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15ව� 2022� � මැ� මස 29 වැ�� ඉ��

යාල ජා�ක උ�නෙ� 
පා�ස�ක සංව�ධනය
ESCAMP 
�ාපෘ�ය ��� 
ර��ත ප්රෙ�ශ 
ධා�තා ව�ධනය 
සහ සංචාරක 
පහ�ක� 
ප්රව�ධනය.

By Dilmi Tharaka Gimhani Lankesha of 
Ecosystem Conservation and 

Management Project 

යාල (���) ජා�ක උ�නය, 
� ලංකාෙ� ඌව හා ද�� 
පළා�වල ෙමාණරාගල සහ 
හ�බ�ෙතාට යන ප�පාලන 
����කවල ��� ඇ� 
ෙහ�ටයාර 97,880.7 ක 
වපස�ය�� �� ෙද� �ෙද� 
වන �� ෙලා�� අතර අ�ශය 
ජන�ය ර��ත කලාපය�.

1938 ෙපබරවා� 25 වැ� �න ජා�ක 
ර��තය� ෙලස ප්රකාශයට ප� කරන ලද යාල 
ජා�ක වෙනා�නය � ලංකාෙ� ප්ර�ඛතම හා 
ෙදවන �ශාලතම ජා�ක උ�නය � . 

����ක ස�භවය� ඇ� �ය� කලා�ය 
�ව�තන ක� ප�� ස�ත වනා�තර, ෙත� 
හා �ය� ෙමාස� වනා�තර, අ�ධ පතන�� 
වනා�තර, තණ��, ���ය සහ කර�ය ෙත���, 
වැ� ක� ස�ත ෙවරළ ප්රධාන ප�සර ප�ධ�� 
ෙලස හ�නාෙගන ඇ� අතර, ��ධ ස��ව 
කා�ඩය� ෙමම ප�ධ� තම වාස�ථාන කරෙගන 
ඇත.     

වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�ව ඇ� වනඅ� 
(Elephas maximus maximus), Vulnerable 
- අව�නමට ල��ය හැ� ෙකා� (Panthera 
pardus kotiya)... වැ� ආක�ෂ�ය ස�ව 

�ෙ�ෂ හා ��ධ ��රපා��, ප���, උරග��, 
ම����, උභය��� සහ ශාක �ෙ�ෂ �ය 
ගණන� සඳහා ���ට �වහන� බවට ප� � 
ඇත. ෙමම ෙ�� �සා යාල ජා�ක උ�නය ෙ��ය 
ව ෙම�ම, �ෙ��ය සංචාරක ආක�ෂණය ෙනාමද 
ව �නාෙගන ඇත. 

ජයග� ගැට�

යාල කළමනාකරණෙ� � හ�නාෙගන ඇ� 
ප්රධාන ගැට� ෙලස සංචාරක �යාකාරක� �සා 
ස��ෙ� සාමා� හැ��මට ඇ� වන �ඩනය, 
ජල අව�තාව සඳහා �ය� කාලය �ළ ස�� 
ග�වැ�ම, ආහාර සදහා අවට ෙගා��� ෙවත 
පැ��ම හා එම�� ��මාණය වන වනස�ව 
��� ගැ�� ප්රධාන ෙ�. උ�න �ලධා�� ෙ� 
පා�ය ජල පහ�ක� ෙනාමැ� �මද හ�නාග� 
ගැට�ව�.

ර��ත ප්රෙ�ශ ධා�තා ව�ධනය හා සංචාරක 
පහ�ක� ප්රව�ධනය යටෙ� ප�සර ප�ධ� 
සංර�ෂණ හා කළමනාකරණ �ාපෘ�ය 
(ESCAMP), ෙමම ගැට� අවම කරගැ�ම සඳහා 
වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���වට අව� 
ප්ර�පාදන සැප�ම ��කර�.  

පහ�ක� සැප�ම

සංචාරකය�ෙග� ස��ට එ�ල වන �ඩනය 
අවම ��ම සඳහා උපායමා��ක ප්රෙ�ශය� ෙලස 
සෑම �නකම දහව� 12.00 �ට ප�ව� 2 ද�වා 
උ�නය �ළ සංචාරක කට�� �මා කර ඇ� අතර, 
එම කාලය �ළ� සංචාරකය�ට �� ��මට ��� 
පහ�ක� ස�ත සංචාරක ම��ථානය� උ�නෙ� 
පටනංගල ප්රෙ�ශෙ� �ථා�ත ෙව�� පව�. 

��� ෙවරළ ආස�නෙ� ��දර �ථානයක 
ඉ�වන සංචාරක ම��ථානය සංචාරක��ට 
අව� පා�ස�ක ��ම ලබාගැ�මට�, යාල 
ර��තයට අ�ළව මතකය� �ල � ගැ�මට�, 

ෙක� ආහාර ෙහා �ම� ලබාගැ�මට� අව� 
පහ�ක� ස�තව ඉ�ව�න�. ESCAMP ප්ර�පාදන 
ෙ� සඳහා ෙයාදවා ඇත.

උ�නෙ� ජල උපෙයා�තාව ප්රව�ධනය උෙදසා 
වැ� හා �ය වළව� ප්ර�සං�කරණය හා ධා�තාව 
වැ� ��� ��ම ESCAMP ප්ර�පාදන ෙයාදවා 
��කර� ලැ�ය. ඒ අ�ව, ව�ෂය �රා ජලය 
පව�න �වාභා�ක ග� ෙක� 07 � ���� කර 
ධා�තා ව�ධනය කර� ලැ�ය. �ඩා ප්රමාණෙ� �ය 
වළව� 12 � ප්ර�සං�කරණය කර� ලැ�ය. 

ඊට අමතරව මැ�� ගඟ පරක ෙතා�පළ 
ප්රෙ�ශෙ� �ට � ගත ජල නළ ප��ය� ඔ�ෙ� 
පල�පාන ද�වා �. �. 20 � �රට �ෙගන ඒෙ� 
�ාපෘ�ය� ද �යා�මක ෙ�. ෙමම�� යාල 
කලාප අංක 01 ප්රෙ�ශෙ� ��� �ඩා ප්රමාණෙ� 
�ය වළව� 11 කට ජලය සපය�.

ෙමෙලස ජල �ලාශ්රවලට �ය� කාලෙ�� ජලය 
සැ�ම, වන���ට බාධව�� ෙතාරව ර��තය 
�ළ� ම ජලය ලබා ගැ�ෙ� පහ�ව ව�ධනය වන 
අතර, වැ� ආ�ත ශාක ප්රජාව ද සාරව�ව වැ�ම 
ම�� වන��� ෙ� ආහාර අව�තාවද සැ��මටද 
ඉවහ� ෙ�. ආග��ක හා ආක්රමණ�� ශාක �ෙ�ෂ 
ඉව� ��ම හා නඩ�� ��ම ම�� එම ප�සර 
ප�ධ�ෙ� තෘණ ව�ග ව�ධනය ම�� ස��ට �ය 
ආහාර පහ�ෙව� ලබාගැ�ම හැ�ෙ�.

�බහට ජලය

පව�න ප�සර සම��තතාවට බලපෑම� 
ෙනාවන ප�� අව� අව�ථාවල� ජලය සැප�ය 
හැ� ප�� ජල සැප�� පාලන සැල�ම�ද 
�ාපෘ�යට ඇ�ළ� ෙ�. එම�� ව�ෂා කාලය 
�ළ ජල සැප�ම පාලනය කළ හැක. ෙකෙ� ෙවත�, 
ෙමම�� ඇ� �ය හැ� බලපෑම ��බද �ර�තර 
ප��පරම වැදග� බැ��, වන�� සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ක�වෙය� ප්රජාවෙ� 
ද සහය ඇ�ව ප��පර� ��මට සැල�ම� 
�යා�මක ෙව�� පව�.

ජල නළ ඇ��ෙ� 
�ාපෘ�ය ම�� යාල ජා�ක 
උ�නය ආර�භෙ� �ට පැව� 
ගැට�ව� වන, උ�න කා�ය 
ම�ඩලය සදහා ���� පා�ය ජලය 
සැප�මටද හැ�යාව උ�ෙ�. එය ෙමම 
�ාපෘ�ය ම�� ඉ�වන අ�ශය සාධ�ය 
� කා�ය ඵලය�.

ස��ව වාස�ථාන

ස��ව වාස�ථාන වැ���� �ී�ෙ�� 
සැල��ම� �ය �� ප්රධාන සාධක 
ෙලස සැලෙක�ෙ� එ� එ� ස��ව 
�ෙ�ෂය�ට ගැළෙපන ප�� ආහාර, 
ජලය , ආවරණය හා වපස�ය 
වැ���� ��ම�. 

යාල ර��ත කලාපය �ළ 
හ�නා ග� ප්රෙ�ශ ආවරණය වන 
ප�� ජලය ර�පැව�ෙ� ධා�තාව 
ව�ධනය කර ඇත. යාල කලාප 
අංක 05, ��ග�ෙවෙහර ජා�ක 
උ�නෙ� ජල ධා�තාවය ව�ධනය 
සදහා ජලාශ ඉ���මට අමතරව, 
ආහාරමය ෙනාවන පැළෑ� ඉව� කර 
තෘණ �� ධා�තාව ව�ධනය ��ම 
ම��, ආහාරමය ශාක �ලභ ��ම සඳහා 
කට�� කර ඇත.

ෙමවැ� �යාකාරක� ��� 
ESCAMP �ාපෘ�ය, ර��ත 
ප්රෙ�ශ ධා�තා ව�ධනය හා 
සංචාරක පහ�ක� ප්රව�ධනය 
��මට, වන සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ���වට සහ 
වන�� සංර�ෂණ 
ෙදපා�තෙ���වට 
ෙබාෙහා ෙලස �ය 
�යක�වය සපයා ඇත.


