இந்தியப் பறவைகளின் நிலை

2020 அறிக்கை

MANJULA DESAI

சுமார் 15,000 பறவை ஆர்வலர்கள் இந்த
அறிக்கைக்குப் பங்களித்திருக்கிறார்கள்

பறவைகளின் பாதுகாப்பு நிலை மதிப்பீடு
இந்த அறிக்கையில்:

பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள பறவை வகைகளின் எண்ணிக்கை.
பறவைகளின் எண்ணிக்கையின் ப�ோக்கையும், வாழிடப் பரவலையும்,
வைத்து அவற்றின் பாதுகாப்பு நிலை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் தென்படும் 867வகையான
பறவைகளின் நீண்டகால மற்றும் தற்போதைய
எண்ணிக்கையின் ப�ோக்கும், வாழிடப் பரவலும்,
பாதுகாப்பு நிலையும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முடிவுகள் அனைத்தும் சுமார் 15,000
பறவை ஆர்வலர்களால் eBird இணையதளத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சுமார் ஒரு க�ோடி
அவதானிப்புகளின் அடிப்படையில் அமைந்தது.
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அதிக பாதுகாப்பு
முன்னுரிமை
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முன்னுரிமை
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நாம் அனைவரும் நன்கறிந்த சிட்டுக்குருவிகளும்,
மயில்களும் நல்ல நிலையில் உள்ளன.

அதிக பாதுகாப்பு
முன்னுரிமை
தேவை

உலக அளவில் எண்ணிக்கையில் சரிந்து வரும்
வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், பாம்புத்தாரா
முதலியவை இந்தியாவில் எண்ணிக்கையில்
சீராகவ�ோ, உயர்ந்தோ வருகிறது. எனவே,
இவற்றிற்குப் பாதுகாப்பு முன்னுரிமை சிறிதளவு
தேவை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கழுகு முதலான இரைக்கொல்லிப் பறவைகள்,
வலசை வரும் நீர்நிலைய�ோரப் பறவைகள்,
மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியின்
ஒரிடவாழ் பறவையினங்கள் எண்ணிக்கையில்
சரிந்துள்ளன.
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பாதுகாப்பில் முக்கியத்துவம் அளிக்க
வேண்டியவை

வாழிடப்
பரவல்

அதிக தேவை

சிறிதளவு
பாதுகாப்பு
முன்னுரிமை
தேவை

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான பரிந்துரைகள்
பறவைகள் கணக்கெடுப்பிலும், பாதுகாப்பிலும்
ப�ொதுமக்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதை
ஊக்குவிக்கவேண்டும்.
அதிக கவனம் செலுத்தப்படாத பறவை வகைகளைப்
பற்றிய ஆராய்ச்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும்.
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பறவை இனங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவதற்கான
காரணங்களைக் கண்டறியும் ஆய்வுகளை முன்னெடுக்க
வேண்டும்.

ப�ொதுமக்களுக்கும், பறவை
ஆர்வலர்களுக்குமான பரிந்துரைகள்
பறவைகளைப் பார்த்து, அடையாளம் கண்டு, கணக்கிட்டுப்
ப�ொதுவெளியில் பதிவேற்ற வேண்டும்.

சின்ன மின்சிட்டு, பச்சைக்கால் உள்ளான்,
வானம்பாடி ப�ோன்ற ப�ொதுப்பறவைகள்
எண்ணிக்கையில் சரிந்துள்ளன.

ஓரளவிற்குத்
தேவை
Red-necked Falcon

பெரும்பாலும் புழு, பூச்சிகளை மட்டுமே
உண்ணும் பறவையினங்கள் எண்ணிக்கையில்
சரிந்துள்ளன.

பறவைகளின் உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிலையை
இற்றைப்படுத்தும் ப�ோது இந்த அறிக்கையின் தரவுகளை
பயன்படுத்த வேண்டும்.

நீண்ட கால பறவை கணக்கெடுப்புத் திட்டங்களை நடத்த
ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும், மக்கள் விஞ்ஞானிகளுக்கும்,
உதவியும் ஒத்துழைப்பும் அளிக்க வேண்டும்.
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முக்கியத்துவத்தின்
தேவை
அதிக
தேவை

க�ொள்கை வகுப்போருக்கும், அரசு
சார் மேலாண்மையினருக்குமான
பரிந்துரைகள்

எண்ணிக்கையில் வெகுவாகக் குறையும் பறவை
வகைகளையும் அவற்றின் வாழிடங்களையும் பாதுகாக்க
நிதியுதவி அளிக்க வேண்டும்.

சில நற்செய்திகள்
கடந்த 25 ஆண்டுகளாக 126 வகையான
பறவைகளின் எண்ணிக்கை ஏற்றத்தாழ்வு
ஏதுமின்றிய�ோ அல்லது உயர்ந்தோ இருப்பது
தெரியவந்துள்ளது.

பரிந்துரைகள்
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பறவைகளைப் பற்றிய தகவல்கள் இல்லாத இடங்களுக்குச்
சென்றுபறவைகளைப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
பறவை ந�ோக்கலில்அனைவரும் ஈடுபட ஊக்கமளித்து,
வட்டாரப் பறவைகள் கணக்கெடுப்புத் திட்டங்களை
முன்னெடுக்க வேண்டும்.

சிறிதளவு
தேவை
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