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णनवेदन 
 
 अध हनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने, तंत्र अहण ऄहभयाहंत्रकी आत्यादी के्षत्रात त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृती, आहतहास कला आत्यादी हवषयातं मराठी भाषेला हवदापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयग याव ेहा म ख्य ईदे्दश लक्षात घेउन साहहत्य संस्कृती मंडळाने वाङमय हनर्ममतीचा हवहवध कायगक्रम 
हाती घेतला अहे. मराठी हवरॄकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, वाङमयकोश, हवज्ञानमाला, भाषातंरमाला, 
अंतरभारतीहवरॄभारती, महाराष्ट्रेहतहास आत्यादी योजना या कायगक्रमात ऄंतभूगत केल्या अहेत. 
 
 मराठी भाषेला हवद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दजा येण्याकहरता मराठी हवज्ञान, तत्त्वज्ञान, 
सामाहजक शासे्त्र अहण तंत्रहवज्ञान या हवषयावंरील संशोधात्मक व ऄद्यावत माहहतीने य क्त ऄशा गं्रथाची 
रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची अवश्यकता अहे. हशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा हवकास होइल ही 
गोष्ट तर हनर्मववादच अहे. पण मराठी भाषेचा हवकास होण्यास अणखीही एक साधन अहे अहण ते साधन 
म्हणजे मराठी भाषेत हनमाण होणारे ईत्कृष्ठ वाङमय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व संस्कृती याचें 
ऄहधष्ठान तयार व्हाव ेलागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच अरॅयाने हशक्षण घेतात, कामे करतात व 
हवचार व्यक्त करतात तोपयंत हशक्षण सकस बनत नाही. संशोधनाला परावलंहबत्व रहाते व हवचाराला 
ऄस्सलपणा येत नाही. एवढेच नव्हे तर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानहवज्ञानापासून सवगसामान्य माणसे वहंचत 
राहतात. 
 
 वरील हवषयावंर केवळ पहरभाषाकोश ऄथवा पाठ्यप स्तके प्रकाहशत करून हवद्यापीठीय स्तरावर 
ऄशा प्रकारचे स्वरूप व दजा मराठी भाषेला प्राप्त होणार नाही. सवगसामान्य स हशहक्षतापंासून तो प्रज्ञावतं 
पंहडतापयंत मान्य होतील ऄशा गं्रथाचंी रचना व्हावयास पाहहजे. मराठी भाषेत झकवा ऄन्य भारतीय 
भाषामंध्ये हवज्ञान, सामाहजक शासे्त्र व तंत्रहवज्ञान या हवषयाचें प्रहतपादन करावयास ईपय गक्त ऄशा पहरभाषा 
सूची झकवा पहरभाषा कोश तयार होत अहेत. पहरृमी भाषानंा ऄशा प्रकारच्या कोशाचंी गरज नसते. याचे 
कारण ईघड अहे. पहरृमी भाषातं ज्या हवद्यानंा संग्रह केलेला ऄसतो, त्या हवद्याची पहरभाषा सतत वापराने 
रूढ झालेली ऄसते. त्या शबदाचें ऄथग त्याचं्या ईच्चाराबंरोबर ऄथवा वाचनाबरोबर वाचकाचं्या लक्षातं येतात. 
हनदानं त्या त्या हवषयावंरील हजज्ञासूनंा तरी ते माहीत ऄसतात. ऄशी स्स्थती मराठी झकवा ऄन्य भारतीय 
भाषाचंी नाही. पहरभाषा झकवा शबद याचंा प्रहतपदानाच्या ओघात समपगकपणे वारंवार प्रहतहष्ठत लेखातं व 
गं्रथात ईपयोग केल्याने ऄथग व्यकत करण्याची त्यात शक्ती येते. ऄशा तऱ्हेने ईपयोगात न अलेले शबद 
केवळ कोशात पडून राहहल्याने ऄथगश न्य राहतात. म्हणून मराठीला अध हनक ज्ञानहवज्ञाचंी भाषा 
बनहवणयाकहरता शासन, हवद्यापीठे, प्रकाशन संस्था व त्या त्या हवषयाचें क शल लेखक यानंी मराठी 
गं्रथरचना करणे अवश्यक अहे. 
 
 वरील ईदे्दश ध्यानात ठेवनू मंडळाने जो बह हवध वाङमयीन कायगक्रम अखला अहे. त्यातील 
पहहली पायरी म्हणून सामान्य स हशहक्षत वाचकवगाकहरता, आंग्रजी न येणाऱ्या क शल कामगाराकहरता व 
पदवी/पदहवका घेतलेल्या ऄहभयतं्याकंहरता स बोध भाषेत हलहहलेली हवज्ञान व तंत्रहवषयक प स्तके 
प्रकाहशत करून स्वल्प झकमतीत देण्याची व्यवस्था केलेली अहे. मंडळाने अजवर अरोग्यशास्त्र, 
शरीरहवज्ञान, जीवशास्त्र, अय वेद, गहणत, ज्योहतषशास्त्र, भौहतक, रेहडओ, ऄण हवज्ञान, सासं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, वनस्पहतशास्त्र, पाणी प रवठा, साखर हनर्ममती आत्यादी हवषयावंर ४० दजेदार प स्तके 
हवज्ञानमालेत प्रकाहशत केली अहेत. प्रकाशहचत्रणकला, गणकयंते्र, रंग, कृहत्रम धागे, प स्तक बाधंणी, 
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मोटार द रूस्ती, वैमाहनक हवद्या, ऄवकाशयान, वास्त कला आत्यादी आतर ऄनेक हवषयावंरील प स्तके तयार 
होत अहेत. 
 
 महाराष्ट्राचे एकूण के्षत्रफळ तीन लक्ष सात हजार सातश े बासष्ट चौ. हकलोमीटर ऄसून एकूण 
के्षत्रफळाच्या १८·४ टके्क म्हणजेच स मारे छपन्न हजार चौ. हकलोमीटर के्षत्र जंगल प्रदेशाने व्यापलेले अहे. 
ह्या जंगलव्याप्त प्रदेशात हनरहनराळ्या प्रकारच्या वनस्पती ऄसून त्या त्या भौगोहलक पहरस्स्थतीन सार हवहवध 
प्राणी त्यात वास्तव्य करतात. सवगसाधारणपणे या प्राण्याचंी माहहती फारच थोड्ानंा म्हणजेच त्याचंा 
जवळून ऄभ्यास करणाऱ्यानंाच ऄसते. परदेशी हशकारी, साहसी प्रवासी व प्राणीशास्त्रज्ञ यानंी काही हवहशष्ट 
प्राण्याचंा जीवनक्रम अपल्या वनवास्तव्यात जवळून पाहून त्यासबंंधी ऄहधकारवाणीने हलहहलेल्या काही 
आंग्रजी प स्तकाचंी येथे अठवण होणे साहहजक अहे. परंत  या प्राण्याबंद्दल मराठीमध्ये एकहत्रतपणे माहहती 
देणारी प स्तके क्वहचतच अढळतील. ही माहहती सवगसामान्य वाचकास मराठीतून ईपलबध व्हावी म्हणून 
महाराष्ट्र राज्यातील जंगलात अढळणाऱ्या हनरहनराळ्या प्राण्याचंी माहहती हमळवनू प स्तकरूपाने 
वाचकापं ढे अणण्याचे काम मंडळातफे सौ. शलेजा र ाबटग ग्रब, म ंबइ यानंी पूणग केले. सदर प स्तकात एकूण 
४२ हचते्र ऄसून ही हचते्र ब ाम्ब ेन चरल हहस्टरी सोसायटीच्या सौजन्याने या प स्तकात ऄंतभूगत करण्यात 
अली अहेत. सौ. ग्रब यानंी स बोध भाषेत हे प स्तक हलहहले ऄसून सवगसामान्य वाचकाच्या दृष्टीने ऄत्यंत 
माहहतीपूणग व ईद्बोधक झाले अहे. मंडळाच्या हवज्ञानमालेत हे प स्तक महाराष्ट्रातील वन्य प्राणी या नावाने 
प्रकाहशत करण्यास मंडळासं अनंद होत अहे. 
 
वाइ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
हवजयादशमी ऄध्यक्ष 
१९ अहरॄन, शके १९०० महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ 
११ ऑक्टोबर, १९७८  
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प्रस्तावना 
 
 महाराष्ट्राची भमूी पूवीपासून स जल व स फल म्हणून ओळखली गेली अहे. ऄनेक वन्य प्राणी 
अपली हजेरी येथील वनामंध्ये लावनू अहेत. येथील वनामंधील झाडावंर रंगबरंेगी पक्षयाचें संमेलन नेहमी 
भरलेले हदसून येते. अपल्या हदवसभराच्या कामाने थकलेल्या मनाला पक्षयाचंा गोड अवाज कानावर 
पडल्यास खासच अल्हाददायक वाटेल. तसेच अपल्या चाकोरीच्या जीवनाबाहेर जाउन ह्या प्राणी जगात 
डोकावल्यास मनाला खहचतच हवरंग ळा हमळेल. अपल्याकडे एवढे प्राणी हदसत ऄसून त्याबद्दलची माहहती 
मात्र फारच थोड्ा लोकानंा ऄसते. परदेशी लोकामंध्ये ऄसे पक्षीप्राणी पाहण्याचे फारच वडे अहे. झकबह ना 
परदेशातं अठवड्ाची दोन हदवसाचंी स ट्टी ऄशा हनसगाच्या सहवासात घालहवण्यास ते लोक धडपड 
करीत ऄसतात. तेथे ऄनेक ईपवने, ऄभयारण्ये हदसून येतात. तसेच तेथे पयगटकासाठी खास हफरण्याच्या 
वाटा (नेचर रेल्स) व वाटाडे (गाइड्स्) ऄसतात. प्राण्यावंरची माहहती देणारी ऄनेक प स्तके ईपलबध 
ऄसतात. अपल्याकडे ह्या गोष्टींची फारच कमतरता भासते. हशवाय त्यावरचे साहहत्यदेखील स्थाहनक 
भाषामंधून ईपलबध नाही. त्याम ळे सामान्य लोकापंयगत ही माहहती पोहोचणे शक्य नाही. याकहरता महाराष्ट्र 
राज्य साहहत्य-संस्कृती मंडळाने जो सामाध्य-हवज्ञानाच्या हनरहनराळ्या हवषयावंर प स्तके प्रकाहशत 
करण्याचा ईपक्रम हाती घेतला अहे. तो स्त त्य अहे. त्याद्वारा मला अपल्या राज्यातील प्राणीजीवन 
त मच्या प ढे ठेवण्याची संधी हमळाली. 
 
 ह्या प स्तलामध्ये मी अपले वन्य जीवन वाचकापं ढे जास्तीत जास्त सोप्या भाषेत ठेवण्याचा प्रयत्न 
केला अहे. ही शास्त्रीय माहहती सामान्य वाचकाचं्या गरजा लक्षात ठेवनूच माडंली अहे. प स्तकाचे हलखाण 
करताना मी तशी कोणाची मदत घेतलेली नाही. परंत  ह्या कामी माझ्या ययजमानाचंी फारच मदत झाली. 
वगेवगेळ्या म द्यावंर चचा केल्याम ळे लेखन स लभ झाले. तसेच फ ारेस्ट हडपाटगमेंटचे महाराष्ट्र राज्यासाठी 
ऄसलेले क्य रेटर रॅी. पी. कन्नन यानंी ईपवने व ऄभयारणये ह्या हवषयी माहहती देण्यात खूप मदत केली. 
याहशवाय त्यानंी स्वतः प ष्ट्कळ रस घेउन माझ्याशी ईत्साहाने चचा करून मला प ष्ट्कळ म दे्द माडंण्यास मदत 
केली. त्याबद्दल मी त्याचें ऄत्यंत अभार मानते. 
 
 प स्तकामध्ये जी रंगीत हचते्र घातली अहेत. ती एस्. एच्. पे्रटर याचं्या The Book of Indian 
Animals ह्या प स्तकावरून घेतली अहेत. ब ाम्ब ेन चरल हहस्री सोसायटीने या प स्तकामधील हचते्र घेण्यास 
परवानगी हदली. याबद्दल सोसायटीचे अभार मानते. 
 
 प ढील वणगन लहान थोर सवांस अवडेल व त्याम ळे हवशषेतः अपल्या तरुण हपढीमध्ये ह्या 
प्राण्याहंवषयी अवड हनमाण होइल ही ऄपेक्षा अहे. हे प स्तक हवद्याथी वगास तसेच वनखात्यातील सरकारी 
कमचाऱ्यानंा देखील ईपयोगी पडेल ऄशी खात्री अहे. 
 

सौ. शैलजा र ाबर्ट ग्रब 
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१ णवषयप्रवेश 
 
 प्रस्त तच्या ह्या प स्तकामध्ये महाराष्ट्र राज्यात हदसून येणाऱ्या वन्य प्राण्याबंद्दल माहहती हदलेली 
अहे. ह्यामध्ये फक्त सस्तन प्राणीच नमूद केलेले अहेत. प्रथम अपण सस्तन प्राणी म्हणजे काय ते पाहू. 
सस्तन प्राण्याचंी व्याख्या प ढीलप्रमाणे करता येइल. पृर्थवीवरील सवग पृष्ठवशंीय झकवा पाठीचा कणा 
ऄसलेल्या कशरेु (Vertebrate) प्राण्याचें दोन वगग पडतातः ईष्ट्ण रक्ताचे प्राणी व शीत रक्ताचे प्राणी. ईष्ट्ण 
रक्ताच्या प्राण्याचं्या शरीराचे तपमान कायम ऄसते. सभोवतालच्या वातावरणाचा त्याचं्या शरीराच्या 
तपमानावर काहीच पहरणाम होत नाही. ह्या प्राण्याचें अणखी दोन ईपवगग पडतात. पक्षी व सस्तन प्राणी हे 
ते ईपवगग होत. 
 
 “सस्तन प्राणी (मानवासहहत) म्हणजे ज्याचं्या शरीरावर केस ऄसतात अहण जे हपलानंा जन्म 
देतात व त्यानंा दूध पाजून त्याचें संगोपन करतात.” पृर्थवीवरील सवग प्राण्यामंध्ये फक्त सस्तन प्राणीच 
अपल्या हपलानंा ऄंगावरचे दूध पाजतात. देवमासा व ड ालहफन यानंा कोणी मासे समजून चूक करण्याचा 
संभव अहे. कारण ते जरी पाण्यात राहत ऄसले तरी आतर सस्तन प्राण्यासंारखेच अपल्या हपलानंा ते 
ऄंगावरचे दूध पाजतात. आतकेच नव्हे तर त्याचं्या शरीराच्या काही ठराहवक भागावर केस देखील ऄसतात. 
सस्तन प्राण्याचंी ही दोन प्रम ख लक्षणे झाली. याहशवाय अणखी हकतीतरी सागंता येतील. सस्तन प्राण्याचंा 
खालचा जबडा म्हणजे एकच सलग हाड ऄसून तो वरच्या जबड्ाला प्रत्यक्ष जोडलेला ऄसतो. आतर 
पृष्ठवशंीय प्राण्यामंध्ये खालचा जबडा दोन झकवा ऄहधक हाडानंी बनलेला ऄसतो. द सरी लक्षात घेण्याजोगी 
गोष्ट म्हणजे सस्तन प्राण्यामंध्ये हृदय व फ फ्फ से ही हवभाजक पडद्याम ळे पोटातील आंहद्रयापंासून वगेळी 
झालेली ऄसतात. आतर प्राण्यामंध्ये ऄशा प्रकारचा हवभाजक पडदा अढळून येत नाही. हृदय, फ फ्फ से, 
जठर अतडी ही सवग एकाच पोकळीमध्ये अढळून येतात. आतर प्राणी सवगसाधारणपणे ऄंडी घालतात व 
त्यातून नवीन प्राणी जन्माला येतो; तर सामान्यतः सवगच सस्तन प्राणी हपलानंा जन्म देतात. सवग सस्तन 
प्राण्यामंध्ये ह्याला ऄपवाद दोनच अहेत. ते म्हणजे (१) डकबील्ड प्ल हटपस (ह्याला मराठीमध्ये 
बदकचोच्या ऄसे म्हणतात) अहण (२) म ंग्याखाउ (Spiny Ant-eater). परंत  हे प्राणीदेखील ऄंड्ामंधून 
हपले बाहेर अली की आतर सवग सस्तन प्राण्यापं्रमाणेच त्यानंा अपल्या ऄंगावरचे दूध पाजून त्याचंी वाढ 
करतात. 
 
 अत्मसंरक्षण, ऄन्न अहण हनवारा याकंहरता वळेी प्रहतस्पध्यावर हल्ला करणे व हपलाचंी जोपासना 
करणे या तीन गोष्टी पृर्थवीवरील आतर सवग प्रकारच्या प्राण्यापेक्षा सस्तन प्राणी जास्त काळजीने व ह षारीने 
करताना हदसून येतात. कारण त्याचं्या ब द्धीचा हवकास आतर प्राण्याचं्या ब द्धीपेक्षा जास्त झालेला अहे. 
 
 ह्या सवगच सस्तन प्राण्याचं्या राहणीमानाचा व त्याचं्या एकंदर अय ष्ट्याचा ऄभ्यास करणे फार 
मनोरंजक अहे. परंत  ह्या प स्तकामध्ये फक्त महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या प्राण्याबंद्दल अपण माहहती 
पाहणार अहोत. कारण सबधं भारतात हकत्येक जाती व ईपजातींचे प्राणी हदसून येतात. त्या सवांबद्दलची 
माहहती पाहणे येथे शक्य नाही. हनसगाने हवहवध प्रकारचे वन्य पश पक्षी हनमाण करून ही सृष्टी समृद्ध केली 
अहे. ह्या संपत्तीचा ऄमोल ठेवा स दैवाने भारताला फार मोठ्या प्रमाणावर हमळालेला अहे. अपला भारत 
देश प रातनकालापासून वन्य प्राण्यानंी समृद्ध ऄसा देश म्हणून ओळखला जातो. भारताच्या मदैानी भागात 
काळे हरीण, हठपक्याहठपक्याचें हरीण, नीलगाय याचें कळप ऄजूनही हदसून येतात. भारतातील जंगालातं 
गौर, साबंर, वाघ, हत्ती हदसून येतात. एकझशगी भीमकाय गेंडा असाममधील जंगलातं अढळतो; तर 



 

अनुक्रमणणका 

रानबकरा दहक्षण भारतात हनलहगरी येथे हदसून येतो. चौशींगा, बाराशींगा, ढाण्यावाघ, काश्मीर काळवीट, 
कस्त री मृग, लंगूर, ईडणाऱ्या खारी ऄसे हकत्येक प्राणी भारताच्या ह्या ना त्या भागातंील जंगलातं अढळून 
येतात. भारतात हजतक्या हवहवध प्रकारचे पश पक्षी पहावयाला सापडतात हततके क्वहचतच आतर देशातं 
पहावयाला हमळतील. याला कारणे ऄनेक अहेत. त्यातंील म ख्य कारण म्हणजे भारताची भौगोहलक रचना 
व त्याद्वारे हमळालेले फायदे. सबंध भारत देशात अपल्याला वगेवगेळ्या प्रकारचे भभूाग व ऄनेक प्रकारची 
जंगले हदसून येतात. ठराहवक जंगलातंील राहणीमान ठराहवक जातीच्या पश पक्षयानंा ऄन कूल ऄसे ऄसते. 
 
 अज अपल्या सबंध भारत देशातील जहमनीपकैी स मारे ७·३३ लक्ष चौरस हक. मी. के्षत्र जंगलव्याप्त 
अहे. जंगलाचे के्षत्र सवग राज्यात सारख्याच प्रमाणात नाही. असाम, ओहरसा यासारख्या राज्यात ते एकूण 
के्षत्रफळाच्या २० टक्क्यापेंक्षा ऄहधक भरते; तर पंजाब, राजस्थान यासारख्या कोरड्ा हवामानाच्या 
राज्यात ते ३ टक्क्यापेंक्षाही कमी अहे. महाराष्ट्र राज्यात जंगलव्याप्त प्रदेशाचे हे प्रमाण एकूण के्षत्रफळाच्या 
१८·४ टके्क अहे. महाराष्ट्राचे एकंदर के्षत्रफळ तीन लक्ष सात हजार सातश े बासष्ट चौ. हक. मी. अहे. 
त्यापैकी स मारे छपन्न हजार चौ. हक. मी. आतके के्षत्र जंगलप्रदेशानंी व्यापलेले अहे. 
 
 जंगलके्षत्राचंी भारतातील हवभागणी प्राम ख्याने पावसाच्या प्रमाणावर अधारलेली अहे. 
जंगलप्रकारही पजगन्यमानाप्रमाणेच अढळतात. महाराष्ट्रातील वन्य जीवनाची सखोल माहहती घेण्यापूवी 
अपण प्राणीमात्राचें वगीकरण कसे करण्यात अलेले अहे याबद्दल थोडीफार माहहती घेणे योग्य ठरेल. 
 
 प्राण्याचं्या वगीकरणात सूत्रबद्धता अणण्याचा पहहला प्रयत्न ॲहरस्ट ाटलने केला. ऄठराव्या 
शतकातील हनसगगतज्ज्ञ हलनीऄस ह्या स्स्वस शास्त्रज्ञाने वगीकरणाची (Class) पद्धत घालून प ढचा 
महत्त्वाचा टप्पा गाठला. प ढे हसम्पसन् या शास्त्रज्ञाने सस्तन प्राण्याचें वगीकरण वाढ अहण रचना ह्यामधील 
मूलभतू फरकावर अधाहरत ऄशा १९ गणामंध्ये (Orders) केले. ग णाचें पृथक्करण क लामंध्ये (Families) 
केले जाते. एका क लामधील प्राण्याचें महत्त्वाचे ग ण सारखेच ऄसतात. ईदा., Felidae (फेलीडी) ह्या 
क लामध्ये वाघ, झसह, हचत्ता, हबबळे, वगेवगेळ्या प्रकारची माजंरे ह्या सवांचा समावशे होतो. हे क ल 
Carnivora (कानीव्होरा) ह्या गणामध्ये समाहवष्ट अहे. कानीव्होरा ह्या गणामध्ये मासंभक्ष क ऄसे सस्तन 
प्राणी मोडतात. 
 
 बऱ्याचशा सारख्या ग णाचं्या प्रजातीच्या समहूाला गोत्र (genus) ऄसे म्हणतात. गोत्र क लापेक्षा 
खालच्या वगाचे ऄसते झकवा द सऱ्या शबदात अपण क लाचे गोत्रात वगीकरण केले जाते ऄसे म्हणू शकू. 
गोत्राची कल्पना संपूणगपणे मानवहनर्ममत अहे. केवळ सोइसाठी सारख्या ग णाचं्या प्रजाती एकत्र करुन 
गोत्राची हनर्ममती केली अहे. हलहनऄसचा नेहमी गोत्रावंर हवशषे भर ऄसे; परंत  ऄलीकडे गोत्रानंा फारसे 
महत्त्व हदले जात नाही. गोत्रामंध्ये कोणत्या प्रजाती एकत्र करावयाच्या ह्यासबंंधीचे वाद तज्ज्ञामंध्ये होत 
अले अहेत अहण ऄजून होत अहेत. शास्त्रीय नावामंधील पहहले नाव गोत्राचे ऄसते. एवढ्याप रताच 
अपला गोत्राशी संबधं येणार अहे. एकाच गोत्रातील सवग प्राण्याचें नाव एकच ऄसते. ईदा., फेलीडी 
क लात फेलीस नावाचे एक गोत्र अहे; त्यामध्ये फेलीस चास, फेलीस हलबीका, फेलीस टोमेंटोसा आ. 
ऄनेक जातींची माजंरे येतात. 
 
 गोत्राची हवभागणी हनरहनराळ्या जातींमध्ये (Species) करणे ही वगीकरणाची शवेटची पायरी 
अहे. जात एक नैसर्मगक घटक अहे. अंतर हनपज करुन जातीची कसोटी ठरहवण्यात येते. एका जातीत 
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सारख्या ग णधमाचे वगेवगेळे प्राणी ऄसतात. जात्यातंगगत ऄसे ऄनेक सूक्षम भेद ऄसू शकतात. हे फरक जर 
ऄहधक स्पष्ट व कायमचे ऄसतील तर वगीकरण शास्त्रज्ञ त्या जातीच्या ईपजाती (Sub Species) अहण वशं 
ह्यात अणखी भेद करतात. परंत  हनरहनराळ्या वशंातील प्राण्याचंी अंतर हनपज होउन स द्धा जात तीच 
राहहल्याम ळे जात ही वगीकरणाचा घटक होतेच. 
 
 पृर्थवीवर अढळून येणाऱ्या सस्तन प्राण्याचं्या १९ गणापंैकी ९ गणामंधील कमीऄहधक प्राणी 
महाराष्ट्रात हदसून येतात. महाराष्ट्रातील हठकहठकाणी अढळून येणाऱ्या सवग प्राण्याचंी अतापयंत ईपलबध 
ऄसलेल्या माहहतीवरुन जी यादी करण्यात अली अहे ती प स्तकाच्या शवेटी देण्यात अलेली अहे. 
 
 प ढच्या प्रकरणात अपण जंगलाचें प्रकार पाहून महाराष्ट्राची प्राकृहतक व नैसर्मगक तोंडओळख 
करुन घेणार अहोत. कारण एखाद्या भागातील वन्यप्राण्याचें जीवन जवळून पहावयाचे व त्याचं्या 
राहणीमानाचा ऄभ्यास करावयाचा तर अपल्याला त्या भागाच्या नैसर्मगक व भौगोहलक पहरस्स्थतीचा 
अढावा घेणे ऄत्यंत जरुरीचे अहे. 
 
 

*** 
 



 

अनुक्रमणणका 

२ जंगलांचे प्रकार व महाराष्ट्राची तोंड ओळख 
 
 भारतातील जंगलाचंी पाहाणी केल्यास एक गोष्ट प्राम ख्याने अपल्या लक्षात येते ती म्हणजे 
भारतातील जंगलाचंी हवभागणी पावसाच्या प्रमाणावर अधारलेली अहे; व त्यान सार खालीलप्रमाणे पाच 
प्रकार हदसून येतात :- 
 
(१) सदाहहरत जंगले 
 
 ज्या हठकाणी वार्मषक पजगन्यमान २०० सें. मी. पेक्षा जास्त अहे ऄशा भागात ही अढळतात. सह्य 
पवगताच्या पहरृम ईतरणीवर तसेच असाममध्ये हहमालयाच्या ईतरणीवर अहण ऄंदमान बेटात ही जंगले 
अहेत. अंबा, झचच, ग जगन, हशसव, महागनी, रबर, बाबं,ू रोझवडू, साल, एबनी आत्यादी झाडे या जंगलात 
अढळतात. 
 
(२) रंुदपणी पानझडी वृक्षाचंी जंगले 
 
 जेथे वार्मषक पजगन्यमान १०० ते २०० सें. मी. ऄसते ऄशा भागात ही जंगले अहेत. सह्य पवगताच्या 
पूवग ईतरणीवर तसेच हहमालयाच्या मध्य अहण पहरृम भागात ही जंगले अढळतात. साग, पळस, झपपळ, 
ऄज गन, खैर, मोह, हशरीष, चदंन, साल आत्यादी वृक्ष या जंगलात अढळतात. 
 
(३) झ ड पाचंी राने 
 
 ज्या भागात वार्मषक पजगन्यमान १०० सें. मी. पेक्षा कमी ऄसते तेथे ही राने अढळतात. दहक्षण 
पठाराच्या ऄंतभागात तसेच भारताच्या वायव्य भागात ही अहेत. बाभळू, बोरी व हनवड ंग या जातीच्या 
वनस्पती या भागात अढळतात. 
 
 पजगन्यमानाखेरीज सम द्रसपाटीपासूनच्या ईंचीन सार (Alpine Forests) भारतात हदसून येणाऱ्या 
जंगलाचें प्रकार प ढीलप्रमाणे अहेत. 
 
(४) ईपोष्ट्ण रंुदपणी अहण समशीतोष्ट्ण सदाहहरत जंगले 
 
 ही जंगले हहमालयात १०० मीटर ईंचीवर व दहक्षण भारतात १,५०० मीटर ईंचीवर अढळतात. या 
हठकाणी पजगन्यमान १२० सें. मी. पेक्षा ऄहधक ऄसते. ओक, देवदार, पाइन, फर आत्यादी वजनाने हलक्या 
लाकडाचंी झाडे ही या जंगलाचंी वैहशष्ट्ये होत. 
 
(५) सम द्रकाठची जंगले 
 
 ही जंगले भारताच्या हत्रभ ज प्रदेशात अहण सम द्रकाठच्या दलदलीच्या भागात अढळतात. ऄशा 
हठकाणी स ंद्रीची झाडे फार मोठ्या प्रमाणावर अढळून येतात. 
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 भारतात हदसून येणारे म ख्य जंगलप्रकार अपण वर पाहहले. या प स्तकात अपण महाराष्ट्रातील 
वन्यप्राणीजीवनासंबंधाने माहहती पाहणार ऄसल्याम ळे अपल्याला महाराष्ट्राच्या देखील एकंदर भौगोहलक 
व नैसर्मगक रचनेचा हवचार लक्षात घ्यावयास पाहहजे. म्हणजे त्यान सार महाराष्ट्रात कशा प्रकारची जंगले 
अढळून येतात ते समजेल व त्यान सार त्या प्रकारच्या नैसर्मगक पहरस्स्थतीत अढळून येणाऱ्या पशूबद्दल 
माहहती घेणे स लभ होइल. 
 
 महाराष्ट्राचा ५६० हक. मी. (सरळ रेषेत मोजल्यास) लाबंीचा पहरृम भाग ऄरबी सम द्राने वढेलेला 
अहे. त्याच्या वायव्य बाजूस ग जरात ऄसून ईत्तर व इशान्येस मध्य भारत अहण अग्नेय बाजूने अंध्र 
प्रदेशाच्या सीमा अहेत. दहक्षणेस म्हैसूर व गोवा ही राज्ये हदसून येतात. महाराष्ट्र राज्याचे एकंदर के्षत्रफळ 
३,०७,७६२ चौ. हक. मी. अहे. म्हणजे याचा हवस्तार सबंध भारताच्या १।१० पटीहून थोडा ऄहधकच होइल. 
सबंध महाराष्ट्रात दहक्षणोत्तर सह्याद्री पवगत पसरलेला अहे. सह्याद्रीची एकूण लाबंी ६४० हक. मी. अहे. 
त्याम ळे नैसर्मगकहरत्या महाराष्ट्राची हवभागणी प ढीलप्रमाणे झालेली अहे. 
 
(१) कोकणची हकनारपट्टी 
 
 सह्याद्रीचा पहरृम घाट पवगत महाराष्ट्राच्या पहरृम हकनारपट्टीजवळून दहक्षणेकडे खाली पसरलेला 
अहे. ऄरबी सम द्राजवळील भारताची पहरृम कडा व सह्याद्रीमधील झचचोळा भाग याला कोकणची 
हकनारपट्टी ऄसे नाव अहे. कोकणची हकनारपट्टी खाड्ा व बंदरे याम ळे स मारे ७२० हक. मी. लाबंीची अहे. 
कोकण हकनारपट्टीची हवा बरीच दमट ऄसून तेथे फारच पाउस पडतो. 
 
(२) दख्खनचे महाराष्ट्र पठार 
 
 सह्याद्री पवगताच्या पूवेला दख्खनचे महाराष्ट्र पठार पसरलेले अहे. ह्या पठाराच्या ईत्तरेला 
सातप डा पवगताच्या रागंा अहेत. सातप डा पवगत पूवग-पहरृम पसरलेला अहे. सह्याद्री व सातप डा पवगताचं्या 
कोन्यात ध ळे हजल्हा वसलेला अहे. नाहशकच्या ईत्तरेस व सातप ड्ाच्या दहक्षणेस सह्याद्रीच्या सातमाळा व 
ऄजंठा या डोंगराचं्या ओळी अहेत. महाराष्ट्रात सह्याद्रीचे बालाघाट व महादेव हे दोन प्रम ख फाटे पूवेकडे 
हवदभग व मराठवाड्ापयंत गेलेले अहेत. 
 
 महाराष्ट्रात ईन्हाळा, पावसाळा व हहवाळा ऄसे तीन ऊतू स्पष्टपणे हदसून येतात. नोव्हेंबर ते 
फेब्र वारी हहवाळा; माचग ते मध्य जूनपयंत ईन्हाळा व जून ते ऑक्टोबरपयंत पावसाळा ऄसे ऊत चक्र हदसून 
येते. महाराष्ट्राला पाउस नैऊत्य मोसमी वाऱ्यापासून हमळतो. सह्याद्रीम ळे मोसमी वारे ऄडतात व त्याम ळे 
कोकणात अहण सह्याद्रीच्या घाटमार्थयावर पाउस खूपच पडतो. हकनारपट्टीकडील ठाणे, क लाबा, 
रत्नाहगरी हजल्ह्यामंध्ये व घाटातील भागात पावसाचे प्रमाण फारच म्हणजे जवळजवळ ३,००० हम. मी. 
आतके अहे. काही भागात तर ते ७।८,००० हम. मी. आतके जास्त अहे. म ंबइच्या ईत्तरेस मात्र ते कमी कमी 
होत जाते. नाहशक, ध ळे, जळगाव तसेच ऄहमदनगर, सातारा, सागंली, सोलापूर, कोल्हापूर आत्यादी 
भागात पावसाची सरासरी ६००/६५० हम. मी. पेक्षा जास्त नाही. मराठवाड्ात ७५०/१,००० हम. मी. पयंत 
पाउस पडतो. पूणा-वैनगंगेच्या खोऱ्यात म्हणजे भडंारा, चंद्रपूर व नागपूर आत्यादी हजल्ह्यानंा सरासरी 
१,००० हम. मी. च्या असपास पाउस हमळतो. 
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 महाराष्ट्र राज्याचे सरासरी कमाल तपमान ३६·८१° सें. गे्र. ऄसून ते मे महहन्यात ४१·४०° सें. गे्र. 
पयंत देखील वाढते व हडसेंबर- जानेवारी ३०·०८° सें. गे्र. पयंत देखील ईतरते हकमान तपमानाची सरासरी 
१५·८५° सें. गे्र. ऄसून ते हडसेंबर-जानेवारीत ७·६०° सें. गे्र. पयंत खाली ईतरते. 
 
 याप ढे अपण येथे अढळणारी जंगले व त्याचंी रचना याचा अढावा घेउ. 
 
 महाराष्ट्र राज्यातील जंगले सवग हठकाणी सारख्या प्रमाणात घनदाट ऄशी नाहीत. तथाहप या 
जंगलातं हनवास करणारे वन्य पश पशी हवहवध प्रकारचे अहेत अहण हवप लही अहेत. पूवीपासून महाराष्ट्र 
हा वनरॅीने नटलेला ऄसा भाग म्हणून ओखळला जातो. हवामानाच्या फरकान सार येथील जंगलातूंन 
हवहवध प्रकारची झाडे व वनस्पती हदसून येतात. न सत्या फ ले येणाऱ्या झाडाचं्याच स मारे ३,५०० 
हनरहनराळ्या जाती हदसून येतात. सम द्रालगतच्या जहमनीपासून ते सह्याद्रीच्या क शीतील कळसूबाइ ह्या 
१,६४६ मीटर ईंचीच्या महाराष्ट्रातील सवोच्च हशखरापयंत वगेवगेळ्या प्रकारच्या वनस्पतीचे नम ने 
अपल्याला पहावयाला हमळतात. 
 
 महाराष्ट्राच्या एकंदर हवस्तारापैकी स मारे ५६,००० चौ. हक. मी. आतके के्षत्र जंगलप्रदेशानंी 
व्यापलेले अहे. सह्याद्रीच्या दहक्षणेस व इशान्येस व घाटात तसेच सातप डा पवगताच्या येथे दाट ऄसे 
जंगलप्रदेश हदसून येतात. ठाणे, क लाबा, नाहशक तसेच ध ळे, जळगाव, ऄमरावती अहण भडंारा, नागपूर, 
चंद्रपूर व यवतमाळ ह्या हजल्ह्यामध्ये जंगले मोठ्या प्रमाणावर अढळून येतात. 
 
 सदाहणरत जंगले : महाबळेरॄर, माथेरान, अंबोली, भीमाशकंर येथे पावसाचे मान ३,६०० ते 
७,००० हम.मी. आतके जास्त अढळून येत ऄसल्याने येथे सदाहहरत ऄरण्ये हदसून येतात. ह्या हवभागात 
प्राम ख्याने जाभंळू, हपसा, करमळ, ऄंजनी, हहरडा, अंबा, झचच, हशसव, महागनी, साल, नागचाफा, 
रोझवडू आत्यादी वृक्ष हदसून येतात. ह्या भागातंील जंगले वषगभर हहरवीगार व घनदाट ऄसतात. सदाहहरत 
जंगलातं वनस्तींचे हनरहनराळे मजले अढळतात. जहमनीबरोबर नेचे, कदगळी, रानस रण, लहान रोपटी, 
गवते, कंदम ळे वगैरे वनस्पती; ५ ते ६ मीटर ईंचीवर लहान वृक्ष व झ डूपे; २० ते ३० मीटर ईंचीवर झकवा 
त्याहून ऄहधक ईंचीवर मोठाले वृक्ष व त्यावर वाढणाऱ्या वलेी अहण अर्मकडसारख्या वनस्पती दृष्टीस 
पडतात. येथील मोठमोठे वृक्ष हहरव्यागार पानानंी सदा बहरलेले हदसून येतात. त्याम ळे ऄशा घनदाट 
जंगलामंध्ये ईन्हाळ्यामध्ये देखील गदग छाया ऄसते. तेथे तऱ्हेतऱ्हेचे ऄनेक प्राणी पहावयास सापडतात. 
 
 पानझाडी वृक्ांची अरण्ये : यामध्ये प ढीलप्रमाणे दोन भाग पाडता येतील :– 
 
 (१) वषाच्या काही काळात णहरवीगार णदसून येणारी जंगले : ही जंगले सह्याद्रीच्या क शीतच 
सदाहहरत जंगलाचं्या खालच्या पट्टयातं अढळून येतात. कोल्हापूर येथील चादंघर. साताऱ्यातील 
कोयनेचे जंगल तसेच क लाबा हजल्हा ह्या हठकाणी हदसून येतात. ही देखील भरपूर पावासाच्या हठकाणीच 
हदसून येतात. ऄशा जंगलातं सदाहहरत जंगलातं हदसून येणाऱ्या वृक्षाबंरोबरच पळस, पागंरा, हहरडा, 
बेहडा, झकडाल, कवठ, जाबं आत्यादींसारखे ठराहवक काळात पाने झडून जाणारे वृक्ष व झाडे देखील 
ऄसतात. ह्या भागातं वन्य प्राणी कमी प्रमाणात अढळतात. 
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 (२) पानझडी वृक्ांची साधारण णहरवी जंगले : या प्रकारची जंगले सह्याद्रीच्या ईतरणीवर जेथे 
१,५००/२,००० हम. मी. पयंत पाउस पडतो ऄशा हठकाणी अढळतात. क लाबा, रत्नाहगरी, ठाणे, नाहशक 
ह्या हजल्ह्यातं तसेच चंद्रपूर, भडंारा येथे हदसतात. ह्या हठकाणी सागं, हशसव, बेहडा, धावडा, ऐन, मोह, 
काकड आत्यादी झाडे मोठ्या प्रमाणावर ऄसतात. 
 
 पानझडी वृक्ांची सुकी जंगले : चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, भडंारा, मेलघाट, यावल या भागातील 
जंगले या प्रकारात मोडतात. ह्या भागामंध्ये पावसाचे प्रमाण बरेच कमी अढळते. ह्या जंगालातूंन साग, ऐन, 
सलाइ, धावडा, तेंडू, बीजा, लेंडीया, क ल्ल , मोवीन, मोह आत्यादी प्रकारचे वृक्ष हदसून येतात. या हठकाणी 
प ष्ट्कळ प्रकारचे वन्य प्राणी राहतात. 
 
 याहशवाय प णे, ऄहमदनगर, सातारा, ध ळे, जळगाव व सोलापूर हे प्रदेश ईष्ट्ण कहटबधंता येत 
ऄसल्याम ळे या हजल्ह्यामंध्ये ख रया झ ड पाचंी जंगले हदसून येतात. यामध्ये प्राम ख्याने बाभळू अहण बोरी 
ऄसतात. येथे पाउस फारच कमी म्हणजे जेमतेम ३०० ते ६०० हम. मी. पयंत पडतो व ईन्हाळ्यात तपमान 
केव्हाकेव्हा ४०° ते ५०° सें. गे्र. पयंतही ऄसते. 
 
 रत्नाहगरी, क लाबा व ठाणे या हजल्ह्यामंध्ये सम द्रकाठी दलदलीच्या प्रदेशातं काही जंगले हदसून 
येतात. यानंा आंग्रजीमध्ये “हलटोरल ऄँड टायडल ् स्वाम्प फ ारेस्ट” ऄसे म्हणतात. यामध्ये स ंद्रीची झाडे 
प्राम ख्याने हदसून येतात. 
 
 अता अपण महाराष्ट्रात म ख्यत्वकेरून हदसून येणाऱ्या जंगालाबंद्दल माहहती पाहहली. याप ढील 
प्रकरणामंधून अपण वन्य प्राण्याचं्या जीवनाचे जवळून दशगन घेणार अहोत. 
 
 या प स्तकात अता जे प्राणी अपण पाहणार अहोत त्याचंा क्रम प स्तकाच्या शवेटी हदलेल्या 
यादीप्रमाणे राहील. त्यान सार सवगप्रथम अपण मकंट (प्रायमेट्स Primates) या गणामध्ये येणाऱ्या 
प्राण्याचंी माहहती घेउ. 
 

 
*** 
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३ मकट रे् 
 
 या गटातं सवग प्रकारचे माकडे व वानरे मोडतात. सस्तन प्राणीवगात येणाऱ्या सवग गटामंध्ये ह्या 
गटातंील प्राण्याचं्या शरीराचा, हालचालींचा तसेच ब द्धीचा जास्त हवकास झालेला अढळून येतो. या 
गटाची प्रम ख वैहशष्ट्ये प ढील प्रकारे हदसून येतात. ह्या प्राण्याचं्या हाताचा ऄंगठा बाकीच्या सवग बोटाचं्या 
समोर बसहवलेला ऄसतो. त्याम ळे हाताची मूठ वळहवता येते व क ठलाही पदाथग झकवा वस्तू सहज ईचलता 
येते. पायाचंी रचना जवळजवळ हातासारखीच ऄसते. शास्त्रीय वगीकरणाच्या दृष्टींने पाहहले ऄसता 
मानवही ह्याच गटातं मोडतो. ऄथात ह्या प स्तकात अपण फक्त वन्य प्राण्याचंीच माहहती पाहणार अहोत. 

 
जंगलांतील इतर प्राण्यांबरोबरचे सहजीवन 

 
 माकडे व वानरे रानामध्ये हरणे, रानगायी आत्यादीसारख्या ऄन्य प्राण्याबंरोबर देखील सख्यत्वाने 
राहताना हदसून येतात. ज्या झाडावर माकडे फळे खातात; त्या झाडाचं्या खाली हकत्येकदा रानगायी वगैरे 
माकडानंी ऄधगवट खाउन टाकलेली फळे खाताना हदसतात. त्याचें म ख्य शतू्र म्हणजे मन ष्ट्य व वाघ 
(पटे्टवाला व हबबळ्या) हे होत. हबबळ्या वाघ झाडावर चढण्यात फारच पटाइत ऄसतो. माकडाचे मासं ही 
त्याला मेजवानीच ऄसते. माकडे रात्रीच्या वळेेस झाडाचं्या फादं्याच्या शक्य हततक्या टोकाला जाउन 
राहाण्याचे प्रयत्न करतात. कारण हबबळ्या जरी झाडावर चढला तरी फादंीच्या टोकाकडे येउ लागताच 
त्याच्या वजनाच्या भाराने फादंी गदगदा हलू लागते म्हणजे माकडे लगेच सावध होता व चीं चीं करून 
ओरडून सवांना सावध करतात. बऱ्याचदा ह्या गडबडीत एखादे तरी माकड घाबरून काय कराव े हे न 
स चल्याम ळे धपकन् खाली ईडी घेतेच, की हबबळ्याचा अयताच डाव साधतो. खाली पडलेल्या माकडाचा 
हबबळ्या पाठलाग करून फडशा पाडतो. माकडाचें द सरे शत्र ू म्हणजे ऄजगरे व मगरी होत. पाणी 
प्यावयाला अलेल्या माकडाचंी हशकार मगरी हकत्येकदा बरोबर साधतात. 
 
 माकडे नेहमी गटागटाने राहतात. अनंद, राग, भीती व्यक्त करण्याकहरता ती वगेवगेळे अवाज 
काढतात. अपल्या कळपातंील आतरानंा बोलावण्यासाठी तसेच सावधहगरीच्या सूचना देण्यासाठी काही 
ठराहवक प्रकारचे अवाज काढतात. तसेच अपले केस ओरबाडून ठराहवक आशारे देतात. रानामध्ये प्रत्येक 
कळपाच्या काही ठराहवक जागा ऄसतात. त्या मयादेपलीकडे सहसा कळपातंील माकडे जात नाहीत. 
माकडाचं्या साहंघक जीवनामध्ये अपल्याला hierarchy म्हणजे ईच्चनीच भेद हदसून येतो. हवशषेतः ब ानेट व 
स्ऱ्हसस जातीच्या माकडामंध्ये तो हवशषे प्रकारे जाणवतो. एका गटात लहान मोठी हमळून ३०-४० माकडे 
ऄसू शकतात. कें व्हा कें व्हा ही संख्या ५०-६० वरही जाते. कळपात ७-८ मोठे नर १०-१५ माद्या व आतर 
लहान-मोठी माकडे ऄसतात. ह्या कळपाचा प्रम ख एक बलवान व मजबूत ऄसा नर ऄसतो. त्याच्या खाली 
७-८ नराचंी क्रमवारी ऄसते. बळान सार ३ नंबरचा नर २ नंबरवाल्याला वचकून ऄसतो. ऄशा प्रकारे 
नरामंध्ये नंबरवारी ऄसते. कळपप्रम खाला सवात ईत्तम माद्या ईपभोगावयाला हमळतात. आतर सवग नर 
त्याला वचकून अपल्या मयादेत ऄसतात. तसेच प्रम ख नराच्या अवडत्या मादीला आतर माद्या घाबरून 
ऄसतात. खाद्याची वाटणीही वरील प्रकारेच होते. 
 
 कळपप्रम ख दर हदवशी कोणत्या हदशनेे कूच करावयाचे ते ठरहवतो. सवग कळप त्याच्या अजे्ञत 
ऄसतो. मधून मधून कळपप्रम ख नर दात हवचकून अपले सवग दात (हवशषेतः स ळे) मजबूत ऄसल्याचे 
दाखहवतो. कारण वयोमानान सार जेंव्हा त्याचे स ळे पडून २ नंबरच्या नराच्या लक्षात ते येताच तो त्याला 
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हपटाळून लावनू स्वतः कळपप्रम ख बनतो. त्यानंतर त्या म्हाताऱ्या नराला एकयाने अपले अय ष्ट्य कंठाव े
लागते. 
 
 कें व्हा कें व्हा ७/८ ईनाड तरूण नर कळपातून बाहेर फ टून अपला स्वतःचा ऄसा वगेळा कळप 
बनहवतात. कें व्हा कें व्हा काही माद्याही त्यानंा जाउन हमळतात. मानवाप्रमाणे माकडे देखील 
सवगसाधारणपणे एकावळेी एकाच हपलाला जन्म देतात. मात्र केव्हा केव्हा २/३ हपले देखील जन्माला 
येतात. हपल्ल ूजन्मल्याबरोबर अइच्या पोटाला हचकटून दूध हपउ लागते. अपल्या छोयाशा हातानंी व 
पायानंी ते अइच्या छातीचे व पोटाचे केस पकडून ठेवते. माकडीण खाली बसली ऄसता हपलू खाली पडू 
नये म्हणून हाताने ऄगर पायाने त्याला धरून ठेवते. हपल्लाला रागंता येउ लागेल आतके मोठे झाल्यावर ते 
अइच्या पाठीवर बसते. 
 
 माकडाबंद्दलची ही सवगसाधारण माहहती अपण पाहहली. याप ढे अपण या गटातील महाराष्ट्रात 
हदसून येणाऱ्या प्राण्याकंडे वळणार अहोत. महाराष्ट्रात म ख्यतः लाल तोंडाचे माकड (ब ानेट मंकी), ईत्तरी 
माकड (स्ऱ्हसस् मंकी), हन मान वानर (क ामन लंगूर) व तेवागं (स्लेंडर ल ारीस) हे या गटातं मोडणारे चार 
प्राणी हदसून येतात. अपण त्या प्रत्येकाची सहवस्तर माहहती याप ढे पाहू. 
 

लाल तोंडाचे माकड 
(ब ानेर् मंकी) 

 
 हे माकड क ल्यावर बसले ऄसता त्याचंी ईंची ६० सें. मी. भरते. त्याच्या शपेटीची लाबंी ही डोके व 
शरीर याच्या लाबंीपेक्षा मोठी ऄसते. ह्या जातीच्या पूणग वाढ झालेल्या नर माकडाचे वजन ६ ते ९ हक. ग्र . 
आतके व मादीचे ७ ते ८ हक. ग्र . पयंत भरू शकते. याच्या डोक्यावर काळसर रंगाचे लाबं केस डोक्याच्या 
मध्यापासून खाली सवगत्र छताप्रमाणे पसरल्यासारखे ऄसतात. तोंड बरेचसे लालसर रंगाचे ऄसते. त्याम ळे 
हे माकड लाल तोंडाचे माकड या नावाने ओळखले जाते. ऊत मानाप्रमाणे या माकडाच्या रंगात थोडासा 
फरक पडतो. हहवाळ्यात तो पाठीवर काळपट भ रा ऄसून पोटाकडे मळकट पाढंरा ऄसतो; तर ईन्हाळ्यात 
पाठीवर तो उदी ऄसतो. ही छोटी माकडे सहसा २०/३० च्या कळपाने राहत ऄसलेली हदसून येतात. 
हकत्येक वळेा खेळ करणाऱ्या डोंबाऱ्याकडे अपण ही माकडे पाहतो. फ ले, फळे, पाने झाडाचंी म ळे, कीटक 
जे काही हमळेल त्यावर ही ताव मारताना हदसून येतात. 
 
 रानातूंन मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास जी माकडे येउ शकत नाहीत ती स्वाभावाने हभत्री व लाजाळू 
ऄसतात; परंत  जी मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास येउन धीट झालेली ऄसतात ती केव्हा केव्हा फारच ईपद्रवी 
ठरतात. ही माकडे फारच खोडकर ऄसतात. जास्तकरून फळहवके्रते व धान्याची द काने ह्यावर त्याचंा 
फार मोचा वळतो. तसेच गावाकडे कौलारू घरे ऄसली तर द पारी हतपारी कौलाचं्या छपरावंरून ईड्ा 
मारून माणसानंा फार त्रास देतात. कौले ईचकटणे हा याचंा एक फार अवडीचा खेळ अहे. 
 
 रानातंील कळपामध्ये छोटी-मोठी; नर-मादी ऄशी सवग माकडे अढळून येतात. केव्हा केव्हा ईनाड 
तरुण नराचंी टोळकी देखील हदसून येतात. मादीच्या गभगधारणेचा काल स मारे ६ महहने ऄसतो. ४-५ वषाचे 
माकड वयात येउन पूणावस्थेला पोहोचलेले ऄसते. ह्या माकडाचें अय ष्ट्य स मारे १२-१५ वषांपयंत ऄसते; 
परंत  ह्या जातीचे एक पाळीव माकड ३० वषांपयंत जगल्याची नोंद अहे. 
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 ही माकडे महाराष्ट्रातील म ंबइ, प णे, नाहशक, ऄहमदनगर, सातारा, सागंली ह्या भागामंध्ये मोठ्या 
प्रमाणावर हदसून येतात. 
 

उत्तरी माकड 
(ऱ्हहसस् मंकी 

 
 ही माकडे लाल तोंडाच्या माकडाचें ईत्तरेकडील जातभाइ म्हटल्यास वावगे होणार नाही. 
महाराष्ट्रात फक्त म ंबइ व नाहशक येथे गोदेच्या तटीच ही हदसून येतात. अकाराने ती लाल तोंडाच्या 
माकडाहूंन थोडी मोठी ऄसतात. वजनदेखील थोडे जास्तच भरेल. पूणग वाढलेल्या नराचे वजन ७ ते १० 
हक. ग्र . भरते. परंत  ह्याच जातीच्या ईत्तर झहद स्थानात हदसून येणाऱ्या माकडाचें वजन त्याहूनही जास्त 
भरते. ह्या माकडाचं्या कमरेखालचा भाग लालसर ऄसतो. त्याम ळे ती पटकन ओळखू येतात. ही माकडे 
म ख्यतः नदीकाठाशंी, ज न्या पडक्या देवळामंध्ये तसेच तळ्याकंाठी, ईघड्ा माळरानावर आ. हठकाणी 
मोठ्या मोठ्या कळपानंी राहत ऄसलेली हदसून येतात. ऄती दाट जंगलात झकवा जंगलाच्या अतील दाट 
भागात ती सहसा जात नाहीत. हकत्येकदा ती रेल्वचे्या प्ल टफामगवरून माणसाचं्या गदीतून ल डब डत 
चाललेली झकवा प्रवाशानंी हभरकावलेले ऄन्न खाताना ऄथवा स्ट ाल्स् वरून काहीतरी पळहवताना हदसतात. 
ही माकडे पाण्यात ईत्तम रीतीने पोहतात. 
 
 ह्याचें राहणीमान, आतर सवयी, प्रजोत्पादन ह्याबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. वषाच्या 
कोणत्याही काळात त्यानंा हपले होतात. गभगधारणेच्या काळात मादीच्या कमरेखालचा भाग फारच लाल 
रंगाचा होतो. त्यावरून ती गाभण ऄसल्याचे लागलीच कळून येते. 
 
 महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या माकडाचं्या या वरील जाती पाहहल्यानंतर अपण वानराचें प्रकार पाहू. 
महाराष्ट्रात फक्त एकच जातीचा वानर हदसून येतो तो प्रकार ―हन मान वानर‖ म्हणून सवगत्र ओळखला 
जातो. 

 
हनुमान वानर 
(क ामन लंगूर) 

 
 माकडे व वानरे यातंील एक प्रम ख भेद येथे स्पष्ट केला पाहहजे तो ऄसा की वानराचं्या शपेया 
माकडापेंक्षा फारच लाबं लाबं ऄसतात. द सरी प्रम ख गोष्ट म्हणजे माकडाचं्या शरीराची टेवण लहान व 
ब टकी ऄसून ती फारच जाडी ऄसतात; तर वानराचें शरीर लाबं ऄसून स टस टीत ऄसते. 
 
 हन मान वानर झकवा काळ्या तोंडाचे हे वानर महाराष्ट्रातील जवळजवळ सवग भागात हदसून येते. 
झकबह ना सबंध भारतभर ही वानरे हदसून येतात. हे वानर बसले ऄसता त्याचंी ईंची ६० ते ७५ सें. मी. भरते. 
त्याची शपेटी मात्र ९०-१०५ सें. मी. लाभं ऄसते. अपल्याकडे सापडणाऱ्या ह्या वानराचें वजन साधारणतः 
९ ते १६ हक. ग्र . भरते. परंत  ह्याच जातीच्या ईत्तर झहद स्थान तसेच हहमालयाच्या पायर्थयाशी सापडणाऱ्या 
वानराचें वजन १६ ते २१ हक. ग्र . ही भरते. ह्या वानराचें हातपाय व शवेटी फारच लाबं ऄसतात. शरीराचा 
रंग भ रकट पाढंरा ऄसून चेहरा व हातापायाचें पंजे काळे ऄसतात. भारतात हदसून येणाऱ्या हवामानातील 
फरकान सार हनरहनराळ्या भागातं त्याचं्या शरीराचा रंग थोडाफार गडद ऄथवा हफकट हदसून येतो. ही 
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वानरे पूणगपणे शाकाहारी ऄसून ती पाने, फ ले, रानटी फळे, झाडाचंी म ळे आत्यादीवर अपली ग जराण 
करतात. रामाला सेतू बाधंण्यात ह्या वानरानंी मदत केली ऄशा धार्ममक समज तीम ळे यानंा मारणे हे झहद  
धमाचे लोक पाप ऄसे समजतात. त्याम ळे त्यानंा सहसा कोणी मारत नाही. त्याम ळे गावाकडे ही वानरे 
मंडइतून, देवळातून हनभगयपणे झहडत ऄसताना हदसून येतात. 
 
 ही वानरे नेहमी २०-२५ च्या कळपाने हदसून येतात. सकाळच्या थंड प्रहरी ती खाद्य शोधावयास 
बाहेर पडतात. द पारी ईन्हाच्या वळेी पाण्याच्या असपास तसेच सावलीला हवरॅातंी घेताना हदसतात. प न्हा 
संध्याकाळी बाहेर झहडायला हनघतात. ही वानरे जंगलात हकत्येकदा माकडाचं्या कळपाबंरोबर देखील 
झहडताना हदसतात; परंत  रात्री मात्र बरोबर अपल्या ठराहवक हठकाणी झोपावयास जातात. झोपेपयंत 
त्याचं्यामध्ये जागावंरुन भाडंणे होत राहतात. रात्रीच्या वेळेस ही वानरे मोठ्या मोठ्या झाडाचं्या पसरलेल्या 
फादं्याचं्या टोकाशी जाउन झोपतात. याचे कारण प्रथमच अपण पाहहले अहे. रात्री वाघ ऄथवा हबबळे 
त्याचें खाद्य शोधावयास बाहेर पडतात. हबबळ्याला माकडे, वानरे याचें मास फारच अवडते व तो झाडावर 
चढण्यात फार पटाइत ऄसतो; परंत  हबबळ्या वाघ फादंीच्या टोकाकडे येउ लागताच त्याच्या वजनाच्या 
भाराने फादंी गदगदा हलू लागते व वानरानंा आशारा हमळतो. ताबडतोब ती ह प्प ह प्प ऄसा अवाज काढून 
सवांना सावध करतात. त्याम ळेच बह धा फादं्याचं्या टोकाकडे जाण्यावरुन त्याचं्यात भाडंणे होत ऄसावीत. 
 
 महाराष्ट्रातील ऄमरावती, भडंारा, चंद्रपूर, हवदभग ह्या भागातील जंगलातूंन ही सहसा मोठ्या 
प्रमाणावर हदसून येतात. ह्याचं्यामध्ये वगेवगेळ्या तऱ्हेचे कळप अढळून येतात. केव्हा केव्हा मोठ्या 
कळपामंध्ये छोटी-मोठी; नर-मादी ऄशी सवग प्रकारची प ष्ट्कळशी वानरे हदसून येतात तर कें व्हा कें व्हा फक्त 
एकच नर व त्याच्या प ष्ट्कळशा माद्या व त्याचंी हपल्ल ेऄशा सबंध एकाच मोठ्या क ट ंबाचा कळप ऄसलेला 
हदसून येतो. तर कें व्हा न सते नरच एखाद्या कळपात हदसून येतात. 
 
 ह्या वानरामंध्ये गभगधारणेचा काल साधारणपणे ९ महहने ऄसतो. महाराष्ट्रात जानेवारी ते माचगच्या 
स माराला नवीन हपल्ल ेजन्माला अलेली हदसतात. 
 

तेवागं 
(स्लेंडर ल ारीस) 

 
 हा प्राणी हनशाचर अहे. हनशाचर म्हणजे जे हदवसभर क ठेतरी दडून बसून रात्री खाद्य शोधण्यास 
बाहेर पडतात ते प्राणी. 
 
 स्लेंडर ल ारीस अकाराने फारच लहान ऄसते. डोके व शरीर हमळून जेमतेम अठ दहा आंचाचा 
प्राणी हा. शपेटीचा देखील पत्ता नसतो. गोल डोके अहण डोक्याच्या मानाने फार मोठे ऄसे गोल गरगरीत 
डोळे. कानही मोठे व हातपाय हकडहकडीत ऄशा एकंदरीत ऄवतारावरुन हा प्राणी ओळखावयाला खूपच 
सोपा अहे; तरीही तो शोधून काढणे महा कठीण काम! कारण हदवसा तो शरीराची ग ंडाळी करुन झाडाला 
ईलटा टागंून घेउन झोपा काढीत ऄसतो झकवा भगदाडे, ग हा यामध्ये दडून बसलेला ऄसतो. 
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 ह्याच्या शरीराचा रंग मातकट ऄथवा ईदी ऄसून पाठीकडे तो थोडा गडत होत जातो. त्याच्या 
डोळ्याभोवती गडद रंगाचे वत गळ हदसून येते. त्याच्या ऄंगावरील केस ऄगदी दाट नसले तरी मउ मउ 
ऄसतात. 
 
 हा हनशाचर प्राणी महाराष्ट्रात खंडाळ्याच्या असपास ऄसलेल्या दाट जंगलामध्ये हदसून येतो. हे 
सहसा जोडीजोडीने ऄसतात. हदवसभर झोपा काढून झाल्यावर संध्याकाळच्या वळेी भक्षयाच्या मोहहमेवर 
हनघतात. फळे, पाने व जोडीला हमळतील ते कीटक हा याचंा अहार! झाडाच्या फादंीला पायाने ग ंडाळून 
घट्ट पकडून हाताने हमळतील ते कीटक पकडून तोंडात कोंबताना मोठी मजेशीर हदसते ही स्वारी! त्यानंा 
घाणेरीची फळे फार अवडतात. त्याचबरोबर ते छोया छोया पाली, सरडे, पक्षी, झाडावरील बेडूक आ. 
ची हशकार करतात. हे प्राणी हनशाचर ऄसून फारच लाजरे व हभते्र ऄसल्याम ळे ते सहसा दृष्टीस पडत 
नाहीत. 

 
 

*** 
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४ मांसाहारी प्राणी 
 
 ह्या प्रकरणामध्ये अपण मासंाहारी गटामध्ये येणाऱ्या प्राण्याचंी माहहती पाहणार अहोत. प्राण्याचंा 
हा गट फारच मोठा अहे. त्याला आंग्रजीमध्ये कानीव्होरा ऄसे म्हणतात. ह्यामध्ये मोडणारे बह तेक सवग प्राणी 
मासंाहारी अहेत. वाघ, झसह, क त्रा, माजंर, लाडंगा, कोल्हा, ऄस्वल ऄसे सवगच प्राणी ह्या गटात येतात. 
ऄनेक वगेवगेळ्या ग णवैहशष्ट्यानं सार ह्या गटाचे वगीकरण प ष्ट्कळशा क ट ंबामंध्ये करण्यात अलेले अहे 
तेंव्हा या प्रत्येक क ट ंबाची वैहशष्ट्ये पाहणे सोइस्कर ठरेल. महाराष्ट्रात ह्या गटातील फक्त सात क ट ंबातंील 
प्राणी हदसून येतात. तेंव्हा अपण फक्त सात क ट ंबाचंी माहहती घेणार अहोत. ही सात क ट ंब ेप ढीलप्रमाणे 
अहेत. 
 
१.  क नीडे (Canidae) : क त्र्याच्या जमातीत येणारे प्राणी ह्या क ट ंबात येतात. ईदा., लाडंगा, कोल्हा, 
 जंगली क त्रा आ. 
 
२.  उसीडे (Ursidae) : या क ट ंबात ऄस्वल हा प्राणी येतो. 
 
३.  म स्टेलीडे (Mustelidae) : या क ट ंबात जलमाजंर, राटेल आ. प्राणी येतात. 
 
४.  स्व्हव्हेरीडे (Viverridae) : या क ट ंबात हसव्हेट क ट या एक प्रकारच्या माजंराचंा समावशे होतो. 
 
५.  हापेस्टीडे (Herpestidae) : म ंगूस हा या क ट ंबात येणारा प्राणी अहे. 
 
६.  हाइनीडे (Hyaenidae) : तरस हा प्राणी या क ट ंबात येतो. 
 
७.  फेलीडे (Felidae) : या क ट ंबामध्ये सवग प्रकारची माजंरे, वाघ, झसह हे प्राणी येतात. 
 
 वरील सात क ट ंबात प ष्ट्कळ वगेवगेळ्या प्राण्याचंा समावशे अहे. परंत  अपण या क ट ंबातंील फक्त 
महाराष्ट्रातच हदसून येणारे प्राणी पाहणार अहोत. यापकैी बह तेक सवग प्राण्याचंी तशी अपली तोंडओळख 
अहेच. त्यापैकी हकत्येकाबंद्दलच्या ऄनेक दंतकथा व गोष्टी देखील अपल्या चागंल्या पहरचयाच्या अहेत. 
परंत  त्याचं्या खाण्याहपण्याच्या व आतर ऄनेकहवध सवयींची माहहती पाहणे नक्कीच मनोरंजक ठरेल. 
 
 वाघ, झसह, क त्रा, लाडंगा, ऄस्वल हे सवगच प्राणी जरी एकाच गटात येत ऄसले तरी त्याचं्या 
राहण्यावागण्याच्या प ष्ट्कळच हभन्न हभन्न तऱ्हा अहेत. क त्रा, लाडंगा, कोल्हा हे एकमेकानंा जास्त जवळचे 
अहेत तर वाघ, झसह, हचत्ता वगेवगेळ्या प्रकारची माजंरे आ. प्राणी हे एकमेकानंा जास्त जवळचे अहेत. 
तेव्हा क ट ंबान सार त्याचं्यात साधम्यग ऄसलेले हदसून येते. प्रत्येक क ट ंबाची स्वतःची ऄशी काही खास 
वैहशष्ट्ये अहेत. ती सवग अता अपण प ढे पाहणार अहोत. ह्या गटातंील सवगच प्राण्याचंी माहहती वाचकानंा 
मनोरंजक व ईद्बोधक वाटेल ऄसा हवरॄास वाटतो. 
 
 पाळलेल्या झहस्त्र प्राण्याचंी, नेहमी त्याचं्याजवळ राहणाऱ्या आतर प्राण्याबरोबर दोस्ती होउ शकते. 
ईदाहरणाथग झसह / वाघ याचंी क त्र्याबरोबर. क त्र्यामाजंराचे कायम वैर ऄसले तरी एका घरात पाळलेली 
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क त्रीमाजंरे भाडंणाहशवाय राहू शकतात. हरणाचंी हशकार करण्यासाठी बाळगलेल्या हचत्त्याची व पाळलेल्या 
हरणाची दोस्ती ऄसल्याचा ईल्लेख “अयने-ए ऄकबरी” त अहे. ईलटपक्षी काही जातींच्या पाळलेल्या 
क त्र्यानंा हशकवनू सावजाची हशकार करण्यासाठी ईपयोगात अणता येते. ऄसे क ते्र वाघावरही हल्ला 
करण्यास डरत नाहीत ऄसे ईल्लखे अहेत. प ढे “जंगली क त्रा” या भागात दशगहवले अहे की भ केलेला 
जंगली क त्र्याचंा कळप पटे्टवाल्या वाघावर हल्ला करुन त्याला ठार करतो ऄशी ईदाहरणे माहहत अहेत. 

 
क नीडे कुरंु्ब 

(कुत्रा, लांडगा, कोल्हा वगैरे) 
 
 प्रथम अपण या क ट ंबाची खास वैहशष्ट्ये पाहू. या क ट ंबात क त्रा, लाडंगा, कोल्हा आ. प्राणी येतात 
हे अपण वर पाहहलेलेच अहे. क त्रा हा माणसाच्या प ष्ट्कळसा पहरचयाचा अहे. तो त्याचा दोस्तच अहे 
म्हणा ना! पूवीपासून माणसाने त्याला पाळले अहे व क त्र्याने देखील इमानीपणे माणसाचे धनीपण 
स्स्वकारले अहे. क त्रा, लाडंगा व कोल्हा हे प्राणी एकाच क ट ंबात मोडत ऄसल्याम ळे त्याचें प ष्ट्कळसे ग ण 
तसेच त्याचं्या वागण्याच्या तऱ्हा ह्यामध्ये बरेच साम्य हदसून येते. हे साम्य शरीराच्या ठेवणीत देखील प ष्ट्कळ 
ऄंशी हदसून येते. लाबंोडके-तोंडाकडे हनम ळते होत अलेले डोके, मोठे ईभट कान, झ पकेदार शपूेट व 
बारीक लाबंट पाय ऄशी साधारणपणे या क ट ंबातील प्राण्याचं्या शरीराची घडण अहे. क नीडे क ट ंबातील 
प्राणी हे फेलीडे क ट ंबापासून वगेळे काढले पाहहजेत. कारण माजंराच्या जातींतील प्राण्यानंा नख्या अत 
ओढून घेता येतात. त्याम ळे चालताना त्याचं्या पावलाचंा हबलकूल अवाज होत नाही. त्याचं्या पावलानंा 
गादीसारखे मउ मउ तळवे ऄसतात. क त्र्याच्या जातींतील प्राण्यानंा ऄशाप्रकारे नख्या अत ओढून घेता 
येत नाहीत. ह्या क ट ंबातंील प्राण्यामध्ये प्राम ख्याने हदसून येणारी द सरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या सवगच 
प्राण्याचं्या शरीराचा रंग साधारणतः मळकट ईदी, तपहकरी ऄथवा हवटकरी लालसर ऄसा अहे. म ख्यतः 
त्याचं्या ऄंगावर क ठल्याच प्रकारचे पटे्ट ऄथवा हठपके अढळून येत नाहीत. ह्या प्राण्याचं्या शरीराची ठेवण 
ही त्याचं्या भक्षय हमळहवण्याच्या पद्धतीला साजेशी अहे. साधारणपणे हे प्राणी भक्षयाचा ईघडईघड पाठलाग 
करुन ते हमळहवतात. क त्र्याच्या जातीच्या ह्या प्राण्याचें घ्राणेंहद्रय ऄहतशय तीव्र ऄसते. जमीन ह ंगून ते 
अपले भक्षय कोणत्या हदशनेे गेले ऄसेल हे सहज ओळखू शकतात. ऄथात त्याचंी दृष्टी देखील तीक्षण ऄसते 
व कानही हतखट ऄसतात. परंत  माजंराच्या जातीचे प्राणी गंधज्ञानापेक्षा अपल्या दृष्टीवर जास्ती ऄवलंबून 
ऄसतात. क नीडे क ट ंबातील प्राण्याचं्या शरीराचे द सरे वैहशष्ट्य म्हणजे त्याचें लाबं व मजबूत पाय. हे पाय 
भक्षयाचा सतत दोन दोन तास पाठलाग करावयाला देखील समथग ऄसतात; परंत  त्याचं्या पंज्याचंा 
माजंराच्या जातीतील प्राण्यापं्रमाणे भक्षयावर हल्ला करावयाला ईपयोग होत नाही झकबह ना त्याचं्या पायाची 
घडणच वगेळी ऄसते; त्याम ळे ह्या प्राण्यानंा झाडावर चढता येत नाही व पाण्यात पोहताही येत नाही (परंत  
ह्याला ऄपवाद म्हणजे सवग क ते्र पाण्यातून पोहत जाउ शकतात); त्याचें पाय फक्त क ठच्याही प्रकारच्या 
कठीण जहमनीवरुन पळण्याकहरताच हनसगाने ऄन कूल केले अहेत. 
 
 क त्र्याच्या क ट ंबात मोडणारे क त्र्यासारखे प्राणी माणसाळू शकतात. तर लाडंगा, कोल्हा यासारखे 
प्राणी जंगलातच अपले जीवन कंठणे ऄहधक पसंत करतात. लाडंगे व जंगली क ते्र सहसा एकटे द कटे 
रहाण्यापेक्षा कळपाने रहाणे जास्त पसंत करतात. एकटा द कटा लाडंगा ऄथवा जंगली क त्रा एखादे वळेेस 
हरणासारखे मोठे जनावरही मारु शकतो परंत  कळपात ऄसल्यावर त्याचंी शक्ती ऄद्भतू ऄसते. ऄशा वळेेस 
ते मोठी मोठी हरणे, साबंरे सहजपणे पाठलाग करुन मारु शकतात. ऄशाम ळे हकत्येकदा ते जंगलात 
ऄसणाऱ्या वाघ, झसह, हबबळ्या ऄशा मोठ्या मोठ्या प्राण्याचं्या भक्षयामध्ये भागीदारी करतात. परंत  बह धा 
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ज्या प्रकारच्या जंगलामंध्ये हे प्राणी राहातात त्यावरही हकत्येक गोष्टी ऄवलंबून ऄसतात. दहक्षण भारतात 
लाडंगे वाघाच्या भक्षयात वाटेकरी होत नाहीत. कारण त्या हठकाणी त्यानंा आतर ऄनेक प्राणी हमळतात. 
ईघड्ा माळरानावर ऄथवा स क्या जंगलात हबबळ्याच्या भक्षयात ह्याचंी भागीदारी ऄसते कारण बह धा ऄशा 
माळरानाजंवळच मन ष्ट्यवस्ती जास्त करुन अढळून येते. तेंव्हा शळे्या-मेंढ्या, गाइग रे ह्यासारखे खाद्य 
त्यानंा सतत मन ष्ट्यवस्तीपासून हमळते. बह तकरुन हा खाद्यप रवठा सतत होत ऄसतो त्याम ळे त्यानंा 
भक्षयाचा त टवडा भासत नाही. 
 
 जंगली क ते्र मात्र लाडंग्यापं्रमाणे सहसा मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास रहाणे म ळीच पसंत करीत 
नाहीत. हकत्येकदा जंगली क त्र्याचंा मोठ्ठा कळप भ केलेला ऄसल्यास हबबळ्या, ऄस्वल व झकवा पटे्टवाला 
वाघ ह्यासारख्या एखाद्या मोठ्या प्राण्यावर देखील हल्ला करावयास मागेप ढे पहात नाहीत. परंत  क त्र्याच्या 
क ट ंबात मोडणाऱ्या ह्या प्राण्यानंा आतर मोठमोठ्या प्राण्याबंरोबरच ईंदीर, घ शी, खारी, सायळी वगैरेसारखे 
रोडंट (Rodent) ह्या गटामध्ये येणारे प्राणी तसेच छोटे-मोठे पक्षी आतकेच नव्हे तर खेकडे झकवा मृद काय 
जलचर प्राणी देखील खाद्य म्हणून चालतात. 
 
 हे प्राणी राग, भीती झकवा आतर भावना व हवचार एकमेकानंा कळहवण्यासाठी ओरडून, ग रग रुन 
झकवा भ कूंन वगेवगेळे ठराहवक अवाज काढतात. हकत्येकदा जवळपास एखादा वाघ ऄसल्याची चाह ल 
लागताच कोल्हे रडल्यासारखा अवाज काढून सवांना त्याची जाणीव करुन देतात. त्याम ळे मग बाकीचे 
सवग कोल्हे सावध होतात. कें व्हा कें व्हा पारध्याची चाहूल लागली की हशकारी क ते्र मोठमोठ्याने 
रडल्यासारखा अवाज काढून एकमेकानंा सावध करतात. याहशवाय प्रत्येक जातीच्या कळपामध्ये 
हशकारीच्या झकवा आतर काही खास सूचना देण्याकहरता ठराहवक अवाज काढण्याच्या तऱ्हा ऄसतात. हपल्ल े
क ठे लाबं गेली ऄसता त्यानंा अइबाप ठराहवक अवाज काढून जवळ बोलाहवतात. नर व मादी समागमाच्या 
काळात एकमेकानंा अकृष्ट करण्याकहरता ठराहवक अवाज काढतात. वगेवगेळ्या अवाजावं्यहतहरक्त 
एकमेकाशंी संधान ठेवण्यासाठी ह्या क ट ंबातील प्राण्यामंध्ये अणखी काही तऱ्हा अहेत. पाळीव क ते्र 
(domestic dog) देखील अपल्या ठराहवक के्षत्रातंील जागातूंन हफरत ऄसता मधूनमधून थोडे मूत्र टाकीत 
जातात. ह्याम ळे प्रत्येकाचे के्षत्र अखले जाते. त्या हद्दीत सहसा द सरे क ते्र जात नाहीत व गेल्यास त्याचं्यात 
हमखास भाडंणे होतात हे अपण पाहतोच. जंगली क ते्र अपल्या हद्दीच्या सीमा मूत्र झशपडण्याऐवजी त्या 
जागी थोडी थोडी हवष्टा टाकून ठरहवतात. ह्या प्राण्यामंध्ये एक प्रकारच्या ईग्र वासाची गं्रथी ऄसते. 
हतच्याम ळे त्याचं्या ऄंगाला, मूत्राला तसेच हवष्ठेला एक प्रकारचा ठराहवक ईग्र वास येतो. 
 
 ह्या प्राण्याचं्या प्रसवण्याचा ऄसा काही एक ठराहवक काळ नेमाने सागंता येत नाही. वषाच्या 
कोणत्याही महहन्यात त्यानंा हपले होतात. कें व्हा कें व्हा जंगली क त्र्याचं्या बऱ्याचशा माद्या गाभण ऄसल्यास 
त्या एकत्र येउन हपले ठेवण्यास छोया छोया ग हा ऄथवा नैसर्मगकरीत्या तयार झालेले मोठेसे बोगदे ऄशा 
स रहक्षत जागा पसंत करतात व त्या हठकाणी एकत्रतेने प्रसवनू अपल्या हपलाचें संगोपन करतात. लाडंगे, 
कोल्हे व पाळीव क ते्र यामध्ये मादी गाभण रहाण्याचा काल ६० ते ६३ हदवस ऄसतो तर जंगली क त्र्यामंध्ये 
तो ७० हदवस ऄसतो. क त्र्याच्याच क ट ंबात मोडणारी हदसावयाला कोल्ह्यासारखीच परंत  अकाराने लहान 
ऄसणाऱ्या प्राण्याचंी अखणी एक जात अहे. त्याला लोमरी ऄथवा कोकरी (आंहडयन फ ाक्स) ऄसे 
म्हणतात. हा प्राणी देखील महाराष्ट्रात हदसून येतो. या प्राण्याच्या गभगधारणेचा काल ५१ ते ५३ हदवस 
ऄसलेला साधारणतः अढळतो. 
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 कानीव्होरा या गटातील बह तेक सवगच प्राण्याचं्या हपलाचें डोळे जन्मतः बंद ऄसतात. स रुवातीला 
हपले लहान ऄसताना हपलाचंी अइ त्याचंी फारच काळजी घेत ऄसते. नर देखील त्यानंा व्यवस्स्थतपणे ऄन्न 
हमळवनू देण्याकडे लक्ष प रहवतो. स रुवातीला काही काळापयंत हपले द धावर पोसली जातात परंत  द धावर 
वाढण्याचा काळ हकती ऄसतो हे या प्राण्याचं्या बाबतीत हनहरृतपणे ऄजून माहहती नाही. जंगली क ते्र व 
कोल्हे याचंी वाढ फार झपायाने होते. वषगभरातच ते पूणावस्थेला पोहचून प्रजोत्पादन करावयास समथग 
होतात. लाडंगे मात्र वयाच्या हतसऱ्या वषी पूणावस्थेला पोहोचतात. जंगली क ते्र व लाडंगे याचंी हपले 
लहान ऄसल्यापासूनच अपल्या ऄंगातील हशकारी रक्त दाखव ू लागतात. हपले मोठी होइपयंत 
अइबापाबंरोबरच रहातात. ऄशा प्रकारे ३ ते ४ क ट ंब ेएकत्र येउन एकेक मोठासा कळप करुन रहातात. 
एका प्रौढ नराकडे कळपाचे नेतृत्व ऄसते. कळपातील आतर सवगजण त्याच्या अज्ञा पाळतात. 
 
 वर अपण क नीडे क ट ंबाची सवगसाधारण माहहती पाहहली. याप ढे अपण ह्या क ट ंबातील प्रत्येक 
प्राण्याची व त्याचं्या जीवनाची सहवस्तर माहहती पाहणार अहोत. या क ट ंबात मोडणारा पहहला प्राणी अहे 
लाडंगा! 

 
लांडगा 
(वुल्फ) 

 
 लाडंगा हा प्राणी अपल्या साधारण पहरचयाचा अहे. महाराष्ट्रातील क लाबा, कोल्हापूर, सातारा, 
ऄहमदनगर, सोलापूर, बीड, ऄमरावती व चंद्रपूर ह्या हजल्ह्यामंध्ये तो अढळून येतो. लाडंग्यानंा 
रहावयाला हहरवीगार तसेच पानझडी वृक्षाचंी दाट ऄरण्ये अवडतात. साधारणतः लाडंगे ऄरण्याच्या 
मध्यभागी म्हणजे जेथे ऄरण्याचा घनदाट भाग ऄसतो, ऄशा हठकाणी राहतात. 
 
 पूणग वाढलेला लाडंगा ईंचीला साधारणपणे ६०-७५ सें. मी. ऄसतो. त्याची लाबंी डोके व शरीर 
हमळून स मारे ९०-१०५ सें. मी. व शपेटी ३५ ते ४० सें. मी. ऄसते. अपल्या येथे महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या 
लाडंग्याच्या वजनाची सरासरी स मारे २० ते ३० हक. ग्र . ऄसल्याचे हदसून येते. त्यामानाने ईत्तर 
झहद स्थानात व हहमालयाच्या पायर्थयाशी हदसून येणारे लाडंगे ऄंगाने जास्त मजबूत ऄसतात. 
 
 क नीडे क ट ंबातील आतर प्राण्यापंासून लाडंगा त्याच्या मोठ्या जबड्ाम ळे व अकाराम ळे सहज 
ओळखू येउ शकतो. लाडंग्याचे दात (स ळे) देखील मोठे ऄसतात. अपल्या भारतात सापडणाऱ्या 
लाडंग्याच्या ऄंगाचा रंग साधारणपणे वाळूच्या रंगाचा ऄसून त्याच्या पाठीकडे तो थोडा गडद (जवळजवळ 
काळसर) होत गेलेला हदसून येतो. थंड प्रदेशात जे लाडंगे हदसून येतात त्याचा रंग जास्त गडद ऄसतो. 
या प्राण्याचं्या शरीराच्या रंगात ईन्हाळ्यात व हहवाळ्यात थोडासा फरक पडलेला हदसून येतो. 
 
 महाराष्ट्रात हे साधारणपणे ईघड्ा माळरानावंर देखील अढळून येतात. ईन्हाळ्याच्या हदवसात 
ते वाळूमधील ग हामंध्ये राहून कडक ईन्हापासून अपला बचाव करुन घेतात. केव्हा केव्हा ते मोठमोठ्या 
झ डूपाचंा देखील अरॅय घेतात. लाडंगे हदवसा व रात्री केव्हाही हशकार करतात. ते ज्या प्रकारच्या 
जंगलात राहतात त्यावर त्याचं्या भक्षयाचे स्वरुप ऄवलंबून ऄसते. त्याचं्या राहण्याच्या हठकाणापासून 
मन ष्ट्यवस्ती जर जवळपास ऄसेल व आतर काही भक्षय सहजासहजी हमळण्यासारखे नसेल तर ते तेथील 
माणसाचंी पाळलेली जनावरे, गाइग रे आ. पळहवतात. एखादेवळेी जवळपास कोणी मन ष्ट्य नसल्यास व 
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एकटे द कटे मूल कोठे रागंत ऄसेल ऄथवा खेळत ऄसेत तर त्याला देखील लाडंग्यानंी पळहवल्याची ऄनेक 
ईदाहरणे ईपलबध अहेत. कें व्हा कें व्हा सोकावलेल्या ऄशा लाडंग्यापासून गावातील लोकानंा फारच 
ईपद्रव होतो. दाट जंगलामध्ये जेथे त्यानंा हरणे, साबंरे हमळू शकतात तेथे त्याचें प्रम ख खाद्य ऄशा प्रकारचे 
मोठे प्राणी हेच ऄसते. ऄशा जंगलातं त्यानंा हकत्येक प्रकारचे वगेवगेळे पक्षी देखील हमळतात महाराष्ट्रात 
साधारणपणे पावसाळ्याच्या शवेटाशवेटाला लाडंग्याच्या माद्या गाभण राहहल्याचे व हडसेंबरमध्ये नवीन हपले 
जन्माला अल्याचे साधारणतः हदसून येते. एका वळेेस मादी स मारे तीन ते नउ हपलानंा जन्म देते. लाडंगे 
स मारे १२ ते १५ वषपेयंत जगत ऄसल्याचे अढळतात. 
 

कोल्हा 
(ज क ाल) 

 
 कोल्हा हा प्राणी कोणाच्या ओळखीचा नाही? आसापनीतीत देखील कोल्ह्याच्या कावबेाजपणाच्या 
हकत्येक गोष्टी अपण वाचतो. कोल्ह्याआतका लबाड ऄन् चत र ऄसा द सरा प्राणी सापडणे कठीण. त्याच्या 
चात याच्या ऄनेक गोष्टी अपल्या सवांच्या चागंल्याच पहरचयाच्या अहेत. कोल्हे साधारणतः काहीही 
खातात. मरुन पडलेल्या प्राण्याचें नासके क जके मासं, सवग प्रकारची फळे, उस, कोंबड्ा, एखादे 
लहानसे अजारी हरीण देखील तो मारु शकतो. परंत  जास्त करुन तो अपली हशकार धूतगपणाने साधतो. 
त्याला स्वतःला मोठेमोठे बलवान प्राणी मारण्याची ताकद नसते. हजारो वषापासून साहंगतल्या जाणाऱ्या 
जंगलच्या गोष्टीत कोल्हा हा वाघा झसहाचा ख षमस्कऱ्या झकवा ―चमच्या‖ ऄसल्याचे वणगन केले जाते. तो 
जण ूकाही एखादा ―गाइड‖ ऄसल्यासारखा झकवा हेरहगरी करुन सावज पकडण्यास वाघाला मदत करतो 
ऄसेच वणगन अहे. काही गोष्टीत हे कोल्हे जंगलातील आतर प्राण्यानंा वाघाझसहाच्या ईपस्स्थतीची म्हणजेच 
ते हशकारीला बाहेर पडल्याची जाणीव करुन देतात. तेंव्हा ते ―फ्य‖ू- - ऄशी हशटी मारतात. द सरी एक 
स रस कथा ऄशी अहे की ―फ्यू‖-- हा एक ठराहवक कोल्हा वाघ हशकारीला हनघाला की ख शमस्कऱ्याप्रमाणे 
नेहमी त्याच्याबरोबर ऄसतो व रस्त्यात काही धोका ऄसल्यास त्याची अगाउ सूचना वाघाला देतो. 
एकंदरीत त्याचे वणगन स्काउट, गाइड, हेर, पहारेदार ऄशा प्रकारेच केलेले अढळते. त्याच्या बदल्यात 
त्याला ह्या जनावरानंी केलेल्या हशकारीतील थोडासा वाटा नंतर हमळतो. हा प्राणी जरी कोणी पाहहला 
नसला तरी कमीत कमी कोल्हेक इ तरी ऐकून माहहत ऄसेल. साधारणपणे सूयास्तानंतर तसेच पहाटे 
कोल्हेक इ ऐकू येते. एक कोल्हा ओरडू लागला की त्याला द सरा–हतसरा कोल्हा साद देउ लागतो. ऄन् 
मग सवगचजण हमळून जंगल दणाणून सोडतात. ह्या कोल्ह्याला मी लाडंग्याचा च लतभाउच संबोधणार 
अहे. कारण थोडाफार फरक सोडल्यास हदसावयाला तो लाडंग्यासारखाच ऄसतो. मात्र अकाराने तो 
लाडंग्याहून खूपच लहान ऄसतो. त्याची ईंची स मारे ३७ ते ४२ सें.मी. ऄसते. डोके अहण शरीर हमळून 
लाबंी साधारणतः ६० ते ७५ सें.मी. होइल. शपूेट २० ते २८ सें.मी. लाबंीचे ऄसून ते चागंलेच केसाळ व 
झ पकेदार ऄसते. पूणग वाढलेल्या कोल्ह्याचे वजन ८ पासून १२ हक. ग्र . पयंतही भरु शकते. कोल्हे 
लाडंग्याहून व जंगली क त्र्याहूंन अकाराने खूपच लहान ऄसतात. त्याचं्या भ वयादेखील लाडंग्यापं्रमाणे 
वरती वळलेल्या नसतात. लाडंगे ऄशा मोठ्या व वर वळलेल्या भ वयामं ळे अहण मोठ्या भव्य कपाळाम ळे 
फारच कू्रर व भारदस्त हदसतात. कोल्ह्याचा रंग साधारणपणे ईदी ऄथवा तपहकरी ऄसतो. 
 
 कोल्ह्यानंा रहावयाला क ठच्याही प्रकारची जंगले चालतात. त्याम ळे महाराष्ट्रात ते सवगत्र अढळून 
येतात ऄसे म्हटले तरी चालेल. दमट हवामानाच्या दाट जंगलात, ईघड्ा माळरानावर तसेच स क्या 
रखरखीत जंगलात, बारमाही ऄरण्याच्या प्रदेशापासून ते वाळवटंापयंत अपल्या देशात कोल्हे सवगत्र 



 

अनुक्रमणणका 

अढळतात. हहमालयात ३,६०० मीटसग ईंचीवरही ते हदसून येतात. सामान्यतः ते लहानसहान गाव,े 
खेडोपाडी व शतेीभातीच्या असपासही अढळून येतात. या हठकाणी ते मलमूत्र व मेलेले प्राणी खात 
ऄसल्याम ळे ईपयोगी ऄसे सफाइचे काम करतात. हशवाय ते सरडे व कीटकही मटकावतात. कोल्हे 
साधारणतः संध्याकाळ झाली की लपतछपत हशकारीस बाहेर पडतात. ढगाळ ऄथवा थंड वातावरण ऄसेल 
तेव्हा ते सबधं हदवसभरही भक्षयाच्या शोधात भटकतात. ईन्हाच्या तसेच द पारच्या वळेी अडोशाला राहणे 
पसंत करतात. परंत  मधूनमधून तहान भागहवण्याकहरता बाहेर पडतात. कोल्ह्याचे अवडते खाणे म्हणजे 
कोंबडी, बदके, हतत्तर आ. होत. तसेच कोल्हे खेकड्ाचं्या हबळात अपली शपेटी घालून खेकडे पकडण्यात 
मोठे तरबेज ऄसतात. शवेटी हबळात घातली की अत ऄसलेल्या खेकड्ाला वाटते की अपलेच काही तरी 
खाद्य अहे अहण तो शपेटीला पकडतो. त्याबरोबर कोल्हा अपले शपूेट हबळातून झटकन् काढून खडकावर 
जोरात अपटतो म्हणजे खेकडा ऄधगमेला होतो. मग लगेच तो त्याला मटकावतो. हकत्येकदा गावाकडचे 
कोल्हे हनयहमतपणे कोंबड्ा, शळे्या, मेंढ्याचंी हपले आ. पळहवण्यास सोकावलेले ऄसतात. 
 
 साधारणतः कोल्हे एकटे झकवा जोडीने हफरत ऄसतात. पण जंगलात त्याचं्या लहान लहान टोळ्या 
कधी कधी हदसतात. हवशषेतः जेव्हा ते टोळ्या टोळ्यानंी झहडतात तेव्हा छोटी छोटी हरणे झकवा काळवीट 
ऄशा प्राण्याचंी देखील हशकार करतात. त्याचंा मोचा कझलगडे, उस यावंरही हंगामामध्ये हफरतो. 
त्याचप्रमाणे कोल्ह्यानंा बोरेदेखील अवडतात. 
 
 कोल्ह्यानंा वषगभरात केव्हाही हपले होतात. हपले मादीच्या बरोबर हफरण्याआतकी मोठी होइपयंत 
अइबाप त्यानंा खाचखळग्यातं लपवनू ठेवतात. कोल्ह्याची सवगसाधारण अय मगयादा १२ वषे ऄसते. 
 

कोकरी अथाव छोर्ा कोल्हा 
(लोमरी) 

(इडंीयन फ ाक्स) 
 
 गावाकडील लोक ह्या छोया प्राण्याला कोकरी ऄथवा लोमरी ह्या नावाने संबोहधतात. हा प्राणी 
अपण पूवी पाहहलेल्या कोल्ह्यापेक्षा (ज क ाल) अकाराने फारच छोटा अहे. याच्या शरीराची लाबंी 
डोक्यासकट जेमतेम ४५ ते ६० सें.मी. लाबं ऄसेल. शपूेट मात्र त्यामानाने बरेच लाबं म्हणजे जवळजवळ 
३० सें. मी. लाबं ऄसते. वजन फक्त २ ते ४ हक. ग्र . च्या असपास ऄसते. ह्या प्राण्याचे पाय लाबंट ऄसून 
शरीर छोटेसेच ऄसते. शरीराचा रंग ईदी ऄसून पायाचा रंग थोडासा मातकट लालसर होत अलेला 
ऄसतो. ईदी रंगाच्या शपेटाचे टोक मात्र काळे ऄसते. हे कोल्हे प्राम ख्याने ईघड्ा माळरानावर, ख रया 
झ डूपाचं्या स क्या जंगलात तसेच शतेीभातीच्या प्रदेशात, पाणी प रवठ्याकहरता काढलेल्या कालव्याचं्या 
असपास ऄसे सवगत्र अढळून येतात. 
 
 झोपण्याकहरता ऄथवा हवरॅातंीकहरता हनवारा ऄसावा म्हणून ते साधारणतः जहमनीमध्ये ६०/९० सें. 
मी. खोलीची मोठमोठी हबळे खोदतात. या हबळामंधून जहमनीवर येण्यासाठी म्हणून ३/४ हठकाणी त्यानंा 
तोंडे ऄसतात. अत लाबं लचक जागा ऄसते. हदवसभर ईन्हाच्या वळेी ते ह्या जागी अराम करतात व 
संध्याकाळ झाली म्हणजे भक्षयाच्या शोधाथग बाहेर पडतात. हे देखील बाहेर पडले की एकत्र येउन 
कोल्हेक इला स रूवात करतात; परंत  याचंा अवाज जास्त बारीक व ककग श ऄसतो. याचें प्रम ख खाद्य 
म्हणजे ईंदीर, घ शी व यासारखेच छोटे छोटे सस्तन प्राणी, तसेच सरपटणारे प्राणी व आतर हकडे कीटक 
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आत्यादी होय. ते पक्षी वगैरे हवशषे खात नाहीत. मन ष्ट्य वस्तीच्या असपास जरी राहणारे ऄसले तरी सहसा 
कोंबड्ा वगैरे पळहवण्याच्या फंदात पडत नाहीत. खरे पाहता ते ईंदीर, घ शी, शतेातील खेकडे आत्यादी 
खाउन शतेकऱ्यालंा एक प्रकारे मदतच करतात. शतेीच्या असपास राहत ऄसल्यास त्यानंा पावसाळा स रू 
होण्यापूवी पाढंऱ्या म ंग्या, वाळवी यावर चागंलाच ताव मारावयास हमळतो. तसेच बोरे, कझलगडे व काही 
प्रकारची कंदम ळे देखील ते अवडीने खातात. 
 
 शत्रूपासून स्वतःचा बचाव करून घेण्याकहरता ते सवगस्वी अपल्या चपळ पायावर ऄवलंबून 
ऄसतात. त्यानंा या कामी शपेटाचा देखील चटकन् वळणे घेण्यास ईपयोग होतो. एरव्ही हळूहळू चालत 
ऄसताना हे शपूेट जहमनीवर लोळत ऄसते. धावताना ते जहमनीला समातंर होते व वळणे घेताना ते चटकन् 
वर वळते. 
 
 हे कोल्हे जन्मभर जोडीने एकत्र राहतात की दर हंगामात जोड्ा बदलतात ह्याबद्दल ऄजून 
फारशी माहहती ईपलबध नाही. परंत  छोया हपलाचंी काळजी मात्र या क ट ंबातील आतर ऄनेक प्रकारच्या 
प्राण्यापं्रमाणे अइबाप दोघेही घेतात. साधारणतः हहवाळ्यामध्ये हपले जन्माला येतात. एका वळेेस ४-५ हपले 
जन्मतात. हपले लहान ऄसताना हबळामंध्येच लपवनू ठेवलेली ऄसतात. 

 
जंगली कुत्रा 
(वाईल्ड ड ाग) 

 
 जंगली क ते्र हे हशकारी क त्रा, ढोल, कोलसारा, कोलसा ऄशा ऄनेक नावानंी ओळखले जातात. 
हशकारी क ते्र अपल्या पाळीव क त्र्यापेंक्षा अकाराने खूपच मोठे ऄसतात. ते जहमनीपासून साधारणतः ४५ ते 
६० सें.मी. ईंच ऄसून डोके व शरीर हमळून लाबंीला साधारण ९० सें. मी. ऄसते. शपूेट जवळजवळ ४५ सें. 
मी. लाबं ऄसते. पूणग वाढलेल्या नर जंगली क त्र्याचे वजन स मारे २० हक. ग्र . पयंत भरू शकते. माद्या मात्र 
वजनाने थोड्ा कमी ऄसतात. हे क ते्र हदसावयाला साधारण अपल्या पाळीव क त्र्यासारखे ऄसून त्याचें 
शरीर लाडंग्यासारखे लाबंोडके ऄसते. परंत  त्याचें पाय लाडंग्यासारखे ईंच नसून ब टके व जाडसर 
ऄसतात. कान टोकाकडे गोलसर ऄसून शपूेट केसाळ व झ पकेदार ऄसते. कोल्हे, लाडंगे व पाळीव क ते्र 
याचं्या खालच्या जबड्ातं ७ दात ऄसतात. तर जंगली क त्र्याच्या खालच्या जबड्ातं ६ दात ऄसतात. 
तसेच पाळीव क त्र्याच्या मादीला १० स्तन ऄसतात, तर जंगली क त्र्याच्या मादीला १२ ते १४ स्तन 
ऄसतात. जंगली क त्रा त्याच्या मातकट लालसर रंगावरून लाबंनूही सहज ओळखू येउ शकतो. त्याचं्या 
शरीराचा रंग सवगत्र साधारण सारखाच मातकट लालसर ऄसतो. ऄथात तो हठकहठकाणी कमी-जास्त 
गडद ऄथवा ईजळ ऄसा हदसून येतो. हहमालयात ऄथवा थंड प्रदेशात अढळून येणाऱ्या क त्र्याचा रंग 
जास्त गडद ऄसतो. 
 
 महाराष्ट्रात ते रत्नाहगरी, कोल्हापूर, ऄमरावती, नादेंड, भडंारा व चंद्रपूर या हजल्ह्यात अढळून 
येतात. बह तकरून ते ज्या हठकाणी भरपूर खाद्य; अरॅयाकहरता सावली व पाण्याची सोय ऄसेल ऄशी 
जंगले पसंत करतात. क त्र्याच्या क ट ंबात माडंणाऱ्या सवग वन्य प्राण्यापंकैी फक्त जंगली क त्र्यानंाच पाण्यात 
पोहता येते हे अपण या क ट ंबाची सवगसाधारण वैहशष्ट्ये पाहताना मागेच पाहहले अहे. जंगली क ते्र 
ईन्हाळ्याच्या हदवसातं ईन्हाचा कडाका सहन न झाल्याने मधूनमधून पाण्यात जाउन बसणे पसंत करतात. 
लाडंग्यापं्रमाणेच त्याचें मोठेमोठे कळप ऄसतात. ४-५ क ट ंबेच्या क ट ंब ेएकत्र येउन कळप तयार होतात. 
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एकेका कळपात केव्हा केव्हा ४०-५० क ते्र देखील ऄसतात. कळपाचंी संघटनाशक्ती व एकी फारच मोठी 
ऄसते. साधारणपणे हरणे, साबंरे हे त्याचें नेहमीचे खाद्य होय. १०-१२ क त्र्याचंा कळप सहजपणे ऄशा 
प्रकारचे प्राणी मारू शकतो. परंत  हहमालयात ऄथवा थंड प्रदेशातं ऄसणारे जंगली क ते्र गौर, थार (Tahr), 
मोठमोठे एडके, गव ेऄशा मोठमोठ्या शहक्तशाली प्राण्यावंरही एकज टीने हल्ला करून त्यानंा अपले भक्षय 
बनहवतात. हकत्येदा भ कलेल्या जंगली क त्र्यानंी मोठमोठी रानड क्करे, हबबळे, पटे्टवाले वाघ ऄशा 
प्राण्यावंरही हल्ला करून त्यानंा ठार केल्याची ईदाहरणे ऄस्स्तत्वात अहेत. 
 
 सावजाला मारण्याची त्याचंी पद्धती फारच वगेळी व मजेशीर ऄसते. वासावरून सावज 
हेरल्यानंतर लगेच त्याचंा प ढारी प्रथम कशाप्रकारे हल्ला करावयाचा ती योजना करून सवांना त्याची  
कल्पना देतो. मग सवगजण एकज टीने हल्ला करतात. काही क ते्र प्रथमच भक्षयाच्या अवाक्याच्या प ढे प ढे 
पळत जाउन तेथपयंत रेंगाळत राहतात. काही क ते्र भक्षयाचा ऄधगवट पाठलाग करून हततक्यावरच 
पाठलाग करणे सोडून देउन रेंगाळत राहतात. मग प ढे गेलेले क ते्र भक्षयाला अपल्या ताबयात घेतात. 
ठराहवक ऄंतर तोडल्यावर त्या प ढच्या हद्दीतले क ते्र भक्षयाचा कबजा घेतात. ऄशा प्रकारे नहवन दमाचे क ते्र 
सावजाचा पाठलाग करतात. परंत  सावज मात्र दमते व ते क ठेतरी ऄथवा पाठीमागे वळण्याचा प्रयत्न 
करते. मागे रेंगाळत राहहलेले क ते्र हळूहळू प ढे सरकतच ऄसतात. ऄशा रीतीने सावजाच्या नकळत त्यानंी 
त्याच्या भोवती सवग बाजूने कडे केलेले ऄसते. मग सावजाचा नाइलाज होतो. कारण क ठेही वळले तरी 
पाठीमागून त्याच्यावर हल्ला होतच राहतो. शवेटी त्याचा प्रहतकार ल ळा पडतो. जंगली क ते्र चाव े घेउन 
त्याचे लचके तोडतात. ऄशी ही एकंदर त्याचंी हशकारीची तऱ्हा ऄसते. महाराष्ट्रात ते म ख्यतः हठपकेवाली 
हरणे, साबंरे, काळवीट आत्यादींवर अपला ईदरहनवाह करीत ऄसलेले हदसून येतात. 
 
 त्याचं्या प्रजोत्पादनाचा काल साधारणतः नोव्हेंबर–हडसेंबर ऄसा ऄसतो. जानेवारी–फेब्र वारीमध्ये 
माद्या प्रसवनू एका वळेेस स मारे ४–६ हपलानंा जन्म देतात मागे अपण या क ट ंबाची वैहशषे्ट पाहाताना त्या 
एकत्र येउन प्रसवतात 
  
 व हपलानंा ग हामंधून लपवनू ठेवतात ते पाहहलेच अहे. हपले प रेशी मोठी झाल्यावर कळपाबरोबर 
हशकारीला बाहेर पडतात. 

ऊसीडे कुरंु्ब 
(अस्वल) 

 
 कानीव्होरा या गटातील द सरे क ट ंब म्हणजे उसीडे (Ursidae) हे होय. या क ट ंबामध्ये येणारे 
प्राणी म्हणजे वगेवगेळ्या प्रकारची ऄस्वले होत. अपण क त्रा-माजंर एकमेकाला हजतके जवळचे मानू. 
हततके ऄस्वल या प्राण्याचं्या जवळचे मानू शकत नाही. परंत  या जातीच्या सवग प्राचीन प्राण्याचें ऄवशषे 
पाहहले ऄसता त्याचें वशंज एकच होते हे अपल्याला पटते. अय ष्ट्य जगण्याच्या व खाण्याहपण्याच्या 
वगेवगेळ्या सवंयी याम ळे हळूहळू प ढे जे भेद होते गेले ते अज अपल्याला ह्या एकाच गटाच्या वगेवगेळ्या 
क ट ंबामध्ये हदसून येत अहेत. क त्र्याचे वशंज भक्षयाचा पाठलाग करून ते पकडून, फाडून तोडून खात 
ऄसल्याम ळे अज क त्र्याच्या जमातीमधील प्राण्याचें पाय बारीक परंत  पळण्यास चपळ ऄसे झाले अहेत; 
तर ऄस्वलाचे पूवगज झाडेझ डपे, गवत, म ळे, फळे व कीटक आत्यादी खात व हमळाले तर मासं खात त्याम ळे 
त्याचं्या पायानंा पळण्याची अवश्यकता नव्हती. त्याऐवजी ते झाडावर चढणे ऄथवा जमीन खोदून 
जहमनीतील कीटक खाणे ऄशाकहरता साजेसे ऄसे झालेले अहेत. ऄस्वलाचे जाडे जाडे ब टके पाय त्याचे 
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ऄवजड शरीर खडका कपारींत ऄथवा झाडावर चढण्याकहरता तसेच अत वळलेले पंजे झाडाच्या फादंीवर 
पकड घट्ट हमळवनू ठेवण्याकहरता तसेच तीक्षण नख्या जमीन खोदण्याकहरता ऄन रूप अहेत. ऄस्वलाच्या 
पायाचे पंजे लहान ऄसून रंुद ऄसतात व नख्या अत ओढून घेता येत नाहीत. 
 
 ऄस्वलाचे गंधज्ञान ऄहतशय तीव्र ऄसते. त्याची दृष्टी मात्र ऄगदीच मंद ऄसते. तसेच 
रॅवणशक्तीदेखील फारशी चागंली नसते. ऄस्वलाच्या बोजड शरीराच्या मानाने त्याचे डोळे फारच बारीक 
ऄसतात. त्याम ळे पहरस्स्थतीची चाह ल घेण्यासाठी ते प्रथम साशकंतेने मागच्या पायावर ईभे राहते व सवगत्र 
सावधानतेने पाहते. त्याचप्रमाणे त्याच्या शरीरावर ऄहतशय दाट केस ऄसल्याम ळे त्याचे स्पशगज्ञानही 
ऄगदीच कमी ऄसते. या सवग कारणामं ळे साधारणतः ऄस्वलाची गणना चपळ व ह शार प्राण्यामंध्ये होत 
नाही. तसेच ऄस्वल केव्हा काय करेल, क ठे कसे वागेल याबद्दल अपल्याला काहीच अढावा येउ शकत 
नाही. त्याच्या ब द्धीचा फारसा हवकास झालेला नसतो. तरीही हशकवले ऄसता ती सकग शीत ऄथवा प्राणी 
संग्रहालयामध्ये काम करू शकतात. ऄस्वले पाण्यात ईत्तम प्रकारे पोहू शकतात. 
 
 ऄस्वलाचे प्रम ख खाणे म्हणजे वगेवगेळ्या प्रकारचे कीटक, म ंग्या, वाळवी आत्यादी होय. हे खाणे 
जमीन ईकरून ऄथवा झाडाच्या साली ओरबाडून त्यामध्ये त्यानंा हमळते. ते खाण्याकहरता त्याचं्या तोंडाची 
एक हवहशष्ट रचना ऄसते. कानीव्होरा गटातील आतर प्राण्यापं्रमाणे त्याचें ओठ हहरड्ानंा हचकटलेले नसून 
ते हहरड्ापंासून ऄलग व फारच प ढे अलेले ऄसतात. त्याम ळे त्यानंा क ठचीही गोष्ट शोषनू, ओढून तोंडात 
घेता येते. हशवाय त्याचं्या दाताचंी तसेच वरच्या जबड्ाची रचना हवहशष्ट प्रकारची ऄसते; हजच्याम ळे ऄन्न 
अत शोषनू घेण्याच्या कामी मदत होते. सवगसाधारणपणे ऄस्वले झाडपाला, गवत, फळे, कीटक आत्यादी 
खात ऄसली तरी ती केव्हा केव्हा काही प्राणी ठार मारून देखील खातात. ती अपल्या बाह च्या हवळख्यात 
प्राण्याला घट्ट पकडून ग दग ल्या करून ठार मारतात ऄशी समजूत अहे, पण ती खरी नाही. ऄस्वल अपले 
पंजे मारून व लाबं मजबतू नख्यानंी भक्षयाला फाडून मारतात. हे ऄसे वगेवगेळ्या प्रकारचे ऄन्न 
खाण्याकहरता त्यानंा कानीव्होरा गटातील प्राण्याआंतकेच दात ऄसतात परंत  त्याचंी रचना थोडीफार हभन्न 
ऄसते. 
 
 हठकहठकाणी हदसून येणाऱ्या ऄस्वलाचं्या राहणीमानात फरक ऄसल्याम ळे काही ऄस्वलाचं्या 
पायाच्या पंजानंाही केस ऄसलेले हदसून येतात, तर काहींच्या ते नसतात. ध् रुवप्रदेशावर जी ऄस्वले 
अढळतात. त्यानंा तेथे बफावरून पाय घसरू नयेत म्हणून त्याचं्या पंजानंा खूप केस ऄसलेले हदसून 
येतात; तर आतर हठकाणी हदसून येणारी ऄस्वले ज्यानंा झाडावर चढावयाचे ऄसते त्याचं्या पायाचं्या पंजानंा 
केस नसतात. 
 
 वगेवगेळ्या भागातं सापडणाऱ्या ऄस्वलाचं्या संवयी जशा हभन्न ऄसतात; तसाच त्याचं्या शरीराच्या 
बाधंणीतही प ष्ट्कळ फरक हदसून येतो. ऄमेहरकेत सापडणाऱ्या ऄस्वलाचे (ग्रीझली बऄेर) वजन ४५० हक. 
ग्र . भरते, तर ऄलास्का येथे सापडणाऱ्या ऄस्वलाचे (जायंट ब्राउन बेऄर) वजन ७०० हक.ग्र . पयंत भरते. 
ऄलास्कातील हे ऄस्वल सवग जगात अढळणाऱ्या कानीव्होरा गटातील सवग प्राण्यातंील ऄजस्त्र अहण 
ऄवजड प्राणी म्हटला पाहहजे. महाराष्ट्रात हदसून येणारी ―स्लोथ बेऄर‖ ही ऄस्वलाची जात त्यामानाने 
ऄगदीच छोटी म्हटली पाहहजे कारण या ऄस्वलाचे वजन जेमतेम १२५ ते १५० हक. ग्र .पयंत भरते. परंत  
हसलोनमध्ये सापडणारी याच जातीची ऄस्वले ऄजून लहान व कमी वजनाची ऄशी अढळून येतात. 
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 हहवाळ्यामध्ये ऄन्नाचा त टवडा जास्त करून भासत ऄसल्याम ळे ऄस्वले ग हामंध्ये जाउन झोपी 
जातात. त्याचें नेहमीचे सवग कारभार थंडावतात व ती हनरृलपणे पडून राहतात. जेंव्हा ती ऄशी हनद्राधीन 
झालेली ऄसतात तेव्हा त्याचं्या शरीराच्या सवगच हालचाली मंदावलेल्या ऄसतात. हृदयाचे कामही हळूहळू 
चालत ऄसते. तसेच शरीराचे तपमान देखील नेहमीपेक्षा फारच खाली अलेले ऄसते. हनद्राधीन 
होण्यापूवीच्या काळात ती अपल्या शरीरात चरबीच्या स्वरूपात भरपूर ऄन्नसंचय करून ठेवतात. ऄथात  
या हनदे्रच्या काळात त्याचं्या शरीराला ऄन्न ऄगदीच कमी लागते. 
 
 ईन्हाळ्याच्या हदवसातं त्यानंा ईन्हाचा कडाका सहन होत नाही त्याम ळे ती पाण्याच्या शोधाथग 
मलैचे मलै जंगल त डवीत पाणी ऄसेल ऄशा हठकाणी जातात. ह्या बोजड शरीराच्या ऄवजड प्राण्याला 
जंगलात हवशषे कोणी हमत्र ऄथवा शत्र ूनाहीत. ते शाकाहारी तसेच मासंाहारी देखील ऄसल्याम ळे त्याच्या 
खाद्यामध्ये आतर प्राण्याचंी हवशषे भागीदारी नसते. जे हमळेल त्यावर त्याचा ईदरहनवाह होउ शकतो. तसेच 
ते ताकदवान ऄसल्याम ळे त्याच्या वायाला आतर प्राणी हवशषेकरून जात नाहीत. ऄस्वले सहसा 
माणसाच्या वायाला जात नाहीत. माणसाला ती घाबरतात परंत  त्याच्या हपलाचं्या वायाला कोणी 
गेल्यास मात्र ती कसा हल्ला चढवतील याचा नेम नाही. 
 
 ती अपले हवचार एकमेकानंा कळहवण्यासाठी ग रग रुन काही प्रकारचे अवाज काढतात. खाद्याच्या 
शोधात ऄसतानाही अरोळी मारल्यासारखा अवाज काढून एकमेकानंा संदेश देतात. समागमाच्या काळात 
नर व मादी एकमेकानंा शीळ घातल्यासारखा अवाज काढून बोलावतात. ह्या हदवसातं ती फारच 
वगेवगेळ्या प्रकारचे अवाज काढतात. मादी अपल्या हपलानंा ठराहवक अवाज काढून जवळ बोलाहवते. 
 
 समागमाच्या काळाव्यहतहरक्त ऄथवा लहान हपले बरोबर नसताना बह तेक ऄस्वले एकटे द कटे 
जीवन जगतात. ईन्हाळ्यामध्ये नर अहण माद्या एकत्र येतात. हहवाळ्याच्या स रवातीला त्यानंा हपले होतात. 
वगेवगेळ्या प्रकारच्या ऄस्वलामंध्ये गभगधारणेचा काल ७ ते ८ महहने ऄसा ऄसतो. एकावळेेस २-३ हपलानंा 
जन्म हदला जातो. नवीन जन्माला अलेल्या छोया हपलानंा हवशषे केस नसतात. त्याचें डोळे देखील 
ईघडलेले नसतात. साधारपणे ३ अठवडे ते एक महहनाभरात ते ईघडतात. हपले झहडण्याहफरण्यासारखी 
मोठी झाली की ती अइबरोबर खाद्याच्या शोधाथग बाहेर पडतात. साधारपणे २-३ वष े ती अइबरोबर 
राहतात. नंतर हळूहळू वयात येउ लागली की जोडीदार शोधण्यास वगेळी होतात. समागमाच्या 
काळानंतर नर सहसा मादीबरोबर राहत नाही. त्याम ळे हपलाचें सवग संगोपन बह धा मादी एकटीच करते. या 
काळात ती फारच धोकादायक ऄसते. प्रहतकारासाठी कसाही तीव्र हल्ला करण्यास ती मागेप ढे पाहत नाही. 
ऄस्वलाचे अय ष्ट्यमान साधारपणे ४० ते ५० वषपेयंत ऄसल्याचे पाळीव ऄस्वलावंरून अढळून अलेले अहे. 
 
 अतापयंत अपण उसीडे क ट ंबाची सवगसाधारण माहहती पाहहली. यानंतर अपण महाराष्ट्रात 
ऄस्वलाचंी जी जात सापडते हतच्याबद्दल जास्त माहहती पाहणार अहोत. 

 
अस्वल 

(स्लोथ बेअर) 
 
 महाराष्ट्रातील रत्नाहगरी, कोल्हापूर, सातारा, ऄहमदनगर, नादेंड, ब लढाणा, ऄकोला, 
ऄमरावती, भडंारा व चंद्रपूर या भागातंील दाट जंगलामंध्ये ऄस्वले हदसून येतात. अपल्या येथे हदसून 
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येणाऱ्या ऄस्वलाचंी जहमनीपासूनची ईंची स मारे ५० सें.मी. पासून ७५ सें.मी. पयंत होइल व शरीराची लाबंी 
डोके धरुन १३५ ते १८५ सें.मी. आतकी ऄसते. पूणग वाढलेल्या नराचे वजन स मारे १२५ ते १५० हक.ग्र . च्या 
दरम्यान ऄसते. मादीचे वजन मात्र ६० हक.ग्र . पासून १०० हक.ग्र . पयंत भरु शकते. 
 
 येथे हदसून येणाऱ्या ऄस्वलाच्या छातीवर आंग्रजी “व्ही” अकाराचा पाढंरा पट्टा हदसून येतो. ऄंगाचा 
रंग गडद मातकट ऄसतो. पाय मळकट पाढंरे ऄसतात. ऄस्वले सामान्यतः दाट जंगलातूंन अढळून 
येतात. भरपूर ऄन्नप रवठा व रहावयाला खडकाकपारींच्या जागा ऄथवा नैसर्मगक ग हा ऄशा जागा त्यानंा 
रहावयाला फार अवडतात. सूयास्तापूवी ती जी खाद्याच्या मागावर बाहेर पडतात ती रात्रभर बाहेर भटकत 
ऄसतात व सूयोदयाबरोबर हवरॅातंीसाठी अरॅयाला जातात. थंड व ढगाळ हवा ऄसल्यास तसेच ज्या 
हठकाणी असपास मन ष्ट्याचा वावर नाही ऄशा हठकाणी ऄसल्यास ती हदवसभर देखील बाहेर ऄसतात. 
त्याचें म ख्य खाद्य हे वगेवगेळ्या प्रकारची फळे व कीटक, म ंग्या, वाळवी आ. जरी ऄसले तरी ते बरेच हदवस 
न हमळाल्याने भ केने व्याकूळ झालेले एखादे ऄस्वल कें व्हाकें व्हा क जके मासं देखील हमळाल्यास खावयाला 
मागे प ढे पाहत नाही. अपले मोठे पोट भरावयास कें व्हाकें व्हा त्याला फार पायपीट करावी लागते. 
ईन्हाळ्यात त्याचंी अपल्या आथल्या जंगलातून चंगळ ऄसते. कारण ह्या हदवसातं त्यानंा वड, झपपळ, ईंबर 
याचंी फळे तसेच अंब,े जाभंळे, बेल आत्यादींच्या फळावंर ताव मारण्यास हमळतो. हशवाय ह्या हदवसातं 
हकत्येक झाडावंर मधमाश्याचंी पोळी देखील मधाने भरलेली ऄसतात. ऄस्वल झाडावर फळे खावयास 
चढलेले ऄसताना त्याच्या दृष्टीस ऄसे एखादे पोळे पडले की ते त्यावर अपल्या पंजाचंा फटकारा मारुन 
झाडावरुन सरसर खाली ईतरते व पोळ्यातून गळावयाला लागलेला मध हपउन घेते. त्याच्या ऄंगावर 
ऄसलेल्या दाट केसाचं्या जंजाळातूंन मधमाश्या त्याच्या शरीरापयंत पोहोचणे कठीणच. 
 
 पावसाळ्यामध्ये त्यानंा दाट जंगलातील झाडाचं्या ढोलींमध्ये, लाकडाचं्या ओंडक्याखाली, 
पालापाचोळ्याखाली लपलेले वगेवगेळ्या ऄनेक प्रकारचे हकडे कीटक खावयास हमळतात. त्यानंा वाळवी 
फारच अवडते. हकत्येकदा ऄस्वले जमीन ईकरुन हतच्यात ऄसलेली भ गंोऱ्याची पोरे फस्त करतात. 
पावसाळ्यानंतर ते हकत्येकदा ईसाचे मळे व मक्याची कणसे यावर अपला मोचा वळहवतात. ऄस्वलानंा 
खजूर देखील ऄहतशय अवडतो. हशवाय खजूर, झशदी, ताड या झाडावंर चढून ते त्या झाडापासून 
ताडीसारखा हनघणारा एक प्रकारचा मद्याकग  देखील हपतात. काहीच हमळाले नाही तर त्यानंा बोरे देखील 
चालतात. माचग-एहप्रलच्या स मारास नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर येथील जंगलातील मोहाची झाडे 
बहरतात. तेव्हा मोहाची ही हपवळीधमक फ ले वाऱ्याने गळून जहमनीवर सडा ऄंथरतात. या फ लाचंा 
घमघमाट सवगत्र दरवळतो. ऄस्वलाची स्वारी तेंव्हा हतकडे वळते. ही फ ले त्यानंा फारच अवडतात. ही 
फ ले पोटभर खाउन झझगनू मग स्वारी तेथेच सावलीला अडवी होते. 
 
 महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या ऄस्वलाचंा समागमाचा काल साधारण माचग-एहप्रल हाच ऄसतो. 
त्यानंतर हडसेंबर ते जानेवारीच्या स मारास त्यानंा हपले होतात. हपलाचें संगोपन मादी फारच काळजीपूवगक 
करते. २/३ वषपेयंत ती हतच्याबरोबर राहतात. नंतर वयात अल्यावर हतला सोडून जोडीदार शोधतात. 
महाराष्ट्रात सापडणाऱ्या ह्या स्लोथ बेऄरचे अय ष्ट्यमान स मारे ४० वषांपयंत ऄसलेले अढळून अलेले 
अहे. 
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मुस्रे्णलडे कुरंु्ब 
(जलमांजर, रारे्ल वगैरे) 

 
 अता अपण कानीव्होरा गटातील हतसरे क ट ंब म स्टेहलडे (Mustelidae) यात येणाऱ्या प्राण्याचंी 
माहहती पाहणार अहोत. यामध्ये वीजल्स, राटेल व जलमाजंरे (ऑटसग) ऄशा प्रकारचे प्राणी येतात. या 
क ट ंबात सहा ईपक ट ंब ेअहेत. या सहा ईपक ट ंबाची वगेवळेी ऄशी वैहशष्ट्ये अहेत. महाराष्ट्रात म स्टेहलडे 
क ट ंबाच्या दोनच ईपक ट ंबातंील प्राणी हदसून येतात. त्याम ळे येथे अपण प्रथम त्याच दोन ईपक ट ंबाची 
वैहशष्ट्ये पाहू. 
 
 पहहल्या ईपक ट ंबात जलमाजंरे येतात. जलमाजंराच्या पायाची बोटे लाबंट ऄसून त्यानंा पडदे 
ऄसतात. ह्याचा ईपयोग त्यानंा पाण्यात पोहोण्याकहरता होतो. ह्याहशवाय त्याचं्या शरीराची एकंदर ठेवण 
देखील पाण्यातील राहणीमानासाठी ऄन कूल ऄशीच ऄसते. त्याचं्या संबधं शरीरावर त्वचेपयंत पाणी 
पोहोचणार नाही. ऄशा केसाचंा दाट थर ऄसतो; याम ळे त्याचें थंडीपासून देखील संरक्षण होते. जलमाजंरे 
जहमनीवर देखील रहातात; परंत  पाण्यातं ती जास्त सफाइदारपणे जीवन जगतात. मासे हेच त्याचें म ख्य 
खाणे. त्याचें लाबंट हनम ळते शरीर, जाडसर शपेटी व मागील मोठे पाय पाण्यामध्ये स ळकन् पोहण्यासाठी 
फारच ईपयोगी पडतात. जाडसर शपेटीचा ईपयोग चटकन् हदशा बदलण्यासाठी व तोल साभंाळण्यासाठी 
होतो. कान छोटे ऄसून नाकाला वरच्या बाजूस वळलेली कड ऄसते. त्याम ळे काना-नाकात सहसा पाणी 
जात नाही. त्याच्या हमशाचें केस जाड व ताठ ऄसतात त्याम ळे ते पाण्यातं हभजत नाही. पाण्यात पोहत 
ऄसताना त्याम ळेच स्पशगज्ञान होते. तसेच भक्षयाचा शोध घेण्यास मदत होते. भक्षय पायाने देखील चाचपून 
पाहहले जाते. जलमाजंराच्या दाताची घडण मासे खाण्याकहरता ऄन कूल ऄशी ऄसते. 
 
 ब ळब ळीत ऄसे मासे तोंडातून हनसटून जाउ नयेत म्हणनू पाठीमागील दात ऄणक चीदार व तीक्षण 
ऄसतात. ते आतके ऄणक चीदार ऄसतात की माशाच्या कडक खवल्यामधूनही मासंल भागात रूतून 
बसतात. त्याम ळे मासे हनसटून जाउ शकत नाहीत. 
 
 ह्याप ढे अपण म स्टेहलडे क ट ंबातील द सऱ्या ईपक ट ंबाची वैहशष्ट्ये पाहणार अहोत. त्यामध्ये 
राटेल (Ratel) ऄथवा ब जर (Badger) नावाचे प्राणी येतात. ह्या प्राण्याचें शरीर साधारणतः ऄस्वलासारखे 
जाडसर ऄसून पाय जाड व ब टके ऄसतात. नख्या मोठ्या ऄसून तीक्षण ऄसतात. त्याचंा ईपयोग त्यानंा 
जमीन ईकरण्यासाठी होतो. हे प्राणी शाकाहार व मासंाहर दोन्ही घेतात. 

 
जलमांजर 

(स्मूथ इणंडयन ऑर्र) 
 
 जलमाजंरे अकाराने बरीच मोठी ऄसतात. त्याचें शरीर साधारणतः ६० ते ७५ सें.मी. लाबं ऄसून 
शपेटी स मारे ३७ ते ४५ सें.मी. लाबं ऄसते. जलमाजंराचं्या शरीराचा रंग गडद च ाकलेटी झकवा काळसर 
ऄसतो. त्याचं्या ऄंगावरील केस मउ मउ ऄसतात. 
 
 महाराष्ट्रातील भडंारा, ऄमरावती व सातारा ह्या हजल्ह्यामंध्ये ही माजंरे हदसून येतात. ह्या प्राण्याचें 
वैहशष्ट्ये म्हणजे ती जशी पाण्यात राहून हशकार करतात तशी वळे पडल्यास जहमनीवर देखील हशकार 
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करू शकतात. साधारपणे ती तळी, सरोवरे, ओढे ऄशा हठकाणी अढळून येतात. महाराष्ट्रात व भारतातील 
ऄन्य भागातं ही माजंरे ख रया झ ड पाचं्या जंगलातूंन अढळतात. तळी, ओढे, नाले, सरोवरे, पाण्यानंी 
भरून वाहत ऄसलेले प्रवाह तसेच सम द्रप्रवाहात देखील ही हशकारीकहरता ईतरतात. 
 
 मासे हे जरी त्याचें प्रम ख खाणे ऄसले तरी जेव्हा नाले, तळी, सरोवरे याचें पाणी अटल्याम ळे ते 
हमळण्यासारखे नसतात तेव्हा ती कानीव्होरा गटातंील आतर प्राण्यापं्रमाणे जहमनीवर आतर प्राण्याचं्या 
हशकारीवर अपले भागहवतात. ऄशा वळेी ती हबळे खोदून राहतात. त्यावळेेसही त्याचें जीवनाचे सवग 
व्यवहार स रळीतपणे चालू राहतात. 
 
 बरीचशी जलमाजंरे एकत्र येउन पाण्यामध्ये हशकारीला ईतरतात. कें व्हा कें व्हा दोन तीन क ट ंबेच्या 
क ट ंब े साहंघक हशकारीस अलेली हदसतात. ऄशा वेळेस मासे पकडण्यात त्याचं्यामध्ये च रस लागते. 
पाण्यात काही धोका वाटल्यास ती शीळ घालून एकमेकानंा सावध करतात. 
 
 जलमाजंराचं्या प्रजोत्पादनाच्या संवयीबद्दल ऄजून काही हवशषे माहहती ईपलबध नाही. त्यानंा 
बह धा वषाच्या स रूवातीच्या काळात हपले होतात. भारतात ओहरसा व झसध येथे कोळी लोक मासे जाळ्यात 
पकडण्यासाठी जलमाजंरे पाळून त्याचा ईपयोग करतात. जलमाजंराचं्या प ढ्यात बारीक बारीक मासे 
झकवा कोलंबी टाकतात. ते खाण्याकहरता जलमाजंरे फारच गडबड व अवाज करतात. तेव्हा ते 
पाहण्याकहरता आतर मोठे मासे तेथे येउ लागतात व अपोअप जाळ्यात सापडतात. 
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रारे्ल 
(हनी ब जर) 

 
 ह्या प्राण्याची डोके व शरीर हमळून लाबंी स मारे ६० सें. मी. ऄसून शपूेट स मारे १५ सें. मी. लाबं 
ऄसते. पूणग वाढलेल्या प्राण्याचे वजन स मारे ८ ते १० हक.ग्र . ऄसते. नराचे वजन मादीपेक्षा जास्त भरते. 
ह्याच्या शरीराची ठेवण बरीचशी ऄस्वलासारखी ऄसते. पाय ब टके, जाडसर व पसरट ऄसून शपेटी 
छोटीशी ऄसते. नख्या लाबंट ऄसून बोथट ऄसतात. शपेटीची अतील बाजू, पोट, छाती व डोक्याचा 
खालचा भाग काळा ऄसून वरील सवग भाग राखाडी रंगाचे ऄसतात. 
 
 राटेल हा प्राणी भारतात ईत्तरेस हहमालयाच्या पायर्थयापासून दहक्षणेस कन्याक मारीपयंत सवगत्र 
अढळतो. परंत  ऄलीकडे तो फारच द र्ममळ होत चालला अहे. महाराष्ट्रात फक्त भडंारा हजल्ह्यामध्येच तो 
अढळून येतो. भडंारा हजल्हा कमी पावसाचा ऄसून तेथील जंगले स की ऄथवा दाट ऄशीच अहेत. राटेल 
राहण्यासाठी बह धा टेकड्ा ऄथवा डोंगराळ भाग पसंत करतात. ऄशा हठकाणी त्यानंा अरॅयाकहरता 
ग हेसारख्या चागंल्या जागा हमळू शकतात. सपाट जागेत राहत ऄसल्यास ती नदीकाठी ऄथवा मोठमोठ्या 
तळ्याचं्या असपास राहतात म्हणजे ऄशा हठकाणी त्यानंा हबळे सहजपणे खोदता येतात. झकबह ना ह्या 
प्राण्याला क ठलेही बरेसे बीळ प रेसे होते. कें व्हा कें व्हा बीळ नसले तर पालापाचोळ्याखाली देखील ती 
झोपतात. त्याचं्या बऱ्याचशा सवयी व हालचालीदेखील ऄस्वलासारख्या ऄसतात. हे प्राणी म ख्यतः 
मासंाहारी ऄसतात. छोटे मोठे सस्तन प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, कीटक आत्यादींवर ते ताव मारतात. 
त्याचबरोबर ते फळे अहण मधही खातात. कानीव्होरा गटातील ऄन्य प्राण्यापं्रमाणेच ते मन ष्ट्यवस्तीच्या 
असपास वावरत ऄसल्यास पाळलेल्या कोंबड्ावंर धाडी घालतात. कें व्हा कें व्हा ते मेलेल्या प्राण्यावंरही 
ईपजीहवका करतात. ह्या प्राण्याचें दात व पायाच्या नख्या तीक्षण व मजबूत ऄसतात. हे प्राणी फारच धीट 
ऄसतात. एखादे वळेेस स्वसंरक्षणाकहरता एकया द कया माणसावर देखील हल्ला करावयास मागेप ढे 
पाहत नाहीत. 
 
 ह्या प्राण्याच्या प नरुत्पादनाच्या संवयीबाबत फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. ते बह धा जोडीने 
राहतात. परंत  नर व मादी हकती काळ एकत्र ऄसतात त्याबद्दल हनहरृत माहहती नाही. गभगधारणेचा काल 
सहा महहने ऄसतो व एका वळेेस दोन हपल्लानंा जन्म हदला जातो. 
 

ऱ्हहहहेरीडे कुरंु्ब 
(जावडी मांजर, उद-मांजर वगैरे) 

 
 अता अपण कानीव्होरा गटातील चौर्थया क ट ंबाकडे वळणार अहोत. ह्या क ट ंबाचे नाव अहे 
स्व्हव्हेरीडे (Viverridae). यामध्ये जावडी माजंर, ईद्-माजंर, झलगस्यागं, बेऄर क ट आत्यादी प्राण्याचंा 
समावशे होतो. पूवी म ंगूसासारख्या प्राण्याचंा देखील ह्याच क ट ंबात समावशे केला होता; परंत  त्याच्या काही 
हवहशष्ट ग णामं ळे अता म ंगूसासारख्या प्राण्याचें हपेस्टीडे (Herpestidae) नावाचे वगेळे क ट ंब करण्यात 
अले अहे. त्याची वगेळी माहहती अपण प ढे पाहणारच अहोत. 
 
 प्रथम अपण येथे स्व्हव्हेरीडे क ट ंबाची प्रम ख वैहशष्ट्ये पाहू. स्व्हव्हेरीडे क ट ंबातील प्राण्याचें फेलीडी 
(माजंराचं्या) क ट ंबातील प्राण्याशंी जास्त साम्य अहे. परंत  ते एकमेकापंासून वगेळे सहज ओळखू येउ 
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शकतात. जावडी माजंर, ईद्-माजंर ज्यानंा हसव्हेट क ट (Civet cat) ऄसे म्हणतात. ती फेलीडी 
क ट ंबातील माजंरापेक्षा अकाराने लाबंीला जास्त लाबं ऄसून जहमनीपासून ईंचीला कमी ऄसतात 
(म्हणजेच त्याचें हातपाय ईंचीला कमी ऄसतात). त्याचें डोके लाबंट ऄसून तोंड देखील लाबंट व प ढे 
अलेले ऄसते. याईलट फेलीडे क ट ंबातील माजंराचें पाय ईंच ऄसून डोके गोल व तोंडदेखील चपटे 
ऄसते. हे फरक ऄथात त्याचं्या राहणीमानाला तसेच खाण्याहपण्याच्या संवयीना ऄन सरुन ऄसेच अहेत. 
माजंराच्या क ट ंबातील प्राणी सवगथा द सऱ्या प्राण्यानंा मारुन खातात; तर हसव्हेट क टस् काही ऄंशी 
मासंाहारी व बरीचशी शाकाहारी ऄसतात. माजंराचा छोटा, बसका जबडा भक्षयाला घट्ट पकडण्याकहरता 
फारच ईपय क्त ऄसतो. 
 
 हसव्हेटस् अपले ऄन्न हमळहवण्याकहरता रॅवणशक्ती, गंधज्ञान व दृष्टी या हतन्हीचा एकत्र ईपयोग 
करतात. ही माजंरे भक्षयाला प्रथम अपल्या हमश्या लावनू क ठच्या प्रकारचे ऄन्न अहे त्याचा ऄंदाज घेताना 
हदसून येतात. हशकार करताना मात्र ती माजंराप्रमाणेच दबा धरुन भक्षय अवाक्यात अले की पंज्याचा 
पायाचं्या फटकारा झपायाने मारुन भक्षयाला पकडतात. या क ट ंबातील प्राण्याचं्या पायाच्या तळव्यानंा 
माजंराप्रमाणेच ग बग बीत गादी ऄसून नख्या कमी ऄहधक प्रमाणात अत ओढून घेता येण्याची व्यवस्था 
ऄसते. स्व्हव्हेरीडे क ट ंबाची दोन ईपक ट ंब ेअहेत. त्यापकैी एका ईपक ट ंबातील प्राण्यानंा ―ट् रु हसव्हेटस्‖ 
म्हणजे ―खरे हसव्हेटस्‖ ऄसे म्हणतात, तर द सऱ्यानंा ―री हसव्हेटस्‖ म्हणजे ―झाडावर चढणारे हसव्हेटस्‖ 
ऄसे म्हणतात. 
 
 खऱ्या हसव्हेटस्ना जरी झाडावर चढता येत ऄसले तरी ते भक्षयासाठी क्वहचतच झाडावर चढतात. 
बह धा ते जहमनीवरच अपले खाद्य शोधतात. त्याचं्या पायाचं्या तळव्याचंी रचना झाडावर चढणाऱ्या 
हसव्हेटस् पेक्षा वगेळी ऄसते. त्याचं्या तळव्यानंा ग बग बीत गादी ऄसून केस देखील ऄसतात. या ईलट 
झाडावरील हसव्हेटस् चे खाद्य नेहमी झाडावरच ऄसते. त्याचं्या तळव्यानंा केस नसतात. पाय छोटे ऄसून 
पंजे रंुद ऄसतात. ऄशा प्रकारचे पाय झाडावर चढावयाला व फादं्या घट्ट पकडून ठेवायला ऄन कूल ऄसेच 
ऄसतात. खरे हसव्हेटस् मासंाहार तसेच शाकाहारही घेतात. त्याम ळे त्याचं्या दाताचंी रचना देखील त्या 
अहाराला साजेशी ऄशी ऄसते. टोकदार स ळे व दाढा मासं फाडण्यासाठी माजंराचं्या जातीतील 
प्राण्यापं्रमाणे ऄसतात. झाडावरील हसव्हेटस् बह धा शाकाहारी ऄसल्याने त्याचें दात व दाढा पसरट 
ऄसतात. काही हसव्हेटस् अपले खाद्य हदवसा घेतात तर काही रात्री घेतात. हसव्हेटस् छोटे छोटे 
सरपटणारे प्राणी, ईंदीर, घ शी यासारखे आतर प्राणी तसेच पक्षी देखील खातात. हेच हसव्हेटस् कें व्हा कें व्हा 
आतर मोठ्या मासंाहारी प्राण्याचें भक्षय बनतात. ऄशा वळेी ते अपला बचाव कशा प्रकारे करुन घेतात हे 
अता अपण पाहू. त्याचंी बचावाची साधने व पद्धती फार मनोरंजक अहेत. जेव्हा ती ऄहतशय संकटात 
ऄसतात व स टकेसाठी काहीच पयाय नसतो तेव्हा ती अपल्या ग दद्वारातून एक प्रकारचा हपवळा पातळ 
स्त्राव एकदम शत्रूच्या तोंडावर सोडतात. हा स्त्राव ऄहतशय जहाल तसेच ऄत्यंत घाणेरड्ा वासाचा ऄसतो. 
तो एकदम डोळ्यात गेल्याने शत्र ू तात्प रता अंधळा बनून त्याला हदसेनासे होते. हततक्यात ही पळून 
जातात. हा स्त्राव एक प्रकारच्या घाणेरड्ा वासाच्या हवहशष्ट गं्रथीत तयार होत ऄसतो. 
 
 हसव्हेट् स् धील काही प्राणीच फक्त ग रग रल्यासारखे झकवा हफसकारल्यासारखे ठराहवक प्रकारचे 
अवज अपाअपसातील हवचार एकमेकानंा कळहवण्यासाठी काढतात. ह्या प्राण्याचं्या कौट ंहबक 
राहणीमानाबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. ते बह धा एकेकटे हदसून येतात. त्याचं्या 
प्रजोत्पादनाचा काही ठराहवक ऄसा काल नाही. महाराष्ट्रात अढळणारी जावडीमाजंरे केव्हाही हपले 
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घालताना हदसून येतात; तर ईद्-माजंराचंी हपले ऑक्टोबर ते हडसेंबर दरम्यान हदसून येतात. अपली हपले 
ते जंगालात ऄसल्यास झाडाचं्या ढोलीत ऄगर खडकाचं्या कपारीत लपवनू ठेवतात. मन ष्ट्यवस्तीपासून 
जवळ रहात ऄसली तर ती कौलारू घराचं्या छतामध्ये ऄथवा गटारामंध्ये लपवनू ठेवतात. हपलाचंी 
काळजी ती हकती मोठी होइपयंत त्याचंी अइ घेते तसेच ती वयात केव्हा येतात ह्याबद्दल काहीच ऄजून 
ईपलबध नाही. याप ढे अपण महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या हसव्हेट् स् ची माहहती पाहणार अहोत. खऱ्या 
हसव्हेट् स् मधील एक प्रकार ज्याला जावडी-माजंर ऄसे म्हणतात ती व झाडावरील हसव्हेट् स् पैकी ईद्-
माजंर हे प्राणी महाराष्ट्रातील जंगलातं अढळून येतात. प्रथम अपण जावडी-माजंरासंबंधी माहहती पाहू. 

 
जावडी-मांझर 

(स्म ाल इणंडयन णसहहेर्) 
 
 ह्या प्राण्याच्या पूणग वाढलेल्या नराचंी शपेटीसकट लाबंी स मारे ९० सें.मी. ऄसते व वजन स मारे ३ 
ते ४ हक.ग्र . पयंत भरते. ऄंगाचा रंग राखी झकवा मातकट ऄसून ऄंगावर मानेपासून शपेटीपयंत हठपके व 
पटे्ट ऄसतात. त्यानंा बह धा ईंच ईंच गवत वाढत ऄसलेल्या जागा तसेच वतेाची व बाबंचूी बने झकवा ख रया 
झ ट पाचंी जंगले ऄशा जागा अवडतात. ऄती दाट जंगलातून ती हदसून येत नाहीत. खडकाचं्या कपारीत 
झ डूपाखंाली ऄथवा ईंच ईंच गवतामधून ती अरॅय घेतात. कें व्हा कें व्हा ती मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास 
देखील राहताना अढळतात. ऄशा वळेी ती ज न्या पडक्या घराचंा तसेच गटाराचं्या अरॅय घेतात. 
 
 भक्षय शोधावयास हे प्राणी रात्री बाहेर पडतात. ही माजंरे सरळसोट ऄशा झाडावंर देखील 
चढण्यात पटाइत ऄसतात; परंत  बह धा खारी, ईंदीर, छोटे पक्षी, सरडे, पाली व आतर कीटक ऄसे जे खाद्य 
जहमनीवर हमळेल त्यावर अपली ग जराण करतात. केव्हा केव्हा मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास येउन कोंबड्ा 
देखील चोरून खातात. तसेच ती वगेवगेळी फळे व झाडाचंी म ळे देखील खातात. जावडी-माजंरानंा बोरे 
फारच अवडतात. 
 
 यानंा वषगभरात केव्हाही हपले होतात. एका वळेेस ४ ते ५ हपले घातलेली हदसून येतात. हपलाचंी 
काळजी सवगस्वी अइच घेते. हे प्राणी केव्हाही हवशषेकरून जोडीने अढळून येत नाहीत. जावडी-माजंरे 
सहजपणे माणसाळता व पाळता येतात. 

 
उद-मांजरे 

(र् ाडी क ट् ककवा क ामन पाम णसहहेर्) 
 
 झाडावर चढणाऱ्या हसव्हेट् स् पैकी फक्त ईद्-माजंरे महाराष्ट्रात हदसून येतात. ह्या माजंराची डोके 
व शरीर हमळून लाबंी स मारे ६० सें.मी. भरते. शपेटीदेखील जवळजवळ हततकीच लाबं ऄसते. वजन स मारे 
३ ते ५ हक.ग्र . पयंत ऄसते. ह्या माजंराच्या ऄंगाचा रंग साधारणपणे मातकट काळसर ऄथवा काळा ऄसून 
त्याचं्या ऄंगावर जाड खरखरीत ऄसे केस ऄसतात. पोटाकडील बाजूस मळकट पाढंऱ्या ऄथवा हपवळसर 
रंगाचे केस ऄसतात. या माजंराची जेव्हा पूणग वाढ होते तेव्हा त्याचं्या ऄंगावर ईभे पटे्ट अहण खादं्यावर व 
माडंीवर हठपके हदसू लागतात. हातपाय मातकट काळे ऄथवा काळे हदसून येतात. तोंडावर डोळ्याखाली 
पाढंरा मोठा पटे्टवजा हठपका हदसून येतो. केव्हा केव्हा दोन्ही नाकप ड्ाचं्या बाजूस एकेक पाढंरा हठपका 
हदसून येतो. 
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 महारष्ट्रात ईद्-माजंरे जास्त करून ठाणे, क लाबा, रत्नाहगरी या भागातं अढळून येतात. ती 
बह धा सदाहहरत दाट जंगलातूंन अढळतात. हदवसभर झाडाचं्या फादं्यावर अपल्या ऄंगाचे म टक ळे करून 
राहतात व रात्री अपले भक्षय शोधावयास बाहेर पडतात. मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास ऄसल्यास अंबयाच्या 
झकवा ताडाच्या झाडाचंा अरॅय हे त्याचें अवडते वसतीस्थान ऄसते. ती देखील छोटे पक्षी, पाली, सरडे, 
ईंदीर आत्यादींवर अपली ग जराण करतात. त्याचबरोबर क ाफी व ऄननस याचं्या हंगामात ती त्यावर 
अपला हात मारतात. तसेच ताडाच्या झाडावर ताडी गोळा करावयास ठेवलेल्या मडक्यात साचलेली 
ताडी रात्री चोरून हपतात. मन ष्ट्यवस्तीच्या जवळपास ऄसल्यास केव्हा केव्हा चोरून कोंबड्ा देखील 
खातात. ती सहज माणसाळवनू पाळता येतात. महाराष्ट्रात त्याचंा हपले प्रसवण्याचा काळ ऑक्टोबर ते 
हडसेंबर ऄसा हदसून येतो. एका वळेेस ३-४ हपले जन्मतात. हपलाचें संगोपन सवगस्वी त्याचंी अइच करते. 
हपले फार लाजरी व हभत्री ऄसतात. 
 

हपेऱ्स्र्डे कुरंु्ब 
(मंुगूस) 

 
 हपेस्स्टडे (Herpestidae) हे कानीव्होरा गटातील पाचव े क ट ंब अहे. यामध्ये म ंगूसासारख्या 
प्राण्याचंा समावशे होतो. पूवी ह्या क ट ंबाचा स्व्हव्हेरीडे या क ट ंबात समावशे केलेला होता. परंत  त्याच्या 
ऄनेक हवहशष्ट ग णामं ळे ते स्व्हव्हेरीडे क ट ंबापासून वगेळे करण्यात अलेले अहे. बरेच लाबं शरीर, बसके 
पाय व लहान गोलाकार कान; शरीराच्या ऄशा ठराहवक ठेवणीम ळे म ंगूसे स्व्हव्हेरीडे क ट ंबात मोडणाऱ्या 
प्राण्यापासून (हसव्हेट् स् पासून) वगेळी ऄशी सहज ओळखू येतात. हपेस्स्टडे क ट ंबातील हे प्राणी जास्त 
करून छोटे छोटे प्राणी मारून त्यावर अपली ईपजीहवका करतात; तर बह तेक सवगच हसव्हेट् स् शाकाहरी 
अहेत. म ंगूसाचं्या दाताच्या हवशषेत्वाने तीक्षण स ळे व दाढा याचं्या रचनेवरून देखील अपल्याला ती 
शाकाहारापेक्षा मासंाहर जास्त पसंत करतात हे हदसून येइल. माजंरे ऄथवा हसव्हेट्टस् प्रमाणे म ंगूसे 
लपूनछपून मागच्या बाजूने अपल्या भक्षयावर हल्ला न करता सरळ ईघडपणे प ढून हल्ला चढहवतात. 
अपल्या भक्षयापासून ती बऱ्याच ऄंतरावर ऄसल्यास भक्षय अटोक्यात येइपयंत मात्र दबा धरून बसतात. 
हकत्येकदा म ंगूसे वासावरून माग काढीत सरळ भक्षयाच्या हबळाजवळ जाउन हबळातूंन देखील अपल्या 
भक्षयाला खोदून ओढून काढतात. हनम ळते डोके, छोटेसे कान व लाबंट शरीर व बसके पाय ह्या सवांम ळे 
म ंगूसाला हबळातं सहजपणे हशरकाव करावयाला वाव हमळतो. प ढील पायाच्या मोठमोठ्या नख्या हबळे 
खोदावयाच्या कामी मदत करतात तर कानाचंी अतील घडण (म ंगूसाच्या कानामधे प ष्ट्कळ घड्ा घड्ा 
ऄसतात) हबळे खोदत ऄसता माती व घाण अत जाउ नये याची काळजी घेत ऄसते. हशकार करीत 
ऄसताना हकत्येकदा म ंगूसे अपल्या मागील दोन पायावंर व क ल्यावंर बसतात. म्हणजे त्याचें शरीर 
जहमनीपासून ईंचावले जाउन त्यानंा सभोवतालचे वातावरण चौफेर पाहता येते. 
 
 भक्षयाला मारल्याबरोबर म ंगूस प्रथम त्याचे रक्त हपते. म ंगूसे हकत्येकदा पक्षयाचंी ऄंडी पळवनू ती 
फोडून हपउन टाकतात. जी म ंगूसे खेकडे ऄथवा झशपले खातात ती अपल्या प ढच्या पायाच्या पंज्यात 
झशपला ऄथवा खेकडा धरून तो दगडावर अपटून फोडून खातात. 
 
 म ंगूसे मूळची अहिकेतील. अहिकेमध्ये ऄनेक तऱ्हेतऱ्हेची म ंगूसे हदसून येतात. भारतात एकंदर 
सहा प्रकारची म ंगूसे अढळतात. सवगत्र प्राम ख्याने अढळून येणाऱ्या जातीच्या म ंगूसाचंा रंग काळ्या 
हमऱ्याची पूड व मीठ एकत्र केल्यास जसा रंग येइल त्याप्रमाणे ऄसतो. कारण त्याच्या प्रत्येक केसाला 
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काळ्या व पाढंऱ्या रंगाचे पटे्ट ऄसतात. ईत्तर भारतात सापडणाऱ्या म ंगूसाचंा रंग हफकट ऄसतो तर 
त्यामानाने दहक्षण भारतातील म ंगूसाचंा रंग गडद ऄसतो; तर म क्या रखरखीत जंगलात सापडणाऱ्या 
म ंगूसाचंा रंग लालसर ऄसतो. तसेच ही म ंगूसे अकाराने देखील लहान ऄसतात. 
 
 म ंगूसाचें म ख्य खाद्य साप, ईंदीर, लहासहान पक्षी, सरपटणारे प्राणी, बेडूक, झवचू, खेकडे व 
बारीकसारीक कीटक आत्यादी ऄसते. म ंगूसे आतर बह तेक प्राण्यापं्रमाणे रात्री हशकारीस बाहेर न पडता 
हदवसाच पडतात. साप-म ंगूसाचे वैर प्रख्यात अहे. म ंगूस सापाला मारून खाते हे तर सवांनाच माहीत 
अहे. भयंकर हवषारी सापानंास द्धा म ंसूस कसे ठार मारते. ह्याबद्दल हकत्येकानंा अरृयग वाटत ऄसेल परंत  
ह्यामधील म ख्य मेख म ंगूस भक्षयावर प ढून हल्ला चढहवते त्यात अहे.म ंगूस स्वतःचे डोके बाजूला करून 
सापाचे चाव े च कहवते व त्याचे डोके धरण्याचा प्रयत्न करते. तसेच ही झटापट चालू ऄसताना म ंगूस 
अपल्या ऄंगावरील केस ताठ ईभे करून जाडीला जवळजवळ द प्पट अकाराचे होते; त्याम ळे देखील 
सापाचे चाव ेत्याच्या शरीरापयंत पोहोच ूशकत नाहीत. भारतात सवगत्र ऄसा समज अहे की एखादे वळेेस 
साप म ंगूसाला चावल्यास म ंगूस एक प्रकारच्या झ डूपाचा पाला खाते. त्याम ळे सापाच्या हवषाचा त्याच्यावर 
पहरणाम होत नाही. तसे पाहहले ऄसता काही ऄंशी सापाच्या हवषाचा म ंगूसावर पहरणाम होत नाही हे खरे 
अहे; परंत  जास्त प्रमाणावर हवष हभनल्यास म ंगूस मरते. 
 
 म ंगूस जरी धीट ऄसून चपाळाइने भक्षयावर हल्ला करीत ऄसले तरी थोडासा जरी धोका अहे ऄसे 
वाटले तरी स रहक्षतेसाठी ते ताबडतोब असरा शोधते. मागे अपण हसव्हेट्टस् ची माहहती घेताना संकटात 
ऄसताना स्वरसंरक्षणासाठी हसव्हेट्टस् एक प्रकारचा कडवट वासाचा पातळ स्त्राव अपल्या ग दद्वारातून 
शत्रूच्या तोंडावर सोडतात हे पाहहले होते. ऄशा प्रकारची गं्रथी सवग म गूंसानंा ऄसते परंत  त्यापकैी ऄवघ्या 
दोन जातींची म ंगूसे त्याचा ईपयोग करताना अढळतात. 
 
 भारतात सवगत्र प्राम ख्याने अढळून येणारी तसेच महाराष्ट्रात हदसून येणारी जी दोन जातीची म ंगूसे 
अहेत ती साधारणतः मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास देखील हदसून येतात. शतेीतून तसेच लागवडीसाठी 
ऄसलेल्या भागातून ती बह धा अढळतात. कारण ऄशा हठकाणी त्यानंा ईंदीर, घ शी, साप, बेडूक, झवचू, 
खेकडे आत्यादीसारखे खाद्य म बलक प्रमाणावर हमळते. मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास ती कोंबड्ा देखील 
पळहवतात. म ंगूसे केव्हा केव्हा कोंबड्ाचं्या ख राड्ात हशरून हकत्येक कोंबड्ा केवळ रक्तासाठी ठार 
मारतात. परंत  ह्या ईपद्रवाखेरीज ती शतेकऱ्यानंा फारच ईपय क्त वाटतात कारण ती ईभ्या हपकाचंा नाश 
करणाऱ्या ईंदीर, घ शींचा मोठ्या प्रमाणावर नाश करतात. भारतात सापडणारी एका जातीची म ंगूसे 
जमकैामधून ह्या कामाकहरता म द्दाम भारतात अणण्यात अली होती. 
 
 म ंगूसे अपापसात संपकग  कसा ठेवतात याबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे परंत  या कामी 
ती त्याचं्या ग दद्वारापाशी ऄसलेल्या तीव्र वासाच्या गं्रथीचा ईपयोग करीत ऄसावीत ऄसे मत अहे. एखाद्या 
हठकाणी हवरॅातंी घेतल्यावर ऄथवा एखाद्या हठकाणाहून द सरीकडे जात ऄसता ती त्या गं्रथी त्या जागेवर 
घासतात. त्याम ळे तेथे त्याचंा वास राहतो; हा वास त्याचं्या जातीची द सरी म ंगूसे बरोबर ओळखतात. 
 
 म ंगूसाचंा हवणीचा काही ठराहवक ऄसा हंगाम सागंता येत नाही. वषगभरातं केव्हाही त्यानंा हपले 
होतात ऄसे अढळून अले अहे. कानीव्होरा गटातील आतर बह तेक सवग प्राण्यापं्रमाणेच म ंगूसातं देखील 
हपले मोठी होइपयंत साभंाळण्याची सवग जबाबदारी मादीच घेते. नराची त्यातं हतला काहीच मदत नसते. 



 

अनुक्रमणणका 

हपले ठेवण्याकहरता मादी स्वतः स रहक्षत जागी हबळे खोदते. केव्हा केव्हा ती वाळव्याचंी हबळे कबजात घेउन 
ती मोठी करून वापरते झकवा दाट जंगलामंध्ये खडककपारींत ऄथवा मोठ्या झाडाचं्या ब ंध्यापाशी लपवनू 
ठेवते. मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास ऄसल्यास ती पडीक घरामंध्ये झकवा घराचं्या कौलामंध्ये ऄथवा गटारामंध्ये 
लपवनू ठेवते. एका वळेेस दोन झकवा तीनच हपले जन्मतात. गभगधारणेचा काल प्रत्येक जातीच्या म ंगूसामध्ये 
वगेवगेळा ऄसलेला अढळून येतो. म ंगूसाची जी जात सवगत्र जास्त प्रमाणावर अढळून येते त्याचंी एक मादी 
वषातून साधारणतः ३-४ वळेा देखील हपले घालताना हदसून अलेली अहे. पाळलेली म ंगूसेदेखील हपले 
जवळ ऄसतानंा फार प्रक्ष बध होतात. लहान ऄसताना अइ अपल्या हपलानंा मानेजवळ तोंडाने ऄलगद 
पकडून एकीकडून द सरीकडे नेते. हपले २-३ महहन्यातच मोठी होउन अइबरोबर हशकारीस जाउ 
लागतात. प्रथम प्रथम ती अइच्या ऄगदी जवळून धावतात. ती थाबंली की हपले थाबंतात. ह्या काळात ती 
अइकडून हशकारीचे हशक्षण घेत ऄसतात. म ंगूस साधारणतः ७-८ महहन्यातंच मोठे होते. सामान्यपणे सवगत्र 
अढळून येणाऱ्या जातीची म ंगूसे (क ामन म ंगूस) साधारणतः ७ ते ८ वषपेयंत जगतात ऄसे अढळून अलेले 
अहे. 
 
 महाराष्ट्रात म ंगूसाचं्या दोन जाती हदसून येतात. त्याचंी सहवस्तर माहहती अता अपण पाहू. 
 

सामान्य मंुगूस 
(क ामन मंुगूस) 

 
 सामान्य म ंगूस भारतात ईत्तरेस हहमालयाच्या पायर्थयापासून ते दहक्षणेस थेट कन्याक मारीपयंत 
सवगत्र अढळून येते. म ंगूस हा प्राणी केवळ दाट जंगलातच अढळून येणारा नसून तो ईघडी माळराने, 
ख रया झ डूपाचंी जंगले तसेच लागवडीखाली ऄसणारे प्रदेश ऄशा सवग हठकाणी अढळतो. पूणग वाढलेल्या 
म ंगूसाची शपेटीसकट लाबंी साधारणपणे ९० सें.मी. पयंत ऄसते. न सते शपूेट जवळजवळ ४५ सें.मी. लाबं 
ऄसते. वजन सरासरी १॥ हक.ग्र . पयंत ऄसते. नराचे वजन साधारणतः मादीपेक्षा जास्त भरते. ह्याचा रंग 
साधारणतः हपवळसर राखी ऄसतो. त्याचा प्रत्येक केस पाहहला ऄसता त्यावर काळसर व राखी ऄशा रंगाचे 
पटे्ट ऄसलेले हदसून येतात. त्याम ळे एकंदरीत त्याचा रंग वाटलेले काळे हमरी व मीठ याचं्या हमरॅणासारखा 
हदसतो. शपेटीचे टोक पाढंरट झकवा लालसर हपवळट ऄसते. महाराष्ट्रातील कमी पावसाच्या प्रदेशातील 
जंगलात अढळून येणारी म ंगूसे ईन्हापासून संरक्षण म्हणून मोठीमोठी हबळे खोदून त्यात राहतात. तसेच ती 
खडकाकपारींचा झकवा मोठमोठ्या झाडाचं्या ब ंध्याचंा देखील रहावयास ईपयोग करतात. शतेीच्या ऄथवा 
लागवडीच्या भागातंील म ंगूसे क ं पणाचा ऄथवा बाधंाचा ईपयोग रहावयास करतात. 
 
 ही म ंगूसे हदवसा ऄथवा रात्री कें व्हाही भक्षय शोधावयास बाहेर पडतात. सामान्य म ंगूसे बह धा 
जोडीने ऄथवा क ट ंबासकट हशकारीसाठी बाहेर पडताना हदसून येतात. ईंदीर, घ शी, साप, पाली, बेडूक, 
गोम, झवच,ू कीटक आ. जे हमळेल त्यावर ताव मारतात. कें व्हा कें व्हा पक्षयाचंी ऄंडी देखील हमळाल्यास फस्त 
करतात. कधीकधी झाडपाल्याची म ळे, फळे ऄसा शाकाहारही करतात. कधीकधी आतर मोठ्या प्राण्यानंी 
मारलेल्या हशकारीवर देखील जमल्यास हात मारतात. गावाकडील मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास वावरणारी 
म ंगूसे कें व्हा कें व्हा पाळीव कोंबड्ा, कब तरे ठार मारतात. 
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 महाराष्ट्रातील ह्या जातीची म ंगूसे वषगभरात कें व्हाही प्रसवताना हदसून येतात. साधारणतः एक 
मादी वषगभरात तीन वळेा तरी हपले प्रसवते. गभगधारणेचा काल साधारणतः ६० हदवस म्हणजे दोन महहने 
ऄसलेला हदसून येतो. ही म ंगूसे पाळल्यास लवकरच माणसाळतात. 
 
 महाराष्ट्रात सापडणारी म ंगूसाचंी द सरी जात जास्त करुन दाट जंगलामंध्ये सापडते त्याला 
आंग्रजीमध्ये ―रुडी म ंगूस‖ ऄसे नाव अहे. ही म ंगूसे हदसावयाला ऄगदी सामान्य म ंगूसाप्रमाणेच ऄसतात परंत  
ह्याचं्या शपेटीचे टोक मात्र सामान्य म ंगूसाप्रमाणे पाढंरट झकवा हपवळट लालसर नसून ते काळे ऄसते. ह्या 
फरकावरुन ती सहज ओळखू येतात. त्याचे खाणे हपणे व रहाण्याच्या आतर सवयी बऱ्याचशा सामान्य 
म ंगूसासारख्याच ऄसतात. परंत  ह्या जातीची म ंगूसे हवशषेकरुन जंगलात राहणे पसंत करीत ऄसल्याम ळे 
सहसा ती गावाच्या असपास अढळून येत नाहीत. 

 
हाईनीडे कुरंु्ब 

(तरस) 
 
 हाइनीडे (Hyaenidae) हे महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या कानीव्होरा गटातील प्राण्याचें सहाव ेक ट ंब 
अहे. यामध्ये ―तरस‖ हा प्राणी मोडतो. ह्या प्राण्याचं्या शरीराची एकंदर बाधंणी व ठेवण पाहून तो क त्र्याच्या 
क ट ंबातील प्राणी ऄसावा ऄसे वाटते तर त्याच्या दाताचंी, जबड्ाची तसेच कवटीच्या हाडाचंी रचना व 
शरीराच्या अतील आंहद्रयाचंी ठेवण यावरुन तो माजंराच्या क ट ंबातील प्राणी ऄसावा ऄसे वाटते. ऄवजड व 
बेढब हदसणाऱ्या ह्या प्राण्याचे डोके मोठे व लाबंट ऄसून त्याचे कान टोकदार ऄसतात. तरसाचे प ढचे पाय 
लाबं, जाडे व मजबूत ऄसून मागचे पाय मात्र बारीक व अखूड ऄसतात. मागील पायानंा हवशषे जोर 
देखील नसतो. तरसाचे सवग शरीर तसे ऄवजड व जाड ऄसते परंत  मागील पाय तो भार साभंाळावयाला 
कमजोर ऄसल्याम ळे ते ख रडत ख रडत चालल्यासारखे वाटते. त्याच्या प्रत्येक पायाला चार चार बोटे 
ऄसून नख्या माजंरासारख्या अत ओढून घेता येत नाहीत. हाइनीडे क ट ंबातील प्राण्यानंा कानीव्होरा 
गटातील आतर क ट ंबातील प्राण्यापं्रमाणे एक प्रकारचा वास येणारी गं्रथी नसते. या एक प्रकारच्या गं्रथीम ळे 
ह्या प्राण्याचं्या शरीराला मलमूत्राला ठराहवक ईग्र वास येतो हे अपण मागे पाहहलेलेच अहे. परंत  
त्याऐवजी त्यानंा ग दद्वारापाशी काही गं्रथी ऄसतात. एकंदरीत पहाता ह्या प्राण्याचं्या शरीराची ठेवण 
भक्षयावर झडप घालून झकवा त्याचा पाठलाग करुन त्याला पकडून मारण्यास ऄशी ऄन कूल नसून ती फक्त 
द सऱ्यानंी मारलेल्या प्राण्याचे मासं खाण्याकहरता ऄन रुप ऄसलेली हदसून येते. 
 
 तरस हा वृत्तीने भटका ऄसा प्राणी अहे. ते अपले भक्षय वासावरुन ह डकते. भक्षय शोधण्याच्या 
कामी रॅवणशहक्तचा काहीच ईपयोग होत नाही. तसेच दृष्टीचा देखील ऄगदी थोडाच ईपयोग होतो. त्यानंा 
माजंराप्रमाणे स्पशगज्ञानाकहरता हमश्या देखील नसतात. त्याचें ऄन्न ठराहवक प्रकारचे नसून हमळतील त्या 
क जक्या सडक्या पे्रतावंर ते ग जराण करतात. खरे पहाता वाघाझसहानी ठार मारलेले जनावर त्याचें खाणे 
झाल्यावर हगधाडे व कोल्हे ताबयात घेतात. त्याचें देखील खाउन झाल्यावर ईरलीस रली हाडे व त्याला 
घट्ट हचकटलेले कडकडीत मासं हे तरसाचें खाद्य. त्याचंा बळकट जबडा व मोठे मजबूत दात हाडे 
फोडण्यासाठी व चघळण्यासाठी ईपयोगी पडतात. कानीव्होरा गटातील आतर सवग प्राण्याचें दात जरी 
भक्षयाला पकडण्यासाठी व फाडून, लचके तोडून खाण्यासाठी ऄसे ऄसले तरी ते त्यामानाने लहान 
ऄसतात. तरस ऄक्षरशः हाडे फोडून ती खातो यास्तव दात जास्त मोठे, मजबूत व तीक्षण ऄसे ऄसतात. 
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 हाइनीडे ह्या क ट ंबात फक्त दोनच गोते्र (genus) हदसून येतात. पैकी एका गोत्रातील प्राण्याचं्या 
ऄंगावर पटे्ट ऄसतात तर द सऱ्यात त्या प्राण्याचं्या ऄंगावर हठपके ऄसतात. पैकी ऄंगावर हठपके ऄसणारा 
तरस फक्त अहिकेमध्येच हदसून येतो. द सरा मात्र आतरत्र सवगत्र अढळू शकतो. 
 
 तरसाला रहावयाला साधारणपणे ईघडी स की रखरखीत जंगले, ख रया गवताचंी व ज्या 
हठकाणी बरेचसे खडक ऄसतील ऄशी पवगतप्राय जंगले, नाले ऄशा जागा अवडतात. ती सहसा दाट झाडी 
ऄसलेल्या जंगलात अतील दाट भागात कें व्हाच अढळून येत नाहीत. भारतातील बह तेक सवग ईघड्ा 
जंगलातून तरस हदसून येतात. हदवसा ईन्हापासून बचाव व्हावा म्हणून ते ग हाचंा अरॅय घेतात. कें व्हा 
कें व्हा ते सायाळींनी खोदलेल्या मोठमोठ्या हबळामंध्ये जाउन रहातात तर कें व्हा कें व्हा स्वतः ऄशाप्रकारे 
हबळे झकवा ग हा खोदून त्यातून अरॅय घेतात. हहवाळ्यात त्यानंा लाबंलचक व दाट केस येतात. त्याम ळे 
थंडीपासून त्याचें सरंक्षण होते. 
 
 वर अपण तरस मेलेल्या प्राण्याचं्या सडक्या क जक्या पे्रतावर जगतात हे पाहहले. सवग प्राणीवगात 
तरस ―भगंीकाम‖ करणारी ऄशी जनावरे म्हणूनच ओळखली जातात. त्याचें हे काम ते रात्री करतात. ह्या 
कामात त्याचें भागीदार हगधाडे व कोल्हे देखील ऄसतात. पैकी हगधाडे अपले काम हदवसाईजेडी ईरकून 
घेतात त्याम ळे तरसाचंी व हगधाडाचंी सहसा भेट होत नाही. वाघाझसहानी ऄधगवट खाउन टाकलेल्या 
जनावरावर हगधाडे हदवसा व कोल्ही रात्रीची चोरुन ताव मारतात. त्याचें खाउन मग ईरलेस रलेल्यावर 
तरसाचंी धाड येते. तरसाचं्या वायाला जास्त करुन हाडे व मासंाचा स कटलेला सडका क जका भाग 
ऄसतो. ऄथात त्याकहरता मजबूत ऄसा जबडा त्यानंा सृष्टीकत्याने हदलेला अहे. कें व्हा कें व्हा भक्षय खात 
ऄसताना वाघाची झकवा हबबळ्याची ज्याची ती हशकार ऄसेल ते जनावर त्या हठकाणी ईपस्स्थत झाले तर 
मग मात्र फारच पंचाइत होते. ऄशा वळेी तरसाला फारच थोडी संधी ऄसते. सहसा तरस क ठच्याही 
प्राण्याबरोबर भाडंण ईकरुन काढीत नाही परंत  अपले खाद्य, (भक्षय हे प्राणी जगतात फार महत्त्वाचे अहे) 
खात ऄसताना त्यामध्ये कोणी भागीदार ईपस्स्थत झाला तर ते त्यानंा सहसा पसंत येत नाही. ऄशा वळेी 
पाठीकडील पायामंध्ये प रेसा जोर नसल्याम ळे ख रडत ख रडत चालणारे हे जनावर देखील 
हबबळ्यासारख्या मजबूत व भयंकर ऄशा प्राण्याच्या हवरुध्द मोठ्या हजद्दीने व धैयाने सामना देण्यास ईभे 
ठाकते. परंत  एरव्ही तरस क ठच्याही प्राण्याचं्या भाडंणामध्ये पडत नाही. एखादे वळेी हशकारी क त्र्यानंी 
वगैरे घेरले गेले ऄसल्यास स टकेचा काहीच पयाय नसल्याम ळे मेल्यासारखे हनपचीत पडून रहाते. शवेटी 
या मेलेल्या प्राण्याचा पाठलाग करण्यात काही स्वारस्य नाही म्हणून मग ते हशकारी क ते्र पाठलाग सोडून 
देतात व तरसाची स टका होते. 
 
 कधीकधी भक्षयाच्या शोधाथग हफरत हफरत तरसे गावाच्या जवळपास येतात. तरसे जरी सडकी, 
क जकी पे्रते खात ऄसली तरी कें व्हा कें व्हा संधी हमळाल्यास गावातून वासरु, शळेी, मेंढी, पाळीव क ते्र 
ऄशासारखे पाळीव प्राणी मारुन पळवावयास मागेप ढे पहात नाहीत. तरसे माणसाला घाबरुन ऄसतात. ती 
हदवसा उजेडी सहसा मन ष्ट्यवस्तीत येत नाहीत. परंत  एकटे द कटे मूल कधीकधी तरसानंी पळहवल्याची 
ऄथवा एकया द कया बाइवर तरसानंी हल्ला चढहवल्याची ईदाहरणे अहेत. एकंदरीत तरस हा प्राणी 
घाणेरडा ऄसला तरी भगंीकाम करुन गावाचा ईकीरडा साफ करण्याचे काम करतो. भारतातील काही 
भागात तरसाची जीभ गाठी व सूज यावर अहण चरबी साधेंद खीवर औषधी अहे ऄसे समजतात. 
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 अपापसात ती कें व्हा कें व्हा रडल्यासारखा तर कें व्हा मोठमोठ्याने हसल्यासारखा अवाज 
काढतात. ते कशाचे हनदशगक अहेत याबद्दल काही हवशषे माहहती ईपलबध नाही. तरसाचं्या कौट ंहबक 
जीवनाबद्दलही ऄजून कोणी हवशषे ऄभ्यास केलेला नाही. त्यानंा हपले वषाच्या काही ठराहवक काळात 
होतात की वषगभर, तसेच समागमाचा हंगाम, गभगधारणेचा काल आत्यादीबद्दल हवशषे माहहती ईपलबध नाही. 
बह तकरुन ती जोडीजोडीने अढळतात. परंत  कें व्हा कें व्हा हपले फक्त अइबरोबर हफरताना व तीच त्याचें 
सवगथैव रक्षण करताना अढळून अलेली अहेत. एका वळेेस ३-४ हपले जन्माला येतात. कानीव्होरा 
गटातील आतर प्राण्यापं्रमाणे तरसाच्या हपलाचें डोळे जन्मतः बंद ऄसतात. हपले लहान ऄसताना देखील 
त्याचं्या ऄंगावर अडव ेपटे्ट ऄसतात. शरीरावर पाढंरट मउ केस ऄसतात. परंत  मानेवर पूणग वाढलेल्या 
प्राण्यासारखे अयाळीचे केस मात्र नसतात. हपले पूणावस्थेला हकती वषात येतात त्याबद्दल ऄजून माहहती 
ईपलबध नाही. तरसे १२ ते २४ पषापयंत जगतात ऄसे बंदीवासातील प्राण्यावंरुन अढळून अले अहे. 
त्याचें सरासरी अय मान १६ वष ेम्हणावयास हरकत नाही. 

 
तरस 

(स्राईप्ड हायना) 
 
 महाराष्ट्रात तरस हा प्राणी जेथे जेथे सायाळी, म ंगूसे तसेच ढाण्ये वाघ हदसून येतात ऄशा हठकाणी 
अढळून येतो. पूणग वाढलेला तरस साधारणपणे डोके व शरीर हमळून १५० सें.मी. लाबं व जहमनीपासून 
साधारण ९० सें.मी. ईंच होइल. नराचे वजन साधारणपणे ४० हक.ग्र . पयंत ऄसून मादीचे वजन ३०-४० 
हक.ग्र . पयंत ऄसते. 
 
 हदसावयाला साधारण क त्र्याप्रमाणे, प ढील ऄंग व डोके जाड अहण मागील शरीर हनम ळते होते 
गेलेले ऄसा हा प्राणी ओळखावयास ऄगदी सोपा अहे. याचें मागचे पाय ऄगदीच बारीक ऄसतात. त्याच्या 
मानेवर अयाळीसारखे लाबं केस ऄसतात. शरीराचा रंग मळकट पाढंरा, ईदी ऄथवा राखी ऄसून ऄंगावर 
अडव ेपटे्ट ऄसतात. पायावर देखील हे अडव ेपटे्ट ऄसतात. हहवाळ्यात मात्र हे पटे्ट फार ईठून हदसत 
नाहीत. हहवाळ्यामध्ये ह्या प्राण्याला मोठमोठे दाट केस ईगवतात. जेथे म ख्यतः डोंगराळ भाग अहेत ऄशा 
हठकाणी तरस अढळून येतात. हकत्येक भागातंील तरस हदवसा कळकी, वते ऄथवा बाबंूच्या वनातं तसेच 
ईंच ईंच वाढलेल्या गवतात देखील लपून राहतात. बऱ्याच वळेा ते सायाळींनी स्वतःकहरता खोदलेली 
मोठमोठी हबळे अणखी मोठी करून घेउन तेथे राहतात. 
 
 तरसाचं्या हकत्येक जोड्ा रात्र पडली की भक्षयाच्या शोधाथग पडतात व हदवस ईगवण्यापूवी 
अपल्या ग हामंध्ये परत येतात. बह तकरून तरस जोडीजोडीने हफरताना हदसतात. परंत  क्वहचत ५-६ तरस 
एकत्र बाहेर पडताना हदसून येतात. बह धा ते सवग क ट ंबच्या क ट ंब ऄसते. भक्षयाच्या शोधाथग हनघाल्यावर ते 
मलैच्या मलै त डहवतात. तरसाचं्या पावलाचें ठसे जवळजवळ क त्र्यासारखे ऄसतात. फक्त प ढील पायाचें 
ठसे शरीराचा जास्तीत जास्त भार प ढील पायावंर ऄसल्याम ळे ऄहधक स्पष्ट ऄसे हदसतात. व मागील पाय 
फारच हडक ळे ऄसल्याम ळे फारच ऄस्पष्ट ऄसे ऄसतात. 
 
 तरसाचे खाद्य काय अहे हे अपण मागे पाहहलेलेच अहे. हैद्राबाद येथील जंगलात एकदा 
मारण्यात अलेल्या एका मोठ्या नर तरसाच्या पोटातं श ष्ट्क झालेली मोठी मोठी हाडे (ऄक्षरशः लाकडे) 
हदसून अली होती. तरस हे ऄशा प्रकारचे खाद्य खात ऄसल्याम ळे त्याची हवष्ठा देखील ऄहतशय कडक 
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पाढंरे गोळे ऄशी ऄसते. महाराष्ट्रात त्याचं्या समागमाचा काळ साधारणतः हहवाळ्यात ऄसतो ऄसे हल्ली 
हदसून अले अहे व ईन्हाळ्यात त्यानंा हपल्ल ेहोतात. तरस ऄगदी सहजपणे पाळू शकता येतो. एकंदरीत हा 
प्राणी जरी ऄगदी बेढब व घाणेरडा ऄसला तरी तो साफसफाइचे ऄसे ईपय क्त काम करतो. 
 

फेलीडे कुरंु्ब 
(वाघ, णबबळ्या, वाघार्ी व मांजरे) 

 
 कानीव्होरा गटातील शवेटच्या क ट ंबाकडे अता अपण वळणार अहोत. या क ट ंबाचे नाव अहे. 
फेलीडे (Felidae). ह्या क ट ंबामध्ये पाळीव माजंरापासून वाघ, झसह, हचते्त ऄशा सवग प्राण्याचंा समावशे 
होतो. ह्या सवांना आंग्रजीमध्ये ―बीस्ट् स्  ऑफ पे्र‖, म्हणून संबोहधले जाते. कानीव्होरा गटात मोडणाऱ्या सवग 
प्राण्यामंध्ये फेहलडे क ट ंबातील प्राणी ईच्च दजाचे समजले जातात. या क ट ंबातील सवगच प्राण्याचं्या 
शरीराची घडण मोठी कायगक्षम ऄसून त्याचें स ळे, दात व नख्या फारच तीक्षण व धारदार ऄसतात. या 
क ट ंबातील सवगच प्राणी फक्त मासंाहारी ऄसून ते द सऱ्या प्राण्याचं्या मासंावर अपली ईपजीहवका करतात. 
प्रथम अपण या क ट ंबाची सवगसाधारण वैहशष्ट्ये पाहू. 
 
 या क ट ंबातील प्राण्याचें दृष्टी, वास व गंधज्ञान फारच तीव्र ऄसते. या क ट ंबातील एक ईदाहरण 
म्हणून अपण न सत्या माजंराकडे पाहहले तरी अपल्याला कल्पना येइल. माजंराच्या हमशा प्राम ख्याने 
हदसून येतील ऄशा लाबं ऄसतात. त्याचप्रमाणे त्याचं्या प ढच्या पायावंर (पावलाजंवळ) तशाच प्रकारचे 
केस ऄसतात. त्यापासून त्यानंा स्पशगज्ञान होते. तसेच त्याचें कानही ईभट ऄसून जरासा अवाज ऄथवा 
बारीकसारीक हालचाली हटपून घ्यायला तत्पर ऄसतात. अवाजावरून त्यानंा अवाजाच्या हदशचेे देखील 
ज्ञान होते. कानीव्होरा गटातंील सवग प्राण्यामंध्ये फेलीडे क ट ंबातील प्राण्याचें डोळे मोठे ऄसून त्याचंी दृष्टी 
फारच तीक्षण ऄसते. या क ट ंबातील प्राण्याच्या डोळ्याचं्या स्नायूंची घडण एका हवहशष्ट प्रकारची ऄसते. 
हतच्याम ळे ईन्हात बाह लीचा अकार ऄगदी लहान होतो. (अजूबाजूचे स्नाय ूप्रसरण पावनू बाह ली लहान 
होते). त्याम ळे ईन्हाची हतरीप डोळ्यावर येत नाही व ऄंधारात हे स्नाय ूअक ं चन पावनू बाह ली मोठी होउन 
जास्तीत जास्त प्रकाशहकरण डोळ्यात जातात. त्याम ळे त्यानंा रात्रीच्या ऄंधारातही भक्षयाच्या हालचाली 
व्यवस्स्थत हदसू शकतात. साधारणतः माजंराच्या जातीचे प्राणी भक्षय हमळहवण्यासाठी डोळ्याचा व कानाचा 
ईपयोग जास्त करतात व क त्र्याच्या जातीचे प्राणी वासावरून भक्षयाचा माग काढतात हे सवगरॅ तच अहे. 
माजंराचं्या जातीचे सवग प्राणी लपत छपत हलक्या पावलानंी भक्षयाचा पाठलाग करतात व भक्षय अटोक्यात 
अले की त्वरेने त्यावर पंजा मारतात. ह्या कामाकहरता त्याचें पाय फारच ईपय क्त ऄसे ऄसतात. त्याचं्या 
पावलानंा गाद्या ऄसतात अहण नख्या अंत ओढून घेता येण्यासारखी रचना ऄसते. त्याम ळे चालताना 
त्याचं्या पावलाचंा ऄहजबात अवाज होत नाही. तसेच प्राणी चवड्ावर (प ढच्या पावलावंर) भार देउन 
चालतात. त्याम ळे शरीर प ढे झ कले जाउन त्याचं्या चालण्याचा ऄगर धावण्याचा वगे वाढतो. माजंराच्या 
जातीतील या प्राण्याचें शत्रूवर हल्ला करण्याचे म ख्य शस्त्र म्हणजे त्याचं्या धारदार नख्या होत. माजंरापासून 
ते वाघाझसहापयंत ह्या जातीच्या सवगच प्राण्याचं्या ह्या नख्या जहमनीवर चालताना अत ओढून घेता 
येण्याजोग्या ऄसल्याम ळे एरव्ही जहमनीवरून चालताना त्या घासल्या जाउन हझजत नाहीत. जेव्हा त्यानंा 
ही नखे बाहेर काढावयाची ऄसतात तेव्हा त्यावरील स्नाय ू हशहथल होउन पायाच्या प ढच्या बाजूच्या 
स्नायूंची हालचाल होते व नखे ताबडतोब बाहेर काढली जातात. भक्षयाची हशकार करण्याकहरता नख्या 
जशा प्राम ख्याने ईपयोगात अणल्या जातात त्याचप्रमाणे दाताचंाही (स ळे) चागंलाच ईपयोग केला जातो. 



 

अनुक्रमणणका 

माजंराच्या जातीच्या सवगच प्राण्याचें स ळे मोठे व मजबूत ऄसतात. वाघ, झसह, हचत्ता आत्यादी प्राण्याचें भव्य 
स ळे ताबडतोब नजरेत भरण्यासारखे ऄसतात. 
 

 
अ. क्र. १ : लांडग्याची कवर्ी 

 
 ते आतके मोठे व टोकदार ऄसतात की भक्षयाच्या मानेत बरोबर रूतून बसतात. जबडा बंद केला 
ऄसता ते बरोबर एकमेकामंध्ये घट्ट बसून भक्षयाला स टका हमळावयास वाव ठेवीत नाहीत. स ळ्याचं्या 
अजूबाजूला थोडी जागा मोकळी ऄसते त्याम ळे वरच्या व खालच्या जबड्ातील स ळ्यानंा एकमेकातं घट्ट 
 

 
अ. क्र. २ : णबबळ्याची कवर्ी 

 
बसण्यास बरोबर जबड्ावर पकड हमळते. ह्या भव्य स ळ्यानंा मजबूत अधार असावा म्हणून ते गालाच्या 
चावणाऱ्या स्नायूंना द सऱ्या स्नायूनंा जोडलेले ऄसतात. या प्राण्याचं्या जबड्ाची ही जी हवहशष्ट ठेवण 
 



 

अनुक्रमणणका 

 
अ. क्र. ३ : वाघाची कवर्ी 

 
ऄसते तीम ळे त्याचं्या तोंडाला गोल अकार येउन प ढून ते चपटे वाटते. हा फरक अपण हसव्हेट्टस् ऄथवा 
क ते्र, लाडंगा झकवा ऄस्वल ह्या प्राण्याकंडे पाहहल्यावर ताबडतोब ध्यानात येइल. ह्या आतर प्राण्याचें तोंड 
लाबंोडके ऄथवा हनम ळते होत अलेले ऄसते तर वाघ, झसह, हचत्ता याचें संबंध डोके जवळजवळ गोलाकार 
ऄसून तोंड प ढून चपटे ऄसते. अ. क्र. १, २ व ३ पहा. 
 
 ऄशा प्रकारे ह्या प्राण्याचंा जबडा नख्या व भव्य स ळे हे सगळेच भक्षयाचा समाचार घ्यावयास प रेसे 
ऄसतात हे हदसून येइल. स ळे दाताबंरोबर प ढचे दातही भक्षयावर झडप घातल्यावर त्याला घट्ट पकडून 
ठेवायला ईपयोगी पडतात. मासं फाडण्याचे काम दाढा करतात. वरच्या व खालच्या जबड्ातंील दाढा 
एकमेकातं करवतीच्या दात्यापं्रमाणे घट्ट बसतील ऄशा प्रकारे बसहवलेल्या ऄसतात. मात्र त्याम ळे त्याचंा 
जबडा अपल्या जबड्ाप्रमाणे प ढेमागे हलू शकत नाही. तर तो वरखाली ऄसाच हलतो. मात्र त्याम ळे मासं 
कात्रीच्या पात्यात कापले जाइल ऄशा रीतीने तोडले जाते. ह्या सवग प्रकारातं या प्राण्याचंी जीभ देखील 
ईपय क्त ऄशी ऄसते. हाडानंा हचकटून ईरलेस रलेले मासं हनपटून काढावयास कानीव्होरा जातीच्या 
प्राण्याचंी खरखरीत जीभ ईपयोगी पडते. अपल्या जीभेचा म ख्य ईपयोग ऄन्नाची चव कळावयास होतो. 
कानीव्होरा जातीच्या ह्या प्राण्याचं्या जीभेचा ईपयोग ते मासंाचे मोठमोठे त कडेच्या त कडे हगळत 
ऄसल्याम ळे चव कळण्याकडे क्वहचतच होतो. झकबह ना त्याचं्या जीभेवरील चव कळणाऱ्या ं गं्रथी फारच 
लहान ऄसून त्या कडेने बसहवलेल्या ऄसतात. माजंराच्या जातीच्या प्राण्याचंी जीभ खरखरीत ऄसते. नीट 
पाहहले ऄसता हतच्यावर वर अलेले काटे काटे हदसून येतात. ह्या जीभेवरून अपण हात हफरहवला ऄसता 
ते काटे स यासंारखे टोचतात. हाडानंा हचकटून ईरलेले मासं काढण्याचे जीभेचे कायग याहंत्रकपणे होत 
ऄसते. ऄशा प्रकारे ह्या गटातं मोडणाऱ्या सवग प्राण्यामंध्ये माजंराच्या जातीतील प्राण्याचें तोंड, दातं जभडा. 
व जीभ सवगच भक्षयाचा फडशा पाडण्याचं्या कामी ईपय क्त ऄसतात. 
 
 माजंराच्या जातींतील प्राण्याचं्या रंगामध्ये हवहवध तऱ्हा अढळून येतात. काहीच्या ऄंगावर हठपके 
तर काहीच्या पटे्टपटे्ट. ते देखील ईभे ऄथवा अडव ेऄसे हदसून येतात. झसह अहण प्य मा नावाचे प्राणी पूणग 
वाढले ऄसता त्याचं्या ऄंगावर सवगत्र सारखा एकच रंग हदसून येतो. परंत  बाल्यावस्थेत त्याचं्या ऄंगावर 
हठपके झकवा पटे्ट ऄसतात. ह्या प्राण्याचं्या शरीराचा रंगदेखील त्यानंा हशकार करण्याच्या कामी थोडाफार 
ईपय क्तच ठरतो. वाघाझसहाच्या ऄंगाचा रंग ऄरणयातील आतर वातावरणाशी हमळता ज ळता ऄसतो. 



 

अनुक्रमणणका 

वाघाच्या ऄंगावरील गडद पटे्ट तर झाडाचं्या पानाचं्या सावल्या पडल्यासारख्या वाटतात. हे प्राणी भक्षयाची 
वाट पाहत दबा धरून हालचाल न करता बसले ऄसता जंगलाच्या आतर वातावरणाशी आतके हमळून जातात 
की ते सहज हदसून येत नाहीत. 
 
 याप ढे अपण थोडेसे हवषयातंर करून वाघ, हबबळे हे प्राणी म ळचे क ठचे, ते अपल्या देशात क ठून 
व कसे अले याबद्दल माहहती पाहणार अहोत. झसह, हचते्त महाराष्ट्रात हदसून येत नसल्याम ळे त्याबद्दल 
फारसे हववचेन येथे केलेले नाही. हचत्त्याबद्दलची ऄहधक माहहती अपण प स्तकाच्या शवेटाला पाहणार 
अहोत; कारण अज जरी हा प्राणी अपल्या येथे ऄस्स्तत्वात ऄसलेला हदसत नसला तरी एके काळी तो 
आकडे हदसून येत ऄसे. ढाण्या वा पटे्टवाला वाघ मूळचा न्य ू सैबेहरयामधला. नंतर मध्य व ईत्तर अहशया 
खंडातील दाट जंगलात प रेसे खाद्य (आतर जनावरे) व साजेसे हवामान ऄसल्याम ळे तो तेथे सरकला. 
रेनडीयर, याक, गव े व मोठमोठी हरणे आत्यादी जनावरे मध्य व ईत्तर अहशया खंडातील जंगलात 
हवप लतेने अढळून येत अहण वाघ, हबबळे ह्यासारख्या प्राण्याचें हे प्रम ख खाद्य होय. अज जरी तेथील 
मोठमोठाली जंगले संप ष्टात येत चाललेली ऄसली तरी वाघाचे म ळचे घर तेच होय व अजही तेथील 
ऄमूरलँड, कोहरया, पूवग सैबेहरया, मंगोहलया व माचंूहरया येथील भागातं वाघ म ख्यत्वाने हदसून येतात. प ढे 
ते हवामानातंील फरकान सार व खाद्याच्या हवप लतेन सार सरकत सरकत चीन, सयाम, मलाया येथून 
असामद्वारे भारतात अले. प्रथम हहमालयाच्या पायर्थयापाशी तसेच असाममधील डोंगराच्या पायर्थयापाशी 
वाघानंी वस्त्या केल्या. नंतर ते हळूहळू दहक्षणेकडे म्हणजे मध्य भारताच्या प ढे सरकत गेले. ऄथात वाघ 
मूळात भारतात केव्हा अला हे सागंणे कठीण अहे. तो हकत्येक शकेडो वषांपूवी भारतात अला ऄसला तरी 
ईत्पत्तीच्या कालापासून बऱ्याच वषांनी येथे सरकला हे मात्र हनहरृत. हबबळ्या कोणत्या मागाने मध्य 
अहशयातून भारतात अला ते हनहरृत माहहत नाही. तो हहमालयाच्या पूवग तसेच पहरृम झखडीतून येथे 
सरकला ऄसावा. भारतात पटे्टवाल्या वाघापूवीपासूनच हबबळे वाघ अले ऄसावते हे हदसून येते; कारण ते 
प ढे दहक्षणेस हसलोनमध्ये देखील अढळून येतात. हा प रावा यास प रेसा अहे. वाघ, झसह, हबबळे हेच केवळ 
ईत्तर व मध्य अहशयातून येथे अले ऄसे नाही तर माजंराच्या जातीतील वाघाटी, सोनेरी माजंर ऄसे आतर 
हकत्येक लहान लहान प्राणीदेखील येथपयंत पसरले ऄसावते ऄसा ऄंदाज अहे. ह्या बऱ्याचशा प्राण्यानंा 
एकीकडून अपले बस्तान ईठवनू द सरीकडे जाणे का भाग पडले ते अपण पाहू. 
 
 सवगसाधारणपणे प्राणी अपल्या रहाणीमानाप्रमाणे वसतीस्थाने शोधतात. त्यानंा अपल्याला धोका 
क ठे अहे हे ताबडतोब समजून येते. त्याम ळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ते त्याप्रमाणे एकीकडून द सरीकडे 
जागा बदलून जातात. परंत  जागा बदलताना द सरीकडे देखील अपल्याला मूळच्या हठकाणासारखे जंगल 
व आतर सवलती (ईदा., खाद्य, हनवारा आत्यादी) हमळतील ऄशाच हठकाणी ते जातात. वाघ अपल्या 
मूळच्या हठकाणाहून जे द सरीकडे पसरले ते दाट जंगले व ईत्तम हनवारा येथे हमळण्यासारखा अहे ऄशाच 
हठकाणी पसरले. ते हतबेटच्या पठारावर तसेच भारतातही राजस्थानच्या रखरखीत वाळवटंात हदसून येत 
नाहीत. वाघाला म ख्यतः हनवाऱ्याकहरता दाट जंगले लागतात. ऄशा हठकाणी त्याची तहान 
भागहवण्याकहरता ऄथातच तळी ऄथवा लहान सहान नद्या ऄसतातच. तसेच ऄशा जंगलातून त्याची भकू 
भागहवण्यासाठी हरणे, साबंरे व जंगली प्राणी हमळतात अहण दाट जंगलात लपूनछपून हशकार करण्यास 
भरपूर वाव हमळतो. ईत्तर व मध्य भारतात ऄशी जंगले नसती तर कदाहचत वाघ भारतात सरकलाच 
नसता. मात्र हबबळ्या वाघानंा कसेही हवामान व कशीही जंगले राहण्यास चालतात. ते दाट झाडी 
नसलेल्या जंगलात खडकावंरही राहतात; तर ऄतीदाट जंगलातही हततक्याच सहजतेने हनवारा शोधतात. 
त्यानंा ऄती ईष्ट्ण, थंड, दमट कसेही हवामान चालते तसेच त्यानंा नेहमी वाघाझसहाप्रमाणे मोठीच हशकार 
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हवी ऄसते ऄसे नाही. वळे पडल्यास ते बारीकसारीक प्राण्यावंरही अपले भागहवतात. त्याम ळे ते अहशया 
खंडात सवगत्र अढळून येतात. 
 
 हवामान व हवतेील ईष्ट्णता ऄगर अद्रगता याचा थोडाबह त पहरणाम प्राण्याचं्या शरीरावरील 
कातडीच्या रंगावर होतो. ज्या प्रदेशात जास्त ईष्ट्णदमट ऄसे हवामान अहे तेथील जनावराचं्या कातडीचा 
रंग बह धा गडद ऄसतो व थंड अहण कमी  अद्रगतेच्या प्रदेशातंील जनावराचंी कातडी जास्त करुन भ रकट 
रंगाची ऄसते. भारतातील जंगलात कें व्हा कें व्हा काळे हबबळे हदसून येतात. काळे हबबळे ही काही 
हबबळ्यामंधील एक ऄशी वगेळी जात नाही. कें व्हा कें व्हा एका मादीला एकाच वळेी झालेल्या २-३ 
हपलामंधील एक हपलू देखील काळे ऄसू शकते. हा काळेपणा कातडीखाली ऄसणाऱ्या रंगाच्या गं्रथीतील 
द्रावावर ऄवलंबून ऄसतो. कातडीखाली मेल नीन (melanin) नावाने रंगद्रव्य ऄसते. ते जर जास्त प्रमाणात 
ऄसेल तर त्वचेला गडद रंग प्राप्त होतो. साधारणपणे ऄती ईष्ट्ण व दमट हवामानाच्या प्रदेशातील 
जनावराचं्या कातडीखाली ह्या द्रव्याचे प्रमाण जास्त ऄसल्याचे हदसून येते. याईलट जेथील हवमेध्ये 
अद्रगता ऄगदी कमी व ईष्ट्णतामान जास्त कडक ऄसते ऄशा हठकाणचे प्राणी भ रकट रंगाचे ऄसतात. कें व्हा 
कें व्हा ह्या द्रव्याच्या संपूणग ऄभावान सार पाढंरे (ऄस्ल्बनो) जनावर दृष्टोत्पत्तीस येते. 
 
 याप ढे अपण ह्या प्राण्याचें कौट ंहबक जीवन कसे काय ऄसते याबद्दल माहहती पाहू. 
 
 ऄहखल प्राणीमात्राला सहजीवनाची गोडी अहे. माजंराच्या जातीतील प्राणी तरी याला कसे 
ऄपवाद ऄसतील बरे? या जातीतील लहान ऄथवा मोठे सवगच प्राणी क ट ंबवत्सल अहेत. यापूवीच्या 
प्रकरणात अपण माकडाबंद्दल माहहती घेताना पाहहले होते की हे प्राणी अपापसात एकमेकानंा अपले 
हवचार तसेच राग, द ःख, अनंद आत्यादी भावना कळहवण्यासाठी वगेवगेळे ऄसे ठराहवक प्रकारचे अवाज 
काढतात. त्यामानाने माजंराच्या जातीतील प्राणी फारसे वगेवगेळे अवाज काढू शकत नाहीत. झकबह ना 
माकडासंारख्या प्राण्याआंतके ते सहजीवनात भाग घेत नसल्याकारणाने त्यानंा तशी गरजही भासत नाही. 
त्याला झसह मात्र फारच ऄपवाद अहेत. झसह नेहमी बऱ्याच मोठ्या संख्येने एकत्र रहात ऄसल्याचे हदसून 
येतात. त्याम ळे ते वाघ, हबबळे ह्याचं्यापेक्षा जास्त व वगेवेगळ्या प्रकारचे अवाज काढत ऄसताना हदसतात. 
 
 सामान्यतः माजंराच्या जातीतील बह तेक प्राणी समागमाच्या काळात नर मादीला 
बोलावण्याकहरता व अइ हपलाचंी हनगा राखीत ऄसताना ठराहवक प्रकारचे अवाज काढतात. परंत  वाघ 
मात्र वगेवगेळे ऄसे बरेच अवाज काढतो. ते पहाणे मजेशीर ठरेल. तो हचडलेला ऄसताना आतर प्राण्याची 
हतरपीट ईडेल ऄशी गजगना करतो तर कें व्हा हवस्मयचकीत झाल्याने मोठमोठे अवाज काढीत राहतो. भक्षय 
अटोक्यात अल्यावर त्याच्यावर ईडी  घालताना त्या भक्षयाची गाळण ईडहवण्यासाठी मोठी डरकाळी 
फोडतो. समागमाच्या काळात मादीला बोलावण्यासाठी थाबंून थाबंून ठराहवक कालाने अतग स्वरात 
ओरडतो. वाघीण जवळ अली ऄसता ते दोघेही नाकप ड्ातूंन पे्रमाने ग रग रल्यासारखा अवाज काढतात. 
समागमाच्या काळतही मधून मधून ते डरकाळ्या फोडीतच ऄसतात. ह्या क ट ंबातील वाघ, झसह, हबबळे ऄसे 
बह तेक सवग मोठे प्राणी ऄशा प्रकारे समागमाच्या काळात मोठमोठ्या डरकाळ्या फोडीत अवाज काढीत 
ऄसतात. ह्या प्राण्याचंा वषगभरात काही ठराहवक ऄसा समागमाचा काळ अढळून येत नाही, कारण 
वषगभरात कें व्हाही नवीन जन्मलेली हपले दृष्टोत्पत्तीस येतात. ह्या प्राण्याचं्या समागमाहवषयी हवशषे माहहती 
ईपलबध नाही. जी काही थोडीशी माहहती ईपलबध अहे ती सवग पाळीव प्राण्यावंरुन ऄभ्याहसली गेलेली 
अहे. जंगलात स्वैरपणे बागडणाऱ्या ह्या प्राण्याबंद्दल हवशषे सखोल ऄभ्यास कोणी केलेला नाही. 
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 वाघीण अपल्या हपलानंा ग हेमध्ये झकवा मोठमोठ्या खडकाचं्या कपारीमध्ये लपवनू ठेवते. हबबळ्या 
वाघाची हपले देखील ग हेमध्येच लपहवलेली ऄसतात. परंत  हे अकाराने लहान ऄसल्याने कें व्हा कें व्हा 
मोठमोठ्या वृक्षाचं्या मोठ्या ढोलींचा देखील हपले लपवनू ठेवण्याकहरता ईपयोग करतात. हपलाचं्या 
रक्षणाकहरता ते मोठमोठ्या व अत ऄगदी काळोख ऄसलेल्या भयानक ऄशा ग हाचंा वापर करतात. ह्या सवग 
पशूचं्या हपलाचें डोळे जन्मतः बंदच ऄसतात. त्याचप्रमाणे ती ऄसहाय्य ऄसतात. हपलाचंी हनगा राखण्याचे 
काम बह तकरुन मादीच करते. बह तेक वळेा वाघ हपले जन्मली ऄसताना झकवा त्याअधीच मादीला सोडून 
जातो. मात्र नर झसह व नर हबबळ्या मादी अहण हपलाजंवळ राहतात. हपलाचंी जोपासना करण्याकडे जरी 
लक्ष प रहवले नाही तरी ते प्रसंगी त्याचें रक्षण करणे व हपले साधारण मोठी झाल्यावर त्यानंा कें व्हा कें व्हा 
हशकार अणनू देणे ऄशासारखी कामे करतात. मात्र हपलाचंी काळजी सवगस्वी मादीच घेते. ती अपल्या 
खरखरीत हजभेने चाटून चाटून हपलाचें ऄंग स्वच्छ ठेवते. हपले क ठे ग हेच्या बाहेर गेली की अपल्या तोंडात 
त्याचंी मान ऄलगद पकडून ईचलून अणून ठेवते. वाघाच्या नवीन जन्मलेल्या हपलाचा अवाज ऄगदी 
बारीक ऄसतो. परंत  ही लहान हपले कायम झकचाळत ऄसतात. मादीला त्याचं्याकडे सतत फारच लक्ष 
द्याव ेलागते. एकदोन अठवड्ात त्याचंा अवाज माजंरीच्या केकाटण्याआतका मोठा होतो. वाघ, झसह, 
हबबळे अपल्या हपलानंा हकती हदवस ऄंगावर दूध पाजतात त्याबद्दल हवशषे माहहती ईपलबध नाही. परंत  
हपले अइचे दूध सोडण्यापूवीच थोडे थोडे मासं खावयाला स रुवात करतात. एकमेकाचं्या ऄंगावर ईड्ा 
घेणे, अइची शपेटी पकडून हतला चाव े घेणे ऄशा प्रकारचे खेळ खेळत ऄसताना त्यातूनच हशकारीचे 
थोडेथोडे हशक्षण ग हेत ऄसतानाच त्यानंा हमळत जाते. हपले साधारण मोठी झाली की ती अइबरोबर 
हशकारीस बाहेर पडतात. कें व्हा कें व्हा नर देखील बरोबर ऄसतो. ऄशा प्रकारे जेंव्हा क ट ंबच्या क ट ंब 
हशकारीसाठी बाहेर पडते तेंव्हा नर भक्षयाचा पाठलाग करुन ते मादीच्या अटोक्यात अणनू देतो व मादी 
भक्षयावर झडप घालून जनावराला ठार मारते. हतच्या जवळच ऄसलेली हपल्ल ेताबडतोब त्यावर ईड्ा 
घालून मासं खावयाला स रुवात करतात. कें व्हा कें व्हा २-३ क ट ंब े देखील एकत्र येउन नवीन हपलानंा 
हशकारीचे हशक्षण देतात. भक्षयाचा पाठलाग कसा, कें व्हा, क ठे करावा तसेच भक्षय अटोक्यात येइपयंत दबा 
धरुन कसे बसाव ेव अटोक्यात येताच त्यावर झडप कशी घालावी या सवग ऄवघड गोष्टींचे हशक्षण त्यानंा 
हदले जाते. हपले स्वतः होउन हशकार करु लागेपयंत अइजवळ राहतात. वाघ, झसह साधारणतः ३ ते ५ 
वषाचे झाले की त्यानंा प्रजोत्पादनशक्ती येते. हबबळे १ १/२ ते ३ वषात व माजंराच्या जातीचे आतर लहान 
सहान प्राणी साधारणपणे १ वषाच्या असपास पूणग वाढून प्रजोत्पादनास समथग होतात. 
 
 याप ढे अपण ह्या क ट ंबात मोडणाऱ्या व महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या प्राण्याचंी सहवस्तर माहहती 
पाहणार अहोत. हे प्राणी महाराष्ट्रातील क ठल्या प्रकारच्या जंगलात अढळतात. त्याचें राहणीमान व 
त्याचं्या सवयी याबद्दल सहवस्तर माहहती पाहणे खरोखरच ईद् बोधक अहे. या क ट ंबात मोडणारे व 
महाराष्ट्रात हदसून येणारे प्राणी प ढीलप्रमाणे अहेत. पटे्टवाला वाघ, हबबळ्या वाघ, वाघाटी, जंगली माजंर 
ऄथवा बौगा, स क्या रखरखीत जंगलातील माजंर व ताबंड्ा हठपक्याचे माजंर (आंग्रजीमध्ये याला रस्टी 
स्प ाटेड् क ट ऄसे म्हणतात). 
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सुक्या रखरखीत जंगलातील मांजरे 
(डेझर्ट क र्) 

 
 भारतातील रखरखीत व कोरड्ा प्रदेशातील जंगलामंध्ये ह्या प्रकारची माजंरे हदसून येतात. 
महाराष्ट्रातील बह तेक हजल्ह्यामंधील स क्या जंगलामंधून ती मोठ्या प्रमाणात हदसून येतात. साधारणपणे 
जेथे ही अढळतात तेथेच जंगली माजंरे देखील अढळून येतात. ह्या माजंराचं्या ऄंगावर ऄसलेल्या 
हठपक्याचं्या रचनेवरुन ती ओळखू येतात. 
 
 हपवळट राखी रंगाची ही माजंरे अपल्या घरातल्या माजंरीपेक्षा अकाराने थोडीशीच मोठी ऄसतात. 
त्याचं्या ऄंगावर बरेचसे काळे हठपके ऄसतात. शपेटीच्या शवेटच्या ऄध्या भागावर काळ्या रंगाची वत गळे 
ऄसतात. ह्या माजंराच्या प्रत्येक गालावर दोन अडव ेपटे्ट ऄसतात. प्रत्येक पायावर प ष्ट्कळसे काळे अडव े
हठपके ऄसून प ढच्या पायाचं्या अतील बाजूस प्राम ख्याने हदसून येतील ऄसे दोन काळे अडव ेपटे्ट ऄसतात. 
गळा, मानेचा अतील भाग व छाती पाढंरी ऄसून हतच्यावर काळे हठपके नसतात. कानाचा रंग पाठीच्या 
रंगाप्रमाणेच हपवळट राखाडी ऄसून कानाच्या शवेटाला टोकाशी काळे केस ऄसतात. 
 
 ह्या जातीच्या पूणग वाढलेल्या माजंराची डोके व शरीर धरून लाबंी स मारे ६० सें.मी. भरते व शपूेट 
साधारणतः ३० सें.मी. लाबं ऄसते. वजन स मारे ३ ते ४ हक.ग्र . पयंत ऄसते. ह्या जातीच्या माजंराचं्या 
राहणीमानाच्या सवयींबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. ती स क्या रखरखीत तसेच ख रया 
झ डूपाचं्या जंगलातं राहतात. त्याचें म ख्य खाणे ऄशाच रखरखीत जंगलात हदसून येणारे ईंदीर व ईंदराचं्या 
जातीचे आतर प्राणी व काही लहानलहान पक्षी हे ऄसते. केव्हा केव्हा बकरीसारख्या एखाद्या मेलेल्या 
जनावरावर देखील ताव मारताना ही हदसून येतात. त्याचं्या प्रजोत्पादनाच्या संवयीबद्दल काहीच माहहती 
ईपलबध नाही. 
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जंगली मांजर 
(जंगल क र्) 

 
 हे माजंर बाउल ऄथवा बौगा या नावानंी देखील संबोहधले जाते. ह्याची लाबंी डोके व शरीर हमळून 

 
रंगीत णचत्र ५. १ पटे्टवाला वाघ २ णबबळ्या वाघ ३ वाघार्ी ४ रान मांजर 
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फोर्ोग्राफ १ पटे्टवाला वाघ 

 
साधारणपणे ६० सें.मी. च्या वर भरते. शवेटी स मारे ३० सें.मी. लाबं ऄसते. वजन मात्र ५ ते ६ हक. ग्र . पयगत 
भरते. 
 
 त्याचं्या ईंच व त्यामानाने लहान ऄसलेल्या शपेटीवरून हे माजंर चटकन ओळखू येते. त्याचे 
हफकट हहरव्या रंगाचे डोळे त्याच्या दगाबाजपणाची ग्वाही देतात. ह्याच्या कातडीचा रंग हपवळट राखाडी ते 
वाळूच्या रंगाप्रमाणे कसाही ऄसतो. शपेटीच्या शवेटाला काळ्या रंगाची वत गळे ऄसून शपेटीचे टोक काळे 
ऄसते. पायाचे पंजे हफकट हपवळे ऄथवा मातकट झकवा काळ्या रंगाचे देखील ऄसू शकतात. कान 
लालसर ऄसून त्याच्या टोकाला काळे केस ऄसतात. छाती व पोटाकडील रंग हफकट हपवळसर ऄसून 
त्यावर ऄगदी प सटसे काळसर पटे्ट हदसून येतात. तसेच पायावंरही काळे अडव ेपटे्ट हदसून येतात. 
 
 ही माजंरे भारत, हसलोन, ब्रह्मदेश, अहिका येथे सवगत्र अढळून येतात. महाराष्ट्रात ही माजंरे 
जवळ जवळ सवग हजल्ह्यातं हदसून येतात. ही माजंरे स क्या तसेच ईघड्ा माळरानावरही अढळतात. 
तसेच ती ख रया झ डूपाचं्या प्रदेशातं देखील हदसून येतात. नदीकाठी वाढलेल्या गवताच्या भागातंही ती 
वस्त्या करतात. तसेच गावकडे मन ष्ट्यवस्तीच्या असपासही ती अढळून येतात. ऄशा वळेी ती ज न्या पडीक 
घराचंा ऄथवा देवळाचंा अरॅय घेतात. 
 
 ती सकाळी व संध्याकाळी हशकारीस बाहेर पडतात. ती सायाळी, ईंदीर व आतर छोटे छोटे सस्तन 
प्राणी, तसेच पक्षी यावर अपली ईपहजवीका करतात. गावाच्या असपास ऄसल्यास पाळीव कोंबड्ावंरही 



 

अनुक्रमणणका 

ताव मारतात. ह्या माजंराच्या हालचालीत हवलक्षण चपळता हदसून येते. ती जवळजवळ छोयाशा हबबळ्या 
आतकी मजबूत ऄसतात. त्याचं्या अकाराच्या मानाने त्यानंा हवलक्षण शक्ती ऄसते. ऄशी ४-५ माजंरे एकत्र 
अल्यास एखादे वळेेस मोठेसे हरण देखील मारू शकतात. 
 
 ह्या माजंराच्या प्रजोत्पादनाच्या सवयींबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. वषातून त्यानंा 
दोन वळेा देखील हपले होतात ऄसा ऄंदाज अहे. छोटी हपले सहज माणसाळली जातात. त्यानंा गोंजारले 
ऄसता ती अपल्या पाळीव माजंरीप्रमाणे घशातूंन ग रग रल्यासारखा अवाज काढतात. 

 
वाघार्ी 

(लेपडट क र्) 
 
 हे माजंर साधारपणे अपल्या पाळीव माजंराच्या अकाराआतके ऄसते. परंत  त्याचे पाय ईंच 
ऄसतात. साधारणतः याची लाबंी डोके व शरीर हमळून ६० सें.मी. हून कमीच होइल. शपेटी २४ ते २६ 
सें.मी. पयंत ऄसते. पूणग वाढलेल्या या जातीच्या माजंराचे वजन ३ ते ४ हक.ग्र . पयंत भरते. त्याचं्या 
शरीराचा रंग व त्यावरील हठपके याम ळे ते छोयाशा हबबळ्यासारखेच हदसते. पाठीकडे ते हपवळे ऄसून 
पोटाकडे पाढंरट ऄसते व ऄंगावर सवगत्र च ाकलेटी ऄथवा काळे ऄसे हठबके व अडव ेपटे्ट ऄसतात. 
 
 ह्या माजंराचं्या बऱ्याचशा ईपजाती हदसून येतात. ऄंगाचा रंग व त्यावरील हठपक्याचंा रंग यामध्ये 
प्रत्येक ईपजातीप्रमाणे थोडा थोडा फरक हदसून येतो. हठपक्याचंी रचना देखील थोडी थोडी वगेळी हदसून 
येते. मात्र वाघाटीच्या सवग ईपजातींमध्ये प ढील प्रकारचे पटे्ट अढळून येतातच.. त्याचं्या प्रत्येक गालावर 
दोन अडव ेपटे्ट ऄसतात. त्यापकैी खालच्या अडवा पट्टा गळ्याच्या पट्टयाला मागील बाजूने जोडलेला 
ऄसतो. प ढील पायाच्या अतील बाजूवर दोनदोन अडव े पटे्ट ऄसतात. शपेटीवरील हठपके शपेटाकडे 
फ लीच्या अकारात ऄसतात. भारतामध्ये वाघाटीच्या तीन ईपजाती हदसून येतात. 
 
 महाराष्ट्रात वाघाटी नाहशक, सातारा, ऄमरावती, भडंारा, चंद्रपूर या हजल्ह्यामंध्ये ओढळते. 
वाघाटीदेखील कानीव्होरा गटातील आतर मोठ्या प्राण्यापं्रमाणे हनशाचर प्राणी अहे. छोटे छोटे प्राणी व पक्षी 
यावंर ती अपली ईपजीहवका करतात. हकत्येक वळेा ही माजंरे पाळीव कोंबड्ा फस्त करतात. झाडंाच्या 
ढोलीमध्ये ती हनवाऱ्याकहरता अरॅय घेतात. ही माजंरे एका वळेेस ३-४ हपलानंा जन्म देतात. हपले लहान 
ऄसताना पाळली तर सहज माणसाळतात. हकत्येक वळेा वाघाटी व पाळीव माजंरे ह्याचंा संबधं येउन नवीन 
हपले जन्माला अलेली पाहण्यात अहेत. 

 
तांबड्या णिपक्यांचे मांजर 

(रस्र्ी स्प ारे्ड क र्) 
 
 ह्या प्रकारचे प्राणी हे हदसावयाला साधारणतः वाघाटीसारखेच ऄसतात मात्र हे प्राणी दहक्षण 
भारतात व पहरृम घाटकडेच हदसून येतात. महाराष्ट्रात नाहशक, ऄहमदनगर ह्या हजल्ह्यामंध्ये हे माजंर 
हदसून येते. हे माजंर अकाराने बरेच लहान म्हणजे अपल्या पाळीव माजंराच्या पाउण पट ऄसते. परंत  हे 
माजंर फारच चपळ ऄसते. ह्याच्या ंकातडीचा रंग राखाडी ऄसून त्यावर गंजाच्या रंगाचे हठपके व पटे्ट 
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ऄसतात. त्याच्या डोक्यावरील व प ढील पायाचं्या वरच्या भागावरील पटे्ट गडद रंगाचे ऄसतात. छाती व 
पोटाकडे पाढंरट रंग ऄसून त्यावर काळसर रंगाचे हठपके ऄसतात. 
 
 ही माजंरे ईंच ईंच वाढणाऱ्या गवतात ऄथवा ख रया झाडावंर रहाणे पसंत करतात. ह्या 
माजंराचं्या प्रजोत्पादनाच्या संवयीबद्दल काहींच माहहती ईपलबध नाही. परंत  ती एका वळेेस दोन ते तीन 
हपलानंा जन्म देतात. ह्या माजंराच्या दोन ईपजाती ऄसून त्यापैकी एक भारतात व द सरी हसलोनमध्ये 
अढळून येते. 

णबबळ्या वाघ 
(लेपडट) 

 
 हबबळ्या वाघ साधारपणे अपल्या पहरचयाचा अहे. हनदान सवगसामान्य जनतेला तो 
प्राणीसंग्रहालयात हमखास पहावयाला हमळतोच. काही ग्रामीण हवभागातं पूवी बरेचदा तो ईघड्ावर 
लोकाचं्या दृष्टीस पडलेला ऄसेल. पूणग वाढ झालेल्या नर हबबळ्याची लाबंी स मारे २१० सें.मी. (७ फूट) तरी 
भरते. मादी लाबंीला ३० सें. मी. कमी ऄसते. क्वहचत एखादा नर हबबळ्या २४० सें. मी. (८ फूट) देखील 
भरतो पूणग वाढलेल्या नराचे वजन स मारे ५० हक.ग्र . पासून ७० हक.ग्र . पयंत भरते तर मादीचे त्यामानाने 
कमी म्हणजे साधारणतः ४० हक.ग्र . पासून ५० हक. ग्र . पयंत ऄसते. भारताच्या हनरहनराळ्या भागातं 
अढळणाऱ्या हबबळ्या वाघाची लाबंी व वजन कमी ऄहधक हदसून येते. हबबळ्या वाघाच्या एकंदर ११ 
ईपजाती अहशया खंडात अहेत. पैकी भारतात ३ तर महाराष्ट्रात ऄजूनपयंत एकच जात ऄसल्याची नोंद 
अहे. 
 
 हबबळ्या वाघाच्या कातडीचा रंग हपवळा ऄसून त्यावर काळ्या रंगाच्या गोल गोल ख णा ऄसतात. 
हे गोल भरीव नसून फक्त झरगणच ऄसते. हचत्ता देखील हदसावयाला साधारण हबबळ्यासारखाच ऄसतो. 
त्याम ळे हकत्येकदा हबबळ्याला हचत्ता समजून चूक होण्याचा संभव अहे. परंत  हचत्त्याला हपवळ्या रंगाच्या 
कातडीवर काळे गोल गोल भरीव हठपके ऄसतात. हचत्ता व हबबळ्या यातंील हा म ख्य फरक लाबंूनही 
लक्षात येण्याजोगा ऄसतो. ऄथात ह्या दोन प्राण्यामंध्ये आतरही ऄनेक फरक अहेत; परंत  त्याचें हववचेन येथे 
करत नाही. हा फरक केवळ सामान्य वाचकाचं्या चटकन् ध्यानात येण्याकहरता येथे हदला अहे. 
 
 महाराष्ट्रातच हदसून येणाऱ्या हठकहठकाणच्या हबबळ्याचं्या कातडीच्या रंगात हवामानान सार थोडा 
फार फरक हमखास हदसून येतो. ह्या प्रकरणाच्या स रूवातीलाच अपण हबबळ्या वाघ अपल्या भारतात 
कसा अहे हे पाहहलेले अहे. हबबळ्या वाघ क ठेही व कशाही पहरस्स्थतीत राहू शकतो. पटे्टवाल्या 
वाघाप्रमाणे त्याला रहावयास ऄगदी दाट जंगलेच हवी ऄसतात ऄसे नाही तर तो ईघड्ा माळरानंावरही 
खडका कपारींत तसेच साधारण जंगलातंही राहू शकतो. हबबळ्या सहसा हनशाचर ऄसला तरी जर त्याला 
रात्रीची हशकार हमळू शकली नाही तर तो हदवसा ईजेडी देखील हशकारीच्या मोहहमेवर हनघतो. ह्याचे म ख्य 
कारण म्हणजे तो द पारचे कडक उन देखील सहन करू शकतो. पटे्टवाल्या वाघाला मात्र द पारचे उन 
सहन होत नाही त्याम ळे ते संध्याकाळी उन खाली गेल्यावरच हशकार साधण्यासाठी बाहेर पडतात. ऄथात 
त्याची माहहती अपण प ढे पाहणार अहोतच. 
 
 हबबळ्या वाघाला हशकारीसाठी त्याच्या अवाक्यातले ऄसे कोणतेही जनावर चालते. गाइग रे, 
हरणे, माकडे, कानीव्होरा गटातंील देखील आतर लहान सहान प्राणी तसेच मोठमोठ्या सायाळी याचंी 
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देखील हशकार त्याला चालते. साधारणपणे मोठे साबंर, काळवीट तसेच नीलगाइ वगैरे प्राणी बरेच मोठे 
ऄसल्याम ळे ते त्याच्या अवाक्यातले नसतात. त्याम ळे तो सहसा त्याचंी  हशकार साधण्याच्या फंदात पडत 
नाही. माकडाची हशकार त्याला फारच अवडते. प्रसंगी मोठे खाद्य हमळाले नाही तर हबबळ्या पक्षी, खेकडे 
तसेच आतर सरपटणारे प्राणी देखील खाउन भकू भागहवतो. 
 
 पटे्टवाला वाघ हा हबबळ्या वाघाचा मोठाच शत्र ू म्हटला पाहहजे. केव्हा केव्हा जंगली क त्र्याचं्या 
तसेच तरसाचं्या जमावाला देखील त्याला तोंड द्याव ेलागते. जंगली क त्र्याचं्या माहहतीत अपण पाहहलेच 
अहे की केव्हा केव्हा हे क ते्र एकज टीने हबबळ्याची तसेच पटे्टवाल्या वाघाची देखील हशकार साधतात. 
 
 पटे्टवाल्या वाघापेक्षा हबबळे वाघ गावाकडे मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास फार हफरकतात. ऄशावळेी ते 
मन ष्ट्यवस्तीला फारच धोकादायक व ईपद्रवी ठरतात. गाइवासरे, बकऱ्या, गाढव,े घोडे तसेच क ते्र ऄशा 
पाळीव प्राण्यावंर ते नेहमी हल्ला करतात. तसेच बऱ्याचदा एकया द कया माणसावरही हल्ला करतात. 
परंत  मन ष्ट्यवस्तीपासून लाबं दाट जंगलातं ऄसणारे हबबळे मात्र रानटी पशूवंरच अपली भकू भागहवतात. 
त्याचें अय ष्ट्य वरील प्रकारे भकू भागहवणाऱ्या हबबळ्याहून वगेळे ऄसते. त्याचं्या बऱ्याचशा अवडी हनवडी व 
संवयी पटे्टवाल्या मोठ्या वाघाप्रमाणे ऄसतात. ते जंगलात जनावराचंा माग काढीत हशकार साधतात. 
हबबळ्या वाघ हशकार साधताना पहाणे फार मजेशीर अहे. जनावर अटोक्यात येइपयंत ते जमीनीवर 
ऄथवा झाडाच्या मोठ्याशा फादंीवर दबा धरुन बसतात व जनावर जवळ येताच त्यावर ईडी घालतात. 
हबबळ्या वाघ जरी लहान ऄसला तरी त्याला देखील शक्ती फार ऄसते. कें व्हा कें व्हा एखाद्या मोठ्या 
हरणाची हशकार साधली ऄसल्यास तीमध्ये वाटेकरी होउ नयेत म्हणून तो मोठे हरण देखील तोंडात 
पकडून झाडावर चढून स रहक्षत जागी ठेवतो. 
 
 हबबळ्या वाघाच्या माद्या वषगभरात कें व्हाही प्रसवतात. जंगलामध्ये साधारणतः हकती काळानंतर 
माद्या प्रसवतात त्याबद्दल हवशषे माहहती नाही परंत  पाळलेल्या हबबळ्यामध्ये ३१/२ वषांमध्ये तीन वळेा मादी 
प्रसवलेली अढळून येते. गभगधारणेचा काल १३ अठवडे ऄसतो. एका वळेेस २-४ पयंत हपले जन्मतात. 

 
पटे्टवाला वाघ 

(र्ायगर) 
 
 वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून ओळखला जातो. तेंव्हा त्याची हवशषे माहहती अपण 
घेतलीच पाहहजे. वाघ म्हटला म्हणजे अपल्या डोळ्यासमोर एक मोठा बलशाली प्राणी ईभा रहातो. 
त्याचबरोबर त्याचा दरारा व शक्ती अहण कू्ररता डोळ्यासमोर ईभी रहाते. एरव्ही त्याच्या दृष्टीला पडण्याची 
अपली झहमत नसली तरी प्राणीसंग्रहालयात व सकग शीत अपण सवांनी त्याचे ऄगदी जवळून हनरीक्षण 
केलेले अहे. झालेच तर हकत्येक म लानंी त्यास वाक ल्या देखील दाखहवलेल्या ऄसतील पण हे सवग तो 
झपजऱ्यात ऄसेपयंतच. बाहेर ऄसेल तेव्हा तो जंगलाचा राजाच ! सवग प्राणी वाघाझसहानंा मान देतात. 
 
 पूणग वाढलेला नर वाघ स मारे ३ मीटसग (९ ते ९॥ फूट) लाबं ऄसतो. कें व्हा कें व्हा १० ते १२ 
फूटापयंत त्याची लाबंी भरते. नराचे वजन साधारणतः १८० ते २३० हक.ग्र . पयंत (४००-५०० पौंड) ऄसू 
शकते. मादी साधारणपणे ८१/२ फूटापयंत लाबं ऄसून हतचे वजन ३०० ते ४०० पौंड भरते. हहमालयात व 
ईत्तर भारतात हदसून येणाऱ्या वाघाचंी लाबंी व वजन हे मध्य व दहक्षण भारतातील वाघापेक्षा जास्त ऄसते. 
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अपल्या येथील वाघाच्या ऄंगावर ईठावदार ऄसे पटे्ट ऄसतात. त्याचं्या ऄंगावर बारीक केस ऄसतात. 
अपल्या भारतात हनरहनराळ्या राज्यातंील जंगलात हदसून येणाऱ्या वाघाबंद्दल हवशषे सखोल ऄभ्यास 
कोणी केलेला नसल्याम ळे त्यामध्ये काही फरक अहे झकवा नाही याबद्दल हवशषे माहहती नाही. परंत  
वाघावाघामंध्ये बराच फरक अढळून येतो. जंगलात सवगत्र अढळून येणाऱ्या वाघाच्या ८ ईपजाती अहेत. 
भारतात अढळणारा वाघ हा ईत्तरेस हहमालयापासून ते दहक्षणेस कन्याक मारीपयंत (राजस्थान, पंजाब व 
कच्छचे रण सोडले तर आतरत्र) सवग हठकाणी अढळून येतो. मात्र पूवी अपल्या भारतात वाघाचंी संख्या 
हजतकी होती हततक्या संख्येने अता वाघ अपल्याकडे राहहले नाहीत. ह्याला कारणे काय ऄसावीत हे 
अपण प स्तकाच्या शवेटाला पहाणार अहोत. 
 
 वाघ पूवग सैबेरीया व मंगोहलयामधून भारतात कसे अले याबद्दल माहहती अपण पूवीच पाहहली 
अहे. वाघाला रहावयाला हहरवीगार दाट ऄशी जंगले अवडतात. महाराष्ट्रात ऄकोला, ऄमरावती, भडंारा 
व चंद्रपूर ह्या हजल्ह्यामंध्ये वाघ अढळून येतात. अज महाराष्ट्रात अढळून येणाऱ्या वाघाचंी संख्या फक्त 
१६० च्या असपास अहे ऄसे ऄलीकडच्या हशरगणतीन सार अढळून अंलेले अहे. वाघ अपली राहण्याची 
जागा पसंत करताना प ढील गोष्टी प्राम ख्याने पहातो. त्याला हरणे, साबंरे आत्यादी मोठ्या प्राण्याचें भरपूर 
खाद्य हमळू शकेल तसेच हवरॅातंी घेण्यासाठी थंड ऄशी ईत्तम हनवाऱ्याची जागा व तहान भागहवण्यासाठी 
भरपूर पाणी जेथे ऄसेल तीच जागा तो राहण्यासाठी पसंत करतो. 
 
 साधारणतः द पारचे उन टळून संध्याकाळ झाली की तो भक्षयाच्या शोधाथग बाहेर पडतो, तो 
सकाळपयंत बाहेर ऄसतो. परंत  हदवसा उन नसून ढगाळ वातावरण ऄसेल (हवशषेतः पावसाळ्याच्या 
हदवसात) तर तो तेंव्हाही हशकारीवर हनघतो. वाघाला हरणे, साबंरे याचबरोबर रानड क्करे, गव,े गाइ, म्हशी 
हे प्राणी देखील चालतात. वाघ हा हरणे, नीलगाइ, रानड क्करे, ऄस्वले मोठमोठ्या सायाळी आतकेच काय 
तर हबबळे वाघ व जरुर पडेल तर द सऱ्या वाघाला देखील ठार मारुन त्याला खातो. भ केच्या वळेेस त्याला 
काहीच हशकार हमळाली नाही तर तो कोंबड्ा, मासे, सरपटणारे प्राणी हे देखील खातो. काहीच न 
हमळाल्यास कधी क ठे पडलेले हशळे क जके मासं देखील त्याला चालते. त्याला ज्या हठकाणी मोठमोठे वन्य 
प्राणी म बलक संख्येने हमळू शकत नसतील तर तेथे गावातील माणसाचंी गाइग रे चरावयाला रानात 
सोडलेली ऄसतात त्यानंाच तो मारुन खातो. ही सवय त्याला लहानपणापासूनच अइवहडलाचें पाहून 
लागलेली ऄसते. पहरस्स्थतीन रुप तो गावातील एकटीद कटी माणसे देखील ऄलगद ईचलतो. 
 
 वाघाचे शरीर जरी लाबं व वजनदार ऄसले तरी त्याच्या हालचालीत फारच चपळता ऄसते. वाघ 
पाण्यामध्ये ऄगदी सफाइदारपणे पोहू शकतो. तो एरव्ही झाडावर हवशषे चढत नसला तरी जरुर पडल्यास 
झाडावरही ईत्तम रीतीने चढू शकतो. भारतामध्ये वाघाचं्या समागमाचा काळ साधारणतः पावसाळ्यानंतर 
ऄसलेला हदसून येतो. फेब्र वारी ते मे च्या दरम्यान वाघाच्या माद्यानंा हपले होतात. समागमानंतर मादी 
गाभण राहून हतला हपले झाली की नर वाघ नेहमी हतच्याजवळ राहतोच ऄसे नाही. परंत  हपले मोठी झाली 
की तो प न्हा त्या मादीबरोबरही ऄसलेला अढळून येतो. हकत्येकदा एका वाघाच्या दोन झकवा तीन माद्या 
देखील साथीदारणी ऄसलेल्या हदसून येतात. 
 
 मादीच्या गभगधारणेचा काल स मारे १५ ते १६ अठवडे ऄसल्याचा अढळून  येतो. एका वळेेस ती २-
३ बच्च्यानंा जन्म देते. परंत  कें व्हा कें व्हा ४ ते ६ हपल्ल े देखील जन्माला अल्याचे हदसून येते. लहान 
ऄसताना हपलाचंी सवग काळजी त्याचंी अइ घेते. ती साधारणपणे ६ महहन्याचंी झाली की अइबरोबर 
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हशकारीला बाहेर पडतात. ती त्यानंा हळूहळू हशकार करण्याचे हशक्षण देते. साधारणपणे दोन वषांपयंत ती 
अपल्या अइबरोबरच राहतात. त्या काळात हतने नवीन जोडीदार शोधला ऄसला तरी ती हतच्याकडेच 
राहतात. ऄशा वळेी सवगजण एकत्र हमळून हशकार साधतात. वाघाचंी अय मगयादा स मारे ३० वषांपयंत 
ऄसल्याचे अढळून अलेले अहे. 
 
 

*** 
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५ कीर्कहारी प्राणी 
 
 मासंाहारी गटातील प्राण्याचंी माहहती घेतल्यावर अता अपण कीटकहारी प्राण्याचंी माहहती 
पाहणार अहोत. ह्या प्रकरणामध्ये ज्या प्राण्याबंद्दल अपण वाचणार अहोत ते सवग ―आन्सेक्टीव्होरा‖ ह्या 
गटामध्ये मोडतात. आन्सेक्टीव्होरा ह्या शबदाचा ऄथग अहे ―आन्सेक्ट‖ म्हणंजे कीटक खाणारे प्राणी. ह्या 
गटातील सवगच प्राणी केवळ कीटक खाउन राहतात. री रॅ,ू हेडज् ह ाग्ज, मोल, ग्राउंड रॅू ऄशासारखे 
प्राणी ह्या गटात येतात. वर साहंगतल्याप्रमाणे कीटक हमळहवण्यासाठी यापैकी काही प्राणी झाडावर राहतात 
तर काही जहमनीखाली हबळे करुन राहतात. ह्याचं्यापैकी काहींना कीटक पकडण्यासाठी झाडावर चढाव े
लागते तर काहींना जमीन ईकरुन त्यातील कीटक हमळवाव ेलागतात; तर काही जहमनीवरचेच कीटक 
पकडून खातात. याकहरता त्याचं्या ऄवयवाचें त्या त्या सवयीन सार ऄन कूल ऄसे रुपातंर झालेले अढळते. 
ऄशा वगेवगेळ्या हठकाणी राहण्याच्या सवयीम ळे त्याचें काही ठराहवक एक ऄसे वैहशष्ट्य हदसून येत नाही. 
 
 साधारणतः या गटात येणारे सवग प्राणी अकाराने लहान लहान ऄसतात. री रॅू सोडले तर बाकीचे 
सवग प्राणी हनशाचर ऄसतात. ह्या सवग प्राण्यामंध्ये एक साम्य मात्र हदसून येते ते म्हणजे ह्या सवांचे तोंड 
सोंडेसारखे लाबंट व बरेच प ढे अलेले ऄसते. त्याचं्या तोंडातील सवग प्रकारचे दात हदसावयाला साधारण 
सारखेच ऄसतात. त्याम ळे पटाशीचे दात कोणते, स ळे क ठचे व दाढा क ठच्या हे जबड्ातील त्याचं्या 
ऄसलेल्या स्थानाहशवाय सहसा कळून येत नाही. ह्या प्राण्याचें हातपाय अखूड ऄसून त्याला ५/५ बोटे 
ऄसतात. 
 
 ह्या गटाची दहा क ट ंब ेसवग जगभर हदसून येतात. त्यापकैी भारतात फक्त चारच हदसून येतात. ती 
प ढीलप्राणे अहेत. 
 
(१)  ट पाइडे (Tupaidae) : ह्यामध्ये री रॅू हे प्राणी येतात. 
 
(२)  एहरनेहसइडे (Erinaceidae) : ह्यामध्ये येणाऱ्या प्राण्यानंा हेडज् हॉग्ज् ऄसे म्हणतात. 
 
(३)  सोरीहसडे (Soricidae) : ग्राउंड रॅू हे प्राणी या क ट ंबात येतात. 
 
(४)  टाल ्हपडे (Talpidae) : या क ट ंबातील प्राण्यानंा मोल ऄसे म्हणतात. 
 
 यामधील टाल ्हपडे हे क ट ंब सोडल्यास बाकीच्या तीन क ट ंबातील प्राणी महाराष्ट्रात हदसून येतात. 
ह्या सवग प्राण्याचंी माहहती अपण याप ढे पाहणार अहोत. प्रथम अपण ट पाइडे क ट ंबात येणाऱ्या री रॅूची 
माहहती पाहू. 

 
झाडावरील खारंुदर 

(री श्र)ू 
 
 ट पाइडे क ट ंबातील सवगच प्राणी झाडावर रहातात. या क ट ंबातील प्राणी व खारी यामध्ये प ष्ट्कळसे 
साम्य अहे. त्यानंा खारीसारखीच झ पकेदार शपूेटी ऄसते. री रॅू ह्या प्राण्याच्या सवयी आन्सेक्टीव्होरा या 
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गटातील द सऱ्या सवग प्राण्याहूंन वगेळ्या अहेत. हे प्राणी झाडावर राहतात. ते हदवसा हफरुन अपले खाद्य 
पकडतात. आन्सेक्टीव्होरा गटातील आतर सवग प्राणी मात्र हनशाचर अहेत.  
 
 झाडावरील रॅ ूअकाराने लहानच म्हणजे शरीर व डोके हमळून त्याचंी लाबंी फारतर १९ ते २० 
सें.मी. (७ ते ८ आंच) भरते. शपेटी स मारे २० ते २२ सें.मी. (८ ते ९ आंच) भरते. वरच अपण पाहहले की हे 
प्राणी व खारी याचेंमध्ये प ष्ट्कळ साम्य अहे. झकबह ना ट पाया ह्या शबदाचा ऄथग मलायीन भाषेमध्ये खार ऄसा 
अहे. झाडावरील रॅ ूहे रॅू व खारी याचें हमरॅणच ऄसल्याचे हदसून येते. त्याचें लाबंट प ढे अलेले तोंड रॅ ूहे 
रॅ ूप्रमाणे ऄसते परंत  गोलसर कान व शरीराचा आतर भाग, ऄवयव शपेटी आ. सवग पाहहले ऄसता खारींचीच 
अठवण येते. खारींप्रमाणेच ह्याचें पाय झाडावर सरसर चढण्याकहरता ईपयोगी ऄसे ऄसतात. पावले 
ईघडी ऄसून बोटे लाबं ऄसतात. ती सहज वळू शकतील ऄशी ऄसतात. ह्या प्राण्याचा रंग वरुन मातकट 
ऄसतो व गळा अहण पोटाकडील बाजू पाढंरट ऄसते. 
 
 हे रॅ ूसवगत्र हदसून येतात. त्यानंा रहावयाला हंगामी स की जंगले चालतात. हे रॅू कें व्हा कें व्हा ६००० 
फूट ईंचीवर देखील अढळून येतात. 
 
 री रॅ ूला जरी झाडावर सरसर भरकन चढता येत ऄसले तरी ते कायम झाडावंर रहात नाहीत. 
फक्त संकटापासून अपला बचाव करुन घेण्यासाठी व हनवाऱ्याकहरता ते झाडावर चढतात. त्याचें खाद्य 
जहमनीवरच ऄसते. ते अपले खाद्य शोधण्याकहरता पाला पाचोळा ईचकतात. खडका कपारीत ऄथवा 
दगडाशंजेारी वाढलेल्या लहान सहान वनस्पतींमध्ये ऄसलेले कीटक, त्याचंी ऄडंी, ऄळ्या ही त्याचंी 
मेजवानी ऄसते. खाद्य हमळहवण्यासाठी चाललेली त्याचंी झटापट पाहहली की म ंगूसाची ऄथवा ब जरची 
अठवण येते. ते जरी हदसावयाला खारींसारखे ऄसले तरी खारींसारखे या फादंीवरुन त्या फादंीवर, या 
झाडावरुन त्या झाडावर ईड्ा मारणे झकवा बसले ऄसता शपेटी हलवीत रहाणे, झाडाच्या ब ंध्यावर शरीर 
हचकटवनू ठेवनू डोके खाली लोंबकळत ठेवणे ऄशा खारींसारख्या लीला करीत नाहीत. ते हदसावयाला 
खारींप्रमाणे ऄसले तरी त्याचं्या सवयी हभन्न अहेत. एकदा नीट पाहहल्यानंतर री रॅलूा सहसा कोणी खार 
म्हणून चूक करणार नाही. 
 
 कीटक हे जरी त्याचें म ख्य खाद्य ऄसले तरी ते फळे देखील खातात. त्याचबरोबर त्याचं्याहून छोटे 
सस्तन प्राणी, पक्षी देखील खातात. त्यानंा हपण्याकहरता व अंघोळीकहरता पाणी फारच अवडते. त्याचं्या 
प्रजोत्पादनाच्या सवयींबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. एका वळेेस एकच हपलू जन्माला येते. 
परंत  कें व्हा कें व्हा तीनपयंत देखील हपले जन्मतात. नर, मादी व हपले ऄसे क ट ंब ठराहवक जागेमध्ये रहाते. 
ह्या जागेत ते द सऱ्या क णाला येउ देत नाहीत. ते सहज माणसाळले जाउ शकतात. खारींप्रमाणे ते घरात 
देखील ये जा करतात. पलंग, टेबल याचं्यावर ईड्ा मारुन हमळेल ते पडलेले ऄन्न देखील खातात. 
 

कंुपण डुक्कर 
(हेडज् ह ाग्ज) 

 
 हे प्राणी आन्सेक्टीव्होरा या गटातील एरीनेहसआडे ह्या क ट ंबामध्ये मोडतात. ते लाबंीला रॅू पेक्षा 
लहान ऄसतात. त्याचंी डोके व शरीर हमळून लाबंी जेमतेम १५ ते १८ सें.मी. (६।७ आंच) होते व शपूेट मात्र 
ऄगदीच लहान म्हणजे २।३ सें.मी. (एखाद आंचच) लाबं भरते. त्याचें तोंड ड कराच्या तोंडाप्रमाणे फारच प ढे 
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अलेले ऄसते. हे प्राणी काटेरी क ं पणाचं्या खाली रहातात त्याम ळे त्याला आंग्रजीमध्ये हेडज् हॉग्ज ऄसे 
म्हटले जाते. या प्राण्याचें डोळे व कानाचंी पूणग वाढ झालेली ऄसून शरीर जाड ऄसते. त्याचें पाय लहान 
ऄसून त्याला नख्या ऄसतात. या पायाचंा त्यानंा खाण्यासाठी हवशषे ईपयोग होतो. ह्या प्राण्याचं्या पाठीवर 
सवगत्र तीक्षण व घट्ट ऄसे काटे पसरलेले अढळतात. हे काटे सायाळीच्या कायासंारखे ऄसून ते टोचतात. 
मात्र ते सायाळीसारखे लाबं नसून ऄगदी छोटे ऄसतात. एरव्ही हे काटे हवशषे टोचतील ऄसे वाटत नाही 
परंत  त्याने डोके अत घेउन शरीर ताठ करून अतील बाजूस ग ंडाळून घेतले की ते चागंलेच ताठ होतात. 
हे काटे ऄहतशय तीक्षण ऄसतात. या कायापंासून त्या प्राण्याचे शत्रूपासून ईत्तम रीतीने संरक्षण होते. ह्याचा 
रंग वरील बाजूने मातकट ऄसून कपाळ, गळा व छातीकडे पाढंरट ऄसतो. तोंड प न्हा गडद मातकट रंगाचे 
ऄसते. पाय देखील गडद मातकट रंगाचेच ऄसतात. हे प्राणी बह धा कोरड्ा प्रदेशातं अढळून येतात. 
त्यानंा स की रखरखीत जंगले हवशषेत्वाने अवडतात. हदवसा ते वाळूमधील ईकरून केलेल्या 
भोकासारख्या हबळामंध्ये ऄथवा काटेरी झ डूपामंध्ये हवसावा घेतात. संध्याकाळ झाली की ते खाद्य 
हमळहवण्याकरीता बाहेर येतात व पहाटे प न्हा अरॅयस्थानाकडे परततात. त्याचें खाद्य म्हणजे कीटक, 
हकडे, गोगलगाइ, पाली, छोटे छोटे ईंदीर, हचच ंदऱ्या, पक्षयाचंी ऄंडी हे होय. सापाला देखील ते मारून 
खातात. ह्याहशवाय फळे व झाडाचंी म ळे स द्धा ते खातात. खाद्य शोधण्याकरीता ते द डक्या चालीने बराच 
मोठा रस्ता त डहवतात. सभाव्य संकट ऄथवा धोक्याची चाह ल लागताच ते अपल्या शरीराची ग ंडाळी 
करून स्वस्थ पडून राहतात. त्यानंा हात लावला ऄसता ते पाठीकडचा भाग वर करून त्याला हहसका 
देतात. त्याम ळे त्याचं्या शरीरावरचे काटे हाताला जोरात टोचतात. ऄशा वळेेस हनषेध दशगहवण्यासाठी ते 
हफसकारल्यासारखा ऄथवा ग रग रल्यासारखा अवाज काढतात. साप मारावयाचा ऄसताना हा प्राणी 
सापाला चाव े घेउन स्वतःच्या शरीराची ग ंडाळी करून ठेवतो. साप याला मारावयाचा प्रयत्न करतो पण 
त्याच्या कायामं ळे सापालाच व्रण होतात. हा प्राणी सापाला प न्हा प न्हा चाव े घेउन ठार मारण्यात यश 
हमळहवतो. कोल्हा व खोकड हे पश ूमात्र याला फसवनू मारतात. 
 
 ह्या प्राण्याच्या गभगधारणेचा काल हकती ऄसतो याबद्दल हवशषे माहहती नाही. जन्मलेल्या हपलाचें 
डोळे बंद ऄसून त्याला ऄंगावर काटे नसतात. हळू हळू हपलाचं्या शरीरावर मउ कायासंारखे केस 
ईगवतात. साधारपणे २०/२२ हदवसानंी ते कडक व तीक्षण होतात. हपलानंा ठेवण्याकरीता ते वाळूत तयार 
केलेल्या भोकानंा अतून गवताने झकवा पानानंी मढवनू मउ करून ठेवतात. 
 
 काही जातीचे हेडज् ह ाग्ज थंडीच्या हदवसामंध्ये हनद्रीस्त होतात. त्याचें खाणेहपणे व हालचाल बंद 
होउन ते अत झोप घेतात. परंत  भारतात सापडणाऱ्या त्याचं्या जातींपैकी एकही जात हनद्रीस्त होत नाही. 

 
णचचंुदरी 

(ग्राऊंड श्रू) 
 
 हचच ंदरी साधारणतः अपल्या सवांच्या पहरचयातील अहे. हचच ंदऱ्या ऄगदी लहान ऄसून चपया 
ऄसतात. त्याचंी लाबंी डोके व शरीर हमळून स मारे १५ सें.मी. (६ आंच) ऄसते व शपेटी स मारे ८ सें. मी. (३ 
आंच) लाबं भरते. हचच ंदरीचे तोंड फारच लाबंट व प ढे अलेले ऄसते. वरचा ओठ खालच्या ओठाच्या बराच 
प ढे अलेला हदसतो. डोळे गोल ऄसून कानाचा अकार काहीसा माणसाच्या कानाच्या अकारासारखा 
ऄसतो. ऄंगावर मउ केस ऄसतात. पाय व शपेटीवर त रळक केस ऄसतात. हचच ंदरीच्या पायाचा या 
गटातंील द सऱ्या प्राण्याचं्या पायापं्रमाणे खणण्याकरीता झकवा झाडावर चढण्याकरीता ईपयोग होत नाही. 
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हचच ंदऱ्याचें प ढचे दात एका हवहशष्ट पद्धतीचे ऄसतात. वरच्या जबड्ातील हे प ढचे दोन दात प ढे अलेले 
ऄसून अत वळलेले ऄसतात; तर खालच्या जबड्ातंील प ढचे दोन दात फारच प ढे अलेले ऄसतात. हे 
दात सरळ प ढे येउन शवेटाला थोडेसे वरच्या बाजूला वळलेले हदसतात. 
 
 साधारणतः हचच ंदऱ्या नेहमी छोया ईंदारंसारख्या वाटून दोहोतला फरक न समजल्याम ळे छोया 
ईंदरालाच हचच ंदरी म्हणून संबोधले जाते. परंत  लाबंट तोंड, मध्ये थोडा वळलेला कान व दात यावरून 
हचच ंदरी ईंदराहून वगेळी ऄशी सहजपणे ओळखता येते. 
 
 हचच ंदरीच्या शरीराच्या दोन्ही बाजूस एकप्रकारची गं्रथी ऄसते. तीपासून हचच ंदरीच्या शरीराला 
एक प्रकारचा ईग्र वास येतो. मादीला या गं्रथी नसतात. या गं्रथीच्या तोंडावर अतील बाजूस वळलेले केस 
ऄसतात. प नरुत्पादनाच्या वळेेस ह्या गं्रथीतून जास्त ईग्र वास येउ लागतो. हचच ंदरीच्या शरीराचा रंग 
हफकट ईदी ऄसून केसाचंी टोके मातकट रंगाची ऄसतात. सोंडेसारख्या प ढे अलेल्या तोंडाची; तसेच 
कान, पाय व शपूेट याचंी ग लाबी कातडी त्यावर हवशषे केस नसल्याम ळे ईघडी पडलेली हदसून येते. 
 
 आन्सेक्टीव्होरा या गटातंील सवग प्राण्यामंध्ये हचच ंदऱ्या फार मोठ्या संख्येने सवगत्र अढळून येतात. 
त्यानंा कशाही प्रकारचे हवामान चालते. हचच ंदऱ्या साधारणतः संध्याकाळ झाल्यावर हदव्याच्या ईजेडात 
कीटक शोधावयाला हनघलेल्या प ष्ट्कळदा घराघरामध्ये हदसतात. त्या घाबरल्या ऄसता बारीक परंत  लाबं 
हकनऱ्या स्वरात केकाटतात. त्यावरून त्या घरात क ठे ऄसल्यास ताबडतोब समजून येते. त्याचं्या ऄंगचा 
ईग्र वास व त्या ईंदीर अहेत ऄसे समजले गेल्याम ळे त्या मोठ्या प्रमाणवर मारल्या जातात. खरे पहाता त्या 
हनरुपद्रवी ऄसून हकडे, कीटक, झ रळे आत्यादी खाउन अपल्याला एक प्रकारे मदतच करीत ऄसतात. 
याहशवाय हचच ंदऱ्याचं्या असपास ईंदीर हफरकत नाहीत. ह्याचा ईपयोग प्लेग कमीशननेदेखील करून 
घेतला होता. हचच ंदऱ्याच्या ऄंगच्या ईग्र वासाम ळे त्या जेथे हफरकतात त्या वस्त  अपल्या ऄंगाच्या 
सहवासाने दूषीत करताता ऄसा सवगसाधारण समज अहे परंत  त्यात तर्थय नाही. 
 
 हचच ंदऱ्याचंी पूणग वाढ होण्यापूवीच त्या प्रजोत्पादन करू लागतात. त्या घाण, केरकचरा, स कलेले 
गवत, पालापाचोळा ऄशा हठकाणी एका वळेेस दोन ऄथवा तीन हपलानंा जन्म देतात. ही न कतीच 
जन्मलेली हपले देखील फार चपळ ऄसतात. ती लागलीच अइबरोबर भटकावयाला बाहेर पडतात. हतच्या 
मागोमाग हपले हतचे शपूेट तोंडात पकडून बाहेर पडतात. त्याचंी अणखी एक गंमत म्हणजे पहहले हपलू 
अइची शपेटी तोंडात धरते. द सरे हपलू पहहल्या हपलाची शपेटी तोंडात ऄलगद धरते. त्याच्या मागोमाग 
हतसरे, चौथे ऄशी सवग हपलावळ एकामागोमाग एक हनघते. 
 
 

*** 
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६ उडणारे सस्तन प्राणी 
 
 काइरोपे्टरा ह्या प्राण्याचं्या गटामध्ये सवग प्रकारची वटवाघ ळे येतात. वटवाघ ळे साधारणतः कोणीही 
ओळखू शकेल ऄसे हवहशष्ट प्रकारचे प्राणी अहेत. सवग सस्तन प्राण्यामध्ये फक्त वटवाघ ळालाच पंख ऄसून 
त्याला पक्षयापं्रमाणे अकाशात स्वैरपणे ईडता येते. ईडणाऱ्या खारी, ईडणारे लेमूर (एक प्रकारचा 
माकडासारखा हदसणारा परंत  माकडाहून बराच लहान प्राणी) ह्यानंा अपण ―ईडणारे‖ शबद वापरत ऄसलो 
तरी ते खऱ्या ऄथाने अकाशात स्वैर हवहार करू शकत नाहीत. त्याचं्या प ढच्या व मागच्या ऄवयवानंा 
जोडणारा जो पडद्यासारखा भाग ऄसतो त्यायोगे त्यानंा एका फादंीवरून बऱ्याच लाबं ऄतरावर ऄसलेल्या 
द सऱ्या फादंीवर ईडी मारणे सोपे जाते झकवा वळेी प्रसंगी वर ऄथवा खाली काही ऄंतरापयंत एका झेपेत 
जाण्यास सोपे जाते परंत  त्यानंा खऱ्या ऄथाने ईडता येत नाही. याईलट वटवाघ ळानंा पक्षयापं्रमाणे पंख 
ऄसून त्यानंा पक्षयापं्रमाणेच क ठच्याही हदशनेे ईडता येत तसेच पक्षयासारखी पंखाचंी ईघडझाप करुन वर 
ऄथवा खाली जाता येते. 
 
 वटवाघ ळानंा ते सस्तन प्राणी ऄसून पक्षयासंारखे पंख कसे काय अले याचे मात्र शास्त्रज्ञानंा कोडेच 
अहे. ऄतीपूवग कालातंील वटवाघ ळाचं्या हाडाचें ऄवशषे तपासून पाहहले ऄसता त्या प्राण्यानंा पंख होते 
ऄसेच अढळून अले अहे. त्याम ळे या सस्तन प्राण्यानंा पंख का व कसे अले हे एक ऄजूनही न 
ईलगडलेले कोडेच अहे. वटवाघ ळे ही अपण मागील प्रकरणात पाहहलेल्या आन्सेक्टीव्होरा ह्या गटातील 
प्राण्यानंा जास्त जवळची अहेत. वटवाघ ळे ज्या काइरोपे्टरा नावाच्या प्राणीवगात येतात तो प्राण्याचं्या गट 
आन्सेक्टीव्होरा गटातंील प्राण्यापंासूनच प ढे हनमाण झाला ऄसावा ऄसा समज अहे. काही ऄसले तरी 
अकाशात स्वैर हवहार करण्यापूवी वटवाघ ळे हनदान झाडावर तरी रहात ऄसली पाहहजेत की ज्यायोगे 
त्यानंा आकडून हतकडे ईड्ा माराव्या लागत ऄसतील. त्याम ळे काही कालानंतर गरजेन सार त्यानंा ईडता 
येउ लागले ऄसाव,े ऄसा शास्त्रज्ञाचंा ऄंदाज अहे. त्यावळेेस त्यानंा प ढील पायाची पडदे ऄसलेली बोटे व 
शरीर अहण प ढच्या व मागच्या ऄवयवानंा जोडणारा पडदा याचंा ईपयोग ईड्ा मारण्याच्या कामी होत 
ऄसावा. म ख्यतः ईडणारे कीटक पकडण्यासाठी त्यानंा जास्त जास्त ईड्ा माराव्या लागत ऄसतील. या 
कारणास्तव हळूहळू वाढ होउन त्यानंा जण ूकाही पक्षयापं्रमाणेच पंख अले ऄसावते. स रुवातीला सवगच 
वटवाघ ळे कीटकावंर ईपजीहवका करणारी होती. नंतर काही हठकाणच्या रहाणीमानान सार व खाद्याच्या 
हवप लतेन सार काही फळे खाणारी वटवाघ ळे हनमाण झाली ऄसावीत. अज ह्या फरकान सार वटवाघ ळाचें 
दोन म ख्य हवभाग पाडण्यात येतात. 
 
 (१) फळे खाणारी वटवाघ ळे : ह्या हवभागामध्ये येणारी वटवाघ ळे फक्त फळे खाउनच अपली 
ईपजीहवका करतात. ही वटवाघ ळे अकाराने साधारणतः मोठी ऄसतात. 
 
 (२) कीटक व आतर सवगसाधारण खाद्य खाणारी वटवाघ ळे : ही सवगसाधारणपणे अकाराने लहान 
ऄशी ऄसतात. आंग्रजीमध्ये यानंा ऄन क्रमे ―मेग काइरोपे्टरा‖ व ―मायक्रोकाइरोपे्टरा‖ ऄसे म्हणून संबोहधतात. 
मेग  या शबदाचा ऄथग अहे अकाराने मोठा व मायक्रो म्हणजे ऄगदी लहान. काही फळे खाणाऱ्या 
वटवाघ ळाचं्या पंखाचंी लाबंी १ ते १॥ मीटर (४ ते ५ फूट) देखील ऄसते. कीटक खाणारी वटवाघ ळे 
अकाराने लहानच ऄसतात. त्याचं्यापैकी एकाही जातीचे वटवाघ ळे मोठ्या जातीच्या वटवाघ ळाआतके 
अकाराने मोठे नसते. सवांत लहान जातीचे वटवाघ ळ अपल्या केवळ ऄंगठ्याच्या पहहल्या पेराएवढे 
ऄसते. 
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 सवग सस्तन प्राण्यामंध्ये वटवाघ ळ त्याच्या पंखाम ळे वगेळे ऄसे जाणवते. ह्या पंखामं ळे त्याचे 
हवतेील अय ष्ट्य स कर झाले अहे. अता अपण त्याच्या पंखाचंी रचना पाहू. प्राण्याचं्या या गटाला 
―काइरोपे्टरा‖ हा ग्रीक शबद ऄसून ―काइरोज‖ म्हणजे ―हात‖ व ―पे्टर ान‖ म्हणजे ―पंख‖ ऄशा दोन शबदापंासून तो 
बनलेला अहे. त्यावरून वटवाघ ळाच्या पंखाचंी अपल्याला साधारण कल्पना येते. वटवाघ ळाचे पंख हे 
सस्तन प्राण्याचं्या प ढील ऄवयवाचें (हाताचे) पंखात झालेले रूपातंर अहे ऄसे म्हणावयास हरकत नाही. 
त्याच्या पंखामध्ये कोपरापयंत ऄसलेला बाह  (ऄप्पर अमग) नंतर मनगटापयंत अलेल्या हाताची दोन हाडे 
व प ढे ४ बोटे अहण एक ऄंगठा ऄशी एकंदर सवग हाडे ऄसतात. ऄंगठा स टा ऄसून आतर बोटे फारच लाबं 
लाबं ऄसतात. ही सवग स्नायूंच्या पातळ पडद्याने एकमेकानंा जोडलेली ऄसतात. वटवाघ ळाचा सवग पंख 
थोडक्यात म्हणजे छत्रीसारखा ईघडता ऄथवा हमटता येतो. त्याचप्रमाणे ईघडलेला ऄसताना छत्रीप्रमाणे 
खेचून ईघडून धरला जातो. वटवाघ ळाच्या बोटानंा ऄसलेल्या साधं्याचंा त्याला जास्त ईपयोग होतो. ती 
कशीही क ठेही वळहवता येतात. त्याम ळे ईडत ऄसताना पंख कसाही क ठच्याही हदशनेे बदलत्या हवने सार 
सहजगत्या वळहवता येतो. दोन्ही पंख ईघडून पसरहवले ऄसता ईडण्याच्या गतीवर चटकन ताबा 
हमळहवला जातो. ऄशा प्रकारे हनसगाने त्याला पूणगतः ईपयोगी ऄसे पंख हदले अहेत. 
 
 पंखापासून (प ढील ऄवयवापंासून) हनघालेला हा स्नायूचा पातळ पडदा प ढे पायापयंत गेलेला 
ऄसतो. तसेच तो दोन्ही पायामंध्येही अलेला ऄसतो. याम ळे शपेटीदेखील ह्या पडद्यामध्ये झाकली जाते. 
तसेच त्याच्या मानेपासून प ढच्या हातापयंत देखील हा पातळ पडदा अलेला ऄसतो. ऄशा प्रकारे 
वटवाघ ळाचे संपूणग शरीर जण ू काही ह्या स्नायूंच्या पातळ पडद्यामध्ये झाकले गेलेले ऄसते. ज्या 
वटवाघ ळाचें पंख लाबं व टोकदार ऄसतात त्या वटवाघ ळानंा लवकर व फार वगेाने ईडता येते. याईलट 
ज्याचें पंख लहान ऄसून गोलाकार ऄसतात त्याचंा ईडण्याचा वगे कमी ऄसतो. लाबं व टोकदार पंख 
ऄसलेली वटवाघ ळाचंी एक शीथटेल्ड (Sheath tailed bat) नावाची जात अहे. या जातीची वटवाघ ळे सवग 
जगात फार वगेाने ईडणारी वटवाघ ळे म्हणून ओळखली जातात. त्याचंा ईडण्याचा वगे ताशी स मारे ५५ 
हक. मी. (३५ मलै) ऄसून ती सात-अठश े हक.मी. (पाच पाचश ेमलै) एका वळेेस न थाबंता ईडून जाउ 
शकतात. या ईलट ह ासग शू (Horse Shoe) नावाच्या वटवाघ ळाचंा वगे फारच कमी ऄसून ती फारशी ईडत 
नाहीत. ऄंधार पडल्यानंतर ती झाडावंर झकवा क ं पणावर बसून आकडून हतकडे ईडणारे कीटक पकडतात. 
ह्या दोन जातींच्या दरम्यान वगे ऄसलेल्या वटवाघ ळाचं्या द सऱ्या ऄसंख्य जाती अहेत. वटवाघ ळाच्या 
हाताचे जरी पंखात रुपातंर झालेले ऄसले तरी आतर सस्तन प्राण्यापं्रमाणे त्याच्या हाताचा ईपयोग 
चालताना, चढताना काही अधार पकडण्यासाठी देखील होतो. कें व्हा कें व्हा वटवाघ ळे हातामध्ये त्याचें 
खाद्य पकडून ते खाताना हदसतात. त्याचं्या पंखाच्या वरील बाजूस ऄंगठ्याचे जे नख स टे ऄसते त्याचा 
ईपयोग क ठचीही गोष्ट घट्टपणे पकडून ठेवण्यासाठी ऄहतशय होतो. याहशवाय फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या 
पंखाच्या ऄंगठ्याशजेारच्या बोटाच्या खाली देखील एक तीक्षण नख ऄसते. ही वटवाघ ळे अपण फळ हातात 
धरुन खातो त्याप्रमाणे पंखामध्ये पकडून खातात. ऄशा प्रकारे हकती केले तरी त्या पंखाचा त्यानंा सस्तन 
प्राण्याचं्या हातासारखा ईपयोग होतोच. हे पंख जेंव्हा वापरात नसतात तेव्हा सवग बोटे जवळ येउन छत्री 
हमटल्याप्रमाणे ते बंद होतात. 
 
 वटवाघ ळाच्या शरीराच्या मागील भागाची व पायाचंी प ढील शरीराच्या मानाने कमी वाढ झालेली 
अढळून येते. त्याचप्रमाणे ढ ंगणाचा भाग व मागील पाय ऄगदी कमजोर ऄसल्याचे हदसून येते. त्याच्या सवग 
शरीराची रचना जण ूकाही फक्त ईडता याव ेया एकाच ईदे्दशाने केल्यासारखी वाटते. मागील पाय ऄहतशय 
बारीक व कमजोर ऄसल्याने वटवाघ ळ चालू लागल्यास ख रडत चालल्यासारखे वाटते. ह्याहशवाय 
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ग डघ्याचा जो साधंा अहे तो आतर सस्तन प्राण्यापं्रमाणे प ढील बाजूस नसून मागील बाजूस ऄसतो त्याम ळे 
तर ते अणखीनच लंगडत चालल्यासारखे वाटते. चालण्यापेक्षा वटवाघ ळाला झाडावर चढता मात्र सरसर 
येते. ती हाताच्या बोटाला ऄसलेल्या नख्याचंा ईपयोग अधार हमळहवण्यासाठी व तो धरुन ठेवण्याच्या 
कामी करतात. काही वटवाघ ळाचें मागचे पाय जास्त जाडे ऄसतात तर बरेच जणाचें प ढले पाय जास्त 
जाडे ऄसतात. 
 
 वटवाघ ळे त्याचं्या पायाचा ईपयोग भक्षय पकडण्यासाठी करु शकत नाहीत. त्याचं्या मागील 
पायाचं्या नख्याचंा ईपयोग दात कोरुन साफ करण्यासही होतो. परंत  त्याच्या पायाचा म ख्य ईपयोग ती 
हवतूेन जहमनीवर ईतरल्यावर काही तरी अधार घट्ट पकडून धरण्याकडे होतो. 
 
 काही जातींच्या वटवाघ ळाचं्या शपेया मोठ्या ऄसतात. तर काहींच्या लहान ऄसतात. काहींच्या 
आतक्या लहान ऄसतात की, त्या चटकन हदसूही शकत नाहीत. फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या शपेया 
त्यामानाने मोठ्या ऄसतात. हकत्येक वटवाघ ळाचं्या शपेया स या ऄसतात तर हकत्येकाचं्या स्नायूंच्या 
पडद्यामध्ये हचकटलेल्या ऄसतात. वटवाघ ळे अपली शपेटी अत ऄगर बाहेरच्या बाजूस वळव ूशकतात. 
त्याम ळे शपेटीचा ईपयोग वटवाघ ळाला ईडताना ईड्डाणाची हदशा बदलण्यास तसेच वगे कमीजास्त 
करण्यास होतो. 
 
 कीटक खाणारी वटवाघ ळे छोटे छोटे कीटक ईडता ईडता हवतेच पकडून खातात. फळे खाणारी 
वटवाघ ळे तोंडात ऄथवा पंखात फळे पकडून अपल्या नेहमीच्या हवसाव्याच्या हठकाणी जाउन नंतर 
खातात. द सरीही हकत्येक वटवाघ ळे ऄसेच अपले ऄन्न नेहमी हवसाव्याकहरता ज्या झाडावर जमतात तेथे 
नेतात व स्वतःला झाडाला ईलटे टागंून घेउन मग स्वस्थपणे खातात. हकत्येक वटवाघ ळे झाडाझ डपावंर 
ऄसलेले कीटक हवतूेन ईडत ऄसता चटकन खाली येउन त्यावर झडप घालून; त्याला ठार मारुन तोंडात 
टाकतात व क्षणभरातच तो चघळता चघळता प न्हा हवते झेपावतात. वटवाघ ळे फारच हावरट ऄसून त्यानंा 
प ष्ट्कळ ऄन्न लागते. फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळापंैकी जी लहान जात अहे त्या जातीची वटवाघ ळे तर एका 
वळेेस स्वतःच्या वजनाहूनही ऄहधक वजनाआतकी फळे खातात. परंत  ही सवग फळे खाणारी वटवाघ ळे 
फळाचा गर चावनू चावनू त्याचा रस तेवढा शोषनू घेतात व बाकीचा चोथा टाकून देतात. 
 
 त्याचें खाणे म्हणजे फ लाफळाचंा मध व रस हे होय. फळे चावल्यावर ईरलेला चोथा खालच्या 
जबड्ात साठहवला जातो व तो नंतर हजभेने बाहेर ढकलला जातो. परंत  केळी, पक्व पेरु ह्याचंा मउ गर 
मात्र ती हगळून टाकतात. फळे खाणाऱ्या काही वटवाघ ळाचं्या हजभा फ लामधील मध चाटून घेण्यासाठी 
लाबं ऄसतात. फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाचें दात कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळापेंक्षा वगेळे ऄसतात. कीटक 
खाणारी वटवाघ ळे कीटकाचं्या शरीराचे जे टणक भाग ऄसतात ते खात नाहीत. काही जातीची वटवाघ ळे 
(व्ह म्पायसग) ही द सऱ्या प्राण्याच्या शरीरातले रक्त तेवढे शोषनू घेतात. ह्या जातीची वटवाघ ळे भारतात 
सापडत नाहीत. त्या वटवाघ ळाचं्या प ढील दाताचंी रचना रक्त शोषनू घेण्याकहरता हवहशष्ट प्रकारची 
ऄसलेली हदसून येते. दाताचं्या हवहशष्ट प्रकारच्या रचनेवरुन वगेवगेळ्या जातीची वटवाघ ळे ओळखणे सोपे 
जाते. 
 
 वटवाघ ळे हनशाचर ऄसतात. रात्रीच्या ऄंधारात ती ऄगदी सहजतेने अकाशात ईडू शकतात. 
ऄंधारात ईडत ऄसताना काही ऄडथळे अल्यास ती ते बरोबर च कहवतात. काही वटवाघ ळे संध्याकाळ 
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झाल्याबरोबर भक्षयाच्या शोधाथग बाहेर पडतात ती पहाटेपयंत बाहेर ऄसतात. त्यानंा ईडण्यासाठी दृष्टीचा 
ईपयोग होतो. परंत  जी वटवाघ ळे फक्त रात्रीच्या गडद काळोखातच बाहेर ऄसतात त्यानंा दृष्टीचा काहीच 
ईपयोग होत नाही. परंत  ही वटवाघ ळे देखील त्याचं्या मागात हकतीही ऄडथळे अले तरी ते बरोबर च कवनू 
प ढे जातात ऄसे प्रयोगान्ती हदसून अले अहे. दृष्टीचा ईपयोग न करता ही वटवाघ ळे अपल्या मागातील 
ऄडथळे कसे बरे च कहवतात? ऄलीकडच्या संशोधनान सार ऄसे अढळून अले अहे की रडार यंत्रणेप्रमाणे 
ते ―स परस ानीक कंपलहरी (ववे्हज्)‖ ईत्पन्न करतात अहण ऄडथळ्याच्या वस्तूपासून परावर्मतलेल्या लहरी 
वटवाघ ळाच्या कानाचा अतील भाग शोषनू घेतात व त्याद्वारे त्याला ऄडथळ्याचे ज्ञान होते. ऄशाप्रकारे 
रात्रीच्या ऄंधारातही ती हबनधास्तपणे ईडू शकतात. याकहरता त्याचं्या कानाच्या अतील भागाची रचना 
हवहशष्ट प्रकारे ऄसलेली अढळून येते. ऄशा प्रकारे त्याचंी रॅवणशक्ती ऄहतशय तीव्र ऄसल्याचे हदसून येते. 
 
 कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळाचें रॅवणज्ञान फळे खाणाऱ्या वाघ ळापेंक्षा जास्त तीव्र ऄसते. कानाच्या 
रचनेवरुनही वटवाघ ळाचं्या जाती ओळखू येतात. मासंाहारी वाघ ळाचं्या कानाला ―राग स‖ नावाचे अणखी 
एक पाप द्र्यासारखे पाळे ऄसते. ते शाकाहारी म्हणजे फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या कानाला नसते. ह्या 
राग सखेरीज काही जातींमध्ये अणखी एक ―ईपपाळे‖ ऄसते. त्याला ऄँरीराग स ऄसे म्हणतात. ही ईपपाळी 
फळे खाणाऱ्या वाघ ळामंध्ये नसतात. शाकाहारी वटवाघ ळाचें कान त्यामानाने लहान ऄसतात. जास्तीत 
जास्त बारीक अवाज ऐकू येणाऱ्या वटवाघ ळाच्या कानाची माणसाच्या कानाशी त लना केली ऄसता मात्र 
ऄसे अढळून येते की हवजाचंा गडगडाट झकवा मोठमोठे अवाज ऄशा गोष्टींचा त्याचं्या कानावर काहीच 
पहरणाम होत नाही. परंत  बारीकातील बारीक ध्वनीलहरी मात्र शोषनू घेण्यास ते ऄहतशय समथग ऄसतात. 
ह्या बारीक ध्वनीलहरी माणसाला रडार यंत्रणेखेरीज ऄहजबात ऐकू येउ शकत नाहीत. वटवाघ ळ साशकं 
झाले ऄसता त्याच्या कानाच्या पाळ्या थरथरतात. 
 
 वटवाघ ळाचं्या रॅवणशक्तीप्रमाणेच त्याचें स्पशगज्ञानही तीव्र ऄसते. त्याचं्या पातळ पंखाचं्या पडद्याला 
शवेटपयंत रक्तवाहहन्याचंा प रवठा झालेला ऄसतो. त्याम ळे त्या हठकाणी देखील स्पशगज्ञान होते. काही 
जातींच्या वटवाघ ळानंा नाकावर अणखी एक पानासारखा पातळ पडदा ऄसतो त्याला ―नोज लीफ‖ ऄसे 
आंग्रजीमध्ये म्हणतात. (पहा अ. ४). त्यायोगे देखील त्याला स्पशगज्ञान होते. एखादा धोका अहे ऄसे 
वाटल्यास त्याचे हे नोज लीफ देखील कानाप्रमाणेच थरथरते. यावळेेस संकटाची चाहूल घेण्यासाठी 
वटवाघ ळ अपले डोके आकडून हतकडे व हतकडून आकडे वळवत रहाते. ऄगदी रात्रीच्या हमट्ट काळोखात 
दाट झाडीझ डूपात अपले ऄन्न शोधणाऱ्या वटवाघ ळानंाच हे नोज लीफ ऄसते. ऄशा प्रकारे वटवाघ ळानंा 
काळोखात हदसण्यापेक्षा स्पशग व गंध ह्या दोन गोष्टींवर ऄवलंबून रहाव ेलागते. फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळानंा 
―राग स‖, ―ऄँटीराग स‖ ऄथवा ―नोज लीफ‖ ह्यापैकी काहीच नसते. ह्या फरकावरुन ती वगेळी ओळखली 
जाणे सोपे ठरते. 
 
 ठराहवक जातीची वटवाघ ळे ठराहवक प्रकारच्या जंगलात व भागातच हदसून येतात. फळे खाणारी 
वटवाघ ळे ईष्ट्ण कटीबधंातच हदसून येतात. ही वटवाघ ळे थंड प्रदेशात हदसून येत नाहीत. वटवाघ ळे जरी 
अपले ऄन्न शोधावयास रात्री बाहेर पडतात ऄसे अपण वर पाहहले ऄसले ती कें व्हा कें व्हा ढगाळ वातावरण 
ऄसल्यास ती हदवसादेखील भक्षयाच्या शोधाथग हफरतीवर ऄसलेली हदसून येतात. काही ऄपवादात्मक वळेा 
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ती भर ईन्हाची देखील बाहेर ऄसलेली हदसतात. मात्र बह त करुन ती हदवसा त्याचं्या हवरॅातंी घेण्याच्या 
हठकाणी जमून स्वतःला ईलटे टागंून घेउन हवसावा घेताना हदसतात. 
 
 तपमान, भक्षयाचा प रवठा ऄशा ऄनेक गोष्टी त्याचं्या ईड्डाणाची हदशा ठरहवतात. फळे खाणारी 
वटवाघ ळे व आतर ऄनेक कीटकभक्षी वटवाघ ळे सहसा ईघड्ावर हवसावा घेण्यासाठी जमतात. परंत  
ऄनेक जातींची हकत्येक वटवाघ ळे सहसा ग हासंारखी अरॅयस्थाने शोधतात. साधारणपणे ग हामंधील 
तपमानात बाहेरच्या हवने सार हवशषे बदल होत नसल्याम ळे ती ग हामंध्ये रहाणे पसंत करतात. 
 
 फळे खाणारी एका जातीची वटवाघ ळे हहमालयात ३,००० मीटसग ईंचीवर देखील हदसून येतात. 
त्या हठकाणी देखील ती ग हामंध्ये राहू शकत ऄसल्याने बाहेरच्या थंडीपासून त्याचें रक्षण होउ शकते. फळे 
खाणारी आतर जातींची वटवाघ ळे झाडावर रहात ऄसल्याम ळे ती मात्र आतक्या ईंचीवर हदसून येत नाहीत. 
ग हामंध्ये राहणाऱ्या जातीची वटवाघ ळे थंडीच्या हदवसातही त्याच प्रदेशात रहातात. परंत  बाकीची 
वटवाघ ळे थंडीच्या हदवसात थंडी सहन न झाल्याम ळे एका हठकाणाहून द सऱ्या हठकाणी जातात झकवा 
हनहद्रस्त होतात. बाहेरचे हवामान थंड होउ लागले की त्याचं्या शरीरातील कायग थंडाव ूलागते अहण ती 
हनहद्रस्त होउ लागतात. परंत  बाहेरचे हवामान थंड ऄसले तरी त्याचं्या रहाण्याच्या हठकाणचे तपमान जर 
त्यानंा सोसवले आतके गरम राखले गेले तर ती हनहद्रस्त न होता कायगक्षम राहू शकतात. ती हनहद्रस्त 
झाल्याम ळे शरीरातील सवगच हालचाली थंडावतात. ऄशा वळेेस त्यानंा ऄन्नाची काही गरज भासत नाही. 
हहवाळ्यामध्ये कीटक ऄगदी कमी संख्येने ईपलबध ऄसतात; परंत  वटवाघ ळे ह्या वळेेस हनहद्रस्त 
ऄसल्याम ळे त्याचंा त्यापासून काही तोटा होत नाही. कीटक भक्षण करणारी वटवाघ ळे थंडीच्या हदवसात 
एकतर हनहद्रस्त होतात; नाहीपेक्षा ती थंड प्रदेशातील अपले बस्तान ईठवनू द सऱ्या ईष्ट्ण प्रदेशात जातात. 
ईष्ट्ण प्रदेशात कीटकानंा तोटा नसल्याम ळे त्यानंा भरपूर खाद्य हमळते. भारतातील वटवाघ ळाचं्या हनहद्रस्त 
होण्याबद्दल तसेच स्थलातंराबद्दल हवशषे माहहती नाही. भारत देश तसा ईष्ट्ण कहटबधंातच येत ऄसल्याम ळे 
अपल्याकडे सापडणाऱ्या बह तेक सवग जातीच्या वटवाघ ळानंा स्थलातंर कराव ेलागत नाही ऄथवा हनहद्रस्त 
व्हाव ेलागत नाही. मात्र य रोपातील काही जातीची वटवाघ ळे जी हहमालयात हदसून येतात ती हहवाळ्यात 
हनहद्रस्त होतात ऄसे हदसून अलेले अहे. ह्या हक्रयेला शीतहनद्रा ऄसे म्हणतात. परंत  ही वटवाघ ळे 
हहवाळ्यात हहमालयातून हनघून भारतातील दहक्षणेकडील ईष्ट्ण प्रदेशात जातात झकवा कसे याबद्दल हवशषे 
माहहती ईपलबध नाही. भारताच्या आतर भागातील वटवाघ ळे देखील हनहद्रस्त होत नसली, झकवा स्थलातंर 
करीत नसली तरी हहवाळ्यामध्ये त्याचंी कायगक्षमता थोडी स स्तावतेच. ह्यासच शीतहनस्ष्ट्क्रयता ऄसे 
म्हणतात. फळे खाणारी वटवाघ ळे ऄहमदाबाद येथे थंडीच्या हदवसात रात्रीच्या वळेेस देखील ईलटी 
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लोंबकाळून झोपून राहहलेली हदसून अली अहेत. याईलट त्यानंा ऄती ईष्ट्णतेचा देखील त्रासच होतो. मे 
महहन्यामध्ये हीच वटवाघ ळे भर द पारी न झोपता अपल्या पंखानंी वारा घेउन ईष्ट्णतेची झळ कमी 
करण्याचा प्रयत्न करीत ऄसलेली हदसून येतात. पावसाचा मात्र त्यानंा हवशषे ऄसा त्रास होत नाही. ऄगदी 
जोराचा पाउस ऄसल्याखेरीज ती त्याला दाद देत नाहीत. तसेच दमट हवचेा देखील त्यानंा काही त्रास 
होत नाही. 
 
 याप ढे अपण वटवाघ ळे कशा वातावरणात रहातात त्याबद्दल माहहती घेउ. यासाठी प्रथम अपण 
त्याचें ढोबळ मानाने फळे खाणारी, कीटक खाणारी व मासंाहारी ऄसे तीन म ख्य भाग पाडू. स रुवातीला 
अपण फळे खाणारी वटवाघ ळे कशा वातावरणात रहातात ते पाह . क ठच्याही प्राण्याच्या राहणीमानाचा 
हवचार करताना त्याचं्या खाण्याहपण्याच्या संवयींचा हवचार करावा लागतो. फळे खाणारी वटवाघ ळे केवळ 
फळावंरच ईपजहवका करीत ऄसल्याम ळे हंगामान सार हठकहठकाणी हमळणाऱ्या फळाचं्या म बलकतेन सार 
ती जागा बदलतात. म्हणजेच एखाद्या हठकाणी ती वटवाघ ळे जास्त प्रमाणावर अढळून येतात तर 
ज्यावळेेस फळाचंा प रवठा संप ष्टात येतो तेंव्हा ती द सऱ्या हठकाणी जातात. त्याचप्रमाणे खाद्याच्या 
म बलतकेवर त्याचंा हवणीचा हंगामही ऄवलंब न ऄसतो. म्हणजेच फ ले व फळे येण्याच्या स मारास त्याचंी 
प नरुत्पादनाची वळे ऄसते. रोझीटी (Rousette) नावाच्या एका जातीची वटवाघ ळे झाडावंर न रहाता 
ग हामंध्ये रहातात. एरवी झाडावर रहाणारी वटवाघ ळे अरॅयासाठी तसेच खाद्यासाठी त्याच झाडावर 
म ख्यतः ऄवलंबून ऄसतात. 
 
 सायनोपे्टरस (Cynopterus) (पहा अ. ५) नावाच्या फळे खाणाऱ्या द सऱ्या जातीची वटवाघ ळे 
बह धा ताडाची झाडे पसंत करतात; तर हटरोपस (Pteropus) नावाची वटवाघ ळे वड, ईंबर, झचच ऄशा 
मोठमोठ्या व जास्त फादं्या ऄसणाऱ्या झाडावंर वस्ती करतात. कें व्हा कें व्हा ती बाबंसूारख्या हबनफादं्याचं्या 
झाडाचंाही अरॅय घेतात. एखादे चागंले पसरलेले झाड ऄथवा ठराहवक झाडाचंा समूह चागंला वाटल्यास 
वषान वष ेदेखील ती त्या हठकाणीच वस्ती करणे पसंत करतात. ही वटवाघ ळे फ ले व फळे खातात त्याम ळे 
ती परागीवहन व बीजवाहनास मदत करतात. त्याचं्या फळे एकीकडून घेउन अपल्या हवरॅातंीच्या जागी 
नेउन खाण्याच्या संवयीम ळे ती एकीकडून द सरीकडे जात ऄसतात फळातंील हबया मध्येच क ठेतरी 
पडण्याचा संभव ऄसतो. ऄशा प्रकारे ती बीजवाहनास मदत करतात. त्याचप्रमाणे फ लातंील मध हे देखील 
त्याचें म ख्य खाणे ऄसल्याम ळे ती या झाडावरून त्या झाडावर जात ऄसतात. ऄशा प्रकारे एका झाडावरील 
फ लातंील त्याचं्या तोंडाला व डोक्याला हचकटलेले परागकण द सऱ्या झाडावंरील फ लावंर पडले जाउन 
परागझसचनास मदत होते. ऄशी ठराहवक झाडे अहेत की ज्याचंी फ ले फक्त संध्याकाळनंतरच ईमलतात. 
ह्या फ लानंा तीव्र वास ऄसतो. त्याम ळे वटवाघ ळे त्या हठकाणी अकर्मषली जातात. ऄशा प्रकारे ते 
परागझसचन करुन फलधारणेस मदत करतात. 
 
 याचप्रकारे कीटक खाणारी जी वटवाघ ळे ऄसतात ती कीटक खाउन त्याचं्या वाढीला एक प्रकारे 
अळाच घालीत ऄसतात. त्यानंा क ठच्याही प्रकारचे कीटक चालतात. मात्र ऄहतईंचावरुन ईडणारी 
वटवाघ ळे कीटक पकडण्यास फार खाली येत नाहीत. त्याम ळे त्यानंा ईंचीवरुन ईडणारे कीटक हमळतात; 
तर जी वटवाघ ळे खालच्या पातळीवर ईडतात त्यानंा फ लपाखरे, पतंग व त्या हठकाणी वावरत ऄसलेले 
ऄनेक प्रकारचे कीटक हमळू शकतात. काही ठराहवक जातीची वटवाघ ळे सोडल्यास बाकीची सहसा 
मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास तसेच शतेीलागवडीच्या जहमनीच्या असपास हदसून येतात. यापंैकी काहंी 
डोंगराळ प्रदेशात अढळतात 
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अ. क्र. ५ फळे खाणारे वर्वाघुळ (Cynopterus) 

 
तर काहंी शहरी भागातंही अढळतात. काही शतेी लागवडीच्या प्रदेशातं तर काहंी मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास 
अढळून येतात. काहंी वटवाघ ळे पाण्यातील कीटक मारुन खातात. हंगामान सार कीटकाचें प्रमाण कमी  
ऄहधक होत ऄसल्याने वटवाघ ळेही अपली जागा त्यान सार बदलतात. ईदा., नद्या, तळी अटत ऄसता 
त्या हठकाणच्या पाणवनस्पती प रेशा पाण्याच्या ऄभावी क जू लागतात. ऄशा हठकाणी कीटकाचें प्रमाण 
वाढते. त्यावळेेस त्यानंा खाण्यासाठी प ष्ट्कळशी वटवाघ ळे येतात. त्याचप्रमाणे फ ले येणाऱ्या ऄनेक झाडावंर 
कीटक फ लातंील मध चोखून घेण्यासाठी येतात. त्या कीटकानंा खाण्याकहरता ऄशा झाडावंर वटवाघ ळे 
देखील येतात. 
 
 फळे व कीटक भक्षण करणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या जाती पाहहल्यानंतर अता अपण मासंाहारी 
वटवाघ ळाचंी सवगसाधारण माहहती पाहू. ही वटवाघ ळे छोटे छोटे पक्षी, प्राणी, बेडूक, मासे आ. खातात. ह्या 
जातीची वटवाघ ळे भारतातं सापडत नाहीत. ती फक्त ऄमेहरकेतच सापडतात. यानंा व्हँम्पायसग 
(Vampires) ऄसे म्हणतात. भारतात साधारण ह्याचं्यासारखीच हदसणारी एक जात अहे हतला फ ाल्स 
व्हँम्पायसग (False Vampires) ऄसे म्हणतात. ह्या जातीची वटवाघ ळे अकाराने साधारणतः लहान 
ऄसतात. या मासंाहारी वटवाघ ळासंारखीच अणखी एक जात अहे. साधारण बोटभर लाबंीची ऄशी ही 
वटवाघ ळे मेस्क्सको ते ब्राझीलपयंत ऄमेहरकेच्या रानातं सवगत्र हदसतात. ती हदवसा साधंीकपारीत झोप 
घेतात अहण रात्री हशकारीकहरता झहडतात. त्याचें दात हवशषे धारदार ऄसतात. त्या धारदार दातानंी ती 
हनजलेल्या प्राण्याच्या ऄंगाला त्याच्या नकळत भोक पाडू शकतात. ऄसे भोक पाडल्यावर तेथे तोंड लावनू 
त्याचें रक्त शोषनू घेतात. त्यानंी माणसाला देखील ईपद्रव केल्याची ईदाहरणे अहेत. 
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 वटवाघ ळे मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास हफरकण्याचे म ख्य कारण म्हणजे त्यानंा मन ष्ट्यवस्तीच्या 
जवळपास खाद्याचा प रवठा भरपूर ऄसतो. फळे खाणारी वटवाघ ळे देखील केळी तसेच आतर जातीच्या 
फळाचं्या बागा या हठकाणी मोठ्या प्रमाणावर हदसून येतात. त्यानंा अंब,े काजू ह्या फळाचंी फ ले फार 
अवडतात. फ लाफळाचं्या हंगामान सार ह्या वटवाघ ळाचंी ईपस्स्थती कमी जास्त झालेली हदसून येते. फळे 
खाणारी वटवाघ ळे मन ष्ट्यवस्तीतच ऄथवा लागवडीखालील प्रदेशातंच रहाणे पसंत करतात. ह्या हठकाणी 
फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाबंरोबरच कीटकभक्षी वटवाघ ळे देखील वस्तीला ऄसलेली हदसून येतात. कारण 
फळावंर वगेवगेळ्या तऱ्हेचे कीटक येतातच. त्यानंा खाण्यासाठी ही वटवाघ ळे तेथे ऄसतात. 
 
 झाडावंर रहाणारी वटवाघ ळे खूप फादं्याचें मोठेसे झाड पाहून तेथे हवरॅातंीसाठी येतात हे अपण 
मागे पाहहलेलेच अहे. त्याप्रमाणे ग हामंध्ये रहाणारी वटवाघ ळे ही मन ष्ट्यवस्तीच्या असपास रहात 
ऄसल्यास व ग हा ईपलबध नसल्यास ज ने पडीक वाडे, ऄशा जागाचंा असरा घेतात. फळे खाणारी 
वटवाघ ळे एक प्रकारे परागवहन व फलधारणेस मदत करीत ऄसली तरी ती प ष्ट्कळ फळे ऄधगवट खाउन 
त्याचंी नासाडी करतात. परंत  कीटक खाणारी वटवाघ ळे कीटक खाउन एक प्रकारे मन ष्ट्याला ईपय क्तच 
ठरतात. वटवाघ ळानंा हवशषे कोणी त्रास देत नाही. फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाचंी सवात मोठ्या अकाराची 
जी जात अहे (हटरोपस) त्याचें मासं चवीला फारच रुचकर ऄसते. वटवाघ ळानंा हवशषे कोणी शत्र ू
नसतात. कें व्हा कें व्हा घ बड व मोठ्या घारीच्या जातीचे मोठे प्राणी मात्र त्यानंा मारुन खातात. तसेच 
कानीव्होरा या गटामध्ये येणारे वीझल (Weasal) नावाचे प्राणी देखील वटवाघ ळानंा मारुन खातात. परंत  
वटवाघ ळाचें म ख्य शत्रू म्हणजे हपसवा व त्याचें रक्त शोषनू घेणारे काहंी छोटे परोपजीवी कीटक होत. हे 
त्याचं्या शरीरातून रक्त शोषनू घेउन त्याचं्याच ऄंगावरील केसामंध्ये रहातात. ह्याचंा ईपद्रव 
थाबंवण्याकहरता वटवाघ ळे मधून मधून नख्यानंी ऄथवा दातानंी अपल्या शरीरावरील केस झवचरत 
ऄसतात. वटवाघ ळाचें पंखच शत्र पासून स टका करून घेण्यासाठी त्याच्या ईपयोगी पडतात. याहशवाय 
काहंी जातींच्या वटवाघ ळाचं्या शरीराला घाणेरडा ईग्र दपग येतो त्याम ळे सहसा कोणी त्याचं्या जवळ जात 
नाही. 
 
 फळे खाणारी मोठी वटवाघ ळे जरी प ष्ट्कळशा संख्येने एका झाडावर ऄथवा एकाच हठकाणी हवरॅातंी 
घेत ऄसली तरी त्याचं्या भक्षय हमळहवण्याच्या ऄशा ठराहवक हद्दी ऄसतात. एकाच्या हद्दीत द सरा प्रवशे 
करीत नाही. वटवाघ ळे सहसा कळपाकळपाने रहाणे पसंत करतात. नर व मादी याचं्याबरोबर हपले फार 
काळपयंत रहात नाहीत. तसेच एकाच झाडावर अरॅय घेत ऄसलेली वटवाघ ळे एकाच वळेेस एकाच 
हदशनेे खाद्य शोधण्याकहरता ईडाली तरी प न्हा ऄन्न शोधावयाचे ऄसताना प्रत्येकजण अपली वगेवगेळी 
हदशा ठरवनू जातो. ऄन्न हमळाल्यावर ती प न्हा अपल्या ठराहवक झाडावर येउन चागंली जागा पकडून 
बसतात. त्याचेंमध्ये वरचेवर जागावंरुन बरीच भाडंण होतात. फळे खाणारी छोटी वटवाघ ळे 
(Cynopterus) त्या मानाने कमी संख्येने एकत्र जमून रहातात. कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या देखील 
प ष्ट्कळ जाती एकेकटे ऄथवा जोडीने रहाणे पसंत करतात. कें व्हा कें व्हा दोन वगेवगेळ्या जातीची वटवाघ ळे 
एकाच जागेत (ग हेतील एकाच भागातं) देखील रहातात परंत  त्याचंा अपापसातं समागम होत नाही. 
 
 ऄजूनपयंत भारतातील वटवाघ ळाचं्या प्रत्येक जातीच्या रहाणीमानाचा तसेच ऄन्न पाणी व 
प्रजोत्पादनाच्या संवयींचा हवशषे ऄभ्यास केला गेलेला नाही. साधारणपणे माचग ते मे च्या दरम्यान नवीन 
हपले जन्माला येतात. या वळेेस प ष्ट्कळशा झाडानंा फ ले अलेली ऄसतात. तसेच हनरहनराळ्या प्रकाराचे 
कीटकही भरपूर प्रमाणातं ईपलबध ऄसतात. नवीन जन्माला अलेल्या हपलानंा हे खाद्य व्यवस्स्थत व प रेसे 
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हमळण्यासाठीच हनसगाने जणू काही ही रचना करुन ठेवली अहे. म ंबइच्या हकनारपट्टीला फळे खाणारी नर 
मादी वटवाघ ळे साधारणपणे ऑक्टोबर ते हडसेंबर पयंत एकत्र रहाताना हदसून अलेली अहेत. त्यानंतर 
साधारणपणे माचग ते एहप्रलच्या दरम्यान नवीन हपले त्याचेंबरोबर पहावयास हमळाली. यावरुन देखील 
वरील हवधानाला पाझठबा हमळतो. त्याचं्या प्रजोत्पादनाचा कोणी हवशषे ऄभ्यास केला नसल्याम ळे त्याचंा 
गभगधारणेचा काल हकती ऄसतो वगैरेंबद्दल काही हवशषे माहहती ईपलबध नाही. साधारणपणे प ष्ट्कळशा 
जातींत एका वळेेस एकच हपलू जन्माला येते परंत  काहंी जातींत एका वळेेस दोन हपले देखील जन्माला 
अलेली हदसून येतात. जन्मल्याबरोबर अइ त्या हपलाला हजभेने चाटून चाटून प्रथम साफ करते. हपलू 
जन्माला येते तेंव्हा त्याचे डोळे बंद ऄसून ऄंगावर केस नसल्याम ळे कातडी ईघडी पडल्यासारखी हदसते. 
काहंी जातींच्या हपलानंा बाल्यावस्थेतील केस ऄसतात. नवीन हपलू अइच्या ऄंगाला घट्ट हबलगून रहाते. ते 
अइचे केस अपल्या पायानंी व नख्यानंी घट्ट पकडून हतच्या पंखामध्ये रहाते. नवीन जन्मलेल्या हपलानंा 
द धाचे सवग दात जन्मतःच ऄसतात. सवग दात सारखेच ऄसून त्यामध्ये पटाशीचे दात, स ळे, दाढा, ईपदाढा 
ऄसा भेद करता येत नाही. ह्या दाताचें एकच काम ते म्हणजे अइच्या ऄंगावरील दूध हपणे. ह्याहशवाय ते 
अपल्या दातानंी अचळ घट्ट पकडून अइच्या ऄंगाला हबलगून राहू शकतात. काही प्रकारच्या वटवाघ ळानंा 
खऱ्या स्तनाबंरोबर खोटे स्तनही ऄसतात. खोटे म्हणण्याचे कारण हे की त्यापासून काहीच दूध हमळत 
नाही. फक्त अइला हचकटून रहाण्याकहरता त्याचा ईपयोग होतो. जेंव्हा दूध प्यावयाचे नसते तेंव्हा छोटे 
हपलू या खोया अचळाला पकडून रहाते व दूध प्यावयाचे ऄसेल तेंव्हा खऱ्या अचळाला पकडते. काही 
जातींची वटवाघ ळे अपल्या हपलाला घरी ठेवनू मधून मधून त्याला खाणे भरहवण्यासाठी घरी परततात तर 
काही त्याला सतत पोटाशी बाळगतात. 
 
 महाराष्ट्रात ऄनेक तऱ्हेतऱ्हेची वटवाघ ळे हदसून येतात. फळे खाणाऱ्या वटवाघ ळाच्या हतन्ही जाती 
येथे हदसतात. तर कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या २५ जाती अढळतात. 
 
 कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळाचं्या ऄनेक तऱ्हा येथे अढळून येतात. त्यापैकी काहींच्या नाकावर 
―नोज हलफ‖ ऄसते त्यातही ऄनेक प्रकार ऄसतात. काहींच्या कानाच्या पाळ्याला ―ईपपाळे‖ (ऄँटी राग स) 
ऄसते तर हकत्येकानंा दोन्ही गोष्टी ऄसलेल्या हदसून येतात. या कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळामध्ये एक 
―केरीव्होला हपक्टा‖ (Keribvoyla picta) नावाची जात अहे. हतला “रंगीत वटवाघ ळ” ऄसे म्हणतात. (पहा 
अ. ६) कारण ह्या वटवाघ ळाच्या पंखाला शेंदरी रंग ऄसतो. ही वटवाघ ळे ऄक्षरशः रंगवनू ठेवल्यासारखी 
वाटतात. कीटक खाणाऱ्या वटवाघ ळामध्ये ―मायोटीस पेशवा‖ (Myotis peshwa) नावाची जी जात अहे ती 
फक्त महाराष्ट्रातच हदसून येते. ही ऄहतशय कमी प्रमाणात हदसतात. ती महाराष्ट्रात फक्त प णे येथेच हदसून 
येतात. 
 

 
आकृती क्र. ६ : रंगीत वर्वाघुळ 
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 वटवाघ ळाचें मासं काही हठकाणचे लोक खातात. तसेच त्याचं्या रक्तामासंात औषधी ग ण 
ऄसल्याचाही काही जमातीच्या लोकामंध्ये समज अहे. 
 
 

*** 
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७ कुरतडणारे प्राणी 
 
 खारी, ईंदीर, घ शी अहण सायाळी हे प्राणी रोडेंशीया (Rodentia) ह्या गटामध्ये येतात. या 
प्रकरणामध्ये अपण त्याचंी माहहती पाहणार अहोत. हे प्राणी रोडंट्टस (Rodents) म्हणजे ―क रतडणारे‖ 
म्हणून ओळखले जातात. ह्याला कारणही तसेच अहे. हे प्राणी क ठचाही पदाथग खाताना आतर प्राण्यापं्रमाणे 
दातानंी तोडून, चावनू न खाता तो क रतडून खातात. ह्या गटामध्ये प ष्ट्कळ प्रकारचे प्राणी येतात. ह्यामध्ये 
प ष्ट्कळ क ट ंब,े हनरहनराळी गोते्र व हजारो जाती, ईपजाती अहेत. तसेच त्याचंी संख्या देखील ऄखंड 
पृर्थवीतलावर फारच मोठी अहे. अकाराने हे प्राणी लहान ऄसले तरी संख्येने फारच मोठे व ईपद्रवी ऄसे 
अहेत. त्यापकैी काही जहमनीवर राहतात तर काही जहमनीच्या अत हबळे खोदून राहतात. काही झाडावर 
तर काही पाण्यात रहात ऄसलेले हदसून येतात. एकाच गटात मोडत ऄसले तरी रहाणीमानाच्या 
सवयीतील ऄशा फरकान सार, जातीजातींन सार त्याचं्या शरीररचनेत बराच फरक अढळून येतो. परंत  हे 
सवग ऄसले तरी ते रोंडेशीया या गटात मोडत ऄसल्याचे त्याचं्या दाताचं्या रचनेवरुन सहज लक्षात येइल. 
झकबह ना या गटातील प्राण्याचें ते वैहशष्ट्यच म्हणाव ेलागेल. त्याचें खाद्य व ते क रतडून खाण्याची तऱ्हा 
यासाठी तशा प्रकारचे दात ऄहतशय ईपय क्त ऄसतात. 
 
 ह्या गटातील सवग प्राणी शाकाहार घेणारे अहेत. हे प्राणी खाणार नाहीत ऄसा एकही शाकाहारी 
पदाथग ऄस्स्तत्वात नाही. पदाथग एका हवहशष्ट पध्दतीने खाण्याची याचंी सवय ऄसते. हे प्राणी प्रथम अपल्या 
प ढील पटाशीच्या दातानंी पदाथग क रतडून ऄथवा खरवडून तोडतात. हे प ढील पटाशीचे दात खूप धारदार 
ऄसून त्यानंा फरशीसारखा अकार ऄसतो. वरच्या जबड्ात दोन व खालच्या जबड्ात दोन ऄसे एकंदर 
चार पटाशीचे दात ह्या गटाच्या सवग प्राण्यानंा ऄसतात. हे दात वरच्या व खालच्या जबड्ाच्या हाडामंध्ये 
पके्क बसहवलेले ऄसतात. हशवाय ते नेहमी नेहमी वापरले जाउन हझजू नयेत म्हणनू त्या हठकाणी काही 
हवहशष्ट रचना ऄसते. तसेच त्याम ळे ते नेहमी धारदारही राखले जातात. हे दात दंतीन नावाच्या एका मउ 
पदाथाने बनलेले ऄसतात. त्यावर आन मल नावाच्या कठीण पदाथाचे अवरण ऄसते. ह्याचा रंग शेंदरट 
ऄथवा हपवळा ऄसतो. हे दात कें व्हाही पडत नाहीत. ह्या गटातील प्राण्यानंा त्याचं्या क ठचाही पदाथग 
क रतडून खाण्याच्या हवहशष्ट लकबीम ळे ह्या दाताचंा फारच ईपयोग होतो. त्यानंा स ळे दात नसतात. 
त्याम ळे पटाशीचे दात सोडल्यावर थोडी जागा प्रत्येक बाजूला मोकळी ऄसते व त्यापलीकडे दाढा स रु 
होतात. ह्या गटातील प्राण्याचें ऄन्न तोंडात घेतल्यापासून घशातून अत ढकलले जाइपयंतची हक्रया पाहणे 
मनोरंजक ठरेल. प ढचे दात व दाढा यामध्ये थोडी जागा मोकळी ऄसल्याम ळे गालाचा तो भाग अत ओढला 
गेलेला ऄसतो त्याम ळे तोंडात जण ूकाही दोन पोकळ्या हनमाण झालेल्या ऄसतात. गालाच्या या भागाला 
अतील बाजूने कायासारखा खरखरीत भाग ऄसतो. पटाशीच्या दातानंी क रतडून तोडलेले ऄन्न ऄशा 
प्रकारे ह्या खरखरीत भागातून गाळले जाते व मग प ढील पोकळीत जाते. येथे दाढा त्या ऄन्नाचे नीट चवगण 
करतात नंतर ऄन्न घशातून प ढे ऄन्ननहलकेत ढकलले जाते. ईत्तर ध् रुव व दहक्षण ध् रुव प्रदेश सोडले तर 
सवगत्र जगाच्या पाठीवर ह्या गटातील कोणत्या ना कोणत्या जातीचे प्राणी अढळून येतात. 
सम द्रसपाटीपासून ऄती ईंचावर देखील ह्यातील क ठच्या ना क ठच्या जाती ईपजाती अढळतातच. प्रत्येक 
हठकाणचे रहाणीमान व खाद्य यान सार त्याचं्या कातडीच्या रंगामध्ये व चवगणाच्या पध्दतीतही बदल हदसून 
येतो. अजूबाजूच्या फरकान सार त्याचं्या शरीराच्या रंगामध्ये फरक पडतो ते प ढील ईदाहरणावरुन ईत्तम 
रीतीने हदसून येइल. ―क ामन हाउस र ट‖ म्हणजे जो ईंदीर साधारणपणे घराघरामंध्ये नेहमी हदसून येतो तो 
जेव्हा ईघड्ावर शतेात झकवा जंगलामध्ये वाढलेला व राहहलेला ऄसतो तेंव्हा वरच्या बाजूस त्याचा रंग 
ईजळ ताबंडा ऄसून पोटाकडे तो पाढंरा ऄसतो; परंत  तेच घराघरामंध्ये अढळणाऱ्याचंा रंग मळकट ताबंडा 
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व पोटाकडे देखील मळकट पाढंरा ऄसतो. एकाच भागात अढळणाऱ्या एकाच जातीच्या खारींच्या 
रंगामध्येही कमीऄहधक फरक अढळून येतो. ईदाहरणाथग जास्त बाष्ट्प ऄसलेल्या सदाहहरत ऄशा 
जंगलामंध्ये सापडणाऱ्या राक्षसी खारी (giant Squirrel) जास्त गडद रंगाच्या ऄसलेल्या हदसून येतात; तर 
ऄगदी स क्या जंगलातून सापडणाऱ्या ह्या जातीच्या खारींचा रंग बराच हफकट ऄसतो व ह्या रंगामंध्ये गडद 
हफकट रंगाच्या छटा तेथील हवामानान सार अढळून येतात. 
 
 ह्या गटातील ऄती ईंचीवर रहाणारे प ष्ट्कळसे प्राणी हहवाळ्यातील गोठवणारी ऄती कडक थंडी 
मानवत नसल्याम ळे त्या हंगामाप रते झोपून रहातात. ह्या काळात त्याचं्या सवग हालचाली थंडावतात. 
हहमालय, ऄल्पाइन पवगत व ऄशा आतर ऄनेक बफग  पडणाऱ्या प्रदेशात अढळून येणारे प्राणी वषातून एकदा 
ऄसे हनहद्रस्त होतात. या वळेेस त्या हठकाणी त्यानंा काही खाणेहपणे देखील हमळण्यासारखे नसते. परंत  
शीतहनस्ष्ट्क्रयतेम ळे (hibernation) त्यानंा त्याची जरुर भासत नाही. 
 
 ह्या गटातील प्राणी सवगत्र मोठ्या प्रमाणावर अढळून येतात. त्याचंी वीणही मोठ्या प्रमाणावर होत 
ऄसते. एका वळेेस ऄनेक हपले जन्माला घातली जातात. त्याम ळे त्याचंी संख्या सतत वाढतच ऄसते परंत  
ही संख्या प्रमाणाबाहेर वाढू नये म्हणून हतला नैसर्मगक रीत्या ऄनेक प्रकारे अळा घातला गेला अहे. 
ऄपघात, वगेवगेळे रोग, त्यानंा खाणारे प्राणी ऄशा ऄनेक वगेवगेळ्या गोष्टींम ळे त्याचंी संख्या प्रमाणाबाहेर 
वाढू शकत नाही. कें व्हा कें व्हा द ष्ट्काळ पडल्यानंतर द सऱ्या वषी ईंदरावंर प्लेगची साथ येते. ऄशा 
साथींमध्ये हनत्यहनयहमतपणे हजारो ईंदीर व त्यासारखे प्राणी बळी पडत ऄसतात. ऄथात ऄशा प्रकारे 
ऄनेक संकटानंा तोंड देण्यासाठीच त्याचंी वीणही तशाच मोठ्या प्रमाणाने होत ऄसते. 
 
 ह्या गटातील प्राणी अकाराने ऄगदीच लहान ऄसल्याम ळे त्यानंा तशी शक्तीदेखील हवशषे ऄशी 
नसते. तरी हनसगाने त्यानंा देखील संरक्षण व प्रतीकार करण्याची साधने हदलेली अहेत. त्याचं्या ऄंगी 
चपळता अहे. तसेच ते नेहमी फार जागरुक ऄसतात. ते नेहमी लपून छपून रहातात. या सवांहशवाय त्याचंी 
वीण फारच मोठ्या संख्येने ऄसते. यापैकी सायाळीसारख्या काही प्राण्याचं्या ऄंगावर काटे ऄसतात. 
सायाळीला एरव्ही संरक्षणासाठी क ठच्याही प्रकारचा मजबूत ऄसा ऄवयव नसतो परंत  ऄंगावरील हे काटे 
हतचे चागंलेच संरक्षणाचे साधन अहे. भारतातील जंगलामंधून वाघ, हबबळ्या यासारखे मोठमोठे 
प्राणीदेखील सायाळींनी मारल्याचे दाखले अहेत (वाघ, हबबळ्या यासारख्या मोठमोठ्या प्राण्याचं्या नाजूक 
आंहद्रयामंध्ये सायाळीचे काटे रुतल्याम ळे हवष हभनून हे मोठमोठे प्राणीदेखील कधी कधी मरतात). अताच 
अपण ह्या गटातील प्राणी फारच ऄशक्त व हभत्रट अहेत ऄसे पाहहले परंत  भकू कोणाला धीट बनहवत नाही 
? भ केलेले ईंदीर, माणूस व आतर मोठमोठे प्राणी यानंा देखील क रतडावयाला मागेप ढे पहात नाहीत. 
झपजऱ्यात बंहदस्त ऄसलेल्या हत्तीचे पाय देखील ईंदीर व हचच ंदऱ्या क रतडून खातात. तसेच पाळीव ड करे, 
छोटे छोटे प्राणी, पाळीव पक्षी व त्याचंी नवीन छोटी हपले यावरही कें व्हा कें व्हा ते ईपजीहवका करताना 
अढळून येतात. 
 
 ह्या गटाचे प्राणी संख्येने ऄगहणत ऄसल्याम ळे हनसगामध्ये त्याचंा हनहरृतपणे काही एक ठराहवक 
ऄसा वाटा अहे. त्यापकैी बरेचसे जास्त करुन बारीक सारीक झ डूपे व गवत आत्यादींची म ळे खाउन 
ईपजीहवका करीत ऄसल्याम ळे एकाप्रकारे मोठ्या सखं्येने वाढणाऱ्या गवता – झ डूपाचं्या वाढीवर 
जबरदस्त अळा घालीत ऄसतात; परंत  त्याचं्या याच सवयीम ळे ते कानीव्होरा गटातील लहानसहान 
प्राण्याचें खाद्य बनतात. कानीव्होरा गटातील प्राण्याचंी माहहती घेताना अपण पाहहलेलेच अहे की 



 

अनुक्रमणणका 

त्यामधील बह तेक लहानसहान प्राणी रोडंट ह्या गटातीलच प ष्ट्कळशा प्राण्यावंर ईपजीहवका करीत 
ऄसतात. ऄशा प्रकारे हनसगाचा समतोल अपोअप राखला जातो. 
 
 ह्या जातीच्या प्राण्यानंी स्वतःसाठी जहमनीत खोदलेली हबळे कानीव्होरा जातीचे ऄनेक छोटे छोटे 
प्राणी अपल्यासाठी बळकावनू त्यात वास्तव्य करतात. सायाळींच्या हबळामंध्ये हकत्येकदा तरसे रहात 
ऄसलेली हदसून येतात. छोया छोया टेकड्ावंर ऄसलेली ह्या प्राण्याचंी हबळे वटवाघ ळे देखील 
रहाण्यासाठी वापरतात. एवढेच काय काही प्रकारच्या ईंदराचं्या हबळामध्ये बेडूक, मोठमोठ्या भ गं्यासंारखे 
कीटक अणखी ऄसेच आतर लहानसहान प्राणी देखील स खासमाधानाने एकत्र नादंत ऄसतात. काही 
हठकाणी ―फ रशी‖ डेझटग जेरबील नावाच्या जातीच्या एखाद्या ईंदराच्या हबळामध्ये हशरुन त्याला मारुन फस्त 
करुन त्या हबळामध्ये रहातात. एकदा ऄशा हबळात हशरकाव करुन घेतला की जहमनीखालूनच एका 
हबळातून द सऱ्यात राजरोसपणे हशरुन ऄशा ऄनेक ईंदरानंा मारता येते. त्याम ळे हकत्येकदा साप ह्याचंा 
फायदा घेतात. ऄशी ईदाहरणे ह्या गटातील ऄनेक प्राण्याचं्या बाबतीत हदसून येतील. ह्या प्राण्यानंा ऄसे 
ऄनेक शत्र ूऄसून ते त्याचं्या हबळाचंा हनत्यहनयहमतपणे ईपयोग करुन घेत ऄसतात. ऄनेक ईंदराचंी व 
तत्सम प्राण्याचंी हबळे एका मधून द सरी ऄशी अतल्याअत ईघडली जाणारी ऄसतात. एखादे वळेेस ते 
अपल्याच जातीच्या एखाद्या अजारी ऄथवा जखमी  शजेाऱ्यावर हल्ला चढवनू त्याला मारुन खात ऄसले 
तरी सवगसाधारणपणे हे प्राणी अपापसात ग ण्यागोझवदाने रहातात. 
 
 पृर्थवीतलावरील सवग सस्तन प्राण्यामंध्ये जे मन ष्ट्याच्या जास्त जवळपास वावरणारे ऄसे प्राणी अहेत 
त्यापैकी ईंदीर व हचच ंदऱ्याआतके मन ष्ट्याला जास्त हानी व ईपद्रव पोहोचहवणारे द सरे कोणतेच प्राणी 
नाहीत. हपकाची व ऄन्नधान्याची जी ऄमाप नासाडी ते करतात ती केवळ त्याचं्या हावरट व खादाडपणाम ळे 
नसून ते संख्येने देखील ऄसंख्य ऄसतात म्हणून. त्याम ळे ऄथातच नाशाचे प्रमाण वाढते. त्याचें जनन 
आतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत ऄसते की, त्याचंा नाश करण्याचे सवग प्रयत्न व्यथग ठरतात. दरवषी ईंदीर व 
घ शी हपकाचंा व ऄन्नधान्याचा हकती नाश करतात हे मोजणे देखील ऄहतशय कठीण काम अहे. केवळ 
भारतातच ही नासाडी हकत्येक कोटी रुपयाचंी होत ऄसेल. 
 
 कोणत्याही प्रकारचे ऄन्नधान्य हे त्याचें ऄत्यतं अवडीचे व म ख्य खाद्य अहे. बी पेरल्यापासून ते 
वाढेपयंत क ठलायही ऄवस्थेत ऄसताना तसेच दाणा भरल्यावर, कापणी झाल्यावर, खळगीत झकवा 
कोठारात क ठही साठहवले ऄसताना त्यावर त्याचं्या हल्ला झाला नाही ऄसे होतच नाही. तीच तऱ्हा फळे, 
भाज्या याचंी खाउन फस्त करण्याबरोबरच हकतीतरी धान्य खराब होउन वाया घालहवले जाते. हकत्येकदा 
ईंदरानंी तोंड लावनू खराब केलेले धान्य वरून वरून जरी चागंले हदसले तरी ते माणसाला व आतर 
प्राण्यानंा नाशक ठरते. हे प्राणी साठवनू ठेवलेले ऄन्यधान्य खाउन खाउन तर फक्त करतातच परंत  
त्याचबरोबर ते अपल्यामध्ये वावरत ऄसताना ऄनेक प्रकारचे रोग देखील फैलावतात. गाठीच्या प्लेगम ळे 
जी लाखो माणसे भारतात व जगातील आतर देशातं प्राणास म कली तो भयंकर रोग ह्या ईंदारावंरील एक 
प्रकारच्या हपसवामं ळेच होतो. दरवषी हजारोंच्या संख्येने ईंदीर रोगाम ळे नष्ट होतात. त्याचं्या ऄमाप 
संख्येला अळा बसावा म्हणूनच जण ू काही ते हनसगाचे शस्त्र अहे. प्लेगने बळी पडलेल्या ईंदराचं्या 
ऄंगावरील हपसवानंी त्याचें रक्त शोषल्याम ळे त्या हपसवाचं्या ऄंगात देखील प्लेगचे जंतू हशरतात. ह्या 
हपसवा घोडा, क त्रा, ड करे, माकडे यानंा चावल्या की ते जंतू त्याचं्या ऄंगात हशरतात. कें व्हा कें व्हा 
माणसानंा त्या हपसवा चावल्या की मन ष्ट्याच्या शरीरात प्लेगच्या जंतंूचा हशरकाव होउन माणसाला प्लेग 
होतो. 
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 भारतात साधारपणे घरग ती लहान ईंदीर, मोठा ईंदीर अहण घ शी (बँडीकूट) ह्या जाती प्लेगचा 
रोग फैलावण्यास मदत करीत ऄसतात ऄसे अढळून अलेले अहे. याहशवाय आतर ऄनेक रोग 
फैलावण्यास ईंदीर कारणीभतू होतात. ह्यापैकी द सरा एक महत्त्वाचा रोग ईंदराचं्या चावण्याम ळे होतो 
त्याला आंग्रजीमध्ये र टबाइट-फीव्हर ऄसे म्हणतात. हा दीघग म दतीपयंत रहातो. घराघरामंधून ईंदीर नेहमी 
बागडत ऄसतात. ऄसे घरामध्ये वास्तव्य करीत ऄसलेले ईंदीर कें व्हा कें व्हा लहान म लानंा तसेच 
झोपलेल्या माणसानंा चावतात. घोड्ानंा आन्फ्ल एझंा नावाचा ताप येतो तो ईंदरामंाफग त एका तबेल्यातून 
द सऱ्या तबेल्यापयंत पोहोचहवला जातो. 
 
 ह्या गटामध्ये प ष्ट्कळ क ट ंब े येतात तसेच त्याचं्या ऄनेक जाती व ईपजाती अहेत. ह्या हठकाणी 
अपण त्यापैकी जे महाराष्ट्रात अढळून येतात. त्याचं्याबद्दलचीच माहहती पाहणार अहोत. ह्या गटात 
सामहवष्ट ऄसणारी क ट ंब ेप ढलीप्रमाणे अहेत : 
 
 (१)  हसयहूरडे क ट ंब : यामध्ये वगेवगेळ्या प्रकारच्या खारी येतात. 

 
(२)  हहस्स्रहसडे क ट ंब : यामध्ये सायाळीसारखे प्राणी मोडतात. 

  
 (३)  म्यूहरडी क ट ंब : यामध्ये सवग प्रकारचे ईंदीर, घ शी वगैरेचा समावशे होतो. 
 
 अता अपण प्रथम हसयूहरडे क ट ंबाची माहहती पाहू. क ट ंबाची वैहशष्ट्ये व त्यानंतर येथे हदसून 
येणारे प्राणी याचंा सहवस्तर हवचार करू. 
 
 खारी म्हटल्या म्हणजे अपल्या डोळ्याप ढे आवलीशी, चपळ, त रुत रु पळणारी पटे्टवाली खार ईभी 
रहाते; परंत  हसयूहरडे हे खारीचे क ट ंब प ष्ट्कळ मोठे अहे. यामध्ये या छोयाशा १३/१४ सें.मी. (५-६ आंच) 
लाबंीच्या खारुताइपासून ते ४५ सें.मी. (१॥ फूट) लाबंीच्या खारीचा देखील समावशे अहे. काही ईडणाऱ्या 
खारी देखील अहेत. 
 
 रोडंट गटातील आतर प्राण्यापंासून खारी त्याचं्या लाबंट अकार व गोंडेदार केसाळ शपेटाम ळे 
चटकन् ओळखू येतात. सवगच खारी जहमनीवर राहणाऱ्या अहेत. पैकी काही खारींना ईडता येते. या खारी 
―ईडणाऱ्या खारी‖ म्हणून ओळखल्या जातात. 
 

उडणाहया खारी 
(क ामन जायरं् फ्लाईगं ऱ्स्िरल) 

 
 ह्या खारींना मराठीमध्ये ―खोटी खार‖ ऄसे म्हणतात. या खारींच्या प ढच्या व मागच्या पायानंा 
जोडणारा ऄसा एक पडदा ऄसतो. त्याम ळे त्यानंा ईडता येते. जहमनीवरून पळताना ऄथवा झाडावर 
चढताना त्याचं्या हालचाली साध्या खारींपेक्षा वगेळ्या वाटतात. त्याचं्या प ढील व मागील पायामंधील 
पडद्याम ळे हालचालीत त्या कमी चपळ वाटतात. ह्या खारी एखाद्या हठकाणी स्स्थर बसल्या ऄसल्या तर 
अपल्याला त्याचंा पडदा हदसून येत नाही. तो शरीराजवळ दोन्ही बाजंूस हचकटून राहतो. ईडताना मात्र 
तो ताणला जातो. ह्या खारी एका झाडावरून द सऱ्या झाडावर लाबं लाबं ईड्ा टाकू शकतात. एकेक खार 
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४० ते ५० मीटसग लाबंीपयंत ईडी टाकू शकते. परंत  ह्या खारींना वटवाघ ळासारखे झकवा पक्षयासारखे 
अकाशात सतत ईडता येत नाही. तसेच एका हठकाणाहून द सरीकडे ईडी मारत ऄसना मधूनच हदशा 
बदलता येता नाही; हशवाय त्याचंा वर जाण्याचा वगे खाली येण्याच्या वगेापेक्षा कमी ऄसतो. 
 
 भारतात सापडणाऱ्या या ईडणाऱ्या खारींचे दोन म ख्य हवभाग करता येतील. यापैकी मोठ्या 
ईडणाऱ्या खारींच्या शरीराची लाबंी जवळजवळ ४५ सें.मी. (१॥ फूट) ऄसून शपूेट २ फ टाहूंनही ऄहधक 
लाबं ऄसते व द सऱ्या छोया खारी याचं्या शरीराची लाबंी २५ ते ३० सें.मी. (पाउण ते १ फूट) आतकी 
ऄसते. 
 
 महाराष्ट्रात हदसून येणारी खार ही मोठ्या खारीपैकी अहे. ह्या खारी भारतभर सवगत्र मोठमोठ्या 
जंगलातूंन हदसून येतात. महाराष्ट्रात पूवी त्या सवगत्र फार मोठ्या प्रमाणावर हदसत. परंत  हल्ली त्याचंी 
संख्या फार कमी झालेली हदसून येते. आतर सवग खारींप्रमाणे ह्या ईडणाऱ्या खारी देखील हनशाचर अहेत. 
त्या संध्याकाळ झाली की अपल्या घरयामंधून खाद्य शोधावयास बाहेर पडतात व पहाटेपूवी घरयातं 
प न्हा परततात. त्याचंी अरॅयस्थाने म्हणजे बह धा झाडाचं्या ब ंध्याचं्या ढोली झकवा पानानंी भरगच्च 
ऄसलेल्या मोठमोठ्या फादं्या ही ऄसतात. ह्या खारी पक्षयापं्रमाणे प ष्ट्कळशा संख्येने एकेका झाडावर 
जमतात. त्याचंी झोपण्याचंी एक हवहशष्ट ऄशी तऱ्हा ऄसते. त्या डोके प ढील दोन्ही पायामंध्ये घेउन कें व्हा 
कें व्हा मागील पायही जवळ अणून शरीराला वाटोळा अकार देतातत व शपूेट त्यावर ग ंडाळून घेउन 
ठेवतात. अपल्या येथे हदसून येणाऱ्या खारी ईन्हाळ्यातं शरीराला थंडावा हमळावा म्हणून ईताण्या हातपाय 
पसरून झोपतात. ऄशा वळेी हातापायामंधील पडदे देखील संपूणगपणे ताणले गेलेले ऄसतात. ह्या खारी 
कठीण कवच ऄसलेली तसेच आतर फळे खातात व त्या झाडाचं्या साली; ब ंध्याचा मउ  भाग व त्यामधून 
बाहेर पडणारा रस देखील खातात. ह्या झाडाचं्या सालीखाली ऄसणारे ऄनेक कीटक व त्याचंी ऄंडी, 
अळ्या देखील खातात. खारी फळे वगैरे खाताना क ल्यावर बसून प ढील दोन्ही पायाचं्या पंज्यामध्ये पकडून 
ते हफरवनू हफरवनू खातात. कें व्हा कें व्हा मागील पायामध्ये पकडून देखील ते तोंडाजवळ अणून खातात. 
खाताना वरच्या व खालच्या दोन्ही जबड्ाचंी हालचाल सतत चालू ऄसते. ईडणाऱ्या खारी क्वहचतच 
जहमनीवर बसून खाद्य खाताना हदसतात. बह धा त्या झाडाचं्या शेंड्ावर बसून खातात. कठीण कवचीची 
फळे प ढच्या लाबं लाबं पटाशीच्या दातंानी टोकरताना करवतीने लाकूड कापल्यासारखा अवाज येतो. ह्या 
खारी रात्री थोडथोडा वळे थाबंून हळू अवाजात हलकेच शीळ घातल्यासारखा अवाज करतात. 
अवाजावरून ह्या खारी तेथे अहेत हे कळून येते. परंत  त्या नक्की कोठे अहेत हे त्याचं्या मातकट रंगाम ळे 
पटकन ओळखू येत नाही. कें व्हा कें व्हा धोका अहे ऄसे वाटल्यास त्या मोठ्याने ओरडून एकमेकानंा सूचना 
देतात. ह्या खारींच्या प्रजोत्पादनाच्या संवयीबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. बह धा त्या झाडाचं्या 
ढोलींमध्ये हपले ठेवतात. मादी हपले प्रसहवण्याच्या ऄगोदर एखादी चागंली ढोल पाहून ती साफसूफ करून 
त्यामध्ये पाने, शवेाळे, गवत, कापूस, लोकर ऄसे हमळतील ते मउ मउ पदाथग अणून ठेवते. नर मादी 
ढोलींमध्ये स रूवातीला राहतात परंत  एकदा हपले जन्माला अली की सवग घराचा ताबा मादी व हपलेच 
घेतात. झाडाचं्या ढोलीहशवाय ह्या खारी काटक्या व पाने याचंी देखील घरे बाधंतात. एका वळेेस हकती 
हपले जन्माला येतात त्याबद्दल हवशषे माहहती ईपलबध नाही. हपले जन्मताना अंधळी ऄसतात. ह्या 
जातीच्या खारींच्या घरयातून एक छोटेसे हपलू बाहेर काढून पाहणी करण्यात अली, तेव्हा ते एक फूट 
लाबं वाढलेले हपलू ऄजूनही अधंळे (डोळे न ईघडलेले) ऄसल्याचे अढळून अले. तसेच डोळे सवग 
शरीराच्या मानाने फारच मोठे होते. ह्या ईडणाऱ्या खरी सहजपणे माणसाळता येतात. परंत  त्या फारच 
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नाजूक ऄसतात. ऄशा प्रकारे पकडून बंहदस्त केलेल्या खारी फार काळ जगत नसल्याचे अढळून अले 
अहे. 
 

शेक्रा अथवा राक्सी खार 
(जयरं् ऱ्स्िरल) 

 
 ह्या खारीला मराठीत शके्रा ऄसे म्हणतात. पूणग वाढलेल्या ह्या खारीचे डोके व शरीर हमळून लाबंी 
४५ सें.मी. (दीड एक फूट) भरते व शपूेट जवळजवळ ६० सें.मी. (दोन फूट) लाबं ऄसते. भारतात ह्या 
प्रकारच्या खारीच्या तीन ईपजाती हदसून येतात. ह्या खारी साधारपणे ऄतीदाट व हहरव्यागार जंगलामंध्येच 
हदसून येतात. त्या जहमनीवर क्वहचतच हदसतात. बह तेक करून ईंच ईंच झाडाचं्या वरच्या शेंड्ावंर 
बसलेल्या अढळतात. शके्रा जातीच्या खारी एका झाडावरून द सऱ्या झाडावर लाबं लाबं ईड्ा मोठ्या 
चपळतेने टाकतात. ह्या खारींना ईडणाऱ्या खारीप्रमाणे पडदे नसले तरी त्याचें हातपाय लाबं लाबं 
ऄसल्याम ळे त्या ६-७ मीटसग (वीस वीस फूट) लाबं देखील ईड्ा मारू शकतात. ह्या खारी फारच चपळ व 
त रत रीत ऄसतात. पहाटे व संध्याकाळनंतर त्या जास्ती चपळ ऄसतात. आतर बऱ्याचशा प्राण्यापं्रमाणे 
द पारची ईन्हाची वळे ही त्याचंी हवरॅातंीची वळे ऄसते. ऄशा वळेेस जंगलातूंन फेरफटका करणाऱ्यास ह्या 
खारी हातपाय ताणनू शपेटी खाली लोंबत अहे ऄशा ऄवस्थेत एखाद्या फादंीवर झोपी गेलेल्या पहावयास 
हमळतात. हवते गारठा व बाष्ट्प ऄसेल त्या वळेी त्या घरयातं वामक क्षी करीत ऄसताना हदसून येतात. 
 
 त्याचंा रंग लालसर ईठून हदसणारा ऄसा ऄसतो तरी  देखील त्या आतक्या लाजाळू व हभत्र्या 
ऄसतात की त्या दाट झाडीत अंत अंत लपतात व त्यानंा शोधणे फार कठीण काम होते. त्या धारदार 
अवाजातं थोडा थोडा वळे थाबंून शीळ घालतात त्याम ळे त्या कोठे अहेत हे अवाजावरून कळू शकते. 
 
 ह्या खारींना माकडाप्रमाणे ओरडण्याच्या, वाक ल्या दाखहवण्याच्या संवयी ऄसतात. त्या घाबरहवले 
ऄसता पळून न जाता फादंीला हचकटून ईपड्ा पडून राहतात व घसरत घसरत दाट फादं्यामंध्ये नाहीशा 
होतात. त्या सहसा एकेकया ऄथवा नरमादी जोडीने हदसतात. त्या दाट फादं्यामध्ये पाने व काटक्या 
जमवनू गोल गोल अकाराची घरटी बनहवतात. पानझाडी वृक्षाचं्या ऄरण्यातं झाडाचंी पाने गळून गेल्यावर 
ह्याचंी ईघडी पडलेली घरटी प्राम ख्याने व मोठ्या संख्येने हदसून येतात. एकच खार साधारण तेवढ्याच 
भागातं ऄनेक घरटी देखील बाधंते. झोपण्याकहरता तसेच हपले ठेवण्याकहरता ह्या घरयाचंा ईपयोग 
होतो. त्याचं्या प्रजोत्पादनाच्या संवयीबद्दल हवशषे माहहती ईपलबध नाही; परंत  माचगच्या स मारास त्या नवीन 
हपलाबंरोबर हदसतात. 
 

पटे्टवाली खार 
(स्राईप्ड ऱ्स्िरल) 

 
 पटे्टवाल्या खारीला खादी खार ऄसेही म्हणतात. ह्या खारी अकाराने ऄगदी छोया म्हणजे डोके व 
शरीर हमळून त्याचंी लाबंी जेमतेम १५ सें.मी. (५ ते ६ आंच) भरते. शपूेटही तेवढीच लाबं ऄसते. 
 
 ह्या खारींमध्ये दोन म ख्य जाती हदसून येतात. एकीच्या ऄंगावर तीनच पटे्ट हदसतात, तर द सरीच्या 
ऄंगावर पाच पटे्ट ऄसतात. त्याचं्या अणखी प ष्ट्कळ ईपजाती अहेत. ह्या खारीचा रंग ईदी ऄसून पाठीवर 
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मातकट रंगाचा एक व काळ्या रंगाचा द सरा ऄसे पटे्ट ऄसतात. ह्या दोन्ही जातींच्या खारी भारतभर सवगत्र 
अढळून येतात. पैकी पाच पट्टयाची खार ईत्तर भारतात जास्त करून अढळते. तसेच दहक्षण भारतातील 
कमी पावसाच्या स क्या प्रदेशात हदसून येते. याईलट तीन पट्टयाचंी खार दहक्षण भारतात प्राम ख्याने व 
भारताच्या पूवगपहरृम भागातं जेथे जास्त पाउस पडतो. त्या भागामंध्ये हदसून येते. काही भागामंध्ये दोन्ही 
जातीच्या खारी अढळून येतात. 
 
 या पटे्टवाल्या खारी फार हधट कल्या ऄसतात. पाच पट्टयाचंी खार अपल्या सवांच्या ओळखीची 
अहे. ही जंगलातं हवशषेकरून अढळत नाही. ती आतकी माणसाळलेली अहे की हतने जंगलात राहणेच 
सोडून हदलेले अहे. या खारी अपल्याला नेहमी मन ष्ट्यवस्तीच्या जवळपास शतेात, घराजंवळील झाडावंर 
व आतरत्र सवगत्र हदसून येतात. ऄन्नासाठी व अरॅयासाठी देखील त्या माणसावंर आतक्या ऄवलंबून ऄसतात 
की त्या जण ूकाही ईंदीर, हचच दऱ्या याचं्याप्रमाणेच गाव,े शहरे यामधील रस्त्यावंर घराजंवळ तसेच भर 
गदी धावपळीच्या भागात हदसून येतात. त्यानंा घरे, बागा, सादंीकोपऱ्यातंील जागा, कौले, वळचणीची 
हठकाणे ऄशा जागा अरॅयासाठी अवडतात. त्याचें त रुत रु चालणे, जरासा अवाज झकवा क ठे ख ट् झाले 
की धावणे, झाडावर चढणे व आतर अनंदी अहण ईत्साहवधगक हालचाली पाहून मनाला अल्हाद वाटतो; 
परंत  प ष्ट्कळशा ऄनेक खारींप्रमाणेच या खारी देखील ऄहतशय अवाज करतात. याईलट तीन पट्टयाचं्या 
खारी सहसा मन ष्ट्यवस्तीजवळ अढळत नाहीत. त्या नेहमी जंगलातं हदसून येतात. ह्या खारी पक्षयासंारखी 
ईंच अवाजात शीळ घातल्यासारखा अवाज करतात. थोड थोडा वळे थाबंून प न्हा प न्हा शीळ घालतात. या 
वळेेस त्याचं्या गोंडेदार केसाळ शपेटाची आकडून हतकडे मोठी मजेदारहरत्या हालचाल होते. या खारींचे 
खाद्य म्हणजे आतर सवग खारींप्रमाणे मउ फळे, कठीण कवचीची फळे, न कतीच ईगवलेली रोपटी, झाडाचें 
कोवळे कोंब, कोवळ्या साली आत्यादी होय. याचबरोबर सावंरीच्या झाडाला जेव्हा फ ले येतात, तेव्हा त्या 
फ लामधील मध खाण्याकहरता देखील ह्या खारी त्या झाडावंर जमा होतात. पक्षयापं्रमाणेच ह्या खारी एका 
झाडावरून द सऱ्या झाडावर मध खावयास झहडत ऄसल्याम ळे एक प्रकारे परागझसचनास मदत करतात. 
याहशवाय खारी कीटक, त्याचंी ऄंडी, ऄळ्या तसेच पक्षयाचंी देखील ऄंडी खातात. पक्षयाचंी ऄंडी 
पळहवण्यात तर खारी मोठ्या पटाइत ऄसतात. 
 
 नर व मादी दोन हदवसापं रते समागमासाठी एकत्र येतात. ह्या एक दोन हदवसातं एकच मादी 
एकाहून ऄनेक नराबंोबर समागम करते. साधारणपणे सहा अठवडे हा गभगधारणेचा काल ऄसतो. ह्या खारी 
प्रस तीचा काल जवळ अला की हपले होण्यापूवीच गवत, पाने, कसलेही धागे, कापूस वगैरे जमवनू अणनू 
कसेतरी वडेेवाकडे घर बाधंतात. ही घरे क ठेही घराच्या वळचणीला ऄथवा झाडाचं्या छोयाशा 
ढोलीसारख्या भागातं झकवा ज न्या झभतीच्या भगदाडातही बाधंलेली हदसून येतात. एका वळेेस दोन ते तीन 
हपले जन्माला येतात. जन्मतः हपलाचें डोळे बंद ऄसतात. ती स्वतःचे ऄन्न स्वतः शोधून खाण्याआतपत मोठी 
होइपयंत घरयात राहतात. तीन व पाच पटे्टवाल्या खारींच्या ऄनेक ईपजाती हदसून येतात. महाराष्ट्रात 
फक्त तीनच जातींच्या पटे्टवाल्या खारी अढळतात. ह्याप ढे अपण ह्या गटातील द सऱ्या क ट ंबाची माहहती 
घेणार अहोत. ह्या क ट ंबाचे नाव हहस्स्रहसडे (Hystricidae) ऄसून त्यामध्ये सायाळींसारखे प्राणी येतात. 
 

णहऱ्स्रणसडे कुरंु्ब 
 
 ह्या क ट ंबाचे वैहशष्ट्य म्हणजे ह्या क ट ंबातील प्राण्याचं्या ऄंगावरील केसाचें रुपातंर मोठमोठ्या 
कायामंध्ये झालेले अहे. रोडंट गटातंील आतर क ठल्याही प्राण्याचं्या कातडीवरील केसाचें रुपातंर 
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ह्याचं्याप्रमाणे मोठमोठ्या कायामंध्ये झालेले नाही. काही प्राण्याचं्या ऄंगावर छोटे छोटे काटे ऄसतात. 
परंत  सायाळीप्रमाणे लाबं नसतात. ह्या क ट ंबामध्ये फक्त दोनच गोते्र अहेत. ह्यापैकी एका गोत्रामध्ये 
सायाळीसारख्या प्राण्याचंा समावशे अहे. ह्या गोत्राचे नाव अहे हहस्रीक्स. ह्या गोत्राच्या ऄनेक 
हनरहनराळ्या जाती अहेत. परंत  ह्या हठकाणी अपण त्यापैकी ज्या महाराष्ट्रात हदसून येतात त्याचंाच 
हवचार करणार अहोत. ह्या जातीचे शास्त्रीय पहरभाषेतील नाव अहे ―हहस्रीक्स आंडीका‖. 
 

सायाळ 
(इडंीयन पोक्युटपाईन) 

 
 सायाळीला मराठीमध्ये साळू ऄथवा साळींदर ऄसे देखील म्हटले जाते. पूणग वाढलेल्या सायाळीची 
लाबंी डोके व शरीर धरून साधारपणे ७० ते ८० सें.मी. (सव्वा दोन ते तीन फूटापंयगत) भरते. शपूेट ८-९ 
सें.मी. (३ ते ४ आंच) लाबं ऄसते; मात्र शपेटावरील काटे १८-२० सें.मी. (७-८ आंच लाबं) ऄसतात. म्हणजे 
एकंदर कायामं ळे सायाळीची लाबंी ९०-१०० सें.मी. (३ ते ३·६ फूटापयगत) सहज भरते. वजन स मारे २५ 
ते ४० हकलोपयगत ऄसते. सायाळीच्या मानेजवळील कायाचंी लाबंी २० ते ३० सें.मी. (८ ते १२ आंचापयंत) 
ऄसते. हे काटे पाठीवर फार दाट ऄसतात. प्रत्येक कायाला गडद च ाकलेटी व हपवळसर पाढंरा ऄशा 
रंगाचे पटे्ट ऄसतात. सायाळी भारतात सवगत्र सापडतात. त्यानंा रहावयाला बह तकरून खडकाकपारी 
टेकड्ा ऄशा जागा अवडतात. परंत  त्या क ठल्याही प्रकारच्या हवामानातं राहू शकतात. त्यानंा ईघडे 
माळ तसेच ओली, स की कशीही जंगले रहावयाला चालतात. क म ाव तसेच पहरृम हहमालयामध्ये त्या 
२,५०० मी. (८,००० फूट) ईंचीवर देखील अढळून येतात. 
 
 सायाळी हदवसभर जहमनीत स्वतः खोदलेल्या हबळामंध्ये ऄथवा खडकाचं्या कपारीमध्ये लपून 
राहून अरॅय घेतात. हबळापं्रमाणेच ख रया झ डूपाचंा देखील मध्यान्हीला अरॅयासाठी ईपयोग करतात. 
ह्याचं्या हबळाचंी एक हवहशष्ट पद्धती ऄसते. हबळे खोदून झाल्यावर हबळाच्या तोंडाजवळ त्या खूपशी माती 
अणून ओततात. हबळाच्या तोंडापाशी सायाळी प्राण्याचं्या हाडाचें त कडे देखील अणून पसरवनू ठेवतात. 
सायाळी कें व्हा कें व्हा ह्या हाडाचें त कडे क रतडतात. (ह्या हाडामंध्ये हरणाचंी गळून पडलेली झशगे देखील 
ऄसतात). झशगे व हाडाचें आतर त कडे यामध्ये क स्ल्शयम भरपूर ऄसतो. सायाळी अपल्या ऄंगावरील 
कायाचंी व्यवस्स्थत वाढ व्हावी ह्याकहरता मधून मधून हा क स्ल्शयम स्वतः घेत ऄसतात. सायाळींची हबळे 
हवहशष्ट पद्धतीने खोदलेली ऄसतात. हबळाच्या म ख्य तोंडाहशवाय वळेप्रसंगी झटकन् बाहेर पडता याव े
म्हणून द सरी दोन तीन तोंडे ऄसतात. ही हबळे जहमनीपासून खूप अतपयंत खोदलेली ऄसतात. तसेच 
ऄगदी अत गेल्यावर ती खूप मोठमोठी व प्रशस्त ऄसतात. 
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 सायाळी संध्याकाळनंतर हबळामंधून बाहेर पडतात. त्याचें गंधज्ञान ऄहतशय तीव्र ऄसते. त्यानंा 
पकडण्यासाठी एखादी य क्ती योजून सापळा लावला ऄसला तरी त्यानंा वासावरून बरोबर समजून येते. 
सवगप्रकारच्या भाज्या, धान्ये, फळे तसेच झाडाचंी म ळे हे त्याचें म ख्य खाद्य होय. सायाळींचा बागयती, 
शतेीवाडी यानंा फारच ईपद्रव होतो. त्या क ं पणे घातली तरी खालून हबळे खोदून अत प्रवशे हमळहवतात. 
सायाळींना कोणी त्रास हदला ऄसता झकवा त्यानंा धोक्याची सूचना हमळाली ऄसता त्या अपल्या ऄंगावरील 
काटे शरीर फ लवनू कायाचंी सळसळ करून ताठ ईभे करतात. त्याचंी शत्रूवर हल्ला करण्याची पद्धती 
मोठी हवहशष्ट अहे. शत्रूवर हल्ला करण्याचे वळेी त्या प्रथम अपली पाठ शत्रूकडे करतात व पाठील पाय 
ईचलून पाठीमागे जोरात जाउन अपले स इसारखे तीक्षण कठीण काटे शत्रूच्या ऄंगात घ सहवतात. ह्या 
कायाचं्या वदेना ऄसह्य ऄसतात; हशवाय ते शत्रूच्या ऄंगात हवष हभनहवतात. हकत्येक वळेा एकेकया 
सायाळींनी वाघ व हबबळे मारल्याची ईदाहरणे अहेत. त्या अपले काटे वाघाच्या डोक्यावर, पोटात सवगत्र 
घ सवनू त्याला जेरीस अणतात. सायाळींच्या मागच्या पायाचं्या वर व कमरेखाली जे सफेत रंगाचे काटे 
ऄसतात ते फारच धारदार व तीक्षण ऄसतात. त्या हे काटे शत्रूच्या ऄंगात घ सवनू ठेव ूशकतात. हे काटे 
मोडल्यास त्या हठकाणी द सरे नवीन काटे येतात. सायाळी एकेया देखील हनधास्तपणे भटकत ऄसलेल्या 
हदसून येतात. 
 
 साधारणतः माचग महहन्यात त्यानंा हपले होतात. एका वळेेस दोन ते चार हपले जन्माला येतात. नर 
व मादी दोघेही हबळामंध्ये हपलाचंी काळजी घेतात. हपले जन्माला येतात तेव्हा त्याचें डोळे ईघडे ऄसतात. 
त्याचं्या शरीरावर मउ व छोटे काटे ऄसतात. त्याचं्या प्रजोत्पादनाच्या संवयीबद्दल आतर हवशषे माहहती 
ईपलबध नाही. 
 

म्युणरडी कुरंु्ब 
 
 अता अपण रोडंट या गटातंील हतसऱ्या क ट ंबाकडे वळणार अहोत. या क ट ंबाचे नाव अहे 
म्य हरडी क ट ंब. म्य हरडी क ट ंब हे या गटातंील सवांत मोठे क ट ंब अहे. जगभर या क ट ंबाची ऄनेक गोते्र, 
ऄनेक जाती व ईपजाती हदसून येतात. ह्यामध्ये सवग प्रकारचे ईंदीर, घ शी व जेरबील आत्यादी प्राण्याचंा 
समावशे होतो. भारतात हदसून येणाऱ्या ह्या क ट ंबाच्या सवग जाती ईपजातींतील प्राण्याचं्या दाताचंी रचना 
प ढीलप्रमाणे अहे. त्यानंा वरच्या व खालच्या जबड्ातं दोन दोन पटाशीचे दात ऄसतात व प्रत्येक बाजूस 
तीन तीन दाढा ऄसतात. त्यानंा ईपदाढा नसतात. म्हणजे दोन्ही जबड्ातं हमळून एकंदर १६ दात 
ऄसतात. 
 
 याप ढे अपण म्य हरडी ह्या क ट ंबाच्या वैहशष्ट्याचें फार खोल हववचेन न करता यामध्ये येणाऱ्या व 
महाराष्ट्रात अढळणाऱ्या जातींकडेच वळू. 
 
 म्य हरडी क ट ंबाचा मोठा वाटा जेरबील (gerbill) ह्या ईपहवभागाने व्यापलेला अहे. जेरबील एक 
प्रकारचा ईंदरासारख्या हदसणारा प्राणी अहे. तो प ढील गोष्टींम ळे ईंदरापंासून वगेळा ऄसा ओळखू येतो. 
त्याच्या शपेटीची कातडी ईंदरापं्रमाणे ग ळग ळीत नसून हतच्यावर केस ऄसतात. तसेच त्याचं्या शपेया 
ईंदरापं्रमाणे शवेटाला टोकदार नसून शपेटीच्या शवेटाला केसाचंा झ बका ऄसतो. जेरबीलचे मागचे पाय 
प ढच्या पायापेंक्षा खूपच लाबं ऄसतात. जेरबीलच्याच अकाराचा द सरा कोणत्याही जातीचा ईंदीर घेतला 
व त लनात्माक रीतीने पाहहले म्हणजे जेरबीलचे मागचे पाय खूपच मोठे अहेत हे हदसून येते. त्याच्या 
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चालण्याची जी एक हवहशष्ट लकब अहे हतच्याकहरता हे ऄसे मागचे मोठे पाय त्याला फारच ईपय क्त 
ठरतात. हालचाल करताना तो दोन तीन ईड्ा पटकन टाकून द डक्या चालीने चालतो. जेरबीलच्या 
प ष्ट्कळशा जाती भारताच्या ऄनेक स क्या प्रदेशातूंन हदसून येतात. यापैकी ―तातेरा आंडीका‖ हे शास्त्रीय नावं 
ऄसलेली जात भारतात सवगत्र फार मोठ्या प्रमाणावर हदसून येते. आंहडयन जेरबील ही जात महाराष्ट्रातही 
सवगत्र हदसून येते. याप ढे अपण त्याची सहवस्तर माहहती पाहू. 
 

जेरबील 
(इणंडयन जेरबील) 

 
 हे प्राणी आंहडयन डेझटग जेरबील नावाच्या जातीपेक्षा मोठे ऄसतात. त्याचंी डोके व शरीर हमळून 
लाबंी १५-१८ सें.मी. (६ ते ७ आंच) ऄसते. याचं्या रंगामध्ये लालसर मातकट रंगापासून ते उदी ताबंसू 
रंगापयंत हवहवध छटा हदसून येतात. हे प्राणी भारतात ईत्तरेस हहमालयापासून दहक्षणेस कन्याक मारीपयंत 
सवगत्र हदसून येतात. जेरबील म ख्यतः ईघड्ा माळावंर, सपाट प्रदेशावंर तसेच शतेजहमनीच्या असपास 
रहातात. त्याचंी हबळे क ं पणाजवळ, बाधंाखाली ऄथवा झ डूपाखंाली ऄसतात. कें व्हा कें व्हा ती ईघड्ावर 
देखील ऄसलेली हदसून येतात. ज्या हठकाणी पूर येण्याची भीती अहे ऄशा हठकाणी ते स रहक्षतता म्हणून 
ईंचावर हबळे खोदतात. ही हबळे सहज हदसू शकतात. त्यानंा बाहेर येण्याकहरता ऄनेक तोंडे ऄसतात. ह्या 
प्राण्यामंध्ये एक मजेशीर पध्दत हदसून येते. नर व मादी वगेवगेळ्या हबळामंध्ये रहातात. त्याचं्या हबळाचंी 
बाधंणी देखील थोडी वगेवगेळी ऄसते. नराच्या हबळाला अत हशरण्याकहरता एकच द्वार ऄसते. याईलट 
मादीच्या हबळाला ऄनेक ऄसतात. जहमनीपासून स मारे ३० सें.मी. (फूटभर) खाली गेल्यावर मग 
खोलीसारखी प्रशस्त जागा ऄसते. ऄथात जहमनीपासूनची ही खोली जहमनीच्या कमीजास्त कठीणपणावर 
ऄवलंबून ऄसते. म ख्य खोलीनंतर झोपण्यासाठी द सरी खोली ऄसते. ह्या खोलीला बाहेर येण्याकहरता एक 
तोंड ऄसते. हे तोंड जहमनीवरुन हदसू शकत नाही. ते फक्त अतून बाहेर येण्याकहरताच वापरले जाते. ह्या 
भोकाच्या तोंडावर जेरबील बाहेर अल्याबरोबर माती घालून टाकतो. जेरबील हदवसा ह्या हबळामंध्ये झोप 
काढतात व संध्याकाळ झाली की बाहेर पडतात. थोडा जरी धोका अहे ऄसे वाटले तरी ते ताबडतोब 
द सऱ्या द्वाराकडे धाव घेतात. त्यानंा घाबरवले ऄसता ते आकडून हतकडे ईड्ा मारुन द डक्या चालीने धाव ू
लागतात. कें व्हा कें व्हा एकेका ईडीमध्ये ते ११/२ मीटर (४-५ फूट) व जास्त ऄंतर सहज कापतात. 
 
 त्याचें म ख्य खाद्य म्हणजे धान्य, झाडपाल्याची म ळे, पाने व तऱ्हेतऱ्हेचे गवत हे ऄसते. एखाद्या 
हठकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर हे जेरबील एकत्र ऄसल्यास त्याचं्यापासून हपकानंा फारच ईपद्रव पोहोचतो. 
बी पेरल्यापासून ते ईगवनू पीक वाढत जाउन दाणा भरेपयंतच्या सवग ऄवस्थामंध्ये ते खाउन खाउन त्याचा 
नाश करतात. आतकेच काय दाणा भरल्यावर तो साठहवलेल्या हठकाणी देखील याचंा फारच मोठ्या 
प्रमाणावर ईपद्रव पोहोचतो. हपके हपकून दाणा भरण्याच्या हंगाम म्हणजे ह्याचंी चैनीची वळे. ह्या वळेेस ते 
प ष्ट्कळ धान्य अपल्या खोल्यामंधून कोठारासारखे भरुन ठेवतात. हा साठा करण्याचे कारण म्हणजे प ढील 
स क्या हंगामात त्यानंा खावयास हवशषे काही हमळत नाही. त्यासाठी ही तरतूद ते करुन ठेवतात. हा साठा 
संपला म्हणजे ते रानटी झाडाझ डपाचंी म ळे, पाने, फळे ऄशा आतर खाद्याकडे वळतात. त्यानंा काटेरी फळे 
फार अवडतात. ईन्हाळ्याचा हा हंगाम म्हणजे ह्या गटातील आतर सवगच लहान सहान प्राण्यानंा थोडा 
कष्टाचा ऄसतो. जेरबील कीटक व त्याचंी ऄंडी ऄळ्या देखील खातात. ते हकत्येकदा जहमनीवर ऄंडी 
घालणाऱ्या पक्षयाचंी ऄंडी तसेच छोटी छोटी ईडता न येणारी हपले देखील खातात. कें व्हा कें व्हा हे जेरबील 
अपल्याहून लहान ऄशा रोडंट जातीतील आतर प्राण्यानंा देखील खातात. 



 

अनुक्रमणणका 

 हे प्राणी अपापसात काही माहहती प रवायची झाल्यास हबळातल्या हबळातून एकमेकाशंी संधान 
ठेवतात. क्वहचत जहमनीवर हदसणाऱ्या हबळाच्या भोकाशी येउनही संदेश हदला जातो. हबळातील रहाण्याची 
म ख्य खोली ही गवताने व पानानंी मढहवलेली ऄसते. जेरबील हे ऄसे म द्दाम घर शोहभवतं करतात की 
त्याम ळे येण्याजाण्याचा रस्ता मोठा होण्यास मदत होते हे माहहती नाही. 
 
 ह्याचं्या प्रजोत्पादनाबद्दलही हवशषे माहहती ईपलबध नाही. नर व माद्या वगेवगेळ्या राहतात हे 
अपण वर पाहहलेलेच अहे. त्याचंा समागम हबळाच्या बाहेर जहमनीवर येउन होतो की हबळात होतो 
त्याबद्दलही काही माहहती नाही. एका वळेेस ४ हपलानंा जन्म हदला जातो. परंत  काही हबळात खणून पाहहले 
ऄसता ८ ते १२ छोटी हपले हदसून अलेली अहेत. कदाहचत यामध्ये एकाहून जास्त हवणीची हपले ऄसावीत 
ऄसा ऄंदाज अहे. 
 
 अता अपण म्य हरडी क ट ंबाच्या द सऱ्या ईपहवभागाकडे वळणार अहोत. ह्या द सऱ्या ईपहवभागात 
ईंदीर व घ शी येतात. ह्या सवांच्या शपेयाचं्या कातडीवर जेरबीलप्रमाणे केस नसतात. एखादे वळेेस 
त रळक केस हदसून येतात परंत  शपेटीच्या शवेटाला तर केसाचंा झ बका म ळीच नसतो. सवग प्रकारच्या 
ईंदराचें वगीकरण त्याचं्या राहण्याच्या सवयीन सार ढोबळ मानाने तीन प्रकारात करतात. पैकी पहहल्या 
प्रकारातील ईंदीर हे शतेी व लागवडीखालच्या प्रदेशात हदसून येतात. हे ईंदीर शतेातील हपकाचंा व 
ऄन्नधान्याचा फार नाश करतात. द सऱ्या प्रकारत येणारे ईंदीर ख रया जंगलात अढळतात. हे जास्त 
करुन झाडे व झ डपे यावर रहातात. त्याचं्या पायानंा नख्या ऄसतात व हतसऱ्या प्रकारात मन ष्ट्यवस्तीत व 
घराघरात हदसून येणारे ईंदीर येतात. 
 
 येथे अपण स रुवातीला घ शींची माहहती पहाणार अहोत. घ शी तर अपल्या सवांच्या ओळखीच्या 
अहेत. गटारे, केराकचऱ्याचें मोठमोठे हढगारे व ऄशाच घाणीच्या जागेमध्ये या घाणेरड्ा मोठमोठ्या घ शी 
हदसून येतात. या घ शींचे दोन प्रकार अहेत. पैकी पहहला प्रकार जो अपण येथे पाहणार अहोत त्या घ शी 
म ख्यतः शतेी लागवडीखालच्या जहमनीवर तसेच ख रया जंगलात हदसून येणाऱ्या अहेत. 
 

शतेातील घुशी 
(इणंडयन मोल र र्) 

 
 पूवी ह्या घ शींचे वगीकरण वगेळ्या गोत्रात केलेले होते. परंत  अता या व मन ष्ट्यवस्तीजवळ 
अढळणाऱ्या घ शी एकाच गोत्रात समाहवष्ट केल्या अहेत. ह्या घ शी देखील घरग ती घ शींप्रमाणे 
जाड्ाज ड्ा ऄसून त्याचें डोके व कान वाटोळे ऄसतात परंत  घरग ती घ शीपेक्षा अकाराने त्या थोड्ा 
कमीच ऄसतात. याचंी डोके व शरीर हमळून लाबंी स मारे १५-२० सें.मी. (६ ते ९ आंच) ऄसते व शपेटी स मारे 
१२ ते १७ सें.मी. (५ ते ७ आंच) लाबं ऄसते. ह्या घ शींना देखील रागावल्या ऄसता शपेटीजवळचे केस 
फ लवनू व शपूेट ताठ करुन हफसकारुन ग रग रण्याची सवय ऄसते. 
 
 त्याचं्या शरीराचा रंग मळकट उदी ऄसतो. पोटाकडील भाग थोडा हफकट ऄसतो. ह्या भारतात 
ख रया जंगलापंासून ते सदाहहरत जंगलामंध्ये सवगत्र हदसून येतात. तसेच लागवडीचे प्रदेश, बागा, 
गाइग रासंाठी जे गवताचे साठे करुन ठेवलेले ऄसतात ऄशा हठकाणी देखील हदसून येतात. ह्या घ शी जेथे 
ऄसतात तेथे अपल्याला नेहमी त्यानंी हबळे खोदण्याकहरता पायाने ईकरलेल्या मातीचे हढगारे हदसून 
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येतात. त्याचंी हबळे अतून मोठी मजेशीर ऄसतात. जहमनीत सरळ स मारे ६० सें.मी. (दोन एक फूट) खोल 
खणल्यानंतर प ढे गोलाकार ऄशी प्रशस्त खोली ऄसते. त्याचंी हबळे अत खोलवर व फार मोठमोठी 
ऄसतात. या हबळाचंी खोली व प्रशस्तपणा ती जेथे खोदलेली ऄसतात तेथील जहमनीवर ऄवलंबनू ऄसते. 
ती शतेाचं्या बाधंावर ऄसली तर लहान ऄसतात. तेच जर ती ईघड्ा जहमनीवर ऄसली तर खूप मोठी 
ऄसतात. त्याचं्या हबळामध्ये अत अत बऱ्याच खोल्या ऄसतात. या हठकाणी घ शी ऄन्नधान्याचा साठा करुन 
ठेवतात. बाजूलाच झोपण्याची खोली ऄसते. घ शींचा हपकानंा फारच ईपद्रव होतो. त्या ऄन्नधान्याचा मोठ्या 
प्रमाणावर नाश करतात. जेंव्हा हपके हपकून दाणा तयार ऄसतो तेंव्हा घ शी त्याचा साठा अपल्या कोठारात 
करुन ठेवतात. म्हणजे ईन्हाळ्याकहरता त्याचा त्यानंा ईपयोग होतो. कडक द ष्ट्काळ पडलेल्या हठकाणी 
माणसानंी ह्या घ शी व जेरबील याचंी हबळे ईकरुन त्यातंील धान्य घेउन स्वतःसाठी वापरल्याची ईदाहरणे 
अहेत. 
 
 बह तकरुन एकेका हबळात एकेक घ स हदसून येते. मादी मात्र हपलाबंरोबर एकाच हबळामध्ये रहाते. 
मादी हपले ऄसताना ती खोली गवत व कडबा यानंी मढवनू ठेवते. एका वळेेस १०-१२ हपलानंा जन्म हदला 
जातो. जन्मतः हपलाचें डोळे बंद ऄसतात. त्याचं्या ऄंगावर केस ऄहजबात नसतात. परंत  महहनाभरातच 
त्याचं्या ऄंगावर केस ईगवलेले हदसून येतात. ती लवकरच मोठी होतात. जन्मल्यापासून तीन महहन्यातच 
ही नवीन हपले स्वतः द सरी हपले जन्माला घालतात. 
 

घरगुती घुशी 
 
 ह्या घ शी वरील घ शींहून अकाराने फारच मोठ्या म्हणजे जवळजवळ ३० ते ३५ सें.मी. (एक ते 
सव्वा फूट) लाबं ऄसतात. त्याचंी शपूेटही जवळजवळ अणखी तेवढीच लाबं ऄसते. एकेका घ शीचे वजन 
एक हकलोहून जास्त (२-३ पौंड) सहज भरु शकते. ह्या घ शी देखील म ळच्या जंगलात रहाणाऱ्या परंत  त्या 
अता अरॅय व ऄन्नाकहरता मानवावर जवळजवळ सवगस्वी ऄवलंबीत झालेल्या हदसून येतात. त्याचं्या 
मोठ्या अकारावरुन त्या आतर सवग प्रकारच्या ईंदराहूंन वेगळ्या ऄशा पटकन ओळखू येउ शकतात. 
 
 त्या ऄत्यतं घाणेरड्ा ऄसून वाटे्टल ते खात ऄसतात. ऄन्नधान्य, भाजीपाला, केरकचरा, घाण जे 
हमळेल ते त्यानंा चालते. कें व्हा कें व्हा त्या कोंबड्ाची लहान सहान हपले देखील पळहवतात. त्याचंी घरे 
अपण वर पाहहलेल्या घ शींसारखीच साधारणपणे ऄसतात. प्रजोत्पादनाच्या सवयीदेखील साधारण 
त्याचं्यासारख्याच ऄसतात. ह्या महाराष्ट्रात सवगत्र अढळतात. 
 

शेतातील पांढरे उंदीर, घरगुती उंदीर व झाडांवरील उंदीर 
 
 येथे अपण सवग प्रकारच्या ईंदराचंी माहहती पाहणार अहोत. या हतन्ही प्रकारच्या ईंदराचं्या 
ऄनेकहवध जाती व ईपजाती सवग भारतभर हदसून येतात. परंत  येथे अपण फक्त महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या 
ईंदराची माहहती घेउ. 
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शेतातील उंदीर 
 
 हा जो ईंदीर अहे तो शतेातला झकवा जंगलातला ईंदीर समजला जातो. हा ईंदीर १३-१४ सें. मी. 
(५/६ आंच) लाबं ऄसतो. त्याची शपूेट देखील लाबंीला साधारणपणे तेवढीच ऄसते. त्याचं्या ऄंगावर प ष्ट्कळ 
दाट व मउ ऄसे केस ऄसतात. कान गोलाकार ऄसतात. ऄंगाचा रंग मातकट उदी ऄसतो. पोटाकडे तो 
मळकट पाढंरा ऄसतो. ह्यापैकी जे ख रया झ डूपाचं्या स क्या जंगलात अढळतात त्याचा रंग हफकट 
ऄसतो. ते बह धा शतेीच्या लागवडीखालील प्रदेशात रहात ऄसलेले हदसून येतात. ख रया जंगलाच्या 
प्रदेशात ऄसल्यास ते मोठमोठ्या दाट झ डूपामंध्ये रहातात झकवा खडकाचं्या हचरींमध्ये देखील हदसून 
येतात. दख्खनच्या प्रदेशात ते कापूस ज्या काळ्या कसदार मातीमध्ये वाढतो त्या जहमनीत हबळे खोदून 
रहातात. ते नेहमी जोडीजोडीने ऄथवा बरेचसे ऄसे एकत्र हमळून राहतात. त्याचंी हबळे ऄगदीच छोटी 
ऄसून ती ख रया काटेरी झ डूपाचं्या म ळाशी ऄसतात. काही जण हबळे खोदण्याचा त्रास न घेता दगडाचं्या 
राशींच्या मागेच लपून रहाणे पसंत करतात. काळ्या मातीच्या जहमनीत ईन्हाम ळे तडकून भेगा पडलेल्या 
ऄसतात. त्यात ते अपली हबळे लागवडीच्या प्रदेशात रहात ऄसल्यास करतात. हे प ष्ट्कळसे ईंदीर 
भातशतेीच्या हठकाणी एकत्र रहात ऄसल्यास त्याचंा भात शतेीला ईपद्रव होतो परंत  त्याचंा कापसाच्या 
हपकाला जास्त ईपद्रव होतो. कापसाच्या शतेामंध्येच ते जास्त संख्येने अढळून येतात. 
 
 ह्या ईंदराचं्या प्रजोत्पादनाच्या सवयींबद्दल फारच थोडी माहहती ईपलबध अहे. एका वळेेस ते ६ ते 
८ हपले जन्माला घालतात. 
 

घरगुती उंदीर 
(क ामन हाऊस र र्) 

 
 घरग ती ईंदीर हे अपल्या सवांच्या चागंलेच पहरचयाचे अहेत. या ईंदराचं्या ऄनेक जाती हदसून 
येतात. ह्या ईंदराचंी डोके व शरीर हमळून लाबंी १५-२० सें.मी. (७ ते ८ आंच) भरते. त्याचं्या पाठीचा रंग 
मळकट मातकट पासून काळसर रंगापयंत कसाही ऄसतो. पोटाकडे तो मळकट पाढंरा ऄसतो. शपूेट १५-
१६ सें.मी. (६ ते ७ आंच) ऄसते. ह्या ईंदरानंा खावयास काहीही हमळाले तरी चालते. त्याचंा धान्याला फार 
ईपद्रव होतो. 
 

झाडांवरील उंदीर 
(री र र्) 

 
 हे ईंदीर अकाराने जेमतेम १० सें.मी. (४ आंच) लाबं ऄसून त्याचें शपूेटही साधारणतः तेवढेच लाबं 
भरते. ह्याचें डोके व कान गोलसर ऄसतात. ह्याचं्या पाठीचा रंग हपवळट मातकट ऄसून पोटाकडे हफकट 
ऄसतो. हे ईंदीर म ख्यतः जंगलातच हदसून येतात. परंत  हकत्येकदा ते लागवडीखालच्या प्रदेशातही 
अढळतात. ह्या ईंदराचंी एक हवहशष्ट सवय म्हणजे ते रहावयास दाट झ डूपे पसंत करतात. त्यामध्ये ते 
गवताच्या काड्ा तसेच झाडाचंी पाने, कोवळ्या फादंीच्या साली आ. जमवनू घरटे बनहवतात. 
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 कें व्हा कें व्हा ऄशी घरटी ते जहमनीवर देखील बाधंतात. हे ईंदीर म ख्यतः कोवळे गवत, त्याची म ळे, 
गवताच्या बीया खातात. हे ईंदीर घरग ती ईंदराचं्या मानाने कमी चपळ ऄसतात. गवताच्या बीयापं्रमाणे 
त्यानंा घाणेरीची छोटी छोटी फळे देखील फार अवडतात. 
 
 महाराष्ट्रात झाडावर अढळणाऱ्या लहान ईंदराचं्या जाती देखील हदसून येतात. त्याचं्या शरीराची 
लाबंी जेमतेम ५ ते ८ सें.मी. (२ ते ३ ॥ आंच) ऄसून शपूेट मात्र ७ ते ११ सें.मी. (३ ते ४ ॥ आंच) लाबं ऄसते. 
पाठीचा रंग लालसर मातकट ऄसून पोटाकडे पाढंरट ऄसतो. ह्या ईंदराच्या पायाच्या बोटानंा नख्या नसून 
नखे ऄसतात. हे सवगत्र अढळतात. 
 
 हे ईंदीर ऄहतशय चपळ ऄसून झाडावरुन आकडून हतकडे ऄथवा झ डूपाझ डूपामंध्ये लगबगीने 
धावताना हदसतात. त्याचें म ख्य खाणे फळे, कोवळे कोंब व कोवळी न कतीच फ टलेली पाने हे ऄसते. ते 
झाडावर हजतक्या लगबगीने धावपळ करु शकतात हततकी जहमनीवर करु शकत नाहीत. 
 
 हपले घालावयाची वळे झाली की मादी खूप मोठाले घरटे बनहवते. ह्या घरयाचे सामान ते जशा 
प्रकारच्या जंगलात हदसून येतात त्यावर ऄवलंबनू ऄसते. बाबंूच्या वनात अढळत ऄसल्यास बाबंचूी पाने 
घरटे बनहवण्यास वापरली जातात तर आतर हठकाणी ते हहरवी पाने फाडून फाडून बनहवतात व अत स की 
पाने लावतात. घरटे झाडाच्या फादं्याचं्या ढोलीमध्ये ऄसते. कें व्हा कें व्हा ही घरटी घराच्या कौलावंरही 
हदसून येतात. 
 
 नराचे घरटे वगेळे ऄसून ते हवशषे व्यवस्स्थत हदसत नाही. ह्या घरयाचा ईपयोग तो फक्त 
झोपण्याकडेच करतो. मादी एका वळेेस ३ ते ६ हपलानंा जन्म देते व त्यानंतर ते सवगजण घरटे ऄडहवतात. 
मादी ह्या हवणीच्या हंगामाखेरीज आतर वळेी ऄसे घरटे बाधंते झकवा नाही त्याबद्दल हवशषे माहहती नाही. 
 
 ह्या प्रकरणाच्या स रुवातीला अपण पाहहले होते की ह्या गटात येणाऱ्या प्राण्याचंी सखं्या सवात 
मोठी अहे. अकाराने जरी ते लहान ऄसले तरी संख्येने मोठे अहेत. ह्या सवग गटामध्ये देखील म्य हरडी हे 
क ट ंब फार मोठे ऄसून त्यामध्ये हजारो जाती व ईपजाती हदसून येतात. ह्या हठकाणी अपण फक्त 
महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या काही जातींची माहहती घेतली. अता ह्या प ढे अपण सशाबद्दल माहहती पाहू. 
 
 

*** 



 

अनुक्रमणणका 

८ शशांक 
 
 ह्या प्रकरणामध्ये अपण सशाचंी माहहती पाहणार अहोत. ह्या प्राण्याचंा गट अता वगेळा गट म्हणून 
ओळखला जातो. पूवी ह्या प्राण्याचें वगीकरण अपण यापूवी पाहहलेला रोडेंशीया या गटामध्येच केलेले 
होते; परंत  काही हवहशष्ट फरकामं ळे अता दोन वदेगवेगळे गट करण्यात अले अहेत. अपण प्रथम या 
गटाची व क ट ंबाची वैहशष्ट्ये पाहू. 
 
 पहहल्याप्रथम ससा व सशासारखे प्राणी अहण ईंदीर ह्याचं्या दाताचं्या रचनेतील फरक अपण पाहू. 
त्याचं्या वरच्या जबड्ातं पटाशीचे चार दात ऄसतात; तर ईंदरामंध्ये दोनच ऄसतात. ह्या चार दातापंैकी 
मधले दोन दात मोठे ऄसतात व बाजूचे त्या मानाने लहान ऄसतात. सश्याच्या हपलानंा जन्मल्याबरोबर 
वरच्या जबड्ात पटाशीचे ऄसे सहा दात ऄसतात परंत  त्यापैकी प्रत्येक बाजूचा शवेटला एक एक दात 
नंतर लवकरच पडून जातो. द सरा प्रम ख फरक म्हणजे सशाचें वृक्क (टेस्टीकल्स्) ईंदरासंारखे अतील 
भागात नसून बाहेर अलेले ऄसतात. 
 
 शशाकं ऄथवा ल गोम ाफा ह्या गटामध्ये सश्यासंारखेच अणखी एक परंत  सश्याहून खूपच लहान 
(ईंदराच्या अकाराचे) ऄसे प्राणी देखील मोडतात. यानंा आंग्रजीमध्ये माउस-हेऄर ऄसे म्हणतात. हे 
ऄगदी लहान ऄसून त्यानंा शपूेट जवळजवळ नसतेच. कान छोटे व पसरट जवळजवळ गोल अकाराचे 
ऄसतात. पाय ऄगदीच लहान ऄसतात. हे प्राणी फक्त हहमालय, मध्य अहशया व ई. ऄमेहरका ह्या 
देशामंध्येच हदसून येत ऄसल्याम ळे अपण येथे त्याचंी माहहती पहाणार नाही. सवग भारतभर तसेच 
महाराष्ट्रातंही सवगत्र अढळून येणाऱ्या सश्याची माहहती अता अपण येथे पाहू. 
 
 सश्याचे कान खूप लाबं ऄसतात. त्याचे मागील पाय प ढील पायाहूंन लाबं ऄसतात. ससे ज्या 
क ट ंबात येतात त्या क ट ंबाचे नाव अहे लेपोरीडे. ह्या क ट ंबातील प्राण्याचें कान खूप लाबं ऄसतात. ते 
मोजले ऄसता त्या प्राण्याचं्या कवटीच्या लाबंीपेक्षा लाबं ऄसतात. शपूेट फारच अखूड ऄसते. मागील पाय 
प ढच्या पायापेंक्षा बरेच मोठे ऄसतात. डोळे मोठे व गोल गरगरीत ऄसून त्यानंा पापण्या नसतात. 
 
 लेपोरीडे क ट ंबातं लेपूस नावंाचे एकच गोत्र अहे. ऄथात त्याच्या प ष्ट्कळ जाती व ईपजाती अहेत. 
त्यापैकी महाराष्ट्रातं हदसून येणाऱ्या जातींची माहहती अपण अता पाहणार अहोत. 
 

ससा 
(इणंडयन हेअर) 

 
 ससा क णाला माहहती नाही? सामान्य माणसाचं्या तर तो पहरचयाचा अहेच परंत  ऄगदी छोया 
म लाचं्या देखील पहरचयाचा व अवडीचा अहे. तो देवाने सशाचे कान ओढून का लाबं केले ते द सरीची म ले 
देखील बरोबर सागंतील कारण सश्याबद्दलच्या ऄनेक गोष्टी त्याचं्या पहरचयाच्या ऄसतील. 
 
 ऄशा ह्या सश्याच्या महाराष्ट्रातं सवगत्र हदसून येणाऱ्या जातीचे शास्त्रीय नाव अहे. ―लेपूस 
हनग्रीकोलीस‖. पूणग वाढलेल्या सश्याची डोके व शरीर हमळून लाबंी साधारणपणे ४०-४५ सें.मी. (१७ ते १९ 
आंच) ऄसते व वजन स मारे २-३ हकलो (४ ते ५ पौंडापयंत) भरते. या सश्याच्या ऄंगावरील केस थोडे कडक 
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व खरखरीत ऄसतात. ऄंगाचा रंग थोडा ताबंडट मातकट ऄसून त्यामध्ये थोडा थोडा काळसर रंग मधून 
मधून पसरल्यासारखा हदसतो. कानापासून खादं्यापयंत हा काळसर रंग पसरल्यासारखा वाटतो. शपूेट 
ताबंडट ऄसून टोकाकडे मात्र काळसर ऄसते. मान, छाती व हातपाय हे ताबंडट रंगाचे ऄसतात. 
पोटाकडील भाग पाढंरे ऄसतात. त्याचं्या रंगामध्ये ईपजातींप्रमाणे थोडा फार फरक हदसून येतो. 
 
 मोठमोठी झ ड पे ऄसलेली हठकाणे तसेच मधून मधून लागवडीच्या जागा ऄसणारे जंगलातंील 
प्रदेश ऄशा जागा सशानंा रहावयाला खूप अवडतात. ते सम द्रसपाटीपासून जवळजवळ २,५०० मी. 
(८,००० फूट) ईंचीवर देखील अरामातं जीवन जग ूशकतात. अपल्या येथे ससे म ख्यतः खेडोपाडी तसेच 
लागवडीखालच्या प्रदेशातं म ख्यत्वाने अढळून येतात. ईन्हाळ्यातं जेव्हा जंगलातंील गवत स कून जाते 
तेव्हा रस्त्याच्या कडेला ऄथवा क ं पणामध्ये देखील तेथील हहरव ेगवत खावयास हशरलेले हदसतात. ते 
हदवसा तसेच रात्री देखील गवत खावयास बाहेर पडलेले हदसून येतात. हदवसा ईन्हाचे वळेी ते हहरव्याश्या 
गवतातच पायाने खळगी करून त्यातं अरामात बसून ऄथवा झोपून राहतात. त्यानंा कोल्हे, म ंगूस, 
रानमाजंरे, तसेच गावंची क त्री ऄसे खूपच शत्र ूऄसतात. गवतात स्वस्थपणे बसून लपून राहहलेले ससे 
लाबंनू सहसा ओळखू येउ शकत नाहीत म्हणून सवगसाधारणतः ते लपून गपचूप पडून राहण्यासाठी खाचा 
खळग्याचंा ईपयोग करतात. 
 
 ऑक्टोबर ते फेब्र वारी हा सश्याचंा हवणीचा हंगाम ऄसतो. गभगधारणेचा काल साधारणपणे १ 
महहनाभर ऄसतो एका वळेेस एक झकवा दोन हपले होतात. हपलाचें डोळे जन्मल्याबरोबर ईघडे ऄसतात. 
जन्मल्यापासून साधारणतः बाराएक तासात ती हालचाल करू लागतात. सहाएक महहन्यातंच ही नवीन 
हपले पूणग वाढून त्याचंी वीण होउ लागते. 
 
 वरील माहहती वाचल्यावर अपल्यापकैी बह तेकाचंा गैरसमज होण्याचा संभव अहे की जो पाढंरा 
ससा अपण नेहमी सवगत्र पाळला जाताना पहातो तो कोणता? तो ससा (र बीट) म ळचा अपल्या येथला 
नाही. तो आंग्लंड, ऄमेहरकेत सापडतो. परंत  हे ससे ग बग बीत व हदसावयाला स दंर ऄसल्याम ळे ते तेथे 
अणून त्याचंी मोठ्या प्रमाणावर पैदास केली गेली व प ष्ट्कळसे लोक तो मोठ्या अवडीने पाळू लागले. ससा 
(हेऄर) व ससा (र बीट) यामंधील फरक येथे स्पष्ट करावासा वाटतो तो प ढीलप्रमाणे. सोयीसाठी अपण 
हेऄर व र बीट ऄसेच ह्या दोन्ही सश्यानंा संबोधू. हेऄर जातीचे कान व मागील पाय र बीटपेक्षा लाबंीने मोठे 
ऄसतात. हेऄरची हपले गवतामध्येच घातली जातात. जन्मतःच त्याचं्या ऄंगावर मउसे केस ऄसून त्याचें 
डोळे ईघडे ऄसतात. याईलट र बीट अपली मातीत हबळे खोदून त्यामध्ये घालतो. जन्मतः या हपलाचं्या 
ऄंगावर केस नसतात; व त्याचें डोळे देखील बंद ऄसतात. परंत  दोन अठवड्ातंच ती आकडून हतकडे पळू 
लागतात व एक महहन्याचे अंत स्वतःचे खाद्य स्वतःच शोध लागतात. ससा एकंदरीत हभत्रट प्राणी म्हणून 
ओळखला जातो. त्याचा क णालाच ईपद्रव होत नाही. 

 
 

*** 
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९ खूरवाले प्राणी 
 
 अतापयंत अपण बऱ्याच वगेवगेळ्या प्राण्याचंी माहहती पाहहली अहे. त्या सवांहून ह्या गटातंील 
प्राणी वगेळे अहेत व त्याचें रहाणीमानही फार वगेळे अहे. ह्या प्रकरणामंध्ये अपण खूर ऄसलेल्या सवग 
प्राण्याचंी माहहती पाहणार अहोत. ह्या गटाचे नाव अहे ―अटीओडक्टायला‖. प्रथम अपण ह्या गटाची 
वैहशष्ट्ये काय अहेत ती पाहू. 
 
 पायाला खूर ऄसलेले सवग प्राणी ऄंगूलेट्टस् ह्या प्रकारात मोडतात. खूर ऄसलेल्या ह्या सवग प्राण्याचें 
प ढे दोन गटातं वगीकरण केलेले अहे. त्यापैकी पहहला प्रकार म्हणजे ―अटीओडक्टायला‖ ह्यामध्ये ख राचंी 
संख्या सम ऄसते व द सरा गट म्हणजे ―पेरीसोडक्टायला‖ ह्यामध्ये खूराचंी संख्या हवषम ऄसते. 
 
 हे सवग प्राणी अपल्या पायाच्या बोटावंर भार देउन चालतात. बोटाचेंच रूपातंर ख रातं झालेले 
ऄसते. खूर ऄसल्याम ळे त्यानंा कठीण ऄशा जहमनीवरून देखील सहज धावता येते. हे खूर क ठल्याही 
प्रकारच्या खरखरीत, खडबडीत डोंगराळ प्रदेशावरूनही चालून चालून हझजत नाहीत. हे प्राणी पायाचं्या 
बोटावर (खूरावंर) भार देउन चालत ऄसल्याम ळे त्याचं्या चालण्याचा ऄगर धावण्याचा वगेही वाढतो. 
कारण चालताना पायाच्या कमीत कमी भागाचा जहमनीशी संबधं येउन ऄगदी कमी घषगण होते. घषगण 
हजतके कमी हततका वगे वाढण्याला वाव जास्ती हमळतो. खूरावंर चालणाऱ्या प्राण्यातं काहींचे जास्तीत 
जास्त म्हणजे चार बोटाचें रूपातंर खूरातं झालेले ऄसते. काहींच्या तीन तर काहीच्या दोन व काहींच्या 
एकाच बोटाचे रूपातंर खूरातं झालेले ऄसते व बाकीची बोटे ऄधगवट लोंबत्या हाडाचं्या रूपात अपण 
पायाच्या मागील बाजूस पाहतो. पेरीसोडक्टायला ह्या गटातं झेब्रा, घोडा, गाढव व गेंडा हे प्राणी मोडतात. 
झेब्रा, घोडा व गाढव ह्याचं्या पायाच्या फक्त हतसऱ्या (मधल्या) बोटाचें रूपातंर खूरातं (टापेत) झालेले 
ऄसते. ही टाप बरीच मोठी ऄसते. गेंड्ाच्या एकंदर तीन बोटाचें (२, ३ व ४ नंबरची बोटे) रूपातंर 
खूरामंध्ये झालेले ऄसते. त्याचाच ऄथग घोडा व गाढवाला फक्त एकच खूर ऄसतो व गेंड्ाला एकंदर तीन 
खूर ऄसतात. ऄशा प्रकारे पेरीसोडक्टायला ह्या गटातंील प्राण्याचं्या खूराचंी संख्या हवषम बनते. 
अटीओडक्टायला ह्या गटातं येणाऱ्या बह तेक प्राण्याचं्या हतसऱ्या व चौर्थया बोटाचें रूपातंर खूरातं झालेले 
ऄसते. म्हणजेच याचं्या खूराचंी संख्या कें व्हाही सम ऄसते. 
 
 ह्या गटातंील सवग प्राणी शाकाहारी म्हणजे घास, गवत, पाला आत्यादी खातात. ह्या प्राण्याचें पोट 
खूपच मोठे ऄसून ते चार कप्प्यानंी बनलेले ऄसते. ऄशा प्रकारच्या पोटाला आंग्रजीमध्ये रूमीनंट स्टमक 
ऄसे म्हणतात. ह्या चार कप्प्यापंकैी पहहला कप्पा सवांत मोठा ऄसून त्यामध्ये भराभर खालेल्ला चारा ऄथवा 
कडबा साठहवला जातो. काही वळेानंतर तो प न्हा घशातं काढला जातो व रवथं करून द सऱ्या कप्प्यातं 
ढकलला जातो. हा द सरा कप्पा अतून हदसावयाला मधमाश्याचं्या पोळ्यासारखा ऄसतो. ह्या हठकाणी 
रवथं होउन अलेला चारा ऄथवा कडबा दाबला जाउन त्याला काटकोनी ऄसा ठराहवक अकार येतो. तो 
प न्हा ऄन्ननहलकेमध्ये येतो व तेथून नंतर तो जोराने हतसऱ्या कप्प्यामध्ये ढकलला जातो. त्या हठकाणी 
हनरहनराळे पाचक रस ऄन्नात हमसळून प ढे चौर्थया कप्प्यातं त्याचे पचन होते. ह्या गटामध्ये मोडणारे सवगच 
प्राणी जरी शाकाहरी ऄसले तरी सवांनाच वरील प्रकारचे पोट ऄसते ऄसे नाही. काही हवहशष्ट क ट ंबातील 
प्राण्यानंाच ते ऄसते. काहींच्या पोटाला तीनच कप्पे ऄसतात तर काहींना एकच ऄसतो. ऄथात प्रत्येक 
क ट ंबाची सहवस्तर माहहती देताना याचा ख लासा होइल. 
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 ह्या प्राण्याचें अणखी एक वैहशष्ट्ये म्हणजे त्यातील प ष्ट्कळ प्राण्याचं्या डोक्यानंा झशगे ऄसतात. 
त्यापैकी काहींची झशगे ठराहवक कालाने झडून जातात व प न्हा ईगवतात. ह्याचें द सरे वैहशष्ट्ये म्हणजे 
ह्यापैकी काही प्राण्यानंा प ढचे पटाशीचे दात व वरच्या जबड्ातंील स ळे नसतात. फक्त खालच्या 
जबड्ातंील स ळे ऄसतात. परंत  ह्या सवगच प्राण्याचं्या दाढा मोठमोठ्या ऄसतात. ह्या दाढाचंी टोके पसरट 
ऄसून बऱ्याच ईंचवयानंी बनलेले ऄसतात. त्याम ळे पाला, कडबा, चारा वगैरे चवगण करणे सोपे जाते. 
―ऄंगूलेट्टस‖ ह्या प्रकारातंील फक्त अटीओडक्टायला गटातंील प्राणी महाराष्ट्रात हदसून येतात. 
 
 अटीओडक्टायला ह्या गटामंध्ये गाइ, म्हशी, हनरहनराळ्या प्रकारची हरणे, काळवीट, साबंर, 
ड क्कर ऄसे प्राणी मोडतात. तसेच हजराफ, ईंट, हहप्पोपोट मस हे प्राणी देखील याच गटातं येतात. ऄशा 
प्रकारे पायाला खूर ऄसलेल्या सवग प्राण्यापंैकी जास्तीत जास्त प्राणी अटीओडक्टायला ह्या गटामंध्ये 
मोडतात. ऄथात ह्या प्राण्याचंी प ढे वगेवगेळी ऄशी बरीच क ट ंब ेअहेत. त्यापैकी अपण महाराष्ट्रात हदसून 
येणाऱ्या प्राण्याचं्याच क ट ंबाची माहहती ह्या प्रकरणामध्ये घेणार अहोत. ह्या गटातील चार क ट ंबातील प्राणी 
येथे हदसून येतात. ह्या चार क ट ंबाचंी नाव ेप ढील प्रकारे अहे. 
 

१.  बोव्हीडे (Bovidae) : ह्यामध्ये शळे्या, मेंढ्या, एडके, गव,े याक, गाइ, म्हशी ऄसे प्राणी 
येतात. 

  
२.  सव्हीडे (Servidae) : ह्या क ट ंबामध्ये सवग प्रकारची हरणे, काळवीट व साबंर ऄसे प्राणी 

मोडतात. 
 

३.  र ग लीडे (Tragulidae) : ह्यामध्ये हपसोरी झकवा मराठीमध्ये ज्याला येडा ऄसे म्हणतात तो 
प्राणी येतो. 

 
४.  स इडे (Suidae) : रानड करे ह्या क ट ंबातील एकमेव प्राणी होय. 

 
 ह्या सवग क ट ंबात बोव्हीडे हे क ट ंब मोठे अहे. प्रथम अपण ह्या क ट ंबाची प्रम ख वैहशष्ट्ये पाहू. 
अताच अपण वर ह्या क ट ंबात कोणकोणते प्राणी येतात हे पाहहले. हे सवग प्राणे शरीराने फारच ऄवजड व 
बोजड ऄसतात; ऄसे ऄसले तरी ते फारच चपळ देखील ऄसतात हे हवसरता कामा नये. याक अहण गव े
ह्यासरखे प्राणी तर ऄवघड ऄशा सरळसोट ईतरणीवरून देखील ऄगदी व्यवस्स्थत व चपळतेने ईतरतात. 
तसेच रानबकरे, एडके, मेंढे हे देखील मोठमोठ्या पहाडावंरून ईतरताना नेहमी हदसतात. मागील 
प्रकरणातं कानीव्होरा गटातंील प्राण्याचंी माहहती घेताना अपण पाहहले की त्या गटातंील सवग प्राण्याचं्या 
पायानंा मोठमोठ्या तीक्षण धारदार नख्या होत्या. त्याचा ईपयोग त्यानंा भक्षयावर झडप घालून त्याला 
मारण्याकहरता होतो. तसेच त्याच्या अधीच्या प्रकरणातं माकडाचंी माहहती घेताना पाहहले की ते प्राणी 
पायाचा ईपयोग कोणतीही वस्तू पकडून ईचलण्यासाठी (माणसाच्या हाताप्रमाणे) करतात. परंत  बोव्हीडे 
क ट ंबातील प्राण्याचं्या पायाचा एकच ईपयोग हदसून येतो तो म्हणजे सवग शरीराचा भार तोलून धरणे व 
चालणे. त्याचं्या पायाला ऄसलेले खूर झशगासारख्या कठीण पदाथाने बनलेले ऄसतात. 
 
 ह्या क ट ंबात येणाऱ्या प्राण्याचें म ख्य खाद्य म्हणजे चारा. गवत तसेच पाला हे ऄसते. हे खाद्य पचन 
होण्यापूवी चागंले चघळले जाणे ऄत्यतं जरूरीचे ऄसते. त्याम ळे ह्या प्राण्याचं्या दाढा त्या कामाकहरता 
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ईपय क्त ऄशा म्हणजे पसरट ऄसून ऄनेक ईंचवटे व खळगे ऄसलेल्या ऄशा ऄसतात. ह्या प्राण्याचं्या वरच्या 
जबड्ाला पटाशीचे दात नसतात. तसेच बह तेकानंा स ळे देखील नसतात. (पैकी काही प्राण्यानंा ऄसलेच 
तर ऄगदीच लहान ऄसतात). मात्र खालच्या जबड्ातं पटाशीचे दात व स ळे ऄसतात. ते एकमेकाचं्या 
ऄगदी जवळ ऄसतात. त्याम ळे दोन्ही प्रकारच्या दातातंील फरक कळून येत नाही. हे प्राणी जो झाडपाला 
व चारा, गवत खातात तो हजभेने अत ओढून घेतात व ह्या प ढच्या दातानंी तोडतात. ह्या प्राण्यानंा 
जंगलामंध्ये वाघ, झसह, हबबळ्या ह्यासारखे खूपच शत्र ूऄसल्याम ळे त्यानंा जास्त वेळ हफरत राहून खाद्य 
खाणे धोक्याचे ऄसते. परंत  त्याचें पोटही  मोठे ऄसल्याम ळे त्यानंा ऄन्न तर खूप लागते. या कारणास्तव 
हनसगाने त्याचं्या पोटाचे चार कप्पे केले अहेत. पहहल्या कप्प्यात भराभर तोडलेला पाला पाचोळा रेटला 
जाउन साठहवला जातो. हा कप्पा सवात मोठा ऄसतो. ह्यामध्ये हा कडबा साठहवला जातो. तसेच तो बराच 
वळे तेथे राहहल्याम ळे मउ देखील होतो. नंतर सावलीला स रहक्षत जागी बसल्यावर तो प न्हा तोंडात अणनू 
ते रवथं करतात व मग तो पहहल्या कप्प्यात न जाता द सऱ्यात जातो. येथे तो कडबा व्यवस्स्थतपणे दाबला 
जाउन त्याला ठराहवक ऄसा षटकोनी अकार येतो हे सवग अपण स रुवातीला पाहहलेलेच अहे. आंग्रजीमध्ये 
ह्या प्राण्यानंा ―ट्रू-रुमीनंटस् ‖ ऄसे म्हणतात. अता अपण ह्या क ट ंबातील प्राण्याचं्या झशगाबंद्दल माहहती पाहू. 
ह्या प्राण्याचंी झशगे दोन भागानंी बनलेली ऄसतात. डोक्याला कवटीपासून कपाळावर दोन हाडे वर 
अलेली ऄसतात व त्यावर द सरे कठीण कवच ऄसते. हे कवच म्हणजे अपल्याला बाहेर हदसणारे झशग. 
ह्या प्राण्याचंी झशगे ही खरी झशगे ऄसून ती हरणापं्रमाणे ठराहवक कालात झडून जात नाहीत; तर ती कायम 
ऄसतात. बोव्हीडे क ट ंबातील ऄँटीलोपीनी नावाच्या ईपक ट ंबातील झचकारा, काळवीट ह्या प्राण्याचंी झशगे 
शोहभवतं व वळणदार ऄसतात. आतर प्राण्याचंी सरळ झकवा बाकदार, अतील बाजूस वळलेली ऄशी 
ऄसतात. 
 
 ऄंगूलेटस् हे चारा, गवत व पाला खाणारे प्राणी ऄसल्याम ळे ते हनसगात वाढणाऱ्या ऄनेक 
तऱ्हेतऱ्हेच्या वनस्पतींना व झाडपाल्याला वाटेल त्या प्रमाणात वाढू देत नाहीत. म्हणजेच त्याचंी वाढ काबूत 
ठेवली जाते. द सरे म्हणजे मासंाहारी प्राणी ह्या प्राण्यानंा मारुन त्याचें मासं भक्षण करतात. ऄशा प्रकारे एक 
द सऱ्याला खाउन हनसगाचा समतोल सारखा राखण्यास मदत करीत ऄसतात. हे प्राणी जर नसते तर 
गवत, झाडपाला याचंीच वाढ हजकडे हतकडे बेस मार झाली ऄसती. 
 
 भारतातील असाम, केरळ ऄशा प्रदेशातील जंगलात गव ेव हत्तींचे कळप मोठ्या प्रमाणात बाबंूच्या 
वनात एकत्र चरत ऄसल्याचे हदसून येतात. ह्या हठकाणी बाबंूचे ईंचीवरील गवत हत्ती खातात व खालचे 
ऄधगवट ईरलेले गव ेखातात. हत्तीं खेरीज गव्याचंा वाघ ह्या द सऱ्या प्राण्याशंी संबधं येतो. वाघ तर त्याचंा 
म ख्य शत्र.ू अणखी हवशषे द सऱ्या क ठच्या प्राण्याशंी त्याचंा संबंध येत नाही. मात्र अटीओडक्टायला ह्या 
गटातील सवग प्राण्यानंा एक प्रकारच्या माश्या (गोमाश्या) तसेच रक्त शोषनू घेणाऱ्या गोहचड्ा, जळवा आ. 
फार त्रास देतात. हे सवग त्याचं्या ऄंगावर सतत बसून त्यानंा चावत ऄसतात. हवशषेतः ईन्हाळ्यात व 
पावसाळ्यात ह्या प्राण्यानंा त्याचंा फार ईपद्रव होतो. 
 
 गव ेमदावर अले ऄसताना त्याचं्याबरोबर ऄनेक माद्या ऄसतात. त्यावळेेस ते ठराहवक राखीव 
हद्दीत हफरताना हदसून येतात. ऄशा एका कळपाच्या हद्दीत द सरे गवे हशरल्यास त्यानंा ह सकून लावले 
जाते. मात्र आतर वळेी ऄशा काही ठराहवक हद्दी नसतात. एका मोठ्या कळपाला द सरे कळप हमळून, 
हवस्तृत ऄसे कळप मोठमोठ्या ऄरण्यातं चरताना हदसून येतात. बोव्हीडे क ट ंबातील वगेवगेळ्या प्राण्याचें 
कळप देखील हकत्येकदा एकत्र चरत ऄसल्याचे हदसून येतात. 
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 गव ेसाधारणपणे हभत्रट ऄसून मन ष्ट्यप्राण्याशंी संबंध टाळतात. एकादे वळेेस जखमी गवा ऄथवा 
एकटाद कटा माजलेला रानबैल मन ष्ट्यावर बेधडक हल्ला करतो परंत  सवगसाधारणपणे हे प्राणी मानवानंा 
टाळतात. गव ेबह धा शतेीवाडीत व हपकाचं्या जहमनीत हशरत नाहीत, झकवा हपकावंर चरत नाहीत. जंगली 
ग रे (गाइ, बैल) साधारणपणे मवाळ ऄसतात. अपण त्यानंा त्रास न देता ऄथवा न घाबरवता जवळ गेलो 
तर त्यानंा त्याचे काही वाटत नाही. परंत  ही ग रे त्यानंा वारंवार ह सकावले नाही तर हपके ऄसलेल्या 
हठकाणी चरुन चरुन फारच ध माकूळ घालतात. एके काळी अपल्या भारतात सवगत्र फारच मोठ्या 
प्रमाणावर गवे व ही जंगली गाइ ग रे हदसून येत ऄसत. परंत  ह्या सवग वन्य प्राण्याचंा मानव मोठा शत्र ूअहे. 
शतेीवाडीकहरता व रहावयास जागा हवी म्हणून हठकहठकाणची जंगले तोडून मानवाने वस्त्या केल्या व 
ऄशा प्रकारे जंगले ईध्वस्त केली अहण ह्या प्राण्याचंी अरॅयस्थाने मयाहदत झाली. वन्य प्राण्याचंी संख्या 
कशी घटत गेली ह्याबद्दलचे हववचेन अपण प स्तकाच्या शवेटी पाहणार अहोत. 
 
 बोव्हीडे क ट ंबात येणारे बरेचसे प्राणी चटकन माणसाळले जातात. त्या कारणास्तव मानवाने त्याचंा 
ऄनेक प्रकारे ईपयोग करुन घेतला अहे. गव,े रानग रे (गाइ, म्हशी आत्यादी) तसेच याक, लामा, 
रानबकरे, एडके, शळे्या, मेंढ्या ह्या सवग प्राण्याचंा त्याने ह्या ना त्या प्रकारे ईपयोग करुन घेतला अहे. 
अता अपण ह्या प्राण्याचंा ईगम कोठचा ते पाहू. भारतामध्ये हदसून येणारे गाइबैल हे मूळचे य रोपातील. 
मात्र ते साधारणपणे ३,००० वषांपूवी म्हणजे हिस्तपूवग काळापासून भारतात अले ऄसल्याचे ईत्खननामध्ये 
सापडलेल्या ऄवशषेावंरून सागंता येइल. ऄथात ईत्खननातंील ऄवशषेाचंा ऄभ्यास हा अपल्या ह्या 
प स्तकाचा हवषय नसल्याने त्याची हवशषे चचा अपण येथे करणार नाही. परंत  य रोपीय खंडामधून हे प्राणी 
भारत, ब्रह्मदेश, मलाया ह्या सवग प्रदेशातं पसरले हे मात्र नक्की सागंता येइल. हे प्राणी माणसाने 
माणसाळवनू पाळल्यानंतर हळूहळू त्याचं्या दोन ईपजातींचा संबंध घडवनू अणवनू ऄनेक वगेवळे्या 
संकरीत जाती हनमाण केल्या. याची ईदाहरणे अज अपण वगेवगेळ्या दजाच्या गाइ, म्हशी आत्यादी वरून 
पहातोच. अज बैलगाडीला ज ंपलेला बैल हा पूवीचा रानबलैच होता. तसेच पाळीव शळे्या, बकरे हे 
पर्मशयामधील रानबकऱ्याचंीच जात अहे हे हदसून येते. 
 
 याप ढे अपण ह्या क ट ंबातील प्राण्याचंी ऄहधक वैहशष्ट्ये पाहणार अहोत. गव,े रानबलै आत्यादी 
प्राण्याचें घ्राणेंहद्रय ऄहतशय तीव्र ऄसते. एकतर ह्या प्राण्याचं्या स्वतःच्या शरीराला एक ठराहवक ऄसा ईग्र 
वास येत ऄसतो. ह्या वासावरून ते अपल्या कळपातील आतर साथीदार क ठे अहेत हे चटकन् ओळखू 
शकतात. कळपातंील एखादा प्राणी चरत चरत जरी कळपापासून दूरवर गेला तरी त्याला अपला कळप 
नक्की कोठे अहे हे शरीराच्या वासावरून कळते. तसेच काही प्राण्यानंा हवशषे ऄशा गं्रथी ऄसतात. 
रानबकऱ्याचं्या डोळ्याखाली कवटीमध्ये एक गं्रथी ऄसते तसेच त्याचं्या जाघंामंध्ये प्रत्येक बाजूस एक एक 
व खूरामंध्ये देखील एक प्रकारची गं्रथी ऄसते. शळे्यामंध्ये ऄशा प्रकारच्या गं्रथी नसतात. रानबकऱ्याचं्या 
खूरामध्ये ऄसलेल्या गं्रथीमध्ये एक प्रकारचा हवहशष्ट वास ऄसतो. त्यावरून जमीन ह ंगली ऄसता द सऱ्या 
रानबकऱ्यालंा त्याचा वास बरोबर समजतो. तसेच ते बसले ऄसता जाघंामंधील गं्रथींचा हवहशष्ट वास त्या 
जहमनीला येतो व त्यावरून देखील त्यानंा कळपातंील आतर प्राण्याशंी संबंध ठेवता येतो. वासाहशवाय ह्या 
क ट ंबातील वगेवगेळ्या जातीचे प्राणी ठराहवक प्रकारचे अवाज काढून एकमेकाशंी संबंध ठेवतात. 
ऄभ्यासावरून गव ेवगेवगेळ्या पहरस्स्थतीत पाच प्रकारचे अवाज काढतात हे हदसून अले अहे. अपल्या 
कळपातंील साथीदारानंा एखादा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ते एकप्रकारे हफसकारल्यासारखा अवाज 
काढून आशारा देतात. ह्या हफसकारण्यानंतर लगोलग मोठ्याने भ्याँSS करून ओरडण्याचा अवाज येतो. 
रागावलेला नर जोराने रेकतो, तर मादी अपल्या हपलाला अतग स्वरात हंबरून साद घालते. पाळीव नर 
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गवा शीळ घातल्या सारखा ओरडतो; तर रानबकऱ्या व मेंढ्या ह्याचंा अवाज पाळीव जातीपेक्षा वगेळा 
ऄसल्याचे हदसून येते. उरीयाल नावंाचे लडाख, हतबटे, झसध ह्या प्रदेशातं अढळून येणारे एडक्याच्या 
जातीचे जनावर घाबरवले ऄसता कंपीत स्वरातं शीळ घालते व अपल्या प ढच्या पायानंी जमीन जोरजोराने 
बडवनू साथीदारानंा आशारा देते. 
 
 एकेक कळपात साधारणतः ८ ते १२ गव े हदसून येतात. ऄसा कळप म्हणजे सामान्यतः एक एक 
क ट ंबच ऄसते. चरण्याकहरता हहरवीगार क रणे शोधताना ऄसे हकत्येक छोटे छोटे कळप एकत्र येउन त्याचें 
मोठेमोठे कळप तयार होतात. परंत  मदावर येण्याची वळे झाली की मग मात्र नर गव्याला अपल्या 
कळपाकडे कोणी हफरकलेले चालत नाही. ऄशा वळेी अपल्या माद्यासंह तो ठराहवक जागा पसंत करून 
तेथे रहातो. त्या हठकाणी द सरा कोणी अल्यास त्यावर तो जोरदार हल्ला करून हाकून लावतो. मदावर 
येण्याच्या वळेेस एका कळपातं वयात अलेले एकाहून ऄहधक नर बैल नसतात. फक्त ऄल्पवयीन नर 
बैलानंा कळपात राहू देण्यात येते. एकदा का मद ओसरला की नर गवा कळपातून हनघून जाउन अपले 
एकाकी जीवन जग ू लागतो. मद प न्हा येइपयंत तो एकटा ऄथवा आतर नर गव्याबंरोबर रहातो. वय 
झाल्याम ळे ज्याचं्यात माद्या हमळहवण्याची ताकद ईरलेली नसते ऄसे गव ेप ढील अय ष्ट्य एकाकी कंठतात. 
मादी गाभण राहून हपल्लाला जन्म देण्याची वळे झाली ऄसता ती एकातं स्थळी जाउन बाळंत होते. ऄशा 
प्रकारे बोव्हीडे क ट ंबातील सवगच प्राण्यामंध्ये ऄशी तऱ्हा हदसून येते. हपलाचें संगोपन व वाढहवण्याची 
जबाबदारी मादीवरच पडते. नर फक्त मदावर अला की माद्याजंवळ राहतो. एरव्ही तो दूर एकटा ऄसतो. 
बोव्हीडे क ट ंबातील गव,े जंगली म्हैस (रानरेडे) व काळवीट, झचकारा, चौझशगा व नीलगाय हे प्राणी 
महाराष्ट्रात हदसून येतात. अता याप ढे अपण प्रत्येक प्राण्याची सहवस्तर माहहती पाहणार अहोत. 
 

गवा 
(इणंडयन बायसन) 

 
 पूणग वाढलेला नर गवा जहमनीपासून साधारणपणे १८० सें.मी. (पावणे सहा ते सहा फूट) भरतो. 
क्वहचत एखादा सव्वासहा फूटापयंत देखील भरतो. मादी मात्र १५३ ते १६० सें.मी. (सव्वापाच ते साडेपाच 
फूटापयंत) भरते. भारतात सापडणाऱ्या गव्यामंध्ये असाम व दहक्षण भारत येथील ऄरण्यातंील गव ेऄहतशय 
हृष्ट-प ष्ट ऄसतात. नराच्या झशगाचा हवस्तार म ळापासून साधारणपणे ७८-९० सें.मी. (३३ ते ३६ आंचापयंत) 
ऄसतो. क्वहचत एखाद्या भरदार व देखण्या गव्याचा १०० सें.मी. (४० आंच) पयंतही भरतो. माद्याचंी झशगे 
लहान ऄसून त्याचंा हवस्तारही लहान ऄसतो. मस्त नर गव्याचे वजन ९०० हक.ग्र . पयंत भरते. गव्याचंी 
शरीरयष्टी फारच भरदार ऄसते. त्याचे पाय जाड ऄसून ब टके ऄसतात. हा ऄहतशय शहक्तवान प्राणी अहे. 
गव्याचे न कतेच जन्मलेले हपलू सोनेरी हपवळ्या रंगाचे ऄसते. नंतर ते हळूहळू ताबंसू रंगाचे होउन शवेटी 
वाढत वाढत क ाफीच्या रंगाचे ऄथवा लालसर ताबंड्ा रंगाचे होते. पूणग वाढ झालेल्या गव्याच्या शरीराचा 
रंग सवगत्र सारखाच काळा ऄसून शरीरावर केस जवळजवळ नसतातच. त्याचे कपाळ राखाडी ऄथवा 
भ रकट रंगाचे ऄसते; अहण चारही पाय ग डघ्यापयंत पाढंऱ्या रंगाचे पायमोजे घातल्यासारखे हदसतात. 
गव्याचं्या डोळ्याचंा रंग ताबंडा ऄसतो, परंत  कें व्हा कें व्हा हदव्याचं्या ईजेडात चमकताना ते हनळे 
ऄसल्यासारखे वाटतात. 
 
 महाराष्ट्रातील रत्नाहगरी, कोल्हापूर, ऄमरावती, भडंारा ह्या हजल्ह्यामंधील डोंगराळ व पहाडी 
प्रदेशात गव ेमोठ्या प्रमाणावर अढळून येतात. गव्यानंा रहावयाला ईंच ईंच पहाडी भाग, डोंगरमाथे ऄशा 
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जागा अवडतात, परंत  ईन्हाळ्यामध्ये वरील गवत पाला संपल्यार ते खाली खाली जेथे चागंली हहरवळ 
ऄसेल तेथे सरकत जातात. भारतातील पेनीनस ला भागात ते जरी १,८०० मी. (६,००० फूट) ईंचीवर 
देखील अढळून येत ऄसले तरी हहमालयावर मात्र पायर्थयाशीच हदसून येतात. मात्र त्यानंा चरावयास 
चागंली हहरवीगार गवताची ऄरण्ये लागतात. गव ेपहाटे थंड वळेी चरावयास बाहेर पडतात ते साधारणपणे 
९ वाजेपयंत उन कोवळे ऄसेपयंत चरतात. एखादे वळेेस ढगाळ वातावरण ऄसेल ऄशा वळेी ऄथवा थंड 
ऄसताना हदवसभर देखील चरतात. मात्र द पारच्या कडक ईन्हाच्या वळेी ते हनवातं जागी सावलीला 
बसतात. गव्याचें म ख्य खाणे म्हणजे हनरहनराळ्या प्रकारचे गवत अहण झाडपाला हे होय. ते काही ठराहवक 
झाडाचंी साल देखील खातात. आतर गाइग रापं्रमाणे गव ेकें व्हा कें व्हा मीठ पसरलेल्या हठकाणानंा भेटी 
देतात. साधारणपणे गाइग रे पोटातील जंत मारण्यासाठी ऄथवा कोठा साफ राखण्याकहरता मीठ खातात. 
गव ेस्वभावाने लाजरे ब जरे ऄसतात. त्याचें गंधज्ञान तीव्र ऄसते. त्याचें मोठे व शहक्तमान शरीर हेच त्याचें 
संरक्षण होय. (आतर प्राणी सहसा त्याचें ऄवाढव्य शरीर पाहूनच घाबरतात.) बोव्हीडे क ट ंबातील आतर 
प्राण्यापं्रमाणेच गव्याचंी रॅवणशहक्त व दृष्टी मंद ऄसते. 
 
 गव्याचंा समागमाचा काही ठराहवक ऄसा हनहरृत काळ हदसून येत नाही कारण वषगभरात कें व्हाही 
नवीन हपले जन्माला अलेली हदसून येतात. परंत  नर म ख्यतः हडसेंबर जानेवारीच्या स मारास मदावर 
अलेले हदसतात व सप्टेंबरच्या स मारास प ष्ट्कळशी नवीन हपले कळपात हदसून येतात. गव्यामंध्ये 
गभगधारणेचा काळ हकती महहनेपयंत ऄसतो त्याबद्दल काही हवशषे माहहती नाही. 
 
 नवीन हपलू जन्माला अले ऄसताना त्याची अइ व हपलू कळपापासून थोडे दूर एकातं जागी काही 
हदवसापंयंत राहतात. ऄथात कळपातंील आतर गाइग रे त्याचं्या रक्षणाकहरता जवळपास ऄसतातच. 
 

जंगली म्हैस अथवा रानरेडा 
(वाईल्ड बफेलो) 

 
 गव्याहंशवाय बोव्हीडे क ट ंबातील महाराष्ट्रात हदसून येणारा द सरा प्राणी म्हणजे जंगली म्हैस ऄथवा 
रानरेडा होय. काही हठकाणी हा ―ऄना‖ म्हणूनही ओळखला जातो. पूणग वाढीचा रानरेडा जहमनीपासून 
खादं्यापयंत साधारणपणे १६५ सें. मी. (५ ॥ फूट) ईंचीचा सहज भरतो. परंत  काही काही मस्त रेडे १९५ 
सें.मी. (६ ॥ फूट) देखील भरतात. त्याचें वजन ९०० हक.ग्र . पयंत सहज भरते. 
 
 रानरेडे साधारणपणे पाळीव रेड्ापं्रमाणेच हदसतात; मात्र ते जास्त प ष्ट ऄसून त्याचं्या डोळ्यात 
मारकी झाकं ऄसते. रानरेड्ाचे शरीर दगडी पाटीच्या रंगाचे ऄसून त्याचे पाय ग डघ्यापयंत भ रकट 
पाढंऱ्या रंगाचे ऄसतात. ह्याचे नवीन जन्मलेले हपलू हपवळसर भ रक्या रंगाचे ऄसते. ह्याचंी झशगे साधारणतः 
दोन प्रकारची ऄसतात. पहहला प्रकार म्हणजे झशगे अतील बाजूस ऄधगवत गळाकार ऄशी वळलेली ऄसतात. 
द सऱ्या प्रकारात ती बाहेरील बाजूस पसरलेली ऄसून वर टोकाकडे झकहचत अतील बाजूस वळलेली 
ऄसतात. जंगली म्हशीपेक्षा रानरेड्ाची झशगे मोठी वजनदार ऄशी ऄसतात. 
 
 भारतात पूवी रानरेडे फार मोठ्या प्रमाणावर सवगत्र हदसून येत ऄसत. ऄजूनही ते ईत्तर प्रदेशातील 
तराइच्या भागात, गंगाब्रह्मप ते्रच्या खोऱ्यात, असाम, ओहरसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आत्यादी भागात हदसून 
येतात. महाराष्ट्रात मात्र ते फक्त दहक्षण चंद्रपूर हजल्ह्यामधील बाबं ू व आतर ऄनेक प्रकारच्या गवताचं्या 



 

अनुक्रमणणका 

ऄरण्यात अढळून येतात. रानरेड्ानंा पाणथळीकडे ईंच ईंच जाड व दाट ऄशा वाढलेल्या गवताची क रणे 
ऄथवा जंगले रहावयास फार अवडतात. ऄशा हठकाणी त्यानंा अरॅयाबरोबरच खाद्याचा प रवठा होतो 
हशवाय मातीत व गवतात गडबडा लोळावयास देखील हमळते. पाण्यातं मनसोक्त ड ंबता येते. रानरेडे छोटे 
छोटे कळप करुन राहतात. ऄसे छोटे छोटे कळप हकत्येकदा एकत्र येउन मोठमोठे कळप तयार होतात. ते 
आतर झाडपाला देखील खात ऄसले तरी म ख्यतः गवतावर ईपजीहवका करतात. हदवसा व संध्याकाळी 
उन कलल्यावर ते चरतात. कें व्हा कें व्हा रात्री देखील चरतात. परंत  द पारच्या ईन्हाच्या वळेी ते दाट 
गवतामध्ये बसून रहातात ऄथवा नदी नालं्यामध्ये झकवा असपासच्या हचखलामध्ये ड ंबत रहातात. स क्या, 
ईघड्ा माळरानावर रहात ऄसल्यास द पारी देखील ते छोया छोया टेकड्ावरून चरत भटकत 
ऄसतात. गव्यापं्रमाणे ते मन ष्ट्यवस्तीपासून दूर रहात नाहीत. हकत्येकदा संधी हमळाल्यास सरळ शतेीवाडींत 
देखील घ सतात. पावसाळ्यानंतर हपके वाढून ईंच झाली ऄसताना प ष्ट्कळ वळेा ते अत घ सून ध माकूळ 
घालतात व ईभ्या हपकाचंी नासाडी करतात. ऄशा वळेी त्यानंा ह सकून लावणे फार कठीण ऄसते. 
 
 भारतात सापडणाऱ्या बोव्हीडे क ट ंबातील सवग प्राण्यामंध्ये रानरेडे फार धीट ऄसतात. ते शत्रूवर 
सरळसरळ हल्ला करावयास मागे प ढे पहात नाहीत. हवशषे काही कारण नसताना देखील ते हचडून जाउन 
सरळ हल्ला करतात. ऄथात ह्यामध्ये प्रत्येक प्राण्याप्राण्यामध्ये फरक हदसून येतो. एखादा रानरेडा जवळ 
गेले ऄसताही हल्ला करणार नाही तर एखादा ऄंगावर सरळ धावनू येइल. त्याबद्दल नक्की काहीच ऄन मान 
काढता येत नाही. लहान हपलू जवळ ऄसलेली जंगली म्हैस तर फारच हचडखोर व धोकादायक ऄसते. 
पाळीव म्हशी व रेडे देखील गाइ-बैलापेंक्षा जास्त हचडके व हल्लखेोर ऄसल्याचे हदसून येते. कें व्हा कें व्हा 
रानरेड्ानंी वाघाशी देखील झ ंज देउन त्याला जखमी व घायाळ केल्याची ईदाहरणे अहेत. जंगलात 
त्यानंा मानवाखेरीज व वाघाझसहाहशवाय द सरा कोणी शत्र ू नाही. माजलेल्या रानरेड्ाच्या समोर वाघ 
देखील जाण्याचे टाळतात. त्याचंी घ्राणेंहद्रये तीव्र ऄसून रॅवणशहक्तदेखील चागंली ऄसते. दृष्टी मात्र 
साधारण ऄसते. कळपातील ग रे चरत ऄसताना मधून मधून हलक्या अवाजात हंबरुन एकमेकाशंी संधान 
ठेवतात. रानरेडा रागवला ऄसता प्रथम नाकप ड्ा फ गवनू त्यातून हवा जोराने बाहेर सोडत राहून 
पायाखालची जमीन बडवीत रहातो व मग लगेच धावनू येतो. पावसाळा संपल्यावर त्याचंा समागमाचा काळ 
स रु होतो. माचग, एहप्रल, मे च्या स मारास हवशषेत्वाने नवीन हपले जन्माला येताना हदसून येतात. परंत  
वषाच्या आतर वळेीही कें व्हा कें व्हा नवीन हपले जन्माला अलेली हदसतात. जंगली म्हशी व रानरेडे याचंा 
पाळीव ग राशंी हकत्येकदा संबंध येउन ईपजाती तयार होतात; परंत  ऄशी संतती मध्यम जोराची ऄसते. मद 
अलेल्या वळेेस जंगली गाइग रे ऄशा संततीला हपटाळून लावतात. 
 
 अता याप ढे अपण बोव्हीडे क ट ंबाच्या ऄँटीलोपीने नावाच्या ईपक ट ंबातील प्राण्याचंी माहहती 
पाहणार अहोत. अधी ―ऄँटीलोपीने‖ ह्या ईपक ट ंबाची थोडी माहहती घेउ. 
 
 ऄँटीलोपीने ह्या ईपक ट ंबात काळवीट व झचकारा ह्या प्राण्याचंा समावशे होतो. त्याचंी शारीहरक 
रचना बोव्हीडे क ट ंबातील आतर प्राण्यापं्रमाणेच ऄसते. ह्या ईपक ट ंबातील प्राणी हदसावयास फारच स ंदर 
ऄसतात. त्याचंी झशगे (बह तकरुन माद्यानंा झशगे नसतात) लाबं व टोकाकडे हनम ळती होत गेलेली 
ऄसतात. ह्या प्राण्याचं्या झशगावर वार्मषक वळ्या (ॲन्य ऄल रींग्ज) स्पष्ट हदसून येतात. ह्या प्राण्याचं्या 
डोळ्याखाली एक प्रकारची गं्रथी ऄसते. बोव्हीडे क ट ंबातील गाइ, म्हशी, शळे्यामेंढ्या ह्या आतर सवग 
प्राण्यानंा ही गं्रथी नसते. डोळ्याखालील गं्रथीखेरीज जाघंामंध्ये व खूरामंध्ये देखील यानंा बोव्हीडे 
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क ट ंबातील आतर प्राण्यामंध्ये हदसून येणाऱ्या हवहशष्ट प्रकारच्या गं्रथी ऄसतात. ह्या गं्रथींचा ईपयोग त्यानंा 
अपापसातं एकमेकाशंी संधान ठेवावयास कसा होतो हे अपण मागे पाहहलेलेच अहे. 
 
 काळवीट, झचकारा हे प्राणी हदसावयास ऄहतशय देखणे ऄसतात. झचकाऱ्याच्या ग डघ्याजवळ एका 
ठराहवक रीतीने केसाचंा प ंजका ईगवलेला हदसून येतो. हे डौलदार प्राणी पूवी ईत्तर भारतात तसेच ऄनेक 
हठकाणी मोठ्या प्रमाणावर हजारोंच्या संख्येने हदसून येत ऄसत; परंत  मन ष्ट्यप्राण्याने केवळ अपल्या 
स्वतःच्या हौसेखातर त्याचं्यावर बंदूक चालवनू चालवनू त्याचंी संख्या धोक्यात अणली अहे. 
 
 हे प्राणी साधारणतः ईघडी माळराने झकवा मोठेमोठे सपाट प्रदेश ऄशा हठकाणी अढळून येतात. 
एकेका कळपात स मारे ४०-५० जनावरे सहज अढळून येतात. एकेका कळपात नर मात्र साधारणतः एकच 
अढळून येतो. हे प्राणी ऄहतशय चपळ ऄसून त्याचंा पळण्याचा वगे ऄफाट ऄसतो. त्याचें सडसडीत पाय 
ह्या कामी फारच ईपयोगी पडतात. याप ढे अपण ह्या प्रत्येक प्राण्याची सहवस्तर माहहती पाहणार अहोत. 
महाराष्ट्रात ऄँटीलोपीने ईपक ट ंबात मोडणारे काळवीट व झचकारा हे दोन्ही प्राणी हदसून येतात. 
 

कचकारा 
(इणंडयन गझेल) 

 
 पूणग वाढलेला नर झचकारा जहमनीपासून स मारे ६५ सें.मी. (सव्वादोन फूटापयंत) भरतो व त्याचे 
वजन स मारे २० हक.ग्र . (५० पौंड) पयंत ऄसते. झशगे २५-३० सें.मी. (१० ते १२ आंचापंयंत) लाबं ऄसतात. 
दहक्षण भारतात हदसून येणाऱ्या झचकाऱ्याचंी झशगे थोडी जास्त लाबं ऄसतात. 
 
 हा छोटासा प्राणी हदसावयाला ऄहतशय देखणा ऄसतो. त्याच्या शरीराचा रंग वरील बाजूस 
हपवळट ताबंडा ऄसून पोटाकडे पाढंरा ऄसतो. वरील रंग पोटाकडे हमळताना थोडा जास्त गडद झालेला 
हदसून येतो. तसेच प ठ्ठ्ठ्यातही तो जास्त गडद हदसून येतो. गालावरून दोन्ही बाजूस एकेक पाढंरट रेघ 
खाली गेलेली ऄसते व नाकावरून मळकट पट्टा हदसून येतो. नराची झशगे समोरून पाहहली ऄसता 
डोक्यावरून जवळजवळ सरळ ऄशी ईगवल्यासारखी वाटतात परंत  बाजूने पाहहली ऄसता त्यानंा झकहचत 
आंग्रजी S या ऄक्षराप्रमाणे बाक ऄसल्यासारखी वाटतात. या झशगावर १५ ते २५ पयंत वळ्या हदसून येतात. 
मादीची झशगे ग ळग ळीत ऄसतात. काही भागातं माद्यानंा झशगे नसतात. हे प्राणी दाट जंगलापेंक्षा ख रया 
झाडाझ डूपाचंी जंगले पसंत करतात. तसेच कमी ईंचीच्या गवताचे सपाट प्रदेश, दऱ्याखोऱ्यामंधील कमी 
वाढीची पसरट झ डूपे ही याचंी अवडीची हठकाणे. स क्या रखरखीत प्रदेशात देखील ते हदसून येतात. हे 
प्राणी लाजरे ऄसतात; त्याम ळे ते माणसाला ब जतात. ते सहसा लागवडीखालच्या प्रदेशातं हशरलेले हदसून 
येत नाहीत. ते सकाळी साधारण उन अले की बाहेर पडत नाहीत. संध्याकाळी देखील उन बरेच खाली 
गेल्यावर चरावयास बाहेर पडतात. कळपाचा प्रम ख काही धोका अहे ऄसे वाटल्यास हफसकारल्यासारखा 
अवाज काढून प ढील पायाने जमीन जोरजोराने बडवावयास स रूवात करतो. ऄशी धोक्याची सूचना 
हमळाल्याबरोबर सवग कळपच्या कळप पळत स टतो. तो साधारण २००-३०० मीटसग पळत गेल्यावर थाबंनू 
धोक्याचे स्वरूप काय अहे ते शोधावयास स रूवात करतो. ह्या प्राण्याचें गंधज्ञान, रॅवणशहक्त व दृष्टी सवगच 
ईत्तम ऄसल्याचे हदसून येते. 
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 हे प्राणी गवत, वगेवगेळा झाडपाला, रानटी हपके, भोपळे, कझलगड यासारखी फळे वगैरे खातात. 
झचकारा पाण्याहशवाय हकत्येक हदवस राहू शकतो. रखरखीत प्रदेशातं ते तर केवळ झाडावंरील दव देखील 
चाटून घेउन राहू शकतात. ईन्हाळ्यात पाणी जेव्हा हमळेल तेव्हा हपउन घेतात. 
 
 ऄँटीलोपीने ईपक ट ंबात मोडणाऱ्या काळवीटापेक्षा हे प्राणी कमी हमसळणारे अढळतात. त्याचें 
कळप छोटे छोटेच ऄसून एकेका कळपातं स मारे १० ते २० जनावरे ऄसलेली हदसून येतात. त्याचंा हवणीचा 
ऄसा काही ठराहवक एक काळ नाही. एका वळेेस १ ते २ हपलानंा जन्म हदला जातो. केव्हा केव्हा झचकारा व 
काळवीट ह्याचंा समागम होउन त्यापासून नवीन ईपजाती तयार झालेल्या हदसून येतात. 
 

काळवीर् 
(ब्ल कबक ककवा इडंीयन अरँ्ीलोप) 

 
 काळवीट हा अणखी एक ऄँटीलोपीनी या ईपक ट ंबात मोडणारा प्राणी महाराष्ट्रातं हदसून येतो. 
पूणग वाढ झालेला नर काळवीट जहमनीपासून स मारे ८५ सें.मी. (पावणेतीन फूटापयंत) भरतो. त्याचें वजन 
स मारे ४० हक.ग्र . (९० पौंड) ऄसते. झशगे ५० सें.मी. (२० आंच) हून जास्त वाढलेली क्वहचतच हदसून येतात. 
तरीही दहक्षण भारतात हदसून येणाऱ्या काळवीटाचंी झशगे ईत्तर भारतातील काळवीटापेंक्षा जास्त लाबं 
ऄसलेली अढळून येतात. ऄँटीलोपीने ह्या क ट ंबातं मोडणाऱ्या झचकारा, काळवीट चौझशगा ह्या तीन्ही 
प्राण्यापंैकी फक्त काळवीटच भारतात सवगत्र अढळून येतो. झचकारा व चौझशगा हे भारतातील काही ठराहवक 
भागातंच हदसून येतात. माद्या व पूणग वाढ न झालेले नर याचंा रंग वरील बाजूस हपवळट ताबंडा ऄसून 
पोटाकडे पाढंरट ऄसतो. नर तीन वषाचा झाला की हळूहळू त्याचा पाठीकडील रंग काळसर होउ शकतो 
ऄशा प्रकारे पूणग वाढलेल्या नराचा रंग वरील बाजूस काळा व पोटाकडे पाढंरा ऄसतो. परंत  काही काही 
भागात हा रंग पूणग काळा न होता गडद ताबंडा ऄथवा च ाकलेटी ऄसा रहातो. नराचंी झशगे गोल गोल ऄशी 
वळ्यावळ्यानंी बनलेली ऄसतात. झशगामं ळे नराला एक प्रकारचे देखणेपण अलेले ऄसते. झशगवाल्या 
माद्या क्वहचतच पहावयाला हमळतात; परंत  बह तकरून माद्यानंा झशगे नसतात. ईन्हाळ्याच्या हदवसातं 
त्याचं्या शरीराचा रंग झकहचत हफकट होतो. पावसाळ्यानंतर त्यानंा मउ मउ व दाट ऄशी केसाचंी लव 
अलेली हदसून येते. 
 
 महाराष्ट्रातील सातारा, ऄहमदनगर, ब लढाणा, परभणी, भडंारा ह्या भागामंध्ये काळवीट हदसून 
येतात. एकेका कळपातं स मारे ३० पासून पन्नासपयंत जनावरे हदसून येतात. पूवी काही हठकाणी तर 
शकेडोंच्या संख्येने ते एकेका कळपातं हदसत. काळवीटानंा बह तकरून ख रया झ डूपाचंी जंगले तसेच 
साधारण ईंचीच्या गवताचे सपाट प्रदेश ऄशा जागा फार अवडतात. ते सहसा दाट जंगलामध्ये जास्त दाट 
झाडीच्या हठकाणी जात नाहीत. काळवीट गवत, चारा व हनरहनराळ्या प्रकारची हपके यावंर अपला 
ईदरहनवाह करतात. साधारणपणे काळवीट फक्त भर द पारच्या मध्यान्ह प्रहरी सावलीच्या जागी हवसावा 
घेतात. थोडे उन कलले की प न्हा चरावयाला हनघतात. त्याचंी रॅवणशहक्त साधारणच ऄसते. तसेच 
वासाचे ज्ञान देखील हवशषे नसते. मात्र त्याचंी दृष्टी ऄहतशय तीक्षण ऄसून हतचा ईपयोग संरक्षणाच्या कामी 
होतो. ऄथात त्याचें चपळ पायही संरक्षणाच्या कामी हततकेच ईपयोगी येतात. कळपाचें नेतृत्व वयस्क व 
ऄन भवी ऄशा मादी काळवीटाकडे ऄसते. संभाव्य धोक्याचा आशारा हमळाल्याबरोबर कपळातंील सवगच 
काळवीट लाबं लाबं ईड्ा टाकीत स टतात व थोड्ाच वळेातं चौखूर पळू लागतात. फेब्र वारी माचगच्या 
स मारास काळवीट मदावर येउन त्याचंा समागमाचा हंगाम स रू होतो. ह्या काळातं नर काळवीट फारच 
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भाडंखोर होतात. ऄशा वळेी माद्या हमळवण्यावरून नरामंध्ये भाडंणे स रू होता. ह्या काळातं त्याचं्या 
चालण्यातं एक प्रकारचा ताठा व डौलदारपणा येतो. ते अपले डोके झकहचत मागे झ कवनू चालतात; 
त्याम ळे झशगे जवळजवळ पाठीला टेकल्यासारखी वाटतात. त्याचं्या डोळ्याजवळील ईभ्या रेघेसारखी गं्रथी 
या वळेेस पूणग ईगडली जाते अहण ते घशातूंन ग रग रल्यासारखा एक प्रकारे अव्हानय क्त ऄसा अवाज 
काढतात. ह्या काळात हकत्येक नर अपल्या ताडं्ातील रोज बरोबर ऄसणाऱ्या ऄनेक माद्यानंा सोडून 
देउन एकाच स ंदर मादीला बरोबर घेउन हनघून जातात. एका वळेेस एक ऄथवा दोन हपल्लानंा जन्म हदला 
जातो. मादी हपलानंा मउ गवतात लपवनू ठेवते. लवकरच हपलानंा प रेशी शहक्त अल्यावर ते कळपातं 
सामील होतात. 
 
 बोव्हीडे क ट ंबाचे ―बोसलाहफनी‖ नावाचें अणखी एक ईपक ट ंब अहे. त्यामध्ये चौझशगा व नीलगाय 
हे प्राणी येतात. याप ढे अपण ह्या दोन्ही प्राण्याचंी माहहती पहाणार अहोत. ह्या ईपक ट ंबाचे वैहशष्ट्ये म्हणजे 
त्याचें खूर ऄगदी छोटे ऄसून प ढून गोलाकार ऄसतात. ऄँटीलोपीने ह्या ईपक ट ंबातंील प्राण्यापं्रमाणे 
त्याचं्या जाघंामध्ये गं्रथी नसतात. हा प्राण्याचें मागील पाय प ढील पायापेंक्षा अखूड ऄसतात. अता अपण 
ह्या ईपक ट ंबातील प्राण्याचंी सहवस्तर माहहती पाहू. 
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चौशींगा 
(फोरह ानटड् अरँ्ीलोप) 

 
 ह्या प्राण्याचं्या चौशींगा ह्या नावावरूनच त्याला चार झशगे ऄसली पाहहजेत हे अपल्या लक्षातं येते. 
ह्या प्राण्याला झहदीमध्ये ―चौसींगा‖ ऄसे म्हणतात. ह्याची प ढली झशगे ऄगदी अखडू ऄसून ती जेमतेम १-३ 
सें. मी. (१/२ ते १ आंच) लाबंीची ऄसतात; व मागील झशगे साधारण ७ ते १२ सें. मी. (३ ते ५ आंच) लाबं 
ऄसतात. मादीला झशगे नसतात. कें व्हा केव्हा नराची प ढील झशगे आतकी छोटी छोटी ऄसतात की तेथे 
केवळ दोन ईंचवटेच हदसून येतात. ह्या प्राण्याचंी जहमनीपासूनची ईंची स मारे ६०-६५ सें.मी. (दोन ते 
सव्वादोन फूट) आतकी भरते. त्याच्या शरीराचा रंग वरील बाजूस लालसर ताबंडा व अतील बाजूस पाढंरा 
ऄसतो. वयस्क चौशींगे रंगाने हपवळसर ताबंूस ऄसे हदसतात. चारही पायावर ग डघ्यापासून खाली गडद 
चॉकलेटी काळसर रंगाची ईभी रेघ हदसून येते.प ढील पायावंर ती जास्त रंूदट व ईठावदारपणे हदसून 
येते. ह्या प्राण्यानंा ऄती दाट जंगले अवडत नाहीत. त्यानंा पहाडी प्रदेश तसेच ख रया झ डूपाचें प्रदेश 
झकवा सळसळणाऱ्या गवताचें प्रदेश ऄशी हठकाणे रहावयास अवडतात. द पारच्या वळेेस ते गवतामध्येच 
अरॅय शोधतात. ह्या छोया प्राण्यानंा प्यावयास म बलक पाणी लागते. त्याम ळे जंगलाच्या हद्दीपासून 
जवळच गावं स रू होत ऄसेल तर ऄशा गावाचं्या नदी, तलावात, तळ्याकाठी देखील चौशींगे मोठ्या 
प्रमाणावर हदसून येतात. त्याचें कळप मोठमोठ्या संख्येने नसून ती सहसा एकटी-द कटीच हदसून येतात. 
 
 वषाच्या स रूवातीला पावसाळ्यापूवी मादी हतच्या एक दोन हपलाबंरोबर हदसून येते. केव्हा केव्हा 
नर, मादी व हपले ऄसे सवग क ट ंबदेखील चरताना हदसून येते तर कधी कधी एकटा नर त्याच्या चारपाचं 
माद्याबंरोबर जात ऄसताना अढळतो. पावसाळा हा त्याचं्या समागमाचा हंगाम. जानेवारी फेब्र वारीच्या 
स मारास नवीन हपले जन्मतात. गभगधारणेचा काल ८ ते ८ १/२ महहने ऄसतो चौशींगाचंी छोटी छोटी हपले 
लहान ऄसतानाच पाळल्यास ती लगेच माणसाळली जातात. महाराष्ट्रात चौशींगे काही भागात अढळतात. 
 

नीलगाय 
(ब्लू बुल) 

 
 नीलगाय हा साधारणपणे घोड्ासंारखा हदसणारा प्राणी अहे. मात्र याची मान जास्त जाड ऄसून 
मोठी ऄसते व प ठ्ठ्ठ्यात तो घोड्ापेक्षा कमी रंूद व भरीव ऄसतो. हा प्राणी देखील बोव्हीडे क ट ंबाच्या 
बोसलाहफनी या ईपक ट ंबातच मोडतो. ह्या प्राण्यातंील पूणग वाढलेला नर जहमनीपासून स मारे १२५ ते १४० 
सें.मी. (सव्वाचार ते पावणेपाच फूटापयंत) ईंच ऄसतो. मादी मात्र बरीच लहान ऄसते. फक्त नरालाच 
झशगे ऄसतात. ती साधारणपणे २०-२२ सें.मी. (८ ते ९ आचं) लाबंीपयंत वाढतात. पूणग वाढलेल्या नराचा रंग 
उदी ऄथवा राखाडी ऄसतो. त्याच्या प्रत्येक पायावर ख राच्या वर पाढंऱ्या रंगाचा पट्टा ऄसतो. तसेच दोन्ही 
गालावर दोनदोन पाढंरे हठपके ऄसतात. ओठ, हन वटी, कानाच्या अतील भाग व पाठीमागे शपेटीच्या 
अतील बाजू पाढंऱ्या ऄसतात. माद्या व पूणग वाढ न झालेले नर याचंा रंग राखाडी नसून कबरा ऄसतो. नर 
व मादी दोघाचं्या मानेवर काळ्या रंगाची केसाचंी ख रटी अयाळ ऄसते. नराच्या गळ्याला दाढीसारखे लाबं 
काळे केस ऄसतात. नराची झशगे हत्रकोणी अकाराची ऄसतात. झशगाचंा रंग काळा ऄसतो. 
 
 नीलगाय हा प्राणी महाराष्ट्रात काही हजल्ह्यामध्ये हदसून येतो. त्यानंा रहावयाला घनदाट जंगले 
अवडत नाहीत. गवताळ तसेच ख रया झाडा-झ डूपानंी भरलेल्या ऄरण्याच्या भागातं ते मोकळेपणी 
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चरताना हदसून येतात. हपकाचं्या लागवडीखाली ऄसलेल्या भागातंही ते सरास घ सून चरत ऄसताना 
अढळतात. तसेच द पारचे कडक उन खाली सरले की प न्हा चरावयाला बाहेर पडतात. ऄगदी द पारच्या 
कडक ईन्हाच्या वळेेसच फक्त सावलीच्या जागी अरॅय घेतात. नीलगायी गवत, चारा याप्रमाणे 
झाडाझ डूपाचंा पाला, त्याचंी फळे देखील खातात. हवशषेतः बोरीच्या झाडावर त्या हवशषे अवडीने चरतानंा 
हदसून येतात. मोहाची ताजी टवटवीत फ ले त्यानंा फारच अवडतात. त्या पाण्याहशवाय हकत्येक 
हदवसदेखील राहू शकतात. आतकेच काय ईन्हाच्या हदवसातं देखील त्यानंा मधूनमधून ३-४ हदवस पाणी 
नसले तरी चालते. 
 
 कळपाचा म ख्य नर धोका वाटल्यास कळपातं चरत ऄसलेल्या आतर प्राण्यानंा ग रग रल्यासारखा 
हलक्या अवाजात आशारा देतो; त्याबरोबर अळसटपणे आतस्ततः चरत ऄसलेली ग रे ताबडतोब चारही 
पायावंर धावत स टतात. ह्या प्राण्याचें घ्राणेंहद्रय व दृहष्टज्ञान चागंले ऄसते. रॅवणशहक्तचा मात्र हततकासा 
ईपयोग होत नाही. हे प्राणी ऄहतशय वगेाने धावतात. शत्रूच्या हातून हनसटून जाण्याकहरता ह्या प्राण्यानंा 
सवगस्वी अपल्या पायावंर ऄवलंबून रहाव े लागते. नर तर पळण्यात ऄहतशय चपळ ऄसतो. कठीण, 
खडबडीत, खडकाळ ऄशा जागेवरून एखादा नर धावत ऄसेल तर घोड्ाला देखील त्याला पकडणे 
कठीण जाइल. यावरून ते ऄशा खडबडीवरूनही हकती वगेाने पळू शकतात याची कल्पना येइल. 
काळवीट, चौझशगा ह्या हरणापं्रमाणे नीलगायी देखील एकाच हठकाणी अपली हवष्ठा टाकतात. एकेका 
कळपातं साधारणपणे ४ पासून १० पयंत ग रे झकवा त्याहूनही ऄहधक ग रे हदसून येतात. कळपातं 
साधारणपणे माद्या व त्याचंी हपले हदसून येतात. एखाद द सरा म्हातारा नर देखील बरोबर ऄसतो. बह तेक 
वळेा तरूण नर एकटा द कटा हफरताना हदसून येतो ऄथवा १०-१५ तरूण नर एकत्र येउन कळप 
बनहवतात. ह्या प्राण्याचं्या समागमाचा ऄसा काही एक ठराहवक काल हदसून येत नाही. नवीन हपले 
वषगभरातं केव्हाही जन्मताना हदसून येतात. मादीचा गभगधारणेचा काल स मारे ८ ते ९ महहने आतका ऄसतो. 
एका वळेेस १ ऄथवा २ हपले जन्मतात. नीलगाइ सहज माणसाळता येतात. परंत  नर मात्र केव्हा हफरेल 
याची शारॄती देता येत नाही. 
 
 नीलगाइचे मासं काही हठकाणचे लोक खावयास वापरतात; परंत  ते गाइ म्हशीपेक्षा कमी रुचकर 
ऄसते. हकत्येक हठकाणी नीलगाय हा गाइसारखाच एक प्राणी ऄसल्याम ळे त्याला झहदू धमाचे लोक पहवत्र 
मानतात व त्याला हशकाऱ्याचं्या बंद कीने मारावयास मनाइ करतात. 
 

सहहीडे कुरंु्ब 
 
 अतापयंत अपण अटीओडक्टायला ह्या गटातंील बोव्हीडे या क ट ंबाची सहवस्तर माहहती पाहहली. 
याप ढे अपण ह्या गटाच्या सव्हीडे नावाच्या द सऱ्या क ट ंबाची व त्यामध्ये येणाऱ्या प्राण्याचंी माहहती पाहणार 
अहोत. ह्या क ट ंबामध्ये येणारे प्राणी म्हणजे हरणे व साबंराचं्या हवहवध जाती होत. बोव्हीडे क ट ंबापासून 
सव्हीडे क ट ंब प ढील प्रकारे वगेळे सागंता येइल. 
 
 बोव्हीडे क ट ंबातील प्राण्याचंी झशगे पोकळ ऄसून ती कायम ऄसतात; परंत  सव्हीडे क ट ंबातील 
प्राण्याचंी झशगे भरीव ऄसून ती वषातून एकदा झडून प न्हा ईगवतात. गाइ बैलाचंी झशगे म्हणजे डोक्यावर 
छोटीशी अखूड हाडे व त्यावर पोकळ जाड कवच ऄसते परंत  साबंर व हरणे ह्याचं्या डोक्यापासून लाबं 
लाबं हाडे (झशगे) डोक्यावर ईगवलेली ऄसतात. ती वषातून एकदा म ळासकट ईन्मळून पडतात व 



 

अनुक्रमणणका 

हवणीच्या हंगामात प न्हा ईगवतात. झशगे म्हणजे डोक्याच्या कवटीच्याच हाडाचंा भाग अहे. ती ईगवतात 
तेंव्हा प्रथम मखमलीसारखे नाजूक नरम ईंचवटे ऄसल्यासारखी वाटतात नंतर लवकरच लाबं लाबं 
पसरतात. छोया छोया हरणानंा स रुवातीला फक्त एकेकच लाबं झशग येते. जसजशी वष ेजाउन ती 
वयात येतात तसतसे त्यानंा फाटे फ टत जातात. हरणाचं्या तसेच साबंराचं्या वगेवगेळ्या जातींप्रमाणे 
झशगानंा फाटे फ टण्याच्या तऱ्हा वगेवगेळ्या ऄसतात. हरणापेंक्षा साबंराचं्या झशगानंा जास्त फाटे फ टलेले 
हदसून येतात. ही झशगे काही एक ठराहवक वयोमयादेपयंत वाढत जातात त्यानंतर ती कायम तेवढीच 
राहतात. नवीन झशगे ईगवताना स रुवातीला जे मखमलीसारखे ईंचवटे ईगवतात ते फारच नरम ऄसून 
त्यानंा चटकन आजा होण्याचा संभव ऄसतो त्याम ळे हे प्राणी त्या वळेेस त्यानंा फारच जपत ऄसतात. ऄशा 
वळेेस ते अपले डोके कशावरही अपटू देत नाहीत. तसेच ह्या प्राण्यानंा अपली झशगे पूणग वाढल्यावर 
झाडावर घासून घासून ग ळग ळीत करण्याची सवय ऄसते. हे प्राणी त्याचं्या अवडीच्या ठराहवक झाडावंरच 
झशगे घासावयास हनयहमतपणे जातात. झशगाचंा ईपयोग स्वसंरक्षणासाठी तसेच माद्यानंा अकर्मषण्यासाठी 
होतो. झशगे पूणग वाढल्यावर ते जोडीदार (माद्या) शोधावयास तयार होतात. ऄशा वळेेस माद्यावंरुन नरामंध्ये 
फारच भाडंणे होतात. तसेच माद्या हमळहवल्यावर अपापल्या जागा व हद्दींवरुन देखील त्याचं्यात भाडंणे 
होतात. ऄशा वळेेस झशगे एकमेकात ऄडकव ू ते एकमेकासं मागे रेटावयास सज्ज होतात. हवजयी नर 
द सऱ्याला रेटत रेटत मागे नेतो. झशगाचं्या ह्या मारामारीत कधीकधी दोघाचंीही झशगे एकमेकात ऄडकून 
ऄशी ग ंततात की ती हनघता हनघत नाहीत व ती कधी कधी म ळासकट ईखडून दोन्ही नर गतप्राण होतात. 
ऄथात ते फक्त झशगाच्या सहाय्यानेच मारामारी करु शकतात ऄसे नाही तर झशगे नसलेल्या काही हरणाचं्या 
जातीचे नर अपल्या डोक्याने म संडी मारुन प्रहतस्पध्यावर हल्ला करतात. 
 
 हरणाचंी घ्राणेंहद्रये, रॅवणशक्ती व दृष्टी फारच तीव्र ऄसून ती ऄहतशय चपळ ऄसतात. शत्रूच्या 
तडाख्यातून बचाव करुन घेण्यासाठी त्यानंा ह्या सवग गोष्टींचा ईपयोग होतो. हरणे व साबंरे ही नेहमी 
हहरव्यागार ऄशा जंगलात ऄगर गवताळ प्रदेशात अढळून येतात. ती कें व्हाही रखरखीत वाळवटंी प्रदेशात 
हदसून येत नाहीत. वगेवगेळ्या हठकाणच्या भौगोहलक पहरस्स्थतीन रुप त्याचें अकार लहान मोठे ऄसे 
अढळून येतात. ईदाहरणाथग भारतातच पहावयाचे झाल्यास मध्य प्रदेशात तराइच्या भागात तसेच 
हहमालयाच्या पायर्थयाशी हदसून येणारी हठपकेवाली हरणे चागंलीच मोठी ऄसलेली अढळतात. तसेच मध्य 
प्रदेशातील साबंराचंा हदमाख व बाधंा ऄप्रतीम ऄसतो. गंगेच्या ईत्तरेकडे व दहक्षण भारत येथे अढळणारी 
साबंरे त्यामानाने लहानखोर ऄसतात. हे म ख्यतः त्या त्या भागात त्यानंा चरावयास हमळणाऱ्या गवत व 
झाडपाला ह्याचं्या दजावर ऄवलंबून अहे. तसेच हनरहनराळ्या राहणीमानान सार त्याचेंमध्ये काही बदलही 
अढळून येतात. मध्यप्रदेशात ती ईंच ईंच गवताच्या सपाट प्रदेशात रहातात. त्याचें खूर छोटे व खालील 
बाजूने कडक ऄसे ऄसतात. त्याचा ईपयोग त्यानंा टणक ऄशा जहमनीवरुन जलद धावण्यास होतो. तर 
तराइच्या दलदलीत प्रदेशात अढळून येणाऱ्या साबंराचें खूर मउ व पसरट ऄसलेले हदसून येतात. ऄशा 
खूरामं ळे त्यानंा दलदलीवरुनही लवकर पळता येते. राहणीमानान सार हदसून येणारा ऄसा द सरा फरक 
म्हणजे साबंर व बाराझशगा हे ऄहत दाट झाडीच्या जंगलात तसेच ईंच ईंच गवताचं्या प्रदेशात हदसून येत 
ऄसल्याम ळे ऄशा हठकाणी त्याचंी दृष्टी फारशी कामाला येत नाही. तेव्हा धोक्याचा आशारा कानाने हटपून 
घेण्यासाठी त्याचें कान मोठे व पसरट ऄसतात. त्याम ळे ते अवाजाच्या जास्त लहरी चटकन पकडू 
शकतात. याईलट हरणे ईघड्ा माळरानावर राहत ऄसल्याम ळे त्याचें डोळे मोठे ऄसून कान लहान 
ऄसतात. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 ईन्हाळ्यामध्ये बऱ्याचशा जातीच्या हरणाचंा व साबंराचंा रंग हफकट होतो व हहवाळ्यामध्ये तो गडद 
झालेला हदसून येतो. रंगात होणारा हा फरक अजूबाजूच्या सृष्टीत झालेल्या बदलाशी साम्य ठेवतो. 
ईन्हाळ्यात सवगत्र झाडाचंी पाने स कून गेलेली ऄसतात. गवत शतेे हपकून हपवळी झालेली ऄसतात 
त्यावळेेस त्याचंा रंग हफकट होतो. 
 
 साबंर व हरणे ही देखील गवत, चारा तसेच झाडपाला खाउन रहातात. त्यानंा देखील 
गाइबलैापं्रमाणे मोठे कप्प्याकप्प्याचें पक्वाशय ऄसते. अटीओडक्टायला ह्या गटातंील सवगच प्राणी 
बेस मारपणे वाढणारा झाडपाला, गवत आत्यादी खाउन हनसगाचा समतोल कसा राखतात हे अपण मागे 
पाहहलेले अहे. तसेच हे प्राणी कानीव्होरा गटातील प्राण्याचें म ख्य खाद्य ऄसतात हे अपण मागील 
प्रकरणात पाहहलेले अहे. ऄशा प्रकारे एक द सऱ्याला खाउन त्याचंी वाढ बेस मारपणे होउ देत नाही व 
हनसगाचा समतोल अपोअप राखला जातो. 
 
 हरणे व साबंरे याचें म ख्य शत्र ू वाघ, झसह, हबबळे व जंगली क ते्र हे होत. काही हठकाणी 
मगरीदेखील हरणे मारीत ऄसल्याची ईदाहरणे हदसून अलेली अहेत. हरण, साबंर याचंी छोटी हपले 
कोल्हे, लाडंगे देखील मारुन खातात. हरणाचंा अपल्या शत्रूपासून स टका करुन घेण्याचा एकमेव मागग 
म्हणजे त्याचं्या ऄंगी ऄसलेली चपळता. प्रत्यक्ष धोका अहे हे कळण्यापूवी हरणे एकप्रकारे बेचैन होउन 
जातात. त्याचंी दृष्टी, रॅवणशहक्त व गंधज्ञान ही हतन्ही फारच तीक्षण ऄसल्याम ळे ताबडतोब धोक्याचे स्वरुप 
कळून येते. हशवाय ती कळपाने रहातात. हरणे, साबंरे यामध्ये कळपाने रहाण्याची पध्दती हदसून येते. 
एकटे द कटे भटकत ऄसलेले हरीण ऄथवा साबंर वाघझसहाचं्या तावडीत पटकन सापडते. 
 
 कानीव्होरा गटातील प्राण्याखेंरीज त्याचंा द सरा शत्र ू म्हणजे त्याचें रक्त च षनू घेणारे ऄसे 
हनरहनराळ्या प्रकारचे कीटक व माशा हे होत. ऄथात त्याचंा ईपद्रव फार ऄसला तरी हे वाघझसहासारखे 
त्याचें जीवघेणे शत्र ूनाहीत. प ष्ट्कळसे कीटक ह्या प्राण्याचं्या कातडीवर ऄंडी घालावयास येतात. त्याचंा 
ईपद्रव टाळता यावा म्हणून हकत्येकदा हरणे व साबंरे अपल्या जागा बदलतात. हवशषेतः पावसाळ्यापूवी 
दाट झाडीत जेव्हा ह्या माशा व कीटक संख्येने फारच वाढून जास्त ईपद्रवी होतात तेव्हा ते प्राणी दाट 
जंगले सोडून ईघड्ावर येतात. 
 
 जंगलामध्ये ह्या शत्रूखेरीज हरणानंा हमत्रदेखील प ष्ट्कळ अहेत. हठपकेवाली हरणे जास्त 
हमसळणारी (सोशल) हदसून येतात. हरणे, साबंरे, नीलगायी, काळवीट एकत्र चरत ऄसलेली प ष्ट्कळदा 
हदसून येतात. ड करेदेखील जवळपास अढळतात. हन मान वानराशंी हठपकेवाली हरणाचें हवशषे सख्य 
ऄसलेले हदसून येते. माकडानंी वरुन तोडून टाकलेली तसेच ऄधगवट खाउन टाकलेली फळे 
खाण्याकहरता हरणे व रानगायी ही वानरे ऄसलेल्या मोठमोठ्या झाडाखंाली नेहमी जमा होतात. याहशवाय 
मनैा, गायबगळे व ऄशा प्रकारचे अणखी काही पक्षी रानगायी, रानम्हशी व हरणाचं्या पाठीवर बसून 
जाताना हकत्येकदा हदसून येतात. हे पक्षी त्या प्राण्याचं्या कातडीवरील कीटक हटपून खातात. तसेच हे 
प्राणी चरत ऄसताना गवतातूंन ईडालेले कीटक, टोळ आत्यादी खाण्याकहरता पक्षी त्याचं्याबरोबर जातात. 
 
 जंगलातील प्राण्याखेंरीज हरणाचंा अणखी नाश करणारा एक मोठा शत्र ूम्हणजे हशकारी-मानव हा 
होय. स ंदर स ंदर हरणे हशकाऱ्याचं्या बंद कीला फारच बळी पडून त्याचंी संख्या अज खूपच रोडावलेली 
हदसत अहे. याहशवाय सवगत्र वसाहतीकहरता अपण जंगले तोडून ती जागा वापरात अण ूलागलो त्याम ळे 
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अपण ऄप्रत्यक्षरीत्या त्याचं्या नैसर्मगक वसाहती नाहीशा करुन ह्या प्राण्यानंा नाहीसे करण्यास हातभार 
लाव ूलागलो. या सवग कारणास्तव अज त्याचंी संख्या खूपच कमी झालेली हदसून येते. याबद्दल सहवस्तर 
हववचेन अपण प स्तकाच्या शवेटी पहाणार अहोत. 
 
 हरणे अपापसातं एकमेकाशंी संधान ठेवण्यासाठी ऄनेक प्रकारचे अवाज काढतात. संभाव्य 
धोक्याचा आशारा देण्याकहरता अतग स्वरात ठराहवक वळेाच्या ऄंतराऄंतराने थाबंून ओरडतात झकवा शीळ 
घालतात. धोका संपेपयंत ती ऄशा अवाजाता ओरडत रहातात. आतकेच काय ह्या ओरडण्या व्यहतहरक्त ती 
पायाने जमीन जोरजोराने बडहवतात. काही जातीच्या हरणामंध्ये धोका अहे ऄसे कळून अल्याबरोबर 
कळपाचंा प्रम ख प्रथम जमीन जोरजोराने बडहवतो व त्यानंतर ओरडून आशारा देतो. नर व मादंी याचं्या 
समागमाच्या वळेेस नर साबंर मोठ्या व ठराहवक स्वरातं गजगना करतो. दोन नराचंी मारामारी चालू ऄसेल 
त्या वळेी ते अव्हानात्मक अवाज काढतात. या खेरीज हरीणी ऄथवा साबंरमादंी अपल्या छोयाशा 
पाडसाला बोलावण्याकहरता मउ अवाजात क रक रल्यासारखा अवाज काढतात. केव्हा केव्हा त्या 
अपल्या पायानंी जमीन देखील हलकेच वाजहवतात. 
 
 एकमेकाशंी संधान ठेवण्यास अवाजाखेरीज त्यानंा एक ठराहवक प्रकारचा वास येणाऱ्या गं्रथी 
ऄसतात. बह तेक हरणानंा प्रत्येक डोळ्याखाली एकेक वास येणारी गं्रथी ऄसते. भेकरानंा कपाळावर 
अणखी एक गं्रथी ऄसते. समागमाच्या हंगामात ह्या गं्रथीपासून येणारा वास जास्त ईग्र ऄसतो. याचा 
ईपयोग माद्यानंा अकृष्ट करून घेण्याकडे होतो. चेहऱ्यावर ऄसणाऱ्या ह्या गं्रथीखेरीज बऱ्याचया हरणाचं्या 
पायाच्या खूरामध्येही एकेक गं्रथी ऄसते. पायाचं्या टाचेत ऄसलेल्या या गं्रथीचा ईपयोग वासावरून माग 
काढण्यासाठी कसा होतो ह्याबद्दल मागे हववचेन केलेले अहे. बह तेक जातीची हरणे कळपा कळपाने 
राहतात. कौट ंहबक सामाहयक जीवनाची त्यानंा फार अवड हदसून येते. वगेवगेळ्या जातीच्या हरणाचं्या 
कळपजीवनाचा ऄभ्यास करणे फार मनोरंजक अहे. साबंरामंध्ये नर म्हातारा होउन मदावर येइनासा 
झाला म्हणजे कळपातून, हनवृत्त होउन एकाकी जीवन कंठू लागतो. तसेच एखादा नर फारच जखमी 
झाला ऄसेल तर तो बरा होइपयंत एकटाच राहतो. पूणग बरा झाल्यावर तो कळपातं सामील होतो. 
त्याचेंमध्ये कळपप्रम ख ऄसतोच ऄसे नाही. हभवहवले ऄसता कळप हवख रला जातो. तो कोणाच्याही 
नेतृत्वाखाली धाव ूलागतो. छोटी हपले जवळजवळ तीन वषांची होइपयंत अइजवळ राहतात. म्हणजेच 
एखाद्या मादीबरोबर ऄगदी न कत्याच जन्माला अलेल्या हपलापासून ते तीन वषांपयंतची हपले ऄसू 
शकतात. ऄशी ऄनेक क ट ंबे एकत्र येउन देखील कळप बनतात. ऄशा कळपाचे नेतृत्व एका ह शार व 
ऄन भवी मादीकडे ऄसते व हतचे ह कूम हबनहदक्कत व अजे्ञने पाळले जातात. हतला मदतनीस म्हणून 
अणखी एक मादी ऄसते. क्वहचत् ती देखील अज्ञा देते. हरणाचंा कळप हवरॅातंीसाठी तसेच रवथं 
करण्यासाठी सावलीला बसला ऄसला तरी कळपाचे नेतृत्व ऄसलेली मादी मधून मधून डोके वर करून 
धोक्याचा कानोसा घेत ऄसते. हरणामंध्ये रॅवणशहक्त, दृष्टी व गंधज्ञान ही तीनही सारख्या प्रमाणात 
ईपयोगात अणली जातात. कळपातील नर हपले देखील फार ह षार व चलाख ऄसतात परंत  त्यानंा हवशषे 
प्राधान्य हदले जात नाही. फक्त जेव्हा ती मोठी होउन वगेळे क ट ंब थाटतात तेव्हाच त्याचेंकडे क ट ंबाचे 
नेतृत्व जाते. हरणाच्या कळप जीवनावर खूपच हलहहता येण्यासारखे अहे परंत  येथे आतकेच वणगन प रे. 
प्रत्येक कळपाच्या चरण्याच्या ठराहवक हद्दी ऄसतात. 
 
 साबंराचं्या हवणीचा हंगाम हडसेंबर ते माचगपयंत ऄसतो. परंत  हडसेंबरच्या मध्यापासून ते 
जानेवारीच्या मध्यापयंत ह्याचा जोर जास्त हदसून येतो. मदावर अलेल्या साबंरामंध्ये माद्यावंरून फार 
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भाडंणे होतात. एकेका नराच्या १०/१२ माद्या ऄसतात. क्वहचत् ही संख्या तीसावरही जाते. ज्या हठकाणी 
माद्याचंी टंचाइ भासते ऄशा हठकाणी या काळातं नरामंध्ये माद्यावंरून भाडंणे न होता हद्दीवरून होतात. 
माद्या नराचं्या अवाजावर व त्याचं्या गं्रथीच्या ईग्र वासाकडे अकृष्ट होतात. ज्या नराला जास्त ईग्र वास 
येतो ऄशा नराकंडे त्या अपोअप अकर्मषल्या जातात. 
 
 भेकरे, कस्त री मृग यासंारख्या छोया अकाराच्या हरणामंध्ये साहंघक कळपजीवन हवशषेत्वाने 
हदसून येत नाही. भेकरे तर दोन तीन झकवा फार फार तर एक नरमादी व दोन तीन हपलाचें ऄसे संबंध 
क ट ंब ऄशा संख्येने अढळून येतात. हरीणी हपलानंा जन्म द्यावयाच्या वळेेस कळपापासून वगेळी होउन 
एकातं व स रहक्षत जागी जाते व गवतामध्ये अपले पाडस लपवनू ठेवते. ते ८/१० हदवसाचें मोठे होउन 
साधारण चागंले चालू लागले की ती त्याला घेउन कळपातं सामील होते. नवीन जन्मलेली हपले २/३ 
वषांनी वयात येतात. 
 
 सव्हीडे क ट ंबातं मोडणारे साबंर, हठपकेवाले हरीण व भेकर हे तीन प्राणी महाराष्ट्रातं हदसून 
येतात. याप ढे अपण त्याचंी सहवस्तर माहहती पाहणार अहोत. 
 

साबंर 
(सांबर अथवा स्र् ग) 

 
 भारतात हदसून येणाऱ्या सस्व्हगडे क ट ंबातील हरणाचं्या सवग जातींमध्ये साबंर हा सवात मोठा प्राणी 
ऄसून त्याचंी झशगे ऄहतशय डौलदार व चटकन नजरेंत भरतील ऄशी अकषगक ऄसतात. चागंल्या पूणग 
वाढलेल्या नराची जहमनीपासूनची ईंची १५० सें.मी. (५ फूट) भरते, परंत  ती सरासरी साडेचार ते 
पावणेपाच फूट ऄसते. मस्त नराचे वजन २२० ते ३२० हक.ग्र . (५०० ते ७०० पौंडापयंत) सहज भरू शकते. 
नमगदा, तापीच्या खोऱ्यात तसेच मध्य प्रदेशातं हदसून येणाऱ्या साबंराचं्या झशगाचंी लाबंी खूपच मोठी म्हणजे 
११० ते १२५ सें.मी. (४५ ते ५० आंचापयंत) ऄसू शकते. त्यामानाने ईत्तर व दहक्षण भारतात हदसून येणाऱ्या 
साबंराचंी झशगे खूपच लाबं म्हणजे साधारणतः ८५ ते ९० सें.मी. (३५ ते ३८ आंचापयंत) ऄसतात. 
 
 साबंराचंा रंग ताबंडट हपवळा ऄसून त्याचं्या ऄंगावर लाबं केस ऄसतात. साबंराच्या पाठीवरून 
हात हफरहवला ऄसता मउ व ग ळग ळीत न लागता खरबरीत जाड केस हाताला लागतात. नराच्या मानेवर 
व गळ्याखाली देखील अयाळीसारखे लाबं लाबं केस ऄसतात. साबंराच्या पोटाकडे पाढंरा रंग ऄसतो. 
माद्याचं्या पाठीवरील रंग नरापेक्षा हफकट ऄसतो. वयस्कर नराचंा रंग जास्त गडद ऄसलेला हदसून येतो. 
साबंराचंी झशगे भव्य ऄसून मजबूत ऄसतात. साबंराच्या झशगाना फाटे ठराहवक ऄशी पद्धती हदसून येते. 
म ळाजवळ पहहला फाटा फ टून दोन भाग होतात. त्यापैकी प ढचा भाग ठराहवक ऄंतरापयंतच वाढतो. 
पाठीकडील भागाला प न्हा फाटे फ टतात. भारतातील साबंराच्या झशगानंा चार वषापयंत फाटे फ टतात. 
त्यानंतर दरवषी झशगे गळून नवीन अली तरी नवी अलेल्या झशगानंा तेवढेच फाटे ऄसतात. 
 
 महाराष्ट्रातं सवगत्र साबंरे हदसून येतात पण ऄलीकडे त्याचंी संख्या फारच रोडावत चालली अहे. 
म्हणून सरकारने ह्याचं्या हशकारीवर बंदी घातली अहे. दऱ्याखोरी, पहाडी प्रदेश तसेच डोंगर 
ईतरणीवरील लागवडीचे प्रदेश ऄशा जागा साबंरानंा रहावयाला हवशषे अवडतात. गवत, झाडपाला तसेच 
हवहवध प्रकारची रानटी फळे हे साबंराचें प्रम ख खाद्य होय. साबंरे संध्याछाया पसरू लागल्या की चरावयाला 



 

अनुक्रमणणका 

बाहेर पडतात. ती रात्रभर चरत रहातात. हदवसाचें उन पसरू लागले की दाट झाडीमध्ये अडोश्याला 
जातात. त्याचंी दृष्टी साधारण ऄसते परंत  गंधज्ञान व रॅवणशहक्त फारच तीव्र ऄसते. ती ऄहतशय चपळ 
ऄसतात. आतका वजनदार प्राणी दाट झाडीतून ऄहजबात अवाज न करता अरृयगकारक चपळाइने 
सफाइदारपणे हालचाली करीत ऄसलेला हदसून येतो. साबंरे पाण्यामध्ये देखील ईत्तम प्रकारे पोहू 
शकतात. पाण्यातं ऄसताना त्याचें संबधं शरीर पाण्याखाली व झशगे अहण डोके तेवढे पाण्यावर तरंगताना 
हदसते. 
 
 मध्य व दहक्षण भारतातंील साबंराचंी झशगे माचगच्या शवेटाला झकवा एहप्रलच्या मध्यापयंत गळून 
गेलेली हदसतात. मे महहन्यापासून त्याचं्या डोक्यावर ईंचवटे हदसू लागतात. पावसाळ्यामध्ये ह्या 
ईंचवयावंर स ंदर मउशी मखमल हदसून येते अहण ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये ही मखमल नाहहशी होउन 
हतची जागा स ंदरशा अकषगक झशगानंी घेतलेली ऄसते. अपली झशगे झाडाचं्या ब ंध्याला घासून घासून 
ग ळग ळीत करण्याची सवंय साबंरानंा ऄसते. दऱ्याखोऱ्यामध्ये जागा हमळहवण्यावरून नरामंध्ये फार भाडंणे 
होतात. हवजयी नराला त्या भागातंील माद्याचंा ताबा हमळतो. नोव्हेंबर हडसेंबरच्या स मारास नरमादी 
साबंराचं्या जोड्ा हदसू लागतात. एकेका नराच्या ४/५ माद्या हदसून येतात. मद ओसरला की नर माद्यानंा 
सोडून एकटाच हनघून जातो. प न्हा हवणीचा हंगामा येइपयंत तो एकटाच राहतो. मे-जून मध्ये नवीन हपले 
जन्माला अलेली अढळून येतात. गभगधारणेचा काल स मारे ७ ते ८ महहने ऄसतो. एका वळेेस एक हपलू 
जन्माला येते. क्वहचत दोन झकवा तीनही हदसून येतात. छोटी हपले अपल्या अइजवळ वाढतात. 
अपल्याकडील साबंरे क्वहचतच मोठमोठ्या संख्येने एकेका कळपात अढळून येतात. ४ ते ५ झकवा जास्तीत 
जास्त १२/१४ साबंराचंा एकेक कळप अढळून येतो. त्यात माद्या व हपले हदसतात. हपलाचें रक्षण करण्याची 
व त्यानंा वाढहवण्याची सवग जबाबदारी मादीवर ऄसते. साबंराची कातडी फारच टणक ऄसते. बंद कीच्या 
हकत्येक गोळ्या देखील ती पचव ूशकतात. वाघाचे म ख्य खाद्य म्हणजे साबंर झकवा हरणाचें मासं होय. 
साबंराच्या धावण्याचा वगे साधारण ऄसतो. हरणापेंक्षा तो कमीच भरतो. साबंराचें मासं चवीला चोथट 
लागते. परंत  त्याला एक प्रकारची वगेळी चव ऄसते. पूवी हशकारी लोक साबंराची फार मोठ्या प्रमाणावर 
हशकार करीत राहहल्याने अज त्याचंी संख्या फारच कमी झाली अहे. 
 

णिपकेवाले हरीण 
(स्प ारे्ड णडअर) 

 
 हठपकेवाली हरीणे अपल्या सवांच्या पहरचयाची अहेत. हकत्येकदा अपण गवतात हरणे चरत 
अहेत, वर चंद्राचा शीतल प्रकाश पडला अहे, बाजूलाच पाण्याचा झरा वहात अहे ऄसे हचत्रातील स ंदर 
स ंदर देखाव े पहातो. रामायणापासून त्याचा मनाला भ रळ पाडील ऄसा थाट सवांना माहीत अहे याच 
हरीणाने सीतेला भ रळ घातली होती. हठपकेवाली हरणे सवग भारतभर हदसून येतात. परंत  हहमालयाच्या 
पायर्थयाशी व मध्यप्रदेशातंील हरणे फारच ईफाड्ाची व मस्त ऄशी ऄसतात. ह्या भागातंील पूणग वाढलेल्या 
नराची जहमनीपासून खादं्यापयंतची ईंची स मारे ९० सें.मी. (३ फूटापंयंत) व वजन स म रे ८० हक.ग्र . (१९० 
पौंडापयंत) भरते. झशगे साधारण ७५ ते ९० सें.मी. (२ ॥ फूटापासून ३ फूटापंयंत) लाबं ऄसतात. सवग 
जातीच्या हरणामंध्ये हठपकेवाले हरीण हदसावयाला ऄहधक अकषगक ऄसते. त्याच्या पाठीचा रंग ताबंूस 
ऄसून त्यावर पाढंरे हठपके ऄसतात. कपाळ देखील ताबंूस रंगाचे ऄसते परंत  प्रौढ हरीणाचंा रंग जास्त 
गडद ताबंडा ऄसतो. त्याचंा पोटाकडील भाग मात्र पाढंऱ्या रंगाचा ऄसतो. ह्या हरीणाचं्या झशगाला देखील 
साबंरापं्रमाणेच डोक्याजवळच दोन फाटें फ टलेले हदसून येतात. परंत  हे साबंरापं्रमाणे कपाळावरच नसून 
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दोन्ही बाजूस म्हणजे कानावर दोन फाटे एकमेकाशंी काटकोन करून फ टलेले ऄसतात. माद्यानंा झशगे 
नसतात. 
 
 ह्या हरणानंा जंगलातील चागंल्या गवताच्या व भरपूर पाणी जवळपास ऄसेल ऄशा जागा 
रहावयाला अवडतात. पंजाब, राजस्थान हे भाग सोडले तर जवळजवळ सबधं भारतभर ही हरणे हदसून 
येतात. एकेका कळपातं साधारणपणे १८ ते ३० पयंत हरणे ऄसतात. ऄशा कळपातं २/३ नर ऄसतात. ही 
हरणे केव्हा केव्हा लागवडीखाली ऄसलेल्या प्रदेशातंही हदसून येतात. हरणे ऄरण्यातं बऱ्याचश्या द सऱ्या 
प्राण्याबंरोबर राहताना हदसतात. ती साबंरापं्रमाणे हवशषे हनशाचर नसतात. द पारच्या ईन्हाच्या वळेी ती 
सावली ऄसलेल्या हठकाणी हवरॅातंी घेतात. एरव्ही हदवसा, संध्याकाळी व रात्री देखील ती चरतात. 
 
 हनरहनराळ्या प्रदेशातं हनरहनराळ्या वळेी त्याचंी झशगे गळून पडत ऄसल्याचे हदसून येते. मध्य प्रदेश 
व दहक्षण भारत येथे ऑगस्ट ते सप्टेंबरच्या दरम्यान ती गळतात. महाराष्ट्रातही ती ऑगस्ट ते सप्टेंबरच्या 
दरम्यान गळून पडतात.हडसेंबर ऄखेरपयंत नवीन ईंचवयावर मखमल ईगवलेली हदसून येते. अपल्या 
येथे त्यानंा समागमाचा हंगाम एहप्रल मे मध्ये हदसून येतो. नरामंध्ये माद्या हमळहवण्यावरून फारच मारामाऱ्या 
होतात. ते मोठमोठ्याने अवाज करून एकमेकाशंी झ ंज फारच शथीने हदल्या जातात. मादी एकावळेेस 
एकाच हपल्लाला जन्म देते. गभगधारणेचा काल साधारणतः ८ महहने ऄसतो. वषगभरात केव्हाही हपले झालेली 
हदसून येतात. या हरणाचे मासं खावयाला रूचकर ऄसते. 
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भेकर 
(बाकींग डीअर) 

 
 भेकर हा प्राणी काही हठकाणी भेकड म्हणूनही ओळखला जातो. आंग्रजीमध्ये ह्याला बाकींग डीऄर 
हे नावं ऄसण्याचे कारण म्हणजे लाबंून ह्या प्राण्याच्या ओरडण्याचा अवाज क त्र्याच्या भ कंण्यासंारखा येतो. 
हे हरीण अकाराने लहान ऄसते. पूणग वाढलेल्या नराची ईंची जहमनीपासून स मारे ५०-७५ सें.मी. 
(पावणेदोन फूटापासून ऄडीच फूटापयंत) ऄसते. वजनही जेमतेम २०-२५ हकलो (४५ ते ५० पौंडापयंत) 
भरते. झशगे २०-२२ सें.मी. (८/९ आंच) लाबंीची ऄसतात. झशगानंा स रूवातीचा फाटा सोडला तर द सरे 
फाटे नसतात. माद्यानंा झशगे नसली तरी डोक्यावर झशगाचं्या हठकाणी जाड, राकट ऄसे केस ईगवलेले 
ऄसतात. भेकराचंा रंग गडद ताबंडा ऄसतो. पाठीकडे तो जास्त गडद ऄसून पोटाकडे हफकट ऄसलेला 
हदसून येतो. गळा व खालील पोटाकडील भाग तसेच शपेटीच्या अतील भाग पाढंरा ऄसतो. नर भेकराचे 
वरच्या जबड्ातंील स ळे मोठे मोठे ऄसून ते बाहेर अलेले ऄसतात. ह्याचंा ईपयोग संरक्षणासाठी होतो. 
 
 भेकरे भारतात सवगत्र अढळतात. त्यानंा दाट झ डूपाचंी जंगले अवडतात. ती सहसा मोठ मोठे ईंच 
ईंच वृक्ष ऄसलेल्या भागातं हदसून येत नाहीत. महाराष्ट्रातंील जंगलातं जेथे दाट झ डूपाचंी जंगले 
अढळतात तेथे त्याचें वास्तव्य ऄसते. ती एकटी द कटी ऄथवा छोयाश्या क ट ंबाचा लहानसा कळप ऄशी 
झहडताना अढळतात. गवत, झाडपाला व रानटी फळे हे याचें खाद्य. ती हदवसभर चरत ऄसतात. 
 
 पहाटे झकवा संध्याकाळच्या वळेी याचें क त्र्यासारखे भ कंणे ऐकू येते. ती थोडा थोडा वळे थाबंून 
थाबंून ओरडतात. केव्हा केव्हा मध्यरात्रीनंतर देखील ओरडावयास लागतात. धोका अहे ऄसे वाटल्यास 
ऄथवा मारामारी करीत ऄसताना ती भाडंल्यासारखा अवाज काढतात. केव्हा केव्हा अतगस्वरातं देखील ती 
केकाटतात. 
 
 नराची झशगे मे महहन्यामध्ये गळून पडतात. ऑगस्टपयंत त्यानंा नवीन झशगे येतात. त्याचंा ठराहवक 
ऄसा काही हवणीचा हंगाम हदसून येत नाही. मात्र हहवाळ्यामध्ये ती जास्त करून मदावर अलेली हदसतात. 
मादी एका वळेेस एक झकवा दोन हपलानंा जन्म देते. गभगधारणेचा काल सहा महहने ऄसतो. साधारणपणे 
जून जूलै महहन्यातं नवीन हपले जन्मलेली हदसून येतात; परंत  वषगभरात देखील केव्हाही नवीन हपले 
जन्मतात. नवीन हपलाचं्या ऄंगावर पाढंरे हठपके ऄसतात. सहाएक महहन्यानंी ते हळूहळू नाहीसे होतात. 
 

र गुणलडे कुरंु्ब 
 
 अटीओडक्टायला ह्या गटाच्या र ग हलडे नावाच्या हतसऱ्या क ट ंबात राग लस नावाचे फक्त एकच 
गोत्र येते; व ह्या गोत्रातं ऄवघे तीन प्राणी येतात. त्यापैकी भारतात फक्त एकच हदसून येतो. प्रथम अपण ह्या 
क ट ंबाची वैहशष्ट्ये पाहू. ह्या प्राण्याचं्या दाताची रचना सव्हीडी क ट ंबाप्रमाणे ऄसते. ह्या क ट ंबातील 
प्राण्यानंादेखील गाइबलैासंारखे मोठेच पोट ऄसते मात्र त्याचं्याप्रमाणे चार कप्पे नसून तीनच ऄसतात. हे 
प्राणीदेखील रवथं करतात. गाइबलैाचं्या पोटात जो हतसरा कप्पा ऄसतो तो ह्या प्राण्याचं्या पोटात ऄगदी 
छोटा ऄसतो. 
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 हे प्राणी अकाराने बरेच लहान ऄसून त्याचें पाय ऄगदी बारीक ऄसतात. ह्या क ट ंबातील 
अपल्याकडे सापडणारा प्राणी म्हणजे ―हपसोरी‖ ह्याला ―येडा‖ ऄसे देखील म्हणतात. अपण अता या 
प्राण्याची सहवस्तर माहहती पाहू. 
 

णपसोरी 
(माऊस डीअर) 

 
 हा प्राणी खूपच लहान म्हणजे जहमनीपासून जेमतेम ३० सें.मी. (१ फूट) ईंचीचा ऄसतो. त्याचे 
वजन देखील जेमतेम २-३ हकलो (५/६ पौंड) भरते. ह्या प्राण्यानंा पक्वाशय ऄसणाऱ्या आतर प्राण्यापं्रमाणेच 
वरच्या जबड्ातील प ढील दात नसतात. त्याचें पोट देखील चार कप्प्याचें नसून तीनच कप्प्याचें ऄसते. 
ह्या प्राण्याचं्या प्रत्येक पायाला चार खूर ऄसतात. म्हणजे २, ३, ४ व ५ नंबरच्या बोटाचें रुपातंर खूरामध्ये 
झालेले ऄसते. त्याचं्या खूरावंर गाठीसारखा भाग ऄसतो. ह्या प्राण्यानंा झशगे नसतात. त्याचंी पाठ 
कमानदार ऄसून मध्ये ईंच ऄसते. 
 
 कस्त रीमृगाप्रमाणे ह्या प्राण्याचे स ळे मोठे मोठे ऄसून ते बाहेर अलेले ऄसतात. त्याचें पाय 
ग डघ्यापासून खाली ऄगदी बारीक व हनम ळते होत गेलेले ऄसतात. मात्र फऱ्याकडे व ढ ंगणाकडे फारच 
जाड ऄसतात. ह्या प्राण्याचा रंग पाठीवर ताबंडा ऄसून त्यावर हपवळसर रंगाच्या हठपकेवजा रेघा ऄसतात. 
ऄंगावरील केस खरखरीत ऄसून ते ऄंगालगत ताबंडे व प ढे काळे ऄसे ऄसतात. पोटाकडील भाग पाढंरा 
ऄसतो. गळ्यावर तीन पाढंरे पटे्ट ऄसतात. 
 
 हा प्राणी साधारणतः सपाट झकवा ईघड्ा माळरानावर हदसत नाही; कारण त्याला लपावयाला 
खडकाकपारींतील छोया छोया फटी, ग हा वगैरे जागा लागतात. तो ईघड्ावर सहसा हदसून येत 
नाही. हदवसभर उन ऄसल्याम ळे तो फटीखबदाडीतच लपून राहून अपला बचाव करतो. जंगली 
क त्र्यापंासून अपला बचाव करण्यासाठी हे प्राणी अरृयगकारकरीत्या सरळसोट ऄशा झाडावर सहज चढू 
शकतात. सकाळी उन चढावयाच्या अत व संध्याकाळी उन ओसरल्यावर ते चरण्यासाठी बाहेर पडतात. 
ते फार लाबंवर जात नाहीत. काही धोका अहे ऄसे वाटल्यास चटकन खबदाडीत लपतात. ह्या प्राण्याच्या 
लहानश्या अकाराम ळे व एकंदर रंगाम ळे तो सहसा हदसून येत नाही व नजरेस भरत नाही. 
 
 नर व मादी जून ज लैच्या स मारास एकत्र हदसून येतात. नर म ख्यतः ह्या वळेेस मदावर अलेले 
ऄसतात. मादी खडकाकपारींतील खबदाडीतच प्रसवते. एका वळेेस २ हपले जन्माला येतात. 
पावसाळ्याच्या शवेटाला व हहवाळ्याच्या स रुवातीला नवीन हपले जन्मतात. समागमाच्या वळेेखेरीज नर 
एकटाच रहातो. हा प्राणी हभत्रा व फारच घाबरट ऄसतो. ता सहज माणसाळून पाळता येतो. तो ऄगदी 
हळूहळू क्षीण अवाजात रडल्यासारखा अवाज काढतो. 
 

सुईडे कुरंु्ब 
 
 अता अपण अटीओडक्टायला क ट ंबातील शवेटच्या क ट ंबाची माहहती पाहणार अहोत. या 
क ट ंबाचे नाव अहे स इडे. ह्या क ट ंबामध्ये ड क्कर, हहप्पोपोट मस यासारखे प्राणी येतात. पैकी फक्त ड क्कर 
अपल्या भारतात हदसून येते. ड क्कराचं्या ऄनेक जाती येथे हदसून येतात. सध्या हहप्पोपोट मस फक्त 
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अहिकेमध्येच अढळतात. परंत  फार पूवीच्या काळी ते भारतातही अढळत ऄसत. अता मात्र ते अपल्या 
भारतातून समूळ नष्ट झाले अहेत. प्रथम अपण ह्या स इडे क ट ंबाची प्रम ख वैहशष्ट्ये पाहू. ह्या क ट ंबातील 
प्राण्यानंा गाइबैलासंारखे चार कप्प्याचें पोट नसते तर त्याचें पोट साधेच व एका कप्प्याने बनलेले ऄसते. 
द सरा प्रम ख फरक म्हणजे ―बोव्हीडी‖ क ट ंबातील प्राण्यानंा वरच्या जबड्ात प ढचे पटाशीचे दात नसतात. 
परंत  स इडे क ट ंबातील प्राण्याचं्या वरच्या जबड्ातील स ळे मोठे ऄसून ते जबड्ाच्या बाहेर अलेले 
ऄसतात व वरील बाजूस वळलेले ऄसतात. तसेच ह्या प्राण्याचें दात काही प्रमाणात हझजले गेले की नंतर 
त्यानंा कठीण टेपरे येतात. त्यावर ऄध्या चंद्रकोरीसारखा अकार येतो व त्याम ळे ते प ढे अणखी हझजत 
नाहीत. 
 
 ह्या प्राण्याचं्या २, ३, ४ व ५ क्रमाकंाच्या बोटाचें रुपातंर खूरातं झालेले ऄसते. पैकी २ व ५ नंबरची 
बोटे (खूर) ऄधगवट टागंल्यासारखे हदसतात. त्याचें पाय बारीक व हनम ळते ऄसतात. ह्या क ट ंबातील 
प्राण्याचें तोंड प ढे लाबंट व हनम ळते होत गेलेले ऄसते. हा हनम ळता भाग प ढे वाटोळा चकतीसारखा होतो. 
तेथेच नाकप ड्ा व त्याखालची तोंडाची फट ऄसते. महाराष्ट्रात अढळणाऱ्या ज्या रानड क्कराची अपण 
माहहती घेणार अहोत त्या रानड क्कराची जात सवग ड क्करातं मोठी ऄसते. हे रानड क्कर अकाराने फार मोठे 
ऄसून त्याचं्या ऄंगावरील केस राठ व खरखरीत ऄसतात. त्याचे स ळे फारच मोठे ऄसून ते भेदक हदसतात. 
याईलट याच क ट ंबात मोडणाऱ्या हहप्पोपोट मसची कातडी हदसावयास मउ ऄशी ऄसते. ऄगदी प रातन 
काळी हहप्पोपोट मस अपल्या महाराष्ट्रातही अढळत ऄसत ऄसे ईत्खनन खात्याच्या पहाणीवरुन अढळून 
अलेले अहे. अज मात्र येथे हा प्राणी हदसत नाही. 
 

रानडुक्कर 
(वाईल्ड बोअर) 

 
 चागंल्या पूणग वाढलेल्या नर रानड क्कराची जहमनीपासून ईंची ९० सें.मी. (३ फूटापयंत) भरते. ऄशा 
ध ष्टप ष्ट नराचे वजनही २३० हकलो (५०० पौंडापयंत) सहज भरु शकते. त्याची लाबंी नाकापासून शपेटाच्या 
स रुवातीपयंत १५० सें.मी. (५ फूट) ऄसते. शपूेट मात्र फारच अखूड म्हणजे केस धरुन जेमतेम ३० सें.मी. 
(एक फूट) लाबं ऄसते. नराचे स ळे फारच मोठे ऄसून ते बाहेर अलेले ऄसतात. हे स ळे अठ ते बारा 
आंचापयंत लाबंलचक बाहेर अलेले हदसतात. रानड क्कराचंा रंग मातकट राखाडी ऄसून त्याचं्या ऄंगावर 
काळसर रंगाचे जाड व राकट ऄसे केस ऄसतात. नर ड क्कराचं्या मानेवर ह्याच जाड व राकट केसाचंी 
अयाळ ऄसते. ड क्कराचं्या छोया हपलाचं्या कातडीचा रंग मातकट ऄसतो. न कत्याच जन्मलेल्या हपलाचं्या 
ऄंगावर गडद व हफकट रंगाचे काळसर पटे्ट ऄसतात. प ढे जसजशी हपले मोठी होत जातात तसतसे ते पटे्ट 
नाहीसे होतात. 
 
 महाराष्ट्रात रानड क्करे जवळजवळ सवगत्र हदसून येतात. रानड क्करानंा रहावयाला गवत, ख रया 
हवख रलेल्या झ डूपाचंी ऄथवा कशीही जंगले चालतात. पावसानंतर लागवडीखाली ऄसलेल्या प्रदेशात 
वाढलेल्या ईंच ईंच हपकामंध्येही रानड क्करे रहात ऄसताना हदसून येतात. ड क्करानंा कोणत्याही प्रकारचे 
ऄन्न चालते. ती शाकाहार व मासंाहार दोन्हीही घेतात. त्याचें खाद्य म्हणजे क ठचीही हपके, झाडाझ डूपाचंी 
म ळे, वगेवगेळ्या प्रकारचे कंद, हकडे, कीटक, साप, सरडे हे होय. त्यानंा क जके सडलेले मासंही चालते. 
ड क्करे जे हमळेल त्याच्यावर तोंड चालवताना अढळतात. ती सकाळी व संध्याकाळी उन बरेच सरल्यावर 
खाद्याकहरता बाहेर पडतात. हदवसा ऄथवा संध्याकाळी त्या हठकाणी माणसाचंी ऄथवा त्याचं्या शत्रूची 
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वसाहत अहे ऄसे वाटल्यास ती खाद्याकहरता रात्री बाहेर पडतात. लागवडीखालच्या प्रदेशात ती ईभ्या 
हपकाचंी फारच नासाडी करतात. हपकामंध्ये ड क्करे एकदा हशरली की ईभ्या हपकाची हानी करतात. त्यानंा 
ह सकणे देखील फार कठीण काम होउन बसते. 
 
 रानड क्कराचें गंधज्ञान ऄहतशय तीव्र ऄसते. त्यामानाने दृष्टी व रॅवणशहक्त ही साधारण ऄसतात. 
वासावरून त्यानंा शत्रूचा ऄचूक मागोवा लागतो. रानड क्कराचं्या धावण्याचा वगे त्याचं्या बोजड शरीराच्या 
मानाने बराच ऄसतो. परंत  ती बराच वळे सतत धाव ूशकत नाहीत. हकत्येक वळेा रानड क्कराचंी वाघाशी 
झ ंज ज ंपल्याचे हदसून येते. ऄशा वळेेस रानड क्कर मोठ्या ह शारीने व धैयाने वाघाशी झ ंज देते. वाघाने हार 
घेतल्याची ऄथवा तो ठार झाल्याची देखील ईदाहरणे अहेत. 
 
 रानड क्कराचं्या हवणीचा ठराहवक ऄसा काही काल नाही. त्यानंा वषगभरात कें व्हाही हपले होतात. 
त्याचंी हपलावळ संख्येने फारच मोठी ऄसते. साधारणतः पावसाळ्यापूवी झकवा पावसाळ्यानंतर जास्त 
करुन नवीन हपले जन्माला अलेली हदसतात. गभगधारणेचा काल ४ महहने ऄसतो. एकेक मादी वषातून 
दोन वळेा प्रसवते. एका वळेेस साधारणतः ४ ते ६ नवीन हपले जन्माला येतात. मादी हपले प्रसवण्याच्या पूवी 
एखाद्या अडोश्याच्या हठकाणी गवत झाडपाला आत्यादी गोळा करुन ठेवते व ऄशा गवतात अपल्या हपलानंा 
लपवनू ठेवते म्हणजे हपले चटकन क णाच्या नजरेला पडत नाहीत. 
 
 रानड क्करे समागमाच्या काळात प ष्ट्कळ मोठ्या संख्येने एकत्र येतात. त्याचं्यामध्ये माद्या 
हमळहवण्यावरुन भाडंणे होतात. मद ओसरल्यानंतर नर वगेळे होउन अपले एकाकी अय ष्ट्य जगतात. 
कें व्हा कें व्हा सारख्याच वयाचे काही नर एकत्र येउन कळप तयार करतात. एरव्ही सहसा कळपामध्ये माद्या 
व हपलेच ऄसतात. एकेका कळपात साधारणपणे २०/२५ ड क्करे सहज हदसून येतात. रानड क्कराचे अय ष्ट्य 
साधारणतः २० ते २५ वषाचे ऄसल्याचे हदसून येते. 
 
 

*** 
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१० खवलेधारी प्राणी 
 
 ह्या गटामध्ये फक्त एकच क ट ंब व एकच गोत्र अहे. ह्या गटातील प्राण्यानंा दात नसतात. 
महाराष्ट्रात ह्या गटातील फक्त एकाच जातीचा प्राणी हदसून येतो तो म्हणजे खवले माजंर ऄथवा 
म ंग्याखाउ. ह्या प्राण्याच्या म ंग्याखाउ ह्या नावावरुनच तो म ंग्या खात ऄसावा हे अपल्याला कळून येते. 
तेंव्हा ऄशा ह्या म ंग्याखाउला दाताची काही गरज नसणे रास्त अहे. मात्र त्याऐवजी त्याला ग ंडाळी करुन 
ठेवता येइल ऄशी लाबंलचक जीभ ऄसते. 
 
 या गटात एकच गोत्र अहे व त्याचे नाव अहे ―म नीस‖. म ंग्याखाउला शास्त्रीय पहरभाशते ―म नीस 
क्र सीक ाडेटा‖ ऄसे म्हणतात. 
 
 म ंग्याखाउ ओळखावयाला ऄगदी सोपा अहे. त्याच्या ऄंगावर स्वसंरक्षणाकहरता जाड जाड व 
टणक ऄसे खवले ऄसतात. हे खवले सवग शरीरभर तसेच डोके, शपेटी हातपायावर सवगत्र एकावर एक ऄसे 
बसवलेले हदसून येतात. एखाद्या शत्रूपासून जेव्हा याला संरक्षण हव ेऄसले तेव्हा तो अपला शरीराची 
ग ंडाळी करून चेंडूसारखा गोलाकार होतो. ऄशा वळेेस त्याला हात लावला तर तो हचलखताचा एखादा 
 

 
अ. क्र. ७ खवले मांजर (पँगोलीन) 

 
टणक गोळा ऄसावा ऄसा भासतो. ही ग ंडाळी त्या प्राण्याने स्वतः सोडहवल्याहशवाय द सऱ्या क णालाही 
सोडहवता येणार नाही आतकी कडक ऄसते. हे जे खवले म ंग्याखाउच्या ऄंगावर ऄसतात ते शरीरावरचे 
कडक व जाड जाड केसाचें रूपातंर ऄसाव ेऄसे बह तेक तज्ञाचें मत अहे. ह्या खवल्याच्या खाली देखील 
त्याच्या शरीराच्या काही भागावर जाड जाड केस ऄसतात. 
 
 म ंग्याखाउ जहमनीत हबळे खोदून त्यात राहतो. त्याचे म ख्य खाणे म्हणजे म ंग्याचंी ऄंडी, म ंग्या, 
वाळवी झकवा ईधइ. हे त्याचे ऄन्न हमळहवण्याकहरता तो म ंग्याचंी मातीतील घरे प ढच्या पंजाने ईकरून 
काढतो. त्यासाठी त्याच्या प ढच्या पायाच्या बोटाचं्या नख्या बऱ्याचश्या मोठ्या, बाकदार व बोथट ऄसतात. 
ईकरलेल्या हबळातं अपले लाबं परंत  हनम ळते डोके घालून त्यामधील म ंग्या, ऄंडी, हकडे तो अपल्या 
लाबंलचक हजभेने चाटून फस्त करतो. 
 
 तो चालताना हचत्रात दाखहवल्याप्रमाणे पाठीची कमान करून शपूेट तोलीत चालतो. आतर 
बऱ्याचश्या सस्तन प्राण्यापं्रमाणे तो मागच्या दोन पायावंर ईभा राहून जंगलातंील अजूबाजूच्या 
पहरस्स्थतीचा चौफेर ऄंदाज मधूनमधून घेतो. म ंग्याखाउ जरी जहमनीच्या अंत हबळे खोदून राहणारा प्राणी 
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ऄसला तरी केव्हा केव्हा झाडावंरच्या म ंग्या खावयाला तो झाडावंर देखील अपला मोचा वळहवतो. प ढच्या 
पंजाचं्या नख्या व ग ंडाळता येण्यासारखी त्याची शपूेट ह्या दोन्हीचा त्याला झाडाचा ब ंधा घट्ट पकडून 
ठेवण्याच्या कामी ईपयोग होतो. 
 
 त्याच्या सवग हालचाली बह धा वासाच्या ज्ञानावर ऄवलंबून ऄसतात. त्याची दृष्टी व रॅवणशहक्त 
त्यामानाने ऄगदीच कमी ऄसते. त्याचे डोळे एकतर ऄहतशय लहान ऄसतात अहण कान देखील प रेशी वाढ 
न झाल्याम ळे छोटेसे ऄसतात. गंधज्ञान मात्र तीव्र ऄसते. 
 
 पूणग वाढलेल्या म ंग्याखाउच्या शरीराची लाबंी साधारणपणे ६० ते ७५ सें.मी. (२ तेत २ ॥ फूट) व 
शपेटी स मारे ४५ सें.मी. (१॥ फूट) लाबं ऄसते. हा प्राणी हनशाचर अहे. हदवसभर अपल्या शरीराची 
ग ंडाळी करून ऄथवा प ढच्या दोन पायातं डोके ख पसून अहण शपेटी संपूणग शरीराभोवती ग डाळून तो 
हबळामध्ये ऄथवा खडकाचं्या कपारीत लपून झोपा काढीत ऄसतो. ह्या प्राण्याचंी संख्या ऄलीकडे फारच 
कमी होत चालली अहे. तो महाराष्ट्रातील ऄमरावती, भडंारा व चंद्रपूर या हजल्ह्यातंील स क्या जंगलामंधून 
हदसून येतो; परंत  तो हनशाचर ऄसल्याम ळे हदवसा सहसा दृष्टीला पडत नाही. राजस्थानसारख्या कोरड्ा 
जंगलामंध्ये देखील हे प्राणी हदसून येतात. त्यानंा हदवसचे हदवस पाणी हमळाले नाही तरी चालते. जेव्हा 
पाणी हमळू शकते तेव्हा ते हपवनू घेतात. 
 
 ह्याचं्या प नरुत्पादनाच्या सवयींबद्दल तशी हवशषे माहहती ईपलबध नाही. परंत  महाराष्ट्रातं 
साधारणपणे जानेवारी ते माचगच्या स मारास ह्यानंा हपले होतात ऄसे हदसून अलेले अहे. एका वळेेस एकच 
हपलू जन्माला येते. ऄगदी क्वहचत दोन हपलानंा जन्म हदला जातो. नवीन जन्मलेले हपलू हदसावयाला अइ-
बापासंारखेच ऄसते; परंत  त्याच्या ऄगावरील खवले त्यामानाने मउ ऄसतात. हपलाचंी वाढ लहानपणी 
फार झपायाने होते ऄसे झपजऱ्यात पाळलेल्या म ंग्याखाउच्या हनरीक्षणावरून अढळून अले अहे. एक 
छोटे हपलू जन्मले तेव्हा केवळ ४५ सें.मी. (१॥ फूट) लाबंीचे होते. ते द धावरच वाढत ऄसता ४ महहन्यात 
द प्पट लाबंीचे झाल्याचे हदसून अले अहे. हपलू छोटे ऄसताना ते अपल्या अइच्या शपेटीवर बसते. 
संकटाची चाहूल लागली की अइ लागलीच शपेटी ग ंडाळून घेते. म्हणजे हपलू शपेटीच्या अतल्या बाजूस 
अइच्या पोटाकडे येते. ऄशा प्रकारे त्याला संरक्षण हमळते. म ंग्याखाउंच्या हबळामध्ये छोटे हपलू ऄसताना 
नर व मादी दोघेही हबळामध्ये ऄसतात. परंत  नर हपलाच्या पालन-पोषणाची जबाबदारी हकतपत ईचलतो. 
त्याबद्दल ऄजून काहीच माहहती ईपलबध नाही. 
 
 म ंग्याखाउंचे म ख्य खाणे म ग्याचंी ऄंडी, म ंग्या, वाळवी आत्यादी अहे. हे अपण वर पाहहलेलेच 
अहे. तरीही झपजऱ्यातं पाळलेले हे प्राणी दूध, कस्टगडग, प डींग, कोंबडीची कच्ची ऄडंी आत्यादी सवग गोष्टी 
खात ऄसल्याचे हदसून अलेले अहे. 
 
 अहदवासी जमातीचे लोक ह्या प्राण्याला मारून त्याचे मासं खातात. हशवाय त्याच्या खवल्याच्या 
अंगठ्या करून बोटात घालतात. अहदवासी लोकातं त्याचें मासं साधेंद खीसारख्या रोगावंर औषधी अहे 
ऄसा समज अहे. 
 
 

*** 
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११ जलचर सस्तन प्राणी 
 
 अतापयंत अपण भमूीवर रहाणाऱ्या महाराष्ट्रातील ऄरण्यातं हदसून येणाऱ्या या सवग भचूर सस्तन 
प्राण्याचंी माहहती पाहहली. यामध्ये काही ईडणाऱ्या खारी, वटवाघूळे ह्यासारखे ईडता येणारे सस्तन प्राणी 
पाहहले ऄसले तरी त्याचें वास्तव्य शवेटी भमूीवरच अहे. तसेच काही जलमाजंरे यासारख्या प्राण्याचं्या 
पाण्यातं रहाण्याच्या सवयीबद्दलही माहहती पाहहली. प्राण्याचं्या ह्या शवेटच्या प्रकरणातं अपण महाराष्ट्रातं 
हदसून येणाऱ्या अणखी काही सस्तन प्राण्याचंी मनोरंजक माहहती घेणार अहोत. हे प्राणी ऄजूनपयंतच्या 
प्राण्यापं्रमाणे जंगलातूंन वास्तव्य करणारे नसून ते जलचर अहेत; अहण ते जलचर ऄसूनही सस्तन अहेत. 
त्याम ळे ते प्राण्याचं्या वगीकरणातं सस्तन ह्या प्राणीहवभागातंच मोडतात. साधारणतः जलचर प्राणी म्हटला 
म्हणजे अपल्या डोळ्यासमोर सम द्राच्या पाण्यामधील वगेवगेळे मासे ईभे रहातात. हकत्येकदा सील, 
व ालरस, व्हेल यासंारख्या मोठमोठ्या प्राण्यानंा देखील मासे म्हणूनच संबोहधले जाते; परंत  हे मासे नसून ते 
सस्तन प्राणी अहेत. ते सस्तन प्राण्याचंी सवग लक्षणे दाखहवतात. सवगसाधारणतः अपली ऄशी समजूत अहे 
की सवग सस्तन प्राणीवगग जहमनीवर रहातो; परंत  त्याला वरील प्राण्यासंारखे काही ऄपवाद अहेत. 
अधीच्या प्रकरणात अपण पाहहले की वटवाघळे अकाशातं ईडतात. त्यानंा अकाशातं ऄगदी पक्षयासारखा 
स्वैरपणे हवहार करता येतो. पण म्हणून ते पक्षी नव्हेत; त्याचप्रमाणे हे जलचर प्राणी मासे नव्हेत. भमूीवरील 
सस्तन प्राणी ज्याप्रमाणे अपल्या हपलानंा ऄंगावरचे दूध पाजतात. त्याचप्रमाणे हे जरचर प्राणीदेखील 
अपल्या हपलानंा ऄंगावरचे दूध पाजूनच त्याचें पालनपोषण करतात. त्याचप्रमाणे सस्तन प्राण्याचंी द सरीही 
सवग लक्षणे याचेंमध्ये हदसून येतात. त्याचं्या त्वचेवरील काही भागावंर ठराहवक कालात केस ईगवतात. 
कातडीवर केस ऄसणे हे देखील सस्तन प्राण्याचें एक प्रम ख लक्षण अहे. 
 
 ह्या सवग गोष्टींचे हववचेन अपण ह्या प्रकरणात करणार अहोत. ह्या जलचर सस्तन प्राण्यामंध्ये 
व्हेल, ड ालफीन, प ारपज्, सम द्रगायी, सील, व ालरस व सम द्रझसह हे प्राणी येतात. यापैकी सील, व ालरस 
अहण सम द्रझसह हे हपनीपेडीया (Pinnipedia) ह्या गटामध्ये येणारे प्राणी भारताच्या सम द्रात सापडत 
नाहीत. वर हदलेल्या प्राण्यापंैकी ईरलेले मात्र अपल्या देशाच्या या ना त्या भागातूंन हदसून येतात. ह्या 
प्राण्यानंा पाण्यातील अय ष्ट्य कंठणे सोपे जाव ेम्हणून त्याचं्या काही ऄवयवाचंी हवहशष्ट रीत्या वाढ झालेली 
ऄसते. ह्या प्राण्याचें रॄसन माशापं्रमाणे न होता ते आतर भचूर प्राण्यापं्रमाणे फ फ्फ सामाफग त होते. त्याकहरता 
त्यानंा माशापं्रमाणे कल्ल ेनसतात त्याम ळे पाण्यातं हवरलेला प्राणवाय ूत्यानंा शोषनू घेता येत नाही. हवतूेन 
प्राणवाय ू घेण्यासाठी त्यानंा सारखे पाण्याच्या वरच्या पातळीवर याव ेलागते व हवतेील प्राणवाय ू घ्यावा 
लागतो. 
 
 पाण्यातील जीवन कंठणे सोपे जाव ेम्हणून त्याकहरता ऄन कूल ऄसे शरीर हनसगाने ह्या प्राण्यानंा 
हदले अहे. त्याचं्या शरीराचा अकार थोडा बह त माशापं्रमाणेच परंत  जास्त पाणब डीसारखा ऄसल्यासारखा 
वाटतो. बाहेरून हदसून येणारा कानाचा भाग (बाह्यकणग) हे सस्तन प्राण्याचें एक लक्षण ऄसते परंत  या 
जलचरानंा तो बाह्यकणग नसतो. प ढच्या पायानंा माशाचं्या परासारखा अकार अलेला ऄसतो. मागील पाय 
जवळजवळ नाहीसेच झालेले ऄसतात. झकवा एखाद्या प्रकारातं ऄगदी ख रया स्वरूपातं ऄसलेले हदसून 
येतात, झकवा काही प्रकारातं माशाच्या मागील पराप्रमाणे त्यानंा अकार अलेला ऄसतो. व्हेल, ड ालफीन व 
प ारपज हे प्राणी ज्या हसटेहशया (Cetacea) या प्रकारातं येतात. त्यानंा सस्तन प्राण्याचं्या ऄंगावर जसे केस 
ऄसतात तसे, पाण्यातील अय ष्ट्य स कर जाव ेम्हणून नसतात. परंत  ओठाच्या वरच्या भागावर मात्र थोडेसे 
ऄसतात. 
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 त्याचं्या शरीराची हालचाल व्यवस्स्थत होउन त्यानंा पाण्यात सफाइदारपणे पोहता याव े म्हणून 
शपेटीचा ईपयोग वल्ह्यासारखा होतो. हसटेशीया व सायरेनीया (ह्यामध्ये येणारा प्राणी-सम द्रगाय) ह्या दोन 
प्रकारामध्ये मागील पायासारख्या ऄवयवाचंा पोहण्यासाठी काहीच ईपयोग होत नाही म्हणून ते ऄगदी 
ख रया स्वरूपातं ऄसलेले अढळतात. ह्या प्राण्याचंा पाण्यात पोहण्याचा वगे ताशी स मारे १५/२० 
सम द्रमलै आतका ऄसतो. ड ालफीनचा वगे ताशी ३० सम द्रमलै आतका ऄसतो. 
 
 पाण्यावर तरंगण्यासाठी शरीर हलके ऄसाव ेलागते. त्याकहरता हसटेहशया या प्रकारात मोडणाऱ्या 
जलचर सस्तनाचंी हाडे मउ ऄसतात. याईलट सायरेनीया या प्रकारात येणाऱ्या सम द्रगाइसारख्या 
प्राण्याचंी हाडे फार जड ऄसून त्याचा ईपयोग त्यानंा सम द्रच्या तळाशी रहाण्यासाठी होतो. या हठकाणी 
वाढणाऱ्या सम द्रवनस्पती खाउन हे प्राणी जगतात. ऄथात रॄसनसाठी हवा अतं घेण्याकहरता ते ठराहवक 
वळेाच्या ऄंतराऄंतराने पाण्याच्या पातळीच्या वर येत ऄसतातच. ह्या प्राण्याचें रॄसन कसे चालते हे पाहणे 
मजेशीर ठरेल. त्यानंा सस्तन प्राण्यापं्रमाणे नाक नसून डोक्यावर एक झकवा दोन भोके ऄसतात. ह्यावर 
ईघडता हमटता येइल ऄशी स्नायूची एक झडप ऄसते. हवा अत घेण्याकहरता हे जलचर पाण्याच्या वर 
अले की ती झडप ईघडली जाउन हवा अत घेतली जाते. मग झडप बंद होते. सवग भचूर सस्तन प्राण्यानंी 
नाकावाटे हवा अत घेतली की ती घशामधून खाली रॄासनहलकेमाफग त फ फ्फ सातं ईतरते. ह्या हठकाणी 
घेतलेली हवा तोंडावाटे फ फ्फ सातं न जाता ती सरळ नळीवाटेच फ फ्फ सातं जाते. 
 
 ह्या प्राण्याचं्या त्वचेखाली चरबीचा फार मोठा थर ऄसतो. हे प्राणी सस्तन प्राणी ऄसल्याम ळे 
साहहजकच त्याचं्या शरीरातंील रक्त गरम ऄसते. ह्या त्वचेखालच्या चरबीम ळे ते पाण्यात ऄसूनही त्याचं्या 
शरीराचे तपामान कायम राखले जाते. ज्यादा घेतलेले ऄन्न ह्या चरबीच्या स्वरूपात शरीरात साठहवले जाते 
व वरीलप्रकारे त्याचा ईपयोग केला जातो. हा चरबीचा थर हकत्येक सें.मी. जाड ऄसतो. ह्या प्राण्याचं्या 
शरीरात ऄसलेला चरबीचा थर आतका मोठा ऄसतो की केव्हा केव्हा हे प्राणी मारून त्याचें शरीर नाश पावत 
ऄसता ही चरबी हवतळते व तीपासून आतकी ईष्ट्णता तयार होते की हतच्यावर मटण सहज हशजू शकेल. 
शरीराचे तपमान कायम राखण्याखेरीज ह्या चरबीचा ईपयोग त्याचें शरीर पाण्यावर तरंगत ठेवण्यास मदत 
करतो. शरीराचे तपमान कायम राखण्यासाठी भचूर सस्तन प्राण्यामंध्ये घमगगं्रथी व तैलगं्रथी ऄसतात. 
त्याचंा ह्या जलचर सस्तन प्राण्यानंा काहीच ईपयोग नसल्याम ळे त्या गं्रथी ह्याच्यामध्ये हदसून येत नाहीत. 
 
 ह्या जलचरापंैकी सम द्रगायीसारखे जे प्राणी सायरेनीया या गटामध्ये येतात त्याचं्या ओठाचंी नीट 
वाढ झालेली ऄसते परंत  त्याचं्या दाताचंा त्यानंा हवशषे ईपयोग होत नसल्याम ळे ते फारच लहान ऄसतात. 
याच गटातंील ड् गाँग नावाच्या नर प्राण्याचं्या वरच्या जबड्ात दोन मोठे स ळे ऄसतात. नर व मादी 
दोघाचं्याही खालच्या जबड्ात ऄगदी बारीक दात कठीण हाडाचं्या अत ऄसलेले हदसून येतात. ह्या 
सस्तन जलचरापंैकी बऱ्याच जणाचें दात ऄसेच कमी वाढ झालेले ऄसतात. 
 
 हसटेहशया या गटात येणारे व्हेलसारखे प्राणी ऄहतशय खोल राहतात. ते साधारण २० ते ३० 
हमहनटाचं्या ऄंतराने सम द्राच्या तळापासून वर पाण्याच्या पातळीशी हवा घेण्याकहरता येतात. एकदा वर 
अले की ते थोडे थाबंून थाबंून बऱ्याच वळेा हवा अंत घेतात. प ष्ट्कळशी हवा घेतल्यानंतर ते प न्हा ब डी 
मारतात. ह्याच्यातील प ष्ट्कळसे एक दोन तास तळाशी राहू शकतात. तळापासून एकदम वर येणे व खाली 
जाणे मोठे ऄवघड काम अहे. तसेच पाण्याच्या तळाशी ऄसताना त्याचं्या शरीरावर वातावरणाचा प ष्ट्कळ 
दाब देखील ऄसतो. जास्त दाबाकडून एकदम कमी दाबाकडे येत ऄसता शरीरातील रक्तातून हवरलेली 
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नायरोजनय क्त हवा बाहेर हनघत ऄसल्याम ळे हवचेे ब डब डे तयार होतात. ऄसे ब डब डे हृदयाकडे गेले 
ऄसता प्राणी मरण्याचा संभव ऄसतो. परंत  ह्या सवग प्राण्याचं्या शरीरात काही हवशषे घडण हनसगाने केली 
अहे की जीम ळे त्यानंा वरखाली सहज जाता येते व ऄशा प्रकारचा त्रास होत नाही. ह्याचे स्पष्टीकरण प ढे 
हदले अहे. पाणब ड्ा मन ष्ट्य जेव्हा खाली तळाशी जातो तेव्हा वातावरणाचा दाब त्याच्यावर वाढतो तो 
कायम राखला जाण्यासाठी पाणब ड्ाने रॄसनावाटे अत घेतलेल्या हवतेील नैरोजन वाय ू रक्तात 
हवरघळाला जातो (नैरोजन वाय ूहा ऄपायकारक नाही तसेच तो शरीरातील दाब वाढवनू शरीरावरील 
बाहेरच्या दाबाचा भार तोलून धरण्यास मदत करतो.). पाणब डे एकदम वर न येता हलके वर येतात कारण 
ऄसे करण्याने रक्तात हभनलेला नैरोजन वायू रक्तातून हळूहळू बाहेर फेकला जाण्यास मदत होते. अता 
अपण ह्या जलचर सस्तनाचं्या शरीरात रॄसनहक्रया कशी चालते ते पाहू. हे प्राणी डोक्यावर ऄसलेल्या 
भोकावाटे प ष्ट्कळशी हवा अत घेउन खाली जातात. खाली गेल्यावर ह्याचें रॄसन ऄगदी मंद मंद होउ 
लागते. हृदयाचे ठोके देखील ऄगदी कमी होउ लागतात. ऄशा प्रकारे प्राणवाय ूऄगदी कमी प्रमाणात 
वापरला जाउन तेवढी हवा जास्तीत जास्त वळे वापरली जाते. तसेच खाली गेल्यावर फ फ्फ सातंील 
वाय कोश बंद होउ लागतात. व फ फ्फ सातंील ऄश द्ध हवा वर फेकली जाते. ती रॄासनहलकेमध्ये सवगत्र 
पसरहवली जाते. ऄशा हरतीने ऄगदी कमी प्रमाणात नैरोजन शरीरातील रक्तात पसरला जातो. तसेच हे 
प्राणी जसजसे वर येउ लागतात तसतसे त्याचं्या हृदयाचें ठोके वाढू लागतात; त्याम ळे जो काही थोड्ा 
प्रमाणातं नैरोजन रक्तात हभनलेला ऄसतो तो भराभर बाहेर येउ लागतो; व ह्या प्राण्यानंा त्रास होत नाही. 
ऄथात अपल्याला जरी वरून वाटले की हे जलचर हकती लवकर व सहज वरखाली ये जा करू शकतात. 
तरी प्रयोगाऄतंी ते बराच वळे घेत ऄसल्याचे हदसून येते. 
 
 सायरेनीया व हसटेशीया गटातील प्राणी पाण्यातच अपल्या हपलानंा जन्म देतात. ह्या प्राण्याचं्या 
प्रजोत्पादनाच्या सवयींबद्दल काही माहहती ईपलबध नही. परंत  सम द्रगायी, ड् गाँग हे सवगच प्राणी अपल्या 
छोया हपलानंा ऄंगावरचे दूध देतात. सम द्रगाइचा गाभणकाल स मारे ५ महहने ऄसल्याचे अढळून अले 
अहे. एका वळेेस त्यानंा एकच हपलू होते. व्हेललास द्धा एका वळेेस एकच हपलू होते. गाभणकाल 
हनरहनराळ्या जातींन सार ६ महहन्यापासून १ वषापयगत ऄसतो. 
 
 ड ालफीन या प्राण्याची लहान हपले जन्मल्यापासून दहा हमनीटातंच सम द्रपातळीवर हवा 
घेण्यासाठी येत ऄसल्याचे हदसून अले अहे. तासाभरातं त्यानंा दूध प्यावयाचे समजू लागते. ह्या 
प्राण्यामंध्ये हनरहनराळ्या जातीन सार ६ महहने ते एक वषगभर ऄंगावरचे दूध पाजले जाते. जलचर सस्तनाचंी 
हपले जन्मतः बरीच मोठी ऄसतात. काही काही जातींमध्ये तर ती पूणग वाढलेल्या प्राण्याचं्या १/३ आतकी 
अकाराने मोठी ऄसतात. त्यायंी वाढही फार झपायाने होते. काही जातींतील प्राणी ४ ते ५ वषांतच पूणग 
वाढून त्याचं्या ऄंगी प्रजोत्पादन शहक्त येते. ह्या प्राण्याचें अकार फारच मोठे ऄसतात. देवमाशाची मादी 
स मारे ३५ मी. (११३ फूट) लाबं ऄसते ह्या जलचर सस्तन प्राण्याचें वजनही हकत्येक टन ऄसते. 
―हसटेशीया‖ या गटातंील लहानात लहान प्राणी लाबंीला स मारे दीड मीटर (साडेचार फूट) ऄसतो. या 
प्राण्याचं्या अय मयादेबद्दल काहीच माहहती ईपलबध नाही. परंत  त्याचें अय ष्ट्य बरेच मोठे ऄसाव ेऄसा 
ऄंदाज अहे. 
 
 हे जलचर वषाच्या ठराहवक काळातं स्थलातंर करीत ऄसल्याचे ऄभ्यासाऄंती हदसून अलेले अहे. 
देवमाशाचंी एक जात जी ―क ामन र ारकल‖ म्हणून ओळखली जाते. हे प्राणी ईन्हाळ्यामध्ये सम द्राच्या 
मध्याशी जास्त खोलवर जातात व मग हहवाळ्यात अजूबाजूस पसरतात ऄसे हदसून अलेले अहे. 
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 या प्राण्याचंा माणसाला खूप ईपयोग अहे. त्याचं्यापासून तेल काढणाऱ्या कंपन्या दरवषी हकत्येक 
हजार देवमासे व आतर जातींचे हे सस्तन प्राणी पकडतात. देवमाशाचंा क ठलाही भाग वाया जात नाही. 
हाडेदेखील त्यापंासून तेल काढून झाल्यावर वाया न घालवता खत बनहवण्यासाठी वापरतात. आ. स. १९२९ 
पासून आ. स. १९३९ पयंतच्या १० वषाच्या काळात जगभर दरवषी पकडलेल्या न सत्या देवमाशाचंी संख्या 
२४,००० पासून ४४,००० पयंत वाढली होती. यावरून ते हकती मोठ्या प्रमाणावर पकडले जातात याची 
कल्पना येइल. ह्या सवांचा ईपयोग हनरहनराळ्या वस्तू बनहवण्यासाठी जगभरच्या कारखान्यामंध्ये केला 
जातो. हे जलचर सस्तन प्राणी सहसा कोणी खात नाही; परंत  सायरेनीया गटातंील प्राणी काही देशातंील 
लोक खातात. सील, सम द्रझसह आत्यादी प्राण्याचं्या कातडीपासून लाबं लाबं केसाळ कोट बनहवतात व 
त्यानंा मागणीही फार ऄसते. तसेच त्याचं्या चरबीलाही खूप मागणी ऄसते. एकंदरीत याही जलचराचंा 
मन ष्ट्याने मोठ्या प्रमाणावर ईपयोग करून घेतला अहे. भारताच्या पूवग, पहरृम व दहक्षण भागास 
सम द्रहकनारा ऄसल्याम ळे अपल्या येथे बरेचसे सस्तन जलचर प्राणी पहावयास सापडतात. परंत  काही 
फक्त अक्टीक्ट व ध् रूव प्रदेशातंच हदसून येतात. अता याप ढे अपण ह्या सस्तन जलचरातंील जे प्राणी 
महाराष्ट्रातं सम द्राच्या हकनारपट्टीच्या प्रदेशात हदसून येतात त्याचं्याबद्दल सहवस्तर माहहती घेणार अहोत. 
महाराष्ट्राजवळच्या सम द्रातं देवमाशाचं्या दोन जाती व द सरा एक ―हफनलेस प ारपज्‖ ऄशा एकंदर तीन 
जातींचे जलचर सस्तन प्राणी हदसून येतात. 
 

देवमासा 
(गे्रर् ब्लू हहेल) 

 
 देवमासा अपण प्रत्यक्ष पाहहला नसला तरी एकून तर सवांना माहहती अहे. केव्हातरी अपण याचे 
हचत्र देखील पेपरातं अलेले पहातो. ह्याला आंग्रजीमध्ये ―व्हेल‖ ऄसे संबोहधतात. ह्याला मराठीमध्ये देवमासा 
ऄसे का ंसंबोहधले जाते कोण जाणे. हा सस्तन प्राणी अहे. 
 
 देवमाशामंध्ये नर मादीपेक्षा थोडा लहान ऄसलेला हदसून येतो. मोठ्या नराची लाबंी तोंडापासून ते 
शपेटीपयंत स मारे २२ मीटसग (७४ फूट) व मादीची २३ मीटसग (७७ मीटसग) ऄसलेली अढळते. तसेच नराचे 
वजन स मारे ८० व मादीचे ८५ टनापंयंत भरते. ऄजूनपयंत सवात जास्त मोठा म्हणजे ३४ मीटसग (११३ 
मीटसग) लाबंीचा व १५० टन वजनाचा देवमासा सापडलेला अहे. 
 
 देवमाशाच्या शरीरावर केस नसून ते ग ळग ळीत ऄसते. त्याच्या ओठावर मात्र केस ऄसतात. रंग 
पाटीच्या दगडासारखा नीळसर ऄसून प ढच्या परासारख्या भागाची अतील बाजू पाढंरी ऄसते. काहींच्या 
पोटाकडील भाग पाढंरट ऄसतो तर काहींचा हपवळसर ऄसतो. ही जी हनळ्या देवमाशाचंी जात अहे त्या 
प्राण्याचे डोके देवमाशाच्या आतर जातींपेक्षा मोठे व लाबंोडके ऄसते हातासारखे जे प ढील ऄवयव ऄसतात 
त्याचें रूपातंर माशाच्या परासारख्या भागातं झालेले ऄसते. ते बरेच मोठे ऄसून प ढे हनम ळते होत गेलेले 
ऄसतात. त्याचंी लाबंी जवळजवळ सबंध शरीराच्या १/७ आतकी ऄसते. 
 
 ही जात देवमाशाच्या सवग जातींमध्ये अकाराने मोठी अहे. एक देवमासा जहमनीवर ठेवला ऄसता 
हकतीतरी जागा व्यापतो. देवमासे बह तकरून जोडीने अढळतात. केव्हा केव्हा दोनाहून ऄहधकही बरोबर 
वावरत ऄसताना हदसून येतात. देवमासे ईन्हाळ्यात सम द्राच्या मध्यभागी जास्त खोल भागातं जातात व 
हहवाळ्यातं अजूबाजूला पसरतात. हहवाळा हा याचंा समागमाचा व हवणीचा हंगाम अहे. 
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 हे देवमासे सम द्रातील कोलंबी, प्लँकेटोन आत्यादी खाउन राहतात. हहवाळ्यातं पकडलेल्या 
देवमाश्याचे पोट ऄक्षरशः हरकामे ऄसलेले अढळून अलेले अहे. हहवाळ्यामंध्ये जेव्हा त्यानंा हवशषे खाद्य 
हमळत नाही त्यावळेेस त्यानंा त्याचं्या शरीरात त्वचेखाली ऄसलेल्या चरबीपासून ईष्ट्णता व पोषण हमळते. 
 
 देवमाशाचा वगे साधारणतः ताशी २० सम द्र मलै (Fathom) आतका ऄसतो. ह्या जातीचे देवमासे 
साधारणतः ४/५ वषांचे झाले की वयात येउन त्याचं्या ऄंगी प्रजोत्पादन शक्ती येते. गभगधारणेचा काल १० ते 
११ महहने आतका ऄसतो. एका वळेेस एकच हपलू जन्मते. हपलाची लाबंी जन्मल्यावलेी ७ मीटसग (२३ फूट) 
पयंत भरते. तसेच त्यावळेी वजन ऄडीच ते तीन टन आतके भरते. ह्या जातीचे देवमासे अपल्या हपलाला 
जवळजवळ ७ महहन्यापयंत ऄंगावरचे दूध पाजतात. दूध तोडते वळेी ह्या हपलाचे वजन साधारणपणे २३ 
टनाच्या असपास अलेले ऄसते. दर दोन ते तीन वषांच्या दरम्यान मादी गाभण रहाते. 
 
 ह्यानंा पकडवयाची नवीन नवीन साधने ईपलबध झाल्याम ळे आतके देवमासे पकडले जाउ लागले 
की याचंी संख्या झपायाने कमी होउ लागली. हल्ली त्याला अळा घालून कायद्याने ह्या प्राण्यानंा संरक्षण 
हदले अहे. 
 
 देवमाशाच्या एकंदर चारी जाती अपल्या भारताच्या हकनारपट्टीत अढळतात. पैकी महाराष्ट्रातं वर 
वणगन केलेली व अणखी एक जात हदसून येते. 
 

फीनर हहेल 
(क ामन र ारकल्) 

 
देवमाशाचंी ही जी द सरी जात अहे हतला आंग्रजीमध्ये फीनर व्हेल झकवा र ारकल ्ऄसे म्हणतात. ह्या जातीचे 
देवमासे ―बलू व्हेल‖ या अपण यापूवी पाहहलेल्या जातीपेक्षा अकाराने लहान ऄसतात. द सऱ्या ज्या अणखी 
जाती अहेत. (त्या महाराष्ट्रातं हदसून येत नसल्याकारणाने येथे वणगन केलेल्या नाहीत). त्या अकाराने 
याहीपेक्षा लहान ऄसतात. सवांत मोठी जात बलू व्हेल ही अहे. 
 
 फीनर व्हेल सवगसाधारणपणे २० मी. (६५ फूट) लाबं ऄसतात. एखादे वळेेस २६ मी. (८५ फूट) 
पयंतही लाबंी अढळून येते त्याचें प ढील ऄवयव (माशाच्या परासारखा भाग) शरीराच्या मानाने कमी लाबं 
ऄसतात. बलू व्हेल ह्या जातीत पराचंी लाबंी शरीराच्या लाबंीच्या १/७ आतकी ऄसते ऄसे अपण पाहहले 
होते. ह्या जातीच्या प्राण्यामंध्ये ती सबधं शरीराच्या १/९ आतकी ऄसते. ह्या प्राण्याच्या शरीराचा रंग वरून 
हनळसर रुपेरी ऄसा ऄसतो व अतील पोटाकडील भागाचा रंग पाढंरा ऄसतो ह्या प्राण्याचं्या डोक्यापासून 
खादं्यापयंतच्या भागात डाव्या व ईजव्या बाजूच्या रंगामध्ये थोडा फरक हदसून येतो. डावीकडील भाग 
जास्त हनळसर रुपेरी ऄसतो तर ईजवीकडील पाढंरट ऄसतो. 
 

 
 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

प ारपज् 
(णलर्ील् इडंीयन प ारपज्) 

 
 प ापरज ह्या प्रकारचे सस्तन प्राणी डेलहफनीडी या क ट ंबातं येतात. या प्रकारच्या प्राण्याचें तोंड 
देवमाशाच्या तोंडाप्रमाणे लाबंट ऄसून चप्पट व वरून अत ऄसे वळलेले ऄसते. ह्याचा रंग काळसर ऄसून 
वरील बाजूस तो जास्त गडद ऄसतो. पोटाकडील बाजूस तो मळकट पाढंरा ऄसा झालेला ऄसतो. 
तोंडाचा वरचा ओठाकडील भाग लालसर ऄसतो. ह्याची लाबंी ऄगदीच कमी म्हणजे जेमतेम दीड मीटर 
(साडेचार फूट) आतकी भरते. वजन स मारे २७ हकलो (६० पौंडापयंत) ऄसते. ह्याच्या पाठीकडील भागावर 
माशाच्या परासारखा भाग हदसून येत नाही. 
 
 प ारपज् म ख्यतः कोलंबी, लहानसहान मासे, खेकडे, शवेडं आत्यादींवर अपली ईपजीहवका 
करतात. ते सहसा मोठ्या सखं्येने एकत्र अढळून येत नाहीत. ऄसलेच तर ४/५ प्राणी एकत्र अढळतात. 
सहसा त्याहून जास्त संख्या अढळत नाही. बह तकरून ते एकेकटेच हदसून येतात. नर व मादी देखील 
सहसा एकत्र अढळत नाहीत. मादी व हपले बरोबर ऄसली तर ती ४/५ च्या संख्येत एकत्र हदसतात. 
 
 ऑक्टोबर महहन्याच्या स मारास नवीन हपले पहावयास हमळतात. एका वळेेस एकच हपलू जन्माला 
येते. ह्या जातीचे प्राणी हवशषे चपळ व फार हालचाल करताना हदसून येत नाहीत. ईथळ पाण्यावर ते वरवर 
तरंगताना हदसून येतात. 
 
 

*** 
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१२ महाराष्ट्रातील उपवने व अभयारण्ये 
 
 अतापयंत अपण महाराष्ट्रात हदसून येणाऱ्या सवग प्राण्याचंी माहहती पाहहली. येथे एकेकाळी हवप ल 
प्रमाणात अढळत ऄसणारे हे प्राणी अता द र्ममळ का होत चालले अहेत, तसेच त्यानंा हटकहवण्यासाठी 
सरकार काय प्रयत्न करीत अहे. याबद्दल हवचार करणार अहोत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यातील 
ऄभयारण्ये व राष्ट्रीय ईद्याने याचंा देखील थोडक्यात परामषग घेणार अहोत. 
 
 भारतात एकेकाळी सवगत्र हवप ल प्रमाणात हदसून येणारे प्राणी नामशषे होण्याला ऄनेक कारणे 
ऄसली तरी त्याचा म ख्य शत्र ूया ना त्या कारणाने मानवच अहे. ऄसे हदसून येइल. औद्योहगकरणाम ळे 
शहराचंी संख्या वाढू लागली व मन ष्ट्यवस्ती देखील दाट होउ लागली. या कारणास्तव लोकानंा प रेशी 
जागा रहावयास हमळावी म्हणून जंगले वाटेल तशी तोडण्यात येउ लागली. ऄशा प्रकारे जंगले नष्ट होउ 
लागल्याम ळे वन्य प्राण्याचंी वसतीस्थाने हळूहळू नाहीशी झाली अहण ऄथातच ते अरॅयाकहरता एका 
हठकाणाहून द सऱ्या हठकाणी जाउ लागले. द सरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जेव्हा तऱ्हेतऱ्हेचे वन्य प्राणी 
अपल्या जंगलातून हवप ल प्रमाणावर अढळून येत होते त्यावळेेस हशकाऱ्यावंर काहीच बंधने नव्हती. 
त्याम ळे केवळ हौसेखातर ते केव्हाही वगेवगेळ्या प्राण्यावंर बंदूक चालवीत. 
 
 हनरहनराळ्या वन्य प्राण्याचं्या कातड्ापासून ईबदार कोट, टोप्या, बूट तसेच घड्ाळाचे पटे्ट, 
कमरेचे पटे्ट, बटणे ऄशा हकत्येक तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तू बनहवता येतात. ह्या गोष्टींना आकडे तशीच परदेशातंही 
ऄहतशय मागणी अहे. त्याम ळे ह्या गोष्टी बनहवण्याकहरता धंदेवाइक लोक जास्तीत जास्त प्राणी मारीत 
ऄसत. ऄशा प्रकारे प ष्ट्कळसे वन्य जीवन हशकाऱ्याचं्या बंदूकीस बळी पडले. ह्या सवांवर अता सरकारने 
कायद्याने बंधने घातली अहेत. 

 
 अपण प्रथम भारतातील वन्यप्राणी व त्यामध्ये महाराष्ट्राचे स्थान याचा हवचार करू. 

 
 भारताच्या मदैानी भागामध्ये अजही काळी हरणे, हठपक्याची हरणे, नील गाय हे प्राणी प्राम ख्याने 
हदसून येतात. येथील वगेवगेळ्या प्रकारच्या जंगलामंध्ये गौर, साबंर, वाघ, हत्ती आत्यादी वन्यप्राणी 
अढळतात. एकझशगी गेंडा, झसह, रानबकरा, लंगूर हे प्राणी ऄजूनही भारताच्या ठराहवक भागामंध्ये का 
होइना पण हदसून येतात. याचबरोबर चौझशगा, बाराझशगा, काश्मीर काळवीट, कस्त रीमृग, एडका 
यासारखे ऄनेक प्राणी येथे हदसून येतात. भारतीय वाघ, झसह, हत्ती, गेंडा, साबंर, काश्मीर काळवीट हे 
अपल्या वन्य संपत्तीची शान वाढहवणारे प्राणी अहेत. तसे पाहता अपला भारत देश हा ऄजूनही वन्य 
संपत्तीच्या बाबतीत स दैवीच म्हणावा लागेल. फक्त त्याचें रक्षण अपण केले तरच ही वन्य संपत्ती हटकून 
रहाण्याची अशा अहे. नाहीतर हजारो वषांपूवी ही जी हवप ल वनसंपत्तीची देणगी अपल्याला हमळाली 
होती ती ह्या वगेाने अणखी थोड्ाच वषांत ऄहजबात नष्ट होण्यास वळे लागणार नाही. महाराष्ट्रातूंन जेव्हा 
वन्यप्राणी ऄहजबात हदसेनासे होतील तो द दैवाचाच हदवस म्हणावा लागेल. ह्या पृर्थवीतलावर फक्त 
मन ष्ट्यप्राण्यासच जगण्याचा हक्क अहे ऄसे नव्हे तर प्रत्येक प्राणीमात्राला त्याचें जीवन जगण्याचा तेवढाच 
हक्क अहे. नाहीशी झालेली जंगले अपण प न्हा नवीन झाडे लावनू वाढव ूशकतो; पडलेल्या आमारती, 
राजवाडे, देवळे सवग अपण प न्हा ईभारू शकतो; परंत  एखाद्या प्राणीमात्राची जात समूळ नष्ट झाली तर तो 
प्राणी प न्हा ऄस्स्तत्वात अणणे मानवाच्या अवाक्याबाहेरचे अहे अहण हे स ंदर प्राणी नष्ट होउ हदल्याबद्दल 
भावी हपढी ज न्या हपढीला दोषी ठरवले. 
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 तौलहनक दृष्ट्या पाहता महाराष्ट्रातं सापडणाऱ्या वन्य प्राण्याचें प्रमाण बरेच ईच्च म्हणाव ेलागेल. 
कारण अपल्या महाराष्ट्रातं जरी झसह, हत्ती, गेंडे हदसून येत नसले तरी आतर ऄनेक तऱ्हेतऱ्हेचे प्राणी 
हदसून येतात. जंगलाचा बादशहा म्हणून ज्याचा गौरव होतो तो पटाइत वाघही येथे वस्तीला अहे. अपल्या 
राज्याच्या वन्य जीवनातं वाघ, हबबळ्या, ऄस्वल, गवा, नीलगाय, रानड क्कर या प्राण्याचंा प्राम ख्याने 
समावशे होतो. महाराष्ट्राची प्राकृहतक व नैसर्मगक घडण याम ळे येथे वगेवगेळ्या प्रकारची जंगले अहेत; व 
त्याम ळे अपण अतापयंत पाहहलेले ऄनेक जातीचे प्राणी येथे हदसून येतात. प स्तकाच्या शवेटी महाराष्ट्रातं 
हदसून येणाऱ्या सवग प्राण्याचंी यादी हदलेली अहे. महाराष्ट्रातं प्राण्यापेंक्षा पक्षी जास्त मोठ्या प्रमाणावर 
हदसून येतात. परंत  तो अपल्या प स्तकाचा हवषय नव्हे. 

 
 याप ढे अपण महाराष्ट्रातंील ऄभयारण्ये व राष्ट्रीय ईद्याने याची माहहती घेणार अहोत. 

 
 राज्यातील वनसंपत्तीचे रक्षण व्हाव,े हतचा हरप्रकारे हवकास व्हावा अहण या कामी लोकानंी 
सहकायग कराव े म्हणून महाराष्ट्र शासन गेली हकत्येक वष ेप्रयत्नशील अहे. या नैसर्मगक साधनसंपत्तीची 
वाढ व हवकास करण्याचा शासनाने हनधार केला ऄसून या राष्ट्रीय कायात जनतेच्या सहकायाची शासनास 
ऄत्यंत गरज अहे. स दैवाने अपल्या राज्यातं नैसर्मगक साधनसंपत्ती व वन्यजीवनही हवहवध व हवप ल अहे 

 
 वन संपत्ती व वन्य जीवन ईत्क्रातं होण्यास हजारो वषांचा कालावधी जावा लागला. ऄशा या 
बह मोल संपत्तीचा ऄहवचाराने नाश करणे म्हणजे हनसगाचा घोर ऄपराध करणे होय. हशवाय त्यात 
मानवजातीचेही ऄकल्याण अहे. या गोष्टींचा हवचार करता अपल्या भावी हवकास योजनातं वनसंपत्तीचे 
संरक्षण व जोपासना यानंा महत्त्वाचे स्थान देणे ऄगत्याचे अहे. माणसाला हनसगापासून ऄलग राहता 
येणार नाही. तसा तो राहहला तर कधी स खी होणार नाही. अठवड्ात झकवा आतर स ट्टीच्या हदवशी लोक 
हनसगगरम्य हठकाणी जाण्याची धडपड करतात त्याचे कारण हनसगाचा सहवास ही माणसाची एक मानहसक 
गरज अहे. दगडमाती व हसमेंटच्या मोठमोठ्या आमारती अहण नाना प्रकारचे कृत्रीम, ककग श अवाज यानंी 
भरलेल्या वातावरणात सतत राहहल्याने मज्जातंतंूवर त्याचंा ऄहनष्ट पहरणाम होउन काही हवहशष्ट प्रकारचे 
मानहसक रोग वा हवकृती माणसाला जडतात अहण त्याचा समाजावरही वाइट पहरणाम होतो. हा अज एक 
जागहतक प्रश्न होउन बसला अहे अहण म्हणून ईद्याने, ईपवने, बागा, पशूपक्षयाचंी हनवासस्थाने हनमाण 
करण्याची लोकाकंडून सवगत्र मागणी होत अहे. हनसगाचे साहन्नध्य ही माणसाची एक मूलभतू गरज ऄसून 
ती त्याला ऄशा हठकाणी भागहवता येते. 

 
 तेंव्हा नैसर्मगक साधनसंपत्तीचा अज जो नाश होत अहे त्याला ताबडतोब पायबंद घालून ईजाड 
डोंगर भाग व सखल प्रदेशावर योग्य प्रकारचा झाड-झाडोरा हनमाण करणे ही अजची एक हनतातं गरज 
अहे. 

 
 शास्त्रीय पध्दतीने केलेली वन्य पश -पक्षयाचंी व्यवस्था, शतेी व क रणे यानंा पोषक ठरते, पण याची 
लोकानंा हवशषे माहहती नाही. जनावराचें शणे, लीद, हाडे वगैरेम ळे जंगलातील व शतेीची जमीन स पीक 
बनते. पश  व पक्षी झाडाचें बी आतस्ततः नेतात व त्याम ळे झाडाचंी लागवड होते. हनसगातील नाजूक 
समतोल राखण्यास पश पक्षयाचंी मदत होते. हा समतोल हबघडल्यास ते हवघातक ठरेल. पश पक्षयामं ळे 
कीटकाचंी संख्या अटोक्यात रहाते, तर साप हे ईंदीर व घ शींची संख्या कमी करतात अहण पहरणामतः 
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त्याचं्यापासून हपकावर अहण साठवलेल्या धान्यावर होणाऱ्या ऄहनष्ट पहरणामापंासून बचाव होतो. प्राण्याचं्या 
संख्येत जो एक तोल अहे, त्याला बाध अणल्यास ती गोष्ट अपल्यालाच बाध अणणारी ठरेल. 

 
 वाघ, झसह याचं्याम ळे हरणे, रानड क्करे, माकडे वगैरेंची संख्या कमी होते. तेंव्हा वाघ, झसह याचंी 
संख्या हशकार करुन प्रमाणाबाहेर कमी केली तर या प्राण्याचंी संख्या वाढेल व त्याम ळे अपल्या हपकावंर 
त्याचं्या धाडी येतील. याईलट वाघझसह त्या प्राण्यानंा खातात त्याचंी जर अपण प्रमाणाबाहेर हशकार चालू 
ठेवली तर त्याचंी संख्या ऄतोनात कमी होउन हे झहस्त्र प्राणी मन ष्ट्य वस्तीत हशरतील. ग रानंा खातील 
आतकेच नव्हे तर मग ते माणसावरही हल्ला करण्यास कमी करणार नाहीत. 

 
 ऄशा सवग दृष्टीने वन्य पश -पक्षी अपल्याला ईपकारक ठरतात. वन्य पश-ूपक्षयानंा अपण अजवर 
चागंली वागणूक हदली नाही ही एक द दैवाची गोष्ट अहे. मानव अहण त्याच्या भोवतालची पहरस्स्थती यात 
एक प्रकारची एकात्मता होती. तथाहप, कालातंराने जसजशी स धारणा होत गेली त्याप्रमाणे अपण जंगले 
अहण वनसंपत्ती नष्ट केली. त्याम ळे हनसगातील समतोल नाहीसा होउन अपण वन्य पश -पक्षयाचं्या रुपाने 
ऄसलेले हे सृष्टीचे लेणे बरेचसे गमावनू बसलो. त्याचं्यापकैी हकत्येक जाती कें व्हाच नामशषे झाल्या अहेत, 
तर काही नाहीशा होण्याच्या मागावर अहेत. 

 
 ऄहलकडेच अपला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून जाहहर करण्यात अलेला मोर हा ऄहतस ंदर पक्षी देखील 
ऄहवचारी हशकाऱ्याचं्या बंद कीला बळी पडून झपायाने नाहीसा होत चालला अहे. अज हनसगाचा जेवढ्या 
प्रमाणात हवध्वसं होत अहे तेवढा पूवी कधीही झाला नाही. जंगलातील जहमनीवर शतेीचे अक्रमण, 
जंगलातून होणारी मोटारीसारख्या वहानाचंी वहातूक, डोळे हदपहवणाऱ्या हदव्याचंा ईपयोग, वगेवान 
शस्त्राचंा वापर याम ळे अपली वन्य संपत्ती जलद नाहीशी होत अहे. तेंव्हा अज ह्या वन्य संपत्तीचे रक्षण 
करणे हे अपले प्रथम कतगव्य अहे. वन्य पश -पक्षयाचं्या संरक्षणाच्या या कायात जनतेने सक्रीय सहकायग 
हदले तरच सरकारने ऄंमलात अणलेल्या या बाबतच्या कायद्यातील तरत दी पहरणामकारक ठरतील. 

 
 एकदा वने स रहक्षत होउन हनसगाचा तोल सावरला की वन्य जीवन अपोअपच वाढीस लागेल. 
त्यापासून अपले ऄनेक प्रकारचे फायदे होतील. परदेशात वन्य पश -पक्षी पहाण्यासाठी रानावनातून 
हफरणारे हौशी लोक ऄनेक ऄसतात. ऄसे परदेशी प्रवासी जर अपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर येउ लागले 
तर त्यापासून अपल्याला बह मोल ऄसे परकी चलन हमळेल. तसेच देशाच्या आतर भागातंील प्रवासी येथे 
अले तर त्याचाही राज्याच्या ऄथगव्यवस्थेवर चागंला पहरणाम होइल. 

 
 आ.स. १८८७ मध्ये अपल्या भारतामध्ये वन्यप्राणी सरंक्षण कायदा प्रथम ऄंमलात अणला गेला. 
त्यानंतर आ.स. १९१२ मध्ये वन्य पश -पक्षी कायदा हनघाला. परंत  वनखात्याला हा प रेसा न वाटल्याम ळे 
१९२७ मध्ये त्यामध्ये बरेचसे फेरफार होउन तो जारी करण्यात अला. त्यान सार ऄनेक पश -पक्षयानंा 
संरक्षण हमळाले. आ. स. १९५१ मध्ये म ंबइ राज्याकहरता एक खास कायदा मंजूर करुन तो आ.स. १९५३ 
पासून ऄंमलात अणला गेला; व आ.स. १९६१ मध्ये सवग महाराष्ट्रभर जारी करण्यात अला. यान सार 
हशकाऱ्यावंर जबरदस्त बंधने येउन वन्यप्राण्यानंा जास्तीत जास्त रक्षण हमळू लागले. तरीही हे प रेसे 
नसल्याने वरचेवर त्यामध्ये फेरफार केले जातात. अज रोजी कायद्याने क ठच्याच प्राण्याची वा पक्षयाची 
हत्या करता येत नाही. कायद्याची ऄंमलबजावणी करण्यास सोपे जाव ेव वळेोवळेी मागगदशगन हमळाव ेम्हणून 
खास सदस्याचें मंडळ नेमलेले अहे. 
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 आ.स. १९५० मध्ये राष्ट्रीय ईद्यानाबंाबतचा महाराष्ट्र राज्यासाठी कायदा हनघाला. राष्ट्रीय ईद्याने 
अहण बागा यामध्ये कोणत्याही पश -पक्षयाची हत्या करण्यास सक्त मनाइ ऄसते. 

 
 अज रोजी महाराष्ट्रातं चार राष्ट्रीय ईद्याने अहेत व ह्या सवांचा हमळून एकंदर हवस्तार स मारे 
५७०·१२४ चौ.हक.मी. आतका अहे. तसेच स्थाहपत व हनयोहजत ऄभयारण्याचंी संख्या अठ ऄसून त्यानंी 
व्यापलेले के्षत्र १,१३६·२९ चौ.हक.मी. आतके अहे. 

 
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय ईद्याने व ईपवने याचंी यादी खाली हदलेली अहे. 

 
राष्ट्रीय उपवने 

ईपवनाचे नाव हजल्हा 

१. ताडोबा चंद्रपूर 

२. नवगेावं भडंारा 

३. संजय गाधंी ईपवन, बोहरवली ठाणे व म ंबइतील ईपनगर 

४. पेंच नागपूर 
 
 

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये 

ऄभयारण्याचे  

नावं 

हजल्हा के्षत्र  

चौ. हक. मी. 

प्रस्थाहपत की 

हनयोहजत 

१. मेलघाट ऄमरावती १,५७१·७४ प्रस्थाहपत 

२. यावल जळगावं १७७·५२ प्रस्थाहपत 

३. राधानगरी कोल्हापूर २०·७२ प्रस्थाहपत 

४. कनाळा क लाबा ४·४८ प्रस्थाहपत 

५. तानसा ठाणा २१६·७५ प्रस्थाहपत 

६. नागझीरा भडंारा १३६·१४ प्रस्थाहपत 

७. बोर वधा ६१·१० प्रस्थाहपत 

८. हकनवट यवतमाळ व नादेंड १३८·०० प्रस्थाहपत 
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ताडोबाचे राष्ट्रीय उद्यान 
  
 हे चंद्रपूर हजल्ह्याचे खास अकषगणच म्हणाव ेलागेल. ताडोबाचे ईद्यान चंद्रपूर रेल्व ेस्टेशनपासून 
२८ मलै ऄंतरावर अहे. एहप्रल १९५५ पासून ते राष्ट्रीय ईद्यान म्हणून ओळखले जाउ लागले. याचा 
हवस्तार ११६·५५ चौ. हक. मी. आतका अहे. ह्या ईद्यानातं एक मोठे तळे ऄसून तेथे पहाटे व सूयास्तानंतर 
हकत्येक हरणे, साबंरे व आतर वन्य प्राणी पाणी प्यावयास जाताना हदसतात. ह्या ईद्यानातं नीलगायी, गव,े 
जंगली क ते्र, हबबळे, ऄस्वले आत्यादी प्राणी बऱ्याच प्रमाणावर हदसून येतात. 
 
नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 
 
 भडंारा हजल्ह्यात ऄसलेले हे राष्ट्रीय ईद्यान नवगेावं तळ्याच्या असपासच बसलेले अहे. नवगेावं 
तळे बरेच मोठे ऄसून त्याचा हवस्तार १६ चौ.हक.मी. आतका अहे व ईद्यानाचा हवस्तार जवळजवळ १३४ 
चौ.हक.मी. आतका अहे. ह्या ईद्यानातं पटे्टवाला वाघ देखील हदसून येतो. हनलगायी; झचकारा, भेकरे 
ह्यासारखे प्राणी तर मोठ्या प्रमाणावर हदसून येतात. ह्या ईद्यानाच्या के्षत्रात पळस, पागंारा, सावरी, 
ग लमोहोर, हगरीमाला, धावडा, तेंडू, साल, बीजा, हल्दू ऄशा प्रकारचे ऄनेक वृक्ष प्राम ख्याने हदसून येतात. 
या ईपवनातं मोरदेखील हदसतो. 
 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोणरवली 
 
 म ंबइसारख्या गजबजलेल्या शहराच्या बाजूस वसलेले हे ईद्यान म्हणजे म ंबइकराचं्या धावपळीच्या 
जीवनाला खरोखरच एक हवरंग ळा अहे ऄसे म्हणाव ेलागेल. याचे पूवीचे नावं कृष्ट्णणगरी राष्ट्रीय ईद्यान 
ऄसे होते. अता ते संजय गाधंी राष्ट्रीय ईपवन या नावाने ओळखले जाते. याचा हवस्तार स मारे ९१ 
चौ.हक.मी. अहे. ह्या हठकाणी वन्य पश  जरी कमी प्रमाणात ऄसले तरी पक्षी प ष्ट्कळ पहावयास हमळतात. 
कें व्हा कें व्हा हबबळ्या, साबंर, हठपकेवाली हरणे, चौशींगा, व रानड क्कर ही जनावरे दृष्टीस पडतात. ह्या 
ईपवनामध्ये हवहार व त लसी नावाची दोन मोठी तळी अहेत. याहशवाय येथे स मारे २,००० वषापूवीची 
कोरीव लेणी ऄजूनही ऄस्स्तत्वात अहेत. 
 
पेंच राष्ट्रीय उद्यान 
 
 पेंच राष्ट्रीय ईद्यान हे नागपूर हजल्ह्यातील पेंच नदीच्या असपास वसलेले ईद्यान ऄसून ते फारच 
नयनरम्य अहे. ह्या हठकाणी वाघ, हबबळे, गव,े ऄस्वल, साबंर, हरणे, चौशींगा, काळवीट ऄसे ऄनेक 
प्रकारचे प्राणी हदसून येतात. त्याचप्रमाणे हवहवध पक्षी देखील दृष्टीस पडतात. यामध्ये मोर व राखी जंगली 
कोंबडी हे दोन पक्षी प्राम ख्याने हदसून येतात. या हठकाणी हवामानान सार पाने झडणारे वृक्ष हदसून येतात. 
ह्याचा हवस्तार सवग ईपवनापेंक्षा जास्त म्हणजे २५७·९७ चौ. हक.मी. आतका अहे. माचग ते जून हा ह्या 
ईद्यानास भेट द्यावयास ईत्तम काळ ऄसतो. 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

मेलघार्चे अभयारण्य 
 
 भारतात वाघाच्या ऄस्स्तत्वास ऄसलेला धोका जाणून ―वल्डग वाइल्ड लाइफ आंटरन शनल‖ या 
अंतरराष्ट्रीय संस्थेने त्याला वाचहवण्याच्या दृष्टीने १० लाख ड ालसगचा हनधी (स मारे ७८ लाख रुपये) 
ईभारण्याचा ईपक्रम केला अहे. या हनधीचा ईपयोग वाघासाठी व आतर वन्य पश संाठी ईत्तम ऄभयारण्ये 
तयार करण्यासाठी व त्याचंी देखभाल करण्यासाठी केला जातो. भारतामध्ये एकंदर नउ प्रदेशात 
याकहरता ऄभयारण्ये ईभारण्याचा हवचार अहे. त्यापकैी महाराष्ट्रात मेलघात या भागाची हनवड केली 
अहे. 
 
 मेलघाट ऄमरावती हजल्ह्यामध्ये ऄसून तेथील डोंगराळ प्रदेश हनसगगसौंदयगसंपन्न ऄशा घनदाट 
जंगलाने व्याप्त अहे. हा भाग सातप डा पवगताच्या दहक्षण शाखेत मोडतो. ह्या ऄभयारण्यामधील ऄहतसंरहक्षत 
भाग ३०१·०५ चौ.हक.मी. ऄसून ईवगरीत भाग १,२७०·६९ चौ.हक.मी. आतका अहे, म्हणजेच त्याचे एकूण 
के्षत्रफळ १,५७१·७४ चौ.हक.मी. आतके अहे. मेलघाटमधील ईंची जास्तीत जास्त १,१७७·७५ मीटसग आतकी 
अहे. तेथे हसपना, खंडू, खापरा, डालार व गडगा ऄशा एकूण पाच छोया छोया नद्या अहेत. 
मेलघाटमधील ऄरण्ये ही दहक्षणेकडील ईष्ट्ण प्रदेशातंील श ष्ट्क प्रवातीहमरॅ वनाचं्या (Southern tropical 
dry deciduous Forests) प्रकारात मोडतात. या ऄरण्यात पट्टाइत वाघाव्यहतहरक्त हबबळे, ऄस्वल, जंगली 
क त्रा, गवा, साबंर, नीलगाय, भेकर, चौंशींगा, रानड क्कर व हठपकेवाली हरणे हे प्राणी प्राम ख्याने 
अढळतात. या प्राण्याहंशवाय ११३ हवहवध जातींचे पक्षी हदसून येतात. 
 
 या ऄभयारण्यातंील ऄहतसंरहक्षत भाग म्हणजे कोलकाज. हे ऄमरावती–बऱ्हाणपूर ह्या 
राजमागावर ऄमरावतीपासून ११४ हक.मी. ऄंतरावर वसले अहे. येथे वन्य प्राण्याचं्या संरक्षणाखेरीज 
जंगली फळझाडाचंी लागवड करणे, गवताचे व वन्य पशूसं ईपय क्त ऄसणाऱ्या झ डूपाचें ईत्पादन वाढहवणे, 
कृहत्रम क्षारचाटणीची (Salt licks) व्यवस्था करणे ऄशा योजना देखील हाती घेतल्या जाणार अहेत. 
त्याम ळे नैसर्मगक वसतीस्थानाची स धारणा होइल. 
 
 या हठकाणी पयगटकानंा रहाण्यासाठी खास सोयी करण्यात अल्या अहेत. तसेच वन्य प्राणी पाहता 
याव े म्हणून खास मचाणाचंीही सोय करण्यात अलेली अहे. ह्या हठकाणी हनसगगसौंदयाच्या दृष्टीने 
पहावयाचे झाल्यास ऑक्टोबर ते फेब्र वारी हा काळ ईत्तम अहे व प्राणी माचग ते जून पयंत मोठ्या संख्येने 
हदसून येतात. 
 
यावलचे अभयारण्य 
 
 जळगाव हजल्ह्यात ऄसलेल्या ह्या ऄभयारण्याचा हवस्तार १७७·५२ चौ.हक.मी. आतका अहे. येथे 
―स की‖ नदी हदसून येते. ह्या ऄभयारण्यात हबबळ्या, रानमाजंर, नीलगाय, ईत्तरी माकड, हन मान वानर आ. 
प्राणी प ष्ट्कळ प्रमाणात हदसून येतात. जंगली क ते्र, साबंर, तरस कें व्हा कें व्हा अढळतात. वाघ, भेकरे व 
हठपकेवाली हरणे देखील कधी क्वहचत अढळतात. त्याच बरोबर ऄनेक प्रकारचे रंगीबरंेगी पक्षी ह्या 
ऄभयारण्याची शोभा वाढहवतात. ह्या भागात साग, ऄंजन, ऐन, धावडा, सालइ, खैर, हलदू ही झाडे 
प्राम ख्याने हदसून येतात. यावल जळगावंपासून ५० हक.मी. ऄंतरावर अहे. येथे देखील पयगटकाचं्या 
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रहाण्याच्या खास सोयी केलेल्या अहेत. माचग ते जून हा काळ ह्या ऄभयारण्यास भेट द्यावयास ईत्तम 
ऄसतो. 
 
राधानगरीचे अभयारण्य 
 
 राधानगरीचे ऄभयारण्य हे म ख्यतः गव्याकंहरता प्रहसध्द अहे. येथील गव ेफारच भरदार व ह्रष्टप ष्ट 
ऄसे हदसून येतात. ह्या ऄभयारण्यात हहरव्या गवतावर भटकत ऄसलेले प ष्ट नर गव ेव एखादे छोटे हपलू 
अपल्या अइबरोबर धावत जाताना ज्यानंी पाहहले ऄसतील ते हे दृष्ट्य कधीही हवसरणार नाहीत. 
 
 ह्या हठकाणी हवष ववृत्ताजवळ ऄसलेली ईष्ट्ण दमट ऄशी ऄधगवट हहरवीगार जंगले हदसून येतात. 
त्यामध्ये प्राम ख्याने हदसून येणारे वृक्ष म्हणजे ऄंजन, जाभंळू, हहरडा, अंबा आ. होत. गव्याहंशवाय हबबळे, 
वाघ, साबंर व रानड क्करे देखील दृष्टीला पडतात. येथील पक्षीजीवन साधारण अहे. माचग ते मे हा काळ ह्या 
ऄभयारण्यास भेट देण्यास ईत्तम काळ अहे. 
 
कनाळ्याचे अभायारण्य 
 
 महाराष्ट्रातील सवग ऄभयारण्यात फक्त हेच ऄभयारण्य खास पक्षासंाठी अहे. त्याचा हवस्तार ४·४८ 
चौ.हक.मी. अहे. येथे म ख्यतः अंबा, क ल , कदंब, उंबर, साग, कोशींब हे वृक्ष हदसून येतात. या हठकाणी 
पक्षयाचं्या स्थलातंराच्या काळात म्हणजे साधारणतः ऑक्टोबर ते एहप्रलच्या दरम्यान जवळजवळ १४० 
वगेवगेळ्या जातींचे पक्षी हदसून येतात. 
 
 कनाळा जरी खास करुन पक्षी ऄभयारण्य ऄसले तरी तेथे चौशींगा, भेकर, ईत्तरी माकड व क्वहचत 
हबबळ्याही हदसून येतो. ह्या हठकाणी जो हकल्ला अहे त्याची ईंची ४७५ मीटसग अहे. हा हकल्ला प रातन 
काळापासून प्रहसध्द अहे. कनाळा म ंबइपासून ८० हक.मी. ऄंतरावर अहे. ह्या हठकाणी देखील वनखात्याने 
पयगटकाचं्या रहाण्यासाठी सोयी केलेल्या अहेत. ऑक्टोबर ते एहप्रल पयंत ह्या हठकाणी ऄहतशय स ंदर, 
मनमोहक पक्षी पहावयास हमळतात. 
 
तानसाचे अभयारण्य 
 
 ठाणे हजल्ह्यामध्ये तानसाचे ऄभयारण्य अहे. त्याचे के्षत्रफळ २१६·७५ चौ.हक.मी. अहे. ह्या 
हठकाणी ईष्ट्ण दमट हवामान ऄसून पानझडी वृक्षाचें ऄरण्य हदसून येते. त्यामध्ये साग, ऐन, धावडा, नाना, 
हलदू, कदंब, बीजा, साल, काकड आत्यादी वृक्ष हदसतात. येथे हबबळ्या वाघ, चौशींगा, साबंर, हठपकेवाली 
हरणे व रानड क्कर ऄसे प्राणी हदसून येतात. ह्या ऄभयारण्यात जर जास्त काळजी घेउन संपूणग भाग 
ऄहतस रहक्षत ऄरण्य म्हणून जपला गेला तर तेथे केवळ अहेत तेच पशूपक्षी हटकून राहतील ऄसे नाही तर 
आतरही नवीन प्राणी जोपासता येतील व त्याचें प नरुत्पादन करता येइल ऄसे वनखात्याचे मत अहे. येथे 
देखील म्य हनहसपल क ापोरेशनचे गेस्ट हाउस अहे. नोव्हेंबर ते मे च्या दरम्यान ह्या ऄभयारण्यात वन्य पशू 
जास्त प्रमाणात हदसतात. 
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नागझीरा अभयारण्य 
 
 हे भडंारा हजल्ह्यात अहे. ह्या हठकाणी ऐन, धावडा, बीजा, गरारी, तेंडू सूया आ. मोठे वृक्ष हदसून 
येतात. तसेच येथे बाबंूची बने फार मोठ्या प्रमाणात अहेत. ह्या ऄभयारण्यात वाघ, हबबळे, गव,े ऄस्वल, 
साबंर, नीलगाय, चौशींगा, भेकरे, हठपकेवाली हरणे ऄसे प्राणी हदसून येतात. पक्षी देखील मोठ्या 
प्रमाणावर हदसतात. त्यामध्ये प्राम ख्याने मोर, राखी जंगली कोंबड्ा व झ ंजीच्या नख्यावाल्या कोंबड्ा 
अढळतात. 
 
बोर अभयारण्य 
 
 हे वधा हजल्ह्यात अहे. ह्या हठकाणी अपल्याला हबबळे, ऄस्वले, साबंर, नीलगाय, हरणे, भेकरे, 
रानड क्करे ऄसे प्राणी पाहावयाला हमळतात. ह्या ऄभयारण्याचा हवस्तार ६१·१० चौ.हक.मी. आतका अहे. येथे 
पक्षी देखील मोठ्या प्रमाणावर हदसून येतात. 
 
 ह्या हनसगगरम्य हठकाणी प्रवाशानंा ईतरण्याची चागंली सोय अहे व पश पक्षयानंा पहाण्याकहरता 
खास मचाणाचंी सोय अहे. माचग ते जून पयंत ह्या ऄभयारण्यास भेट देण्याची चागंली वळे अहे. 
 
णकनवर्चे अभयारण्य 
 
 हे यवतमाळ व नादेंड ह्या दोन वनहवभागामंध्ये येते. पैनगंगा नदी ह्या भागातून वाहत जाते. तेथे 
साग, सालइ, हलदू, क ल , सावरी, मोइन, ऐन हे वृक्ष दाटीने हदसून येतात. ह्या ऄभयारण्यात बरेच वन्य 
प्राणी हदसतात. माचग ते जून पयंतचा वळे ह्या ऄभयारण्यास भेट द्यावयास चागंला अहे. 
 
 ऄशी ही ऄभयारण्ये व ईपवने महाराष्ट्र सरकारने अता राज्यातं सवगत्र तयार केली अहेत व 
त्याम ळे अपल्या वन्य पशूनंा प ष्ट्कळसे संरक्षण हमळाले अहे. ऄशा स्थळानंा पयगटकही खूप मोठ्या संख्येने 
हौशीने भेटी देतात. 
 
 

*** 
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१३ वनसपंत्तीचे सरंक्ण 
 
 वन्यप्राण्यानंा संरक्षण हमळाव े म्हणून ऄहलकडे ऄनेक ईपवने व ऄभयारण्ये स्थापीत करण्यात 
अली त्याचा परामषग अपण मागील प्रकरणात घेतला. संपूणग देशात ऄशा प्रकारे ऄनेक ऄभयारण्ये तयार 
करून वन्य प्राण्यानंा संरक्षण देण्यात अले अहे. महाराष्ट्र राज्याचा नंबर यात खूपच वर लागेल ऄसे 
मानता येइल. याम ळे वन्य प्राण्यानंा संरक्षण हमळून त्याचंी देखभालही होउ लागली अहे. ―प्रोजेक्ट 
टायगर‖ तसेच ―द र्ममळ होत चाललेल्या वन्यप्राण्याचं्या जातींचा हवशषे ऄभ्यासही होउ लागला अहे. 
पयगटकही ऄशा स्थळानंा हौशीने भेटी देउ लागले अहेत. तरीही अपली वने ईपवने स रहक्षत ठेवण्यासाठी 
सवग थरातंील घटकामंध्ये जागृती झाल्याहशवाय वनसंपत्तीला खरेख रे रक्षण हमळणार नाही. ह्या संदभात 
हबश्नोइचंी गोष्ट डोळ्यात ऄंजन घालणारी ठरेल. 
 
 जवळजवळ पाच शतकापूंवी घडलेली ही घटना! जोधपूरच्या इशान्येकडे २५ हक.मी. ऄंतरावर 
खेजदाली नावाचे गाव होते. तेथील ३६३ बायकामाणसानंी तसेच म लानंी अपल्या गावातील झाडाचं्या 
संरक्षणाथग अपल्या प्राणाचें बहलदान केले. हनसगगसंक्षणाचें महत्त्व सागंणारी ही घटना अजही पे्ररणादायी 
ठरावी. 
 
 महाराजा ऄभयझसह यानंी अजूबाजूला मोठ्या प्रमाणावर ईपलबध ऄसलेल्या लाल दगडाचा 
स ंदरसा राजमहाल बाधंावयाचे ठरहवले होते; परंत  तो दगड भाजून घ्यावा लागत ऄसे. त्यासाठी प ष्ट्कळसे 
सरपण लागणार होते. राजस्थानसारख्या वाळवटंी प्रदेशात एवढे सरपण हमळवणे फारच कठीण काम 
होते. परंत  येथे ―हबश्नोइ लोकाचें खेजदाली‖ गाव जवळच होते. हबश्नोइ लोकानंी वाळवटंी जहमनीत लावनू 
जोपासलेली बाभळीची शकेडो झाडे तेथे होती. हबश्नोइ लोकाचंा देव अहे. जाबंेरॄर (जाबंाजी या नावाने 
सामान्यतः ओळखला जाणारा) त्याने हदलेल्या २९ अज्ञा ते पाळत ऄसल्याने त्यानंा हबश्नोइ ऄसे नावं 
हमळाले अहे. ह्या अज्ञा बह धा झाडाचं्या व वन्यप्राण्याचं्या संरक्षणासंबधंीच्या अहेत. त्यातील दोन प्रम ख 
अज्ञा ऄशा अहेत की कोणतेही हहरव ेझाड हनदगयपणे पाडले झकवा तोडले जाउ नये अहण क ठलाही प्राणी 
ठार मारला जाउ नये. 
 
 हपपासार खेड्ातील ठाकूर लोहार व हमसादेवी यानंा १४५१ मध्ये प त्ररत्नाचा लाभ झाला. त्याचे 
नाव जाबंाजी. हा जाबंाजीच प ढे हबश्नोइचंा देव झाला. लहानपणी जाबंाजी त्याच्या घरची गाइग रे 
चरावयास घेउन जाइ व ती चरत ऄसताना बाभळीच्या सावलीत पडून स ंदरशा काळवीटाचें कळप 
तासन् तास पहात राही. १५ व्या शतकाच्या शवेटी या भागात मोठा द ष्ट्काळ पडला. एक नव्हे, दोन नव्हे तर 
मोजून अठ वष ेफारच कष्टाची गेली. पहहल्या वषी लोकानंी साठवनू ठेवलेल्या ऄन्नावर अहण ग रासंाठी 
साठहवलेल्या गंजीवर ईदरहनवाह केला. परंत  द सरे वषग फारच कष्टाचे गेले. तेथे गवताचे एकही पाते 
हदसत नव्हते. लोकानंी बाभळीच्या शेंगा ऄन् बोराचं्या हबया खाल्या. गावचे्या गाव ेओसाड हदसू लागली. 
लोकानंी हजारो काळवीट मारून खाल्ल.े 
 
 परंत  ऄसा द ष्ट्काळ राजस्थानातील लोकानंा ऄगदीच नवखा नव्हता. स मारे पन्नास वषापूवीही 
एकदा ऄसाच जबरदस्त द ष्ट्काळाचा तडाखा लोकानंा बसला होतो. परंत  तेव्हा माणसानंा तसेच 
प्राण्यानंाही त्यामानाने कमी हाल सोसाव ेलागले होते. कारण गवत जरी संपले होते तरी बाभळीची प ष्ट्कळ 
झाडे तेथे होती. त्याच्या हहरव्यागार पालवीने सहा वष ेग राचंा साभंाळ केला होता अहण बाभळीच्या शेंगानंी 
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माणसाचंी ईपासमार वाचहवली होती. परंत  नंतरच्या वषांत हनसगाचा हा साठा हळूहळू कमी होत गेला व 
यावळेच्या द ष्ट्काळात तर जवळजवळ नाहीसाच झाला. 
 
 माणसाचें हाल व प्राण्याचंी कत्तल पाहून जाबंाजीला फारच द ःख झाले. अजूबाजूची पहरस्स्थती 
पाहून त्याने हकत्येक रात्री जागून काढल्या शवेटी तो झाडाखाली ध्यानमग्न होउन बसला; तेव्हा त्याला 
हनहरृत मागग सापडला. या वैराण जहमनीवर प न्हा एकदा जीवन फ लवायचे ऄसेल तर माणसाला केवळ 
त्याच्या अनंदासाठी अहण गरजासंाठी हनसगग संपूणगपणे नष्ट करता येणार नाही. त्याने हवचारपूवगक वागले 
पाहहजे. जाबंाजीला तेथे प न्हा एकदा बाभळी, बोरी, खैर, शेंद्री ऄशा वगेवगेळ्या झाडानंी सृष्टी भरून 
गेलेली पहावयाची होती. तसेच त्याला तेथे प न्हा एकदा काळवीटाचें कळप बागडत ऄसताना पहावयाचे 
होते. 
 
 जाबंाजीचे हवचार सवांना मान्य होण्यासारखेच होते. प ढे अपल्या हयातीत त्याने त्याच्या 
राज्यातील पहरसर झाडे लावनू हहरवागार करावयाचे कायग केले. परंत  हबश्नोइंच्या हद्दीपलीकडे मात्र सवग 
पूवी सारखेच चालू होते. वाळवटं पसरत चालले होते. ऄभयझसह महाराजानंी त्याचं्या ठेकेदारानंा अहण 
ऄहधकाऱ्यानंा खेजदाली पहरसरातील झाडे तोडण्याचा ह कूम केला. महाराजाचंी माणसे तेथे झाडे 
कापण्यासाठी अली तेव्हा हबश्नोइ ंलोकानंी त्यानंा खूप हवरोध केला. परंत  महाराजाचं्या माणसानंी त्याचं्या 
शातंतापूणग हवरोधाला दाद न देता मजूरानंा झाडे कापण्याचा ह कूम केला. हबश्नोइंनी देखील तेवढ्याच 
हजद्दीने त्या झाडाचें संरक्षण करावयाचे ठरहवले. त्याच्यामध्ये ऄमृता नावाची एक शूर महहला होती. हतने 
मजूर कापत ऄसलेल्या झाडाला हवळखा घातला. मजूरानंी हतच्यावर देखील क ऱ्हाड चालहवली. त्यानंतर 
हतच्या तीन म लींनीही हतचे ऄन करण केले. झाले, अंदोलन हचघळले. हकत्येक बायका-प रुषानंी अहण 
म लानंी देखील झाडानंा पटापट हवळखे घालावयास स रूवात केली. त्या हदवशी अपली हहरवी संपत्ती 
वाचहवण्याच्या प्रयत्नात ३६३ हबश्नोइंनी अपल्या हजवाचे बहलदान केले. नंतर मात्र महाराजाचंी माणसे 
घाबरून गेली. त्यानंी महाराजानंा सवग हहककत हनवदेन केली. राजा स्वतः त्याचं्या गावात ह्या कत्तलीबद्दल 
खेद प्रदर्मशत करावयास गेला. त्याने हबश्नोइंना वचन हदले की याप ढे त्याचं्या हद्दीतील कोणतेही झाड 
पाडण्यात येणार नाही; झकवा प्राण्याचंी हत्याही करण्यात येणार नाही. कोणत्याही हबश्नोइंला. क णीही 
हहरव ेझाड कापत ऄसल्यास वा प्राणी मारत ऄसल्या त्याला ऄटकाव करण्याचा ऄहधकार अहे ऄसे राजाने 
जाहीर केले. त्यानंा ऄनेक प्रकारच्या करातूंनही सवलती हदल्या. 
 
 अज हबश्नोइंनी घालून हदलेल्या ह्या ईदाहरणाचे ऄन करण अपण सवांनी केले पाहहजे. तरच 
जागहतक वनहदनाचे महत्त्व वाढेल. अज राजा ऄभयझसह नाही पण बदलत्या काळान सार पेपर कारखाने, 
ठेकेदार, कंत्राटदार अहण आतर गोष्टीसाठी लाकूड-तोड करणारे ईद्याचा हवचार न करता फक्त 
स्वाथासाठी झाडे कापून जंगले नष्ट करीतच अहेत. हनसगातून अपली गरज भागहवल्यास हनसगग नाही 
म्हणत नाही. परंत  अपण जर भाडंवलालाच हात घातला तर अज ना ईद्या ते सवगच नष्ट होइल अहण 
त्याचे हवपरीत पहरणाम अपल्याला भोगावयास लागतील. 
 
 अपण अपली जंगले राखल्यास वन्यप्राण्याचें जीवनही स खदायक व स लभ होइल अहण अपल्या 
वननसंपत्तीचे रक्षण होण्यास मदत होइल. 
 

*** 
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१४ महाराष्ट्रातून नाणहसे झालेले जनावर–णचत्ता 
 
 अपण अतापयंत हकत्येक प्राणी अपल्या देशातूंन कमी का झाले व हकत्येक नष्ट कसे झाले ते 
पाहहले. अता अपण अपल्या येथून ऄहजबात नष्ट झालेल्या प्राण्याबद्दल थोडीफार माहहती पाहू. 
 
 महाराष्ट्रातूनच काय पण ऄहखल भारतातूंन नष्ट झालेले एक ईमदे जनावर म्हणजे हचत्ता होय. 
एके काळी हा प्राणी ईत्तर अहण मध्य भारताच्या मदैानात अहण टेकडी पायर्थयापाशी, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र 
व ऄगदी म्हैसूरपयगत सवगत्र अढळत ऄसे. अज हे ईमदे जनावर हशकाऱ्याच्या बंद कीला बळी पडून पडून 
ऄहजबात नाहीसे झाले अहे. प्राणीसंग्रहालयात तेवढा हचत्ता पहावयास हमळतो. याची कातडी ऄहतशय 
स ंदर ऄसून हतला फारच मागणी ऄसल्याकारणाने हशकारी लोक यावर ऄमान षपणे बंदूक चालवीत. 
 
 जगातील सवांत वगेवान प्राणी अहण ईत्कृष्ट हशकारी म्हणून हे जनावर नावाजलेले अहे. हचत्ता 
जेथे जंगल अहे तेथे कोठेही अढळत ऄसे. ख रटी झ डूपे ऄसलेल्या जंगलापंासून तो घनदाट जंगलापयंत 
अहण ऄहतशय कोरड्ा हवचे्या भागापासून तो ऄहतशय पावसाच्या भागापयंत सवगत्र अढळत ऄसे. 
झचकारा, हरणे, छोटे प्राणी व पक्षी, काही वळेा हल्ले करून हमळहवलेले बकरे व शळे्या ही त्याची भक्षये होती. 
हचत्ता जोडीने हफरत ऄसे. हवलक्षण वगेाने भक्षयावर झडप घालून हततक्याच झकवा कधीकधी ताशी ७० 
हक.मी. आतक्या वगेाने तो भक्षयासह परत हफरू शकतो. 
 

 
अ. क्र. ८ : णचत्ता 

 
 हचत्ता हा ढाण्या वाघापासून वगेळा काढला पाहहजे. त्याला अपले पंजे मागे ओढून घेता येत 
नाहीत. हबबळ्याप्रमाणे त्याच्या ऄंगावर पटे्ट नसून भरीव हठपके ऄसतात. (पहा अ. ८). त्याची ऄंगकाठी 
बारीक ऄसून पाय ऄहधक चपळ व लाबं ऄसतात. डोके लहान गोलाकार ऄसते. शपूेट केसाळ ऄसून केस 
झपगट राखाडी ऄसतात. त्याला हशक्षण देउन त्याच्या गळ्यात पट्टा बाधूंन त्याचा क त्र्याप्रमाणे हशकारीसाठी 
ईपयोग करून घेतात. हरीणासारख्या जहमनीवरून वगेाने धावणाऱ्या प्राण्यावरही हवलक्षण वगेाने हल्ला 
करून त्याच्यावर हचत्ता कशी झडप घालतो हे पहाणे ऄगदी मनोवधेक ऄसते. 
 
 हचत्ता झाडावर चढण्यात पटाइत ऄसतो. त्याच्या शरीरावर ऄंगभर काळे हठपके ऄसतात. 
शरीराच्या वरच्या भागावर हपवळ्या झकवा नारींगी हपवळ्या रंगाची गडद छटा ऄसते. नर स मारे २१० सें.मी. 
(सात फूट) व मादी स मारे १८० सें.मी. (सहा फूट) लाबं भरते. नराचे वजन साधारणतः ५० हकलो (११५ 



 

अनुक्रमणणका 

पौंड) व मादीचे ३० हकलो (६५ पौंड) भरते. पैदाशीच्या हंगामात नर हचत्ता एकामागनू एक ऄशा डरकाळ्या ं
फोडत रहातो. या डरकाळीचा अवाज करवतीने लाकडाचा ओंडका कापताना येतो तसा ऄसतो. त्याच्या 
प्रजोत्पादनाबद्दल हवशषे माहहती ईपलबध नाही. परंत  आ.स. १६१३ मध्ये जहागंीराने अपल्याकडे पाळलेल्या 
हचत्यामंधील एक मादी गाभण राहहल्याचे नमूद केले ऄसल्याचे अढळते. ―ही नोंद ऄहतशय महत्त्वाची 
अहे‖, ऄसे प्रहसध्द गं्रथकता ―बल न् फोडग‖ म्हणतो. कारण, हचते्त बंदीवासात पाळलेले ऄसताना च कूनही 
कधी एकत्र येत नाहीत. त्याम ळे नरमादी याचंा संभोग होत नाही. जहागंीर प ढे म्हणतो की, ―माझ्या 
वहडलानंी (ऄकबराने) १,००० हचते्त पाळले होते. (आक्बाल नामा-पान ७०-ह्यामध्ये ही नोंद ९००० ऄशी 
अहे) ऄकबराला हचत्त्याचंा भारी शौक होता व त्याला पाळलेल्या हचत्यामंधील एक तरी मादी गाभण 
राहहल्याचे पहावयाचे होते. त्याकरीता तो मधूनमधून हचत्त्याचं्या गळ्यातले पटे्ट काढून त्यानंा मोकळे बागेत 
सोडत ऄसे‖. परंत  हचते्त (नरमादी) जंगलात ऄहतशय एकातं ऄसल्याहशवाय कधी एकत्र येत नाहीत. 
त्याम ळे त्याला यश अले नाही. जहागंीराच्या काळात एका हचत्त्याच्या गळ्यातला पट्टा च कून हनघाला. 
तेव्हा तो मादीकडे गेला व त्याचंा संभोग होउन ती मादी गाभण राहहली. प ढे हतला २ ॥ महहन्यानंी तीन 
बछडे झाले ऄशी नोंद अहे. ही नोंद ऄहतशय महत्त्वाची समजली जाते. 
 
 राजाबीरझसग देव नावाच्या माणसाने ―जहागंीर‖ अग्रा येथे ऄसताना त्याला पाढंरा हचत्ता अणनू 
नजर केल्याची देखील नोंद अढळते. 
 
 

*** 
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१५ पांढरे वाघ 
 
 अपल्या वन्यजीवनाशी ज्याचंी साधारण तरी ओळख अहे. त्यानंा ―पाढंरा वाघ‖ म्हटल्यावर रेवाचे 
जंगल डोळ्यासमोर हमखास हदसेल. अज जगात सवगत्र ऄसलेल्या पाढंऱ्या वाघाचं्या प्रजोत्पादनाचे मूळ 
रेवाच्या जंगलात अहे. ―मोहन‖ हा त्याचंा पूवगज. परंत  ह्या मोहनहवषयी झकवा आतर पाढंऱ्या वाघाहंवषयी 
पहाण्यापूवी पाढंरा वाघ का ? व कसा ? हे पहाणे जास्त योग्य होइल. 
 
 पाढंऱ्या वाघाबंद्दल ऄनेकानंा क त हल वाटते. हकत्येक लोक ती एक वगेळीच जात अहे ऄसे 
मानतात. परंत  तो समज च कीचा अहे. काहीजण त्याला ―ऄस्ल्बनो‖ (रंगहीन) समजतात तर काहीजण हे 
―म्य टेशन‖ म्हणजे ईत्परीवतगनाचे ईदाहरण ऄसे समजतात. “म्य टेशन” चा ऄथग अहे ऄचानक वगेळेपण. 
 
 इशान्य भारतातील कूच-हबहार येथे संपूणगपणे अस्ल्बनो वाघ हदसून अल्याच्या नोंदी अहेत. 
“अस्ल्बनो” जनावरे संपूणगपणे पाढंरी ऄसतात. मन ष्ट्यजातीतही अपण ऄसे “अस्ल्बनो” चे ईदाहरण 
हकत्येकदा पहातो. ऄशा जनावरात झकवा मन ष्ट्यप्राण्यात “मेल नीन” नावाच्या द्रव्याचा ऄभाव ऄसतो. हे 
द्रव्यच कातडीला रंग प्राप्त करुन देत ऄसते. या द्रव्याच्या ऄभावाम ळे कातडी रंगहीन (पाढंरीश भ्र) झालेली 
हदसून येते. भ वयाचें व पापणीचे केसही पाढंरे व तळव ेजास्त ग लाबी हदसतात. डोळ्याचं्या कडादेखील 
ग लाबी हदसतात. ऄशी जनावरे ईन्हाचा जास्त कडाका फारसा सहन करु शकत नाहीत. हदसावयालाही 
ती फारशी ईमदी हदसत नाहीत. ह्याला आंग्रजीत “ऄस्ल्बहनझम” (Albinism) ऄसे म्हणतात. याच्याईलट 
Melanism म्हणजे त्यात हे द्रव्य फारच मोठ्या प्रमाणावर ऄसल्याने कातडी काळी क ळक ळीत हदसते. 
(सकग शीच्या जाहीरातीतील “Black Panther” हे याचे ईदाहरण अहे. ही देखील वगेळी जात नाही तर 
केवळ Melanism म ळे ऄसे जनावर हदसून येते.) 
 
 अता अपण रेवाचे ―पाढंरे वाघ‖ पाहू. हे पाढंरे वाघ ईत्परीवतगनाचे (म्यूटेशन) ईदाहरण अहे. 
ह्यामध्ये वाघाच्या कातडीचा मूळ रंग पाढंरा झकवा थोडा राखी ऄसून त्यावरील पटे्ट मात्र मातकट रंगाचे 
ऄसतात. नाकप डी व ओठ ग लबट ऄसून डोळे हनळसर ऄसतात. हे वाघ फारच रुबाबदार व ताकदवान 
वाटतात. त्याचें हाडपेर भक्कम ऄसून ते मजबूत बाधं्याचे ऄसतात. ऄशा पाढंऱ्या वाघाचं्या नोंदी ब्रम्हदेश, 
जैंतीया टेकड्ा व मेघालयातूनही ऄसलेल्या अढळल्या अहेत. १८९२ ते १९२२ च्या दरम्यान ई. असाम, 
ओरीसा, हवलासपूर, कूच-हबहार अहण ऄगदी प ण्यातूनही पाढंच्या वाघाचं्या हशकारी केल्याच्या हवरॄसनीय 
नोंदी अहेत. एकया हबहारमधून ऄशा १५ नोंदी अढळतात. कलकत्ता प्राणी सगं्रहालयात त्याचंी पेंढा 
भरलेली कातडीही हदसून येतात. 
 
 परंत  ही ईदाहरणे सोडली तर त्यानंा पकडून त्याचंी बंदीस्त ऄवस्थेत प्रजोत्पत्ती करण्याची 
जबाबदारी मात्र रेवाच्या महाराजाहंशवाय आतर क णीही ईचललेली अढळत नाही. ऄथात हे काम हदल्ली 
प्राणी संग्रहालयाने मोठ्या नेटाने केले पण त्यात प ढाकार रेवाच्या महाराजाचंाच होता. 
 
 रेवा हे संस्थान मध्यप्रदेशात अहे. १९१५ च्या हडसेंबरात स्वगीय महाराज ग लाबझसग यानंी 
सोहागपूरला दोन वषाचे एक वाघाचे हपलू पकडले. हे पाढंरेश भ्र होते. ते त्यानंी गोवींदगड येथील त्याचं्या 
राजवाड्ात पाळले होते. ५ वषानंतर ते मेले तेंव्हा त्यात पेंढा भरुन पाचव ेराजे झकग पंचम जाजग यानंा भेट 
देण्यात अले. १९५८ च्या स मारास अणखी अठ पाढंरे वाघ हबहारमध्ये मारण्यात अले. सवात प्रहसध्द 
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पावलेला ―मोहन‖ हा पाढंरा वाघ १९५१ मध्ये रेवामधील ―देवा‖ या गावी पकडण्यात अला होता. 
झवध्यपवगतरागंामध्ये देवा हे गाव रेवापासून ११२ हक.मी. वर अहे. मातांडझसग नावाच्या महाराजानंी 
अपल्या काही खास पाह ण्यासंाठी हशकार योजली होती. तेंव्हा एक वाघीण ४ बच्च्यासंह हाकरण्यात 
अली. ती वाघीण व हतचे दोन साध्या रंगाचे बचे्च मारले गेले. हतचा एक पाढंरा बच्चा त्यानंी म द्दाम मारला 
नाही; व एक साधा बच्चा पळून गेला. तो पाढंरा बच्चा त्यानंी पकडावयाचा ऄसे ठरहवले. तोच मोहन! हा 
केवळ तहानेने व्याकूळ झाल्याम ळे झपजऱ्यात पकडला गेला. नंतर त्याला गोवींदगड राजवाड्ातील 
खोलीत ठेवण्यात अले. दोनच हदवसात तो राजवाड्ातून पळून गेला. प न्हा त्याला पकडण्यासाठी 
महाराजानंी माणसे पाठहवली. त्याला पकडत ऄसताना एका हशकाऱ्याला ह्या बच्च्याने चागंलेच जखमी 
केले. तेंव्हा द सऱ्या हशकाऱ्याच्या हातात गदा होती तीच त्याने त्याच्या डोक्यात हाणली. ताबडतोब तो बच्चा 
बेश ध्द होउन हनपचीत पडला. त्याला पकडून झपजऱ्यात घातले व राजवाड्ात अणण्यात अले. घाबरुन 
लोकानंी देवाला तो बच्चा वाचावा म्हणून प ष्ट्कळ नवस केले. शवेटी एकदाचा तो श ध्दीवर अला. हा मोहन 
पाढंऱ्या वाघाचंा पूवगज ऄशा प्रकारे तीनदा मरणाच्या दाढेतून वाचला. नंतर मात्र तो राजवाड्ात 
राजप त्रासारखा वाढला. 
 
 भरपूर सकस अहार ऄन काहीच काम नाही. महाराजानंा त्याच्यापासून पाढंऱ्या वाघाचंी ईत्पत्ती 
करावयाची होती. तो वयात अला तेंव्हा बेगम नावाच्या साधारण त्याच्या वयाच्या नेहमीच्या रंगाच्या 
वाघीणीशी त्याचा समागम झाला. ७ सप्टेंबर ५३ मध्ये हतने दोन साध्या रंगाच्या बच्च्यानंा जन्म हदला. प न्हा 
१९५४ व १९५८ मध्ये हतने अणखी २/२ बच्च्यानंा जन्म हदला. सवगच नेहमीच्या रंगाचे होते. शवेटी कंटाळून 
महाराजानंी बेगमला ऄहमदाबाद प्राणी संग्रहालयाला हवकून टाकले. बेगमपासून झालेल्या द सऱ्या वळेच्या 
छाव्यातील एक मादी राधा जेंव्हा ४ वषांची झाली तेंव्हा हतचा व मोहनचा समागम घडवनू अणला. २० 
ऑक्टोबर १९५८ रोजी राधाने ४ बच्च्यानंा जन्म हदला. राजा, राणी, स केशी व मोहहनी हे चारही बचे्च 
मोहनसारखेच पूणग पाढंरे होते. ऄन वशंशास्त्राच्या हनयमान सार त्याचंी ग णस ते्र बरोबर ज ळून अली होती. 
त्यापैकी राजा व राणी हदल्ली प्राणी संग्रहालयाला हदले गेले. स केशी मोहनची साथीदारीण म्हणून ठेवली 
गेली. मोहन गेल्यावर हतला हदल्लीला देण्यात अले. ती १९७४ मध्ये मेली. मोहहनी व ाशींग्टन येथील प्राणी 
संग्रहालयात होती ती १९७९ मध्ये वयाच्या २० व्या वषी मेली. १९६० मध्ये प न्हा एकदा राधाने १ साध्या 
रंगाची (मालीनी) व २ पाढंऱ्या रंगाच्या बच्च्यानंा (हेमाद्री व हनलाद्री) जन्म हदला. हे दोन्ही पाढंरे बचे्च 
कलकत्त्यातील ऄलीपूर झ ऑल ाजीकल गाडगनने हवकत घेतले. मालीनी व हनलाद्रीने ―रावी‖ नावाच्या 
पाढंऱ्या वाघीणीला १९६५ मध्ये जन्म हदला. नंतरच्या दोन वळेेस माहलनीने सवगसाधारण रंगाच्या बच्च्यानंा 
जन्म हदला. परंत  प न्हा ६९ मध्ये हतला हनलाद्रीपासून ४ पाढंरे बचे्च झाले. ऄरुण, वरुण, हकरणमाला व एक 
हननावी नर बच्चा. माहलनी अणखी तीनदा व्याली पण त्यातून दोनच पाढंरे बचे्च हनपजले. रुपा कलकत्त्यात 
व स भाष गौहत्तीत गेला. प ढे स भाष मेला. 
 
 हेमाद्री ―चादंनी‖ नावाच्या साध्या रंगाच्या वाघीणीचा जोडीदार होता. चादंनी ६ वळेा व्याली. हतला 
एकंदर २० बचे्च झाले. ते सवग पाढंरे होते. परंत  पहहले सहा नीट काळजी न घेतली गेल्याम ळे मेले. प ढच्या 
वळेच्या चारातील तीन होता होताच मेले व चौथा एक वषानंतर मेला. हतचे फक्त ४ पाढंरे बचे्च हजवतं 
अहेत. शफेाली, तारा, हहरा व हेमाद्री ज्य नीयर ही त्याचंी नाव े१९६२ मध्ये प न्हा मोहन व राधा यानंा ४ 
पाढंरे बचे्च झाले. राधाला एकंदर १३ पाढंरे बचे्च व ९ साधारण रंगाचे बचे्च मोहनपासून झाले. ती २ मे ७४ 
मध्ये मेली. सवग जगात पाढंरे बचे्च होण्याचा ईच्चाकं राधाने केला. 



 

अनुक्रमणणका 

 अता अपण थोडे त्याचं्या प्रजोत्पत्तीच्या म ळाकडे पाहू. पाढंऱ्या वाघात ऄझलग ऄप्रभावी 
(ऑटोसोमल हरहसहसव्ह) गणस ते्र W हे एकच हदसते. सवगसाधारण रंगाच्या वाघाच्या कातडीचा, डोळ्याचा 
व नाकाचा रंग ठरहवणारे गणस त्र W ऄसे ऄसते. सवग पाढंऱ्या वाघात (ईत्परीवतीत) W W ह्या प्रकारची 
ग णसूते्र हदसतात. तर साधारण वाघात ती W W झकवा W w ऄसतात. W w नर व w w मादी याचं्या 
समागमातून सवग पाढंरेच बचे्च येतील. स केशी व मोहन; राणी व राजा; चमेली व चंपक ह्यानंी ऄशा वाघानंा 
जन्म हदला. W W व W w ह्याचंा समागम झाल्यास पाढंरे व सवगसाधारण बचे्च जन्मास येतील. ऄथात 
फलीभवन झाल्यावर जशी ग णसूते्र स टी होतील त्यावर हे ऄवलंबून राहहल. कदाहचत यामध्ये सवग पाढंरे 
बचे्चही होउ शकतील; ऄसे मोहन व राधा याचं्या पहहल्या दोन हवणींमध्ये झाले. परंत  हे प्रमाण ४०/४० 
टके्कही राहू शकेल. 
 
 जेंव्हा एक पालक W w व द सरा W W ऄसेल तेंव्हा एकही पाढंरा बच्चा पैदा होणार नाही. परंत  
साधारण रंगाचे व W w x W w ऄसे पालक ऄसतील तर पाढंऱ्या बच्च्याचें प्रमाण साधारणतः ४:१ राहहल. 
परंत  ऄशा प्रकारे क ट ंबातल्या क ट ंबातच समागम होत राहहल्याने हकत्येक बचे्च जन्मतःच झकवा हकत्येक 
जन्मानंतर थोड्ाच हदवसात मरुन जातात ऄसे अढळले अहे. याचे मूळ कारण अतंर्मनपज हे अहे. 
 
 १९७६ च्या स मारास एकंदर ३० पाढंरे वाघ वगेवगेळ्या प्राणी संग्रहालयातून हजवतं होते. त्यातील 
७ हदल्लीत, ७ कलकत्त्यात, १ गौहत्ती, १ लखनौ, १ हैद्राबाद, ८ हब्रस्टल व ५ व ाझशग्टन येथे होते. साधारण 
१९८० पयंत रेवाच्या पाढंऱ्या वाघाचंी ईत्पत्ती करण्यासाठी ५८ वळेा प्रयत्न झाले. त्या सवग वळेा ११४ पाढंरे 
बचे्च व ५६ साधारण रंगाचें वाघ जन्मले अहण ह्या सवांचा मूळ वशंज “मोहन” होता. १८ हडसेंबर १९६९ मध्ये 
मोहन मेला. त्याचा २० वा वाढहदवस मे १९७० मध्ये मोठ्या थाटाने करावयाचे ठरले होते परंत  त्यापूवीच 
त्याचे हनधन झाले. परंत  मोहनची हपढी चालू राहहल ऄशी अपण अशा धरु या ! 
 
 

*** 



 

अनुक्रमणणका 

१६ प्राण्यांच्या गभटधारणेचा काळ, णपलांची सखं्या व आयुमटयादा 
 
 सस्तन प्राण्याचें १/२ ऄपवाद सोडले तर सवगच प्राण्याचं्या हपलाचंी वाढ मादीच्या पोटात होउन ती 
जन्माला येतात. खाली काही प्राण्याचं्या गभगधारणेचा काळ हदला अहे; यावरुन हपलू हकती काळ मादीच्या 
पोटात रहाते ते समजून येइल. तसेच प्राण्याचं्या अय मगयादेचा काळही हदला अहे. 
 

प्राणी गभगधारणेचा काळ हपलाचंी संख्या अय मगयादा 

लाल तोंडाचे माकड ६ महहने  १ क्वहचत २ १२ ते १५ वष े

कोल्हा ६० ते ६३ हदवस ४/५ १२ वषे 

जंगली क त्रा ७० हदवस ४/६ ८ ते १० वष े

लोमरी/कोकरी 

(आंहडयन फ ाक्स) 

५१ ते ५३ हदवस   

ऄस्वल ७ ते ८ महहने २/३ ४० ते ५० वष े

राटेल (हनी ब जर) ६ महहने २  

जावडी माजंर 

(स्म ाल आहंडयन हसव्हेट) 

 ४/५  

ईद् माजंर (ट ाडी क ट)  ३/४  

म ंगूस २ महहने  ३/४ ७ ते ८ वष े

तरस  ३/४ १२ ते १४ वष े

हबबळ्या वाघ १३ अठवडे २/४ २२ ते २५ वष े

वाघ ३ ३/४ ते ४ महहने 

४ ते ६ 

२/३ क्वहचत ऄंदाजे ३० वषे 

हचत्ता ३ महहने २/४  

सायाळ  २/४  

ससा (आंहडयन हेऄर) १ महहना   

चौझशगा  ८ ते ८ १/२ महहने
  

१/२  

नीलगाय ८ ते ९ महहने २/३  

साबंर ७ ते ८ महहने १/२  क्वहचत ३  

हठपकेवाले हरीण ८ महहने १  



 

अनुक्रमणणका 

भेकर (बाकींग डीऄर) ६ महहने १/२  

हपसोरी ४ महहने २  

रानड क्कर ४ महहने ४/६ २० ते २५ वष े

खवले माजंर (पँगोलीन)  १ क्वहचत २  

ड ालफीन ८ ते ९ महहने १  

 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

पणरणशष्ट 
 

महाराष्ट्रातील सवट जातींच्या सध्या उपलब्ध असलेल्या वन्य प्राण्यांची यादी 

मराठी नाव आंग्रजी नाव शास्त्रीय नाव 

गट-मकट र् (प्रायमेट्स) माकडे, वानरे आत्यादी 

१. लाल तोंडाचे माकड ब ानेट मंकी Macaca radiate 

२. ईत्तरी माकड स्ऱ्हसस म काक् Macaca radiate 

३. हन मान वानर क ामन लंगूर Presbytis entellus 

४. तेवागं स्लेंडर ल ारीस् Nycticebus coucang 

गट—मांसाहारी प्राणी (कानीव्होरा) क त्रा, माजंर, ऄस्वल आत्यादी 

१. लाडंगा व ल्फ canis lupus 

२. कोल्हा ज क ाल canis aureus 

३. कोकरी  बेंग ाल फ ाक्स Vulpes bengalensis 

४. ढोल, जंगली क त्रा आंहडयन वाइल्ड ड ाग cuon alpinus 

५. ऄस्वल स्लोथ बेऄर  melursus ursinus 

६. राटेल राटेल झकवा हनी ब जर mellivora capensis 

७. जल माजंर स्मूथ कोटेड आंहडयन ओट्टर lutra perspicillata 

८. जावडी माजंर स्म ाल आंहडयन हसव्हेट   viverricula indica 

९. ईद्-माजंर क ामन पाम हसव्हेट Paradoxurus 

hermaphroditus 

१०. छोटे म ंगूस आंहडयन गे्र म ंगूस Herpests edwardsi 

११. म ंगूस रुडी म ंगूस Herpestes smithi 

१२. तरस स्राइप्ड हायना  Hyaena hyaena 

१३. वाळवटंातील माजंरे डेझटग क ट Felis libyca 

१४. रान माजंर झकवा बोगा जंगल क ट Felis chaus 

१५. वाघाटी लेपडग क ट Felis bengalensis 



 

अनुक्रमणणका 

१६. ताबंड्ा हठपक्याचें माजंर रस्टी स्प ाटेड क ट Felis rubiginosa 

१७. हबबळ्या वाघ लेपडग panthera pardus 

१८. पट्टाइत वाघ टायगर panthera tigris 

 

मराठी नाव आंग्रजी नाव शास्रीय नाव 

गट—कीर्कहारी प्राणी  (आन्सक्टीव्होरा) 

१. झाडावरील खारंुदर मद्रास री रॅ ू Anathana ellioti 

२. क ं पण ड क्कर आंहडयन हेडज्ह ाग्ज Paraechinus micropus 

३. हचच ंदरी  हाउस रॅू suncus murinus 

४. हचच ंदरी  ऄँडरसन्स रॅू suncus stoliczkanus 

गट—उडणारे सस्तन प्राणी (काइरोप्टोरा) वटवाघ ळे 

१. फळे खाणारी वटवाघ ळे फ ल्व्हस ि ट ब ट Rousettus Leschenaulti 

२. फळे खाणारी वटवाघ ळे फ्लाइंग फ ाक्स Pteropus giganteus 

३. फळे खाणारी वटवाघ ळे श ाटग नोज्ड् ि ट ब ट Cynopterus sphinx 

४. कीटक खाणारी वटवाघ ळे लाजगर र ट-टेल्ड् ब ट Rhinopoma microphyllum 

५. कीटक खाणारी वटवाघ ळे लेसर र ट-टेल्ड् ब ट Rhinopoma hardwickei 

६. कीटक खाणारी वटवाघ ळे बल क हबऄडेड ट ाम्ब ब ट Taphozous melanopogon 

७. कीटक खाणारी वटवाघ ळे लाँग अमगड् ट ाम्ब ब ट Taphozous longimanus 

८. कीटक खाणारी वटवाघ ळे पाउच बेऄरींग ब ट Taphozous saccolaimus 

९. कीटक खाणारी वटवाघ ळे ट ाम्ब ब ट Taphozous kachhensis 

१०. कीटक खाणारी वटवाघ ळे मलाया फ ाल्स व्ह मपायर Megaderma spasma 

११. कीटक खाणारी वटवाघ ळे आंहडयन फ ाल्स व्ह म्पायर Megaderma lyra 

१२. कीटक खाणारी वटवाघ ळे राउक्स ह ासग शू ब ट Rhinolophus rouxi 

१३. कीटक खाणारी वटवाघ ळे राउक्स ह ासग शू ब ट Rhinolophus lepidus 

१४. कीटक खाणारी वटवाघ ळे गे्रट इस्टनग ह ासग शू ब ट Rhinolophus luctus 

१५. कीटक खाणारी वटवाघ ळे लीफ नोज्ड ब ट Hipposideros speoris 



 

अनुक्रमणणका 

१६. कीटक खाणारी वटवाघ ळे बायकलडग लीफ नोज्ड ब ट Hipposideros bicolor 

१७. कीटक खाणारी वटवाघ ळे क न्टसग लीफ नोज्ड ब ट Hipposideros galeritus 

१८. कीटक खाणारी वटवाघ ळे रींकल लीप्ड ब ट Tadarida aegyptiaca 

१९. कीटक खाणारी वटवाघ ळे पेशवा ब ट Myotis peshwa 

[पेशवा ब ट ही जात फक्त महाराष्ट्रातच (त्यातही प ण्यामध्येच) अढळते.] 

२०. कीटकहारी वटवाघ ळे आंहडयन हपहपस्रले Pipistrellus coromandra 

२१. कीटकहारी वटवाघ ळे आंहडयन हपग्मी हपहपस्रले Pipistrellus mimus 

२२. कीटकहारी वटवाघ ळे केलाटगस् हपहपस्रेल Pipistrellus ceylonicus 

२३. कीटकहारी वटवाघ ळे ड ामगसग ब ट Pipistrellus dormeri 

२४. कीटकहारी वटवाघ ळे हटकेल्स ब ट Hesperoptenus tickelli 

२५. कीटकहारी वटवाघ ळे लेसर यलो ब ट Scotophilus temmincki 

२६. कीटकहारी वटवाघ ळे गे्रटर यलो ब ट Scotophilus heathi 

२७. कीटकहारी वटवाघ ळे लाँग वींग्ड ब ट  Miniopterus schretharsi 

२८. कीटकहारी वटवाघ ळे पेंटेड ब ट Kerivoula picta 

गट— शशांक (ल गोम ाफा) ससा 

१. ससा आंहडयन हेऄर Lepus nigricollis 

गट— कुरतडणारे प्राणी (रोडेंशीया) खारी, ईंदीर, सायाळी आत्यादी. 

१. ईडती खार झकवा 

खोटी खार 

जायंट फ्लाइंग 

स्स्क्वरल 

Petaurista petaurista 

२. तीन पट्टयाचंी खार 

झकवा खादी खार 

थ्री स्राइप्ड स्स्क्वरल Funambulus Palmarum 

३. पाच पट्टयाचंी खार, 

खादी खार 

फाइव्ह स्राइप्ड स्स्क्वरल Funambulus pennanti 

४. झनी जंगल स्राइप्ड स्स्क्वरल Funambulus tristriatus 

५. शके्रा, राक्षसी खार आंहडयन जायंट स्स्क्वरल Ratufa indica 

६. सायाळ, साळू, साळींदर आंहडयन पोक्य गपाइन Hystrix indica 



 

अनुक्रमणणका 

७. झाडावरचा लहान ईंदीर आंहडयन लाँगटेल्ड री माउस Vandeleuria oleracea 

८. शतेातील लहान ईंदीर स ाफ्ट फडग हफल्ड माउस Millardia meltada 

९. घरग ती ईंदीर बलँडफोडगस् र ट  Rattus blanfordi 

१०. घरग ती ईंदीर हाउस र ट Rattus rattus 

११. छोटे ईंदीर हाउस माउस Mus musculus 

१२. छोटे ईंदीर हलहटल ्आंहडयन हफल्ड 

माउस 

Mus booduga 

१३. छोटे ईंदीर फ ान कलडग माउस Mus cervicolor 

१४. छोटे ईंदीर आंहडयन ब्राउन स्पायनी 

माउस 

Mus platythrix  

१५. छोटे ईंदीर आंहडयन ब श र ट  Golunda ellioti 

१६. घ शी लेसर बँडीकोट र ट Bandicota bengalensis 

१७. घ शी लाजग बँडीकोट र ट Bandicota indica 

१८. घ शी आंहडयन जेरबील Tatera indica 

गट—खूरवाले प्राणी (ऄंगूलेटस्) रानरेडा, हरणे वगैरे. 

१. गवा गौर Bos gaurus 

२. जंगली म्हैस आंहडयन वाइल्ड बफेलो Bubalus bubalis 

३. नीलगाय नीलगाय Boselaphus tragocamelus 

४. चौझशगा  फोर ह ानगड् ऄँटीलोप Tetracerus quadricornis 

५. काळवीट बल कबक Antelope cervicapra 

६. झचकारा  झचकारा  Gazella gazella 

७. हपसोरी, येडा माउस डीऄर Tragulus meminna 

८. भेकड बाकींग डीऄर Muntiacus muntjak 

९. हठपकेवाले हरीण स्प ाटेड डीऄर Axis axis 

१०. साबंर साबंर Cervus unicolor 

११. रानड क्कर वाइल्ड बोऄर Sus scrofa 



 

अनुक्रमणणका 

गट—खवलेधारी प्राणी (फोलीडोटा) म ंग्याखाउ 

१. खवले माजंर, म ंग्याखाउ पँगोलीन Manis crassicaudata 

गट—जलचर सस्तन (हसटेशीया) 

१. देवमासा क ामन र ारकल ् Balaenoptera physalus 

२. देवमासा गे्रट बलू व्हेल Balaenoptera musculus 

३. देवमासा हफनलेस प ारपज् Neomeris Phocaenoides 

 

णचत्रांची यादी 

क्रमाकं प्राण्याचंी नाव े पृष्ठ 

रंगीत हचत्र १ १. ईत्तरी माकड २. लाल तोंडाचे माकड १८ नंतर 

३. हन मान वानर ४. तेवागं   

रंगीत हचत्र २ १. लाडंगा २. कोल्हा  

३. कोकरी ४. जंगली क त्रा   

रंगीत हचत्र ३ १. तरस  २. ऄस्वल ४० नंतर 

३. म ंगूस ४. राटेल   

रंगीत हचत्र ४ १. ईद्माजंर २. जावडी माजंर  

३. जल माजंर    

रंगीत हचत्र ५ १. पटे्टवाला वाघ २. हबबळ्या वाघ ६२ नंतर 

३. वाघाटी ४. रानमाजंर   

फोटोग्राफ १ १. पटे्टवाला वाघ   

रंगीत हचत्र ६ १. ससा  २. ईडती खार १०४ नंतर 

३. पटे्टवाली खार ४. मोठी खार झकवा 
शके्रा 

  

५. सायाळ    

रंगीत हचत्र ७ १. झाडावरील ईंदीर २. घूस  

३. छोटा ईंदीर ४.घरग ती ईंदीर   



 

अनुक्रमणणका 

५. जेरबील    

रंगीत हचत्र ८ १. गवा २. जंगली म्हैस १३२ नंतर 

३. नीलगाय मादी ४. नर   

रंगीत हचत्र ९ १. चौशींगा २. झचकारा  

३. काळवीट मादी ४. नर   

फोटोग्राफ २. गवा  ३. हठपकेवाले हरीण  

२, ३, ४, ५ ५. रानड क्कर   

रंगीत हचत्र १० १. हठपकेवाले हरीण २. साबंर १५० नंतर 

३. हपसोरी ४. रानड क्कर   

रंगीत हचत्र ११ १. क ामन र ारकल २. गे्रट बलू व्हेल  

३. कॉमन पॉरपज    

 
पाणरभाणषक शब्दांची सूची 

Albino  त्वचेत रंगीत द्रव्य नसलेला 

Alpine forest डोंगराळ राने 

Annual ring वार्मषक वळ्या 

Antitragus कानाचे ईपपाळे 

Artiodactyla समसखी खूर ऄसलेले प्राणी 

Beasts of Prey हल्ला करुन भक्षय हमळहवणारे प्राणी 

Carnivora मासंाहारी, मासंभक्षक 

Chiroes (ग्रीक शबद) हात 

Civet एक प्रकारची माजंरे 

Classification वगीकरण 

Claws नख्या 

Domestic dog पाळीव क त्रा 

Duckbilled Platypus बदकचोऱ्या 

Enamal  दातावंरील अवरण 

Fathom सम द्रमलै 

Family क ल 



 

अनुक्रमणणका 

Genus गोत्र 

Giant Squirrel  राक्षसी खार 

Hedgehogs क ं पण ड क्कर 

Hibernation शीतहनष्ट्क्रयता, शीतनीद्रा 

Horse Shoe घोड्ाच्या नालाचा अकार 

Littoral and Tidal Swamp forest सम द्रकाठची भरती ओहोटीची जंगले 

Mammals सस्तन प्राणी 

Mangroove स ंद्री 

Megachiroptera मोठे पंख (हात) वाली वटवाघ ळे 

Melanin त्वचेला रंग देणारे एक रासायहनक द्रव्य 

Microchiroptera लहान पंख (हात) वाली वटवाघ ळे 

Noctornal हनशाचर 

Nose Leaf नाकावरील पातळ पडदा 

Orchid अर्मकड 

Order गण 

Perissodactyla हवषमसंखी खूर ऄसलेले प्राणी 

Pinna बाह्यकणग 

Planketon एक प्रकारचे पाण्यातील सूक्षम जीव 

Plegue ईंदरावंरील हपसवामं ळे होणारा रोग 

Primates मकग टे 

Pteron (ग्रीक शबद) पंख 

Rabit सशाची एक जात 

Rat bite fever ईंदीर चावल्याम ळे येणारा एक प्रकारचा ताप 

Rodent क रतडणारे प्राणी 

Ruminent चार कप्प्याचें पोट 

Salt licks क्षार चाटणे 

Sense of hearing रॅवणशहक्त 

Sense of smell गंधज्ञान 

Sheath tailed bat शपेटी संपूणग झाकलेली वटवाघ ळे 

Southern tropical dry 
Decidious forest 

ईष्ट्ण प्रदेशातंील श ष्ट्क प्रवातीहमरॅ वने 



 

अनुक्रमणणका 

Species जाती 

Spiny ant-eater म ंग्याखाउ 

Stink gland घाणेरड्ा वासाची गं्रथी 

Subspecies ईपजाती 

Supersonic waves रॅवणशहक्तच्या पहलकडे ऄसलेल्या वाय लहरी 

Tahr थार, एकप्रकारचा गव्यासारखा शहक्तशाली प्राणी 

Tragus कानाचे पाप द्र्यासारखे पातळ पाळे 

Tree Shrew झाडावरील खारंुदर 

True ruminents पोटाला चार कप्पे ऄसलेले प्राणी 

Upper arm बाह  

Ungulates खूरधारी प्राणी 

Vampires रक्तहारी वटवाघ ळे 

Vertebrate कशरेू, पाठीचा कणा ऄसलेले 

Weasal एक प्रकारचा प्राणी 

 

*** 
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