
స్థి తి అంచనాలు

పరిరక్ష ణ ఆందోళన
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R
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ఇది భారతదేశానికి చెందిన 867 పకిషి జాతుల 
పరిరకషి ణ స్థి తి మరియు దీర్ఘ కాలిక, ప్ర స్తు త 
మార్పులు, అలాగే విసతు రణ పరిధి యొక్క 
పరిమాణపు అెంచనా

ఇది 15 వేల మెంది పకిషి వీకషి కులు “ఇబర్డ్ ” వేదికగా 
సమరిపుెంచిన 1 కోటిపైబడిన పరిశీలనలపై 
ఆధారితమైనది

ఈ నివేదిక ఏమి తెలియజేస్త ంది ?

గడిచిన 25 సెంవత్సరాలలో 126 పకిషి జాతులలో 
స్థి రత్ెం లేదా పెర్గుదల

మనకు ఎెంతో ఆపుతు లైన పిచ్చుకలు మరియు నెమళ్ళ 
పరిస్థి తి బాగుెంది

ప్ర పెంచవ్యాపతు ెంగా సమీప భవిషయాతుతు లో అెంతరిెంచే 
ప్ర మాదెం ఎదుర్కెంటున్న నల్ల తల కెంకణెం మరియు 
పాము బాతుల యొక్క సెంఖయా స్థి రెంగా లేక కొదిది గా 
పెర్గుతుెండడెం వల్ల  వీటి పరిరకషి ణ వర్గీ కరణ 
మన దేశెంలో “తకు్కవ ప్ర మాదకర” స్థి యికి 
మారచుబడినది 

కంత శుభవార్త

వేటాడి జీవిెంచే పకుషి లు, వలస వచేచు తీరపా్ర ెంత 
పకుషి లు మరియు పశ్చుమ కనుమలలో మాత్ర మే 
నివస్ెంచే పకిషి జాతుల సెంఖయాలో గణనీయమైన 
తర్గుదల

స్ధారణెంగా కనిపిెంచే పకిషి జాతులైన చిన్న కుెంకుమ 
పూజితతు , పచచుకాళ్ళ ఉల్ల ెంకి మరియు భరదా్జ 
పకుషి ల సెంఖయాలో కూడా తగుగీ దల

వెనె్నముక లేని జీవులను తినే పకిషి జాతుల సమూహెం 
యొక్క సెంఖయాలో కూడా తర్గుదల

ఆందోళనకర స్థి తికి కారణాలు

స్ఫార్సులు

 ఈ నివేదికలోని పరిరకషి ణస్థి తి అెంచనాలను ఉపయోగెంచి 
ప్ర పెంచవ్యాపతు  అెంచనాలను నవీకరిెంచడెం

 పరిరకషి ణ స్థి తి ఆెందోళనకరెంగా ఉన్న జాతులు మరియు 
వ్టి నివ్సపా్ర ెంతాల పరిరకషి ణ కోసెం జర్గుతున్న 
ప్ర యతా్నలకు నిధులు సమకూరచుడెం

పౌర శాసత్ర వేతతు లు మరియు పరిశోధకులు చేస్తు న్న 
ప్ర యతా్నలకు సహకారెం అెందిెంచడెం

విధాన రూపకర్త లు మరియు నిర్వాహకులు

పరిశోధకులు

పరిశోధకులు మరియు స్మానయా ప్ర జల మధయా పరసపుర 
సహకారాని్న ప్్ర త్సహెంచడెం

నిర్ల కాషి నికి గురైన పకిషి జాతులను లోతుగా అధయాయనెం 
చేయడానికి ప్ర యతా్నలు పా్ర రెంభెంచడెం

పకిషి జాతుల క్షి ణతకు కారణాలు అనే్షెంచడెం

చూస్న పకుషి లను నమోదు చేస్ వివరాలను ప్ర జావేదికలలో 
నమోదు చయయాడెం

పకుషి ల వీకషి ణెం తకు్కవగా ఉన్న పా్ర ెంతాలలోని సమాచార 
అెంతరాని్న పూరిెంచడానికి సహాయపడటెం 

పకిషి వీకషి ణ సెందేశాని్న విసతు రిెంచడెం మరియు పా్ర ెంతీయ 
పరయావేకషి ణ ప్ర యతా్నలను పా్ర రెంభెంచడెం

సామాన్య ప్ర జాసహకారం

అధికమైన

ఒక మోస్త ర్

తకుకువ 442

101

319

భారత దేశ 
పకుషి ల స్థి తి 2020
15000కు పైగా పకిషి వీకషి కులు తెలియజేస్న 
భారతదేశ పకుషి ల స్థి తి

వివిధ వరాగీ ల పకిషి జాతుల సెంఖయా, సoవృదది త ప్కడలు మరియ విసతు రణ పరిధియొక్క పరిమాణాని్న పరిగణనలోకి 
తీస్కొని పకిషి జాతులను వివిద పరిరకషి ణ ఆెందోళన స్థి తి వరాగీ లలో పెట్ట డెం జరిగెంది

బాగా 
పరిమితమైన

పరిధి యొకకు 
పరిమాణం

పరిమితమైన ఒక మోసతు రైన ఎకు్కవ బాగా ఎకు్కవ

10417639615227

ఎకు్కవ 
ఆెందోళనకరమైన 

స్థి తి

తకు్కవ 
ఆెందోళనకరమైన 

స్థి తి
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ప్ర స్త త 
మార్పు 

ఎకు్కవ 
క్షి ణత

దీర్ఘ కాలిక 
మార్పు

ఒక మోసతు ర్ 
క్షి ణత 

స్థి రమైన
ఒక మోసతు ర్ 
పెర్గుదల

ఎకు్కవ 
పెర్గుదల

ఎకు్కవ 
ఆెందోళనకరమైన 

స్థి తి

తకు్కవ 
ఆెందోళనకరమైన 

స్థి తి

7511458 77

9 1564472

అధికమైన
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