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పక్షులు  మరియు పక్షి వీక్షణ   - పరిచయౌం

Illustration: Rohan Chakravarty



PART- I
భారత దేశ పక్షులు



చిన్నవి మరియు పెద్దవి

Photos: Garima Bhatia / Rajiv Lather



సామాన్యమైన్వి మరియు అరుదైన్వి 

Photos: Nirav Bhatt / Navendu Lad



సాదా సీదా మరియు అౌంద్మైన్వి

Photos: Mohanram Kemparaju / Rajiv Lather



ఎడారుల నౌంచి ద్ట్టమైన్ అడవుల రరు

Photos: Clement Francis / Ramki Sreenivasan



భారతదేశౌంలో 1200 రకాల పక్షులన చూడరచ్చు

Photos: Dr. Asad Rahmani, Nikhil Devasar, Dhritiman Mukherjee, Ramana Athreya, Judd Patterson



భారతదేశ సౌంసకృతి మరియు పురాణాలోోని పక్షులు

కృష్ణ పక్షిని, మహా విష్ణణ వాహన్మైన్  గరుడ పక్షిగా భావిసాతారరు
Photo: Alex LoinazSource: wikipedia.org



భారతదేశ సౌంసకృతి మరియు పురాణాలోోని పక్షులు

రారణుడి నౌండి సీతన రక్షిౌంచే ప్రయతనౌంలో ప్రాణ త్యయగౌం చే జన్ యు యు పక్షి “రాబౌందు”
Source: wikipedia.org



భారతదేశ సౌంసకృతి మరియు పురాణాలోోని పక్షులు

ఉతతారర భారతదేశౌంలో సరస్ కౌంగన విశవసనీయతు గురుతారగా భావిసాతారరు. 
“కమ్ము క జరి” జాతి పక్షులు ఈశాన్య భారతదేశ గిరియనల జాన్పద్ కధలోో ప్రసాతారవిౌంచబడాయ్ి

Photo: Nayan Khanolkar Photo: Kalyan Varma



పక్షుల సవభారమ్మ : ఆహారానిన హించౌంచ్చట్

Illustration reproduced from https://www.slideshare.net/AshishKothari6/birdwatching-an-introduction



పక్షుల సవభారమ్మ

Photos: Mike Ross,  Josep del Hoyo, Pat Bonish, Shreeram M.V



పక్షుల సవభారమ్మ : రలసలు

Photos: Arthur Morris / Dubi Shapiro | Maps: Greenland Institute of Natural Resources and R. Suresh Kumar



పక్షుల సవభారమ్మ : పాట్ / కూతలు

Recordings: Pronoy Baidya / Neils Poul Dreyer



పక్షులు అపాయమ్మ / మ్మపుు

Photos: www.conservationindia.org
Cartoon: Rohan Chakravarty

http://www.conservationindia.org/


• పక్షులు, వాటి సవభావానిన గమనిౌంచే ఉల్లోసరౌంతమైన్ అభిరుచి

• పక్షులన అధయయన్ౌం చేసే శాసాానిన ‘ఆరినథాలజీ’ అౌంు రు

• పక్షుల వీక్షణ : ప్రకృతి అనే నాట్క వీక్షణ ు మీ జీవిత కాలపు టిక్కకట్టట

పక్షి వీక్షణ  అన్గా..

www.birdwatching.com

http://www.birdwatcing.com/


• వివిధ రౌంగుల ఈకలతో అౌంద్ౌంగా, చ్చరుగాా పాడుతూ, అరుస్తతార 
ఉౌంు యి  

• మన్ పరిసరాలోో, పట్టణాలోో కూడా కనిపిస్తారౌంు యి 
• ప్రత్యయకమైన్ సామాగ్రి అరసరౌం ఉౌండదు - కేరలౌం ఒక దురిిణి

(బైనాకూయలర్డ) మరియు ఒక పుసతారకమ్మ

పక్షులన ఎౌందుు గమనిౌంచాలి?

Caricatures by Rohan Chakravarty



పక్షుల వీక్షణ ు అరసరమైన్వి



పక్షులన ఎకకడ వీక్షిౌంచరచ్చు : అడవులు

Photo: Kalyan Varma



పక్షులన ఎకకడ వీక్షిౌంచరచ్చు : మ్మళ్ో అడవులు



పక్షులన ఎకకడ వీక్షిౌంచరచ్చు : పరవత్యలు

Photo: Sumit Sen



పక్షులన ఎకకడ వీక్షిౌంచరచ్చు : చితతారడి నేలలు



పక్షులన ఎకకడ వీక్షిౌంచరచ్చు : సమ్మద్రమ్మ మరియు సమ్మద్ర తీరమ్మ



PART- II
సాధారణ ౌంగా కనిపిౌంచే భారత దేశ పక్షులు



మన్ పెరట్లో లేక ఇౌంటి చ్చట్టటప్రకకలోో 
కనిపిౌంచే పక్షులు



House Sparrowఊర పిచ్చుక

నివాస సథలౌం:  పల్లోటూళ్ళో , పట్టణాలోో విసాతారరౌంగా నిర జస్తారౌంు యి
Photo: Garima Bhatia



పిగిలి పిట్ట

మన్ పెరట్లో లేక తోట్లోో తరచ్చగా కనిపిస్తారౌంు యి
Photo: Garima Bhatia



ఎర్ర మీసాల పిగిలి పిట్ట

సాధారణ ౌంగా పెరట్లో / తోట్లోో కనిపిస్తారౌంు యి
Photo: Rajneesh Suvarna



మైనా

పల్లోలోో , పట్టణాలో,ో న్గరాలోో మరియు చిట్టడవులోో కనిపిస్తారౌంు యి
Photo: Garima Bhatia



కాకి

మనష్ణల ఆవాసాల ద్గార తరచ్చగా కనిపిస్తతార రయరాాలు తిౌంట్టౌంు యి
Photo: Rajneesh Suvarna



న్లో హింద్ద

కాుల రల్ల రయరాాలు తిౌంటూ మనష్ణల ఆవాసాలు ద్గారగా కనిపిస్తారౌంు యి
Photo: Sumit Sen



బాగా పాడుతూ ఉదాయన్రనాలోో తరుచ్చగా కనిపిస్తారౌంు యి

బూడిద్ రౌంగు వెదురు కౌంప జితతార

Photo: Garima Bhatia



ద్రీ్జ పిట్ట

అడవులోో , పెరట్లో కనిపిస్తతార ఆులన యతగా ుటిట తమ గూడు తయారుచేసాతారయి
Photo: Garima Bhatia



ఊదా త్యనె పిట్ట

పూలలోో మకరౌంద్ౌం కోసౌం మన్ పెరట్లోకి తరచ్చగా రస్తారౌంు యి
Photo: Sumit Sen



మ్మద్గ త్యనె పిట్ట

పూలలోో మకరౌంద్ౌం కోసౌం మన్ పెరట్లోకి తరచ్చగా రస్తారౌంు యి
Photo: Sumit Sen



కోకిల / కోయిల

పళ్ోన తిౌంటూ కాకి గూళ్ోలో గుడుో పెడత్యయి. ఎౌండాకాలౌంలో పాడుతూ ఉౌంు యి 
Photo: Sumit Sen



పచాుుల జిట్ట / పాట్ల పిట్ట

శీత్యకాలౌంలో భారతదేశానికి రలస రచిు, చెట్ో పైకములోో ఎౌంతో ఉత్యాహౌంగా పాడతూ ఉౌండే చిన్న పక్షి
Photo: Nitin S.



కౌంప / రెలోు గడ్ి జిట్ట

శీత్యకాలౌంలో భారతదేశానికి రలస రచిు పొద్లోో చక్ అౌంటూ పాడుతూ ఉౌండే చిన్న పక్షి 
Photo: Nikhil Devasar



నీటి / చితతారడి నేలల పక్షులు



గుడ్ి కౌంగ

సాధారణ ౌంగా  చెరువులు, కాలురలు, పొల్లల రద్ద చేపలన, కపులన, పీతలన పట్టటుతిౌంటూ కనిపిస్తారౌంది
Photo: Garima Bhatia



సౌంటి/ పశువుల  కౌంగ

పశువుల వెౌంట్ తిరుగుతూ అవి కదిపిన్ పురుగులన పట్టటుతిౌంు యి
Photo: Garima Bhatia



చిన్న తెలో కౌంగ 

నీటి రన్రుల రద్ద కనిపిస్తారౌంది. చకకగా చేపలన పట్టటుౌంట్టౌంది. పస్పుపచు పాదాలు గమనిౌంచౌండి
Photo: Garima Bhatia



చిన్న నీటికాకి 

నీటిలో ఈతకడుతూ చేపలన పట్టటుౌంట్టౌంది. తడిచిన్ రెకకలన విపాురిు ఆరబెట్టటుౌంట్టౌంది 
Photo: Garima Bhatia



న్లో బొలోి కోడి

బాతురల్ల ఉౌంట్టౌంది కానీ బాతు కాదు. గుౌంపులుగా చెరువులోో తిరుగుతూ కనిపిసాతారయి
Photo: Garima Bhatia



మ్మనగుడు కోడి

నీరు లోతు తుకరగా ఉన్నచోట్ కనిపిస్తారౌంది. నీటిలోకి మ్మనిగి చేపలన పట్టటుౌంట్టౌంది 
Photo: Garima Bhatia



ఎర్ర నారాయణ  పక్షి

పొడవైన్ మెడ కలిగిన్ కౌంగ , సౌంటి కౌంగల కౌంటే పెద్దది. చేపలన, చిన్న పక్షులన పట్టటుని తిౌంట్టౌంది
Photo: Garima Bhatia



ఊదా చెౌంచ్చ కోడి

నీటి అౌంచ్చన్ కనిపిస్తారౌంది.  జగారి, అలికిడికి గడిల్ోకి పరిగెడుతుౌంది
Photo: Garima Bhatia



తీతుర

బిగారగా  "తీ-తు-వా/ డిడ్ -యూ -డూ -ఇట్ (ఆౌంగోౌం)" అని అరుస్తారౌంది. పొల్లల రద్ద కూడా కనిపిస్తారౌంది 
Photo: Garima Bhatia



కౌంచ్చ రెకకల యకాన్

వీటి పాదాలు నీటిపై స్లువుగా న్డరడానికి అనవుగా ఉౌంు యి
Photo: Sumit Sen



చ్చకకమ్ముక బాతు

మన్ చెరువుల, చితతారడి నేలల రద్ద తరచ్చగా కనిపిౌంచే బాతు. గుౌంపులుగా జీవిౌంచే  జథరనివా జ
Photo: Rajneesh Suvarna



దూది చిలుర

లోతు తుకర ఉన్న చెరువుల రద్ద కనిపిౌంచే చిన్న బాతు
Photo: Dr. Tarique Sani



ఈల వేసే చిన్న చిలుర

సాధారణ ౌంగా కనిపిౌంచే  జథర నివా జ. ఎగిరేట్పుుడు ఈల వేస్తారౌంది
Photo: Dr. Tarique Sani



స్తదితోక బాతు

భారత దేశానికి రలసరచేు బాతు. శీత్యకాలౌంలో గుౌంపులుగా చెరువుల రద్ద కనిపిసాతారయి
Photo: Sunil Singhal



చెౌంచా మూతి బాతు

రలస రచ్చు బాతు. తన్ చెౌంచా రౌంటి మ్ముకతో ఆహారానిన పట్టటుని తిౌంట్టౌంది
Photo: John C. Avise



లుమ్మకి పిట్ట / బుచిుగాడు

నీటికే పరిమితమరవుౌండా ఏదైనా ఆహారానిన తిౌంట్టౌంది
Photo: Rajneesh Suvarna



పొద్ల ఉలోౌంకి

రలస రచేు పక్షి. నీటి అౌంచ్చన్ న్డుస్తతార అప్రమతతారమైన్పుుడు అరుస్తతార ఉౌంట్టౌంది
Photo: Garima Bhatia



వాన్ కోయిల

శీత్యకాలౌంలో రలస రచ్చు పక్షి. రౌంద్లోో కలి జ నీటి ఉపరితలౌంపై ఎగురుతూ ఉౌంు యి
Photo: Garima Bhatia



గడి్ మైదానాలోో మరియు మ్మలో అడవిలోో
కనిపిౌంచే పక్షులు



కజు పిట్ట

తౌంద్రగా కనిపిౌంచుౌండా దాుకని ఉౌండే పక్షి. తరచ్చగా విౌంట్టౌంు మ్మ
Photo: Kalyan Varma



కూుడు పిట్ట

అౌంద్మైన్ పక్షి. నేలపై పురుగులకై వెతుుతుౌంట్టౌంది. అప్రమతతారమైన్పుుడు తలపై ఈకలన పైక్కతుతారతుౌంది
Photo: Garima Bhatia



నెమలి

మీ అౌంద్రికీ  బాగా పరిచయమ్మన్న పక్షి!!
Photo: Kalyan Varma



పాల పిట్ట

పొల్లలు , బీడు భూమ్మల రద్ద కనిపిస్తారౌంది. ఆడ పక్షిని ఆకరిషౌంచడానికి పైకి ్ౌంద్కి ఎగురుతుౌంట్టౌంది
Photo: Garima Bhatia



సొవాత గురవ

ఈ  గురవ అరుపు మనిషి న్వువ రల్ల ఉౌంట్టౌంది. పట్టణాలోో , మ్మళ్ో పొద్ల రద్ద కనిపిస్తారౌంట్టౌంది
Photo: Garima Bhatia



కౌంప న్లోౌంచి

పొద్ల రద్ద , ఖాళీ ప్రదేశాల రద్ద కనిపిౌంచే చిన్న పక్షి
Photo: Garima Bhatia



గిజిగాడు

రరాషకాలౌంలో మగ పక్షులనీన అనేక  అౌంద్మైన్ గూళ్ోన అలుోతూ కనిపిసాతారయి
Photo: Garima Bhatia



చిట్ర

బీడు భూమ్మలు, ఖాళీ ప్రదేశాల రద్ద నీటికి దూరౌంగా కనిపిస్తారౌంు యి
Photo: Garima Bhatia



న్లో ఏట్రౌంత

చాల్ల చ్చరుకైన్, తెగుర గల పక్షి. తన్కౌంటే పెద్ద పక్షులన సైతౌం తరుమ్మతూ ఉౌంట్టౌంది. ఇతర పక్షులన అనకరిౌంచగలదు
Photo: K.S. Gopi Sundar



పైకి ఎగిరి రృత్యతారకారౌంలో రెకకలన తెరిచి కిౌంద్కి దిగుతూ ఉౌంట్టౌంది

చిన్న ఈలజితతార

Photo: Siddharth Hardikar



గడ్ి మైదానాలు, బీడు భూమ్మల రద్ద కనిపిస్తారౌంది

పొల్లల జిట్టౌంగి

Photo: Saptagirish Oleti



చిన్న ఘాతక రలస పక్షి. ఒకక చోటే  జథరౌంగా ఎగురుతూ వేగౌంగా ్ౌంద్కి దూస్క్క్ో నేలపై ఉన్న ఆహారానిన పట్టటుౌంట్టౌంది 

తౌండల మూచి డేగ

Photo: Anup Dutt



మ్మళ్ో కౌంపల రద్ద కనిపిౌంచే చిన్న రలస పక్షి. నేలపై ఉన్న ఆహారానిన పట్టటుౌంట్టౌంది 

కాలుజోళ్ో పాట్ల పిట్ట



చిట్టడవులోో కనిపిౌంచే పక్షులు



తోక పిగిలిపిట్ట

చిట్టడవులోో , వెదురు కౌంపల రద్ద పొడవైన్ తోకతో అౌంద్ౌంగా కనిపిస్తారౌంది
Photo: Garima Bhatia



ఎర్ర మెడ ఈగపట్టట పిట్ట

చిన్న రలస పక్షి. చెట్ో కములపై కూరుుని, ఎగిరి చిన్న ఈగలన పట్టటుని తిరిగి అకకడే వాలి తిౌంట్టౌంది
Photo: Jason Loghry



అడవి సైద్

అరుస్తతార గోల గోల చేస్తతార 6-7 పక్షులు గుౌంపుగా జీవిస్తారౌంు యి కనక వీటికి ఆౌంగోౌంలో ‘సెవెన్  జసటర్డా' అని పేరు
Photo: Garima Bhatia



న్లో న్డుమ్మ రడ్రౌంగిపిట్ట

సాధారణ ౌంగా ఉదాయన్రనాలోో, పెరట్లో కనిపిస్తారౌంట్టౌంది. రణికిన్ ొంౌంతుతో బిగారగా అరుస్తారౌంట్టౌంది
Photo: Garima Bhatia



రామ చిలుక

చిట్టడవులోో , పొల్లల రద్ద, తోట్లోో కనిపిసాతారయి. కౌంద్రు అక్రమౌంగా వీటిని పౌంయరా్ో పెటిట అమ్ముతుౌంు రు
Photo: Garima Bhatia



ఎర్ర తల రామచిలుక

చిట్టడవులోో , పొల్లల రద్ద, తోట్లోో కనిపిసాతారయి. కౌంద్రు అక్రమౌంగా వీటిని పౌంయరా్ో పెటిట అమ్ముతుౌంు రు
Photo: Garima Bhatia



ఎర్ర గోురాయి

బిగారగా అరుస్తతార చిట్టడవులోో కనిపిసాతారయి. తరచ్చగా మిగిలిన్ పక్షులన వెౌంు డుతూ వి జగిస్తారౌంు యి
Photo: Rajneesh Suvarna



న్లోౌంచి

ఉదాయన్రనాలోో , పెరట్లో , చిట్టడవులోో కనిపిస్తారౌంది.  స్తర్యయద్యమ్మ మరియు స్తరాయసతారమ సమయాలోో చకకగా పాడుతుౌంది
Photo: Garima Bhatia



చ్చకకల గురవ

మ్మళ్ోపొద్ల రద్ద , చిట్టడవుళ్ో రద్ద, కనిన సారోు పెరట్లో  కనిపిస్తారౌంది. 
Photo: Garima Bhatia



పస్పు జితతార

ఉదాయన్రనాలోో, అడవులోో కనిపిస్తారౌంది. 5-6 రకాల మధురమైన్ ఈలలు / పాట్లు కలది
Photo: Rajneesh Suvarna



గుడోగూబ

తరచ్చగా భరనాలో,ో చెట్ోలోో ఏరుడే ఖాళీలోో / పగుళ్ోలో నిర జస్తతార కీట్కాలన తిౌంటూ ఉౌంట్టౌంది. 
Photo: Gaythri & Mansur



చిన్న కతితారపిట్ట 

"పీ-పీ-ఆహ్"  అని బిగారగా అరుస్తతార ఇతర పక్షుల గూళ్ోలోో గుడుో పెడుతుౌంట్టౌంది 



PART III
పక్షుల వీక్షణ ు మిౌంచి ఏమి చేయరచ్చు?



• పక్షుల భౌగో్క వాయపితార  విరరమ్మలు

• పక్షుల రలస వెళ్లో దారులు మరియు విభిన్న జాతుల పక్షులు 
ఋతువుల అనగుణ ౌంగా కనిపిౌంచే విరరౌం

• పరాయరరణ  మారుుల రలన్, మనష్ణలచే ప్రభావితమైన్ వాత్యరరణ  
మారుుల రలన్ పక్షులపై ప్రభారౌం 

పక్షుల గురిౌంచి మన్ు మరినిన విరరాలు తెలియాలిాన్ అౌంశాలు



మన్ు పక్షుల గురిౌంచిన్ సమాచారౌం శాస్త్రవేతతారల నౌంచే కాుౌండా 
సామాన్య పక్షి వీక్షుల నౌంచి కూడా లభిస్తారౌంది

సామాన్య పౌరుల శాస్త్రమ్మ ( జటిజెన్ సైన్ా)



What is eBird ?

ఇబర్డ్ - ప్రపౌంచ వాయపతారౌంగా అౌంతరాీల-ఆధారిత పక్షుల సమాచార సేకరణ ు ఉదేదశౌంచిన్ 
కారయక్రమమ్మ:
• వీక్షిౌంచిన్ పక్షుల సమాచారౌం సేకరణ న్ు అరకాశౌం
• పక్షి వీక్షులు త్యమ్మ చూ జన్ పక్షుల విరరాలు ఒకకచోటే న్మోదు చేస్ుని భద్రపరుచ్చ 

వెస్లుబాట్ట కలిగిౌంది

ఈ  ఇబర్డ్ ఉదేదశమ్మ  :
• పక్షుల భౌగో్క వాయపితార  విరరమ్మలు, విసాతారరత విరరాల సేకరణ  
• ఈ విరరమ్మలు విశో్లషిౌంచి శాస్త్రవేతతారలు మరియు సామానయలు అౌందుబాట్టలో ఉౌంచ్చట్

ఇబర్డ్



ఇబర్్యో ఉచితౌంగా వీక్షిౌంచగలిగే  పు లు 



మన్ పరిసరాల పక్షుల గణ న్ కారయక్రమమ్మ(జీబీబీసీ):
ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రరరి నెలలో యరిగే పక్షుల గణ న్ కారయక్రమమ్మ:

• పక్షుల వైవిధయత మరియు యనాభాపై  అౌంచనాు

• 2019 లో 100 ు పైగా ప్రపౌంచ దేశాల నౌండి పక్షి/ప్రకృతి ప్రేమిులు పా్ాని 
4 ర్యజులోో 6,699 రకాల పక్షులన చూ జ ఆ విరరాలన న్మోదు చేసారు 

• భారత దేశౌం 843 రకాల పక్షుల విరరాలతో ఈ జాబిత్యలో 4ర సాథన్ౌంలో ఉౌంది



ఈ కార్యక్రమంలో మీర్ు భాగస్ాాములు కావడానికి –

• ఎకకడైనా వె్ో పక్షులన వీక్షిౌంచౌండి  - మీ పెరట్ల,ో మీ పాఠశాలలో, మీ 
కళాశాలలో, చెరువు రద్ద, ద్గారలో ఉన్న అడవి రద్దు వె్ో పక్షులన వీక్షిౌంచౌండి

• కనీసౌం 15 నిమ్మషాల పాట్ట పక్షులన గమనిౌంచి మీరు గురితారౌంచగలిగే పక్షి 
జాతులు మరియు సౌంఖాయ విరరాలు ఇబర్డ్ లో న్మోదు చెయయౌండి 

• ఈ  విధౌంగా 15 నిమ్మషాల నిడివిగల జాబిత్యలు ఎనెనననా మీరు ఇబర్డ్ లో 
అప్లోడ్ చేయరచ్చు
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• Vernacular names of the Birds of Indian Subcontinent

Disclaimer:"This presentation is being distributed on the understanding that none of the material it 
contains will be used for commercial purposes, and that in all cases photograph credits must be retained in 
any modified version. Most of the photographs in this presentation have been used with the specific 
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for not having obtained advance permission. If your photo appears in this presentation, and you wish to 
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కనిన ఉపయోగకరమైన్ విరరాలు
పక్షుల వీక్షణ ు మరియు పరయవేక్షణ ు : www.ebird.org/india

www.birdcount.in

www.kolkatabirds.com

పక్షుల ఛాయాచిత్రాలు (ఫోట్లలు) : www.orientalbirdimages.org

పక్షుల పాట్లు/ కూతలు : www.xeno-canto.org

http://www.ebird.org/india
http://www.birdcount.in/
http://www.kolkatabirds.com/
http://www.orientalbirdimages.org/
http://www.xeno-canto.org/

