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മുന് കവര്
ജധീ�മറെ പരസ്പരാശ്ിതമായ 

ബന്ധങ്ങളിലാണ് ആ�ാസ�്�
സ്ഥയുമെ നിലനില് പുയം തുെര്ച്ച
യുയം. തിന്ുകയുയം തിന്മപെെുകയുയം 
മെയ്ുന് ആഹാരശൃയംഖലകളാണ് 
പ്രകൃതിയുമെ സന്ുലിതാ�സ്ഥ 
നിലനിര്ത്ുന്ത്. 

ഇത്രയം ജജ�ബന്ധങ്ങമള 
നിലനിര്ത്ാന് ഉതകുന് െിന്
കളാണ് പരിസ്ഥിതി പ്ര�ര്ത്ന 
ത്ിന് ഊര്ജയം പകവരണ്ടത്. ജധീ� 
മറെ കണ്ികമള തകര്ക്ാത് 
പ്ര�ര്ത്നങ്ങമള മാത്രമാണ് 
�ികസനയം (development) എന്ു  
�ിളിക്ാനാ�ുക.

പിന് കവര്
മഴക്ാലയം ത�ളകളുമെ പ്രജ

നനകാലയം കൂെിയാണ്. അതിതധീ
വ്രമായ �യംശനാശത്ിമറെ �ക്ി
ലാണ് വലാകമമമ്ാെുമുള്ള 
ത�ളകള്. രാസ�ളങ്ങളുയം കധീെ
നാശിനികളുയം �ിഷയം �ിതച്ച 
മണ്ിലുയം മ�ള്ളത്ിലുയം ത�ളക
ളുമെ ആയുമ്ാെുങ്ങുന്ു. കാ
ലാ�സ്ഥാ�്തിയാന�ുയം ആവ�ാ
ളതാപന�ുയം ഇ�മയ എന് 
വന്ക്ുമായി ഇല്ാതാക്ിവയക്ായം. 
ആ�ാസങ്ങള് നഷ്ടമപെടുയം ത�ള 
കള് അപ്രത്ക്ഷമാ�ുകയാണ്. 

ഇണമയ ആകര്ഷിക്ാനുള്ള 
മഴക്ാലമത് ഇ�യുമെ കരച്ചില് 
അതിജധീ�നത്ിനായുള്ള വതങ്ങ
ലായി വ�ണയം നമുക്ു കരുതാന്. 

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിത്റെ 52ോകം വര്്കം
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ഡ�ോ.പി.ഷഷജു
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തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും :  
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പ്രസൂണ് പ്രെോശ്
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ഡ�ോ.ആര്.വി.ജി.ഡമഡേോന്

39  ൈണീന് എഡിറ്ിങ്ങിന്െ 
അതികാ�രിന്ൊരാള് :  
ദര്ശേ പ്രഭോെരന്

42  കുരുക്കഴിക്കാും :  
എ.സുഡെഷ്

43  ന്പന്്ഗ്ിനുകന്െയത്തടി 
ന്�ാരു �ാത്ര :  
ഡ�ോ.ഇ.കുഞ്ികൃഷ്ണന്

48  ജധര്യാഗ്ിയന്ട  
വാഹകരാ� മൂന്നു യപര് :  
പി.എം.സിദ്ോര്ഥന് 

34 46
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ആലഗോളതോപനവകം  
ജൈവജവവിധ്യവകം :
ഡ�ോ.ഡ�ോക്സി മോത്യു ഡ�ോള്
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ആമലസോണ് വനത്തിന്റ  
തധീപിടിച്ചലപ്ോള് :
ഡ�ോ.എം.അമൃത്്

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

ഒരു പരിസ്ിതിദി്ം കൂ  ടി
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സയംരക്ഷിക്മപെട പ്രകൃതിയുയം 
മലിനമുക്തമായ പരിസ്ഥിതി
യുയം ഏറ്റ�ുയം ദരിദ്രരായ�ർക്ു
വപാലുയം പ്രാപ്മായ അെിസ്ഥാന 
െികിത്ാസൗകര്ങ്ങളുയം ആയി
രിക്ണയം വകാ�ിഡാനന്ര കാലമത് 
�ികസനത്ിമറെ അെിസ്ഥാന ശിലകള്. 

അതിതധീവ്രമായ കാലാ
�സ്ഥാസയംഭ�ങ്ങൾ 
സർ�സാധാരണമാകു
ന്ത് കാലാ�സ്ഥാമാ
റ്റയം യാഥാർഥ്മാമണ
ന്ുള്ള നി�മനങ്ങളി 
വലക്ാണ് �ിരൽെൂ
ണ്ടുന്ത്.

മനുഷ്രുയം മൃ�ങ്ങളുയം 
പക്ഷികളുയം പ്രാണികളുയം 
മരങ്ങളുയം  മ�ള്ള�ുയം  
�ായു�ുയം എല്ായം 
വെര്ന് ജധീ�വലാകത്ി
മറെ സമഗ്രതയാണ് 
ജജ�ജ��ിധ്യം. 

ഈ കാടുതധീ ജജ�
ജ��ിധ്ത്ിമറെ �ൻ
വതാതിലുള്ള നാശത്ി
നു മാത്രമല് കാലാ� 
സ്ഥാ�്തിയാനത്ി
മറെ  രൂക്ഷത  �ർധിപെി 
ക്ുന്തിനുയം കാരണ
മായി.   

ല�ോല്ോ : പ്രസൂണ് പ്രകോശ്റ

 പ്രവത്ക �ിഷയങ്ങള് : പ്രകാശയം, 
         മഹാമാരികള്

ജൂണ്, ജൂജല 2020  വ�ാള്യം 52  ലക്യം 1, 2  �ില : 22 രൂ. 



പത്ാധിപസെിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എ�സിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മോഡേജസിങ് എ�സിറ്റര്), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവിന്ദന് (അഡ�ോ. 
എ�സിറ്റര്), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അഡ�ോ. എ�സിറ്റര്), മരൊഫ. എം ന�ാപാലന്, എം പി സ്ില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില, 
ന�ാ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പി വി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്,   ചസിത്രീ�രണം: സതീഷ്,   �വര്: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില,   
ഡേ ഔട്് & ഗ്ോഫസി�് �് : റ്ീഷ് മക പി

വോര്്സി� വരസി�ംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രത്സി:22 രൂപ.  �സി�സി/ എം ഒ അയയ്ക്കു�. നേറ്റ് ബോങ്സിങ് വഴസി പണമടയ്കോന്: അക്കൗണ്് േമ്പര് 
1144101026963, �േ� ബോങ്്, ചോേപ്പു�ം ബ്ോഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് േമ്പര് 67060180165, ഡ്റേറ്റ് ബോങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുത്സിയ� ബ്ോഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരസിക്ോരുനട പ്രശ് േങ്ങളം വരസി�ംഖ്യയം അയയ്കോനുള്ള വിലാസം:  
ൊന്ജിങ് എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, ചാലപ്പുറം പി ഒ, നകാഴിനക്കാട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
�ത്തു�ളം രചേ�ളം അയയ് ഡക്ണ് വസിേോ�ം : എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, പരിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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മക.വി.പി.വവ. ന്ാളര്ഷിപ്്

അെിസ്ഥാന ശാസ്ത്രവമഖലകളില്, ഇന്്യില് 
ഉപരിപഠനത്ിനുള്ള വ്ാളര്ഷിപെുകളില് ഏറ്റ�ുയം 
പ്രധാനമപെടതാണ് കിവഷാര് ജ�ജ്ാനിക് 
വപ്രാത്ാഹന് വയാജന (മക.�ി.പി.ജ�.). വകന്ദ്ര 
ശാസ്ത്രസാവകേതിക �കുപെിമറെ സാമ്ത്ിക 
സഹായവത്ാമെ മബയം�ളൂരു�ിമല ഇന്്ന് 
ഇന്സ്റിറ്റ്ൂട് ഓഫ് സയന്സ് (IISc) ആണ് പദ്തി 
നെപെിലാക്ുന്ത്. രാസ്ഷ്ടപുവരാ�തിക്് ആ�ശ്
മായ അെിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര�വ�ഷണ വമഖലയി
വലക്് മിെുക്രായ �ിദ്ാര്ഥികമള കമണ്ടത്ുക 
എന്താണ് മക.�ി.പി.ജ�.യുമെ പ്രധാന ഉവദേശ്യം. 
മപ്രാഫഷണല് ബിരുദത്ിനു വെരുന്�ര്ക്് ഈ 
വ്ാളര്ഷിപെ് ലഭിക്ുകയില്.

ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളില് ഈ �ര്ഷയം +1, +2 
ക്ാസുകളില്  പഠിക്ുന്�ര്ക്ുയം മക.�ി.പി.
ജ�. പ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളില് ഒന്ായം
�ര്ഷ ബിരുദത്ിനു പഠിക്ുന്�ര്ക്ുയം അഭിരുെി 
പരധീക്ഷ എഴുതായം. മൂന്ു �ിഭാ�ത്ിലുയം പ്രവത്
കയം പരധീക്ഷ നെക്ുയം. ഇവപൊള് +1, +2 ക്ാസുക
ളില് പഠിക്ുന്�ര്ക്് പത്ായം ക്ാസ് പരധീക്ഷ
യില് സയന്സ്, �ണിതയം �ിഷയങ്ങളില് 75 
ശതമാനത്ില് (പടികജാതി/ പടിക�ര്�യം/ 
അയം�പരിമിതര് എന്ി�ര്ക്് 65 ശതമാനയം മതി) 
കുറയാമത മാര്ക്് ലഭിച്ചിരിക്ണയം. അ�ര് 
യഥാക്രമയം 2019-20, 2018-19 �ര്ഷങ്ങളില് 10 
ായം ക്ാസ് പൂര്ത്ിയാക്ിയ�രുയം ആയിരിക്ണയം. 
ഒന്ായം�ര്ഷ ബിരുദത്ിന് പഠിക്ുന്�ര് 2019-
20 �ര്ഷത്ില് +2 പൂര്ത്ിയാക്ിയ�രുയം 
സയന്സ്, �ണിതയം �ിഷയങ്ങളില് 60 ശതമാന 
ത്ില് (പടികജാതി/പടിക�ര്�യം / അയം�പരിമി
തര് എന്ി�ര്ക്് 50 ശതമാനയം മതി) കുറയാത് 

മാര്ക്് ലഭിച്ച�രുമായിരിക്ണയം. അഭിരുെി 
പരധീക്ഷ �ിജയിക്ുന്�രില്നിന്് അഭിമുഖയം 
നെത്ിയാണ് വ്ാളര്ഷിപെിന് അര്ഹരായ�മര 
തിരമഞെെുക്ുക.

ന്ട്ടങ്ങള്
മക.�ി.പി.ജ�. വ്ാളര്ഷിപെിന് അര്ഹത 

വനെുന്�ര്ക്് ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളിലുള്ള ബിരു
ദപഠനത്ിന് പ്രതിമാസയം 5000 രൂപയുയം �ാര്ഷിക 
ഗ്രാറെ് ഇനത്ില് 20,000 രൂപയുയം ലഭിക്ുയം.  
ബിരുദാനന്ര ബിരുദപഠനത്ിന് ഇതു യഥാ
ക്രമയം 7000 രൂപയുയം 28,000 രൂപയുമാണ്.

ഐസര്, ഐ.ഐ.എസ് സി. എന്ധീ സ്ഥാപ
നങ്ങളിമല ശാസ്ത്രപഠനത്ിന് (B.S. - M.S.) 
വനരിട് പ്രവ�ശനയം ലഭിക്ുയം. ജഹദരാബാദിലുള്ള 
ഇറെര്നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂട് ഓഫ് ഇന്ഫര്വമ
ഷന് മെവ്ാളജി (IIIT) എന് സ്ഥാപനത്ില് 
പ്രവ�ശനയം ലഭിക്ുന്തിന് ഇ�ര്ക്് പ്രവത്ക 
പരധീക്ഷയുയം അഭിമുഖ�ുയം ഉണ്ടായിരിക്ുയം. 

ജൂജല മാസത്ിമല രണ്ടായം ഞായറാഴ്ച എല്ാ 
പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലുയം മക.�ി.പി.ജ�. സയംബന്ധി
ച്ച പരസ്യം നല്കാറുണ്ട്. ജൂജല രണ്ടായം �ാരയം 
മുതല് ഓ�സ്റ് മൂന്ായം�ാരയം �മരമയകേിലുയം 
അവപക്ഷ സമര്പെിക്ുന്തിന് സമയയം ലഭിവച്ചക്ുയം. 
വകരളത്ില് തിരു�നന്പുരയം, എറണാകുളയം, 
തൃശ്ൂര്, പാലക്ാെ്, വകാഴിവക്ാെ് എന്ി�ിെങ്ങ
ളില് പരധീക്ഷാവകന്ദ്രങ്ങള് പ്രതധീക്ഷിക്ായം. 

�ിശദായംശങ്ങള്ക്് www.kvpy.iisc.ernet.in 
സന്ദര്ശിക്ുക.

ത്പ്രോ�. എന്. ത്ക. ലഗോവിന്ദന്
വഫാണ് : 9446304755
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എഡിറ്റോറിയല്

ഇക്ഴിഞെ അക്ാദമിക�ര്ഷയം വകരളത്ിമല ്ൂളുകമളല്ായം �ാര്ഷികപരധീക്ഷ
കള് തധീരുയംമുമമ് വ�നല�ധിക്് അെവക്ണ്ടി�ന്ു. മപാതുപരധീക്ഷകള് പൂര്ണ

മായി നെത്ാനായില്. പുതിയ അക്ാദമിക�ര്ഷയം തുെവങ്ങണ്ടത് ജൂണിലാമണകേിലുയം 
്ൂള് തുറക്ാന്  സര്ക്ാര് ഇനിയുയം തധീരുമാനിച്ചിടില്.

വകാ�ിഡ്-19 തമന്യാണ് ഇതിമനല്ായം കാരണമായത്.  ്ൂള് തുറക്ല് അനി
ശ്ിതമായി നധീളുവമാ എന് ഉത്കണ്ഠ സര്ക്ാരിമനാപെയം രക്ഷിതാക്ള്ക്ുയം �ിദ്ാര്ഥി
കള്ക്ുമുണ്ട്.  അതിനാല്, കുടികളുമെ പഠനയം മുെങ്ങിവപൊകുന്ത് എങ്ങമന ഒഴി�ാ
ക്ാമമന് ആവലാെനയിലാണ് എല്ാ�രുയം.

പഠനയം മുെങ്ങുന്ത് ശരിയല്. പവക്ഷ, അതിമനന്ുണ്ട് �ഴി? ഇത്രയം ആവലാെന
കളുമെ തുെര്ച്ചയായാണ് ജൂണ് 1 മുതല് ഓണ്ജലന് ക്ാസുകള് സയംസ്ഥാനത്് 
സര്ക്ാര് ആരയംഭിച്ചത്.

�ിദ്ാഭ്ാസയം സാമൂഹ്സാഹെര്ത്ിലാണ് നെവക്ണ്ടത്. െുറ്റുപാെിമന നിരധീക്ഷി
ച്ചുയം പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളുമെ കാര്കാരണബന്ധയം അവനവേഷിച്ചുമാണ് പഠനയം നെ
വക്ണ്ടത്. വകരളത്ിമല പാഠ്പദ്തിയുമെയുയം  മറ്റുയം അെിസ്ഥാന തത്വേയം സാമൂഹ്

സാഹെര്ത്ിലുള്ള പഠന�ുയം 
�ിമര്ശനാത്മകെിന്ാവപാഷണ�ുയം 
�ിദ്ാര്ഥിവകന്ദ്രിത - പ്ര�ര്ത്നാ 
ധിഷ്ിത രധീതികളുമാണ്. അതിന് 
�ിദ്ാര്ഥികള് തമ്ില് തമ്ിലുയം 
�ിദ്ാര്ഥികളുയം അധ്ാപകരുയം 
തമ്ിലുയം സയം�ാദയം നെക്ണയം. 

ഓണ്ജലന് പഠനത്ില്  
ഈ രധീതി പ്രയാസമാണ്.  ഈ 
രധീതിയില് പഠനയം നെക്ുവമ്ാള്, 
അധ്ാപികയുമെ തത്മയ 
സഹായയം ലഭ്മാക്ാനാ�ില്. �ാ
ട്സ്ആപെ് ഗ്രൂപെുകള് വപാലുള്ള� 
ഉപവയാ�ിക്ാമമകേിലുയം അധ്ാപി
കയുമെ സര്�ാത്മകമായ സദാ
സാന്ിധ്ത്ിന് പകരമാ�ില്.

മാത്രമല് കമ്്ൂടര്, െി.�ി., 
മമാജബല് വഫാണ്, ഇറെര്മനറ്റ് 

എന്ധീ സൗകര്ങ്ങള് എല്ാ �ധീെുകളിലുമില്താനുയം. ഇതിനായി രക്ഷിതാക്ള്ക്് പണയം 
മുെവക്ണ്ടി�രുന്ത് �ിദ്ാര്ഥികളുമെ �ിദ്ാഭ്ാസ അ�കാശത്ിമറെ ലയംഘനമാണ്. 
ഇക്ാര്ത്ില് സര്ക്ാരുയം ്ൂള് പ്രവദശമത് സമൂഹ�ുയം ജാ�രൂ�രാകുന്ുമണ്ടന്ത് 
ആശാ�ഹമായ കാര്മാണ്.

ഓണ്ജലന് പഠനമത് മുഖാമുഖപഠന�ുമായി കണ്ിവെര്ക്ാന് സാധ്തകളുണ്ട്. 
അങ്ങമന �ിദ്ാര്ഥികളുമെ പഠനവനടയം �ര്ധിപെിക്ാന് സാധിക്ുയം. ഇക്ാര്യം പ്രവയാ
ജനമപെെുത്ാന് അധ്ാപകരുയം �ിദ്ാര്ഥികളുയം �ിദ്ാഭ്ാസ�കുപെുയം ശ്മിക്ുമമന്് 
പ്രതധീക്ഷിക്മട.

എഡി്ര്

്ൂള്പഠനയം ഓണ്ജലനാ�ുവമ്ാള്



നകാവി�് മകാണ്് ഗുണനൊ?
മകാവറാണ ജ�റസ് വരാ��്ാപനയം വലാക

മത്യാമക വപെിപെിച്ചുകളഞെു, അവല്? വകാ�ിഡ് 
(COVID-19: Corona Virus Infection Disease-19) 
ഏറ്റ�ുയം അധികയം ബാധിച്ചത് മനുഷ്മരത്മന്. 
(െില മൃ�ശാലകളിമല മൃ�ങ്ങമള വകാ�ിഡ് 
ബാധിച്ചതായി റിവപൊര്ട് മെയ്ിടുണ്ട്.) വനരിട
മല്കേിലുയം വകാ�ിഡ് മറ്റു മൃ�ങ്ങമളയുയം ബാധി
ച്ചിടുണ്ട്. വകാ�ിഡ് മിക് രാജ്ങ്ങളുമെയുയം 
സമ്ദ് �്�സ്ഥ തകര്ത്ത് �ന്ജധീ�ി സയംരക്ഷ
കര്ക്് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. വലാകത്ു
െനധീളയം �നപാലകരുമെ എണ്യം കുറച്ചത് മൃ�വ�
ട കൂടാനിെയാക്ി. മൃ�ങ്ങള്ക്് ഭക്ഷണയം നല്ാനുയം 
മൃ�പാലകര്ക്് ശമ്ളയം മകാെുക്ാനുയം പണയം 
ഇല്ാത്തിനാല് പല മൃ�ശാലകളുയം അ�ിെമത് 
െില മൃ�ങ്ങമള മകാല്ാന് (culling)   തധീരുമാനി
ച്ചിരിക്ുകയാണ്. എന്ാല്, മപാതുവ� മനുഷ്
ര്ക്ുയം മൃ�ങ്ങള്ക്ുയം അതധീ� പ്രശ്നയം സൃഷ്ടിച്ച 
വകാ�ിഡ്, െില മൃ�ങ്ങള്ക്് �ുണ�ുയം മെയ്ു
ന്ുണ്ട് വപാലുയം. 

മ�നധീസിമല വതാെുകളില് വഡാള്ഫിനുകളുയം 
അരയന്ങ്ങളുയം തിരിമച്ചത്ിയ �ാര്ത് മ�റുയം 
മകടുകഥയാമണകേിലുയം ന�രങ്ങളില് കാടുമൃ�

ങ്ങള് സവേതന്ത്രമായി �ിഹരിക്ുന്തായി കമണ്ട
ത്ിയിടുണ്ട്.   മ�യില്സിമല ലാന്ഡുഡ്വനാ 
പടണത്ില് കാടാെുകള് ജസവേര്�ിഹാരയം 
നെത്ുന്തുയം മറ്റു പല പടണങ്ങളിലുയം �ന്മൃ
�ങ്ങമള കമണ്ടത്ിയതുയം ഒറ്റമപെട സയംഭ�ങ്ങളാ
മണകേിലുയം യാഥാര്ഥ്മാണ്.

എന്ാല്, രണ്ടു പഠനങ്ങള്, വകാ�ിഡ് മറ്റു 
ജധീ�ികള്ക്്  എങ്ങമന സഹായകമാമയന്്  
െൂണ്ടിക്ാണിക്ുന്ുണ്ട്. മപാതുജനങ്ങള് �ധീെു
കളില് സവേയയം ബന്ധനസ്ഥരായി കഴിഞെവപൊള് 
കാറുകള് ഉണ്ടാക്ുന് പുക മലിനധീകരണയം �ളമര 
കുറഞെുമ�ന്ുയം അതു കാരണയം വതനധീച്ചകള്ക്് 

പുഷ്പങ്ങമള മണത്
റിയുന്തിലുള്ള 
തെ്യം നധീങ്ങിമയ
ന്ുമാണ് ഇസമബ
ല് �വരസ്റന് എന് 
പത്രപ്ര�ര്ത്ക 
പറയുന്ത്. പുക 
കാരണയം വതന് വത
െിപെിെിക്ാനാ�ാമത 
വതനധീച്ചകളുമെ ജധീ�ിതയം താളയംമതറ്റിയിരുന്ു. 
മാത്രമല്, �െമക് അവമരിക്യില് മാത്രയം ഒരു 
�ര്ഷയം 2400 വകാെി വതനധീച്ചകള് �ാഹനങ്ങള് 
കാരണയം മരിച്ചുവപാകുന്ുണ്ടവത്ര! ഈ രണ്ടില്നി
ന്ുയം കുറച്ചുകാലവത്മക്കേിലുയം വമാെനയം വനൊന് 
വകാ�ിഡ് സഹായിച്ചു.   

വകാ�ിഡ് കാരണയം സമുദ്രസഞ്ാര�ുയം ഇല്ാ
തായി. �ലിയ കപെലുകള് ഉണ്ടാക്ുന് കമ്ന
ങ്ങള് സമുദ്രജധീ�ികമള അസവേസ്ഥരാക്ുന്തായി 
മുമ്ുതമന് കമണ്ടത്ിയിരുന്ു.  കൂനന് തിമിയം
�ിലങ്ങള് കപെലുകള് സഞ്രിക്ുന് മാര്�ങ്ങ
ളില്നിന്് അകന്ുകഴിയുന്തായുയം നിരധീക്ഷിക്
മപെടിടുണ്ട്.  സമുദ്രത്ില് കപെലുകള് ഉണ്ടാക്ു 
ന് ശല്യം (noise) തിമിയം�ിലങ്ങള് തമ്ിലുള്ള 
‘�ിളികള്’ �ിഷമമാക്ുന്ുമണ്ടന്് അലാ്യിമല 
വലേഷ്ര് വബ നാഷനല് പാര്ക്് ആറെ് പ്രിസര്�ി
മല ക്രിസ്റ്ന് �ബ്ിവയല് പറയുന്ു. വകാ�ിഡ് 
തുെങ്ങിയതിനുവശഷയം കെലുകള് ശാന്മാമണന്ുയം 
അതുകാരണയം കൂനന് തിമിയം�ിലങ്ങള്ക്് കൂെുതല് 
�ിസ് തൃതമായ പ്രവദശത്് തമ്ില് തമ്ില് കമ്്ൂ
ണിവക്ഷന് തെ്മാ�ാമത സഞ്രിക്ാനാ�ു
ന്ുമണ്ടന്ുയം അ�ര് പറയുന്ു.  മപാതു�ായി,  
തിമിയം�ിലങ്ങളുമെ മാനസിക സമ്ര്ദയം (stress) 
കുറഞെതായുയം കമണ്ടത്ിയിടുണ്ട്. 

വകാ�ിഡ് മനുഷ്ര്ക്് �ലിയ പ്രശ്നമാമയകേിലുയം, 
െില ജധീ�ികള്മക്കേിലുയം ‘ഉര്�ശധീശാപ’മായി 
എന്് ആശവേസിക്ായം.

പുതിയ 'സൂപ്ര്'ന്ാവമയ  
കമണ്ത്ിയിരിക്കുന്നു!

മസാച്ചുമസറ്റ്സിമല ഹാര്�ാര്ഡ് സ്ിത്്  
വസാണിയന് മസറെര് വഫാര് ആവസ്്ാഫിസിക്ി
മല ഊവഡാബര്�ര് എന് ശാസ്ത്രജ്നുയം സയംഘ�ുയം 
ശാസ്ത്രജ്ര് ഇവത�മര കണ്ടതില്മ�ച്ച് ഏറ്റ�ുയം 
�ലിയ സൂപെര്വനാ�മയ കമണ്ടത്ിയിരിക്ുന്ു. 
അ�രുമെ തമന് ഭാഷയില് ഒരു ‘സൂപെര്’വനാ�! 

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020 6



450 പ്രകാശ�ര്ഷയം അകമലയുള്ള ഒരു നക്ഷത്ര
മാണ്, സൂര്ന് തമറെ ജധീ�ിതകാലയം തധീരുന്തിന് 
മുമ്് ഉത്ര്ജിക്ുന് ആമക ഊര്ജത്ിമറെ 10 
മെങ്ങ് ഊര്ജയം മപാഴിച്ചുമകാണ്ട്, ഒരു സൂപെ
ര്വനാ�യായി ആകാശത്ില് തിളങ്ങിനില്കുന്ത്.

SN2016aps എന്ു വപരുള്ള ഈ സൂപെര്വനാ
�യുമെ മമറ്റാരു പ്രവത്കത, ഇത് മൂന്ു �ര്ഷ
മായി പ്രകാശയം മപാഴിച്ചുമകാണ്ടിരിക്ുകയാണ് 
എന്താണ്. സാധാരണയായി സൂപെര്വനാ�കള് 
കുറച്ചുമാസങ്ങവളാളയം മാത്രവമ പ്രകാശിച്ചുനില്കൂ. 
പിന്ധീെത് മങ്ങാന് തുെങ്ങുയം. ഈ നക്ഷത്രയം 

അതിമറെ പകുതിവയാളയം   ദ്ര�്യം പുറവത്ക്് 
കളഞെിടുണ്ടാ�ണയം എന്�ര് കരുതുന്ു.

സൂപെര്വനാ�യായി അ�സാനിക്ുന് ഒരു 
നക്ഷത്രയം മപാടിമത്റിക്ുന്തിന് ഏകവദശയം 
ആയിരയം �ര്ഷങ്ങള്ക്ുമുമ്് അതിമറെ പുറയംഭാ�യം 
പുറവത്ക്ുകളയുയം. അതാണ് സാധാരണയായി 
കണ്ടു�രാറുള്ളത്. എന്ാല് SN2016aps, അതിമറെ 
പുറവന്ാെ് ഒരു ദശകയംമുമ്ു മാത്രമാണ് മതറി
പെിച്ചുകളഞെത്. ഇത് എന്ുമകാണ്ട് എന്ത് 
ഒരു വൊദ്മായി നില്കുന്ുമ�ന്ാണ് ബര്�ര് 
പറയുന്ത്.

നമ്ുമെ ആകാശ�യം�യില് ഇത്രയം നക്ഷത്ര
ങ്ങള് ഇല്. അവതസമയയം ഇനിയുയം ദൂമര വനാ
ക്ിയാല് ഇത്രയം പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങമള കമണ്ട
ത്ിക്ൂൊയ്കയില് എന്് ബര്�റുയം സഹ 
പ്ര�ര്ത്കരുയം കരുതുന്ു.

നത്ീച്ചകളം െഹാൊരി ന്രിടുകയാണ്
വകാെിക്ണക്ിന് �ര്ഷങ്ങളായി സാമൂഹ്

ജധീ�ിതയം നയിച്ച് ശധീലിച്ച�യാണ് വതനധീച്ചകള്. 
പകര്ച്ച�്ാധികള് തെയുന്തിലുയം അ� �ിദ
�്ധരാണ്. പ്രകൃതിനിര്ധാരണയം, അ�മയ വകാ
ളനികളിലുയം വകാളനികള് തമ്ിലുയം വരാ�യം 
പകരുന്ത് തെയാനുള്ള കഴി�ുവനൊന് സഹാ 
യിച്ചിടുണ്ട്. എന്ാല്, ഇവപൊള് അ�യുയം നമ്ളുയം 

ഒവര വതാണിയിലാണ്. മനുഷ്ര് ഈ നൂറ്റാണ്ടിമല 
ഏറ്റ�ുയം �ലിയ മഹാമാരി (pandemic)വനരിെുക
യാണവല്ാ. വതനധീച്ചകളുയം മമറ്റാരു മഹാമാരി 
വനരിെുകയാണ്.

വതനധീച്ചകളിമല രണ്ടു പ്രധാന സ്പധീഷിസുക
ളാണ് ഏഷ്ന് വതനധീച്ചകളുയം (ഏപിസ് മസറാന- 
Apis cerana), ഏപിസ് മമല്ിവഫറ (Apis mellifera) 
എന് പെിഞൊറന് വതനധീച്ചകളുയം. മുമ്് ഏഷ്ന് 
വതനധീച്ചകമള ബാധിച്ചിരുന് ഒരു പകര്ച്ച�്ാധി
യാണ് �വറാ� ഡിസ് ട്രക്റ്റര് (Varroa destructor) 
എന് ൊഴി (mite) ബാധ. 1950 കളിലാണ് ഈ 
വരാ�യം ഏപിസ് മമല്ിമഫറമയ ബാധിച്ചത്. 
കാരണവമാ? ‘സാമൂഹ് അകലയം പാലിക്ാതിരു
ന്ത്!’ വതനധീച്ചക്ൃഷിക്ാര്, വരാ�യം ബാധിച്ച, 
എന്ാല് വരാ�ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്ാത് 
(asymptomatic) ഏഷ്ന് വതനധീച്ചകളുമെയുയം 
വരാ�മില്ാതിരുന് പെിഞൊറന് വതനധീച്ചകളുമെ
യുയം കൂെുകള് അെുത്െുത്് സ്ഥാപിച്ചവപൊളാ 
യിരിക്ായം ഈ �്ാധി പകര്ന്ത്.

�വറാ� ഡിസ് ട്രക്റ്റര് അതിമറെ വപര് അനവേ
ര്ഥമാക്ിമക്ാണ്ട് വതനധീച്ചവക്ാളനികളില് 
പെര്ന്ുപിെിച്ച് അ�മയ നശിപെിച്ചുമകാണ്ടിരി
ക്ുകയാണ്. ഒരിക്ല് ഈ ൊഴി�്ാധി പിെിച്ചാ
ല് രണ്ടു �ര്ഷത്ിനുള്ളില് ആ വതനധീച്ചവക്ാള
നി നശിക്ുയം. യു.എസ്.എ.യിമല ആമകയുള്ള 
260 ലക്ഷയം വതനധീച്ചക്ൂെുകളില് ഏകവദശയം 
പകുതിവയയുയം ഈ മഹാമാരി ഗ്രസിച്ചിടുണ്ട്.

ഏഷ്ന് വതനധീച്ചകള് രണ്ടു രധീതിയിലാണ് 
ഇതിമന വനരിെുന്ത്. െില വകാളനികള് വരാ
�ബാധിതരായ കുഞെുങ്ങളെക്മുള്ള ആ ഭാ�മത് 
സധീല്  മെയ്ുകളയുയം. ഒരുതരയം ശ�മെക്ല് 
(entombing). മമറ്റാരു രധീതി, വരാ�ബാധിതരായ 
വതനധീച്ചകള് കുഞെുങ്ങളെക്യം സവേയയം മരിക്ലാ
ണ്! കൂമെ ൊഴിയുയം മരിക്ുന്ു.

പി. എകം. സിദ്ോര്ഥന്
വഫാണ് : 8547708416
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കഴിഞെ നൂറ്റാണ്ടിമറെ ആദ്പകുതി�മര 
പകർച്ച�്ാധികൾ ആയിരുന്ു മനുഷ്രാ

ശിമയ കൂെുതലുയം മകാമന്ാെുക്ിമക്ാണ്ടിരുന്
ത്. ആധുനിക ജ�ദ്ശാസ്ത്രത്ിമറെ 
�ളർച്ചവയാെുകൂെിയാണ് പകർ
ച്ച�്ാധികമള നമുക്ു മെ
റുത്ുനില്കാനായത്. 
വരാ�ാണുസിദ്ാന്
ത്ിമറെ �രവ�ാെു
കൂെി ഓവരാ 
വരാ�ാണു�ുയം 
എങ്ങമനയാണ് 
വരാ�മുണ്ടാക്ു
ന് മ ത ന്ു യം 
അ� എങ്ങമന
യാണ് പകരു
ന് മ ത ന്ു യം 
കണ്ടുപിെിച്ചു. 

പകർച്ച�്ാധി
കൾ തെയുന്തിൽ 
�്ക്തിശുെിതവേയം, 
പരിസരശുെിതവേയം, ശു
ദ്ജലയം, വപാഷകാഹാരയം, 
മുലയൂടൽ ഇ�യുമെമയാ
മക് പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയമപെടു. 
മകാതുക്, മൃ�ങ്ങൾ, പക്ഷികൾ തുെ
ങ്ങിയ വരാ�ാണു�ാഹകമരപെറ്റി മനുഷ്ര് വബാ

ധ�ാന്ാരായി. ആറെിബവയാടിക്ുകൾമകാണ്ട് 
ബാക്റ്റധീരിയ മൂലമുള്ള വരാ�ങ്ങമള െികിത്ിക്ു
�ാനുയം �ാക്ിനുകൾമകാണ്ട്  മഹാമാരികമള 

ഒമന്ാന്ായി പ്രതിവരാധിക്ു�ാനുയം  
കഴിഞെു. ഇവപൊള് പലതരയം 

പുതിയ പനികള് നമ്മള 
വതെിമയത്ുന്ുണ്ട്- 

തക്ാളിപെനി, പന്ിപെ
നി, കുരങ്ങുപനി, 
പക്ഷിപെനി, നിപൊ
പനി. ഇവപൊൾ 
ഇതാ വകാ 
�ിഡുയം. 

എങ്ങമനയാ
ണ് ഈ പുതി
യതരയം പനികൾ  
ഉണ്ടാകുന്ത്?

സൂക്ഷാണുക്ക
ളമട  ജ്ിതക 

ൊറ്റങ്ങള്
മറ്റു ജധീ�ജാലങ്ങമള

വപൊമല സൂക്ഷാണുക്ളുയം 
നിരന്രയം പരിണാമത്ിനു �ിവധ

യമാണ്. ഡാർ�ിമറെ പ്രകൃതിനിർധാരണ 
സിദ്ാന് (theory of natural selection) ത്ിമറെ 

ഈ ലലഖനകം ഉള്ത്പ്് ‘ശോസ്ത്രലകരളകം’ മോസിക അച്ചടിക്ോന് ലപോകുല്ോഴകം 
ലകോവിഡ്റ- 19 എന്ന മഹോമോരിത്െ ലലോകത്തിന്റ കധീഴടക്ോന് സോധിച്ചി്ില്ല.  

ലകോവിഡ്റ -19 ത്നപ്്ിയള്ള ചില വസ്റതുതകള് ലനോക്കൂ.

ലലോകത്ത്ത വിറപ്ിക്കുന്ന 
ലകോവിഡ്റ- 19

ലഡോ. ത്ക. സൈികുമോര്*

*ശിശുവരാ��ിദ�്ധന്, പരബ്ഹ്മ മസ്പഷ്ാലിറ്റി വഹാസ്പിറ്റല്, ഓച്ചിറ, മകാല്യം ജില്
വഫാണ് : 9847266807 

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020 8



ശക്തമായ പ്രകെനമാണ് സൂക്ഷാണുക്ളുമെ 
ആറെിബവയാടിക് അതിജധീ�നയം. ജനിതക ഉല്പ
രി�ർത്ന (mutation) ത്ിലൂമെവയാ മറ്റു ബാ
ക്റ്റധീരിയകളിൽനിന്്  പല�ിധ ജനിതകമാർ�ങ്ങ
ളിലൂമെവയാ  പ്രതിവരാധജധീനുകൾ ലഭിച്ചാല് 
ബാക്റ്റധീരിയകൾക്് ആറെിബവയാടിക്ുകവളാെുള്ള 
പ്രതിവരാധവശഷി ലഭിക്ാനിെയുണ്ട്. നിര�ധി 
ജ�റസുകൾക്് ഉല്പരി�ര്ത്നയം സയംഭ�ിച്ച് 
കൂെുതൽ അപകെകാരികളായ ജ�റസുകളായി 
മാറാനുള്ള കരുത്ുണ്ട്. ഇെയ്കിെയ്ക് പുതിയ ഇൻ
ഫ്ു�ൻസ ജ�റസുകൾ ഉത്ഭ�ിക്ുന്ത് ആറെി
മജനിക് ഡ്ിഫ്റ് (antigenic drift) എന് ഉല്പരി
�ർത്നയം മൂലമാണ്. മുമ്് വരാ�യം ബാധിച്ച 

ആളുകമള �ധീണ്ടുയം വരാ�ികളാക്ാൻ പുതിയ 
രൂപയം ഈ ജ�റസുകമള സഹായിക്ുന്ു. 
കാരണയം, ഈ വ�ഷമാറ്റയം നമ്ുമെ  വരാ�പ്രതി
വരാധ �്�സ്ഥ ഉെമന തിരിച്ചറിയുകയില്. മാ
ത്ര�ുമല്, രണ്ടുതരത്ിലുള്ള ജ�റസുകൾ 
കൂെിക്ലരുവമ്ാൾ അ�യിലുള്ള ജനിതകഘെ
കങ്ങൾ ജകമാറ്റയം മെയ്മപെട് കൂെുതൽ പ്രഹര
വശഷിയുള്ള പുതിയതരയം  ജ�റസുകൾ പിറ
�ിമയെുക്ുകയുയം മെയ്ുയം. പക്ഷിപെനികൾ 
ഇങ്ങമനയാണ് ഉണ്ടാകുന്ത്.

പാരിസ്ിതിക ൊറ്റങ്ങള്
ഭൂപ്രവദശങ്ങളുമെ അമിത ഉപവയാ�യം, കാർ

ഷികരധീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഡാമുകളുമെ 
നിർമാണയം, �നനശധീകരണയം, �രൾച്ച, ക്ഷാമയം, 
കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം എന്ി� മൂലമുള്ള  

പരിസ്ഥിതി �്തിയാനങ്ങൾമകാണ്ട്  മനുഷ്ൻ 
ഒരു പരജധീ�ി ജ�റസിമറെ  സഞ്ാരപാതയിൽ 
എത്ിമപെൊനുള്ള സാഹെര്യം സവേയയം സൃഷ്ടി
ക്ാറുണ്ട്. മകാതുകുകൾ അമല്കേിൽ മറ്റു പ്രാ
ണികൾ പരത്ുന് ഏറ്റ�ുയം �ുരുതരമായതുയം 
�്ാപകമായതുമായ പകർച്ച�്ാധികൾ മകടി
ക്ിെക്ുന് ജലയം ഉള്ളയിെത്ുനിന്ാണ് മപാതുവ� 
ഉത്ഭ�ിച്ചിടുള്ളത്.

ആളുകൾ ഇന്് വലാകത്ിമറെ എല്ാ ഭാ�
വത്ക്ുയം മുമമ്ങ്ങുമില്ാത് തരത്ില് �്ാപ
കമായി സഞ്രിച്ചുമകാണ്ടിരിക്ുന്ു. ഇങ്ങമന 
വലാകത്ിമറെ ഏമതകേിലുയം ഒരു വകാണിൽമാത്രയം 
ഉണ്ടായിരുന്, ‘ഉറങ്ങിക്ിെന്’ ജനിതകമാറ്റയം 

സയംഭ�ിച്ച ഒരു പുതിയ ജ�റസ് ദൂമരയുള്ള ഒരു 
ജന�ിഭാ�ത്ിനിെയിൽ എത്ിമപെൊൻ ഇെയാ
ക്ുന്ു.

ന്ാവല് മകാനറാണവവറസ്
വനാ�ൽ മകാവറാണജ�റസ്-2019 എന്ത് 

ജെനയിമല  �ുഹാനിൽ ആദ്മായി കമണ്ട
ത്ിയ മകാവറാണ ജ�റസിമറെ പുതിയ 
രൂപമാണ്. ഇവപൊൾ ആ�ിർഭ�ിച്ച ഈ ജ�റസ്  
മൃ�ങ്ങളിൽനിന്ു മനുഷ്രിവലക്് പകരുന് 
അന�ധി മകാവറാണജ�റസുകൾക്് സമാന
മാണ്. എന്ാൽ, ഈ പുതിയ ജ�റസ്, മനു
ഷ്രിൽനിന്് മനുഷ്രിവലക്് സയംക്രമിക്ുകയുയം  
ഭൂരിഭാ�യം ആളുകളിലുയം മെറുത്  മുതൽ തധീക്ഷ്ണ
മായതു�മരയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകെിപെിക്ുന് 

ന്ാവല് മകാനറാണ െനുഷ്യ്ിര്െിതനൊ?

വനാ�ൽ മകാവറാണ ജ�റസ് -19 ഒരു ജജ�ായുധമായി ജെന നിർമിച്ചതാവണാ? 
അമല്ന്ാണ് ശാസ്ത്രമതയം. 

നില�ിലുള്ള മറ്റു മകാവറാണ ജ�റസുകളുമെ ജനിതകഘെനയുമായി താരതമ്യം 
മെയ്ുവനാക്ിയവശഷമാണ് ശാസ്ത്രജ്ർ ഇങ്ങമനമയാരു നി�മനത്ിമലത്ിയത്. 
മകാവറാണ ജ�റസ് അതിമറെ  പുറത്ുള്ള മുള്ളുകൾവപാലുള്ള ഭാ�ങ്ങള് ഉപവയാ�ി
ച്ചാണ് മനുഷ്വകാശങ്ങളിൽ പറ്റിപെിെിക്ുന്ത്. ഈ മുള്ളുകൾ സൃഷ്ടിക്ു�ാനുള്ള  ജധീനുകൾ 
മനുഷ്ന് നിർമിക്ു�ാൻ സാധ്മല് എന്് ശാസ്ത്രജ്ര് പറയുന്ു. സാർസ് ജ�റസിന് 
ജനിതകമാറ്റയം �ന്ിടാണ് വനാ�ൽ മകാവറാണ ജ�റസ് ഉണ്ടായമതന്ാണ് അനുമാനയം.

(ശേഷം 13 ാം ശേജില്)
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ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ ഫലമായി മഞെു
പാളികളുയം മഞെുമലകളുയം അതിവ��യം 

ഉരുകുകയുയം അ�യുമെ �ിസ് തൃതി കുറഞെു
മകാണ്ടിരിക്ുകയുമാണ്. സമുദ്രനിരപെ് ഉയരുക
യുയം കരയിമല െൂെ് �ർധിക്ുകയുയം മെയ്ുന്
വതാമൊപെയം സമുദ്രതാപനിലയിലുണ്ടാകുന് 
�ർധന�ുമൂലയം സമുദ്രത്ിമല മത്്സമ്ത്് 

കുറയുകയുയം മെയ്ുന്തിനാല് ജലജധീ�ികൾ 
കൂടവത്ാമെ അനുവയാജ്മായ മറ്റുസ്ഥലങ്ങളി
വലക്ു പലായനയം മെയ്ുകവയാ �യംശനാശയം 
സയംഭ�ിക്ുകവയാ മെയ്ുന്ു. അതിതധീവ്രമായ 
കാലാ�സ്ഥാസയംഭ�ങ്ങൾ സർ�സാധാരണമാ
കുന്ത് കാലാ�സ്ഥാമാറ്റയം യാഥാർഥ്മാമണ
ന്ുള്ള നി�മനങ്ങളിവലക്ാണ് �ിരൽെൂണ്ടു 
ന്ത്.

ഹിെ-ഉഷ്ണയു�ങ്ങള്ക്ക്  
സാക്്യംവഹിച്ച ഭൂെി

കാലാ�സ്ഥാശാസ്ത്രമത് സയംബന്ധിച്ച് വമല്പ
റഞെ കാര്ങ്ങള് അതിശവയാക്തിയുള്ളതല്. 
ഇവപൊൾ ദൃശ്മാകുന് ദ്രുത�തിയിലുള്ള ആവ�ാ
ളതാപനമത് മുൻകൂടി കണ്ടുമകാണ്ട് അതിമന 
പ്രതിവരാധിക്ു�ാൻ വ�ണ്ടി ഐക്രാസ്ഷ്ട സഭയുമെ 
ഭാ�മായി 1988ൽ രൂപയംമകാണ്ട സമിതിയാണ് 
ജനധീ� ആസ്ഥാനമാക്ി പ്ര�ർത്ിക്ുന് ഐ.പി.

ശോന്തസമുദ്രത്തിത്ല എലനിലനോ ലപോലുള്ള പ്രതിഭോസങ്ങള്  
ലകരളത്തിത്ല കോലോവസ്ഥത്െ സ്ോധധീനിക്കുന്നുണ്്റ.

മോറുന്ന കോലോവസ്ഥയകം 
ലകരളവകം

ലഡോ.എസ്റ. അഭിലോ്്റ*

* അവസാ. ഡയറക്ടർ, റഡാര് വകന്ദ്രയം, മകാച്ചിന് യൂനിവ�ഴ് സിറ്റി ഓഫ് സയന്സ് ആറെ് മെക് വനാളജി, മകാച്ചി- 682022
വഫാണ് : 6561642841

‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിമറെ ഈ ലക്യം ഒരു പരിസ്ഥിതിദിനയം കൂെി എന് �ിഷയത്ിമറെ 
പതിപൊണ്. ജൂണ് 5 ആണവല്ാ പരിസ്ഥിതിദിനയം. പരിസ്ഥിതിസയംരക്ഷണ  
പ്ര�ര്ത്നങ്ങള് എല്ാദി�സ�ുയം നെവക്ണ്ടതാണ്. അതിനു സഹായിക്ുന് എടു  
വലഖനങ്ങള്  മകാെുത്ിരിക്ുന്ു.  

എല്ാ വലഖനങ്ങളുയം അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിമല അധ്ാപകവരാ അ�ിമെ മുമ്്  
പ്ര�ര്ത്ിച്ച�വരാ ഈ വമഖലയിമല �ിദ�്ധവരാ ആണ് തയ്ാറാക്ിയത്. ഇ� �ായി
ച്ചവശഷയം കൂെുതല് �്ക്തത ആ�ശ്മുള്ള കാര്ങ്ങളുമണ്ടകേില് എഡിറ്റര്ക്് എഴുതു
മവല്ാ. �ിശദധീകരണവലഖനങ്ങള് മകാെുക്ായം. 

കൂമ്ാര വമഘയം
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സി.സി. (IPCC- Intergovernmental Panel on Climate 
Change). അതതു സമയമത് കാലാ�സ്ഥാമാറ്റ
മത് കുറിച്ചുള്ള അറി�ുകള്, അതിമറെ കാരണ
ങ്ങള്, അതുമൂലമുണ്ടാകാ�ുന് പ്രത്ാഘാതങ്ങള്, 
പ്രതികരണ-പ്രതിവരാധ നെപെികമളക്ുറിച്ചുള്ള  
�ിലയിരുത്ൽ എന്ി� ഐ.പി.സി.സി. തയ്ാ
റാക്ുന്ു.  

ഭൂമി രൂപയംമകാണ്ടത് ഏകവദശയം 460 വകാെി 
�ർഷങ്ങൾക്ു മുമ്ാണവത്ര. ഭൂമിയിൽ ജധീവ�ാ

ത്പത്ിക്് വശഷമുള്ള 380 വകാെി �ർഷങ്ങൾ 
പരിവശാധിച്ചാൽ, ഭൂമി നിര�ധി ഹിമയു�ങ്ങൾ
ക്ുയം ഉഷ് ണയു�ങ്ങൾക്ുയം സാക്ഷ്യം �ഹിച്ചിടു
മണ്ടന്ു മന്ിലാക്ായം. വഫാസിൽ പഠനങ്ങളു
മെ അെിസ്ഥാനത്ിൽ കഴിഞെ 8 ലക്ഷയം 
�ർഷമത് താപനിലയുയം അന്രധീക്ഷത്ിമല 
കാർബൺ  ഡവയാജക്ഡിമറെ  അള�ുയം പരി
വശാധിച്ചാൽ ഭൂമി എടു ത�ണ ഹിമ�ർഷങ്ങൾ
ക്ിെയിലൂമെ കെന്ുവപായതായി മന്ിലാക്ു

വികസിതരാജ്യങ്ങള് മപാള്ിച്ച  ഭൂെി
അന്രധീക്ഷത്ിമല കാർബൺ ഡവയാജക്ഡിമറെ (CO

2
) അള�് കഴിഞെ ഒരു വകാെി 

�ര്ഷങ്ങള്ക്ുള്ളിമല ഏറ്റ�ുയം ഉയർന് നിലയായ 415 പി.പി.എയം. എന് അ�സ്ഥയിലാണ് 
ഇന്്. ഹരിത�ൃഹ �ാതകങ്ങൾ ഇവപൊഴമത് നിലയിൽ പുറന്ള്ളിയാൽ, ഈ നൂറ്റാണ്ടിമറെ 
അ�സാനമാകുവമ്ാവഴക്ുയം ഭൂമിയുമെ താപനില �്ാ�സായിക കാലഘടത്ിനു മുമ്ുള്ള
തിമനക്ാൾ 20C കൂെുതൽ ആകാനുള്ള സാഹെര്മാണുള്ളത്. 

ഇങ്ങമനയാകുവമ്ാൾ ഉണ്ടാവയക്ാ�ുന് പ്രത്ാഘാതങ്ങൾ മുന്ിൽ കണ്ടുമകാണ്ട് 
ഹരിത�ൃഹ �ാതകങ്ങളുമെ ഉദ്�മനയം കുറയ്കുന്തിന് 2015 ൽ പാരധീസിൽ നെന് അന്ാ
രാസ്ഷ്ട സവമ്ളനത്ിൽ ധാരണയായി. ഇന്് ഉൾമപെമെ 196 ഓളയം രാജ്ങ്ങൾ ഈ ഉെമ്െി
യിൽ ഒപെുമ�ച്ചു. ഭൂമിയുമെ അന്രധീക്ഷത്ിൽ ഇവപൊൾ നിലനില്കുന് CO

2
 മറെ 50 ശതമാ

നത്ിൽ അധിക�ുയം പുറന്ള്ളിയത് �ികസിതരാജ്ങ്ങളാമണന്ു കാണായം. 

ഉരുകിത്ധീരുന് ഹിമാനികള്- അവമരിക്യിമല അലാ്യില്നിന്ുള്ള െിത്രയം

1906 2004
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�ാൻ സാധിക്ുയം. 
ഭൂമിയുമെ താപനിലയുയം കാർബൺ ഡവയാ

ജക്ഡിമറെ അള�ുയം മപാരുത്മപെടുകിെക്ുന്ു. 
ഏകവദശയം 200 �ർഷങ്ങൾക്ു മുമ്ു�മര അന്
രധീക്ഷത്ിമല കാർബൺ ഡവയാജക്ഡിമറെ 
അള�് 200 മുതൽ 300 പി.പി.എയം. (ppm - parts 
per million volume) �മര ആയിരുന്ുമ�ന്ു 
കാണായം. എന്ാൽ, �്ാ�സായിക കാലഘട
ത്ിനുവശഷയം അന്രധീക്ഷത്ിമല കാർബൺ 
ഡവയാജക്ഡിമറെ അള�് ക്രമാനു�തമായി 
ഉയർന്തായി കാണു�ാൻ സാധിക്ുയം. ഇതിനു 
പ്രധാന കാരണയം മനുഷ്ന് ഭൂമിയില് ഇെമപടു
നെത്ിയ പ്ര�ർത്നങ്ങൾ തമന്യാണ്.

നകരളത്ിമറെ ൊറുന് കാലാവസ്
2015-16 കാലഘടത്ിൽ വകരളയം അഭിമുഖധീ

കരിച്ച അതിതധീവ്രമായ ഉഷ് ണതരയം�ങ്ങളുയം 
അതിമനത്ുെർന്് 2016 ൽ ഉണ്ടായ നൂറ്റാണ്ടിമല 
തമന് ഏറ്റ�ുയം �ലിയ �രൾച്ചയുയം 2017 ൽ 
വകരളതധീരത്ുകൂെി കെന്ുവപായ ഓഖി െുഴലി
ക്ാറ്റുയം 2018 ലുയം 2019 ലുയം ഉണ്ടായ വപമാരിയുയം 
പ്രളയ�ുയം അതിനുവശഷയം നായം അനുഭ�ിച്ചുമകാ
ണ്ടിരിക്ുന് ഉയർന് താപനിലയുയം സൂര്ാഘാ
ത�ുയം വകരളത്ിമറെ കാലാ�സ്ഥ മാറുകയാ
മണന് സൂെനയാണ് നല്ുന്ത്. ഓഖി 
െുഴലിക്ാറ്റിനുവശഷയം 2018 ലുയം 2019 ലുയം 2020 

ലുയം വകരളതധീരത്ിനെുത്ു തുെർച്ചയായി രൂപ
മപെെുന് െുഴലിക്ാറ്റുകൾ വകരളതധീരമത് സയം
ബന്ധിച്ച് അതധീ� �ൗര� സാഹെര്മാണ് 
മ�ളി�ാക്ുന്ത്. 

ഇവതാമൊപെയം അറബിക്െൽ ക്രമാതധീതമായി 
െൂെുപിെിക്ുന്തുയം അറബിക്െൽ കൂെുതൽ 
അമ്ലമയമാകുന്തുയം കെൽമ�ള്ളത്ിമല ഓക്ി
ജമറെ അള�് കുറയുന്തുയം കെൽ പരിസ്ഥിതി
മയയുയം കെലിമല ആ�ാസ�്�സ് ഥമയയുയം 
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്ുന്തായി കാണാൻ 
സാധിക്ുയം. താപനിലയിലുണ്ടാകുന് �ർധന 
വകരളത്ിമറെ കാർഷികരയം�മത് പ്രതികൂലമാ
യി ബാധിക്ുകയുയം �ിളകളുമെ ഉല്പാദനവശഷി 
കുറയ്കുകയുയം മെയ്ുയം.

ഏപ്രിൽ, മമയ് മാസങ്ങളിൽ വകരളത്ിൽ 
ഉണ്ടാകുന് കൂമ്ാരവമഘങ്ങളിൽ (Cumulonimbus 
cloud ) ഇെിയുയം മിന്ലുയം ഉണ്ടാ�ുന്ത് സർ�
സാധാരണമാണ്. ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ 
ഫലമായി താപനില ഉയർന്ുനില്കുന്തിനാലുയം 
െൂെുകൂെിയ �ായു�ിന് കൂെുതൽ ആർദ്രത 
ആ�ാഹിക്ു�ാനുള്ള കഴി�ുള്ളതിനാലുയം ഇത്രയം 
വമഘങ്ങൾ പതിനഞ്ു കിവലാമധീറ്റർ �മര ഉയര
ത്ിൽ എത്ുകയുയം വമഘങ്ങളിൽ മഞെുകടകൾ 
രൂപയംമകാള്ളുകയുയം ഇെിമിന്ൽ സാധ്ത �ർധി
പെിക്ുകയുയം മെയ്ുന്ു. 2018 ൽ  മാത്രയം ഇന്്
യിലുെനധീളയം ആയിരത്ിലധികയം ഇെിമിന്ൽ 
മരണങ്ങളാണ് റിവപൊർട് മെയ്മപെടത്.  അതിനാൽ 
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ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ പശ്ാത്ലത്ിൽ �സന്കാല
ത്് (spring season ) �ർധിച്ച താപനിലവയാമൊപെയം ഇെിയുയം 
മിന്ലുയം വനരിെുന്തിനുയം നായം സജ്ജരാവകണ്ടതുണ്ട്.

എല്്ിന്ായും നകരളത്ിമല കാലാവസ്യും
മറവക്ാർഡുകൾ വഭദിച്ച്  കാർബൺ ഡവയാജക്ഡി

മറെ അള�് അന്രധീക്ഷത്ിൽ കൂെിമക്ാണ്ടിരിക്ുന് ഈ 
കാലഘടത്ിൽ, 150 �ര്ഷങ്ങള്ക്ിെയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റ�ുയം 
െൂെുകൂെിയ കാലയം കഴിഞെ 5 �ർഷങ്ങൾ (2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 ) ആമണന്് കാണുവമ്ാൾ ആവ�ാള
താപനയം എത്രവത്ാളയം രൂക്ഷമാമണന്ു നമുക്് മന്ി
ലാ�ുയം. ഒരു സ്ഥലമത് താപനിലയിലുയം മഴയിലുയം പ്രക
െമാകുന് കയറ്റിറക്ങ്ങൾക്്  �ിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ 
നെക്ുന് കാലാ�സ്ഥ സയംഭ�ങ്ങളുമായുയം �ളമരയധികയം 
ബന്ധമുണ്ട്.ഉദാഹരണത്ിന് ഇന്്യിമല മഴയുയം താപ
നിലയുയം ശാന്സമുദ്രത്ിൽ നെക്ുന് എൽനിവനാ പ്ര
തിഭാസ�ുമായി �ളമരയധികയം ബന്ധമപെടു കിെക്ുന്ു. 

വകരളയം വനരിട ഏറ്റ�ുയം �ലിയ �രൾച്ചയുയം ഉഷ് ണതരയം
�ങ്ങളുയം ഉണ്ടായ 2016 ഒരു എൽനിവനാ �ര്ഷമായിരുന്ു. 
കഴിഞെ 150 �ർഷത്ിൽ, എൽനിവനാ ഉണ്ടാകുന് 
�ർഷങ്ങളിൽ 70 ത�ണകളിലുയം ഇന്്യിൽ മൺസൂൺ 
മഴ കുറഞെിരുന്ു. 

കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിവനാമൊപെയം മനുഷ്ൻ പ്രകൃതി
യിൽ നെത്ുന് ഇെമപെലുകളുയം സ്ഥിതി�തികൾ കൂെുതൽ 
സകേധീർണമാക്ുന്ു. അതുമകാണ്ട് പരിസ്ഥിതിമയ സയംര
ക്ഷിച്ച് കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം എന് �ില്മന വനരിെു
�ാൻ മപാതുസമൂഹയം യുദ്സമാനമായ തയ്ാമറെുപെുകള് 
നെത്ിവയ തധീരൂ.

2017 മല ഓഖി െുഴലിക്ാറ്റ് വകരളതധീരത്് �ധീശിയെിച്ചവപൊള്

ഒരു വരാ�ബാധയായി മാറുകയുയം 
മെയ്ുന്ു. മകാ�ിഡ്-19 മന പ്രതി
വരാധിക്ാൻ നില�ിൽ കുത്ിമ�പെു
കമളാന്ുയം ലഭ്മല്. പ്രവത്കമായ  
ആറെിജ�റൽ െികിത്കൾ ലഭ്മ
മല്കേിലുയം, മകാ�ിഡ്-19 ബാധിച്ച 
�്ക്തികൾക്് അ�രുമെ വരാ�ലക്ഷ
ണങ്ങൾ കുറയ്കാൻ ജ�ദ്സഹായയം 
ലഭ്മാണ്.

നമുക്ു െുറ്റുമുള്ള ജധീ�ജാലങ്ങമള 
അ�യുമെ സവേന്മായ ആ�ാസ�്�
സ്ഥയിൽ സവേതന്ത്രമായി ജധീ�ിക്ാൻ 
നായം അനു�ദിക്ണയം. ജന്ുക്ളുമെ 
ആ�ാസ�്�സ്ഥയിൽ മനുഷ്ർ ഉണ്ടാ
ക്ുന് മാറ്റങ്ങൾ ജ�റസ് �ാഹകരായ 
ജന്ുക്ളുമെ പ്രതിവരാധവശഷി കു
റയ്കുകയുയം ജ�റസുകൾ അ�യുമെ 
ശരധീരത്ിൽ മപരുകാൻ ഇെ�രുത്ു
കയുയം മെയ്ുയം. �ാസസ്ഥലങ്ങൾ 
നശിക്ുവമ്ാൾ ഈ �ന്ജധീ�ികൾ 
മനുഷ്�ാസസ്ഥലങ്ങളിവലക്ു കെ
ന്ു�രുന്ു. അങ്ങമന ഈ ജ�റസു
കള് മനുഷ്രിവലക്് എത്ുന്ു. 
അതിനാല്, �ന്ജധീ�ികമളയുയം പക്ഷി
കമളയുയം �ധീടിൽ �ളർത്ുന് ശധീലയം 
നമ്ൾ ജകമ�െിവഞെ തധീരൂ എന്ുയം 
�ന്ജധീ�ി �ില്പനശാലകൾ പൂർണ
മായുയം നിവരാധിക്ണമമന്ുയം വലാക
മത്മ്ാെുമുള്ള മൃ�ശാലകളുമെ 
കാര്ത്ില് ഒരു പുനര്�ിെിന്നയം 
വ�ണമമന്ുയം ആവരാ�്വമഖലയിമല 
പല �വ�ഷകരുയം ആ�ശ്മപെെുന്ുണ്്ട. 

വകരളത്ിമല �ിവകന്ദ്രധീകൃതമായ 
ആവരാ�്സയം�ിധാനത്ിമറെ മിക�് 
ഏമറ െര്ച്ചമെയ്മപെടിടുണ്ട്. സയംര
ക്ഷിക്മപെട പ്രകൃതിയുയം മലിനമുക്ത
മായ പരിസ്ഥിതിയുയം  മെല�ുകുറഞെ 
അെിസ്ഥാന െികിത്ാസൗകര്ങ്ങളുയം 
ഏറ്റ�ുയം ദരിദ്രരാ യ�ർക്ുവപാലുയം 
പ്രാപ്മായിരിവക് ണ്ടതുണ്ട്.  വകാ
�ിഡാനന്ര കാലമത് �ികസനത്ി
മറെ അെിസ്ഥാന ശിലകള് ഇതായി
രിക്ണയം.  
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മനുഷ്രുയം മൃ�ങ്ങളുയം പക്ഷികളുയം പ്രാണികളുയം 
മരങ്ങളുയം  മ�ള്ള�ുയം  �ായു�ുയം എല്ായം 

വെര്ന് ജധീ�വലാകത്ിമറെ സമഗ്രതയാണ് ജജ
�ജ��ിധ്യം. എന്ാല് മനുഷ്മറെ പ്ര�ൃത്ിക
ള് — പ്രധാനമായുയം �്�സായ�ല്കരണയം — 
ആവ�ാളതാപനത്ിനുയം കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാന 
ത്ിനുയം കാരണമാകുകയുയം അതു�ഴി ജജ�
ജ��ിധ്മത് ബാധിക്ുകയുയം മെയ്ിരിക്ുന്ു. 
�്�സായ�ല്കരണയം മൂലമുള്ള കാര്ബണ് ഉദ്�
മനയം (carbon emission) ഈ �ര്ഷയം മറവക്ാര്ഡ് 
തലത്ിവലക്് ഉയര്ന്ിരിക്ുകയാണ്. കാലാ�
സ്ഥാ�്തിയാനമാണ് ജധീ�ി �ർ�ങ്ങളുമെ ഉന്ൂ
ലനത്ിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണയം. ഇങ്ങമന 
വപായാല്, ഇത് ആറാമമത് കൂട�യംശനാശത്ി
നു (mass extinction) കാരണമാകുവമാ? (ശാസ്ത്ര
വകരളയം, 2017 ഡിസയംബര്, വപജ് 14-16 വനാക്ുക.)
എകേിൽ, അത് ജധീ�ജാലങ്ങളിൽ എങ്ങമനയാണ് 
പ്രതിഫലിക്ുക?

കാലാ�സ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് തധീവ്ര കാലാ
�സ്ഥ — കെുത് താപനില,  �രള്ച്ച, തധീവ്രമായ 

മഴ — ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകുന്ു. താപനില 
കൂെുന്ത് കാരണയം മഞെുരുകുകയുയം സമുദ്രനി
രപെ് ഉയരുകയുയം മെയ്ുന്ു. അന്രധീക്ഷ താപനില 
�ര്ധിക്ുന്തിനാല് സമുദ്രത്ിമറെ അമ്ലത(acidity)
യുയം കൂെുന്ു. ഭൗതികമായ ഈ മാറ്റങ്ങള് ജധീ�
ജാലങ്ങളുമെ നിലനില്പിമന സാരമായി ബാധിക്ുയം. 
ആവ�ാള ശരാശരി താപനിലയുമെ 10C ഉയര്ച്ച 
10 ശതമാനയം ജധീ�ി�ര്�ങ്ങളുമെ �യംശനാശത്ി
നു കാരണമാകുന്ുമ�ന്് കണക്ാക്ിയിരിക്ുന്ു.

സസ്യനലാകവം െറ്ം
കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം സസ്ങ്ങളുമെ 

�ളര്ച്ചമയ പലരധീതിയില് സവോധധീനിക്ുന്ു. 
ജശത്കാല ദി�സങ്ങളുമെ ശരാശരി എണ്
ത്ിലുള്ള കുറ�് മെെികളുമെ �ളർച്ചമയ സഹാ
യിക്ുമമന്് പഠനങ്ങള് പറയുന്ു. അവതസമയയം, 
കെുത് താപനില, ജലത്ിമറെ ദൗര്ലഭ്യം, 
മണ്ിമറെ അ�സ്ഥയിമല മാറ്റങ്ങൾ എന്ി� 
സസ്ങ്ങളുമെ �ളര്ച്ചയ്ക് കൂെുതൽ പ്രയാസങ്ങ
ള് സൃഷ്ടിക്ുയം. മപാതുവ�, കാലാ�സ്ഥാ�്തി
യാനയം സസ്�ളർച്ചമയ തെ്മപെെുത്ുമമന്് 
കരുതുന്ു.

കൂെിയ താപനിലയുയം െൂെുകാറ്റുയം കാടുതധീ 
പെര്ന്ുപിെിക്ാനുയം കാരണമാകുന്ു. ആമവസാ
ണിമലയുയം ഓസ് വട്രലിയയിമലയുയം പശ്ിമഘട
ത്ിമലയുയം �നങ്ങളില് കാടുതധീ കൂൊനുള്ള 
കാരണങ്ങളിമലാന്്  കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാന
മാണ്. വലാകത്് 36 ജജ�ജ��ിധ് വഹാട്   
വസ്പാടുകള് (biodiversity hotspots) ആണുള്ളത്. 
ഇ�യില് അതധീ� പ്രാധാന്മുള്ള ഒന്ാണ് പശ്ി

ആലഗോളതോപനത്ത്ത പ്രതിലരോധിക്ോന്  
ഭൂമിെിത്ല ജൈവജവവിധ്യത്ത്ത സകംരക്ിക്ോത്ത സോധ്യമല്ല.

ആലഗോളതോപനവകം 
ജൈവജവവിധ്യവകം

ലഡോ. ലറോക്ി മോതയു ലകോള്*

*സയന്റിസ്റ്, ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂട് ഓഫ് വട്രാപെിക്ല് മധീറ്റിയവറാളജി, പുമണ. 
വഫാണ് : 9405015676
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മഘടയം. ഇന്്യിമല 27 ശതമാനയം സസ്ലതാ
ദികളുമെ ജ��ിധ്യം ഇ�ിമെയാണുള്ളമതന്
തുമകാണ്ടുയം കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം ഇ�ിെമത് 
കാെുകമള വശാഷിപെിക്ുന്തുമകാണ്ടുയം പശ്ി
മഘടമത് നായം ശ്ദ്വയാമെ  സയംരക്ഷിവക്ണ്ട
തുണ്ട്.

ആര്ടിക് വമഖലയിലാകമട, മരങ്ങളില്ാത് 
തുന്ദ്ര (tundra) പ്രവദശത്ിനു പകരയം നിത്ഹരിത 
�ൃക്ഷങ്ങള് കൂെുതലായി �ളര്ന്ു�രുന്ു. ഇത് 
പ്രജനനത്ിനുയം കൂെുകൂടാനുയം �ിശാലമായ തുറന് 
സ്ഥലയം ആ�ശ്മായ ജസബധീരിയൻ മക്രയിൻ 
(Siberian crane) വപാലുള്ള ജധീ�ജാലങ്ങൾക്് 
അനുവയാജ്മായ ആ�ാസ�്�സ്ഥയുമെ �ിത്രൃതി 
കുറയാന് ഇെയാക്ുയം.

രൊണികള്
നമ്ള് കഴിക്ുന് ഭക്ഷണത്ില് മൂന്ിമലാ

ന്ുയം സാധ്മാകുന്ത് വതനധീച്ചകള് പരാ�ണയം 
മെയ്ുന്തുമകാണ്ടാണ്. കഴിഞെ കുവറ �ര്ഷ
ങ്ങള്ക്ുള്ളില് വതനധീച്ചകളുമെ എണ്യം കുത്മന 
കുറഞെി ടുണ്ട്. കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം വതനധീ
ച്ചകളുമെ ആ�ാസ�്�സ്ഥ െുരുങ്ങാന് കാര
ണമാകുന്ു. െൂെുകാലത്് ഇ�യ്ക് തണുത് 
പ്രവദശങ്ങളിവലക്് കുെിവയറുന്തിനുയം പുതിയ 
വതനധീച്ചക്ൂെുകൾ സ്ഥാപിക്ുന്തിനുയം സാധി
ക്ുകയില്. താപനില ഉയരുവമ്ാള് �സന്കാ
ലത്ിന് മുമ്ുതമന് പൂക്ള് �ിെരുന്ത് വത
നധീച്ചകളുമെ ഭക്ഷണ സമയക്രമത്ില് 
മപാരുത്വക്െ് �രുത്ുന്ു. ഇതിമനല്ായം പുറവമ, 
�ര്ധിച്ച അണുബാധയുയം മറ്റു പാരിസ്ഥിതിക 
സമ്ര്ദങ്ങളുയം വതനധീച്ചകളുമെ എണ്ത്ില് കുറ�് 
�രുത്ുന്ു. ഇന്്യില് പലയിെങ്ങളിലുയം പച്ച
ക്റികളുമെ �ിള�് കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങളി
മലാന്് വതനധീച്ചകള് കുറഞെതാമണന്്  പഠ
നങ്ങള് െൂണ്ടിക്ാണിക്ുന്ുണ്ട്.

െൂെു കൂെുവമ്ാള് മറ്റു െില പ്രാണികള്  
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഉയർന് അക്ഷായംശങ്ങളുള്ള 
പ്രവദശങ്ങളിവലക്് (ഉദാ: ധ്ു�പ്രവദശങ്ങള്) 
�്ാപിവച്ചക്ുമമന്് പലരുയം പ്ര�െിക്ുന്ു. െില 
ഷഡ്പദങ്ങൾ, �ണ്ടുകൾ, തുമ്ികള്, മ�ടുകി
ളികൾ എന്ി� ഇവപൊള്ത്മന് ഇത്രത്ില് 
കുെിവയറിപൊര്ക്ാന് തുെങ്ങിയിരിക്ുന്ു�വത്ര.

മൃ�ങ്ങളം പക്ികളം
സസ്ങ്ങമളവപൊമല തമന്, തണുത് കാ

ലാ�സ്ഥ അനുവയാജ്മായ മൃ�ങ്ങൾക്ുയം െൂെു  
കൂെുവമ്ാൾ ധ്ു�പ്രവദശങ്ങളിവലവക്ാ ഉയര്ന് 
പ്രവദശങ്ങളിവലവക്ാ നധീവങ്ങണ്ടി�രുന്ു. ഉയര്ന് 
താപനിലവയാെുള്ള പ്രതികരണമായി, ഒരു ദശ
കത്ിൽ ഏകവദശയം 18 കി.മധീ. ധ്ു�ദിശയിവലക്ുയം 
ശരാശരി 11 മധീ. എന് നിരക്ിൽ ഉയർന് പ്രവദ
ശങ്ങളിവലക്ുയം ജധീ�ി�ർ�ങ്ങൾ നധീങ്ങുന്ുമ�
ന്ാണ് കണക്്. പവക്ഷ, ഏറ്റ�ുയം ആഘാതയം 
ധ്ു�ക്രെികള്ക്ുയം ധ്ു�പ്രവദശങ്ങളിമല കാലാ
�സ്ഥവയാെിണങ്ങി ജധീ�ിക്ുന് മൃ�ങ്ങള്ക്ുമാ
ണ്. കാരണയം, അ�യ്ക് കുെിവയറിപൊര്ക്ാന് 
അനുവയാജ്മായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങള് ഇല്തമന്!

സമുദ്രനിരപെ് ഉയര്ന്തു കാരണയം �യംശനാശയം 
സയംഭ�ിച്ച ആദ്മത് സത്രനിയാണ് ബ്ായംബിള് 
മകയ് വമവലാമി (Bramble Cay Melomy). ഇന്്ന് 
മഹാസമുദ്രത്ില് ഓസ് വട്രലിയയ്കു സമധീപമുള്ള 
ഒരു ദവേധീപില് മാത്രയം കണ്ടു�ന്ിരുന് ജധീ�ിയായി
രുന്ു ഇത്. സമുദ്രനിരപെ് ഉയരുകയുയം ദവേധീപ് 
മ�ള്ളത്ില് മുങ്ങുകയുയം മെയ്വപൊള്, 2009 നു 
വശഷയം, ഈ വമവലാമികളുമെ �യംശനാശയം സയംഭ
�ിച്ചു.

�ര്ധിച്ചു�രുന് താപനില കാരണയം ഇന്്
യിമല കെു�സയംരക്ഷണ വകന്ദ്രങ്ങളില് �രള്ച്ച 
ഉണ്ടാ�ുകയുയം കെു�കളുമെ ആ�ാസ�്�സ്ഥ 

ബ്ായംബിള് മകയ് വമവലാമി

ജസബധീരിയൻ മക്രയിൻ
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െുരുങ്ങുകയുയം മെയ്ുന്ുണ്ട്. അവതസമയയം, 
അതിതധീവ്രമഴയുമെ എണ്യം കൂെുന്ത് കാസിരയം� 
വദശധീവയാദ്ാനയം വപാലുള്ള പ്രവദശങ്ങളില് മ�
ള്ളമപൊക്ത്ിനുയം �യംശനാശഭധീഷണി വനരിെുന് 
ഒറ്റമക്ാമ്ൻ കാണ്ടാമൃ�ത്ിമറെ ജധീ�ഹാനിക്ുയം 
കാരണമാകുന്ു.

പക്ഷികമള സയംബന്ധിച്ചിെവത്ാളയം വദശാെന 
ഇനങ്ങളുമെ �ര�് കുറയല്, കുെിവയറ്റ പ്ര�ർ
ത്നത്ിലുയം കുെിവയറ്റ ദൂരങ്ങളിലുയം മാറ്റയം�രല്,   
പ്രജനന സമയ�ുയം പ്രജനന സവേഭാ��ുയം മാറല് 
എന്ി�യ്ക് കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം കാരണമാ
കുന്തായി കമണ്ടത്ിയിടുണ്ട്.

സമുദ്രനലാകം
പ�ിഴപെുറ്റുകള് ഭൂമിയുമെ ഉപരിതലത്ിമറെ 

0.1 ശതമാനയം മാത്രവമ ഉള്ളുമ�കേിലുയം സമുദ്രത്ി
ലുള്ള 25 ശതമാനയം ജധീ�ികമളയുയം മത്്ങ്ങമളയുയം 
നിലനിര്ത്ുന്ത് ഇ�യാണ്. െൂെ് �ര്ധിക്ു

ന്തു കാരണയം സമുദ്രത്ിമല അമ്ലത (acidity) 
കൂെുകയുയം പ�ിഴപെുറ്റുകള്ക്് അ�യുമെ സയംര
ക്ഷണാ�രണയം നഷ്ടമപെെുകയുയം മെയ്ുയം. കരയില് 
െൂെുകാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്തുവപാമല സമുദ്ര താപ
തരയം�ങ്ങള് (marine heat waves) �ര്ധിക്ുന്ത് 
പ�ിഴപെുറ്റുകളുമെയുയം അ�മയ ആശ്യിക്ുന് 
സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി�്�സ്ഥമയയുയം നശിപെി 
ക്ുന്ു. 

കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനയം സമുദ്രജന്ുക്ളിൽ 
അമ്രപെിക്ുന് മാറ്റങ്ങളാണ് �രുത്ുന്ത്. 
ഏറ്റ�ുയം നല് ഉദാഹരണമാണ് കെലാമ. മുട 
കുഴിച്ചിട മണലിമറെ െൂൊണ് ഒരു കെലാമക്ു
ഞെ് ആവണാ മപവണ്ാ എന്ു നിർണയിക്ുന്
ത്. ഉയര്ന് താപനില കാരണയം കെലാമക്ുഞെു
ങ്ങള് പലതുയം മപണ്ായി മാറുന്തായി 
നിരധീക്ഷിക്മപെടിടുണ്ട്.

മത്്ങ്ങളിലുയം ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ പ്രക
െമായ മാറ്റങ്ങള് കാണുന്ുണ്ട്. െൂെുള്ള ജലയം 
മൂലമുണ്ടാകുന് മര്ദയം, െൂെുമ�ള്ളമത് വനരിൊൻ 
കഴിയുന് ആക്രമണകാരികളായ ജധീ�ി�ർ�ങ്ങ
ളുമെ �ർധന, ഭക്ഷണത്ിമറെ ലഭ്തക്ുറ�് 
എന്ി� കാരണയം െില മത്്�ർ�ങ്ങളുമെ എണ്യം 
കുറയുന്ു. െില മത്്ങ്ങൾ തണുത് സ്ഥല
ങ്ങളിവലവക്ാ ആഴത്ിലുള്ള മ�ള്ളത്ിവലവക്ാ 
കുെിവയറുന്ു. വകരളത്ിമറെ തധീരപ്രവദശങ്ങളില് 
മത്ിയുയം മറ്റുയം കുറഞെു�രുന്തായാണ് ഈയിമെ 
കിടിയ കണക്് കാണിക്ുന്ത്. എന്ാല് പു
ള്ളിഅയല വപാലുള്ള െുരുക്യം െില മത്്ങ്ങള് 
കൂെുന്തായുയം  കണ്ടിടുണ്ട്.

ആറാം വംശ്ാശം
ഏകവകാശജധീ�ികളില്നിന്് ഉത്ഭ�ിച്ച ഇന്മത് ജധീ�ജാലങ്ങളുമെ പരിണാമത്ിമറെ 
പല ഘടങ്ങളിലായി �ന്വതാതിലുള്ള അഞ്് �യംശനാശയം നെന്തായി ജധീ�ശാസ്ത്രജ്ര് 
�ിലയിരുത്ുന്ുണ്ട് (ശാസ്ത്രവകരളയം, 2017 ഡിസയംബര്, വപജ് 11 -13 വനാക്ുക). ആറായം 
�യംശനാശയം ഇതിവനാെകയം തമന് സയംഭ�ിച്ചുമകാണ്ടിരിക്ുകയാണവത്ര. 

ഈ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്വതാമെ ആഫ്ിക്യിമല 50 ശതമാനയം മൃ�ങ്ങളുയം ഇല്ാതാവയ
ക്ായം. ഭൂമിയില് ഇന്ു കാണമപെെുന് ജധീ�ജാലങ്ങള് ഉവദേശയം മൂ�ായിരയം ദശലക്ഷയം �ര്ഷ
ങ്ങളിലൂമെയുണ്ടായ പരിണാമയംമൂലയം ഉരുത്ിരിഞെതാണവത്ര. അ�മയല്ാമാണ് മനുഷ്മറെ 
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിമല അശാസ്ത്രധീയമായ പ്ര�ര്ത്നങ്ങള് കാരണയം ഇല്ാതാകുന്ത്. ഈ പ്രശ്ന
ത്ിന് ഒറ്റ ഉത്രവമയുള്ളൂ- ജജ�ജ��ിധ്മത് പരമാ�ധി പുനഃസ്ഥാപിക്ാനുയം കാര്ബണ് 
ഉദ്�മനയം കുറയ്കാനുയം മനുഷ്ന് തയ്ാറാകണയം.

പ�ിഴപെുറ്റുകള്
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ഭൂമിയിമല സസ്-ജന്ുജാലങ്ങളില് വശഖരി
ക്മപെടിടുള്ള കാർബണിമറെ മമാത്യം അള�് 

�ളമര �ലുതാണ്. ഇത്  ഖര യൗ�ികങ്ങളായി
ടാമണകേിലുയം ജധീർണനത്ിമറെയുയം ജവേലനത്ി
മറെയുയം ജധീ�ജാലങ്ങളുമെ ശവേസനപ്രക്രിയയുമെയുയം 
ഫലമായി �ാതകരൂപത്ിൽ ആയിത്ധീര്ന്് 
അന്രധീക്ഷത്ിൽ എത്ിവച്ചരുന്തിന് ഇെയാ
കുന്ു. ഇക്ഴിഞെ മാസങ്ങളിൽ ഓസ് വട്രലിയ
യിലുയം മതമക് അവമരിക്യിമല ആമവസാണിയൻ 
�നപ്രവദശങ്ങളിലുയം �െമക് അവമരിക്യിമല 
കാലിവഫാര്ണിയയിലുയം ഉണ്ടായ �ൻ കാടുതധീ 
ഇത്രത്ിൽ സസ് - ജന്ുജാലങ്ങളിമല ദധീർ
ഘകാല വശഖരമായിരുന് ഖരരൂപത്ിലുള്ള 
കാർബൺ യൗ�ികങ്ങമള കത്ിച്ച് അന്രധീക്ഷ 
�ാതകങ്ങളാക്ിത്ധീർത്ു. അങ്ങമന ഈ കാടുതധീ 
ജജ�ജ��ിധ്ത്ിമറെ �ൻവതാതിലുള്ള  

നാശത്ിനു മാത്രമല് കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാന
ത്ിമറെ  രൂക്ഷത  �ർധിപെിക്ുന്തിനുയം കാരണ
മായി.   

കാലാവസ്ാവ്യതിയാ്വം കാട്ടുതീയും
കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാന�ുയം കാടുതധീയുയം 

തമ്ിലുള്ള ബന്ധയം ൊക്രികമാണ്. അതായത്, 
ഒന്് മമറ്റാന്ിമറെ കാരണയം മാത്രമല് പരിണിത
ഫല�ുയം ആകുന് �ിെിത്ര�ുയം �ിഷമകര�ുമായ 
അ�സ്ഥയാണത്. ഒന്ുകൂെി �ിശദമാക്ിയാൽ, 
കാടുതധീ കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിനുയം കാലാ�സ്ഥാ
മാറ്റയം കാടുതധീക്ുയം  കാരണമാകുന് അ�സ്ഥ 
ഉണ്ടാകുന്ുണ്ട്.   

അെുത് കാലത്്, ഓസ് വട്രലിയയില് അഗ്ി

ഇക്ഴിഞ്ഞ ഒരു വര്്ക്ോലത്ത്റ ലലോകത്ത്റ പലലടത്തുമുള്ള  
മഴക്ോടുകള് അഗ്ിക്ിരെോെി. എന്തുത്കോണ്ോണിത്റ?

ആമലസോണ് വനത്തിന്റ 
തധീപിടിച്ചലപ്ോള്

ലഡോ. എകം. അമൃത്റ*

*സയറെിസ്റ്, വകരള വഫാറസ്റ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂട്, തൃശ്ൂര് - 680 653
വഫാണ്: 9400930968
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ക്ിരയായത് 20.25 മില്ന് മഹക്റ്റര് (1 മില്ന് 
= 106) ഭൂമിയാണ്. രണ്ടു വകരള�ുയം  ഒരു തമി
ഴ് നാെുയം  വെർന്ാൽ ഉള്ളതിമനക്ാൾ കൂെുതൽ 
�ിസ് തൃതമായ പ്രവദശമാണത്. 2019 ജൂണിൽ 
പലയിെത്ായി ആരയംഭിച്ച്,  ദക്ഷിണാർധവ�ാള
ത്ിമല വ�നൽക്ാലത്് മാസങ്ങവളാളയം തുെർ
ന് കാടുതധീയിൽ വനരിടുയം അല്ാമതയുമായി 450 
ഓളയം മനുഷ്രുയം എണ്മറ്റ സസ്-ജന്ുജാല   
സമ്ത്ുമാണ് കത്ിയമർന്ത്.  

പല രാജ്യങ്ങളിലം കാട്ടുതീ
2019 ൽ അവമരിക്യിൽ അന്പതിനായിര

ത്ിലധികയം അഗ്ിബാധകളാണ് �നത്ില് 
ഉണ്ടായത്. കാലിവഫാര്ണിയയിൽ മാത്രയം, വക
രളത്ിമറെ �ിസ് തൃതിയുള്ള പ്രവദശമാണ് അഗ്ി
ക്ിരയായത്! 2019 ജൂജലയിൽ റഷ്യിമല 
മഞെുറയുന് ജസബധീരിയൻ പ്രവദശത്് വകര
ളത്ിമറെ �ിസ് തൃതിയുള്ള �നപ്രവദശയം കത്ി 
ൊരമായിത്ധീർന്ത് ശാസ്ത്രജ്മര അദ് ഭുതമപെ
െുത്ി. 

ബ്സധീൽ, മപറു, മകാളയംബിയ, പരാമ�വേ, 
മബാളധീ�ിയ എന്ധീ രാജ്ങ്ങളിൽ പരന്ുകിെക്ു
ന് ആമവസാണിയൻ മഴക്ാെുകളിൽ 2019 
വ�നൽക്ാലത്് ഉണ്ടായ കാടുതധീ 10,000 െ.കി.
മധീ. �ിസ് തൃതിയുള്ളതുയം ജജ�ജ��ിധ്ത്ാൽ 
സമൃദ്മായതുയം പകരയം മ�ക്ാനാകാത്തുമായ  
മഴക്ാെുകമളയാണ് െുടുൊരമാക്ിയത്. 2019ൽ 
ആഫ്ിക്ൻ സാ�ന്കളിലുയം സമാനമായ �്ാ

പ്ിയിൽ അഗ്ിബാധകൾ ഉണ്ടായിടുണ്ട്. ഒരു 
�ർഷത്ിനകയം ഉണ്ടായ ഈ �ൻ അഗ്ിബാധ
കളിൽ നിന്ുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
നമുക്് കണക്ാക്ാ�ുന്തിനുയം സകേല്പിക്ാ�ു
ന്തിനുയം അപെുറമാണ്. നഷ്ടമായ അപൂർ� ജനു
്ുകളിലുള്ള സസ്-ജന്ുജാലങ്ങൾ ഒരുപവക്ഷ, 
അ�യുമെ �യംശത്ിമല അ�സാനവത്ത് ആയി
രിക്ായം.

കാലാവസ്ാരെവച്ത്ിലം െറ്മുള് 
രെയാസങ്ങള് 

അഗ്ിബാധയ്ക്  വശഷമുള്ള മഴക്ാലത്് 
കുത്ിമയാലിച്ചു നഷ്ടമപെടത് വകാെിക്ണക്ിന് 
മഹക്റ്റർ ഭൂമിയിമല വമൽമണ്ുയം ജജ��ത്രുക്
ളുമാണ്. അഗ്ിക്ിരയായ  പ്രവദശങ്ങളിൽ, 
വമൽമണ്ിമറെ നഷ്ട�ുയം ഭൗതിക-രാസമാറ്റങ്ങളുയം 
കാരണയം ഭൂമിയുമെ ജലാ�ിരണവശഷി നഷ്ടമപെ
ടതിനാൽ അ�ിെങ്ങളിൽ മാത്രമല്,  മറ്റു പ്രവദശ
ങ്ങളിലുയം ജലലഭ്ത കുറയാനുയം പലയിെങ്ങളിലുയം 
മരു�ല്കരണത്ിനുയം ഇെയായിടുണ്ട്. ഇതിമനല്ായം
പുറവമ, സസ്ലതാദികളിലുയം ഇെതൂർന് മഴക്ാ
െുകളിലുയം സാ�ന് പുൽവമെുകളിലുയം  നൂറ്റാണ്ടു
കൾമകാണ്ട് വശഖരിക്മപെടിരുന് കാര്ബണിക 
�സ് തുക്ൾ കാടുതധീയിൽ ഓക്ധീകരിക്മപെട് 
ൊര�ുയം പുകയുമായി മാറ്റമപെടു. പുകയായി 
അന്രധീക്ഷത്ിൽ എത്ിവച്ചർന് കാര്ബണിക 
�ാതകങ്ങൾ ആവ�ാളതാപനത്ിനുയം കാലാ�
സ്ഥാ�്തിയാനത്ിനുയം ആക്യം കൂടുമമന്തിൽ 
ശാസ്ത്രവലാകത്ിന് സയംശയമമാന്ുമില്.  

ആമവസാണ് മഴക്ാെുകള്
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കാടുതധീയുമെ ഇരകള്

കഴിഞെ�ർഷങ്ങളിൽ അനുഭ�മപെട �ർധിച്ച 
െൂെുയം �രൾച്ചയുയം അന്രധീക്ഷ ആർദ്രതയിൽ 
ഉണ്ടായ �്തിയാനങ്ങളുയം മണ്ിമല ജലായംശയം 
കുറയ്കാൻ ഇെയായിടുണ്ട്. 2019 ൽ  വലാകത്ു
െനധീളയം ഉണ്ടായിരുന് ഉഷ്ണതരയം�ങ്ങള്   പ്രധാന
മായുയം മനുഷ്നിർമിത കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിമറെ 
പരിണിതഫലമാമണന്് മതളിയിക്മപെടിടുണ്ട്.  
തധീപെിെുത്ത്ിന് ഇന്ധനമായിത്ധീരാൻ പാക
ത്ില് �ൻവതാതിൽ  ഉണങ്ങിയ സസ്ഭാ�ങ്ങൾ  
�നപ്രവദശങ്ങളിൽ   കുന്ുകൂെുന്തിന് ഇത് 
കാരണമായിടുണ്ട്. ഒപെയം, കാലാ�സ്ഥാപ്ര�െന
ത്ിന് ഉപവയാ�ിച്ചു�രുന് കമ്്ൂടർ  സയം�ിധാ
നങ്ങൾക്് കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനത്ിമറെ 
പരിണിതഫലങ്ങമള പൂർണമായി ഉൾമക്ാള്ളാൻ 
സാധിക്ാത് സാഹെര്ങ്ങളുയം നില�ിലുണ്ട്.  
ഇത് കാടുതധീയുമെ  സാധ്തകമള പ്ര�െിക്ുന്തുയം 
അഗ്ിബാധമയ വനരിൊനാ�ശ്മായ  മുമന്ാ
രുക്ങ്ങൾ മെയ്ുന്തുയം �ിഷമകരമാക്ിയിടുണ്ട്. 

  

പരിഹാരങ്ങള് അസാധ്യെല്ലതമന്
എണ്ത്ിലുയം തധീവ്രതയിലുയം  �ിപുല�ുയം 

അനിയന്ത്രിത�ുമായ അഗ്ിബാധകൾ തുെർന്ു
ള്ള �ർഷങ്ങളിലുയം ഉണ്ടാ�ുമമന് മുന്റിയിപെ് 
ഈ �ിഷയത്ിൽ �വ�ഷണത്ിവലർമപെടിടുള്ള 
ശാസ്ത്രജ്ർ നല്ിയിടുണ്ട്. ഇത് ആവ�ാളതാപ
നമത്യുയം കാലാ�സ്ഥാ�്തിയാനമത്യുയം 

തിരിച്ചുയം �ർധിതമാക്ുകയുയം ഒരു �ിഷമ�ൃത്
മത് സൃഷ്ടിക്ുകയുയം മെയ്ുന്ുമ�ന്താണ്  
�വ�ഷകമരയുയം ഭരണകർത്ാക്മളയുയം കുഴ
ക്ുന് പ്രശ് നയം. ഒറ്റമപെടതുയം പ്രാവദശിക�ുമായ 
പരിഹാരങ്ങൾ ഈ ആവ�ാള പ്രതിസന്ധിക്് 
പരിഹാരമല് എന്ത് സു�്ക്തമാണ്. 

കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിനുയം അതുമായി ബന്ധ
മപെട പ്രശ്നങ്ങൾക്ുയം പരിഹാരയം കാണാൻ ആവ�ാ
ളതലത്ിൽ വയാജിച്ചപ്ര�ർത്നങ്ങൾ സാധ്
മാണ് എന്തിന് മതളി�ാണ് ധ്ു�പ്രവദശത്് 
ഓവസാൺ പാളിയിൽ രൂപധീകൃതമായ ദവോരയം രാ
സ്ഷ്ടധീയ ഇെ് ഛാശക്തിയിലൂന്ിയ അന്ാരാഷ് ട്ര 
സഹകരണത്ിമറെ ഫലമായി പൂർവ്വസ്ഥിതിയി
ലാക്ിയത്.  വകാ�ിഡ്-19 മറെ �്ാപനയം കുറ
യ്കാന് നാമമല്ായം യാത്രകളുയം �്�സായിവകാല്പാ
ദന�ുയം കുറച്ച് �ധീടിൽ ഇരുന്വപൊൾ അന്രധീക്ഷ 
മലിനധീകരണയം താല്ാലികമാമയകേിലുയം  കുറഞെു
�വല്ാ. 

അതിനാല്,  പ്രകൃതി�ിഭ�ങ്ങമള അമിതമാ
യി െൂഷണയംമെയ്ുന്തിനു പകരയം, ഈ പ്രക്രിയ
യുമെ അനന്രഫലമാണ് കാലാ�സ്ഥാ�്തി
യാനയം എന്ു മന്ിലാക്ി, പ്രകൃതിയുമെ 
പരിധികൾക്കത്് നിന്ുമകാണ്ടുള്ള ഉല്പാദന-  
സാമ്ത്ിക�്�സ്ഥയ്ക് നായം അെിയന്ിരമായി 
രൂപയം മകാെുവക്ണ്ടിയിരിക്ുന്ു.   
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നില�ിലുള്ള കാലാ�സ്ഥാഘെകങ്ങള്ക്് 
അനുസൃതമായി ജ��ിധ്മാര്ന് സസ്

-ജന്ുജാലങ്ങളുമെ സ�ിവശഷമായ കൂെിവച്ചര
ലാണ് �നയം. ജല�ുയം സസ്ങ്ങളുയം മണ്ുയം സന്ു
ലിതമായ സയംവലേഷണത്ിലൂമെ രൂപമപെെുത്ിയ 
ദൃഢ�ുയം സുസ്ഥിര�ുമായ ആ�ാസ�്�സ്ഥ
യാണിത്. ജജ�-അജജ� ജ��ിധ്യം സൃഷ്ടി
ക്ുന് അെിത്റയിലാണ് ഈ ആ�ാസ�്�സ്ഥ 
െലനാത്മകമായി നിലനില്കുന്ത്. ഭൂമിയിമല 
�്ത്ത്രമായ കാലാ�സ്ഥാ ഘെകങ്ങളാണ് 
�്ത്ത്രതരത്ിലുള്ള ആ�ാസ�്�സ്ഥകളുയം 
ജജ�ജാതികളുയം രൂപമപെെുത്ുന്ത്. 650 ദശ
ലക്ഷയം �ര്ഷങ്ങമളെുത്ാണ് ജജ�-അജജ� 
ഘെകങ്ങളുമെ നിരന്ര പ്രതിപ്ര�
ര്ത്നത്ിമറെ ഭാ�മായി മനുഷ്
നെക്മുള്ള  സര്�െരാെരങ്ങളു
മെയുയം രൂപമപെെല് സാധ്മായത്.  
സന്ുലിതമായി നിലനില്കുന് ഈ 
ആ�ാസ�്�സ്ഥാ പുനഃസ്ഥാപ
നത്ിമറെ ഏറ്റ�ുയം സമ്ന്മായ 
മാതൃകയാണ് ജനസര്�ികമായി 

രൂപമപെട �നയം.

വ്ങ്ങളിമല വജവവവവിധ്യം
ഭൂതല �ിത്രധീര്ണത്ിമറെ 30.7 ശതമാനയം 

�നമാമണന്ാണ് കണക്ുകള് സൂെിപെിക്ുന്
ത്. ഭൂതലത്ിമല 80 ശതമാനയം ജധീ�ജാതികളുയം 
ഇ�ിമെ അധി�സിക്ുന്ു. ഭൂമിയില് ഉമണ്ടന്് 
കരുതുന് 300-350 ദശലക്ഷയം ജധീ�ജാതികളില് 
തിരിച്ചറിഞെിടുള്ളത് 1.8 ദശലക്ഷയം മാത്രമാണ്. 
വലാകമത് �ന�ിസ് തൃതിയുമെ 7 ശതമാനയം 
മാത്രവമ ഉഷ്ണവമഖലാപ്രവദശങ്ങളില് ഉള്ളുമ�കേി
ലുയം സസ്-ജന്ുജാതികളുമെ 50 ശതമാനയം 
ഇ�ിമെയാണ്. ഇന്്യുമെ മമാത്യം �ിസ് തൃ
തിയുമെ 21.3 ശതമാനയം �നമാമണകേിലുയം �ൃ
ക്ഷാ�രണമുള്ളത് 12 ശതമാനയം സ്ഥലത്ുമാത്രയം. 
വകരളത്ിലാമണകേില്, മമാത്യം ഭൂ�ിസ് തൃ
തിയുമെ 29 ശതമാനയം �നമായി വരഖമപെെു
ത്ിയിടുമണ്ടകേിലുയം പാരിസ്ഥിതികധര്മങ്ങ
ള് നിര്�ഹിക്ുന് �നയം 10 ശതമാനത്ില് 
താമഴ മാത്രമാണ്. 

വലാകത്ിമറെ �ി�ിധ പ്രവദശങ്ങളില്നിന്് 

ജൈവജവവിധ്യകം ഏ്വകം കൂടുതലുള്ള ഒരിടമോണ്റ വനകം.  
അക്ോര്യകം വസ്റതുതകളുത്ട അടിസ്ഥോനത്തില വിശദധീകരിക്കുന്നു.

വനവകം  
ജൈവജവവിധ്യവകം

ലഡോ. ത്ക. വിദ്യോസോഗര്*

*ഡധീന്, വഫാറസ് ട്രി വകാവളജ്, കാര്ഷിക സര്�കലാശാല, മ�ള്ളാനിക്ര, തൃശ്ൂര്
വഫാണ് : 9447380709 
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�്ത്ത്രമായി, ജ��ിധ്മാര്ന് ആ�ാസ�്�
സ്ഥകളാണ് ഇന്്യിലുയം വകരളത്ിലുയം നിലനി
ല്കുന്ത്. ഹിമാലയത്ിമല മിതശധീവതാഷ്ണവമഖലാ 
ജപന്കാെുകള് മതാട് �ധീതികൂെിയ ഇലകള് 
കാണുന് നിത്ഹരിത�നങ്ങളുയം ഇലമപാഴിയുയം 
ആര്ദ്ര�നങ്ങള്, �രണ്ട ആര്ദ്ര�നങ്ങള്, വൊ
ലക്ാെുകള്, മഴക്ാെുകള്, കണ്ടല്ക്ാെുകള് 
തുെങ്ങി 16 �ിഭാ�ങ്ങളില് ജ��ിധ്മാര്ന് 
സസ്ജാതികളുള്ള  �നാ�ാസ�്�സ്ഥകളുയം 
ഇന്്യില് കാണമപെെുന്ു. വലാകത്ിമല സമ്
ന്മായ 34 ജജ�ജ��ിധ്വമഖലകളില് രമണ്ട
ണ്യം- പശ്ിമഘട�ുയം പൂര്�ഘട�ുയം - ഇന്്യി

ലാണ്. വലാകത്ിമല സസ്ജ��ിധ്യം 3,98,600 
ഇനങ്ങളാമണകേില് ജന്ുജ��ിധ്യം 10,43,571 
ഇനങ്ങളാണ്. ഇന്്യില് ഇത് യഥാക്രമയം 44,673 
ഉയം 1,35,917  ഉയം ആണ്. വകരളത്ിമല സസ്
ജ��ിധ്യം 10,735 ഇനങ്ങളാമണകേില് ജന്ു
ജ��ിധ്യം 13,101 സ്പധീഷിസുകളാണ്. വലാകത്ി
മല ജജ�ജ��ിധ്യം വകന്ദ്രധീകരിച്ചിരിക്ുന്ത് 
�ി�ിധതരത്ിലുള്ള �നങ്ങളിലാമണന്ാണ് 
ഇതു സൂെിപെിക്ുന്ത്.

താപ്ിലയും െഴയും
�നത്ിനു മുകളില് അന്രധീക്ഷത്ിമല ജലായം

ശത്ിലൂമെ കാര്വമഘങ്ങമള താവഴാട് �ലിച്ച് 
മഴയാക്ി പുഴ രൂപമപെെുത്ുന് ജനസര്�ിക 
ആ�ാസ�്�സ്ഥയാണ് �നയം. ഉഷ്ണവമഖലാപ്ര
വദശങ്ങളില് �ലിയ മഴക്ാെുകള് രൂപമപെെുന്ത് 
ഇങ്ങമനയാണ്. തടുതടുകളായി നിലനില്കുന് 
�ൃക്ഷത്ലപെുകള് മഴത്ുള്ളികളുമെ ശക്തി 
കുറച്ച് മണ്ില് �ധീഴ് ത്ുന്തുമൂലയം മണ്ില് പു

തഞെുകിെക്ുന് ഹ്ൂമസി(humus)ന് ജലമത് 
എളുപെത്ില് മണ്ിനുള്ളിവലക്് �ലിമച്ചെുത്് 
ജലസയംഭരണയം സാധ്മാക്ുന്ു. പര്�തപ്രവദശ
ങ്ങളിമല വൊലക്ാെുകളുയം നിത്ഹരിത�നങ്ങ
ളുമാണ് മഴയില്നിന്് പുഴ സൃഷ്ടിമച്ചെുക്ുന് 
ദൗത്യം കൂെുതലായുയം ഏമറ്റെുക്ുന്ത്. 

നിരന്രമായ സസ്വസവേദന(transpiration)പ്ര
ക്രിയയിലൂമെ അന്രധീക്ഷ ഊഷ്ാ�ിമന കുറയ്കാ
ന് �നങ്ങള്ക്് കഴിയുന്ു. തുറന് പ്രവദശങ്ങ
ളില് താപനില 36-380C �മര ഉയരുവമ്ാള് 
നിത്ഹരിത�നത്ില് താപനില 22-240C  �മര 
ആയിരിക്ുയം. വകരളത്ിമല ശരാശരി മഴ 3000 

മി.മധീ. ആണ്. എന്ാല്, പച്ചത്ുരുത്ായ ജസ
രന്ധി�നത്ില് (ജസലറെ് �ാലി) 5000 മി.മധീ. 
ന് മുകളിലാണ്. �നയം തവദേശധീയമായ കാലാ�
സ്ഥാഘെകങ്ങമള എങ്ങമന സവോധധീനിക്ുന്ു
മ�ന്തിന് ഉദാഹരണമാണിത്. 

െരുവല്ക്കരണമെന് ഭീഷണി
ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ പശ്ാത്ലത്ില് 

അന്രധീക്ഷത്ിമല കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡിമറെ 
അള�് എങ്ങമന കുറയ്കായം എന് ആവലാെനയി
ലാണ് വലാകയം. യു.എന്.മറെ വനതൃതവേത്ിലുള്ള 
ഐ.പി.സി.സി.യുയം ഐ.എഫ്.സി.സി.യുയം 
ഇതിനായി അന്ാരാഷ് ട്രതലത്ില് കൂെിയാവലാ
െനകള് നെത്ിമക്ാണ്ടിരിക്യാണ്. വക്ാവടാ 
വപ്രാവടാവകാളുയം പാരധീസ് കണ്മ�ന്ഷനുയം 
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡിമന കുറയ്കു�ാനുള്ള 
മാര്�ങ്ങളില് �നസയംരക്ഷണത്ിനുയം �ൃക്ഷ�ല്ക
രണത്ിനുയം �ലിയ പകേുമണ്ടന്് ഊന്ിപെറയുന്ു. 
ഒരു �ര്ഷയം അന്രധീക്ഷത്ില്നിന്് ഏകവദശയം  

വനത്തിനു മുകളില അന്ത
രധീക്ത്തിത്ല ൈലോകംശത്തിലൂ
ത്ട കോര്ലമഘങ്ങത്ള തോലഴോ്്റ 
വലിച്ച്റ മഴെോക്ി പുഴ രൂപ
ത്പ്ടുത്തുന്ന ജനസര്ഗിക 
ആവോസവ്യവസ്ഥെോണ്റ 
വനകം.

(ശേഷം 27 ാം ശേജില്)
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ഈ നൂറ്റാണ്ടില് മനുഷ്ന് വനരിെുന് ഭധീഷ
ണികളില് പ്രഥമ�ണനധീയമായത് 

ആവ�ാളതാപനമാണ്. ഹരിത�ൃഹ�ാതകങ്ങളായ 
ജലബാഷ്പയം, കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ്,      
മധീമഥയിന്, ജനട്രസ് ഓജക്ഡ്, ജഹവഡ്ാ 
വക്ാവറാഫ്ൂവറാ കാര്ബണുകള് തുെങ്ങിയ�യാ
ണ് ആവ�ാളതാപനത്ിന് കാരണമാകുന്ത്. 
പവക്ഷ, ഹരിത�ൃഹ�ാതകങ്ങളുമെ െര്ച്ച മിക്
�ാറുയം െുറ്റിത്ിരിയാറുള്ളത് കാര്ബണ് ഡവയാ
ജക്ഡിമന വകന്ദ്രധീകരിച്ചാണ്. 

അന്തരീക്താപ്ില കൂടുന്തില്  
CO

2
 മറെ പങ്ക്

വഫാസില് ഇന്ധനങ്ങളുമെ ഉപവയാ��ുയം  
�നനശധീകരണ�ുമാണ്  അന്രധീക്ഷത്ില്  
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് �ര്ധിക്ാനിെയാക്ി
യത് എന്റിയാമവല്ാ. അതുമകാണ്ടുതമന് 
എന്ു പറയായം, കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് അെി
സ്ഥാനമാക്ിയ ആവ�ാളതാപനയം മനുഷ്നിര്മി
തമാണ്. കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് ബഹിര്�മ
നമത് തധീവ്രതരമാക്ുന് രധീതിയിലുള്ള മനുഷ്മറെ 
അമിതമായ ഉപവഭാ�തൃഷ്ണയാണ്  ഇന്മത് 
ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ നാരായവ�ര് എന്ു 
മപാതുവ� ശാസ്ത്രവലാകയം അയം�ധീകരിക്ുന്ു.

1938ല് ബ്ിടധീഷ് എഞ്ിനധീയര് ആയിരുന് 
ജ� കാലണ്ടര് വലാകമത് നൂറ്റി അമ്വതാളയം 

അന്തരധീക്ത്തില ത്ചറിെ അളവിലലപ്ോലുകം അടങ്ങിെ കോര്ബണ്  
ഡലെോജക്ഡ്റ ഇന്ഫോത്റഡ്റ വികിരണങ്ങത്ള ആഗിരണകം ത്ചെ്റത്റ  
അന്തരധീക്തോപനില വര്ധിപ്ിക്കുന്നുത്ണ്ന്ന്റ 1900 മുതല തത്ന്ന നമുക്്റ 
അറിെോമോെിരുന്നു.

കോര്ബണ് ഡലെോജക്ഡിത്റെ
പഴെ കണക്കുകള്

ലഡോ: പി.ജ്ജു*

*അസി. മപ്രാഫസര്, മസന്റര് വഫാര് സയന്സ് ഇന് മസാജസറ്റി,  
മകാച്ചി ശാസ്ത്ര സാവകേതിക സര്�കലാശാല, മകാച്ചി - 682022 

വഫാണ് : 9447948983
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കാലാ�സ്ഥാനിരധീക്ഷണ വകന്ദ്രങ്ങളില്നിന്ുള്ള 
ഡാറ്റ പരിവശാധിച്ച് മുന്നൂറ്റാണ്ടിമന അവപക്ഷി
ച്ച് അന്രധീക്ഷ താപനില �ര്ധിക്ുന്ുമ�ന്് 
കാണുകയുണ്ടായി. അന്രധീക്ഷത്ിമല കാര്ബണ് 
ഡവയാജക്ഡിമറെ അള�് ഇക്ാലത്് �ര്ധി
ച്ചിരുന്തായി അവദേഹത്ിമറെ ശ്ദ്യില് മപടി
രുന്ു. അതിനാല്, കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡിമറെ 
അള�് കൂെിയതാണ് അന്രധീക്ഷ താപനില 
കൂൊന് കാരണമമന്് അവദേഹയം നി�മനത്ി 
മലത്ി. 

തുെര്ന്്, വറാജര് റിമ�ല്  എന് ശാസ്ത്രജ്
ന് ഹാന്സ് സ്ൂസുമായി വെര്ന്് �ളമര �ിശ
ദമായ പഠനങ്ങള് നെത്ി. 1957ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
തങ്ങളുമെ വലഖനത്ില് �്ാ�സായിക �ിപ്ല
�ത്ിനുവശഷയം ഭൗമാന്രധീക്ഷത്ിമല കാര്ബണ് 
ഡവയാജക്ഡിമറെ അള�് �ര്ധിച്ചു�രുന്ുമണ്ട
ന്ുയം മുന്കാലങ്ങളില് പലരുയം കരുതിയതുവപാ

മല സമുദ്രങ്ങള്ക്് അധികമാമയത്ുന് ഈ 
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡിമന മുഴു�ന് ആ�ിരണയം 
മെയ്ാന് സാധ്മമല്ന്ുയം അ�ര് സമര്ഥിച്ചു. 
�ര്ധിച്ചു�രുന് കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് 
അന്രധീക്ഷ താപനില �ര്ധിപെിക്ുമമന്ുയം അ�ര് 
സൂെിപെിച്ചു. ഇക്ാര്ങ്ങളുമായി 1957 ല് �ന് 
ഒരു പത്ര�ാര്ത്യിലാണ് ‘വലോബല് �ാമിങ്’ 
(global warming - ആവ�ാളതാപനയം) എന് �ാക്് 
ആദ്മായി പ്രത്ക്ഷമപെെുന്ത്.

ഹിൊ്ികളമട പഠ്ം മതളിയിച്ചത്
ൊള്സ് വഡ�ിഡ് കധീലിങ് എന് ശാസ്ത്രജ്

ന് വലാകത്ിമല �ി�ിധ നിരധീക്ഷണവകന്ദ്രങ്ങളി
ല്നിന്് വശഖരിച്ച ഡാറ്റയാണ് അന്രധീക്ഷത്ി
ല് കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് തുെര്ച്ചയായി 

�ര്ധിക്ുന്ുമണ്ടന്്  അസന്ി�്ധമായി മതളി
യിച്ചത്. അങ്ങമനമയകേില് ലക്ഷക്ണക്ിന് 
�ര്ഷയം മുമ്്, ഭൂമിയുമെ അന്രധീക്ഷയം എങ്ങമന
യായിരിക്ുയം? അന്രധീക്ഷത്ിമല കാര്ബണ് 
ഡവയാജക്ഡിമറെ �ാഢത അക്ാലങ്ങളില് 
എത്രയായിരിക്ുയം? ഇ�യുമെ ഉത്രത്ിനായി 
�വ�ഷകര് ധ്ു�പ്രവദശങ്ങളിമല ഐസുപാളി
കളായ ഹിമാനികളിലാണ് മെമന്ത്ിയത് 
(ശാസ്ത്രവകരളയം, 2019 ജനു�രി, വപജ് 19-29 
വനാക്ുക). 

വകാെിക്ണക്ിന് �ര്ഷങ്ങള്മകാണ്ട് ഐസ് 
അെിഞെുകൂെി ഉണ്ടായതാണ് അന്റാര്ടിക്യി
മലയുയം ഉത്രധ്ു�പ്രവദശങ്ങളിമലയുയം മഞെു
പാളികള്. ഓവരാ കാലഘടത്ിലുയം രൂപയംമകാണ്ട 
മഞെുപാളികളിലുള്ള �ായുകുമിളകളില് ആ 
സമയമത് അന്രധീക്ഷത്ിമല �ായു�ുയം ഉള്വച്ച
ര്ന്ിരിക്ുയം. അതായത്, �ായുകുമിളകളിമല 
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡിമറെ �ാഢത ഐസു
ണ്ടായ കാലഘടത്ിമല അന്രധീക്ഷത്ിമല 
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡിമറെ �ാഢതയായിരി
ക്ുയം. ഈ ലളിതമായ യുക്തി ഉപവയാ�മപെ 

ൊള്സ് വഡ�ിഡ് കധീലിങ്

ജ� കാലണ്ടര്

ലകോടിക്ണക്ിന്റ വര്്ങ്ങള് 
ത്കോണ്്റ ഐസ്റ അടിഞ്ഞുകൂടി 
ഉണ്ോെതോണ്റ അന്റോര്്ി
ക്െിത്ലയകം ഉത്തരധ്രുവപ്രലദ
ശങ്ങളിത്ലയകം മഞ്ഞുപോളികള്. 
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െുത്ാന് �വ�ഷകര് അവനവേഷണയം തുെങ്ങി. 
�വ�ഷണത്ിനായി ധ്ു�പ്രവദശമത് ഐസുപാ 
ളികള് തുരമന്െുത്ു. �ി�ിധ കാല�ണനാ 
സമ്പ്രദായങ്ങള്(dating methods) ഉപവയാ�ിച്ച്  
ഐസുപാളിയുമെ ഓവരാ ഭാ�മത്യുയം ഐസിമറെ 
പഴക്യം കമണ്ടത്ാന് സാധിക്ുയം. ഓവരാ �ര്ഷ�ുയം 
അെിയുന് മഞെ് �ാര്ഷിക ഐസുപാളികളായി 
നമുക്ു കാണാന് കഴിയുയം. 

അന്തരീക്താപ്ില കണക്കാക്കുന് 
വിധം

പവക്ഷ, ഈ തന്ത്രയം എവപൊഴുയം ഫലപ്രദമല്. 
മര്ദയം മഞരുക്ുന്തുമകാണ്ട് അെിയിവലക്് 
വപാകുവന്ാറുയം മഞെുപാളികമള വ�ര്തിരിച്ചറി
യാന് സാധിക്ാമത �രുയം.    അത്രയം സന്ദര്ഭ
ങ്ങളില് ഐസില് കുെുങ്ങിയ അഗ്ിപര്�ത 
ൊരയം പരിവശാധിച്ചുയം കാര്ബണിമറെ വറഡിവയാ 
ഐവസാവൊപെ് ആയ കാര്ബണ്-14 ഉപവയാ�ി
ച്ചുള്ള കാല�ണനവപാലുള്ള �ി�ിധ കാല�ണന 
സമ്പ്രദായങ്ങളുപവയാ�ിച്ചുയം ഐസ് രൂപമപെട 
കാലയം നിര്ണയിക്ായം. ഐസിമറെ പ്രായയം നിര്ണ
യിക്ുക �ഴി �ായുകുമിളയുമെ പഴക്�ുയം നി
ര്ണയിക്ായം. 

ഐസ് വകാറില്നിന്് പുരാതനകാലമത് 
ഭൗമാന്രധീക്ഷത്ിമല താപനിലയുയം മന്ിലാ
ക്ാന് സാധിക്ുയം.  ഐസിമല ജലത്ില് ഓക്ി
ജമറെ ഐവസാവൊപെുകളായ ഓക്ിജന്-16, 
ഓക്ിജന്-18 എന്ി� ഏത് അയംശബന്ധത്ില് 
അെങ്ങിയിരിക്ുന്ു എന്തില്നിന്് ഐസ് 
രൂപയംമകാണ്ട കാലമത് അന്രധീക്ഷ താപനില 
�ണിമച്ചെുക്ുകയാണ് മെയ്ുന്ത്. ജഹഡ്ജ
ന് ഐവസാവൊപെുകളായ വപ്രാടിയയം, ഡ്ൂറ്റധീരിയയം 
എന്ി� തമ്ിലുള്ള അയംശബന്ധ�ുയം ഇതിനായി 
ഉപവയാ�ിക്ാറുണ്ട്.

1980 ല് പ്രശത്ര ഹിമാനി�വ�ഷകനായ 
(glaciologist) വറാബര്ട് മഡല്മാസുയം സയംഘ�ുയം 
ഐസിമന ഉരുക്ാമത �ായുകുമിളകളില്നിന്്  
�ായു�ിമന വ�ര്തിരിക്ാന് ഒരു �ഴി കമണ്ടത്ി. 
അങ്ങമന പതിനായിരയം �ര്ഷങ്ങള്ക്ുമുമ്്  
രൂപയംമകാണ്ട ഐസിമറെ സാമ്ിളില് 300  
പി.പി.എയം. ( p.p.m.-parts per million) കാര്ബണ് 
ഡവയാജക്ഡ് ആയിരുന്ു ഉണ്ടായിരുന്ത് 
എന്ു മന്ിലായി. 20,000 �ര്ഷങ്ങള്ക്ു 
മുമ്് രൂപയംമകാണ്ട വ�മറാരു സാമ്ിളില് 
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് �ാഢത 190  

പി.പി.എയം. മാത്രമായിരുന്ു. 

ഇന്മത് തുടര്പഠ്ങ്ങള്
അന്റാര്ടിക്യില് തമന് മൂന്ു കിവലാമധീറ്റ

വറാളയം കുഴിച്ച് 15 ലക്ഷയം �ര്ഷയം മുമ്ുള്ള ഭൗമാ
ന്രധീക്ഷമത്ക്ുറിച്ചു പഠിക്ാനുള്ള ശ്മയം ഇവപൊള് 
നെക്ുകയാണ്. മഡല്മാസുയം സയംഘ�ുമാണ് 
ഈ സയംരഭത്ിന് പുറകിലുയം പ്ര�ര്ത്ിക്ുന്ത്.

ആധുനിക കാലഘടത്ില് അന്രധീക്ഷത്ിമല 
കാര്ബണ് ഡവയാജക്ഡ് �ാഢതയില് �ന്വതാ
തില് �ര്ധന�് �ന്ിടുള്ളത് �്ാ�സായിക�ി
പ്ല�ത്ിനു വശഷമാമണന്്  ഐസ് വകാര് പഠന
ങ്ങളില്നിന്് �്ക്തമായിടുണ്ട്. �്ാ�സാ 
യിക�ിപ്ല�ത്ിന് മുമ്് കാര്ബണ് ഡവയാജക്
ഡ് �ാഢത ഏകവദശയം 290 പി.പി.എയം ആയിരു
ന്ത് 2019 ആയവപൊവഴക്ുയം 415 പി.പി.എയം. 
എന് ഭധീതിതമായ അ�സ്ഥയിവലക്് �ര്ധിച്ചു. 
അന്രധീക്ഷതാപനിലയുയം അവതാമൊപെയം �ര്ധിച്ചു. 

ഇത് മനുഷ്മറെ അമിത ഉപവഭാ�തൃഷ്ണ നി
മിത്മാമണന്് �്ക്തമാണ്. അമിത ഉപവഭാ�യം 
നിയന്ത്രിക്ാന് എങ്ങമന സാധ്മാകുമമന് 
അവനവേഷണ�ുയം മനുഷ്�ര്�ത്ിമറെ തമന് 
നിലനില്പുയം അവന്ാന്യം ബന്ധമപെടിരിക്ുന്ുമ�
ന്ാണ് നാളിതു�മരയുള്ള �വ�ഷണഫലങ്ങള് 
മതളിയിക്ുന്ത്.   
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ഇന്് വലാകയം വനരിെുന് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി
കളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനയം �ഹിക്ുന്ത് ആവ�ാ

ളതാപനമാണ്. അന്രധീക്ഷത്ിവലക്് അനിയ
ന്ത്രിതമായി പുറന്ള്ളമപെെുന് ഹരിത�ൃഹ 
�ാതകങ്ങളാണ്  ആവ�ാളതാപനത്ിമറെ മുഖ് 
കാരണമായി െൂണ്ടിക്ാണിക്മപെെുന്ത്. 

സൂര്നിൽനിന്്  ഭൂമിയിൽ പതിക്ുന് ഇന്ഫ്ാ
മറഡ് �ികിരണങ്ങളുമെ ഒരു ഭാ�യം ഭൗവമാപരി
തലയം  ആ�ിരണയം മെയ്ുകയുയം അതിനുവശഷയം 
ഭൂമി അത് �ധീണ്ടുയം താപ�ികിരണമായി അന്രധീ
ക്ഷത്ിവലക്് പുറത്ു�ിെുകയുയം മെയ്ുന്ു. 
ഹരിത�ൃഹ�ാതകങ്ങൾ ഇത്രയം ഭൗമ�ികിര
ണങ്ങമള ആ�ിരണയംമെയ്്  അന്രധീക്ഷമത്  
െൂെുപിെിപെിക്ുന്ു.

എന്താണ് കാര്ബൺ 
പാദമുദ്ര?

ആയിരത്ി മതാള്ളായിരത്ി 
മതാണ്ൂറുകളിൽ �ില്യം ഇ. 
റധീസ്, മതധീസ് �മകർനവ�ൽ 
എന്ി�രാണ് കാർബൺ ഫുട് 
പ്രിറെ് (കാർബൺ പാദമുദ്ര) എന് 
ആശയ�ുയം പദ�ുയം അ�തരിപെിച്ചത് . 
�്ക്തിവയാ �ത്രുവ�ാ സയംഘവമാ സയംഭ�വമാ 
കാരണo പ്രത്ക്ഷമാവയാ  പവരാക്ഷമാവയാ പു
റമപെെു�ിക്ുന് മമാത്യം ഹരിത�ൃഹ�ാതക
ത്ിമറെ അള�ിമനയാണ്  കാർബൺ പാദമുദ്ര  

എന്ു �ിളി
ക്ുന്ത്. 

കാർബൺ എന് 
മൂലകമത് ഒഴി�ാക്ാനാ

�ാത് തിന് എന്ു �ിവശഷി
പെിക്ായം. ഭൂമിയിൽ �്ത്ത്ര രൂപ

ത്ിലുയം ഭാ�ത്ിലുയം കാണമപെെുന് 
ഒന്ാണ് കാർബമണന് മൂലകയം. ഭൂമിയിൽ 

ജധീ�ൻ നിലനിർത്ാൻ അത്ന്ാവപക്ഷിത
മായ ഒന്ാണ് കാർബൺ.  നമ്ുമെ ശരധീരവകാ
ശങ്ങൾ ഉള്മപെമെ നമ്ൾ കാണുന്തുയം മതാെു
ന്തുമായ മിക്തിലുയം കാർബൺ അെങ്ങി 
യിരിക്ുന്ു. അതുവപാമല, ഹരിത�ൃഹ�ാതക
ങ്ങളുമെ വ്ാത്ുകളായ പ്രകൃതി �ാതകയം, 

അമിത ലോഭത്ക്ോതിലെോത്ട ഉല്ോദിപ്ിക്കുന്ന പല അനോവശ്യ ഉല്ന്നങ്ങളുകം 
അവയത്ട ഉപലഭോഗവകം ഭൂമിെില ൈധീവത്റെ നിലനില്ിനുലമല ഗുരുതരമോെ 

സമ്മര്ദകം ഉണ്ോക്കുന്നുണ്്റ.

മനു്്യത്റെ കോര്ബണ് 
പോദമുദ്രകള്

ലഡോ. എസ്റ. സന്ദധീപ്റ*

*സധീനിയര് സയറെിസ്റ്, വകരള വഫാറസ്റ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂട്, തൃശ്ൂര് - 680 653
വഫാണ്: 8075382509
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കല്കരി, മപവട്രാളിയയം ഉല്പന്ങ്ങൾ എന്ി�യിലുയം 
കാർബൺ അെങ്ങിയിരിക്ുന്തിനാൽ ആവ�ാള 
താപനത്ിനുള്ള പ്രധാന വഹതു�ാണ്  ഈ 
മൂലകയം. 

കാർബൺ ആണ് പ്രധാന ‘പ്രതി'മയകേിൽ 
എന്ുമകാണ്ടാണ് കാർബൺ പാദമുദ്രമയക്ാൾ 
കാർബൺ ഡവയാജക്ഡ് പാദമുദ്ര എന് പദയം 
ഉപവയാ�ിക്ുന്ത്? ഹരിത�ൃഹ�ാതകങ്ങളിൽ 
ഏറ്റ�ുയം അധികയം ഉല്പാദിപെിക്മപെെുന് �ാതക
മായതിനാലുയം മറ്റു �ാതകങ്ങളുമെ അള�ുകൾ 
കൃത്മായി അളക്ാന് ബുദ്ിമുടുള്ളതിനാലുയം 
അന്രധീക്ഷത്ിമല കാർബൺ ഡവയാജക്ഡിമറെ 
അള�ാണ് സാധാരണയായി ആവ�ാളതാപന
ത്ിമറെ അള�ുവകാലായി ഉപവയാ�ിക്ുന്ത്. 

കാര്ബൺ പാദമുദ്ര കണക്കാക്കാന്
മമാത്യം പ്രസരിപെിക്മപെട ഹരിത�ൃഹ�ാത

കത്ിമറെ കണമക്െുത്ുമകാണ്ടാണ്  �്ക്തി
യുമെവയാ രാജ്ത്ിമറെവയാ സയംഘെനയുമെവയാ 
കാർബൺ പാദമുദ്ര തിടമപെെുത്ുന്ത്. കാർബൺ 
പാദമുദ്ര കണക്ാക്ുന്തിനു നിര�ധി ഘെക
ങ്ങൾ  പരി�ണിവക്ണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്ിന് 
ഒരു പലെരക്ു കെയിവലക്് നിങ്ങള് �ാഹനയം 
ഓെിച്ചുവപാകുന്ുമ�ന്് �ിൊരിക്ുക. �ാഹനയം 
ഓെിക്ുവമ്ാൾ കത്ിക്ുന് ഇന്ധനയം പുറന്

ള്ളുന് ഹരിത�ൃഹ�ാതകങ്ങൾ, കെയിൽ ഉപ
വയാ�ിക്ുന് ജ�ദ്ുതി, വജാലിക്ാർ �രുന് 
�ാഹനങ്ങളിമല പുക, ഇ�മയല്ായം ആ കെയുമെ 
കാർബൺ പാദമുദ്ര കണക്ാക്ുവമ്ാൾ ഉൾമപെ
െുവത്ണ്ടതാണ്. 

ഇതിനു പുറവമ, കെയിലുള്ള �ി�ിധ ഉല്പന്
ങ്ങൾ അ�ിവെക്് എത്ുവമ്ാഴുള്ള �ാതക 
ബഹിർ�മന�ുയം പഴയം, പച്ചക്റി തുെങ്ങിയ� 
ഉല്പാദിപെിക്മപെെുവമ്ാൾ ഉണ്ടാകുന് മധീമഥയിൻ 
�ാതകയം തുെങ്ങിയ�യുയം  ആ കെയുമെ ആമക 
കാർബൺ പാദമുദ്ര കണ്ടുപിെിക്ാൻ പരി�ണി
വക്ണ്ടതുണ്ട്. ശരാശരി ആവ�ാള കാർബൺ 
പാദമുദ്ര ഭക്ഷണത്ിൽനിന്് 0.7 െൺ ഉയം �ധീെു
കളിൽനിന്ുള്ളത് 1.1 െൺ ഉയം �താ�തത്ിൽ

നിന്് 0.8 െൺ ഉയം മറ്റു വ്ാത്ുകളിൽ നിന്് 
0.8 െൺ ഉയം ആമണന്് കണക്ാക്ിയിരിക്ുന്ു. 
ഒരു പൗരമറെയുയം സ്ഥാപനത്ിമറെയുയം രാജ്
ത്ിമറെയുയം കാർബൺ പാദമുദ്ര കാർബൺ 
അക്ൗണ്ടിങ് �ഴി കണ്ടുപിെിക്ാ�ുന്താണ്.  

കാര്ബൺ പാദമുദ്ര എങ്ങമ് കുറയ്ാം?
ബദൽ �ികസന മാതൃകകൾ �ികസിപെിച്ചു

മകാണ്ടാണ്  അന്രധീക്ഷത്ിവലക്ുള്ള കാർബണ് 
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ഡവയാജക്ഡ് ഉത്ര്ജനത്ിമറെ അള�് കുറ
ച്ചുമകാണ്ടു �വരണ്ടത്. കൂെുതൽ ഇന്ധന ക്ഷമ
തയുള്ള �ാഹനങ്ങൾ ഉപവയാ�ിച്ചുയം ഊർജക്ഷ
മത കൂെിയ �ധീടുപകരണങ്ങൾ ഉപവയാ�ിച്ചുയം 
പഴങ്ങളുയം പച്ചക്റികളുയം ആ�ശ്ത്ിന് സവേയയം 
ഉല്പാദിപെിച്ചുയം മറ്റുയം കാർബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്കാ
�ുന്താണ്.  മെെികളുയം �ൃക്ഷങ്ങളുയം നടുപിെി

പെിക്ുകയുയം സൗവരാർജയം തുെങ്ങിയ പുനരുപ
വയാ� ഊർജവ ാ്ത്ുകളുമെ ഉപവയാ�യം 
�ർധിപെിക്ുകയുയം മെയ്ാല് കാർബൺ പാദമുദ്ര 
കുറയ്കായം. 

കാര്ബൺ പാദമുദ്ര കുറയ്ാന് 10 ൊര്�ങ്ങള് 
1.  മപാതു�താ�തയം ഉപവയാ�മപെെുത്ുക.
2.  ഡിവസ്പാസിബിൾ കപെുകളുയം മറ്റുയം  ഉപവയാ�ിക്ാതിരി

ക്ുക. 
3.  ആളില്ാത് മുറിയിൽ ജലറ്റുയം ഫാനുയം ഓഫാക്ുക. 
4.  �ിദ്ാലയങ്ങളിവലക്ുയം ഓഫധീസിവലക്ുയം (പ്ലാസ്റിക് ഒഴി

�ാക്ി)  ലഞ്് വബാക്ുകളിൽ ഭക്ഷണയം മകാണ്ടുവപാകുക.
5.  രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന് സമയത്ു കമ്്ൂടറുയം മറ്റു �ൃവഹാ

പകരണങ്ങളുയം ഓഫാക്ുക. 
6.  തുണി അലക്ാന് െൂെുമ�ള്ളയം ഉപവയാ�ിക്ാതിരിക്ുക.
7.  ദൂമരയുള്ള കെകളില് �ാഹനത്ില് വപായി സാധനങ്ങള്  

�ാങ്ങുന്തിനു പകരയം അെുത്ുള്ള കെയില്നിന്ു �ാങ്ങുക. 
8.  വപപെറില് അച്ചെിക്ുന്ത് അത്ാ�ശ്ത്ിനു മാത്രമാക്ുക.
9.  കുളിമുറിയില് ഷ�ർ ഉപവയാ�ിക്ുന് സമയയം കുറയ്കുക.
10. കുപെിമ�ള്ളത്ിനു  പകരയം �ിദ്ാലയങ്ങളിലുയം ഓഫധീ

സുകളിലുമുള്ള മപാതു ഫിൽറ്റർ സയം�ിധാനങ്ങൾ 
ഉപവയാ�ിക്ുക.

2.49 �ി�ാ െണ് (1 �ി�ാ െണ് = 109 െണ്) �ധീതയം 
കാര്ബണ് ഭൂമിയിമല മമാത്യം �നങ്ങള് സവേധീക
രിക്ുന്ുണ്ട്. അങ്ങമന, ഏകവദശയം   684 �ി�ാ 
െണ് കാര്ബണ് ഇന്് വലാകത്ുള്ള �നസമ്
ത്ില് വശഖരിച്ചുമ�ച്ചിടുമണ്ടന്ു കണക്ാക്ി
യിടുണ്ട്.  

വലാകത്ിമല 350-400 ബില്ന് (1 ബില്ന് 
=109) ജനങ്ങള് �നങ്ങമള  ആശ്യിക്ുന്ു. ഈ 
ആ�ാസ�്�സ്ഥ നിരന്രമായി ആക്രമിക്മപെ
െുകയുയം മരു�ല്കരണത്ിന് �ിവധയമാകുകയുയം 
മെയ്ുന് ഒരു കാലഘടമാണിത്. 6.7 മില്ന് 
കിവലാമധീറ്റര് നധീണ്ടുകിെക്ുന് ആമവസാണ് 

(21 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച) �നങ്ങള് വലാക കാലാ�സ്ഥമയ നിയന്ത്രിക്ുന് 
ഉഷ്ണവമഖലാ�നപ്രവദശമാണ്. പ്രതി�ര്ഷയം നാലു 
ലക്ഷയം മഹക്റ്റര് എന് വതാതിലാണ് ഈ മഴക്ാ
െുകള് മ�ടിമാറ്റമപെെുന്ത്.  

ഒരു രാജ്മത് �നസമ്ത്ാണ് ആ രാജ്
ത്ിമല ജനങ്ങളുമെ സുസ്ഥിരമായ നിലനില്പിന് 
ആധാരയം. എല്ാ ജ��ിധ്ങ്ങളുമെയുയം തുെക്�ുയം 
ഒെുക്�ുയം ആ പ്രവദശത്് പച്ചപെ് നിലനില്കുന്ു
വണ്ടാ എന്തിമറെ അെിസ്ഥാനത്ിലായിരിക്ുയം. 
അതിനാല്, സവേന്യം പുരയിെത്ില് തുെങ്ങി, 
െുറ്റുപാെിവലക്് പച്ചപെിമന തിരിമച്ചത്ിച്ച് കാ
ലാ�സ്ഥാമാറ്റമത് പ്രതിവരാധിക്ുകയാണ് നായം 
മെവയ്ണ്ടത്. 
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പര്രോഗത വിത്തിനങ്ങളുകം തധീര്ത്തുകം ജൈവരധീതിെിലുള്ള കൃ്ിയമോണ്റ 
ജകപ്ോട്റ കൃ്ിത്െ വ്യത്യസ്തമോക്കുന്നത്റ.

ലഡോ.ദിലനശന് ത്ചറുവോ്്റ*

*അഡധീഷനല് ഡയരക്ടര്, ഫിഷറധീസ്  �കുപെ്, തിരു�നന്പുരയം, 
വഫാണ് : 9400497160

ജകപൊെ് കൃഷിക്് നിലമമാരുക്ുന് കര്ഷകരുയം �ിദ്ാര്ഥികളുയം

ജകപ്ോട്റ കൃ്ിയകം 
തണ്ധീര്ത്തടങ്ങളുകം

മ്ാന്മര്, �ിയറ്റ്നായം, തായ് ലന്ഡ്, ശ്ധീലകേ, 
മസ്പയിന് എന്ധീ രാജ്ങ്ങളിലുയം സമാനമായ 
കൃഷി സമ്പ്രദായയം നിലനില്കുന്ുണ്ട്. മണ്ില് 
ല�ണായംശയം കുറഞെ മഴക്ാലത്ാണ് ഇത്രയം 
നിലങ്ങളില് ഒരു �ിള മനല്ക്ൃഷി മെയ്ുന്ത്. 

പൂര്ണൊയും വജവരീതിയിമല കൃഷിരീതി
ല�ണായംശയം, മ�ള്ളമക്ട്, മണ്ിമറെ അമ്ലത, 

സള്ഫര് സാന്ിധ്യം എന്ി�മയാമക് പ്രതിവരാ

ഉത്രവകരളത്ിമല വ�ലിവയറ്റയം അനുഭ�മപെ
െുന് മെളിപെരപെുകളില് മെയ്ു�രുന് ഒരു 

സ�ിവശഷ മനല്ക്ൃഷി - മത്്ബന്ധന 
രധീതിയാണ് ജകപൊെ് കൃഷി എന്് അറിയമപെ
െുന്ത്. മധ്വകരളത്ിമല മപാക്ാളികൃഷിയുയം 
പശ്ിമബയം�ാളിമല ‘ബാസബധ അഥ�ാ മഭരി’ 
കൃഷിയുയം വ�ാ�യിമല ‘കസാന്’ കൃഷിയുയം 
കര്ണാെകയിമല ‘കാര് അഥ�ാ �സനി’ കൃഷിയുയം 
സമാനമായ  തധീരവദശ കൃഷിരധീതികളാണ്. പെി
ഞൊറന് ആഫ്ിക്ന് രാജ്ങ്ങളിലുയം ബയംലോവദശ്,    
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ധിക്ുന് മനല്�ിത്ിനങ്ങളുമെ ഉപവയാ��ുയം 
പരമ്രാ�ത കൃഷിരധീതികളുയം ഉയര്ന് ജജ�
ജ��ിധ്�ുമാണ് ഇത്രയം പ്രവദശങ്ങളില് 
മനല്ക്ൃഷിയുയം മത്്ക്ൃഷിയുയം സാധ്മാക്ു
ന്ത്. കണ്ടല്�നങ്ങവളാെ് വെര്ന്ിരിക്ുന്�
യാണ് ഇത്രയം കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്.

രണ്ടായിരയം �ര്ഷവത്ാളമുള്ള കൃഷിപാരമ്
ര്യം ഇത്രയം കൃഷി സമ്പ്രദായത്ിനുണ്ട്. ഉയര്ന് 
ജജ�ജ��ിധ്യം ഇത്രയം കൃഷിയിെങ്ങളുമെ 
പ്രവത്കതയാണ്. യാമതാരു�ിധ �ളങ്ങവളാ 
കധീെനാശിനികവളാ ഉപവയാ�ിക്ാമത  
തധീര്ത്ുയം ജജ�രധീതിയില് തമന്യാ
ണ് ഇ�ിമെ മനല്ക്ൃഷിയുയം 
മത്്ക്ൃഷിയുയം മെയ്ുന്ത്. 
മഴ, വ�ലിവയറ്റയം തുെങ്ങിയ 
പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളുയം 
ഉയര്ന് ജജ�ജ�
�ിധ്�ുയം പരമ്രാ
�ത കൃഷിരധീതിക
ളുമാണ് ഇ�ിെ 
ങ്ങളിമല ഉ 
യര്ന് ഉല്പാ
ദനക്ഷമതയ്കു
ള്ള പ്രധാന കാ
രണങ്ങള്. 

ആയിരക്ണക്ിന് വദശാ
െനപക്ഷികളുമെയുയം തവദേശധീയ നധീ
ര്പെക്ഷികളുമെയുയം പ്രധാന വകന്ദ്രങ്ങളാണ് 

ജകപൊെ് നിലങ്ങള്. മെളിപെരപെില് കാണമപെെു
ന് ആയിരക്ണക്ിന് വപാളിക്ധീറ്റ് �ിരകള്,   
കക് �ര്�ത്ിലുള്ള അവനകയം ജധീ�ികള്, ഒവടമറ 
പായലുകള് എന്ി�യുയം കൃഷിക്ാ�ശ്മായ 
ധാരാളയം ഘെകങ്ങള് പ്രദാനയം മെയ്ുന്ുണ്ട്.   
പാെവശഖരവത്ാെ് വെര്ന്് പുഴവയാരവത്ാ 
കായവലാരവത്ാ നിര്മിക്ുന് മണ്െിറ (ബണ്ട്)

മനല്ുയം മധീനുയം
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കളുയം ഇതിലൂമെ പാെവത്ക്് മ�ള്ളയം 
കയറ്റുന്തിനായി നിര്മിക്ുന് തൂമ്്/ 
മഞ് (sluice) കളുമാണ് ജക
പൊെില് മനല്ക്ൃഷിക്ുയം 
മത്്ബന്ധനത്ിനുമായി 
ജല�ിതാനയം നിയന്ത്രിക്ു
ന്തിന് സഹായിക്ുന്ത്. 

പരമ്പരാ�ത  
വിത്ി്ങ്ങള്

സാധാരണയായി ഏപ്രില് - 
മമയ് മാസങ്ങളില് ഉണക്ിയിെുന് 
ജകപൊെ് നിലങ്ങളില് മെളി മകാ
ത്ിയിട്   കൂനകളാക്ി മാറ്റുന്ു. 
മഴക്ാലത്ിമറെ ആരയംഭവത്ാമെ 
മുളപെിച്ച മനല്�ിത്ുകള് ഈ 
കൂനകളില് �ിതയ്കുന്ു. ഒന്ര
മാസത്ിനുവശഷയം മനല്മച്ചെി
കമള ജകവക്ാട് (തൂമ്) ഉപ
വയാ�ിച്ച് മെളിവയാമെ മകാത്ിമയ 
െുത്് കൂനകള്ക്ിെയില് �ിതറുന്ു. പിന്ധീെ് 

കാര്മായ പരിെരണങ്ങമളാന്ുയം 
മപാതുവ� നല്ാറില്.  ഒവക്ടാ
ബര് മാസത്ില് മകായ്ാന്  
പാകമാകുയം. കുതിര്, ഓര്ക്
യമ, ഓര്ത്െിയന്, മൊവവ്വ
റിയന്, കുടൂസന്, കണ്ടര്കുടി, 
ഓര്പാണ്ടി, ബാലി�ിത്് 

എന്ിങ്ങമന പലതരയം പരമ്
രാ�ത �ിത്ിനങ്ങള് മുമ്ുകാ
ലത്് നില�ിലുണ്ടായിരുന്ുമ�

കേിലുയം ഇന്് ഇ�യില് ഏതാനുയം 
ഇനങ്ങവള അ�വശഷിക്ുന്ുള്ളൂ. 

മനല്ക്ൃഷിക്ാലത്ുയം മത്്ബ
ന്ധനയം മെറിയവതാതില് നെക്ുന്ു
മ�കേിലുയം മനല്ക്ൃഷിക്ാലത്ിനു
വശഷമാണ് പ്രധാനമായുയം മത്്ബ 
ന്ധനയം ആരയംഭിക്ുന്ത്. തൂമ്ുക
ളിലൂമെ വ�ലിവയറ്റ ജലത്ിവനാ
മൊപെയം കയറി�രുന് മെമ്ധീന്കു

ഞെുങ്ങമളയുയം  മറ്റു മത്്ക്ുഞെു 
ങ്ങമളയുയം ഒരു  നിശ്ിത കാലയള�ു�മര 

പാെങ്ങളില് �ളരാന് അനു�ദിച്ചവശഷയം വ�ലി
യിറക് സമയത്് തൂമ്ു�ല ഉപവയാ�ിച്ച് പി
െിമച്ചെുക്ുന്ു. പിെിക്ുന് മത്്സമ്ത്ിമറെ 
മുക്ാല്ഭാ��ുയം മെമ്ധീനുകളായിരിക്ുയം. അതു
മകാണ്ടു തമന് ഈ മത്്ബന്ധന സമ്പ്രദായയം 
‘മെമ്ധീന് മകട്’ എന്ാണ് അറിയമപെെുന്ത്. 

വ�ലിവയറ്റ - വ�ലിയിറക്ങ്ങള് തെയമപെെു
ന്തുയം ജകപൊെ് നിലങ്ങള് തരിശിെുന്തുയം 
മറ്റാ�ശ്ങ്ങള്ക്ുവ�ണ്ടി നികത്ിമയെുക്ുന്തുയം 
മലിനധീകരണത്ിനുയം ജകപൊെ് കൃഷി വശാഷി
ക്ുന്തിനുയം കാരണമായിടുണ്ട്. കണ്ൂര് ജില്യി
ല് 1966 ല് കാടാമ്ള്ളി റ�ുവലറ്റര്   സ്ഥാപിച്ച
വതാമെ വ� ലിവയറ്റയം നഷ്ടമപെട ഏകവദശയം ആയിരയം 
മഹക്റ്റവറാളയം ജകപൊെ് നിലങ്ങള് കൃഷിമെയ്ാ
നാകാമത തരിശായിക്ിെക്ുന്ുണ്ട്. മറ്റു പല
യിെങ്ങളിലുയം ജകപൊെ് നിലങ്ങള് �ര്ഷങ്ങവളാ
ളയം തരിശായിക്ിെക്ുന്ത് അ�ിെങ്ങളില് കണ്ടല് 
�ളര്ന്ു�രുന്തിന് കാരണമായിടുണ്ട്. 4000 
മഹക്റ്ററിവലമറ ഉണ്ടായിരുന് മലബാര് വമഖല
യിമല  ജകപൊെ് നിലങ്ങളുമെ 10 ശതമാനയം 
മാത്രവമ ഇന്് കൃഷിക്ായി ഉപവയാ�ിക്ുന്ുള്ളൂ. 
ഒവടമറ സ�ിവശഷതകളുള്ള ജകപൊെ് തണ്ധീ
ര്ത്െങ്ങള് പ്രവത്ക  പരി�ണന നല്ി സയംര
ക്ഷിവക്ണ്ടതുണ്ട്.
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കെലാമകവളാെുള്ള ഇഷ്ടയം മെറുപെത്ില്ത്
മന് എനിക്് ഉണ്ടായിരുന്ു. ഒഡധീഷതധീ

രയം കൂൊമത വ�ലാസ്, അഞ്ര്വല തുെങ്ങിയ 
മകാകേണ്തധീരമത് (ഇന്്യുമെ പെിഞൊമറ 
കെല്ത്ധീരയം) െില ബധീച്ചുകളിലുയം കെലാമകള് 

മുടയിൊനായി എത്ാറുമണ്ടന്് മന്ിലായ
വപൊള് പ്രകൃതിപഠനത്ില് താല്പര്മുള്ള സുഹൃ
ത്ുക്വളാമൊപെയം ഞാന് അവങ്ങാട് യാത്രയായി. 
അ�ിമെ എത്ിയവപൊഴാണ് ജജ�ദധീപ്ി 
(bioluminescence) എന് പ്രതിഭാസയം കാണാന് 

ത്കോങ്കണ് തധീരത്ത്ത ചില പ്രലദശങ്ങളില കോണത്പ്ടുന്ന അത്ഭുതകരമോെ 
പ്രകോശക്ോഴ്ചത്െപ്്ി ഒരു പരിസ്ഥിതിപ്രവര്ത്തകത്റെ ലനര് അനുഭവകം.

പ്രകോശകം പരത്തുന്ന 
ൈധീവികള് 

പ്രസൂണ് പ്രകോശ്റ*

*പരിസ്ഥിതിപ്ര�ര്ത്കന്, ‘ശ്ുതി’, ഇരിവ�രി പി.ഒ., കണ്ൂര് - 670 613
 വഫാണ്: 8157966432

ജജ�ദധീപ്ി
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അ�സരയം കിടിയത്.

പലരൂപത്ിലം ഭാവത്ിലമുള് 
രെതിഭാസം

�ന്ജധീ�ി �വ�ഷണത്ിലുയം സയംരക്ഷണത്ി
ലുയം വഫാവടാഗ്രാഫിയിലുയം ഉള്ള താല്പര്യം മന്ി
ലാക്ിയ എമറെ ആതിവഥയന് എവന്ാെ് ജജ
�ദധീപ്ി (bioluminisence) കാണാൻ താല്പര്മുവണ്ടാ 
എന്ു വൊദിച്ചവപൊൾ, ജജ�ദധീപ്ി തമന്യവല് 
എന്ു ഞാന് ഉറപൊക്ി. കൂരിരുടിൽ ഭൂമിയിവല
ക്ിറങ്ങിയ നക്ഷത്രത്രികൾ വപാമല വതാന്ി
ക്ുന് മിന്ാമിന്ികൾ അദ്ഭുതകരമായ കാഴ്ച
യാണവല്ാ. മിന്ാമിന്ികമള കൂൊമത പ്രകൃതി 
യിമല മറ്റു െില ജധീ�ജാലങ്ങൾക്ുയം ഇതുവപാമല 
സവേന്മായി പ്രകാശയം പുറമപെെു�ിക്ാൻ സാധിക്ുയം. 
ഈ പ്രതിഭാസമത്യാണ് ജജ�ദധീപ്ി എന്ു 
�ിളിക്ുന്ത്. കെലിൽ ഈ പ്രതിഭാസയം പലരൂ
പത്ിലുയം ഭാ�ത്ിലുയം കാണാൻ സാധിക്ുയം. 
കരയിൽ െില പ്രാണികളിലുയം കൂണുകളിലുയം 
ഫയംജ�കളിലുയം ഈ പ്രതിഭാസയം കണ്ടു�രുന്ു.

മപാതുവ�, ലുസിമഫവറസ് (lucifer എന് 
�ാക്ിമറെ അര്ഥയം ‘മ�ളിച്ചയം തരുന്’ എന്ാണ്)  
എന്റിയമപെെുന് ഉല്വപ്രരകങ്ങളുമെ (enzymes) 
സഹായവത്ാമെ പ്രകാശയം പുറമപെെു�ിക്ാൻ 
സാധിക്ുന് ലുസിമഫറിൻ എന് തന്ാത്രകളു
മെ ഓക്ധീകരണയം (oxidation) �ഴി നെക്ുന് രാ
സപ്രക്രിയയിലൂമെയാണ് ജജ�ദധീപ്ി സയംഭ�ിക്ു
ന്ത്. ജധീ�ജാലങ്ങൾ ജജ�ദധീപ്ി പ്രകെിപെിക്ാൻ 
പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പശ്ാത്ലനിറങ്ങവളാെ് 
സാമ്തയുയം തിളക്�ുയം ഒവര തരയം�ജദര്ഘ്�ു

മുള്ള മ�ളിച്ചയം പുറമപെെു�ിച്ച് ശത്രുക്ളിൽനിന്് 
രക്ഷവതൊനുയം (counter-illumination) ഇരമയ പ്ര
വലാഭിപെിച്ചു മകണിയിൽമപെെുത്ാനുയം ഇണമയ 
ആകര്ഷിക്ാനുമമാമക് ഈ ജധീ�ികള് ജജ�
ദധീപ്ി പുറമപെെു�ിക്ുന്ു.

വജവദീപ്ി രെവര്ത്ിക്കുന്വിധം
ജജ�ദധീപ്ി കൂെുതലുയം കെൽ ജധീ�ികളിലാണ് 

കണ്ടു�രുന്ത്. െില മധീനുകളുയം മജല്ിഫിഷുകളുയം 
ഞണ്ട്, മകാഞ്് മുതലായ പുറവന്ാെുള്ള 
ജധീ�ികളുയം െില ഫയംജ�കളുയം ബാക്റ്റധീരിയകളുയം 
ഇങ്ങമന പ്രകാശയം പുറമപെെു�ിക്ുന്ുണ്ട്. മിന്ാമിന്ി

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020 32



മജല്ിഫിഷ്

എന്ാൽ, കെലിൽ ഏറ്റ�ുയം സുലഭമായി ദൃശ്
മാ�ുന് ഈ തിളക്ത്ിന് കാരണയം ജഡവനാ
ഫ് ളാമജവല്റ്റ്സ്  (dinoflagellates) എന് സൂക്ഷ
ജധീ�ികളാണ്. ആല് �(algae) �ർ�ത്ിൽമപെട 
ഇ� നധീല-പച്ച നിറങ്ങളുള്ള പ്രകാശമാണ് പുറ
മപെെു�ിക്ുന്ത്. ജഡവനാഫ്ളാമജവല്റ്റ്സ് 
ജജ�ദധീപ്ി പുറമപെെു�ിക്ാനുള്ള പ്രധാന കാരണയം 
സവേയയംരക്ഷയാമണകേിലുയം അത് പ്ര�ര്ത്ിക്ുന്ത് 
മൂന്ു �ിധത്ിലാമണന്് ശാസ്ത്രജ്ർ �ിശവേസി
ക്ുന്ു. 

അതിൽ ഒന്ാമവത്ത്,  തങ്ങൾ ഭക്ഷ്വയാ
�്മല്; ഹാനികരമാണ് എന്ുള്ള മുന്റിയിപെ് 
നല്ലാണ്. രണ്ടാമമത് സാധ്ത, മപമടന്് 
ആമരയുയം ഭ്രമിപെിക്ുന് പ്രകാശയം പുറമപെെു�ി
ക്ുക �ഴി ശത്രു�ിമന ഭ്രമിപെിച്ച് കെന്ുകളയുക 
എന്താണ്. മൂന്ാമവത്ത്, ജഡവനാഫ്ളാമജ
വല്റ്റ്സിമറെ പ്രകാശയം അ�യുമെ  ശത്രുക്ളുമെ 
ശത്രുക്മള ആകർഷിക്ുക �ഴിയുള്ള സവേയയംര
ക്ഷയാണ്. 

ചലിക്കുന് മവള്ത്ില്ൊത്ം കാണുന് 
കാഴ്ച

എമറെ സുഹൃത്ായ ആതിവഥയവനാമൊപെയം 
ഞങ്ങൾ മതരു�ിലൂമെ ക്രധീക്് (creek) എന്ു 
�ിളിക്ുന് ഇെുങ്ങിയ സമുദ്രഭാ�വത്ക്് നെന്ു. 
പൂർണ െന്ദ്രവനാെ് അെുക്ാറായ  ആ രാത്രിയിൽ 
െന്ദ്രന് ഉദിക്ുന്തിനു മുമ്ായി അ�ിെമത് 
കാഴ്ചകൾ എനിക്് കുമറമയാമക് �്ക്തമായി 
കാണാൻ സാധിച്ചു. െന്ദ്രന് ഉദിച്ചുകഴിഞൊൽ 
ജജ�ദധീപ്ി കാണാൻ സാധിക്ുവമാ എന് ഉത്ക
ണ്ഠ എമറെ മന്ിമന മെറുതായി അലടി. എന്ാൽ, 
കൂമെ ഉണ്ടായിരുന് സുഹൃത്ായ �ിദ�്ധന് 

പതി�് പുഞ്ിരിവയാമെ വബാടുകൾ �രി�രിയാ
യി നിര്ത്ിയിരിക്ുന്ിെവത്ക്് നെത്യം തുെർ
ന്ു. ഞാന് ഒരു �െിക്ഷണയം ജകയില് കരു
തിയിരുന്ു. 

നല്  ഇരുട് നിറഞെ സ്ഥലമത്ത്ിയവപൊള് 
ഞങ്ങള് നെത്യം നിര്ത്ി.  എമറെ സുഹൃത്് 
�െിമകാണ്ട് മ�ള്ളത്ിൽ അെിക്ാൻ തുെങ്ങി.  
ഞങ്ങമള അമ്രപെിച്ചുമകാണ്ട്, അെിവയറ്റു മത
റിക്ുന് മ�ള്ളത്ിൽ പച്ചയുയം നധീലയുയം നിറങ്ങ
ളിൽ പ്രകാശത്ിളക്യം കാണാൻതുെങ്ങി. ആമരയുയം 
ഭ്രമിപെിക്ുന് ആ മായക്ാഴ്ച എമന് അത്ഭുതമപെ
െുത്ി. നിശ്ലമായ മ�ള്ളത്ിൽ പതുമക് 
കാമലെുത്ുമ�ച്ചവപൊൾ കാലിനുെുറ്റുയം തിളങ്ങു
ന് മ�ളിച്ചയം!

നിശ്ലമായ ജലത്ിൽ ഈ പ്രതിഭാസയം 
കാണാൻ പറ്റിമല്കേിലുയം മ�ള്ളയം തധീരത്് അെു
ക്ുന് ഇെങ്ങളിലുയം ഓളപെരപെിലുയം ജജ�ദധീപ്ി 
�്ക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇരുടിൽ, തി
ളങ്ങുന് മ�ള്ളമത് ജകക്ുമ്ിളിലാക്ിയുയം 
ജകകൾമ�ച്ച് മ�ള്ളമത് െലിപെിച്ചുയം തധീരവത്ാ
െുവെർന്ു  മ�ള്ളത്ിൽ നെന്ുയം ആ �ശ്ാനു
ഭ�മത് ഞങ്ങൾ പല രധീതിയിൽ അറിഞെു. ആ 
കാഴ്ചയിൽ ഞാന് മതിമറന്ുനിന്ു. െന്ദ്രൻ ഉദിച്ച് 
മ�ളിച്ചയം പരന്തിനാൽ ജജ�ദധീപ്ിയുമെ പ്രഭ 
ക്രവമണ മങ്ങിത്ുെങ്ങി.

ജഡവനാഫ് ളാമജവല്റ്റ്സ്

കരത്െ അലപക്ിച്ചു 
ജൈവദധീപ്ി കൂടുതലുകം 
കടല ൈധീവികളിലോണ്റ 
കണ്ടുവരുന്നത്റ. 
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1  സാധാരണ ജലവദാഷയം മുതല് മാരകമായ 
ശവോസവകാശവരാ�ങ്ങള് �മരയുള്ള പല 
വരാ�ങ്ങളുണ്ടാക്ുന്തുയം �ി�ിധ �കവഭദ
ങ്ങളുള്ളതുമായ ആര്.എന്.എ. ജ�റസുക
ളാണ് മകാവറാണ ജ�റസുകള്. ജെനയിമല 
�ുഹാനില് 2019 ഡിസയംബര് 31 ന്  ആദ്മായി 
റിവപൊര്ട് മെയ് വകാ�ിഡ്-19 വരാ�യം വലാകമാമക 
പെര്ന്ിരിക്ുകയാണ്. ഏത് മകാവറാണ 
ജ�റസാണ് ഈ വരാ�മുണ്ടാക്ുന്ത്?

2  മായംസ്നിര്മിതമായ ഒരു ക�െ�ുയം ഒരു 
ജനിതക �ത്രു�ുയം (RNA/ DNA) വെര്ന്താ
ണ് ജ�റസുകളുമെ ഘെന. ജധീ�നുള്ള വകാ
ശങ്ങളില് പ്രവ�ശിച്ചാല് മാത്രയം ഇ� ജധീ�
ല്പ്ര�ര്ത്നങ്ങള് നെത്ി മപരുകിമക്ാ 
ണ്ടിരിക്ുയം. സവേതന്ത്രമായി കാണുന് ജ�റസ് 
കണങ്ങള്ക്്  പറയുന് വപമരന്്?

3  നമ്ുമെ ശരധീരവകാശങ്ങളിവലക്് ജ�റസു
കള് എത്ിമപെടാല്  അ�മയ ഒഴി�ാക്ാനാ
യി വകാശങ്ങള് െിലയിനയം വപ്രാടധീനുകമള   
ഉല്പാദിപെിക്ുന്ു. ജ�റസുകളുമെ വകാപെിക
ളുണ്ടാക്ുന് പ്രക്രിയ തെ്മപെെുത്ിമക്ാ
ണ്ടാണ് ഇ� ഇത് സാധ്മാക്ുന്ത്. ഇങ്ങമന 
ജ�റസുകളുണ്ടാക്ുന് വരാ�ങ്ങള്മക്തിവര 
പ്ര�ര്ത്ിച്ച് വകാശങ്ങള്ക്് സുരക്ഷ നല്ുന് 
ഈ വപ്രാടധീന് ഏതാണ്?  

4  മകാവറാണ ജ�റസുകള് റിവട്രാജ�റസ് 
�ിഭാ�ത്ില്മപെെുന്തായതിനാല് ഇ� 
വകാശങ്ങളിമല ഡി.എന്.എ. യില് കെന്ു
മെന്് അതിമറെ ജധീവനാമിമറെ വകാപെി നിര്മി
ക്ുകയുയം അങ്ങമന വകാശങ്ങളുമെ ജധീവനാമില് 
തകരാറുകള് ഉണ്ടാക്ുകയുയം മെയ്ുന്ു. 
ആര്.എന്.എ. മയ ഡി.എന്.എ.ആക്ി മാറ്റിയ 
വശഷമാണ് അത് വകാശത്ില് തുന്ിവച്ച

ലകോവി ഡ്റ -19  എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്ിയാണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്.  
ഉതെരങ്ങള് ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം editorsk12@gmail.com എന്ന 
വിലാസതെില് അയക്ണം.  നിങ്ങളുത്െ ലപര്റ, ല�ോണ് ന്ര്, പഠിക്കുന്ന ക്ോസ്റ, പിന്ലകോഡ്റ, 
സ്റ കൂള് വിലോസകം, എന്നിവ ഉള്ത്്പെടുതൊന് വിട്ടുപ�ാകരുത്.

എല്ാ പ�ാദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ി
ത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. സമ്ാനങ്ങള് സ് കൂള് ത്െഡ് മാസ് ്ററുത്െ/
പ്ിന്സി്പെലിത്റെ വിലാസതെിലാണ് അയക്കുക. അടുതെമാസം 25 ാം തീയതിക്് മുമ്ായി 
സമ്ാനങ്ങള് കിട്ടിയിത്ല്ങ്ില് 9497301073 എന്ന നമ്രില് ബന്ധത്്പെടുക.

സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്കും മത്സരതെില് �ത്ങ്ടുക്ാം. എല്ാ്റിനം ശരിയുതെരം അയക്കുന്ന 
അതെരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുതെ് ഒരാളുത്െ പ�ര മാസികയില് പ്സിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  
സമ്ാനങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്.
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ര്ക്ുന്ത്. ഈ പ്രക്രിയമയ സഹായിക്ുന് 
എന്ജസയം ഏതാണ്?

5  വകാ�ിഡ്-19 വരാ�ത്ിന് കാരണമായ 
ജ�റസ് മൃ�ങ്ങളില്നിന്് മനുഷ്രിവലക്് 
എത്ിയതാമണന്് കരുതമപെെുന്ു. മൃ�ങ്ങ
ളില്നിന്് വരാ�കാരികള് മനുഷ്രിവലക്് 
എത്ുന്തുമൂലമുണ്ടാകുന് വരാ�ങ്ങള്ക്് 
പറയുന് വപമരന്്?

6  ഇെയ്കിമെ വസാപെുയം മ�ള്ള�ുയം ഉപവയാ�ിച്ച് 
ജക കഴുകല്, മാ്് ധരിക്ല്, സാമൂഹിക 
അകലയം പാലിക്ല് (SMS) എന്ി�യാണ് 
വകാ�ിഡ്-19 വരാ�മത് പ്രതിവരാധിക്ാനായി 
നായം പാലിക്ുന് മാര്�ങ്ങള്. ജ�റസിമറെ 
വപ്രാടധീന് ക�െമത് വസാപെ് ലയിപെിച്ച് കള
യുന്തിനാലാണ് അത് പ്ര�ര്ത്നരഹിത 
മാകുന്ത്. ജ�റസിമറെ ഈ വപ്രാടധീന് ക�
െത്ിമറെ വപമരന്്?

7  വകാ�ിഡ്-19 വരാ�മത് തിരിച്ചറിയാനായി 
RT-PCR, െിഷ്ുകള്ച്ചര് ഐമസാവലഷന്, 
ആറെിവബാഡി ഡിറ്റക് ഷന് തുെങ്ങിയ മെസ്റു
കളാണ് നില�ിലുള്ളത്. ഇതില് ഏറ്റ�ുയം 
�്ാപകമായി ഉപവയാ�ിക്ുന്ത് RT-PCR 
മെസ്റാണ്. ഇതിമറെ പൂര്ണരൂപമമന്ാണ്?

8  പകര്ച്ച�്ാധികമള പ്രതിവരാധിക്ുന്തിനുയം 
പ്രതി�ിധികള് കമണ്ടത്ുന്തിനുയം നമുക്് 
സഹായകമാകുന്ത് ആധുനിക ശാസ്ത്രശാ
ഖകളായ പാവത്ാളജി, വമാളിക്ുലര് 
ബവയാളജി, ഇമ്ൂവണാളജി, ഫാര്മവക്ാളജി 
തുെങ്ങിയ�യാണ്. ഒരു സമൂഹത്ില് വരാ
�ങ്ങള് പെരുന് രധീതിമയക്ുറിച്ചുയം അതിനുള്ള 
ഘെകങ്ങമളക്ുറിച്ചുയം സ്റാറ്റിസ്റിക് സിമറെ 
സഹായവത്ാമെ പഠിക്ുന് ശാസ്ത്രശാഖ 
ഏതാണ്?
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9  വകാ�ിഡ്-19 വരാ�ത്ിമറെ പശ്ാത്ലത്ി

ല് തുണിമകാണ്ടുള്ള മാ്്, സര്ജിക്ല് 
മാ്്,  N 95 മാ്് (respirator) എന്ിങ്ങമന 
�ി�ിധതരയം വഫസ് മാ്ുകള് ഉപവയാ�ിക്ു
ന്ുണ്ടവല്ാ. അരിച്ചുമാറ്റാന് കഴിയുന് കണ
ങ്ങളുമെ �ലുപെത്ിലുള്ള �്ത്ാസമാണ് 
ഇ�മയ �്ത്ത്രമാക്ുന്ത്. വരാ�ികളുമായി 
അെുത്ിെപഴകുന് ആവരാ�്പ്ര�ര്ത്കര് 
ഉപവയാ�ി ക്ുന് N 95 മാ്ിമറെ വപരിമല 
95  എന്ിമനയാണ് സൂെിപെിക്ുന്ത്?

10 വകാ�ിഡ്-19 വരാ�ത്ിമനതിമരയുള്ള �ാക്ിനുയം 
മരുന്ുകളുയം വരാ�നിര്ണയരധീതികളുയം കമണ്ട
ത്ുന്തിനായി വലാകത്ിമറെ പലഭാ�ങ്ങ
ളിലുയം �വ�ഷണങ്ങള് നെന്ുമകാണ്ടിരിക്
യാണ്. വകരളത്ില് ശ്ധീെിത്ര ഇന്സ്റിറ്റ്ൂട് 
ഓഫ് മമഡിക്ല് സയന്സസ്, രാജധീ�് �ാന്ധി 
മസറെര് വഫാര്  ബവയാമെക് വനാളജി തുെ
ങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുയം ഇത്രയം �വ�ഷണ
ങ്ങളില് ഏര്മപെടിടുണ്ട്. ഇന്്യില് ഇത്രയം 
�വ�ഷണങ്ങള് നെത്ാനുള്ള അനുമതിയുയം 
അയം�ധീകാര�ുയം നല്ുന്ത് ICMR ആണ്. ICMR 
മറെ പൂര്ണരൂപമമന്ാണ്?

ഏപ്രില 2020: ഉത്തരങ്ങള്
1  SARS (Severe Acute Respiratory 

Syndrome). 2002 ല് ജെനയിലുണ്ടായ 
മകാവറാണ ജ�റസ് വരാ�മാണിത്. വകാ�ിഡ് 
19, MERS (Middle East Respiratory Syndrome)  
എന്ധീ വരാ�ങ്ങളുമുണ്ടാക്ുന് ജ�റസുകളുയം 
മകാവറാണ കുെുയംബത്ില് മപട�യാണ്.

2  ഹര്മന് പ്രധീത് കൗര്. 2020 
ഐ.സി.സി. �നിതാ െവേറെി 20 
വലാകകപെ് ക്രിക്റ്റില് റവണ്ഴ് സ് 
അപ് ആയ ഇന്്ന് െധീമിമറെ 
ക്ാപ്റ്റനാണി�ര്. ഓസ് വട്രലി
യയാണ് ൊമ്്ന്ാര്. 

3  വപാള് സക്റിയ. ‘ഒരു ആഫ്ിക്ന് യാത്ര’ 
എന് യാത്രാ�ി�രണയം രെിച്ച മലയാള സാ
ഹിത്കാരനാണ് ഇവദേഹയം.

4  Climate action. ഭൂമിമയ സയംരക്ഷിക്ുന്തി
നുയം അതിമറെ ജജ�ജ��ിധ്മത് നിലനി
ര്ത്ുന്തിനുമായി �ി�ിധ പ്ര�ര്ത്നങ്ങള് 
ആസൂത്രണയം മെയ്് നെത്ുന്തിന് ഏപ്രില് 
22 ന് ആെരിക്ുന് ഭൗമദിനത്ിമറെ ഈ 
�ര്ഷമത് പ്രവമയമാണിത്.

5  പാവ്ാ പിക്ാവസാ. യുദ്
�ിരുദ് സവന്ദശയം ഉള്മക്ാള്ളുന് 
പ്രശത്രമായ എണ്ഛായാെിത്ര
മായ ‘�വേര്ണിക്’ ഉള്മപെമെ 
ഒവടമറ െിത്രങ്ങളുമെ രെയിതാ
�ായ വലാകപ്രശത്ര െിത്രകാരനാണ് ഇവദേഹയം.

6  ക്ാപ്റ്റന് ലക്ഷി. ഇന്്യിമല ബ്ിടധീഷ് 
സാമ്ാജ്ത്ിമനതിമരയുള്ള വപാരാടത്ിനാ
യി 1942 ല് സുഭാഷ് െന്ദ്രവബാസ് രൂപധീകരി
ച്ച ഇന്്ന് നാഷനല് ആര്മിയുമെ  ഭാ�മായി 
സികേപെൂരില് രൂപധീകരിച്ച ഝാന്സി റാണി 
റജിമമറെിമന നയിച്ച മലയാളിയാണി�ര്. 

7  വബാങ്ങ് ജൂന് വഹാ (Bong Joon-ho). 
92 ാമത് ഓ്ാറില് 2019 മല ഏറ്റ�ുയം മികച്ച 
െിത്രമെക്യം പ്രധാനമപെട നാല് അ�ാര്ഡുക
ള് വനെിയ  ദക്ഷിണമകാറിയന് സിനിമയായ 
‘പാരജസറ്റി’മറെ സയം�ിധായകനാണ് ഇവദേഹയം.

8  വമാസ്യി �ുഹ (Mawsmai Cave). െുണ്ാ
മ്ുകല്് നിവക്ഷപങ്ങളില് രൂപമപെട സ്റാലക് ജറ്റ 
റ്റുകളുയം സ്റാലക്ജമറ്റുകളുയം വെര്ന്ുള്ള പ്രകൃ
തിദത് മകാത്ുപണികവളാെു കൂെിയ ഈ 
�ുഹ വമഘാലയയിമല െിറാപെുഞ്ിയിലാണ്.

9  1935. ഈ �ര്ഷയം ഏപ്രില് 1 നാണ് ഇന്്
യില്  ബാകേുകളുമെ ബാകോയി അറിയമപെ
െുന് റിസര്�് ബാകേ് സ്ഥാപിച്ചത്. മുയംജബ
യിലാണ് ഇതിമറെ മഹഡ് ഓഫധീസ് 
സ്ഥിതിമെയ്ുന്ത്. 

10  മിനുക്്. കഥകളിയില് സ്ത്രധീകഥാപാത്രങ്ങളു
മെ വ�ഷത്ിന് നല്ിയ വപര്. കഥകളിയിമല 
വ�ഷത്ിന് കഥാപാത്രങ്ങളുമെ സവേഭാ�ത്ി
നനുസരിച്ചുള്ള വ�ഷങ്ങളാണ് മപാതുവ� 
നിശ്യിച്ചിടുള്ളത്.

ഏപ്രില 2020
സമ്മോനോര്ഹെോെ സ്റകൂള് വിദ്യോര്ഥി
 ഒ.സി.ശ്ധീനന്ദ, 10 ായം ക്ാസ് ബി, ��.എച്ച്.

എസ്.എസ്., പള്ളിക്ുന്്, പി.ഒ. പള്ളിക്ുന്്, 
കണ്ൂര് - 670 004

 വഫാണ് :  9495728437

സ്റകൂള് വിദ്യോര്ഥിെല്ലോത്ത വിൈെി 
 മക.ഹരിഹരന്, ഹരിത, കുളപൊറ വറാഡ്, 

കാടായിവക്ാണയം, തിരു�നന്പുരയം
 വഫാണ് : 9846187663

എകം.പി.സനിലകുമോര്
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‘�ിപ്ല�യം’ എന്ു വകടാല് നമുമക്ന്ാണ് 
വതാന്ുക?  ഫ്ഞ്ു�ിപ്ല�യം, റഷ്ൻ 

�ിപ്ല�യം എമന്ാമക് പറയുയംവപാമല എവന്ാ 
�ിപുലമായ ജനകധീയ മുവന്റ്റമമവന്ാ അക്രമ�ുയം 
മരണ�ുയം ധാരാളയം നെക്ുന് സമരമമവന്ാ ഒമക് 
വതാന്ായം. ഏതായാലുയം �മ്ിച്ച മാറ്റമാണ് എന്ു
റപെ് . മപമടന്ുള്ള �മ്ിച്ച മാറ്റമാണ് �ിപ്ല�യം. 
അത് ജനങ്ങമള ആമക ബാധിക്ുയം. ജനങ്ങൾക്് 
തങ്ങൾ �ിപ്ല�ത്ിൽ പമകേെുക്ുന്ുമ�ന്് 
വതാന്ുകയുയം മെയ്ുയം.

ഊര്ജവിപ്ലവം - ഒരു വിശദീകരണം
ഊർജ�ിപ്ല�യം എന്ാണ്? ഊർജത്ിമറെ 

ഉത്പാദനത്ിലുയം പ്രവയാ�ത്ിലുയം ഉള്ള കാതലായ 
മാറ്റമാണത്. ആ മാറ്റയം എവന് നെന്ുകഴിഞെു 
എന്ായിരിക്ുയം നിങ്ങൾക്് വതാന്ുക. സവേന്യം 
ശരധീവരാർജത്ിന് പകരവമാ അതിൽക്ൂെുതലാ
വയാ പ്രകൃതിയുമെ ഊർജയം - കാറ്റ്, മ�ള്ളയം, തധീ  
മുതലായ�യുമെ ഊർജയം - ഉപവയാ�ിച്ചുതുെ
ങ്ങിയത് തമന് ഒരു �ിപ്ല�യം ആയിരുന്ിവല്? 
അതിനുവശഷയം കൽക്രിയുയം എണ്യുയം കത്ിച്ച് 
താപയം ഉണ്ടാക്ാനുയം അതുപവയാ�ിച്ച് എൻജിൻ 
ഓെിക്ാനുയം തുെങ്ങിയതുയം �ിപ്ല�യംതമന്. പിന്ധീെ് 
ജ�ദ്ുതി കണ്ടുപിെിച്ചതുയം പ്രവയാ�ിച്ചതുയം 
മമറ്റാരു �ിപ്ല�യം ആയിരുന്ു. 

പവക്ഷ, അമന്ാമക് ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദിപെി
ച്ചതുയം �ിതരണയം മെയ്തുയം �ൻകിെ ഉത്പാദന 
നിലയങ്ങളിൽനിന്് ആയിരുന്ു�വല്ാ. ഈയി
മെയായി നായം വകൾക്ുന്ത് കാറ്റാെിയിൽനിന്ുയം 

സൗവരാർജത്ിൽനിന്ുയം ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദി
പെിക്ുന് മെറുകിെ ജ�ദ്ുതിനിലയങ്ങമളക്ു
റിച്ചാണ്. �ധീെിമറെ പുരപെുറത്ുനിന്് ഒവന്ാ 
രവണ്ടാ കിവലാ�ാട് ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദിപെിച്ച് 
സവേന്യം ആ�ശ്യം നിറവ�റ്റായം. അങ്ങമന ലക്ഷക്

പല വിപ്ലവങ്ങത്ളക്കുറിച്ചുകം നോകം ലക്ിട്ടുണ്്റ.  
ഊര്ൈരകംഗത്തുകം ഒരു നിശ്ശബ്ദവിപ്ലവകം അരലങ്ങറുകെോണ്റ.  
എന്തോണ്റ ആ വിപ്ലവത്തിത്റെ സ്ഭോവത്മന്ന്റ ലനോക്ോകം.

ഊര്ൈവിപ്ലവകം
ലഡോ. ആര്. വി. ൈി. ലമലനോന്*

റിട. പ്രിന്സിപെല്, ��. എഞ്ിനധീയറിങ് വകാവളജ്, കണ്ൂര്
വഫാണ് : 9446509413

മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ - 2020 36



ണക്ിന്  �ധീെുകളില്നിന്ുയം മറ്റു മകടിെങ്ങളി
ല്നിന്ുയം ജ�ദ്ുതി ഉത് പാദിപെിച്ചു നമ്ുമെ 
ജ�ദ്ുതാ�ശ്ങ്ങള് എല്ായം നിറവ�റ്റായം എന്ു 
�ന്ാവലാ? നമ്ുമെ ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദന 
�ിതരണ സയം�ിധാനങ്ങമളല്ായം അവപൊൾ മാറിവല്? 
അവതാമെ നമ്ുമെ സാമൂഹ്ഘെനയുയം മാറിവല്? 

പണ്ട്  രാജധാനികളുയം മറ്റുമുള്ള ഇെങ്ങളായി
രുന്ു �ൻകിെ ന�രങ്ങൾ. പിന്ധീെ് തുറമുഖപ
രിസര�ുയം കച്ച�െവകന്ദ്രങ്ങളുയം ന�രങ്ങളായി.  
�്ാ�സായിക�ിപ്ല�ത്ിനു വശഷയം ധാരാളയം 
�്�സായങ്ങൾ �ളർന്ു�ന്വപൊൾ �്�സാ
യന�രങ്ങളുയം ഉണ്ടായി. ആയിരക്ണക്ിന് 
മതാഴിലാളികളാണവല്ാ �്�സായങ്ങളിൽ 
പണിമയെുക്ുക. അവപൊൾ അ�ർക്ു താമസി
ക്ാൻ സ്ഥലയം വ�ണയം, �ധീെുകൾ വ�ണയം, കച്ച�
െസ്ഥാപനങ്ങൾ വ�ണയം. അങ്ങമനയാണ് ന�രയം 
�ളരുന്ത്. 

ഫാക്ടറികൾ കൂടയംകൂടമായി വകന്ദ്രധീകരിക്ാൻ 
പ്രധാന കാരണയം ഉയർന് വതാതിലുള്ള ഊർജാ
�ശ്യം ആണ്. ജ�ദ്ുതി വകന്ദ്രധീകൃതമായി 
ഉത്പാദിപെിച്ചു �ിതരണയം മെയ്ുവമ്ാൾ സവോഭാ
�ികമായുയം ജ�ദ്ുതി ധാരാളമായി കിടുന്ിെത്ു 
�്�സായങ്ങളുയം �രുയം. അമല്കേിൽ �്�സായ
ത്ിനെുത്ു �ൻകിെ ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദനവക
ന്ദ്രങ്ങൾ പണിയുയം. അതിനു പകരയം ജ�ദ്ുതി 
�ിവകന്ദ്രധീകൃതമായി ഉത്പാദിപെിക്ാമമന്ു 
�ന്ാവലാ? അവപൊൾ �്�സായങ്ങളുയം �ിവക

ന്ദ്രധീകൃതമായി സ്ഥാപിക്ാമവല്ാ. അവപൊൾ ജന
�ാസവകന്ദ്രങ്ങളുയം �ിവകന്ദ്രധീകൃതമാകായം. �ൻന
�രങ്ങൾക്് പകരയം മെറുപടണങ്ങൾ മതി. 
അങ്ങമന ന�ര�ത്കരണത്ിമറെ �ലിയ പ്രശ്ന
ങ്ങളുയം ഒഴി�ാക്ായം.

എന്തുമകാണ്് സൗനരാര്ജം?
സൗവരാർജമത്പെറ്റിയുയം കാറ്റാെി മില്ുകമള

പെറ്റിയുയം വകടുതുെങ്ങിയിട് ഒരുപാെ് നാളായി. 
പവക്ഷ, ഇവപൊഴാണ് അ� പെരുന്ത്. അമ്തു
�ര്ഷയം മുമ്ുതമന് പരധീക്ഷണാെിസ്ഥാനത്ിൽ 
മെറു ജ�ദ്ുതദധീപങ്ങളുയം മതരു�ു�ിളക്ുകളുയം 
സാധാരണമായിരുന്ു. മ�ള്ളയം പമ്ുമെയ്ാനുയം 
കുറമച്ചാമക് കഴിയുമായിരുന്ു. അമതാമക് 
സർക്ാറിമറെ �മ്ിച്ച സഹായവത്ാമെ സ്ഥാ
പിതമായതാണ്. തുെക്ത്ില്, സൗവരാർജ 
മസല്ുകള്ക്് ഉയർന് �ിലയായിരുന്ു. ഉദാഹ
രണയം പറഞൊൽ, 40 �ാടിമറെ ഒരു െ്ൂബ് ജല
റ്റ് കത്ിക്ാൻ വ�ണ്ട വസാളാർ പാനലിനു 
30,000 രൂപ �ിലയാകുമായിരുന്ു. പിമന് 
എന്ിനാണ് സർക്ാരുകൾ �മ്ിച്ച പണയം മുെക്ി 
സൗവരാർജമത് പിന്ുണച്ചത്? അത് സൗവരാർ
ജത്ിമറെ �മ്ിച്ച സാധ്തകൾ മുൻകൂടി കണ്ടു
മകാണ്ടായിരുന്ു. കൂെുതൽ മമച്ചമപെട സാവകേ
തിക�ിദ്മകാണ്ട്  ക്രവമണ മെല�് 
കുറയുമമന്ായിരുന്ു പ്രതധീക്ഷ. ഇവപൊൾ �ില 
ഏകവദശയം ഇരുപതിമലാന്്  ആയി കുറഞെു.   

 പുരപെുറ വസാളാര് പാനല്
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എങ്ങമന ഇത്രമാത്രയം �ിലകുറഞെു? സാവകേതി
ക�ിദ് മമച്ചമപെടിടുണ്ട് എന്ത് �ാത്ര�മാണ്. 
പവക്ഷ അതിവനക്ാവളമറ, മറ്റു കാരണങ്ങളുയം 
ഉണ്ടായി.

ഒരു കാരണയം, സൗവരാർജത്ിമറെ ആ�ശ്യം 
(demand) �ളമര �ർധിച്ചു എന്താണ്. ഉത്പാ
ദനയം കൂെിയവപൊൾ ഉത്പാദനമച്ചല�് കുറഞെു. 
ആ�ശ്യം കൂൊൻ കാരണയം വഫാസിൽ ഇന്ധന
ങ്ങവളാെുള്ള അപ്രിയമാണ്. ആവ�ാളതാപന�ുയം 
കാലാ�സ്ഥാമാറ്റ�ുയം മറ്റുയം അ�യിൽനിന്ുള്ള 
മാറ്റയം അനി�ാര്മാക്ി. ഈ മാറ്റത്ിന് തുെക്യം
കുറിച്ചത് ജെനയാണ്. അ�ിമെ ഉത്പാദിപെി

ക്ുന് വസാളാർ പാനലുകമളല്ായം �ിറ്റുവപാകുയം 
എന്ുറപൊയവപൊൾ ഉത്പാദനയം കുതിച്ചു. ഉത്പാ
ദനമച്ചല�് കുറഞെു. കുറഞെ�ിലയ്ക് അ�ർ 
കയറ്റി അയക്ാൻ തുെങ്ങിയവപൊൾ ആവ�ാള�ി
പണിയിലുയം വസാളാർ പാനലിമറെ �ില ഇെിഞെു. 
അവതാമെ ജർമനിയിലുയം അവമരിക്യിലുയം മറ്റുയം 
വസാളാർ പാനൽ ഉത്പാദിക്ുന് കമ്നികൾക്്  
�ില കുറവയ്കണ്ടി�ന്ു. ഏതായാലുയം കവമ്ാള�ില 
കുത്മന കുറഞെു. ഇവപൊഴുയം കുറഞെുമകാ

ണ്ടിരിക്ുന്ു. ഇന്് ഏറ്റ�ുയം വ��ത്ിൽ �ളരു
ന് ഒരു ഉത്പാദനവമഖലയാണ് സൗവരാർജ 
പാനലുകളുവെത്.

നകരളത്ിമറെ സ്ിതി
ഇന്് വകരളത്ിൽവപാലുയം സവേന്യം ആ�ശ്

ങ്ങൾ നിറവ�റാൻ ഉതകുന് ഒരു കിവലാ�ാട് 
വസാളാർ സയം�ിധാനയം പുരപെുറത്ു സ്ഥാപിക്ാൻ 
ഒരു ലക്ഷയം രൂപയിൽ താമഴ മാത്രവമ മെല�് 
�രൂ. 

വകരളത്ിമറെ �ർധിച്ചു�രുന് ഊര്ജാ�ശ്

ങ്ങൾ നിറവ�റാൻ  സൗവരാർജയം മതിയാകുവമാ? 
�ിവദശത്ുയം ഇന്്യിൽ തമന് രാജസ്ഥാൻ, 
�ുജറാത്്, ആന്ധാപ്രവദശ് തുെങ്ങിയ സയംസ്ഥാ
നങ്ങളിലുയം സാധിക്ുന്തുവപാമല വകരളത്ിൽ 
ആയിരക്ണക്ിന് മഹക്റ്റർ �ിസ് തൃതിയുള്ള 
സൗവരാർജ പാെങ്ങൾ സ്ഥാപിക്ാൻ ആ�ില്വല്ാ. 
അ�ിമെയാണ് പുരപെുറ സൗവരാർജ സയം�ിധാ
നത്ിമറെ പ്രസക്തി. ഒരു കിവലാ�ാട് ജ�ദ്ുതി 

അതിരപ്ിള്ിമയ രക്ിക്കാന്...

ൊലക്ുെി പുഴയിമല അതിരപെിള്ളി മ�ള്ളച്ചാടമത്പെറ്റി നിങ്ങൾ
ക്റിയാമവല്ാ. അ�ിമെ പുതിമയാരു അണമകടി ജ�ദ്ുതി 

ഉത്പാദിപെിക്ാനുള്ള പദ്തിക്ായി ഇലക് ട്രിസിറ്റി 
വബാർഡ് ഉത്ാഹിക്ുകയാണ്. അതിമറെ 
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതയം മൂലയം ആ പദ്തിക്ു 
�ലിയ എതിർപെുണ്ട്. അതിരപെിള്ളിക്് കുറച്ചു 
മുകളിലായി മപരിങ്ങൽകുത്് അണമക്ടുയം 
ജലാശയ�ുയം ഇവപൊൾത്മന് ഉണ്ട്. അ�ിമെ 
ഒരു ജ�ദ്ുതിനിലയ�ുയം പ്ര�ർത്ിക്ുന്ുണ്ട്.

മപരിങ്ങല്കുത്ിനു മതാടു മതക്് ഒരു 
മലയാണ്. അതിനുയം മതക്് മപരിയാർ ഒഴുകുന്ു. അ�ിമെ, മപരിങ്ങൽകുത്ിൽ 
നിന്് ഏതാണ്ട് അഞ്ു കിവലാമധീറ്റർ മാറി മമറ്റാരു അണമക്ടുയം ജലാശയ�ുയം ഉണ്ട് 
- ഇെമലയാർ. അത് മപരിങ്ങല്കുത്ിമനക്ാൾ താഴ്ന്ന  മല�ലിലാണ്. ഇെമലയാ
റിൽനിന്് മ�ള്ളയം മപരിങ്ങല്കുത്ിവലക്ു പമ്ുമെയ്ു കയറ്റാന് കഴിയുയം. പയംപ്ഡ് 
വസ്റാവറജി(pumped storage)ന്  പറ്റിയ സൗകര്യം! അതിനാല്, പുതിയ അണമക്ട് 
ആ�ശ്മില്. മ�ള്ളയം ഒഴുക്ാനുള്ള കുഴവലാ തുരകേവമാ നിർമിച്ചാൽ മതി. 

(ശേഷം 41 ാം ശേജില്)
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ജനിതകപരമായി തലമുറകളിവലക്് ജകമാറ്റയം 
മെയ്ുന് വരാ�ങ്ങമളല്ായം അ�യ്ക് കാര

ണമാകുന് ജധീനുകമള കമണ്ടത്ി എമന്വന്
ക്ുമായി തുെച്ചുനധീക്ാൻ സാധിക്ുമമകേിൽ 
എത്ര നന്ായിരുന്ു! അതിനു സഹായിക്ുന് 
കണ്ടുപിെുത്യം നെത്ി വലാകമത് അത്ഭുതമപെ
െുത്ിയ �നിതയാണ് മജന്ിഫർ ആൻ ഡൗഡ്ന.

1964 മഫബ്ു�രി 19 ന് �ാഷിങ്െൺ ഡി.
സി.യിലാണ് മജന്ിഫർ ആൻ ഡൗഡ്ന ജനി
ച്ചത്.  ഏഴു �യ്ുള്ളവപൊൾ അ�ൾ മാതാപി
താക്വളാമൊപെയം ഹ�ായിയിമല ഹിവലാ പടണ
ത്ിവലക്് താമസയം മാറ്റി. 

ഹ�ായിയിമല പ്രകൃതിസൗന്ദര്�ുയം പാരി
സ്ഥിതിക ജ��ിധ്�ുയം കണ്ടു�ളർന് മജന്ിഫർ, 
പ്രകൃതിവയാെ് �ളമരയധികയം താല്പര്മുള്ള�ളാ
യി മാറി. വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രയം, ഭൂമിശാസ്ത്രയം,  പരിണാമയം 

എന്ി�യിമലല്ായം ഒരുവപാമല താല്പര്യം പ്രകെി
പെിച്ച ജന്ിഫമറ,  മാതാപിതാക്ൾ നിർവല്ാഭയം 
വപ്രാത്ാഹിപെിക്ുകയുയം, പുത്രകങ്ങളിലൂമെയുയം 
മ്ൂസിയയം സന്ദർശനത്ിലൂമെയുയം മറ്റുയം അ�ളുമെ 
അഭിനിവ�ശയം കൂടാൻ ശ്മിക്ുകയുയം മെയ്ു.

  

ശാസ്ത്രാന്വേഷണത്ിമറെ ഹരം
ഒരു വ�നൽക്ാലത്് ഹ�ായി സർ�കലാ

 ൈനിതക ലരോഗങ്ങള്ക്്റ വിരോമമിടോനുകം പുതിെ സ്ധീ്ിസുകള്ക്്റ തത്ന്ന ൈന്കം 
നല്റകോനുകം ലശ്ിയള്ള സോലങ്കതികവിദ്യെോണ്റ ക്ിസ്ര് ൈധീന് എഡി്ിങ്റ.  
ഈ ലമഖലെിത്ല വിദഗ്റധരില ഒരോളലരേ ത്ൈന്നി�ര് ആന് ഡൗഡ്റന.

ൈധീന് എഡി്ിങ്ങിത്ല 
അതികോെരിത്ലോരോള്

   ദര്ശന പ്രഭോകരന്*

*�വ�ഷണ �ിദ്ാര്ഥി, സസ്ശാസ്ത്ര�കുപെ്, സര് സയ്ിദ് വകാവളജ്, തളിപെറമ്, കണ്ൂര് ജില്.
വഫാണ് : 9747442808
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ശാലയിമല ജധീ�ശാസ്ത്രജ്നുയം കുെുയംബസുഹൃ
ത്ുമായ വഡാൺ മഹർമിസിമനാപെയം സമയയം 
മെല�ഴിക്ാൻ മജന്ിഫറിന് അ�സരയം ലഭിച്ചു.  
പജപെറസ് എന് മെെിമയ ഒരു പ്രവത്ക ഫയം�സ് 
ആയ ജഫവറ്റാഫ് വതാറ പാൽമിവ�ാറ,  എങ്ങമന 
ബാധിച്ചുമ�ന്് അവനവേഷിക്ാൻ അവദേഹയം 
അ�മളയുയം മറ്റു രണ്ടു �ിദ്ാർഥികമളയുയം െുമ
തലമപെെുത്ി.  ഏതാനുയം ആഴ്ചകൾ മകാണ്ടുതമന് 
ഫയം�സിമറെ �ികാസത്ിൽ കാത്്യം അവയാ
ണുകൾക്് ഒരു പ്രധാന പകേുമണ്ടന്് നിർണയി
ക്ാൻ അ�ർക്ു കഴിഞെു.  ശാസ്ത്രധീയ കണ്ടുപി
െുത്ത്ിമറെ ആവ�ശയം മന്ിലാക്ാൻ സാധിച്ച 
ആദ്ാനുഭ�യം ആയിടാണ് മജന്ിഫർ ഇതിമന 
വരഖമപെെുത്ിയിടുള്ളത്.

പന്ത്രണ്ട് - പതിമൂന്് �യ്ുള്ളവപൊൾ തമന് 
മജന്ിഫർ ജജ�രസതന്ത്രത്ിൽ ആകൃഷ്ടയായി.  
അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനയം മജയിയംസ് 
�ാെ്സൺ എഴുതിയ ഡി.എൻ.എ.യുമെ ഇരട 
മഹലിക്് കമണ്ടത്ിയതിമനക്ുറിച്ചുള്ള പുത്രകയം 
�ായിച്ചതായിരുന്ു. വഹാവണാലുലു കാൻസർ 
മസറെറിമല ഒരു സമ്ർ വപ്രാഗ്രാമിൽ, സാധാരണ 
വകാശങ്ങൾ എങ്ങമനയാണ് കാൻസർ ആകു
ന്ത് എന്തിമനക്ുറിച്ച് ഒരു യു� �നിതാശാ
സ്ത്രജ്യുമെ പ്രഭാഷണയം വകടതായിരുന്ു മമറ്റാരു 
കാരണയം. ഈ രണ്ടു സയംഭ�ങ്ങളുയം ജജ�രഹ
സ്ങ്ങൾ പര്വ�ഷണയം മെയ്ാനുതകുന്  ഒരു 
പാത തിരമഞെെുക്ാനുള്ള മജന്ിഫറിമറെ 
ആഗ്രഹമത് ജവേലിപെിച്ചു.

ആര്.എന്.എ. പഠ്ത്ില് ന�ാക്ടനററ്റ്
1985 ല് ജജ�രസതന്ത്രത്ില് അ�ര് ബിരുദയം 

വനെി. തുെർന്്, ഹാർ�ാർഡ് സർ�കലാശാല
യില്നിന്് ഉൽവപ്രരക ആർ.എൻ.എ. (catalytic 
RNA) എന് �ിഷയത്ിൽ വഡാക്ടവററ്റ് വനെി.  
ആർ.എൻ.എ.യുമെ ജധീ�ശാസ്ത്രപരമായ പ്ര�ർ
ത്നങ്ങളുമെ അെിസ്ഥാനയം കണ്ടുപിെിക്ുക 
എന് ശ്മകരമായ പ്ര�ര്ത്നത്ിമറെ ആരയംഭ
മായി മാറി ഈ �വ�ഷണയം. 

പിന്ധീെ്, വബാൾഡറിമല മകാളറാവഡാ സർ
�കലാശാലയിമല വതാമസ് മസക്ിമറെ ലവബാ
റടറിയിൽനിന്് വപാസ്റ് വഡാക്ടറല് ബിരുദയം 
വനെി. ആർ.എൻ.എ.യുമെ ഉല്വപ്രരക സവേഭാ� 
സ�ിവശഷതകൾ കമണ്ടത്ിയതിന്, 1989 ൽ 
മനാവബൽ സമ്ാനയം വനെിയിരുന്ു എന്താണ്  
വതാമസിമനാപെയം പ്ര�ർത്ിക്ാൻ മജന്ിഫറിമന 

വപ്രരിപെിച്ചത്. ആർ.എൻ.എ.യുമെ എക്്മറ ഡി
ഫ്ാക് ഷൻ നെത്ാനുയം ഇവമജിങ്ങിനായി തന്ാ
ത്രകമള ക്രിസ്റജലസ് മെയ്ാനുമുള്ള ജനപുണിയുയം 
അ�ിമെനിന്് മജന്ിഫർ  ആർജിച്ചു. 

സര്വകലാശാലാ മരൊഫസര്
1994ൽ വയൽ സര്�കലാശാലയില് അസി

സ്ററെ് മപ്രാഫസറായി സ്ഥാനവമമറ്റെുത് മജന്ി
ഫറിന്,  ആറു �ർഷത്ിനുവശഷയം വമാളിക്ുലാർ 
ബവയാഫിസിക്് ആറെ് ബവയാമകമിസ്്ി മപ്രാ
ഫസറായി സ്ഥാനക്യറ്റയം  ലഭിച്ചു.  2002 ൽ 
മബർക്ിലിയിമല കാലിവഫാർണിയ സർ�ക
ലാശാലയിവലക്് മാറിയ മജന്ിഫർ അ�ിമെ 
ബവയാമകമിസ് ട്രി - വമാളിക്ുലാർ ബവയാളജി 
മപ്രാഫസറായി.  

1998 ആയവപൊവഴക്ുയം മജന്ിഫറുയം സയംഘ�ുയം 
അ�രുമെ ആദ്മത് ജ�റൽ ആർ.എൻ.എ.യു
മെ ക്രിസ്റൽ ഘെന നിർണയിച്ചു.  മഹപെജറ്ററ്റിസ് 
ബി യുമായി ബന്ധമപെടിരിക്ുന്, മനുഷ്വരാ�
കാരിയായ മഹപെജറ്ററ്റിസ് മഡൽറ്റ ജ�റസിമറെ 
(HDV) ഘെനയിൽ �്ാപരിക്ുന്തിലൂമെ,   അ� 
എങ്ങമന പ്ര�ർത്ിക്ുന്ുമ�ന്് നിർണയിക്ു
�ാനുയം അതു�ഴി വരാ�മത് പ്രതിവരാധിക്ാനുള്ള 
െികിത്കൾ �ികസിപെിക്ാനുയം സാധിക്ുമമന്് 
അ�ർ കമണ്ടത്ി.  

ജീന് എ�ിറ്റിങ്ങിനലക്ക്
കുറച്ചു �ർഷങ്ങൾക്ു വശഷയം 2011 ൽ, ഫ്ഞ്് 

ജമവക്രാ ബവയാളജിസ്റുയം ജനിതക ശാസ്ത്രജ്

ഇമ്ാനു�ൽ ൊർപറെിയര്
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നുമായ ഇമ്ാനു�ൽ ൊർപറെിയമറ അ�ർ പരി
െയമപെടു. പല പ്രധാന മനുഷ്വരാ�ങ്ങൾക്ുയം 
കാരണമാകുന്, മായംസയം ഭക്ഷിക്ുന് ബാക്റ്റധീരി
യയായ സ് മട്രപ്വറ്റാ വകാക്സ് പവയാമജനുകമള 
സഹായിക്ുന് ക്രിസ്പറുമായി (CRISPR- Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat)  
ബന്ധമപെട,  കാസ്-9 എന് നി�ൂഢ രാസാഗ്ി
യിൽ �ളമര തല്പരനായ �്ക്തിയായിരുന്ു 
ൊർപറെിയർ. തുെർന്് അ�ർ ഒരുമിച്ച് നെത്ിയ 
പരധീക്ഷണങ്ങളിൽ, ക്രിസ്പര്  പ്രതിവരാധ സയം�ിധാനയം 
രണ്ടു �്ത്ത്ര ആർ.എൻ.എ. തന്ാത്രകൾ അെ
ങ്ങിയതാമണന്ുയം ഇതു െില പ്രവത്കഘടങ്ങളില് 
ഡി.എൻ.എ.യുമെ ഒരുഭാ�യം പുറമത്െുക്ാൻ  
സഹായിക്ുമമന്ുയം മന്ിലാക്ി. ഇതിന്,  
ജധീവനായം എഡിറ്റിങ് പ്ര�ർത്നങ്ങൾക്് സാധ്
തകൾ �ാഗ്ാനയം മെയ്ാൻ കഴിയുമമന്് അ�ർ 
ശാസ്ത്രവലാകമത് അറിയിച്ചു. മനുഷ്ശരധീരത്ി
മല വകാശങ്ങളിലുയം  ഇത്രയം എഡിറ്റിങ് സാധ്
മാമണന്് അ�ർ പിന്ധീെ് മതളിയിച്ചു. 

കൂെുതൽ പഠനങ്ങൾക്ുവശഷയം ഇമതല്ായം 
മനുഷ്നിവലക്് �്ാപിപെിക്ാൻ  സാധിക്ുമമ
ന്ുയം, എന്ാൽ പൂർണമായുയം പാർശവേഫലങ്ങൾ 
കമണ്ടത്ുന്തിനു മുവമ് ഭ്രൂണത്ിൽ ഈ സാ
വകേതിക�ിദ് ഉപവയാ�ിക്രുമതന്ുയം മജന്ിഫർ 
വലാകവത്ാെ് അഭ്ർഥിച്ചു. താല്ാലികമായി 
പരധീക്ഷണയം നെത്ാൻ വ�ണ്ടിയുള്ള ഉത്ര�് 
ലഭിക്ാനുള്ള ശ്മയം നെത്ിമയകേിലുയം,  ജന്നാ 
അയം�ജ�കല്ങ്ങൾ സയംഭ�ിച്ച കുഞെുങ്ങളുമെ 
കഥ വകടവതാമെ അതില്നിന്് അ�ർ പിന്ാറു
കയായിരുന്ു. തുെർ പരധീക്ഷണങ്ങൾ നെത്ി 
പാർശവേഫലങ്ങൾ കമണ്ടത്ാനുള്ള ശ്മത്ിലാണ് 
അ�രിവപൊൾ.

അം�ീകാരങ്ങള്
നിര�ധി അ�ാർഡുകളുയം വനടങ്ങളുയം ഈ 

കണ്ടുപിെുത്വത്ാമെ മജന്ിഫമറ വതെിമയത്ി. 
ബധീക്് മാൻ യയം�് ഇൻമ�സ്റിവ�വറ്റർസ് അ�ാർഡ്,  
അലൻ െി. �ാടർമാൻ അ�ാർഡ്,  ഇലി അ�ാർഡ് 
ഇൻ   ബവയാമകമിക്ൽ മകമിസ് ട്രി,  2015 മല 
വബ്ക്് ത്രൂ ജപ്രസ് ഇൻ ജലഫ് സയൻസ്  
എന്ി� അ�യിൽ െിലതു മാത്രമാണ്. ക്രിസ്പറി
മറെ കണ്ടുപിെുത്ത്ിന് ഇ�ര്ക്് മനാവബൽ 
സമ്ാനയം ലഭിക്ാന് സാധ്തയുമണ്ടന്് തമന്
യാണ് ശാസ്ത്രവലാകയം �ിലയിരുത്ുന്ത്.

ഉത്പാദിപെിക്ാൻ ഏതാണ്ട് പത്ു െതുരശ് 
മധീറ്റർ സ്ഥലയം മതി. വകരളത്ിമല ഇെത്രയം 
�ധീെുകളിൽ വപാലുയം അവഞ്ാ പവത്ാ കി
വലാ�ാട് ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദിപെിക്ാൻ വപാന് 
മെറസ് ഉണ്ടാകുയം. അതിനു പുറമമയാണ് 
സ് കൂളുകൾ, വകാവളജുകൾ, ഓഫധീസുകൾ, 
ഫാക്ടറികൾ മുതലായ�യുമെ മെറസുകൾ. 
അ�ിമെമയല്ായം സൗവരാർജ സയം�ിധാനങ്ങൾ 
പണിയായം. 

എറണാകുളയം ജില്യിമല വെന്ദമയം�ലയം 
ഗ്രാമപെഞ്ായത്ിൽ നമ്ുമെ സിഡിറ്റുയം മുയംജബ  
ഐ.ഐ.െി.യുയം വെർന്് നെത്ിയ ഒരു പഠ
നത്ിൽ കണ്ടത് അ�ിമെമാത്രയം 11 മമ�ാ�ാ
ട് ജ�ദ്ുതി  ഉത്പാദിപെിക്ാനുള്ള സാധ്ത
യുണ്ട് എന്ാണ്. അങ്ങമന വനാക്ിയാൽ 
വകരളത്ിൽ മമാത്യം പതിനായിരക്ണക്ി
ന് മമ�ാ�ാട് ജ�ദ്ുതി  ഉത്പാദിപെിക്ാൻ 
കഴിയുയം. 

പകല് ലഭിക്ുന് സൗവരാര്ജയം വശഖരി
ച്ചുമ�ക്ുന്ത് ബാറ്ററിയിൽ ആണവല്ാ. 
അതിനു മെല�് കൂെുതലാണ്. കൂെുതൽ 
മമച്ചമപെട സാവകേതിക�ിദ് �ന്ാൽ മെല�് 
കുറവഞെക്ായം. പകൽ നായം ഉത്പാദിപെിക്ുന് 
ജ�ദ്ുതി ഇലക് ട്രിസിറ്റി വബാർഡിമറെ ജല
നിവലക്ു മകാെുത്് നമുക്ാ�ശ്മുള്ളവപൊൾ 
ജലനിൽനിന്് തിരിമച്ചെുക്ായം.

 

പംപ്�് നറ്ാനറജ്
ഊര്ജയം വശഖരിക്ാന് വകരളത്ിന് സാ

ധ്മായ മമറ്റാരു �ഴി പയംപ്ഡ് വസ്റാവറജ് 
ആണ്. പകൽസമയത്് സൗവരാര്ജയം ഉപ
വയാ�ിച്ച് ഉത്പാദിപെിക്ുന് ജ�ദ്ുതി ഉപ
വയാ�ിച്ച് ഒരു താഴ്ന്ന തൊകത്ിൽനിന്് മ�ള്ളയം 
പമ്ുമെയ്് ഉയർന് തലത്ിലുള്ള ഒരു തൊ
കത്ിവലക്് കയറ്റുക. പിന്ധീെ് (രാത്രി) 
ജ�ദ്ുതി ആ�ശ്മുള്ളവപൊൾ ആ മ�ള്ളയം 
താഴമത് തൊകത്ിവലക്് ഒഴുക്ി ആ മ�
ള്ളപൊച്ചിൽ മകാണ്ട് ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദിപെി
ക്ുക. 

വകരളത്ിൽ പല നദികളിലുയം ഒന്ിലധികയം 
അണമക്ടുകളുയം റിസര്വ�ായറുകളുയം ഉണ്ട്. 
അതുമകാണ്ട് ഇതുവപാമല മ�ള്ളയം പമ്ുമെ
യ്ു വശഖരിച്ച് ജ�ദ്ുതി ഉത്പാദിപെിക്ാനുള്ള 
സൗകര്യം പലയിെത്ുയം ഉണ്ട്. 

(38 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

41

ശാസ്ത്രകേരളം



                                                                                      

അങ്ങമന ആ ബഹിരാകാശ�ാ
ഹനയം ഒരു അന്ഗ്രഹത്ിൽ എത്ി. 
അ�ിമെയുള്ള ജധീ�ികൾക്് മനുഷ്
രുമെ ഭാഷ മന്ിലാ�ുയം. പവക്ഷ, 
സയംസാരിക്ാൻ പറ്റില്. അ�ർ ആയം
�്ഭാഷയിലൂമെയാണ് ആശയ�ിനി
മയയം നെത്ുന്ത്. 

ബഹിരാകാശ �ാഹനത്ിമല 
ക്ാപ്റ്റൻ മഷർവലാക് �ാഹന
ത്ിൽനിന്ു പുറത്ിറങ്ങി. �ാഹനയം 
ഇറവക്ണ്ടിയിരുന്ത് ആ ഗ്രഹത്ി
മറെ  ധ്ു�പ്രവദശത്ായിരുന്ു. അ�ി
മെത്മന്യാവണാ �ാഹനയം ഇറ
ക്ിയത് എന്് ക്ാപ്റ്റന് 
എത്ുയംപിെിയുയം കിടിയില്. കുറച്ചു
വനരയം പുറത്ു െുറ്റിക്റങ്ങിയവപൊൾ 
ആ ഗ്രഹത്ിമല ഒരു അവന്�ാസി
മയ അവദേഹയം കണ്ടു. മഷർവലാക് 
വൊദിച്ചു: ‘ഈ സ്ഥലയം ഇ�ിെമത് 
ധ്ു�പ്രവദശമാവണാ?’ 

ആ ജധീ�ി �യര് തെ�ിക്ാണിച്ചു. 
�യര് തെ�ിയാൽ ‘അമത’ എന്ാവണാ 
‘അല്’ എന്ാവണാ അർഥയം എന്് 
മന്ിലായില്. മഷർവലാക്് ഒരു 
വൊദ്യംകൂെി വൊദിച്ചവപൊൾ അയാൾ
ക്് സയംശയയം തധീര്ന്ു. 

ആ വൊദ്യം എന്ായിരിക്ായം?

ഏപ്രില  2020 : ഉത്തരകം
മല്ു ‘അമത’ എന്് ഉത്രയം �രുന് വൊദ്മവല് 

വൊദിക്ൂ. കല്ു�ാമണകേിൽ അല് എന്് ഉത്രയം �രുന് 
വൊദ്വമ വൊദിക്ൂ. കണ്ടുമുടിയ ആൾ വൊദിച്ചത് 
‘ഞാൻ കല്ു ആവണാ’ എന്ാണ്.

മല്ു ‘ഞാൻ കല്ു ആവണാ’ എന്ു വൊദിച്ചാൽ, 
എന്ാണ് ഉത്രയം? അല് എന്വല്? അവപൊൾ മല്ു�ിന് 
ഈ വൊദ്യം വൊദിക്ാൻ പറ്റില്.

കല്ു ‘ഞാൻ കല്ു ആവണാ’ എന്ു വൊദിച്ചാൽ 
എന്ാ�ുയം ഉത്രയം? ‘അമത’ എന്വല്? അവപൊൾ കല്ു�ി
നുയം ഈ വൊദ്യം വൊദിക്ാൻ പറ്റില്. അതായത്, ആ 
നാടിമല അവന്�ാസികൾമക്ാന്ുയം ഈ വൊദ്യം വൊ
ദിക്ാൻ പറ്റില്.

ഏപ്രില  2020
സമ്മോനോര്ഹരോെ സ്റകൂള് വിദ്യോര്ഥികള്
1. ഇ.അനന്കൃഷ്ണന്, �ിശാഖയം, എരുതുയംകെപെ്,  

ജമലാടി, കാസറവ�ാഡ് - 671 319 
 വഫാണ് : 9744437460
2.  പി.മസിയ, 9 ായം ക്ാസ് ബി, അെ്ുതന് ജി. എച്ച്.

എസ്.എസ്., പി.ഒ. ൊലപെുറയം,  
വകാഴിവക്ാെ് -670 002

  വഫാണ് : 0495 2302909

സ്റകൂള് വിദ്യോര്ഥിെല്ലോത്ത വിൈെി
 ഇല്. 

സ്ോദകന് : എ.സുലക്്റ

ഈ �ംക്ിയിത്ല പ്ശ്നതെിത്റെ കുരുക്ഴിക്ാന് യുക്ിസെമായ അ�ഗ്ര
്നം പവണ്ിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളു�പയാഗിച്ച്, ഒരു പ്ശ്നനിരധാരണം 
എങ്ങത്ന ത്�യ്ാത്മന്നുള്ള അനഭവം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്് ലഭിക്കും.

ഇതിത്റെ ഉതെരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ത്മയിലിപലപക്ാ 
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആ്പെ് നമ്രിപലപക്ാ മാത്ം അതത് മാസം 15 ാം 
തീയതിക്് മുമ്ായി കിട്ടതെക്വിധം അയക്കുക. നിങ്ങളുത്െ ലപര്റ, ല�ോണ് 
ന്ര്, പഠിക്കുന്ന ക്ോസ്റ, സ്റകൂള്  വിലോസകം, പിന്ലകോഡ്റ എന്നിവ അയക്ാ
ന് വിട്ടുപ�ാകരുത്.

ശരിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാനം 
നല്കുന്നതാണ്. അരെരായവരക്് സ്കൂള് ത്െഡ്മാസ്റ്റരുത്െ/ പ്ിന്സി്പെലിത്റെ വിലാസതെിലാണ് 
സമ്ാനം അയക്കുക. സമ്ാനങ്ങള് അടുതെമാസം  25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയിത്ല്ങ്ില് 9495241299 
എന്ന നമ്രില് ബന്ധത്്പെടുക. 

സ്കൂള്വിദ്യാര്ിയല്ാതെവരക്കും മത്സരതെില് �ത്ങ്ടുക്ാം. ശരിയുതെരം അയക്കുന്ന അതെരം  
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന ഒരാളുത്െ പ�ര മാസികയില് പ്സിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  സമ്ാന 
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്.

ജൂലൈ 2020
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ദക്ഷിണാര്ധവ�ാളത്ില് ഏറ്റ�ുയം മതക്ുള്ള 
ജന�ാസവകന്ദ്രമാണ് വപാര്ട് �ില്യംസ്. ഈ 

ഭാ�ത്് ആദ്യം അധി�സിച്ചിരുന്ത് ‘യാ�ന്’ 
(Yaghan) എന്റിയമപെടിരുന് ആദിമനി�ാസിക
ളാണ്. വലാകത്ിമറെ ഏറ്റ�ുയം മതമക്യറ്റത്് 
താമസിച്ചിരുന് ഇ�മര മസ്പയിനില്നിന്് �ന് 
കുെിവയറ്റക്ാര് മകാമന്ാെുക്ി! ധാരാളയം വപര് 
യൂവറാപ്ന്ാര് മകാണ്ടു�ന് സായംക്രമികവരാ�
ങ്ങള് പിെിമപട് മരിച്ചു.

ഒരു പകല് മുഴു�ന് ഇ�ിമെ മെല�ഴിച്ചവപൊ
ള് ധാരാളയം മതമക് അവമരിക്ന് പക്ഷികമള 
പരിെയമപെൊന് കഴിഞെു. ഭൂമധ്വരഖാപ്രവദശ ങ്ങളില് കാണുന്തില്നിന്് �്ത്ത്രങ്ങളായ 

അവനകയം പക്ഷികമള കണ്ടു. നമ്ുമെ നാടില് 
കണ്ടു�രുന് പാതിരാമക്ാക്് (Night heron) 
അ�ിമെയുയം ഉണ്ട്.

ശക്തൊയ കാറ്ം തിരൊലയും
ബധീ�ില് കനാലില്നിന്് അസയംഖ്യം െിലിയന് 

ദവേധീപുകള്ക്ിെയിലൂമെ,   ശാന്സമുദ്ര�ുയം അറ്റ് ലാ
റെിക് സമുദ്ര�ുയം സയം�മിക്ുന് വമഖലയിലൂമെ
യുള്ള യാത്ര ഏമറ സാഹസികത നിറഞെതാണ്. 
അതിശക്തമായ കാറ്റുയം �മ്ന് തിരമാലകളുയം. 
െിലിയന് കെലിമല അ�സാനമത് ദവേധീപിമറെ  
കെലിവലക്് തള്ളിനില്കുന് മുനമ്ാണ് മകയ് പ് 
വഹാണ് (Cape Horn).  ഇനിയാണ് വലാകത്ിമല 
ഏറ്റ�ുയം അപകെകാരിയായ കെലിമലാന്ായ 
‘മഡ്യ് ക് പാവസജ്’ (Drake passage) താണ്ടിയു

ലലോകത്തില തനതു ൈനസമൂഹങ്ങളില്ലോത്ത ഏകവന്കരെോണ്റ അറെോര്്ിക്. 
അവിലടക്കുള്ള അവിസ്റമരണധീെമോെ െോരേോനുഭവത്തിത്റെ ഒന്നോകംഭോഗകം 
2020 മോര്ച്ച്റ ലക്ത്തില ത്കോടുത്തിരുന്നു. അതിത്റെ രണ്ോകംഭോഗമിതോ.

ത്പന്ഗ്ിനുകത്ളലത്തടിത്െോരു 
െോരേ

ലഡോ. ഇ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്*

*റിട.മപ്രാഫസര്, ജന്ുശാസ്ത്ര�ിഭാ�യം, യൂനിവ�ഴ് സിറ്റി വകാവളജ്, തിരു�നന്പുരയം
വഫാണ് : 9447653786

ഒരു യാ�ന് കുെുയംബയം
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ള്ള രണ്ടുദി�സമത് കെല്യാത്ര. മകയ് പ്  
വഹാണ് കണ്ില്നിന്് മറഞൊല്, പിമന് കര 
കാണണമമകേില് അറൊര്ടിക്യിമലത്ണയം.

കാറ്റിന് ശക്തികൂെി�രുന്ു. കെലില് ശക്ത
മായ തിരയിളക്യം. കപെലിമറെ �രാന്യില് നിന്ാല് 
കാറ്റിമറെ ഭയകേരമായ സധീല്ക്ാരയം.  കപെലിമറെ 
പള്ളയില് ആഞെെിച്ചുയരുന് മ�ള്ളയം പലവപൊ
ഴുയം മുകള്ത്ടു�മര എത്ി. എടുനിലകളുള്ള 
ഇത്രയുയം �ലിയ കപെല്വപാലുയം തിരയിളക്ത്ി
ലുയം  കാറ്റിലുയം  ഉലയുന്ു. ആദ്കാലത്് പായ്ക
പെലുകളില് കെലുകള് താണ്ടിയ�രുമെ സാഹ
സികത വപെിവയാമെ മാത്രവമ ഓര്ക്ാനാ�ൂ. 
എത്രവയാ കപെലുകളുയം എത്രവയാ നാ�ികരുയം 
കെലില് ആണ്ടുവപായിടുണ്ട്. 

രാത്രിയുയം പകലുയം എമന്ാന്ില്. മിക്�ാറുയം 
സമയയം സൂര്ന് കൂമെത്മന്യുണ്ട്. ആഹാരയം 
കഴിഞെ് കപെലിമറെ ക്ാബിനില് ഉറങ്ങാന് 
കയറുന് സമയമത്യാണ് രാത്രിയായി കണ
ക്ാക്ുന്ത്. കപെലിമല കെലിളക്യം പലര്ക്ുയം 
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്ുന്ുണ്ട്. പലര്ക്ുയം എഴുവന്
റ്റ് നില്കാന് തമന് പ്രയാസയം. തുെര്ച്ചയായി ഛര്ദി 
ബാധിച്ച�ര് കുവറവപെരുണ്ട്. കപെലിമല മമ്ില് 
ഹാജര് കുറഞെതായി കണ്ടു. 

തണുപെ് കൂെിക്ൂെി�രുന്ു. കണ്ുകളല്ാമത 
മമറ്റാരു ഭാ��ുയം  പുറത്ുകാണിക്ാന് പറ്റാത് 
അ�സ്ഥ. 

പലതരം മപന്�വേിനുകള്
കപെല്യാത്രയുമെ ആറായം ദി�സമാണ് അറൊ

ര്ടിക്ന് തധീരമത്ത്ിയത്. മതക്ന് മഷറ്റ് ലാറെ് 
ദവേധീപുകളിലാണ് ആദ്മമത്ുക. തിരമാലകമളാ
ന്ുമില്ാത്  ശാന്മായ കെല്. അര്ധെന്ദ്രക്ല 
ദവേധീപി(Half moon island) മറെ തധീരത്ാണ് നകേൂര
മിടിരിക്ുന്ത്. റബ്ബര്വബാടുകളില് കെല്താണ്ടി 
തധീരത്െുത്ു. കരയില് തങ്ങാന് മൂന്ു നാലു 
മണിക്ൂര് സമയമുണ്ട്. കരയില് മഞെുരുകി  
നഗ്മായ പാറക്ല്ുകളില് മപന്�വേിന് കൂടങ്ങള്. 

ഇവപൊള് അ�യുമെ പ്രജനനകാലമാണ്. �ല്ാത് 
ആര�യം. മപന്�വേിനുകളുമെ ആദ്കാഴ്ച. െിന്സ് ട്രാ
പ് മപന്�വേിന് (Chinstrap penguin) എന്യിനയം 
മപന്�വേിനുകളാണ് മിക്�ാറുയം. മെറിയ കല്ുക
ള് അെുക്ിമ�ച്ചാണ് കൂെുണ്ടാക്ുന്ത്. മഞെു

തണുപ്്, ഓ തണുപ്്
അറൊര്ടിക്യില് വരഖമപെെുത്ിയ ഏറ്റ�ുയം  താഴ്ന്ന താപനില -89.20C ആണ്. അറൊ
ര്ടിക്യിമല വസാ�ിയറ്റ് �വ�ഷണവകന്ദ്രമായ വ�ാവസ്റാക് വസ്റഷനില് 1983 ജൂജല 21 
നാണ് ഈ താപനില വരഖമപെെുത്ിയത്. അറൊര്ടിക്യിമല ഉയരമുള്ള മകാെുമുെികളി
ല് മഞെുകാലത്് ഇതിലുവമമറ താഴ്ന്ന താപനില അനുഭ�മപെെുന്ുണ്ടാകായം. താപനില 
വരഖമപെെുത്ാന് അത്രയം പ്രവദശങ്ങളില് ആര്ക്ുയം എത്ിമപെൊന് പറ്റില്. 

അറൊര്ടിക്ന് കെല്ത്ധീരങ്ങളില് ശരാശരി താപനില -100C ആമണന്ാണ് കണ
ക്ാക്ിയിരിക്ുന്ത്. െില ദി�സങ്ങളില് അത് -400C  �മര താഴാറുണ്ട്. മലകളില് 
ശരാശരി താപനില  -600C ആണ്. തണുപെുകാലത്് അറൊര്ടിക്യിമല �വ�ഷണസ്ഥാ
പനങ്ങളിവലക്് പറക്ുക അസാധ്മാണ്. ആ സമയത്് -450C ആയിരിക്ുയം ശരാശരി 
താപനില. നില�ിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങമളല്ായം -400C ല്  തമന് കടിയാകുയം.

െിന്സ് ട്രാപ് മപന്�വേിന്
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ള്ള സ്ഥലങ്ങളില് മതളിഞെുകാണാ�ുന് മപ
ന്�വേിന് ജഹവ�.  മപന്�വേിന് പാതകള് 
മുറിച്ചുകെക്ാന് പാെിമല്ന്് കര്ശനനിര്വദശ
മുണ്ട്. മകല്പ്�ള് (Kelpgull) എന് കെല്ക്ാ
ക്യുയം കുഞെുങ്ങളുയം അ�ിമെയുണ്ട്.

വലാകത്ില്, ദക്ഷിണാര്ധവ�ാളത്ില് മാ
ത്രമാണ് മപന്�വേിനുകളുള്ളത്. ആമക 17 തരയം 
മപന്�വേിനുകള് ഉള്ളതായാണ് കണക്ാക്ിയിരി
ക്ുന്ത്. അതില്  ഏഴിനയം മാത്രമാണ് അറൊ
ര്ടിക്യില് കാണമപെെുന്ത്. മപന്�വേിനുകളില് 
�ലുപെത്ില് ഒന്ാമനായ   െക്ര�ര്ത്ി മപ
ന്�വേിന് (Emperor penguin) അറൊര്ടിക്യില് 
മാത്രവമ ഉള്ളൂ. നൂറ്റിപെതിനഞ്് മസറെധീമധീറ്റവറാളയം 
മപാക്മുള്ള ഇ�യ്ക് ഏകവദശയം 40 കിവലാഗ്രായം 

ഭാരമുണ്ട്. മപന്�വേിന് കുഞെുങ്ങമള റാഞ്ാനാ
യി സദാ തക്യംപാര്ത്ിരിക്ുന് സ് കു�ാ (Skua) 
കളുയം മപന്�വേിന് കൂെുകൂടുന് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. 
ത�ിടുനിറമുള്ള ഈ പക്ഷികള് ആകാശത്ുനി
ന്് പറന്ിറങ്ങുവമ്ാള് തമന് മപന്�വേിന് കൂട
ങ്ങള്  ഒച്ചമ�ക്ുന്ു. അത് നിലയ്കാത് ആര�
മായി മാറുന്ു. മമറ്റാരു ഇനമായ ജറെു 
മപന്�വേിനുകമളയുയം (Gentoo penguin) കൂടത്ില് 
കണ്ടു.

തിെിം�ില നവട്ടയുമടയും സീല് നവട്ടയു
മടയും നകന്ദ്രം 

പിന്ധീെുള്ള യാത്രകളുയം നിശ്ിത സ്ഥലങ്ങളി
വലക്ാണ്. ഡിസപ്ഷന് ദവേധീപില്  (Deception 
island) ലുയം െിന്സ് ട്രാഫ് മപന്�വേിനുകമളത്മന്
യാണ് കൂെുതല് കണ്ടത്.  ഈ ദവേധീപ് അറൊര്ടി
ക്യുമെ െരിത്രത്ില് ഏറ്റ�ുയം പ്രാധാന്വമറിയ 
ഒരിെമാണ്. യൂവറാപെില്നിന്് തിമിയം�ില വ�ടയ്കുയം 

സധീല് വ�ടയ്കുയം എത്ിയ�ര് തമ്െിച്ചിരുന്ത് 
ഇ�ിമെയാണ്. ദവേധീപിന് നെു�ിലുള്ള �ിത്രാരമുള്ള 
തൊകത്ില്നിന്് നധീരാ�ി മപാങ്ങുന്ു. അതിമറെ 
അെിത്ടില് ഒരു അഗ്ിപര്�തമുണ്ട്. അഗ്ിപ
ര്�തത്ിമറെ �ായ് �ട (caldera) ത്ിലാണ് 
തൊകയം.  ഇതിമന െുറ്റുമുള്ള കെലുമായി ബന്ധി
പെിക്ുന് നൂറ് മധീറ്റവറാളയം �ധീതിയുള്ള ഒരു കനാ
ലുണ്ട്. അതിനാല്, �ലിയ കപെലുകള്ക്ുവപാലുയം 
അകത്ു കയറായം.   

യൂവറാപെില്നിന്ുള്ള അവനകയം വ�ടക്ാര് 
ഇ�ിമെ തമ്െിച്ചിരുന്ു. ഈ അഗ്ിപര്�ത ദവേധീപ് 
1820 കളില് തമന് വ�ടയുമെ ഒരു വകന്ദ്രമായി 
മാറിയിരുന്ു. പിന്ധീെ് മെറിമയാരു ബ്ിടധീഷ് 
വകാളനിയായി മാറിയ ഇ�ിമെ 1912 ല് ഒരു 
വറഡിവയാ വസ്റഷന് പ്ര�ര്ത്ിച്ചിരുന്ു. ധാരാളയം 
തിമിയം�ിലങ്ങമളയുയം സധീലുകമളയുയം നായാെി
മക്ാണ്ടു�ന്് മകാഴുമപെെുത്് �ലിയ ൊകേുക
ളില് സയംഭരിച്ച് യൂവറാപെില് മകാണ്ടുവപായി 
�്ാപാരയം നെത്ി.  പതിനായിരക്ണക്ിന് 
മപന്�വേിനുകമളയുയം ഓവരാ �ര്ഷ�ുയം മകാമന്ാ
െുക്ി. ഈ വമഖലയിമല സധീലുകളുയം തിമിയം�ില
ങ്ങളുയം �യംശനാശത്ിമറെ �ക്ിമലത്ി. 1930 
കളില് തിമിയം�ിലവ�ട കുറമഞെകേിലുയം മകടിെ
ങ്ങളുയം മറ്റു സൗകര്ങ്ങളുയം �വ�ഷണവകന്ദ്രമായി 
നിലനിര്ത്ി.

ഇ�ിെമത് മനുഷ്�ാസത്ിന് പ്രകൃതിതമന് 
�ിരാമമിടു. 1967 ലുയം 1969ലുയം ഉള്ളിമല അഗ്ി
പര്�തങ്ങള് തധീതുപെി. ഇവപൊള് അ�ിമെ   ബാ
ക്ിയുള്ളത് കൂറ്റന് ഇരുമ്ു ൊകേുകളുയം മകടിൊ
�ശിഷ്ടങ്ങളുയം നിറമയ െിതറിക്ിെക്ുന് തിമിയം�ില 
അസ്ഥികളുയം മാത്രയം. നധീരാ�ി മപാങ്ങുന് തധീരയം 
ഇവപൊഴുയം ഉള്ളില് തിളയ്കുന് ഒരു അഗ്ിപര്�ത
ത്ിമറെ സാന്ിധ്യം �ിളിച്ചുപറയുന്ുണ്ട്. 

ആല്ബന്ാസ്, ആര്ട്ടിക് ആള
കെല്യാത്രയിലുെനധീളയം ധാരാളയം പക്ഷികള് 

കപെലിമന പിന്ുെരുന്ുണ്ട്. 46 ഇനയം പക്ഷിക
ളാണ് അറൊര്ടിക്യില് കാണമപെെുന്ത്. 
അ�യില് മിക്�യുയം ദക്ഷിണവമഖലയില് മാത്രയം 
കാണമപെെുന്�യാണ്.   നമ്ുമെ ശ്ദ് ഏറ്റ�ുയം 
പിെിച്ചുപറ്റുന് പക്ഷി ആല്ബവട്രാസ് (Albatross) 
ആണ്. നാ�ികരുമെ കഥയില് എന്ുയം ഒഴിയാമത 
നില്കുന് ആല്ബവട്രാസുകള് ഒരു മാസ്രിക 
ഭാ�വത്ാമെ ഉള്ളില് െിറകു�ിരിച്ച് ഒഴുകിനെ
ന്ിരുന്ു. 

സ് കു�ാ

(ശേഷം 47 ാം ശേജില്)
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�ദപ്രശ്നംപൂരിപ്ിച്്ഇമെയിലായിട്ാണ്അയക്കേണ്ടത്.ഈൊസം15ാംതീയതിക്കു
മുമ്്കിട്ത്തകേവിധംഅയകേണം.നിങ്ങളുമെപേര്, പ�ോണ് നമ്പര്, േഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, 
സ് കൂള് വിലോസം, േിനപോഡ് എന്ിവഎഴുതാന്വിട്ടുക്�ാകരുത്.ശരിയായഉത്തരം
അയച്ചുതരുന്വിദ്ാര്ികളിലനിന്്നറുകേിമട്ടുക്കുന്രണ്ടുക്�രകേ്സമ്ാനംനലകു
ന്താണ്.അരഹരായവരകേ്സ്കൂള്മഹഡ്ൊസ്്ററുമെ/പ്രിന്സിപ്ലിമറെവിലാസ
ത്തിലാണ്സമ്ാനങ്ങള്അയക്കുക.സമ്ാനങ്ങള്അടുത്തൊസം25ാംതീയതിക്കു

മുമ്്കിട്ിയിമലെങ്ില9497532049എന്നമ്രിലബന്ധമപ്ടുക.
സ്കൂള്വിദ്ാര്ികളലൊത്തവരക്കുംെത്സരത്തില�മങ്ടുകോം.ശരിയുത്തരംഅയക്കുന്അത്തരം

ആളുകളിലനിന്്നറുകേിമട്ടുത്തഒരാളുമെക്�രൊസികയിലപ്രസിദ്ീകരിക്കുന്താണ്.സമ്ാന
ങ്ങള്ഉണ്ടായിരിക്കുന്തലെ.

ഉത്തരങ്ങള്അയക്കേണ്ടഇ മെയില് വിലോസം : editorsk12@gmail.com
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19 ഒരു �ത്രു�ിമറെ കമ്നയംമകാണ്ട് മമറ്റാരു 
�ത്രു�ിന് അവത ആ�ൃത്ിയില് കമ്നമു
ണ്ടാക്ുന് �ുണ�ിവശഷയം.

20 തലവച്ചാറിമല മസറിമബല്ത്ിമറെ ബാഹ്
ഭാ�യം ഇങ്ങമന അറിയമപെെുന്ു.

തോലഴോ്്റ
2  നിശ്ബ്യം കാണുന് ആള്.

3  കര്ണപെയം തമന്.

5  ശ്ദ്ാപൂര്�യം വനാക്ുന്�ള് അഥ�ാ അങ്ങമന 
വനാക്ാന് െുമതലമപെട�ള്.

7  അണുക്മള നശിപെിക്ുന്ത്.

വലലത്തോ്്റ

1  നാെകത്ില് ഇതണിയുന്ത് അഭിനയിക്ാ
ന്; ഇക്ാലത്്, ജധീ�ിതത്ില്  ഇതണിയു
ന്ത് തമറെയുയം മറ്റുള്ള�രുമെയുയം ജധീ�ന് 
കാക്ാന്.

4  തവേക്ിന് കറുപെുനിറമുണ്ടാക്ുന് �ര്ണ�ത്രു.

6  ഉ�ാണ്ടയുമെ തലസ്ഥാനയം.

7  അന്്യം, അറ്റയം എമന്ാമക് അര്ഥയം.

8  ഉപരിപഠന പ്രവ�ശനയം, വജാലി, മറ്റാ�ശ്ങ്ങ
ള് എന്ി� വനൊന് വ�ണ്ടി ഇതു തയ്ാറാ
ക്ുകവയാ പൂരിപെിക്ുകവയാ മെയ്ണയം.

9  െിബറ്റിമല പുവരാഹിതര്ക്ു പറയുന് വപര്.

10 കല്ിലുണ്ട്, പുല്ിലില് / െറത്ിലുണ്ട്, െന്
ത്ിലില്.

12ഒരു അള�ിമറെ നൂറുവകാെിയില് ഒരയംശമത് 
സൂെിപെിക്ുന്ു ഇത്.

13  മറ, മൂെി, മപാതി എന്ധീ അര്ഥങ്ങളുള്ള നാ
ലക്ഷര പദയം.

14 രാജാധിപത്കാലമത് ‘ഇയാള്’ ആണ് 
ജനാധിപത്കാലത്് പൗരന് ആയി മാറിയത്.

15  ജര്മനിയിമല ഈ വപരുള്ള താഴ് �രയില് 
ജധീ�ിച്ചിരുന്ുമ�ന്തിനാല് ആ വപരില് 
അറിയമപെെുന് ആദിമമനുഷ് �ിഭാ�യം.

17  മെെിയുമെ ഈ ഭാ�മാണ് അതിന് ജല�ുയം 
ല�ണ�ുയം എത്ിക്ുന്ത്.
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ഏപ്രില 2020 : ഉത്തരകം
1നീ 2ൈ ഗി 3രി 4ക ട ൈാ 5െ

6ൈാ വ 7േു ല്ാ ഞ്ി ജ

8കാ ണം 9ഫ്ല 10ജ ല്

േം 11ക 12വി വാ ന്

13ജാം 14ശകാ മ്പ ല്് ന്

15ശഗാ 16ശകാ ള നി 17ക 18ോ

19ശ്ീ 20രാ െ ന് 21ചൗ രി ചൗ രാ

22ോ വ് ലക മ്പു വാ

ൈം 23െ ഹാ ബ ൈി േു രം

8    

 �ിത്് കണ്ടിടറിവഞൊളൂ
 പയവറമതന്് കൂടവര....

9  അഗ്ിപര്�തയം മപാടിമത്റിക്ുവമ്ാള് പുറവത്
മക്ാഴുകുന്ത്.

11  ഫ്ിഡ്ജ് എന്ുയം പറയുയം.

13 ത്രിവദാഷസിദ്ാന്മത് അെിസ്ഥാനമാക്ി ഇന്്
യില് രൂപമപെട െികിത്ാരധീതി.

16 പൂ�ാണ്.

18  മനല്് മുതലായ ധാന്ങ്ങള് മകായ്് മകടിയത്.

സമ്മോനോര്ഹനോെ സ്റകൂള് വിദ്യോര്ഥി
 പി.എയം.കനിഷ്്, 6 ായം ക്ാസ് എ, പി.എയം.

എസ്.എ.യു.പി.എസ്., പാക്െപെുറായ,  
വ�ങ്ങര, മലപെുറയം - 676 304    
വഫാണ് : 9895485818

 
സ്റകൂള് വിദ്യോര്ഥിെല്ലോത്ത വിൈെി 
  ഇല്.

ത്ക. ആര്. അലശോകന്  

കപെലിമന �ിൊമത പിന്ുെരുന് 
ആല്ബവട്രാസ് ഒരിക്ല്വപൊലുയം 
െിറകെിച്ചുപറക്ുന്ത് കണ്ടിടില്. 
െിറകനക്ാമത ആകാശത്് ഇഴഞെ് 
നധീങ്ങുന് ഈ �ലിയ പക്ഷിയുമെ 
കാഴ്ച അതിമവനാഹരമാണ്.  പലയിനയം 
ആല്ബവട്രാസുകള് ഉമണ്ടകേിലുയം 
�ാണ്ടറിങ് ആല്ബവട്രാസി (Wandering 
albatross) നാണ് �ലിപെക്ൂെുതല്. 
അകമലനിന്് പറന്ു�ന്് കപെലിന
െുമത്ത്ി  മപമടന്് തലയ്കുവമമല
ക്ൂെി കെന്ുവപാകുവമ്ാഴാണ് 
ഇ�യുമെ �ലുപെയം മന്ിലാകുന്ത്. 
ഒരു െിറകിന് ഒവന്മുക്ാള് മധീറ്ററി
വലമറ നധീളയം�രുയം. ഒത് ഒരാളിമറെ 
ഉയരയം. കെലിനു വമമല ഈ പക്ഷി 
ഒരു ദി�സയം ആയിരയം കിവലാമധീറ്ററി
വലമറ പറന്ുനെക്ുന്ുമണ്ടന്ാണ് 
കണക്ാക്ിയിരിക്ുന്ത്. 

ആര്ടിക്ില്നിന്് വദശാെകനായി 
അറൊര്ടിക്ിമലത്ുന് ആര്ടിക് 
ആള (Artic tern) ആണ് മമറ്റാരു കാഴ്ച. 
ഒരു മകാല്മത് വദശാെനത്ിനായി 
എഴുപതിനായിരയം കിവലാമധീറ്ററിലധികയം 
ഈ പക്ഷികള് പറക്ുന്തായി അെു
ത്കാലമത് പഠനങ്ങള് മതളിയി
ക്ുന്ു. ആര്ടിക് ആളയുമെ ശരാശരി 
ആയു്് 30 �ര്ഷമാണ്. അതിനാല് 
തമറെ ആയു്ുകാലത്്   ഒരു പക്ഷി 
ഏകവദശയം 24 ലക്ഷയം കിവലാമധീറ്റര് 
സഞ്രിക്ുന്ുണ്ട്. ഭൂമിയില്നിന്് 
െന്ദ്രനിവലക്് മൂന്ു ത�ണ വപായി 
മെങ്ങി�രാന് താവണ്ടണ്ട ദൂരമാണിത്!

അറൊര്ടിക്യില് കാണുന് ഓവരാ  
പക്ഷിമയക്ുറിച്ചുയം മൃ�മത്ക്ുറിച്ചുയം  
ഏമറ പറയാനുണ്ട്. ഇ�യുമെ അതി
ജധീ�നത്ിമറെ അത്ഭുതവലാകമാണ് 
ഒരു അറൊര്ടിക്ായാത്ര നമുക്് തു
റന്ുതരിക. പതിവനഴു ദി�സമത് 
കപെല്യാത്ര മുഴുമിപെിച്ചാണ് പുണ്ടാ 
അറധീനാസില് തിരിമച്ചത്ുക.  അനു
ഭ�ങ്ങളുമെ, അറി�ിമറെ ഒരു �ലിയ 
വലാകയം തുറന്ുതന്, ജധീ�ിതത്ിമല 
ഒരു ദധീര്ഘയാത്ര മുഴുമിപെിച്ച ൊരി
താര്ഥ്വത്ാമെയാ�ുയം അത്.

(45 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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അവമരിക്ന് ഐക്നാെുകളിമല �ാഷിങ്െണ് 
സയംസ്ഥാനമത് ഒളിമ്ിയ പടണത്ില് 1979 ല് 
ഒരു സാധാരണ കുെുയംബത്ിലാണ് മറയ് ച്ചല് 
വകാറി (1979-2003) ജനിച്ചത്. ്ൂളില് നെത്ിയ 
ഒരു പ്രസയം�ത്ില് ‘മൂന്ായം വലാകരാജ്ങ്ങളില് 
പ്രതി�ര്ഷയം സയംഭ�ിക്ുന് 40,000 ബാലമരണ
ങ്ങള് ഇല്ാതാക്ുകയാണ് തമറെ ലക്ഷ്’മമന്് 
അ�ള് പ്രഖ്ാപിച്ചവപൊള്   അമതാരു സാധാരണ 
പ്രസയം�മാവയ എല്ാ�രുയം കരുതിയിരുന്ുള്ളൂ. 
അത് ആ അഞ്ായംക്ാസുകാരിയുമെ ഉള്ളിമല 
ഒരു തിരിനാളമായിരുന്ുമ�ന്ുയം പതിനാലു 
�ര്ഷയം പിന്ിെുവമ്ാവഴക്് വലാകമത് മുഴു�ന് 
മപാള്ളിക്ുന് അഗ്ിജവോലയായി അതു പെരുമമ
ന്ുയം ആരുയം കരുതിയില്.

ഇസ്രനയലിമറെ  
രെവൃത്ികളില് അസവേസ്

സദാ വസ�നസന്ദ്യായ മറയ് ച്ചല്, 
വകാവളജില് പഠിക്വ�  പലത്രധീനുമായി  ബന്ധ
മുണ്ടായിരുന് അന്ാരാസ്ഷ്ട ഐക്ദാര്ഢ് 
സയംഘെന (International Solidarity Movement- ISM) 
യുമായി ബന്ധമപെെുകയുയം, തമറെ നാടില് ഒളി
മ്ിയന് സമാധാനവസന ഉണ്ടാക്ുകയുയം മെയ്ു. 
2003 ജനു�രിയില് ഐ.എസ്.എയം. മറെ പ്രതിനി

ധിയായി �ാസ(പലത്രധീന്)യില് മറയ് ച്ചല് എത്ി. 
ഇ്വയലിമറെ മനുഷ്തവേഹധീനമായ പ്ര�ൃത്ിക
മള തെയുകയായിരുന്ു ഉവദേശ്യം. അ�ിമെ കണ്ട, 
ദുഃഖകര�ുയം ഭധീതിജനക�ുമായ കാഴ്ചകളില് 
മനയംമനാന്  മറയ് ച്ചല്, തമന് അസവേസ്ഥമാക്ു
ന് ഇത്രയം കാഴ്ചകമളപെറ്റി അമ് സിന്ഡി വകാറിക്് 
സ്ഥിരമായി ഇ  മമയിലുകള് അയക്ുമായിരുന്ു.  

ബുള്വഡാസറുകള് ഉപവയാ�ിച്ച് ഇ്വയല് 

ത്പണ്കു്ികള് ചരിരേത്തില ഇടത്പ്്റ ചരിരേകം നിര്മിക്കുന്ന കോലമോണിത്റ. 
ഇതോ അത്തരകം മൂന്നു കൂട്ടുകോരുത്ട ആലവശകം വിതറുന്ന ൈധീവിതകഥകള്.

ജധര്യോഗ്ിയത്ട  
വോഹകരോെ മൂന്നുലപര്

പി.എകം.സിദ്ോര്ഥന്

റിട.സധീനിയര് സയറെിസ്റ്, വസ്പസ് ആപ്ലിവക്ഷന് മസറെര്, ഐ.എസ്.ആര്.ഒ., അഹമ്ദാബാദ്
വഫാണ്: 8547708416 

െനുഷ്യതവേം െരിച്ചുനപാനയാ?
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ജസന്യം പാ�മപെട പലത്രധീന്കാരുമെ �ധീെുകള് 
തകര്ക്ുന്തുയം മറ്റുയം കണ്ട് മറയ് ച്ചല് തകര്ന്ു
വപായി. അ�ിമെയാമകയുള്ള രണ്ടു കിണറുക
ളില് ഒമന്കേിലുയം  സയംരക്ഷിക്ാനായിരുന്ു 
മറയ് ച്ചലിമറെയുയം കൂടുകാരുമെയുയം ആദ്ശ്മയം. 
ഇത്രയം പ്ര�ര്ത്നങ്ങള്ക്ിെയില് കൂടുകാരി
മലാരാള് ജസന്ത്ിമറെ മ�െിവയറ്റ് ആശുപ
ത്രിയിലായവപൊള് മറയ് ച്ചല് തമറെ ഡയറിയിമല
ഴുതിയത് ‘എനിക്് മനുഷ്തവേത്ിലുള്ള �ിശവോസയം 
നഷ്ടമപെടുവപായി’ എന്ാണ്.     

2003 മാര്ച്ച് 16 ന് ഒരു �ധീെുമപാളിക്ാനായി 
എത്ിയ ബുള്വഡാസറിമന മറയ് െല് ഒറ്റയ്കു 
വനരിടു. എന്ാല് ഇ്വയലി പടാളക്ാരനായ 
ജഡ്�ര്  ബുള്വഡാസര് കയറ്റി മറയ് ച്ചലിമന 
മകാലമപെെുത്ി. മറയ് ച്ചലിമറെ മകാലപാതകയം 
അവനവേഷിക്ണമമന് ആ�ശ്യംവപാലുയം അവമരി
ക്ന് സര്ക്ാര് മെ�ിമക്ാണ്ടില്. 

എഴുത്തുകമള ഊര്ജനസ്രാതസ്ാക്കിയ 

്ാടകം
മനുഷ്ാ�കാശ ധവേയംസനത്ിമനതിവര 

വപാരാെിയ മറയ് ച്ചലിമറെ ജധീ�ിതലക്ഷ്ങ്ങള്ക്ാ
യി പ്ര�ര്ത്ിക്ുന് മറയ് ച്ചല് വകാറി ഫൗവണ്ട
ഷന് ഇവപൊള് രൂപധീകരിച്ചിടുണ്ട്. മറയ് ച്ചല് തമറെ 

അമ്യ്കയച്ച ഇ മമയിലുകള്, ഡയറിക്ുറിപെുകള്, 
കൂടുകാര് നല്ിയ �ി�രങ്ങള് എന്ി� വകാര്ത്ി
ണക്ി പ്ര�ത്ഭ ഇയംലേിഷ് നെനുയം  സയം�ിധായകനു
മായ അലന് റിക്് മാനുയം (ഹാരിവപാടര് സിനിമ
യിമല മസ�റസ് വസ്റപെ്) പത്രപ്ര�ര്ത്കനായ 
കാതറധീന് �ധീനറുയം വെര്ന്ു തിരക്ഥമയഴുതി, 
റിക്് മാന് സയം�ിധാനയം മെയ്  ‘എമറെ വപര് 
മറയ് ച്ചല് വകാറി എന്ാണ്’ എന് നാെകയം 
അരങ്ങിമലത്ിയിരുന്ു. 

ജനങ്ങള് അഭൂതപൂര്�മായ ആവ�ശവത്ാമെ 
സവോ�തയം മെയ് ഈ നാെകത്ിലൂമെ നായം 
കാണുന് മറയ് ച്ചല് വതജ്് സ്ുരിക്ുന്,   നി
ഷ്ളകേയായ, ക�ിതമയ വനേഹിക്ുന് മപണ്കു
ടിയാണ്. എന്ാല്, മുതിര്ന്വപൊളാ�മട, അ�ള് 
മാനുഷികമൂല്ങ്ങള്ക്ായി നിശ്യദാര്ഢ്വത്ാ
മെ പ്ര�ര്ത്ിച്ച യു�തിയായി. ഉവദേശ്ശുദ്ിയുയം 
ആത്മ�ിശവോസ�ുയം പ്രതിധവേനിച്ചിരുന് അ�രുമെ 
എഴുത്ുകള് എതിര്പെുകമള കത്ിച്ചുകളയുന് 
ഊര്ജവ്ാത്ായാണ് നാെകത്ില് അ�ത
രിപെിക്മപെടത്.

വലാകമമമ്ാെുമുള്ള ബുദ്ിജധീ�ികളുയം സമാ
ധാനവപ്രമികളുയം പിന്ുണയ്കുന് പലത്രധീന് 
�ിവമാെന പ്രസ്ഥാനയം മറയ് ച്ചലിമറെ   രക്തസാ
ക്ഷിതവേത്ിമറെ ലക്ഷ്പ്രാപ്ി വനെുകതമന് മെ
യ്ുമമന്് നമുക്ാശിക്ായം. 

എമറെ നജ്യഷ്ഠന് എവിമട?

1967 ലാണ് ഇ്വയല്, പലത്രധീനിമറെ 
ഭാ�മായ മ�സ്റ് വബകേ് അധധീനമപെെുത്ിയത്. 
തുെര്ന്്, അന്ുമുതല് ഇന്ു�മര, അ�ര് പല
ത്രധീന്കാമര ആടിവയാെിക്ുകയുയം അ�രുമെ 
�ധീെുകള് തകര്ത്്, അ�ിമെ ഇ്വയലിമലത്ു
ന് ജൂതന്ാമര കുെിപാര്പെിക്ുകയുമാണ്. 
അങ്ങമന അധധീനമപെട മ�സ്റ് വബകേിമല 
നബധീസിവല എന് സ്ഥലത്ാണ് 2001 ല് അഹദ് 
തമധീമി ജനിക്ുന്ത്. അവപൊവഴക്ുയം  മ�സ്റ് 
വബകേില് മുഴു�ന് ജൂതവക്ാളനികള് ഉയര്ന്ു
കഴിഞെിരുന്ു. പ്രതിവഷധിക്ുന് പലത്രധീന്കാ
മര അറസ്റുമെയ്ലുയം പധീഡിപെിക്ലുയം അ�ിമെ 
നിത്സയംഭ�ങ്ങളായിരുന്ു. അത്രയം ഒരു പ്രതി
വഷധത്ി നിെയിലാണ് മുഹമ്ദ് തമധീമി എന് 
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പതിനാറുകാരന് അറസ്റ് മെയ്മപെെുന്ത്. അയാ
മള�ിമെ എന് വൊദ്�ുമായി ഇ്വയലി പടാ
ളക്ാമര വനരിടത്, അന്് മ�റുയം 12 �യ്് 
മാത്രമുള്ള ഒരു മകാച്ചുമപണ്കുടിയായിരുന് 
അഹദ് തമധീമി ആയിരുന്ു. ഇ്വയലി പടാള
ക്ാരമന വൊദ്യംമെയ്ുന് അഹദിമറെ വഫാവടാ 
അന്് വലാകമമങ്ങുയം പ്രെരിച്ചി രുന്ു.

  

ജയിലില്മവച്ച്  
പരീക് പാസാവന്നു

മുതിര്ന്�ര് ഓവരാരുത്രായി ജയിലിലായ
വപൊള് കുടികള് പ്രതിവഷധയം ഏമറ്റെുത്ു. വജ
ഷ്നുവ�ണ്ടി വപാരാടത്ിനായി അഹദിമനാപെയം 
എവപൊഴുയം മച്ചുനന്ാരായ (cousins) ജന്ാ തമധീമിയുയം 
മുഹമ്ദ് തമധീമിയുയം ഉണ്ടായിരുന്ു. ആദ്മമല്ായം,  
‘എമറെ വജ്ഷ്മന�ിമെ’ എന്ു വൊദിച്ചുമകാണ്ട് 
പടാളക്ാമര വനരിടവപൊള്, മകാച്ചുകുടിയായി
രുന് തമധീമിയുമെ വക്രാധമത് അ�ര് െിരിച്ചുത
ള്ളിക്ളയുകയായിരുന്ു. എന്ാല്, 2017 ഡിസയം
ബറില് അ�ര് റബ്ബര് ബുള്ളറ്റുമകാണ്ടാണ് മറുപെി 
നല്ിയത്. അഹദിന് തലയ്ക് മ�െിവയറ്റതുമകാണ്ട് 
വദഷ്യം സഹിക്ാമത അന്് തമധീമി പടാളക്ാര
മറെ കരണത്് ആഞെെിക്ുകയുയം അറസ്റിലാ
�ുകയുയം മെയ്ു. 2018 മാര്ച്ചില് അ�ര്ക്് മ�റുയം 
16 �യ്ാമണവന്ാ, മപണ്കുടിയാമണവന്ാ 
ധാര്മികവരാഷയം മകാണ്ടാണ് അെിച്ചമതവന്ാ 

പരി�ണിക്ാമത ഇ വ്യല് വകാെതി 1437 
വഡാളര് പിഴയുയം എടുമാസയം തെ�ുയം �ിധിച്ചു. 
പവക്ഷ, അമതാന്ുയം അഹദിമന തളര്ത്ാന് 
പര്ാപ്മായിരുന്ില്. ജയിലിലിരിമക്തമന് 
പഠിച്ച് ജഹ്ൂള് പരധീക്ഷ പാസായി. 2018 
ജൂജലയില് ജയില്വമാെിതയായ തമധീമി, നബി 
സവലയില് തമറെ മച്ചുനന്ാരുമെയുയം സുഹൃത്ു
ക്ളുമെയുയം കൂമെ ഒത്ുവെര്ന്ു. നിയമയം പഠിച്ച് 
പലത്രധീന് ജനതയ്ക് വ�ണ്ടി നിയമയുദ്യം നെത്ാ
നാണ് ഇവപൊള് തമധീമിയുമെ തധീരുമാനയം.

ഇതിനിെയില് അഹദ് തമധീമിയുമെ ജയില്വമാ
െനയം ആവഘാഷിക്ാനായി, രണ്ട് ഇറ്റാലിയന് 
കലാകാരന്ാര് മ�സ്റ് വബകേില് ഇ വ്യല് 
ഉയര്ത്ിയ �ന്മതിലിവന്ല് തമധീമിയുമെ ഒരു 
�ലിയ െിത്രയം മപയിറെ് മെയ്ിരുന്ു. രണ്ടുവപമര
യുയം ഇ വ്യല് ഉെന് നാെുകെത്ി എന്ത്   
െരിത്രയം! മമറ്റാന്്, രണ്ട് പ്രസിദ് വഡാക്ുമമറെറി 
നിര്മാതാക്ള് ‘പ്രതിവരാധത്ിമറെ വതജ്്’ എന് 
വപരില് അഹദ് തമധീമിമയക്ുറിച്ച് (അന്�ള്ക്് 
പ്രായയം 14  �യ്്) നിര്മിച്ച വഡാക്ുമമറെറിയാണ്. 
ധാരാളയം പ്രശയംസയുയം സമ്ാനങ്ങളുയം �ാരിക്ൂടിയ 
ഒന്ായിരുന്ു അത്. പല �ലതുപക്ഷക്ാരുയം 
തമധീമിമയ �ിമര്ശിച്ചുയം അപകധീര്ത്ിമപെെുത്ിയുയം 
എഴുതിയ വലഖനങ്ങളുയം അതിനിെയ്ക് പ്രസിദ്ധീക
രിച്ചിരുന്ു. പവക്ഷ, തധീയില് കുരുത്ത് മ�യിവല
റ്റാല് �ാെില്വല്ാ! 

2003 ലാണ് സവേധീഡിഷ് കാരനായ നെന് 
സാ�ത്് തുണ്ബര്�ിമറെയുയം ഒപെറാ �ായിക 
മവലന എന്ാമറെയുയം മകളായി ഗ്രറ്റ തുണ്ബര്�് 
ജനിക്ുന്ത്. ഒരുതരയം ഓടിസയം, ഒ.സി.ഡി. 
(Obsessive Computing Disorder), മസലക്ടധീ�് 
മ്ൂടിസയം എന്ധീ വരാ�ങ്ങള് ബാധിച്ച കുടിയാണ്, 
ഗ്രറ്റ. പവക്ഷ, കാലാ�സ്ഥാമാറ്റങ്ങമളക്ുറിച്ച് 
വബാധ�തിയായ ഗ്രറ്റ 15 ായം �യ്ില് പഠനയം�ി
ട് സമരരയം�ത്ിറങ്ങി. ആഴ്ചയില് പല ദി�സങ്ങ
ള് ക്ാസ് ‘കട്’  മെയ്ായിരുന്ു  സമരയം. 270 ല് 
കൂെുതല് പടണങ്ങളില് കുടികളുയം �ലിയ�രുയം 
പ്രകെനങ്ങള് നെത്ി. 

'അനുസരണനക്കട് കാണിച്ച'  
മപൺകുട്ടി

ഓടിസ�ുയം മസലക്ടധീ�് മ്ൂടിസ�ുയം ബാധിച്ച 
കുടി എങ്ങമന ഇത്ര �ാൊലയായി  എന്തി
മനക്ുറിച്ചുള്ള ഗ്രറ്റയുമെ മറുപെി മവനാഹരമാണ്. 
‘മസലക്റ്റധീ�് മ്ൂടിസയം എന്ാല് വ�ണ്ടവപൊള് 
മാത്രയം സയംസാരിക്ുക എന്ാണ്; ഇവപൊള് സയം
സാരിവക്ണ്ട സമയമാണ്’ എന്ാണ്. ഗ്രറ്റ ഇെ
യ്കിമെ സമരരയം�ത്ിറങ്ങുന്തിനാല് �ളമരയ
ധികയം ക്ാസുകള് നഷ്ടമാ�ുന്തിമറെ ആശകേ 
അച്ഛനമ്മാര്ക്ുയം അധ്ാപകര്ക്ുയം ഉമണ്ടകേിലുയം, 

്ിങ്ങള്മക്കങ്ങമ് വധര്യം വന്നു?
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അതിമനക്ുറിച്ച് അ�രുമെ കാഴ്ചപൊെ് ഇങ്ങമന
യാണ്. അച്ഛന് പറഞെത് ‘അ�ള് ദുഃഖിതയായി 
�ധീടിലിരിക്ുന്തിലുയം നല്ത് സവന്ാഷ�തിയാ
യി മതരു�ില് സമരയം മെയ്ുന്താണ്’എന്ാണ്. 
അധ്ാപകര് പറഞെതാകമട,  ‘ഗ്രറ്റ കുഴപെക്ാ
രിയാണ്, മുതിര്ന്�ര് പറയുന്ത് അനുസരിക്ു
കയില്. പവക്ഷ, നമ്ള് അതിവ��ത്ില് ഒരു 
�ലിയ ദുരന്ത്ിവലക്്   പാഞെെുക്ുകയാണ്. 
അതിനാല് ഇവപൊള് യുക്തിസഹമായി മെയ്ാ
�ുന്ത്  ഒവന്യുള്ളൂ - അനുസരണവക്െ്!’ 
എന്ാണ്. 

ഗ്രറ്റ, കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിമനതിമരയുള്ള 
സമരയം �ധീടില്നിന്് തമന്യാണ് തുെങ്ങിയത്. 
അ�ള് �ധീടുകാമര മുഴു�ന് സസ്ാഹാരികളാ
ക്ുകയുയം �ിമാനയാത്രമയ നിരന്രയം എതിര്ക്ു

കയുയം മെയ്ു. ഇതിന് �ഴിമപെട് അമ്യിവപൊള് 
�ിമാനയാത്രകള് നിര്ത്ുകയുയം തമറെ �ാനവമ
ളയുമെ പരിപാെികള് മെറിയ വബാടില് വപാ
കാ�ുന്ിെവത്ക്ായി െുരുക്ുകയുയം മെയ്ു. 

നലാകത്ിമല കുട്ടികള്മക്കല്ലാം  
രെനചാദ്ം

2019 ആ�സ്റില് ഗ്രറ്റ ഒരു മെറുനൗകയില് 
ഐക്രാസ്ഷ്ടസഭയുമെ കാലാ�സ്ഥാ ഉച്ചവകാെി
യില് പമകേെുക്ാന് അവമരിക്യില് എത്ി. 
അ�ിമെമ�ച്ചു നെത്ിയ വലാകമത് ആവ�ശ
ഭരിതമാക്ിയ പ്രസയം�മാണ് ‘നിങ്ങള്മക്ങ്ങമന 
ജധര്യം�ന്ു?’ എന്ത്. പ്രസയം�ത്ിമറെ ഒരു 
ഭാ�മിതാ: ‘മപാള്ളയായ �ാക്ുകള്മകാണ്ട് 
നിങ്ങമളമറെ ബാല്�ുയം സവേപ്നങ്ങളുയം ക�ര്മന്
െുത്ു. നിങ്ങള് കാലാ�സ്ഥാമാറ്റത്ിമറെ പിന്ി
ലുള്ള ശാസ്ത്രധീയ�ത്രുതകമള തള്ളിക്ളയുകയാ
ണ്.... അവപൊഴുയം നിങ്ങള് സയംസാരിച്ചു 
മകാണ്ടിരിക്ുന്ത് പണമത്ക്ുറിച്ചുയം സാമ്
ത്ിക �ളര്ച്ചമയക്ുറിച്ചുമാണ്. അതിന് നിങ്ങ
ള്മക്ങ്ങമന ജധര്യം�ന്ു?’

2019 ല് മപന്�വേിന് പ്രസാധകര് ഗ്രറ്റയുമെ 
പ്രസയം�ങ്ങള് സമാഹരിച്ച് ‘ഒരു �്ത്ാസമുണ്ടാ
ക്ാന് ആര്ക്ുയം കഴിയുയം’ എന് വപരില് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിടുണ്ട്. ബദല് മനാവബല് ജപ്രസ് 
എന്റിയമപെെുന് ജററ്റ് ജല�് ലിഹുഡ് സമ്ാ
ന�ുയം കുടികളുമെ അന്ാരാസ്ഷ്ട സമാധാന 
സമ്ാന�ുമെക്യം ധാരാളയം അ�ാര്ഡുകള് ഗ്രറ്റയ്ക് 
ലഭിച്ചിടുണ്ട്. ആര്ജ�മുള്ള ഈ മിെുക്ി, വലാ
കത്ിമല മുഴു�ന് കുടികള്ക്ുയം പ്രവൊദനമാണ് 
എന്തില് സയംശയമില് തമന്. 

അറിയിപെ്
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസിക 2020 മമയ്, ജൂണ് ലക്ങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്ാന്  

മകാവറാണ-19 മറെ വദശധീയ വലാക്്ഡൗണ് നിമിത്യം സാധിച്ചിരുന്ില്. ഈ ലക്യം  
മമയ്, ജൂണ്, ജൂജല സയംയുക്ത ലക്മായാണ് ഇറങ്ങുന്ത്. 

ഇവപൊഴുള്ള �രിസയംഖ് തധീര്ന്വശഷയം രണ്ടു ലക്ങ്ങള്കൂെി �രിക്ാര്ക്്  
അയക്ുന്താണ്. 

മാവനജിങ് എഡിറ്റര്




