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अधिक

भारतातील 867 पक्ायांच्ा जाती यांची दीर्घकालीन 
आणि सध्ाची पररस्थिती, आढळण्ाचे क्ते्र, 
आणि एकूिच सयां वि्घनाची स्थिती ह्ाचयां  मूलायांकन

15,000 पेक्ा जास्त पक्ी ननररक्कायांनी eBird वर 
सादर केलेला 1 कोटी हून अधिक ननररक्िायांवर 
आिाररत

हा अहवाल काय आहे?

126 प्रजाती यांचे प्रमाि मागील 25 पेक्ा जास्त 
वराांपासून स्थिर अथवा वाढत असलाचे आढळून 
आले आहे

 चचमिी आणि मोर ह्ासारख्ा काही  लोकनप्रय 
प्रजाती सुस्थितीत आहेत

जागनतक पातळीवरच्ा काही सयां भाव्य िोक्ात 
प्रजाती जसे की ब्लॅ क हडेेड आयनिस आणि 
ओररएयां टल डाट्घर ह्ायांची सयां ख्ा स्थिर ककवा वाढत्ा 
प्रमािात आह,े आणि म्हिनूच भारतात त्ायांचे 
सयां वि्घन ही प्राथममकता नाही

काही चागंल्ा बातम्ा 

णिकारी पक्ी, समुद्र ककनाऱयावरील थिलायांतरीत पक्ी 
आणि पश्चिम राटातील प्रदेिननष्ठ पक्ी ह्ायांच्ा 
सयां ख्ते मोठ्ा प्रमािावर रट

छोटा ननखार, कालॅमन मरिनिलॅन्क आणि ओररएयां टल 
स्ायलाक्घ  सारख्ा सामन्य प्रजाती यांची सयां ख्ा कमी 
झाली आहे

अपृष्ठवयांिीय वगा्घतील, जसे की कीटकभक्ी, 
पक्ायांच्ा सयां खेमध् ेरट

चचतेंचे ववषय

शिफारसी

 ह्ा अहवालामध् ेकदलेला सयां वि्घनाच्ा मुलायांकनानुसार 
जागनतक पातळीवरचयां  मुलायांकन अद्ययावत करिे

अधिक चचयांताजनक स्थिती असलेला प्रजाती आणि असे 
अधिवास जथे ेप्रजाती यांची सयां ख्ा रटलेली आह ेत्ायांच्ासाठी 
सयां वि्घन मदत पोचविे

जागरूक व उत्ाही नागररक आणि सयां िोिकायांच्ा 
ननररक्िाच्ा काया्घस सहकाय्घ करिे

रोरणकतते आशण  व्यवस्ापक

संिोरक
सयां िोिक आणि सामान्य नागररकायांना एकत्र येऊन काम 
करण्ास प्रोत्ाहन देिे

दलु्घक्ीत प्रजानतयांचा अभ्ास करण्ासाठी प्रयत्न सुरु करिे

प्रजाती कमी होण्ाची कारि ेिोिनु काढिे

पक्ायांची नो यांदिी करून साव्घजननक माध्मातनू प्रसाररत 
करिे

पक्ी ननररक्ि कमी असलेला क्ते्रा मध् ेमाकहती ची 
कमतरता भरुन काढण्ात मदत करिे

पक्ी ननररक्िानवरयी जागृती ननमा्घि करि,े आणि थिाननक 
पातळीवर ननररक्िाचे प्रयत्नायांस सुरूवात करिे

सव्धसामान्य लोक

अधिक

मध्म 

कमी 442

101

319

भारतातलया पक्ाचंी 
स्थिती 2020
15,000 हून अधिक पक्ी ननररक्कायांचा, 
भारतातला पक्ायांनवरयी कदलेला अहवाल

अनतिय 
सीममत 

ववचरण
 के्त्र

सीममत मध्म मोठे अनतिय 
मोठे
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सद्यस्स्ती

अनतप्रमािात 
रट     

 दूरगामी 
स्स्ती 

सािारि 
रट स्थिर  सािारि 

वाढ 
जास्त 
वाढ

7511458 77

9 1564472

स्स्तीचे मलू्ाकंन
गटननहाय पक्ायांच्ा प्रजाती. प्रजाती यांच्ा सयां ख्चेा कल आणि आढळण्ाचे क्ते्र 

यायांच्ा आिारे सयां वि्घन गरजायांच्ा नवनवि गटायांमध् ेसमावेि.
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