
சில தமிழகப் ப ொதுப் றவைகள் * 

Some Common Birds of Tamil Nadu a Pictorial Guide 



•தமிழ் நொட்டில்  ரைலொகத் பதன் டும் சில ப ொதுப் றவைகளின் 

(common birds) ைண்ணப் டங்கவளயும், அைற்றின் தமிழ், ஆங்கிலப் 

ப யர்கவளயும் இந்த கொட்சியளிப் ில் கொணலொம்.  றவைகவள 

அவடயொளம் கொண இது ஓரளைிற்கு உதவும். மமலும் ைிைரங்களுக்கு இந்த 

கொட்சியளிப் ின் இறுதியில் தரப் ட்டுள்ள நூல்களின் உதைிவய 

நொடலொம். சில இவணயதளங்கள்/ க்கங்களின் உரலிவயயும்  ொர்த்துப் 

 யனவடயவும். 
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இயற்வக  ொதுகொப்புக் கழகம் 

www.ncf-india.org 

கொட்சிப் டத் தயொொிப்பு 

 . பெகநொதன் 



 றவையின் உடல்  ொகங்கள் 

 றவைகவள அவடயொளம் கொண அைற்றின் உடல்  ொகங்களின் நிறம், அவமப்பு, 

ைடிைம் முதலிய ைிைரங்கவள குறித்து வைத்துக் பகொண்டு  ின்னர் களக்வகமயட்டில் 

 ொர்த்து அறிந்து பகொள்ளலொம்.  



கொகம் House Crow 



அண்டங்கொக்வக  

 Indian/Eastern 

Jungle Crow 

(Large-billed Crow) 

 



ைொல்கொக்வக  

Rufous Treepie 



வமனொ (நொகணைொய்) Common Myna 



மொடப்புறொ Rock Pigeon(Feral Pigeon) 



சிட்டுக்குருைி House Sparrow 

ப ண் ஆண் 



நீளைொல் கீச்சொன் Long-tailed Shrike 



மயில் Indian Peafowl 



கவுதொொி Grey Francolin 

 



 னங்கொவட Indian Roller 

 



தூக்கணொங்குருைி Baya Weaver  

ஆண் ப ண் 



ப ொன்முதுகு மரங்பகொத்தி  

Black-rumped Flameback 



மைதிைொல் குருைி Indian Paradise-Flycatcher 

ஆண் ப ண் 



மணிப்புறொ Spotted Dove 



பகொண்டுகொிச்சொன் Oriental Magpie-Robin 

ஆண் ப ண் 



பசண் கம் Greater Coucal 



கருந்தவல வமனொ  Brahminy Starling 



கொிச்சொன் Black Drongo 



 ஞ்சுருட்டொன் Green Bee-eater 



நீல ைொல்  ஞ்சுருட்டொன்  

Blue-tailed Bee-eater 



பசம்மொர்பு குக்குறுைொன்  

Coppersmith Barbet 



குயில் Asian Koel 
ப ண் ஆண் 



பகொண்டலொத்தி Eurasian Hoopoe 



பகொண்வடக்குருைி (அ) சின்னொன் Red-vented Bulbul 



 ச்வசக்கிளி Rose-ringed Parakeet 

ஆண் 

ப ண் 



கருந்மதொள்  ருந்து  

Black-shouldered Kite (Black-winged Kite) 



கருந்மதொள்  ருந்து Black-winged Kite 



கரும் ருந்து Black Kite 



கரும் ருந்து Black Kite 



கிருஷ்ணப் ருந்து Brahminy Kite 



கிருஷ்ணப் ருந்து Brahminy Kite 



ைல்லூறு  

Shikra 



கூவக Barn Owl 



புள்ளி ஆந்வத Spotted Owlet 



ஊர்த் மதன்சிட்டு Purple-rumped Sunbird 

ப ண் ஆண் 



ஊதொத் மதன்சிட்டு Purple Sunbird 
ஆண் ப ண் 



ப ொிய மதன்சிட்டு  

Long-billed Sunbird (Loten’s Sunbird) 



மஞ்சள்மூக்கு ஆள்கொட்டி  

Yellow-wattled Lapwing 



மவடயொன் Indian Pond-Heron 



உண்ணிக் பகொக்கு Eastern/Western Cattle Egret 



சின்னக் பகொக்கு  

Little Egret 



நடுக் பகொக்கு   

Intermediate Egret 



ப ொிய பகொக்கு Great Egret 



இரொக்பகொக்கு (அ) ைக்கொ  

Black-crowned Night Heron 



நீலதொவழக் மகொழி  

Grey-headed Swamphen (Purple Swamphen)  



நத்வதகுத்தி நொவர Asian Openbill 



சொம் ல் கூழக்கடொ Spot-billed Pelican 



சங்குைவள நொவர Painted Stork 



கரண்டிைொயன் Eurasian Spoonbill 



சிறிய நீர்கொகம் Little Cormorant 



சிறிய நீர்கொகம் Little Cormorant 



மீவச ஆலொ Whiskered Tern 



ஆற்று ஆலொ River Tern 



பைண்மொர்புக் கொனொங்மகொழி - 

White-breasted Waterhen 



பசம்மூக்கு ஆள்கொட்டி Red-wattled Lapwing 



நொமக்மகொழி Eurasian Coot 



முக்குளிப் ொன் Little Grebe 



முக்குளிப் ொன் Little Grebe 



பைண்புருை ைொலொட்டி  

White-browed Wagtail (Large Pied Wagtail) 

 



கறுப்பு அொிைொள் மூக்கன் (அ) அன்றில்  

Red-naped Ibis (Indian Black Ibis) 



சிறிய அொிைொள் மூக்கன் Glossy Ibis 



பைள்வள அொிைொள் மூக்கன்  

Black-headed Ibis 



பைண்மொர்பு மீன்பகொத்தி White-throated Kingfisher 



கருப்புபைள்வள மீன்பகொத்தி Pied Kingfisher 



சின்ன மீன்பகொத்தி  

Common Kingfisher (Small Blue Kingfisher) 



சிறிய சீழ்க்வகசிரைி 

Lesser Whistling-Duck 



 ொம்புத் தொரொ Oriental Darter 



 ொம்புத் தொரொ Oriental Darter 



மசற்று பூவனப் ருந்து Eurasian Marsh Harrier 



 ைளக்கொலி உள்ளொன் Black-winged Stilt 



 ட்டொணி உப்புபகொத்தி  Little Ringed Plover 



நீளைொல் இவலமகொழி 

Pheasant-tailed Jacana 



கரும் ச்வச இவலமகொழி  

Bronze-winged Jacana 



 ச்வச மண்பகொத்தி Green Sandpiper 



ப ொொி மண்பகொத்தி Wood Sandpiper 



மண்பகொத்தி Common Sandpiper 



 ழுப்புத்தவல கடற்கொக்வக Brown-headed Gull 



கருந்தவல கடற்கொக்வக Black-headed Gull 



 வன உழைொரன்  

Asian Palm Swift 



தவகைிலொன் Barn Swallow 

 றக்கும் நிவலயில் 



மொம் ழச்சிட்டு Common Iora 

ப ண் ஆண் 



கொட்டுக்கீச்சொன் Common Woodshrike 



 ழுப்புக்கீச்சொன் Brown Shrike 



மொங்குயில் Indian Golden Oriole 



 ட்டொணி குருைி Cinereous Tit 



ைிசிறிைொல் கதிர்குருைி Zitting Cisticola 



மரகதப்புறொ (அ)  ஞ்சைர்ணப்புறொ  

Common Emerald Dove (Emerald Dove) 

 



ைவளகழுத்து கதிர்குருைி  

Grey-breasted Prinia 



அக்கொகுயில் Common Hawk-Cuckoo 



 ச்வச குக்குறுைொன்  

White-cheeked Barbet (Small Green Barbet) 



சருகு திருப் ி Indian Pitta 



கொட்டுத்தவகைிலொன் Ashy Woodswallow 



சொம் ல் கதிர்குருைி Ashy Prinia 



கதிர்குருைி Plain Prinia 



பகொண்வட ைளர்த்தொன்  

Red-whiskered Bulbul 



வதயல்சிட்டு Common Tailorbird 



கொட்டுச்சிலம் ன் Jungle Babbler 



தைிட்டுக்குருைி (சிலம் ன்) Yellow-billed Babbler 



கொட்டு வமனொ Jungle Myna 



ைொித்தவல பூங்குருைி  

Orange-headed Trhrush 



ப ண் 

ஆண் 

கருஞ்சிட்டு Indian Robin 



மலர்பகொத்தி Pale-billed Flowerpecker 



புள்ளி திவணக்குருைி  

Scaly-breasted Munia (Spotted Munia) 



சொம் ல் ைொலொட்டி Grey Wagtail 



ையல் பநட்வடக்கொலி Paddyfield Pipit  



கொட்டுக்மகொழி Grey Junglefowl  



சொம் ல் இருைொச்சி Indian Grey Hornbill 



தமிழில்  றவைகவளப்  ற்றிய நூல்கள் 

 

Bird books in Tamil 



தமிழ் நொட்டில் பதன் டும் 410 

 றவைகளின் தமிழ்ப் ப யர்களின் 

பதொகுப்பு. 

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://www.tamilcube.com.sg/media/pdf/Tamil_Birds.pdf 

http://www.tamilcube.com.sg/media/pdf/Tamil_Birds.pdf


 றவைகவளப்  ற்றி தமிழில் 

பைளியொன முதல் நூல். தமிழ்நொட்டில் 

பதன் டும் 328  றவைகவளப்  ற்றிய 

ைிளக்கங்கவளக் பகொண்டது. 

http://www.panuval.com/index.php?route=p
roduct/product&product_id=1362 

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://www.panuval.com/index.php?route=product/product&product_id=1362
http://www.panuval.com/index.php?route=product/product&product_id=1362
http://www.panuval.com/index.php?route=product/product&product_id=1362


http://udumalai.com/?prd=malaikalamum%
20kuyilosaiyum&page=products&id=4299 
 

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://udumalai.com/?prd=malaikalamum kuyilosaiyum&page=products&id=4299
http://udumalai.com/?prd=malaikalamum kuyilosaiyum&page=products&id=4299
http://udumalai.com/?prd=malaikalamum kuyilosaiyum&page=products&id=4299
http://udumalai.com/?prd=malaikalamum kuyilosaiyum&page=products&id=4299


இயற்வகயியலொளர் மொ. கிருஷ்ணன் 

 றவைகவளப்  ற்றி எழுதிய கட்டுவரகளின் 

பதொகுப்பு. பதொகுத்தைர் எழுத்தொளொர் 

ப ருமொள் முருகன். 

http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html 

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html
http://omnibus.sasariri.com/2012/10/blog-post_11.html


தமிழகத்தில்  ரைலொகக் கொணப் டும் 88 

 றவைகளுக்கொன ைிளக்கங்கவளயும், 

அப் றவைகளின் ைண்ணப் 

புவகப் டங்கவளயும் இந்தக் வகமயட்டில் 

கொணலொம்.  

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://www.crea.in/publicationsdetails.php
?id=7&customer=inr&page=0&category= 

http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=7&customer=inr&page=0&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=7&customer=inr&page=0&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=7&customer=inr&page=0&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=7&customer=inr&page=0&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=7&customer=inr&page=0&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=7&customer=inr&page=0&category


தமிழகத்தில் ப ொதுைொகத் பதன் டும் 

 றவைகவளப்  ற்றிய கைிவதத் 

பதொகுப்பு ( றவைகளின் ைண்ணப் 

புவகப் டங்களுடன்). 

http://www.crea.in/publicationsdetails.php?i
d=22&customer=inr&page=2&category= 

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=22&customer=inr&page=2&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=22&customer=inr&page=2&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=22&customer=inr&page=2&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=22&customer=inr&page=2&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=22&customer=inr&page=2&category
http://www.crea.in/publicationsdetails.php?id=22&customer=inr&page=2&category


தமிழக நீர் றவைகவளப்  ற்றிய இரு 

பமொழிக் வகமயடு 

http://www.kalachuvadu.com/issue-
156/page61.asp 

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

http://www.kalachuvadu.com/issue-156/page61.asp
http://www.kalachuvadu.com/issue-156/page61.asp
http://www.kalachuvadu.com/issue-156/page61.asp
http://www.kalachuvadu.com/issue-156/page61.asp
http://www.kalachuvadu.com/issue-156/page61.asp
http://www.kalachuvadu.com/issue-156/page61.asp


தமிழில்  றவையியவல (Ornithology) 

அறிமுகம் பசய்யும் முதல் நூல்.  

மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

 னுைல்.கொம் (உரலி இமதொ) 

http://www.panuval.com/index.php?route=product/product&filter_name=%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8B+%E0%AE%85%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B2&product_id=1588


மமலும் ைிைரங்கள் அறிய 

 னுைல்.கொம் (உரலி இமதொ) 

http://www.panuval.com/index.php?route=product/product&filter_name=%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8B+%E0%AE%85%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B2&product_id=1354


 றவைகள், இயற்வகயியல் பதொடர் ொன 

மமலும் சில தமிழ் நூல்கள் 

• ஆதி ைள்ளியப் ன். (2009). நொரொய் நொரொய், அறிைியல் பைளியீடு. 

 

• சொலிம் அலி. (2004). ஒரு சிட்டுக்குருைியின் வீழ்ச்சி, மநஷனல் புக் டிரஸ்ட்.  

 

• ச.முகமது அலி. (1996).  றவையியல் நிபுணர் சலிம் அலி, மவல டுகடொம். 

 

• ச.முகமது அலி. (2009). ைட்டமிடும் கழுகு, சந்தியொ  திப் கம். 

 

• சு.தியமடொர்  ொஸ்கரன். (2006). இன்னும்  ிறக்கொத தவலமுவறக்கொக, உயிர்வம. 

 

• சு.தியமடொர்  ொஸ்கரன். (2008). தொமவர பூத்த தடொகம், உயிர்வம. 

 

• சு.தியமடொர்  ொஸ்கரன். (2012). ைொனில்  றக்கும் புள்பளலொம், உயிர்வம. 

 

• சு.தியமடொர்  ொஸ்கரன். (2012). நம்வமச் சுற்றி கொட்டுயிர், (தமிழில்: ஆதி 
ைள்ளியப் ன்).  ொரதி புத்தகொலயம். 
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