പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 52ാം വര്ഷം

ജൂണ്, ജൂലൈ 2020

ശാസ്ത്രമാസിക
മെയ് 2020 വ�ോള്യം 51 ലക്കം 12
വ�ോള്യം 52 ലക്കം 1, 2 വില : 22 രൂ.

ശാസ്ത്രമെന്നാല് അന്വേഷണമാണ്
ഒരു പരിസ്ഥിതിദിനം കൂടി

20 		വനവും

ജൈവവൈവിധ്യവും :

ഡ�ോ.കെ.വിദ്യാസാഗര്

ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ
പഴയ കണക്കുകള് :

25 		മനുഷ്യന്റെ

കാര്ബണ് പാദമുദ്രകള് :

ഡ�ോ.എസ്. സന്ദീപ്

കൈപ്പാട് കൃഷിയും
തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും :

ഡ�ോ.ദിനേശന് ചെറുവാട്ട്

36

ഊര്ജവിപ്ലവം :

39

ജീന് എഡിറ്റിങ്ങിലെ
അതികായരില�ൊരാള് :

ഡ�ോ.ആര്.വി.ജി.മേന�ോന്

ദര്ശന പ്രഭാകരന്

10

കുരുക്കഴിക്കാം :

43

പെന്ഗ്വിനുകളെത്തേടി
യ�ൊരു യാത്ര :

എ.സുകേഷ്

ഡ�ോ.ഇ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്

ധൈര്യാഗ്നിയുടെ
വാഹകരായ മൂന്നു പേര് :
പി.എം.സിദ്ധാര്ഥന്

അതിതീവ്രമായ കാലാ
വസ്ഥാസംഭവങ്ങൾ
സർവസാധാരണമാകു
ന്നത് കാലാവസ്ഥാമാ
റ്റം യാഥാർഥ്യമാണെ
ന്നുള്ള നിഗമനങ്ങളി
ലേക്കാണ് വിരൽചൂ
ണ്ടുന്നത്.

14

ആഗ�ോളതാപനവും
ജൈവവൈവിധ്യവും :
മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും
പക്ഷികളും പ്രാണികളും
മരങ്ങളും വെള്ളവും
വായുവും
എല്ലാം
ചേര്ന്ന ജീവല�ോകത്തി
ന്റെ സമഗ്രതയാണ്
ജൈവവൈവിധ്യം.

17

ആമസ�ോണ് വനത്തിന്
തീപിടിച്ചപ്പോള് :
ഡ�ോ.എം.അമൃത്

6

കേരള
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരണം

മുന് കവര്

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും കേരളവും :

ഡ�ോ.റ�ോക്സി മാത്യു ക�ോള്

42

4

സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയും
മലിനമുക്തമായ പരിസ്ഥിതി
യും ഏറ്റവും ദരിദ്രരായവർക്കു
പ�ോലും പ്രാപ്യമായ അടിസ്ഥാന
ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളും ആയി
രിക്കണം ക�ോവിഡാനന്തര കാലത്തെ
വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള്.

ഡ�ോ.എസ്.അഭിലാഷ്

പ്രകാശം പരത്തുന്ന
ജീവികള് :
പ്രസൂണ് പ്രകാശ്

48

8

ഡ�ോ.കെ.സജികുമാര്

ഡ�ോ.പി.ഷൈജു

31

46

ല�ോകത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന
ക�ോവിഡ് -19 :

22 		കാര്ബണ്

28

34

ഈ കാട്ടുതീ ജൈവ
വൈവിധ്യത്തിന്റെ വൻ
ത�ോതിലുള്ള നാശത്തി
നു മാത്രമല്ല കാലാവ
സ്ഥാവ്യതിയാനത്തി
ന്റെ രൂക്ഷത വർധിപ്പി
ക്കുന്നതിനും കാരണ
മായി.

ജീവന്റെ പരസ്പരാശ്രിതമായ
ബന്ധങ്ങളിലാണ് ആവാസവ്യവ
സ്ഥയുടെ നിലനില്പും തുടര്ച്ച
യും. തിന്നുകയും തിന്നപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്ന ആഹാരശൃംഖലകളാണ്
പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ
നിലനിര്ത്തുന്നത്.
ഇത്തരം ജൈവബന്ധങ്ങളെ
നിലനിര്ത്താന് ഉതകുന്ന ചിന്ത
കളാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തന
ത്തിന് ഊര്ജം പകരേണ്ടത്. ജീവ
ന്റെ കണ്ണികളെ തകര്ക്കാത്ത
പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ മാത്രമാണ്
വികസനം (development) എന്നു
വിളിക്കാനാവുക.

പിന് കവര്

മഴക്കാലം തവളകളുടെ പ്രജ
നനകാലം കൂടിയാണ്. അതിതീ
വ്രമായ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കി
ലാണ് ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
തവളകള്. രാസവളങ്ങളും കീട
നാശിനികളും വിഷം വിതച്ച
മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും തവളക
ളുടെ ആയുസ്സൊടുങ്ങുന്നു. കാ
ലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും ആഗ�ോ
ളതാപനവും ഇവയെ എന്ന
ന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാം.
ആവാസങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടും തവള
കള് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്.
ഇണയെ ആകര്ഷിക്കാനുള്ള
മഴക്കാലത്തെ ഇവയുടെ കരച്ചില്
അതിജീവനത്തിനായുള്ള തേങ്ങ
ലായി വേണം നമുക്കു കരുതാന്.
ഫ�ോട്ടോ :

3

പ്രസൂണ് പ്രകാശ്

അടുത്തലക്കം (2020 ആഗസ്റ്റ് )

പ്രത്യേക വിഷയങ്ങള് : പ്രകാശം,
		
മഹാമാരികള്

കെ.വി.പി.വൈ. സ്കോളര്ഷിപ്പ്
അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമേഖലകളില്, ഇന്ത്യയില്

മാര്ക്ക് ലഭിച്ചവരുമായിരിക്കണം. അഭിരുചി
പരീക്ഷ വിജയിക്കുന്നവരില്നിന്ന് അഭിമുഖം
നടത്തിയാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പിന് അര്ഹരായവരെ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സ്കോളര്ഷിപ്പുകളില് ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കിഷ�ോര് വൈജ്ഞാനിക്
പ്രോത്സാഹന് യ�ോജന (കെ.വി.പി.വൈ.). കേന്ദ്ര
ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക
സഹായത്തോടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യന്
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ് (IISc) ആണ് പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപുര�ോഗതിക്ക് ആവശ്യ
മായ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രഗവേഷണ മേഖലയി
ലേക്ക് മിടുക്കരായ വിദ്യാര്ഥികളെ കണ്ടെത്തുക
എന്നതാണ് കെ.വി.പി.വൈ.യുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം.
പ്രൊഫഷണല് ബിരുദത്തിനു ചേരുന്നവര്ക്ക് ഈ
സ്കോളര്ഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയില്ല.
ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളില് ഈ വര്ഷം +1, +2
ക്ലാസുകളില് പഠിക്കുന്നവര്ക്കും കെ.വി.പി.
വൈ. പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളില് ഒന്നാം
വര്ഷ ബിരുദത്തിനു പഠിക്കുന്നവര്ക്കും അഭിരുചി
പരീക്ഷ എഴുതാം. മൂന്നു വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേ
കം പരീക്ഷ നടക്കും. ഇപ്പോള് +1, +2 ക്ലാസുക
ളില് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ
യില് സയന്സ്, ഗണിതം വിഷയങ്ങളില് 75
ശതമാനത്തില് (പട്ടികജാതി/ പട്ടികവര്ഗം/
അംഗപരിമിതര് എന്നിവര്ക്ക് 65 ശതമാനം മതി)
കുറയാതെ മാര്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം. അവര്
യഥാക്രമം 2019-20, 2018-19 വര്ഷങ്ങളില് 10
ാം ക്ലാസ് പൂര്ത്തിയാക്കിയവരും ആയിരിക്കണം.
ഒന്നാംവര്ഷ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്നവര് 201920 വര്ഷത്തില് +2 പൂര്ത്തിയാക്കിയവരും
സയന്സ്, ഗണിതം വിഷയങ്ങളില് 60 ശതമാന
ത്തില് (പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗം / അംഗപരിമി
തര് എന്നിവര്ക്ക് 50 ശതമാനം മതി) കുറയാത്ത

നേട്ടങ്ങള്

കെ.വി.പി.വൈ. സ്കോളര്ഷിപ്പിന് അര്ഹത
നേടുന്നവര്ക്ക് ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലുള്ള ബിരു
ദപഠനത്തിന് പ്രതിമാസം 5000 രൂപയും വാര്ഷിക
ഗ്രാന്റ് ഇനത്തില് 20,000 രൂപയും ലഭിക്കും.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദപഠനത്തിന് ഇതു യഥാ
ക്രമം 7000 രൂപയും 28,000 രൂപയുമാണ്.
ഐസര്, ഐ.ഐ.എസ്സി. എന്നീ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന് (B.S. - M.S.)
നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഹൈദരാബാദിലുള്ള
ഇന്റര്നാഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ഫര്മേ
ഷന് ടെക്നോളജി (IIIT) എന്ന സ്ഥാപനത്തില്
പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവര്ക്ക് പ്രത്യേക
പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ജൂലൈ മാസത്തിലെ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച എല്ലാ
പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലും കെ.വി.പി.വൈ. സംബന്ധി
ച്ച പരസ്യം നല്കാറുണ്ട്. ജൂലൈ രണ്ടാം വാരം
മുതല് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നാംവാരം വരെയെങ്കിലും
അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് സമയം ലഭിച്ചേക്കും.
കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം,
തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, ക�ോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങ
ളില് പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.kvpy.iisc.ernet.in
സന്ദര്ശിക്കുക.

പ്രൊഫ. എന്. കെ. ഗ�ോവിന്ദന്

ഫ�ോണ് : 9446304755

പത്രാധിപസമിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എന് കെ ഗ�ോവിന്ദന് (അസ�ോ.
എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എ സുകേഷ് (അസ�ോ. എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എം ഗ�ോപാലന്, എം പി സനില്കുമാര്, കെ സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില,
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സ്കൂള്പഠനം ഓണ്ലൈനാവുമ്പോള്
ഇ

ക്കഴിഞ്ഞ അക്കാദമികവര്ഷം കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളെല്ലാം വാര്ഷികപരീക്ഷ
കള് തീരുംമുമ്പെ വേനലവധിക്ക് അടക്കേണ്ടിവന്നു. പ�ൊതുപരീക്ഷകള് പൂര്ണ
മായി നടത്താനായില്ല. പുതിയ അക്കാദമികവര്ഷം തുടങ്ങേണ്ടത് ജൂണിലാണെങ്കിലും
സ്കൂള് തുറക്കാന് സര്ക്കാര് ഇനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.
ക�ോവിഡ്-19 തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമായത്. സ്കൂള് തുറക്കല് അനി
ശ്ചിതമായി നീളുമ�ോ എന്ന ഉത്കണ്ഠ സര്ക്കാരിന�ൊപ്പം രക്ഷിതാക്കള്ക്കും വിദ്യാര്ഥി
കള്ക്കുമുണ്ട്. അതിനാല്, കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാ
ക്കാമെന്ന ആല�ോചനയിലാണ് എല്ലാവരും.
പഠനം മുടങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷേ, അതിനെന്തുണ്ട് വഴി? ഇത്തരം ആല�ോചന
കളുടെ തുടര്ച്ചയായാണ് ജൂണ് 1 മുതല് ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള് സംസ്ഥാനത്ത്
സര്ക്കാര് ആരംഭിച്ചത്.
വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യസാഹചര്യത്തിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. ചുറ്റുപാടിനെ നിരീക്ഷി
ച്ചും പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ കാര്യകാരണബന്ധം അന്വേഷിച്ചുമാണ് പഠനം നട
ക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെയും മറ്റും അടിസ്ഥാന തത്ത്വം സാമൂഹ്യ
സാഹചര്യത്തിലുള്ള പഠനവും
വിമര്ശനാത്മകചിന്താപ�ോഷണവും
വിദ്യാര്ഥികേന്ദ്രിത - പ്രവര്ത്തനാ
ധിഷ്ഠിത രീതികളുമാണ്. അതിന്
വിദ്യാര്ഥികള് തമ്മില് തമ്മിലും
വിദ്യാര്ഥികളും അധ്യാപകരും
തമ്മിലും സംവാദം നടക്കണം.
ഓണ്ലൈന് പഠനത്തില്
ഈ രീതി പ്രയാസമാണ്. ഈ
രീതിയില് പഠനം നടക്കുമ്പോള്,
അധ്യാപികയുടെ
തത്സമയ
സഹായം ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. വാ
ട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകള് പ�ോലുള്ളവ
ഉപയ�ോഗിക്കാമെങ്കിലും അധ്യാപി
കയുടെ സര്ഗാത്മകമായ സദാ
സാന്നിധ്യത്തിന് പകരമാവില്ല.
മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടര്, ടി.വി.,
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണ്, ഇന്റര്നെറ്റ്
എന്നീ സൗകര്യങ്ങള് എല്ലാ വീടുകളിലുമില്ലതാനും. ഇതിനായി രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് പണം
മുടക്കേണ്ടിവരുന്നത് വിദ്യാര്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്.
ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാരും സ്കൂള് പ്രദേശത്തെ സമൂഹവും ജാഗരൂഗരാകുന്നുണ്ടെന്നത്
ആശാവഹമായ കാര്യമാണ്.
ഓണ്ലൈന് പഠനത്തെ മുഖാമുഖപഠനവുമായി കണ്ണിചേര്ക്കാന് സാധ്യതകളുണ്ട്.
അങ്ങനെ വിദ്യാര്ഥികളുടെ പഠനനേട്ടം വര്ധിപ്പിക്കാന് സാധിക്കും. ഇക്കാര്യം പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്താന് അധ്യാപകരും വിദ്യാര്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പും ശ്രമിക്കുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ.
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പുഷ്പങ്ങളെ മണത്ത
റിയുന്നതിലുള്ള
തടസ്സം നീങ്ങിയെ
ന്നുമാണ് ഇസബെ
ല്ല ഗരേസ്റ്റന് എന്ന
പ ത്രപ്രവ ര് ത്ത ക
പറയുന്നത്. പുക
കാരണം തേന് തേ
ടിപ്പിടിക്കാനാവാതെ
തേനീച്ചകളുടെ ജീവിതം താളംതെറ്റിയിരുന്നു.
മാത്രമല്ല, വടക്കെ അമേരിക്കയില് മാത്രം ഒരു
വര്ഷം 2400 ക�ോടി തേനീച്ചകള് വാഹനങ്ങള്
കാരണം മരിച്ചുപ�ോകുന്നുണ്ടത്രേ! ഈ രണ്ടില്നി
ന്നും കുറച്ചുകാലത്തേക്കെങ്കിലും മ�ോചനം നേടാന്
ക�ോവിഡ് സഹായിച്ചു.
ക�ോവിഡ് കാരണം സമുദ്രസഞ്ചാരവും ഇല്ലാ
തായി. വലിയ കപ്പലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പന
ങ്ങള് സമുദ്രജീവികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതായി
മുമ്പുതന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂനന് തിമിം
ഗിലങ്ങള് കപ്പലുകള് സഞ്ചരിക്കുന്ന മാര്ഗങ്ങ
ളില്നിന്ന് അകന്നുകഴിയുന്നതായും നിരീക്ഷിക്ക
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രത്തില് കപ്പലുകള് ഉണ്ടാക്കു
ന്ന ശല്യം (noise) തിമിംഗിലങ്ങള് തമ്മിലുള്ള
‘വിളികള്’ വിഷമമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അലാസ്കയിലെ
ഗ്ലേഷ്യര് ബേ നാഷനല് പാര്ക്ക് ആന്റ് പ്രിസര്വി
ലെ ക്രിസ്റ്റ്യന് ഗബ്രിയേല് പറയുന്നു. ക�ോവിഡ്
തുടങ്ങിയതിനുശേഷം കടലുകള് ശാന്തമാണെന്നും
അതുകാരണം കൂനന് തിമിംഗിലങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല്
വിസ്തൃതമായ പ്രദേശത്ത് തമ്മില് തമ്മില് കമ്മ്യൂ
ണിക്കേഷന് തടസ്സമാവാതെ സഞ്ചരിക്കാനാവു
ന്നുണ്ടെന്നും അവര് പറയുന്നു. പ�ൊതുവായി,
തിമിംഗിലങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മര്ദം (stress)
കുറഞ്ഞതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ക�ോവിഡ് മനുഷ്യര്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായെങ്കിലും,
ചില ജീവികള്ക്കെങ്കിലും ‘ഉര്വശീശാപ’മായി
എന്ന് ആശ്വസിക്കാം.

ക�ോവിഡ് ക�ൊണ്ട് ഗുണമ�ോ?

ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ര�ോഗവ്യാപനം ല�ോക
ത്തെയാകെ പേടിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു, അല്ലേ? ക�ോവിഡ്
(COVID-19: Corona Virus Infection Disease-19)
ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചത് മനുഷ്യരെത്തന്നെ.
(ചില മൃഗശാലകളിലെ മൃഗങ്ങളെ ക�ോവിഡ്
ബാധിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.) നേരിട്ട
ല്ലെങ്കിലും ക�ോവിഡ് മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ബാധി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ക�ോവിഡ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തകര്ത്തത് വന്യജീവി സംരക്ഷ
കര്ക്ക് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. ല�ോകത്തു
ടനീളം വനപാലകരുടെ എണ്ണം കുറച്ചത് മൃഗവേ
ട്ട കൂട്ടാനിടയാക്കി. മൃഗങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കാനും
മൃഗപാലകര്ക്ക് ശമ്പളം ക�ൊടുക്കാനും പണം
ഇല്ലാത്തതിനാല് പല മൃഗശാലകളും അവിടത്തെ
ചില മൃഗങ്ങളെ ക�ൊല്ലാന് (culling) തീരുമാനി
ച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്, പ�ൊതുവേ മനുഷ്യ
ര്ക്കും മൃഗങ്ങള്ക്കും അതീവ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ച
ക�ോവിഡ്, ചില മൃഗങ്ങള്ക്ക് ഗുണവും ചെയ്യു
ന്നുണ്ട് പ�ോലും.
വെനീസിലെ ത�ോടുകളില് ഡ�ോള്ഫിനുകളും
അരയന്നങ്ങളും തിരിച്ചെത്തിയ വാര്ത്ത വെറും
കെട്ടുകഥയാണെങ്കിലും നഗരങ്ങളില് കാട്ടുമൃഗ

ങ്ങള് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നതായി കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെയില്സിലെ ലാന്ഡുഡ�്നോ
പട്ടണത്തില് കാട്ടാടുകള് സ്വൈര്യവിഹാരം
നടത്തുന്നതും മറ്റു പല പട്ടണങ്ങളിലും വന്യമൃ
ഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാ
ണെങ്കിലും യാഥാര്ഥ്യമാണ്.
എന്നാല്, രണ്ടു പഠനങ്ങള്, ക�ോവിഡ് മറ്റു
ജീവികള്ക്ക് എങ്ങനെ സഹായകമായെന്ന്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ൊതുജനങ്ങള് വീടു
കളില് സ്വയം ബന്ധനസ്ഥരായി കഴിഞ്ഞപ്പോള്
കാറുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുക മലിനീകരണം വളരെ
കുറഞ്ഞുവെന്നും അതു കാരണം തേനീച്ചകള്ക്ക്
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020

പുതിയ 'സൂപ്പര്'ന�ോവയെ
കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു!

മസാച്ചുസെറ്റ്സിലെ ഹാര്വാര്ഡ് സ്മിത്ത്
സ�ോണിയന് സെന്റര് ഫ�ോര് ആസ്ട്രോഫിസിക്സി
ലെ ഊഡ�ോബര്ഗര് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും സംഘവും
ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഇതേവരെ കണ്ടതില്വെച്ച് ഏറ്റവും
വലിയ സൂപ്പര്നോവയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
അവരുടെ തന്നെ ഭാഷയില് ഒരു ‘സൂപ്പര്’ന�ോവ!
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ശാസ്ത്രകേരളം
450 പ്രകാശവര്ഷം അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്ര
മാണ്, സൂര്യന് തന്റെ ജീവിതകാലം തീരുന്നതിന്
മുമ്പ് ഉത്സര്ജിക്കുന്ന ആകെ ഊര്ജത്തിന്റെ 10
മടങ്ങ് ഊര്ജം പ�ൊഴിച്ചുക�ൊണ്ട്, ഒരു സൂപ്പ
ര്നോവയായി ആകാശത്തില് തിളങ്ങിനില്ക്കുന്നത്.
SN2016aps എന്നു പേരുള്ള ഈ സൂപ്പര്നോ
വയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇത് മൂന്നു വര്ഷ
മായി പ്രകാശം പ�ൊഴിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
എന്നതാണ്. സാധാരണയായി സൂപ്പര്നോവകള്
കുറച്ചുമാസങ്ങള�ോളം മാത്രമേ പ്രകാശിച്ചുനില്ക്കൂ.
പിന്നീടത് മങ്ങാന് തുടങ്ങും. ഈ നക്ഷത്രം

ഒരേ ത�ോണിയിലാണ്. മനുഷ്യര് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ
ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരി (pandemic)നേരിടുക
യാണല്ലോ. തേനീച്ചകളും മറ്റൊരു മഹാമാരി
നേരിടുകയാണ്.
തേനീച്ചകളിലെ രണ്ടു പ്രധാന സ്പീഷിസുക
ളാണ് ഏഷ്യന് തേനീച്ചകളും (ഏപിസ് സെറാനApis cerana), ഏപിസ് മെല്ലിഫേറ (Apis mellifera)
എന്ന പടിഞ്ഞാറന് തേനീച്ചകളും. മുമ്പ് ഏഷ്യന്
തേനീച്ചകളെ ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു പകര്ച്ചവ്യാധി
യാണ് വറ�ോവ ഡിസ്ട്രക്റ്റര് (Varroa destructor)
എന്ന ചാഴി (mite) ബാധ. 1950 കളിലാണ് ഈ
ര�ോഗം ഏപിസ് മെല്ലിഫെറയെ ബാധിച്ചത്.
കാരണമ�ോ? ‘സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതിരു
ന്നത്!’ തേനീച്ചക്കൃഷിക്കാര്, ര�ോഗം ബാധിച്ച,
എന്നാല് ര�ോഗലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കാത്ത
(asymptomatic) ഏഷ്യന് തേനീച്ചകളുടെയും
ര�ോഗമില്ലാതിരുന്ന പടിഞ്ഞാറന് തേനീച്ചകളുടെ
യും കൂടുകള് അടുത്തടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചപ്പോളാ
യിരിക്കാം ഈ വ്യാധി പകര്ന്നത്.
വറ�ോവ ഡിസ്ട്രക്റ്റര് അതിന്റെ പേര് അന്വ
ര്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് തേനീച്ചക്കോളനികളില്
പടര്ന്നുപിടിച്ച് അവയെ നശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ഒരിക്കല് ഈ ചാഴിവ്യാധി പിടിച്ചാ
ല് രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളില് ആ തേനീച്ചക്കോള
നി നശിക്കും. യു.എസ്.എ.യിലെ ആകെയുള്ള
260 ലക്ഷം തേനീച്ചക്കൂടുകളില് ഏകദേശം
പകുതിയേയും ഈ മഹാമാരി ഗ്രസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിന്റെ പകുതിയ�ോളം ദ്രവ്യം പുറത്തേക്ക്
കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എന്നവര് കരുതുന്നു.
സൂപ്പര്നോവയായി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു
നക്ഷത്രം പ�ൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം
ആയിരം വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ് അതിന്റെ പുറംഭാഗം
പുറത്തേക്കുകളയും. അതാണ് സാധാരണയായി
കണ്ടുവരാറുള്ളത്. എന്നാല് SN2016aps, അതിന്റെ
പുറന്തോട് ഒരു ദശകംമുമ്പു മാത്രമാണ് തെറി
പ്പിച്ചുകളഞ്ഞത്. ഇത് എന്തുക�ൊണ്ട് എന്നത്
ഒരു ച�ോദ്യമായി നില്ക്കുന്നുവെന്നാണ് ബര്ഗര്
പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയില് ഇത്തരം നക്ഷത്ര
ങ്ങള് ഇല്ല. അതേസമയം ഇനിയും ദൂരെ ന�ോ
ക്കിയാല് ഇത്തരം പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടെ
ത്തിക്കൂടായ്കയില്ല എന്ന് ബര്ഗറും സഹ
പ്രവര്ത്തകരും കരുതുന്നു.

ഏഷ്യന് തേനീച്ചകള് രണ്ടു രീതിയിലാണ്
ഇതിനെ നേരിടുന്നത്. ചില ക�ോളനികള് ര�ോ
ഗബാധിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള ആ ഭാഗത്തെ
സീല് ചെയ്തുകളയും. ഒരുതരം ശവമടക്കല്
(entombing). മറ്റൊരു രീതി, ര�ോഗബാധിതരായ
തേനീച്ചകള് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം സ്വയം മരിക്കലാ
ണ്! കൂടെ ചാഴിയും മരിക്കുന്നു.

തേനീച്ചകളും മഹാമാരി നേരിടുകയാണ്

ക�ോടിക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങളായി സാമൂഹ്യ
ജീവിതം നയിച്ച് ശീലിച്ചവയാണ് തേനീച്ചകള്.
പകര്ച്ചവ്യാധികള് തടയുന്നതിലും അവ വിദ
ഗ്ധരാണ്. പ്രകൃതിനിര്ധാരണം, അവയെ ക�ോ
ളനികളിലും ക�ോളനികള് തമ്മിലും ര�ോഗം
പകരുന്നത് തടയാനുള്ള കഴിവുനേടാന് സഹാ
യിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, ഇപ്പോള് അവയും നമ്മളും

പി. എം. സിദ്ധാര്ഥന്

ഫ�ോണ് : 8547708416
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ഈ ലേഖനം ഉള്പ്പെട്ട ‘ശാസ്ത്രകേരളം’ മാസിക അച്ചടിക്കാന് പ�ോകുമ്പോഴും
ക�ോവിഡ്- 19 എന്ന മഹാമാരിയെ ല�ോകത്തിന് കീഴടക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ക�ോവിഡ് -19 നെപ്പറ്റിയുള്ള ചില വസ്തുതകള് ന�ോക്കൂ.

ല�ോകത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന

ക�ോവിഡ്- 19
ഡ�ോ. കെ. സജികുമാര്*

ക

ഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകുതിവരെ
പകർച്ചവ്യാധികൾ ആയിരുന്നു മനുഷ്യരാ
ശിയെ കൂടുതലും ക�ൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന
ത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ
വളർച്ചയ�ോടുകൂടിയാണ് പകർ
ച്ചവ്യാധികളെ നമുക്കു ചെ
റുത്തുനില്ക്കാനായത്.
രോഗാണുസിദ്ധാന്ത
ത്തിന്റെ വരവ�ോടു
കൂടി
ഓര�ോ
ര�ോഗാണുവും
എങ്ങനെയാണ്
ര�ോഗമുണ്ടാക്കു
ന്നതെന്നും
അവ എങ്ങനെ
യാണ് പകരു
ന്നതെന്നും
കണ്ടുപിടിച്ചു.
പകർച്ചവ്യാധി
കൾ തടയുന്നതിൽ
വ്യക്തിശുചിത്വം,
പരിസരശുചിത്വം, ശു
ദ്ധജലം, പ�ോഷകാഹാരം,
മുലയൂട്ടൽ ഇവയുടെയ�ൊ
ക്കെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു.
ക�ൊതുക്, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ തുട
ങ്ങിയ ര�ോഗാണുവാഹകരെപ്പറ്റി മനുഷ്യര് ബ�ോ

ധവാന്മാരായി. ആന്റിബയ�ോട്ടിക്കുകൾക�ൊണ്ട്
ബാക്റ്റീരിയ മൂലമുള്ള ര�ോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കു
വാനും വാക്സിനുകൾക�ൊണ്ട് മഹാമാരികളെ
ഒന്നൊന്നായി പ്രതിര�ോധിക്കുവാനും
കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോള് പലതരം
പുതിയ പനികള് നമ്മളെ
തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്തക്കാളിപ്പനി, പന്നിപ്പ
നി, കുരങ്ങുപനി,
പക്ഷിപ്പനി, നിപ്പാ
പനി. ഇപ്പോൾ
ഇതാ
ക�ോ
വിഡും.
എങ്ങനെയാ
ണ് ഈ പുതി
യതരം പനികൾ
ഉണ്ടാകുന്നത്?

സൂക്ഷ്മാണുക്ക
ളുടെ ജനിതക
മാറ്റങ്ങള്

മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ
പ്പോലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും
നിരന്തരം പരിണാമത്തിനു വിധേ
യമാണ്. ഡാർവിന്റെ പ്രകൃതിനിർധാരണ
സിദ്ധാന്ത (theory of natural selection) ത്തിന്റെ

*ശിശുര�ോഗവിദഗ്ധന്, പരബ്രഹ്മ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹ�ോസ്പിറ്റല്, ഓച്ചിറ, ക�ൊല്ലം ജില്ല
ഫ�ോണ് : 9847266807
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ശാസ്ത്രകേരളം
ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ
ആന്റിബയ�ോട്ടിക് അതിജീവനം. ജനിതക ഉല്പ
രിവർത്തന (mutation) ത്തിലൂടെയ�ോ മറ്റു ബാ
ക്റ്റീരിയകളിൽനിന്ന് പലവിധ ജനിതകമാർഗങ്ങ
ളിലൂടെയ�ോ പ്രതിര�ോധജീനുകൾ ലഭിച്ചാല്
ബാക്റ്റീരിയകൾക്ക് ആന്റിബയ�ോട്ടിക്കുകള�ോടുള്ള
പ്രതിര�ോധശേഷി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. നിരവധി
വൈറസുകൾക്ക് ഉല്പരിവര്ത്തനം സംഭവിച്ച്
കൂടുതൽ അപകടകാരികളായ വൈറസുകളായി
മാറാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുതിയ ഇൻ
ഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആന്റി
ജെനിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് (antigenic drift) എന്ന ഉല്പരി
വർത്തനം മൂലമാണ്. മുമ്പ് ര�ോഗം ബാധിച്ച

പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനങ്ങൾക�ൊണ്ട് മനുഷ്യൻ
ഒരു പരജീവി വൈറസിന്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ
എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം സ്വയം സൃഷ്ടി
ക്കാറുണ്ട്. ക�ൊതുകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രാ
ണികൾ പരത്തുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായതും
വ്യാപകമായതുമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ കെട്ടി
ക്കിടക്കുന്ന ജലം ഉള്ളയിടത്തുനിന്നാണ് പ�ൊതുവേ
ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആളുകൾ ഇന്ന് ല�ോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗ
ത്തേക്കും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തില് വ്യാപ
കമായി സഞ്ചരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ
ല�ോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക�ോണിൽമാത്രം
ഉണ്ടായിരുന്ന, ‘ഉറങ്ങിക്കിടന്ന’ ജനിതകമാറ്റം

ന�ോവൽ ക�ൊറ�ോണ മനുഷ്യനിർമിതമ�ോ?

ന�ോവൽ ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് -19 ഒരു ജൈവായുധമായി ചൈന നിർമിച്ചതാണ�ോ?
അല്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രമതം.
നിലവിലുള്ള മറ്റു ക�ൊറ�ോണ വൈറസുകളുടെ ജനിതകഘടനയുമായി താരതമ്യം
ചെയ്തുന�ോക്കിയശേഷമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇങ്ങനെയ�ൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള മുള്ളുകൾപ�ോലുള്ള ഭാഗങ്ങള് ഉപയ�ോഗി
ച്ചാണ് മനുഷ്യക�ോശങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഈ മുള്ളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ജീനുകൾ
മനുഷ്യന് നിർമിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നു. സാർസ് വൈറസിന്
ജനിതകമാറ്റം വന്നിട്ടാണ് ന�ോവൽ ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് അനുമാനം.

ആളുകളെ വീണ്ടും ര�ോഗികളാക്കാൻ പുതിയ
രൂപം ഈ വൈറസുകളെ സഹായിക്കുന്നു.
കാരണം, ഈ വേഷമാറ്റം നമ്മുടെ ര�ോഗപ്രതി
ര�ോധ വ്യവസ്ഥ ഉടനെ തിരിച്ചറിയുകയില്ല. മാ
ത്രവുമല്ല, രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ
കൂടിക്കലരുമ്പോൾ അവയിലുള്ള ജനിതകഘട
കങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രഹര
ശേഷിയുള്ള പുതിയതരം വൈറസുകൾ പിറ
വിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷിപ്പനികൾ
ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

സംഭവിച്ച ഒരു പുതിയ വൈറസ് ദൂരെയുള്ള ഒരു
ജനവിഭാഗത്തിനിടയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഇടയാ
ക്കുന്നു.

ന�ോവൽ ക�ൊറ�ോണവൈറസ്

ന�ോവൽ ക�ൊറ�ോണവൈറസ്-2019 എന്നത്
ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെ
ത്തിയ ക�ൊറ�ോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ
രൂപമാണ്. ഇപ്പോൾ ആവിർഭവിച്ച ഈ വൈറസ്
മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന
അനവധി ക�ൊറ�ോണവൈറസുകൾക്ക് സമാന
മാണ്. എന്നാൽ, ഈ പുതിയ വൈറസ്, മനു
ഷ്യരിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും
ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ചെറുത് മുതൽ തീക്ഷ്ണ
മായതുവരെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന

പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങള്

ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ അമിത ഉപയ�ോഗം, കാർ
ഷികരീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഡാമുകളുടെ
നിർമാണം, വനനശീകരണം, വരൾച്ച, ക്ഷാമം,
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം എന്നിവ മൂലമുള്ള

(ശേഷം 13 ാം പേജില്)
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‘ശാസ്ത്രകേരള’ത്തിന്റെ ഈ ലക്കം ഒരു പരിസ്ഥിതിദിനം കൂടി എന്ന വിഷയത്തിന്റെ
പതിപ്പാണ്. ജൂണ് 5 ആണല്ലോ പരിസ്ഥിതിദിനം. പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എല്ലാദിവസവും നടക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു സഹായിക്കുന്ന എട്ടു
ലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകര�ോ അവിടെ മുമ്പ്
പ്രവര്ത്തിച്ചവര�ോ ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര�ോ ആണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇവ വായി
ച്ചശേഷം കൂടുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കില് എഡിറ്റര്ക്ക് എഴുതു
മല്ലോ. വിശദീകരണലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുക്കാം.

ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ എല്നിന�ോ പ�ോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങള്
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും
കേരളവും
ഡ�ോ.എസ്. അഭിലാഷ്*

ആ

ഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായി മഞ്ഞു
പാളികളും മഞ്ഞുമലകളും അതിവേഗം
ഉരുകുകയും അവയുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുക
യും കരയിലെ ചൂട് വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ത�ോട�ൊപ്പം സമുദ്രതാപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന
വർധനവുമൂലം സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത്

കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല് ജലജീവികൾ
കൂട്ടത്തോടെ അനുയ�ോജ്യമായ മറ്റുസ്ഥലങ്ങളി
ലേക്കു പലായനം ചെയ്യുകയ�ോ വംശനാശം
സംഭവിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നു. അതിതീവ്രമായ
കാലാവസ്ഥാസംഭവങ്ങൾ സർവസാധാരണമാ
കുന്നത് കാലാവസ്ഥാമാറ്റം യാഥാർഥ്യമാണെ
ന്നുള്ള നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടു
ന്നത്.

ഹിമ-ഉഷ്ണയുഗങ്ങള്ക്ക്
സാക്ഷ്യംവഹിച്ച ഭൂമി

കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് മേല്പ
റഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് അതിശയ�ോക്തിയുള്ളതല്ല.
ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ആഗ�ോ
ളതാപനത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുക�ൊണ്ട് അതിനെ
പ്രതിര�ോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ
ഭാഗമായി 1988ൽ രൂപംക�ൊണ്ട സമിതിയാണ്
ജനീവ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ.പി.

കൂമ്പാര മേഘം

* അസ�ോ. ഡയറക്ടർ, റഡാര് കേന്ദ്രം, ക�ൊച്ചിന് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്സ് ആന്റ് ടെക്ന�ോളജി, ക�ൊച്ചി- 682022
ഫ�ോണ് : 6561642841

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം

വികസിതരാജ്യങ്ങള് പ�ൊള്ളിച്ച ഭൂമി

അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ (CO ) അളവ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക�ോടി
2

വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയായ 415 പി.പി.എം. എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്
ഇന്ന്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ പുറന്തള്ളിയാൽ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയുടെ താപനില വ്യാവസായിക കാലഘട്ടത്തിനു മുമ്പുള്ള
തിനെക്കാൾ 20C കൂടുതൽ ആകാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുക�ൊണ്ട്
ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ഉദ്ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് 2015 ൽ പാരീസിൽ നടന്ന അന്താ
രാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ ധാരണയായി. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 196 ഓളം രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഉടമ്പടി
യിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലനില്ക്കുന്ന CO2 ന്റെ 50 ശതമാ
നത്തിൽ അധികവും പുറന്തള്ളിയത് വികസിതരാജ്യങ്ങളാണെന്നു കാണാം.

1906

2004

ഉരുകിത്തീരുന്ന ഹിമാനികള്- അമേരിക്കയിലെ അലാസ്കയില്നിന്നുള്ള ചിത്രം

ത്പത്തിക്ക് ശേഷമുള്ള 380 ക�ോടി വർഷങ്ങൾ
പരിശ�ോധിച്ചാൽ, ഭൂമി നിരവധി ഹിമയുഗങ്ങൾ
ക്കും ഉഷ്ണയുഗങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടു
ണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഫ�ോസിൽ പഠനങ്ങളു
ടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 8 ലക്ഷം
വർഷത്തെ താപനിലയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ
കാർബൺ ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ അളവും പരി
ശ�ോധിച്ചാൽ ഭൂമി എട്ടു തവണ ഹിമവർഷങ്ങൾ
ക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപ�ോയതായി മനസ്സിലാക്കു

സി.സി. (IPCC- Intergovernmental Panel on Climate
Change). അതതു സമയത്തെ കാലാവസ്ഥാമാറ്റ
ത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്, അതിന്റെ കാരണ
ങ്ങള്, അതുമൂലമുണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്,
പ്രതികരണ-പ്രതിര�ോധ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള
വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ ഐ.പി.സി.സി. തയ്യാ
റാക്കുന്നു.
ഭൂമി രൂപംക�ൊണ്ടത് ഏകദേശം 460 ക�ോടി
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണത്രേ. ഭൂമിയിൽ ജീവ�ോ
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വാൻ സാധിക്കും.
ഭൂമിയുടെ താപനിലയും കാർബൺ ഡയ�ോ
ക്സൈഡിന്റെ അളവും പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു.
ഏകദേശം 200 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുവരെ അന്ത
രീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ
അളവ് 200 മുതൽ 300 പി.പി.എം. (ppm - parts
per million volume) വരെ ആയിരുന്നുവെന്നു
കാണാം. എന്നാൽ, വ്യാവസായിക കാലഘട്ട
ത്തിനുശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ
ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ക്രമാനുഗതമായി
ഉയർന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു
പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യന് ഭൂമിയില് ഇടപെട്ടു
നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

ലും കേരളതീരത്തിനടുത്തു തുടർച്ചയായി രൂപ
പ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കേരളതീരത്തെ സം
ബന്ധിച്ച് അതീവ ഗൗരവ സാഹചര്യമാണ്
വെളിവാക്കുന്നത്.
ഇത�ോട�ൊപ്പം അറബിക്കടൽ ക്രമാതീതമായി
ചൂടുപിടിക്കുന്നതും അറബിക്കടൽ കൂടുതൽ
അമ്ലമയമാകുന്നതും കടൽവെള്ളത്തിലെ ഓക്സി
ജന്റെ അളവ് കുറയുന്നതും കടൽ പരിസ്ഥിതി
യെയും കടലിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി കാണാൻ
സാധിക്കും. താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധന
കേരളത്തിന്റെ കാർഷികരംഗത്തെ പ്രതികൂലമാ
യി ബാധിക്കുകയും വിളകളുടെ ഉല്പാദനശേഷി
കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന കൂമ്പാരമേഘങ്ങളിൽ (Cumulonimbus
cloud ) ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാവുന്നത് സർവ
സാധാരണമാണ്. ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ
ഫലമായി താപനില ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നതിനാലും
ചൂടുകൂടിയ വായുവിന് കൂടുതൽ ആർദ്രത
ആവാഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാലും ഇത്തരം
മേഘങ്ങൾ പതിനഞ്ചു കില�ോമീറ്റർ വരെ ഉയര
ത്തിൽ എത്തുകയും മേഘങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകട്ടകൾ
രൂപംക�ൊള്ളുകയും ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത വർധി
പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2018 ൽ മാത്രം ഇന്ത്യ
യിലുടനീളം ആയിരത്തിലധികം ഇടിമിന്നൽ
മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതിനാൽ

കേരളത്തിന്റെ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ

2015-16 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം അഭിമുഖീ
കരിച്ച അതിതീവ്രമായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും
അതിനെത്തുടർന്ന് 2016 ൽ ഉണ്ടായ നൂറ്റാണ്ടിലെ
തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയും 2017 ൽ
കേരളതീരത്തുകൂടി കടന്നുപ�ോയ ഓഖി ചുഴലി
ക്കാറ്റും 2018 ലും 2019 ലും ഉണ്ടായ പേമാരിയും
പ്രളയവും അതിനുശേഷം നാം അനുഭവിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന താപനിലയും സൂര്യാഘാ
തവും കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ മാറുകയാ
ണെന്ന സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്. ഓഖി
ചുഴലിക്കാറ്റിനുശേഷം 2018 ലും 2019 ലും 2020
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വസന്തകാല
ത്ത് (spring season ) വർധിച്ച താപനിലയ�ോട�ൊപ്പം ഇടിയും
മിന്നലും നേരിടുന്നതിനും നാം സജ്ജരാകേണ്ടതുണ്ട്.

എല്നിന�ോയും കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും

റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് കാർബൺ ഡയ�ോക്സൈഡി
ന്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ
കാലഘട്ടത്തിൽ, 150 വര്ഷങ്ങള്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും
ചൂടുകൂടിയ കാലം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾ (2015, 2016,
2017, 2018, 2019 ) ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആഗ�ോള
താപനം എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണെന്നു നമുക്ക് മനസ്സി
ലാവും. ഒരു സ്ഥലത്തെ താപനിലയിലും മഴയിലും പ്രക
ടമാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾക്ക് വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ
നടക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ സംഭവങ്ങളുമായും വളരെയധികം
ബന്ധമുണ്ട്.ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ മഴയും താപ
നിലയും ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന എൽനിന�ോ പ്ര
തിഭാസവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.

2017 ലെ ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളതീരത്ത് വീശിയടിച്ചപ്പോള്

കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വരൾച്ചയും ഉഷ്ണതരം
ഗങ്ങളും ഉണ്ടായ 2016 ഒരു എൽനിന�ോ വര്ഷമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 150 വർഷത്തിൽ, എൽനിന�ോ ഉണ്ടാകുന്ന
വർഷങ്ങളിൽ 70 തവണകളിലും ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ
മഴ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന�ോട�ൊപ്പം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി
യിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ
സങ്കീർണമാക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെ സംര
ക്ഷിച്ച് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം എന്ന വില്ലനെ നേരിടു
വാൻ പ�ൊതുസമൂഹം യുദ്ധസമാനമായ തയ്യാറെടുപ്പുകള്
നടത്തിയേ തീരൂ.
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ഒരു ര�ോഗബാധയായി മാറുകയും
ചെയ്യുന്നു. ക�ൊവിഡ്-19 നെ പ്രതി
ര�ോധിക്കാൻ നിലവിൽ കുത്തിവെപ്പു
കള�ൊന്നും ലഭ്യമല്ല. പ്രത്യേകമായ
ആന്റിവൈറൽ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമ
ല്ലെങ്കിലും, ക�ൊവിഡ്-19 ബാധിച്ച
വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ര�ോഗലക്ഷ
ണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വൈദ്യസഹായം
ലഭ്യമാണ്.
നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ
അവയുടെ സ്വന്തമായ ആവാസവ്യവ
സ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ
നാം അനുവദിക്കണം. ജന്തുക്കളുടെ
ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വൈറസ് വാഹകരായ
ജന്തുക്കളുടെ പ്രതിര�ോധശേഷി കു
റയ്ക്കുകയും വൈറസുകൾ അവയുടെ
ശരീരത്തിൽ പെരുകാൻ ഇടവരുത്തു
കയും ചെയ്യും. വാസസ്ഥലങ്ങൾ
നശിക്കുമ്പോൾ ഈ വന്യജീവികൾ
മനുഷ്യവാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു കട
ന്നുവരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വൈറസു
കള് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നു.
അതിനാല്, വന്യജീവികളെയും പക്ഷി
കളെയും വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ശീലം
നമ്മൾ കൈവെടിഞ്ഞേ തീരൂ എന്നും
വന്യജീവി വില്പനശാലകൾ പൂർണ
മായും നിര�ോധിക്കണമെന്നും ല�ോക
ത്തെമ്പാടുമുള്ള മൃഗശാലകളുടെ
കാര്യത്തില് ഒരു പുനര്വിചിന്തനം
വേണമെന്നും ആര�ോഗ്യമേഖലയിലെ
പല ഗവേഷകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ വികേന്ദ്രീകൃതമായ
ആര�ോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റെ മികവ്
ഏറെ ചര്ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംര
ക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയും മലിനമുക്ത
മായ പരിസ്ഥിതിയും ചെലവുകുറഞ്ഞ
അടിസ്ഥാന ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളും
ഏറ്റവും ദരിദ്രരാ യവർക്കുപ�ോലും
പ്രാപ്യമായിരിക്കേ ണ്ടതുണ്ട്. ക�ോ
വിഡാനന്തര കാലത്തെ വികസനത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള് ഇതായി
രിക്കണം.

ആഗ�ോളതാപനത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കാന്
ഭൂമിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാതെ സാധ്യമല്ല.

ആഗ�ോളതാപനവും
ജൈവവൈവിധ്യവും
ഡ�ോ. റ�ോക്സി മാത്യു ക�ോള്*

മ

നുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പ്രാണികളും
മരങ്ങളും വെള്ളവും വായുവും എല്ലാം
ചേര്ന്ന ജീവല�ോകത്തിന്റെ സമഗ്രതയാണ് ജൈ
വവൈവിധ്യം. എന്നാല് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിക
ള് — പ്രധാനമായും വ്യവസായവല്ക്കരണം —
ആഗ�ോളതാപനത്തിനും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന
ത്തിനും കാരണമാകുകയും അതുവഴി ജൈവ
വൈവിധ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
വ്യവസായവല്ക്കരണം മൂലമുള്ള കാര്ബണ് ഉദ്ഗ
മനം (carbon emission) ഈ വര്ഷം റെക്കോര്ഡ്
തലത്തിലേക്ക് ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. കാലാവ
സ്ഥാവ്യതിയാനമാണ് ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഉന്മൂ
ലനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. ഇങ്ങനെ
പ�ോയാല്, ഇത് ആറാമത്തെ കൂട്ടവംശനാശത്തി
നു (mass extinction) കാരണമാകുമ�ോ? (ശാസ്ത്ര
കേരളം, 2017 ഡിസംബര്, പേജ് 14-16 ന�ോക്കുക.)
എങ്കിൽ, അത് ജീവജാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ്
പ്രതിഫലിക്കുക?
കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് തീവ്ര കാലാ
വസ്ഥ — കടുത്ത താപനില, വരള്ച്ച, തീവ്രമായ

മഴ — ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകുന്നു. താപനില
കൂടുന്നത് കാരണം മഞ്ഞുരുകുകയും സമുദ്രനി
രപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്തരീക്ഷ താപനില
വര്ധിക്കുന്നതിനാല് സമുദ്രത്തിന്റെ അമ്ലത(acidity)
യും കൂടുന്നു. ഭൗതികമായ ഈ മാറ്റങ്ങള് ജീവ
ജാലങ്ങളുടെ നിലനില്പിനെ സാരമായി ബാധിക്കും.
ആഗ�ോള ശരാശരി താപനിലയുടെ 10C ഉയര്ച്ച
10 ശതമാനം ജീവിവര്ഗങ്ങളുടെ വംശനാശത്തി
നു കാരണമാകുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

സസ്യല�ോകവും മറ്റും

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം സസ്യങ്ങളുടെ
വളര്ച്ചയെ പലരീതിയില് സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ശൈത്യകാല ദിവസങ്ങളുടെ ശരാശരി എണ്ണ
ത്തിലുള്ള കുറവ് ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ സഹാ
യിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. അതേസമയം,
കടുത്ത താപനില, ജലത്തിന്റെ ദൗര്ലഭ്യം,
മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ
സസ്യങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങ
ള് സൃഷ്ടിക്കും. പ�ൊതുവേ, കാലാവസ്ഥാവ്യതി
യാനം സസ്യവളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന്
കരുതുന്നു.
കൂടിയ താപനിലയും ചൂടുകാറ്റും കാട്ടുതീ
പടര്ന്നുപിടിക്കാനും കാരണമാകുന്നു. ആമസ�ോ
ണിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും പശ്ചിമഘട്ട
ത്തിലെയും വനങ്ങളില് കാട്ടുതീ കൂടാനുള്ള
കാരണങ്ങളില�ൊന്ന് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന
മാണ്. ല�ോകത്ത് 36 ജൈവവൈവിധ്യ ഹ�ോട്ട്
സ്പോട്ടുകള് (biodiversity hotspots) ആണുള്ളത്.
ഇവയില് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് പശ്ചി

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം

*സയന്റിസ്റ്റ്, ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കല് മീറ്റിയറ�ോളജി, പുണെ.
ഫ�ോണ് : 9405015676
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ശാസ്ത്രകേരളം
ചൂടു കൂടുമ്പോള് മറ്റു ചില പ്രാണികള്
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഉയർന്ന അക്ഷാംശങ്ങളുള്ള
പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് (ഉദാ: ധ്രുവപ്രദേശങ്ങള്)
വ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് പലരും പ്രവചിക്കുന്നു. ചില
ഷഡ്പദങ്ങൾ, വണ്ടുകൾ, തുമ്പികള്, വെട്ടുകി
ളികൾ എന്നിവ ഇപ്പോള്ത്തന്നെ ഇത്തരത്തില്
കുടിയേറിപ്പാര്ക്കാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവത്രേ.

മഘട്ടം. ഇന്ത്യയിലെ 27 ശതമാനം സസ്യലതാ
ദികളുടെ വൈവിധ്യം ഇവിടെയാണുള്ളതെന്ന
തുക�ൊണ്ടും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം ഇവിടത്തെ
കാടുകളെ ശ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടും പശ്ചി
മഘട്ടത്തെ നാം ശ്രദ്ധയ�ോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട
തുണ്ട്.

മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും

സസ്യങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ, തണുത്ത കാ
ലാവസ്ഥ അനുയ�ോജ്യമായ മൃഗങ്ങൾക്കും ചൂടു
കൂടുമ്പോൾ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ഉയര്ന്ന
പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ നീങ്ങേണ്ടിവരുന്നു. ഉയര്ന്ന
താപനിലയ�ോടുള്ള പ്രതികരണമായി, ഒരു ദശ
കത്തിൽ ഏകദേശം 18 കി.മീ. ധ്രുവദിശയിലേക്കും
ശരാശരി 11 മീ. എന്ന നിരക്കിൽ ഉയർന്ന പ്രദേ
ശങ്ങളിലേക്കും ജീവിവർഗങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുവെ
ന്നാണ് കണക്ക്. പക്ഷേ, ഏറ്റവും ആഘാതം
ധ്രുവക്കരടികള്ക്കും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാ
വസ്ഥയ�ോടിണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങള്ക്കുമാ
ണ്. കാരണം, അവയ്ക്ക് കുടിയേറിപ്പാര്ക്കാന്
അനുയ�ോജ്യമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങള് ഇല്ലതന്നെ!
സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയര്ന്നതു കാരണം വംശനാശം
സംഭവിച്ച ആദ്യത്തെ സസ്തനിയാണ് ബ്രാംബിള്
കെയ് മേല�ോമി (Bramble Cay Melomy). ഇന്ത്യന്
മഹാസമുദ്രത്തില് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു സമീപമുള്ള
ഒരു ദ്വീപില് മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ജീവിയായി
രുന്നു ഇത്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുകയും ദ്വീപ്
വെള്ളത്തില് മുങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോള്, 2009 നു
ശേഷം, ഈ മേല�ോമികളുടെ വംശനാശം സംഭ
വിച്ചു.
വര്ധിച്ചുവരുന്ന താപനില കാരണം ഇന്ത്യ
യിലെ കടുവസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില് വരള്ച്ച
ഉണ്ടാവുകയും കടുവകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ

സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻ

ആര്ട്ടിക് മേഖലയിലാകട്ടെ, മരങ്ങളില്ലാത്ത
തുന്ദ്ര (tundra) പ്രദേശത്തിനു പകരം നിത്യഹരിത
വൃക്ഷങ്ങള് കൂടുതലായി വളര്ന്നുവരുന്നു. ഇത്
പ്രജനനത്തിനും കൂടുകൂട്ടാനും വിശാലമായ തുറന്ന
സ്ഥലം ആവശ്യമായ സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻ
(Siberian crane) പ�ോലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക്
അനുയ�ോജ്യമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വിസ്തൃതി
കുറയാന് ഇടയാക്കും.

പ്രാണികള്

നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് മൂന്നില�ൊ
ന്നും സാധ്യമാകുന്നത് തേനീച്ചകള് പരാഗണം
ചെയ്യുന്നതുക�ൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്ഷ
ങ്ങള്ക്കുള്ളില് തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ
കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം തേനീ
ച്ചകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ ചുരുങ്ങാന് കാര
ണമാകുന്നു. ചൂടുകാലത്ത് ഇവയ്ക്ക് തണുത്ത
പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിനും പുതിയ
തേനീച്ചക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാധി
ക്കുകയില്ല. താപനില ഉയരുമ്പോള് വസന്തകാ
ലത്തിന് മുമ്പുതന്നെ പൂക്കള് വിടരുന്നത് തേ
നീച്ചകളുടെ ഭക്ഷണ സമയക്രമത്തില്
പ�ൊരുത്തക്കേട് വരുത്തുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ,
വര്ധിച്ച അണുബാധയും മറ്റു പാരിസ്ഥിതിക
സമ്മര്ദങ്ങളും തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണത്തില് കുറവ്
വരുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയില് പലയിടങ്ങളിലും പച്ച
ക്കറികളുടെ വിളവ് കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങളി
ല�ൊന്ന് തേനീച്ചകള് കുറഞ്ഞതാണെന്ന് പഠ
നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

ബ്രാംബിള് കെയ് മേല�ോമി
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ആറാം വംശനാശം

ഏകക�ോശജീവികളില്നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ

പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വന്തോതിലുള്ള അഞ്ച് വംശനാശം നടന്നതായി ജീവശാസ്ത്രജ്ഞര്
വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് (ശാസ്ത്രകേരളം, 2017 ഡിസംബര്, പേജ് 11 -13 ന�ോക്കുക). ആറാം
വംശനാശം ഇതിന�ോടകം തന്നെ സംഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്രേ.
ഈ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നത�ോടെ ആഫ്രിക്കയിലെ 50 ശതമാനം മൃഗങ്ങളും ഇല്ലാതായേ
ക്കാം. ഭൂമിയില് ഇന്നു കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങള് ഉദ്ദേശം മൂവായിരം ദശലക്ഷം വര്ഷ
ങ്ങളിലൂടെയുണ്ടായ പരിണാമംമൂലം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണത്രേ. അവയെല്ലാമാണ് മനുഷ്യന്റെ
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാരണം ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഈ പ്രശ്ന
ത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ- ജൈവവൈവിധ്യത്തെ പരമാവധി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കാര്ബണ്
ഉദ്ഗമനം കുറയ്ക്കാനും മനുഷ്യന് തയ്യാറാകണം.

ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം,
അതിതീവ്രമഴയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കാസിരംഗ
ദേശീയ�ോദ്യാനം പ�ോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് വെ
ള്ളപ്പൊക്കത്തിനും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന
ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ ജീവഹാനിക്കും
കാരണമാകുന്നു.
പക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശാടന
ഇനങ്ങളുടെ വരവ് കുറയല്, കുടിയേറ്റ പ്രവർ
ത്തനത്തിലും കുടിയേറ്റ ദൂരങ്ങളിലും മാറ്റംവരല്,
പ്രജനന സമയവും പ്രജനന സ്വഭാവവും മാറല്
എന്നിവയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം കാരണമാ
കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ന്നതു കാരണം സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലത (acidity)
കൂടുകയും പവിഴപ്പുറ്റുകള്ക്ക് അവയുടെ സംര
ക്ഷണാവരണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കരയില്
ചൂടുകാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതുപ�ോലെ സമുദ്ര താപ
തരംഗങ്ങള് (marine heat waves) വര്ധിക്കുന്നത്
പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെയും അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന
സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിവ്യവസ്ഥയെയും നശിപ്പി
ക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം സമുദ്രജന്തുക്കളിൽ
അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കടലാമ. മുട്ട
കുഴിച്ചിട്ട മണലിന്റെ ചൂടാണ് ഒരു കടലാമക്കു
ഞ്ഞ് ആണ�ോ പെണ്ണോ എന്നു നിർണയിക്കുന്ന
ത്. ഉയര്ന്ന താപനില കാരണം കടലാമക്കുഞ്ഞു
ങ്ങള് പലതും പെണ്ണായി മാറുന്നതായി
നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മത്സ്യങ്ങളിലും ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ പ്രക
ടമായ മാറ്റങ്ങള് കാണുന്നുണ്ട്. ചൂടുള്ള ജലം
മൂലമുണ്ടാകുന്ന മര്ദം, ചൂടുവെള്ളത്തെ നേരിടാൻ
കഴിയുന്ന ആക്രമണകാരികളായ ജീവിവർഗങ്ങ
ളുടെ വർധന, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവ്
എന്നിവ കാരണം ചില മത്സ്യവർഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
കുറയുന്നു. ചില മത്സ്യങ്ങൾ തണുത്ത സ്ഥല
ങ്ങളിലേക്കോ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്കോ
കുടിയേറുന്നു. കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്
മത്തിയും മറ്റും കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് ഈയിടെ
കിട്ടിയ കണക്ക് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാല് പു
ള്ളിഅയല പ�ോലുള്ള ചുരുക്കം ചില മത്സ്യങ്ങള്
കൂടുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

സമുദ്രല�ോകം

പവിഴപ്പുറ്റുകള് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ
0.1 ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും സമുദ്രത്തി
ലുള്ള 25 ശതമാനം ജീവികളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും
നിലനിര്ത്തുന്നത് ഇവയാണ്. ചൂട് വര്ധിക്കു

പവിഴപ്പുറ്റുകള്
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ശാസ്ത്രകേരളം

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കാലത്ത് ല�ോകത്ത് പലേടത്തുമുള്ള
മഴക്കാടുകള് അഗ്നിക്കിരയായി. എന്തുക�ൊണ്ടാണിത്?

ആമസ�ോണ് വനത്തിന്
തീപിടിച്ചപ്പോള്
ഡ�ോ. എം. അമൃത്*

ഭൂ

മിയിലെ സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങളില് ശേഖരി
ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാർബണിന്റെ മ�ൊത്തം അളവ്
വളരെ വലുതാണ്. ഇത് ഖര യൗഗികങ്ങളായി
ട്ടാണെങ്കിലും ജീർണനത്തിന്റെയും ജ്വലനത്തി
ന്റെയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ശ്വസനപ്രക്രിയയുടെയും
ഫലമായി വാതകരൂപത്തിൽ ആയിത്തീര്ന്ന്
അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഇടയാ
കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയ
യിലും തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ ആമസ�ോണിയൻ
വനപ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കെ അമേരിക്കയിലെ
കാലിഫ�ോര്ണിയയിലും ഉണ്ടായ വൻ കാട്ടുതീ
ഇത്തരത്തിൽ സസ്യ - ജന്തുജാലങ്ങളിലെ ദീർ
ഘകാല ശേഖരമായിരുന്ന ഖരരൂപത്തിലുള്ള
കാർബൺ യൗഗികങ്ങളെ കത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷ
വാതകങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. അങ്ങനെ ഈ കാട്ടുതീ
ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ വൻത�ോതിലുള്ള

നാശത്തിനു മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന
ത്തിന്റെ രൂക്ഷത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണ
മായി.

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും കാട്ടുതീയും

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും കാട്ടുതീയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചാക്രികമാണ്. അതായത്,
ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ കാരണം മാത്രമല്ല പരിണിത
ഫലവും ആകുന്ന വിചിത്രവും വിഷമകരവുമായ
അവസ്ഥയാണത്. ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയാൽ,
കാട്ടുതീ കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനും കാലാവസ്ഥാ
മാറ്റം കാട്ടുതീക്കും കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥ
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത കാലത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയയില് അഗ്നി

*സയന്റിസ്റ്റ്, കേരള ഫ�ോറസ്റ്റ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂര് - 680 653
ഫ�ോണ്: 9400930968
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ക്കിരയായത് 20.25 മില്യന് ഹെക്റ്റര് (1 മില്യന്
= 106) ഭൂമിയാണ്. രണ്ടു കേരളവും ഒരു തമി
ഴ്നാടും ചേർന്നാൽ ഉള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ
വിസ്തൃതമായ പ്രദേശമാണത്. 2019 ജൂണിൽ
പലയിടത്തായി ആരംഭിച്ച്, ദക്ഷിണാർധഗ�ോള
ത്തിലെ വേനൽക്കാലത്ത് മാസങ്ങള�ോളം തുടർ
ന്ന കാട്ടുതീയിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമായി 450
ഓളം മനുഷ്യരും എണ്ണമറ്റ സസ്യ-ജന്തുജാല
സമ്പത്തുമാണ് കത്തിയമർന്നത്.

പ്തിയിൽ അഗ്നിബാധകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു
വർഷത്തിനകം ഉണ്ടായ ഈ വൻ അഗ്നിബാധ
കളിൽ നിന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ
നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതിനും സങ്കല്പിക്കാവു
ന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. നഷ്ടമായ അപൂർവ ജനു
സ്സുകളിലുള്ള സസ്യ-ജന്തുജാലങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ,
അവയുടെ വംശത്തിലെ അവസാനത്തേത് ആയി
രിക്കാം.

കാലാവസ്ഥാപ്രവചനത്തിലും മറ്റുമുള്ള
പ്രയാസങ്ങള്

പല രാജ്യങ്ങളിലും കാട്ടുതീ

അഗ്നിബാധയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മഴക്കാലത്ത്
കുത്തിയ�ൊലിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടത് ക�ോടിക്കണക്കിന്
ഹെക്റ്റർ ഭൂമിയിലെ മേൽമണ്ണും ജൈവവസ്തുക്ക
ളുമാണ്. അഗ്നിക്കിരയായ പ്രദേശങ്ങളിൽ,
മേൽമണ്ണിന്റെ നഷ്ടവും ഭൗതിക-രാസമാറ്റങ്ങളും
കാരണം ഭൂമിയുടെ ജലാഗിരണശേഷി നഷ്ടപ്പെ
ട്ടതിനാൽ അവിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു പ്രദേശ
ങ്ങളിലും ജലലഭ്യത കുറയാനും പലയിടങ്ങളിലും
മരുവല്ക്കരണത്തിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം
പുറമേ, സസ്യലതാദികളിലും ഇടതൂർന്ന മഴക്കാ
ടുകളിലും സാവന്ന പുൽമേടുകളിലും നൂറ്റാണ്ടു
കൾക�ൊണ്ട് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്ബണിക
വസ്തുക്കൾ കാട്ടുതീയിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ട്
ചാരവും പുകയുമായി മാറ്റപ്പെട്ടു. പുകയായി
അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കാര്ബണിക
വാതകങ്ങൾ ആഗ�ോളതാപനത്തിനും കാലാവ
സ്ഥാവ്യതിയാനത്തിനും ആക്കം കൂട്ടുമെന്നതിൽ
ശാസ്ത്രല�ോകത്തിന് സംശയമ�ൊന്നുമില്ല.

2019 ൽ അമേരിക്കയിൽ അന്പതിനായിര
ത്തിലധികം അഗ്നിബാധകളാണ് വനത്തില്
ഉണ്ടായത്. കാലിഫ�ോര്ണിയയിൽ മാത്രം, കേ
രളത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുള്ള പ്രദേശമാണ് അഗ്നി
ക്കിരയായത്! 2019 ജൂലൈയിൽ റഷ്യയിലെ
മഞ്ഞുറയുന്ന സൈബീരിയൻ പ്രദേശത്ത് കേര
ളത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയുള്ള വനപ്രദേശം കത്തി
ചാരമായിത്തീർന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അദ്ഭുതപ്പെ
ടുത്തി.
ബ്രസീൽ, പെറു, ക�ൊളംബിയ, പരാഗ്വെ,
ബ�ൊളീവിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പരന്നുകിടക്കു
ന്ന ആമസ�ോണിയൻ മഴക്കാടുകളിൽ 2019
വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ കാട്ടുതീ 10,000 ച.കി.
മീ. വിസ്തൃതിയുള്ളതും ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ
സമൃദ്ധമായതും പകരം വെക്കാനാകാത്തതുമായ
മഴക്കാടുകളെയാണ് ചുട്ടുചാരമാക്കിയത്. 2019ൽ
ആഫ്രിക്കൻ സാവന്നകളിലും സമാനമായ വ്യാ

ആമസ�ോണ് മഴക്കാടുകള്
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കാട്ടുതീയുടെ ഇരകള്

കഴിഞ്ഞവർഷങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വർധിച്ച
ചൂടും വരൾച്ചയും അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയിൽ
ഉണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളും മണ്ണിലെ ജലാംശം
കുറയ്ക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. 2019 ൽ ല�ോകത്തു
ടനീളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങള് പ്രധാന
മായും മനുഷ്യനിർമിത കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ
പരിണിതഫലമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
തീപ്പിടുത്തത്തിന് ഇന്ധനമായിത്തീരാൻ പാക
ത്തില് വൻത�ോതിൽ ഉണങ്ങിയ സസ്യഭാഗങ്ങൾ
വനപ്രദേശങ്ങളിൽ കുന്നുകൂടുന്നതിന് ഇത്
കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം, കാലാവസ്ഥാപ്രവചന
ത്തിന് ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാ
നങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെ
പരിണിതഫലങ്ങളെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ
സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.
ഇത് കാട്ടുതീയുടെ സാധ്യതകളെ പ്രവചിക്കുന്നതും
അഗ്നിബാധയെ നേരിടാനാവശ്യമായ മുന്നൊ
രുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വിഷമകരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തിരിച്ചും വർധിതമാക്കുകയും ഒരു വിഷമവൃത്ത
ത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ്
ഗവേഷകരെയും ഭരണകർത്താക്കളെയും കുഴ
ക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഒറ്റപ്പെട്ടതും പ്രാദേശികവുമായ
പരിഹാരങ്ങൾ ഈ ആഗ�ോള പ്രതിസന്ധിക്ക്
പരിഹാരമല്ല എന്നത് സുവ്യക്തമാണ്.
കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനും അതുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ ആഗ�ോ
ളതലത്തിൽ യ�ോജിച്ചപ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യ
മാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് ധ്രുവപ്രദേശത്ത്
ഓസ�ോൺ പാളിയിൽ രൂപീകൃതമായ ദ്വാരം രാ
ഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയിലൂന്നിയ അന്താരാഷ്ട്ര
സഹകരണത്തിന്റെ ഫലമായി പൂർവ്വസ്ഥിതിയി
ലാക്കിയത്. ക�ോവിഡ്-19 ന്റെ വ്യാപനം കുറ
യ്ക്കാന് നാമെല്ലാം യാത്രകളും വ്യവസായിക�ോല്പാ
ദനവും കുറച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ
മലിനീകരണം താല്കാലികമായെങ്കിലും കുറഞ്ഞു
വല്ലോ.
അതിനാല്, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ അമിതമാ
യി ചൂഷണംചെയ്യുന്നതിനു പകരം, ഈ പ്രക്രിയ
യുടെ അനന്തരഫലമാണ് കാലാവസ്ഥാവ്യതി
യാനം എന്നു മനസ്സിലാക്കി, പ്രകൃതിയുടെ
പരിധികൾക്കകത്ത് നിന്നുക�ൊണ്ടുള്ള ഉല്പാദനസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നാം അടിയന്തിരമായി
രൂപം ക�ൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പരിഹാരങ്ങള് അസാധ്യമല്ലതന്നെ

എണ്ണത്തിലും തീവ്രതയിലും വിപുലവും
അനിയന്ത്രിതവുമായ അഗ്നിബാധകൾ തുടർന്നു
ള്ള വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ശാസ്ത്രജ്ഞർ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഗ�ോളതാപ
നത്തെയും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെയും
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ജൈവവൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരിടമാണ് വനം.
അക്കാര്യം വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിശദീകരിക്കുന്നു.

വനവും
ജൈവവൈവിധ്യവും
ഡ�ോ. കെ. വിദ്യാസാഗര്*

നി

ലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥാഘടകങ്ങള്ക്ക്
അനുസൃതമായി വൈവിധ്യമാര്ന്ന സസ്യ
-ജന്തുജാലങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ കൂടിച്ചേര
ലാണ് വനം. ജലവും സസ്യങ്ങളും മണ്ണും സന്തു
ലിതമായ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ
ദൃഢവും സുസ്ഥിരവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ
യാണിത്. ജൈവ-അജൈവ വൈവിധ്യം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന അടിത്തറയിലാണ് ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ
ചലനാത്മകമായി നിലനില്ക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ
വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളാണ്
വ്യത്യസ്തതരത്തിലുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകളും
ജൈവജാതികളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. 650 ദശ
ലക്ഷം വര്ഷങ്ങളെടുത്താണ് ജൈവ-അജൈവ
ഘടകങ്ങളുടെ നിരന്തര പ്രതിപ്രവ
ര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യ
നടക്കമുള്ള സര്വചരാചരങ്ങളു
ടെയും രൂപപ്പെടല് സാധ്യമായത്.
സന്തുലിതമായി നിലനില്ക്കുന്ന ഈ
ആവാസവ്യവസ്ഥാ പുനഃസ്ഥാപ
നത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ
മാതൃകയാണ് നൈസര്ഗികമായി

രൂപപ്പെട്ട വനം.

വനങ്ങളിലെ ജൈവവൈവിധ്യം

ഭൂതല വിസ്തീര്ണത്തിന്റെ 30.7 ശതമാനം
വനമാണെന്നാണ് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
ത്. ഭൂതലത്തിലെ 80 ശതമാനം ജീവജാതികളും
ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നു. ഭൂമിയില് ഉണ്ടെന്ന്
കരുതുന്ന 300-350 ദശലക്ഷം ജീവജാതികളില്
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1.8 ദശലക്ഷം മാത്രമാണ്.
ല�ോകത്തെ വനവിസ്തൃതിയുടെ 7 ശതമാനം
മാത്രമേ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളില് ഉള്ളുവെങ്കി
ലും സസ്യ-ജന്തുജാതികളുടെ 50 ശതമാനം
ഇവിടെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മ�ൊത്തം വിസ്തൃ
തിയുടെ 21.3 ശതമാനം വനമാണെങ്കിലും വൃ
ക്ഷാവരണമുള്ളത് 12 ശതമാനം സ്ഥലത്തുമാത്രം.
കേരളത്തിലാണെങ്കില്, മ�ൊത്തം ഭൂവിസ്തൃ
തിയുടെ 29 ശതമാനം വനമായി രേഖപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാരിസ്ഥിതികധര്മങ്ങ
ള് നിര്വഹിക്കുന്ന വനം 10 ശതമാനത്തില്
താഴെ മാത്രമാണ്.
ല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്നിന്ന്

*ഡീന്, ഫ�ോറസ്ട്രി ക�ോളേജ്, കാര്ഷിക സര്വകലാശാല, വെള്ളാനിക്കര, തൃശ്ശൂര്
ഫ�ോണ് : 9447380709
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തഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഹ്യൂമസി(humus)ന് ജലത്തെ
എളുപ്പത്തില് മണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത്
ജലസംഭരണം സാധ്യമാക്കുന്നു. പര്വതപ്രദേശ
ങ്ങളിലെ ച�ോലക്കാടുകളും നിത്യഹരിതവനങ്ങ
ളുമാണ് മഴയില്നിന്ന് പുഴ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന
ദൗത്യം കൂടുതലായും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
നിരന്തരമായ സസ്യസ്വേദന(transpiration)പ്ര
ക്രിയയിലൂടെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിനെ കുറയ്ക്കാ
ന് വനങ്ങള്ക്ക് കഴിയുന്നു. തുറന്ന പ്രദേശങ്ങ
ളില് താപനില 36-380C വരെ ഉയരുമ്പോള്
നിത്യഹരിതവനത്തില് താപനില 22-240C വരെ
ആയിരിക്കും. കേരളത്തിലെ ശരാശരി മഴ 3000

വ്യത്യസ്തമായി, വൈവിധ്യമാര്ന്ന ആവാസവ്യവ
സ്ഥകളാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നിലനി
ല്ക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിലെ മിതശീത�ോഷ്ണമേഖലാ
പൈന്കാടുകള് ത�ൊട്ട് വീതികൂടിയ ഇലകള്
കാണുന്ന നിത്യഹരിതവനങ്ങളും ഇലപ�ൊഴിയും
ആര്ദ്രവനങ്ങള്, വരണ്ട ആര്ദ്രവനങ്ങള്, ച�ോ
ലക്കാടുകള്, മഴക്കാടുകള്, കണ്ടല്ക്കാടുകള്
തുടങ്ങി 16 വിഭാഗങ്ങളില് വൈവിധ്യമാര്ന്ന
സസ്യജാതികളുള്ള വനാവാസവ്യവസ്ഥകളും
ഇന്ത്യയില് കാണപ്പെടുന്നു. ല�ോകത്തിലെ സമ്പ
ന്നമായ 34 ജൈവവൈവിധ്യമേഖലകളില് രണ്ടെ
ണ്ണം- പശ്ചിമഘട്ടവും പൂര്വഘട്ടവും - ഇന്ത്യയി

വനത്തിനു മുകളില് അന്ത
രീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിലൂ
ടെ കാര്മേഘങ്ങളെ താഴ�ോട്ട്
വലിച്ച് മഴയാക്കി പുഴ രൂപ
പ്പെടുത്തുന്ന നൈസര്ഗിക
ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്
വനം.
മി.മീ. ആണ്. എന്നാല്, പച്ചത്തുരുത്തായ സൈ
രന്ധ്രിവനത്തില് (സൈലന്റ്വാലി) 5000 മി.മീ.
ന് മുകളിലാണ്. വനം തദ്ദേശീയമായ കാലാവ
സ്ഥാഘടകങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു
വെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണിത്.

ലാണ്. ല�ോകത്തിലെ സസ്യവൈവിധ്യം 3,98,600
ഇനങ്ങളാണെങ്കില് ജന്തുവൈവിധ്യം 10,43,571
ഇനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയില് ഇത് യഥാക്രമം 44,673
ഉം 1,35,917 ഉം ആണ്. കേരളത്തിലെ സസ്യ
വൈവിധ്യം 10,735 ഇനങ്ങളാണെങ്കില് ജന്തു
വൈവിധ്യം 13,101 സ്പീഷിസുകളാണ്. ല�ോകത്തി
ലെ ജൈവവൈവിധ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
വിവിധതരത്തിലുള്ള വനങ്ങളിലാണെന്നാണ്
ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മരുവല്ക്കരണമെന്ന ഭീഷണി

ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ
അളവ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്ന ആല�ോചനയി
ലാണ് ല�ോകം. യു.എന്.ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
ഐ.പി.സി.സി.യും ഐ.എഫ്.സി.സി.യും
ഇതിനായി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് കൂടിയാല�ോ
ചനകള് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ക്യോട്ടോ
പ്രോട്ടോക�ോളും പാരീസ് കണ്വെന്ഷനും
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിനെ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള
മാര്ഗങ്ങളില് വനസംരക്ഷണത്തിനും വൃക്ഷവല്ക്ക
രണത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ഒരു വര്ഷം അന്തരീക്ഷത്തില്നിന്ന് ഏകദേശം

താപനിലയും മഴയും

വനത്തിനു മുകളില് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാം
ശത്തിലൂടെ കാര്മേഘങ്ങളെ താഴ�ോട്ട് വലിച്ച്
മഴയാക്കി പുഴ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നൈസര്ഗിക
ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് വനം. ഉഷ്ണമേഖലാപ്ര
ദേശങ്ങളില് വലിയ മഴക്കാടുകള് രൂപപ്പെടുന്നത്
ഇങ്ങനെയാണ്. തട്ടുതട്ടുകളായി നിലനില്ക്കുന്ന
വൃക്ഷത്തലപ്പുകള് മഴത്തുള്ളികളുടെ ശക്തി
കുറച്ച് മണ്ണില് വീഴ്ത്തുന്നതുമൂലം മണ്ണില് പു
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(ശേഷം 27 ാം പേജില്)

അന്തരീക്ഷത്തില് ചെറിയ അളവില്പ്പോലും അടങ്ങിയ കാര്ബണ്
ഡയ�ോക്സൈഡ് ഇന്ഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്ത്
അന്തരീക്ഷതാപനില വര്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 1900 മുതല് തന്നെ നമുക്ക്
അറിയാമായിരുന്നു.

കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ

പഴയ കണക്കുകള്
ഡ�ോ: പി.ഷൈജു*

ഈ

നൂറ്റാണ്ടില് മനുഷ്യന് നേരിടുന്ന ഭീഷ
ണികളില് പ്രഥമഗണനീയമായത്
ആഗ�ോളതാപനമാണ്. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളായ
ജലബാഷ്പം, കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ്,
മീഥെയിന്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രോ
ക്ലോറ�ോഫ്ലൂറ�ോ കാര്ബണുകള് തുടങ്ങിയവയാ
ണ് ആഗ�ോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്.
പക്ഷേ, ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ചര്ച്ച മിക്ക
വാറും ചുറ്റിത്തിരിയാറുള്ളത് കാര്ബണ് ഡയ�ോ
ക്സൈഡിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.

അന്തരീക്ഷതാപനില കൂടുന്നതില്
CO2 ന്റെ പങ്ക്

ഫ�ോസില് ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗവും
വനനശീകരണവുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തില്
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് വര്ധിക്കാനിടയാക്കി
യത് എന്നറിയാമല്ലോ. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
എന്നു പറയാം, കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് അടി
സ്ഥാനമാക്കിയ ആഗ�ോളതാപനം മനുഷ്യനിര്മി
തമാണ്. കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് ബഹിര്ഗമ
നത്തെ തീവ്രതരമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ
അമിതമായ ഉപഭ�ോഗതൃഷ്ണയാണ് ഇന്നത്തെ
ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ നാരായവേര് എന്നു
പ�ൊതുവേ ശാസ്ത്രല�ോകം അംഗീകരിക്കുന്നു.
1938ല് ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയര് ആയിരുന്ന
ഗൈ കാലണ്ടര് ല�ോകത്തെ നൂറ്റി അമ്പത�ോളം
*അസി. പ്രൊഫസര്, സെന്റര് ഫ�ോര് സയന്സ് ഇന് സ�ൊസൈറ്റി,
ക�ൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്വകലാശാല, ക�ൊച്ചി - 682022
ഫ�ോണ് : 9447948983

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില്നിന്നുള്ള
ഡാറ്റ പരിശ�ോധിച്ച് മുന്നൂറ്റാണ്ടിനെ അപേക്ഷി
ച്ച് അന്തരീക്ഷ താപനില വര്ധിക്കുന്നുവെന്ന്
കാണുകയുണ്ടായി. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ്
ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഇക്കാലത്ത് വര്ധി
ച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടി
രുന്നു. അതിനാല്, കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ
അളവ് കൂടിയതാണ് അന്തരീക്ഷ താപനില
കൂടാന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിഗമനത്തി
ലെത്തി.
തുടര്ന്ന്, റ�ോജര് റിവെല് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന് ഹാന്സ് സ്യൂസുമായി ചേര്ന്ന് വളരെ വിശ
ദമായ പഠനങ്ങള് നടത്തി. 1957ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
തങ്ങളുടെ ലേഖനത്തില് വ്യാവസായിക വിപ്ല
വത്തിനുശേഷം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ്
ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ അളവ് വര്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെ
ന്നും മുന്കാലങ്ങളില് പലരും കരുതിയതുപ�ോ

ഗൈ കാലണ്ടര്

വര്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി തെളി
യിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കില് ലക്ഷക്കണക്കിന്
വര്ഷം മുമ്പ്, ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ
യായിരിക്കും? അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ്
ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ ഗാഢത അക്കാലങ്ങളില്
എത്രയായിരിക്കും? ഇവയുടെ ഉത്തരത്തിനായി
ഗവേഷകര് ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ ഐസുപാളി
കളായ ഹിമാനികളിലാണ് ചെന്നെത്തിയത്
(ശാസ്ത്രകേരളം, 2019 ജനുവരി, പേജ് 19-29
ന�ോക്കുക).
ക�ോടിക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങള്കൊണ്ട് ഐസ്
അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടായതാണ് അന്റാര്ട്ടിക്കയി
ലെയും ഉത്തരധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെയും മഞ്ഞു
പാളികള്. ഓര�ോ കാലഘട്ടത്തിലും രൂപംക�ൊണ്ട
മഞ്ഞുപാളികളിലുള്ള വായുകുമിളകളില് ആ
സമയത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവും ഉള്ച്ചേ
ര്ന്നിരിക്കും. അതായത്, വായുകുമിളകളിലെ
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ ഗാഢത ഐസു
ണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ ഗാഢതയായിരി
ക്കും. ഈ ലളിതമായ യുക്തി ഉപയ�ോഗപ്പെ

ചാള്സ് ഡേവിഡ് കീലിങ്

ലെ സമുദ്രങ്ങള്ക്ക് അധികമായെത്തുന്ന ഈ
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡിനെ മുഴുവന് ആഗിരണം
ചെയ്യാന് സാധ്യമല്ലെന്നും അവര് സമര്ഥിച്ചു.
വര്ധിച്ചുവരുന്ന കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ്
അന്തരീക്ഷ താപനില വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അവര്
സൂചിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങളുമായി 1957 ല് വന്ന
ഒരു പത്രവാര്ത്തയിലാണ് ‘ഗ്ലോബല് വാമിങ്’
(global warming - ആഗ�ോളതാപനം) എന്ന വാക്ക്
ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ക�ോടിക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങള്
ക�ൊണ്ട് ഐസ് അടിഞ്ഞുകൂടി
ഉണ്ടായതാണ് അന്റാര്ട്ടി
ക്കയിലെയും ഉത്തരധ്രുവപ്രദേ
ശങ്ങളിലെയും മഞ്ഞുപാളികള്.

ഹിമാനികളുടെ പഠനം തെളിയിച്ചത്

ചാള്സ് ഡേവിഡ് കീലിങ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന് ല�ോകത്തിലെ വിവിധ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങളി
ല്നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയാണ് അന്തരീക്ഷത്തി
ല് കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് തുടര്ച്ചയായി
23

ടുത്താന് ഗവേഷകര് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
ഗവേഷണത്തിനായി ധ്രുവപ്രദേശത്തെ ഐസുപാ
ളികള് തുരന്നെടുത്തു. വിവിധ കാലഗണനാ
സമ്പ്രദായങ്ങള്(dating methods) ഉപയ�ോഗിച്ച്
ഐസുപാളിയുടെ ഓര�ോ ഭാഗത്തെയും ഐസിന്റെ
പഴക്കം കണ്ടെത്താന് സാധിക്കും. ഓര�ോ വര്ഷവും
അടിയുന്ന മഞ്ഞ് വാര്ഷിക ഐസുപാളികളായി
നമുക്കു കാണാന് കഴിയും.

അന്തരീക്ഷതാപനില കണക്കാക്കുന്ന
വിധം

പക്ഷേ, ഈ തന്ത്രം എപ്പോഴും ഫലപ്രദമല്ല.
മര്ദം ഞെരുക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് അടിയിലേക്ക്
പ�ോകുന്തോറും മഞ്ഞുപാളികളെ വേര്തിരിച്ചറി
യാന് സാധിക്കാതെ വരും. അത്തരം സന്ദര്ഭ
ങ്ങളില് ഐസില് കുടുങ്ങിയ അഗ്നിപര്വത
ചാരം പരിശ�ോധിച്ചും കാര്ബണിന്റെ റേഡിയ�ോ
ഐസ�ോട�ോപ്പ് ആയ കാര്ബണ്-14 ഉപയ�ോഗി
ച്ചുള്ള കാലഗണനപ�ോലുള്ള വിവിധ കാലഗണന
സമ്പ്രദായങ്ങളുപയ�ോഗിച്ചും ഐസ് രൂപപ്പെട്ട
കാലം നിര്ണയിക്കാം. ഐസിന്റെ പ്രായം നിര്ണ
യിക്കുക വഴി വായുകുമിളയുടെ പഴക്കവും നി
ര്ണയിക്കാം.
ഐസ് ക�ോറില്നിന്ന് പുരാതനകാലത്തെ
ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലയും മനസ്സിലാ
ക്കാന് സാധിക്കും. ഐസിലെ ജലത്തില് ഓക്സി
ജന്റെ ഐസ�ോട�ോപ്പുകളായ ഓക്സിജന്-16,
ഓക്സിജന്-18 എന്നിവ ഏത് അംശബന്ധത്തില്
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതില്നിന്ന് ഐസ്
രൂപംക�ൊണ്ട കാലത്തെ അന്തരീക്ഷ താപനില
ഗണിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രജ
ന് ഐസ�ോട�ോപ്പുകളായ പ്രോട്ടിയം, ഡ്യൂറ്റീരിയം
എന്നിവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധവും ഇതിനായി
ഉപയ�ോഗിക്കാറുണ്ട്.
1980 ല് പ്രശസ്ത ഹിമാനിഗവേഷകനായ
(glaciologist) റ�ോബര്ട്ട് ഡെല്മാസും സംഘവും
ഐസിനെ ഉരുക്കാതെ വായുകുമിളകളില്നിന്ന്
വായുവിനെ വേര്തിരിക്കാന് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി.
അങ്ങനെ പതിനായിരം വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ്
രൂപംക�ൊണ്ട ഐസിന്റെ സാമ്പിളില് 300
പി.പി.എം. ( p.p.m.-parts per million) കാര്ബണ്
ഡയ�ോക്സൈഡ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്
എന്നു മനസ്സിലായി. 20,000 വര്ഷങ്ങള്ക്കു
മുമ്പ് രൂപംക�ൊണ്ട വേറ�ൊരു സാമ്പിളില്
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് ഗാഢത 190
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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പി.പി.എം. മാത്രമായിരുന്നു.

ഇന്നത്തെ തുടര്പഠനങ്ങള്

അന്റാര്ട്ടിക്കയില് തന്നെ മൂന്നു കില�ോമീറ്റ
റ�ോളം കുഴിച്ച് 15 ലക്ഷം വര്ഷം മുമ്പുള്ള ഭൗമാ
ന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോള്
നടക്കുകയാണ്. ഡെല്മാസും സംഘവുമാണ്
ഈ സംരഭത്തിന് പുറകിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില് അന്തരീക്ഷത്തിലെ
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് ഗാഢതയില് വന്തോ
തില് വര്ധനവ് വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യാവസായികവി
പ്ലവത്തിനു ശേഷമാണെന്ന്ഐസ് ക�ോര് പഠന
ങ്ങളില്നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. വ്യാവസാ
യികവിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈ
ഡ് ഗാഢത ഏകദേശം 290 പി.പി.എം ആയിരു
ന്നത് 2019 ആയപ്പോഴേക്കും 415 പി.പി.എം.
എന്ന ഭീതിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വര്ധിച്ചു.
അന്തരീക്ഷതാപനിലയും അത�ോട�ൊപ്പം വര്ധിച്ചു.
ഇത് മനുഷ്യന്റെ അമിത ഉപഭ�ോഗതൃഷ്ണ നി
മിത്തമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അമിത ഉപഭ�ോഗം
നിയന്ത്രിക്കാന് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന
അന്വേഷണവും മനുഷ്യവര്ഗത്തിന്റെ തന്നെ
നിലനില്പും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെ
ന്നാണ് നാളിതുവരെയുള്ള ഗവേഷണഫലങ്ങള്
തെളിയിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രകേരളം

അമിത ലാഭക്കൊതിയ�ോടെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല അനാവശ്യ ഉല്പന്നങ്ങളും
അവയുടെ ഉപഭ�ോഗവും ഭൂമിയില് ജീവന്റെ നിലനില്പിനുമേല് ഗുരുതരമായ
സമ്മര്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യന്റെ കാർബൺ
പാദമുദ്രകള്
ഡ�ോ. എസ്. സന്ദീപ്*

ഇ

ന്ന് ല�ോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി
കളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആഗ�ോ
ളതാപനമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അനിയ
ന്ത്രിതമായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹ
വാതകങ്ങളാണ് ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെ മുഖ്യ
കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.
സൂര്യനിൽനിന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ഇന്ഫ്രാ
റെഡ് വികിരണങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ഭൗമ�ോപരി
തലം ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം
ഭൂമി അത് വീണ്ടും താപവികിരണമായി അന്തരീ
ക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ ഇത്തരം ഭൗമവികിര
ണങ്ങളെ ആഗിരണംചെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തെ
ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നു വിളി
ക്കുന്നത്.
കാർബൺ എന്ന
മൂലകത്തെ ഒഴിവാക്കാനാ
വാത്ത തിന്മ എന്നു വിശേഷി
പ്പിക്കാം. ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപ
ത്തിലും ഭാവത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന
ഒന്നാണ് കാർബണെന്ന മൂലകം. ഭൂമിയിൽ
ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത്യന്താപേക്ഷിത
മായ ഒന്നാണ് കാർബൺ. നമ്മുടെ ശരീരക�ോ
ശങ്ങൾ ഉള്പ്പെടെ നമ്മൾ കാണുന്നതും ത�ൊടു
ന്നതുമായ മിക്കതിലും കാർബൺ അടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. അതുപ�ോലെ, ഹരിതഗൃഹവാതക
ങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകളായ പ്രകൃതി വാതകം,

എന്താണ് കാർബൺ
പാദമുദ്ര?

ആയിരത്തി ത�ൊള്ളായിരത്തി
ത�ൊണ്ണൂറുകളിൽ വില്യം ഇ.
റീസ്, മതീസ് വകെർനഗേൽ
എന്നിവരാണ് കാർബൺ ഫുട്ട്
പ്രിന്റ് (കാർബൺ പാദമുദ്ര) എന്ന
ആശയവും പദവും അവതരിപ്പിച്ചത്.
വ്യക്തിയ�ോ വസ്തുവ�ോ സംഘമ�ോ സംഭവമ�ോ
കാരണo പ്രത്യക്ഷമായ�ോ പര�ോക്ഷമായ�ോ പു
റപ്പെടുവിക്കുന്ന മ�ൊത്തം ഹരിതഗൃഹവാതക
ത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് കാർബൺ പാദമുദ്ര

*സീനിയര് സയന്റിസ്റ്റ്, കേരള ഫ�ോറസ്റ്റ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂര് - 680 653
ഫ�ോണ്: 8075382509
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കല്ക്കരി, പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലും
കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആഗ�ോള
താപനത്തിനുള്ള പ്രധാന ഹേതുവാണ് ഈ
മൂലകം.
കാർബൺ ആണ് പ്രധാന ‘പ്രതി'യെങ്കിൽ
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് കാർബൺ പാദമുദ്രയെക്കാൾ
കാർബൺ ഡയ�ോക്സൈഡ് പാദമുദ്ര എന്ന പദം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്? ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും അധികം ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാതക
മായതിനാലും മറ്റു വാതകങ്ങളുടെ അളവുകൾ
കൃത്യമായി അളക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാലും
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയ�ോക്സൈഡിന്റെ
അളവാണ് സാധാരണയായി ആഗ�ോളതാപന
ത്തിന്റെ അളവുക�ോലായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്.

ള്ളുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ, കടയിൽ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി, ജ�ോലിക്കാർ വരുന്ന
വാഹനങ്ങളിലെ പുക, ഇവയെല്ലാം ആ കടയുടെ
കാർബൺ പാദമുദ്ര കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്പെ
ടുത്തേണ്ടതാണ്.
ഇതിനു പുറമേ, കടയിലുള്ള വിവിധ ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള വാതക
ബഹിർഗമനവും പഴം, പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവ
ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മീഥെയിൻ
വാതകം തുടങ്ങിയവയും ആ കടയുടെ ആകെ
കാർബൺ പാദമുദ്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിഗണി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരാശരി ആഗ�ോള കാർബൺ
പാദമുദ്ര ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് 0.7 ടൺ ഉം വീടു
കളിൽനിന്നുള്ളത് 1.1 ടൺ ഉം ഗതാഗതത്തിൽ

കാർബൺ പാദമുദ്ര കണക്കാക്കാന്

നിന്ന് 0.8 ടൺ ഉം മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന്
0.8 ടൺ ഉം ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു പൗരന്റെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും രാജ്യ
ത്തിന്റെയും കാർബൺ പാദമുദ്ര കാർബൺ
അക്കൗണ്ടിങ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്.

മ�ൊത്തം പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹരിതഗൃഹവാത
കത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തുക�ൊണ്ടാണ് വ്യക്തി
യുടെയ�ോ രാജ്യത്തിന്റെയ�ോ സംഘടനയുടെയ�ോ
കാർബൺ പാദമുദ്ര തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. കാർബൺ
പാദമുദ്ര കണക്കാക്കുന്നതിനു നിരവധി ഘടക
ങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
ഒരു പലചരക്കു കടയിലേക്ക് നിങ്ങള് വാഹനം
ഓടിച്ചുപ�ോകുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാഹനം
ഓടിക്കുമ്പോൾ കത്തിക്കുന്ന ഇന്ധനം പുറന്ത
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020

കാർബൺ പാദമുദ്ര എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം?

ബദൽ വികസന മാതൃകകൾ വികസിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ്അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള കാർബണ്
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കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ക്കാന് 10 മാർഗങ്ങൾ
1. 	പ�ൊതുഗതാഗതം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുക.
2. ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പുകളും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാതിരി
ക്കുക.
3. ആളില്ലാത്ത മുറിയിൽ ലൈറ്റും ഫാനും ഓഫാക്കുക.
4. 	വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും ഓഫീസിലേക്കും (പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴി
വാക്കി) ലഞ്ച് ബ�ോക്സുകളിൽ ഭക്ഷണം ക�ൊണ്ടുപ�ോകുക.
5. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തു കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റു ഗൃഹ�ോ
പകരണങ്ങളും ഓഫാക്കുക.
6. തുണി അലക്കാന് ചൂടുവെള്ളം ഉപയ�ോഗിക്കാതിരിക്കുക.
7. ദൂരെയുള്ള കടകളില് വാഹനത്തില് പ�ോയി സാധനങ്ങള്
വാങ്ങുന്നതിനു പകരം അടുത്തുള്ള കടയില്നിന്നു വാങ്ങുക.
8. 	പേപ്പറില് അച്ചടിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രമാക്കുക.
9. കുളിമുറിയില് ഷവർ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുക.
10. കുപ്പിവെള്ളത്തിനു പകരം വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഓഫീ
സുകളിലുമുള്ള പ�ൊതു ഫിൽറ്റർ സംവിധാനങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിക്കുക.

ഡയ�ോക്സൈഡ് ഉത്സര്ജനത്തിന്റെ അളവ് കുറ
ച്ചുക�ൊണ്ടു വരേണ്ടത്. കൂടുതൽ ഇന്ധന ക്ഷമ
തയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചും ഊർജക്ഷ
മത കൂടിയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചും
പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ആവശ്യത്തിന് സ്വയം
ഉല്പാദിപ്പിച്ചും മറ്റും കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ക്കാ
വുന്നതാണ്. ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടി

പ്പിക്കുകയും സൗര�ോർജം തുടങ്ങിയ പുനരുപ
യ�ോഗ ഊർജസ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയ�ോഗം
വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താല് കാർബൺ പാദമുദ്ര
കുറയ്ക്കാം.

(21 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

വനങ്ങള് ല�ോക കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ഉഷ്ണമേഖലാവനപ്രദേശമാണ്. പ്രതിവര്ഷം നാലു
ലക്ഷം ഹെക്റ്റര് എന്ന ത�ോതിലാണ് ഈ മഴക്കാ
ടുകള് വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നത്.
ഒരു രാജ്യത്തെ വനസമ്പത്താണ് ആ രാജ്യ
ത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ നിലനില്പിന്
ആധാരം. എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും തുടക്കവും
ഒടുക്കവും ആ പ്രദേശത്ത് പച്ചപ്പ് നിലനില്ക്കുന്നു
ണ്ടോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.
അതിനാല്, സ്വന്തം പുരയിടത്തില് തുടങ്ങി,
ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പച്ചപ്പിനെ തിരിച്ചെത്തിച്ച് കാ
ലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കുകയാണ് നാം
ചെയ്യേണ്ടത്.

2.49 ഗിഗാ ടണ് (1 ഗിഗാ ടണ് = 109 ടണ്) വീതം
കാര്ബണ് ഭൂമിയിലെ മ�ൊത്തം വനങ്ങള് സ്വീക
രിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ, ഏകദേശം 684 ഗിഗാ
ടണ് കാര്ബണ് ഇന്ന് ല�ോകത്തുള്ള വനസമ്പ
ത്തില് ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കി
യിട്ടുണ്ട്.
ല�ോകത്തിലെ 350-400 ബില്യന് (1 ബില്യന്
=109) ജനങ്ങള് വനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ
ആവാസവ്യവസ്ഥ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കപ്പെ
ടുകയും മരുവല്ക്കരണത്തിന് വിധേയമാകുകയും
ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. 6.7 മില്യന്
കില�ോമീറ്റര് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ആമസ�ോണ്
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പരമ്പരാഗത വിത്തിനങ്ങളും തീര്ത്തും ജൈവരീതിയിലുള്ള കൃഷിയുമാണ്
കൈപ്പാട് കൃഷിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

കൈപ്പാട് കൃഷിയും
തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും
ഡ�ോ.ദിനേശന് ചെറുവാട്ട്*

ഉ

ത്തരകേരളത്തിലെ വേലിയേറ്റം അനുഭവപ്പെ
ടുന്ന ചെളിപ്പരപ്പുകളില് ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു
സവിശേഷ നെല്ക്കൃഷി - മത്സ്യബന്ധന
രീതിയാണ് കൈപ്പാട് കൃഷി എന്ന് അറിയപ്പെ
ടുന്നത്. മധ്യകേരളത്തിലെ പ�ൊക്കാളികൃഷിയും
പശ്ചിമബംഗാളിലെ ‘ബാസബധ അഥവാ ഭെരി’
കൃഷിയും ഗ�ോവയിലെ ‘കസാന്’ കൃഷിയും
കര്ണാടകയിലെ ‘കാര് അഥവാ ഗസനി’ കൃഷിയും
സമാനമായ തീരദേശ കൃഷിരീതികളാണ്. പടി
ഞ്ഞാറന് ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശ്,

മ്യാന്മര്, വിയറ്റ്നാം, തായ്ലന്ഡ്, ശ്രീലങ്ക,
സ്പെയിന് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ
കൃഷി സമ്പ്രദായം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണില്
ലവണാംശം കുറഞ്ഞ മഴക്കാലത്താണ് ഇത്തരം
നിലങ്ങളില് ഒരു വിള നെല്ക്കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

പൂര്ണമായും ജൈവരീതിയിലെ കൃഷിരീതി

ലവണാംശം, വെള്ളക്കെട്ട്, മണ്ണിന്റെ അമ്ലത,
സള്ഫര് സാന്നിധ്യം എന്നിവയ�ൊക്കെ പ്രതിര�ോ

കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് നിലമ�ൊരുക്കുന്ന കര്ഷകരും വിദ്യാര്ഥികളും
*അഡീഷനല് ഡയരക്ടര്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം,
ഫ�ോണ് : 9400497160

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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നെല്ലും മീനും

ധിക്കുന്ന നെല്വിത്തിനങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗവും
പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളും ഉയര്ന്ന ജൈവ
വൈവിധ്യവുമാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളില്
നെല്ക്കൃഷിയും മത്സ്യക്കൃഷിയും സാധ്യമാക്കു
ന്നത്. കണ്ടല്വനങ്ങള�ോട് ചേര്ന്നിരിക്കുന്നവ
യാണ് ഇത്തരം കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്.
രണ്ടായിരം വര്ഷത്തോളമുള്ള കൃഷിപാരമ്പ
ര്യം ഇത്തരം കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിനുണ്ട്. ഉയര്ന്ന
ജൈവവൈവിധ്യം ഇത്തരം കൃഷിയിടങ്ങളുടെ
പ്രത്യേകതയാണ്. യാത�ൊരുവിധ വളങ്ങള�ോ
കീടനാശിനികള�ോ ഉപയ�ോഗിക്കാതെ
തീര്ത്തും ജൈവരീതിയില് തന്നെയാ
ണ് ഇവിടെ നെല്ക്കൃഷിയും
മത്സ്യക്കൃഷിയും ചെയ്യുന്നത്.
മഴ, വേലിയേറ്റം തുടങ്ങിയ
പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും
ഉയര്ന്ന ജൈവവൈ
വിധ്യവും പരമ്പരാ
ഗത കൃഷിരീതിക
ളുമാണ് ഇവിട
ങ്ങളിലെ ഉ
യര്ന്ന ഉല്പാ
ദനക്ഷമതയ്ക്കു
ള്ള പ്രധാന കാ
രണങ്ങള്.
ആയിരക്കണക്കിന് ദേശാ
ടനപക്ഷികളുടെയും തദ്ദേശീയ നീ
ര്പ്പക്ഷികളുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്

കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്. ചെളിപ്പരപ്പില് കാണപ്പെടു
ന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ�ോളിക്കീറ്റ് വിരകള്,
കക്ക വര്ഗത്തിലുള്ള അനേകം ജീവികള്, ഒട്ടേറെ
പായലുകള് എന്നിവയും കൃഷിക്കാവശ്യമായ
ധാരാളം ഘടകങ്ങള് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പാടശേഖരത്തോട് ചേര്ന്ന് പുഴയ�ോരത്തോ
കായല�ോരത്തോ നിര്മിക്കുന്ന മണ്ചിറ (ബണ്ട്)
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കളും ഇതിലൂടെ പാടത്തേക്ക് വെള്ളം
കയറ്റുന്നതിനായി നിര്മിക്കുന്ന തൂമ്പ്/
മഞ്ച (sluice) കളുമാണ് കൈ
പ്പാടില് നെല്ക്കൃഷിക്കും
മത്സ്യബന്ധനത്തിനുമായി
ജലവിതാനം നിയന്ത്രിക്കു
ന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്.

കാര്യമായ പരിചരണങ്ങള�ൊന്നും
പ�ൊതുവേ നല്കാറില്ല. ഒക്ടോ
ബര് മാസത്തില് ക�ൊയ്യാന്
പാകമാകും. കുതിര്, ഓര്ക്ക
യമ, ഓര്ത്തടിയന്, ച�ൊവ്വേ
റിയന്, കുട്ടൂസന്, കണ്ടര്കുട്ടി,
ഓര്പാണ്ടി, ബാലിവിത്ത്
എന്നിങ്ങനെ പലതരം പരമ്പ
രാഗത വിത്തിനങ്ങള് മുമ്പുകാ
ലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെ
ങ്കിലും ഇന്ന് ഇവയില് ഏതാനും
ഇനങ്ങളേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.
നെല്ക്കൃഷിക്കാലത്തും മത്സ്യബ
ന്ധനം ചെറിയത�ോതില് നടക്കുന്നു
വെങ്കിലും നെല്ക്കൃഷിക്കാലത്തിനു
ശേഷമാണ് പ്രധാനമായും മത്സ്യബ
ന്ധനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തൂമ്പുക
ളിലൂടെ വേലിയേറ്റ ജലത്തിന�ോ
ട�ൊപ്പം കയറിവരുന്ന ചെമ്മീന്കു
ഞ്ഞുങ്ങളെയും മറ്റു മത്സ്യക്കുഞ്ഞു
ങ്ങളെയും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവുവരെ
പാടങ്ങളില് വളരാന് അനുവദിച്ചശേഷം വേലി
യിറക്ക സമയത്ത് തൂമ്പുവല ഉപയ�ോഗിച്ച് പി
ടിച്ചെടുക്കുന്നു. പിടിക്കുന്ന മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ
മുക്കാല്ഭാഗവും ചെമ്മീനുകളായിരിക്കും. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ ഈ മത്സ്യബന്ധന സമ്പ്രദായം
‘ചെമ്മീന് കെട്ട്’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
വേലിയേറ്റ - വേലിയിറക്കങ്ങള് തടയപ്പെടു
ന്നതും കൈപ്പാട് നിലങ്ങള് തരിശിടുന്നതും
മറ്റാവശ്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നികത്തിയെടുക്കുന്നതും
മലിനീകരണത്തിനും കൈപ്പാട് കൃഷി ശ�ോഷി
ക്കുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂര് ജില്ലയി
ല് 1966 ല് കാട്ടാമ്പള്ളി റഗുലേറ്റര് സ്ഥാപിച്ച
ത�ോടെ വേ ലിയേറ്റം നഷ്ടപ്പെട്ട ഏകദേശം ആയിരം
ഹെക്റ്ററ�ോളം കൈപ്പാട് നിലങ്ങള് കൃഷിചെയ്യാ
നാകാതെ തരിശായിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു പല
യിടങ്ങളിലും കൈപ്പാട് നിലങ്ങള് വര്ഷങ്ങള�ോ
ളം തരിശായിക്കിടക്കുന്നത് അവിടങ്ങളില് കണ്ടല്
വളര്ന്നുവരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 4000
ഹെക്റ്ററിലേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന മലബാര് മേഖല
യിലെ കൈപ്പാട് നിലങ്ങളുടെ 10 ശതമാനം
മാത്രമേ ഇന്ന് കൃഷിക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുള്ള കൈപ്പാട് തണ്ണീ
ര്ത്തടങ്ങള് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്കി സംര
ക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പരമ്പരാഗത
വിത്തിനങ്ങള്

സാധാരണയായി ഏപ്രില് മെയ് മാസങ്ങളില് ഉണക്കിയിടുന്ന
കൈപ്പാട് നിലങ്ങളില് ചെളി ക�ൊ
ത്തിയിട്ട് കൂനകളാക്കി മാറ്റുന്നു.
മഴക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ
മുളപ്പിച്ച നെല്വിത്തുകള് ഈ
കൂനകളില് വിതയ്ക്കുന്നു. ഒന്നര
മാസത്തിനുശേഷം നെല്ച്ചെടി
കളെ കൈക്കോട്ട് (തൂമ്പ) ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ചെളിയ�ോടെ ക�ൊത്തിയെ
ടുത്ത് കൂനകള്ക്കിടയില് വിതറുന്നു. പിന്നീട്
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ശാസ്ത്രകേരളം

ക�ൊങ്കണ് തീരത്തെ ചില പ്രദേശങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്ന അത്ഭുതകരമായ
പ്രകാശക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റി ഒരു പരിസ്ഥിതിപ്രവര്ത്തകന്റെ നേര് അനുഭവം.

പ്രകാശം പരത്തുന്ന
ജീവികള്
പ്രസൂണ് പ്രകാശ്*

ക

ടലാമകള�ോടുള്ള ഇഷ്ടം ചെറുപ്പത്തില്ത്ത
ന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒഡീഷതീ
രം കൂടാതെ വേലാസ്, അഞ്ചര്ലേ തുടങ്ങിയ
ക�ൊങ്കണ്തീരത്തെ (ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറെ
കടല്ത്തീരം) ചില ബീച്ചുകളിലും കടലാമകള്

മുട്ടയിടാനായി എത്താറുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായ
പ്പോള് പ്രകൃതിപഠനത്തില് താല്പര്യമുള്ള സുഹൃ
ത്തുക്കള�ോട�ൊപ്പം ഞാന് അങ്ങോട്ട് യാത്രയായി.
അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജൈവദീപ്തി
(bioluminescence) എന്ന പ്രതിഭാസം കാണാന്

ജൈവദീപ്തി
*പരിസ്ഥിതിപ്രവര്ത്തകന്, ‘ശ്രുതി’, ഇരിവേരി പി.ഒ., കണ്ണൂര് - 670 613
ഫ�ോണ്: 8157966432
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അവസരം കിട്ടിയത്.

പലരൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള
പ്രതിഭാസം

വന്യജീവി ഗവേഷണത്തിലും സംരക്ഷണത്തി
ലും ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ഉള്ള താല്പര്യം മനസ്സി
ലാക്കിയ എന്റെ ആതിഥേയന് എന്നോട് ജൈ
വദീപ്തി (bioluminisence) കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ
എന്നു ച�ോദിച്ചപ്പോൾ, ജൈവദീപ്തി തന്നെയല്ലേ
എന്നു ഞാന് ഉറപ്പാക്കി. കൂരിരുട്ടിൽ ഭൂമിയിലേ
ക്കിറങ്ങിയ നക്ഷത്രത്തരികൾ പ�ോലെ ത�ോന്നി
ക്കുന്ന മിന്നാമിന്നികൾ അദ്ഭുതകരമായ കാഴ്ച
യാണല്ലോ. മിന്നാമിന്നികളെ കൂടാതെ പ്രകൃതി
യിലെ മറ്റു ചില ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇതുപ�ോലെ
സ്വന്തമായി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ജൈവദീപ്തി എന്നു
വിളിക്കുന്നത്. കടലിൽ ഈ പ്രതിഭാസം പലരൂ
പത്തിലും ഭാവത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും.
കരയിൽ ചില പ്രാണികളിലും കൂണുകളിലും
ഫംഗൈകളിലും ഈ പ്രതിഭാസം കണ്ടുവരുന്നു.
പ�ൊതുവേ, ലുസിഫെറേസ് (lucifer എന്ന
വാക്കിന്റെ അര്ഥം ‘വെളിച്ചം തരുന്ന’ എന്നാണ്)
എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉല്പ്രേരകങ്ങളുടെ (enzymes)
സഹായത്തോടെ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ
സാധിക്കുന്ന ലുസിഫെറിൻ എന്ന തന്മാത്രകളു
ടെ ഓക്സീകരണം (oxidation) വഴി നടക്കുന്ന രാ
സപ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ജൈവദീപ്തി സംഭവിക്കു
ന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ ജൈവദീപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ
പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പശ്ചാത്തലനിറങ്ങള�ോട്
സാമ്യതയും തിളക്കവും ഒരേ തരംഗദൈര്ഘ്യവു
മുള്ള വെളിച്ചം പുറപ്പെടുവിച്ച് ശത്രുക്കളിൽനിന്ന്
രക്ഷതേടാനും (counter-illumination) ഇരയെ പ്ര
ല�ോഭിപ്പിച്ചു കെണിയിൽപ്പെടുത്താനും ഇണയെ
ആകര്ഷിക്കാനുമ�ൊക്കെ ഈ ജീവികള് ജൈവ
ദീപ്തി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ജൈവദീപ്തി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവിധം

ജൈവദീപ്തി കൂടുതലും കടൽ ജീവികളിലാണ്
കണ്ടുവരുന്നത്. ചില മീനുകളും ജെല്ലിഫിഷുകളും
ഞണ്ട്, ക�ൊഞ്ച് മുതലായ പുറന്തോടുള്ള
ജീവികളും ചില ഫംഗൈകളും ബാക്റ്റീരിയകളും
ഇങ്ങനെ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്.

മിന്നാമിന്നി
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ശാസ്ത്രകേരളം
എന്നാൽ, കടലിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായി ദൃശ്യ
മാവുന്ന ഈ തിളക്കത്തിന് കാരണം ഡൈന�ോ
ഫ്ളാജെല്ലേറ്റ്സ് (dinoflagellates) എന്ന സൂക്ഷ്മ
ജീവികളാണ്. ആല്ഗ(algae) വർഗത്തിൽപ്പെട്ട
ഇവ നീല-പച്ച നിറങ്ങളുള്ള പ്രകാശമാണ് പുറ
പ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഡൈന�ോഫ്ളാജെല്ലേറ്റ്സ്
ജൈവദീപ്തി പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം
സ്വയംരക്ഷയാണെങ്കിലും അത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്
മൂന്നു വിധത്തിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസി
ക്കുന്നു.
അതിൽ ഒന്നാമത്തേത്, തങ്ങൾ ഭക്ഷ്യയ�ോ
ഗ്യമല്ല; ഹാനികരമാണ് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
നല്കലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത, പെട്ടെന്ന്
ആരെയും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം പുറപ്പെടുവി
ക്കുക വഴി ശത്രുവിനെ ഭ്രമിപ്പിച്ച് കടന്നുകളയുക
എന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തേത്, ഡൈന�ോഫ്ളാജെ
ല്ലേറ്റ്സിന്റെ പ്രകാശം അവയുടെ ശത്രുക്കളുടെ
ശത്രുക്കളെ ആകർഷിക്കുക വഴിയുള്ള സ്വയംര
ക്ഷയാണ്.

ഡൈന�ോഫ്ളാജെല്ലേറ്റ്സ്

കരയെ അപേക്ഷിച്ചു
ജൈവദീപ്തി കൂടുതലും
കടൽ ജീവികളിലാണ്
കണ്ടുവരുന്നത്.
പതിവ് പുഞ്ചിരിയ�ോടെ ബ�ോട്ടുകൾ വരിവരിയാ
യി നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നടത്തം തുടർ
ന്നു. ഞാന് ഒരു വടിക്കഷണം കൈയില് കരു
തിയിരുന്നു.
നല്ല ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോള്
ഞങ്ങള് നടത്തം നിര്ത്തി. എന്റെ സുഹൃത്ത്
വടിക�ൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഞങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, അടിയേറ്റു തെ
റിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പച്ചയും നീലയും നിറങ്ങ
ളിൽ പ്രകാശത്തിളക്കം കാണാൻതുടങ്ങി. ആരെയും
ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ആ മായക്കാഴ്ച എന്നെ അത്ഭുതപ്പെ
ടുത്തി. നിശ്ചലമായ വെള്ളത്തിൽ പതുക്കെ
കാലെടുത്തുവെച്ചപ്പോൾ കാലിനുചുറ്റും തിളങ്ങു
ന്ന വെളിച്ചം!
നിശ്ചലമായ ജലത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസം
കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വെള്ളം തീരത്ത് അടു
ക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും ഓളപ്പരപ്പിലും ജൈവദീപ്തി
വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇരുട്ടിൽ, തി
ളങ്ങുന്ന വെള്ളത്തെ കൈക്കുമ്പിളിലാക്കിയും
കൈകൾവെച്ച് വെള്ളത്തെ ചലിപ്പിച്ചും തീരത്തോ
ടുചേർന്നു വെള്ളത്തിൽ നടന്നും ആ വശ്യാനു
ഭവത്തെ ഞങ്ങൾ പല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞു. ആ
കാഴ്ചയിൽ ഞാന് മതിമറന്നുനിന്നു. ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച്
വെളിച്ചം പരന്നതിനാൽ ജൈവദീപ്തിയുടെ പ്രഭ
ക്രമേണ മങ്ങിത്തുടങ്ങി.

ജെല്ലിഫിഷ്

ചലിക്കുന്ന വെള്ളത്തില്മാത്രം കാണുന്ന
കാഴ്ച
എന്റെ സുഹൃത്തായ ആതിഥേയന�ോട�ൊപ്പം
ഞങ്ങൾ തെരുവിലൂടെ ക്രീക്ക് (creek) എന്നു
വിളിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സമുദ്രഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു.
പൂർണ ചന്ദ്രന�ോട് അടുക്കാറായ ആ രാത്രിയിൽ
ചന്ദ്രന് ഉദിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവിടത്തെ
കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് കുറെയ�ൊക്കെ വ്യക്തമായി
കാണാൻ സാധിച്ചു. ചന്ദ്രന് ഉദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
ജൈവദീപ്തി കാണാൻ സാധിക്കുമ�ോ എന്ന ഉത്ക
ണ്ഠ എന്റെ മനസ്സിനെ ചെറുതായി അലട്ടി. എന്നാൽ,
കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തായ വിദഗ്ധന്
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ജൂലൈ 2020
ക�ോവിഡ് -19 എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഉത്തരങ്ങള് ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം editorsk12@gmail.com എന്ന
വിലാസത്തില് അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, പിന്കോഡ്,
സ്കൂള് വിലാസം, എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്താന് വിട്ടുപ�ോകരുത്.
എല്ലാ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുത്തരം അയച്ചുതരുന്ന സ്കൂ
 ള് വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കി
ട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. സമ്മാനങ്ങള് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/
പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ് അയക്കുക. അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി
സമ്മാനങ്ങള് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497301073 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാറ്റിനും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന
അത്തരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത് ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

1 സാധാരണ ജലദ�ോഷം മുതല് മാരകമായ
ശ്വാസക�ോശര�ോഗങ്ങള് വരെയുള്ള പല
ര�ോഗങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും വിവിധ വകഭേദ
ങ്ങളുള്ളതുമായ ആര്.എന്.എ. വൈറസുക
ളാണ് ക�ൊറ�ോണ വൈറസുകള്. ചൈനയിലെ
വുഹാനില് 2019 ഡിസംബര് 31 ന് ആദ്യമായി
റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗം ല�ോകമാകെ
പടര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ക�ൊറ�ോണ
വൈറസാണ് ഈ ര�ോഗമുണ്ടാക്കുന്നത്?
2 മാംസ്യനിര്മിതമായ ഒരു കവചവും ഒരു
ജനിതക വസ്തുവും (RNA/ DNA) ചേര്ന്നതാ
ണ് വൈറസുകളുടെ ഘടന. ജീവനുള്ള ക�ോ
ശങ്ങളില് പ്രവേശിച്ചാല് മാത്രം ഇവ ജീവ
ല്പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി പെരുകിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കും. സ്വതന്ത്രമായി കാണുന്ന വൈറസ്
കണങ്ങള്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്?
നമ്മുടെ
ശരീരക�ോശങ്ങളിലേക്ക് വൈറസു
3
കള് എത്തിപ്പെട്ടാല് അവയെ ഒഴിവാക്കാനാ
യി ക�ോശങ്ങള് ചിലയിനം പ്രോട്ടീനുകളെ
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വൈറസുകളുടെ ക�ോപ്പിക
ളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ടാണ് ഇവ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ
വൈറസുകളുണ്ടാക്കുന്ന ര�ോഗങ്ങള്ക്കെതിരേ
പ്രവര്ത്തിച്ച് ക�ോശങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷ നല്കുന്ന
ഈ പ്രോട്ടീന് ഏതാണ്?
ക�ൊറ�ോണ
വൈറസുകള് റിട്രോവൈറസ്
4
വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്നതായതിനാല് ഇവ
ക�ോശങ്ങളിലെ ഡി.എന്.എ. യില് കടന്നു
ചെന്ന് അതിന്റെ ജീന�ോമിന്റെ ക�ോപ്പി നിര്മി
ക്കുകയും അങ്ങനെ ക�ോശങ്ങളുടെ ജീന�ോമില്
തകരാറുകള് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആര്.എന്.എ. യെ ഡി.എന്.എ.ആക്കി മാറ്റിയ
ശേഷമാണ് അത് ക�ോശത്തില് തുന്നിച്ചേ
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020

5

6

7

8

34

ര്ക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന
എന്സൈം ഏതാണ്?
ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗത്തിന് കാരണമായ
വൈറസ് മൃഗങ്ങളില്നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക്
എത്തിയതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മൃഗങ്ങ
ളില്നിന്ന് ര�ോഗകാരികള് മനുഷ്യരിലേക്ക്
എത്തുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ര�ോഗങ്ങള്ക്ക്
പറയുന്ന പേരെന്ത്?
ഇടയ്ക്കിടെ സ�ോപ്പും വെള്ളവും ഉപയ�ോഗിച്ച്
കൈ കഴുകല്, മാസ്ക് ധരിക്കല്, സാമൂഹിക
അകലം പാലിക്കല് (SMS) എന്നിവയാണ്
ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കാനായി
നാം പാലിക്കുന്ന മാര്ഗങ്ങള്. വൈറസിന്റെ
പ്രോട്ടീന് കവചത്തെ സ�ോപ്പ് ലയിപ്പിച്ച് കള
യുന്നതിനാലാണ് അത് പ്രവര്ത്തനരഹിത
മാകുന്നത്. വൈറസിന്റെ ഈ പ്രോട്ടീന് കവ
ചത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനായി
RT-PCR, ടിഷ്യുകള്ച്ചര് ഐസ�ൊലേഷന്,
ആന്റിബ�ോഡി ഡിറ്റക്ഷന് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റു
കളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതില് ഏറ്റവും
വ്യാപകമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് RT-PCR
ടെസ്റ്റാണ്. ഇതിന്റെ പൂര്ണരൂപമെന്താണ്?
പകര്ച്ചവ്യാധികളെ പ്രതിര�ോധിക്കുന്നതിനും
പ്രതിവിധികള് കണ്ടെത്തുന്നതിനും നമുക്ക്
സഹായകമാകുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രശാ
ഖകളായ പാത്തോളജി, മ�ോളിക്കുലര്
ബയ�ോളജി, ഇമ്യൂണ�ോളജി, ഫാര്മക്കോളജി
തുടങ്ങിയവയാണ്. ഒരു സമൂഹത്തില് ര�ോ
ഗങ്ങള് പടരുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള
ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ
സഹായത്തോടെ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ
ഏതാണ്?

ശാസ്ത്രകേരളം
9 ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തി
ല് തുണിക�ൊണ്ടുള്ള മാസ്ക്, സര്ജിക്കല്
മാസ്ക്, N 95 മാസ്ക് (respirator) എന്നിങ്ങനെ
വിവിധതരം ഫേസ് മാസ്കുകള് ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നുണ്ടല്ലോ. അരിച്ചുമാറ്റാന് കഴിയുന്ന കണ
ങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്
ഇവയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ര�ോഗികളുമായി
അടുത്തിടപഴകുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്
ഉപയ�ോഗി ക്കുന്ന N 95 മാസ്കിന്റെ പേരിലെ
95 എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?
10 ക�ോവിഡ്-19 ര�ോഗത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനും
മരുന്നുകളും ര�ോഗനിര്ണയരീതികളും കണ്ടെ
ത്തുന്നതിനായി ല�ോകത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങ
ളിലും ഗവേഷണങ്ങള് നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്ക
യാണ്. കേരളത്തില് ശ്രീചിത്ര ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസ്, രാജീവ് ഗാന്ധി
സെന്റര് ഫ�ോര് ബയ�ോടെക്ന�ോളജി തുട
ങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരം ഗവേഷണ
ങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയില് ഇത്തരം
ഗവേഷണങ്ങള് നടത്താനുള്ള അനുമതിയും
അംഗീകാരവും നല്കുന്നത് ICMR ആണ്. ICMR
ന്റെ പൂര്ണരൂപമെന്താണ്?

5 പാബ്ലോ പിക്കാസ�ോ. യുദ്ധ
വിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന
പ്രശസ്തമായ എണ്ണഛായാചിത്ര
മായ ‘ഗ്വര്ണിക്ക’ ഉള്പ്പെടെ
ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളുടെ രചയിതാ
വായ ല�ോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം.
6 ക്യാപ്റ്റന് ലക്ഷ്മി. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിനാ
യി 1942 ല് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബ�ോസ് രൂപീകരി
ച്ച ഇന്ത്യന് നാഷനല് ആര്മിയുടെ ഭാഗമായി
സിങ്കപ്പൂരില് രൂപീകരിച്ച ഝാന്സി റാണി
റജിമെന്റിനെ നയിച്ച മലയാളിയാണിവര്.
7 ബ�ോങ്ങ് ജൂന് ഹ�ോ (Bong Joon-ho).
92 ാമത് ഓസ്കാറില് 2019 ലെ ഏറ്റവും മികച്ച
ചിത്രമടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് അവാര്ഡുക
ള് നേടിയ ദക്ഷിണക�ൊറിയന് സിനിമയായ
‘പാരസൈറ്റി’ന്റെ സംവിധായകനാണ് ഇദ്ദേഹം.
8 മ�ോസ്മയി ഗുഹ (Mawsmai Cave). ചുണ്ണാ
മ്പുകല്ല് നിക്ഷേപങ്ങളില് രൂപപ്പെട്ട സ്റ്റാലക്റ്റൈ
റ്റുകളും സ്റ്റാലക്മൈറ്റുകളും ചേര്ന്നുള്ള പ്രകൃ
തിദത്ത ക�ൊത്തുപണികള�ോടു കൂടിയ ഈ
ഗുഹ മേഘാലയയിലെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലാണ്.
9 1935. ഈ വര്ഷം ഏപ്രില് 1 നാണ് ഇന്ത്യ
യില് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കായി അറിയപ്പെ
ടുന്ന റിസര്വ് ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്. മുംബൈ
യിലാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ്
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
10 മിനുക്ക്. കഥകളിയില് സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളു
ടെ വേഷത്തിന് നല്കിയ പേര്. കഥകളിയിലെ
വേഷത്തിന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തി
നനുസരിച്ചുള്ള വേഷങ്ങളാണ് പ�ൊതുവേ
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഏപ്രില് 2020: ഉത്തരങ്ങള്
1 SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome). 2002 ല് ചൈനയിലുണ്ടായ

ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ര�ോഗമാണിത്. ക�ോവിഡ്
19, MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
എന്നീ ര�ോഗങ്ങളുമുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളും
ക�ൊറ�ോണ കുടുംബത്തില് പെട്ടവയാണ്.
2 ഹര്മന് പ്രീത് കൗര്. 2020
ഐ.സി.സി. വനിതാ ട്വന്റി 20
ല�ോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റില് റണ്ണേഴ്സ്
അപ് ആയ ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ
ക്യാപ്റ്റനാണിവര്. ഓസ്ട്രേലി
യയാണ് ചാമ്പ്യന്മാര്.
3 പ�ോള് സക്കറിയ. ‘ഒരു ആഫ്രിക്കന് യാത്ര’
എന്ന യാത്രാവിവരണം രചിച്ച മലയാള സാ
ഹിത്യകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം.
4 Climate action. ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതി
നും അതിന്റെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ നിലനി
ര്ത്തുന്നതിനുമായി വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തുന്നതിന് ഏപ്രില്
22 ന് ആചരിക്കുന്ന ഭൗമദിനത്തിന്റെ ഈ
വര്ഷത്തെ പ്രമേയമാണിത്.

ഏപ്രില് 2020
സമ്മാനാര്ഹയായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥി

ഒ.സി.ശ്രീനന്ദ, 10 ാം ക്ലാസ് ബി, ഗവ.എച്ച്.
എസ്.എസ്., പള്ളിക്കുന്ന്, പി.ഒ. പള്ളിക്കുന്ന്,
കണ്ണൂര് - 670 004
	ഫ�ോണ് : 9495728437

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി

	കെ.ഹരിഹരന്, ഹരിത, കുളപ്പാറ റ�ോഡ്,
കാട്ടായിക്കോണം, തിരുവനന്തപുരം
	ഫ�ോണ് : 9846187663

എം.പി.സനില്കുമാര്
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പല വിപ്ലവങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഊര്ജരംഗത്തും ഒരു നിശ്ശബ്ദവിപ്ലവം അരങ്ങേറുകയാണ്.
എന്താണ് ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വഭാവമെന്ന് ന�ോക്കാം.

ഊർജവിപ്ലവം
ഡ�ോ. ആര്. വി. ജി. മേന�ോന്*

പ്ലവം’ എന്നു കേട്ടാല് നമുക്കെന്താണ്
‘വി
ത�ോന്നുക? ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം, റഷ്യൻ
വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയുംപ�ോലെ എന്തോ

സൗര�ോർജത്തിൽനിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദി
പ്പിക്കുന്ന ചെറുകിട വൈദ്യുതിനിലയങ്ങളെക്കു
റിച്ചാണ്. വീടിന്റെ പുരപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നോ
രണ്ടോ കില�ോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച്
സ്വന്തം ആവശ്യം നിറവേറ്റാം. അങ്ങനെ ലക്ഷക്ക

വിപുലമായ ജനകീയ മുന്നേറ്റമെന്നോ അക്രമവും
മരണവും ധാരാളം നടക്കുന്ന സമരമെന്നോ ഒക്കെ
ത�ോന്നാം. ഏതായാലും വമ്പിച്ച മാറ്റമാണ് എന്നു
റപ്പ് . പെട്ടെന്നുള്ള വമ്പിച്ച മാറ്റമാണ് വിപ്ലവം.
അത് ജനങ്ങളെ ആകെ ബാധിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക്
തങ്ങൾ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന്
ത�ോന്നുകയും ചെയ്യും.

ഊര്ജവിപ്ലവം - ഒരു വിശദീകരണം

ഊർജവിപ്ലവം എന്താണ്? ഊർജത്തിന്റെ
ഉത്പാദനത്തിലും പ്രയ�ോഗത്തിലും ഉള്ള കാതലായ
മാറ്റമാണത്. ആ മാറ്റം എന്നേ നടന്നുകഴിഞ്ഞു
എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ത�ോന്നുക. സ്വന്തം
ശരീര�ോർജത്തിന് പകരമ�ോ അതിൽക്കൂടുതലാ
യ�ോ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജം - കാറ്റ്, വെള്ളം, തീ
മുതലായവയുടെ ഊർജം - ഉപയ�ോഗിച്ചുതുട
ങ്ങിയത് തന്നെ ഒരു വിപ്ലവം ആയിരുന്നില്ലേ?
അതിനുശേഷം കൽക്കരിയും എണ്ണയും കത്തിച്ച്
താപം ഉണ്ടാക്കാനും അതുപയ�ോഗിച്ച് എൻജിൻ
ഓടിക്കാനും തുടങ്ങിയതും വിപ്ലവംതന്നെ. പിന്നീട്
വൈദ്യുതി കണ്ടുപിടിച്ചതും പ്രയ�ോഗിച്ചതും
മറ്റൊരു വിപ്ലവം ആയിരുന്നു.
പക്ഷേ, അന്നൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പി
ച്ചതും വിതരണം ചെയ്തതും വൻകിട ഉത്പാദന
നിലയങ്ങളിൽനിന്ന് ആയിരുന്നുവല്ലോ. ഈയി
ടെയായി നാം കേൾക്കുന്നത് കാറ്റാടിയിൽനിന്നും
റിട്ട. പ്രിന്സിപ്പല്, ഗവ. എഞ്ചിനീയറിങ് ക�ോളേജ്, കണ്ണൂര്
ഫ�ോണ് : 9446509413
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പുരപ്പുറ സ�ോളാര് പാനല്

ണക്കിന് വീടുകളില്നിന്നും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളി
ല്നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ
വൈദ്യുതാവശ്യങ്ങള് എല്ലാം നിറവേറ്റാം എന്നു
വന്നാല�ോ? നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദന
വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ മാറില്ലേ?
അത�ോടെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യഘടനയും മാറില്ലേ?
പണ്ട് രാജധാനികളും മറ്റുമുള്ള ഇടങ്ങളായി
രുന്നു വൻകിട നഗരങ്ങൾ. പിന്നീട് തുറമുഖപ
രിസരവും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളും നഗരങ്ങളായി.
വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തിനു ശേഷം ധാരാളം
വ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നുവന്നപ്പോൾ വ്യവസാ
യനഗരങ്ങളും ഉണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന്
ത�ൊഴിലാളികളാണല്ലോ വ്യവസായങ്ങളിൽ
പണിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്കു താമസി
ക്കാൻ സ്ഥലം വേണം, വീടുകൾ വേണം, കച്ചവ
ടസ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം. അങ്ങനെയാണ് നഗരം
വളരുന്നത്.
ഫാക്ടറികൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ
പ്രധാന കാരണം ഉയർന്ന ത�ോതിലുള്ള ഊർജാ
വശ്യം ആണ്. വൈദ്യുതി കേന്ദ്രീകൃതമായി
ഉത്പാദിപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാ
വികമായും വൈദ്യുതി ധാരാളമായി കിട്ടുന്നിടത്തു
വ്യവസായങ്ങളും വരും. അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ
ത്തിനടുത്തു വൻകിട വൈദ്യുതി ഉത്പാദനകേ
ന്ദ്രങ്ങൾ പണിയും. അതിനു പകരം വൈദ്യുതി
വികേന്ദ്രീകൃതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാമെന്നു
വന്നാല�ോ? അപ്പോൾ വ്യവസായങ്ങളും വികേ

ന്ദ്രീകൃതമായി സ്ഥാപിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ജന
വാസകേന്ദ്രങ്ങളും വികേന്ദ്രീകൃതമാകാം. വൻന
ഗരങ്ങൾക്ക് പകരം ചെറുപട്ടണങ്ങൾ മതി.
അങ്ങനെ നഗരവത്കരണത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്ന
ങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം.

എന്തുക�ൊണ്ട് സൗര�ോർജം?

സൗര�ോർജത്തെപ്പറ്റിയും കാറ്റാടി മില്ലുകളെ
പ്പറ്റിയും കേട്ടുതുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി.
പക്ഷേ, ഇപ്പോഴാണ് അവ പടരുന്നത്. അമ്പതു
വര്ഷം മുമ്പുതന്നെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ
ചെറു വൈദ്യുതദീപങ്ങളും തെരുവുവിളക്കുകളും
സാധാരണമായിരുന്നു. വെള്ളം പമ്പുചെയ്യാനും
കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമായിരുന്നു. അത�ൊക്കെ
സർക്കാറിന്റെ വമ്പിച്ച സഹായത്തോടെ സ്ഥാ
പിതമായതാണ്. തുടക്കത്തില്, സൗര�ോർജ
സെല്ലുകള്ക്ക് ഉയർന്ന വിലയായിരുന്നു. ഉദാഹ
രണം പറഞ്ഞാൽ, 40 വാട്ടിന്റെ ഒരു ട്യൂബ്ലൈ
റ്റ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ട സ�ോളാർ പാനലിനു
30,000 രൂപ വിലയാകുമായിരുന്നു. പിന്നെ
എന്തിനാണ് സർക്കാരുകൾ വമ്പിച്ച പണം മുടക്കി
സൗര�ോർജത്തെ പിന്തുണച്ചത്? അത് സൗര�ോർ
ജത്തിന്റെ വമ്പിച്ച സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു
ക�ൊണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേ
തികവിദ്യക�ൊണ്ട്
ക്രമേണ ചെലവ്
കുറയുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഇപ്പോൾ വില
ഏകദേശം ഇരുപതില�ൊന്ന് ആയി കുറഞ്ഞു.
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എങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം വിലകുറഞ്ഞു? സാങ്കേതി
കവിദ്യ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്.
പക്ഷേ അതിനേക്കാളേറെ, മറ്റു കാരണങ്ങളും
ഉണ്ടായി.
ഒരു കാരണം, സൗര�ോർജത്തിന്റെ ആവശ്യം
(demand) വളരെ വർധിച്ചു എന്നതാണ്. ഉത്പാ
ദനം കൂടിയപ്പോൾ ഉത്പാദനച്ചെലവ് കുറഞ്ഞു.
ആവശ്യം കൂടാൻ കാരണം ഫ�ോസിൽ ഇന്ധന
ങ്ങള�ോടുള്ള അപ്രിയമാണ്. ആഗ�ോളതാപനവും
കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും മറ്റും അവയിൽനിന്നുള്ള
മാറ്റം അനിവാര്യമാക്കി. ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം
കുറിച്ചത് ചൈനയാണ്. അവിടെ ഉത്പാദിപ്പി

ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരു
ന്ന ഒരു ഉത്പാദനമേഖലയാണ് സൗര�ോർജ
പാനലുകളുടേത്.

കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി

ഇന്ന് കേരളത്തിൽപ�ോലും സ്വന്തം ആവശ്യ
ങ്ങൾ നിറവേറാൻ ഉതകുന്ന ഒരു കില�ോവാട്ട്
സ�ോളാർ സംവിധാനം പുരപ്പുറത്തു സ്ഥാപിക്കാൻ
ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ ചെലവ്
വരൂ.
കേരളത്തിന്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഊര്ജാവശ്യ

അതിരപ്പിള്ളിയെ രക്ഷിക്കാന്...

ചാലക്കുടി പുഴയിലെ അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ

ക്കറിയാമല്ലോ. അവിടെ പുതിയ�ൊരു അണകെട്ടി വൈദ്യുതി
ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി
ബ�ോർഡ് ഉത്സാഹിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം മൂലം ആ പദ്ധതിക്കു
വലിയ എതിർപ്പുണ്ട്. അതിരപ്പിള്ളിക്ക് കുറച്ചു
മുകളിലായി പെരിങ്ങൽകുത്ത് അണക്കെട്ടും
ജലാശയവും ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ
ഒരു വൈദ്യുതിനിലയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പെരിങ്ങല്കുത്തിനു ത�ൊട്ടു തെക്ക് ഒരു
മലയാണ്. അതിനും തെക്ക് പെരിയാർ ഒഴുകുന്നു. അവിടെ, പെരിങ്ങൽകുത്തിൽ
നിന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കില�ോമീറ്റർ മാറി മറ്റൊരു അണക്കെട്ടും ജലാശയവും ഉണ്ട്
- ഇടമലയാർ. അത് പെരിങ്ങല്കുത്തിനെക്കാൾ താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്. ഇടമലയാ
റിൽനിന്ന് വെള്ളം പെരിങ്ങല്കുത്തിലേക്കു പമ്പുചെയ്തു കയറ്റാന് കഴിയും. പംപ്ഡ്
സ്റ്റോറേജി(pumped storage)ന് പറ്റിയ സൗകര്യം! അതിനാല്, പുതിയ അണക്കെട്ട്
ആവശ്യമില്ല. വെള്ളം ഒഴുക്കാനുള്ള കുഴല�ോ തുരങ്കമ�ോ നിർമിച്ചാൽ മതി.

ക്കുന്ന സ�ോളാർ പാനലുകളെല്ലാം വിറ്റുപ�ോകും
എന്നുറപ്പായപ്പോൾ ഉത്പാദനം കുതിച്ചു. ഉത്പാ
ദനച്ചെലവ് കുറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് അവർ
കയറ്റി അയക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആഗ�ോളവി
പണിയിലും സ�ോളാർ പാനലിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞു.
അത�ോടെ ജർമനിയിലും അമേരിക്കയിലും മറ്റും
സ�ോളാർ പാനൽ ഉത്പാദിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക്
വില കുറയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. ഏതായാലും കമ്പോളവില
കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞുക�ൊ

ങ്ങൾ നിറവേറാൻ സൗര�ോർജം മതിയാകുമ�ോ?
വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ,
ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലും സാധിക്കുന്നതുപ�ോലെ കേരളത്തിൽ
ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്റ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള
സൗര�ോർജ പാടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ.
അവിടെയാണ് പുരപ്പുറ സൗര�ോർജ സംവിധാ
നത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ഒരു കില�ോവാട്ട് വൈദ്യുതി
(ശേഷം 41 ാം പേജില്)
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ജനിതക ര�ോഗങ്ങള്ക്ക് വിരാമമിടാനും പുതിയ സ്പീഷിസുകള്ക്ക് തന്നെ ജന്മം
നല്കാനും ശേഷിയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ക്രിസ്പര് ജീന് എഡിറ്റിങ്.
ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരില് ഒരാളത്രേ ജെന്നിഫര് ആന് ഡൗഡ്ന.

ജീന് എഡിറ്റിങ്ങിലെ
അതികായരില�ൊരാള്
ദര്ശന പ്രഭാകരന്*

ജ

നിതകപരമായി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം
ചെയ്യുന്ന ര�ോഗങ്ങളെല്ലാം അവയ്ക്ക് കാര
ണമാകുന്ന ജീനുകളെ കണ്ടെത്തി എന്നെന്നേ
ക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ
എത്ര നന്നായിരുന്നു! അതിനു സഹായിക്കുന്ന
കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ല�ോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെ
ടുത്തിയ വനിതയാണ് ജെന്നിഫർ ആൻ ഡൗഡ്ന.
1964 ഫെബ്രുവരി 19 ന് വാഷിങ്ടൺ ഡി.
സി.യിലാണ് ജെന്നിഫർ ആൻ ഡൗഡ്ന ജനി
ച്ചത്. ഏഴു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൾ മാതാപി
താക്കള�ോട�ൊപ്പം ഹവായിയിലെ ഹില�ോ പട്ടണ
ത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റി.
ഹവായിയിലെ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും പാരി
സ്ഥിതിക വൈവിധ്യവും കണ്ടുവളർന്ന ജെന്നിഫർ,
പ്രകൃതിയ�ോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ളവളാ
യി മാറി. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിണാമം
ജെന്നിഫർ ആൻ ഡൗഡ്ന

എന്നിവയിലെല്ലാം ഒരുപ�ോലെ താല്പര്യം പ്രകടി
പ്പിച്ച ജന്നിഫറെ, മാതാപിതാക്കൾ നിർല്ലോഭം
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും
മ്യൂസിയം സന്ദർശനത്തിലൂടെയും മറ്റും അവളുടെ
അഭിനിവേശം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശാസ്ത്രാന്വേഷണത്തിന്റെ ഹരം

ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് ഹവായി സർവകലാ

*ഗവേഷണ വിദ്യാര്ഥി, സസ്യശാസ്ത്രവകുപ്പ്, സര് സയ്യിദ് ക�ോളേജ്, തളിപ്പറമ്പ, കണ്ണൂര് ജില്ല.
ഫ�ോണ് : 9747442808
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പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആർ.എൻ.എ.യുടെ എക്സ്റെ ഡി
ഫ്രാക്ഷൻ നടത്താനും ഇമേജിങ്ങിനായി തന്മാ
ത്രകളെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ള നൈപുണിയും
അവിടെനിന്ന് ജെന്നിഫർ ആർജിച്ചു.

ശാലയിലെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനും കുടുംബസുഹൃ
ത്തുമായ ഡ�ോൺ ഹെർമിസിന�ൊപ്പം സമയം
ചെലവഴിക്കാൻ ജെന്നിഫറിന് അവസരം ലഭിച്ചു.
പപ്പൈറസ് എന്ന ചെടിയെ ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗസ്
ആയ ഫൈറ്റോഫ് ത�ോറ പാൽമിവ�ോറ, എങ്ങനെ
ബാധിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം
അവളെയും മറ്റു രണ്ടു വിദ്യാർഥികളെയും ചുമ
തലപ്പെടുത്തി. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ ക�ൊണ്ടുതന്നെ
ഫംഗസിന്റെ വികാസത്തിൽ കാത്സ്യം അയ�ോ
ണുകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് നിർണയി
ക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപി
ടുത്തത്തിന്റെ ആവേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച
ആദ്യാനുഭവം ആയിട്ടാണ് ജെന്നിഫർ ഇതിനെ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
പന്ത്രണ്ട് - പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ
ജെന്നിഫർ ജൈവരസതന്ത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി.
അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനം ജെയിംസ്
വാട്സൺ എഴുതിയ ഡി.എൻ.എ.യുടെ ഇരട്ട
ഹെലിക്സ് കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം
വായിച്ചതായിരുന്നു. ഹ�ോണ�ോലുലു കാൻസർ
സെന്ററിലെ ഒരു സമ്മർ പ്രോഗ്രാമിൽ, സാധാരണ
ക�ോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാൻസർ ആകു
ന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു യുവ വനിതാശാ
സ്ത്രജ്ഞയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടതായിരുന്നു മറ്റൊരു
കാരണം. ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളും ജൈവരഹ
സ്യങ്ങൾ പര്യവേഷണം ചെയ്യാനുതകുന്ന ഒരു
പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ജെന്നിഫറിന്റെ
ആഗ്രഹത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചു.

സര്വകലാശാലാ പ്രൊഫസര്

1994ൽ യേൽ സര്വകലാശാലയില് അസി
സ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്ത ജെന്നി
ഫറിന്, ആറു വർഷത്തിനുശേഷം മ�ോളിക്കുലാർ
ബയ�ോഫിസിക്സ് ആന്റ് ബയ�ോകെമിസ്ട്രി പ്രൊ
ഫസറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. 2002 ൽ
ബെർക്കിലിയിലെ കാലിഫ�ോർണിയ സർവക
ലാശാലയിലേക്ക് മാറിയ ജെന്നിഫർ അവിടെ
ബയ�ോകെമിസ്ട്രി - മ�ോളിക്കുലാർ ബയ�ോളജി
പ്രൊഫസറായി.
1998 ആയപ്പോഴേക്കും ജെന്നിഫറും സംഘവും
അവരുടെ ആദ്യത്തെ വൈറൽ ആർ.എൻ.എ.യു
ടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന നിർണയിച്ചു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്
ബി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, മനുഷ്യര�ോഗ
കാരിയായ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡെൽറ്റ വൈറസിന്റെ
(HDV) ഘടനയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവ
എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിർണയിക്കു
വാനും അതുവഴി ര�ോഗത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കാനുള്ള
ചികിത്സകൾ വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന്
അവർ കണ്ടെത്തി.

ജീന് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക്

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം 2011 ൽ, ഫ്രഞ്ച്
മൈക്രോ ബയ�ോളജിസ്റ്റും ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞ

ആര്.എന്.എ. പഠനത്തില് ഡ�ോക്ടറേറ്റ്

1985 ല് ജൈവരസതന്ത്രത്തില് അവര് ബിരുദം
നേടി. തുടർന്ന്, ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാല
യില്നിന്ന് ഉൽപ്രേരക ആർ.എൻ.എ. (catalytic
RNA) എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡ�ോക്ടറേറ്റ് നേടി.
ആർ.എൻ.എ.യുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുക
എന്ന ശ്രമകരമായ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ആരംഭ
മായി മാറി ഈ ഗവേഷണം.
പിന്നീട്, ബ�ോൾഡറിലെ ക�ൊളറാഡ�ോ സർ
വകലാശാലയിലെ ത�ോമസ് സെക്കിന്റെ ലബ�ോ
റട്ടറിയിൽനിന്ന് പ�ോസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറല് ബിരുദം
നേടി. ആർ.എൻ.എ.യുടെ ഉല്പ്രേരക സ്വഭാവ
സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തിയതിന്, 1989 ൽ
ന�ൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയിരുന്നു എന്നതാണ്
ത�ോമസിന�ൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ജെന്നിഫറിനെ
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020

ഇമ്മാനുവൽ ചാർപന്റിയര്
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ശാസ്ത്രകേരളം
(38 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

നുമായ ഇമ്മാനുവൽ ചാർപന്റിയറെ അവർ പരി
ചയപ്പെട്ടു. പല പ്രധാന മനുഷ്യര�ോഗങ്ങൾക്കും
കാരണമാകുന്ന, മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്റ്റീരി
യയായ സ്ട്രെപ്റ്റോ ക�ോക്കസ് പയ�ോജെനുകളെ
സഹായിക്കുന്ന ക്രിസ്പറുമായി (CRISPR- Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat)
ബന്ധപ്പെട്ട, കാസ്-9 എന്ന നിഗൂഢ രാസാഗ്നി
യിൽ വളരെ തല്പരനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു
ചാർപന്റിയർ. തുടർന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ
പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ക്രിസ്പര് പ്രതിര�ോധ സംവിധാനം
രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ആർ.എൻ.എ. തന്മാത്രകൾ അട
ങ്ങിയതാണെന്നും ഇതു ചില പ്രത്യേകഘട്ടങ്ങളില്
ഡി.എൻ.എ.യുടെ ഒരുഭാഗം പുറത്തെടുക്കാൻ
സഹായിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഇതിന്,
ജീന�ോം എഡിറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധ്യ
തകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ
ശാസ്ത്രല�ോകത്തെ അറിയിച്ചു. മനുഷ്യശരീരത്തി
ലെ ക�ോശങ്ങളിലും ഇത്തരം എഡിറ്റിങ് സാധ്യ
മാണെന്ന് അവർ പിന്നീട് തെളിയിച്ചു.
കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്കുശേഷം ഇതെല്ലാം
മനുഷ്യനിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെ
ന്നും, എന്നാൽ പൂർണമായും പാർശ്വഫലങ്ങൾ
കണ്ടെത്തുന്നതിനു മുമ്പേ ഭ്രൂണത്തിൽ ഈ സാ
ങ്കേതികവിദ്യ ഉപയ�ോഗിക്കരുതെന്നും ജെന്നിഫർ
ല�ോകത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു. താല്കാലികമായി
പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവ്
ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും, ജന്മനാ
അംഗവൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
കഥ കേട്ടത�ോടെ അതില്നിന്ന് അവർ പിന്മാറു
കയായിരുന്നു. തുടർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി
പാർശ്വഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്
അവരിപ്പോൾ.

ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏതാണ്ട് പത്തു ചതുരശ്ര
മീറ്റർ സ്ഥലം മതി. കേരളത്തിലെ ഇടത്തരം
വീടുകളിൽ പ�ോലും അഞ്ചോ പത്തോ കി
ല�ോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ�ോന്ന
ടെറസ് ഉണ്ടാകും. അതിനു പുറമെയാണ്
സ്കൂളുകൾ, ക�ോളേജുകൾ, ഓഫീസുകൾ,
ഫാക്ടറികൾ മുതലായവയുടെ ടെറസുകൾ.
അവിടെയെല്ലാം സൗര�ോർജ സംവിധാനങ്ങൾ
പണിയാം.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേന്ദമംഗലം
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ സിഡിറ്റും മുംബൈ
ഐ.ഐ.ടി.യും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു പഠ
നത്തിൽ കണ്ടത് അവിടെമാത്രം 11 മെഗാവാ
ട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത
യുണ്ട് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ന�ോക്കിയാൽ
കേരളത്തിൽ മ�ൊത്തം പതിനായിരക്കണക്കി
ന് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ
കഴിയും.
പകല് ലഭിക്കുന്ന സൗര�ോര്ജം ശേഖരി
ച്ചുവെക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ ആണല്ലോ.
അതിനു ചെലവ് കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ
മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യ വന്നാൽ ചെലവ്
കുറഞ്ഞേക്കാം. പകൽ നാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന
വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ�ോർഡിന്റെ ലൈ
നിലേക്കു ക�ൊടുത്ത് നമുക്കാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ
ലൈനിൽനിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാം.

പംപ്ഡ് സ്റ്റോറേജ്

ഊര്ജം ശേഖരിക്കാന് കേരളത്തിന് സാ
ധ്യമായ മറ്റൊരു വഴി പംപ്ഡ് സ്റ്റോറേജ്
ആണ്. പകൽസമയത്ത് സൗര�ോര്ജം ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ഒരു താഴ്ന്ന തടാകത്തിൽനിന്ന് വെള്ളം
പമ്പുചെയ്ത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു തടാ
കത്തിലേക്ക് കയറ്റുക. പിന്നീട് (രാത്രി)
വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആ വെള്ളം
താഴത്തെ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി ആ വെ
ള്ളപ്പാച്ചിൽ ക�ൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പി
ക്കുക.
കേരളത്തിൽ പല നദികളിലും ഒന്നിലധികം
അണക്കെട്ടുകളും റിസര്വോയറുകളും ഉണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ട് ഇതുപ�ോലെ വെള്ളം പമ്പുചെ
യ്തു ശേഖരിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള
സൗകര്യം പലയിടത്തും ഉണ്ട്.

അംഗീകാരങ്ങള്

നിരവധി അവാർഡുകളും നേട്ടങ്ങളും ഈ
കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ ജെന്നിഫറെ തേടിയെത്തി.
ബീക്ക് മാൻ യംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേർസ് അവാർഡ്,
അലൻ ടി. വാട്ടർമാൻ അവാർഡ്, ഇലി അവാർഡ്
ഇൻ ബയ�ോകെമിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, 2015 ലെ
ബ്രേക്ക് ത്രൂ പ്രൈസ് ഇൻ ലൈഫ് സയൻസ്
എന്നിവ അവയിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്. ക്രിസ്പറി
ന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഇവര്ക്ക് ന�ൊബേൽ
സമ്മാനം ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തന്നെ
യാണ് ശാസ്ത്രല�ോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.
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പംക്തിയിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാന് യുക്തിസഹമായ അപഗ്ര
ഥനം വേണ്ടിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുപയ�ോഗിച്ച്, ഒരു പ്രശ്നനിര്ധാരണം
എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അനുഭവം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഇതിന്റെ ഉത്തരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ മെയിലിലേക്കോ
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ മാത്രം അതത് മാസം 15 ാം
തീയതിക്ക് മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ്
നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂള് വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ അയക്കാ
ന് വിട്ടുപ�ോകരുത്.
ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം
നല്കുന്നതാണ്. അര്ഹരായവര്ക്ക് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്റരുടെ/ പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ്
സമ്മാനം അയക്കുക. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9495241299
എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള്വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

അങ്ങനെ ആ ബഹിരാകാശവാ

ഹനം ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിൽ എത്തി.
അവിടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് മനുഷ്യ
രുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ,
സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ ആം
ഗ്യഭാഷയിലൂടെയാണ് ആശയവിനി
മയം നടത്തുന്നത്.
ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിലെ
ക്യാപ്റ്റൻ ഷെർല�ോക് വാഹന
ത്തിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങി. വാഹനം
ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ഗ്രഹത്തി
ന്റെ ധ്രുവപ്രദേശത്തായിരുന്നു. അവി
ടെത്തന്നെയാണ�ോ വാഹനം ഇറ
ക്കിയത്
എന്ന്
ക്യാപ്റ്റന്
എത്തുംപിടിയും കിട്ടിയില്ല. കുറച്ചു
നേരം പുറത്തു ചുറ്റിക്കറങ്ങിയപ്പോൾ
ആ ഗ്രഹത്തിലെ ഒരു അന്തേവാസി
യെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഷെർല�ോക്
ച�ോദിച്ചു: ‘ഈ സ്ഥലം ഇവിടത്തെ
ധ്രുവപ്രദേശമാണ�ോ?’
ആ ജീവി വയര് തടവിക്കാണിച്ചു.
വയര് തടവിയാൽ ‘അതെ’ എന്നാണ�ോ
‘അല്ല’ എന്നാണ�ോ അർഥം എന്ന്
മനസ്സിലായില്ല. ഷെർല�ോക്ക് ഒരു
ച�ോദ്യംകൂടി ച�ോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ
ക്ക് സംശയം തീര്ന്നു.
ആ ച�ോദ്യം എന്തായിരിക്കാം?

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020

ഏപ്രില് 2020 : ഉത്തരം
മല്ലു ‘അതെ’ എന്ന് ഉത്തരം വരുന്ന ച�ോദ്യമല്ലേ
ച�ോദിക്കൂ. കല്ലുവാണെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് ഉത്തരം വരുന്ന
ച�ോദ്യമേ ച�ോദിക്കൂ. കണ്ടുമുട്ടിയ ആൾ ച�ോദിച്ചത്
‘ഞാൻ കല്ലു ആണ�ോ’ എന്നാണ്.
മല്ലു ‘ഞാൻ കല്ലു ആണ�ോ’ എന്നു ച�ോദിച്ചാൽ,
എന്താണ് ഉത്തരം? അല്ല എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ മല്ലുവിന്
ഈ ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കാൻ പറ്റില്ല.
കല്ലു ‘ഞാൻ കല്ലു ആണ�ോ’ എന്നു ച�ോദിച്ചാൽ
എന്താവും ഉത്തരം? ‘അതെ’ എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ കല്ലുവി
നും ഈ ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത്, ആ
നാട്ടിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊന്നും ഈ ച�ോദ്യം ച�ോ
ദിക്കാൻ പറ്റില്ല.

ഏപ്രില് 2020
സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

1. ഇ.അനന്തകൃഷ്ണന്, വിശാഖം, എരുതുംകടപ്പ്,
മൈലാട്ടി, കാസറഗ�ോഡ് - 671 319
	ഫ�ോണ് : 9744437460
2. പി.മസിയ, 9 ാം ക്ലാസ് ബി, അച്യുതന് ജി. എച്ച്.
എസ്.എസ്., പി.ഒ. ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട് -670 002
	ഫ�ോണ് : 0495 2302909

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
ഇല്ല.

സമ്പാദകന് : എ.സുകേഷ്
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ശാസ്ത്രകേരളം

ല�ോകത്തില് തനതു ജനസമൂഹങ്ങളില്ലാത്ത ഏകവന്കരയാണ് അന്റാര്ട്ടിക്ക.
അവിടേക്കുള്ള അവിസ്മരണീയമായ യാത്രാനുഭവത്തിന്റെ ഒന്നാംഭാഗം
2020 മാര്ച്ച് ലക്കത്തില് ക�ൊടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ രണ്ടാംഭാഗമിതാ.

പെന്ഗ്വിനുകളെത്തേടിയ�ൊരു
യാത്ര
ഡ�ോ. ഇ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്*

ദ

ക്ഷിണാര്ധഗ�ോളത്തില് ഏറ്റവും തെക്കുള്ള
ജനവാസകേന്ദ്രമാണ് പ�ോര്ട്ട് വില്യംസ്. ഈ
ഭാഗത്ത് ആദ്യം അധിവസിച്ചിരുന്നത് ‘യാഗന്’
(Yaghan) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആദിമനിവാസിക
ളാണ്. ല�ോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കെയറ്റത്ത്
താമസിച്ചിരുന്ന ഇവരെ സ്പെയിനില്നിന്ന് വന്ന
കുടിയേറ്റക്കാര് ക�ൊന്നൊടുക്കി! ധാരാളം പേര്
യൂറ�ോപ്യന്മാര് ക�ൊണ്ടുവന്ന സാംക്രമികര�ോഗ
ങ്ങള് പിടിപെട്ട് മരിച്ചു.
ഒരു പകല് മുഴുവന് ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചപ്പോ
ള് ധാരാളം തെക്കെ അമേരിക്കന് പക്ഷികളെ
പരിചയപ്പെടാന് കഴിഞ്ഞു. ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശ

ങ്ങളില് കാണുന്നതില്നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
അനേകം പക്ഷികളെ കണ്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടില്
കണ്ടുവരുന്ന പാതിരാക്കൊക്ക് (Night heron)
അവിടെയും ഉണ്ട്.

ശക്തമായ കാറ്റും തിരമാലയും

ബീഗില് കനാലില്നിന്ന് അസംഖ്യം ചിലിയന്
ദ്വീപുകള്ക്കിടയിലൂടെ, ശാന്തസമുദ്രവും അറ്റ്ലാ
ന്റിക് സമുദ്രവും സംഗമിക്കുന്ന മേഖലയിലൂടെ
യുള്ള യാത്ര ഏറെ സാഹസികത നിറഞ്ഞതാണ്.
അതിശക്തമായ കാറ്റും വമ്പന് തിരമാലകളും.
ചിലിയന് കടലിലെ അവസാനത്തെ ദ്വീപിന്റെ
കടലിലേക്ക് തള്ളിനില്ക്കുന്ന മുനമ്പാണ് കെയ്പ്
ഹ�ോണ് (Cape Horn). ഇനിയാണ് ല�ോകത്തിലെ
ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ കടലില�ൊന്നായ
‘ഡ്രെയ്ക് പാസേജ്’ (Drake passage) താണ്ടിയു

ഒരു യാഗന് കുടുംബം

*റിട്ട.പ്രൊഫസര്, ജന്തുശാസ്ത്രവിഭാഗം, യൂനിവേഴ്സിറ്റി ക�ോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫ�ോണ് : 9447653786
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തണുപ്പ്, ഓ തണുപ്പ്

അന്റാര്ട്ടിക്കയില് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും

താഴ്ന്ന താപനില -89.20C ആണ്. അന്റാ
ര്ട്ടിക്കയിലെ സ�ോവിയറ്റ് ഗവേഷണകേന്ദ്രമായ വ�ോസ്റ്റോക് സ്റ്റേഷനില് 1983 ജൂലൈ 21
നാണ് ഈ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്റാര്ട്ടിക്കയിലെ ഉയരമുള്ള ക�ൊടുമുടികളി
ല് മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇതിലുമേറെ താഴ്ന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. താപനില
രേഖപ്പെടുത്താന് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളില് ആര്ക്കും എത്തിപ്പെടാന് പറ്റില്ല.
അന്റാര്ട്ടിക്കന് കടല്ത്തീരങ്ങളില് ശരാശരി താപനില -100C ആണെന്നാണ് കണ
ക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളില് അത് -400C വരെ താഴാറുണ്ട്. മലകളില്
ശരാശരി താപനില -600C ആണ്. തണുപ്പുകാലത്ത് അന്റാര്ട്ടിക്കയിലെ ഗവേഷണസ്ഥാ
പനങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുക അസാധ്യമാണ്. ആ സമയത്ത് -450C ആയിരിക്കും ശരാശരി
താപനില. നിലവിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളെല്ലാം -400C ല് തന്നെ കട്ടിയാകും.

ള്ള രണ്ടുദിവസത്തെ കടല്യാത്ര. കെയ്പ്
ഹ�ോണ് കണ്ണില്നിന്ന് മറഞ്ഞാല്, പിന്നെ കര
കാണണമെങ്കില് അന്റാര്ട്ടിക്കയിലെത്തണം.
കാറ്റിന് ശക്തികൂടിവരുന്നു. കടലില് ശക്ത
മായ തിരയിളക്കം. കപ്പലിന്റെ വരാന്തയില് നിന്നാല്
കാറ്റിന്റെ ഭയങ്കരമായ സീല്ക്കാരം. കപ്പലിന്റെ
പള്ളയില് ആഞ്ഞടിച്ചുയരുന്ന വെള്ളം പലപ്പോ
ഴും മുകള്ത്തട്ടുവരെ എത്തി. എട്ടുനിലകളുള്ള
ഇത്രയും വലിയ കപ്പല്പോലും തിരയിളക്കത്തി
ലും കാറ്റിലും ഉലയുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് പായ്ക്ക
പ്പലുകളില് കടലുകള് താണ്ടിയവരുടെ സാഹ
സികത പേടിയ�ോടെ മാത്രമേ ഓര്ക്കാനാവൂ.
എത്രയ�ോ കപ്പലുകളും എത്രയ�ോ നാവികരും
കടലില് ആണ്ടുപ�ോയിട്ടുണ്ട്.
രാത്രിയും പകലും എന്നൊന്നില്ല. മിക്കവാറും
സമയം സൂര്യന് കൂടെത്തന്നെയുണ്ട്. ആഹാരം
കഴിഞ്ഞ് കപ്പലിന്റെ ക്യാബിനില് ഉറങ്ങാന്
കയറുന്ന സമയത്തെയാണ് രാത്രിയായി കണ
ക്കാക്കുന്നത്. കപ്പലിലെ കടലിളക്കം പലര്ക്കും
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പലര്ക്കും എഴുന്നേ
റ്റ് നില്ക്കാന് തന്നെ പ്രയാസം. തുടര്ച്ചയായി ഛര്ദി
ബാധിച്ചവര് കുറേപ്പേരുണ്ട്. കപ്പലിലെ മെസ്സില്
ഹാജര് കുറഞ്ഞതായി കണ്ടു.
തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. കണ്ണുകളല്ലാതെ
മറ്റൊരു ഭാഗവും പുറത്തുകാണിക്കാന് പറ്റാത്ത
അവസ്ഥ.

ര്ട്ടിക്കന് തീരത്തെത്തിയത്. തെക്കന് ഷെറ്റ്ലാന്റ്
ദ്വീപുകളിലാണ് ആദ്യമെത്തുക. തിരമാലകള�ൊ
ന്നുമില്ലാത്ത ശാന്തമായ കടല്. അര്ധചന്ദ്രക്കല
ദ്വീപി(Half moon island) ന്റെ തീരത്താണ് നങ്കൂര
മിട്ടിരിക്കുന്നത്. റബ്ബര്ബോട്ടുകളില് കടല്താണ്ടി
തീരത്തടുത്തു. കരയില് തങ്ങാന് മൂന്നു നാലു
മണിക്കൂര് സമയമുണ്ട്. കരയില് മഞ്ഞുരുകി
നഗ്നമായ പാറക്കല്ലുകളില് പെന്ഗ്വിന് കൂട്ടങ്ങള്.

ചിന്സ്ട്രാപ് പെന്ഗ്വിന്

ഇപ്പോള് അവയുടെ പ്രജനനകാലമാണ്. വല്ലാത്ത
ആരവം. പെന്ഗ്വിനുകളുടെ ആദ്യകാഴ്ച. ചിന്സ്ട്രാ
പ് പെന്ഗ്വിന് (Chinstrap penguin) എന്നയിനം
പെന്ഗ്വിനുകളാണ് മിക്കവാറും. ചെറിയ കല്ലുക
ള് അടുക്കിവെച്ചാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. മഞ്ഞു

പലതരം പെന്ഗ്വിനുകള്

കപ്പല്യാത്രയുടെ ആറാം ദിവസമാണ് അന്റാ

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
ള്ള സ്ഥലങ്ങളില് തെളിഞ്ഞുകാണാവുന്ന പെ
ന്ഗ്വിന് ഹൈവേ. പെന്ഗ്വിന് പാതകള്
മുറിച്ചുകടക്കാന് പാടില്ലെന്ന് കര്ശനനിര്ദേശ
മുണ്ട്. കെല്പ്ഗള് (Kelpgull) എന്ന കടല്ക്കാ
ക്കയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്.
ല�ോകത്തില്, ദക്ഷിണാര്ധഗ�ോളത്തില് മാ
ത്രമാണ് പെന്ഗ്വിനുകളുള്ളത്. ആകെ 17 തരം
പെന്ഗ്വിനുകള് ഉള്ളതായാണ് കണക്കാക്കിയിരി
ക്കുന്നത്. അതില് ഏഴിനം മാത്രമാണ് അന്റാ
ര്ട്ടിക്കയില് കാണപ്പെടുന്നത്. പെന്ഗ്വിനുകളില്
വലുപ്പത്തില് ഒന്നാമനായ ചക്രവര്ത്തി പെ
ന്ഗ്വിന് (Emperor penguin) അന്റാര്ട്ടിക്കയില്
മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ച് സെന്റീമീറ്ററ�ോളം
പ�ൊക്കമുള്ള ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 40 കില�ോഗ്രാം

സീല് വേട്ടയ്ക്കും എത്തിയവര് തമ്പടിച്ചിരുന്നത്
ഇവിടെയാണ്. ദ്വീപിന് നടുവിലുള്ള വിസ്താരമുള്ള
തടാകത്തില്നിന്ന് നീരാവി പ�ൊങ്ങുന്നു. അതിന്റെ
അടിത്തട്ടില് ഒരു അഗ്നിപര്വതമുണ്ട്. അഗ്നിപ
ര്വതത്തിന്റെ വായ്വട്ട (caldera) ത്തിലാണ്
തടാകം. ഇതിനെ ചുറ്റുമുള്ള കടലുമായി ബന്ധി
പ്പിക്കുന്ന നൂറ് മീറ്ററ�ോളം വീതിയുള്ള ഒരു കനാ
ലുണ്ട്. അതിനാല്, വലിയ കപ്പലുകള്ക്കുപ�ോലും
അകത്തു കയറാം.
യൂറ�ോപ്പില്നിന്നുള്ള അനേകം വേട്ടക്കാര്
ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരുന്നു. ഈ അഗ്നിപര്വത ദ്വീപ്
1820 കളില് തന്നെ വേട്ടയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി
മാറിയിരുന്നു. പിന്നീട് ചെറിയ�ൊരു ബ്രിട്ടീഷ്
ക�ോളനിയായി മാറിയ ഇവിടെ 1912 ല് ഒരു
റേഡിയ�ോ സ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. ധാരാളം
തിമിംഗിലങ്ങളെയും സീലുകളെയും നായാടി
ക്കൊണ്ടുവന്ന് ക�ൊഴുപ്പെടുത്ത് വലിയ ടാങ്കുക
ളില് സംഭരിച്ച് യൂറ�ോപ്പില് ക�ൊണ്ടുപ�ോയി
വ്യാപാരം നടത്തി. പതിനായിരക്കണക്കിന്
പെന്ഗ്വിനുകളെയും ഓര�ോ വര്ഷവും ക�ൊന്നൊ
ടുക്കി. ഈ മേഖലയിലെ സീലുകളും തിമിംഗില
ങ്ങളും വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി. 1930
കളില് തിമിംഗിലവേട്ട കുറഞ്ഞെങ്കിലും കെട്ടിട
ങ്ങളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഗവേഷണകേന്ദ്രമായി
നിലനിര്ത്തി.
ഇവിടത്തെ മനുഷ്യവാസത്തിന് പ്രകൃതിതന്നെ
വിരാമമിട്ടു. 1967 ലും 1969ലും ഉള്ളിലെ അഗ്നി
പര്വതങ്ങള് തീതുപ്പി. ഇപ്പോള് അവിടെ ബാ
ക്കിയുള്ളത് കൂറ്റന് ഇരുമ്പു ടാങ്കുകളും കെട്ടിടാ
വശിഷ്ടങ്ങളും നിറയെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തിമിംഗില
അസ്ഥികളും മാത്രം. നീരാവി പ�ൊങ്ങുന്ന തീരം
ഇപ്പോഴും ഉള്ളില് തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപര്വത
ത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.

സ്കുവാ

ഭാരമുണ്ട്. പെന്ഗ്വിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചാനാ
യി സദാ തക്കംപാര്ത്തിരിക്കുന്ന സ്കുവാ (Skua)
കളും പെന്ഗ്വിന് കൂടുകൂട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്.
തവിട്ടുനിറമുള്ള ഈ പക്ഷികള് ആകാശത്തുനി
ന്ന് പറന്നിറങ്ങുമ്പോള് തന്നെ പെന്ഗ്വിന് കൂട്ട
ങ്ങള് ഒച്ചവെക്കുന്നു. അത് നിലയ്ക്കാത്ത ആരവ
മായി മാറുന്നു. മറ്റൊരു ഇനമായ ജന്റു
പെന്ഗ്വിനുകളെയും (Gentoo penguin) കൂട്ടത്തില്
കണ്ടു.

ആല്ബട്രോസ്, ആര്ട്ടിക് ആള

കടല്യാത്രയിലുടനീളം ധാരാളം പക്ഷികള്
കപ്പലിനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. 46 ഇനം പക്ഷിക
ളാണ് അന്റാര്ട്ടിക്കയില് കാണപ്പെടുന്നത്.
അവയില് മിക്കവയും ദക്ഷിണമേഖലയില് മാത്രം
കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും
പിടിച്ചുപറ്റുന്ന പക്ഷി ആല്ബട്രോസ് (Albatross)
ആണ്. നാവികരുടെ കഥയില് എന്നും ഒഴിയാതെ
നില്ക്കുന്ന ആല്ബട്രോസുകള് ഒരു മാസ്മരിക
ഭാവത്തോടെ ഉള്ളില് ചിറകുവിരിച്ച് ഒഴുകിനട
ന്നിരുന്നു.

തിമിംഗില വേട്ടയുടെയും സീല് വേട്ടയു
ടെയും കേന്ദ്രം

പിന്നീടുള്ള യാത്രകളും നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളി
ലേക്കാണ്. ഡിസപ്ഷന് ദ്വീപില് (Deception
island) ലും ചിന്സ്ട്രാഫ് പെന്ഗ്വിനുകളെത്തന്നെ
യാണ് കൂടുതല് കണ്ടത്. ഈ ദ്വീപ് അന്റാര്ട്ടി
ക്കയുടെ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ
ഒരിടമാണ്. യൂറ�ോപ്പില്നിന്ന് തിമിംഗില വേട്ടയ്ക്കും

(ശേഷം 47 ാം പേജില്)
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പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് ഇ മെയിലായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത്. ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു

മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫ�ോണ് നമ്പര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്,
സ്കൂള് വിലാസം, പിന്കോഡ് എന്നിവ എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. ശരിയായ ഉത്തരം
അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കു
ന്നതാണ്. അര്ഹരായവര്ക്ക് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസ
ത്തിലാണ് സമ്മാനങ്ങള് അയക്കുക. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു
മുമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497532049 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
ഉത്തരങ്ങള് അയക്കേണ്ട ഇ മെയില് വിലാസം : editorsk12@gmail.com

വലത്തോട്ട്

1

2

3

4

5

6

1 നാടകത്തില് ഇതണിയുന്നത് അഭിനയിക്കാ
ന്; ഇക്കാലത്ത്, ജീവിതത്തില് ഇതണിയു
ന്നത് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവന്
കാക്കാന്.

7

8
9

4 ത്വക്കിന് കറുപ്പുനിറമുണ്ടാക്കുന്ന വര്ണവസ്തു.

12

10

11

13

6 ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനം.

14

7 അന്ത്യം, അറ്റം എന്നൊക്കെ അര്ഥം.

15

8 ഉപരിപഠന പ്രവേശനം, ജ�ോലി, മറ്റാവശ്യങ്ങ
ള് എന്നിവ നേടാന് വേണ്ടി ഇതു തയ്യാറാ
ക്കുകയ�ോ പൂരിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്യണം.

16
17

19

18
20

9 ടിബറ്റിലെ പുര�ോഹിതര്ക്കു പറയുന്ന പേര്.
10 കല്ലിലുണ്ട്, പുല്ലിലില്ല / ചറത്തിലുണ്ട്, ചന്ത
ത്തിലില്ല.

19 ഒരു വസ്തുവിന്റെ കമ്പനംക�ൊണ്ട് മറ്റൊരു
വസ്തുവിന് അതേ ആവൃത്തിയില് കമ്പനമു
ണ്ടാക്കുന്ന ഗുണവിശേഷം.

12 ഒരു അളവിന്റെ നൂറുക�ോടിയില് ഒരംശത്തെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത്.

20 തലച്ചോറിലെ സെറിബെല്ലത്തിന്റെ ബാഹ്യ
ഭാഗം ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു.

13 മറ, മൂടി, പ�ൊതി എന്നീ അര്ഥങ്ങളുള്ള നാ
ലക്ഷര പദം.
14 രാജാധിപത്യകാലത്തെ ‘ഇയാള്’ ആണ്
ജനാധിപത്യകാലത്ത് പൗരന് ആയി മാറിയത്.

താഴ�ോട്ട്

15 ജര്മനിയിലെ ഈ പേരുള്ള താഴ്വരയില്
ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നതിനാല് ആ പേരില്
അറിയപ്പെടുന്ന ആദിമമനുഷ്യ വിഭാഗം.

3 കര്ണപടം തന്നെ.

2 നിശ്ശബ്ദം കാണുന്ന ആള്.
5 ശ്രദ്ധാപൂര്വം ന�ോക്കുന്നവള് അഥവാ അങ്ങനെ
ന�ോക്കാന് ചുമതലപ്പെട്ടവള്.

17 ചെടിയുടെ ഈ ഭാഗമാണ് അതിന് ജലവും
ലവണവും എത്തിക്കുന്നത്.
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020

7 അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്.
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8

	വിത്ത് കണ്ടിട്ടറിഞ്ഞോളൂ
പയറേതെന്ന് കൂട്ടരേ....
9 അഗ്നിപര്വതം പ�ൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോള് പുറത്തേ
ക്കൊഴുകുന്നത്.
11 ഫ്രിഡ്ജ് എന്നും പറയും.
13 ത്രിദ�ോഷസിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യ
യില് രൂപപ്പെട്ട ചികിത്സാരീതി.
16 പൂവാണ്.
18 നെല്ല് മുതലായ ധാന്യങ്ങള് ക�ൊയ്ത് കെട്ടിയത്.

ഏപ്രില് 2020 : ഉത്തരം
1

നീ

2

6

ലാ

വ

കാ

ണം

ല

8

ഗി

3
7

പു

11

ക

14
ക�ോ

മ്പ

16
ക�ോ

ള

നി

മ

ന്

ജാം

15

ഗ�ോ

22

ല്ലാ

20

പാ

ലം

രാ

വ്

ട

വി

ല്ല്

മ

ജ

ല്ല

വാ

ന്

ന്
18

പാ

ക

രി

ചൗ

മ്പു
ഹാ

ബ

മ

10

17
21
ചൗ

5

ജ

12

കൈ
23

ലാ

ഞ്ഞി
ഫ്ല

13

ശ്രീ

ക

9

ശം

19

4

രി

ലി

രാ
വാ

പു

രം

സമ്മാനാര്ഹനായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥി
പി.എം.കനിഷ്ക്, 6 ാം ക്ലാസ് എ, പി.എം.
എസ്.എ.യു.പി.എസ്., പാക്കടപ്പുറായ,
വേങ്ങര, മലപ്പുറം - 676 304
ഫ�ോണ് : 9895485818

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
		ഇല്ല.

കെ. ആര്. അശ�ോകന്
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കപ്പലിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന
ആല്ബട്രോസ് ഒരിക്കല്പ്പോലും
ചിറകടിച്ചുപറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല.
ചിറകനക്കാതെ ആകാശത്ത് ഇഴഞ്ഞ്
നീങ്ങുന്ന ഈ വലിയ പക്ഷിയുടെ
കാഴ്ച അതിമന�ോഹരമാണ്. പലയിനം
ആല്ബട്രോസുകള് ഉണ്ടെങ്കിലും
വാണ്ടറിങ് ആല്ബട്രോസി (Wandering
albatross) നാണ് വലിപ്പക്കൂടുതല്.
അകലെനിന്ന് പറന്നുവന്ന് കപ്പലിന
ടുത്തെത്തി പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്കുമേലെ
ക്കൂടി കടന്നുപ�ോകുമ്പോഴാണ്
ഇവയുടെ വലുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നത്.
ഒരു ചിറകിന് ഒന്നേമുക്കാള് മീറ്ററി
ലേറെ നീളംവരും. ഒത്ത ഒരാളിന്റെ
ഉയരം. കടലിനു മേലെ ഈ പക്ഷി
ഒരു ദിവസം ആയിരം കില�ോമീറ്ററി
ലേറെ പറന്നുനടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആര്ട്ടിക്കില്നിന്ന് ദേശാടകനായി
അന്റാര്ട്ടിക്കിലെത്തുന്ന ആര്ട്ടിക്
ആള (Artic tern) ആണ് മറ്റൊരു കാഴ്ച.
ഒരു ക�ൊല്ലത്തെ ദേശാടനത്തിനായി
എഴുപതിനായിരം കില�ോമീറ്ററിലധികം
ഈ പക്ഷികള് പറക്കുന്നതായി അടു
ത്തകാലത്തെ പഠനങ്ങള് തെളിയി
ക്കുന്നു. ആര്ട്ടിക് ആളയുടെ ശരാശരി
ആയുസ്സ് 30 വര്ഷമാണ്. അതിനാല്
തന്റെ ആയുസ്സുകാലത്ത് ഒരു പക്ഷി
ഏകദേശം 24 ലക്ഷം കില�ോമീറ്റര്
സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയില്നിന്ന്
ചന്ദ്രനിലേക്ക് മൂന്നു തവണ പ�ോയി
മടങ്ങിവരാന് താണ്ടേണ്ട ദൂരമാണിത്!
അന്റാര്ട്ടിക്കയില് കാണുന്ന ഓര�ോ
പക്ഷിയെക്കുറിച്ചും മൃഗത്തെക്കുറിച്ചും
ഏറെ പറയാനുണ്ട്. ഇവയുടെ അതി
ജീവനത്തിന്റെ അത്ഭുതല�ോകമാണ്
ഒരു അന്റാര്ട്ടിക്കായാത്ര നമുക്ക് തു
റന്നുതരിക. പതിനേഴു ദിവസത്തെ
കപ്പല്യാത്ര മുഴുമിപ്പിച്ചാണ് പുണ്ടാ
അറീനാസില് തിരിച്ചെത്തുക. അനു
ഭവങ്ങളുടെ, അറിവിന്റെ ഒരു വലിയ
ല�ോകം തുറന്നുതന്ന, ജീവിതത്തിലെ
ഒരു ദീര്ഘയാത്ര മുഴുമിപ്പിച്ച ചാരി
താര്ഥ്യത്തോടെയാവും അത്.

പെണ്കുട്ടികള് ചരിത്രത്തില് ഇടപെട്ട് ചരിത്രം നിര്മിക്കുന്ന കാലമാണിത്.
ഇതാ അത്തരം മൂന്നു കൂട്ടുകാരുടെ ആവേശം വിതറുന്ന ജീവിതകഥകള്.

ധൈര്യാഗ്നിയുടെ
വാഹകരായ മൂന്നുപേര്
പി.എം.സിദ്ധാര്ഥന്

മനുഷ്യത്വം മരിച്ചുപ�ോയ�ോ?
അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകളിലെ വാഷിങ്ടണ്

സംസ്ഥാനത്തെ ഒളിമ്പിയ പട്ടണത്തില് 1979 ല്
ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് റെയ്ച്ചല്
ക�ോറി (1979-2003) ജനിച്ചത്. സ്കൂളില് നടത്തിയ
ഒരു പ്രസംഗത്തില് ‘മൂന്നാം ല�ോകരാജ്യങ്ങളില്
പ്രതിവര്ഷം സംഭവിക്കുന്ന 40,000 ബാലമരണ
ങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യ’മെന്ന്
അവള് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് അത�ൊരു സാധാരണ
പ്രസംഗമായേ എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ.
അത് ആ അഞ്ചാംക്ലാസുകാരിയുടെ ഉള്ളിലെ
ഒരു തിരിനാളമായിരുന്നുവെന്നും പതിനാലു
വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോഴേക്ക് ല�ോകത്തെ മുഴുവന്
പ�ൊള്ളിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാലയായി അതു പടരുമെ
ന്നും ആരും കരുതിയില്ല.

ഇസ്രയേലിന്റെ
പ്രവൃത്തികളില് അസ്വസ്ഥ

ധിയായി ഗാസ(പലസ്തീന്)യില് റെയ്ച്ചല് എത്തി.
ഇസ്രയേലിന്റെ മനുഷ്യത്വഹീനമായ പ്രവൃത്തിക
ളെ തടയുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. അവിടെ കണ്ട,
ദുഃഖകരവും ഭീതിജനകവുമായ കാഴ്ചകളില്
മനംന�ൊന്ത റെയ്ച്ചല്, തന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കു
ന്ന ഇത്തരം കാഴ്ചകളെപ്പറ്റി അമ്മ സിന്ഡി ക�ോറിക്ക്
സ്ഥിരമായി ഇ മെയിലുകള് അയക്കുമായിരുന്നു.
ബുള്ഡോസറുകള് ഉപയ�ോഗിച്ച് ഇസ്രയേല്

സദാ സേവനസന്നദ്ധയായ റെയ്ച്ചല്,
ക�ോളേജില് പഠിക്കവേ പലസ്തീനുമായി ബന്ധ
മുണ്ടായിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാര്ഢ്യ
സംഘടന (International Solidarity Movement- ISM)
യുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും, തന്റെ നാട്ടില് ഒളി
മ്പിയന് സമാധാനസേന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
2003 ജനുവരിയില് ഐ.എസ്.എം. ന്റെ പ്രതിനി

റിട്ട.സീനിയര് സയന്റിസ്റ്റ്, സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷന് സെന്റര്, ഐ.എസ്.ആര്.ഒ., അഹമ്മദാബാദ്
ഫ�ോണ്: 8547708416

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
സൈന്യം പാവപ്പെട്ട പലസ്തീന്കാരുടെ വീടുകള്
തകര്ക്കുന്നതും മറ്റും കണ്ട് റെയ്ച്ചല് തകര്ന്നു
പ�ോയി. അവിടെയാകെയുള്ള രണ്ടു കിണറുക
ളില് ഒന്നെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു
റെയ്ച്ചലിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ആദ്യശ്രമം.
ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കിടയില് കൂട്ടുകാരി
ല�ൊരാള് സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് ആശുപ
ത്രിയിലായപ്പോള് റെയ്ച്ചല് തന്റെ ഡയറിയിലെ
ഴുതിയത് ‘എനിക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം
നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയി’ എന്നാണ്.
2003 മാര്ച്ച് 16 ന് ഒരു വീടുപ�ൊളിക്കാനായി
എത്തിയ ബുള്ഡോസറിനെ റെയ്ചല് ഒറ്റയ്ക്കു
നേരിട്ടു. എന്നാല് ഇസ്രയേലി പട്ടാളക്കാരനായ
ഡ്രൈവര് ബുള്ഡോസര് കയറ്റി റെയ്ച്ചലിനെ
ക�ൊലപ്പെടുത്തി. റെയ്ച്ചലിന്റെ ക�ൊലപാതകം
അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യംപ�ോലും അമേരി
ക്കന് സര്ക്കാര് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

അമ്മയ്ക്കയച്ച ഇ മെയിലുകള്, ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്,
കൂട്ടുകാര് നല്കിയ വിവരങ്ങള് എന്നിവ ക�ോര്ത്തി
ണക്കി പ്രഗത്ഭ ഇംഗ്ലിഷ് നടനും സംവിധായകനു
മായ അലന് റിക്ക്മാനും (ഹാരിപ�ോട്ടര് സിനിമ
യിലെ സെവറസ് സ്റ്റേപ്പ്) പത്രപ്രവര്ത്തകനായ
കാതറീന് വീനറും ചേര്ന്നു തിരക്കഥയെഴുതി,
റിക്ക്മാന് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘എന്റെ പേര്
റെയ്ച്ചല് ക�ോറി എന്നാണ്’ എന്ന നാടകം
അരങ്ങിലെത്തിയിരുന്നു.
ജനങ്ങള് അഭൂതപൂര്വമായ ആവേശത്തോടെ
സ്വാഗതം ചെയ്ത ഈ നാടകത്തിലൂടെ നാം
കാണുന്ന റെയ്ച്ചല് തേജസ്സ് സ്ഫുരിക്കുന്ന, നി
ഷ്കളങ്കയായ, കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്കു
ട്ടിയാണ്. എന്നാല്, മുതിര്ന്നപ്പോളാവട്ടെ, അവള്
മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്ക്കായി നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തോ
ടെ പ്രവര്ത്തിച്ച യുവതിയായി. ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയും
ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതിധ്വനിച്ചിരുന്ന അവരുടെ
എഴുത്തുകള് എതിര്പ്പുകളെ കത്തിച്ചുകളയുന്ന
ഊര്ജസ്രോതസ്സായാണ് നാടകത്തില് അവത
രിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള ബുദ്ധിജീവികളും സമാ
ധാനപ്രേമികളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പലസ്തീന്
വിമ�ോചന പ്രസ്ഥാനം റെയ്ച്ചലിന്റെ രക്തസാ
ക്ഷിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടുകതന്നെ ചെ
യ്യുമെന്ന് നമുക്കാശിക്കാം.

എഴുത്തുകളെ ഊര്ജസ്രോതസ്സാക്കിയ
നാടകം

മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തിനെതിരേ
പ�ോരാടിയ റെയ്ച്ചലിന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കാ
യി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റെയ്ച്ചല് ക�ോറി ഫൗണ്ടേ
ഷന് ഇപ്പോള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയ്ച്ചല് തന്റെ

എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് എവിടെ?
1967

ലാണ് ഇസ്രയേല്, പലസ്തീനിന്റെ
ഭാഗമായ വെസ്റ്റ് ബേങ്ക് അധീനപ്പെടുത്തിയത്.
തുടര്ന്ന്, അന്നുമുതല് ഇന്നുവരെ, അവര് പല
സ്തീന്കാരെ ആട്ടിയ�ോടിക്കുകയും അവരുടെ
വീടുകള് തകര്ത്ത്, അവിടെ ഇസ്രയേലിലെത്തു
ന്ന ജൂതന്മാരെ കുടിപാര്പ്പിക്കുകയുമാണ്.
അങ്ങനെ അധീനപ്പെട്ട വെസ്റ്റ് ബേങ്കിലെ
നബീസിലേ എന്ന സ്ഥലത്താണ് 2001 ല് അഹദ്
തമീമി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും വെസ്റ്റ്
ബേങ്കില് മുഴുവന് ജൂതക്കോളനികള് ഉയര്ന്നു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പലസ്തീന്കാ
രെ അറസ്റ്റുചെയ്യലും പീഡിപ്പിക്കലും അവിടെ
നിത്യസംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു പ്രതി
ഷേധത്തി നിടയിലാണ് മുഹമ്മദ് തമീമി എന്ന
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പതിനാറുകാരന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അയാ
ളെവിടെ എന്ന ച�ോദ്യവുമായി ഇസ്രയേലി പട്ടാ
ളക്കാരെ നേരിട്ടത്, അന്ന് വെറും 12 വയസ്സ്
മാത്രമുള്ള ഒരു ക�ൊച്ചുപെണ്കുട്ടിയായിരുന്ന
അഹദ് തമീമി ആയിരുന്നു. ഇസ്രയേലി പട്ടാള
ക്കാരനെ ച�ോദ്യംചെയ്യുന്ന അഹദിന്റെ ഫ�ോട്ടോ
അന്ന് ല�ോകമെങ്ങും പ്രചരിച്ചി രുന്നു.

ജയിലില്വെച്ച്
പരീക്ഷ പാസാവുന്നു

മുതിര്ന്നവര് ഓര�ോരുത്തരായി ജയിലിലായ
പ്പോള് കുട്ടികള് പ്രതിഷേധം ഏറ്റെടുത്തു. ജേ
ഷ്ഠനുവേണ്ടി പ�ോരാട്ടത്തിനായി അഹദിന�ൊപ്പം
എപ്പോഴും മച്ചുനന്മാരായ (cousins) ജന്നാ തമീമിയും
മുഹമ്മദ് തമീമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമെല്ലാം,
‘എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെവിടെ’ എന്നു ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ട്
പട്ടാളക്കാരെ നേരിട്ടപ്പോള്, ക�ൊച്ചുകുട്ടിയായി
രുന്ന തമീമിയുടെ ക്രോധത്തെ അവര് ചിരിച്ചുത
ള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്, 2017 ഡിസം
ബറില് അവര് റബ്ബര് ബുള്ളറ്റുക�ൊണ്ടാണ് മറുപടി
നല്കിയത്. അഹദിന് തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റതുക�ൊണ്ട്
ദേഷ്യം സഹിക്കാതെ അന്ന് തമീമി പട്ടാളക്കാര
ന്റെ കരണത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുകയും അറസ്റ്റിലാ
വുകയും ചെയ്തു. 2018 മാര്ച്ചില് അവര്ക്ക് വെറും
16 വയസ്സാണെന്നോ, പെണ്കുട്ടിയാണെന്നോ
ധാര്മികര�ോഷം ക�ൊണ്ടാണ് അടിച്ചതെന്നോ

പരിഗണിക്കാതെ ഇസ്രയേല് ക�ോടതി 1437
ഡ�ോളര് പിഴയും എട്ടുമാസം തടവും വിധിച്ചു.
പക്ഷേ, അത�ൊന്നും അഹദിനെ തളര്ത്താന്
പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. ജയിലിലിരിക്കെതന്നെ
പഠിച്ച് ഹൈസ്കൂള് പരീക്ഷ പാസായി. 2018
ജൂലൈയില് ജയില്മോചിതയായ തമീമി, നബി
സലേയില് തന്റെ മച്ചുനന്മാരുടെയും സുഹൃത്തു
ക്കളുടെയും കൂടെ ഒത്തുചേര്ന്നു. നിയമം പഠിച്ച്
പലസ്തീന് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമയുദ്ധം നടത്താ
നാണ് ഇപ്പോള് തമീമിയുടെ തീരുമാനം.
ഇതിനിടയില് അഹദ് തമീമിയുടെ ജയില്മോ
ചനം ആഘ�ോഷിക്കാനായി, രണ്ട് ഇറ്റാലിയന്
കലാകാരന്മാര് വെസ്റ്റ് ബേങ്കില് ഇസ്രയേല്
ഉയര്ത്തിയ വന്മതിലിന്മേല് തമീമിയുടെ ഒരു
വലിയ ചിത്രം പെയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടുപേരെ
യും ഇസ്രയേല് ഉടന് നാടുകടത്തി എന്നത്
ചരിത്രം! മറ്റൊന്ന്, രണ്ട് പ്രസിദ്ധ ഡ�ോക്യുമെന്ററി
നിര്മാതാക്കള് ‘പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ തേജസ്സ്’ എന്ന
പേരില് അഹദ് തമീമിയെക്കുറിച്ച് (അന്നവള്ക്ക്
പ്രായം 14 വയസ്സ്) നിര്മിച്ച ഡ�ോക്യുമെന്ററിയാണ്.
ധാരാളം പ്രശംസയും സമ്മാനങ്ങളും വാരിക്കൂട്ടിയ
ഒന്നായിരുന്നു അത്. പല വലതുപക്ഷക്കാരും
തമീമിയെ വിമര്ശിച്ചും അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയും
എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും അതിനിടയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, തീയില് കുരുത്തത് വെയിലേ
റ്റാല് വാടില്ലല്ലോ!

നിങ്ങള്ക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു?
2003

ലാണ് സ്വീഡിഷ്കാരനായ നടന്
സാവത്ത് തുണ്ബര്ഗിന്റെയും ഒപ്പറാ ഗായിക
മലേന എന്മാന്റെയും മകളായി ഗ്രറ്റ തുണ്ബര്ഗ്
ജനിക്കുന്നത്. ഒരുതരം ഓട്ടിസം, ഒ.സി.ഡി.
(Obsessive Computing Disorder), സെലക്ടീവ്
മ്യൂട്ടിസം എന്നീ ര�ോഗങ്ങള് ബാധിച്ച കുട്ടിയാണ്,
ഗ്രറ്റ. പക്ഷേ, കാലാവസ്ഥാമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ബ�ോധവതിയായ ഗ്രറ്റ 15 ാം വയസ്സില് പഠനംവി
ട്ട് സമരരംഗത്തിറങ്ങി. ആഴ്ചയില് പല ദിവസങ്ങ
ള് ക്ലാസ് ‘കട്ട്’ ചെയ്തായിരുന്നു സമരം. 270 ല്
കൂടുതല് പട്ടണങ്ങളില് കുട്ടികളും വലിയവരും
പ്രകടനങ്ങള് നടത്തി.
50

May 2020, Volume 51, Issue No 12

'അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച'
പെണ്കുട്ടി

ഓട്ടിസവും സെലക്ടീവ് മ്യൂട്ടിസവും ബാധിച്ച
കുട്ടി എങ്ങനെ ഇത്ര വാചാലയായി എന്നതി
നെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രറ്റയുടെ മറുപടി മന�ോഹരമാണ്.
‘സെലക്റ്റീവ് മ്യൂട്ടിസം എന്നാല് വേണ്ടപ്പോള്
മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്നാണ്; ഇപ്പോള് സം
സാരിക്കേണ്ട സമയമാണ്’ എന്നാണ്. ഗ്രറ്റ ഇട
യ്ക്കിടെ സമരരംഗത്തിറങ്ങുന്നതിനാല് വളരെയ
ധികം ക്ലാസുകള് നഷ്ടമാവുന്നതിന്റെ ആശങ്ക
അച്ഛനമ്മമാര്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും,
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‘ശാ

അറിയിപ്പ്

സ്ത്രകേരളം’ മാസിക 2020 മെയ്, ജൂണ് ലക്കങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്
ക�ൊറ�ോണ-19 ന്റെ ദേശീയ ല�ോക്ക്ഡൗണ് നിമിത്തം സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ലക്കം
മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ സംയുക്ത ലക്കമായാണ് ഇറങ്ങുന്നത്.
ഇപ്പോഴുള്ള വരിസംഖ്യ തീര്ന്നശേഷം രണ്ടു ലക്കങ്ങള്കൂടി വരിക്കാര്ക്ക്
അയക്കുന്നതാണ്.

മാനേജിങ് എഡിറ്റര്

കയും ചെയ്തു. ഇതിന് വഴിപ്പെട്ട് അമ്മയിപ്പോള്
വിമാനയാത്രകള് നിര്ത്തുകയും തന്റെ ഗാനമേ
ളയുടെ പരിപാടികള് ചെറിയ ബ�ോട്ടില് പ�ോ
കാവുന്നിടത്തേക്കായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ
യാണ്. അച്ഛന് പറഞ്ഞത് ‘അവള് ദുഃഖിതയായി
വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് സന്തോഷവതിയാ
യി തെരുവില് സമരം ചെയ്യുന്നതാണ്’എന്നാണ്.
അധ്യാപകര് പറഞ്ഞതാകട്ടെ, ‘ഗ്രറ്റ കുഴപ്പക്കാ
രിയാണ്, മുതിര്ന്നവര് പറയുന്നത് അനുസരിക്കു
കയില്ല. പക്ഷേ, നമ്മള് അതിവേഗത്തില് ഒരു
വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞടുക്കുകയാണ്.
അതിനാല് ഇപ്പോള് യുക്തിസഹമായി ചെയ്യാ
വുന്നത് ഒന്നേയുള്ളൂ - അനുസരണക്കേട്!’
എന്നാണ്.
ഗ്രറ്റ, കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള
സമരം വീട്ടില്നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത്.
അവള് വീട്ടുകാരെ മുഴുവന് സസ്യാഹാരികളാ
ക്കുകയും വിമാനയാത്രയെ നിരന്തരം എതിര്ക്കു

ല�ോകത്തിലെ കുട്ടികള്ക്കെല്ലാം
പ്രച�ോദനം

2019 ആഗസ്റ്റില് ഗ്രറ്റ ഒരു ചെറുനൗകയില്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചക�ോടി
യില് പങ്കെടുക്കാന് അമേരിക്കയില് എത്തി.
അവിടെവെച്ചു നടത്തിയ ല�ോകത്തെ ആവേശ
ഭരിതമാക്കിയ പ്രസംഗമാണ് ‘നിങ്ങള്ക്കെങ്ങനെ
ധൈര്യംവന്നു?’ എന്നത്. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു
ഭാഗമിതാ: ‘പ�ൊള്ളയായ വാക്കുകള്കൊണ്ട്
നിങ്ങളെന്റെ ബാല്യവും സ്വപ്നങ്ങളും കവര്ന്നെ
ടുത്തു. നിങ്ങള് കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ പിന്നി
ലുള്ള ശാസ്ത്രീയവസ്തുതകളെ തള്ളിക്കളയുകയാ
ണ്.... അപ്പോഴും നിങ്ങള് സംസാരിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പ
ത്തിക വളര്ച്ചയെക്കുറിച്ചുമാണ്. അതിന് നിങ്ങ
ള്ക്കെങ്ങനെ ധൈര്യംവന്നു?’
2019 ല് പെന്ഗ്വിന് പ്രസാധകര് ഗ്രറ്റയുടെ
പ്രസംഗങ്ങള് സമാഹരിച്ച് ‘ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടാ
ക്കാന് ആര്ക്കും കഴിയും’ എന്ന പേരില് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദല് ന�ൊബേല് പ്രൈസ്
എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് സമ്മാ
നവും കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന
സമ്മാനവുമടക്കം ധാരാളം അവാര്ഡുകള് ഗ്രറ്റയ്ക്ക്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്ജവമുള്ള ഈ മിടുക്കി, ല�ോ
കത്തിലെ മുഴുവന് കുട്ടികള്ക്കും പ്രച�ോദനമാണ്
എന്നതില് സംശയമില്ല തന്നെ.
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