
 
17. ඉදිරි අනතුර 

 
වායුෙගෝලෙය් ෙම් වන විට ගැබ්ව ඇති හරිතාගාර වායුවල 

පරිපූර්ණ බලපෑම වසර 2050 වනෙතක් අපට ෙනොදැෙනනු ඇත. 
වායුෙගෝලයට හරිතාගාර වායු මුසුවීම යම් කිසි අයුරකින් වහාම 
නැවතුනෙහොත් එදින සිට පෘථිවිය අළුත් ස්ථාවර ෙද්ශගුණ 
තත්ත්වයක් ආෙරෝපණය කරගැනීමට ඉඩ ඇත. එයට ෙහේතුව දීර්ඝ 
ආයුකාලයක් ඇති කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වල බල පෑම සෑෙහන 
කලක් පවතින බැවිනි. පර්ෙය්ෂකයන් විසින් ෙමය හඳුන්වනු 
ලබන්ෙන් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ්වල "කැපවීම" (the commitment) 
යනුෙවනි. අප තවමත් අත්විඳ නැති ෙම් කැපවීෙම් ඵලවිපාක නතර 
කිරීමටද අපට ෙනොහැක. 

 
පථම ෙලොක මහායුද්ධය සමෙය් මිනිසුන් විසින් සිය 

උඳුන්වල දැවීම සඳහා ෙයොදාගනු ලැබූ ගල් අඟුරු දහනෙයන් 
නිකුත් වූ කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව අෙප් වායුෙගෝලය උණුසුම් 
කරමින් තවමත් සංසරණය ෙවයි. කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් නිසා 
වඩාත් පබල හානිය වායුෙගෝලයට සිදුවුෙය් 1950 ගනන්වල 
මිනිසුන් සිය දැවැන්ත චවලර්ට් වාහන පැදවීම හා අකාර්යක්ෂම 
ගල් අඟුරු තාප බලාගාරවලින් ජනනය වු විදුලිෙයන් ගෘහ 
උපකරණ භාවිත කිරීම ඇරඹූ අවධිෙය්දීය. 

 
ඒ අනුව ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පසුව බිහිවු බිළිඳු 

උත්පාත පරපුර (baby boomer generation) ෙම් හානියට 
ෙබෙහවින් වගකිව යුතුය. මන්ද කාර්මික විප්ලවෙය් සිට ෙයොදාගනු 
ලැබූ මුළු බල ශක්තිෙයන් අඩක්ම භාවිත වුෙය් පසුගිය විසි වසරක 
තරම් වූ ෙකටි කාල පරිච්ෙඡදයක් තුළදී වන බැවිනි. 

 
අකාර්යක්ෂම බල ශක්ති පභවයන් ෙයොදා ගනිමින් එකල 

ඉවක්බවක් නැතිව කරන ලද ෙම් කෑදර අමන පරිෙභෝජනය ගැන 
දැන් ෙදස් ෙදෙවොල් තැබීෙමන් පලක් ෙනොමැත. සිය වාහන වලින් 
නිකුත්වන අප වායු සහ විදුලි ෙමවලම් සඳහා තාප බලාගාර වලින් 
නිකුත්වන විදුලිය භාවිත කිරීම  තම දරු මුණුපුරු පරපුර ෙකෙරහි 
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ෙමතරම් අනිසි ෙලස බලපාන බවක් මෑතක් වනෙතක්ම කිසි 
ෙකෙනක් දැන ෙනොසිටිෙය්ය. 

 
එෙහත් අපි දැන් ඒ බව මැනවින් දනිමු. ඔෙබ් උජාරු 

ෙෆෝවීල් වාහනය, වායුසමන යන්තය, විදුලි ෙක්තලය, ඇඳුම් 
වියලීෙම් යන්තය සහ ශීතකරණය; ෙම් හැම ෙමවලමකින්ම වැය 
වන බල ශක්තිෙය් නියම වියදම දැන් අපට පත ක්ෂ වී ඇත. දියුණු 
රටවල අද සිටින මිනිසුන් මීට දශක කිහිපයකට ෙපර ඒ රට වල 
සිටි මිනිසුන්ට වඩා අඩුම වශෙයන් තුන් ගුණයකින් සමෘධිමත්ය. ඒ 
නිසා අෙප් චර්යාවන් ෙවනස් කිරීම සඳහා වැය කළ යුතු ධනය 
වියදම් කිරීමට අප මසුරු විය යුතු ෙනොෙව්. 

 
අපට තවදුරටත් වැළැක්විය ෙනොහැකි තරම් මට්ටමකට 

ළංව ඇති ෙම් ෙද්ශගුණ ෙවනස්වීම පහත සඳහන් සාධක මත රඳා 
පවතී. 

 
• අප විසින් දැනටමත් වායුෙගෝලයට මුදා හැර ඇති 

කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය. 
• ෙද්ශගුණය ෙවනස්වීම ධණාත්මක පතිෙපෝෂණය 

(positive feedback) නිසා වඩා උත්සන්න වීම. 
• ෙගෝලීය අඳුරුවීම (global dimming) 
• වායුෙගෝලෙයන් කාබන් ඉවත් කිරීෙම් ෙව්ගය 

අවශ  පමාණයට වැඩි කිරීමට ෙලෝක ආර්ථිකයට 
ඇති හැකියාව. 

 
පථම කාරණය දැනටමත් වායු ෙගෝලෙය් ඇති හරිතාගාර 

වායු පමාණයයි. එම පමාණය අප දන්නා අතර එහි දැනට ඇති 
පරිමාව වහාම ෙවනස් කළ ෙනොහැකිය. 

 
ෙදවැනි සහ ෙතවැනි කරුණු, එනම් පතිෙපෝෂණ චකය 

(feedback loop) හා ෙගෝලීය අඳුරුවීම (global dimming), 
පිළිබඳව තවමත් විද ාඥෙයෝ කරුණු හදාරමින් සිටිති.  

 
සිව්වැනි කරුණ, එනම් වායුෙගෝලෙය් ඇති හරිතාගාර වායු 

අවශ ය තරම් ෙව්ගයකින් අඩු කිරීම, දැනටමත් ෙලොව පුරා 
පාර්ලිෙම්න්තුවලත් සමාගම් අධ ක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම්වලත් 
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සාකච්චාවට භාජනය වී ඇත. අපට කිසියම් බලපෑමක් කළ හැකි 
ෙදකරුණ ෙම් හරිතාගාර වායුව අඩුකිරීම සහ ෙගොලීය අඳුරුවීමයි. 

 
විද ාඥයන් පවසන අයුරු පෘථවිෙය් ෙද්ශගුණය ස්ථාවර 

මට්ටමකට ෙගන ඒමට නම් අප වසර 2050 වන විට වායුෙගෝලෙය් 
1990 දී පැවැති කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පරිමාෙවන් 70% අඩු කිරීමට 
සමත් විය යුතුය. ෙමහි පතිඵලය වනු ඇත්ෙත් වායුෙගෝලෙය් 
ෙකොටස් මිලියනයකට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙකොටස් 450 ක 
මට්ටමක් පවත්වා ගැනීමට අපට හැකි වීමයි. දැනට ෙම් 
වායුෙගෝලීය කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ෙකොටස් 380ක් බව 
ඔබට මතක ඇත. ෙකොටස් 450 ක සථ්ාවර භාවයක්  වසර 2100 
වන විට ෙලෝක උෂ්ණත්වෙය් සාමාන  අදට වඩා අවම වශෙයන් 
ෙසන්ටිෙගඩ් 1.1° කින් වැඩිවීමට ෙහේතුවන අතර අතැම් විෙශේෂ 
පෙද්ශවල උෂ්ණත්වෙය් සාමාන ය ෙසන්ටිෙගඩ් 5° කින් ඉහළ යා 
හැකිය.  

 
වායුෙගෝලයට කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් නිකුත් වීම ඉහත කී 

පමාණයට අඩුකිරීමට යුෙරෝපීය රටවල් කතිකා කළ නමුත් 
ගල්අඟුරු කර්මාන්ත හිමියන්ෙග් විෙරෝධය හා අෙමරිකාෙව් බුෂ් 
පාලනෙය් සහ ඔස්ෙටලියාෙව් ෙහොවාර්ඩ් පාලනෙය් ඇතැම් 
පතිපත්ති ෙවනස් කිරීමකින් ෙතොරව ෙම් ඉලක්කයට ළඟාවීම 
අසීරු කරුණක් වනු ඇත. යථාර්ථයට වඩා ළං වනු ඇත්ෙත් 
වායුෙගෝලීය කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ෙකොටස් 550 දක්වා 
එනම් කාර්මික විප්ලවයට ෙපර තිබු පමාණය ෙමන් ෙදගුණයක් 
දක්වා ඉහළයාමකි. ෙම් පමාණෙයන් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
සංයුතිය ඉහළ යාෙමන් ගම ය වන්ෙන් ෙලෝක ෙද්ශගුණය ස්ථාවර 
මට්ටමකට ෙගන ඒම සඳහා තවත් ශතවර්ෂ කිහිපයක් ගතවන 
බවයි. ඒ හැරත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙකොටස් 550 ක සංයුතියක් 
ෙලෝක උෂ්ණත්වෙය් සාමාන ය ෙම් ශත වර්ෂය තුළදී ෙසන්ටිෙගඩ් 
3° කින් ඉහළ නැංවීමට සමත් වනු ඇත. 

 
එෙහත් ෙම් කියන තත්ත්වය පවා හුෙදක් අෙප් ෛදවය මත 

රඳා පැවතීමට ඉඩ තිෙබ්. මන්ද වායුෙගෝලෙය් දැනට ඇති 
හරිතාගාර වායු පමාණය වුවද ධණාත්මක පතිෙපෝෂණ චකය 
ෙහේතුෙකොට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ අනියත ෙවනස් කම් ජනිත 
කිරීමට ෙබෙහවින් පමාණවත් බැවිනි. 
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ෙලෝකය ෙවනස් කිරීමට අප දැනටමත් පමාද වී වැඩිය. 

එෙහත් බියකරු ෙද්ශගුණයක් හා ඒ නිසා විශාල ව සනයක් 
ඇතිවීම වැලැක්වීමට තවමත් අපට ඉඩ පස්ථාව තිෙබ්.   

 
ඇතැම්විට පශ්ණය ෙදස බැලීෙම් වඩාත්ම ඵලදායක 

විධිකමය වනුෙය් අන්තරාදායක ෙද්ශගුණයක් ඇතිවිය හැක්ෙක් ඒ 
සඳහා බලපාන ෙවනස්කම් කවර ෙව්ගයකින් සිදු වුවෙහොත් දැයි 
ෙසොයා බැලීම විය හැකිය. ෙකෙසේ ෙවතත් ජීවීහු නම යශීලීය, 
අනුවර්තණය සඳහා අවශ  තරම් කාලයක් ලැෙබන්ෙන්නම් විෂම 
පරිසරයටකට වුවද උචිත ෙලස හැඩ ගැසීමට හැකියාව ඇත්ෙතෝය. 
එෙහත් පරිසරය සීඝෙයන් ෙවනස් වන්ෙන් නම් ශාක සහ සත්ත්ව 
සන්තතියට අනුවර්තණය සඳහා අවශ  කරන තරම් කාලයක් 
ෙනොලැෙබ්. ෙම් අනුසාරෙයන් බැලූ විට දශකයකට ෙසන්ටිෙගඩ් 
0.1° ක ෙව්ගයකින් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම පරිසර 
පද්ධතීන්ට උග ෙලස හානිදායක විය හැකිය. එෙමන්ම සාගර ජල 
මට්ටම දශකයකට ෙසන්ටි මීටර ෙදකක ෙව්ගයකින් ඉහල යාම 
සාගරෙය් දළ ජල මට්ටම ෙසන්ටි මීටර පහකින් ඉහල යාම තරම්ම 
හානිකරය. 

 
එෙහත් අන්තරාදායක ෙද්ශගුණික ෙවනසක් යනු 

කුමක්දැයි යන පශ්ණය තවත් වැදගත් අතුරු පශ්ණයක් මත 
අර්ථකතනය විය යුතුය. එනම් ෙද්ශගුණික විපර්යාසය 
අන්තරාදායක වන්ෙන් කවුරුන් සඳහාද යන පශ්ණයයි. ආර්ක්ටික් 
ධැවෙය් ජීවත් වන ඉනියුට් ෙගෝතිකෙයෝ ෙද්ශගුණය ෙවනස් විෙම් 
හානිදායක පතිඵල දැනටමත් අත් විඳිමින් සිටිති. ෙද්ශගුණික 
විපර්යාසෙය් ඵලයක් වශෙයන් ඉනියුට් වරුන්ෙග් පාථමික ආහාර 
පභවය වන කැරිබු මුවන් සහ සීල් මතස යන් විරල ෙවමින් 
පවතින බැවින් පාරම්පරික ඉනියුට් ෙගෝතික ගම්මාන වල 
අනාගතය අවිනිශ්චිතය.    
 

පෘථිවිය මුහුණ පා සිටින ඉරණම සමසත්යක් වශෙයන් 
සැලකුවිට ඉතා ඍජු ෙලස අවදානමට මුහුණ පා සිටින්ෙන් 
කවුරුන්ද යන්න ගැන සැකයක් ෙනොමැත.  සමසත් ෙලෝකෙය් දල 
උෂණ්ත්වය ෙසන්ටිෙගඩ් 15° වන බැවින් එම දල උෂණ්ත්වය 
අංශක එකකින් ඉහළ ගියද තුනකින් ඉහළ ගියද එම වැඩි වීම දස 
දහස ් ගණන් ජීවී විෙශේෂයන්ෙග් සහ බිලියන ගණනක 
මනුෂ යන්ෙග් ඉරණම තීරණය කිරීමට ෙහේතුවනු ඇත.  
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