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ஜனவரி 5 பறைவகள் �னம்: 
(Jan 5 Na�onal Bird Day)

அ��ன் �ளிம்�ல் உள்ள டாப் 5
பறைவகள் எைவ ெதரி�மா? 

Credit: h�ps://tamil.abplive.com/news/india/na�onal-bird-day-2022-date-
significance-and-a-look-at-top-5-rarest-birds-in-the-world-33825

(Do you know what the top 5 birds on the 
brinkof ex�nc�on are?)

ஜனவரி 5 ஆம் ேத� ேத�ய பறைவகள் �னம்
ெகாண்டாடப்ப��ற�. இந்த நாள் அ�ந்�வ�ம் பறைவ
இனங்கள் பற்�த் ெதரிந்�ெகாள்ேவாம்.
(Today is Na�onal Birds Day on January 5th. Today we 
will learn about the endangeredbird species.)

இன்� ஜனவரி 5 ஆம் ேத� ேத�ய பறைவகள் �னம்
ெகாண்டாடப்ப��ற�. �தன்ைமயாக இ�
அெமரிக்கா�ல் அ�சரிக்கப்ப��ற�. ஆனால் �ழைல
��ம்�ம் அைனவ�ம் நிைன��ற ேவண்�ய நாள் இ�.
இந்த நாள் அ�ந்�வ�ம் பறைவ இனங்கள் பற்�த்
ெதரிந்� ெகாள்ேவாம். இயற்ைக ஆரவ்லரக்ள்,
�ழ�யலாளரக்ள், பறைவ காண�ல் ஈ�ப�ேவார்
ஒவ்ேவார ் ஆண்�ம் ஜனவரி 5 ஆம் ேத�ய ேத�ய
பறைவகள் �னமாகக் கைடப்��க்�ன்றனர.் 1984ல்
ெபன்�ல்ேவனிய மாகாணத்ைதச ் ேசரந்்த அர�
அ�காரி ஒ�வர ் சாரல்ஸ் அல்மான்ேஸா பாேபாக்
என்பவர ் பறைவகைளக் ெகாண்டாட ���ைற
அ��த்தானர.் அ���ந்ேத ேத�ய பறைவகள் �னம்
ஒவ்ேவார ்ஆண்�ம் கைடப்��க்கப்ப��ற�. அன்ைறய
�னம் பறைவகளின் வ�ப்�டத�்க்ேக ெசன்�
பறைவகள் கா�தைல�ம், பறைவகள் கா�த�க்�
மக்கைள அைழத�்ச ் ெசல்வைத�ம் வழக்கமாகக்
ெகாண்�ள்ளனர.் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ��ஸ்�மஸ்
பறைவ கணக்��ம் பணி ஜனவரி 5ல்
நைடெப�வதாேலேய இந்த நாள் ேதர�் ெசய்யப்படட்�.
இந்த நாளில் நாம் அரிய வைகப் பறைவகைளப் பற்�த்
ெதரிந்� ெகாள்ேவாம்.  

(Today is Na�onal Birds Day on January 5th. It is primarily observed in theUnited States. 
But this is a day to remember for all those who love theenvironment. Today we will 
learn about the endangered bird species.Nature lovers, ecologists and bird watchers 
observe Na�onal Bird Day onJanuary 5 every year. In 1984, Charles Almanzo Baboc, a 
Pennsylvaniagovernment official, declared a holiday to celebrate birds. Since then
Na�onal Birds Day has been observed every year. It is customary to go tothe bird sanctuary 
on that day to see the birds and to take people for birdwatching. This day was chosen 
because the annual Christmas bird counttakes place on January 5th. On this day we 
will learn about the rarespecies of birds.)



இ� தான் உல�ேலேய அரிய வைகப் பறைவயாகக்
க�தப்ப��ற�. இ� �ேர�ல் நாட�்ல் மட�்ேம
காணப்ப��ற�. 2018 ஆம் கைட�யாக ஒேர ஒ� பறைவ
மட�்ேம கண்ட�யப்படட்�. அ��ம் இப்ேபா�
இ�க்�றதா எனத் ெதரிய�ல்ைல.  

இம்�ரியல் அேமசான் அல்ல� ெடா�னிகன் அேமசான்
எ�ம் பறைவ கரீ�யன் �� ப���ல் மட�்ேம
வாழ்�ற�. இதைன �ேசேரா அ��ம்
அைழக்�ன்றனர.் 2019-ஆம் ஆண்�ல் எ�க்கப்படட்
கணக்�ன்ப� 50 பறைவகள் மட�்ேம இ�ந்தன. 

இ� நி��லாந்� நாட�்ல் மட�்ேம இ�க்�ம் �ளிவைக
பறைவ. இந்தப் பறைவயால் பறக்க இயலா�. இதைன
ஆந்ைதக் �ளி என�ம் அைழப்பர.் காரணாம் அதன்
ெபரிய தைல, இர� ேநரத்�ல் இயங்�ம் தன்ைம.
�ளிையப் ேபால் மரக்�ைளகளில் அல்லாமல் இைவ
தைரகளில் வா�ம். இ��ம் அரிய வைக அ��ம்
பறைவ�னங்களில் ஒன்றா�ம். 

(Kanamayil (Ardeo�s nigriceps) is a bird that inhabits the dry grasslands
and dry shrubs of India and Pakistan. The bird has been pushed to the
brink of ex�nc�on by habitat degrada�on. The current es�mate is that
there are less than 500 jungles. This bird is the state bird of Rajasthan.)  

(It is considered to be the rarest bird in the world. It is found only in Brazil.At the end of 2018 only one bird 
was found. I do not know if that is thecase now.)  

(It is the only endemic bird in New Zealand. This bird cannot fly. It is also called the owl parrot. The 
reason is its large head, which runs at night.Unlike branches, they live on the ground, not on branches. It 
is also one of the rarest endangered bird species.)  

The Imperial Amazon or Dominican Amazon is the only bird living in the Caribbean. It is also called Cicero. 
According to the census taken in 2019, there were only 50 birds.

ஃபாரஸ்ட ்அவ்லட ்எனப்ப�ம் ஆந்ைத வைக 2018ேலேய
அ�யப்ேபா�ம் அரிய வைக பறைவயாக
அ��க்கப்படட்�. இந்த வைக ஆந்ைத இனம் அ��ற்�
மரங்கள் அ�ப்ேப காரணமாகக் �றப்ப��ற�. இந்த
வைக ஆந்ைத மத்�ய இந்�யா�ல் அ�கமாக
இ�க்�ம். 

(The owl, also known as the Forest Owl, has been declared an endangeredspecies in 2018. This type of 
owl is said to be responsible for theex�nc�on of trees. This type of owl is abundant in Central India.) 

கானம�ல், (Ardeo�s nigriceps) இந்�யா, பாக்�ஸ்தா�க்�
உடப்டட் உலரந்்த �ல்ெவளி, வறண்ட �தரக்் கா�கைள
வாழ்�டமாகக் ெகாண்ட பறைவயா�ம். இப்பறைவ,
வாழ்�ட �ர�வால் அற்�ப்ேபா�ம் நிைல�ன்
�ளிம்�க்�த் தள்ளப்பட�்ள்ள�. தற்ேபாைதய
கணிப்�ன்ப� 500க்�ம் �ைறவான கானம�ல்கேள
உள்ளன. இப்பறைவ ராஜஸ்தான்
மாநிலப்பறைவயா�ம். 

Kanamayil  (Ardeotis  nigriceps)  is  a  bird  that  inhabits  the  dry  grasslands  and  dry  shrubs  of  India  and 
Pakistan.  The  bird  has  been  pushed  to  the  brink  of  extinction  by  habitat  degradation.  The  current 
estimate is that there are less than 500 jungles. This bird is the state bird of Rajasthan.

1. ஸ்டெர் ஸ்ேமன்ஸ் �ரி�ல்ப்ரன்ட் (Stresemann's Bristlefront)

2. ககேபா (Kakapo- Flightless Parrot)

3. இம்�ரியல் அேமசான் (Imperial Amazon )

4. ஃபாரஸ்ட் அவ்லட் (Forest Owlet)

5. (Great Indian Bustard) �ேரட் இந்�யன் பஸ்டார்ட:்

https://www.youtube.com/watch?v=jQmhN1YvJtw

