
10. ධැව පෙද්ශවල විපත. 
 
 වසර අගදී ෙලොව පුරා අග නගර වලට ලැබුණු අපූරු 

පුවතක් සියල්ලන්ෙග් කුතුහලයට ලක් විය. ඇන්ටාටිකාෙව් 
(Antarctica) උතුරු ෙකළවෙර් සිට ෙපොෙළොව ෙකොළ පැහැති 
කුසතණ (hair-grass) වලින් යුක්ත වී ඇති බව ඒ පුවතයි.  

 
සාමාන ෙයන් ගිම්හාන කාළෙය්දී ඇන්ටාටිකාෙව් 

කුසතණ (hair-grass) දක්නට ලැෙබන්ෙන් හිම ෙගොඩැලි මුවාෙව් 
අතරින් පතර දුරාවාරෙයනි. එෙහත් 2004 වසර අග 
දක්ෂිණාර්ධෙගෝලයට ගිම්හානය පැමිණිවිට හිම කුණාටු ගැවෙසන 
ඇන්ටාටිකාෙව් සුවිශාල පෙද්ශයක් පුරා තණ ඇතිරිල්ෙලන් වැසුණු 
ෙදනි බිම් බිහිවිය. ෙමය පෘථිවිෙය් ධැව පෙද්ශ කිසියම් සුවිෙශේෂ 
ෙවනසකට පත්ෙවන බව තහවුරු ෙකෙරන ෙපර නිමිත්තකි.  
එෙහත් ධැව මුහුෙද් සිදුවන දැඩි ෙවනස්කම් හා සසඳන විට ධැව 
ෙපොෙළොව මතුපිට සිදුවන ෙම් ෙවනස  සුළුෙදයක් විය. වඩාත් 
බරපතල ෙවනසක් වශෙයන් සැලකු ෙණ් ධැව මුහුදු වල නිබඳව 
තිබුනු සාගර අයිස් ඝණ (sea ice) ෙව්ගෙයන් අතුරුදහන් වීමයි. 

 
යකඩ පදාර්ථවලින් ඌණ වුවද ඇන්ටාර්ටිකා මුහුද 

ෙලෝකෙය් ඇති මුහුදු අතුරින් ෙබෙහවින්ම සාරවත් මුහුදකි. එයට 
ෙහේතුව මුහුෙද් පාෙවන සාගර අයිස්ඝණ ලවණ ජලය හා මුසු 
වීෙමන් අයිස්ඝණ ෙකලවර මඳ පමනින් මිදුණු දාර ජලජ ජීවීන්ෙග් 
යකඩ පදාර්ථවල ඌණතාවය පුරණයට ෙහේතුවන ප්ලැන්ක්ටනවල 
වර්ධනයට ෙබෙහවින් හිතකර වීමයි. ෙම් ප්ලැන්ක්ටන 
ඇන්ටාර්ටික් මුහුෙද් වසන ජලජ ජීවින්ෙග් ආහාර ජාලෙය් ඉතා 
වැදගත් පුරුකකි.  

 
ශීත ඍතුව ෙබෙහවින් අඳුරු වුවද පාෙවන අයිස් ඝණ පතුල 

යට ෙම් ප්ලැන්ක්ටනෙයෝ සීඝුෙලස වර්ධනය ෙවති.  ෙම් නිසා 
ප්ලැන්ක්ටනයන් ආහාරයට ගන්නා කූණිස්සන්ට (krill) සිය සත් 
වසරක ජීවන චකය අපහසුවකින් ෙතොරව ෙගවා ගත හැක. 
කූණිස්සන් බහුල වූ විට උන් ආහාරයට ගන්නා ෙපන්ගුයින් 
පක්ෂින්ද, සීල් මතස යන්ද, තල් මසුන්ද නිබඳව ගැවසීම 
සාමාන ය ෙදයකි.  
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එෙහත් නිරීක්ෂණ වලට අනුව 1976 සිට කූණිස්සන් 

ගහණය දශකයකට 40%  ෙව්ගෙයන් සීඝෙලස  අඩුෙවමින් පවතී. 
කූණිස්සන් පමාණය ෙමෙසේ අඩුෙවන අතර ෙජලිමය සැල්පයන් 
(salps) සංඛ ාත්මක වශෙයන් ෙබෙහවින් වැඩිවී ඇත. සැල්පයන් 
මීට ෙපර සාමාන ෙයන් ජිවත් වුෙය් ඇන්ටාටික් උප මුහුදට 
උතුරිනි. සැල්පයන්ෙග් ආහාර සඳහා විශාල ප්ලැන්ක්ටන 
ගහණයක් අවශ ය ෙනොෙව්. අයිස්වලින් ෙතොර මුහුෙද් අතරින් 
පතර ගැවසන මඳ ප්ලැන්ක්ටන පමාණයක් වුවද සැල්පයන්ට 
මැනවින් සෑෙහේ. එෙහත් කූණිස්සන් ෙමන් ෙනොව සැල්පයන් 
ෙපෝෂ  පදාර්ථයන්ෙගන් ඌණ බැවින් ඇන්ටාටික් මුහුෙද් 
ගැවෙසන ක්ෂීරපායී සත්වෙයෝ හා පක්ෂීහු සැල්පයන් ආහාරයට 
ගැනීමට රුචියක් ෙනොදක්වති.  

 
ෙමෙසේ කූණිස්සන්ෙග් අඩුවීම සාගරය උණුසුම්වීම හා මුහුදු 

අයිස් දියව යාම සමග අතිශයින් සම්බන්ධ බව ෙපෙන්. ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසය ෙලොකෙය් පිහිටි ඉතාමත් සරුසාර සාගර කලාපයක් 
නිසරු බවට පත්කරන බවත් එහි ජීවත් වු තල්මසුන් වැනි සුවිසාල 
ජලජ ජිවීන්ෙග් ආහාර දාමය විනාශෙකොට උන් අනතුරට ලක් කර 
ඇති බවත් නිසැකවම ෙපෙන්. 

 
අපිකාෙව් සුවිශාල ෙසරන්ෙගටි වෙනෝද ානය පුරා පැතිර 

ඇති  සැවන්නා තණබිම් වල පමාණය 1976 සිට සෑම දශකයකටම 
40% බැගින් අඩුවුවෙහොත් එහි ෙවෙසන වන සතුන්ට ෙවන විපත 
ඔබට වැටෙහනු ඇත. ඔබ වාසය කරන වාසස්ථානය දශකයකට 
40% බැගින් අඩුවුවෙහොත් ඔබට කුමක් සිදුවනු ඇත්ද? 

 
ඇන්ටාටිකාෙව් විසූ අධිරාජ ෙපන්ගුයින්(emperor 

penguin) පක්ෂින්ෙග් සංඛ ාව මින් තිස් වසරකට ෙපර පැවැති 
පමාණෙයන් දැන් හරි අඩක්ම අඩු වී ඇති අතර "ඇඩිෙලයි" 
(Adelie) පෙභ්දයට අයත් ෙපන්ගුයින් පක්ෂි ගහණයද 70% වකින් 
අඩු වී තිෙබ්. 

 
සාගරෙය් උනුසුම් ෙපෙදස් වල ඉපිද සංකමණය වන 

"සදර්න් රයිට්" (Southern right whale) නමින් හැඳින්ෙවන තල් 
මස් පෙභ්දය මෑත අතීතෙය්දී දකුණුදිග ඔස්ෙටලියානු සහ 
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නවසීලන්ත මුහුදු ෙවරළට නුදුරින් බහුලව දැක ගන්නට ලැබුණු 
නමුත් දැන් උන්ෙග් පැමිණීම ඉතා විරලය. ෙම් තල්මසුන්ට සිය 
ජන්ම භුමිය කරා නැවත ගමන් කිරීමට අවශ ය ශක්තිය ලබා ෙදන 
ආහාරය වන කූණිස්සන් දැන් දක්ෂිණ ධැව මුහුදුවල බහුලව ෙසොයා 
ගැනීමට ෙනොහැකි වීම එයට ෙහේතුවයි.  දක්ෂිණ ධැව සාගරෙය් සැරි 
සැරූ පිට ෙමොල්ලිය සහිත තල්මසුන්ද (humpback whales). සීල් 
මත්ස යන්ද. ෙපන්ගුයින් පක්ෂින්ද සීඝෙයන් අඩුෙවන බව ෙපෙන්. 

 
ඒ ෙවනුවට අපට දක්ෂිණ ධැවෙය් වැඩි වැඩිෙයන් දැක 

ගැනීමට හැකිවනු ඇත්ෙත් හිෙමන් හිඳුණ තෘණ ෙදනි හා ෙජලිමය 
සැල්පයන්ෙගන් පිරුණු සාගරයත්ය. 

 
දක්ෂිණ ධැවෙය් පිහිටි ඇන්ටාටිකාව සරු මුහුදුකින් වටවුනු 

හා මිදුණු හිෙමන් පිරුණු මහාද්වීපයකි.  අෙනක් අතට පෘථවිෙය් 
උතුරු ෙකලවර පිහිටි ආක්ටික් පෙද්ශය මහාද්වීප වලින් වට වුණු 
හිෙමන් මිදුණු සාගරයකි. ආක්ටික් පෙද්ශය මිලියන හතරක ජන 
ගහණයකින් යුක්තය. ආක්ටික් කලාප ය වාසස්ථානය කරගත්ෙතෝ 
ජීවත් වුෙය් එම කලාපය අද්දර පිහිටි ඇලස්කාව හා 
ගීන්ලන්තෙය්ය. දැන් ෙම් පෙද්ශවල ශීත ඍතුව මින් වසර තිහකට 
ෙපර තිබුණාට වඩා ෙසන්ටිෙගඩ් 2° ත් 3° ත් අතර පමාණයකින් 
උණුසුම් වී ඇත. 
 

ෙද්ශගුණ විපර්යාසෙය් පතිඵල ඇස ් පනා පිට ෙපන්නුම් 
කරන ෙහොඳම උදාහරණය "ස්ප්රෑස් බාක් බීට්ල්" (spruce bark 
beetle) යන නමින් හැඳින්ෙවන ෙපොතු කුරුමිණියන් විසින් වන 
වගාවන්ට කර ඇති හානියයි. පසුගිය වසර පහෙළොව තුළ ෙම් 
ෙපොතු කුරුමිණියන් විසින් දකුණු ඇලස්කාෙව් වන වෘක්ෂ හතලිස් 
ලක්ෂයක් විනාශකර ඇත.  ෙමය කෘමි හානි පිළිබඳව උතුරු 
අෙමරිකාෙවන් ෙමෙතක් වාර්තා වී ඇති විශාලතම විනාශයයි.  
සාමාන ෙයන් දැඩි ශීත සෘතු ෙදකකට ෙම් කුරුමිණියන් 
මුළුමනින්ම පාෙහේ මර්ධනය කිරීමට හැකිෙව්. එෙහත් පසුගිය වසර 
කිහිපය පුරා ශීත ඍතුව දැඩි ෙනොවීම කුරුමිණියන් විශාල වශෙයන් 
පැතිර යාමට ෙහේතුවිය.    
 

"ෙකොලාෙරඩ් මූසිකයා" (Collared lemming) අධි ශීත 
තුන්දා (tundra) තැනිතලාවල ජීවත් වීමට මනාව හැඩ ගැසුනු කුඩා 
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සෙතකි. තද ශීතෙලන් යුතු උතුරු ගීන්ලන්තෙය් පවා උන්ට ජීවත් 
වීමට හැකිය. ශිත ඍතුව එන විට ෙම් මුසිකයන්ෙග් හම සුදු 
ෙලොමින් පිෙරන අතර හිම යටින් උමං  කැණීමට හැකිවන පරිදි 
උන්ෙග් නියෙපොතු දික්වී සවලක් ෙමන් හැඩ ගැෙසේ. විශාල සමූහ 
වශෙයන් සංකමණය වීම ෙම් සතුන්ෙග් පුරුද්දය. ෙම් මූසිකයන් 
ගල් කුළු මතින් පැන සමූහ වශෙයන් දිවි නසාගන්නා බව ජනශති 
කථාවල සඳහන් වන නමුත් එහි විද ාත්මක සත යක් ෙනොමැත.  

 
ෙගෝලීය උණුසුම දිගින් දිගටම වැඩි වුවෙහොත් 

විද ඥයන්ෙග් මතයට අනුව ෙකොනිෆරස් වනාන්තරය ආක්ටික් 
මුහුෙද් ෙකළවර දක්වා පැතිෙරමින් තුන්දා කලාපෙය් ඇති සුවිශාල 
තැනිතලා පෙද්ශ සහ ශීතෙලන් මිදී ධවල පැහැගත් මතුපිට 
පස්තට්ටුව විනාශ කරනු ඇත. ෙම් වැදගත් තැනිතලා පෙද්ශ බිජු 
රැකීම සඳහා මිලියන සිය ගණනින් පැමිෙණන පක්ෂීන්ෙග් 
වාසභූමියයි. වනාන්තරය ආක්ටික් මුහුද කරා පැතිර යන විට ෙම් 
පක්ෂීන් බිජු රැකීම සඳහා ෙයොදාගත් තැනිතලා පෙද්ශය ෙම් ශත 
වර්ෂය තුළදීම 50% කින් අඩු විය හැකිය. 

 
"ෙකොලාෙරඩ්" මූසිකයාට සිය ජීවිතයත්  තුන්දා තැනි 

තලාවත් එකිෙනකින් ෙවන් කල ෙනොහැකි වස්තූන්ය. එෙහත් 
විෙශේෂඥ මතයට අනුව තුන්දා තලාව නැතිවී යාම ෙහේතුෙකොට ෙම් 
මූසිකයන් 2100 වන විට වඳවී ගිය සතුන් ගණයට වැෙටනු ඇත. 

 
ෙශෝකාන්තය "ෙකොලාර්ඩ්" මුසිකයන් සමූහ වශෙයන් 

ගලින් පැණ දිවිනසා ගැනීම ෙනොව අප විසින් උන් සමූලඝාතනය 
සඳහා තල්ලු කරනු ලැබ තිබීමයි. 

 
පිණිමුවන් (reindeer) නමින් කවුරුත් අසා ඇති කැරිබු 

මුවන් "ඉනුයිට්" (Inuit) ඇස්කිෙමෝ වරුන්ට ඉතා වැදගත්ය. ෙම් 
අතරින් "පියරි" (Peary) පෙභ්දයට අයත් කැරිබු මුවන් දකින්නට 
ලැෙබන්ෙන් කැනඩාවට උතුරින් පිහිටි දූපත්වලත් ගීන්ලන්තෙය්ත් 
පමණි.  හිම පතනය අඩු වීමත් වර්ෂාපතනය වැඩි වීමත් යනු 
ආර්ටික් පෙද්ශයට දැඩි උපදවයකි. ෙහේමන්තෙය්දි ආර්ටික් 
කලාපයට වැසි පැමිණි විට ෙම්සතුන් අනුභව කරන ඇල්ගී වැනි 
"ලයිකන" (lichens) ශාක වැසි වතුෙරන් ඝණ වූ අයිස්වලට යට 
ෙවයි. මෘදු හිම ෙමන් ෙනොව මිදී ඝණවූ ෙම් අයිස් සිය කුරවලින් 
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පාදා ඉවත්කිරීම කැරිබු මුවන්ට පහසු නැත. ෙම් නිසා ශීත කාලයට 
ආහාර මදවීෙමන් "පියරි" කැරිබුවන් රාශියකට නිරාහාරව සිටීමට 
සිදුව ඇත. 1961 දී 26000ක් වු "පියරි" කැරිබු ගහණය ෙම් ෙහේතුව 
නිසා 1997 වන විට 1000 දක්වා අඩුවිය. ෙමෙසේ වඳව යාෙම් 
තර්ජනයට ලක්වීම නිසා 1991 දී ෙම් සතුන් ආරක්ෂා කිරීම පිනිස 
උන් අන්තරායට ලක්වු සතුන් වශෙයන් නම් කිරීමට බලධරයන්ට 
සිදු විය. එනිසා පියරි කැරිබුවන් දඩයම් කිරීම නීති විෙරෝධී වු අතර 
ඉනුයිට් ෙගෝතිකයන්ට තව දුරටත් උන්ෙගන් පෙයෝජනයක් 
ෙනොමැති විය. 

 
ඊට ඉඳුරාම සමානව ෆින්ලන්තෙය් ෙවෙසන සාමි 

(Sammi) ෙගෝතිකෙයෝද ශීත ඍතුෙව් තම පිණිමුවන්ට මුහුණ දීමට 
සිදුව ඇති ආහාර හිඟය ගැන මැසිවිලි නගති. ෙද්ශගුණ විපර්යාසය 
උග වන තරමට ආර්ටික් පෙද්ශය, පිණිමුවන්ෙග් වාසය සඳහා 
තවදුරටත් සුදුසු ෙනොවන බව ෙපෙන්. 

 
පිණිමුවන්ෙගන් ෙතොර ආර්ටික් කලාපයක් ගැන අපට 

සිතිය හැකිද? 
 
ආර්ටික් පෙද්ශය පිළිබඳ ෙබෙහවින් පතල සංෙක්තය 

"නානුක්" (nanuk) යන සුරතල් නමින් හැඳින්ෙවන සුෙදෝ සුදු හිම 
වලසුන්ය (polar bear). අයාෙල් ඇවිදින දඩයක්කාරෙයකු 
වශෙයන් සැලෙකන හිම වලසුන් ධැව පෙද්ශය තුළ මිනිසාට සිටින 
එකම තරඟකරුද ෙව්. ආර්ටික් පෙද්ශෙය් හැම බිම් අඟලක්ම ඔහුට 
හුරු පුරුදුය. ගීන්ලන්ත අයිස් වැස්ෙම් උතුරු ෙකොෙන්ද උත්තර 
ධැව නාභියට කිෙලෝමීටර 150ක් ඇතුළතද හිම වලසුන් දැක 
ගැන්මට ලැබී තිෙබ්. හිම වලසුන් සඳහා පමාණවත්වන තරමට 
ආහාර තිබීමට ධැව මුහුද විශාල වශෙයන් අයිස් වලින් ගහණව 
තිබිය යුතුෙවයි. එෙහත් මුහුදු අයිස් පමාණය දශකයකට 8% බැගින් 
වු ෙව්ගයකින් අඩුවීම යනු හිම වලසුන් සඳහා තිබූ ආහාර පමාණයද 
ඊට අනුරූපව අඩු වීමයි. 

 
ආහාර අඩුව  පිරවීම පිණිස "ෙකොලාෙරඩ්" මූසිකයන් හා 

මැරුණු පක්ෂින් අනුභව කිරීමට හිම වලසුන් ෙපළඹි සිටින බව 
සැබෑ නමුදු උන්ෙග් පියතම ආහාරය වන්ෙන් ධැව පෙද්ශය නිජ 
බිම් කරගත් "ෙනට්සික්" (netsik) නමින් හැඳින්ෙවන ක්ෂීරපායී 
"මාල සීල්" (ringed seal) මත්ස යන්ය.  
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මාල සීල් මත්ස යන් උත්තරාන්තෙය් වැඩිෙයන්ම සිටින 
ක්ෂරපායී සත්ත්ව වර්ගයයි. පාෙවන අයිස් ඝණයන් වලින් ශීතල වූ 
ධැව මුහුෙද් අඩුම වශෙයන් ෙම් සතුන් මිලියන 2.5 ක් ෙවෙසති. 
එෙහත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී නිසි ෙද්ශගුණික තත්ත්වය ෙනොතිබු විට 
උන්ෙග් ෙබෝවීම ෙබෙහවින් අඩුෙව්.  1974 අමුන්ඩ්ෙසන් මුහුදු 
ෙබොක්කට (Amundself Gulf) වැටුණු හිම පමාණය ෙබෙහවින් අඩු 
වූ අවස්ථාෙව් පාෙවන අයිස්මත තම වාස්සථාන තනා ගැනිමට 
පමාණවත් තරම් හිම පමාණයක් ෙනොතිබූ බැවින් මාල සීල් 
මත්ස යන් විශාල සංඛ ාවක් සයිබීරියාවට සංකමණය වු බවට 
වාර්තා විය. 

 
පමාණවත් ෙලස ෙම්දය වැඩී උන් අනුභව කරමින් 

සංකමණය වීමට තරම් ශක්තියකින් යුතුව සිටි හිම වලසුන්ද 
ස්වල්පෙදෙනක් ඒ පසු පස සංකමණය වු නමුත් හිම වලසුන්ෙගන් 
වැඩි ෙකොටසක් එෙසේ සංකමණය වීමට ෙනොහැකිව කුසගින්ෙනන් 
කල් ගතකෙල්ය. 

 
ධැව පෙද්ශෙය්  සාන්ත ෙලෝරන්ස් මුහුදු ෙබොක්ෙක් (Gulf 

of St Lawrence) ජීවත්වන තවත් සුවිෙශේෂ සීල් වර්ගයක් "හාර්ප්" 
සීල් (harp seal) යනුෙවන් හැඳින්ෙව්. අෙනකුත් සීල් වර්ගයන්ට 
වඩා ෙවනස් ජාන පෙහේදයකට "හාර්ප්" සීල් මත්ස යන් අයත්ය. 
මාල සීල් වර්ගයට ෙමන්ම ෙම් සීල් වර්ගයටද මුහුද පමාණවත් 
තරම් අයිස් වලින් යුක්ත ෙනොවීනම් පැටවුන් වැදීම හා රැකීම කල 
ෙනොහැක. 1967, 1981, 2000, 2001 හා 2002 වසර ෙමෙසේ 
"හාර්ප්" සීල් පැටවුන් අඩුම පමාණයක් ලැබුණු වර්ෂ වශෙයන් 
වාර්තා වී තිෙබ්. ෙම් ශත වර්ෂය මුල් වසර කිහිපෙය් ෙමෙසේ දිගින් 
දිගටම පැටවුන් අඩුවීම සත්ත්ව විද ාඥයන් ෙග් දැඩි කණස්සල්ලට 
ෙහේතු වි ඇත. මුහුද අයිස්වලින් ෙතොර වූ වසර පමාණය ගැහැණු 
සීල් සතුන්ෙග් පජනන වයස ඉක්මවා වැඩි වුවෙහොත් වසර 
කිහිපයක් තුළ ෙසන්ට් ෙලෝරන්ස් මුහුදු ෙබොක්ෙක් සීල් මසුන් 
සහමුලින් වඳ වී යාහැකි බවට ඔවුහු බිය පළ කරති. 

 
වඩ වඩා උණුසුම්වන ශීත ඍතුව ධවල හිම වලසුන් 

අනුකමෙයන් නිරන්තර සාගින්නක අවදානමට ලක් කර තිෙබ්. 
හඩ්සන් ෙබොක්ක (Hudson Bay) අවට ජීවත් වූ හිම වලසුන් 1200 
ක් පිළිබඳව කල දීර්ඝ කාල නිරීක්ෂණයකට අනුව උන් 
සියල්ලන්ෙග්ම පාෙහේ සිරුරු කලින් පැවැතියාට වඩා 15% කින් 
කෘෂ වී ඇති බව ෙහළි විය. 
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නිරන්තරෙයන් සාගින්නට ලක් වීම නිසා හිම 

වැලහින්නියන්ෙග් දරුඵල ෙබෙහවින් අඩු වී ඇත. දශක 
කිහිපයකට ෙපර වැලහින්නියන් අතර තිදරු උපත් නිතර දක්නට 
ලැබූ නමුත් දැන් තිදරු උපත් ගැන අසන්නට ලැබීම ඉතා විරලය. ඒ 
අවදිෙය්දී අඩුම වශෙයන් මුළු පැටවුන් සංඛ ාෙවන් අඩක් කිරිවරා 
ජීවත් වීමට තරම් භාග යවන්ත වූ නමුත් දැන් එෙසේ වැඩි වියට 
එළඹ ජිවිතය පවත්වාෙගන යාමට තරම් භාග ක් ඇත්ෙත් හිම 
වලස් පැටවුන් විස්සකින් එෙකකුට පමණි.  වලස ් පැටව් පසූත 
කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ෙලන් වර්ෂා පතනය වැඩි වීම නිසා 
කඩා වැටීෙමන් වැලහින්නියන් සහ ළදරු පැටවුන් මරණයට පත් වු 
අවස්ථා ගනණාවක්  ධැව පෙදශ වලින් ෙබොෙහෝ විට වාර්තා වී 
තිෙබ්. අකලට අයිස් දිය වීම නිසා තම සුපුරුදු ෙලන් පෙද්ශ ආහාර 
සපයා ගන්නා පෙද්ශ වලින් ෙවන්වීම කුඩා පැටවුන්ට ආයාසකර 
ෙදයක් වී තිෙබ්. ආහාර සපයන පෙද්ශකරා  පිහිනා යාමට තරම් 
හැකියාවක් පැටවුන්ට නැත්නම් උන් සාගින්ෙනන් මිය යාම 
වැලැක්වීම වැලහින්නට අසීරු ෙදයකි. 2006 සිසිර ඍතුෙවදී පථම 
වරට ඉනුයිට් ෙගෝතිකයන්ට දිෙය් ගිලී මිය ගිය හිම වලස් පැටවුන් 
දැක ගන්නට ලැබුණි.  බිහි වූ ෙලන් පෙද්ශයත් ෙවරළත් අතර අයිස් 
මිදී ෙනොතිබීම නිසා එතරම් දුර පමාණයක් සිය මව සමඟ පිහිනා 
යාමට හැකි ෙනොවීම ෙහේතු ෙකොට දිෙය් ගිලී මිය යාම හැෙරන්නට 
ෙම් වලස් පැටවුන්ට ෙවනත් විකල්පයක් ෙනොවීය. 

 
  මිදුණු මුහුදු අයිස් වලින් ෙතොර ආර්ටික් කලාපයක් 
නිර්මාණය කිරීමට දායක වීම තුලින් අපි ආර්ක්ටික් මුහුදත් අවට 
හිම බිමත් අමිහිරි භූමි දර්ශනයක් බවට පත්ෙකොට ඇත්ෙතමු. අයිස්, 
හිම ෙමන්ම “නානුක්” යන සුරතල් නමින් ෙගෝතිකයන් හඳුනාගත් 
හිම වලසුන්ෙගන් ෙතොරව ඉනුයිට් වරුන්ට ෙලෝකයක් ෙනොමැත. 
ඉනුයිට්වරුන් තරම් “නානුක්” ගැන දන්නා හා “නානුක්ට” සමීප 
ෙවනත් මිනිස් වර්ගයක් මිහිපිට ෙනොමැත. තර සීල් මතස යන්ෙග් 
ෙතල්මන්ද ඉරා සිය කුස ගිනි නිවා ෙසසු ඇට මාංශ ෙකොටස් 
ආර්ටික් නරියන්ට, කාකයන්ට සහ ලිහිණියන්ට ඉතිරි කරන 
“නානුක්” යනු ආර්ටික් ආහාර චකෙය් අතිශයින් වැදගත් පුරුකකි.   

 
ආර්ටික් හිම වලසුන් සාගින්නට ලක් වූ විට උන් නිසා 

යැෙපන අෙනකුත් සත්ත්වයන්ට කුමක් වනු ඇත්ද?  කලකට ෙපර 
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උතුරු කැනඩාෙව් ෙබෙහවින් දක්නට ලැබූ "ඇත්දළ මුහුදු 
ළිහිණියන්" (ivory gull) පසුගිය විසි වසරතුළ 90% කින් අඩු වීමට 
ෙමය එක් ෙහේතුවකි. ෙම් සිය වසර ෙගෙවන්නට ෙපර ඇත්දළ මුහුදු 
ළිහිණියන් වඳ වී ගිය සත්ත්ව වර්ග අතරට ගැෙනනු නිසැකය. ජීව 
විෙශේෂයන් අතරින් අනතුරට ලක් වූ තවත් සෙතක් වශෙයන් 
“නානුක්”  නම් කිරීමට දැනටමත් නියමිතය.  

 
“නානුක්” ෙග් විෙයෝගය සමස්ත ආර්ටික් පරිසර පද්ධතිෙය් 

අනවරත කඩා වැටීම පිළිබඳ නිසැක මග සලකූණ විය හැකිය. 
 
හරිතාගාරවායු නිකුත්වීම සීමා කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර 

ෙනොගතෙහොත් 2050 වන විට ගිම්හාන ඍතුෙවදී ආර්ටික් කලාපය 
තුළ එකදු අයිස් කැටයක්වත් දැක ගැනීමට ෙනොහැකි දිනයක් 
එළෙඹනු නියතය. එදින ආර්ටික් මුහුද  සුවිශාල අඳුරු බිය ජනක 
ජල තලයක් ෙමන් දිස්වනු ඇත. හිම වලසුන් ජනිතවන ෙලන් 
පෙද්ශ, උන්ෙග් ෙගොදුරු බිම් හා සංකමණික ෙකොරිෙඩෝර අවසන් 
අයිස් කැටය දියවීමට මත්ෙතන් ආර්ටික් පෙද්ශෙයන් අතුරුදහන් 
ෙවනු ඇත.  

 
එවිට ආර්ටික් පෙද්ශෙය්දී ෙබොෙහෝවිට අපට දැක ගැනීමට 

හැකිවනු ඇත්ෙත් ඉතිරි වු වයස්ගත වසරක් පාසා ෙක්ඬෑරි ගැෙසන 
හිම වලසුන් කිහිප ෙදෙනකු පමණි. සීල් මතස යන් ෙනොමැති වීම 
නිසා මුසිකයන්ෙගන් ෙහෝ  දුරාවාරෙය් මුහුෙද් පාෙවන සීල් 
කුණපයන්ෙගන් යැපීමට ෙගොරතර ගිම්හානය හිම වලසුන්ට බල 
ෙකෙරනු ඇත. ෙම් සා දුර්භික්ෂයකට මුහුණ දීෙමන් පසු  හිම 
වලසුන්ට ශිත ඍතුෙව් සිය සුපුරුදු දීර්ඝ නින්ෙදන් නැවත අවදී 
වීමට සැෙහන තරම් ශක්තියක් ඉතිරි ෙනොවනු ඇත. ආර්ටික් 
කලාපෙය් සීඝෙයන් සිදුවන ෙම් ෙවනස්කම් කරණ ෙකොට වසර 
2030 වන විට පවා හිම වලසුන් සහමුලින්ම නැතිවීම මවිතයට ලක් 
විය යුතු කරුණක් ෙනොෙව්. 

 
ධැව පෙද්ශ වල දැන් සිදුවන ෙම් විපර්යාසය අතිශයින්ම 

ෙව්ගවත්ය. අප කඩිනම් ෙනොවුව ෙහොත් කෙලක හිම වලසුන්, දළ 
තල්මසුන් (narwhal) හා මුහුදු අලින්ෙගන්(walrus) ගහණ වු ධැව 
මුහුද ෙවනුවට අයිස් වලින් ෙතොර සීතල සාගරයත් එහි 
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කැෙන්ඩියානු, යු ෙරෝපීය හා ආසියාතික ඉවුරු කරා පැතිරුණු මහා 
ටයිගා (Taiga) වනාන්තරයත් දැක ගැනීමට හැකිවනු ඇත.  

 
ෙමෙසේ ධැව මුහුදු ෙවරළ කරා ටයිගා වනය පැතිෙරන විට 

එනිසා පැතිෙරන වනය මගින් වඩා වැඩි කාබන් ඩෙයොක් සයිඩ් 
පමාණයක් අවෙශෝෂණය වීෙමන් ෙද්ශගුණය ෙවනස් වීම පාලනය 
ෙවතැයි ඔබට සිෙතනු ඇත. එෙහත් විද ාඥයන් විශ්වාස කරන 
අන්දමට පැතිෙරන වනය විසින් වසා ආවරණය තරන ධවල හිම 
කලාපෙය් පමාණය සැලකූ විට එම වාසිය නැතිවීයයි. ධවල හිම 
කලාපය හිරු රැස් නැවත පරාවර්තණය කරන අතර අඳුරු වනය 
හිරු රැස් අවෙශෝෂනය ෙකොට පරිසරෙය් උණුසුම වැඩි කිරීමට 
දායක ෙවයි. එබැවින් උත්තර ධැව ආසන්නෙය් ධවල හිම තලය 
මුළු මනින්ම වසා ටයිගා වනය පැතිරී ෙමන් ඇතිවන සමසත් 
බලපෑම තවත් ෙව්ගෙයන් ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිකර ලීමට ෙහේතු 
ෙවයි. 

 
වරක් ෙම් කියන තත්ත්වය උද්ගත වු පසු වායුෙගෝලයට 

නිකුත් වන හරිතාගාර වායු පමාණය අඩුකිරීමට කුමණ තැතක් 
ගත්තද ඒ වන විට ෙගෝලීය උණුසුම පාලනය කිරීමට අප පමාද වී 
වැඩිය. අවුරුදු මිලියන ගණනාවක් තිස්ෙසේ පැවැති ධැව පරිසර 
පද්ධතිය ඒ වන විට නැවත ෙගොඩ නැගීමට ෙනොහැකි තරම් 
අසාධ ය තත්ත්වයකට පත්වී අවසානය. 
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