
14. සහාසික ෙද්ශගුණය 
 
වායුෙගෝලෙය් ෙටොෙපොෂ්පියරය ෙහවත් තාපෙගෝලය හා 

ස්ටැෙටොෂ්පියරය ෙහවත් ස්තරෙගෝලය අතර අති ෙටොෙපෝෙපෝස් 
(tropopause) නමින් හැඳින්ෙවන අන්තර්කලාපෙය් උස මෑත 
වසරකීපය තුළ මීටර් සිය ගණනකින් වැඩිවී ඇති බව වර්ෂ 2003 දී 
ෙද්ශගුණ විද ාඥයන් විසින් ෙසොයා ගනු ලැබූහ. ෙමයට ෙහේතුව 
ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම, හරිතාගාර වායු සංයුතිය ඉහළ යාම නිසා 
ෙටෙපොෂ්පියරය පසාරණය වීම සහ ඕෙසෝන් වායුව අඩුවීම නිසා 
ස්ටැෙටොෂ්පියරය සිසිල් වීම හා සංෙකෝචනය වීම බව නිර්ණය විය. 

 
ෙපොෙළොෙව් සිට කිෙලෝමීටර එෙකොලහක් ඉහළ අහෙසේ 

සිදුවන ෙමවැනි සුළු ෙවනස්කමක් ගැන අප කලබල විය යුත්ෙත් 
ඇයිදැයි ඔබට සිෙතනු ඇත. එෙහත් මෑතකදී ෙද්ශගුණ විද ාඥයන් 
ෙසොයාගත් පරිදි අෙප් ෙද්ශගුණ ෙයන් ෙබොෙහෝ ෙකොටසක් 
උපදින්ෙන් ඒ අන්තර්කලාපීය ෙටොෙපෝෙපෝසෙයහිදීය. 
ෙටොෙපෝෙපෝසෙය් පමාණය ෙවනස්වීම ෙද්ශගුණෙය් නියත 
ෙවනසකට තුඩුෙදන්ෙන් එබැවිනි. 

 
මිහිතලය මත විද මානවන විපරීත ෙද්ශගුණ සිදුවීම් ෙම් 

ෙහේතු ෙකොට ෙකෙමන් ෙකෙමන් බහුලවන බවට සැකයක් නැත.  

උදාහරණ අතරින් ෙමෙතක් වාර්තා වූ පබලතම ඇල්-
නීෙනෝ බලපෑම (1997-1998), ගත වූ අවුරුදු 200 ක් තුළ ඇතිවූ 
විනාශකාරීතම සුළිසුළඟ (1998 මීච්), වාර්තා ගතවූ උණුසුම්ම සහ 
දරුණුම යුෙරෝපීය ගිම්හානය (2003) දකුණු අත්ලන්තික් සාගරෙය් 
පථම සුළිසුළඟ(2002) ෙබොම්බාෙය් මින් ෙපර ෙනොවූ විරූ ගංවතුර 
(2005) අෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය ෙමෙතක් අත්දුටු හානිකරම 
කුණාටු කාලය සහ වැඩිම අලාහයක් ෙගන දුන් කුණාටුව 
(කැතරිනා 2005) ඔස්ෙටලියාෙව් වාර්තා වූ පබලතම සුළිසුළඟ 
(ෙමොනිකා 2006) දැක්විය හැකිය. 

සුළි සුළං සහ චණ්ඩ මාරුත ෙම් සා දරුණු කිරීමට ෙගෝලීය 
උණුසුම දායක වන්ෙන් ෙකෙසේද? ෙම් පැණයට පිලිතුරු ඇත්ෙත් 

 121



මහ සාගරය උණුසුම්වන තරම සහ උණුසුම්වන වාතෙය්  ජල 
වාෂ්ප පමාණය  අධිකවීම යන කරුණු මතය. 

තදින් උණුසුම් දිනයක දහඩිය දැමූ අන්දම ඔබට මතකද? 
දහඩිය වාෂ්පවී වාතයට එක්වන විට  ඔෙබ් සිරුෙර් තාපෙයන් 
ෙකොටසක්ද ඒ හා සමග ෙගන යයි. ෙමය ඉතාමත් සඵල අන්දමට 
තාප ශක්තිය එක් තැනකින් තවත් තැනකට මාරු කිරීමකි. මන්ද, 
දහඩිෙයන් වාෂ්ප වන ජලය එක ගෑමයකට තාප ශක්තිය කැලරි 
580ක් පරිවහණය කල හැකි බැවිනි.  

ඔෙබ් ශරීරෙය් ෙම් කියාව මහ සාගරෙය් පරිමාණය හා  සම 
කල විට ෙකතරම් සුවිශාල තාප ශක්ති පමාණයක් සාගර ජලය 
වාෂ්ප වීෙමන් වායු ෙගෝලයට එක් ෙවනු ඇත්දැයි ඔබට සිතා ගත 
හැකිය. 

 
ඒ නිසා උණුසුම් වන ජලයට වාතයද උණුසුම් කළ හැක. 

ෙද්ශගුණය ෙවනස් වීෙමන් වාතය  උණුසුම් වූවිට විශාල 
තාපශක්තියක් ඇද ගැනීෙම් සක තාවක් වාතයට ඇතිෙව්. වාතෙය් 
උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 10°කින් වැඩි වූ විට වාතෙය් රඳවා ගත 
හැකි ජලවාෂප් පමාණය ෙදගුණයකින් වැඩිෙව්. ෙම් අනුව වාතෙය් 
උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 30° ක් වන විට ෙසන්ටිෙගඩ් 10° දී 
පැවති පමාණයට වඩා සිව් ගුණයකින් වැඩි ජලවාෂ්ප පමාණයක් 
ෙහවත් සුළිසුළංඉන්ධන පමාණයක් සංසරණය කරවීමට වායු 
ෙගෝලයට හැකිය. 

 
 පථම වරට ෙගෝලීය උණුසුම අපට දැෙනන්ට 

පටන්ගත්තාවූ 1950ස් ගණන්වල සිට සුළිසුළං සම්බන්ධව සිදුව 
ඇති මූලිකම ෙවනස එෙතක් ඒවා සාමාන ෙයන් ගමන් ගත් 
මාර්ගය  සැලකිය යුතු ෙලස ෙවනස් වීමයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වඩාත්ම සවිස් තර ෙලස කරුණු වාර්තා වී ඇත්ෙත් නැෙගනහිර 
ආසියාකරෙයනි. 1976 සිට නැෙගනහිර චීනෙය් හා පිලිපීන මුහුෙද් 
සුළිසුළං පමාණය අඩුවූ අතර දකුණු චීන මුහුෙද් සුළිසුළං පමාණය 
ෙබෙහවින් වැඩිවිය. 

 
වඩාත් බටහිර ෙදසට වන්නට අරාබි මුහුෙද් හා ෙබංගාල 

ෙබොක්ෙක් වාර්තා වූ සුළි සුළං පමාණය අඩුවූ අතර ෙම් ෙවනස 
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විෙශේෂෙයන්ම බටහිර ෙබංගාලෙය් පහත්බිම් වාසී ජනතාවට 
සුබදායකවිය.  අෙනක් සැලකියයුතු ෙවනස දක්ෂිණ අර්ධෙගෝලෙය් 
අක්ෂාංශක 40°ට අඩු සුළු ඇන්ටාර්ටික් මුහුෙද් සුළිසුලං පමාණය 
ෙබෙහවින් අඩුවීමත් මහා ඇන්ටාර්ටික් මුහුෙද් සුළි සුළං පමාණය 
වැඩිවීමත්ය. 

 
ෙම් අතර උතුරු අෙමරිකාෙව් සුළි සුළංපමාණය අධිකවන 

බවට ලකුණු පහල වී ඇත. 1996, 1997 හා 1999 යන වර්ෂවල 
අෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය විසිවන ශත වර්ෂෙය් අත්දුටු වැඩිම 
සුළි සුළං සංඛ ාව වාර්තා විය. එය සාමාන  වර්ෂවල දක්නට 
ලැෙබන සුළි සුළං සංඛ ාව ෙමන් ෙදගුණයක්විය. 1998 වසෙර්දී 
ලැබුණු සුළි සුළං පමාණය අඩුවුවද ඒ අඩුව පරයා එෙසේ පැමිණි සුළි 
සුළංවල චන්ඩ ස්වභාවය ෙබෙහවින් වැඩිවිය. 

 
1998 කැරිබියන් ෙපෙදස උගුලා හමා ගිය "මිච්" නමින් 

හැඳින්වූ දරුණු සුළි සුළඟ මිනිස් ජීවිත 10,000ක් බිලිගත් අතර තිස් 
ලක්ෂයකට නිවාස අහිමි කෙළේය. පැයකට කිෙලෝ මීටර 290ක 
ෙව්ගයකින් හමා ගිය ඒ සුළි සුළඟ අත්ලන්තික් සාගරෙය් එෙතක් 
වාර්තා වූ දරුණුතම සුළි සුළඟ විය. ජීවිත 22,000 විනාශකරමින් 
1780දී හමා ගිය මහා සුළි සුළඟට වසර 200 කින් ෙමපිට ඇති වූ 
මාරාන්තිකම සුළි සුළඟ ෙලසද "මිච්" හැඳින්විය හැක. 

 
දරුණු කුණාටු හතරක් පසු පසින් එක පිට එක පළි ගසමින් 

2004දී  සුළිසුළං නැවතත් අෙමරිකාෙව් ෆ්ෙලොරිඩා අර්ධද්වීපය 
ෙදවනත් කෙල්ය. ෙම් විනාශකාරී සුළි සුළං රැල්ෙලන් හානි  වු 
ඇතැම් නිෙවස් ෙම් ෙපොත ලියන අවධිය වන විටද පතිස්ථාපනය 
කර ෙනොමැත. 
 

 2005දී "කැතරිනා" සුළි සුළඟ නිව් ඕර්ලියන්ස් නගරය 
සිසාරා හඹා ගිය විට  එය ෙද්ශගුණ ඉතිහාසෙය් වඩාත්ම අවධානයට 
ලක්වු සිද්ධිය බවට පත් විය. ඉන් අනතුරුව "රීටා"  සුළි සුළඟ 
ෙටක්සාස් ජනපදය ෙහොල්ලමින් කඩා වැදුනු විට එක පිට එක එන 
ෙම් දැවැන්ත විනාශකාරී සිදුවිම් සියල්ල ෙද්ශගුණය ෙපරලීෙම් 
ෙපරමඟ සලකුණු ෙනොෙව්දැයි සියල්ලන්ටම සිතුනි. 
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හැම සුළි සුළඟක් ෙමන්ම "කැතරිනා" ද ආරම්භ වුෙය් 
මන්ද මාරුතයක් ෙලසිනි. ඝර්ම කලාපීය මාරුතයක් ෙලස උණුසුම් 
බහමාස් මුහුෙදන් ඇරඹී ගිගුරුම් ෙදමින් හමායන කුණාටුවක් බවට 
පත්ව සිය කරකැෙවන සුළිය ෙව්ගවත් කරමින් "කැතරිනා"  මෑත 
ඉතිහාසෙය් අමතක ෙනොවන පහාරය සඳහා සූදානම් වූවාය. 

 
ඝර්ම කලාපීය මාරුතයන් සුළි සුළං බවට ෙපරලීමට නම් 

මුහුදු ජලය මතු පිට උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 26°කටක් ෙහෝ ඊට 
වඩා වැඩි විය යුතුය. ෙමයට ෙහේතුව සුළි සුළං කර කැවීමට 
අත වශ ය ඉන්ධන වශෙයන් සැලෙකන ජල වාෂ්ප අවශ  
පරිමාණයට වැඩි කිරීමට උණුසුම් සාගර ජලය ෙහේතුෙවන බැවිනි. 

 
සුළි සුළංවල පබලතාවය මැනීමට ෙයොදන සෆීර්-සිම්ප්සන් 

සුළි සුළං මාපකයට (Suffir-Simpson Hurricane Scale) අනුව සුළි 
සුළං, ෙකොටස් පහකට වර්ග ෙකෙර්. පළමුෙවනි ගණයට අයත් සුළි 
සුළං වලට ෙගොඩබිම ඇති ෙගොඩනැගිලි ආදිය විනාශ කිරීමට තරම් 
ශක්තියක් නැති නමුදු මීටර 1.5 දක්වා උසට මුහුෙද් කුණාටු රැළි 
නැංවිය හැකිය. ෙකෙසේ ෙවතත් මුහුදු ෙවරෙළේ ඇති දුර්වල 
ෙගොඩනැගිලි වලට හානි කිරීමටත් ෙවරළබඩ පෙද්ශය ජලෙයන් 
යට කිරීමටත් එම වර්ගෙය් සුළි සුළං සමත් ෙව්. 

 
ඊට වඩා වැඩි හානියක් සිදු වන්ෙන් තුන්වැනි ගණයට අයත් 

සුළි සුළං වලිනි. ඒවා සාමාන ෙයන් පැයට කිෙලෝ මිටර 180-
210ත් අතර ෙව්ගයකින් කඩා වදී. තාවාකාලික නිවාස හා ගස් වල 
අතු රිකිලි ආදිය කඩා බිම දැමීමට ෙම් වර්ගෙය් සුළි සුළං සමත්ය. 

 
පස්වන ගණෙය් සුළි සුළඟක් යනු මුළුමනින්ම ෙවනස ්

කතන්දරයකි. පැයකට කිෙලෝමීටර 250 ජවයකින් හඹා එන ෙම් 
වර්ගෙය් සුළි සුළං එයට හමු ෙවන හැම ගහ ෙකොලක්ම උගුලා බිම 
දමමින් ෙගොඩනැගිලි ෙපොෙළොවට ඇද දමමින් වියරුෙවන් හඹා 
යමින් අතිශයින් විනාශකාරී  ව සන ඇතිකරයි. සුළ ෙඟ් සුළිය 
ෙගොඩබිමට ලංවීමට පැය හතරකට මත්ෙතන් මුහුදු රැල්ල මීටර 
5.5ක් ඉහළ නැංවීමට ෙම් සුළි සුළං සමත්ය. ඒ නිසා එමගින් 
කල්යල් තියාම ජල ගැල්ම ඇති ෙකොට මිනිසුන්ට පලා යාමට ඇති 
මං අවහිර ෙකොට සිය මරණීය පහාරය එල්ල කිරීමට පස්වන 
ගණෙය් සුළි සුළං සමත්ෙව්.  
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2005 අෙගෝස්තු 25 දින "කැතරිනා" ෆ්ෙලොරිඩාවට 

කඩාවදින විට එය හැමුෙව් හුෙදක් පැයට කිෙලෝ මීටර 120ක 
ෙව්ගෙයනි. එබැවින් එය එවිට යටකී පළමුවන ගණයට අයත් සුළි 
සුළඟක්ව පැවතිණ. එනිසා ෆ්ෙලොරිඩාෙව්දී "කැතරිනා" සුළි 
සුළඟින් මරණයට පත් වූෙය් 11 ෙදෙනකු පමණි. සාමාන ෙයන් 
ෙගොඩබිම හරහා යන විට සුළි සූල ෙඟ් ෙව්ගය බාලවී දුර්වල ෙවයි. 
එෙසේ වැඩි දුවල වීමකින් ෙතොරවම ෆ්ෙලොරිඩා අර්ධදවීපය තරණය 
ෙකොට අෙගෝස්තු 27 දා වන විට ෙමක්සිෙකෝ මුහුදු ෙබොක්කට 
අවතීර්ණ වීමට "කැතරිනාට" හැකිවුවාය. 

 
2005 ගිම්හානෙය්දී මැක්සිෙකෝ සමුදවංකෙය් සාගර ජල 

පවාහය  ෙසන්ටිෙගඩ් 30° තරම් ඉහළ උණුසුම් මට්ටමක පැවතිණ. 
ෙම් මට්ටෙම් උණුසුමක මුහුද පවතින විට එහි විෙනෝදයට පිහිණීම 
පවා පියජනක ෙනොෙව්.  විශාල සාගර ජලස්කන්ධයන් ෙම් තරම් 
ඉහල උණුසුමකට පත්වීම නිතර සිදුවන ෙදයක්ද ෙනොෙව්.  
මැක්සිෙකෝ සමුදවංකය ගැඹුරු මුහුදකි. ඒ නිසා රත්වන ජල 
පමාණයද වැඩිය.  එබැවින් එවැනි අවස්ථා වලදී මැක්සිකානු 
ෙබොක්ක විශාල තාපශක්තියකට සුවිශාල තටාකයක් ෙවයි. ෙම් සා 
විශාල උණුසුම් ජලස්කන්ධයකට අති දැවැන්ත පරිමාවකින් ජල 
වාෂ්ප නිපදවිය හැකිය. ෙමක්සිෙකෝ ෙබොක්ක හරහා යෑමට ගත 
කල  දවස් හතර තුළදී ජලවාෂ්ප ශක්තිෙයන් සිය ජවය වැඩිකර 
ගැනීම ට "කැතරිනා" ට හැකි වූවාය. අවසානෙය්දී "කැතරිනා"  
පස්වන ගණයට අයත් සුළි සුළඟක් බවට පත්වීමට ෙම් කරුණ 
ෙහේතුවිය.   

 
එෙහත් නිව් ඔර්ලියන්ස් නගරයට ලඟාවන විට "කැතරිනා" 

නැවතත් තුන්වන ගණෙය් සුළි සුළඟක් බවට පත්වී තිබුණි. සුළෙඟ් 
ෙක්න්දීය සුළිය නගරයට කිෙලෝ මිටර පනහකට ඈතින් ගමන් 
ගත්ෙත්ය. ඒ අනුව නිව් ඕර්ලියන්ස් නගරයට සිය පහාරය එල්ල 
කරන විට "කැතරිනා" ඒ තරම්ම දරුණු සුළි සුළඟක් ෙනොවීය. 
හැරත් ඇය සිය පහාරය ෙකළින්ම නගරයට එල්ල කෙළේද නැත. 
එෙහත් සුළි සුළඟ නිසා සිදු වු විනාශය ඉන් ෙපර ෙනො වූ විරූ තරම් 
දරුණු විය. 
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නිව් ඕර්ලියන්ස් නගරෙයහි ජනගහණය මිලියන පහකි. 
නගරෙයන් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් පිහිටා ඇත්ෙත් මුහුදු මට්ටමට 
මඳක් පහළිනි.  නගරයට සිදු වූ හානිය තදින් වැඩිවීමට ෙමය එක් 
ෙහේතුවක් විය. ආසන්නෙය් පිහිටි මිසිසිපි නදිෙයන් හා 
ෙපොන්ට්චාට්ෙර්න් විෙලන් පහත්බිම් කරා ගලා ආ හැකි ජලෙයන් 
නගරය ෙබ්රා ගැනීමට බැඳී ෙව්ලි තනා තිබුෙණ් සාමාන  
ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට මිස දරුණු සුළි සුළඟකින් 
ඉහළ නැගී එකිෙනක හඹා යන දැවැන්ත සාගර රළ වැලකට මුහුණ 
දීමට ෙනොෙව්. එෙහත් ගතවූ දශක කිහිපය තුළ අධික ෙවමින් තිබූ 
සුළි සුළං පමාණය සැලකූවිට  වැඩිකල් ෙනොයාම නගරය අනතුරට 
ලක්වන බව ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් විශ්වාස කළහ. 2004 
ඔක්ෙතෝබරෙය්දී ජාතික භූෙගෝලවිද ා (National Geographic)  
සඟරාෙවන්ද අනතුරුව ටයිම් සඟරාෙව් පළවූ ලිපි වලින්ද ෙම් 
අනතුරු හැඟවීම කල්තියාම කර තිබුණි. එෙහත් එකී අනතුරු 
හැඟවීම් බරපතල ෙලස සැලකූ බවක් ෙනොෙපණිණ. 

 
"කැතරිනා'' නිව් ඕර්ලියන්ස් නගරයට ෙගන ආ ව සනය 

තීව කිරීමට ෙහේතු වූ තවත් කරුණු ගණනාවක්ම විය. නගරෙය් 
දුප්පත්කම, වගකීමක් නැති තුවක්කු පාවිච්විය, දූෂිත නිලධාරි 
ෙපළැන්තිය හා අදක්ෂ පාලනය ෙම් සියල්ලම එකතුවූ විට සියළු 
සහන වැඩ පිළිෙවළවල් අඩාලවීම විමතියට කරුණක් ෙනොෙව්. ඊට  
අතිෙර්කව, මුහුද ෙගොඩගැලූ කුණාටු රැල විසින් කාර්මික අපදව ය 
විසුරුවා හැරීම නිසා ඇතිවූ පරිසර දූෂණයද සුළුපටු ෙනොවීය.  ඛනිජ 
ෙතල් ෙපෙටොරසායන කර්මාන්ත ශාලා ගණනාවක්ම සුළි සුළඟට 
ෙගොදුරු විය. ලුසියානා ජනපදෙය් පිළිකා ෙකොරිෙඩෝරය නමින් 
හැඳින්ෙවන තීරුෙව් පිහිටි සුවිශාල ෙපෙටොරසායන කර්මාන්ත 
ශාලා 140 ක් "කතිරිනා'' නිසා ජලෙයන් යට වීම පරිසර දූෂණය 
වැඩිකිරීමට වඩාත් ෙහේතු විය. 

 
ෙම් සියළු උදාහරණවලින් ෙපෛනන්ෙන් වැඩි වැඩිෙයන් 

සුළිසුළං බිහිකිරීමට ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළයාම තුඩු ෙදන නමුත් ඒ 
නිසා ඇතිවන සමාජ ව සනයන් පිළිබඳ වගකීම හුෙදක් ෙගෝලීය 
උණුසුම ෙවත පැවරිය ෙනොහැකි බවයි. ඒ හැෙරන විට "කතිරිනා" 
ෙග් ජවය මීට වඩා අඩුවීද නැත ෙහොත් වැඩිවීද, එහි පහාරෙය් 
එල්ලය ඉක්මවා ගිෙය් නගරයට කිෙලෝමීටර 50 කින්ද නැතෙහොත් 
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150 කින්ද, එය සතියකට පසු ෙහෝ ෙපර ඇති වුණාද යන අෙනක් 
සියළුම හිතලු, අහඹු ෛදවයක සරදමට අයත්ය. 

 
 ඉහළයන උණුසුම විසින් වායුෙගෝලෙය් සහ මහ සාගරෙය් 

ඇති කරණු ලබන ෙවනස්කම් ෙකෙතක් දුරට සුළි සුළං රටාවට 
බලපා ඇත්දැයි කිවෙහොත් නුදුරු අනාගතෙය් මීටත් වඩා දරුණු 
ව සන ෙගන ෙදන සුළි සුළං ඇති වීම නිසැකය.  

 
විද ාඥයන් විසින් ෙසොයාෙගන ඇති පරිදි ෙලෝකය පුරා 

සුළිසුළං විසින් මුදා හරින ලද ශක්තිය ගතවූ දශක ෙදක තුළ 60% 
කින් වැඩි වී තිෙබ්. මුළු සුළි සුළං ජව ශක්ති පමාණය ෙමෙසේ 
වැඩිවීමට ෙහේතුව වඩා පබල සුළිසුළං සංඛ ාත්මකව වැඩිවීමයි.  

 
1974 සිට සිව් වැනි හා පස්වැනි ගණයට අයත් සුළිසුළං, 

සංඛ ාෙවන් ෙදගුණ විය. ඊට අතිෙර්කව සුළි සුළංවල පවර්තන 
කාලය සහ සුළි සුළං වාරයද දිගුෙවමින් පවතී. ශීත සෘතුෙව්දී මුහුද 
සාමාන ෙයන් සිසිල් නිසා සුළි සුළං හටගන්ෙන් නැති නමුත් 
උණුසුම් ෙවන ෙලෝකයක තවදුරටත් එය එෙසේ ෙනොෙව් යැයි අපට 
කිව ෙනොහැක. 

 
කුණාටු සහ සුළි සුළං තරම් ෙද්ශගුණ විපර්යාසය පිළිබඳව 

අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන අෙනකුත් ස්වභාවික සංසිද්ධීන්  
ඇත්ෙත් අල්පයකි.  එයට ෙහේතුව අප විසින් ෙනොෙයක් වර අත්දැක 
ඇති පරිදි ජීවිත හා ෙද්පල විනාශ කිරීමට ඒවාට ඇති අතිමහත් 
හැකියාවයි. කුණාටු, සුළි සුළං තර්ජන වලට නිරන්තරෙයන් මුහුණ 
දීමට සිදුවීම පමණක් වුවද ෙගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම පිළිබඳ අෙප් 
දැඩි අවධානය ඇදගැනීමට සමත් විය යුතුය. 

 
සුළිසුළං සමඟ ගංවතුරද පැමිණීම අනිවාර්ය සිදුවීමකි.  

වර්ෂාෙව් ධාරානිපාතය වැඩිවීමට ෙහේතුවන ජලවාෂ්ප වාතය 
උනුසුම්වන පමණට පමාණෙයන් වැඩිවන බැවින් ෙගෝලීය උණුසුම 
වැඩිවීෙමන් ඇතිවන ධාරානිපාත පරිමාණයද  දරුණු ගංවතුරු 
සංඛාවද වැඩි ෙවමින් පවතී. වර්ෂ 2002 ගිම්හාන වර්ෂා කාලෙය්දී 
දකුණු ෙකොරියාවට ලැබුණු මුළු වර්ෂාපතණෙයන් පෙහන් ෙදකක්ම 
එක සතියක් තුළදී ධාරානිපාතයක් ෙලස ෙනොකඩවා පතිත විය. 
ඉන් ඇතිවූ ගංවතුරු විනාශය ෙකොෙතක් දරුණුවීදැයි කිවෙහොත් 
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ආධාර සඳහා හමුදාව කැඳවීමටද රජයට සිදුවිය. ඒ අවදිෙය්දීම 
චීනය මෑත ඉතිහාසෙය් දක්නට ලැබුණු දරුණුම ගංවතුරට මුහුණ 
දුන්ෙන්ය. ඒ ගංවතුෙරන් මිනිසුන් මිලියන සියයක් අනාථවිය. 

 
  ගංවතුර හානි නිසා ඇතිවූ අලාභහානි වල පමාණය ෙලොව 

පුරා මෑත දශක කිහිපය තුළ වැඩි වී ඇත. 1960 ගනන්වලදී 
ෙලෝකෙය් ගංවතුරු අලාභ හානි වලට මුහුණ දුන් ජනගහණෙය් දළ 
වාර්ෂික පමාණය මිලියන 7 ක්විය. අදවන විට ඒ පමාණය මිලියන 
150 දක්වා ඉහලෙගොස් ඇත. ගංවතුර සමඟ ෙකොලරා වැනි ෙලඩ 
ෙරෝග පැතිෙර්. මැෙල්රියාව, කහ උණ. ෙඩන්ගු උණ, 
එන්ෙසපලයිටිස් වැනි ෙරෝග ඇතිකරන මදුරුෙවෝද ගංවතුරකට 
අනතුරුව ෙබෙහවින් ව ාප්තෙවති.   

 
ශීත සෘතුෙව්දී බිතාන ෙය් ඇතිවන හිම කුණාටු  පවා 

සංඛ ාෙවන් ඉහල යමින් පවතින බව බිතාන  විද ාඥයන් විසින් 
නිරික්ෂණය කර ඇති අතර එයටද ෙහේතුව උණුසුම් වන ෙද්ශගුණය 
බව ෙසොයාෙගන ඇත. කාලගුණ වාර්තා ෙනොකඩවා සටහන් කිරීම 
එංගලන්තෙය් මුලින්ම පටන්ගත් 1660 දශකෙය් සිට ෙමෙතක් 
මධ ම එංගලන්තෙයන් වාර්තා වූ උණුසුම්ම  දශකය 1990 න් ඇරඹි 
දශකයයි. ෙම් ෙවනස් වීම් නිසා පැළ සිටුවන වාරය මසකින් දීර්ඝවී 
ඇත. ගීෂ්මෙය්දී තාප තරංග (heat wave) බහුලවූ අතර ශීත සෘතු 
ඉන්ෙපර ෙනොවූ විරූෙලස වැහි සහිත ෙතත් ගතිෙයන් යුක්තවිය. 

 
ෙම් හා සමඟ යුෙරෝපා මහාද්වීපෙයන්ද  විපත්තිදායක 

ලක්ෂණ පහලවිය. 2003 යුෙරෝපීය ගිම්හානය ෙකෙතක් උණුසුම් 
වීදැයි කිවෙහොත් එවැනි තද උෂ්ණත්වයක් සමශීෙතෝෂ්ණ ෙද්ශගුණ 
කලාපයක සාමාන ෙයන් ඇතිවිය යුත්ෙත් වසර 46,000 කට 
වරකි. ඒ වසෙර් ජුනි හා ජුලි මාස වලදී යුෙරෝපෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 40° ඉක්මවූ අතර තාප තරංග 
නිසා 30,000 කිට්ටු සංඛ ාවක් මිය ගිෙය්ය. තාප තරංග නිසා ෙලොව 
පුරා මිය යන සංඛ ාව  අෙනකුත් ෙද්ශගුණ විපර්යාස නිසා මිය යන 
සංඛ ාවට වඩා ෙකොෙහොමටත් වැඩිය. එෙහත් ෙම් සා යුෙරෝපීයයන් 
පමාණයක් එකම ගිම්හානයක් තුළ ඒ නිසා මිය ගිය බවක් මින් 
ෙපර වාර්තා වී නැත. 
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 විනාශකාරී ෙටොර්නාෙඩෝ, ක්ෂනික ජලගැලුම්, චන්ඩ ෙම්ඝ 
මාරුත, සුළි සුළං, තද හිම කුණාටු ආදිෙය් සංඛ ාත්මක වැඩිවීම 
අතින් මිහිපිට වඩාත්ම පබල ෙලස ෙද්ශගුණ විපර්යාසයන්ෙග් 
ගහණයට ලක්වී ඇති රට අෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය වශෙයන් 
සැලකිය හැක.  ෙද්ශගුණය ෙවනසව්ීම ෙහේතුෙකොට සිදුවන එවැනි 
සිද්ධි වල සංඛ ාවත්, ජවයත් වැඩිවීම නිසා පෘථිවිය 
උණුසුම්වීෙමන් අෙනක් විශාල රටවල් සියල්ලටම වඩා වැඩිෙයන් 
අලාභ හානි වලට මුහුණ දීමට එක්සත් ජනපදිකයන්ට සිදුවුවෙහොත් 
එය විමතියට කරුණක් ෙනොෙව්. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාස නිසා කැපීෙපෙනන ෙවනස්කම් වලට 

මුහුණ දී ඇති අවෙශේෂ විශාල රටවල් අතර ඔසේටලියාවද පධාන 
තැනක් ගනී. හිටි හැටිෙය් වර්ෂාපතනය අඩුවීමට පටන් ගැනීම, 
වැඩිවන දරුණු කුණාටු, අධික උණුසුමින් යුත් දින පමාණය 
වැඩිවීම, රාතිකාලෙය් උෂණ්ත්වය ෙකෙමන් අධික වීම, ශීතල දින 
පමාණය අඩුවීම, තුෂාරය විහීණ වීම ආදී ෙනොෙයකුත් ලකුණු 
වලින් ෙම් ෙවනස ෙමොනවට ෙපන්නුම් කරයි. 

 
මධ යම ඔස්ෙටලියාෙව් ඇලිස් ස්පින්ග් වැනි ඇතැම් 

පලාත්වල සාමාන ය උෂ්ණත්වය විසිවන ශතවර්ෂය තුළදී 
ෙසන්ටිෙගඩ් 3° කින් වැඩිවී ඇත. වාර්තා වු සුළිසුළං පමාණයද 
ඒවාෙය් ජවයද වැඩිවූ අතර දකුණු ඔස්ෙටලියාෙව් උගවූ අඩු පීඩන 
පද්ධතියක්ද ඇතිවිය. 1960 සිට බැලූවිට ගංවතුර පමාණෙය් 
කැපීෙපෙනන සංඛ ාත්මක වැඩිවීමක්ද දක්නට ලැෙබ්. 

 
අෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය හා ඔස්ෙටලියාව තරම් 

ෙද්ශගුණ විපර්යාසය නිසා උගෙලස අනර්ථකාරී තත්ත්වයකට 
පත්ව තිෙබන ෙවනත් ෙදරටක් ෙසොයාගැනීම අපහසුය. 

 
ඒ හා සසඳන විට ෙලෝකෙය් ඇතැම් පෙද්ශවලින් වාර්තාවී 

ඇති ෙවනසව්ීම් එතරම්ම කටුක ෙනොෙව්. උදාහරණයක් වශෙයන් 
ඉන්දියාෙව් ගුජරාටය හා බටහිර ඔරිස්සා ජනපදය හැෙරන විට 
අෙනක් පෙද්ශවලින් වාර්තාවු නියං කාලගුණය පසුගිය 25 වසර 
තුළදී අඩු ෙවමින් පවතී.  දැඩි උණුසුමින් යුත් දින පමාණෙය් 
වැඩිවීමක් වාර්තාවී ඇත්ෙත් වයඹදිග ඉන්දියාෙවන් පමණි. ඒ 
පෙද්ශෙය් නම් තාප තරංග නිසා මිය ගිය සංඛ ාව සැලකිය යුතු 
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පමණින් වැඩිවී තිෙබ්. 2005 වර්ෂෙය්දී ඉන්දියානු ෙමෝසම් වැසි සහ 
ෙම්ඝමාරුතයන් අතිශයින් වැඩිවූ අතර මුම්බායි අවට පෙද්ශය 
දරුණු ෙලස ගංවතුරින් යට විය. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසෙය් පතිඵල විවිධ පෙද්ශවලදී 

එකිෙනකට ෙබෙහවින් ෙවනස් ලක්ෂණ වලින් නිරූපණය ෙව්. 
එෙහත් ඒ අතර සියළුම මහාද්වීප වලට ෙපොදුවන එක් ලක්ෂණයක් 
දැක ගැන්මට ඇත. එනම් ඒවාෙය් භූමිය පමාණෙයන් 
හැකිෙලන්නට පටන් ගැනීමයි.  ෙමයට ෙහේතුව ඉහළ යන ෙගෝලීය 
උණුසුම නිසා අයිස් දීයවීම අධික වීම ෙහේතුෙකොට ෙගන සාගර 
ජලස්කන්ධය වැඩිෙවමින් පැවතීමයි. ෙමය ෙකෙතක් දුරට 
මනුෂ ය වර්ගයාට තර්ජනයක් විය හැකිද? සාගරය කිනම් 
පමාණයකින් හා ෙකොතරම් ඉක්මනින් ඉහළ නැගීමට ඉඩ ඇත්ද? 
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