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இயற்கை்யப் புா ிந்துககைாள்ளுதல்
கதன்கைிழக்கு ஆச ியா, உலகைின் மிகை அதிகைமான பல்லுயிர்கைள் ககைாணட பகுதிகைள ில் 
ஒன்்ாகும். ச ிஙகைப்பூா ில் மடடும், 40,000-க்கும் யமறபடட தாவரஙகைளும் விலஙகு 
வ்கைகைளும் உள்ளன. இப்பகுதியின் தாவர வ்கைகைளும் விலஙகைினஙகைளும் பல 
நூற்ாணடுகைளாகை ஆய்வு கசய்யப்படடு வருகைின்்ன. யமலும், சுறறுச்சூழல் பற்ிய 
ஆழமான புா ிதல் இந்தச் சமூகைத்தினா ிடம் அதிகைமாகை நி்்ந்திருக்கைி்து. 

17-ஆம் நூற்ாணடிலிருந்து, இந்த வடடாரத்தில் அதிகைா ித்த வர்த்தகைமும் 
ஐயராப்பியக் குடியயற்மும் இயற்கை வரலாறு பற்ிய ஆய்்வயும் 
அ்ிமுகைப்படுத்தின. உயிா ினஙகை்ள வ்கைப்படுத்துதல், கபயா ிடுதல் அ்வகைள ின் 
தன்்மகை்ள விளக்குதல் யபான்்்வ இவவாய்வில் அடஙகும். ப ிா ிடடிஷ், டச்சுக் 
கைிழக்கைிந்திய நிறுவனஙகைள் தஙகைள் வண ிகை, குடியயற் முயறச ிகை்ள ஆர்வத்துடன் 
கதாடஙகைிய 18-ஆம் நூற்ாணடில் இப்பகுதியின் இயற்கைவள ஆய்வுகைளும் 
தீவிரம்டந்தன. இயற்கை ஆர்வலர்கைளும் ஆய்வாளர்கைளும், இஙகு கைாணப்படட 
வித்தியாசமான  இயற்கைத்  தாவர விலஙகைினஙகைளால் கைவரப்படடு 
அ்வகை்ளப்பற்ி ஆய்வு கசய்யும் ஆர்வத்தில் இஙகு திரணடனர்.

இயற்கை வரலாற்்ப் பற்ிய ஐயராப்பிய ஆய்வு, விஞ்ான ஆர்வத்திறகைான ஒரு 
பகுதியாகைத் கதாடரப்படடது. மறுபு்ம், சுறறுச்சூழ்லப் பற்ிய முழு்மயான 
புா ிதல் கைாலன ித்துவத்தின் ஒரு முக்கைியமான அஙகைமாகைக் கைருதப்படடது. வண ிகைப் 
கபாருளாதாரஙகைள ின் கைடடுப்பாட்டக் ்கைப்பற் இது உதவியது. ஏகனன ில் 
அவர்கைள ின் வர்த்தகைத்திறகு இஙகு கைி்டக்கும் மசாலாப் கபாருடகைள், மரம் மறறும் 
யதாடட யவளாண்ம யபான்் இயற்கை வளஙகை்ளப் கபா ிதும் நம்பியிருந்தனர்.

மலாய்க் கை ிராம மருத்துவம்: ஐ.ஹச் புர்கை ில்,  முகைமது 
ஹன ிஃப் ஆகைிய இருவரும் யசகைா ித்த மருத்துவக் 
கு்ிப்புகைள்

ஐ.ஹச் புர்கை ில் (1870–1965),  முகைமது ஹன ிஃப் (1872–1830)
த ி கைார்டன்’ஸ் கவள ியீடு நீா ி்ணக் குடியயற்ஙகைள் கதாகுதி VI
ச ிஙகைப்பூர்: 1930
யா ய ின் குவான் கதாகுப்பு. த ிரு டான் யயாக் ச ியயாஙகைின் 
அன்பள ிப்பு
B02883752

மலாய் மருத்துவம் கு்ித்த இந்த கவள ியீடு ஒரு மலாய் இயற்கை 
ஆர்வல்ர ஆச ிா ியராகைக்ககைாணட அா ிய கவள ியீடுகைள ில் 
ஒன்்ாகும். தீபகைறபம் முழுவதிலும் உள்ள மலாய்ச் சமூகைஙகைள ின் 
தாவரவியல் அ்ிவு பற்ிய மதிப்புமிக்கை தகைவல்கைள் இதில் உள்ளன. 
விஞ்ானப் கபயர்கைளுடன் மலாய்த் தாவரப் கபயர்கைள ின் 
கசாறகைளஞச ியமும் இதில் அடஙகும்.
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மலாக்கைாத் தீபகைறபத்தில் கைாணப்படட ஒரு புதிய இன 
தாப்பிர் பற்ிய கு்ிப்பு  

வில்லியம் ஃபர்குவார் (1774-1839), ஏ. கசடடான், பியர்-கமடார்ட 
டயார்ட (1794-1863)
ஆசிய ஆராய்ச்சிகைள், கதாகுதி. XIII எண XI (1820/21)
லணடன்: 1820
B29032736J

ச ிஙகைப்பூா ின் முதன்்மக் குடியிருப்பாளராகை ஆவதறகு முன்னர், 
ஃபர்குவார் 15 ஆணடுகைள் மலாக்கைாவில் குடியிருப்பாளராகைவும் 
தளபதியாகைவும் பண ியாற்ினார். அந்தக் கைாலகைடடம் முழுவதும், 
அவர் இயற்கை ஆய்வில் தீவிரமாகை ஈடுபாடு ககைாணடிருந்தார். 
தாவரஙகை்ளயும் விலஙகுகை்ளயும் ்கைப்பறறுவதறகும் 
யசகைா ிப்பதறகும் ஏறபாடுகசய்து, அ்வகை்ளப் பற்ிய தகைவல்கை்ளத் 
கதாகுத்து பதிப்பிப்பதறகைான முயறச ியில் ஈடுபடடிருந்தார். 

ஐயராப்பிய விஞ்ான சமூகைத்தில் கவளியிடுவதிலிருந்த அரசியல், 
மலாயத் தாப்பிர் பற்ிய தனது விளக்கைத்்த கவளியிடுவதறகைான 
ஃபர்குவாாின் முயறசியில் துல்லியமாகை கவளிப்படுகைி்து. 1816-ஆம் 
ஆணடில் அவர் தனது கு்ிப்்ப எழுதியிருந்தாலும், அவரது 
்கைகயழுத்துப் பிரதி கைிடடத்தடட நான்கு ஆணடுகைளாகை 
கைாணப்படாமயலயய இருந்தது. இறுதியாகை, 1820-ஆம் ஆணடில் 
இஙகு கு்ிப்பிடப்படடுள்ள கதாகுதியில் கவளியிடப்படடது. 
இதறகைி்டயில், ராஃபிள்ஸ் தனது கசாந்தக் கு்ிப்்ப லணடனில் 
கவளியிட ஆர்வமாகை இருந்தார். அவர் தனது நணபர் நதானியயல் 
வாலிச்சிறகு கைடிதம் எழுதி, “துல்லியமற்” கைாரணஙகைளால் 
ஃபர்குவாாின் ஆவணத்்தத் திரும்பப் கபறுமாறு 
யகைடடுக்ககைாணடார். ராஃபிள்சின் யகைாாிக்்கைக்குச் 
கசவிசாய்க்கைப்படடதா என்பது கதாியவில்்ல.

மலாய் கபயாிடும் வழக்கைத்தில், அவற்ின் இயறபியல் 
குணஙகைளுக்குப் பதிலாகை, அவற்ின் பணபுகைளுக்கும் 
பயன்பாடுகைளுக்கும் ஏற்படி பல தாவரஙகைள் கபயாிடப்படடன 
என்ப்த ஆசிாியர்கைள் கு்ிப்பிடுகைின்்னர். எனயவ, கவவயவறு 
யதாற்மு்டய தாவரஙகைள் ஒயர மாதிாியான கபயர்கை்ளப் 
கபறுவதறகு இது வித்திடடது. இது, ஐயராப்பிய விஞ்ானிகைளின் 
கபயாிடும் மு்்க்கு முரணாகை அ்மந்தது.

நீணடகைாலமாகை இ்ணந்து பணிபுாியும் நபர்கைளான புர்கைிலும் 
ஹனிஃபும், மலாய் தீபகைறபத்தில் விாிவான சுறறுப்பயணம் 
யமறககைாணடனர். அவர்கைள் உள்ளூர் மருந்துகை்ளப்பற்ி 
யபாயமாக்கைள் (மருத்துவப் பயிறசியாளர்கைள்), பிடான்ஸ் (தாதிகைள்) 
ஆகைியயாாிடம் ஆயலாச்ன நடத்தினர்; யமலும் பல்யவறு 
தாவரஙகைளின் மாதிாிகை்ளக் யகைாாினர். ்கையகைப்படுத்தப்படட, 
தாவர மாதிாிகைள் சிஙகைப்பூர் தாவரவியல் பூஙகைாவின் உலர்தாவர 
நி்லயத்தில் ்வக்கைப்படடன. அஙகு அவற்ின் பணபுகைள்,  
பயன்பாடுகைள் கு்ித்து பதிவு கசய்யப்படடன.
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ஜாவா மறறும் அண்டத் தீவுகைளில் விலஙகைியல் 
ஆராய்ச்சிகைள்

தாமஸ் ஹார்ஸ்ஃபீல்ட (1773-1859), சார்லஸ் யஜாசப் 
ஹல்மணடல்
(1789-1850) 
லணடன்: 1824
சிஙகைப்பூர் யதசிய நூலகைத்தின் கதாகுப்பு
B29032105K

அகமா ிக்கை இயற்கை ஆர்வலர் தாமஸ் ஹார்ஸ்ஃபீல்டின் இந்தப் 
ப்டப்பு, 1801, 1819-க்கு இ்டயில் ஜாவாவில் இருந்தயபாது அவர் 
யசகைா ித்த இயற்கை வரலாறறுத் கதாகுப்பின் ஒரு பகுதி்ய 
ஆவணப்படுத்துகைி்து.

படாவியாவில் (ஜகைார்த்தா) டச்சுக் குடியயற் நிறுவனத்தில் 
அறு்வச் ச ிகை ிச்்ச நிபுணராகைப் பண ிபுா ிந்தயபாது, ஹார்ஸ்ஃபீல்ட 
ஜாவாவில் வச ிக்கைத் கதாடஙகைினார். இந்த யநரத்தில்தான் அவர் 
தனது இயற்கை சார்ந்த வரலாறறு ஆராய்ச்ச ி்ய இப்பகுதியில் 
நடத்தத் கதாடஙகைினார். 1811-ஆம் ஆணடில் பிா ிடடிஷ் இராணுவம் 
டச்சுக்கைாரர்கைள ிடமிருந்த ஜாவாவின் மீது ப்டகயடுத்து அத்னக் 
்கைப்பற்ியயபாது, ஹார்ஸ்ஃபீல்ட அப்யபாது புதிதாகை 
நியமிக்கைப்படட ஜாவாவின் ஆளுநரான ஸ்டாம்யபார்ட 
ராஃபிள்சுடன் நடபுக் ககைாணடார். அவர், ஹார்ஸ்ஃபீல்்ட தாவர, 
விலஙகைின மாதிா ிகைள் யசகைா ிக்கை நியமித்தார்.

தனது புத்தகைத்தில், ஹார்ஸ்ஃபீல்ட 70-க்கும் யமறபடட கவவயவறு 
பாலூடடிகைள் பற்ியும் ப்்வகை்ளப்பற்ியும் விவாிக்கைி்ார். 
அவற்ில் சிலவற்் அவர் முதன்மு்்யாகை அ்டயாளம் கைணடு 
வ்கைப்படுத்தினார். இதன் வி்ளவாகை, இப்பகுதியின் பல இனஙகைள் 
அவர் கபயாில் கபயாிடப்படடன. அதாவது, ஜாவானீஸ் ப்க்கும் 
அணில் (அயயாமிஸ் ஹார்ஸ்ஃபீல்டி), ஹார்ஸ்ஃபீல்டின் பழ 
கவௌவால் (்சயனாகடரஸ் ஹார்ஸ்ஃபீல்டி) ஆகைியன.

இத்த்கைய முயறசிகைள் ந்டகபறறுக்ககைாணடிருந்தாலும், 
ஃபிகரஞசு இயற்கை ஆர்வலர்கைளான ஜார்ஜஸ் குவியர், ஆன்கசல்ம்  
யகைடன் கடஸ்மாரஸ்ட ஆகைியயார் ஃபர்குவாாின் ்கைகயழுத்துப் 
பிரதி்யப் படித்துப்பார்த்து, தாப்பிாின்  மாதிாிகை்ளப் கபற்னர். 
பின்னர் அவர்கைள் 1819-ஆம் ஆணடில் ராஃபிள்ஸ், ஃபர்குவார் 
ஆகைிய இருவ்ரயும் முந்திக்ககைாணடு தஙகைள் கசாந்தக் கு்ிப்புகை்ள 
கவற்ிகைரமாகை கவளியிடடனர். அத்யதாடு, கடஸ்மாரஸ்டடுக்கு 
அந்த இனத்திறகு தாப்பிரஸ் இன்டிகைஸ் என்று கபயாிடும் 
மாியா்தயும் கைி்டத்தது.
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இயற்கை வரலாற்ின் கதாகுப்புகைள், நாறகைால் 
விலஙகுகைள், ப்்வகைள், பூச்சிகைள், தாவரஙகைள் 
ஆகைியவற்ின் உருவஙகை்ளக் கைாடசிப்படுத்துதல்… 
கதாகுதி 1

ஜார்ஜ் எடவர்டஸ் (1694-1773)
லணடன்: 1758
சிஙகைப்பூர் யதசிய நூலகைத்தின் கதாகுப்பு
B18835357G

கைணகைாடச ியில் இயற்கை வரலாற்ின் ஆகை முந்்தய ப்டப்பு 
இதுவாகும். அ்னத்து நவீன விஞ்ான வ்கைப்பாடுகைளுக்கும் 
அடிப்ப்டயான லின்யனயன் வ்கைப்பாடடு மு்்க்கு முந்்தய 
ஒயர ப்டப்பும் இதுயவ ஆகும்.

ஆஙகைில இயற்கை ஆர்வலர் ஜார்ஜ் எடவர்டஸ் எழுதிய இந்த 
மூன்று கதாகுதிகைள ிலும், நூறறுக்கைணக்கைான இயற்கை வரலாறறு 
விளக்கைப்படஙகைள் உள்ளன. அ்வகயல்லாம் ஆச ிா ியராயலயய 
வ்ரயப்படடு ்கையால் வணணம் பூசப்படடுள்ளன.

உலககைஙகைிலும் உள்ள பல்யவறு தாவரஙகைள், விலஙகுகைள் பற்ிய 
விளக்கைஙகைள் யாவும் எடவர்டஸ், தான் அருஙகைாடச ியகைஙகைள ில் 
கைணடவற்்யும்,  மாலுமிகைளும் இயற்கை ஆர்வலர்கைளும் 
இஙகைிலாந்திறகுக் ககைாணடுவந்த பதப்படுத்தப்படட மாதிா ிகைள், 
உயிருள்ள மாதிா ிகைள் ஆகைியவற்்யும் அடிப்ப்டயாகைக் 
ககைாணட்வ.   

இந்தப் பக்கைம் எடவர்ட வ்ரந்த ஒரு மன ிதக் குரங்கைக் 
கைாடடுகைி்து. அ்த அவர் “கைாடுகைள ின் மன ிதன்” என்று 
கு்ிப்பிடுகைி்ார். அவரது விளக்கைம், ப ிா ிடடிஷ் அருஙகைாடச ியகைத்தில் 
்வக்கைபடடிருக்கும் ஒரு மாதிா ி்ய அடிப்ப்டயாகைக் ககைாணடது. 
இயத மாதிா ியான விலஙகுகை்ளப்பற்ிய பயண ிகைள், இயற்கை 
ஆர்வலர்கைள ின் கு்ிப்புகைளுடன் அவர் இ்த ஒப்பிடுகைி்ார். 
விளக்கைஙகை்ளயும்  வ்ரபடஙகை்ளயும்  மடடுயம  
்வத்துக்ககைாணடு, எடவர்ட்ால் இனஙகைள ின் அ்டயாளத்்த 
ஊகைிக்கை மடடுயம முடிந்தது. இது இந்தியா அல்லது 
ஆப்பிா ிக்கைாவிலிருந்து யதான்்ியதாகை அவர் நம்பினார்.
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அடலாஸ் இச்தியயாலாகைிக் கடஸ் இணயடஸ் 
ஒாியயணயடல்ஸ் நீர்யலன்்டசஸ் : பப்ளி 
யசாஸ் கலஸ் ஆஸ்பிசஸ்  டு 
கைவர்ன்கமன்டகைாலனியல் நீர்யலன்்டஸ்

பீடடர் ப்ளீக்கைர் (1819–1878)
ஆம்ஸ்டர்டாம்: 1862–1878
கைடல் மீன்வள ஆராய்ச்ச ித் து்்யால் நன்ககைா்டயாகை 
வழஙகைப்படடது
ச ிஙகைப்பூர் யதச ிய நூலகைத்த ின் கதாகுப்பு

இப்பகுதியின் கவப்பமணடல நீா ில் கசழு்மயான 
பல்யவறு கைடல்வாழ் பல்லுயிரனஙகைள் வாழ்கைின்்ன. புதிய 
இனஙகைள் இன்றுவ்ரயிலும் கைணடுபிடிக்கைப்படுகைின்்ன. 
இந்த ஒன்பது கதாகுதிகை்ளக்ககைாணட கதாடர் ப்டப்பு,  
இந்யதா-சீனக் கைடல் மீன்கை்ளப்பற்ிய மிகை விா ிவான, 
ப ிரபலமான கவள ியீடுகைள ில் ஒன்்ாகும். இதில், ்கையால் 
வணணம் தீடடப்படட 1,500 விளக்கைப்படஙகைள் உள்ளன.

இ்த ராயல் கநதர்லாந்துக் கைிழக்கைிந்திய நிறுவனத்தில் 
பண ிபுா ிந்த  மீன் அ்ிவியல் நிபுணரும் இராணுவ 
மருத்துவருமான பீடடர் ப்ளீக்கைர் கவள ியிடடார். ப்ளீக்கைர் 
இந்யதாயனச ியாவில் தஙகைியிருந்தயபாது, அவர் உள்ளூர் 
மீனவர்கைள ிடமிருந்து மாதிா ிகை்ளயும் தகைவல்கை்ளயும் 
கபற்ார். அவற்ில் 12,000-க்கும் யமறபடட்வ இப்யபாது 
கநதர்லாந்தின் ்லடன ில் உள்ள இயற்கை வரலாறறு 
அருஙகைாடச ியகைத்தில் ்வக்கைப்படடிருக்கைின்்ன.
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இயற்கை்ய நுகைருதல்
17 முதல் 19-ஆம் நூற்ாணடுகைள் வ்ரயிலான ஐயராப்பியக் குடியயற் 
முயறச ிகைள ின் ஒரு ச ி்ப்பியல்பான விஞ்ான ஆய்வின் ஆற்யலாடு, அவர்கைள ின் 
கைாலன ிகைள ில் சுறறுச்சூழல் அழிவும் யசர்ந்துககைாணடது. 19-ஆம் நூற்ாணடுவாக்கைில், 
ப ிா ிடடிஷ் கைிழக்கைிந்திய நிறுவனம் (ஈ.ஐ.ச ி) யபான்் ஐயராப்பிய வர்த்தகை 
நிறுவனஙகைள் தஙகைள ின் கபாருளாதார லாபத்திறகும்,  வர்த்தகைக் ககைாள்்கைகைளுக்கும், 
இயற்கை உல்கைத் தஙகைள் யத்வக்யகைறப மாற்ிய்மத்துப் பயன்படுத்துவதறகைான 
கு்ிக்யகைாளுடன்,  கதன்கைிழக்கு ஆச ியாவில் தாவரவியல் ஆய்வுகை்ள 
யமறககைாணடன. 

1819-ஆம் ஆணடில் ச ிஙகைப்பூா ில் ஒரு ஈ.ஐ.ச ி வர்த்தகை நி்லயம் நிறுவப்படட்தத் 
கதாடர்ந்து, பணப்பயிர்கை்ள வளர்ப்பதறகும், நகைரப் பகுதிகை்ள நிர்மாண ிப்பதறகும், 
உடபு்ஙகைளுக்கு இடடுச்கசல்லும் சா்லகை்ள அ்மப்பதறகும் இஙகுள்ள 
கைாடுகைள ின் பரவலான பகுதிகைள் அகைற்ப்படடன. 1830-கைள ில், கைாம்பியர் மீதான 
வர்த்தகைக் கைடடணஙகைள் நீக்கைப்படடன. இது பிா ிடட்னயும் உலகைளாவிய 
சந்்த்யயும் எள ிதில் அணுகை வழிவகுத்தது. இதனால், ஏறறுமதிக்கைான கைாம்பியர், 
மிளகு ஆகைியவற்ின் நடவு துா ிதப்படுத்தப்படடது. உலகைளாவிய சந்்தக்கு 
விவசாயப் கபாருடகை்ள உறபத்தி கசய்வதறகைாகை அதன் வளஙகைள் அறுவ்ட 
கசய்யப்படடதால், ச ிஙகைப்பூா ில் இயற்கை வளம் ஒரு நுகைர்வுப் கபாருளாகை மா்ியது.

வா கஹன் ககைாங மாவடடத்தில் கை ிகரௌன் 
யலணடில் ஆக்கைிரமிப்புகை்ளக் கைாடடும் 
த ிடட வ்ரபடம்

நில அள்வ அலுவலகைம், ச ிஙகைப்பூர், நீா ி்ணக் 
குடியயற்ஙகைள் (எஸ்.எஸ்.), 16 யம 1880
ச ிஙகைப்பூர் நில ஆ்ணயத்தின்கதாகுப்பு, ச ிஙகைப்பூர் 
யதச ிய ஆவணக்கைாப்பகைத்தின் ஆதரவுடன்
SP000166

இந்த நில அள்வ வ்ரபடம், கைாம்பியர்,  மிளகுத் 
யதாடடஙகைள், மரம் கவடடுவதறகுப் 
பயன்படுத்தப்படட கைாடு, வா கஹன் ககைாஙகைில் 
்கைவிடப்படட லாலாங புல் பகுதிகைள் ஆகைியவற்்க் 
கைாடடுகைி்து. இது வரலாறறு ாீத ியாகை கைிராஞஜி 
ஆற்ின் ஆகைத் கதறயகையுள்ள து்ண நதியில் 
அ்மந்துள்ளது. ஜுயராங சா்லக்கு அருகைிலுள்ள 
ம்னகை்ள கைாலன ித்துவ ஆதிக்கைத்தினர் சீனத் 
யதாடடக்கைாரர்கைளுக்கு குத்த்கைக்கு விடட்தயும், 
அவற்ின் இயல்பு, கைால அளவு, அவற்ின் சாகுபடி 
கசய்யப்படட பகுதிகைள ின் அள்வயும் இந்த எணகைள் 
கு்ிக்கைின்்ன. இஙகு கைாடடப்படடுள்ள மிகைப் கபா ிய 
விவசாய நிலத்்த யதாடடக்கைாரர்கைளான ஓ ஆ 
யபாக், ய ியயான் ஆ என்யகைா ஆகைியயார் 10 
ஆணடுகைளுக்குக் குத்த்கைக்கு எடுத்திருந்தனர்.
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ரப்பர் கதாழிலின் கை்த
கஹன்்ி நிக்யகைாலஸ் ாிடலி (1855–1956)
லணடன், c. 20-ஆம் நூற்ாணடு
சிஙகைப்பூர் யதசிய நூலகைத்தின் கதாகுப்பு
B02946587H

மயலயாவில் வண ிகை ாீத ியாகை ரப்பர் சாகுபடி கசய்வதில், 
ச ிஙகைப்பூர் தாவரவியல் பூஙகைாவில் முதலாவது இயக்குநராகைப் 
பண ியாற்ிய கஹன்்ி ா ிடலி (1855-1956) முன்யனாடியாகை 
இருந்தார். ா ிடலி ரப்ப்ர இயற்கையாகைப் ப ிா ித்கதடுப்பதறகைான 
கஹர்ா ிஙயபான் மு்்்யச் கசம்்மப்படுத்தினார். இந்த 
மு்்யின் மூலமாகைச் யசதத்திலிருந்து பாதுகைாக்கைப்படட ரப்பர் 
மரஙகைளுக்கு யலகடக்ஸ் உறபத்தி கசய்யும் ஆயுடகைாலம் 20 
ஆணடுகைளுக்கும் யமலாகை இருந்தது. இது ரப்ப்ர அதிகைமான 
அளவில் சாகுபடி கசய்வ்தப் கபாருளாதார ாீத ியாகைச் 
சாத்தியமான ஒன்்ாகை ஆக்கைியது.

ரப்பர் நடவுகசய்யத் யதாடடக்கைாரர்கை்ள ஊக்குவிப்பதறகைாகை 
இந்தத் துணடுப்பிரதி்ய ா ிடலி உருவாக்கைினார். ச ி்ந்த ரப்பர் 
யசகைா ிக்கும் ந்டமு்்கைள், தயாா ிப்பு மு்்கைள், மயலயாவில் 
ரப்பா ின் கபாருளாதாரத் தி்ன், உறபத்தி ஆகைியவற்்ப்பற்ி 
அவர் யகைாடிடடுக் கைாடடுகைி்ார்.

ாிடலி ரப்பர் சாகுபடியில் ஆர்வமற்வர்கை்ள ஊக்குவிக்கை ஒரு 
யுத்தி்யக் ்கையாணடார்.    தனது சட்டப் ்பகை்ள புதிய 
ரப்பர் வி்தகைளால் நிரப்பிக்ககைாணடு, ஆர்வமற் 
யதாடடக்கைாரர்கைளின் ்பகைளிலும் அ்டத்து, ரப்பர் 
நடவுகசய்ய அவர்கை்ள வறபுறுத்தினார். இந்த நடவடிக்்கைகைள் 
பின்னர் அவருக்கு “்பத்தியக்கைார ாிடலி”, “ரப்பர் ாிடலி” என்் 
பு்னப்கபயர்கை்ளப் கபறறுத்தந்தன.

மஙகைலான நீல எல்்லக் யகைாடுகைளால் கு்ிக்கைப்படட நிலஙகைள் 
“அதிகைாரம் இல்லாமல் சாகுபடி கசய்யப்படும் நிலம்” எனக் 
கு்ிப்பிடப்படுகைின்்ன. இ்வ உா ி்மயில்லாதவர்கைளால் 
(தறகைாலிகைக் குடியய்ிகைள்) ஆக்கைிரமிக்கைப்படடன. சீனர்கைள் 
பயிர்கை்ள வளர்ப்பதறகைாகை முதன்்மயான கைாடுகை்ள அகைற்ி 
சாகுபடி கசய்து, ப ி்கு மணண ின் ஊடடச்சத்துக்கைள் 
தீர்ந்துயபாய், அருகைிலுள்ள மரஙகைளும் வி்குப் கபாருடகைளும் 
பற்ாக்கு்்யாகை மா்ியயபாது, தஙகைள் யதாடடஙகை்ளக் 
்கைவிடடுவிடடு புதிய நிலத்திறகு இடம்மா்ிச் கசன்்னர். 
முன்னர் யவளாண்ம கசய்யப்படட நிலஙகைள் வி்ரவில் 
லலாங புறகைளால் (இம்கபர்டினா ச ிலிணடா ிகைா) 
ஆக்கைிரமிக்கைப்படடன.  
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கசலிடடார் ரப்பர் எஸ்யடட ககைாள்முதல் அ்ிக்்கை

கசயலடடார் ரப்பர் எஸ்யடடஸ் லிமிகடட
சிஙகைப்பூர், 1 பிப்ரவாி 1910
சிஙகைப்பூர் யதசிய நூலகைத்தின் கதாகுப்பு
B29252088C

ரப்பாின் வணிகைாீதியான சி்ப்பு, வணிகைர்கை்ளப் கபருமளவில் 
இத்னப் பயிாிடுவதில் பஙயகைறகைச் கசய்தது. இதில், 1896-
ஆம் ஆணடில் மயலயாவின் முதல் ரப்பர் யதாடடத்்தத் 
கதாடஙகைிய டான் சாய் யான் (陈齐贤),  1906-ஆம் ஆணடில் 
தனது கசயலடடார் யதாடடத்தில் அன்னாசிப்பழத்துடன் 
ரப்ப்ர நடவு கசய்யத் கதாடஙகைிய டான் கைா கைீ (陈嘉庚) 
ஆகைியயாரும் அடஙகுவர்.

1910-ஆம் ஆணடில், டான் கைா கைீ கசம்பவாஙகைில் உள்ள தனது 
ரப்பர் யதாடடத்்த லணட்னத் தளமாகைக் ககைாணட 
முதலீடடாளர்கைளுக்கு விற்ார். அவர்கைள் கசயலடடார் ரப்பர் 
எஸ்யடடஸ் லிமிகடட நிறுவனத்்த நிறுவினர். இந்தக் 
ககைாள்முதல் அ்ிக்்கை, டானின் 898-ஏக்கைர் (யதாராயமாகை 3.6 
சதுர கைியலாமீடடர்) யதாடட நிலப்பரப்பு, தறயபாதுள்ள 
235,000 பாரா ரப்பர் மரஙகைள் மறறும் 1910 முதல் 1916-வ்ர 
எதிர்பார்க்கைப்படட ரப்பர் உறபத்தி, கசலவு, லாபம் பற்ிய 
கைணக்கைீடுகை்ள விவாிக்கைி்து.

சிஙகைப்பூர்த்  தீவு,  அதன் சார்புநி்லகைள் பற்ிய 
வ்ரபடம்

சிஙகைப்பூர், 1898
சிஙகைப்பூர் யதசிய நூலகைத்தின் கதாகுப்பு
B20124024D

இந்த வ்ரபடம் 20-ஆம் நூற்ாணடின் கதாடக்கைத்தில் 
தீவில் இருந்த பாதுகைாக்கைப்படட வனப்பகுதிகை்ளக் (பச்்ச 
நி்த்தில் கு்ிக்கைப்படடுள்ளது) கைாடடுகைி்து. 1870-கைள ின் 
பிறபகுதியில், நீா ி்ணக் குடியயற்ஙகைள ின் அரசாஙகைம், 
யவகைமாகைக் கு்்ந்து வரும் மரம், நீர் நி்லகைள் கு்ித்து 
அதிகைமாகை அக்கை்் கசலுத்தத் கதாடஙகைியது. 1881-ஆம் 
ஆணடில், ச ிஙகைப்பூர் தாவரவியல் பூஙகைாவின் 
கைணகைாண ிப்பாளரான நதான ியயல் கைான்டலி (1847-1888), 
குடியயற்ஙகைள ில் உள்ள இயற்கைக் கைாடுகைள ின் 
நி்ல்யக் கைணகைாண ிக்குமாறு பண ிக்கைப்படடார். தனது 
1883-ஆம் ஆணடு  அ்ிக்்கையில், நீா ி்ணக் 
குடியயற்ஙகைள ில் கைாடுகைளுக்கு ஏறபடடிருந்த விா ிவான 
யசதஙகை்ள அவர் விவா ிக்கைி்ார். ச ிஙகைப்பூா ின் 
கைாடுகை்ளப் பாதுகைாக்கை, மீதமுள்ள முதன்்மக் 
கைாடுகை்ளக்ககைாணட எடடுப் பகுதிகைள ில் பாதுகைாக்கைப்படட 
பகுதிகைள் உருவாக்கைப்பட யவணடும் என்று அவர் 
முன்கமாழிந்தார். இந்த எடடுப் பகுதிகைள் பின்னர் 
ச ிஙகைப்பூா ின் முதல் பாதுகைாக்கைப்படட வனப்பகுதிகைளாகை 
மா்ின.
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மயலயப் புலி
பாந்கதரா ்டக்ாிஸ் ஜாக்யசானி

லீ ககைாங சியன் இயற்கை வரலாறறு 
அருஙகைாடசியகைத்தின் விலஙகைியல் யமறயகைாள் 
கதாகுப்பிலிருந்து இரவல் கப்ப்படடது

மயலயப் புலிகைள் மலாய் தீபகைறபத்தில் இருந்து ச ிஙகைப்பூர் 
வ்ர உணவுக்கைாகைவும் இனப்கபருக்கைம் கசய்யும்  
இடஙகை்ளயும் யதடி, நீா ி்ண வழியாகை நீந்திவந்ததாகை 
நம்பப்படடது. அ்வ கைாடடு ஓரஙகைள ில் கைி்டத்த 
கைாடடுப்பன்்ி, மான் யபான்் உணவுகைளுக்கைாகை அஙகு 
சுற்ித் திா ிந்தன. 

ச ிஙகைப்பூா ின் கைாடுகை்ள மன ிதர்கைள் கதாடர்ந்து 
ஆக்கைிரமித்துக்ககைாணடு வந்ததால், மீதமிருந்த கு்்ந்த 
அளவிலான இயற்கை வாழ்விடஙகைள ிலிருந்து புலிகைளால் 
யபாதுமான உண்வப் கப் முடியவில்்ல. ப ின்னர் 
அ்வ, வீடடுக் கைால்ந்டகை்ளயும் மன ிதர்கை்ளயும் 
இ்ரயாக்கைத் கதாடஙகைின. 19-ஆம் நூற்ாணடின் 
நடுப்பகுதியில், மன ிதர்கை்ள உணணும் புலிகைள ின் 
கூடடத்திறகைாகை ச ிஙகைப்பூர் புகைழ் கபறறு இருந்தது.

1886 வாக்கைில், பாதுகைாக்கைப்படட வனப்பகுதிகைள ின் 
எணண ிக்்கை பதினான்கு ஆகை உயர்ந்தது. 1887-ஆம் 
ஆணடில் கைான்டலி கைாலமானபி்கு, யதாடடஙகைள ின் 
முதல் இயக்குநரான கஹன்்ி ா ிடலி வனத்து்்்ய 
வழிநடத்தி வனப் பராமா ிப்பு, மீடபுப் பண ிகை்ளத் 
கதாடர்ந்தார்.

பாதுகைாக்கைப்படட வனப்பகுதிகைளில் யராந்து கசல்வதறகும், 
கைாடடுத் தீ்ய எதிர்த்துப் யபாராடுவதறகும், 
சடடவியராதமாகை மரம் கவடடுவ்தத் தடுப்பதறகும் 
வனத்து்் வனக் கைாவலர்கை்ள நியமித்தது. 
இதறகைி்டயில், வனத் கதாழிலாளர்கைள், தானாகை விழுந்த 
பழஙகை்ளயும் வி்தகை்ளயும் யசகைாித்து, சிஙகைப்பூர் 
தாவரவியல் பூஙகைாவில் உள்ள நாறறுப்பண்ணகைளில் 
பயிாிடடு, தீவு முழுவதும் இருந்த பாதுகைாக்கைப்படட 
வனப்பகுதிகைளில் மீணடும் நடவு கசய்தனர்.



1312

இயற்கை்ய மறு உருவாக்குதல்
1967-ஆம் ஆணடில், ச ிஙகைப்பூா ின் முதல் பிரதமரான லீ குவான் யூ, யவகைமாகை 
நகைரமயமாகைிக்ககைாணடிருந்த இந்நகைர-நாடடில் வாழ்வதறகு உகைந்த தன்்மகை்ள 
யமம்படுத்தவும், அயதாடு, சுறறுலா, கவளிநாடடு முதலீடுகை்ள ஈர்க்கும் 
யநாக்கைத்துடனும், “பூஙகைா நகைரம்” எனும் கதா்லயநாக்குப் பார்்வ்ய 
ந்டமு்்ப்படுத்தினார். அத்னத் கதாடர்ந்து, மரம் நடும் திடடஙகைள், புதிதாகை 
உருவாக்கைப்படட பூஙகைாக்கைள்,  ப ிரத்யயகைமான பசு்மயான இடஙகைள் ஆகைியன 
நகைரமயமாக்கைப்படட பகுதிகைள ில் பசு்ம்ய அ்ிமுகைப்படுத்தின. இந்தப் 
பசு்மப்படுத்தும் முயறச ிகைள், உள்ளூர்ப் பல்லுயிா ிய்லப் பாதுகைாக்கும் 
ஆர்வத்்தயும் ககைாணடிருந்தன. இந்த யநாக்கைத்திறகைாகை, தறயபாதுள்ள இயற்கை 
இருப்புக்கை்ள நிர்வகைிக்கைவும் பாதுகைாக்கைவும் இயற்கைப் பாதுகைாப்பு வாா ியம் 
(என்ஆர்பி) 1970-கைள ில் உருவாக்கைப்படடது.

வீடடுவசதி, யபாக்குவரத்து யபான்் அத்தியாவசிய நகைர்ப்பு் உள்கைடட்மப்்ப 
வளர்ப்பது,  இயற்கைப் பகுதிகை்ளப் பாதுகைாத்தல் ஆகைிய இரட்டத் யத்வகை்ளச் 
சமநி் லப்படுத்துவது என்பது மிகைவும்  சவாலான ஒன்்ாகை இருந்தது. இது பல 
நாடுகைளும் அனுபவித்த ஒரு கநருக்கைடியாகை இருந்தாலும், கு்ிப்பாகை, நிலப் 
பற்ாக்கு்்யுள்ள ச ிஙகைப்பூருக்கு இது கைடு்மயானதாகை இருந்தது. ஒவகவாரு புதிய 
த்லமு்்ச் ச ிஙகைப்பூரர்கைளின் விருப்பஙகைளும் யத்வகைளும் மாறும்யபாது, 
ச ிஙகைப்பூா ின் நிலப் பயன்பாடடுக் ககைாள்்கைகைளும் அதறயகைறப மா்யவணடும். கபாது 
வீடடுவசதி யபான்் மக்கைள் யத்வகைள் கதாடர்ந்து அதிகைா ித்து வரும் அயதயவ்ளயில், 
இயற்கைப் பகுதிகைளும் கபாதுப் கபாழுதுயபாக்குக்கு அவசியமாகைிவிடடன. இன்று, 
வளர்ச்ச ி, இயற்கைப் பாதுகைாப்பு ஆகைியவற்ின் யத்வகை்ளச் சமநி் லப்படுத்துவது 
கதாடர்கைி் து.

மரம் நடுவதறகைான வழிகைாடடி

ச ிஙகைப்பூர் தாவரவ ியல் பூஙகைா
ச ிஙகைப்பூர், 1963
ச ிஙகைப்பூர் யதச ிய நூலகைத்த ின் கதாகுப்பு
B02979085G

கைாலன ித்துவ ஆடச ிக்குப் பி்கு  ச ிஙகைப்பூா ின் முதல் 
பிரதமர் லீ குவான் யூ அவர்கைள், 1963-ஆம் ஆணடில் 
தீவுகைள ின் சா்லகைள ிலும்  கபாது இடஙகைள ிலும் நிழல் 
தரவும் பசு்ம்ம்ய அதிகைா ித்து  தரத்்த யமம்படுத்தவும் 
முதல் மரம் நடும் பிரச்சாரத்்தத் கதாடஙகைினார். இது 
பின்னர் 1967-ஆம் ஆணடில் பரந்த கதா்லயநாக்குப் 
பார்்வயாகை “பூஙகைா நகைரப்” ப ிரச்சாரம் என உச்சம் 
கபற்து. ச ிஙகைப்பூ்ரப் பசு்மயாக்குவதறகு மக்கைள ின் 
ஆதர்வப் கப்வும்  இந்தப் ப ிரச்சாரம் முக்கைியப் 
பஙகைாற்ியது. 
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மயலய ஆர்க்கைிட ாிவியூ
மயலய ஆர்க்கைிட சஙகைம்
சிஙகைப்பூர், 1934
சிஙகைப்பூர் யதசிய நூலகைத்தின் கதாகுப்பு
B03033675E

எா ிக் ா ிச்சர்ட யஹால்டம், ச ிஙகைப்பூா ில் 1925-1949 வ்ர 
அப்யபா்தய நீா ி்ணக் குடியயற்ஙகைள ின் தாவரவியல் 
து்்யின் உதவி இயக்குநராகை இருந்தார். 1893-ஆம் ஆணடு 
முதல் கவணடா மிஸ் யஜாகைிம்  வ்கை ஆர்க்கைிடடின்  
கதாடர்ச்ச ியான கவற்ிகைரமான சாகுபடியால் தாக்கைம்டந்து, 
ஆர்க்கைிட கைலப்பின சாகுபடிக்குத் தன்்ன அர்ப்பண ித்தார். 
1928-ஆம் ஆணடில், ஐயராப்பாவிலிருந்து, ஆர்க்கைிட்ட 
மு்ளக்கை்வக்கும் ஒரு புதிய மு்்்ய கவற்ிகைரமாகை 
அ்ிமுகைப்படுத்தினார். இ்த ச ிஙகைப்பூர் தாவரவியல் 
பூஙகைாவில் அவர் பா ியசாத்ன கசய்தார். இது ச ிஙகைப்பூா ில் 
ஆர்க்கைிட சாகுபடித் திடடத்்தத் கதாடஙகை வழிவகுத்தது.

அவர் 1928-ஆம் ஆணடில் ஜான் யலகைாக், எமில் கைலிஸ்தான் 
ஆகைியயாருடன் யசர்ந்து மயலய ஆர்க்கைிட சஙகைத்்த 
உருவாக்கைினார். இதன் யநாக்கைம், தாவரவியல் பூஙகைா 
ஆர்க்கைிட சாகுபடி ஆய்வகைத்துடன் கநருக்கைமாகை இ்ணந்து 
கசயல்படடு, இப்பகுதியில் ஆர்க்கைிட கதாழி்ல 
யமம்படுத்துவயத ஆகும். அந்தச் சஙகைம், மயலய ஆர்க்கைிட 
ா ிவியூ்வ (இஙயகை கைாடடப்படடுள்ளது) கவள ியிடடது. 
புதிய ஆர்க்கைிட கைலப்பினஙகை்ளக் கைாடச ிப்படுத்தி 
விவாதித்ததுடன், மலர்க் கைணகைாடச ிகை்ளயும் 
யபாடடிகை்ளயும் அது நடத்தியது. இந்த முயறச ிகைள் 
ச ிஙகைப்பூருக்கு ஒரு கசழிப்பான கதாழிறது்்்ய 
உருவாக்கைின. 1992-வாக்கைில், ஆர்க்கைிட கதாழில்து்் 
ஆணடுயதாறும் ச ிஙகைப்பூா ின் கபாருளாதாரத்திறகு 3 
மில்லியன் கவள்ள ி்யப் பஙகைள ிப்பு கசய்துவந்தது. ஆர்க்கைிட 
கைலப்பின இனப்கபருக்கைத்திறகைான ஒரு முக்கைிய ்மயமாகை 
ச ிஙகைப்பூர் இன்றுவ்ரயிலும் திகைழ்கைி்து.

மரஙகை்ள வளர்ப்பதன் முக்கைியத்துவத்்தப் பற்ிப் 
கபாதுமக்கைளுக்குக் கைறபிக்கும் முயறச ியின் ஒரு பகுதியாகை, 
1963-ல் ச ிஙகைப்பூர் தாவரவியல் பூஙகைாவால் நான்கு 
அதிகைாரத்துவ கமாழிகைள ிலும், மரஙகை்ள வளர்ப்பதறகைான 
இந்த வழிகைாடடி  கவள ியிடப்படடது. ஒரு நகைர்ப்பு்ச் சூழலில் 
மரத்தின் முக்கைியத்துவத்்த இது வலியுறுத்தியயதாடு, 
குடியிருப்பாளர்கைள் தஙகைள் யதாடடஙகைள ிலும் குடியிருப்புப் 
பகுதிகைள ிலும் அகைாச ியாஸ், கைாசுவாா ினாஸ் யபான்் ச ி்ிய 
பூச்கசடிகை்ள வளர்க்கைவும் ஊக்குவித்தது.

தாவரவியல் பூஙகைா நாறறுப்பண்ணயில் மரஙகைள் 
விறப்னக்குக் கைி்டத்தன. அயதாடு, கபாதுமக்கைள் தஙகைள் 
கசாந்த மரம் நடும் முயறச ிகைளுக்கைாகை யதாடட இயக்குநா ின் 
உதவி்ய நாடவும் ஊக்குவிக்கைப்படடனர்.
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சிஙகைப்பூாின் மலர்கைள்: சி்ப்பு அஞசல்த்ல 
கவளியீடு 10-வது மரம் நடும் நாள்

சில்வியா எஸ்.எச். டான், சுவா பான் ஹார்
சிஙகைப்பூர்: 1980
PO1058/98
சிஙகைப்பூர் யதசிய ஆவணக் கைாப்பகைத்தின் கதாகுப்பு

இந்தச் சுவகராடடியில் மரம் நடும் தினத்தின் பத்தாம் ஆணடு 
நி்்்வக் ககைாணடாட 1980-ல் கவள ியிடப்படட நி்னவு 
அஞசல்த்லத் கதாகுப்பு இடம்கபறறுள்ளது. இந்த 
அஞசல்த்லகைள் கபாதுவாகை சா்லயயாரஙகைள ிலும் 
பூஙகைாக்கைள ிலும்  யதாடடஙகைள ிலும் கைாணப்படும் அலஙகைாரப் 
பூக்கைளான இக்ய்ாரா, அலமணடா, ஸ்்கை ்வயின்,  
யபாயகைன்வில்லா உள்ள ிடடவற்்க் ககைாணடுள்ளன.

சுவகராடடியில் ‘ச ிஙகைப்பூா ின் பூக்கைள்’ என்று 
கு்ிப்பிடப்படடிருந்தாலும், இக்ய்ாரா மடடுயம 
இப்பகுதி்யச் யசர்ந்தது. அலமணடா ஒரு 
அ்ிமுகைப்படுத்தப்படட இனம் - ப ியரச ிலுக்கு கசாந்தமானது, 
ஸ்்கை ்வன ிறகுப் பூர்வீகைம் இந்தியா. யபாயகைன்வில்லா 
கதன்அகமா ிக்கைா்வப் பூர்வீகைமாகைக் ககைாணடது. இருப்பினும், 
இந்தத் தாவரஙகைள் அ்னத்தும் ச ிஙகைப்பூா ின் பசு்மயின் ஒரு 
அ்டயாளமாகை மா்ியுள்ளன. யமலும், அ்வ நமது 
நிலப்பரப்பில் முக்கைியமான தாவரஙகைளாகை இருக்கைின்்ன. 

ச ிஙகைப்பூர்த் தீவ ின் இயற்கைப் பாதுகைாப்பு கு்ித்த 
ஆய்வு

ஹம்ப்ா ி யமாா ிசன் புர்கை ில் (1914-2006)
ச ிஙகைப்பூர், 1959
ச ிஙகைப்பூர் யதச ிய நூலகைத்த ின் கதாகுப்பு
B02833054C

ச ிஙகைப்பூா ின் ஐந்து பாதுகைாக்கைப்படட இயற்கைப் பகுதிகைளான 
புக்கைிட திமா, பாணடான், கைிராஞஜி, லாப்ரடார், மத்திய 
நீர்ப்பிடிப்பு இயற்கைப்பகுதி ஆகைியவற்ின் இந்தக் 
கைணக்ககைடுப்பு, 1957 முதல் 1969 வ்ர ச ிஙகைப்பூர் தாவரவியல் 
பூஙகைாவின் இயக்குநராகைப் பண ியாற்ிய ஹம்ப்ா ி புர்கைில் 
என்பவரால் நடத்தப்படடது. 1951-ஆம் ஆணடின் இயற்கைப் 
பாதுகைாப்பு அவசரச்சடடம்,  இயற்கைப் பாதுகைாப்புச் சடடம் 
ஆகைிய்வ நி்்யவற்ப்படடதன் மூலமாகை இந்த இயற்கைப் 
பகுதிகைளுக்குச் சடடப் பாதுகைாப்பு கைி்டத்து. யமலும், அ்வ 
பூர்வீகைத் தாவரஙகை்ளயும் விலஙகைினஙகை்ளயும் பாதுகைாக்கும் 
கு்ிக்யகைாளுடன் நிர்வகைிக்கைப்பட யவணடும் என்றும் 
கைடட்ளயிடப்படடது. இந்த நிகைழ்வுகைள், சுதந்திரத்திறகுப் 
பிந்்தய ச ிஙகைப்பூா ின் இயற்கைப் பாதுகைாப்பு முயறச ிகைளுக்கு 
அடித்தளம் அ்மத்தன.
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சுங்கை புயலாவ ில் இயற்கைப் பாதுகைாப்புப் 
பகுதிக்கைான த ிடடம்

கைி்ளவ ப ிா ிஃகபட மறறும் கை ி்ிஸ்யடாபர் 
கஹய ில்்ுடன் இ்ணந்து ா ிச்சர்ட யஹல், சுபராஜ் 
ராஜது்ர, கரக்சன் என்ஜிம் மறறும் யஹா ஹுவா ச ியு
ச ிஙகைப்பூர், 1987
ச ிஙகைப்பூர் யதச ிய நூலகைத்த ின் கதாகுப்பு
S92-Z00028

சுங்கை புயலா சதுப்புநிலஙகைளுக்கைான இந்தப் பாதுகைாப்புத் 
திடடத்்த மயலய இயற்கைச் சஙகைத்தின் (ச ிஙகைப்பூர்க் கைி்ள) 
ப்்வகைள் பாதுகைாப்புக் குழு தயாா ித்தது. ச ிஙகைப்பூா ில் 
இயற்கைப் பாதுகைாப்புக்கைான மூலத் திடடத்திறகு முந்்தய 
திடடஙகைள ில் இது முதன்்மயானது.

இந்தத் திடடத்தில், எழுத்தாளர்கைள் சுங்கை புயலாவின் 
கைலாசார,  இயற்கை வரலாறறு மதிப்்பக் கு்ிப்பிடுகைின்்னர். 
இது, சிஙகைப்பூாின் 126 ப்்வ இனஙகைளுக்கைான “கை்டசிச் 
சரணாலயம்” என்றும், அவற்ில் பல வடக்கு ஆசியாவிலிருந்து 
குடியய்ிய ப்்வகைள் என்றும் விவாிக்கைின்்னர். 
பார்்வயாளர் ்மயம், வழிகைாடடியுடனான  ந்டப் 
பயிறசிகைள்,  விவசாயச் சுறறுப்பயணஙகைள் யபான்் 
நடவடிக்்கைகை்ள உள்ளடஙகைிய சுறறுச்சூழல் கைல்விக்கைான 
்மயமாகைவும், ப்்வகைள் சரணாலயமாகைவும்,  இந்த 
இடத்்த நிர்வகைிக்கைக் குழு பல்யவறு பாிந்து்ரகை்ள 
வழஙகுகைி்து.

1989-ஆம் ஆணடில், அரசாஙகைம் அதிகைாரப்பூர்வமாகை சுங்கை 
புயலாவின் பாதுகைாப்பிறகு உறுதியள ித்து அ்த ஒரு 
இயற்கைப் பூஙகைாவாகை அ்ிவித்தது. இது இயற்கைப் 
பாதுகைாப்பிறகைான ஒரு வரலாறறு ்மல்கைல்லாகை இருந்தது. 
ஏகனன ில், சுதந்திரத்திறகுப் பிந்்தய ச ிஙகைப்பூா ில் 
பாதுகைாப்பிறகைாகை நிலம் ஒதுக்கைப்படடது இதுயவ முதல் 
மு்்யாகும்.



கைணகைாடச ிக்கு நீஙகைள் வரு்கையள ித்ததறகு நன்்ி.
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கைணகைாடச ி்யப்பற்ிய 
யமல்விவரஙகைளுக்கு 
www.go.gov.sg/hxn  
இ்ணயப்பக்கைத்்த 
நாடுஙகைள்.

நிகைழ்ச்ச ிகைள், படட்்கைள் 
மறறும் வழிகைாடடியுடனான 
சுறறுலாக்கைள் ஆகைியவற்ின் 
முழு்மயான படடியலுக்கு 
www.go.gov.sg/hxnprogs 
இ்ணயப்பக்கைத்்த நாடுஙகைள்.

இந்தக் கைணகைாடச ி்ய 
வழஙகுவது


