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   சுற்றுச்சூல், ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகம்,  

(இந்தி அசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூறல் தகலல் (ENVIS) மம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னசாக 

உருாகி ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன 

ஆகி இண்டுக்கும் முக்கித்தும் அளித்துருகிநது.  

 

இந்தி அசின் “சுற்றுச்சூல் ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம்” சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் முடிபடுக்கும் 

பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் உயிரிணங்களின் 

ாழ்க்னகத் ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காகக் பகாண்டு 

பசல்தடுகிநது. சரிாண சுற்றுச்சூல் கல் மனன உர்ந்து ாடு 

முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள், பகாள்னக குப்தாபர்கள், கல்விாபர்கள், 

ஆாய்ச்சிாபர்கள், விஞ்ஞானிகள் ற்றும் பதாது க்களுக்கும் தன்தடும் 

மசி ற்றும் சர்மச சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்து ங்கும் 

மாக்குடன் இந் அனச்சகம் ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூல் கல் 

( ) னங்கனப நிறுவிது.  ாடு முழுதும்  சுற்றுச்சூல் 

கல் னங்கள் தல்மறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் பகாண்டு 

பசல்தட்டு ருகின்நண. இந் னங்கள் மசி ற்றும் சர்மச 

சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்ல், பாகுத்ல், மசமித்ல் ற்றும் 

அத்கல்கனப தணாளிகளிமடம தப்புல் ஆகி பதாதுாண 

மாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பசன்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில் சுற்றுச்சூல் 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகத்தின் கீழ் பசல்தட்டு ரும் 

சுற்றுச்சூல் கல் னம் “நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் பதாது சுகாாத்தின் 

தாதிப்பு” என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் அரி மசனயில் 

ஈடுதட்டுருகிநது. 
 

       முனணர். சி. அருள்ாசு 
(இக்குணர் ற்றும் ஒருங்கினப்தாபர்) 

 
மின்ணஞ்சல்: 

dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 

 
இனபங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 
http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (மிழ் ததிப்பு) 

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

முகப்பு அட்டை :  னக்மாமாமணாஸ்மதாா (Micromonospora) என்தது னக்மாமாமணாஸ்மதாமசி 
(Micromonosporaceae) குடும்தத்தின் தாக்டீரிாக்களின் ஒரு இணாகும். அன கிாம்-தாசிட்டிவ், வித்து உருாக்கும், 
பதாதுாக ஏமாபிக், ற்றும் ஒரு கினபத் னசீலித்ன உருாக்குகின்நண; அன ண்ணிலும் நீரிலும் சப்மாட்மாபிக் 
டிங்கபாக நிகழ்கின்நண. 

(ஆாம்: www.alchetron.com) 

உயிரில் தன்முகத்ன்னக்காண 
சர்மச ாள்  
22, ம - 2019  
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கருப்பதாருள்கள் 

து தல்லுயிர், து உவு,  
து ஆமாக்கிம் 



தொபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சிமப்பு கட்டுட 

அடயாத்திக் காடுகள் எனும் சதுப்பு நியக்காடுகளின் 

லரர்ப்பு முடமயும் அதன் பன்களும் 
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சுற்றுச்சூறலின் தகலல்கள் 

உயகம் அழிடல ந ாக்கி சசல்கிமதா? 

சூறலில் மீதான நபார்: ‘இன்னும் பிமக்காத 

தடயமுடமக்காக இடத சசய்நத ஆக நலண்டும்’ 

 
 

04 
 
 

06 

அறிவில் அறிநலாம் 

சசவ்லாய் கிகத்தில் லாழும் திமனுள்ர பூமியின் ஆதிகாய 

உயிரிகள் 
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ந ாய்களும் அலற்டமத் தடுக்கும் முடமகளும் 

முதுகு லலி (Back Pain) 
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சசய்திகள் 

பருலநிடய ாற்மம்: ஒற்டம சபண் பற்ம டலத்த ச ருப்பு, 

பவும் நபாாட்ைம் 
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கருப்ச ொருள் 

“ ொலினம் மற்றும் ச ருங்கடல்” 



1 ENVIS  பசய்தி டல்  தாகம் 17/இனப்பு 2/ ம - ஆகஸ்ட் 2019 

முன்னும 

கடல் ீர் ினத்ணடன் இபம் இடத்ில் குநந் 
அபவு ீர் ீநம்தி  ேற்றுப்தொங்கொண  ண்தப்தொணண 
கடல் ீ உள்ப ொல் ிபேப்தி அனுப்பும், இற்கு 
உி ேய்பம் ண்ம் அங்கு பத்ிற்கும். இணதொன்ந 
ின அப்த அனொத்ிக் கொடுகள் (Mangrove Forest) ன்று    
அக்கப்தடுகின்நண. 

இக்கொடுகள் கடல் அனகள் உள்ப ொலும், கடல்ீர் 
கில் உள்ப ினத்ின் ண் அரித்ண ினத்ினுள் 
புகுந்ண ிடொல் டுத்ண ினத் கொத்ணபேக்கின்நண.   
அமயாத்திக்காடுகரின் நன்ம 

கடல் ீரின பர்ண தொல்ொற்நிணொலும் 
கொடுகபில் உள்ப ீரில் பபேம் ங்கள் ன்ணரீ் னும் 
ல்ன ீரில் ட்டு பபேம் ண் கொண்ட 
இற்நின் அடிப்தப்பு ினத்ில் இபேந்ொலும் ர்தகுிகள் 
தடிர்த்ண ிரிந்ண ண்ின் ன கொப்தடும். 
அனொத்ிக்கொடுகள் கடல் அரிப்தில் இபேந்ண ட்டும் 
ினத் கொக்கில்ன கடல்கொள் னும் தண 
உத்ிற்கு ல் லம்பும் தனகபின் ேீற்நத்ினிபேந்ண 
கடனொ  கிொங்கள் அித்ணிடொல் த்ண 
கத்ில் அந்ப் தனகள் ந்ொலும் ேொபித்ண, 
அற்நின் கத் கட்டுப்தடுத்ி தொிப்த குநக்கும்.     
உயக அரலில் அமயாத்திக்காடுகள் (Global Distribution) 

உனக அபில் அனொத்ிக்கொடுகள் சுொர் 15.2 
ில்னின் தப்தபவு கொண்டு 124 ொடுகபில் 
திகிடக்கின்நண. அிலும் ஆேிொ ற்றும் ஆப்திரிக்கொில் 
அிகொக கொப்தடுகின்நண, அ ொடொந்ண டக்கு 
ற்றும் ன் அரிக்கொில் அிகம் கொப்தடுகின்நண. 
குநிப்தொக ஆேிொ கண்டத்ில் இபேக்கின்ந இந்ிொ, 
தொகிஸ்ொன், தங்கபொஷ், இனங்க, இந்ொணேிொ 
ற்றும் ொய்னொந்ண ொடுகபில் அிகொக கொப்தடுகின்நண. 
இந்திாலில் அமயாத்திக்காடுகள் 

கங்கொற்றுப் தடுகில் உள்ப சுந்ணக் கொட 
அனொத்ிக்கொடுகபில் ிகப்தரிொக கபேப்தடுகின்நண 
(ற்கு ங்கொபம்), லும் குஜொத், எரிேொ, ஆந்ி, கப 
ற்றும் புணச்ேரி ஆகி ொினங்கபின் கடற்க 
ஏகபிலும், அந்ொன் ிக்கொதொர் ீவுகபிலும் இக்கொடுகள் 
கொப்தடுகின்நண. 
திழ்நாடுட்டில் அமயாத்திக்காடுகள் 

ிழ்ொடுட்டில் ேிம்தத்ிற்கு அபேகில் உள்ப 
திச்ேொம் ன்ந ஊரில் உள்ப அனொத்ிக்கொடு 
இந்ிொில் இண்டொண தரி கண்டல் கொடொகும். இில் 
20க்கு ல் றுப்தட்ட அனொத்ிம்ங்கள் 
கொப்தடுன்நன். அில் குநிப்தொக ில்ன ம் 
(ேொதொொ (Rhizophora)) அிகொக கொப்தடுகின்நண.  

கொடிக்க அடுத்ணள்ப பத்ணதட்ட  தகுிில் 

14 கொண கண்டல் ங்கள் கொப்தடுகின்நண. அற்கு 

அடுத்ொல் தொல் அங்கிபேந்ண ங்கொப ிரிகுடொ பில் 
இபேக்கக்கூடி ஏனகுடொ ீிேல் கொட்டப்தட்டிணம் 
ற்றும் ொண்டி ஆகி கடல்க எங்கபில் பர்ந்ண 
தொம்தன், ொனிொக்கம், ப்தம்த, ேொல்குடி, 
ணத்ணக்குடி ற்றும் கன்ணிொகுரி அபேகில் உள்ப 
க்குடி ன்ந கிொங்கபில் பர்த்ண பேக்கின்நண. 
லும் ேன்ணில் உள்ப ண்ணூர் ணநபக அபேகிலும் 
இம்ங்கள் பர்ந்ண பேக்கின்நண. அணட்டுில்னொண 
ேன்ண எட்டிபள்ப தள்பிக்கபம் தல்லுிர்பம் 
ிநத் ேணப்பு ினப்தகுிொகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(புமகப்பட ஆதாம் : www.mangrove.at) 
அற்க்கு அடுத்ொக கிக்கு கடற்க்க ேொனகபில் 

குநிப்தொக பத்ணக்கொடு, கொபம் ற்றும் 
ொல்னபுத்ிலும் எபேேின ங்கள் பர்த்ண 
பேக்கின்நண. 
அமயாத்தின் காடுகரின் பன்கள் 

இந்கொடுகபில் உள்ப ங்கள் ங்கள் ர்கபிலும் 
ண்டுகபிலும் உள்ப ேிநி ணபகள் பனம் கொற்ந 
உநிஞ்ேி கொற்நில் உள்ப கொர்தண டுத்ணக்கொண்டு         
அிக ஆக்ேிஜண பிிடுகிநண. இன் பனம் க்கலக்கு 
டில்னொல் திொ ொப கிடத்ண ொய்கள் 
அனுகொல் உடல் ஆொக்கிம் தபேகிநொர்கள் லும் 
இம்ங்கள் பிண்டனத்ில் இபேக்க கூடி 
கரிினொப உள்ொங்கி பிண்டனத்ில் 
ப்தத் குநத்ண புிப்தடன டுக்கிநண. 

கடல்லாழ் உிரினங்கரின் ததாட்டில் 
கொடுகபில் இபேக்கும் ீர்பபம் தசு அப்பும் 

இந் தகுிகபில் உள்ப ேீனக ீன்கபின் ங்கள் 
இணப்தபேக்கத் அிகரிக்க கொொகின்நொன். குநிப்தொக 
இநொல் ற்றும் ண்டு ககள் இந் அனொத்ி 
ங்கபின் ர்தகுிகபில் இணப்தபேக்கம் ேய்கின்நண. 

இந் ேணப்பு ினப்தப்பு தன கடல்ொழ் உிரிணங்கலக்கு 
ணொண சூழ்ின ற்றும் தொணகொப்பும் பேகிநண. ஆனொல் 
இக்கொடுகள் ணிர்கலக்கு ட்டுில்னொல் தன 
உிரிணங்கலக்கும் அிக ன்கப பேகிநண. 

ருத்துல பன்பாடுகள் 
அனொத்ிக்கொடுகபில் பபேம் ங்கள் தல்று 

பேத்ண குங்கபக் கொண்டொகும். இ தன 

 

அமயொத்திக் கொடுகள் எனும் சதுப்பு நியக்கொடுகளின் லரர்ப்பு முமமயும் அதன் பன்களும் 

முனைவர் மு. செய்யது அலி1 மற்றும் முனைவர் கு. கருணா ொகரன்2 
 

1 உயிரி ச ாழில்நுட்பத் துனற, முஹம்மது ெ க் கனல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சொழிங்கநல்லூர், சென்னை - 600 119. 

2 சுற்றுச்சூழல்  கவல் னமயம், விலங்கியல் துனற, சென்னைப் பல்கனலக்கழகம், கிண்டி வளாகம், சென்னை - 600 025 

சிநப்பு கட்டுன 
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ொய்கலக்கு பேந்ொக அநிில் பூொக ிபைதம் 
ேய்ப்தட்டு பேந்ொகவும் தன்தடுத்ப்தடுகிநண.  

புற்றுொய், ஞ்ேள்கொொன, ீிவு ொய், கொே ொய் 

ற்றும் ொற்றுொய்கபபம் குப்தடுத் 
தன்தடுகின்நண. ர்கப எட்டி பக்கூடி 
ணண்ணுிரிகபிலும் அிக பேத்ண தன்கள் 
கொப்தடுகிநண. 
ற்ம பன்கள் 

அனொத்ி ங்கபின் தட்ட, ர்கள் ற்றும் 
இனகள் தொய்கள் கூடகள் ொரிக்க தன்தடுகின்நண. 
தரி அனகள், சூநொபி, சுணொிகப டுக்கவும் 
இம்ங்கள் ிகுக்கிநண.  

தனகொண தநகள் ந்ண இக்கொடுகபில்   
கூடுகட்டி ொழ்கின்நண. குநிப்தொக கொபக்கு உள்பொன், 
ஊேிொல் ொத்ண, ேக்குபேி, ஞ்ேள் ொனொட்டி, 
ீரிொக்  கொி, ொக்கொி, அரிொள் பக்கன், 
ேந்ீனக்கொக்கு, தபக்கொத்ி ண உள்ொட்டு ற்றும் 
பிொட்டுப் தநகள் ந்ண ேல்கின்நண. 
அமயாத்திக்காடுகள் லரர்ப்பீல் திறகம் 

சுணொிக்குப்தின் ேன்ண தொணகொக்கும் கில் 
இக்கொடுகபின் பர்ப்தில் இண்டு ிட்டங்கப 
ேல்தடுத்ி ிக அசு ற்நிகண்டு உள்பண. ேன்ண 
கரில் இக்கொடுகப பர்க்கும் ிட்டம் 2008இல் 
ணங்கிண. பல் ிட்டத்ில் அடொறு ொல்கொப்தி  
பூங்கொின் தின்புநம் 58 க்கர் ினம் ர்வு ேய்ப்தட்டண. 
ண்கண்டல், ேன்கண்டல், கன்ணிள்பி, ில்ன 
உள்பிட்ட லகொண ங்கள் பர்க்கப்தட்டண. 
இண்டொண ிட்டம் 2014இல் ேொந்ொம் கடற்கில் 
இபேந்ண ிொேொதிகல் ேொேட்டி  300 க்கரில் 31500 
ீட்டர் ணத்ிற்கு ங்கள் பர்ந்ண பேகின்நண. ற்தொண 
ிக கடற்கபலணம் இக்கொடுகள் அேிம் ண 
ரிந்ண ிக அசு கடற்க ஏொக ங்கப 
டுற்கு ஆத்ொகி உள்பண. இன் பனம் கடனில் 
இபேந்ண க்கூடி தனகப டுப்தொல் இக்கொடுகள் 
ேணப்புின சுொக கொப்தடுகின்நண. 

ீணனுக்கு ேணப்பு ினக்கொடுகள் (Mangrove Forest) 

இல்னணில் எபே ீனும் இல்ன! ண ொம் 
கடற்கொங்கப ினப்தடுத்ி ண் அரிப்தினிபேந்ண 
கொப்தொற்ந ண்டும். கடன ம்தி திக்கும் 
ீணர்கலக்கு றுொழ்ப்தொடு திினிபேந்ண 
ம் கொப்தொற்நிக்கொள்ப இக்கொடுகள் ிகுக்கும். 

கடனின் ேீற்நத்ின் தொண ீணர் குடிகப 
தபேம்தொலும் தொிக்கப்தடு கொண்கிநொம். ீன்பம் 
குன்நிபேம் ினில் இம்ங்கப கடனொங்கபில் 
ட்டு பர்த்ொல் தன ன்கள் கிடக்கும்.  

ேணப்புின கொடுகப கடற்கொங்கபில் 
பர்ப்தன் பனம் கடல் பம் தபேகுொடு சுற்றுனொ 
திகபின் பேகபம் அிகரிக்கும் இணொல் 
ீணர்கபின் ொழ்ொொம் ம்தடும். 
A. தர ததர்வு 

அனொத்ி கொடுகப உற்தத்ி ேய் (ர்ேரி) 
தின்பேம் கொிகபக் கபேத்ில் கொண்டு பத் 
ர்வு ேய் ண்டும். 
1) ொங்கலக்கு ீர்ப்தொேணம் ேய்ற்கொண உப்தக் 

குநக்க ேந்/இற்க அன ஏட்டத்ின் தொலண 
ீரில் பழ்கும் இடொக இபேக்க ண்டும். 

2) ீி புல் ற்றும் சூநொபி ிகழ்வுகபின் தொண 
அனகபினிபேந்ண தொணகொப்தொண இடத்ின அக்க 
ண்டும். புல்கள் ற்றும் சூநொபி அல்னொ 
தபேத்ில் அக்கப்தட்ட ர்ேரிகள் இ பேம் 
தொலண அிக்கப்தடனொம். 

3) ஏபவு ட்டொண, ீர் ங்கொல், ர் ன்கு 
ஊடுபேி, பிில் டிக்கூடி ினொக 
இபேக்கண்டும். 

4) ேணப்புினம் ற்றும் திந ங்கபின் ினில் ர்ேரி 

அக்கப்தட்டொல் பூச்ேிகள் அண்டொல் இபேக்க 
ண்டும். 

5) டவு பத்ிற்கு அபேகொில் இபேத்ல் ேிநந்ண. 
(தொக்குத்ண ேனவுகப குநக்க). 

6) ன்ணரீ் ினங்கள் அபேகில் இபேந்ொல் ேிநப்பு. 
7) ிகள் / திச்ேொ பனங்கள் பிில் கிடக்கும் தடி 
அக்க ண்டும். 

அட்டலமை (1) சதுப்புநிய ங்கரின் ருத்துல 

பன்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. கர தசகரிப்புக்கான தாரிப்பு 
கரப்பைிக்கு முன் 
1) கன்றுகப ட தொபேத்ொண ி ற்றும் த் 
குநிக்க ேிப்பு அல்னண ீன ிநத்ில் குநிிடப்தட்ட அன 
ினகள் கொண்ட எபே அன ொட்கொட்டி(Calendar) பனம் 
ர்டுக்க ண்டும். 
2) ேகரிப்தொபர்கள் (ன்ணொர்னர்கள்/ உறுப்திணர்கள்) 
தொபேத்ொண ஆடகள் (ீபொண ேட்ட, ொப்திகள்), 
ப்தர் கொனிகள் கணுக்கொல்  படும் கொனிகப 
அிந்ிபேக்க ண்டும். 
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3) ொண பொடங்கள் ற்றும் தொபேட்கள்: 
 தொக்குத்ணக்கு ண்டிகள், ின்தண்டங்கள், 
ன்ணொர்னர்கலக்கொண ேொன்நிழ்கள். 

 ொற்றுப்த (தொனிதொக்ஸ்) 
 8 * 12” (20 * 30.5 cm) கொட்டுேடி ொற்றுக்கு  
 4 * 6” (10 * 15 cm) ிகலக்கு 
 ிண் அல்னண ொண்டி கத்ிகள் (டகொட்) 

கரப்பைி நாரில்: 
1) ர்ேரிகபப் தற்நி ன்ணொர்னர்கலக்கு எபே 
சுபேக்கொண ொக்குினக் கொடுங்கள் .கொ. அற்நின் 
பக்கித்ணம் ற்றும் பத் கப குநிப்திடுங்கள். 
அர்கப ி/கொட்டுேடி ொற்று ேகரிப்தொபர்கள், 
தகப கட்டுதர்கள் (packers) ற்றும் இடொற்றுதர்கள் 
(ஹொனர்கள்), ண குலக்கபொகப் திரிக்கவும். 
2) ேிநந் ற்தொர்க்கு 15 பல் 20 தங்கற்தொபர்கள் 
ீம் எபே ற்தொர்ொபர் அல்னண ேனொக்குணொ 
இபேக்க ண்டும். ணணில் ேின ன்ணொர்னர்கள் 
நொண டபநகபப் தின்தடுத்க்கூடும். .கொ. 
ிகள் ற்றும் ேடிகப நிந்ொனொ கணொக 
கொபொல் இபேத்ல், சுபேக்கு தகபில் ிப்த தட்டொனொ 
ொற்றுகள்/ிகள் அிகொய் இநக்கக்கூடும். 
C. காட்டுச்தசடி நாற்று தசகரிப்பு ற்றும் பதப்படுத்துதல் 

கொட்டுச்ேடி ொற்றுகள் தபேம்தொலும் ொய் ங்கலக்கு 
அபேகொினொ, ேணப்புின ர்கபின் இடினொ, 
கிடப்தட்ட குபங்கபின் பவுகபினொ அல்னண 
கடற்க இில் கொப்தடுகின்நண. கடற்கில் 
இபேக்கும் ொற்றுகள் குறுகி கொன இபேக்கின்நண, 
ணணில் அனகபின் ொக்கத்ொல் ேிடகின்நண. 
ொநொக ர்கபில் ேிக்கிபள்ப ொற்றுகள் அல்னண 
குபங்கபின் பவுகபில் இபேக்கும் ொற்றுகள் ந் 
டபம் இல்னொல் எபே ீட்டர் அல்னண அற்கு 
ற்தட்டொக பபேம். 

1. 40 ே.ீ.க்கு ல் இபேக்கும் ொற்றுகப ேகரிக்க 

ண்டொம். 10 பல் 30 ே.ீ உபம்  குநந் 
தட்ேம் 6 இ கொண்டு இபேக்கும் ொற்றுகப 
ேகரிக்கவும். 

2. ிண் அல்னண ொண்டி தன்தடுத்ி ொற்நின் 
றுகப சுற்நிலும் ண்ொல் படிிபேக்கும் தடி 
ொண்டி டுக்க ண்டும். 

3. கபிண்ொல் படப்தட்ட ொற்றுகப கொட்டிலும், 
ொல் படப்தட்ட ொற்றுகள் அிகம் இநக்கக்கூடும். 
ணணில் ல் ணகள்கள் பிில் ர்கப 
கொற்றுக்கு பிப்தடுத்ணம். 

4. ேிநி ொற்றுகள் 10 பல் 20 ே.ீ ீபம் கொண்ட 
ர்ேரிில் (3 பல் 4 ொம் பல் 1 பேடம் , 
குநந்தட்ேம் 30 ே.ீ பர்ந்ண ிடொண ண்ட 
அடபம்  தொணகொக்க ண்டும். 

5. தரி ொற்றுகள் (20 பல் 60 ே.ீ ீபம்) 
அகற்நப்தட்ட தின்ணர் புணர்ொழ்வு இடத்ிற்கு டிொக 
இடொற்நம் ேய்ப்தடனொம், இற்க்கு ீரிப்பு ற்றும் 
ேத்த் டுக்க தொணொண கபிண் ர்கலடன் 
இபேக்க ண்டும். 

D. தாட்டு/லிமதகள் தசகரிப்பும் ற்றும் நடவு தசய்தலும் 
1. க்கொக ப்ல் -  பூக்கும் கொனம் படிந்ண ஜூன் - 
ஆகஸ்ட் ொத்ில் தம்பேம் தபேத்ின் உச்ேத்ில் 
ொட்டு/ிகள் ேகரிக்க ண்டும். புிொக ிலந் 

தங்கலம் ேகரிக்கப்தடனொம், அ பூச்ேிகள் ற்றும் 
திந ேங்கள் இல்னொல் இபேக்கண்டும். 

2. தங்கப ேகரிக்கும் தொண, பிர்ச்ேிக்கொண ிநம் 
ற்றும் அப்த ேரிதொர்க்கவும். (.கொ., 
ேொதொொின் அடர் தச்ே-ேிப்பு ிநபம், 
ேொணட்டிொ ற்றும் ேனொகொர்தஸ் தங்கபின் 
ொல் ிரிேல் தற்நிபேக்கும்). பூச்ேிகபொல் ேடந் 
தங்கப ினக்கவும். (.கொ., ண்டுகள் னொர்ொக்கள், 
ொய் ற்றும் நொண டிங்கள் தின்ஹட் 
அபினொண ணபகள் ஆகி). 

3. ணெற்றுக்கக்கொண ேொதொொ ொட்டுகப ொங்கும் 
தொண, 30-50% கட்டத் ட்டு ேலுத்ி அன் 
ம்தகத்ன் பனில் ேரிதொர்க்கவும். ர்கப 
பர்க்கும் ொட்டுகலக்கு ட்டும் ொக 
ேலுத்வும். 

4. உள்லர் தணுக் குபத்ில் (Native Genetic Pool) 
ிர்நொண ொக்கங்கபத் ிர்க்கவும் ொய்கள் 
ற்றும் பூச்ேிகப ிர்க்கவும், ீவுகலக்கு இடில் 
ொட்டுகப/ிகப கொண்டு ேல்னப்தடக்கூடொண. 

5. ிகள் ற்றும் ொட்டுகள் ினில் தடொல், 
குபிர்ந் ப்தத்ில் நண்ட இடத்ில் ேித்ண 
க்கனொம். அிகதட்ேம் 1 ொம் பல் 1 ொத்ிற்குள் 
இவ்ிகப ட்டுிட ண்டும். .கொ., . ரிணொ 

(A.Marina) ற்றும் . கொர்ணிகுனட்டம் (A.Corniculatum) 
ஆகிகபின் ிகள் 10-20 ொட்கலக்கும் 
ேொதொொொட்டு எபே ொம் க்கும் உிபேடன் 
த்ிபேக்கனொம். 

E. பாரிப்பு 
1. ொந்ொறும் 2-3 பந ொற்றுக்கன்றுகப கண்கொிக்க 
ண்டும். ொற்றுகள் ததடுத்ப்தட்டு, ிகள் 
பபத்தின், ொங்கள் ிிர்ந்ண ஆொக்கிொக 
இபேக்கின்நணொ ன்த ேரிதொர்க்கவும், க்கொண 
ீர்ப்தொேணம் (அன தொன்நற்நொல்) ற்றும் 
பூச்ேிகபினிபேந்ணம் ினங்குகபிடிபேந்ணம் தொணகொப்தொக 
இபேப்த உறுிப்தடுத்ி கொள்பவும். 

2. ஆொக்கிொண ொங்கள் தச்ே இனகபக் 
கொண்டு பூச்ேி இல்னொல் கொப்தடும். பல் ொத்ில் 
இனகபின் ஞ்ேள் ிநம் இபேந்ொல் ீொடகள் 
கொொக இபேக்கனொம், ஆணொல் ிநொற்நம் ீடித்ொல் 
ற்றும் இன ொடிொ ணள் தொன்ந தொபேள் 
ற்தப்தில் ொன்நிணொல், அ ொபற்நிபேக்கனொம். 

• இத்க ொக்குல்கள் ண்டு கொகொட்ரிப்ஸ் 

(Coccotrypes dactyliperda) (பன்ணர் தொேினிப்ஸ்) 
ஃதொனொக்ஸ் (Phlox) னொர்ொக்கபொல் ற்தடக்கூடும், 
அ ேொதொொ ொட்டுகபின் 
ணபிட்டிபேக்கும். 

• இத் ிர்க்க, ஈப்தத்க் குநத்ண 
பிப்புநத் கடிணப்தடுத்ி ண்டுகபொல் 
பட்டிடொதடிக்கு தொனிதக்குகபில் டவு 
ேய்ற்கு 1-2 ொங்கலக்கு பன்ணர் ொட்டுகப 
பிினொ அல்னண கொற்நினொ 
உனர்த்ப்தடுகின்நண. 

3. அன ற்றும் ன்ணரீ் தொய்ச்ேல்கப ேீர்ேய் 
ண்டும் குபங்கபில் ீன் ற்றும் இநொல்கப 
பர்ப்தற்குத் ொண ீப் திடிக்க டக்குகள் 
கட்டப்தடுகின்நண. ேணப்புின பர்ச்ேி ம்தடுத் 
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இவ்ொறு ொற்நப்தட்ட அன ற்றும் ன்ணரீ் ிகபின் 
ஏட்டங்கப ீட்டடுக்க ண்டும் (பக்கி புள்பிகபில் 
டக்குகப உடத்ொல் கூட தொணம்). 
F. தர ததர்வு 

கடற்தப்தில் டவு ேய்ற்கு இட ர்வு ேய்ண 
ிகவும் பக்கிொணண, ணணில் கடற்கொத்ில் 
ேணப்பு ினங்கலக்கு கிடக்கக்கூடி ணொண தகுி 
தபேம்தொலும் குநந் இடபிில் உள்பண. இற்கு 
ர்ொநொக, கிடப்தட்ட குபங்கள் தொணொக ேணப்புின 
ொற்நத்ிற்கு ற்நொகும், ணணில் அ ேணப்புினப் 
தகுிகபின் டுில் இபேந்ண ல் இடபிில் 
அந்ணள்பண, லும் அக்குபங்கள் குநொக 
ொண்டப்தட்டு இபேந்ிபேந்ொல் ிகவும் ேிநப்பு. 
1. ர்த்ிொண அனகபின் தொண ேொத்ிொண 
கடல்பண பத்ிற்குச் ேன்று தொபேத்ொண 
தகுிின் ல்னகப றுத்ண குநிக்கவும். 

2. கிடக்கப்தற்ந இவ்ிடங்கப குநிக்க, உனகபொி 
தொபேத்ணல் பந (GPS) தன்தடுத்வும். 
இல்னணில் ிந் உள்லர் அடொபங்கள் 
அல்னண ற்ந குநிகள் அடிப்தடில் இப்தகுி 
குநிக்கவும். 

• தன ீன்திடி தடகுகள் உள்ப தகுிகள் தொக்குத் 
பிொக்க ிிக்கப்தட்ட ஊடுபேல் தொகலக்கு (5-
10 ீ அகனம்) இடபெறு இல்னொல் கன்றுகப ட 
ண்டும். 

• டவு தகுிக்கு னி அப்தண தடகிணொல் ற்தடும் 
ேத் குநக்க உவும். அணட்டுில்னொண ேபக 
உறுப்திணர்கலக்கு அந் தகுி பிொக 
அடொபம் கொ உவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ிகப பழ்கடிக்கக்கூடி ீரில் பழ்கும் தகுிகள், 
குபங்கள், டக்குகள், ொில்கள் ற்றும் ீர் ஏட்டத் 
தொிக்கும் திந கட்டப்புகள் தொன்ந குநிப்திடத்க்க 
அம்ேங்கபக் கொண்ட இடங்கப ிர்த்ணிடுங்கள். 

முடிவும 

இவ்ொறு ன குநிப்திட்ட கபேத்ணகப ிணில் 
கொண்டு ொண ேல்தட்டொல் அணொலும் 
அனொத்ி கொடுகப உபேொக்க படிபம். 

சுற்றுச்சூலின் கல்கள் 

 

 

இற்மகின் அறிவு என்பது னித குயத்மத 
அறிமல தநாக்கித லறி நடத்தும் என்பதமன நிறுவும் 
லிதாக, பல்லுிர் ற்றும் சூறயில் ததாடர்பான 
அசாங்கங்களுக்கிமடதான அமிலில் தகாள்மக 

ன்மத்தால் (IPBES) தலரிிடப்பட்ட அமிக்மகதான்று 
அதிர்வுகமர ஏற்படுத்தி உள்ரது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"இற்கொல் ணிர்கபின் ிண ட்டு 
ிநவு ேய் இலும், தொேிண அல்ன" ன்நொர் 
கொந்ி. அன் ேொன்நொக உள்பண இந் அநிக்கில் 
ேொல்னப்தட்டுள்ப கல்கள். குநிப்தொக, 1 ில்னின் 
உிரிணங்கள் உனகில் இபேந்ண அிபம் பேொில் உள்பண, 
குந் டடிக்ககள் டுக்கொிட்டொல் ணி இணம் 
ொன்றுற்கு தல்னொிம் ஆண்டுகள் பன்திபேந் இந் 
ண்ில் ொழ்ந்ிபேக்கும் 10 னட்ேம் உிரிணங்கலம் 
உனகில் இபேந்ண பற்நிலும் அிந்ண தொய்ிடும் 
ன்கின்நண இந் அநிக்க. பூிில் டதறும் சூனில் 
ேிவுகலம், உிர்கபின் அிிற்கும் ணி 
ேல்தொடுகப பன் கொம் ணக் கூறும் இந் 
அநிக்கில் உள்ப ேின அேி கல்கப ொகுத்ண 
அபிக்கிநொம். 

புிில் ணி இணம் ினத்ிபேப்தற்கும், 
பொணொபே ொழ் ொழ்ற்கும் பன் 
ஆொொக இபேப்தண இற்கபம், அண அள்பித்பேம் 
பங்கலம்ொன். க்கள் ொக அிகரித்ணக் கொண்ட 
இபேக்கும் ினிலும் அணத்ண உிர்கலக்கும் 
ொண உவும், ன்ணபீேம், உிர்க்கொற்றும் 
கிடத்ணக்கொண்ட இபேப்தன் கொம் ொடர்ந்ண 
இற்க னிொக ன்ண ினிறுத்ிக் கொண்டும், 
புணப்தித்ணக் கொண்டும் இபேப்தொல்ொன். ஆணொல், 
னொற்நில் ப்தொணம் இல்னொ அபிற்கு தபேம் 
அலத்த் இற்கபம் அன் ேொர் உிரிணங்கலம் 

ேந்ித்ணக் கொண்டிபேக்கின்நண. 
இற்கின் அிவு ன்தண ணிகுனத்ின் அிவு ொன், 
ணணில் இற்க பங்கப ந் 
ொில்ணட்தத்ிணக் கொண்டும் ஈடு ேய் படிொண.  
இற்கபங்கபின் ணின்நி ணிகுனம் ொழ்ணம் 
ேொத்ிில்ன. சுொர் 200 கொடி க்கள் ங்கள் ரிதொபேள் 
க்கொக ங்கப ம்திபள்பணர். 

நக்குந 400 கொடி க்கபின் 
பேத்ணத்ிண ிநவு ேய்ண இற்கொன், 
டுத்ணக்கொட்டொக புற்று ொய்க்கு தன்தடுத்ப்தடும் 70 
ேீ பேந்ணகள் இற்கொக கிடப்த, அல்னண 
இற்க பனப் தொபேட்கப கொண்டு 
உபேொக்கப்தடுத. 

75 ேீத்ிற்கும் னொண உவுப் திர்கபின் 
கந்ேர்க்க தநகள் ற்றும் ினங்குகபின் 
உிொடுொன் டதறுகின்நண. ணி 
ேல்தொடுகபொல் அபில்னொல் உிப்தடும் கரிின 
ொபிண உட்கிகித்ணக் கொள்ண ினப்தப்தில் உள்ப 
சூல் அப்பும், கடல்தப்பும் ொன். 

உயகம் அழிமல ம ொக்கி பசல்கிமதொ? 
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ணிர்கலக்கு ொண பங்கப இற்க 
ினொக ங்கிக் கொண்ட இபேந்ொலும், இற்கின் 
தங்கபிப்திண தகிர்ந்ண கொள்ில் ணிக் குலக்கலக்கு 
இடில் ினவும் ேத்ணின்ொன் இன்ந தன 
ேிக்கல்கலக்கு கொம். இற்கின் தங்கபிப்புகள் 
அணத்ணம் எபே குநிப்திட்ட க்கள் அல்னண ொடுகலக்கு 
அிகொகவும், எபே ேினபேக்கு குநொகவும் 
தங்கிடப்தடுகின்நண. 

உனக உவுத் ிண ிபேப்ி ேய்பபிற்கு 
உவு உற்தத்ி டதற்றுக்கொண்டிபேக்கின்நண, ணினும் 
உனக க்கள் ொகில் சுொர் 11 ேீத்ிணர் 
ஊட்டேத்ண தற்நொக்குநிணொல் தொிக்கப்தட்டுக் 
கொண்டிபேக்கின்நணர் லும் 20 ேீ இபண 
ங்கள் உவு ொடர்தொண ொய்கபொல் ொன் 
ிகழ்கின்நண. 1970க்கு திநகு உவு உற்தத்ி பன்று டங்கு 
அிகரித்ிபேக்கின்நண. உவு தற்நொக்குந ற்தடுன் 
கொம் இற்க அல்ன, ணிர்கள் ொன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 அறுட 45 ேீம் அிகரித்ணள்பண, 
ணங்கபிணொல் 13.2 ில்னின் க்கள் னொய்ப்புகள் 
தற்றுள்பணர். ஆணொல், இப்தொலண கந் ேர்க்கிண 
ிகழ்த்ணம் உிரிணங்கள் அிந்ண கொண்ட பேொலும், 
ினப் தன்தொடு ொற்நத்ொலும் திர்கள் உற்தத்ி தரி 
அபில் குநந்ண பேகின்நண. இண ிகப்தரி உவுப் 
தஞ்ேத்ிற்கு ிேய்பம். 

கடனொப் தகுிகபில், கடற்க ேொனகலம், 
தபப்தொநகலம் அிக்கப்தடுொல் புல் தொிப்புகள் 
ொடர்ந்ண டந்ண கொண்ட இபேக்கின்நண, 100 பல் 300 
ில்னின் க்கள் புல் ங்கலக்குள்ொன் 
ொழ்கின்நணர். ொடர்ந்ண கடனொத்ில் டக்கும் சூனில் 
ேிவுகபொல் அந் க்கபின் ொழ்க்க கள்ிக்குநிொகி 
உள்பண. 

ணிர்கள், இற்க அப்தில் ிகப்தரி 
ொற்நங்கப ற்தடுத்ிக் கொண்ட இபேப்தொல் ,75 ேீ 
ினப்தப்பு அன் இற்க ன்ிண இந்ண ிட்டண. 
66 ேீ கடல் தகுி தொிப்திற்குள்பொகி இபேக்கின்நண. 85 
ேீ ரி, குபம் தொன்ந ீொொங்கள் ொனந்ண 
தொய்ிட்டண. 

2010-ல் இபேந்ண 2015க்கு உள்பொக, 32 ஹக்டர் 

தப்புள்ப உிரிப்தன்ம் ிநந் அடர்ந் கொடுகள் 
அிந்ண தொய்ிட்டண. 

எவ்ொபே தகுிிலும் அந் ண்ணுக்க உரி 
ொங்கள் அிக்கப்தட்டு, அல் ொங்கள் தபேகி 
பேொல் பு ொங்கள் தொிப்புக்கு உள்பொண 
ட்டுல்னொண அங்கு ொலம் க்கலம் ொழ்ொொங்கப 
இந்ண பேகின்நணர். அணட்டுல்னொல் கட்டுப்தொடில்னொ 
தப்திர்கள் ிபித்லும், ொப்தன்ம் 
அிற்கொண பன் கொங்கலள் என்று. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-ம் ஆண்டில், உிற்கொகவும், 
ிேொத்ிற்கொகவும் தன்தடுத்ப்தட்ட 6,190 கொண 
பர்ப்பு ொட்டு ினங்கிணங்கபில் 55 கொண ொட்டு க 
ினங்கிணங்கள் அிந்ண ிட்டண, 1000 க்கும் ற்தட்ட 
ினங்கிணங்கள் அிபம் பேொில் உள்பண. 

ணி னொற்நில் பன்ணப்தொணம் இல்னொ 
அபிற்கு, கடந் 50 பேடங்கபில் இற்க ேிக்கப்தட்டு 
இபேக்கின்நண. இற்கொண அடிப்தடக் கொங்கள், ினம் 
ற்றும் கடல் தப்திண தன்தடுத்ணில் ற்தட்டுள்ப 
ொற்நம், உிரிணங்கபின் ீண ஆிக்கம் ேலுத்ி அன் 
அிவுக்கு ிேய்ல், தபேின ொற்நம், சூல் 
ொசுதொடு, அல் ொங்கள் ற்றும் ினங்கிணங்கள் 
ஊடுபேல், உற்தத்ி ற்றும் ணகர்ில் ற்தட்டுள்ப ொற்நம், 
க்கள் ொக தபேக்கம், ொில் ணட்தம் ண ணி 
ேல்தொடுகபின் ிபவுகப. 

அபில்னொல் பிிடப்தடும் தசு இல்ன 
ொபக்கள் (Green House Gases), சுத்ிகரிக்கப்தடொ ஊக- 
கர்ப்புந கிவுகள், ொிற்ேொன ொசுகள், சுங்கங்கள் 
ொண்டுல், ிேொத்ிற்கொக தன்தடுத்ப்தடும் 
ிப்தொபேட்கள், ண்ய் கேிவுகள், ச்சு கிவுகள் 
குிப்பு ஆகி ேிக்கல்கபொல் ண்ணும், ீபேம் 
தொழ்தட்டுள்பண. 

கடந் 50 பேடங்கபில் க்கள்ொக இண்டு 
டங்கொக உர்ந்ணள்பண, உனகப் தொபேபொொம் ொன்கு 
டங்கு பர்ந்ணள்பண, உனக ிக ேந் 10 டங்கு 
தபேகிபள்பண, இ அணத்ணம் எபேங்கிந்ண ஆற்நல் 
கப அிகரித்ணள்பண. 

தங்குடிகள் அல்னண ண்ேொர்ந் க்கள் ொலம் 
தகுிகள் டுத்ணக்கொட்டொக ீணர்கள், ணப் தங்குடிகள் 
ஆகிொர் ொழ்கின்ந தகுிகபில் இற்க சுண்டல்கள் 
டதற்நில்ன, அர்கபின் ொழ்ில் இற்கொடு 
இந்ொக இபேந்ண. ஆணொல், ற்தொண ண்ேொர்ந் 
க்கபின் ொழ்ில் தொிக்கப்தட்டுள்பண. இற்கில் 
ற்தடும் ொற்நங்கள் பனில் ண்ேொர்ந் க்கபின் 
ொழ்ில் ொன் ொக்கங்கப ற்தடுத்ணம். 

ஆக, இந் அநிக்கின் தடி ண், ன்ணரீ், கடல் ண 
இற்க அப்புகள் ொடங்கி புல, பூச்ேி இணங்கள்,  
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ஊர்ண, ீன்கள், தநகள், தொலூட்டிகள் ண தல்க 
உிர்கபில் இபேந்ண தங்குடிகள்  அி 
ேந்ிக்கின்ந ின உபேொகி இபேக்கின்நண. இற்கொண 
பன் கொம், ணிர்கபின் பநொக ிட்டிடப் 
தடொ பர்ச்ேி, ொில் ணட்தங்கலம், தொக்கும், இற்க 
பங்கப ிொொக தகிர்ந்ண கொள்பொ சுண்டல் 
ணப்தொன்பம் ொன் ன்கின்நணர் இந் அநிக்கிண 
ொரித் குல உனகம் பலக்க உள்ப அசுகள் 
என்நிந்ண ினத் ேபக தொபேபொொ பர்ச்ேி 
கொள்ககப ிட்டிட ண்டும் ன்ந கொரிக்கிண 
னிபறுத்ி ிட்ட கொள்க வுக்கொண அநிவுகள் 
அடங்கி அநிக்கிண ொரித்ணள்பண. 

ொடர்ந்ண இற்கபம், இற்க ேொர்ந்ண ொலம் 
உிர்கலம் அிக்கப்தட்டு கொண்ட பேொல் , ணி 
இணம் ிகப்தரி, ிணத்ண தொர்க்க இனொ அபிற்கு 
ஆதத்ணக்கப ேந்ிக்க ண்டி இபேக்கும் ன்தொல் உனக 
அசுகள் என்நிந்ண, ினத் ீடித் பர்ச்ேிக்கு 
கொள்ககப குத்ண டபநப்தடுத் ண்டி 
கட்டொத்ில் இபேக்கிநொம் , ன்றும், அசுகள் பர்ச்ேித் 
ிட்டங்கள் குக்கும் தொலண கணத்ில் கொள்ப 
ண்டி அம்ேங்கபபம் கொள்க குப்தொபர்கலக்கொண 
அநிக்கில் தட்டினிட்டுள்பண தல்லுிர் ற்றும் 
சூனில் ொடர்தொண அேொங்கங்கலக்கிடொண 
அநிில் கொள்க ன்நம். 
ஆதாம்: www.bbc.com 

 

 

 

இற்மகின் தற்தபாமத நிமய குமித்து லிரிலான 
அமிக்மக பாரீஸீல் நடந்த கூட்டத்தில் 
தலரிிடப்பட்டிருக்கிமது. அது 'அமிக்மக' அல்ய னித 
குயத்திற்கான 'எச்சரிக்மக’ ன்று திதிேிின் சூனில் 
ேய்ிொபர் ட் க்ொத் (Matt McGrath) அந் 
அநிக்கில் உள்ப ேின பக்கி கல்கப ொகுத்ண 
பேகிநொர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'நாம் ஆபத்தில் இருக்கிதமாம்' 
இந் அநிக்க ொரித் ஆய்வு குலிற்கு 

ன கித் தொேிரிர் ேொர் தொப் ொட்ேன், 'ொம் 
ஆதத்ில் இபேக்கிநொம்' ன்கிநொர். 

இந் அநிக்கொணண தல்லுிர் ற்றும் சூனில் 
ொடர்தொண அேொங்கங்கலக்கிடொண அநிில் 
கொள்க ன்நத்ொல் பிிடப்தட்டிபேக்கிநண. 

ொட்ேன் இற்க சூழ்ந்ணள்ப ஆதத்ண குநித்ண 
ிரிக்கும் தொண, 'ொம் ஆதத்ில் இபேக்கிநொம்' ன்று 
கூநிணொலும், இந் சூனின கொக்க படிபம் ன்ந 
ம்திக்கபம் ரிிக்கிநொர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆற்நல் க்கொக நத்ொ 200 கொடி க்கள் 
ங்கப ட்டு ம்தி இபேக்கிநொர்கள். புற்றுொய்க்கொண 
70 ேீ பேந்ணகள் இற்கொணண அல்னண 
இற்கிணொல் ணண்டப்தட்டு ொரிக்கப்தட்டண. 

ண்ீ சுத்ிகரிப்தண ங்கள்ொன், ங்கள்ொன் 
உவு ங்குகின்நண, கரிின ொப ணகர்ண 
ங்கள்ொன், தபேம் புன டுப்தணம் ங்கள்ொன். 

னொற்நில் பன் ப்தொணம் இல்னொ அபவுக்கு 
ணி குனம் இற்க ம்தி இபேக்கிநண. 

கடந் 50 ஆண்டுகபில் உனக க்கள் ொக 
இட்டிப்தொகி இபேக்கிநண. இந் கொனக்கட்டத்ில் 
கொடிக்கக்கொண க்கள் றுினிபேந்ண 
ீட்டடுக்கப்தட்டிபேக்கிநொர்கள். 

க்கபின் ல்ொழ்வுக்கொக இற்க 
பநின்நி ேித்ண இபேக்கிநொர்கள். அொண 
ினத், தபேங்கடன ிொக்கி, தல்லுிர் சூன 
ொேொக்கி க்கள் ங்கள் கப பூர்த்ி 
ேய்ிபேக்கிநொர்கள். 

சூனின ேித்ன் கொொக 
தல்னொிக்கக்கொண உிரிணங்கள் அிந்ிபேக்கின்நண. 
னட்ேகக்கொண உிரிணங்கள் அிின் ிபிம்தில் 
இபேக்கின்நண. 

இந் அநிக்க டித் குலில் இபேந் 
ற்நொபே தொேிரிர் கட் ப்பைன், "ண ணகர்ின் 

கொொக இற்க சூல் ொநி பேகிநண" ன்கிநொர். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

நல் லாழ்தலன்மால் என்ன? 

இந் ிப்தடீ்டு அநிக்கில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப 
ற்நொபே பக்கிொண ிம் 'ல் ொழ்வு' குநித் ம் 
புரில் ொநண்டும் ன்தணொன். 

ற்கத்ி கனொேொத்ின் புரினின்தடி, ண 
குந்கபின் ிர்கொனத்ிற்கொக ண ொழ்க்க 

 

சூறலில் மீதொன மபொர்: ‘இன்னும் பிமக்கொத 
தமயமுமமக்கொக இமத பசய்மத ஆக மலண்டும்’ 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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அர்ப்திப்தண, தொபேள் ேர்ப்தண, கடிணொண உப்தணொன் 
ொழ்க்க ண தன ணெற்நொண்டு கொனொக கூநப்தட்டண. 

ம்ிட ம் குந்கள் அிகொக 
தொபேபடீ்டுணொன் பர்ச்ேி ண புரிந்ண கொள்பப்தட்டண. 

இந் புரில் ொநண்டுண இந் அநிக்க 
னிபறுத்ணகிநண. 

ொம் ணகர் குநக்க ண்டுன்கிநொர் 
தொேிரிர் ேண்ட்ொ டிொஸ். 

"ேக ணிரிகலடன் ல்லுநவுடன் ொழ்ண, 
இற்கபடன் இந்ண ொழ்ணொன் ல்ொழ்வு ன்ந 
புரில் ற்தட ண்டும்" ன்கிநொர் அர். 

"இந் ொற்நம் ன்தண பிொணண அல்ன. உடண 
ிகழ்ணம் அல்ன ஆணொல் ம் குந்கபின் 
ல்ொழ்ிற்கொக, இன்னும் திநக்கொ னபநக்கொக ொம் 
இண ேய் ஆக ண்டும்" ன்று ரிிக்கிநொர். 
இற்மகா? பண்டா? 

இந் ிப்தடீ்டின் ற்நொபே கபேப்தொபேள் 
க்கலக்கொண இற்கின் தங்கபிப்பு. 

இண ேொொொக ொன்நிணொலும், இண ிகவும் 
பக்கிொண எபே ிம். 

இத்ண கொனொக தொபேபொொ ல்லுர்கள் 
இற்க தண்டொக, தொகொன் 
ிப்திட்டிபேக்கிநொர்கள். 

இப்தடிொக கூநிணொல்ொன் அேில்ொிகலக்கும், 
க்கலக்கும் புரிபம் ன்தண தொபேபொொ ல்லுர்கபின் 
ொம். 

ஆணொல், ேின சூனினொபர்கள் இந் தொர்க்கு 
ிர்ப்பு ரிிக்கிநொர்கள். 

இந் தொர்ொணண இற்கக்கு ஊறு 
ிபிக்கிநண, இற்கபம் ற்நொபே தண்டொக 
தொர்க்க உவுகிநண ன்கிநொகள் அர்கள். 

இற்க டொனொக, தவுண்டொக, பைதொொக தொர்ப்தண 
ொந ண்டும் ன்தண அர்கள் ொம். 

ேர்ே சூனில் ற்றும் பர்ச்ேி த் 
ேர்ந் இணொ தொஸ், "கொடு க்கு தன ிங்கப 
ங்குகிநண. ஆணொல், அண பம் ொம் கபேத்ில் டுத்ண 
கொள்ில்ன. கொடுகப அித்ண ம் தொபேபொொத் 
ம்தடுத்ணொக ொம் ண்ணுகிநொம். ஆணொல், உண் 
அப்தடி இல்ன" ன்கிநொர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உள்ளூர் சமூகம் 
பி னடீு இல்னொல் உள்லர் ேபகத்ொல் 

னொண் ேய்ப்தடும் இற்க பொணொக 
இபேக்கிநண ன்று இந் அநிக்க சுட்டிகொட்டுகிநண. 

அணதொன, இற்க குநித் உள்லர் க்கபின் 
அநிொணண ேிநப்தொக இபேக்கிநண. அசு அண அங்கீகரிக்க 
ண்டும், அர்கபிடிபேந்ண கற்றுக் கொள்ப ண்டும். 

கலனம் தசலுத்துங்கள் 
இந் அநிக்கில் புரிந்ண கொள்ப ண்டி 

ற்நொபே பக்கி ிம் 'அேின் ொல்ி'. 
2010ம் ஆண்டு ஜப்தொணில் உிரில் தன்ம் 

ொொடு டந்ண. அில் தன படிவுகள் டுக்கப்தட்டண. 
2020ம் ஆண்டுகள் ேல்தடுத் ண்டி இபேதண இனக்குகள் 
ிர்க்கப்தட்டண. 

இந் இபேதண இனக்குகபில் ொன்கு இனக்குகள் 
ட்டு ட்டப்தட்டண ன்கிநண இந் ிப்தடீ்டு அநிக்க. 
சரி. இந்த லிலகாத்தில் அசின் பங்கு என்ன? 

2015ஆம் ஆண்டு டந் தபேின ொற்நம் குநித் 
தொரீஸ் ொொட்டில் 'இற்க ற்றும் ணிர்கள்' குநித்ண 
ிொிக்கப்தட்டிபேக்கிநண. 

ேீணொில் அடுத் ஆண்டுகள் டக்கும் ொொட்டில் இண 
குநித்ண ிொிக்கப்தட இபேக்கிநண. 
ஆதாம்: www.bbc.com 

அறிவில் அறிமாம் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சிய தாலங்கள் ிக கடுமான சூறயிலும் லாறக் 
கூடிமல. ஆக்சிஜதன இல்யாத நிமயிதயா அல்யது 
ிகவும் அதிக தலப்ப நிமயிதயா உிர்லாறக் 
கூடிமலாக அமல உள்ரன. 
ொங்கபின் ொக்குதிடிக்கும் ன்ொணண, தபேின 
ொற்நம் சூழ்ின, ண உவு உற்தத்ி ந் 
அபவுக்குப் தொிக்கும் ன்தண தற்நிபம், ொநிபேம் 

சூழ்ினகலக்கு ற்த திர்கள் ப்தடி கப்பு ேய்ண 

கொள்லம் ன்தண தற்நி ஆொய்ச்ேிில் ிஞ்ஞொணிகலக்கு 
ஆர்த் ற்தடுத்ிபள்பண. 

ஆணொல் என்நிட ற்நொபே ொம் அிக 
ொக்குதிடிக்கும் ன் கொண்டண ண ப்தடி அகிநண? 

இற்கொண தின கண்டநிற்கு ொினொபபேம் 
திதிேி ிகழ்ச்ேித் ொகுப்தொபபேொண ஜம்ஸ் ொங் 
பற்ேி ற்கொண்டொர். அப்தொண ண பூிின் 
கடிணொண ொங்கபின் ிணொொண ற்றும் 
ஆச்ேர்த்ணக்குரி உண்கப அர் கண்டநிந்ொர். 

 

பசவ்லொய் கிகத்தில் லொழும் திமனுள்ர பூமியின் 
ஆதிகொய உயிரிகள் 

இவை செவ்ைாயிலும் உயிர்ைாழுா? 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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1. பறங்காய பிர்கள் தசவ்லாய் கிகத்தில் லாற முடிமம் 

ேவ்ொய் கிகத்ில் உிர் ொழ்ற்கு ற்ந 
கடிணொண இண்டு ொ ககப ஜர்ணி 
ிஞ்ஞொணிகள் அடொபம் கண்டணர். 

சுிட்ேர்னொந்ண ற்றும் அண்டொர்டிகொில் இபேந்ண 
ர்வு ேய்ப்தட்ட கற்தொேிகள் (Lichens) ற்றும் ீனப்தசும் 
தக்டீரிொ (Cyanobacteria) ன்ந இண்டு உிரிகபொக 
இபேப்தொல் இில் ஆச்ேர்ம் ணம்இல்ன. 

இந் ஆிகொன ொங்கள் அில் உிர்ொ படிபொ 
ண தரிேொண ேய்ற்கொக - கடுொண சூரி 
ப்தம், ப்த ினில் ற்ந இநக்கங்கள், அிக 
அபினொண உனர்ந் ின ற்றும் குநொண 
கொற்நலத்ம் - தொன்ந ேவ்ொய் கிகத்ின் 
சூழ்ினகப ஆொய்ச்ேிொபர்கள் உபேொக்கிணர். 

அப்தொண இந்த் ொ இணங்கள் உிர் 
தித்ிபேந்ண ட்டுின்நி, எபிச் ேர்க்க ேய்ல் 
ற்றும் க்கொண ொ ேல்தொடுகள் ொடர்ந்ண 
டக்கின்நண ன்தக் கண்டநிந்ொர்கள். 
2. நீடித்த ஆமளுக்கு குதரானிங் தசய்லதுதான் முக்கிம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிக்கு கனிதொர்ணிொில் உள்ப திரிஸ்டல்கொன் 
(bristlecone) தன் ம் ொன் அிக ொண, ொலம் 
ினில் உள்ப ணிப்தட்ட ொகக் கபேப்தடுகிநண. 2012ம் 
ஆண்டு கக்கிட்டதடி அந் த்ணக்கு 5,062 ண ண 
கூநப்தட்டண. 

ஆணொல் இன்னும் அிகொண ஆபபப் தறுற்கு 
புத்ிேொனித்ணொண ங்கள் ங்கலக்கொண ிபநக் 
கொள்கின்நண: குபொணிங் ேய்ண கொள்கின்நண. 

ஆம், அந் ங்கள் ங்கலக்குள்பொக குபொணிங் 
ேய்ணகொண்டு, அ ர் பநகபின் பனம் 
இக்கப்தட்ட தணு ரீிொக எ ொிரிொண 
குபொணிங் ொழ்ிடங்கபொக உபேொகிபள்பண. 

இந் குபொணிங் ொழ்ிடங்கள் ஆிக்கக்கொண 
ஆண்டுகலக்கு உிர்ொழ்ந்ிட படிபம். அரிக்கொில் 
உட்டொ ொகொத்ில் உள்ப தண்டொ ங்கள் 80,000 
ஆண்டுகள் தொணண ன்றும், கனிதொர்ணிொில் 
ஜுபேதொ ஏக் சுொர் 13,000 ஆண்டு தொண ன்றும் 
கபேப் தடுகிநண. 
3.‘லாளம் கற்கள்’ அதிக தசம்மான பிர்கமர 
உருலாக்க முடிமம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கற்குிிகள் `ொலம் கற்கள்' ன்று கபேப் 
தடுகின்நண. இற்கொண கொத்ப் புரிந்ண கொள்ப ீங்கள் 
எபே கற்குிிப் தொர்க்க ண்டும்: அ ொலம் 
இணொக இபேப்தக் கொட்டிலும் கூொங்கற்கபப் தொன 
ொற்நபிக்கும். 

ஆணொல் ற்கு ஆப்திரிகொச் ேர்ந் ம்த படிொ 
இந் உிரிணம் உண்ின அங்கீகரிக்கப்தடொ ொ 
இணொக உள்பண. அிக ேம்ொண ொங்கப 
உபேொக்குில் இண பக்கி தங்கு கிக்க ொய்ப்பு 
உள்பண. 

ிக ொேொண நட்ேி சூழ்ினகபிலும், தொநகள் 
ிநந் தகுிகபிலும் உிர்ொலம் ன் கொண்டொக 
இந்த் ொங்கள் உள்பண. கற்கபப் தொன்ந 
ொற்நத்ொல், திந உிரிணங்கலக்கு உொகொல் 
ப்திிடுகிநண. 

தபேம்தொலும் ினத்ணக்கு அடிில் பக் கூடி 
ன்நொலும், எபி ஊடுபேக் கூடி ற்தப்தக் 
கொண்டிபேப்தொல் சூரி எபி உள்ப ேல்கிநண. அண 
ேக்ிொக ொற்நப் தடுகிநண. 

பூிப் தப்புக்கு ன உள்ப திகொேொண எபி ற்றும் 
பூிப் தப்புக்கு கீ உள்ப குநந் எபி ண இண்டு 
சூழ்ினபம் ேம்ொகப் தன்தடுத்ிக் கொள்லம் 
கற்குிிகபின் ேல்தொட்டப் புரிந்ண கொள்ன் பனம், 
ிர்கொனத்ில் ேம்ொண ொங்கப உபேொக்க 
படிபம் ன்று ஆொய்ச்ேிொபர்கள் ம்புகின்நணர். 
4. பருலநிமய ாற்மத்தால் காபிக்கு பதியாக தகாதகா 
பன்பாட்டுக்கு லரும் 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப்தின அிகரிப்பு கொொக, ொம் அிகம் 
தன்தடுத்ணம் கொதிக் கொட்ட உற்தத்ி 
தொிக்கப்தடும்அதொம் உள்பண. ஆணொல், அிகம் 

ொக்குதிடிக்கும் ிநன் கொண்ட நொபே திர் அற்கு 
ொற்நொக உபேொக ொொக இபேக்கிநண. அண கொகொ. 

த்ி அரிக்கொில் ேீத கொனொக, அொதிக்கொ கொதி 
இணம் அிக ப்தத்ொல் உிர்ொ படிொல் ப்தடி 
தொொடுகிநண, இனகபில் ொய் ொக்குகிநண, அந் இணம் 
ப்தடி அிந்ண கொண்டிபேக்கிநண ன்த ிஞ்ஞொணிகள் 
ஆப் தடுத்ிபள்பணர். 

ப்த ின உபேம் தொண, ொழ்ொண தகுிகபில் 
உள்ப திர்கபில் கொதிின் ம் குநந்ண, 
ஆிக்கக்கொண க்கள் ொழ்ொொங்கப இக்கும் 
அதொம் ற்தட்டுள்பண. 

ண ிகொகுொ, ஹொண்டுொஸ், ல் ேொல்டொர் 
ிேொிகள் ற்கண கொகொ திபேக்கு ொநிிட்டணர். 
அண ப்தொண தபேினிலும் ொக்கு திடித்ண பக் 
கூடிொக உள்பண. 
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அடுத் ேின ஆண்டுகபில் உங்கலட கொன  
கொதி ேிணில் கொதிக்கு தினொக ேொக்னட் தொணம் 
பேொக இபேந்ொல் ீங்கள் ஆச்ேர்ப்தட ண்டொம். 
5. காட்டுத் தீில் பவும் சிய ங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பெகனிப்டஸ் ங்கள் கடிணொண ட்டுல்ன - 
அ ஆதத்ொணபம் கூட. 

அ தொதட்ஸ் (pyrophytes) ன்ந இணத்ச் 
ேர்ந். தங்கொன கிக்கத்ில் இ `பேப்பு ம்' 
ண குநிப்திடுர்: ீ ொங்கும் ன்தண ட்டுன்நி, ேின 
ங்கபில் அ தந்ண பவும், உிர்ொவும் அண 
ப்தடுகிநண. 

இற்கொக ீ உபேொக்கக் கூடி இந் ங்கள், 
ரிக் கூடி ண்ய் ற்றும் கொந்ணகப உற்தத்ி 
ேய்கிநண. தி ற்தடுத்ணம் கொட்டுத் ீ 
உபேொக்கக் கூடி கில் கொய்ந் இனகப 
உிர்க்கும், ம் பிில் ீ திடிக்கக் கூடிொகவும் 
இபேக்கும். 

ீ திடிக்கும் தொண பெகனிப்டஸ் அல்னண ேின க 
தன் ங்கள் ொக்கு திடித்ண ப்திக்கும். 

அப்தொண உபேொகும் ப்தம் ிகபின் பபப்புத் 
ிநண ணண்டுகிநண. ற்ந ொ இணங்கள் உிர்ொ 
ிறும் தொண, இந் ேடிகள் ேொம்தனொண ில் 
இபேந்ண ேிப்தொக பக் கூடி. 

தரி ங்கள் ரிபம்தொண கொட்டில் கிடக்கும் 
கூடுல் எபி இந்ச் ேடிகள் கிகித்ணக் கொள்லம். 
6. அணுசக்தி சூறலுக்கு தகலமப்பு தசய்து தகாள்ளும் 

தாலங்கள் 

கிரிக்கத்ொல் ொலம் ேல்கள் தொிக்கப்தடும், 
டி.ன்.. ேொம் ஆகும். ண அணுேக்ி ிதத்ணக்குப் 

 திநகு ொங்கள் உிர் ொழ்ண கடிணம் ன்று ீங்கள் 
ிணக்கக் கூடும். 

ஆணொல், 1986 ேர்ணொதில் திின் தொிப்புகப 
ஆய்வு ேய்ண பேம் ிஞ்ஞொணிகள், ல்னொ ேங்கபிலும் 
அப்தடி டப்தில்ன ண கண்டநிந்ணள்பணர். 

ஆபி ி ேடிகள் ற்றும் ேொொ தனீ்ஸ் 
ஆகிற்ந த்ண ஆொய்ச்ேி ேய்ில், தொிப்பு 
அடந் சுற்றுச்சூல் ினிலும் ேிப்தொக பபேம் 
கில் இ ங்கப கப்பு ேய்ண 
கொள்கின்நண ன்தக் கண்டநிந்ணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

தன கொடி ஆண்டுகலக்கு பன்பு பூிக் கொபத்ில் 
கிரிக்க அபவு அிகொக இபேந்தொ, அணுேக்ி 
தொிப்பு ினக்கு ற்த கப்பு ேய்ண கொள்லம் 
ன் உபேொகிிபேக்கும் ன்று ஆொய்ச்ேிொபர்கள் 
ம்புகின்நணர். 

 

தருநினன ாற்நத்துக்கும் குடும்த திணத்துக்கும்  
என்ண பாடர்பு? 

 

சம 15ம் ச தியினை ெர்வச ெ குடும்ப திைமாக 1993ம் ஆண்டு ஐக்கிய 
நாடுகள் ெனப அறிவித் து. உலக மயமாக்கல், மக்கள் ச ானகயில் ஏற்பட்டுள்ள 
மாற்றம் ஆகியவற்றால் குடும்ப அனமப்புகளுக்குள் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் 
இன்னும் ெமூகத்தின் அடிப்பனட அலகாக குடும்பங்கசள அனமந்துள்ளை, எைசவ 
குடும்ப அனமப்புகளுக்குள் ஏற்படும் சிக்கல், ெமூக அனமப்பிற்கும் 
குடும்பங்களுக்கும் உள்ள ச ாடர்பு ஆகியனவ குறித்து விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத்துவ ற்காக, பல நிகழ்வுகனள ஆண்டு ச ாறும் ருங்கினணப்ப ாக ஐநா 
ச ரிவிக்கிறது. 

இந்  ஆண்டு, குடும்பமும் பருவநினலமாற்றமும் என்ற  னலப்பில், சூழலுக்கு 
சகடு வினளவிக்கா  நினலத்  வளர்ச்சி குறித்து விழிப்புணர்வினை அதிகரிக்க 
சவண்டும் என்ற கருப்சபாருனள அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு குடும்ப திைம் 
அனுெரிக்கப்படுகின்றது. 

கல்வி, உடல் நலம், குடும்ப வன்முனற எை குடும்பம் ொர்ந்  பல 
கருப்சபாருள்கனள (theme)அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு ெர்வச ெ குடும்ப திைம் 
அனுெரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆைால், இந்  ஆண்டு மு ன் மு லாக பருவநினல 
மாற்றத்தினை அடிப்பனடயாகக் சகாண்டு ெர்வச ெ குடும்ப திைம் 
அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
குடும்பங்களுக்கும், பருவநினல மாற்றத்திற்கும் என்ை ச ாடர்பு, ெர்வச ெ 

குடும்ப திைத்தினை பருவநினல மாற்றத்ச ாடு ச ாடர்பு படுத்  சவண்டிய 
அவசியம் என்ை என்பது குறித்து, பருவநினல மாற்றம் ச ாடர்பாை ஆய்வுகளில் 
ஈடுபட்டுள்ள இந்திய வைத்துனற ஆட்சியாளர் செந்தில்குமாரிடம் சபசிசைாம். 
"பருவநினல மாற்றத்திற்காை காரணிகள் என்றவுடன் சபரும்பாலும் 
ச ாழிற்ொனலகள் குறித்து சபசுகிசறாம், ஆைால், வீடுகளில் இருந்து 
உற்பத்தியாகும் பசுனம இல்ல வாயுகனள பற்றி அதிகம் கவனிக்காமல் விட்டு 
விடுகிசறாம். குடும்பங்களுக்கும், பருவநினல மாற்றத்திற்கும் உள்ள ச ாடர்பு 
என்ைசவனில் நாம் அதிகமாக நுகர்சவார்களாக இருக்கின்சறாம். அதிக நுகர்வு 
மட்டுமல்ல, அதிக அளவில் கழிவுகனளயும் உருவாக்குகிசறாம். உணவு, ஆற்றல், 
அன்றாட அத்தியாவசிய சபாருட்கள் எை எ னை எடுத்துக் சகாண்டாலும் அதிக 
அளவில் பயன்படுத்துகிசறாம். நமக்குத் ச னவயாை அனைத்ன யும் உற்பத்தி 
செய்ய இயற்னக ஆற்றல் மூலங்கள் ச னவப்படுகின்றை. 

ச னவக்கும் அதிகமாக எடுத்துக்சகாள்ளும்சபாது ஆற்றல் 
வீணடிக்கப்படுவதுடன், அதிக அளவில் பசுனம இல்ல வாயுக்கனளயும் உற்பத்தி 
செய்கிசறாம். நடப்பது, மிதிவண்டியில் செல்வது என்பச ல்லாம் குனறந்துவிட்டது 
மட்டுமல்லாமல், வீடுகளில் இரண்டு கார், னபக் எை வாகைங்களும் அதிகம் 
பயன்படுத் ப்படுகின்றை. எைசவ, நம்முனடய மீநுகர்வு சபாக்கும் பருவநினல 
மாற்றத்திற்காை மு ன்னம காரணங்களுள் ன்றாக இருக்கிறது" என்கிறார் 
செந்தில். 

சமலும், "இன்னறய பருவநினல மாற்றத்திற்காை காரணம் மனி  
செயல்பாடுகள் ான். குடும்பங்கள், இந்  பாதிப்பினை குனறப்பதில் முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றை. குடும்ப அளவில் ஆற்றல் பயன்பாடுகனள முடிந்  அளவு 
குனறப்பது, வீட்டில் இருந்து உற்பத்தியாகும் பசுனம இல்ல வாயுக்களின் அளனவ 
குனறப்பது, ச னவக்கு ஏற்ற அளவில் மட்டுசம இயற்னக வளங்கனள 
பயன்படுத்துவது ஆகிய செயல்கனள வீடுகள் முன்சைடுத் ால், நம்மால் உலக 
சவப்பமயமா னல குனறக்க முடியும், குனறந்  பட்ெம் இன்னும் அதிகமாகமால் 
இப்சபாழுது உள்ள அளவிசலசய நிறுத் வாவது முடியும். குடும்பங்கள் இந் ப் 
சபாறுப்பினை உணர்ந்து செயல்பட சவண்டும்" என்றார் அவர். 

"பருவநினல மாற்றம், உலக சவப்பமயமா ல் ஆகியவற்றால் எங்சகா பாதிப்புகள் 
ஏற்படுகின்றை எை நினைப்பது  வறு. நாம் சநரடியாக அ ன் பாதிப்புகனள 
ெந்தித்துக் சகாண்டு இருக்கின்சறாம். பருவநினல மாற்றத் ால் குறித்  சநரத்தில் 
மனழ சபய்வதில்னல அல்லது சர சநரத்தில் அதிக அளவில் சபய்து விடுகிறது, 
புதிய வனக பூச்சிகள் விவொயத்தில் செ த்தினை ஏற்படுத்துகின்றை. இப்சபாழுது 
பரவும் புதிய வனகயாை காய்ச்ெல்கள் கட்டுப்படுத்  முடியா  ாக இருக்கின்றை. 
அந்  காய்ச்ெல்கனள ஏற்படுத்தும் சநாய்க்கடத்திகள் (vectors) பருவநினல 
மாற்றத் ால் அதிகம் பரவுகின்றை. உணவுப் பற்றாக்குனற ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் 
பல வனகயாை பிரச்சினைகனள அனுபவித்துக் சகாண்டு இருக்கின்சறாம். எைசவ, 
பருவ நினல மாற்றத் ால் குடும்பங்கள் ெந்திக்கின்ற சிக்கல்கள் குறித்  
விழிப்புணர்வினையும் அதிகரித்து இந்  பாதிப்புகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சி செய்ய 
சவண்டும்" என்கிறார் செந்தில். 
ஆாம்: www.bbc.com 
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7. 32,000 ஆண்டுகள் லம உிர்ப்புடன் இருக்கும்லிமதகள் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

அிந்ண தொய்ிட்ட ொ இணங்கப ஷ் 
ஆொய்ச்ேிொபர்கள் உபேொக்கிபள்பணர். அில்கள் 32,000 
ஆண்டுகலக்கு பன்பு புத்ண த் ிகபக் 
கொண்டு இந்த் ொ இணத் உபேொக்கிணர். 

குபிொண தபேினில் பபேம் silene stenophylla ன்ந 
ொம் ஸ் பகத்ில் ொழ்ந்ொகக் கபேப்தடுகிநண. 
ேதரீிொில் உநந்ண தொண ிக் கில் புந்ண 
தொிபேந் ிகபக் கொண்டு இந்த் ொ இணத் 
ஆொய்ச்ேிொபர்கள் உபேொக்கிணர். 

அந் ிகபில் இபேந்ண ிசுக்கப டுத்ண, புி 
ொங்கப பச் ேய்ணர். திநகு அ ொங்கபொக 
தபேகிிட்டண. 

தணிப் திேங்கபில் ிஞ்ேிபள்ப தொபேள்கபில் 
இபேந்ண, அிந்ண தொய்ிட்ட ொ இணங்கப 
உபேொக்குில் இண பனொண பற்ேிொக இபேக்கும் 
ன்று ிபுர்கள் ம்திக்க ரிிக்கின்நணர். 
ஆதாம்: www.bbc.com 

மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 
 

 

அமிமுகம் 

குநந் கொன பணகு னி ேின ொட்கபொ அல்னண 
ேின ொங்கபொ ீடிக்கும். அப் தொணொக பணகில் 
னி, திடிப்பு அல்னண ிநப்தொக உ படிபம். 
கடுொண பணகு னி பன்று ொங்கலக்கு லும் 
ீடிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
பநொக உட்கொ அல்னண ிற்கொ தொணம், ின 

நி பபம் தொணம், நொக ொண ணக்கும் 
தொணம் னி உண்டொகிநண. இண கடுொண என்நல்ன. 
தபேம்தொலும் 1-2 ொத்ின குொகிிடும். னி 
ிொிகள் பனம் இற்கு பேத்ணம் அபிக்கனொம். 
தநாமிகுமிகள் 

ல் அல்னண டு பணகு னி (Upper or middle back pain) 

ல் அல்னண டு பணகு னி கலத்ின் 
அடிப்தகுிில் இபேந்ண ொர்புக்கூட்டின் அடி ங்கு 
ண்டுொணொலும் ற்தடும். இண கீழ் பணகு னி ிடக் 

குநந் அபின கொப்தடுகிநண. ணணில் 
இப்தகுிில் இபேக்கும் லும்புகள் கீழ்பணகிலும் 
கலத்ிலும் உள்ப லும்புகபப் தொல் அிகம் பபம் 
ன் உடண அல்ன. ல் அல்னண டு பணகு னி 
ந்ொக, ரிச்ேல் உள்பொக அல்னண கடுொக 
இபேக்கும். கீழ்பேண தொன்ந அநிகுநிகள் இபேக்கும்: 
 கங்கபிலும் கொல்கபிலும் தனணீம் 
 க, கொல், ிற்நில் (ிற்றுப் தகுி) உர்ின் 

அல்னண கூச்ே உர்வு இபேக்கும். 
கீழ்முதுகு லயி (Lower Back Pain) 

தபரும்பாலும் லயி பின் முதுமகத பாதிக்கும். அவ் லயி: 
 கணொண ொண ணக்கும்தொொ பணக 

பநற்று பக்கும்தொொ அிகொகும் 
 (ிற்கும்/உட்கொபேம்) ின ேரிில்னொ தொண 

தடிப்தடிொக உண்டொகும். 
 பிொண கொின்நிபம் ேினேம் ற்தடும். 
 இினொ, னகபின் தொொ, ீண்ட ஊர்ிப் 

தம் தொன்று டு ம் எ ொிரி 
உட்கொபேம்தொணம் அிகொகும். ேின ப 
டும்கிடொய் தடுத்ொல் னி குநபம். 

பிம லமக முதுகு லயிகள்: (The other forms of backpain) 

 ணிொற்ந, ண்டிொட்ட, ணங்க படிொொறு 
னிபடன் ொள் ிநப்பு, ொள் உநலுக்கு 
அநிகுநிகபொக இபேக்கனொம். 

 டக்கும் தொண பட்டுகபில் னிபம் (பணகு உட்தட), 
கொன பகபில்  ிநப்பும் கீல்ொத்ணக்கு 
அநிகுநிகபொகும். 

 தின் பணகு னி, ொட னி, கலத்ண னி, 
பணகலும்பும் இடுப்பும் இபம் இடத்ில் னி 
ஆகி லும்புப்திப்பு பணகுத்ண்டு 
அற்ேிக்கு அநிகுநிொக இபேக்கனொம். 

 கலத்ண னிபம் ிநப்பும், னனி , தின்பணகு 
னி ஆகி ிதத்ணக்குப் தின்ணொல் 
இபேக்குொணொல் கலத்ணச் சுலக்குக்கு அநிகுநி. 

 தின் பணகு னி திட்டம் ிொக இபே கொல்கலக்கும் 
தவுொணொல் அண இடுப்புக் கீல் னிக்கு அநிகுநி. 

 தின் பணகில் னி, ே தனணீம், ே ிநப்பு 
இபேந்ொல் ண்டுட ட்டு ினகி இபேக்கனொம். 
தொணொக னி கொல்கலக்குப் தவும். 

காைங்கள் 

 ீண்ட ம் பந்ண இபேத்ல் 
 பநற்று ணக்குல், ணக்கிச்ேல்னல், ள்லல் 

அல்னண இலத்ல் 
 பறுக்குல் 
 அிக ீட்ேி 
 பணகு பந் ினில் ண்டிொட்டுல் 

அல்னண இடபி இன்நி ீண்ட ம் 
ண்டிொட்டுல் 

 ிபொட்டு அல்னண ிபேம்தத்ிபேம்த எ அேவு 
ஆகிற்நொல் ேக்கு ற்தடும் ிக உப்பு 

ஏற்படுத்தும் காைிகரில் அடங்குலன: 
 கர்ப்தம் 
 அிக ட அல்னண உடல் தபேன் 
 லும்பு தனணீம் 
 ணலத்ம் 
 ணிறுக்கம் 

முதுகு லலி (BackPain) 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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தநாய்கண்டமிதல் 

தபேம்தொனொண பணகு னிகலக்கு பேத்ணம்  
இல்ன. னி ிொிகலம் ணி கணப தொணம். 
உட்கொவும், ிற்கவும், டக்கவும், கொனத்ணக்கவும் 
இபேக்கும் ிநனும் பணகின் அேபவும் 
ேொிக்கப்தடுகிநண. 
தநாய்தயாண்ம 

லயி நீக்கிகள்: தொேட்டொல்,  இபுபுபைஃதன் தொன்ந 
ஊக்கிகள் அல்னொ ிர் அற்ேி பேந்ணகள் பணகு னிக்கு 
தன் பேத. 

தலப்பக்குரிர் சிகிச்மச: ப்தக் குபில் அல்னண 
ந்ீர்தக் கொண்டு னி உள்ப இடத்ில் எத்டம் 
கொடுத்ல் னிக் குநக்கும். தணிப்தொி அல்னண 
உநந் கொய்கநிப்தகப னிபள்ப இடத்ில் ப்தணம் 
தனன் அபிக்கும். 

ஓய்வு: ஏய்வு டுப்தண னிக் குநக்கும். உங்கள் 
ின குநித்ண கனப்தடுண ின 
ொேொக்கும். 

உடல் பிற்சி: தொணொண கொன அபவு 12 ொங்கள் 
கொண்ட ட்டு தகுிகபொகும். இண குலொக, குிொய்ந் 
திற்ேிொபரின் ற்தொர்ில் டத்ப்தடும். 
இவ்குப்புகள் ேகபப் தனொக்கவும் ினகப 
ம்தடுத்வும் உடற்திற்ேிகள் கொண்ட. 
தடுப்புமுமம 

 ொடர்ந் உடற்திற்ேிொல் பணகுனி ொல் 
டுக்கனொம் 

 ேரிொண ிற்கும் பந: பணக ொக த்ண 
ன பன்ணொல் இபேக்கும்தடி ிிர்ந்ண ிற்க 
ண்டும். 

 ேரிொண உட்கொபேம் பந: பணகின் ேிறு தகுி 
இபேக்கில் தடுொறு ேொய்ந்ண, ிிர்ந்ண உட்கொ 
ண்டும். 

 ட்டொண கொனிகள் அிக 
 ணலத்த்பம் ணிறுக்கத்பம் குநக்க 

பற்ேி ேய்க 
 ேப் திடிப்த உண்டொக்கும் ிடீர் அேவுகபத் 

ிர்க்கவும். 
ஆதாம்: www.ta.nhp.gov.in 

பசய்திகள் 

 
 

த 24ஆம் தததி 110 நாடுகரில் பருலநிமய ாற்மம் 
ததாடர்பாக குறந்மதகள் லதீிக்கு லந்து 
தபாாடிிருக்கிமார்கள். இதில் இந்திாமல தசர்ந்த 
சிறுலர்களும் பங்தகற்று இருக்கிமார்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தபேின ொற்நம் ொடர்தொண ித்ில் 
உடணடிொக உறுிொக டடிக்க டுக்க கொரி 

ேிறுர்கள் இந் தொொட்டத் பன்ணடுத்ிபேக்கிநொர்கள். 
ீர்வு கிடக்கும்  ள்பிக்கி ொறும் இந் 

தொொட்டத் ற்கொள்ப இபேப்தொகவும் கூறுகிநொர்கள் 
அர்கள். 
ஒற்மம தபண் 

சுடீன் ொடொலன்நத்ிற்கு பி ேப்டம்தர் 2018ம் 
ஆண்டினிபேந்ண தொொடிக் கொண்டிபேக்கிநொர் க்டொ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸ்டீன் அேொங்கம் தபேின ொற்நம் ொடர்தொண 
ிகொத்ில் உறுிொக டடிக்க டுக்க ண்டும். 
அண குப்புகப புநக்கிப்தன் ன்று அப்தொண 
திதிேிிடம் தேி 15  ஆண க்டொ 
ரிித்ிபேந்ொர். 

இந் எற்ந தண்ின் தொொட்டம் தன ொடுகலக்கு 
திண. 

கடந் ள்பிக்கி  24ம் ி, ொப்தொ, 
அரிக்கொ ற்றும் ஆஸ்ினிொ உள்பிட்ட ணெற்றுக்கும் 
அிகொண ொடுகபினிபேந்ண ேிறுர்கள் குப்புகபப் 
புநக்கித்ண தொொடிணொர்கள். 

ேர்ே அபில் இண தொன எபே தொொட்டம் ொர்ச் 
15ம் ி டந்ண. அில் 125 ொடுகப ேர்ந் 1.6 
ில்னின் ொர்கள் தங்கற்நணர். 
அறிலின் லிரிம்பில் 

 24 தொொட்டம் ஆஸ்ினிொ ற்றும் 
ிபெேினொந்ில்ொன் ொடங்கிண. 

தபேினிணொல் ற்தடும் அிவுகபொல் ொன் கன 
கொள்ொக வும், அணொல் இந் தொொட்டத்ில் 
தங்கற்தொகவும் ரிிக்கிநொர் ல்தொர்ண ேர்ந் 13 
ண ிணொ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ொய்ட்டர்ஸ் ேய்ி பகிடம் தேி அர், 
"எவ்ொபே பந அங்கு கொட்டுத்ீ ற்தடும் தொணம் 
ொொபே ினங்கு அிின் ிபிம்திற்கு ேல்கிநண" 
ன்கிநொர். 

ஆஸ்ினிொில் ப்தொணம் இல்னொ அபிற்கு 
ேீதத்ி கொடில் அிக ப்தின திொணண. 
அங்கு ற்தடும் நட்ேி, ள்பம், அணல் கொற்று 
ஆகிற்றுக்கு தபேின ொற்நம் கொொக 
தொர்க்கப்தடுகிநண. 

இந் தொொட்டத்ில் இந்ிொ, ஆஃப்கன், ொய்னொந்ண 

 

பருலநிமய ொற்மத்துக்கும் குடும்ப தினத்துக்கும் 
என்ன பதொடர்பு? 
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ற்றும் ஜப்தொண ேர்ந் ொர்கலம் கனந்ண 
கொண்டொர்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்ப் தொொட்டங்கபின் ொடர்ச்ேிொக ேப்டம்தர் 
ொம் 20ம் ி ேர்ே அபில் ீண்டும் எபே 
தொொட்டத் எபேங்கித்ிபேக்கிநொர்கள். 

இந் 24 தொொட்டத்ின் தொண, ஜர்ன் சுனில் 
ேற்தொட்டொபர் லூிேொ ஜர்ன் ொபிில் எபே கடிம் 
லி இபேந்ொர், அில் கடந் னபநக்கு 
தொொட்டத்ில் கனந்ண கொள்ப அப்பு ிடுத்ிபேந்ொர். 

அர், "இண ணிகுனத்ின் கட. எபே தரி 
பத்த்ிற்கு இபஞர்கள் தங்கபிக்க படிபம். அன் பனம் 
ொற்நத் கொண்டு படிபம். இண ங்கபின் அப்பு 
ேப்டம்தர் 20 டக்கும் தொொட்டத்ில் ீங்கலம் கனந்ண 
கொள்லங்கள் "ன்று குநிப்திட்டு இபேந்ொர். 
ஆதாம்: www.bbc.com 

நிகழ்வுகள் 
 

 

நுண்ணுயிரில் ற்றும் நுண்ணுயிரியாரர்கள் பற்றி 2ஆம் ஆண்டு காசடப. அக்நைாபர் 07 - 08, 2019.  

இைம்: ாட்ரிட், ஸ்சபயின். இடைதரம்: https://microbiology.cmesociety.com 

 

டலாயஜி, லரர்ந்து லரும் ந ாய்கள் ற்றும் தடுப்பூசிகள் பற்றி 14லது சர்லநதச ா ாடு. அக்நைாபர் 21 - 22, 

2019. இைம்: ஆம்ஸ்ைர்ைாம், ஆம்ஸ்ைர்ைாம். இடைதரம்: https://virology.conferenceseries.com 

 

உயிரி சதாழில்நுட்பம் குறித்த 23லது உயக காசடப.  லம்பர் 14 - 15, 2019. இைம்: ஆம்ஸ்ைர்ைாம், ஆம்ஸ்ைர்ைாம். 

இடைதரம்: https://biotechnologycongress.conferenceseries.com 

 

பன்பாட்டு நுண்ணுயிரில் ற்றும்  ன்ட பக்கும் நுண்ணுயிரிகள் பற்றி 4லது சர்லநதச ா ாடு.  லம்பர் 18 - 

19, 2019. இைம்: எடின்பர்க், எடின்பர்க். இடைதரம்: https://appliedmicrobiology.conferenceseries.com 

மாநாடுகள் / கருத்தரங்குகள் 2019 

உயிரில் பன்முகத்தன்வக்கான ெர்ைததெ நாள் - 22 த 2019 
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உனக சுற்றுச்சூல் திணம் - 5 ஜூன், 2019 

ஷ் விஞ்ஞானிகள் ருனக 


