Vigyan Pratibha Learning Unit

Rediscover, Describe and Draw Birds

Student Handout #1
மமாணவர ர் ககயயேட #1
This Learning Unit invites you to keenly observe the birds in your neighbourhood and document their
details.
இநர்தகர் கறர் றலர் பிரரிவிலர் சுறர்றுபர்புறதர்திலர் வமாழுமர் பறகவககளகர் கூர ர்நர்துகவனரிதர்து,
அவறர் கற பறர் றியே விவரகணககள ஆவணபர்படதர்த உஙர் ககள அகழைகர்கியறமாமர் .

Introduction to the bird-watching activity
பறகவ யநமாகர் கு தலர் சசெயேலர் பமாடர்டினர் அறிமுகமர்
Sometimes you see a colourful bird whiz past you, and you long to see it again. At other times, you wonder
when the neighbourhood crow is going to stop cawing and leave you at peace. Birds are everywhere and
occupy almost all habitats and are a delight to watch! They sing, hunt, eat, fight, fly, swim, and display other
behaviours that leave you perplexed. As you keep observing them, you will see a story unfold. One can
learn a lot from birds. For example, birds may serve as indicators of environmental change. Sometimes,
they served as inspirations for many human inventions and innovations. For instance, the design of the
Japanese Shinkansen Bullet Train was inspired by the beak of a Kingfisher bird. And not to forget, birds
also play a very important role in our ecosystem by being excellent pollinators, seed dispersers, predators
to crop pests and scavenging on disease spreading animals like rats. Behavior observation is an old tool for
scientists, and for all curious human beings. Animals and birds may reveal many secrets to those who are
willing to observe patiently and keenly. So let's do some bird-watching!
சில யநரஙர் களரிலர் , உஙர் ககள ஒரு வண
ர் ணபர்பறகவ விர ர்சரனர்று யவகமமாக கடநர்துசெ ர்
சசெனர்றமாலர் , அகத மீண
ர் டமர் பமார ர்கர்கமமாடர்யடமாமமா எனர்று ஏஙர் கியருபர்பீர ர்களர் . மமாறமாக,
யவறு சில யநரஙர் களரிலர் சுறர் றபர்புறதர்திலர் வமாழுமர் ஒருகமாகமர் ககரபர்பகத எபர்யபமாதுமர்
நரிறுதர்துமர் எபர்யபமாது நரிமர் மதி வருமர் எனர்று கமாதர்திருநர்திருபர்பீர ர்களர் . பறகவகளர்
நமர் கமசெ ர் சுறர் றி எஙர் குமர் வசிகர்கினர்றன. சபருமர் பமாலுமர் அகனதர்து வமாழைர் விடஙர் களரிலுமர்
வமாழைர் கினர்றன. அவறர் கறகர் கமாணர்பது மகிழைர் செ ர்சி தருகிறது! பமாடி, யவடர்கடயேமாடி,
உணவுனர்ட, செண
ர் கடயடர்ட, பறநர்து, நநீ செ ர்செலிடர்ட, மறர்றுமர் இதர நடதர்கதகளரினர் மூலமர்
அகவ நமர் கம வியேபர்பிலர் ஆழைர் தது
ர் கினர்றன. அவறர் றினர் சசெயேலர் களர் சபருமர் பமாலுமர்
புதிரமாக அகமயுமர் ! அவறர் கற சதமாடர ர்நர்து உறர்றுயநமாகர்கினநீர ர்கசளனர்றமாலர் , ககத
ஒனர்று உருசவடபர்பகத உணர ர்வீர ர்களர் . பறகவகளரிடமிருநர்து பலவறர் கற கறர்றுகர்
சகமாளர் ளலமாமர் .
சுறர்றுசெ ர்சூழைலர்
மமாறர் றஙர் ககளஅகவ
பிரதிபலிகர்கினர்றன.
எடதர்துகர்கமாடர்டமாக, நநீ ர ர்பறகவகளரினர் உடலர் வளமர் மீனர்களரினர் எண
ர் ணரிகர்கககயே
நமகர்கு
குறிதர்துகர்கமாடர்டமர் .
பலர் யவறு
மனரிதகர்
கண
ர் டபிடபர்புகளர்
மறர்றுமர்
நூதனஙர் களுகர்கு
பறகவகளர்
தூண
ர் டதலர் களமாகவுமர்
இருநர்திருகர்கினர்றன.
எடதர்துகர்கமாடர்டமாக, ஜபர்பமானரிலர் உருவமாகர்கபர்படர்ட ஷினர்கமானர்சசெனர் புலர் லடர் ரயகல
வடிவகமகர்க மீனர் சகமாதர்திபர் பறகவயனர் அலகுதமானர் ஊகர்கமமாக இருநர்தது. நமது
சுழைலகமபர்பிலர் பறகவகளர் முகர்கியேபர் பஙர் கக வகிகர்கினர்றன. மகரநர்தசெ ர் யசெர ர்கர்கக
மறர்றுமர் விகதபர் பரவலுகர்கு உதவுகினர்றன. பயகரதர் தமாகர்குமர் பூசெ ர்சிககளகர்
கடர்டகர்குளர்
கவகர்கினர்றன.
எலி
யபமானர்ற
யநமாயேர்
பரபர்புமர்
விலஙர் குககள
உணர்கினர்றன.
செமயேஙர் களரிலர்
கழிவுககள
சுதர்தமர்
சசெயேர் கினர்றன.
ஆரமாயேர் செ ர்சியேமாளர ர்களுகர்குமர்
ஆர ர்வமுளர் ள
அகனவருகர்குமர்
நடதர்கதகயே
உறர்றுயநமாகர்குவது ஒரு பழைகமயேமான கருவியேமாக விளஙர் குகிறது. சபமாறுகமயேமாகவுமர்
கூர ர்கமயேமாகவுமர் உறர்றுயநமாகர்க விருபர்பமுளர் ளவர ர்களுகர்கு, பறகவகளர்
மறர்றுமர்
விலஙர் குகளர் பல ரகசியேஙர் ககள பகிர ர்நர்திடகினர்றன.
வமாருஙர் களர் , பறகவககள யநமாகர்கலமாமர் !
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Basics and ethics of bird-watching
பறகவ யநமாகர் கு தலினர் அடிபர் ப கடகளர் மறர் று மர் சநறிமுகறகளர்
•

Keep your distance from the birds when you observe them. If you think the bird is disturbed by your
presence and it keeps flying away, then do not follow it.

•

பறகவககள உறர்றுயநமாகர்குமர் யபமாது அவறர் றினர் அருகிலர் சசெலர் லகர்கூடமாது.
பறகவகர்கு நநீ ஙர்களர் சதமாநர்தரவமாக இருபர்பதமாக நரிகனதர்தீர ர்களமானமாலர் அதகனபர்
பினர்சதமாடர யவணர்டமாமர் .

•

Do not harm the natural surroundings just to observe the bird better. For example, do not stamp over
plants, or break twigs/branches to get a clear view of a bird.

•

பறகவகயே நனர்றமாக உறர்றுயநமாகர்குமர் சபமாருடர்ட, இயேறர் ககசெ ர் சூழைலுகர்கு தீஙர் கு
விகளவிகர்க

யவணர்டமாமர் .

எடதர்துகர்கமாடர்டமாக,

பறகவகயேதர்

சதளரிவமாக

பமார ர்பர்பதறர் கு சசெடிககள மிதிபர்பது, அலர் லது சகமாபர்புகளர் /கிகளககள உகடபர்பது
யவணர்டமாமர் .

•
•

Stay on existing paths, footpath, or trails, and do not trample the fields, crops, or fragile habitats.
ஏறர் கனயவ

உளர் ள

பயேனர்படதர்துஙர் களர் .

பமாகதகளர் ,
யமலுமர் ,

நகடபமாகத,

களஙர் களர் ,

பயர ர்களர் ,

அலர் லது
அலர் லது

தடஙர் ககளபர்
சமனர்கமயேமான

சூழைலகமபர்புககளபர் பமாழைமாகர்க யவணர்டமாமர் .

•

Do not encroach (trespass) into private property while bird-watching. Always obtain permission from
the land-owner before entering private lands.

•

தனரியேமார ர் இடஙர் களுகர்குளர் அதர்துமீறி நுகழைநர்திட யவணர்டமாமர் . இவர் விடஙர் களுகர்குளர்
சசெலர் லுமுனர் உரரிகமயேமாளர ர்களரிடமர் அனுமதி யகடர்பது எபர்யபமாதுயம அவசியேமர் .

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Do not be noisy.
கூசெ ர்செலிடகர் கூடமாது.
Do not feed the birds or play the calls of birds to bring them closer to you.
பறகவககள அருகிலர் வரவகழைபர்பதறர் கமாக அவறர் றிறர் கு தீவனமளரிபர்பது அலர் லது
பறகவ அகழைபர்புககள உபயயேமாகிகர்க யவணர்டமாமர் .
Moving around may not necessarily mean you will see more birds. If you stand/sit in one place quietly
and patiently, staying absolutely still, you can see many birds.
அஙர் குமர் இஙர் குமமாக சுறர் றிதர் திரரிநர்தமாலர் பல பறகவககளபர் பமார ர்கர்கலமாமர்
எனர்பதிலர் கல.
ஒயர
இடதர்திலர்
அகமதியேமாகவுமர்
சபமாறுகமயேமாகவுமர்
அகசெவிலர் லமாமலர் நரினர்று/அமர ர்நர்திருநர்தமாலர் பல பறகவககளபர் பமார ர்கர்கலமாமர் .
Be extra careful about observing birds during the breeding season.
இனசெ ர்யசெர ர்கர்கககர் கமாலதர்திலர்
பறகவககள உறர்றுயநமாகர் குமர்
யபமாது அதீத
கவனதர்துடனர் இருதர்தலர் அவசியேமர் .
Do not approach any nesting area or nest. Observe nests from a distance. It is advisable to use a pair of
binoculars or scope.
கூடகளர் அகமநர்திருகர்குமர் இடஙர் களர் அலர் லது கூடகளரினர் அருகிலர் சசெலர் ல
யவணர்டமாமர் . தூரதர்திலிருநர்து அவறர் கற பமாருஙர் களர் . இருகணர் யநமாகர்கிகளர் அலர் லது
சதமாகலயநமாகர்கிககள பயேனர்படதர்துவது பரரிநர்துகரகர்கபர்படகிறது.
Never handle the nest, eggs or chicks.
கூடகளர் , முடர்கடகளர் அலர் லது குஞர் சுககளதர் சதமாட யவணர்டமாமர் .
It is generally considered unethical to click photographs of nests and chicks. If you intend to click
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photographs of nesting birds, do so from a safe distance.

•

கூடகளர்

மறர்றுமர்

சசெயேலமாககர்

குஞர் சுககளபர்

கருதபர்படகிறது.

படசமடபர்பது

கூடர்டிலிருகர்குமர்

சபமாதுவமாக

சநறியேறர் றசெ ர்

பறகவககளபர்

படசமடகர்க

விருமர் பினநீர ர்களமானமாலர் பமாதுகமாபர்பமான ஒரு தூரதர்திலிருநர்து எடஙர் களர் .

•

Potential predators of bird-chicks and eggs like crows, dogs and cats may follow you around while you
are walking and observing birds. Please be careful so as to not lead them to nesting areas.

•

நடநர்து சசெனர்று பறகவககள நநீ ஙர்களர் உறர்றுயநமாகர்குமர் யபமாது, முடர்கடகளர் மறர்றுமர்
பறகவகர் குஞர் சுககள யவடர்கடயேமாடமர் சபமாருடர்ட கமாகஙர் களர் , நமாயேர் களர் மறர்றுமர்
பூகனகளர் உஙர் ககளபர் பினர்சதமாடரலமாமர் . கூடகளர் அகமநர்திருகர்குமர் இடஙர் ககள
அவறர் றினரிடமர் கமாடர்டிகர்சகமாடதர்துவிடமாமலிருகர்க கவனமமாக இருகர்க யவண
ர் டமர் .

•

If possible, wear dull coloured clothes while bird-watching. Avoid strong-odoured powders, creams,
perfumes, lotions, etc.

•

பறகவ யநமாகர்குதலினர்யபமாது முடிநர்த வகர மஙர் கலமான ஆகடககள அணரிநர்து
சகமாளர் ளுஙர் களர் .

Remember, bird watchers must always act in ways that do not endanger the birds and their surroundings.
பறகவககள
யநமாகர்குபர்பவர ர்களர் ,
பறகவகளரினர்
சூழைலர்
மறர்றுமர்
அவறர் றினர்
பமாதுகமாபர்பு பமாதிதர்துவிடமாமலர் நடநர்து சகமாளர் ளயவணர்டமர் எனர்பகத நரிகனவிலர்
சகமாளர் ளுஙர் களர் .

Terms used to describe bird behaviour
பறகவகளரினர் நடதர்க தகயே விளகர் கு மர் அருஞர் சசெமாறர் க ளர்
Here are some of the behaviours that you may observe:
நநீ ஙர்களர் உறர்றுயநமாகர்ககர்கூடமர் நடதர்கதகளர் சிலவறர் கற கீயழை கமாணலமாமர் :






Feeding: eating food or drinking water.
தீனரி உண
ர் ணுதலர் / நநீ ர ர் அருநர்துதலர் : தண
ர் ண நீர ர் அருநர்துவது அலர் லது தீனரி உணர்பது.
Flocking: birds grouping together, either during flying, or while looking for food.
கூடர்டஙர் கூடதலர் :

பறதர்தலர்

அலர் லது

இகரதர்

யதடமர் யபமாது

பறகவகளர்

ஒனர்றிகணதலர் .




Flying: the act of staying in the air, by flapping wings or soaring.
பறதர்தலர் : சிறகுககள அடிதர்த வமாறு அலர் லது உயேர பறபர்பதனர் மூலமர் கமாறர் றிலர்
நரிகலதர்திருகர்குமர் சசெயேலர் .




Foraging: the act of searching/looking around for food.
உணவுயதடதலர் :

உணவுகர்கமாண

யதடலர்

அலர் லது

அதறர் கமாக

சுறர் றிதர்திரரியுமர்

சசெயேலர் .






Mating: the action of birds coming together to breed.
இனசெ ர்யசெர ர்கர்கக: இனசெ ர்யசெர ர்கர்கககர்கமாக பறகவகளர் இகணதலர் .
Nesting: the act of building a nest, which is a structure to hold the eggs and chicks.
கூடகடர்டலர் : முடர்கடகளர்

மறர்றுமர் குஞர் சுககள கவதர்திருபர்பறர் தமாக கூடர்டிகன

உருவமாகர்குமர் சசெயேலர் .




Preening: the act of cleaning feathers by oneself or another bird.
அலகுகளமாலர்

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE
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யகமாதி

சுதர்தமர்

சசெயேர் தலர் .

இனர்சனமாரு

பறகவகர்குமர்

சுதர்தமர்

சசெயேர் யேலமாமர் .




Bathing: birds immersing themselves in water to clean or cool themselves
குளரிதர்தலர் : சுதர்தபர்படதர்திகர் சகமாளர் ள அலர் லது குளரிர ர்விதர்துகர் சகமாளர் ளுமர் சபமாருடர்ட
பறகவகளர் நநீ ரமாடதலர் .




Roosting: a behaviour where birds settle in groups (or alone), at a particular area to rest/sleep.
பறகவ

ஒயேர் சவடதர்தலர் /இகளபர்பமாறுதலர் :

குழுவமாகயவமா

தனரியேமாகயவமா

ஒரு

குறிபர்பிடர்ட இடதர்திலர் தூஙர் கயவமா/ஒயேர் சவடகர்கயவமா நரிகலகர்சகமாளர் ளுதலர் .




Singing or calling: communication between birds.
கூவுதலர் அலர் லது அகழைதர்தலர் : பறகவகளரினர் இகடயயே தகவலர் பரரிமமாறர் றதர்திறர் கு
உதவுமர் சசெயேலர் .



Territorial display: the act of protecting a tree branch, a nesting site, or an area on the ground. This
could also involve attacking/fighting another bird or animal.



எலர் கலகயேகர் குறிதர்தலர் (Territorial Display): தமானர் வமாழுமிடமர் , மரகர்கிகள அலர் லது ஒரு
குறிபர்பிடர்ட

நரிலபர்பகுதி

தனகர்கு

பறகவ/விலஙர் கிடமிருநர்து

அகதபர்

உரரியேசதனகர்
பமாதுகமாகர்க

குறிதர்தலர் .

யவசறமாரு

செண
ர் கடயடவதுமர்

இதிலர்

உளர் ளடஙர் குமர் .





Walking/hopping/wading/swimming: movement on the ground/in the water.
நடதர்தலர் /துளர் ளுதலர் /யசெறர் றிலர் நகர ர்தலர் /நநீ நது
ர் தலர் : நரிலதர்திலர் அலர் லது நநீ ரரிலர் சசெலர் வது.
Courtship: Various forms of communication like songs, dances and displays to show off one's strength,
plumage etc in an attempt to attract a mate.



அனர்கப சவளரிபர்படதர்துதலர் : தனகர்சகன ஒரு துகணகயே ஈர ர்கர்குமர் சபமாறுடர்ட,
பமாடலர் , ஆடலர் , மறர்றுமர்
சவளரிபடதர்துதலர் .

இதனர்

பலவிதஙர் களரிலர் பறகவ தனர்னுகடயே உணர ர்செ ர்சிகயே
மூலமர்

தனர்னுகடயே

வலிகம,

யதமாகக

அழைகு

யபமானர்றவறர் கற சபருகமயேமாக கமாடர்டதலர் .
Parts of a bird: Some new terminology
பறகவயனர் பமாகஙர் களர் : சில புதியே அருஞர் சசெமாறர் க ளர்

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE
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Figure 1: Parts of a bird

படமர் 1: பறகவயனர் உடலகமபர்பு
Adapted from: Pixabay (CC0 Creative Commons)

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE
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When you want to describe the bird, use the terms mentioned above for better description. For e.g.: The

bird's throat was black in colour. It had a white belly and a red vent.
பறகவகயே
விவரரிகர்குமர் யபமாது
சீரமான
விவரகணககள
எழுத,
யமல
சகமாடகர்கபர்படர்டிருகர்குமர்
சசெமாறர் ககள
பயேனர்படதர்துஙர் களர் .
எடதர்துகர்கமாடர்டமாக,
பறகவயனர் கழுதர்து கருமர் நரிறதர்திலர் இருநர்தது. அதறர் சகமாரு சவளர் கள நரிற வயறுமர்
சிவபர்பு நரிறகர் கழிவமாயுமர் இருநர்தது.

Student Handout #2
மமாணவர ர் ககயயேட #2
Task 1: What to do?
சசெ யேலர் 1: எனர்ன சசெயேர் யே யவண
ர் டமர் ?

(Time: Ten minutes each, in the morning, noon, and evening, for four weeks, individual activity).
(யநரமர் : நமானர்கு வமாரஙர் களுகர்கு கமாகல, நண
ர் பகலர் , மறர்றுமர் மமாகலயலர் தலமா பதர்து நரிமிடஙர் களர் ;
தனரிநபர ர் சசெயேலர் பமாட)

 Carefully go through the “Basics and ethics of bird watching” [Student Handout #1]
 "பறகவ

யநமாகர்குதலினர்

அடிபர்பகடகளர்

மறர்றுமர்

சநறிமுகறகளர் "

(மமாணவர ர்

ககயயேட #1) எனர்ற தகலபர்கப கவனமமாக வமாசியுஙர் களர் .

 Choose a safe place in school/near your home, where you notice bird activity.
 வீடர்டினர்/பளர் ளரியனர் அருகிலர் பறகவகளர் வமாழுமர் பமாதுகமாபர்பமான ஒரு இடதர்கத
யதர ர்நர்சதடஙர் களர் .

 For ten minutes in the morning, noon, and evening, spend time observing one species of birds, from
your “observation point”.

 கமாகல, மமாகல மறர்றுமர் செமாயேஙர் கமாலமர் யநரஙர் களரிலர் , ஒயர பறகவ இனதர்கத,
உஙர் களரினர்

”உறர்றுயநமாகர்குமர்

இடதர்திலிருநர்து”

பதர்து

நரிமிடநர்தடஙர் களுகர்கு

உறர்றுயநமாகர்குஙர் களர் .

 Write the following header information in your notebook: day, date, time, weather, location, and for
how long you carried out your observation activity.

 பினர்வருமர் விவரஙர் ககள உஙர் களுகடயே குறிபர்யபடர்டிலர் பதிவிடஙர் களர் : நமாளர் , யததி,
யநரமர் , பருவநரிகல, இடமர் , மறர்றுமர் உறர்றுயநமாகர்கியே யநர அளவு.

 Observe the birds patiently and quietly. Write down everything the bird does.
 பறகவககளபர்
சபமாறுகமயேமாகவுமர்
அகமதியேமாகவுமர்
உறர்றுயநமாகர்குஙர் களர் .
அபர்பறகவகளரினர் சசெயேலர் களகனதர்கதயுமர் குறிதர்து கவயுஙர் களர் .

 Refer to Student Handout #1 titled “Terms used to describe bird behaviour” and “Parts of a bird”. Try to
use the terms in your descriptions and drawings.

 "பறகவ

நடதர்கதகயே

விளகர்குமர்

உடலகமபர்பு" எனர்ற தகலபர்புகளரிலர்
பமார ர்கர்கலமாமர் .

இவறர் றிலர்

அருஞர் சசெமாறர் களர் "

மறர்றுமர்

"பறகவயனர்

உளர் ளவறர் கற மமாணவர ர் ககயயேட #1-லர்

சகமாடகர்கபர்படர்டளர் ள

சசெமாறர் ககள

தஙர் களரினர்

விவரகணகளர் மறர்றுமர் வகரபடஙர் களரிலர் பயேனர்படதர்துஙர் களர் .

 Draw the bird, as you see it, and label it. You can also colour it if you would like to. It is alright if your
CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE
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drawing is not beautiful. Focus on drawing what you see.

 பறகவகயே

பமார ர்தர்து

குறிதர்திடஙர் களர் .

அகத

அபர்படியயே

நரிறஙர் ககளபர்

வகரநர்து

அதனர்

பயேனர்படதர்தலமாமர் .

பமாகஙர் ககள
கவனதர்துடனர்

வகரநர்திடஙர் களர் . அழைகமாக வகரயேயவணர்டியே அவசியேயமதுமர் இலர் கல.

 If after one week, you are unable to make observations, use the “Observation guidelines” [ Student
Handout #3] to make your notes.

 ஒரு வமாரதர்துகர்கு பினர்புமர் கூட உறர்றுயநமாகர்கலர் குறிபர்புகளர் ஏதுமர் எடகர்கவிலர் கல
எனர்றமாலர் , “உறர்றுயநமாகர்கலர் வழிமுகறகளர் " (மமாணவர ர் ககயயேட #3) எனர்ற பிரரிவினர்
உதவியயேமாட குறிபர்புககள எடஙர் களர் .
Tip: You are free to write the descriptions in your own words, and you can use drawings, illustrations,
flowcharts etc., to make detailed descriptions. Let us say, you are observing a House crow, and after few
minutes, it flies away. Make a note of it and then continue to observe another crow. You are welcome to
observe the birds for more than ten minutes also. Write down what you find interesting about the bird or
its behaviour.
குறிபர் பு :

உஙர் களுகர்கு பிடிதர்தவமாறு விவரகணககளபர் பதிவிடர்டகர்சகமாளர் ளலமாமர் .

வகரபடஙர் களர் ,

விளகர்கபர்படஙர் களர் ,

யபமானர்றவறர் கறபர்

பயேனர்படதர்தி

பமாயேர் செ ர்செலர்
ஆழைமமான

விளகர்கபர்படஙர் களர்
விவரகணககள

(flowcharts)

வழைஙர் கலமாமர் .

எடதர்துகர்கமாடர்டமாக, நநீ ஙர்களர் உறர்றுயநமாகர்கிகர் சகமாணர்டிருகர்குமர் ஒரு கமாகமர் சிறிது
யநரதர்துகர்கு பிறகு பறநர்துவிடகிறது எனர்று கவதர்துகர்சகமாளர் ளுஙர் களர் . இசெ ர்சசெயேகலகர்
குறிதர்துவிடர்ட,

சதமாடர ர்நர்து

யவசறமாரு

கமாகதர்கத

உறர்றுயநமாகர்குஙர் களர் .

பதர்து

நரிமிடஙர் களுகர்கு யமலர் பறகவககள உறர்றுயநமாகர்குவதுமர் வரயவறர் கர்கபர்படகிறது.
பறகவ அலர் லது அதனர் நடதர்கதயலர் சுவமாரசியேமமாக சதரரிவசதனர்ன எனர்பகத
எழுதிகவயுஙர் களர் .

Task 2: What to do with your data?
சசெயேலர் 2: உஙர் களரினர் விவரஙர் ககள கவதர்து எனர்ன சசெயேர் யே யவண
ர் டமர் ?
(Time: 80-120 minutes, to be done four weeks after the Task 1, group work, along with the teacher).

(யநரமர் : 80 முதலர் 120 நரிமிடஙர் களர் , சசெயேலர் 1 ஐ நரிகறயவறர் றியே நமானர்கு வமாரஙர் களுகர்குபினர் சசெயேர் யே
யவண
ர் டமர் ; குழுசெ ர்சசெயேலர் , ஆசிரரியேருடனர் இகணநர்து சசெயேர் யே யவண
ர் டியேது)
1. Form a group with your friends who observed the same species. Discuss your observations.

1. ஒயர புளர் ளரினதர்கத உறர்றுயநமாகர்கியே நணர்பர ர்களுடனர் ஒரு குழுகவ அகமதர்துகர்
சகமாளர் ளுஙர் களர் .

உஙர் களுகடயே

உறர்றுயநமாகர்கலர் களர்

குறிதர்து

கலநர்துகரயேமாடஙர் களர் .
2. Use “Guiding questions for task 2” listed in this handout to compile your findings. For example, for each

question listed in the “guiding questions”, list the observations from all observers.
2. இநர்தகர் ககயயேடர்டிலுளர் ள "சசெயேலர்
படர்டியேகல

உஙர் களரினர்

2 றர் கமான வழிகமாடர்டி யகளர் விகளர் " எனர்ற

கண
ர் டபிடிபர்புககள

சதமாகுகர்க

பயேனர்படதர்துஙர் களர் .

எடதர்துகர்கமாடர்டமாக, வழிகமாடர்டமர் யகளர் விகளரிலர் சகமாடகர்கபர்படர்டளர் ள ஒவர் சவமாரு
யகளர் விகர்குமர் , அகனவரரினர் உறர்றுயநமாகர்கலர் ககளயுமர் பதிவிடஙர் களர் .
3. For each question, try to identify the similarities and dissimilarities in your observations across the

group.
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3. ஒவர் சவமாரு யகளர் விகர்குமர் , உஙர் களுகடயே உறர்றுயநமாகர்கலர் களுகர்குமர் குழுவிலுளர் ள
பிறருகடயேதறர் குமர் இகடயயே உளர் ள

ஒபர்புகமகளர் மறர்றுமர் யவறுபமாடககள

அகடயேமாளமர் கமாண முயேறர் சியுஙர் களர் .
4. Look for aspects that you would need to make more precise observations for. For example, is the House

crow only black in colour? Or is it a combination of grey and black?
4.

யமலுமர் துலர் லியேமமான உறர்றுயநமாகர்கலர் களர் எநர்த அமர் செஙர் களுகர்கு யதகவபர்படமர்
எனர்பகததர்

சதரரிநர்து

சகமாளர் ளுஙர் களர் .

எடதர்துகர்கமாடர்டமாக,

கமாகமர்

கருபர்பு

நரிறதர்கத

மடர்டமர் தமானர் சகமாணர்டிருகர்குமமா? அலர் லது கருபர்பு மறர்றுமர் செமாமர் பலர்

நரிறதர்தினர்

கலபர்பமா?

Tip: If you think you have less data/notes, then continue your observations for another one or two weeks.
Then repeat task 2 with your friends.
குறிபர் பு :
உஙர் களரினர்
குறிபர்புகளர் /விவரஙர் களர்
யபமாதவிலர் கல
எனர்று
எண
ர் ணரினநீர ர்களமானமாலர் ,
யமலுமர்
ஓரரிரு
வமாரஙர் களுகர்கு
உறர்றுயநமாகர்குவகத
சதமாடருஙர் களர் . பினர்னர,ர் நணர்பர ர்களுடனர் சசெயேலர் 2 ஐ மறுபடியுமர் யமறர் சகமாளர் ளுஙர் களர் .

Task 3: Refining your documentation
சசெயேலர் 3: ஆவணஙர் ககள சீர ர் சசெயேர் தலர்
(Time: 80 minutes, to be done one/two weeks after task 2, group work, along with the teacher)
(யநரமர் : 80 நரிமிடஙர் களர் , சசெயேலர் 2 ஐ முடிதர்த ஓரரிரு வமாரஙர் களரிலர் சசெயேர் யே யவண
ர் டமர் , குழுசெ ர்சசெயேலர் ,
ஆசிரரியேருடனர் சசெயேர் யேயவண
ர் டியேது)
1.

Work towards refining your documentation. You can add mind maps, flowcharts, flash cards or present
your observations in any visual form in addition to your orginal writing.
1. உஙர் களரினர் ஆவணஙர் ககள சீர ர்சசெயேர் யே சதமாடஙர் குஙர் களர் . மன வகரபடஙர் களர் ,
பமாயேர் செ ர்செலர்

விளகர்கபர்படஙர் களர் ,

எநர்தசவமாரு

கமாடர்சிபர்படதர்தகர்கூடியே

உறர்றுயநமாகர்கலர் ககள வழைஙர் கலமாமர் .

சீடர்டபர்
இகவ

படஙர் களர்

யபமானர்றகவ

வடிவதர்திலுமர்
உஙர் களரினர்

அலர் லது
உஙர் களரினர்

எழுதர்துகளுகர்கு

வலுயசெர ர்பர்பதமாக இருகர்க யவண
ர் டமர் .
2.

If you have observed any peculiar or interesting behaviour of a bird, then write a short report on it,
giving exact details.
2. ஒரு பறகவ ஏயதனுமர் விசிதர்திரமமான அலர் லது சுவமாரசியேமமான நடதர்கதகயே
சவளரிபர்படதர்தினமாலர் , நநீ ஙர்களர்

உறர்றுயநமாகர்கியேகத ஒரு சிறு அறிகர்ககயேமாக,

துலர் லியேமமான விவரஙர் களுடனர், எழுதுஙர் களர் .
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Figure 2: Templates: Example of a possible flash card (left); an interaction map of a blue rock pigeon (right)
படமர் 2: மமாதிரரிபர்படிவஙர் களர் : படசெ ர்சீடர்டிறர் கமான ஒர ர் எடதர்துகர்கமாடர்ட (இடது); மடமாபர்புறமா ஒனர்றினர் இகடவிகன
வகரபடமர் (வலது)

Important
முகர் கி யேகர் குறிபர் பு களர்
 Your notes should be a reflection of what you observed over four weeks or more. It should not be




copied from books or the Internet.
நநீ ஙர்களர் நமானர்கு வமாரஙர் களர் , அலர் லது அதறர் கு யமலமாக, உறர்றுயநமாகர்கியேவறர் றினர்
பிரதிபலிபர்பமாக
உஙர் களரினர்
குறிபர்புகளர்
விளஙர் க
யவண
ர் டமர் .
இகணயேதர்திலிருநர்யதமா
அலர் லது
புதர்தகஙர் களரிலிருநர்யதமா
எடகர்கபர்படர்டிருகர்ககர்கூடமாது.
Try to use the new terms that have been introduced in Student handout #1 (For e.g.: See the italicized
words in the above interaction map)
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 மமாணவர ர்




ககயயேட
#1 லர்
அறிமுகபர்படதர்தபர்படர்டிருகர்குமர்
புதியே
அருஞர் சசெமாறர் ககளபர்
பயேனர்படதர்த
முயேறர் சியுஙர் களர் .
(எ.க:
யமயல
சகமாடகர்கபர்படர்டளர் ள இகடவிகன வகரபடதர்திலுளர் ள செமாயேர் வு சசெமாறர் ககளபர்
பமாருஙர் களர் )
If you think that your data is not enough, continue the observations for a few more weeks.
யசெகரரிதர்ததர் தரவுகளர் யபமாதவிலர் கலசயேனர்று நரிகனதர்தீர ர்களர் எனர்றமாலர் , யமலுமர் சில
வமாரஙர் களுகர்கு உறர்றுயநமாகர்குவகததர் சதமாடருஙர் களர் .

Guiding questions for Task 2
சசெயேலர் 2 றர் க மான வழிகமாடர்டி யகளர் வி களர்
1.

Where did you usually sight the bird (grass, shrub, ground, trees)?
1. சபமாதுவமாக எஙர் சகஙர் யக பறகவ இருபர்பகதபர் பமார ர்தர்தீர ர்களர் (புலர் , சசெடி, நரிலமர் ,
மரஙர் களர் )?

2.

Which time of the day did you most often sight the bird? When was it most active?
2.

நமாளரினர்

எநர்சதநர்த

யநரதர்திலர்

பறகவகயே

அதிகமமாக

பமார ர்தர்தீர ர்களர் ?

எபர்யபமாசதலர் லமாமர் அபர்பறகவ மிகசெ ர் சுறுசுறுபர்பமாக இருநர்தகத கவனரிதர்தீர ர்களர் ?
3.

What kind of perch (higher branch, lower branch, ground) did the bird prefer?
3.

எநர்சதநர்த தளதர்திலர் (யமயல உளர் ள கிகள, தமாழையருகர்குமர் கிகள, நரிலதர்திலர் )
இருபர்பகத பறகவ விருமர் பியேது?

4.

Did the bird stay in the same spot for long or did it keep changing its location?
4. ஒயர இடதர்திலர்

நநீ ணர்ட யநரமர்

இருபர்பகத

பறகவ விருமர் பியேதமா அலர் லது

தனர்னுகடயே இடதர்கத மமாறர் றிகர் சகமாணர்யட இருநர்ததமா?
5.

What was the diet of the bird?
5.

6.

பறகவயனர் உணவு பழைகர்கமர் எனர்னவமாக இருநர்தது?

Was the bird social (moves in a group), or usually seen alone?
6.

சபமாதுவமாக, பறகவ தனரிதர்து கமாணபர்படர்டதமா அலர் லது பிற பறகவகளுடனர்
குழுவமாக இருபர்பகத விருமர் பியேதமா?

Were the birds always sighted in pairs (male/female or male/male or female/female)?
7.பறகவகளர் எநர்யநரமுமர் யஜமாடியேமாக இருநர்தனவமா? (ஆணர்/சபணர்
ஆணர்/ஆணர் அலர் லது சபணர்/சபணர்)
8. Did the bird prefer to be near birds of its own kind (same species)?
7.

8.
9.

அலர் லது

தனர்னுகடயே இன பறகவகளுடனர் இருபர்பகத விருமர் பியேதமா?

Did the bird prefer to be near birds of different species?
9.

பிற இன பறகவகளுடனர் இருபர்பகத விருமர் பியேதமா?

10. Was the bird very vocal (makes a lot of calls/noise) or quiet?

10. பறகவ

கதர்திகர்சகமாணர்யட

இருநர்ததமா

(அதிக

அகழைபர்புகளர் /கூசெ ர்செலிடவது)

அலர் லது அகமதியேமாக கமாணபர்படர்டதமா?
11. What were the biotic components (other members of the same species, other species of birds, other

animals) that the bird interacted with.
11.

பறகவ சதமாடர ர்புக சகமாணர்ட பிற உயர ர்களர் எனர்சனனர்ன (ஒயர இனதர்கத

செமார ர்நர்த பிற பறகவகளர் , பிற பறகவயனஙர் களர் , பிற விலஙர் குகளர் ).
12. What were the abiotic components (water body, soil) that the bird interacted with?

12.
பறகவ சதமாடர ர்புகர்
யதகர்கஙர் களர் , நரிலமர் )?
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13. Did you see any nesting sites? How many of the birds were nesting?

14.
15.

16.

17.
18.

13. கூடகடர்டலர்
தளஙர் களர்
எகதயுமர்
கணர்டீர ர்களமா?
எதர்தகன
பறகவகளர்
கூடகடர்டலிலர் ஈடபடர்டிருநர்தன?
Did the silhouette of the bird always appear the same?
14. பறகவயனர் வடிவமர் எபர்யபமாதுமர் மமாறமாமலர் இருநர்ததமா?
What were the life forms (birds/animals/reptiles) that the bird seemed to fear?
15. பறகவகயே
பயேபர்படசெ ர்
சசெயேர் த
உயரரினஙர் களர்
(பறகவகளர் /விலஙர் குகளர் /ஊர ர்வனஙர் களர் ) எனர்சனனர்ன?
What were the life forms (birds/animals/reptiles) that the bird did not seem to fear?
16. பறகவகயே
பயேமுறுதர்தமாத
உயரரினஙர் களர்
(பறகவகளர் /விலஙர் குகளர் /ஊர ர்வனஙர் களர் )
எனர்சனனர்ன?
Did the birds fly away if human beings were close by?
17. மனரிதர ர்களர் சநருஙர் கி வநர்தமாலர் பறகவகளர் பறநர்து சசெனர்றனவமா?
What was the most interesting observation you noted?
18. நநீ ஙர்களர் கவனரிதர்த சுவமாரசியேமமான ஒரு விஷயேதர்கத கூறுஙர் களர் .

19. What behaviour (foraging, preening) was seen the most often, when observing the bird?

19. பறகவகயேகர் கணர்ட யபமாது, பறகவ எநர்த நடதர்கதகயே (இகரயதடதலர் ,
அலகுகளமாலர் இறகுககளகர் யகமாதிவிடதலர் ) அடிகர்கடி சசெயேர் வகதபர் பமார ர்தர்தீர ர்களர் ?
20. Did you see any roosting sites? How many of the birds were roosting?

20. பறகவகளரினர் இகளபர்பமாறுமர் தளஙர் களர் எகதயுமர் கணர்டீர ர்களமா? எதர்தகன
பறகவகளர் அஙர் கிருநர்தன?
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Student Handout #3
மமாணவர ர் ககயயேட #3
Observation Guidelines (optional)
உறர் று யநமாகர் க லர் வழிமுகறகளர் (கடர்ட மாயேமிலர் கல)
Write down “who, what, when and where” about the bird you observed.
நநீ ஙர்களர் உறர்றுயநமாகர்கியே பறகவகயேகர் குறிதர்து "எது, எனர்ன, எஙர் யக, எபர்யபமாது”
யபமானர்ற வககயேமான யகளர் விகளுகர்குபர் பதிலழுதுஙர் களர் .
What was the bird doing?

பறகவ எனர்ன சசெயேர் து சகமாண
ர் டிருநர்த து?
Was the bird looking for food (foraging)? If so, where? Was the bird perched (sitting) or flying?

பறகவ
உணவு
சகமாணர்டிருநர்ததமா?
அபர்படிசயேனர்றமாலர் , எஙர் யக?

யதடிகர் பறகவ
அமர ர்நர்திருநர்ததமா?
சகமாணர்டிருநர்ததமா?

Did you observe birds nesting?
Caution: Never approach a nesting site.

பறநர்து

Did the bird walk or hop? Do you think the bird could walk/hop
backwards?

பறகவ நடநர்ததமா அலர் லது துளர் ளரியேதமா?
அதனமாலர் பினர்யநமாகர்கி நடகர்க அலர் லது
பறகவ
கூடகடர்டிகர் துளர் ள முடியுமர் எனர்று நரிகனகர்கிறீர ர்களமா?
சகமாணர்டிருநர்தகத பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
Observe from a distance.

எசெ ர்செரரிகர்கக: கூடகடர்டலர் தளதர்துகர்கு
அருகிலர்

எநர்த

கமாரணதர்துகர்கமாகவுமர்
யவணர்டமாமர் .

ஒரு
சசெலர் ல

தூரதர்திலிருநர்து

கவனரியுஙர் களர் .
Did you see the bird swimming?

Was the bird staring at one place for a long time? If so, where?

பறகவ நநீ நது
ர் வகத பமார ர்தர்தீர ர்களமா?

ஒயர
இடதர்கத
பறகவ
சவறிதர்து
பமார ர்தர்துகர்
சகமாணர்டிருநர்ததமா?
ஆமர்
எனர்றமாலர் ,
எஙர் யக
பமார ர்தர்துகர்சகமாணர்டிருநர்தது?

How was the behaviour of the bird around the nest? Was the bird cleaning itself (preening) or bathing?
Were the male and female both present?
பறகவ குளரிதர்துகர் சகமாணர்யடமா அலர் லது

பறகவயனர் கூடர்கடசெ ர் சுறர் றி அதனர் இறகுககளகர்
நடதர்கத எவர் வமாறிருநர்தது? ஆணர் இருநர்ததமா?
மறர்றுமர்
சபணர்
பறகவகளர்
இரண
ர் டமர் இருநர்தனவமா?

யகமாதிகர்சகமாணர்யடமா

Did the bird seem restless, nervous, calling loudly? If Did the bird take a dip or a dive in the water? How long did it
yes, why?
stay under water?

பறகவ
பதடர்டமமாக,
அகமதியலர் லமாமலர் ,
செதர்தமமாக
அகழைபர்புவிடதர்ததமா? ஆசமனர்றமாலர் ,
ஏனர்?

பறகவ நநீ ரரிலர் சிறுது யநரமர் மூழைர் கியேதமா
அலர் லது
நநீ ணர்ட
யநரமர்
மூழைர் கியேதமா?
எவர் வளவு
யநரமர்
நநீ ருகர்குளர்
மூழைர் கி
இருநர்தது?

Did you see the bird picking up things (twigs, cloth, Did the bird feed on anything? If so, what was it feeding on?
plastic, wires, grains, worms, stones)?
பறகவகளர் உணர்பகத பமார ர்தர்தீர ர்களமா?

பறகவகளர்

CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE

சபமாருடர்ககள ஆமர் எனர்றமாலர் , எகத உணர்டது?
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எடபர்பகதபர்
பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
(சகமாபர்பு, துணரி, சநகிழி, கமர் பிகளர் ,
தமானரியேஙர் களர் , புலுகர்களர் , கறர் களர் )
Do you think the bird was collecting nesting material? Did the birds show any signs of “territorial displays”?
If so, what materials?
”எலர் கலகயேகர்
குறிகர்குமர் ”
சசெயேலிலர்

பறகவ கூடகடர்ட சபமாருடர்ககள பறகவ ஈடபடவகத பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
யசெகரரிதர்துகர் சகமாணர்டிருநர்ததமா? ஆமர்
எனர்றமாலர் , எவர் விதபர் சபமாருடர்களர் ?
Did the bird drink water? If yes, from where?

Was the bird resting in one place?

பறகவ
நநீ ர ர் அருநர்தியேதமா?
எனர்றமாலர் , எஙர் கிருநர்து?

ஆமர் பறகவ ஒயர இடதர்திலர் இகளபர்பமாறியேதமா?

Did the bird ruffle its feathers?

Did the bird stand on one leg?

பறகவ தனர்னுகடயே இறகுககள பறகவ
ஒறர் கறகர்
சிலிர ர்தர்துகர் சகமாணர்டிருநர்ததமா?
சகமாணர்டிருநர்ததமா?
Did you observe any peculiar behaviour of the bird?

நரினர்று

Was the bird continuously in one place?

பறகவ ஏயதனுமர்
விசிதர்தரமமான சதமாடர ர்செ ர்சியேமாக
நடதர்கதயலர்
இருநர்ததமா?
ஈடபடர்டசகமாணர்டிருநர்தகத
பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
Did you see the birds mating? (breeding)

கமாலிலர்

ஒயர

இடதர்திலர்

பறகவ

Was the bird sleeping?

பறகவகளர்
இனசெ ர்யசெர ர்கர்ககயலர் பறகவ தூஙர் கிகர் சகமாணர்டிருநர்ததமா?
ஈடபடர்டகர்சகமாணர்டிருநர்தனவமா?
(இனபர்சபருகர்கமர் )
Did you see the bird urinate/ excrete waste? Do they Did you see the bird fighting? If yes, with whom? What was it
do this often?
doing to fight?

பறகவ
சிறுநநீ ர ர்
கழிவுகளர் /எசெ ர்செஙர் களர்
கழிதர்ததமா?
இகத
சசெயேர் ததமா?

அலர் லது பறகவ செண
ர் கடயடவகத பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
ஏயதனுமர் ஆமர்
எனர்றமாலர் ,
எதனுடனர்?
அடிகர்கடி செண
ர் கடயனர்யபமாது அது சசெயேர் தசதனர்ன?
What did the bird look like?

பறகவயனர் யதமாறர் ற மர் எவர் வமாறிருநர்த து?
Describe what the bird looks like. Try and draw how
the bird looks.

How many toes did the feet of the bird have? Draw the
arrangement of the bird's toes.

பறகவயனர் யதமாறர் றதர்கத
விவரரியுஙர் களர் . அகத வகரயே
முயேறர் சியுஙர் களர் .

பறகவயனர் கமாலிலர் எதர்தகன விரலர் களர்
இருநர்தன?
அதனர்
விரலர் களர்
அகமநர்திருகர்குமர்
முகறகயே
வகரயுஙர் களர் .

What was the size of the bird?

What's the most prominent feature of the bird?

பறகவயனர்
இருநர்தது?

அளவு

எவர் வளவமாக பறகவயனர்
குறிபர்பிடதர்தகர்க
எனர்னவமாக இருநர்தது?

அமர் செமர்

Do you think it was bigger/smaller than your palm?

What was the colour of the bird? What were the colors of the
உஙர் களரினர் different parts?

பறகவ
பறகவயனர்
நரிறசமனர்ன?
உளர் ளஙர் கககயேவிட
சவவர்
யவறு
பமாகஙர்
களரினர்
சிறதமாக/சபரரிதமாக இருகர்குமர் எனர்று
எனர்னவமாக இருநர்தன?
நரிகனகர்கிர நீர ர்களமா?
Can you guess the height/weight of the bird?

பறகவயனர்
CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE

அதனர்
நரிறஙர் களர்

What was the colour of the bird’s eye?

உயேரமர் /எகட பறகவயனர் கணர்ணரினர் நரிறமர் எனர்னவமாக
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எனர்னவமாக
இருகர்குமர்
எனர்று இருநர்தது?
உஙர் களமாலர் ஊகிகர்க முடியுமமா?
Did the bird try to camouflage itself with its Did all the members of the same species look the same? If not,
surroundings? If yes, how?
how were they different?

பறகவ
தனர்னுகடயே
சுறர்றுபர்புறதர்திலர் மகறநர்து சகமாளர் ள
முயேறர் சிதர்ததமா?
ஆமர்
எனர்றமாலர் ,
எவர் வமாறு?

ஒயர
இனதர்கதசெ ர்
யசெர ர்நர்த
பறகவகளகனதர்துமர்
ஒனர்றுயபமாலர்
இருநர்தனவமா? இலர் கலசயேனர்றமாலர் , எனர்ன
விதர்தயேமாசெஙர் ககளபர் பமார ர்தர்தீர ர்களர் ?

Describe and draw the shape of the bird's beak. What Could you tell apart the male and the female of the same
do you think might be its food?
species? How?

பறகவயனர்
அலகக
விவரரிதர்து ஒயர இனதர்கதசெ ர் யசெர ர்நர்த ஆணர் மறர்றுமர்
அதகன வகரயுஙர் களர் . அதனுகடயே சபணர்
பறகவகயே
யவறுபடதர்த
உணவு எனர்னவமாக இருகர்குமர் எனர்று முடிகிறதமா? எவர் வமாறு?
நரிகனகர்கிறீர ர்களர் ?
Draw the feet of the bird. What is the shape and Did either member (male or female) of the species look more
colour of the feet?
colourful than the other?

பறகவயனர்
அடிகர்கமாகல ஒயர இனதர்கதசெ ர் யசெர ர்நர்த ஒரு பமாலர் பறகவ,
வகரயுஙர் களர் .
அதனர்
உருவமுமர் இனர்சனமானர்கறவிட
வண
ர் ணமிகுதியேமாக
நரிறமுமர் எனர்னவமாக இருநர்தன?
கமாணபர்படர்டதமா?
Who was the bird with?

How did the bird sound?

பறகவ எதனுடனர் இருநர்த து?

பறகவயனர் குரலர் எவர் வமாறிருநர்த து?

Was the bird alone or was it seen in a group? Give the Was the bird singing or calling? If yes, describe how it sounded.
group number/size.
பறகவ பமாடிகர்சகமாணர்டிருநர்ததமா அலர் லது

பறகவ
தனரியேமாக
அலர் லது ஒருகுழுவுடனர்
இருநர்ததமா?
குழுவிலர்
பறகவகளர் இருநர்தன?

இருநர்ததமா அகழைபர்பு
விடதர்ததமா?
கூடர்டமமாக எவர் வமாறிருநர்தது?
எதர்தகன

Did the bird tend to move in a group (flocking)?

அதனர்

ஒலி

Was the bird continuously making calls?

பறகவ குழுவுடனர் யசெர ர்நர்திருபர்பகத சதமாடர ர்செ ர்சியேமாக
அகழைபர்புககள
விருமர் பியேதமா? (கூடர்டஙர் கூடதலர் )
விடதர்தவமாரு பறகவ இருநர்ததமா?
Was the bird always seen in a pair (male and female)? Assign a mnemonic to the bird's call. (What would it sound like
எபர்யபமாதுமர் ஒரு யஜமாடியுடனர் (ஆணர் if you wrote it out in English/Hindi?). (Che-che-che, caw-caw,
houp-houp)
அலர் லது சபணர்) கமாணபர்படர்டதமா?

பறகவயனர் அகழைபர்புகர்கு ஒரு செநர்யகத
ஒலி (mnemonic) நரியேமியுஙர் களர் . (ஆஙர் கிலமர்
அலர் லது
தமிழிலர்
எழுதினமாலர்
அது
எவர் வமாறிருகர்குமர் ?
கீசெ ர்-கீசெ ர்-கீசெ ர்,
கமா-கமா,
சஹஹ-சஹஹ)

Did the group comprise of the same species or How was the bird’s tone- melodious, sweet, harsh, loud,
different species?
screechy?

குழுவிலர் உளர் ள பறகவகளர் ஒயர பறகவயனர் குரயலமாகசெ எவர் வமாறிருநர்ததுஇனதர்கத யசெர ர்நர்தகவயேமா அலர் லது இனர்னரிகசெயேமாக,
இனரிகமயேமாக,
சவவர் யவறு
இனஙர் ககள கடகமயேமாக, செதர்தமமானதமாக, கீசெ ர்சசெமாலி?
யசெர ர்நர்தகவயேமா?
Did the bird interact with or get chased by any other
animals (e.g. insect, dog, reptile)?

பிற விலஙர் குகளுடனர் பறகவகர்கு
சதமாடர ர்பர்பு இருபர்பதமாக சதரரிநர்ததமா
CC-BY-SA 4.0 license, HBCSE

Did the bird sing when perching, when flying, or both?

பறகர்குமர் யபமாது அலர் லது ஒயேர் வு சகமாளர் ளுமர்
யபமாது,
அலர் லது
இவர் விரண
ர் ட
யநரஙர் களரிலுமர் , பறகவபர் பமாடியேதமா?
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அலர் லது அவறர் றமாலர்
விரடர்டபர்படர்டதமா? (எ.கமா: பூசெ ர்சிகளர் ,
நமாயேர் களர் , ஊர ர்வனஙர் களர் )
Were there any other animals or birds near the bird's Did you find instances where you thought two or more birds
nest (if observed)?
were communicating with each other?

பறகவயனர்
கூடர்டினர்
அருகிலர் இரண
ர் ட அலர் லது அதறர் குமர் அதிகமமான
யவயறதுமர்
பறகவகளர்
அலர் லது பறகவகளர் உகரயேமாடமர் நரிகழைர் வுககளபர்
விலஙர் குகளர் கமாணபர்படர்டனவமா?
பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
Were there any chicks (did you hear them) present?

Did the bird make more than one type of call?

பறகவகர் குஞர் சுகளர் (அது எழுபர்புமர் ஒனர்றுகர்கு அதிகமமான அகழைபர்புககளபர்
ஒலி யகடர்டதமா) ஏதுமர் இருநர்தனவமா?
பறகவ சகமாணர்டிருநர்ததமா?
Where was the bird seen?

When did you see the bird?

பறகவ எஙர் யக கமாணபர் ப டர்ட து?

எநர்த
யநரதர்தி லர்
பமார ர்தர்தீ ர ர்களர் ?

பறகவகயே

Describe or draw the immediate surroundings of the Mention the day, date, time, location, and duration of
bird.
observation.

பறகவயனர்
விவரரியுஙர் களர்
வகரயுஙர் களர் .

சுறர்றுபர்புறதர்கத உறர்றுயநமாகர்கியே நமாளர் , யததி, யநரமர் , இடமர் ,
அலர் லது மறர்றுமர் கமால அளவு முதலமானவறர் கற
குறிபர்பிடஙர் களர் .

Was the bird easy to see or did it stay hidden?

பறகவகயேகர் கமாணர்பது
இருநர்ததமா
அலர் லது
மகறநர்திருநர்ததமா?

Was the bird commonly seen during the day/night?

எளரிதமாக சபமாதுவமாக, பறகவ கமாணபர்படர்ட யநரமர்
அது இரவமா பகலமா?

How long did it take for you to find the bird again?

Was the bird commonly seen throughout the day?

பறகவகயே மீண
ர் டமர் கமாணர்பதறர் கு சபமாதுவமாக, பறகவகயே நமாளர் முழுதுமர்
எவர் வளவு யநரமர் ஆனது?
பமார ர்கர்கமுடிநர்ததமா?
How long did you watch the bird? Also mention if you Describe the weather. Was it cloudy/ sunny/ warm/ hot/ dry/
observed the same specimen for the entire duration humid/ shade/ cold/ windy? What was the temperature like?
of observation.
வமானரிகலகயே
விவரரியுஙர் களர் .

பறகவகயே
எவர் வளவு
பமார ர்தர்தீர ர்களர் ?
யமலுமர் ,
பறகவகயேதமானர்
உறர்றுயநமாகர்கினநீர ர்களமா
குறிபர்பிடஙர் களர் .

யநரமர் யமகமூடர்டமர் /சவயலர் /இள
ஒயர சவபர்பமர் /சவபர்பமர் /ஈரபர்பத
வமானரிகல/நரிழைலர் /குளரிர ர்/கமாறர் யறமாடர்டமர் ?
எனர்று சவபர்பநரிகல எனர்னவமாக இருநர்தது?

Where was the bird sighted: tree, ground, grass, Was the bird more easily seen during morning, afternoon, or
shrub, waterbody, etc.?
evening?

பறகவகயே எஙர் யக பமார ர்தர்தீர ர்களர் : கமாகல,
நணர்பகலர் ,
மரமர் ,
தகர,
புலர் ,
புதர ர், மமாகல/செமாயுஙர் கமாலமர் ,
நநீ ர ர்யதகர்கஙர் களர் , யபமானர்றகவ?
எளரிதமாக பமார ர்கர்கமுடிநர்ததமா?

அலர் லது
பறகவகயே

What other signs (evidence) of the bird did you see?

பறகவயனர் இருபர் பி றர் க மான யவசறனர்ன குறிககள (ஆதமாரஙர் களர் )
பமார ர்தர்தீ ர ர்களர் ?
Did you find any discarded feathers? Draw and colour Did you see bird droppings? (body waste)? Describe it.
the feather you found.
பறகவயனர் எசெ ர்செஙர் ககளபர் பமார ர்தர்தீர ர்களமா?

துறகர்கபர்படர்ட இறகுகளர் எகதயுமர் உடலர் கழிவுகளர் ? விவரரியுஙர் களர் .
பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
நநீ ஙர்களர்
கணர்ட
இறகக
வகரநர்து
அதறர் கு
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நரிறமிடஙர் களர் .
Can you guess which body part the feather came If so, what was the colour and texture of the bird's droppings?
from?
ஆசமனர்றமாலர் , பறகவ எசெ ர்செதர்தினர் நரிறமர்

இறகு எநர்த உடலர் பமாகதர்திலிருநர்து மறர்றுமர் அதனர் அகமபர்பு எவர் வமாறிருநர்தது?
துறகர்கபர்படர்டது
எனர்பகத
உஙர் களமாலர் ஊகிகர்க முடியுமமா?
Did you see any bird footprints? If yes, can you guess
if this was a land or water bird?

Did you see a nest? If yes, what was the location of the nest?

பறகவயனர்
கூடர்கடபர்
பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
பறகவயனர் கமாலர் தடஙர் களர்
ஆசமனர்றமாலர் , அது இருநர்த இடதர்கதகர்
எகதயுமர் பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
குறிபர்பிடஙர் களர் .
ஆசமனர்றமாலர் , அபர்பறகவ நரிலமர்
அலர் லது நநீ ரரிலர் வமாழைர் கிறதமா எனர்பகத
உஙர் களமாலர் ஊகிகர்க முடியுமமா?
Did you spot any other signs that indicated that a bird Did you see any dead specimen of a bird? If so, how do you
was there?
think it died? Caution: Do not touch dead specimens with bare
பறகவ
அஙர் கிருநர்தகத hands.

சுடர்டிகர்கமாடர்டமர்
யவயறதுமர் பறகவ எதுவுமர் இறநர்துகிடநர்தகதபர்
பமார ர்தர்தீர ர்களமா? ஆசமனர்றமாலர் , அபர்பறகவ
குறிககள பமார ர்தர்தீர ர்களமா?
எவர் வமாறு இறநர்திருகர்குமர் எனர்று
நரிகனகர்கிறீர ர்களர் ? எசெ ர்செரரிகர்கக: இறநர்த
பறகவகயே ககயேமாலர் சதமாட யவணர்டமாமர் .
What did the bird do at the end of the day?

நமாளரினர் முடிவிலர் பறகவ எனர்ன சசெயேர் து சகமாணர் டிருநர்த து?
Did you find your bird roosting?

Did it roost alone or in a group?

பறகவ ஒயேர் சவடகர்குமர் நரிகலயலர் பறகவ தனரியேமாக அலர் லது கூடர்டமமாக
இருநர்ததமா?
ஒயேர் சவடதர்து சகமாணர்டிருநர்தனவமா?
Did it always roost in the same place/tree? If yes, If in a group, were the other birds of the same species or a
which one?
different one?

ஒயர
இடதர்திலர் /மரதர்திலர் பறகவ குழுவுடனர் இருநர்திருநர்தமாலர் , பிற
ஒயேர் சவடதர்ததமா?
ஆசமனர்றமாலர் , பறகவகளர் ஒயர இனதர்கத யசெர ர்நர்தகவயேமா
எஙர் யக?
அலர் லது யவறு இனதர்கத யசெர ர்நர்தகவயேமா?
Describe the bird’s roosting behaviour.

Did they make a lot of noise or were they quiet?

பறகவ
ஒயேர் வுகர்சகமாணர்டயபமாது பறகவ செதர்தமர் யபமாடர்ட சகமாணர்யட
அதனுகடயே
நடதர்கதகயே இருநர்தமா அலர் லது அகமதியேமாக இருநர்ததமா?
விவரரியுஙர் களர் .
Is the roosting site and the nesting site same for the Did the bird come to the roosting spot at the same time every
bird?
day or at different times of the day?

பறகவயனர்
ஒயேர் சவடகர்குமர்
இருநர்தனவமா?

கூட
இடமர்

மறர்றுமர் பறகவ ஒயேர் சவடகர்குமர் இடதர்துகர்கு,
ஒனர்றமாக தினமுமர் அயத யநரதர்திலர் வநர்ததமாஅலர் லது
சவவர் யவறு யநரஙர் களரிலர் வநர்ததமா?

Note: Feel free to address any other aspects of birds as well. Direct your attention not only to the bird but

also its immediate environment. The above questions are just meant to serve as pointers to initiate your
bird observations.
கறிபர் பு :

தயேஙர் கமாமலர்

சகமாளர் ளலமாமர் .

பறகவயனர்

பறகவகயேகர்
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பிற

அமர் செஙர் ககளயுமர்

கவனரிபர்பயதமாட

அதனர்

நநீ ஙர்களர்

எடதர்து கர்

சுறர்றுபர்புறதர்கதயுமர்
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உறர்றுயநமாகர்குஙர் களர் .
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பறகவகயே

உறர்றுயநமாகர்க

சதமாடஙர் குவதறர் கு,

யமயல

சகமாடகர்கபர்படர்டளர் ள யகளர் விகளர் சவறுமர் வழிகமாடர்டியள.

Field Guides
கள வழிகமாடர்டி நூலர் களர்
Ali, S. (2002). The book of Indian birds (13th Edition). Mumbai: BNHS
Grimmett, R., Inskipp, C., & Inskipp, T. (2011). Birds of the Indian subcontinent (2nd Edition). London:
Oxford University Press & Christopher Helm.
Kazmierczak, K., and Ber van Perlo (Illustrator) (2000). A field guide to the birds of the Indian subcontinent.
(1st Edition). London: Pica Press/Christopher Helm.
Early Bird Pocket Guide by Nature Conservation Foundation (Multilingual)
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