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രിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അനുദിനം
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യാ
വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം വർദ്ധിക്കുന്നത്
പ്രകൃതി ശ�ോഷണത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഈയ�ൊരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ
സമൂഹം കണ്ടെത്തിയ ആശയമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം. പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും
അതിൻമേലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ
ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സുസ്ഥിര വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകൂ.

സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഭൂഗർഭത്തിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ഫ�ോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളായ
എണ്ണയും ഗ്യാസും കൽക്കരിയും മനുഷ്യർ കത്തിച്ചു തീർത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ഇതിന്റെ അനന്തരഫലമായി പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്ന കാർബൺഡൈ ഓക്സൈഡ്
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷവാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ താപനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
അത് ആഗ�ോളതാപനമായി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായി ഭൂമിയെ ഒന്നാകെ
ഗ്രസിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അപചയം പല പ്രകാരത്തിലും ഇന്ന് നമ്മെ
ബാധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമിത ചൂഷണത്താൽ ഭൂഗർഭജലവിതാനം പലയിടത്തും താഴ്ന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
രാസവളങ്ങളുടേയും കീടനാശിനികളുടേയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും അളവറ്റ ഉപയ�ോഗത്താൽ ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലം
പ�ോലും മലിനമായ അവസ്ഥയിലാണ്. വയലുകൾ മറ്റു വിളകൾക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന
സ്രോതസ്സ് തന്നെയാണില്ലാതാകുന്നത്.
ഹരിതാഭ പുതച്ചുറങ്ങുന്ന പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന വൻമതിലാണ് കേരളത്തെ എക്കാലവും സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നത്.
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ റിസർവ്വ് വനഭൂമിയിൽ നടത്തുന്ന ഏത�ൊരു പ്രവർത്തനവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക്
തയ്യാറാക്കിയ വർക്കിംങ് പ്ലാനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വകാര്യഭൂമിയിൽ
ജനങ്ങൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലതും പ്രകൃതിയുടെ നൈസർഗ്ഗികതയെ കാര്യമായി
ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ഖനനം, കുന്നുകൾ നശിപ്പിക്കൽ, നെൽവയലുകൾക്ക് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ,
ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങൾ, മലിനീകരണം തുടങ്ങി അശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലന മുറകൾ പ്രകൃതിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു.
ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഹാരമാണ് ഭൂദൃശ്യപരിസ്ഥിതി പരിപാലനം അഥവാ Landscape
Management.
വനങ്ങൾക്കൊപ്പം വനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വനേതര ഭൂമിക്കും സംരക്ഷണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ
അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ സുസ്ഥിരതയെ ഇല്ലാതാക്കും. ഈയ�ൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയ�ോടെയാണ് വനേതരഭൂമിയിൽ
വൃക്ഷവത്ക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വനം വകുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യവനവത്ക്കരണ വിഭാഗം
മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്നത്. ഹരിതകേരളം, എന്റെ മരം, നമ്മുടെ മരം, വഴിയ�ോരത്തണൽ പദ്ധതി, അർബൻ ഫ�ോറസ്ട്രി,
പുഴയ�ോര സംരക്ഷണം, വൃക്ഷത്തോട്ടങ്ങൾ, കാവുസംരക്ഷണം, കണ്ടൽ വന സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവ
ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക, കാർബൺ ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ജലാഗിരണം
സുഗമമാക്കുക, ആഗ�ോളതാപനത്തെ കുറച്ചുക�ൊണ്ടുവരിക, മണ്ണ് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക, ജനങ്ങളുടെ
വനാശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെയാണ് ഇവയെല്ലാം നടപ്പാക്കിവരുന്നത്.
അഗ്രോ ഫ�ോറസ്ട്രി, ഫാം ഫ�ോറസ്ട്രി എന്നിവയെ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ നേട്ടങ്ങൾ
ക�ൊയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് സാമൂഹ്യവനവത്ക്കരണ ത്തിന്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.
വനപരിപാലനം പ�ോലെ പരിസ്ഥിതിപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട മേഖലയാണ് വനേതര ഭൂമിയിലെ
ഭൂവിനിയ�ോഗമെന്നത് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സുസ്ഥിര വികസനം സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള
വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കൂടി ശ്രദ്ധയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

അഡ്വ.കെ. രാജു

വനം വന്യജീവി, മൃഗസംരക്ഷണം,
ക്ഷീരവികസനം, മൃഗശാല വകുപ്പു മന്ത്രി
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ഇങ്ങനെ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയും സുഭിക്ഷതയും, വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന
അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് വൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമായ
പ്രകൃതിയും അത് നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയുമാണ്. നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് നദികളാണ്.
വനങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന മഴവെള്ളം അവിടെയുള്ള പുൽമേടുകളും വൃക്ഷങ്ങളും വലിച്ചെടുത്ത്, അവയുടെ വേരുപടലങ്ങൾ
വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണ്ണിലൂടെ അരിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധമാക്കി സംഭരിച്ചാണ് വർഷം മുഴുവനും നിതാന്തമായി ഒഴുകുന്ന
ശുദ്ധജലവാഹിനികളായ നദികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത്.

നമുക്ക് ര�ോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനും, അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ അത് നീർവീര്യമാക്കുവാനുള്ള ഒട്ടേറെ
ഔഷധസസ്യങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അത് കാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കടലിലുമുണ്ട്. മലേറിയ പ�ോലെയുള്ള പല പകർച്ച
വ്യാധികളും ഇല്ലാതാകുന്നതിന് സിങ്കോണ പ�ോലെയുള്ള ഔഷധികൾ വഹിച്ച പങ്ക് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആയൂർവ്വേദം
ഉൾപ്പെടെ പല പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾക്കും ഇന്നും ആധാരം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന ഔഷധ�ട്ടുകളാണ്.
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നാം മറന്ന നാട്ടുപഴങ്ങൾ :
നറുവിരി

	കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ നിർണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന മലനിരകളാണ്
പശ്ചിമഘട്ടം. പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിലാരംഭിച്ച് പിടിഞ്ഞാറ�ോട്ട് കുത്തനെയുള്ള ചരിവായിറങ്ങി
പരിണമിച്ച് കടലിന�ോടു ചേരുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിന്റേത്. കടലിന്റെ സമീപ്യത്താൽ
മിതമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത്. മൺസൂൺ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു
നിർത്തി കേരളത്തിലുടനീളം മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സ്വാധീനം
വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മിക്ക നദികളുടേയും ഉത്ഭവം ഈ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ്.
ഇവിടെയുള്ള ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസഭൂമിയുമാണ്. പുതിയ ജീവി
വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന സൂക്ഷ്മകാലാവസ്ഥയാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട വനത്തുരുത്തുകളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ട്.

നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സായ കൃഷിയുടെ നിലനിൽപ്പും പരിസ്ഥിതിയുടെ സേവനത്താലാണ്
സാർത്ഥകമാകുന്നത്. കൃഷിക്കാവശ്യമായ ജലസേചനം, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്, അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ,
കീടനിയന്ത്രണ സംവിധാനം, വിത്തുകളുടെ വൈവിധ്യം, ര�ോഗബാധയുണ്ടായാൽ പുതിയ ഇനം വിത്തുകൾ
വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവയുടെ വന്യഇനങ്ങളുടെ ശേഖരണം തുടങ്ങിയവ പ്രകൃതിയുടെ കരുതലാണ്.
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വിതത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന വിഭവങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ
നിന്നാണ്. ശുദ്ധവായു, ശുദ്ധജലം, ആഹാരം, പാർപ്പിടനിർമ്മാണത്തിനുള്ള
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, കാലാവസ്ഥാ നിർണ്ണയം, തുടങ്ങി പ്രത്യക്ഷമായും പര�ോക്ഷമായും
പ്രകൃതിയെന്ന ദാതാവിന്റെ സേവനം ആർക്കും വിലമതിക്കാനാവില്ല. വിഭവങ്ങൾ തരിക
മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളേയും അത്
ക്ഷമാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരേ സമയം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദാതാവും
സ്വീകർത്താവുമാണ് നാം അധിവസിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി.

വൃക്ഷങ്ങൾ അവയുടെ ആഹാരസമ്പാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ സ്വാംശീകരിച്ച്
ശ്വസന വായുവായ ഓക്സിജൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയും
കാർബണാണ്. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോഴും കാട് കത്തുമ്പോഴും ഈ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ലയിച്ചു ചേരുന്നു. ഇതിലൂടെ വൃക്ഷങ്ങൾ നാം അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയുടെ ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പിന് ചെയ്യുന്ന
സേവനത്തെ ഹനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പ്രധാനമായും ആഗ�ോളതാപനത്തിന് നിദാനമായി കാലാ
വസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിനിടവരുത്തുന്നത്.
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ജീ

പി. മധുസൂദനൻ

അരണ്യം വരിക്കാരാകാൻ അവസരം

വനം വകുപ്പു പ്രസിദ്ധീകരണമായ അരണ്യത്തിന്റെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ,
സ്കൂ
 ൾ/ ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 500/- രൂപയും പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക്
800/- രൂപയുമാണ് (12 ലക്കത്തിന്). B.H-0406-01-101-94 other items
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ e-Treasury മുഖേനയ�ോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ,
അരണ്യം, ഫ�ോറസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ, വനം വകുപ്പാസ്ഥാനം,
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ മണിയ�ോർഡറായ�ോ
വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈനായി അടച്ച രസീതിന്റെ
പകർപ്പ് aranyammonthly@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ
അയക്കണം. ഫ�ോൺ: 0471-2529145

മനുഷ്യന്റെ മാനസിക�ോല്ലാസത്തിനും വളർച്ചക്കും പ്രകൃതിഭംഗി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉണർവ്വിന�ോളം മറ്റൊന്നുമില്ല.
ഉദ്യാനങ്ങളിലും കടൽതീരങ്ങളിലും ചിലവഴിക്കുന്ന സായാഹ്നങ്ങളും, അവധിക്കാലങ്ങളിൽ ഇക്കോടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ,
ദേശീയ�ോദ്യാനങ്ങൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഞ്ചാരവും മനുഷ്യരിൽ പ്രകൃതിയ�ോടുള്ള
മമതയും സ്നേഹവും വളർത്തുന്നു.
ഏത് വികസന പ്രവർത്തനത്തിലും നാം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന ബ�ോധത്തോടെയുള്ള സമീപനമാണ് ഇന്ന്
കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് സാർത്ഥകമാകുവാൻ പ്രകൃതി നമ്മുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് നൽകുന്ന
വിപുലമായ സേവനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാകും.
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ജൂലായ് 2019
കാലാവസ്ഥാ സന്തുലനം, കുടിവെള്ള
പരിരക്ഷ, മണ്ണൊലിപ്പുതടയൽ,
ഫലപുഷ്ടിനിലനിർത്തൽ, ജനിതക
പ�ോഷണം, ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളുടെ
വർദ്ധന തുടങ്ങി നിരവധി
പാരിസ്ഥിതിക സേവനമാണ്
നീർത്തടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിന്റെ വില ആരു

പാരിസ്ഥിതിക
സേവനങ്ങൾ
വ്യാപ്തിയും മൂല്യവും

ഈ

കാട�ൊക്കെ
വെട്ടിത്തെളിച്ച്
വീടും കുടിയും
ഇല്ലാത്തവർക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും
ക�ൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് അഭ്യസ്ത
വിദ്യരായ ആളുകൾ പ�ോലും
ച�ോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. പലർക്കും
ഇതിനു മറുപടി പറയാനറിയില്ല.
കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമില്ലെങ്കിൽ
മനുഷ്യർക്കു ജീവിതം അസാദ്ധ്യമാണ്.
മനുഷ്യരില്ലെങ്കിലും കാടും പരിസ്ഥിതിയും
നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വസ്തുത
പക്ഷെ ,ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യർക്കും
അറിഞ്ഞുകൂട എന്നതാണ് വാസ്തവം.
കാട്ടുമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും നാട്ടിലിറങ്ങി
കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും മനുഷ്യരുടെ
ജീവന് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും
സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വനപാലകരെ
ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ
എണ്ണവും കൂടിവരുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക സേവനം

പാരിസ്ഥിതിക സേവനത്തെപ്പറ്റി
അറിയാത്തവരാണ് നമ്മളിലധികം
പേരും. കാടും പരിസ്ഥിതിയും
ഉണ്ടെങ്കിലേ കുടിവെള്ളം
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ഡ�ോ.രാജൻ ഗുരുക്കൾ
ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാടുള്ളതുക�ൊണ്ടാണ്
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുണ്ടാവുന്നത്. ആനയും
കരടിയും കടുവയും മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളും
പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും പരിസ്ഥിതയുടെ
ആര�ോഗ്യസൂചകങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ
സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവയെ
നശിപ്പിച്ചുകൂടാ. അറുപതുകളിൽ ചൈന
വിള നശിപ്പിക്കുന്ന വയൽക്കിളികളെ
ക�ൊന്നൊടുക്കി. അടുത്ത വിളവിനുമുമ്പേ
കീടങ്ങളും പുഴുക്കളും കൃഷി മുഴുവനും
നശിപ്പിച്ചു. വയൽക്കിളികളുടെ
സേവനം അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്.
നല്ലവിളവുള്ള കാലത്തേ
വയൽക്കിളി ഒന്നിലധികം മുട്ടയിടൂ.
ഈ സത്യം അവരറിഞ്ഞില്ല. കിളി
പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം
വിളവേ തിന്നുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ
അത�ൊരു നഷ്ടമല്ല. കാരണം
കിളിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം
വിളവുപ�ോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല.
കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമല്ല,
മിക്ക മരങ്ങളുടെയും വിത്തുകൾ
വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പരാഗണം
നടത്തുന്നതും ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും
കാടു വളർത്തുന്നതും പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷിക്കുന്നതും പക്ഷികളും
പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളും മറ്റു പല

വന്യജീവികളും ചേർന്നാണെന്ന്
പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഡ�ോഡ�ോ
എന്ന പക്ഷിയെ പിടിച്ചുതിന്ന് മനുഷ്യർ
അതിന്റെ വംശനാശം വരുത്തിയ
ദുരന്തം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഒപ്പം
കാൽവേറിയ മേജർ എന്ന മരവും
വംശനാശം നേരിട്ടു. ആ മരത്തിന്റെ
വിത്ത് ഈ പക്ഷിയുടെ വയറിലെത്തി
പാകം വന്നാലേ മുളയ്ക്കുകയുള്ളൂ.
ഇങ്ങനെ പല ജീവജാലങ്ങളും
ക�ൊണ്ടും ക�ൊടുത്തും നിലനിർത്തുന്ന
ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതി. അതിന്റെ
സേവനം അമൂല്യമാണെന്നു പറയുന്നത്
വെറുതെയല്ലെന്ന് ചുരുക്കം.
ഒരു വലിയ മരം എന്നത് നമ്മുടെ
കണ്ണിൽ ഒരു ഉരുപ്പടിയാണ് . അതിന്റെ
കാതലുള്ള തടിയേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ.
നിറയെ ഇലകളുള്ള ഒരു മരം
പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം
ലിറ്ററ�ോളം പ്രാണവായുവാണ് നമുക്കു
തരുന്നത്. അതു നാം കാണുന്നില്ല.
ഈ പ്രാണവായുവിന്റെ വില
ഇരുപത്തഞ്ചുക�ോടി രൂപയ�ോളം വരും
ഒരു ദിവസം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ
ഒരാൾക്ക് അഞ്ഞൂറിലധികം
ലിറ്റർ പ്രാണവായുവേണം.
കാടും മേടും പച്ചപ്പടർപ്പുകളും

ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമാത്രമല്ല
ഏതു ജീവജാലങ്ങളുടേയും
നിലനിൽപ് അസാദ്ധ്യമാണ്.

തണ്ണീർത്തടം

തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പ്രയ�ോജനം
ഇതിനേക്കാൾ എത്രയ�ോ ഏറെയാണ്.
എന്നാൽ അവ വളരെ വേഗം
അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. ഇന്നുള്ള
പന്തീരായിരം ഹെക്ടർ നീർത്തടം
ഓര�ോ വർഷവും അമ്പതിനായിരം ടൺ
പച്ചക്കറികളും പതിനായിരം ടൺ മീനും
നമുക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന പരമാർത്ഥം
നാം മറക്കുന്നു. വെറും ചതുപ്പും
വെള്ളക്കട്ടുമായി പാഴായിക്കിടക്കുന്ന
സ്ഥലമെന്നു നീർത്തടത്തെ
പഴിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
തലങ്ങും വിലങ്ങും നീർത്തടം
നികത്തുകയാണ് നമ്മൾ.

നിശ്ചയിക്കും? വില
കണക്കാക്കാതെ
അമൂല്യമെന്നു പറഞ്ഞാൽ
വികസന പദ്ധതിക്കാർക്കു
ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടില്ല. അവർക്കുവേണ്ടി
ഡ�ോ. വി.എസ്. വിജയൻ നമ്മുടെ
നീർത്തട പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയുടെ
പ്രതിവർഷ സേവനമൂല്യം 22.25
ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയാണെന്ന്
കണക്കാക്കുന്നു. കടല�ോരം കൂടി
കണക്കിലെടുത്തും വന പാരിസ്ഥിതിക
സേവനമൂല്യം ചേർത്തും അദ്ദേഹം
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം
124 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയാണ്! കാടിന്റെ
മാത്രം പ്രതിവർഷസേവനമൂല്യം 76.95
ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയാണത്രെ!

വികസന വിപത്ത്

സാമൂഹ്യനീതിയും
പാരിസ്ഥിതികനീതിയും
സംരക്ഷിക്കാതെയുള്ള വികസനമാണ്
ഇന്ന് വികസനമെന്ന പേരിൽ ല�ോകം
മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോവുന്നത്. അത്തരം
വികസനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ല�ോകമാകെ പടർത്തുകയാണ്
വികസിത ല�ോകം. ജി.ഡി.പി.
വളരുന്നതിനെ വികസനമെന്ന്
വിളിക്കുന്നതിലർത്ഥമില്ല.

വൻനഗരങ്ങളും ഗതാഗത
സജ്ജീകരണങ്ങളും ഭീമമായ
വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളും
വികസനമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ
തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ
സംഭവിക്കുന്നത് ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം
പെരുകുകയും ക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ
എണ്ണം പതിന്മടങ്ങ് കൂടുകയുമാണ്.
1950-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ
ആകെ ക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം
വെറും പതിനയ്യായിരമായിരുന്നു.
അന്ന് ജി.ഡി.പി.
മൂന്നുശതമാനമായിരുന്നു.
2011 ൽ അത് ഒൻപതു
ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു.
ഒപ്പം മില്യണയർമാരുടെ
എണ്ണം1,53,000
(ഒരുലക്ഷത്തി
അമ്പത്തിമൂവ്വായിര)
മായി വർദ്ധിക്കുകയും
ദരിദ്രരുടെ എണ്ണം
മ�ൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ
41 ശതമാനമായി
ഉയരുകയും ചെയ്തു.
ഇന്നും ജി.ഡി.പി. ഏതാണ്ട്
ഒമ്പതു ശതമാനത്തെ
ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ
ക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം
അഞ്ചുലക്ഷത്തോടടുക്കുകയാണ്.
ശതക�ോടീശ്വരന്മാർ ഇന്ന്
നൂറുകവിഞ്ഞു! നാലര ക�ോടിയ�ോളം
മനുഷ്യർ നഗരങ്ങളിലെ
പാട്ടക്കുടിലുകളിലാണ് കഴിയുന്നത്.
മൂന്നുക�ോടി മനുഷ്യർക്കു പാർപ്പിടമില്ല!
കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നവർ
രണ്ടുക�ോടിയാണ്!
വികസനം പരിസ്ഥിതിയ�ോടും അനീതി
കാണിച്ചു. അരനൂറ്റാണ്ടുക�ൊണ്ട് കാട്
വെറും ഏഴു ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി.
പാറ തുരന്നും വനഭൂമി കയ്യേറിയും
നീർത്തടം നികത്തിയും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു
നീക്കിയും അരുതാത്ത ചരിവുകളിലും
കുന്നുമ്പുറങ്ങളിലും പുഴയ�ോരങ്ങളിലും
വീടുവെച്ചും കൃഷി ചെയ്തും സംസ്കൃതി
പടർന്നു കയറി. എങ്ങും കീടനാശിനി
തളിച്ച് എല്ലാ ജല സ്രോതസ്സുകളും
മലിനമാക്കി. പാരിസ്ഥിതിക സേവന
മൂല്യം അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത നാഗരിക
സമൂഹം ഇന്ന് അലറിവിളിച്ച്
കാടിന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നു കടന്നു
ചെല്ലുകയാണ്. അന്ധമായ ഓര�ോ
വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുമായി
പ്രകൃതി ബ�ോധമില്ലാതെ
കാട്ടുമര്യാദ പാലിക്കാതെയുള്ള
നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവാഹം.
(പ്രമുഖ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
വൈസ് ചെയർമാനുമാണ് ലേഖകൻ)
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തൃണവൽക്കരി�രുേത

ഈ പുൽമേടുകെള

മ

രങ്ങളുടെയും കുറ്റിചെടി
കളുടെയും സാന്നിധ്യം
തീരെ കുറവും
പുൽവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട
ചെടികളുടെ ആധിക്യം കൂടുതലും
ആയ മേഖലകളാണ് പുൽമേടുകൾ.
മണ്ണിനെ കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ
നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി
അതിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നിലനിർത്താൻ
പുൽചെടികൾ സഹായിക്കുന്നു.
ല�ോകത്തിലെ വിവിധ വൻകരകളിൽ
പല ആകൃതിയിലും വിസ്തൃതിയിലുമുള്ള
പുൽമേടുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.
കരഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി
നാല് ശതമാനം പുൽമേടുകളുടെ
രൂപത്തിൽ ആണ്. ഏഷ്യ വൻകരയിൽ
ഇത് ഇരുപതു ശതമാനത്തോളമാണ്.
വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ യുറ�ോപ്പ്,
വടക്ക്-തെക്ക് അമേരിക്ക,
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ഡ�ോ. പി.വി. കരുണാകരൻ
ആസ്ത്രേലിയ, തുടങ്ങിയ മിത
ശീത�ോഷ്ണമേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി
കണ്ടുവരുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്
പുൽമേടുകൾ. ഏഷ്യ വൻകരയിൽ
വിസ്തൃതമായ പുൽമേടുകൾ കണ്ടു
വരുന്നതു മംഗ�ോളിയയിൽ ആണ്.
ല�ോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം
മനുഷ്യരുടെയും (ആധുനികഗ�ോത്ര)
മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെയും
നിലനിൽപ് പുൽവർഗത്തിൽപെട്ട
ചെടികളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയെ
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ
പ്രാഥമിക ഭക്ഷണം ആയ അരി,
ഗ�ോതമ്പ്, ചെറു ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം
ലഭിക്കുന്നത് പുൽ വർഗത്തിൽ
പെട്ട ചെടികളിൽ നിന്നാണല്ലോ.
മാത്രമല്ല ല�ോകത്തിന്റെ പല
ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ന പ�ോലെ ഇന്ത്യയിലും

ഭവനനിർമാണത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഒരു പ്രധാന അസംസ്കൃ
 ത വസ്തു
പുൽ വർഗത്തിൽപെട്ട വിവിധയിനം
മുളകളാണ്. ആഹാരം പ�ോലെ തന്നെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഔഷധങ്ങളും.
പുൽവർഗ ചെടികളായ ദർഭ,
രാമച്ചം, കറുക, കാട്ടുകരിമ്പ് എന്നിവ
ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങളായ മണ്ണ്, ജലം എന്നിവയുടെ
സംരക്ഷണത്തിനും പുൽമേടുകൾ
വളരെയേറെ സംഭാവന നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ, ഹിമാലയത്തിന്റെ
മേൽനിരകളിലും, മദ്ധ്യസമതല
പ്രദേശങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ
വരണ്ട'ഭൂമിയിലെയും പ്രധാന ആവാസ
വ്യവസ്ഥകളിൽ പുൽമേടുകൾക്ക്
പ്രഥമസ്ഥാനമുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്,

രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ
ഭൂരിഭാഗവും കാണുന്നത്. ഇത്തരം
പുൽമേടുകളിൽ കാണുന്ന വളരെ
തനതായ ജന്തു വൈവിധ്യവും
ഇവയുടെ സവിശേഷതകളിൽ
ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക്
പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളിൽ
(പശ്ചിമഘട്ടം) പുൽമേടുകളുടെ
സാന്നിധ്യം താരതമ്യേന കുറവാണ്.
പുൽമേടുകളെ പല രൂപത്തിൽ
വർഗീകരിക്കാമെങ്കിലും, അവ
കണ്ടുവരുന്ന 'ഭൂതല പ്രദേശങ്ങളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രധാനമായും
രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം, താഴ്ന്ന
പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന
പ�ൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന പുൽചെടികളും
(ഉദാ: ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം)
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ
ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പ�ൊക്കം
കുറഞ്ഞ പുൽമേടുകളും (ഉദാ:
ഹിമാലയ�ിലെയും സഹ്യപർവത
നിരകളിലെയും ഉന്നതിയിൽ
കാണുന്ന പുൽമേടുകൾ).

മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പിനും മറ്റു
ജൈവസന്ധാരണത്തിനും
അനുപേക്ഷണീയമായ
ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് പുൽമേടുകൾ.
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു
മുൻപ് നടന്നിരുന്ന ക്രമാനുഗതമായ
കൃഷിരീതിശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുന്നതിലും
അതിലൂടെ ഒരു കാർഷിക
സംസ്ക
 ാരം വളരുന്നതിനും ഓര�ോ
പ്രദേശത്തെയും പുൽപ്പരപ്പുകൾക്ക്
തനതായ സംഭാവന നൽകാൻ
സാധിച്ചിരുന്നു. പാചകത്തിന്
തീ ഉപയ�ോഗിക്കാമെന്നതും,
കന്നുകാലി പരിപാലനവും, ആടുമാട്
മേയ്ച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള നാട�ോടി
ജീവിതവും, അതുവഴി വളർത്തു
മൃഗസംസ്ക
 ാരവും, പുൽമേടിന്റെ
പൈതൃകമാണ്. ശൈത്യമേഖലയിലെ
പുൽപരപ്പിൽ മഞ്ഞുപാളികളുടെ
വ്യാപനംമൂലം ആര്യന്മാരുടെ മിത�ോഷ്ണ
മേഖലയിലേക്കുള്ള അധിനിവേശം
പ�ോലെയുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക്
പുൽമേടുകൾ ഒരു മൂകസാക്ഷി
മാത്രം. ആധുനിക കാർഷിക
പ്രക്രിയകൾ ആയ കാർഷിക
വനപരിപാലന രീതി, തീറ്റപ്പുൽ
കൃഷി, തുടങ്ങിയവ എല്ലാം തന്നെ
പുൽമേടുകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നു
കാണാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ
മനുഷ്യസംസ്കൃ
 തി ഉരുത്തിരിയുന്നതിൽ
തൃണവൽഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല
ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പങ്ക്.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ
ഡൈയ�ോക്സൈയിഡിനെ
സാംശീകരിക്കുന്നതിൽ (രണ്ടുതരം
കാർബൺ പരിചംക്രമണം C3 &
C4) വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷതകൾ
പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുൽചെടികൾ
അന്നജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെയും
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്ക്
വഹിക്കുന്നു. കാറ്റിൽ നിന്നും മഴയിൽ
നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു സൂര്യപ്രകാശം
ഏൽക്കാതെ മണ്ണിനെ തങ്ങളുടെ
നേർത്ത ഇലകളാൽ പുതപ്പിച്ചു
മണ്ണിലിറങ്ങുന്ന ജലകണികകളെ
സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ
മഴയിലൂടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന
ജലം പുൽപ്പരപ്പുകൾ അവയുടെ
കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വേര്
സമൂഹം ഉപയ�ോഗിച്ച് തടഞ്ഞുനിർത്തി
മണ്ണിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു.
അങ്ങനെ പുൽമേട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ
അരുവികൾ പിറവിയെടുക്കുന്നു.
ധാരാളം ക�ൊച്ചരുവികൾ ചേർന്ന്
വലിയ ആറും പുഴയും ആയി മാറുന്നു.
ഇങ്ങനെ മഴയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന
ജലത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ഉയർന്ന
പ്രദേശത്തിന്റെ താഴ്വാരങ്ങളെ

ജലസമൃദ്ധമാക്കുന്നു. എന്നാൽ
പുൽമേടുകളുടെ ഈ നിശബ്ദ സേവനം
മനസ്സിലാക്കാത്ത മനുഷ്യർ അവന്റെ
വികലമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ
സ്വഭാവിക പുൽമേടുകളെ
നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു.
വടക്ക് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക്
കന്യാകുമാരിവരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഏതാണ്ട്
തെക്കേ അറ്റത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വന
ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നിത്യഹരിത
വനങ്ങൾ, അർദ്ധനിത്യഹരിത
വനങ്ങൾ, ആർദ്ര ഇലപ�ൊഴിയും
വനങ്ങൾ, വരണ്ട ഇലപ�ൊഴിയും
വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ എന്നിവയാണ്.
വിസ്തൃതി ക�ൊണ്ട് വിവിധയിനം
വനങ്ങൾ പുൽമേടുകളുടെ എത്രയ�ോ
ഇരട്ടി ആണ്. അതേസമയം
പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അല്ലാതെ അതിന്റെ
താഴ്വാരങ്ങളിൽ ധാരാളം പുൽവർഗ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യസമൂഹം
കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവയ�ൊന്നും
തന്നെ സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ
അല്ലതാനും. മേൽപ്പറഞ്ഞ വന
ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ, അവ
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചരിത്രാതീത
കാലം ത�ൊട്ടേ നമുക്ക് പരിചിതവും
പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ പുൽമേടുകളെ
കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ച�ാടുകൾ
വളരെ വികലവും വിചിത്രവും
ആയിരുന്നുവെന്നു പറയാതെ വയ്യ.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ
അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ
പുൽമേടുകളുടെ സാന്നിധ്യം
പ�ൊതുവേ കുറവാണ്. കേരളത്തിൽ
ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യസമൂഹ
പ്രദേശങ്ങൾ, പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളിലും
ഇടനാടുകളിലെ ചെങ്കൽ
പ്രദേശങ്ങളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ
ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലും ആണ്
പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്.
പുൽമേടുകളെ അവയുടെ
സവിശേഷതകളാൽ
തരംതിരിക്കാമെങ്കിലും, ധാരാളമായി
കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഇനങ്ങളേയും
അവ വളരുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തേയും
അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നായി
തരംതിരിക്കാം. (i) താഴ്ന്ന ചതുപ്പു
പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്നവ
(Paspalum-Panicum-Eriocaulon),
വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്നവ
(Cymbopogon–Aristida),
ഇടനാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന
Themeda–Cymbopogon സമൂഹം,
കൂടാതെ മലനാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന
www.forest.kerala.gov.in
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Chrysopogon–Arundinella.
എന്നിങ്ങനെ പ്രാഥമികമായി
ഇവ മൂന്നു തരമാണെങ്കിലും
അനേകം വകഭേദങ്ങൾ വിവിധ
സ്ഥലങ്ങളുടെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ
നിന്നുമുള്ള ഉയരത്തിനനുസരിച്ചും
പ്രാദേശിക ഭൂസ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചും
കാണാവുന്നതാണ്. തൃശൂരിലെ
ക�ോൾ, കുട്ടനാട്ടിലെ ചതുപ്പ്
തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ
കണ്ടുവരുന്ന പുൽപരപ്പുകൾ
കാര്യമായ പരിപാലനത്തിന്
വിേധയമാകാത്തവയാണ്. വലിയ
ഒരു ജലസംഭരണി എന്ന നിലയിൽ
തണ്ണീർ�ടമായി അവ നിലനിന്നു
പ�ോരുന്നു. അതേസമയം ഇടനാടൻ
ചെങ്കൽ കുന്നുകളിലെ പുൽമേടുകൾ
കാര്യമായി ഇന്ന് കാണാനില്ല എന്ന്
തന്നെ പറയാം. കാസർഗ�ോഡ്,
കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്
എന്നീ ജില്ലകളിൽ ആണ് അവ
അൽപമെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്നു
വരുന്ന വിവിധങ്ങളായ
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഇത്തരം പുൽ�രപ്പുകൾ എല്ലാം
തന്നെ നാമാവശേഷമാക്കി.
പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യം
നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട പുൽവർഗ സമൂഹം
കാണുന്നതു മലനാടുകളിൽ ആണ്.
അവയിൽ സഹ്യപർവതത്തിലെ
ഇടത്തരം ഉയർന്ന കുന്നുകളിലും
(medium elevation) വളരെ
പ�ൊക്കം കൂടിയ മലമുകളിലും (high
elevation) കാണുന്ന പുൽമേടുകൾ
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.
ഇടത്തരം മലകളിൽ കാണുന്ന
ബഹുവർഷ (perennail)
പുൽചെടികളായ Themeda (പുരപ്പുല്ല്)
–Cymbopogon (തൈലപ്പുല്ല്)
എന്നിവയും അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
പുൽവിഭാഗത്തിൽപെടുന്നതും
അല്ലാത്തതുമായ ചെടികളും
മരങ്ങളും ചേർന്ന് വളരുന്നവയാണ്
സാവന്ന പുൽമേടുകൾ. കാടുകളിൽ
കാണുന്ന സസ്യഭുക്കുകളായ എല്ലാ
വിധ മൃഗങ്ങളുടെയും മേച്ചിൽ
പുറങ്ങൾ - ഇത്തരം പുൽമേടുകൾ
ആയിരിക്കും. നീണ്ട കാലമായി
അനുഭവപ്പെടുന്ന തീയുടെയും മറ്റും
ഭാഗമായി അവ പുൽപ്പരപ്പുകൾ
ആയി നിലനിൽക്കുന്നു. അതേസമയം
തീ പ�ോലെയുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ
അഭാവം ഇവയെ ക്രമേണ മറ്റു
ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലേക്ക്
നയിക്കുകയും ചെയ്യും.
(ecological succession).
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
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ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും
അപൂർവമായിരിക്കുന്നതുമായ
പുൽമേടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും അയ്യായിരം
അടിയ�ോളം ഉയരത്തിലാണ്. ഇത്
പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് ഇടുക്കി,
പാലക്കാട്, ജില്ലകളിൽ ആണ്.
ഇടുക്കിയിലെ ഹൈറേഞ്ചു മേഖലകളും
പാലക്കാട്ടെ അട്ടപ്പാടി മേഖലകളിലും
ആണ് വിസ്തൃതമായ പുൽപരപ്പുകൾ
കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു
മേശയുടെ മേലെ ധാരാളം ചിരട്ടകൾ
കമിഴ്ത്തി വെച്ച പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന
ഭൂപ്രതലത്തോടുകൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ
ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം കാണാം.
പത്തനംതിട്ട (ഉദാ: പ�ൊന്നമ്പലമേട്),
തിരുവനന്തപുരം (ഉദാ: പ�ൊന്മുടി)
ജില്ലകളിലും ഇത്തരം പുൽമേടുകൾ
കാണപ്പെടുന്നു. വളരെ പ�ൊക്കം
കുറഞ്ഞു (ഒന്നോരണ്ടോ അടി
മാത്രം) വളരുന്ന പുൽചെടികളാണ്
ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത.
മറ്റൊന്ന് ഈ പുൽമേടുകളിൽ
ധാരാളം ഏകവർഷികളും (annual)
ബഹുവർഷികളും (perennial)
ആയ പുൽവർഗത്തിൽ പെടുന്നതും
അല്ലാത്തതുമായ ചെടികൾ വളരുന്നു.
ഇവയിൽ പലതും തദ്ദേശീയവും
(endemic) വംശനാശഭീഷണി
(threatened according to IUCN
criteria) നേരിടുന്നവയും ആണ്. ഒരു
സാധാരണ ന�ോട്ടത്തിൽ വളരെ
വൈവിധ്യം ത�ോന്നുമെങ്കിലും,
സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തോടെ
ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഈ പുൽമേടുകളുടെ
സസ്യജൈവവൈവിധ്യം
അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ
പുൽമേടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന
സസ്യജാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതു
ശതമാനത്തോളം തദ്ദേശീയമായി
കണ്ടുവരുന്നവയാണ്. പുൽമേടുകളുടെ
ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണീയതകളിൽ
ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ
പൂക്കുന്ന നീല�റിഞ്ഞിയാണ്. രണ്ടു
മൂന്നു അടി പ�ൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന
ഈ കുറ്റിച്ചെടി പുൽമേടുകളെ
ഒരേസമയം നീലക്കടലാക്കി
തീർക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇവ പൂക്കുന്ന
സമയത്ത് ഹൈറേഞ്ചു മേഖലകളിൽ
വിന�ോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒരു പ്രളയം
തന്നെ കാണാം, മറ്റൊരു തരത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും,
ഈ മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക
ശാക്തീകരണത്തിൽ രണ്ടടി
പ�ൊക്കമുള്ള ഈ കുറ്റിച്ചെടി വലിയ
സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നതാണ്.
സസ്യവൈവിധ്യത്തോട�ൊപ്പം
തന്നെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്
ഇവിടുത്തെ ജന്തു വൈവിധ്യവും. വളരെ

കെട്ടുറപ്പിന്റെ അടിക്കല്ലായി
നമുക്ക് ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ
വിവക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ
സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയും
പ്രകൃതിഭംഗിയും തനതായ
സസ്യ-ജന്തു-സമൂഹവും ധാരാളം
സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേയ്ക്ക്
ആകർഷിക്കുന്നു. പ�ൊതുവേ ഇത്
സ്വാഗതർഹാമാണെങ്കിലും വ്യക്തമായ
ധാരണയ�ോ കാഴ്ചപ്പാട�ോ ഇല്ലാതെയുള്ള
ഈ സന്ദർശനബാഹുല്യം ഈ
തരളിത ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പാടെ
തകർക്കാൻ ഇടയാവുമെന്നോർക്കുക.

തനതായ ജന്തു വൈവിധ്യത്തിനും
(ഉദാ: വരയാടുകൾ (Nigiri Tahr),
കരുംവെരുക് (Nilgiri Marten),
കഴുത്തുവരയൻ കീരി (Srip necked
Mongoose), മലവരമ്പൻ പക്ഷി (Nilgiri
Pipit). പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വളരെ
ഉയർന്ന മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ
പുൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥയിലാണ്.
ല�ോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും
സുസ്ഥിരവും ആര�ോഗ്യപരവും ആയ
വരയാട് സമൂഹത്തെ കണ്ടു വരുന്നത്.
കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന
തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്തും ഇത്
പ�ോലെയുള്ള പുൽപ്പരപ്പുകൾ കാണാം.
ഈ പുൽമേടുകള�ോട�ൊപ്പം
ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു
ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്
ച�ോലക്കാടുകൾ. മലമടക്കുകളുടെ
ഇടയിലും ചെരിവുകളിലും
താഴ്വാരത്തും കണ്ടുവരുന്ന ഈ
കുള്ളൻ വനസമൂഹം ല�ോകത്തിലെ
തന്നെ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം
ആണെന്ന് പറയാം. ധാരാളം
വള്ളി�ടർപ്പുകളും മ�ോസ്, പന്നൽ,
ലൈക്കൻ, ഓർക്കിഡ് മുതലായ
ചെടികളെ ക�ൊണ്ട് ആവരണം

ചെയ്ത തടിയും, കുട പ�ോലെയുള്ള
ഇലചാർത്തോടും കൂടി കാണുന്ന
പ�ൊക്കം കുറഞ്ഞ ഈ മരക്കൂട്ടത്തെ'
ഒരിക്കൽ കണ്ടവർ ആരും തന്നെ
മറക്കില്ല. സസ്യവർഗ്ഗത്തിലെ ധാരാളം
തദ്ദേശീയവും വംശനാശഭീഷണി
നേരിടുന്നതുമായ സ്പീഷീസുകൾ ഈ
കാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള
ഏതാണ്ട് മുപ്പതു ശതമാനത്തോളം
സസ്യ സമ്പത്തും തദ്ദേശീയമാണ്.
കൂടാതെ ഹിമാലയത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന
വിവിധ ഇനം സസ്യങ്ങളും ഈ
ആവാസസമൂഹത്തിൽ കാണാം.
ച�ോല�ുൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ
ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ
വിഭിന്നങ്ങളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം ഇത്
മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ (തീ,
കന്നുകാലി മേയ്ക്കൽ) ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
എന്നുപറയുമ്പോൾ, മറ്റൊരു കൂട്ടർ
കാലാവസ്ഥയും, തദ്ദേശീയമായ
ജീവജാലങ്ങളുടെ ബാഹുല്യവുമാണ്
ഇതിനു കാരണമെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു.
മൂന്നാമത�ൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതിനെ
രണ്ടിനെയും ഭാഗികമായി
ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. എന്തായാലും
ഈ തനതായ അവ ാസവ്യവസ്ഥയുടെ

പാരിസ്ഥിതിക ഉത്ഭവവും നിലനില്പും
ഇപ്പോളും ഒരു സമസ്യ തന്നെയാണ്.
കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന
ച�ോല�ൽമേട് ആവാസവ്യവസ്ഥ,
ജൈവവൈവിധ്യം ക�ൊണ്ടുമാത്രമല്ല
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെേടണ്ടത്. കേരളത്തിൽ
നിന്നും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന
മൂന്നു നദികളുടെയും (കബനി,
ഭവാനി, പാമ്പാർ) ഉത്ഭവം ഈ
പുൽമേട് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ്.
കൂടാതെ പടിഞ്ഞാറ�ോട്ടൊഴുകുന്ന
പ്രധാന പുഴകളുടെയും (ഉദാ:
പെരിയാർ, ഭാരത�ഴ, കക്കി,
പമ്പ) സ്രോതസ്സുകൾ മലമുകളിലെ
പുൽപ്പരപ്പു തന്നെ. കേരളത്തിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത
പദ്ധതികൾ ഉള്ള ഇടുക്കിയിലെ
ജലസംഭരണികളിലെ ജലലഭ്യതയ്ക്ക്
ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണാധാരം.
ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ
ഊർജ്ജ, സാമ്പത്തിക (ആലുവഉദ്യോഗമണ്ഡൽ മേഖലയിലെ
വ്യവസായ ശൃംഖലയെ
താങ്ങി നിർത്തുന്ന പെരിയാർ
നദിയിലെ ജലത്തിന്റെ ത�ോത്
ഹൈറേഞ്ചു മേഖലയിലെ
പുൽമേടുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു)

ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള
പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള
പുൽമേടുകളും അനുബന്ധ
സസ്യസമൂഹങ്ങളും വെട്ടിയും കത്തിച്ചും
ഭൂവിനിയ�ോഗം മാറ്റി മറിച്ചും നാം
അവഗണിച്ചു (തൃണവൽഗണിക്കുക
എന്ന പ്രയ�ോഗം തന്നെ
ഉദാഹരണം) ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
1970 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈ
പുൽമേടുകളിൽ പ്ലാന്റേഷൻ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
പുൽമേടുകൾ ഉപയ�ോഗശൂന്യമാണ്
എന്ന ധാരണയായിരുന്നു ഇതിന്
പ്രധാന കാരണം. യുക്കാലിപ്റ്റസ് ,
കറുത്ത വാറ്റിൽ തുടങ്ങിയ വിദേശ
ജനുസ്സിൽപെട്ട മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ
നട്ടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. യുക്കാലിപ്റ്റസ്
മരങ്ങൾ പേപ്പർ പൾപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനും
വാറ്റിൽ മരങ്ങളിൽ നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന കറ ഉപയ�ോഗിച്ച് തുകൽ
സംസ്ക
 രണത്തിനാവശ്യമായ
രാസവസ്തു (ടാന്നിൻ)
നിർമ്മിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പേപ്പർ
നിർമ്മാണം കുറഞ്ഞതും തുകൽ
സംസ്ക
 രിക്കുവാൻ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
വന്നതും മൂലം ഈ മരങ്ങളുടെ
ആവശ്യകത കുറയുകയും ഈ
പ്രദേശത്ത് ഇവ തിങ്ങിവളരുകയും
ചെയ്തു. ഇത�ോടെ ഇവിടുത്തെ
സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിതന്നെ മാറി
തുടങ്ങി. ആർദ്രതയുള്ള പുൽപ്പരപ്പുകൾ
വരണ്ടു നശിച്ചു തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല
വാറ്റിൽ പ�ോലെയുള്ള മരങ്ങൾ തിങ്ങി
വളരുകയും അവയുടെ ചില്ലകളും
ഇലകളും തീർത്ത ഉണങ്ങിയ
ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാട്ടുതീ
വ്യപകമാവുന്നതിനും കാരണമായി.
സുസ്ഥിരവികസനത്തെയും
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെയും
കുറിച്ച് വളരേയേറെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന
നമ്മൾ പുൽമേടുകൾ പ്രദാനം
ചെയ്യുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ധർമ്മത്തെ
'തൃണവൽഗണിക്കാതെ'
അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ.
(ക�ോയമ്പത്തൂർ സാലിം അലി
സെന്റർ ഫ�ോർ ഒാർണിത്തോളജി &
നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി (SACON) യിൽ
പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റാണ് ലേഖകൻ)
www.forest.kerala.gov.in
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മീൻപിടുത്തംവരേയും നീളുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെടും.
വനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളും
സേവനങ്ങളും (Goods and Services) വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.
അതിനു കാരണം വനങ്ങളുടെ പരിണാമപരമായ മൂല്യവും
സങ്കീർണ്ണതകളുമാണ്. സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന വിവിധങ്ങളായ
സസ്യസമൂഹങ്ങളുടെ കേദാരമാണ് വനങ്ങൾ. അവ തന്നെ
വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നവയാണ്. നനവാർന്ന നിത്യഹരിത
വനങ്ങൾ, അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങൾ, ഇലപ�ൊഴിയും
വനങ്ങൾ, മേഘവനങ്ങൾ (Cloud forest) ഇങ്ങനെ വിവിധ
ഇനം വനങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത്. ഇവയുടെ ജൈവഘടനയിലും
നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നതും
സ്വാഭാവികമാണ്.

വനത്തിന്റെ

പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ
ഡ�ോ. ഷാജു ത�ോമസ്

സേ

വനമേഖലയ്ക്ക് ഏറെ സാമ്പത്തിക
പ്രാധാന്യമുള്ള ഇക്കാലത്ത് വനം
നൽകുന്ന പാരിസ്ഥിതികസേവനങ്ങളെയും
പണത്തിന്റെ അളവുക�ോൽ ക�ൊണ്ട് അളക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.
വനസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭരണകർത്താക്കൾക്കും
പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴിയും
ഇതുതന്നെയാണ്.
മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന്ന
ഒട്ടേറെ അനുകൂലഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒറ്റവാക്കിൽ ഇതിനെ പ്രകൃതി
നൽകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ (Eco system services)
എന്ന് പറയാം. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എത്രവളർന്നാലും ഈ
പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമാകില്ല എന്നതും ഇന്ന്
തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും
കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും വസിക്കുന്ന
വീടും നമ്മുടെ ജീവിതാസക്തിയും അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം
പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അന്ത്യദശകങ്ങളിൽത്തന്നെ ഈ വരദാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ
പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ഭൂമിയിലെ 16 വ്യത്യസ്ത ജൈവമേഖലകൾ നൽകുന്ന 17
പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയും വിശകലനം
ചെയ്തും അവയുടെ സാമ്പത്തിക മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചത്
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അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മേരിലാന്റിലെ
പാരിസ്ഥിതിക-സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായിരുന്ന
ഡ�ോ. ക�ോസ്റ്റാൻസയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. 1997-ൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പഠനമനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നൽകുന്ന
പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളുടെ വാർഷികമൂല്യം 33 ട്രില്ല്യൺ
യു.എസ്.ഡ�ോളറിനു മുകളിലാണ്. (ഒരു ട്രില്ല്യൺ യു.എസ്.ഡ�ോളർ =
65 ലക്ഷം ക�ോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) ഈ കണക്കനുസരിച്ച് വനങ്ങളുടെ
സേവനമൂല്യം 4.7 ട്രില്ല്യൺ ഡ�ോളറാണ്. ഈ മൂല്യനിർണ്ണയ
രീതിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും
പ്രകൃതിയും വനങ്ങളും നൽകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സേവനമൂല്യത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യം അമൂല്യമാണ്.
ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മാറിവന്ന വിപണിവിലകളും
പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് കുറെക്കൂടി ശാസ്ത്രീയവും കൃത്യവുമായി
പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്
2014-ൽ ക�ോസ്റ്റാൻസയും സഹഗവേഷകരും ഒരു പഠനം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ആഗ�ോളതലത്തിൽ പ്രകൃതി
നൽകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളുടെ വാർഷികമൂല്യം 125
ട്രില്ല്യൺ യു.എസ്. ഡ�ോളറിന്റേതാണ്.
വിവിധങ്ങളായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ (Ecosystems) നടക്കുന്ന
ജൈവ-രാസ-ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾ മനുഷ്യന് ഗുണകരമായി
മാറുമ്പോഴാണ് അതിനെ പാരിസ്ഥിതിക സേവനമായി
നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. ശുദ്ധജല ലഭ്യത മുതൽ പ്രകൃതിദത്ത
ഔഷധങ്ങൾവരേയും പ്രാദേശികമായ കീടനിയന്ത്രണം ത�ൊട്ട്

ആഗ�ോളതലത്തിൽ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 30 ശതമാനത്തോളം
വനമാണ്. ഫ�ോറസ്റ്റ് സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (FSI), 2017-ലെ
കണക്കു പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ വനവിസ്തൃതി 21.54 ശതമാനമാണ്.
അതായത് 708,273 ച.കി.മീറ്റർ. ഇതിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ
വനം (Very denze forest) 98,158 ച.കി.മി. മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മ�ൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ
29.10 ശതമാനമാണ് വനപ്രദേശങ്ങൾ. എന്നാൽ, ഇതിൽ
1663 ച.കി.മീറ്റർ മാത്രമാണ് സാന്ദ്രതകൂടിയ വനപ്രദേശം.
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുകാര്യം സാന്ദ്രത കൂടിയ വനങ്ങളാണ്
പാരിസ്ഥിതിക സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ്.
വനങ്ങൾ നൽകുന്ന ചരക്കുകളേയും സേവനങ്ങളേയും
വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിലയിടുന്നതിനും വിവിധങ്ങളായ
സമീപനങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം, ഭക്ഷ്യഉല്പാദനം, മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി,
അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങൾ, കീടനിയന്ത്രണം, മാലിന്യസംസ്ക്കരണം,
സാംസ്കാരികം, വിന�ോദം എന്നീ എട്ട് ഏകകങ്ങളെ (8 units)
അടിസ്ഥാനമാക്കി അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വൈൽഡർനസ് സ�ൊസൈറ്റി വനസേവനങ്ങൾക്ക്
വിലയിടുകയുണ്ടായി. അവരുടെ കണക്കുപ്രകാരം കാലാവസ്ഥാ
നിയന്ത്രണത്തിനു മാത്രം വനത്തിന്റെ വാർഷിക പണമൂല്യം
18 ബില്യൺ ഡ�ോളറാണ്. (ഒരു ബില്ല്യൺ യു.എസ്. ഡ�ോളർ
= 6500 ക�ോടി രൂപ) ജൈവവൈവിധ്യ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
വനസേവനങ്ങൾക്ക് വിലയിടുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി
മറ്റൊന്നാണ്. അത് വനം നൽകുന്ന പ്രത്യക്ഷ ഉപയ�ോഗമൂല്യം
(Direct use value), പര�ോക്ഷ ഉപയ�ോഗ മൂല്യം (Indirect
use value) ആഗ�ോള കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം (Global
Climate Control) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇതിൽ
പ്രത്യക്ഷ ഉപയ�ോഗ മൂല്യം പ്രധാനമായും വനവിഭവങ്ങൾക്കാണ്
(goods). അവ തടിയും വിറകും തടിയിതര വനവിഭവങ്ങളും
(Non timber forest produce) ജനിതക വസ്തുക്കളും കാർഷിക
ആര�ോഗ്യ സസ്യ-ലതാദികളുമാണ്. ഇതെല്ലാം വനത്തിലെ
ജൈവവൈവിധ്യ (Biodiversity) ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത�ോട�ൊപ്പം
വിന�ോദവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും സാംസ്കാരിക
ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും വനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി നൽകുന്ന
സേവനങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ല�ോകജനസംഖ്യയിൽ 1.6 ബില്യൺ
ആളുകളുടെ ഉപജീവനവും വനാധിഷ്ഠിതമാണ്.
പര�ോക്ഷ സേവനങ്ങളുടെ മൂല്യം മേൽപ്പറഞ്ഞതിലും കൂടുതലാണ്.
ജലസംഭരണം, നീർത്തടങ്ങളുടെ ഫലപുഷ്ടി, മണ്ണ് സംരക്ഷണം,
വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും തടയൽ, ജലശുദ്ധീകരണം
എന്നീ പ്രാദേശിക സേവനങ്ങൾക്കപ്പുറം ആഗ�ോളതലത്തിൽ
കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ
വാതകഘടനയെ നിലനിർത്തുന്നതിനും കാർബൺഡൈ
ഓക്സൈഡിനെ അന്നജമാക്കി മാറ്റി ഓക്സിജനെ
പ്രദാനംചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ വാതകപ�ോഷകചക്ര (Gaseous
and nutrients cycle) ങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും വനങ്ങൾ
നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അളവുക�ോലുകൾക്ക്
അപ്പുറമാണ്.

വനത്തിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങളെ എല്ലാം ആഗ�ോളതലത്തിൽ
നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
•

വിഭവസേവനങ്ങൾ (Provisioning services )

•

നിയന്ത്രണ സേവനങ്ങൾ (Regulating services)

•

സാംസ്ക
 ാരിക സേവനങ്ങൾ (Cultural Services)

•

പിൻതാങ്ങൽ സേവനങ്ങൾ (Supporting Services
എന്നിവയാണവ.

വനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം - ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളും
തടിയും തടിയിതര വസ്തുക്കളുമെല്ലാം- വിഭവസേവനങ്ങളിൽപ്പെടും.
കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം മുതൽ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതുവരെ
നിയന്ത്രണ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വ്യക്തികളുടേയും
സമൂഹങ്ങളുടേയും വിദ്യാഭ്യാസപരവും ധൈഷണികവും
സൗന്ദര്യപരവും
വിന�ോദപരവും
ആത്മീയവുമായ
സേവനങ്ങളാണ് സാംസ്ക
 ാരിക സേവനങ്ങളിൽപ്പെടുന്നത്.
പിൻതാങ്ങൽ സേവനങ്ങളാവട്ടെ മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവിധ
സേവനങ്ങൾക്കും സഹായകമായി വനങ്ങൾ നൽകുന്ന
വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങളാണ്. മണ്ണിന്റെ രൂപപ്പെടുത്തലും
വാതകപ�ോഷകചക്രങ്ങളും പ്രാഥമിക ഉല്പാദനവും (Primary
production) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ വിലയിടുമ്പോൾ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ നിത്യഹരിത
വനങ്ങൾ ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം നൽകുന്ന
സേവനങ്ങളുടെ പണമൂല്യം 6120 യു.എസ്. ഡ�ോളറിന്റേതാണ്
(നാലേകാൽ ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ). ഫുഡ് & അഗ്രികൾച്ചറൽ
ഓർഗനൈസേഷന്റെ (FAO) 2016-ലെ റിപ്പോർട്ട്
പ്രകാരം വനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തടി വിറക് വിഭവങ്ങളുടെ
ആഗ�ോള വിപണിമൂല്യം 260 ബില്യൺ ഡ�ോളറാണ്.
തടിയിതരവിഭവങ്ങളുടേതാവട്ടെ 250 ബില്യൺ ഡ�ോളറ�ോളം
വരും.
എന്നാൽ ല�ോകമ�ൊട്ടാകെ വലിയ ത�ോതിൽത്തന്നെയാണ്
ഇപ്പോഴും വനനശീകരണം നടക്കുന്നത്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന
ജനസംഖ്യ, അവരുടെ ആഹാര-വികസന ആവശ്യങ്ങൾ
എന്നിവയാണ് ഇതിനു നിമിത്തമാകുന്നത്. 2019 ഏപ്രിലിൽ
യു.എൻ.പരിസ്ഥിതി പരിപാടി (UNEP) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഗ�ോള
പാരിസ്ഥിതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ (Global Environmental Outlook)
മനുഷ്യന്റെ പാദമുദ്രകൾ (Foot Prints) പ്രകൃതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന
ആഘാതങ്ങളെ സവിസ്തരം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾക്ക്,
വനമുൾപ്പെടെ, വിലയിട്ടുക�ൊണ്ട് പ്രകൃതി മൂലധനത്തെ (Natural
Capital) ക്കൂടി സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിലേക്ക് കണ്ണിചേർക്കുന്നതിനുള്ള
ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ
ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ടി.വി.രാമചന്ദ്രയും കൂട്ടരും 2017-ൽ ഉത്തര കന്നഡ
ജില്ലയിലെ പാരിസ്ഥിതിക വനസേവനങ്ങൾക്ക് വിലയിട്ടുക�ൊണ്ട്
ഒരു പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജില്ലയുടെ മ�ൊത്തം
ഗാർഹിക ഉല്പന്നം (Gross District Domestic Product - GDDP)
5978 ക�ോടി രൂപയുടേതാണ്. ഇതിൽ വനവിഭവങ്ങളുടെ
സംഭാവന 180 ക�ോടി വരും. പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളുടെ
മ�ൊത്തം സാമ്പത്തിക മൂല്യം 84,321 ക�ോടി രൂപയും. ഇതുകൂടി
കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള വികസനം സുസ്ഥിരമല്ലെന്നും
അത് ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും
വിനാശകരമായിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം
അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത്തരം
പഠനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും ഒരു നാണയത്തിന്റെ
ഇരുപുറങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.
(പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനും മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല ക�ോളേജിലെ
ജന്തുശാസ്ത്രവിഭാഗം മുൻ മേധാവിയുമാണ് ലേഖകൻ)
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ഭാ

വിതലമുറയുടെ
സുസ്ഥിരമായ
ഭാവി ലക്ഷ്യമാക്കി
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
2030-ൽ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ
ഉദ്ദേശിച്ച് മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള സുസ്ഥിര
വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് മൂന്നു
കാതലായ ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.
ഒന്ന്, സാമ്പത്തിക വികസനം,
രണ്ട്, സാമൂഹികമായ പങ്കാളിത്തവും
ഇടപെടലുകളും, മൂന്ന്, പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണം. ഇതിൽ ദാരിദ്ര്യ
നിർമ്മാർജ്ജനം അടക്കമുള്ള
ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും
സമുദ്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി
സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന
നീല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കാനും തീരദേശസമുദ്ര
ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ നാം
കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും.

തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും
കടലിന്റെയും പാരിസ്ഥിതിക
പ്രാധാന്യവും പാരിസ്ഥിതിക
സേവനങ്ങളും ചിരകാലമായി
പ�ൊതുസമൂഹം
ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാദേശീയമായ
ചർച്ചകൾ, പഠനങ്ങൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ
എന്നിവ പരിമിതമാണ്. മ�ൊത്തം
കരഭൂമിയുടെ നാലുശതമാനം
മാത്രമാണ് തീരദേശമേഖല
എന്നിരിക്കിലും ല�ോക ജനസംഖ്യയുടെ
മൂന്നിൽ ഒന്നും തീരദേശമേഖലയിൽ
ആണ് നിവസിക്കുന്നത്. ഒരു തീരദേശ
സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ
ഇതിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.
തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളും
കടലും മനുഷ്യനു നൽകുന്ന
സേവനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ധാതുക്കൾ, ഊർജ്ജം,
കാലാവസ്ഥാനിയന്ത്രണം,
തീരസംരക്ഷണം, ഭാവിയിലെ
വിന�ോദസഞ്ചാരവികസനം,
ജലയാത്രാവികസനം തുടങ്ങി
നിരവധി ഘടകങ്ങൾ തീരദേശസമുദ്ര
ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ
ആര�ോഗ്യവും സുസ്ഥിര പരിപാലനവും
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ജലആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ പാരിസ്ഥിതികസേവനങ്ങൾ

ഡ�ോ. എ. ബിജുകുമാർ
ആധാരമാക്കിയാണ് നിലക�ൊള്ളുന്നത്.
തീരദേശസമുദ്ര
ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ മനുഷ്യ
ഇടപെടലുകൾ, അതുക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
വിഭവശ�ോഷണം,
ആവാസവ്യവസ്ഥാനാശം,
മലിനീകരണം, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം,
സമുദ്രജലനിരപ്പ് വർദ്ധന
എന്നിവ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി
മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം
ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ
ഭാവി സാധ്യതകളും
പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളുടെ
നൈരന്തര്യത്തിനായുള്ള
കർമ്മപദ്ധതികളും
ചർച്ചാവിഷയമാക്കേണ്ടതാണ്.
ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ
പാരിസ്ഥിതികസേവനങ്ങളും
അവയുടെ വാണിജ്യമൂല്യവും
ശാസ്ത്രസമൂഹവും പ�ൊതുസമൂഹവും
നയരൂപീകരണം നടത്തുന്ന
വ്യക്തികളും കൂടുതൽ ശക്തമായി
ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ഡൈലി
(1997), ക�ോൺസ്റ്റാൻസ (1997)
എന്നിവരുടെ പ്രബലമായ ഗവേഷണ
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്.
തീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും
കടലിന്റെയും പാരിസ്ഥിതിക
സേവനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള
അറിവും അപഗ്രഥനവും ഭാവി
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും
ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾക്കും
ഉള്ള സൂചകങ്ങൾ ആണ്.
അവശ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ
(ജലം, മത്സ്യസമ്പത്ത്, ഉപ്പ്,
പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ),
നൈസർഗ്ഗിക പ്രക്രിയകളെ
ക്രമപ്പെടുത്തൽ (കാലാവസ്ഥാ
നിയന്ത്രണം), സാംസ്കാരിക
സേവനങ്ങൾ (സാഹിത്യ
രചനകൾക്കുള്ള പ്രച�ോദനം,
വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം),
തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ
കടൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

അവശ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനം

ഓര�ോ വർഷവും കടൽ നമുക്ക്
നൽകുന്ന പാരിസ്ഥിതികസേവനങ്ങൾ
ഏതാണ്ട് 2.5 ട്രില്ല്യൻ (ലക്ഷംക�ോടി)
അമേരിക്കൻ ഡ�ോളറിനുതുല്യമായ
തുകയാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ,
കണ്ടൽക്കാടുകൾ, കടൽപുൽമേടുകൾ,
മത്സ്യസമ്പത്ത് എന്നിവ നേരിട്ട്
നൽകുന്ന വാണിജ്യമൂല്യം ഏതാണ്ട്
6.5 ട്രില്ല്യൻ (1 ട്രില്ല്യൻ = ലക്ഷംക�ോടി)
അമേരിക്കൻ ഡ�ോളർ വരും.
ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
പവിഴപ്പുറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥയായ
ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഓര�ോ വർഷവും
ഏതാണ്ട് 5.7 ബില്ല്യൺ (ബില്ല്യൺ=
അമേരിക്കയിലെ ആയിരംക�ോടി)
അമേരിക്കൻ ഡ�ോളർ വിലയ്ക്കുള്ള
ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ നാശം
ല�ോകത്ത് വനനശീകരണത്തിന്റെ
35 ഇരട്ടിയാണ്. ഇതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന വാർഷിക
സാമ്പത്തിക നാശംഏതാണ്ട് 42
ബില്ല്യൺ അമേരിക്കൻ ഡ�ോളർ ആണ്.
കേരളത്തിൽ 1950 കളിൽ 70,000
ഹെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടൽകാടുകൾ
ഇന്ന് 4,500 ഹെക്ടറിൽ താഴെ
മാത്രമാണ്. ഇതുക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
പാരിസ്ഥിതികസേവനങ്ങളുടെ നഷ്ടവും
സാമ്പത്തിക മൂല്യത്തിന്റെ കുറവും
നമ്മെ ഇരുത്തിചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
വർധിച്ചുവരുന്ന പാരിസ്ഥിതികനാശം
സമുദ്രതീരദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ
പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന
വേളയിൽ പ്രസ്തുത
ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ
സേവനങ്ങളും വാണിജ്യമൂല്യവും
സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ടുള്ള
സംരക്ഷണവും പരിപാലനവുമാണ്
മാനവരാശിയുടെ സുസ്ഥിരമായ
ഭാവിക്ക് അവശ്യം വേണ്ടത്. ഒപ്പം
സമീപനങ്ങളിലെ മൗലികമായ മാറ്റവും
സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തബ�ോധവും
അനിവാര്യമാണ്.
(കേരള സർവ്വകലാശാല അക്വാട്ടിക്
ബയ�ോളജി വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ലേഖകൻ)

കടല�ോളം പാരിസ്ഥിതിക
സേവനങ്ങൾ
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നിർവ്വചനം

സേവനം

1. ആഹാരവസ്തുക്കൾ
2. കുടിവെള്ളം, വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ജലം
3. ഊർജ്ജോൽപ്പാദനത്തിനായുള്ള ജൈവവസ്തുക്കൾ
4. ജലകൃഷി
5. അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ, വിന�ോദത്തിനായുള്ള ജീവികൾ
6. ജൈവരാസവസ്തുക്കൾ, മരുന്നുകൾ
7. ഉപ്പ്, മണൽ, ധാതുവിഭവങ്ങൾ
8. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ

1. മാംസ്യസമ്പന്നമായ മത്സ്യം, കടൽഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ,
പായലുകൾ, തുടങ്ങിയവ
2. ശുദ്ധജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും, കടൽവെള്ളത്തിൽ
നിന്ന്ശുദ്ധീകരിച്ചും ലഭ്യമാവുന്ന കുടിവെള്ളം. ഉൽപ്പാദനപ്രക്രിയകളിൽ
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന ജലം; ജലസേചനം
3. ജൈവഡീസൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള
ആൽഗകൾ, സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ
4. കടലിലെയും കരയിലെയും കൃഷിഫാമുകളിൽ നിന്ന്
സമുദ്ര/ശുദ്ധജലജീവികളുടെ വിളവെടുപ്പ്
5. ചിപ്പികൾ,മുത്ത്, പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, തുടങ്ങിയ
അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ; മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള
ശംഖുകൾ; വിന�ോദത്തിനായുള്ള മത്സ്യബന്ധനം
6. സമുദ്ര/ജലജീവികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന്
ജൈവരാസവസ്തുക്കൾ, മരുന്നുകൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
7. ഉപ്പ്, മണൽ, എന്നിവയുടെ പ്രധാനസ്രോതസ്സുകൾ; ഭാവിയിൽ
ധാതുവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള പ്രധാന ഇടം
8. തിരമാല, കാറ്റ്,ജലഊർജ്ജം

നൈസർഗ്ഗിക പ്രക്രിയകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന സേവനം
നിർവ്വചനം
സേവനം

1. ആഗ�ോള കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണം
2. പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാനിയന്ത്രണം
3. വായു ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
4. ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കിലെ നിയന്ത്രണം
5. ജലശുചീകരണം
6. പ�ോഷകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം
7. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
8. മാലിന്യ നിയന്ത്രണം

1. ദീർഘകാലത്തിൽ ജലാശയങ്ങളിൽ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെശേഖരണം
2. പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ ആയ കാറ്റ്,
മഴ, താപനില എന്നിവയിലെ സ്വാധീനം
3. രാസവസ്തുക്കൾ, വാതകങ്ങൾ എന്നിവ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കൽ
4. ജലചക്രത്തിന്റെ വിശേഷഗുണങ്ങൾനിലനിർത്തൽ(ഉദാ:
തണ്ണീർത്തടങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്തെ അധികജലം
സംഭരിക്കൽ, ജലസേചനം, വരൾച്ച തടയൽ)
5. ജലആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ സ്വയംശുചീകരണ ശേഷിക�ൊണ്ടു
തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ, ര�ോഗാണുക്കൾ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം
6. നൈട്രജൻ, ഫ�ോസ്ഫറസ്, തുടങ്ങിയ പ�ോഷകങ്ങളുടെ പുന:ചംക്രമണം
7. വെള്ളപ്പൊക്കം (ഉദാ. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ), ചുഴലിക്കാറ്റ്, സുനാമി എന്നിവയിൽ
നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം (ഉദാ. കണ്ടൽക്കാടുകൾ), തീരസംരക്ഷണം
8. ജലത്തിലും അടിത്തട്ടിലെ മണ്ണിലുമായി ജൈവവസ്തുക്കളെ
ജീർണ്ണിപ്പിച്ചുചേർക്കുവാനുള്ള കഴിവ്

സാംസ്ക
 ാരിക സേവനങ്ങൾ
സേവനം

1. വിന�ോദസഞ്ചാരം
2. സൗന്ദര്യാനുഭൂതി, പ്രച�ോദനം
3. വിജ്ഞാനവ്യവസ്ഥകൾ
4. മതപരവും ആത്മീയവുമായഅനുഭവജ്ഞാനം
5. സാംസ്ക
 ാരിക പൈതൃകം, വൈവിധ്യം
6. പ്രകൃതി പൈതൃകങ്ങൾ, വൈവിധ്യം

നിർവ്വചനം

1. കടൽ, കായൽ, ശുദ്ധജലആവാസവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട വിന�ോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2. കടൽ, കായൽ, പുഴ തുടങ്ങിയ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ
കല, സാഹിത്യരചന, ചിത്രരചന എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്ന
പ്രച�ോദനം; ഇവ പകർന്നു നല്കുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭൂതി.
3. ജല ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ വഴി ലഭ്യമാകുന്ന അറിവ്,
നാട്ടറിവുകൾ, അനുഭവപാഠങ്ങൾ, ഔപചാരികഅനൗപചാരിക
വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ, ഗവേഷണസാധ്യതകൾ
4. ജലആവാസവ്യവസ്ഥകൾ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ
ഒരുക്കിത്തരുന്ന മതപരവും ആത്മീയവുമായ അനുഭവങ്ങൾ,
നിർവൃതികൾ, സമാധാനം, സന്തോഷം
5. ജലആവാസവ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള
ഇടങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ മനുഷ്യൻ നല്കുന്ന പ്രാധാന്യവും മൂല്യങ്ങളും
6. വാണിജ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും, നേരിട്ടുള്ള
പ്രയ�ോജനങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ജലആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെയും
ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പു മൂല്യം
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ല�ോക
കടുവാദിനം

കടുവകൾക്കറിയാം...
ശ്രീനിവാസനെ...

ഇ

ത് ശ്രീനിവാസൻ.......
വെറും ശ്രീനിവാസനല്ല
കടുവ ശ്രീനിവാസൻ!
പറമ്പിക്കുളം കടുവ
സങ്കേതത്തിലെ ട്രൈബൽ വാച്ചർ.
പറമ്പിക്കുളത്തെ കാടുകളിൽ
രണ്ടായിരത്തിലധികം തവണ
കടുവകളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ
ടൈഗർമാൻ. വനയാത്രകളിൽ
കടുവകളെ കാണാതെ
തിരിച്ചുപ�ോകുന്നത് അപൂർവ്വം.
കടുവകളെ പേടിയില്ലേ...? അവ
ആക്രമിക്കില്ലേ....?' ശ്രീനിവാസന�ോട്
ച�ോദിച്ചാൽ നിഷ്ക
 ളങ്കമായി മറുപടി
ഇങ്ങനെ 'ഇല്ല സർ പറമ്പിക്കുളത്തെ
കടുവകൾക്ക് എന്നെ അറിയാം'.
ഒരിക്കൽ തെള്ളിക്കൽ പുഴയിൽ
വനരാജന്റെ പള്ളിയുറക്കം.
ത�ൊട്ടടുത്തൊരു പാറയിൽ
കടുവ ഉണരുന്നതും കാത്ത്
ശ്രീനിവാസൻ. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴ�ോ
കണ്ണടച്ച് ഉറക്കത്തിലേക്ക്.
കടുവയ�ോട�ൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയ
കഥ പറയുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസന്റെ
മുഖത്ത് ഒരു കുസൃതി ചിരി.
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ശബരി ജാനകി
'എന്നിട്ട് എന്തായി....?'
ആകാംക്ഷയുടെ മുനയ�ൊടിച്ച്
ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട്
രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ്
ഞാൻ ഉണർന്നത്. അപ്പോഴും
വനരാജന്റെ സുഖശയനം
തീർന്നിട്ടില്ല. ശല്യപ്പെടുത്താതെ
പതിയെ തിരിച്ചുപ�ോന്നു.
ഇങ്ങിനെ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ.
മറ്റൊരിക്കൽ ആനക്കൽ വയലിൽ
രണ്ട് കടുവകളെ കണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ
മരത്തിൽ കയറി. കടുവകൾ
ശ്രീനിവാസൻ കയറിയ മരത്തിനു
താഴെ എത്തി. അതിൽ ഒരു
കടുവ ത�ൊട്ടു താഴെ കിടപ്പായി.
ഏറെനേരം കഴിഞ്ഞാണ് കടുവകൾ
തിരിച്ചുപ�ോയത്. ഇതില�ൊന്നും
ഒട്ടും അതിശയ�ോക്തിയില്ലെന്ന്
ശ്രീനിവാസന�ൊപ്പം കാട്ടിൽ
പ�ോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം.
തമിഴ്ന
 ാട് വനം വകുപ്പിലെ
ആനപ്പാപ്പാൻ ആയിരുന്നു
ശ്രീനിവാസന്റ അച്ഛൻ. കാട്ടിൽ
പിച്ചവച്ച് തുടങ്ങിയതും അച്ഛന�ോട�ൊപ്പം

തന്നെ. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സോടെ പഠനം
നിർത്തി. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ
പറമ്പിക്കുളത്ത് ഡിപ്പോ വാച്ചർ
ആയി ജ�ോലി നേടി. കാടും കടുവയും
കൂടെ കൂടിയ കഥ ശ്രീവിനാസൻ
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 2003-ൽ
ടൈഗർ മ�ോണിറ്ററിങ്ങ് സെല്ലിൽ
നിയമനം കിട്ടി. അത�ൊരു വലിയ
ആശ്വാസമായി. ആനയേയും
കാട്ടുപ�ോത്തിനേയും കാണാനും
ന�ോക്കാനും ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ കടുവയെ എല്ലാവർക്കും
പേടിയായിരുന്നു. കടുവയെ
നിരീക്ഷിക്കാനും ആളുവേണ്ടേ.....?
അക്കാലത്ത് കടുവകളുടെ
കണക്കെടുപ്പ് പഗ്ഗ് മാർക്ക്
(കാൽപ്പാട്) ന�ോക്കിയായിരുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഉപയ�ോഗിച്ച്
ഓര�ോ പഗ് മാർക്കുകളും
അളന്നെടുത്ത് കടുവകളുടെ എണ്ണം
തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതി. അവ ചവിട്ടുന്ന
പ്രതലത്തിനനുസരിച്ച് കാൽപ്പാടളവിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമെന്ന് ശ്രീനിവാസന്
അറിയാം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഒരു
കടുവതന്നെ വീണ്ടുമതിലുൾപ്പെടാം.
ഇത് തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന�ോട്

ശ്രീനി പറഞ്ഞു. എന്താണ്
പരിഹാരമെന്നായി ഓഫീസർ.
'നമുക്ക് ഓര�ോ കടുവകളേയും
നേരിട്ട് കണ്ട് കണക്കെടുക്കാം
സാർ'. ത�ോളില�ൊരു ചെറിയ
ക്യാമറയുമായി അന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്
ശ്രീനിവാസൻ. 16 വർഷത്തെ
യാത്രയിൽ ബാക്കിയാവുന്നത്
ആ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ നൂറു
കണക്കിന് കടുവാ ചിത്രങ്ങളാണ്.
കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത�ോടെ
ശ്രീനിവാസൻ ഒരു കടുവയായി മാറും.
ഒരുതരം പരകായ പ്രവേശംപ�ോലെ.
കടുവയുടെ ചലനങ്ങൾവരെ
ശ്രീനിവാസൻ കടമെടുക്കും. നി
ശ്ശബ്ദമായി തല തൂക്കിയിട്ടൊരു
നടത്തമുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക
 ്കൊന്ന്
തലപ�ൊക്കി ചുറ്റും ന�ോക്കി മണം
പിടിച്ച് മരങ്ങളിലെ പാടുകൾ ന�ോക്കി
കടുവയുടെ പഥസഞ്ചലനം കണ്ടെത്തും.
കാൽപ്പാട് പിന്തുടർന്ന് കടുവയുടെ ദിശ
മനസ്സിലാക്കും. ഈ സമയമ�ൊക്കെയും
ശ്വാസമിടിപ്പുപ�ോലും പുറത്തു
കേൾക്കാതെ ഒരു കരിയിലയനക്കം
പ�ോലുമില്ലാതെ പാത്തും പതുങ്ങിയും
കടുവ കിടക്കുന്നിടംവരെ
ശ്രീനിവാസനെത്തും.
കടുവയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രീനിവാസന്
കൂട്ട് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ക്ഷമ,
രണ്ടാമത് നിശ്ശബ്ദത. കൂടെ വരുമ്പോൾ
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമ�ൊന്നിൽ
പരാജയപ്പെട്ടാൽ ശ്രീനിവാസൻ
അസ്വസ്ഥനാകും. പിന്നെ പറയും
'ഇന്നൊരു മൂഡില്ല സാർ നമുക്ക്
തിരിച്ചുപ�ോകാം'. ഇതിൽ രണ്ടിലും
വിജയിച്ചു ശ്രീനിവാസന�ൊപ്പം
പ�ോയിട്ടുള്ളവരാരും കടുവയെ
കാണാതെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്
സത്യം. ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ
ക്ഷമയ�ോടെ കാത്തിരുന്നാലേ
ഒരു കടുവാദർശനം സാധ്യമാവൂ.
ശ്വാസമിടിപ്പുപ�ോലും പുറത്തു
കേൾക്കാതെ വേണം കാട്ടിലൂടെ
നടക്കാൻ. ചുമയ്ക്കുക, ഉച്ചത്തിൽ
സംസാരിക്കുക, ചൂളം വിളിക്കുക,
ഇവയെല്ലാം നിഷിദ്ധമാകുന്നു ഈ
യാത്രയിൽ. എല്ലാം ശരിതന്നെ....
എങ്കിലും കരിയിലകൾക്കു
മുകളിലൂടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ
നടക്കുന്ന ആ ജാലവിദ്യയുണ്ടല്ലോ,
അത് ശ്രീനിവാസനു മാത്രം
സാധിക്കുന്നതാണ്. എത്ര ഉണങ്ങിയ
ഇലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ശ്രീനിവാസന്റെ
കാൽ പതിഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ
ശബ്ദം പ�ോലും പുറത്തു കേൾക്കാറില്ല.
കൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഈയുള്ളവൻ
കൂടുതൽ പഴി കേട്ടതും അതിനുതന്നെ.
'കരിയിലയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കല്ലേ
സാർ' ശ്രീനിവാസൻ ഇടയ്ക്കിടെ

അസ്വസ്ഥനായി പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ഓര�ോ മൃഗങ്ങളുടേയും കാൽപെരുമാറ്റം
കടുവകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുമെന്നും
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കടുവകൾ മാറി
പ�ോകുമെന്നും ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നു.
കാട്ടിൽ ഓര�ോ ചലനങ്ങളും
കടുവയുടേതാണെന്നും എല്ലായിടത്തും
ഒരു കടുവ ഉണ്ടെന്നുമാണ്
ശ്രീനിയുടെ ത�ോന്നൽ. ഒരുതരം
ഡിഫൻസീവ് ഡ്രൈവിംഗ് പ�ോലെ.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഓര�ോ ചുവട്
വയ്ക്കുമ്പോഴും ത�ൊട്ടുമുന്നിൽ ഒരു
കടുവാദർശനം പ്രതീക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടാണ്
നമ്മൾ ശ്രീനിയ�ോട�ൊപ്പം നടക്കുന്നത്.
കാട്ടിൽവച്ച് കടുവയുടെ ആക്രമണം

ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ
ഒരു കാട്ടുപ�ോത്ത് ശ്രീനിവാസനെ
വെട്ടിവീഴ്ത്തി. 2010-ൽ തുതംപാറ
വനമേഖലയിൽ വച്ചായിരുന്നു
അപകടം. ടൈഗർ സെൻസസിനായി
കാടു കയറുന്നതിനിടെ
കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു
നേരെ കാട്ടുപ�ോത്ത് ഓടി
അടുക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ
രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ കാട്ടുപ�ോത്ത്
ശ്രീനിവാസനെ ആക്രമിച്ചു. ഗുരുതര
പരിക്കേറ്റ് മൂന്നുമാസം കിടപ്പിലായി.
ഒടിഞ്ഞ കാലിലെ വേദന
ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്ന് ശ്രീനി പറയുന്നു.
എങ്കിലും കടുവകളെ തേടിയുള്ള
യാത്ര മുടക്കം കൂടാതെ തുടരുന്നു.
www.forest.kerala.gov.in
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ജൂലായ് 2019
ടൈഗർ മ�ോണിറ്ററിംങ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ
ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ മറ്റു പല
വനമേഖലകളിലും ശ്രീനിവാസൻ
സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, മലയാറ്റൂർ,
തട്ടേക്കാട്, വാഴച്ചാൽ തുടങ്ങി
ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്യാമറ
ട്രാപ്പ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി
പലതവണ പ�ോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ
പ�ോയാലും പറമ്പിക്കുളം പ�ോല�ൊരു
കാട് കാണാനാവില്ലെന്ന് ശ്രീനി
പറയുന്നു. 'ഇവിടുത്തെ കാടും കടുവയും
ഏറെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. അതെന്റെ
ത�ോന്നലാണ�ോ ആവ�ോ.....?'
കാട്ടില�ൊരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ടായിരുന്നു
ശ്രീനിവാസന്. ഒരു സുന്ദരി
പെൺകടുവ. എന്നോട് അവൾക്കൊരു
വല്ലാത്ത അടുപ്പമായിരുന്നു. എന്നെ
കണ്ടാലും കിടക്കുന്നിടത്തുതന്നെ
കിടക്കും. ചുണ്ട് ക�ോട്ടി ഒരു പ്രത്യേക
ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ തലപ�ൊക്കി
ന�ോക്കും. ഒരിക്കൽ മാത്രം ഒന്നു
പിണങ്ങി എണീറ്റ് പ�ോയെങ്കിലും
മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ മടങ്ങിവന്ന്
അവിടെത്തന്നെ കിടന്നു.
ഈയിടെയായി അവളെ കാണാറില്ല.
എവിടെപ്പോയെന്ന ച�ോദ്യത്തിന്
മറുപടി ഇങ്ങനെ: 'അറിയില്ല സാർ
ചിലപ്പോൾ മൈഗ്രേറ്റ് ആയി
പ�ോയിക്കാണും'. കടുവകൾക്ക്
മൈഗ്രേഷന�ോ......? കടുവകൾ
ടെറിട്ടറി വിട്ടുപ�ോവില്ലെന്ന് ആണല്ലോ
പറയാറുള്ളത്...? അതിനുള്ള മറുപടി
ഇങ്ങനെ: അത�ൊക്കെ വെറുതെ
പറയുന്നതാണ് സാർ. പറമ്പിക്കുളത്തെ
കടുവയെ ഒരിക്കൽ ഇടമലയാറിൽ
ക്യാമറ ട്രാപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പല കടുവകളേയും
പലപ്പോഴും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. തന്റെ
കാടനുഭവം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ
പറയുന്നു ശ്രീനിവാസൻ.

ജൂലായ് 2019
രാവിലെ എട്ടുമണിയ�ോടെ ഞങ്ങൾ
ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി. ഉച്ചവരെ
പലയിടങ്ങളിലായി നടന്നു. അൽപ്പം
വിശ്രമിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരിടത്ത്
ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദൂരെ വയലിൽ
നിന്ന് കാക്കകൾ നിർത്താതെ
കരയുന്നതു കേട്ടു. സൂക്ഷ്മമായി
ശബ്ദം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ശ്രീനിവാസൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി
എഴുന്നേറ്റുക�ൊണ്ടു പറഞ്ഞു.
'കാക്കകൾ നിർത്താതെ കരയുന്നു
കടുവ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്'. ഏറെദൂരം
നടന്ന ഞങ്ങൾ വയലിനരികിലേക്ക്
എത്തി. കാക്കകൾ ഉച്ചത്തിൽ
കരഞ്ഞുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
കാട്ടുചെടികൾക്ക് മറഞ്ഞു
ഇലയനക്കം ഉണ്ടാക്കാതെ
അവിടെ എത്തിയ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്
വയലിൽ കളിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
രണ്ടു കടുവകളെയാണ്.
വേണ്ടത്ര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി
മടങ്ങുന്നതിനിടെ ഞാന�ോർത്തത്
ഇന്നലെ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ

വാക്കുകളായിരുന്നു.
ഭാര്യ രൂപ ജ്യോതി, മക്കളായ
രൂപൻ രാജ്, രാജ, ശ്രീനിയ
എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം പറമ്പിക്കുളത്തു
തന്നെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ
താമസിക്കുന്നത്. മാസത്തിൽ
25 ദിവസവും കാട്ടിൽ പ�ോകുന്ന
ശ്രീനിവാസനുമുണ്ട് വലിയ�ൊരു
ആഗ്രഹം. മറ്റൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു
ക്യാമറ. ഇവിടെ വരുന്ന പലരും
ക്യാമറ തരാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ
അതുവേണ്ട. വനംവകുപ്പാണ് എന്നെ
ഇവിടെവരെ എത്തിച്ചത്. വകുപ്പുതന്നെ
ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുതരും എന്ന്
എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. വനം വകുപ്പ്
അനുവദിച്ചുതരുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ
മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയ�ോഗിക്കാറുള്ളു.
വകുപ്പിന�ോടുള്ള കൂറും കടപ്പാടും
പറയാതെ പറയുന്നു ശ്രീനിവാസൻ.
				
(ഫ്രീലാൻസ്
		

എഴുത്തുകാരനാണ് ലേഖകൻ)

പ്രാചീന
വനവിജ്ഞാനത്തിന്റെ
ആധാരശില

പ്ര

കൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ,
അവർ നഗരവാസിയ�ോ,
ഗ്രാമീണര�ോ ആകട്ടെ,
പണ്ഡിതന�ോ, പാമരന�ോ ആകട്ടെ,
കാട് കാണാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ
പരസ്പരാനുപൂരകമായ പ്രക്രിയയാണ്
അവിടെ നടക്കുന്നത്. പുല്ലിന�ോ പൂവിന�ോ
നാശമുണ്ടാക്കാതെ ആവാസവ്യവസ്ഥ
അതേപടി നിലനിർത്തപ്പെടാൻ
അവർ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പ്രകൃതി
സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.
ഹരിതകാനനം നൽകുന്ന
ആന്തരികച�ോദന അവന്റെ
ഹൃദയതടങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു.
അസ്വസ്ഥഹൃദയനു സ്വാസ്ഥ്യവും,
സർഗ്ഗധനർക്കു നവീനാശയങ്ങളും
അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി
സ്നേഹവും, നാശ�ോന്മുഖമായ
ജൈവസമ്പത്തിന്റെ
പുന:സൃഷ്ടിയുമ�ൊക്കെ
ആധുനികാശയങ്ങളല്ല. ഇതിനു
നാം പ്രകൃതി സ്നേഹിയും,
മഹാപണ്ഡിതനുമായിരുന്ന

ആദ്യമായാണ് ശ്രീനിവാസനെ
കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും.
'പറമ്പിക്കുളത്തെ കടുവകളെക്കുറിച്ച്
ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കാനാണ് ഞാൻ
ഇവിടെയെത്തിയത്. നല്ലൊരു കടുവാ
ചിത്രവും വേണം. ശ്രീനിവാസന�ോട്
കാര്യം പറഞ്ഞു.... 'അതിനെന്താ സാർ
നാളെത്തന്നെ കാണാല�ോ നമുക്ക്'.
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള
മറുപടി കേട്ട് ഒന്നമ്പരന്നു. കാരണം
മറ്റൊന്നല്ല. കാട് തെണ്ടാൻ
തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം പത്തു കഴിഞ്ഞു.
ഇതിനിടയിൽ മൂന്നുതവണ മാത്രമാണ്
കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കടുവയെ
നേർക്കുനേർ കാണാനായത്.
എന്തായാലും ശ്രീനിവാസൻ
പറഞ്ഞത് അച്ചട്ടായി. ആദ്യദിനം
തന്നെ കടുവാദർശന സൗഭാഗ്യവും
ആയാണ് ഞാൻ പറമ്പിക്കുളത്തുനിന്ന്
മടങ്ങിയത്. ആ കഥ ഇങ്ങനെ.
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ശാർങ്ഗധര
സംഹിത
എഴുമാവിൽ രവീന്ദ്രനാഥ്
ശാർങ്ഗധരന�ോടും പ്രൊഫ.
പീറ്റർപിറ്റേഴ്സ്ന�ോടും
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
വിരചിതമായ സംസ്കൃ
 തഗ്രന്ഥമാണ്
ശാർങ്ഗധരപദ്ധതി. രാജസ്ഥാനിലെ
ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് പ്രവിശ്യയിൽ
ശാകംബരി ദേശത്തെ
രാജാവായിരുന്ന ഹമീറ (എ.ഡി.
1283-1301) യുടെ സദസ്സിലെ
പ്രമുഖനും ഉപദേശകനുമായിരുന്ന
ശാർങ്ഗധരനാണ് രണ്ടു
വാല്യങ്ങളായി ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്.
ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയും
അക്ഷരപ്രേമികളുടെ
രക്ഷിതാവുമായിരുന്നു ഹമീറ. 1297-ൽ
അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ഹമീറയുടെ രാജ്യം
ആക്രമിയ്ക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ
വരുത്തുകയും ചെയ്തു. അഹമ്മദ്ഷായ്ക്ക്
അഭയം നൽകിയതായിരുന്നു
ആക്രമണകാരണമെങ്കിലും
സാംസ്ക
 ാരിക കേന്ദ്രങ്ങളും
മതസ്ഥാപനങ്ങളും

തച്ചുടയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഖിൽജിയുടെ
ലക്ഷ്യം. നസ്രത്ത്ഖാന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ രത്തംമ്പോർ
വളഞ്ഞ എണ്ണായിരത്തോളം വരുന്ന
കാലാൾപ്പടയെ തുരത്തിയ�ോടിച്ച്
രാജ്യത്തെ രക്ഷിയ്ക്കാൻ ഹമീറയ്ക്കു
കഴിഞ്ഞു. നസ്രത്ത്ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ
പ്രമുഖ സൈനികമേധാവികൾ
ഈ യുദ്ധത്തിൽ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു.
പ്രതികാരദാഹിയായ ഖിൽജി
തക്കം പാർത്തിരുന്ന് ചതിക്കെണി
ഒരുക്കുകയും 1301-ൽ ഹമീറയെ
ക�ൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഖിൽജിയുടെ പട്ടാളം വനഭൂമിയിൽ
തമ്പടിയ്ക്കുകയും മരങ്ങൾ വെട്ടി
നശിപ്പിയ്ക്കുകയും തീയിടുകയും
വന്യജീവികളെ വൻത�ോതിൽ
ക�ൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിൽ
മനംന�ൊന്താണ്
ശാർങ്ഗധരൻ വൃക്ഷനിരീക്ഷണ,
വനവത്ക്കരണ ഗ്രന്ഥമായ
ശാർങ്ഗധര പദ്ധതി രചിച്ചത്.
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് പ്രചുര
www.forest.kerala.gov.in
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പ്രചാരമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം
ചെയ്തത് രാജസ്ഥാനിൽ ബൃന്ദിയിലെ
റാവു ആയിരുന്ന മഹാറാവു
രാജാരാംസിങ്ങ് ആയിരുന്നു.
നശിപ്പിയ്ക്കപ്പെട്ട വനസംസ്കൃ
 തി
തിരിച്ചുപിടിയ്ക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക്
വനങ്ങളുമായി ഹൃദയബന്ധം
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു
റാവുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിന്
163 അദ്ധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്.
ഇതിന്റെ 82-ാം അദ്ധ്യായമാണ്
വൃക്ഷായുർവ്വേദ ഉപവനവിന�ോദം.
ശാർങ്ഗധരസംഹിത
പകർത്തിയെഴുതാൻ
ആയിരം പേരെയാണു റാവു
നിയമിച്ചത്. രാജ്യത്തെങ്ങും
ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുക,
അതിലൂടെ ഹരിതസമൃദ്ധി
സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുക എന്ന ആ
മഹാത്മാവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പദ്ധതിയ്ക്കു
മുന്നിൽ നമിയ്ക്കാതെ വയ്യ.
1888-ൽ ബ�ോംബെയിലെ
എൽഫിൻസ്റ്റൺ ക�ോളേജ്
സംസ്കൃ
 തവിഭാഗം പ്രൊഫസർ
ആയിരുന്ന പീറ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ
ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രാചീന
പകർപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ബ�ോംബെ
ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ബുക്ക്
ഡിപ്പോ, പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്
വകുപ്പിനുവേണ്ടി (DPI)സംസ്കൃ
 ത
ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
പീറ്റേഴ്സൺ ആയിരുന്നു
എഡിറ്റർ. മഹാറാവു രാജാറാം
സിങ്ങിനു സമർപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണ്
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുന: പ്രസിദ്ധീകരണം
അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.
സൈന്യം തകർത്ത പ്രകൃതിദത്ത
വനം അതിന്റെ ഗതകാല
പ്രൗഢിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും
തരിശുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം
വനഭൂമിയാക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നതായിരുന്നു ശാർങ്ഗധരന്റെ
ലക്ഷ്യം. ഉപവനനിർമ്മാണം ഒരു
വിന�ോദമാക്കുക, അവിടേയ്ക്ക്
പ്രകൃതിസ്നേഹികളെ ആകർഷിയ്ക്കുക
എന്നിവയും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.
നിബിഡവനങ്ങൾക്കിടയിൽ
സഞ്ചാരികൾക്കു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര�ം
അനുവദിയ്ക്കാനാവില്ലല്ലോ. അത്
വന്യജീവികളുടെ സൈ�രജീവിതത്തെ
ബാധിയ്ക്കും. അതിനാൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന
ഉപവനങ്ങൾ സഞ്ചാരികൾക്ക്
പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര�ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
വിന�ോദവും ഒപ്പം വിജ്ഞാനവുമാണ്
ഉപവന നിർമ്മാണ ലക്ഷ്യം.
ഓര�ോ രാജാവും തന്റെ
ക�ൊട്ടാരപരിസരവും
തലസ്ഥാനനഗരവും വൃക്ഷലതാദികൾ
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ക�ൊണ്ട് അലങ്കരിയ്ക്കണമെന്നാണ്
ഉപവന വിന�ോദത്തിന്റെ
തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ കവി
പറയുന്നത്. ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവത്വം,
ആകർഷണീയമായ ആകാരസൗഷ്ഠവം,
സുന്ദരികളുടെയും പണ്ഡിതരുടെയും

പീറ്റർ പീറ്റേഴ്സൺ

മഹാറാവു രാജ രാംസിങ്ങ്
കലാകാരന്മാരുടെയും സൗഹൃദവും
സാമീപ്യവും, അളന്നാൽ തീരാത്ത
സമ്പത്തും അധികാരവും
രാജ്യവിസ്തൃതിയും, എല്ലാം തന്നെ
ഉപവനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ
അർത്ഥശൂന്യമാകും എന്നാണ്
ശാർങ്ഗധരൻ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ

ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്ന ഏത�ൊരാൾക്കും
വൃക്ഷങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതിരിയ്ക്കാനും,
പരിപാലിക്കാതിരിക്കാനുമാവില്ല.
ആമുഖത്തിനുശേഷം ഇരുപത്
ശ്ലോകങ്ങളിലായി ഓര�ോര�ോ
വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും ഇതിൽ
വിവരിക്കുന്നു. ചിലത�ൊക്കെ
അന്ധവിശ്വാസമായി ത�ോന്നാമെങ്കിലും
ഏഴുനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുള്ള
സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നാം
ഊളിയിട്ടിറങ്ങിയാൽ അവയെ
വിമർശിക്കാനാവില്ല. പിന്നീട്
ഭവനത്തിനടുത്ത് വൃക്ഷങ്ങൾ
വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിവരണമുള്ള
പത്തുശ്ലോകങ്ങൾ കാണാം. ഇവയ്ക്ക്
സുരപാലന്റെ വൃക്ഷായുർവ്വേദവുമായി
സാമ്യം കാണുന്നു (1000 എ.ഡി.യിൽ
രചിയ്ക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണ്
സുരപാലന്റെ വൃക്ഷായൂർവ്വേദം).
തുടർന്നു മണ്ണിനെക്കുറിച്ചാണു
പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിവിധതരം
മണ്ണുകളും അവയ്ക്കനുയ�ോജ്യമായ
വൃക്ഷങ്ങളും സവിസ്തരം
വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ വൃക്ഷവും
എങ്ങനെ വംശവർദ്ധനവു
നടത്തുന്നു, എപ്രകാരം വൃക്ഷത്തൈ
നടാനാവും, അതിനുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള അകലം, നടീൽക്കാലം,
ജലസേചനം, സസ്യസംരക്ഷണം
എന്നിങ്ങനെ 22 വിഷയങ്ങളിലൂടെ
ഉപവനവിന�ോദം കടന്നുപ�ോകുന്നു.
ഇവയിലെ ചില പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ
വർത്തമാനകാലവുമായി
പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടെന്നു വരില്ല.
പക്ഷേ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക
വിദ്യകൾ വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
കാലത്തെ നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ
നിരീക്ഷണ പാടവത്തെയും
അവതരണശൈലിയെയും
ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കാനാവില്ല.
പ്രകൃതിദത്തമാണഁ വനങ്ങൾ.
അവയ്ക്കുമ�ൊരു മനസ്സുണ്ട്.
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അവയറിയാൻ
പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് കഴിയുന്നു.
സർവ്വജ്ഞനെന്നു നടിയ്ക്കുന്ന
മനുഷ്യർക്ക് എന്തുക�ൊണ്ട്
അതിനാവുന്നില്ല? വെറുമ�ൊരു
കറവപ്പശുവായി വനത്തെ കാണുകയും
പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുകയുമാണ്
നമ്മുടെ അജണ്ടയെങ്കിൽ
മ�ൊട്ടക്കുന്നുകളും തരിശുനിലങ്ങളും
മരുഭൂമികളുമാകും കാലം നമുക്കുവേണ്ടി
ഒരുക്കുന്നത് എന്നതിന് സംശയമില്ല.
ആവാസവ്യവസ്ഥയും പ്രകൃതിയുടെ
സന്തുലിതാവസ്ഥയും നമുക്കു
കാത്തുസൂക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ.
(ക�ോപ്ഫെഡ് ഡയറക്ടറും ഫ്രീലാൻസ ്
പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ് ലേഖകൻ)

കാട്ടിലെ മൈനയെ
പാട്ടുപഠിപ്പിച്ചതാര്...

പ

ഡ�ോ. ദീപു പി. കുറുപ്പ്

ക്ഷിബിംബങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട്
ആഖ്യാനം നടത്തുന്ന
രീതി ഭാരതീയ
സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവകാലം മുതൽ
തുടർന്നുവരുന്ന ഒന്നാണ്. വാല്മീകിയും
വ്യാസനും ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം
പക്ഷിബിംബങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വനവേടൻ ക്രൗഞ്ചമിഥുന
ങ്ങളില�ൊന്നിനെ എയ്തുവീഴ്ത്തിയതു
കണ്ടുള്ള ശ�ോകത്തിൽനിന്നാണ്
ആദി കാവ്യമുണ്ടായത് എന്നത്
പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കാളിദാസന്റെ
അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ
അഞ്ചാമങ്കത്തിൽ ശകുന്തളയെ
സ്വീകരിക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വന്തം
മക്കളെ പറക്കാറാകുവ�ോളം
അന്യപറവയെക്കൊണ്ട് പ�ോറ്റിക്കുന്ന
കുയിൽപ്പെണ്ണിന്റെ കൗശലം
മനുഷ്യ സ്ത്രീകളിലുമുണ്ടെന്നും
അത് ജന്തുസഹജമായ ഒരു
വാസനയാണെന്നുമാണ് ദുഷ്യന്തന്റെ
വാദം. ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്രകൃതിയെ
മനുഷ്യപ്രകൃതിയ�ോടുപമിച്ച് ആഖ്യാന
സൗന്ദര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
പ്രാചീന-മധ്യകാല മലയാള
സാഹിത്യത്തിലും ഇതിന്റെ
ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങൾ കാണാം
സന്ദേശകാവ്യങ്ങളിലും മറ്റും
സന്ദേശവാഹകരായെത്തുന്നതിൽ
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പക്ഷികളാണ്.
ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയിലെ,
പാരാവതങ്ങൾതൻ പേടകള�ോട�ൊത്തു
നേരേ കളിച്ചു തുടങ്ങീതപ്പോൾ..............

എന്നുതുടങ്ങുന്ന
വരികളുൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ
പക്ഷിവൃന്ദങ്ങളെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം
നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി
ഗായകനെ കാണാം. എഴുത്തച്ഛൻ
തന്റെ കാവ്യപദ്ധതിക്ക് നൽകിയ
പേരുതന്നെ കിളിപ്പാട്ട് എന്നാണ്.
തത്തയെ സംബ�ോധന
ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന
ആ കാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ
പക്ഷികൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാമുഖ്യം
മലയാള ആഖ്യാനങ്ങളിലുണ്ട്
എന്നത് വ്യക്തമാകുന്നു.
പൗരാണികകാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ
ഈ ആഖ്യാന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ
ചുവടു പിടിച്ചാണ് മലയാള ചലച്ചി�ത
ഗാനശാഖയിൽ ഭൂരിപക്ഷം
ഗാനങ്ങളിലും ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഒന്നായി പക്ഷിബിംബങ്ങൾ മാറിയത്.
പ്രണയം, വിരഹം, ദു;ഖം, സന്തോഷം,
ഉത്സാഹം, വാത്സല്യം, ഹാസ്യം എന്നീ
വികാരങ്ങളാണല്ലോ സാധാരണയായി
സിനിമാഗാനങ്ങളുടെ പ്രമേയമായി
കടന്നുവരാറുള്ളത്. ഈ വികാരങ്ങളെ
പ്രത്യക്ഷവത്ക്കരിക്കുന്നതിനും
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും
ഗാനരചയിതാക്കൾ പക്ഷികളെയും
പക്ഷി സ്വഭാവങ്ങളെയും
കൂട്ടുപിടിച്ചുകാണുന്നു. കേരളത്തിൽ
കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക പക്ഷികളും
ഇത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളിൽ
കടന്നുവരുന്നു.

നീലപ്പൊൻമാൻ

കുയിലാണ് മലയാള ചലച്ചിത്രഗാന
രചയിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും
പ്രിയപ്പെട്ട പക്ഷി. എത്രയെത്ര
ഗാനങ്ങളിലാണ് കുയിലിനെ
www.forest.kerala.gov.in
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വികാര സംക്രമണ�ോപാധിയായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കുയിലിനെ തേടി കുയിലിനെ
തേടി.....(നീലക്കുയിൽ- രചന-പി.
ഭാസ്ക്ക
 രൻ) ഇളവനൂർ മഠത്തിലെ
ഇണക്കുയിലേ........(കടത്തനാട്ടുമാക്കം
- പി. ഭാസ്ക്ക
 രൻ), മണിക്കുയിലേ
മണിക്കുയിലേ..... (വാൽക്കണ്ണാടി
- എസ്. രമേശൻ നായർ), എന്നീ
ഗാനങ്ങൾ ശൃംഗാരരസപ്രധാനമാണ്.
ഇണയെ തേടി രാഗാർദ്രഗാനം
പാടുന്നതിനാലാകണം
നായികാനായകൻമാരുടെ
പ്രേമ പരവശതകൾ
കുയിൽ സ്വഭാവത്തിലുപമിച്ച്
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമാഗമ,
വിരഹ വികാരങ്ങളെ ഒരുപ�ോലെ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ്
കുയിലിന്റെചേഷ്ടകൾ. ഇണപിരിയാതെ
എപ്പോഴും സന്തോഷഗാനം പാടി
ഊരുചുറ്റുന്നവരാണ് കുയിലുകൾ.
എന്നാൽ വിരഹം വരികയാണെങ്കിൽ
ഇവ തീവ്രനിരാശയിലേക്ക്
വീണുപ�ോകുകയും തന്റെ
ഇണയെ തേടി ചില്ലകൾത�ോറും
വിരഹഗാനം പാടി നടക്കുകയും
ചെയ്യും. അതുക�ൊണ്ടാകണം
പ്രണയസാഫല്യത്തെയും
വിരഹത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ
കുയിൽബിംബങ്ങൾ കൂടുതലായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ�ോകം
സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം കുയിൽ
പാട്ടുകളുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കു പാടുന്ന
പൂങ്കുയിലേ....... എന്ന ഹൃദയദ്രവീകരണ
ക്ഷമതയുള്ള വരികളിൽ ഏകാകിയായി
പ�ോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ
ചിത്രീകരിക്കാൻ കുയിൽ ചിഹ്നത്തെ
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാകുന്തളത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ കുയിലിന്റെ
കള്ളത്തരങ്ങളും കുറുമ്പുകളും
മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലാര�ോപിച്ച്
രചിച്ചിരിക്കുന്ന മന�ോഹര ഗാനമാണ്
കള്ളി പൂങ്കുയിലെ കന്നി തേൻമ�ൊഴിയെ
(തേൻമാവിൻ ക�ൊമ്പത്ത്- ഗിരീഷ്
പുത്തഞ്ചേരി) ഇതിൽ അന്യന്റെ
കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കൗശലക്കാരിയായ
കുയിലിന്റെ അന്തരാള ജീവിതങ്ങളെ
ഒപ്പിയെടുത്ത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയ�ോട്
ചേർത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു.
ഗാനരചയിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട
മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് മൈന.
മാടത്ത എന്നുകൂടി വിളിപ്പേരുണ്ട്
ഈ പക്ഷിക്ക്. മാനസമൈനേ വരൂ..
(ചെമ്മീൻ-വയലാർ), കാടണിയും
കാൽച്ചിലമ്പേ കാനനമൈനേ.....
(പുലിമുരുകൻ-റഫീക്ക് അഹമ്മദ്)
തുടങ്ങിയ രചനകളിലെല്ലാം
തന്നെ മൈന പ്രണയിനിയുടെയും
പ്രണയത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാണ്. ഒറ്റ
മൈന വിരഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്
(ഇണകളായി മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന
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കാ��മ്പുരാട്ടി

ആറ്റക്കുരുവി

നാട്ടുമൈന

അവയെ ഒറ്റയ്ക്കു കാണുമ്പോൾ
എല്ലാവരും അതിന്റെ ഇണയെ
തേടാറുണ്ട്. ഇരട്ട മൈനയെയല്ല
കാണുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും
തല്ലുകിട്ടും എന്നൊരു വിശ്വാസം
തന്നെ കുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ട്). ഒറ്റ
മൈന തന്റെ പ്രണയിനിയെ വിളിച്ചു
കേഴുന്നതുപ�ോലെ നായകൻ തന്റെ
മാനസമൈനയെ തേടുകയാണ്
ചെമ്മീനിലെ ഗാനത്തിൽ.
'മഹാവാചാലത യുള്ളവയാണ്
മൈനകളെല്ലാം. അവയ്ക്ക് പല
ശബ്ദങ്ങളുമുണ്ട്. മാടത്തയും
കിന്നരി മൈനയും ഇരതേടുന്ന
സമയത്തുതന്നെ കൂടെക്കൂടെ
ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടാൽ അവ
പലതും സംസാരിക്കുകയാണെന്നു
ത�ോന്നും. ഇത്തരത്തിൽ
ഒരുപാടുവായാടികളായതുക�ൊണ്ടാണ്
കാടണിയുന്ന കാൽച്ചിലമ്പാണ് കാനന
മൈന എന്ന് റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
തത്തക്കിളി ചിഹ്നങ്ങളും ചലച്ചിത്ര
ഗാനങ്ങളിൽ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്നു.
എഴുത്തച്ഛൻ പൈങ്കിളിയെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ
ചുവടുപിടിച്ച് തത്തയ�ോട് സംവദിക്കുന്ന
രീതിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളുണ്ട്.
ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ല
പൈങ്കിളീ........ (പപ്പയുടെ സ്വന്തം
അപ്പൂസ്- ബിച്ചുതിരുമല), ആറ്റിറമ്പിലെ
ക�ൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ കളിതത്തമ്മേ
(കാലാപാനി- ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി)
പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത പ�ോലെ ക�ൊഞ്ചി
വന്ന പെണ്ണേ... (കറുത്ത കൈതിരുനയനാർ കുറിച്ചി) തുടങ്ങിയ
ഗാനങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്.
സന്ദേശകാവ്യങ്ങളുടെ
ആശയധാരയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്
പഞ്ചവർണ്ണപ്പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ
ഇന്നെനിക്കൊരു ദൂതുപ�ോകാമ�ോ
(സല്ലാപം- കൈതപ്രം) തുടങ്ങിയ
ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രണയിനിയെ തത്തമ്മയായി
കൽപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് രചിച്ചിരിക്കുന്ന
ഗാനങ്ങളുമുണ്ട്. പച്ചപ്പനന്തത്തേ
പുന്നാരപൂമുത്തേ .......
(ന�ോട്ടം-പ�ൊൻകുന്നം ദാമ�ോദരൻ)
കിളിപെണ്ണേ നിലാവിൻ കൂടാരം
കണ്ടില്ലേ... (ദ�ോസ്ത്- എസ്. രമേശൻ
നായർ) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ
ഇത്തരത്തിലുള്ളവയാണ്.
തത്തകളുടെ സൗന്ദര്യവും
സൗകുമാര്യവും ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന
ക�ൊഞ്ചലുകളും പ്രണയിനിക്കും
യ�ോജിക്കും എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം
ബിംബങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കവികൾ
തയ്യാറാകുന്നത്. തത്തക്കൂട്ടങ്ങളുടെ
ഉത്സാഹവും സന്തോഷപ്രകടനങ്ങളും
ഹൃദ്യമായതിനാലാണ്
ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ സന്തോഷകരമായ

മനുഷ്യകൂട്ടായ്മകളെ
പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവയെ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. തത്തകതത്തക
തത്തകളെത്തി ക�ൊഞ്ചും
കല്യാണം.... (വടക്കുംനാഥൻ - ഗിരീഷ്
പുത്തഞ്ചേരി),പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട്.........
(ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സ് - സന്തോഷ്
വർമ) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളിൽ
ചെയ്തിരിക്കുന്നതിതാണ്.
മറ്റൊരു പ്രധാന പക്ഷിച്ചിഹ്നമാണ്
കുരുവികൾ. ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന
രൂപവും വാത്സല്യം ത�ോന്നുന്ന
പ്രകൃതിയുമാണ് കുരുവികളുടേത്.
കുരുവിയെ പ്രണയിനിയായി
കൽപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ഗാനങ്ങളുണ്ട്.
മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണി
തുമ്പിൽ..... (മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾബിച്ചുതിരുമല), കുഞ്ഞിക്കിളിയെ
കൂടെവിടെ...... (ഇന്ദ്രജാലം ഒ.എൻ.വി.), കരിമിഴിക്കുരുവിയെ
കണ്ടീലാ.... (മീശമാധവൻ-ഗിരീഷ്
പുത്തഞ്ചേരി) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ
ഇതിനുദാഹരണമാണ്. സ്നേഹം,
വാത്സല്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന്
കുരുവിബിംബങ്ങളെ
ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീരപ്പൂവുകൾക്കുമ്മ
ക�ൊടുക്കണ..... (ധനം - പി.കെ.
ഗ�ോപി), ഓലഞ്ഞാലിക്കുരുവി (1983- ഹരിനാരായണൻ) എന്നീ
ഗാനങ്ങളുടെ പ്രമേയമിതാണ്.
നീലക്കുരുവികളും ച�ോലപ്പറവകളും .....
(വിയറ്റ്നാം ക�ോളനി - ബിച്ചുതിരുമല)
എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിലെ
കുരുവികൾ സിനിമാരംഗത്തിലെ
ക�ോളനിവാസികളായ
കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്.
അമ്പലപ്രാവിനെയും ബിംബമാക്കി
ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം
രാഗംപാടി ..... ഒന്നിനെ മാത്രം
തേടി (തൂവാനത്തുമ്പികൾശ്രീകുമാരൻ തമ്പി) വടക്കുംനാഥന്റെ
മുന്നിലെത്തുന്നത് ഒരു അമ്പലപ്രാവാണ്.
അവൾ പാടുന്നതും തേടുന്നതും രാഗം
തന്നെയാണ്. 'യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രാവിന്റെ കരച്ചിൽ വ്യസനത്തെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പ്രണയാകുലനായ
പൂവനും സന്തുഷ്ടയായ പിടയും
ഇതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്'. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും
ക�ോട്ടകളിലുംമറ്റും നിത്യസാന്നിധ്യമായ
അമ്പലപ്രാവുകളെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം
നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിക്കു മാത്രമേ
ഇത്തരം വരികൾ എഴുതാൻ കഴിയൂ.
മാടപ്രാവേ വാ ഒരു കൂടു കൂട്ടാൻ
വാ..... (മദന�ോത്സവം- ഒ.എൻ.
വി) എന്ന ഗാനത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും
വ്യത്യസ്തമല്ല. മാടപ്രാവിനെപ്പോലെ
സുന്ദരിയായ പ്രണയിനിയെ
നെഞ്ചിന്റെയുളളിൽ കൂടുകൂട്ടാനായി

കാമുകൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി
ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു.
നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ
നീമാത്രം വന്നില്ലല്ലോ
പ്രേമചക�ോരി ചക�ോരീ ചക�ോരീ.....
(കളിത്തോഴൻ- പി ഭാസ്ക്ക
 രൻ)

പൂന്തത്ത

എന്ന വരികൾ എത്ര ഉദാത്തമായ
കാവ്യാനുഭൂതിയാണ് അനുവാചകനു
നൽകുന്നത്. ചന്ദ്രിക കുടിച്ചാണ്
ചക�ോരം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് കവി
സങ്കൽപ്പം. പ്രണയമിഥുനങ്ങൾക്കും
ചക�ോരമിഥുനങ്ങൾക്കും
ധനുമാസത്തിലെ ചന്ദ്രിക ഏറെ
പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
എന്റെ പ്രണയചക�ോരമേ നീ
എന്തുക�ൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത്
എന്ന് കാമുകൻ പരിഭവിക്കുന്നു.
പ്രണയിനിക്കും ചക�ോരത്തിനും
അഭേദം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണിവിടെ.
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കൂടീരമായും
ചേല�ൊത്ത ചെമ്പരുത്തിയായും
കേഴുന്നരാപ്പാടിയായും
കറുത്ത മണവാട്ടിയായ
കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിയായും വായാടിയായ
വണ്ണാത്തിക്കിളിയായും തേടി നടന്ന
നീലപ്പൊൻമാനായുമ�ൊക്കെ
പ്രണയിനിയെ കൽപ്പിക്കുന്ന
നൂറുകണക്കിനു ഗാനങ്ങൾ
മലയാളത്തിലുണ്ട്. പ്രണയം എന്ന
വികാരത്തെ സംക്രമിപ്പിക്കാനാണ്
പക്ഷി ബിംബങ്ങളെ കവികൾ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കരിംകുയിൽ

വേഴാമ്പൽ

മലയാള ചലച്ചിത്ര
ഗാനരചയിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ആവർത്തിച്ചുപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
ഒന്നാണ് പക്ഷിബിംബങ്ങൾ.
പ്രകൃതിയെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ
ആവിഷ്ക
 രിച്ച് സൗന്ദര്യ
നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള പൂർവ്വ
കവികളെ മലയാള ചലച്ചിത്ര
ഗാനരചയിതാക്കൾ അനുഗമിക്കുന്നു
എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
പക്ഷേ ഗാനമാധുരിയിൽ വീണു
പ�ോകുന്നതിനാൽ പലരും ചലച്ചിത്ര
ഗാനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ കവിതയെ
തിരിച്ചറിയാതെ പ�ോകുന്നു. ചലച്ചിത്ര
ഗാനാസ്വാദനം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ
സംഗീതാസ്വാദനത്തിന�ൊപ്പം
അതിനുള്ളിലെ കാവ്യാസ്വാദനം
കൂടി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സിനിമാപഠിതാക്കൾക്കും
സംസ്ക
 ാര പഠിതാക്കൾക്കും ഈ
മേഖലയിൽ ഉപരിഗവേഷണ
സാധ്യതകളുമേറെയാണ്.
(നിലമേൽ എൻ.എസ്.എസ്. ക�ോളേജ് മലയാള
വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനാണ് ലേഖകൻ)
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ചെറിയ മനുഷ്യരുടെ
വലിയ ല�ോകം
പി.എം. പ്രഭു
ചിന്തകളാണ് സമയം, ല�ോകം, കാലം
ഇവയുടെ വിശാലതയും
ഇല്ലായ്മയുമെല്ലാം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
കാട്ടിലെ പണി കഴിഞ്ഞു കുടിയിലേക്ക്
	കേറുമ്പോൾ വെയിൽ ചീളുകൾ
ചുവന്നിരിക്കും. അവർ കുടികൾക്ക്
മുന്നിലെ ഉയരമുള്ള
പാറക്കെട്ടുകളിലേക്കു നടക്കും. പിന്നെ
ഒരിരിപ്പാണ്.,അളവുകളില്ലാത്ത
	സമയത്തോളം.
കിഴക്കൻ സമതലങ്ങളിൽ നിന്നും
മഴനിഴൽ ചെരുവുകളിലേക്ക്
ഉഷ്ണക്കാറ്റൂതി വരും..
നിത്യവും കാണുന്ന വിശാലതയിലേക്ക്
അവർ വീണ്ടും കണ്ണയയ്ക്കും,
കാതയയ്ക്കും, മനസ്സയയ്ക്കും.
പിരിമുറുക്കമില്ലാതെ ചിന്തകൾ
അലസമായി അവർക്കു ചുറ്റിലും ഒഴുകി
നടക്കും.
അവിടെ ഇന്നലെയില്ല, ഇന്നില്ല,
നാളെയില്ല.
അവനവന്റെ ല�ോകമാണ് ല�ോകം.
സൂക്ഷ്മമായതെല്ലാം സ്ഥൂലമാകുന്നു.
(ലേഖകൻ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം
അസി. വൈൽഡ്ലൈഫ് വാർഡനാണ്)
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പി. മധുസൂദനൻ

രാജവെമ്പാല

The king cobra (Ophiophagus hannah)

പ

ക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും
കാത്തിരുന്ന് ഫ�ോട്ടോ
എടുക്കുന്നത് പ�ോലെ
പാമ്പുകളെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
അപ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നിൽ വന്നു
പെട്ടാലേ ചിത്രം ലഭിക്കൂ. അങ്ങനെ ഒരു
യാത്രയിൽ എന്റെ മുന്നിലും ഒരു പാമ്പ്
വന്നു പെട്ടു .പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ശരിയാവില്ല .പാമ്പുകളുടെ രാജാവ്
എന്ന് തന്നെ പറയണം. സർപ്പ
രാജൻ! രാജ വെമ്പാല എന്ന പേരിൽ
അറിയപ്പെടുന്ന കിംഗ് ക�ോബ്ര. ചൂട്
തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. കാട്ടിലെ
റ�ോഡിനരുകിൽ കുറച്ചാളുകൾ കൂടി
നിന്ന് ഒരു മരത്തിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടുന്നത്
കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനും ആകാംക്ഷയ�ോടെ
അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്നത്.ഒരു ക�ൊമ്പിൽ
ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു രാജവെമ്പാല. വാൽ
താഴെയെവിടെയ�ോ ആണ്. അത്ര
വലിയ ഒരു പാമ്പിനെ, നീളത്തിന്റെ
കാര്യത്തിലായാലും വണ്ണത്തിന്റെ
കാര്യത്തിലായാലും, ആദ്യമായിട്ടാണ്
ഞാൻ കാണുന്നത്. മുഖം മറു വശത്തേയ്ക്ക്
തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ഇരുന്നത്. സമയം
പാഴാക്കാതെ ഞാൻ കുറച്ചു ക്ലിക്ക്
എടുത്തു.അപ്പോൾ അത് പതിയെ
എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു. കുറച്ചു
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രഹാന ഹബീബ്
നിമിഷങ്ങൾ ഞാനും രാജവെമ്പാലയും
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ ന�ോക്കി. ചൂട്
കൂടുതലായതു ക�ൊണ്ട് വെള്ളം
അന്വേഷിക്കുന്നതുപ�ോലെ എനിക്ക്
ത�ോന്നി. പുറകിൽ നിന്നാര�ോ പറഞ്ഞു
'അത് വിഷം ചീറ്റും .ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ
ആന്റി വെനം ഇല്ല. തായ്ല
 ൻഡിൽ
മാത്രമേയുള്ളു' എന്ന്. അപ്പോൾ
ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു. അതിൽ എത്ര
സത്യമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും.
ആന്റി വെനം അവിടെ നിക്കട്ടെ.
വെനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു ന�ോക്കാം.
നാഡീ വ്യൂഹങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന
ന്യൂറ�ോട�ോക്സിൻ ഗണത്തിൽ
പെടുന്ന വിഷമാണ് രാജവെമ്പാലയ്ക്ക്.
ഒറ്റക്കൊത്തിൽ ഏതാണ്ട് 200-500
മില്ലിഗ്രാം വിഷം വരെ ഇരയുടെ
അകത്ത് ചെല്ലാനിടയുണ്ട്. ചികിത്സയ്ക്ക്
അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ആന്റി വെനം
വേണ്ടി വരും. 30 മിനിറ്റിനകം ആന്റി
വെനം ക�ൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മങ്ങിയ
കാഴ്ച്ച, വെർട്ടിഗ�ോ, തലകറക്കം,
തളർച്ച തുടങ്ങിയവ കടന്നു ഹൃദയ
സ്തംഭനം, ക�ോമ സ്റ്റേജ് അതിൽ നിന്ന്
മരണത്തിലേക്കും എത്തും. പക്ഷെ
മനുഷ്യർക്ക് വളരെ അപൂർവ്വമായേ
രാജവെമ്പാലയുടെ കടിയേൽക്കാറുള്ളൂ.

മൂർഖനും മറ്റു വിഷപ്പാമ്പുകളുമാണ്
മുന്നിൽ. ഇനി കടിയേറ്റാൽ തന്നെ
ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ 5-12 പേരേ
മരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിനെ
നേരിടാനുള്ള ആന്റിവെനം ലഭ്യമാണ്.
കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
വിഷപ്പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല.
പുറത്തുള്ള കറുത്ത ശൽക്കങ്ങൾ
കാരണം കരുവെഴല എന്നും ഇതിനു
പേരുണ്ട്. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ
രാജവെമ്പാലയ്ക്ക് അഞ്ചര മീറ്ററ�ോളം
നീളമുണ്ട്.നീളത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു
ഭാഗം തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു
ശത്രുവിനു നേരെ പത്തി ഉയർത്താനും
ചീറ്റാനും ഇവയ്ക്കു കഴിവുണ്ട്. പേര്
കിംഗ് ക�ോബ്ര എന്നാണെങ്കിലും
ഇവർ ക�ോബ്ര എന്ന വിഭാഗത്തിൽ
ഉൾപ്പെട്ടവരല്ല. മൂർഖനെപ്പോലെ പത്തി
വിടർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിലും മൂർഖനും
രാജവെമ്പാലയും രണ്ടു ഫാമിലിയാണ്.
മൂർഖൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷമുള്ളതും
അല്ലാത്തതുമായ പാമ്പുകൾ ആണ്
രാജ വെമ്പാലയുടെ ഭക്ഷണം.
പാമ്പുകളെ കിട്ടാതാവുമ്പോൾ മറ്റ്
ഇഴ ജന്തുക്കളെയ�ോ പക്ഷികളെയ�ൊ
ഒക്കെ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. ഒരു
പ്രാവശ്യം ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ

പിന്നീട് കുറച്ചു കാലത്തേയ്ക്ക് ഇവ ഇര
പിടിക്കാറില്ല. ഇവയുടെ മെറ്റബ�ോളിക്
റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഭക്ഷണം
ദഹിക്കാൻ വളരെ സമയമെടുക്കും.
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ
മഴക്കാടുകളാണ് കിംഗ് ക�ോബ്രയുടെ
ആവാസ കേന്ദ്രം. ഏഷ്യൻ
ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായ
ശ്രീലങ്ക, ഫിലിപ്പൈൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ,
ചൈന, ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യ
എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴക്കാടുകളിൽ
ഇവയുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ
പ�ൊതുവെ ഇവയുടെ എണ്ണം
കൂടുതലാണ്. ഇണ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ
50-59 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പെൺ പാമ്പ്
മുട്ടയിടുന്നു. 12-51 മുട്ടകൾ വരെ കാണാം
. ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണിൽ മുട്ടയിട്ട് പ�ൊഴിഞ്ഞു
വീണ കരിയിലകൾ അതിനു മുകളിൽ
നിരത്തി അടയിരിക്കുന്നു. പാമ്പുകൾ
കൂടുതലും മാളങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടാറ്.
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരേ
ഒരു പാമ്പ് രാജവെമ്പാല മാത്രമാണ്. മുട്ട
വിരിയാൻ ആവശ്യമായ ചൂട് (27 ഡിഗ്രി
സെന്റിഗ്രേഡ്) കരിയിലകൾ നിരത്തി
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. 60-80 ദിവസം
എടുത്തു മുട്ടകൾ വിരിയുന്നതിനു മുൻപേ
തള്ളപ്പാമ്പ് കൂടുപേക്ഷിച്ചു പ�ോകുന്നു. ഒരു
പക്ഷെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ
സ്വയം തീറ്റ തേടാൻ കഴിവുള്ളവർ

ആയതു ക�ൊണ്ടാവാം. മുതിർന്നവരുടെ
അതേ രീതിയിലുള്ള വിഷം തന്നെയാണ്
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ളത്. ജനിക്കുമ്പോൾ
കടുത്ത നിറത്തിലാണെങ്കിലും
വളരുന്തോറും നിറം മങ്ങി വരുന്നു.
അഗ്രം പിളർന്ന നാക്കു ക�ൊണ്ട്
മണം പിടിക്കുന്ന രാജവെമ്പാലയ്ക്ക്
300 അടി ദൂരെയുള്ള ഇരയെപ്പോലും
അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇരയെ
വിഷം കുത്തി വച്ച് കീഴടക്കി
വിഴുങ്ങുന്നു. വിഷം ഒരു ദഹനസഹായി
കൂടിയാണ്. കീഴ്താടിയെല്ലുകൾ
വികസിപ്പിച്ച് എത്ര വലിയ ഇരയേയും
വിഴുങ്ങാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.
പകൽ സമയത്താണ് കൂടുതലും ഇര
തേടുന്നത്. എന്നാൽ പ�ോലും രാത്രി
ഇരതേടാനും ഇവയ്ക്ക് മടിയില്ല.
മിക്ക മനുഷ്യര�ോടും എന്തിനെയാണ്
പേടി എന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം
പേരും പറയുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും
പാമ്പുകൾ എന്ന്. കാരണം വിഷമാണ്.
വിഷം തീണ്ടിയാൽ സമയത്തിന്
വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട്. ചികിത്സ
ക�ൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചിത
സമയത്തിനുള്ളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ കാര്യമില്ല. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അടിച്ചു
ക�ൊല്ലുക എന്നതാണ് സമൂഹത്തിൽ

പ�ൊതുവിൽ കണ്ടു വരുന്നത്. കാരണം
പേടി ക�ൊണ്ടു തന്നെ. പാമ്പുകളെ
ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതും
മഴക്കാടുകളുടെ നശീകരണവും ഒക്കെ
രാജവെമ്പാലയുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും
വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ
IUCN റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ Vulnerable
എന്ന ഗണത്തിലാണ് ഇവയെ
പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഏതു
വിഷപ്പാമ്പായാലും ചൈനീസ്
മാർക്കറ്റിൽ അത് വില കിട്ടുന്ന
ഒരിനം മാത്രം. പാമ്പിന്റെ ഇറച്ചി
ആഹാരത്തിനും, ത�ൊലി ബാഗിനും
പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ ചൈനീസ് മരുന്നുകളും
ഇതിനെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയുള്ള
ഒരു സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ
പ്രകൃതി സ്വയരക്ഷയ്ക്കു നൽകിയ വിഷം
പ�ോലും ഈ പാവം ജീവികൾക്ക്
പ്രയ�ോജനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം
രണ്ടാംപട്ടികയുടെ രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ
(Shedule II Part II) ഉൾപ്പെടുത്തി
സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജവെമ്പാലയെ
ക�ൊന്നാൽ 7 വർഷം വരെ ജയിൽ
ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.
(പരിസ്ഥിതി പത്രപ്രവർത്തകയും വന്യജീവി
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറുമാണ് ലേഖിക)
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ജൂലായ് 2019
ര�ോഗങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം
മൂലം പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ ശ�ോഷണം, എന്നിവ
ജൈവവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആപൽക്കരമാണ്.
കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ
ആഗ�ോളതലത്തിൽ നാൽപ്പതു
ശതമാനത്തോളം വനമേഖല
നാശ�ോന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇരുപത്തിയഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ വനം
തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി. വേറെ
ഇരുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ
90% വനമേഖല പുനരുജ്ജീവനം
സാധിക്കാത്തവണ്ണം നശിച്ചിരിക്കുന്നു.
1900-ന് ശേഷം അൻപത്
ശതമാനത്തോളം നീർത്തടങ്ങൾ ആഗ�ോള
തലത്തിൽ നാമാവശേഷമായി. രണ്ട്
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച്
ശതമാനത്തോളം കണ്ടൽവനങ്ങൾ
അപ്രത്യക്ഷമായതായി കണക്കാക്കുന്നു.

ജൈവവൈവിധ്യം
നമ്മുടെ പൈതൃകം

വ

ളരുന്ന ആഗ�ോള
ജനസംഖ്യയും തുടർന്നുണ്ടായ
വന നശീകരണവും,
ശ�ോഷണവും നേർ അനുപാതത്തിൽ
ഉള്ള പ്രക്രിയയാണ�ോ എന്നത് ഒരു
പ്രധാന ച�ോദ്യം ആണ്. വനങ്ങൾ
മനുഷ്യരുടെ ശത്രുക്കള�ോ പ്രതിയ�ോഗികള�ോ
എന്നതിനുത്തരം മനുഷ്യരാൽ ഉന്മൂലനം
ചെയ്യപ്പെട്ട ആഗ�ോള വനസമ്പത്തുതന്നെ
ഉദാഹരണം. വനം, മരങ്ങൾ, ജലം
എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സങ്കീർണ്ണവും
ചലനാത്മകവുമാണ്. പ്രധാനമായും
വനസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധികൃതരും
പ്രകൃതിതല്പര വ്യക്തികളുമാണ്
സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള
ജലസ്രോതസ്സുകളും, ജൈവസമ്പത്തുകളും
സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രധാന ഉപാധി
വനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
700 ക�ോടി ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
അധിവസിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷം ക�ോടി
മരങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനം.
മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ തുടക്കത്തെ
അപേക്ഷിച്ച് 46% മരങ്ങളുടെ കുറവ്

30

www.forest.kerala.gov.in

ഡ�ോ. കെ.പി. ലാലാദാസ്
മനുഷ്യ ഇടപെടലിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഏതാണ്ട് 1.36 ലക്ഷം ക�ോടി മരങ്ങൾ
ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശങ്ങളിലും 0.84 ലക്ഷം
ക�ോടി മരങ്ങൾ ശീത�ോഷ്ണമേഖലയിലുമാണ്.
മനുഷ്യ-വൃക്ഷ സംഖ്യാനുപാതത്തിൽ വലിയ
വ്യതിയാനം നിലനില്പുണ്ട്. വനത്തിന്
പുറത്ത് വനവൃക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന
ആവാസവ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വിരളം
ആയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ
ജീവിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾക്ക്
വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയാണ.്
അതുപ�ോലെ തന്നെ വലിയ�ൊരു വിഭാഗം
ജനങ്ങൾക്ക് ജല ദൗർലഭ്യത്താൽ
കെടുതികളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.
വനവും ജല ലഭ്യതയും പരസ്പര
പൂരകങ്ങളായി അനുവർത്തിക്കുന്ന
ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. വനവും മരങ്ങളും
ജലലഭ്യതയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ
ബൃഹത്തായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ
സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ
പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നുവ�ോ? ഇത് ജലക്ഷാമം
പരിഹരിക്കുമ�ോ? ഏത് തരം വൃക്ഷങ്ങളാണ്

നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത്? വൈവിധ്യമാർന്ന
പ്രകൃതി ആവാസ മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ
വനവൽക്കരണം സംയ�ോജിക്കപ്പെടും?
വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച എന്നിവയെ
നേരിടാൻ നമ്മെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും
എന്നിവ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട
സങ്കീർണ്ണമായ, സമസ്യകളാണ്.
ജീവികളുടെ നിലനില്പിനാധാരമായ
ഭക്ഷണം, ശുദ്ധജലം, ശുദ്ധവായു തുടങ്ങിയ
നിരവധി സേവനങ്ങൾ വനം സമൂഹത്തിന്
സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ഈ ജൈവ
ആവാസവ്യവസ്ഥാ സേവനങ്ങളുടെ
തുടർച്ചയായ ലഭ്യതയെ ആശ്രയിച്ചാണ്
ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ്.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ
ശ�ോഷണം

ആഗ�ോള തലത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ
ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ വൻത�ോതിലുള്ള
ശ�ോഷണം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
2030-ഓടെ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ 60%
നഷ്ടപ്പെടാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതായി
ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭയക്കുന്നു. മത്സ്യ ബന്ധനം,
മലിനീകരണം, കടലിന്റെ ക്ഷാര സ്വഭാവം,

പരിഷ്കൃത സമൂഹമായ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ
ശരിയായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
ജൈവവൈവിധ്യശ�ോഷണം ഗുരുതരമായി
തുടരും. ഇത് ല�ോലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ
എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി തകർക്കുകയും പുനർജ്ജനിക്കുള്ള
അവസരം സ്ഥായിയായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

പരിസ്ഥിതി അഭയാർത്ഥികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു

ജൈവവൈവിധ്യ ശ�ോഷണം അതിഭീമമാകുമ്പോൾ
ഭക്ഷ്യോല്പാദനവും മറ്റ് ജൈവ സമ്പത്തുകളും ലഭിക്കാൻ വൻ തുക
മുടക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നു. സാമ്പത്തികമായി
പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ദരിദ്രജനസമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുകയും സ്വദേശത്തു
നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്യും. അടുത്ത
ദശകത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ പ്രദേശത്ത് നിന്നും
വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യൂറ�ോപ്പിലേക്കും ഏകദേശം അറുപത്
മില്യന�ോളം ജനങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളായി പലായനം ചെയ്യും
എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഭ്യന്തര അഭയാർത്ഥികളുടെ
ആധിക്യം അതിലേറെ ആകും. പ�ോഷകാഹാരക്കുറവ്,
ജലദൗർലഭ്യം, ജലജന്യ ര�ോഗങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയാൽ
അസ്വസ്ഥരായ സമൂഹങ്ങൾ ഇതുമൂലം ഉടലെടുക്കും.

ശാന്തിസ്ഥൽ

ആവാസവ്യവസ്ഥാ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യനിർമ്മിത
ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ വികാസം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം
മനുഷ്യന്റെ കൈ കടത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ, സസ്യജന്തു
വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അധിവസിക്കാൻ,
ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ്
ശാന്തിസ്ഥൽ പദ്ധതി. കേരള സംസ്ഥാന
ജൈവ വൈവിധ്യ ബ�ോർഡിന്റെ ഈ സംരംഭം
സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
സ്ഥായിയായി നിലനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

പ്രകൃതിദത്ത പച്ചപ്പുകളുടെ പ�ോഷണം കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാന ക്രമീകരണം, കാർബൺ ആഗിരണം,
ജന്തുവൈവിധ്യങ്ങളുടെ പ�ോഷണം, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ
സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതാണ്
ഈ പദ്ധതി. ഇരുപതിലേറെ ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ഈ പദ്ധതി
വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി. സന്നദ്ധ സേവകരായി
1500 ലധികം ബയ�ോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്ലബ്ബുകൾ ഇവയുടെ
വ്യാപനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായം നൽകി
വരുന്നു.
ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ സമിതികൾ സന്നദ്ധ
www.forest.kerala.gov.in
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ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ ഫലപ്രദമായ
സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിന്
നല്കും. ഇവ ആഹാരമായും, ജലമായും,
സ്ഥിരസാമ്പത്തിക വരുമാനമായും,
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെ
പ്രതിര�ോധിക്കുന്ന കവചവുമായും
വർത്തിക്കുന്നു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുപ്രധാനമായ
പതിനേഴ് സുസ്ഥിര വികസന
ലക്ഷ്യങ്ങളിലും കേന്ദ്രാശയമായി
വരുന്നത് ജലസംരക്ഷണം തന്നെ.
ജലത്തെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി
പരിഗണിച്ചുള്ള പാരിസ്ഥിതികവും
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള
സമ്പർക്കം വ്യക്തതയ�ോടെ
കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ
സഹായ സഹകരണത്തോടെയാണ്
ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.
സ്ഥായിയായി പച്ചപ്പും മരങ്ങളും ഒരു
പ്രദേശത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
തദ്ദേശീയ കാലാവസ്ഥാമേഖലയിൽ വളരെ
തന്ത്രപ്രധാനമായ സേവനങ്ങൾ ഇത്തരം
ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള
സൂക്ഷ്മ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ (micro
ecosystems) രൂപീകരിക്കുന്നത്
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാന ഭവിഷ്യത്തുകൾ
പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉതകും.

ജൈവവൈവിധ്യ പൈതൃക
കേന്ദ്രങ്ങൾ (Biodiversity
heritage sites)

വനപ്രദേശത്തിന് പുറമേയുള്ള
തന്ത്രപ്രധാനമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ
സംരക്ഷിക്കാൻ ജൈവവൈവിധ്യ
ആക്ടിന്റെ വകുപ്പ് 37 പ്രകാരം
ജൈവവൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
നിയമപരമായി രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
വനസംരക്ഷണ ഭൂമികളിൽ
നിന്ന് വിഭിന്നമായ രീതിയിലാണ്
ജൈവവൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ
രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വനത്തിൽ
മനുഷ്യ സഞ്ചാരം/ പ്രവർത്തനം
നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടം
ജൈവസമ്പത്തിനെ സുസ്ഥിരമായി
ഉപയ�ോഗിച്ച് പരസ്പരപൂരകമായി
അനുവർത്തിക്കാവുന്ന മനുഷ്യ
സൗഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.
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ജൈവവൈവിധ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള
പ്രദേശങ്ങൾ, വംശനാശഭീഷണി
നേരിടുന്ന സസ്യജീവജാലങ്ങൾ
അടങ്ങുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ,
പരിണാമ പ്രാധാന്യമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ
നിലനില്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി
ല�ോല ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ,
കൃഷി-കാലിയിനങ്ങളുടെ
വന്യബന്ധുക്കളായ ജീവ ജാലങ്ങൾ
നിലനില്ക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ,
തന്ത്രപ്രധാനമായ ജല സ്രോതസ്സുകൾ,
പർവ്വതനിരകൾ, സാംസ്കാരികവും
ഭൗതികവുമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ,
എന്നിവിടങ്ങളെ നിയമപരമായി
ജൈവ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായി
പ്രഖ്യാപിക്കാം. അതാത് തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള
ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണസമിതി
ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച്
സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ
ബ�ോർഡിന്റെ അനുമതിയ�ോടുകൂടി
സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുഖേന ഗസറ്റ്
വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതാണ് നടപടിക്രമം.

വനം-ജലം കേന്ദ്രബിന്ദു

പ്രകൃതിയിലെ സ്വാഭാവികമായ
ധാതുജൈവ വിഭവങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി
ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ
ആവാസവ്യവസ്ഥ നൽകുന്ന
സേവനങ്ങൾ, തകർന്നുപ�ോകുന്നു.
മനുഷ്യ സമൂഹം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ
ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്
ഇന്നുള്ളത്. ഇത് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ
നിലനില്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു.
സുസ്ഥിരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന

കാലാവസ്ഥ-വനം-ജലം-മനുഷ്യർ
തുടങ്ങിയ ആവാസശൃംഖലയിലെ
എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജലസ്രോതസുകളെ
സംയ�ോജിപ്പിച്ച് യുക്തിസഹമായ
സംരക്ഷണ, ആസൂത്രണ തീരുമാനങ്ങൾ
എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രതീക്ഷി തമായ
പരിണിത ഫലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കും.
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വന,പർവ്വത നിരകൾ
ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 25 ക�ോടി
ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം നൽകുന്നു.
ആവാസ വ്യവസ്ഥാശ�ോഷണം ഒരു
ആഗ�ോള പ്രതിഭാസം ആയതിനാൽ
സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ പുനഃ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കണം.
കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ തദ്ദേശ 'ഭരണ
സംവിധാനങ്ങളും ദേശീയ ഗവണ്മെന്റുകളും
സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ജനങ്ങളും
കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവന്റെ നിലനില്പിന്
താങ്ങാകണം. പരിസ്ഥിതിയേയും തകരുന്ന
ആവാസവ്യവസ്ഥയേയും പുനരുദ്ധരിക്കാൻ
നൂതന ആവാസവ്യവസ്ഥാ സംരക്ഷണ
പദ്ധതികൾ, ലഭ്യമായ മാതൃകകൾ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വേണം നടപ്പാക്കേണ്ടത്.
തദ്ദേശീയ തലത്തിൽ ലഭ്യമായ
സ്ഥലങ്ങളിൽ വനവൽക്കരണവും
അതിന്റെ തുടർ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പു
വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. റവന്യു
ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും സ്വകാര്യസ്ഥലങ്ങളിലും
ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവാസ സംരക്ഷണ,
പ�ോഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും
അത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം
നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
സ്ഥലങ്ങളെ ഉടമസ്ഥന്റെ പൂർണ്ണ
സമ്മതത്തോടും സഹകരണത്തോടും
ജൈവവൈവിധ്യ പൈതൃക
കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്ഥായിയായി
സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
(കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബ�ോർഡ്
മുൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാണ് ലേഖകൻ)

ച�ോരകുടിക്കുന്ന
കാട്ടുപുല്ല്

ക

ടുവയേയും, കാട്ടാനയേയും
മാത്രമല്ല കടുത്ത
കാർക്കോടകനെപ്പോലും
ഞാൻ കാട്ടിനുള്ളിൽവച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
അപൂർവ്വം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ
അവരുമായി ഞാൻ സന്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
എന്നാൽ അവർക്കാർക്കും എന്നെ
പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ
ഓട്ടത്തിന്റെ 'സ്പീഡും' ചാട്ടത്തിന്റെ
'ഹൈറ്റും' ഒരു പക്ഷേ അവർ
പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ എന്നെ
അടിപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
കേവലം നിസ്സാരനായ ഒരു കാട്ടുപുല്ലിന്
ഒരിക്കൽ അതു സാധിച്ചു. എന്നെ
വരിഞ്ഞുകെട്ടി ലക്ഷ്മണരേഖയ്ക്കുള്ളിൽ
നിർത്താൻ സാധിച്ച ഒരു കഥ
ലജ്ജയ�ോടുകൂടിയാണെങ്കിലും
ഭയത്തോടുകൂടി ഞാൻ
പറഞ്ഞുക�ൊള്ളട്ടെ. ഇത്രയും കാലം
ഇക്കഥ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്

വര: വിഷ്ണു പി.എസ്.

എൻ. പരമേശ്വരൻ
നാം നമ്മുടെ പ്രതാപങ്ങളെ
പ്രശംസിച്ചു പ്രസംഗിക്കുകയല്ലാതെ
നമുക്കു പറ്റുന്ന അമളികളെക്കുറിച്ചും
അപമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധാരണ
മിണ്ടാറില്ലല്ലോ എന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്.
പത്തിരുപതു ക�ൊല്ലങ്ങൾക്കു
മുമ്പ് ഒരുദിവസം ഞാൻ എന്റെ
ഔദ്യോഗിക കൃത്യം അനുസരിച്ച്
അതിരാവിലെ വനത്തിലേയ്ക്കു
പ�ോകുകയായിരുന്നു. ചാലിയക്കരഅച്ചൻക�ോവിൽ റിസർവ്വു വനങ്ങളുടെ
പ�ൊതുബൗണ്ടറി (Common Boundary)
പരിശ�ോധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു
യാത്രോദ്ദേശം. അതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു മുമ്പ്
രണ്ടു ഗാർഡുമാരേയും പത്തിരുപതു
മലമ്പണ്ടാരങ്ങളേയും വെട്ടുകത്തി,
മൺവെട്ടി, പിക്കാസ്സ് തുടങ്ങിയ
പണിയായുധങ്ങള�ോടുകൂടി ബൗണ്ടറി
വെട്ടുജ�ോലിക്കായി നിയ�ോഗിച്ചിരുന്നു.
അവരുടെ ജ�ോലി എത്രത്തോളം

പുര�ോഗമിച്ചു എന്ന് അവരെ
അറിയിക്കാതെ പരിശ�ോധിക്കണമെന്നും
ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഏകനായി
ചാലിയക്കരത്തോട്ടത്തിന്റെ
കിഴക്കെ അതിർത്തിയിൽ എത്തി
ഒരു പാറക്കെട്ടിൽക്കൂടി കയറി
വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു.
ആ പാറപ്പുറത്തെവിടെയ�ോ ഒരു
സർവ്വേക്കല്ലിന്റെ സ്ഥാനം
അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂപടവും
എന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷേ, ഞാൻ അയച്ചിരുന്ന ആളുകൾ
അവിടം തെളിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
സർവ്വേക്കല്ലു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എനിക്ക്
അശേഷം പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല. ഉയർന്ന
പാറക്കെട്ടിന്റെ അടിവാരത്തിൽ
എത്തുന്ന മൗനമ�ോഹിനിയായ
മാമ്പഴത്തുറയാറ് ആ കരിമ്പാറക്കൂറ്റന്റെ
നിർജ്ജീവാവസ്ഥയെ ഓർത്തു
പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് അവിടം
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ഗുരുവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ആ
യുദ്ധം അങ്ങനെ ദു:ഖപര്യവസായി
യായിത്തീരുന്നു.

കടന്നുപ�ോകുന്നത്. കാട്ടുജാതിക്കാർ
കുടിലയായ ഈ കാട്ടാറിനെ പല
കള്ളപ്പേരുകൾ ച�ൊല്ലി വിളിക്കാറുണ്ട്.
ഈ പേരുകളുടെ കലാരസികത്വം
പ്രസ്തുത കാട്ടാറുവഴി പവിത്രമായ
മാമ്പഴത്തുറക്ഷേത്രം മുതൽ
തൂക്കുപാലം ക�ൊണ്ടു പ്രസിദ്ധമായ
പുനലൂർവരെയുള്ള പത്തുമുപ്പതു
മൈൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കേ
ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിന്റെ
കരകളിൽ അവിടവിടെ വളർന്ന്
ഇരുളടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈറ്റക്കാടുകളും,
ചാമുണ്ഡിയെപ്പോലെ ക്രുദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ചൂരക്കെട്ടുകളും, കിഴുക്കാൻതൂക്കായ
മലംചരിവുകളിൽ പൂത്തുലഞ്ഞു മണംപാറി
നിൽക്കുന്ന വനരാജികളും, ശംഖനാദം
മുഴക്കുന്ന മുളംകാടുകളും, ആരിലും
ഭംഗിയും ഭയവും വളർത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ
തന്നെയാണ്. ഈ കുതൂഹലങ്ങളെല്ലാം
തരണം ചെയ്ത് ഓടിമറയുന്ന ആ
തടിനിയുടെ തരംഗലീലകളെക്കുറിച്ച്
എന്തുപറയാനാണ് ?
പാറപ്പുറത്തുനിന്നുക�ൊണ്ട് ഞാൻ
ബൗണ്ടറി കണ്ടറിഞ്ഞ് അതുവഴി
ഒന്നരമൈൽ ദൂരത്തോളം സഞ്ചരിച്ചു.
ഒരു മലയുടെ താഴ്ചയിലേക്കിറങ്ങി ഒരു
നീര�ൊഴുക്കുചാലും കടന്ന് മറ്റൊരു
മലയുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് ആ ബൗണ്ടറി
പിന്നെയും നീണ്ടുപ�ോകുന്നതായി
ഞാൻ കണ്ടു. എന്റെ ജ�ോലിക്കാർ
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ഇരുപതടി വീതിയിൽ വൃത്തിയായി
അവിടം തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
എന്റെ സഞ്ചാരത്തിനു പ്രയാസം
ഉണ്ടായില്ല. നിബിഡമായി നിന്നിരുന്ന
ഈറക്കാടുകൾ വകഞ്ഞ് രണ്ടു
റിസർവ്വുകളുടേയും ഇടയിൽ കൂടി
മലമുകളിലേയ്ക്കു തെളിച്ചിരുന്ന ആ
'ക�ോമൺ ബൗണ്ടറി' മലർമങ്കയുടെ
ശിര�ോമദ്ധ്യേ നീണ്ടു വിലസുന്ന
രജതരേഖ പ�ോലെ രമ്യമായി
കാണപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ
അപഹൃതചിത്തനായി ഞാൻ
നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശ്രദ്ധ ബലാൽ
മറ്റൊരു വഴിയിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു.
അടുത്തെവിടെയ�ോ ഉഗ്രമായ ഒരു
ഗജസംഘട്ടനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു
മനസ്സിലായി. ആനകളുടെ തേറ്റകൾ
തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംഘട്ടനത്തിന്റെ
നിർഘ�ോഷം എന്റെ കർണ്ണപുടങ്ങളിൽ
വന്നുപതിച്ചു. ഞാൻ അമ്പരന്നു ചുറ്റുപാടും
കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു. ഏതുവഴിക്കാണ്
അവറ്റകൾ വന്നുചാടുന്നതെന്നറിയാതെ
പരിഭ്രമിച്ച് അസ്വസ്ഥനായി
നിൽക്കുമ്പോൾ അകലെ ആ
നീര�ൊഴുക്കുചാലിൽ അലർച്ചയ�ോടുകൂടി
ഒരു ക�ൊമ്പൻ പൃഷ്ഠവുംകുത്തി വീഴുന്നതും
അവന്റെ നീണ്ടുകൂർത്ത തേറ്റകൾ
പ്രതിയ�ോഗിയായ മറ്റൊരു ക�ൊമ്പന്റെ
നേർക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അല്പം
അകലെയായതുക�ൊണ്ട് തെല്ലൊരു
ആശ്വാസം ഉണ്ടായി.

വനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ
ആനകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള
സമരം അധികംപേരും കണ്ടിരിക്കാൻ
ഇടയില്ല. അത് അപകടം
പിടിച്ച ഒരു കാഴ്ചതന്നെയാണ്.
കൂട്ടത്തിൽചേരാതെ വേർപിരിഞ്ഞു
നടക്കുന്ന ഒറ്റയാനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ
കേട്ടിരിക്കും. അവൻ തരം ന�ോക്കി
ആനപ്പറ്റത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിൽ
നിന്നും ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുക്കും.
അതിനെ ശിഷ്യനായി ക�ൊണ്ടുനടന്ന്
വളർത്തുകയാണ് പിന്നീട് അവന്റെ
ജ�ോലി. ശിഷ്യൻ വളർന്നുവരുംത�ോറും
അവന്റെ ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന
പലതും അവൻ ഗുരുവിന�ോടുതന്നെ
കാണിച്ചുതുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആദ്യമാദ്യം
സ്നേഹപൂർവ്വം നടത്താറുള്ള ആ
പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനം അവർ
തമ്മിലുള്ള വാശിയിലും വൈരാഗ്യത്തിലും
കലാശിച്ച് രണ്ടില�ൊരാൾ
മരണപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള നീണ്ട
യുദ്ധമായി അത് പര്യവസാനിക്കുന്നു.
എട്ടും പത്തും ദിവസം അഹ�ോരാത്രം
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉഗ്രപ�ോരാട്ടമായി
ഇതു രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ
അതിന്റെ രൗദ്രസ്വഭാവം ഒന്നു
കാണേണ്ടതുതന്നെയാണ്. തേറ്റകൾ
ക�ൊണ്ടുള്ള കുത്തും,വെട്ടും, ഉന്തും, തള്ളും
പ�ൊടിപൂരംതന്നെ. ഇടിമുഴക്കംപ�ോലുള്ള
ശബ്ദം ഇടവിടാതെ ആ മലമുഴുക്കെ
മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടാവും. മിക്കപ്പോഴും

അല്പം അകലെയാണെങ്കിലും
തെളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ ബൗണ്ടറിയിൽ
ഏകനായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതു
തികച്ചും ആപൽക്കരമാണെന്നു കണ്ട്
ഞാൻ അടുത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്ന
ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മറവിൽ ഒളിക്കാൻ
ഭാവിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എന്റെ വലത്തെ
കണംകാലിൽ ചുളുചുളാ കുത്തുന്ന
ഒരു ദുസ്സഹവേദന ആരംഭിച്ചു.
വൈദ്യുത വേഗത്തിൽ അതു ശരീരം
മുഴുക്കെ വ്യാപിക്കുന്നതുപ�ോലെ
ത�ോന്നി. ഒരു ചുവടുവച്ചു. പിന്നീട�ൊരു
ചുവടുകൂടി വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ തീരെ
അശക്തനായിത്തീർന്നു. ഉയർത്തിയ
കാൽ അങ്ങനെതന്നെ വച്ചുക�ൊണ്ട്
അടുത്തുനിന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുവൃക്ഷത്തിൽ
കടന്നു പിടികൂടി. കാല് അല്പം കൂടി
അനക്കിയാൽ അപ്പോൾ എന്റെ പ്രാണൻ
പ�ോയേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു.
എന്റെ ശിവനേ ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ
ഒരു വേദന! ഞാൻ അറിയാതെ
എന്റെ ദൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെയ�ോ എന്റെ
കാലിൽ പതിച്ചു. വലംകൈ അവിടെ
ഓടിയെത്തി. കാലിലെ ര�ോമങ്ങളെ
ചുറ്റിപ്പിടികൂടിയ ഒരു പുൽച്ചെടിയുടെ
നേർക്ക് അതു പാഞ്ഞു. അയ്യോ!
ഇങ്ങനേയുമുണ്ടോ ഒരു പിടിപാട് !
ആ പുൽച്ചെടി ഒന്നനങ്ങിയാൽ മതി,
മുറുക്കിവലിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എന്റെ
ര�ോമങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി പിരിമുറുക്കി എന്നെ
വേദനിപ്പിക്കാൻ. എന്റെ ശരീരത്തിൽ
ഉണ്ടാവുന്ന എത്ര നിസ്സാരമായ
അനക്കവും ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതുപ�ോലുംകാലിലുള്ള എന്റെ ര�ോമങ്ങളെ
പിടിച്ചു മുറുക്കി പിഴുതെടുക്കുവാൻ ആ
പുൽച്ചെടിയെ സഹായിക്കുന്നതായി
കാണപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരുവശത്തു
കലിതുള്ളി നിൽക്കുന്ന കാട്ടാനകൾ
ഓടിവന്നേക്കുമെന്നുള്ള പ്രാണഭീതി;
മറുവശത്ത് അതിഭയങ്കരനായ
ഒരു കാട്ടുപുല്ലിന്റെ രക്തദാഹം
ക�ൊണ്ടുള്ള പ്രാണവേദന. എന്റെ
അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതു
മറ്റാർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള
പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. വരുന്നതുവരട്ടെ
എന്നു വിചാരിച്ച് കണ്ണും പൂട്ടി, പല്ലും
കടിച്ചുപിടിച്ചുക�ൊണ്ട് ആ പുൽച്ചെടിയെ
ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തുകളഞ്ഞു.
അതുപറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ
ര�ോമങ്ങളും പിഴുതെടുത്തുക�ൊണ്ടല്ലാതെ
അതു വേർപെട്ടില്ല. ര�ോമകൂപങ്ങളിൽ
നിന്നും രക്തം പ�ൊടിയുവാൻ
തുടങ്ങി. ഒരു മണിക്കൂറ�ോളം
സമയം പ്രജ്ഞയില്ലാതെ ഞാൻ

അവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നുപ�ോയി ഞാൻ
സ്വബ�ോധവാനായിത്തീർന്നപ്പോൾ
അകലെ എവിടെയ�ോ കേൾക്കാം
പിന്നെയും ആ ഗജവീരന്മാരുടെ
സംഘട്ടനനിർഘ�ോഷം. ഏതായാലും
എന്റെ അന്നത്തെ യാത്ര
ശുഭകരമല്ലെന്നു കണ്ട് ഞാൻ
മടങ്ങിപ്പോന്നു. ക്ലേശിച്ചു വിഷമിച്ചു ഞാൻ
തിരികെ ചാലിയക്കരത്തോട്ടത്തിൽ
എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ
അയച്ചിരുന്ന ഗാർഡുമാരും
മലമ്പണ്ടാരങ്ങളും 'അണ്ടികളഞ്ഞ
അണ്ണാനെപ്പോലെ' നിൽക്കുന്നതു
കണ്ടു. തലേദിവസം രാത്രി അവരുടെ
പണിയായുധങ്ങൾ മുഴുക്കെ കാട്ടാനകൾ
ചവിട്ടി പർപ്പടകമാക്കിയിരുന്ന
തിനാൽ ജ�ോലിക്കുതരമാകാതെ
മടങ്ങിവന്നിരിക്കുകയാണവർ.
രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങൾകൂടി
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക�ോട്ടക്കയത്തിനടുത്ത്
ഒരു ക�ൊമ്പനാന കുത്തും വെട്ടുമേറ്റു
ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായി എനിക്ക്
അറിവു ലഭിച്ചു. രക്തഭ�ോജികളായ
പുൽച്ചെടികളുടെ വിവരം അല്പം
കൂടി പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഈ കഥ
അവസാനിപ്പിക്കാം. കാട്ടിനുള്ളിൽ

ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരു തരം
അപൂർവ്വജാതി പുല്ലുകൾ വളരുന്നുണ്ട്.
അതുകൾക്ക് ഒന്നുമുതൽ രണ്ടടിവരെ
ഉയരം വരും. അതിന്റെ പൂക്കൾ ചെമ്പിച്ച
ര�ോമങ്ങൾചേർന്നു ജടപിടിച്ചതുപ�ോലെ
തൂങ്ങിക്കിടക്കും. ജീവനുള്ള പ്രാണികൾ
അടുത്തുകൂടി കടന്നുപ�ോകുമ്പോൾ
അവകളെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് രക്തം
ഊറ്റിക്കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം
പുൽച്ചെടികൾ ജീവസന്ധാരണം
ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള
ഒരു പുൽച്ചെടിയാണ് എന്നെയും
പിടികൂടിയതെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ഇവറ്റയെ * 'രാക്ഷസപ്പുല്ല്' എന്നു
വിളിക്കുന്നതിൽ യാത�ൊരു
അതിശയ�ോക്തിയും ഇല്ലതന്നെ.
എന്റെ പത്തുമുപ്പതു ക�ൊല്ലത്തെ
വനസഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ
മാത്രമേ ഈ അക്രമിയുടെ വായിൽ
അകപ്പെടാൻ നിർഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.
അടുത്ത ലക്കം :
പത്മിനിയുടെ പ്രണയം

* Scleria corymbosa

എന്ന ഇനത്തിൽപെട്ട ഒരു പുല്ലാണിത്.
ച�ോരകുടിക്കില്ല എന്നാൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കും.
മലയാളത്തിൽ എല്ലറുപ്പൻ, അസ്ഥി അറുപ്പൻ എന്നീ
പേരുകളുമുണ്ട്.
www.forest.kerala.gov.in
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നാം മറന്ന നാട്ടുപഴങ്ങൾ-23
വിദൂരവിൽപ്പന സാദ്ധ്യമല്ല.
സീസണായാൽ കുട്ടികളും പക്ഷികളും
കുരങ്ങന്മാരുമ�ൊക്കെയാണ് ഈ
'ഒട്ടിപ്പോ' പഴത്തിന്റെ ആരാധകരും
ഉപഭ�ോക്താക്കളും.
മൂക്കാത്ത പഴത്തിന് നല്ല
പച്ചനിറമാണ്. ക്രമേണ
പാകമാകുന്നതനുസരിച്ച്
നിറഭേദം സാവധാനം
സംഭവിക്കുന്നു. ഏറെ
പഴുത്താൽ മരത്തിൽ
നിന്ന് പ�ൊഴിയും.
അപ്പോഴേക്കും കായ്കൾക്ക്
നല്ല കറുത്ത പർപ്പിൾ
നിറമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
പച്ചക്കായ്ക്ക് ഉപ്പിലിട്ട
പച്ചമാങ്ങയ�ോട്
സമാനമായ രസമാണ്.
ഇതാണ് ഇതിനെ
അച്ചാറിടാൻ യുക്തമാക്കുന്ന
ഘടകവും. എന്നാൽ കായ്
പഴുത്താൽ പഞ്ചാരപ്പഴമാകും. മറ്റു
പ്രത്യേക ഗന്ധമ�ൊന്നുമുണ്ടാവില്ല.
	പ�ോഷകമികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ
നറുവിരിപ്പഴം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. പ്രോട്ടീൻ,
കാർബ�ോഹൈഡ്രേറ്റ്, ക�ൊഴുപ്പ്,
നാര്, ഇരുമ്പുസത്ത്, ഫ�ോസ്ഫറസ്,
കാത്സ്യം എന്നിവയിതിലുണ്ട്.
ഊർജ്ജദായകവുമാണ് പഴം.

ഡ�ോ. എൻ. മ�ോഹനൻ

നറുവിരി

അഥവാ ഒട്ടിപ്പോ പഴം
നിത്യസാന്നിധ്യമാണ് ഈ ഫലവൃക്ഷം.

സുരേഷ് മുതുകുളം

ഇ

കാമ്പ് പശപ�ോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന
സ്വഭാവം കാട്ടും. എങ്കിലും പഴം കഴിക്കാൻ
മധുരതരം, മൂക്കാത്ത കായ്കളാകട്ടെ
അച്ചാറിടാൻ ബഹുകേമം.

മഞ്ഞയ�ോ പിങ്ക് കലർന്ന മഞ്ഞയ�ോ
നിറമുള്ള കായ്കൾ പഴുക്കുമ്പോൾ
തിളക്കമുള്ള കറുപ്പുനിറമായി മാറുന്നു.
അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ

ഇതാണ് 'നറുവിരി' എന്ന
നാട്ടുപഴത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ.
സ്വാദുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ
മാംസളഭാഗം പല്ലില�ൊട്ടും. സസ്യനാമം
'ക�ോർഡിയഡൈക്കോട്ടമ' 'ചെറുവിരി'
എന്നും പേരുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ സെബസ്റ്റൻ
പ്ലം, ഇന്ത്യൻ ചെറി, ക്ലാമി ചെറി, ഗ്ലൂബെറി,
പിങ്ക്പ�ോൾ, ബേഡ് ലൈംട്രീ തുടങ്ങി
വിളിപ്പേരുകൾ അനേകം. 'ക്ലാമി'
(Clammy) എന്നാൽ 'ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന്'
എന്നർത്ഥം. അതാണ് 'ക്ലാമി' ചെറി എന്ന
പേര് വരാൻ കാരണം. മലയാളത്തിൽ
'ആവിക്ക' എന്നും പേരുണ്ട്.

ടത്തരം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന
ഒരു ഇലപ�ൊഴിയും വൃക്ഷമാണ്
നറുവിരി. നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ
ഇതിന്റെ ജന്മനാടുകളായി കരുതുന്നു.
ഇതിൽ ചൈന, ജപ്പാൻ, തായ്വാൻ,
ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക,
കമ്പോഡിയ, ലാവ�ൊസ്, ബർമ്മ,
ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്ലാന്റ്, വിയറ്റ്നാം,
ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, പാപ്പുവന്യൂഗിനി,
ഇങ്ങനെ വിവിധ നാടുകളുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്തോ-മലയ പരിസ്ഥിതി
പ്രദേശമാണ് ഇവയുടെ ജന്മദേശം എന്ന്
പറയാം.
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മരം പരമാവധി 10-15 മീറ്റർ
ഉയരത്തിൽ വളരും. ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട്
എല്ലാ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലും കാണാം.
കേരളത്തിലും ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലെയും
വനമേഖലകളിലും ചുറ്റുവട്ടത്തും
നറുവിരി വളരുകയും കായ്ക്കുകയും
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരത്തടിക്കും ത�ൊലിക്കും
ബ്രൗൺ നിറമാണ്. ഇലകൾ കാഴ്ചയ്ക്ക്
മിനുസവും വഴുവഴുപ്പുമുള്ളതായി ത�ോന്നും.
കായ്കൾക്ക് ദീർഘവൃത്താകൃതി ആണ്.
നല്ല മധുരം. ഉൾഭാഗത്ത് ഒറ്റവിത്ത്.
പൂക്കൾക്ക് വെള്ളനിറമാണ്. നീളം
കുറഞ്ഞ തണ്ടിൽ കുലകളായുണ്ടാകുന്ന
പൂക്കൾ രാത്രികാലത്താണ്
വിടരുക. ഏതാണ്ട് 1500 മീറ്റർ വരെ
ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നറുവിരി
വളരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ,നേപ്പാൾ, മ്യാൻമർ
എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനങ്ങളിൽ

ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും നറുവിരി
പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാർച്ച് മുതൽ
ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ്.
എന്നാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇത് ജൂലായ്
മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയാണ്.
ഒരർത്ഥത്തിൽ അച്ചാറിടാൻ
കെങ്കേമമായതിനാൽ നറുവിരിപ്പഴങ്ങൾ
സുലഭമായി സീസണായാൽ
വനമേഖലയ�ോട് അടുത്തുള്ള
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും
വഴിയ�ോരക്കാഴ്ചയായി എത്താറുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്,
ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്,
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ. പഴുക്കാത്ത കായ്കൾ
പെട്ടെന്ന് കേടാകാതെ എവിടെയും
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
അത് വിദൂരവിപണികളിൽ
സുലഭമായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴം പെട്ടെന്ന്
കേടാകുമെന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ

സാധാരണഗതിയിൽ വിത്ത്, തണ്ടിൻ
കഷണങ്ങൾ, സ്റ്റമ്പ് തൈകൾ എന്നിവ
നട്ടാണ് ക്ലാമി ചെറി വളർത്തുക.
തണ്ടിൻ കഷണങ്ങൾ വേഗം വേരു
പിടിക്കും. കീടബാധ രൂക്ഷമായതിനാൽ
പലപ്പോഴും നടീൽ ക്ഷമതയുള്ള
വിത്തുകൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.
എന്നാൽ സ്റ്റമ്പ് തൈകൾ തമ്മിൽ
ഭേദമാണ്. ഗുജറാത്ത് കാർഷിക
സർവ്വകലാശാലയിലെ ഹ�ോർട്ടികൾച്ചർ
വിഭാഗത്തിൽ നറുവിരിയുടെ പ്രജനനം
സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ
നടന്നിരുന്നു. പാളിമുകുളനം (ഷീൽഡ്
ബഡ്ഡിംങ്), ആപ്പൊട്ടിക്കൽ (വെഡ്ജ്
ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്) എന്നീ രീതികളിലാണ്
പ്രജനനം നടത്തിയത്. രണ്ടും
ഫലപ്രദമായി കണ്ടു, കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും
മികച്ചത് മുകുളനമായിരുന്നു.
ബഹുമുഖ ഉപയ�ോഗങ്ങൾ
• പാകമാകാത്ത കായ്കൾ അച്ചാറിടാൻ
ഉത്തമം. ഇത് കാലിത്തീറ്റയായും
എടുക്കാം. ഇലകളും 		
മികച്ച കാലിത്തീറ്റ.
• മരത്തൊലിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന
കഷായം മുറിവുണക്കാനും പ്രാണികൾ
കടിക്കുമ്പോഴും 		
ഔഷധമാണ്.

മില്ലി അതിസാരം, വയറുവേദന,
വിരസംഹാരി എന്നീ നിലകളിൽ 		
ഉപയ�ോഗപ്പെടുന്നു.
• പഴച്ചാറ് ശ്വാസക�ോശത്തിൽ
നിന്ന് കഫം നീക്കാനും ചുമ, ആസ്തമ
എന്നിവയുടെ ചികിത്സക്കും ഉത്തമം.
• മരത്തൊലിയുടെയ�ോ വേരിന്റെയ�ോ
ശീതകഷായം 40-50 മില്ലി നൽകുന്നത്
മൂത്രശ�ോധനയിലെ തടസ്സം നീക്കി
ശ�ോധന സുഖകരമാക്കും.
• പഴം ദഹനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും;
ദഹനക്കുറവ് പരിഹരിക്കും
•	വേര് ചതച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന കുഴമ്പ്
കരപ്പൻ (വരട്ടുച�ൊറി), വളംകടി
(പുഴുക്കടി) തുടങ്ങിയ 		
ചർമ്മര�ോഗങ്ങൾക്ക് പുരട്ടി ശമനം
വരുത്താം.
• പുരുഷന്മാരിൽ പുതിയ പഴച്ചാറ്
ബീജസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുപകരിക്കും.
• ശരീരബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും
ക്ഷീണവും തളർച്ചയും മാറ്റാനും
മരത്തൊലിക്കഷായം 		
കഴിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും.
ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ
ബാക്റ്റീരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള
ഉപദ്രവകാരികളായ
സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ഫലപ്രദമായി
നശിപ്പിക്കാൻ നറുവരിക്ക് കഴിവുണ്ട്
ഇ.ക�ോളിസ്റ്റഫൈല�ോക�ോക്കസ്
തുടങ്ങിയ ബാക്റ്റീരിയകളെയും
ആസ്പെർജില്ലസ്, കാൻഡിഡ
തുടങ്ങിയ ഫംഗസുകളെയും
ഇതിന്റെ മരത്തൊലിയിൽ
നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന സത്തിന്
നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട്. അതുപ�ോലെ
പഴസത്തിന് മുറിവുണക്കാൻ
ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവാണുള്ളത്. പ്രമേഹ
പ്രതിര�ോധശേഷിയും നറുവരിക്കുണ്ട്
എന്നാണ് ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ
പറയുന്നത്.
പഴുക്കാത്ത കായ്കൾ ഒരു ചെറിയ
പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ
ഒരു മാസം വരെ കേടാകാതെ
സൂക്ഷിക്കാം. നറുവരിമരത്തിന്റെ തടി
മികച്ച ഇന്ധനമാണ്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ
പഴസത്തിന് 'മെലഡ�ോഗൈൻ'
എന്ന വേരുകെട്ടി നിമ വിരകളെ
നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും കഴിവുണ്ട്.
ദ്രുതവളർച്ചാ സ്വഭാവമുള്ളതാകയാൽ
കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും ഫാം റ�ോഡുകൾക്കും
അതിരായി നറുവരി വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതും
നല്ലതാണ്.
(ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറ�ോ
റിട്ട. പ്രിൻ. ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറാണ്
ലേഖകൻ)

• ഈ കഷായം തന്നെ 40-50
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കാട്ടിലെ രാജ്ഞിക്ക്

പ്രണാമം

ഡ�ോ. ജി.എസ്. അരുൺകുമാർ

ജീ

വിതത്തിലാദ്യമായി മരണപ്പെട്ട ഒരു
സിംഹത്തെ കൈക�ൊണ്ട് ത�ൊട്ട് തല�ോടാനും
ആ വന്യമന�ോഹാരിതയെ ആവ�ോളം
നേരിൽ കണ്ട് തൃപ്തിയടയാനും സാധിച്ചത് ഒരു
മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ആദ്യം സ്വന്തം കണ്ണുകളെ
വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ്
അനിമൽപ്ലാനെറ്റിലും ഡിസ്ക
 വറി ചാനലിലും
മറ്റുമ�ൊക്കെയാണ് സിംഹക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചത്.
1984-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ
ആദ്യത്തെ സിംഹസഫാരി പാർക്കായ നെയ്യാറിലെ
പത്തൊൻപതു വയസ്സുള്ള (ഏഷ്യൻ സിംഹത്തിന്റെ
ശരാശരി ആയൂർദൈർഘ്യം) പെൺസിംഹമായിരുന്ന
സിന്ധു മരണപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടം
നടപടികൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഫ�ോറസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി
ഓഫീസർ ഡ�ോ. ദയമ�ോൻ. ഡി മാത്യുവും നന്ദകുമാറും
(സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഡിസീസസ്,
പാല�ോട്) ഞാനും അടങ്ങുന്ന സംഘം അവിടെ
എത്തിയത്. രാവിലെ പത്ത് മണിയ�ോടെ ഞങ്ങളുടെ
സംഘം നെയ്യാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന്
വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ലയൺ സഫാരി പാർക്കിലേക്ക്
വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം പ്രവേശിച്ചു.
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പൂച്ചവർഗ്ഗത്തിലുള്ള സിംഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം
പന്റാറ�ോ ലിയ�ോ എന്നാണ്. ഭാരം ശരാശരി 180
കില�ോഗ്രാം. ഓട്ടത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി
എൺപതു കി.മീ. വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക്
കഴിയുമെങ്കിലും സ്ഥായിയായ കരുത്ത് കുറവായതിനാൽ
അധികനേരം ഈ കുതിപ്പ് നിലനിർത്താൻ
സാധിക്കാറില്ല. കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഇവറ്റകൾ ജീവിച്ചു
പ�ോരുന്നത്. അൽബാനിയ, ബെൽജിയം, ബൾഗേറിയ,
ഇംഗ്ലണ്ട്, എത്യോപ്യ, നെതർലാൻഡ്സ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നീ
രാജ്യങ്ങൾ സിംഹത്തെ തങ്ങളുടെ ദേശീയ മൃഗമായി
പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺസിംഹങ്ങൾ ദിവസം പരമാവധി
20 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും വിശ്രമത്തിലായിരിക്കും.
ഭക്ഷണത്തിനായി മനുഷ്യരെ വരെ ചിലപ്പോൾ
ആക്രമിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇരകളെ ആക്രമിച്ച്
ക�ൊല്ലാൻ വായിലെ ശക്തമായ മാംസപേശികളാണ്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ജിറാഫ്, ആന
തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ സിംഹത്തിന് പ�ൊതുവെ
ഭയമാണ്. സിംഹം കടുവയുമായി ഇണചേർന്നുണ്ടാകുന്ന
കുട്ടികൾ ലിഗേർസ് ടിഗ�ോൺ എന്നും
പുള്ളിപ്പുലിയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ലിയ�ോപ�ോൺസ്
എന്നും ജാഗൂറുമായിട്ടുള്ള വേഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ
ജഗാലിയ�ോൺസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ദ്വീപിലെത്തി ആദ്യം കാണുന്നത് വയനാട്
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നും അടുത്തിടെ പിടികൂടിയ
വന്യരൗദ്രതയുടെ പര്യായമായ കടുവയെയാണ്. കൂടിന്റെ
പല ഉരുക്കുകമ്പികളും അടിച്ചുവളച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടിന്റെ
കമ്പിയഴിക്കടുത്തായി അപ്രതീക്ഷിതമായി അവൻ
ഗർജ്ജിച്ചുക�ൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയന്നു.
ത�ൊട്ടടുത്ത കൂട്ടിൽ ജീവശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന
സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം, മനസ്സും ശരീരവും
നിശ്ചലമായിപ്പോയി. അര�ോഗദൃഢഗാത്രയായ, ഏകദേശം
മൂന്നിഞ്ചോളം നീളമുള്ളതും വേട്ടയാടാൻ പാകത്തിനുള്ളതുമായ
കനൈൻടീത്തും, ഫെലൈൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
ശരീരപ്രകൃതവുമുള്ള, കയ്യിലേയും, കാലുകളിലേയും
മസിൽമാസും, കൂർത്തനഖങ്ങളും നീളമുള്ള വാലും അതിന്റെ
അറ്റത്ത് ഭംഗിയുള്ള ര�ോമങ്ങളും ഉള്ള ആ സിംഹി ഞങ്ങളെ
ഏറെ ആകർഷിച്ചതിന�ൊപ്പം ജീവനറ്റ ആ ശരീരം
ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ പാദങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേഡ് വ�ോക്കർ അഥവാ Toe
walker എന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. അതായത് ഹീൽ
നിലത്ത് ത�ൊടാതെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ വേഗത്തിലുള്ള
നടത്തനടത്തുന്നവർ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്യാറ്റ് വാക്ക്.
സിംഹങ്ങൾക്ക് ഗർജ്ജിക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നത്
അവയുടെ ത�ൊണ്ടയിലെ കാർറ്റിലേജ് ഓസിഫിക്കേഷൻ
(Oscification) എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ എല്ലായി രൂപാന്തരം
പ്രാപിച്ച ഘടകത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ്. മഹസർ
തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞതിനാൽ തുടർനടപടികളിലേക്ക്
കടക്കാൻ സമയമായി. നല്ല ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
നീളമുള്ള മുളയിൽ കൈകാലുകൾ തലകീഴായി കൂട്ടിക്കെട്ടി
ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഒരു കൂട്ടം ജീവനക്കാർ അതിനെ
ചുമന്നാണ് പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടം റൂമിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നത്.
കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ.
പ�ോകുന്നവഴിയിൽ, യാത്രാമധ്യേ പ�ൊതുവേ
ആര�ോഗ്യവതിയായിരുന്ന അവൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്ന്
ദിവസത്തെ വയ്യായ്കയും പ്രായാധിക്യവും കാരണം
ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കാട്ടിനകത്ത് കഴിഞ്ഞതും
മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കാം എന്ന് മേൽന�ോട്ടത്തിന്റെ
ചുമതലയുള്ളയാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതേ�ക
പരിചരണത്തിന് അവൾ സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഉദേ�ാഗസ്ഥരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മുഴുവൻ വീഡിയ�ോ
കവറേജിൽ പ�ോസ്റ്റ്മ�ോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും
വിശദപരിശ�ോധനയ്ക്കായി പാല�ോട് SIADയിലേക്കുള്ള
സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും, സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം
വിറകും, ഡീസലും, പഞ്ചസാരയും മറ്റുമുപയ�ോഗിച്ച് ചിത
തയ്യാറാക്കി. മൃതശരീരത്തിൽ ജീവനക്കാർ പട്ടുപുതപ്പിച്ചു.
ചിതക്ക് തീ ക�ൊളുത്തിയത് കാട്ടിലെ ഈ രാജ്ഞിയെ
ജനിച്ച അന്നുമുതൽ പാർക്കിൽ പരിപാലിച്ചിരുന്ന ജയൻ
എന്ന ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ഹൃദയഭേദകമായ
രംഗങ്ങൾക്ക് ഏവരും മൂകസാക്ഷികളായി.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമായി സിന്ധുവും, ബിന്ദുവും എന്ന
രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ മാത്രമേ നെയ്യാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
സിന്ധുവിന്റെ നിഴൽ മാഞ്ഞുപ�ോയിരിക്കുന്നു. ബിന്ദു
തനിച്ചായി. ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന തളർത്താതെ
ഇനിയും ഗർജ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന്
തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആശിച്ചുപ�ോയി.
(കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ വെറ്റിനറി സർജനാണ് ലേഖകൻ)
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മന�ോജ് കെ.

മ

ല്ലൻ ഉറുമ്പുകൾ എന്ന 'പേരുതന്നെ വിചിത്രമാണ്. ബലിഷ്ഠമായ
ശരീരമുള്ള ഗുസ്തിക്കാരാണ് മല്ലന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഇവര�ോട് രൂപ സാദൃശ്യം ഉള്ള ഉറുമ്പുകളായതിനാലാണ്
ഇവർക്ക് മല്ലൻ ഉറുമ്പുകൾ എന്ന് പേര് നൽകിയത്. നാട്ടിൽ
സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ വിരളവുമായ ഉറുമ്പാണിവ.
പറമ്പിലൂടെയും, പാടവരമ്പിലൂടെയും സ്ഥിരമായി നടക്കാറുള്ള ഒരാൾക്ക്
ഇവയെ കണ്ടെത്താൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. കൂടുതൽ സമയവും
മണ്ണിനടിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ ചില സമയങ്ങളിൽ മണ്ണിന്
മുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന്
ഉറുമ്പുകൾ വരിവരിയായാണ് യാത്ര. ഇവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത
വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി കൂട്ടരെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവയിൽ ഏറ്റവും
വലിയ ആൾക്ക് കൂട്ടത്തിലെ ചെറിയ അംഗത്തിന്റെ പത്തോ ഇരുപത�ോ
മടങ്ങു വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ വലിയ ഉറുമ്പുകളെ മറ്റുള്ളവർ
ചുമന്നുക�ൊണ്ട് പ�ോകുന്നത് കാണാം.
ശരീരഘടനയിൽ ഏതാണ്ട് ആണത്തലച്ചി ഉറുമ്പുകള�ോട് സാമ്യം ഉള്ള
ഇവയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ
വരിവരിയായുള്ള സഞ്ചാരവും, വലിപ്പ വ്യത്യാസമുള്ള ഉറുമ്പുകളുടെ
സാന്നിധ്യവും ക�ൊണ്ട് ഇവയെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.
ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായി കടിക്കുന്ന ഇവ വിരകളെയും,
ചെറുപ്രാണികളെയും ആണ് ആഹാരമാക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥിരമായി
കൂടുനിർമ്മിക്കാത്ത ഇവ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു
ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജീവിതം തന്നെ ഇവയ്ക്ക് സഞ്ചാരമാണ്. ജനനവും
മരണവും എല്ലാം ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ്. അപരിചിതങ്ങളായ ചുറ്റുപാടുകൾ,
ശത്രുക്കൾ… എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇവ യാത്ര ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനാലാവാം, ഇവയുടെ
കുട്ടത്തിൽ ഇത്രയധികം വലിപ്പവ്യത്യാസമുള്ള ഉറുമ്പുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചില അവസരങ്ങളിൽ മണ്ണിനടിയിൽ ഇവ താൽക്കാലികമായി
കൂടുനിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും പുതിയ റാണിമാരെയും ആൺ
ഉറുമ്പുകളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന കൂടുകൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കും.
തുടർന്ന് അനുയ�ോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.
സമയമാകുമ്പോൾ റാണിമാരെയും, ആൺ ഉറുമ്പുകളെയും സുരക്ഷിതമായി
യാത്രയാക്കിയ ശേഷം ഇവ യാത്ര തുടരുന്നു.
(ഉറുമ്പ് നിരീക്ഷകനും, ട്രാവൻകൂർ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി സ�ൊസൈറ്റിയുടെ സജീവ
പ്രവർത്തകനുമാണ് ലേഖകൻ)

മല്ലൻ ഉറുമ്പുകൾ
(carebaradiversa ants)
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തിരുമല ശിവൻകുട്ടി

നാ

ല്പാമരമിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ
കുടമഞ്ഞൾ തേച്ച് പേറ്റുകുളിച്ചപ�ോൽ പുലരി
ഭൂപാളം പാടുന്ന കിളികുലത്തിന്റെ
ആവാസ കേന്ദ്രമാകുന്ന കാട്
ഹരിണങ്ങൾ കണ്ണെഴുതാൻ
കണ്ണാടി ന�ോക്കുന്ന കാട്ടാറ്
മുക്കുറ്റി, മുത്തങ്ങ, മുപ്പ�ി മുക്കോടി സസ്യങ്ങൾ
അത്തി,ഇത്തി,ആലരയാൽ
പുങ്കു, പൂവന്നം, പുന്നാകം
വൃക്ഷങ്ങൾ നിറയുന്ന മേടുകൾ
ഹരിതനീല മാമലകൾ
വടവൃക്ഷത്തിൻ വേരുകൾപ�ോൽ
പുളയുന്ന പാമ്പുകൾ
മയിലുകൾ, കുയിലുകൾ, വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകൾ
പഞ്ചമം പാടുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ
ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ സൈ�രംവിഹരിക്കും
കാട്ടാനകൾ, കടുവകൾ, കരടികൾ
പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വാഴുന്ന
മുയലുകൾ, മുള്ളൻപന്നികൾ
കാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നേത് നാട്.
കാലവർഷത്തിന�ോ കാലക്കേട്
കാടുനശിപ്പിക്കുന്നോർക്കുള്ളില�ോ
വളരുന്നുകാട്, ക�ൊടുങ്കാട്.
www.forest.kerala.gov.in
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മുള്ളിലവ്

-

ബുദ്ധമയൂരിയുടെ സഹവാസഗേഹം
വി.യു.രാധാകൃഷ്ണൻ

ന

മ്മുടെ നാടിനും ഒരു
ശലഭം ഔദ്യോഗിക
ചിഹ്നമായിരിക്കുന്നു.
അഹിംസയുടെ അവതാരമായ
ശ്രീബുദ്ധന്റെ സ്മരണയുണർത്തുന്ന
ബുദ്ധമയൂരി എന്ന വർണ്ണപതംഗം.
അതിമന�ോഹരികളാണ്
ബുദ്ധമയൂരികൾ.
മയിൽപീലിയാടുന്നപ�ോലുള്ള
ചിറകുകൾ, ഉയർന്നു പറന്നു
വിഹായസ്സിൽ അഭയം തേടുന്നവർ.
കിളിവാലൻ ശലഭപ്രതിനിധി.
എങ്കിലും അത്യന്തം ഭീഷണിയിൽ
കഴിയുന്നവരാണിവർ. നാലിനം
ശലഭങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ബുദ്ധമയൂരി
കേരളത്തിന്റെ ശലഭ മുദ്രയാകുമ്പോൾ
അത�ൊരനുഭൂതിയായി മാറുകയാണ്.
Papilio budha എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള
ഈ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് Malabar
budha എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നാമം.
പാപ്പിലിയ�ോണിടെ കുടുംബക്കാരായ
ഇവർ ചിറകുവിടർത്തുമ്പോൾ
100 മില്ലീ മീറ്റർ വരെ അകലം
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വരാവുന്ന തിളങ്ങുന്ന, പച്ച,
നീല, കറുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ
വർണ്ണ സങ്കരമുള്ള പീലിയഴക്
കൈവരും. അത�ൊരു ദൃശ്യവിസ്മയം
തന്നെയാണ്. ഇലപ�ൊഴിയുന്നതും,
നിത്യഹരിതമായതുമായ വനങ്ങളിൽ
കണ്ടുവരാറുള്ള ഈ ചിത്രശലഭങ്ങൾ
നീലഗിരിമലകളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ
ചെരിവുകളിൽ അധിവസിക്കുന്നു.
അതിസുന്ദരികളായ ഈ
ശലഭറാണികളെ വേട്ടയാടി സ്റ്റഫ്
ചെയ്ത് കേവലം പേപ്പർ വെയിറ്റുകളുടെ
മ�ോടിപിടിപ്പിക്കലിനുവരെ ഉപയ�ോഗിച്ചു
തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവയുടെ വംശം
കുറ്റിയറ്റു പ�ോകാൻ തുടങ്ങി.
വനനാശവും മറ്റൊരു കാരണമാണ്.
ഇതിനെല്ലാമപ്പുറമുള്ള മറ്റൊരു
വസ്തുതയുണ്ട്. ഒരു ശലഭത്തിന്റെ
അധിവാസത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടത്
അതിന്റെ ആതിഥേയസസ്യമാണ്.
മുട്ടയിടാനും, പ്യൂപ്പയാകാനും,
അതിനാവശ്യമായ ഇലനീരിനും
വേണ്ടുന്ന സസ്യം. ആ സസ്യം

കാടുകാടാകണം' -എന്നത്
മാറിയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ താളം
തെറ്റി. ബുദ്ധമയൂരിയും മുള്ളിലവും
ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
അവസ്ഥയിലെ സംസ്ഥാനശലഭ
പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നു.
	വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം
മാത്രം മുട്ടയിടുന്നവരാണ്
ബുദ്ധമയൂരികൾ. മുള്ളിലവിന്റെ
തളിരില ഭക്ഷിച്ച് പുഴു പ്യൂപ്പയായി
മാറുന്നു. മഴക്കാലമാകുന്നത�ോടെ
പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്നു.
മൺസൂൺ കാലത്ത് ഉയരത്തിൽ
ഇലച്ചാർത്തുകൾക്കു മുകളിലൂടെ
പാറിപ്പറന്നു നടക്കുന്ന ഈ ശലഭങ്ങൾ
അപൂർവ്വമായേ താഴേക്കിറങ്ങി
വരാറുള്ളൂ. കൃഷ്ണകിരീടത്തിന്റെയും
ക�ൊങ്ങിണിപ്പൂക്കളുടേയും പൂങ്കുലകളിലെ
പൂന്തേൻ അപഹരിച്ച് ഇവ
ഇളകിയാടുമ്പോൾ അതിൽ തട്ടുന്ന
വെളിച്ചം ആ ചിറകുകളിൽ ആയിരം
മയിൽപ്പീലികളുടെ സുഖദർശനം
സാധ്യമാക്കുന്നു. മുള്ളിലത്തുമ്പിലെ
ഇലച്ചാറുകളൂറ്റിക്കുടിച്ച്, കായ്കൾ തിന്ന്
ഒറ്റവൃക്ഷത്തെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച്
ഈ വൃക്ഷവീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇവർ
ഉപവസിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ
വംശാവലിക്കു മുന്നേ ആരംഭിച്ച
പരസ്പരാഭിമുഖ്യ ത്തിലധിഷ്ഠിതമായ
പരിണാമഗതിയുടെ പതിപ്പാണ്
മുള്ളിലവും ബുദ്ധമയൂരിയും തമ്മിലുള്ളത്.
മുട്ടയിടാറാകുമ്പോൾ ബുദ്ധമയൂരികൾ
മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ് തളിരിട്ടു
നിൽക്കുന്ന മുള്ളിലത്തിൽ ഇടം

തേടുന്നു. ആ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞുവരുന്ന
പുഴുക്കൾക്ക് വിരുന്നായി ആ
തളിരിനെ നൽകുന്നു. അതു വളർന്ന്
ശലഭങ്ങളുടെ ഒരു പുതുതലമുറ
മാത്രം ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇതിനു താളഭംഗം വന്നാൽ
പിന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും
സഹവാസമില്ലാതാകും. മറ്റൊരു
ആതിഥേയനില്ലാതെ, ബുദ്ധമയൂരി
കളില്ലാതാകും. സഹവാസത്തിന്റെ
തുടർച്ചയില്ലാതായാൽ ബുദ്ധമയൂരികൾ
പിന്നെയിവിടെയുണ്ടാകില്ല.
ചുമരുണ്ടായിട്ടുവേണ്ടേ ചിത്രങ്ങൾ?
അതിനായി ബുദ്ധമയൂരിയുടെ
വൃക്ഷവീടുകൾ ഇനി
കൂട്ടാന�ൊരുങ്ങുക. വനം വകുപ്പിന്റെ
സാമൂഹ്യവനവത്ക്കരണ വിഭാഗം
ഇനി മുള്ളിലത്തിന്റെ തൈകളും
വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കണം.
ഒരു വിലയും കല്പിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന
മുള്ളിലത്തിന്റെ തൈച്ചെടികളെ നമ്മൾ
നടാന�ൊരുങ്ങുക. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും
കാട്ടിലും അവ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടാകട്ടെ.
മഴ പെയ്യുന്ന മാസങ്ങളിൽ
കേരളഭൂമിയിലേയ്ക്ക് കൂട്ടമായി
ബുദ്ധമയൂരികൾ പറന്നിറങ്ങണമെങ്കിൽ
മുള്ളിലം നട്ട് നനയ്ക്കുക തന്നെ വേണം.
എങ്കിലേ സംസ്ഥാന ശലഭത്തിന്
നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നറിയുക.
(ഫ്രീലാൻസ് എഴുത്തുകാരനാണ്
ലേഖകൻ)

മുള്ളിലവാണ്. മുള്ളിലം എന്നും
ഇതറിയപ്പെടും. ശാസ്ത്രനാമം

(Zanthozylum rhetsa).

നിറയെമുള്ളുകളുള്ളതിനാൽ
ക�ൊത്തുമുരിക്ക് എന്നും വിളിച്ചുവരുന്നു.
Rutaceae കുടുംബക്കാരനായ
ഈ ചെറുവൃക്ഷത്തിനെ
പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി
ഉപയ�ോഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇവയുടെ
കായ്കൾ മസാലവ്യഞ്ജനമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്ന നാട്ടുകാരുണ്ട്.
35 മീറ്റർ വരെ ഉയരം വരാവുന്ന
ഈ മരത്തിന്റെ ആതിഥ്യം പലവിധ
പുമ്പാറ്റകളും സ്വീകരിച്ചുവന്നിരുന്നു.
ചുട്ടിമയൂരി, ചുട്ടിക്കറുടൻ, നാരകക്കാളി,
കൃഷ്ണശലഭം എന്നിവയുടെ ലാർവ്വകളും
ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്.
വനപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ്
ഇവയെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇവ
സുലഭമായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു.
'നാടു നാടാകണമെങ്കിൽ
www.forest.kerala.gov.in
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പുളിവാക

പുളിയില്ലാത്ത വാകമരം

മ

റ്റു സസ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും
മികച്ച അയൽവാസിയാണ്
പുളിവാക. സ്വന്തം
വേരിലെ നൈട്രജൻ അയൽ
സസ്യങ്ങളുമായി ഇവ സസന്തോഷം
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. മണ്ണിനടിയിൽ
നിന്നാണു പുളിവാക ഭൂജലവും
പ�ോഷകങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ മേൽമണ്ണിലെ
വിഭവങ്ങൾക്കായി മത്സരിക്കാതെയും
അയൽക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
വനവത്ക്കരണത്തിനും
മണ്ണുസംരക്ഷണത്തിനും അത്യുത്തമം.
കിടയറ്റ വേരുപടലം മണ്ണൊലിപ്പു
നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പുനർവനവത്ക്കരണ
വേളയിൽ, നൈസർഗ്ഗിക
വനത്തിനുവേണ്ടി പുളിവാക നട്ടാണ്
തായ്ലാന്റുകാർ തുടക്കമിടുന്നത്.
വേഗം വളർന്നുവ്യാപിക്കുന്നതും
കളകളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായ
ഇനങ്ങൾക്കൊപ്പം,
വിത്തുവിതരണത്തിനും
പക്ഷിമൃഗാദികളെ ആകർഷിക്കുന്ന
ഫലവൃക്ഷമായ പുളിവാക,
മികച്ചതുതന്നെയാണ്. കൂടാതെ
655 കി.ഗ്രാം കരിയിലയിൽ
നിന്നുമാത്രം 16 കി.ഗ്രാം നൈട്രജൻ
ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്നു പുളിവാക
നൽകുന്നുവത്രേ. ഇതിന്റെ ഇല
പുളിയിലയ്ക്കു സമമായതിനാലാണ്
പുളിവാകയെന്നു പേർ വന്നത്.
ഇടത്തരം മരമാണെങ്കിലും 22
മുതൽ 40 മീറ്റർ വരെ പ�ൊക്കംവയ്ക്കും.
50 സെ.മീ.വ്യാസവും. ഒന്നിച്ച്
ഇലപ�ൊഴിയുകയും പെട്ടെന്ന്
തന്നെ പുതിയവ വരികയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഉഷ്ണമേഖലാ ശുഷ്ക

ഇലപ�ൊഴിയും കാടുകളിലും കാണാം.
തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ, തീവീണുവെന്ത
വനപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ 1500
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എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള
മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ
വളരുന്നു. കേരളത്തിലെ തേയില,
കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ തടിക്കും
തണലിനുമായി വ്യാപകമായി
നട്ടുവളർത്തുന്നു. കിഴക്കനേഷ്യ,
ദക്ഷിണ ചൈന, മ്യാന്മാർ,
തായ്ലാന്റ്, ലാവ�ോസ്, വിയറ്റ്നാം
എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുമുണ്ട്. 220- 330c
വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷതാപമാണു
പ്രിയം. എങ്കിലും 37- 500c
വരെയുള്ള കൂടിയ താപവും
പൂജ്യത്തിനു താഴെ- 150c വരെയും
സഹിക്കാനാവുമത്രെ. 650-3,000മി.
മീ. മഴയും 5 മാസം നീണ്ട വരൾച്ചയും
നേരിടും. ഫ്രോസ്റ്റു താങ്ങാനാവില്ല.
ഫലപുഷ്ടിയും നല്ല നീർവാർച്ചയുമുള്ള
മണ്ണാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം.
ചെറുപ്രായത്തിൽ തണലും കുഴപ്പമില്ല.
വേരുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരൾച്ചയെ
അതിജീവിക്കും.വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ
അങ്ങിങ്ങായി ഒറ്റപ്പെട്ടാണു വളരുക.
ഉഷ്ണമേഖലയിൽ കൂട്ടമായി വളരുന്നില്ല.
വെള്ളക്കെട്ടുകള�ൊഴിവാക്കും.
വെട്ടിയാൽ കിളിർക്കും, വേരിൽനിന്നു
തൈകളുണ്ടാവും. അഗ്നിബാധയും
കളശല്യവും വകവയ്ക്കാറില്ല. സ്വാഭാവിക
പുനരുത്ഭവം തൃപ്തികരമാണ്.
പയർവർഗ്ഗച്ചെടികളിൽ കാണുന്ന
വേരിലെ നൈട്രജൻ മുഴകൾ
പുളിവാകയിലുമുണ്ട്. കാരണം, ഇതും
അതേ കുടുംബാംഗമാണ്; ലഗുമിനേസീ
(Leguminaceae). ശാസ്ത്രനാമം
അൽബീസിയ ഒഡ�ൊറാറ്റിസ്സിമ (
Albizia odoratissima) , ഇപ്പോൾ
ഫാബേസീ (Fabaceae) എന്നാണു
കുടുംബനാമം. Black Siris എന്ന്
ഇംഗ്ലീഷ് പേരും.
മാർച്ചോടെ പൂക്കാലം.
മഞ്ജരിയായാണു പൂക്കൾ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വെള്ളകലർന്ന

മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ. മണമുണ്ട്. ദളങ്ങളഞ്ച്.
ദളപുടം ച�ോർപ്പുമാതിരി. നിരവധി
കേസരങ്ങൾ. കായ് പത്തോളം
വിത്തുള്ള പ�ോഡാണ്. സെപ്തംബറിൽ
വിളയും. മാംസളഭാഗം പക്ഷികൾക്കും
വാവലുകൾക്കും പ്രിയഭ�ോജനം.
ഇവ തന്നെ വിത്തുവിതരണവും
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പുളിവാകയുടെ
ത�ൊലി മത്സ്യവിഷമാണ്. കരിമ്പിൽ
നിന്നും വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുമ്പോൾ
കിണ്വനം (fermentation)
നടക്കാൻ ത�ൊലി ചേർക്കും.
ബാസി (basi) എന്നാണിതിനു
പേര്. ഫിലിപ്പീൻസുകാർ ഇതു
ഭക്ഷിക്കും. മരത്തിൽ നിന്ന്
അലേയമായ�ൊരു പശ കിട്ടും.
ഇതു മറ്റുപശകളുമായിച്ചേർത്താൽ
മികച്ച ഫലം കിട്ടും. തടിയിൽ നിന്നു
തവിട്ടുനിറമുള്ളൊരു ചായവും കിട്ടും.
പുളിവാകക്കാതലിനു മന�ോഹരമായ
കടും തവിട്ടുനിറമാണ്. നല്ല കടുപ്പവും
മിനുസവുമുള്ള തടിക്ക് തേക്കിനേക്കാൾ
ബലവും ഉറപ്പും ഇലാസ്തികതയുമേറും.
പക്ഷേ ഈടു കുറവാണ്. പ്ലൈവുഡിനും
ഫർണിച്ചറിനും മികച്ചത്. വണ്ടികൾ,
ചക്രങ്ങൾ, കാർഷിക�ോപകരണങ്ങൾ,
വീടുനിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കും ഉത്തമം.
അറുത്ത് ഉരുപ്പടികളാക്കാനും
പണിയാനും പ്രയാസമാണ്. തടിയും
ഉണങ്ങിയതും കേടുള്ളതുമായ
ശാഖ�ോപശാഖകളുമെല്ലാം കിടയറ്റ
വിറകാണ്.
പുളിവാകയ്ക്ക് കുന്നിവാക,
കരുവാക,നെല്ലിവാക എന്നെല്ലാം
വിളിപ്പേരുകളുണ്ട്. ഈട്ടിയുടെ
അപരനായി കമ്പോള
ത്തിലെത്താറുണ്ട്.
(വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും വിരമിച്ച
ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്ററാണ് ലേഖകൻ)

ത്രിജാതം

കറുവപ്പട്ട
ഡ�ോ. എസ്. രാജശേഖരൻ

ത്രി

ജാതത്തിലെ രണ്ടാമനാണ്
കറുവ. ഔഷധവൃക്ഷങ്ങളിൽ
ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേണിയിൽ പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു
ഇടത്തരം വൃക്ഷം. അറബികൾ 'കിർഫ്'
എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കിർഫ് എന്ന
പദത്തിൽ നിന്നാണ് കറുവ എന്ന മലയാള
നാമം ഉണ്ടായത്. കിർഫ് എന്നാൽ
ശ്രേഷ്ഠമായ ത�ൊലി എന്നാണർത്ഥം.
സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ത്വക്പത്രം, തമാല:
തമാല പത്രം എന്നീ പേരുകളിലും,
മലയാളത്തിൽ ഇലവർഗ്ഗം ലവംഗം,
കറുവ എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഹിന്ദിയില ദാൽച്ചിനി എന്ന് പറയും.
ചരിത്രപരമായി വളരെ
പ്രാധാന്യമുള്ള വൃക്ഷമാണിത്. ബി.സി.
3000-ാം മാണ്ടിന് മുൻപ് തന്നെ
ഇന്ത്യയിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗത്തിലിരുന്നു. ഈ
കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിരചിതമായ
ആയൂർവ്വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
സുഗന്ധസസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള

പരാമർശം കാണാം. ഒരു കാലത്ത്
ഗ്രീക്കുകാർ ഏലം, കുരുമുളക്, ചുക്ക്,
കറുവ തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി
ചെയ്തിരുന്നു. എ.ഡി. 65-ാംമാണ്ടിൽ
നീറ�ോ ചക്രവർത്തിയുടെ
ഭാര്യയുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങിൽ
കറുവപ്പട്ട ഒരു പ്രധാന ദ്രവ്യമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നുവത്രെ.
കറുവപ്പട്ടയുടെ കച്ചവടത്തിന്
ഏറെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക
തുടങ്ങിയ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് അറബികളാണ് ആദ്യമായി
പുറം ല�ോകത്തിന് കറുവയെ
പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. യൂറ�ോപ്പിലും
ഈജിപ്തിലും കറുവപ്പട്ട എത്തിച്ചിരുന്നതും
അറബികൾ വഴിയായിരുന്നു. എന്നാൽ
അവർ കറുവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം
രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ട് കച്ചവടം
നടത്തി ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കി.
ദക്ഷിണേന്ത്യ, ചൈന, മലേഷ്യ,

ഇന്തോനേഷ്യ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
കറുവപ്പട്ട കൂടുതൽ മേന്മയുള്ളതായി
കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. കെനിയ,
ടാൻസാനിയ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡിസ്,
തെക്കൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ
കറുവ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു.
ശ്രീലങ്കയാണ് കറുവ കയറ്റുമതിയിൽ
മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം.

സസ്യവിവരണം

9 മുതൽ 12 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ
വളരുന്ന, ഹരിതാഭ ച�ൊരിയുന്ന
എടത്തരം വൃക്ഷമാണ് കറുവ. പുറം
ത�ൊലി ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
അകം തടിക്ക് ഇളം ചുവപ്പ് നിറമാണ്.
ഇലകൾ സമ്മുഖമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.
തളിരിലയ്ക്ക് പാടല വർണ്ണമാണ്. ഇലയ്ക്ക്
5-16 സെ.മീറ്റർ നീളവും, 3-10 സെ.മീറ്റർ
വീതിയുമുണ്ട്. ഇലകളിലെ എണ്ണ
ഗ്രന്ഥികൾ സുഗന്ധപൂരിതമാണ്. പൂക്കാലം
ഡിസംബർ- ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ്.
പൂക്കൾ ചെറുതും, വെള്ളകലർന്ന
www.forest.kerala.gov.in
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പുസ്തകപരിചയം

മഞ്ഞനിറത്തോട് കൂടിയതുമാണ്.
ഫലങ്ങൾ അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ളതും
പഴുത്താൽ ഇരുണ്ട നീല
നിറമുള്ളതായി മാറുന്നതുമാണ്.

കാനനം കർമ്മമണ്ഡലം

വിതരണം

ശ്രീകുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ

ല�ോകത്തെമ്പാടുമായി 48 ഇനം കറുവ
മരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ 26 ഇനങ്ങൾ
നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട സാനുക്കളിൽ
വളരുന്നു. അതുല്യമായ സുഗന്ധമാണ്
കറുവയുടെ പ്രത്യേകത. 1000 മീറ്റർ വരെ
ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിത്യഹരിത
വൃക്ഷമായി വളരുന്നു. 200 മുതൽ 250
സെ.മീ. മഴ ലഭിക്കുന്ന 27 മുതൽ 30
ഡിഗ്രി വരെ ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ്
കറുവ നന്നായി വളരുന്നത്. ഈർപ്പമുള്ള
കാലാവസ്ഥയും അനുയ�ോജ്യമാണ്.
ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമാണ്
കറുവമരത്തിന്റെ ജന്മദേശം.

സ്വ

ന്തം കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ കുതൂഹലമായ ഒട്ടേറെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൈവശം വന്നു ചേരുന്നവരാണ്
വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. നാട്ടിൽ നിന്നും അകന്ന് വനങ്ങള�ോടും വന്യജന്തുജാലങ്ങള�ോടും സമരസപ്പെട്ട്
സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഇവരുടെ സ്മരണമണ്ഡലത്തിലെ ഓര�ോ അനുഭവത്തിനും അതിന്റേതായ മാധുര്യവും ലാളിത്യവും
ഉണ്ടായിരിക്കും. കാട്ടാനയും കടുവയും വിഹരിക്കുന്ന വനഗഹ്വരങ്ങളിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പ�ോലും തൃണവൽഗണിച്ച്
ഔദ്യോഗിക ജീവിതാർത്ഥം ഇവർ നടത്തുന്ന യാത്രകൾ പലപ്പോഴും ഭയാനകവും ഒപ്പം ആസ്വാദ്യകരവുമാണ്.
ആവർത്തന വിരസതയല്ല മറിച്ച് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാൽ സംഭവബഹുലമാണ് വനത്തിലെ ദിനരാത്രങ്ങൾ. ഓര�ോ
കാടും ഒരു ല�ോകമാണ്. പക്ഷേ ഇത�ൊക്കെ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സുകൂടി വേണമെന്നു
മാത്രം. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പല തലങ്ങളും വനസേവകന്റെ ജീവിതത്തിലും നിഴലിക്കുന്നതുകാണാം. ഏകാന്തത,
വന്യതയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം, ഗ�ോ�സംസ്കൃ
 തിയുടെ സിരാകേ�ം,
പരിപാവനതയും പരിശുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം, ഔഷധഗുണമൂറുന്ന ഫലസമൃദ്ധി, വേണ്ടുവ�ോളം
ശുദ്ധജല, ശുദ്ധവായു ലഭ്യത, കണ്ണിനും മനസ്സിനും കുളിർമ്മ നൽകാൻ വിദൂര സാനുപ്രദേശങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യമാർന്ന
തലയെടുപ്പ്, കാതിനിമ്പമേകാൻ കാട്ടുപക്ഷികളുടെ കളകൂജനങ്ങൾ, പ്രഭാതത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും കാടിന്റെ
കുളിരുമായെത്തുന്ന ഇളം കാറ്റ്, മുങ്ങിനിവരാൻ ജലപാതങ്ങളും. കഠിന തപം ചെയ്യുന്ന താപസനേക്കാൾ എത്രയ�ോ
സ്വതന്ത്രമായ മറ്റാർക്കും സ്വന്തമാക്കാനാവാത്ത ഒരപൂർവ്വ ജീവിതത്തിനുടമയാകുവാൻ
ഈ അരണ്യഗേഹവാസം തരുന്ന അപൂർവ്വ അവസരങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും പകരം
വയ്ക്കാനാവില്ല. പക്ഷേ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരവും പേറി നടക്കുന്നതിനാൽ
ഇത�ൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ വിരളമെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സസ്യനാമം	

സാധാരണയായി കേരളത്തിൽ
അധികമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്
Cinnamomum verum എന്ന
കറുവയിനമാണ്. 'Lauraceae'
ആണ് കുടുംബം. സിന്നമ�ോൺ
(Cinnamon) ഇംഗ്ലീഷ് നാമം.

'ഒരു മരത്തിൻ കാട്' എന്ന തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിത സ്മരണകളിൽ കേരള വനം
വികസന ക�ോർപ്പറേഷനിലെ സുദീർഘമായ അനുഭവസമ്പത്തിനെ രസകരമായ
കഥയിലെന്നപ�ോലെ ഓര�ോ രംഗവും വിവരിച്ചു പ�ോവുകയാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവായ
നാഗപ്പൻ നായർ. ഇത്രയും വർഷത്തെ തന്റെ വനസഞ്ചാരസപര്യകളിൽ നിന്നും
പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നേടാനായില്ലായെന്ന് വായനക്കാർക്ക് ത�ോന്നിയേക്കാമെന്നാണ്
അദ്ദേഹം ആകുലപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് തീരുമ്പോൾ ഈ
ആശങ്ക കടകവിരുദ്ധമാണെന്ന് തെളിയും. ജീവിതയാത്രയിൽ ചില അപകടങ്ങളും
അതുമൂലമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രന്ഥകാരന് കാട്ടിൽ
നിന്ന് കിട്ടിയ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ അത�ൊക്കെ നിർവ്വീര്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം. 1977-ൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റായി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് 2015-ൽ
ഡിവിഷണൽ മന�ോജരായാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത്.

ഉപയ�ോഗഭാഗം

ഇല, പൂവ്, പട്ട, വേരിൻമേൽ പുറംത�ൊലി.

ഔഷധഗുണങ്ങൾ

ആയുർവ്വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
കറുവപ്പട്ടയുടെ ഔഷധഗുണം
വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
നാഡീവ്യൂഹവ്യവസ്ഥയെ
ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. വേദനാഹരമാണ്.
അതിമേദസ്സിനെ വിലയിപ്പിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണം എളുപ്പം ദഹിപ്പിക്കും. വായുവിന്റെ
പ്രതില�ോമഗതിയെ അനുല�ോമമാക്കുന്നു.
കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ത്വരിതപ്പെടുത്തും. സൂക്ഷ്മവിഷാണുക്കളെ
നശിപ്പിക്കും. ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച്
പ്രവർത്തനം നിയമിതമാക്കും.
രക്തശ�ോധനവും, ഓക്സിജന്റെ
അളവ് കൂട്ടുന്നതുമാണ്. വൃക്കകളുടെ
പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമാക്കും.
മൂത്രം നന്നായി പ�ോകാൻ സഹായിക്കും.
ഗർഭാശയ സങ്കോചത്തെ ചെയ്യും.
വാജീകരണ ഗുണത്താൽ പ്രത്യുല്പാദന
വ്യവസ്ഥയെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും.
വായ്നാറ്റമകറ്റാനും, പല്ലുകൾക്ക് ബലം
നൽകാനും സഹായിക്കും. ആയതിനാൽ
ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളിലും
മൗത്ത്വാഷുകളിലും കറുവയുടെ സത്ത്
ചേരുവയായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
കറുവപ്പട്ടയുടെ ചെറുകഷണങ്ങൾ
ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിലിട്ട്
ചവയ്ക്കുന്നത് വായ് ശുദ്ധിയാകാൻ
ഉപകരിക്കും. ഛർദ്ദി തടയാനും, ത്വക്
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ചെമ്മൺകാല കാണിപ്പറ്റിലെ മല്ലൻ കാണിയുടെ ജീവിതം, കാട്ടിലെ വിവിധ
ഗ�ോത്രങ്ങളിലെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, അരിപ്പയിലെ
പരിശീലനകാലം, വന്യമൃഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം, ആനക്കുളത്തെ അനുഭവങ്ങൾ,
ഇടുക്കി കൂട്ടക്കുഴിയിലെ, രസകരമായ കഥകൾ, ഗവി, മൂന്നാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ
സേവനകാലം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സ്വാനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം, വായനക്കാർക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു. പഴയ കാലത്തെ
മിഴിവുറ്റ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പുസ്തകത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

ര�ോഗങ്ങൾ മാറാനും നല്ലതാണ്.
തലവേദനയ്ക്ക് ലേപനമായി ഉപയ�ോഗിക്കാം.
കറുവപ്പട്ടയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണ
പല്ല് വേദന മാറാൻ പുരട്ടാം. തേൾ
കടിച്ചുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾക്ക്
അരച്ച് പുറമേ പുരട്ടാം. അരുചി,വയറ്
വേദന, പനി എന്നീ ര�ോഗാവസ്ഥകളിലും
പ്രയ�ോജനം ചെയ്യും. ചുമയ്ക്കും ശ്വാസം
മുട്ടലിനുമുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടുകളിൽ കറുവപ്പട്ട
പ്രധാനചേരുവയാണ്. ഗൃഹൗഷധങ്ങളുടെ

പട്ടികയിലും കറുവയ്ക്ക് സ്ഥാനം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാദ്
കൂട്ടാനും, മണമുണ്ടാകാനും കറുവപ്പട്ട
അല്പമാത്രയിൽ ഇടാറുണ്ട്. പുഡ്ഡിംഗ്,
വൈൻ, സ�ോസ്, മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ,
ബിരിയാണി, അച്ചാറുകൾ, സൂപ്പ്
തുടങ്ങിയവകളിലും കറുവ ചേർക്കാറുണ്ട്.
(ജൈവവൈവിധ്യബ�ോർഡിലെയും,
ജെ.എൻ.റ്റി.ബി.ജി.ആർ.ഐ.യിലെയും
സീനിയർ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റാണ് ലേഖകൻ.)

വനം സർവ്വീസിൽ ജ�ോലി ന�ോക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വനസ്മരണകൾ എഴുതുന്നവർ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്.
ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും എന്തുക�ൊണ്ടാണിങ്ങനെയെന്നത് ചിന്തനീയമാണ്. എന്നാൽ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അന്നത്തെ ഇംപീരിയൽ ഫ�ോറസ്റ്റ് സർവ്വീസിലുണ്ടായിരുന്ന എഫ്, ഡബ്ലിയു, ചാംമ്പ്യൻ, ആർ.
എസ്. ട്രൂപ്പ്, ഇ.എസ്. വിൽമ�ോട്, എഫ്.സി.ഹിക്ക്സ്, ഇ.പി.സ്റ്റെബിംങ് തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടെ വനം സർവ്വീസിലെ
ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ ഗ്രന്ഥപ്പെട്ടിയിലാക്കി നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെട്ടിക്കുള്ളിലെ മധുരിക്കുന്ന
സ്മരണകൾ തലമുറതലമുറയായി വായനക്കാർ ഇന്നും നുണയുന്നു. ഒരു ഫ�ോറസ്റ്റ് ഓഫിസറുടെ ഭാര്യയായ മിസ്സിസ്.
ഹാൻഡ്ലി, തന്റെ പ്രിയതമന�ൊത്തുള്ള വന്യാനുഭവങ്ങൾ ആത്മകഥാ രൂപത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഒരു നൂറ്റാണ്ട്
മുൻപുള്ള വയനാടൻ വന്യതയുടെ സവിശേഷതകൾ ഈ ഗ്രന്ഥം അനുവാചകർക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നു). തേറമ്പിൽ
ശങ്കുണ്ണിമേന�ോൻ, പള്ളിത്തോട്ടം പരമേശ്വരൻ, അറക്കൽ ഹസ്സൻകുട്ടി, സി.കെ. കരുണാകരൻ, വി. സദാശിവൻ,
കെ.വി. ശങ്കരൻ നായർ തുടങ്ങി വളരെ ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത്. കൂടാതെ
കേരളപാണിനി പ്രൊഫ. എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ പുത്രി ഭഗീരഥി തമ്പുരാട്ടി തന്റെ ഭർത്താവും വനം
വകുപ്പിൽ ഡി.എഫ്.ഒ.യുമായിരുന്ന പി.സി. കേരളവർമ്മയ�ോട�ൊപ്പമുള്ള ജീവിതസ്മൃതികൾ 'വനവാസ സ്മരണകൾ'
എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സേവനകാലത്തെ രസകരമായ ഇത്തരം
വന്യാനുഭവങ്ങൾ മറ്റുളളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകാതിരിക്കുന്നത് മലയാള സാഹിത്യശാഖക്കുമാത്രമല്ല വരും തലമുറക്കും
തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. എന്തായാലും ശുഷ്ക
 മായ ഈ സാഹിത്യനഭസ്സിലെ നവാഗതനായ നാഗപ്പൻ
നായർക്ക് നമ�ോവാകം. പുസ്തകം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് 9400329151 എന്ന ഫ�ോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
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രാജ്യത്തെ ആദ്യ അന്തർദേശീയ
ആന പുരധിവാസകേന്ദ്രം ക�ോട്ടൂരിൽ

ല�ോക പരിസ്ഥിതിദിനാചരണം-2019

ല�ോക പരിസ്ഥിതിദിനാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ
വനംവകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു. വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ കെ രാജു, സമീപം

അ

ന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള
രാജ്യത്തെ ആദ്യ
ആനപുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ക�ോട്ടൂരിൽ
യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു. കാപ്പുകാട്
ആനപുനരധിവാസ കേന്ദ്രമാണ്
108 ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ രണ്ടു
ഘട്ടങ്ങളായി നവീകരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര
നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്തുക.
ആദ്യഘട്ടത്തിലെ 71.9 ക�ോടിയുടെ
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയൻ ക�ോട്ടൂർ
കാപ്പുകാട് ആന പുനരധിവാസ
കേന്ദ്രത്തിൽ നിർവഹിച്ചു, കാപ്പുകാട്
ആനപരിപാലനകേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുന്ന
ക�ോട്ടൂർ വനമേഖലയിലെ 176 ഹെക്ടർ
വനഭൂമിയിൽ ആനകളെ അവയുടെ
സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെന്ന
പ�ോലെ പാർപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ
ഉരുക്ക് തൂണുകളാലും ഉരുക്ക് വലകളാലും
വലയം ചെയ്ത അമ്പത്് ആവാസ
കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം ,ആന മ്യൂസിയം, സൂപ്പർ
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സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങള�ോടുകൂടിയ
വെറ്റിനറി ആശുപത്രി , പ്രകൃതി
സ്നേഹികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി
പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം,
പാപ്പാൻമാർക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം
എന്നിവയും ഇവിടെ ഒരുക്കും, കൂടാതെ
എൻട്രൻസ് പ്ളാസ, അഡ്മിനിസട്രേറ്റീവ്
ഓഫീസ്, സന്ദർകർക്കായി പാർക്കിംഗ്
സൗകര്യം, കഫറ്റീരിയ, ക�ോട്ടേജുകൾ,
ട�ോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് , വിശാലമായ
കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, ആംഫി
തിയററർ, നെയ്യാർ ഡാമിൽ
നിർമ്മിക്കുന്ന ചെക്ക് ഡാമുകളടക്കം
വിവിധ ജലാശയങ്ങൾ, കുട്ടിയാനകളുടെ
പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക
സങ്കേതങ്ങൾ, ആനകൾക്ക് ഭക്ഷണം
പാകം ചെയ്യുതിനുള്ള വലിയ അടുക്കള,
ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള ഇടം,
നാട്ടാനകളുടേതടക്കം ജഡങ്ങൾ പ�ോസ്റ്റ്
മ�ോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും
ശ്മശാനവും . ആന�ിണ്ഡത്തിൽ

നിന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ്,
ആനപാപ്പാൻമാർക്ക്്് കുടുംബസമേതം
താമസിക്കുവാനുള്ള 40 ക്വാർട്ടേഴ്സുകളും
ഡ�ോർമിറ്ററികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ
കെ രാജു അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജലവിഭവ
വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, അടൂർ
പ്രകാശ്എം പി, എം എൽ എമാരായ
കെ എസ് ശബരീനാഥൻ,സി കെ
ഹരീന്ദ്രൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
വി കെ മധു, മുഖ്യ വനംമേധാവി പി കെ
കേശവൻ,ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്
വാർഡൻ സുരേന്ദ്രകുമാർ, കാപ്പുകാട്
ആന പരിപാലനകേന്ദ്രം സ്പെഷ്യൽ
ഓഫീസർ കെ െജ വറുഗീസ്, എ ബി പി
സർക്കിൾ ഫ�ോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ
അനൂപ് കെ ആർ, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്
ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷി നേതാക്കൾ, മറ്റ്്് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

അരണ്യം പരിസ്ഥിതി പതിപ്പ് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ കെ രാജു പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു

വനം-വന്യജീവി വകുപ്പിന് യു ട്യുബ് ചാനൽ

വ

നം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ പുതിയ യൂ ട്യൂബ്
ചാനലിന് തുടക്കമായി. കേരള ഫ�ോറസ്റ്റ്
ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന ചാനലിൽ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രകൃതിസ്്നേഹികൾക്കും
സഞ്ചാരികൾക്കും പ്രയ�ോജനകരമാം വിധമുള്ള
വനം -വന്യജീവി സംരക്ഷണ സന്ദേശങ്ങളും
ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്്
നിയമസഭയുടെ മെംബേർസ് ല�ോഞ്ചിൽ നടന്ന
പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ വനം മന്ത്രി അഡ്വ.കെ
രാജു യൂ ട്യൂബ് ചാനൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതികളായ പുത്തൂർ
സൂവ�ോളജിക്കൽ പാർക്ക്, ക�ോട്ടൂർ കാപ്പുകാട്
ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ
മുൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനും
പുത്തൂർ ക�ോട്ടൂർ പദ്ധതികളുടെ സ്പെഷ്യൽ
ഓഫീസറുമായ കെ െജ വറുഗീസും പ്രളയാനന്തര
പുനർനിർമ്മാണം എന്ന വിഷയം ചീഫ് ഫ�ോറസ്റ്റ്
കൺസർവേറ്റർ പ്രമ�ോദ് ജി കൃഷ്ണനും അവതരിപ്പിച്ചു
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