ભારતનાં પક્ષીઓની
સ્થિતિ ૨૦૨૦

V Santharam

ભારતનાં પક્ષીઓની સ્થિતિ વિશે ૧૫૦૦૦ થી વધુ
પક્ષીનીરીક્ષકો અહેવાલ આપે છે

પક્ષીઓની સ્થિતિનાં મૂલ્યાંકનો

આ અહેવાલ શું કહે છે ?

વિવિધ શ્રેણીઓમાં જાતિઓની સંખ્યા. જાતિઓને સંરક્ષણ સ્તરની વિવિધ શ્રેણીઓમાં
મૂકવા માટે વિપુલતા અને વિતરણ વ્યાપના કદનો ઉપયોગ થાય છે .

ભારતનાં ૮૬૭ જાતિઓનાં પક્ષીઓનાં લાંબા
ગાળાનાં વલણ, વર્તમાન વલણ, વિતરણ શ્રેણીનો
વ્યાપ અને એકંદર સંરક્ષણ સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન
ઇબર્ડ (વેબસાઈટ અને એપ) પર ૧૫૦૦૦થી વધુ
પક્ષીનીરીક્ષકો દ્વારા યોગદાન આપેલા ૧ કરોડથી
વધુ અવલોકનોનાં આધારે

ઉચ્ચ દરજ્જો

લાંબા ગાળાનું
વલણ

ગંભીર
ઘટાડો

58

સરેરાશ
ઘટાડો

સ્થિર

77

114

સરેરાશ
વધારો

5

ધરખમ
વધારો
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વર્તમાન
વલણ

7

72

44

9

6

15

સંશોધકો
ઉચ્ચ દરજ્જો

સફેદ કાંકણસાર અને સર્પગ્રિવા સહિત વૈશ્વિક
સ્તરે સંકટગ્રસ્ત કેટલીક જાતિઓની સંખ્યા સ્થિર
છે અથવા વધી રહી છે જેથી ભારત માટે તેમને
નિચલા દરજ્જાનાં સંરક્ષણ સ્તરમાં વર્ગીકૃત
કરવામાં આવેલ છે .

વિસ્તરણ
વ્યાપ

manjula desai

શિકારી પક્ષીઓ, કાંઠાનાં યાયાવર પક્ષીઓ (વેડર)
અને પશ્ચિમી ઘાટનાં સ્થાનિક પક્ષીઓમાં
નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે

ખુબજ
સીમિત

27

સીમિત

મધ્યમ

396

152

વધારે

176

ખૂબ વધારે
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સંશોધકો અને જાહેર લોકો વચ્ચેના સહયોગને પ્રોત્સાહન
આપો
અવગણેલ જાતિઓને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે પ્રયત્નો
શરૂ કરો

104

સંખ્યા ઘટવાના કારણોની તપાસ કરો

ઉચ્ચ

CONSERVATION CONCERN

ઉચ્ચ

નાનો રાજાલાલ, લીલાપગ અને ભરત ચંડુલ (સ્કાય
લાર્ક) જે વી સામાન્ય જાતિઓની સંખ્યામાં ઘટાડો
થયો છે

મધ્યમ
Red-necked Falcon

અમેરુંદંડી જીવોને ખાનાર પક્ષીઓમાં સામૂહિક
ઘટાડો નોંધાયો છે

આ અહેવાલમાં આપેલ સંરક્ષણ આકારણીઓનો ઉપયોગ
કરીને વૈશ્વિક મૂલ્યાંકનોને અપડેટ કરો

નાગરિક વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધકો દ્વારા થતા દેખરેખના
પ્રયત્નોને ટેકો આપવો

આપણા હૃદયસ્પર્શી પક્ષીઓ, જે મ કે ઘર ચકલી
અને મોરની સંખ્યા સારી એવી નોંધાય છે

ચિંતાજનક કારણો

નીતિ નિર્માતાઓ અને સંચાલકો

આર્થિક ભંડોળ દ્વારા વધુ કાળજી લેવા જે વી જાતિઓ અને
આવાસ સ્થાનો કે જ્યાં જાતિઓ ઘટતી જાય છે ત્યાં વધુ
સંરક્ષણનાં પ્રયત્નો કરો

કેટલાક ખુશ ખબર
છે લ્લા ૨૫થી વધુ વર્ષોમાં ૧૨૬ જાતિઓની સંખ્યા
સ્થિર છે અથવા વધી રહી છે

ભલામણો

101

319

જાહેર પર્યાવરણ પ્રેમી જનતા
પક્ષીદર્શન દરમિયાન નોંધાયેલ પક્ષીઓની સૂચી ઇબર્ડ જે વા
જાહેર મંચ પર અપલોડ કરો
જે વિસ્તારોમાં ઓછુ ં પક્ષી નિરીક્ષણ થાય છે તેવા
વિસ્તારોનાં પક્ષીઓની સૂચી બનાવી માહિતીની ઘટ પૂરી
કરો
પક્ષી નિરીક્ષણ વિશે વધુ જાગૃતિ લાવી, અને પ્રાદેશિક
દેખરેખના પ્રયત્નો શરૂ કરો

નિમ્ન

442
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