
15. නගින ජලකඳ 
 
ෙබොෙහෝ සාක්ෂි වලට අනුව මානව වර්ගයාෙග් පභවය 

මත්ස , පක්ෂි, සිව්පාදී සතුන්ෙගන් ගහණ වූ අපිකාෙව් නදී 
මිටියාවත්වල සිදුවූ බව තහවුරු වී තිෙබ්. පභවෙය් සිටම මානවයා 
ජලාශිතව ජීවත් වීමට අභිරුචියක් දැක්වීය. මන්ද, ජලය වනාහී ඈත 
මෑත සියලු සත්ත්වයන්ම ආකර්ශණය කරන සාධයක් වන බැවිනි. 
වතුර වලකට නුදුරුව කඳවුරු ගසන ඕනෑම දඩයක්කාරෙයක් ෙමය 
මැනවින් දනී. නදී ෙතරක, සාගර ෙවරළක ෙහෝ ඒ සමාන ජලය 
සහිත භූදර්ශනයක සිය වාසස්ථානය සාදාගැනීමට මිනිසුන් 
ෙපළෙඹන්ෙන් සහජෙයන් ලැබුණු ෙම් පුරුද්ද නිසාය. ෙම් නිසා 
ජලාශිත වාසස්ථාන වැඩි මිලකට අෙලවි කල හැකි බව නිවාස 
සඳහා ඉඩකඩම් විකුණන ආයතන අත්දැකීෙමන්ම දනියි.  

 
මිහිපිට ජීවත්වන සෑම මනුෂ යන් තුන්ෙදෙනකුෙගන් 

ෙදෙදෙනකු ජීවත් වන්ෙන් මුහුදුෙවර ෙළේ සිට කිෙලෝමිටර් 80 ක් 
අතුළත පිහිටි පෙද්ශෙය්ය. එෙහත් මුහුද ගැලුෙවොත් අවට ෙගොඩබිම 
යටෙවන බවත්,  ඒ අවට නිවාස ෙගොඩනැගිලි තැනීම සඳහා වැර 
වෑයමින් උපයා ආෙයෝජනය කල ධනය අනතුරට ලක්විය හැකි 
බවත් අෙප් උපවිඥාණය දනී.  

 
වසර පහෙළොස් දහසකට ෙපර මුහුදු මට්ටම අදට වඩා අඩුම 

වශෙයන් මීටර 100 ක් පහළින් පිහිටා තිබුණි. ඊටද වසර 
පන්දහසකට ෙපර උතුරු අෙමරිකාෙව්ද යුෙරෝපෙය්ද සැලකිය යුතු 
ෙකොටසක් ඝණපත හිම ෙපොෙරෝණයකින් වැසීගත්ෙත්ය. එම 
ෙපොෙරෝණෙය් තිබු මිදුනු හිම පරිමාව අද  දක්ෂිණ ධැවෙය් මිදී ඇති 
මුළු ජල පමාණයටද වඩා අධික විය. ෙම් දැවැන්ත අයිස් කුට්ටිය 
ෙකෙමන් දියවූ විට ෙකොතරම් ජලස්කන්ධයක් මුහුදට එක් වී දැයි 
කිවෙහොත් ෙලොව පුරා මුහුදු මට්ටම මීටර 74කින් ඉහළ ගිෙය්ය. 

 
මින් වසර අටදහසට ෙපර දක්වාම මුහුදු ජල මට්ටම 

වර්තමානෙය් දක්නට ලැෙබන මට්ටමට ස්ථාවර ෙවන ෙතක් 
ෙනොකඩවා ඉහළ ගිෙය්ය. එකල මුළු ෙලොව පුරාම මිනිසුන් ෙම්  
සිදුවීම නිරීක්ෂණය කෙළේය. ෙවරළ මායිම වසරක් පාසා ඉතා 
සීඝෙයන් ෙවනස් වන අයුරු ඔවුන්ට ඇතැම් විටක දැක ගැන්මට 
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ලැබුණි.  අද වැනි කෙලක මුහුදු මට්ටම සුළු පමාණයකින් ෙහෝ 
ඉහළ ගියෙහොත් ෙබන්ගාල ෙබොක්ෙක් සිට නිව්ෙයෝක්හි 
මෑන්හැට්න් දක්වා මුහුදුබඩ ෙබෙහවින් ගහණව ෙවෙසන මහත් 
ජනසන්නිපාතයක් විපතට පත්වනු නියතය. 

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසයක් නිසා සිදුවුවක් ෙනොවුවද 2004 

ආසියානු සුනාමිය නිසා ඇතිවු විපත්තිය මුහුද ෙගොඩගැලීමකින් 
සිදුවන හානිය සහ දාමරික කාලගුණය නිසා ඇතිවිය හැකි විනාශය 
යම් පමාණයකට අපට සිහිගන්වයි. මුහුද ෙගොඩ ගැලීෙමන් සිදුවිය 
හැකි විපතට මුහුණදීම සඳහා ෙනදර්ලන්තය ෙම් වන විට  දැවැන්ත 
බැම්මක් තැනීමට පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. එංගලන්තයද ෙත්ම්ස් 
නදිය මායිෙම් පිහිටි බැම්ම ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු ෙයොදමින් 
සිටී. එෙහත් මුහුදුබඩ, අධිමිල නිවාස වල සිට දුප්පත් පැල්පත් 
දක්වා වාසස්ථානවල ජීවත්වන මිලියන ගණනාවක ජනතාවට ෙම් 
තත්ත්වයට මුහුණ දීමට කිසිදු හව්හරණක් ෙනොමැත. 
බංගලාෙද්ශෙය් පමණක් මුහුදු මට්ටෙම් සිට එකම එක මීටරයක් 
උසින් පිහිටි බිම්වල ජීවත් වන ජනගහණය මිලියන දහයකි. ෙමය 
වැදගත් වන්ෙන් වර්ෂ 2050 වනවිට වැඩි ෙවතැයි ගණන් බලා ඇති 
මට්ට්ම හා සමව අවසන් වතාවට ෙගෝලීය උණුසුම නැග තිබූ 
අවධිෙය්දී ෙලෝකෙය් මුහුදු මට්ටම අදට වඩා මීටර හතරකින් වැඩිවී 
තිබුණු බැවිනි. 

 
උත්තරාර්ධ ෙගෝලෙය් ඇති අයිස් වලින් දැනට ඉතිරිව 

ඇත්ෙත් ගීන්ලන්ත අයිස් තට්ටුවත්, ආර්ක්ටික් මුහුෙද් මිදී ඇති 
අයිස් පමාණයත් ඇතැම් ෙගොඩබිම් පෙද්ශවල ඉතිරිව ඇති 
ග්ලැසියර වල අඩංගු අයිස් පමාණයත් පමනි. මුහුදු මට්ටම 
ස්ථාවරවී වසර 8000ක් ගතවූ පසු දැන් ෙම් ඉතිරිව ඇති අයිස ්
පමාණයද අනුකමෙයන් දියවී යාමට පටන්ෙගන ඇත. ඇලසක්ාෙව් 
පිහිටි දර්ශණීය ෙකොෙලොම්බියානු ග්ලැසියරය පසුගිය විසිවසර තුළ 
අයිස් දිය වීම නිසා කලින් පිහිටි ස්ථානෙය් සිට කිෙලෝමීටර 12 
කින් ඔබ්බට පසුබැස ඇත. ඉදිරි දශක කිහිපය ගතවීමට ෙපර 
අෙමරිකාෙව් ග්ලැසියර් ජාතික වෙනෝද ානෙය් කිසිදු ග්ලැසියරයක් 
දැකගැනීමට ෙනොහැකිවනු ඇත. ෙකෙසේෙවතත් ෙම් කියන 
ග්ලැසියර මුළුමනින්ම දියවූවද ඉන් ගලන ජලෙයන් සාගරෙය් 
ජලමට්ටම ෙසන්ටිමීටර කිහිපයකට වඩා ඉහළට ෙනොයනු ඇත. 
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එෙහත් ගීන්ලන්ත අයිස්තට්ටුව එෙසේ ෙනොව්. එහි ඇති අයිස් 
පමාණය මහාද්වීපයක් ඝණව වසා ගැනීමට තරම් පමාණෙයන් 
අතිශයින් විශාලය. ඒ අනුව ෙම් අයිස්තට්ටුෙව් අඩංගු මුළු ජල 
පමාණය ෙලෝකය පුරා සාගර ජල මට්ටම මීටර හතකින් ඉහල 
දැමීමට තරම් පමාණවත්ය. 2002 ගිම්හාණ ඍතුෙව්දී ගීන්ලන්ත 
අයිස් තට්ටුෙව් ෙක්ෂතඵලය වාර්තාගත ෙලස වර්ග කිෙලෝමීටර 
මිලියනයක පමාණයකින් අඩුවි ගිෙය්ය. ෙමය ෙමෙතක් වාර්තා වු 
විශාලතම අඩුවීමයි. ඉන් ෙදවසරකට පසු 2004දී ගීන්ලන්තෙය් 
ග්ලැසියර කලින් අදහස්කලාට වඩා දසගුණයක ෙව්ගයකින් දියවන 
බව ෙසොයා ගැණිණ. 

 
අයිස් තට්ටුව දියවීම පිළිබඳව ගීන්ලන්තෙයන් ලැෙබන 

ෙතොරතුරු එන්න එන්නම අසුභදායකය. 2006 පළකල වාර්තාවකට 
අනුව ගීන්ලන්ත ග්ලැසියරවල දියවීෙම් ෙව්ගය 2004 ෙසොයාගත් 
පමාණයටද වඩා ෙදගුණයකින් වැඩිව ඇත.  

 
ෙම් තත්ත්වය තිබුණද ගීන්ලන්තෙය් සහ දක්ෂිණ ධැවෙය් 

හිම ශිඛරවල උෂ්ණත්ව පමාණය සැබැවින්ම අඩුෙවමින් පවතින 
බව මවිතයට තුඩුෙදන කරුණක් විය හැකිය. මිහිපිට උෂ්ණත්වෙය් 
කිසියම්ම අඩුවීමක් වාර්තාවී ඇත්ෙත් නම් ඒ ෙම් පෙද්ශවලින් 
පමණි. ෙමය තරමක්දුරට සැනසිලිදායක පුවතකි. මන්ද, යම්කිසි 
ෙහේතුවකින් ගීන්ලන්ත අයිස් තට්ටුව දියවුවෙහොත් කිසිදු කෙලක, 
එනම් වායුෙගෝලීය කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය කාර්මික යුගයට 
ෙපර තිබු මට්ටමට ෙගන ආවද,  එය යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒම 
අසීරුවන බැවිනි. 

 
උත්තරාධෙගෝලෙය් පමාණය අතින් විශාලතම අයිස් 

පරිමාවක් ඇත්ෙත් උත්තරධැව මුහුෙද් ඇති හිම තට්ටුෙව්ය. එෙහත් 
1979 ගිම්හාන ඍතුෙව් සිට ෙම්දක්වා එහි පමාණයද 20%කින් 
අඩුවි තිෙබ්. ඉතිරිව ඇති අයිස්තට්ටුෙව්ද ඝණකම අඩුෙවමින් පවතී. 
දියයට මිනුම්වලට අනුව මුළු අයිස්තට්ටුවම දශක හතරකට ෙපර 
පැවැති පමාණයට වඩා 40%කින් අඩුවී ඇත. ෙකෙසේෙවතත්, 
සාගරය තුළ ඇති හිම දියවීම ෙම්සා විශාල වුවද එය සාගර ජල 
මට්ටමට සැලකිය යුතු පමාණයකට බලපෑ බවක් ෙනොෙපෙන්. 
හරියටම භාජනයක දියවන අයිස් කැටයකට භාජනෙය් 
ජලමට්ටමට සැලකිය යුතු ෙවනසක් ඇතිකිරීම අපහසු 
වන්නාෙසේය. 
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ෙමයට ෙහේතුව උත්තරධැව මුහුෙද් අඩංගුව ඇත්ෙත් 
සාගරෙය් පාෙවන අයිස් වන බැවිනි. සාගරෙය්දී අයිස් ඝණයකින් 
දහෙයන් නව ෙකොටසක්ම මුහුෙද් ගිලී පවතී. මතුපිටට 
ෙපෙනන්ෙන් දහයකින් එක ෙකොටසක් පමණි. අයිස්වල පරිමාව 
ජලයට වඩා ෙබෙහවින් වැඩිය. ඒ නිසා අයිස් දියවුවිට එය ජලය 
බවට සංෙකෝචනය වී අර ජලය යට පිහිටි දහෙයන් නව ෙකොටසට 
අයත් අවකාශෙයන් එක් ෙකොටසක් අත්පත් කරගනී. 

 
අයිස්වල ඇති ෙම් ස්වභාවය නිසා සාගර ජල මට්ටම ඉහළ 

දැමීමට ෙහේතුවන්ෙන් ෙගොඩබිම පිහිටි හිමතට්ටු කිසියම් 
ෙහේතුවකින් දියවී මුහුදට ගලන විට පමණි. 

 
මුහුදු මට්ටම ෙකෙරහි එක එල්ෙල් බලපෑමක් ඇති කිරීමට 

සාගර හිම දියවීම සමත් ෙනොවුවද ඒ නිසා ඇතිවන වක බල පෑම 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසය සම්බන්ධෙයන් අතිශයින් වැදගත්ය. 
වර්තමානෙය් පවතින ෙව්ගයට අනුව සාගර හිම තට්ටුව දිය 
වුවෙහොත් වසර 2030 ගිම්හානෙය්දී උත්තරධැව මුහුෙද් හිම තට්ටුව 
මුළුමනින්ම පාෙහේ අතුරුදහන්වනු ඇත. ෙමහි ඵලය වන්ෙන් 
පෘථිවිෙය් ඇල්බිෙඩෝෙව් ෙහවත් ධවල පෘෂ්ඨෙය් ෙක්ෂතඵලය විශාල 
පමාණයකින් අඩුවීමයි.   

 
සූර්යා ෙවතින් මිහිපිටට වැෙටන තාප-රශ්මිෙයන් තුෙනන් 

එකක්ම පරාවර්තණය වී නැවත අහසට ෙයොමුවන බව ඔබට මතක 
ඇත. ෙම් පරාවර්තණෙයන් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් සිදුවන්ෙන් 
ධැවාශිතව ඇති අයිස්තට්ටුෙව් ඇල්බිෙඩෝව ෙහවත් ධවල පෘෂ්ඨය 
ෙහේතුෙකොට ෙගනය. ඇලබිෙඩෝව මතට පතිතවන හිරුරැෙසන් 
90%ක්ම නැවත පරාවර්තණය ෙවයි. 

 
එෙහත් ධවල හිම හා සසඳනවිට ජලය වනාහී ඉතා දුවල 

පරාවර්තකයකි. ජල පෘෂඨ්යකට ෙකළින් පතිත වන හිරු එලිෙයන් 
පරාවර්තණය වන්ෙන් 5%-10% අතර සුළු පමාණයක් පමනි. 
එෙහත් හිරුබැසයන ෙවලාවක ක්ෂිතිජය ෙදස බැලුවෙහොත් හිරු 
ක්ෂිතිජයට ආසන්න වනවිට පරාවර්තණයවන හිරුඑළිය පමාණය 
ෙකෙමන් වැඩිවන බව ඔබට දැකගන්නට ලැෙබනු ඇත. උත්තර 
ධැවෙය් සුෙදෝ සුදු හිම තට්ටුව අඳුරු ජල තලයක් බවට 
පත්වුවෙහොත් පෘථිවිය මගින් හිරු කිරණ අවෙශෝෂනය කිරීම වැඩි 
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වී පෘථිවිෙය් සිට යළි නික්ෙමන තාපශක්ති පමාණය සැලකිය යුතු 
පමාණයකින් වැඩිෙවනු ඇත. එෙසේ නික්ෙමන තාපශක්තිෙයන් 
තත්පෙද්ශෙය් උෂ්ණත්වය වැඩිවී අවට ෙගොඩබිම් පෙද්ශවල ඉතිරිව 
ඇති හිම පමාණයද දියවීමට පටන් ගනී. 

 
පසුගිය වසර 150 තුළදී සාගර ජල මට්ටම ෙසන්ටිමීටර 10-

20 අතර පමාණයකින් ඉහළ ෙගොස් ඇත.  ෙමය වසරකට නම් මිලි 
මීටර 1.5 ක් තරම්වු සවල්ප පමාණයකි. එෙහත් පසුගිය දශකය තුළ 
පමණක් සාගර ජලමට්ටෙම් වාර්ෂික ඉහළයාම මිලිමීටර තුන 
දක්වා වැඩිවී තිෙබ්. 

 
මෑත භාගයක සිට ඇතිවූ ෙම් ජල මට්ටම වැඩිවීෙම් 

ගම තාවය ෙකෙරහි විද ාඥෙයෝ දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වති. මන්ද 
මහසාගරය යනු මිහිපිට ඇති අසහායතම බලෙව්ගය වන බැවිනි. 
සාගරය තුළ ඇතිවන විචලනයන් එක්තරා තීරණාත්මක මට්ටමකට 
පැමිණිවිට මිහිමත ෙවෙසන සියළු මිනිසුන් එක්වුවද එහි ඵල විපාක 
පාලනය කිරීම උගහට ෙවනු ඇත.වායුෙගෝලය ෙමන් 500 
ගුණයකින් වැඩි ඝණ ස්කන්ධයක්  මහා සාගරෙය් අඩංගුව ඇති 
බැවින් මහසයුර යනු මහා ෙයෝධ බල ශක්තියක් මූළුගැන්වී ඇති 
තැනකි.  

 
ෙම් අනුව වායුෙගෝලෙය් සංසිද්ධීන් මහසාගරයට බල 

පාන්ෙන්යැයි අප පවසන විට එය හරියටම කුඩා ෙමොරිස්මයිනර් 
කාරයක් ෙයොදා ෙයෝධ යුද්ධ ටැංකියක් පල්ලමකට තල්ලු කිරීම හා 
සමෙව්. යුද්ධ ටැංකිය ෙසලවීමට සැලකිය යුතු ආයාසයක් ගත යුතු 
මුත් වරක් ඉදිරියට යාම ඇරඹූවිට යුද්ධ ටැංකිෙය් ගමන්මඟ 
පාලනය කිරීමට ෙමොරිස් මයිනරයකට ෙනොහැක.  

 
පෘථිවිය උණුසුම් වන විට වායුෙගෝලෙය් සිට තාපය 

සාගරෙය් ඉහළින් ඇති ස්ථරයන් තුළට අවෙෂෝශණයවීමට අවම 
වශෙයන් දශක තුනක්වත් ගතෙව්. ඉන් අනතුරුව සාගර පත්ල කරා 
එම තාපශක්තිය සංසරණය වීමට තවත් අවුරුදු දහසක් පමණ 
ගතෙව්. ඒ අනුව ෙගෝලීයඋණුසුම පිළිබඳ  දාෂ්ඨි ෙකෝණයකින් 
බැලූවිට මහසාගරය තවමත් ගතකරන්ෙන් 1970ව දශකෙය්යැයි 
කිවෙහොත් නිවැරදිය. 
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එය ෙකෙසේ වුවද, පරීක්ෂනවලින් ෙහළිදරව්වන පරිදි සාගර 
මතුපිට ෙමන්ම ගැඹුරු සයුෙර්ද උෂ්ණත්වය තියුණු අන්දමින් ඉහල 
ෙගොස් ඇති බවෙපෙන්. වාතෙය් සිට අනුකමෙයන් සාගරය තුළට 
කාන්දුවන ෙම් තාප පරිවහණය නතර කිරීමට ගතහැකි කිසිදු 
පියවරක් ෙනොමැතිවීම සැබැවින්ම අවාසනාවකි. 

 
ඉහළයන මුහුදු ජල මට්ටම ගැන කල්පනා කරන විට අෙප් 

කල්පනාවට නිතැතින්ම එන්ෙන් දියෙවන ග්ලැසියර සහ 
අයිස්තට්ටුවලින් ජලය මුහුදට වැගිෙරන අයුරු පිළිබඳ මෙනෝ 
සිත්තමකි. එෙහත් මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළයාමට තුඩු ෙදන ෙවනත් 
ෙහේතුද ෙවයි. පසුගිය ශතවර්ෂය තුළ මුහුදු ජලමට්ටම ඉහළයාමට 
මුල්වූ ෙහේතු අතර වඩාත් කැපීෙපෙනන ෙහේතුව සාගර ජලෙය් 
උණුසුම වැඩි වීමයි. ඒ උනුසුම් ජලය  පසාරණය වන බැවින් ශීතල 
ජලයට වඩා වැඩි ඉඩකඩක් එයට අවශ යවීම නිසාය. 

 
තාපය නිසා හුෙදක් ඇතිවන ෙම් පසාරණය 

ෙහේතුෙකොටෙගන පමණක් ඉදිරි වසර 500 තුළ සාගර ජල මට්ටම 
මීටර 0.5 සිට මීටර 2 දක්වා ඉහළ යා හැකිෙවතැයි ගණන් බලා 
ඇත. 

 
අයිස් දියවීම පිළිබඳ වඩාත්ම බියජනක පුවත් අසන්නට 

ලැෙබන්ෙන් දක්ෂිණ ධැව පෙද්ශෙයනි.  වසර 2002 
ෙපබරවාරිෙය්ද සති ෙදක තුනක් තුළ දක්ෂිණ ධැවෙය් පිහිටි 
"ලාසන්-බී" (Larsen-B)නමින් හැඳින්ෙවන සුවිශාල අයිස් 
පරය(Ice-shelf) කැඩි බිඳී ගිෙය්ය. වර්ග කිෙලෝමීටර 3250ක් වන 
එය පමාණෙයන් ලක්ෙසම්බර්ග් රට හා සමානය. දක්ෂිණ ධැව 
අර්ධද් වීපය අන් කවර පෙද්ශයකටත් වඩා උණුසුම්වන බව 
විද ාඥයන් දැන සිටිය නමුත් "ලාසන්-බී"  අයිස් පරය කඩා වැටුණු 
කඩිනම සියල්ලන්ම මවිතයට පත්කෙළේය.   

 
"ලාසන්-බී" අයිස් පරය කඩා බිඳී ගිෙය් ඇයි?  ගිම්හාන 

සෘතුෙව්දී සාගරයත් වායුෙගෝලයත් ෙදකම උණුසුම් වීෙමන් 
අයිස්පරෙය් උඩ යට ෙදපැත්තම දියෙවමින් තිබුණි. ෙම් නිසා අයිස් 
පරෙය් ඝණකම සෑෙහන දුරට අඩුවී තිබුනු අතර අයිස් තට්ටුව පුපුරා 
බිඳී ෙගොස් තිබුණි.  එෙහත් වඩාත්ම විනාශකාරී බලපෑම ඇතිවූෙය් 
අයිස් තට්ටුවට යටින් සාගරෙය් උණුසුම වැඩි ෙවමින් පැවැති 
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නිසාය.   සාමාන ය තත්ත්වයන් යටෙත් අයිස් පරය අවට ගැඹුරු 
මුහුෙද් ජලය  මිනිෙසකු සැෙනකින් මරණයට පත්කරවන තරමට 
තද ශීතලකින් තිබූ නමුත් 1972 සිට එහි උෂ්ණත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 
0°.32කින් ඉහළෙගොස් තිබුණි. ෙම් සුළු ෙවනස අයිස් පරෙය් අර 
කියූ දියවීම ඇරඹීමට තුඩු දුන්ෙන්ය.   

 
විද ාඥයන් විශ්වාස කරන අන්දමට ෙම් ශතවර්ෂයතුළදී 

"ලාසන්" අයිස් පරෙය් ඉතිරිව තිෙබන ෙකොටසද පුපුරා කැඩී බිඳී 
යනු ඇත. එෙහත් ඒ වන විට අෙප් අවධානය ඊටත් වඩා දැවැන්ත 
අයිස් තට්ටු කඩා වැටීම් ගැන ෙයොමුෙවනු නිසැකය. ෙබෙහෝ විට 
මීළඟට අනතුරට ලක් වීමට ඉඩ ඇත්ෙත් බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටික් 
පෙද්ශෙය් ඇති "අමුන්ඩ්ෙසන්"(Amundsen)නමින් හැඳින්ෙවන 
දැවැන්ත මුහුදු අයිස් මිටියාවතයි. නාසා ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂකයන් 
විසින් ෙසොයාගනු ලැබ ඇති පරිදි ෙම් මිටීයාවෙත් ඇතැම් පෙද්ශවල 
ඇති අයිස් තට්ටුව සෑෙහන පමණකින්  තුනී වී ඇති බැවින් 
මිටියාවත එහි නැංගුරෙමන් මිදී  සාගරය මත පාෙවමින් කඩා 
වැටීමට ඇති ඉඩ කඩ ෙබෙහවින් වැඩිය.  ෙම් අසාධ ය අවසානය 
2009 තරම් මෑතකදී ඇතිවිය හැකියයි ඇතැම් විද ාඥෙයෝ අනුමාන 
කරති. 

 
 "අමුන්ඩ්ෙසන්" මිටියාවත ෙපෝෂණය කල ග්ලැසියර 

වලින් නිකුත්වන වාර්ෂික හිම පමාණය  වසර  2002වන විට  ඝණ 
කිෙලෝමීටර 250ක් පමණ විය.  ෙම්  හිම පමාණය ෙලොව පුරා 
සාගර ජල මට්ටම වාර්ෂිකව මිලිමීටර 0.25කින් ඉහළ යැවීමට 
පමාණවත්ය. එෙහත් ෙම් මිටියාවත ෙපෝෂණය කරන ග්ලැසියර 
සියල්ලම දිය වුවෙහොත් එම ජල පමාණය ෙලොව පුරා සාගර ජල 
මට්ටම මීටර 1.3කින් ඉහළ නැංවීමට සෑෙහේ.  

 
බටහිර ඇන්ටාර්ක්ටික් ෙපෙදෙසේ ඇති දැවැන්ත අයිස් 

තට්ටුව රැඳී ඇත්ෙත් ෙනොගැඹුරු මුහුෙද් කිඳා බැසීෙමනි.  ෙමය 
ෙලෝකෙය් දැනට ඇති විශාලතම සාගර අයිස් තට්ටු වලින් එකකි. 
ෙකෙසේ ෙහෝ එය මුහුදු පතුෙලන් මීදී ගියෙහොත් වසර 2100 වන විට 
මුහුදු ජල මට්ටම ෙසන්ටි මිටර 16 සිට 50 දක්වා පමාණයකින් 
ඉහළ නැංවීමට සමත්වනු ඇතැයි ගනන් බලා ඇත. හැරත් වඩාත් 
බරපතල කරුණ වන්ෙන් එම අයිස් තට්ටුව ෙපෝෂණය කරන 
ග්ලැසියර බිඳී යාමයි.  බටහිර ඇන්ටා ක් අයිස් තට්ටුව තුළ ගැබ්ව 
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ඇති සාගර හා ගලැසියර අයිස්වල සමස්ථ පරිමාව ඝණ කිෙලෝමීටර 
මිලියන 3.8ක් වන බැවින් ෙලෝකෙය් මුහුදු මට්ටම මීටර හෙය් සිට 
හත දක්වා ඉහළ නැංවීමට සමත් ජලස්කන්ධයක් එහි ගැබ්ව ඇත.   

 
ෙම් සියළුම අවදානම් කළුවලාකුළු අතර එක රිදී 

ෙර්ඛාවක්ද ෙවයි. එය නම් ධැව පෙද්ශවල වර්ෂාපතණෙය් 
වැඩිවීමක් ෙපන්නුම් කරන බැවින් ඇන්ටාර්ක්ටික් අයිස්තට්ටුෙව් 
ඉහළ පෙද්ශවලට පතනය වන හිම පමාණය වැඩි වීමට ඇති 
ඉඩකඩයි.  අර්ධද්වීපෙය් මායිම් වලින් පුපුරා කඩා හැෙලන හිම 
පමාණය ෙම් නිසා යම් පමණකට ෙහෝ සමබර වීමට ඉඩ ඇත. 
එෙහත් ෙකොෙතක් දුරට එය සමබරෙවයිද සහ ෙකොතරම් කලක් එම 
තත්ත්වය පවතීදැයි කිසිෙවකුට කිව ෙනොහැක. 

 
කාලගුණ විද ාඥයන් අතර අද පවතින මතවාද වලින් 

ෙපන්නුම් කරන්ෙන් මනුෂ යන් වන අපෙග් කල් කිරීයාව මගින් 
දැනටමත් අයිස්වලින් ෙතොර ෙලෝකයක් බිහිකිරීෙම් යතුර කරකවා 
හමාරවී ඇති බවකි. එය එෙසේ නම් මීටර 67කින් ඉහළ නැංෙවන 
මුහුදු ජල මට්ටමකට පෘථිවියත් එහි ජීවත් වන අයත් යට කර 
දැමීමට අප කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්. 

 
මුහුදු ජල මට්ටම ඉහළයාම වැඩිවශෙයන් දැක ගැන්මට 

ලැෙබනු ඇත්ෙත් 2050 වසරින් පසුවය. එෙහත් ඒ අතරතුරද 
සැලකිය යුතු පමණකින් මුහුදු ජල මට්ටම වැඩිවීෙම් අනතුරක් 
ඇතිබව විද ාඥෙයෝ විශ්වාස කරති. ඔවුන් අතුෙරන් වැඩිෙදෙනකු 
වසර 2001 වන විට සාකච්ඡා කෙළේ ෙම් ශතවර්ෂය තුළ මුහුදු ජල 
මට්ටම ෙසන්ටිමිටර තිහකින් ෙහෝ හතලිහකින් ඉහළයාම 
පිළිබඳවය. එෙහත් 2004 වන විට එළිදරව් වූ පරිදි ගරුකටයුතු 
විද ාඥයන් කිහිප ෙදෙනකුෙග්ම නිගමනවලට අනුව ඉදිරි ශතවර්ෂ 
ෙදක ඇතුළත මුහදු මට්ටම මීටර තුෙන් සිට හය දක්වා ඉහළ ගිය 
හැකිය.  ෙලොව සුපතල ෙද්ශගුණ විද ාඥෙයකුවන ආචාර්ය ෙජ්ම්ස් 
හැන්සන් වසර 2006දී ෙහළිදරව් කල පරිදි ඉදිරි ශතවර්ෂ කීපය 
තුළ මුහුදු ජල මට්ටම මීටර 25ක් තරම් පමාණයකින් වුවද ඉහළ 
නැඟිය හැක. 
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දියවී යන හිම නිසා වයඹ දිග ධැව පෙද්ශය හරහා නැව් 
ගමන පහසු විය හැකි වුවද ඒ නැව් නැංගුරම් ලෑමට අද තිෙබන 
වරායන් ඒ වන විට ඉතිරිව පවතී දැයි කිව ෙනොහැක.  

 
චිරස්ථායී ෙද්ශගුණයක් විසින් අපට ෙනොමිෙල් ලබාෙදන 

සියළු දෑ අතුරින් ස්ථාවර මුහුදු ජල මට්ටම ඉතා වැදගත් ෙදයකි. 
ඔබට හුරුපුරුදු මුහුදු බඩ පිහිටි ඕනෑම නගරයක් ගැන කල්පනා 
කරන විට මුහුද හිටි වනම ෙගොඩගලන්නට පටන්ගත් විට එය 
වැළැක්වීම සඳහා ෙකතරම් ධනස්කන්ධයක් හා සම්පත් පමාණයක් 
වැයකිරීමට සිදුෙව්දැයි සිතා බලන්න. එවිට ෙවන අන්කිසිවක් 
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට තරම් ධනයක් අපට ඉතිරි ෙනොෙවනු ඇත. 
අපමාදව අෙප් ෙද්ශගුණය ස්ථාවර කර ගැනීමට අප කටයුතු 
ෙනොකළෙහොත් ඔෙබ් ෙම් ජීවිත කාලය තුළදීම ෙවරළාසන්න නගර 
හා ගම් දනව් මුහුදට බිලිවීම දැක බලා ගැනිෙම් අභාග  සම්පන්න 
අත්දැකීම ඔබට අත්විඳින්නට සිදුවනු ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 139




