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ގުދުރަތީގަތުން މެންގޯ ލީފް ހަޕަރ އަށް ކަންޓްރޯލް:  ބަޔަލަޖިކަލް  
ރައްކާތެރި  ހިމާޔަތްކަށް  ވެށި  ތަކުގެ  ސޫފި  ގެއްލުންދޭ 
، ކުރަންޖެހެއެވެ. އެގަތުން މި ސޫފީގެ އަދަދު މަދުކަމުގައި ވަނީނަމަ

ސަބަބަކީ  މުހިއްމެވެ.  ވަރަށް  ނުކުރުން  ބޭނުން  ބޭސް  ކެމިކަލް 
ލީފް  މެންގޯ  އުޅޭ  އެސަރަހައްދުގައި  ކުރުމުން  ބޭނުން  ކެމިކަލް 
މަރުވާނެތީއެވެ.  ސޫފިތައްވެސް  އެހެން  ހަމަލާދޭ  އަށް  ހަޕަރ 
ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާނީ މެންގޯ ލީފް ހަޕަރގެ އަދަދު ގިނަވެ ގަހައް 
ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފެންނަން ފެށުމުންނެވެ. މެންގޯ ލީފް ހަޕަރ އަށް 
 ހަމަލާ ދޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއް ސުޕްޕަކީ ލޭސްވިންގް ލާވާއެވެ. 

 ލޭސްވިންގެ ލާވާގެ ހަޔާތުގެ ބުރު

ރަށުގެ އެހެން އަނބު ގަސްތަކުގައި މެންގޯ   ކެމިކަލް ކަންޓްރޯލް: 
ފާހަގަކުރެވި ކަމަށް  އުޅޭ  އަދަދަކަށް  ގިނަ  ހަޕަރ  ، ލީފް 

ކުރެވިއްޖެ  ފާހަގަ  ނުކުރެވޭކަން  ކަންޓްރޯލް  އެފަރާތްތަކަށް 
ހިނދެއްގައި ގަހުގައި މާއަޅާ ދުވަސްވަރު ގާތްވުމުން ޑައިމެތައޭޓް 

ސްޕްރޭ   2 ފުރަތަމަ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ފަހަރުމަތިން 
ދުވަސް ފަހުންނެވެ. މިއަށް   7ކުރުމަށްފަހު ދެން ސްޕްރޭ ކުރާނީ  

ކިޔާ އުޅެނީ ކަވަރ ސްޕްރޭ ކުރުމެވެ. މި ކެމިކަލްއިން ވަރަށް ގިަނ 
 ފަނިފަކުސާ ކަންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
 

ނޑުވެރިކަމުގެ ގަތްތައް ބޭނުންކަށްގެން  ސަގާފީ ދަ
 

ފެންވަރު  އަދި  ބެލެހެއްޓުން  ސާފުތާހިރުކަށް  ނާސަރީ 
 ރަނގަޅު މުޑުވައް އަށް ހިޔާރުކުރުން.

ހެދުނަ  ވިނަ  ވީހާވެސް  ސަރަހައްދުގައި  ހައްދަމުންދާ  ގަސް 
ގިނަ  ވަރަށް  ޑަކީ  ނ ވިނަގަ މުހިންމުކަމެކެވެ.  ނުދިނުމަކީ 
ތަނެވެ.  އުޅޭ  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ހަމަލާ  ގަހަށް  ފަނިފަކުސާތައް 
ފުރަތަމަ  ފެށުމުން  ފެންނަން  އަސަރު  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭ  ގަހަށް 
ކުރަން  ކަންޓްރޯލް  ބޭނުންކަށްގެން  ޕެސްޓިސައިޑް  ބަޔޯ 

 މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމެވެ.
 

 ބަޔޯ ޕެސްޓިސައިޑް
 

ލީޓަރު ފެނަށް ގިރުވާށެވެ.   5އެމްއެލް    4" ގެ  51"އަލްގަސް  
 އަދި  ގަސްތަކަށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ.

 ސްޕްރޭ ކުރާއިރު ފަތްތަކަށް ސްޕްރޭ ކުރަން އިސްކަންދޭށެވެ.
ކަންމެ   ބަޑެތިވުމުން  5ގަސްތައް  ފަހަރު   3ދުވަހަކުން    1

 ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ. 

 ހެނދުނު ގަޑީގައި ސްޕްރޭ ކުރަން އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
 

 ނީމް އައިލް އިން ބޭހެއް ތައްޔާރުކުރުން
 

އެމްއެލް ދިޔާ ސައިބޯނި އެއްކުރާށެވެ.   5އެމްއެލް ފެނަށް    11
 )ސިރިންޖަކުން މިނަން ފަސޭހަވާނެ(

 އެމްއެލް ނީމް އައިލް އެއްކުރާށެވެ. 1މީގެ ތެރެއަށް 
ބޭސް   ތައްޔާރުކުރި  އެއްކަށްލާށެވެ   5ދެން މި  ފެނަށް  ލީޓަރު 
  ފަހަރު ސްޕްރޭ ކުރާށެވެ. 5އަދި ގަސްތަކަށް ހަފްތާއަކު 

 މ ެނ ްގ ޯ  ލ ީފ ް  ހ ަޕ ަރ 
Idioscopus nitidulus  

 ޔެލޯ ސްޓިކީ ޓްރެޕްސް ލައިޓް ޓްރެޕް



 ލައިފް ސައިކަލް / ހަޔާތުގެ ބުރު 

 

ވަކި ހާއްސަ މޫސުމެއް ނެތި މުޅި ، މެންގޯ ލީފް ހަޕަރ އަކީ
ނަމަވެސް  ސުތްޕެކެވެ.  ވާ  އާލާ  ތެރޭގައި  އަހަރު 
ސޫފީ  މި  މޫސުމުގައި  އަޅާ  މޭވާ  މަލާއި  ބުގަހުގައި  އަނ
 ގިނައިން ބިސްއަޅާ އަވަހަށް އާލާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ތެރޭގައި  ދުވަސް  ދެތިން  ބިސްއަޅާތާ  އާންމުގަތެއްގައި 
ބިސްތައް ވިހާނެއެވެ.  އަދި  ނިމްފް )ކުދި ހަޕަރސް( ގެ 

5މަރުހަލާގައި   2އާއި    2 މުއްދަތެއް   1 ދެމެދުގެ  ދުވަހާ 
އުމުރަށް  ބިސްއަޅާ  އަނެއްކާވެސް  ކުރުމަށްފަހު  ކަޑައްތު 

 ދެއެވެ.

މީގެ ހަޔާތުގެ ބުރު ދައުރުވާލެއް އަވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން 
ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކަޅެއްގެ ތެރޭގައި ލީފް ހަޕަރސްގެ އަދަދު 

އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކަށްލައެވެ. އެހެންކަމުން މާއަޅާ 
މޫސުން އަންނަން ކައިރިވުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދިޔައާއި  ފަތްތަކުގެ  ގަހުގެ  ކުރާނީ  ބޭނުން  ގަތުގައި  ކާނާގެ 
ސަބަބުންނާއި  ފަނުބުއިމުގެ  މާތަކުން  ފަންޔެވެ.  މަލުގެ 
ތަކުގެ  ލޯވަޅު  އެޅޭ  ޑިގައި  ނ ތަ ބިސްއެޅުމުން  ޑިއަށް  ނ ދަ
ސަބަބުން މޭވާ އަޅަން ބޭނުންވާ ކާނާ މަލަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. 
މި  އިތުރުން  މީގެ  ފަށައެވެ.  ވެއްޓެން  މާތައް  އެހެންކަމުން 

ނޑުން ، ސޫފި ގަހުން ބޯ ފަނިތައް ހަކުރުގެ ގަތުގައި ހަށިގަ
އާންމުކަށް  ގުނަވަންތަކަށެވެ.  އެކި  ގަހުގެ  ބޭރުވެގެންދާނީ 
ގަހުގެ ފަތްތަކެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ހަކުރުގެ މަތީގައި 
އެއަށް  ބަދަލުވެއެވެ.  ކުލަޔަށް  ކަޅު  ޖަހައި  ފަންގަސް 
އާންމުކަށް ކިޔައި އުޅޭނީ "ސޫޓީ މޯލްޑް" )ކަޅު ކޫޑި( އެވެ. 
އުޅޭ  ފަނިފަކުސާ  ބޯ  ދިޔަ  ގިނަ  ވަރަށް  އަލާމާތަކީ  މި 

 ގަސްގަހުން ފެންނަ އަލާމާތެކެވެ.

 

 

 

 ކަންޓްރޯލް ކުރުން 

ލައިޓް ޓްރެޕް ނުވަތަ އަލި ދަްނުތަރ ޓްރެޕްސް / ދަންތުރަ:  
ނޑު ގަޑީގަިއ  ބޭނުން ކުރުން. މި ދަންތުރަ ބޭނުންކުރާނީ ރޭގަ
ބާލިދީއެއް  ފެން  ދަށުގައި  ލައިޓުގެ  ދިއްލައި  ލައިޓެއް 
ބަހައްޓައިގެންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލައިޓު ކައިރީގައި ތެރަސް 
ދަތުރުކަށްފައި  އައްޔަށް  ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.  ކަރުދާސްވެސް 
އަންނަ ވަރަށް ގިނަ ސޫފިތައް މިގަތަށް މަރާލެވޭނެއެވެ. އަލި 
މައުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  ގަތުގެ  ކުރާނެ  ތައްޔާރު  ދަންތުރަ 

 އައި.ޕީ.އެމް ލީފްލެޓެއްގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

 ތައާރަފް:

ގެއްލުންދޭ  ބަޑަށް  އެންމެ  ބުގަސްތަކަށް  އަނ ހެދޭ  ރާއްޖޭގައި 
ސުތްޕަކީ މެންގޯ ލީފް ހަޕަރ އެވެ. މިސޫފި އެންމެ ފުރަތަމަ 
މިސޫފި  މިހާރު  ކަމުގައިވިޔަސް  އިންޑިއާއިން  ފެނިފައިވަނީ 
ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އަސްޓްރޭލިއާއަށްވެސް 
ހުންނާނީ  މިނުގައި  ބަޑު  ސޫފީގެ  މި  ފެތުރިފައެވެ.  ވަނީ 

ނޑަކަށް   މިލިމީޓަރެވެ. ވަރަށް ކައިރިން ބަލާލުމުން   1-4ގާތްގަ
ހުއްޓަސް  ވައްތަރުގަތެއް  އެއްޗަކާ  އާއިލާގެ  ދޫނީގެ  މަސްކާށި 
މިއީ މަސްކާށި ދޫންޏެއް ނޫނެވެ. މި ސޫފީގެ ގައިގެ ކުލަޔަކީ 
ރަންމުށި ކުލަޔަކަށްދާ ކުލައެކެވެ. ބަޑުވެފައިވާ ދޫނީގެ ބަލުގައި 
ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައެވެ. އަދި ވަރަށް ފާހާގެ ކުރެވޭ ރަތްދެލޯ  
ފިޔަ  ބަޑުވުމުން  ސޫފިވެސް  މި  ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ.  އިރު  ޅަ 
ބަދަލުގައި  އުދުހުމުގެ  މަސްކާށިދޫނިގަތަށް  އަދި  ފަޅާނެއެވެ. 

 ފިޔަ ބޭނުންކުރާނީ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފުންމާށެވެ.

 

 ގަހަށްދޭ ގެއްލުން 

ބުއިމުގެ  ދިޔަ  ސުތްޕެކެވެ.  ބޯ  ދިޔަ  ގަހުގެ  ސުތްޕަކީ  މި 
ފަތްތައް  ގަހުގެ  ސަބަބުން  އެޅުމުގެ  ބިސް  ސަބަބުންނާނީ 
ހުންނާނީ  އަޅާފައި  ބިސް  އާންމުކަށް  ފަށައެވެ.  ގުރުޑުވާން 
ނޑީގައެވެ. މި ސޫފީގެ  ޅަފަތްތަކުގެ ދައްފަށުގައާއި މާތަކުގެ ތަ

 ބަޑެތި ހަޕަރސް  ނިންފް )ކުދި ހަޕަރސް(

 ބަޑުވާ ބިއްޫލރިން ބަާލއިރު ފެންަނަވރު 

 މަލަށް ގެއްލުން ދީފައި 


