
25. හරිතාගාර තුළ මුසාබස ්
ෙනොෙදඩිය යුතුය. 

 
 
හරිතාගාර වායු විෙපෂණය අඩුකිරීමට එෙරහිව ෙමෙතක් 

අතිවූ බලවත්ම විෙරෝධය පැන නැඟී ඇත්ෙත් අෙමරිකානු එක්සත් 
ජනපදෙයනි. යහමින් මුදල් හා බලය ඇති ඇතැම් අෙමරිකානු 
බලශක්ති ව ාපාරිකෙයෝ ෙද්ශගුණ විපර්යාසය ගැන කරුණු මතු 
කිරීම ෙකොෙහත්ම ෙනොරිස්සති. සිය ෙනොරිස්සුම අභිෙයෝගයට ලක් 
කරන අයට ගර්හා කිරීමට මුදල් බලය ෙයොදාගන්නා ඔව්හු 
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීෙම් අවශ තාව මතු 
කරන්නන්ටද ආෙකොෂ කරති. 

 
එය එෙසේ ෙවතත් 1970 දශකෙය්දී අෙමරිකා එක්සත් 

ජනපදය බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය හා අරපරිස්සම පිළිබඳ 
පර්ෙය්ෂණ වල ඉදිරිෙයන් සිටි අතර සුර්යතාපය විදුලිබලය බවට 
පත්කරන පකාශ-ෙවොල්ටීය තාක්ෂණය(photovoltaics) හා 
සුළංබල තාක්ෂණය(wind power technology) ෙයොදාගැනීම 
සම්බන්ධෙයන්ද සැළකිය යුතු දියුණුවක් ලබා සිටිෙය්ය. අද ෙම් 
ෙක්ෂතෙය්දී  අෙනක් දියුණු රටවල් අෙමරිකාවට වඩා ෙබොෙහෝ 
ඉදිරිෙයන් සිටී. ෙද්ශගුණ විපර්යාසය සම්බන්ධෙයන් අෙමරිකානු 
පාලන තන්තෙය් බරපතල මැදිහත්වීමක් ඇතිවීම වැලැක්වීම සඳහා 
පසුගිය දශක ෙදක තුළ පුරාම ෙපොසිල ඉන්ධන අෙලවිෙය් නියුතු 
බලවත් ව ාපාරිකෙයෝ දැඩි ෙලස කටයුතු කළහ. 

 
විෙශේෂෙයන්ම අෙමරිකාෙව් ගල් අඟුරු නිෂ්පාදන සමාගම් 

ෙම් කටයුත්ෙත්දී මුල්තැනක් ගත්ෙත්ය. ෙලෝකෙය් විශාලතම 
ගල්අඟුරු නිෂ්පාදක සමාගමක්වන අෙමරිකාෙව් 'පීෙබොඩි' 
සමාගෙම් උපසහාපති වරෙයකු වශෙයන් පත්වු 'ෙපඩ් පාල්මර්' 90 
ගණන් වලදී දියත් කළ සුවිශාල පචාරක ව ාපාරෙය් මුලික අරමුණ 
'වායුෙගෝලෙය් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය සැබැවින්ම අඩුෙවනු 
ඇතැයි' පතළ කිරීමයි. වායුෙගෝලීය කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය 
වැඩිකිරීම සදාහරිත ෙද්ශගුණයක් උදාකර ගැනීමට ෙහේතු වනු 
ඇතැයිද ෙමහිදී පචාරය ෙකරුණි. න ෂ්ටික යුද්ධයකින් පෘථිවියට 
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යහපතක් ෙවනු ඇතැයි තර්ක කරන ආයුධ ෙවෙළන්ෙදකු ෙමන් 
'පීෙබොඩි බලශක්ති ව ාපාරය' තම ඒකායන අරමුණ වායුෙගෝලීය 
ෙකොටස් මිලියනයක ඇති කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් සංයුතිය ෙකොටස් 
1000 දක්වා වැඩි කිරීම බව පකාශ කෙළේය. 

 
පාල්මර්ෙග් ෙම් අභුත අදහස් පදනම් ෙකොට "මහෙපොෙළොව 

හරිතවර්ණ ගැන්වීම" (The greening of the planet) යනුෙවන් 
පචාරක වීඩිෙයෝ පටයක් නිපදවුණු අතර එමගින් කියැවුෙණ් 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය වැඩි කිරීම මගින්  ෙබෝග පලදාව 
30%-60% අතර පමාණයකින් වැඩි කිරී ෙමන් ෙලොව පුරා  සාගින්න 
තුරන් කළ හැකි බවයි.  ෙම් බහුබූත මතය විද ාඥයන්ෙග් දැඩි 
හාස යට ලක්වුවද හුදී ජනතාවෙගන් සෑෙහන පිරිසක් ඒ වීඩිෙයෝ 
පටෙයන් මුලාවට පත් වූහ. 

 
එෙහත් ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට තුඩුෙදන කරුණු සඳහා 

පිළියම් ෙයදීෙම් අත වශ තාව දැන් දැන් ඇතැම් ඛනිජ ඉන්ධන 
සමාගම් විසින් තදින් අනු දැන කියා කිරීමට පටන් ගනු ලැබ තිෙබ්. 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගතෙහොත් BP සමාගම ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසය සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි ස්ථාවරයක සිටිමින් සිය 
නිෂ්පාදන නිසා විෙපෂණය වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය 
20% කින් අඩු කිරීමට "පැෙටොලියම් වලින් ඔබ්බට" යන ෙත්මාව 
යටෙත් කටයුතු ෙයදීය. හැරත් අද BP සමාගම විකල්ප බල 
ශක්තියක් ෙලස සුර්ය බල තාක්ෂණය ෙයොදාගන්නා පකාශ-
ෙවොල්ටීය ෙකෝෂ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් අතුෙරන් විශාලතම 
එකක් බවට පත්ව තිෙබ්.  

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසයට තුඩුදුන් විද ාත්මක කරුණු පිළිබඳ 

මනා දැනුමකින් යුතු නායකෙයකි හිටපු බිතාන  අගමැති ෙටෝනි 
බ්ෙලයාර්. ඔහු විස්තර කල පරිදි " ෙගෝලීය උණුසුම යනු එහි අති 
මහත් බල පෑම නිසා අප ෙවත දැවැන්ත අභිෙයෝගයක් එල්ල කර 
ඇත්තාවූද, වැළැක්විය ෙනොහැකි විනාශකාරි බල පරාකමයකින් 
යුක්තවූද, ඒෙහේතු ෙකොට ෙගන මනුෂ යාෙග් පැවැත්ම ෙපර ෙනොවු 
විරූ අත න්ත ෙවනසකට ලක්කරන්නාවූද බලෙව්ගයකි. ෙම් 
බලෙව්ගයට මුහුණ දීමට අපමාදව කටයුතු කළ යුතු බවට කිසිදු 
සැකයක් ෙනොමැත." 
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නිවැරදි දර්ශනයක පිහිටා කටයුතු කළ  බිතාන යට වසර 
2003 වන විට සිය කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණ පමාණය 1990 
පැවැති මට්ටමට වඩා 4% කින් අඩු කිරීමට හැකි විය. බිතාන ය 
රජය විසින් ෙම් කාලය තුළ ගනු ලැබූ පියවර අතර කාර්යක්ෂම 
බලශක්ති පරිහරණය සදහා ව ාපාරිකයන්ට අවශ ය උපෙද්ශ 
ලබාදීම සහ එම උපෙදස් කියාත්මක කිරීමට ෙපොලී රහිත ණය ලබා 
දීමට ලබා දීමට කාබන් භාරයක් (carbon Trust) පිහිටුවීම වැනි 
පාෙයෝගික කටයුතු ඉතා වැදගත්ය.  අෙනක් වැදගත් පියවර අතර 
බලශක්ති නිෂ්පාදකයන් සිය බලශක්ති නිෂ්පාදනෙයන් අවම 
වශෙයන් 15.4%  සුර්යතාපය හා සුළං බලය වැනි ක්ෂය විරහිත 
(renewable) බල ශක්ති පභව උපෙයෝගි ෙකොට නිපදවීම අනිවාර්ය 
කිරීමද විය. ෙම් හැර උදම්රළ හා වඩදිය බාදිය චලනය බලශක්ති 
පභව ෙලස ෙයොදා ගැනීෙම් පර්ෙය්ෂණ සඳහා බිතාන ය විශාල 
ආෙයෝජනයක් කර තිෙබ්. න ෂ්ඨික බලය බලශක්ති පභවයක් 
ෙලස ෙයොදා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවල තවදුරටත් පුළුල් කිරීමටද 
බිතාන ය කටයුතු කරමින් සිටී. 

 
ෙපොසිල ඉන්ධන වලින් බැහැර වී  පුනර්ජනණීය 

(renewable) බලශක්ති පභව මත ඉඳුරා රඳා පැවැතීෙම් 
අවශ තාවය ෙලොව පුරා තව තවත් දැඩි අවධානයට ෙයොමුකල 
යුතුව ඇත.   

 
එෙහත් ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතා කරන අතර තුරම ෙගෝලීය 

උණුසුමට පිළියම් ෙයදීමට අපට හැකි ෙව්ද?  
 
වායුෙගෝලෙය් ඇති අතිෙර්ක කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 

පමාණය අඩු කිරීම එම කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙපොෙළොව යටට 
ෙපොම්ප කිරීෙමන් කළ හැකි ෙවතැයි යන මතය කලක් තිස්ෙසේ ගල් 
අඟුරු නිෂ්පාදන සමාගම් වල අනුගහෙයන් පචාරය කරනු ලබයි. 
භුගත හුදකලා කිරීම (geosequestration) ෙහවත් මිහිදන්කරණය 
යනුෙවන් හැඳින්ෙවන ෙම් කමය සරල ෙලස බැලු විට  
ෙපෙනන්ෙන් ගල් අඟුරු නිෂ්පාදන සමාගම් තමන් විසින් ෙගොඩ 
දමනු ලැබූ කාබන් නැවත මිහිදන් කිරීමක් ෙලසයි. 

 
ඇතැම් ඛනිජ ෙතල් සහ ගෑස්වායු නිෂ්පාදන සමාගම් තම 

කියාකාරකම් නිසා නිකුත්වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව වසර 
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ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම කමයට අනුව භූගත කරමින් සිටී. ෙම් 
පිළිබද උදාහරණයක් වශෙයන් උතුරු මුහුෙද් ෙනෝර්වීජියානු 
ස්ලයිප්නර් ෙතල් නිධිය ෙපන්වා දිය හැකිය. ෙම් ෙතල් නිධිය 
පෙයෝජනයට ගන්නා විට නිකුත්වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් 
මිලියන ගණනාවක් අවුරුදුපතා භූගත කරනු ලැෙබ්. වායුෙගෝලයට 
විෙපෂණය වන සෑම කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් එකකට 
ෙනෝර්වීජියානු රජය ෙඩොලර් 40 බැගින් බදු අය කරන බැවින් 
ඛනිජෙතල් සමඟ පිටවන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙවන්ෙකොට භූගත 
කිරීම ස්ලයිප්නර් නිෂ්පාදන සමාගමට වඩා ලාභදායකය.  

 
අෙනකුත් සමහර ඛනිජෙතල් නිධිවලද ෙම් කමය 

උපෙයෝගිකර ගනිමින් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව නැවත 
ඛනිජෙතල් නිධිය තුළට ෙපොම්ප කරති. ෙම් නිසා ඛනිජ ෙතල් 
නිධිය තුළ ඇතිවන අධිපීඩනය ෙතල් මතුපිටට ෙපොම්ප කර 
ගැනීමට පහසුෙවන් උපකාරවන බැවින් ෙමෙසේ කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් භුගත කිරීම ෙතල් ළිංවල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි 
කිරීමටද ෙහේතුෙවයි. ඛනිජෙතල් නිධි හිමි සමාගම් වල 
තක්ෙසේරුවට අනුව ෙමෙසේ ෙපොෙළොවට ෙපොම්ප කරණු ලබන 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වලින් 'වැඩි ෙකොටස' භුගතව පවතී. එෙහත් 
ෙම් කමය ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනෙය්දීද ෙයොදාගත හැකිය යන්න 
එතරම් පිළිගතහැකි මතයක් ෙලස සැලකීම අසීරුය.  

 
ගල් අඟුරු දහනෙය්දී කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 

විෙපෂණයවීෙම් ගැටළුව සංකීර්ණ වන්ෙන් ගල්අඟුරු තාපබලාගාර 
වල ඇති දුම් කවුළුවල සිටය.  තාපබලාගාර වල දුම්කවුළු ඔස්ෙසේ 
පිටවන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව අධික ෙලස තනුක වී ඇති 
බැවින් අෙනක් වායුවලින් ෙවන්ෙකොට ෙවනම ගහණය කර 
ගැනීමට ෙනොහැකිය. ෙම් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ්  වල සාන්දතාවය 
වැඩි ෙකොට භූගත කිරීම සඳහා "ගල්අඟුරු ගෑස්කරණය" (coal 
gasification) නම් කමෙව්දයක් හඳුන්වාදීමට ෙපළඹවීමක් ඇතිවිය. 
එෙහත් ෙම් කමය භාවිතා කිරීම අධික වියදම් සහිතය. ෙම් කමය 
ෙයොදාගන්නා තාපබලාගාරවල නිපෙදෙවන බල ශක්තිෙයන් 
හතෙරන් එකක්ම උපෙයෝගී කරගැනීමට සිදුවන්ෙන් ගල්අඟුරු 
ගෑස්කරණය සඳහාය. අෙනක ෙම් කමය වානිජ මට්ටමින් 
උපෙයෝගි කර ගැනීමට විශාල වියදමක් දැරිය යුතු බැවින් තවත් 
දශක ගණනාවක් ගතවන ෙතක් බලශක්ති නිෂප්ාදනය කාර්යක්ෂම 
කිරීමට ගල්අඟුරු ගෑස්කරණය දායක ෙවතැයි සිතිය ෙනොහැක. 
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ගල් අඟුරු ගෑස්කරණය උපෙයෝගිකරෙගන කාබන් 

ඩෙයොක්සිඩ් ගහණය කර ගැනීමට ආකරකරුෙවෝ සමත්වූහැයි 
ෙමොෙහොතකට සිතමු. ඇන්තසයිට් වර්ගයට අයත් සෑම ගල්අඟුරු 
ෙටොන් එකක් දැවීෙම්දී නිපදෙවන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙටොන් 
3.7ක් භුගත කළ යුතු බව බව අපි දනිමු. ඛනිජෙතල් ආකර ෙමන් 
ගල් අඟුරු ආකර කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් භුගත කිරීම සඳහා ෙයොදා 
ගත ෙනොහැකිය. එම නිසා සාන්දණය වැඩි ෙකොට ෙවන්කරගත් 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් භූගත කිරීම පිණිස ආකර හා බලාගාර වලින් 
බැහැර සුදුසු තැනකට පවාහණය කල යුතුය. ඔස්ෙටලියාෙව් 
හන්ටර් මිටියාවෙත් පිහිටි ගල් අඟුරු ආකර සම්බන්ධව ගතෙහොත් 
සාන්දිත කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් කිෙලෝමීටර් සිය ගණනක් ඈත 
ඔස්ෙටලියානු මහා ෙබදුම්යාෙයන් (Great Dividing Range) 
බටහිරට පවාහණය කළ යුතුෙව්.  

 
ෙතෝරාගත් තැනට පවාහණය කල පසු භුගත කිරීමට විදීම 

සඳහා කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් දව බවට පත් කල යුතුය. එවිට 
ගල්අඟුරු දැවීෙමන් නිපදෙවන බල ශක්ති පමාණෙයන් 20%ක්ම 
ෙම් දවකරණ කටයුත්ත සදහා වැය කිරීමට සිදුෙව්. හැරත් දව 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් භුගතකිරීම සඳහා කිෙලෝමීටරයකට වඩා 
ගැඹුරට ෙපොෙළොව විදගත යුතුය. ඉන් අනතුරුව නිරන්තරෙයන්ම 
අවට භුගර්භෙය් සිදුවන ෙවනස්කම් ගැන විමසිලිමත් විය යුතුය.  
මන්ද යම් ෙහයකින් සාන්දිත කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ෙපොෙළොව 
මතුපිටට විෙපෂණයවීම මාරක පතිඵල ෙගන දිය හැකි බැවිනි. 

 
ආකර කම්කරුවන් සාන්දිත කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 

හඳුන්වන්ෙන්  "ශ්වාස ෙරෝධ වායු" (chock-damp) යන නමිනි. 
ෙහේතුව එක් සැෙණන් හුස්ම හිර ෙකොට මරණයට පත් කිරීමට දව 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වලට හැකියාව ඇති බැවිනි. 

 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව නිසා මෑතදී සිදුවූ විශාලතම 

ව සනය වාර්තා වුෙය් මධ ම අපිකාව් පිහිටි කැමරූන් රෙටනි.  
යමහල් ආවාටයක් නිසා සැදුනු 'නිෙයොස්' නමින් හැඳින්ෙවන 
විෙලන් 1986 එක්තරා රාතියකදී  නිකුත් වූ කාබන් ඩෙයොක්සිඩ් 
බුබුලු නිෙයොස් විල අවට වාස භුමිය කරගත් මනුෂ ය ජීවිත 
1800ක්ද  දහස් ගණන් අවෙශේෂ සත්ත්වයන්ද බිලි ගත්ෙත්ය.  
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ආකර හා බලාගාර සමාගම් නිෙයොස් විල වැනි යමහල් 
ගහණ ෙපෙදස්වල කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වල දමනු ඇතැයි මින් 
අදහස් ෙනොෙකොෙර්. එෙහත් භුතලය වසර දහස් ගණනක් තිස්ෙසේ 
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ගබඩා කරතැබීමට සුදුසු ෙලස තැනුණු 
ෙදයක් ෙනොෙව්.  ඒ නිසා කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් භුගතකිරීෙම්දී 
නැවත ෙපොෙළොව මතුපිටට කාන්දුවීමට ඇති හැකියාව හැමවිටම 
බරපතල ෙලස සලකා බැලිය යුතුය. 

 
ෙමෙසේ මිහිදන්කරණය කළ යුතු ෙනොෙහොත් භූගත කළ යුතු 

කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ඇසු පමණින් ෙකෙනකු සිහිසුන් 
කරවන තරම් සුවිශාලය. ෙම් පිළිබඳව විමසා බැලීමට සාෙප්ක්ෂ 
වශෙයන් කුඩා ජනගහණයක් ඇති ඔස්ෙටලියාව වැනි රටක් 
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත හැකිය.  කිෙලෝමීටර 10ක් දිගින් හා 
කිෙලෝමීටර පහක් පළලින් යුතු පෙද්ශයක් පුරා එකිෙනක දහය 
බැගින් තැබු ලීටර 200 පීප්ප අසුරා ඇතැයි ෙමොෙහොතකට සිතමූ. 
ෙම් සඳහා දළ වශෙයන් ලීටර 200 ක් ඇසිරිය හැකි පීප්ප බිලියන 
1.3ක් වත් අවශ ය. ෙම් පීප්ප සංඛ ාව පමාණවත් වන්ෙන් 
ඔස්ෙටලියාෙව් මිලියන 20 ක ජනගහණයට විදුලිය සපයන 
තාපබලාගාර විසිහතෙරන් එක දිනකට නිකුත්වන කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ගබඩා කිරීමට පමණි. ෙම් විශාල වායු 
පරිමාව දව කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් බවට පත් කළද ඒ දව පමාණය 
ගබඩා කිරීම සදහා කියුබික් කිෙලෝමීටරයකින් තුෙනන් එකක් 
විශාල අවකාශයක් අවශ ය ෙවයි. ෙලෝකෙය් ඇති අතිෙර්ක කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණෙයන් ඔස්ෙටලියාව වගකිව යුතුවන්ෙන් 
හුෙදක් 2% ක් වු විෙපෂණ පරිමාවකට  පමණක් බැවින් ෙලෝක 
මට්ටෙමන් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් භූගත කිරීම ෙකෙතක් සංකීර්ණ 
හා අසීරු කටයුත්තක් දැයි ෙම් අනුව අපට සිතා ගත හැකිය. 

 
මුළු ෙලෝකෙය් ම කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විෙපෂණය පහත 

දැමීම සදහා ශතවර්ෂ එකක් ෙහෝ ෙදකක් පුරා දිනකට දව කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් කියුබික් කිෙලෝමීටර 20 බැගින් භූතලය තුළට විදීමට 
සිදුවීම ගැන ෙමෙහොතකට සිතා බලන්න. 

 
ෙලෝකෙය් ඇති ගල් අඟුරු නිධිවල මුළු වපසරිය කාබන් 

ඩෙයොක්සයිඩ් වායු ෙටොන් බිලියන 5000 ක් නිපදවීමට සෑෙහේ. 
එබැවින් ගල් අඟුරු දහනය කිරීෙමන් නිකුත්වන මූළු කාබන් 
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ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය වල දැමීමට කතා කිරීම හුදු කටමැත 
ෙදඩවීමකට ෙනොවැඩිය. 'අසාධ ය අජීර්ණයකට' ෙගොදුරු වීෙමන් 
ෙතොරව ඒ සා දැවැන්ත කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණයක් භූගත 
කිරීම මහ ෙපොෙළොවට දරා ගත හැකි ෙවනු ඇතැයි ඔබට විශ්වාස 
කළ හැකිද?. 

 
බලශක්ති ඉල්ලුම අතිශයින් උගවන ෙලෝකයක ඉතා 

සුභවාදී ෙලස සැලකුවද ෙම් කමය යටෙත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
මිහිදන් කිරීෙමන් 2050 වන විට  පවා අඩුකල හැකිවන්ෙන් අඩුකල 
යුතු මුළු විෙපෂණ පමාණෙයන් 10% ක් පමණි. 

 
එෙහත් ෙම් කමය හැෙරනෙකොට වඩා සඵල ෙලස කාබන් 

ගබඩා කිරීම සදහා ෙවනත් කමෙව්ද ඇත. එය හඳුන්වන්ෙන් 
කාබන් සැඟවීම යනුෙවනි. අෙනක එය අනතුරුදායකද ෙනොෙව්.  
ෙම් කියන කමෙව්දයට පාදකවන්ෙන් වන්ෙන් කාබන් චකෙය් 
තීරණාත්මක පුරුක් වශෙයන් සැලෙකන වෘක්ෂලතාවන් සහ 
පාංශුමය දව ය මගින් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ගබඩා කිරීමයි. 
ෙලෝකෙය් වෘක්ෂලතාදිෙයන් ගහනව පැවැති  ෙබොෙහෝ බිම්ෙපත් 
එළිෙපෙහලිවී ඇති අතර ඒනිසා පාංශු දව ය ඛාදනය වි 
විෙයෝජනයට ලක්ව තිෙබ්. එෙහත් ස්වයං-නඩත්තු කළ හැකි 
ඓන්දිය (organic) කෘෂිකාර්මික හා සත්වපාලන කම ෙබෙහවින් 
ෙයොදා ගැනීම මගින් පාංශුමය දව ය තුළට අවෙශෝෂණය වන 
කාබන් පමාණය විශාල වශෙයන් වැඩිකරගත හැකිය.   

 
ෙම සඳහා පාංශුතට්ටුෙව් ඇති උද්භිදමය ඓන්දිය ෙකොටස් 

වැඩිකිරීම අත වශ ය.  දැනටමත් අති විශාල කාබන් පමාණයක් 
එනම් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් ගිගාෙටොන් 1180කට කිට්ටු පමණයක් 
අවෙශෝෂණයව ඇත්ෙත් ෙම් පාංශුමය ඓන්දිය දව ය තුළය. එම 
පමාණය සජීවි වෘක්ෂලතාවල අවෙශෝෂණය ව ඇති මුළු කාබන් 
ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය වන ගිගාෙටොන් 493 ෙමන් ෙදගුණයකටත් 
වඩා වැඩිය. ඓන්දිය ෙගවතුවගාව, කාෂිකාර්මික කම හා 
ජීවසම්පත් ක්ෂයවීයාම වලකන උද්භිදයාය(rangeland) පාලන කම 
ෙයොදාගැනීෙමන් පාංශුතට්ටු පතිස්ථාපනය කිරීෙම් නියම පගතියක් 
ඇති කර ගත හැකිය.  
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වනාන්තර ෙමන්ම කල්පවතින දැව නිෂ්පාදන වලද කාබන් 
ගබඩාකර ගත හැකි ෙනොෙව්ද? ෙකොස්ටාරිකා රජය ෙහක්ටයාර 
මිලියන අඩකට කිට්ටු වැසිවනාන්තර පෙද්ශයක් රක්ෂිත 
වනාන්තරයක් බවට පත්ෙකොට එහි දැව කැපීම සහමුලින්ම තහනම් 
කෙළේය. ෙම් ෙහේතුෙකොටෙගන එම වන පෙද්ශය විනාශවීෙමන් 
වායුෙගෝලයට එකතුෙවතැයි තක්ෙසේරු කල කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පමාණයට සම පමාණයක් සඳහා කාබන් බැර ඒකක (carbon 
credit) උපයා ගැනීමට ෙකොස්ටරිකාවට හැකි විය. 

 
ඔස්ෙටලියාෙව් BP සමාගම විසින් ගනුලැබු එක් පියවරක්ද 

ෙමයට සම කළ හැක. පර්ත් නගරයට නුදුරුව පිහිටවූ සිය නව 
ෙතල් පිරිපහදුෙවන් විෙපෂණය වන කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
පමාණයට හිලව්වීම සඳහා BP සමාගම ෙහක්ටයාර 25,000ක භුමි 
පමාණයක නව පයින් වගාවක් ඇතිකිරීමට කටයුතු කෙල්ය. 

 
හුෙදක් දැවදඬු කපා ගැනීෙම් අභිපාෙයන් සංවර්ධණය 

කළද ෙකටිකාලීන වානිජ වන වගාද කාබන් ගබඩා වශෙයන් 
සලකා දිරිගැන්විය හැකිය. මන්ද එම වන වගාවලින් ලැෙබන දැව 
දඬු වලින් තැෙනන ගෘහභාන්ඩ හා නිවාස සැකිලිවල 
අවෙශෝෂණයව ඇති කාබන් සෑෙහන කලක් රඳා පවතින බැවිනි. 
හැරත් ෙකටිකාලීන වන වගා වලින් කැෙපන ගස්වලින් ඉතුරුවන 
අක්මුල් කාබන් පස තුළ රඳා තබා ගැනීමට ෙබෙහවින් උපකාරී 
ෙවයි. 

 
ගල්අඟුරු නිධිවල ගැබ්ව ඇති කාබන් වසර මිලියන 

ගණනාවක් තිස්ෙසේ කිසිදු බාධාකිරීමකින් ෙතොරව ෙපොෙළොව යට 
ගබඩාව තිබුෙණ්ය. තවත් වසර මිලියන ගණනාවක් එම කාබන් 
එෙසේ ගබඩා වී තිබීම සහතික කිරීමට නම් අප ගල්අඟුරු භාවිතය 
මුළුමනින්ම අතහැර දැමිය යුතුය. 

 
වනාන්තර වල හා පාංශුමය දව යන්ෙග් ගැබ්ව ඇති 

කාබන් ශත වර්ෂයකට ෙහෝ ෙදකකට වැඩිකාලයක් සංසරණය 
ෙනොවී සිරව පවතිනු ඇතැයි සිතිය ෙනොහැක. ෙම් නිසා දැෙවන ගල් 
අඟුරින් පිටවන කාබන් වන වගාවල හා දැව කඳන්වල ගබඩාකර 
තැබීමට තැත්කරනවාට වඩා ගල්අඟුරු නිධිවල සිරව ඇති 
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කාබන්වලට දිගින් දිගටම එෙසේ සිරව සිටීමට ඉඩ දීම 
ඥාණාන්විතය.  

 
පෙව්සම් සහිතව හා  ආරක්ෂාකාරීව කාබන් ගබඩාකර 

තැබිෙම් විධිකමයන් ෙසොයා ගැනීම සඳහා ෙබොෙහෝ විද ාඥෙයෝ 
ෙනොකඩවා පර්ෙය්ෂණ කරමින් සිටින අතර එනිසා ඇතැම් විටක 
වඩා සුදුසුවූ ගබඩා කම ෙසොයා ගැනීමට අපට හැකිවනු ඇත. ඒ 
අතරතුර අඩු කාබන් සංයුතියකින් යුක්ත වු ඇතැම් ඉන්ධණ 
වර්ගවලින් ඛනිජෙතල් සහ ගල්අඟුරු වලට එල්ල වන 
තරඟකාරීත්වය ෙබෙහවින් යහපත් සලකුණක් වශෙයන් අපට 
සැලකිය හැකිය. 
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