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വേോകസേമ്പോടുമുള്ള 
ഏ്വുറം പ്ധോന
സപ്പട്തുറം േളസര 

ലേേരിധയേപൂർണ്ണവുേോയ ആേോെ
േയേേസ്യോണ്റ പുഴവയോരക്ോടുകൾ. 
െേീപത്തുള്ള ഭൂേരിയരിസേ െെയേ്ോേ
ങ്ങളരിൽ നരിന്്റ അേ പോരരിസ്രിതരികേോയരി 
േയേതയേസ്തേോണ്റ. ്േനരിരപ്പരിസേ ഏ്ക്കുറ
ച്ചരിലകസള പുഴവയോര േനങ്ങൾ കോരയേ
ക്ഷേേോയരി പ്തരിവരോധരിക്കുന്തു കൂെോസത, 
പ്ോവദശരിക കോേോേസ്സയ െ്വോധീനരി
ക്കുകയുറം സചയ്യുന്നു. യുസനെ്റ വകോയുസെ 
വേോക ലപതൃക പട്രികയരിൽ ഉൾസപ്പട് 
പശ്രിേഘട്ത്തരിലറം പുഴവയോരക്ോടുകൾ 
പോരരിസ്രിതരിക പ്ക്രരിയകസള െ്വോധീനരി
ക്കുന്നു. പശ്രിേഘട്ത്തരിൽ നദരികളസെ 
തീരങ്ങളരിലറം തുരുത്തുകളരിലേോണ്റ 
ഇത്തരറം ആേോെേയേേസ് കോണസപ്പടു
ന്ത്റ. ഫേഭൂയരിഷ്േോയ ഈ തുരുത്തുകൾ 
ആേോെേയേേസ്യുസെ േളർച്ചസയ 
േളസര അധരികറം െെോയരിക്കുന്നു. 

പശ്ിമഘട്്ികല പുഴമയാര 
ആവാസവ്യവസ്

 േന നശീകരണറം, അണസക്ട്ടു
കളസെ നരിർമ്മോണറം, കൃഷരി തുെങ്ങരിയ, 
േനുഷയേരുസെ ഇെസപെലകളോണ്റ 
പുഴവയോര ആേോെേയേേസ്യ്ക്കു 
പ്ധോനേോയുറം ഭീഷണരിയോകുന്ത്റ. 
കനത്ത േഴ, േണ്ണരിെരിച്ചരിൽ, സേള്ള
സപ്പോക്റം തുെങ്ങരി കോേോേസ്ോ 
േയേതരിയോനറം മൂേമുണ്ടോവുന് ദുര്ങ്ങൾ 
പശ്രിേഘട്ത്തരിസേ ഈ ആേോെേയേ
േസ്സയ െോരേോയരി ബോധരിക്കുന്നു. 
ഉദോെരണത്തരിന്റ, 2018 സേ േെോപ്
ളയത്തരിൽ േോത്രറം ചോേക്കുെരി നദരിയുസെ 
തുരുത്തുകളരിസേ പുഴവയോരക്ോടുകളസെ 
േരിസ്തൃതരി 50 ശതേോനവത്തോളറം നഷ്ടസപ്പട്ടു. 
ഈ ആേോെേയേേസ്യുസെ നോശറം 
്ന്്ോേങ്ങളസെയുറം െെയേ്ോേങ്ങള
സെയുറം ലേേരിധയേത്തരിന്റ ഗുരുതരേോയ 
പ്തയേോഘോതങ്ങൾ ഉണ്ടോക്കുന്നുണ്ട്റ. 
പുഴയുസെ ഘെന, ്േേഭയേത, പ്ോവദശരിക 
കോേോേസ് തുെങ്ങരിയേ കൂെോസത േരിേരി
ധങ്ങളോയ േനയേ്ീേരികളസെയുറം, േൽെയേ
ങ്ങളൾസപ്പസെയുള്ള ്േ്ീേരികളസെയുറം 
നരിേനരിൽപ്പരിസനയുറം ഇത്റ ബോധരിക്കുന്നു. 

 േയേതയേസ്തേോയ െോെചരയേങ്ങളരിലൂസെ 
പരരിണോേറം സകോണ്ടതോണ്റ പശ്രിേഘ
ട്വുറം അതരിസറേ പുഴവയോരക്ോടുകളറം. 

അതുസകോണ്ടുതസന് കോേോേസ്ോേയേ
തരിയോനത്തരിസറേ പ്തയേോഘോതങ്ങസള 
കോരയേക്ഷേേോയരി പ്തരിവരോധരിക്ോനുറം 
അേവയോടു സപോരുത്തസപ്പെോനുറം 
ഈ ആേോെേയേേസ്യ്ക്റ കഴരിയുറം. 
അതരിനോൽ അേയുസെ പുനഃസ്ോപനറം 
ഏത്റ ആേോെേയേേസ്യുസെ പുനഃസ്ോ
പനസത്തക്ോളറം ഫേപ്ദവുറം സുസ്രിരവുറം 
കോേോേസ്ോ േയേതരിയോനത്തരിസറേ പരരി
ണരിതഫേങ്ങസള സചറത്തുനരിൽക്ോൻ 
വശഷരിയുള്ളതുേോണ്റ. നദീതീരത്തരിസേ 
്േേഭയേതയുറം അ്രീക്ഷത്തരിസേ 
ആർദ്രതയുറം േണ്ണരിസറേ ഫേപുഷ്രിയുസേ
ല്ലോറം പുഴവയോരക്ോടുകളസെ പുനഃസ്ോ
പനത്തരിന്റ അനുകൂേഘെകങ്ങളോണ്റ. 
കൂടുതൽ പോരരിസ്രിതരികമൂേയേങ്ങൾക്കുറം 
സുസ്രിരതയ്ക്കുറം ദീർഘകോേോെരിസ്ോ
നത്തരിലള്ള പുനഃസ്ോപന പ്േർത്ത
നങ്ങൾ ആേശയേേോണ്റ. വേോകത്തരിസറേ 
പേഭോഗങ്ങളരിലറം േേരിയ വതോതരിലള്ള 
പുഴവയോര ആേോെേയേേസ്യുസെ 
പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങൾ നെ
ത്തരിയരിട്ടുസണ്ടങ്കരിലറം പശ്രിേഘട്ത്തരിൽ 
ഇത്തരറം പ്േർത്തനങ്ങൾ ഇനരിയുറം 
ആരറംഭരിക്ോനരിരരിക്കുന്വതയുള്ളൂ.

 ഭോരതത്തരിസറേ സേോത്തറം േന 
വേഖേയുസെ 35 ശതേോനത്തരിേധരികവുറം, 
പശ്രിേഘട്ത്തരിസേ നരിതയേെരരിത 
േനത്തരിസറേ 16-18 ശതേോനവത്തോളവുറം 
കഴരിഞെ നൂ്ോണ്ടരിൽ നഷ്ടസപ്പട്ടു. 
ഇതരിസറേ ഫേേോയരി ല്േലേേരി
ധയേത്തരിലറം കോർബൺ വശഖരത്തരിലറം 
േേരിയ നഷ്ടമുണ്ടോയരി. ഉഷ്ണവേഖേോ 
പ്വദശസത്ത പ്ധോന േന പരരിസ്രിതരി 
േയേേസ്യോയ പശ്രിേഘട്ത്തരിസേ 
പുഴവയോര ആേോെേയേേസ്യുസെ 
പുനഃസ്ോപനറം, ല്േലേേരിധയേസത്ത 
േോത്രേല്ല കോർബൺ വശഖരണത്തരി
നുള്ള െോധയേതയുറം സേച്ചസപ്പടുത്തുറം.

പശ്ിമഘട്്ികല പുഴമയാര 
ആവാസവ്യവസ്യുകെ 
പുനഃസ്ാപനം

 പുനഃസ്ോപനത്തരിനുള്ള 
െോധയേതകൾ േരിേയരിരുത്തുക 
പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങൾ 
നെത്തുക', 'തുെർന്നുള്ള നരിരീക്ഷണവുറം 
പരരിപോേനവുറം' എന്രിങ്ങസന മൂന്്റ 
ഘട്ങ്ങളോണ്റ പുഴവയോര ആേോെേയേേ
സ്യുസെ പുനഃസ്ോപനത്തരിനുള്ളത്റ. 

 ആദയേഘട്ത്തരിൽ, പുഴവയോര 
ആേോെേയേേസ്യ്ക്കുറം നദരികൾക്കുറം 
ഉണ്ടോയരിട്ടുള്ള േോ്ങ്ങളറം അതുമൂേറം 
പരരിസ്രിതരിക്കുണ്ടോയരിട്ടുള്ള േയേതരിയോ
നങ്ങളറം ആശ്രിതെമൂെറം വനരരിടുന് 
പ്ശ്റ നങ്ങളറം പഠരിക്കുകയുറം പുനഃസ്ോപ
നത്തരിനു െോധയേതയുള്ള പ്വദശങ്ങൾ 
തരിരസഞെടുത്ത്റ അേരിസെ നട്ടു േളർ
ത്തോനോയരി തവദേശീയ െെയേങ്ങസള 
കസണ്ടത്തരി പരരിപോേരിക്കുകയുറം സചയ്യുന്നു. 

 രണ്ടോേസത്ത ഘട്ത്തരിൽ, നദീതീര 
ആേോെേയേേസ്യുേോയരി ബന്
സപ്പട്േരുേോയരി ആദയേഘട്ത്തരിസേ 
കസണ്ടത്തലകസളക്കുറരിച്ചുറം ആേോെ
േയേേസ്യുസെ പുനഃസ്ോപനത്തരിസറേ 
ആേശയേകതസയക്കുറരിച്ചുറം േറ്റുറം പറഞ്ഞു
േനസ്രിേോക്കുന്നു. ഉദോെരണത്തരിന്റ, 
വകരളത്തരിസേ പുഴവയോരക്ോടുകളേോയരി 
െോധോരണ ബന്സപ്പട്രിരരിക്കുന്ത്റ 
വഗോത്രേർഗ്ഗക്ോർ, േറ്റുള്ള പ്വദശ
േോെരികൾ, േനറംേകുപ്പരിസേ ഉവദയേോ
ഗസ്ർ, പ്ോവദശരിക െ്വയറംഭരണ 
േകുപ്പുകൾ, ഗവേഷകർ  തുെങ്ങരിയേർ 
ആയരിരരിക്കുറം. എല്ലോേരുസെയുറം 
പങ്കോളരിത്തവത്തോസെയോേണറം (േൾട്രി
-വസ്റക്്റവെോൾഡർ) പുനഃസ്ോപന 
പ്േർത്തനങ്ങൾ നെവത്തണ്ടത്റ. 
പശ്രിേഘട്ത്തരിൽ പുഴവയോര ആേോെ
േയേേസ് കൂടുതേോയരി കോണസപ്പടുന്ത്റ 
േനറംേകുപ്പരിസറേ നരിയന്ത്രണത്തരിലള്ള 
സ്േങ്ങളരിൽ ആണ്റ. അതരിനോൽ 
അേയുസെ പുനഃസ്ോപനത്തരിന്റ വഗോത്ര
േർഗ്ഗങ്ങളസെയുറം, േനറംേകുപ്പരിസറേയുറം 
പങ്കോളരിത്തറം അതയേ്ോവപക്ഷരിതേോണ്റ.

 പുനഃസ്ോപരിക്കുന്തരിനുള്ള ഘട്റം 
ഘട്േോയുള്ള നെപെരി ക്രേങ്ങൾ, തരിര
സഞെടുത്ത െെയേ-വൃക്ഷയരിനങ്ങളസെ 
േരിത്തുകൾ / ലതകൾ വശഖരരിക്കുന്തു 
മുതൽ ആരറംഭരിക്കുന്നു. നഴ്റ െറരികൾ 
എങ്ങസന േരികെരിപ്പരിക്ണറം എന്തരി
സനക്കുറരിച്ചുള്ള ശരരിയോയ പരരിശീേനറം  
രണ്ടോറംഘട്ത്തരിൽ ഉൾസപ്പടുന്നു. ഇത്ത
രത്തരിലള്ള പങ്കോളരിത്ത പുനഃസ്ോപന   
പ്േർത്തനങ്ങൾ ആശ്രിത െമൂെ
ത്തരിസറേ ഉപ്ീേനേോർഗ്ഗറം ഉറപ്പുേ
രുത്തുന്നു. അത്തരറം െമൂെങ്ങളസെ 
തനതോയുള്ള അറരിവുകൾ കൂെരി 
പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങളരിൽ 
ഉപവയോഗസപ്പടുത്തോവുന്തുേോണ്റ. 

    മ�ോ. �മേഷ് മ�ോേൻ 
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 ഓവരോ സ്േത്തരിനുറം നരിർദേരിഷ്ടേോയ 
വേോസെക്റ -വനച്ചർ വബെ്റഡ്റ സെോേയൂ
ഷൻെരിൽ (LT-NBS) അധരിഷ്രിതേോയരി
ട്ോണ്റ പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങൾ 
നെവത്തണ്ടത്റ. എൽ. െരി-എൻ.ബരി.എെ്റ. 
െേീപനത്തരിസറേ ഭോഗേോയരി, നോശറം 
െറംഭേരിച്ച നദീതീരങ്ങൾ, സേള്ള
സപ്പോക് െേതേങ്ങൾ, തുരുത്തുകൾ 
എന്രിേ പുനർനരിർമ്മരിക്കുന്തരിന്റ 
പോറകൾ, ഒഴുകരിസയത്തുന് തെരികൾ 
എന്രിേയുറം ഉപവയോഗരിക്ോവുന്തോണ്റ. 

 െെയേങ്ങൾ നട്ടുസകോണ്ടുള്ളതുറം 
(active), പ്വതയേകരിച്ച്റ ഒന്നുറം 
സചയ്യോസത െ്വോഭോേരികേോയരി അതതു 
പ്വദശങ്ങളരിലള്ള ലതകൾ േളരോൻ 
അനുേദരിച്ചുസകോണ്ടുറം (passive) ഉള്ള 
പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങൾ 
ആണ്റ പശ്രിേഘട്ത്തരിനുതകുന്ത്റ. 
പറരിച്ചുനെോൻ തയ്യോറോയ തരിരസഞെടുത്ത 
ഇനങ്ങൾ, അതോയത്റ, നോശറം െറംഭേരിച്ച 
സ്േത്തു െ്വയവേ േളരുന് െെയേങ്ങൾ 
(endurers), നോശസത്ത പ്തരിവരോധരിച്ച്റ 
അേരിസെ തസന് നരിൽക്കുന് ലതകൾ 
(resisters) അനുബന് െെയേേ
തോദരികൾ എന്രിേ, പുനസ്ോപന
ത്തരിനോയരി സതരസഞെടുത്ത ഇെങ്ങളരിൽ 
നെണറം. പറരിച്ചുനട് ഇനങ്ങസള േനയേമൃഗ
ങ്ങളരിൽ നരിന്നുറം േ്്റ ്ീേ്ോേങ്ങളരിൽ 
നരിന്നുറം െറംരക്ഷരിവക്ണ്ടതുണ്ട്റ. നനേ്റ, 

പരരിചരണറം എന്രിേ കുറഞെത്റ രണ്ട്റ 
േർഷസേങ്കരിലറം േരിേരിധ പങ്കോളരികളസെ 
െെോയവത്തോസെ സചവയ്യണ്ടതുണ്ട്റ.

 പുനഃസ്ോപന പരരിപോെരിയുസെ 
അേെോനഘട്ത്തരിൽ എല്ലോേരു
സെയുറം െെോയവത്തോസെ ദീർഘകോേ 
നരിരീക്ഷണറം ഏർസപ്പടുത്തുകയുറം 
വേണറം. കൃതയേേോയ ഇെവേളകളരിൽ 
ല്േലേേരിധയേത്തരിസറേ അേസ്യുറം 
െെയേങ്ങളസെ േളർച്ചയുറം നരിരീക്ഷരി

വക്ണ്ടതുണ്ട്റ. നശരിച്ചു വപോയ ലതകൾ 
േോ്രി പുതരിയേ നെണറം. പരരിസ്രിതരി 
േരിദയേോഭയേോെത്തരിസറേ ഭോഗേോയരി േനറംേ
കുപ്പരിന്റ പുഴവയോര ആേോെേയേേസ് 
പുനഃസ്ോപരിക്കുന്തരിനുറം നരിരീക്ഷരിക്കുന്
തരിനുറം േരിദയേോർത്രി െമൂെത്തരിൽ നരിന്നുറം 
ഗവേഷകരരിൽ നരിന്നുമുള്ള പരിന്ണ 
ഉപവയോഗസപ്പടുത്തോവുന്തോണ്റ.

 ഈ പദ്തരിയരിൽ, പുനഃസ്ോപ
നത്തരിസറേ േരിേരിധ ഘട്ങ്ങൾ, ഈ 
പരരിസ്രിതരി േയേേസ്സയ ആശ്യരിച്ച്റ 
നരിൽക്കുന്േസര വകന്ദ്രീകരരിച്ചരിരരി
ക്കുന്നു. നഴ്റ െറരി േരികെനത്തരിനുറം 
പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങൾക്കുറം 
െോവങ്കതരിക -െോമ്പത്തരിക െെോയറം, 
േരിേരിധ പങ്കോളരികളസെ െെകരണറം 
എന്രിേ പര്രബന്രിതേോണ്റ. 
പുനസ്ോപന പരരിപോെരിയരിൽ നരിന്്റ 
ആശ്രിത െമൂെത്തരിന്റ അേരുസെ 
ഉപ്ീേനേോർഗറം േഭരിക്കുറം, പുനഃ
സ്ോപനത്തരിനു വശഷറം അേർക്്റ 
അേരുസെ യഥോർത് ഉപ്ീേന 
േോർഗ്ഗസത്ത ആശ്യരിക്ോനുറം പുന
സ്ോപരിച്ച ആേോെേയേേസ്യുസെ 
പോരരിസ്രിതരിക വെേനങ്ങളരിൽ നരിന്്റ 
പ്വയോ്നറം വനെോനുറം കഴരിയുറം. കൂെോസത, 
ഇവക്ോടൂറരിെറം വപ്ോഗ്രോമുകളറം കമ്മയൂ
ണരി്രി ഗ്രൂപ്പുകളസെ നസല്ലോരു േരുേോന 
േോർഗ്ഗേോയരിരരിക്കുറം. നരിേേരിൽ, നരിരേധരി 
ഇവക്ോടൂറരിെറം െവങ്കതങ്ങൾ പശ്രിേ
ഘട്ത്തരിസേ നദരികസളയുറം അനുബന് 
പരരിസ്രിതരി േയേേസ്കസളയുറം വകന്ദ്രീക
രരിച്ചുള്ളതോണ്റ. അതരിനോൽ, ഈ പ്വദശ
ത്തരിസറേ സേോത്തത്തരിലള്ള പോരരിസ്രിതരിക 
േരികെനറം, പരരിസ്രിതരി ടൂറരിെത്തരിനുള്ള 
െോധയേതകളറം അവതോസെോപ്പറം പ്ോവദശരിക 
്നതയുസെ ഉപ്ീേനേോർഗ്ഗങ്ങളറം 
േർദ്രിപ്പരിക്കുറം. പുനഃസ്ോപന ആേശയേ
ത്തരിനോയരി േരികെരിപ്പരിച്ച നഴ്റ െറരികൾ 
പദ്തരി പൂർത്തരിയോയതരിനുവശഷവുറം 
അേരുസെ ഉപ്ീേനത്തരിസറേ ഭോഗേോയരി
രരിക്കുറം. ഇങ്ങസന രൂപകൽപ്പന സചയ് 
പുനഃസ്ോപന പരരിപോെരി ഐകയേരോഷ്ട്രെ
ഭയുസെ സുസ്രിര േരികെന േക്ഷയേങ്ങൾ  
ലകേരരിക്കുന്തരിനുള്ള േയേേസ്കൾ 
നരിറവേ്ോൻ ഉതകുന്തോണ്റ.

പുനഃസ്ാപന്ികന് 
പ്രമയാജനങ്ങൾ

 അ്ോരോഷ്ട്രതേത്തരിൽത്തസന് 
പ്ധോനസപ്പട് ആേോെേയേേസ്യോയ 
പശ്രിേഘട് േേനരിരകളരിസേ പുഴവയോര 
ആേോെേയേേസ്യുസെ പുനഃസ്ോപനറം 
ആവഗോളതേത്തരിൽ തസന് കോർബൺ
വശഖരണറം (Carbon sequestration) 
േർധരിപ്പരിക്കുേോനുള്ള പ്േർത്തനങ്ങൾക്കു 
െെോയകരേോകുറം. ഇത്റ കോേോേസ്ോ 

പുഴ നടുവികല ദ്ീപിമലക്് ചങ്ങാെ്ിൽ 
യാത്ര കചയ്യുന് വനം ഉമദ്യാഗസ്ർ

 േയേതയേസ്തേോയ െോെച
രയേങ്ങളരിലൂസെ പരരിണോേറം 

സകോണ്ടതോണ്റ പശ്രിേഘ
ട്വുറം അതരിസറേ പുഴവയോരക്ോ
ടുകളറം. അതുസകോണ്ടുതസന് 

കോേോേസ്ോേയേതരിയോന
ത്തരിസറേ പ്തയേോഘോതങ്ങസള 
കോരയേക്ഷേേോയരി പ്തരിവരോ

ധരിക്ോനുറം അേവയോടു 
സപോരുത്തസപ്പെോനുറം ഈ 

ആേോെേയേേസ്യ്ക്റ കഴരിയുറം



 www.forest.kerala.gov.in

സെപ്റ്റംബർ 2021

23

േയേതരിയോന േഘൂകരണത്തരിനുറം 
ല്േലേേരിധയേ െറംരക്ഷണത്തരിനുറം 
പുറസേ സേച്ചസപ്പട് ആേോെേയേേസ്ോ
വെേനങ്ങൾക്കുറം െെോയകേോകുറം. 

പശ്രിേഘട്ത്തരിസേ നദരികളരിലെനീളമുള്ള 
ഡോമുകളസെ എണ്ണറം കണക്രിസേടുത്ത്റ 
നദരികളസെയുറം ആേോെേയേേസ്യുസെയുറം 
ആവരോഗയേറം നരിേനരിർത്തുന്തരിനോയരി 
അേയുസെ പ്കൃതരിദത്ത ഒഴുക്്റ ഉറപ്പോക്കു
ന്തരിനുള്ള നയങ്ങളറം രൂപീകരരിക്ണറം. 
ഡോമുകളരിസേ ്േേരിതോനവുറം, തവദേശീയ
കോേോേസ്യുറം നരിര്രറം നരിരീക്ഷരിച്ച്റ 
വേണ്ട രീതരിയരിൽ നരിയന്ത്രരിക്കുന്തരിനുള്ള 
പദ്തരികൾക്കുറം രൂപറം നൽവകണ്ടതുണ്ട്റ. 

 പശ്രിേഘട്ത്തരിസേ പുഴവയോര 
ആേോെേയേേസ് പുനഃസ്ോപരിക്കുന്
തരിനുള്ള നരിർദേരിഷ്ട പദ്തരി ഈർപ്പറം 
നരിറഞെ ഉഷ്ണവേഖേോ പ്വദശങ്ങളരിസേ 
െേോന ആേോെേയേേസ്കൾക്കുള്ള 
േോതൃകയോയരി കണക്ോക്ോറം. േൾട്രി
-വസ്റക്്റ  വെോൾഡർ െേീപനവുറം 
പ്കൃതരിദത്ത പരരിെോരങ്ങളറം ഉൾസക്ോ
ള്ളരിച്ചുള്ള പുനഃസ്ോപന പ്േർത്തനങ്ങൾ 
പ്വദശേോെരികളസെ ഉപ്ീേനേോർഗ്ഗറം 
േർദ്രിപ്പരിക്കുകയുറം ഒപ്പറം പോരരിസ്രിതരിക 
സുസ്രിരത ലകേരരിക്ോൻ 
െെോയരിക്കുകയുറം സചയ്യുറം.

ചാലക്കുെി പുഴയികല ആവാസ
വ്യവസ്ാ പുനഃസ്ാപനം

 നമ്മുസെ േരികെന പ്േർത്തനങ്ങ

ളോലറം േർദ്രിച്ചുേരുന് കോേോേസ്ോ 
ദുര്ങ്ങളോലറം വകരളത്തരിസേ പുഴവയോ
രക്ോടുകൾ അതരിവേഗറം നശരിപ്പരിക്സപ്പ
ട്ടുസകോണ്ടരിരരിക്കുകയോണ്റ. ഐകയേരോഷ്ട്ര 
െറംഘെന 2021 മുതൽ 2030 േസര 
ഉള്ള കോേഘട്റം ആേോെേയേേസ് 
പുന:സ്ോപരിക്കുന്തരിനോയരി േോ്രി 
േച്ചരിരരിക്കുന് ഈ െോെചരയേത്തരിൽ 
പുഴവയോരക്ോടുകൾ െറംരക്ഷരിവക്ണ്ടതുറം 
നശരിച്ചു വപോയേ തരിരരിച്ചുസകോണ്ടുേവരണ്ട
തുേോണ്റ. വകരളത്തരിസേ ഏ്വുേധരികറം 
ല്േലേേരിധയേമുള്ളതുറം, നദീതെത്തരി
നുള്ളരിസേ സചറരിയ തുരുത്തുകളരിൽ പുഴ
വയോരക്ോടുകൾ ഉള്ളതുേോയ നദരിയോണ്റ 
ചോേക്കുെരി. എണ്ണപ്പനവത്തോട്ങ്ങളസെ 
കെന്നുകയ്ത്തരിനു പുറസേ, 2018 സേ 

കോേോേസ്ോ ദുര്റം മൂേമുണ്ടോയ സേള്ള
സപോക്വുറം ഈ പുഴവയോരക്ോടുകളസെ 
നോശത്തരിനു കോരണേോയരി. ഈ അേെ
രത്തരിൽ േെോത്മോ ഗോന്രി െർവ്കേോ
ശോേയുസെ പരരിസ്രിതരി പഠന േരിഭോഗവുറം 
ഐകയേരോഷ്ട്ര െറംഘെനയുറം േനറം 
േകുപ്പുേോയരി വചർന്്റ ചോേക്കുെരി പുഴയരിസേ 
പുഴവയോരക്ോടുകളസെ പുന:സ്ോപന
സത്തക്കുറരിച്ച്റ പഠരിക്കുകയുറം ആേോെ
േയേേസ് തരിരരിസക സകോണ്ട്റ േരുേോനുള്ള 
ശ്േങ്ങൾ ആരറംഭരിക്കുകയുറം സചയ്റതു.

(മഹാത്ാഗാന്ി സർവ്വകലാശാലയിൽ 
(മകാട്യം) പരിസ്ിതി വിഭാഗ്ിൽ 

അസി. കപ്രാഫസ്സറാണ് മലഖകൻ)

 ചാലക്കുെി പുഴ 

കഡപയൂട്ി കൺസർമവ്ർ കക.എസ്. ദീപ 
പുനർജ്നി തുരു്ിൽ പതനടുന്നു 

ജൂൺ 5, (2021) പരരിസ്രിതരിദരിനവത്തോെനു
ബന്രിച്ച്റ േോഴച്ചോൽ വഫോറസ്റ്റ ഡരിേരിഷനരിൽ 
പ്ളയറം കേർസന്ടുത്ത തുരുത്തുകളരിൽ 
േോഴച്ചോേരിസറേ തനതു പുഴവയോര േനറം െറം
രക്ഷരിക്കുന്തരിനോയുള്ള പ്േർത്തനങ്ങൾ 
ഐകയേരോഷ്ട്രങ്ങളസെ േരികെന പരരിപോെരികളസെ 
(UNDP) വനതൃത്വത്തരിൽ േോഴച്ചോൽ വഫോറസ്റ്റ 
ഡരിേരിഷനുറം േെോത്മോഗോന്രി യൂണരിവേഴ്റ െരി
്രിയരിസേ പരരിസ്രിതരി ശോസ്ത പഠന േരിഭോഗവുറം 
വചർന്നുസകോണ്ടുള്ള പുതരിയ പദ്തരിയുസെ 
ഭോഗേോയരി ചോർപ്പ സറയരിഞ്ചരിസേ പുനർജ്നരി 
തുരുത്തരിൽ സഡപയൂട്രി വഫോറസ്റ്റ കൺെർ
വേ്ർ ദീപ, േോഴച്ചോൽ വഫോറസ്റ്റ ഡരിേരിഷൻ 
ഡരിേരിഷണൽ വഫോറസ്റ്റ ഓഫീെർ േരിവനോദ്റ 
എെ്റ.േരി. എന്രിേരുസെ െോന്രിദ്യേത്തരിൽ 
ലതകൾ നട്്റ ഉദ്റഘോെനറം സചയ്റതു. 


