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ஊர்ப்புறப் பறவைகள் கணக்ககடுப்பு  

(GBBC)  ஏன்? 

• பறவையியலாளர்களுக்கும், சூழியல் ைிஞ்ஞானிகளுக்கும் 

உதைி புாியும் ைாய்ப்பு  

 

• நீங்கள் பார்த்து மகிழும் பறவைகளுக்கும் மற்றும் அைற்றின் 

ைாழிடங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பங்களிக்கும் ைாய்ப்பு 

 

• உங்களது க ாந்த பறவை பட்டியவல (Personal Bird Checklist) 

ச ர்த்து ஒசே இடத்தில் வைக்கும் ை தி (eBird மூலமாக) 

 

• உலகம் முழுைதுமாக 14-17 பிப்ேைாி 2014ல் நடக்கும் பறவைக் 

கணக்ககடுப்பில் பங்கு கபரும் ைாய்ப்பு 



பறவைகவள எங்குசைண்டுமானாலும் பாருங்கள், 

கணக்கிடுங்கள்! 
 

• ஊர்ப்புறங்களில், 

 

• ையல்கைளிகளில், 

 

• ஏாி, குளங்களில், 

 

• வீட்டிலிருந்து ககாண்சட, 

 

• நீங்கள் சைவல க ய்யும் இடங்களில் இருந்து ககாண்சட… 

 

என எங்கு சைண்டுமானாலும் பாருங்கள் அவை எத்தவன 

இருக்கின்றன என்பவத கணக்கிடுங்கள். 



இந்தப் பறவை கணக்ககடுப்பில் பங்கு 

ககாள்ைதால் யாருக்கு என்ன பயன்? 

• கபாதுமக்களாகிய, இயற்வக ஆர்ைலர்களான நீங்கள் 

ஆோய்ச் ியாளர்களுக்கும், பறவையியலாளர்களுக்கும், சூழியல் 

ைிஞ்ஞானிகளுக்கும் உதைி புாியும் ஒரு அாிய ைாய்ப்பாக இவதக் கருதலாம். 

 

• பறவைகள் அழகானவை. அைற்வறப் பார்த்தும் அைற்றின் குேவலக் சகட்டும் 

நாம் ைியக்கிசறாம், மகிழ்கிசறாம். நாம் பார்த்து மகிழும் பறவைகவளயும் 

அைற்றின் ைாழிடங்கவளயும் பாதுகாப்பது நம் கடவம. அதற்கு ஒரு 

ைாய்ப்பாக இவதக் கருதலாம். 

 

• இந்தக் கணக்ககடுப்பு இந்த நான்கு நாட்களில் (பிப்ேைாி 14-17 ைவே) உலகம் 

முழுைதும் நவடகபறும். ஒரு உலகலாைிய பறவைகள் கணக்ககடுப்பில் 

நீங்கள் பங்கு ககாள்கிறீர்கள் என்பவத மனதில் ககாள்ள சைண்டும்.  



• உலகம் முழுைதும் உள்ள பறவைகவள ஒசே சநேத்தில் ஒவ்கைார் ஆண்டும் 

கணக்கிடுைதால், பறவைகளின் எண்ணிக்வகயில் ஏற்படும் மாற்றங்கவள 

கண்காணிக்க முடியும். ஓாிடத்தில் அைற்றின் எண்ணிக்வகயில்  ஏற்படும் 

ஏற்றத்தாழ்வுகவள வைத்து அதற்கான காேணங்கவள கண்டறிய முடியும்.  

 

• இது சபான்ற நீண்ட காலத் திட்டங்களின் முடிவுகள் பறவைகளின், 

அைற்றின் இருப்பிடங்களின், பாதுகாப்பிற்கு இன்றியவமயாதது. 

உதாேணமாக பூமி கைப்பமவடைதால் (Global Warming) எந்த அளைிற்கு 

பறவைகள் பாதிப்பவடகின்றன என்பன சபான்ற சகள்ைிகளுக்கு 

ைிவடயறிய முடியும். 

 

• இதன் மூலம் நாம் ைாழும் இப்பூமியின் சூழலில் ஏற்படும் பல்சைறு 

மாற்றங்கவள அறிந்து ககாள்ள முடியும். உதாேணமாக ைலவ  ைரும் 

பறவைகவள  ஓரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு ைந்து ச ரும் நாட்கவள 

ஆண்டாண்டு காலமாக கண்காணித்து ைருைதன் மூலம் புறச்சூழலில் 

ஏற்படும் காலநிவல மாற்றங்கவள (climate change) கணிக்க முடியும்.  

இந்தப் பறவை கணக்ககடுப்பில் பங்கு 

ககாள்ைதால் யாருக்கு என்ன பயன்? 



2013 GBBC 

• இந்த ஊர்ப்புற பறவைகள் கணக்ககடுப்பு இந்தியாைில் நடப்பது 

இதுசை இேண்டாம் ஆண்டு. க ன்ற ஆண்டு நடந்த 

கணக்ககடுப்பின் முடிவுகளில்  ில: 

 

• 100க்கும் சமற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து உங்கவளப் சபான்ற 

ஆர்ைலர்களின் பங்களிப்பு. 

 

• 3620 ைவகயான பறவைகள் கணக்கிடப்பட்டன. 

 

• 134,935 பறவைப் பட்டியல்கள் தயார்க ய்யப்பட்டு eBird  

இவணயத்தில் உள்ளிடப்பட்டன. 

 

• 34.5 மில்லியன் பறவைகள் எண்ணப்பட்டன. 



நாம் க ய்ய சைண்டியகதல்லாம் இதுதான்: 

 

1. இந்தக் கணக்ககடுப்வப நீங்கள் எங்கு சைண்டுமானாலும் க ய்யலாம். 

ஆனால் ஓாிடத்தில் இருந்து குவறந்தபட் ம் 15 நிமிடங்களுக்காைது 

பறவைகவள பார்த்து எண்ணி குறித்துக்ககாள்ள சைண்டும்.  

 

2. பார்க்கும் பறவைகவள அவடயாளம் கண்டு அைற்றின் எண்ணிக்வகவய 

கணக்கிடுங்கள். (எ.கா: 5- ிட்டுக்குருைி, 2-காகம், 3-வமனா). மிகப் கபாிய  

பறவைக்கூட்டங்கவள எண்ணுைது அவ்ைளவு எளிதல்ல. எனினும், 

உங்களால் முடிந்த அளைிற்கு  ாியாகக் கணிக்கவும் (எ.கா: சுமார் 20-30 

உண்ணிக்ககாக்கு, 10-15 தவகைிலான்கள்). 

 

3. நீங்கள் ஒவ்கைாரு நாளும் (14-17 பிப்ேைாி) கணக்கிட்டு எழுதி வைத்திருக்கும் 

பட்டியல், ஒசே நாளில் கைவ்சைறு இடங்களில் பறவைகவளப் பார்த்து 

கணக்கிட்ட பட்டியல் மற்றும் ஒரு நாளில், ஒசே இடத்திலிருந்து, கைவ்சைறு 

சநேங்களில் பறவைகவளப் பார்த்து கணக்கிட்டு எழுதி வைத்திருக்கும் 

பறவை பட்டியல் (அல்லது பட்டியல்கவள) eBird இவணயதளத்தில் 

 மர்ப்பிக்கவும்.  



eBird இவணயத்தில் பதிவு க ய்து ககாள்ளுங்கள் 

 
• ஒரு சைவள ebird இவணயத்தில் நீங்கள் பதிவு 

க ய்யாமல் இருந்தால் உடசன உங்களது கபயாிசலா, 

உங்களது நிறுைனத்தின் கபயாிசலா அல்லது குழுைின் 

கபயாிசலா பதிவு க ய்து ககாள்ளுங்கள். 

 

• இயற்வகயின் மீதும் பறவைகளின் மீதும் காி னம் 

ககாண்ட நீங்கள் க ய்யப்சபாகும் இந்த மகத்தான 

பணியிவன உங்கள் நண்பர்களுக்கும், உறைினர்களுக்கும் 

பாிந்துவேத்து அைர்கவளயும் பங்குகபறச் க ால்லுங்கள்.  


