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வ愀�ணN �த恳鵀கைளN ேத� 

ப. ெஜகநாதH

பல ஆ愀�눀�களாக ெவள�【p㨀�� ேவைல பா恳鵀N3�ெகா愀��G�பதா� ஒ【pெவாG ஆ愀�눀��

ப愀��ைகக0�鈀� ஊG�鈀�� ேபாவ3 ��யாத கா㨀�ய�. ஆனா�, இ䀐pத ஆ愀�눀� ெபா�க�

ப愀��ைக எ�க  வ$恳鵀�� சிற�பாக நட䀐pத3. பல ஆ愀�눀�க  கழிN3� ெபா�க_�鈀� ஊG�鈀��

ெசHறிG䀐pேதH.

அதி� ெப@ேறாG�鈀�� மகி툀��சி, என�鈀�� மகி툀��சி. ஆனா� மகி툀��சி�鈀� ��கிய� காரண�:

என3 அ�பா6டH ேச恳鵀䀐p3 உ �恳鵀 பறைவகைள� பா恳鵀�க� ெசHற3தாH.

தமிழகNதி� இ䀐pத ஆ愀�눀� (2015) ெபா�க� நா  பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀 (Pongal Bird Count)

�தH �தலாகN ெதாட�க�ப恳鵀ட3. தி愀�눀��க�லி� உ ள கா䀐pதி கிராம� கிராமிய�

ப�கைல�கழகNதி� தமிழக� பறைவ ஆ恳鵀வல恳鵀க  鈀�‐ வ"H ச䀐pதி�恳鵀 ெசHற நவ�ப恳鵀 மாத�

நைடெப@ற3.

அதி�, ெபா�க� நா  பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀 நடNதலா� என ��ெவ눀��க�ப恳鵀ட3.

அ愀�ைமய"� ேகரளNதி� ஓண� ப愀��ைகய"Hேபா3 பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀

நடNத�ப恳鵀டைத ஒ恳鵀� இ䀐pத ��6 எ눀��க�ப恳鵀ட3.

ச�Nதிர� ெத㨀�㈀�மா?

த‐Рைச, கர䀐pைதய"லிG䀐p3 வய�ெவள�க  恳鵀툀�䀐pத ‐ɠ@5�சாைல வழியாக மா㨀�ய�மH

ேகாய"_�鈀� அGகி� இG�鈀�� ச�Nதிர� ஏ㨀��鈀� நா+� அ�பா6� ெசHேறா�. அ�பா

வ愀��ைய ஓ恳鵀ட, நாH ப"Hேன உ恳鵀கா恳鵀䀐p3 ேவ愀��ய இட�கள�� எ�லா� நி5Nத�

ெசா�லி� பறைவகைள� பா恳鵀N3வ䀐pேதH.

ச�Nதிர� ஏ㨀� மிக� பழைமயான3. அைத� ப@றிய ‐ɠவாரசியமான ெசவ"வழி கைத ஒHைற

அ�பா ெசாHனா恳鵀. மரா恳鵀�ய恳鵀 காலNதி� ெவ恳鵀ட�ப恳鵀ட3 இ䀐pத ஏ㨀�. அ�ேபாதிG䀐pத அரசி

கடைலேய பா恳鵀Nத3 கிைடயாதா�.

க5�恳鵀 ெவ ைள ம恳鵀H ெகாNதி பட�: ப. ெஜகநாதH
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அதனா� அர愀�மைனய"� கிழ�鈀� ேநா�கி இG�鈀�� ஷா恳鵀ஜா மா� அ�ல3 ெதா ள�கா3

ம愀�டபNதி� ேமேலறி� பா恳鵀Nதா� ெத㨀�㈀��ப�, இ䀐pத� பர䀐pத ஏ㨀�ைய ெவ恳鵀�னா恳鵀களா�.

ச�Nதிர� எHறா�, இ3 ேபாலNதாH இG�鈀�� என அரசி�鈀�� கா愀�ப"�பத@காக

ெவ恳鵀ட�ப恳鵀ட ஏ㨀�யா� இ3.

ஆனா�, இ�ேபா3 அ䀐pத� பைழய மாள�ைககள�H ேமேல ஏற ��㈀�மா எனN ெத㨀�யவ"�ைல.

அ�ப�ேய ஏறி� பா恳鵀Nதா_�, காHகி椀�恳鵀 க恳鵀�ட�கள�H வழியாக� ச�Nதிர� ஏ㨀� ெத㨀�㈀�மா

எHப3 ச䀐pேதக�தாH.

ப愀��ைக� பறைவக 

ச�Nதிர� ஏ㨀�ய"� ஆகாயNதாமைரக  அட恳鵀䀐pதிG䀐pதன. அதனா� பறைவக  அதிகமாக

இ�ைல. எHறா_� ‐ɠமா恳鵀 20 வைக� பறைவகைள� பா恳鵀N3� ப恳鵀�யலி恳鵀ேடா�. ெவய"� ஏற

ஆர�ப"Nத3� வ$눀� திG�ப"� ச恳鵀�கைர ெபா�கைல� ‐ɠைவNேதH. ஊG�鈀�� ேபாய"G䀐pத3,

பறைவகைள� பா恳鵀Nத3, ெபா�க� தின� பறைவக  கண�ெக눀��ப"� ப�கள�Nத3 என

இன�ைமயாக� கழி䀐pத3 ெபா�க�.

ப愀��ைக நா恳鵀கள�� பறைவக  ேநா�鈀�வ3 இ䀐pதியாவ"� ெபGகி வGகிற3. ேமைல

நா눀�கள�� கிறி‐�3ம‐� நாளH5 ெபா3ம�க  த�கள3 வ$恳鵀눀��鈀� அGகிேலா, வ$恳鵀ைட

அ눀�Nத ‐ɠ@5�恳鵀ற�கள�ேலா ெதHப눀�� பறைவகைள� பா恳鵀N3� ப恳鵀�ய� தயா恳鵀 ெச‰ 3 eBird

எ+� இைணயNதி� பதிேவ@ற ேவ愀�눀��. Christmas Bird Count எ+� இ�கண�ெக눀��恳鵀

ப�லா愀�눀� காலமாகN ெதாட恳鵀䀐p3 நட䀐p3வGகிற3.

恳鵀ழ� ஆேரா�கிய�

இதH -ல� பல ெபா3� பறைவகள�H எ愀�ண"�ைகய"� ஏ@ப눀�� ஏ@றN தா툀�6கைள㈀��,

பரவைல㈀�� அறி䀐p3ெகா ள ��㈀��. இ3 ேபாலேவ கட䀐pத இர愀�눀� ஆ愀�눀�களாக

இ䀐pதியாவ"� ஊ恳鵀�恳鵀ற� பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀 (GBBC - Great Backyard Bird Count) நைடெப@5

வGகிற3.

பறைவக  恳鵀ழலிய� ‐ɠ恳鵀��கா恳鵀�க  (Ecological Indicators). நா� வசி�鈀�� ப鈀�திய"� அ�ல3 ஓ恳鵀

இய@ைகயான வாழிடNதி� இG�鈀�� பறைவகள�H வைகக , அவ@றிH எ愀�ண"�ைக

�தலியவ@ைற, ெதாட恳鵀䀐p3 க愀�காண"N3 வGவதH -ல�, அ䀐pத இடNதிH தHைம

எ【pவா5 மா5ப눀�கிற3 என அறியலா�.

அதாவ3, அ�鈀� வா‐ � உய"㨀�ன�க0�鈀� (ஊ恳鵀�恳鵀றேமா, நகரேமா அ�鈀� வசி�鈀��

மன�த恳鵀களான ந�ைம㈀�� ேச恳鵀N3) அ䀐pத இட� வாழN த鈀�䀐pததாக இG�கிறதா? அ�ல3

‐ɠ@5�恳鵀ழ� சீ恳鵀ெக恳鵀눀� வGகிறதா எHபைத� பறைவகள�H எ愀�ண"�ைகைய㈀��, வைகைய㈀��

ைவN3 அறிவ"யலாள恳鵀க  கண�கி눀�வா恳鵀க .

அ3ேபாலேவ வலைச வG� பறைவகள�H நாைள㈀��, ேநரNைத㈀�� ெதாட恳鵀䀐p3 பல

ஆ愀�눀�க  பதி6 ெச‰ 3 வGவதH -ல� 恳鵀ற�恳鵀ழலி� ஏ@ப눀�� காலநிைல மா@றNைத

(Climate Change) கண"�க ��㈀��.

பறைவ அவதான��恳鵀

பறைவகள�H ம恳鵀3�, 恳鵀ற6லகிH ம恳鵀3� ஆ恳鵀வ� �愀�ட�பட6�, அவ@றிH ேம� க㨀�சன�

அதிக㨀��க6� ெபா3 ம�க , இைளய தைல�ைறய"ன恳鵀 இைடேய㈀�� பறைவ அவதான�Nத�

(Birdwatching) ப@றிய வ"ழி�恳鵀ண恳鵀ைவ ஏ@ப눀�N3வ3 அவசிய�.

இைத ஒG ெபா‐ 3ேபா�காக அைனவG� பழகி�ெகா ள ேவ愀�눀��. பறைவக  ப@றிய

வ"ழி�恳鵀ண恳鵀ைவ㈀��, ஆ恳鵀வNைத㈀�� ஏ@ப눀�Nத ெபா�க� நா  பறைவ கண�ெக눀��恳鵀, ஊ恳鵀�恳鵀ற�

பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀 ேபாHறவ@ைற ந�ல வா‰ �பாக� பயHப눀�Nதி� ெகா ளலா�.

பறைவகைள� கண�ெக눀��ப3�, அவ@ைற� 鈀�றிN3� ெகா வ3�, ப"H恳鵀 eBird தளNதி�
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உ ள�눀�வ3� ��கிய�தாH எHறா_�, �தலி� பறைவகைள� பா恳鵀N3 ரசி�鈀�� எ愀�ண�

அைனவ㨀�ட�� வள恳鵀�க�பட ேவ愀�눀��.

இ3 ேபாHற ெசய�பா눀�க தாH, 恳鵀ற6லகிH ம恳鵀தான நா恳鵀டNைத ஏ@ப눀�Nத6�, இய@ைகைய

ரசி�க6�, நா� வா‐ � 恳鵀ழைல� ேபா@றி பா3கா�க ேவ愀�눀�� எHகிற அ�கைறைய㈀��

ஏ@ப눀�N3�.

நா� ந� 鈀�ழ䀐pைதகள�ட� கா恳鵀눀�� அHைப� ேபா�, நம3 ‐ɠ@5�恳鵀ழலிH ம恳鵀3�, அதி�

வா‐ � உய"㨀�ன�கள�H ம恳鵀3� அH恳鵀 கா恳鵀ட ேவ愀�눀��. பறைவக0� இH+�

எ愀�ண"லட�கா உய"㨀�ன�க0� ந��டH இ䀐pத உலைக வ$டாக� ெகா愀�눀� ளன.

வ"G䀐pதாள�ைய மதிN3� ேபா@5வ3தாேன ந� வழ�க�.

க恳鵀눀�ைரயாள恳鵀, கா恳鵀눀�ய"恳鵀 ஆரா‰ �சியாள恳鵀

ெதாட恳鵀恳鵀�鈀�: jegan@ncf-india.org           

உ�க  ஊைர அழகா�鈀�� பறைவ

ஊ恳鵀�恳鵀ற� பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀 (GBBC-2015) ப"�ரவ㨀� 13-16-� ேததிகள�� உலெக�鈀��

நட�கிற3. இ䀐pத ம�க  அறிவ"ய� தி恳鵀டNதி� (Citizen Science Project) த�கைள� ‐ɠ@றி㈀� ள

பறைவகைள� 鈀�ைற䀐pதப恳鵀ச� 15 நிமிட�க0�鈀�� பா恳鵀N3, அைடயாள� க愀�눀�, அவ@றிH

எ愀�ண"�ைகைய� கண�ெக눀�N3 eBird (wwww.ebird.org) எ+� இைணயதளNதி� பதிேவ@ற

ேவ愀�눀��.

வ$눀�, ப ள�, க��㨀� வளாகNதிேலா, 4�கா, ஏ㨀�, 鈀�ள� ேபாHற ெபா3 இட�கள�ேலா

பறைவகைள� கவன�N3 eBird-� ப恳鵀�யலிடலா�. இ䀐pதியாவ"� இ䀐pத பறைவக 

கண�ெக눀��ைப இ䀐pதிய� பறைவக  கண�ெக눀��恳鵀 䀐p恳鵀டைம�恳鵀 (The Bird Count India Partnership)

ஒG�கிைண�கிற3.

ேம_� வ"வர�க0�鈀�: http://www.birdcount.in

ெதாட恳鵀恳鵀�鈀�: birdcountindia@gmail.com / 09884366446, 09487020110
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