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R
ed-necked Falcon

୮୬୭  ଭତାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜତାତିଙ୍କର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସି୍ତତାବସ୍ତା, 
ବର୍୍ଘମତାନ ସି୍ତତାବସ୍ତା, ବିସ୍ତାରଣ କ୍କ୍ଷତ୍ର ସୀମତା ଏବଂ ସତାମଗ୍ୀକ  
ସଂରକ୍ଷଣ ସି୍ତିର ମଲୂ୍ତାଙ୍କନ

୧୫୦୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଘ ପକ୍ଷୀ ପର୍୍ଘ କ୍ବକ୍ଷକଙ୍କ ତାରତା ଇ-ବତାର୍୍ଘ 
(eBird) ମଞ୍ଚକୁ କ୍ପ୍ରରିତ କ୍କତାଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଘ ପର୍୍ଘ କ୍ବକ୍ଷଣ 
ଉପକ୍ର କ୍ମତାଟତାକ୍ମତାଟି ଆଧତାରିତ

ଏହ ିବିବରଣୀ କଣ ଅକ୍ଟ?

ବିଗତ ୨୫ ବର୍ଘରୁ ଉର୍ଦ୍ଘ ସମୟକ୍ର ୧୨୬ ପ୍ରଜତାତିଙ୍କର ସ୍ତାୟୀ 
ବତା କ୍ରମବୃଦି୍  ସି୍ତତାବସ୍ତା ପରିଲକି୍ଷତ କ୍ହତାଇଛି

ରରଚଟିଆ (ହତାଉସ ୍କ୍ପେକ୍ରତା) ଓ ମୟୂର (ଇଣି୍ଆନ୍ 
ପିଫତାଊଲ୍) ଭଳି ଆମର ପି୍ରୟ ପ୍ରଜତାତି ଭଲ କ୍ର ଅଛନି୍

ଧଳତା ବତାଜଣୁ ି(ବତ୍ାକ୍ କ୍ହକ୍େେ୍ ଆଇବିସ)୍ ଏବଂ ଖପର ଖତାଇ 
(ଓରିଏଣ୍ତାଲ୍ େତାଟ୍ଘର) ଭଳି ପ୍ରତାୟ ଆଶଙ୍କତାଗ୍ସ୍ (ନିୟର୍ 
କ୍ରେକ୍ଟନ ୍ଡ) ଭତାକ୍ବ ବି   ବ୍ତାପୀ  ଆଖ୍ତା ପତାଇଥବିତା ପ୍ରଜତାତିଙ୍କର 
ସଂଖ୍ତା ସ୍ତାୟୀ ବତା କ୍ରମବୃଦି୍ ସି୍ତି କ୍ର ଥବିତାରୁ ତତାଙୁ୍କ 
ଭତାରତୀୟ ପରିକ୍ପକ୍ଷୀକ୍ର କମ ୍ସଂରକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ସ୍ (କ୍ଲତା 
କଞକ୍ଭ୍ଘସନ୍ କଂସନ୍ଘ) ଭତାବକ୍ର ଆଖ୍ତାୟିତ କରତା ରତାଇଛି

କିଛି ଭଲ ଖବର

ପଶି୍ମ ରତାଟ ପବ୍ଘତମତାଳତାକ୍ର ଥବିତା ସ୍ତାନୀୟ ପ୍ରଜତାତିର ପକ୍ଷୀ, 
ଶକିତାରୀ ପକ୍ଷୀ ତଥତା କୂଳକ୍ର କ୍ଦଖତା ରତାଉଥବିତା ବ୍ତାଜକ 
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ତାକ୍ର ରକ୍ଥଷ୍ଟ ହ୍ତାସ ପତାଇଛି

କ୍ଛତାଟ ସନୁ୍ଦରୀ (ସ୍ମଲ୍ ମିନିକ୍ଭଟ୍), କତାଦୁଅ ଖଚୁି (କମନ୍ ଗି୍ନ୍ 
ଶତାଙ୍୍କ), ନତାଚୁଣୀ ଭତାରତୀଆ (ଓରିଏଣ୍ତାଲ୍ ସ୍ତାଏଲତାକ୍ ୍ଘ ) ଭଳି 
ସତାଧତାରଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ତା ହ୍ତାସ ପତାଇଛି

କ୍ପତାକ କ୍ଜତାକ ଭଳି ଅକ୍ମରୁଦଣ୍ୀ ପ୍ରତାଣୀ ଖତାଉଥବିତା ଚକ଼୍େଇ 
ଦଳଗତ ଭତାକ୍ବ ହ୍ତାସ ପତାଇଛନି୍

ଚିନ୍ତାର କତାରଣ

ସପୁତାରିଶ

 ଏହ ିସଂରକ୍ଷଣ ନିଦ୍୍ଘତାରଣ ବିବରଣୀକୁ ବ୍ବହତାର କରି ବି  ବ୍ତାପୀ  
ନିଦ୍୍ଘତାରଣକୁ ଅଧନୁତାତନ କରିବତା

ଅଧକି ପ୍ରଭତାବିତ (ହତାଇ କଞକ୍ଭ୍ଘସନ୍ କଂସନ୍ଘ) ପ୍ରଜତାତି ଏବଂ 
ଆବତାସସ୍ଳୀ, କ୍ରଉ ଁଠତାକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜତାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ତା ହ୍ତାସ ପତାଉଛି, 
କ୍ସମତାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ଚଷ୍ଟତା ପତାଇ ଁପତାଣ୍ ିପ୍ରଦତାନ କରିବତା

ନତାଗରିକ କ୍ବୈଜ୍ତାନିକ (ସିଟିକ୍ଜନ୍ ସତାଇନ ୍ସିଟ୍୍) ତଥତା ଗକ୍ବରକଙ୍କ ତାରତା 
ନିୟମିତ ପର୍୍ଘ କ୍ବକ୍ଷଣ କ୍ଚଷ୍ଟତାକୁ ସହକ୍ରତାଗ କରିବତା

ନିୟମ ପ୍ରକ୍ଣତତା ଓ ପରିଚତାଳକ

ଗକ୍ବରକ
ଗକ୍ବରକଙ୍କ ଏବଂ ଜନସତାଧତାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ସହକ୍ରତାଗକୁ ବିସୃ୍ତ 
ଭତାବକ୍ର କ୍ପ୍ରତାତ୍ତାହନ କ୍ଦବତା

ଅବକ୍ହଳିତ ପ୍ରଜତାତିଙୁ୍କ ଭଲ ଭବକ୍ର ଜତାଣବିତା ପତାଇ ଁକ୍ଚଷ୍ଟତା ଅରମ୍ଭ 
କରିବତା

ସଂଖ୍ତା ହ୍ତାସ ପତାଉଥବିତା କତାରଣ ଗରିୁ୍କ ଅନୁସନ୍ତାନ କରିବତା

କ୍ଦଖଥିବିତା ଚକ଼୍େଇଙୁ୍କ ଲିପିବଦ୍ କରିବତା ଏବଂ ତତାହତାକୁ ଏକ 
ସବ୍ଘସତାଧତାରଣ ମଞ୍ଚକୁ କ୍ପ୍ରରିତ କରିବତା

କମ ପକ୍ଷୀ ପର୍୍ଘ କ୍ବକି୍ଷତ ସ୍ତାନକ୍ର ଥବିତା ତଥ୍ଶନୂ୍ତତା ପରୁଣ କରିବତା 
ପତାଇ ଁସତାହତାର୍ କରିବତା

ପକ୍ଷୀ ପର୍୍ଘ କ୍ବକ୍ଷଣ ବତାର୍୍ଘତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ରକ୍ର 
ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ଚଷ୍ଟତା ଆରମ୍ଭ କରିବତା

ଜନ ସମଦୁତାୟ

ଅତ୍ଧକି

ସୀମିତ

ନୁ୍ନ 442
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୨୦୨୦ କ୍ର ଭତାରତୀୟ 

ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସି୍ତି
ଭତାରତୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସି୍ତି ଉପକ୍ର ୧୫୦୦୦ରୁ 
ଉର୍ଦ୍ଘ ପକ୍ଷୀ ପର୍୍ଘ କ୍ବକ୍ଷକଙ୍କ ବିବରଣୀ 

ଅତ୍ଧକି 
ଆବଦ୍

ବିସ୍ତାରଣ 
କ୍କ୍ଷତ୍ର ସୀମତା

ଆବଦ୍ ସୀମିତ ବିସୃ୍ତ ଅତ୍ଧକି 
ବିସୃ୍ତ
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ବର୍୍ଘମତାନ
 ସି୍ତତାବସ୍ତା

ଅତ୍ଧକି ହ୍ତାସ

ଦୀର୍ଘମିଆଦି 
ସି୍ତତାବସ୍ତା

ସୀମିତ 
ହ୍ତାସ ସ୍ତାୟୀ ସୀମିତ 
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Translated by:

Swetashree Purohit and Kamal Lochan Purohit

ସି୍ତି ନିଦ୍୍ଘତାରଣ
ପ୍ରକ୍ତ୍କ ବଗ୍ଘକ୍ର ପ୍ରଜତାତି ସଂଖ୍ତା. ପ୍ରଚୁରତତାର ସି୍ତତାବସ୍ତା ଏବଂ ବିସ୍ତାରଣ କ୍କ୍ଷତ୍ର ସୀମତା ବ୍ବହତାର 

କରି ପ୍ରଜତାତିଙୁ୍କ  ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ସି୍ତିର ବଗ୍ଘକ୍ର ସ୍ତାନିତ କର ରତାଇଛି

ଅତ୍ଧକି
ଚିନ୍ତାଗ୍ସ୍

କମ ୍
ଚିନ୍ତାଗ୍ସ୍

ଅତ୍ଧକି
ଚିନ୍ତାଗ୍ସ୍

କମ ୍
ଚିନ୍ତାଗ୍ସ୍

ଅତ୍ଧକି


