
12. ස් වර්ණ මන්ඩුකයාෙග්  
අනතුරු හැඟවීම 

 
 හුෙදක් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය නිසාම වඳව ගිය තනි සත්ත්ව 

විෙශේෂයක් ගැන ඍජුව වාර්තා වු අවස්ථාවක් ෙමෙතක් අෙප් 
කතාන්තරෙය් ෙනොවීය. එෙසේ ෙද්ශගුණ විපර්යාසය නිසා වඳ 
වන්නට ඇතැයි අනුමාන කරන සතුන් විසූ නිව් ගිනියානු 
වනාන්තරවල ෙහෝ ෙකොරල් පරවල එය නිශ්චය ෙලසම 
නිරික්ෂණය ෙකොට වාර්තා කිරීමට සුදුසුකම් ලද නිබඳ 
පරීක්ෂණයක ෙයදුනු ජීව විද ාඥෙයක් ෙනොවීය. එෙහත් ඊට 
හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙලස ෙකොස්ටරිකාෙව් ෙමොන්ටවර්ඩ් වලා 
වනාන්තරෙය් (Monterverde Cloud Forest) ෙවෙසන ෙගෝලඩන් 
ෙටෝඩ් (Golden Toad) ෙහවත් ස්වර්ණ මණ්ඩුකයා නමින් පතල 
රන්වන් මැඩියන් සංරක්ෂණය කරන පරීක්ෂණාගාරය ඇසුෙරහි 
කල් ෙගවන ජීව විද ාඥයන් ගණනාවක්ම වන ජීවීන් පිළිබඳ 
නිරන්තර නිරීක්ෂණ වාර්තා පවත්වා ෙගන යති. 

 
පෘථිවිය 1976 ඇතිවු 'ෙද්ශගුණ මායා ෙදොරටුව' (climatic 

magic gate) පසුකල අවසථ්ාෙව් සිට ෙනොඉඳුල් වනෙය් ක්ෂණිකව 
සිදුවන අමුතු ෙවනස් වීම් ගණනාවක්ම ෙම් වළා වනාන්තරෙය් 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු කල පරිසර විද ාඥයන්ෙග් දැඩි 
නිරීක්ෂණයන්ට භාජනය විය.  

 
ෙම් වන ගහණය තුල මුහුදු මට්ටෙම් සිට කිෙලෝ මීටර එක 

හමාරක් ඉහළින් පිහිටි ෙපඳ පාසි වනාන්තර පෙද්ශෙය් විශාල 
වශෙයන් ජීවත් වු මැඩියන් 1987 වියලි ශීත ඍතුව පැමිණි විටදැක 
ගන්නට ෙනොලැබුණි. වර්ග කිෙලෝමීටර තිහක් වූ පරීක්ෂණ 
කලාපය තුළ ජීවත් වු මැඩි පෙභ්ද පනහක් අතුෙරන් තිහක්ම 
අතුරුදහන් වි තිබුණි. ෙමෙසේ අතුරුදහන් වු මැඩි පෙභ්ද අතර 
ඉතාමත් අපූරු ෙගොල්ඩන් ෙටෝඩ් ෙහවත් ස්වර්ණ මන්ඩුක නම් 
චමත්කාර ජනක මැඩි විෙශේෂයද විය. ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් 
සාමාන යෙයන් ජීවත් වූෙය් වනෙය් ඉහළ කඳු පෙද්ශවල පමණි.  
අවුරුද්ෙද් එක් සමයකදී ෙම් සවර්ණ මණ්ඩුකයන්ෙග් පිරිමි සතුන් 
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සහකාරියන් ෙසොයමින් වන තලාෙව් ඇති වතුර වල වල් අසලට 
ෙරොක්ව රන් පැහැෙයන් දිලිෙසමින් සිටීම අපූරු දර්ශණයකි. 

 
ජීව විද ාඥයන් විසින් ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් මුලින්ම 

ෙසොයාෙගන දැන හැඳිනගනු ලැබුෙය් 1966 දී වුවද දකුණු 
අෙමරිකානු ඉන්දියානුෙවෝ ෙබොෙහෝ කලක සිට ස්වර්ණ 
මණ්ඩුකයන් පිළිබඳව දැන සිටියහ. ඔවුන් අතර ඇති ජනපවාදයට 
අනුව ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් දැක ගැනීම අසීරු ෙදයක් වන නමුත් 
වනගිරි අරණ සරණ කිසිවකුට උන් හමුවුවෙහොත් එය එම 
තැනැත්තාට ෙසෞභාග ය හා සන්තුෂ්ටිය ළඟා කරන බවට නිසැක 
සළකුණකි. ෙමයින් එක් කථාවකට අනුව ස්වර්ණ මන්ඩුකයකු සතු 
කරගත් එක් මිනිෙසකුට සන්තුෂ්ටිය ෙකතරම් ෙව්දනා ජනක 
ෙදයක් වීද යත් ස්වර්ණ මන්ඩුකයා මුදා හැරීමට ඔහු තීරණය 
කෙළේය. තවත් කථාවකට අනුව ෙවනත් පුද්ගලෙයකු ස්වර්ණ 
මණ්ඩුකයා මුදා හැරිෙය් ඔහුට සන්තුෂ්ටිය හඳුනා ගැනීමට 
ෙනොහැකි වූ බැවිනි. 
 

ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් අතර රන් පැහැ ගන්ෙන් පිරිමි සතුන් 
පමනි. ගැහැණු සතුන් කළු. කහ සහ තද රතු වර්ණවලින් මිශිතය. 
වසෙරන් වැඩිකලක්ම ෙම් සත්ත්වෙයෝ රුක්මුලු අතර ඇති 
ෙපඳපාසි තුළ සැඟව වාසය කරති.  වියලි කාලෙයන් අනතුරුව 
අෙපල්-මැයි මාස වලදී වනෙය් ෙතතමනය වැඩි වූ විට සමූහ 
වශෙයන් ෙපොෙළොව මතු පිටට එන ස්වර්ණ මණ්ඩුකෙයෝ ස්වල්ප 
දිනකට පසු නැවත සැඟවී යති. ෙම් සීමිත කාලය තුළ පජනන 
අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා පිරිමි සතුන් අතර බලවත් තරඟයක් 
ඇතිෙව්. 

 
උභය ජීවීන් පිළිබඳ විෙශේෂඥයකුවන මාර්ටි කම්ප් (Marti 

Crump) “ස්වර්ණ මණ්ඩුකයා ෙසොයා යාම”(In search of the 
Golden Frog) නැමැති සිය කෘතිෙය් ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන්ෙග් ෙම් 
වියරු පජනන අවධිය පිළිබඳව කදිම විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරයි. 

 
“වලා වන්තරෙය් ඝණව වැඩුනු වනෙරොද අතරින් 

ඉමහත් අසීරුෙවන් ඉහලට යන මට හිටි හැටිෙය්ම 
ෙමෙතක් මා විසින් දුටු අපුරුතම දර්ශණය දැක ගන්නට 
ලැබුණි. දැඩි සුළං නිසා කුරුව ගිය වන පතර අතර තිබු දිය 
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කඩිති කිහිපයක් වටා සිය ගණනින් ෙරොක්වූ ස්වර්ණ 
මණ්ඩුකෙයෝ දුඹුරු වර්ණෙයන් යුත් මඩෙපොෙළොව මත 
හරියටම කුඩා ෙපති පිළිම සමුහයක් එක් තැන් කලාක් 
ෙමන් දීප්තිමත් රන්පැහැෙයන් දිදුලමින් සිටියහ”.  
 
1987 අපිෙයල් 15 දාතමින් යුත් කම්ප්ෙග් ෙක්ෂත සටහන 

ෙමෙසේ විස්තර කරයි. 
 

“අපි තැඹිලි පැහැෙයන් යුතු තරමක ෙපොදියක් 
දුටුෙවමු. ෙපොදිෙය් හැම පැත්තකින්ම දැක ගන්නට 
ලැබුෙණ් හැකිෙළමින් දිගහැෙරමින් නලියන මණඩුක පාද 
සමුහයක් පමණී. ෙපොදිය රන් පැහැෙයන් යුතු මාංසල 
ෙබෝලයක් වැනිවිය. වඩාත් සමීපව බැලු විට ෙබෝලයට 
මැදිවු ගැහුණු සෙතකුට ළංවීමට එකිෙනකා පරයා වලිකන 
පිරිමි මණ්ඩුකයන් තිෙදෙනකු හඳුනා ගැනීමට මට 
හැකිවිය. තවමත් පජනනයට අවස්ථාවක් ෙනොලද තවත් 
මණ්ඩුකයන් හතලිස් ෙදෙදෙනකු තැඹිලි පැහැෙයන් 
බබළමින් මාංසල ෙබෝලය වටා සීරුෙවන් සුදානම්ව සිටිෙය් 
අවස්ථාවක් ලද විට ෙපොදියට පැනගැනීමට මාන බලමිනි. 
තමන්ෙග් වාරය පැමිෙනන ෙතක් දිය කඩිත්තට නුදුරින් 
කල් මරමින් සිටින තවත් පිරිමි මණ්ඩුකයන් පනස ් හත් 
ෙදෙනකු දැක ගැනීමට මට හැකිවිය. මුළුතැන් ෙගවල 
බඳුන් ෙසෝදන කුඩා ෙබ්සමකට ෙනොවැඩි ෙම් දිය කඩිත්ත 
ඇසුරු ෙකොට සිටි ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන්ෙග් මුළු සංඛ ාව 
133 ක් විය.” 
 
අපිෙයල් 20 දා කම්ප් ෙමෙසේ සටහන්කරයි. 
 

“වියරු පජනන කාලය අවසන් ෙවන බව ෙපණිණ. 
දින හතරකට ෙපර මම අවසාන ගැහැණු සතා දුටුෙවමි. 
පිරිමි සතුන් සියලු ෙදනාම පාෙහේ අනුකමෙයන් සිය භූගත 
වාස්ථානකරා පසු බැස සැඟව ෙගොසින්ය.  දිනක් පාසාම 
ෙපොෙළොව වියෙළමින් පවතින අතර දිය කඩිති වල ජලය 
ෙබෙහවින් අඩුය. අද ෙක්ෂත සමීක්ෂණය බලාෙපොෙරොත්තු 
සුන් කරන්නක් විය. සම්පුර්ණෙයන්ම හිඳීගිය ඇතැම් දිය 
කඩිති වල ඉතිරිව තිබුෙන්  වියළි ෙපොදි ගැසුනු ෙගඹි 
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බිත්තර පමණි. අවාසනාවකට ෙමන් එල්-නිෙනෝ වාරෙය් 
දැඩි ගීෂ්මය ෙකොස්ටරිකාවට තදින් බලපාමින් තිබුණි.” 
 
තමන්ෙග් බිත්තර වලට සිදුවූ විනාශය මැනවින් ෙත්රුම් 

ගිය බැවින්ෙදෝ මැයි මාසය තුළදීම තවත් පජනන වාරයකට 
එළඹීමට ස්වර්ණ මණ්ඩුකෙයෝ වෑයම් කෙළෝය. ජීව විද ාඥයන් 
දන්නා පරිදි ෙමය ෙම් සතුන්ෙග් අවසාන පජනන ධූර්තිය විය. 
කම්ෙග් සමීක්ෂණයට භාජනය වූ දිය කඩිති දහය ආශිතව ෙමවර 
ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන්ෙග් බිත්තර 43,500 ක් තිබූ නමුත් ඉන් බිහි වූ 
ඉස්ෙගඩියන්ෙගන් සතියක් ඉක්මවා ජීවත් වූෙය් 29 ෙදෙනකු 
පමණි. දිය කඩිති විගසින් සිඳීයාම නිසා ඉතිරි සියලු ඉස්ෙගඩියන් 
සියළුෙදනා ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් බවට පරිවර්තනය වීමට සෑෙහන 
කලකට ෙපරාතුවම මිය ගියහ. 

 
ඊළඟ වසෙර් පජනන සමය නිරීක්ෂණය කිරීමට කම්ප් 

නැවත ෙමොන්ට්වර්ෙඩ වලා වනාන්තරයට පැමිණිෙය්ය. එවර වනය 
සිසාරා මහත් වැර වෑයමින් සිදුකල නිරීක්ෂණයකට පසු මැයි 21 
දින එකම එක පිරිමි ස්වර්ණ මණ්ඩුකෙයකු දැක ගැනීමට කම්ට 
හැකිවිය. ජුනිමාසය එළෙඹන විටත් ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් 
ෙසොයමින් වනය සිසාරමින් සිටි කම්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සුන්වන 
බව ෙපනිණ. ෙබෙහවින් කනස්සල්ලටපත් කම්ප් ෙමෙසේ සටහන් 
කරයි. “තැඹිලි පැහැෙයන් තැන තැන දිදුලන ස්වර්ණ 
මණ්ඩුකයන්ෙගන් ෙතොරවූ වනය වඳ බවින්ද ෙදොම්නස් බවින්ද 
යුක්ත විය. සිදුවන්ෙන් කුමක්දැයි වටහා ගැනීමට මට අසීරුවිය. දිය 
කඩිති අසල බලාෙපොෙරොත්තු සහගතව ගැවෙසන පිරිමි සතුන් 
ස්වල්ප ෙදෙනකු ෙහෝ ෙසොයා ගැනීමට අප අසමත් වූෙය් ඇයි?” 

 
තවත් වසරකින් පසු 1989 මැයි 15 දින නැවත වරක් 

කම්ප්ට හුෙදකලාවූ සවර්ණ මණ්ඩුකෙයකු දැක ගැනීමට හැකි විය.  
ෙම් දර්ශණය දැක ගැන්මට ලැබුෙණ් එයට ෙදොෙලොස් මසකට ෙපර 
කම්ප් විසින් දුටු තනි ස්වර්ණ මණඩුකයා සිටි තැනින් මීටර් තුනක් 
ඔබ්ෙබන් බැවින් ෙම් ඒ එකම සවර්ණ මණ්ඩුකයා වූ බව නිසැකය.  

 
තවත් වසරක් ගත විය. ෙදෙවනි වසෙර් පජනන සමෙය්දීද 

ෙම් තනි අසරණ ස්වර්ණ මණ්ඩුකයා සිය වර්ගයාෙග් පැමිණීම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙනොඉවසිල්ෙලන් සිටිනු නිරීක්ෂණය 
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කිරීමට හැකි විය. අප දන්නා පරිදි ෙම් ස්වර්ණ මණ්ඩුකයා ඒ සත්ව 
විෙශේෂෙය් අවසාන සත්ත්වයා ෙවයි. මින් ඉක්බිතිව සදහටම 
ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් දැක ගැනීමට ෙනොහැකි විය. 

 
ෙමොන්ට්වර්ඩ් වලා වනෙය් විසූ අෙනකුත් ඇතැම් සත්ත්ව 

පෙභ්ද වලටද ෙම් ඉරණම බල පැෙව්ය.  කටුසු විෙශේෂයට අයත් 
සත්ත්ව පෙභ්ද ෙදකක් සහමුළුමනින්ම වඳ විය. ෙමොන්ට්වර්ඩ් කඳු 
අතර වලාකුළින් ගැවසි ෙම් වැසි වනාන්තර අරා සිටි මාණිඛ යන් 
ෙලස සැලකුණු උරගයන්, මණ්ඩුකයන් සහ අෙනකුත් විවිධ 
සත්ත්ව විෙශේෂයන් වසරින් වසර අවදානමට ලක්ව අතුරුදහන් වන 
බව ෙපෙන්. එහි නමට සරිලන පරිදි තවමත් නිල් පැහැය 
ෙනොඉඳුල්ව ඉතිරිව තිෙබන නමුදු ෙමොන්ට්වර්ෙඩ වන කිරුළට එය 
ෙහබ වූ වටිනාතම මාණික  අහිමි වී ගිෙය්ය. 

 
ෙම් ෙහේතුෙකොටෙගන විද ාඥයන්ෙග් විෙශේෂ අවධානය, 

ෙමොන්ට්වර්ඩ් වැසි වනාන්තරෙය් උෂ්ණත්ව හා වර්ෂාපතණ වාර්තා 
ෙකෙරහි ෙයොමුවිය. ඉක්බිත්ෙතන් 1999 දී, ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් 
අතුරුදහන් වු ෙහේතුව තමන්ට ෙසොයා ගැනීමට හැකි වූ බව 
විද ාඥෙයෝ පකාශ කෙළෝය. 

 
ඒ අනුව 1976 දී පෘථිවිය පථම ෙද්ශගුණ මායා ෙදොරටුව 

පසුකළ විට ෙමොන්ට්වර්ෙඩ වනාන්තරෙය් ගීෂම් ඍතූ තුළ 
තුෂාරෙයන් යුත් දින ගණන අනුකමෙයන් අඩුවී ෙගොස් තුෂාරෙයන් 
වියුක්තවූ අඛණ්ඩ කාල සීමාව වැඩිවිය. 1987 වියළි කාලය පැමිණි 
විට එෙසේ ෙනොකඩවා තුෂාරෙයන් වියුක්තව පැවැති දින ගණන 
තීරණාත්මක සීමාවද ඉක්මවා ගිෙය්ය. තුෂාරය වනයට 
අත න්තෙයන්ම අවශ  ෙතතමණය ෙගන එයි. තුෂාරෙයන් 
වියුක්තවීම වනය මහත් ව සනකාරී විපරීතයන්ට භාජනය වීමට 
ෙහේතු ෙවයි. 

 
ෙමොන්ට්වර්ඩ් වනෙයන් තුෂාරය පලා යාමට ෙහේතුව 

විද ාඥයන්ට වැදගත්වුෙය් ඇයි?  ෙමොන්ට්වර්ඩ් වලා වනාන්තරය 
ගැවසී ගත් වලාකුළු සමූහෙය් පහළ මට්ටම 1976 මුල සිට 
ෙකෙමන් ෙකෙමන් උඩට ෙගොස් වන සීමාව ඉක්මවා ඉහළට 
ගිෙය්ය. ෙමෙසේ වළාකුළු මට්ටම ඉහළයාමට ෙහේතුව බටහිර 
පැසිෆික් සාගරෙය් මතුපිට උෂ්ණත්වය හිටි හැටිෙය් ඉහල යාමයි. 
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උණුසුම් වු සාගරය නිසා වාතය රත් වු බැවින් රත්වු වාතෙය් 
ෙතතමනය ඇති කරන ඝනීභවන ලක්ෂ  ඉහළ ගිෙය්ය. 1987 වන 
විට ඉහළ යන වලාකුළු මට්ටම ෙබොෙහෝ දින වලදී ෙසවල ෙපඳ 
සහිත වන පියස මුළුමනින්ම ඉක්මවා ඉහළ ෙගොස් වනයට ෙසවන 
මිස තුෂාරය ළඟාකර ෙනොදුන්ෙන්ය. ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන්ෙග් 
ෙතත් සජිද පිට සමට ෙමම තත්ත්වය ෙබෙහවින් අහිතකර විය. 
දිවා කල දිය සීරා ෙවන් යුත් වනෙය් ගැවසිමට ෙලොල්ව සිටි 
ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන්ට තුෂාරෙයන් ෙතොර වියලි ෙද්ශගුණය දරා 
ගත හැකි ෙනොවීය. 

 
යම්කිසි සත්ත්ව විෙශේෂයක් මිහිපිටින් වඳ වීයාම සියැසින් 

දැක බලා ගැනීමට සිදු වීම ඕනෑම ෙකෙනකු මහත් කම්පනයකට 
පත් කිරීමට ෙහේතුවන කරුණකි. පරිසර පද්ධතියක අත වශ ය 
ෙකොටසක් කඩා වැටීමත් වැදගත් ජාන ජාලයක් පිරිමැසිය ෙනොහැකි 
ෙලස සදහටම අහිමි වීමත් ෙම් වඳ වීයාම් වලින් පිලිබිඹු ෙව්. වසර 
දස දහස් ගණනක් තිසේසේ විකාස වීෙමන් අනතුරුව සත්ත්ව 
විෙශේෂයක් ෙමෙසේ හිටි හැටිෙය් වඳවීම අතිශයින් සිත් කම්පා කරන 
සිද්ධියකි. 

 
ස්වර්ණ මණ්ඩුකයන් වනාහි ෙගෝලීය උණුසුම ෙහේතු ෙකොට 

ෙගන වඳ වී ගිය බවට නිසැක ෙලසම වාර්තා ගත වු පථම සත්ත්ව 
විෙශේෂය ෙව්. කුදු මහත් හැම කටයුත්තක් සඳහාම විදුලිය භාවිත 
කිරීෙම් අභිරුචිෙයන් ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස ෙමගා ෙටොන් 
ගණනින් ගල් අඟුරු දහනය කිරීමත් ලීටර ගණනින් ඛණිජ ෙතල් 
ෙබොමින් දුවන පිම්බුනු බඳින් යුතු වාහන වල උජාරුෙවන් ගමන් 
කිරීමට ඇති ෙලොල් බවත් ෙහේතු ෙකොට ෙගන අප ස්වර්ණ 
මණ්ඩුකයන් ෙමෙලොවින් සදහටම තුරන් කර ඇත්ෙතමු. එක් වරම 
අපට වැටහී ෙනොගියද අෙප් ෙම් කල්කිරියාවත් බුල්ෙඩෝසරයකින් 
වනය තලා උගුලා දමන පුද්ගලෙයකුෙග් කියා කලාපයන් අතර 
එතරම් ෙවනසක් ෙනොමැත්ෙත්ය. 

 
1976 සිටම ෙබොෙහෝ වන ජීවී විද ාඥයන්ට නිරීක්ෂණය 

කිරීමට ලැබුණු කරුණක් වූෙය්  විවිධ පෙභ්දවල උභය ජීවින් 
නිශ්චිත ෙහේතුවකින් ෙතොරව සිය ඇස් පනා පිට අතුරුදහන් වී 
යාමයි. වඩා මෑතකදී විද ාඥයන් විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ වලට 

 106



අනුව ෙම් වඳවීම් ෙබොෙහෝමයකට ෙහේතුව ෙද්ශගුණ විපර්යාසය බව 
නිගමනය කර ඇත. 

 
1970 අගභාගෙය්දී ගෑස්ටික් බ්රූඩින් ෙෆොග් (gastric 

brooding frog) ෙහවත් ජඨර මණ්ඩුකයා නමින් හැඳින් ෙවන 
විශිෂ්ඨ ෙගඹි වර්ගය නිරිතදිග ඔස්ෙටලියාෙව් ක්වීන්ස්ලන්තෙය් 
ෙතත් වනාන්තරෙයන් අතුරුදහන් වී ගිෙය්ය. ෙම් දුඹුරු පැහැති 
මැදියම් තරමින් යුත් ෙගඹි වර්ගය 1973 දී පථම වරට හැඳින ගත් 
සත්ත්ව විද ාඥයා මවිතයට පත් විය. මන්ද, ජඨර මණ්ඩුක ගැහැණු 
සත්ත්වෙයකුෙග් මුව විවර කල විට ඇෙග් දිව මත තබාෙගන 
ආරක්ෂා කරන කුඩා ෙගඹි පැටවකු විද ාඥයාට දක්නට ලැබුනු 
බැවිනි. ෙම් ෙසොයා ගැනීම අෙනකුත් ජීව විද ාඥයන්ෙග්ද මුව 
මවිතෙයන් විවර කිරීමට තරම් කරුණක් විය. 

 
  ෙම් ජඨර මන්ඩුකයන් තම පැටවුන් ෙගොදුරු කරගන්නා 
ෙපෝරිසාදෙයෝ ෙනොෙවති. උන්ෙග් අහිජනන පුරුදු අනික් සතුන්ට 
වඩා ෙබෙහවින් ෙවනස්ය. ගැහැණු සතුන් බිත්තර රකින්ෙන් ඒවා 
මුවින් ගිල කුස තුළ තබා ගැනීෙමනි. සිය මවෙග් කුස තුළ බිහිවන 
ඉස්ෙගඩි පැටවා කුඩා  මැඩි පැටවකු බවට පත්ෙවන ෙතක් මව් කුස 
තුළම ජීවත් ෙවයි. අනතුරුව කුඩා මණ්ඩුකයා මව් කුෙසන් වමාරා 
පසූතෙවයි.  

 
ෙම් අරුම පුදුම පසූත කමය පළමු වරට ෙලොවට එළිකල 

විට ගම මාන වන පරිදිම ඇතැම් ෛවද ය විෙශේෂඥෙයෝ 
ෙබෙහවින් කුතුහලයට පත්වූහ. ආහාර ජීරණය කිරීමට අවශ ය 
එන්සයිම හා අම්ලවලින් සමන්විත තම කුසය ගැහැණු මණ්ඩූකයා 
විසින් දරු ගැබක් බවට පත් කරගනු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද? එයට 
පිළිතුර කුසෙය් විවිධ ෙරෝගාබාධ සම්බන්ධව නව පිලියම් ෙසොයා 
ගැනීමට ෛචද  විෙශේෂඥයන් ෙපොළඹවනු ඇත. අ ෙඳෝමය! එෙහත් 
ඒ සඳහා කළයුතු ෙබොෙහෝ පරීක්ෂණ නිම  කිරීමට මත්ෙතන් 
1979දී, එනම් පළමු වරට උන් හැඳින ෙගන වසර හයක් ගත වූ පසු 
ඒ අපූරු ජඨර මණ්ඩුකයා සහමුලින්ම මිහිපිටින් වඳ වී ගිෙය්ය.  
ජඨර මණ්ඩුකයන් වාසයකල දිය දහර නිජබිම් කර ගත් දිවා 
මණ්ඩුකයන් (day frog) නමින් හැඳින් වුනු තවත් ෙගඹි 
විෙශේෂයක්ද ඒ සමඟම අතුරුදහන් විය. 
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1990 ගණන්වලදී උතුරු ක්වීන්ස්ලන්තෙය් වනාන්තර 
වලින්ද ෙගඹි විෙශේෂයන් බුරුතු පිටින් අතුරුදහන්වීමට පටන් 
ගත්ෙත්ය. ෙම් වන විට ෙගම්බන් ෙහවත් මණ්ඩුකයන් පෙභ්ද 
දහසයක සත්ත්ව ගහණය සංඛ ාත්මක වශෙයන් ඉතා පහළ වැටී 
තිෙබ්.  නැෙගනහිර ඔස්ෙටලියාවට ලැබුණු වර්ෂාපතනය පසුගිය 
දශක ගණනාව තුළ සැලකියයුතු පමනින් පහළ වැටීම ෙම් 
මණ්ඩුකයන්ට කිසිෙසේත්ම සැනසිල්ලට කරුණක් ෙනොවීය. අඩුම 
වශෙයන් ජඨර මණ්ඩුකයන් හා දිවා මණ්ඩුකයන් වඳවයාමට නම් 
ෙබොෙහෝෙකොට ෙහේතු වූෙය් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය බව පිළිගත 
හැකිය. 

 
ෙම් මණ්ඩුකයන් වැනි ෙලෝකෙය් ෙවෙසන හය දහසක් 

පමණ වූ උභය ජීවී සත්ත්ව විෙශේෂ අතුරින් තුෙනන් එකක් අද වඳව 
යාෙම් තර්ජනයට මුහුණ දී සිටී.  ඇතැම් විද ාඥයන් විශ්වාසකරන 
පරිදි එල්-නිෙනෝ වැනි තත්ත්ව නිසා ඇති වූ රස්නය ෙහේතුෙකොට 
ෙගන උභයජීවින් අභිජණනය වන දිය කඩිති සිඳීයාම ෙමයට 
ෙහේතුවයි.  ඇතැම් දිලීර ෙරෝගද උභයජීවීන්ෙග් ෙම් වඳ වීමට ෙහේතු 
වී තිෙබ්. ෙද්ශගුණ විපර්යාසය මගින් ඇතිවි තිෙබන ෙවනසක්ම් 
ඇතැම් හානිකර දීලීරයන්ට ඉතා හිතකරය. 

 
උභයජීවින් වඳවීෙම් ෙම් නවරැල්ලට ෙහේතුව ෙද්ශගුණ 

විපර්යාසය බව ෙනොඅනුමානය.  
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