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ಪ್ರಥಮ

ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ  ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತು,  ವಿಸತುರಣಾ 
ವಾಯಾಪ್ತುಯ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ  ಭಾರತ ದೀಶದ 867 
ಪ್ರಬೀಧ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ 
ಅವಲೂೀಕನ.

ಸ್ಮಾರ್ 15000 ಕೂಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿೀಕ್ಷಕರ್ 
eBird ವೀದಕೆಗ್ ನೀಡಿದ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೀರೆಗ್ ಈ ವರದ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಇತ್ೀಚ್ನ 25 ವರ್ಘಗಳಲಿಲಿ 126  ಪ್ರಬೀಧಗಳು 
ಅಚಲ ಅಥವಾ ಏರಿಕೆಯಲಿಲಿದ.  

ನಮಮೆಲಲಿರ ಅಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಗ್ಬ್ಬಚ್ಚಿ 
ಹಾಗೂ ನವಿಲ್ಗಳು ಉತತುಮ ಸ್ಥಿತ್ಯಲಿಲಿವ.

ಜಾಗತ್ಕ ವಿನಾಶದ ಅಂಚ್ನಲಿಲಿರ್ವ  ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ  
ಬಿಳಿ ಕೆಂಬರಲ್ ಮತ್ತು ಹಾವಕ್ಕೂಗಳು ಅಚಲವಾಗಿ 
ಏರ್ಸಂಖ್ಯಾಯಲಿಲಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು 
ಭಾರತ ದೀಶದಲಿಲಿ ಕನರ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆದಯಾತೆಗ್ 
ವಗಿೀ್ಘಕರಿಸಲಾಗಿದ.

ಕೆಲವು ಸ್ಹಿ ಸುದಿದಿಗಳು

ಬೀಟೆಗಾರ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಲಸೆಗಾರ ತ್ೀರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು 
ಹಾಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ರಟ್ಟ ದ ಸಥಿಳಿೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯಾಯಲಿಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ.

ಸಾಮಾನಯಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಸಣ್ಣ ಚ್ತ್ರಪಕ್ಷಿ, ದೂಡ್ಡ 
ಗದದೆಗ್ೂರವ, ಹಾಗ್ ತ್ಳಿಗಂದ್ ನೆಲಗ್ಬಿ್ಬಗಳು 
ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯಾಯಲಿಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವ.

 ಅಕಶೀರ್ಕಾಗಳನ್ನು ಸೆೀವಿಸ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ 
ಗ್ಂಪ್ನಲಿಲಿ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ್ ಬಂದದ.

ಕಳಕಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು

ಶಿಫಾರಸುಗಳು

 ಈ ವರದಯಲಿಲಿನ ಇತ್ತುೀಚ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾಪನಗಳನ್ನು 
ಜಾಗತ್ಕ ಮೌಲಯಾ ಮಾಪನದಲಿಲಿ ಸೆೀರಿಸ್ವ ಅವಶಯಾಕತೆ.

ಗರಿರ್ಟ ಆದಯಾತೆಯ ಪ್ರಬೀಧಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆವಾಸ 
ಸಾಥಿನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೀಕಾಗಿದ

ನಾಗರಿಕ ವಿಜಾಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೂೀಧಕರ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಗ್ 
ಬಂಬಲ ನೀಡಬೀಕಾಗಿದ.

ನಿೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗು ನಿವ್ವಹಣೆ

ಸಂಶೂೀಧನೆಗಳು
 ಸಂಶೂೀಧಕರ್ ಹಾಗ್ ಸಾವ್ಘಜನಕರ ಸಹಯೂೀಗಕೆಕೂ ಭಾರಿ 
ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತಯಾವಿದ.

ನಲ್ಘಕ್ಷಿತ ಪ್ರಬೀಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಮೆ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ 
ಗಮನಹರಿಸಬೀಕಾಗಿದ.

ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಬೀಕಾಗಿದ.

ವಿೀಕ್ಷಿಸ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಘಜನಕ ವೀದಕೆಗಳಲಿಲಿ 
ದಾಖಲಿಸ್ಬೀಕಾಗಿದ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲಿ ಪಕ್ಷಿವಿೀಕ್ಷಣೆಯಾಗದ ಸಥಿಳಗಳಲಿಲಿ 
ಪಕ್ಷಿವಿೀಕ್ಷಿಸ್ ಮಾಹಿತ್ ಅಂತರ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ 
ನೀಡಿಕೆ.

ಪಕ್ಷಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಹವಾಯಾಸದ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಥಿಳಿೀಯ 
ಪಕ್ಷಿವೈವಿದಯಾತೆಯ ಮೀಲಿವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತಯಾ.

ಸಾವ್ವಜನಿಕರ ಪಾತ್ರಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆದ್ಯತೆ

ಪ್ರಥಮ 

ಮಧ್ಯಮ 
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ಭಾರತ ದೆೀಶದ 
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ -ಗತಿ 2020
15,000 ಮಿಗಿಲಾದ ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷರು ಭಾರತ ದೆೀಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ 
ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿ ಬಗೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ.

ಪ್ರತೆಯಾೀಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭೀದದ ಸಂಖ್ಯಾ. ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೀದಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆದಯಾತೆಯ ಮೀರೆಗ್ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ 
ಅವುಗಳ ಹೆೀರಳತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಸಾತುರ ವಾಯಾಪ್ತುಯನ್ನು ಮಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ. 
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