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2016 பிப்ரவரி மாதம் திறக்கபபட்ட Ubin Living Lab ஆயவ்கம், உபின் தீவின் தள ஆயவு்கள், சுற்றுபபுறக ்கலவி, சமூ்க 

எடடுதல ஆ்கியவற்றுக்கான ஒருங்கிணைநத ணமயமா்கத் தி்கழ்கிறது. ஆயவாளர்கள், மாைவர்கள் உடப்ட, 

இதுவண்ர 130ககும் மமலான குழுக்கணளச் மசரநத 6,000ககும் மமலான பஙம்கற்பாளர்கள் ஆயவ்கத்ணதப 

பயன்படுத்தியுள்ளனர. தணைரீ சுத்தி்கரிபபு சசயலியக்க முணற ஜூன் மாதம் பூரத்தி அண்டநதணதத் சதா்டரநது, 

இபமபாது இஙகு ்கழிவணற மற்றும் குளியல வசதி்கள் ்கிண்டக்கின்றன. இதனால, மாைவர்களும் ஆயவாளர்களும் 

உபின் தீவில தங்கியிருநது ஆயவு, ்கலவி ந்டவடிகண்க்கணள மமற்ச்காள்ள இயலு்கிறது. உபின் ்கற்சு்ரங்கத்திலிருநது 

எடுக்கபபடும் தணைரீ, எதிரமணறச் சவ்வூடு ஆணலயில சுத்தி்கரிக்கபபடடு, ்கழிவணற ்கட்ட்டத்திற்குக குழாயவழி 

சசல்கிறது. 

சிங்கபபூண்ரப பூரவ்ீகமா்கக ச்காண்ட சதுபபுநில ம்ரங்கள் ்காடசிககு ணவக்கபபடடிருககும் சதுபபுநிலப பயிரத் மதாட்டம் 

முழுணம சபற்றிருபபது மற்சறாரு குறிபபி்டத்தக்க மமம்பா்டாகும். இஙகு ்காைபபடும் 34 “உணணமயான” சதுபபுநிலத் 

தாவ்ரங்கணள வருண்கயாளர்களுககு அறிமு்கபபடுத்த விவ்ரப பலண்க்கள் நிறுவபபடடுள்ளன. எதிர்காலச் சதுபபுநிலச் 

ச்ீராக்கப பைி்களுக்கான ந்டவுபசபாருள் ்காபப்கமா்கத் தி்கழநது, சிங்கபபூரின் பலலுயிரினத்ணதப பாது்காபபதில பயிரத் 

மதாட்டம் முக்கிய பங்காற்று்கிறது. 

Ubin Living Lab 
ஆயவ்கத்தில புதிய 
ந்டபபு்கள் 

உபின் தவீின் சதுபபுநிலங்கள் 
புத்துயிரபசபற உதவி 

இப்பகுதிகளில் சதுபபுநிலக் காடுகளள உயிரப்பிக்க Restore Ubin Mangroves (R.U.M.)  

திட்டதளத Friends of Ubin Network (FUN) 2014-ல் ததா்டஙகியது. ததசிய பூஙகாக் 

கழகததின் ஆதரவு்டன், அடிததளததின் முளைப்பில் உருதெடுதத 

இததிட்டததில், உ்பின் தீெின் சதுபபுநிலக் காடுகள ம்ீது அக்களைதகாண்ட 

குழுக்கள உளள்டஙகுகின்ைை. அக்குழுக்கள ஒன்ைிளைந்து தசயல்்படடு, 

உ்பின் தீெின் சதுபபுநிலக் காடுகளின் முக்கியததுெதளதப ்பறைிய 

ெிழிபபுைரளெ ெளரதது, சதுபபுநிலஙகளள உயிரப்பிப்பதன் ததா்டர்பில் 

ஆய்வுகள ந்டததுகன்ைை. 

சிஙகபபூர ததசிய ்பல்களலக்கழகததின் ((NUS) புெியியல் ்பிரிெின் Mangrove Lab, 

சிஙகபபூர இயறளக சஙகம், Sea Angels, WildSingapore த்பான்ை அள்பபுகளின் 

ெல்லுநரகளளயும் ததாணடூழியரகளளயும் இததிட்டம் ஒருஙகிளைக்கிைது. 

ததசிய பூஙகாக் கழகமும் NUS புெியியல் ்பிரிவும் (R.U.M. சார்பில்), பூஙகாக் 

கழகததின் நிதியளிபபு்டன் 2016-ல் ஓர ஆய்ளெத ததா்டஙகிை. உ்பின் தீெின் 

சதுபபுநிலஙகளள உயிரப்பிக்க Ecological Mangrove Restoration (EMR) எவொறு 

்பயன்்படுததப்ப்ட முடியும் என்்பளதப புரிந்துதகாளெது ஆய்ெின் தநாக்கம். 

இந்த ஆய்வு சுஙகாய் டுரியாளை ள்ய்ாகக் தகாணடிருந்தது. அைிெியளல 

அடிப்பள்டயாகக் தகாண்ட EMR அணுகுமுளை, இ்டததின் இயல்புகளள 

(உயரம், நீரியல்) கெைததில் தகாணடு சதுபபுநிலததின் இயறளகயாை 

்றுெளர்சசிளயத தூணடும் சாதக்ாை சுறறுபபுை்ச சூழல்களள அள்ததுக் 

தகாடுக்கிைது. ஆய்ெின் ஒரு ்பகுதியாக, உ்பின் தீெிலுளள ளகெி்டப்பட்ட நீர 

தெளாணள் குளஙகளும் அெறைின் சுறறுெட்டாரததிலுளள சதுபபுநிலக் 

காடுகளும் ஆராயப்பட்டை. ளகெி்டப்பட்ட குளஙகளின் உயரம் ்ிகவும் 

குளைொக இருந்ததால் த்பரும்்பாலாை சதுபபுநிலத தாெரஙகளால் ெளர 

இயலாது என்்பளத முடிவுகள உறுதிப்படுததிை. சுஙகாய் டுரியாைில் Sonneratia 

்ரம் இயறளகயாக ெளரெதறகுப த்பாருதத்ாை உயரம் இருந்தத்பாதிலும், 

அப்பகுதியில் Sonneratia தாய் ்ரஙகள த்பாதிய அளெில் இல்லாததால், 

்ரஙகளின் எணைிக்ளகளயப த்பருக்குெதறகு Sonneratia நாறறுகள 

இயறளகயாகக் கிள்டக்கெில்ளல. 

ளகெி்டப்பட்ட குளஙகளின் அளலதயறை்ச சுழல் இயறளகயாை 

அளலதயறை்ச சுழளல ஒததிருந்ததாக அளலதயறைதளத அளெிடுெதறகாக 

நிறுெப்பட்ட அளெடீடுக் கருெிகள காடடிை. இந்த இ்டததில் எதிர்பாரதத 

அளவுக்கு ஈர்ட்டம் இல்லாததால், சதுபபுநிலக் காடடின் ெளர்சசி ம்ீது அதிக 

்பாதிப்பிருக்காது. 

ததசிய பூஙகாக் கழகம் ந்டததிய ்பைளெ ஆய்வு, ளகெி்டப்பட்ட குளஙகளில் 

அளலதயறைம் குளைொக இருந்தத்பாது ஒதர ஒரு க்டதலாரப ்பைளெ 

்டடுத் உைவுணை ெந்ததாகப ்பதிவு தசய்தது. எைதெ, சதுபபுநிலக் 

காடுகளள உயிரப்பிக்கும் முயறசியால் க்டதலாரப ்பைளெகளின் ்பன்்யம் 

அதிகம் ்பாதிப்பள்டயாது. 

இந்த ஆய்வுகள தெிர, உ்பிைின் சதுபபுநிலக் காடுகளுக்கு EMR எந்த 

அளவுக்குப ்பலைளிக்கும் என்்பது ்பறைிய கலந்துளரயா்டல்களும் 

ந்டததப்பட்டை. ததசிய பூஙகாக் கழகம் 2018 ்பிபரெரி ்ாதம் ந்டததிய 

்பயிலரஙகும் இதில் உளள்டஙகும். இந்நிகழ்சசியில், EMR ெல்லுநராை 

த்பஞச்ின் ்பிரவுன் ்பல உடகருததுகளளப ்பகிரந்து தகாண்டார. 

்பயிலரஙகின்த்பாது தெளியி்டப்பட்ட தயாசளைகளில் சில ்பரிசீலிக்கப்படடு, 

சதுபபுநிலக் காடுகளுக்கு ்றுொழெளிக்கும் ததா்டர முயறசிக்குத துளையாக 

அ்லாக்கப்ப்டலாம். 

்க்டற்்கண்ர அரித்துச் சசலலபப்டாமல பாது்காத்து, பலத்ரபபட்ட வனவாழவினங்களின் இருபபி்டமா்கப பயன்படும் உபின் தவீின் சதுபபுநிலக 

்காடு்கள், ்கண்ரமயா்ர வட்டா்ரத்தின் முக்கிய பகுதியாகும். முன்பு, சதுபபுநிலக ்காடு்களில சில நீர மவளாணணம பகுதி்களா்க மாற்றபபடடு, 

பிற்பாடு ண்கவி்டபபட்டன. 

சுஙகாய் டுரியாைில் ந்டததப்பட்ட உயர ஆய்வுகள ்ப்டம்: ரியா ்டான் 

சுஙகாய் டுரியாைில் ந்டததப்பட்ட உயர ஆய்வுகள 

்ப்டம்: ரியா ்டான் 
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உ்பின் தீவு ்பறைி த்ல்ெிெரம் அைிய, www.ubin.sg இளையததளததிறகு்ச தசல்லுஙகள அல்லது 

nparks_pulau_ubin@nparks.gov.sg ்ின்ைஞசல் முகெரியில் எஙகளு்டன் ததா்டரபு தகாளளுஙகள 
்ப்ட்: தெரத்ன் தலங 



உபினின் தனித்துவத்ணதக ச்காண்டாடும்  

Pesta Ubin மற்றும் உபின் தினம்  

“ஆ மா” பானக ்கண்ட ச்ீரணமபபு 

உ்பின் திைக் தகாண்டாட்டததின் ஒரு ்பகுதியாக ‘Bin Kiang: Our Heart and

Soul’ என்ை தளலப்பிலாை சீைப புததகம் தெளியி்டப்பட்டது. சமூகததிைரால் தயாரிக்கப்பட்ட 

இபபுததகம், இரண்டாம் உலகப த்பாருக்குப ்பிைகு உ்பின் தீெில் ொழந்து ெரும் கிரா்ொசிகளின் 

களதகளளத ததாகுததளிக்கிைது. புததகதளத தெளியிட்ட அள்்சசர த்டஸ்ணட லீ, உ்பிைின் 

முன்ைான் ்றறும் இந்நாள கிரா்ொசிகளுக்குப புததகஙகளள ெழஙகிைார. 

Join us next year for Pesta Ubin, from 27 May to 23 June 2019!

இவொணடு த் 26 முதல் ெூன் 24 ெளர Pesta Ubin நள்டத்பறைது. நான்கு ொரஙகளில் 50க்கும் 

த்லாை ந்டெடிக்ளககள ந்டததப்பட்டை. அெறைில் 4,500 த்பர கலந்து தகாண்டைர. உ்பின் தீெின் 

்பல்தெறு அம்சஙகளாை நிலெைபபு, ்ரபுள்டள், கிரா்தது ொழக்ளக, தெளிபபுை அனு்பெம் 

த்பான்ைெறளை எடுததுக்காடடிய ்பற்பல ந்டெடிக்ளககளுக்கு்ச சு்ார 40 குழுக்கள ஏற்பாடு 

தசய்திருந்தை. த்பரும்்பாலாை ந்டெடிக்ளககள இலெச்ாக ந்டததப்பட்டை. குடும்்பததிைர, 

குைிப்பாக்ச சிறுெரகள ்றறும் இளளயரகள, குதூகல்ாக ஒன்றுகூடி ்கிழ முழுநிளைொை 

தகளிக்ளக அஙகஙகளள இந்ந்டெடிக்ளககள ெழஙகிை. 

அதத தெளளயில், தீவுக்கு ெருளக தருதொர சுறறுபபுைததிறகு உகந்த, சமூகப த்பாறுபபு்ிக்க முளையில் ந்டந்து தகாளள ஊக்குெிக்கும் Ubin Way நன்ை்டதளதக் குைியடீள்டக் 

கள்டப்பிடிக்கு்ாறும் ்பஙதகற்பாளரகளும் ெருளகயாளரகளும் ஊக்குெிக்கப்பட்டைர. எடுததுக்காட்டாக, நன்ை்டதளதக் குைியடீடின் ஒரு ்பகுதியாகக் கழிவுகளளக் குளைததி்ட, 

Pesta Ubin தகாண்டாட்டததின் WalkRunBike நிகழ்சசிக்கு ெந்திருந்த 500 ்பஙதகற்பாளரகளும் தசாந்தக் கலன்களளக் தகாணடு ெந்து, ததசிய பூஙகாக் கழகம் ெழஙகிய 

நீரதததாடடிகளில் தணைரீ நிரப்பிக் தகாண்டைர. 

முகா்ிடடுத தஙகுதல், கயாக் ்ப்டதகாடடுதல், ்ிதிெணடி ஓடடுதல், ஓட்டம், சுததப்படுததும் 

ந்டெடிக்ளக த்பான்ை தெளிபபுை ந்டெடிக்ளககள தெிரதது, ்பஙதகற்பாளரகளுக்குத 

தைிததுெ்ாை கிரா்ிய அனு்பெதளத ெழஙகும் இரவுதநர ந்டெடிக்ளககளும் ந்டததப்பட்டை. 

உ்பின் ்க்களின் ொழக்ளகளயயும் Restore Ubin Mangroves (R. U. M.) திட்டதளதயும் ஆராயும் 

தர்சசல் குதெக்-கின் ‘Ubin Sayang’ திளரப்ப்டமும் திளரயி்டப்பட்டது. Pesta Ubin தகாண்டாட்டததின் 

்பற்பல ந்டெடிக்ளக கூ்டஙகள, ்பயிலரஙகுகள, உளர நிகழ்சசிகள ஆகியெறைின்மூலம் 

ெைொழெிைப ்பாதுகாபபு ்பறைியும் தீெின் இயறளகயாை ்ரபுள்டள் ்பறைியும் 

ெருளகயாளரகள கறறுக்தகாளள முடிந்தது. 

ததசிய பூஙகாக் கழகமும் ஆய்வு்ச சமூகமும் தசன்ை ஆணடு ந்டததிய 

ஆய்வுகளின்த்பாது உ்பின் தீெில் கண்டைியப்பட்ட ஐந்து புதுெளக 

உயிரிைஙகளளயும் உ்பின் திைததன்று அள்்சசர த்டஸ்ணட லீ 

அைிெிததார. புதிதாகக் கண்டைியப்பட்ட உயிரிைஙகள Little Stint க்டதலாரப 

்பைளெ, Long-winged Tomb தெௌொல், Big-eared Pipistrelle தெௌொல், Arrow 

Emperor தும்்பி ்றறும் Raccoon Pseudo-orb Weaver எடடுக்கால்பூ்சசி.  

Pesta Ubin தகாண்டாட்டததின் நிளைவு அஙக்ாக உ்பின் திைம் நள்டத்பறைது. ெரததகத ததாழில் அள்்சசர திரு சான் சுன் சிங, சமுதாய, குடும்்ப த்ம்்பாடடு அள்்சசரும் 

ததசிய ெளர்சசி இரண்டாம் அள்்சசரு்ாை திரு த்டஸ்ணட லீ ஆகிதயார இந்நிகழ்சசிக்கு சிைபபு ெருளக அளிததைர. கல்ெி ்றறும் ஆய்வுக்காக ஈராணடுகளுக்குமுன் 

அள்க்கப்பட்ட Ubin Living Lab ஆய்ெகததின் த்ம்்படுததப்பட்ட ெசதிகளள இரு அள்்சசரகளும் திைந்து ளெததைர. சிஙகபபூளரப பூரெகீ்ாகக் தகாண்ட 34 சதுபபுநிலத 

தாெரஙகளின் திரடள்டக் தகாண்ட புதிய சதுபபுநிலப ்பயிரத ததாட்டததிறகும் அெரகள ெருளகயளிததைர.  

2017-ல சதா்டங்கபபட்ட Pesta Ubin வரு்டாநத்ர நி்கழச்சியில, உபின் தவீின் சதாணடூழியர்களும் பங்காளர்களும் ஒம்ர சமூ்கமா்க ஒன்றுகூடி, இத்தவீின் 

்காலத்தால அழியாத அழண்கயும் இயற்ண்கணயயும் ்கலாசா்ர ம்ரபுண்டணமணயயும் ச்காண்டாடு்கின்றனர. இநத நான்கு வா்ரக ச்காண்டாட்டத்தின்மபாது, 

விழிபபுைரவூடடும் விறுவிறுபபான பல ந்டவடிகண்க்கள் சமூ்கத்திற்்கா்கச் சமூ்கத்தால ஏற்பாடு சசயயபபடு்கின்றன. சபாதுமக்கள் 

்கலநதுச்காள்ளககூடிய இநந்டவடிகண்க்கள், உபின் தவீின் வாழகண்கணயப பற்றி அறியவும், தவீின் தனித்துவக ்கவரச்சிணய அனுபவிக்கவும், 

வனவாழவினங்கணளக ்கண்டறியவும் வருண்கயாளர்களுககு வாயபபளிக்கின்றன. 

லாய் ஹுொட தசா என்றும் அளழக்கப்படும் 80 ெயது 

திருொடடி ஓங ஆ சாம், ஒவதொரு ொர 

இறுதியிலும் தாகததால் தெிக்கும் 

ளசக்கிதளாடடிகளுக்கும் ்றை ்பகல்தநர 

ெருளகயாளரகளுக்கும் தெலுத்டாங ்பாலததில் 

்பாைஙகள ெிறகிைார. ்பல ஆணடுகளாக அெர ந்டததி 

ெரும் ்பிர்பல்ாை “ஆ ்ா” ்பாைக் கள்ட, சீரகுளலந்த 

நிளலயில் இருந்தது.  

உ்பின் தீளெ அதன் நாடடுபபுை இயல்பு்டன் 

புதுப்பிக்கும் முயறசியின் ஒரு ்பகுதியாக, சிஙகபபூர 

ததசியப ்பல்களலக்கழகததின் கட்ட்டக்களல ்பிரிவு, சிஙகபபூர ்ரபுள்டள் சஙகம், Sea Angel அள்பபு 

ஆகியை ததசிய பூஙகாக் கழகம், ததசிய ெளர்சசி அள்்சசு ஆகியெறறு்டன் கூடடிளைந்து, “ஆ ்ா” ்பாைக் 

கள்டளய்ச சீரள்ததை.  

இளைப த்பராசிரியர ்டான் த்பங கியாஙகின் ெழிகாடடுதலின்கீழ, ்பல்தெறு ்பஙகாளரகளின் கருததுகளளக் 

கெைததில் தகாணடு, ்பல்களலக்கழகததின் கட்ட்டக்களல ்பிரிவு ்ாைெரகள புதிய கள்டளய 

ெடிெள்ததைர. உைரவுபூரெ்ாை, ்பாரம்்பரிய ்திபபு்ிக்க அம்சஙகளளயும் ்பயன்்பாட்டாளரகளின் 

ததளெகளளயும் புதிய ெடிெள்பபு உளள்டக்கியது. திருொடடி ஓஙகின் காலஞதசன்ை கைெர தசய்திருந்த 

த்பயரப்பலளககள, ்பாரளெயில் ்படும்்படி கள்டயில் ஆஙகாஙதக த்பாருததப்பட்டை. கள்டயின் இ்ட 

அள்பபுமுளையும், தூணகளும், கூரமுளை கூளரயும் தக்க ளெக்கப்பட்டை. ்ரப ்பலளககள கூடு்ாைெளர 

்று்பயைடீு தசய்யப்பட்டை. அளலதயறைமுளள சதுபபுநில ஆறறுக்குப ்பக்கததில் கள்ட அள்ந்திருந்ததால், 

தளர்ட்டம் உயரததப்படடு, தெளளதளதத தெிரக்க ்பலளக த்ள்ட அள்க்கப்பட்டது. 

புதிய அடிக்கல் இடும் ்பைிளயயும் முக்கிய கட்ட்ட அள்பபுமுளை ்பைிகளளயும் ததசிய பூஙகாக் கழகம் 

த்றதகாண்டாலும், ம்ீதியிருந்த ்றை கடடு்ாைப ்பைிகளள ்ாைெரகள த்றதகாண்டைர. Sea Angel 

அள்ப்பின் ்பிலிப லிம் அளிதத ெழிகாடடுதலின்கீழ, கிரா்ொசிகளின் உதெியு்டன் ்பாரம்்பரிய ்பலளக 

கடடு்ாை முளைகளள ்ாைெரகள ்பயன்்படுததிைாரகள. கடடு்ாைப ்பைிகளள த்றதகாளள 

்பல்தெறு அரசாஙக அள்பபுகளி்டம் அஙகீகாரம் த்பறுெதறகு ததசிய ெளர்சசி அள்்சசும் பூஙகாக் 

கழகமும் துளை புரிந்தை. PH Consulting Pte Ltd நிறுெைம் இலெசப த்பாைியியல் தசளெகளள 

ெழஙகியது. கள்டயின் ்றுகடடு்ாைதளதயும் இப்பகுதியின் ெரலாறளையும் எடுததுக்கூறும் 16 ஏடுகள 

தகாண்ட ்பரபுள்டள்்ச சுெரும் அள்க்கப்பட்டது. இப்பகுதியின் இயறளக ்ரபுள்டள்ளய Restore Ubin 

Mangroves (R.U.M.) அள்பபு எடுததுக்காடடியுளளது. 

இரணடு ்ாதக் கடடு்ாைப ்பைிக்குப ்பிைகு “ஆ ்ா” ்பாைக் கள்ட ெூளல ்ாதத ததா்டக்கததில் 

முழுள்யள்டந்து, 23 தசப்டம்்பர 2018 அன்று அதிகாரபூரெ்ாக ம்ீணடும் திைக்கப்பட்டது.  
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   ஆ ்ா ்பாைக் கள்டயின் சீரள்பபுப ்பயைம் நுணைைிளெ 

ெளரததுக்தகாளள துளை புரிந்தது. ்பலளகளயக் கடடு்ாைப த்பாருளாகப 

்பயன்்படுததுெதிலுளள நுணுக்கஙகளள எஙகளால் ஆழ்ாகப புரிந்துதகாளள 

முடிந்தது. சிஙகபபூரிலிருக்கும் கள்டசி கிரா்்ாை உ்பின் தீெின் இயறளக 

்ரபுள்டள்ளயக் கடடிக்காக்கும் முளைப்பில் ்பஙகளிக்க ொய்பபு கிள்டததளத 

்பாக்கிய்ாகக் கருதுகிதைன்.”

“

   கள்டயின் இரணடு ்ாதகாலக் கடடு்ாைப ்பைியின்த்பாது, குைிப்பாக 

உ்பின் குடியிருப்பாளரகளு்டன் தசரந்து தசயல்்படும்த்பாது, ்பல இைிய 

நிளைவுகள கிள்டததை.

”
“

    இந்த முளைப்பிைால் கள்ட சீரள்க்கப்பட்டததாடு, உ்பின் குடியிருப்பாளரகளுக்கும் 

சம்்பந்தப்பட்ட குழுக்களுக்கும் இள்டயில் ஒததுளழபபுைரவும் உருொகியிருப்பளத நான் 

உைரகிதைன்.  

”
“

ஜுமவா யூச்சசன், முதலாணடு மாைவர 

ஜாங யீயுமவ, முதலாணடு மாைவர 

சிம் சவன் சவய, இ்ரண்டாம் ஆணடு மாைவர 


