කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සම්බන්ධ පාරිසරික හා සමාජ ආර්ථික ගැටලු
1. ශ්රී ලාකා ට ආවේණික මිරිදිය මත්සයයිනන් හා ජලජ ජීවීන් ඳවීයාම.
ස්වභාවික ජල මාර්ග හරස් කර කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සඳහා ප්රනශයන ජලය භාවිතා කිරීනමන් නමම පරිසර පශධති තුල නවනසන
ශ්රී ල කාවට ආනේණික මිරිදිය මත්සයයිනන් හා ජලජ ජීවීන් රැසකනේ ජීවන රටාවට සෘජුවම බාධා පැමිනන්. ශ්රී ල කාවට ආනේණික
පතිරණ සාලයා (Devario pathirana) සහ හීතමස්සා (Systomus pleurotaenia) වැනි මත්සයයිනන්නේ ප්රජනන ක්රියාවලියට ජල
මට්ටම බලපාන අතර ජලය සිඳීයාම නහෝ නකටි කාලයකදී සීඝ්රනයන් වැිවවීම තතා අිතතකර නලස බලපායින. ල කාවට ආනේණික
දුර්ලභ විනයේෂයක් වන නතොළ රතු වැලිනගොේවානේ (Sicyopus jonklaasi) නබෝවීම සිදු වන්නන් දිය පහනර් දමන බිත්තර ගනේ
පහළට ගසා නගන නගොස් කලපු ජලන දී පැටවුන් බිිත වීනමන්ය. නැවත එම පැටවුන් දිය පහර දිනේ මේ සතුන්නේ වාසස්ථාන
වලට පැමිනේ. නේ කිරයාවලිය ජල විදුලි බලාගාර සඳහා නේලි තදි කිරීමත් සමමම සේූරර්ණනයන්ම හිතරී යයින.

2. ජල වපෝශක ැසි නාන්තර පද්ධති විනාශ වීම.
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර තදිකිරීනේදී එිත නකොන්ක්රීට් අනු ම (penstock) හා පිවිසුේ ම (access roads) සඳහා නබොනහෝ විට අවට
හති වැසිවනාන්තර පශධති එලි නපනහලි කිරීේ සිදුනේ. ශ්රීල කාවට ආනේණික තතා දුර්ලභ නහොර (Dipterocarpus zeylanicus),
තිනිය දුන් (Shorea trapezifolia), යකහලු (Shorea dyeri) වැනි වටිනා වැසිවනාන්තර යාඛ නමනලස විනාය නේ.

3. ජල උල්පත් සහ ජල මාර්ග සිඳී යාම.
ස්වභාවික ජල පශධති අවිතර කිරීම හා වැසිවනාන්තර යාඛ කපා දැමීම මගින් ිතරු එලිය සෘජුවම නපොලවට පතිත වීම නිසා ජල
උල්පත් හා ජල මාර්ග සිඳී යාමට ලක්නේ. නකටි වියලි කාලයකදී වුවද ප්රනශයවාසීන්නේ පරිනභෝජනයට හා කෘෂිකර්ම කටයුතු සඳහා
අවයය ජලය නනොමැති වීනමන් සමාජ හා ආර්ථික ගැටලු රැසක් හතිනේ.

4. පාාශු ඛාදනය හා නායයෑම් ඇතිවීම.
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර තදිකිරීනේදී ජල මාර්ග නදපස රක්ෂිත කලාප තුල සිදුවන එලිනපනහලි කිරීේ නිසා එම කලාප පා ශු
ඛාදනයට ලක්වී ජල මාර්ගන පතුල තුල නරොන් මඩ (sediment) පතිත නේ. කඳුකර ප්රනශය තුල ජලය රැනගනයාමට තදිකරන අනු
ම (penstock) සඳහා කැනීේ කටයුතු සිදුකරන බැවින් එම කඳු වල ස්ථාවරත්වය අඩුවී නායයෑේ හතිවීනේ අවදානම තහල යයින.

5. පරිසර සමතුලිතතා ය හා ජජ විවිධත් ය බිඳ ැටීම.
ශ්රී ල කානේ නිරිත දිග නතත් කලාපීය හා කඳුකර වැසි වනාන්තර තතා තහල ජජව විවිධත්වයකින් සමන්විත පරිසර පශධති නේ.
නමම අගනා පරිසර පශධති ශ්රී ල කාවට ආනේණික ජීවීන් රැසකට ආහාර හා වාසස්ථාන සපයයින. කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සඳහා
නමම ප්රනශය එලි නපනහලි කිරීම හා ජල මාර්ග හැරවීම නිසා නමම ප්රනශයයට ඔබින පරිසරයට පමණක් හැඩ ගැසී සිටින ජීවින්
රැසකනේ ජීවන රටාවට සෘජුවම බාධා පැමිණීම නිසා ඔවුන් සීඝ්රනයන් වඳවී යයින. ආනේණික යාඛ හා සත්ව විනයේෂ නමනලස වඳවී
යාමට ලක්වූ විට, ආක්රමණික යාඛ හා සත්ව විනයේෂ වැිවවී පරිසර පශධතින සමතුලිතතාවය හා ජජව විවිධත්වය බිඳ වැනට්.

6. වියලී ගිය ගාගා පහල ප්රවද්ශ තුල මදුුව න් වබෝවීම මගින් වඩාු සාගතය යාප්ත ත වීම.
හැරවුේ නේල්නල් සිට ජල මාර්ගන පහල ප්රනශයය වියී  නගොස් තැන තැන පිිතටි වලවල් තුල එක්වූ ජලය මදුරුවන් ජනනය වන
තැන් බවට පත්වීම නිසා නඩ ගු වැනි මාරාන්තික වස ගත සීඝ්රනයන් වයාප්ත ත වීමට පසුබිම සැකනසේ.

7. පරිසර සුන්දරත් ය විනාශ වීම, සාචාරක යාපිතිය බිඳ ැටීම හා ගමගින් රටට විවද්ශ විමමය අහිමි වීම.
ශ්රී ල කානේ වැසි වනාන්තර, දියහලි, නදොල හා ග ගා නසෞන්දර්යාමක අගනයන් තතා තහළ ස චාරක කර්මාන්තයට වැදගත් පරිසර
පශධති නේ. නමම සුන්දර ප්රනශය තුල විදුලි බලාගාර, නකොන්ක්රීට් අනු ම , නකොන්ක්රීට් හැරවුේ බැමි හා අනනකුත් තදිකිරීේ නිසා
ස්වභාවික සුන්දරත්වය විනාය වීම නහේතුනවන් ස චාරකයිනන්නේ පැමිණීම අඩුවී යයින. නමනලස දැනට පවතින ස චාරක වයාපෘති බිඳ
වැටී ප්රනශයන ජනතාවට රැකියා අිතමි වන අතර, තදිරින දී ස චාරක වයාපෘති දියු ක කිරීමට හති හැකියාවද නැතිවී යාම නිසා රටට
වැදගත් විනශශිය විනිමයද අිතමි නේ.

වැ සි ව නා න් ත ර සු ර කි න් නනෝ

www.RainforestProtectors.org

කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සම්බන්ධ පාරිසරික හා සමාජ ආර්ථික ගැටලු

සි හරාජ නලෝක උරුම වැසිවනාන්තරන හා නකොස්කුලන ග ගානේ නප්රේරක කලාපය කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් සඳහා විනාය වී හති අයුරු.

ගාල්ල දිස්ත්රික්කන ආඳා නදොල කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් තදි කිරීේ කටයුතු නිසා නදොලට සිදුවී හති හානිය සහ නායයෑම.

ජල මාර්ග සිඳී යාම නිසා වඳවී යන ශ්රී ල කාවට ආනේණික පතිරණ සාලයා සහ හීතමස්සා.
(පිටපත් අයිනතිය ගාල්ල වනජීවී ස රක්ෂණ ස ගමය)

වැ සි ව නා න් ත ර සු ර කි න් නනෝ

ශ්රීපාද අඩවින හලි හත දිය හල්ල වතුර
කා කවක් බවට පත්වී හති අයුරු

www.RainforestProtectors.org

