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ಅದಕೊಡಗಿನಮಾಕುಟıದ ನತŀ ಹರದŅಣಣದ ದಟı ಕಾಡು. ಪಶĬಮ ಘಟıದ ಈ ಮಲೆಗಳಲŃ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜİನ ಸಂಸķಯ ವಿಜİನಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡಸದಗ ಸೀತಫಲ ಕುಟಂಬಕħ ಸೀರದ

ಎರಡುಹೊಸ ಸಸŀ ಪŁಭೀದಗಳ ಕಂಡುಬಂದವು. ‘ಒರಫಿಯಾಮಂಬರಕಾ’ ಮತĶ ‘ಒರಫಿಯಾ
ಶವರಂಜನ’ ಎಂಬ ಎರಡುಹೊಸ ಸಸŀ ಪŁಭೀದಗಳಭೂಮಿಯ ಇನĺವುದೀ ಭಾಗದಲŃದೊರಯದ
ಅಪರೂಪದ ಗಿಡಗಳ.
ಈ ಸುದĸ ವಿಜİನಗಳಲŃಮಾತŁವಲ್ಲ, ಪರಸರ ಪŁೀಮಿಗಳಲŃ, ಸಸŀಶಾಸě ವಿದŀಥಣಗಳಲŃ,

ಅಧŀಯನಶೀಲರಲŃ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷıಸತ. ಸೌರವŀಹದ ಗŁಹಗಳಲŃ ಇದವರಗೆ ಜೀವ
ಸಂಚಲನವಿರುವ ಏಕೈಕ ಗŁಹ ಎಂಬ ಹೆಗĩಳಿಕಗೆ ಪತŁವಾದ ನಮĿಭೂಮಿಮಾನವ ಸೃಷı ಅವಾಂತರಗಳಿಂದ
ಗಂಡಾಂತರದಡಗೆ ಸಗುತĶದ ಎಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡವರಲŃ ಈ ಸಂಶೀಧನ ಒಂದಷı ಆಶಾಭಾವದ
ಸಂಚಲನಮೂಡಿಸದ್ದಂತೂ ನಜ. ಈ ಗುಂಡನ ಪೃಥŅಯ ನರಂತರ ಚಲನಗೆ ಸದŀಕħಂತೂಪೂಣಣ
ವಿರಾಮವಿಲ್ಲ, ಭವಿಷŀವಿದ, ಮಂದನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ರಾತŁ ಚಂದರ, ಹಗಲುಸೂಯಣನನĺ ಕಾಣವ
ಅವಕಾಶವಿದ, ಹಸರು ಸಸŀರಾಶಯನĺ ಕಣĶಂಬಕೊಳńವ ಅದೃಷıವಿದ, ಸಮದŁದ ಅಪĻಳಿಸುವ ಅಲೆಗಳಲŃ
ತಯĸೀಳವ ಹುಮĿಸದ ಎಂದ ಮತĶಮĿ, ಮಗದೊಮĿ ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಬತĶವುದ ಇಂತಹ
ಸಂಶೀಧನಗಳೀ.
ಹಾಗೆಯೀ ಅಪರೂಪದ ಹಂಪ್ಬŀಕ್ ಡಾಲļನ್ಗಳ, ಫಿನ್ರಹಿತ ಪರಪೈಸ್ಗಳ ಸತĶಗಲ

ಸುದĸಯಾಯಿತ. ಅಪಯದಂಚನಲŃರುವ ಈ ಜೀವಿ ಪŁಭೀದಗಳ ಸತĶ ದೀಹಗಳಮಂಬಯಿಯ
ಮರೈನ್ ಡĝವ್, ನರಮನ್ಪಯಿಂಟ್ಮತĶ ದದರನ ಕಡಲ ತಟದಲŃ ತೀಲ ಬಂದಗ ಜನ ಮಮĿಲ
ಮರುಗಿದರು. ಬŁಝಿಲ್ನಜೌಗುಪŁದೀಶ ಪಂಟನಲ್ನಲŃ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂರĔಣಾ ಕಾಯಣಗಳಿಂದ
ಅಲŃಯಜಗŅರ್ಗಳ ಸಂಖŀ ಹೆಚĬದಗ ಖುಷಪಟıರು. ಜಮĿ ಕಾಶĿೀರದಲŃ ಸಕಾಣರ ಹಣĵನ
ಮರಗಳಿಗೆ ಸಂಪಡಿಸುವ ಕೀಟನಶಕಗಳನĺ ನಯಂತŁಸಲುಪŁಧಿಕಾರವೊಂದನĺ ಸķಪಸದಗ
ಸŅಗತಸದರು.
ಇಂತಹ ಸುದĸಗಳಿಂದ ಒಂದಂತೂ ವೀದŀ. ಹಿಂದಂದಗಿಂತಲ ಇಂದ ಪರಸರ ಪŁಮಖ ಸķನ

ಪಡಯುತĶದ. ಇದವರಗೆ ಮತವಂತಮಾನವನ ವಿವೀಚನರಹಿತ ಕಾಯಣ ಚಟವಟಕಗಳಿಗೆ ಪರಸರ
ಸಕಷı ಬಲಯಾಗಿದ. ಇದ ತನĺದೀ ಭವಿಷŀಕħ ತನೀ ಹಾಕಕೊಂಡ ಕೊಡಲಯೀಟ ಎನĺವುದ
ಮಾನವನಗೆ ಮನದಟıಗಿದĸ, ಇನĺ ಮಂದದರೂಭೂಮಿ, ಅದರ ಮೀಲನ ಪರಸರ ರĔಣೆಗೆ ಒಂದಷı
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಆಲೀಚನಗಳ ಹುಟıಕೊಂಡಿವ.
ಇಂತಹ ಸಂದಭಣದಲŃ ಮತĶ ಬಂದದ ‘ವಿಶŅಪರಸರ ದನ’. ಈ ಬರಯ ವಿಶŅಪರಸರ ದನದ ಧŀೀಯ

ವಾಕŀ ‘ಜಗವೊಂದೀ ಪರಸರವೊಂದೀ’ (one world one environment).
‘ಇರುವುದೊಂದೀಭೂಮಿ’ ಎಂಬ ಧŀೀಯವಾಕŀದೊಂದಗೆಮೊಟı ಮೊದಲ ವಿಶŅ ಪರಸರ ದನವನĺ

ವಿಶŅಸಂಸķ 1973 ರಲŃ ಆಚರಸತ. ಅಂದನಂದ ಪŁತ ವಷಣಜೂನ್ 5ನĺ ವಿಶŅಪರಸರ ದನವನĺಗಿ
ಆಚರಸಲಾಗುತĶದĸ, ಜಗತĶನ ನರಕħ ಹೆಚĬ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಈ ಆಚರಣೆಯಲŃ ಪಲĩಳńತĶವ. ಪರಸರ
ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳಾದ ಅರಣŀ, ಆಹಾರ, ಜೀವಿವೈವಿಧŀ, ನೀರು, ನಲ, ವನŀಜೀವಿ, ಜಗತಕ ತಪಮಾನ,
ಹವಾಮಾನ ಇತŀದ ವಿಷಯಗಳ ಕಡಗೆ ಜನರು, ಆಡಳಿತಗರರು, ನೀತ ನಮಾಣಪಕರ ಗಮನ ಸಳದ
ಜಗೃತಯನĺಮೂಡಿಸ ಕಾಯಣ ಪŁವೃತĶರಾಗುವಂತಮಾಡುವುದೀ ಈ ಆಚರಣೆಯಉದĸೀಶ.
ಕಳದ ವಷಣ ಅಂದರ 2014 ರಲŃ ‘ನಮĿ ದನಯನĺ ಏರಸ, ಸಗರದ ಮಟıವನĺಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಧŀೀಯ

ವಾಕŀದೊಂದಗೆ ಈ ದನವನĺ ಆಚರಸಲಾಗಿತĶ. ಆಗ ಜಗತĶನದŀಂತ 6,437 ಪŁಮಾಣವಚನ
ಸಮಾರಂಭಗಳೂ, 3000ಕħ ಹೆಚĬ ಕಾಯಣ ಚಟವಟಕಗಳೂ ನಡದವು. ಇದ ಅದರ ಹಿಂದನ
ವಷಣಗಳಿಗಿಂತಮೂರುಪಟı ಹೆಚĬಗಿತĶ. ಈ ಬರ ಇನĺ ಹೆಚĬನ ಪŁತಫಲವನĺ ನರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ.
2015ರ ಡಿಸಂಬರ್ನಲŃ ಪŀರಸ್ನಲŃ ನಡಯಲರುವ ‘ಪೃಥŅ ಸಮĿೀಳನ’ವನĺ ದೃಷıಯಲŃಟıಕೊಂಡು

ಮತĶ ‘ವಿಶŅ ಪರಿಸರ ದನ’ ಬಂದದ. ಈ ಬಾರಿ ‘ಜಗವೊಂದೇ,
ಪರಿಸರವೊಂದೇ’ ಎಂಬ ಧŀೇಯವಾಕŀದೊಂದಗೆ ಪರಿಸರ ದನವನĺ
ಆಚರಿಸಲು ಇಡೇ ವಿಶŅವೇ ಸಜĮಗಿದ. ಒಂದಷı ಸಸಿಗಳನĺ ನಡುವುದು,
ಪರಿಸರ ಮಾಲನŀದ ವಿರುದĹ ಘೇಷಣೆ ಕೂಗುವುದು, ಭೂಮಿಯನĺ
ಉಳಿಸಿಕೊಳńಲು ಪಣ ತೊಡುವುದು.. ಇವಿಷıನĺೇ ಮಾಡಬಿಟıರೆ ಸಾಕೇ
ಅಥವಾ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿಯನĺ ಮುಂದನ ಪೇಳಿಗೆಗೆ
ಉಳಿಸಲು ದೇಘಘಕಾಲೇನ ಯೇಜನಗಳ ಅವಶŀಕತ ಇದಯೇ?

g ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮĿಗಟı
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ಉಳಿದವುಗಳಿಗಂತ ಎತĶರವಗ ಬಳೆದ ನೀರನ ಆವಿಯನĺ ತಡದ ನೀರು
ಆವಿಯಾಗವ ಪŁಮಾಣವನĺ ಕಡಮ ಮಾಡ ನರಳನĺ, ಮರೆಯನĺ
ಒದಗಸತĶದ. ಇದರಂದ ತೀವಂಶ, ನರಳಗಳ ಬೀಕರುವ ಪದರುಗಳ
ಬಳೆಯಲ ಪŁರಂಭವಗತĶವ. ಪದರುಗಳ ಮಣĵನĺ
ಹಡದಡುವುದರಂದ ಸವಕಶವಗ ಮಣĵನ ಪದರ ದಪĻವಗತĶದ,
ಫಲವತĶಗತĶದ. ಇದ ಮರಗಡಗಳ ಪŁವೀಶಕħ ನಾಂದಯಾಗತĶದ.
ಕŁಮೀಣ ಪŁಣ ಜೀವಿಗಳ ಇಲŃ ಕಣಸಕಳńತĶವ.

ಈ ರೀತ ಸಮಾರು 2.5 ಸ.ಮೀ.ನಷı ಮೀಲĿಣĵ ಸೃಷıಯಾಗಲ 600
ರಂದ 1000 ವಷವಗಳ ಬೀಕು. ಇಂತಹದೀ ಬಳವಣಗ ಕಡೊಂದರ
ಬಳವಣಗಯಲŃ ಪರಾಕಷĲಯನĺ ತಲಪುತĶದ. ಆದರೆ ಆ ಕಡನĺ ಕಡದ
ಮತĶ ಬೀಳ ಭೂಮಯನĺ ಸೃಷıಸಲ ಮಾನವನಗ ಇಂದನ ವಿಜİನ
ತಂತŁಜİನದ ಅಧುನಕ ಯುಗದಲŃ ಕೀವಲ ಕಲವು ದನಗಳ ಸಕು.

ಮಾನವ ತನĺ ಸತĶಲನ ಪರಸರದಲŃ ಉಂಟು ಮಾಡುವ
ಬದಲವಣೆಗಳ ಆರಂಭದಲŃ ಆ ಒಂದ ಪŁದೀಶಕħ ಮಾತŁ
ಸೀಮತವಗದ್ದರೂ ಕಡ, ಅದರ ಪರಣಾಮಗಳ ಯಾವುದೀ ಗಡಗ
ಸೀಮತವಗಲ್ಲ. ಅದರ ಪŁತಫಲವನĺ ಇಡಯ ಜಗತĶನಲŃರುವ ಜನರು
ಅನಭವಿಸಬೀಕಗತĶದ. ಉದ: ಕಲವೀ ಕಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದĹಯ
ನಾಗಾಲೀಟದಲŃ ಸಗ, ಕೈಗಾರಕಗಳನĺ ಸķಪಿಸದದರ ಫಲವಗ ಇಂದ
ಇಡಯ ಭೂಮ ‘ಜಗತಕ ತಪಮಾನದ ಏರಕ’ಯ ಬಸಯನĺ
ಅನಭವಿಸಬೀಕಗ ಬಂದದ. ಅದರಂದಗವ ಹವಮಾನ ಬದಲವಣೆಯ
ಪರಣಾಮ ಯಾರನĺ ಬಟıಲ್ಲ. ಆದದರಂದಲೀ ಈ ಬರಯ ವಿಶŅಪರಸರ
ದನದಂದ ಇಡಯ ಜೀವ ಸಮದಯಕħರುವ ಪರಸರವನĺ ‘ಒಂದೀ’
ಎಂದ ಪರಗಣಸ ಸಂರಕ್ಷಿಸವ ಪŁಯತĺವನĺ ಮಾಡಲಗತĶದ.

ಮಾರಕ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
ಈ ನಟıನಲŃ ನಮĿ ಮೊದಲ ಪŁಯತĺ ವಯು ಮಂಡಲವನĺ

ಸೀರುತĶರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ ಪŁಮಾಣವನĺ ತಗĩಸವುದಗದ.
ಪŁಯೀಗಗಳ ಹಾಗೂ ಅಧŀಯನಗಳ ಪŁಕರ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ
ಶತಮಾನದಲŃ ವಯು ಮಂಡಲಕħ ಸೀರಸರುವ ಕಬವನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ

ಪŁಮಾಣ ಶೀ. 35 ರಷı ಹಚĬಗದ. ಇದ ಇತರ ಹಸರು ಮನ
ಅನಲಗಳಾದ ಮಥೀನ್ ಹಾಗೂ ನೈಟŁಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಪŁಮಾಣವನĺ
ಹಚĬಸದ. ಇದಕħಗ ಅಪರ ಪŁಮಾಣದ ಕಲŃದ್ದಲ, ಅನಲ. ಪೆಟŁೀಲಯಂ
ಉತĻನĺಗಳ ದಹನ ಕŁಯ ನಡದದ.

IPCC (ಇಂಟರ್ ಗವನ್ವಮಂಟ್ ಪŀನಲ್ ಆನ್ ಕŃೈಮೀಟ್
ಚೀಂಜ್)ಯ ನಾಲħನಯ ವರದಯ ಪŁಕರ ಕೈಗಾರಕ ಕŁಂತಯ
ಮಂಚಗಂತ ಈ ವಯುಮಂಡಲವನĺ ಸೀರರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ
ಪŁಮಾಣ 280 PPM (ಪಿಪಿಎಂ- ಒನ್ ಪಟ್ವ ಪರ್ ಮಲಯನ್) ನಂದ
379 PPMಗ ಏರದ. ಏರುತĶಲೀ ಇದ. ಸದŀದ ಪರಸķತಯಲŃ 3000 ಗಗಾ
ಟನ್ನಷı ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಯುಮಂಡಲವನĺ ಸೀರುತĶದ. ಪŁತ
ವŀಕĶ ವಷವವೊಂದಕħ 400 ಕ.ಜ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನĺ
ವಯುಮಂಡಲಕħ ಸೀರಸತĶದĸನ ಅಥವ 68 ಕ.ಜ. ತಕದ ವŀಕĶ ಪŁತ
ವರ ತನĺ ತಕದಷı ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನĺ ವಯು ಮಂಡಲಕħ
ಸೀರಸತĶದĸನ.

ಆದರೆ ಈ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ಎಲ್ಲ ದೀಶಗಳ ಜನರಗ ಒಂದೀ ಸಮನಾಗಲ್ಲ.
ಅಮರಕದ ಪŁಜ ಹರಹಾಕುವಷıೀ ಪŁಮಾಣದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನĺ
ಭಾರತದ ಪŁಜ ಹರಹಾಕುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೀಶ ದೀಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡ
ವಯು ಮಂಡಲದಲŃ ಇಲ್ಲ. ವಯು ಮಂಡಲಕħ ಸೀರದ ನಂತರ ನರು
ವಷವಗಳಷı ಕಲದವರೆಗ ಉಳಿಯ ಬಲ್ಲ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
ಭೂಮಯ ಸತĶಲ ಆವರಸಕಳńತĶದ. ಇದರಂದ ಇಂಗಾಲವನĺ
ಉರಸದ ದೀಶ ಮಾತŁ ಅದರ ಪರಣಾಮವನĺ ಅನಭವಿಸತĶದ ಎಂದ
ಹೀಳವಂತಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಕಗಳಿಂದ ಶೀ. 40, ಕಟıಡಗಳಿಂದ ಶೀ. 31,
ಸರಗಯಿಂದ ಶೀ. 27, ಕೃಷಯಿಂದ ಶೀ. 4 ಸರಾಸರಯಷı ಇಂಗಾಲದ
ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಯು ಮಂಡಲವನĺ ಸೀರುತĶದ. ಇದನĺ ಇಳಿಸವ ನೈತಕ
ಜವಬĸರ ಇಂದ ಮಂದವರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೀಲ ಇದ. ಅದಕħಗಯೀ
ಹಲವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪŁಯತĺಗಳ ನಡಯುತĶವಯಾದರೂ
ಯಶಸŅಯಾಗವ ಎಂದ ಹೀಳವಂತಲ್ಲ.

ವೈಯಕĶಕ ಹಂತದಲŃ, ಸಮಹಗಳ ಹಂತದಲŃ ಪŁಯತĺಗಳನĺ
ಪŁೀತ್ಸಹಸಲಗತĶದ. ಒಂದಡ ವಯು ಮಂಡಲಕħ ಇಂಗಾಲದ
ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೀರಸತĶ, ಇನĺಂದಡ ಅದನĺ ಹರಕಳńವ ಮರಗಡಗಳನĺ
ನಾಶ ಮಾಡುತĶ ನಾವು ಸಮಸŀಯನĺ ಮತĶ ತೀವŁಗಳಿಸತĶದĸೀವ.
ಇದ ಜಗತಕ ಪರಸರದ ಅಸಮತೀಲನಕħ ಕರಣವಗತĶದ.

ನಮĿ ಜೀವನದ ಗಣಮಟı ನಮĿ ಮಲಭೂತ ಅವಶŀಕತಗಳಾದ
ಶುದĹವದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ, ವಸತ ಮಂತದವುಗಳನĺ
ಅವಲಂಬಸದ. ಪŁತಯಂದ ಬಳೆದ ನಂತ ಮರವೂ 200 ಜನರಗ
ಬೀಕದಷı ಆಮŃಜನಕವನĺ ಉತĻದಸತĶದ. ನಮĿ ಬಂಗಳೂರನಲŃರುವ
ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ ಪŁಮಾಣವನĺ ತಗದಕಂಡರೆ ಇಲŃ ಪŁತ
ಮನಷŀನಗ 8 ಮರಗಳಿದ್ದಲŃ ಅವನ ಆರೀಗŀವಂತನಾಗರಬಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಪರಸķತ ಬೀರೆಯೀ ಆಗದ. ಇಲŃರುವ 7 ಜನರಗ ಒಂದ ಮರವಿದ!

ಮರಗಡಗಳಿಂದ ಕಡರುವ ದಟıವದ ಅರಣŀ ಬೀಳವ ಹನಗಳನĺ
ತಡದ ಅವುಗಳ ರಭಸವನĺ ಕಡಮ ಮಾಡುತĶದ. ಇದರಂದ ನಲಕħ ಬದ್ದ
ನೀರು ಮಣĵನĺ ಕಚĬಕಂಡು ಹೀಗವುದಲ್ಲ. ಇದರಂದಗ
ಮರಗಡಗಳ ನಲದ ಸಚĬದŁತಯನĺ ಹಚĬಸ, ಬದ್ದ ನೀರು ತŅರತವಗ
ನಲದಳಗ ಇಂಗವಂತ ಮಾಡುತĶವ. ಆದ್ದರಂದ ಬದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಒಟıಗೀ
ಹರದ ಹೀಗವುದಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಗ ನಲದಲŃ ಇಂಗ
ಅಂತಜವಲವಗತĶದ. ಇದರಂದಗ ನದ, ತರೆಗಳ ವಷವವಿಡೀ
ಬತĶವುದಲ್ಲ.

ನಾವು ಈಗಾಗಲೀ ನೀಡರುವಂತ ಒಂದ ಅಂಗಲದಷı ದಪĻದ
ಮೀಲĿಣĵ ರೂಪುಗಳńಲ 600–1000 ವಷವಗಳ ಬೀಕು. ಇಂತಹ
ಫಲವತĶದ ಮಣĵ ನಾಶವಗದಂತ ರಕ್ಷಿಸ, ಹಸ ಪದರಗಳ ನಮಾವಣ
ಸಧŀವಗವಂತ ಮಾಡುವುದ ಅರಣŀಗಳ, ಗಡ ಮರಗಳ. ಹೀಗಾಗ
ಇರುವ ಅರಣŀಗಳನĺ ರಕ್ಷಿಸವ, ಬರಡು ಭೂಮಯಲŃ ಗಡ ಮರಗಳನĺ
ಬಳೆಸವ ಕಯವ ಅತŀಂತ ಅವಶŀಕವಗ ನಡಯಬೀಕಗದ. ಅಭಿವೃದĹಯ

ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಘಟತವಗವ.

ಇಡೀ ಜಗತĶಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಒಂದೀ
ನಮĿರ ಪರಸರಕħ ಪಕħದೂರನ ಪರಸರಕħ ವŀತŀಸವಿದ.

ಮರುಭೂಮ, ತಂಡŁ ಹುಲŃಗಾವಲ, ಮಳೆಕಡು, ದŅೀಪಗಳ,
ಪವವತಗಳ ಮಂತದ ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಆವಸಗಳಲŃಯ ಪರಸರ ಬೀರೆ
ಬೀರೆಯೀ ಆಗರುವುದ ನಮಗಲŃ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಯ. ಹೀಗದĸಗ
ಭೂಮಯ ಮೀಲರುವ ನಮĿಲ್ಲರಗೂ ಪರಸರ ಒಂದೀ ಆಗಲ ಹೀಗ ಸಧŀ?

ನಮĿ ಸತĶಮತĶಲ ಇರುವ ಪŁಣ, ಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟಗಳ ಜೊತಗ ನದ,
ಸಗರ, ಸರೀವರ, ಪವವತಗಳಿವ. ಗಾಳಿ, ಬಳಕು, ಖನಜ ಸಂಪನĿಲಗಳೂ
ಇವ. ಇವಲ್ಲವನĺ ಸೀರಸ ‘ಪರಸರ’ ಎನĺತĶೀವ. ಈ ಪರಸರದಲŃ ಎರಡು
ಭಾಗಗಳಿವ. ಮೊದಲನಯದ ಜೀವಿ ಸಮಹ. ಎರಡನಯದ ನಜೀವವ
ವಸĶಗಳ. ನಜೀವವ ವಸĶಗಳೆಲ್ಲ ಸೀರ ‘ಭೌತ ಪರಸರ’ವನĺಂಟು ಮಾಡದರೆ
ಜೀವಿ ಸಮದಯ ‘ಜೀವಿ ಪರಸರ’ವನĺಂಟು ಮಾಡುತĶದ. ಭೌತ
ಪರಸರದಲŃ ಹಚĬನ ವೈವಿಧŀವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವಿ ಪರಸರದಲŃ ಅಪರ
ವೈವಿಧŀವಿದ. ಇವರಡೂ ಒಂದರ ಮೀಲ ಇನĺಂದ ಪŁಭಾವ ಬೀರುತĶವ.
ಎಲŃಯವರೆಗ ಈ ಪŁಭಾವದಲŃ ಒಂದ ಸಮತೀಲನವಿರುತĶದೀ
ಅಲŃಯವರೆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಗಮವೂ ಸರಕ್ಷಿತವೂ ಆಗತĶ.

ಭೂಮಯ 12,800 ಕ.ಮೀ.ಗಳ ವŀಸಕħ ಹೀಲಸದರೆ, ಕೀವಲ 16
ಕ.ಮೀ. ನಷı ತಳವದ ವŀಸದ ಭಾಗದ ಜೀವಗೀಳದಲŃ ಸಮಾರು 5
ಕೀಟ ಜೀವಿ ಪŁಭೀದಗಳಿವ. ಜೀವಗೀಳದಲŃ ಪŁತಯಂದ ಪŁಭೀದದ
ಜೀವಿಗೂ ತನĺದೀ ಆದ ವಿಶಿಷı ದೀಹ ರಚನಯಿದ. ಜೀವನ ಕŁಮವಿದ.
ಇದರಂದ ಆ ಜೀವಿ ತನĺದೀ ಆದ ವಿಶಿಷı ಜಗದಲŃ ವಸಸತĶದ. ಜೀವಿ
ಸŅಭಾವಿಕವಗ ವಸ ಮಾಡುವ ಈ ಜಗವನĺ ಅದರ ಆವಸ ಅಥವ
ನಲ ಎಂದ ಕರೆಯುತĶೀವ. ಒಂದ ಆವಸದಲŃ ಹಲವರು ಪŁಣ ಸಸŀಗಳ
ಇದĸ ಅವು ಅಲŃಯ ‘ಜೀವಿ ಸಮದಯ’ವನĺ ಸೃಷıಸತĶವ. ಈ ರೀತಯ
ಪŁತ ಸಮದಯದಲŃ ಕಲವು ಪŁಬಲ ಜೀವಿಗಳಿರುತĶವ. ಇವು
ಸಮದಯದ ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನ ಕŁಮದ ಮೀಲ ಗಾಢವದ
ಪರಣಾಮವನĺ ಬೀರುತĶವ. ಈ ಪŁಬಲ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷıಸವ ಪರಸರಕħ
ಹಂದಕಂಡು ಬಳವಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಮಾತŁ ಅಂತಹ

ಸಮದಯದಲŃ ಬದಕುತĶವ.
ಜೀವಗೀಳದ ಪŁತಯಂದ ನಲಯನĺ ತನĺ ಅನಕಲಕħ ತಕħಂತ

ಮಾಪವಟು ಮಾಡಕಂಡು ಬದಕಬಲ್ಲ ಸಮಥŀವವಿರುವ ಏಕೈಕ
ಜೀವಿಯಂದರೆ ಮಾನವ. ಮಾನವ ಇಡೀ ಜೀವಗೀಳದ ಪŁಬಲ ಪŁಭೀದವೂ
ಹೌದ. ಹೀಗಾಗ ಮಾನವನಂದ ಜೀವಗೀಳದ ಉಳಿದ
ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗತĶರುವ ಹಂಸ ತಂದರೆಗಳ ಅಷıಷıಲ್ಲ.

ಜೀವ ರಹತವದ ಕಲŃ ಬಂಡಯಂದ ಸಹಸŁರು ವಷವಗಳ ಕಲ,
ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗಳ ಹಡತಕħ ಈಡಗ, ಸೂಯವನ ಶಾಖಕħ ಹಗĩ, ಶೈತŀಕħ
ಕುಗĩತĶದ. ಇದರಂದ ಅದರಲŃ ಕŁಮೀಣ ಬರುಕುಗಳ ಕಣಸಕಳńತĶವ.
ಈ ಬರುಕನಲŃ ಬಂಡಗಲŃನ ಸಣĵ ಸಣĵ ಕಣಗಳ ಸಂಗŁಹವಗತĶವ.
ಮಳೆಯಲŃನ ಕಬವನಕ್ ಆಮŃ ಬಂಡಯಲŃನ ಖನಜಂಶವನĺ ಕರಗಸ
ಬರುಕನಲŃ ಶೀಖರಗಳńವಂತ ಮಾಡುತĶದ.

ಮೊದಲ ಜೀವಿ
ಈ ಬೀಳ ಬಂಡಯ ಬರುಕನಲŃ ಕಣಸಕಳńವ ಮೊದಲ

ಜೀವಿಯಂದರೆ ಕಲŃ ಹ ಅಥವ ಶಿಲವಲħ (ಲೈಕನ್). ಗಾಳಿಯಲŃ ತರ
ಬಂದ ಇದರ ಬೀಜಣಗಳ ಬಂಡಗಳ ಕರಕಲನಲŃ ಇಳಿದ, ಹರಡ,
ಖನಜಂಶವನĺ ಬಳಸಕಂಡು ಮತĶಷı ಕಲ್ಲನĺ ಕರಗಸತĶವ. ಹಲವರು
ವಷವಗಳ ನಂತರ ಶಿಲವಲħಗಳ ಅಲŃ ನಲಯೂರುತĶವ. ಪŁತಯಂದ
ಶಿಲವಲħ ಸತĶಗಲ ಅದರಲŃನ ಸವಯವ ಪದಥವಗಳ ಕಳೆತ
‘ಹŀಮಸ್’ ಆಗ ಪರವತವನಯಾಗತĶವ. ಅತ ಸಣĵ ಕಣಗಳ ಧೂಳ
ಮತĶ ಹŀಮಸ್ ಸೀರ ತಳವದ ಮಣĵನ ಪದರವೊಂದ
ಸೃಷıಯಾಗತĶದ. ಈ ಮಣĵ ಜೀಡ, ಇರುವಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗ
ನಲಯಾಗತĶದ.

ಪŁಣ ಜೀವಿ, ಸಸŀಜೀವಿಗಳ ಈ ಪŁಪŁಥಮ ಸಮದಯವನĺ ‘ಆದ
ಪŁವತವಕ ಸಮದಯ’ (ಪಯೀನೀರ್ ಕಮŀನಟ) ಎನĺತĶರೆ. ಈ
ಸಮದಯಕħ ನಸಗವದ ಕಠಿಣŀಗಳನĺ ಎದರಸ ನಲŃವ
ಸಮಥŀವವಿರುತĶದ. ಇವು ಅಲŃ ನಲ ನಂತ ಮಣĵನ ಪದರ ಸಕಷı
ದಪĻವದಗ ಹಾವಸ ಮತĶ ಇನĺತರ ಸಸŀಗಳ, ನಂತರ ಸೂĔĿ ಜೀವಿ,
ಬೂಸı, ಶೈವಲ (ಆಲĩ)ಗಳ ಮಡುತĶವ. ನಂತರ ಕಣಸಕಂಡ ಹುಲŃ

ಸೂಕĶ ಕŁಮಗಳಿಂದ ಜಾಗŅರ್ ಸಂಖŀಯಲŃ ಹೆಚĬಳ

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲŃ ಡಾಲļನ್



4 ಜೂನ್ 2015 ಸುಧಾ 2322 ಸುಧಾ 4 ಜೂನ್ 2015

ಹಸರನಲŃ ನವುಮಾಡುತĶರುವ ಅರಣŀ ನಶ ನಮĿ ಪರಸರಕħ ಹಾಗ
ಭೂಮಯಮೀಲರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಸಂಕುಲಕħ ಮಾರಕವಾಗುತĶದ. ಈ
ನಟıನಲŃ ಮತĶ ಮತĶ ಹಸ ಪŁಯತĺಗಳ ನಡೆಯುವಜಗೃತಯನĺ
ಮೂಡಿಸವ ಅವಶŀಕತ ಇದ. ಇದ ಈಬರಯ ವಿಶŅ ಪರಸರ ದನದ
ಧŀೀಯವಾಕŀದೊಂದಗ ತೀವŁಗಳńಬೀಕಾಗದ.

ಜೇವಿ ಪŁಭೇದದ ನಾಶ
ನಮĿ ಪಶĬಮ ಘಟıಗಳಲŃ ನವು ಅರಯುವ ಎಷıೀ ಜೀವಿ

ಪŁಭೀದಗಳವ. ಈ ಆವಾಸಗಳ ನಶ ಅವುಗಳ ನಶವೂಹೌದ. ಕಾಲದಂದ
ಕಾಲಕħ ಭೂಮಯಮೀಲರುವ ಜೀವಿ ಪŁಬೀಧಗಳ ಕಣĿರಯಾಗುತĶ
ಬಂದರುವುದಹಸ ವಿಷಯವೀನಲ್ಲ. ಹಾಗಯೀಹಸ ಜೀವಿಗಳೂ
ಉದಯವಾಗರುವುದಂಟ. ಜೀವಿ ವಿಕಾಸದ ಕŁಯಯಲŃ ಇವು ಸಹಜ
ಕŁಯಗಳ. ಕŁ.ಶ. 1600 ರವರಗ ಹಚĬ ಕಡಿಮ ಪŁತ 100 ವಷಜಗಳಗ
ಒಂದ ಜೀವಿ ಪŁಭೀದ ಕಣĿರಯಾಗುತĶತĶ. 1600 ರಂದ 1950ರ
ಅವಧಿಯಲŃ ಸರಾಸರ ಪŁತ ವಷಜಗಳಲŃ ಒಂದ ಜೀವಿ ಪŁಭೀದ
ನಶವಾದರ, ಇಂದ ಪŁತ ವಷಜ 1 ರಂದ 5 ಪŁಭೀದಗಳ ಶಾಶŅತವಾಗ
ನಶವಾಗುತĶವ ಎನĺಲಾಗದ. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧŀದ ದೃಷıಯಿಂದ ಇದ ಅತŀಂತ
ಕಳವಳಕಾರಯಾದ ಅಂಶ.
ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧŀದ ನಶಕħ ಅತŀಂತ ಪŁಮುಖ ಕಾರಣವಂದರ, ಜೀವಿಗಳ

ನೈಸಗಜಕ ನಲಗಳಗಮಾನವನ ಚಟವಟಕಗಳಂದಗುತĶರುವ ಅಪರ
ಹಾನ. ನಮĿ ಜೀವನದ ಸಖಕħ ಬೀಕಾಗರುವ ಆಹಾರ, ವಸತ, ವಿದŀತ್,
ಸರಗಮುಂತದ ಸೌಲಭŀಗಳನĺ ಪೂರೈಸಲ ಬಳೆದ ನಂತ ಅರಣŀಗಳನĺ
ನಲಸಮಮಾಡಿದĸೀವ. ಕೃಷ ಭೂಮ, ಜಲಾಶಯಗಳ,
ಕೈಗಾರಕೀದŀಮಗಳ ಸķಪನಗಾಗ ನತŀ ಅರಣŀಗಳ ಬಲಯಾಗುತĶವ.
ಪಶĬಮ ಘಟıದ ಕಾಡುಗಳ, ಕರಾವಳಯ ಜೀವಾವಾಸಗಳ,
ಹುಲŃಗಾವಲಗಳ ಸಂಕುಚತಗಂಡರ ನಮĿ ಕಣĵಗ ಗೀಚರವಾಗದಂತ
ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧŀ ನಶವಾಗುತĶಮುಂದೊಮĿ ಅದ ಸರಪಡಿಸಲಾಗದ
ಹಂತವನĺ ತಲಪಬಹುದ. ಹಾಗಾಗದಂತ ತಡೆಯುವ ಪŁಯತĺ ಇಂದನ
ಅನವಾಯಜ ಅವಶŀಕತಯಾಗದ.
ನೊರ ತಂಬ ಉಕħದ ವರ್ಜರು ಕರ, ತಂಗಭದŁ ನದಯಲŃ ಸತĶ

ತೀಲದ ಮೀನನ ರಾಶ, ಮುಂಬಯಿಯಸಗರ ತಟದಲŃ ತೀಲ ಬಂದ
ಡಲļನ್ಗಳ ಸತĶ ಶರೀರಗಳ, ಪರಸರಮಾಲನŀದಂದ ಜೀವಿಗಳ, ಜೈವಿಕ
ವೈವಿಧŀದ ಮೀಲಾಗುತĶರುವ ಪರಣಾಮದ ಪŁತŀĔ ನದಶಜನಗಳ.

ಜೀವಾವಾಸ ವŀವಸķಗ ಸೀರುವ ಮಲನ ವಸĶಗಳಸೂĔĿ ಪŁಭೀದಗಳನĺ
ಬಹಳ ಬೀಗ ನಶಮಾಡುತĶವ. ಆಹಾರ ಸರಪಳ, ಆಹಾರಜಲಗಳ
ಮೂಲಕ ಪŁಣ ಪŁಭೀದಗಳ ದೀಹದಲŃ ಸಂಗŁಹವಾಗುತĶರುವ
ಕೀಟನಶಕಗಳತೊಂದರಯನĺಂಟಮಾಡುತĶವ. ಕೀಟನಶಕಗಳ
ಪರಣಾಮದಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಮೊಟıಗಳ ತಳವಾಗ, ಕಾವುಕಡಲ ಪಕ್ಷಿ
ಕುಳತ ಕೂಡಲೀ ಒಡೆದಹೀಗುತĶರುವ ಪŁಕರಣಗಳ ರಂಗನತಟı ಹಾಗ
ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಲŃ ಕಂಡುಬಂದವ. ಈ ಕೀಟನಶಕಗಳ ಪŁಮಾಣ
ಎಷıಂದ ತೀವŁವಾಗದ ಎಂದರ ಜಗತĶನ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲŃ ಪರಾಗ
ಸĻಶಜಕħ ಕಾರಣವಾಗುವ ದಂಬ, ಜೀನನೊಣಗಳ, ಚಟıಗಳ ಇಲ್ಲದಯೀ
ಹೂ ತಳೆದ ಆಹಾರದ ಬಳೆಗಳಧಾನŀಗಳಾಗುತĶಲ್ಲ.
ಪಶĬಮ ಘಟıದ ಕಾಡಿನಲŃ ‘ಕಾನ ಗೀರು’ ಮರ ಅದರ ಪರಾಗಸĻಶಜಕħ

ಬೀಕಾದ ಪತಂಗವಿಲ್ಲದೀ ವಿನಶದಂಚನĺ ಸೀರುತĶದ. ಇವು ಇಂದ ಅತŀಂತ
ಸಣĵ ಪŁಮಾಣದ ಪರಣಾಮಗಳ ಎನĺಸದರೂಕೂಡ, ಅಲŃಂದ
ಇಲŃಂದ ಎಂಬಂತ ವರದಯಾಗುತĶದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂತಮವಾಗ
ಮನಕುಲಕħ ಎಚĬರಕಯ ಗಂಟಯನĺಹಡೆಯುತĶರುವ
ಉದಹರಣೆಗಳ.

ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ
ನಲħ ದಶಕಗಳಗ ಹಚĬನ ಕಾಲದಂದ ವಿಶŅಪರಸರ ದನವನĺ

ಆಚರಸತĶ ಬಂದದĸೀವ. ಏನ ಪರಣಾಮವಾಗಲ್ಲವೀ?
ಎಂಬ ಪŁಶĺಮೂಡುವುದ ಸಹಜ.
ಖಂಡಿತವಾಗಯೂಎದĸ ಕಾಣವ
ಪರಣಾಮಗಳ ಕಂಡುಬಂದವ. ‘ಪರಸರ’ದ
ಬಗಗನ ಜಗೃತ ಹಚĬಗದ. ಪರಸರದ
ಮೀಲಾಗುವಯಾವುದೀ ದಳ ತತ್Ĕಣ
ಮಾಧŀಮಗಳಲŃ ವರದಯಾಗುತĶದ. ಮರಗಳ
ಸಂರĔಣೆ, ಕರಗಳ ಸಂರĔಣೆ, ಗಡ ನಡುವುದ,
ಘನ ತŀಜŀಗಳ ವಿಲೀವಾರಮುಂತದ
ವಿಷಯಗಳ ಗಮನ ಸಳೆಯುತĶವ. ಆದರ ಜಗೃತ
ಹಚĬದಂತ ಸಮಸŀಯ ಸŅರೂಪವೂ ಹಚĬಗುತĶದ
ಇಲ್ಲವೀ ಬದಲಾಗುತĶದ.
ತಣĵನಯ ಎ.ಸ.ಮೂಲಗಳಲŃ ಓಡಡುತĶ,

ನಣಪದ ನಲದ ಮೀಲ ಕಂಡ ವಸĶಗಳ ಟŁಲ

ಓಡಿಸತĶ ನಲಯುವನಗರಕರಗ ತವುಕಂಡ ಪŁತ ವಸĶವಿನ
ಹಿಂದಯೂಪರಸರ ವಿನಶದ ಅಂಶ ಇದ ಎಂದ ಅರವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಗಾಜನ
ಕಟıಡವನĺ ಕಟı ತಪವನĺ ಏರಸ, ಅದನĺ ತಗĩಸಲ ಬಳಸವ ವಿದŀತ್
ಶಕĶ, ನಲವನĺ ಥಳ ಥಳಸವಂತ ತೊಳೆಯಲ ಬಳಸವ ವಿಪರೀತ
ಎನಸವಷıಮಾಜಜಕಗಳ, ಆಹಾರವನĺ ತಜ ಇಡಲಮಾಡುವ
ಟಟŁ ಪŀಕ್ಗಳ,ಮೂಲಝಗಝಗಸವಂತ ಬಳಗಲ ಬಳಸವ
ವಿದŀತ್ ಶಕĶ ಇವಲ್ಲದರ ಬಲಯೂನವುಕಂಡ ಸಮಾನನ
ಮೀಲರುತĶದ. ಆದರ ಅದಮಾಡುವ ಪರಸರ ವಿನಶದ ಬಲಯನĺ
ನವು ತರುವುದ ಹೀಗ?
ನವು ಬಳಸವ ದŅಚಕŁ ವಾಹನಗಳ, ಕಾರುಗಳಹರಸೂಸವ

ಮಾಲನŀ, ನಮĿ ಮನಯಿಂದ ಘನತŀಜŀದ ರೂಪದಲŃ ಹರ ಬೀಳವ
ಸೀಸ, ರಂಜಕ, ಗಂಧಕ, ಪದರಸಯುಕĶ ವಸĶಗಳ, ನಮĿ ಬಚĬಲಗಳಂದ
ಹರದಹೀಗುವಧಾರಾಳ ಪŁಮಾಣದಸೀಪು, ಶಾಂಪೂಗಳ, ನವು
ಬಳಸ ಬಸಡುವ ಪೆನĺನ ರಫಿಲ, ಬಲĽ, ಪŃಸıಕ್ ಚೀಲ, ನೀರನ ಬಟಲ,
ಹಟೀಲನಂದ ಕಟıಸ ತಂದಊಟದ ಡಬĽಗಳ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸರಕħ ಮಾರಕ!
ರಸĶಯಮೂಲಯಲŃದ್ದ ಕರಾಣ ಅಂಗಡಿಯವ ಅಗĩದ ಕಾಗದದ
ಶಂಖಾಕೃತಯಪೊಟıಣ ಕಟı, ಸಣಬನ ದರ ಬಗದ ಸಮಾನ

ಕಡುತĶದ್ದ, ಅರವಯ ಚೀಲದಲŃ ಅಕħ, ಗೀಧಿ, ಸಕħರ ತರುತĶದ್ದ
ದನಗಳ ಈಗ ನಗರ, ಪಟıಣಗಳಲŃ ಮುಗದಹೀಗವ..

‘ಪಟ’ಯ (ಸŃೀಟ್) ಮೀಲ ಬರದ ಅಳಸ, ಮತĶ
ಬರಯುತĶದ್ದ ಮಕħಳ ಈಗ ಅದಂದರ ಏನ?
ಎನĺವಂತಗದ. ನಯವಾದ ಉತĶಮ ಗುಣಮಟıದ
ಕಾಗದದ ಒಂದೀ ಬದಗ ಬರದ ಬಸಡುವ
ಯುವ ಜನತಗ ಆ ಕಾಗದ ತಯಾರಾಗಲ
ಬೀಕಾಗುವ ಮರಗಳ ನಶದ ಅರವಿಲ್ಲ.
ಇವಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗ ನವಿಂದ ನಮĿ

ಪರಸರವನĺ ಅಪಯಕħ ತಳńದĸೀವ.
ನವಿರುವ ಪರಸರ ಅಪಯದಲŃದ
ಎಂದರ, ನಮĿ ಮನ ಅಪಯದಲŃದ
ಎಂಬಂತ.

ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇವಲ್ಲವೂದೊಡĳ ನಧಾಜರದ,

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀದಕಯಲŃ ಚಚಜತವಾಗುತĶರುವ ವಿಷಯಗಳ, ಅದಕħೀ
ಪರಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಜವಾಬĸರಯೂ ಸಕಾಜರದĸೀ ಎಂದ ನವು
ಸಮĿನ ಕೂರುವಂತಲ್ಲ. ಏಕಂದರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸŀಗಳೂ ಆರಂಭವಾಗುವುದ
ನಮĿಂದಮಾತŁ ಅಲ್ಲವಾದರೂ ಪರಹಾರ ನಮĿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದ.
ಅದಹಾಗಾಗುವಂತಮಾಡಬೀಕು ಎನĺವುದದರ ಜನ ಸಮಾನŀರಲŃ
ಜಗೃತಯನĺಮೂಡಿಸವ ಅವಶŀಕತ ಇದ. ಮತĶ ಇದಯಾರ
ಜವಾಬĸರ? ಎಂಬ ಪŁಶĺ ಉದľವಿಸತĶದ. ಮೊಟı ಮೊದಲ, ನಮĿ
ಶಾಲಯ ಪಠŀ ಕŁಮಗಳಲŃ ಇದನĺ ಅಳವಡಿಸಬೀಕು. ‘ಪರಸರ ವಿಜİನ’
ಎಂಬ ವಿಷಯವನĺ ಮಕħಳ ಓದತĶರಾದರೂ ಅಲŃ ಜೀವನದಲŃ
ಅಳವಡಿಸಕಳńವ ಸರಳ ವಿಷಯಗಳನĺ ಉದ: ಶಕĶಯ ಮತಬಳಕ, ನೀರನ
ಮರು ಬಳಕ, ಕಾಗದದ ನŀಯಯುತ ಉಪಯೀಗಮುಂತದ
ವಿಷಯಗಳನĺ ಅಳವಡಿಸಬೀಕು. ಮಕħಳಲŃಮೂಡಿದ ಅರವು ನಜವಾಗಯೂ
ಪŁಯೀಜನಕಾರ.
ಮನಗಳಲŃ ತŀಜŀ ವಸĶವಿನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತĶ ಸರಯಾದ

ನವಜಹಣೆಯನĺ ಕಡĳಯಮಾಡುವುದ ಅನವಾಯಜವಾಗದ. ಇಂದ
ದೊಡĳ ನಗರಗಳಲŃಯ ಘನತŀಜŀದ ವಿಲೀವಾರಯ ಸಮಸŀಯನĺ
ಪರಗಣಸದರ ಇದಕħ ಪರಹಾರವನĺ ಕಂಡುಕಳńಲ ಕಸವನĺ
ಉತĻದನಯ ಹಂತದಲŃಯೀ ಕಡಿಮಮಾಡುವುದ
ಅವಶŀಕವಂದನಸತĶದ. ನಗದತ ಪŁಮಾಣಕħಂತ ಹಚĬನ ಕಸದ ಉತĻದನಗ
ದಂಡವನĺ ಹಾಕುವಂತದರ ಬಹುಶಃ ಸಮಸŀ ಪರಹಾರವನĺ
ಕಂಡುಕಳńಬಹುದ.
ಸೌರಶಕĶಯ ಬಳಕಯನĺ ಈಗರುವ ಸĺನದ ನೀರನĺ ಕಾಯಿಸವ

ಹಂತದಂದಮುಂದವರಸ, ಮನ ಬಳಗಸಲ, ಅಡುಗಮಾಡಲಕೂಡ
ಬಳಸವಂತಗಬೀಕು. ಕನಷĲ ಪĔ ಮನಯನĺ ಬಳಗಸವ ಒಂದರಡು
ಬಲĽಗಳನĺದರೂಸೌರಶಕĶಯಿಂದ ಬಳಗುವಂತಮಾಡುವುದ ಅವಶŀಕ.
ಒಟıರ ಜೀವನ ಶೈಲಯನĺ ಪರಸರ ಸĺೀಹಿಯಾಗಸಕಳńಬೀಕು.

ಉಣĵವ, ಉಡುವ, ಬದಕುವ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲŃ ಮತಬಳಕ, ಮರುಬಳಕ,
ನŀಯಯುತ ಬಳಕಯ ವಿಧಾನಗಳ ನಮĿ ಪರಸರವನĺಮಾಲನŀ
ಮುಕĶವಾಗಸ ಸರಕ್ಷಿತವಾಗಸಬಹುದ. ಹಾಗಾಗುವಂತಮಾಡಲ
ನಮĿಲ್ಲರ ಇಚĭಶಕĶಯನĺ ಒಗĩಡಿಸಕಂಡು, ಈ ವಿಶŅಪರಸರ ದನದಂದ
ಕಾಯಜ ಪŁವೃತĶರಾದಲŃ ಈ ಏಕೈಕ ಜೀವಗೀಳ ಹಾಗ ಇಲŃರುವ ಸಮಸĶ
ಜೀವರಾಶ ಸರಕ್ಷಿತವಾಗರುವುದರಲŃಯಾವುದೀ ಸಂದೀಹವಿಲ್ಲ.
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