
પક્ષીઓનષી સ્થિસિનાં મૂલ્ાંકનો
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ઉચ્ચ

ભારિનાં ૮૬૭ જાસિઓનાં પક્ષીઓનાં લાંબા 
ગાળાનાં વલણ, વિ્તમાન વલણ, સવિરણ શ્રેણષીનો 
વ્ાપ અનરે એકંદર સંરક્ણ સ્થિસિનું મૂલ્ાંકન

ઇબર્ત (વરેબસાઈટ અનરે એપ) પર ૧૫૦૦૦થિષી વધુ 
પક્ષીનષીરષીક્કો દવારા ્ોગદાન આપરેલા ૧ કરોરથિષી 
વધુ અવલોકનોનાં આધારરે 

આ અહરેવાલ શું કહરે છરે?

છરેલલા ૨૫થિષી વધુ વર્ષોમાં ૧૨૬ જાસિઓનષી સંખ્ા 
સ્થિર છરે અથિવા વધષી રહષી છરે

આપણા હૃદ્્પશશી  પક્ષીઓ, જરેમ કરે ઘર ્ચકલષી 
અનરે મોરનષી સંખ્ા સારષી એવષી નોંધા્ છરે

સફરેદ કાંકણસાર અનરે સપ્તસરિવા સસહિ વૈસ્વક 
્િરરે સંકટરિ્િ કરેટલષીક જાસિઓનષી સંખ્ા સ્થિર 
છરે અથિવા વધષી રહષી છરે જરેથિષી ભારિ માટરે િરેમનરે 
સન્ચલા દરજ્જાનાં સંરક્ણ ્િરમાં વગશીકૃિ 
કરવામાં આવરેલ છરે.

કરેટલાક ખુશ ખબર

સશકારષી પક્ષીઓ, કાંઠાનાં ્ા્ાવર પક્ષીઓ (વરેરર) 
અનરે પસ્્ચમષી ઘાટનાં ્થિાસનક પક્ષીઓમાં 
નોંધપાત્ર ઘટારો થિ્ો છરે

નાનો રાજાલાલ, લષીલાપગ અનરે ભરિ ્ચંરુલ (્કા્ 
લાક્ત) જરેવષી સામાન્ જાસિઓનષી સંખ્ામાં ઘટારો 
થિ્ો છરે

અમરેરંદંરષી જીવોનરે ખાનાર પક્ષીઓમાં સામૂસહક 
ઘટારો નોંધા્ો છરે

ચ્ચંિાજનક કારણો

ભલામણો

 આ અહરેવાલમાં આપરેલ સંરક્ણ આકારણષીઓનો ઉપ્ોગ 
કરષીનરે વૈસ્વક મૂલ્ાંકનોનરે અપરરેટ કરો

આરથિ્તક ભંરોળ દવારા વધુ કાળજી લરેવા જરેવષી જાસિઓ અનરે 
આવાસ ્થિાનો કરે જ્્ાં જાસિઓ ઘટિષી જા્ છરે ત્ાં વધુ 
સંરક્ણનાં પ્ર્તનો કરો

નાગરરક વૈજ્ાસનકો અનરે સંશોધકો દવારા થિિા દરેખરરેખના 
પ્ર્તનોનરે ટરેકો આપવો

નષીસિ સનમા્તિાઓ અનરે સં્ચાલકો

સંશોધકો
સંશોધકો અનરે જાહરેર લોકો વચ્ચરેના સહ્ોગનરે પ્રોતસાહન 
આપો

 અવગણરેલ જાસિઓનરે વધુ સારષી રષીિરે સમજવા માટરે પ્ર્તનો 
શરૂ કરો

 સંખ્ા ઘટવાના કારણોનષી િપાસ કરો

પક્ષીદશ્તન દરસમ્ાન નોંધા્રેલ પક્ષીઓનષી સૂ્ચષી ઇબર્ત જરેવા 
જાહરેર મં્ચ પર અપલોર કરો

જરે સવ્િારોમાં ઓછંુ પક્ષી સનરષીક્ણ થિા્ છરે િરેવા 
સવ્િારોનાં પક્ષીઓનષી સૂ્ચષી બનાવષી માસહિષીનષી ઘટ પૂરષી 
કરો

પક્ષી સનરષીક્ણ સવશરે વધુ જાગૃસિ લાવષી, અનરે પ્રાદરેસશક 
દરેખરરેખના પ્ર્તનો શરૂ કરો

જાહરેર પ્ા્તવરણ પ્રરેમષી જનિાCONSERVATION CONCERN

ઉચ્ચ

મધ્મ

સનમન 442

101

319

ભારિનાં પક્ષીઓનષી 
સ્થિસિ ૨૦૨૦
ભારિનાં પક્ષીઓનષી સ્થિસિ સવશરે ૧૫૦૦૦ થિષી વધુ 
પક્ષીનષીરષીક્કો અહરેવાલ આપરે છરે

સવસવધ શ્રેણષીઓમાં જાસિઓનષી સંખ્ા. જાસિઓનરે સંરક્ણ ્િરનષી સવસવધ શ્રેણષીઓમાં 
મૂકવા માટરે સવપુલિા અનરે સવિરણ વ્ાપના કદનો ઉપ્ોગ થિા્ છરે.

વિ્તમાન 
વલણ

7511458 77

ગંભષીર
ઘટારો

લાંબા ગાળાનું 
વલણ

સરરેરાશ
ઘટારો સ્થિર સરરેરાશ

વધારો
ધરખમ
વધારો

9 1564472

ઉચ્ચ દરજ્જો સનમન દરજ્જો

ખુબજ
સષીસમિ

સવ્િરણ 
વ્ાપ

સષીસમિ મધ્મ વધારરે ખૂબ વધારરે

10417639615227

ઉચ્ચ દરજ્જો સનમન દરજ્જો
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