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മ നുഷ്യ ചരരിത്രത്തരിഹേ േേരിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള കോരണങ്ങളരിഹേോന്് 
പകർച്ചേ്യോധരികളോഹണന്തോണ് ചരരിത്രതം നൽകുന് പോഠതം. വകോേരിഡ്-19 
ഇക്ോര്യത്തരിൽ ഏറ്റവുതം േോരകേോയ പ്െരതം തഹന്യോണ് 
തന്ഹകോണ്രിരരിക്കുന്ത്. അടുത്തകോേത്ത് ഹപോട്രിപ്പുറഹപ്പട്രിട്ടുള്ള സോർസ് 

(SARS), എവബ്ോള (Ebola), ഹേസ്റ് ലനൽ (West Nile), നരിപ (Nipah) എല്ലോതം 
തഹന് ഹപോതുഹേ േന്യമൃഗങ്ങളരിൽ നരിന്തം േനുഷ്യന് പകർന് 
കരിട്രിയരിട്ടുള്ളതോഹണന്ോണ് ശോസ്തേതതം. ഈ േ്യോധരികഹള അേവേോകനതം 
ഹചയ്യുവമ്ോൾ കോേോേസ്ോേ്യതരിയോനതം, േനനശീകരണതം, 
ലജേലേേരിധ്യനോശതം (Biodiversity loss), േോസസ്േങ്ങളഹെ 
ദുരുപവയോഗതം, അന്തരീക്ഷേേരിനീകരണതം, േനുഷ്യ-േന്യജീേരി സതംഘർഷതം 
തുെങ്ങരിയേയോൽ ലജേലേേരിധ്യ വേഖേയ്ക് സതംഭേരിച്ഹകോണ്രിരരിക്കുന് 
അപചയഹത്തപ്പറ്റരി േനസ്രിേോവക്ണ്ത് അത്യോേശ്യേോണ്. 
 േനുഷ്യഹറേ ലദനതംദരിന ജീേരിതത്തരിൽ ലജേലേേരിധ്യത്തരിഹറേ 
പങ്ക് നരിർണ്ണോയകേോണവല്ലോ. എല്ലോേരിധ ഭക്ഷ്യേഭ്യതയ്കതം നോതം 
പ്കൃതരിഹയത്തഹന്യോണ് ആശ്രയരിക്കുന്ത്. പ്കൃതരിയരിൽ നരിന്തം 
േോനേരോശരിക്് കരിട്ടുന് അേശ്യ വസേനങ്ങളോണ് േരിഭേവസേനങ്ങൾ 
(Provisional Services), നരിയന്തണ വസേനങ്ങൾ (Regulatory Services), 
േോസസ്ോന വസേനങ്ങൾ (Supporting Services), സോതംസ് കോരരിക 
വസേനങ്ങൾ (Cultural Services) എന്രിേ. വപോഷകോെോരവുതം 
ലജേലേേരിധ്യവുതം തമ്രിൽ അവഭദ്യേോയ ബ്ന്ധേോണുള്ളത്. 
ഭവക്ഷ്യോൽപ്പോദനതം എന്ത് േരിഭേവസേനത്തരിഹറേ ഭോഗേോയതരിനോൽ 
അത് അേയുഹെ ദോതോക്ളോയ സസ്യ/ജീേ ജോേങ്ങളഹെ ജനരിതക 
ലേേരിധ്യഹത്തയുതം ആേോസേ്യേസ്ഹയയുതം ആശ്രയരിച്ചരിരരിക്കുന്. 
ഒരു പ്വദശഹത്ത സ്വോഭോേരിക ഭക്ഷ്യേസ്തുക്ളഹെ ഗുണവേൻേ ആ 
പ്വദശഹത്ത ലജേലേേരിധ്യഹത്ത അേേതംബ്രിച്ചോണരിരരിക്കുന്ത്. എന്ോൽ 
േോണരിജ്യോെരിസ്ോനത്തരിൽ േൻവതോതരിൽ ഉല്പോദരിപ്പരിക്കുന് ഭക്ഷണ 
പദോർത്ങ്ങൾ, തോരതവേ്യന ലജേലേേരിധ്യതം കുറഞെ സ്േങ്ങളരിൽ 
നരിന്തം ഉൽപോദരിപ്പരിഹച്ചടുത്ത ഭക്ഷ്യേസ്തുക്ൾ, ഇറക്കുേതരി ഹചയ്ഹപ്പട്േ 
തുെങ്ങരിയേഹയോഹക് എത്രവത്തോളതം ഗുണവേന്മയുള്ള സ്വോഭോേരിക 
ഭക്ഷണേോഹണന്ള്ള കോര്യത്തരിൽ സതംശയമുണ്്. വപോഷകഗുണത്തരിൽ 
സതംഭേരിക്കുന് ഈ അപചയതം േനുഷ്യഹറേ ആവരോഗ്യഹത്ത ബ്ോധരിക്കുകയുതം 
നോതം ക്രവേണ വരോഗങ്ങൾക്്  അെരിേഹപ്പടുകയുതം ഹചയ്യുന്.  
 വകോേരിഡ് കോേത്തരിഹറേ പശ്ോത്തേത്തരിൽ ലജേലേേരിധ്യവേഖേ 
ഇന്് അനുഭേരിച്ഹകോണ്രിരരിക്കുന് പ്ധോന പ്ശ് നങ്ങൾ ഏഹതോഹക്ഹയന്് 
പരരിവശോധരിക്കുന്ത് നന്ോയരിരരിക്കുതം. അന്തരീക്ഷേേരിനീകരണതം, 
ജേേേരിനീകരണതം, േോയുേേരിനീകരണതം, േനനശീകരണതം, പ്കൃതരി 
േരിഭേങ്ങളഹെ വശോഷണതം, കോേോേസ്ോേ്യതരിയോനതം, നഗരേത്ക്രണതം, 
കൃത്രരിേ ആേോസേ്യേസ്കൾ സൃഷ്രിക്കുന് പ്ശ് നങ്ങൾ, േനുഷ്യ-േന്യജീേരി 

 ശ്രീകുമോർ രോമകൃഷ്ണൻ, റക.റക.ഡൈോഷി,  

ജന്യവരോഗങ്ങൾ, വരോഗോണുക്ളോയ 
ലേറസുകളഹെ േ്യോപനതം, ഊർജ്ജ 
വരേോതസ്സുകളഹെ അേരിവതോപവയോഗതം, 
േോെനങ്ങൾ, അത്യോഢതംബ്ര 
സൗകര്യങ്ങൾ മുവഖനയുള്ള േേരിനീകരണതം 
തുെങ്ങരിയ ബ്ഹുമുഖങ്ങളോയ, 
സങ്കീർണ്ണതകൾ നരിറഞെ പ്ശ് നങ്ങളഹെ 
ഒരു നരിരതഹന്യുണ്് ഇതരിനുപരിന്രിൽ.

 എസ്. രഡമശ്
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മലിെീകരണരം എന്ന മഹാവ്യാധി
 േനുഷ്യന് ഏറ്റവുതം അപകെകോരരിയോയ ഒന്ോണ് അന്തരീക്ഷ േേരിനീകരണതം. 
ഇതരിന് നരിരേധരി ഉദോെരണങ്ങൾ നമ്മുഹെ മുൻപരിലണ്്. 2013 മുതൽ 
2019 േഹരയുണ്ോയ അന്തരീക്ഷ േേരിനീകരണ വതോത് േളഹരയധരികതം 
ഉയർന് നരിേയരിേോയരിരുന്. ഈ കോേഘട്ത്തരിൽ ഉണ്ോയ കോട്ടുതീ, 
അന്തരീക്ഷ തോപേർദ്ന, േനുഷ്യഹറേ ഉപവഭോഗ സതംസ് കോരത്തരിൽ 
നരിന്തം ഉെഹേടുക്കുന് ഉവപോൽപ്പന്ങ്ങൾ, ജനസതംഖ്യോേർദ്നേ്, 
േ്യേസോയശോേകളരിൽ നരിന്തം പുറതം തള്ന് പുകപെേങ്ങൾ, േീലഥൻ, 
കോർബ്ൺഡവയോക് ലസഡ് തുെങ്ങരിയേയോണ് അന്തരീക്ഷ േേരിനീകരണതം 
േർദ്രിപ്പരിക്ോനുതകുന് ഘെകങ്ങൾ. എ.കയു. ഐ. (Air Quality Index) എന് 
വപരരിേറരിയഹപ്പടുന് േോയുഗുണനരിേേോര സൂചരിക അന്തരീക്ഷ േോയുേരിലള്ള 
കോർബ്ൺവേോവണോക് ലസഡ്, ലന്ജൻലഡവയോക് ലസഡ് 
തുെങ്ങരിയേയുഹെ അളേരിഹന ആശ്രയരിച്ചരിരരിക്കുന്. 
 ജീേഹറേ നരിേനരിലരിന് ഏറ്റവുതം ആേശ്യേോയ ജേത്തരിഹറേ സമൃദ്േോയ 
വരേോതസ്സുകളോണ് േനങ്ങൾ, നദരികൾ, തെോകങ്ങൾ, സമുദ്തം എന്രിേ. 
എന്ോൽ ഈ ആേോസേ്യേസ്കളഹെ േേരിനീകരണേോണ് േനുഷ്യൻ 
വനരരിടുന് േെോേരിപത്തുകളരിഹേോന്്. പ്ോസ്റരിക് േോേരിന്യതം, രോസേസ്തുക്ൾ, 
ലജേേോേരിന്യതം തുെങ്ങരി േനുഷ്യന് ആേശ്യേരില്ലോത്ത പേതുതം 
േേരിഹച്ചറരിയുന്തരിനുള്ള  ഒരു കുപ്പഹത്തോട്രിയോയരി ലജേ വകന്ദങ്ങൾ 
േോറരിയരിരരിക്കുന്. ജേേേരിനീകരണത്തരിഹറേ ഫേേോയരി ഉരരിത്തരിരരിയുന് ബ്ോക്ീരരിയ, 
ലേറസ് തുെങ്ങരിയേ േനുഷ്യനുതം േറ്റു ജീേജോേങ്ങൾക്കുതം േരുത്തുന് 
വരോഗങ്ങൾ ഇതരിനു പുറഹേയോണ്. അങ്ങഹന ഒരു പ്വദശത്തുണ്ോകുന് 
ആേോസേ്യേസ്ോേോറ്റങ്ങൾ, േനുഷ്യനരിർമ്രിതേോയ പ്തരിപ്േർത്തനങ്ങൾ 
എന്രിേ ആേോസേ്യേസ്യുഹെ സുസ്രിരത (Balance) നഷ്ഹപ്പടുന്തരിന് 
ഇെേരുത്തുകയുതം ലജേലേേരിധ്യത്തരിന് കോര്യേോയ നോശതം സതംഭേരിക്കുന്തരിന് 
ഇെയോക്കുകയുതം ഹചയ്യുന്. ഇത്തരതം സ്രിതരിേരിവശഷതം ചരിേ ജീേരികളഹെ 
േതംശനോശത്തരിനുതം േറ്റു ചരിേേയുഹെ അേരിതേ്യോപനത്തരിനുതം ഇെയോക്കുന്ഹേന്് 

ഐ.യു.സരി.എൻ. (IUCN) അഭരിപ്ോയഹപ്പടുന്. 
അതുവപോഹേ ജീേരികളഹെ 
ആേോസേ്യേസ്യരിലണ്ോകുന് ഭൗതരിക 
േോറ്റങ്ങൾ അേയരിൽ ജനരിതക േോറ്റതം 
സതംഭേരിക്കുന്തരിനുതം േഴരിേയ്കന്ണ്്. 
 സതംസ്ോനഹത്ത േനപ്വദശങ്ങഹളയുതം 
ഇവക്ോടൂറരിസതം ഹസറേറുകഹളയുതം 
േോേരിന്യമുക്േോക്ോൻ േക്ഷ്യേരിട്ടുഹകോണ്് 
'ഗ്ീൻഗ്ോസ് ' എഹന്ോരു നേീന പദ്തരി 
േനതം േകുപ്പ് നെപ്പോക്രിേരരികയോണ്. 
േനങ്ങവളോെ് വചർന്കരിെക്കുന് 
ജനേോസ വകന്ദങ്ങളരിൽ നരിന്ോണ് 
േോേരിന്യങ്ങവളഹറയുതം േനങ്ങളരിവേക്് 
നരിവക്ഷപരിക്ഹപ്പടുന്ത്. ഇത് 
േനങ്ങഹളയുതം േന്യജീേരികഹളയുതം 
വനരരിട്് ബ്ോധരിക്കുന് ഗുരുതരേോയ 
പ്ശ് നേോയതരിനോേോണ് ഇത്തരഹേോരു 
പദ്തരിക്് േനതം േകുപ്പ് തുെക്േരിട്ത്. 
ഹപോതുജന സെകരണവത്തോഹെ 
നരിരീക്ഷണതം ശക്േോക്രിയുതം ആേശ്യേോയ 
വബ്ോധേത്ക്രണ പ്േർത്തനങ്ങൾ 
ഊർജ്ജരിതഹപ്പടുത്തരിയുതം ഈ പ്േണത 
തെവയണ്ത് നമ്മുഹെ കർത്തേ്യേോണ്.
 വകോേരിഡ്-19 േോയരി ബ്ന്ധഹപ്പട്് 
രണ്ടുേോസഹത്ത വേോക്ഡൗൺ 
കോേോേധരിയരിൽ ഭൂേരിയരിൽ പേതരിനുതം 
േളഹരയധരികതം േോറ്റതം അനുഭേഹപ്പട്ടു 
എന്ത് തർക്േറ്റ ഒരു േസ്തുതയോണ്. 
ഒന്ോേതോയരി വേോകഹേമ്ോടുമുള്ള 
േോയുേേരിനീകരണവുതം അതുമൂേമുണ്ോകുന്  
എയവറോവസോളരിഹറേ വതോതുതം ഗണ്യേോയരി 
കുറഞ്ഞു എന്ോണ് റരിവപ്പോർട്ടുകൾ 
സൂചരിപ്പരിക്കുന്ത്. വേോക്ഡൗൺ 
കോേത്ത് ജനങ്ങൾ േോെനങ്ങൾ 
കുറച്ച് ഉപവയോഗരിച്ചതുഹകോണ്ടുതം, 
േ്യേസോയശോേകളഹെ പ്േർത്തനതം 
നരിർത്തരിയതരിനോലേോണ് ഇങ്ങഹന 
സതംഭേരിച്ചത്. െരരിതഗൃെേോതക (Green 
House Gases) ഉത്പ്പോദനത്തരിലതം കുറേ് 
അനുഭേഹപ്പട്ടു. നോസയുഹെ (NASA) 
പഠനങ്ങളരിൽ നരിന്തം ലന്ജൻ 
ഓക് ലസഡരിഹറേയുതം േറ്റുതം മുപ്പത് ശതേോനതം 
കുറേ് വേോകത്തരിഹറേ പേഭോഗത്തുതം 
വരഖഹപ്പടുത്തരിയതോയരി കോണുന്.. 
 അന്തരീക്ഷേേരിനീകരണവത്തോതുതം 
ഇതുമൂേതം ഗണ്യേോയരി കുറയ്കോൻകഴരിഞ്ഞു. 
ഹപോെരിപെേങ്ങൾ മൂെരി ജീേരിതതംവപോലതം 
അസോദ്്യേോയരിരുന് ഡൽെരിയരിഹേ 
ഹതളരിഞെ അന്തരീക്ഷവുതം, ജേന്ധറരിൽ 
നരിന്ള്ള െരിേോേയപർവ്തത്തരിഹറേ 
കോഴ്ചയുതം, വകരളത്തരിഹേ പട്ണങ്ങളരിൽ 
നരിന്വപോലതം പശ്രിേഘട് േേനരിരകൾ 
ദർശരിക്ോവുന് രീതരിയരിൽ അന്തരീക്ഷതം 
നരിർമ്േേോയതുഹേോഹക് പ്കൃതരിയുഹെ 
പ്തോപതം പഴയ നരിേയരിവേക്് 
വപോകുന്തരിഹറേ സൂചനകളോയരിരുന്. 
 േഹറ്റോരു പ്ധോന കോര്യതം കോട്ടുതീയോണ്. 
നമ്മുഹെ േനങ്ങഹള കോർന് തരിന്ന് 



 www.forest.kerala.gov.in

ജൂൺ 2020

18

കോട്ടുതീ േനുഷ്യജന്യേോണ്. കഴരിഞെ േർഷതം (2018-19) വകരളത്തരിൽ 
1788.78 ഹെക്ർ േനതം കോട്ടുതീയോൽ നശരിപ്പരിക്ഹപ്പട്ടു. എന്ോൽ 
ഈ േർഷതം വേോക്ഡൗണരിഹറേ പശ്ോത്തേത്തരിൽ േനുഷ്യസഞോരതം 
നരിയന്തണ േരിവധയേോക്രിയവപ്പോൾ കോട്ടുതീയുതം ഗണ്യേോയരി കുറഞ്ഞു 
എന്തഹന് പറയോതം.  കൂെോഹത േനുഷ്യ-േന്യമൃഗ സതംഘർഷ സോദ്്യതകളതം 
തുവേോതം കുറഞെ വതോതരിേോയരിരുന് ഇത്തേണഹയന്തം ഓർക്കുക. 
 ജേ ആേോസേ്യേസ്യരിലതം ഒരരിക്ലതം കോണോത്തതരത്തരിൽ 
കുറഞെ അളേരിലള്ള േേരിനീകരണവത്തോതോണ് അനുഭേഹപ്പട്ത്. 
ഒരരിക്ലതം ശുദ്ീകരരിക്ോൻ കഴരിയരില്ല എന്് കരുതരിയരിരുന് ഗതംഗ, യമുന 
നദരികൾ ഇന്് ഹതളരിനീരുവപോഹേ ഒഴുകുന്. കഴരിഞെ മുപ്പതു േർഷേോയരി 
കോണോതരിരുന് ഗതംഗോനദരിയരിഹേ വഡോൾഫരിൻ (Platarista gangetica) 
േീണ്ടുതം പ്ത്യക്ഷഹപ്പട്ടു എന്ത് ഏറ്റവുതം സവന്തോഷകരേോയ േോർത്തയോണ്.

കാലാവസ്ാവ്യെിയാെരം
 കോേോേസ്യരിലണ്ോകുന് ഓവരോ േോറ്റവുതം ആേോസേ്യേസ്യുഹെ 
പ്േർത്തനങ്ങഹളയുതം േനുഷ്യഹറേ ആവരോഗ്യഹത്തയുതം ബ്ോധരിക്കുന് എന്ത് 
നമുക്് അറരിയോവുന് കോര്യേോണ്. ഋതു (Season) ക്ഹള ആശ്രയരിച്ള്ള 

ജീേരിതരീതരികളതം ചരികരിത്ോരീതരികളേോണ് 
േനുഷ്യൻ പവണ് പരരിപോേരിച്വപോന്രിരുന്ത്. 
എന്ോൽ കോേോേസ്ോേ്യതരിയോനതം ഈ 
രീതരിഹയ പോഹെ േോറ്റരിേറരിക്കുകയോണ് ഹചയ്തത്. 
അതുവപോഹേ സമുദ് ആേോസേ്യേസ്യരിഹേ 
ഓഷ്യൻ അസരിഡരിഫരിവക്ഷൻ (Ocean 
acidification) അന്തരീക്ഷത്തരിലള്ള 
കോർബ്ൺഡവയോക് ലസഡരിഹറേ 
ശതേോനഹത്ത ആശ്രയരിച്ചോണരിരരിക്കുന്ത്. 
കരയരിഹേ ആേോസേ്യേസ്യരിൽ 
അനുഭേഹപ്പടുന് േരൾച്ച, ഹേള്ളഹപ്പോക്തം 
തുെങ്ങരിയ പ്തരിഭോസങ്ങൾ േനുഷ്യഹറേ 
ആവരോഗ്യഹത്ത എത്രവത്തോളതം ബ്ോധരിക്കുന് 
എന്് നമുക്റരിയോതം. 2018-2019 
കോേയളേരിലണ്ോയ േെോപ്ളയളത്തരിഹേ 
വകരളതം ഇതരിഹനോരുദോെരണേോണ്. 
കൂെോഹത നമുക്് സ്രിരേോയരി 
കരിട്രിഹക്ോണ്രിരുന് ചരിേ ഭക്ഷ്യ ഇനങ്ങളഹെ 
േഭ്യത കോേോേസ്ോേ്യതരിയോനത്തോൽ 
കുറയുന്മുണ്്. ഒപ്പതം തഹന് 
അന്തരീക്ഷതോപതം, ഈർപ്പമുള്ള 
അന്തരീക്ഷതം തുെങ്ങരിയേ വരോഗോണുക്ളഹെ 
നരിേനരിൽപ്പരിനുതം, ത്വരരിത േളർച്ചയ്കതം 
േ്യോപനത്തരിനുതം ഇെയോക്കുകയുതം ഹചയ്യുന്.

വെവെ്ക്കരണ്ിന്റെ 
ആവശ്യകെ
 ഒരു കോേത്ത് േളഹരയധരികതം 
സമൃദ്േോയ േനസമ്ത്തോയരിരുന് 
േരിക് രോജ്യങ്ങളരിലതം ഉണ്ോയരിരുന്ത്. 
കോേക്രവേണ ജനസതംഖ്യോ േർദ്നേരിന് 
ആനുപോതരികേോയരി ആേശ്യങ്ങളതം ഒപ്പതം േന 
േരിസ്തൃതരിയുതം കുറഞ്ഞുേന്. പേേരിധത്തരിലള്ള 
പരരിസ്രിതരി പ്ശ് നങ്ങൾക്കുതം ഇത് േഴരിേച്. 
ഒന്ോേതോയരി ആേോസേ്യേസ്യുഹെ 
നോശതം േന്യജീേരികൾ 
േനുഷ്യേോസസ്േങ്ങളരിവേക്് േരുന്തരിന് 
ഇെയോക്രി. ശരോശരരി കരിട്രിയരിരുന് േഴയുഹെ 
വതോതരിൽ ഗണ്യേോയ വശോഷണമുണ്ോയരി. 
േനങ്ങളരിൽ നരിന് കരിട്രിയരിരുന് സമൃദ്േോയ 
പച്ചേരുന്കളതം ഔഷധക്കൂട്ടുകളതം 
േഭരിക്ോഹതയോയരി. േനുഷ്യൻ കോേക്രവേണ 
കൃത്രരിേ സതംയുക്ങ്ങളെങ്ങരിയ 
േരുന്കഹള ആശ്രയരിവക്ണ്രി േന്. ഇത് 
സ്വോഭോേരികേോയുതം ഉണ്ോവകണ്രിയരിരുന് 
പ്തരിവരോധവശഷരി കുറയുന്തരിനുതം 
ഹപഹട്ന്് വരോഗേ്യോപനതം നെക്കുന്തരിനുതം 
ഇെയോക്രി എന്തോണ് േഹറ്റോരു േസ്തുത.
 1990-ൽ േവേഷ്യയരിലണ്ോയ നരിപോ 
ലേറസ് േനനശീകരണത്തരിഹറേ 
ഫേേോയരി േവ്ോലകൾ, കൃഷരി ഭൂേരിയരിവേക്് 
ഇറങ്ങരിയതരിഹറേ ഫേേോയരിരുന്. 
അതുവപോഹേ 1996-ഹേ എവബ്ോള ലേറസുതം 
േനത്തരിൽ നരിന്് നോട്രിവേക്് കെന് 
കഥയോണ് ആഫ്രിക്യ്കതം പറയുേോനുള്ളത്.
 േന്യജീേരികളതം, േനുഷ്യരുതം 
േളർത്തുമൃഗങ്ങളതം ഉൾഹപ്പടുന് ശതംഖേ 
വരോഗോണുസതംക്രേണത്തരിനുള്ള 
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പോതയോണ്. എേരികളരിലൂഹെയുതം േറ്റു കരണ്ടുതരിന്ന് ജീേരികളരിലൂഹെയുതം 
േന്യജീേരികളരിലള്ള വരോഗോണുക്ൾ േളർത്തുമൃഗങ്ങളരിവേക്കുതം അേരിഹെ 
നരിന്തം േനുഷ്യരരിവേക്കുതം േ്യോപരിക്കുന്. കോരണതം എേരികളതം േറ്റു ജീേരികളതം 
േനുഷ്യഹറേ ആേോസേ്യേസ്യുതം കൃഷരിസ്േവുേോയരി ബ്ന്ധഹപ്പട്ടു 
ജീേരിക്കുന്േയോണ്. ലേറസ് വപോഹേയുള്ള ഹപഹട്ന്് ഹപരുകുന് 
സൂക്ഷോണുക്ൾ ഹചറരിയ ഒരു േനവേഖേയരിൽ നരിന്തം േളഹര േരിസ്തൃതേോയ 
േനുഷ്യ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനക് അധിക 
സമയമമാന്നുനും ആവശ്യമില്ല. അനിയന്തിതമായ വനനശീകരണനും, 
വറോഡുകളഹെയുതം പോർപ്പരിെങ്ങളഹെയുതം നരിർമ്ോണതം, ഖനനതം, കോർഷരിക 
പ്വൃത്തരികൾ തുെങ്ങരിയേ േഴരി േനുഷ്യനുതം േന്യമൃഗങ്ങളതം തമ്രിലള്ള 
അകേതം കുറയുകയുതം കൂടുതൽ ഇെപഴകുന്തരിന് ഇെേരുകയുതം 
ഹചയ്യുന്തരിന് വരോഗതം പകരുന്തരിന് കോരണേോകുന്ണ്്. 
 േനുഷ്യഹറേയുതം േന്യജീേരികളഹെയുതം ആവരോഗ്യ, ഭക്ഷ്യേ്യേസ്കൾ 
ദീർഘകോേോെരിസ്ോനത്തരിൽ നരിരീക്ഷരിവക്ണ്തുതം അതരിഹറേ അെരിസ്ോനത്തരിൽ 
േരിപുേേോയ കർമ് പദ്തരികൾ ആസൂത്രണതം ഹചവയ്ണ്തുേോണ്. േനുഷ്യരരിവേക്് 
വരോഗോണുപരത്തുന് ജീേരികളഹെ േേരിയ ഒരു വശ്രണരിതഹന്യുണ്്. പ്ധോനേോയുതം 
എേരികൾ, അണ്ണോൻ, കുറുക്ൻ, ഹേരുക്, േവ്ോൽ, പോമ്പുകൾ, കുരങ്ങുകൾ, 
പക്ഷരികൾ, ഉറമ്പുതീനരി തുെങ്ങരിയേയോണ് ലേറസ് വപോലള്ള വരോഗോണുക്ഹള 
േെരിക്ോൻ സോധ്യതയുള്ളത്. എന്ോൽ ഈ മൃഗങ്ങൾഹക്ല്ലോതം തങ്ങളഹെ 
ആേോസേ്യേസ്യരിൽ അേയുവെതോയ പ്വത്യക കെേകളമുണ്്. ഏഹതങ്കരിലതം 
ഒന്രിഹറേ നോശതം ഹേോത്തതം ആേോസേ്യേസ്യുഹെ തകർച്ചയ്ക് കളഹേോരുക്കുതം. 
 നമ്മുഹെ നഷ്ഹപ്പട് േനസമ്ത്തുതം, േന ആേോസേ്യേസ്യുതം 
എങ്ങഹന തരിരരിഹച്ചടുക്ോതം എന്ത് ഏറ്റവുതം പ്ധോനഹപ്പട് ഒരു േരിഷയേോണ്. 
വേോകഹേമ്ോടുമുള്ള േനസമ്ത്ത് പൂർവ്സ്രിതരിയരിവേക്് ഹകോണ്ടുേരരിക എന്ത് 
എളപ്പമുള്ള കോര്യേല്ല. ഇത് അസോദ്്യവുേോണ്. എന്ോലതം സ്വോഭോേരികേോയരി 
ഇനരി അേവശഷരിക്കുന് േനങ്ങൾ എന്തുേരിേഹകോടുത്തുതം സതംരക്ഷരിവക്ണ് 
ധോർമ്രിക ഉത്തരേോദരിത്തതം േനുഷ്യരോശരിക്ോഹണന്് ഓർക്കുക. 

�രമ്പരാഗെ അറിവകളുന്ട പ്ാധാെ്യരം 
 േനുഷ്യഹറേ പ്ോഥേരിക ആവരോഗ്യഹത്ത സതംബ്ന്ധരിച്ചരിെവത്തോളതം പരമ്രോഗത 
േരുന്കൾക്കുതം ജീേരിത രീതരികൾക്കുതം പ്ോധോന്യതം ഉണ്്. വേോകത്ത് ഏകവദശതം 
അറുപത് ശതേോനതം ആൾക്ോരുതം ഇന്തം ഈ രീതരി പരിന്തുെരുന്േരോണ്. 
േരുന് ഹചെരികളോണ് ഇത്തരതം ചരികരിത്ോരീതരികളരിൽ ഉപവയോഗരിക്കുന്ത്. 
കൃഷരി ഹചയ്തുതം പ്കൃതരിയരിൽ നരിന്് വശഖരരിച്തം ഇേ ഉപവയോഗരിക്കുന്. 
പേ സമൂെങ്ങളതം അേരുവെതോയ ഭക്ഷണ രീതരികളതം േരുന്കൂട്ടുകളതം 
ഉപവയോഗരിക്കുന്ത് അേയുഹെ പ്കൃതരിദത്ത േഭ്യതഹയ അെരിസ്ോനേോക്രിയോണ്. 
 ജനസതംഖ്യോനുപോതരികേോയരി പട്ണങ്ങൾ േളർന്വപ്പോൾ,  തോേസ 
സൗകര്യങ്ങൾ കൂെരിയവപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തരിങ്ങരിപ്പോർക്കുന് ഒരേസ് 

നഗരങ്ങളരിൽ േന്. നമ്മുഹെ ഗ്ോേ്യ ജീേരിത 
ലശേരിയരിൽ നരിന്് േ്യതരിചേരിച്ച് പേരുതം 
നഗരജീേരിതത്തരിവേക്് േോറരി. എന്ോൽ 
തരിരക്കുപരിെരിച്ച നഗര ജീേരിതലശേരിയരിൽ 
വകോേരിഡരിഹന വപോഹേ േോരകവശഷരിയുള്ള 
ഒരു ശത്രുേരിഹന വനരരിെോൻ തക് 
ഒരുക്ങ്ങൾ നമ്മുഹെ കയ്രിൽ 
ഉണ്ോയരിരുന്രില്ല എന്തോണ് യോഥോർത്്യതം. 
പ്കൃെിയിനലക്ക് മടങ്ങാരം
 പ്കൃതരിേരിഭേങ്ങളഹെയുതം 
ആേോസേ്യേസ്കളഹെയുതം 
വസേനങ്ങളഹെ മൂേ്യതം നരിർണ്ണയരിക്കുന്ത് 
ഈയേസരത്തരിൽ അനരിേോര്യേോണ്. ഇതു 
മൂേതം ഇവപ്പോഴുള്ള ആവഗോള ജരി.ഡരി.പരി. (GDP) 
യുഹെ എത്രവയോ േെങ്ങ് േലതോയരിരരിക്കുതം ആ 
മൂേ്യതം എന്ത് ലജേലേേരിധ്യത്തരിഹറേ 
പ്ോധോന്യത്തരിവേക്ോണ്  േരിരൽചൂണ്ടുന്ത്. 
ഈ ഉയർന് മൂേ്യതം പ്കൃതരിഹയ ഒന്ോഹക 
സതംരക്ഷരിവക്ണ്തരിഹറേ ആേശ്യകത 
ഉയർത്തുകയോണ് ഹചയ്യുന്ത്. ഹേോത്തതം 
ജരി.ഡരി.പരി.യുഹെ നഹല്ലോരു പങ്ക് ഭോേരിയരിൽ 
നമുക്ക് പ്രകൃതി സനുംരക്ഷണത്ിനു ലവണ്ി 
നീക്ി വയക് ലക്ണ്ിവരനും എന്നക് ചുരക്നും.
 വനനശീകരണനും, പരിസ്ഥിതി 
മേിനീകരണനും, ജൈവജവവിധ്യ 
ലശാഷണനും, പ്രകൃതി വിധ്നുംസക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 
അധിഷ്ിതമല്ലാത് ഒര പുത്ൻ ൈീവിത 
രീതി മകട്ിപ്പടുക്കുവാൻ മനുഷ്യരാശി 
ഇനിമയങ്ിലനും തയ്ാറാകണനും. 
ലകാവിഡക്-19 മറെ വ്യാപനവനും 
അതുമൂേമുണ്ായ സ്നുംഭനാവസ്ഥയനും 
നമമെ ഓർമെമപ്പടുത്തുന്നതുനും അതാണക്.  
(അരണ്യരം മാസികയുന്ട അനസാ. എഡിറ്റാണ്  
ശ്ീകുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ, ന്ക.ന്ക. നജാഷി ന്കാച്ി  

CMFRI യിന്ല പ്ിൻസി്ൽ സയറെിസ്റാണ് )




