
9. මායා ෙදොරටුව, එල් නිෙනෝ සහ 
ලා නිනා. 

 
 
ෙගෝලීය උණුසුෙම් බලපෑම  පෘථිවිෙය් ෙද්ශගුණය 

නිර්ණයනය කිරීෙම් ලා කියාත්මක වන්ෙන් හරියටම විදුලි බුබුලක් 
පත්තු කිරීෙම්දී ස්විච් යතුර එබීමට ෙයොදාගන්නා ඇඟිල්ලක් ෙමනි. 
ඇඟිල්ල ස්විචය මත තැබූ පමණින්ම කිසිවක් සිදුෙනොෙව්. එෙහත් 
ඇඟිල්ල අවැසි පමණට එබූ විට නිසි අවස්ථාෙව්දී ක්ෂණික 
ෙවනසක් ඇතිවී විදුලි බුබුල පත්තුෙව්. ෙමය එක් තත්ත්වයක සිට 
ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස ් තවත් තත්ත්වයකට සැෙනකින් සිදුවන 
මාරුවීමක් පිළිබඳ කදිම නිදසුනකි. 

 
ෙම් හා සමව එක් තත්ත්වයක සිට ෙවනස් තත්ත්වයකට 

ෙද්ශගුණය මාරුවීෙම් අවස්ථාව ෙද්ශගුණ විද ාඥ ජුලියා ෙකෝල් 
(Julia Cole) හඳුන්වන්ෙන් "මායා ෙදොරටු"(magic gates) යන 
අපූරු නමිනි.  ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය 1970 ගණන්වල සිට සැලැකිය 
යුතු ෙව්ගයකින් ඉහල යෑම නිරීක්ෂණය වූ පසු ඇයෙග් තර්කයට 
අනුව පිළිෙවළින් 1976දී සහ 1998දී  එවැනි මායා ෙදොරටු ෙදකක් 
බිහිවී තිෙබ්. 

 
1976 ඇතිවු මායා ෙදොරටුව තුළින් පෘථිවිය ගමන්ගත් බව 

තහවුරු කිරීමට අවශ වු සාක්ෂි ෙසොයා ගැනුෙන් පැසිපික් සාගරෙය් 
පිහිටි කිරිබටි (Kiribati) නැමැති රටට අයත් මයියානා 
(Maiana)නමැති කුඩා ෙකොරල් ෙකොෙදව්ෙවනි. ෙම් ෙකොෙදව්ව 
පිහිටි ෙකොරල් පරය ඉතා පැරණිය. එය අවුරුදු 155ක් තරම් ඈත 
කාලයක සිට තැන්පත්වු ෙපොරයිට්ස් (Porites)නමින් හැඳින්ෙවන 
ඇඟිලි සවරූපෙයන් යුත් ෙකොරල් වලින් ගහණය. ෙම් ෙකොරල් 
පරය විද බැලූ පර්ෙය්ෂකයන්ට 1840 තරම් ඈතට දිෙවන ෙද්ශගුණ 
විපර්යාසයන් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීමට හැකිවිය. 

 
 1976දී සාගර මතුපිට උණුසුම ෙසන්ටිෙගඩ් 0.6° කින් 

යුහුසුළුව ඉහළ යෑම සහ ඒ සමඟ මුහුදු ජලෙය් ලවණ සාන්දතාවය 
0.8% කින් පහළයාම ෙම් පර්ෙය්ෂණවලින් අනාවරණය වීම මගින් 
1976 ඇතිවූ මායා ෙදොරටුව පිළිබිඹුවිය.  
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දත්තයන්ට අනුව 1945 සිට 1955 අතරතුර පැසිපික් සයුෙර් 
මතුපිට උෂණ්ත්වය සාමාන ෙයන් ෙසන්ටිෙගඩ් 19.2° කට වඩා 
අඩුෙවන් පැවතිනි. එෙහත් ෙද්ශගුණ මායා ෙදොරටුව විවෘතවීයැයි 
සැලෙකන 1976න් පසුව එහි උණුසුම ෙසන්ටිෙගඩ් 25° ට වඩා 
අඩුවුෙය් කලාතුරකිනි.   මුළුෙලෝකය පුරා ඇති සාගර අතුරින් 
උණුසුම අතින් ඉහළම සාගරය පැසිපික් සයුෙර් බටහිර දිග ඝර්ම 
කලාපීය පෙද්ශයයි. එබැවින් ෙද්ශගුණය හැසිරවීෙම්දී එය 
තීරණාත්මක කටයුත්තක් ඉටුකරන බව ෙද්ශගුණ විද ා 
පර්ෙය්ෂකෙයකුවන මාටින් හූර්ලින්ග් (Martin Hoerling) ෙපන්වා 
ෙදයි. ඝර්ම කලාපයට පතිත වන වර්ෂාපතනෙයන් වැඩි ෙකොටසක් 
ෙමන්ම වායුෙගෝලෙය් ඉහළ ඇති ෙජට් ස්ටීම්(Jet Stream) 
යනුෙවන් හැඳින්ෙවන පබල වායු පවාහෙය් ස්ථානගතවීමත් 
නිර්ණයන වන්ෙන් ෙම් කියන සාගර පෙද්ශෙය් උෂ්ණත්වය මගිනි. 
ෙජට් ස්ටීම් පවාහෙයන් ෙගනයන වායුධාරාව උතුරු අෙමරිකාෙව් 
වර්ෂාව හා හිමපතනයට තීරණය කිරීෙම් ලාද ෙබෙහවින් බලපායි. 

 
1977දී නැෂනල් ජිෙයෝගැපික් (National Gergraphic) 

සඟරාව ඊට ෙපර වසෙර් ඇතිවූ විපරීත කාලගුණය පිළිබඳව 
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් පළ කෙල්ය. ඇලස්කාෙව් සුපුරුදු ශීතල 
ෙද්ශගුණය ඉන් ෙපර ෙනොවු විරූ පරිදි ෙසෞම යවීම හා ඉන් දකුණු 
දිග හැම ජනපදයකම පාෙහේ හිම කුණාටු ඇතිවීම වැනි විපරීත 
ෙද්ශගුණ ලක්ෂණ ෙම් වාර්තාව මගින් දැඩි ෙලස අවධානයට 
ෙයොමු ෙකරිනි. ෙම් විපර්යාසයට ආසන්න ෙහේතුව යටකී ෙජට් 
ස්ටීම් පවාහෙය් ගමන් මඟ ෙවනස් වීමයි. පවාහෙය් ගමන් මගින් 
කිෙලෝමීටර දහස් ගණනක් ඈතින් දකුණුදිග ඔස්ෙටලියාෙව් සහ 
පැසිපික් සයුෙර් සමකයට ආසන්නව දකුණු අෙමරිකානු ෙවරෙල් 
සිට සෑෙහන දුරකින් පිහිටි ගලපෙගෝස් දිවයින් (Galapagos 
Islands) වලද එකී ෙවනසව්ීම්වල බලපෑම ෙමොනවට පිළිබිඹුවිය.  

 
ගලපෙගෝස් දිවයින් ෙලෝකයාෙග් විෙශේෂ අවධානයට 

ලක්වූෙය් 1830 ගනන්වලදී චාර්ලස් ඩාවින් (Charles Darwin) ෙග් 
චිරපසිද්ධ සංචාරෙයන් පසුවයි. ස්වභාවික වරණය (natural 
selection) නිසා පරිණාමය සිදුවන බවට තර්ක කල ඩාවින් සිය 
පබල මතවාදය තහවුරු කිරීමට ගලපෙගෝස් දිවයින් වල ෙවෙසන 
ෆින්චස් (finches) නම් කුඩා පක්ෂි වර්ගය ෙයොදාගත්ෙත්ය. දුපත්වල 
හුදකලා බව නිසා එහි වැවුණු ගහෙකොල,  පක්ෂී, සිව්පාදී 
සත්ත්වයන් වර්ධනය වුෙය් එයටම ආෙව්නික පරිසරයක බැවින් 
ගලපෙගෝස් දිවයින් ඩාවින්ට කදිම නිරීක්ෂණාගාරයක් විය. එතැන් 
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සිට ෙම් දුපත් සමුහය ජීව විද ාඥයන්ෙග් විවිධ පර්ෙය්ෂණ වලට 
ෙතෝ තැන්නකි. දූපත් සමුහෙය් ෙවෙසන ෙනොෙයක් සත්ත්ව 
වි ෙශේෂවල ගති පැවතුම් නිරීක්ෂණය කරන පර්ෙය්ෂණ 
මධ යස්ථාන කිහිපයක්ම ගලපෙගෝස්හි ෙවයි. 

 
1977 දී එහි එක දූපතක විමසුම් කටයුතුවල ෙයෙදමින් සිටි 

ජිව විද ාඥෙයෝ එකී දූපෙත් විසූ කුඩා ෆින්ච් පක්ෂිවර්ගයකින් 
අතෙලොස්සක් හැෙරන්ට අෙනක් සියළුම පක්ෂීන් දැඩි නියඟය නිසා 
මරණයට පත්වනු නිරීක්ෂණය කෙළෝය. නියඟයට ෙපර 1300 ක් 
පමණ සිටි පක්ෂින් අතුෙරන් අන්තිමට ඉතිරිවුෙය් 180 ෙදෙනකු 
පමණි. ෙම් ඉතිරිවු පක්ෂීන්ෙග් විෙශේෂත්වය වුෙය් උන් සියල්ලන්ටම 
ඒ වර්ගෙය් මිය ගිය පක්ෂීන්ට වඩා දිගු ෙහොටක් තිබීමයි.  දිගු ෙහොට 
නිසා දැඩි ෙලල්ලක් ඇති ඇට වර්ග වුවද  විද පලා මදය අනුභව 
කිරීමට හැකිවීම ෙම් පක්ෂීන්ට වාසියක් විය. 

 
ෙමෙසේ ඉතිරිවු පක්ෂින් 180 න් 150 ක්ම පිරිමි සතුන් විය. 

ෙම් නිසා වර්ෂා කාලය නැවත පැමිණිවිට ඉතිරිව සිටි ගැහැණු 
සතුන් ස්වල්පෙදනා හිමි කර ගැනිම පිණිස උණුන් අතර විශාල 
තරඟයක් ඇතිවිය. එහිදීද වඩාම දිගු ෙහොට ඇති පිරිමි පක්ෂීන් 
තරඟෙයන් ජය ගන්නා බව ෙපනුනි.  ෙම් ද්විත්ව වරණය දුපෙත් 
පක්ෂීන්ෙග් ෙහොට වල දිග අභිවර්ධනය කිරීමට ෙහේතුවිය. ෙම් පක්ෂි 
වර්ගයාෙග් ෙහොට වල මිනුම් වාර්තා වසර 150ක් තිස්ෙසේ රැස්කර 
තිබූ බැවින් වඩා දිගු ෙහොටක් ඇති නව පක්ෂි පෙභ්දයක 
ආගමනයකට සාක්ෂිකරුවන්වීමට ජීව විද ාඥයන්ට හැකිවිය. ෙම් 
සිදුවීම ෙද්ශගුණෙය් "මායා ෙදොරටු' සත්ත්ව පරිණාමයට බලපාන 
අකාරය පිළිබඳව කදිම උදාහරණයකි.  

 
ඉන්පසු 1998 ඇතිවූ මායා ෙදොරටුවට ෙහේතු කාරක වූෙය් 

එල්නිෙනෝ - ලා නිනා චකයයි (El Niño-La Niña cycle). වසර 
ෙදකත් අටත් අතර කාලපරාසයක දී උද්ගත වන ෙම් චකයන් 
ෙද්ශගුණ තත්ත්ව ෙකෙරහි තදින් බලපායි. 

 
ස්පාඤ බසින් එන එල්-නිෙනෝ (El Niño) යන නම කිස්තු 

දරුවා යන ෙත්රුම ෙගන ෙදයි. ෙබොෙහෝවිට නත්තල් සමෙය්දී තම 
මුහුදු කලාපෙය් හටගන්නා උණුසුම් ජල පවාහය හැඳින්වීමට එල්-
නිෙනෝ යන නම දකුණු අෙමරිකාෙව් ෙපරුවියානු මසුන් මරන්නන් 
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විසින් භාවිත කරනු ලැබිණි. ලා-නිනා යන්ෙනන් ගැහැණු දරුවා 
යන අදහස ෙදන අතර ලා-නිනා (La Niña) යන්න දකුණු 
අෙමරිකාවට ඔබ්ෙබන් සාගරෙය් ජලය සිහිල් වන කාල පරිච්ෙඡදය 
හැඳින්වීමට ෙයෙද්.  

 
පැසිපික් සාගරය හරහා හමන සුළඟ ලා-නිනා කාල 

පරිච්ෙඡදෙය්දී බටහිර අතට දිෙවන අතර සාගරය මතුපිට ඇති 
උණුසුම් ජලය එනිසා ඔස්ෙටලියානු ෙවරළට සහ ඉන් උතුෙර් පිහිටි 
සාගර කලාපයට ෙතරපා හරිනු ලබයි. ෙමෙසේ උණුසුම් ජලය 
බටහිර දිගට තල්ලුවීම නිසා ඉන් ඇතිවන හිඩස පිරවීමට 
පැමිෙණන අධික සීතල ජල පවාහය හැඳින්ෙවන්ෙන් හම්ෙබෝල්ට් 
පවාහය (Humboldt Current) යන නමිනි. ෙපෝෂණ දව ෙයන් 
ෙබෙහවින් සරු හම්ෙබෝල්ට් පවාහය දකුණු අෙමරිකානු ෙවරළට 
ආසන්න පැසිපික් සාගරෙය් මතුෙවයි.  හම්ෙබෝල්ට් පවාහයත් 
සමඟ  ගලා එන අධිෙපෝෂ දායී දව ය ඇන්ෙචොෙවට්ටා 
(anchovetta) යන නමින් හැඳින්ෙවන මත්ස ය වර්ගෙයන් 
ෙවරළාසන්න මුහුද පිරී යාමට සලස්වයි. ෙබෝවීෙම් ෙව්ගය අතින් 
ෙම් මත්ස  විෙශේෂය මසුන් අතර ඉහළම තැන ගනියි. 

 
ෙම් චකෙය් එල්-නිෙනෝ ෙකොටස ඇරෙඹන්ෙන් ඝර්ම 

කලාපීය සුළ ෙඟ් සැර බාල වීමත් සමඟයි. එවිට කලින් බටහිර දිගට 
ෙතරපී ගිය උණුසුම් ජලය නැවත නැෙගනහිර ෙදසට ගමන් 
කරමින් හම්ෙබොල්ට් පවාහෙයන් ෙගන ආ ජලය යටකර දමයි.  
ෙමෙසේ ආපසු එන උණුසුම් ජලය විසින් වාතෙය් ආර්දතාවය 
වැඩිකිරීමත් සමඟ ෙපරුවියානු ශුෂ්ක පෙද්ශවලට තදවැසි ඇතිෙව්. 
ෙම් කියාදාමෙය්දී යට ෙවන හම්ෙබොල්ට් පවාහෙය් සිසිල් ජලය 
දැන් බටහිර පැසිපික් සයුෙර් ඔස්ෙටලියානු ෙවරළ ෙදසට 
ෙසේන්දුෙවයි. ෙම් සිසිල් ජලය උණුසුම් ජලය ෙමන් පහසුෙවන් 
වාෂ්ප ෙනොවන බැවින් වැසි මඳ වීෙමන් ඔස්ෙටලියාවට සහ 
අග්නිදිග ආසියාවට නියඟය ඇතිෙව්.  

 
ෙම් අයුරින් ඇතිවන එල්-නිෙනෝ තත්ත්වය උත්සන්නවූ 

විට ඒ නිසා උද්ගත වන නියඟ, ගංවතුර සහ අෙනකුත් ෙද්ශගුණික 
ෙවනස්කම් පෘථිවි තලෙයන් තුෙනන් ෙදෙකොටසකට බලපායි. 
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1997-98 එල්-නිෙනෝ සමය වඩා පසිද්ධ වුෙය් “ෙලෝකය 
ගිනිගත් වසර” (the year the world caught fire) යන නමින් 
ෙලෝක වනසත්ත්ව අරමුදල (World Wildlife Fund) විසින් එය 
හැඳින්වීම නිසාය.  ෙමකල ඇතිවූ දැඩි නියඟය පෘථිවිෙයන් වැඩි 
ෙකොටසකට දරුණු ෙලස බල පෑෙව්ය. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ පෙද්ශ 
වල ලැව් ගිනි ඇති වූ අතර ඝර්මකලාපීය ෙතත් වනාන්තර පවා 
ගිනිගත්ෙත්ය. පමාණය සැලකූවිට ෙහක්ටයාර මිලියන දහයක 
පෙද්ශයක ඝර්ම කලාපීය වනාන්තර ගින්ෙනන් විනාශවූ අතර ඉන් 
අඩක්ම කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ වැඩී පැවැති ඝණ වනාන්තරය. 
ෙබෝර්නිෙයෝ දූපෙත් පමණක් පමාණය අතින් මුළු 
ෙනදර්ලන්තයටම සමාන ෙහක්ටයාර මිලියන පහක ඝණ 
වනාන්තර පෙද්ශයක් ගිනිෙගන විනාශ විය.  

 
ෙමෙසේ විනාශවී ගිය වනාන්තර ෙබොෙහෝමයක්ම යළි 

මිනිසුන්ට ඵල පෙයෝජනයක් ගත හැකි කාල වකවානුවක් තුළ 
පුණරුත්ථාපණය ෙව් යැයි සිතීම උගහටය. ෙබො ්ර්නිෙයෝ 
වනාන්තරයට ආෙව්නික වූ ඇතැම් ශාක වර්ගයන් යළි දැක 
ගැනීමට පවා හැකි ෙනොවනු ඇත.   

 
වායුෙගෝලෙය් වැඩිවන හරිතාගාර වායු සංයුතිය නිසා 

නිරන්තරෙයන්ම එල්-නිෙනෝ වැනි තත්ත්ව අත්විඳීමට අපට සිදුවනු 
ඇත. 

 
එල්-නිෙනෝ තත්ත්වය අතිශයින් තීව වු විට ෙද්ශගුණය 

තිරසාර ෙලසම ෙවනස් වීමට පවා පුළුවන.  1998 එල්-නිෙනෝ 
කියාදාමය ෙලෝක උෂ්ණත්වෙය් සාමාන ය අගය ෙසන්ටිෙගඩ් 
0.3° කින් වැඩි කිරීමට පමාණවත් තාප ශක්තියක් මුදා හැරිෙය්ය. 
එදා සිට පැසිපික් සාගරෙය් බටහිර මැද ෙකොටෙසේ  නිරන්තර ජල 
උණුසුම ෙසන්ටිෙගඩ් 30° ක් වූ අතර ෙජට් ස්ටීම් වායු පවාහය 
උත්තර ධැවය ෙදසට බරවී ගමන් කරන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. ෙම් 
නිසා බිහි වූ නව ෙද්ශගුණික රටාව ෙපරට වඩා උග එල්-නිෙනෝ 
තත්ත්ව ඇති කිරීෙම් පවණතාවයක් දක්වයි. 

   
ෙවනස් වන ෙද්ශගුණය ෙකෙරහි ස්වභාව ධර්මයා 

පතිචාරයක් දක්වන්ෙන් ෙකෙසේදැයි දැන ගැනීමට රිසි 
පර්ෙය්ෂකෙයෝ ෙබොෙහෝ විට පක්ෂි නිරීක්ෂකයන්, ධීවරයන් සහ 
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එවැනි අෙනකුත් ස්වභාව ධර්ම නිරීක්ෂකයන් ෙග් වාර්තා ගැන දැඩි 
උනන්දුවක් දක්වති.  ෙමයින් ඇතැම් වාර්තාවක් දිගු කලක් තිස්ෙසේ 
පවත්වා ෙගන යන ෙල්ඛණයන් විය හැකිය. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගතෙහොත් එංගලන්තෙය් එක් ඉංගිසි පවුලක් 1736 සිට 
1947 දක්වා පුරා අවුරුදු 200කට කිට්ටු කාලයක් තම වත්ෙත් සෑම 
වසරකම එම වසෙර් පථම වරට මැඩියන් කෑගැසු දිනය සටහන් 
ෙකොට පවත්වාෙගන ගිෙය්ය. 

 
ෙලොව පුරා ඇති ෙමවැනි සටහන් අතර 1950 ෙපර 

වකවානුව සම්බන්ධෙයන් අසාමාන ය ෙවනසක් ෙනොමැති නමුත් 
ඉන් අනතුරුව ගතවු 55 වසර තුළ වාර්තා වූ ෙවනස් කම් වල 
සමාන රටාවක් හැම වාර්තාවකම පාෙහේ දක්නට ලැෙබ්.  ඒ 
නිරීක්ෂණ වලට අනුව වන සත්ත්ව විෙශේෂ දශකයකයට 
කිෙලෝමීටර හයක ෙව්ගෙයන් තම වාසස්ථාන ධැව පෙද්ශ වලට 
වඩා ළංකරන බවත්, උස් කඳු පෙද්ශවල ජීවත් වන සතුන් 
දශකයකට මීටර 6.1 බැගින් වඩ වඩා උස් පෙද්ශ කරා සංකමණය 
වන බවත් වාර්තා වී තිෙබ්. ෙම් ෙවනස් වීම් රටා ෙවන් පිළිඹිබු වන 
තවත් සැලකිය යුතු ලක්ෂණයක් වන්ෙන් හැම දශකයක් පාෙහේම 
ශිශිර ඍතුව දින 2.3 ක් කල්තියා පැමිණිමයි. 

 
ෙම් පවණතාවයන් මගින් ගම ය වන්ෙන් හරිතාගාර වායු 

නිකුත්වීම අධික වීෙමන් ඇතිෙවන උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑෙම් ඵල 
විපාකයන්ය. ඒ නිසා යටකී ආකාරෙය් සත්ත්ව හැසිරීම් 
අනවරතෙයන් එළෙඹන විපරීත ෙද්ශගුණයක ෙපරමඟ සලකුණු 
වශෙයන් හැඳින්විය හැකිය. ෙම් පවණතා ෙකතරම් විද මානදැයි 
කිවෙහොත් මුගුරක් අෙමෝරා ගත් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් විසින් 
ස්වභාව ධර්මයා එළව එළවා ධැව පෙද්ශවලට පලවා හරිනු ලැබීම 
නිරීක්ෂකයන්ෙග් අතටම අසු වූවාක් වැන්න. 

 
ඒ හා සමාන අෙනකුත් නිරීක්ෂණ වාර්තා අනුව 

ෙකෝප්ෙපොඩ්ස් (copepods) නමින් හැඳින්ෙවන ක්ෂුද මුහුදු ජීවීන් 
ඔවුන්ෙග් පුරුදු වාස සීමාෙව් සිට කිෙලෝමීටර 1000 ක් තරම් ඈතින් 
ෙහොයා ගැන්මට හැකිවිය.  උත්තරාර්ධ ෙගෝලෙය් සංකමික වර්ග 
වලට අයත් ෙනොවූ සමනල පෙභ්ද 35ක් කලින් වාසබිම් කරගත් 
ෙපෙදස් නිට්ඨාවට අත්හැර කිෙලෝමීටර 240 ක් උතුරට සංකමණය 
වීම සහ ෙකොස්ටරිකාව වැනි ඝර්ම කලාපීය රටවලින් පවා ගතවූ 
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විසි වසර තුළ පහත් බිම්වල ෙවෙසන පක්ෂී විෙශේෂ සිය වාස 
සීමාවන් කිෙලෝ මීටර 18.9 ක් උතුරට ෙගනයාම වාර්තා වීම ආදිය 
ඒ සමාන ෙවනත් නිරීක්ෂණ අතර ෙව්.   

 
ෙමෙලස සත්ත්ව විෙශේෂ ගනණාවක්ම තම වාස සීමාවන් 

ඉඳුරාම ෙවනස් කිරීමට ෙපළඹීම මානව කියාකාරීකම් නිසා 
ඔවුනෙග් පරිසරය අවුල් වීෙම් ඵල විපාක ෙලස හැඳින් විය හැකිය. 

 
එඩිත්ෙග් ෙචකර්ස්ෙපොට් (Edith's Checkerspot) නමින් 

හැඳින්ෙවන සමනල වර්ගයාට අයත් සුවිෙශේෂ උප පෙභ්දයක් 
උතුරු මැක්සිෙකෝව හා දකුණු දිග කැලිෙෆෝනියාව වාසභූමිකර 
විසුෙව්ය.  ෙම් සමනල වර්ගයා දළඹු අවස්ථාෙව් ආහාරයට ගන්නා 
ශාක වර්ගෙය් පත සිසිර ඍතුෙව් උෂණ්ත්වය වැඩිවීම ෙහේතු ෙකොට 
මැලවී ගිය බැවින් අහාර අෙහේනියකට මුහුන පෑ දළඹුෙවෝ 
සමනලයන් බවට පත්වීමට ෙපරම වඳ වූහ. සිය වර්ගයා 
මුළුමනින්ම වඳවීයාමට ෙපර සමනලයන්ට උතුරට සංකමණය 
වීමට අවස්ථාව තිබූ නමුත් එෙසේ ෙනොවීමට ෙහේතුව විසල් භූමි 
පමාණයක් අත් පත් කරෙගන සිටි සන්ඩියාෙගෝ නාගරික පෙද්ශය 
නිසා සමනලයන්ෙග් සංකමණ මාර්ගය අවහිර වීමයි. ෙම් 
සමනලයන් ෙග් මුල් වාසස්ථාන පෙද්ශෙයන් දැනට ඉතිරිව 
ඇත්ෙත් 20% ක් පමණි. උෂ්ණත්වය වැඩිවීමත් සමඟම මී ළඟ සිය 
වස වන විට ෙම් වර්ගෙය් සමනලුන් මිහිපිටින් මුළු මනින්ම තුරන් 
වනු ඇත. 
 

සිසිර ඍතුව ෙපරට වඩා කල් තියා උද්ගතවීම ෙද්ශගුණය 
ෙවනස් වන බවට කදිම සාධකයකි. කුරුළු ෙලෝකය ෙදස බැලූ විට 
උත්තරාර්ධ ෙගෝලෙය් ෙවෙසන මුෙර් (common murre) නමින් 
හැඳින්ෙවන මුහුදු කුරුළු වර්ගය සිය බිජු ලෑ ෙම් වාරය හැම 
දශකයකටම දින විසිහතර බැගින් කල්තියා ආරම්භ කරන බව 
වාර්තා වී තිෙබ්.  යුෙරෝපෙය් ශාක වර්ග රැසකම මල් පිෙපන සමය 
මෑත කාලයක සිට හැම දශකයකටම දින 1.4 සිට 3.1 දක්වා කලින් 
ඇරෙඹන අතර උතුරු අෙමරිකාෙව් දී එය දින 1.2 සිට දින 2 ක 
දක්වා කලින් සිදුෙව්. එෙසේම සමනලයන්ෙග් පැමිණීම දශකයකට 
දින 2.8 සිට දින 3.2 දක්වාද සංකමණික පක්ෂීන්ෙග් පැමිණීම සෑම 
දශකයකටම දින 1.3 සිට 4.4 දක්වා කලින්ද සිදුවන බව යුෙරෝපීය 
නිරික්ෂණ වාර්තා වලින් ෙහලි ෙව්. 
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ෙවනස්වන ෙද්ශගුණය අනුව කඩිනමින් සිය හැසිරීම 

වාස්ථානාදිය ෙවනස් කිරීමට ඇතැම් සත්ව වි  ෙශේෂ වලට හැකි වන 
නමුත් අවෙශේෂ සෑම සෙතකුටම එෙසේ කල ෙනොහැක. ෙමහි අනිසි 
ඵලය වැඩි ෙලසම බලපාන්ෙන් එෙසේ ෙද්ශගුණයට කඩිනමින් 
පතිචාර දක්වමින් තම වාසස්ථාන ෙවනස් කිරීමට සමත් සතුන් 
ෙගොදුරු කරෙගන ජිවත්වූ සතුන් ෙකෙරහිය. ෙද්ශගුණ ෙවනස්වීම් 
වලට පතිචාරයක් වශෙයන් තම ෙගොදුරු තරම් කඩිනමින් 
සංකමණයවීමට ඇති අපහසුව නිසා ආහාර හිඟවීම ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන ෙගොදුරු ෙසොයා යන එවැනි සතුන්ෙග් පැවැත්ම ෙබෙහවින් 
අනතුරට ලක් වී තිෙබ්. 

 
ෙමයට එක් නිදසුනක් යුෙරෝපෙය් ෙවෙසන ශීත සෘතු 

සළබයන් (moth) මුහුණ දී ඇති අවදානෙමන් පිළිඹිඹුෙව්.  ෙම් 
සළබයන්ෙග් දළඹුවන් ආහාරය සඳහා ගන්ෙන් ෙහේමන්තෙයදී දළු 
දමන ඕක් ගස්වල ළපටි ෙකොළය.  එෙහත් මෑතක සිට ෙහේමන්තෙය් 
පැමිණීම සලබයන්ටත් ඕක් ගස්වලටත් දැෙනන ආකාරය 
එකිෙනකින් ෙවනස් වී ඇති බව නිරීක්ෂණය ෙකරී ඇත. වඩා 
උණුසුම් වී ඇති ෙද්ශගුණය සලබයන් අකලට බිජූ ලෑමට 
ෙපොළඹවන අතර ඕක් ගස් සිය දළු ලෑම තීරණය කරන්ෙන් ශීත 
කාලෙය් දින ගණන අනුව බැවින් එෙසේ අකලට බිහිවන දළඹුවන්ට 
ඕක් දළු සමය කිසිෙසේත් ෙනොගැලෙප්.  

 
වසර විසි පහකට ෙපර තිබුණාට වඩා අද ෙහේමන්ත සමය 

උණසුම් වී තිෙබන නමුත් ශීත සෘතුෙව් ශීතල දින ගණන ෙවනස් වී 
ෙනොමැත. එෙහත් ශීත ඍතු සලබෙයෝ ඕක් ගස්වල දළු දැමීමට සති 
තුනකට කලින් බිජු ලෑම කරති. දළු ආහාර වලින් ෙතොරව දින ෙදක 
තුනකට වඩා ජීවත් වීමට සලබයන්ට ෙනො හැකි බැවින් ශීත ඍතු 
සලබයන්ෙග් දළඹුවන් දැන් දැක්මට ලැෙබන්ෙන් කලා තුරකිනි.  
ඉතිරිවන දළඹුවන්ද සංඛ ාෙවන් කුඩා වන බැවින් ආහාර සඳහා 
වැඩි තරඟයක් නැති කමින් උන් තරෙවන අතර ඒ ෙහේතුව නිසාම 
දළඹුවන් ආහාරයට ගන්නා පක්ෂින්ෙග් ෙනත් වලට උන් 
නිතැතින්ම ෙයොමුෙව්.   

 
ෙම් උදාහරණයට අනුව තව කලකට පසු සලබයන් බිජු 

දමන කාලය ස්වභාවික වරණය (natural selection) ෙහේතු ෙකොට 
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ෙගන ෙවනස්  වීමට ෙබොෙහෝ දුරට ඉඩ ඇති නමුත් එය සිදු වනු 
ඇත්ෙත් අකලට බිහිවන දළඹුවන් අති විශාල සංඛ ාවක් මිය 
යාෙමන් පසුවය. එෙතක් අඩුම වශෙයන් දශක ගනනාවක්ම ශීත 
ඍතු සලබයන් දුර්ලභ සත්ත්ව විෙශේෂයක් ෙලස සැලකීමට සිදුවනු 
ඇත. 

 
ෙම් සලබයන් ෙගොදුරු කරගනිමින් යැෙපන පක්ෂීන්, 

මකුළුවන් හා අනිකුත් කෘමීන්ට කුමක් සිදුවනු ඇත්ද? ෙනොනැසී 
පැවැතීමට උන්ට හැකි ෙනොවුව ෙහොත් එය ෙද්ශගුණ විපර්යාසය 
නිසා විනාශවන තවත් සියුම් ෛජව ජාලයක් පිළිබඳ කදිම 
උදාහරණයක් වනු ඇත. 

 
පසුගිය දශක කිහිපය තිසේසේ යුෙරෝපෙය් දිය ෙපොකුණුවල  

නුට්ටා ෙහවත් දිය හිකනල් (newts) පැටවුන් දකින්නට ලැබුෙණ් 
ෙපරට වඩා තරමක් කලිනි. එෙහත් මැඩියන් ෙග් බිජු ලෑම ෙපර 
පරිදිම ෙනොෙවනස්ව සිදුවිය. ෙමහි පතිඵලය මැඩියන් බිජුලා 
ඉස්ෙගඩියන් බිහිකරන සමය වන විට වැඩී මහත්වී සිටින 
දියහිකනල් පැටවුන්  විසින් කුඩා ඉසේගඩි පැටවුන් ෙගොදුරට ගනු 
ලැබීමයි. ෙමය මැඩිගහණය ෙකෙරහි විෂම ෙලස බලපායි.  

 
ෙගෝලීය උණුසුම ඇතැම් උරග වර්ග ෙකෙරහිද අහිතකර 

ෙලස බලපා ඇත. මන්ද ෙම් උරගයන්ෙග් ස්තී-පුරුෂ භාවය 
තීරණය වන්ෙන් බිජු රකින අවධිෙය් ඇති උෂණ්ත්වය අනුව 
බැවිනි. උදාහරණයක් වශෙයන් ගතෙහොත් උතුරු අෙමරිකාෙව් 
වසන පාට කැස්බෑවන් (North American painted turtle) බිජු 
රකින ශීත ඍතුෙව්  උෂ්ණත්වය පමණට වඩා වැඩි වීම යනු අඩු 
පිරිමි සතුන් සංඛ ාවක් බිහි වීමයි. දැනටමත් ඉහල ෙගොස් ඇති ශීත 
ඍතු උෂ්ණත්වය තව මඳකින් ෙහෝ වැඩි වුවෙහොත් පාට කැස්බෑ 
පැටවුන් ගැහුණු සතුන්ට පමණක් සීමා වීමට ඉඩ ඇත.  

 
ෙද්ශගුණ විපර්යාසය ෙබෙහවින් ෙවනස් ආකාරයකට 

මිරිදිය පරිසර පද්ධතියට බලපාන අන්දම මෑතකදී අපිකාෙව් 
ටැන්ගනිකා විෙලන් ෙසොයා ගන්නට ලැබුණි. ටැන්ගනිකා විල 
ෙලෝකෙය් ඇති පැරණිම සහ ගැඹුරුම මිරිදිය විල් වලින් එකකි. 
සමකයට ආසන්නව පිහිටා ඇති ෙම් විසල් විල එයටම ආෙව්නික වූ 
සත්ත්ව විෙශේෂ ගණනාවකින් ෙපොෙහොසත්ය. ඒ හා සමාන 
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අෙනකුත් විශාල මිරිදිය විල්වල ෙමන්ම ටැන්ගනිකා විෙලහි ජලයද 
විවිධ උෂ්ණත්වෙයන් යුතු ස්තර වලින් සමන්විතය. හිරු එලිය 
සහිත වඩා උණුසුම් ම ජල ස්තරය විල මතු පිටින් ම පිහිටා ඇත.  
ෙම් නිසා ඔක්සිජන් වලින් ගහණ මතුපිට ජල සත්රය ඊට යටින් 
පිහිටි ෙපෝෂණ ආහාර පදාර්ථ වලින් ෙපොෙහොසත් අඳුරු ජල ස්තර 
සමඟ මුසු වීම ෙබොෙහෝවිට වැලෙක්. ඒ ෙහේතුව නිසා මතුපිට ජල 
ස්තරෙය් ඇති ජලජ ශාක සාමාන ෙයන් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළන අතරතුර ගැඹුරු ජලෙය් පිහිටි ශාක ඔක්සිජන් 
හීනතාවෙයන් ෙපෙළේ. එෙහත් ගිනිෙකොන දිගින් ෙමෝසම් වැස්ස 
පැමිණිවිට ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් වී ෙවන් ෙවන්ව පිහිටි ජල සත්ර 
එකට මිශවී ජලය කැලතී මථනය වීෙමන් මුළු ජලජ ෛජව 
ජාලයම උත්ෙත්ජනය ෙවයි. 

 
ෙකෙසේ ෙවතත් 1970 දශකෙය් මැදභාගෙය් සිට 

ටැන්ගනිකා විෙලහි මතුපිට ජල ස්තරය ෙකෙතක් උණුසුම් වී 
ඇත්දැයි කිවෙහොත් තවදුරටත් එෙසේ ජල ස්තරයන් මිශකිරීමට 
ෙමෝසම් වැස්ස අසමර්ථ වී ඇත. ෙමහි අනිවාර්ය පතිඵලය විෙලහි 
ජලජ සත්ත්ව ජීවිතය රඳා පවත්නා ප්ලැන්ක්ටන ආහාර දව ය 
පමාණය වසර විසි පහකට ෙපර පැවැති පමාණයට වඩා තුෙනන් 
එකක් ම අඩු වීමයි. 

 
ටැන්ගනිකා විලට ආෙව්නික දැකුම්කළු දාර 

ෙගොළුෙබල්ලන්ෙග් (spined snails) වාසසීමාෙවන් තුෙනන් 
ෙදකක්ම ෙම් ෙහේතුව නිසා හැකිල ෙගොස් තිෙබ්. ෙම් අපූරු 
ෙගොළුෙබල්ලන් දැන් මීටර 100 වඩා ෙනොගැඹුරු ජලයට සීමා වී 
ඇති නමුත් මීට විසි පස් වසරකට ෙපර උන් ඊට වඩා තුන් ගුණයක් 
ගැඹුරු ජලෙය්ද බහුල වශෙයන් ජීවත් විය.  ටැන්ගනිකා විෙලහි 
සිදුව ඇති ෙම් විපර්යාසයන් නිසා මුළු මහත් විල් ජලාශය  තුළ ඇති 
පරිසර පද්ධතියට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල වී ඇති බව 
විද ාඥෙයෝ පවසති. 

 
ෙමෙසේ විල් ජල තලා උණුසුම් වීෙමන් ජල සත්රයන් 

කැලැත්තීම වැලකී මුළු ෙලෝකය පුරාම විල් ජලාශ වල නිෂ්පාදන 
ධාරිතාවය අඩු ෙවමින් පවතී. 

 
ෙමපමණක් ෙනොව ඈත දුරස්තර වැසි වනාන්තර වලට ද 

ෙගෝලීය උණුසුම තද බල ෙලස බල පා ඇත. 
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මිනිස් ඇසකට ලක් ෙනො වූ ඈත ෙනොඉඳුල් ඇමසන් 
වනාන්තරෙය් වන වියන සැදුම් ලත් රුක් ෙගොනු ගහණවල 
පමාණය ෙවනස් ෙවමින් පවතී. ඉක්මනින් වැෙඩන ශාකවර්ග වල 
වැඩීම වාතෙය් කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වැඩිවීම නිසා  වඩාත් ඉක්මන් 
වී, ෙසමින් වැෙඩන ශාකයන් මැඩ පවත්වා නැගී සිටි. ෙම් 
අසමමිතික වැඩීම වැසි වනාන්තරවල ෛජව විවිධත්වය ෙකෙරහි 
නරක ෙලස බලපා ඇත. මන්ද, ෙසමින් වැෙඩන ශාකවල ඵල 
දැරීම අඩුවීම ඉන් යැෙපන පක්ෂි සිව්පාදීන්ට ෙබෙහවින් අහිතකර 
ෙලස බලපා ඇති බැවිනි. 

 
ෙවොලස්ෙග් ෙර්ඛාව (Wallace's Line) අෙප් පෘථිවිෙය් ඇති 

ස්වභාවික මායිම් අතර ඉතාමත් වැදගත් තැනක් ගන්නා සීමා 
මායිමකි. ෙවොලස් ෙග් ෙර්ඛාෙවන් බටහිර ෙදස ආසියාෙව් අලි 
ෙකොටි ගැවෙසන වනාන්තර පිහිටා ඇති අතර ඉන් නැෙගනහිර 
පැත්ෙත් ඔස්ෙටලියාව මැදිකර ඇති ෙමගනීසියාව (Meganesia) 
යනුෙවන් හැඳින්ෙවන කලාපය එයටම ආෙව්නික කැන්ගරු ආදී 
විවිධ මාසුපියාල් (marsupial) සතුන්ෙගන්ද අති පැරණි තුරු ලතා 
වර්ග වලින්ද  ගහණව ඇත.  

 
ෙමගනීසියානු කලාපෙය් ඇති ෙබොෙහෝ සාරසුභාෙවන් යුත් 

වනගහණ පිහිටා ඇත්ෙත් නිවිගිනියාෙව් ඕක් වනාන්තරවලය. ඕක් 
ගස් පළ දරණ සමය වන විට හියුමස් ගතිෙයන් යුත් මතුපිට ෙපොළව 
ඕක් ගසින් වැෙටන දුඹුරු පැහැෙයන් දිලිෙසන ඕක්ෙගඩි වලින් 
වැසි යයි. ඉන් එක ෙගඩියක් අතට ගත් අෙයකුට ෙනොවරදවා 
දක්නට ලැෙබන ෙදයක් නම් එය කිසියම් සෙතකු විසින් විකා 
හපකර ඇති බවයි. මන්ද, ෙම් වනය අෙනක් කවර තැනකටත් වඩා 
ෙපොසුම් (possum) වර්ගෙය් සතුන්ටද දැවැන්ත මී පෙභ්ද වලටද 
වාසාස්ථානය වන අතර ඕක් ෙගඩි හප කරදැමීමට ෙම් සතුන් පුදුම 
ෙලොල් බවක් දක්වන බැවිනි.  

 
නිව්ගිනි දිවයින මැද ෙටලි ෙෆෝමින් (Telefomin) පෙද්ශයට 

උතුරින් පිහිටා ඇති ෙනොන්ග් ගං මිටියාවෙත් පිහිටි ෙම් අපූරු වනය 
1985දී මා මුලින්ම දකින විට එය ඇසට අසුවන පෙද්ශය පුරා ඝණ 
නිල් පැහැෙයන් පැතිර තිබුණි. ෙම් පෙද්ශෙය් නිරික්ෂණ කටයුතු 
වල ෙයදුනු පථම සත්ත්ව විදයාඥයා වීෙම් භාග යද මට ලැබිණි. 
ෙම් සුන්දර වනය අපූරු සත්ත්ව විෙශේෂ රාශියකට වාසභූමිය වී තිබූ 
අතර උන්ෙගන් ඇතැෙමක් එෙතක් විද ාත්මක ඇසට මුළුමනින්ම 
ආගන්තුකවූද අපූරු ගති ලක්ෂණ වලින් ෙහබියාවූද සතුන්ය. 
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ඒ අතරින් එෙකකු දුඹුරු පැහැති විශාල ෙදෙනතකින් සහ 
කුඩා පාද පහුරු වලින් යුත් ෙකටි වල්ගයක් ඇති බළෙලකු තරම් වු 
ෙපොසුම් වර්ගයට අයත් සෙතකි. ඉඳහිට දඩයෙම් යන ෙටලිෙපොමින් 
හි මිනිසුන් ෙම් සතා හැඳින් වුෙය්  මටානිම් යන නමිනි. 
දඩයක්කාරයන්ෙගන් මා දැන තහවුරු කරගත් පරිදි ෙම් සත්ත්ව 
වර්ගයා ආහාරයට ගත්ෙත් එක්තරා නුග වර්ගයක ෙකොලත්, තවත් 
සුවිෙශේෂ ශාකයක ඵල සහ ෙපොත්ත පමනි.  

 
ෙනොන්ග් මිටියාවත පහසුෙවන් ළඟා වීමට හැකි තැනක් 

ෙනොෙව්. ඒ නිසා වසර 2001 දී නැවතත් ෙනොන්ග් මිටියාවත බලා 
යාමට අවස්ථාව ලද වහාම මම ෙබොෙහෝ පීතිෙයන් එයට එකඟවීමි.  
එෙහත් ෙමවර ෙහලිෙකොප්ටරයට පහළින් ෙනොන්ග් මිටියාවත 
දිස්ෙවද්දී මෙග් පෙමෝදය  සහමුලින්ම නැති විය.  මුළු මහත් 
මිටියාවතත් එය වටා පිහිටි කඳු වැටියත් පුරා දැක ගැන්මට 
ලැබුෙණ් එළවලු වගාවට ෙයොදාගැනීෙමන් හිස් වු බිම් තලාවකි. 

 
මෙග් ෙටලිෙෆෝමින් මිතුරන් ෙගන දැනගත් පරිදි ෙවනදා 

වසර අවසන් භාගෙය් ලැෙබන වැස්ස 1997 දී නැතිවී ගිෙය්ය. අහස 
වලාකුලින් ෙතොරවූ බැවින් තද තුහිනයට අසුවූ ගස් වැල් 
මැෙරන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. ඊලඟ වසර එළෙඹන විට ඉතිරිවු වන 
සැකිලි සහ ෙපොෙළොව පුරා වැතිර තිබූ වියලි ෙකොළ අව්ෙවන් තැම්බී 
කරවී තිබුණි. ඉනික්බිති වියලි ෙකොළ පරඬැලින් යුත් වන සැකිල්ල 
ඉතා පහසුෙවන්ම ලැව්ගින්නකින් දැවී ගිෙය්ය. කලක් පුරා 
ෙපොෙළොව මතුපිට වැටී ඝණවී තද ගැඹුරු ස්තරයක්ව පැවැති ශාක 
අපදව  තට්ටුවට ගිනි ඇවිලීෙමන් වනය මාස ගනනාවක් තිස්ෙසේ 
ගිනිෙගන දැෙවමින් පැවැතිණ. 

 
ෙම් අවාසනාවන්ත සිදුවීම මුළු පෙද්ශයම විනාශකර දැමීය. 

ගින්ෙනන් ෙබ්රී ගත් සිව්පාදී සත්තු ෙවනත් පැතිවලට පලා 
ගිෙයෝය. පලායන සතුන් අතරින් මෙග් මිතුරන් විසින් පහසුෙවන් 
දඩයම්ෙකොට එකතු කර සිහිවටන වශෙයන් තබාගනු ලැබූ 
මාසුපියල් සතුන්ෙග් හිස ් කබල් හකුපාඩා  රාශියක් හැෙරන්නට 
ෙවනත් කිසිදු වන සෙතකු පිළිබඳ ලක්ෂණයක් මට දැකගත 
ෙනොහැකි විය. වනසතුන් ෙගන්ද වනාන්තරෙයන් ද ෙතොර බිම් කඩ 
මනුෂ ා ෙග් ආකමණයට පහසුෙවන්ම ලක් විය. දුර්ලභ ගස්- 
කැන්ගරුවන්ෙග්ද (tree-kangaroo) ෙපොසුම් සතුන්ෙග්ද, තඩි 
මීයන්ෙග්ද ඔලු කබල් පමාණය දුටු විට ඕනෑම මුග්ධ මිනිෙසකු 
වුවද දක්ෂ දඩයක්කාරෙයකු බවට ෙපරලීමට ෙම් විනාශය සමත් වූ 
බව ෙපනිණි.  
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ඒ හිස් කබල් අතර වූ මටානිම් ෙපොසුම් සතුන්ෙග් හිස් 

කබල් ඒ අසරණ සත්ත්වයන්ෙග් මිහිපිට වාසය පිළිබඳ අවසාන 
ෙශේෂය බවට සැක ෙනොකර සිටීම අසීරුය. 

 
ෙම් අපූරු මටානිම් සත්ත්ව විෙශේෂය තවදුරටත් මිහි පිට 

පැවතීම ෙහෝ නැතිවී යාම පිළිබඳව නිශ්චය වශෙයන් තීරණය 
කිරීමට තවත් වසර ගණනාවක නිරීක්ෂණ දත්ත එක් රැස් කිරීමට 
සිදුවනු ඇත. එෙහත් 2001 මෙග් ගමෙනන් නිරීක්ෂණය කල කරුණු 
අනුව උන් තවදුරටත් ජීවත්වන බව ෙසොයා ගනු ලැබුවෙහොත් එය 
මහත් ආශ්චර්යයක් වනු ඇත. 
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