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15,000 हून अधिक पक्षी निरिक्षकांचा,
भारतातल्या पक्ष्यांविषयी दिलेला अहवाल

स्थितीचे मूल्यांकन

हा अहवाल काय आहे?

15,000 पेक्षा जास्त पक्षी निरिक्षकांनी eBird वर
सादर के लेल्या 1 कोटी हून अधिक निरिक्षणांवर
आधारित

काही चांगल्या बातम्या
126 प्रजातींचे प्रमाण मागील 25 पेक्षा जास्त
वर्षपां ासून स्थिर अथवा वाढत असल्याचे आढळून
आले आहे
चिमणी आणि मोर ह्यासारख्या काही लोकप्रिय
प्रजाती सुस्थितीत आहेत

शिकारी पक्षी, समुद्र किनाऱ्यावरील स्थलांतरीत पक्षी
आणि पश्चिम घाटातील प्रदेशनिष्ठ पक्षी ह्यांच्या
सं ख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट

अपृष्ठवंशीय वर्गातील, जसे की कीटकभक्षी,
पक्ष्यांच्या सं खेमध्ये घट

अधिक
चितं ा

अतिप्रमाणात
घट

साधारण
घट

स्थिर

साधारण
वाढ

जास्त
वाढ

दूरगामी
स्थिती

58

77

114

5

7

सद्यस्थिती

72

44

9

6

15

अधिक
चितं ा

अतिशय
सीमित

सीमित

मध्यम

मोठे

अतिशय
मोठे

विचरण
क्षेत्र

27

152

396

176

104

कमी
चितं ा

धोरणकर्ते आणि व्यवस्थापक
ह्या अहवालामध्ये दिलेल्या सं वर्धनाच्या मुल्यांकनानुसार
जागतिक पातळीवरचं मुल्यांकन अद्ययावत करणे
अधिक चिंताजनक स्थिती असलेल्या प्रजाती आणि असे
अधिवास जेथे प्रजातींची सं ख्या घटलेली आहे त्यांच्यासाठी
सं वर्धन मदत पोचवणे
जागरूक व उत्साही नागरिक आणि संशोधकांच्या
निरिक्षणाच्या कार्यास सहकार्य करणे

कमी
चितं ा

सं शोधक
संशोधक आणि सामान्य नागरिकांना एकत्र येऊन काम
करण्यास प्रोत्साहन देणे
दर्ल
ु क्षीत प्रजातिंचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयत्न सुरु करणे
प्रजाती कमी होण्याची कारणे शोधुन काढणे

अधिक

सं वर्धन गरज

Red-necked Falcon

छोटा निखार, काॅमन ग्रिनशॅन्क आणि ओरिएं टल
स्कायलार्क सारख्या सामन्य प्रजातींची सं ख्या कमी
झाली आहे

manjula desai

जागतिक पातळीवरच्या काही सं भाव्य धोक्यात
प्रजाती जसे की ब्लॅ क हेडेड आयबिस आणि
ओरिएं टल डार्टर ह्यांची सं ख्या स्थिर किवा वाढत्या
प्रमाणात आहे, आणि म्हणूनच भारतात त्यांचे
सं वर्धन ही प्राथमिकता नाही

चितं ेचे विषय

शिफारसी

गटनिहाय पक्ष्यांच्या प्रजाती. प्रजातींच्या सं ख्येचा कल आणि आढळण्याचे क्षेत्र
यांच्या आधारे सं वर्धन गरजांच्या विविध गटांमध्ये समावेश.

भारतातील 867 पक्ष्यांच्या जातींची दीर्घकालीन
आणि सध्याची परिस्थिती, आढळण्याचे क्षेत्र,
आणि एकू णच सं वर्धनाची स्थिती ह्याचं मूल्यांकन
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सर्वसामान्य लोक
पक्ष्यांची नोंदणी करून सार्वजनिक माध्यमातून प्रसारित
करणे
पक्षी निरिक्षण कमी असलेल्या क्षेत्रा मध्ये माहिती ची
कमतरता भरुन काढण्यात मदत करणे
पक्षी निरिक्षणाविषयी जागृती निर्माण करणे, आणि स्थानिक
पातळीवर निरिक्षणाचे प्रयत्नांस सुरूवात करणे
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