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ஒரு புராதன நகரம் எப்படி அழிந்தது என்ற புதிரர விடுவிக்கத் திணறிக் ககாண்டிருந்த 
ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவியது யார் கதரியுமா? 

எலி! 

எலி எப்படி உதவிற்று என்பது ஒரு விசித்திரமான கரத. பபக் பரட் (Pack Rat) என்ற 
வரகரயச் பேர்ந்த பாரைவனப் பகுதி எலிகளுக்கு மண்ரணக் குரைந்து வரள கட்டும் 
பழக்கம் இல்ரை. அரவ தமக்குக் கிரைக்கும் எந்தக் குப்ரபரயயும் ககாண்டு குரக வீடு 
மாதிரி அரமத்துக்ககாண்டு விடுகின்றன. குச்சிகள், கேடிகள், தரழகள், குப்ரபயிலுள்ள 
உணவுப்கபாருட்கள் எல்ைாவற்ரறயும் பயன்படுத்திக் ககாள்கின்றன. இவற்றில் வசிக்கும் 
எலிகளின் மைமும் சிறுநீரும் பேர்ந்து இந்தக் குரக வீடுகள் இறுகி உருண்ரை மாதிரி 
ஆகிவிடுகின்றன. 

இந்த உருண்ரைகள்தான் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அரிய கேய்திகரளத் கதரிவிக்கும் 
கபாக்கிஷங்களாக இருக்கின்றன. அகமரிக்காவின் கநபவைா பாரைவனப் பகுதியில் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஓர் எலி உருண்ரைக்குள் இருந்த கேடி 9,300 வருைங்களுக்கு முன்பு 
இருந்த கேடிவரக என்று கண்ைறியப்பட்ைது. தன் காைத்திய கேடி, ககாடி, மிருக எலும்புகள், 
கழிவுகள் பபான்றவற்ரற எலிகள் இந்த உருண்ரைகளில் அழியாமல் கபாதிந்து ரவத்து 
ரைம்-காப்ஸ்யூல் மாதிரி எதிர்காை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு விட்டுச் கேன்றிருக்கின்றன.  

இந்த எலி உருண்ரைகரளக் ககாண்டு பை விஷயங்கரள ஆய்வாளர்கள் 
கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். பதிபனாராயிரம் வருைங்களுக்கு முன்னால் அகமரிக்காவின் 
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மிகப்கபரிய பாலூட்டிப் பிராணிகள் அழிந்தது எப்படி, கைந்த இருபதாயிரம் வருைங்களாக 
பூமி மீது அண்ைகவளியிலிருந்து வீசும் கதிர்களின் தாக்கத்தின் அளவு எப்படி மாறி 
வந்திருக்கிறது என்கறல்ைாம் கண்ைறிய உதவியது எலி தான்.  

பராமானிய ோம்ராஜ்யத்தில் மிகப் கபரிய நகரங்களில் ஒன்றாக இருந்த கபட்ரா எப்படி 
அழிந்தது என்றும் இப்பபாது எலி உருண்ரையின் மூைம் கண்டுபிடித் திருக்கிறார்கள்! 
(தற்பபாது ப ார்ைான் நாட்டில் உள்ள கபட்ராரவ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்கபர்க் எடுத்த 'இண்டியானா 
ப ான்ஸ்' பைத்தில் பார்க்கைாம்.) 

இந்த நகரம் எப்படி அழிந்தது என்ற ஆய்வில் ஈடுபட்ை (அகமரிக்க) அரிபோனா பகுதி 
ஆய்வாளர்கள் பபட்ரிஷியா ஃபால், ஸ்டீவன் ஃபால்ககானர், சிந்தியா லிண்ட்க்விஸ்ட் மூவரும் 
கபட்ரா பகுதியில் கிரைத்த எலி உருண்ரைகரள ஆராய்ந்தார்கள். இங்பக பாரைவனத்து 
எலிகளான பபக் பரட் வரக எலிகள் கிரையாது. ஆனால் அரதப் பபாைபவ கேடி, தரழ, 
கழிவுகளால் உருண்ரை வீடு கட்டிக்ககாள்ளும் மற்கறாரு வரக எலிகளான ராக் ரைராக்ஸ் 
(Rock hyrax) எலிகள் உண்டு.  

கி.பி. 300, கி.பி. 500, கி.பி. 900 ஆகிய வருைங்களின் எலி உருண்ரைகரளப் 
பரிசீலித்தார்கள். இந்த ஆண்டுகள் முரறபய கபட்ரா நகரம் பராம் ோம்ராஜ்யம், 
ரபோண்ரைன் (Byzantine) ோம்ராஜ்யம் இவற்றில் கபாலிபவாடு விளங்கிப் பிறகு அழிந்த 
வருைங்களாகும்.  

உருண்ரையில் கதரிய வந்த உண்ரம என்ன கதரியுமா? 

சுற்றுச்சூழல் நாேமானதால் கபட்ரா நகரம் அழிந்தது என்பதாகும். கி.பி. 300-ல் இருந்த எலி 
உருண்ரையில் ஓக் மர மகரந்தங்கள் இருந்தன. அப்பபாது ஓக் காடுகள் கபருமளவில் 
கபட்ராரவச் சுற்றி இருந்த காைம். பின்னர் கி.பி. 500-க்குள் இரவ அழிந்துவிைபவ, 
அன்ரறய, உருண்ரையில் கிரைத்த மகரந்தங்கள் எல்ைாம் சிறு புதர்ச் கேடிகளிலிருந்து 
வந்தரவயாக இருந்தன. கி.பி. 900-ல் இரவகூை இல்ைாமற் பபாய்விட்ைன.  

இயற்ரகவளம் நிரறந்த பகுதியில் கபட்ரா நகரத்ரத உருவாக்கி கமள்ள கமள்ளச் சுற்றிலும் 
இருந்த வளங்கரளபய அந்த நகரத்தின் வளர்ச்சி அழித்திருக்கிறது. கரைசியில் கபட்ரா நகர 
மக்களும் பட்டினியில் வாழும் நிரை வந்து , நகரமும் அழிந்திருக்கிறது.  

சுற்றுச் சூழரைப் பற்றிய அபாய அறிவிப்ரப கபட்ரா நகர எலிகள் நமக்கு விட்டுச் 
கேன்றிருக்கின்றன! 

- நந்தன் (ஞாநி) 
-  ூனியர் பபாஸ்ட் 
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