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0. பன்னுனப 

உனிரிப் ன்நனத்தின் நீதா உகாயின கருத்துகளுக்கு யபலயற்கிலாம்! உகளயின 
கருத்ணகில் ங்ககடுக்க உங்கக அகமக்கழயளம்; கில், உகளயின உனிரிப் 
ன்நனத்தழன் இமப்கத் தடுக்க ன் கெய்ன யயண்டும் ன்ண குழத்த உங்கள் கருத்ணகள் 
அபெழனல் தகயர்கலக்குத் யதகயப்டுகழண. இப் புயினின் ல்யககனள இனற்கக நற்றும் 
யளழ்யிங்கக உனிரிப் ன்நனம் ன் கெளல்ளடல் உணர்த்ணகழண. அகத்ண யககனள 
தளயப இங்கள், யிங்கழங்கள், (ன்ரீ் நற்றும் கடல் ீர் உள்ிட்ட) ீரிலும் ழத்தழலும் 
யளலம் ணண்ணுனிரிகள்  அகத்ண யககனள யளமழங்கள் நற்றும் உனிரிங்ககபம் இச் 
கெளல்ளடல் உள்டக்கழபள்ண. கடந்த 30 ஆண்டுகில் இனற்ககனிடநழருந்ண கப்டும் 
நிதத் யதகயகள் அதழகரிப்ண உனிரிப் ன்கநனங்கள் தீயிபநளக அமழக்கப்டுயதற்கு இட்டுச் 
கென்றுள்ண. 

அகத்ண யககனள உனிர் அகநப்புகலம் பலகநனளக என்யளடன்று ஊடளடும் இந்த 
இனற்கக அகநப்கப் ளணகளத்தளல் நிதர்கலக்கு இன்ழனகநத களருள்ககபம், 
யங்ககபம் யமங்கழக்ககளண்யட இருக்கும். ணய்கநனள ீர் நற்றும் களற்று, உணவு, 
ரிகளருள், ளர்ப்களருள்கள் நற்றும் நருந்ணப் களருள்கள், யநள நண், யதகயனள தளயப 
ஊட்டச்ெத்ணகள், னிர்யகககள் நற்றும் களல்கடகள் ஆகழன இயற்ழல் உள்டங்கும். இந்த 
யநள யளழ்யின் ன்நனம், புதழன நருத்ணயக் கண்டுிடிப்புகலக்கள அற்புதநள யளய்ப்புகள் 
நற்றும் களருளதளப யர்ச்ெழக்கள ஆதளபங்கள் ஆகழன களழக நளற்த்தளல் 
ெளயளல்கலக்குள்ளகழன். உனிரிப் ன்நனம் இப் புயினின் அடிப்கட ஆதளபங்களக 
இருப்யதளடு நட்டுநல்ளநல் இப் புயினின் யளழ்க்ககககத் தக்ககயத்ணக்ககளள்யதற்கும் 
அடிப்கடகளக உள். இயற்ழல் ற்டும் இமப்புகள் உகழன் அகத்ண நக்ககபம் 
ளதழக்கழன். ஆளல், இகதக் கட்டுப்டுயதற்கு ன் கெய்னயயண்டும், ப்டிச் 
கெனல்டயயண்டும் ன்தழல் நளறுட்ட கருணயகளள்கள் ழவுகழன். கடக உள் 
உகளயின ளர்கயகள் கூட்டம், உனிரிப் ன்நனம், அதன் இமப்புகள் நற்றும் இமப்புககத் 
தடுப்தற்கள யமழகள் குழத்த உங்கண தகயல்ககச் உங்கண ெயகளதபக் குடிநக்கயளடு 
கழர்ந்ணககளள்யதற்கள யளய்ப்புகக யமங்கும். உனிரிப் ன்நனம் குழத்த அடிப்கடத் 
தகயல்கள், அதன் இமப்புககத் தடுக்க யநற்ககளள் யயண்டின கெனல்ளடுகள் ஆகழனயற்க 
யயறுட்ட ெத்தழனக்கூறுககபம் இகணத்ண இக் ககயனடு உங்கலக்கு அழபகப்டுத்ணகழண. 
தழர்யரும் கெப்டம்ர் 15, 2012 அன்று கடக உள் உகளயின கருத்ணகள் கூட்டத்தழன் 
யியளதப்களருள்கலக்கள அடிப்கடகக இக் ககயனடு உங்கலக்கு யமங்குகழண. உனிரிப் 
ன்நனம் குழத்த யயறு கூடுதல் தகயல் ணவும் இதழல் ங்யகற்கத் யதகயனிருக்களண. 

க்கழன ளடுகள் அகயனின் உனிரிப் ன்நன நளளடு, ெழஏி11 தழர்யரும் 2012, அக்யடளர் 
நளதத்தழல் இந்தழனளயில் கடக உள்ண. உகழல் உள் ல்யயறு ளடுகின் ிபதழழதழகள் 
இதழல் கந்ணககளண்டு உகளயின அயில் அமழக்கப்ட்டு யரும் உனிரிப் ன்நனங்ககக் 
களப்ண குழத்த ககளள்கக படிவுகள் டுப்ண குழத்ண யியளதழக்க உள்ர். இந்த நளளட்டில் 
யியளதழக்கப்ட உள் ிபச்ெககய இந்தக் ககயனட்டின் கநனக்கருயளக யமங்கப்ட்டுள்ண. 
உகளயின கருத்ணகள் ‘குடிநக்கள் கருத்ண‘  ன் அயில் இந்த நளளட்டின் ிபதழழதழகள் 
பன்பும், ககளள்கக படிகயடுப்யர்கள் பன்பு கயக்கப்டும். உனிரிப் ன்நனங்கின் நீதள 
உகளயின கருத்ணகில் ங்யகற்க, உனிரிப் ன்நன இமப்புககத் தடுப்ண பக்கழனம் ன் 
கருத்கத ஆதளரிப்யபளக நட்டுயந இருக்க யயண்டும் ன் ழந்தக ணவும் கழகடனளண. 
அதற்கு ஆதபளயளகயயள தழபளகயயளகூட உங்கள் கருத்ண இருக்களம். உனிரிப் ன்நனப் 
ிபச்ெககள் ன்ண களருளதளபம் ெளர்ந்ண, யநம்ளடு ெளர்ந்ண, ீதழ, யர்கந ெளர்ந்ண 
யெப்டயயண்டினண ஆகும். யய, இதன்நீதள யியளதங்கக கயறும் ககளள்கக 
உருயளக்குர்கள், யல்லுர்கள், கதளமழதழர்கள் நற்றும் அபசு ெளபள அகநப்புகள் நட்டுநல்ளண 
களணநக்ககபம் இகணத்ணக்ககளள்யயண்டிபள்ண. அபெழனல்யளதழகள் இப் புயிப் ந்தழன் 
தழர்களத்தழக யகபனகக்கழளர்கள்; ஆளல், குடிநக்களகழன ீங்கள்தளம் அயர்கண 
படிவுகளல் ற்டவுள் தழர்யிகவுகயளடு யளமப் யளகழரீ்கள். இதளயகன உங்கள் 
கருத்ணகள் பக்கழனத்ணயம் ககளண்டதளகழண. யசுங்கள்! 
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இவ்யாயணத்தின வ்யாறு யாசிக்க லயண்டும்? 

இந்த ஆயணம் ளன்கு ளகங்ககக் ககளண்டண. பதல் ளகம், உனிரிப் ன்நனம், அதன் 
ழககள், கடந்த கள இமப்புகள், அதன் அமழவு ம்கந வ்யளறு ளதழக்கப்யளகழன் ன் 
குழத்த களண அழபகத்தழக யமங்குகழண. யநலும் உனிரிப் ன்நனம் நீதள கூட்டுப்யபகய 
ன்ண உனிரிப் ன்நனம் குழத்த எரு ன்ளட்டு உடன்டிக்கக ன்தளல் அண 
யமங்கப்டுகழண. இபண்டளம் குதழ ழத்தழல் யளலம் உனிரிப் ன்நனம் குழத்ண யிக்குகழண. 
யயளண்கந வ்யளறு உனிரிப் ன்கநனத்தழல் கெல்யளக்கு கெலுத்ணகழண, களப்புப் குதழகள் 
வ்யளறு உனிரிப் ன்நனத்தழகப் ளணகளக்க படிபம், யநலும், இனற்ககப் குதழகள் நற்றும் 
உனிரிப் ன்நன இமப்புகக ழறுத்த கய, கய அயெழனநளகழண ன் குழத்ண இப்குதழ 
யசுகழண. பன்ளம் ளகம், புயினின் பன்ழல் இபண்டு ங்கு பப்ில் பயினிருக்கும் கடழல் 
யளலம் உனிரிப் ன்நனம் குழத்த பக்கழன அம்ெங்கள் குழத்ததளகும். கடல்யளழ் உனிரிப் 
ன்நனபம், நீன் ிடித்தலும் கருக்கநள கதளடர்புகடனண. யய நீன் யம் 
குகக்கப்டுயகத ப்டித் தடுப்ண, யப் ளககக வ்யளறு களப்ண குழத்ணப் யசுகழண; 
யய, கடல்யளழ் உனிரிக் களப்புப் குதழகக உருயளக்கும்யளண ெந்தழக்க யரும் 
ிபச்ெககள் ன் ன் ற்ழ ீங்கள் அழயரீ்கள். ளன்களம் குதழ, இதன் ன்கள் நற்றும் 
சுகநகக உகளயின அயில் கழர்ந்ண ககளள்யண குழத்ததளகும். உனிரிப் ன்நனப் 
ளணகளப்புக்கள ழதழகன வ்யளறு தழபட்டுயண, அதக வ்யளறு தழகநனளகப் னன்டுத்ணயண 
ன்யத ெழஏி11, 2010 நளளட்டின் பக்கழனப் ிபச்ெககள் ஆகும். யநலும், யகளனள 
உடன்டிக்கக ன்று அழனப்டும் உடன்டிக்கக தீர்நளித்தகதப் யள, நற் ளடுகில் 
உனிரிப் ன்நனத்தழக ெட்டரீதழனளக அணுகுதல் நற்றும் ஆதளபங்ககப் னன்டுத்ணயதளல் 
ற்டும் ன்கக ழனளனநளகவும், ெநநளகவும் கழர்ந்ணககளள்யதற்குநள யிதழகக 
உருயளக்கழட 2010 இல் எரு ெர்யயதெ உடன்டிக்கக ட்டப்ட்டிருக்க யயண்டும். 

இக் ககயனட்டில் உள் தகயல்கள் உகழன்  குதழககச் யெர்ந்த அழயளர்கள் தனளரித்த 
அழக்கககில் இருந்ண டுத்தளப்ட்டுள்ண. இனற்கக வ்யளறு இனங்குகழண, இதழல் நளனுடத் 
தகனடீுகலக்கள யபம்புகள் கய ன்கத அழன ஆண்டளண்டு களநளக ஆய்ந்ண அழந்ண 
உருயளக்கப்ட்ட உனிரிப் ன்நனம் குழத்த தகயல்கக இக்யகயனடு கயிக்ககளணர்கழண. இண 
குழத்ண இணயகப ளம் அழந்தண ன், ளம் அழனளதண கய  குழத்ணப் யசுயணடன், 
ளம் ன் கெய்னயயண்டும் ன்ண குழத்த தகயல் ழகந்த படிவுககபம் ளம் அகயரும் 
இகணந்ண உருயளக்குயயளம். 

இந்த ஆயணக் னகலனடு வ்யாறு தனாரிக்கப்ட்டுள்து?: உகளயின கருத்ணகள் 
எருங்கழகணப்ளபள கதளமழலட்த்ணக்கள யடிஷ் யளரினம் எத்ணகமப்புடன் யினன்ளயில் 
உள் யனளயக்ஷன் அகநப்ளல் இக் ககயனடு தனளரிக்கப்ட்டுள்ண, இங்கு யமங்கப்ட்டுள் 
தகயல்கள் அகத்ணம் எரு அழயினளர்கள் குலயளல் எருபகக்கு இபண்டு பககள் 
ெரிளர்க்கப்ட்டு யமங்கப்ட்டுள்ண. 

யினன்ள, 2012. 
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1. உனிரிப் ன்நனம் ஓர் அிபகம் 

பதல் அத்தழனளனம், உகம் பலயணம் உள் உனிரிப் ன்நனம் நீதள எரு பந்ணட்ட 
ளர்கயகன யமங்குகழண. இக்ககயனட்டில் கதளடர்ந்ண ககனளப்ட உள் கெளல்ளடல்கள் 
நற்றும் லப்ப்ட உள் ிபச்ெககள் குழத்த யிக்கங்கள் இடம் கறுகழண. கடந்த 30 
ஆண்டுகில் உனிரிப்ன்நனத்ணக்கு கண்ணுக்குத் கதரிந்த அயில் ற்ட்ட இமப்புகலக்கள 
களபணங்கள் அதளல் ற்ட்டுள் தழர்யிகவுகள் அகய கதளடர்புகடன அபெழனல் 
கெனல்ளடுகலடன் டுத்ணகபக்கப்ட்டுள். யநலும், உனிரிப் ன்நனத்தளல் உருயளகும் 
னன்கள் நற்றும் உனிரிப் ன்நன இமப்ளல் ற்டும் தழர்யிகவுகள் ஆகழனயற்கத் 
திர், யதெம் நற்றும் உகளயின நட்டங்கில் இந்த அத்தழனளனம் அசுகழண. 

1.1. உனிரிப் ன்நனம் ன்ால் ன்? 

உனிரினல் ன்நனம் அல்து சுருக்கநாக அனமக்கப்டுயதுலா, உனிரிப் ன்நனம் ன்து 
உகில் உள் ல்லயறு யனககா யாழ்யிங்கனக் குிக்கிது. ிம், ன்ரீ் நற்றும் 
கடில் யாழும் அனத்து யனகனா தாயபங்கள், யிங்கிங்கள் நற்றும் 
நுண்ணுனிர்கின் யனககள் அனத்தும் இதில் அடக்கம். உனிரினல் ன்நனம் பன்று 
ினகில் இனங்குகிது: உனிரிங்கள், சூனநப்புகள் நற்றும் நபபுப்ன்புத் தகயல்கள். 
(ார்க்க பட்டி 1.1). 

இப் புயிப் ந்தழன் ழத்தழலும், ன்ரீ் ழககிலும் கடல் ீரிலும் சுநளர் ஒரு லகாடி பதல் 3 
லகாடி தாயபங்கள், யிங்குகள் நற்றும் நுண்ணுனிர்கள் யகப யளழ்ந்ணயருயதளக 
நதழப்ிடப்டுகழண. இணயகப சுநளர் 20 இட்ெம் தளயப இங்கின் கனர்கள் அழனப்ட்டு 
அழயினல் பூர்யநளக யிக்கநிக்கப்ட்டுள். யநலும், எவ்கயளரு ஆண்டும் சுநளர் 15,000 புதழன 
உனிரிங்கக அழயினளர்கள் கண்டுிடித்ண யருகழளர்கள். ெழ உனிரிங்கள் உகழல் 
களணப்டுயண அரிதளகழ யருகழன். ெழ உனிரிங்கள் உகழன் எரு குதழனில் நட்டும் 
களணப்டக்கூடினதளக உள்ண. உதளபணநளக, ஆஸ்தழயபழனளயில் யிதயிதநள கங்களருககக் 
களணளம். ஆளல், உகழல் யயறு ங்கும் களண படினளண. தற்யளண அமழபம் ழகனில் உள் 
 உனிரிங்கள் இணயள எரு இடத்தழல் நட்டுயந களணக்கூடினகயனளக இருக்கழன். 

அகத்ண யககனள யளழ் அகநப்புகள் நற்றும் அகயகள் யளமவும் தங்கலக்குள் 
உயளடவுநள சூகநப்புகள் அகத்கதபம் உனிரிப் ன்நனம் குழக்கழண. உதளபணநளக, 
கருங்கடழல்.. அண குறும் தளயப உனிபகநப்புகள் (ீர்த்தளயப ணண்ணுனிர் & கயடளிளங்டன்) 
சூரினிடம் இருந்ண யபடினளக ஆற்கப் கறுகழன். இந்த ணண்ணுனிர்கக ெழழன 
யிங்குகள் உண்ணுகழன். இயற்க நீன்கள், பதககள் அல்ண ளலூட்டிகள் யளன் 
கரின யிங்குகள் இகபனளக்குகழன். நீன்கள், கடற்கக யளன்யற்க யகளடிக்கணக்கள 
நக்கள் உணயளகக் ககளள்கழன்ர். யர்ந்த, யரும் ளடுகில் ரும் கடலுணகயச் ெளர்ந்ண 
யளழ்கழன்ர். இவ்யளறு உனிரிப் ன்நனம் ன்ண நிதர்கின் யளழ்யளதளபத்ணக்கு 
அடிப்கடனளக இருக்கழண. 
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ண்ணிக்ககனில் நழக, நழக அதழக அயிள உனிரி 
யககககக் ககளண்டுள் குதழ பக்கழன உனிரிப் 
ன்நனம்  அகமக்கப்டுகழண. இருந்தயளணம், 
நிதக் களல் டளத அடர் யத் தன்கந ககளண்ட 
குதழகய அதழக ண்ணிக்ககனிள உனிரிங்கலக்கு 
உகயிடநளகத் தழகழ்கழன் ன்கதக் குழத்ணக் 
ககளள்வும். நிதர்கள் ீண்டகளநளகயய தங்கள் 
கழபளநங்கலக்கு அருகழல் உள் ண்கணழங்கள், 
யங்கள் நற்றும் புல்ழங்கள் யளன் 
சுற்றுச்சூமல்கில் கெல்யளக்கு கெலுத்தழபம் அகதப் 
பளநரிப்தழல் அக்கக ககளண்டும் யந்தழருக்கழளர்கள். 
கயநளகப் னடுத்தப்ட்ட ெழந்த சுகநப் குதழகள் 
அயர்கலக்குத் யதகயனள  உனிரிங்கின் 
உகயிடநளக உள். ஆளல், உகழன்  
குதழகில் யர்ந்ண யரும் கபங்கள், கதளமழற்ெளககள் 
நற்றும் நக்கள்கதளககப் கருக்கங்கள் அத்தககன 
ழப்குதழகலக்கு அச்சுறுத்தளகவும், அகதப் 
பளநரிப்தற்கள கடபககள் நற்றும் தகயல்கக 
அமழக்கயல்தளகவும் உள். 

 

 

டம்1.1: உகழன் ெழ குதழகள் நற்குதழககயிட அதழக உனிரிப்ன்நனத்தழகக் ககளண்டுள்தளக 
யிங்குகழண. இங்யக, எரு உதளபணநளக, தளயபப் ன்நனங்கின் யகபடம் தபப்டுகழண. யண்ணங்கள், 
10,000ெகழநீக்கு த்தக தளயப யகககள் ன்கதக் குழக்கழண. (பம்: ர்த்யளட் நற்றும் ர். 1999, 
தழருத்தப்ட்டண) 

1.2. உனிரிப் ன்நனத்தின் ன்கள் 

உனிரிப்ன்நனம் தன் அயிலலன ஒரு நதிப்ீட்டினக் பகாண்டுள்து. உகழல் உள் 
எவ்கயளரு களெளபபயந இனற்கக, அதன் ழங்கள், ளபம்ரினநளக, ஆன்நழகநளக, கல்யினில், 
சுகளதளபத்தழல்  அங்கு கதளடரும் யளழ்க்கக ஆகழனயற்கத் தலயி ழற்கழண. இருந்தளலும் 
தநக்குத் யதகயனள களருட்கள் நற்றும் யெகயகலக்கு நானுட சபதானம் உனிரிப் 
ன்நனத்தின சார்ந்துதான் இனங்குகிது. 

பட்டி 1.1 உனிரிப் ன்நனம் பன்று 

ழககில் இனங்குகழண. 

1) உனிரிம் யிங்கு, தளயபம் நற்றும் 

ணண்ணுனிர்கள்யளன் யககககச் 

யெர்ந்த என்று உதளபணம்: யத,ீ 

பூஞ்கெ, ெழயப்புக் கங்களரு. எயப 

யகககனச் ெளர்ந்த உறுப்ிர்கள் 

தங்கின் நபபுப்ன்புத் தகயல்கக 

தங்கலக்குள் கழர்ந்ணககளள்கழன். 

2) சூகநப்பு ரி, யம், யப் ளக 

யளன் தளயபங்கள், யிங்குகள் 

நற்றும் ணண்ணுனிர்கள் யெர்ந்ண 

என்றுக்ககளன்று ஊடளடி யளமக்கூடின 

இடங்கள் ஆகும். 

3) நபபுப் ன்புத் தகயல்: எவ்கயளரு அங்கக 

உனிருக்குள்லம் அதன் உருயம் 

வ்யளறு அகநபம், அகய வ்யளறு 

யளலம், அகய வ்யளறு கருகும் 

ன்தற்கள யகபடம் இருக்கும். 

அதன் உறுப்பு உனிரிங்கள் நத்தழனில் 

ெழழன யயறுளடுகள் களணப்டளம். 
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பாருள்கள் 

 யககனள யிங்குகள், தளயபங்கள் நற்றும் இதப யளழ் அகநப்புகள் இகணந்ணதளன் 
யங்கள், ன்ரீ் அகநப்புகள், நண் அல்ண கடல் யளன் சூகநப்பு இனக்கங்கள் 
அகநகழண. உனர் உனிரிப்ன்நனத்ணடன் கூடின ஆயபளக்கழன சூகநப்புகள் உணவு, 
ளர்ப்களருள், நபம் நற்றும் உனிரிரிகளருள் யளன் களருள்கள் நட்டுநல்ளநல், பழகககள் 
நற்றும் ன்ரீ் ஆகழனயற்கபம் நிதர்கலக்கு யமங்குகழன். நட்டுநல்ளநல், புதழன 
னிர்யகககள் நற்றும் களல்கடகலக்கள ஆதளபநளகவும் உனிரினல் ன்நனம் யிங்குகழண. 
கில், கரும்ளள னிர்த் தளயபங்கலம் ண்கண யிங்குகலம் தங்கள் ய 
பதளகதனர்கிடம் இருந்ண உருயளகயதளம். யிங்குகள், தளயபங்கள் நற்றும் ணன்னுனிர்கின் 
இனற்கக பகங்கள் நிதர்கின் யளய்கலக்குச் ெழகழச்கெ அிக்கப் புதழன நருந்ணகள் 
தனளரிப்தற்கு அடிப்கடனளக உள். 

லசனயகள் 

(சூமகநப்புச் யெகயகள்  அகமக்கப்டும்) உனிரினல் ன்நனத்தளல் யமங்கப்டும் யெகயகள் 
கரும்ளலும் இயெநளகய அயதயபத்தழல் அடிப்கடனள அயெழனத் யதகயபநளகும். 
உதளபணநளக, ணண்ணுனிரிகள் தளயபங்கள் யர்யதற்கள ஊட்டச்ெத்ணகக யமங்குகழன். 
கள கயள்த்தளல் நகமபம், களற்றும் ளககில் இருந்ண நண்கண உருயளக்குகழன்; 
தளயபங்கலம் இதப உனிரிகலம் அம் நண்கண யநலும் தழடப்டுத்தழ, யநளக்குகழன். அகய 
கரும் அயிள ீகபத்யதக்கழ கயத்தழருப்யதளடு நட்டுநல்ளநல் இக் கழபகத்ணக்யக எரு 
யடியநிக்கக்கூடின உனிர் அகநப்புககபம் ககளண்டிருந்த. தம்பள் ககளண்டிருக்கும் 
எவ்கயளரு களருகபம் கருங்கடல்கள் நழகப் கரும் கதளகவுகலக்கு டுத்ணச் 
கெல்க்கூடினகய; அகய உகழன் களழககனக் கட்டுப்டுத்ணயணடன் உணவும் 
யமங்குகழன். கடழல் உள் நழக ணண்ணின ளெழகள் நழகப் கரும் அயிள ஆக்ஜழெக 
உற்த்தழ கெய்யணடன் யிங்கழங்கள் சுயளெழக்கவும் உதவுகழன். அயதயபத்தழல், 
ரிகளருள்கள் ரிக்கப்டுயத்தழல் இருந்ண கயியனறும் கரிநயளபகய களற்ழன் பம் 
டுத்ணக்ககளண்டு யெநழத்ண கயக்கழன். 

 கடயளபங்கள் ல்ளனிபம் ஆண்டுகளக நிதர்கக ஈர்த்ணயருகழன். கடயளபங்ககச் 
சுற்ழபள் தளயபங்கலம், யிங்கழங்கலம் ணண்ணூட்டச் ெத்ணகக யமங்குயணடன் 
அயற்கச் யெநழத்தல், ஆறுகள் நற்றும் ீயபளகடகில் கயினளகும் ணசுகக யடிகட்டுதல், 
புனல், சூளயிகில் இருந்ண களத்தல் யளன் யெகயககபம் யமங்குகழன். 
கடயளபங்கில் இருந்ண கப்டும் நீன்கள், கரல்ழகள் நற்றும் கடற்கககள் 

யிங்குகலக்கும், நிதர்கலக்கும் உணவுப்களருளகழன்; யநலும், அகய உபம், 
நருந்ணப்களருள்கள், பகப்பூச்சுப் களருள்கள், யடீ்டு உயனளகப் களருள்கள் நற்றும் கட்டுநளப் 
களருள்கக யமங்குகழன். யப்ளககள் ‘கருங்கடல்கின் நகமக்களடுகள்‘  ஆகும்: 
அகயயன நீன்கக யமங்குகழன், இனற்ககப் யரிடர்கில் இருந்ண களக்கழன் நற்றும் 
களழகன எலங்குடுத்ணகழன். சுநளர் 50 யகளடி நக்கள்யகப யப் ளகககப் 
களருளதளப ரீதழனளக ம்ி யளழ்கழன்ர்.  யரும், யர்ந்த ளடுகலம் தீவுத் யதெங்கலம் 
உணவுக்களகவும், யளழ்யளதளபத்ணக்களகவும் இப் ளகககப் கரிணம் ம்ிபள். 

 

  

டம் 1.2 (இடண) யத ீ
நரிழருந்ண யதகச் 
யெகரிக்கழண. (பம் குபழங் 
யளதநள 2012). (யண) பூச்ெழ 
நருந்ணகளல் யதகீ்கள் அமழந்ண 
யிட்டதளல், யியெளனிகள் தம் 
கககளல் தம் யதளட்ட 
நர்கலக்கு நகபந்த யெர்க்கக 
கெய்யகத ளர்க்களம். (பம்: 
ழ சுன்கரங்) 
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டம் 1.2 1980 - 2010 யகப கயகள், 

ளலூட்டிகள் நற்றும் ீர் & ழ யளழ் 

உனிர்கின் யழீ்ச்ெழகனக் களட்டும் டம். 

பம்: பெழன் 2012) 

1.3. பருக்கடினின் கீழ் உனிரிப் ன்நனம் 

2012 இல் கயினிடப்ட்ட க்கழன ளடுகள் அழக்கக என்று யப்குதழகள் அமழப்பு 
யிகழதங்ககபம், குடிீர் யிழயனளகத்ணக்கு ற்ட்டுள் அச்சுறுத்தகபம் கடயளபப் குதழகில் 
அதழகரித்ணயரும் நளசு ற்ழபம் கயிச்ெத்ணக்குக் ககளண்டுயந்ணள்ண. எட்டுகநளத்த ழககந 
ன்ண ‘உனிரிப் ன்நனத்தழல் ஏர் உகளயின யழீ்ச்ெழ‘ ஆக உள்ண; கடந்ண 30 ஆண்டுகில் 
த்தளம பன்ழல் எரு ங்கு உனிரிப் ன்நனப் குதழ அமழக்கப்ட்டு, யழீ்ச்ெழ கதளடர்ந்ண 
அதழகரித்ண யருகழண. உகழன் உனிரிங்கில் பன்ழல் இபண்டு ங்கு உனிரிங்கள் யிகபயில் 
நகந்ணயிடும். யளலம் பூநழ(கழபகம்) 2010 அழக்ககனின்டி உனிரிப் ன்நனத்ணக்கு அளனம் 
ற்டுத்ணம் ம்கரும் அச்சுறுத்தல்கள் நித டயடிக்கககளல்தளன் ற்டுகழன். 
 
 சூனநப்புகில் லசதம் நற்றும் இமப்பு: யங்கள், ஈபழங்கள் நற்றும் நகப்குதழகில் 

ற்டுத்தப்டும் ழபந்தபநள நளற்ங்களல் அப்குதழகள் ய உனிர்கள் நற்றும் தளயபங்கள் 
யளம இளனக்கற் குதழகளகழ யிடுகழன். 

 ய உனிரிங்கள் அதிகச் சுபண்டல்: உணவு 
நற்றும் இதப யதகயகலக்களக நிதர்கள் ய 
உனிரிங்கள் நற்றும் தளயபங்கக 
அமழக்கும்யளண அகய யிகபயில் கநளத்தநளக 
அமழந்ணயளகழன். யதகயக்கதழகநளக யப் 
களருள்ககச் யெகரித்தல், யயட்கடனளடுதல், 
கயட்டுதல் ஆகழனகயயன அதழகச் சுபண்டலுக்கு 
இட்டுச் கெல்கழன். 

 ீர் நாசு: நழக அதழகநள உபம் நற்றும் பூச்ெழ 
நருந்ணகளல் ன்ரீ் நற்றும் கடல் 
சூகநப்புகள் நளசுடுகழன். கபங்கள், 
கதளமழற்ெளககள் நற்றும் சுபங்கங்கில் 
கயியனறும் கமழவுகள் ீர் நளசுக்கள இதப 
ஆதளபங்கள் ஆகும். 

 காின நாற்ம்: யயளண்கந, ழக்கரி 
நற்றும் தழபய ண்கணய் ரிப்பு, யங்கள் 
அமழப்பு நற்றும் கதளமழற்ெளககில் இருந்ண 
யி நண்டத்ணள் கயினிடப்டு சுகநக்குடில் 
யளபக்கள் ன்று அகமக்கப்டும் யளபக்கள் 
இயற்ளல் ழத்தழலும் கடழலும் உகளயின 
கயப்ழக அதழகரிக்கழண. யப்ளககள், 
ஆர்க்டிக் அிப் டம் அல்ண ஆல்கன் 
தளயப யகககள் யளன்கய உக கயப்ழக அதழகரிப்க தளக்குப்ிடிக்கபடினளநல் 
ிதழல் ளதழப்புக்குள்ளகழன். 

 உனிரிங்கள் ஊடுறுயல்: உகழன் யயறு குதழகில் நட்டும் களணப்டும் உனிர் யகககக 
நற் குதழகலக்கு இடநளற்ம் கெய்யண யயகநளக அதழகரித்ண யருகழண. 

1.4. உனிரினல் ன்நனம் நீதா கூட்டுப்லபனய (CBD) 

உனிரினல் ன்நனம் நீதள கூட்டுப்யபகய (CBD)  அகமக்கப்டும் உனிரிப் ன்நனம் 
குழத்த ன்ளட்டு உடன்டிக்கக 1992 இல் ரீ யட ககயயபளயில் கடகற் க்கழன ளடுகள் 
புயி உச்ெழநளளட்டில் ற்டுத்தப்ட்டண. பூநழனின் சுற்றுச்சூமல் ிபச்ெககள் கயிப்கடனளகத் 
கதரினயந்ததன் ின்ணினில் இம் நளளடு கூட்டப்ட்டண. உனிரினல் ன்நனத்கதப் ளணகளத்தல், 
அதன் அங்கங்கக ீடித்த ழகனில் னன்டுத்ணதல் நற்றும் அதன் ன்கக ெநநளகவும் 
யர்கநனளகவும் கழர்ந்ணககளள்லதல் ஆகழனயற்க யளக்கநளகக் ககளண்ட இந்த 
உடன்டிக்ககனில் 192 உறுப்பு ளடுகலம் யபளப்ின என்ழனபம் கககனலத்தழட்டுள். 
ஆளல், க்கழன அகநரிக்க நளழங்கள் (ப.ஸ்.) நட்டும் கககனலத்தழடயில்க. 
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இந்த அகநப்ின் அகத்ண உறுப்பு ளடுகலம் அக்யடளர் 2012இல் நீண்டும் இந்தழனளயில் கூட 
உள். 11ஆயண ங்களர்கள் நளளடு (COP-11)  அகமக்கப்டும் இம்நளளடு உனிரிப் 
ன்நன இமப்புககத் தடுப்ண வ்யளறு  யியளதழக்க உள்ண. 2010 இல் யகளனளயில் 
(ஜப்ளன்) கடகற் ங்களர்கள் நளளடு 10 இல் அய்ெழ உனிரிப் ன்நன இக்குகள்  
அகமக்கப்டும் 20 இக்குகள் ற்கயய எப்புக்ககளள்ப்ட்ட. இம் நளளட்டில் 
யநற்ககளள்ப்ட்ட உடன்டிக்ககனின்டி இந்த இக்குகள் அகத்ணம் 2020க்குள் 
ட்டப்டயயண்டும். உனிரிப் ன்நன இமப்புககத் தடுப்தற்கள  அபெழனல் 
டயடிக்கககள் குழத்ண யியளதழக்கப்ட்ட. புதழன ெட்டங்கள், யரி யிதழப்புகள், தகடனளகணகள், 
அபளதங்கள், தபப்டுத்ணதல்கள், நளினங்கள், ஊக்கத்கதளக்கக நற்றும் இமப்டீுகள் 
ஆகழனயற்க இகய உள்டக்கழபள். 

1.5. உனிரிப்ன்நனம் நீது குடிநக்கின் கருத்துகளுக்கா லதனய 

உனிரிப் ன்கநன இமப்பு  ழககில் கடுகநனள ளதழப்புகக ற்டுத்தழ 
யிடக்கூடினகய: திரில், அயபண குடும்த்தழல், கழபளநத்தழல் அல்ண கபத்தழல், அயபண 
ளட்டில், அக் கண்டத்தழல்   நட்டங்கில் ளதழப்புகள் ற்டும். உணவுப் களருள்கள் 
யிக உனர்வு, யிகச்ெழல் யழீ்ச்ெழ, நீன்ிடி குகவு, குகபம் குடிீர் யம், கயள்ம் 
யளன் இனற்ககப் யரிடர்கள் கதளடர்ந்ண உருயளதல், ழத்தழல் ீர் யடினளத தன்கந, 
சுற்றுளத்தங்கள் சுருங்குதல் யளன் ளதழப்புகலக்கு யளய்ப்புகள் அதழகரிக்கும். இப் ளதழப்புகள் 
அகத்ணம் ீண்டகளம் கெல்யளக்கு கெலுத்தழ நிதகுத்தழன் அகத்ண யளழ்யம்ெங்ககபம் 
தளக்கக்கூடினகய. உனிரிப் ன்நனத்தழகப் ளணகளக்க அல்ண நீலருயளக்க 
யநற்ககளள்ப்டும் கடுகநனள பனற்ெழகளல் ெழ யபங்கில் யயக இமப்புகள், 
உணவுப்மக்கம், யளழ்பககள் நற்றும் ணிச் சூமழல் கட்டளனநளக நளற்ங்கள் ற்டுதல் 
ஆகழனயற்றுக்கு இட்டுச் கெல்ளம். ெழ யபங்கில் ெழருக்கு தங்கள் இருப்பு ழகக்கள 
ஆதளபங்ககயன இமக்க யபளம், உதளபணநளக நீயர்கள் நீன்ிடினில் ஈடுடுயதற்கு அனுநதழ 
நறுக்கப்டளம். யரிப் ணத்தழல் நழக அதழகநளக உனிரிப் ன்நனப் ளணகளப்புக்கு 
எணக்கப்ட்டளல் ெபக ளணகளப்பு, யயக யளய்ப்புகள் உருயளக்கம், சுகளதளபம், கல்யி நற்றும் 
யநம்ளட்டு ஆய்வுக்கள ழதழ எணக்கவடுகள் கயட்டப்டளம். குழப்ளக களருளதளப யழீ்ச்ெழ 
ற்ட்டுள் களத்தழல் உனிரிப் ளணகளப்புக்கு அதழகப் ணம் கெயிடுயண யிரும்ப்டளண. 

ன்ளட்டுத் தீர்வுககக் யகளரும் ிபச்ெகனளக உனிரிப்ன்நன இமப்பு இருப்தளல் ன்ளட்டு 
உடன்டிக்கககள் அயெழனநளகழண.  சூகநப்புகள் ளடுகின் ல்ககள் கடந்ண 
பயிபள், ஆழ்கடழல் நீன்ிடி எலங்குபகப்டுத்தப்ட யில்க; யநலும், யர்த்தகம் 
ெர்யயதெநனநளகழபள்ண. பூநழனின் எரு குதழனில் இருந்ண கயியனறும் நளசு நறு குதழகில் 
ளதழப்புகக உருயளக்குகழண. ளடுகள் நற்றும் கதளமழல்பக ன்கில் நளறுட்ட 
நதழப்டீுகள், நளறுட்ட உகப்ளர்கயகள், னளர்கள் இகடயனனள நழக நளற்ங்கள் 
யளன்கய எரு உகளயின, கயிப்கடனள, ஜளனகத்தன்கந ககளண்ட உடன்ளட்டிக 
யநற்ககளள்த் தகடனளபள். 2012இல் இந்தழனளயில் கடக உள் ெழிழ11 நளளட்டில் 
யல்லுர்கலம், ககளள்கக உருயளக்குர்கலம் அலத்தக் குலக்கலம் இப்ிபச்ெககில் தங்கள் 
கருத்ணககக் கூ உள்ர். ெழ கயிப்கடனள யகள்யிகள்: உனிரிப் ன்நன இமப்புக்கு 
னளர் களறுப்யற்ண? உனிரிப் ன்நன இக்குகக வ்யளறு ட்டுயண? ன் கெய்ன 
யயண்டும்? நளனுட ன்ககபம் இனற்ககனள உகு பளநரிப்கபம் வ்யளறு 
ெநப்டுத்ணயண? இதற்கள எலங்குபககள் யதகயனள? உனிரிப் ன்நன ஆதபவு 
மக்கங்கக நக்கள் தளயந யதர்வுகெய்ண ின்ற் அனுநதழக்களநள அல்ண புதழன ெட்டங்கள் 
நற்றும் களருளதளபக் கட்டுப்ளடுகள் யிதழக்கப்ட யயண்டுநள? 

ெர்யயதெ நளளடுகின் படிவுகின் யிகவுகள் யபடினளகவும் பதன்கநனளகவும் ெளதளபண 
குடிநக்ககயன கரிணம் ளதழக்கழன். கய இந்த யியளத டயடிக்கககில் ெளதளபண 
குடிநக்ககபம் ஈடுடுத்ணயதளல் அயர்கின் குபகக் யகட்கவும் அயர்கண தகயல்ககபம் 
கருத்தழல் ககளண்டு நக்கள் ற்றுக்ககளள்லம் அபெழனல் படிவுகள் யநற்ககளள்வும் படிவு 
டுப்யர்கலக்கு உதயினளக இருக்கும். 
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2. ித்தில் உனிரிப்ன்நனம் 

ழத்தழல் ல்யயறு யககனள இனற்ககப் குதழகக ளம் களண்கழயளம். உதளபணநளக, 
யங்கள், புல் ழங்கள், ஈப ழங்கள் அல்ண ளகயங்ககக் கூளம். அகய 
தளயபங்கள், யிங்குகள் நற்றும் ணண்ணுனிர்கலக்கள யளமழடங்கக யமங்குகழன். இந்த 
அத்தழனளனத்தழல் பன்று உனிரிப் ன்நனப் ிபச்ெககக ஆய்ந்தழனப் யளகழயளம்: 
இனற்ககப் குதழகள் ளணகளப்பு, இனற்ககப்குதழகள் இமப்பு நற்றும் இனற்ககப் குதழகக 
யியெளன ழங்களக நளற்றுதல். 

2.1. இனற்னகப் குதிகின் ாதுகாப்பு 

உனிரிப் ன்நனக் களப்ில் கடந்த களத்தழல் கயற்ழகபநளக அகநந்த பக ன்கயன்ளல், 
நகமக்களடுகள் அல்ண ெளயன்ள யளன் அடர்த்தழனள இனற்ககப் குதழகக களப்புப் 
குதழகளகப் பளநரித்ண யந்ததளகும். இத்தககன குதழகள் எரு தித்ணயநள ெநழகனில்  
தளயப நற்றும் யிங்கழங்ககக் ககளண்டுள். இப்குதழகில் இணயகப நித 
டநளட்டங்கள் அரிதளகயய இருந்ண யந்தழருக்கழண. அகய உகயிடம் யமங்கழ, உனிரிங்கள் 
டநளட யெதழ கெய்ண, இனற்ககச் கெனல்ளடுகள் எரு ழ அகநப்ிக 
யடியகநத்ணக்ககளள்யகத உறுதழப்டுத்ணகழண. களப்புப் குதழகள் நழகவும் இன்ழனகநனளதகய, 
அகய ெழ ெநனங்கில் 140 ஆண்டுகள் கூட மகநனளகய, உதளபணநளக, யதெழனப் பூங்கள 
அல்ண இனற்ககச் ெபணளனம் ஆகழனயற்கச் கெளல்ளம். இங்கு, நிதச் கெனல்ளடுகள் 
நற்றும் களருளதளப டயடிக்கககள் நழகவும் யபம்புக்குட்ட்டகய; யநலும், கடுகநனள 
எலங்குபக யிதழகலக்கு உட்ட்டகய. கரும்ளலும் நபம் கயட்டுதல், யயட்கடனளடுதல், 
யயளண்கந, சுபங்கம் யதளண்டுதல் அல்ண நிதக் குடியனற்ங்கள் தகடகெய்னப்ட்டுள். 
இத்தககன குதழகலக்கு ல் இகணப்புகலம், ல் யநளண்கநபம் ல் ழதழ உதயிபம் 
அயெழனநளகழண. களப்புப் குதழகலக்கும் நிதர்கலக்கு இன்ழனகநனளதகய. இகய சுநளர் 110 
யகளடி நக்கலக்கு யளழ்யளதளபங்கக யமங்கழ யருயதளக  ள அழக்கக கூறுகழண. உக 
நக்கள் கதளககனில் பன்ழல் எரு ங்கு நக்கலக்கு குடிீர் இப்குதழகில் இருந்ணதளன் 
கழகடக்கழண. யநலும் னிர்யகககக யநம்டுத்தழக்ககளள்யதற்கு இங்குள் யத் தளயபங்கள் 
நழக அயெழனநளகும். 

2010இல், 105,000க்கும் அதழகநள களப்புப் குதழகள் உகழன் கநளத்தப்பப்ில் ட்டில் எரு 
குதழனில் (12.7%) பயினிருந்தண. இந்த ண்ணிக்ககபம் பப்பும் அதழகரித்ணள்ண, ஆளல், 
உனிரிப் ன்நனத்கதக் களப்தற்குப் யளணநளதளக அதழகரிக்கயில்க. கில்  குதழகள் 
நழகச் ெழழனதளகவும், ெழதளகவும் அகநந்ணள். உனிரிப் ன்நனத்ணக்கு இன்ழனகநனளத 
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குதழகில் ெரிளதழக்கும் அதழகநளகய & உதளபணநளக, நழகவும் அமழயின் யிிம்ில் உள் 
அரின உனிரிங்கில் ககடெழ உனிர்கின் புகமழடநளக உள் குதழகள் அல்ண கயக் 
குடினிருப்புகள் யளன்கய & பலயணம் ளணகளப்ற் ழகனியயன ீடிக்கழன். யநலும்,  
குதழகள் நழக யநளெநளகப் பளநரிக்கப்டுகழன். 2010 இல் ற்றுக்ககளள்ப்ட்ட உனிரிப் 
ன்நன இக்குகில் என்று உகழன் களப்புப்குதழகக 2020க்குள் உக கநளத்தப்பப்ில் 17 
யிலக்களடளக அதழகரிக்க யயண்டும்  அகமப்பு யிடுத்ணள்ண. இதன் அர்த்தம் ன்கயன்ளல், 
புதழன குதழகக அபசுகள் களப்புப்குதழகளக அழயிக்க யயண்டும் அல்ண ற்கயய உள் 
களப்புப்குதழகின் பப்க யிரிவுடுத்த யயண்டும். 

இண சுநல். புதழன களப்புப் குதழகக உருயளக்குதல் ன்ண தழகபதழர் ன்கலக்கழகடயன 
யநளதல்கக உருயளக்கும். எரு ழப் குதழகன நிதக் குடியனற்த்ணக்கு எணக்குயதள 
இனற்ககக் களப்புப் குதழனளக்குயதள அல்ண யங்கள் சுபண்டப்ட அனுநதழப்தள? இனற்ககப் 
ளணகளப்புக்கள யளக்கங்கள், இப்குதழகக யளழ்யளதபத்ணக்களகப் னன்டுத்ணம் நிதர்கயளடு 
பபண்ளடு ககளள்கழண. யியெளனிகள் யியெளனம் யநற்ககளள் அனுநதழக்கப்ட நளட்டளர்கள்; 
கதளமழற்ெளககள் நபங்கக கயட்டயயள அல்ண சுபங்கம் அகநக்கயயள யதளட்டங்கள் 
அகநக்கயயள அனுநதழக்கடளண. ெளக அயெழனம் ன்ளலும் இப்குதழனில் ெளக அகநக்க 
படினளண. ந்த யளக்கம் பதழல் பன்ிகப் டுத்தப்ட்டளலும் அகத ழறுவுயண கடியந! 
உள்லர் நக்கள் உடன்டளநல் அயர்கள் யதகயககக் கணக்கழல் டுத்ணக்ககளள்யயதள அல்ண 
இனற்ககப் ளணகளப்புடன் ெநப்டுத்ணயயதள இனளததளகழயிடும். யநலும், ெழ யபங்கில் 
கட்டுப்ளடுகள் ற்டுத்த அல்ண களப்புப் குதழககப் பளநரிக்க அல்ண யியெளனிகலக்கு 
இமப்டீு யமங்க பளநள ணம் யதகயப்டளம். 

 

 

டம் 2.1: குழத்த களகட்டங்கில் உகக் களப்புப் குதழகள் அதழகரிப்பும் 2020 இக்குகலம் 
(பம்: UNEP-WCMC 2012) 

2.2. இனற்னகப் குதிகள் இமப்புகனக் குனத்தல் 

உனிரிப் ன்நனப் ளணகளப்க உக அயில் யநற்ககளள்யதற்கள யதகயகன உக 
ெபதளனம் எப்புக்ககளண்டளலும், யங்கக எணக்குயண நற்றும் னிர்கள், யநய்ச்ெல் ழம் 
அல்ண நப அறுகயக்கள யமழகக ற்டுத்ணதல் ஆகழன களபணங்கலக்கள ழனளனநள 
ெபக, களருளதளபக் களபணங்கள் இருக்கயய கெய்கழன். களற்யளட்டநள ழங்கக 
உருயளக்குயண அல்ண அதழகரிக்கும் நக்கள் கதளககக்கள யருயளகனப் கருக்குயண ஆகழன 
பக்கழனநள யர்ச்ெழ இக்குகள் ஆகும். 

எரு ன்ளட்டு உடன்டிக்கக ட்டப்ட்டண ன்ண ளடுகலக்கு இகடனிள களணயள 
கண்யணளட்டம் உருயளகழனிருப்கதச் சுட்டிக்களட்டுகழண; ஆளல், அதக கெனல்டுத்ணயதற்கு 
யநலும் பனற்ெழக்க யயண்டும். அதளயண, இகதகனளட்டி கெளந்த ளட்டில் புதழன ெட்டங்களகவும், 

ித்தில் உகக் காப்புப் குதிகளும் 2020 இக்குகளும் 
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டயடிக்கககளகவும் நள யயண்டும். இகத வ்யளறு ழகயயற்றுயண ன்யத 
பபண்ளடுகலக்கு உள்ட்டண ஆகும். 

உதளபணநளக, இனற்ககப் குதழககக் களப்புப்குதழகளக்கும்யளண, ெழர் இதற்கள புதழன 
ெட்டங்கள் இனற்ப்ட்டுக் களபளக அநல்டுத்தப்ட்டளல் அன்ழ & அல்ண குகந்தட்ெம் 
கடபகனிலுள் ெட்டயிதழககனளயண ெநபெநழன்ழ அநல்டுத்தழளல்தளன் இகதச் 
கெனல்டுத்த படிபம்; இல்ளயிட்டளல் எரு னனும் இல்க ன் அச்ெத்கதத் 
கதரியிக்களம். யயறு ெழர் ெட்டங்கக அடக்கழ யளெழத்ண, களருளதளபத் (அல்ண ‘ெந்கத) 
தீர்வுகக உருயளக்குயயத ெழந்தண  ண்ணுகழன்ர்: இதன்டி, இனற்ககப் குதழகில் 
உனிரிப் ன்நனத்ணக்கு தழர்நகனள யிகவுகக ற்டுத்ணம் டயடிக்கககளல் (உ&ம்: 
யயட்கடனளடுதல், நபம் கயட்டுதல், சுபங்கம் யதளண்டுதல்) ற்டும் களருளதளப ளங்ககக் 
குகப்ண எரு ெட்டத்கத அநல்டுத்ணயகதயிட தழகநனளக தளயபங்ககபம் 
யிங்குககபம் ளணகளக்கும். ெட்டங்கள் நற்றும் களருளதளபத் தீர்வுகள் அல்ளநல் இதப 
அபெழனல் டயடிக்கககலம் ெளத்தழனயந. உதளபணநளக, இப் குதழகில் யநற்ககளள்ப்டும் 
அகத்ண தழட்ட டயடிக்கககிலும் உனிரிப் ன்நனப் ளணகளப்பு உள்ிகணக்கப்ட யயண்டும் 
அல்ண இனற்கக ஆதளபங்கக இன்னும் ெழப்ளக யநளண்கந கெய்யண குழத்ண உள்லர் 
ெபதளனங்கள் ஊக்கப்டுத்தப்ட யயண்டும். உனிரிப் ன்நன இமப்புகயளடு கதளடர்புகடன 
ிபச்ெககள் குழத்ண களணநக்கள் நத்தழனில் யிமழப்புணர்வு ற்டுத்தப்டயயண்டும்; கில் 
ந்த எரு டயடிக்ககக்கும் களண நக்கள் ஆதபவு யதகய. 

இனற்ககப் குதழகள் கதளடர்ள புதழன ெட்டங்கள், அபெழனல் படிவுகள் அல்ண களருளதளப 
டயடிக்கககள் யநற்ககளள்லம் அவுக்கு உனிரிப் ன்நனம் அவ்யவு பக்கழனநள யிரனம் 
அல், அகதயிட பக்கழனத்ணயம் ககளண்ட ிபச்ெககள் ளட்டில் உள் ச் ெழர் 
களணளம். ப்டினிருந்தளலும், ன்ளட்டு உடன்டிக்கககின்டி உரின டயடிக்கககக ளம் 
கடபகப்டுத்தழயன ஆகயயண்டும். யகள்யி இணதளன்: உங்கள் ளட்டில் இனற்ககப் குதழகள் 
ளணகளப்புக்கு நழகவும் களருத்தநள பககள் கய? 

2.3. இனற்னகப் குதிகன யியசான ிங்காக நாற்றுதல் 

உனிரிப் ன்நனம் நீண குழப்ிடத்தக்க ளதழப்பு கெலுத்ணம் திப்கரும் நித டயடிக்கக 
யயளண்கந ஆகும். லயதான், உனிரிப் ன்நனக் காப்புத் திட்டம் துயாாலும் 
லயாண்னநபம் கணக்கில் டுத்துக்பகாள்ப்ட லயண்டும்  யல்லுர்கள் 
யிபறுத்துகிார்கள். லயாண்னந இவ்யாறு ன் திர்நன யினவுகன 
ற்டுத்துகிது ன்தற்குப்  காபணங்கள் உள்; இயற்ில் ஒன்று இனற்னகப் 
குதினாக ீடிப்னத யியசான ிங்காக நாற்றுயது ஆகும். 

 

 

டம் 2.2 ெளகுடி ழம் தற்யளகதன ழகனில் இருந்ண அதழகரித்ண யருயண (ஆபஞ்சு யண்ணம்) 
நற்றும் அதழகப்ட்ெ ழம் (ீம்) (பம்: FAO 2002). 
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தற்லாது, பூநினின் பநாத்த ித்தில் 40% னிர் சாகுடிக்காகவும், 
கால்னடத்தயீங்களுக்காகவும் னன்டுத்தப்டுகிது.  யரும் ளடுகில் இனற்ககப் 
குதழகக யியெளன ழங்களக நளற்றுயண கதளடர்ந்ண அதழகரித்த யண்ணம் இருக்கழண  
உக ஆதளபயங்கள் ழறுயம் கூறுகழண. ஆப்ிரிக்கள நற்றும் யநற்கு ஆெழனள ளடுகில் 
யியெளனத்ணக்குப் னன்டுத்தப்டும் ழப்பப்பு 2050க்குள் இரு நடங்களக அதழகரிக்கும் ன்றும் 
ஆெழன & சுிக் நண்டத்தழல் 25% அதழகரிக்கும் ன்றும்  ள சுற்றுச்சூமல் தழட்டம் (லழமழணிழ) 
தழர்ளர்க்கழண. இகயகனல்ளயந யங்ககப் ளணகளக்கும். உகழன் நீதநழருக்கும் கரும் 
யங்கின் ந்தழல் எரு ங்கு பப்பு ெளகுடி ழநளகவும், யநய்ச்ெல் ழநளகவும் 
நளப்யளகழண. ற்கயய ழ அரிப்ளல் யியெளன ழங்கள் சுருங்கழ யருகழன். குழப்ளக 
கயப் நண்டப் குதழகில் அதழகநளக ழகழ்கழண. இதளல் உள்லர் நக்கள் யநலும், யநலும் 
கயப்நண்டக் களடுகக ண்கணகளக நளற்யயண்டிபள்ண. இகயகனல்ளம் உனிரிப் 
ன்நனத்தழல் ளதழப்பு கெலுத்ணகழண. கில் இந்த டயடிக்கககளல் யப்குதழககயன 
உகயிடநளகக் ககளண்டு யளலம் யிங்குகலம், தளயபங்கலம் தளங்கள் யளம 
உகயிடநழல்ளநல் தழககக்கும். 

யயளண்கந உனிரிப் ன்நனம் குகயதற்குக் களபணநளக இருக்கழண க் கூப்டுயதற்கு 
நற்களரு களபணி, யியெளனிகள் கூடுநளயகப அதழக நகசூல் க யயண்டும்  பனற்ெழப்ண 
ஆகும். இதளல் நகசூல் குகனக் களபணநளக யிங்கும் ெழ யிங்கழங்கலம் தளயபங்கலம் 
பூச்ெழகளகவும், கககளகவும் கருதப்டுகழண. இதளல் இனற்ககத் தன்கநக்குப் ளதழப்பு 
ற்டுகழண. அதழக நகசூல் கறுயதற்களக, தற்களத்தழல் அதழக பெளன உபங்கலம் 
பூச்ெழநருந்ணகலம், கபக இனந்தழபங்கலம் னன்டுத்தப்டுகழன். இத்தககன அடர்த்தழனள 
‘உனர் இடுகளருள்‘கின் யிகயளல் இனற்ககனளகயய அவ்யிடங்கில் உருயளகக்கூடின 
உனிர்கள் அமழயணடன் நண் அரிப்பு நற்றும் அதழக நளசுடுதலுக்கும் இட்டுச் கெல்கழண. இதளல் 
யநலும்  உனிர்கலக்குப் ளதழப்பு ற்டுயணடன்  ய யிங்குகள் நற்றும் தளயபங்கின் 
இருத்தலுக்கள யளய்ப்புககச் சுருக்குகழண. 

உகளயின உணவுத்யதகய அதழகரித்ண யருயதன் ின்ணினில் இதக கயத்ணப்ளர்க்க 
யயண்டும். 2020 இல் நண பூநழனின் நக்கள்கதளகக 770யகளடினளக அதழகரிக்கும்   ள 
நதழப்ிட்டுள்ண. யய அகயருக்கும் உணவு அித்தளகயயன்டிபள்ண. தற்யளண ற்கயய 
ர் உணவுப் ஞ்ெத்தளல் யளடுகழளர்கள். எட்டுகநளத்தநளகப் ளர்க்கும்யளண, தற்யளண, உகழல் 
யதகயனள உணவுப்களருள் இருக்கழண; ஆளல் யிியனளகத்தழல் தளன் ிபச்ெக  ெழர் 
யளதழடுகழளர்கள். நற்யர்கயள, ப்யளயதள ெநநள யிியனளகம் யபப்யளகழண ன்தற்களகக் 
களத்ணக்ககளண்டிருக்க படினளண  தழர் யளதழடுகழளர்கள். 

 ளடுகில் இகச்ெழ ணகர்வு அதழகரித்தயண்ணம் இருப்ண நற்களரு ெயளளகும். 
இகச்ெழக்கள யிங்குகலக்கு பளநள தீயம் யதகயப்டும். அகய உண்ணும் 
ண்கணழத் தளயபங்கள் த்ண நடங்குகலக்கும் அதழகநள ஆற்க யமங்கக்கூடினகய. 
யய, தளயப உணவுக்குப் தழளக இகச்ெழ உண்ணுதல் ன்ண பன்கயிட அதழகத் தளயப 
யதகயகன உருயளக்குகழண. அயற்க யயறு இடங்கில் யர்க்கவும் யரிடும். 

யய, உனிரிப் ன்நனத்தழகப் ளணகளப்யதளடு யதகயனள உணவுப்களருள்ககபம் 
உற்த்தழ கெய்ன ெழந்த யமழகன வ்யளறு களண்ண ன்யத ிபச்ெகனளகும்.  
கெனல்தழட்டங்கள் பன்கநளமழனப்ட்டுள். உதளபணநளக, குகந்த இடுகளருள்ககக் ககளண்டு 
அடர்த்தழனற் னிர் பககனக் ககனளள்யண உனர் இடுகளருள்களல் ற்டும் 
தழர்யிகவுககத் தடுக்கும் யளய்ப்க 
யமங்களம். அயதயபத்தழல் குகந்த களருள் 
பம் அடர்த்தழனற் னிர் பகனளல் அதழக 
அவு ழம் யதகயப்டளம். அதளயண. 
யநலும் இனற்ககப் குதழகக யியெளன 
ழநளக நளற்றுயதற்கள யதகயகக 
உருயளக்களம். நற்களரு யளய்ப்பு 
ன்கயன்ளல், ற்கயய ெளகுடினில் உள் 
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ழங்கில் யயளண்கநகன யநம்டுத்ணயண; இதற்கள இரு யககனள கெனல்தழட்டங்கலக்கு 
யளய்ப்புகள் உள். பதல் கெனல்தழட்டம் ன்ண, குகந்த இடுகளருள்கலடன் யிகச்ெக 
அதழகரிக்கச் கெய்பம் கதளமழல்ணட்ங்ககப் னன்டுத்ணயண ஆகும். இருந்தயளணம், புதழன 
கதளமழல்ணட்த்தழகப் னன்டுத்ணயதற்கும் தினள அழவுத்தழன் யதகய ன்கதபம், 
அதற்கு இன்பம் அதழகச் கெவு ிடிக்களம் ன்கதபம் ழகயில் ககளள்க. யியெளனிகள் 
அதழக பதலீடு கெய்ன யரிடளம்; இண ருக்குச் ெளத்தழனநழல்ளதண. இபண்டளயண 
கெனல்தழட்டம் ன்ண குகந்த உபநழடுதலும் ணண்ணூட்டங்கலம் யதகயப்டுகழ உதளபணநளக 
னிர்ச் சுமற்ெழபக யளன் நழகவும் ளபம்ரினநள ெளகுடி பகககப் னன்டுத்ணயண 
ஆகும். இத்தககன கடபககலக்கு அதழகநள அழவுத்தழன் யதகயப்டுயணடன் 
யமக்கநளகயய அதழக உகமப்பு யதகயப்டுயதளகவும் இருக்கழண. கில் யயளண்கநக்கு 
உகமப்பு ெக்தழ கழகடப்ண ற்கயய ிபச்ெகனளக இருக்கழண. குழப்ளக அனுயநள 
உமயர்கள் தட்டுப்ளடளக உள்ர். 

நளற்றுச் ெழந்தகனளக, உனிரிப் ன்நனத்கதப் ளதழத்ண இவ்யவு அதழக உற்த்தழ இக்குடன் 
உணவு உற்த்தழகன அதழகரிக்கயயண்டின யதகய உண்கநனியயன இருக்கழதள ன் 
யகள்யிகனச் ெழர் லப்புகழன்ர். இகதயிட, இகச்ெழ ணகர்கயக் குகப்ண அல்ண நழகச் 
ெழக்கணநள அயில் யங்ககப் னன்டுத்ணயண, கமழவுகள் இல்ளத உணவு யகககள் 
நற்றும் ெழந்த யிியனளக பககள் ஆகழன பம் உணவுத் யதகயகனக் குகப்தற்கள 
பனற்ெழகக ளம் யநற்ககளள்ளம். இதழலும் ிபச்ெக ன்கயன்ளல் கரும் அயிள 
ெபக களருளதளப பனற்ெழகள் யதகயப்டுயண, உணவுப் மக்க யமக்கங்கக நளற்ழக்ககளள் 
யர்யண யளன் யதகயகக இண உருயளக்குகழண. இதளல் இம்பக பம் இக்கக 
ட்டுயண கடிநளகளம் அல்ண நழக ீண்ட கள அயகளெம் யதகயப்டளம். 

யநய ெழத்தரிக்கப்ட்ட அகத்ண பககலம் அததன் ெளதக& ளதக அம்ெங்கலடன் 
யமங்கப்ட்டுள். கதளமழல்ணட் ிபச்ெககள் அல்ளநல்  பக்கழனநள யகள்யிககபம் 
லப்புகழன். உதளபநளக, நழகவும் உனிரிப்ன்நன ஆதளபவு யயளண்கந ன்தற்களக 

இனற்ககப் குதழகக 
யியெளன ழங்களக நளற் 
ெநபெம் கெய்ணககளள்ப் 
யளகழநள ன் யகள்யி 
லகழண. உணவு உற்த்தழ 
ெளர்ந்தண ன்தளல் இந்த 
இக்கட்டள ழகககச் 
ெநளிப்ண யியெளனிகள்ளடு 
 எணங்கழக்ககளள் 

யயண்டுநள அல்ண உனிரிப் ன்நனப் ளணகளப்பு ன்தழல் ணகர்யயளருக்கும் களறுப்பு 
இருக்கழண  களறுப்யற்கத் தனளபளக இருக்கழயளநள? உனிரிப் ன்நனப் ளணகளப்பு னும் 
யளக்கழல் தழர்கள உணவுத் யதகயகன ஈடுகட்ட களணயள கெனல்தழட்டத்தழகத் கதரிவு 
கெய்ன யரும்யளண இகயகனல்ளம் பக்கழனப் ங்களற்றுகழன். 
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டம் 3.1 நழதகயகள் அல்ண கெனற்கக ரிகில் கெனற்கக 
நீன் யர்ப்பு (பம்: FAO 2012) 

 

3. கடில் உனிரிப் ன்நனம் 

உகழன் பப்ில் பன்ழல் இபண்டு ங்குக்கு அதழகநள பப்ில் யினளித்ணள் கருங்கடல்கள் 
கரும் அயிள உனிரிப் ன்நனங்ககக் ககளண்டுள்ண. இந்த அத்தழனளனத்தழல் கடல் 
குழத்த பன்று உனிரிப் ன்நனப் ிபச்ெககக ஆய்ந்தழன உள்யளம்: அரிநழதநள நீன் 
ிடித்தக ழறுத்ணதல், யப் ளகககக் களத்தல் நற்றும் ஆழ்கடல் கில் களப்புப் 
குதழகக ற்டுத்ணதல். 

3.1. அரிநிதநா நீன்ிடித்தல் 

ண்கடன களம் கதளட்யட நிதர்கள் கடழல் நீன் ிடித்ண யருகழளர்கள். தற்யளண உகம் 
பலயணம் 4.9 யகளடி யர் நீயர்களயர். தயிப, யநலும், 21.2 யகளடி யர் நீன்ிடி ெளர்ந்த 
கதளமழல்கக ம்ி யளழ்கழளர்கள். (உ&ம்: டகுகள் லணளர்த்தல், ெந்கதகில் நீன் யிற்ல் 
யளன்கய.) கநளத்தநளக, உகம் பலயணம் 26.1யகளடி யர் யபடினளகயயள நகபகநளகயயள 
நீன்ிடி கதளமழக ம்ித் தங்கள் யளழ்யதளபங்கக அகநத்ணக் ககளண்டுள்ர். 

1970 இல், உகம் பலயணம் 
கநளத்த நீன் உற்த்தழ 65 
நழல்ழனன் டன்களக இருந்தண; 
2000 ஆம் ஆண்டில் இண இரு 
நடங்களக அதழகரித்ண 125 
நழல்ழனன் டன்களக உனர்ந்தண. 
85 நழல்ழனன் டன் நீன்கள் 
யபடி நீன்ிடி பபம், 40 
நழல்ழனன் டன் நீன்கள் 
கெனற்கக நீன் யர்ப்பு 
பபம் (ணலீuீணீீutீuக்ஷீநீ) 
ிடிக்கப்டுகழன். கெனற்கக 
நீன் யப்பு குழத்த டம் 3.1 

ப் ளர்க்கவும்.) யபடி நீன்ிடிப்பு பம் நட்டும் உகழன் நீன் யதகயகனச் ெநளிக்க படினளண. 
கில் உகழன் கடல் நீன்ிடி அவு ற்கயய அதன் உச்ெழககனத் கதளட்டுயிட்டண. 
அரிநழதநள அயில் நீன்ககப் ிடிப்தற்களக யீ நீன்ிடி டகுகள் அதழகநளகப் 
னன்டுத்தப்ட்டுயந்தயளணம், 1990 ழருந்ண கடல் நீன்ிடி அவு அதழகரிக்கயில்க ன்று 
ள-யின் உணவு நற்றும் யயளண்கந அகநப்பு (FAO) கூறுகழண. 
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டம் 3.2 உகழன் கருங்கடல்கில் பக்களல் ங்கு அரிநழத நீன்ிடித்தளல் சுபண்டப் 
ட்டுயிட்டண (பம் FAO 2010, தழருத்தப்ட்ட) 

கடல்யங்கனச் சுபண்டுதல் 

ீடித்த தன்கநனற் நீன்ிடி கடபககளல் கடுகநனள யெதம் ற்டுகழண. ஆழ்கடல் 
சுபண்டல் (தழந்த ழகப் கட்டகம் என்க கடழன் அடிப்ளகத்தழல் கெலுத்தழ யளருதல், 
இதன்பம் ஆழ்கடல் தகபப்குதழனில் யளலம் ய உனிரிங்கள் அமழக்கப்டுகழண), யப் 
ளககள் அருயக கயடி கயத்தல் நற்றும் யிரம் கெலுத்ணதல் பம் நீன்ிடித்தல் யளன்கய 
இயற்ழல் உள்டங்கும். நீன்ிடித்தழல் உள் யளட்டிகலம் நீன் பயல் நற்றும் 
இப்கருக்கத்தழல் கரும் ளதழப்புகக ற்டுத்ணகழன்.  நீன்ிடி தங்கலம் 
கஞ்ெழனங்கலம் ற்கயய யற்த் கதளடங்கழ யிட்ட. உணவு நற்றும் யயளண்கந 
அகநப்ின் கூற்றுப்டி கடல்யளழ் உனிரிங்கள் நற்றும் கடல் உனிரிப் ன்நனத்ணக்கு நழகப் 
கரும் அச்சுறுத்தளக யிங்குயண அரிநழத நீன்ிடித்தல் நட்டுயந. 2000 ஆன் ஆண்டியயன 
உகழன் கருங்கடல்கில் பக்களல் ங்கு அரிநழத நீன்ிடித்தளல் சுபண்டப்ட்டுயிட்டண. 
உகழன் 16 நீன்ிடி நண்டங்கில் 12 நண்டங்கில் நீன் குஞ்சுகளரித்தல் அவு (உற்த்தழ) 
அததன் யபளற்று உச்ெங்கில் இருந்ண யழீ்ச்ெழனகடந்ண உள்ண. 

 

ீடித்த நீன்ிடி பனகன லாக்கி 

ீடித்த நீன்ிடி பக ன்ண நீன் உற்த்தழ 
ீண்ட களம் எயப அயில் குகனளநல் 

ழகத்தழருக்கும் யககனில் நீன் ிடித்தல் 

ஆகும்.  ளடுகில் நீன்ிடி எணக்கவடுகள் 

அபெழனல் கெனல்ளடுகள் ெளர்ந்ததளக 

இருக்கழன். கதளமழல்ணக, நீயர்கள் 

நற்றும் அழயினளர்கள் யளன்  

னர் குலக்கள் இதழல் ங்கிப்பு 

கெலுத்ணகழன்ர். எவ்கயளரு ஆண்டும் 

வ்யவு நீன் ிடிக்களம் ன்கத 

யகபனக கெய்யதழல் நீன்ிடி 

கதளமழல்ணகனிரும் அழயினளர்கலம் நளறுட்ட கருத்ணககக் ககளண்டுள்ர். அரிநழத 

நீன்ிடிப்கத் தயிர்ப்ண ன்ண உனிரிப் ன்நன இக்குகில் என்ளகும். உதளபணநளக, 

அழயினளர் ஆயளெக யமங்கழபள் யகபனககன யிட 40% அதழகநளக நீன் ிடிக்களம்  
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அண்கந ஆண்டுகில் யபளப்ின ஆகணனம் கூழபள்ண. நீன்ிடி கதளமழகச் ெளர்ந்தழபளத 

அழயினளர்கள் ஆயளெககலக்கு நளளக அதழக நீன்ிடி யகபனககனயன நீயர்கள் யதர்வு 

கெய்யர். 

அதிகத் தின் நற்றும் நாினங்கள் 

தற்களத்தழல், நழக அதழகநள டகுகள் நழகக் குகந்த நீன்ககத் ணபத்தழக்ககளண்டுள். 1992-
ழயயன, ழகனள நீன்ிடி யபம்புக்குத் யதகயப்டுயகதப்யள இபண்டு நடங்கு நீன்ிடி 
டகுகள் உள் ன்று  ளயில் உணவு நற்றும் யயண்கந அகநப்பு நதழப்ிட்டுள்ண. 
நீன்ிடி கதளமழக ம்ி யளழ்க்கககன ஏட்டுயண எருபும் கடிநளகழக்ககளண்யட இருக்க, ெழ 
அபசுகள் தங்கள் நீயர்கலக்கு நளினங்ககபம் யரிச் ெலுககககபம் 
யமங்கழக்ககளண்டிருக்கழண. இதளல் நீன்ிடி டகுகள் அதழகநளகழக் ககளண்யடயளளலும் 
அயர்கள் யளழ்க்ககபம் கடிநளகழக் ககளண்யட இருக்கும். அதழகத் தழன் கூட்டுதல் நீன்கலக்கு 
நட்டுநல்ளநல் நீயர்கலக்கும் ிபச்ெக அிக்கக்கூடினண. இதளல் யளழ்க்கககனயன 
கர்த்த படினளத எரு ழகக்கு நீயர்கக இட்டுச் கென்றுயிடும். 

யபளப்ின ஆகணனம், ெவள, யினத்ளம், ஜப்ளன் யளன் ளடுகள் தநண கருத்த நீன்ிடி 
கன்ககச் சுருக்குயகத இக்களகக்ககளண்டிருக்க இந்யதளயெழனள, கம்யளடினள, நயெழன 
யளன் இதப ளடுகள் தங்கள் நீன்ிடி கன்கள் அகய கருக்கச்கெய்ணககளண்டிருக்கழன். 
ீடித்த நீன்ிடித்தலுக்கு ற் நீன்ிடி தழகத் தகயகநக்க டகுகக யீப்டுத்தவும், புதழன 
டகுகள் கட்டவும் அபசுப் ணத்கதச் கெயிடுயகத ழறுத்தயயண்டும் ப் 
ரிந்ணகபக்கப்ட்டுள்ண. இல்ளயிட்டளல் நீயர் யளழ்தல் கடிநளகழயிடும். 

3.2. யப்ானகள் 

யப்ானகில் உனிரிப் ன்நனம் 

யப்ளககள் ன்ண ீருக்கடினில் யளலம் 
சுண்ணக்கல் அகநப்புகள் ஆகும். இகய 
யகளடிக்கணக்கள ணண்ணின கடல் யிங்குகள் நற்றும் 
தளயபக் கூடுகில் இருந்ண உருயளயகய. யப் 
ளககள் ‘கடழன் நகமக்களடுகள்‘  ன்றும் 
அகமக்கப்டுகழன். உகழன் நழகவும் நளறுட்ட 
சூகநப்ளகவும் இண தழகழ்கழண. உகப் கருங்கடல்கள் 
பப்ில் கயறும் 0.1 யிலக்களடுதளன் யப்ளககள் 
பயிபள். இண கநளத்தயந ிபளன்ஸ் ளட்டின் பப்ில் 
ளதழக்கும் குகந்த அயளகத்தளன் இருக்கும். இவ்யவு 
குகந்த பப்ில்தளன் நீன்கள் பதல் கடற்ஞ்சுயகப 
அகத்ண கடல் உனிரிங்கள் உககழன். 
கயப்நண்டப் ிபயதெக் கடல்கின் குகந்த ஆமங்கில் இகய களணயளகக் 
களணப்டுகழன். சுற்றுள, நீன்ிடி நற்றும் கடற்ககபப் ளணகளப்பு ஆகழனயற்றுக்கு ஆதபயளக 
யப்ளககள் 
யிங்குகழன். 
யப்ளக கதளடர்ள 
யணிகத்தழன் ஆண்டு 
நதழப்பு 37,500 யகளடி 
அகநரிக்க டளர்கள் 
(சுநளர் ரூ 20 இட்ெம் 
யகளடி)  
களருினளர்கள் 
நதழப்ிடுகழன்ர். 
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யப் ானகளுக்கு அச்சுறுத்தல்கள் 

யப்ளககள் நழகவும் கநன்கநனளகய. அகய அச்சுறுத்தழல் உள். உதளபணநளக, 
ெட்டயியபளத நீன்ிடித்தல், அதீதப் னன்ளடு நற்றும் கர்ப்பு, யயளண்கந ீர் நளசு (ளர்க்க 
டம் 3.5) ஆகழனயற்கக் கூளம். உகழன் யப்ளககில் பன்ழல் எரு குதழ 
ற்கயய அமழக்கப்ட்டு யிட்டண அல்ண அளனழகனில் இருக்கழண  அழனினளர்கள் 
கூறுகழன்ர். கரும்ளள யப்ளககள் யரும் ளடுகககனளட்டியன களணப்டுயதளல் 
அயற்கப் ளணகளப்தற்கள யெதழகள் யரும் ளடுகலக்கு இருப்தழல்க. ளணகளப்பு யிதழகள் 
ன்ளல் உதளபணநளக, நீன்ிடி தகடகக அநல்டுத்ணதல் அல்ண கண்களணித்தல், நளசுக் 
கட்டுப்ளடு, சூழனல் & சுற்றுள தழட்டங்கக உருயளக்கழ கடபகப்டுத்ணதல், கடயளப 
யநம்ளட்டுக்கள சுற்றுச்சூமல் ட்புயள தழட்டங்கக உருயளக்குதல் அல்ண யக் 
கழருநழகக அமழத்தல் யளன்யற்கக் கூளம். இயற்றுக்கு அதழகப் ணம் யதகயப்டுகழண. 

 
டம் 3.5: நித டயடிக்கககளல் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளகும் யப் ளககள் (பம்: SEOS 2012) 

3.3. ஆழ்கடல்கில் கடல்யாழ் உனிரிங்கள் ாதுகாப்பு 

கடல் உனிரிக் களப்புப் குதழகள் கடழல் அகநபம் இனற்ககச் ெபணளனங்கள் ஆகும். அகய 
கடல்ெளர் உனிரிப் ன்நனத்கதப் ளணகளப்ணடன் அளன ழகனில் தத்திக்கும் கடல்ெளர் 
உனிரிங்கலக்கும் யர்த்தக நீன் கருக்கம் ஆகழனயற்றுக்கும் தஞ்ெநிக்கழன். தற்யளண 2% 
கருங்கடல்கள் நட்டும் ளணகளக்கப்ட்டுள். நளளக, ழத்தழயள 12% ழம் 
ளணகளக்கப்ட்டுள்ண. கருங்கடல்கள் ளணகளப்க 10% ஆக அதழகரிக்க யயண்டும் ன்ண 
உனிரிப் ன்நனக் களப்பு இக்குகில் என்ளகும். தற்யளண, கரும்ளள கடல்ெளர் உனிரிக் 
களப்புப் குதழகள் கடயளபப் குதழகக எட்டின கடல் குதழகில் நட்டுயந ற்டுத்தப்ட்டுள்ண; 
அதளயண அதளயண எரு யதெ ல்கக்குட்ட்ட குதழனிய அகநந்ணள்ண. ஆளல், ஆழ்கடல் 
 அகமக்கப்டும் குதழகில் அதளயண கடயளபத்தழல் இருந்ண 320கழநீ (200 கநல்) 
கதளகயில் உள் கடல் குதழகில் கடல்ெளர் உனிரிப் ளணகளப்பு ன்ண நழகக்குகந்த 
யபம்ியயன உள்ண. கடல்ெளர் உனிரிப் ன்நனக் களப்புப் குதழகக யிரிவுடுத்தவும், 
அதழகப்டுத்தவும் யயண்டுகநன்ளல் இண யளன் ஆழ்கடல் கில் ந்த எரு ளடும் 
கடயளபங்கில் அகநத்தணயள தளயந பயந்ண கெளந்த ழதழனில் களப்புப் குதழகக 
அகநக்க பன்யபளண ன்ண  ெயளல்கில் என்ளகும். 
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ஆழ்கடல்கள் நழக இன்ழனகநனளதண ஆகும். கருங்கடல் பப்ில் பன்ழல் இரு ங்கழக 
இகய ழகவு கெய்கழன். இங்கு கரும்ங்கு உனிரிப் ன்நனம் அகநந்ணள்ண. 
தற்யளகதன ஆழ்கடல்ககத் தலயின ன்ளட்டு ெட்ட யகபனககள் (கடல்கள் குழத்த ெட்டம் 
ற்ழன  ள உடன்டிக்கக, UNCLOS) உள்யளணம், அகய நீன் ிடித்தல், யளக்குயபத்ண, நளசு 
அல்ண ீருக்கடினில் சுபங்கம் அகநத்தல் யளன் ெழ அம்ெங்கள் ற்ழ நட்டுயந யசுகழன். 

தற்ெநனம், ஆழ்கடல் கில் நழகச்ெழ கடல்ெளர் உனிரிக் களப்புப் குதழகய உள். 
உதளபணநளக, இத்தளழ, ிபளன்ஸ் நற்றும் கநளளக்கள ஆகழன அண்கட ளடுகள் இகடயன 2002-
இல் ற்ட்ட உடன்டிக்ககனின்டி நத்தழனதகபக்கடழல் ‘யளகளயயளஸ் கடல் ெபணளனம்‘ 
அகநக்கப்ட்டண. இப்குதழனில் தங்கள் கெளந்த ளட்டில் தழவுகற் டகுகள் தயிப அன்ின 
ளட்டுப் டகுகக கட்டுப்டுத்ணயதழல்க  படிவுகெய்தர். இயதயள நற்களரு 
உடன்ளடு பம் ‘கதற்கு ஆர்க்யஸ் கடல்ெளர் உனிரிக் களப்புப் குதழ‘ அன்டளர்டிகள கடழல் 
உருயளக்கப்ட்டண. 2010இல் உருயளக்கப்ட்ட இந்த உடன்ளடு பம் இங்கு நீன்ிடித்தல் 
அனுநதழக்கப் டுயதழல்க. 
அன்டளர்டிகள கடல்ெளர் உனிரி 
ஆதளபளங்கலக்கள களப்பு 
ஆகணனம் (CCAMLR) ன் 
அகநப்ின் அகத்ண 35 
உறுப்பு ளடுகலம் இகணந்ண 
கடல்ெளர் உனிரிக் களப்புப் 
குதழ அகநத்ணள்ர். 
உகழல் கடல்கள் ெளர்ந்த எரு 
குதழ குழத்ண 
யநற்ககளள்ப்டும் ந்த எரு 
உடன்டிக்ககபம் கககனலத்ண 
ளடுகக நட்டுயந 
கட்டுப்டுத்ணம். இதப 
ளடுகின் உரிகநகள் 
அப்டியன ீடிக்கும். அதளயண 
உடன்டிக்ககனில் கககனலத்தழட்ட ளடுகள் இதப ளடுகின் உரிகநகில் தகனிட படினளண. 
இதளல், எரு புதழன உகளயின உடன்டிக்கக (உதளபணநளக, UNCLOS கவமள எரு கூடுதல் 
உடன்டிக்கக) இல்ளநல் ஆழ்கடல் கில் கடல் உனிரிப் குதழககக் களப்ண இனளண. 
இருந்தயளணம், இத்தககன உடன்டிக்கககனச் ெட்டப்டி உருயளக்குயண நழகவும் கடிநளகும். 
இதன்டி, பக்கழன நீன்ிடி குதழகில் நீன்ிடிப்ண யபம்புக்குட்டுத்தப்டும்; அண நழகக் 
கடிநளதளகவும், அதழக ழதழ யகளருயதளகவும் அகநபம். 

டம் 3.7. கடயளபத்தழல் இருந்ண 200 கநல் கதளயில் பவும் ஆழ்கடல் குழத்த 
உக யகபடம். ஆழ்கடல் ீ ழத்தழல் தபப்ட்டுள்ண. அகய யதெழனச் 
ெட்டங்கலக்கு உட்ட்டகய. (பம்: EOE 2012) 
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4. சுனந நற்றும் ன்கனப் கிர்ந்து பகாள்தல் 

உனிரிக் களப்பு யளன் உகளயின ெயளல்ககச் ெநளிப்தற்களகப் ன்ளட்டுப் 
யச்சுயளர்த்கதகள் நற்றும் உகளயின உடன்டிக்கககக உருயளக்கும்யளண கவழ்க்கண்ட 
யகள்யிகள் லகழன்: ாதுகாப்புக்கு னார் பாறுப்லற்து? னார் பசயிடுயது? உனிரிப் 
ன்நனத்தின் ன்கன னார் அனுயிப்து? னார் பயல்யது, னார் லதாற்து? 

 இதப பக்கழன இக்குகயளடு இகணக்கும்யளண உனிரிப் ன்நனம் நழகவும் ெழக்கள 
என்ளகும். உனிரிப் ன்நனக் களப்புக்கள ழதழகனத் தழபட்டுயண குழத்ண 2010 இல் எரு களண 
உக கெனல்தழட்டம் ற்றுக்ககளள்ப்ட்டண. இருந்ணம் ீடிக்கும் கரும் யகள்யி: இதற்கள ழதழ 
நற்றும் உனிரிப் ன்நனக் களப்பு, பளநரிப்பு அல்ண தற்களப்புக்கள கதளமழணட்ம் 
ங்கழருந்ணயரும்? 

4.1. உனிரிப் ன்நனக் காப்புக்கா ிதி 

இணயகப, உகாயின சுற்றுச்சூமல் யசதி (GEF) ன் அகநப்பு பம் ழதழ யமங்கப்ட்டு 
யருகழண. இந்த ழதழ, உதளபணநளக, யரும் ளடுகில் உனிரினல் ன்நனக் களப்புக்கள 
கூட்டுப்யபகய உடன்டிக்ககனின் கவழ் யரும் இனற்ககக் களப்பு யளன்  தழட்டங்கலக்கும் 
யமங்கப்ட்டு யருகழண. இதற்கள ழதழ யர்ந்த ளடுகின் தன்ளர்யப் ங்கிப்பு பம் 
யருகழண. (ளர்க்க டம் 4.1) கடக உள் ங்களர்கள் நளளடு இந்ழதழ, கெவு 
கெய்னப்டுயதற்கள ககளள்கககள் நற்றும் யபம்புகக படிவு கெய்ன உள்ண. 2003 பதல், GEF 
தண உனிரிப் ன்நன ழதழனில் (290யகளடி டளர்கள்) கரும்குதழகன உகம் பலயணம் சுநளர் 
2000 களப்புப் குதழகள் அகநக்கச் கெயிட்டுள்ண; இதன்பம் 63.40 இட்ெம் ெணபகழயளநீட்டர் 
கடல்குதழகள் களப்புப் குதழகளக்கப்ட்டுள். (இந்தழன ழப்பப்கப் யளல் இரு நடங்கு 
ஆகும்.) 

GEF, யதெழன அபசுகள் நற்றும் இதப அகத்ண ஆதளபங்கள் பம் உனிரிப் ன்நனக் களப்புக்களக 
தற்யளண தழபட்டப்ட்டுள் ழதழ உகளயின உனிரிப் ன்நன இமப்ிகத் தடுப்தற்குத் 
யதகயப்டும் ழதழ அயில் இருந்ண கயகு கதளகயில் இருப்கத அகத்ண ளடுகலயந 
எப்புக்ககளள்கழன். 

உனிரிப் ன்நனம் அல்ளநல் இதப பக்கழன அயெபப் ிபச்ெககலக்கு இந்த ழதழகனச் கெவு 
கெய்னளம் ச் ெழர் யளதழடுகழளர்கள். உனிரிப் ன்நனக் களப்புக்களக பதலீடு கெய்னப்ட்டல் 
அண கதளக யளக்கழல் களருளதளபப் ன்ககத் தருயதளக இருக்க யயண்டும்  
நற்யர்கள் ண்ணுகழளர்கள். 
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உனிரிப் ன்நனக் காப்புக்கா ிதி ங்கிருந்து யரும்? 

உனிரிப் ன்நனக் களப்புக்கள நழக அதழகச் கெயிங்கக யரும் ளடுகளல் தளங்கழக்ககளள் 

இனளண. அயதெநனம் யர்ந்த ளடுகள் ற்கயய ரீக்ஷ ீழணிதழ அகநப்புக்கு ழதழ யமங்கழ யிட்டதளல் 

அதற்குயநல் கெயிட இனளண க் கூறுகழன். 

இந்ழகனில்  கடிநள ிபச்ெகககக் ககன ணம் ங்கழருந்ண யரும் ன்ண யகள்யினளக 

இருக்கழண. ஆளல், யர்ந்த ளடுகள் ல்ளம் தங்கள் உனிரிப் ன்நனப் குதழகக கயகுயளகக் 

குகத்ண யிட்டு, இப்யளண, கம ளடுகள் தங்கள் உனிரிப் ன்நனங்ககப் ளணகளத்ண யபயயண்டும் 

 யிரும்புகழன்ர்; யய, உகளயின உனிரிப் ன்நனப் குதழககக் களப்ண யர்ந்த 

ளடுகின் களறுப்பு ன்கழன்ர். யரும் ளடுகள் ற்கயய கமனளக உள்ர்& அயர்கள் 

(யர்ந்த ளடுகள்) தளநளகயய களறுப்க டுத்ணக்ககளண்டு ங்கிக்க யயண்டும் & தளயண குகந்த 

அயிளயண கெய்ன யயண்டும்  நற்யர்கள் களண்கழளர்கள். 

இணயகப, யர்ந்த ளடுகள் தன்ிச்கெனளக ழணிதழ அகநப்புக்கு ழதழ அித்ண யந்த. இண 
ன்ளகயய கெனல்ட்டு யந்ததளல் ழதழ தழபட்டுயகதச் ெட்டபூர்நளக்க யயண்டின அயெழனம் 
இல்க  ெழர் ண்ணிர். ஆளல், உகளயின உனிரிப் ன்நனக் களப்புக்குப் யளணநள 
ழதழ இல்ளததளல் யர்ந்த ளடுகள் அயர்களகயய அித்த ழதழ யளணநளதளக இல்க; 
யய, அயர்கள் கதளடர்ந்ண ழதழ யமங்குயகதச் ெட்டபூர்யநளக்க யயண்டும்  நற்யர்கள் 
யளதளடுகழளர்கள். 

இறுதழனளக எரு யகள்யி! அண ன்கயன்ளல், யதகயனள ழதழ, அபசுகிடம் (நற்றும் யரிக் 
கட்டுயர்கிடம் இருந்ண) நட்டும்தளன் கப்ட யயண்டுநள? நளளக, தினளர் ழறுயங்கள் 
நற்றும் ணகர்யயளர் ஆகழயனளரிடம் இருந்ணம் ழதழ கப்ட யயண்டினண அயெழனம் இல்கனள? 
நளசு ற்டுத்ணயர்கள் அல்ண குழப்ிட்ட இனற்கக யங்ககப் னன்டுத்ணயர்கிடம் 
இருந்ண கட்டணம் யசூழப்தளல் அந்த ணகர்வுப்களருள்கின் யிக நழக அதழகநளக உனர்யதற்கு 
யமழ ற்டுத்தழயிடும் ன்ண எரு அணுகுபகனளக இருக்கழண. இணவும் யளணநளதளக 
இருக்களண, இத் தழட்டத்கதக் ககளண்டுயருயண கடிம், களருளதளப யர்ச்ெழகனப் ளதழக்கும் 
ன்கழளர்கள். 

4.2. அணுகுதல் நற்றும் ன்பறுயதில் கிர்தல் பன: லகானா உடன்ாடு 

நபபுப் ன்பு யங்ககப் னன்டுத்ணயதழல் கழகடக்கும் ன்கக ழனளனநளகவும் 
யர்கநனளகவும் கழர்ந்ண ககளள்யயண்டும் ன்ண உனிரிப் ன்நன ன்ளட்டுக் கூட்டு 
உடன்டிக்ககனின் பன்று பக்கழன அம்ெங்கில் என்ளகும். நற் இரு அம்ெங்கள உனிரினல் 
ன்நனம் நற்றும் ீடித்த னன்ளடு ஆகழனயற்கக் களட்டிலும் பக்கழனத்ணயம் ககளண்ட 
அம்ெநளக இண கருதப்டுகழண. 

‘நபபுப் ன்பு யங்கள்‘  ன் கெளல்ளடல் யளலம் அகநப்புகில் நபபுப் ன்புகள் ககளண்ட 
அகுககக் குழக்கழண. எரு குழப்ிட்ட உனிர் அகநப்ில் இருந்ண (உ&ம்: யதி, னளக, 
கல்) அதன் கூறுகள் அதன் ெந்ததழக்குப் பவுயகத இண யகபனக கெய்கழண. நபபுப் ன்பு 
யங்கள் அதன் நபள அழவுச் கெல்யங்கள் நற்றும் குணளம்ெங்கள் நற்றும் உரின 
னன்ளடுகள் ஆகழனயற்றுடன் இகணந்ண ஆபளய்ச்ெழகிலும், யர்த்தகப் னன்ளடுகளக, 
உதளபணநளக, புதழன நருந்ணகள், ெழந்ண உணவு, கதளமழல் யயதழப்களருள்கள், அமகுெளதப் 
களருள்கள் யளன் தனளரிப்புகில் ஈடுடுயதழலும்  னன்தபத்தக்க ன்ககக் 
ககளண்டிருக்கழண. 

ங்ககல்ளம் உனிரிப் ன்நனம் அதழகநளக இருக்கழயதள அங்ககல்ளம் நபபுப் ன்பு யங்கள் 
அரிநழதநளகக் களணப்டும்; அதளயண கரும்ளலும் கயப்ம்நண்ட அல்ண யரும் 
ளடுகில். ஆளல், நபபுப் ன்பு யங்ககப் னன்டுத்ணம் ழறுயங்கள், அதற்குத் யீ 
கதளமழல்ணட்ங்கள் யதகயனளக இருப்தளல், கரும்ளலும் யர்ந்த ளடுககச் யெர்ந்ததளக 
உள். யரும் ளடுகின் கண்யணளட்டத்தழல் இருந்ண இண ‘உனிரிக் ககளள்க‘  ப் 
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ளர்க்கப்டுகழண; இத்தககன கதளமழல்ணட்த்கதக் ககளண்டுள் ழறுயங்கள் எரு அன்ின 
ளட்டில் அந்த ளட்டின் அனுநதழ இல்ளநல் இந்தத் கதளமழல்ணட்த்கத யர்த்தக யளக்கழல் 
னன்டுத்தழப் ன் கறுயகதபம் அதன் ன்கக அந்தந்த ளட்டுக்குக் கழகடக்களநல் 
கெய்யகதபம் குழக்க இச் கெளல்ளடல் னன்டுத்தப்டுகழண. 

லனாகா உடன்டிக்னக 

 ஆண்டுகள் கதளடர்ந்த யச்சுயளர்த்கதகலக்குப் ின்ர், ‘நபபுப் ன்பு யங்கக அணுகுதல் 
நற்றும் அயற்கப் னப்டுத்ணதல் பம் கறும் ன்கக ழனளனநளகவும் யர்கநனளகவும் 
கழர்ந்ண ககளள்தல்‘  நீதள எரு உடன்டிக்கக (யனளகள உடன்டிக்கக& ஜப்ளன் கர் 
யனளகளயில் கககனலத்தளதளல் இப் கனர்) 2010 அக்யடளரில் கடகற் ெழஏி 10 நளளட்டில் 
ற்டுத்தப்ட்டண. இந்த உடன்டிக்ககனில் ‘யமங்குர்‘  ன் கெளல், தநண நபபுப் ன்பு 
யங்கக அணுக அனுநதழ யமங்கும் ளடுககக் குழக்கப் னன்டுத்தப் ட்டுள்ண. அவ்யளறு 
அனுநதழ யமங்கும் ளடுகள் தழளக அதழல் கழகடக்கும் ன்ககப் கழர்ந்ண ககளள்யகத 
இகணத்யத இச் கெளல்ளடல் னன்டுத்தப்ட்டுள்ண. (ளர்க்க டம் 4.1). ெழ இடங்கில் நபபுப் 
ன்பு யங்கக அணுகுதல் குழத்த ளபநரினத் தகயல்கள் நற்றும் அகடனளம் களணும் 
பககள் ற்ழன தகயல்கள், யமங்குர் ளடுகில் இருந்ண அிக்கப்டும்யளண அகயபம் 
ன்கள்  உடன்டிக்ககனில் யககப்டுத்தப்ட்டிருக்கழண. அதளயண அத் தகயல்ககப் 
கறுயதன் பம் னகடகழளர்கள். நபபுப் ன்பு யங்ககப் னன்டுத்த யிரும்புயர்கள் 
நற்றும் அதனுடன் இகணந்த ளபம்ரினத் தகயல்கக அணுகுயர்கள் ‘னர்கள்‘  ஆயர். 
அயர்கள் தளங்கள் ங்கழருந்ண நபபுப் ன்பு யங்கள் நற்றும் தகயல்கள் க யிரும்புகழளர்கயள 
அந் ளடுகின் அனுநதழகனக் யகளரிப் கவும் யயண்டும். ன்கள் கழர்தல் ழந்தககள் 
யமங்குர்களல் யிதழக்கப்ட்டளல் அதற்கு உடன்டவும் யயண்டும். 

 

னன்கள் கழர்தல் ன்ண ணநளகயயள புதழன கதளமழல்ணடம் குழத்த ஆய்வு நற்றும் புதழன 
கதளமழணடங்கக அித்தல் யளன் கதளமழல்ணட் அழவுப்கழர்தழல் எத்ணகமப்ளகயயள 
இருக்களம். இப்னன்கள் உனிரிப் ன்நனக் களப்பு நற்றும் ீடித்த னன்ளட்டுக்கு உதவுயதளக 
இருக்க யயண்டும். உகளயின யிதழகக உருயளக்குயதழல் யகளனள உடன்டிக்கக உதவும். 
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லகானா உடன்டிக்னக யாய்ப்புகள் நற்றும் யபம்புகள் 

யகளனள உடன்டிக்கக பதழல் அதன் குதழனளக அதன் 
50 ளடுகில் பதழல் யிகபயில் னன்ளட்டுக்கு யப உள்ண. இந்த உடன்டிக்கக யகளரும் 
யிதழகள், ழந்தககள், யகளரிக்கககலக்கு உட்ட்டு வ்யளறு ெழப்ளக கடபகப்டுத்த 
உள்ர் ன் தழட்டத்கத ளடுகள் தனளரிக்க உள்ர். 

அணுகுதல் நற்றும் ன்கள் கழர்தல் குழத்த யிதழகக யகளனள உடன்டிக்கக 
யகபனறுத்ணள் யளதழலும், இந்த உடன்டிக்கக உருயளயதற்கு பன்யப யரும் ளடுகில் 
இருந்ண யர்ந்த ளடுகள் யெகரித்ணள்  ட்ெக்கணக்கள நளதழரிகள் (நற்றும் நபபுப் ன்பு 
யங்கள் குழத்த தகயல்கள்) குழத்ண ன் டயடிக்கககள் யநற்ககளள்யண ன்ண குழத்த 
உடன்டிக்கக இன்பம் ட்டப்டயில்க. இகயகனல்ளம் ெரினள யமழகில்தளன் கடந்த 
களத்தழல் யெகரிக்கப்ட்டுள்ண  ெழர் கூறுகழளர்கள். இண ப்டி இருக்கழண ன்ளல், 
கடுஞ்ெளககில் களர்கள் கெல்லும் யயக யபம்க நளற்ழயிட்டு, கடந்த களத்தழல் அயத 
கடுஞ்ெளகனில் னணித்த களர் ஏட்டுர்கிடம் யயக யபம்க நீழனதளக அபளதம் யகளருயண 
யள இருக்கழண யகளனள உடன்டிக்கக ற்டுத்ணயதற்கு பன்ர் யரும் ளடுகில் 
யர்ந்த ளடுகள் யெகரித்த நபபுப் ன்பு யங்ககபம் இந்த உடன்டிக்ககக்கு உட்டுத்ணயண 
ன்கழளர்கள். நளதழரிகள் யெகரித்த ளடுகள் இப்யளணம் அதற்கு உரிகநனளபளக இருப்தளல் 
அகதப் னன்டுத்தழனதன் பம் கற் ன்கில் ங்கு யகளருயண ெரினளணதளன் ன்றும் 
ெழர் யளதழடுகழளர்கள். 

 

னன்கள் கிர்தலுக்கா ஒரு நாதிரி 

இந்தழனளயின் யகப நளழத்தழன் யச்   ெபணளனப் குதழ என்ழல் 

யளலம்   மங்குடி நக்கள் கி ன்று   அகமக்கப்டுகழன்ர். 

கயப்நண்டத்   தளயபத் யதளட்டங்கள் நற்றும் ஆய்வு   ழறுயம் 

(ஜழஙிழறழநழ) ன் ஆபளய்ச்ெழ   ழறுயத்கதச் யெர்ந்த   

அழயினளர்கள் குல அந்த யப்   குதழகில் ஆய்வுப் னணம்   

யநற்ககளண்டர். அயர்கலக்கு   யமழகளட்டிகளக கி மங்குடி   

நிதர்கள் ணினளற்ழர். நழகவும்   பச்ெழகக்க கயக்கும்   

நகயனற்ங்கின் யளணகூட கி   நக்கள் கதளடர்ந்ண 

யெளர்யில்ளநல்   யந்தணம் எருயககனள மங்கக   அடிக்கடி 

உட்ககளண்டு யந்தணம்   அழயினளர்ககக் கயர்ந்தண.   அயர்கண 

புத்ணணர்ச்ெழக்கள களபணம்   அந்தக் கிகள்தளம் ன்ர். ஆளல்   

அந்தக் கி யகககுழத்ணம், அகய ங்கு   கழகடக்கும் ன்ண குழத்ணம் 

பகெழனம்   களத்தர். அதன் பகெழனத்கத கயினிட   நறுத்தர். அகத 

அன்ினர்கிடம்   கயினிடக்கூடளண ன்ண   ளபம்ரினநளகக் 

களத்ணயரும் நபபு   ன்ர். நழகவும் யற்புறுத்தழனதன்   ின்ர் அந்தத் 

தளயபத்கதக் களட்டிர்.   அழயினளர்கள் அயற்கச் யெகரித்ண   

ஆய்வு கெய்தர். அண எரு அரின   தளயபம் ன்ணம் அயற்க யயறு   

ங்கும் களணபடினளண ன்ணம்   கதரிந்தண. அணற்ழ பன்ய   

ஆயப்ட்டிருந்தண; ஆளல், அதன்   ளபம்ரினப் னன்ளடும், அதன் 

தித்   தன்கநகலம் பன்ர்   அழனப்ட்டிருக்கயய இல்க.    

கதளடர்ந்த யயகக்குப் ின்ர் ற்டும்   யெளர்வுக்கு தழபளக ஆற்ல் 

உருயளக்கும்   களருள் அதன் கிகில் இருப்ணம்   அகதக் ககளண்டு 

‘ஜயீளி‘ ன்   நருந்கதத் தனளரிக்க படிபம் ன்ணம்   ஜழஙிழறழநழ 
அழயினளர்களல்   கண்டுிடிக்கப் ட்டண. அந்த நருந்ணப்   

களருக யிற்தன் பம் கழகடக்கும்   யருநளத்தழல் ளதழகன கி   
மங்குடிகள் கற்றுக்ககளள்ளம்    ஜழஙிழறழநழ படிவுகெய்தண. 

யகபளயில்   உள் கி மங்குடி நக்கள் யநம்ளடு   நற்றும் 

ன்கலக்களக இதன்   ன்ககப் கழர்ந்ண ககளள்யண நற்றும்   இதப 

தளயபங்கள் நற்றும் ன்கள்   குழத்ண ஆபளய்யண ஆகழன   

யளக்கங்கலக்களக எரு அக்கட்டக   ழதழ உருயளக்கப்ட்டண. 
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ஆழ்கடல் கின் உனிரிப் ன்நனத்தழல் களணப்டும் நபபுப் ன்பு யங்கக (நீன், கடல் 
தளயபங்கள், கடல் களளன்கள் யளன்கய) எலங்குபகப்டுத்ணயண குழத்ண யகளனள 
உடன்டிக்ககனில் ணவும் இல்ளதண நற்களரு ிபச்ெகனளகும். கில் தற்யளகதன 
ழயபத்தழல் இப் களருள்கலக்கு உரிகநனளர்கள் (அதளயண ‘யமங்குர்கள்‘) இல்க. 
அகத்ண ளடுகலக்கும் உரிகநனளண. நழகக் குழப்ிட்ட ெழ, அணவும் யர்ந்த ளடுககச் 
யெர்ந்த ஆய்யளர்கலம் ழறுயங்கலம் நட்டுயந நட்டுயந தற்யளண கடல்ெளர் நபபுப் ன்பு 
யங்ககப் னன்டுத்தழ யருகழளர்கள். 

‘ஆழ்கடல்கில் சுதந்தபநள டநளட்டம்‘  ன்ண ீண்டகளநளகக் ககடப்ிடிக்கப்டும் நபபு 
ஆகும். அண அப்டியன பளநரிக்கப்ட்டு யபயயண்டும் ச் ெழர் ம்புகழன்ர். ஆழ்கடல் கில் 
நபபுப் ன்பு யங்கள் அகயருக்கும் ெநநள உரிகநகள் ககளண்டகய; அதன் களருளதளபப் 
ன்கள் யரும் ளடுகின் உனிரிப் ன்நனக் களப்புக்குப் னன்டுத்தப்ட யயண்டும் ச் 
ெழர் தழர்யளதழடுகழளர்கள். 
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Acronyms 

ABS: Access and Benefit Sharing 

CBD: Convention on Biological Diversity 

CCAMLR: Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

FAO: Food and Agricultural Organisation, is a United Nations Organisation 

GDP: Gross Domestic Product 

GEF: Global Environmental Facility 

MPA: Marine Protected Area 

TBGRI: Tropical Botanical Garden and Research Institute 

UN: United Nations 

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea 
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