ভারতীয় পাখিদের
বর্তমান পরিসংখ্যান, ২০২০

সংক্ষিপ্ত পর্যাল�োচনা

কী আছে এই রিপ�োর্টে?
৮৬৭ টি পাখির পূরত্ব ন অবস্থা (long-term
trend), বর্তমান অবস্থা (current trend),
বিচরণক্ষেত্র (distribution range size) এবং
সামগ্রিক সংরক্ষণ পরিস্থিতির আভাস।

নির্দিষ্ট বিভাগের অর্ন্তগত প্রজাতি সংখ্যা। সংরক্ষণের গুরত্বু ব�োঝাতে প্রজাতি অনুযায়ী সংখ্যার প্রাচু র্য
এবং বিচরণক্ষেত্রের পরিসরকে মাপকাঠি করে একাধিক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।
Higher Concern

মূলত eBird-এ নথিভু ক্ত ১৫,০০০-এরও বেশি
পক্ষীপর্যবেক্ষকের ১ ক�োটিরও বেশি পর্যবেক্ষণ
এই সমীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে।।

পূরত্ব ন
অবস্থা

আশাব্যঞ্জক খবর

বর্তমান
অবস্থা

বিগত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ১২৬
টি প্রজাতি হয় নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে
নয়ত�ো স্থিতিশীল আছে।

Higher Concern

বিচরণক্ষেত্রের
পরিসর
manjula desai

উদ্বেগের কারণ

ভীষণভাবে
কমেছে

ম�োটামুটি
কমেছে

স্থিতিশীল

58
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77

114

44
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Lower Concern
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7

নীতি নির্ধারক এবং
ব্যবস্থাপকদের প্রতি বার্তা

সর্বাধিক গুরত্বু পূর্ণ প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল
সংরক্ষণের তাগিদে তহবিল গঠন করা।
গবেষক এবং উৎসাহী সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত
অংশগ্রহণে সাহায্য করা।

15

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ

সীমাবদ্ধ

ম�োটামুটি

বড়ো

বেশ বড়ো

27

152

396

176

104

Lower Concern

সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে আরও ব্যাপকস্তরে
সমন্বয়সাধন করা।
অপেক্ষাকৃ ত অবহেলিত প্রজাতিদের সম্বন্ধে বিশদে জানতে
উদ্যোগ নেওয়া।
কেন সংখ্যা কমছে তার জন্য উপযুক্ত তদারকি করা।

ভীষণভাবে
প্রয়োজন

Red-necked Falcon

পতঙ্গভু ক পাখিদের সংখ্যাও সামগ্রিকভাবে
কমেছে।

ভাল�োভাবে
বেড়েছে

এই রিপ�োর্টে র ওপর ভিত্তি করে আর্ন্তজাতিক সংরক্ষণ
পরিস্থিতির পুনঃমূল্যায়ন করা।

শিকারি পাখি (raptors), উপকূলে
বিচরণকারী পরিযায়ী পাখি (migratory
shorebirds) এবং পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলের
স্থানীয় পাখিদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমেছে।
সহেলি (Small Minivet), গ�োত্রা (Common
Greenshank) কিংবা ঝুঁ টিভরত (Oriental
Skylark)-দের মত�ো পরিচিত পাখিদের সংখ্যাও
রীতিমত�ো কমের দিকে।

ম�োটামুটি
বেড়েছে

সুপারিশ

গবেষকদের প্রতি বার্তা

চড়াই (House Sparrow) কিংবা ময়ূর
(Indian Peafowl)-দের মত�ো বেশ কিছু
পরিচিত পাখির পরিস্থিতি ভাল�োর দিকে।
আন্তর্জাতিক বিপদ তালিকার অর্ন্তভুক্ত কিছু
পাখি, যেমন কাস্তেচরা (Black-headed
Ibis), গয়ার (Oriental Darter)-দের অবস্থা
বর্তমানে স্থিতিশীল অথবা সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়
সংরক্ষণ তালিকায় কম গুরত্বু পূর্ণ স্থানে রাখা
হয়েছে।

SUDESHNA DEY

১৫,০০০-এরও বেশি পক্ষীপর্যবেক্ষকের রিপ�োর্টে র ওপর ভিত্তি
করে এটি তৈরী করা হয়েছে।

সংরক্ষণের ভূমিকা

সাধারণ মানুষের প্রতি বার্তা
পাখি দেখুন এবং উপযুক্ত প্লাটফর্মে নথিভু ক্ত করুন।

ভীষণভাবে
প্রয়োজন

101

প্রয়োজন

319

কম
প্রয়োজন

442

অপেক্ষাকৃ ত কম জানা জায়গাগুলিতে পাখি দেখুন এবং
নথিভু ক্ত করুন যাতে সেই জায়গাগুলির তথ্য পরিপূর্ণ
হয়ে ওঠে|
পক্ষীপর্যবেক্ষণের গুরত্বু সকলকে ব�োঝান এবং
স্থানীয়ভাবে তথ্য সমৃদ্ধ করতে উদ্যোগী হ�োন।
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