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భూతాపం - పర్యావరణంలో మార్పులు 

పర స్తు తం పర పంచ దేశాలు ఎదుర్కంటున్న పర ధాన్ సమసా భూతాపం. భూమి వేడెక్కడం వల్ల  పర్యావరణంలో అనేక్ 

మార్పులు సంభవిస్తు న్ననయి. ఇపుటికైన్న మేల్కకని సరిదిదుు కోక్పోతే భవిష్ాత్లో ఇది పెను ముప్పుగా మారే 

పర మాదం ఉంది. ఈ విష్యానిన గ్ర హంచిన్ పర పంచ దేశాలు పర్యావరణ పరిరక్షణకు న్డం బిగంచాయి. అభివృదిి 

పేరిట మనిషి సాగస్తు న్న పర క్ృతి విధ్వంస కండ వల్ల  భూమ్మీద జీవం మనుగ్డే పర శానరథ క్మయ్యా పరిస్థథ తి తలెతిు ందని 

గురిత ంచాయి. భావితర్యల్ కోసం ఈ భూమిని భదర ంగా ఉంచాల్ని ఇటీవల్ జరిగన్ పారిస్ ఒపుందంలో నిరణ యించాయి. 

ఈ నేపథ్ాంలో గ్రర పస్ అభార్పథ ల్ కోసం.. గ్లల బల్ వారిీంగ్ మొదలైెన్ తీర్ప, దానిన అరిక్టట డానినిి పర పంచ దేశాలు 

చేపటిట న్ చరాల్ను విశ్లల షిస్తు న్ననర్ప పర ముఖ పర్యావరణవేతు , జస్థట స్ కుల్దు ప్స్థంగ్ జాతీయ అవార్పు  గ్ర హీత ప్రర ఫెసర్ క. 

ప్పర్పషోతు ం రెడ్డు . 

భూతాపం గురించి తెలుస్తకోవాల్ంటే.. ముందుగా వాతావరణంలో మార్పులు సంభవించిన్ తీర్ప, అందుకు కరణైైన్ 

అంశాల్పైె అవగాహన్ పెంచుకోవాలి. పర పంచవాాపు ంగా పారిశార మికీక్రణ జరగ్క్ముందు పర జలు పర్యావరణ హతైైన్ 

జీవన్ం గ్డ్డపేవార్ప. ఆ సమయంలో శాసు ర సాంకేతిక్ రంగ్ం ఇంక అభివృదిి చందలేదు. పర్యావరణానిన క్లుషితం చేసే 

కరకలు కూడాని పెదు గా లేవు. భారీ యంతాాలు లేక్పోవడం వల్ల  అడవుల్ న్రిివేత జరిగన్న అది మనిషి సామరథ ా 

పరిధిలోనే జరిగేది. కబటిట  వన్నల్ నిర్మీల్న్ పరిమితంగా జరిగంది. ముఖాంగా మన్ దేశంలో న్నటి పర జల్ జీవన్ సరళి 

పర్యావరణ అనుకూల్ంగా ఉండేది. మొక్కలు, వృకాల్ సహాయంతో ఆయురేవదానిన పర పంచానిి పరిచయం చేస్థన్ 

సమాజం మన్ది. ఆ విధ్ంగా పారిశార మికీక్రణకు ముందున్న కల్ంలో చటుల , జీవర్యశులు సమసు  పార ణికోటి హాయిగా 

జీవించాయి. పారిశార మిక్ విపల వం మొదలైెన్ తర్యవత యూరప్లో వివిధ్ రకల్ ఆవిష్కరణలు జరిగాయి. శాసు ర సాంకేతిక్ 

రంగ్ ప్పరోగ్తితో ఐరోపా దేశాలు అభివృదిిలో ముందుకు సాగాయి. క్ంపెనీలు అసంఖ్యాక్ంగా ప్పటుట కొచచాచాయయి. 

వస్తు తుతిు  పెరిగంది. పెరిగన్ వస్తు తుతిు ి అనుగుణంగా ఆయా దేశాలు మారెకటల  కోసం పర యతినంచాయి. 

వస్తు వుల్ను ఉతుతిు  చేయడానినిి అవసరైైన్ ముడ్డ సరకులు అవసరమయాాయి. ఈ పరిస్థథ తులోల  వల్సవాదం 

పార రంభైైంది. వాాపారం పేర్పతో ఐరోపా దేశాలు భారత్ సహా ఇతర దేశాల్వైప్ప బాట పట్టట యి. పోర్పచాయగీస్వార్ప, ఫెర ంచ్

వార్ప, బిర టిష్ర్పల  మన్ దేశంలో అడగుపెట్టట ర్ప. తర్యవతి కల్ంలో భారత్ బిర టిష్రల కు వల్సదేశంగా మారింది.  
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సెల ైంట్ స్ప్రైంగ్ 

1960-65 న్నటిి పారిశార మికీక్రణ వేగ్వంతైైంది. దీని పర్యావసన్నల్ను, పర్యావరణంపైె పర భావానిన ఊహంచని 

అైరిక, యూరప్ దేశాలు యథేచఛగా పర క్ృతి దోపిడీి పాల్ుడానిు యి. క్ంపెనీల్ నుంచి వచేచాయ ప్రగ్నే అభివృదిి స్తచిక్గా 

భావించార్ప. ఈ తర్పణంలోనే వావసాయ రంగ్ంలో రసాయనిక్ ఎర్పవుల్ వాడక్ం పెరిగంది. డీడీటీ(డైె కోల రో డైె ఫిన్నయిల్ 

టై్ర కోల రో ఈథేన్)ని పెదు  మొతు ంలో ఉపయోగంచార్ప. డీడీటీ వాడక్ం వల్ల  పర్యావరణానిి తీవర  హాని క్లుగుతుందని 

రచల్ కర్సన్ అనే ైరైెన్ బయాల్జిసట ్, పర్యావరణవేతు  పరిశోధ్న్లో తేలింది. డీడీటీని ఉపయోగంచడం వల్ల  నేల్ 

లోపల్ రెండ ిలోమ్మటరల  మేర ఉన్న జీవర్యశి న్శించిపోతుందని ఆై తెలిపార్ప. దీనివల్ల  ఆహార గొలుస్త (పర క్ృతిలో 

ఒక్ జీవర్యశిని మరో జీవర్యశి ఆహారంగా తీస్తకోవడం) దెబబతిని, భూమిపైె జీవం మనుగ్డ పర మాదంలో పడతుందని 

‘సెలైెంట్ స్థురంగ్’ అనే ప్పసు క్ంలో రచల్ పేర్కన్ననర్ప. 1962లో విడదలైెన్ సెలైెంట్ స్థురంగ్ పర పంచవాాపు ంగా 

సంచల్న్ం సృషిట ంచింది. ఈ ప్పసు క్ం వల్ల  అైరికతోపాటు యావత్ పర పంచం పర్యావరణం గురించి ఆలోచించడం 

మొదలుపెటిట ంది. అైరిక పర భుతవం డీడీటీపైె నిషేధ్ం విధించింది. దీనిన పర్యావరణ ఉదామానిి న్నందిగా 

పేర్కన్వచుచాయ. ఆ క్ర మంలోనే యూఎస్ ఎనివర్యన్ైంటల్ ప్రర ట్క్షన్ ఏజెనీస (యూఎస్ఈపీఏ) ఏర్యుటై్ంది. 1972 

జూన్ 5న్ ఐక్ార్యజా సమితి స్వవడన్లోని సాట క్హంలో పర్యావరణంపైె మొదటి సదస్తస నిరవహంచింది. న్నటి నుంచి జూన్ 

5న్ పర పంచ పర్యావరణ దినోతసవానిన నిరవహస్తు న్ననర్ప. 1972లో డెనినస్ మిడోస్ ‘లిమిటస్ టు గ్లర త్’ అనే ప్పసు క్ం 

ర్యశాడ. 1972 తర్యవత యూరోపియన్, అైరిక యూనివరిసటీలు పర్యావరణం సబె్జక్ట ్పైె భారీ సాథ యిలో 

పరిశోధ్న్లు చేయడం పార రంభించాయి. ఫలితంగా వేలాది ఆరిట క్ల్స్ పర చురితమయాాయి. 

 

బ్ర ైండ్ట్ల ైండ్ కమిషన్ 

1980 న్నటిి పర్యావరణం సబె్జక్ట ్పైె సుష్ట త వచిచాయంది. పర్యావరణ పరిస్థథ తిపైె ఐక్ార్యజా సమితి ఆందోళన్ వాక్త ం 

చేస్థంది. 1983లో గ్లర  హారెల మ్ బర ండ్టల ండ్ నేతృతవంలో వరల్ు ్ క్మిష్న్ ఆన్ ఎనివర్యన్ైంట్ అండ్ డెవల్ప్ైంట్ 

(డబ్ల్ల ాస్వఈడీ)ను ఐర్యస ఏర్యుటు చేస్థంది. దీనేన బర ండ్టల ండ్ క్మిష్న్ అంట్టర్ప. న్నలుగేళ్లల  పనిచేస్థన్ ఈ క్మిష్న్ 

పర పంచమంతట్ట పరాటించి వివిధ్ దేశాల్ పర జలు, న్నయకులు, పర భుతావలు, మేధావుల్తో సంపర దింప్పలు జరిపింది. 

1987లో ఈ క్మిష్న్ ఐక్ార్యజా సమితిి నివేదిక్ సమరిుంచింది. ఈ రిపోర్పట ను ‘అవర్ కమన్ ఫ్యాచర్’ అనే పేర్పతో 
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ప్పసు క్ ర్మపంలో తీస్తకొచచాచాయర్ప. వరల్ు ్ క్మిష్న్ నివేదిక్లో గురిత ంచిన్ సమసాల్ను గ్లల బల్ ఎనివర్యన్ైంటల్ 

సమసాలు అంట్టర్ప. ఇందులో పేర్కన్న ముఖా పర్యావరణ సమసాలు... 

 ఓజోన్ ప్రర కాీణించడం 

 భూతాపం (గ్లల బల్ వారిీంగ్) 

 జీవవైవిధ్ాం దెబబతిన్డం 

 ఎడానిరీక్రణ లేదా నీటి ఎదు డ్డ 

 ప్రంచి ఉన్న అణు ముప్పు 

 అణు రియాక్ట రల తో తలెతేు  పర మాదం 

 అణు బాంబుల్తో తలెతేు  పర మాదం 

అభివృదిి వల్ల  తలెతేు  సమసాల్ను కూడాని డబ్ల్ల ాస్వఈడీ తన్ నివేదిక్లో పేర్కంది. న్గ్రీక్రణ జరిగే క్ర మంలో వివిధ్ 

సమసాలు తలెతుు తాయి. పెర్పగుతున్న జన్నభాకు అనుగుణంగా మౌలిక్ సదుపాయాలు, నీటి సౌక్రాం, విదా, వైదా, 

ఉపాధి వసతులు క్లిుంచాల్ని నివేదిక్ పేర్కంది. పారిశార మికీక్రణ నేపథ్ాంలో ముడ్డ వస్తు వుల్ ల్భాత, వార్యథ ల్ 

నిరవహణ పర రి యలు మొదలైెన్వి; వావసాయంలో క్ృతాిమ ఎర్పవుల్ వాడకనిన తగగ ంచి సహజ ఎర్పవుల్ను 

వినియోగంచడం; నీటిపార్పదల్, మాన్వ హకుకలు తదితర విభాగాలోల  సమసాల్ను గురిత ంచింది. డబ్ల్ల ాస్వఈడీ 

నివేదిక్పైె చరిచాయంచడానినిి 1992 జూన్ 3-14 వరకు బ్జర జిల్లోని రియో డ్డ జనీరోలో వరల్ు ్ కన్ఫరెన్స్ నిరవహంచార్ప. 

దీనేన ‘ఎరత ్ సమిీట్’ అంట్టర్ప. ఈ సదస్తసలో డబ్ల్ల ాస్వఈడీ నివేదిక్పైె చరిచాయంచి, ఆమోదం తెలిపార్ప. 

 

ఎజైండా 21 

డబ్ల్ల ాస్వఈడీ నివేదిక్లో పేర్కన్న సమసాల్ పరిష్కకర్యనిి యాక్షన్ పాల న్ ర్మప్రందించార్ప. దీనేన ఎజెండాని 21గా 

పిలుసాు ర్ప. రియో డ్డ జనీరోలో సదస్తస జరిగన్ న్నటి నుంచి 21వ శతాబు ం(కొచతు  మిల్దనియం) లోి అడగు పెటట డానినిి 

స్తమార్ప ఏడన్నరేళ్లల  మిగలి ఉంది. ఈ సమయంలోనే పర పంచ దేశాలు తీస్తకోవాలిసన్ చరాల్ పటిట క్ను ఎజెండాని 

21గా పేర్కన్ననర్ప. ఈ ఏడన్నరేళల లో పర పంచ దేశాల్నీన ఎకో ఫెర ండీల గా మార్యల్ని పిలుప్పనిచాచాయర్ప. లేదా To put 

all the nations of the world in a track to achieve sustainable development అని పేర్కన్ననర్ప. 

ససెట యిన్బుల్ డెవల్ప్ైంట్కు నిరవచన్ం చపాుర్ప. పర స్తు త తరం అవసర్యలు తీర్పచాయకుంటూనే.. ర్యబోయ్య తర్యల్ 
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అవసర్యల్ను కూడాని కపాడటమే ససెట యిన్బుల్ డెవల్ప్ైంట్గా నిరవచించార్ప. ఈ భూమ్మీద ఉన్న మాన్వాళి 

మొతు ం ‘తామే చివరి తరం వాళల ం కదు, భవిష్ాత్లోనూ జీవం ఉంటుంది’ అనే విష్యానిన గురిత ంచుకోవాల్న్ననర్ప. 

దేశాల్ మధ్ా, తర్యల్ మధ్ా సమాన్తవం ఉండానిల్న్ననర్ప. దీనిి ఉదాహరణగా పారిస్ పర్యావరణ ఒపుందానిన 

పేర్కన్వచుచాయ. భావి తర్యలు కూడాని సౌఖాంగా జీవించాల్ంటే.. ఈ తరం బాధ్ాతాయుతంగా ైల్గాల్ని 

స్తచించార్ప.  

 

గ్లల బ్ల్ వార్మైంగ్ (భూతాపైం) 

స్తరా కంతిలో ఉండే అతినీల్లోహత ిరణాలు రేడ్డయోధారిీక్తను క్లిగ ఉంట్టయి. ఇవి వాతావరణం దావర్య 

పర యాణించి భూమిని వేడెికసాు యి. ఈ వేడ్డ తిరిగ వాతావరణంలోి పర్యవరత న్ం చందుతుంది. కనీ గాలిలో ఉండే 

కరబన్ డైె ఆకైసడ్ ఈ వేడ్డని బంధించి భూ వాతావరణంలోనే ఉండేలా చేస్తు ంది. దీనిన హరిత గ్ృహ పర భావం అంట్టర్ప 

(కరబన్ డైె ఆకైసడ్నే గీర న్ హౌస్ వాయువు అంట్టర్ప). దీంతో భూమి వేడెకుకతుంది. దీనేన గ్లల బల్ వారిీంగ్ లేదా 

భూతాపం అంట్టర్ప. పరిశరమలు ఇబబడ్డముబబడ్డగా పెరగ్డం, అడవుల్ న్రిివేత తదితర కరణాల్ వల్ల  1950 

దశక్ంలో గాలిలో 310 పీపీఎంవీగా ఉన్న కరబన్ డైె ఆకైసడ్ పర స్తు తం 400 పీపీఎంవీి చేరింది. నితాం బొగుగ , 

పెటా్రలియం, ిరోస్థన్, డీజిల్ తదితర శిలాజ ఇంధ్న్నల్ను మండ్డస్తు ండటమే కరబన్ డైె ఆకైసడ్ పెరగ్డానినిి కరణం.  

 

నివారణ మారా్గలు 

పరిశరమలోల  విదుాత్ను అధిక్ంగా వినియోగసాు ర్ప. విదుాత్ ఉతుతిు  కోసం చాలా దేశాలు థ్రీల్ విదుాత్ కేందార ల్ మ్మద 

ఆధారపడతున్ననయి. బొగుగ ను మండ్డంచటం వల్ల  కరబన్ డైె ఆకైసడ్ అధిక్ మొతు ంలో విడదల్వుతుంది. కబటిట  

థ్రీల్ విదుాత్కు సవస్థు  పల్కలి. పర తాామానయంగా ప్పన్ర్పుతాదక్ శ తి  వన్ర్పలైెన్ సౌర, పవన్ విదుాత్ల్పైె 

ఆధారపడానిలి. పెటా్ర ఇంధ్న్నల్ ఉతుతిు , వాడక్ం తగగ ంచాలి. క్రెంట్ వినియోగానిన తగగ ంచుకోవాలి.  

పర క్ృతిి మన్ అవసర్యల్ను తీరేచాయ శ తి  ఉంది. కనీ అతాాశను కదని గురిత ంచాలి! 

 

పార్స్ ఒప్ైందైం 

ఆందోళన్క్ర సాథ యిలో పెరిగపోతున్న భూతాపానిన క్టట డ్డ చేసేందుకు పర పంచ దేశాలు ఇటీవల్ పారిస్ వేదిక్గా 
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ఏక్మయాాయి. పారిశార మిక్ విపల వానిి ముందు న్నటితో పోలిచాయతే 2100 న్నటిి భూతాపంలో పెర్పగుదల్ను 2 డ్డగీర ల్ 

సెలిసయస్ క్ంటే తకుకవ సాథ యిి పరిమితం చేయాల్ని దేశాలు నిరణ యించాయి. పారిస్ పర్యావరణ ఒపుందం 

జరగ్డానినిి పర పంచంలోని చిన్న చిన్న దీవప దేశాల్ ఒతిు డ్డ కూడాని పనిచేస్థంది. భూతాపం పెరగ్డం వల్ల  భూమిపైె ఉన్న 

మంచు క్రిగ సముదర ంలోి చేర్పతుంది. ఫలితంగా సముదర  మటట ం పెర్పగుతుంది. దీంతో లోతటుట  పార ంతాలు, సముదర  

తీర పార ంతాలు మునిగపోయ్య పర మాదం ఉంది. కబటిట  ఈ దీవులు పర పంచ దేశాల్ మ్మద ఒతిు డ్డ తెచాచాయయి. పారిస్ 

ఒపుందం కుదరడంలో కీల్క్ పాతా పోషించాయి.  

 

పార్స్ సదస్సు ముఖ్యైంశాలు.. 

 21వ పర పంచ పర్యావరణ సదస్తస (కప్ 21) న్వంబర్ 30న్ ఫ్రర న్స్ ర్యజధాని పారిస్లో పార రంభైైంది. ఈ 

సమావేశానిి 195 దేశాల్ నేతలు, 40 వేల్ మంది పర తినిధులు హాజరయాార్ప. 

 భారత్ 2030 న్నటిి క్రబన్ ఉదాగ ర్యల్ను 33 శాతం తగగ ంచనుందని పర ధాని మోదీ తెలిపార్ప. 

 గీర న్హౌస్ ఉదాగ ర్యల్ను విడదల్ చేస్తు న్న దేశాల్ జాబితాలో భారత్ది మూడో సాథ న్ం. కనీ తల్సరి ఉదాగ ర్యల్ 

పరంగా చూసేు  భారత్ పదో సాథ న్ంలో ఉంది. 

 అంతరె్యతీయ పర్యావరణ సదస్తస డ్డసెంబర్ 2న్ జల్, వాతావరణ మార్పు అనుసరణ ఒపుందానిన 

పర క్టించింది. 

 భారత పర ధాని న్రేందర  మోదీ, ఫ్రర న్స్ అధ్ాకాుడ ఫ్రర ంకోయిస్ హల్ండ్ సంయుక్త ంగా అంతరె్యతీయ సోలార్ 

కూటమిని పారిస్లో పార రంభించార్ప. ఉష్ణ మండల్ దేశాలు సౌరశ తి ని ఒడ్డస్థపటుట కునేలా చేయడమే ఈ కూటమి 

ఏర్యుటు ముఖా ఉదేు శం. 

 పారిస్ ముసాయిదా ఒపుందానిి 196 దేశాలు ఆమోదం తెలిపాయి. 
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