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இந்தியப் பறவைகளின் நிவை

 2020 அறிகவக

சுமார் 15,000 பறவவ ஆர்வலர்கள் இநே

அறிக்வகக்குப் பஙகளித்திருக்கிறார்கள்

பலதவறு பிரிவுகளில உள்்ள பறவவ வவககளின் எண்ணிக்வக. 

பறவவகளின் எண்ணிக்வகயின் தபாக்வகயும், வாழிடப் பரவவலயும், 

வவத்து அவற்றின் பாதுகாப்பு நிவல மதிப்பிடப்பட்டுள்்ளது.
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இநதியாவில தேன்படும் 867வவகயான 

பறவவகளின் நீண்டகால மற்றும் ேற்தபாவேய 

எண்ணிக்வகயின் தபாக்கும், வாழிடப் பரவலும், 

பாதுகாப்பு நிவலயும் மதிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. 

இநே முடிவுகள் அவனத்தும் சுமார் 15,000 

பறவவ ஆர்வலர்க்ளால eBird இவையே்ளத்தில 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சுமார் ஒரு தகாடி 

அவோனிப்புகளின் அடிப்பவடயில அவமநேது. 

இந்ே அறிகவகயில்:

கடநே 25 ஆண்டுக்ளாக 126 வவகயான 

பறவவகளின் எண்ணிக்வக ஏற்றத்ோழ்வு 

ஏதுமின்றிதயா அலலது உயர்நதோ இருப்பது 

தேரியவநதுள்்ளது. 

நாம் அவனவரும் நன்கறிநே சிட்டுக்குருவிகளும், 

மயிலகளும் நலல நிவலயில உள்்ளன. 

உலக அ்ளவில எண்ணிக்வகயில சரிநது வரும் 

தவள்வ்ள அரிவாள் மூக்கன், பாம்புத்ோரா 

முேலியவவ இநதியாவில எண்ணிக்வகயில 

சீராகதவா, உயர்நதோ வருகிறது. எனதவ, 

இவற்றிற்குப் பாதுகாப்பு முன்னுரிவம சிறிே்ளவு 

தேவவ என வவகப்படுத்ேப்பட்டுள்்ளது.

சிை நற்்செய்திகள்

கழுகு முேலான இவரக்தகாலலிப் பறவவகள், 

வலவச வரும் நீர்நிவலதயாரப் பறவவகள், 

தமற்குத்தோடர்ச்சி மவலப்பகுதியின் 

ஒரிடவாழ் பறவவயினஙகள் எண்ணிக்வகயில 

சரிநதுள்்ளன.

சின்ன மின்சிட்டு, பச்வசக்கால உள்்ளான், 

வானம்பாடி தபான்ற தபாதுப்பறவவகள் 

எண்ணிக்வகயில சரிநதுள்்ளன.

தபரும்பாலும் புழு, பூச்சிகவ்ள மட்டுதம 

உண்ணும் பறவவயினஙகள் எண்ணிக்வகயில 

சரிநதுள்்ளன.

பாதுகாப்பில் முககியத்துைம் அளிகக

தைண்டியவை 

பரிந்துவரகள்

 பறவவகளின் உலக்ளாவிய பாதுகாப்பு நிவலவய 

இற்வறப்படுத்தும் தபாது இநே அறிக்வகயின் ேரவுகவ்ள 

பயன்படுத்ே தவண்டும்.

எண்ணிக்வகயில தவகுவாகக் குவறயும் பறவவ 

வவககவ்ளயும் அவற்றின் வாழிடஙகவ்ளயும் பாதுகாக்க 

நிதியுேவி அளிக்க தவண்டும்.

நீண்ட கால பறவவ கைக்தகடுப்புத் திட்டஙகவ்ள நடத்ே 

ஆராய்ச்சியா்ளர்களுக்கும், மக்கள் விஞ்ானிகளுக்கும், 

உேவியும் ஒத்துவைப்பும் அளிக்க தவண்டும். 

்காள்வக ைகுப்தபாருககும், அரசு

சொர் தமைாண்வமயினருககுமான

பரிந்துவரகள்

 பறவவகள் கைக்தகடுப்பிலும், பாதுகாப்பிலும் 

தபாதுமக்களுடன் இவைநது தசயலபடுவவே 

ஊக்குவிக்கதவண்டும். 

அதிக கவனம் தசலுத்ேப்படாே பறவவ வவககவ்ளப் 

பற்றிய ஆராய்ச்சிகவ்ள முன்தனடுக்க தவண்டும்.  

பறவவ இனஙகள் எண்ணிக்வகயில குவறவேற்கான 

காரைஙகவ்ளக் கண்டறியும் ஆய்வுகவ்ள முன்தனடுக்க 

தவண்டும்.

ஆராய்ச்சியாளர்களுககான பரிந்துவரகள்

 பறவவகவ்ளப் பார்த்து, அவடயா்ளம் கண்டு, கைக்கிட்டுப் 

தபாதுதவளியில பதிதவற்ற தவண்டும்.

பறவவகவ்ளப் பற்றிய ேகவலகள் இலலாே இடஙகளுக்குச் 

தசன்றுபறவவகவ்ளப் பதிவு தசய்ய தவண்டும்.

பறவவ தநாக்கலிலஅவனவரும் ஈடுபட ஊக்கமளித்து, 

வட்டாரப் பறவவகள் கைக்தகடுப்புத் திட்டஙகவ்ள 

முன்தனடுக்க தவண்டும்.

்பாதுமககளுககும், பறவை

ஆர்ைைர்களுககுமான பரிந்துவரகள்
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