
 www.forest.kerala.gov.in

മാർച്ച് 2022

27

    ഗിരിജൻ ഡഗോപി, മഞ്ചുള എം.

വനവഥിഭവ വശഖരണം: 
ഉപജീവനവം ന്വല്ലുവഥിളഥികളം

ഇന്്യയിൽ 50 ദശലക്ം 
കുടുംബ്ങ്ങൾ, അതായതച് 
275 ദശലക്ം ആൾക്ാർ  

തെിയിതര വനവിഭവങ്ങഹേ ആശ്യിച്ച് 
ജീവിക്കുന്നു. ചില കണക്കുകൾ സൂചി
പ്പിക്കുന്തച് ആഹക ജനസംഖ്യയുഹെ 
27 ശതമാനം ജനങ്ങളും അവയുഹെ 
വശഖരണം, മൂല്യവർദ്നവച്, വിപണനം 
എന്ിവ വഴിയുള്ള വരുമാനഹത്ത ആശ്
യിക്കുന്നു എന്ാണച്. ഇതിൽ ഏറിയ 
പങ്കും വനങ്ങവോടു വചർന്ച് ജീവിക്കുന് 
വ�ാത്ര വിഭാ�ത്തിലള്ളവരാണച്. 

 തെിയിതര വനവിഭവങ്ങളുഹെ 
വശഖരണം, വിപണനം എന്ിവ 
മാത്രം വർഷത്തിൽ 10 ദശലക്ം 
ഹതാഴിലവസരങ്ങോണച് ഗ്രാമീണ 

ഇന്്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്തച്. അവതവപാഹല 
തഹന് വനങ്ങേിൽ നിന്ച് ഔഷധ 
സസ്യങ്ങൾ വശഖരിച്ച് ചികിത്
യ്കായി വിനിവയാ�ിവച്ാ, പാരമ്പര്യ 
ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ാക്ിവയാ ഉപജീവനം 
നെത്തുന്വരുഹെ എണ്ണവും വേഹര ഉയർ
ന്താണച്. വനങ്ങേിൽ നിന്ച് വിറകച് 
വശഖരിച്ചുവിറ്റച് ഉപജീവനം നെത്തുന് 
ധാരാേം കുടുംബ്ങ്ങൾ ഇന്്യയിൽ ഉണ്ച്.  

 വനങ്ങേിൽ നിന്നുവശഖരി
ക്കുന് പഴങ്ങൾ, കിഴങ്ങുവിേകൾ, 
പച്ിലകൾ, വതൻ തുെങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ 
കാടുമായി ബ്ന്ഹപ്പട്ടു ജീവിക്കുന് 
കുടുംബ്ങ്ങളുഹെ ഭക്്യവപാഷണ 
സുരക്വയാഹൊപ്പം അവർക്ച് 
വരുമാനവും വനെിഹക്ാടുക്കുന്നു.

ഹചറുകിെ വനവിഭവങ്ങൾ പ്ദാനം 
ഹചയ്ന് 3000 വലഹറ ജനസ്കേി
ലള്ള സസ്യലവവിധ്യം നമ്മുഹെ 
വനങ്ങേിലണ്ച്. ഇവയുഹെ ഉപവയാ�ം 
തിരിച്റിഞെച് അവഹയ സംരക്ിച്ച് 
നിലനിർത്തുന് വ�ാത്ര ജനവിഭാ�ം 
വന സംരക്ണത്തിൽ വേഹര 
പ്ധാന പങ്ാണച് വെിക്കുന്തച്.

 തെിയിതര വനവിഭവങ്ങൾക്ച് 
ആദ്യകാല വനപരിപാലനത്തിൽ 
വലിയ പ്ാധാന്യം ഹകാടുത്തിരു
ന്ില്ല. വനങ്ങേിൽ നിന്നും മരം 
മുറിക്കുന്തിനച് നിയന്തണം ഹകാ
ണ്ടുവന്വതാടുകൂെിയാണച് അവയുഹെ 
പ്ാധാന്യവും മറ്റും പൂർണ്ണരീതിയിൽ 
തിരിച്റിഞ്ഞു തുെങ്ങിയതച്.
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ഇന്ച് വനവുമായി ബ്ന്ഹപ്പട്ച് 
ലഭിക്കുന് ആഹക വരുമാനത്തിഹറേ 60 
ശതമാനവും ഈ വനവിഭവങ്ങളുഹെ 
ഉൽപ്പാദനം, വശഖരണം വിപണനം 
എന്ിവയിലൂഹെയാണച്. വനവമഖലയിൽ 
സൃഷ്ടിക്ഹപ്പടുന് ആഹക ഹതാഴിലവസ
രങ്ങളുഹെ 70 ശതമാനവും ഇവയുഹെ 
വശഖരണത്തിലാണച്. രാജ്യത്തിനച് 
വിവദശ നാണ്യം വനെിത്തരുന് ഒരു 
പരമ്പരാ�ത വമഖല കൂെിയാണിതച്.

 തെി, തെിയിതര വനവിഭവങ്ങൾ 
ഇന്്യൻ വദശീയ വരുമാനത്തിഹറേ 
1.2 ശതമാനം സംഭാവന ഹചയ്ന്നു. 
അന്ാരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഇതിനച് 
ആവശ്യക്ാർ ഏറിവരികയാണച്. 
ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, സു�ന് വ്യഞ്ജ
നങ്ങൾ, ഭക്്യവയാ�്യ കായ്കനികൾ, 
കിഴങ്ങു വിേകൾ, വതൻ, പശ, ചൂരൽ, 
മുേ, കൂണുകൾ, എണ്ണക്കുരുക്ൾ, പ്കൃ

തിദത്ത ചായം വിേകൾ എന്ിവയുഹെ 
മൂല്യവും അധികരിച്ചു വരുന്തായി 
കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 വനങ്ങവോെച് വചർന്നു ജീവിക്കുന് 
വ�ാത്ര സമൂെങ്ങളുഹെ ഉപജീവനവും, 
സാമൂെ്യ സാമ്പത്തിക പുവരാ�തിയും 
ഇത്തരം വനവിഭവങ്ങളുഹെ ലഭ്യത, 
വശഖരണം, മൂല്യവർദ്നവച്, വിപണനം 
എന്ിവഹയ ആശ്ിയിച്ിരിക്കുന്നു.

 വകരേത്തിൽ ഏകവദശം 120 
ഓേം തെിയിതര വനവിഭവങ്ങൾ 
വശഖരിക്കുവാൻ അനവാദമുണ്ച്. 
ഇതിൽത്തഹന് 96 എണ്ണം ഔഷധ 
സസ്യങ്ങോണച്. ഔഷധ നിർമ്ാണ 
വമഖലയാണച് പ്ധാന ഉപവഭാക്താവച്.

 വനം വകുപ്പിഹറേ ലഭ്യമായ 
കണക്കുകൾ പ്കാരം വകരേത്തിഹല 

കാടുകേിൽ നിന്ച് 1265.81 െൺ 
വനവിഭവങ്ങൾ വർഷത്തിൽ വശഖ
രിക്ഹപ്പടുന്നു. ഇതിഹറേ വിപണിമൂല്യം 
607.25 ലക്ം രൂപ വരും.

 പശ്ിമഘട് മലനിരകൾ 
ലജവലവവിധ്യ സമ്പന്മായതു 
ഹകാണ്ടുതഹന് ലജവലവവിധ്യ  
ലപതൃക പ്വദശമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ 
പ്ഖ്യാപിച്ിട്ടുണ്ച്. ഈ പ്വദശം തെിയിതര 
വനവിഭവങ്ങളുഹെ കലവറകൂെിയാണച്.

 2006 ൽ നെപ്പിലാക്ിയ 
വനാവകാശ നിയമപ്കാരം തെിയിതര 
വനവിഭവങ്ങൾ വശഖരിക്കുവാനള്ള 
അവകാശം കാടുമായി പരമ്പരാ
�തമായി ബ്ന്ഹപ്പട്ച് ജീവിക്കുന് 
വ�ാത്ര ജനവിഭാ�ത്തിനാണച്. 
വനവിഭവങ്ങൾ വശഖരിക്കുന്തിനം 
വിപണനം നെത്തുന്തിനമായി 

ഉപജീവനത്ിനായുള്ള വിറക്ച് മശഖരണം
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രൂപീകരിക്ഹപ്പട് വ�ാത്രവർഗ്ഗ സെ
കരണസംഘങ്ങേിൽ അം�മായ 
ഓവരാ കുടുംബ്ത്തിനം വിഭവ വശഖര
ണത്തിനച് അവകാശമുണ്ച്. അതുവപാഹല 
തഹന് വനവിഭവങ്ങളും സസ്യജന്തു 
ലവവിധ്യവും സംരക്ിക്കുവാനള്ള 
ഉത്തരവാദിത്തവും വനാവകാശ 
നിയമം ഇവർക്ച് നൽകുന്നു.

 വകരേത്തിലള്ള വനവിഭവ ലഭ്യത, 
അവയുഹെ അേവച്, വശഖരിക്ാൻ അന
വദനീയമായ അേവച്, എന്ിവഹയക്കുറിച്ച് 
ശാസ്തീയമായ വിശദ വിവരങ്ങൾ 
ലഭ്യമല്ല. അതച് ഇത്തരം വിഭവങ്ങളുഹെ 
പരിപാലനഹത്ത വദാഷകരമായി 
ബ്ാധിക്കുന്നു. ഓവരാ തരത്തിലള്ള 
വനങ്ങേിലം സാധാരണയായി 
കാണഹപ്പടുന് ജനങ്ങൾ അവർ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന് സംരക്ണ 
ഹവല്ലുവിേികൾ, ശാസ്തീയമായി 
അവഹയ എങ്ങഹന പരിപാലിക്ാം 
തുെങ്ങിയ അറിവുകളുഹെ അഭാവം 
സുസ്ിരമായ വശഖരണ സംരക്ണ 
പ്വർത്തനങ്ങൾക്ച് തിരിച്െിയാണച്.

 കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം മൂലം 
വനവിഭവങ്ങേിലണ്ാകുന് വശാഷണം, 
അതുയർത്തുന് സംരക്ണ ഹവ
ല്ലുവിേികൾ എന്ിവഹയപ്പറ്റിയുള്ള 

ശാസ്തീയമായ പഠനങ്ങളുഹെ അഭാവം 
ഒരു വപാരായച്മയാണച്. കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനഹത്ത അതിജീവിച്ച് 
വനവിഭവങ്ങളുഹെ സംരക്ണം 
ഉറപ്പുവരുത്തുവാനം വനവിഭവ 
വശഖരണം നെത്തുന്വഹര അതിനച് 
പ്ാപ്രാക്കുവാനം, കാലാനസൃതമായ 
സംരക്ണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബ്ി
ക്കുവാനം ശാസ്തീയമായ പഠനങ്ങളും 
പാരമ്പര്യ അറിവുകളും ഉണ്ാകണം.

 തവദേശ ലജവലവവിധ്യ
ത്തിനച് ഭീഷണിയാകുന് തരത്തിൽ 
അധിനിവവശ ജനസ്കളുഹെ വ്യാപനം 

നമ്മുഹെ വനങ്ങേിൽ പ്ശച് നങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അധിനിവവശ സസ്യങ്ങൾ 
വ്യാപിക്കുന്ിെങ്ങേിൽ വനവിഭവ 
ലഭ്യത കുറഞ്ഞുവരുന്തായി കാണാം. 
സംരക്ണ പ്ാധാന്യമുള്ള വനപ്വദ
ശങ്ങൾ അധിനിവവശ സസ്യങ്ങളുഹെ 
താവേമാകുന്തും വനവിഭവങ്ങൾ 
പ്ദാനം ഹചയ്ന് ജനസ്കളുഹെ 
നിലനിൽപ്പിനച് ഭീഷണിയുയർത്തുന്തും 
വനവിഭവ പരിപാലനം ദുഷച് കരമാക്കുന്നു.

 അശാസ്തീയവും അമിതവുമായ 
വനവിഭവ വശഖരണം ലഭ്യതഹയ 
സാരമായി ബ്ാധിക്കുന്നു. വിപണിയുഹെ 
സമ്ർദേത്തിനച് വഴങ്ങി ചില വിഭവങ്ങൾ 

മുള ഉപമയാഗിച്ച് നിര്മ്ിച വിവിധയിനം ഉല്പന്ങ്ങൾ

വനവിഭവ സമാഹരണം സ്തീകളകട പ്രധാന കതാഴിലാണ്ച്.
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പാകം എത്തുന്തിന മുമ്പച് 
വശഖരിക്കുന് അവസ്യുണ്ച്. 
ഇതച് തുെർവർഷങ്ങേിൽ വിഭവ 
ലഭ്യതഹയ സാരമായി ബ്ാധിക്കുന്നു. 
ഹനല്ലിക് മൂഹപ്പത്താത്തതച് വശഖരിച്ച് 
വിപണനം ഹചയ്ന്തച് ഉയർന് വില 
പ്തീക്ിച്ാണച്. വിത്തച് പാകഹപ്പടുന്
തിനമുമ്പച് കുറുവന്ാട്ി വശഖരിക്കുന്തും 
ഇവയുഹെ ലഭ്യതഹയ ബ്ാധിക്കുന്നു.

 ഇവതാഹൊപ്പം ചർച് ഹചയ്ഹപ്പ
വെണ് മഹറ്റാരു കാര്യം വനവിഭവങ്ങൾ 
പ്ദാനം ഹചയ്ന് സസ്യങ്ങളുഹെ 
ആവരാ�്യഹത്ത സാരമായി ബ്ാധിക്കുന് 
തരത്തിലള്ള വിനാശകരമായ 
വശഖരണഹത്തക്കുറിച്ാണച്.

 ഹനല്ലിക് വശഖരിക്കുന്തിനായി 
ഹനല്ലി മരത്തിഹറേ ശിഖിരങ്ങൾ 
മുഴുവനായി ഹവട്ിയിടുന് രീതി 
അനവർത്തിക്കുന്വരുണ്ച്. ഇത്തരം 
വിനാശകരമായ വശഖരണം 
ലഭ്യതഹയ സാരമായി ബ്ാധിക്കുന്നു.

 വനവിഭവങ്ങൾ വശഖരിക്കു

വാനം, മൂല്യവർദ്നവച് നെത്തുവാനം 
വിപണനം ഹചയ്വാനം അതുവഴി 
അതിഹറേ പൂർണ്ണമായ ഹമച്ം വ�ാത്ര 
ജനങ്ങൾക്ച് ലഭ്യമാക്കുവാനം ഉന്മി
ട്ാണച് സെകരണ സംഘങ്ങൾ പ്വർ
ത്തിക്കുന്തച്. എന്ാൽ ഇവയുഹെ ലക്്യം 
വനടുന്തിൽ ഈ സ്ാപനങ്ങൾക്ച് 
ധാരാേം വപാരായച്മകൾ കാണുന്നു.

 120 വനവിഭവങ്ങൾ വശഖരിച്ച് 
വാണിജ്യാെിസ്ാനത്തിൽ വിപണനം 

ഹചയ്ാൻ കഴിവയണ് സെകരണ 
സംഘങ്ങൾക്ച് സാധിക്കുന്തച് ഹവറും 
15 ൽ താഹഴ വിഭവങ്ങൾ വശഖരിക്ാൻ 
മാത്രമാണച്. മറ്റുള്ളവയ്കച് വിപണി കഹണ്
ത്തുവാൻ അവർക്ച് സാധിക്കുന്നുമില്ല.

 വനവിഭവ വശഖരണത്തിൽ ഏർ
ഹപ്പട്ിരിക്കുന്വരുഹെ വരുമാനം വർദ്ി
പ്പിക്ണഹമങ്ിൽ വനവിഭവങ്ങളുഹെ 
മൂല്യവർദ്നവിലം ശ്ദ്ഹകാടുക്ണം. 
മൂല്യവർദ്നവിനതകുന് പ്വർത്ത
നങ്ങൾ സംഘങ്ങളുഹെ ഭാ�ത്തു 
കാണുന്ില്ല. ഇതച് ഉയർന് വില ലഭിക്ാ
നള്ള സാധ്യതഹയ പരിമിതഹപ്പടുത്തുന്നു.

 മിക്വാറും സെകരണ 
സംഘങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനച് സംഭരണ 
വശഷിയുള്ളവവയാ, ആധുനിക സംഭരണ 
പശ്ാത്തല സൗകര്യമുള്ളവവയാ അല്ല. 
ഇതച് കൂടുതൽ വനവിഭവങ്ങൾ വശഖ
രിക്കുന്തിനം സംഭരിച്ച് ന്യായമായ 
വില ലഭിക്കുവമ്പാൾ വിൽക്കുന്തിന
മുള്ള അവസരവും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

 വനവിഭവങ്ങളുഹെ വിപണന വില
ഹയപ്പറ്റി മതിയായ ധാരണയില്ലാത്തതച് 
വശഖരണം അപ്സക്തമാക്കുന്നു.

 വിവദശവിപണി കഹണ്ത്താത്തതും 
പട്ണങ്ങേിൽ കൂടുതൽ വിപണികൾ 
തുറക്ാത്തതും വശഖരണത്തിൽ ഏർഹപ്പ
ട്ിരിക്കുന്വർക്ച് തിരിച്െിയാണച്. ഗുണ
വമന്വയാഹെ വിഭവങ്ങൾ വശഖരിക്കു
ന്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്തിവനാ, 
മൂല്യവർദ്നവച് നെത്തുന്തിവനാ, 
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വനവിഭവങ്ങളുഹെ സംരക്ണഹത്ത
ക്കുറിച്ച് വബ്ാധവൽക്രണം നെത്തു
ന്തിവനാ മിക്വാറും സെകരണ 
സംഘങ്ങൾക്ച് സാധിക്കുന്ില്ല.

 വനവിഭവ ലഭ്യത, കാലാവസ്ാ 

വ്യതിയാനം, അധിനിവവശ സസ്യ
ങ്ങളുഹെ വ്യാപനം എന്ിവഹയക്കുറിച്ച് 
വിദഗ്ദ്ധരും വനവിഭവവശഖരണം 
നെത്തുന്വരും വനം വകുപ്പുവദ്യാ 
�സ്രും വചർന്ച് വിശദമായ 
പഠനം നെത്തണം. ഒപ്പം വനവിഭ
വങ്ങളുഹെ പരിപാലനത്തിനായി 
അവലംബ്ിവക്ണ് മാർഗ്ഗങ്ങളും 

ശാസ്തീയമായി നെപ്പിലാവക്ണ്തുണ്ച്.

 പങ്ാേിത്ത �വവഷണം വിഭവ 
വശഖരണത്തിനാവശ്യമായ നിയ
ന്തണങ്ങൾ ഹകാണ്വരുവാനം 
അമിതമായ വശഖരണം ഒഴിവാ
ക്കുവാനം അവതവപാഹല സുസ്ിര 
വശഖരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബ്ിക്കു
വാനം സൊയിക്കും. ഓവരാ വിഭവ
ത്തിഹറേയും ലഭ്യതഹയ സൂചിപ്പിക്കുന് 
മാപ്പുകൾ ഉണ്ാക്കുവാനം, എവപ്പാൾ 
വശഖരണം തുെങ്ങാം, ഏതച് ഭാ�ത്തച് 
വശഖരണം നെത്താം, എത്രവത്താേം 
വശഖരിക്ാം, എന്തിഹനാപ്പം വി
നാശകരമായ വശഖരണരീതി അവ
ലംബ്ിക്കുന്വഹര ശിക്ിക്കുവാനം, 
വനവിഭവങ്ങളുഹെ സംരക്ണവും 
സുസ്ിര വശഖരണവും പ്ാബ്ല്യത്തിൽ 
വരുത്തുവാനം പങ്ാേിത്ത �വവഷണ
ത്തിലൂഹെയും ജനകീയ ഇെഹപെലിലൂ
ഹെയും സാധിക്കുഹമന്തിൽ സംശയമില്ല.

 സെകരണ സംഘങ്ങളുഹെ 
പശ്ാത്തല സൗകര്യം ഹമച്ഹപ്പടുത്തു
വാനം, വിദ�ച്ധരുഹെ വസവനം ഉറപ്പു
വരുത്തി വിപണന തന്തങ്ങൾ ആവി
ഷച് കരിച്ച് വനവിഭവങ്ങൾക്ച് ഉയർന് 
വിലയും വിപണിയും കഹണ്വത്തണ്
തുണ്ച്. ആധുനിക സംഭരണ വകന്ദ്രങ്ങൾ 
തുെവങ്ങണ്തും അനിവാര്യമാണച്.

 മൂല്യവർദ്നവിനം അവയുഹെ വിപ
ണനത്തിനം സെകരണ സംഘങ്ങൾ 
മുൻലകഹയ്ടുക്ണം. മൂല്യവർദ്ന
വിലൂഹെ ഉയർന് വില വശഖരിക്കുന്വരി
ഹലത്തിക്കുന്തച് അവരുഹെ സാമൂെിക 
സാമ്പത്തിക ഉന്മനത്തിനതകും. 

 വനവിഭവങ്ങളുഹെ സർട്ി
ഫിവക്ഷൻ (Certification) ഒരു 
സാധ്യതയാണച്. അവയുഹെ ഗുണവമന്യും 
വിപണനവും ഉയരുന്തിലൂഹെ നല്ല വില 
ലഭിക്കുന്തിനം ഇതച് സൊയിക്കും.

 വനം വന്യജീവി വകുപ്പച്, 
സെകരണ സംഘം, വനവിഭവ വശ
ഖരണത്തിൽ ഏർഹപ്പട്ിരിക്കുന്വർ 
എന്ിവർ തമ്ിൽ ആവരാ�്യകരമായ 
ബ്ന്ം നിലനിർത്തിയാൽ വശഖരണവും 
വിപണനവും ഒപ്പം സുസ്ിര വനവിഭവ 
സംരക്ണവും ഉറപ്പുവരുത്താം.

(മലഖകരിൽ ഗിരിജൻ മഗാപി, 
വയനാട്ച്  MSSRF ലും, എം. മഞ്ചുള 

ക�ംഗ്ലൂരു അസിം മപ്രംജി സര്വ്വക
ലാശാലയിലും ഗമവഷകരാണ്ച്.
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മനഷ്യരാശിക്ച് പ്കൃതി 
സമ്ാനിച് ഏറ്റവും പ്ധാന
ഹപ്പട് വിഭവങ്ങേിൽ ഒന്ാണച് 

വനങ്ങൾ. വിവിധ വലാക സംസച് കാ
രങ്ങളുഹെ ആരംഭം മുതൽ തഹന് 
മനഷ്യർ തങ്ങളുഹെ നിലനിൽപ്പിനായി 
കാടുകഹേ വേഹരയധികം ആശ്യി
ച്ിരുന്നു. വനങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും 
മനഷ്യഹറേ ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവും 
ആത്മീയവുമായ വക്മവുമായി അടുത്തച് 
ബ്ന്ഹപ്പട്ിരിക്കുന്നു. എന്ിരുന്ാലം 
ജനങ്ങളുഹെ വക്മത്തിൽ പ്ധാന 
പങ്ച് ഉണ്ായിരുന്ിട്ടും, പ്കൃതിയുഹെ 
സന്തുലന വശഷിക്പ്പുറമുള്ള അേവിലം 
വവ�തയിലം മനഷ്യരുഹെ വികസന 
പ്വർത്തനങ്ങൾ വനങ്ങൾക്ച് 
ഭീഷണിയായി. വലാകഹമമ്പാടുമുള്ള 
വനങ്ങൾ വൻവതാതിൽ നശിപ്പി
ക്ഹപ്പട്ച് അപകെകരമായ ഘട്ം 
കെന്ിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുഹെ ദൗർലഭ്യം, 
ന�രവൽക്രണം, കൃഷി, അമിത 
അേവുകേിൽ തെിമുറിക്ൽ തുെങ്ങിയ 
കാരണങ്ങൾമൂലം ആയിരക്ണക്ിനച് 
ഹെക്ടർ വരുന് കന്യാവനങ്ങൾ 

നമുക്ച് നഷ്ടഹപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു.

 പ്ാവദശിക, വദശീയ, ആവ�ാേത
ലങ്ങേിൽ വിപുലമായ ഉതച്പന്ങ്ങളും 
വസവനങ്ങളും പ്ദാനം ഹചയ്ന് 
വനങ്ങൾ വവണ് രീതിയിൽ ഉപവയാ
�പ്ദമാക്ിയാൽ നിരന്രം സ്യം 
നവീകരിക്ഹപ്പടുന് ഒരു വിഭവമാണച്. 
ഈ വസവനങ്ങേിൽ ചിലതച് കാെിഹന 
സ്പർശിക്ാഹത അഹല്ലങ്ിൽ വേഹര 
കുറഞെ ഇെഹപെലിനച് വിവധയമാക്ി 
നമുക്ച് വനൊം, മറ്റുള്ളവ തെി-
തെിയതിര വിേഹവടുപ്പിലൂഹെ മാത്രവമ 
സാധ്യമാകൂ. മരത്തിഹറേയും തെി ഉൽപ്പ
ന്ങ്ങളുഹെയും ഉൽപ്പാദനം, ഭക്ണം, 
പാർപ്പിെം, ഊർജ്ജം, കാലാവസ്ാ
വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്ൽ, ജലത്തി
ഹറേയും മണ്ണിഹറേയും സംരക്ണം, 
വിവനാദം, ഇവക്ാടൂറിസം എന്ിങ്ങഹന 
നീണ്ടുവപാകുന്നു വനങ്ങൾഹകാണ്ടുള്ള 
ഉപാവയാ�ങ്ങൾ. ലജവലവവിധ്യ
ത്തിഹറേ പ്ധാന കലവറകൂെിയാണച് 
വനങ്ങൾ. വനങ്ങേിൽ നിന്ച് നമുക്ച് 
ലഭിക്കുന് വനട്ങ്ങൾ കണക്ിഹലടുത്തച്, 

അവ ഭാവിയിവലക്ച് സംരക്ിക്കു
ന്തിനച് നെപെികൾ ലകഹക്ാവള്ള
ണ്തച് അത്യന്ാവപക്ിതമാണച്.

 ഈ സദേർഭത്തിൽ സുസ്ിര 
വനപരിപാലനം (Sustainable 
Forest Management) എന് 
ആശയത്തിനച് പ്സക്തി ഏഹറയാണച്. 
വനരഹത്ത സൂചിപ്പിച്വപാഹല കാെിഹന 
പൂർണ്ണമായും ഉപവയാ�ിക്ാഹത 
അഹല്ലങ്ിൽ 'സ്പർശിക്ാഹത' വിടുന് 
ഒരു രീതിയല്ലിതച്. വനപരിപാലനം 
എന്ാൽ ഉപവയാ�നിവഷധമല്ല, 
മറിച്ച് നമ്മുഹെ സമ്പദച് വ്യവസ്യിലം 
പരിസ്ിതിയിലം പ്തികൂലമായ 
പ്ത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ാക്ാഹത നെപ്പി
ലാവക്ണ് ശരിയായ ഉപവയാ�മാണച്. 
വനങ്ങഹേ ഉത്തരവാദിത്വത്താഹെയും 
ദീർഘകാലാെിസ്ാനത്തിലം ഉപ
വയാ�ിവക്ണ്ടുന് ഒരു വിഭവമായി 
കാണുകയാണച് ഈ കാഴ്ചപ്പാെിലൂഹെ 
ഉവദേശിക്കുന്തച്. വലാകത്തിഹല പല 
വമഖലകേിലം വനങ്ങൾ അശാ
സ്തീയമായ രീതിയിൽ ലകകാര്യം ഹച

    ശ്ീജിത്് ബോബു, ഷഷൻ. ജി

വനങ്ങൾ : 
ഇവന്നക്ം എവന്നക്ം



 www.forest.kerala.gov.in

മാർച്ച് 2022

33

യ്ഹപ്പടുന്നു. തൽഫലമായി വനവിസ്തൃതി 
കുറയുകവയാ പൂർണ്ണമായും അപ്ത്യ
ക്മാകുകവയാ ഹചയ്ന്നു. (ഇതിഹറേ 
പ്ത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്തച് 
വലാകഹമാട്ാഹകയാണച്.) ഈ സമീപ
നത്തിഹറേ വിപരീതമാണച് സുസ്ിര 
സമീപനം വഴി നമുക്ച് നെപ്പിലാക്ാൻ 
കഴിയുന്തച്. ഈ സംവിധാനത്തിലൂഹെ 
വനഹത്ത ആവശ്യത്തിനച് ഉപവയാ�
ഹപ്പടുത്താനം സ്ായിയായി സംരക്ി
ക്ാനം കഴിയും, കൂൊഹത ഭാവി തല
മുറകൾക്ച് അവരുഹെ ആവശ്യങ്ങളും 
വസവനങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും നിറവവറ്റാൻ 
വനങ്ങളുഹണ്ന്ച് ഉറപ്പാക്കുകയുമാവാം. 

 ഈ കാഴ്ചപ്പാെച് വനങ്ങളുഹെ ഹപാതു 
ആവരാ�്യത്തിഹനാപ്പം ജനങ്ങളുഹെ 
വക്മത്തിന കൂെി ഊന്ൽ നൽകുന്നു. 
വനവാസികൾക്ച് വനം ഉപജീവനവി
ഭവങ്ങൾ നൽകുന് ഒരിെം എന്തിൽ 
കവിഞെച് വാസസ്ലവുമാണച്. വികസ്
രരാജ്യങ്ങഹേ ഉൾഹപ്പടുത്തി നെത്തിയ 
പഠനങ്ങേിൽ വനവാസികളുഹെ 

ഹമാത്തം വരുമാനത്തിഹറേ നഹല്ലാരു 
പങ്കും വന ഉൽന്ങ്ങൾ സംഭാവന ഹച
യ്ന്താഹണന്ച് കഹണ്ത്തുകയുണ്ായി.

വനങ്ങളുഹെ സാമൂെികമൂല്യം (Social 
Value) കണക്ാക്ാൻ പലവപ്പാഴും 
ബുദ്ിമുട്ാണച്. രാജ്യങ്ങൾക്ിെയിൽ 
അവയുഹെ വികസന നിലവാരഹത്ത 
ആശ്യിച്ച് ഇതച് �ണ്യമായി വ്യത്യാ
സഹപ്പൊം. ഉദാെരണത്തിനച്, വിക
സിതസമൂെങ്ങേിൽ, വിവനാദത്തിനം 
ഇവക്ാടൂറിസത്തിനം വനങ്ങളുഹെ പങ്ച് 
ഏറ്റവും പ്ധാനഹപ്പട്തായിരിക്ാം, 
അവതസമയം വികസ്ര രാജ്യങ്ങേിൽ 
ഉപജീവന പ്വർത്തനങ്ങൾക്ച് 
ലഭ്യമായ വനങ്ങളുഹെ വിസ്ീർണ്ണം 
അഹല്ലങ്ിൽ ഈ വമഖലയിൽ വജാ
ലിഹചയ്ന് ആളുകളുഹെ എണ്ണം 
ആ വമഖലയിഹല വനത്തിഹറേ 
സാമൂെ്യമൂല്യത്തിനച് വില പറയുന്നു.

 സുസ്ിര വനപരിപാലനത്തിഹറേ 
ഉദാെരണങ്ങേിഹലാന്ാണച് ഒരു 

വനത്തിഹല ഇേം മരങ്ങൾക്ച് വേരാൻ 
സമയം അനവദിക്കുക എന്തച്. 
പൂർണ്ണവേർച് എത്താത്ത ഹചറിയ 
മരത്തിനച് മൂല്യമുണ്ാകുഹമങ്ിലം, അതച് 
പൂർണ്ണവേർച് എത്തുവമ്പാൾ അതിഹറേ 
മൂല്യം വർദ്ിക്കും. വനപ്വദശങ്ങൾ 
വിപുലീകരിക്കുന്തിനായി മരങ്ങൾ നട്ടു
പിെിപ്പിക്കുന്തും വിവിധ സസ്യങ്ങൾ
ക്കും മൃ�ങ്ങൾക്കും സുരക്ിതമായ 
ആവാസ വ്യവസ്കൾ പ്ദാനം 
ഹചയ്ന് സംരക്ിതവനങ്ങളുഹെ 
പുന:സ്ാപനവും ഉദാെരണങ്ങേിൽ 
ഉൾഹപ്പടുന്നു. വനവിസ്തൃതി വർദ്
നഹയക്കുറിച്ച് പറയുവമ്പാൾ, പുതിയ 
മരങ്ങൾ നട്ടുപിെിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, 
നശിച് വനഭൂമി ഹമച്ഹപ്പടുത്തുകയും 
കൂെി ഹചയ്ണം എന്ച് ചുരുക്ം.

(തൃശ്ശൂര് മകരള കാര്ഷിക 
സര്വ്വകലാശാലയിൽ                                             

വനശാസ്ത വിഭാഗത്ിൽ                                                      
അസി. കപ്രാഫസര്മാരാണ്ച് മലഖകര്)

വനത്ിനകകത് വനപുന: സ്ാപന പ്രവര്ത്നങ്ങൾ
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(ഇക്ഴിഞ്ഞ ജനുവരി 17-ന്ച് 
നമമ്ാട്ച് വിട പറഞ്ഞ പ്രമുഖ 
പരിസ്ിതി പ്രവര്ത്കനും 
എഴുത്തുകാരനുമായിരുന് കപ്രാഫ. 
എം.കക. പ്രാസാദികനക്കുറിച്ച് (1932-
2022) അമദേഹത്ികന് സന്തത 
സഹചാരിയും,  സാഹിത്യകാരനുമായ 
മഡാ. രാമകൃഷ്ൻ പാലാട്്ച് 
തയ്യാറാക്ിയ അനുസ്മരണക്കുറിപ്പ്ച് )

പ്രസാദ്ച് മാഷികന് വിമയാഗം 
പ്രകൃതികയ സ്ച് മനഹിക്കുന്, 

പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്ിൽ താൽപ
ര്യമുള്ള എല്ാവര്ക്കും നികത്ാനാ
വാത് നഷ്ടമാണ്ച്.  എഴുപതുകളകട 
ആദ്യത്ിലാണ്ച് ഞാൻ മാസ്റകറ 
പരിചയകപ്പടുന്ത്ച്. ശാസ്തസാഹിത്യ 
പരിഷത്ികന് “മൂവായിരം ശാസ്ത 
്ാസുകൾ” എന് പരിപാടിയിൽ, അന്്ച് 
തവനൂര് റൂറൽ ഇൻസ്റി്യൂട്ിൽ അദ്്യാ
പകനായിരുന്  ഞാനും സജീവമായി 
പകങ്ടുത്ിരുന്നു. അതുമായി �ന്
കപ്പട്്ച്, അമദേഹകത് പലമപ്പാഴും  
കണ്ടിട്ടും സംസാരിചിട്ടുമുണ്ട്ച്. 

 1975-ൽ മകാഴിമക്ാട്്ച് ആര്ട്ച് സ്ച് 
ആന്്ച് സയൻസ്ച് മകാമളജിൽ അദ്്യാ
പകനായിരുന്മപ്പാഴാണ്ച്,അമത 
മകാമളജിൽ മ�ാട്ണി വിഭാഗം 
തലവനായിരുന് പ്രസാദ്ച് മാസ്റ
റുമായി അടുത്്ച് ഇടപഴകുന്ത്ച്. ആ 
കാലത്ാണ്ച് മാസ്റര് ഷസലന്്ച് വാലി 
കാണുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കു
ന്തും, ഞങ്ങൾ രണ്ടുമപരും മചര്ന്്ച് 
അവിമടക്്ച് ആദ്യമായി മപാകുന്തും. 
രാവികല മകാഴിമക്ാട്്ച് നിന്നും 
പുറകപ്പട്്ച്, മണ്ാര്ക്ാട്ടുള്ള എകന് 
സ്ച് മനഹിതൻ ശ്ീകുമാരകന്-അമദേഹം 
മണ്ാര്ക്ാട്ച് മൂപ്പിൽനായരുകട 
മകനാണ്ച് - വീട്ിൽ നിന്നും ഭക്ഷണവം 
കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഷസരന്ധിയിമലക്കു
പുറകപ്പട്ടു. ഷസലന്്ച് വാലി കാടികന് 
ചുമതലയുള്ള വനം വകുപ്പ്ച് മറഞ്്ച് 
ഓഫീസര് ശങ്രൻ, പാലക്ാട്ച് 
വിക്ച് മടാറിയ മകാമളജിൽ എകന് 
സഹപാഠി ആയിരുന്തുകകാണ്ട്ച് ഡി
പ്പാര്ട്്ച് കമന്്ച് ജീപ്പിൽ തകന് ഞങ്ങകള 
അമങ്ങാട്്ച് കകാണ്ടുമപായി. വളകര 
ദുര്ഘടമായ മറാഡായതുകകാണ്ട്ച്, സാ
വധാനമായിരുന്നു യാത്ര. സന്്യ ആയ

മപ്പാമഴക്കും വഴിക്കുള്ള ഒരു കക.പി. 
മുഹമ്ദികന് എമസ്റ്ിൽ എത്ി. 
രാത്രി വന്യമൃഗ സഞ്ാരം ഉണ്ടാവ
കമന്തിനാൽ, ആ എമസ്റ്ിൽ രാത്രി 
കഴിച്ചുകൂട്ി പിമ്ന്്ച് രാവികലയാണ്ച് 
ഷസരന്ധിയിമലക്കു മപായത്ച്. 

 ഡാമികന് പ്രാരംഭ പ്രവര്ത്നങ്ങ
ളമായി കുറച്ച് ഇലക്ടിസി്ി മ�ാര്ഡ്ച് 
ജീവനക്ാര് അന്വികട ഉണ്ടായിരുന്നു. 
പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്കരാണ്ച് 
ഞങ്ങൾ എന്റിഞ്ഞമപ്പാൾ അവരിൽ 
ചിലര് ഞങ്ങകള തടയുവാനും ചീത് 
വിളിക്കുവാനും തുടങ്ങി. വളകര 
അമക്ഷാഭ്യനായി പ്രസാദ്ച് മാസ്റര് ചി
രിച്ചുകകാണ്ട്ച് അവമരാട്ച് കുശലം മചാ
ദിച്ചുകകാണ്ടുതകന് അവികടകയല്ാം 
നടന്നുകണ്ടു. ഏതാണ്ട്ച് ഷവകുമന്രം 
വകര ഞങ്ങൾ അവികട കചലവഴിച്ചു. 
രാത്രിമയാകട മണ്ാര്ക്ാട്ച് എത്ി. 
അവികട ഷഹമവ മലാഡ്ച്ജിൽ 
താമസിച്ച്, പിമ്ന്്ച് കാലത്്ച് 
ശങ്രമനാട്ച് യാത്ര പറഞ്ഞ്ച് ഞങ്ങൾ 
മകാഴിമക്ാമട്ക്കു തിരിച്ചുമപാന്നു. 

   ഡ�ോ. രോമകൃഷ്ൻ പോലോട്്

ന്പ്രാഫ.എം.ന്ക. പ്രസാദ്  
അനുസ്മരണം 
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 മകാഴിമക്ാട്്ച് തിരികചത്ിയതിനു
മശഷമാണ്ച് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ 
'നിശ്ശബ്ദതയുകട താഴ്ച് വര' എന് 
മലഖനം മാഷ്ച് എഴുതിയത്ച്. പിന്ീട്ച് 
നടന് ഷസലന്്ച് വാലി  സംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളകടകയല്ാം ആധാരം 
ഈ മലഖനമായിരുന്നു. ഇതു വാ
യിചിട്ാണ്ച് സുഗതകുമാരി, കക.വി. 
സുമരന്ദ്രനാഥ്ച് എന്ിവര് ഈ പ്രവര്ത്
നത്ിൽ പങ്ാളികളാവന്ത്ച്.   പിന്ീട്ച് 
പല പ്രാവശ്യം ഞാനും പ്രസാദ്ച് മാഷം 
ഒരുമിച്ച് ഷസലന്്ച് വാലിയിൽ മപായി. 
അന്്ച് അവികട ഷവൽഡ്ച് ഷലഫ്ച് വാര്
ഡനായിരുന് ഉണ്ികൃഷ്നാണ്ച് എല്ാ 
സഹായവം കചയ്ച്തു തന്ിരുന്ത്ച്.

 ഷസരന്ധിയിൽ നിന്നും പുറകപ്പട്്ച് 
രണ്ടു ദിവസം കാട്ിനുള്ളിൽക്കൂടി 
നടന്്ച് കരുവാരക്കുണ്ടിൽ എത്തുക 
എന്തായിരുന്നു പലമപ്പാഴും ഞങ്ങളകട 
റൂട്്ച്. കരുവാരക്കുണ്ടുകാരൻ ഒരു 
മുഹമ്ദ്ച് ഈ യാത്രകളികലാകക് 
വഴികാട്ിയായും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്ി 
തരുവാനായും കൂകട വരുമായിരുന്നു. 
ഓമരാ യാത്രയും പശ്ിമഘട്ത്ികല 
ഹരിതവനകത്ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ്ാസ്ച് 
തകന് ആയിരുന്നു. വായിചതിലും, 
മകട്തിലുകമല്ാം എത്രമയാ പ്രമയാ
ജനകരമായിരുന്നു പ്രസാദ്ച് മാഷി
മനാകടാപ്പമുള്ള ഓമരാ യാത്രയും.

 ഈ അവസരത്ിൽ ഷസലന്്ച് 
വാലിയുകട പ്രാധാന്യകത്പ്പ്ിയുള്ള 
ഒരു പ്ര�ന്ം ഞങ്ങൾ യാദവ്ച്പൂര് 
യൂണിമവഴ്ച് സി്ിയിൽ നടന് സയൻസ്ച് 
മകാൺഫ്ൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 

ഡൽഹി യൂണിമവഴ്ച് സി്ിയികല 
കപ്രാ. മമഹശത്വരി അദ്്യക്ഷയായുള്ള 
ആ കസമിനാര് ഈ പ്ര�ന്കത് 
ഏ്വം കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള 
പ്ര�ന്മായി അംഗീകരിക്കുകയും, 
ഇത്രയും ഷജവഷവവിധ്യമുള്ള ആ 
പ്രമദശം ഒരു ജലഷവദയുത പദ്തി
ക്ായി നശിപ്പിക്രുകതന്്ച് മകരള 
സര്ക്ാരിമനാട്ച് ആവശ്യകപ്പടുന് ഒരു 
പ്രമമയം പാസ്സാക്കുകയുമുണ്ടായി. 

 തിരികചത്ിയമപ്പാൾ, സര്ക്ാര് 
നയത്ികനതിരായി പ്രമമയം അവ
തരിപ്പിചതിന്ച് ഞങ്ങൾക്്ച് കാരണം 
കാണിക്ൽ മനാട്ീസ്ച് ലഭിച്ചു. പ്രസാദ്ച് 
മാസ്റര് അകതാന്നും ഗൗനിചമതയില്. 

അക്ാലത്ാണ്ച് കാലിക്്്ച് സര്വ്വ
കലാശാലയികല ഒരു കപ്രാഫസര്, 
ഷസലന്്ച് വാലി കാടുകൾക്്ച് 
യാകതാരു പ്രാധാന്യവം ഇകല്ന്നും, 
മവണകമങ്ിൽ അത്രകമാരു വനം 
മകരളത്ിൽ എവികടയും വച്ചുപിടിപ്പി
ക്ാകമന്നും ഒരു പ്ര�ന്ം പുറത്ിറ
ക്ിയത്ച്. ഇത്ച് പ്രസാദ്ച് മാകഷ വളകര 
ഏകറ മവദനിപ്പിക്കുകയും, മരാഷം 
കകാള്ളിക്കുകയും കചയ്ച്തു. അമദേഹ
ത്ിന്ച് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന് ആ കപ്രാ
ഫസകറപ്പ്ി മാഷ്ച് പിന്ീട്ച് പറഞ്ഞത്ച് 
'വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉടയുന്നു' എന്ാണ്ച്.

 ഷസലന്്ച് വാലിയിൽ മാത്രമല് 
കിണാനൂര് - കരിന്തളം, പൂക്ാട്ച്, 
കരുവാരക്കുണ്ട്ച് എന്ീ വനപ്രമദ
ശങ്ങളികലല്ാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 
യാത്ര കചയ്ച്തു. മാധവ്ച് ഗാഡ്ച്ഗിലും 
പ്രസാദ്ച് മാഷം കൂടി പ്രകൃതി സം
രക്ഷണകത്ക്കുറിച്ച് നടത്ിയ 
ചര്ചകളിൽ പലതിലും പകങ്ടുക്കുവാ
നുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്ച്.

 മാസ്റര്ക്്ച് വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയ 
മ�ാധമുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ടീയ ചിന്ത
കൾക്കും ഏകറ ഉയകര ആയിരുന്നു 
അമദേഹത്ികന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ 
മ�ാധം. അതിൽ ഒരു വിട്ടു വീഴ്ചക്കും 
മാഷ്ച് തയ്യാറല്ായിരുന്നു. 

 മാഷികന് ഭാര്യ കഷര്ളി ടീചറും, 
മക്ളായ അമലും, അഞ്ജനയും 
എല്ാ കാര്യത്ിലും അമദേഹമത്ാ
കടാപ്പം നിന്നു. ഇന്്ച് പ്രസാദ്ച് 
മാകഷപ്പ്ി ഓര്ക്കുമമ്പാൾ എല്ാ 
അര്ത്ഥത്ിലും 'വലിയ' ഒരു മനുഷ്യൻ 
എന്ാണ്ച് എനിക്കു മതാന്നുന്ത്ച്. 

ഷസലന്്ച് വാലി വനങ്ങൾ

സുന്ര്ലാൽ �ഹുഗുണയുകമാത്്ച്
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ഭമക്ഷ്യാൽപ്പാദനകത് ഭീഷ
ണികപ്പടുത്തുന് കാലാവസ്ാ 
രീതികൾ മാറ്റുന്ത്ച് മുതൽ 

ദുരന്തകരമായ കവള്ളകപ്പാക്ത്ികന് 
അപകടസാധ്യത വര്ദ്ിപ്പിക്കുന് 
സമുദ്രനിരപ്പ്ച് ഉയരുന്വകര കാലാവ
സ്ാവ്യതിയാനത്ികന് ആഘാതം 
ആമഗാളതലത്ിൽ  അഭൂതപൂര്വ്വമായ 
മതാതിലുള്ളതാണ്ച്. ഐക്യരാഷ്ട
സഭയുകട അഭിപ്രായത്ിൽ, ഇന്്ച് 
കടുത് നടപടിയില്ാകത, ഭാവിയിൽ 
ഈ ആഘാതങ്ങളമായി കപാരുത്
കപ്പടുന്ത്ച് കൂടുതൽ പ്രയാസകരവം 
കചലമവറിയതുമായിരിക്കും.ഹരിതഗൃഹ 
വാതകങ്ങൾ സത്വാഭാവികമായി 
ഉള്ളതാകണന്നും ജീവൻ പിന്തുണ
യ്കാൻ അത്യന്താമപക്ഷിതമാകണന്നും 
നമുക്റിയാം. സൂര്യകന് ഊഷ്മളതയിൽ 
ചിലത്ച് �ഹിരാകാശമത്ക്്ച് പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്തിൽ നിന്നും ഭൂമികയ 
വാസമയാഗ്യമാക്കുന്തിൽ ഇതികന് 
പ്രാധാന്യം വളകര വലുതാണ്ച്. എന്ിരു
ന്ാലും, മനുഷ്യവംശപരമായ പ്രവര്ത്
നങ്ങൾ (Anthropogenic activities), 
പ്രധാനമായും, വനനശീകരണം, 
വ്യവസായവൽക്രണം എന്ിവ സന്തു
ലിതാവസ്കയ അസത്വസ്മാക്കുന്നു.

 ജനസംഖ്യയും സമ്പദ്ച് വ്യവ

സ്കളം ജീവിത നിലവാരവം 
ഉയരുമമ്പാൾ, ഹരിതഗൃഹ വാതക 
�ഹിര്ഗ്ഗമനത്ികന് സംമയാജിത 
നിലയും വളരുന്നു.ശരാശരി ആമഗാള 
താപനിലയുമായി മനരിട്്ച് �ന്കപ്പട്ി
രിക്കുന് ഭൂമിയുകട അന്തരീക്ഷത്ികല 
ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളകട സാന്ദ്രത 
വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്ികന് കാലം 
മുതൽ ക്രമാനുഗതമായി വര്ദ്ിച്ചു
വരുന്തായി നമുക്റിയാം. ഏ്വം 
സമൃദ്മായ ഹരിതഗൃഹ വാതകം, 
എല്ാ ജി.എച്ച്.ജി.കളകടയും (GHG) 
മൂന്ിൽ രണ്ട്ച് ഭാഗമായുള്ള കാര്�ൺ 
ഷഡ ഓക്ച് ഷസഡ്ച്, മഫാസിൽ 
ഇന്നങ്ങൾ കത്ിക്കുന്തികന് ഉൽ
പ്പന്മാണ്ച്. അതിനാൽ, വാഹനങ്ങൾ 
കുറയ്ക്കുക, സാധ്യമായിടകത്ല്ാം 
ഷസക്ിളിൽ സവാരി കചയ്യുക എന്ത്ച് 
ഒരു മുദ്രാവാക്യമായി സത്വീകരിക്ണം.

 മനുഷ്യനിര്മ്ിത കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനകത്ക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ 
അറിവ്ച് വളര്ത്തുന്തിനും പ്രചരിപ്പിക്കു
ന്തിനുമുള്ള ശ്മങ്ങൾക്്ച് 2007-ൽ 
മുൻ അമമരിക്ൻ ഉപരാഷ്ടപതി 
അൽ മഗാറിനും ഐപിസിസിക്കും 
സംയുക്തമായി സമാധാനത്ിനുള്ള 
മനാ�ൽ സമ്ാനം ലഭിച്ചു. അതിനാൽ, 
അവമ�ാധം സൃഷ്ടിക്കുന്ത്ച് 

വളകരയധികം പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു.

 കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനത്ി
നായുള്ള ഐക്യരാഷ്ടസഭയുകട 
ചട്ക്കൂട്ച് കൺകവൻഷകന് (United 
Nations Framework Convention 
on Climate Change, UNFCCC) ഒരു 
കക്ഷികയന് നിലയിൽ ഇന്ത്യ എല്ാ 
മമഖലകൾക്കുമായുള്ള ഹരിതഗൃഹ 
വാതക പട്ിക മദശീയ ആശയവിനി
മയമായി ഇടയ്കികട നടമത്ണ്ടതുണ്ട്ച്. 
നാം 2004 മുതൽ ഇത്ച് കചയ്ച്തു 
വരുന്നുണ്ട്ച്. യുഎൻഎഫ്ച് സിസിസിക്്ച് 
അടുത്ികട റിമപ്പാര്ട്്ച് കചയ്തപ്രകാരം, 
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പുറന്തള്ളൽ 
(Emission)2607.49 ദശലക്ഷം ടൺ 
കാര്�ൺ തുല്യമായിരുന്നു.കമാത്ം 
പുറന്തള്ളലിൽ, ഊര്ജ്ജ മമഖല 
73%, വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകൾ, 
8%, കൃഷി 16%, മാലിന്യ മമഖല 3%, 
ഭൂവിനിമയാഗം, ഭൂവിനിമയാഗ മാ്ം, 
വനവൽക്രണ മമഖല എന്ിവ 
കമാത്ം പുറന്തള്ളലികന് 12% ത്ിന്ച് 
കാരണമായി.  വനനശീകരണ
ത്ിൽ നിന്ാണ്ച് വനവൽക്രണ 
മമഖലയിൽ നിന്്ച് മരഖകപ്പടുത്ിയ 
പുറന്തള്ളൽ വരുന്ത്ച്.ഈ അന്തര്
മദേശീയ റിമപ്പാര്ട്ിംഗിന്ച് പുറകമ, 
വനകാര്�ണികന് ആനുകാലിക 

കാലാവസ്ാ വ്യേഥിയാനവം 
കാർബൺ വറ്ാക്ം

  ഡ�ോ. െണ്ൻ സി. എസ്. വോര്യർ
UNFCC
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വിലയിരുത്ൽ വനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ആവാസവ്യവസ്ാ മസവനങ്ങളകട 
സൂചകമാണ്ച്. കാലാവസ്ാ വ്യതിയാ
നകത് ലഘൂകരിക്കുന്തിലും കപാരു
ത്കപ്പടുത്തുന്തിലും വനങ്ങൾക്്ച് ഒരു 
പ്രധാന പങ്കുകണ്ടന്്ച് നമുക്റിയാം. 
കാലാവസ്ാവ്യതിയാനകത് ലഘൂ
കരിക്കുന്തിനുള്ള താരതമമ്യന 
കചലവകുറഞ്ഞ രീതിയായതിനാൽ 
വനങ്ങളകട കാര്�ൺ ക്രമീകരണം 
ആമഗാളതലത്ിൽ വളകരയധികം 
ശ്ദ് ആകര്ഷിച്ചു വരുന്നു.

 എഫ്ച്.എ. ഒ.യുകട റിമപ്പാര്ട്്ച് 
അനുസരിച്ച് മലാകത്ികല വനങ്ങൾ 
ഏകമദശം 296 ഗിഗാ ടൺ കാര്�ൺ 
സംഭരിക്കുന്നു. ആമഗാളതലത്ിൽ 
കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷത്ിനിടയിൽ 
മഫാറസ്റ്ച് �മയാമാസികല കാര്�ൺ 
മസ്റാക്്ച് ഏകമദശം 17.4 ഗിഗാ 
ടൺ കുറഞ്ഞു, ഇത്ച് പ്രതിവര്ഷം 
697 ദശലക്ഷം ടൺ കുറയ്ക്കുന്തിന്ച് 
തുല്യമാണ്ച്.മഫാസിൽ ഇന്നങ്ങൾ 
കത്ിക്കുന്തിൽ നിന്്ച് പുറന്തള്ളകപ്പ
ടുന് കാര്�ൺ ഡമയാഷസൈഡികന് 
മൂന്ികലാന്ായ, ഏകമദശം 2.6 
�ില്യൺ ടൺ കാര്�ൺ ഷഡ 
ഓക്ച് ഷസഡ്ച് ഓമരാ വര്ഷവം 
വനങ്ങൾ ആഗിരണം കചയ്യുന്നു.

 മഫാറസ്റ്ച് സര്മവ്വ ഓഫ്ച് ഇന്ത്യ, 
ഇന്ത്യയികല വനങ്ങളികല കാര്�ൺ 
മശഖരം 7124.6 ദശലക്ഷം ടൺ ആയി 

റിമപ്പാര്ട്്ച് കചയ്തിട്ടുണ്ട്ച്.അരുണാചൽ 
പ്രമദശിൽ 1051.32 ദശലക്ഷം ടൺ 
കാര്�ൺ സംഭരണമുണ്ട്ച്.മദ്്യപ്രമദശ്ച് 
(588.73), ഛത്ീസ്ച്ഗഢ്ച് (480.25), 
മഹാരാഷ്ട (440.51) ദശലക്ഷം 
ടൺ കാര്�ൺമശഖരം.കതക്ൻ 
സംസ്ാനങ്ങളായ കര്ണാടക, 
ആന്ധാപ്രമദശ്ച്, തമിഴ്ച്നാട്ച്, മകരളം 
എന്ിവ വൃക്ഷ ഷവവിധ്യത്ികന് 
കാര്യത്ിൽ മുൻനിരയിലുള്ള നാല്ച് സം
സ്ാനങ്ങളിൽ ഉൾകപ്പട്ിട്ടുകണ്ടങ്ിലും, 
കാര്�ൺ മസ്റാക്ികന് കാര്യത്ിൽ, 

ഇന്ത്യയിൽ യഥാക്രമം 7, 11, 12, 13 സ്ാ
നങ്ങളിലാണ്ച്.മദശീയ തലത്ിൽ ഒരു 
കഹക്ടറിന്ച് കാര്�ൺ മസ്റാക്്ച് 100.03 
ടൺ ആണ്ച്. 11 സംസ്ാനങ്ങൾക്കു 
മാത്രമമ മദശീയ ശരാശരികയക്ാൾ
കൂടുതൽ കാര്�ൺ മസ്റാക്്ച് മരഖകപ്പ
ടുത്ാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മദശീയ ശരാ
ശരികയക്ാൾ കൂടുതൽ കാര്�ൺ 
മസ്റാക്കുള്ള ഒമരകയാരു ദക്ഷിമണ
ന്ത്യൻ സംസ്ാനം മകരളമാണ്ച് 
(100.72 ടൺ).സിക്ിമിലാണ്ച് 
ഏ്വം കൂടുതൽ പരമാവധി കഹക്ടര് 
കാര്�ൺ മസ്റാക്്ച് (171.04 ടൺ). 
തുടര്ന്്ച് ആൻഡമാനിലാണ്ച് (167.09 
ടൺ). ഇന്ത്യയികല കമാത്ം കാര്�ൺ 
മസ്റാക്്ച് 7124.6 ദശലക്ഷം ടണ്ായി 
കണക്ാക്ിയതിനു പുറമമ, കാര്�ൺ 
മസ്റാക്ികന് വാര്ഷിക വര്ദ്നവ്ച് 
21.3 ദശലക്ഷം ടണ്ായി മഫാറസ്റ്ച് 
സര്മവ ഓഫ്ച് ഇന്ത്യ റിമപ്പാര്ട്്ച് കചയ്തി
ട്ടുണ്ട്ച്. ഈ ഗുണകരമായ പ്രവണത 
മപ്രാത്ാഹജനകമാണ്ച്, കാലാവസ്ാ 
വ്യതിയാനകത് മനരിടാൻ ഇന്ത്യയികല 
പൗരന്ാരായ നാം കൂടുതൽ മരങ്ങൾ 
വളര്ത്ാൻ �ാധ്യസ്രാണ്ച്. മലാ
കകമമ്പാടുമുള്ള ഏകമദശം രണ്ട്ച് 
�ില്യൺ കഹക്ടര് ക്ഷമയാന്മുഖ ഭൂമി 
പുനരുദ്ാരണത്ിനുള്ള അവസ
രങ്ങൾ വാഗ്ാനം കചയ്യുന്നുകവന്നും 
കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു.

(മകായമ്പത്തൂരികല ഇൻസ്റി്യൂട്്ച് ഓഫ്ച് 
മഫാറസ്ച് ററ്ച് ജന്ിസൈ്ച് ആൻഡ്ച് ്ീ 

ബ്ീഡിങ്ങികല സീനിയര് പ്രിൻസിപ്പൽ 
സയന്ിസ്റം എൻവിസ്ച് മകാര്ഡി

മന്റും ആണ്ച് മലഖകൻ)
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     വരെോഫ. എ. ഗംഗോരെസോേ്, ഷഷന വജറോൾ�് 

ഉഷ്ണ - മിവതാഷ്ണ വമഖലകേിൽ 
കണ്ടുവരുന് ബ്ഹുവർഷിസ
സ്യമാണച് ഈറ. അതിവവ�ം 

വേർന്നു വലിയ വനമായിമാറാൻ 
കഴിവുള്ള സസ്യങ്ങോണിവ. പുൽ 
വർഗ്ഗങ്ങളുഹെ സസ്യകുടുംബ്മായ 
വപായീസിഹയയിഹല (Poaceae) കൂറ്റൻ 
ഈറകൾ ഉൾഹപ്പടുന് ജനസ്ാണച് 
ലജജാവറോവക്ലാവ (Gigantocloa). 
ഹതക്ൻ ലചന, ഹതക്കുകിഴക്ൻ 
ഏഷ്യ, ആൻഡമാൻ- നിവക്ാബ്ാർ, 
നയൂ�ിനിയ എന്ിവിെങ്ങേിൽ ഇവയുഹെ 
ഇനങ്ങൾ കാണഹപ്പടുന്നു. ആൻഡമാൻ 
- നിവക്ാബ്ാർ ദ്ീപസമൂെങ്ങേിൽ 
കുത്തഹന ഇെതൂർന്ച് വേരുന് വാണിജ്യ 
പ്ാധാന്യമുള്ള ഈറയിനമാണച് 
ലജജാവറോവക്ലാവ ആൻഡമാ
നിക് (Gigantocloa andamanica). 
ആൻഡമാൻ - നിവക്ാബ്ാർ ദ്ീപുകൾ, 
മ്യാൻമർ, ലചന, വൊവങ്ാം�ച്, 
പെിഞൊറൻ മവലഷ്യ എന്ിവിെ
ങ്ങേിൽ ഇവ കാണഹപ്പടുന്നു. കൂട്മായി 
വേരുന് ഇനമായ ഇവയുഹെ 
ഉപവയാ�ങ്ങൾ ഒവട്ഹറയാണച്. 

 ഈ ഇനം ഈറകൾ കൂടുതലം 
ഉപവയാ�ിക്കുന്തച് ആൻഡമാനിൽ 
കാണഹപ്പടുന് വ�ാത്രവർഗ്ഗക്ാരായ 
ജരവാസച് ആണച്. ഇവർ പൂർണ്ണമായും 
ഉപജീവനത്തിനായി വനഹത്ത ആശ്യി
ക്കുന്നു. ഈറയുഹെ ഇലകൾ ആനകൾ 
തീറ്റയായും, വ�ാത്രവർഗ്ഗക്ാർ വമൽക്കൂര 
വമയാനം ഉപവയാ�ിക്കുന്നു. ദ്ീപുകേിൽ 
നിന്നും കെത്തുവള്ളവമാ ്വക്ാ 
ഉപവയാ�ിച്ച് വ്യവസായ വകന്ദ്രങ്ങേിൽ 
എത്തിക്കുന്തിനായി ആൻഡമാൻ 
നിവക്ാബ്ാർ വനം വകുപ്പച് അനമതി 
നൽകിയിട്ടുണ്ച്. ഏകവദശം 80 -ലധികം 
ഹചറുകിെ വ്യവസായങ്ങൾ ഈറകൾ 
ഹകാണ്ടുള്ള ഉതച്പന് നിർമ്ാണത്തിൽ 
ഏർഹപ്പട്ിരിക്കുന്നു. ഈ സസ്യങ്ങളുഹെ 
പ്ാധാന്യം കണക്ിഹലടുത്തച്, ഈറകൾ 
വശഖരിക്കുന്തിനച് ചില  ഉപാധികൾ 
ആൻഡമാൻ വനം വകുപ്പച് ഏർഹപ്പടുത്തി
യിട്ടുണ്ച്. ഈറഹകാണ്ടുള്ള കരകൗശല 
ഉതച്പന്ങ്ങൾക്ച് എന്നും ആവശ്യക്ാർ 
ഏഹറയാണച്. കൂൊഹത കയറ്റുമതി 
മൂല്യവും വേഹര കൂടുതലാണച്. കരകൗശല 
വസ്തുക്ൾക്കു പുറഹമ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ 
നിർമ്ിക്ാനം അനവയാജ്യമാണച്.

 15 മീറ്റർ മുതൽ 20 മീറ്റർ വഹര 
നീേവും 30 മി. മീ മുതൽ 60 മി. മീ വഹര 
വീതിയും സാധാരണയായി ഉണ്ാകും, 
കാണ്ഡത്തിഹറേ അകം ഹപാള്ളയാണച്. 
മുട്ടുകൾക്ച് 30 മുതൽ 50 ഹസ.മീ വഹര 
അകലം ഉണ്ാകും. ഹപാള്ളയായ 
കാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും വശങ്ങേിവലക്ച് 
ഉണ്ാകുന് ശാഖകേിൽ നിന്നും 
തണ്ടുകേിൽ സമ്മുഖമായി ക്രമീകരി
ച്ിരിക്കുന് ഇലകൾ മിനസമുള്ളതും 
അെിവശം വരാമിലവുമാണച്. ശാഖകേിൽ 
6 മുതൽ 16 ഇലകൾ വഹര ഉണ്ാകും. 
ഏകവദശം 12 മുതൽ 30 ഹസ. മീ വഹര 
നീേമുള്ള ഇലകളുഹെ അഗ്രഭാ�ം 
കൂർത്തതാണച്. ഈ ഇനത്തിൽ സെ
പത്രങ്ങവോടുകൂെിയ പൂങ്കുലകോണച് 
ഉണ്ാകുക. ഉഭയലിം� പുഷ്പങ്ങവോടു
കൂെിയ പൂങ്കുലകളും കാണാൻ കഴിയും.

 വേർച്യിൽ ഒരിക്ൽ മാത്രം 
പൂക്കുന് ഈ ഇനത്തിഹറേ വംശം നില
നിൽക്കുന്തച് വിത്തുകൾ വഴിയാണച്. 
പൂവിട്ച് എട്ടു മാസം കഴിഞെച് സസ്യ
ങ്ങളുഹെ താഹഴ വിത്തുകൾ മികച് 
രീതിയിൽ മുേച്ചു കാണഹപ്പടുന്നു. 

ജജജാൻവറൊവ്ാവ: 
ഈറകളഥിന്ല അേഥികായൻ

Gigantocloa andamanica
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എന്ാൽ മുേയ്കന് ലതകേിൽ 10  
മുതൽ 20 ശതമാനം വഹര മാത്രമാണച് 
പൂർണ്ണ വേർച്യിൽ എത്തുന്തായി 
പഠനങ്ങൾ സാക്്യഹപ്പടുത്തുന്തച്. മൂന്ച് 
മുതൽ നാല വഹര ഹചറിയ ഇലകവോടു 
കൂെിയ മൂഹപ്പത്തിയ ലതകൾ ശ്ദ്ാ
പൂർവം വശഖരിച്ചു നടുന്തുവഴി വംശം 
നിലനിർത്താൻ കഴിയും. പൂക്കുന്വതാ
ടുകൂെിയുള്ള ഇവയുഹെ നശീകരണവും 
പൂക്കുന്തിന മുൻപച് ഇവഹയ മുറിച്ച് 
ഉപവയാ�ിക്കുന്തും വംശനാശ ഭീഷണി 
ഉണ്ാക്കുന്നു. അമിതമായി ചൂഷണം 
ഹചയ്ന്തും, ഒരിക്ൽ പൂവിട്വശഷം 
നശിച്ചുവപാകുന്തും ലതകളുഹെ വേർച്
ക്കുറവും വംശനാശത്തിഹറേ വതാതച് വർ
ദ്ിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക സസ്യ ഉല്ാദന 
രീതിയായ 'െിഷയു കൾച്ർ' വഴിയും 
വലിയവതാതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ാം. 

 ആൻഡമാൻ നിവക്ാബ്ാർ 
ദ്ീപുകേിൽ ഈ സസ്യത്തിഹറേ സംരക്
ണത്തിനായി ഫലപ്ദമായ നെപെികൾ 
സ്ീകരിച്ചു വരുന്നു. ആദിവാസി സമൂെ
ങ്ങേിൽ ഈ ഇനത്തിഹറേ സംരക്ണം 
സംബ്ന്ിച് വബ്ാധവൽക്രണവും 
ലതകളുഹെ വശഖരണവും നെന്നു 
വരുന്നു. കാലാവസ്ാവ്യതിയാനം 
ആൻഡമാൻ ദ്ീപുകേിൽ വേഹര 
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഹകാണ്ിരി
ക്കുന് സാെചര്യത്തിൽ ഈ സസ്യ
ങ്ങളുഹെ സംരക്ണം എന്തുഹകാണ്ടും 
പ്ാധാന്യം അർെിക്കുന്നു.  

 ഈ കൂറ്റൻ ഈറയുഹെ ഇേം 
ഭാ�ങ്ങൾ പാകം ഹചയച്തു കഴിക്കുന്
തിനായി ഉപവയാ�ിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ 
ബ്ി 6 ഹറേ കലവറയാണച് ഇേം 
തണ്ടുകൾ. ഭക്്യനാരുകോൽ സമ്പ
ന്മായ ഇേം ഭാ�ങ്ങൾക്ച് കുറഞെ 
കവലാറിയും ഹകാഴുപ്പുമാണുള്ളതച്. അതു
ഹകാണ്ടുതഹന് ഭക്്യവയാ�്യവുമാണച്. 
ഔഷധവയാ�്യമാവണാ എന്തും 
കഹണ്വത്തണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഇവപ്പാൾ 
ഇവ വിവിധതരം കരകൗശല വസ്തുക്ൾ 
നിർമ്ിക്കുന്തിനായും ഉപവയാ�ിച്ചുവ
രുന്നു. ചങ്ങാെം നിർമ്ിക്കുന്തിനം, 
ഏറുമാെം പണിയുന്തിനം വമശ, 
കവസര  തുെങ്ങിയ വസ്തുക്ളും  മറ്റും 
നിർമ്ിക്ാനം ഉത്തമമാണച്. വവലി 
നിർമ്ാണം, പൂവന്ാട്ങ്ങേിഹല ഹച
െിച്ട്ികൾ, ഹവർട്ിക്ൽ �ാർഡഹറേ 
സൊയ വസ്തുക്ൾ, പാലങ്ങൾ, ഉയരം 
കുറഞെ വീടുകളുഹെ നിർമ്ാണ 
വസ്തുക്ൾ, ജലവസചനരീതികൾ തുെങ്ങി 
ആധുനിക വമഖലകേിലം ഇവ സ്ാനം 
ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അയവുള്ളതും ഭാരം 
കുറഞെതുമായ ഇവയുഹെ കാണ്ഡം 
ശക്തവും കാലാവസ്ാ സൗഹൃദവുമായ 
ഒരു നിർമ്ാണ വസ്തുവാണച്.

 സാമ്പത്തിക മൂല്യങ്ങൾക്കു പുറഹമ 
പരിസ്ിതി സംരക്ണത്തിൽ 
ഒരു പ്ധാന പങ്ച് വെിക്കുന് ഇവ 
ആവാസവ്യവസ്ാ വസവനങ്ങളും 
നൽകുന്നു. പൂവന്ാട്ങ്ങേിൽ അലങ്ാ

രസസ്യങ്ങോയും ഉപവയാ�ിക്ാവു
ന്താണച്. പരിസ്ിതി സംരക്ണം 
നിലനിർത്തുന്തിനായി ഈറ്റകൾ 
ഹകാണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്ങ്ങൾ നിർമ്ി
ക്കുന്തിനച് വൻവതാതിൽ പ്ചാരം 
നൽവകണ്തു കൂൊഹത ഈറ്റ സസ്യ
ങ്ങളുഹെ സംരക്ണവും ഉല്ാദനവും 
വർധിപ്പിവക്ണ്തുമാണച്. ഇതിനായി 
അറിയഹപ്പൊത്ത ഉപവയാ�മൂല്യമുള്ള 
ഈറ ഇനങ്ങൾ കഹണ്ത്തുകയും  
അവഹയ ശാസ്തീയമായ രീതിയിൽ 
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പ്ചാരത്തിൽ 
എത്തിക്കുകയും ഹചവയ്ണ്തും അനിവാ
ര്യമാണച്. വംശനാശ ഭീഷണി വനരിടുന് 
ഇവയുഹെ സംരക്ണത്തിനച് പ്വത്യക 
പ്ാധാന്യമുണ്ച്. വകരേ സർവെകലാശാ
ലയിഹല ഹസറേർ വഫാർ ബ്വയാഡിവവ
ഴച് സിറ്റി കൺസർവവഷൻ, ആൻഡമാൻ 
- നിവക്ാബ്ാർ ദ്ീപുകേിൽ നിന്നും 
ഈ ഇനം ഈറ വശഖരിച്ചു കാര്യവട്ം 
ക്യാമ്പസിഹല സവസ്യാദ്യാനത്തിൽ 
സംരക്ിച്ചുവരുന്നു. ഈ അപൂർവെയിനം 
സസ്യത്തിഹറേ സംരക്ണവും വൻ
വതാതിലള്ള ഉല്ാദനവും ലക്്യമിട്ടുള്ള  
പഠനങ്ങൾ  നെന്നുവരികയാണച്. 

(മകരള യൂണിമവഴ്ച് സി്ി കസന്ര് 
മഫാര്   �മയാഷഡമവഴ്ച് സി്ി 

കൺസര്മവഷൻ മഹാണററി ഡയറ
ക്ടറാണ്ച് മഡാ. ഗംഗാ പ്രസാദ്ച്, ഷഷനാ 

കജറാൾഡ്ച് മ�ാട്ണി ഡിപ്പാര്ട്ടുകമ
ന്ിൽ റിസര്ച്ച് സ്ച് മകാളറുമാണ്ച്)                                       

കവട്ിയ ഈറകൾ സംസ്ച് ക്രണ മകന്ദ്രത്ിമലക്്ച്

ഈറ ഷതകളകട നഴ്ച് സറി, ആൻഡമാൻ

ഉല്പന്ങ്ങൾ വിപണിയിമലക്്ച്
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ഇന്ച് ഒട്ടുമിക് ആവാസവ്യവസ്
കേിലം തനതു ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ 
അതിജീവനത്തിനായുള്ള 

നിരന്രവപാരാട്ങ്ങേിലാണച്. ആവാസവ്യ
വസ്കേിൽ ഒരു ജീവിയുഹെ അം�സംഖ്യ 
ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞുവരുന്തിഹന 
പ്തിവരാധിക്ാനായി ശാസ്തജ്ഞർ 
പല മാർഗ്ഗങ്ങളും അവലംബ്ിക്ാറുണ്ച്. 
അവയിൽ വേഹരവയഹറ പ്ാധാന്യമർെി
ക്കുന് ഒന്ാണച് ഈ ജീവികൾ കൂടുതലായി 
കാണഹപ്പടുന് ഇെങ്ങേിൽ നിന്നും വശഖ
രിച്വശഷം അവ ഇല്ലാതായിഹക്ാണ്ിരി
ക്കുന് പ്വദശങ്ങേിൽ പുനർ വിന്യസിക്കുക 
എന്തച്. എന്ാൽ ജീവികഹേ ആവശ്യാ
നസരണം പ്കൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക 
പ്ാവയാ�ികമല്ലാത്തതിനാൽ കൃത്രിമ 
പ്ജനന മാർഗ്ഗങ്ങേിലൂഹെ സൃഷ്ടിഹച്ടുത്തച് 
ൊച്റികേിൽ ഒരു നിശ്ിത പ്ായം വഹര 
വേർത്തിഹയടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങഹേയാണച് 
ഇത്തരം പദ്തികൾ പ്ധാനമായും ആശ്
യിക്കുന്തച്. ഒരു ആവാസവ്യവസ്യിൽ 
നിന്നും നഷ്ടഹപ്പട് ജീവിവർഗ്ഗഹത്ത അവിഹെ 
പുനഃ സ്ാപിക്ാനായും (reintroduction) 
ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തഹന്യാണച് 
അവലംബ്ിക്ഹപ്പട്ടുവരുന്തച് . 

 ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങേിൽ മത്്യങ്ങളുഹെ 
സംരക്ണത്തിനാണച് വലാകഹമമ്പാടും 
ഈ ശാസ്തീയ രീതി കൂടുതലായും ഉപ
വയാ�ഹപ്പടുത്തിഹക്ാണ്ിരിക്കുന്തച്. 
അവമരിക് വപാലള്ള വിവദശ രാജ്യ
ങ്ങേിൽ 1870 മുതൽവക് വിവിധയിനം 
മത്്യങ്ങളുഹെ സംരക്ണത്തിനം 
ഉതച്പാദനവർദ്നവിനമായി ൊച്
റികേിൽ വേർത്തിഹയടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങഹേ 
ജലാശയങ്ങേിൽ നിവക്പിച്ചുവരുന്നുണ്ച്. 
ഇന്്യയിൽ ആകഹട് വർഷം വതാറും 
വിവിധ സംസ്ാന സർക്ാരുകളുഹെയും 
സംഘെനകളുഹെയും വനതൃത്ത്തിൽ പതി

നായിരക്ണക്ിനച് കുഞ്ഞുമെച് സീറുകഹേ 
നദികേിലം ഡാമുകേിലം വിട്യയ്കന്നുണ്ച്. 
വലാകഹമാട്ാഹക വിവിധ ജനസ്കേിൽ
ഹപ്പട് ദശവകാെിക്ണക്ിന കുഞ്ഞു
മീനകോണച് ഇത്തരം പദ്തികളുഹെ 
ഭാ�മായി വർഷംവതാറും ൊച്റികേിൽ 
നിന്നും പ്കൃതിദത്തവും അല്ലാത്തതുമായ 
ജലാശയങ്ങേിവലക്ച് എത്തിവച്രുന്തച്.  
എന്ാൽ പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്തച് 
മനഷ്യനിർമ്ിത സാെചര്യങ്ങേിൽ 
ജനിച്ചുവേരുന് ഇത്തരം മത്്യങ്ങൾക്ച് 
സ്ാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്കേിവല
ക്കുള്ള പറിച്ചുനെലമായി ഹപാരുത്തഹപ്പൊൻ 
ബുദ്ിമുട്ാഹണന്നും, അതിനാൽ പുന: 
സ്ാപനത്തിഹറേ ആദ്യഘട്ത്തിൽത്തഹന് 
വലിഹയാരുഭാ�ം എഹന്വന്ക്കുമായി 
അപ്ത്യക്മാകുന്നു എന്നുമാണച്. 
ഇന്്യയിൽ ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ തുവലാം 
കുറവാഹണങ്ിലം സാൽമൺ, ്ൗട്ച്, 
വകാഡച്, ഫച് വോണ്ർ തുെങ്ങിയ മത്്യങ്ങഹേ 
വകന്ദ്രീകരിച്ച് യൂവറാപ്പിലം ജപ്പാനിലം 
മറ്റും നെത്തിയ അവന്ഷണങ്ങൾ കാ
ണിക്കുന്തച് ഇത്തരത്തിൽ നദികേിലം 
മറ്റും നിവക്പിക്ഹപ്പടുന് മത്്യങ്ങേിൽ 
ഹവറും ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുശതമാനം വഹര 
മാത്രവമ പ്ായപൂർത്തിയാകുന്തു വഹര 
ജീവിച്ിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണച്.    

 വകാെിക്ണക്ിന വഡാേറുകൾ 
'ഹവള്ളത്തിലാക്കുന്' ഈ പ്ശച് നത്തിഹറേ 
മൂലകാരണമവന്ഷിച് ശാസ്തജ്ഞർ 
ഹചഹന്ത്തിയതച് വേഹര രസാവെമായ 
ഉത്തരത്തിലാണച്. ലനസർഗ്ഗികമല്ലാത്ത 
സാെചര്യങ്ങേിൽ വേരുന് ഇത്തരം 
മത്്യങ്ങേിൽ നദികൾ, അണഹക്ട്ടുകൾ 
തുെങ്ങിയ സങ്ീർണ്ണത നിറഞെ ആവാസ 
വ്യവസ്കേിൽ ജീവിക്ാനാവശ്യമായ 
സ്ഭാവ സവിവശഷതകൾ വികസിച്ചുവരു
ന്ില്ല, അഹല്ലങ്ിൽ അത്തരം പാരിസ്ിതിക 

സാെചര്യങ്ങൾക്ച് അനകൂലമായ 
രീതിയിലല്ല ഇവയുഹെ സ്ഭാവരൂപീകരണം 
നെക്കുന്തച് എന്നുള്ളതാണച് അവർ 
കഹണ്ത്തിയ ഉത്തരം. ഉദാെരണമായി 
ൊച്റികേിൽ മനഷ്യനിർമ്ിത ഫു
ഡച് ഹപഹല്ലറ്റുകൾ മാത്രം തിന്നുശീലിച് 
ഇവയ്ക ഇരഹയ പിെിക്ാവനാ ലകകാ
ര്യംഹചയ്ാവനാ പലവപ്പാഴും കഴിയാറില്ല. 
തതച്ഫലമായി ജലാശയങ്ങേിൽ എത്തി
ഹപ്പട് വശഷവും ൊച്റികേിൽ ലഭിച്ിരുന് 
ഭക്ണവത്താെച് സാദൃശ്യമുള്ളതും എന്ാൽ 
യാഹതാരു വപാഷകഗുണ വുമില്ലാത്ത
തുമായ ഭക്ണങ്ങൾ, കല്ലുകൾ തുെങ്ങിയ 
പദാർത്ങ്ങോയിരിക്കും വിശക്കുവമ്പാൾ 
ഇവ ആെരിക്ാൻ ശ്മിക്കുന്തച്. ഇര 
പിെിക്ാൻ മാത്രമല്ല ഇരപിെിയന്ാരിൽ 
നിന്നും രക്ഹപ്പൊനള്ള തന്തങ്ങളും 
ഇവയ്ക വശമില്ല. കാരണം വേർച്യുഹെ 
ഒരു ഘട്ത്തിൽവപ്പാലം ശത്രുജീവികളുഹെ 
ആക്രമണം വനരിൊവനാ സെജീവികൾ 
അത്തരം ഭീഷണികൾ ഒഴിവാക്ാനപവയാ
�ിക്കുന് മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിചയഹപ്പൊവനാ 
ഉള്ള സാെചര്യങ്ങൾ മനഷ്യരുഹെ 
സംരക്ണത്തിൽ മാത്രം കഴിഞെിട്ടുള്ള 
ഇത്തരം മത്്യങ്ങൾക്ച് ഉണ്ാകാറില്ല. 
അങ്ങിഹന ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്തതും 
എന്ാൽ അപകെങ്ങൾ നിറഞെതുമായ 
പുത്തൻ സാെചര്യങ്ങേിവലക്ച് ഇറക്ി 
വിെഹപ്പടുന് ഇത്തരം മത്്യങ്ങൾ ഒട്ടും 
ലവകാഹത ഇല്ലാതാക്ഹപ്പടും.

 എന്ാണിതിഹനാരു പരിൊരം? ചില 
പ്ശച് നങ്ങൾക്ച് ശാസ്തം നിർവദേശിക്കുന് 
പരിൊരങ്ങൾ ചിലവപ്പാൾ ഹകട്ടുകഥക
ഹേക്ാൾ അവിശ്സനീയമായിവത്താ
ന്ാം! ൊച്റികേിൽ വേർന്നുവന് 
മത്്യങ്ങൾക്ച്, സ്ാഭാവിക ആവാസവ്യ
വസ്കേിൽ പുനർവിന്യസിക്കുന്തിന 
മുഹന്, അത്തരം സാെചര്യങ്ങേിൽ 

ജനപുണ്യം 
അേഥിജീവനത്ഥിനും
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അധിവസിക്കുന്തിനവവണ് പരിശീലനം 
നൽകണം. മഹറ്റാരു രീതിയിൽ പറഞൊൽ 
അവയുഹെ അതിജീവനവശഷി വർദ്ിപ്പി
ക്ാനായി 'ജീവിത ലനപുണ്യ' (life skills) 
പരിശീലനം ആവശ്യമാണച് ! മത്്യങ്ങഹേ 
പഠിപ്പിക്ാഹമവന്ാ?! അഹത വകട്തച് 
ശരിയാണച്. ഈ അടുത്ത കാലംവഹര 
മത്്യങ്ങൾ ഹവറും മൂന്ച് ഹസക്റേച് മാത്രം 
ഓർമ്നിലനിൽക്കുന് ജീവികോയാണച് 
അറിയഹപ്പട്ിരുന്തച്. എന്ാൽ പുതിയ 
�വവഷണ ഫലങ്ങൾ സ്ിരീകരിക്കുന്തച് 
മത്്യങ്ങൾക്കും അവയുഹെ ജീവിത 
സാെചര്യങ്ങേിൽ നില നിൽക്കുന്തിനച് 
ആവശ്യമായ ബുദ്ിശക്തിയും ഓർ
മ്ശക്തിയും ഉഹണ്ന്നും ൊച്റിയിൽ 
ജനിച്ചുവേരുന് മത്്യങ്ങഹേ പുതിയ സാ
െചര്യങ്ങളുമായി ഇഴുകിവച്രാൻ പരിശീ
ലിപ്പിഹച്ടുക്ാം എന്നുമാണച്. പ്ധാനമായും 
ഇരവതെൽ, ശത്രുക്േിൽ നിന്നും 
രക്വനെൽ, സമൂെമായി ജീവിക്കുന് 
വർഗ്ഗങ്ങേിൽ സ്ജനസ്ിൽഹപ്പട് 
അം�ങ്ങവോെച് ഹപരുമാവറണ് രീതികൾ 
എന്ിവയിലാണച് പരിശീലനം. കൂൊഹത 
സങ്ീർണ്ണമായ പ്വദശങ്ങേിൽ സഞ്രി
ക്ാനം, ഭക്ണം ലഭിക്കുന് സ്ലങ്ങൾ, 
ഒേിച്ിരിക്ാൻ പറ്റിയ ഇെങ്ങൾ തുെങ്ങിയ 
സ്ല സംബ്ന്ിയായ വിവരങ്ങൾ 
പഠിക്ാനം അവശ്യഘട്ങ്ങേിൽ അതച് 
ഉപവയാ� ഹപ്പടുത്താനമുള്ള പരിശീലനവും 
ഈ മത്്യങ്ങൾക്ച് നൽവകണ്തുണ്ച്.   

 ഇനി നമുക്ച് എങ്ങിഹനയാണച് 
മത്്യങ്ങൾക്ച് ഇരപിെിയന്ാരായ മറ്റു 
മത്്യങ്ങൾ, പക്ികൾ തുെങ്ങിയവയിൽ 
നിന്നും രക്ഹപ്പൊനള്ള പരിശീലനം നൽ
കുന്ഹതന്ച് വിശദമായി പരിവശാധിക്ാം. 
ഇത്തരം ജന്തുക്ഹേ ഒട്ടും പരിചയമി
ല്ലാത്ത, ൊച്റിയിൽ ജനിച്ചു വേർന് 
മത്്യങ്ങൾക്ച് അവയുഹെ ശത്രുക്ഹേ 
തിരിച്റിയാനം ആക്രമണങ്ങേിൽ നിന്ച് 
രക്ഹപ്പൊനമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിചയ

ഹപ്പടുത്താൻ പ്ധാനമായും കണ്ിഷനിം�ച് 
(conditioning), വസാഷ്യൽ വലർണിം�ച് 
(social learning) എന്ീ മാർഗ്ഗങ്ങോണച് 
ഉപവയാ�ിച്ിരുന്തച്. കണ്ിഷനിം�ിൽ 
ശത്രു ജീവികളുഹെ മണം, നിറം, രൂപം 
തുെങ്ങിയവ മത്്യങ്ങേിൽ ഭയംജനിപ്പി
ക്ാൻ വശഷിയുള്ള ഇലക്ടിക്ച് വഷാക്ച്, വല 
ഉപവയാ�ിച്ചുള്ള പിന്തുെരൽ, സ്ജാതിയിൽ
ഹപ്പട് അം�ങ്ങൾ മുറിവവൽക്കുവമ്പാൾ പുറ
ഹപ്പടുവിക്കുന് രാസവസ്തുക്ൾ എന്ിവയച് 
ഹക്ാപ്പം നൽകി അപകെവുമായി 
ബ്ന്ഹപ്പടുത്താനം അത്തരം സാെ
ചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്ാനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. 
പുനർവിന്യാസത്തിന തയ്ാഹറടുക്കുന് 
മത്്യങ്ങളുഹെ ഇെയിവലക്ച് യഥാർത് 
ഇരപിെിയന്ാഹര ഹചറിയ സമയവത്തക്ച് 
ഇറക്ി വിടുന്താണച് മഹറ്റാരു രീതി. 
എന്ാൽ ലനതികമല്ലാത്തതിനാൽ പല 
രാജ്യങ്ങളും ഇതച് അനവദിക്ാറില്ല. അവത 
സമയം മറ്റച് അം�ങ്ങേിൽ നിന്ച് കണ്ടുപ
ഠിക്ാൻ മത്്യങ്ങൾക്ച് സ്ത:സിദ്മായി 
ഉള്ള കഴിവാണച് വസാഷ്യൽ വലർണിം�ിൽ 
ഉപവയാ�ഹപ്പടുത്തുന്തച്. ഇവിഹെ ശത്രു
ജീവികഹേ തിരിച്റിയാനം അവയുഹെ 
ആക്രമണങ്ങഹേ അതിജീവിക്ാനമുള്ള 
തന്തങ്ങൾ അറിയുന് മത്്യങ്ങഹേ 
ഇഹതാന്നും പരിചയമില്ലാത്ത ൊച്റി 
മത്്യങ്ങളുഹെ കൂട്ത്തിവലക്കു വചർക്കുന്നു. 
അതിനവശഷം ശത്രുജീവികോയ വലിയ 
മത്്യങ്ങൾ, പക്ികൾ മുതലായവഹയ 
ഒരു സുതാര്യമായ ഇെമറയ്ക പിന്ിൽ 
പ്ദർശിപ്പിക്കുന്നു. പഠനങ്ങൾ കാണിക്കു
ന്തച് ഇരപിെിയൻമാഹര പരിചയമുള്ള 
മത്്യങ്ങൾ പ്കെിപ്പിക്കുന് അതിജീവനത
ന്തങ്ങൾ മറ്റു മത്്യങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കുകയും 
യാഥാർത് ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സാെ
ചര്യങ്ങൾ വരുവമ്പാൾ സ്യരക്യ്കായി 
ഉപവയാ�ിക്കുകയും ഹചയ്ം എന്ാണച്.

 പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്ാനം ആ 
അറിവുകൾ അതിജീവനവശഷി വർദ്ി

പ്പിക്ാൻ ഉപവയാ�ിക്ാനം അങ്ങിഹന 
മാറുന് പരിതഃസ്ിതിവയാെച് ഇണങ്ങിവച്
രാനമുള്ള കഴിവച് മത്്യങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല 
ഉള്ളതച്. സസ്നികൾ, പക്ികൾ തുെങ്ങി 
പരിണാമ ശംഖലയുഹെ താഹഴതട്ിൽ 
സ്ിതിഹചയ്ന് ഷഡച്പദങ്ങൾ വഹര 
പഠിക്ാനള്ള കഴിവുള്ളവയാണച്. വന്യമൃ�
ങ്ങളുഹെ സ്ഭാവം, പഠനരീതികൾ, ബുദ്ി 
ശക്തി തുെങ്ങിയവ അെിസ്ാനമാക്ി 
നിർമ്ിക്കുന് ജീവിതലനപുണ്യപാഠങ്ങൾ 
എങ്ങിഹന ആവാസവ്യവസ്കളുഹെ 
പുനരുദ്ാരണം, മനഷ്യനമായി നിലനിൽ
ക്കുന് സംഘർഷങ്ങളുഹെ ലഘൂകരണം, 
കാലാവസ്ാ മാറ്റവത്താെച് ഹപാരുത്ത
ഹപ്പെൽ തുെങ്ങിയ രം�ങ്ങേിൽ ഉപവയാ�
ഹപ്പടുത്തി ഈ ജീവികൾ വനരിട്ടുഹകാണ്ി
രിക്കുന് വംശനാശഭീഷണി ഇല്ലാതാക്ാം 
എന് പഠനങ്ങൾ വലാകഹമമ്പാടും 
നെന്നുവരുന്നുണ്ച്.  നിർഭാ�്യവശാൽ 
നമ്മുഹെ നാട്ിൽ ഇത്തരം �വവഷണങ്ങൾ 
വേഹര കുറച്ചുമാത്രഹമ നെക്കുന്നുള്ളൂ. 
ലജവലവവിധ്യ സംരക്ണ മാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ ചിട്ഹപ്പടുത്തുവമ്പാൾ ആവാസ
വ്യവസ്കൾ, അവകേിഹല ലജവീക 
അലജവീക ഘെകങ്ങളുഹെ പരസ്പര 
പ്വർത്തനങ്ങൾ എന്ിവയച് ഹക്ാപ്പം 
ജീവജാലങ്ങളുഹെ സ്ഭാവങ്ങൾ, ജ്ഞാന
സമ്പാദന രീതികൾ, സ്ഭാവമാറ്റത്തിനള്ള 
കഴിവുകൾ എന്ിവ കൂെി പരി�ണിവക്
ണ്തച് അത്യന്ാവപക്ികമാണച്. വരും 
വർഷങ്ങേിൽ കൂടുതൽ ശാസ്തീയമായ 
പ്വർത്തനങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങേിൽ 
നമ്മുഹെ നാട്ിലം നെക്കുഹമന്നും അതച് 
തനതു വന്യജീവി ലവവിധ്യസം
രക്ണ പ്വർത്തനങ്ങളുഹെ ആക്ം 
കൂട്ടുഹമന്നും നമുക്ച് പ്ത്യാശിക്ാം.

(ക�ംഗ്ച് ളൂരുവികല Indian Institute 
of Science   കാമ്പസികല National 
Institute of Advanced Studies-ൽ                                                          

Associate Professor ആണ്ച് മലഖകൻ)

ഷനപുണ്യപരിശീലനം നൽകുന്തിനുള്ള ഹാചറിയികല സംവിധാനം ഹാചറിയികല മഹ്ച് സീര് മത്്യങ്ങൾ 

VIE (Visible Implant Elastomer) എന് നിരീക്ഷണ Tag 
ഘടിപ്പിച ഷനപുണ്യ പരിശിലനം കഴിഞ്ഞ മത്്യം
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     സി.റ്ി. ഷിഫ

ഹവള്ളഅരിവാൾ
ഹകാക്ൻ (Black 
headed Ibis) 

വകരേത്തിൽ സാധാരണയായി 
കാണാറുള്ള ഇെത്തരം വലിപ്പമുള്ള 
ഒരു ജലാശയപക്ിയാണച്. ഹകാക്ച് 
വർഗ്ഗത്തിൽഹപ്പട് ഇവയ്കച് 65 മുതൽ 75 
ഹസറേിമീറ്റർ വഹര നീേവും, ഹവളുത്ത 
നിറത്തിലള്ള തൂവലകളും കഴുത്തച് 
മുതൽ ഹകാക്ച് വഹര ഉള്ള കറുത്ത 
നിറവുമാണച് ഈ പക്ിഹയ ഹപഹട്ന്ച് 
തിരിച്റിയാൻ സൊയിക്കുന്തച്. ചുണ്ച് 
നീണ്തും അഗ്രഭാ�ം വേഞെതുമാണച്. 
അതുഹകാണ്ാണച് ഇവയ്കച് അരിവാൾ
ഹകാക്ൻ എന് വപരച് വന്തും. 
താരതവമ്യന ആഴം കുറഞെ ജലാശയ
ങ്ങേിൽ ഒറ്റയ്കം കൂട്മായും ഇരവതടുന് 
ഇവ തവേകൾ, ഒച്ചുകൾ, വാൽമാ
ക്രികൾ, ഹചറുമത്്യങ്ങൾ, ഇെത്തരം 
മത്്യങ്ങൾ, വിരകൾ, ലാർവകൾ 
എന്ിവഹയ എല്ലാം ആെരിക്ാറുണ്ച്. 

 ഇന്്യ, പാക്ിസ്ാൻ, ശ്ീല
ങ്,വനപ്പാൾ, ലചന, ബ്ംഗ്ാവദശച്, 
മ്യാന്ർ, തായച് ലൻഡച്, വിയറ്റച് നാം, 
കംവബ്ാഡിയ എന്ിവിെങ്ങേിഹലല്ലാം 
സാധാരണയായി കാണാറുള്ള ഈ 
നീർപ്പക്ി ജപ്പാൻ, ഇവന്ാവനഷ്യ, 
ഫിലിലപ്പൻസച് എന്ിവിെങ്ങേിൽ 
വല്ലവപ്പാഴും എത്തുന് വിരുന്നുകാർ 

മാത്രമാണച്. ഇന്്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 
ഇവ തവദേശീയർ ആഹണങ്ിലം കിഴവക് 
ഇന്്യയിലം ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിഹറേ വെ
ക്കുപെിഞൊറൻ ഭാ�ങ്ങേിലം ഇവഹയ 
കണ്തായിട്ടുള്ള റിവപ്പാർട്ടുകൾ ഇല്ല.

 ഹവള്ള അരിവാൾഹകാക്ഹറേ 
എണ്ണം ദ്രുത�തിയിൽ കുറയുന്തു
കാരണം അവഹയ വംശനാശഭീഷണി 
വനരിടുന് ജീവികളുഹെ ചുവപ്പുപട്ികയിൽ 
ഹപടുത്തിയിട്ടുണ്ച്. ആവാസ വ്യവസ്
കളുഹെ നശീകരണവും കാലാവസ്ാ
വ്യതിയാനവും ഇരകളുഹെ ലഭ്യതക്കുറവും 
ഇവയുഹെ എണ്ണം കുറയുന്തിനച് 
കാരണങ്ങോയി പറയഹപ്പടുന്നു.

 വകരേത്തിൽ ഇവ വ്യാപകമായി 
ഉണ്ാവാറുഹണ്ങ്ിലം പ്ജനനം 
നെത്തുന്തച് കാണാറുണ്ായിരുന്ില്ല. 
വലിയവതാതിൽ പക്ികൾ വവട്യാെ
ഹപ്പടുന്തുഹകാണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങഹേ ഇരപി
െിയന്ാരിൽ നിന്ച് സംരക്ിവക്ണ്തു
ഹകാണ്ടും മനഷ്യഹറേ ഇെഹപെൽ നവന് 
കുറഞെ ഒറ്റഹപ്പട് തുരുത്തുകൾ ആണച് 
ഇവ പ്ജനനത്തിനായി തിരഹഞെടു
ക്ാറുള്ളതച്. ഇവയുഹെ വകരേത്തിഹല 
ആദ്യഹത്ത പ്ജനനവകന്ദ്രം കഹണ്
ത്തിയതച് 2002-2003 കാലയേവിൽ 
വയനാെച് ജില്ലയിഹല പനമരം ഹകാറ്റില്ല
ത്തിൽ ആണച്. 7 കൂടുകൾ ആയിരുന്നു 

അന്ച് കഹണ്ത്തിയതച്. 2004 ൽ 
വകാട്യം ജില്ലയിഹല കുമരകത്തച് 
ജൂലല മുതൽ ഹസപച്റ്റംബ്ർ വഹര 
ഉള്ള കാലയേവിൽ 64 കൂടുകൾവഹര 
കഹണ്ത്തിയിട്ടുണ്ച്. 2017-ൽ 
പാലക്ാെച് ജില്ലയിഹല മന്ക്ാെച് എന് 
സ്ലത്തും, 2019-ൽ തിരുവനന്പുരം 
മൃ�ശാലയിലം വിജയകരമായി 
പ്ജനനം നെത്തിയതായും കഹണ്ത്തി.

 വകാഴിവക്ാെച് ജില്ലയുഹെ വെക്കുപെി
ഞൊറച് ഭാ�ത്തച് ചാലിയാർ പുഴയുഹെ 
തീരത്തായി സ്ിതിഹചയ്ന് ഒരു 
പ്വദശമാണച് മാവൂർ. മാവൂർ പഞ്ാ
യത്തിഹല കൽപള്ളി, പള്ളിവയാൾ, 
ലപപ്പച് ലലൻ, മാവൂർവയൽ, ഗ്രാസിം 
ലഗൂൺ എന്ീ സ്ലങ്ങൾ ഉൾഹക്ാ
ള്ളുന്താണച് മാവൂർ തണ്ണീർത്തെം. 
2012 ഹല പഠന പ്കാരം വിവിധ 
വർഗ്ഗങ്ങേിൽഹപ്പട് 57 ഇനം പക്ിക
ഹേയാണച് മാവൂരിൽ കഹണ്ത്തിയതച്. 
ഇവ തവദേശീയരും, ദീർഘദൂരവദശാ
െകരും, പ്ാവദശിക വദശാെകരു
മായിരുന്നു. പ്സ്തുത പഠന പ്കാരം 
ഹവള്ള അരിവാൾ ഹകാക്ൻമാഹര 
സാധാരണയായി കാണുന്, എന്ാൽ 
മാവൂരിൽ പ്ജനനം നെത്താത്ത 
പ്ാവദശിക വദശാെകരായിട്ായി
രുന്നു കണക്ാക്ിയതച്. ഇരകളുഹെ 
ലഭ്യതയ്കനസരിച്ചും ഹവള്ളത്തിഹറേ 

ന്വള്ള അരഥിവാൾന്കാക്കൻ
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അേവിൽ വരുന് മാറ്റങ്ങൾക്നസ
രിച്ചും അനവയാജ്യമായ കാലാവസ് 
അനസരിച്ചുമാണച് ഇവ പ്ാവദശി
കമായി വദശാെനം നെത്തുന്തച്. 2011 
മുതൽ ശീതകാലം ആവുവമ്പാവഴക്കും 
പതിവനഴച് മുതൽ നൂറുവഹര ഹവള്ള 
അരിവാൾഹകാക്ൻമാഹര മാവൂരിഹല 
പാെങ്ങേിൽ ഇരവതടുന്തായി കാണാ
റുഹണ്ന്ച് പക്ി �വവഷകർ പറയുന്നു.

 ഹവള്ള അരിവാൾഹകാക്നം, 
ഹകാക്ച് വർഗ്ഗത്തിൽഹപ്പട് ആയിരക്ണ
ക്ിനച് മറ്റുപക്ികളും കൂട്മായി പ്ജനനം 
നെത്തുന്വരാണച്. പ്ജനനത്തിനായി 
അവർ തിരഹഞെടുക്കുന് തുരുത്തുകൾ 
Heronry അഥവാ ഹകാറ്റില്ലങ്ങൾ 
എന്ാണച് അറിയഹപ്പടുന്തച്. 2021 
ജൂലല മാസത്തിലാണച് നൂവറാേം 
എണ്ണം മാവൂരിഹല തുരുത്തിൽ കൂട്മായി 
വചവക്റിയതച് ശ്ദ്യിൽഹപ്പട്തച്. 
ചായമുണ്ിയും വചരവക്ാഴിയും കൂടുകൂട്ി 
പ്ജനനം നെത്തുന് സമയമായിരുന്നു 
അതച്. IUCN ഹറേ ചുവപ്പുപട്ികയിൽ 
ഉൾഹപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള വംശനാശഭീഷണി 
വനരിടുന് പക്ികൂെിയാണച് വചരവക്ാഴി. 
അവത മരങ്ങേിൽ തഹന്യാണച് 
ഹതാട്ടുത്ത മാസം ഹവള്ളഅരിവാൾ
ഹകാക്ൻമാഹരയും, അവയുഹെ കൂടുകളും, 
കുഞ്ഞുങ്ങഹേയും കണ്തച്. ഇണവചരലം, 
കൂടുനിർമ്ാണവും തകൃതിയായി 
നെക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു. ഹസപച്റ്റംബ്ർ 

അവസാനം ആയവപ്പാവഴക്കും നാലച് 
കൂടുകേിലായി എട്ച് കുഞ്ഞുങ്ങഹേ                 
കാണാൻ സാധിച്ചു.

 1983 ഹല പഠന പ്കാരം ഇവയുഹെ 
പ്ജനനകാലയേവച് നവംബ്ർ 
മുതൽ മാർച്ച് വഹരയാണച്. എന്ാൽ 
വകരേത്തിഹല കുമരകം ഹകാറ്റില്ലത്തിൽ 
കൂടുകൂട്ിയതും പ്ജനനം നെത്തിയതും 
ജൂലല മുതൽ ഹസപച്റ്റംബ്ർ വഹരയുള്ള 
കാലയേവിൽ ആയിരുന്നു. മാവൂരിൽ 
കണ്തും ഇവത കാലയേവിൽ ആണച്. 
വകരേത്തിൽ ഹപാതുഹവ ഇവയുഹെ 
പ്ജനനം കാണഹപ്പടുന്തച് ഹതക്കു
പെിഞൊറൻ കാലവർഷത്തിവനാെച് 
സമാനമായിട്ടുള്ള കാലയേവിലാണച്. 
ഹകാക്ച് വർഗ്ഗത്തിൽഹപ്പട് മറ്റുപ
ക്ികളും പ്ജനനം നെത്തുന്തച് 
ഇവത സമയം തഹന് ആയതിനാൽ 
പ്ജനന കാലയേവിഹന ഹപാതുവായി 
heronry season എന്ച് പറയാറുണ്ച്. 
പ്ജനന കാലത്തച് ഇവയ്കച് ചില 
നിറവ്യത്യാസങ്ങളും കാണാറുണ്ച്. ചി
റകിനെിയിഹല വചാരച്ചുവപ്പച് പറക്കുന് 
സമയത്താണച് പ്കെമാവുന്തച്. 
കഴുത്തിഹറേ താഴച്ഭാ�ത്തച് ഹവള്ളനി
റത്തിലള്ള മൃദുലമായ തൂവൽകൂട്ം 
ഉണ്ാവും. ഹനഞ്ിലം പുറത്തും അല്ം
മഞെനിറം പ്ത്യക്ഹപ്പൊറുണ്ച്.

  നമ്മുഹെ പ്വദശഹത്ത ഒട്ടുമിക് 

ചതുപ്പുസ്ലങ്ങേിലം, നദികേിലം, 
തൊകങ്ങേിലം, തണ്ണീർത്തെങ്ങേിലം 
ജലപക്ികഹേ കാണാം. ഫലഭൂയി
ഷ്മായമണ്ണച്, ഗുണവമന്യുള്ളജലം, 
വിശ്മ ഇെങ്ങൾ, ഇരകളുഹെ ലഭ്യത, 
കാലാവസ്, പ്വദശഹത്ത താപനില, 
ഈർപ്പം തുെങ്ങിയ ഘെകങ്ങൾ 
പക്ികഹേ ആകർഷിക്കുന്തിൽ 
സുപ്ധാന പങ്ച് വെിക്കുന്നുണ്ച്. 
എന്ാൽ ആവാസവ്യവസ്യുഹെ നഷ്ടം, 
ജലപ്വാെത്തിഹറേ അഭാവം, എന്ിവ 
അവരുഹെ ദീർഘകാല നിലനില്ിനച് 
ഗുരുതരമായ ഭീഷണി സൃഷ്ടിവച്ക്ാം. 
അവത സമയം വംശനാശഭീഷണി 
വനരിടുന് ഒരു പക്ിഹയ സംബ്ന്ിച്ിെ
വത്താേം അതിനച് പ്ജനനം നെത്താൻ 
അനവയാജ്യമായ പുതിയ ആവാസ
വ്യവസ്കൾ കഹണ്ത്തുക എന്തച് 
തികച്ചും പ്യാസവമറിയ കാര്യമാണച്. 
ഇത്തരം ആവാസവ്യവസ്കഹേ 
സ്ിരമായി പഠിക്കുകയും അതിഹറേ 
ഫലമായി ഏറ്റവും അനവയാജ്യമായ 
രീതിയിൽ സംരക്ിക്കുകയും പരിപാലി
ക്കുകയും ഹചയ്ക വഴി അരിവാൾഹകാ
ക്ഹറേ എണ്ണം വർദ്ിക്ാനം തന്മൂലം 
വംശനാശഭീഷണി വനരിടുന്തിൽ 
നിന്ച് ഒഴിവാക്ഹപ്പൊനം കഴിയും. 

( മടപ്പള്ളി ഗവ. മകാമളജികല സുമവാളജി 
വിഭാഗം കപ്രാഫസറാണ്ച് മലഖിക) 

മാവൂര് കകാ്ില്ത്ികല അരിവാൾ കകാക്കുകൾ 
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Artocarpus hirsutus  (അയനി)

    എഴുമോവിൽ രവീന്ദ്രനോഥ്

മലയാേക്രയിൽ ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ അവ�ണിക്ഹപ്പടുന് 
പഴവമഹതന്നു വചാദിച്ാൽ 

നിസ്ംശയം പറയാം അതച് ആഞെി
ലിപ്പഴമാഹണന്ച്. വലപ്പത്തിൽ 
കുഞെനം രുചിയിൽ ബ്ഹുവകമനമായ 
ആഞെിലിപ്പഴം പണ്ച് ഗ്രാമീണരുഹെ 
ഇഷ്ടഫലങ്ങേിഹലാന്ായിരുന്നു. 
ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ണങ്ങോയി പരിണമി
ച്തുമൂലം ജനങ്ങളുഹെ ജീവിതലശലി 
പൂർണ്ണമായും മാറിയതുഹകാണ്ച് ആഞെി
ലിപ്പഴം ഇന്ച് പക്ികളുഹെ മാത്രം 
വിശിഷ്ടവഭാജ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു.

 ആർവട്ാകാർപ്പസ്ച് െിർസയൂട്സച് 
എന് ശാസ്തീയ നാമമുള്ള ആഞെിലി 
Moraceae കുടുംബ്ാം�മാണച്. 
നിത്യെരിത വനങ്ങേിഹല വമ്പൻ 
മരങ്ങേിഹലാന്ായി വിരാജിക്കുന് 
ആഞെിലി 35 മുതൽ 40 മീറ്റർ വഹര 
ഉയരത്തിൽ പെർന്ച് വേരുന്നു. വകരേം, 
തമിഴച് നാെച്, കർണ്ണാെക മൊരാഷ്ട്ര 
എന്ിവിെങ്ങേിഹല വനവമഖലകൾക്ച് 

ചാരുത പകരുന് ആഞെിലി, വനം 
വിെ പറഞെ കാടുകേിഹല തിരുവശ
ഷിഹപ്പന്നു തഹന് പറയാം. കനത്ത 
മഴയും ഹപാരിയുന് വവനലഹമാഹക് 
സെിക്കുന് ആഞെിലിക്ച് തെി വ്യവ
സായത്തിലം ഏഹറ സ്ാധീനമുണ്ച്. 

 എന്ാലിവിഹെ വിഷയം തെി വ്യവ
സായമല്ല. അതിനമപ്പുറമുള്ള സാദ്്യത
കോണച് ഈ മൊവൃക്ത്തിനള്ളതച്. 
പാതവയാരങ്ങേിലം പറമ്പുകേിലം 
പരിചരണങ്ങഹോന്നുമില്ലാഹത പെർന്നു 
പന്ലിക്കുന് അയണി എന്ച് വിേിവപ്പ
രുള്ള വനവൃക്ം പ്തിവർഷം ഉല്ാദിപ്പി
ക്കുന്തച് ലക്ക്ണക്ിന ചക്യാണച്.  

 നൂറു ഗ്രാം മുതൽ നാന്നൂറു ഗ്രാം 
വഹര വലപ്പമുള്ള ആഞെിലി ചക്കൾ 
ഉണ്ച്. പഴുത്താൽ പ്പിഹന് ഒന്നു രണ്ടു 
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കഴിക്ണം. 
വിരൽനഖം ഹകാണ്ച് നീക്ാവുന് 
പുറം ഹതാലിയാണിതിനച്. അതിമവനാ
െരമായ പഴത്തിനച് ഹൃദ്യമായ മധുരവും 

സു�ന്വുമുണ്ച്. കുരുവിൻവമൽ 
വനരിയ പാെവപാഹലയാണച് മാംസേ 
ഭാ�ം. അതിനാൽ ഒന്ിവലഹറ 
ചക്കഴിച്ാവല മതിയാവുകയുള്ളൂ. 
അതറിഞൊവണം ഒരു സീസണിൽ 
നൂറുകണക്ിന കുഞെൻ ചക്കോണച് 
ആഞെിലി നമുക്ായി നൽകുന്തച്.

 കടും പച്നിറം മങ്ങിത്തുെങ്ങു
വമ്പാവഴ ചക്കൾ പറിച്ചു തുെങ്ങണം. 
വൻമരത്തിഹറേ തുഞ്ത്തുവഹര കായ്കന്
തിനാൽ ഇവയുഹെ വശഖരണം അല്ം 
പ്യാസമുണ്ാക്ാം. മരത്തിൽക്യ
റിയാലം വതാട്ികൾ ഉപവയാ�ിച്ാവല 
ഉദേിഷ്ടകാര്യം സാധിക്കൂ എന്ർത്ം. 
അെർത്തുന് ചക്കൾ നിലത്തു 
വീണു ചതഞ്ഞുവപാകാതിരിക്ാൻ 
താഹഴയും കാവലാൾ വവണം. 

 ചക്കൾ തരംതിരിച്ച് 
കാർഡച് വബ്ാർഡച് വബ്ാകച് സുകേിൽ 
അട്ിയടുക്ി അെച്ചുഹവച്ാൽ മൂന്ാം 
നാൾ ഹകാതിയൂറുന് �ന്വും മധുര

അകന്നുവപാകുന്ന 
അയനഥിന്പ്പരുമ
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അയനിപ്പഴം ഭക്ഷിക്കുന് മവഴാമ്പൽ

വുമുള്ള പഴങ്ങോയി. വാണിജ്യ സാ
ധ്യതകേറിഞെ മിടുക്ന്ാർ ഇവപ്പാൾ 
ഇവയുഹെ സംഭരണവും വിപണനവും 
ഹചറിയവതാതിലാഹണങ്ിലം 
ആരംഭിച്തച് സവന്ാഷമുള്ള കാര്യമാണച്.  

 “ആണിനം ആഞെിലിക്കുരുവിനം 
വിലയിെരുവത” എഹന്ാരു ഹചാ
ല്ലുതഹന്യുണ്ച്. ഗുേികപ്പരുവമുള്ള 
ആഞെിലിക്കുരുവാണച് പിന്ീെച് മൊ
വൃക്മായി പെർന്നു പന്ലിക്കുന്തച്. 
അതുവപാഹലയാണച് നിസ്ാരനായ 
ഒരു കുട്ി വേർന്ച് വപരും ഹപരുമയും 
ആർജ്ജിക്കുന്തും രാജ്യത്തിഹറേ 
അഭിമാനമായി മാറുന്തും. എത്ര 
അർത്വത്താണീ പഴഹമാഴി!  ഗ്രാമീണ 
വകരേത്തിഹറേ ഇഷ്ടഭക്ണമായി
രുന്നു ഒരിക്ൽ ആഞെിലിക്കുരു. പഴം 
പക്ികൾ കഴിച്ിട്ച് അവവശഷിപ്പിച്ചു

വപാകുന് ആഞെിലിക്കുരു ഹപറുക്ി
ഹയടുത്തച് കൂടുകേിലാക്കുക കുട്ികളുഹെ 
വൊബ്ിയായിരുന്നു. അവ വറചട്ിയിലിട്ച് 
വറുഹത്തടുക്കുന്നു. ഹമാരിഞെ കുരുവിൽ 
നിന്നും ഹതാലികേയാനം എളുപ്പവിദ്യ
യുണ്ച്. ഹചറിയ ചാക്ിവലാ സഞ്ിയിവലാ 
ഇവയിട്ച് ഹമാത്തത്തിഹലാന്നു 
തിരുമ്ിയാൽ മതിയാകും. ഇപ്കാരം 
പുറഹന്ാലികേഞെ ആഞെിലിക്കുരു
വിഹറേ സ്ാദച് നിലക്െലയ്ക മുകേിലം 
കശുവണ്ിപ്പരിപ്പിന താഹഴയും നിൽ
ക്കുഹമന്ച് ഒരിക്ൽ പ്ശസ് സാെിത്യ
കാരനായ വി.ഹക.എൻ. പറഞെിട്ടുണ്ച്. 

 പണ്ച് മാമ്പഴമായാലം വപരയ്ക
യായാലം കിേിപ്പാതി കഴിക്കുന് ഒരു 
ബ്ാല്യമുണ്ായിരുന്നു. ഇന്ിവപ്പാൾ 
അവഹയാഹക് വർജ്ജിക്കുകയാണച് നാം. 
നിപ്പ മുതൽ ഒരു കൂട്ം വപരുകേിലള്ള 
പനി അവയുണ്ാക്കുമവത്ര. അതിനാൽ 
നിലത്തുവീണ കുരു ഹപറുക്ലം സംസച് ക
രിക്ലഹമാഹക് റിസച് കച് ആഹണന്ച് 
ചുരുക്ം. എന്ാൽ വകരേത്തിഹറേ 
അതിരു പങ്ിടുന് കർണ്ണാെകയിലം തമി
ഴച് നാട്ിലം “അയനിക്ാ” രുചികരമായ 
“സച് നാകച് സച് ” ആയി നാട്ടുകാർ 
ഇവപ്പാഴും ഉപവയാ�ിച്ചു വരുന്നു.

 ആഞെിലിച്ക് വശഖരിക്ലം സം
സച് കരിക്ലം, ആഞെിലിക്കുരു ഹകാണ്ച് 
ഭക്്യവസ്തുക്ൾ ഉണ്ാക്ലഹമാഹക് 
പരീക്ണാെിസ്ാനത്തിഹലങ്ിലം 
നമുക്ച് ആരംഭിക്കുന്തിഹനക്കുറിച്ച് 
ഒന്ാവലാചിക്ാവുന്താണച്. വവണ്ത്ര 
പ്ചാരണം ഈ കുഞെൻ പഴങ്ങൾക്കു 
നൽകിയാൽ ചിത്രം മാറുഹമന്നുറപ്പച്. 

(പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനും ഫ്ീലാൻസ്ച്                                                               
എഴുത്തുകാരനുമാണ്ച് മലഖകൻ)    

പവിഴത്ിരി
 പാഴാക്ാൻ ഒന്നുവമയില്ല എന്നു 
പഴമക്ാർ പഞെതച് ഹവറുഹതയല്ല. 
അയണി എന് ആഞെിലി പൂവിട്ച് 
കായച് വിരിയുവമ്പാൾ അവയിൽ 
ഏതാണ്ടു മുപ്പതു ശതമാനവും 
ഹകാഴിഞ്ഞുവപാവുകയാണു പതിവച്. 
പത്തുമുതൽ പതിനഞ്ചു ഹസറേീമീറ്റർ 
നീേവും ഹപൻസിൽ വണ്ണവുമുള്ള ഈ 
തിരികൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി വേഞ്ഞു
പുേഞെച് മരവച്ാട്ിൽ കിെക്കുന്തച്   
സാധാരണ ദൃശ്യമാണച്. എന്ാൽ ഇവ 
പണ്ച് പാഴച്ത്തിരികേല്ല പവിഴത്തിരിക
ോയിരുന്നു. വാെിയുണങ്ങുന് തിരികൾ 
നിവർത്തിഹയടുത്തച് പലകക്ീഴിൽ 
ഹവച്ച് ഉണക്ിഹയടുക്കുവമ്പാൾ വേവും 
പുേവുമില്ലാത്ത ഉണക്തിരി കിട്ടും. 
ഇവ വവഹപ്പണ്ണയിൽ മുക്ിഹയടുത്തച് 
രാത്രികാലങ്ങേിൽ കൃഷിയിെങ്ങേിൽ 
ഹകാളുത്തി ഹവയ്കം. വിേകഹേ ആക്ര
മിയ്കന് ഹചറുപ്ാണികൾ കീെങ്ങൾ 
എന്ിവ ഇതിഹറേ �ന്വമറ്റച് അകന്ച് 
വപാകും. ചിലഹതാഹക് ചത്തുവീഴുകയും 
ഹചയ്ം. ഇരുേിൽ അങ്ങിങ്ങായി 
കത്തി നിൽക്കുന് അയണിതിരി
കൾക്ച് ചുവപ്പു നിറമുള്ള കനലാവും 
കാണാനാവുക. അതിനാലിവഹയ 
പവിഴത്തിരികഹേന്നും വിേിച്ിരുന്നു
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ചരിത്ര രശ്ികൾ - 13

    ശ്ീകുമോർ രോമകൃഷ്ൻ

മലയാേ സാെിത്യ സാമ്ാ
ജ്യത്തിഹല ശുഷച് കമായ 
ശാഖകേിൽ ഒന്ാണച് 

വനസ്മരണ. പ്കൃതി സച് വനെത്തിന
പരിയായി സാെസികതവയാടുള്ള 
പ്ണയവും അതിൽ അന്ർലീനമാണച്. 
വന്യജന്തുക്ളുഹെ ആവാസഭൂമി എന് 
നിലയിൽ കാനനവാസ പശ്ാത്തല
ത്തിൽ ഒരു കരുതൽ കൂെി ആസ്ാദകനച് 
ആവശ്യമാഹണന്ച് ഉപവബ്ാധ മനസ്ച് 
ഓർമ്ഹപ്പടുത്തുന്നുണ്ച്. കാഹെന്ച് വകൾ
ക്കുവമ്പാൾ പലർക്കും ഒരുൾഭയം ഓെി

ഹയത്തുന്തച് ഇതിനാലാകാം. മഹറ്റാന്ച് 
കാട്ിലൂഹെയുള്ള സഞ്ാരത്തിഹറേ 
പ്വത്യകതകോണച്. ന�ര, നാട്ിൻപുറ 
ശീലകേിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്മായി 
സു�മമായ സഞ്ാരപാതകവോ, 
സുഖസൗകര്യങ്ങവോഹെയുള്ള താമസ 
സൗകര്യങ്ങവോ, ഭക്ണ സുഭിക്തവയാ 
ഒന്നും കാനന ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യ
മാഹയന്നു വരില്ല. മനഷ്യാധിവാസം 
അധികമില്ലാത്തതിനാൽ പലവപ്പാഴും 
ഏകാന്തയുഹെ നീണ് നിമിഷങ്ങൾ 
ഒപ്പമുണ്ാകുകയും ഹചയ്ം. ഇഹതാഹക് 

ഉൾഹക്ാള്ളാനള്ള വശഷിയും മനക്രു
ത്തും സ്ായത്തമായവർവക് കാഹെന് 
വന്യഭൂവിഹന ആസ്ദിക്കുവാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പവക് ഇതു 
ഹകാണ്ാകാം സ്തീകൾ ഈ വമഖലയി
വലക്ച് അത്രകണ്ച് കെന്നു വരാത്തതച് 
എന്ച് അനമാനിവക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

മലയാേ ഭാഷയിൽ വകരേവർമ് വലിയ
വകായിത്തമ്പുരാഹറേ 'മൃ�യാവിവനാദം'  
പള്ളിവത്താട്ം, പരവമശ്രഹറേ 'വന
സ്മരണകൾ', ശിവദാസവമവനാൻ 
എഴുതിയ വവട്ക്ഥകൾ, 'കാപ്പി മൂപ്പഹറേ 
കാെനഭവങ്ങൾ' തുെങ്ങി വേഹര ദുർല്ല
ഭമാണച് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തഹന്. 
കാെിഹനയും, കാട്ിഹല ജീവികഹേയും 
അവയുഹെ ജീവിത രീതിഹയയും ആസ്ാ
ദനത്തിലൂഹെ വീക്ിക്കുന്വർവക് 
ഭാഷയിലൂഹെ അതച് പ്കെമാക്കുവാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ. വകരേവർമ് വലിയ 
വകായിത്തമ്പുരാഹറേ മൃ�യാവിവനാദം 
പ്ധാനമായും വന്യമൃ�വവട്യുമായി 
ബ്ന്ഹപ്പട് കാര്യങ്ങൾക്ാണച് ഊന്ൽ 
നൽകുന്തച്. ബ്ിട്ീഷച് ഭരണകാലത്തച് 
പ്കൃതി സച് വനെികോയി മാറിയ ജിം 
വകാർബ്റ്റച് ഉൾഹപ്പഹെയുള്ളവരിൽ 
നഹല്ലാരു പങ്കും ആദ്യകാലത്തച് മൃ�
യാവിവനാദക്ാരായിരുന്നുഹവന്ച് 
അവരുഹെ കൃതികൾ തഹന് ഹവേി
ഹപ്പടുത്തുന്നുഹണ്ന് കാര്യം ഇവിഹെ  
സ്മരണീയമാണച്. കാെിഹനയും, കാട്ിഹല 
ജീവജാലങ്ങഹേയും അവർ വതാക്ിൻ 

വനസ്മരണ വഥിരചഥിച്ച 
വനഥിോ രേ് നങ്ങൾ

പി.സി. മകരള വര്മ് ഭാഗീരഥി അമ് തമ്പുരാൻ
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കുഴലിലൂഹെയാണച് തുെക്ത്തിൽ വായി
ഹച്ടുത്തതച്. അത്തരം അനഭവങ്ങേിഹല 
വിരസതയാകാം ഒരു പവക് അവഹര 
പിന്ീെച് അവയുഹെ സംരക്കരാക്ി 
മാറ്റിയഹതന്ച് ചരിത്രം പറയുന്നു.  

വനവാസ ജീവിതത്തിഹല രസകരമായ 
അനഭവങ്ങഹേക്കുറിച്ച് മലയാേ 
ഭാഷയിൽ രചന നെത്തിയിട്ടുള്ള 
ആദ്യഹത്ത മലയാേി വനിതയാണച് 
ഭാ�ീരഥി അമ് തമ്പുരാൻ. (1890-
1964). 'വകരേ പാണിനി' എന് 
വിവശഷണത്താൽ അറിയഹപ്പടുന് 
ഭാഷാസമ്ാട്ച് എ.ആർ. രാജരാജ 
വർമ്യുഹെ(1863-1918) മൂത്ത 
മകോണച് ഭാ�ീരഥി. പിതാവിഹറേ 
സാെിത്യസപര്യയിൽ തമ്പുരാട്ി ഒരു 
നിഴലായി എവപ്പാഴുമുണ്ായിരുന്നു.   

പലവപ്പാഴും ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന് 
അവസരങ്ങോണച് രചനകളുഹെ പുതിയ 
പന്ഥാവച്  തുറക്കുന്തിനച് വെതുവാ
കുന്തച്. ഭാ�ീരഥി അമ് തമ്പുരാഹറേ 
സവൊദരീ ഭർത്താവച് പള്ളം ഹകാ
ട്ാരത്തിഹല പി.സി. വകരേവർമ് 
വനം വകുപ്പിഹല ഹറയിഞ്റും പിന്ീെച് 
ഡി.എഫച്.ഒ.യും ആയിരുന്നു. അവദേെം 
വകാന്ി ഡിവിഷനിഹല നടുവത്തുമൂഴി 
ഹറയിഞ്ിൽ വസവനം അനഷ്ിച്ിരുന് 

കാലം (1932-ൽ) ഭാ�ീരഥി അമ് 
തമ്പുരാനം കുടുംബ്വും നടുവത്തൂമൂ
ഴിയിവലക്ച് നെത്തിയ വനയാത്രയും, 
അവിഹെ നിന്നും ലഭിച് വന്യാനഭവങ്ങ
ളുമാണച് ഹൃദ്യമായ സാെിത്യശീലകൾ 
വചർത്തച് ഹചപ്പിലെച്ച് മലയാേികൾ 

ക്ായി 'വനവാസ സ്മരണകൾ' എന് 
അപൂർവെ ഗ്രന്ഥമായി സമ്ാനിച്ിരി
ക്കുന്തച്. ഇതിൽ സാെസികതയുഹെ 
നറുങ്ങുകൾ കാര്യമായിട്ിഹല്ലങ്ിലം, 
കാട്ിഹല ജീവിതം സന്ിവവശിപ്പിച് 
അസുലഭ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നാെകീയമായി 
ആച്ാദനം ഹചയ്ഹപ്പടുന്നുണ്ച്. ഒരു 
ദിനം കാട്ാനയുഹെ ചൂരറിഞെച് ഏവരും 
ഭയന്ച് മെങ്ങിയതും, ആനക്കുഴിയിൽ 
അെിഹതറ്റി വീണ മ്ാവിഹറേ ലദന്യതയും, 
കാട്ിഹല ഔവദ്യാ�ിക ജീവിതഹത്തപ്പറ്റി 
ഹറയിഞ്ർ വകരേ വർമ്യുഹെ വിവരണ
ങ്ങളുഹമല്ലാം ഗ്രന്ഥത്തിഹറേ മാറ്റച് കൂട്ടുന്നു. 

1947-ൽ പ്സിദ്ീകൃതമായ ഈ 
കൃതി വനവദവതമാർക്ായാണച് 
ആ മെതി സമർപ്പിച്ിരിക്കുന്തച്. 
കാെനഭവം പകുത്തു നൽകിയ വ്യത്യ
സ്മായ അനഭൂതിയും, എഴുത്തുകാരി 
എന് നിലയിൽ സ്ന്ം പിതാവിൽ 
നിന്നും പകർന്നു കിട്ിയ പാരമ്പര്യവു 
ഹമാഹക്യാകാം ഇതിനച് പിന്ിഹല 
ഉൾവപ്രണ. ഭാ�ീരഥി അമ് തമ്പുരാഹറേ 
ഈ രം�ഹത്ത ആധിപത്യം വഭദിക്ാൻ 
മലയാേ ഭാഷയിൽ ഏതാണ്ച് ഈ ഒരു 
നൂറ്റാണ്ിനിെയിൽ ഇതുവഹര ആരും 
മുവന്ാട്ച് വന്തായി കാണുന്ില്ല.     

 (അരണ്യം കണ്ടന്്ച് എഡി്റാണ്ച് മലഖകൻ) 

വകരേത്തിഹല വനങ്ങഹേയും വന്യജീ
വികഹേയും വനസ്മരണയിൽ ഉൾഹപ്പ
ടുത്തിയ ആദ്യ വിവദശ വനിതഹയന് 
വിവശഷണം മിസച്. മാവിസച് ആൻ 
ൊൻഡച് ലി (Mavis Ann Handley)ക്ച് 
സ്ന്മാണച്. ഇംപീരിയൽ വഫാറസ്റച് 
സർവെീസച് ഉവദ്യാ�സ്ഹറേ ഭാര്യഹയന് 
നിലയിൽ, മലബ്ാറിഹല പല വനഭാ
�ങ്ങളും-പ്വത്യകിച്ച് വയനാെിഹറേ 
വനചാരുത ആണച് അവർ തഹറേ 
ഓർമ്കേിൽ നിന്ച് ചികഹഞെ
ടുത്തച് രചിച് തഹറേ മാസ്റർപീസായ 
'Roughing it in Southern India' 
എന് വനസ്മരണാ ലവഭവത്തിൽ 
ഉൾഹപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്തച്. മാന
ന്വാെിയിഹല ചതുപ്പുവനങ്ങൾ, 
നരവഭാജി കടുവയുഹെ ആക്രമണം, 
സർപ്പാരാധന തുെങ്ങി  വന്യതയുഹെ 
ഒവട്ഹറ ഭാവവഭദങ്ങൾ ഇതിൽ വിഷയീ
ഭവിക്കുന്നുണ്ച്. 1911 ലാണച് ഈ ഗ്രന്ഥം 
ആദ്യമായി പ്സിദ്ീകൃതമായതച്.

മിസ.്ച് ഹാൻഡ്ച് ലിയും പരിവാരങ്ങളം ഊട്ിയികല ക്യാമ്പിൽ



 www.forest.kerala.gov.in

മാർച്ച് 2022

48

വനം വാര്ത്ാചിത്രങ്ങൾ

സംസ്ാനന്ത് ആദ്യ വന്യമൃഗ പരഥിചരണ 
സംരക്ണ വകന്ദം പ്രവർത്നമാരംഭഥിച്ചു

ആക്രമണ സ്ഭാവം കാണിക്കുന് വന്യമൃ
�ങ്ങോയ കടുവ, പുള്ളിപ്പുലി എന്ിവയ്കച് 

പ്വത്യക പരിചരണം ആവശ്യമാണച്. പരിവക്ൽക്കു
ന്തും വരാ�ം ബ്ാധിക്കുന്തുമായ കടുവകഹേയും 
പുള്ളിപ്പുലികഹേയും ചികിത്ിക്കുന്തിനം സംരക്ി
ക്കുന്തിനം സംസ്ാനത്തച് ഇതുവഹര ആധുനിക 
സൗകര്യങ്ങവോ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്വവരാ 
ഉണ്ായിരുന്ില്ല. ഈ വപാരായച്മ പരിെരിക്കുന്
തിനായി സ്ാപിച് വന്യമൃ� പരിചരണ സംരക്ണ 
വകന്ദ്രത്തിഹറേ (Animal Hospice Centre) 
ഉദച്ഘാെനം വയനാെച് വന്യമൃ� സവങ്തത്തിൽ 
വനം വകപ്പുമന്തി എ.ഹക.ശശീന്ദ്രൻ നിർവെെിച്ചു.

പ്ായാധിക്യം ഹചന്വതാ പരിക്കുപറ്റിയവതാ 
അസുഖബ്ാധിതവരാ ആയ കടുവകളും പുള്ളി
പ്പുലികളും ജനവാസ വകന്ദ്രങ്ങേിൽ ഇറങ്ങി 
മനഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തിന കാരണമായി 
മാറാറുണ്ച്. ഇത്തരം വന്യമൃ�ങ്ങഹേ കഹണ്ത്തി 
ചികിത്ിച്ച് അവയുഹെ സ്ാഭാവിക ആവാസ 
വകന്ദ്രത്തിഹലത്തിച്ാൽ ജനവാസവകന്ദ്രങ്ങേിഹല 
കടുവ-പുള്ളിപ്പുലി ഭീഷണികൾ ഒരു പരിധിവഹര 
കുറയ്കാനാകും. വനത്തിവലക്ച് തിരിഹക 

വിൊനാകാത്ത വന്യമൃ�ങ്ങഹേ മികച് പരിചരണം 
നൽകി ഈ വകന്ദ്രത്തിൽ താമസിപ്പിക്ാനാകും.

വകരേത്തിൽ കടുവകളും പുള്ളിപ്പുലികളും ഏഹറയുള്ള 
ജില്ലയാണച് വയനാെച്. വയനാെച് വന്യജീവി സവങ്
തത്തിവനാെച് ഹതാട്ടുകിെക്കുന് കർണ്ണാെകയിഹല 
ബ്ദേിപ്പൂർ കടുവാ സവങ്തം, നാ�ർ വൊേ കടുവ 
സവങ്തം, തമിഴച് നാട്ിഹല മുതുമല കടുവ സവങ്തം 
എന്ീ പ്വദശങ്ങേിഹല കടുവകളുഹെ അം�സംഖ്യ 
ഏകവദശം നാനൂറിനടുത്തച് വരും. ആധുനിക 
രീതിയിലള്ള ഈ ചികിത്ാ - സംരക്ണ വകന്ദ്രം 
പ്വദശഹത്ത കടുവകളുവെയും പുള്ളിപ്പുലികളുവെയും 
ആവരാ�്യസംരക്ണത്തിനച് മുതൽക്കൂട്ാണച്.

കടുവ സംരക്ണ അവതാറിറ്റിയുഹെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പാലിച്ച് ഒരു വകാെി 14 ലക്ം രൂപ മുതൽ മുെക്ിൽ 
രണ്ച് ഹെക്ടർ വനഭൂമിയിൽ സ്ാപിച് Hospice 
ഹസറേർ സ്ിതി ഹചയ്ന്തച് വയനാെച് ജില്ലയിഹല 
സുൽത്താൻ ബ്വത്തരിക്ടുത്തായുള്ള കുപ്പാെി 
നാലാം ലമലിലാണച്. സി.സി.െി.വി നിരീക്ണ 
സൗകര്യവത്താഹെ 24 മണിക്കൂറും പ്വർത്തി
ക്കുന് ഇവിഹെ ഒവര സമയം ഈ ഇനത്തിഹല 
നാലച് വന്യമൃ�ങ്ങഹേ സംരക്ിക്ാനാകും.
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മക്ിയാെച്, കുവഞൊം വമാഡൽ വഫാറസ്റച് 
വസ്റഷനകൾ വനം വന്യജീവി വകുപ്പു 

മന്തി എ.ഹക ശശീന്ദ്രൻ  ഉദച്ഘാെനം 
ഹചയച്തു. ചെങ്ങിൽ ഒ.ആർ വകളു എം.എൽ.എ 
അദ്്യക്ത വെിച്ചു. കുവഞൊം വഫാറസ്റച് 
വസ്റഷനിഹല വഡാർമിറ്ററി സംവിധാനത്തിഹറേ 
ഉദച്ഘാെനവും മന്തി നിർവെിച്ചു. സംസ്ാന 
സർക്ാരിഹറേ നൂറച് ദിന കർമ് പരിപാെിയിൽ 
ഉൾഹപ്പടുത്തിയാണച്  വമാഡൽ വഫാറസ്റച് 
വസ്റഷനകൾ ഉദച്ഘാെനം ഹചയ്തതച്. 
ചെങ്ങിൽ വനാർത്തച് വയനാെച് ഡിവിഷൻ 
ഡി.എഫച്.ഒ ദർശൻ ഘട്ാനി രാഹുൽ 
�ാന്ി എം.പിയുഹെ സവദേശം  വായിച്ചു. 
പ്ിൻസിപ്പൽ ചീഫച് കൺസർവവറ്റർ ഓഫച് 
വഫാറസ്റച്  ഡി.ജയപ്സാദച്, ഉത്തരവമഖല ചീഫച് 
വഫാറസ്റച് കൺസർവവറ്റർ ഡി.ഹക വിവനാദച് 
കുമാർ, മാനന്വാെി വ�ാക്ച് പഞ്ായത്തച് 
പ്സിഡണ്ച് ജസ്റിൻ വബ്ബ്ി, ഹതാണ്ാർനാെച് 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തച് ലവസച് പ്സിഡണ്ച് 
എ.ഹക ശങ്രൻ, ജില്ലാ പഞ്ായത്തം�ം 
മീനാക്ി രാമൻ, വ�ാക്ച് പഞ്ായത്തം�ം 
രമ്യ താവരഷച് തുെങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

ജഥില്ാ സ്ഥിരം വനഴ് സറഥി 
ജില്ലാ സ്ിരം വനഴച് സറി വനം വകുപ്പച് മന്തി   

എ.ഹക. ശശീന്ദ്രൻ ഉദച്ഘാെനം ഹചയച്തു. കൽപ്പറ്റ 
ന�രസഭയിഹല ചുഴലിയിൽ വനംവകുപ്പിഹറേ അധീനതയിലള്ള 
4.33 ഹെക്ടർ സ്ലത്താണച് നഴച് സറി നിർമ്ിച്ിരിക്കുന്തച്. 
വൃക്ലത്തകളുഹെ ശാസ്തീയ ഉതച്പാദനത്തിനച് ആവശ്യമായ 
വചാപ്പിം�ച് റം, െീപ്പിം�ച് ഏരിയ , സീഡച് ലഡ്യിം�ച് യാർഡച്, 
ഹഷയച്ഡച് ഹനറ്റച്, ഹറയിൻ ഹഷൽട്ർ, വപാട്ിം�ച് മികച് സച്ചർ 
യൂണിറ്റച്, കവമ്പാസ്റച് യൂണിറ്റച് എന്ിവ ഇവിഹെ സജ്ജീകരിച്ിട്ടുണ്ച്. 
തെസ്മില്ലാഹത ജലവസചനം നെത്തുന്തിനാവശ്യമായ 

കുേം, ഓവർഹെഡച് ൊങ്ച് എന്ിവയും സ്ാപിച്ിട്ടുണ്ച് . 
മൂന്നു ലക്ം മുതൽ അഞ്ചു ലക്ം വഹര വൃക്ലത്തകൾ 
ഇവിഹെ ഉതച്പാദിപ്പിക്ാനാകും. വർഷം മുഴുവനം 
ഗുണനിലവാരമുള്ള വൃക്ലത്തകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന് 
ലക്്യവത്താഹെയാണച് ജില്ലാ സ്ിരം നഴച് സറി സ്ാപിച്ിട്ടുള്ളതച്. 
ലതകളുഹെ ഉൽപ്പാദനവും പരിചരണവും ശാസ്തീയമായ 
രീതിയിൽ ഹചയ്ന്വതാഹൊപ്പം വിദ്യാർഥികൾക്കും 
�വവഷകർക്കും ഹപാതുജനങ്ങൾക്കും സസ്യജാലങ്ങഹേ 
പറ്റി അറിവച് പകരുന്തിനം വനഴച് സറി ഉപകരിക്കും.

വമാഡൽ വഫാററ്് വറ്ഷൻ 
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