

ಹೊವುಗಳಿಂದ 0.05 ಗಲರಂ ನಶ್ುು ಸಿಹಿಯನುು ಜೆೇನುಹುಳುವಂದು ತ್ನು ಒಂದು ಹಲರಲಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೊತ್ುತತ್ರಬಲದಿು. 0.05 

ಗಲರಂ ಸಿಹಿಯು ಜೆೇನುಹುಳದ ತ್ೊಕ್ದ ಅರ ದದಶಲುಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳವು ಇಂತ್ಹ 10 ಹಲರಲಟ್ಗಳನುು 
ನಡೆಸಿ 0.5 ಗಲರಂ ನಶ್ುು ಸಿಹಿಯನುು ಗೊಡಗೆ ಸಲಗಿಸಬಲಿದು. ಒಟ್ಲುರೆಯಲಗಿ ಸುಮಲರು 10,000 ಹುಳಗಳಿರುವ ಒಂದು 
ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ೆು ಸುಮಲರು 5 ಕಿಲ್ೆೊೇ.ಗಲರಂ ಬಂಡನುು ಕ್ೊಡಡಲ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಈ 5 ಕಿಲ್ೆೊೇ.ಗಲರಂ ಬಂಡು ಬಳಿಕ್ 
1.50 ಕಿ.ಗಲರಂ ಜೆೇನಲಗಿ ಗೊಡನಲ್ಲ ಿಮಲರಲ ಾಡಗುತ್ತದೆ. 

ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸುವ ಮುನು ಹೆೊರಗಿನ ಗಲಳಿಪ್ಲಡು, ಮೇವಿನ ಗುಣಮಟ್ು, ಸಿಗುವ ದೊರ ಮತ್ುತ ಮೆೋವಿನ್ 
ಅಳವಿ(quantity)ಯ ಲ್ೆಕ್ಲುಚಲರವನುು ಹಲಕ್ುತ್ತವೆ. ಮೇವಿನ ವಿವರವನುು ಹುಳಗಳು ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳಗಳಿಂದ 
ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿಸುಪು (temperature) ನೆೊೇಡಕ್ೆೊಂಡು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ನಡೆಸುವ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಹಿೇಗಿವೆ; 

Ѧ 
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 < 8 ಡಗಿರ ಸೆ. – ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸುವುದಿಲ.ಿ ಗೊಡನುು ಸುತ್ುತವರಿದು ಗೊಡನ ಬಿಸುಪನುು ಹೆಚಿಾಸುವ 
ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ೆೊಡಗುತ್ತವೆ 

 8 – 16 ಡಗಿರ ಸೆ. – ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ತ್ುಂಬಲ ಹೆಚಿಾನ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸುವುದಿಲಿ 
 16 – 32 ಡಗಿರ ಸೆ. – ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸಲು ಸರಿಯಲದ ಬಿಸುಪು. ಹೆಚಿಾನ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ 
 32 ಡಗಿರ ಸೆ. ಗಿಂತ್ ಹೆಚುಾ – ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸುವುದಿಲಿ ಬದಲ್ಲಗಿ ನೇರಿಗಲಗಿ ಹೆಚಿಾನ ಹಲರಲಟ್ 

ನಡೆಸುತ್ತವೆ 

ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರುವ ಮುನು ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಜೆೇನನುು ಸವಿದು ಹಲರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಕ್ೆಲವು ಹೆೊತ್ುತಗಳ ಕ್ಲಲ 
ಹಲರಟ್ವನುು ನಡೆಸಬಹುದು. ಜೆೇನುಹುಳದ ಜಲಡುಹಿಡದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ನೆೊೇಡದಂತ್ೆ, ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ಣುು, ಕ್ಲಲು, 
ರೆಕ್ೆು ಒಟ್ಲುರೆಯಲಗಿ ಜೆೇನು ಹುಳದ ಮೈ ಅದಕ್ೆು ಮೇವು ಹುಡುಕ್ಲು ನೆರವಲಗುವಂತಿದೆ. ಅದರ ಮೈ ಅಂಗಗಳು ಮೇವನುು 
ಹುಡುಕ್ಲು ಹೆೇಗೆ ನೆರವಲಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನುು ನೆೊೇಡೆೊೇಣ. 

ರೆಕೆೆಗಳು: 
ಜೆೇನುಹುಳಕ್ೆು ಮುಂಬಲಗದ ರೆಕ್ೆು ಮತ್ುತ ಹಿಂಬಲಗದ ರೆಕ್ೆು ಎಂಬ ಎರಡು ಜೆೊೇಡ ರೆಕ್ೆುಗಳಿವೆ. ಸಲಮಲನಾವಲಗಿ ಇತ್ರೆ 
ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ರೆಕ್ೆುಗಳನುು ಹೆಚುಾ ಬಿೇಸಿ ಬಡಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ರೆಕ್ೆುಗಳನುು ಹೆಚುಾ ಬಿೇಸುವ ಬದಲ್ಲಗಿ 
ಹೆಚುಾ ಬಲರಿ ಪಟ್ಪಟ್ನೆ ಬಡಯುತ್ತವೆ. ಇತ್ರೆ ಹುಳಗಳು ಸೆಕ್ೆಂಡಗೆ 200 ಬಲರಿ ರೆಕ್ೆುಯನುು ಬಡದರೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು 240 

ಬಲರಿ ರೆಕ್ೆುಯನುು ಬಡಯುತ್ತವೆ. ಈ ರೆಕ್ೆು ಬಡತ್ದಿಂದಲ್ೆೇ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ‘ಜುಂಯ್’ ಎಂಬ ಸದದನುು ಮಲಡುವುದು. 
ಸಲಮಲನಾ ಹುಳದ ರೆಕ್ೆು ಬಡತ್ದ ಕ್ೆೊೇನವು 145-165 ಡಗಿರ ಇದದರೆ ಜೆೇನುಹುಳದ ರೆಕ್ೆು ಬಡತ್ದ ಕ್ೆೊೇನ ಕ್ೆೇವಲ 90 ಡಗಿರ 
ಇರುತ್ತದೆ (ಕ್ೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನುು ಗಮನಸಿ). 
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ಜೆೇನುಹುಳದ ಮೈಗೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಅದರ ರೆಕ್ೆು ಚಿಕ್ುದಲಗಿದೆ ಹಲಗಲಗಿ ಅದು ಬಡತ್ವನುು ಹೆಚುಾ ಮಲಡ ಹಲರಲಟ್ 
ನಡೆಸಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಹಲಗಿದದರೊ ಜೆೇನುಹುಳವು ದೊರಕ್ೆು ಹಲರಬಲಿದು, ತ್ನು ತ್ೊಕ್ದ ಅರ ದದಶ್ುು ತ್ೊಕ್ವಿರುವ ಹೊವಿನ 
ಬಂಡನುು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ರಬಲದಿು! 

ಕಣ್ುುಗಳು: 
ಜೆೇನುಹುಳಕಿುರುವ ಸುಳುಗಣ್ುು(Simple eyes) ಮತ್ುತ ಕೊಡುಗಣ್ುು(compound eyes)ಗಳು ಮರ-ಗಿಡ-ಬಳಿಳಗಳ ನಡುವೆ 
ಇರುವ ಹೊವುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಲಗುವಂತಿವೆ. ಕ್ಣುುಗಳು ಗುಂಡಲಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ಲನು ಸಲಗುತಿತರುವ ದಲರಿ 
ಮತ್ುತ ನೆೇಸರನ ನಡುವಿರುವ ಕ್ೆೊೇನವನುು ತಿಳಿದುಕ್ೆೊಳಳಲು ಇವುಗಳಿಗೆ ನೆರವಲಗಿವೆ. ಈ ಹುಳಗಳ ಕ್ಣುುಗಳು ಕ್ಡುನೆೇರಳೆ 
ಬಣುಗಳನುು ನೆೊೇಡುವ ಕ್ಸುವನುು ಹೆೊಂದಿವೆ. ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಯಲವ ಯಲವ ಬಣುಗಳನುು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಬಣುಗಳ ಬಗೆಗ ಕ್ೆಲವು ವಿವರಗಳನುು ನಲವು ಅರಿಯಬೆೇಕಿದೆ. ಅವುಗಳನುು ಈ ಕ್ೆಳಗೆ ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. 
ಕ್ೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಶ್ಾರ ಕ್ಣಿುಗೆ ಕ್ಲಣುವ ಮತ್ುತ ಕ್ಣಿುಗೆ ಕ್ಲಣದ ಬಣುಗಳ ಪಟ್ಟುಯನುು ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. ನೆೇಸರನಂದ 
ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 700 ನಲಾನೆೊೇ ಮೇಟ್ರ್ ನಂದ 400 ನಲಾನೆೊೇ ಮೇಟ್ರ್ ಅಲೆಯಗಲ (Wavelength) 

ಇರುವ ಬೆಳಕ್ು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಬಣುಗಳಲಗಿ (ಕ್ೆಂಕಿಹಹನೇನೆೇ) ನಮಮ ಕ್ಣಿುಗೆ ಕ್ಲಣುವಂತ್ಹವು. 400 ನಲಾನೆೊೇ ಮೇ. ಗಿಂತ್ 
ಕ್ಡಮ ಇರುವ ಇಲಿವೆೇ 700 ನಲಾನೆೊೇ ಮೇ. ಗಿಂತ್ ಹೆಚುಾ ಅಲ್ೆಯಗಲ ಹೆೊಂದಿರುವ ಬಣುಗಳನುು ನಮಮ ಕ್ಣುು 
ನೆೊೇಡಲ್ಲರದು.

 

ಇನುು ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ವಿಶ್ಯಕ್ೆು ಬಂದರೆ ಅವು ಸುಮಲರು 600 ರಿಂದ 300 ನಲಾನೆೊೇ ಮೇ. ಅಲ್ೆಯಗಲ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಬಣುಗಳನುು ಕ್ಲಣಬಲಿವು. ಅಂದರೆ ಮನುಶ್ಾನಗೆ ಹೆೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಕ್ಡುನೆೇರಳ  ೆಬಣುವನುು ಕ್ಲಣಬಲಿವು ಆದರೆ 
ಕ್ೆಂಪು ಬಣುವನುು ಕ್ಲಣಲ್ಲರವು! ಉಳಿದಂತ್ೆ ಕಿತ್ತಳ ,ೆ ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ನೇಲ್ಲ ಮತ್ುತ ನೆೇರಳ  ೆಬಣುಗಳನುು ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ಣುು 
ಗುರುತಿಸಬಲದಿು. ಹಸಿರು ಹಲಸಿನ ಮೇಲ್ೆ ಕ್ೆಂಪು ಹೊವುಗಳಿದದರೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಅದನುು ಗುರುತಿಸದೆೇ ಹೆೊೇಗಬಹುದು 
ಆದರೆ ಆ ಕ್ೆಂಪು ಬಣುದ ಹೊವುಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತಳ  ೆಇಲಿವೆೇ ಕ್ಂದು ಬಣುದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಣವುದು 
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.  

ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಕ್ಡುನೆೇರಳ  ೆಬಣುಗಳನುು ನೆೊೇಡಬಹುದಲಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊವಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಬಂಡನುು 
ಸುಲಬವಲಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲವಿು. ಸಲಮಲನಾ ಕ್ಣಿುಗೆ ಹಲಗು ಕ್ಡುನೆೇರಳೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಣಬಹುದಲದ ಹೊವುಗಳ ಚಿತ್ರವನುು 
ಈ ಕ್ೆಳಗೆ ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಕ್ಡುನೆೇರಳ  ೆಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಣುವ ಹೊವಿನ ಎಸಳುಗಳು ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ತ್ುಂಬಲ ಸುಲಬವಲಗಿ 
ಕ್ಲಣುವುದನುು ನಲವು ಗಮನಸಬಹುದು. 

 

ಹೊವಿನ ದಳಗಳ ಮೇಲ್ೆ ಹೆೊೇಗಿ ಕ್ೊರುವ ಹುಳವು ಮೊದಲು ತ್ನು ಉದದವಲದ ನಲಲಗೆಯನುು ಬಳಸಿ ಹೊವಿನ 

ಬುಡದಲ್ಲರಿುವ ಸಿಹಿಯನುು ಹಿೇರುತ್ತವೆ. ಹೊವಿನ ಜೆೇನು ಇಲವಿೆೇ ಸಿಹಿಯು ನೇರಿನ ರೊಪದಲ್ಲಿದುದ ಸುಕ್ೆೊರೇಸ್, ಪುರಕ್ೆೊುೇಸ್ 
ಮತ್ುತ ಗೊಿಕ್ೆೊೇಸ್ ಸಕ್ುರೆಯ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಹೆೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆೇ ಈ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ, ಮುನ್ುು (protein), ಉಪುಾ, ಹುಳಿ 
ಮತ್ುತ ಕ್ೆಲವು ಎಣೆುಯ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡರುತ್ತದೆ. ಹೊವಿನ ತ್ಳಿ ಹಲಗು ಪಂಗಡದ ಆದಲರದ ಮೇಲ್ೆ ಅವುಗಳ 
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ಸಿಹಿಯಲ್ಲನಿ ಸಕ್ುರೆಯ ಅಂಶ್ವು ಸುಮಲರು 3 ರಿಂದ 80 % ವರೆಗೊ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊವಿನ ಸಿಹಿಯಲ್ಲನಿ 
ಸಕ್ುರೆಯು 30% ಗಿಂತ್ ಕ್ಡಮಯದದರೆ ಅದನುು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಹಿೇರಿಕ್ೆೊಳುಳವುದಿಲಿ. ಜೆೇನುಹುಳದ ನಲಲಗೆಯು 
ಮಲನವನ ನಲಲಗೆಯಶ್ುು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರುಚಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ಸುವನುು ಹೆೊಂದಿಲಿ ಆದರೆ ಸಿಹಿಯನುು ಗುರುತಿಸುವ 

ಕ್ಸುವು ತ್ುಂಬಲ ಚೆನಲುಗಿ ರೊಪುಗೆೊಂಡದೆ. ಚಿಕ್ು ಚಿಕ್ು ಕ್ೊದಲುಗಳಿರುವ ಉದದವಲದ ನಲಲಗೆಯು ಹೊವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಯು 
ಎಶ್ುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ಸಕ್ುರೆಯನುು ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಚೆನಲುಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲಿದು. 

ಹೊವಿನಂದ ಹಿೇರಿಕ್ೆೊಂಡ ಸಿಹಿಯನುು ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ನು ಹೆೊಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಜೆೇನುಹುಳದ ಹೆೊಟ್ೆುಯ 
ಸುಮಲರು 90% ಬಲಗದಶ್ುು ಜಲಗವನುು ಇವು ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ್ೆೇ ತಿಳಿಸಿದಂತ್ೆ 
ಹೆೊಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 0.05 ಗಲರಂ ನಶ್ುು ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳಳಬಹುದು. ಹೆೊಟ್ೆುಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಚಿೋಲ(nectar sac) 

ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳಳಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ನಲಲಗೆಯಂದ ಹಿೇರಿಕ್ೆೊಳುಳವ ಸಿಹಿಯು ತಿನಿಸುಗೆೊಳವೆಯ (esophagus) 

ಮೊಲಕ್ ನೆೇರವಲಗಿ ಸಿಹಿಚಿೇಲಕ್ೆು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಚಿೇಲಕ್ೆು ಒಂದು ತೆರು ು(valve) ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಂಡು ಚಿೇಲವನುು 
ಹೆೊಟ್ೆುಯ ಅರಗಿಸುವ ಬಲಗಗಳಿಂದ (ventriculus)ಬೆೇರ ಾಡಸುತ್ತದೆ. ಹುಳಗಳು ಗೊಡಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹಲರುವಲಗ 

ಹೆೊಟ್ೆುಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಾ ಸಿಹಿಯನುು ಅರಗಿಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಹಲರಲು ಹುರುಪನುು ಪಡೆದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಆಗ ಸಿಹಿಚಿೇಲದ ತ್ೆರು ಾ 
ತ್ೆರೆದುಕ್ೆೊಂಡು ಬೆೇಕ್ಲದಶ್ುು ಸಿಹಿಯು ಅರಗಿಸುವ ಬಲಗಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಲಗಲಗಿ ಹೊವಿನಂದ ಹೆೊಟ್ೆು ಬಿರಿಯುವಶ್ುು 
ಸಿಹಿಯನುು ಹಿೇರಿಕ್ೆೊಳುಳವ ಹುಳಗಳು ಗೊಡನುು ತ್ಲುಪುವಲಗ ಅರೆಹೆೊಟ್ೆುಯಲಗಿರುವ ಸಲದಾತ್ೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊವಿನಂದ 
ಸಿಹಿಯನುು ಹಿೇರಲು ನೆರವಲಗುವ ನಲಲಗೆ ಹಲಗು ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳುಳವ ಹೆೊಟ್ೆುಯ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಈ ಕ್ೆಳಗೆ 
ನೆೊೇಡಬಹುದು.

ಹೊವಿನಂದ ಸಿಹಿಯನುಶೆು ಅಲದಿೆೇ ಹೊವಿನ ಬಂಡನುು(pollen) ಕ್ೊಡ ಹುಳಗಳು ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಹುಳದ 
ಹಿಂಗಲಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬುಂಡಿನ್ ಬುಟ್ಟಟ (Pollen Basket)ವನುು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಬಂಡು ಚಿೇಲವು ಚಿಕ್ು ಚಿಕ್ು ಕ್ೊದಲುಗಳಿಂದ 
ಕ್ೊಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊವಿನ ಬಂಡನುು ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಮರಿಹುಳ(larvae)ಗಳಿಗೆ ತಿನಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಗೊಡನ 
ಮರಿಹುಳಗಳಿಗೆ ಇದೆೇ ಊಟ್ವಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಡಮಗಲರ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಬಂಡನುು ತಿನುುವುದಿಲಿ. ಹೊವಿನಂದ 
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ಹೊವಿಗೆ ಹಲರಿ ಬಂಡನುು ಹಲಗು ಸಿಹಿಯನುು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊವಿನ ಬಂಡು ಇನೆೊುಂದು ಹೊವಿಗೆ ಸೆೇರಿ 

ಹೊದುುಂಬುಗೆ(fertilization) ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚಲಾಗಿ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಒಂದು ಬಲರಿಗೆ ಒಂದೆೇ ಬಗೆಯ ಹೊವುಗಳಿಂದ 
ಮೇವನುು ಪಡೆಯುತಿತರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಹೊದುಂಬುಗೆ ಚೆನಲುಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊವು ಹಲಗು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು 
ಒಂದಕ್ೆೊುಂದು ಹಿೇಗೆ ನೆರವಲಗುತ್ತವೆ. 

 

ಜೆೇನುಹುಳದ ಅರಿಗೆೊುಂಬುಗಳು (Antennea) ಮನುಶ್ಾನಗಿಂತ್ 40 ಪಟ್ುು ಹೆಚುಾ ಕ್ಂಪನುು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ಸುವನುು 
ಹೆೊಂದಿವೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹೊವುಗಳನುು ಅವುಗಳ ಕ್ಂಪಿನ ಮೊಲಕ್ ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆೇ 
ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಹೆೊತಿತನ ಬಗೆಗ ಹೆಚಿಾನ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಗೊಡನಂದ ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರುವಲಗ ನೆೇಸರನ ದಿಕ್ುು ಮತ್ುತ 
ಹೊವಿನ ದಿಕ್ುನುು ಕ್ಂಡು ಹಿಡದಿರುತ್ತವೆ (ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ುಣಿತ್ ಬರಹದಲ್ಲ ಿಹೆಚಿಾನ ವಿವರವಿದೆ). ಸುಮಲರು ಒಂದು ಗಂಟ್ೆಯ 
ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸಿ ಗೊಡಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಲಗ ಗೊಡನ ದಲರಿಯನುು ನೆೇಸರ ಇರುವ ದಿಕಿುನ ನೆರವಿನಂದ ಪಡೆಯ 
ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆೇಸರನ ಜಲಗ ಬದಲ್ಲಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ಗೊಡನ ದಲರಿ ಕ್ಂಡುಕ್ೆೊಳುಳವಲಗ 
ನೆೇಸರನ ಜಲಗವನುು ಕ್ೊಡ ಲ್ೆಕ್ುಕ್ೆು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಳಳಬೆೇಕ್ು. ಹಲಗಲಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆೊತಿತನ ಅರಿವು ಚೆನಲುಗಿರಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. 

ಮೇವಿಗಲಗಿ ಹಲರಲಟ್ ನಡೆಸಿ ಹೊವಿನಂದ ಸಿಹಿ ಹಲಗು ಬಂಡನುು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ರುವ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಸಿಹಿಯನುು ಜೆೇನಲಗಿ 
ಹೆೇಗೆ ಮಲರಲ ಾಡುಗೆೊಳಿಸುತ್ತವೆ? ಜೆೇನನ ಹಿಂದಿರುವ ತಿರುಳೆೇನು? ಜೆೇನನುು ಹೆೇಗೆ ಕ್ಲಪ್ಲಡುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನುು 
ಮುಂದಿನ ಬರಹಗಳಲ್ಲ ಿತಿಳಿಯೊೇಣ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಚಿತರ ಸೆಲೆ: wikipedia, westmtnapairy.com, insect.tamu.edu, iflscience.com, agf.gov.bc, 

shroomery.org) 
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ಹೊವಿನ್ ಸಿಹಿ ಜೆೋನಾಗುವುದು ಹೆೋಗೆ? 

 

ಹೊವಿನಂದ ಸಿಹಿಯನುು ಕ್ದಿಯುವ ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ನು ಗೊಡಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಆ ಸಿಹಿಯನುು ಕ್ೊಡಟ್ುು ಜೆೇನನಲುಗಿ 
ಮಲರಲ ಾಡುಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲಗಲದರೆ, ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ರುವ ಹೊವಿನ ಸಿಹಿ(nectar) ಮತ್ುತ ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 
ಜೆೇನುತ್ುಪಾ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯೇ? ಹೊವಿನ ಸಿಹಿ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವಲಗಿ ಮಲರಲ ಾಡಲಗುವ ಬಗೆ ಹೆೇಗೆ? ಈ ವಿಶ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕ್ು 
ಚೆಲುಿವ ಪರಯತ್ುವೆೇ ಈ ಬರಹ. 

ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೆೊಟ್ೆುಯರುತ್ತವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಊಟ್ವನುು ತಿಂದು ಅರಗಿಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಮೈಗೆ ಬೆೇಕ್ಲದ ಹುರುಪನುು 
ಪಡೆದರೆ, ಇನೆೊುಂದು ಹೆೊಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಹೊವಿನಂದ ಹಿೇರಿದ ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಂಡರುವ 
ಹೆೊಟ್ೆುಯನುು ಸಿಹಿಚಿೋಲ (nectar sac) ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ಲತರೆ. ಸಿಹಿಚಿೇಲದಲ್ಲಿ ಒಮಮಗೆ ಸುಮಲರು 70 ಮ.ಗಲರಂ ನಶ್ುು 
ಸಿಹಿಯನುು ಹುಳಗಳು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಳಳಬಲವಿು. ಇದನುು ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೆೊಳಳಲು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಸುಮಲರು 100 ರಿಂದ 1500 

ಹೊವುಗಳನುು ಬೆೇಟ್ಟ ಮಲಡಬೆೇಕ್ು! ತ್ುಂಬಿದ ಸಿಹಿಚಿೇಲ ಮತ್ುತ ಜೆೇನುಹುಳ ಹೆಚುಾಕ್ಡಮ ಒಂದೆೇ ತ್ೊಕ್ವಿರುತ್ತವೆ. 

 

Ѧ 
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ಹೊವಿನಂದ ಸಿಹಿಯನುು ಗೊಡಗೆ ತ್ರುವ ಜೆೇನುಹುಳವು ತಿರುಗಿ ಅದೆೇ ಜಲಗಕ್ೆು ಸಿಹಿಯನುು ತ್ರಲು ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 
ಬಲರಿ ಹೊವಿನ ಜಲಗವನುು ತಿಳಿಯಲು ಅದು ಬೆೇಹುಗಲರ ಹುಳದ ‘ಕ್ುಣಿತ್’ದ ಮೊಲಕ್ ಮೇವಿನ ಜಲಗವನುು ಅರಿಯುತ್ತದೆ. 
ಬಳಿಕ್ ಹೊವಿನ ಜಲಗದಿಂದ ಜೆೇನುಗೊಡಗೆ ಹುಳವು ಹಲವಲರು ಬಲರಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಲಗಲದರೆ ಹುಳವು ಈ ಹೊವಿನ 
ಜಲಗವನುು ಹೆೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ುುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ್ೆ ಸಲಕ್ಶ್ುು ಅರಕ್ೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ನಡೆಯುತಿತವೆ. ಹೊವಿರುವ 
ಜಲಗದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಚಿೇಲವನುು ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೆೊಳುಳವ ಹುಳವು, ಆ ಜಲಗದ ಎದುರು ಇಲಿವೆೇ ಹತಿತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದರು 
ಗುರುತಿಟ್ುುಕ್ೆೊಳಳಬಹುದಲದ ಒಂದು ನೆಲಗುರುತನುು (landmark), ತ್ನು ಕೊಡುಗಣಿುನ್ (compound eyes) ಮೊಲಕ್ ಚಿತ್ರ 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡು ನೆನಪಿಟ್ುುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯನುು ಗೊಡಗೆ ಸಲಗಿಸಿ ಹೊವಿನ ಜಲಗಕ್ೆು ಹಿಂದಿರುಗುವಲಗ ಮೊದಲು 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಂಡ ನೆಲಗುರುತಿನ ಚಿತ್ರವನುು ದಲರಿದಿೇಪವಲಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅರಿಗರು ಅಬಿಪ್ಲರಯಪಟ್ಟುದಲದರೆ. 

ಹೊವಿನ ಸಿಹಿಯು ಸುಮಲರು 80% ನಶ್ುು ನೇರು ಮತ್ುತ ಸಿಕೆಲು ಸಕೆರೆ(Complex Sugars)ಯಲದ ‘ಸುಕ್ೆೊರೇಸ್’ ಅನುು 
ಹೆೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲಿದೆೇ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಲಗಿದುದ, ಮಂದ(viscous)ವಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊವಿನ ಸಿಹಿಯು ಹುಳದ 
ಸಿಹಿಚಿೇಲವನುು ತ್ಲುಪುವಲಗ ಹುಳದ ಜೆೊಲುಲಸುರಿಗೆಯಂದ (salivary gland) ಹೆೊರಬರುವ ‘ಇನ್ವರೆ ಟೋಸ್ 
ದೆೊಳ ‘ೆ(invertase enzyme) ಮತ್ುತ ಅರಗಿಸುವ ಹುಳಿ(Digestive acid)ಯೊಡೆನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದೆೊಳ  ೆಮತ್ುತ 
ಹುಳಿಯು ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ೆೊರೇಸ್ ಅನುು ಒಡೆದು ಸಡಿಲ ಸಕೆರೆ(Simple Sugars)ಗಳಲದ ಪುರಕೆೊಟೋಸ್ (fructose) ಮತ್ುತ 
ಗೊಲಕೆೊೋಸ್(glucose)ಗಳಲಗಿ ಮಲರಲ ಾಡುಗೆೊಳಳಲು ನೆರವು ನೇಡುತ್ತವೆ. ಇದಲಿದೆೇ, ಹುಳದ ಜೆೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲರಿ ಮಕ 
ಆಸಿಡ್ (formic acid) ಸಿಹಿಯ ಜೆೊತ್ೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವು ಕ್ೆೊಳೆಯುವುದಿಲಿ ಮತ್ುತ ಜೆೇನು 
ಕೆೊಳೆಯಳಿಕ (antiseptic) ಗುಣವನುು ಪಡೆದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. 

 

ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಕ್ೆೊಂಡು ಗೊಡನತ್ತ ಬರುವ ಹುಳವು ಗೊಡಗೆ ಬಂದೆೊಡನೆ ಸಿಹಿಯನುು ಗೊಡನ ಕ್ೆೊೇಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆೇರವಲಗಿ 
ಇರಿಸುವುದಿಲಿ. ತ್ಲನು ಹೆೊತ್ುತ ತ್ಂದ ಸಿಹಿಯನುು ಗೊಡನಲ್ಲರಿುವ ಇನೆೊುಂದು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಕ್ೆು ಸಲಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಸಿಹಿಯನುು ಹೆೊತ್ುತತ್ಂದ ಹುಳವು ತ್ನು ಸಿಹಿಚಿೇಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಯನುು ಎಳೆದು, ತ್ನು ನಲಲಗೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹನಯ 

ರೊಪದಲ್ಲಿ ಹೆೊರತ್ರುತ್ತದೆ. ಮತ್ೆೊತಂದು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳವು ತ್ನು ಉದದ ನಲಲಗೆಯನುು ಬಳಸಿ ಸಿಹಿಯ ಹನಯನುು ಹಿೇರಿ, 
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ಕ್ೆಲವು ಹೆೊತ್ುತ ಅದನುು ಬಲಯಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಕ್ೆೊರೇಸ್ ಮತ್ತಶ್ುು ಒಡೆದು ಪುರಕ್ೆೊುೇಸ್ 
ಮತ್ುತ ಗೊಿಕ್ೆೊೇಸ್ ಗಳಲಗುತ್ಲತ ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗೆ ಸಿಹಿಯನುು ಸಲಗಿಸುವಲಗ ಗೊಡನ ಬಿಸುಪಿಗೆ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿನ ನೇರಿನ 
ಅಂಶ್ವು ಕ್ಡಮಯಲಗುತ್ಲತ ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟುನಲ್ಲಿ, ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಕ್ುಲು ಸಕ್ುರೆಗಳು ಒಡೆದು ಸಡಿಲ 
ಸಕೆರೆಗಳಲಗುವುದು ಮತ್ುತ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೇರು ಆರಿದರೆ ಅದು ಜೆೇನಲದಂತ್ೆ. 

ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚಿಾನ ಸುಕ್ೆೊರೇಸ್ ಒಡೆದು ಗುಿಕ್ೆೊೇಸ್ ಮತ್ುತ ಪುರಕ್ೆೊುೇಸ್ ಗಳಲಗಿ, ಅದು ಜೆೇನಲಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಳಗಳಿಗೆ 
ಅನಸಿದ ಮೇಲ್ೆ ಸಿಹಿಯನುು ಗೊಡನ ಕ್ೆೊೇಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೆೇ ಪೂರಿ ತಯಲದ ಜೆೇನಲಿ! ಗೊಡನಲ್ಲಿರುವ ಜೆೇನನಲ್ಲಿ 
ಇನೊು 40-50% ನೇರಿನ ಅಂಶ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗೊಡನ ಹುಳಗಳು ತ್ನು ರೆಕ್ೆುಯನುು ಬಡದು, ಗಲಳಿಯನುು ಬಿೇಸಿ ನೇರು 
ಆರುವಂತ್ೆ ಮಲಡುತ್ತವೆ. ರೆಕ್ೆು ಬಡತ್ದ ಗಲಳಿ ಮತ್ುತ ಗೊಡನ ಬಿಸುಪಿಗೆ ಜೆೇನನಲ್ಲಿರುವ ನೇರು ಆರಿಹೆೊೇಗಿ ನೇರಿನಂಶ್ವು 
20% ಗಿಂತ್ ಕ್ಡಮಯಲಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದು ಹುಳಗಳ ಊಟ್ಕ್ೆು ತ್ಕ್ುುದಲದ ಜೆೇನಲದಂತ್ೆ. ಹೊವಿನಂದ ಹೆೊತ್ುತ ತ್ರುವ 
ಸಿಹಿಯನುು ಅಗಿದು, ಹುಳದಿಂದ ಹುಳಕ್ೆು ಸಲಗಿಸಿ, ಬಳಿಕ್ ಕ್ೆೊೇಣೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಗಲಳಿ ಬಿೇಸಿ ಗುಣಮಟ್ುದ ಜೆೇನಲಗಿಸಲು 
ಸುಮಲರು 4 ದಿನಗಳು ಬೆೇಕ್ಲಗುತ್ತವೆ. 

 

ಸೆಾೇನನಲ್ಲಿರುವ 8000 ವರುಶ್ಗಳಶ್ುು ಹಳೆಯದಲದ, ಅರನ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಕ್ಲುಿಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದ ಜೆೇನುಕಿೇಳುವ ಕ್ೆತ್ತನೆ. 
(ಅದರ ಚಿತ್ರರೊಪವಿದು) 

ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇರನುು ಗೊಡನ ಕ್ೆೊೇಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ುು ಆರಿಸುವಲಗ ಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ ಜಲಣತ್ನವನುು ತ್ೆೊೇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು 
ಬರಿದಲಗಿರುವ ಕ್ೆೊೇಣೆಯ ಕ್ಲಲುಬಲಗದಶ್ುು ಮಲತ್ರ ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಸಿಹಿಯು ಗಲಳಿ ಮತ್ುತ ಬಿಸುಪಿಗೆ 
ಬೆೇಗ ಆರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇರು ಆರಿದ ಮೇಲ್ೆ ಆ ಕ್ೆೊೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ ದ ಬಲಗದಶ್ುು ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೊ 
ಆರಿದ ಮೇಲ್ೆ ಮತ್ತಶ್ುು ಸಿಹಿಯನುು ತ್ುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿೇಗೆ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಲಗಿ ಕ್ೆೊೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯನುರಿಸಿ ಅದರ ನೇರನುು 
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ಆರಿಸಿ ಜೆೇನಲಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ೆೊೇಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಯು ಪೂರಿ ತಯಲಗಿ ಜೆೇನಲದ ಮೇಲ್ೆ ಹುಳವು ಕ್ೆೊಣೆಯ ಬಲಯನುು 
ತ್ೆಳುವಲದ ಮೇಣದ ಪದರವನುು ಬಳಸಿ ಮುಚುಾತ್ತವೆ. ಇದು ಜೆೇನು ಹಲಳಲಗದಂತ್ೆ ಕ್ಲಪ್ಲಡುತ್ತದೆ. 

ಜೆೋನಿನ್ಲ್ಲಲ ನಿೋರಿನ್ುಂಶವಿದದರೆ ಏನಾಗುತೆು? 

ಹೊವಿನ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಲರು 80% ನೇರಿನಂಶ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯು ಒಡೆದು ಜೆೇನಲದ ಮೇಲ್ೆ ಹುಳವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ 
ನೇರನುು ಆರಿಸಲು ದುಡಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಆ ಜೆೇನನಲ್ಲ ಿನೇರಿನಂಶ್ 20% ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಾದದರೆ ಮತ್ುತ ಸುತ್ತಲ್ಲನ ಬಿಸುಪು 
25 ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲಶಯಸ್ ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಾದದರೆ, ಜೆೇನನಲ್ಲರಿುವ ಹುದುಗೆಬಿಿಸುವ ಅಣ್ಬೆ(Yeast)ಗಳು ತ್ಮಮ ಕ್ೆಲಸ ಮಲಡಲು 
ಹುರುಪನುು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೆೇನನ ಸಕ್ುರೆಯನುು ಹುದುಗೆಬಿೊಸಿ ಹೆಂಡವಲಗಿ (alcohol) ಮಲರಲ ಾಟ್ುಗೆೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 
ಜೆೇನನುು ಹೆಚುಾ ದಿನಗಳ ಕ್ಲಲ ಕ್ಲಪಿಡಬೆೇಕ್ಲದರೆ ಅದರ ನೇರಿನಂಶ್ವು 20% ಗಿಂತ್ ಮೇಲ್ಲರಬಲರದು ಮತ್ುತ ಬಿಸುಪು 25 

ಡಗಿರಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಾರಬಲರದು, ಇವೆರಡೊ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಕ್ಲದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. 

ಜೆೋನಿನ್ಲ್ಲಲ ಏನಿದೆ? 

ಜೆೇನು ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಗುವಂತ್ಹ ಮಂದವಲದ ರಸ. 10 ರಿಂದ 18 ಡಗಿರ ಸೆಲ್ಲಸಯಸ್ ಬಿಸುಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಳು-ಕ್ಲಳಲಗುವ 
ಗುಣವನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಜೆೇನುತ್ುಪಾವು ಕ್ೆೊಂಚ ಹುಳಿಯ ಅಂಶ್ವನುು ಹೆೊಂದಿದುದ ಇದರ ಹುಳಿಯಳತ್ೆ (pH) 3.4-6.1 

ಇರುತ್ತದೆ. ಜೆೇನನಲ್ಲ ಿಹೆಚಿಾರುವ ಸಕ್ುರೆ, ಹುಳಿ, ಹೆೈಡೆೊರೇಜನ್ ಪ್ೆರಲಕ್ೆಸೈಡ್, ಪ್ೆಿವನಲಯ್ಡ್(flavonoids), ಪಿನಲಲ್ಲಕಸ 
(phenolics) ಮತ್ುತ ಟ್ರೆ ಾನೆಸ್ (terpenes)ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೆೇನು ಒಳ ಳೆಯ ಕ್ೆೊಳೆಯಳಿಕ್ (antiseptic) ಹಲಗು 
ಸಿೇರುಸಿರಿಗಳ (micro-organisms) ಬೆಳವಣಿಗೆ ತ್ಡೆಯುವ ಗುಣವನುು ಪಡೆದುಕ್ೆೊಂಡದೆ. 

ಜೆೋನಿನ್ಲ್ಲಲರುವ ಮತುಶುಟ ಅಡಕಗಳು: 

 

ಬಾಳುಳುಪು (Vitamins): ಎ, ಬಿೇಟ್ಲ ಕ್ೆರೆೊೇಟ್ಟೇನ್ (Beta carotene), ಬಿ1 ತ್ಯಲಮೇನ್(B1 Thiamin), ಬಿ2 

ರೆೈಬೆೊೇಪಿವಿನ್ (B2 Riboflavin), ಬಿ3 ನಯಲಸಿನ್ (B3 Niacin), ಬಿ5 ಪ್ೆಂಟ್ಲತ್ನಕ ಹುಳಿ (B5 Pantothenic acid), 

ಬಿ6 ಪ್ೆೈರಿಡೆೊಕಿಸನ್ (B6 Pyridoxine), ಬಿ8 ಬಯೊೇಟ್ಟನ್ (B8 Biotin), ಬಿ9 ಪೊಲ್ೆೇಟ್ (B9 Folate), ಸಿ, ಡ, ಇ ಮತ್ುತ ಕ್ೆ. 

ಮ್ಮನ್ರಲ್ಸ್: ಕ್ಲಾಲ್ಲಸಯಂ, ತ್ಲಮರ, ಅಯೊೇಡನ್, ಕ್ಬಿೊಣ, ಮಗೆುೇಶಿಯಂ, ಮಲಾಂಗನೇಸ್, ಪೊಟ್ಲಸಿಯಂ, ಸೆೊೇಡಯಂ, 

ಸಲಾರ್, ಪ್ಲಸಾರಸ್ ಮತ್ುತ ಜಂಕ. 
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ಅಮೈನೆೊ ಹುಳಿಗಳು ಮತ್ುತ ಕಳೆವಣಿಕಾಪು (Anti-oxidants) ಗಳು ಜೆೇನನಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ರ ಕ್ೆಲವು ಮುಕ್ಾವಲದ ಅಡಕ್ಗಳು. 
ಜೆೇನುತ್ುಪಾದ ತಿಣೆಿ(Density) 1.36 ಕಿ.ಗಲರಂ/ಲ್ಲೇಟ್ರ್ (ನೇರಿಗಿಂತ್ 36% ಹೆಚಿಾನ ತಿಣೆಮಯನುು ಇದು ಹೆೊಂದಿದೆ.) 

ಜೆೋನ್ು ಕೆಡದಿರಲು ಕಾರಣ್ವೆೋನ್ು? 

ಜೆೇನನಲ್ಲಿರುವ ನೇರಿನ ಅಂಶ್ವು 20% ಕ್ಡಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ನಿೋರಿನ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆ (water activity) 0.6 (0 ಯಂದ 
1 ರ ಅಳತ್ೆಯಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ಬಲಾಕಿುೇರಿಯಲ ಹಲಗು ಪಂಗಸ್ ನಂತ್ಹ ಸಿೇರುಸಿರುಗಳು ತ್ಮಮ ಕ್ೆಲಸವನುು ನಡೆಸಲು ನೇರಿನ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ೆಯು 0.75 ಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಾರಬೆೇಕ್ು. ಹಲಗಲಗಿ ಜೆೇನನಲ್ಲಿ ಯಲವುದೆೇ ಸಿೇರಿಸುರಿಗಳು ತ್ಮಮ ಕ್ೆಲಸ ಮಲಡಲ್ಲಗದೆೇ 

ಜೆೇನು ಹಲವು ಕ್ಲಲ ಕ್ೆಡದಂತ್ೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲಿದೆೇ ಜೆೇನನ ಹುಳಿಯಳತೆ (pH), ಜೆೇನನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಿಕ್ೆೊನಕ ಆಸಿಡ್ 
ಹಲಗು ಇತ್ರೆ ಅಡಕ್ಗಳು ಇದನುು ಕ್ೆಡದಂತ್ೆ ಇರಲು ನೆರವಲಗುತ್ತವೆ. ಹಿೇಗೆ ಹಲವು ಹಂತ್ಗಳ ಮೊಲಕ್ ಹೊವಿನ ಸಿಹಿಯು 
ಜೆೇನಲಗಿ ಹಲವು ವರುಶ್ಗಳ ಕ್ಲಲ ಕ್ೆಡದಂತ್ೆ ಉಳಿಯುವ ತಿನಸಲಗಿ ಮಲರಲ ಾಡಲಗುತ್ತದೆ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆ: westmtnapiary.com) 

(ಚಿತರ ಸೆಲೆ: ಅಬಿಲ್ಲಶ್ ಬಲಲಚಂದರ, ವಿಕಿಪಿೇಡಯಲ) 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳ ಕಚುುವುದಿಲಲ ಚುಚುುವುದು! 

 

ಸುದಿದ ಹಲಳೆಯಲ್ೆೊಿೇ, ನಮಗೆ ಗೆೊತಿತರುವ ಕ್ಡೆಯಂದಲ್ೆೊೇ ಜೆೇನುಹುಳದಿಂದ ಕ್ಚಿಾಸಿಕ್ೆೊಂಡವರ ಬಗೆಗ ಕ್ೆೇಳಿರುತಿತೇರಿ ಇಲಿವೆೇ 
ನೇವೆೇ ನೆೊೇಡರುತಿತೇರಿ. ಇನುು ಒಂದು ಹೆಜೆಜ ಮುಂದೆ ಹೆೊೇಗಿ ನೇವೆೇ ಕ್ಚಿಾಸಿಕ್ೆೊಂಡರಲೊಬಹುದು! ಜೆೇನುಹುಳಗಳು 
ಕ್ಚುಾವುದು ಎಂದರೆ ಅವು ತ್ಮಮ ಬಲಯಯಂದ ಕ್ಚುಾತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕ್ೆೊಂಡರಬಹುದು. ದಿಟ್ವಲಗಿ ಹೆೇಳುವುದಲದರೆ 
ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಬಲಯಂದ ಕ್ಚುಾವುದಿಲಿ ಬದಲ್ಲಗಿ ಕ್ೆೊಂಡಯಂದ ಚುಚುಾತ್ತವೆ! ಚೆೇಳು ತ್ನು ಬಲಲದ ಕ್ೆೊಂಡಯಲ್ಲಿರುವ 
ನಂಜನಂದ ಹೆೇಗೆ ಕ್ುಟ್ುಕ್ುವುದೆೊೇ ಹಲಗೆಯೇ ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ನು ಕ್ೆಳಹೆೊಟ್ೆುಯ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆೊುಂಡಿ(Sting)ಯಂದ 
ಕ್ುಟ್ುಕ್ುವುದು! ಬನು, ಈ ಕ್ುರಿತ್ು ಮತ್ತಶ್ುು ತಿಳಿಯೊೇಣ. 

ಗೊಡನಲ್ಲಿ ತ್ನು ಬದುಕ್ನುು ನಡೆಸುವ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಹೆೊರಗಿನ ಪ್ಲರಣಿಗಳಿಂದ ತ್ೆೊಂದರೆ ಎದುರಲದರೆ, ತ್ಮಮನುು ಮತ್ುತ 
ಗೊಡನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು ತ್ಮಮ ಕ್ೆೊಂಡಯಂದ ಪ್ಲರಣಿಯನುು ಚುಚುಾತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ೆೊಂಡಯು ಮುಳಿಳನಂತ್ೆ ಇದುದ, 
ಅದು ಎರಡು ಮೊನಚಲದ ಈಟ್ಟಯಂದ ಮಲಡಲಾಟ್ಟುದೆ. ಈ ಕ್ೆೊಂಡಯು ನ್ುಂಜುಗಡ್ೆ(ೆvenom bulb)ಗೆ ಸೆೇರಿಕ್ೆೊಂಡರುತ್ತದೆ. 
ಈ ನಂಜುಗಡೆಡಯು ನ್ುಂಜು ಚಿೋಲದಿಂದ (venom sac) ಬರುವ ನಂಜನುು ಕ್ೊಡಟ್ುುಕ್ೆೊಂಡರುತ್ತದೆ. ನ್ುಂಜು ಸುರಿಗೆ(venom 

gland)ಗಳು ಜೆೇನುಹುಳಕ್ೆು ಬೆೇಕ್ಲದ ನಂಜನುು ಒಸರುತ್ತವೆ (secrete). 
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ಇದಲಿದೆೇ, ಮೊನಚಲದ ಈಟ್ಟಯ ತ್ುದಿಯ ಎರಡೊ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ು ರಕ್ೆುಗಳಂತ್ೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ಆಳಕ್ೆು 
ಚುಚಾಲು ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ೆೊಂಡಯ ಸುತ್ತಲ್ಲರುವ ಕ್ೆಳಹೆೊಟ್ೆುಯ ಕ್ಂಡಗಳು, ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ಚುಚಾಲು ಬೆೇಕ್ಲದ 
ಬಲವನುು ನೇಡುತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ನುನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು ಕ್ೆೊಂಡಯಂದ ಚುಚಿಾದಲಗ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೊಂಡಯು ಚುಚಾಲಾಡುತ್ತದೆ; 

1. ಮೊದಲು ಮೊನಚಲದ ಕ್ೆೊಂಡಯು ಪ್ಲರಣಿಯ ತ್ೆೊಗಲ್ಲನ ಮೇಲ್ಲೊಗವನುು ಸಿೇಳುತ್ತದೆ. 
2. ಕ್ೆಳಹೆೊಟ್ೆುಯ ಕ್ಂಡಗಳು ಹುರುಪನುು ಪಡೆದು, ಮೊನಚಲದ ಕ್ೆೊಂಡಯ ಎರಡು ಈಟ್ಟಗಳನುು ಒಂದಲದ 

ಮೇಲ್ೆೊಂದರಂತ್ೆ ಮೇಲ್ೆ-ಕ್ೆಳಗೆ ಮಲಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ೆೊಂಡಯು ತ್ೆೊಗಲ್ಲನ ಆಳಕ್ೆು ಹೆೊೇಗಲು 
ನೆರವಲಗುತ್ತದೆ. 

3. ಈಟ್ಟಯ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ೆುಯಂತ್ಹ ಇಟ್ುಳವು ಚುಚುಾತಿತರುವ ಜಲಗವನುು ಮತ್ತಶ್ುು ಅಗಲಗೆೊಳಿಸಿ ಕ್ೆೊಂಡಯನುು 
ಆಳಕ್ೆು ಹೆೊೇಗುವಂತ್ೆ ಮಲಡುತ್ತದೆ. 

4. ಈ ಹೆೊತಿತನಲ್ಲಿ ನಂಜುಗಡೆಡಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಜು ಕ್ೆೊಂಡಯ ಮೊಲಕ್ ತ್ೆೊಗಲ್ಲನ ಒಳಕ್ೆು ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. 

ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ಚುಚಿಾದೆೊಡನೆ ನಂಜನ ಜೆೊತ್ೆ ದಿಗಿಲು ಸೆೊೋರುಗೆ(pheromone)ಗಳನುು ಕ್ೊಡ ಹೆೊರಹಲಕ್ುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಗಿಲು 
ಸೆೊೇರುಗೆಗಳು ಬಲಳೆಹಣಿುನ ಪರಿಮಳವನುು ಹೆೊಂದಿದುದ, ಉಳಿದ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಎಚಾರಿಕ್ೆಯ ಮಲಹಿತಿಯನುು 
ಸಲಗಿಸುತ್ತವೆ. ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳ ಪರಿಮಳ ಬಂದೆೊಡನೆ ಉಳಿದ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ‘ತ್ೆೊಂದರೆ’ ಇರುವುದನುು ಅರಿತ್ು, 
ಸೆೊೇರುಗೆಯು ಹರಿದು ಬಂದ ಕ್ಡೆಗೆ ಹಲರಿ ತ್ೆೊಂದರೆ ಕ್ೆೊಡಲು ಬಂದಿರುವ ಪ್ಲರಣಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಚುಚಾಲ್ಲರಂಬಿಸುತ್ತವೆ. 
ಹಲವಲರು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಯಲರಿಗಲದರು ಒಮಮಲ್ೆ ಕ್ಚಿಾರುವುದನೆೊುೇ ಇಲಿವೆೇ ಒಟ್ೆೊುಟ್ಟುಗೆ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು 
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ಬೆರೆಸಿಕ್ೆೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನುು ನಲವು ಕ್ೆೇಳಿರುತ್ೆತೇವೆ, ಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಈ ಒಗಗಟ್ಟುನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆು ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳು 
ನೆರವಲಗುತ್ತವೆ. 

ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಸಲಕ್ಶ್ುು ಬಗೆಯ ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳನುು ಹೆೊರಹಲಕ್ುವ ಕ್ಸುವನುು ಹೆೊಂದಿವೆ. ತ್ೆೊಂದರೆ ಎದುರಲದಲಗ 
ಎಚಾರಿಸಲು, ಗೊಡನಲ್ಲರಿುವ ಮರಿಹುಳ ಮತ್ುತ ಗೊಡುಹುಳಗಳು ತ್ಲವು ಬೆಳೆಯುತಿತರುವುದನುು ತಿಳಿಸಲು, ಗಂಡು 
ಜೆೇನುಹುಳವು ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳದ ಬಗೆಗ ಇನೆೊುಂದು ಗಂಡು ಜೆೇನಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವು ಇಟ್ು ಮೊಟ್ೆುಗಳನುು 
ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಲು, ಹಿೇಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕ್ೆಲಸಗಳ ಬಗೆಗ ಮತ್ೆೊತಂದು ಜೆೇನುಹುಳಕ್ೆು ಅರುಹಲು (communicate) ಹುಳಗಳು 
ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಯನುು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳನುು ಒಸರಲು ಹುಳದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಲರು 15 

ಸುರಿಗೆಗಳು ಬಳಕ್ೆಯಲಗುತ್ತವೆ. ಹಿೇಗೆ ಹೆೊರಬರುವ ಸುರಿಗೆಗಳನುು ಅರಿಯಲು ಉಳಿದ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ತ್ಮಮ 
ಅರಿಗೆೊುಂಬು(Antennea) ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಮೈಬಲಗಗಳನುು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಜೆೇನುಹುಳದ ಕ್ುಣಿತ್ವು ಹುಳಗಳ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಮಲತ್ುಕ್ತ್ೆಯಲದರೆ ಈ ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳನುು ಒಸರುವುದು ಇನೆೊುಂದು ಬಗೆಯ ಮಲತ್ುಕ್ತ್ೆ. 

ಜೆೇನುಹುಳವು ಚುಚುಾವ ಬಗೆಯನುು ತ್ೆೊೇರಿಸುವ ಓಡುತಿಟ್ುವನುು ಕ್ೆಳಗೆ ನೇಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಹುಳಗಳು ಒಸರುವ ದಿಗಿಲು ಸೆೊೋರುಗೆಗಳಲ್ಲಲ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ; 
1. ಒಂದು ಪ್ೆರೆೊಮೊೇನ್ ಕ್ೆೊಶೆವಿುಕ್ೆೊವ್ ಸುರಿಗೆ(Koschevnikov gland)ಯಂದ ಒಸರುವುದು. ಈ ಸುರಿಗೆಯು ಕ್ೆೊಂಡಯ 
ಬುಡದಲ್ೆಿೇ ಇದುದ, ಇದರಿಂದ ಹೆೊರಬರುವ ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಯು ಸುಮಲರು 40 ಬಗೆಯ ತಿರುಳುಗಳಿಂದ(chemical 

compounts) ಮಲಡಲಾಟ್ಟುರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವೆಂದರೆ, ಐಸೆೊಪ್ೆಂಟ್ೆೈಲ್ ಅಸಿಟ್ೆೇಟ್ (isopentyl acetate), ಬುಾಟ್ೆೈಲ್ 
ಅಸಿಟ್ೆೇಟ್ (butyl acetate), 1-ಹೆಕ್ಸನಲಲ್ (1-hexanol), n-ಬುಾಟ್ನಲಲ್(n-butanol), 1-ಆಕ್ುನಲಲ್(1-octanol), 

ಹೆಕ್ೆಸೈಲ್ ಅಸಿಟ್ೆೇಟ್(hexyl acetate), ಆಕ್ೆುೈಲ್ ಅಸಿಟ್ೆೇಟ್(octyl acetate), n-pentyl acetate(n-ಪ್ೆಂಟ್ೆೈಲ್ ಅಸಿಟ್ೆೇಟ್) 
ಮತ್ುತ 2-ನೆೊನನಲಲ್(2-nonanol). 

2. ಮತ್ೆೊತಂದು ಸೆೊೇರುಗೆಯು ಕ್ೆಳದವಡೆಯ ಸುರಿಗೆಗಳಿಂದ (mandibular glands) ಒಸರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲರಿುವ ಅರಿದಲದ 
ತಿರುಳೆಂದರೆ 2-ಹೆಪ್ಲುನನ್ (2-heptanone). 

ಕೆೊುಂಡಿಯ ನ್ುಂಜು: 
ಜೆೇನುಹುಳದ ನಂಜು ಬಣುವಿಲದಿ ನೇರಿನಂತ್ಹ ವಸುತ. ಒಂದು ಜೆೇನುಹುಳವು ಚುಚಿಾದರೆ 0.1 ಮ.ಗಲರಂ ನಶ್ುು ನಂಜನುು ಅದು 
ಚುಚಿಾದ ಪ್ಲರಣಿಗೆ ಹರಿಸಬಹುದು. ನಂಜನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಒಂದುಗೆಗಳು(compounds) ಇರುತ್ತವೆ; 
– ಮಲ್ಲಟ್ಟುನ್(melittin): ನಂಜನ 52% ನಶಿುರುತ್ತದೆ. 
– ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳು (pheromones) ಇರುತ್ತವೆ. 
– ಅಪಮನ್(Apamin), ಅಡೆೊಲಪಿನ್(Adolapin), ಪ್ಲಸಲಾಲ್ಲಪ್ೆೇಸ್(Phospholipase)- ಎ2, 

ಹೆೈಯಲುಾರೆೊನಡೆೇಸ್(Hyaluronidase), ಹಿಸುಮನ್(histamine), ಡೆೊಪಮೈನ್(Dopamine) ದೆೊಳ (ೆenzyme), ಇತ್ರೆ 
ಪ್ೆಪ್ೆುೈಡ್ಸ(peptides), ಅಮೈನೆೊ ಹುಳಿಗಳು(amino acids) ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಹುಳಿಗಳು ಸೆೇರಿ ಒಟ್ಲುರೆಯಲಗಿ 63 ಬಗೆಬಗೆಯ 
ಒಂದುಗೆಗಳು(compounds) ಇರುತ್ತವೆ. 
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ಜೆೇನುಹುಳವು ಚುಚಿಾದಲಗ ಅದರ ಕ್ೆೊಂಡಯು ಪ್ಲರಣಿಯ ತ್ೆೊಗಲ್ಲನ ಒಳಗೆ ಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಚುಚಿಾದ ಜಲಗವು 
ಗಟ್ಟುಯಲದ ತ್ೆೊಗಲ್ಲಗಿದದರೆ ಜೆೇನುಹುಳವು ಹಲರಿಹೆೊೇಗುವಲಗ ಕ್ೆೊಂಡ ಮತ್ುತ ಅದರ ಬುಡದ ಕ್ೆಲವು ಕ್ಂಡಗಳು ಚುಚಿಾದ 
ಜಲಗದಲ್ೆಿೇ ಉಳಿದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತವೆ. ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ಕ್ಳೆದುಕ್ೆೊಳುಳವ ಜೆೇನುಹುಳವು ಗಲಯಗೆೊಳುಳವುದರಿಂದ ಅದು 
ಸಲಯುತ್ತದೆ. ತ್ನು ಗೊಡನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು, ತ್ೆೊಂದರೆ ಮಲಡಲು ಬಂದ ಪ್ಲರಣಿಗೆ ಚುಚಿಾ ತ್ಲನು ಉಸಿರನುು 
ಕ್ಳೆದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಚುಚಿಾದ ಜಲಗವು ಮತ್ತಗಿದದರೆ ತ್ನು ಕ್ೆೊಂಡಯಂದ ನಂಜನುು ಚುಚಿಾ ಕ್ೆೊಂಡಯ ಸಮೇತ್ 
ಹಲರಿಹೆೊೇಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಸಲಯುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ ಜೆೇನುಹುಳವು ಚುಚಿಾತ್ೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ೆೊಂಡ ಹೆಚಿಾನ ಬಲರಿ ಚುಚಿಾದಲ್ೆಿೇ 
ಉಳಿದುಕ್ೆೊಳುಳತ್ತದೆ. ಹಲಗಲಗಿ ಎರಡನೆೇ ಬಲರಿ ಚುಚಾಲು ಬದುಕ್ುವ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ತ್ುಂಬಲ ಕ್ಡಮ. 

ಮತ್ೆೊತಂದು ಬೆರಗಿನ ಸುದಿದಯಂದರೆ ಗಂಡುಹುಳಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ೆೊಂಡಯರುವುದಿಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು ಮಲತ್ರ 
ಚುಚುಾತ್ತವೆ. ಒಡತಿ ಜೆೇನಗೆ ಕ್ೆೊಂಡಯರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಕಿುರುವಶ್ುು ಗಟ್ಟುಯಲಗಿರುವುದಿಲಿ. ಅಲಿದೆೇ 
ಒಡತಿ ಹುಳವು ಗೊಡನುು ಬಿಟ್ುು ಹೆೊೇಗುವ ಸಲದಾತ್ೆಗಳು ತ್ುಂಬಲ ಕ್ಡಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ತ್ನುನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು 
ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ಬಳಸುವುದು ತ್ುಂಬಲ ಕ್ಡಮ. 

ಮುಂದಿನ ಬಲರಿ ನೇವೆಲ್ಲಿದರೊ ಜೆೇನುಹುಳಗಳನುು ಕ್ಂಡರೆ ಎಚಾರವಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೆೇನುಹುಳ ಚುಚಿಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ 
ದಿಗಿಲು ಸೆೊೇರುಗೆಗಳು ಹೆೊರಬಂದು, ತ್ೆೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉಳಿದ ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ತಿಳಿದು, ಹಲರಿಬಂದು ಚುಚುಾವ 
ಸಲದಾತ್ೆಗಳು ತ್ುಂಬಲ ಹೆಚುಾ. ಅದಲಿದೆೇ ಜೆೇನುಹುಳವೆೇನಲದರು ಚುಚಿಾದರೆ ಅದರ ಕ್ೆೊಂಡಯನುು ಆದಶ್ುು ಬೆೇಗ ಚುಚಿಾದ 
ಜಲಗದಿಂದ ಕಿತ್ುತ ಹಲಕಿ, ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ಕ್ೆೊಂಡಯ ಚೊರು ಕ್ೊಡ ಅಳಿದುಳಿದ ನಂಜನುು ನಮಮ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಸೆೇರಿಸುತಿತರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಜೆೇನುಹುಳುಗಳಿಗೆ ನಲವು ತ್ೆೊಂದರೆ ಕ್ೆೊಡದಿದದರೆ ಅವು ಕ್ೊಡ ನಮಗೆ ಯಲವುದೆೇ ತ್ೆೊಂದರೆ 
ಕ್ೆೊಡುವುದಿಲಿ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಚಿತರ ಸೆಲೆ: chm.bris, earthsky.org, beespotter.org, honeybeeremoval.com) 
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ಜೆೋನ್ುಹುಳ – ಕೆಲವು ಸೆೊೋಜಿಗದ ಸುಂಗತಿಗಳು! 

 

ಸಲಮಲನಾ ಹುಳದಂತ್ೆ ಕ್ಲಣುವ ಜೆೇನುಹುಳದ ಬಲಳ ಮೆ ಹಲವು ಸೆೊೇಜಗದಿಂದ ಕ್ೊಡದೆ. ತ್ನು ಪ್ಲಡಗೆ ತ್ಲನು ಗೊಡನುು 
ಕ್ಟ್ಟು, ಹೊವನುು ಹುಡುಕಿ, ಸಿಹಿಯನುು ಕ್ೊಡ, ಒಗಗಟ್ಟುನ ಬಲಳ ಮೆ ನಡೆಸುತ್ಲತ, ಬದುಕಿನ ಬಂಡಯ ಓಡಸುವ ಈ ಹುಳಗಳು 
ಬೆರಗಿನ ಗಣಿಗಳು. ಇವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಯನುು ಅರಿಯುವ ಪರಯತ್ು ಮಲಡುತ್ಲತ ಹಲವು ಬರಹಗಳು ಈಗಲಗಲ್ೆೇ 
ಹೆೊನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮೊಡಬಂದಿವೆ. ಬನು, ಇವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತಶ್ುು ಸೆೊೇಜಗದ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಚುಟ್ುಕ್ಲಗಿ ತಿಳಿಯೊೇಣ. 

“ಹನಿಮೊಪ್” (honeymoon) ಎುಂಬ ಪದದ ಹುಟುಟ ಮತುು ಆಚರಣೆ ಹೆೋಗಾಯಿತು ಗೆೊತೆುೋ? – ಸುಮಲರು 8 ನೆೇ 
ನೊರೆೇಡನಲ್ಲಿ ಯುರೆೊೇಪಿನಲ್ಲದಿದ ‘ನಲರ ಸ್ ದರ ಮ'(Norse religion)ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದತಿ ಇತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲದ 
ಹೆೊಸ ಜೆೊೇಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಲ ‘ಜೆೇನು ಹೆಂಡ'(fermented honey) ಅಂದರೆ ಜೆೇನುತ್ುಪಾಕ್ೆು ನೇರನುು ಸೆೇರಿಸಿ 
ಹುದುಗೆಬಿೊಸಿ ಕ್ೆೊಡಲ್ಲಗುತಿತತ್ುತ. ಜೆೇನನಂದ ಮಲಡದ ಹೆಂಡವನುು ಹೆೊಸ ಜೆೊೇಡಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೊಡುತಿತದದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕ್ಲಲಕ್ೆು 
‘ಹನಮೊನ್'(honey + moon [-means month]) (ಜೆೇನು ತಿಂಗಳು/ಸಿಹಿ ತಿಂಗಳು) ಎಂದು ಅವರು ಕ್ರೆಯುತಿತದದರು. 
ಇದೆೇ ಜೆೇನಗೊ ‘ಹನಮೊನ್’ ಗೊ ಇರುವ ನಂಟ್ು! 

ಜೆೇನುತ್ುಪಾದಲ್ಲಿ ಯಲವುದೆೇ ಸಿೇರುಸಿರುಗಳು (micro organisms) ತ್ನು ಬದುಕ್ನುು ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲಿ ಆದದರಿಂದ 
ಅದನುು ಕೆೊಳೆಯಳಿಕ(antiseptic)ವಲಗಿ ಬಳಸುತ್ಲತರೆ. ಇದಲದಿೆೇ ಇದು ಹೆೈಡೆೊರೇಜನ್ ಪ್ೆರಲಕ್ೆಸೈಡ್ ಅನುು 
ಹೆೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಣಗಳು ಕ್ೆೊಳೆಯದಂತ್ೆ ಕ್ಲಪ್ಲಡಲು ಬಳಸುವ ಅಡಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲಗುತಿತತ್ುತ. 
‘ಅಲೆಕಾ್ುಂಡರ ್ ‘ ದೆೊರೆಯ ಹೆಣವನುು ಕ್ೆೊಳೆಯದಂತ್ೆ ಕ್ಲಪ್ಲಡಲು ಕ್ೊಡ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು ಒಂದು ಅಡಕ್ವನಲುಗಿ 
ಬಳಸಲ್ಲಗಿತ್ುತ. 
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ಬನು, ಮತ್ತಶ್ುು ಬೆರಗಿನ ತ್ುಣುಕ್ುಗಳನುು ಸವಿಯೊೇಣ. 

ಜೆೋನ್ುಹುಳ: 

 ಇರುವೆ ಮತ್ುತ ಕ್ಡಜದ ಹುಳಗಳು ಆದಮೇಲ್ೆ ಕಿೇಟ್ಗಳ ಹೆಚೆಾಣಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ಮೊರನೆೇ ಜಲಗ 

 ಒಂದು ಗೊಡನಲ್ಲಿ ಒಡತಿ, ಗಂಡು ಮತ್ುತ ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳೆಂಬ ಮೊರು ಬಗೆಯ ಹುಳಗಳಿರುತ್ತವೆ 
 ದುಡಮಗಲರ ಹುಳಗಳು 45 ದಿನಗಳು ಬದುಕಿದದರೆ ಒಡತಿ ಜೆೇನುಹುಳವು 5 ವರುಶ್ದವರೆಗೆ ಬದುಕ್ಬಲಿದು 
 ಒಡತಿ ಹುಳವು ಒಂದು ದಿನಕ್ೆು 1500 ಕಿುಂತ್ ಹೆಚುಾ ಮೊಟ್ೆುಗಳನುು ಇಡುತ್ತದೆ 
 ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಗಂಟ್ೆಗೆ 15 ಮೈಲ್ಲ ಉರುಬಿನಲ್ಲ ಿಹಲರಬಲಿವು 
 ಜೆೇನುಹುಳದ ರೆಕ್ೆುಗಳು ನಮಶ್ಕ್ೆು 11, 400 ಸಲ ಬಡಯುತ್ತವೆ. ಹುಳಗಳ ‘ಜುಂಯ್’ ಎನುುವ ಸದಿದಗೆ ಈ ರೆಕ್ೆುಯ 

ಬಡತ್ವೆೇ ಕ್ಲರಣ 

 ಇಡ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಿೇಟ್ಗಳಲ್ಲ ಿಜೆೇನುಹುಳಗಳ ಊಟ್(ಜೆೇನು)ವನುು ಮಲತ್ರ ಮಲನವ ತ್ನು ತಿನಸಲಗಿ ಬಳಸುತ್ಲತನೆ 
 ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಗೊಡನಂದ ಸಲಮಲನಾವಲಗಿ ಸುಮಲರು 5 ಕಿ.ಮೇ ದೊರದವರೆಗೆ ಹಲರುತ್ತವೆ. ಮೇವಿಗಲಗಿ 

ಗೊಡನಂದ ಸುಮಲರು 10. ಕಿೇ. ಮೇ. ದೊರದವರೆಗೆ ಇವು ಹಲರಬಲಿವು 
 ತ್ನು ಗೊಡನುು ಕ್ಟ್ುಲು ಬೆೇಕ್ಲದ ಜೆೇನುಮೇಣವನುು ತ್ನು ಮೈಯಂದಲ್ೆೇ ಹುಳವು ಉತ್ಲಾದಿಸುತ್ತದೆ 
 ಅರ ದ ಕ್ೆ.ಜ. ಜೆೇನುಮೇಣವನುು ಒಸರಲು (secrete) ಇವು 4 ಕ್ೆ.ಜ ಸಿಹಿಯನುು ತಿನುಬೆೇಕ್ು! 
 ತ್ಮಮನುು ಕ್ಲಪ್ಲಡಕ್ೆೊಳಳಲು ಬೆೇರೆೊಂದು ಪ್ಲರಣಿಗೆ ಚುಚಿಾ ಬಳಿಕ್ ತ್ಲನು ಸಲಯುವ ಕಿೇಟ್ವೆಂದರೆ ಜೆೇನುಹುಳ 

ಮಲತ್ರ 
 ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಕ್ಡುನೆೇರಳ  ೆ(ultravoilet) ಮತ್ುತ ಪೊಲರೆೈಸ್ಡ (polarised) ಬೆಳಕ್ನುು ನೆೊೇಡಬಲವಿು. ಹಲಗೆಯೇ 

ನಲವು ಕ್ಲಣುವ ಕ್ೆಂಪು ಬಣುವನುು ಈ ಹುಳಗಳು ಕ್ಲಣಲ್ಲರವು 
 ಜೆೇನುಹುಳದ ಮದುಳು ಮಲನವನ ಮದುಳಿಗಿಂದ 20,000 ಪಟ್ುು ಚಿಕ್ುದು! 
 ಜೆೇನುಹುಳವು ಮಲನವನ ಮುಕ್ವನುು ಗುರುತಿಸಬಲವಿು! 2 ಕ್ೊಡುಗಣುು ಮತ್ುತ 3 ಸುಳುಗಣುುಗಳು ಸೆೇರಿ ಒಟ್ುು 5 

ಕ್ಣುುಗಳನುು ಇವು ಹೆೊಂದಿವೆ 
 ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ನಲಲುರವರೆಗೆ ಎಣಿಸಬಲಿವು. 
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ಜೆೋನ್ುತುಪುದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಬೆರಗಿನ್ ಹನಿಗಳು: 

 

 ಇಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು 20 ಸಲವಿರ ಬಗೆಯ ಹುಳಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಗೆಯ ಹುಳಗಳು ಮಲತ್ರ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು 
ಮಲಡಬಲಿವು 

 ಅರ ದ ಕ್ೆ.ಜ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು ಉತ್ಲಾದಿಸಲು ಜೆೇನುಹುಳಗಳು ಒಟ್ುು 20 ಲಕ್ಶ ಹೊವುಗಳನುು ಬೆೇಟ್ಟ ಮಲಡಬೆೇಕ್ು, 
ಹಲಗೆಯೇ 55, 000 ಮೈಲ್ಲಗಳಶ್ುು ಗೊಡನಂದ ಹೊವಿನ ಜಲಗಕ್ೆು ತಿರುಗಲಟ್ ನಡೆಸಬೆೇಕ್ು! 

 ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ೆು 1 ಕ್ೆ.ಜ.ಯಶ್ುು ಜೆೇನುತ್ುಪಾ ಕ್ೊಡಡಬಹುದು 
 ಒಂದು ಜೆೇನುಗೊಡನಲ್ಲಿ ವರುಶ್ಕ್ೆು ಸುಮಲರು 200 ಕ್ೆ.ಜ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು ಹುಳಗಳು ಉತ್ಲಾದಿಸಬಲವಿು 
 ಒಂದು ಜೆೇನುಹುಳವು ತ್ನು ಇಡೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 1/12 ಟ್ಟೇ ಚಮಚದಶ್ುು ಮಲತ್ರ ಜೆೇನುತ್ುಪಾವನುು 

ಉತ್ಲಾದಿಸಬಲದಿು 
 ಜೆೇನುತ್ುಪಾ ಎಂದಿಗೊ ಕ್ೆಡುವುದಿಲಿ 
 ಜೆೇನುಹುಳವೆೇನಲದರು ಇಡೇ ನೆಲವನುು ಸುತ್ತಬೆೇಕ್ು ಎಂದರೆ ಅದರ ಹಲರಲಟ್ಕ್ೆು ಸುಮಲರು 28 ಗಲರಂ ಜೆೇನುತ್ುಪಾ 

ಸಲಕ್ಲಗುತ್ತದೆ. ಅಶೆ್ ುಂದು ಹುರುಪು ಜೆೇನುತ್ುಪಾದಲ್ಲಿದೆ. 

ಎರಡು ಗೆೊೇದಿ ಕ್ಲಳಿನಶ್ುು ದೆೊಡಡದಿರುವ ಈ ಹುಳಗಳ ಬಲಳ ಮೆಯ ಆಳಕ್ೆು ಇಳಿದರೆ ನಲವು ಹುಬೆೊೇರಿಸುವಂತ್ಹ ಅರಿಮ ಕ್ಣಿುಗೆ 
ಕ್ಲಣುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗ ಜಗತಿತನ ಮೊಲ್ೆ ಮೊಲ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಕ್ೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ೆೇ ಇವೆ. ಜೆೇನುಹುಳದ 
ಸಲಕ್ಣೆಯು ಒಂದು ದೆೊಡಡ ಉದಾಮವಲಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮುಮತಿತದೆ. ಸಲಕ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಚಳಕ್ಗಳು ಹೆೊರಬರುತಿತವೆ. 
ಜೆೇನು ಸಲಕ್ಣೆಯ ಉದಾಮವನುು ಪರಿಣಲಮಕ್ಲರಿಯಲಗಿ ನಡೆಸಲು ಹುಳದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಕ್ೆಗಳು ನೆರವನುು ನೇಡುತಿತವೆ. 
ನಮಮಲ್ಲಿಯೊ ಇಂತ್ಹ ಅರಕ್ೆಗಳು ಹೆಚಾಲ್ಲ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆ: westmtnapiary.com) 

(ಚಿತರ ಸೆಲೆ: thebeeshop.net, imgkid.com) 
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ಪದ ತಳಿವು 

 

ಕನ್ನಡ English  ಕನ್ನಡ English 

ಹೂದುಂಬುಗನ Pollination  ಒಡತ್ತ queen 

ಸವಿಕುಡಿಗನ, ಸಿಹಿ Nectar  ಗಂಡು ಜನೇನುಹುಳ drone 

ಬಿಸುಪು temperature  ದುಡಿಮೆಗಾರ  worker 

ಗಾಳಿಪ್ಾಡು weather  ಕಾವುಗೂಡು brood 

ಹೂಳುಕಟಟಡ Tomb  ಬಗೆರಿ thorax 

ತಳಿ Genus  ಅರಿಗನೂಂಬು antennae 

ಪಂಗಡ species  ಅರಿಗನ sense organ 

ಕೂಡುಗಣ್ುಣ compound eye  ಅರಿಗನೂಂಬು ತನೂಳಕ antennae cleaner 

ಸುಳುಗಣ್ುಣ simple eye  ಬಂಡು pollen 

ಕಡುನ್ನೇರಳನ ultraviolet  ಬಂಡು ಚ್ಚೇಲ್ pollen basket 

ತನೂಡನಯಲ್ುಬು  Femur  ಗನೂೇರನ rake 

ಕಣ್ಕಾಲನ Tibia  ಹಣಿಗನ comb 

ಮ್ುಂಗಾಲನಲ್ುತಂಡ tarsus  ಅರಗೆೇರಲ ಾಟ್ು digestive system 

ಮ್ರಿಹುಳ larvae  ಗಂಡುಬಿತುಿ sperm 

ಗೂಡುಹುಳ pupa  ಜನೇನುಗಂಜಿ royal jelly 

ಉಸಿರಿ organism  ಜನೇನುರನೂಟಿಟ bee bread 

ಬಾಳನಮಸುತುಿ life cycle  ದನೂಳನ enzyme 

ಎರುಬುಳಳ fertile  ಮ್ುನುೆ protein 

ಸುರಿಗನ hormone  ಉರುಬು  tempo 

ಬನೇಟದ  sexual  ಒಂದನೇ ತನರಪಿನ parallel 

ಬನೇಹುಗಾರ scouts  ಜನೇನುಹುಳದ ಬಿಡಯ swarming 

ನರುಗಂಪು odor  ಆರೊ ಿಲೆ hexagon 

ಸುತುಿ ಕುಣಿತ round dance  ಕನೂೇಣನ cell 

ಕುಡುಗನೂೇಲ್ು ಕುಣಿತ sickle dance  ಮೆೇಣ್ದ ಸುರಿಗನ wax gland 

ಓಲಾಟದ ಕುಣಿತ waggle dance  ಹನೂಟ್ನಟಯ ತಟ್ನಟ abdominal plate 

ಒಸರು secrete  ಜನೇನುಹುಟುಟ  honeycomb 
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ಕನ್ನಡ English  ಕನ್ನಡ English 

ಗರಗು brittle  ತನೇವ humidity 

ಗನರನಯರಿಮೆ geometry  ಮ್ರದಂಟು propolis 

ಮ್ುಮ್ೂಮಲನ triangle  ಹಾರುವ ಕಂಡ flight muscles 

ನ್ಾಲ್ೂಮಲನ quadrangle  ಅಳವಿ quantity 

ಸಿೇರುಸಿರಿ micro organism  ಅಲನಯಗಲ್ wavelength 

ಸಿಹಿಚ್ಚೇಲ್ nectar sac  ಜನೂಲ್ುಲಸುರಿಗನ salivary gland 

ತ್ತನಿಸುಗನೂಳವನ esophagus  ಅರಗಿಸುವ ಹುಳಿ digestive acid 

ತೆರು ು valve  ಸಡಿಲ್ ಸಕಿರನ simple sugar 

ನ್ನಲ್ಗುರುತು landmark  ಕನೂಳನಯಳಿಕ  antiseptic 

ಸಿಕಿಲ್ು ಸಕಿರನ complex sugar  ಹುದುಗನಬಿಿಸುವ ಅಣ್ಬನ yeast 

ಕಳನವಣಿಕಾಪು anti-oxidant  ಹುಳಿಯಳತನ pH 

ತ್ತಣನಮ density  ನಂಜು ಚ್ಚೇಲ್ venom sac 

ಕನೂಂಡಿ sting  ನಂಜು ಸುರಿಗನ venom gland 

ನಂಜುಗಡನಡ venom bulb  ದಗಿಲ್ು ಸನೂೇರುಗನ pheromone 

ಅರುಹು communicate  ಜನೇನು ಹನಂಡ fermented honey 

ಒಂದುಗನಗಳು compounds    
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