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ஆசிரியர் பக்கம்
தமிழ்நாட்டின் ்கநாடு்கள, மரங்களின் பரப்ப 

அதி்கரிததல், நிலம் பநாழபடுத்ல தடுததல், சதுபபு 
நிலங்க்ளே பநாதுக்கநாததல், ்கநாலநி்ல மநாற்றததின் 
தநாக்கங்க்ளே தணிததல் உளளிட்்ட பணி்க்ளே 
்மற்்கநாளளே TamilNadu Green Climate Company 
எனும் லநாப ் ்நாக்கமற்ற நிறுவனத்த ் தநா்டஙகியுளளேது 
தமிழ்நாடு அரசு.

்கநாலநி்ல மநாற்றததின் பல்்வறு தநாக்கததநால் 
அதி்கம் பநாதிக்கபபட்டுக ் ்கநாண்டிருககும் தமிழ்நாட்்்ட 
பநாது்கநாக்க கூடுதல் ்கவனம் ் சலுததி வரும் தமிழ்நாடு 
அரசிறகு ்ன்றியும் வநாழதது்க்ளேயும் ்தரிவிததுக 
்்கநாளகி்்றநாம்.

்க்டநத ஆ்கஸ்ட் மநாதம் சுவநாமி்நாதன் ஆரநாய்ச்சி 
அ்றக்கட்்ட்ளேயில் ்்டநத  நி்கச்சி ஒன்றில் ்பசிய 
முதல்மச்சர் திரு.மு.்க.ஸ்்டநாலின் "்கநாலநி்ல மநாற்றம் 
என்ப்த மநானு்டததின் மி்க முககியமநான பிரச்சி்னயநா்கத 
தமிழ்க அரசு ்கருதுகி்றது" என்று ்பசியிருநதநார். 
முதல்வர் ்பசிய ்கருததுக்கள யநாவும் தற்பநாது 
்சயல்பநாட்டிறகு வநதுளளேது.

 பல ஆண்டு்களேநா்க ்கநாலநி்ல மநாற்றததின் தநாக்கம் 
பறறியும் தமிழ்நாடு அதனநால் சநதிக்கப ்பநாகும் 
அபநாயம் குறிததும் ்தநா்டர்நது ்பசியும், எழுதியும் 
வநதுள்ளேநாம். வரலநாறறின் முககியமநான்தநாரு 
்கநால்கட்்டததில் இதத்ன ஆண்டு்கநாலம் ்நாங்கள 
முன்்வதத ் ்கநாரிக்்க்க்ளே அரசு ் சயல்படுததுவது 
்பருமகிழச்சி அளிககி்றது
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காலநிலல மாற்றத்தின் தாக்கத்லத உைராத 
பகுதிவய உலகத்தில் இல்லல என்பது அணலமயில் 
IPCC சவளியிடை அறிக்லகயின் முக்கிய அம்ெமாகும். 
இந்தியாவிலும் கூை அலைத்து மாநிலஙகளும், யூனியன் 
பிரவதெஙகளும் காலநிலல மாற்றத்தின் பல்வவறு 
பாதிபபுகலள எதிர்சகாணடு வருகின்்றை.

்கோலநிலல மோற்்றமும கமற்குத் வ்தோடரசசி மலலயும

இந்தியாவின் ஒட்டும�ாத்த �க்கள் 
ம்தாக்கயில் இருபததி நான்்ககை க்காடி 
�க்களின் நீர்த க்தகைகயப் பூர்ததி மெய்யும் 
ஆறு்களின் நீர் ஆ்தாை�ா்க இருப்பது க�ற்குத 
ம்தாடர்ச்சி �கை்தான். ்தமிழநாட்டில் பாயக 
கூடிய கைக்க, ்தாமிைபைணி உள்ளிட்ட பை 
ஆறு்களின் பிறப்பிட�ா்கவும் இருப்பது 
இம்�கை்தான். பை அரியைக்க பறகை்கள், 
விைங்கு்கள், பூச்சியினங்்கள், மீன்்கள், 
்தாைைங்்கள், �ைங்்களின் இருப்பிட�ா்க 
இருககும் இந்்த �கைத ம்தாடரின் கொகைக 

்காடு்களும் புல்மைளிப் பைப்பு்களும் புவி 
மைப்ப�ய�ா்தைால் அதி்கம் பாதிப்பகடந்து 
ைருகின்றன. ஒவமைாரு ஆண்டும் க�ற்குத 
ம்தாடர்ச்சி �கைப்பகுதி்களில் ஏற்படும் 
்காட்டுததீ ெம்பைங்்களின் எண்ணிகக்க 
அதி்கரிததுக ம்காண்கட ைருகிறது. க�ற்குத 
ம்தாடர்ச்சி �கைப்பகுதியில் �ட்டும் ்கடந்்த 
100 ஆண்டு்களில் மைப்ப நிகையானது 0.8 
டிகிரி மெல்சியஸ் ைகை உயர்ந்திருப்ப்தா்க 
ஆய்வு்கள் கூறுகிறது. இப்படி முககியததுைம் 
ைாய்ந்்த க�ற்குத ம்தாடர்ச்சி �கைகய 
்காைநிகை �ாற்றததின் ்தாக்கததிலிருந்து ்காக்க 
கைண்டிய அைெைம் ்தற்கபாது ஏற்பட்டுள்்ளது.

்கோலநிலல மோற்்றமும ்போலல�ோ்தலும

2018- 19 ஆண்டு ்காைததில் �ட்டும் 
இந்தியாவில் 97.85 மில்லியன் மெககடர் 
அ்ளவிற்்கான நிைம் சீர்ம்கட்டுள்்ள்தா்க 
இஸ்கைாவின் Space Applications Centre 
அண்க�யில் மைளியிட்டுள்்ள அறிகக்கயில் 

காலநிலல மாற்றத்தின் 
பல்முலைத் தாக்குதல்

பூவுலகின் நண்பரகள்
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ம்தரிவிததுள்்ளது. இது இந்தியாவின் ம�ாத்த 
நிைப்பைப்பில் 29.7 % பைப்பாகும். ்தமிழ 
நாட்டின் ம�ாத்த நிைப்பைப்பில் 11 .87%  
நிைப்பைப்பு அ்தாைது 15 ைட்ெதது 43 ஆயிைதது 
898 மெககடர் அ்ளவிைான நிைப்பைப்பு 
பாகையாகி ைருை்தா்க ஒன்றிய அைசின் 
சுற்றுச்சூழல் துகற ம்தரிவிததுள்்ளது. 
இப்பிைச்ெகனககு �னி்த மெயல்பாடு்கள்  ஒரு 
்காைணம் என்றாலும் ்காைநிகை �ாற்றமும் ஒரு 
முககியக ்காைண�ா்க உள்்ளது.

்கோலநிலல மோற்்றமும ெ்றட்சியும

ஒன்றிய அைசின் புவி அறிவியல் துகற 
க�ற்ம்காண்ட ஆய்வின் அடிப்பகடயில் 
இந்தியாவில்  ்கடந்்த 60 ஆண்டு்களில் பருை 
�கழயில் ஏற்பட்ட குகறபாடின் ்காைண�ா்க 
அதி்க எண்ணிகக்கயில் ைறட்சி நி்கழவு்கள் 
ஏற்படுை்தா்க ம்தரிய ைந்துள்்ளது. 1951 மு்தல் 
2016ஆம் ஆண்டு்களுககு இகடப்பட்ட 
்காைததில் �ட்டும் ைறட்சியால் பாதிக்கப்படும் 
இடங்்களின் பைப்ப்ளவு 1.3% அதி்கரிததுள்்ளது. 
ைறட்சியானது, கநைடியா்க பட்டினிக 
ம்காடுக�யால் �க்கள் உயிரிழப்ப்தற்கும் 
பிகழப்புத க்தடி கைறு இடங்்களுககு புைம் 
மபயர்ை்தற்கும் ்காைண�ா்க அக�கிறது. 
்தற்கபாது நாம் மைளியிடும் பசுக� இல்ை 
ைாயுக்களின் அ்ளகைக குகறக்காவிட்டால் 
ைறட்சி நி்கழவு்கள் ஏற்படும் எண்ணிகக்கயானது 
அதி்கரிககும் என்கற பை ஆய்வு்களும் 
கூறுகின்றன.

்கோலநிலல மோற்்றமும நிலத்்தடி நீரும

்தமிழ நாடு அைசின்  நீர்ை்ளத துகற 
க�ற்ம்காண்ட ஆய்வின் அடிப்பகடயில் 
மபரும்பாைன �ாைட்டங்்கள் ்தங்்களின் 
நீர்ப்பாெனததிற்்கான க்தகையில் 50% நிைத்தடி 
நீகைகய நம்பியுள்்ளன. ்தஞொவூர், மபைம்பலூர், 
விழுப்புைம் ,  திண்டுக்கல்  உள்ளிட்ட 
�ாைட்டங்்கள் 95% நிைத்தடி நீகைகய 
பாெனததிற்்கா்கப் பயன்படுததுகின்றன.  
மென்கன, கெைம், கிருஷணகிரி, ்தர்�புரி, 
திண்டுக்கல், கைலூர், ்தஞொவூர், திருப்பூர், 
க்காயம்புததூர் உள்ளிட்ட �ாைட்டங்்களில் 
நி ை த ்த டி  நீ ை ா ன து  அ தி ்க ்ள வி ல் 
சுைண்டப்பட்டுள்்ளது. ்காைநிகை �ாற்றததின் 
்த ா க ்கமும்  பருை�கழயில் ஏற்படும் 
� ா று ்த ல் ்க ளு ம் ,  கு க ற ப ா டு ்க ளு ம் 
இப்பிைச்ெகனயின் தீவிைதக்த அதி்கரிததுள்்ளது.

்கோலநிலல மோற்்றமும ்கடல நீரமட்ட உ�ரவும

்தமிழ நாட்டில் 1076  கிகைாமீட்டர் நீ்ளததிற்கு 
்கடற்்ககை உள்்ளது. ஒன்றிய அைசு ்கடந்்த 
2018ஆம் ஆண்டில் க�ற்ம்காண்ட ஆய்வில், 
்தமிழநாட்டின் ்கடற்்ககையில் 41% அ்தாைது 
402.94 கிகைாமீட்டர் தூை�ானது ்கடைரிப்பிற்கு 
உள்்ளாகி ைருை்தா்க ம்தரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
்தமிழநாட்டில் ்கடல் நீர்�ட்ட�ானது 2050ஆம் 
ஆண்டில் 1மீ அ்ளவிற்கு உயர்ந்்தால் கூட 1091 
ெதுை கிகைாமீட்டர் நிைப்பைப்பு ்கடலில் 
மூ ழ கு ம்  அ ப ா ய ம்  உ ள் ்ள து .  பு வி 
மைப்ப�கட்தகை ்தடுக்காவிட்டால் 2025 
ஆண்டிற்குள் மென்கனயில் ்கடலில் இருந்து 
100மீ ம்தாகைவிற்்கான நிைப்பகுதி மூழகும் 
எனவும் கூறப்படுகிறது. ைரும் ்காைங்்களில் 
்கடல் நீர்�ட்ட உயர்ைானது ்தமிழ நாட்டிற்கு 
மபரும் அச்சுறுத்தைா்க �ாறும் நிகை 
ஏற்பட்டுள்்ளது.

்கோலநிலல மோற்்றமும வெப்பநிலல உ�ரவும

இந்தியாவின் ெைாெரி மைப்ப நிகையானது 
1901 மு்தல் 2018ஆம் ஆண்டிற்கு இகடப்பட்ட 
்காைததில் �ட்டும் 0.7 டிகிரி மெல்சியஸ் 
உயர்ந்துள்்ளது. மைப்ப�ான ப்கல் �ற்றும் இைவு 
நாட்்களின் எண்ணிகக்கயானது அதி்கரிதது  
ைருகிறது. ைட �ாநிைங்்களில் மைப்ப அகை 
வீசும் நி்கழவு்களின் எண்ணிகக்க �ற்றும் 
தீவிைம் அதி்கரிதது ைருகிறது.  பசுக� இல்ை 
ைாயுக்கக்ள அதி்க்ளவு மைளிகயற்றிக 
ம்காண்கடயிருந்்தால் இந்்த நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் இந்தியாவின் ெைாெரி மைப்பநிகை 
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4.4 டிகிரி மெல்சியஸ் அதி்கரிககும் என 
ஆய்வு்கள் ம்தரிவிககின்றன.

்கோலநிலல மோற்்றமும க்பரிடர்களும

இந்தியாவில் தீவிை ்காைநிகை �ாற்ற 
நி்கழவு்களின் எண்ணிகக்கயும் அ்தனால் 
ஏற்படும் உயிரிழப்பு்களும் ம்தாடர்ந்து 
அதி்கரிதது ைருகிறது. ்கடந்்த 2020ஆம் 
ஆண்டில் அதி்கன�கழ �ற்றும் மைள்்ளப் 
மபருக்கால் �ட்டும்  நாடு முழுைதும் 600 கபர் 
உயிரிழந்்தனர்.  இடிமின்னல் ்தாககு்தலில் 
்கடந்்தாண்டு நாடு முழுைதும் 815 கபர் 
உயிரிழந்்தனர். ்கடந்்தாண்டு  ஜனைரி �ா்தம் 
நிைவிய ்கடும் குளிரில் 150 கபர் உயிரிழந்்தனர். 
ஒட்டும�ாத்த�ா்க ்கடந்்த ஆண்டில் �ட்டும் 
1 , 4 4 4  கபர் இயற்க்க கபரிடர்்க்ளால் 
உயிரிழந்்த்தா்க இந்திய ைானிகை ஆய்வு 
க�யம் ம்தரிவிததுள்்ளது.

்கோலநிலல மோற்்றமும ்கோற்று மோசு்போடும

அைசு ம்காள்க்க்கக்ள ைகுககும் மபாழுது 
்காைநிகை �ாற்றமும் ்காற்று �ாசுபாடும் 
்தனித்தனிகய க்கயா்ளப்படுகிறது. ஆனால், 
இகை இைண்டும் ஒன்றுகம்கான்று மபரிதும் 
ம்தாடர்புகடய, ஒன்றா்க அணு்கப்பட 
க ைண்டிய  பி ை ச் ெ கன ்கள்  ஆகும் . 
உ்தாைணததிற்ககு ்காற்று �ாசுபாட்டிற்கு 
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்காைண�ா்க இருககும் நச்சு ைாயுக்களும், 
நுண்து்கள்்களும் ்காைநிகை �ாற்றததிற்கும் 
அடிப்பகட ்காைணி்க்ளா்க இருககின்றன. 
இ்தனால் இகை இைண்கடயும் குகறக்க 
ஒருங்கிகணந்்த, துகற �ற்றும் பகுதி ொர்ந்்த 
நடைடிகக்க்கள் க்தகை.   ்தற்மபாழுது 
நிைவிைரும் ்காற்று �ாசின் அ்ளவு்கள் 
அப்படிகய ம்தாடர்ந்்தால், ஏற்ம்கனகை ்காற்று 
�ாசுபாடகடந்்த இந்தியப் மபருந்கைங்்களில் 
ைசிககும் �க்கள் ்தங்்கள் ைாழநாளில் 5 மு்தல் 
9 ஆண்டு்கள் ைகை இழக்க கநரிடும் என்கிறது 
அண்க�யில் மைளியான AQLI (Air Quality Life 
Index ) ஆய்ைறிகக்க.

்கோலநிலல மோற்்றமும ்கோலநிலல அ்கதி்களும

இனக ்கைைைங்்களின் ்காைண�ா்கவும், 
கபார்ப் ப்தற்றததின் ்காைண�ா்கவும், 
அ்கதி்க்ளா்க புைம்மபயரும் �க்கக்ள நாம் 
அறிந்திருககிகறாம். ஆனால், ்காைநிகை 
�ாற் றததின் ்க ா ைண�ா்க  ்தங்்களின் 
இருப்பிடதக்தயும், ைாழைா்தாைதக்தயும் 
இழந்து ைாழ ைழியின்றி கைறு இடததிற்கு 
இடம்மபயரும் ்காைநிகை அ்கதி்களின் 
எண்ணிகக்க ைருங்்காைங்்களில் மபரிதும் 
அதி்கரிககும் என்கிறது உை்க ைங்கியின் 
அறிகக்க. இந்்த அறிகக்கயின்படி, அடுத்த 30 
ஆண்டு்களில் உை்கம் முழுைதும் 20 க்காடி 

�க்கள் ்காைநிகை அ்கதி்க்ளா்க ்தங்்கள் 
இருப்பிடங்்கக்ள விட்டு மைளிகயறப் 
கபாை்தா்க ம்தரிவிககிறது. அதிலும் குறிப்பா்க 
உை்க �க்கள் ம்தாக்கயில் நான்கில் ஒரு பங்கு 
உள்்ள ம்தற்்காசிய பிைாந்தியததில் ்காைநிகை 
அ்கதி்களின் எண்ணிகக்க ்கணிெ�ா்க 
அதி்கரிககும்  என்று ஆய்ைா்ளர்்கள் 
எச்ெரிககிறார்்கள்.

்கோலநிலல மோற்்றமும வ்தோழிலோளர்களும

்க ாைநிகை �ாற் ற  ப ாதிப்பினால் 
விளிம்புநிகை ம்தாழிைா்ளர்்கள் ்தான் அதி்கம் 
பாதிப்பகடகிறார்்கள். இந்தியாகைப் 
மபாறுத்தைகை ்காைநிகை பாதிப்பினால் 
விைொயி்கக்ள ்காட்டிலும் மபரும்பான்க�யா்க 
இருக்கககூடிய விைொய கூலி்கள் மிகுந்்த 
பாதிப்புககுள்்ளாகிறார்்கள். ்காைநிகை 
� ா ற் ற ததினால்  இைண்டு ைக்கயில் 
ம்தாழிைா்ளர்்கள் பாதிப்பகடகிறார்்கள். 
ஒன்று கைக்ளப்பளு அதி்கரிப்பு, �ற்மறான்று 
உகழககும் திறன் குகறவு. இக்காைணங்்க்ளால் 
கநைடியா்க நாட்டின் மபாரு்ளா்தாைக� 
நலிைகடயும் சூழல் உள்்ளது. ம்தாழிைா்ளர்்கள் 
்தற்கபாக்தய ைறுக�கயவிட அதீ்த ைறுக�ககு 
ஆ்ளா்கக கூடிய சூழல் உள்்ளது. இந்்த 
்காைநிகை �ாற்றததினால் உயைககூடிய 
மைப்பநிகை ்காைண�ா்க heat stroke கபான்ற 
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உயிர்ச்கெ்தம் ஏற்படககூடிய பாதிப்பு்கள் 
உள்்ளா்கககூடும் எனவும் கூறப்படுகிறது. 
குறிப்பா்க இந்தியா கபான்ற ை்ளர்ந்து ைரும் 
நாடு்களும், மபாரு்ளா்தைததில் பின் ்தங்கிய 
நாடு்களில் உள்்ள ம்தாழிைா்ளர்்களும் 
அதி்க்ளவில் பாதிப்பகடைார்்கள். அதி்கரிககும் 
மைப்பநிகையின் ்காைண�ா்க ஏற்படும் உடல் 
கொர்வினால் நடககும் சிறிய ்தைறு கூட 
மி்கப்மபரிய ம்தாழிற்ொகை விபததிற்க்கா 
அல்ைது ம்தாழிைா்ளர்்களுககு ஏற்படும் 
்காயங்்களுகக்கா ைழிைகுககும். க�லும் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட கைகை கநைதக்த விட 
அதி்க�ா்க உகழக்கககூடிய சூழல், கநாய்்கள், 
கூலிககுகறவு என பை்தைப்பட்ட பாதிப்பு்கக்ள 
்காைநிகை �ாற்றததின் ்தாக்கம் ஏற்படுததும்.

்கோலநிலல மோற்்றமும வ்பண்களும

்க ா ை நி க ை  � ா ற் ற ம்  அ க ன த து 
�க்களுககு�ான பிைச்ெகனயா்க இருந்்தாலும் 

ஆண்்கக்ளக ்காட்டிலும் பிற பாலினத்தைர்்கள் 
இதில் மபரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ெமூ்க, 
்கைாச்ொை, மபாரு்ளா்தாை  அ்ளவில் இ்தற்கு 
பல்கைறு ்காைணங்்கள் உண்டு. அருகி ைரும் 
நீர்நிகை்கள் ,  சு்கா்தாை�ற்ற  குடிநீர் , 
உணவுத்தட்டுபாடு, அதி்கரிதது ைரும் மைப்ப 
நிகை, �ாொன ்காற்று, ம்தாற்று கநாய் கபான்ற 
்காைநிகை �ாற்றத்தால் ஏற்படும் பை 
இன்னல்்களில் இைர்்கக்ள மபரிதும் 
பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பா்க ்கர்ப்பிணி 
மபண்்கள், அதி்க மைப்ப�ான சூழலில் ைாழ 
கநரிடுை்தால், ்கருவில் உள்்ள குழந்க்த 
இ ற ப் ப ்த ற் கு ம் ,  ஊனமுறுை ்த ற் கு ம் , 
முன்கூட்டிகய பிறப்ப்தற்கும் ைாய்ப்பு்கள் 
அதி்கரிககின்றன. குடும்பக ்கட்டக�ப்பில் 
அகனைகையும் கபணிக ்காககும் ்கடக� 
மபண்்களுகக்க திணிக்கப்பட்டுள்்ள்தால் நீர், 
உணவுத்தட்டுப்பாடு அைர்்கக்ளகய மபரிதும் 
பாதிககின்றது. மபாரு்ளா்தாை மநருக்கடியினால் 
குடும்ப ைன்முகற்கள் அதி்கரிககின்றன. 
கிைா�ப்புறங்்களில் நீருக்கா்க பை க�ல் தூைம் 
நடககும் மபண்்களின் நிகை ைறட்சி 
அதி்கரிப்ப்தால் இன்னும் க�ாெ�ாகின்றது. 
சு்கா்தாை�ற்ற நீரினால் �ா்தவிடாய், �்கப்கபறு 
கபான்ற ்காைங்்களில் அைர்்களின் உடல் நிகை 
மபரிதும் பாதிப்பிற்கு உள்்ளாகின்றது. 
்க ா ை நி க ை  � ா ற் ற த ்த ா ல்  உ ட க ன 
பாதிக்கப்படககூடிய இடததில் இருப்பைர்்கள் 
விைொயி்கள், மீனைர்்கள், �ற்றும் ஏழக� 
நிகையில் இருப்பைர்்கள்.  விைொயததில் 85 % 
கபர் மபண்்கள், சு�ார் 5 ைட்ெம் மபண்்கள் 
மீனைத ம்தாழிலில் ஈடுபட்டுள்்ளனர் �ற்றும் 
உை்க்ளவில் ஏழக�யில் ைாழும் �க்களில் 70% 
மபண்்கக்ள. இது �ட்டுமின்றி ்காைநிகை 
�ாற்றத்தால் நி்கழும் புயல் மைள்்ளம் கபான்ற 
கபரிடர்்களில் மொல்ைமுடியா துயைததுககு 
ஆ ்ள ா ை து ம்  அ ை ர் ்க க ்ள .  1 9 9 1 ல் 
ைங்்கா்ளக்தெததில் புயைால் இறந்்த 1,40,000 
கபரில் 90% மபண்்கள். 2008 மியான்�ரில் 
நர்கீஸ் புயல் ்தாககிய்தால் இறந்்த1,30,000 
கபரில் 61% கபர் மபண்்கள்.

இப்படி ்காைநிகை �ாற்றததின் பல்முகனத 
்தாககு்தலில் இருந்து இந்தியாகைக ்காப்பாற்ற 
உடனடியா்க இந்திய அைொனது, �ாநிை 
அைசு்களுடன் ்கைந்்தாகைாசிதது ்காைநிகை 
அைெை நிகைகய அறிவிக்க கைண்டும்.
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இந்திய அளவில் தீவிர காலநிலல நிகழ்வுகளால் 
அதிகம் பாதிக்கபபடும் மாவடைஙகளில் 7ஆவது இைத்தில் 
சென்லை இருபபதாக ஆயவு ஒன்றில் கூ்றபபடடுள்ளது.

“Mapping India's Climate Vulnerability’ எனும் 
்தகைப்பில்  ஆற் றல் ,  சு ற்று ச்சூழல் , 
்தண்ணீருக்கான குழுைானது(Council on Energy, 
Environment and Water)  மு்தல் முகறயா்க 
�ாைட்ட அ்ளவிைான ்காைநிகை பாதிப்பு 
குறித்த �திப்பீட்டாய்கை க�ற்ம்காண்டுள்்ளது. 
இக்த க�ற்ம்காள்ை்தற்்கா்க இந்திய �ாநிைங்்கள் 
�ற்றும் யூனியன் பிைக்தெங்்களின் ்காைநிகை 
பாதிப்பு குறியீட்கட(Climate Vulnerability Index)  
CEEW உருைாககியுள்்ளது. இது ்காைநிகை 
�ாற்றததின் பாதிப்பு்கக்ள அறியவும், 
பாதிப்பிலிருந்து ்தடுக்க �ற்றும் ்த்கைக�ததுக 
ம்காள்்ள உ்தவியா்க அக�யும் என ஆய்கை 
க�ற்ம்காண்ட அக�ப்பு ம்தரிவிததுள்்ளது.

ஒரு �ாநிைததின் ெமூ்க – மபாரு்ளா்தாை 
நி க ை ,  இ ய ற் க்க  க ப ரி ட ர் ்க ்ள ா ல் 
அம்�ாநிைததிற்கு ஏற்படும் பாதிப்பு, ்காைநிகை 
�ாற்றததின் ்தாக்கதக்த ்த்கைக�ததுக 
ம்காள்ளும் திறன் உள்ளிட்டைற்கறக ம்காண்டு 
இந்்த  C l i m a t e  V u l n e r a b i l i t y  I n d e x 
உருைாக்கப்பட்டுள்்ளது.

காலநிலல 
மாற்றத்தால் 
பாதிபபலையும் 
மாவடைஙகளின் 
படடியலில் 
சென்லைக்கு  
ஏழாவது இைம்
சதீஷ் மலடசுமணன்
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்க ாைநிகை ப ாதிப்பு  குறியீட்டின் 
அடிப்பகடயில் அஸ்்ாம், ஆந்திை பிைக்தெம், 
�ொைாஷடிைா ஆகிய �ாநிைங்்கள் முகறகய 
மு்தல் மூன்று இடங்்கக்ளப் பிடிததுள்்ளன. 
்காைநிகை �ாற்றததின் ்தாக்கத்தால் அதி்கம் 
பாதிக்கப்பட்ட �ற்றும் பாதிக்கப்பட அதி்க 
ைாய்ப்பு்கள் உள்்ள �ாநிைங்்க்ளா்க இகை 
அறியப்பட்டுள்்ளன. இந்்த பட்டியலில் 
்தமிழநாடு 12ஆம் இடதக்தப் பிடிததுள்்ளது.

“்காைநிகை �ாற்றததின் ்தாக்கததினால் 
அதி்கம் பாதிப்பு ஏற்படும் நாடு்களின் 
பட்டியலில் இந்தியா 7ஆைது இடததில் உள்்ள 
்காைணத்தால் இந்தியாவில் �ாநிை அ்ளவில் 
’்காைநிகை பாதிப்பு குறியீடு’ ்தயாரிப்பது 
மி்கவும் அைசிய�ானது என இந்்த அறிகக்ககய 
எழுதிய ஆய்ைா்ளர்்கள் ம்தரிவிககின்றனர். 
்க ட ந் ்த  1 0 0  ஆண்டு்களில்  இயல்பு 
மைப்பநிகையானது ம்தாழிற்புைட்சிககு 
முந்க்தய ்காைதக்தவிட 0.6° மெல்சியஸ் மு்தல் 
0.7° மெல்சியஸ் அ்ளவிற்கு உயர்ந்துள்்ளது. இந்்த 
உயர்வுகக்க புயல்்களின் எண்ணிகக்கயும் 
தீவிைத்தன்க�யும் அதி்கரிததுள்்ளது. நாட்டின் 
பாதிககும் க�ற்பட்ட பகுதி்கள் ைறட்சியால் 

ப ாதி க ்க ப் பட்டுள்்ளது .  ை ைை ா ற் றில் 
முன்மனப்கபாதும் இல்ைா்த அ்ளவிற்கு 
மைள்்ள பாதிப்பு்கள் ஏற்பட்டுள்்ளது. இந்்த 
நூற்றாண்டின் இறுதியில் 2° மெல்சியஸ் 
அ்ளவிற்கு மைப்பநிகை உயர்ந்்தால் அ்தன் 
விக்ளவு்கள் மி்கவும் க�ாெ�ா்க இருககும் 
என்ப்தால் ்காைநிகை பாதிப்பு குறியீடு்கள் 
்த ய ா ரி ப் பது  அைசியம்  என  இ ந் ்த 
ஆய்ைறிகக்கயில் கூறப்பட்டுள்்ளது.

இந்தியா முழுைதும் தீவிை ்காைநிகை 
கபைழிவு நி்கழவு்க்ளால் மி்க அதி்க�ா்க 
பாதிப்பகடயக கூடிய �ாைட்டங்்களின் 
பட்டியலில் மென்கன 7ைது இடததிலும் 
திருமநல்கைலி 23ஆம் இடததிலும் உள்்ளது. 
மி்க அதி்க�ா்க பாதிப்பகடயக கூடிய 
�ாைட்டங்்க்ளா்கக ்கண்டறியப்பட்ட 50 
�ாைட்டங்்களில் ்தமிழநாட்கடச் கெர்ந்்த இந்்த 
இைண்டு �ாைட்டங்்களும் இடம் மபற்றுள்்ளன.  
இந்தியாவின் ்கடற்்ககையானது ைறட்சி, 
மைள்்ளம், புயல் ஆகிய மூன்று பாதிப்பு்களும் 
அதி ்க ம்  ஏ ற் பட  ை ா ய் ப் புள்்ள ்த ா ்க 
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அக�ந்துள்்ளது. அதிலும் மென்கனயானது 
மைள்்ளம் �ற்றும் புயல் ஆகிய இைண்டு தீவிை 
்காைநிகை நி்கழவு்களும் ஏற்படுை்தற்கு அதி்க 
ைாய்ப்புள்்ள �ாைட்ட�ா்க உள்்ள்தால் இந்்தப் 
பட்டியலில் ஏழாைது இடதக்தப் மபற்றுள்்ளது.

்தமிழநாடு அ்ளவில் பார்த்தால் அதி்கம் 
பாதிப்பகடயக கூடிய �ாைட்டங்்களில் 
மென்கன, திருமநல்கைலி, ்தஞொவூர், 
நா்கப்பட்டினம், திருப்பூர், தூததுககுடி �ற்றும் 
்கடலூர் ஆகிய �ாைட்டங்்கள் அதி்கம் 
பாதிப்பகடயக கூடிய �ாைட்டங்்க்ளா்க 
்கண்டறியப்பட்டுள்்ளன. இதில் மென்கனககு 
மைள்்ளம் �ற்றும் புயல் பாதிப்பும் , 
திருமநல்கைலி, தூததுககுடி, ்கடலூர், 
நா்கப்பட்டினம் �ாைட்டங்்களுககு  மைள்்ளம் 
�ற்றும் ைறட்சி பாதிப்பும், ்தஞொவூருககு 
மைள்்ளம், ைறட்சி, புயல் பாதிப்பும்,  
திருப்பூருககு ைறட்சி பாதிப்பும் அதி்கம் 
ஏற்படும் அபாயம் இருப்ப்தா்க அந்்த 
�ாைட்டங்்களின் “்காைநிகை பாதிப்பு குறியீடு” 
கூறுகிறது.

இந்தியாவில் ைசிப்பைர்்களில் 20ல் 5 கபர் 
தீவிை ்காைநிகை கபைழிைால் பாதிப்பகடய 

ைாய்ப்புள்்ள நிகையில் உள்்ளனர். 20ல் 17 கபர் 
மைள்்ளம், ைறட்சி �ற்றும் புயலினால் 
பாதிப்பகடய ைாய்ப்புள்்ள நிகையில் 
ைசிககின்றனர். இந்தியாவில் உள்்ள 35 
�ாைட்டங்்களில் 27 �ாைட்டங்்களில் தீவிை 
்காைநிகை கபைழிவு்கள் அதி்கம் ஏற்படும் 
அபாயம் இருப்ப்தா்க இந்்த ஆய்ைறிகக்க 
ம்தரிவிககிறது. க�லும் இந்தியாவில் உள்்ள 
�ாைட்டங்்களில் 63% �ாைட்டங்்கள் �ட்டுக� 
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�ாைட்ட அ்ளவிைான கபரிடர் க�ைாண்க�த 
திட்டம் ்தயாரிததுள்்ளனர். அதிலும் 32% �ாைட்டங்்கள் 
�ட்டுக� 2019 ைகையில் இந்்த க�ைாண்க�த 
திட்டங்்கக்ள க�ம்படுததி கைததுள்்ளனர். �ாைட்ட 
அ்ளவில் கபரிடர் க�ைாண்க�த திட்டம் ்தயாரிப்பது 
கபரிடர்்களுககு முன்பும் பின்பும் முன்மனச்ெரிகக்க, 
மீட்பு, �றுசீைக�ப்பு நடைடிகக்க்கக்ள க�ற்ம்காள்்ள 
மபரிதும் உ்தவுகிறது.

இந்்த ஆய்வின்படி, இந்தியாவின் ைடககு �ற்றும் 
ைடகிழககுப் பகுதி்கள் தீவிை மைள்்ள பாதிப்பு்கள் 
நி்கழவும், கிழககு �ற்ரும் ம்தற்கு பகுதி்கள் தீவிை 
பு ய ல் ்க்ள ா ல்  ப ா தி க ்க ப் ப் படவும்  அதி ்க 
ைாய்ப்பிருப்ப்தா்க  கூறப்பட்டுள்்ளது. இந்திய 
அ்ளவில் பார்த்தால் மைள்்ளம், ைறட்சி, புயல் ஆகிய 
கபரிடர்்கள் அதி்கம் ஏற்பட ைாய்ப்பிருப்ப்தா்க 
ம்தன்னிந்திய பகுதி குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது.

்தமிழநாட்டில் புதி்தா்க மபாறுப்கபற்றுள்்ள அைசு 
்காைநிகை �ாற்றிததிற்ம்கன ்தனிப் பிரிகை 
ஏற்படுததியக்தாடு �ட்டுமில்ைா�ல் ்தமிழநாட்டிற்ம்கன 
்தனியா்க ்காைநிகை �ாற்ற மெயல் திட்டம் ஒன்கறயும் 
்தயாரிதது ைருகிறது. இந்்த முயற்சி்கள் எல்ைாம் 
பைனளிககும் பட்ெததில் ஒவமைாரு ஆண்டும் 
மென்கன கபான்ற ந்கைங்்களில் மைள்்ளம், புயல்்கள் 
கபான்ற தீவிை ்காைநிகை நி்கழவு்க்ளால் ஏற்படும் 
பாதிப்பு்கக்ள ஓை்ளவிற்கு �ட்டுப்படுத்த முடியும்.
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Global Coral Reef Monitoring Network அலமபபு நைத்திய ஆயவில் உலகளவில் 14 விழுக்காடு பவளத் 
திடடுகள் அழிந்ததறகு கைல் வமறபரபபு சவபபநிலல உயர்வுதான் காரைம் எைத் சதரியவந்துள்ளது.

GCRMN என்கிற அக�ப்பு உை்கம் முழுைதுமுள்்ள பை்ளத திட்டு்களின் சூழலியல் 
அக�ப்கப அறிவியல் பூர்ை�ா்க ஆைாய்ந்து அக்தப் பாது்காப்பா்தற்்கான ைழிமுகற்கக்ள 
ைழங்குகிறது. ்கடந்்த 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்து “Status of Coral Reefs of the World” என்கிற 
ஆய்ைறிகக்ககய இந்்த அக�ப்பு மைளியிட்டு ைருகிறது. இந்்த ைரிகெயில் ஆறாைது 
அறிகக்கயானது அண்க�யில் மைளியாகியுள்்ளது.

்கடந்்த 40ஆண்டு்காை ்தைவு்களின் அடிப்பகடயில் 73 நாடு்களிலுள்்ள 12,000 பை்ளத திட்டு 
அக�விடங்்களில், 300 அறிவியைா்ளர்்க்ளால் இந்்த ஆய்வு க�ற்ம்காள்்ளப்பட்டுள்்ளது.

காலநிலல மாற்றத்தால் அழிந்து 
வரும் பவளத் திடடுகள்

நிலன்
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ை்ளமிக்க ்கடலின் குறியீடா்க பை்ளத திட்டு்கள் 
வி்ளங்குகின்றன. உை்கமுழுைதும் ்காைநிகை 
�ாற்றததின் ்தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட ்கடல் 
க�ற்பைப்பு மைப்ப நிகை உயர்வின் ்காைண�ா்க 
ப ை ்ள த  தி ட் டு ்க ள்  ்க டு க � ய ா ்க 
பாதிக்கப்பட்டுள்்ளன.  இது�ட்டுமின்றி 
்கட்டுப்பாடற்ற மீன்பிடித்தல், ்கடகைாைததில் 
ஏற்படுத்தப்படும் திட்டங்்கள், ்கடல் நீர் �ாசுபாடு 
கபான்ற பல்கைறு ்காைணங்்க்ளாலும் பை்ளத 
திட்டு்கள் பாதிப்பகடகின்றன.

உை்க்ளவில் ஒட்டும�ாத்த ்கடற்பைப்பில் 
0 . 2 விழுக ்க ா டு  ப குதி ்களில்  �ட்டு க� 
பை்ளததிட்டு்கள் இருந்்தாலும்கூட ்கால் பங்கு 
்கடல்ைாழ உயிரினங்்களின் ைாழவிடம் �ற்றும் 
உணவுத க்தகைகய இகை பூர்ததி மெய்கின்றன. 
உை்கம் முழுைதுமுள்்ள 10 பிைாந்தியங்்கக்ள 
ஆய்வு மெய்்ததில் அங்கு பை்ளததிட்டு்கள் 
அழிவிற்கு முககியக ்காைண�ா்க ்கடல் க�ற்பைப்பு 
மைப்பநிகை இருப்ப்தா்க ்கண்டறியப்பட்டுள்்ளது. 
குறிப்பா்க 1998ஆம் ஆண்டு �ட்டும் உைகின் 8 

விழுக்காடு பை்ளததிட்டு்கள் அழிந்துள்்ளன.

அறிகலகயின் முககிய அம்சஙகள்
 1998ஆம் ஆணடில் மடடும் 8 % பவளத்திடடுகள் 

அதாவது 6,500 ெதுரகிவலாமீடைர் அளவிறகாை 
பவளத்திடடுகள் அழிந்துள்ளை. இந்தியப 
சபருஙகைல், ஜபபான், கரிபியன், செஙகைல், 
வலளகுைா கைல் வைக்கு பசிபிக், கவராலின் 
தீவுகள், சதறகு பசிபிக் ஆகிய கைறபகுதிகளில் 
இந்த பாதிபபுகள் நிகழ்ந்தை.

 2009 முதல் 2018 வலரயிலாை காலத்தில் 
மடடும் உலகின் 14 விழுக்காடு பவளத்திடடுகள் 
அதாவது 11,700 ெதுர கிவலாமீடைர் அளவிறகாை 
பவளத்திடடுகள் அழிந்துள்ளை.

 காலநிலல மாற்றத்தால் ஏறபடை கைல் வமறபரபபு 
சவபபநிலல உயர்வும், கைல் அமிலமயதாலும் 
இந்த அழிவிறகு முக்கியக் காரைமாக 
கணைறியபபடடுள்ளது.

 எபவபாசதல்லாம் கைல் வமறபரபபு சவபபநிலல 
அதிகரித்துள்ளவதா அபவபாசதல்லாம் 
மிகபசபரிய அளவில் பவளத் திடடுகள் 
அழிந்துள்ளை.

 குறிபபாக 1997-98, 2010 மறறும் 2015-2017 
ஆணடுகளில் உலகளாவிய பவளத்திடடுகள் 
அழிவு நிகழ்ந்ததறகு முக்கியக் காரைவம கைல் 
வமறபரபபு சவபபநிலல உயர்வுதான்.

 பவளத்திடடுகள் ஆவராக்கியமற்ற முல்றயில் 
இருபபதறகாை குறியீைாக கூ்றபபடும் 
ஆல்காக்கள் மடடும் கைந்த 10 ஆணடுகளில் 
20 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.

 உலகின் 30 விழுக்காடு பவளத் திடடுகள் 
காைபபடும் கிழக்கு ஆசிய கைறபகுதி 
மடடும்தான் காலநிலல மாற்றத்தின் தாக்கத்தால் 
சபரிதாக பாதிபபலையாமல் உள்ளது. தறவபாது 
இபபகுதியில் இருக்கும் பவளத் திடடுகள் 
பரபபளவு ஆைது 1983ஆம் ஆணலை 
ஒபபிடும்வபாது அதிகமாக உள்ளது.

 2010ஆம் ஆணடிறகுப பி்றகு உலகின் 
அலைத்து பிராந்தியஙகளிலும் பவளத் 
திடடுகளின் பரபபளவு குல்றந்துள்ளது. 
குறிபபாக சதறகாசியப பகுதியில் மிகபசபரிய 
அளவில் பவளத்திடடுகள் அழிந்துள்ளை.

தீவிர வானிலல நிகழ்வு 
(Extreme Weather Event)

ஒரு தீவிர வானிலல நிகழ்வு என்பது, ஒரு 
குறிபபிடை இைத்திலும் ஆணடின் ஒரு குறிபபிடை 
வநரத்திலும் நிகழும் ஓர் அரிதாை நிகழ்வு. இதில் 
அரிதாை என்பதறகுரிய வலரயல்றகள் 
வவறுபடுகின்்றை. ஆைால், ஒரு தீவிர வானிலல 
நிகழ்வு வழக்கமாை கணிபபுகளிலிருந்து 
மதிபபிைபபடை ொத்தியக்கூறுகள், 10% அல்லது 90% 
அதாவது அரிதாை அல்லது அரிதிலும் அரிதாைதாக 
இருக்கும். சபாருள் வலரயல்றயின்படி தீவிர 
வானிலல எை அலழக்கபபடுவைவறறின் பணபுகள் 
ஒரு முழுலமயாை அர்த்தத்தில் இைத்திறகு இைம் 
மாறுபடும். தீவிர வானிலல வபான்்ற ஒருவித வடிவம் 
சதாைர்ந்து நீடித்தால், அது தீவிர காலநிலல 
நிகழ்வாக வலகபபடுத்தபபைலாம்.
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மதைறகாசியப் பிராந்தியததில் 
்பவளததிடடுகளின் நிலல

இந்தியா, ைங்்கா்ளக்தெம், �ாைததீவு்கள், 
மியான்�ர், பாகிஸ்்தான் �ற்றும் இைங்க்க 
ஆகிய நாடு்கக்ள உள்்ளடககிய இந்்த 
ம்தற்்காசிய பிைாந்திய�ானது உை்க அ்ளவில் 
உள்்ள பை்ளததிட்டு்களின் பைப்ப்ளவில் 4.2% 
பை்ளததிட்டு்கக்ளக ம்காண்டுள்்ளது. 
குறிப்பா்க 10,949 ெதுை கிகைாமீட்டர் அ்ளவிற்கு 
இப்பிைாந்தியததில் பை்ளத திட்டு்கள் 
அக�ந்துள்்ளது. இந்்தப் பிைாந்தியததின் 75% 
பை்ளததிட்டு்க்ளானது ைட்ெததீவு்கள்-
�ாைததீவு்கள்-ொக்காஸ் ரிட்ஜ் பகுதியில் 
அக�ந்துள்்ளது.

இப்பிைாந்தியததில் �ட்டும் 5 நாடு்களில் 
உள்்ள 389 பை்ளததிட்டு பகுதி்கள் ஆய்வுககு 
உட்படுத்தப்பட்டது. அதில், உயிர்ப்புடன் 
இருககும் பை்ளததிட்டு்களின் பைப்ப்ளவு 
க ை ்க � ா ்க  கு க ற ந் து  ை ரு ை து 
்கண்டறியப்பட்டுள்்ளது. குறிப்பா்க ்கடந்்த 1998 
�ற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டு இப்பகுதி்களில் 
நிைவிய எல்நிகனா ம்தாடர்பான பை்ளததிட்டு 
அழிவு நி்கழவு்கள் முககியக ்காைண�ாகும் என 
ஆய்வில் ம்தரியைந்துள்்ளது. க�லும் இந்தியா, 
பாகிஸ்்தான் �ற்றும் இைங்க்ககய ஒட்டிய 
்கடற்பகுதியில் உள்்ள பை்ளததிட்டு்களுககு 
்கட்டுப்பாடற்ற மீன் பிடித்தல் கபான்ற �னி்த 
மெயல்பாடு்க்ளால்  அதி்க  ப ாதிப்பு 
ஏற்பட்டுள்்ள்தா்கவும் ்கண்டறியப்பட்டுள்்ளது.

்காைநிகை �ாற்றததின் தீவிைதக்த 

்கண் ்க ாணிக ்க  ப யன் ப டு த ்த ப் ப டு ம் 
உ ச் ெப்புள்ளி்களில் ( T i p p i n g  P o i n t s ) 
பை்ளததிட்டு்களும் ஒன்றாகும். இந்்த அறிகக்க 
மூைம் �னி்த மெயல்பாடு்க்ளால் உந்்தப்பட்ட 
்க ா ை நி க ை  � ா ற் ற த தி ன்  ்த ா க ்க ம் 
பை்ளததிட்டு்கக்ள எவைாறு பாதிககிறது 
என்பக்த அறிவியல் பூர்ை ஆ்தாைங்்களுடன் 
அறிய முடிகிறது. சூழலியல் முககியததுைம் 
ைாய்ந்்த பை்ளததிட்டு்கக்ள பாது்காக்க 
உை்க்ளவில் பசுக� இல்ை ைாயுக்களின் 
மைளிகயற்றதக்த நாம் ்கட்டுப்படுத்த கைண்டிய 
அைசியம் ஏற்பட்டுள்்ளக்த இந்்த அறிகக்க 
ந�ககு உணர்ததுகிறது.

்தமிழநாட்கடப் மபாருத்த�ட்டில்  
ைாக�ஷைைம், தூததுககுடிககு அருக்கயுள்்ள 
�ன்னார் ைக்ளகுடாைானது பை்ளத திட்டு்கள் 
நிகறந்்த பகுதியாகும். ்தமிழநாடு அைசு 
இப்பகுதிகயப் பாதுக்கப்பட்ட �ண்டை�ா்க 
அறிவிததிருந்்தாலும் �ன்னார் ைக்ளகுடாகை 
ஒட்டி நகடமபறும் �ற்றும் திட்டமிடப்பட்டுள்்ள 
்கடற்பகுதி கெட்கைா்கார்பன் ஆய்வு �ற்றும் 
உற்பததிக கிணறு்கள் அக�ககும் பணி்கள் 
அங்குள்்ள பை்ளததிட்டு்களுககு அச்சுறுத்தைா்க 
உள்்ளது. இப்பணி்க்ளால் க�ற்ம்காண்டு 
�ன்னார் ைக்ளகுடாவின் பை்ளத திட்டு்கள் 
ப ாதி க ்க ப்படா�ல்  இருக ்க  எல்ை ா 
முயற்சி்கக்ளயும் ்தமிழநாடு அைசு க�ற்ம்காள்்ள 
கைண்டும்.

முழு அறிக்கைககு:  
https://gcrmn.net/2020-report/
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“உகழப்கப உயர்வு” என்பது உகழதது 
உயர்ந்க்தார் ைாககு. இன்கறய ைாழவில் 
உகழப்கப உடலுகழப்பு அறிவு ொர் உகழப்பு 
என பிரிக்கைாம். உடகைப் பயன்படுததி 
மெய்யப்படும் உகழப்பு உடலுகழப்பு என 
அகழக்கபடுகிறது. இன்கறய உைகில் அறிவு 
ொர் உகழப்பின் ைழி எத்தகன புதுப்புது 
அறிவியல் ம்தாழில் நுட்பங்்கள் ைந்து 
உடலுகழப்பின் க்தகைகய குகறததிருந்்தாலும் 
உடலுகழப்பு ்தவிர்க்க முடியாக்த ஒன்கற. 
ஏமனன்றால் உடலுகழப்பு மெய்யா்த உடல் 
ைலிக�யற்ற்தா்கவும் கநாய்ைாய்பட்ட்தா்கவும் 
விகைவில் �ாறிவிடககூடும். அ்தனால் 
உடலுகழப்பின்றி ைாழபைர்்கள், அறிவு ொர் 
உகழப்பு மெய்யககூட  இயைா்தைர்்க்ளா்க 
�ாறககூடும். ஒரு ்காைததில் �ற்ற விைங்கு்கள் 
க ப ா ை  ஓடி த க்தடி  அகை ்க க்ள ா டு 
ெண்கடயிட்டும் உணவு ்கண்ட �னி்தன் , 
பின்னர் ஓரிடததில் ்தனககு கைண்டியக்த 

ை்ளர்தது உணைாக்க ்கற்றும்காண்ட 
�னி்தனுககு உடலுகழப்பும் அ்தனால் 
க�ம்படும் உடல்பைமும், சிந்திககும் திறனும் 
உயிர்பிகழத்தலுக்கான   அடிப்பகட 
திறன்்க்ளா்க இருந்து ைருகின்றன. உகழப்பு 
என்பக்த உணவுககும் உடலுறவுககும் ்தான் 
என்பக்த இயற்க்கயின் விதி.

ஆனால் இன்கறய உைகில் ்கடின�ான 
உடலுகழப்பு விரும்பத்த்கா்த்தாக்கபட்டு, 
என்பது ஒருகுறிப்பிட்ட �க்களுக்கான்தா்கவும் 
அறிவு ொர் உகழப்பு ஒரு ொைாருக்கான்தாவும் 
�ாறியது ஒரு ெதியாகும். உகழப்பைர் 
அல்ைல்பட்டு குமு்காய படிநிகையில் கீழ 
்தள்்ளப்படுைதும் பிறர் உகழப்கப அைர்்களுககு 
ம்தரிந்க்தா ம்தரியா�கைா சுைண்டுபைன் 
்தன்கன உயைந்்தைனாககி ம்காள்ைதும் 
நா்கரி்க�கடந்்த �னி்த இனததின்  பண்பா்க 
இ ரு க ்கமுடிய ா து .    இ ய ற்க்கயில் 
அகனைருககுக� உடலுகழப்புககும் அறிவு 

பலையாணலம  
வளம் கூடடும் வளர்ச்சிக்குப பலை

முலைவர ்பா.மமா. மசல்வகுமார

உலைப்பின் சின்ைம் ்பலை

8
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ொர் உகழப்புககும் ைாய்ப்பிருக 
கிறது. ்தனது உகழப்பின் 
மூைம், ்தனககு இயற்க்கயின் 
ம்காகட்களிலிருந்து ்தனககு 
க்தகையானக்த ்தாகன 
உருைாககி ம்காள்ைக்த ை்ளம் 
கூட்டும் ை்ளர்ச்சிக்கான 
்தற்ெ ா ர்பு  ைாழவியலின் 
மு்தன்க�யான படி்களில் 
ஒன்று.    அவைக்கயில் 
இ ய ற் க்க யி ன்  சி ற ந் ்த 
ம்காகடயும்  ்தமிழ நாட்டைசின் 
�ைமு�ான பகன உகழப்பின் 
உகறவிட�ா ்க  வி்ளங்கி 
உகழப்பைர்ககு கைண்டிய 
உணகைத ்தந்து  உயர்வு ்தரும் 
உயிர் �ை�ா்க தி்கழகிறது.  
பகன விக்த மபாறுககு்தல், 
நடுக்க மெய்்தல், கிழங்குழி 
கபாடு்தல், இ்ளம்பகன்களுககு 
பத்தல் அறுத்தல் , பகன்கக்ள 
தூ ய் க�  ம ெ ய் தி ்க ள் , 
பகனகயற்றம், ்கருப்பட்டி 
்காய்த்தல், ஓகை மைட்டி நார் 
கிழித்தல் , ஓகை –நார்- 
�ட்கட- ொர் பின்னல் / 
க்கப்பணி்கள் /்கட்டு�ானப் பணி்கள், �திப்பு 
கூட்டல், இன்னும் பை  பை உடல் ொர் /அறிவு 
ொர் உகழப்புககுரிய பணி்கள்  பகனகயச் 
ொர்ந்துள்்ளன.

்பலைக�ற்்றம / ்பலைவீ்ர

்தனது ஓயா உகழப்பால் ஓங்கி உயர்ந்து 
பைத்த ஆடி ்காற்கறயும், சிறிது ைக்ளந்து 
ம்காடுதது ெ�ாளிதது ைலிக�யாய் நிற்கும் 
உகழப்பின் சின்ன�ானப்  பகனயில் ஏறி 
இறங்குைது எளி்தான மெயைல்ை. சூழலியலுககு 
உ்கந்்த ைழியில் பகனபடு மபாருட்்கக்ள 
மபற்றிட/உருைாககிட பகனயில் ஏறி பாக்ள, 
ஓகை ொர் பணி்கக்ள க�ற்ம்காள்ளும் 

ம ெ ய க ை  ப க ன க ய ற் ற ம் 
எனப்படுகிறது. இப்பணிகய 
ம ெ ய் ப ை ர் ்க ள்  ப ை ை ை ா ்க 
ப க ன க ய றி ்க ள்  எ ன 
அகழக்கபடுகிறார்்கள். இைர்்கள் 
பகனயில் ஏற உ்தவும் ்கருவி்கக்ள 
(்தக்ளநார், அருைாப்மபட்டி, 
அருைா தீட்டும் ்கட்கட/மபாடி 
கபான்ற பை மபாருட்்கள்)    
உருைாககுை்தால் மபாறியா்ளர்்கள் 
கபாை வி்ளங்குகிறார்்கள். எருக்த 
திமிகைப்பிடிதது �ார்கபாடு 
அ க ண த து  ம ்த ா ங் கி 
அடககுபைகை �ாடுபிடி வீைர் 
என அகழப்பது  கபாை, அருைாப் 
மபட்டி ்ககையங்்கள் குடுகை்கக்ள 
உடகைாடு பிகணததுக ம்காண்டு 
பகனயின் க�ல் �ார்பகணதது 
ஏறி �ட்கடகயப் பிடிதது 
ம்தாங்கி 40- 80 அடி்கள் உயைம் 
ஏறி க�ல்�ட்கடககுள் நின்று 
பூந்துணர்்கக்ள (பாக்ள) இடுககி 
சீவி 10-15 லிட்டர்்கள் பனம்பாகை 
இறககி கீகழ ம்காண்டு ைரு்தல் 
ஒரு வீைருககு ஒத்த மெயைாக்கயால் 
பகனகயறி்கக்ள பகனவீைர் என 

அகழப்பது மி்கப்மபாருத்த�ான்தாகும். 
பகனகய பககுைப்படுததி பனம்பாகை 
மைற்றி்கை�ா்க இறககுைது பகனகயற்றப் 
பருைததில் ஒவமைாரு நாளும் ்காகை �ாகை 
என இருகநைம் பகனவீைர்்கள் புரியும் ்கடும் 
உடலுகழப்பாகை நடககிறது. பகனகயற்றம் 
மி்க ்கடின�ானதும் ஆபதது நிகறந்்தது�ாகும். 
்கழிவு நீர் ம்தாட்டி்களில் பணிமெய்து உயிர் 
துறககும் தூய்க� நை வீைர்்கக்ளப் கபாை 
ஒவமைாரு ஆண்டும் பைர் பகனகயறும் 
கபாது வீழந்து �டிைது ்கைகைககுறிய்தாகும். 
்காைததுககு ஏற்றைாறு இடம் சூழலுககு 
ஏற்றைாறு பல்கைறு பகனகயற்ற முகற்கள் 
இருந்து ைருகின்றன. (�ார்கபாடு அகணதது 
ஏறுைது, இகடகக்கயிறு மூைம் ஏறு்தல், 
மூங்கில்   ்கம்பு கைதது ஏறு்தல், படிகபால் 
்கம்பு/க்தங்்காய் மநட்டு ்கட்டி ஏறு்தல், இன்னும் 
பை..)

சூழலி�லுககு உ்கந்த ்பலை வ்போருட்்கலள 
உருெோககும உலழபபு

ெ ரி ய ான  அ்ளவில்  ்ககைய ததில் 

்பாமமா 
சுறறுசூழல் மறறும் பலை ஆயவாளர், 
பலையாணலம  
(Palmyraculture)-தறொர்பு வாழ்வியல் மறறும் 
வளம் கூடடும் வளர்ச்சிக்காை நடுவம் (The 
Centre for self-reliance and sustainable 
developement), கலையம்,  
சதன்காசி, தமிழ்நாடு. 
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சுண்ணாம்பிடுை்தன் மூைம் சிறுைாழூண்்க்ளால் 
இயற்க்கயா்க நி்கழும் மநாதித்தல் எனப்படும் 
உயிர் கைதிவிகனகய ்கட்டுப்படுததி 
பனம்பாைான பதிநீகை  மபற்றிடும் 
இப்பகனவீைகை  உயிர்  கைதியியல்  
அறிஞைா்கவும் /உயிர்  ம்த ாழில்நுட்ப 
ைல்லுனைா்கவும், அக்த இறககி ம்காண்டு 
ைந்து மைப்பபடுததி பா்காககி ெரியான 
பககுைததில் ்கருப்பட்டியா்க (பகன மைல்ைம்), 
்கல்்கண்டா்க/படி்க�ா்க    �ாற்றும் கபாது 
இயற்பியல் அறிஞைா்கவும் வி்ளங்கும் இைர்்கள் 
பகன அறிஞர்்கள் ்தாகன .  ப்தநீகை 
பகன�ைத்தடியிலிருந்து மபரிய பாகன்கள் 
மூைம் விடிலிககு சு�ந்து ம்காண்டுைந்து 
சில்ைாட்கட, பகனஓகை, �ட்கட , �ற்றும் 
பை சுள்ளி ்கட்கட்கள் விறகு மபாறுககி  
ம்காண்டு ைந்து பதிநீகை மபரிய ்தாளியில் 

ஊ ற் றி   நீ ண் ட க ந ை ம்   ்க ா ய் ச் சி 
்கருப்பட்டியாககுைது மபரும்பாலும் அந்்த 
பகனவீைர் வீட்டுப்மபண்்கக்ள. மபரும்பாலும் 
இந்்த பகனகயற்றக ்காைததில் உள்்ள 
மபரும்பணியால் இைர்்கள் எளிய விடிலி்களிகை 
்தங்குைது ைழக்கம். இ்தனால் குழந்க்த்கக்ள 
ை்ளர்ப்பது, நல்ைதும்கட்டதுககு கபாைது 
எல்ைாம் ்கடினக�. அககுடும்பததுககு 
பகனகயற்ற ்காைம் என்பது ஒரு ்தைம் 
கபாைகை மெல்லும்.   இன்கறய நாட்்களில், 
இ ய ற் க்க க ய  � ா சு ப் ப டு த து ம் 
கைதிப்பைபடி்களுககு �ாற்றா்க, நம் வீட்டுககு 
க்தகையான மபாருட்்கக்ளயும் அழகியல் 
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மபாருட்்கக்ளயும் (வீட்டின் ்தகைகய கூட்ட 
உ்தவும் மை்ளககு�ாறிலிருந்து திரு�ணததுககு 
�ண�க்கள் அணியும் பகனகயாகை �ாகை 
ைகை)  பகன ஓகை- நார்-�ட்கட-்கட்கட 
்கக்ளக ம்காண்டு மபாறுக�யா்க மநடுகநைம் 
பி ன் ன ல் / க ்க ப் ப ணி  ம ெ ய் து  
க்கவிகனப்மபாருட்்க்ளா்க உருைாககி ்தரும் 
பகன விகனஞர்்கள் உகழப்பு கபாற்றலுககுரிய   
பகனக்ககைஞர்்கள் ்தாகன. ்கடந்்த 30 
ஆண்டு்களில் படிபடியா்க பகன ொர் 
க்கப்பணி மபாருட்்களுககு ைைகைற்பும் 
�திப்பும் இல்ைா�ல் கபான்தால், பகன ொர் 
பின்னல் �ற்றும் க்கப்பணி மெய்யும் 
்ககைஞர்்களின் ைாழவியல் க்தய்ந்்த்தால் சிறந்்த 
பை ்ககைஞர்்கக்ள இழந்திருககிகறாம்.

சு ற் று சூ ழ லு க கு  உ ்க ந் ்த ை ழி யி ல் 
பகனயாண்க� மெய்து இயற்க்ககயாடிகெந் 
திகணந்தியங்கி உகழதது ்தற்ொர்பு ைாழவியல் 
ைாழந்து நிகைத்த நீடித்த ை்ளம் கூட்டும் 
ை்ளர்ச்சிகய அகடய உ்தவும்  இைர்்கள் 
சூழலியல் கபணும் பூவுைகின் நண்பர்்கள் 
அல்ைைா? இப்படிப்பட்ட பூவுைகின் 
நண்பர்்களின் எண்ணிகக்க குகறந்து கபானது 
அைர்்களின் ைாழவியலுககு/ உகழப்புககு 
ெரியான �திப்பு கிகடக்காக்த. உகழப்புகக்க 
எடுததுக்காட்டான  உழைர்்கள்  ்தங்்கள் 
ையலில் என்ன விக்தக்க கைண்டும், அதில் 
விக்ளயும் மபாருளுககு என்ன விகை என்பக்த 
அைர்்கள் முடிவு மெய்ய முடியா்தது 
கை்ளாண்க�கய வீழததியது கபாை, ்கடும் 
உகழப்பாளி்க்ளான  பகனகயறி்கள் 
எனப்படும் பகனவீைர்்கள் பகனயிலிருந்து ்கள் 

இறககுைக்த ்தமிழ நாட்டு அைசு ்தகட 
மெய்்ததும், பகனபடு மபாருட்்களுககு ்தகுந்்த 
�திப்பும் ைைகைற்பும் கிகடக்கா்த்தால்  
(மநகிழி / சீனி திணிப்பால் அல்ைது ைைைால்) 
�திப்கப இழந்்த பகன்களும் வீழத்தப்பட்டன. 
அ்தனால் சூழலியல் ஏக்தா ஒரு ைக்கயில் 
பாதிக்கபட்டு   பருை்காை �ாற்றங்்களுககு 
துகணயாகி இயற்க்க கபரிடர்்கள் நம் 
ைாழகை பாதிககின்றன.

இன்கறய சூழலில் பகனகயற்றம் உடல் 
�ற்றும் உள்்ள ைலிக�கய க�ம்படுததிட ஒரு 
சிறந்்த ைழி...ஆனால் இது மொற்்க்ளால் 
விைரிக்கமுடியா்த மி்க ்கடின�ான ைாழவியகை. 
பகன ஏறி இறங்குைது சிறந்்த உடலுகழப்பு, 
உடற்பயிற்சி & வீைவிக்ளயாட்டு. ்கடின�ாய் 
உகழககும் மபரும்பாைான  பகனவீைர்்கள் 
்காய்ப்பு பிடித்த க்க்கக்ளயும் ஆறடுககு 
உடகையும் ம்காண்டைர்்கள். எனகை உடகை 
உறுதியாக்க முகனகைார், எப்பணி மெய்்தாலும் 
உடற்பயிற்சி மெய்ைக்தப் கபாை பதது 
பகன்களில் ஏறி பாக்ள சீவி இறங்கினால், 
பனம்பாலும் இறககி  உணவு மபாருக்ளாடு 
ஆறடுககு உடகை நம் உடலுகழப்பாகை 
மபறைாம்.   பகன வீைர்்கள் எண்ணிகக்க 
அதி்கரித்தால் பகன்களின் எண்ணிகக்கயும் 
அதி்கரிககும். பகனயாண்க� சிறககும் அது 
நம் பூவுைகின் ை்ளதக்தப் மபருககும். உகழப்கப 
உணவு , உகழப்கப ைாழவு.. உகழப்கப 
உயர்வு.. உகழப்கபயும்  உகழப்கபாகையும்  
�திப்கபாம்.. பகனகய துகண..
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இநதி�க ்கோடு்கலள ெணி்க கநோககில ்தனி�ோருககு 
தி்றநது விடுெ்தற்்கோ்க ்கோடு்கள் ்போது்கோபபுச சட்டம 
1980ல புதி� திருத்்தங்கலள கமற்வ்கோள்ள ஒன்றி� 
அ்சு முடிவெடுத்துள்ளது. இந்தத் திருத்்தங்கள் குறித்்த 
ஆெணவமோன்ல்ற ்கடந்த மோ்தம வ்போதுமக்களிடம 
்கருத்துப வ்பறுெ்தற்்கோ்க ஒன்றி� அ்சின் ெைத்துல்ற 
வெளியிட்டிருந்தது. இந்தத் திருந்தங்கள் நலடமுல்றககு 
ெந்தோல ஏற்்படும ்போதிபபு்கள் குறித்து ஓலச அலமபல்பச 
கசரந்த ்கோளி்தோசன் நமமிடம விரிெோ்கப க்பசிைோர.

்கோடு்கள் ்போது்கோபபுச சட்டத்தின் 
முககி�த்துெம என்ை?

இந்தியாவில் ்காடு்கள் பாது்காப்புச் ெட்டம் 
என  மொல்ைப்படும் ்காடு்களுக்கான ெட்டம்,  
்காடு்கக்ள க�ைாண்க� மெய்ை்தற்்கா்க  
1927ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ ஆட்சியில்  
உருைாக்கப்பட்டது. அதில் மபரும்பகுதி 
இயற்க்கக ்காடு்கள் அழிக்கப்பட்டு க்தககு  
க்தாப்பு்கள் (plantations) உருைாக்கப்பட்டு 
ைணி்க ரீதியான மெயல்பாடு்களுககு 

காடுகலளத் 
துணைாடும் 
பா.ஜ.க. 
அரசு

ஓலெ காளிதாென் நேர்காணல்

கீரததி சீனிவாசன்
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முககியதிததுைம் ம்காடுக்கப்பட்டது . 
ைணி்கரீதியா்கவும் ்காடு்கக்ள எப்படி 
க�ைாண்க� மெய்யைாம் என்பக்த கைதது 
உருைாக்கப்பட்டது ்தான் ்காடு்கள் ெட்டம் 
1927. அ்தன்பின் பல்கைறு ்காைணங்்களுக்கா்க 
்காடு்கள் அழிக்கப்பட்டன.இவைாறு ்காடு்கள் 
அழிக்கப்படுைக்த ்தடுதது நிறுத்தகை 1980ஆம் 
ஆண்டு ்காடு்கள் ெட்டம் , ்காடு்கள் பாது்காப்பு 
ெட்ட�ா்க (FOREST CONSERVATION ACT) 
�ாற்றப்படுகிறது. இந்்தச் ெட்டததின் கீழ ்காடு 
ொைா்த பணி்களுககு, ்காடு என்று 1927ஆம் 
ஆண்டு ெட்டம் ைகையறுத்த நிைப்பகுதி்கக்ள 
பயன்படுத்தககூடாது. இதுகை இந்்தச் 
ெட்டததின் மி்க முககிய�ான கநாக்க�ா்க 
்கரு்தப்படுகிறது. ஆ்ககை, சுைங்்கப்பணி்கள் 
க � ற் ம்க ா ள் ை ்த ற் க்க ா ,  ெ ா க ை ்க ள் 
அக�ப்ப்தற்க்கா, கைறு எந்்தப் பணி்கள் 
மெய்ய கைண்டு�ானாலும் அ்தற்கு முகறயான 
அனு�தி க்தகை என்பக்த இந்்தச் ெட்டம் 
ைகையறுககிறது.இ்தன்பின் ்காட்டின் கபைழிவு 
சிறி்த்ளவு குகறக்கப்பட்டது. இந்்த ைக்கயில் 
இந்்தச் ெட்டதக்த சிறப்பான ெட்ட�ா்க 
்கருதுகிகறாம்.

இநதி�ோவில இருககும ்கோடு்களின் ்தற்க்போல்த� 
நிலல என்ை?

இந்தியாவில் 24.56 %  ்காடு �ற்றும் பசுக�ப் 
பைப்பு இருப்ப்தா்க FOREST SURVEY OF INDIA  
2020ஆம்  ஆண்டு மைளியிட்ட அறிகக்க 
கூறுகிறது. இதில் ்காடா்க  இருப்பது அ்தாைது 
ைனம் என்று மொல்ைப்படும் பகுதி 21%  ்தான்  
இருககிறது. இதிலும் கூட மைறும் 5.03% ்தான் 
பாது்காக்கப்பட்ட ைனப்பகுதியா்க உள்்ளது. 
அண்க�யில் ஐககிய நாடு்கள் ெகபயின் 
சுற்றுச்சூழல் க�யமும் (UNEP), உை்க ைன 
உயிரின அக�ப்பும் இகணந்து ஒரு 
ஆய்ைறிகக்ககய மைளியிட்டுள்்ளனர், அதில், 
இந்தியாவில் 39%  புலி்கள் �ற்றும் 80% 
யாகன்கள் பாது்காக்கப்பட்ட ைனப்பகுதிககு 
மைளியில் ்தான் ைாழை்தா்கக கூறுகிறது. இ்தன் 
மி்க க�ாெ�ான பக்கம் என்னமைன்றால் 
இந்்தக ்காடு்கள் எதுவும் ம்தாடர்ச்சியான 
்காடு்கள் இல்கை. CENTRE FOR WILDLIFE STUD-
IE S என்ற அக�ப்பு மைளியிட்டுள்்ள 
ஆய்வின்படி , இந்தியாவில் உள்்ள இந்்த 21 % 
்காடு்கள் 3,80,000 துண்டு்க்ளா்க உள்்ளன , இதில் 

www.poovulagu.org | நவம்பர் - டிசம்பர் பூவுலகு | 21



86% துண்டு்கள் ஒரு ெதுை கிகைாமீட்டருககும் 
குகறைான ்காடு்க்ளா்ககை உள்்ளன என்று 
கூறுகிறது. இந்்த பகுதிககுள்க்ளகய  ஏறத்தாழ 
56,000 கிகைாமீட்டருககு உயர்மின்னழுத்தப் 
பாக்த்கள் ந�து ்காட்டின் ஊடா்க மெல்கிறது. 
ஏற்ம்கனகை   குகறந்்த அ்ளவில்்தான் ்காடு்கள் 
உள்்ளது, அதிலுக� பாது்காக்கப்பட்ட 
ைனப்பகுதி மி்கககுகறவு, அகையுக� 
துண்டாடப்பட்டிருககின்றன, அ்தற்கூடா்ககை 
56,000 கிகைாமீட்டருககு உயர் மின்னழுத்தப் 
பாக்த்கள்,  ஏறத்தாழ 46,700 கிகைாமீட்டருககு 
ொகை்கள், 7000 கிகைாமீட்டருக்கான ையில் 
பாக்த்கள், 610 கிகைாமீட்டருககு மபரும் 
சுைங்்கப்பாக்த்கள் அக�க்கப்பட்டுள்்ளன. 
இைற்றுள்்தான் நாம் �ற்ற உயிர்்கக்ளக 
்காப்பாற்ற கைண்டும்.

ஒன்றி� அ்சு வ்கோணடு ெ் நிலைககும 
திருத்்தங்களில உள்ள பி்சசிலை்கள் என்ை?

1980ஆம் ஆண்டு ைந்்த ெட்ட�ானது 1927ம் 
ஆண்டு ைந்்த ெட்டததின் கீழ எகை ்காடு்கள் 
என்று அறிவிக்கப்பட்டக்தா அக்தகய 
்காடு்கள் என்று அறிவித்தது.1991 ஆம் ஆண்டு 
ஒரு மி்க முககிய�ான தீர்ப்பு ைந்்தது, அக்த 
க்கா்தைர்�ன் தீர்ப்பு என்று கூறுைர். அந்்த 
தீர்ப்பின்படி ்காடு என்ப்தற்கு உச்ெ நீதி�ன்றம் 
புதிய ைகையகறகய உருைாககியது. அ்தன்படி 
1927 ஆம் ஆண்டு ைகையறுக்கப்பட்ட இடம் 
�ட்டும் அல்ைா�ல்,  ்காடு என்ப்தன் அ்கைாதி 

மபாருளுககு எகை எல்ைாம் உள் ைருக�ா 
அகையும், ஏக்தனும் ஒரு அைசு பதிவில் ்காடு 
என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்்தாலும் அகை 
்காடு்கக்ள, அது ்தனியார் நிைங்்க்ளானும் ெரி 
என்று அந்்த தீர்ப்பு ைகையறுததுள்்ளது. இந்திய 
அைசின் ைனகம்காள்க்கயின்படி ம�ாத்த 
நிைப்பைப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ்காடாவும் , 
�கைப்பகுதி்கள் மூன்றில் இைண்டு பங்கு 
்காடா்கவும் இருக்க கைண்டும். இந்்த நிகைகய 
அகடய கைண்டும�னில் ஏற்ம்கனகை 
இருககும் ்காடு்கள் கபா்தாது, புதிய ்காடு்கள்  
உருைாக்கப்பட கைண்டும். ஆ்ககை ஏற்ம்கனகை 
ஏ்தாைது ஓர் ்காைணததினால் ்காடா்க 
உருைாகியைற்கற  எல்ைாம் ்காடா்க ்கரு்த 
கைண்டும் என்று ்தான் உச்ெநீதி�ன்றம்  இந்்த 
தீர்ப்கப ைழங்கியது. ஆனால், இந்்த ெட்ட 
திருத்தம் இந்்த பகுதி்களுககு எல்ைாம் விதி 
விை ககு  க ்கட்கி றது .   ம ப ாதுை ா ்க 
ைனப்பகுதி்களில் ்காடு ொைா்த பணி்கள் மெய்ய 
அைசிடம் அனு�தி ைாங்்க கைண்டும் என்று 
ெட்டம் மொல்கிறது ஆனால், இந்்தச் ெட்டத 
திருத்தம் அப்படி அனு�தி ைாங்்க கைண்டாம் 
என்று கூறுகிறது. ஆ்ககை இந்்த ெட்டம் 
ைனப்பாது்காப்பின் மீது அக்ககறயின்க�கய 
்காட்டுகிறது என்பக்த நாம் புரிந்தும்காள்்ள 
கைண்டும். ஒன்றிய அைசின் சுற்றுச்சூழல், 
ைனம் �ற்றும் ்காைநிகை அக�ச்ெ்கததிடம் 
இைற்றுக்கான அனு�தி ைாங்்க கைண்டும் 
ஆனால், அவைாறு ைாங்்கா�ல் திட்டங்்கக்ள 
க�ற்ம்காள்்ள அனு�திப்பது மி்கவும் 
அபத்த�ானது. அனு�தி க்கட்டு ைழங்்கவில்கை 
என்றால் அந்்த இடம் உயிர்ச்சூழல் மிகுந்்த 
பகுதி என்பக்த நாம் புரிந்து ம்காள்ைது 
அைசியம் அவைாறு உயிர்ச்சூழல் மிகுந்்த 
பகுதிகய நாம் கெ்தப்படுதுைது எந்்த ைக்கயில் 
ெரியா்க இருககும்.?

இசசட்டம ெருெ்தற்கு முன்்போ்ககெ ்யிலகெ 
வ ந டு ஞ ச ோ ல ல  உ ள் ளி ட் ட  து ல ்ற ்க ள ோ ல 
ல்க�்கப்படுத்்தப்பட்ட ்கோட்டு நிலங்களில திட்டங்களுககு 
விலககு அளிப்பது என்ை பி்சசலை்கலள உணடோககும?

1980 ககு முன்பா்க ொகை்கள் ையில்கை 
பாக்த்கள் இன்னும் பிற பணி்களுக்கா்க 
க்கய்கப்படுத்தப்பட்ட நிைங்்கள், அந்்த 
பயன்பாடு ்தவிர்தது இ்தை இடங்்களில் 
பசுக�ப் பைப்பான ்காடு ை்ளர்ந்துள்்ளது, 
ஆ்ககை, இந்்த 1996 ஆம் ஆண்டின் தீர்ப்பின்படி 
அகையும் ்காடா்க ்கரு்தப்படுகிறது. அந்்த 
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இடங்்களுக்கான அனு�தி 1980ஆம் ஆண்டுககு 
முன்னர் மபறப்பட்டு இருப்பின் அகை எந்்த 
�ாறு்தலுககும் உட்படுத்தப்படாது என இந்்த 
ெட்டத திருத்த அறிகக்க கூறுகிறது. ்தற்கபாது 
உள்்ள ெட்டம் என்ன கூறுகிறது என்றால் 
அப்படி அந்்த இடங்்கக்ள விரிைாக்கம் மெய்ய 
கைண்டும் என்றால் அ்தற்கு உரிய அனு�தி 
ைாங்்க கைண்டும் என்று கூறுகிறது. ஆனால், 
இந்்த ெட்டத திருத்த அறிகக்க 
என்ன கூறுகிறது என்றால் 
அவைாறு அனு�தி ைாங்்க 
கைண்டிய அைசியம் இல்கை 
என்று கூறுகிறது. ந�து இந்திய 
ைனம் �ற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
அக�ச்ெ்கம் Right of Passage 
எ ன் று  ஒ ரு  நூ க ை 
மைளியிட்டுள்்ளது ,  அதில் , 
யாகன்களின் ைைகெப் பாக்த்கள் 
மி்க முககிய�ானகை என்பக்த 
ை லி யு று த து ை ்த ற் ்க ா ்க 
யாகன்களின் ைைகெப் பாக்த்கள் 
எ ங் ம்க ங் ம்க ல் ை ா ம் 
அக�ந்துள்்ளது என்பக்த 
மைளியிட்டுள்்ளனர். 

ப ை  ை யி ல்  ப ா க ்த ்க ள் 
ய ா க ன ்க ளி ன்  ை ை க ெ ப் 
பாக்த்களுககு ஊடா்க மெல்கிறது 
அண்க�யில் ந�து இந்திய 
அைசிடமிருந்து மபறப்பட்ட 
புள்ளி விைைம் என்ன கூறுகிறது 
என்றால், இந்தியாவில் ்கள்்ள 

கைட்கடய ால்  உயிரிழ ந்து  க ப ான 
்காட்டுயிர்்கக்ள விட ையிலிலும், ொகை 
கபாககுைைததிலும் அடிபட்டு உயிரிழந்்த 
்காட்டுயிர்்கக்ள அதி்கம் என்று கூறுகிறது. 
ஆ்ககை, இத்தக்கய பணி்கக்ள க�ற்ம்காள்ைது 
மி்கப் மபரிய ஆபதது்கக்ள ஏற்படுததுகிறது 
என்பக்த இ்தன் மூைம் நாம் அறியைாம். 
எடுததுக்காட்டா்க ந�து க்காகையிலிருந்து 

ைாகழயாறு மெல்லும் ையில் 
பாக்தயில் அடிக்கடி யாகன்கள் 
அடிபட்டு இறந்து விடுைது பற்றி 
கு ைல்  ம ்க ாடுததிரு ந் க்த ாம் . 
்த ற் கப ாது  ையில்கை  துகற 
முன்ைந்து இைண்டு அறிஞர்்கக்ள 
நியமிதது  எவைாறு அந்்த 
விபதது்கக்ள குகறக்கைாம் என 
ஆய்வு மெய்யச் மொல்லியுள்்ளது.

யாகன்கள் மீது அக்ககற 
இ ல் ை ா � ல்  அை ர் ்களு க கு 
வி ரு ப் ப ப் ப ட் ட 
இடங்்களிமைல்ைாம்  ையில் 
பாக்த்கள் அக�தது , அக்தச் 
சு ற் றி யு ள் ்ள  இ ட ங் ்க க ்ள 
ஆககிைமிததுக ம்காண்டு பணி்கள் 
மெய்ை்தற்கு எல்ைாம் அனு�தி 
க ்தகை  இல்கை  என்ற ால் 
அைொங்்கம் மைளியிட்ட right of 
pasage என்ற புத்த்கததின் கநாக்கம் 
்தான் என்ன? பயனும் என்ன?. 
ய ா கன ்கக்ள  ப ா து ்க ா க ்க 

இந்திய அரசின் 
வனக்கொள்கயின்்படி 
்�ொத்த நிலப்பரபபில் 
மூன்றில் ஒரு ்பங்கு 

கொடொவும் , 
�்லப்பகுதிகள 
மூன்றில் இரண்டு 
்பங்கு கொடொகவும் 
இருகக வவண்டும். 
இந்்த நி்ல்ய 

அ்டய 
வவண்டு்�னில் 

ஏற்கனவவ இருககும் 
கொடுகள வ்பொ்தொது, 
புதிய கொடுகள  
உருவொககப்பட 
வவண்டும்.
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கைண்டும் என்ற அைர்்களுகடய ம்காள்க்க 
எங்க்க? என்ற க்கள்வி்கள் ந�ககு எழுகிறது.

ஆ்ககை ஒரு ்காடு ொைா்த பணி்கக்ள 
க�ற்ம்காள்்ள அனு�தி மபற கைண்டும் என்ற 
ெட்டதக்த நீங்்கள் நிைா்கரிப்பது எந்்த ைக்கயில் 
ெரியாகும். ்காடு என்பது பறகை்கள் �ற்றும் 
விைங்கு்களின் வீடு. நாம்்தான் ்காட்டிற்குள் 
அததுமீறி நுகழகிகறாம்.  ஏற்ம்கனகை   
விைங்கு்களும் பறகை்களும் ஒரு சிறி்த்ளவு 
இகணப்பில் ்தான் ைாழகின்றன அைற்கறயும் 
கெ்தம் மெய்கைாம் என்று நாம் கூறுகைா�ானால் 
அகை்களின் ைாழவுரிக� என்ன? ஏற்ம்கனகை   
இையில் பாக்த்களும் ொகை்களும் அக�தது 
்காட்டுயிர்்கக்ள கெ்தப்படுததும் நிகையில் 
இன்னும் நான் அதி்கம் கெ்தப்படுததுகைன் 
என்று மொல்ைது மி்கவும் ஆபத்தான 
நிகையாகும்.

ெை உயிரி�ல பூங்கோ, ்கோனுயிர உலோக்கள் 
திட்டங்கலள ்கோடு ்போது்கோபபு திட்டங்களோ்க அறிவிப்பதில 
உள்ள பி்சசிலை்கள் என்ை??

இக்த நாம் மி்க அபத்த�ான முடிைா்க 
எடுததுக ம்காள்்ளைாம். எடுததுக்காட்டா்க, 
நான் �கைகயற்றம் மெல்கிகறன் என்றால் 
எனககு �கிழச்சியா்க இருககும். ஆனால், 
்காட்டிற்கு அ்தனால் எந்்த பயனும் இல்கை. 
இன்னும் மொல்ை கைண்டும�ன்றால் 
முகறயற்ற �கைகயற்றம் ்காடு்களுககு மி்கவும் 
ஆபதது்கக்ள ஏற்படுததும் எடுததுக்காட்டா்க 
நாம் கபாடும் குப்கப்கள் நாம் நடந்து மெல்லும் 
ஓகெ்கள் இகை ்காட்டுயிர்்கக்ள அச்சுறுததும். 
ஆ்ககை eco-tourism என்பக்த ஒரு ைக்கயில் 
்காட்டுயிர்்கக்ள ்கற்றுத்தரும் பாட�ா்க 
எடுததுக ம்காண்டாலும் அக்த நாம் எல்ைா 
இடங்்களிலும் மெய்யககூடாது.

்காடு்கக்ளப் பற்றி ஒரு ்கல்விகய ்தான் நாம் 
்தருகிகறாக� ்தவிை இது ்காடு ொர்ந்்த பணி்களில் 
கெைாது. இ்தற்கு எந்்த அனு�தியும் இல்ைா�ல் 
எல்ைா இடங்்களிலும் க�ற்ம்காள்ைது மி்கவும் 
்தைறான மெயைா்க ்தான் ்கரு்தப்படும். 
உ்தாைண�ா்க ்கர்நாட்காவில் ஜங்கிள் ரிொர்ட் 
என்று ்காடு்கள் ொர்ந்்த இடங்்கள் ்தனியாரிடம் 
ம்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது அ்தன் மூைம் அைர்்கள் 
மபரிய அ்ளவில் பணம் ெம்பாதிககிறார்்கள்.
ஆக்கயால் அைர்்கள் எந்்த அனு�தியும் இன்றி 
எந்்த இடததில் கைண்டு�ானாலும் மெல்ைைாம் 
என்றால் இது ்காட்டுயிர்்களுககு மபரிய 

அ்ளவிற்கு பாதிப்கப ஏற்படுததும் என்பக்த 
நாம் ெற்று கயாசிததுப் பார்க்க கைண்டும். 
சுற்றுைா என்பது ைணி்க�ா்க �ாற்றப்படுக� 
்தவிை ்காடு்களுககு எந்்தவி்த நன்க�யும் 
மெய்யாது என்பக்த நாம் ம்தளிைா்க ம்தரிந்து 
ம்காள்கிகறாம். இக்தக ்காைண�ா்க ம்காண்டு 
்தான் உச்ெநீதி�ன்றம் புலி்கள் ்காப்ப்கங்்களில் 
சுற்றுைா க�ற்ம்காள்்ள இகடக்காைத ்தகட 
விதிததிருந்்தது. ்காடு்களுககு உள்க்ள சுற்றுைா 
மெல்ைக்த நாம் ்காடு ொர்ந்்த பணி்கள் என்று 
எடுததுகம்காள்கைா�ானால் ்காட்டுயிர்்களுககு 
கெ்ததக்த ஏற்படுததுக� ்தவிை எந்்த நன்க�யும்  
மெய்யாது.

்கோட்டு நிலப்ப்பபில உள்ள லைட்க்ோ ்கோர்பன் 
ெளங்கலள புதி� வ்தோழிலநுட்்பங்கலள ்ப�ன்்படுத்தி 
எடுப்பல்த ஊககுவிப்பது குறித்து இந்த ஆெணத்தில 
கூ்றப்பட்டுள்ளது. இ்தன் ்தோக்கம எப்படி இருககும?

்காடு என்பது மைறும் க�கை இருககும் நிை 
பைப்பு �ட்டு�ல்ை பை அடி்களுககு கீகழ  
acquifier உள்்ளன. அது ்காட்டிற்கு கீகழ சிை 
நீகைாட்டங்்கக்ள உருைாககும். அதுகை ந�ககு 
்தண்ணீர் ம்காடுககும். இகை அகனததும் 
கெர்ந்்தது்தான் ்காடு. நாம் முகறயான 
ஆய்வு்கள் க�ற்ம்க ாள்்ளா�ல்  இந்்த 
நீகைாட்டங்்கக்ள கெ்தப்படுததி விட்டால் 
அகை ்காட்டின் க�ற்பைப்பில் எந்்த வி்த�ான 
பாதிப்பு்கக்ள ஏற்படுததும் என்பக்த நாம் 
எப்படி உணர்கைாம்? அல்ைது இது �ாதிரியான  
நடைடிகக்க்கள்  ்க ாடு ்களுககு  எ ந் ்த 
ப ாதிப்கபயும்  ஏ ற் படுத ்த ாது  என்ற 
ஆய்ைறிகக்க்கக்ள இைர்்கள் ந�ககு 
ெ�ர்ப்பித்தார்்க்ளா என்று க்கட்டால் இல்கை 
என்பது்தான் பதில். நாங்்கள் ்காட்டிற்கு 
ப ா தி ப் பில்ை ா � ல்  கீ க ழ  இ ரு க கு ம் 
கெட்கைா்கார்பன் கபான்றைற்கற எடுததுக 

கொடுக்ை வவறு ்பணிகளுககொக 
�ொறறிய்�ககும் வ்பொது 
அவரகளின் வொழ்விடமும் 
வே்தப்படுத்தப்படுகிறது. அந்்த 
உரி்�்ய மீட்டுக ் கொடுத்தது 
்தொன் இந்்த வன உரி்�ச் ேட்டம். 
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ம்காள்கிகறாம் என்று கூறும் அைர்்களின் 
ைார்தக்த நை�ா்க இருந்்தாலும் அைற்றின் 
பின்கன உள்்ள விக்ளவு்கள் மி்கவும் 
ம்காடூை�ான்தா்க இருககும். எடுததுக்காட்டா்க 
ந�து மடல்டா நிைங்்களில் பன்னாட்டு 
மைளிநாட்டு நிறுைனங்்கள் பை திட்டங்்கக்ள 
நடததி ைருகிறது அ்தனால் ஏற்படும் 
விக்ளவு்கக்ள நாம் ்கண்கூடா்க பார்ததுக 
ம்காண்டிருககிகறாம். ஆ்ககை இந்்த அனு�தி 
ைழங்்கப்பட்டால் ்காடு்களின் பாது்காப்பிற்கு  
க்கடு உண்டாகும். எனகை இந்்த திருத்த 
�கொ்தாகை ்காடு்கக்ள பாது்காக்கா�ல் 
பைவீனம் மெய்யும் �கொ்தாைா்கத ்தான் நாம் 
பார்க்க கைண்டும்.

எணவணய் வித்துக்கள் மற்றும ்பணப ்பயிர்கள் 
உற்்பத்தில� ்கோட்டுப்பகுதி்களில ஊககுவிப்பது சரி�ோ?

்தனியார் நிைங்்களில் கூட ்காடு்கள் 
உருைாகியிருககும். ஆனால் அைற்கற �ாற்றி 
அக�ததுவிட்டு எண்மணய் விததுக்கக்ள 
பயிர் மெய்யைாம் என்று இந்்த �கொ்தா 
கூறுகிறது. Monoculture என்று மொல்ைககூடிய 
ஓரினத ்தாைைங்்கள் உயிர்ச் சூழலுககு 
எவைாறான பாதிப்பு்கக்ள ஏற்படுததுகிறது 
என்பக்த பை ஆய்ைறிகக்க்கள் கூறுகின்றன. 
அது�ட்டுமின்றி ்காடு ொர்ந்்த இடங்்களில் 
பணப்பயிர்்கக்ள விக்ளவிப்பதும் மூைம் அந்்த 

இடததில் ைணி்கம் ்தான் முன்னிறுத்தப்படுகிறக்த 
்தவிை ்காடு்கள் முன்னிறுத்தப்படவில்கை 
என்பக்த நாம் ம்தளிைா்க அறிய முடிகிறது.

்தனி�ோர ெசம இருககும ்கோடு்கலள இச சட்ட 
ெல்�ல்றககுள் இருநது நீககுெது என்ை ்தோக்கத்ல்த 
ஏற்்படுத்தும?

1980 ககு முன்ப ்காடா்க ைகையறுக்கப்படா்த 
பகுதி்களில் ்தானா்க �ைங்்கள் ை்ளர்ந்து 
இருந்்தால் அக்த நீககுை்தற்கு அனு�தி 
அ்தாைது விதிவிைககு என்று இந்்த �கொ்தா 
கூறுகிறது. ைால்பாகறககு அருக்க புதுக்காடு 
என்ற ஒரு பகுதி இருககிறது அங்க்க சிங்்கைால் 
குைங்கு்கக்ள நாம் ்காண முடியும், இந்்த 
சிங்்கைால் குைங்கு்கள் க�ற்குத ம்தாடர்ச்சி 
�கை்களில் �ட்டுக� ்தான் ைாழும். அதில் 
ஒரு சிறிய இட�ான புதுக்காடு  பகுதியில் 
�ட்டுக� இககுைங்கு்கள் ்காணப்படுகிறது.  இது 
ஒரு ்தனியார் இடம். அங்க்க சிங்்கைால் 
குைங்கு்கள் ைாழவில்கை என்றால் உை்கததில் 
கைறு எங்க்க மென்றாலும் நாம் சிங்்கைால் 
குைங்கு்கக்ள ்காண இயைாது, ஆ்க இது 
்தனியாருககு மொந்்த�ான இடம், அக்த அைர் 
�ாற்றி அக�ததுக ம்காள்்ளைாம் என்று நாம் 
அனு�தி ைழங்கினால் அந்்த சிங்்கைால் 
குைங்கு்கள் கைறு எங்க்க மெல்லும்? அகை்களின் 
ைாழவிடம் என்ன ஆைது?  ஆ்ககை இந்்த 
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அனு�திகய மபாதுைா்க  அகனதது 
இடததிற்கும் ்தை கைண்டாம், ஆய்வு 
க�ற்ம்காண்டு எந்்த இடங்்களில் �ாற்றி 
அக� த து க ம்க ா ள்்ளை ா க � ா  அ ந் ்த 
இடங்்களுககு �ட்டுக� அனு�தி ைழங்்கப்பட 
கைண்டும் எனக கூறுகிகறாம்.

FCA 1980ல வ்கோணடுெ்ப்படும திருத்்தங்கள் ெை 
உரிலமச சட்டத்தின் கீழ் FRA (2006) ்பழஙகுடி்களுககு 
்கோட்டின் மீது உள்ள உரிலமல� ்பறிககுமோ?

்காடு்கள் பாது்காப்புச் 
ெட்டம் �ற்றும் ்காடு்கள் 
உரிக�ச் ெட்டம் இைண்டும் 
கைறுபட்டது  க ப ா ல் 
க்தான்றினாலும் இைண்டும் 
ஒ ன் று ்த ா ன் .  இ க ை 
இைண்டின் கநாக்கமும் 
உயிர்ச் சூழகை பாது்காப்பது 
்தான். ்காடு்களில் உள்்ள 
விைங்கு்கக்ளப் கபாைகை 
்காடு்கக்ள ொர்ந்்த �க்களும் 
அந்்த இடததில் ைாழை்தற்கு 
உரிக� ம்காண்டைர்்கள். 
்க ா டு ்க க ்ள  க ை று 
ப ணி ்க ளு க ்க ா ்க 
�ாற்றியக�க கும் கபாது 
அைர்்களின் ைாழவிடமும் 
கெ்தப்படுத்தப்படுகிறது. அந்்த உரிக�கய 
மீட்டுக ம்காடுத்தது ்தான் இந்்த ைன உரிக�ச் 
ெட்டம். இது ைன உரிக�ச் ெட்டதக்த 
பறிககும் ஒரு மெயல்்தான் இந்்த ெட்ட திருத்த 
�கொ்தா அது�ட்டுமின்றி பழங்குடியினரின் 
பார்கையிலும் இந்்தச் ெட்டததிருத்த�ானது 
மி்கவும் ஆபத்தானது.

நோட்டின் எலலல்களில ்ப�ன்்படுத்்தப்படும ் ோணுெம 
மற்றும க்தச முககி�த்துெம ெோய்ந்த திட்டங்களுககு 
இசசட்டத்தின் கீழ் முன் அனுமதி வ்ப்ற கெணடும என்று 
கூறுெது சரி�ோ??

இைண்டு நாடு்களுககு இகடகய உள்்ள 
எல்கைப் பகுதி்களில் க்தசிய முககியததுைம் 
ைாய்ந்்த திட்டங்்களுககு முன் அனு�தி 
க்தகையில்கை என்று ெட்டத திருத்த ஆைணம் 
கூறுகிறது. இது மி்கப்மபரிய ஆபதக்த 
ஏற்படுததும் என்பக்த அைர்்கள் அறியவில்கை.

உ ்த ா ைண� ா ்க  ந ம்  இ ந் தி ய - சீன 
எ ல் கை ்க ளி லு ம்  இ ந் தி ய - பூ ட் ட ா ன் 

எல்கை்களிலும் பனி�கை்கள் உள்்ளது இங்கு 
பனிச் சிறுதக்த்கள் உள்்ளன. ந�ககு்தான் 
நாட்டு எல்கை்கக்ளத ்தவிை அங்கு இருககும் 
பனிச் சிறுதக்த்களுககு நாட்டு எல்கை்கள் 
கிகடயாது. அகை அங்க்கயும் மெல்லும் 
இங்க்கயும் ைசிககும். இந்்த ெட்டத திருத்த 
�கொ்தாவின் கீழ நாம் அந்்த இடதக்த �ாற்றி 
அக�த்தால் அந்்த இடங்்களில் உள்்ள பனி 
சிறுதக்த்களின் நட�ாட்டம் பாதிப்பகடயும். 

அது அந்்த ைனச் சூழகை 
ப ா தி க கு ம் .  ை ா ணு ை 
வீைர்்களுககு அங்க்க ைாழும் 
உயிர்்களின் ெ�நிகை மீது 
அக ்கக ற  இல்ை ா�ல் 
இருக்கைாம் ,  ஆனால் 
இ ந்திய  ைனத  துகற 
அக�ச்ெ்கததிற்கு அந்்த 
அக்ககற உள்்ளது. ஆ்ககை 
அ ை ர் ்க ளி ட ம்  இ ந் ்த 
இடததில் ஒரு திட்டதக்த 
நிறுைை�ா என்கிற அனு�தி 
மபற்று திட்டதக்த நிறுை 
கைண்டும் என்பக்த ந�து 
க்காரிகக்க. 

கைறு  எடுததுக்காட்டு 
எ ன் ன ம ை ன் ற ா ல் 

அந்்த�ான் தீவுப் பகுதி்களில் நாற்க்காணம் 
என்று ஒரு தீவு உள்்ளது அது சீன ைாணுைததின் 
அச்சுறுத்தலுககு உள்்ளாகியுள்்ளது என்ப்தால் 
அது இந்திய ைாணுைததின் ்கட்டுப்பாட்டில் 
்தான் உள்்ளது, அங்கு்தான் hornbill என 
மொல்ைப்படும் இருைாச்சி பறகை ைாழகிறது 
அது அந்்த இடதக்த ்தவிை உை்கததில் கைறு 
எங்கும் இல்கை. ஆ்ககை அந்்த இடததில் 
அப்பறகை இனததிற்கு கெ்தம் ஏற்படுததும் 
வி்த�ா்க ஏ்தாைது மெயல்பாடு்கள் நடந்்தால் 
அந்்த பறகை இனக� முற்றிலும் அழிந்து 
கபா்க கநரிடும். அகை்களுககு உ்கந்்தார் கபாை 
என்ன மெய்ைது என்ன மெய்யககூடாது 
என்பது இைாணுைததிற்கு ம்தரியாது. ஆனால், 
அைர்்கக்ள ைழிநடத்தத்தான் ந�து ைனததுகற 
அக�ச்ெ்கம் உள்்ளது ்காட்டுயிர்்களுக்கான 
ெட்டங்்களும் உள்்ளது. அைற்கறத ்தடுககும் 
வி்த�ா்க ்தான் இந்்த ெட்ட திருத்தங்்கள் 
அக�ந்துள்்ளது.
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உலகளவில் 
அதிகளவில் 
சவளியிைபபடும் 
பசுலம இல்ல 
வாயுக்களில் கார்பன் 
லை ஆக்லெடுதான் 
முதலிைம். CO2தவிர 
பி்ற வாயுக்கள் 
சிலவும் புவி 
சவபபமாதலில் 
முக்கியப 
பஙகாறறுகின்்றை.

கார்பன் லை  
ஆக்லெடு (CO2) 

மீத்வதன்
ஆயுடகாலம்

12-15 ஆணடுகள்

லநடரஸ ஆக்லெடு
ஆயுடகாலம்

120 ஆணடுகள்

புவளோரிகைற்்ற  
ெோயுக்கள் ஆயுட்்கோலம
3.2 – 10,000 ஆணடு்கள்

ஆயுடகாலம்
150-200 ஆணடுகள்

CO2லவ விை 28மைஙகு 
அதிகம் பாதிபபு 
ஏறபடுத்தவல்லது.

CO2லவ விை 265 
மைஙகு அதிகம் பாதிபபு 

ஏறபடுத்தவல்லது.

CO2 லெ விட 151 – 
23,900 மடஙகு ்போதிபபு 

ஏற்்படுத்்தெலலது.

தகவல் உதவி: DTE
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கைந்த ஆணடு ஜூன் மாதம் ஒரு 
காசைாளி டவிடைரில் லவரலாைது. ஒரு 
தார்ச்ொலலயில் ஒரு மலலபபாம்பு ஒரு 
மாலை உைவாக்கும் முயறசியில் அதன் 
உைலலச் சுறறி சநறித்துக் சகாணடிருந்தது. 
இலதப பார்க்கும் ஒரு மனிதர், அஙகிருக்கும் 
ஒரு மரக்கிலளலய எடுத்துப பாம்பின் வமல் 
வீசி அலத விரடைப பார்க்கி்றார். 'என் 
உைலவ என்னிைமிருந்து பறிக்க நீ யாருைா?' 
என்்ற சதானியில் முதலில் அந்தப பாம்பு 
சீறிைாலும், மீணடும் மீணடும் மரக்கிலள 
தன்மீது படுவதால் அந்த மாலை விடடுவிடடுப 
புதருக்குள் சென்று மல்றகி்றது. அந்த மானும் 
அபவபாலதக்கு உயிர் பிலழத்துத் தபபி 
ஓடுகி்றது. "இந்த மனிதன் செயதது ெரியா 
தவ்றா?" என்று அந்தக் காசைாளிலயப 
பதிவிடை நணபர் வகடடிருந்தார். அவர் இரக்க 
குைத்லதப பார ாடடி ஒரு சிலரும் , 
இயறலகயின் உைவுச் ெஙகிலியில் அவர் 
தலலயிடைதால் அது தவ்றாை செயல் எை 
ஒரு சிலரும் இலையத்தில் கருத்து வமாதலில் 
ஈடுபபடைைர்.

கும்கி யாகன்கள், க�ாப்ப 
நாய்்கள், 150 ைனத துகற ஊழியர்்கள் 
எனப் பைர் ்க்ளமிறங்கியும் பை 
நாட்்க்ளா்கப் பிடிக்க முடியா�ல், 
்தமிழநாட்டின் நீைகிரி �ாைட்டம் 
கூடலூர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்்த 12 
ையது �திக்கத்தக்க T23 என்ற ஆண் 
புலி ஒன்று ைனத துகறயினகைத 
திணறடிததுைந்்தது. இதுைகை 4 
கபகையும் பை ்கால்நகட்கக்ளயும் 
ம்கான்றிருககும் இந்்தப் புலிகயச் 
சுட்டுக ம்கான்று �க்கக்ளக 
்காப்பாற்ற கைண்டும் என்று ஒரு 
்தைப்பும், புலிகய சுடககூடாது, 

ஆடசகால்லி 
நவஙலகபபுலிகலள 

என்ை செயய 
நவணடும்?

சரவணன், விலச
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அக்த உயிருடன் பிடிதது அடர்ந்்த ்காட்டில் 
அல்ைது உயிரியல் பூங்்காவில் விட கைண்டும் 
என்று �ற்மறாரு ்தைப்பும் விைாதித்தன.

இந்்த இரு ெம்பைங்்களிலும் ்காட்டுயிகைப் 
பாது்காக்க கைண்டும் என்ற எண்ணம் 
இருப்பக்தக ்காண முடிகிறது .  இது 
ைைகைற்்கத்தக்கக்த. ஆனால் மபரும்பாலும் 
்காட்டுயிர்ப் பாது்காப்பு என்று ைரும்கபாது 
ந�ககு மூன்று ைக்கயான பார்கை்கள் 
இருப்ப்தா்கக ்காட்டுயிர் ஆர்ைைர் �ற்றும் 
எழுத்தா்ளர் ெ. மு்க�து அலி குறிப்பிடுகிறார். 
அகை:

1) அழகியல் பார்கை: �னி்தக ்கண்்களும் 
�னமும் அழகு என்று ைகையறுதது 
கைததிருககும் உயிரினங்்கக்ள �ட்டும் 
பாது்காப்பது. ்தைக்ள்கக்ளக ம்கால்ைககூடாது 
என்று யாரும் ம்காடி பிடிப்பதில்கை.

2) உணர்வுப்பூர்ை�ான பார்கை: ந�ககுத 
ம்தரிந்்த பாை புண்ணியங்்களின் அடிப்பகட 
யில் பிற உயிரினங்்கக்ளப் பாது்காக்கச் 
மொல்ைது. ்கர்ப்பிணி யாகன இறந்்தால் நாம் 
ம ைளிப் படு தது ம்  க � ம் கப ா க ்க ான , 
்தற்்காலி்க�ான உணர்வு.

3 )  �னி்த க�ைாதிக்கப் பார்கை : 
�னி்தனுக்கா்ககை எல்ைா உயிரினங்்களும் 

பகடக்கப்பட்டன / பரிணமித்தன. �னி்த 
உயிகை க�ைானது. அ்தற்்கா்க எந்்த உயிகையும் 
ம்கால்ைைாம் என்கிற பார்கை.

இந்்த மூன்று பார்கை்களும் ்காட்டுயிர்ப் 
பாது்காப்பிற்கு உ்கந்்தகை அல்ை என்று 
நிைா்கரிககும் அைர், ்காட்டுயிர்ப் பாது்காப்பிற்கு 
'அறிவியல் அடிப்பகடயிைான உயிரியல் 
பார்கை' கைண்டும் என்று ைலியுறுததுகிறார்.

உயிரி�ல சோரந்த அறிவி�ல ்போரலெ என்்றோல 
என்ை?

    �னி்தனின் ்தனிப்பட்ட விருப்பு 
மைறுப்பு்கக்ள விடுதது, ஓர் உயிரினம் இந்்தச் 
சூழலுககு ஆற்றும் பங்கு, அ்தன் ்தற்கபாக்தய 
ைாழநிகை ஆகியைற்றின் அறிவியகைப் 
பு ரி ந் து ம ்க ா ண் டு  க ்க க ம்க ா ள் ளு ம் 
அணுகுமுகறகய உயிரியல் ொர்ந்்த அறிவியல் 
பார்கை. உ்தாைண�ா்க, நான் மு்தலில் 
விைரித்த ெம்பைததில், ஒருகைக்ள அந்்த 
�கைப்பாம்பு �ானுககு பதில் அழிவின் 
விளிம்பில் இருக்கககூடிய ஒரு ்கரு�ந்திகய 
உணைாக்க முயன்றும்காண்டிருந்்தால் 
அப்மபாழுது �கைப்பாம்பின் உணமைன்று 
பார்க்கா�ல், ்கரு�ந்திகயக ்காப்பாற்றுைது்தான் 
மபாருத்த�ா்க இருந்திருககும்.

   அதுகபாைகை �சினகுடி புலி ெம்பைததில் 

www.poovulagu.org | நவம்பர் - டிசம்பர் பூவுலகு | 29



- விைங்குரிக� அல்ைது �னி்தவுரிக� 
பார்கையில் அல்ைா�ல் -  உயிரியல் 
பார்கையில் கைங்க்கப்புலி்களின் இன்கறய 
ைாழவு நிகை, அகை ்காடு்களுககு ஆற்றும் 
பங்கு ,  கைங்க்கப்புலிப் பாது்காப்பில் 
இந்தியாவில் உள்்ள ெ�்காைப் பிைச்ெகன்கள் 
ஆகியைற்றின் அடிப்பகடயிகைகய நாம் ஒரு 
முடிவுககு ைை கைண்டியிருககும். அக்த 
விரிைா்க அறிந்தும்காள்கைாம்.

ஆட்வ்கோலலி கெஙல்க என்்றோல என்ை? ஒரு 
்கோனுல்ற கெஙல்க ஏன் ஆட்வ்கோலலி�ோ்க 

மோறுகி்றது?

இந்தியாவின் கைட்கட �ன்னன் என்று 
பு்கழப்படும் ஜிம் ்கார்மபட் ்தனது  ‘Man-Eaters 
of Kumaon’ என்னும் புத்த்கததில் ஆட்ம்கால்லிப் 
புலிகயப் பற்றிப் பின்ைரு�ாறு விைரிககிறார்: 
“ஒரு கைங்க்கப்புலி அ்தன் ்கட்டுப்பாட்டிற்கு 
அப்பாற்பட்ட சூழநிகை்க்ளால் ஏற்படும் 
அழுத்தததின் மூைம், அ்தற்கு அந்நிய�ான 
உணகைக ்ககடப்பிடிக்க நிர்ப்பந்திக்கப்படும் 
கபாது அக்த ஆட்ம்கால்லி கைங்க்கப்புலி 
என்று அகழககிகறாம். �னி்தர்்கள் புலி்களின் 
இயற்க்கயான இகையல்ை; ்காயங்்கள் அல்ைது 
முதுக�யின் ்க ா ைண�ா்கப்  புலி்கள் 
இயைாக�கய அகடந்்தால் �ட்டுக�, 
உயிர்ைாழை்தற்்கா்க அகை �னி்த �ாமிெ 

உணகை எடுததுகம்காள்்ள நிர்ப்பந்திக்கப் 
படுகின்றன.”

க ை ங் க்க ப் பு லி ்க ளு க கு  ஏ ற் ப டு ம் 
சூழநிகை்களின் அழுத்தததிற்்கான ்காைணம், 
பததில் ஒன்பது ெந்்தர்ப்பங்்களில், ்காயங்்கள், 
�ற்றும் பத்தாைது விஷயததில் முதுக�. ஒரு 
குறிப்பிட்ட புலிகய ஆட்ம்கால்லியா்க 
�ாற்றிய ்காயததிற்்கான ்காைணம் - இ்ளம் 
புலி்களுககு இகடயில் நி்கழும் எல்கைச் 
ெண்கடயா்க அல்ைது ஒரு முள்்ளம்பன்றிகயக 
ம்கால்லும்கபாது புலி ்தனது க்காபதக்த 
இழந்்த்தன் விக்ளைா்க இருக்கைாம்.

‘சிங்்கததிற்குக ்காயம்பட்டால் ஏன் 
ஆட்ம்கால்லியா்க �ாறுைதில்கை?’ என்று 
இந்்த இடததில் ந�ககு ஒரு க்கள்வி எழைாம். 
சிங்்கததிற்கு இந்்தப் பிைச்சிகன இல்கை. 
்காைணம், சிங்்கம் சிங்கி்ளா்க இருப்பதில்கை, 
மபரும்பாலும் கூட்ட�ா்கத்தான் ைாழும். 
சிங்்கததிற்கு இவைாறு ்காயக�ற்பட்டால், 
கூட்டததில் இருககும் �ற்ற சிங்்கங்்கள் 
ம்கால்லும் இகைகய உண்டு ைாழ முடியும். 
ஆனால் புலி ்தனியா்க இயங்கும் விைங்கு 
என்ப்தால், சிறிது ்தைறினாலும் ்காய�கடந்து, 
பின் கைட்கடயாட இயைா�ல் பட்டினியால் 
உயிரிழப்பக்த அ்தன் முடிைாகும்.
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இப்படிக ்காயம் ்காைண�ா்ககைா 
மூ ப் பி ன ா க ை ா  ப ா தி ப் ப க ட யு ம் 
கைங்க்கப்புலி்கள் ஏன் ்கால்நகட்கக்ள 
அல்ைது �னி்தர்்கக்ளத ்தாககுகிறது?

   ்காட்டில் கைட்கடயாடும் ஒரு 
கைங்க்கப்புலிககு எப்கபாதும் மைற்றி 
கி க ட ப் ப தி ல் கை .  இ ந் தி ய ா வி ன் 
இயற்க்கைாதி்கள் ைால்மீகி ்தாப்பரும் பக்தசிங் 
ைாதக்தாரும் புலியின் இகை ம்கால்லும் 
முயற்சி்களில் 10 விழுக்காடு்தான் மைற்றியில் 
முடிகிறது என்று யூகிககிறார்்கள். �ற்ற 90 
விழுக்க ாடு  ்தருணங்்களில் � ா கனா 
்காட்டுப்பன்றிகயா பிற இகை உயிரினங்்கக்ளா 
்தப்பிச் மென்றுவிடும். எனகை, ்காயம் பட்ட 
அல்ைது முதுக�யகடந்்த புலி எளி்தா்க 
கைட்கடயாடககூடிய ஆடு �ாடு்கக்ள 
அல்ைது �னி்தர்்கக்ளத ்தன் உணைாககிக 
ம்காள்கிறது.

ஆட்வ்கோலலிப புலி்கள் உருெோெல்தத் ்தவிரக்க 
முடியுமோ?

    அ்தற்்கான ைாய்ப்பு்கள் குகறவு 
என்கிறார் கைங்க்கப்புலி்கள் பாது்காப்பில் 
்கடந்்த 40 ைருடங்்க்ளா்க மெயல்பட்டுைரும் 
உயிரியைா்ளர் உல்ைாஸ் ்கைந்த. இந்தியாவின் 
ஆட்ம்கால்லி கைங்க்கப்புலி்கள் ம்தாடர்பா்க 

அைர் பிபிசி-ககு அளித்த கபட்டியில் பின்ைரும் 
்கருதது்கக்ளப் பகிர்ந்தும்காள்கிறார்:

   “ஒவமைாரு புலியும் ஆட்ம்கால்லி அல்ை. 
இந்்த நடதக்த பற்றிச் ெரியான புள்ளிவிைைங்்கள் 
இல்கை, ஆனால் ஒவமைாரு ஆண்டும் 10 
மு்தல் 15 விைங்கு்கள் �ட்டுக� �னி்தர்்கக்ளத 
ம்தாடர்ந்து கைட்கடயாடுகின்றன. புலி்கள் 
மபாதுைா்க �னி்தர்்கக்ளக ்கண்டு பயப்படும், 
ஆனால் அகை �னி்தர்்களின் பைவீனங்்கக்ளக 
்கண்டறிந்துவிட்டால் அந்்த பயதக்த இழந்து, 
இந்்தப் மபரிய, ைாலில்ைா்த குைங்கு்கக்ளப் 
பிடிப்பது மி்கவும் எளிது என்பக்த 
உணர்ந்தும்காள்கின்றன.”

ஆட்வ்கோலலிப புலி்கலள உருெோககுெதில நம ்பஙகு:

     100 ெதுை கிகைாமீட்டருககு ஒன்று மு்தல் 
15 புலி்கள் ைகை என்னும் அ்ளவில் புலி்களின் 
அடர்ததி மபரிதும் கைறுபடுகின்றன. 
்காட்டுயிரினங்்களின் இகறச்சிக்கா்க (புஷமீட்) 
கைட்கடயாடுை்தால் குகறந்்த இகை 
அடர்ததி்கள் இ்தற்குக ்காைண�ா்க இருக்கைாம் 
என்ற உல்ைாஸ் ்கைந்ததின் யூ்கம் ெரியானது 
என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. ஒரு புலி ஒவமைாரு 
ஆண்டும் சு�ார் 50 இகை விைங்கு்கக்ளக 
ம்கால்கிறது. நாம் ஏற்்கனகை பார்த்தக்தப் 
கபாை, புலி கைட்கடயாடுை்தன் மைற்றி 
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விகி்தம் 10% என்று கைததுகம்காண்டால் அந்்த 
50 இகை்கக்ளத ்தக்ககைக்கக குகறந்்தபட்ெம் 
500 இகை விைங்கு்கள் என்ற எண்ணிகக்க 
க்தகைப்படுகிறது.

   பகழய கைட்கட இ்தழ்கள், டாகசிமடர்மி 
குறிப்பு்கள், நிைக்காைப் பதிவு்கள் ஆகியைற்றின் 
விரிைான �திப்பாய்வின் அடிப்பகடயில், 
புலி்கள் ்கடந்்த 100 ஆண்டுக ்காைததில் 
இந்தியாவின் 67% நிைப்பைப்பிலிருந்து 
்காணா�ல் கபாய்விட்ட்தா்கவும், �ான் �ற்றும் 
்காட்மடருது உட்பட அைற்றின் பை 
இகையினங்்கள் �ரிததுவிட்ட்தா்கவும் கரிதி 
்க ை ந்த  ( உல்ைாஸ் ்கை ந்ததின் �்கள் ) 
�திப்பிடுகிறார். "சிக்கலில் இல்ைா்த ஒகை 
இனம் ்காட்டுப்பன்றி்தான்" என்று கரிதி 
கூறுகிறார். அ்தாைது, இந்தியாவின் புலி 
எண்ணிகக்க ,  கைட்கடயாட இகை 
கபாது�ான்தா்க இல்ைா்த்தால் குகறகிறது.

என கை ,  குறுகிய  நி ை ப் ப ை ப்பில் 
க ை ங் க்க ப் பு லி ்க ளி ன்  எ ண் ணி க க்க 
உயரும்கபாது ,  க�ா்தல்்கள் ்தவிர்க்க 
முடியா்தகை ஆகின்றன. எல்கைக்கான 
கபாட்டியில் சிை புலி்கள் பாது்காக்கப்பட்ட 
ப கு தி ்க க ்ள  வி ட் டு  ம ை ளி க ய ற 
நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றன. குறிப்பா்க இ்ளம் 
ையதுப் புலி்கள் ்தங்்கள் மொந்்தப் பகுதி்கக்ள 
நிறுை முற்படுகின்றன, ்காய�கடந்்த அல்ைது 
முதிய விைங்கு்கள் உணவுக்கா்க ஏங்கி 
மைளிகயறுகின்றன. இந்்தச் சூழநிகையில் 
மபரும்பாைான புலி்கள் ்கால்நகட்கக்ள 
கைட்கடயாடுகின்றன, ஆனால் ஒரு சிை, 
�க்கக்ளக ம்கால்கின்றன.

   எனகை, ்காடு்கக்ள அழிப்ப்தன் மூைம் 
நாம் ஏற்படுததும் இட மநருக்கடியும், திருட்டு 
க ை ட் கட ய ா ல்  ஏ ற் ப டு ம்  இ க ை ப் 
பற்றாககுகறயும் ஒரு கைங்க்கப்புலி 
ஆட்ம்கால்லியா்க �ாறுை்தற்கு �னி்தர்்கள் 
ஆற்றும் பங்கு எனைாம்.

அழிநதுெரும ஒரு உயிரிைத்ல்தக வ்கோலலலோமோ?

அழிந்துைரும் உயிரினங்்கக்ளக ம்கால்ைது 
எதிர்�கறயா்கத க்தான்றைாம், ஆனால் 
ஆட்ம்கால்லி்கக்ளப் மபாறுத்தைகை , 
உல்ைா்ும் �ற்றைர்்களும் புலி்கக்ள ஒரு 
இன�ா்கப் பாது்காப்பக்த உறுதிமெய்ய 
அக்தக ம்கால்ைது்தான் ஒகை ைழி என்று 

நம்புகிறார்்கள். இந்தியாவின் ்காட்டுயிர்ப் 
பாது்காப்புச் ெட்டம் பிறப்ப்தற்கு ஒரு முககியக 
்காைண�ா்க இருந்்த ‘்த டியர் அண்ட் ்த கட்கர்’ 
(The Deer and the Tiger, 1967) என்ற சிறந்்த நூகை 
எழுதிய உயிரியைா்ளர் ஜார்ஜ் கஷைரும் 
ஆ ட் ம்க ா ல் லி  க ை ங் க்க ப் பு லி க ய க 
ம ்க ா ல்ைது்த ான்  ஒ க ை  ைழி  என்று 
திட்டைட்ட�ா்கக கூறுகிறார் .  இறந்்த 
கிக்ள்கக்ளக ம்காண்ட �ைதக்தக ்கத்தரிப்பது 
கபாை, ஒரு சிை சிக்கைான ்தனி உயிரினங்்களின் 
இழப்பு ம�ாத்தததில் எதிர்�கறயான 
்தாக்கதக்த ஏற்படுத்தாது என்று அைர்்கள் 
கூறுகின்றனர். ஆகைாககிய�ான புலி்களின் 
எண்ணிகக்கயில் எப்படியும் 15-20% ைருடாந்்தை 
இறப்பு்கள் நி்கழும். இறப்பு்கள் விகைவில் புதிய 
பி ற ப் பு ்க்ள ால்  � ா ற் ற ப் படுகின்றன . 
ஆட்ம்கால்லி்கள் ஒப்பீட்ட்ளவில் அரி்தானகை 
என்ப்தால், இந்்த அக�ப்பின் கீழ ஒவமைாரு 
ஆண்டும் இைண்டு டஜன் அல்ைது அ்தற்கு 
க�ற்பட்ட புலி்கக்ள �ட்டுக� ம்கால்ை 
கைண்டியிருக்கைாம்.

T-23 புலில� என்ை வசய்� கெணடும?

்தற்கபாது ைனத துகற �யக்க ஊசி 
மெலுததிப் பிடிததிருககும் T23 என்ற ஆண் 
புலி மூப்பகடந்துவிட்டது �ட்டுமில்ைா�ல் 
்காயம் பட்டிருப்பதும் ம்தரியைந்துள்்ளது. 
ைனவிைங்குச் ெட்டததின் அடிப்பகடயில் 
அந்்தப் புலி ஆட்ம்கால்லிப் புலி என்று 
உ று தி ப் ப டு த ்த ப் ப ட் ட ா ல் ,  அ ந் ்த 
கைங்க்கப்புலிகயச் சுட்டுக ம்கால்ைக்த 
ெரியான முடிைாகும். ஏமனனில், ஒரு 
கைங்க்கப்புலி ஆட்ம்கால்லி என்று ம்தரிந்்த 
பிறகும் அக்த விட்டுகைப்பது �னி்தர்்களுககு 
�ட்டுமின்றி கைங்க்கப்புலி்களுககும் ஆபதது 
என்ப்தால், அக்தக ம்கால்ைக்த ்தவிை கைறு 
ைழியில்கை. ்காட்டுயிர்ப் கபணலில் ந�து 
குறிகக்காள் உயிரினங்்கக்ளப் (spec ies ) 
பாது்காப்பது என்பக்த �றந்துவிடக கூடாது. 
்தனி ஒரு விைங்கின் க�ல் நம் ்கைனம் குவிந்து 
இந்்த இைககு �ாறிவிடக கூடாது.

்தற்கபாது அந்்த கைங்க்கப்புலி க�சூரு 
உ யி ரி ய ல்  பூ ங் ்க ா வி ல்  அ க ட த து 
கைக்கப்பட்டிருககிறது. ்காட்டுயிகைக 
கூண்டில் அகடதது கைப்பது பற்றிச் சூழலியல் 
எழுத்தா்ளர் தியகடார் பாஸ்்கைனின் ைரி்களில் 
மொல்ை கைண்டும் என்றால், “இ்தனால் 
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்காட்டுயிர்ப் கபணலுககு என்ன பயன்? 
ை ன த தி ல்  சு ்த ந் தி ை � ா ்க த  தி ரி யு ம் 
கைங்க்கப்புலிகய, �யக்கத க்தாட்டா மூைம் 
சுட்டுப் பிடிதது அகடதது கைப்பது அ்தற்கு 
�ைணதக்தவிடக ம்காடுக�யான முடிவு. 
உயிரியல் பூங்்காக்களில் ஏற்்கனகை மிகுந்்த 
இட மநருக்கடி. ஒரு விைங்க்கக கூண்டில் 
அகடதது கைப்பது அந்்த உயிரினப் 
பாது்காப்புககு எவவி்தப் பயனுமில்கை. 
பைா�ரிககும் மெைகைப் பற்றிப் கபெகை 
கைண்டாம். பை உயிரினப் பூங்்காக்களில் 
மபரும் பூகன்களுககு �ாட்டிகறச்சி கபாடுைது 
இன்று நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது. அது �ட்டு�ல்ை, 
உயிர்க்காட்சி ொகை (zoo) எனும் ்கருதுக்காளுககு 
எதிைா்க ஓர் இயக்கம் உருைாகிைருகிறது. 
ெர்க்கஸ் �கறந்து கபானதுகபாை இதுவும் சிை 
பத்தாண்டு்களில் �கறந்துவிடைாம். ்காப்பிடப் 
மபருக்கததுககு �ட்டும் விைங்கு்கக்ள 
அகடதது கைதது ை்ளர்க்கைாம்.”

பி ை ா ணி  ந ை ன் ,  வி ை ங் கு ரி க � 
ொர்ந்்தைர்்களின் நடைடிகக்க்கக்ளக ்கைனித்த 

ொலிம் அலி ்த�து ்கைகைகய `ஒரு 
சிட்டுககுருவியின் வீழச்சி’ (The Fall of the Spar-
row, 1985) என்ற ்தன்ைைைாற்று நூலில் 
கீழக்கண்ட ்கருதக்தப் பதிவு மெய்திருககிறார்: 
"என்கனப் மபாறுத்தைகை ்காட்டுயிர்ப் 
கபணல், நகடமுகற கநாக்கங்்கக்ளக 
ம ்க ா ண் ட து .  உ ண ர் வு ப் பூ ர் ை � ா ன 
மெயல்்களுககும் அ்தற்கும் ம்தாடர்பில்கை. 
ஆனால் இன்று ்காட்டுயிர் பற்றிச் மொல்லிக 
ம ்க ா டு க ்க ப் ப டு ை து ,  அ கி ம் கெ 
ெம்பந்்தப்பட்ட்தா்க இருககிறது. புனி்தப் 
பசுகைப் பாது்காப்பது கபாை. இது ்தைறானது 
�ட்டு�ல்ை. துைதிருஷடைெ�ானது."

்காட்டுயிர்ப் பாது்காப்பில் பழங்குடி்களின் 
பங்கு, அைொங்்கததின் கபாககு ,  ஒரு 
ஆட்ம்கால்லி கைங்க்ககயப் பிடிப்பதில் 
இருககும் ெட்ட நகடமுகற்கள் ஆகியகை 
பற்றி அடுத்த இ்தழில் ்காண்கபாம்.
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இன்ல்றய காலநிலல சநருக்கடியில் மிக அவெரமாக 
செயயபபை வவணடிய மாற்றஙகள் - வழிமுல்றகள் குறித்து 
ஐ.பி.சி.சி. உடபை பல்வவறு அறிக்லககள் சதளிவாகச் 
சொல்கின்்றை. உதாரைமாக அைல்மின்  நிலலயஙகலளக் 
லகவிடுதல், சபாதுப வபாக்குவரத்லத வமம்படுத்தி தனிநபர் 
வாகைஙகலளக் கடடுபபடுத்துதல், உறபத்திலய சூழலுக்கு 
இலெவாைதாக மாறறுதல் வபான்்றலவ இவறறில் அைஙகும். 
இன்சைாரு பு்றம் சபரும் உமிழ்வுக்குக் காரைமாக இருக்கும் 
சபருநிறுவைஙகவளா தாஙகளும் சூழலலக் காக்கவவ 
அயராது பணிபுரிவது வபால வவைமிடடுக்சகாணடு 
உமிழ்லவத் சதாைரும் தம் உறபத்தியில் பல்லாயிரம் 
வகாடிகலள முதலீடு செயதுசகாணவை மரம் நடுதல், 
கைறகலர சுத்தம் செயதல் வபான்்ற வவலலகள்முதல்  
‘கரிவழி உறிஞசுதல்’ (Carbon Capturing) வபான்்ற உயர் 
சதாழில்நுடப பாொஙகு வவலலகளுக்கு சிலவகாடிகள் நிதி 
உதவிகள் செயது மக்கலளத் திலெதிருபபுகின்்றை.

ெமீபததில் உை்க பணக்காைைான பில்க்கட்ஸ் 
எழுதிய “்காைநிகைப் கபைழிகை எப்படித 
்தடுப்பது? ”  கபான்ற புத்த்கங்்கக்ளயும் 
இப்படியான திகெ திருப்பல்்களுள் ஒன்றா்ககை  

பார்க்க கைண்டும். மநகிழிகய �கைகபாை 
உற்பததிச் மெய்யும் நிறுைனங்்கள் அந்்தக 
்கழிவு்கக்ள நு்கர்கைார் �ற்றும் அைசின் ்தகையில் 
்கட்டிவிட்டு எப்படி மநகிழிக ்கழிவு்கக்ள 
ம்தாழில்நுட்ப ரீதியில் க்கயா்ள கைண்டும் என்று 
அைர்்களுகக்கப் பாடம�டுப்பக்த பச்கெப் 
பாொங்கு என்பக்தவிட கைறு எப்படிச் மொல்ை 
முடியும்?

இப்படியான ஒரு பாொங்கு கைகை்தான் 
்கரிைழி உறிஞசும் நிகையங்்கள். உைகின் பல்கைறு 
ப கு தி ்களில்  சி றி ய  அ்ளவில்  இகை 
நிறுைப்பட்டிருந்்தாலும் ஐஸ்ைாந்த நாட்டில் 
ெமீபததில் உைகின் மி்கப்மபரிய நிகையம் எனப் 
பிை்கடனப்படுத்தப்பட்டிருககும் ்கரிைழி உறிஞசி 
நிகையம் அக�க்கப்பட்டிருககிறது. ்கார்பன் 
கட ஆககெகட கநைடியா்கக ்காற்றிலிருந்து 
உறிஞசிமயடுதது அக்த நீருடன் கெர்தது 1000 
அடி்கள்ைகை நிைத்தடி ஆழததினுள் �ண் 
அடுககு்களில் மெலுததும் திட்டம் ்தான் அது. 
இந்்த நீர்�ம் பாகறப்படிவு்கக்ளாடு விகனபுரிந்து 

பச்லெப பாொஙகு
ஜீமயா ்டாமின். ம

34 |  நவம்பர் - டிசம்பர் பூவுலகு | www.poovulagu.org



்கால்சியம் ்கார்பகனட் எனும் பாகறகபான்ற 
்கனி��ா்க ்காைப்கபாககில் �ாறிவிடும். மிகுந்்த 
மபாருட்மெைவு மிக்க இததிட்டததுககு 
க�ககைாொப்ட், ஆடி ்கார் நிறுைனம் கபான்ற 
மபருநிறுைனங்்கள் நிதியு்தவி மெய்திருககின்றன. 
இந்்த நிகையம் ஓைாண்டில் 4000 ம�ட்ரிக டன் 
்கார்பன் கட ஆககெகட ைளி�ண்டைததில் 
இருந்து கநைடியா்க உறிஞசி எடுதது நீககும் என்று 
ம ெ ா ல் ை ப் ப டு கி ற து .  இ த ்த க ்க ய த 
ம்தாழில்நுட்பததில் உைகின் மு்தல் மி்கப்மபரிய 
ஆகை என்பக்தாடு இ்தன் திட்ட �திப்பு சு�ார் 
15 மில்லியன் அம�ரிக்க டாைர்்கள் என்பதும் 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

இக்த க�கைாட்ட�ா்கப் பார்ககும்கபாது 
்கண்்கள் அ்கை விரிய பூரிப்புடன் ‘ைருெததுககு 
நாைாயிைம் ம�ட்ரிக டன்ப்பூ ’  என்று 
ைருத்தப்படா்த ைாலிபர் ெங்்கத திகைப்படததில் 
ைரும் பாட்டிகயப்கபாை அப்பாவியா்க நம் 
�னம் வியப்பகடயக கூடும். ஆனால், ஆழ�ா்க 
ஆைாய்ந்்தால் இந்்த நாைாயிைம் டன் ்கார்பன் 
கட ஆககெகட அப்புறப்படுததுைது என்பது 
உைகின் ம�ாத்த உமிழவில் எள் முகனய்ளவு 
கூடப் மபாருட்படுத்தத்தக்கது அல்ை என்பக்தாடு 
இக்தவிட மி்கச்சிறப்பான பல்கைறு ைழிமுகற்கள் 
மூைம் இக்தவிடப் மபரி்தாய் ொதிக்க முடியும் 

தைகவலமததைல் 
(Adaptation)

நிகழ்கின்்ற காலநிலலக்கு அல்லது 
நிகழுசமை கணிக்கபபடுகின்்ற காலநிலலக்கு 
மறறும் அதன் விலளவுகளுக்கு ஏறப 
சீரலமத்துக் சகாள்ளுதல் தகவலமத்தலாகும். 
மனித அலமபபுகளில் பாதிபபுகலளச் 
ெமாளித்தல் அல்லது தவிர்த்தல் அல்லது 
பயன் தரக்கூடிய வாயபபுகலளக் 
லகசகாள்ளுதல் வபான்்றலவயும் 
தகவலமத்தலலக் குறிக்கின்்றை.

என்பதும் புைப்படும். ்கடந்்த ஆண்டு உைகின் 
ம�ாத்த ்கரிைழி உமிழவு 3,000 க்காடி்கள் 
பில்லியன் ம�ட்ரிக டன்்கள் என்பக்தாடு இந்்த 
நாைாயிைம் ம�ட்ரிக டன்்கக்ள ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்க கைண்டும்.

க�ற்்கண்ட ்கரிைழிகய உறிஞசு நிகையம் 
அப்புறப்படுததும் 4000 ம�ட்ரிக டன் ்கரிைளி 
790 ்கார்்களின் ஒருைருட ம�ாத்த உமிழவுககுச் 
ெ�ம் என வி்ளம்பைப்படுத்தப்படுகிறது. 
மென்கனயில் �ட்டும் 2017 ஆம் ஆண்டு 
்கணககுப்படி ஐந்து ைட்ெதது முப்ப்தாயிைம் 
்க ா ர் ்கள்  பயன்பாட்டில் இருப்ப்த ாய் 
�திப்பிடப்பட்டுள்்ளது. அப்படியானால் 
மென்கனககு �ட்டும் 1 1 0  பததுக்காடி 
மெைவுபிடிககும்  க�ற்்கண்ட நிகையங்்கள் 
ஐநூறுககுக�ல் க்தகைப்படும். இப்படி மி்க 
அதி்கச் மெைவுபிடிககும் ம்தாழில்நுட்பததில் 
மு்தலீடு மெய்ைக்தவிட அக்தவிட பை�டங்கு 
குகறந்்த மெைவில் மபருந்கரின் ொகைைெதி்கக்ள 
பா்தொரி்களுககும் மிதிைண்டி ஓட்டுபைை்களுககும் 
ஏற்றபடி ைடிைக�தது மபாதுப் கபாககுைைதக்த 
க�ம்படுததினாகை பல்ைாயிைம் ்கார்்களின் 
பயன்பாட்கடக குகறக்க முடியும். 

இன்மனாரு உ்தாைணதக்தச் மொல்ை்தானால் 
அைசு புள்ளிவிபைப்படி மென்கனயில் ஒரு 
நாளில் கெ்கரிக்கப்படும் குப்கப்களின் அ்ளவு 
5,000 ம�ட்ரிக டன் எனகம்காண்டால் அைற்றில் 
குகறந்்தபட்ெம் 15-20 ெ்தவீ்தம் ஒற்கறப் 
பயன்பாட்டு மநகிழி்கள் இருககும். �ாந்கரில் 
�ட்டும் இந்்த ஒற்கற பயன்பாட்டு மநகிழிகயத 
்தகடமெய்்தாகை இந்்தக ்கரிைழி உறிஞசும் 
நிகையம் ஒருைருடததில் அப்புறப்படுததும் 
்கரிைழிகய அ்தன் உற்பததியிகைகய இைண்டு 
நாட்்களில் ்கட்டுப்படுததிவிட முடியும். 
இன்மனாரு வி்தததில் மொல்ை்தானால் ஒற்கற 
பயன்பாட்டு மநகிழித்தகடயானது இதுகபான்ற 
ம ெைவுபிடிககும்  ஒரு  ம ்த ாழில்நுட்ப 
நிகையதக்தவிட 250-300 �டங்கு பயனுள்்ள்தா்க 
இருககும். இகை �ட்டுமின்றி இந்்த ்கரிைழி 
உறிஞசு நிகையம் ்தனது மெயல்பாட்டுககு 
பயன்படுததும் மூைப்மபாருட்்கள் அைற்றுக்கான 
்கரி�ைழித்தடம் எல்ைாைற்கறயும் ்கணககிட்டால் 
இ்தற்கு பருததிமூட்கட குகடானிகைகய 
இருந்திருக்கைாக� என்று்தான் எண்ணத 
க்தான்றும். 

இப்படி மி்க எளி்தான மெைவு குகறைான 
பை உ்தாைணங்்கக்ள அடுககிகம்காண்கட 
கபா்கமுடியும்.
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ெமீபததில் டாடா ஸ்டீல் நிறுைனம்கூட 
இந்தியாவிகைகய மு்தல்முகறயா்க என்ற 
அறிவிப்புடன் ்தனது ்கரிைழி உறிஞசு நிகையதக்த 
மெயல்பாட்டுககுக ம்காண்டுைந்திருககிறது. ெரி, 
இது பயனற்றது என்று அைசுகக்கா அல்ைது 
இம்�ாதிரியான ம்தாழில்நுட்பத தீர்வு்கக்ள 
மு ன் கை க கு ம்  அ க � ப் பு ்க ளு க க்க ா , 
நி று ை ன ங் ்க ளு க க்க ா  இ ல் கை 
ஆைாய்ச்சியா்ளர்்களுகக்கா ம்தரியா்தா என்ற 
க்கள்வி உங்்களுககுள் எழைாம்.

இங்கு்தான் இந்்தக ்கட்டற்ற நவீனப் 
ம ப ா ரு்ள ா ்த ா ை  உ ற் ப த தி  முக றயின் 
்தந்திைங்்கக்ளயும் நாம் புரிந்தும்காள்்ள 
கைண்டியிருககிறது. இன்கறய ்காைநிகை 
மநருக்கடி நிகையானது உைம்கங்கும் 
அைசு்கக்ளயும் நிறுைனங்்கக்ளயும் தீர்வு்கக்ள 
கநாககி ந்கை நிர்பந்திககிறது. இந்்த மநருக்கடிகய 
எதிர்ம்காள்்ள எளிய �ற்றும் ெரியான 
மெயல்பாடா்க  இருப்பது ்கரிைழியின் 
உற்பததிகயக குகறககும் நடைடிகக்க்கள்்தான். 
அ்தாைது அததியாைசியப் மபாருட்்களின் 
உற்பததிகயக ்கட்டுப்படுததுைது �ற்றும் 
அததியாைசிய�ற்ற அதி்கக ்கரிைழித்தடம் (Car-
bon foot print ) ம்காண்ட மபாருட்்களின் 
உற்பததிகயத ்தகட மெய்ைது கபான்றகை.

ஆனால் இத்தக்கய நடைடிகக்க்கள் 
இந்நிறுைனங்்களின் இைாபததில் க்ககைப்ப்தா்க 

இருப்ப்தால் அகை பயனற்ற பொங்கு 
நடைடிகக்க்களில் ஈடுபடுகின்றன. ்கார்்கள் 
கபான்ற ்தனிநபர் கபாககுைைத்தானது ்கரிைழி 
உமிழவில் மி்க முககியப் பங்கு ைகிககிறது என்பது 
நாம் அறிந்்தக்த . இக்தக ்கட்டுப்படுத்த 
விரும்பினால் மபாதுப்கபாககுைைதக்த 
க�ம்படுததினாகை மபரும் �ாற்றதக்த ஏற்படுத்த 
முடியும். ஆனால், அது ்கார்்கள் விற்பகனயில் 
�ந்்தநிகைகய ஏற்படுததும். க�ற்குறிப்பிட்ட 
திட்டததுககு ஆடி (Audi) நிறுைனம் ஏன் நிதியு்தவி 
மெய்திருககிறது என்ற உண்க�யும் பில்க்கட்ஸ் 
புத்த்கம் கபசும் ைானதக்த வில்ைா்க ைக்ளககும் 
திட்டங்்கக்ளயும் இந்்தப் பின்னணியிகைகய 
பார்க்க கைண்டியிருககிறது. மி்க அதி்கச் 
மெைவுபிடிககும் உை்கம் முழுதும் படுவீழச்சிகய 
ெந்திததுகம்காண்டிருககும் அணுமின்ொைதக்த 
பில்க்கட்ஸ் ்காைநிகை �ாற்றதக்த எதிர்ம்காள்ளும் 
ஆயு்த�ா்கத தூககிப்பிடிப்பக்த இைர்்களின் 
கநாக்கதக்த மைளிப்படுததிவிடுகின்றது.

பச்கெப் பாொங்கு்கள் பைவி்தம். அைற்றில் 
்கரிைழி உறிஞசி்கள் ஒருவி்தம். பனி�கை்கக்ள 
மபரிய ஷீட்டு்க்ளால் உரு்காது மூடு்தல். புவியின் 
மைப்பதக்த எதிமைாளிக்க பாகைைனங்்களில் 
்கண்ணாடி மபாருதது்தல் கபான்ற படு 
அபத ்த� ான  அக்த  க ந ை ததில்  எ ந் ்த 
ம நரு க ்கடிகயயும்  க ப ைழிகையும்கூட 
இைாபமீட்டக கிகடககும் ைாய்ப்பா்ககைக 
்கருதும் மபருநிறுைன கைட்க்ககயயும் நாம் 
நுட்ப�ாய் அை்தானிததுப் புரிந்து ம்காண்டால் 
�ட்டுக� ெரியான தீர்வு்கள் கநாககி நம் 
அைசு்கக்ள ந்கர்த்த முடியும்.

நாம் உயர் ம்தாழில்நுட்பத தீர்வு்களுககு 
எதிைானைர்்கள் அல்ைர். ஆனால், இந்்தத 
ம்தாழில் நுட்பதக்த முன்ம�ாழிபைர்்கள் யார்? 
இக்த ொததியப்படுத்த விரும்புபைர்்களின் 
உள்்ளக கிடகக்க என்ன? ஏன் இகை 
மபாருட்மெைவு மி்கவும் குகறந்்த எளிய 
திட்டங்்கக்ளவிட சிக்கைான்தா்க இருககின்றன 
என்பக்தச் ெரியா்கக ்கண்டுணர்ைக்த  நம்முன் 
உள்்ள ெைால். இந்்தக க்கள்வி்களுக்கானப் பதிகை 
இததிட்டங்்களுககுப் பின்னிருப்பைர்்களின் 
உண்க�யான பற்கறகயா அல்ைது பாொங்க்ககயா 
பகறொற்றும். பசுக�ப் புைட்சி கபான்று மைறும் 
மபயரில் �ட்டும் பச்கெகயயும் பசுக�யும் 
்தாங்கி நிற்கும் ம்தாழில்நுட்பங்்கள் மைறும் 
பச்கெப் பாொங்்கா்ககை இருக்கைாம். 
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ச ங் ்க 
இ ை க கி ய ங் ்க ளி ல் 
்தாைைங்்கள், பறகை்கள், 
ப ா லூ ட் டி ்க ள்  � ற் று ம் 
ை ண் டு ்க ள்  க ப ா ன் ற 
உயிரினங்்கக்ளப் பற்றி  பை 
ொன்று்கக்ள நம்�ால் ்காண முடியும். 
ஆனால், ைண்ணததுப்பூச்சி்கள் �ற்றும் 
அந்துப்பூச்சி்கள் குறித்த ொன்று்கள் 
்காணப்படவில்கை. இ்தற்கு ம�ாழி்களில் 
ஏற்பட்டுள்்ள �ாற்றங்்கக்ள உ்தாைண�ா்கக 
கூறைாம். முந்க்தய ்காை்கட்டததில் 
பயன்படுத ்த ப்பட்ட  மபய ர் ்கள் 
புழக்கததில் இல்ைா�ல் இருப்பது ஒரு 
முககிய�ான ்காைண�ா்க இருககும். 
ைண்ணததுப்பூச்சி்கள் குறிதது பை 
்கவிஞர்்கள், எழுத்தா்ளர்்கள் அைற்றின் 
அழக்க சிறப்பிதது வி்ளககியுள்்ளனர் .
ஆனால், அந்துபூச்சி்களுககு எைரும் இவைாறு 
குறிப்பிடவில்கை. மபரும்பாலும் ப்கல் 
கநைங்்களில் ஓய்மைடுததுவிட்டு இைவு கநைங்்களில் 
மைளிைரும் உயிரினங்்க்ளான ஊர்ைன, 
இருைாழவி்கள், பாலூட்டி்கள் குறித்த புரி்தல்்கள் 
மி்கவும் குகறவு. அதிலும் அந்துப்பூச்சி்கள் 
கபான்ற உயிரினங்்கள் அழ்கானகை்க்ளா்க 
இருந்்தாலும்   மபரும்பாைானைர்்களின் 
்கைனதக்த மபறவில்கை .   

பூச்சி்களின் பரிணா� ை்ளர்ச்சி சு�ார் 30 
க்காடி ஆண்டு்களுககு முன்பு ம்தாடங்கியது, 
அ்தாைது நீர்நிகை்கக்ள ொர்ந்து ைாழந்்த 
உயிரினங்்கள் படிப்படியா்க நீரிலிருந்து ந்கர்ந்து 
நிைப்பகுதிககு ைைதம்தாடங்கி பாசி்கள் கபான்ற 
்தாைை இனங்்கக்ள உண்ணத ம்தாடங்கியது. 

இந்்தக ்காைக்கட்டததில் 
மெதிலிறகி்கள் (Lepidoptera)  

க்தான்றின . ஆனால் சு�ார் 24 
க்காடி ஆண்டு்களுககு முன்பு ்தான் 

பரிணா� ை்ளர்ச்சியில் உறிஞசு குழல் 
க ப ா ன் ற  அ க � ப் கப  ம ப ற் று 

�ைர்்களிலிருந்து �துைதக்த உட்ம்காள்்ள 
ஆைம்பிததுள்்ளது. இவைாறு ஒவமைாரு 
உயிரினமும் அகை்களின் க்தகை்களுககு 
ஏற்றைாறு ்தங்்களுகடய உடல் அக�ப்கப 
ைாழிடச்சூழல் �ற்றும் உணவு முகற்கள் 
கபான்றைற்றின்  க்தகைகக்கற்ப 
�ாற்றியக�ததுக ம்காண்டுள்்ளன.

ந ம் க� ச் சு ற் றி  ஏ ை ா ்ள � ா ன 
பூச்சியினங்்கள் இருந்்தாலும் அகை்களில் 

மி்கவும் அழ்கானது �ற்றும் ்கைர்ச்சியானது 
மெதிலிறகி்கள் என்ற ைரிகெயில் உள்்ள 
அந்துப்பூச்சி்கள் �ற்றும் ைண்ணததுப்பூச்சி்கள் 
ஆகும் . இகை்களில் மி்கவும் முககியததுைம் 
ைாய்ந்்த குகறந்்த அ்ளவு ்கைனதக்த மபற்ற 
�ற்றும் அழிவின் விளிம்கப கநாககி ந்கரும் 
பூச்சியினம் என்று கூறினால் அது அந்துப்பூச்சி 
என மி்கத ம்தளிைா்கக கூறைாம். இந்தியாவில் 
இதுைக ை  சு � ா ர்  1 5 0 0  ைக ்க ய ான 
ைண்ணததுப்பூச்சி்கள் பதிவு மெய்யப்பட்டுள்்ளது. 
பல்கைறு  வி்த�ான ைாழிடச்சூழலும் 
எண்ணிைடங்்கா பல்கைறு ்தாைை இனங்்களும் 
ம்காண்ட நம் நாட்டில்  சு�ார் 10,000 ககும் 
அதி்க�ான சிற்றினங்்கள் �ற்றும் 40 ககும் 
க�ற்பட்ட குடும்பங்்கக்ள கெர்ந்்த அந்துப்பூச்சி்கள் 

அந்துப் பூச்சி  
ஓர அறிமுகம்
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பதிவு மெய்யப்பட்டுள்்ளது. மபாதுைா்க 
ைண்ணததுப்பூச்சி்கள் அகனததும் ப்கல் 
உைாவி்கள் .  ஆனால் ,  அந்துப்பூச்சி்கள் 
மபரும்பாலும் இைவுைாவி்க்ளா்கவும் சிை 
ப ்க லு ை ா வி ்க ்ள ா ்க வு ம்  உ ள் ்ள ன . 
இகையிைண்கடயும் உணர்ச்சி ம்காம்பு்களின் 
( A n t e n n a )  மூைம்  கைறுபடு த ்தை ா ம் . 
ைண்ணததுப்பூச்சியில் உணர்ச்சிக ம்காம்பின்  
நுனிப்பகுதியில் ்தடிததும், ம்காககி கபான்றும் 
்தகைப்பகுதியின் முன்புறம் நீண்டு இருககும் 
அதுகை அந்துப்பூச்சி்களில் பறகையின் இறகு 
கபான்றும், சீப்பு ைடிைத க்தாற்றததுடனும் 
�ற்றும் முன்னிறகக்கயின் கீழப்புறம் �டிததும் 
கைததிருககும். இகை்களின் உருை அ்ளவு 4மிமீ 
மு்தல் 30மெமீ ைகை உள்்ளது.

ெோழ்கல்க நிலல்கள் 

மபாதுைா்க பூச்சியினங்்களில் முழுக�யகடந்்த 
�ற்றும் முழுக�யகடயா்த உரு�ாற்றம் என 
இைண்டு ைக்கப்படுத்தைாம் . அந்துப்பூச்சியானது 
முட்கட, ்கம்பளிப்புழு, கூட்டுப்புழு �ற்றும் 
முதிர்ந்்த பூச்சி என நான்கு படிநிகை்கக்ள ்கடந்து 
முழுக�யகடந்து  உரு�ாற்றம் மபறுகிறது. 
அந்துப்பூச்சி்கள் �ற்ற எதிரி்களிடம் இருந்து ்காதது 
ம்காள்்ள ்தன்னுகடய உமிழநீகை கைதது �ற்றும் 
�ண் கபான்ற �ற்ற மபாருள்்களுடன் கெர்தது 
மி்கவும் ்கடின�ான கூடு கபான்ற அக�ப்கப 
உருைாககி அ்தனுள் கூட்டுப்புழு நிகைகய 
அகடகிறது. இந்்த நிகை நிகறவுற்ற பின் 
்தன்னுகடய உமிழநீகை பயன்படுததி கூட்கட 
உகடதது (அ) கிழிதது முதிர்ந்்த அந்துப்பூச்சி 
மைளிைருகிறது. இவைாறான படிநிகை்கக்ள ந�து 
வீட்டின் அருகிகைகய நம்�ால் ்காண இயலும். 
முருங்க்க �ைததின் ்தண்டுப் பகுதியில் கூட்ட�ா்க 
உகைா�ங்்கள் நிகறந்்த ்கம்பளிப்புழுக்கக்ள 
பார்ததிருப்பீர்்கள் இகை்கள் Eupterote mollifera 
என்னும் சிற்றினதக்த கெர்ந்்த அந்துப்பூச்சியாகும். 
இகை்கள் ்தன்னுகடய கூட்டுப்புழு நிகையிகன 
�ண்ணிற்ககுள் ்கழிககிறது. இது கபான்று ந�து 
வீட்டின் அருக்க ்காணப்படும் ்கருகைப்பிகை, 
ஆ�ணககு, கபான்ற ்தாைைங்்கக்ள உற்று 
கநாககுை்தன் மூைம் அந்துபூச்சி்களின் பல்கைறு 
படிநிகை்கக்ள ்காணைாம். ஏமனன்றால் 
ைாழகக்க சுழற்சி குறித்த ்த்கைல்்கள் மி்கவும் 
அரி்தா்க பதிவு மெய்யப்பட்டுள்்ளது.

அநதுபபூசசியின் சுற்றுசசூழல ்பஙகு

மி்கவும் குகறந்்த எண்ணிகக்கயிைான 
அந்துப்பூச்சி்கள், ்கம்பளிப் புழுக்கள்  �ட்டுக� 
நம்முகடய பயிர்்கள் ,  கெமிக்கப்பட்ட 
்தானியங்்கள், �ற்றும் துணி்கள் கபான்றைற்கற 
ப ா தி க கி ன் ற ன .  க ்த னீ க ்க ள்  � ற் று ம் 
ைண்ணததுப்பூச்சி்களுககு  அடுத்தப்படியா்க 
மபரும்பான்க�யான �்கைந்்தகெர்கக்கயில் 
அந்துப்பூச்சி்கள் முககிய பங்கு ைகிககின்றன. 
்தாைைங்்கள் �ற்றும் விைங்கு்களின் பரிணா� 
ை்ளர்ச்சியின் மைளிப்பாடா்க அம�ரிக்க ஐககிய 
�ாநிைங்்களில் ஒன்றான புக்ளாரிடா 
�ா்காணததில் அருகி ைரும் ஒரு ஆர்ககிட் ்தாைை 
இனம் நீண்ட குழல் கபான்ற பூ  அல்லிைட்டதக்த 
மபற்றுள்்ளது இகை்களில் க்தகன எடுப்பது 
என்பது �ற்ற உயிரினங்்களுககு ொததியமில்ைா்தது. 
இ்தனால் இந்்த இனததில் �்கைந்்தச்கெர்கக்க 
விஞஞானி்களுககு ஒரு புதிைா்க இருந்்தது. 
பல்கைறு ஆைாய்ச்சி்களின் முடிவில் நீண்ட 
உறிஞசிககுழகை ம்காண்ட Cocytius antaeus என்ற 

ஆமைக்கு  இலலயில் கூடைமாக உணணும் 
கம்பளிபுழுக்கள்- Family - Erebidae 

அரிக்கும் தன்லமலய சகாணை கம்பளிபபுழு  
(Erebidae)
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அந்துப்பூச்சி �்கைந்்தச் கெர்கக்க மெய்ைக்த 
்கண்டுப்பிடித்தனர். இைவு கநைங்்களில் பூககும் 
மபரும்பான்க�யான ்தாைைங்்கள் ைாெகனயா்க 
இருப்பதுடன்  �னி்தனின் ்கண்்களுககு புைப்படா்த 
புற ஊ்தாக ்கதிர்்கக்ள எதிமைாளிப்ப்தால் இந்்த 
பூக்களின்  �்கைந்்தச்கெர்கக்கககு அந்துபூச்சி்கள் 
மபரிதும் உ்தவுகின்றது.  

அந்துப்பூச்சியின் பல்கைறு படிநிகை்கள் �ற்ற 
உயிரினங்்க்ளான மை்ளைால்்கள், பறகை்கள், 
ஊர்ைன �ற்றும் �ற்ற பூச்சியினங்்களுககு 
உணைாை்தன் மூைம் சுற்றுச் சூழலில் உணவுச் 
ெங்கிலியில் மி்கவும் முககிய பங்கு ைகிககின்றன. 
ைெந்்த ்காைததின் ம்தாடக்கப்பகுதியில் அகனதது 
்தாைைங்்களும் இ்ளம் இகை்கக்ள உருைாககும், 
இந்்த ைாய்ப்பிகன அந்துப்பூச்சி்கள் பயன்படுததிக 
ம்காண்டு ்தனது ைாழகக்க சுழற்சிகய 
ம்தாடங்குகிறது .  இைற்கற பறகை்கள் 
பயன்படுததி ம்காண்டு  ்தங்்களுகடய 
இனப்மபருக்க ்காைததிற்கு க்தகையான புை்தம் 
கபான்ற ெததிகன உட்ம்காள்ை்தன் மூைம் 
எடுததுக ம்காள்கிறது.

ந�து சுற்று சூழலில் ஏற்படும் பல்கைறு 
� ா ற் ற ங் ்க க ்ள  அ ங் கு  ்க ா ண ப் ப டு ம் 
அந்துப்பூச்சி்கக்ள கைதது அகடயா்ளம் 
்காணைாம். Notodontidae, Geometridae (Ennominae, 
Geometrinae, Larentiinae, Oenochrominae), Erebidae 
( Arctiinae, Lymantrinae, Herminiinae), Drepanidae, 
Uraniidae and Pyralidae (Epipaschiinae) இத்தக்கய 
குடும்பங்்கள் �ற்றும் உள் குடும்பங்்கக்ள கெர்ந்்த 
அந்துப்பூச்சி்கள் ்காணப்பட்டால் அத்தக்கய 
பகுதி பாதிக்கப்படா்த ைாழிட�ா்க ஆைாய்ச்சி்கள் 
கூறுகிறது .  ஆக்கயால் சுற்றுச்சூழலில் 
ஏற்பட்டுள்்ள �ாசுபாடு்கள், ்காைநிகை 
�ாற்றங்்கள், நிை �ாற்றங்்கள், பயிர் �ாற்றங்்கள் 
கபான்றகை்கக்ள ்கணிக்கககூடிய மி்க முககிய 
்காைணியா்க அந்துப்பூச்சி வி்ளங்குகிறது.

அநதுபபூசசி்களின் உணவுமுல்ற

அந்துப்பூச்சி்கள் ்தன்னுகடய ைாழகக்க 
சுழற்சியின் ம்தாடக்கப் பகுதியில் பல்கைறு 
உணவு ைக்க்கக்ள உட்ம்காள்ளும். ்தாைைததின் 
இகை்கள், ்தண்டு்கள், பூக்கள், பழங்்கள், �ைங்்கள் 
்தகை்களில் ்காணப்படும் கைக்கன்்கள் (Lichens) 
�ற்றும் பாசி்கள். க�லும் இகை்கள் அகெை 
பிரியர்்க்ளா்க அசுவினி பூச்சி, எறும்பு்களின் புழு 
நிகை, ஈக்கள் �ற்றும்  சிைந்தி்கள், அைற்றின் 
க்கவிடப்பட்ட ைகை்கக்ளயும் உண்ணும்.  
ப்தப்படுத்தப்பட்ட ்தானியங்்கள், ்காய்ந்்த 
கைகக்கால், ்தாைை பா்கங்்கள், துணி்கள் �ற்றும் 
்கம்பளி கபார்கை கபான்ற எண்ணிைடங்்கா 
உணவு முகற்கக்ளக ம்காண்டுள்்ளது.

முதிர்ந்து அந்துப்பூச்சியானது ்தாைைங்்களின் 
பூக்களில் இருந்து க்தன், க்தன் கூட்டிலிருந்து 
க்தன், பழுத்த பழங்்கள், அழுகிய ்தாைைங்்கள் 
�ற்றும் விைங்கு்கள் விைங்கு்களின் ்கழிவு்கள், 
விைங்கு்களின் இைத்தம், ்கண்ணீர் �ற்றும்  
�ண்ணிலிருந்து ்தாது உப்பு்கக்ள உட்ம்காள்ளு்தல் 
கபான்ற உணவு முகற்கக்ள ம்காண்டுள்்ளது.

அநதுபபூசசி்களின் நடத்ல்த்கள்

அந்துப்பூச்சி்கள் எதிரி்களிடமிருந்து ்தங்்கக்ள 
்காததுக ம்காள்்ள பல்கைறு வி்த�ான உததி்கக்ள 
்த ன் னு க ட ய  ை ா ழ கக்க  சு ழ ற் சி யி ன் 
ம்தாடக்கததிலிருந்க்த துைங்குகிறது.  மு்தல் 
நிகையான முட்கடகய ்தன்னுகடய 
உடலிலுள்்ள உகைா�ங்்கக்ள கைதது மூடி 
கைப்ப்தன் மூைமும் �ற்றும் எண்ணிைடங்்கா 
முட்கட்கள் இடுை்தன் மூைமும் பாது்காககிறது. 
்கம்பளிப்புழு நிகையில் குச்சி்கள், �ைப்பட்கட்கள், 
பறகை்களின் எச்ெம் கபான்ற பல்கைறு 
விததியாெ�ான க்தாற்றங்்கள் மூை�ா்கவும், இ்றகு வபான்்ற உைர்ச்சிசகாம்பு சகாணை Nyctemera 

coleta (Stoll, [1781])

தாவரத்தின் குச்சி வபான்று வதாற்றமளிக்கும் 
கம்பளிபபுழு (Geometridae) (1)
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இகை்களின் உட்பகுதியில் �கறந்தும் �ற்றும் 
்தன்னுகடய உணவுத ்தாைைங்்களில் இருந்து நச்சு 
கைதிப்மபாருள்்கக்ள ்தன்னுகடய உடலில் 
கெ்கரிததுக ம்காண்டும் க�லும் பாம்பு்கள் 
கபான்ற க்தாற்றம் என பை விததியாெ�ான 
நடதக்த்கள் மூைமும் ்தங்்கக்ள பாது்காததுக 
ம்காள்கிறது. கூட்டுப்புழு நிகையில் கூடு கபான்ற 
அக�ப்கப உருைாககி ்காததுக ம்காள்கிறது. 
முதிர்ந்்த அந்துப்பூச்சி ்தன்னுகடய ைாழிடச் 
சூழலுககு ஏற்றைாறு பல்கைறு வி்த�ான 
ைண்ணங்்களுடனும், மபரிய விைங்கு்களின் 
்கண்்கள், �ற்ற உயிரினங்்கள் உருைம் கபான்ற 
க்தாற்றததுடனும், ்கம்பளிப்புழு நிகையில் 
உட்கிைகிதது ம்காண்ட நச்சு கைதிப்மபாருள்்கக்ள 
கெ்கரிதது கைததிருப்ப்தன் மூைமும், மநடியுடன் 
கூடிய நாற்றதக்த உருைாககுை்தன் மூைம் �ற்றும் 
ம்தாடும் கபாது இறந்்தது கபான்று நடிப்ப்தன் 
மூைம் ்தன்னுகடய ெத்தததின் உ்தவியுடன் 
மை்ளைால்்களின் மீமயாலி அகைைரிகெகய 
குழப்பி விடுை்தன் மூை�ா்கவும் எதிரி்களிடமிருந்து 

்தங்்கக்ள ்தற்்காததுக ம்காள்கின்றன. 

செோல்கள்

ம்தாழில்நுட்ப ை்ளர்ச்சி, ந்கை�ய�ா்தல், 
பூச்சிகம்கால்லி �ருந்து பயன்பாடு, ஒற்கறப் 
பயிர் ொகுபடி �ற்றும் ைாழிட அழிப்பு கபான்ற 
பல்கைறு ்காைணங்்கள் அந்துப்பூச்சி்கள் 
�ட்டு�ல்ைா�ல் �ற்ற உயிரினங்்களுககும் மபரும் 
பாதிப்கப ஏற்படுததுகிறது. அந்துப்பூச்சி்களின் 
எ ண் ணி க க்க  கு க ற வு  மி ன் ெ ா ை ம் 
்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாளிருந்து ம்தாடங்கியது 
க்தகையில்ைா�ல் பயன்படுத்தப்படும் 
ஒளியினால் ஏற்படும் ஒளி�ாசுபாடு. ஏமனன்றால் 
அந்துப்பூச்சி்கள் ெந்திைனில் இருந்து ைரும் 
ஒளிகய பயன்படுததி ஒழுங்்கான கநர்க்காட்டுத 
திகெயில் மெல்லும், அவைாறு மெல்லும் கபாது 
�ற்ற ஒளியின் குறுககீடு ஏற்ப்பட்டால் அந்்த 
குறுககீடு மெய்்த  ஒளிகய கநாககி மெல்ைத 
ம்தாடங்கும் இதுகபான்ற நி்கழவு �ற்ற 
உயிரினங்்களுககு ொ்த்க�ா்க அக�ந்து 
அந்துப்பூச்சி்களின் அழிவிற்கு ்காைண�ா்க 
அக�ந்துவிடும். அம�ரிக்க ஐககிய நாடு்கள் 
�ற்றும் ஐகைாப்பா கபான்ற நாடு்களில் பூச்சி்களின் 
அழிவு குறிதது எச்ெரிகக்க பதிவு்கள் 
மைளிப்பட்டுள்்ளது அ்தன்படி 40 ெ்தவீ்த 
பூச்சியினங்்கள் அழிய ைாய்ப்புள்்ள்தா்க 
ம்தரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. இவைாறு பூச்சியினங்்கள் 
அழிந்்தால் அக்த ொர்ந்து ைாழும் �ற்ற 
உயிரினங்்களும் அழியககூடும்.

மக்கள் ்பஙகு 

நம்�ால் முடிந்்த அ்ளவு நம்க�ச் சுற்றிக 
்காணப்படும் ைாழிடச்சூழகை பூச்சிகம்கால்லி 
�ருந்து, க்தகையில்ைா�ல் வீட்டின் அருகில் 
உள்்ள ்தாைைங்்கக்ள அழித்தல், க்தகையில்ைா�ல் 
மின்வி்ளககு்கக்ள பயன்படுதது்தல் கபான்ற 
பாதிப்புககு உள்்ளாக்கக கூடாது. க�லும் 
அந்துப்பூச்சி்கக்ள உற்று கநாககு்தல் �ற்றும் அது 
குறித்த ்த்கைல்்கக்ள நாம் கெ்கரிப்பது ந�து 
்கடக�யாகும். ஒவமைாரு �ா்தமும் நம் வீடு 
�ற்றும் க்தாட்டங்்களில் ்காணப்படும் 
அந்துப்பூச்சி்கக்ள iNaturalist, Indian Biodiversity 
Portal, Moths of India கபான்ற ைகை்த்ளங்்களில் 
பதிவு மெய்ை்தன்  மூைம் அந்துப்பூச்சி்கள் குறித்த 
மி்கச் சிறந்்த ்தைவு்கக்ள நம்�ால் உருைாக்க 
இயலும்.   

சு. தளவாய் பாண்டி,  
உதவி ஆராய்ச்சியாளர், அகைத்தியம்ை 
மககைளசார் இயற்கைவள கைாப்பு ் மயம், 

மணிமுத்தாறு.

பயமுறுத்தும் வதாற்றத்தில் கம்பளிபபுழு (Erebidae)

வதக்கு இலலயில் கூடைமாக உணணும் 
கம்பளிபுழுக்கள்- Family - Erebidae 
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2019ஆம் ஆணடில் கார்பன் உமிழ்வு
2019ஆம் ஆணடு நிலவரபபடி உலகளவில் அதிக கார்பன் லை ஆக்லெலை சவளிவயறறியது சீைாவாகும். 

அசமரிக்கா ,ஐவராபபிய ஒன்றியம், ரஷயா ஆகிய நாடுகளின் ஒடடுசமாத்த உமிழ்லவ விை சீைாவின் அமிழ்வு 
அதிகம்.
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2.62

1.4
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1.0
9

7.45
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அசமரிக்காவில் ஒரு தனிநபர் சவளிவயறறும் உமிழ்வின் அள்வாைது

எத்திவயாபபியர்
108

இநதி�ர
9

சீைர
2

வ்தன்ைோபபிரிக்கர
2

சவளிவயறறும் உமிழ்வுறகு ெமம்.

*ஆசியாவில் இந்தியா,  
சீைா உள்ளைஙகாது.

அளவுகள் கிகா ்டன்களில்

தகவல் உதவி: DTE
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கிளாஸநகா காலநிலல உைன்பாடடில்  
இந்தியாவின் செயல்பாடு 

ஐககிய நாடு்கள் ெகபயின் ்காைநிகை 
�ாற்றம் ம்தாடர்பான உச்சி�ாநாடு பிரிட்டன் 
நாட்டின் கி்ளாஸ்க்கா ந்கரில் ்கடந்்த 
ெனிககிழக� நடந்து முடிந்துள்்ளது. 13 நாட்்கள் 
நகடமபற்ற இந்்த �ாநாட்டின் இறுதியில் 
அகனதது உறுப்பு நாடு்களும் ஒப்புகம்காண்ட 
கி்ளாஸ்க்கா ்காைநிகை உடன்பாட்டில் 
கூறப்பட்டுள்்ள விஷயங்்கள் ஏ�ாற்ற�ா்ககை 
அக�ந்துள்்ளது.

2 0 1 5 ஆ ம்  ஆ ண் டு  ப ா ரி ஸ் 
உடன்படிகக்கயின்படி ்காைநிகை �ாற்றததின் 
மி்கக ்கடுக�யான விக்ளவு்கக்ளத ்தவிர்க்க 
புவியின் ெைாெரி மைப்பநிகை உயர்கை 1.5 
டிகிரி மெல்சியஸ் ககு குகறைா்க ்கட்டுப்படுத்த 
190 நாடு்கள் கெர்ந்து ஒப்புகம்காண்டனர். இந்்த 

இைகக்க அகடய கைண்டும�னில் உை்க 
நாடு்கள் 2050ஆம் ஆண்டுககுள் ்கார்பன்- 
ெ�நிகைகய எட்ட கைண்டும் என்பக்த 
்காைநிகை நிபுணர்்களின் ்கருத்தாகும். 
கி்ளாஸ்க்கா �ாநாட்டின் இைககு அகனதது 
உை்க நாடு்கக்ளயும் 2050ஆம் ஆண்டிற்குள் 
்கார்பன் ெ�நிகைகய எட்டுை்தற்்கான 
நிகைப்பாட்கட அறிவிக்க கைக்க கைண்டும் 
என்ப ்த ா ்க கை  இரு ந் ்தது .  ஆனால் , 
கபச்சுைார்தக்தயின் முடிவில் மூன்றாைது 
ைகைவு அறிகக்கயில் “ ்கார்பன் ்தணிப்பு 
ம்த ாழில்நுட்பம்  இல்ைா்த  நிைக்கரி 
பயன்பாட்கட படிப்படியா்க நிறுததும் 
நடைடிகக்ககய கை்கப்படுததுைது” என்கிற 
ைார்தக்த்கள் �ட்டுக� இடம்மபற்றன. இ்தற்கு 
ஒப்புகம்காண்டால் கி்ளாஸ்க்கா �ாநாட்டின் 

பூவுலகின் நண்பரகள்

COP26
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கநாக்கதக்தகய சிக்ததது விடும் என சிறிய 
நாடு்கள், தீவு நாடு்கள் ்கடுக�யான எதிர்ப்கப 
பதிவு மெய்்தனர்.

பை நாடு்களின் எதிர்ப்பிற்கு �ததியில் 
இறுதிநாளில் கி்ளாஸ்க்கா ்காைநிகை 
உடன்பாடு  எனப் மபயரிடப்பட்ட 
ஆைணததிற்்கான ஒப்பு்தகை �ாநாட்டின் 
்தகைைர் அகைாக ெர்�ா உை்க நாடு்களின் 
்தகைைர்்களிடம் க்காருக்கயில் அதிர்ச்சி ்தரும் 
ைக்கயில் புதி்தா்க ஒரு திருத்ததக்த இந்தியாவின் 
சுற்றுச்சூழல் ைனம் �ற்றும் ்காைநிகை 
�ாற்றததிற்்கான அக�ச்ெர் பூகபந்்தர் யா்தவ 
முன்ம�ாழிந்்தார். Phasing out coal  என்பக்த 
phasing down coal என �ாற்ற கைண்டும் 
என்கிற அைைது க்காரிகக்ககய சீனா 
உள்ளிட்ட நாடு்களும் ைகைகைற்ற ்காைணத்தால் 
இறுதியா்க அததிருத்தததுடன் கி்ளாஸ்க்கா 
்காைநிகை உடன்பாடு ஏற்றுகம்காள்்ளப்பட்டது.

சுவிட்ெர்ைாந்து, ஐகைாப்பிய ஒன்றியம், தீவு 
நாடு்களின் பிைதிநிதி்கள் இந்்த திருத்தததிற்கு 
்கடும் எதிர்ப்கப பதிவு மெய்்தனர். இந்தியாவின் 
்தைப்பில் கபசிய அக�ச்ெர் பூகபந்்தர் யா்தவ 
“ இந்்த ைகைவு உடன்பாட்டில் ்தணிப்பு பற்றி 
பை ைரி்கள் உள்்ளன, நாடு்கள் என்ன மெய்ய 
கைண்டும், ஒவமைாரு ஆண்டும் என்ன 
ெ�ர்ப்பிக்க கைண்டும் �ற்றும் ைைவிருககும் 
கூட்டங்்களின் விைைங்்கள் கபான்றகையும் 
கூட இருககின்றன. ஆனால், நிதி ம்தாடர்பா்க 
எதுவும் இல்கை இக்த எப்படி பாைபட்ெ�ற்றது 
என்றகழக்க முடியும்” எனத ம்தரிவித்தார்.

்கார்பன் உமிழகைப் மபாறுத்த�ட்டில் 
உை்க்ளவில் மூன்றாைது நாடா்க இருககும் 
இந்தியா ைைைாற்று அடிப்பகடயிலும் 
்தனிநபர் உமிழவின் அடிப்பகடயிலும் மி்கக 
குகறைா்ககை ்கார்பகன மைளிகயற்றுகிறது. 
்காைநிகை �ாற்றததின் ்தாக்கத்தால் அதி்கம் 
பாதிக்கப்பட்டு இழப்பு்கக்ளச் ெந்தித்த 
நாடு்களுககு ை்ளர்ந்்த �ற்றும் அதி்க�ா்க 
்கார்பகன மைளிகயற்றிய நாடு்கள் ்தை 
கைண்டிய  நிதி குறிதது எந்்த ஒப்பு்தலும் 
அளிக்கவில்கை. இந்நிகையில் அந்நாடு்களுககு 
இகணயா ்க  இ ந்திய ாவும்  ்க ா ர் பன் 
பயன்பாட்கடக குகறக்க கைண்டும் என்பது 
பாைபட்ெ�ானது என்கிற இந்திய அைசின் 
நிகைப்பாடு ஓை்ளவு ஏற்றுகம்காள்ளும் 
படியான ைா்தம் ்தான்.

ஆனால், 2070ஆம் ஆண்டு்தான் இந்தியா 
்கார்பன் ெ�நிகை இைகக்க எட்டும் என்கிற 
பிை்த�ர் க�ாடியின் அறிவிப்பும்  ்கார்பன் 
ப ய ன் ப ா ட் கட  கு க ற ப் ப ்த ற் ்க ா ன 
நடைடிகக்ககய �ட்டும் க�ற்ம்காள்கைாம் 
என அக�ச்ெர் பூகபந்்தர் யா்தவ கூறுைதும் 
முைண்பாடா்க உள்்ளது. க�லும் பாரிஸ் 
உடன்படி கக்கயின்படி  ்க ா டு ்களின் 
பைப்ப்ளகை ்கணிெ�ான அ்ளவிற்கு அதி்கரிக்க 
கைண்டிய ்கட்டாயததில் உள்்ள இந்தியா 
கி்ளாஸ்க்காவில் நூற்றுககும் க�ற்பட்ட 
நாடு்கள் இகணந்து க்கமயழுததிட்ட 
்காடழிப்கப நிறுததுை்தற்்கான உடன்பாட்டில் 
க்கமயழுததிடவில்கை. அக்த கநைததில் 
்காடு்கக்ள ைணி்க கநாக்கததில் அணுகும் 
ைக்கயில் ்காடு்கள் பாது்காப்புச் ெட்டம் 
19870லும் திருத்தம் ம்காண்டு ைை முயன்று 
ைருகிறது.

கிளாஸநகா காலநிலல உைன்பாடடில்  
இந்தியாவின் செயல்பாடு 

காலநிலல மாற்றம்  
(Climate Change)

Climate Change என்பது ஒட்டும�ொத்த 
புவிக்கொளததின கொலநிலலயில் ஏற்படும் 
�ொற்றதல்தக குறிககின்றது. இது 
கொலநிலலயின ்பண்புகளில் ஏற்படும் 
�ொறு்பொடுகளொல் அலையொளம் 
கொணப்படுகி்றது. உலகளவில் ் ேரடியொக்�ொ 
�ல்றமுக�ொக்�ொ �னி்தத ்தலலயீடுகளொல், 
�ொனுைவியல் கொரணஙகளொல் 
�ளி�ண்ைலததின கலல�யில் ஏற்படுகின்ற 
�ொற்றஙகள் �றறும் கூடு்தலொக, ஒபபீட்டிறகு 
எடுககப்பட்ை குறிபபிட்ை கொலகட்ைததில் 
இயறலகயொன கொலநிலலயில் ்பதி�ொன 
�ொற்றஙகள் ்தொன கொலநிலல �ொற்றம் என 
ஐககிய ேொடுகள் சல்பயின கொலநிலல 
�ொற்றம் குறித்த கட்ைல�பபிறகொன �ொேொடு 
ஆ�ணம் �லரயறுககி்றது.
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உைகின்  எ ந் ்த  ந ா டு  ்க ா ர் பகன 
ம ை ளி க ய ற் றி ன ா லு ம்  இ ந் தி ய ா 
பாதிக்கப்படப்கபாைது உறுதி. 2030ஆம் 
ஆண்டுககுள் ்கார்பன் உமிழகை 45% 
குகறக்காவிட்டால் புவி மைப்ப�கட்தகை 
1.5 டிகிரி மெல்சியசுககுள் ்கட்டுப்படுத்த 
முடியாது என்கிற நிகையில் இந்்த �ாநாட்டில் 
இந்தியாவின் நிகைப்பாடும், கி்ளாஸ்க்கா 
்காைநிகை உடன்பாட்டில் 2 0 3 0ஆம் 
ஆண்டிற்குள் உை்க நாடு்கள் 45% ்கார்பன் 
உமிழகைக ்கட்டுப்படுததும் என்கிற அறிவிப்பு 
இல்ைா்ததும் இம்�ாநாட்டின் மபரும் 
க்தால்விகய எடுததுகைககிறது.

்பஞசமிரதைக மகாள்லககள்

இந்்த �ாநாட்டில் கபசிய பிை்த�ர் நகைந்திை 
க�ாடி ்தனது உகையில் ஐந்து முககிய 
அறிவிப்பு்கக்ள மைளியிட்டார்.

1.  2070ல் இந்தியா கார்பன் உமிழ்வில் பூஜய நிலலலய 
அலையும்.

2.  2030ஆம் ஆணடில் புதுபபிக்க எரிெக்தித் தி்றலை 
500 கிகா வாடைாக அதிகரிக்க இந்தியா 
உறுதியளிக்கி்றது.

3.  2030ஆம் ஆணடுக்குள் இந்தியாவுக்குத் வதலவபபடும் 
எரிெக்தித் வதலவயில் 50% புதுபபிக்கத்தக்க எரிெக்தி 
மூலம் சப்றபபடும்.

4.  2030ஆம் ஆணடுக்குள் இந்தியா தைது கார்பன் 
உமிழ்வில் 1 பில்லியன் ைன் அளலவக் குல்றக்கும்.

5.  2030ஆம் ஆணடுக்குள் சபாருளாதாரத்தில் 
கார்பனின் ொர்லப 45% குல்றபவபாம்.

ஆனால், இந்்த அறிவிப்பு்கள் அகனததும் 
இந்தியா விகைவில் அளிக்கப் கபாகும் க்தசிய 
அ்ளவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பங்்களிப்பு்களில் 
முழுக�யா்க இடம் மபறாது என ஆங்கிை 
இந்து நாளி்தழில் மைளியான மெய்தி 
குறிப்பிடுகிறது. க�லும், 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் 
்காடழிப்கப நிறுத்தவும் ்காடு ை்ளர்ப்கப 
க�ற்ம்காள்்ள நூற்றுககும் க�ற்பட்ட நாடு்கள் 
ஒப்புகம்காண்டனர். இதில், அக�ொன் 
்காடு்கள் அக�ந்துள்்ள பிகைசில் நாடும் 
அடக்கம். ஆனால், இந்்த உடன்பாட்டில் 
இந்தியா க்கமயழுததிடல்கை. 2030ஆம் 
ஆண்டிற்குள் பசுக� இல்ை ைாயுக்கள் 
ஒன்றான மீதக்தன் உமிழகை குகறக்க 
அம�ரிக்க �ற்றும் ஐகைாப்பிய ஒன்றியம் 
�ற்றும் பிற நாடு்கள் கூட்டா்க மெயல்படுை்தா்க 
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அறிவித்தனர். இந்்த அறிவிப்பிற்கும் இந்தியா 
ஒப்புக ம்காள்்ளவில்கை. நிைக்கரி பயன்பாட்டில் 
இருந்து விைகிச் மெல்ை 40 நாடு்கள் ைாககுறுதி 
அளிததுள்்ளனர். ஆனால் முககிய நிைக்கரி 
பயன்பாட்டா்ளர்்க்ளான அம�ரிக்கா, சீனா, 
�ற்றும் இந்தியா நாடு்கள் இந்்த ைாககுறுதிகய 
அளிக்க வில்கை.

்காைநிகை �ாற்றம் �ட்டுமின்றி பல்கைறு 
விை்காைங்்களில் இந்தியாவின் நிகைப்பாடு 
மூன்றாம் உை்க நாடு்களின் நைன் ொர்ந்து ்கடந்்த 
்காைங்்களில் அக�ந்துள்்ளது. ஆனால், இந்திய 
அைசின் ்த ற் கப ாக்தய  நிகைப்ப ாடு்கள் 
மபரும்பாலும் க�ற்குை்க நாடு்களின் நைன் 
ொர்ந்்த்தா்க அக�ந்து ைருகிறது. உ்தாைண�ா்க 
்கடந்்த ஏப்ைல் �ா்தம் பிை்த�ர் நகைந்திை க�ாடி 
�ற்றும் அம�ரிக்க அதிபர் கஜா கபடன் இகடகய 
நடந்்த ்காைநிகை குறித்த உச்சி �ாநாட்டில்  
்காைநிகை �ற்றும் சுத்த�ான எரிெகதி ம்காள்க்கயில் 
கூட்டா்க மெயல்படும் திட்டம் ம்தாடங்்கப்பட்டது. 
கி்ளாஸ்க்கா �ாநாட்டில் ை்ளர்ந்து ைரும் மூன்றாம் 
உை்க நாடு்கக்ள ஒருங்கிகணதது ்தங்்களுககு 
ை்ளர்ந்்த, க�ற்குை்க நாடு்கள் ்தை கைண்டிய நிதி 
குறிதது ைலுைான குைமைழுப்ப இந்தியா 
்தைறிவிட்டது. இந்்த கி்ளாஸ்க்கா �ாநாட்டில் 
இந்தியாவிற்கு ்காைநிகை நீதி கைண்டும் எனக 
கூறினார் அக�ச்ெர் பூகபந்்தர் சிங். ஆனால், 
்தனககு தீங்கிகழத்த நாடு்களுடகனகய கூட்டணி 
கைததுகம்காண்டு நீதிகய எதிர்பார்ககிறது இந்திய 
அைசு.

இந்தியப் பிை்த�ர் க�ாடி கி்ளாஸ்க்கா நாட்டில் 
பஞெமிர்்தக ம்காள்க்க்கள் குறிதது அைர் 
அறிவிககும் ைகை இந்தியாவின் நிகைப்பாடு 
குறிதது யாருககுக� ம்தரியா�ல்்தான் இருந்்தது. 
்காடழிப்பு, மீதக்தன் உமிழவு கபான்ற  விஷயங்்களில் 
இந்தியா எடுத்த நிகைப்பாடு என இம்�ாநாட்டில் 
எடுக்கப்படட முடிவு்கள் அகனததும் பிை்த�ர் 
க�ாடி �ற்றும் சுற்றுச்சூழல், ைனம் �ற்றும் 
்காைநிகை �ாற்றததிற்்கான அக�ச்ெ்கம் எடுத்த 
முடிைா்க �ட்டுக� இருந்்தது. இந்தியா கபான்ற 
பை �ாநிைங்்களின் ஒன்றிய அைசு இப்படி ஒரு 
முடிகை ்தன்னிச்கெயா்க எடுக்கக கூடாது. 
அடுத்த்தா்க இந்தியா உை்க நாடு்களுககும் ஐ.
ந ாவிற்கும்  அளிக்கவுள்்ள க்தசிய்ளவில் 
நி ர் ண யி க ்க ப் ப ட் ட  ப ங் ்க ளி ப் பு ்க க ்ள 
தீர்�ானிப்ப்தற்கு முன்னர் அகனதது �ாநிைங்்கள் 
�ற்றும் யூனியன் பிைக்தெங்்களின் ்கருதக்தயும் 
க்கட்டறிய கைண்டும்.
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“The United States has been the driving force 
behind the dynamics of globalization; it has also been 
the prime beneficiary of the forces it has unleashed.”

Henry Kissinger

கைாைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான 2021ம் 
ஆண்டு COP 2 6  �ாநாட்டில் இந்தியா , 
அம�ரிக்காவுடன் இகனந்து மெயல்பட்டுள்்ளது. 
இந்்த �ாநாட்டில் ை்ளர்ந்்த நாடு்களுககு 
ெ ா ்த ்க � ா ன  தீ ர் � ா ன த க்த யு ம் 
ம்காண்டுைந்துள்்ளது. இ்தன் மூைம் மூன்றாம் 
உை்க நாடு்களுககு ்தகைக� ்தாங்கி ைந்்த 
மைளியுறவு ம்காள்க்கயில் �ாற்றதக்த 
உருைாககியுள்்ளது பா.ஜ.்க ்தகைக�யிைான 
க�ாடி அைசு. அக்தாடு உை்க சூரியெகதி 
கூட்டக�ப்கப அம�ரிக்கா, இங்கிைாந்து 
கபான்ற நாடு்களுடன் கெர்ந்து உருைாக்கவும் 
இந்தியா மெயல்பட்டு ைருகிறது. க�லும் 
்காைநிகை �ாற்றதக்த எதிர்ம்காள்்ள இந்தியா 
அம�ரிக்கா இகடகய ஒரு ஒப்பந்்தமும் 
உருைாக்கப்ட்டுள்்ளது. இ்தன்படி அணுெகதி, 
அனல் மின் நிகையங்்களுககு �ாற்றா்க 

கூறப்படுகிறது. இப்படி அம�ரிக்க பார்கையில் 
நாம் ்காைநிகை �ாற்றதக்த எதிர்ம்காள்்ள 
முடிய�ா என்கிற க்கள்வி உள்்ளது.  

்காைநிகை �ாற்றம் என்பக்த அம�ரிக்கா 
கபான்ற ை்ளர்ந்்த நாடு்கள் உருைாககிய ம்தாழில் 
புைட்சியின் ்காைண�ா்க நி்கழந்து ைருகிறது.   

்காைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான உை்க 
ஒப்ப ந் ்தங் ்கக்ள மப ாறுத்த  அ்ளவில் , 
அம�ரிக்காவின் நிகைப்பாடு அைசியல் 
மிக்க்தா்ககை இருந்து ைந்துள்்ளது. 

்காைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான 2016ம் 
ஆண்டு  ப ா ரிஸ்  ஒ ப் ப ந் தி ல்  இரு ந் து 
மைளிகயறுை்தா்க அப்கபாக்தய அம�ரிக்க 
அதிபர் டைம்ப் அறிவித்தது நிகனவிருக்கைாம். 
இந்்த ஒப்பந்்தம் இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடு்களுககு 
ொர்பா்க உள்்ள்தா்க குற்றம் ொட்டினார் டிைம்ப். 
அதிபர் டிைம்ப் ்காைநிகை �ாற்றதக்த �றுப்பைர் 
என்பது உை்கம் அறிந்்தது ்தான். அைர் அம�ரிக்க 
அதிபைா்க க்தர்ம்தடுக்கப்பட்ட கபாக்த 
்காைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான அம�ரிக்க 
அைசின் ம்காள்க்கயில் �ாற்றம் ைரும் என்பதும் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று ்தான். ைைைாற்ற்ளவில் 

காலநிலல மாற்றமும் அசமரிக்காவின்  
உலகமய அரசியலும்

மு.மவறறிமசல்வன்
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்காைநிகை �ாற்றததிற்கு ெற்றும் ்காைணம் 
இல்ைா்த இந்தியா சீனா கபான்ற ஆசிய 
நாடு்கக்ள குற்றைாளியா்க �ாற்ற நிகனககும் 
அைரின் ்கருதது மி்கவும் ஆபத்தானது. கஜா 
கபடன் புதிய அதிபைா்க ைந்துள்்ள கபாதிலும், 
்காைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான ம்காள்க்கயில் 
மபரிய �ாற்றங்்கள் உருைா்கவில்கை. 

சீனியர் �ற்றும் ஜூனியர் ஜார்ஜ் புஷ 
அம�ரிக்க அதிபர்்க்ளா்க இருந்்த ்காை்கட்டங்்களில் 
்க ா ை நி க ை  � ா ற் ற த க்த  � று க கு ம் 
ம்காள்க்க்கக்ளகய மைள்க்ள �ாளிக்கயில் 
இருந்்தது .  கிளின்டன் �ற்றும் ஒபா�ா 
அதிபர்்க்ளா்க இருந்்த ்காை்கட்டங்்களில் �ட்டுக� 
்காைநிகை �ாற்றம் குறித்தான அம�ரிக்க 
ம்காள்க்க்களில் சிை �ாற்றங்்கள் ைந்்தன. பாரிஸ் 
ஒப்பந்்தததில் ஒபா�ா க்கமயழுததிட்டமபாழுது 
அைருககு அம�ரிக்க ்காங்கிைசில் ஆ்தைவு 
இருக்கவில்கை.

்காைநிகை �ாற்றம் நி்கழை்தற்கு மி்கப் மபரிய 
அ்ளவில் ்காைண�ா்க இருககும் அம�ரிக்கா, 
்காைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான உை்க 
ஒப்பந்்தங்்கக்ள ஏற்றுகம்காள்்ள �றுககிறது. 
இத்தகனககும் பாரிஸ் ஒப்பந்்தம், அம�ரிக்க 
நைததிற்கு ஏற்ப பைைாறு �ாற்றி அக�க்கப்பட்டது. 

 ்க ாைநிகை �ாற்றம்  ம்தாடர்பா்க 
எதிர்�கறயான ம்காள்க்ககய அம�ரிக்கா 
ம்தாடர்ந்து ்ககடபிடிதது ைைக ்காைணம் 
அம�ரிக்க அைகெ ்தங்்கள் ்கட்டுப்பாட்டுககுள் 
கைததிருககும் அம�ரிக்க பன்னாட்டு எண்மணய் 
நிறுைனங்்கக்ள. அம�ரிக்கா ்காைநிகை �ாற்றம் 

ஒப்பந்்தங்்கக்ள �றுத்தப்பக்தாடு �ட்டும் 
நில்ைா�ல், இந்்த ஒப்பந்்தங்்கள்  அடிப்பகடயில் 
மெயல்படும் பிற நாடு்களின் மெயல்பாட்கடயும் 
நிறுததும் ைக்கயில் மெயல்ப்பட்டு ைருகிறது. 
உை்க ைர்த்த்கக  ்கழ்கம் மூைம் அம�ரிக்கா இந்்த 
மெயல்பாடு்கக்ள மெய்து ைருகிறது.

க�லும் ்காைநிகை �ாற்றம் என்பது அறிவியல் 
பிைச்கனயா்க �ட்டுக� நம்மில் பைர் நிகனததுக 
ம்காண்டு இருககிகறாம். உண்க�யில் ்காைநிகை 
�ாற்றம், அைசியல் பிைச்ெகனயாகும். ெமூ்க-
மபாரு்ளா்தாை பிைச்ெகனயாகும். இதில் 
அம�ரிக்கா �ற்றும் உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததின் 
பங்கு மி்கவும் முககிய�ானது. அைசியல் 
அணுகுமுகற  இல்ை ா�ல்  ்க ாைநிகை 
�ாற்றததிற்்கான தீர்வு்கக்ள மெயல்படுத்த 
முடியாது.  

உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததின் சிை மெயல்பாடு்கக்ள 
மு்தலில் ஆைாய்கைாம்.  உை்க உயிரின இருப்கப 
க ்கள்வி ககுள்்ள ா கி  உள்்ள  நிகையில் 
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெகதியின் (Renewable Energy) 
அைசியதக்த உை்க நாடு்கள் ைழியுறுததி 
ைருைக்த நாம் அறிகைாம். உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கக�ா 
(World Trade Organisation) இத்தக்கய திட்டததிற்கு 
எதிைா்க ம்தாடர்ச்சியா்க மெயல்பட்டு ைருகிறது. 

இந்திய சூரியெகதி திட்டததிற்கு  எதிைா்க 
அம�ரிக்கா உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததில் 2013ம் 
ஆண்டு அம�ரிக்கா ைழககு ஒன்கற ்தாக்கல் 
மெய்து. ஐப்பான், சீனா ஆகிய நாடு்களின் �ாற்று 
எரிெகதி திட்டங்்களுககு எதிைா்கவும் கூட 
அம�ரிக்கா உை்க ைர்த்த்க ்கழதக்த நாடியுள்்ளது. 

www.poovulagu.org | நவம்பர் - டிசம்பர் பூவுலகு | 47



ஐகைாப்பிய கூட்டக�ப்பும் இதுகபாைகை 
்கனடா நாட்டின் எரிெகதி திட்டததிற்கு எதிைா்க 
உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததில் ைழககிட்டுள்்ளது. 
இவைழககு்கள் அகனததிலும் ்காைநிகை 
�ாற்றம் ம்தாடர்பான திட்டங்்கள் பின்னுககு 
்தள்்ளப்பட்டு உை்க�ய ம்காள்க்க்கக்ள 
முன்நிறுத்தப்பட்டுள்்ளன. அ்தாைது சூழல் 
பாது்காப்பு என்பது �றுக்கப்பட்டு ைர்த்த்க 
ம்காள்க்க்கள் மெயல்படுத்தப்படுகின்றன. 
இந்தியாவிற்கு எதிைான ைழககில் இந்திய 
சூரியெகதி திட்டம் உை்க ைர்த்த்க ்கழ்க 
ம்காள்க்கககு எதிைா்க உள்்ள்தா்க சிை 
�ா்தங்்களுககு முன்பு தீர்ப்பு கூறப்பட்டது. 

இந்தியாவின் சூரியெகதி திட்டம், உை்க 
ைர்த்த்க ்கழ்கததின் சுங்்கைரி்கள் �ற்றும் ைணி்கம் 
மீ்தான மபாது ஒப்பந்்தம் (்காட் ஒப்பந்்தம்) [Gen-
eral Agreement on Tariffs and Trade(GATT)] �ற்றும் 
ைணி்கம் ொர் மூ்தலீட்டு நடைடிகக்க்கள் 
குறித்தான ஒப்பந்்தம் [Agreement on Trade Related 
Investment Measures(TRIMs)] ஆகியைற்றுககு 
எதிைா்க உள்்ள்தா்க அம�ரிக்கா குற்றம்ொட்டியது. 
க�லும், உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததின் முககிய 
க்காட்பாடான க்தசிய நடததுமுகறகய (Nation-
al Treatment) இந்தியா மீறிவிட்டது என்றும் 
அம�ரிக்கா கூறியது. ஒவமைாரு நாடும் ்த�து 
மொந்்த நாட்டு நிறுைனங்்கக்ள எப்படி 
நடததுகிறக்தா அக்தப்கபாைகை பிற நாட்டு 
நிறுைனங்்கக்ளயும் ெரிெ��ா்க நடத்த கைண்டும் 
என்பக்த க்தசிய நடததுமுகற க்காட்பாடு. 
இ்தன்படி இந்திய க்காலி கொடா நிறுைனதக்தயும் 
மபப்ஸி க்காக நிறுைனங்்கக்ளயும், ஒன்றா்க ்கரு்த 
கைண்டும். அ்தாைது ைரி விதிப்பு, ெலுக்க்கள் 
கபான்றைற்றில் ெரிெ��ா்க நடத்த கைண்டும்

உள்்ளாட்டு நிறுைனங்்கக்ள ஊக்கப்படுததும் 
அம்ெங்்கக்ள உகடய இந்திய சூரியெகதி 

திட்ட�ானது உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததின் க�ற்கூறிய 
ம்காள்க்க்களுககு எதிைானது என்பது 
அம�ரிக்காவின் ைா்தம். இந்தியாவின் ்காைநிகை 
�ாற்றம் ம்தாடர்பான திட்டைகையகற்களின் 
அடிப்பகடயிகைகய சூரியெததி திட்டம் 
ைடிக�க்கப்பட்டுள்்ளது என்னும் இந்தியாவின் 
ைா்ததக்த ைர்த்த்க ்கழ்கம் ஏற்்க �றுதது விட்டது. 
உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததின் இந்்த நிகைகய எப்படி 
புரிந்துக ம்காள்ைது. உைகின் மி்கப் மபரிய 
ஆபத்தான ்காைநிகை �ாற்றதக்த எதிர்ம்காள்ளும் 
ைக்கயில் க�ற்ம்காள்்ளப்படும் நடைடிகக்க்கக்ள 
உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கம் எப்படி ்தடுக்க முடியும். 
இ்தற்்கான அதி்காைம் எப்படி கிகடத்தது.  

உல்க ெரத்்த்கக ்கழ்கமும அவமரிக்கோவும: 

உருகுகையில் 1986ல் துைங்கி 1994ம் ஆண்டு 
ைகை நகடமபற்ற ்காட் �ாநாட்டின் 9ைது 
சு ற் று ப்  க ப ச் சு  ை ா ர் தக்தயில்  ்த ான் 
உை�ய�ாக்கலுக்கான துைக்கப்புள்ளி 
விக்தக்கப்பட்டது. இந்்த கபச்சுைார்தக்தயின் 
கபாது ்தான் உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கம் உருைாககுைது 
ம்தாடர்பான முடிவு்கள் எடுக்கப்பட்டன. 1992ம் 
ஆண்டு உருைாக்கப்பட்ட ைட அம�ரிக்க 
சு்தந்திை ைர்த்த்க ஒப்பந்ம் (North America Free 
Trade Agreement) இ்தறககு ைழி்காட்டு்தைா்க 
அக�ந்்தது. 

இக்த ்காை்கட்டததில் ்தான் ்காைநிகை 
�ாற்றம் ம்தாடர்பான ெர்ைக்தெ �ாநாடு்கள், 
சூழல் பாது்காப்பு �ாநாடு, ஒகொன் படை 
பாது்காப்பு �ாநாடு கபான்றகை நகடமபற்றன. 
குறிப்பா்க 1992ம் ஆண்டு ஐககிய நாடு்களின் 
்காைநிகை �ாற்றம் ம்தாடர்பான பணிததிட்ட 
ைகைவு ஒப்பந்்தம் (United Nations Framework Con-
vention on Climate Change) உயிரினப்பன்க� 
பாது்காப்பு ஒப்பந்்தம் (Convention on Biological 
Diversity) �ற்றும் உை்க ெம்க�்ளததின் 21 ஆம் 
நூற்றாண்டிற்்கான திட்ட அறிகக்க (Agenda 21) 
ஆகியன மைளியானது.

இந்்த �ாநாடு்களில் முன்கைக்கபட்ட 
சூழலியல் பாது்காப்பு குறித்தான ்கருதது்கள்  
சிறிதும் ்காட் �ாநாடு்களில் எதிமைாலிக்ககை 
இல்கை .  ைர்த்த்கக  ம்க ாள்க்க்களுககு 
முைண்படா�ல் சூழல் பாது்காப்பிற்கு 
க்தகையான நடைடிகக்க்கக்ள க�ற்ம்காள்்ள 
�ட்டுக� உறுப்பு நாடு்களுககு உரிக� உண்டு 
என்னும் ெைதது �ட்டுக� ்காட் ஒப்பந்்தததில்  
கெர்க்கப்பட்டது.

இ்தன் இகடகய நி்கழந்்த கொவியததின் 
வீழச்சி உைகில் ஒகை ‘ைல்ைைொ்க’ அம�ரிக்காகை 
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�ாற்றியது. இ்தன் ்காைண�ா்க கொெலிெ 
மபாரு்ளா்தாை ம்காள்க்க்கள் பின்னுககு 
்தள்்ளப்பட்டு ெந்க்த மபாரு்ளா்தாை (Market-Econ-
omy) ம்காள்க்க்கள் உைம்கங்கும் ம்காண்டு 
ைைப்பட்டன. அதுைகை நகடமுகறயில் இருந்்த 
கொெலிெ மபாரு்ளா்தாை உற்பததி முகறயும் 
சூழலியல் பார்கை ம்காண்ட்தா்க இல்கை 
என்பக்தயும் நாம் இங்கு ்கருததில் ம்காள்்ள 
கைண்டும்.

உை்க ைங்கி �ற்றும் அணுெகதி பைைைாற்று 
குழு�ம் கபான்ற அக�ப்பு்கள் மூை�ா்கவும் 
உை்க மபாரு்ளா்தாைதக்த ்தன்்கட்டுககுள் 
கைததியிருககும் அம�ரிக்காவிற்கு உை்க ைர்த்த்க 
்கழ்கம் க�லும் ைலு கெர்த்தது.

உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததின் ைர்த்த்க 
ஒப்பந்்தங்்கக்ள ைடிைக�ப்பு மெய்ைதில் 
அம�ரிக்கா மபரும் பங்்காற்றியது. இ்தற்கு 
பின்னால் அம�ரிக்க பன்னாட்டு நிறுைனங்்கள் 
இருந்்தன. ெந்க்த மபாரு்ளா்தைதக்த �ட்டுக� 
க�ய�ா்க ம்காண்டு இந்்த ஒப்பந்்தங்்கள் 
ைகையப்பட்டன. சூழலியல் பாது்காப்பு �ற்றும் 
மப ாது  சு ்க ா ்த ை  ந ைன்  க ப ான்றகை 
புறக்கனிக்கப்பட்டன. 

்கோலநிலல மோற்்ற ஒப்பந்தமும அவமரிக்க 
நிலலப்போடும: 

அம�ரிக்கா, உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததில் 
ஆதிக்கம் மெலுததுைது கபாைகை ்காைநிகை 
�ாற்றம் ம்தாடர்பான �ாநாடு்களிலும் ஆதிக்கம் 
மெலுததுகின்றது. 1992ம் ஆண்டு ்காைநிகை 
�ா ற் றம்  ம்த ாடர்பான ஒப்ப ந்்தததில் 
இடம்மபற்றுள்்ள அகனதது மெயல்பாடு்களும் 
ம ்க ா ள் க்க ்க ்ள ா ்க  ( P r i n c i p l e s ) 
ைடிைக�க்கப்பட்டகை. எனகை அகனதது 
நாடு்களுககு ஒப்பந்்தப்படி மெயல்படுைது 
்கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டது. இ்தகன அம�ரிக்கா 
ஏற்றுக ம்காள்்ள �றுத்தது. ஒப்பந்ததில் உள்்ள 
ம்காள்க்க்கள் ைழி்காட்டும் மநறிமுகறயா்க 
�ட்டுக� ்கருத்த கைண்டும் என்று ைா்தாடியது. 
இறுதில் அம�ரிக்காகை மைற்றியும் மபற்றது. 
இ்தன்படி ஒப்பந்தக்த நிகறகைற்றுைது என்பது 
நாடு்களின் விருப்பதின் அடிப்பகடயிைானது 
என்று �ாறி கபானது. ்தற்கபாது ைகை இந்்த 
நிகை ம்தாடைகை மெய்கிறது. 

க�லும் இந்்த நூற்றாண்டின் இறுதிககுள் 
பூமியின் ்தட்ப்பமைப்ப நிகையில் மபரு�்ளவிற்கு 
�ாற்றம் அகடயா�ல் இருக்க உை்க நாடு்களுககு 
பச்கெ இல்ை ைாயு்கள்(Green House Gases) 
மைளிகயற்றதிற்்கான அ்ளகை நிர்கணக்க 

அம�ரிக்கா எதிர்ப்பு ம்தரிவித்தது. இப்படி இந்்த 
ஒப்பந்்தம் எவவி்த அதி்காைம் இல்ைா�ல் 
இருப்ப்தற்கு  அம�ரிக்கா ஒர் முககிய ்காைணம். 

்காைநிகை �ாற்ற ஒப்பந்்தம், மபாது்தன்க� 
�ற்றும் கைறுப்பட்ட மெயல்்தன்க� (Principle of 
Equity and the Common but Differentiated Respon-
sibility and Respective Capabilities) என்னும் 
அடிப்பகடயில் உருைானது. ்காைநிகை �ாற்றம் 
நி்கழ ்காைண�ா்க இருந்்த 32 நாடு்கக்ள ைைைாற்று 
்காைணங்்கள் அடிப்பகடயில் இந்்த ஒப்பந்்தம் 
பட்டியலிட்டுள்்ளது. ம்தாழில் புைட்சி உருைா்க 
்காைண�ா்க இருந்்த நாடு்கள் இகை. இப்படி 
பட்டியலிடப்பட்ட ஜப்பான் �ற்றும் க�ற்்கததிய 
நாடு்கள் மீது கூடு்தல் மெயல்திட்டங்்கள் 
ைகையகறக்கப்பட்டன. ை்ளரும் நாடு்களுககு 
்காைநிகை �ாற்றதக்த எதிர்ம்காள்்ள க்தகையான 
நிதி �ற்றும் ம்தாழில்நுட்பங்்கக்ள ம்காடுதது 
உ்தை கைண்டியது ை்ளர்ந்்த நாடு்களின் ைைைாற்று 
்கடக� என்று ்காைநிகை �ாற்ற ஒப்பந்்தம் 
கூறுகிறது. 

இ்தகன நகடமுகறப்படுத்த விதிமுகற்கள் 
�ற்றும் நாடு்களின் மெயல்பாட்டு ைகையகற்கக்ள 
ம்காண்ட  கிகயாகடா அறிகக்க 1997ம் ஆண்டு 
மைளியானது. பசுக� இல்ை ைாயுக்கக்ள அதி்க 
அ்ளவில் மைளிகயற்றும் அம�ரிக்கா ்காைநிகை 
�ாற்ற  ஒப்ப்ததக்த ஏற்றுக ம்காண்டு 
மெயல்படுைது உைகின் பாது்காப்பிற்கு மி்கவும் 
முககிய�ானது. எனகை இந்்த அறிகக்ககய ஏற்்க 
அம�ரிக்கா �றுத்த கபாது, மூன்றாம் உை்க 
நாடு்களின் கூட்டக�ப்பான குழு�ம் 77 நாள் 
அழுத்தம் ம்காடுக்கப்பட்டு அப்கபாக்தய 
அம�ரிக்க அதிபர் கிளின்டன் மூைம் ஒப்பு்தல் 
மபறப்பட்டது. இருந்்த கபாதிலும் அம�ரிக்க 
நாடாளு�ன்றம் அதிபரின் இந்்த  நடைடிகக்கககு 
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ஒப்ப்தல் அளிக்க �றுத்தது. பின்பு 2001ம் ஆண்டு 
அதிபைா்க மபாறுப்கபற்ற ஜார்ஜ் புஷ, கிகயாகடா 
அறிகக்கயில் மெயல்திட்டங்்கக்ள மெயல் 
படுத்த முடியாது என்று அறிவித்தார். அம�ரிக்கா 
்தன்னுகடய நிறுைனங்்களின் நைகனகயா 
ஆடம்பை ைாழமுகறகயகயா தியா்கம் மெய்ய 
்தயார் இல்கை என்பக்த உணர்ததியது. 

 கிகயாகடா  அறிகக்க ்காைாைதியான 
நிகையில் 2016ம் ஆண்டு பாரீஸ் ந்கரில் புதிய 
்காைநிகை �ாற்ற ஒப்பந்்தம் இயற்றப்பட்டது. 
இந்தியா உள்ளிட்ட பை நாடு்கள் இந்்த ஒப்பந்க்த 
ஏற்றுக ம்காண்டன. அப்கபாக்தய அம�ரிக்க 
அ தி ப ர்  ஒ ப ா � ா  இ ந் ்த  ஒ ப் ப ந் க்த 
ஏற்றுகம்க ாண்டார் .  இ ந் ்த  ஒப்ப ந்தில் 
க ்த சி ய்ளவிை ான  நி ர் கணக ்க ப் ப ட்ட 
பங்்களிப்பு்கள் அ்ளவு (Nationally Determined Con-
tribution) என்னும் ம்காள்க்க உருைாக்கப்பட்டது. 
இந்்த ம்காள்க்கபடி உை்க நாடு்கள் ்தங்்கள் 
்கார்பன் மைளிகயற்றய்ளகை குகறககும் 
அ்ளகை அைர்்க்ளா்ககை நிர்கணக்க கைண்டும்.  

்கோலநிலல மோற்்ற ஒப்பந்தமும உல்க ெரத்்த்க 
்கழ்கமும:

உை்க ைர்த்த்க ்கழ்கததில் உறுப்பினைா்க 
ம்தாடை இக்கழ்கததின் அகனதது ஒப்பந்்தங்்கக்ள 
ஏற்றுகம்காண்டு அ�ல்படுத்த கைண்டிய 
்கட்டாயம் உை்க நாடு்களுககு உள்்ளது. இ்தற்கு 
எதிர்�ாறா்க ்காைநிகை �ாற்ற ஒப்பந்்தம் 
உள்்ளது. ்காைநிகை �ாற்ற ஒப்பந்்ததக்த 
நகடமுகறப்படுத்த கைண்டிய ்கட்டாயம் எந்்த 
நாட்டிற்கும் இல்கை. நாடு்கள் விருப்பப்பட்டால் 
ஒப்பந்்ததக்த நிகறகைற்றைாம் அல்ைது 
�றுக்கவும் மெய்யைாம்.

 ை்ளரும்  நாடு்கக்ளயும் ை்ளர்ந்்த நாடு்கக்ளயும் 
ெ� அ்ளவில் நடத்த முடியாது என்பது ்காைநிகை 
�ாற்ற ஒப்பந்தின் அடிப்பகட. ஆனால், உை்க 
ைர்த்த்கக ்கழ்கம் எல்ைா நாடு்கக்ளயும் ெரிநி்கைா்க 
நடத்த கைண்டும் என்று கூறுகிறது. இப்படி 
எல்ைா விதததிலும் உை்க ைர்த்த்கக ்கழ்கம் 
்காைநிகை �ாற்ற ஒப்பந்்ததக்த விட அதி்காைம் 
பகடத்தா்க உள்்ளது. க�லும் உை்க ைர்த்கக 
்கழ்கததின் பை ஒப்பந்்தங்்கள் ்காைநிகை �ாற்றம் 
ம்தாடர்பான ்த்கைக�ப்பு திட்டங்்கக்ள 
்தடுப்ப்தா்க உள்்ளது. குறிப்பா்க உை்க ைர்த்த்கக 
்கழ்கததின் அறிவுச்மொததுரிக� குறித்தான 
ஒப்பந்்தம் (Trade-Related Intellectual Property Rights 

Agreement) ை்ளரும் நாடு்களுககு க்தகையான 
ம்தாழில்நுட்பங்்கள் கிகடக்கவிடா�ல் 
்தடுககின்ற ைக்கயில் உள்்ளது. அறிவியல் 
ம்தாழில்நுட்பங்்கள் அறிவு மொததுரிக� மூைம் 
்தனியார்�ய�ாகி உள்்ள நிகையில், பன்னாட்டு 
நிறுைனங்்கள் ்தங்்கள் ம்தாழிைநுட்பங்்கக்ள 
மூன்றாம் உை்க நாடு்களுககு ம்காடுக்க 
�றுகின்றனர்.

மூன்்றோம உல்க நோடு்களின் ம்ணம:

அம�ரிக்கா கொவியத பனிப்கபார் 
்காை்கட்டததில் அணி கெைா நாடு்களின் 
கூட்டக�ப்பு உருைா்க கநருவின் இந்தியா ஒரு 
முககியக ்காைண�ா்க இருந்்தது. இ்தன் 
ம்தாடர்ச்சியா்க ம்தன் கிழககு ஆசியா, 
ஆப்பிரிக்கா, ம்தன் அம�ரிக்கா நாடு்கள் 
ம்காண்ட மூன்றாம் உை்க நாடு்கள் என்னும் 
்கருத்தாக்கம் உருைானது. ்காைனிய ஒடுககு 
முகறயில் இருந்து விடு்தகை மபற்ற நாடு்கள் 
இகை. சூழல் பாது்காப்பு, இயற்க்கை்ள 
க்தெ�ய�ாக்கல், ஆணு ஆயு்த எதிர்ப்பு கபான்ற 
ம்காள்க்க்கக்ள இகை முன்கைத்தன.

 மூன்ற ாம்  உை ்க  ந ாடு ்களில்  பை 
நடைடிகக்க்கக்ள இந்தியா ்தகைக�  ஏற்று  
நடததிய பை  நி்கழவு்கள் உள்்ளன. உை்க ைர்த்த்க 
்கழ்க �ாநாடு்களில் கூட விைொயி்கள் உரிக�. 
�ருததுை உரிக�, விக்த உரிக� கபான்ற பை 
க்காரிகக்கக்கா்க மூன்றாம் உை்க நாடு்கக்ள ைழி 
நடததியது இந்தியா. 

உை்க�யததிற்கு  பின்பு மபாறுப்கபற்ற 
்காங்கிைஸ் �ற்றும் பாைதிய ஜன்தா அைசு்கள் 
ம்தாடர்ந்து அம�ரிக்க ொர்பு நிகையில் 
மெயல்பட்டு ைருகிறது. ்காைநிகை �ாற்றம் 
ம்தாடர்பான விைா்தங்்களில், அம�ரிக்க 
ம்காள்க்க்களுககு எதிைா்க மெயல்பட கைண்டிய 
இந்தியா அக�தி ்காதது ைருகிறது. 

�னி்த ெமூ்கம் உள்ளிட்ட அகனதது 
உயிரினங்்கக்ளயும் ஆபததுள்்ளாககி  இருககும் 
்காைநிகை �ாற்றம் கபான்ற சூழலியல் 
பிைச்ெகனயில் இந்தியாவின் மெயைற்றத்தன்க� 
மி்கவும் கை்தகனயானது. இந்்த நிகைகய �ாற்ற 
ெர்ைக்தெ ம்காள்க்கயில் �ாற்றம் க்தகை. 
அத்தக்கய �ாற்றதக்த உருைாக்க �க்கள் 
இயக்கம் உருைாக்கப்பட கைண்டியது ்காைததின் 
க்தகை.
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அசமரிக்கா,இஙகிலாந்து, ரஷயா, 
ஆஸதிவரலியா, ஜபபான், கைைா, 
ஐவராபபிய ஒன்றியம்.

சீைா

இந்தியா

பி்றநாடுகள் 

2019ஆம் ஆணடில் CO2 
உமிழ்வின் அளவாைது  
36.4 கிகா ைன்கள்.

34%

28%

7%

31%

உலகளவில் CO2 உமிழ்வின் 
அளவாைது சதாழிறபுரடசி காலத்திறகு 

முந்லதய காலத்லத விை தறவபாது  

70% அதிகரித்துள்ளது.

இந்த அளலவ 2030ஆம் 
ஆணடிறகுள்  

18.22 கிகாைன்களாக 
குல்றக்காவிடைால் காலநிலல 
வபரழிவு நிச்ெயம்.

தகவல் உதவி: DTE
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தைனிந்பர உமிழ்வின் அளவு
2019ஆம் ஆணடு கைக்கின்படி

ஆ
ஸ
தி
வர
லி
யா

16
.2
 ட
ன்
்கள்

அ
சம

ரிக்
கா

16
.1 
ைன்

கள்

கை
ைா

15
.3 
ைன்

கள்

ரஷ
யா 

11.6
 ைன்

கள்

ஜபப
ான் 

8.8 
ைன்க

ள்

சதன் ஆபபிரிக்
கா

8.2 ைன்
கள்

சீைா
7.3 ைன்கள்

ஐவராபபிய ஒன்றியம்
6.5 ைன்கள்

இஙகிலாந்து 5.5 ைன்கள்
சிலி 4.5 ைன்கள்

பிவரசில்  
2.2 ைன்கள்

இந்தியா  

1.9 ைன்கள்

ஜாம்பியா

0.38 ைன்
கள்

எத்தி
வயாபபி

யா

0.15 ைன்
கள்

இந்தியாலவக 
காடடிலும் 

அமமரிககாவின் 
தைனிந்பர உமிழ்வின் 
அளவு 8 ம்டஙகு 

அதிகம்

தகவல் உதவி: DTE
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