୨୦୨୦ ରେ ଭାରତୀୟ

ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ଥି ତି
ROFIKUL ISLAM

ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ଥି ତି ଉପରେ ୧୫୦୦୦ରୁ
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ବିବରଣୀ

ଏହି ବିବରଣୀ କଣ ଅଟେ?
୮୬୭ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସ୍ଥି ତାବସ୍ଥା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥି ତାବସ୍ଥା, ବିସ୍ତାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକ
ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥି ତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ସ୍ଥି ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା. ପ୍ରଚୁ ରତାର ସ୍ଥି ତାବସ୍ଥା ଏବଂ ବିସ୍ତାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ବ୍ୟବହାର
କରି ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥି ତିର ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନିତ କର ଯାଇଛି
ଅତ୍ୟଧ ିକ
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ

୧୫୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ାରା ଇ-ବାର୍ଡ଼
(eBird) ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରେରି ତ କ�ୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
ଉପରେ ମ�ୋଟାମ�ୋଟି ଆଧାରି ତ

ଦୀର୍ଘମିଆଦି
ସ୍ଥି ତାବସ୍ଥା

କିଛି ଭଲ ଖବର

ବର୍ତ୍ତମାନ
ସ୍ଥି ତାବସ୍ଥା

ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟରେ ୧୨୬ ପ୍ରଜାତିଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ
ବା କ୍ରମବୃ ଦ୍ଧି ସ୍ଥି ତାବସ୍ଥା ପରି ଲକ୍ଷିତ ହ�ୋଇଛି

ଅତ୍ୟଧ ିକ
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ

ଧଳା ବାଜୁଣି (ବ ୍ଲାକ୍ ହେଡେଡ୍ ଆଇବିସ)୍ ଏବଂ ଖପର ଖାଇ
(ଓରି ଏଣ୍ଟାଲ୍ ଡାର୍ଟର) ଭଳି ପ୍ରାୟ ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ (ନିୟର୍
ଥ୍ରେଟେନ)୍ଡ ଭାବେ ବି ବ୍ୟାପୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥ ିବା ପ୍ରଜାତିଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ବା କ୍ରମବୃ ଦ୍ଧି ସ୍ଥି ତି ରେ ଥ ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ
ଭାରତୀୟ ପରି ପେକ୍ଷୀରେ କମ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ (ଲ�ୋ
କଞର୍ଭେସନ୍ କଂସର୍ନ) ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟି ତ କରା ଯାଇଛି

ବିସ୍ତାରଣ
କ୍ଷେତ୍ର ସୀମା

manjula desai

ପଶ୍ଚି ମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥ ିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ,
ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ତଥା କୂଳରେ ଦେଖା ଯାଉଥ ିବା ବ୍ରାଜକ
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି

58

ସୀମି ତ
ହ୍ରାସ

77

ସ୍ଥାୟୀ

114

5

ଅତ୍ୟଧ ିକ
ବୃ ଦ୍ଧି

କମ୍
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ

ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିବରଣୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବି ବ୍ୟାପୀ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ଅଧୁନାତନ କରି ବା
ଅଧ ିକ ପ୍ରଭାବିତ (ହାଇ କଞର୍ଭେସନ୍ କଂସର୍ନ) ପ୍ରଜାତି ଏବଂ
ଆବାସସ୍ଥଳୀ, ଯେଉ ଁ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି,
ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇ ଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରି ବା

7

ନାଗରି କ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ (ସି ଟିଜେନ୍ ସାଇନସ
୍ଟି ଟ
୍ ୍ ) ତଥା ଗବେଷକଙ୍କ ାରା
ନିୟମି ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଚେଷ୍ଟାକୁ ସହଯ�ୋଗ କରି ବା

72

44

9

ଅତ୍ୟଧ ିକ
ଆବଦ୍ଧ

27

ଆବଦ୍ଧ

152

ସୀମି ତ

396

6

15

ବିସ୍ତୃତ

176

ଅତ୍ୟଧ ିକ
ବିସ୍ତୃତ

କମ୍
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ

ଗବେଷକଙ୍କ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯ�ୋଗକୁ ବିସ୍ତୃତ
ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା
ଅବହେଳିତ ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ଭଲ ଭବରେ ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ଚେଷ୍ଟା ଅରମ୍ଭ
କରି ବା

104

ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥ ିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବା

ଅତ୍ୟଧ ିକ

ସଂରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାବସ୍ଥା

ଛ�ୋଟ ସୁନ୍ଦରୀ (ସ୍ମଲ୍ ମି ନିଭେଟ୍ ), କାଦୁ ଅ ଖୁଚି (କମନ୍ ଗ୍ରିନ୍
ଶାଙ୍କ୍), ନାଚୁ ଣୀ ଭାରତୀଆ (ଓରି ଏଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କାଏଲାର୍ କ୍ ) ଭଳି
ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି
Red-necked Falcon

ପ�ୋକ ଜ�ୋକ ଭଳି ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଖାଉଥ ିବା ଚଢ଼େଇ
ଦଳଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛନ୍ତି

ସୀମି ତ
ବୃ ଦ୍ଧି

ନିୟମ ପ୍ରଣେତା ଓ ପରି ଚାଳକ

ଗବେଷକ

ଘରଚଟିଆ (ହାଉସ୍ ସ୍ପେର�ୋ) ଓ ମୟୂର (ଇଣ୍ଡିଆନ୍
ପି ଫାଊଲ୍ ) ଭଳି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାତି ଭଲ ରେ ଅଛନ୍ତି

ଚିନ୍ତାର କାରଣ

ଅତ୍ୟଧ ିକ ହ୍ରାସ

ସୁପାରି ଶ

ଅତ୍ୟଧ ିକ

101

ସୀମି ତ

319

ନ୍ୟୁନ

442

ଜନ ସମୁଦାୟ
ଦେଖ ିଥ ିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଲି ପିବଦ୍ଧ କରି ବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ
ସର୍ବସାଧାରଣ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରେରି ତ କରି ବା
କମ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଥ ିବା ତଥ୍ୟଶୂନ୍ୟତା ପୁରଣ କରି ବା
ପାଇ ଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବା
ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ
ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରି ବା
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