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ચકલી 
 

 

ચકલી  ઘર-�ગણા�ુ ં ના�ુ ં નમ�ુ ં પખંી  છે. 

એની  ચાચં  $ડ&,  (ૂંક&  અને મજ,તૂ હોય છે. 

એનો  રંગ  01ૂળયો   અને   બદામી   હોય  છે. 

એનો માળો ઘાસના ંતણખલાથંી ભર5રૂ હોય છે. 

તે  ઘરમા ં ગમે  6યા ં પોતાનો  માળો બાધેં  છે. 

અનાજના દાણા અને 7વજ9ંઓુ તેનો ખોરાક છે. 

ચકલીને  0ળૂમા ં :નાન કરવા�ુ ં;બૂ  ગમે  છે. 

ચકલી   <દૂકા    મારતી    મારતી   ચાલે  છે. 

ચકલી    Ôચ>    ચ>Õ   એવો   અવાજ   કર�  છે. 



 

 

કાગડો 
 

કાગડો   ઘર-�ગણા�ુ ં  ;બૂ   પ@ર1ચત    પખંી   છે. 

એના  શર&રનો  રંગ  કાળો   અને   Bખૂરો   હોય   છે. 

એની  �ખો  ગોળ  અને   ચાચં   અણીદાર   હોય  છે. 

Cઠો  ખોરાક,   જ9ંઓુ   ક�   માસં   એનો   ખોરાક  છે. 

કાગડો  ઝાડની  Fચી  ડાળે  પોતાનો  માળો  બાધેં  છે. 

કાગડાના  માળામા ં કોયલ  પોતાના ંGડા ંHકૂ& $ય  છે. 

કાગડ&   એ   Gડાનેં   પોતાના ં   સમ7ને    સેવે   છે. 

કાગડો Ôકા..કા..Õ એવા અવાI બી$ કાગડાને બોલાવે છે. 

HJુક�લી  ટાણે  બધા કાગડા એક જKયાએ ભેગા થાય છે. 

કાગડો    સપંીLુ ં  અને    ;બૂ    ચાલક    પખંી   છે. 



 

 

પોપટ 

 

પોપટ  ટોળામા ં રહ�નાMંુ વન-ઉપવન�ુ ંપખંી છે. 

એના    શર&રનો     રંગ     લીલો    હોય  છે. 

એની  ચાચં  $ડ&,  રાતી  અને  વાકં& હોય  છે. 

પોપટના કંઠ� સરસ મ$નો કાળો કાઠંલો હોય છે. 

તેને પાકા ફળફળા@દ તેમજ મરચા ં;બૂ ભાવે છે. 

પોપટ Pૂર Pૂર Qધુી ;બૂ ઝડપથી ઊડ&  શક�  છે. 

ઘણા   લોકો   પોપટને    પાજંરામા ં  પાળે  છે. 

પાળેલો  પોપટ  માણસની  Iમ શSદો બોલે  છે. 

પોપટ   સરસ   મ$�ુ ં  મીTંુ   મીTંુ  બોલે  છે. 
 



 
 

ક,તૂર 

 

ક,તૂર   ઘર - �ગણા�ુ ં  ;બૂ  જ  $ણી9 ુ ં   પખંી   છે. 

એનો   રંગ   રાખોડ&   અને    ઘેરો    Jયામ    હોય   છે. 

સાવ  ધોળા ંક�  તપખી@રયા  રંગના  ક,તૂર પણ  હોય  છે. 

ક,તૂર�ુ ં  શર&ર  ;બૂ  Qડુોળ  અને  ભરાવદાર  હોય  છે. 

એની   �ખો   ર9 ુબંડા   રંગની   અને  Qુદંર   હોય   છે. 

એ  અવાવMંુ  ઘર,  <વૂા  ક�  દ&વાલની  બખોલમા ં રહ� છે. 

ક,તૂર  થાUા   વગર ઘણે   Pૂર   Qધુી   ઊડ&   શક�  છે. 

એની  ઊડવાની  ઝડપ અને @દશાની Qઝૂ ગજબની હોય છે. 

ક,તૂરનો ઉપયોગ Pૂરના :થળે સદં�શા મોકલવામા ંથાય છે. 

ક,તૂર  Ôશાિંતના  PૂતÕ  તર&ક�  Pુિનયાભરમા ં $ણી9 ુ ં છે. 



 

 

મોર 

 

મોર આપણા દ�શ�ુ ંસૌથી ;બૂQરૂત અને સોહામ�ુ ંપખંી  છે. 

એની વાદળ&  રંગની ડોક  લાબંી અને વળાકંવાળ& હોય  છે. 

મોરને   લાબંા,  Qુદંર   અને   રંગબેરંગી   પ>છા ં હોય  છે. 

એના માથે ;બૂ જ સરસ અને Qુદંરમ$ની  કલગી  હોય છે. 

મોર   નાના ં  જ9ંઓુ    અને   અનાજના  દાણા  ખાય  છે. 

આનદંમા ં   આવેલો    મોર    કળા   કર&ને    નાચે    છે. 

તે  ÔટWXકૂ...   ટWXકૂ...Õ  એવા   અવાI  મીઠા  ટXકૂા  કર�  છે. 

મોરના    પ>છામંાથંી     મનોહર     પખંા       બને     છે. 

મોરની  માદાને  Ôઢ�લÕ કહ� છે.  તેને રંગીન પ>છા ંહોતા નથી. 

મોર   આપણા   દ�શ�ુ ં (ભારત  દ�શ�ુ)ં  રા\]&ય  પ�ી  છે. 



 
 

કાબર 

 

કાબર આપણને રોજબરોજ જોવા મળ9ુ ં$ણી9 ુ ંપખંી છે. 

એની  ડોક  અને  મા^ુ ંકાળા રંગના  ચમકતા ં હોય  છે. 

એની   ચાચં   અને   પગ   પીળા   રંગના   હોય   છે. 

કાબરની �ખની આસપાસનો પીળો રંગ Qુદંર લાગે  છે. 

કાબર છાતી  કાઢ&ને  ડો<ંુ  હલાવતી  ઠ:સાથી  ચાલે  છે. 

એ  વાતો  કરતી  $ય  છે  અને  ચણ  ચણતી $ય  છે. 

એ  જમીન  પરથી  અનાજ અને 7વાત વીણી  ખાય  છે. 

એ  ઝાડની  ક�  દ&વાલની  બખોલમા ં  માળો   બાધેં  છે. 

ભય  જણાતા ં બધી  કાબરો  કાગારોળ  મચાવી  Hકૂ�  છે. 

કાબર  બી$ં  પખંીઓની  બોલી  પણ  બોલતી  હોય  છે. 

કાબર 7વાતને  ખાઈ  જ9ુ ં ખે`તૂને ઉપયોગી  પખંી  છે. 



 

 

<કૂડો 
 

<કૂડો  આપ�ુ ં  ;બૂ   $ણી9 ુ ં  રંગબેરંગી   પખંી   છે. 

એના  માથે  રાતા  રંગની   Qુદંર   કલગી   શોભે   છે. 

એને  વાકંા,ં  ભરાવદાર  અને  રંગબેરંગી  પ>છા ંહોય છે. 

<કૂડો  છાતી  કાઢ&ને  સૈિનકની  Iમ  દમામથી ચાલે છે. 

અનાજના   દાણા  અને   7વજ9ં ુ  એનો   ખોરાક   છે. 

<કૂડો  મોટા  ભાગે મરઘીઓના  ટોળામા ંફરતો દ�ખાય છે. 

બી$ <કૂડા સાથેની  લડાઈમા ંએ�ુ ંસાbુ ંજોમ દ�ખાય છે. 

પરોઢ  થતા ં એ  Ô<કૂડ� ...<ૂકÕ અવાજથી  સૌને જગાડ� છે. 

<કૂડો    cભાતના   છડ&દાર    તર&ક�    ઓળખાય   છે. 
 



 

 

સમડ& 
 

સમડ&   માનવ - વસવાટની   ન7ક   રહ�9 ુ ં  પખંી   છે. 

એના    શર&રનો   રંગ     Bખૂરો    બદામી    હોય   છે. 

એની    ચાચં     વાકં&    અને    અણીદાર     હોય   છે. 

એના  પ$ં મજ,તૂ  અને  નહોર  ;બૂ ધારદાર  હોય  છે. 

સમડ&ને     મોટ&     અને    લાબંી    પાખંો    હોય   છે. 

એનાથી   તે   આકાશમા ં   ;બૂ    જ   Fચે    ઊડ�   છે. 

ખોરાકની શોધમા ંતે આકાશમા ંગોળ  ગોળ ફરતી હોય  છે. 

Fચેથી   પણ  એ જમીન  પરનો   િશકાર   જોઈ  શક�  છે. 

એ  રાધેંલો  ખોરાક,  મર�લા  cાણી�ુ ં માસં વગેર� ખાય છે. 

dદર  Iવા  7વોને એ  તરાપ માર&ને   ઉપાડ&  $ય  છે. 



 

 

કોયલ 

 

કોયલ  વન-ઉપવનમા ં રહ�નાMંુ  લોકિcય  પખંી   છે. 

એના   આખા   શર&રનો    રંગ    કાળો    હોય   છે. 

એની   �ખ   રાતા   રંગની   અને  Qુદંર  હોય  છે. 

તે �બાઓમા ંક� અeય f�ૃોની ઝાડ&મા ંજોવા મળે છે. 

કોયલ શરમાળ હોઈ f�ૃોમા ંપોતાને hપાવીને બેસે છે. 

નાની   7વાત  અને  ફળફળા@દ  એનો   ખોરાક   છે. 

કોયલ    કદ&    પોતાનો    માળો     બાધંતી   નથી. 

એ  પોતાના  Gડાનેં કાગડ&ના માળામા ંHકૂ&  આવે  છે. 

કોયલ   Ô<ુX.ૂ..   <ુX.ૂ..Õ  એવો  મીઠો  અવાજ  કર�  છે. 

વસતંઋ9મુા ં  એના   આવા  મીઠા ટXુકા સભંળાય છે. 



 

 

શાહHગૃ 

 

શાહHગૃ   Pુિનયાભર�ુ ં  સૌથી  મો(ંુ  પ�ી  છે. 

એને ;બૂ લાબંી ડોક અને મજ,તૂ ચાચં હોય છે. 

એના  પગ  લાબંા અને jલુાબી રંગના હોય  છે. 

એને  બે  મોટ&  અને  મજ,તૂ  પાખંો  હોય  છે. 

એ  પાખંો  વડ�  તે  ખાસ   ઊડ&   શક9ુ ં  નથી. 

પણ   તે   ;બૂ   જ   ઝડપથી   દોડ&  શક�  છે. 

શાહHગૃ   આ@kકા   ખડં�ુ ં  રહ�વાસી   પખંી  છે. 

શાહHગૃ Pુિનયા�ુ ંસૌથી મો(ંુ G`ુ ંHકૂ9 ુ ંપખંી  છે. 

એ�ુ ંG`ુ ંlીફળ Iવ`ુ ંમો(ંુ અને  સફ�દ  હોય  છે. 

શાહHગૃના  પ>છા ં ;બૂ  જ  ક>મતી  ગણાય  છે. 



 

 

 

ગીધ 

 

 

ગીધ માનવ - વસવાટની  ન7ક  રહ�નાMંુ  પખંી   છે. 

એની  પાખંો  ;બૂ  જ  મોટ&  અને  લાબંી  હોય   છે. 

એની  ડોક  ;બૂ  લાબંી  અને  વળાકંવાળ&  હોય  છે. 

એની   ચાચં   મોટ&   અને   લાલ  રંગની  હોય  છે. 

મર�લા ં  cાણીઓ�ુ ં  માસં  એનો  Hmુય  ખોરાક  છે. 

એને મોટ& પાખંો હોવા છતા ંતે ઝાn ંઊડ& શક9 ુ ંનથી. 

:મશાન ન7કના ંઝાડ ક� મકાન પર તે જોવા મળે  છે. 

ગીધ   ટોળામા ં  દ�ખા9 ુ ં/ રહ�નાMંુ  મો(ંુ   પખંી   છે. 



 

 

લpડખોદ 

 

લpડખોદ   વન - વગડા�ુ ં   મનોહર     પ�ી    છે. 

તેના માથે રાતા ંઅને કલગી Iવા ંFચા ંપ>છા ંહોય  છે. 

તેની પાખંોના પ>છા ંસોનેર& અને બદામી રંગના હોય છે. 

આ   પ>છાથંી    તે    વધાર�    Qુદંર     દ�ખાય    છે. 

તેની   ચાચં  લાબંી, મજ,તૂ  અને  ધારદાર  હોય  છે. 

તેના   વડ�   તે  ઝાડના  થડને ક�  લાકડાને   કોર�  છે. 

તેના આવા jણુને લીધે જ તે ÔલpડખોદÕ  કહ�વાય  છે. 

તેનો લાક`ુ ંકોરવાનો અવાજ Pૂરથી  પણ  સભંળાય  છે. 

લpડખોદ     ઝાડના    થડના    બાકોરામા ં  રહ�  છે. 

એ  લાકડામાનંા ં નાના ં 7વજ9ં ુ અને  ફળ  ખાય  છે. 



 

 

હસં 

 

હસં   એ   આપ�ુ ં   $ણી9 ુ ં  વન - વગડા�ુ ં  પ�ી   છે. 

એના  શર&રનો  રંગ   સફ�દ  અને  આછો   Bરૂો   હોય  છે. 

એ�ુ ં મા^ુ ં ધોqં   અને  ચાચં  jલુાબી  રંગની   હોય  છે. 

હસં   નદ&કાઠં�   ક�    વન:પિતવાળા ં  તળાવોમા ં  રહ�  છે. 

પાકના લીલા r<ુરો અને વન:પિતના ંબીજ તેનો ખોરાક છે. 

હસં     ટોળામા ં     રહ�નાMંુ      સપંીLુ ં     પ�ી      છે. 

એ   આકાશમા ં  Fચે   હારબધં   ઊડતા  જોવા  મળે  છે. 

ચાદંની રાsે આકાશમા ંઊડતા હસંોની હાર Qુદંર  લાગે  છે. 

હસં   કપટ   િવના�ુ ં  અને   િનદtષ    પખંી  મનાય  છે. 



 

 

બતક 

 

બતક   ધોળા   રંગ�ુ ં  $ણી9 ુ ં  જળચર   પખંી  છે. 

તેની પાખંોના પ>છા ંભરાવદાર અને Qુવંાળા  હોય  છે. 

તેની  ચાચં  પીળા   રંગની   અને   ચપટ&  હોય  છે. 

એના પ$ંના �ગળા ંચામડ&થી  જોડાયેલા  હોય   છે. 

બતક માછલા,ં 7વજ9ં ુતથા અનાજના દાણા ખાય છે. 

તે  પાણીમા ં હોડ&ની  Iમ  સરસર,  સરસર  તર�  છે. 

બતકને પાખંો હોવા છતા ંતે  ખાસ  ઊડ&  શક9 ુ ં નથી. 

એ  જમીન   ઉપર   ;બૂ   ઝડપથી   દોડ&   શક�  છે. 

બતક  Ôતક તક તર...Õ  એવો  ઝીણો  અવાજ  કર�  છે. 



 

 

બગલો 
 

બગલો  સફ�દ   રંગ�ુ ં  મો(ંુ   જળચર   પખંી   છે. 

તેની ડોક  ;બૂ  લાબંી  અને  વળાકંવાળ&  હોય  છે. 

તેને  લાબંા  પગ   અને   લાબંી   ચાચં   હોય   છે. 

તેના  પગનો  અને  ચાચંનો  રંગ  પીળો   હોય  છે. 

બગલાની  પાખંો    ધોળ&   અને   મોટ&   હોય   છે. 

એનાથી   એ   આકાશમા ં   ;બૂ    Fચે   ઊડ�   છે. 

બગલો   પાણીમા ં  એક  પગે  v:થર  ઊભો  રહ�  છે. 

માછLુ ંન7કમા ંઆવતા ંજ એ ચાચંથી ઝડપી લે  છે. 

બગલો જળાશયમા ંન7કના ંf�ૃોમા ંરહ�નાMંુ પખંી છે. 
 



 
 

wવુડ 

 

wવુડ  ના�ુ,ં   બેડોળ   અને   1બહામ�ુ ં  પ�ી   છે. 

એના   શર&રનો   રંગ   Bખૂરો   બદામી   હોય   છે. 

એને મો(ંુ ગોળ મા^ુ ંઅને મોટ& ગોળ �ખો  હોય  છે. 

એના માથાના ંપ>છા ંિશxગડાની અણીઓ Iવા લાગે છે. 

એની  તીણી  ધારદાર  ચાચં  નાક  Iવી  દ�ખાય  છે. 

wવુડ  Fદર,   માછલા,ં   દ�ડકા ં   વગેર�   ખાય   છે. 

wવુડ @દવસે  પોતાના  રહ�ઠાણમા ં   લપાઈ  રહ�   છે. 

તે  રાતના  rધારામા ં પણ સાર& ર&તે જોઈ શક�   છે. 

તેથી તે રાsે  ઝાડ  ક�  મકાન  ઉપર  જોવા  મળે  છે. 

wવુડ રાsે Ôw.ૂ..w.ૂ..w.ૂ..Õ એવો કકyશ  અવાજ  કર�  છે. 


